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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

Πατέντες Made in USA
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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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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS
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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

04-07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ ΣΥΡΙΖΑ: 
Σταθερή επένδυση στον επιθετικό 
λαϊκισµό
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΡ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ 
«Να διερευνηθεί αν χρηµατικά ποσά 
πήγαιναν σε υπουργούς»
10 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Εδώ 
Παππάς, εκεί Παππάς, παντού Παππάς
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ 
«Επί ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια πρόσωπα 
εναλλάσσονταν στους ρόλους κράτους 
και παρακράτους»
12-14 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
πανδηµία ενίσχυσε τους ψηφιακούς 
κολοσσούς
15 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ενίσχυση των 
επιχειρήσεων µε µικροδάνεια
16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αποθαρρυντικά τα 
µηνύµατα από τον τουρισµό

28 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Θάνατοι 
πραγµατικοί - θάνατοι ηθικοί

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

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΠ. ΠΟΥΛΗΣ 
«Κωµωδία, για µένα, είναι στάση ζωής»
34-35 // CHILD Καλοκαιρινές 
δραστηριότητες για παιδιά
36-37 // BOOKS Πέντε βιβλία για τον 
Ιούλιο
38 // BEAUTY Τροφές για βαθύ και 
διαρκές µαύρισµα
39 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες

*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.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
Η σύγχρονη µεσογειακή διατροφή 

και τα οφέλη της  σελ. 17-27





Η 
πολιτική αντιπαράθεση γύρω 
από ζητήματα επικοινωνίας και 
ΜΜΕ περνάει σε νέα φάση.
Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία 
βρέθηκε, με δική της ευθύνη, ε-
πικοινωνιακά και πολιτικά απο-
μονωμένη κατά την περίοδο της 
πανδημίας, επιχειρεί τώρα αντε-

πίθεση, για να καλύψει μέρος του χαμένου εδάφους. Η αγωνία 
του κόσμου για την απειλή του κορονοϊού στη δημόσια υγεία με-
τατρέπεται, με ταχύ ρυθμό, σε άγχος για την οικονομική και κοι-
νωνική προοπτική.
Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του εφαρμόζουν τη δήθεν αντισυ-
στημική συνταγή του επιθετικού λαϊκισμού η οποία τους έφερε 
στην εξουσία το 2015. Το πρόβλημα είναι ότι τους κυνηγάει και 
στον χώρο των ΜΜΕ το κυβερνητικό παρελθόν τους, ενώ η ελλη-
νική κοινή γνώμη γνωρίζει πλέον αρκετά καλά τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούν.

Μέθοδος Τραμπ και Όρμπαν
Η προβολή του δυσφημιστικού για τους δημοσιογράφους σποτ 
που ετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο τους εμφανίζει όλους όργανα 
της κυβέρνησης που πληρώνονται με άφθονα πενηντάευρα, συνέ-
πεσε χρονικά με την κλιμάκωση των επιθέσεων Τραμπ κατά 
των αμερικανικών ΜΜΕ και των δημοσιογράφων, στο 
ξεκίνημα μιας δύσκολης γι’ αυτόν προεκλογικής εκ-
στρατείας.
Η αποτυχημένη προεκλογική ομιλία του στην 
πόλη Τάλσα χαρακτηρίστηκε από τη φρα-
στική βιαιότητα του Προέδρου των ΗΠΑ 
κατά των ΜΜΕ και των δημοσιογρά-
φων, στους οποίους απέδωσε τα πάντα, 
από την αδυναμία του να περάσει τα 
πολιτικά μηνύματα που επιθυμεί 
μέχρι τη χαμηλή προσέλευση, σε 
συνθήκες κορονοϊού, σε μια μα-
ζική εκδήλωση σε κλειστό γή-
πεδο, στην οποία υποτίθεται 
ότι θα έπαιρναν μέρος πολλές 
δεκάδες χιλιάδες οπαδοί του. 
Τελικά, η συμμετοχή ήταν της 
τάξης των 10.000, με τις περισ-
σότερες κερκίδες του γηπέδου 
να είναι άδειες.
Ο Τσίπρας και οι συνεργάτες 
του συνήθως καταγγέλλουν τον 
Τραμπ και τον Όρμπαν για τις ε-
πιθέσεις τους κατά των ΜΜΕ, ενώ 
εμφανίζουν, ακόμη και μέσω των 
ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, τον 
Μητσοτάκη σαν τον νέο Όρμπαν.
Δεν δεσμεύονται από το γεγονός ότι ο 
Μητσοτάκης πρωταγωνίστησε στην ε-
πιτυχημένη προσπάθεια να απομονωθεί 
ο Όρμπαν και το κόμμα του από το Ευρωπα-
ϊκό Λαϊκό Κόμμα που εκφράζει σε ευρωπαϊκό ε-
πίπεδο την κεντροδεξιά, ούτε, γενικότερα, από την 
πολιτική πραγματικότητα.
Αυτό άλλωστε είναι το νόημα του αριστερόστροφου και του 
δεξιόστροφου λαϊκισμού, να απαλλάσσουν εαυτούς από τους πε-
ριορισμούς της πραγματικότητας και να φτιάχνουν σενάρια σύμ-
φωνα με τις πολιτικές τους ανάγκες και τους τακτικούς ελιγμούς 
που πραγματοποιούν. Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του είναι 
κατά του Τραμπ και του Όρμπαν σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση των 
ΜΜΕ και των δημοσιογράφων, δεν έχουν πρόβλημα όμως να α-
ντιγράφουν τις μεθόδους τους.
Κάθε στρατηγική, όμως, απαιτεί συγκεκριμένες δυνάμεις για να 
επιβληθεί. Ο Όρμπαν είναι βέβαιος για τη δική του, γιατί εξακο-
λουθεί να είναι κυρίαρχος στην Ουγγαρία με ποσοστά της τάξης 
του 45%-50%, ο Τραμπ κινείται στο όριο, εφόσον οι δυνάμεις του 

ΣΥΡΙΖΑ:  
ΣΤΑΘΕΡΉ ΕΠΕΝΔΥΣΉ 

ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ 
ΛΑΪΚΙΣΜΟ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Γιατί ο Τσίπρας κλιμακώνει 
την επίθεση σε ΜΜΕ  
και δημοσιογράφους.

Το «μαγαζί» Παππά και Τσίπρα 
είχε επιτύχει ρεκόρ αδιαφάνειας και 
διαπλοκής.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

έχουν υποχωρήσει στο επίπεδο του 40%, ενώ ο Τσίπρας ξεκινάει 
από τα δημοσκοπικά βάθη που καταγράφονται, για να επιχειρή-
σει μια επίδειξη ανύπαρκτης ισχύος. Δεν είναι η πρώτη ούτε η τε-
λευταία επικοινωνιακή και πολιτική μπλόφα της ηγεσίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, την επιχειρεί όμως σε εξαιρετικά δύσκολες γι’ αυτόν συν-
θήκες.

Απλοϊκή επιχειρηματολογία
Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του προεξοφλούν την επιδείνωση 
της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης –αυτό άλλωστε προβλέ-
πουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι διεθνείς οργανισμοί για την Ελ-
λάδα και όλο τον κόσμο– και σπεύδουν να κερδοσκοπήσουν πάνω 
στις μεγάλες δυσκολίες.
Η βασική θέση του κ. Τσίπρα είναι ότι την ύφεση δεν την έφερε η 
πανδημία, αλλά πρώτος ο Μητσοτάκης. Η πρόγνωση της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής στο ξεκίνημα του 2020 ήταν για ανάπτυξη της ελ-
ληνικής οικονομίας ανώτερη του 2% το 2020 και μετατράπηκε σε 
διάστημα λίγων μηνών, εξαιτίας της πανδημίας, σε πρόγνωση για 
πτώση του ΑΕΠ κατά 9,7% το 2020. Εάν κρίνουμε μάλιστα από τις 
αναθεωρημένες προβλέψεις του ΔΝΤ για το σύνολο της Ευρωζώ-
νης σε χώρες με κοινά οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 
με την Ελλάδα, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, μπορούμε να δούμε 
διψήφια πτώση του ελληνικού ΑΕΠ το 2020. Η δραματική επι-

δείνωση δεν έχει βέβαια σχέση με την κυβερνητική πολιτική, 
αλλά ούτε αυτό δεσμεύει την επιθετική δημαγωγία της η-

γεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Η δεύτερη βασική θέση του κ. Τσίπρα και των συ-

νεργατών του, που συμπληρώνει την πρώτη, είναι 
ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη στερεί, σε συν-

θήκες αδιαφάνειας, δημόσιο χρήμα από τον 
δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό για να εξαγο-

ράσει τα ΜΜΕ.
Το πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜΜΕ 
που εφάρμοσε η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη είχε ήδη αποφασιστεί από τον 
ίδιο τον κ. Τσίπρα και προέβλεπε 
την καταβολή χρηματικών ποσών 
σε διάφορα ΜΜΕ. Η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη θεώρησε ότι θα ήταν 
πιο χρήσιμο να έπαιρνε αυτή η υ-
ποστήριξη χαρακτήρα κοινωνι-
κού μηνύματος για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας και να διευ-
ρυνόταν η χορήγησή της όσο το 
δυνατόν περισσότερο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί τη λεπτομε-
ρειακή δημοσιοποίηση της διαφη-

μιστικής δαπάνης σε συγκεκριμένα 
ΜΜΕ για να «αποδείξει» ότι το πρό-

βλημά του δεν έχει σχέση με την έλ-
λειψη αξιόπιστου πολιτικού μηνύμα-

τος αλλά με μια συνωμοσία σε βάρος του 
των «πουλημένων» ΜΜΕ και των δημοσι-

ογράφων. Διεθνώς τα ΜΜΕ θεωρούνται εύ-
κολος πολιτικός στόχος, γιατί η αξιοπιστία τους, 

βάσει ερευνών της κοινής γνώμης, είναι συχνά κα-
τώτερη και από την περιορισμένη αξιοπιστία του πο-

λιτικού συστήματος και των πολιτικών. Το εντυπωσιακό 
είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στα ελληνικά ΜΜΕ σε μια πε-

ρίοδο κατά την οποία, ιδιαίτερα η τηλεόραση, έχει βελτιώσει την 
εικόνα της στην αντίληψη των πολιτών εξαιτίας του θετικού ρόλου 
που έπαιξε στην ενημέρωση για την αντιμετώπιση του πρώτου κύ-
ματος του κορονοϊού.
Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν ενοχληθεί από την επιτυχία των 
ελληνικών ΜΜΕ και την αναγνώρισή της από την κοινή γνώμη 
και είχαν καταγγείλει μέχρι και τον Τσιόδρα ως προπαγανδιστή 
της κυβέρνησης ο οποίος δεν δεχόταν αντίλογο, λες και θα μπο-
ρούσε η ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας να μετατραπεί 
σε πεδίο επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης.
Τώρα που το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης μετατοπίζεται –κατά 
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Με την επίθεση σε ΜΜΕ και 
δημοσιογράφους ο Τσίπρας αντιγράφει 
Τραμπ και Όρμπαν, τους οποίους 
συνήθως καταγγέλλει.

Η συνομιλία Παππά-Μιωνή απλά 
επιβεβαίωσε τη μεθοδολογία που 
ξέραμε από την υπόθεση Τσίπρα-
Παππά-Καλογρίτσα.

την άποψή μου, πρόωρα– από την απειλή για τη δημόσια υγεία 
στις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας, η ηγε-
σία του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να κλείσει τους λογαριασμούς που έχει 
ανοίξει, στην αντίληψή της, με τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους.
Τα περί χρηματισμού ακόμη και των φιλικών προς τον ΣΥΡΙΖΑ 
ΜΜΕ από την κυβέρνηση δεν έχουν βέβαια σχέση με την πραγ-
ματικότητα.

Το παράδειγμα του Ιβάν
Είναι τέτοια η καταγγελτική μανία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ώστε 
δεν εξαιρεί, τουλάχιστον δημόσια, ούτε και παράγοντες των ΜΜΕ 
που στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις την προσπάθεια του Τσί-
πρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Ιβάν 
Σαββίδη, ο οποίος έχασε τεράστια ποσά στις εκδοτικές και τηλεο-
πτικές πρωτοβουλίες που πήρε, φροντίζοντας κάθε φορά να στηρί-
ζει τα πολιτικά σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με τη θεωρία που αναπτύσσουν ο κ. Τσίπρας και οι συ-
νεργάτες του, μέχρι και ο Ιβάν το γύρισε στο πλαίσιο ενός διαφημι-
στικού προγράμματος 20 εκατ. ευρώ που καλύπτει το σύνολο των 
ΜΜΕ. Όμως οι άμεσες ανάγκες του τηλεοπτικού Open, το οποίο ε-
λέγχεται από τα συμφέροντα Σαββίδη, είναι της τάξης των 19 εκατ. 
ευρώ, όπως μαρτυρεί η πρόσφατη απόφαση της γενικής συνέλευ-
σης των μετόχων για αύξηση των ιδίων κεφαλαίων σε αυτό το ύψος.
Επομένως, η θεωρία ότι ακόμη και οι ισχυροί που στηρίζουν με 
συνέπεια τον ΣΥΡΙΖΑ ξέχασαν τις πολιτικές προτιμήσεις τους για 
ένα διαφημιστικό πρόγραμμα που δεν καλύπτει ούτε ένα μικρό 
ποσοστό των άμεσων αναγκών τους δείχνει πόσο ρηχή και επιθε-
τική είναι η προπαγάνδα της ηγεσίας του κόμματος της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης.
Στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται τη διανομή κάποιων ποσών 
σε sites που έχουν μικρή επισκεψιμότητα ή μπορεί και να μη λει-
τουργούν. Δεν αποκλείεται να έχουν γίνει τέτοια λάθη στην κατα-
νομή των κονδυλίων, σίγουρα όμως πρόκειται για μικρά ποσά προς 
περιθωριακούς παίκτες των ΜΜΕ που δεν είναι σε θέση να επηρε-
άσουν τις εξελίξεις, ούτε φυσικά μπορούν να αποτελέσουν άλλοθι 
για την επικοινωνιακή και πολιτική αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ.

Δέσμιοι του παρελθόντος
Αυτό όμως που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση της επιχειρη-
ματολογίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ζητούν από την κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη να εφαρμόσει κανόνες που συστηματικά απέφευγε ο Τσί-
πρας όταν ήταν με τον Παππά στο Μαξίμου.
Η κυβέρνηση Τσίπρα είχε επιβάλει κανόνες διαφάνειας στην κα-
τανομή των διαφημιστικών κονδυλίων των τραπεζών, οι οποίες ε-
ξαιτίας της κρίσης που προκάλεσαν Τσίπρας και Βαρουφάκης το 
2015 ιδιωτικοποιήθηκαν και αφελληνίστηκαν, δεν επέβαλε όμως 
τους ίδιους κανόνες στη δημόσια διοίκηση και στον ευρύτερο δη-
μόσιο τομέα της οικονομίας, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν 
υπό τον πολιτικό και κομματικό έλεγχο του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού, λοι-
πόν, μοίρασε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε συνθήκες πλή-
ρους αδιαφάνειας, απαιτεί τώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη 
να δώσει αναλυτικά στοιχεία για την κατανομή των κονδυλίων του 
ενημερωτικού-διαφημιστικού προγράμματος για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας.
Ελάχιστοι παίρνουν στα σοβαρά την επιχειρηματολογία Τσίπρα-

Παππά υπέρ της διαφάνειας. Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη 
θεωρία ότι η επικοινωνιακή και πολιτική τους αδυναμία οφείλεται 
σε σκοτεινές δυνάμεις και συμφέροντα και να δημιουργήσουν ε-
ντάσεις στις σχέσεις μεταξύ ορισμένων ΜΜΕ και κυβέρνησης, ε-
φόσον ο ανταγωνισμός μεταξύ των ΜΜΕ για τη διαφημιστική δα-
πάνη είναι πάντα σκληρός και οδηγεί εύκολα σε παρεξηγήσεις σε 
τοπικό, περιφερειακό, ακόμη και εθνικό επίπεδο. Όλοι, ακόμα και 
αυτοί που αντιμετωπίζονται ως ευνοημένοι, θεωρούν ότι αξίζουν 
κάτι παραπάνω σε διαφημιστική δαπάνη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο 
κατά την οποία οι οικονομικές δυσκολίες που συνδέονται με την 
πανδημία προκαλούν νέα μεγάλη πτώση των διαφημιστικών δα-
πανών των ΜΜΕ, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται ήδη 
στο όριο.
Άλλωστε όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν απόλυτα αντικειμενικά 
στοιχεία στα οποία μπορεί να βασιστεί η κατανομή των διαφημι-
στικών κονδυλίων. Για παράδειγμα, η «Αυγή», που πουλάει 900 
φύλλα την ημέρα, και άλλα έντυπα του σκληρού πυρήνα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που πηγαίνουν καλύτερα αλλά δεν βρίσκονται σε κυκλοφο-
ριακή άνθηση, δύσκολα μπορούν να τεκμηριώσουν το αίτημα για 
καλύτερη διαφημιστική μεταχείριση, ενώ οφείλουν εξηγήσεις για 
τα σημαντικά διαφημιστικά έσοδα που είχαν από κράτος, περιφέ-
ρειες και ευρύτερο δημόσιο τομέα της οικονομίας επί κυβέρνησης 
Τσίπρα, με πάντα εξαιρετικά χαμηλή ή μέτρια κυκλοφορία και α-
ναγνωσιμότητα.
Τις μετρήσεις κυκλοφορίας από το πρακτορείο δεν τις δέχονται 
όλοι και οι μετρήσεις αναγνωσιμότητας από μια εταιρεία που ει-
δικεύεται εδώ και χρόνια σε αυτές αμφισβητούνται από πολλούς. 
Επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί τη διαφάνεια που δεν εφάρμοσε ο 
ίδιος στην εξουσία και την εφαρμογή «αντικειμενικών» κριτηρίων 
στην κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης τα οποία αμφισβητού-
νται και από ανθρώπους των ΜΜΕ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΚΚΕ ζητεί με παρέμβασή του τη δη-
μοσιοποίηση των στοιχείων για την κατανομή των διαφημιστικών 
κονδυλίων όχι για το πολυσυζητημένο πρόγραμμα των 20 εκατ. 
ευρώ αλλά για το σύνολο της περασμένης δεκαετίας, επιδιώκοντας 
να εκθέσει όλες τις «αστικές», στην αντίληψή του, κυβερνήσεις.

Δύο λάθη στον χειρισμό
Το επιτελείο της κυβέρνησης έπρεπε βέβαια να είχε προβλέψει 
τις κινήσεις των λαϊκιστών του ΣΥΡΙΖΑ, με βάση και το πολιτικό 

παρελθόν του.
Κατά την άποψή μου, έκανε δύο βασικά λάθη στον χειρισμό.
Το πρώτο είναι ότι προχώρησε σε ένα μεγάλο διαφημιστικό πρό-
γραμμα εκτιμώντας ότι ο μεγάλος κίνδυνος από την πανδημία είχε 
περάσει και πως επιστρέφαμε σε ένα είδος κανονικότητας. Απο-
δεικνύεται ότι πρόκειται για λάθος εκτίμηση, εφόσον η απειλή του 
κορονοϊού είναι πάντα μαζί μας, ενισχύεται, και πολλοί επιστήμο-
νες προβλέπουν ότι η Ε.Ε. και φυσικά η Ελλάδα θα βρεθούν σύ-
ντομα αντιμέτωπες με το δεύτερο κύμα. Χρειαζόταν, λοιπόν, μια ε-
πικοινωνιακή πολιτική σε βάθος χρόνου και με διαφοροποιημένα 
μηνύματα ανάλογα με τις νέες ανάγκες που προκύπτουν.
Το δεύτερο κυβερνητικό λάθος στον χειρισμό έχει σχέση με τον 
κεντρικό έλεγχο, σε επίπεδο Μαξίμου, μια καμπάνιας που θα έ-
πρεπε να είναι αποκεντρωμένη, με βάση το περιεχόμενο του μη-
νύματος και τις οικονομικές δυνατότητες του Δημοσίου, των 
ΔΕΚΟ και άλλων ενδιαφερομένων. Ο κεντρικός συντονισμός, στο 
επίπεδο του λεγόμενου «επιτελικού κράτους», ανέβασε την πολι-
τική αντιπαράθεση χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος.

Περί διαπλοκής
Η διαπλοκή την οποία επικαλούνται ο Τσίπρας, ο Παππάς και 
άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέση με την κατανομή ενός 
μεγάλου διαφημιστικού κονδυλίου. Οι σχέσεις διαπλοκής εξελίσ-
σονται γύρω από κοινές επιδιώξεις πολιτικών παραγόντων και οι-
κονομικών συμφερόντων, άφθονο τραπεζικό δανεισμό και μεγάλα 
επιχειρηματικά ανταλλάγματα έναντι πιθανής παραγωγής πολιτι-
κού χρήματος.



Ούτε ο Ιβάν Σαββίδης, γνωστός 
υποστηρικτής του ΣΥΡΙΖΑ, ξέφυγε από 
την καταγγελτική μανία του Τσίπρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί τη δημοσιοποίηση 
της κατανομής των διαφημιστικών 
κονδυλίων, ενώ τέσσερα χρόνια στην 
εξουσία επέβαλε καθεστώς πλήρους 
αδιαφάνειας.

Το τι ακριβώς σημαίνει διαπλοκή μάς το δείχνει με τη συμπερι-
φορά του και τη συνομιλία που είχε με τον Μιωνή ο Παππάς, ο ο-
ποίος την εποχή της παντοδυναμίας του Τσίπρα ήταν το δεξί του 
χέρι, με ειδικό ρόλο στα ΜΜΕ.
Από τη συνομιλία Παππά-Μιωνή προκύπτει ότι ο άλλοτε πανίσχυ-
ρος υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα θεωρούσε το Μαξίμου και 
γενικότερα την εξουσία ένα «μαγαζί» που συναλλασσόταν ακόμη 
και με αυτούς που θεωρούσε αντιπάλους, στη βάση της εξυπηρέτη-
σης των δικών του συμφερόντων και της δικής του σκοτεινής ιδιο-
τέλειας. Οι διάλογοι που ήρθαν στη δημοσιότητα είναι πραγματικά 
ανατριχιαστικοί, όχι γιατί αποκαλύπτουν κυβερνητική διαφθορά, 
η ελληνική κοινή γνώμη είναι εξοικειωμένη με τέτοιου είδους κα-
ταστάσεις, αλλά γιατί δείχνουν τον Παππά και το σύστημα Τσίπρα 
κυριολεκτικά πωρωμένους με το χρήμα και τη διαχείριση της ε-
ξουσίας σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος.
Να καλύψουμε τον Α, αρκεί να μας διευκολύνει κατά του Β. Να συ-
νεργαστούμε με τον Γ, τον οποίο θεωρούμε αντίπαλό μας, αρκεί να 
βγάλουμε κάτι από αυτό. Να αφήσουμε τον Δ να αυτονομηθεί ιδι-
οτελώς στο πλαίσιο του ευρύτερου συστήματος εξουσίας, αρκεί να 
φροντίσει να μη θίξει με τις ενέργειές του το πάρε-δώσε του σκλη-
ρού πυρήνα της εξουσίας.
Όλα αυτά με μια γλώσσα που παραπέμπει περισσότερο σε συναλ-
λασσόμενο υπόκοσμο παρά σε ανώτατο κυβερνητικό παράγοντα 
της ριζοσπαστικής Αριστεράς η οποία διεκδίκησε και πήρε την ε-
ξουσία στο όνομα της κάθαρσης.
Όσοι είμαστε έμπειροι παρατηρητές των εξελίξεων στον δημόσιο 
βίο δεν χρειαζόταν βέβαια να ακούσουμε τη συνομιλία Παππά-
Μιωνή για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι Τσίπρας και Παπ-
πάς είχαν στήσει «μαγαζί» στην εξουσία σε βάρος του δημόσιου 
συμφέροντος και του Έλληνα φορολογούμενου.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της προσπάθειας μετατροπής του 
Καλογρίτσα σε ισχυρό παράγοντα των ΜΜΕ. Πρώτα τού επέτρε-
ψαν να εμφανίσει μεγαλύτερη περιουσιακή κατάσταση από την 
πραγματική για να μπορέσει να διεκδικήσει τηλεοπτική άδεια, στη 
συνέχεια ασκήθηκε κυβερνητική επιρροή για να πάρει δανεικά κι 
αγύριστα από την Τράπεζα Αττικής σε μια περίοδο έλλειψης ρευ-
στότητας, εξαιτίας της οποίας πολλές υγιείς και δυναμικές επιχει-
ρήσεις οδηγήθηκαν στο αδιέξοδο. Μετά φόρτωσαν την κατασκευ-
αστική του Καλογρίτσα με δημόσια έργα τα οποία ήταν φανερό ότι 
δεν ήταν σε θέση να κατασκευάσει έγκαιρα, με αποτέλεσμα και η 
πολυσυζητημένη εθνική οδός Πάτρας-Πύργου να μείνει στα χαρ-
τιά.
Αυτό είναι ένα παράδειγμα διαπλοκής με πολιτικές υπογραφές 
του ΣΥΡΙΖΑ που δημιούργησε την εικόνα εξουσίας με χαρακτη-
ριστικά «μαγαζιού» πολύ πριν έρθει στη δημοσιότητα το περιεχό-
μενο της συνομιλίας Παππά-Μιωνή.
Αυτοί, λοιπόν, οι οποίοι ανέπτυξαν διαπλεκόμενες πρωτοβουλίες 
και κάλυψαν με πλήρη αδιαφάνεια τη διαχείριση των διαφημιστι-
κών κονδυλίων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
της οικονομίας κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Τσίπρα μετα-
τρέπονται τώρα, για τις ανάγκες του σεναρίου, σε τιμητές.

Η περίπτωση της «Ελευθεροτυπίας»
Ενδεικτική τού πως κινείται η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανάλογα με τη 

συγκυρία είναι και η περίπτωση της «Ελευθεροτυπίας», η οποία, 
με την ισχύ που είχε, στήριξε και τον χώρο της ριζοσπαστικής Α-
ριστεράς.
Η «Ελευθεροτυπία» έφτασε σε οικονομικό αδιέξοδο το 2011, με α-
ποτέλεσμα να μείνουν χωρίς δουλειά, δεδουλευμένα και αποζημι-
ώσεις 850 εργαζόμενοι. Η τότε ιδιοκτησία είχε ασυλία στον χώρο 
των «σκληρών» της Αριστεράς, εφόσον είχε προλάβει να χρημα-
τοδοτήσει τον Γιωτόπουλο, εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνω-
σης 17Ν, αγοράζοντας την εξοχική κατοικία του, ενώ ήδη τα οικο-
νομικά της άλλοτε ισχυρής εφημερίδας ήταν σε ελεύθερη πτώση. 
Η αλληλεγγύη προς τον «εγκέφαλο» της 17Ν είχε απόλυτη προ-
τεραιότητα έναντι των εργαζομένων της «Ελευθεροτυπίας» με την 
ανοχή πολλών «προοδευτικών».
Τα περιουσιακά στοιχεία της «Ελευθεροτυπίας» εκποιούνται στα-
διακά και αυτό έχει δημιουργήσει τη δυνατότητα κατανομής ενός 
ποσού της τάξης των 8 εκατ. ευρώ. Το ερώτημα είναι εάν τα χρή-
ματα θα δοθούν στους 850 εργαζόμενους της «Ελευθεροτυπίας», 
σε όσους τουλάχιστον είναι ακόμη μαζί μας, ή θα πάνε στις πιστώ-
τριες τράπεζες.
Η κυβέρνηση έχει ήδη ζητήσει από τα τραπεζικά στελέχη να μην 
επιμείνουν στις αιτήσεις τους, για να εξυπηρετηθούν οι απολυθέ-
ντες. Από την πλευρά τους, τα στελέχη των πιστωτριών τραπεζών α-
κολουθούν τους κανόνες, φροντίζοντας να καλυφθούν από κατη-
γορίες ότι δεν προστάτεψαν τα συμφέροντα των τραπεζών και των 
μετόχων τους, και, απ’ ό,τι φαίνεται, η συνέχεια θα δοθεί, σε βάθος 
χρόνου, στις αίθουσες των δικαστηρίων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει σε αυτή τη φάση την τακτική των τραπε-
ζών και την «ανοχή» που δείχνει προς αυτές η κυβέρνηση, ξεχνώ-

ντας πολύ εύκολα ότι η νομοθεσία που υποχρεώνει τα τραπεζικά 
στελέχη να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο ψηφίστηκε επί 
κυβέρνησης Τσίπρα.
Η «Αυγή», πάντα ευέλικτη σε αυτά τα ζητήματα, δικαιολογεί την 
κυβέρνηση Τσίπρα με τον ακόλουθο τρόπο: «Οι διατάξεις του σχε-
δίου Χαμηλοθώρη δεν νομοθετήθηκαν ωστόσο επί κυβέρνησης 
Σαμαρά, καθώς μετά τις ευρωεκλογές του 2014, μπροστά στο προ-
διαγεγραμμένο τέλος της, έκανε απλή διαχείριση μεταθέτοντας το 
πρόβλημα στον επόμενο – άλλωστε για τον ίδιο λόγο δεν είχε ολο-
κληρώσει την τρίτη αξιολόγηση του δεύτερου μνημονίου.
»Όταν ανέλαβε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνέστησε άλλη επιτροπή, 
υπό τον αρεοπαγίτη Δημήτρη Κράνη, η οποία εκπόνησε άλλο 
σχέδιο Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με το οποίο οι εργαζόμε-
νοι εξακολουθούσαν να παίρνουν τη μερίδα του λέοντος των πτω-
χευμένων εταιρειών.
»Το καλοκαίρι του 2015, μετά τις ασφυκτικές πιέσεις των δα-
νειστών, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να υιοθετήσει 
το σχέδιο Χαμηλοθώρη, πνευματικό τέκνο της κυβέρνησης 
Σαμαρά, ωστόσο με τις μεταβατικές διατάξεις που προσέθεσε 
διασφάλισε ότι για τις πτωχεύσεις πριν από τον Αύγουστο του 
2015 θα ισχύει, ως προς τη διανομή των χρημάτων της εκποίη-
σης, το προγενέστερο καθεστώς. Αυτά, για την αποκατάσταση 
της αλήθειας».
Η αλήθεια είναι, κατά την άποψή μου, πολύ απλή. Οι πρώην εργα-
ζόμενοι της «Ελευθεροτυπίας» και άλλων ΜΜΕ που έπεσαν έξω 
έχασαν δικαιώματά τους με υπογραφή που έβαλε ο Τσίπρας ως 
πρωθυπουργός και δεν είχε βάλει ο Σαμαράς. Το 2015 ο Τσίπρας 
ήρθε στην εξουσία υποστηρίζοντας ότι δεν θα κάνει αυτά που τε-
λικά έκανε και με το παραπάνω.
Ανεξάρτητα αν μιλάμε για διαφάνεια, διαπλοκή, σχέσεις με ΜΜΕ, 
δικαιώματα εργαζομένων στα ΜΜΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την ίδια προ-
σέγγιση. Απαιτεί από τους πολιτικούς αντιπάλους του τα πάντα, ι-
διαίτερα αυτά που δεν έκανε ο ίδιος όταν ήλεγχε πλήρως την ε-
ξουσία.
Η επικοινωνιακή, πολιτική αντιπαράθεση μπαίνει σε νέα φάση 
κλιμάκωσης, γιατί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία βρίσκεται σε δύ-
σκολη θέση και πολιορκείται από προβλήματα, επιχειρεί να ενι-
σχύσει στο μέτρο του δυνατού τη θέση της εμπλουτίζοντας την πα-
ράδοση επιθετικού λαϊκισμού που έχει δημιουργήσει. Αυτό μόνο 
ξέρει να κάνει, ανεξάρτητα από τις συνθήκες και τον συσχετισμό 
δυνάμεων, ο οποίος αυτή την περίοδο δεν την ευνοεί.
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Πρέπει να επιτρέπεται να λαμ-
βάνονται υπόψη και παράνομα 
αποδεικτικά μέσα σε όλα τα 
εγκλήματα, όταν μέσω αυτών 
των μέσων αποδεικνύεται βα-
ρύτερο έγκλημα ή το επικαλείται 
ο κατηγορούμενος για απόδειξη 
της αθωότητάς του.

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

«Να διερευνηθεί  
αν χρηματικά ποσά 

 πήγαιναν σε υπουργούς»

Τ
ην άποψη ότι πρέπει να διερευ-
νηθεί κατά πόσο από τη μαγνη-
τοταινία που κατέθεσε ο κ. Μι-
ωνής προκύπτουν αξιόποινες 
πράξεις υπουργών, έτσι ώστε 
αυτή να μπορέσει να αξιολο-
γηθεί νόμιμα, εκφράζει ο κα-

θηγητής Ποινικής Δικονομίας στο ΑΠΘ Γρη-
γόρης Καλφέλης.
Παράλληλα, με αφορμή τη δημοσιοποίηση δι-
αλόγων από παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, ο κ. 
Καλφέλης εκφράζει την ανησυχία του, γιατί ο 
εκάστοτε πρωθυπουργός, ο οποίος προΐστα-
ται της ΕΥΠ, μπορεί, είτε το γνωρίζει είτε δεν 
το γνωρίζει, με την ανοχή του να επιτρέπει πα-
ρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 
Ελλήνων πολιτών για τους οποίους κάποια 

σκοτεινά κέντρα εξουσίας αρχίζουν να ενερ-
γοποιούνται. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί 
τομείς της κρατικής οντότητας μένουν αόρατοι 
και χωρίς δικαστική εποπτεία παραβαίνουν τον 
νόμο, τονίζει.

Υπάρχει το ενδεχόμενο οι ενστάσεις ακυρό-
τητας που έχουν τεθεί από τον κ. Παπαγγε-
λόπουλο να οδηγήσουν σε εμπλοκή αργό-
τερα;
Κάποιες ενστάσεις μπορεί να έχουν μια βασι-
μότητα. Άλλες, όχι. Για παράδειγμα, ο κ. Παπαγ-
γελόπουλος καλείται να δώσει εξηγήσεις ως ύ-
ποπτος. Με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Ποι-
νικής Δικονομίας (ΚΠΔ), πρέπει να έχει πέντε 
μέρες για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. 
Δεν κατάλαβα για ποιον λόγο η επιτροπή της 

Βουλής τού αρνήθηκε το πενθήμερο. Δεν νο-
μίζω πάντως ότι από αυτόν τον λόγο θα οδη-
γηθούμε σε μια ναρκοθέτηση της διαδικασίας, 
αλλά βλέπω ότι υπάρχουν απ’ όλες τις πλευ-
ρές πολιτικές σκοπιμότητες και η όλη διαδικα-
σία δεν προωθείται με ακραιφνώς δικονομικά 
χαρακτηριστικά.

Τη νομιμότητα και τη βασιμότητα των ενστά-
σεων ποιος θα την κρίνει;
Εδώ υπάρχει ένα δικονομικό πρόβλημα. Ο νέος 
ΚΠΔ προβλέπει ότι το Συμβούλιο Πλημμελει-
οδικών αποφασίζει για οποιαδήποτε διαφω-
νία που εγείρεται στην προκαταρκτική εξέταση. 
Στην κοινοβουλευτική προκαταρκτική εξέταση 
εφαρμόζεται ο ΚΠΔ, εφόσον δεν υπάρχει αντί-
στοιχη ρύθμιση. Από κάποιους έχει προταθεί το 
Δικαστικό Συμβούλιο για την επίλυση τέτοιων 
ζητημάτων. Το Δικαστικό Συμβούλιο προβλέ-
πεται από τον νόμο ευθύνης υπουργών και θα 
συγκροτηθεί μετά την ολοκλήρωση της προ-
καταρκτικής, για να αποφασίσει για την παρα-
πομπή ή την απαλλαγή των κατηγορουμένων. 
Αυτή είναι η μόνη εξουσία που έχει.

Αν δηλαδή ο κ. Παπαγγελόπουλος θελήσει 
να προσβάλει τη διαδικασία μετά την ολο-
κλήρωση της προκαταρκτικής, πού θα απευ-
θυνθεί;
Η μόνη δυνατότητα που υπάρχει είναι να α-
ποφασίσει η ίδια η Προκαταρκτική Επιτροπή, 
διότι άλλο όργανο δεν υπάρχει. Μπορεί όμως 
να θέσει αυτές τις ακυρότητες και στο Δικα-
στικό Συμβούλιο αργότερα, όταν συγκροτηθεί, 
αλλά, όπως σας είπα, η μόνη λειτουργική ε-
ξουσία που έχει είναι για την παραπομπή ή την 
απαλλαγή των κατηγορουμένων. Όμως, ενό-
ψει του κενού που υπάρχει και από τη στιγμή 
που ο νομοθέτης προβλέπει ότι όλες οι ακυρό-
τητες μπορούν να προταθούν μέχρι το αμετά-
κλητο της παραπομπής, αν θέλει το Δικαστικό 
Συμβούλιο μπορεί ερμηνευτικά να αποδεχτεί 
ότι μπορεί να αποφανθεί και για τις ακυρότη-
τες. Όμως ο νόμος περί ευθύνης υπουργών 
δεν το προβλέπει.

Μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την α-
μερόληπτη δικανική κρίση μιας επιτροπής 
η οποία απαρτίζεται από στελέχη πολιτικών 
κομμάτων;
Αυτός είναι ένας λόγος για να αλλάξει η νομοθε-
σία περί ευθύνης υπουργών. Την άλλαξε ο κ. Κα-
στανίδης το 2011, αλλά αυτό το σημείο δεν εθίγη. 
Όμως δεν είναι μία ακραιφνώς ποινική διαδικα-
σία, είναι μία κοινοβουλευτικο-ποινική διαδικασία. 
Έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά και κοινοβουλευτι-
κής διαδικασίας και ποινικής διαδικασίας. Στα ση-
μεία όπου υπάρχουν κενά ρυθμίσεων, ο νομοθέ-
της προέβλεψε να εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
ΚΠΔ. Η προκαταρκτική εξέταση είναι ένα στάδιο 
πριν την κίνηση ποινικής δίωξης, η οποία μέχρι 
στιγμής δεν έχει αποφασιστεί. Θα αποφασιστεί με 
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Προκα-
ταρκτικής Επιτροπής και με τη λήψη αυτής της α-
πόφασης ο νόμος προβλέπει τη συγκρότηση του 
Δικαστικού Συμβουλίου, που θα αποφασίσει για 
την παραπομπή ή την απαλλαγή.

Αξιοποιούνται σωστά τα παρανόμως κτηθέντα 
αποδεικτικά στοιχεία;

Η δικονομία μας –όπως και οι δικονομίες των πε-
ρισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και η δικο-
νομία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ– προ-
βλέπει σε κάποιες περιπτώσεις τη δυνατότητα να 
λαμβάνονται υπόψη παράνομα αποδεικτικά μέσα, 
όταν μέσω αυτών θα αποδειχθεί μια σοβαρότερη 
αξιόποινη πράξη ή όταν τα επικαλείται ο κατηγο-
ρούμενος για την απόδειξη της αθωότητάς του.
Η δική μας δικονομία, ατυχέστατα και απαράδεκτα, 
το 2008, μετά την υπόθεση Ζαχόπουλου, προέβλεψε 
να μη γίνεται ποτέ δεκτό ένα παράνομο αποδει-
κτικό μέσο. Η νομολογία μας, όμως, μέχρι σήμερα 
κάνει δεκτή τη δυνατότητα να αξιολογηθεί ένα πα-
ράνομο αποδεικτικό μέσο, αρκεί να αποκαλύπτε-
ται μια σοβαρότερη αξιόποινη πράξη. Επί ΣΥΡΙΖΑ, 
το 2016, ψηφίστηκε η δυνατότητα μόνο στα εγκλή-
ματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Εισαγ-
γελέα Διαφθοράς και του Εισαγγελέα Οικονομικού 
Εγκλήματος να λαμβάνονται υπόψη και παράνομα 
αποδεικτικά μέσα. Η ρύθμιση αυτή καταργήθηκε 
με τον νέο ΚΠΔ που ισχύει από 1/7/2019, αλλά α-
τυχέστατα ο κ. Τσιάρας τον επανέφερε τον Νοέμ-
βριο του 2019.

Γιατί ατυχέστατα;
Είμαι αναφανδόν υπέρ της άποψης να τροποποι-
ηθεί συνολικά το άρθρο 177 παρ. 2 του ΚΠΔ και 
να επιτρέπεται να λαμβάνονται υπόψη και παρά-
νομα αποδεικτικά μέσα σε όλα τα εγκλήματα, όταν 
μέσω αυτών των μέσων αποδεικνύεται βαρύτερο 
έγκλημα ή το επικαλείται ο κατηγορούμενος για α-
πόδειξη της αθωότητάς του. Δέστε το εξής παρά-
δοξο: Πριν από πέντε χρόνια, ένα βράδυ σε ένα 
μπαρ στο Λονδίνο κάποιος ομολόγησε, χωρίς να 
γνωρίζει ότι ηχογραφείται, ότι ήταν συναυτουργός 
στην εισαγωγή μιας μεγάλης ποσότητας ηρωίνης. Σ’ 
εμάς αυτή η ομολογία δεν θα λαμβανόταν υπόψη. 
Διότι έχει επιτραπεί για κακουργηματική φοροδι-
αφυγή ή για τη δωροδοκία πολιτικού προσώπου 
να λαμβάνεται υπόψη ένα παράνομο αποδεικτικό 
μέσο, αλλά όχι για την απόδειξη μιας ανθρωπο-
κτονίας ή ενός βιασμού ή εμπορίας ναρκωτικών. 
Για μένα, είναι αξιακή αντίφαση.

Τι γίνεται με τη συγκεκριμένη ηχογράφηση που 
κατατέθηκε στην επιτροπή;
Σωστά η ηχογράφηση προσήχθη στον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών, την κατεξοχήν διωκτική αρχή 
της ελληνικής πολιτείας. Πρέπει, αφού πιστοποιη-
θεί η τεχνική αυθεντικότητά της, να διερευνηθεί αν 
μέσω αυτής της μαγνητοταινίας θα αποδειχθούν 

Γρηγόρης 
 Καλφέλης,  

καθηγητής Ποινικής  
Δικονομίας στο ΆΠΘ
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Υπάρχει ένα αυτονοµηµένο 
τµήµα της κρατικής εξουσίας 
το οποίο θέλει να καταλύσει τις 
διακρίσεις των εξουσιών. Μια 
εκτελεστική εξουσία που ως πο-
λιτικός Λεβιάθαν αποφασίζει για 
τα πάντα.

ται ύποπτη για κακουργηµατικές πράξεις…
Ο Κώδικας δεν είχε υπόψη του την αντίφαση που 
προκύπτει ενόψει των συγκεκριµένων περιστα-
τικών που έχουµε µπροστά µας.

Προκύπτει µια προδιάθεση της πολιτικής εξου-
σίας των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ να ελέγξει τους 
θεσµούς;
Αυτή είναι η πιο σοβαρή περιγραφή που µπορεί 
να κάνει κανείς.

Εντάσσετε σε αυτή και την υπόθεση των παρα-
κολουθήσεων επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ;

Για µένα, είναι ακόµη πιο σοβαρό. ∆ιότι αφορά 
«νόµιµες παρακολουθήσεις» από την ΕΥΠ. Όµως 
ο νόµος, που υπάρχει από το 1995 και εντάχθηκε 
στον ΠΚ στο άρθρο254, προβλέπει συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις για την άρση του τηλεφωνικού α-
πορρήτου για συγκεκριµένα κακουργήµατα µόνο 
και µε βούλευµα ∆ικαστικού Συµβουλίου. Σε έ-
κτακτες µόνο περιπτώσεις µε εισαγγελική διά-
ταξη που πρέπει να επικυρωθεί εντός τριηµέρου 
µε βούλευµα. Η ΕΥΠ, όµως, η οποία υπάγεται θε-
σµικά στον εκάστοτε πρωθυπουργό, έκανε πα-
ρακολουθήσεις χωρίς καµία δικαστική έγκριση. 
Ο νόµος το προβλέπει για λόγους εθνικής ασφά-
λειας, αλλά δεν συνέτρεχε τέτοιος λόγος. Ο πρώην 
πρωθυπουργός είχε συναίσθηση, είχε εποπτεία ότι 
γίνονταν αυτές οι παρακολουθήσεις; Είναι δυνατό 
χωρίς δικαστική εποπτεία να αίρεται το τηλεφω-
νικό απόρρητο των Ελλήνων πολιτών; Αν γίνεται 
αυτό, έχουµε κατάλυση βασικών συνταγµατικών 
δικαιωµάτων.

Ποιος είναι υπόλογος γι’ αυτό που έγινε;
Ο πρωθυπουργός, ο οποίος αποδέχεται να γίνο-
νται παρακολουθήσεις χωρίς δικαστικό βούλευµα 
και χωρίς να υπάρχουν πραγµατικά γεγονότα που 
να αιτιολογούν ότι έγινε για λόγους εθνικής ασφά-
λειας. Από κει και πέρα γίνεται αποικιοποίηση των 
θεσµών, υπάρχει ένα αυτονοµηµένο τµήµα της 
κρατικής εξουσίας το οποίο θέλει να καταλύσει 
τις διακρίσεις των εξουσιών. Μια εκτελεστική ε-

ξουσία που ως πολιτικός Λεβιάθαν αποφασίζει 
για τα πάντα.

Μήπως γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις;
Πριν από έναν χρόνο έγινε µια έρευνα από την 
Αρχή ∆ιασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, από 
την οποία προκύπτει ότι είχαν εκδοθεί 3.000 ει-
σαγγελικές διατάξεις για άρση του τηλεφωνικού 
απορρήτου για λόγους αντιµετώπισης της τροµο-
κρατίας. Εκτιµώ ότι ούτε οι εισαγγελικές αρχές ε-
λέγχουν τα πραγµατικά γεγονότα τα οποία επικα-
λείται η ΕΥΠ όταν ζητάει εισαγγελική διάταξη για 
άρση ενός βασικού συνταγµατικού δικαιώµατος, 
του απορρήτου των επικοινωνιών. Η νοµοθεσία 
µας για την άρση του απορρήτου πρέπει να τύχει 
ιδιαίτερης προσοχής και να αίρεται µόνο µε εισαγ-
γελική διάταξη και µόνο για τα κακουργήµατα που 
προβλέπει ο νόµος.

Ποιο είναι δηλαδή το συµπέρασµά σας;
Έτσι όπως έχει η νοµοθεσία µας, ο εκάστοτε πρω-
θυπουργός µπορεί ανά πάσα στιγµή, είτε το γνω-
ρίζει είτε δεν το γνωρίζει, µε την ανοχή του να ε-
πιτρέπει παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συν-
διαλέξεων Ελλήνων πολιτών για τους οποίους 
κάποια σκοτεινά κέντρα εξουσίας αρχίζουν να 
ενεργοποιούνται. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, 
γιατί τοµείς της κρατικής οντότητας µένουν α-
όρατοι και χωρίς δικαστική εποπτεία παραβαί-
νουν τον νόµο.

σοβαρότερες αξιόποινες πράξεις, π.χ. δωροδο-
κία υπουργού ή ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος ή 
οποιαδήποτε άλλη πράξη υπάγεται στην αρµοδι-
ότητα του Εισαγγελέα ∆ιαφθοράς ή του Εισαγγε-
λέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. Αν ισχύει αυτό, πρέ-
πει να αξιολογηθεί σοβαρά και να ληφθεί υπόψη.

Σε πρώτη ανάγνωση ή ακρόαση του περιε-
χοµένου, διαπιστώσατε ότι υπάρχουν τέτοιες 
πράξεις;
Στο άρθρο 347 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) προβλέ-
πεται η εµπορία επιρροής, δηλαδή όταν κάποιος 
εµπορεύεται ότι έχει ισχύ και µπορεί να κάνει εξυ-
πηρετήσεις. Αυτό είναι ένα πληµµέληµα όµως. Έτσι 
όπως διάβασα τους διαλόγους, δεν βλέπω άλλη α-
ξιόποινη πράξη. ∆ιαβάζω όµως ότι κυκλοφορούν 
διάφορα χρηµατικά ποσά. Είναι προς αποδεικτική 
διερεύνηση αν πήγαιναν σε συγκεκριµένους απο-
δέκτες που είχαν υπουργική θέση. Τότε µπορούν 
να προκύψουν σοβαρές αξιόποινες πράξεις και 
να γίνει δεκτή αυτή η παράνοµη µαγνητοταινία.

Και αν πιθανολογηθούν ή διαπιστωθούν τέτοιες 
πράξεις, πρέπει να παραπεµφθεί το θέµα στην 
Εισαγγελία ∆ιαφθοράς;
Αν προκύψει ότι υπάρχει κακούργηµα που υπά-
γεται στην αρµοδιότητα του Εισαγγελέα ∆ιαφθο-
ράς, θα πάει σε αυτόν.

∆ηλαδή στην κ. Τουλουπάκη, η οποία θεωρεί-
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«Υ
πάρχει μια έ-
ντονη δυσο-
σμία, εμείς αυτά 
τα γεγονότα τα 
βλέπουμε με α-
πέχθεια. Δεν 

μπορούμε να μη σημειώσουμε ότι η μια πλευρά 
απευθύνθηκε στις αρχές και στην εισαγγελία, ενώ 
η άλλη πλευρά κρυβόταν. Σημειώνω επίσης ότι 
εμένα, για τα δημοσιεύματα περί κουμπαράδων, 
με κάλεσαν εντός 24ώρου να καταθέσω. Ο κόσμος 
έχει βγάλει τα συμπεράσματά του».
Μπορεί η δήλωση να ακούγεται επίκαιρη, αλλά 
έχει γίνει πριν από ακριβώς πεντέμισι χρόνια, στις 
22 Δεκεμβρίου 2014, από τον κ. Νίκο Παππά, ο 
οποίος τότε είχε την ιδιότητα του διευθυντή του 
Γραφείου του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία λίγες ώρες νω-
ρίτερα είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ανε-
ξάρτητων Ελλήνων, που είχε καταγγείλει από-
πειρα χρηματισμού του βουλευτή του Παύλου 
Χαϊκάλη.
Τα δημοσιεύματα με τους «κουμπαράδες» ήταν 
ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «Κontra News», 
σύμφωνα με το οποίο είχε δημιουργηθεί ταμείο 
για την εξαγορά βουλευτών για την εκλογή Προέ-
δρου της Δημοκρατίας.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που α-
κολούθησε, κατέθεσαν ο τότε εκπρόσωπος Τύπου 
του ΣΥΡΙΖΑ, Π. Σκουρλέτης, και ο κ. Νίκος Παπ-
πάς, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υιοθετήσει τις καταγ-
γελίες.
«Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε το έργο της Δι-
καιοσύνης» είπε μετά την κατάθεση ο κ. Σκουρ-
λέτης, έχοντας δίπλα του τον κ. Παππά, και αμέ-
σως μετά αποκάλυψε ότι «η κινδυνολογία και η 
προσπάθεια της κυβέρνησης για αντιστροφή της 
πραγματικότητας έχει ως στόχο να συγκαλύψει 
το φιάσκο που θα υποστεί από τη δήθεν απομά-
κρυνση από το μνημόνιο και το ΔΝΤ».
Πάντως, μάλλον δεν βοήθησαν πολύ, διότι η κα-

ταγγελία μπήκε στο αρχείο.
Πεντέμισι χρόνια αργότερα, στην υπόθεση 
Μιωνή, τα γεγονότα και η κυβέρνηση είχαν αλλά-
ξει, αλλά ο αποπροσανατολισμός παρέμενε ίδιος. 
Για άλλους λόγους.
«Αφού πλαστογραφούν κάθε μέρα την πραγμα-
τικότητα και δεν τους βγαίνει, τώρα παραποιούν 
και συνομιλίες. Μετά τις συγκλονιστικές αποκα-
λύψεις ότι ο σύζυγος της πρώην εισαγγελέως Δι-
αφθοράς, Ελένης Ράικου, εμπλέκεται στο μεγάλο 
σκάνδαλο του φαρμάκου και ότι η ίδια δεχόταν σε 
λογαριασμό της χρήματα από τη Novartis, περιμέ-
ναμε τον αντιπερισπασμό από τη ΝΔ» είπε.

Ο αντιπερισπασμός 
της αποσταθεροποίησης
Η πρόσφατη εμπλοκή του κ. Παππά, όπως προκύ-
πτει από τον ηχογραφημένο διάλογο, δεν ήταν η 
πρώτη και ενδέχεται να μην είναι και η τελευταία, 
αν ισχύει η προαναγγελία του δικηγόρου του κ. 

Μιωνή για ύπαρξη κι άλλων στοιχείων.
Όμως έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο ο 
Νο2 της κυβέρνησης Τσίπρα αντιμετώπισε τις 
προηγούμενες καταγγελίες που τον αφορούσαν.
Η πρώτη μείζων κρίση που αντιμετώπισε ήταν ο 
χαρακτηρισμός του νόμου για τις τηλεοπτικές ά-
δειες ως αντισυνταγματικού από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας, τον Σεπτέμβριο 2016, παρά τη δημό-
σια διαβεβαίωση του κ. Τσίπρα ότι δεν υπάρχει 
ούτε μία στο εκατομμύριο να συμβεί αυτό.
Για τον κ. Παππά, δεν επρόκειτο για έναν αντισυ-
νταγματικό νόμο, αλλά για μια προσπάθεια απο-
σταθεροποίησης.
«Είχαμε διαβλέψει εδώ και αρκετές μέρες πως κά-
ποιοι εκτιμούν και προσπαθούν να προκαλέσουν 
πολιτική αποσταθεροποίηση μέσω δικαστικών α-
ποφάσεων» είχε δηλώσει.

Η αλλαγή κουβέντας στη Βενεζουέλα
Λίγες ημέρες αργότερα, στις 30 Οκτωβρίου 2016, 
η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» αποκάλυψε ότι 
το Μέγαρο Μαξίμου στις 10 Οκτωβρίου 2016 είχε 
επισκεφθεί o Κύπριος δικηγόρος Αρτέμης Αρτε-
μίου, που ειδικεύεται στις offshores, και ότι τον 
Αύγουστο του 2013, επί κυβερνήσεων Σαμαρά, με 
τον κ. Παππά είχε επισκεφθεί τη Βενεζουέλα.
Ο κ. Παππάς παραδέχτηκε ότι είχε κάνει το ταξίδι 
στη Βενεζουέλα και ότι υπήρχε θέμα οικονομικής 
συνεργασίας με μια αφοπλιστική εξήγηση, επίσης 
σε μια λογική παρεμφερή με αυτήν της απάντησης 
στον κ. Μιωνή: «Το ταξίδι είχε γίνει τότε και συμ-
μετείχαν κι άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε μια 
διερεύνηση αν ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ θα μπο-
ρούσε να επισκεφθεί τη Βενεζουέλα. Και εξετά-
στηκε η αγορά προϊόντων από τα κρατικά σούπερ 
μάρκετ της Βενεζουέλας εκείνο τον καιρό».
Όμως συγχρόνως παρουσίασε και τη δική του εκ-
δοχή για τους λόγους που αναδείχθηκε το θέμα. 
«Νομίζω ότι πρόκειται για μια προσπάθεια της ΝΔ 
να δημιουργήσει εντυπώσεις. Δεν είναι τυχαία η 
συζήτηση. Είναι μια προσπάθεια αλλαγής της κου-

βέντας» είπε, χωρίς να διευκρινίσει αλλαγής από 
τι, αλλά εκείνο τον καιρό το μείζον θέμα της επι-
καιρότητας ήταν η προσπάθεια της κυβέρνησης 
Τσίπρα να περάσει ως επικεφαλής του ΕΣΡ τον 
Βύρωνα Πολύδωρα.
«Δεν ήμουν, βλέπετε, φίλος του Χριστοφοράκου» 
είχε πει ο πρώην υπουργός μετά την απόρριψη της 
υποψηφιότητάς του από τη ΝΔ.
«Σιγά μην πήγαμε στα σούπερ μάρκετ της Βενε-
ζουέλας για να αγοράσουμε πιπεριές και φασόλια» 
είχε σχολιάσει ο κ. Αρτεμίου, αλλά ο κ. Παππάς 
δεν απάντησε σε αυτή την προσπάθεια αποπροσα-
νατολισμού.

Ο φτηνός αντιπερισπασμός 
του Μανόλο
Ανάμεσα στο ταξίδι στο Καράκας το 2013 και στην 
επίσκεψη στο Μαξίμου το 2016, τον κ. Παππά και 
τον κ. Αρτεμίου συνέδεσε και ο κ. Μανώλης Πε-
τσίτης, παλιός συμμαθητής και συνεργάτης του 
κ. Παππά μέχρι τις αρχές του 2016, όπως είπε ο 
ίδιος, αλλά και συνεργάτης του κ. Αρτεμίου στην 
Αθήνα, ο οποίος ξαφνικά απέκτησε εισοδήματα 
200.000 ευρώ από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, 
όπως ο Alpha, η Nova και ο Όμιλος Λαυρεντιάδη, 
οι οποίες όμως είχαν πολλές συναλλαγές με τον 
δημόσιο τομέα.
Το θέμα ήρθε στη δημοσιότητα στις αρχές Απρι-
λίου 2019 και αμέσως απάντησε ο τότε υπουρ-
γός Ψηφιακής Πολιτικής, λέγοντας ότι «ο Μανώ-
λης Πετσίτης εργάστηκε από τις αρχές του 2016 
στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα σε εταιρείες με 
τις οποίες η κυβέρνηση βρισκόταν σε τροχιά σύ-
γκρουσης» και προσθέτοντας ότι «ήταν κοντά μας 
για ένα διάστημα, πήρε τη δική του πορεία, με 
τις δικές του επιλογές. Το πιο εύκολο θα ήταν να 
πάρει υπουργική θέση, που ποτέ δεν πήρε».
Πάντως, είχε και ερμηνεία για τους λόγους ανακί-
νησης του θέματος. «Επιδίδεται σε φτηνούς αντι-
περισπασμούς. Έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα των 
θαλασσοδανείων των κομμάτων και το ερώτημα 
είναι αν θα επιστρέψουν τα λεφτά» είπε.

Ο αντιπερισπασμός 
μιας κουμπαριάς
Μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, στις 18 Απριλίου 
2019, στην προεκλογική περίοδο για τις ευρωε-
κλογές, ο εφοπλιστής και ιδιοκτήτης του Ολυμπι-
ακού Βαγγέλης Μαρινάκης, που είχε πάρει ήδη 
την άδεια να ιδρύσει τηλεοπτικό σταθμό, δήλωσε 
ότι το 2017 είχε δεχτεί από τον κ. Παππά την πρό-
ταση να χρηματοδοτήσει τον κ. Καλογρίτσα, που 
είχε πάρει την άδεια αλλά δεν είχε χρήματα να 
κάνει το κανάλι.
Ο κ. Παππάς το διέψευσε, αλλά η απάντησή του 
θυμίζει πολύ τη λογική με την οποία απάντησε 
στην κριτική για το περιεχόμενο της συνομιλίας 
του με τον κ. Μιωνή. «Ο Καλογρίτσας είναι συνέ-
ταιρος του κ. Θεοδωρικάκου, οπότε αν έχει απο-
ρίες ο κ. Μαρινάκης ας ρωτήσει τον κ. Μητσοτάκη 
για τον συνεργάτη του» είπε.
Πάντως, το πρώτο κανάλι στο οποίο πήγε ο κ. 
Παππάς μετά τη δημοσιοποίηση της συνομιλίας 
του με τον κ. Μιωνή ήταν το Mega, που ανήκει 
στον κ. Μαρινάκη, για τον οποίο τον Απρίλιο του 
2019 είχε πει: «Είναι ένας υπόδικος, έχει δίκη για 
τα στημένα στο ποδόσφαιρο και διώκεται για τη 
μεγαλύτερη υπόθεση ναρκωτικών στην Ελλάδα 
και το τελευταίο του καταφύγιο είναι το κουτσο-
μπολιό».

Από τους «κουμπαράδες» του 
2014 μέχρι την ηχογράφηση 
Μιωνή, κάθε φορά που 
προκύπτει πολιτικό θέμα για 
τον κ. Νίκο Παππά, ο ίδιος 
δίνει μια απροκάλυπτα αφελή 
εξήγηση και το αποδίδει 
σε αντιπερισπασμό της 
αντιπολίτευσης.

ΕΔΏ ΠΑΠΠΑΣ, 
ΕΚΕΊ ΠΑΠΠΑΣ,  
ΠΑΝΤΟΎ  
ΠΑΠΠΑΣ
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Είναι απολύτως απαράδεκτο το 
ότι η Ελλάδα δεν έχει πλήρεις δι-
πλωµατικές σχέσεις µε τη Συρία 
που µάχεται τον Τούρκο εισβολέα, 
αγνοεί τους Κούρδους που πα-
λεύουν για τα δικαιώµατά τους, 
δεν έχει αναγνωρίσει το παλαι-
στινιακό κράτος, δεν στηρίζει τις 
µαχόµενες δυνάµεις των Χαφτάρ-
Σάλεχ στη Λιβύη, ενώ έχει γυρί-
σει καταστροφικά την πλάτη στη 
Ρωσία.

Σ
τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά απο-
δίδει την εντολή για την παρακολού-
θησή του και την κατασκευή «ενο-
χοποιητικών» στοιχείων σε βάρος 
του ο επικεφαλής της ΛΑΕ, Πανα-
γιώτης Λαφαζάνης.
Ο κ. Λαφαζάνης υποστηρίζει ότι «ο 

ΣΥΡΙΖΑ έκανε το καθετί για να χρησιµοποιήσει τη ∆ι-
καιοσύνη ως θεραπαινίδα των σχεδιασµών του» και 
κάνει λόγο για «διαχείριση υπόγειων υποθέσεων που 
χρειάζονταν διασυνδέσεις και πολύ παρασκήνιο».
Ο επικεφαλής της ΛΑΕ εµφανίζεται αρνητικός απέ-
ναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, για την οποία λέει 
ότι έχει πάρει τη σκυτάλη σε αυτό το θεάρεστο έργο 
της χειραγώγησης της ∆ικαιοσύνης και «έχει αρχί-
σει να θυµάται τον παλιό κακό εαυτό της», ενώ εκ-
φράζει την έντονη διαφωνία του µε το η Ελλάδα δεν 
οικοδοµεί σχέσεις µε τη Συρία, τους Κούρδους, τους 
Παλαιστίνιους, τον Χαφτάρ και τη Ρωσία.

Η δίκη σας την προηγούµενη Τρίτη για παρεµπό-
διση των πλειστηριασµών αναβλήθηκε. Ξέρετε 
πόσες ακόµη έχετε;
Η αλήθεια είναι ότι έχω χάσει τον αριθµό για τις δίκες 
που υπάρχουν σε βάρος µου και που όλες αφορούν 
τους αγώνες µου κατά των πλειστηριασµών πρώ-
της κατοικίας. Υπολογίζω, πάντως, ότι είναι γύρω στις 
πέντε. Η αναβολή της δίκης που είχα την περασµένη 
Τρίτη ήταν η δεύτερη αναβολή και προφανώς, όπως 
κατήγγειλα και στο δικαστήριο, και η δεύτερη ανα-
βολή ήταν σκόπιµη και προαποφασισµένη. ∆εν θέ-
λουν να πραγµατοποιηθεί καµία δίκη µου. Και αυτό 
γιατί δεν θέλουν ούτε να µε καταδικάσουν ούτε να µε 
αθωώσουν. Και τα δύο έχουν γι’ αυτούς πολιτικό κό-
στος. Με θέλουν οιονεί κατηγορούµενο. Είναι ντροπή 
αυτά που συµβαίνουν για τη δηµοκρατία και τις αξίες 
αυτής της χώρας. Έχουµε ένα πολιτικό κατεστηµένο 
που καταχρέωσε, ξεπούλησε, κατάκλεψε και φτω-
χοποίησε τη χώρα και αυτόν τον λαό, κι εκείνος που 
κάθεται στο εδώλιο είναι µόνο εγώ, γιατί προασπί-
στηκα σπίτια φτωχών νοικοκυριών.

Έχετε κάποια ερµηνεία γιατί ο τότε υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη, µε τον οποίο συνυπήρξατε 
στην ίδια κυβέρνηση, έστω για λίγους µήνες, είχε 
αναθέσει την παρακολούθηση των δραστηριοτή-
των σας στην «κρατική ασφάλεια»;
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέθεσε σε ένα 
αµαρτωλό, µετεµφυλιακού τύπου τµήµα της Γενικής 
Ασφάλειας, το οποίο, κατ’ ευφηµισµόν, ονοµάζεται, ά-
κουσον άκουσον, «Τµήµα για την Προστασία του Κρά-
τους και του ∆ηµοκρατικού Πολιτεύµατος», την παρα-
κολούθησή µου γιατί αυτό το τµήµα κατασκευάστηκε 
και αναβαθµίστηκε από την κυβέρνηση Τσίπρα ακρι-
βώς για να παρακολουθεί την πολιτική δράση όσων 
θεωρούνται ότι µε τους αγώνες τους µπορούν να πλή-
ξουν το σηµερινό νεο-αποικιακό σύστηµα στη χώρα. 
Οι εντολές, βεβαίως, για την παρακολούθησή µου και 
την κατασκευή «ενοχοποιητικών» στοιχείων σε βάρος 
µου προήλθαν απευθείας από τα ηγετικά κλιµάκια της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ειδικότερα από τον Αλέξη Τσί-
πρα. Για όλους αυτούς ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν 
ο εφιάλτης τους και αυτός που τους θύµιζε το ριζοσπα-
στικό παρελθόν τους, που πρόδωσαν.

Τελικά, τι έγινε το 2015; Αναζήτησε ο Τσίπρας ένα 
κεντροδεξιό µετεκλογικό άλλοθι στην κυβέρνησή 
του ή ήσασταν εσείς το κεντροαριστερό προεκλο-
γικό του άλλοθι;
Τον Ιούλιο του 2015 ο Αλέξης Τσίπρας ξεπούλησε τις 

γερακιών του Ισραήλ. Ωστόσο, οι επεµβάσεις τους για 
τον έλεγχο της ∆ικαιοσύνης δεν γίνονται µόνο για να 
ανταποκριθούν σε ισραηλινές απαιτήσεις. Κάθε κυ-
βέρνηση στην Ελλάδα το πρώτο πράγµα που επιδι-
ώκει είναι να βάλει στο χέρι τη ∆ικαιοσύνη. Η ανε-
ξαρτησία της ∆ικαιοσύνης αποτελεί έναν µεγάλο προ-
παγανδιστικό µύθο στη χώρα µας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το 
καθετί για να χρησιµοποιήσει τη ∆ικαιοσύνη ως θε-
ραπαινίδα των σχεδιασµών του. Τη σκυτάλη σε αυτό 
το θεάρεστο έργο έχει πάρει τώρα η Ν∆.

Πώς ερµηνεύετε το ότι οι καταγγελλόµενοι για 
διάφορες διαχειρίσεις της κυβέρνησης Τσίπρα 
προέρχονται από την κεντροδεξιά;
Οι προερχόµενοι από την κεντροδεξιά γνώριζαν πολύ 
καλύτερα τους αρµούς της εξουσίας και ήταν πολύ 
περισσότερο «επαγγελµατίες» στη διαχείριση υπό-
γειων υποθέσεων που χρειάζονταν διασυνδέσεις 
και πολύ παρασκήνιο. 

προεκλογικές δεσµεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, πέταξε στον 
κάλαθο των αχρήστων το «όχι» του ελληνικού λαού 
στο δηµοψήφισµα και υποθήκευσε, µε τις ψήφους 
της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, τη χώρα, συνοµολογώντας το 
τρίτο µνηµόνιο. ∆εν χρειάστηκαν άλλοθι για να προ-
βεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε µια τόσο µεγάλη κωλο-
τούµπα σε βάρος της πατρίδας µας και των µύχιων 
προσδοκιών του ελληνικού λαού. Ο Αλέξης Τσίπρας 
και η οµάδα του προχώρησαν σε αυτή την ταπεινω-
τική συνθηκολόγηση µε απόλυτη κυνικότητα. Αυτή 
η κωλοτούµπα θα γραφτεί µε τα πιο µελανά χρώ-
µατα στην Ιστορία.

Έχετε πολιτική ερµηνεία για τις καταγγελλόµενες 
παρεµβάσεις στη ∆ικαιοσύνη; Σας φαίνεται εύ-
λογη η ερµηνεία ΣΥΡΙΖΑ ότι επρόκειτο για ικα-
νοποίηση ενός αιτήµατος του Ισραήλ;
Είναι γεγονός ότι όλες οι κυβερνήσεις των µνηµονια-
κών χρόνων έχουν µετατραπεί σε δορυφόρους των 

Παρακράτος είχε δηµιουργηθεί ή πρόκειται για 
προπαγανδιστικές υπερβολές της κυβέρνησης;
Βεβαίως υπήρχε παρακράτος επί ΣΥΡΙΖΑ, µε τη µόνη 
«διαφορά» ότι κράτος και παρακράτος αποτελούνταν 
από τα ίδια πρόσωπα, που εναλλάσσονταν συχνά σε 
αυτούς τους ρόλους. Με «έκπληξη» βλέπω ότι και η 
κυβέρνηση της Ν∆, πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο περί-
µενα, έχει αρχίσει να θυµάται τον παλιό κακό εαυτό της.

Μήπως προτιµάτε την κυβέρνηση Ν∆, από τη στιγµή 
που είναι σαφής πολιτικός αντίπαλος;
∆υστυχώς, έχω συνηθίσει σε όλη τη διάρκεια της 
Μεταπολίτευσης να µην µπερδεύοµαι από εκείνες 
τις πολιτικές παρατάξεις που εµφανίζονται ως Ιανός 
µε δύο πρόσωπα, όπως ο σηµερινός ΣΥΡΙΖΑ, ενώ 
στην πράξη εφαρµόζουν, χωρίς καµία συστολή, νε-
οφιλελεύθερες δεξιές πολιτικές. Όχι, ΣΥΡΙΖΑ και Ν∆ 
είναι οι δύο απαραίτητες όψεις στήριξης του ίδιου 
αποκρουστικού, φαύλου, υποτελούς και παρακµι-
ακού συστήµατος.

Πού πρέπει η Ελλάδα να αναζητήσει συµµάχους 
στις υποθέσεις της Ανατολικής Μεσογείου;
Η Ελλάδα θα πρέπει, αντί να είναι µια χώρα υποτε-
λής και προτεκτοράτο των δυτικών κέντρων, να ε-
φαρµόσει µια πολυδιάστατη πολιτική διεθνών οικο-
νοµικών και πολιτικών σχέσεων, µε θετικά ανοίγ-
µατα προς τη Ρωσία, αλλά και την Κίνα, καθώς και 
σε χώρες και δυνάµεις της περιοχής µας, όπως η 
Συρία του Άσαντ, οι δυνάµεις των Κούρδων, ο Λί-
βανος, το παλαιστινιακό κράτος, η Λιβύη των Χα-
φτάρ-Σάλεχ, κατά το δυνατόν η Αίγυπτος, αλλά και 
µια σειρά άλλες χώρες στην περιοχή µας που χρει-
άζεται να προσεγγίσουµε, να βρούµε συγκλίσεις και 
να αναβαθµίσουµε τις σχέσεις µας.
Είναι απολύτως απαράδεκτο το ότι η Ελλάδα δεν έχει 
πλήρεις διπλωµατικές σχέσεις µε τη Συρία που µά-
χεται τον Τούρκο εισβολέα, αγνοεί τους Κούρδους 
που παλεύουν για τα δικαιώµατά τους, δεν έχει α-
ναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, δεν στηρίζει τις 
µαχόµενες δυνάµεις των Χαφτάρ-Σάλεχ στη Λιβύη, 
ενώ έχει γυρίσει καταστροφικά την πλάτη στη Ρωσία.
Μια τέτοια Ελλάδα υποθηκεύει η ίδια την ασφάλεια 
και την ακεραιότητά της.
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«Επί ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια πρόσωπα 
εναλλάσσονταν στους ρόλους 
κράτους και παρακράτους»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Παναγιώτης 
Λαφαζάνης, 

επικεφαλής 
της ΛΑΕ



Σ
τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού με-
τράμε απώλειες στην οικονομία και σε 
συγκεκριμένους κλάδους. Οι εκθέσεις 
των διεθνών οργανισμών γίνονται, με το 
πέρασμα του χρόνου, περισσότερο απαι-
σιόδοξες για τη διάρκεια της κρίσης και 
το κόστος που θα έχει στην πραγματική 

οικονομία και στα δημόσια οικονομικά.
Μέσα σε αυτό το δυσάρεστο σκηνικό υπάρχουν και οι μεγά-
λοι κερδισμένοι της κρίσης, οι οποίοι βρίσκονται στους κλά-
δους της τεχνολογίας, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
φαρμάκων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εταιρείες που κυρι-
αρχούν στον τομέα της τεχνολογίας και μας πηγαίνουν στην 
ψηφιακή εποχή έχουν αρχίσει να επενδύουν και στον τομέα 
των φαρμάκων.
Δημιουργείται έτσι μια σύνθετη δυναμική, με τους ψηφια-
κούς κολοσσούς των ΗΠΑ και της Κίνας να ενισχύουν συνε-
χώς τη θέση τους σε βάρος παραδοσιακών κλάδων της οικο-
νομίας, οι οποίοι τα πήγαιναν πολύ καλά μέχρι την εμφάνιση 
του κορονοϊού, αλλά τώρα βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη 
θέση και στηρίζονται ολοένα και περισσότερο σε κρατικές ε-
νισχύσεις, οι οποίες βέβαια έχουν ένα όριο.
Ουσιαστικά, έχουμε να κάνουμε με σημαντικές αλλαγές στον 
διεθνή καταμερισμό της εργασίας, με τις ΗΠΑ και την Κίνα 
να επιταχύνουν την πορεία τους προς το ψηφιακό μέλλον σε 
συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού και την Ε.Ε. απλώς να πα-

Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΕΝΊΣΧΥΣΕ  
ΤΟΥΣ ΨΗΦΊΑΚΟΥΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Πρωτοφανής συγκέντρωση χρήματος και επιρροής.

Οι ΗΠΑ έχουν το ψηφιακό 
πλεονέκτημα, ενώ η Κίνα έχει τη 
δυναμική με το μέρος της.

Ο κορονοϊός επιταχύνει το πέρασμα 
στην ψηφιακή εποχή.

ρακολουθεί τις εξελίξεις, αποδυναμωμένη στον συγκεκρι-
μένο τομέα και εξαιτίας του Brexit.

Η λίστα των κερδισμένων
Η έγκυρη οικονομική εφημερίδα «Financial Times» δημο-
σίευσε τη λίστα των επιχειρήσεων οι οποίες την περίοδο Ι-
ανουαρίου 2020 - μέσα Ιουνίου 2020 αύξησαν την αξία των 
μετοχών τους τουλάχιστον κατά 1 δισ. δολάρια παρά την παν-
δημία. Στη λίστα των επιτυχημένων περιλαμβάνονται επιχει-
ρήσεις του κλάδου της πληροφορικής, όπως η Microsoft και 
η Apple, που αύξησαν τη μετοχική τους αξία κατά 270 και 219 
δισ. δολάρια αντίστοιχα.
Στις εταιρείες που καλύπτουν καταναλωτικές ανάγκες στη 
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βάση της νέας τεχνολογίας ξεχώρισε η Amazon, που αύξησε 
την αξία των μετοχών της κατά 401 δισ. δολάρια, ακολουθού-
μενη από την Tesla, η οποία ειδικεύεται στα ηλεκτρικά αυ-
τοκίνητα και κατέγραψε αύξηση της αξίας των μετοχών της 
108 δισ. δολάρια. Στους μεγάλους κερδισμένους είναι και οι 
φαρμακοβιομηχανίες, όπως η AbbVie και η Chugai. Ένας τέ-
ταρτος κύκλος μεγάλων κερδισμένων της κρίσης είναι οι επι-
χειρήσεις στον κλάδο της επικοινωνίας, όπως η Facebook, η 
Tencent, η Netflix και η Alphabet.
Διαμορφώνεται έτσι μια νέα κατάσταση στον κόσμο των επι-
χειρήσεων, με υπερσυγκέντρωση πλούτου και επιρροής.
Πιο επιτυχημένη, από χρηματιστηριακή άποψη, θεωρείται 
η Amazon, του Τζεφ Μπέζος, της οποίας η χρηματιστηρι-
ακή αξία εκτοξεύτηκε κατά 401 δισ. δολάρια από την αρχή 
του έτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 η Amazon προ-
χώρησε στην πρόσληψη 175.000 υπαλλήλων για να διαχειρι-
στεί την αύξηση των παραγγελιών, ενώ ανακοίνωσε ένα πρό-
γραμμα 4 δισ. δολαρίων για την προστασία των εργαζομένων 
της από τον κορονοϊό. Όπως σημειώνεται στο σχετικό ρεπορ-
τάζ, η αυξημένη ζήτηση των προϊόντων και της διαδικτυακής 
πλατφόρμας, καθώς και η ενισχυμένη χρήση της υπηρεσίας 
υπολογιστικού νέφους σε όσους εργάζονταν από απόσταση, 
έστειλε τη μετοχή της στα ύψη.
Οι επόμενες στη λίστα των μεγάλων κερδισμένων είναι η 
Microsoft και η Apple. Το προσωπικό πολλών επιχειρή-
σεων αξιοποίησε την υπηρεσία υπολογιστικού νέφους της 
Microsoft εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της κρίσης από το 
σπίτι. Επιπλέον, στα διαδικτυακά παιχνίδια της κονσόλας 
Xbox υπήρξαν 90 εκατομμύρια νέες εγγραφές.
Ενδεικτικό της νέας εποχής είναι το γεγονός ότι η Apple, αν 
και υποχρεώθηκε να κλείσει εκατοντάδες καταστήματά της σε 
όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της κρίσης, 
μπόρεσε να τοποθετήσει στην αγορά τρία νέα προϊόντα, ένα 
καινούργιο iPhone και ανανεωμένα iMac και MacBook Air, με 
αποτέλεσμα να αυξηθεί η χρηματιστηριακή της αξία κατά εκα-
τοντάδες δισ. δολάρια.

Οι 20 πρώτοι
Μετά την τριάδα της Amazon, της Microsoft και της Apple α-
κολουθεί η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Tesla, με 
άνοδο της χρηματιστηριακής της αξίας κατά 108,4 δισ. δολάρια.
Στην πέμπτη θέση η κινεζική Tencent, με άνοδο της χρημα-
τιστηριακής της αξίας κατά 93 δισ. δολάρια από την αρχή του 
έτους. Στις υπηρεσίες βίντεο της Tencent συνδέθηκαν συνο-
λικά 112 εκατομμύρια Κινέζοι, στις υπηρεσίες μουσικής 31 εκα-
τομμύρια, ενώ 1,2 δισεκατομμύρια χρησιμοποίησαν την εφαρ-
μογή διαδικτυακών τηλεπικοινωνιών WeChat. Ο δυναμισμός 
της Tencent τής επιτρέπει σημαντικές επενδύσεις ακόμη και 
σε ευρωπαϊκές εταιρείες.
Στην έκτη θέση η Facebook, με άνοδο της χρηματιστηριακής 
της αξίας κατά 85,7 δισ. δολάρια. Στη διάρκεια της κρίσης πα-
ρατηρήθηκε μείωση των διαφημιστικών της εσόδων, αλλά αύ-
ξηση της δραστηριότητας των 2,6 δισεκατομμυρίων χρηστών 
που αξιοποιούν τις υπηρεσίες της. Η ενίσχυση της επιρροής 
της εταιρείας του Μαρκ Ζάκερμπεργκ τον έφερε στο προσκή-
νιο σε σχέση με τις αναρτήσεις του Προέδρου Τραμπ, οι ο-
ποίες, κατά την άποψη πολλών χρηστών αλλά και εργαζομέ-
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νται κινήσεις για τον περιορισμό της μονοπωλιακής, ολιγοπω-
λιακής ισχύος τους, στην διαδικτυακή προώθηση αγαθών και 
υπηρεσιών και την προσέλκυση εμπορικής διαφήμισης.
Πρόκειται όμως για μια μάχη οπισθοφυλακής σε μια περίοδο 
κατά την οποία οι ψηφιακοί κολοσσοί των ΗΠΑ και της Κίνας 
ενισχύουν συνεχώς τη θέση τους. Η οικονομική αντιπαλό-
τητα που εκδηλώνεται το τελευταίο διάστημα μεταξύ ΗΠΑ και 
Κίνας έχει τονισμένη την ψηφιακή της διάσταση, ενώ οι ΗΠΑ 
δεν προτίθενται να παραιτηθούν του ψηφιακού τους πλεονε-
κτήματος έναντι της Ε.Ε., ούτε δέχονται τον περιορισμό του.
Με πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ ανεστάλησαν οι δια-
πραγματεύσεις, στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, για την εξεύρεση κοινά 
αποδεκτής λύσης ώστε να φορολογηθούν επιτέλους οι αμερι-
κανικοί ψηφιακοί κολοσσοί οι οποίοι κυριαρχούν στην ευρω-
παϊκή αγορά.
Υποτίθεται ότι μέχρι τα τέλη του 2020 θα φτάναμε σε μια συμ-
φωνία ΗΠΑ-Ε.Ε., στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, που θα επέτρεπε 
την επιβολή φορολογίας σε επιχειρήσεις όπως η Amazon, η 
Facebook, η Google, η Netflix, η Apple και η Microsoft, οι ο-
ποίες αποφεύγουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις αξιοποι-
ώντας τις διαφορές μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων και τις τε-
χνολογικές τους δυνατότητες.
Για παράδειγμα, η Ιρλανδία στήριξε την έξοδό της από την προ-
ηγούμενη οικονομική κρίση στη μετατροπή της σε ευρωπαϊκή 
έδρα των αμερικανικών ψηφιακών κολοσσών. Η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή έχει στραφεί κατά της Apple και του ιρλανδικού Δη-
μοσίου, θεωρώντας ότι τα φορολογικά προνόμια που δόθηκαν 
ισοδυναμούν με κρατική επιδότηση της τάξης των 14 δισ. ευρώ.
Οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν διορθωτικό 
χαρακτήρα και έρχονται πάντα με μεγάλη καθυστέρηση. Οι α-
μερικανικοί ψηφιακοί κολοσσοί εξακολουθούν να μην επιβα-

ρύνονται φορολογικά, ενώ αποδεικνύεται πρακτικά αδύνατη η 
επεξεργασία και εφαρμογή κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής.
Η κυβέρνηση της Γαλλίας προχώρησε μονομερώς στην επι-
βολή ψηφιακού φόρου 3% στον κύκλο εργασιών των ψηφια-
κών κολοσσών, βρέθηκε όμως αντιμέτωπη με τις αμερικανικές 
απειλές για εμπορικά αντίποινα και αποφάσισε να «παγώσει» 
την εφαρμογή του νέου φόρου σε αναμονή κοινά αποδεκτής 
λύσης στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ. 
Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λεμέρ, χα-
ρακτήρισε απαράδεκτη την απόσυρση των Αμερικανών από τις 
σχετικές διαπραγματεύσεις, είναι όμως φανερό ότι η Ε.Ε. θα 
δυσκολευτεί πολύ να καταλήξει σε κοινή πολιτική. Χρειάζε-
ται ομοφωνία για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα φορολο-
γίας και είναι αμφίβολο ότι χώρες όπως η Ιρλανδία, οι οποίες 
έχουν μετατραπεί σε φορολογικό παράδεισο για τους ψηφια-
κούς κολοσσούς των ΗΠΑ, θα δεχτούν να χάσουν το φορολο-
γικό πλεονέκτημα που έχουν αποκτήσει.
Αδιευκρίνιστος παραμένει και ο ρόλος της Γερμανίας, οι ε-
ξαγωγές της οποίας θα δεχτούν τις μεγαλύτερες πιέσεις από 

Ψηφιακά περιθωριακή, η Ε.Ε. 
υφίσταται τις συνέπειες της 
αμερικανικής ηγεμονίας.

νων της Facebook, θα έπρεπε να είχαν προκαλέσει την αντί-
δρασή της.
Στην έβδομη θέση των πρωταθλητών του χρηματιστηρίου, η 
κινεζική Nvidia. Οι κάρτες γραφικών του κινεζικού κολοσσού 
στηρίζουν τον στοιχηματισμό και είναι αναγκαίες για την ανά-
πτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Στην όγδοη θέση η Alphabet, η οποία αντλεί τα περισσότερα 
έσοδά της από την Google, με άνοδο της χρηματιστηριακής της 
αξίας κατά 68,1 δισ. δολάρια. Στην ένατη θέση, η PayPal, που 
θεωρείται πρωτοπόρος στις ηλεκτρονικές πληρωμές χωρίς μά-
λιστα επαφή, αύξησε τη χρηματιστηριακή της αξία κατά 65,4 
δισ. δολάρια.
Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει η T-Mobile, με αύξηση της 
αξίας της κατά 57,9 δισ. δολάρια, ενώ στη δωδέκατη θέση είναι 
η γνωστή μας Netflix, με αύξηση χρηματιστηριακής αξίας 55,1 
δισ.

Το αργυρό στην Κίνα
Εκτός από την Tencent και την Nvidia, που καταλαμβάνουν 
την πέμπτη και την έβδομη θέση στην κατάταξη των μεγάλων 
κερδισμένων της κρίσης, υπάρχουν κι άλλοι κινεζικοί κολοσ-
σοί που κατέγραψαν εντυπωσιακά χρηματιστηριακά κέρδη.
Η Pinduoduo, κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, αύ-
ξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 44% το πρώτο τρίμηνο του 
2020, οπότε η πανδημία είχε φτάσει στην κορύφωσή της στην 
Κίνα.
Η χρηματιστηριακή της αξία ενισχύθηκε κατά 55,2 δισ. δολά-
ρια σε διάρκεια πεντέμισι μηνών, ενώ οι χρήστες των υπηρε-
σιών της πλησιάζουν τα 726 εκατομμύρια του βασικού ανταγω-
νιστή της Alibaba.
Στη δέκατη τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των κερδι-
σμένων είναι η κινεζική Meituan-Dianping, με ειδίκευση στα 
deliveries, η οποία αύξησε τη χρηματιστηριακή της αξία κατά 
53,6 δισ. δολάρια.
Ακολουθούν στη δέκατη πέμπτη θέση η Zoom Video, με κινε-
ζική συμμετοχή και αύξηση χρηματιστηριακής αξίας 47,9 δισ., 
και στη δέκατη έκτη θέση η JD.com, με υπηρεσίες ανάλογες 
της αμερικανικής Amazon, με αύξηση χρηματιστηριακής αξίας 
44,3 δισ. Στην εικοστή δεύτερη θέση ο όμιλος Alibaba, που α-
ποτελεί τον κινεζικό γίγαντα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με αύ-
ξηση χρηματιστηριακής αξίας 32,8 δισ.
Στην τριακοστή θέση βρίσκεται η Alibaba Health Information, 
με αύξηση της χρηματιστηριακής της αξίας κατά 20,1 δισ. Οι 
δραστηριότητές της είναι ενδεικτικές του παντρέματος που ε-
πιχειρούν ψηφιακοί κινεζικοί και αμερικανικοί κολοσσοί με 
τον τομέα της υγείας.
Από τη λίστα των «Financial Times» με τις εταιρείες που είχαν 
τη μεγαλύτερη αύξηση στη χρηματιστηριακή τους αξία κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι πρω-
ταγωνιστές της νέας εποχής είναι βασικά Αμερικανοί και Κι-
νέζοι, με τους Αμερικανούς να έχουν το πλεονέκτημα και τους 
Κινέζους, που βρίσκονται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, να 
έχουν τη δυναμική με το μέρος τους.
Εντυπωσιάζει η απουσία Ευρωπαίων πρωταθλητών του είδους, 
αν και υπάρχουν κάποιες τιμητικές εξαιρέσεις, όπως η ολλαν-
δική ASML, με ισχυρή παρουσία στο internet των πραγμάτων, 
στην τεχνητή νοημοσύνη και στην τεχνολογία 5G και αύξηση 
της χρηματιστηριακής της αξίας κατά 27,3 δισ. δολάρια στη δι-
άρκεια του 2020 στην 25η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Ευρωπαϊκή αδυναμία
Η πανδημία ανέδειξε τη μεγάλη ευρωπαϊκή αδυναμία σε ό,τι 
αφορά την ψηφιακή οικονομία. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πρω-
τοβουλία για την ανάδειξη Ευρωπαίων πρωταθλητών που θα 
μπορούσαν να ανταγωνιστούν τους αμερικανικούς και τους κι-
νεζικούς κολοσσούς.
Κατά περιόδους εκδηλώνονται ευρωπαϊκές προσπάθειες για 
την επιβολή φορολογίας στους ψηφιακούς κολοσσούς των 
ΗΠΑ που κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Επίσης, γίνο-

Η Amazon του Τζεφ Μπέζος, η μεγάλη κερδισμένη της 
πανδημίας.
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στηριότητες των περισσότερων κινεζικών επιχειρήσεων επιδο-
τούνται πλουσιοπάροχα από το κινεζικό Δημόσιο.
Σε ό,τι αφορά, όμως, τους ψηφιακούς κολοσσούς, έχουμε φτάσει 
σε ένα σημείο όπου οι κινεζικές εταιρείες-πρωταθλητές του κλά-
δου στηρίζονται στη δυναμική που έχουν αναπτύξει και λιγότερο 
στις κρατικές ενισχύσεις.
Το πρόβλημα με την Ε.Ε. είναι ότι ενώ παραδέχεται την υστέ-
ρησή της και την έλλειψη χρηματοδότησης σε σχέση με τον κι-
νεζικό και τον αμερικανικό ανταγωνισμό –για παράδειγμα, υπάρ-
χουν εκτιμήσεις ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G στηρίχτηκε 
σε κινεζικές επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές της τάξης των 100 
δισ. ευρώ–, δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό για τη δημιουργία Ευ-
ρωπαίων πρωταθλητών ικανών να ανταγωνιστούν τους αμερικανι-
κούς και κινεζικούς κολοσσούς.

Ευρύτερες αλλαγές
Η πανδημία συμβάλλει στην επιτάχυνση της πορείας μας προς 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε μια εντυπωσιακή συγκέ-
ντρωση πλούτου, επιρροής και εξουσίας. Αλλάζει με εντυπωσιακά 
γρήγορο ρυθμό ο τρόπος οργάνωσης της αγοράς εργασίας και του 
κράτους πρόνοιας ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Έχουμε νέες τάσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εργασία 
από το σπίτι για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Ενισχύ-
εται έτσι εντυπωσιακά ο ρόλος των επιχειρήσεων που δεσπόζουν 
στην ψηφιακή οικονομία, οι οποίες επιβάλλουν με τη σειρά τους 
νέους κανόνες σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική.
Η δυνατότητά τους να φοροαποφεύγουν συστηματικά στερεί πό-
ρους δεκάδων δισ. ευρώ από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνο-
νται οι δημόσιες δαπάνες για να υποστηριχτεί η οικονομική δρα-
στηριότητα, με αποτέλεσμα να διευρύνονται τα δημοσιονομικά 

ελλείμματα και να αυξάνεται εντυπωσιακά το δημόσιο χρέος.
Από τη στιγμή που οι ψηφιακοί κολοσσοί φοροαποφεύγουν ή φο-
ροδιαφεύγουν, αυξάνεται αναπόφευκτα η φορολογία σε παραδο-
σιακούς οικονομικούς κλάδους και δραστηριότητες, με αποτέλε-
σμα να ενισχύεται κι άλλο το ψηφιακό πλεονέκτημα.
Η επιτάχυνση, λόγω πανδημίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού 
γίνεται και σε βάρος της χρηματοδότησης του κράτους πρόνοιας. 
Οι ψηφιακοί κολοσσοί αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους και 
την απασχόληση στη βάση ελαστικών σχέσεων εργασίας με ελά-
χιστη και σε περιπτώσεις ανύπαρκτη συμβολή στη χρηματοδό-
τηση της κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι, μεγαλώνει η «τρύπα» της 
κοινωνικής ασφάλισης, συμβάλλοντας στη δημιουργία διαρθρωτι-
κού δημοσιονομικού ελλείμματος και στη σταδιακή υπονόμευση 
των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνταξι-
ούχων.
Με την υπερσυγκέντρωση πλούτου και επιρροής υπέρ των ψηφι-
ακών κολοσσών δημιουργούνται κι άλλα ζητήματα, όπως είναι η 
επιρροή τους στις πολιτικές εξελίξεις και στη διαμόρφωση των ε-
κλογικών αποτελεσμάτων, η κατάχρηση των προσωπικών δε-
δομένων και η παραβίαση της ιδιωτικότητας, η δημιουργία 
συνθηκών που ευνοούν κοινωνικές και πολιτικές ακρότητες, 
ο συγκεντρωτικός έλεγχος της διαφήμισης, ακόμη και της δι-
άθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Η νέα εποχή προσφέρει 
εντυπωσιακές ευκαιρίες σε ό,τι αφορά τα επαγγέλματα και 
την καθημερινότητα των πολιτών, δημιουργεί όμως και νέες 
προκλήσεις και κινδύνους. Εξαιτίας της πανδημίας επιταχύ-
νεται η ψηφιακή μετάβαση και αναδεικνύονται νέοι παγκό-
σμιοι πρωταθλητές. Δυστυχώς, η Ε.Ε. έχει μείνει πολύ πίσω 
σε αυτή την αντιπαράθεση, η οποία εξελίσσεται σε μονομαχία 
μεταξύ ΗΠΑ, που έχουν το πλεονέκτημα, και Κίνας, που έχει 
τη δυναμική με το μέρος της.

τις ΗΠΑ σε περίπτωση που επιβληθεί ευρωπαϊκή φορολογία 
στα ψηφιακά μονοπώλια, ολιγοπώλια.
Το θέμα αποκτά μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας της απόφασης 
που ανοίγει τον δρόμο στον δανεισμό της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στις διεθνείς αγορές προκειμένου να χρηματοδοτηθεί 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει, σε βάθος χρόνου, να απο-
πληρώσει τα δάνεια που θα συνάψει και ένας από τους νέους πό-
ρους που προτείνεται είναι τα έσοδα από τον ευρωπαϊκό ψηφιακό 
φόρο. Βλέπουμε όμως ότι οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να μην ε-
πιτρέψουν την επιβολή αυτού του φόρου. Αντίστοιχα, οι Κινέζοι 
δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την επιβολή φορο-
λογίας σε προϊόντα τους που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά 
χωρίς να πληρούνται οι υπό διαμόρφωση αυστηροί κανονισμοί 
για την παραγωγή τους με τρόπο που θα αποτρέπει την αύξηση 
των αερίων του θερμοκηπίου.
Ο συμπληρωματικός έως περιθωριακός ρόλος που έχει η Ε.Ε. 
στην ψηφιακή οικονομία υπονομεύει τη διεθνή της θέση και προ-
καλεί ένα σωρό δυσλειτουργίες σε μια περίοδο κατά την οποία η 
πανδημία επιταχύνει το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή και επι-
βραβεύει τους πρωταθλητές του είδους.

Η στρατηγική της Κίνας
Αντιμέτωπη με την ισχύ των ΗΠΑ και την ψηφιακή αδυναμία της 
Ε.Ε., η Κίνα ακολουθεί μια σύνθετη στρατηγική σε συνθήκες παν-
δημίας.
Οι κινεζικοί ψηφιακοί κολοσσοί φοβούνται τον σταδιακό απο-
κλεισμό τους από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Nasdaq), 
εφόσον προωθείται ήδη η σχετική νομοθεσία με στόχο να περιο-
ριστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους 
με αμερικανικά κεφάλαια.
Στρέφονται, λοιπόν, στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ για την 
άντληση των αναγκαίων κεφαλαίων. Δεν παραιτούνται από την 
παρουσία τους στον Nasdaq, συμπληρώνουν όμως τη στρατηγική 
τους με την ενίσχυση της χρηματιστηριακής παρουσίας τους στο 
Χονγκ Κονγκ.
Το τελευταίο διάστημα κινεζικοί ψηφιακοί κολοσσοί, όπως η 
JD.com, η NetEase, η Pinduoduo, όπως και η Alibaba, χρηματο-
δοτούνται ολοένα περισσότερο μέσα από αυξήσεις ιδίων κεφα-
λαίων στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Αυτό εξηγεί σε με-
γάλο βαθμό και την αντιπαλότητα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για την 
πολιτική οργάνωση του Χονγκ Κονγκ, εάν δηλαδή θα ελέγχεται 
πλήρως από το Πεκίνο ή θα διατηρηθεί το καθεστώς της σχετι-
κής αυτονομίας που είχε συμφωνηθεί στo πλαίσιο της αποχώρη-
σης των Βρετανών από την πρώην αποικία τους.
Ο χρηματιστηριακός δυναμισμός των κινεζικών ψηφιακών κολοσ-
σών τούς επιτρέπει να χρηματοδοτούν και την ενίσχυση της πα-
ρουσίας τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 
κινεζικές επενδύσεις στη Γερμανία την τριετία 2014-2017 κατευ-
θύνθηκαν σε ποσοστό 15,2% στη ρομποτική, σε ποσοστό 20,5% 
στην ηλεκτροκίνηση και στα αυτοκινούμενα και σε ποσοστό 16,1% 
στον ηλεκτρικό εξοπλισμό και στη βιοϊατρική. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της τριετίας πάνω από το 50% των κινεζικών επενδύσεων 
στη Γερμανία ήταν σε κλάδους που είναι τεχνολογικά εξελιγμένοι 
και αναπτύσσονται εξαιρετικά δυναμικά.
Η ευρωπαϊκή οικονομία αποδεικνύεται πολύ πιο ευάλωτη από 
την κινεζική σε ό,τι αφορά την πανδημία. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι το 2020 το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα μειωθεί κατά ένα ποσο-
στό της τάξης του 8%, ενώ το ΑΕΠ της Κίνας θα συνεχίσει να αυ-
ξάνεται με ρυθμό 1%, με βάση τις εκτιμήσεις των περισσότερων 
διεθνών οργανισμών. Η πανδημία οδηγεί την Ε.Ε. και την Ευρω-
ζώνη σε μεγάλη ύφεση, πολύ μεγαλύτερη από εκείνη της προη-
γούμενης κρίσης, ενώ στην Κίνα παρατηρείται επιβράδυνση του 
ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης από 6% προς το 1%. Έτσι, ενισχύεται κι 
άλλο η συγκριτική θέση της Κίνας σε βάρος της Ε.Ε. και δημιουρ-
γούνται πρόσθετες δυνατότητες για μεγαλύτερη διείσδυση των 
κινεζικών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά. Ως αποτέλεσμα 
αυτής της κατάστασης, η Ε.Ε. αρχίζει να επιβάλλει περιορισμούς 
στις κινεζικές επενδύσεις στην ευρωπαϊκή αγορά στο όνομα της 
προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, γνωρίζοντας ότι οι δρα-

Οι αμερικανικοί κολοσσοί φοροαποφεύγουν συστηματικά, χωρίς 
να υπάρχει συστηματική ευρωπαϊκή αντίδραση.



Α
κόµα ένα όπλο για τη στήριξη των επι-
χειρήσεων, εκ των οποίων οι περισσό-
τερες δέχτηκαν τεράστιο πλήγµα από τα 
αυστηρά περιοριστικά µέτρα για τον κο-
ρονοϊό, ρίχνει στη µάχη η κυβέρνηση. 
Ο λόγος για τις µικροπιστώσεις που έρ-
χονται για να ενισχύσουν τη ρευστότητα 

των επιχειρήσεων παράλληλα µε την επιστρεπτέα προκατα-
βολή, τις αναστολές των φορολογικών και ασφαλιστικών υπο-
χρεώσεων, τη ρύθµιση σε 12 ή 24 δόσεις, την έκπτωση 25% για 
οφειλές και δόσεις ρυθµίσεων που θα πληρωθούν εµπρόθε-
σµα, τον συµψηφισµό του 25% στον ΦΠΑ, τη σχεδιαζόµενη µεί-
ωση στην προκαταβολή φόρου, την επιδότηση επιτοκίου όλων 
των επιχειρηµατικών δανείων, το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο 
του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το Ταµείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξι-
ακής Τράπεζας.
Πιο αναλυτικά, το νέο «εργαλείο» παρέχει τη δυνατότητα άντλη-
σης κεφαλαίου έως 25.000 ευρώ και απευθύνεται:
• στις πολύ µικρές επιχειρήσεις,
• στα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ µικρών επιχειρή-
σεων,
• στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατοµική επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα,
• σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας,
• σε άτοµα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να µπουν στον 
χώρο εργασίας,
• σε άτοµα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η σύσταση ιδρυµάτων µικροχρη-
µατοδοτήσεων και θεσπίζεται πλαίσιο αδειοδότησης και επο-
πτείας τους από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά τα ιδρύµατα θα 
λειτουργούν ως ανώνυµες εταιρείες αποκλειστικού σκοπού.
Τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων µπορούν να συµµετέχουν 
σε προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆η-
µοσίων Επενδύσεων (εθνικό ή συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος), ε-
φόσον έχουν λάβει πιστοποίηση για τη συµµόρφωσή τους µε τον 
Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για τη Χορήγηση Μικρο-
πιστώσεων.
Παράλληλα, ορίζεται ότι η διάρκεια αποπληρωµής της χορη-

γηθείσας µικροχρηµατοδότησης µπορεί να κυµαίνεται από 12 
µήνες έως 10 έτη, ενώ δεν επιτρέπεται η λήψη εµπράγµατων ε-
ξασφαλίσεων για τη χορήγηση των µικροχρηµατοδοτήσεων.
Επίσης, εκτός από τη χορήγηση των µικροχρηµατοδοτήσεων, 
τα ιδρύµατα υποχρεούνται να παρέχουν στους δικαιούχους και 
συµβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηµατικής εκπαίδευσης σε τε-
χνικές διαχείρισης, στήριξη για την επίλυση νοµικών, φορολογι-
κών και διοικητικών προβληµάτων και καθοδήγηση.
«Το νοµοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα να ιδρύονται εταιρείες που 
θα δανείζουν τους υποψήφιους δανειολήπτες από το µετοχικό 
τους κεφάλαιο, τα χρήµατα δεν είναι από καταθέσεις, αλλά από 
χρήµατα του ιδιώτη επιχειρηµατία, και γι’ αυτόν τον λόγο δεν 
έχουν τραπεζικά κριτήρια, απαγορεύεται να έχουν εξασφαλί-
σεις, δίνονται από τον ιδιώτη σε ιδιώτη έναντι τόκου» εξήγησε 
σε πρόσφατες δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γε-
ωργιάδης.
«Ο θεσµός αντικαθιστά τη µάστιγα της τοκογλυφίας µε θεσµικό 
τρόπο, πολύ λογικότερα επιτόκια και καθαρές συναλλαγές. Έτσι, 
µικρές επιχειρήσεις θα µπορούν πολύ γρήγορα να αποκτούν 
πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια χωρίς να υπάρχει τραπεζικός δα-
νεισµός. Ο τόκος θα είναι σε λογικά επίπεδα και θα είναι ελεγχό-
µενος από το κράτος» τόνισε ο υπουργός.

Η… παγίδα
Πάντως, παράγοντες της αγοράς κρούουν τον κώδωνα του κιν-

δύνου για το ενδεχόµενο να προκύψουν τοκογλυφικά επιτόκια –
καθώς η κυβέρνηση δεν έχει θεσπίσει ανώτατο όριο– και κατά συ-
νέπεια για το ενδεχόµενο αυτό το εργαλείο να εξελιχθεί σε ακόµα 
µια θηλιά στον λαιµό των επιχειρήσεων.
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι µε τον εκ των 
προτέρων ορισµό ανώτατου ορίου ήταν ορατός ο κίνδυνος όλες 
οι εταιρείες µικροχρηµατοδοτήσεων να πηγαίνουν απευθείας σε 
αυτό το «ταβάνι». Από το βήµα της Βουλής ο υπουργός Οικονο-
µικών, Χρήστος Σταϊκούρας, επισήµανε ότι η κυβέρνηση, σταθ-
µίζοντας αφενός τις απόψεις φορέων και αντιπολίτευσης, αφετέ-
ρου τα ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου διαπίστωσε ότι 
δεν υπάρχει ενιαίος κανόνας, κατέληξε ότι η καλύτερη λύση είναι 
η δυνατότητα παρέµβασης του υπουργού Οικονοµικών µετά την 
έναρξη εφαρµογής του νόµου, αφού προκύψουν και τα πρώτα συ-
µπεράσµατα, για να κρίνει αν είναι αναγκαίο να υπάρξει πλαφόν.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, παράγοντες της αγοράς εκτιµούν ότι το 
επιτόκιο στις µικροπιστώσεις θα είναι υψηλό, καθώς δεν προβλέ-
πονται εµπράγµατες εξασφαλίσεις.
Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι ο νόµος για τις µικρο-
πιστώσεις προβλέπει την υποχρέωση διαφάνειας στους όρους δα-
νειοδότησης, που αφορούν το επιτόκιο, το συνολικό κόστος, τον 
αριθµό και το ποσό των δόσεων, τη διάρκεια αποπληρωµής, το πε-
ριεχόµενο και το κόστος των συµβουλευτικών υπηρεσιών, το δι-
καίωµα καταγγελίας, τη διαδικασία είσπραξης ανεξόφλητων οφει-
λών και τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Προσοχή στα επιτόκια
Με αφορµή την πρόσβαση σε µικροπιστώσεις που µπορούν 
πλέον να έχουν οι µικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελ-
µατίες, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς 
(ΕΒΕΠ) συµβουλεύει τους δανειολήπτες να είναι πολύ προσεκτι-
κοί όταν προσχωρούν σε οποιαδήποτε σύµβαση δανείου και συνι-
στά να εξετάζουν προσεκτικά τους όρους και να µετρούν τις δυνα-
τότητες αποπληρωµής, ακόµα και ενός µικροδανείου έως 25.000 
ευρώ. «Προσοχή, λοιπόν, να µην επιτραπούν τοκογλυφικά επιτό-
κια, που θα υπερβαίνουν αυτά των τραπεζών, ούτε τα µικροδάνεια 
να χρησιµοποιηθούν όπως οι πιστωτικές κάρτες στο παρελθόν» α-
ναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΒΕΠ.

Το νέο «εργαλείο» παρέχει στις 
επιχειρήσεις τη δυνατότητα άντλησης 
κεφαλαίου έως 25.000 ευρώ.
 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕ ΜΙΚΡΟ∆ΑΝΕΙΑ
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Τ
ο πρώτο θύµα του κορονοϊού στην Ελ-
λάδα είναι ο τουρισµός, ο κινητήριος µο-
χλός της ελληνικής οικονοµίας. Η επα-
νεκκίνησή του έχει αρχίσει… Ωστόσο, τα 
µηνύµατα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικά.
Επί του παρόντος οι κρατήσεις στα µε-

γάλα νησιά (Κρήτη, Σαντορίνη, Ρόδος και Κως) είναι σχεδόν µη-
δενικές, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση σε άλλα νησιά, όπως η 
Θάσος, όπου ο τουρισµός που αναµένεται θα είναι από τα Βαλ-
κάνια και οδικώς.
Πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην 1η Ιουλίου, οπότε 
και θα ανοίξουν όλα τα αεροδρόµια της Ελλάδας για να υποδε-
χτεί τουρίστες από την Ε.Ε. Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, 
όλα θα κριθούν από τις κρατήσεις της πρώτης εβδοµάδας του Ι-
ουλίου και ό,τι θα δείξει η δεύτερη και η τρίτη εβδοµάδα. Για 
παράδειγµα, για τη Σαντορίνη, που δουλεύει µε τουρίστες από 
Κίνα, ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία και έχει επίσης το χαρακτηρι-
στικό του χαµηλού αριθµού διανυκτερεύσεων, προβλέπεται ότι 
φέτος θα δουλέψει µε πληρότητα 20% για όλη τη σεζόν.

Μπλόκο σε ΗΠΑ
Έντονο προβληµατισµό, ωστόσο, έχει προκαλέσει η διαφαινό-
µενη καθυστέρηση του ανοίγµατος των ευρωπαϊκών συνόρων 
για µία από τις βασικότερες αγορές για τον ελληνικό τουρισµό, 
τις ΗΠΑ, την ώρα που ετοιµαζόταν η άρση των ταξιδιωτικών πε-
ριορισµών από την 1η Ιουλίου.
Εκτός από τις ΗΠΑ, η παράταση για το άνοιγµα των εξωτερικών 

συνόρων λόγω της επιδηµιολογικής τους κατάστασης και του 
αυξανόµενου αριθµού των κρουσµάτων περιλαµβάνει επίσης 
τη Ρωσία και τη Βραζιλία, ακόµη δύο σηµαντικές «πηγές» ε-
σόδων για το τουριστικό καλάθι.
Σηµειώνεται ότι το 2019 στην Ελλάδα ήρθαν 1,2 εκατοµµύρια 
Αµερικανοί επισκέπτες, αφήνοντας 1,18 δισ. συνολικά, µε τις 
ΗΠΑ να αποτελεί την τρίτη µεγαλύτερη «δεξαµενή» εσόδων.

Οι επιπτώσεις του κορονοϊού
Σύµφωνα µε έκθεση της Ernst & Young, που δηµοσιεύτηκε 
πρόσφατα, για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στον ελληνικό 
τουρισµό και τις προκλήσεις που θα αντιµετωπίσει ο κλά-
δος τα επόµενα χρόνια, αναφέρεται ότι ο τοµέας του τουρι-

σµού συνεισφέρει άµεσα στο 11,7% του ΑΕΠ και έµµεσα µε-
ταξύ 25,7% και 30,9%.
Κατά τους µήνες αιχµής, η άµεση συνεισφορά στην απασχό-
ληση φτάνει το 16,7% και η έµµεση το 36,7%-44,2%, ενώ κατά 
τα τελευταία χρόνια ο τοµέας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη 
µείωση της ανεργίας. Οι ετήσιες επενδύσεις στον τουρισµό 
φτάνουν τα 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,9 δισ. αποτελούν 
εγχώρια προστιθέµενη αξία.
Όπως αναφέρεται στην έρευνα της ΕΥ, µε βάση τα σηµερινά 
δεδοµένα, εκτιµάται ότι η ζηµία για τα ελληνικά ξενοδοχεία θα 
φτάσει τα 4,46 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,26 δισ. αφορούν 
τα ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας και τα 1,2 δισ. τα δωδεκά-
µηνης λειτουργίας.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του υπουργείου Τουρισµού, ακόµη 
και στο αισιόδοξο σενάριο, οι απώλειες εισπράξεων από τον 
τουρισµό το 2020 θα προσεγγίσουν τα 10 δισ. ευρώ, διατηρώ-
ντας µόλις 8 δισ. από τα 18,2 δισ. ευρώ εισπράξεις του 2019. Εν-
δεχόµενη παράταση της περιόδου τον Σεπτέµβριο δεν θα µπο-
ρέσει να καλύψει αυτή την απώλεια. Από την άλλη πλευρά, οι 
καλές επιδόσεις της χώρας στην αντιµετώπιση της πανδηµίας 
ενδέχεται να της επιτρέψουν να διεκδικήσει µεγαλύτερο µερί-
διο της συρρικνωµένης φετινής αγοράς.

«∆εν τρέφουµε αυταπάτες»
Στις επιπτώσεις του κορονοϊού στον τουρισµό αναφέρθηκε και 
ο πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος, επικαλούµενος στοιχεία του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, που εκτιµά ότι το 2020, 
και ανάλογα µε το πώς και πότε θα ανοίξουν ξανά τα σύνορα, η 
µείωση εσόδων θα κυµανθεί από -62% ή 910 δισ. δολάρια έως 
-79% ή 1,2 τρισ. δολάρια. Ως αποτέλεσµα, θα τεθούν σε κίνδυνο 
100 έως 120 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας στον τουρισµό πα-
γκοσµίως.
«∆εν τρέφουµε αυταπάτες. Για τη φετινή τουριστική περίοδο 
οι στόχοι µας είναι πολύ συγκεκριµένοι. Μετρηµένοι και απο-
λύτως ρεαλιστικοί. Να λειτουργήσουµε µε ασφάλεια. Να δια-
φυλάξουµε τη φήµη και το κύρος του προορισµού, της χώρας. 
Να στηρίξουµε εργασία και εργαζόµενους, να βρούµε τρόπους 
ενίσχυσης των επιχειρήσεων µε έµφαση στη ρευστότητά τους» 
δήλωσε ο κ. Ρέτσος.

Ο κοινωνικός τουρισµός
Εν τω µεταξύ, άρχισε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαι-
ούχων και παρόχων τουριστικών καταλυµάτων, καθώς και α-
κτοπλοϊκών εταιρειών, για τη συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα 
Επιδότησης ∆ιακοπών Εργαζοµένων, Ανέργων και των Οικο-
γενειών Αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού περιόδου 
2020-2021.
Για πρώτη φορά φέτος επιδοτούνται ακτοπλοϊκά εισιτήρια και 
αυξάνεται η µέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων από πέντε σε 
έξι βράδια. Επίσης, µειώνεται η ιδιωτική συµµετοχή σε όλα τα 
ξενοδοχεία, ενώ αυξάνεται η επιδότηση του ΟΑΕ∆. Τέλος, για 
πρώτη φορά προστίθεται ο νοµός Έβρου στο ειδικό πλαίσιο 
των δέκα διανυκτερεύσεων και της µηδενικής ιδιωτικής συµ-
µετοχής.
Οι διακοπές µε το πρόγραµµα επιδότησης µπορούν να πραγ-
µατοποιηθούν από την 1η Αυγούστου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 
2021 σε τουριστικά καταλύµατα του Μητρώου Παρόχων του 
ΟΑΕ∆. Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια:
• από µία έως δέκα διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για δι-
ακοπές τουριστικά καταλύµατα των νήσων Λέσβου, Λέρου, 
Σάµου, Χίου, Κω και του νοµού Έβρου ή
• από µία έως έξι διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακο-
πές τουριστικά καταλύµατα της υπόλοιπης Ελλάδας.
Η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και η δήλωση συµ-
µετοχής από τους παρόχους γίνονται αποκλειστικά µέσω της ε-
νιαίας ψηφιακής πύλης του ελληνικού ∆ηµοσίου gov.gr µε τους 
κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πι-
στοποιηµένων χρηστών ΟΑΕ∆.
Η προθεσµία λήγει την Πέµπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Έντονο προβληµατισµό έχει προκαλέσει 
η διαφαινόµενη καθυστέρηση του 
ανοίγµατος των ευρωπαϊκών συνόρων για 
τις ΗΠΑ.
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Ε
ίναι κοινώς αποδεκτό πως η υιοθέτηση µιας 
µεσογειακού τύπου δίαιτας συνδέεται µε µειω-
µένο κίνδυνο ανάπτυξης ποικίλων νοσηµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των καρδιαγγειακών, 
του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, του µετα-
βολικού συνδρόµου, ορισµένων νευροεκφυλι-

στικών παθήσεων, καθώς και ορισµένων τύπων καρκίνου. 
Όπως είναι ήδη γνωστό, η µεσογειακή διατροφή αναπαριστά-
ται µε τη µεσογειακή πυραµίδα, στην οποία υποδεικνύονται οι 
συνιστώµενες µερίδες, όπως και η συνιστώµενη συχνότητα 
κατανάλωσης τροφίµων απ’ όλες τις οµάδες. Όµως ο ι σύγ-
χρονες τάσεις στρέφουν τ ο ενδιαφέρον και σε άλλες συνι-
στώσες της ζωής των ανθρώπων πέρα από τις διατροφικές 
τους επιλογές. Έτσι, σύµφωνα µε την τελευταία εκδοχή της 
µεσογειακής πυραµίδας, προκύπτουν τα εξής:

Καθηµερινά
•  Τα κύρια γεύµατα θα πρέπει να περιέχουν 3 βασικά συστα-

τικά:
Ü  1-2 µερίδες δηµητριακών (ψωµί, µακαρόνια, ρύζι κ.ά.), 

κατά προτίµηση ολικής άλεσης
Ü  2 ή περισσότερες µερίδες λαχανικών (τουλάχιστον 1 µερί-

δα ωµών λαχανικών)
Ü 1 ή 2 µερίδες φρούτων
•  Πρόσληψη 1,5-2 λίτρων νερού, που ισοδυναµεί µε 6-8 ποτήρια.

•  Κατανάλωση 2 µερίδων γαλακτοκοµικών, κατά προτίµηση 
χαµηλών σε λιπαρά.

•  Το ελαιόλαδο θα πρέπει να αποτελεί την κύρια πηγή πρό-
σληψης λιπιδίων από τη δίαιτα.

•  Μέτρια κατανάλωση σε ελιές και ξηρούς καρπούς (περίπου 
1 χούφτα).

•  Χρήση µπαχαρικών, βοτάνων, σκόρδων και κρεµµυδιών, 
τα οποία προσδίδουν άριστες γεύσεις στα πιάτα, ενώ ταυτό-
χρονα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά.

•  Μέτρια κατανάλωση κρασιού ή άλλων ποτών που έχουν 
υποστεί ζύµωση (1 ποτήρι για τις γυναίκες / 2 ποτήρια για 
τους άντρες).

Εβδοµαδιαία
•  Κατανάλωση 2 ή περισσότερων µερίδων ψαριών και 

οστρακοειδών.
•  Κατανάλωση 2 µερίδων άσπρου κρέατος (κοτόπουλο, γα-

λοπούλα κ.ά.).
• Κατανάλωση 2-4 αυγών.
•  Κατανάλωση λιγότερων από 2 µερίδες κόκκινου κρέατος 

(προτίµηση σε κοµµάτια χωρίς λίπος).
•  Κατανάλωση λιγότερης από 1 µερίδα επεξεργασµένων κρε-

άτων (αλλαντικά, λουκάνικα κ.ά.).
• Κατανάλωση 2 ή περισσότερων µερίδων οσπρίων.
• Κατανάλωση 3-5 µερίδων πατατών.

Περιστασιακά
Η ζάχαρη, τα γλυκά, τα αναψυκτικά και οι χυµοί φρούτων θα 
πρέπει να καταναλώνονται σε µικρές ποσότητες και µόνο σε 
ειδικές περιστάσεις.

Τρόπος ζωής
•  Ενασχόληση µε τη µαγειρική και τη γενικότερη οργάνωση 

του οικιακού χώρου.
•  Έµφαση στην κατανάλωση φαγητού µαζί µε άλλα άτοµα (οι-

κογένεια, φίλοι).
•  Τακτική σωµατική άσκηση (τουλάχιστον 30 λεπτά ηµερησίως).
•  Ξεκούραση κατά τη διάρκεια της ηµέρας, καθώς και επαρ-

κής ύπνος το βράδυ.
• Προτίµηση σε εποχικά, φρέσκα τρόφιµα.

Σε γενικές γραµµές
•  Οι µερίδες των τροφίµων στη βάση της πυραµίδας είναι µε-

γαλύτερες και καταναλώνονται συχνότερα συγκριτικά µε τα 
τρόφιµα που βρίσκονται στην κορυφή της.

•  Στα παραδοσιακά µεσογειακά πιάτα τα τρόφιµα ζωικής προ-
έλευσης δεν είναι το βασικό συστατικό, αποτελούν µόνο 
πηγή γεύσης.

•  Πολύ σηµαντική η ποικιλία χρωµάτων όταν πρόκειται για 
φρούτα και λαχανικά, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσληψη 
διαφόρων αντιοξειδωτικών.
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Μεσογειακή διατροφή 
ή µεσογειακός τρόπος ζωής
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1. Πότε πρέπει να ακολουθώ 
διατροφή ελεύθερη γλουτένης;
Η απάντηση είναι μία και ξεκάθαρη: μόνο όταν πάσχω από κάποια 
από τις σχετικές με τη γλουτένη διαταραχές, η κυριότερη από τις 
οποίες είναι η κοιλιοκάκη. Για τα άτομα με κοιλιοκάκη η δίαιτα 
ελεύθερη γλουτένης είναι η μοναδική θεραπεία και απαιτείται διά 
βίου. Χρειάζεται επίσης αυστηρή προσκόλληση στη δίαιτα αυτή, η 
οποία οδηγεί ακόμα και σε πλήρη έλεγχο της κατάστασης.

2. Τι είναι η κοιλιοκάκη;
Πρόκειται για ένα αυτοάνοσο νόσημα που εμφανίζεται σε περίπου 
1% του πληθυσμού. Εκδηλώνεται σε άτομα με γενετική προδιά-
θεση, τα οποία «αναγνωρίζουν» τη γλουτένη σαν ξένο εισβολέα 
και αναπτύσσουν αντισώματα που κατά κύριο λόγο στρέφονται 
κατά του εντέρου, προκαλώντας βλάβες στην επιφάνειά του. Η 
βλάβη προκαλεί δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών, γι’ αυτό 
τα άτομα με κοιλιοκάκη μπορεί να εμφανίζονται με διάφορες δι-
ατροφικές ελλείψεις, ανεξάρτητα από την ποσότητα φαγητού που 
καταναλώνουν. Αν και δεν υπάρχουν ειδικά συμπτώματα για την 
κοιλιοκάκη, τα συνηθέστερα αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα, 
ενώ συχνή είναι και μια ανεξήγητη αναιμία ή οστεοπενία ή η μειω-
μένη ανάπτυξη στα παιδιά.

3. Τι είναι η γλουτένη και πού βρίσκεται;
Η γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη η οποία βρίσκεται σε διάφορους 
σπόρους, όπως είναι το σιτάρι, το κριθάρι και η σίκαλη. Απαντά-

ται όχι μόνο στους αρχικούς σπόρους αλλά και σε όλα τα προϊόντα 
που παράγονται από αυτά τα δημητριακά. Συνεπώς, όλα τα άλευ-
ρα και τα προϊόντα που παράγονται από αυτά, όπως είναι το ψωμί 
και όλα τα αρτοποιήματα (φρυγανιές, παξιμάδια, κράκερ, κριτσίνια, 
σφολιάτες, πίτες, πίτσες κ.λπ.), όλα τα γλυκά που φτιάχνονται με 
αλεύρι (κέικ, μπισκότα, κουλούρια, ραβανί, τάρτες, σιμιγδαλένιος 
χαλβάς κ.λπ.), τα ζυμαρικά, τα δημητριακά πρωινού κ.λπ. αποκλεί-
ονται από τη δίαιτα ελεύθερη γλουτένης. Ως προς τη βρώμη, αν 
και η αποθηκευτική της πρωτεΐνη ελάχιστα μοιάζει στη γλουτένη, 
η κατανάλωσή της από άτομα με κοιλιοκάκη επιτρέπεται με πε-
ριορισμούς, διότι πολύ συχνά επιμολύνεται κατά τη διάρκεια της 
συγκομιδής, μεταφοράς, αποθήκευσης ή/και μεταποίησης.

4. Ποια τρόφιμα επιτρέπεται 
να καταναλώνω αν έχω κοιλιοκάκη;
Άτομα με κοιλιοκάκη θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά δίαιτα 
ελεύθερη γλουτένης. Μια τέτοια δίαιτα τους εξασφαλίζει μείωση 
της φλεγμονής και των δυσάρεστων συμπτωμάτων που αυτή 
προκαλεί, καθώς και μείωση των βραχυπρόθεσμων και μακρο-
πρόθεσμων επιπλοκών αυτής της χρόνιας νόσου. Η εφ’ όρου 
ζωής συμμόρφωση σε μια τέτοιας μορφής δίαιτα είναι αρκετά δύ-
σκολη, απαιτητική και πολλές φορές μειώνει την ποιότητα ζωής 
των ατόμων που την ακολουθούν. Τρόφιμα τα οποία μπορούν να 
καταναλώνουν αυτά τα άτομα είναι: φρούτα, λαχανικά, όσπρια, 
ξηροί καρποί, ρύζι, καλαμπόκι, κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, αυγά, 
γαλακτοκομικά, λίπη και έλαια (λάδια, μαργαρίνη, βούτυρο, ελιές). 
Είναι πολύ σημαντική η αποφυγή επεξεργασίας των παραπάνω 

τροφίμων με άλευρα, ενώ απαιτείται η ανάγνωση των ετικετών 
τροφίμων για πιθανές προσμείξεις. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί 
πως τα τελευταία χρόνια διατίθενται στα σούπερ μάρκετ αρκετά 
τρόφιμα ελεύθερα γλουτένης, τα οποία έχουν αυξήσει κατά πολύ 
τις επιλογές των ατόμων που ακολουθούν τη συγκεκριμένη δίαιτα.

5. Η δίαιτα ελεύθερη γλουτένης 
είναι υγιεινή για τον υπόλοιπο πληθυσμό;
Το ερώτημα που έχει ανακύψει στις μέρες μας είναι κατά 
πόσο ο γενικός πληθυσμός θα ωφεληθεί εάν αποφεύγει τη 
γλουτένη. Η μόδα έχει ευνοήσει τα ελεύθερα γλουτένης προ-
ϊόντα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η γλουτένη κάνει 
«κακό». Όμως οι προσδοκίες είναι μάλλον υπερτιμημένες. Η 
δίαιτα ελεύθερη γλουτένης είναι απαιτητική και πολλές φορές 
μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικές ελλείψεις. Σε αυτό μπο-
ρεί να συμβάλουν και τα επεξεργασμένα προϊόντα που είναι 
ελεύθερα γλουτένης, τα αντικατάστατα δηλαδή των αντίστοι-
χων προϊόντων που περιέχουν γλουτένη. Επειδή η γλουτένη 
είναι σημαντική για την υφή των αρτοσκευασμάτων όπως τη 
γνωρίζουμε, η απομάκρυνσή της από την πρώτη ύλη δημι-
ουργεί την ανάγκη να προστεθούν άλλα συστατικά, τα οποία 
συχνά καθιστούν το προϊόν λιγότερο υγιεινό από το αντίστοιχο 
με γλουτένη. Γι’ αυτό η κατανάλωση τέτοιων προϊόντων ή η 
αυστηρή υιοθέτηση μιας τέτοιας δίαιτας από άτομα που δεν 
έχουν λόγο να την ακολουθούν μπορεί όχι μόνο να μην είναι 
ωφέλιμη αλλά να είναι και επιζήμια για την υγεία τους.

Πέντε βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις  
για τη γλουτένη
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Προϊόντα ολικής άλεσης:  
Γιατί να τα προτιμούμε
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Τ
α άτομα που αποφασίζουν να 
ακολουθήσουν ισορροπημένη 
διατροφή ή/και να μειώσουν το 
σωματικό τους βάρος ένα από 
τα πρώτα πράγματα που κάνουν 
είναι να αντικαταστήσουν όλα τα 
τρόφιμα που φτιάχνονται από λευ-

κό αλεύρι με τρόφιμα που φτιάχνονται από «μαύ-
ρο». Ας δούμε κατά πόσο μια τέτοια κίνηση είναι 
αποτελεσματική ή όχι.
Αρχικά, ας δούμε τις διαφορές που έχουν τα διά-
φορα είδη αλεύρων μεταξύ τους. Το αλεύρι είναι 
το προϊόν της άλεσης διαφόρων δημητριακών, 
όπως σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, καλαμπόκι κ.ά. Το 
αλεύρι από το σιτάρι είναι το πιο διαδεδομένο και 
αποτελεί παγκοσμίως το βασικότερο συστατικό 
παρασκευής των περισσότερων αρτοποιημάτων. 
Ο καρπός του σιταριού αποτελείται από τρία μέρη:
Το πίτουρο, που είναι το σκληρό εξωτερικό πε-
ρίβλημα του καρπού, υψηλής περιεκτικότητας σε 
φυτικές ίνες, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και 
ιχνοστοιχεία.
Το ενδόσπερμα, που είναι το εσωτερικό και με-
γαλύτερο τμήμα του καρπού, περιέχει τη μεγαλύ-
τερη ποσότητα πρωτεϊνών, υδατανθράκων, φυ-
τικών ινών, σιδήρου, καθώς και τις κυριότερες 
βιταμίνες του συμπλέγματος Β.
Το φύτρο, που είναι το βλαστάρι του σπόρου και 
περιέχει το μεγαλύτερο ποσοστό βιταμινών Β και 
ιχνοστοιχείων.
Το άσπρο αλεύρι και το σιμιγδάλι παρασκευά-
ζονται αποκλειστικά από το ενδόσπερμα, ενώ 
το αλεύρι ολικής άλεσης περιέχει ολόκληρο τον 
καρπό του σιταριού (πίτουρο, ενδόσπερμα, φύ-
τρο). Για τον λόγο αυτόν, τόσο το αλεύρι ολικής 
άλεσης όσο και τα προϊόντα που παρασκευάζο-
νται από αυτό (παξιμάδια, κριτσίνια, ζυμαρικά 
κ.ά.) είναι πιο πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες 
και ιχνοστοιχεία σε σχέση με τα «λευκά».
Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως όλα 
τα είδη αλεύρων, καθώς και τα προϊόντα τους, 
έχουν το ίδιο θερμιδικό περιεχόμενο, συνεπώς, 
από αυτή την άποψη, θα έχουν την ίδια επίδραση 
στη μεταβολή του σωματικού βάρους. Για παρά-
δειγμα, 100 γρ. άσπρο ψωμί και 100 γρ. μαύρο 
ψωμί έχουν σχεδόν τις ίδιες θερμίδες. Άρα, είναι 
πολύ σημαντικό να μην μπερδεύουμε την ποι-
ότητα ενός τροφίμου με την επίδραση που αυτό 
μπορεί να έχει στη συνολική ημερήσια ενεργει-
ακή πρόσληψη. Εντούτοις, τα θρεπτικά συστατικά 
που έχουν τα ολικής άλεσης θεωρείται ότι έχουν 
διάφορες ευεργετικές μεταβολικές επιδράσεις, 
στον έλεγχο του σακχάρου αλλά και των λιπιδίων 
του αίματος, όπως και μακροχρονίως στη ρύθμι-
ση της όρεξης.
Επομένως, τόσο το λευκό αλεύρι όσο και το 
ολικής άλεσης είναι πλούσια σε υδατάνθρα-

κες, πρωτεΐνες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και 
ίνες. Ή διαφορά τους είναι ότι το αλεύρι ολικής 
άλεσης –άρα και τα προϊόντα που παράγονται 
από αυτό– είναι πολύ πιο πλούσιο σε θρεπτικά 
συστατικά σε σχέση με το λευκό, με περισσό-
τερα οφέλη για την υγεία. Για τον λόγο αυτόν 
οι συστάσεις της μεσογειακής διατροφής ανα-
φέρουν πως τα δημητριακά ολικής άλεσης θα 

πρέπει να καλύπτουν πάνω από τις μισές με-
ρίδες των δημητριακών που καταναλώνει ένα 
άτομο ημερησίως. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε 
πως τα δημητριακά και τα προϊόντα τους βρί-
σκονται στη βάση της μεσογειακής πυραμίδας 
και θα πρέπει να αποτελούν τα βασικά τρόφιμα 
τα οποία καταναλώνει ένα άτομο στο καθημερι-
νό του διαιτολόγιο.



Π
ολλά είναι τα οφέλη από τη χρήση ελαιολά-
δου, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν 
τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Μια διάσταση 
αυτών, η οποία δεν συζητιέται συχνά, αφο-
ρά την υπέρταση. Ανασκόπηση μελέτης 
που δημοσιεύτηκε το 2020 στο έγκριτο επι-
στημονικό περιοδικό «Nutrients» κατέληξε 

πως το ελαιόλαδο, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε 
ελαϊκό οξύ και αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες, θα πρέπει να 
συστήνεται ως ιδανική επιλογή λίπους σε όλα τα πρωτόκολλα 
για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης τόσο σε υγιείς όσο και 
σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα.
Η αρτηριακή υπέρταση αναφέρεται στα αυξημένα επίπε-
δα πίεσης του αίματος στο εσωτερικό των τοιχωμάτων των 

αρτηριών. Η αρτηριακή πίεση μετριέται με δύο αριθμούς: τη 
«μεγάλη» πίεση ή συστολική και τη «μικρή» πίεση ή διαστολι-
κή, οι οποίες μετριούνται σε χιλιοστά της στήλης υδραργύρου 
(mmHg). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας 
και την αντίστοιχη για την υπέρταση, υπέρταση θεωρείται η 
μεγαλύτερη από 140/90 mmHg χρόνια τιμή της αρτηριακής 
πίεσης, ενώ τιμές πάνω από 130/80 mmHg θεωρούνται ορι-
ακά υψηλές. Η αρτηριακή υπέρταση εμφανίζεται συνήθως 
στους ενήλικες και προσβάλλει ένα στα τέσσερα άτομα, ενώ 
μέχρι το 2025 αναμένεται να προσβάλει συνολικά 1,5 δισεκα-
τομμύρια ανθρώπους!
Βασικός τρόπος αντιμετώπισης της αρτηριακής υπέρτασης 
είναι η διατροφή. Πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση του 
σωματικού βάρους και η επίτευξη και διατήρηση φυσιολο-

γικού Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Ο ΔΜΣ είναι το πηλίκο 
του βάρους (σε κιλά) προς το ύψος (σε μέτρα) στο τετράγωνο, 
με στόχο το πηλίκο να κυμαίνεται μεταξύ 18,5 και 25 kg/m2 
για τους ενήλικες. Σε επίπεδο διατροφικών προτύπων, όλες 
οι συστάσεις των διεθνών οργανισμών καταλήγουν πως ο 
μεσογειακός τρόπος διατροφής αποτελεί έναν από τους δύο 
καλύτερους τρόπους διατροφικής αντιμετώπισης της υπέρτα-
σης. Τα βασικά χαρακτηριστικά της διατροφής ενός ατόμου με 
αρτηριακή υπέρταση θα πρέπει να είναι από τη μια η μειω-
μένη κατανάλωση νατρίου (αλατιού), αλκοόλ, κόκκινου κρέ-
ατος και γλυκών, και από την άλλη η αυξημένη κατανάλωση 
φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολικής άλεσης, οσπρίων 
και ψαριών. Μοναδική πηγή λίπους στη μαγειρική και στις σα-
λάτες θα πρέπει να είναι το ελαιόλαδο.

Ελαιόλαδο και αρτηριακή πίεση
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Η σχέση της μεσογειακής δίαιτας  
και του μεσογειακού τρόπου ζωής 

με τις νοητικές λειτουργίες
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΜΑΛΑΚΗ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ, PhD

Κ
αταστάσεις τις οποίες κάποια 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
καλούνται να αντιμετωπί-
σουν είναι η έκπτωση των 
νοητικών λειτουργιών και η 
άνοια. Ο όρος «νοητικές λει-
τουργίες» περιλαμβάνει λει-

τουργίες του εγκεφάλου που σχετίζονται με την 
επεξεργασία και την ανάλυση πληροφοριών και 
σε αυτές περιλαμβάνονται ο προσανατολισμός, η 
μνήμη, η προσοχή και η ταχύτητα επεξεργασίας 
πληροφοριών, οι επιτελικές λειτουργίες, ο λόγος 
και η οπτικοχωρική ικανότητα. Το 1/3 των περι-
πτώσεων της νόσου Αλτσχάιμερ, κατά την οποία 
το άτομο αντιμετωπίζει σημαντική έκπτωση των 
νοητικών του λειτουργιών, μπορεί να αποδοθεί 
σε δυνητικά τροποποιήσιμους παράγοντες κιν-
δύνου, μεταξύ των οποίων και η διατροφή, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο ερευνητικό και 
κλινικό ενδιαφέρον για τη σχέση διατροφής και 
έκπτωσης των νοητικών λειτουργιών και άνοιας.
Ένα από τα πιο συχνά μελετημένα διαιτητικά 
πρότυπα σε σχέση και με τη νοητική λειτουργία 
είναι η μεσογειακή δίαιτα. Η πλήρης υιοθέτηση 
της μεσογειακής δίαιτας σχετίζεται με βραδύτε-
ρο ρυθμό μείωσης των νοητικών λειτουργιών 
(όπως αυτές αξιολογούνται αντικειμενικά μέσω 
νευροψυχολογικών δοκιμασιών), μειωμένο 
κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και ήπιας νοητικής 
διαταραχής, ενώ συνδέεται αρνητικά και με 
την εξέλιξη της ήπιας νοητικής διαταραχής σε 
άνοια. Από τα τρόφιμα που χαρακτηρίζουν τη 
μεσογειακή δίαιτα, τα ψάρια και τα θαλασσινά 
είναι η ομάδα τροφίμων με την επιβεβαιωμένα 
ισχυρότερη προστατευτική επίδραση στη νοητι-
κή λειτουργία.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον 
και για τον μεσογειακό τρόπο ζωής, πέρα από τη 
μεσογειακή δίαιτα. Ο μεσογειακός τρόπος ζωής, 
εκτός από την υψηλή αφοσίωση στη μεσογειακή 
δίαιτα, χαρακτηρίζεται από τη βιοποικιλία και την 
εποχικότητα των τροφίμων που επιλέγονται να 
καταναλωθούν, την έμφαση στην κατανάλωση 
τοπικών και παραδοσιακών τροφίμων, καθώς 
και από την τακτική σωματική δραστηριότητα, 
τον επαρκή ύπνο, όπως και την κατανάλωση 
γευμάτων με παρέα. Και ο μεσογειακός τρόπος 
ζωής έχει συνδεθεί με ευεργετικές επιπτώσεις 
στην έκπτωση των νοητικών λειτουργιών και 
στην άνοια. Συμπερασματικά, λοιπόν, η μεσο-
γειακή δίαιτα και ο μεσογειακός τρόπος ζωής 
έχουν να προσφέρουν πολλά οφέλη και στις νο-
ητικές λειτουργίες.



Η 
μειωμένη γονιμότητα (δυσκολία απόκτη-
σης παιδιού) είναι ένα παγκόσμιο πρόβλη-
μα δημόσιας υγείας και αφορά σημαντικό 
μέρος του πληθυσμού σε όλο τον κόσμο. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (WHO), το ζήτημα της 
υπογονιμότητας αφορά πάνω από το 10% 

των γυναικών που έκαναν προσπάθειες για απόκτηση παι-
διού για τουλάχιστον πέντε έτη. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται 
σε παγκόσμια κλίμακα γύρω στα 80-90 εκατομμύρια ζευγά-
ρια, αριθμός που αυξάνεται ανά έτος κατά περίπου 2 εκατομ-
μύρια. Συνεπώς, το πρόβλημα της υπογονιμότητας αφορά ένα 
διόλου ευκαταφρόνητο κομμάτι του πληθυσμού και μάλιστα 
χαρακτηρίζεται από αυξητική τάση. Σημαντικό είναι να ανα-
φερθεί ότι μόνο γύρω στο 15% των υπογόνιμων ζευγαριών 

αναζητά ιατρική βοήθεια, ενώ τελικά μόνο το 6% θα λάβει την 
ιατρική θεραπεία που απαιτείται.
Τα τελευταία χρόνια έχει εντατικοποιηθεί η έρευνα σχετικά με 
τους παράγοντες που επηρεάζουν την αναπαραγωγική υγεία, 
τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Οι παράγοντες αυτοί, 
εκτός από τους παραδοσιακούς (γενετικοί, ορμόνες, ηλικία 
κ.λπ.), περιλαμβάνουν και κομμάτια του τρόπου ζωής, όπως 
η διατροφή, το κάπνισμα, η άσκηση και το άγχος, τα οποία 
επηρεάζουν την αναπαραγωγική υγεία. Σε αντίθεση με τους 
παράγοντες κινδύνου για υπογονιμότητα που δεν μπορούν να 
τροποποιηθούν, οι παράγοντες του τρόπου ζωής και ειδικότε-
ρα η δίαιτα είναι τροποποιήσιμοι και προσδίδουν μοναδικές 
ευκαιρίες παρέμβασης.
Σε αυτό το σημείο, και σε σχέση με τη δίαιτα, θα πρέπει να 
θυμίσουμε τον όρο «μεσογειακή δίαιτα» ως έναν όρο ο οποί-

ος επινοήθηκε από τον Αμερικανό φυσιολόγο Άνσελ Κις για 
να περιγράψει το μοντέλο διατροφής το οποίο ακολουθούσαν 
οι λαοί των μεσογειακών χωρών που συμπεριλαμβάνονταν 
στη Μελέτη των Επτά Χωρών (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία κ.ά.). 
Τις τελευταίες δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα έχει ανα-
γνωρίσει, μέσα από πληθώρα κλινικών και επιδημιολογικών 
μελετών, τον σημαντικό ρόλο της μεσογειακής διατροφής 
τόσο στην πρόληψη όσο και στην έκβαση πολύπλοκων ασθε-
νειών, όπως οι καρδιοαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος κ.ά. Η 
μεσογειακή διατροφή, με τα άφθονα θρεπτικά της συστατικά, 
τη σωστή αναλογία γευμάτων και το άφθονο ελαιόλαδο, δεν 
σταματά να αποτελεί πηγή κλινικών μελετών παρέμβασης.
Σε σχέση με τη γονιμότητα, υπάρχουν στοιχεία τα οποία προ-
έρχονται από εργασίες που έχει δημοσιεύσει ομάδα ειδικών 
από το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκοπείου 

Μεσογειακή δίαιτα και γονιμότητα
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Πανεπιστημίου σχετικά με ζευγάρια (άντρες και γυναίκες) που είχαν ξε-
κινήσει για πρώτη φορά προσπάθεια αντιμετώπισης της υπογονιμότητας 
μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Όλα τα ζευγάρια είχαν αδυναμία 
τεκνοποίησης μέσω της φυσιολογικής διαδικασίας και συμμετείχαν εθε-
λοντικά στη μελέτη, η οποία περιλάμβανε αξιολόγηση της διατροφής, του 
τρόπου ζωής και άλλων παραγόντων κινδύνου. Αυτό το οποίο βρέθη-
κε ήταν ότι οι άντρες που έχουν υψηλότερη εφαρμογή του μεσογειακού 
μοντέλου διατροφής παρουσιάζουν υψηλότερες πιθανότητες να εμφανί-
σουν καλύτερη ποιότητα σπέρματος. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι οι άντρες 
με τη χαμηλότερη συμμόρφωση με τις βασικές οδηγίες για το μεσογεια-
κό μοντέλο διατροφής είχαν 2,6 περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με 
αυτούς που είχαν υψηλή συμμόρφωση να παρουσιάσουν μη φυσιολο-
γικές τιμές παραμέτρων του σπέρματος, όπως αυτές προέκυψαν από 
την ανάλυση του σπερμοδιαγράμματος στον οργανισμό τους μετά από 
παράλληλο έλεγχο για όλους τους γνωστούς μέχρι σήμερα παράγοντες 
κινδύνου.
Οι επιστήμονες μπόρεσαν επίσης να συνεκτιμήσουν τον ρόλο και άλλων 
παραγόντων που επηρεάζουν τη γονιμότητα, όπως η ηλικία, η παχυσαρ-
κία, το κάπνισμα, τα επίπεδα άγχους, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση 
και αρκετά άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό έγινε για να διασφαλιστεί ότι η πα-
ρατηρούμενη ευνοϊκή σχέση μεταξύ της μεσογειακής δίαιτας και της ποι-
ότητας του σπέρματος ήταν ανεξάρτητη όλων αυτών των παραγόντων. 
Αυτή η ευνοϊκή σχέση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η μεσογειακή 
δίαιτα είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης 
και καρπούς, τα οποία είναι ιδιαίτερα πλούσια σε αντιοξειδωτικά και άλλα 
σημαντικά θρεπτικά στοιχεία, και παράλληλα παρουσιάζει χαμηλή περι-
εκτικότητα σε κρέας, επεξεργασμένα τρόφιμα και ζωικά λιπαρά εν γένει, 
τα οποία έχει αποδειχθεί από πολυάριθμες εργασίες ότι επηρεάζουν αρ-
νητικά την ποιότητα του σπέρματος.
Εκτός από τους άντρες, φαίνεται ότι έναν μεγάλο σύμμαχο στο τραπέζι 
τους έχουν και οι γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν μητέρες και λόγω 
προβλημάτων γονιμότητας καταφεύγουν στην εξωσωματική γονιμοποί-
ηση. Η ευεργετική μεσογειακή διατροφή φάνηκε ότι μπορεί να δώσει ση-
μαντική «χείρα βοηθείας» στις υπογόνιμες γυναίκες ώστε να βιώσουν τη 
χαρά της μητρότητας. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι όσες από τις συμ-

μετέχουσες κατανάλωναν περισσότερα φρέσκα φρούτα, λαχανικά, δη-
μητριακά ολικής άλεσης, όσπρια, ψάρι και ελαιόλαδο –με λίγα λόγια τους 
βασικούς «πυλώνες» της μεσογειακής διατροφής– και λιγότερο κόκκινο 
κρέας κατά τους έξι μήνες πριν από την έναρξη της θεραπείας εξωσω-
ματικής γονιμοποίησης είχαν περίπου 65% μεγαλύτερες πιθανότητες επι-
τυχίας της θεραπείας αλλά και ολοκλήρωσης της κύησης σε σύγκριση 
με όσες βρίσκονταν πιο μακριά από το μεσογειακό διατροφικό πρότυπο.
Ειδικότερα, σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών φάνηκε ότι μια μικρή 
αύξηση της υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής ήταν αρκετή ώστε 
οι πιθανότητες επίτευξης εγκυμοσύνης με την εξωσωματική αλλά και 
γέννησης ζωντανού μωρού να είναι περίπου διπλάσιες. Το σημαντικό 
μήνυμα μέσα από αυτά τα ευρήματα είναι ότι οι γυναίκες που υποβάλ-
λονται σε θεραπείες για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας πρέπει να 
ενθαρρύνονται να ακολουθούν υγιεινή διατροφή, όπως η μεσογειακή, 
καθώς αυτό το διατροφικό πρότυπο μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες 
επιτυχούς εγκυμοσύνης και τελικώς απόκτησης παιδιού. Σημαντικό είναι 
να τονιστεί ότι σε μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες (>35 ετών) η επίδραση 
της μεσογειακής δίαιτας ήταν κάπως μικρότερη. Οι ερευνητές πιστεύουν 
ότι αυτό συμβαίνει εξαιτίας ορμονικών αλλαγών, μείωσης των ωαρίων 
και άλλων μεταβολών που υφίσταται ο γυναικείος οργανισμός με την 
πάροδο του χρόνου και οι οποίες πιθανότατα εμποδίζουν την επίδρα-
ση περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η διατροφή. Το γεγονός πως η 
ευεργετική επίδραση της μεσογειακής διατροφής εμφανίστηκε κυρίως 
στις γυναίκες κάτω των 35 ετών δεν σημαίνει ότι η υιοθέτηση ενός υγι-
εινού προτύπου διατροφής δεν είναι σημαντική και για τις μεγαλύτερες 
σε ηλικία γυναίκες. Οι γυναίκες υφίστανται τεράστιες αλλαγές στην ανα-
παραγωγική λειτουργία τους καθώς μεγαλώνουν, συμπεριλαμβανομέ-
νων μεγάλων ενδοκρινικών μεταβολών, και είναι πιθανό αυτές οι βαθιές 
αλλαγές να «καλύπτουν» την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων, 
όπως η ποιότητα της διατροφής, οι οποίοι επιδρούν στη γονιμότητα αλλά 
και στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης και στις μεγαλύτε-
ρες σε ηλικία γυναίκες.
Καταληκτικά, φαίνεται πως η μεσογειακή διατροφή αποτελεί και έναν 
μεγάλο σύμμαχο αντιμετώπισης προβλημάτων της ανθρώπινης αναπα-
ραγωγικής δυσλειτουργίας.

Οι επιστήμονες 
μπόρεσαν επίσης 
να συνεκτιμήσουν 
τον ρόλο και άλλων 
παραγόντων που 
επηρεάζουν τη γο-
νιμότητα, όπως η 
ηλικία, η παχυσαρ-
κία, το κάπνισμα, 
τα επίπεδα άγχους, 
η κοινωνικοοικο-
νομική κατάσταση 
και αρκετά άλλα 
χαρακτηριστικά. 
Αυτό έγινε για να 
διασφαλιστεί ότι 
η παρατηρούμε-
νη ευνοϊκή σχέση 
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της ποιότητας του 
σπέρματος ήταν 
ανεξάρτητη όλων 
αυτών των παρα-
γόντων. 



Τ
ο πρώτο πράγµα που έρχεται στο µυαλό των περισσοτέρων από εµάς όταν ακούµε τη λέξη «σι-
µιγδάλι» είναι ο σιµιγδαλένιος χαλβάς. Ωστόσο, δεν είναι το µόνο τρόφιµο του οποίου αποτελεί 
βασικό συστατικό. Το σιµιγδάλι το συναντάµε σε όλα τα είδη ζυµαρικών (χυλοπίτες, σπαγγέτι 
κ.λπ.), στο κους κους, όπως και στη ζαχαροπλαστική. Τα πιο γνωστά γλυκά µε σιµιγδάλι είναι 
η µπουγάτσα, τα µελοµακάρονα, το ρεβανί, το γαλακτοµπούρεκο και η γαλατόπιτα.
Πάµε να γνωρίσουµε το σιµιγδάλι ή σεµίδαλιν στα αρχαία ελληνικά. Το σιµιγδάλι παράγεται 

από το άλεσµα του ενδοσπέρµατος (εσωτερικού µέρους) του σκληρού σιταριού. Υπάρχουν δύο είδη: το 
ψιλό, που είναι λεπτοκοµµένο (θυµίζει την υφή του αλατιού), και το χοντρό, που είναι χοντροκοµµένο (θυµί-
ζει την υφή της ζάχαρης). Σε γενικές γραµµές, οι κόκκοι και των δύο ειδών σιµιγδαλιού είναι µεγαλύτεροι 
από εκείνους του αλευριού και έχουν ένα χρώµα πιο χρυσαφένιο.
Το ενδόσπερµα του σιταριού, από το οποίο παράγονται τόσο το σιµιγδάλι όσο και το αλεύρι, είναι το µεγαλύ-
τερο, εσωτερικό τµήµα του καρπού, το οποίο περιέχει τη µεγαλύτερη ποσότητα πρωτεϊνών, υδατανθράκων 
και σιδήρου. Επίσης, περιέχει βιταµίνες του συµπλέγµατος Β (ριβοφλαβίνη, νιασίνη, θειαµίνη) και φυτικές 
ίνες. Το σιµιγδάλι είναι πολύ φτωχό σε λιπαρά και δεν περιέχει καθόλου «κακά» λιπαρά οξέα, ούτε χολη-
στερόλη.
Όλα τα δηµητριακά, και ιδιαίτερα το σιτάρι, αποτελούν τη βάση της µεσογειακής πυραµίδας. Στη χώρα µας 
είναι το βασικό συστατικό της διατροφής µας, παρέχοντας βασικά θρεπτικά συστατικά. Κατ’ αρχάς, είναι κύ-
ρια πηγή υδατανθράκων, οι οποίοι αποτελούν το κυριότερο ενεργειακό καύσιµο για τον ανθρώπινο οργα-
νισµό, ενώ το δοµικό τους συστατικό, η γλυκόζη, αποτελεί το µοναδικό καύσιµο για τον εγκέφαλο. Επίσης, 
το σιµιγδάλι και τα προϊόντα τα οποία παράγονται από αυτό αποτελούν πολύ καλή πηγή φυτικών πρωτε-
ϊνών. Με αυτόν τον τρόπο συµβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών του οργανισµού σε πρωτεΐνες χωρίς 
ταυτόχρονη πρόσληψη λίπους, όπως συνήθως συµβαίνει µε την κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Ιδιαι-
τέρως σηµαντική είναι η συµβολή τους ως πηγής πρόσληψης πρωτεϊνών για τα άτοµα που ακολουθούν 
αποκλειστικά χορτοφαγική δίαιτα. Και, βεβαίως, δεν µπορεί να παραληφθεί η συµµετοχή του σιµιγδαλιού 
στην πρόσληψη φυτικών ινών, βιταµινών και ανόργανων στοιχείων, όλων σηµαντικών για τη συνολική 
καλύτερη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού.

Το δηµοφιλές 
αλλά και άγνωστο σιµιγδάλι
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Ο σιµιγδαλένιος χαλβάς αποτελεί 
ένα από τα παραδοσιακά και πιο 
δηµοφιλή γλυκά της ελληνικής 
κουζίνας, ιδιαιτέρως διαδεδοµέ-

νος τις περιόδους της νηστείας. Τα βασικά 
συστατικά της παρασκευής του είναι το 
ελαιόλαδο, το σιµιγδάλι, η ζάχαρη, οι ξηροί 
καρποί και η κανέλα.
Αν προσπαθήσουµε να εκτιµήσουµε τη 
διατροφική αξία του σιµιγδαλένιου χαλβά, 
θα πρέπει αρχικά να αναφέρουµε ότι συ-
γκαταλέγεται στα γλυκίσµατα, έχοντας το 
ίδιο θερµιδικό περιεχόµενο σε σχέση µε 
άλλα. Συνεπώς, θα πρέπει να καταναλώ-
νεται µε µέτρο, λίγες φορές την εβδοµάδα 
και σε περιορισµένη ποσότητα, ενώ τα 
άτοµα που θέλουν να µειώσουν το σωµα-
τικό τους βάρος θα πρέπει να είναι ακόµα 
πιο προσεκτικά. Ωστόσο, έχει αρκετά οφέ-
λη συγκριτικά µε άλλα γλυκά, οφέλη που 
αποδίδονται στην ποιότητα των πρώτων 

υλών. Πιο συγκεκριµένα:
• Είναι πλούσιος σε µονοακόρεστα λιπα-
ρά οξέα λόγω του ελαιολάδου, αλλά και 
σε πολυακόρεστα λόγω των ξηρών καρ-
πών. Γνωστά και ως «καλά» λιπαρά οξέα, 
προστατεύουν την καρδιά και τα αγγεία και 
βοηθούν στον καλύτερο έλεγχο της χολη-
στερόλης.
• Είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά λόγω 
του ελαιολάδου, των ξηρών καρπών και 
της κανέλας. Ο ρόλος των αντιοξειδωτικών 
είναι η πρόληψη της εµφάνισης καρκίνου, 
καρδιαγγειακών και χρόνιων νοσηµάτων. 
Επίσης, προστατεύουν από φλεγµονές και 
βοηθούν στη διατήρηση της καλής υγείας 
του δέρµατος.
• Το σιµιγδάλι, λόγω της υψηλής περιε-
κτικότητάς του σε υδατάνθρακες, αποτελεί 
βασική πηγή ενέργειας για τον ανθρώπινο 
οργανισµό, αλλά και σηµαντική πηγή φυτι-
κών πρωτεϊνών.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΕΝΙΟΥ ΧΑΛΒΑ
Μελίνα Σ. Καριπίδου
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Η µπεσαµέλ απο-
τελεί την πιο δια-
δεδοµένη σάλτσα, 
η οποία συνοδεύει 
πολλά φαγητά της 
ελληνικής κουζί-
νας. Ειδικά τους 
καλοκαιρινούς 
µήνες, έχουν την 
τιµητική τους ο 
µουσακάς και οι 
µελιτζάνες παπου-
τσάκια, 

ΣΥΝΤΑΓΗ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΚΑΡΙΠΙ∆ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΚΑΡΙΠΙ∆ΟΥ
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΜΕΛΙΝΑ Σ. ΚΑΡΙΠΙ∆ΟΥ

ΥΛΙΚΑ
• 1 φλιτζάνι σιµιγδάλι χοντρό
• 1 φλιτζάνι σιµιγδάλι ψιλό
• 3/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο
• 2 φλιτζάνια ζάχαρη
• 2 φλιτζάνια χυµός πορτοκάλι
• 2 φλιτζάνια νερό
• φλούδα πορτοκαλιού
• 1/2 φλιτζάνι αµύγδαλα ξεφλουδισµένα
• 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
•  Αρχικά γίνεται η προετοιµασία του σιροπιού. Σε µια 

κατσαρόλα βράζουµε το νερό µε τη ζάχαρη, τον χυµό 
και τη φλούδα του πορτοκαλιού. Ανακατεύουµε καλά 
µέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και το αφήνουµε να πάρει 
βράση για 5 λεπτά. Το κατεβάζουµε από το µάτι και το 
αφήνουµε στην άκρη.

•  Στη συνέχεια σε µια κατσαρόλα ρίχνουµε το ελαιόλα-
δο, τοποθετούµε σε µέτρια φωτιά και καβουρδίζουµε 
το σιµιγδάλι (χοντρό και ψιλό) µέχρι να αλλάξει χρώ-
µα, να ροδίσει και να βγάλει τα αρώµατά του. Προσοχή 
µην καεί! Ανακατεύουµε συνεχώς µε ξύλινη κουτάλα 
σε χαµηλή φωτιά µέχρι να πάρει ένα χρυσορόδινο 
χρώµα και να αρχίσει να δηµιουργεί φουσκάλες. Στο 
τέλος προσθέτουµε τα αµύγδαλα και την κανέλα και 
συνεχίζουµε να ανακατεύουµε σε χαµηλή φωτιά.

•  Αφαιρούµε την κατσαρόλα µε το σιµιγδάλι από τη 
φωτιά, ρίχνουµε µε µεγάλη προσοχή και σιγά σιγά το 
σιρόπι (αφού έχουµε αφαιρέσει τις φλούδες πορτο-
καλιού) και συνεχίζουµε να ανακατεύουµε. Προσοχή, 
γιατί µπορεί να πετάγεται το µείγµα! Στη συνέχεια το-
ποθετούµε τον χαλβά σε φόρµα και τον αφήνουµε να 
κρυώσει. Στο τέλος αναποδογυρίζουµε τη φόρµα σε 
µια πιατέλα και… καλή µας απόλαυση!

ΥΛΙΚΑ
• 1.250 ml γάλα χαµηλό σε λιπαρά
• 4-5 κουταλιές της σούπας αλεύρι
• 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο
• 1 αυγό
• 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
• 1 κουταλάκι του γλυκού µοσχοκάρυδο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ζεσταίνουµε σε χαµηλή φωτιά στην κατσαρόλα 1 λίτρο γάλα και ρίχνου-
µε το αλάτι. Χτυπάµε σε µια κούπα 250 ml κρύο γάλα µε το αλεύρι και 
ρίχνουµε τον χυλό σιγά-σιγά στην κατσαρόλα µε το ζεστό γάλα, ανακα-
τεύοντας συνέχεια µε σύρµα. Στη συνέχεια προσθέτουµε το µοσχοκάρυ-
δο και το βούτυρο και ανακατεύουµε συνεχώς σε χαµηλή θερµοκρασία. 
Προσθέτουµε 1 αυγό πολύ καλά χτυπηµένο και ανακατεύουµε συνεχώς 
µε το σύρµα µέχρι η κρέµα να δέσει και να πήξει.

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η µπεσαµέλ αποτελεί την πιο διαδεδοµένη σάλτσα, η οποία συνοδεύει 
πολλά φαγητά της ελληνικής κουζίνας. Ειδικά τους καλοκαιρινούς µή-
νες, έχουν την τιµητική τους ο µουσακάς και οι µελιτζάνες παπουτσάκια, 
ενώ παραµένουν σταθερές αξίες το παστίτσιο, το ογκρατέν και τα λα-
ζάνια. Η παραπάνω απλή συνταγή είναι κατάλληλη για το µεσαίο ταψί 
της κουζίνας (30x35 cm) και µας δίνει περίπου 10-12 µερίδες φαγητού. 
Όπως θα δείτε και παρακάτω στη διατροφική ανάλυση, είναι χαµηλή σε 
θερµίδες και λιπαρά και υψηλή σε ασβέστιο. Συγκεκριµένα, η κάθε µε-
ρίδα περιέχει:
Θερµίδες: 90 kcal
Υδατάνθρακες: 8,5 γρ.
Πρωτεΐνες: 5 γρ.
Λίπος: 3,5 γρ.
Ασβέστιο: 145 mg

Χαλβάς µε πορτοκάλι Μπεσαµέλ

Εύκολη, γρήγορη και «ελαφριά»
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έχουμε την αίσθηση ότι τα κρούσματα αυξάνονται σταθερά τις τε-
λευταίες μέρες, ωστόσο η παρακολούθηση των στατιστικών δεί-
χνει ότι η χώρα, ως τώρα, κατεβαίνει στην παγκόσμια κατάταξη. 
Εξακολουθούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά από πολλούς άλ-
λους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα. Ύπαρξη 
κρουσμάτων σημαίνει μελλοντικά θύματα. Το ξέρουμε καλά αυτό, 
επομένως δεν πρέπει να ξεχαστούμε.
Τουρίστες περιμένουμε, και μάλιστα από χώρες που είτε έχουν 
πληγεί ιδιαίτερα είτε δυσκολεύονται ειδικά αυτή τη στιγμή. Πρα-
κτικά, θα εισάγουμε κρούσματα και αυτό που πρέπει να προσέ-
ξουμε είναι να μην τα αφήσουμε να κάνουν διασπορά: Μάσκα, Α-
πόσταση, Αντισηπτικό, Καθαριότητα. Είναι αποκλειστικά στο χέρι 
μας. Αν επιτρέψουμε στη διασπορά να μείνει ζωντανή και εκτε-
ταμένη ως το φθινόπωρο, οπότε θα μαζευτούμε ξανά μέσα, τότε, 
πράγματι, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
Το ως τώρα αποτέλεσμα δείχνει ότι η κριτική των πρώτων ημερών 
εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, περί του ότι η χώρα 
δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο, με επιχείρημα μάλιστα τις επιδόσεις 
των βαλκανικών γειτόνων μας, διαψεύδεται εμφαντικά.
Ήταν πασιφανές ότι η πανδημία θα έφερνε οικονομική κατα-
στροφή και δυσκολία. Η αξιωματική αντιπολίτευση προσπάθησε 
από την αρχή να τα χρεώσει στην οικονομική και ευρύτερη πολι-
τική της κυβέρνησης. Σε συνδυασμό με τις φωνές περί μη ενίσχυ-
σης του δημόσιου συστήματος υγείας, ήταν επίσης (και δυστυχώς) 
φανερό ότι επένδυαν και σε μια ενδεχόμενη υγειονομική κατα-
στροφή. Αυτή αποφεύχθηκε με ευθύνη της κυβέρνησης, θα απο-
φευχθεί, από δω και πέρα, με ευθύνη του καθενός από εμάς. Για 
την οικονομία, το μέγεθος των προβλημάτων όλου του κόσμου δεί-
χνει ότι το βασικό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να απο-
τρέψουμε τη διάδοση του ιού. Να προστατέψουμε την υγεία μας, 
τη δυνατότητα να δουλεύουμε και, φυσικά, τη δυνατότητα να υπο-
δεχόμαστε τουρίστες. Για την αντιπολίτευση, η οποία ήξερε καλά 
ότι το θέμα Παπαγγελόπουλου στην Προανακριτική είχε στραβώ-
σει πολύ, μια υγειονομική καταστροφή και πτώση της κυβέρνησης 

Η 
Ελλάδα έχει 10,5 εκατομμύρια πληθυ-
σμό. Ο παγκόσμιος μέσος όρος θυμά-
των του κορονοϊού ανέρχεται σε πε-
ρίπου 62 θανάτους ανά εκατομμύριο 
πληθυσμού. Η Ελλάδα έχει 18 και βρί-
σκεται, με στοιχεία της 23ης Ιουνίου 
2020, στην 88η θέση της παγκόσμιας 

κατάταξης. Το Βέλγιο, με 11,5 εκατομμύρια πληθυσμό, έχει 838 θα-
νάτους ανά εκατομμύριο και βρίσκεται στη 2η θέση. Πρώτος είναι 
ο Άγιος Μαρίνος με 1.238 θανάτους ανά εκατομμύριο, πλην όμως 
μιλάμε για 42 θανάτους σε 33,5 χιλιάδες πληθυσμό, και 3η η Αν-
δόρα με ανάλογα χαρακτηριστικά. Τέταρτη είναι η Μεγάλη Βρετα-
νία με 632 θανάτους ανά εκατομμύριο και 68 εκατομμύρια πληθυ-
σμό, 5η η Ισπανία με 606 θανάτους και 47 εκατομμύρια πληθυσμό, 
6η η Ιταλία με 573 θανάτους και 60,5 εκατομμύρια πληθυσμό, 7η η 
Σουηδία με 511 θανάτους και 10 εκατομμύρια πληθυσμό, 8η η Γαλ-
λία με 454 θανάτους και 65 εκατομμύρια πληθυσμό, 9ες οι ΗΠΑ 
με 373 θανάτους και 330 εκατομμύρια πληθυσμό.
Στη γειτονιά μας, η Βουλγαρία έχει 30 θανάτους (69η), η Βόρεια 
Μακεδονία 120 (29η), η Αλβανία 16 (93η) και η Τουρκία 59 (41η).
Ο παγκόσμιος μέσος όρος κρουσμάτων κορονοϊού ανέρχεται σε 
1.189 ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Η Ελλάδα έχει 317 και βρί-
σκεται στην 119η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Οι ΗΠΑ έχουν 
7.264 κρούσματα ανά εκατομμύριο (11η θέση στον κόσμο), η Ισπα-
νία 6.285 (17η), η Σουηδία 6.025 (19η), η Βραζιλία 5.258 (21η), η 
Μεγάλη Βρετανία 4.511 (28η), η Ρωσία 4.109 (30ή), η Ιταλία 3.950 
(32η), η Πορτογαλία 3.897 (33η).
Στη γειτονιά μας. η Βουλγαρία έχει 573 (100ή), η Βόρεια Μακε-
δονία 2.549 (46η), η Αλβανία 711 (90ή) και η Τουρκία 2.255 (52η).
Οι παραπάνω αριθμοί δείχνουν ότι η χώρα έχει κάνει ως τώρα κα-
ταπληκτική δουλειά. Απέφυγε το πρώτο κύμα, το οποίο όσοι δέ-
χτηκαν ανυποψίαστοι το πλήρωσαν με θανάτους, χωρίς να απο-
φύγουν την οικονομική καταστροφή (αν αυτά συγκρίνονται), και 
συνεχίζει αρκετά καλά, τουλάχιστον ως προς τους αριθμούς. Όλοι 

θα ήταν σωτήρια και θα έφερνε παραγραφή.
Το όλο ζήτημα έχει και εθνική διάσταση. Είναι φανερό ότι η Τουρ-
κία επενδύει στην ένταση, επομένως το εσωτερικό μέτωπο πρέπει 
να διαμορφωθεί ενιαίο και αρραγές. Τούτο προϋποθέτει αφενός 
σταθερό περιορισμό της πανδημίας (δεν πολεμάς με τα νοσοκομεία 
γεμάτα), διάσωση, όσο γίνεται, του τουριστικού προϊόντος (άμυνα 
σημαίνει έξοδα) και εγκατάλειψη των υπονομευτικών κριτικών της 
πρώτης περιόδου της πανδημίας για την ικανότητα της κυβέρνησης. 
Άλλο πράγμα η κριτική, άλλο η υπονόμευση του τύπου «η Ελλάδα 
δίνει ψεύτικα στοιχεία για την πανδημία», όπως έγραφαν αντιπολι-
τευόμενες εφημερίδες τον Απρίλιο.
Η υπονόμευση έρχεται να ταιριάξει με τις δύο πρόσφατες αποκα-
λύψεις: Η πρώτη αφορά τη σύζυγο του πρώην υπουργού Άμυνας, 
η οποία καταγράφηκε από την ΕΥΠ να παρεμβαίνει στο έργο της 
αστυνομίας και να συντονίζει συλλήψεις μη αρεστών δημοσιογρά-
φων. Η ίδια δικαιολογήθηκε ότι το έκανε στο πλαίσιο των καθηκό-
ντων της ως δικηγόρου. Αστειότητες, για τις οποίες ο Δικηγορικός 
Σύλλογος έπρεπε ήδη να έχει επιληφθεί. Καθόλου αμελητέο ότι 
όλα αυτά προέκυψαν σε έρευνα εις βάρος υποκόσμου που καταγρά-
φηκε να μιλάει με υπουργούς και βουλευτές της προηγούμενης κυ-
βέρνησης. Η έρευνα είχε γνωστοποιηθεί και στην τότε εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου και στον τότε πρωθυπουργό. Σιωπή έκτοτε και 
μέχρι προχθές! Η δεύτερη είδηση αφορά τη δημοσιοποίηση ιδιω-
τικά καταγεγραμμένης συνομιλίας επιχειρηματία με τον πρώην υ-
πουργό Ψηφιακής Πολιτικής και δεξί χέρι του προηγούμενου πρω-
θυπουργού, στην οποία γινόταν λόγος για «δουλειές στο μαγαζί» και 
λεφτά που βγάζουν κάποιοι (τότε) κυβερνητικοί, σε γνώση της τότε 
κυβέρνησης, αρκεί να μη χαλάνε τη γραμμή. Η συνομιλία διαψεύ-
στηκε ως προς το περιεχόμενό της ως «παραποιημένη», αλλά δεν 
διαψεύστηκε ως προς το ότι έγινε και ότι είχε σε γενικές γραμμές 
τέτοιο περιεχόμενο, με σαφείς αναφορές για παρεμβάσεις και στη 
Δικαιοσύνη. Οι αποκαλύψεις «ακουμπάνε» ευθέως τον κ. Τσίπρα.
Πρακτικά, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δομές παρακράτους, 
που λειτουργούσε εν γνώσει και με τις ευλογίες της προηγούμενης 
κυβέρνησης. Η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα αρνείται να απο-
δοκιμάσει έστω και έναν από τους εμπλεκόμενους και ουσιαστικά 
τους καλύπτει όλους. Το γεγονός δείχνει ότι είναι και εξαιρετικά 
στριμωγμένη και εξαιρετικά εκτεθειμένη. Η αντίδραση εκ μέρους 
του κ. Τσίπρα ήταν να δηλώνει (αντί να απαντά στις αποκαλύψεις) 
ότι η κυβέρνηση κατέστρεψε την οικονομία.
Πρακτικά, την ώρα που η χώρα δείχνει να απέφυγε τους μαζικούς φυ-
σικούς θανάτους και παλεύει να ορθοποδίσει, ζει τον ηθικό θάνατο 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία, μη έχοντας άλλα περιθώρια, 
επανέρχεται γοργά σε αυτό που ήξερε πάντα να κάνει: στις κραυγές, 
στη λάσπη και στον διχασμό. Ματαίως όμως. Συνδυάζοντας τα στοι-
χεία της επικαιρότητας, η υγειονομική και ηθική επιβίωση αυτής της 
χώρας βρίσκεται πλέον στα χέρια και στο μυαλό των πολιτών της.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Πρακτικά, την ώρα που η χώρα δείχνει να 
απέφυγε τους μαζικούς φυσικούς θανάτους 
και παλεύει να ορθοποδίσει, ζει τον ηθικό 
θάνατο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
η οποία, μη έχοντας άλλα περιθώρια, 
επανέρχεται γοργά σε αυτό που ήξερε 
πάντα να κάνει: στις κραυγές, στη λάσπη 
και στον διχασμό.

Θάνατοι πραγματικοί - θάνατοι 
ηθικοί

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Ν
έα συγκριτικά δεδομένα από μια μελέτη που είναι σε 
εξέλιξη δείχνουν ότι η θεραπεία με risankizumab-
rzaa παρουσίασε καλύτερο αποτέλεσμα έναντι 
μιας άλλης θεραπείας, του secukinumab, κατά 
την 52η εβδομάδα. Συγκεκριμένα, το 66% των 

ασθενών που έλαβαν risankizumab-rzaa πέτυχε πλήρη κά-
θαρση του δέρματος έναντι του 40% των ασθενών που έλαβαν 
secukinumab. Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν νέα στοιχεία ασφά-
λειας για το risankizumab-rzaa έως την 52η εβδομάδα.
Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμε-
ρικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας, που πραγματοποιείται δι-
αδικτυακά.
Η βιοφαρμακευτική εταιρεία AbbVie ανακοίνωσε πριν από με-
ρικές ημέρες τα πλέον πρόσφατα συγκριτικά δεδομένα της με-
λέτης, που καταδεικνύουν υψηλότερα ποσοστά κάθαρσης του 
δέρματος για το risankizumab-rzaa έναντι του secukinumab 
την 52η εβδομάδα.
«Έχω διαπιστώσει προσωπικά ότι η επίτευξη και διατήρηση 
πλήρους κάθαρσης του δέρματος είναι δυνατό να έχει εξαιρε-
τικά θετική επίδραση στη ζωή των ασθενών μου που πάσχουν 
από ψωρίαση» δήλωσε ο κύριος ερευνητής, Richard B. Warren, 
M.D., Ph.D., καθηγητής και επίτιμος σύμβουλος Δερματολογίας 
στο Δερματολογικό Κέντρο του Βασιλικού Νοσοκομείου Salford 
του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. «Αυτά τα νέα δεδομένα είναι 
κρίσιμης σημασίας, καθώς αναδεικνύουν ότι η πλήρης κάθαρση 
του δέρματος αποτελεί έναν ρεαλιστικό θεραπευτικό στόχο για τα 
άτομα που ζουν με ψωρίαση» πρόσθεσε.
Το risankizumab-rzaa πέτυχε τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία 
της μη κατωτερότητας σε σύγκριση με το secukinumab τη 16η 

εβδομάδα και της ανωτερότητας έναντι του secukinumab την 52η 
εβδομάδα όσον αφορά την επίτευξη βελτίωσης τουλάχιστον κατά 
90% στην κλίμακα του Δείκτη Έκτασης και Σοβαρότητας της Ψω-
ρίασης (PASI 90). Τη 16η εβδομάδα το 74% των ασθενών που έλα-
βαν θεραπεία με risankizumab-rzaa πέτυχε PASI 90 σε σύγκριση 
με το 66% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με secukinumab.
Από τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με risankizumab-rzaa, 
το 87% πέτυχε PASI 90 την 52η εβδομάδα σε σύγκριση με το 57% 
των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με secukinumab.
Πρόσθετα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα σημαντικά υψηλότερο 
ποσοστό ασθενών που έλαβαν θεραπεία με risankizumab-rzaa 
πέτυχε βαθμολογία στην κλίμακα Στατικής Συνολικής Εκτίμησης 
του Ιατρού (static Physician Global Assessment – sPGA) που 
αντιστοιχεί σε καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα (sPGA 0/1) σε 
σύγκριση μ’ εκείνους που έλαβαν θεραπεία με secukinumab 
την 52η εβδομάδα (88% έναντι 58% αντίστοιχα).
Τα διαθέσιμα δεδομένα ασφάλειας έδειξαν ότι το προφίλ ασφά-
λειας του risankizumab-rzaa ήταν συνεπές με το προφίλ που 
είχε παρατηρηθεί σε παλαιότερες μελέτες, χωρίς να εντοπιστούν 
νέα σήματα ασφάλειας έως την 52η εβδομάδα.
Να σημειωθεί ότι οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν 
ρινοφαρυγγίτιδα, λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, πο-
νοκέφαλος, αρθραλγία και διάρροια. Το ποσοστό των σοβα-
ρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 5,5% στην ομάδα θεραπεί-
ας με risankizumab-rzaa και 3,7% στην ομάδα θεραπείας με 
secukinumab. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε 
διακοπή θεραπείας με το φάρμακο της μελέτης ήταν 1,2% στην 
ομάδα θεραπείας με risankizumab-rzaa και 4,9% στην ομάδα 
θεραπείας με secukinumab. Επίσης, δεν σημειώθηκε θάνατος 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
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υγεία

Οι δύο στους τρεις ασθενείς που 
συμμετέχουν σε μελέτη για τη 
θεραπεία risankizumab-rzaa 
κατάφεραν να εξαφανίσουν τα 
σημάδια της νόσου.

Το πρώτο και μοναδικό γενετικό τεστ που ήδη έχει εγκριθεί 
στις ΗΠΑ και στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να μας 
απαλλάξει από την κολονοσκόπηση θα είναι διαθέσιμο σύ-

ντομα και στην Ελλάδα. Το τεστ φέρει την ονομασία «Cologuard» 
και αφορά ανθρώπους ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι διατρέ-
χουν μέσο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του παχέος εντέρου.
Γενικά, όλοι οι άνθρωποι μετά τα 50 πρέπει να υποβάλλονται σε 
κολονοσκόπηση. Όμως μόνο σε ένα μικρό ποσοστό των κολονο-
σκοπήσεων υπάρχουν ύποπτα ευρήματα και στην πλειονότητα 
των εξεταζόμενων το αποτέλεσμα της κολονοσκόπησης είναι 
αρνητικό. Στο σημείο αυτό μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο 
το νέο γενετικό τεστ.
«Το Cologuard αναλύει δέκα διαφορετικούς γενετικούς βιοδεί-
κτες και την ύπαρξη αίματος σε δείγμα κοπράνων. Αν είναι αρ-
νητικό, δεν χρειάζεται καμία άλλη εξέταση. Αν είναι θετικό, τότε 
και μόνο τότε ο ασθενής χρειάζεται να κάνει κολονοσκόπηση» 
εξηγεί ο Νίκος Τσούλος, βιοχημικός και διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας Genekor, η οποία ετοιμάζεται να φέρει το τεστ στη 
χώρα μας.
Η διενέργεια της εξέτασης γίνεται με μια πολύ απλή διαδικασία: Ο 
ενδιαφερόμενος επικοινωνεί με την Genekor για να του αποστα-
λεί ένα ειδικό κιτ συλλογής δείγματος κοπράνων. Στη συνέχεια 
το δείγμα αποστέλλεται από την Genekor για ανάλυση στις ΗΠΑ, 
τα αποτελέσματα εξάγονται σε λίγες μέρες και ενημερώνεται ο 
ενδιαφερόμενος.
Το Cologuard έχει αναπτυχθεί από την αμερικανική εταιρεία 

Exact Sciences. Σε μία κλινική μελέτη στην οποία πήραν μέρος 
10.000 άτομα ηλικίας από 50 έως 84 ετών το Cologuard εντόπισε 
το 92% των καρκίνων και το 42% των προκαρκινικών αλλοιώ-
σεων υψηλού κινδύνου. Το τεστ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
από άτομα που:
• Έχουν ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου ή άλλους σχετι-
κούς καρκίνους.
• Είχαν θετικό αποτέλεσμα από άλλο τεστ για καρκίνο παχέος 
εντέρου μέσα σε έξι μήνες.
• Έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου ή 
πάσχουν από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου ή συγκεκριμένα 
κληρονομικά σύνδρομα.
Σύμφωνα με την Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων 
Ελλάδος, η κολονοσκόπηση είναι η καλύτερη εξέταση για τη 
διερεύνηση παθήσεων του παχέος εντέρου, γιατί δίνει τη δυ-
νατότητα ακριβούς διάγνωσης και επιβεβαίωσής τους με λήψη 
βιοψιών. Η κολονοσκόπηση είναι ασφαλής εξέταση, αλλά, έστω 
σπανιότατα, μπορεί να προκληθεί αιμορραγία ή διάτρηση του 
εντέρου.
Εάν χορηγηθεί καταστολή (μέθη), μπορεί να προκληθεί παροδι-
κός ερεθισμός στη φλέβα, αλλεργία στα χορηγούμενα ενδοφλέ-
βια φάρμακα και σπανιότατα καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές, 
ιδιαίτερα σε ασθενείς με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας. 
Όπως σε όλες τις επεμβάσεις, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να 
αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες θα μπορούσαν να 
θέσουν σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του εξεταζόμενου.

Γενετικό τεστ απαλλάσσει από την κολονοσκόπηση!

«Το τεστ αναλύει 
δέκα διαφορετικούς 
γενετικούς βιοδείκτες 
και αν είναι αρνητικό 
δεν χρειάζεται καμία 
άλλη εξέταση». 
Νίκος Τσούλος, βιοχημικός, 
διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας Genekor

σε καμία από τις δύο ομάδες θεραπείας.
Το risankizumab-rzaa αποτελεί μέρος μιας συνεργασίας της 
Boehringer Ingelheim με την AbbVie, η οποία είναι επικεφαλής 
της ανάπτυξης και της εμπορικής διάθεσής του σε παγκόσμιο 
επίπεδο.
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Νέο Hyundai Kona Hybrid 1.6 
141 PS: H πιο απολαυστική υ-
βριδική και αυτόματη τεχνολογία 
στην πιο πολυβραβευμένη SUV 
σχεδίαση

Πέντε λόγοι που το Κona Hybrid είναι το πλήρως υβριδικό compact 
SUV με την απολαυστικότερη εμπειρία οδήγησης:
Συνδυάζει την πλήρη υβριδική τεχνολογία αποκλειστικά με αυτό-

ματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6-DCT, ειδικά σχεδιασμένο για να προ-
σφέρει αρμονική, φυσική και ζωντανή οδηγική συμπεριφορά σε ένα 
πλήρως υβριδικό όχημα.
Διαθέτει στάνταρ χειριστήρια σειριακής αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι, 
για άμεση απόκριση στις προθέσεις του οδηγού.
Προσφέρει πλούσια συνδυαστική ροπή 265 Nm, πρωτόγνωρη για τα δε-
δομένα της πλήρως υβριδικής κατηγορίας, για εξαιρετικές ρεπρίζ.
Αποδίδει συνδυαστική ισχύ 141 ίππων, αξιοποιώντας κινητήρα μόλις 1.6 
lt με κύκλο καύσης Atkinson.
Ξεκουράζει με τις προηγμένες τεχνολογίες ημιαυτόνομης οδήγησης, αλλά 
και με την κορυφαία πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων (multi-link).
Πέντε λόγοι που η πλήρης υβριδική τεχνολογία του ΚΟΝΑ Hybrid προ-
σφέρει την πιο ξένοιαστη και οικονομική λύση στην πόλη αλλά και εκτός:
45% χαμηλότερη κατανάλωση από μικρούς turbo κινητήρες εντός πόλης, 
όπου το KONA Hybrid ενεργοποιεί εκτεταμένα την αποκλειστική ηλε-
κτροκίνηση.
Η ηλεκτροκίνησή του είναι αυτοφορτιζόμενη, απαλλαγμένη από το άγχος 
της φόρτισης.
Η υβριδική μπαταρία του είναι τελευταίας τεχνολογίας ιόντων λιθίου με 
υψηλή αξιοπιστία, ενώ καλύπτεται από την κορυφαία στην κατηγορία Ερ-
γοστασιακή Πανευρωπαϊκή Εγγύηση 8 ετών.
Οικονομική τακτική συντήρηση (στα επίπεδα μικρού βενζινοκίνητου) με 
ελαχιστοποιημένα κόστη κυκλοφορίας αλλά και καταπόνησης από φθο-
ρές στα φρένα.
Προνοητική εξοικονόμηση καυσίμου, χάρη στις τεχνολογίες ECO-DAS 
που αξιοποιούν εκ των προτέρων επικείμενες ανηφορικές ή κατηφο-
ρικές κλίσεις, για αποδοτικότερη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας 
του ΚΟΝΑ Hybrid.

Ford: Nέοι EcoBoost Hybrid 1.000 κυβικών 
για το Focus και νέες τεχνολογίες

Το ήπιο υβριδικό σύστημα κίνησης των 48 Volt του 
εν λόγω κινητήρα βελτιώνει την κατανάλωση με 
την αρωγή της τεχνολογίας απενεργοποίησης κυ-
λίνδρου και ενισχύει τις επιδόσεις. Με νέο ψηφιακό 

πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και αργότερα μέσα στη χρο-
νιά η συνδεδεμένη τεχνολογία Local Hazard Information.
Η προηγμένη, ήπια υβριδική τεχνολογία των 48 Volt επιτρέ-
πει στο νέο Focus 1.0L EcoBoost Hybrid να αποδίδει ισχύ 
155 ίππων εκπέμποντας μόλις 93 g/km CO2 σύμφωνα με 
τον κύκλο NEDC, σε συνδυασμό με βελτιωμένη οικονο-
μία καυσίμου κατά 17% σε σύγκριση με την αντίστοιχη α-
περχόμενη έκδοση με τον βενζινοκινητήρα 1.5L EcoBoost 
των 150 ίππων και το 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο (NEDC).

Εκτός από το νέο, εξηλεκτρισμένο σύστημα κίνησης, το α-
ναβαθμισμένο Focus προσφέρει μία πιο premium εμπει-
ρία οδήγησης, χάρη στο νέο πίνακα οργάνων LCD των 
12,3 ιντσών τεχνολογίας “true colour”, αλλά και βελτιω-
μένη συνδεσιμότητα και εμπειρία ιδιοκτησίας, χάρη στο 
στάνταρ μόντεμ FordPass Connect – συμπεριλαμβανο-
μένου του καινοτόμου Local Hazard Information που θα 
διατίθεται αργότερα μέσα στη χρονιά.
Η νέα έκδοση Focus Connected προσφέρει στο βασικό 
της εξοπλισμό στοιχεία όπως η βάση ασύρματης φόρτι-
σης κινητού τηλεφώνου, καθώς και σύστημα πλοήγησης 
μέσου του SYNC 3, το οποίο διαθέτει δυνατότητα φωνητι-
κών εντολών και μία οθόνη αφής 8 ιντσών.

«Volkswagen MORE for you»: 
Tο νέο πρόγραμμα απόκτησης ενός VW με όφελος  
έως και 3.000 ευρώ

Το συγκεκριμένο πρωτότυπο μοντέλο θα αποτελέσει τη βάση για το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Dacia, που θα κυκλοφορήσει 
μέσα στο 2021. Όπως ήταν αναμενόμενο, το concept της Dacia βασίζεται στο ηλεκτρικό Renault City K-ZE που πωλείται στην Κίνα 
κι έτσι η αυτονομία του θα είναι τουλάχιστον 200 χιλιόμετρα. Δεν λέμε πολύ παραπάνω, αφού μια μεγάλη μπαταρία θα ανέβαζε 

σημαντικά το κόστος του ηλεκτρικού Dacia. Σχεδιαστικά, πάντως, 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 αναμένε-
ται 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.

Γ
ια μία ακόμη φορά το Betarades.gr και η F.S. 
σάς προσφέρουν τα προγνωστικά τους για τα 
παιχνίδια της εβδομάδας. Τα μεγάλα ευρω-
παϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται κανονικά 
και μας προσφέρουν δυνατά σημεία. Είναι 
όμως και η ελληνική Superleague που έχει 
μεγάλους αγώνες. Μάλιστα, την Κυριακή ο 

Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονί-
κης. Οι δύο ομάδες προέρχονται από αποκλεισμούς στο Κύπελλο 
και θέλουν να σηκώσουν κεφάλι. Το παιχνίδι αυτό μας απασχο-
λεί και στοιχηματικά. Από το ελληνικό πρωτάθλημα, βάζουμε 
στην ατζέντα μας και το Πανιώνιος - Ξάνθη, για τα πλέι-άουτ. 
Εδώ, πρόκειται για μάχη επιβίωσης. Εκτός συνόρων, τώρα, υπάρ-
χουν αναμετρήσεις που μας αρέσουν σε Γερμανία, Νορβηγία και 
Τουρκία. Συνολικά, λοιπόν, έχουμε ξεχωρίσει πέντε σημεία σε 
αξιόλογες αποδόσεις. Το μενού έχει… απ’ όλα! Νικητές και γκολ. 
Πάμε να δούμε τις επιλογές μας.
Οι προτάσεις Στοιχήματος γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινούν 
από το πολύ κρίσιμο ματς του Πανιωνίου με την Ξάνθη. Ο Πα-
νιώνιος δίνει τεράστια μάχη να σωθεί σε μια χρονιά που έμοιαζε 
χαμένη. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από πολύ μεγάλο διπλό στη 
Λαμία, με 0-1. Ο Τσιλούλης ήταν ο χρυσός σκόρερ. Οι «κυανέ-
ρυθροι» αμυντικά έχουν δέσει πολύ και δεν δέχονται γκολ με… 
τίποτα. Παραμένουν αήττητοι στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια 
τους.
Η Ξάνθη, από την άλλη, δίνει κι αυτή μεγάλη μάχη για να μεί-
νει στην κατηγορία. Μετά την τιμωρία με την αφαίρεση βαθμών, 
οι «ακρίτες» έχουν μπλέξει άσχημα. Πήραν κι αυτοί σημαντική 
νίκη την προηγούμενη αγωνιστική, με 1-0 επί του Ατρόμητου. 
Βέβαια, γενικά η Ξάνθη δεν ικανοποιεί με την απόδοσή της και 
έχει πολλά προβλήματα, ειδικά στο δημιουργικό κομμάτι. Εκτός 
έδρας είναι ακόμα πιο αδύναμη.
Το παιχνίδι είναι αμφίρροπο, αλλά γέρνουμε προς τους γηπε-
δούχους. Έχουν την έδρα, έστω και κεκλεισμένων, και έχουν αλ-
λάξει εντελώς πρόσωπο. Το ένστικτο της επιβίωσης μπορεί να 
λειτουργήσει ξανά. «Άσος» σε απόδοση 2.10.

«Διπλό» παραμονής
Στη Γερμανία, τώρα, ασχολούμαστε με το πρωτάθλημα της δεύτε-
ρης κατηγορίας. Κι εδώ, την Κυριακή, υπάρχει ματς που μπορεί 
να κρίνει πολλά για την παραμονή. Μιλάμε για το Γκρόιτερ Φιρτ 
- Καρλσρούη. Οι γηπεδούχοι είναι ουσιαστικά αδιάφοροι. Η άνο-
δος στην Bundesliga έχει απομακρυνθεί οριστικά, ενώ έχουν εξα-
σφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Συνεπώς, δεν έχουν κα-
νένα άγχος σε αυτό το ματς και δεν «καίγονται» καθόλου.
Αντίθετα, αυτή που «καίγεται» είναι η Καρλσρούη. Οι φιλο-
ξενούμενοι παλεύουν να σωθούν και είναι έτοιμοι για μεγάλη 
μάχη. Βρίσκονται στη θέση που οδηγεί στα μπαράζ παραμο-
νής. Οφείλουν να κερδίσουν, για να έχουν ελπίδες να μείνουν 
απευθείας στην κατηγορία. Επιπλέον, δεν θέλουν ούτε να… 
σκέφτονται τον απευθείας υποβιβασμό. Το κίνητρό τους είναι 
πανίσχυρο.
Θεωρούμε ότι αυτό το κίνητρο θα κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι. 
Η Καρλσρούη θα αγωνιστεί μόνο για τη νίκη απέναντι σε έναν α-
διάφορο αντίπαλο. Έχουν τα φόντα να αποδράσουν οι φιλοξενού-
μενοι και τους στηρίζουμε. «Διπλό» σε απόδοση 2.10.

Πολλά γκολ στη Νορβηγία
Μετακομίζουμε στη Νορβηγία, όπου η Στρομσγκόντσετ θα υπο-
δεχτεί την Άαλεσουντ. Είναι η τέταρτη αγωνιστική του πρωτα-
θλήματος και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η Στρομσγκόντσετ είναι 
το φαβορί για τη νίκη σύμφωνα με τις στοιχηματικές, και δικαιο-
λογημένα. Διαθέτει καλό ρόστερ και θα προσπαθήσει να πραγμα-
τοποιήσει μια καλή χρονιά. Αμυντικά, βέβαια, έχει εμφανίσει κά-
ποια κενά στα πρώτα ματς.
Απεναντίας, η Άαλεσουντ έχει ξεκινήσει άσχημα στη διοργά-
νωση. Στις τρεις πρώτες αγωνιστικές έχει μία ισοπαλία και δύο 
ήττες. Έχει προλάβει μάλιστα να δεχτεί 13 γκολ σε αυτά τα παι-
χνίδια! Επιθετικά, έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία, αλλά με τέ-
τοια συμπεριφορά στην άμυνα δεν μπορεί να περιμένει περισ-
σότερα. Οφείλει να βελτιωθεί, αλλά το επίπεδο των ποδοσφαι-
ριστών της δεν προϊδεάζει για κάτι τέτοιο. Πάντως, θα ψάξει το 
θετικό αποτέλεσμα.
Σε γενικές γραμμές, οι ομάδες στηρίζονται περισσότερο στην ε-
πίθεση παρά στην άμυνα. Βρίσκουν τρόπους να σκοράρουν, αλλά 
στα μετόπισθεν έχουν κενά. Περιμένουμε, λοιπόν, ένα «ανοιχτό» 
παιχνίδι. Επιλέγουμε Over 2.5 σε απόδοση 1.70.

Ψάχνουν επανεκκίνηση στο ντέρμπι
Επιστρέφουμε στην ελληνική Superleague, αλλά αυτή τη φορά 
στα πλέι-οφ. Ο Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο άδειο «Κλεάν-
θης Βικελίδης». Οι γηπεδούχοι προέρχονται από οδυνηρό απο-
κλεισμό στο Κύπελλο. Έχασαν την πρόκριση στο τελευταίο λεπτό 
του αγώνα με την ΑΕΚ! Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να σηκώσουν κε-
φάλι. Θα κυνηγήσουν τη νίκη στο ντέρμπι με τον συμπολίτη. 
Έχουν σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια που έχουν δώσει από πέ-
ρυσι με τον ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ, με τη σειρά του, αποκλείστηκε κι αυτός, από τον Ολυ-
μπιακό. Οι «ασπρόμαυροι» τα πήγαιναν καλά μέχρι ένα σημείο 
του αγώνα. Έχασαν μάλιστα φάσεις, για να πάρουν αυτοί την πρό-
κριση. Αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν. Έχει ποιότητα ως ομάδα ο 
ΠΑΟΚ και η δεύτερη θέση είναι μεγάλος στόχος πλέον. Θα παί-
ξει μόνο για τους τρεις βαθμούς στο «Χαριλάου» και είναι υπο-
χρεωμένος να σκοράρει. Επίσης, το έχει κάνει σε όλα ματς με τον 
Άρη από την περσινή σεζόν και μετά.
Το ντέρμπι δεν προμηνύεται «κλειστό». Ο ΠΑΟΚ «καίγεται» πε-
ρισσότερο, αλλά και ο Άρης θέλει πολύ τη νίκη στο ντέρμπι, και 
για λόγους ψυχολογίας. Προβλέπουμε ανταγωνιστικό ματς και 
πάμε με το Goal/Goal σε απόδοση 1.87.

Με τα γκολ στην Τουρκία
Ντέρμπι έχουμε και στην Τουρκία, στο πρωτάθλημα της Superlig. 
Συγκεκριμένα, για την 29η αγωνιστική η Μπασακσεχίρ φιλοξε-
νεί τη Γαλατασαράι. Η Μπασάκ είναι στην πρώτη θέση του βαθ-
μολογικού πίνακα, στο +2 από τη δεύτερη Τραμπζονσπόρ. Παί-
ζει ωραίο ποδόσφαιρο και έχει επιστρέψει φουριόζα από τη δια-
κοπή, κάνοντας το 2/2. Επιθυμεί να πάρει τη νίκη και σε αυτή την 
αναμέτρηση για να αποδείξει την ανωτερότητά της.
Ωστόσο, η Γαλατασαράι δεν θα πουλήσει έτσι εύκολα το «τομάρι» 
της. Οι φιλοξενούμενοι είναι αυτή τη στιγμή στο -8 από την κο-
ρυφή και παίζουν την τελευταία τους ζαριά, αν θέλουν να έχουν 
κάποιες ελπίδες για τίτλο. Σε κάθε περίπτωση, κυνηγάνε και τη 
δεύτερη θέση, αφού θέλουν να βγουν στο Champions League. 
Δεν έχουν κερδίσει μετά τη διακοπή και προέρχονται από το 3-3 
με την Γκαζιαντέπ. Διαθέτουν ικανούς ποδοσφαιριστές στην επί-
θεση, αλλά κάνουν… νερά στην άμυνα.
Η Μπασακσεχίρ θεωρείται φαβορί από τους bookmakers, αλλά 
πρόκειται για ντέρμπι και προτιμάμε να ασχοληθούμε με τα γκολ. 
Η Γαλατά θα δώσει τη μάχη της και μπορεί να βρει γκολ. Πάμε 
για ένα ωραίο ματς και ποντάρουμε στο Goal/Goal σε απόδοση 
1.75.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για μία ακόμη εβδο-
μάδα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενημερωτικό site για 
το Στοίχημα μπορείτε να βρίσκετε επιλογές για όλη τη διάρκεια 
του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, όταν υ-
πάρχει έντονη στοιχηματική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν ε-
πιλέξετε!

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

Με τα γκολ στο Άρης - ΠΑΟΚ!

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

27/06
19:15  Πανιώνιος - Ξάνθη   1  2.10

28/06
16:30  Γκρόιτερ Φιρτ - Καρλσρούη   2  2.10
19:00  Στρομσγκόντσετ - Άαλεσουντ   Over 2.5  1.70
19:15  Άρης - ΠΑΟΚ   Goal/Goal  1.87
21:00  Μπασακσεχίρ - Γαλατασαράι   Goal/Goal  1.75
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ΟΙ GADJO DILO ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΝ 
ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ GAZARTE
Οι αγαπηµένοι Gadjo Dilo ξεκινούν µια σειρά από 
live sessions που θα ξεσηκώνουν τις καλοκαιρινές µας 
Πέµπτες στην ανανεωµένη ταράτσα του Gazarte. O 
µοναδικός τους ήχος, ο «Manouche De Grec» όπως 
τον αποκαλούν και οι ίδιοι, είναι ένα πάντρεµα της 
µουσικής παράδοσης της gypsy jazz µε τα χρώµατα 
της ελληνικής µουσικής. Το πάθος των Gadjo Dilo 
παρασύρει κάθε φορά το κοινό να χορέψει και να 
τραγουδήσει µαζί τους. Αυτοσχεδιάζουν, πειραµα-
τίζονται και µε τραγούδια µιας άλλης εποχής µάς 
µεταφέρουν µηνύµατα σύγχρονα κι ελπιδοφόρα.

ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: 
«OVERMORROW»
Η αίθουσα τέχνης «εκφραση – γιαννα γραµµατοπουλου» 
παρουσιάζει 25/6 - 24/7 την οµαδική έκθεση µε τίτλο 
«Overmorrow», στην οποία συµµετέχουν οι: Α. Αργυρο-
ηλιοπούλου, Μ. Αρφαράς, Α. Γλύκας, Κ. Γραµµένος, Μ. 
Ιγγλέση, Α. Καββαθά, Τζ. Καγκλής, Π. Μπαξεβάνης, Ν. 
Παπαδηµητρίου, Ηλ. Σιψάς, Άγγ. Σκούρτης, Κ. Τσώλης 
και Π. Χανδρής. Η συνύπαρξη 13 εικαστικών καλλιτε-
χνών-συνεργατών της γκαλερί σε µια συγκυρία παράδοξη, 
αναπάντεχη και αταξινόµητη. Μια έκθεση που επιθυµεί 
να επικεντρωθεί στις ποιότητες δουλειάς των συµµετεχό-
ντων σε αυτήν, αλλά και στην επικοινωνιακή δυναµική της 
τέχνης, που έδινε πάντα τη δική της απάντηση, άρθρωνε 
τον δικό της λόγο σε κρίσιµα ερωτήµατα και ζητήµατα, 
επιδίωκε µε τον µοναδικό της τρόπο την «έξοδο» από 
παγιδευµένες καταστάσεις και πραγµατικότητες.

MAD VIDEO  MUSIC AWARDS 2020
Ο διαχρονικός ελληνικός µουσικός θεσµός επιστρέφει, 
αλλά αυτή τη φορά κρατάει αποστάσεις… Οι υποψηφιότη-
τες των φετινών Mad Video Music Awards «The drive-in 
live edition» έχουν ανακοινωθεί και οι αγαπηµένοι σου 
Έλληνες καλλιτέχνες περιµένουν την υποστήριξή σου. 
Μπες στο www.videomusicawards.gr, ψήφισε και ανάδει-
ξε τους νικητές σε κάθε κατηγορία!

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ 
ΤΑ ΘΡΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΜΠΟΥΜ 
ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ!

CALENDAR

Η 
Panik Gold επανακυκλοφορεί 
την πλούσια και γεµάτη επιτυχί-
ες δισκογραφία της Άννας Βίσση, 
µέσα από τα θρυλικά άλµπουµ της 
από τη Sony Music, πολλά εκ των 
οποίων έχουν εξαντληθεί ή είναι 

δυσεύρετα. Η αρχή γίνεται µε τέσσερα άλµπουµ που 
«σφράγισαν» τα µέσα των ’80s, σηµειώνοντας µεγάλη 
εµπορική επιτυχία. Πρόκειται για τα «Να ’χες καρδιά» 
(1984), «Κάτι Συµβαίνει» (1985), «Η επόµενη κίνηση» 
(1986) και «Τώρα» (1988). Στα tracklists των παραπάνω 
άλµπουµ περιλαµβάνονται µερικές από τις πιο µεγάλες 
επιτυχίες της Βίσση, όπως τα «∆ώδεκα», «Και έχω τόσα 
να θυµάµαι», «Πράγµατα», «Σαν κι εµένα καµιά» κ.ά. Η 
επανακυκλοφορία των άλµπουµ θα γίνεται σταδιακά τις 
επόµενες εβδοµάδες.

27/06-03/07
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Οι  Έλληνες 
τα τελευταία 
χρόνια έχουν 
περάσει πολλές 
οικονοµικές 
δυσκολίες, 
έτυχε κι αυτό µε 
την πανδηµία 
και νοµίζω ότι 
θα θέλουν να 
περάσουν καλά, 
να βγουν, να 
ξεσκάσουν, το 
έχουν ανάγκη. Και 
η παράσταση είναι 
µια καλή ευκαιρία 
γι’ αυτόν τον 
σκοπό.

Έ
νας κουφός. Ένας τυφλός. Ένας µουγκός. 
Είναι φίλοι, ζουν µαζί και αντιµετωπίζουν 
από κοινού τις αντιξοότητες που δηµιουρ-
γεί η καθηµερινότητα και οι ειδικές τους δυ-
νατότητες. Σε αυτή τη µικρή Βαβέλ, σε αυτή 

την εντελώς ασυνήθιστη συνύπαρξη, κάθε ήρωας έχει 
αναπτύξει τον δικό του κώδικα για να επικοινωνεί µε 
τους άλλους. Και τα καταφέρνουν τόσο… όσο… Το «∆εν 
ακούω, δεν βλέπω, δεν µιλάω», εµπνευσµένο από έναν 
παλιό ινδικό µύθο για την υποµονή και τη µακροθυµία α-
πέναντι στις δυσκολίες της ζωής, είναι µια πολύ ιδιαίτερη 
και ξεκαρδιστική κωµωδία, που επί σειρά ετών έσπασε 
ταµεία. Το καλοκαίρι ξεκινάει περιοδεία και ο Σπύρος 
Πούλης εξηγεί τι σηµαίνει για κείνον κωµωδία.

«∆εν ακούω, δεν βλέπω, δεν µιλάω». Τι σηµαίνει για 
εσάς αυτό το έργο;
Ένας έρωτας µεγάλος που δεν τελειώνει ποτέ. Έρχε-
ται, φεύγει και ξανάρχεται και, νοµίζω, θα συνεχιστεί για 
πολλά χρόνια ακόµη. Είναι ένα έργο στο οποίο έχω παί-
ξει πολλά χρόνια, ανακαλύπτω ακόµη πράγµατα, χαίρο-
µαι κάθε φορά! Και χαίροµαι και για τη συνεργασία µου 
φέτος µε τον Σπύρο Σπαντίδα –που έχουµε παίξει στο 
ίδιο έργο στο παρελθόν–, τον Σταύρο Νικολαΐδη και τη 
Μυριέλλα Κουρεντή. Περνάµε υπέροχα στις πρόβες, το 
είχαµε πραγµατικά ανάγκη µετά την καραντίνα.

Στις 7 Ιουλίου ξεκινάει η καλοκαιρινή σας περιοδεία µε 
πρώτο σταθµό το Βεάκειο. Με τις νέες συνθήκες µετά την 
καραντίνα, πιστεύετε πως οι θεατές θα είναι διαφορετικοί;
Οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει πολλές 

οικονοµικές δυσκολίες, έτυχε κι αυτό µε την πανδηµία 
και νοµίζω ότι θα θέλουν να περάσουν καλά, να βγουν, 
να ξεσκάσουν, το έχουν ανάγκη. Και η παράσταση είναι 
µια καλή ευκαιρία γι’ αυτόν τον σκοπό. ∆εν πιστεύω πως 
οι θεατές θα είναι διαφορετικοί, πιστεύω πως κι εκείνοι, 
όπως κι εµείς, θα ανυποµονούν να δουν ξανά θέατρο, να 
συναντήσουν φίλους, να βγουν. Έστω µε τους περιορι-
σµούς που θα υπάρχουν. Σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά 
πράγµατα σε σχέση µε άλλες χρονιές, αλλά η ενέργεια 
του θεάτρου και η επικοινωνία µε τους θεατές υπερέ-
χουν κάθε δυσκολίας.

Πώς βιώσατε την καραντίνα;
Είδα κάποιες ταινίες και διάβασα βιβλία, αλλά ήταν δύ-
σκολο για µένα, γιατί είµαι ένας άνθρωπος που κυ-
κλοφορεί πολύ έξω. Θέλω να µιλάω µε τον κόσµο, να 
βλέπω κόσµο έξω. Μου έλειψε το θέατρο και η επαφή 
µε τον κόσµο. Και γι’ αυτό έχω µεγαλύτερη χαρά που θα 
ανέβω πάλι στη σκηνή µε ένα έργο που αγαπώ πολύ, 
που αγαπά και ο κόσµος πολύ. Προσπάθησα να διώξω 
µακριά το αίσθηµα της ανασφάλειας και να σκεφτώ δη-
µιουργικά πράγµατα.

Από πού αντλείτε αυτή την ενέργεια που έχετε πάνω στη 
σκηνή;
Όταν είµαι πάνω στη σκηνή και παίζω σε µια παράσταση, 
η ανάσα του κόσµου µού δίνει ενέργεια κι έτσι δίνω το 
100% των δυνατοτήτων µου. ∆εν είναι κάτι που επιδι-
ώκω, γίνεται µόνο του. Είναι αυτή η µαγεία του θεάτρου. 
Η µεγαλύτερή µου ανταµοιβή είναι το χαµόγελο των αν-
θρώπων που µε συναντούν µετά την παράσταση και µου 

λένε τι καλά που πέρασαν.

Τι είναι για εσάς η κωµωδία;
Κωµωδία, για µένα, είναι στάση ζωής, είναι ωραίο να 
κάνεις τους ανθρώπους να γελάνε. Και ειδικά τώρα, 
που έχουµε να αντιµετωπίσουµε νέες συνθήκες, νέες 
δυσκολίες. Είναι αµήχανο όλο αυτό, αλλά πιστεύω πως 
µπορούµε να το ξεπεράσουµε.

Πώς βλέπετε το µέλλον του θεάτρου και γενικότερα των 
τεχνών;
Είναι δύσκολα τα πράγµατα στη χώρα µας και πρέπει να 
βρούµε νέους τρόπους για να συντηρηθούν τα θέατρα, 
αλλά σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσει και η πολιτεία, γιατί 
είµαστε η χώρα που γέννησε το θέατρο.

Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα θέλατε πολύ να παίξετε; 
Ένα όνειρο;
Κάποιος ρόλος συγκεκριµένα όχι, θα ήθελα όµως να 
παίξω Αριστοφάνη, Μολιέρο, Σαίξπηρ και θα ήθελα και 
κάποιες συνεργασίες µε κάποιους σκηνοθέτες.

Τι µήνυµα θα θέλατε να στείλετε στον κόσµο;
Να κυνηγάνε τα όνειρά τους µέχρι τέλους!

INFO
«∆εν ακούω, δεν βλέπω, δεν µιλάω»

Κείµενο: Γιώργος Θεοδοσιάδης
Σκηνοθεσία: Σπύρος Σπαντίδας

Παίζουν: Σπύρος Πούλης, Σπύρος Σπαντίδας, Σταύρος 
Νικολαΐδης, Μυριέλλα Κουρεντή

Σπύρος Πούλης

«Κωµωδία, για µένα, 
είναι στάση ζωής»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

7 Ιουλίου: Βεάκειο
15 Ιουλίου: Ηλιούπολη
16 Ιουλίου: Παπάγου
19 Ιουλίου: Ηράκλειο

20 Ιουλίου: Αρκαλοχώρι
21 Ιουλίου: Άγ. Νικόλαος

22 Ιουλίου: Χανιά
23 & 24 Ιουλίου: Ρέθυµνο

27 Ιουλίου: Λάρισα
28 Ιουλίου: Βόλος

30 Ιουλίου: Ιωάννινα
31 Ιουλίου: Παραµυθιά
1 Αυγούστου: Πρέβεζα

2 Αυγούστου: 
Ηγουµενίτσα

3 Αυγούστου: Καβάσιλα

Πρόγραµµα περιοδείας:



Καλοκαιρινές δραστηριότητες  
για παιδιά

SUMMER CAMP ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
7-11 ετών
29/6 - 17/7

H Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και το Βιομηχανικό 
Μουσείο Φωταερίου, σε συνεργασία με το εργαστήριο 
παραστατικών τεχνών Artfygio, διοργανώνουν summer 
camp με διαφορετικές θεματικές ανά εβδομάδα:
• 1η εβδομάδα | Πολύ παιχνίδι! | 29/6-3/7
Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες που συνδυ-
άζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Βιομηχανι-
κού Μουσείου Φωταερίου και το παιχνίδι, την εικα-
στική δημιουργία και το παιχνίδι, τη θεατρική τέχνη 
και το παιχνίδι, τον χορό, τη γυμναστική με τα κινη-
τικά παιχνίδια της αυλής, μαθαίνουμε να σκεφτόμα-
στε θετικά, να διασκεδάζουμε και να ζούμε καλύ-
τερα!
• 2η εβδομάδα | STEAM: Τέχνη και Μηχανική |  
6-10/7
Η εβδομάδα αυτή μας ταξιδεύει στον μαγικό κόσμο 
των εικαστικών τεχνών και των μεγάλων κατα-
σκευών. Τα δημιουργήματα του μουσείου ζωντα-

νεύουν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
• 3η εβδομάδα | Άνθρωποι και Περιβάλλον |  
13-17/7
Εκπαιδευτικά προγράμματα, εικαστικά εργαστήρια, 
παιχνίδια μυστηρίου, κινητικά παιχνίδια και ένα ολο-
καίνουριο escape room από την ομάδα των Athens 
Clue βοηθούν τους μικρούς μας φίλους να ανακα-
λύψουν, με αφορμή το εργοστάσιο φωταερίου, πώς 
τα εργοστάσια μπορούν σήμερα να περιορίσουν την 
περιβαλλοντική ρύπανση, ποια είναι η αξία της ανα-
κύκλωσης και τι χρειάζεται να κάνει ο καθένας από 
εμάς για να προστατέψει το περιβάλλον και τον πλα-
νήτη στον οποίο ζούμε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8:00-9:00 | Προσέλευση: Χωριζόμαστε σε ομάδες 
και η μέρα ξεκινάει!
9:00-9:30 | Ομαδικά Παιχνίδια: Οι ομάδες, μαζί με 
τους υπεύθυνους παιδαγωγούς, παίζουν κινητικά 
παιχνίδια στους εξωτερικούς χώρους της Τεχνόπο-
λης για να ξεκινήσει η μέρα μας με τον πιο ευχάρι-
στο τρόπο.

9:30-10:30 | Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Εργα-
στήρια: Οι ομάδες παρακολουθούν εκπαιδευτικά 
προγράμματα και εργαστήρια σχετικά με τη θεματική 
της κάθε εβδομάδας, από καλλιτέχνες και έμπειρους 
παιδαγωγούς.
10:30-11:00 | Δεκατιανό
11:00-13:00 | Εκπαιδευτικά Προγράμματα-Εργα-
στήρια: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστή-
ρια συνεχίζονται…
13:00-14:00 | Μεσημεριανό φαγητό
14:00-14:30 | Α΄ αποχώρηση
14:00-15:30 | Θεατρικές Παραστάσεις | Προβολές 
Ταινιών | Ομαδικά Παιχνίδια: Παρακολουθούμε θε-
ατρικές παραστάσεις και ταινίες με ποικίλες θεματι-
κές, παρουσιάζουμε τις δράσεις μας στις υπόλοιπες 
ομάδες, παίζουμε και ακούμε ιστορίες.
15:30-16:00 Τελευταία αποχώρηση

Κρατήσεις θέσεων: Από Τρίτη 9 Ιουνίου, 11:00-17:00
Κόστος/εβδομάδα: 110 ευρώ (ρωτήστε για τα πα-
κέτα εκπτώσεων για αδερφάκια ή/και στην περί-
πτωση που επιλέξετε και τις τρεις εβδομάδες)
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SUMMER CAMP ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΟΤΣΑΝΑ
5-12 ετών
Α΄ Δεκαήμερο: 29/6 - 10/7
Β΄ Δεκαήμερο: 13/7 - 24/7

Το Μουσείο Κοτσανά «κατασκηνώνει» στον Εθνικό 
Κήπο, στο Ζάππειο και στο Λύκειο του Αριστοτέλη, 
για να γνωρίσουν οι μικροί φίλοι του τους εμβλη-
ματικούς εφευρέτες της αρχαιότητας (Αρχιμήδης, 
Πυθαγόρας, Κτησίβιος, Φίλων, Ήρων, Πυθαγόρας). 
Το φετινό summer camp υλοποιείται σε δύο δεκα-
ήμερα με δύο διαφορετικές θεματικές ανά εβδο-
μάδα.

Α΄ Θεματική Εβδομάδα
Ημέρα 1η: «Αρχαία ελληνικά παιχνίδια στρατη-
γικής»
Τι γνωρίζετε για τα ευφυή παιχνίδια στρατηγικής 
των αρχαίων Ελλήνων; Μάθετε τους «πεσσούς» 
και την «κυβεία». Διαγωνιστείτε στην «τριάδα» και 
στην «εννεάδα». Ανακαλύψτε τους κανόνες στην 
«τηλεία» και στην «πόλι». Εξασκηθείτε στο «(ο)
στομάχιον» του Αρχιμήδη με τα 14 κομμάτια, σε μια 
διασκεδαστική αναμέτρηση στην αρχαία Ελλάδα.

Ημέρα 2η: «Αήρ και Ύδωρ»
Μια σταγόνα νερού μάς καλεί να ανακαλύψουμε το 
ταξίδι της στο πέρασμα του χρόνου! Από το πρώτο 
«σιντριβάνι»… μέχρι τον πρώτο «συναγερμό» της 
Ιστορίας! Πώς λειτουργούσε η μαγική αυτόματη 
κρήνη; Τι μπορεί να γυρεύει μια σταγόνα νερού στο 
ξυπνητήρι του Πλάτωνα; Τι έχει να μας πει για όσα 
είδε μέσα στην κούπα του Πυθαγόρα; Πώς άραγε 
να κυλούσε μέσα από το υδραυλικό ρολόι του Κτη-
σιβίου; Έτοιμοι να τη συναντήσετε και να ανακαλύ-
ψετε τη διαδρομή της;

Ημέρα 3η: «’21 Επαναστατικές Στρατηγικές»
Από την κρυπτογραφία και τις φρυκτωρίες της αρ-
χαιότητας μέχρι το καριοφίλι και τα πολεμικά πλοία 
της Επανάστασης, οι μικροί κατασκηνωτές θα α-
νακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές, ξεδιπλώνο-
ντας το κουβάρι της ιστορίας της χώρας τους από 

την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Ημέρα 4η: «Μηχανισμός των Αντικυθήρων»
Άραγε μπορούμε να κάνουμε πράξεις πιο γρήγορα 
από μια αριθμομηχανή; Ο ελληνικός άβακας ανα-
λαμβάνει να μας προπονήσει και να μας εκπαιδεύ-
σει για ακόμη πιο σπουδαίους υπολογισμούς! Οι 
νεαροί κατασκηνωτές μας ανακαλύπτουν τα μυ-
στικά της καρδιάς του Μηχανισμού των Αντικυθή-
ρων, του πρώτου υπολογιστή της Ιστορίας!

Ημέρα 5η: «Μελωδίες της αρχαιότητας»
Η περίφημη ύδραυλις του Κτησιβίου και η ομηρική 
φόρμιγγα συναντούν τη λύρα του Ερμή και τον ελι-
κώνα του Πυθαγόρα, χαρίζοντάς μας έμπνευση για 
να δημιουργήσουμε τα δικά μας μουσικά όργανα.

Β΄ Θεματική Εβδομάδα
Ημέρα 6η: «Κύματα»
Τα αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα δίνουν τη 
σκυτάλη σε έναν από τους σπουδαιότερους εφευ-
ρέτες του 20ού αιώνα. Ο Νίκολα Τέσλα, ο άνθρω-
πος από το μέλλον, καλεί τους μικρούς μας κατα-
σκηνωτές να τον γνωρίσουν και να προσπαθήσουν 
μαζί να συνδέσουν τα κύματα του ήχου με αυτά του 

ηλεκτρισμού!

Ημέρα 7η: «ΝΕΟΝ ζωγράφοι»
Ένας «ζωντανός» πίνακας που φωσφορίζει στο 
σκοτάδι! Γίνεται; Έμπνευση και φαντασία με τη βο-
ήθεια της φυσικής οδηγούν το πινέλο μας και ηλε-
κτρίζουν την καλλιτεχνική πλευρά των μικρών μας 
εφευρετών.

Ημέρα 8η: «Εφευρέτες έτη φωτός μπροστά»
Οι πρωτοποριακές εφευρέσεις του Νίκολα Τέσλα 
μάς εμπνέουν να ανακαλύψουμε τα μυστικά του 
φωτός και του ηλεκτρισμού. Ένα άλμα στον χρόνο 
θα μας φέρει στη σύγχρονη εποχή, για να πειρα-
ματιστούμε με τα υλικά φωτισμού, να μελετήσουμε 
το λευκό φως και να δημιουργήσουμε χρωματιστό 
φως μέσα από τις δικές μας εφευρέσεις!

Ημέρα 9η: «Πηνίο DIY»
Αφού ανακαλύψαμε τα μυστικά του ηλεκτρισμού, πει-
ραματιστήκαμε με το φως και δημιουργήσαμε τα δικά 
μας «ηλεκτροφόρα» γλυπτά, είμαστε έτοιμοι για τη με-
γάλη στιγμή! Έτοιμοι να φτιάξουμε το δικό μας πηνίο!

Ημέρα 10η: «Συμπόσιο»
Ώρα για τη μεγάλη γιορτή! Επιστροφή στις τεχνο-
λογίες αιχμής της αρχαιότητας! Ένα ρομπότ θα μας 
σερβίρει αυτόματα τον χυμό της αρεσκείας μας και 
το ποτήρι μας δεν θα χάσει ούτε στάλα! Μια ευφυής 
οινοχόη ακούει το παράγγελμά μας, η ύδραυλις 
του Κτησιβίου παίζει το αρχαιότερο πλήρως σωζό-
μενο τραγούδι σε μια μελωδία που θα μας ταξιδέ-
ψει πίσω στον χρόνο, ενώ ένα κινητό θέατρο περνά 
μπροστά από τα μάτια μας!

Κόστος προγράμματος: 160 ευρώ/δεκαήμερο πρό-
γραμμα 9:00-13:00 (δυνατότητα φύλαξης μέχρι τις 
15:30) ή 90 ευρώ/πενθήμερο πρόγραμμα 9:00-
13:00 (δυνατότητα φύλαξης μέχρι τις 15:30)
Έκπτωση 15% στο δεύτερο παιδί της οικογένειας.
Έκπτωση 10% για κάθε επιπλέον του ενός δεκαη-
μέρου.
Τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες και κρατήσεις: 
211 4110044

Στο summer camp με τίτλο «Φτιά-
χνοντας τον δικό μας χάρτη» που 
διοργανώνει φέτος το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης, με αφορμή 
την περιπέτεια που όλοι βιώνουμε, 
τα παιδιά, σαν κάποιος σύγχρο-
νος Οδυσσέας, φτιάχνουν τον δικό 
τους χάρτη για να ταξιδέψουν σε 
αχαρτογράφητα νερά, αφού αντι-
μετωπίσουν τους Λαιστρυγόνες, 
τους Κύκλωπες και τους φόβους 
που αναδύονται.

5 κύκλοι συναντήσεων: 6-10/7, 
13-17/7, 20-24/7, 27-31/7, 3-7/8
Δευτέρα - Παρασκευή 10:30-13:30 

(με διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα, 
που τα παιδιά θα έχουν μαζί τους 
από το σπίτι)
Αριθμός παιδιών ανά εργαστή-
ριο: 10
Συμμετοχή: 80 ευρώ
Αγορά εισιτηρίων: https://
www.viva.gr/tickets/museum/
mouseio-kykladikis-texnis/
summer-camp/
Είσοδος: Νεοφύτου Δούκα 4
Υπεύθυνες εργαστηρίου: Αντω-
νία Βέλλιου, Δέσποινα Σακελ-
λαρίου
Πληροφορίες: 210 7294220, 
emarkou@cycladic.gr

SUMMER CAMP ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
7-10 ετών
5 πενθήμερα: 6/7-7/8



βιβλία 
για τον Ιούλιο5

Clare Mackintosh, Μετά το τέλος, µτφρ.: Βάσια Τζανακάρη, εκδ. Μεταίχµιο

Ο Μαξ και η Πιπ είναι ένα πολύ δεµένο ζευγάρι. Τίποτα δεν µπορεί να τους κλονίσει. Όταν 
όµως ο γιος τους αρρωστήσει, θα κληθούν να πάρουν µια µοιραία απόφαση: η ζωή του 
παιδιού τους βρίσκεται στα χέρια τους. Για πρώτη φορά, ο Μαξ και η Πιπ αδυνατούν να 
συµφωνήσουν. Ο καθένας τους θέλει ένα διαφορετικό µέλλον για τον γιο τους. Και αν 
µπορούσαν να γίνουν και τα δύο;
Ένας βαθύς στοχασµός πάνω στην αγάπη, στον γάµο, στο τι σηµαίνει να είναι κανείς γονιός 
και στις κρίσιµες αποφάσεις που καλούµαστε να πάρουµε, το «Μετά το τέλος» εξιστορεί 
το ταξίδι µιας αξέχαστης οικογένειας από την αβάσταχτη απώλεια σε µια ανατρεπτική και 
λυτρωτική κατάληξη και στη ζωή που είναι προορισµένοι να ζήσουν.
Η αγαπηµένη συγγραφέας του πολυβραβευµένου µπεστ σέλερ ψυχολογικού θρίλερ «Σ’ 
άφησα» αντλεί από το προσωπικό της τραύµα και µας χαρίζει ένα µυθιστόρηµα γεµάτο 
σασπένς και ανατροπές. Τι συµβαίνει όταν το σταυροδρόµι µπροστά µας οδηγεί σε δύο εξί-
σου δύσκολους δρόµους; Πόσο εύκολο είναι να ζήσουµε µε τις συνέπειες των αποφάσεών 
µας και να κλείσουν οι πληγές;

Σούζαν Κόλινς, Η µπαλάντα των αηδονιών και των φιδιών, 
µτφρ.: Πηνελόπη Τριαδά, εκδ. Ψυχογιός

Είναι το πρωινό του θερισµού, 
κατά το οποίο γίνεται η επιλο-
γή των φόρων και ουσιαστικά 
ξεκινούν οι δέκατοι Αγώνες Πείνας. 
Στην Κάπιτολ, ο δεκαοχτάχρονος 
Κοριολανός Σνόου προετοιµάζεται 
για τη µία και µοναδική του ευκαιρία 
να εξασφαλίσει δόξα ως µέντορας 
στους Αγώνες. Ο άλλοτε πανίσχυρος 
οίκος των Σνόου έχει ξεπέσει και η 
µοίρα του κρέµεται από τη µικρή πι-
θανότητα να καταφέρει ο Κοριολανός 
να αποδειχθεί πιο γοητευτικός, πιο 
έξυπνος και πιο πανούργος από τους 
συµµαθητές του, ώστε να νικήσει ο 
δικός του φόρος.
Οι πιθανότητες είναι εναντίον του, 
καθώς του αναθέτουν το κορίτσι-
φόρο από την Περιοχή 12, την πιο 
ασήµαντη απ’ όλες. Οι µοίρες τους 
τώρα διαπλέκονται – κάθε επιλογή 
που θα κάνει ο Κοριολανός θα µπορούσε να οδηγήσει στη νίκη ή στην αποτυχία, στον 
θρίαµβο ή στην καταστροφή. Μέσα στην αρένα θα είναι ένας αγώνας µέχρι θανάτου. 
Έξω από την αρένα ο Κοριολανός αρχίζει να τρέφει συναισθήµατα για τον καταδικα-
σµένο του φόρο… και πρέπει να ζυγίσει την ανάγκη του να ακολουθήσει τους κανόνες 
ενάντια στην επιθυµία του να επιβιώσει µε κάθε τρόπο.

Σοφία Αλεξανιάν, Η ζωή αύριο, 
η ζωή χτες, εκδ. Κέδρος

Αµπχαζία, 1992. Η εννιάχρονη Σοφία 
αναγκάζεται να περάσει το καλοκαίρι 
µακριά από τη µητέρα της, στο σπίτι της 
µεγαλύτερης αδερφής της στο βου-
νό Πετρόβκα. Αντί για καλοκαιρινές 
διακοπές όµως, η διαµονή της στο βουνό 
εξελίσσεται σε ζωντανό εφιάλτη: ξεσπά 
πόλεµος µε τη Γεωργία και η Σοφία 
χάνει τα ίχνη της µητέρας της.
Ο τρόµος και η αγωνία του θανάτου, 
κάτω από έναν ουρανό απ’ όπου οι βόµ-
βες πέφτουν βροχή, µα πάνω απ’ όλα η 
επιθυµία της Σοφίας να ξανασµίξει µε 
τη µητέρα της γίνονται η καινούργια της 
καθηµερινότητα, που µοιάζει να µην έχει 
τέλος. Ο πόλεµος, εκτός από τη µητρική 
αγκαλιά, της στερεί την ξενοιασιά, το γέλιο, τους φίλους. Κι όµως, παρ’ όλη τη σκληρή 
πραγµατικότητα, η ελπίδα και η λαχτάρα για ζωή την ατσαλώνουν σε όλη την πορεία 
της από τη φλεγόµενη Αµπχαζία ως την Ελλάδα, τη νέα της πατρίδα.
Μια συγκλονιστική µαρτυρία της ηθοποιού Σοφίας Αλεξανιάν για τη σκληρότητα του 
πολέµου που έζησε, για τη διάσωση των οµογενών της Αµπχαζίας και για το όνειρό της 
να µορφωθεί.
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Τζεφ Βάντερµιερ, Μπορν, µτφρ.: Χριστόδουλος Λιθαρής, εκδ. Καστανιώτη

Στον µελλοντικό, µετακαταστροφικό 
κόσµο του Μπορν, η νεαρή Ρέιτσελ 
επιζεί περισυλλέγοντας τρόφιµα και 
εφόδια στο κουφάρι µιας πόλης που 
την έχουν ρηµάξει η ξηρασία λόγω κλι-
µατικής αλλαγής και οι συγκρούσεις.
Η πόλη είναι επικίνδυνη και γεµάτη  
από τα παρατηµένα πειράµατα της 
Εταιρείας –µια επιχείρηση βιοτεχνο-
λογίας που τώρα έχει διαλυθεί– και 
τη λυµαίνεται µια γιγαντιαία αρκούδα 
µε απρόβλεπτες επιθέσεις. Η Ρέιτσελ 
τα βολεύει όπως µπορεί στο άθλιο 
καταφύγιο που µοιράζεται µε τον συ-
νεργάτη της Γουίκ, ο οποίος πλασάρει 
ψυχοδραστική βιοτεχνολογία που 
παρασκευάζει ο ίδιος.
Μια µέρα, η Ρέιτσελ βρίσκει τον Μπορν 
σε µια επιχείρηση περισυλλογής και 
τον παίρνει στο σπίτι της. Ο Μπορν αρ-
χικά δεν είναι παρά µια µικρή πράσινη 
µάζα –φυτό ή ζώο;–, αλλά αναδίδει µια 
παράξενη γοητεία. Θυµίζει στη Ρέιτσελ 
τις υδρόβιες µορφές ζωές από τη νη-
σιωτική χώρα που ήταν η πατρίδα της, 
που τώρα έχει εξαφανιστεί εξαιτίας της 
ανόδου των θαλασσών. Η Ρέιτσελ απε-
χθάνεται αυτή την προσέγγιση: σε αυ-
τόν τον κόσµο, κάθε αδυναµία µπορεί να σε σκοτώσει. Όµως ενάντια στο ένστικτό της –και σίγουρα ενάντια 
στις επιθυµίες του Γουίκ– η Ρέιτσελ κρατά τον Μπορν. ∆εν µπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι πολύ ευχάριστο να 
είσαι µε τον Μπορν, καθώς µαθαίνει να µιλά, καθώς µαθαίνει για τον κόσµο, και σε έναν κόσµο ερειπίων 
αυτή η αθωότητα είναι πολύτιµη. Γιατί ο Μπορν κάνει τη Ρέιτσελ να βλέπει την οµορφιά στην ερήµωση γύρω 
της. Η Ρέιτσελ αρχίζει να νιώθει προστατευτικά, κάτι για το οποίο δεν έχει περιθώρια.
Όπως και στην «Τριλογία της Νότιας Ζώνης» (που αποτελείται από τα βιβλία «Αφανισµός», «Επιβολή» και 
«Αποδοχή»), ο Τζεφ Βάντερµιερ στο νέο του µυθιστόρηµα «Μπορν» δηµιουργεί µια εφιαλτική και συνάµα 
µαγευτική, εντελώς µοναδική ιστορία επιστηµονικής φαντασίας.

Devin Grayson, Black Widow: Μια µικρή αράχνη, εικονο-
γράφηση: J.G. Jones, εκδ. Anubis

Η Νατάσα Ροµανόφ έχει ζήσει µια ταραγµένη ζωή, πρώτα ως 
κατάσκοπος της Σοβιετικής Ένωσης και έπειτα έχοντας αποσκιρτή-
σει στη ∆ύση. Έχει αποκτήσει τη φήµη της απόλυτης επαγγελµατία, 
ικανότατης και θανάσιµης, όπως ταιριάζει στο κωδικό της όνοµα 
άλλωστε. Τώρα ίσως η εποχή της  ως Μαύρης Χήρας να φτάνει στο 
τέλος της, καθώς µια φιλόδοξη αντικαταστάτρια έκανε την εµφάνισή 
της. Τη λένε Γελένα Μπέλοβα και δεν θα διστάσει µπροστά σε τίποτα 
για να εξοντώσει την προκάτοχό της!
Μια συγκλονιστική µονοµαχία ξεκινάει σε µια ιστορία που επανα-
προσδιόρισε τον χαρακτήρα της Μαύρης Αράχνης, αποτελώντας 
ένα από τα πιο σηµαντικά κόµικς της ηρωίδας από την πρώτη της 
εµφάνιση στο σύµπαν της Marvel.

αυτή η αθωότητα είναι πολύτιµη. Γιατί ο Μπορν κάνει τη Ρέιτσελ να βλέπει την οµορφιά στην ερήµωση γύρω 
της. Η Ρέιτσελ αρχίζει να νιώθει προστατευτικά, κάτι για το οποίο δεν έχει περιθώρια.
Όπως και στην «Τριλογία της Νότιας Ζώνης» (που αποτελείται από τα βιβλία «Αφανισµός», «Επιβολή» και 
«Αποδοχή»), ο Τζεφ Βάντερµιερ στο νέο του µυθιστόρηµα «Μπορν» δηµιουργεί µια εφιαλτική και συνάµα 
µαγευτική, εντελώς µοναδική ιστορία επιστηµονικής φαντασίας.



Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το 
μαύρισμα αποτελεί μια φυσιολογική 
αμυντική λειτουργία του οργανισμού 
μας απέναντι στην επικίνδυνη υπεριώδη 

ακτινοβολία του ήλιου. Όπως πιθανόν να 
γνωρίζετε, υπάρχουν τροφές που επιταχύνουν τη 
διαδικασία παραγωγής μελανίνης στον οργανισμό 
μας και βοηθούν στην ελαστικότητα και την υγεία 
του δέρματός μας.

Καρότα: Η τροφή που προσφέρει τη μεγαλύτερη 
αντηλιακή προστασία. Συγκεκριμένα, τα καρότα είναι 
πλούσια σε β-καροτίνη, που συντελεί στη διατήρηση 
του ενυδατωμένου και ελαστικού δέρματος.

Βερίκοκα, ροδάκινα, μανταρίνια, 
πορτοκάλια, πεπόνι, καρπούζι: Τα 
συγκεκριμένα φρούτα, που βρίσκονται σε αφθονία 
το καλοκαίρι, αποτελούν τροφές που θα βελτιώσουν 
και θα αναδείξουν το μαύρισμά μας με τον καλύτερο 
τρόπο.

Δημητριακά: Εκτός από βιταμίνες Α και 
Β2, περιέχουν σημαντικές ποσότητες σεληνίου, το 
οποίο παρεμποδίζει βλαβερές για τον οργανισμό 
διαδικασίες. Περιέχουν επίσης ψευδάργυρο, που 
βοηθά στην επούλωση των εγκαυμάτων που 
προκαλούνται από τον ήλιο.

Ντομάτες, πιπεριές, κολοκύθα, 
γλυκοπατάτες: Τα λαχανικά που βοηθούν 
το δέρμα μας να μαυρίσει, προσδίδοντάς μας κι 
ένα σύνολο άλλων βιταμινών, ιχνοστοιχείων και 
φυτικών ινών.

Σπανάκι και μπρόκολο: Τα συστατικά 
που περιέχουν αυτές οι τροφές είναι η λουτεΐνη 
και ζεαξανθίνη, τα οποία ευθύνονται για το τέλειο 
μαύρισμα.

Αυγά: Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, καθώς 
περιέχουν άφθονη βιταμίνη Α και αμινοξέα, που 
ενισχύουν την παραγωγή μελανίνης και βιταμίνης 
Β2, η οποία αποτελεί μοναδικό θρεπτικό συστατικό 
για το δέρμα.

Ψητά τρόφιμα: Το ψήσιμο των τροφίμων στη 
σχάρα συμβάλλει κι αυτό στο γρήγορο και καλύτερο 
μαύρισμα. Όταν καταναλώνουμε ψητά τρόφιμα, 
πρέπει να αποφεύγουμε τα εσπεριδοειδή, τον μαϊντανό 
και το κάρδαμο, διότι μπορεί να αποβούν ανασταλτικοί 
παράγοντες για το μαύρισμα του δέρματός μας.

Ακτινίδια και λεμόνια: Περιέχουν 
σημαντικές ποσότητες βιταμίνης C και έχουν 
την ικανότητα να αναδομούν το κολλαγόνο του 
οργανισμού μας.
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Τροφές  
για βαθύ 

και διαρκές 
μαύρισμα
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Η Μαρίνα είναι 30 χρονών και ασχολείται µε 
τη διοργάνωση γάµων. Σε αντίθεση µε τους 
πελάτες της, προτιµάει τη ζωή χωρίς δε-

σµούς ή δεσµεύσεις. Μέχρι που µια νύχτα συναντά 
τον Κάρλος. Εκείνος είναι σε σχέση µε την Αλεξία, 

µια όµορφη νεαρή γυναίκα και παιδική φίλη της 
Μαρίνας. Όταν η Αλεξία ανακαλύπτει την επαγγελ-
µατική κάρτα της Μαρίνας ανάµεσα στα πράγµατα 
του Κάρλος, την ερµηνεύει ως πρόταση γάµου και 
λέει «ναι» αµέσως…

Εµπνευσµένη από το παγκόσµιο φαινόµενο των 
στρατιωτικών χορωδιών συζύγων, η ιστορία 
αφορά µια οµάδα αταίριαστων γυναικών που 

σχηµατίζουν χορωδία σε µια στρατιωτική βάση. Με 
τους συντρόφους τους να υπηρετούν στο Αφγανιστάν, 
δηµιουργούν µια χορωδία στο σπίτι και ξαφνικά βρί-
σκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων στα µέσα ενηµέ-

ρωσης, όπως και στο επίκεντρο του παγκόσµιου κινή-
µατος. Καθώς αναπτύσσονται απροσδόκητοι δεσµοί 
φιλίας, η µουσική και το γέλιο µεταµορφώνουν τη ζωή 
τους, βοηθώντας η µία την άλλη να ξεπεράσουν τους 
φόβους τους για τους αγαπηµένους τους στη µάχη.
Ο σκηνοθέτης του «Άντρες µε τα όλα τους» σε µια κω-
µωδία µε πρωταγωνίστρια την Κριστίν Σκοτ Τόµας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πίτερ Κατανέο ΣΕΝΑΡΙΟ: Ρέιτσελ Τούναρντ, Ροζάν Φλιν 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Κριστίν Σκοτ Τόµας, Σάρον Χόργκαν, Έµα Λόουντς, Γκάµπι Φρεντς, Λάρα Ρόσι, Έιµι Τζέιµς Κέλι, Γκρεγκ Γουάιζ, 
Λάουρα Τσέκλι, Λάουρα Έλφινστοουν

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντάνι ντε λα Ορντέν ΣΕΝΑΡΙΟ:  Έρικ Ναβάρο, Όλατζ Αρούρο 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπελέν Κουέστα, Άλεξ Γκαρθία, Σίλβια Αλόνσο

ΡΟΥΑ ΜΑΤ
FAHIM

Ο οχτάχρονος χαρισµατικός σκακιστής 
Φαχίµ αναγκάζεται να εγκαταλείψει 
τη χώρα του, το Μπανγκλαντές, για 

να φτάσει κατατρεγµένος µαζί µε τον πατέ-
ρα του στο Παρίσι. Η αίτησή τους για άσυλο 
απορρίπτεται και, ως λαθροµετανάστες πια, 
καταλήγουν άστεγοι και απελπισµένοι. Η 
τύχη τούς χαµογελά όταν ο Φαχίµ γνωρίζει 
τον Σιλβάν (Ζεράρ Ντεπαρντιέ), έναν κο-
ρυφαίο Γάλλο προπονητή σκακιού, που τον 
εκπαιδεύει και του δίνει σκοπό στη ζωή. Οι 
αγώνες του πάνω στη σκακιέρα αντανακλούν 
τις νίκες και τις συντριπτικές ήττες του στην 
πορεία για µια φυσιολογική ζωή.
Ο Φαχίµ διακρίνεται σε τοπικά και εθνικά 
τουρνουά και, τελικά, το 2012 κερδίζει τον 
τίτλο του Πρωταθλητή Σκακιού της Γαλλίας 
σε ηλικίες κάτω των 12 ετών.
Βασισµένο σε αληθινή ιστορία, το «Ρουά 
Ματ» παρακολουθεί τη γεµάτη αντιξοότη-
τες πορεία ενός νεαρού παιδιού σε µια ξένη 
χώρα, µια πορεία γεµάτη κουράγιο, αγάπη 
για τη ζωή και ελπίδα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πιερ-Φρανσουά Μαρτέν-Λαβάλ ΣΕ-
ΝΑΡΙΟ (βασισµένο στα αποµνηµονεύµατα του Φαχίµ 
Μοχάµαντ µε τίτλο «Un Roi Clandestin»): Πιερ-Φραν-
σουά Μαρτέν-Λαβάλ, Τιµπό Βανούλ, Φιλίπ Ελνό 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Ασάντ Αχµέντ, Μιζα-
νούρ Ραχαµάν, Ιζαµπέλ Ναντί

ΜΕΧΡΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΜΕΘΥΣΕΙ
WEDDING UNPLANNER

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ
MILITARY WIVES



ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 
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THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

1 σακί κάρβουνα 10kg
1 σακούλα προσάναμμα  
1 προσάναμμα κύβων
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 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ
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