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να αποτρέψει 
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ελληνοτουρκική 
ένταση» 

Γ. Κύρτσος 
Πολιτική κυριαρχία, 
αλλά και νέες 
δοκιµασίες για 
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Πολιτική 
Ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιµάζει 
το «σχέδιο Μίµης» 
για τον Παππά 

 σελ. 7  σελ. 4-5  σελ. 8

Υγεία 
Τα δεδοµένα 

για το εµβόλιο 
έναντι του ιού 
SARS-CoV-2 

∆. Γαλλής 
Ο λειτουργικός µας 
αναλφαβητισµός 

σελ. 29 σελ. 6

Σόουµπιζ 
Οι τραγικές 
απώλειες στη ζωή 
του Τζον Τραβόλτα 
σελ. 33

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ
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l Γ. ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ: ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ
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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

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

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μεγάλες 
αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό
06 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Λειτουργικός 
αναλφαβητισµός
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΓ. ΣΥΡΙΓΟΣ «Η 
Γερµανία προσπαθεί να αποτρέψει 
κλιµάκωση στην ελληνοτουρκική 
ένταση»
08 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ 
ετοιµάζει το «σχέδιο Μίµης» για τον 
Παππά
26 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Συνεργασία IdEF-
ΕΘΝΟΑ για παροχή υποτροφιών σε 
αθλητές
27 // ΑΠΟΨΗ Ν. ΠΑΓΩΝΗΣ Η ελληνική 
ναυτιλία, φάρος ανάπτυξης
29 // ΥΓΕΙΑ Τα δεδοµένα για το εµβόλιο 
έναντι του ιού SARS-CoV-2

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Προς την πράσινη και ενεργειακή 
µετάβαση

10 // Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η στρατηγική της 
βιώσιµης ανάπτυξης
12-14 // ∆. ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ «Οι θαλάσσιες 
και χερσαίες εξορύξεις υπονοµεύουν το 
εθνικό συµφέρον»
16-18 // Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ελλάδα, Ε.Ε. προς 
την πράσινη εποχή

20-21 // Γ. ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ «Η 
απολιγνιτοποίηση δεν είναι µόνο ζήτηµα 
χρηµάτων»
22-23 // Στροφή στις πράσινες 
επενδύσεις
24 // Τα µέτρα για τη διαχείριση 
απορριµµάτων
25 // Τα SOS της ανακύκλωσης

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

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
33 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον 
κόσµο των διασήµων
34-35 // BOOKS Μόλις κυκλοφόρησαν
36 // PLANET WWF: Ενισχυµένες 
δράσεις στην παραλία ωοτοκίας της 
Caretta caretta στη Ζάκυνθο µετά τον 
Covid-19
37 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
38 // BEAUTY Έξι συµβουλές για την 
περιποίηση των µαλλιών το καλοκαίρι
39 // COOK FILES Dacquoise µε άρωµα 
καφέ

*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.





∆
ιάφοροι παράγοντες συνδυάζονται και 
προκαλούν εντυπωσιακές αλλαγές στο 
πολιτικό σκηνικό.
Το σενάριο της γρήγορης και δυναµι-
κής ανάκαµψης της ευρωπαϊκής οικονο-
µίας αντικαθίσταται µε το πέρασµα του 
χρόνου µε το σενάριο της αργής και ά-

νισης ανάκαµψης. Η πανδηµία κάνει δυναµική επιστροφή 
στην Ε.Ε. και στον κόσµο ολόκληρο και ενισχύει την παρου-
σία της στην Ελλάδα, κυρίως µέσω τουρισµού. Οι εξελίξεις 
σε ό,τι αφορά τα δηµόσια οικονοµικά και τα οικονοµικά της 
κοινωνικής ασφάλισης είναι εξαιρετικά δυσάρεστες λόγω της 
πανδηµίας.
Σε περίοδο κρίσης και νέων δυσκολιών που έρχονται, πα-
ρατηρείται εντυπωσιακή συσπείρωση γύρω από τον Μητσο-
τάκη και την κυβέρνηση, µε το σκεπτικό ότι δεν υπάρχουν 
περιθώρια για πειραµατισµούς την ώρα της δοκιµασίας.
Παρατηρούνται σηµάδια αδυναµίας και αποσυσπείρωσης 
στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η ηγεσία του παλεύει µε τις σκοτεινές 
πλευρές του κυβερνητικού παρελθόντος της. Τέλος, η µετα-
τροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαµί, µε την οποία αντιστρέφε-
ται η απόφαση του Κεµάλ του 1934, δείχνει ότι η στρατηγική 
της έντασης που εφαρµόζει ο Ερντογάν έχει µέλλον και θα 
κλιµακωθεί.

Η κυριαρχία Μητσοτάκη
Συµπληρώθηκε ένα χρόνος διακυβέρνησης της 
χώρας από τον Μητσοτάκη µε όλες τις δηµο-
σκοπήσεις να αναδεικνύουν την πολιτική 
του κυριαρχία. Η Ν∆ είναι πολύ µπρο-
στά από τον ΣΥΡΙΖΑ, σε ορισµένες 
δηµοσκοπήσεις µε περίπου διπλά-
σιο ποσοστό από αυτόν. Ο Μητσο-
τάκης είναι ο µόνος πολιτικός η-
γέτης µε περισσότερες θετικές 
γνώµες από αρνητικές και µε 
πρωθυπουργικά χαρακτηρι-
στικά εντυπωσιακά ισχυρό-
τερα από εκείνα του Τσίπρα. 
Παρατηρείται σηµαντική α-
ποσυσπείρωση των ψηφοφό-
ρων του ΣΥΡΙΖΑ, σε µεγάλο 
βαθµό σε όφελος της Ν∆, η 
οποία τραβάει ψηφοφόρους 
από την ευρύτερη κεντροα-
ριστερά, παρά τη θεωρία Τσί-
πρα σύµφωνα µε την οποία ο 
Μητσοτάκης είναι ο Έλληνας… 
Όρµπαν και η κυβερνητική πο-
λιτική έχει ακροδεξιά χαρακτη-
ριστικά.

Τα αίτια της υπεροχής
Η κοινή γνώµη εµπιστεύεται τον Μη-
τσοτάκη έχοντας επίγνωση των δυσκο-
λιών που έχουµε µπροστά µας. Συνήθως 
οι δυσκολίες της οικονοµικής και κοινωνικής 
καθηµερινότητας προκαλούν τη µετατροπή των 
ψηφοφόρων σε βάρος του κυβερνητικού κόµµατος. 
Αυτό δεν συµβαίνει αυτή την περίοδο, για τους ακόλου-
θους λόγους.
Πρώτον, ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έχουν ενισχύσει τη 
θέση τους λόγω της αποτελεσµατικής διαχείρισης της κρίσης 
στον Έβρο και των εντυπωσιακά καλών αποτελεσµάτων στην 
αντιµετώπιση του πρώτου κύµατος της πανδηµίας.
∆εύτερον, οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι η νέα κρίση που 
θα αντιµετωπίσουµε, µέχρις ότου έρθει η πολυπόθητη ανά-
καµψη, θα είναι πιο σύνθετη και επώδυνη από την κρίση που 
ακολούθησε τη χρηµατοπιστωτική αναταραχή του 2008-
2009. Σε τόσο ακραίες συνθήκες δεν φαίνεται να έχουν διά-

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΣΚΗΝΙΚΟ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Εντυπωσιακή η κυριαρχία 
Μητσοτάκη έναν χρόνο 
µετά τον σχηµατισµό 
κυβέρνησης Ν∆.

Η αδυναµία του Τσίπρα τον µετατρέπει, 
άθελά του, σε βασικό υποστηρικτή του 
Μητσοτάκη.

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

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

θεση για πολιτικό ρίσκο, ιδιαίτερα µετά το ακριβό φιάσκο του 
2015, γι’ αυτό στηρίζουν Μητσοτάκη.
Τρίτον, επιβραβεύουν τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση για 
τις διαπραγµατευτικές επιτυχίες τους στην Ε.Ε. και προσδο-
κούν έξοδο από την κρίση, από την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 
2021, µε ισχυρή ευρωπαϊκή υποστήριξη.
Η παραµονή του ελληνικού ∆ηµοσίου στις διεθνείς αγορές 
µε πολύ καλούς όρους, η ένταξη για πρώτη φορά των ελλη-
νικών οµολόγων στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της 
ΕΚΤ και τα 31 δισ. επιπλέον χρηµατοδότησης µέσω του Ευ-
ρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης πιστώνονται στην οικονοµική 
διπλωµατία του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης.

Σοβαρό πρόβληµα
Ο τέταρτος λόγος για τον οποίο οι πολίτες συσπειρώνονται 
γύρω από τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση έχει σχέση µε 
τα προβλήµατα του ΣΥΡΙΖΑ. Η εικόνα της ηγεσίας του είναι 
εξαιρετικά προβληµατική και το προπαγανδιστικό ηθικό πλε-
ονέκτηµα της ριζοσπαστικής Αριστεράς έχει µετατραπεί σε ε-
ντυπωσιακό ηθικό µειονέκτηµα.
Οι αποκαλύψεις για το «µαγαζί» που είχε στήσει ο Ν. Παπ-
πάς στο Μαξίµου επί Τσίπρα, η πλήρης πολιτική του κά-
λυψη από τον πρώην πρωθυπουργό και τον εξάδελφό του, 

οι οποίοι πρωταγωνιστούσαν στη διαχείριση του «µαγα-
ζιού», η επιβεβαίωση, από τον ίδιο τον Καλογρίτσα, 

όσων γνωρίζαµε για τις διαπλεκόµενες πρακτικές 
Παππά και Τσίπρα στην προσπάθεια να µετα-

τρέψουν τον γνωστό κατασκευαστή σε βα-
σικό εκπρόσωπο της «προοδευτικής» δι-

απλοκής, έχουν φθείρει ανεπανόρθωτα 
τη δηµόσια εικόνα Τσίπρα και Παππά.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τον ηγέτη του 
κόµµατος της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης, οι δηµοσκοπήσεις δεί-
χνουν ότι µε τη µεγάλη προσω-
πική πολιτική αδυναµία που τον 
χαρακτηρίζει έχει µετατραπεί, 
άθελά του, σε βασικό υποστη-
ρικτή του Μητσοτάκη. Με τόσο 
φθαρµένη ηγεσία, ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν µπορεί να ελπίζει σε σηµα-
ντική δηµοσκοπική ανάκαµψη, 
πολύ περισσότερο σε ανάκτηση 
της πολιτικής πρωτοβουλίας και 
της κυριαρχίας. Η εικόνα του 

Τσίπρα είναι πλέον πιο παλιά και 
φθαρµένη από το παλιό και φθαρ-

µένο που συνήθιζε να καταγγέλλει 
στην πορεία του προς την εξουσία. 

Την κατάσταση περιπλέκουν και οι 
εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη σκευωρία 

της Novartis. Η κυβέρνηση Τσίπρα µε-
τέτρεψε την αναγκαία κάθαρση του σκαν-

δάλου της Novartis σε προκλητική συγκά-
λυψη της ελβετικής πολυεθνικής και του γιγα-

ντιαίου κυκλώµατος συνταγογράφησης που την 
εξυπηρετούσε µε το αζηµίωτο. Προτίµησε να στο-

χοποιήσει τον Σαµαρά, τον Βενιζέλο και άλλους πολι-
τικούς αντιπάλους της, επιτρέποντας τελικά στο αµερικα-

νικό ∆ηµόσιο να εισπράξει εκατοντάδες εκατοµµύρια δολάρια 
για τις άδικες εµπορικές πρακτικές της Novartis στην Ελλάδα. 
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να καλύψει το κενό που 
άφησε σκόπιµα η κυβέρνηση Τσίπρα και προετοιµάζεται να δι-
εκδικήσει αποζηµιώσεις, για λογαριασµό του ελληνικού ∆ηµο-
σίου, από την πολυεθνική εταιρεία.
Ο Παπαγγελόπουλος είναι πολύ πιθανό να παρασύρει στη δι-
αφαινόµενη πτώση του ένα σηµαντικό τµήµα του παρακρα-
τικού µηχανισµού που είχε στηθεί επί Τσίπρα για τη διαχεί-
ριση της σκευωρίας της Novartis.
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Η κλιµάκωση της κρίσης λόγω της 
πανδηµίας αποµακρύνει τον κόσµο από 
«λαϊκίστικα πειράµατα» τύπου 2015.

Νέες προκλήσεις
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηµοσκοπικά και πολιτικά κυρί-
αρχη, βρίσκεται αντιµέτωπη µε νέες προκλήσεις.
Το βάθος και η διάρκεια της ύφεσης στην Ευρωζώνη και στην 
Ελλάδα αποδεικνύονται πολύ µεγαλύτερα απ’ ό,τι είχε αρ-
χικά εκτιµηθεί. Αυτό σηµαίνει ότι δηµιουργείται µια τεράστια 
«τρύπα» στα δηµόσια οικονοµικά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το 
ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό σύστηµα. Οι δικαστικές αποφά-
σεις για καταβολή αναδροµικών δισεκατοµµυρίων, όπως και 
η δηµιου ργία µιας ατελείωτης ουράς εκατοντάδων χιλιάδων 
συνταξιούχων που περιµένουν να τους καταβληθούν πλήρεις 
συντάξεις και εφάπαξ, δεν βοηθούν στη συνεννόηση µε τους 
Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές.
Επιπλέον, µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα µε το Ευ-
ρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µετατρέποντας τη νέου τύπου 
επενδυτική στρατηγική που πρέπει να εφαρµόσουµε σε πα-
λαιού τύπου διαχείριση εκκρεµοτήτων και ελλειµµάτων.

Το µήνυµα της Αγίας Σοφίας
Η δεύτερη µεγάλη πρόκληση που αντιµετωπίζει η κυβέρ-
νηση έχει σχέση µε τη διαρκή επιδείνωση των ελληνοτουρκι-
κών σχέσεων. Η απόφαση του Ερντογάν να αντιστρέψει την 
απόφαση που πήρε ο Κεµάλ το 1934 και να ξανακάνει την 
Αγία Σοφία από σύµβολο παγκόσµιου πολιτισµού τζαµί θεω-
ρείται κοµβική σε ό,τι αφορά την ισλαµοποίηση της Τουρκίας 
και την εφαρµογή επεκτατικής νεο-οθωµανικής στρατηγικής. 
Ο Ερντογάν πήρε την απόφαση για να ενισχύσει τους δε-
σµούς του µε την ισλαµική βάση του κόµµατός του σε µια πε-
ρίοδο κατά την οποία η τουρκική οικονοµία δέχεται µεγά-
λες πιέσεις και το βιοτικό επίπεδο των περισσότερων Τούρ-
κων βρίσκεται σε πτώση. Οι αλλεπάλληλες οικονοµικές ήττες 

του Ερντογάν τον κάνουν πιο επιθετικό στον ισλαµικό λαϊ-
κισµό του. Η τουρκική λίρα έχει µπει από το 2018 σε φάση 
συναλλαγµατικής αδυναµίας, οι µεγάλης κλίµακας επενδύ-
σεις, όπως το νέο αεροδρόµιο της Κωνσταντινούπολης, απο-
δεικνύονται εκτός τόπου και χρόνου, µε τεράστιο κόστος για 
την οικονοµία, η Volkswagen ανέβαλε τη µεγάλη της επέν-
δυση στην Τουρκία λόγω της εισβολής των τουρκικών στρα-
τευµάτων στις περιοχές των Κούρδων της Συρίας και στη συ-
νέχεια τη µαταίωσε λόγω της πανδηµίας. Οι Ευρωπαίοι του-
ρίστες δεν επισκέπτονται την Τουρκία, γιατί δεν θεωρείται 
ακόµη χώρα που έχει ελέγξει την πανδηµία και µπορούν να 
την επισκεφτούν άφοβα.
Τον επιθετικό λαϊκισµό του Ερντογάν στο εσωτερικό συµπλη-
ρώνει µια νεο-οθωµανική µεγαλοµανία σε ό,τι αφορά τη διε-
θνή στρατηγική του. Η µετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαµί 
εντάσσεται από την προπαγάνδα του καθεστώτος στην απε-
λευθέρωση ιερών χώρων του Ισλάµ από την Κεντρική Ασία 
µέχρι την Ανδαλουσία, περνώντας από τη Σαουδική Αραβία 
και την Ιερουσαλήµ, µε πρωτοβουλία του «απελευθερωτή» 

Ερντογάν. Παράλληλα η ενίσχυση της στρατιωτικής παρου-
σίας της Τουρκίας στη Λιβύη και του ελέγχου που ασκεί η Ά-
γκυρα στην κυβέρνηση της Τρίπολης σηµατοδοτεί την αναβί-
ωση των οθωµανικών φιλοδοξιών της Τουρκίας µε πρωτοβου-
λία του Ερντογάν.          

Η ελληνική άµυνα
Αντιµέτωπη µε την κλιµάκωση των τουρκικών προκλήσεων, η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρµόζει µια σύνθετη στρατηγική.
Ενισχύει την αποτελεσµατικότητα δράσης των ενόπλων δυ-
νάµεων και των σωµάτων ασφαλείας, ώστε να έχουµε ένα 
καλό αποτέλεσµα, όπως στην κρίση του Έβρου, όποια και να 
είναι η µορφή των τουρκικών προκλήσεων.
Προχωράει στην ανάπτυξη συνεργασίας µε χώρες που απει-
λούνται ή ενοχλούνται από τη νεο-οθωµανική στρατηγική 
του Ερντογάν, όπως είναι η Γαλλία στην Ε.Ε. και η Αίγυπτος 
εκτός Ε.Ε.
Τέλος, έχει προετοιµάσει µια εντυπωσιακή ευρωπαϊκή δύ-
ναµη οικονοµικής αποτροπής µε τη µορφή πολύ σκληρών κυ-
ρώσεων σε βάρος της Τουρκίας που θα εφαρµόσει η Ε.Ε. σε 
περίπτωση που θιγούν η κυριαρχία µας και τα κυριαρχικά µας 
δικαιώµατα.
Μητσοτάκης, ∆ένδιας και Μεϊµαράκης κάνουν άριστη δου-
λειά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενηµερώνοντας και προετοιµά-
ζοντας αποτελεσµατική άµυνα έναντι των τουρκικών προ-
κλήσεων και του επεκτατισµού. Το κρίσιµο ζήτηµα είναι αν 
ο Ερντογάν θα πάρει το µήνυµα και θα προσαρµοστεί ή θα 
συνεχίσει, για τους δικούς του λόγους, σε λάθος κατεύθυνση, 
δηµιουργώντας περισσότερα προβλήµατα σ’ εµάς και κυρίως 
στην Τουρκία.
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νας, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην άκουγε κάθε μέρα από τα 
πλέον επίσημα χείλη ότι ο ιός μεταδίδεται από τα σταγονίδια 
που εκπνέει ο άνθρωπος, τα οποία πολλαπλασιάζονται όταν φω-
νάζει ή τραγουδάει και τα οποία διακινούνται με εξαιρετική ευ-
κολία στους κλειστούς χώρους και κολλάνε.
Γύρω μας πλέον βλέπουμε σερβιτόρους χωρίς μάσκα να κρατούν 
τα εδέσματα στο χέρι και να μιλούν φωναχτά φυτεύοντας (αό-
ρατα, αλλά υπαρκτά) σάλια στα ποτήρια και στα πιάτα που κρα-
τούν. Είμαστε η χώρα που πληρώνει περιουσίες ολόκληρες για 
να επιτύχουν τα παιδιά της στις Πανελλήνιες. Αφού επιτύχουν 
και όταν με το καλό γίνουν επιστήμονες, απλώς τους φτύνουμε, 
φτύνοντας (κυριολεκτικά πια) στα πρόσωπά μας.
Επιστρέφοντας στους ορισμούς, μπορούμε εύκολα να δούμε ότι 
δεν μας αφορούσαν για δεκαετίες ολόκληρες. Είχαμε διαμορφώ-
σει ένα κράτος στο οποίο δεν χρειαζόταν καμία απολύτως προσαρ-
μογή για να περνάει και να ζει κανείς καλά. Με ένα «χαρτί» απο-
λάμβανε κανείς καλοπληρωμένη θέση σε ένα αχανές Δημόσιο και 
διά νόμου κατοχυρωμένες αποδοχές σε μεγάλο μέρος του ιδιωτι-
κού τομέα. Ας είναι καλά τα «συνδικάτα». Την ώρα που ο κόσμος 
περνάει στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, αυτήν της Πληροφο-
ρικής, η Ελλάδα προοδεύει εισάγοντας «ηλεκτρονική εξουσιοδό-
τηση». Οι μεγαλύτεροι θαυμάζουν το γεγονός αυτό και οι νεότε-
ροι, που τα παίζουν στα δάχτυλα, απλώς μεταναστεύουν. Αλλά επί 
χρόνια δεν χρειαζόταν να ξέρεις υπολογιστή για να γίνεις διευθυ-
ντής στο Δημόσιο, ούτε για να προαχθείς σε μια ιδιωτική δουλειά, 
στην οποία το αφεντικό ήταν αυτοδημιούργητο και «ικανό».
Μια μέρα ανακαλύψαμε(;) ότι η καλή ζωή οφειλόταν στα δα-
νεικά και στη θεσμοθετημένη αναξιοκρατία και διαφθορά. Ο λει-
τουργικός μας αναλφαβητισμός μας οδήγησε να σκεφτόμαστε 
ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Και κάπως έτσι προέκυψε το σκί-
σιμο των μνημονίων και ο τοίχος.
Ο ίδιος αναλφαβητισμός μάς οδηγεί ακόμη σε κραυγές του τύπου 
«πάμε να πάρουμε την Πόλη», ξεχνώντας ότι όταν πήγαμε να κα-
ταλάβουμε την Τουρκία ολόκληρη προέκυψε η Μικρασιατική 
Καταστροφή. Μιλάμε για εκστρατείες χωρίς να αντιλαμβανό-
μαστε ότι πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τις δαπάνες μας και ότι 
πρέπει να υπηρετήσουμε περισσότερο, ενδεχομένως και οι γυ-
ναίκες. Ότι ο πόλεμος συνεπάγεται νεκρούς. Δεν είμαστε ακόμη 
αποφασισμένοι να φοράμε μάσκα στους κλειστούς χώρους, αλλά 
αισιοδοξούμε ότι θα αντέξουμε τις κακουχίες ενός πολέμου. Ε-

Α
ναλφαβητισμός είναι η αδυναμία γραφής και 
ανάγνωσης. Είναι πλήρης όταν συνυπάρχει α-
δυναμία ανάγνωσης και γραφής και μερικός 
όταν υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης, αλλά 
όχι γραφής. Οργανικά αναλφάβητοι θεωρού-
νται αυτοί που δεν διδάχτηκαν ποτέ γραφή 

και ανάγνωση, ενώ λειτουργικά αναλφάβητοι θεωρούνται αυτοί 
που διδάχτηκαν γραφή και ανάγνωση αλλά στη συνέχεια δεν τις 
καλλιέργησαν, με αποτέλεσμα να τις ξεχάσουν. Σε μια πιο διευ-
ρυμένη ανάλυση, λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι η αδυνα-
μία κατανόησης απλών γεγονότων τα οποία αναφέρονται στην 
καθημερινή ζωή (κοινωνική, οικονομική, πολιτική) των ανθρώ-
πων. Αυτή η μορφή αναλφαβητισμού είναι ανεξάρτητη από την 
τυπική μόρφωση και συναντάται σε κάθε κοινωνική ομάδα.
Σημαντική συμβολή στην εμφάνιση του λειτουργικού αναλφα-
βητισμού έχει η πολυπλοκότητα της σύγχρονης ζωής, η μεγάλη 
ταχύτητα με την οποία μεταβάλλονται τα πράγματα γύρω μας, ο 
τεράστιος όγκος των διακινούμενων πληροφοριών, η ραγδαία ε-
ξέλιξη των επιστημών. Ο λειτουργικός αναλφαβητισμός μπορεί 
να είναι αποτέλεσμα και της υψηλής εξειδίκευσης, που παραμε-
λεί τις γενικές γνώσεις, όπως και παρενέργεια της τεχνολογίας, 
η οποία εισάγει ταχύτητες και αυτοματισμούς στην καθημερινό-
τητα. Όλα αυτά οξύνονται και από το μερικότερο, αλλά καθόλου 
αμελητέο, ζήτημα του ψηφιακού αναλφαβητισμού, της ουσιώ-
δους αδυναμίας μεγάλου μέρους (ακόμη και μορφωμένου) του 
πληθυσμού να κατανοήσει πώς λειτουργεί ο υπολογιστής, το δι-
αδίκτυο και συνολικά η ψηφιακή τεχνολογία. Δεν αρκεί να είσαι 
χρήστης ενός συστήματος, χωρίς να έχεις κατανοήσει τη δομή 
και τη φιλοσοφία της λειτουργίας του.
Αν ξεφύγουμε από τους ορισμούς, λειτουργικός αναλφαβητι-
σμός είναι, πέρα από την αδυναμία κατανόησης όσων συμβαί-
νουν γύρω μας, η απόλυτη αδυναμία αξιολόγησης νέων πληρο-
φοριών, η διαφοροποίηση της σκέψης και εντέλει η διαφυγή 
από τις δεισιδαιμονίες, οι οποίες στη σύγχρονη εποχή επέστρε-
ψαν μέσα από τις οθόνες που όλοι χρησιμοποιούμε.
Από το ξέσπασμα της πανδημίας στην Κίνα, διακινήθηκε τερά-
στιος όγκος πληροφοριών σχετικά με το είδος της μόλυνσης, 
τους τρόπους μετάδοσης και την επικινδυνότητά της. Όσοι πα-
ρακολουθούσαν τα διεθνή γνώριζαν ήδη. Από την εμφάνιση της 
μόλυνσης στη χώρα μας, και ειδικά στην περίοδο της καραντί-

ξακολουθούμε να αγνοούμε ότι στον σύγχρονο κόσμο ο πόλεμος 
είναι το τελευταίο μέσο και ότι ο ηρωισμός δεν είναι απαραίτητα 
και εξυπνάδα. Και έχουμε και τη βεβαιότητα ότι ξέρουμε καλά!
Ο λειτουργικός μας αναλφαβητισμός εκφράστηκε και από την κα-
θιέρωση ενός (ακόμη) πασοκικού νεολογισμού: του «κοινωνικού 
αυτοματισμού». Ο όρος αποδίδεται στον κυβερνητικό εκπρόσωπο 
του ΠΑΣΟΚ το 1997, ο οποίος χαρακτήρισε με αυτόν τον τρόπο τις 
αγροτικές κινητοποιήσεις, ως στρεφόμενες κατά των λοιπών κοι-
νωνικών ομάδων. Στην πορεία του χρόνου, ο όρος πήρε ακόμη πιο 
αρνητική χροιά και αποδόθηκε σε κάθε κυβέρνηση η οποία προ-
σπάθησε να θίξει προνόμια και συμφέροντα, μέσω της μομφής ότι 
πρώτα κατασυκοφαντεί μια κοινωνική ομάδα και ύστερα προσπα-
θεί να επιβάλει τα απεχθή μέτρα της εις βάρος της, σε κάποιες πε-
ριπτώσεις στρέφοντας μια άλλη κοινωνική ομάδα εναντίον της. 
Με τέτοια μυαλά βέβαια, ούτε προοδευτικές μεταρρυθμίσεις γί-
νονταν, ούτε ήταν δυνατό να γίνουν. Στην πραγματικότητα, η ε-
πίκληση του κοινωνικού αυτοματισμού σε ένα περιβάλλον λει-
τουργικού αναλφαβητισμού ανθρώπων με «υψηλό επίπεδο» δι-
αβίωσης επέφερε την απόλυτη ακινησία και τη διαιώνιση του 
προβλήματος. Μέχρι τη χρεοκοπία.
Το νομοσχέδιο για τις συναθροίσεις «θίγει το δικαίωμα του συ-
νταξιούχου να διαμαρτυρηθεί για τη μείωση της σύνταξης». Και 
ο εργαζόμενος; Το ασθενοφόρο; Και γιατί ο συνταξιούχος πρέπει 
(ντε και καλά) να διαμαρτυρηθεί; Έχει δίκιο;
«Γιατί μας έκλεισαν μέσα ενώ φέρνουν τουρίστες;» Και πώς θα 
τρώμε χωρίς δουλειά; Μας βλάπτει πολύ η μάσκα;
Γιατί δεν διώχνουμε τους μουσουλμάνους; Και η Θράκη;
«Όλες οι κυβερνήσεις ήταν προδότες» (ο αυτοματισμός από την 
ανάποδη). Και όταν μειωνόταν η θητεία, γιατί πανηγύριζαν όλοι; 
Θα πάμε να πάρουμε την Πόλη;
Απλοϊκά σκεπτόμενοι, με βάση ένα και μοναδικό κάθε φορά κρι-
τήριο, όλοι φαίνεται να έχουν δίκιο. Όταν όμως πρέπει να συν-
δυαστούν αναγκαιότητες, περιορισμοί, συγκεκριμένα μέσα, πολ-
λαπλοί στόχοι, περισσότερες ισορροπίες και να σταθμιστούν 
κίνδυνοι, πιθανά κέρδη και ζημιές, απλά μπλοκάρουμε, μέχρι δει-
σιδαιμονίας. Δεν θέλουμε ζόρισμα!
«Λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι η αδυναμία κατανόησης 
απλών γεγονότων τα οποία αναφέρονται στην καθημερινή ζωή 
(κοινωνική, οικονομική, πολιτική) των ανθρώπων». Τι θεωρείται 
απλό γεγονός σήμερα; Μήπως είναι απλούστερο και πιο λειτουρ-
γικό γι’ αρχή να ακούμε τους ειδικούς;
«Ηλίθιος»: Αυτός που υστερεί νοητικά, που δεν έχει λογική, που 
δεν αρμόζει.
Οι ορισμοί ακουμπούν επικίνδυνα μεταξύ τους. Πρέπει επειγό-
ντως να προσγειωθούμε στο σήμερα και στο αύριο. Γι’ αρχή, να 
σεβαστούμε την επιστημονική κοινότητα και οπωσδήποτε τον δι-
πλανό μας. Με κάθε τρόπο και με οποιοδήποτε κόστος!

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

«Λειτουργικός αναλφαβητισμός 
είναι η αδυναμία κατανόησης απλών 
γεγονότων τα οποία αναφέρονται στην 
καθημερινή ζωή (κοινωνική, οικονομική, 
πολιτική) των ανθρώπων». Τι θεωρείται 
απλό γεγονός σήμερα; Μήπως είναι 
απλούστερο και πιο λειτουργικό γι’ αρχή 
να ακούμε τους ειδικούς;

Λειτουργικός αναλφαβητισμός
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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συνέντευξη

Εδώ και πολλά χρόνια τα κύρια πολιτικά κόμ-
ματα έχουν την ίδια αντίληψη για την τουρκική 
απειλή και τους κινδύνους που δημιουργεί η 
γείτων.

«Η Γερμανία προσπαθεί  
να αποτρέψει κλιμάκωση  

στην ελληνοτουρκική ένταση»

Ε
ίναι η πρώτη φορά ιστορικά που έχουμε τέτοια 
παρέμβαση, επισημαίνει ο αναπληρωτής καθη-
γητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολι-
τικής, βουλευτής της ΝΔ στην Α΄ Αθηνών, Άγ-
γελος Συρίγος, αναφορικά με την παρέμβαση 
της Γερμανίας στην ελληνοτουρκική αντιπαρά-
θεση, όπως εκδηλώθηκε με την τριμερή συ-

νάντηση της προηγουμένης Δευτέρας.
Ο κ. Συρίγος αποδίδει την παρέμβαση στο ότι ενδεχόμενο κλι-
μάκωσης, που δείχνει πιθανό το φθινόπωρο, θα ανατρέψει τους 
σχεδιασμούς της γερμανικής προεδρίας, ενώ τονίζει τον χαρα-
κτηρισμό «λάθος μήνυμα» που το γερμανικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών χρησιμοποίησε για την αναγγελία από την Τουρκία γεω-
τρήσεων νοτίως της Κύπρου.
Παράλληλα, επισημαίνει τον κίνδυνο να δοθεί και στην Τουρκία 
«λάθος μήνυμα» από δηλώσεις, όπως του ύπατου εκπροσώπου 
της Ε.Ε. για την εξωτερική πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος προ-
έβη δύο φορές σε δηλώσεις που «έδειχναν ότι τουλάχιστον δεν 
ήξερε καλά την ορολογία του θέματος».
Ο καθηγητής Συρίγος εκφράζει την άποψη ότι ο συμβολισμός 
της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι τόσο έντονος, 
που βοηθά την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται περί 
«πολιτιστικού τζιχάντ», όπως είπε ο αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.

Πώς κρίνετε συνολικά την αντίδραση της ελληνικής πλευράς 
στην αλλαγή καθεστώτος της Αγίας Σοφίας;
Η ελληνική πλευρά αντέδρασε με οργή και αγανάκτηση στη με-
τατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος. Αντιθέτως, οι υπόλοιπες 
διεθνείς αντιδράσεις θα χαρακτηρίζονταν μάλλον χλιαρές. Αυτό 
ισχύει και για κράτη με πλειοψηφία ορθόδοξου πληθυσμού. Οι 

δυνατότητες να παρεμποδιστεί μια τέτοια κίνηση ήταν πρακτικώς 
ανύπαρκτες. Επρόκειτο περί θέματος που κατ’ αποκλειστικότητα 
μπορούσε να διευθετήσει η Τουρκία. Το διεθνές δίκαιο δεν μπο-
ρούσε να τους εμποδίσει.

Το γεγονός ότι ήταν μία υψηλού συμβολισμού κίνηση για το ε-
σωτερικό της χώρας δυσκολεύει τους ελληνικούς χειρισμούς;
Είναι πολλοί οι συμβολισμοί. Είναι η ακύρωση του διατάγματος 
Κεμάλ κατά συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση που ανα-
φερόταν στη βούληση του Μωάμεθ Β΄ του Πορθητή. Είναι η ε-
πιλογή επαναλειτουργίας της Αγίας Σοφίας σε τέμενος την 24η Ι-
ουλίου, επέτειο της ημέρας υπογραφής της Συνθήκης της Λoζά-
νης. Είναι η συμμετοχή του ίδιου του Ερντογάν ως νέου Πορθητή 
στην προσευχή της συγκεκριμένης ημέρας. Ο Ερντογάν δεν θα 
σταματούσε με τίποτα.

Το ότι με αυτή την απόφαση ακυρώνει ένα άλλο διάταγμα που 
είχε υπογράψει ο ιδρυτής της Τουρκίας έχει μόνο συμβολικό 
χαρακτήρα ή δείχνει και τις πολιτικές του προθέσεις;
Δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει την πρόθεσή του να δείξει ότι 
κατανικά τον κεμαλισμό στο κατεξοχήν συμβολικό μνημείο για 
τους μουσουλμάνους της Τουρκίας. Με αυτόν τον τρόπο αυξά-
νει τη δημοφιλία του μεταξύ των εθνικιστών και των ισλαμιστών 
στη χώρα του. Αυτοπροβάλλεται ως σύμβολο ενότητας του σου-
νιτικού Ισλάμ παγκοσμίως. Εμφανίζεται ως η μεγάλη παγκόσμια 
δύναμη που δεν ζητά τη σύμφωνη γνώμη άλλων κρατών για ε-
σωτερικά της θέματα. Κάνει ό,τι νομίζει εκείνη ότι είναι σωστό, 
χωρίς να δέχεται εντολές.

Αυτό το μήνυμα πώς ελήφθη από τις άλλες πλευρές, δηλαδή 
τη Γερμανία, απ’ όπου είχαμε την παρέμβαση, και την Ε.Ε.;
Παρά τις χλιαρές αντιδράσεις, ο συμβολισμός είναι τόσο έντονος, 
που βοηθά την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει αυτό που είπε ο 
αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος: πρόκειται περί «πολιτιστικής επιθέ-
σεως, πολιτιστικού τζιχάντ».

Η ενόχληση είναι απλώς ενόχληση ή είναι και ανησυχία, αν 
λάβουμε υπόψη την ταχύτητα της αντίδρασης της γερμανικής 

κυβέρνησης;
Η γερμανική κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για την 
Αγία Σοφία. Ανησυχεί περισσότερο για την ένταση στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, που δείχνει ότι θα κορυφωθεί το αμέσως επό-
μενο χρονικό διάστημα.

Μπορεί η γερμανική παρέμβαση να αποτρέψει την ένταση; Διότι 
κάτι πρέπει να προσφέρει και στις δύο πλευρές…
Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Γερμανία ασκεί πιέσεις προς την 
Τουρκία να αποκλιμακώσει την ένταση. Είναι ενδεικτικό το μήνυμα 
του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών μετά την ανακοίνωση 
διεξαγωγής γεωτρήσεων νοτίως της Κύπρου από την Τουρκία 
στα μέσα της εβδομάδας. Η τουρκική απόφαση χαρακτηρίστηκε 
ευθέως ως το «λάθος μήνυμα» που δίνει η τουρκική πλευρά.

Έχετε κάποια ερμηνεία γιατί προσπαθεί να αποτρέψει την ένταση;
Η Γερμανία ανέλαβε την προεδρία της Ε.Ε. για το δεύτερο εξά-
μηνο του 2020. Οι συνθήκες γενικώς δεν είναι ευνοϊκές. Η παν-
δημία έχει αλλάξει τις προτεραιότητες. Παρ’ όλα αυτά, η Γερμα-
νία θέλει κατά τη διάρκεια της προεδρίας της να υπογραφεί μια 
νέα συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας για το μεταναστευτικό που θα αλ-
λάζει τη δήλωση του Μαρτίου 2016. Θέλει επίσης να δει τι θα γίνει 
με τη συμφωνία τελωνειακής ενώσεως Ε.Ε.-Τουρκίας. Αντί γι’ 
αυτά, το Βερολίνο διαπιστώνει ότι με την ταχύτητα που τρέχουν 
τα πράγματα θα έχουμε έντονη κλιμάκωση της ελληνοτουρκικής 
εντάσεως μέσα στο φθινόπωρο με άγνωστη κατάληξη. Είναι το 
τελευταίο πράγμα που θέλει να συμβεί κατά τη διάρκεια της γερ-
μανικής προεδρίας. Εδώ και δύο εβδομάδες, που συνειδητοποί-
ησε την κατεύθυνση προς την οποία κινούνται τα πράγματα, απο-
φάσισε να παρέμβει. Είναι η πρώτη φορά ιστορικά που έχουμε 
τέτοια παρέμβαση. Έως τώρα ήταν οι Αμερικανοί που αναλάμ-
βαναν τέτοιες πρωτοβουλίες.

Ο κ. Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα θα δεχόταν μια πρωτοβουλία του 
ύπατου εκπροσώπου Μπορέλ, αρκεί να ήταν εντός των Συμπε-
ρασμάτων του Συμβουλίου. Θα μπορούσε να είναι και εκτός;
Δεν γνωρίζω τη σχετική δήλωση του κ. Δένδια. Ξέρω όμως ότι 
ο κ. Μπορέλ προέβη δύο φορές σε δηλώσεις που έδειχναν ότι 
τουλάχιστον δεν ήξερε καλά την ορολογία του θέματος. Χρειά-
ζεται μεγάλη προσοχή να μη δοθεί το λάθος μήνυμα στην τουρ-
κική πλευρά.

Λέγεται στην Ελλάδα ότι η κοινή πολιτική στο θέμα των ελλη-
νοτουρκικών σχέσεων εμποδίζεται από την όξυνση στις εσω-
τερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Η Τουρκία έχει αποφασίσει να κλιμακώσει έως το φθινόπωρο. 
Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με τις ελληνι-
κές εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Μπορεί να υπάρξει κοινή πολιτική παρά τις εντάσεις;
Θεωρώ ότι εδώ και πολλά χρόνια τα κύρια πολιτικά κόμματα 
έχουν την ίδια αντίληψη για την τουρκική απειλή και τους κινδύ-
νους που δημιουργεί η γείτων.

Άγγελος  
Συρίγος, 

 αν. καθηγητής  
Διεθνούς Δικαίου 

 & Εξωτερικής  
Πολιτικής,  
βουλευτής  

ΝΔ  ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ



Α
ν μετά το πόρισμα της πλει-
οψηφίας της προκαταρκτι-
κής επιτροπής της Βουλής 
ο Δημήτρης Παπαγγελό-
πουλος έβλεπε τα μέσα ε-
νημέρωσης του κόμματος 
του οποίου την κυβέρνηση 

υπηρέτησε επί 4,5 χρόνια, θα κατέληγε στο βέ-
βαιο συμπέρασμα ότι μάλλον δεν πρέπει να ελπί-
ζει σε πολλή υποστήριξη από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριος στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αποδόμηση 
της πρότασης της ΝΔ και όχι η υπεράσπιση του 
πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης των 
κυβερνήσεων Τσίπρα.
Η πλέον φιλική στο πρόσωπό του δήλωση θα 
μπορούσε να θεωρήσει ότι ήταν η αναφορά της 
βουλευτού της Β΄ Θεσσαλονίκης και μέλους της 
Επιτροπής Δώρας Αυγέρη.
«Στο σκαμνί θα καθίσουν πρώην υπουργούς που 
έκαναν τη δουλειά τους και τη δημοσιογραφία, 
που προσπάθησε να φέρει την αλήθεια στο προ-
σκήνιο» είπε μιλώντας στο «Κόκκινο» της Θεσσα-
λονίκης η κ. Αυγέρη, χωρίς όμως καν να αναφέρει 
το όνομα του κ. Παπαγγελόπουλου, με αποτέλε-
σμα κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ να αμφισβητούν αν με 
τον όρο «πρώην υπουργοί» εννοείται ο κ. Παπαγ-
γελόπουλος ή συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν και ο 
κ. Παπαγγελόπουλος.
Η πολιτική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει α-
ποστάσεις από τον κ. Παπαγγελόπουλο κατέστη 
σαφής τόσο από το πόρισμα όσο και από τα άρθρα 
της «Αυγής», αλλά και από το γεγονός ότι ο Παύ-
λος Πολάκης απέφυγε συστηματικά να πάρει ο-
ποιαδήποτε θέση υποστήριξης του πρώην ανα-
πληρωτή υπουργού.
Στο μεταξύ, ο κ. Πολάκης είχε εμφανιστεί να 
συντρώγει σε ταβέρνα με τον αστυνομικό που 
κατηγορείται για απελευθέρωση κρατουμέ-

νου, ενώ είχε καταγγείλει τον Μηταράκη για 
διασπάθιση εκατομμυρίων στο ΚΕΕΛΠΝΟ και 
είχε θυμηθεί ότι ο πατέρας του Μητσοτάκη 
έριξε τον Γεώργιο Παπανδρέου μία μέρα του Ι-
ουλίου του 1965.
Ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει για τον κ. 
Παπαγγελόπουλο στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ είναι 
ότι την ερώτηση της κ. Αυγέρη, η οποία επικα-
λέστηκε δημοσίευμα του tvxs.gr σύμφωνα με το 
οποίο τρεις βουλευτές της κυβερνητικής πλειο-
ψηφίας, που μάλιστα μετέχουν και στη σύνθεση 
της προανακριτικής επιτροπής, φέρεται να έχουν 
ιδιαίτερα σοβαρές εμπλοκές και ποινικές εκκρε-
μότητες με τη Δικαιοσύνη, υπέγραψαν μόνο 22 
βουλευτές του κόμματος, ανάμεσα στους οποίους 
ο κ. Πολάκης και ο κ. Παππάς.
Αντίστοιχα, την ερώτηση για την «εξαίρεση ποικι-
λιών και αποκλίσεις στα καθοριζόμενα ποσά ενί-
σχυσης ανά ποικιλία σταφυλιών» υπέγραψαν 23 
και την ερώτηση για «κομματικές τοποθετήσεις 
προϊσταμένων στα καταστήματα κράτησης» οι δι-
πλάσιοι.

Δίωξη Τουλουπάκη
Και ίσως ακόμη πιο ενδεικτικό για τον κ. Πα-
παγγελόπουλο είναι το πόρισμα της ΝΔ για την 
περίπτωσή του, σχολίασε ο εισηγητής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην επιτροπή, Σπύρος Λάππας (ο τρίτος 

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Προκαταρκτική, 
Θ. Ξανθόπουλος, μίλησε στην Ολομέλεια για τα 
«αδιαφανή κριτήρια χρηματοδότησης των καλ-
λιτεχνών»), ενώ τη δίωξη της κ. Τουλουπάκη το 
Γραφείο Τύπου του κόμματος, στην ανακοίνωση 
του οποίου πλέκεται το εγκώμιο της εισαγγελέως, 
ενώ σε ό,τι αφορά τον πρώην αναπληρωτή υ-
πουργό διευκρινίζεται απλώς ότι δεν βρέθηκε κα-
νένα στοιχείο σε βάρος του για τη «δήθεν σκευω-
ρία Novartis».
«H Προανακριτική κατέληξε σε φιάσκο, αφού δεν 
βρήκε κανένα στοιχείο εναντίον του κ. Παπαγγε-
λόπουλου για τη δήθεν σκευωρία Novartis» α-
νέφερε η ανακοίνωση, στην οποία καταλογίζεται 
στον υπουργό Ανάπτυξης η προαναγγελία της δί-
ωξης Τουλουπάκη, καθώς, όπως σημειώνεται, «η 
πολλάκις προαναγγελθείσα από τον κ. Γεωργιάδη 
δίωξη της κ. Τουλουπάκη πλέον ασκήθηκε».
Νομικοί κύκλοι σχολίαζαν ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θεω-
ρεί αυτό προαναγγελία δίωξης, πώς θα χαρακτή-
ριζε τη δήλωση Παπαγγελόπουλου έξω από το 
Μέγαρο Μαξίμου, ότι η Novartis ήταν «το μεγα-
λύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κρά-
τους».
Πάντως, σε μια περίεργη καραμπόλα, για την 
οποία ακούστηκαν πολλές ερμηνείες, το Γρα-
φείο Τύπου του κόμματος ανέδειξε με καθυστέ-
ρηση δύο ημερών τη δήλωση του κ. Παππά με την 

οποία ζήτησε «να έρθει η έκθεση Πισσαρίδη στη 
Βουλή» και χρειάστηκε μία ημέρα για να στείλει 
ως ανακοίνωση το αίτημα 37 βουλευτών του κόμ-
ματος, μετά από πρωτοβουλία του κ. Παππά, για 
την «κατάθεση του ενδιάμεσου πορίσματος της ε-
πιτροπής Πισσαρίδη», που είχε υπογράψει αλλά 
δεν είχε αναδείξει ο κ. Πολάκης, ο οποίος μετά 
τη συνεστίαση της ονομαστικής του εορτής απο-
φεύγει να αναφερθεί στον πρώην υπουργό Ψηφι-
ακής Πολιτικής.

Από την Πάτρα στον Πύργο
Το μήνυμα που έχει πάρει ο κ. Παππάς είναι ότι 
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγουν να σχολι-
άσουν την υπόθεση Καλογρίτσα, διότι δεν ξέρουν 
τις ουρές που έχει ακόμη. Μάλιστα, ο πρώην υ-
πουργός Υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος 
σχετίζεται με τον τεμαχισμό του έργου για την κα-
τασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος, 
που δεν κατασκευάστηκε εξαιτίας της αδυναμίας 
του κ. Καλογρίτσα να ανταποκριθεί στις τέσσερις 
εργολαβίες που είχε αναλάβει, είπε ότι «ο κ. Κα-
λογρίτσας έχει μια επιχειρηματική διένεξη και ε-
πικαλέστηκε μέσω του συνηγόρου του, Ανδρέα 
Λοβέρδου, διάφορα, τα οποία μένει να αποδει-
χθούν». Η επιλογή του να μη δηλώνει βέβαιος ότι 
οι ισχυρισμοί Καλογρίτσα δεν θα αποδειχθούν ε-
πισημάνθηκε και συνδυάστηκε με τη δήλωσή του 
τον Φεβρουάριο του 2019 στη Βουλή, σύμφωνα 
με την οποία ο εργολάβος «ζήτησε πιστοληπτική 
ικανότητα και την έφερε από την Τράπεζα Αττι-
κής».
Παρ’ όλα αυτά, όταν την προηγούμενη Κυριακή 
ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στη «Βραδυνή» 
σχετικά με τον κ. Καλογρίτσα, υπενθύμισε ότι 
αυτός έστειλε τις καταγγελίες για τον αυτοκινητό-
δρομο Πάτρας-Πύργου στον εισαγγελέα και αρ-
χειοθετήθηκαν.
«Ευνοήθηκε ο κ. Καλογρίτσας από την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ σε κάτι; Μάλλον το αντίθετο συ-
νέβη» είπε την προηγούμενη Κυριακή.
Αυτή η δήλωση του κ. Σπίρτζη ήταν και η μονα-
δική στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκρι-
μένο ζήτημα μετά τις 12 Ιουλίου, που δημοσιεύ-
τηκε το θέμα με τις επαφές του κ. Παππά στην 
Κύπρο, γεγονός που ερμηνεύεται ως επιφύλαξη 
για το τι ακόμη μένει να αποκαλυφθεί, ειδικά σε 
ό,τι αφορά την εμπλοκή του παλαιού συμμαθητή 
και φίλου του κ. Παππά, Μανώλη Πετσίτη, τον 
οποίο ήξεραν πολλοί βουλευτές και στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ.
Πάντως, το σενάριο που διακίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ 
στην έναρξη των αποκαλύψεων, ότι για τον κ. Κα-
λογρίτσα πρέπει να απαντήσει η ΝΔ, διότι ο κ. 
Καλογρίτσας ήταν συνεταίρος με τον υπουργό Ε-
σωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, αποσύρθηκε με 
εξαιρετική ταχύτητα και δεν αναφέρθηκε ποτέ 
ξανά.
Όπως και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην 
πρωθυπουργός απέφυγε να επαναλάβει αυτό που 
είχε πει στις 26 Ιουνίου στην Κεντρική Επιτροπή 
Ανασυγκρότησης, ότι ο ίδιος είναι ο στόχος, και 
να προκαλέσει τον πρωθυπουργό να τον παρα-
πέμψει – παρά την ευθεία αναφορά του πορί-
σματος στο όνομά του και τη δήλωση του κυβερ-
νητικού εκπροσώπου ότι όταν το θέμα των απο-
καλύψεων για τις δραστηριότητες του κ. Παππά 
«φτάσει κάποια στιγμή στη Βουλή, θα τοποθετη-
θούμε για τις περαιτέρω ενέργειες που μπορεί να 
χρειάζονται».

Παρά την ευθεία αναφορά του πορίσματος στο 
όνομά του, ο πρώην πρωθυπουργός απέφυγε 
να επαναλάβει ότι αυτός είναι ο στόχος και να 
προκαλέσει τον πρωθυπουργό να τον παραπέμψει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ 
ΤΟ «ΣΧΈΔΙΟ ΜΙΜΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΠΑ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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Η πράσινη μετάβαση οργανώνεται σε επίπεδο Ε.Ε. και 
είναι μέρος της στρατηγικής της βιώσιμης ανάπτυξης 
που έχει υιοθετηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και φυσικά 
την Ε.Ε.

Ατζέντα 2030
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών του 2015 για τη λεγόμενη Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable 
Development Goals – SDGs) έδωσαν μια νέα ορμή σε ευ-
ρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο στην επιδίωξη της βιώσι-
μης ανάπτυξης.
Η Ε.Ε. έχει δημιουργήσει ένα προωθημένο σύστημα παρα-
κολούθησης, το οποίο στηρίζεται στους 17 Στόχους για τη Βι-
ώσιμη Ανάπτυξη και σε 99 σχετικούς δείκτες. Τριάντα επτά 
από αυτούς τους δείκτες είναι πολυδιάστατοι και σχετίζονται 
με περισσότερους στόχους.
Οι 17 Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που προσδιορίστηκαν από 
τον ΟΗΕ και παρακολουθούνται και προωθούνται από την Ε.Ε. 
είναι:
1. Όχι στη φτώχεια
2. Εξάλειψη της πείνας
3. Καλή υγεία και ευεξία
4. Ποιοτική εκπαίδευση
5. Ισότητα των φύλων
6. Καθαρό νερό και συνθήκες υγιεινής
7. Οικονομικά προσβάσιμη και καθαρή ενέργεια
8. Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη
9. Καινοτομία της βιομηχανίας και υποδομή
10. Περιορισμός των ανισοτήτων
11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
12. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
13. Δράση για το κλίμα
14. Η ζωή κάτω από το νερό
15. Η ζωή στη γη
16. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί
17. Συμπράξεις για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης

Μεγάλες αλλαγές
Κατά την άποψή μου, υπάρχουν πέντε βασικοί λόγοι που εξηγούν 
την έμφαση που δίνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ε.Ε., γεγονός 
που δεσμεύει και την Ελλάδα.
Πρώτον, στην Ε.Ε. αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την οικονομική κρίση 
που κορυφώθηκε το 2012. Παρ’ όλα αυτά, έχουμε μείνει πίσω σε 
πολλά κοινωνικά θέματα και πρέπει να αυξήσουμε τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις στη βασική υποδομή και στην προετοιμασία 
του μέλλοντος. Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν πλέον 
βασική προτεραιότητα και αυτό εξηγεί την πολύ καλή δουλειά της 
Eurostat στην παρακολούθηση των σχετικών δεικτών. Στην Ε.Ε. 
έχουμε αυστηρούς κανόνες που αφορούν την οικονομική πολιτική 
και μεθόδους να παρεμβαίνουμε για να γίνονται σεβαστοί. Έχουμε 
φτάσει σε ένα σημείο όπου το λεγόμενο ευρωπαϊκό εξάμηνο –μία 
μέθοδος οικονομικού συντονισμού και προσαρμογής που πρωτο-
εφαρμόστηκε το 2010– πρέπει τώρα να συμπληρωθεί από ανάλογη 
μέθοδο συντονισμού και προσαρμογής για την επίτευξη των Στόχων 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Δεύτερον, το πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον έχει αλλάξει στην Ε.Ε. 
σε όφελος μιας διαφορετικής αντίληψης, που προωθεί την ανάπτυξη 
στη βάση των Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Τρίτον, η Ε.Ε. είναι αποφασισμένη να ηγηθεί με το παράδειγμά της. 
Ο πρόεδρος Τραμπ περιορίζει τον ρόλο των ΗΠΑ στο πολυμερές 
σύστημα διεθνούς συνεργασίας που δημιουργήθηκε κατά τη με-
ταπολεμική περίοδο. Αρνείται να συνεργαστεί στην εφαρμογή της 
συμφωνίας των Παρισίων για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής.
Η Ε.Ε. δεν έχει την πολιτική επιρροή ούτε τις στρατιωτικές δυνατό-
τητες για να καλύψει το κενό που αφήνει η απόσυρση των ΗΠΑ από 
διάφορες περιοχές του κόσμου, στρατηγικής σημασίας. Έχει όμως 
τα μέσα και την πολιτική βούληση να ηγηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο 
στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Τέταρτον, η Ελλάδα δεν τα πηγαίνει πολύ καλά στην επίτευξη των πε-
ρισσότερων Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Υπάρχει όμως η θέληση 
να μετατρέψουμε τα αδύνατα σημεία μας σε πρόσθετες ευκαιρίες.
Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στην Ε.Ε. και αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό οικονομικό μειονέ-
κτημα. Το υψηλό κόστος έχει σχέση με την εξάρτηση από τον λιγνίτη, 
την υποχρεωτική αγορά δικαιωμάτων ρύπων, που ακριβαίνουν με 

το πέρασμα του χρόνου, και την ελλιπή διασυνδεσιμότητα.
Πέμπτον, η κρίση που συνδέεται με την πανδημία οδήγησε σε 
δύο βασικά συμπεράσματα που προετοιμάζουν μια επιταχυνό-
μενη και μεγάλης κλίμακας πράσινη μετάβαση. Η επιστημονική 
κοινότητα συνδέει τις πανδημίες με τη συστηματική υποβάθμιση 
έως καταστροφή του περιβάλλοντος. Η εξασφάλιση πρόσθετων 
πόρων για την οργάνωση της ανάκαμψης μέσω του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Ανάκαμψης από το 2021 δημιουργεί νέες δυνατό-
τητες για τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης, αλλά κάνει 
και πιο συγκεκριμένες και αυστηρές τις προϋποθέσεις εκταμίευ-
σης των κονδυλίων.

Ευκαιρίες και προκλήσεις
Η νέα κατάσταση που δημιουργείται σε ό,τι αφορά την πράσινη 
μετάβαση και τη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργεί 
μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και σοβαρές προκλήσεις για την Ελλάδα.
Έχοντας στη διάθεσή μας επιπλέον 22 δισ. ευρώ σε δωρεάν οι-
κονομικές ενισχύσεις και 9 δισ. ευρώ σε δάνεια με προνομια-
κούς όρους για την περίοδο 2021-2024, μπορούμε να χρηματο-
δοτήσουμε επενδυτικά σχέδια που θα αλλάξουν, κυριολεκτικά, 
την εικόνα της ελληνικής οικονομίας.
Στην Ε.Ε. έχουν αντιληφθεί ότι η ελληνική οικονομία αντιμετωπί-
ζει τα μεγαλύτερα διαρθρωτικά προβλήματα σε συνθήκες παν-
δημίας και πρέπει να ενισχυθεί με κάθε τρόπο. Για να επιτύχουμε 
στην πράσινη μετάβαση πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ακόλου-
θες προκλήσεις.
Δεν πρέπει να χάσουμε τον έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρι-
σης, ιδιαίτερα στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό. Μια τέτοια αρνη-
τική εξέλιξη θα εμπόδιζε την καλή συνεννόηση με τους εταίρους 
και θα μετέτρεπε την επενδυτική στρατηγική που έχουμε ανάγκη 
σε μία ακόμη προβληματική τρέχουσα διαχείριση εκκρεμοτήτων 
και ελλειμμάτων.
Πρέπει να έχουμε σωστή στόχευση στα επενδυτικά προγράμμα-
τα, γιατί, παρά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και τα κονδύ-
λια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, το επενδυτικό μας 
έλλειμμα είναι τεράστιο. Είχε υπολογιστεί στα 100 δισ. σε βάθος 
πενταετίας, ενώ εκτιμάται ότι η πανδημία θα εξαφανίσει επενδύ-
σεις 15 δισ.
Οι στρατηγικές επιλογές μας πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Στροφή 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) με όλα τα οικονομικά, 
επενδυτικά μέσα και σοβαρό ξεκίνημα στην ηλεκτροκίνηση με 
αποκλειστικά ηλεκτροκίνητα λεωφορεία και ταξί σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη.
Τα γνωστά γραφειοκρατικά εμπόδια και η παραδοσιακή έλλειψη 
συνεννόησης –όπως, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα αιολικά 
πάρκα– πρέπει να ξεπεραστούν σε χρόνο ρεκόρ.
Τέλος, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να περιμένουμε τη γενική 
βελτίωση του δημοσιονομικού, επενδυτικού περιβάλλοντος, που 
λόγω της πανδημίας θα αργήσει δυο-τρία χρόνια, αλλά να προ-
χωρήσουμε σε ειδικές κλαδικές λύσεις και κίνητρα στα πλαίσια 
της πράσινης μετάβασης.
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Να μην περιμένουμε τη 
βελτίωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος σε δυο-
τρία χρόνια αλλά να πάμε 
σε στοχευμένες κλαδικές 
λύσεις.

Ü

Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργεί νέες 
ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις.



∆ΕΗ: Κράτα την ενέργειά σου
για τις διακοπές, όχι για τις δουλειές!

Με νέο διευρυμένο ωράριο από
τις 07:30 το πρωί ως τις 20:00
το βράδυ, κάνεις τις δουλειές σου
όποτε θες εσύ.

Προτιμάς να πηγαίνεις για τις δουλειές 
σου πρωί-πρωί ή όταν έχει πέσει ο ήλιος; 
Ό,τι κι αν προτιμάς, η ∆ΕΗ είναι εκεί για 
σένα, πρωί βράδυ!

Τώρα, σε τρία καταστήματα ∆ΕΗ ισχύει νέο 
διευρυμένο ωράριο από τις 07:30 μέχρι τις 
20:00. Πού είναι αυτά; Στην Αθήνα, στην 
Αριστείδου 5-7 και στην Ομόνοια, Αγίου 
Κωνσταντίνου 11 και στη Θεσσαλονίκη, 
στην Τσιμισκή 136. Κάνε το πρόγραμμά σου 
και πήγαινε.

Ραντεβού στη ∆ΕΗ;  Έκλεισε!

Ήδη από τον Ιούνιο, η ∆ΕΗ έχει λανσάρει 
και εφαρμόζει και ηλεκτρονικό και τηλε-
φωνικό ραντεβού.

Αυτό σημαίνει ότι κλείνεις ραντεβού με δύο 
τρόπους. Είτε μπαίνοντας στο dei.gr, είτε με 
ένα τηλεφώνημα στο 11770. Και στις δύο 
περιπτώσεις, κλείνεις ραντεβού για να πας 
σε ένα από τα τρία παραπάνω καταστήματα 
∆ΕΗ, συγκεκριμένη μέρα και ώρα, από τη 
∆ευτέρα μέχρι την Παρασκευή, από τις 08:00 
μέχρι τις 19:30. Πιο βολικό δεν γίνεται!

Κι αν σου τύχει κάτι, όλα καλά. Ακύρωσε το 
ραντεβού με τον ίδιο τρόπο που το έκλεισες, 
ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Έτσι κι αλλιώς 
δεν χάνεται, γίνεται αμέσως διαθέσιμο για 
τον επόμενο.

Η ∆ΕΗ, με τις νέες
της υπηρεσίες, που
σου προσφέρουν τη δυνατότητα
να κάνεις τις δουλειές σου
πιο εύκολα από ποτέ, σου δίνει
όλη την ενέργεια που
χρειάζεσαι για να περάσεις
ένα καλό καλοκαίρι!

24ωρη εξυπηρέτηση από
την «Αυτόματη Ψηφιακή Βοηθό
της ∆ΕΗ».

Η Αυτόματη Ψηφιακή Βοηθός της ∆ΕΗ 
θα απαντήσει στις ερωτήσεις σου άμεσα, 
ό,τι ώρα κι αν τη ρωτήσεις κάτι, όλο το 
24ωρο. Αυτά είναι.

Για να μην την ψάχνεις από δω κι από κει, 
είναι διαθέσιμη μέσω της σελίδας της ∆ΕΗ 
www.dei.gr, στο Facebook, @DEHGreece και 
μέσω της εφαρμογής messenger στο ∆ΕΗ 
Chatbot.

Καλό καλοκαίρι, με όλη την ενέργεια που 
χρειάζεσαι για να το ζήσεις στο φουλ!
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Τ
ην προειδοποίηση ότι οι εξορύξεις υδρο-
γονανθράκων θα µετατραπούν σε ζηµι-
ογόνα κεφάλαια πριν κάνουν απόσβεση 
και θα κοστίσουν δισεκατοµµύρια ευρώ, 
όπως ακριβώς συµβαίνει σήµερα µε τη 
λιγνιτική µονάδα Πτολεµαΐδα 5, απευθύ-
νει στη συνέντευξή του στην F.S. o γενι-
κός διευθυντής του WWF Ελλάς, ∆ηµή-

τρης Καραβέλλας.
Ο κ. Καραβέλλας διαβεβαιώνει ότι το WWF σε ευρωπαϊ-
κό, εθνικό και τοπικό επίπεδο εργάζεται ώστε η µετάβα-
ση να είναι δίκαιη για τις τοπικές κοινωνίες της ∆υτικής 
Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, που αποτέλεσαν για 
δεκαετίες τον τροφοδότη ενέργειας της χώρας, και επα-
ναλαµβάνει ότι για να µηδενιστούν οι εκποµπές αερίων 
του θερµοκηπίου η χώρα πρέπει να στραφεί «σε ΑΠΕ, και 
µάλιστα σε ποσοστό 100%».
Ο κ. Καραβέλλας χαρακτηρίζει τραγική τη διαχείριση των 
απορριµµάτων στη χώρα µας και προβλέπει ότι το κυβερ-
νητικό σχέδιο θα είναι µια χαµηλή πτήση.

Η δέσµευση της κυβέρνησης για µετάβαση στη µετα-λι-
γνίτη εποχή, την οποία επικροτήσατε, εγείρει επιφυλά-
ξεις. Θεωρείτε κάποιες από αυτές βάσιµες ή θέλουν να 
προκαλέσουν καθυστερήσεις;
Το πρόβληµα δεν είναι ότι η ηµεροµηνία απεξάρτησης 
από τον λιγνίτη ορίστηκε πολύ νωρίς, αλλά ότι η απόφαση 
γι’ αυτή την απεξάρτηση ελήφθη πολύ αργά. Οι επιφυλά-
ξεις σχετίζονται κυρίως µε την αρχική απουσία ύπαρξης 
σχεδίου, πριν την ανακοίνωση (υπό διαµόρφωση πλέον), 
γεγονός που αιφνιδίασε πολλούς. Ως WWF είχαµε εδώ και 
πολλά χρόνια τεκµηριώσει προς την πολιτική ηγεσία και 
τη ∆ΕΗ ότι η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή καθίσταται ζη-
µιογόνα για την Επιχείρηση, ειδικά από το 2018 κι έπειτα, 
µε την απότοµη αύξηση των τιµών των ρύπων, κάτι που 
η ίδια η διοίκηση της ∆ΕΗ έχει παραδεχτεί και δηµοσίως. 
Άλλωστε, παρά το φιλόδοξο χρονοδιάγραµµα απολιγνιτο-
ποίησης (2023 για τις υφιστάµενες µονάδες, 2028 για την 
υπό κατασκευή µονάδα), η παραγωγή από λιγνίτη έχει ήδη 
µειωθεί σηµαντικά, πολύ απλά γιατί δεν είναι πλέον αντα-
γωνιστική σε επίπεδο κόστους. Αυτό αποδεικνύεται και 
από τα τελευταία στοιχεία, καθώς στις 8 Ιουνίου ο λιγνίτης 
είχε µηδενική συµµετοχή στο σύστηµα για πρώτη φορά 
εδώ και 60 χρόνια. Για εµάς, λοιπόν, αυτή τη στιγµή η προ-
τεραιότητα είναι η µετάβαση να είναι δίκαιη για τις τοπικές 
κοινωνίες της ∆υτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, 
που αποτέλεσαν για δεκαετίες τον τροφοδότη ενέργειας 
της χώρας, και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόµαστε 
σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Πώς αντιµετωπίζετε τις κυρίως αισθητικού χαρακτή-
ρα επιφυλάξεις για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
(ΑΠΕ), κυρίως τις αιολικές;
Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουµε ότι οι αντιδράσεις δεν είναι 
µόνο αισθητικού χαρακτήρα. Αφορούν και τις επιπτώσεις 
στο τοπίο, στο φυσικό περιβάλλον, στη βιοποικιλότητα. 
Αφορούν επίσης το πώς προχωρούν τα έργα, συχνά µε 

ελλιπή τοπική διαβούλευση και προβληµατικές µελέτες. Ορι-
σµένες από αυτές τις αντιδράσεις είναι απολύτως βάσιµες 
(βλ. για παράδειγµα την επένδυση στις µικρές νησίδες του 
Αιγαίου), ενώ άλλες είναι αβάσιµες ή στηρίζονται σε υπο-
κειµενικά κριτήρια. Όµως η πραγµατικότητα είναι µία: για να 
µηδενίσουµε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου πρέπει 
να στραφούµε σε ΑΠΕ, και µάλιστα σε ποσοστό 100%. Η ανά-
πτυξη των µονάδων ΑΠΕ οφείλει να είναι οικολογικά υπο-
δειγµατική, τόσο σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση όσο και την 
αδειοδοτική διαδικασία, και αυτό πρέπει να διεκδικήσουµε. 
Επίσης, οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο 
στην ενεργειακή µετάβαση ως παραγωγοί καθαρής ενέργει-
ας, ως απευθείας ωφελούµενοι από την ανάπτυξη των ΑΠΕ 
και ως ουσιαστικοί εταίροι στην ανάπτυξη των έργων.

Υπάρχει η προσδοκία ότι το Ταµείο Ανάκαµψης θα ενισχύ-
σει και θα διευκολύνει τη µετάβαση. Τι νοµίζετε ότι πρέπει 

να προβλεφθεί για τη χρήση των πόρων;
Η αναθεωρηµένη πρόταση της Ε.Ε. αυξάνει τη χρηµατο-
δότηση του Ταµείου ∆ίκαιης Μετάβασης (Τ∆Μ) στα 40 δισ. 
ευρώ. Το Τ∆Μ αποτελεί έναν εκ των τριών πυλώνων του 
Μηχανισµού ∆ίκαιης Μετάβασης, µε βασική στόχευση την 
παροχή στήριξης στις πληττόµενες περιοχές της Ε.Ε. λόγω 
της µετάβασης σε µια κλιµατικά ουδέτερη οικονοµία το 
αργότερο το 2050. Το Τ∆Μ δεν είναι –και δεν πρέπει να 
είναι– ένας µηχανισµός χρηµατοδότησης της αντικατάστα-
σης ενός ορυκτού καυσίµου από ένα άλλο για τις περιοχές 
που αποµακρύνονται από τη χρήση λιγνίτη. Η ενεργειακή 
µετάβαση πρέπει να στηριχτεί στις ΑΠΕ, στην ενεργειακή 
αποδοτικότητα, στην κυκλική οικονοµία, στην προστασία 
της βιοποικιλότητας, στην αλλαγή του µεταφορικού µοντέ-
λου και εντέλει στην αειφορία.

Έχετε ταχθεί κατά των εξορύξεων στις θαλάσσιες περιο-
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Για εµάς αυτή τη στιγµή η προτεραιότητα είναι η µετάβαση να είναι δί-
καιη για τις τοπικές κοινωνίες της ∆υτικής Μακεδονίας και της Μεγα-
λόπολης, που αποτέλεσαν για δεκαετίες τον τροφοδότη ενέργειας της 
χώρας.

Ü

«Οι θαλάσσιες και χερσαίες εξορύξεις 
υπονοµεύουν το εθνικό συµφέρον»

ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

∆ηµήτρης 
Καραβέλλας, 

γενικός διευθυντής 
του WWF 

Ελλάς



ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πρωταγωνιστεί για περισσότερα από 20 χρόνια στην παραγωγή 
καθαρής ενέργειας, υλοποιώντας παράλληλα πρωτοποριακά έργα περιβάλλοντος, που 
συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Διαθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος άνω των 1.800 MW, αποτελεί 
τον μεγαλύτερο επενδυτή στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, 
αλλά και τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία του κλάδου διεθνώς, με σημαντική παρουσία 
στις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Έχοντας επενδύσει μέχρι σήμερα περίπου 2 δις ευρώ, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει 
να αναπτύσσεται δυναμικά με νέες επενδύσεις άνω του 1,7 δις ευρώ και στόχο τα 2800 MW 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προς όφελος της χώρας, των εκατοντάδων εργαζόμενων και συνεργατών μας και των 
χιλιάδων μετόχων που μας εμπιστεύονται.

Έργα Αιολικής Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά  Έργα

Υδροηλεκτρικά  Έργα Έργα Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων & Βιοαερίου

Αιολικό Πάρκο νησίδας «Αγίου Γεωργίου»
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χές. Όμως το συγκεκριμένο θέμα αποκτά και διαστάσεις 
εθνικής κυριαρχίας. Δεν είναι λεπτή η ισορροπία;
Τα θέματα εθνικής κυριαρχίας είναι άμεσα συνυφασμένα 
με το εθνικό μας συμφέρον. Οι θαλάσσιες (και χερσαίες) 
εξορύξεις όχι απλά δεν υπηρετούν αυτό το συμφέρον, 
αντίθετα το υπονομεύουν. Εθνικά συμφέρον για την Ελλά-
δα είναι ζωντανά οικοσυστήματα, καθαρές θάλασσες και 
μια υγιής οικονομία που προσελκύει σύγχρονες επενδύ-
σεις με προστιθέμενη αξία, όχι η εμμονή σε μια βρόμικη 
βιομηχανία που βρίσκεται στη δύση της, με αντάλλαγμα 
ένα αμφίβολο οικονομικό ή γεωπολιτικό όφελος. Ως ευ-
ρωπαϊκό κράτος έχουμε δεσμευτεί να πρωτοστατήσουμε 
στην προσπάθεια για την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης 
και να μεταβούμε σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου 
άνθρακα έως το 2050. Σε αυτή τη μετάβαση οι εξορύξεις 
υδρογονανθράκων θα μετατραπούν σε ζημιογόνα κεφά-
λαια πριν κάνουν απόσβεση και θα κοστίσουν δισεκα-
τομμύρια ευρώ, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα με τη 
λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5.

Πόσο χρήσιμα είναι προγράμματα όπως το «Εξοικονο-
μώ»;
Η ενεργειακή εξοικονόμηση είναι βασική προτεραιότητα 
στην κατεύθυνση της επίτευξης της κλιματικής ουδετερό-
τητας, καθώς τα κτίρια ευθύνονται περίπου για το 40% των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Προγράμματα όπως 
το «Εξοικονομώ» κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, 
αλλά το βασικό σημείο κριτικής τους αποτελεί ο αποσπα-
σματικός τους χαρακτήρας και η περιορισμένη τους εμ-
βέλεια. Τα προγράμματα αυτά αφορούν κατά κανόνα λί-
γες δεκάδες χιλιάδες κατοικίες, όταν αυτή τη στιγμή στην 
Ελλάδα υπάρχουν περίπου 4,5 εκατομμύρια κατοικίες με 
μηδενική ή τελείως ανεπαρκή θερμομόνωση. Η ενεργει-
ακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος (κατοικιών, 
επιχειρήσεων και ευρύτερου δημόσιου τομέα) και η αύ-
ξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι θεμελιώδη 
συστατικά της ενεργειακής μετάβασης και ένα από τα κα-
λύτερα εργαλεία που διαθέτει η χώρα μας για να μειώσει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να τονώσει την 
οικονομία μέσα στην πανδημία: τονώνει τη βιομηχανική 
παραγωγή, δημιουργεί θέσεις εργασίας σε μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την επικράτεια και ενι-
σχύει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, μειώνοντας ταυτό-
χρονα της εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα καύσιμα 
και την ενεργειακή φτώχεια.

Θα εξετάζατε την πρόταση τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία 
να γίνουν χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων;
Με μια λέξη, όχι. Τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία πρέπει να 
αποκατασταθούν και να αποδοθούν στην τοπική κοινω-
νία, ώστε έπειτα να αποφασιστεί ο τρόπος διαχείρισης και 
εκμετάλλευσης στο πλαίσιο μιας βιώσιμης προσέγγισης 
με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στις ανάγκες του 
τοπικού κοινωνικού συνόλου. Στόχος μας δεν πρέπει να 
είναι η διαρκής προσπάθεια εύρεσης νέων χώρων ταφής 
απορριμμάτων, αλλά το πώς θα καταφέρουμε έως το 2050 
να καταστούμε μια χώρα μηδενικών αποβλήτων, όπου θα 
παράγουμε όσο λιγότερα απόβλητα μπορούμε, τα οποία 
με τη σειρά τους θα ξαναμπαίνουν στην παραγωγική δια-
δικασία ως πρώτη ύλη μέσα από διαδικασίες επαναχρη-
σιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Πώς βλέπετε τη συνολική διαχείριση των απορριμμά-
των στη χώρα;
Τραγική. Σήμερα ανακυκλώνουμε ελάχιστα και κυρίως 
θάβουμε τα σκουπίδια. Τα επίσημα στοιχεία λένε ότι η 
ανακύκλωση φτάνει μόλις στο 18%-20%, αλλά, όπως επι-
σημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα νούμερα αυτά δεν 

αντιστοιχούν στην πραγματικότητα και είναι σίγουρα χαμηλό-
τερα. Δυστυχώς, ο νέος εθνικός σχεδιασμός για τα απορ-
ρίμματα που μαθαίνουμε ότι θα ανακοινωθεί σύντομα από 
την κυβέρνηση φαίνεται πως θα εξακολουθήσει τις χαμηλές 
πτήσεις. Έτσι, αντί να προκρίνει την τήρηση της ιεραρχίας 
στη διαχείριση των αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμο-
ποίηση, ανακύκλωση ως πρώτες επιλογές), εστιάζει κυρίως 
στην καύση των απορριμμάτων. Θα είναι στρατηγικό λάθος 
για τη χώρα να παραμείνει δέσμια ενός business-as-usual 
μοντέλου. Όλες οι εξελίξεις στην Ε.Ε. οδηγούν προς την κυ-
κλική οικονομία και την πλήρη αποδέσμευση από την ταφή 
και καύση των σκουπιδιών, αλλά, αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά, 
εμείς θα παραμείνουμε ουραγοί. Δεν πρέπει να το αφήσουμε 
αυτό να συμβεί. Η κυκλική οικονομία θα φέρει πολλές ευκαι-
ρίες για τη χώρα που δεν πρέπει να χάσουμε.

Να διακινδυνεύσει ο πολίτης μια δανειοδοτημένη επιχο-
ρηγούμενη αλλά ακριβή (όπως π.χ. στην ηλεκτροκίνη-
ση) επένδυση στη μετάβαση της καθημερινότητάς του σε 

«πράσινο αποτύπωμα»;
Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι τόσο «πράσινα» όσο το 
μείγμα ενέργειας με το οποίο τα φορτίζουμε. Επομένως, 
η συνολική απανθρακοποίηση του μείγματος ηλεκτρικής 
ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα. Είναι γεγονός πως 
αυτή τη στιγμή η ηλεκτροκίνηση αφορά κυρίως τα με-
σαία και υψηλά εισοδήματα, λόγω του αρχικού υψηλού 
κόστους αγοράς ηλεκτρικού οχήματος. Ωστόσο, θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι το κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων 
διαρκώς μειώνεται και πολύ σύντομα θα φτάσει τα επί-
πεδα του κόστους ενός συμβατικού οχήματος με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης, χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας 
και στις οικονομίες κλίμακας. Μέχρι τότε, όμως, απαιτείται 
η στήριξη και των νοικοκυριών με χαμηλότερα εισοδήμα-
τα και η συνολική επένδυση της πολιτείας στο πλαίσιο του 
μετασχηματισμού του μεταφορικού μοντέλου και των σχε-
τικών υποδομών. Βασική αρχή άλλωστε της ενεργειακής 
μετάβασης, κομμάτι της οποίας είναι και η ηλεκτροκίνηση, 
είναι «να μη μείνει κανένας πίσω».

Η παραγωγή από λιγνίτη έχει ήδη μειωθεί σημαντικά, πολύ απλά γιατί 
δεν είναι πλέον ανταγωνιστική σε επίπεδο κόστους. Αυτό αποδεικνύ-
εται και από τα τελευταία στοιχεία, καθώς στις 8 Ιουνίου ο λιγνίτης είχε 
μηδενική συμμετοχή στο σύστημα για πρώτη φορά εδώ και 60 χρόνια.

Ü



ΑΔΜΗΕ: 

Πράσινη, φθηνή και αξιόπιστη 
ηλεκτροδότηση για όλους

Τα τελευταία χρόνια ο ΑΔΜΗΕ έχει σημειώσει 
άλματα στην ανάπτυξη και την καινοτομία 
του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας της χώρας. Εξελίσσεται, αλλάζει και 
μετασχηματίζεται δυναμικά, όπως δυναμική 

είναι και η φύση του. Το δεκαετές πλάνο που καταρτίζει κάθε 
χρόνο στοχεύει στην ταχύτερη και αποδοτικότερη μεταβολή 
του ενεργειακού μείγματος της χώρας ως αποτέλεσμα της 
απολιγνιτοποίησης, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη, αποδοτική και 
πράσινη ενέργεια για όλους.
Το Σύστημα Μεταφοράς στην Ελλάδα περιλάμβανε, μέχρι 
πρότινος, μόνο το ηπειρωτικό δίκτυο υψηλής τάσης. Τα μη 
διασυνδεδεμένα νησιά τροφοδοτούνταν από ρυπογόνες μονάδες 
που έκαιγαν πετρέλαιο, επιβαρύνοντας τους λογαριασμούς 
ρεύματος όλων των πολιτών, αλλά και το περιβάλλον. Τα 
τελευταία χρόνια, όμως, μετά την είσοδο του στρατηγικού 
επενδυτή State Grid Corporation of China, ο Διαχειριστής 
εκσυγχρονίστηκε, μετασχηματίστηκε και ψηφιοποιήθηκε.
Στους πυλώνες υψηλής τάσης προστέθηκαν τα υποβρύχια 
καλώδια και δρομολογήθηκε ένα φιλόδοξο σχέδιο νησιωτικών 
διασυνδέσεων ώστε όλα σχεδόν τα ελληνικά νησιά να μπουν 
στην «πρίζα» έως το 2030. Για την επίτευξη αυτού του μεγάλου 
έργου ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει επενδύσεις ύψους άνω των 5 δισ. 
ευρώ για την επόμενη δεκαετία. Μέσα σε αυτό το διάστημα θα 
προστεθούν στο Σύστημα Μεταφοράς 5.000 νέα χιλιόμετρα 
ηλεκτρικών διασυνδέσεων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα 
είναι υποθαλάσσιες.
Η πρώτη φάση του επενδυτικού προγράμματος θα ολοκληρωθεί 
το 2024 και αφορά έργα συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ. 
Αναλυτικά, το χρονοδιάγραμμα των νησιωτικών διασυνδέσεων 
της χώρας διαμορφώνεται ως εξής:
• Η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, έργο ύψους 350 
εκατ. ευρώ, με τη συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ε.Ε., 

ολοκληρώνεται εντός του 2020.
• Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, έργο ύψους συνολικά 1 δισ. 
ευρώ, αναμένεται να επιλύσει οριστικά το πρόβλημα ενεργειακής 
ευστάθειας της Κρήτης έως το καλοκαίρι του 2023.
• Διασύνδεση των Κυκλάδων, έργο ύψους 389 εκατ. ευρώ, με 
συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. 
Έχουν ήδη ηλεκτριστεί τα νησιά Σύρος, Πάρος, Μύκονος, 

Άνδρος και Τήνος και τον Σεπτέμβριο θα συνδεθεί στο 
ηπειρωτικό σύστημα και η Νάξος. Έως το 2024 θα ηλεκτριστούν 
επίσης τα νησιά Σέριφος, Μήλος, Φολέγανδρος και Σαντορίνη, 
ολοκληρώνοντας τον κύκλο της διασύνδεσης των Κυκλάδων.
• Η διασύνδεση των Δωδεκανήσων, έργο ύψους 1,5 δισ. ευρώ, 
για τη διασύνδεση του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων (Κως, 
Ρόδος, Κάρπαθος) με το ηπειρωτικό σύστημα, θα ολοκληρωθεί 
έως το 2027.
• Η διασύνδεση του ΒΑ Αιγαίου, έργο ύψους 885 εκατ. ευρώ, 
που θα ολοκληρώσει τη διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου 
και θα περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις Σκύρου-Λέσβου-Λήμνου-
Χίου-Σάμου με την Εύβοια στα δυτικά, τη Θράκη στα βόρεια και 
την Κω στα νότια, θα ολοκληρωθεί το 2029.
Μέσω των υποθαλάσσιων διασυνδέσεων που υλοποιεί ο 
ΑΔΜΗΕ, μειώνονται δραστικά οι εκπομπές CO2 από τα 
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νησιωτική 
χώρα, ενώ παράλληλα ενισχύεται και ενδυναμώνεται το Σύστημα 
Μεταφοράς σε όλη τη χώρα, επιτρέποντας ταχύτερη αξιοποίηση 
του αιολικού και φωτοβολταϊκού δυναμικού της.
Στόχος του ΑΔΜΗΕ δεν είναι μόνο η αξιόπιστη και σταθερή 
τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια αλλά και η καθαρή και 
φθηνή ηλεκτροδότηση, η οποία θα σέβεται τις αρχές της 
αειφορίας και της πράσινης ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτόν, 
ο Διαχειριστής σκοπεύει να είναι enabler της ενεργειακής 
μετάβασης που συντελείται όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε 
ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη και σχεδιάζει την 
επόμενη μέρα με αξιοπιστία και όραμα προς όφελος όλων των 
πολιτών της χώρας.



Η 
υπό την Φον ντερ Λάιεν Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή μετέτρεψε, προ πανδημίας, την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση στους 
δύο βασικούς στρατηγικούς στόχους που 
θα προσδιορίσουν, σε μεγάλο βαθμό, τις 
αποφάσεις και την πολιτική της κατά τη δι-
άρκεια της πενταετούς θητείας της, μέχρι 

το 2024.
Η εμφάνιση του κορονοϊού, τον Μάρτιο του 2020, δεν άλλαξε 
τον στρατηγικό σχεδιασμό, απλώς ανέστειλε, μέχρι να στα-
θεροποιηθεί η οικονομία, την εφαρμογή του και προετοίμα-
σε το έδαφος για μια μεθοδική και επιταχυνόμενη πράσινη 
μετάβαση.
Η πανδημία συνδέθηκε από τους επιστήμονες με τη συνεχή 
κακομεταχείριση του περιβάλλοντος εξαιτίας του σύγχρονου 
τρόπου παραγωγής και ζωής. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια 
ανάκαμψης της οικονομίας οδήγησε στην απόφαση για δη-
μιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο θα 
προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες για τη χρηματοδότηση 
της πράσινης μετάβασης.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Ταμείου Δίκαιης Μετά-
βασης, το οποίο θα παίξει σημαντικό ρόλο στην απολιγνιτο-
ποίηση. Προ πανδημίας είχε ελάχιστα κονδύλια στη διάθεσή 
του, με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση που αναλογούσε στην 
Ελλάδα να είναι εξαιρετικά περιορισμένη, 300-500 εκατ. 
ευρώ. Τώρα έχει αυξηθεί στα 1,5-2 δισ. ευρώ, ποσό που δεν 
επαρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών, αλλά αποτελεί 
μια ουσιαστική βοήθεια.

Στενεύουν τα περιθώρια
Η υπερθέρμανση του πλανήτη εξαιτίας των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που 
συνδέονται με αυτήν είναι πλέον από τα θέματα που κυριαρ-
χούν στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.
Αυτό φάνηκε και στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 
Μαΐου 2019, εφόσον οι Πράσινοι ενίσχυσαν εντυπωσιακά τη 
θέση τους στις δύο σημαντικότερες, από οικονομική άποψη, 
χώρες της Ε.Ε. Αναδείχθηκαν δεύτερη δύναμη στη Γερμανία 
και τρίτη δύναμη στη Γαλλία.
Από τότε έχουν μεσολαβήσει εντυπωσιακές εξελίξεις σε 
πράσινη-οικολογική κατεύθυνση. Οι Πράσινοι στη Γερμανία 

έχουν καθιερωθεί δημοσκοπικά ως η δεύτερη μεγαλύτερη δύ-
ναμη μετά τους Χριστιανοδημοκράτες με ποσοστά 16%-18%. Οι 
Πράσινοι είχαν ξεπεράσει το φράγμα του 20%, αλλά η αποτελε-
σματική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση Μέρκελ 
ανέβασε ξανά τα δημοσκοπικά ποσοστά των Χριστιανοδημο-
κρατών προς το 40%, συμπιέζοντας τα ποσοστά των Πρασίνων.
Χαρακτηριστικώς της νέας πολιτικής δυναμικής που αναπτύσ-
σεται ήταν ο σχηματισμός κυβέρνησης συνασπισμού στην Αυ-
στρία μεταξύ του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος, που κυριαρ-
χεί στην πολιτική ζωή της χώρας, και των Πρασίνων.
Τέλος, στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές της Γαλλίας, οι οποίες 
διεξήχθησαν σε συνθήκες πανδημίας, οι φιλοευρωπαίοι Οικο-
λόγοι είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
Επίσης, η νεολαία κινητοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαπι-
στώνοντας ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα ρίξει την ποιό-
τητα ζωής και θα απειλήσει το μέλλον της.
Απαιτείται μια προσπάθεια σε ευρωπαϊκό αλλά κυρίως σε πα-
γκόσμιο επίπεδο για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας 
του πλανήτη στους 1,5 βαθμούς Κελσίου, σε σχέση με τη μέση 
θερμοκρασία στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, γιατί διαφο-
ρετικά μπορεί να οδηγηθούμε σε εξαιρετικά δυσάρεστες έως 
επικίνδυνες καταστάσεις.
Η Συμφωνία του Παρισιού, που υπογράφηκε το 2016 και από 
την οποία αποδεσμεύτηκαν ήδη οι ΗΠΑ με πρωτοβουλία του 
προέδρου Τραμπ, στηρίζεται στη μείωση των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου κατά 40%, σε σχέση με τις εκπομπές του 
1990, μέχρι το 2030.
Πρόκειται για έναν στόχο ο οποίος είναι δύσκολο να επιτευχθεί, 
ενώ δεν είναι βέβαιο ότι η επίτευξή του θα αποτρέψει την υπερ-
θέρμανση του πλανήτη, προτού υπάρξουν εξαιρετικά δυσάρε-

στες συνέπειες.
Η Ευρώπη είναι υπεύθυνη για την παραγωγή μόνο του 16% 
των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
η Ε.Ε. μόνο για το 10%. Επικρατεί όμως η άποψη ότι αν η 
Ε.Ε. δώσει το καλό παράδειγμα στο συγκεκριμένο θέμα, θα 
μπορέσει να ασκήσει επιρροή στους μεγαλύτερους ρυπα-
ντές, που είναι οι ΗΠΑ και η Κίνα, ακολουθούμενες από την 
Ινδία, για να προχωρήσουμε σε οργανωμένη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως διοξειδίου του 
άνθρακα.
Το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη προβλέπεται αρκετά 
δύσκολο. Οι ΗΠΑ δεν είναι συνεργάσιμες, λόγω των αποφά-
σεων του προέδρου Τραμπ. Η Κίνα δεν είναι αρνητική, αλλά 
προτάσσει υπολογισμούς που έχουν σχέση με ρύπανση 
κατά κεφαλήν, για να περάσει το μήνυμα πως και ο δικός της 
πληθυσμός έχει δικαίωμα στα καταναλωτικά πρότυπα και 
στον τρόπο ζωής που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του 
πλανήτη. Στην Ινδία η κατάσταση, ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά 
κέντρα, έχει ξεφύγει από τον έλεγχο.

Οι στόχοι της πενταετίας
Όπως τόνισε η Φον ντερ Λάιεν απευθυνόμενη στην Ολομέ-
λεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο: «Το 
πιο πιεστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τη στιγμή αυτή 
είναι να διατηρήσουμε τον πλανήτη μας υγιή. Αυτό είναι 
και το βαρύτερο καθήκον, αλλά και η μεγαλύτερη ευκαιρία 
της εποχής μας. Επιθυμώ η Ευρώπη να καταστεί η πρώτη 
κλιματικά ουδέτερη ήπειρος σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 
2050. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να κάνουμε από κοινού 
θαρραλέα βήματα. Ο σημερινός στόχος μας να μειώσουμε 
τις εκπομπές μας κατά 40% έως το 2030 δεν επαρκεί».
Οι στόχοι που έχει θέσει η νέα Επιτροπή και οι πολιτικές δε-
σμεύσεις της για την επόμενη πενταετία περιλαμβάνουν:
• Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50%, 
αν όχι κατά 55%, έως το 2030.
• Προώθηση μιας ολοκληρωμένης νομοθεσίας που θα κά-
νει την Ε.Ε. κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.
• Αλλαγές σε όλους τους κλάδους της οικονομίας που θα 
πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση, με ανα-
φορά στις αεροπορικές και τις θαλάσσιες μεταφορές και 
στον τρόπο που ζούμε και ταξιδεύουμε.
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Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω 
στην πράσινη μετάβαση, 
αλλά μπορεί να μετατρέ-
ψει την υστέρησή της σε 
πλεονέκτημα.

Ü

Ελλάδα, Ε.Ε.  
προς την πράσινη 
εποχή

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η πανδημία αναδεικνύει την αναγκαιό-
τητα της προστασίας του περιβάλλοντος.
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• Άύξηση του κόστους των δικαιωμάτων ρύπων, εφόσον, 
όπως τόνισε η Φον ντερ Λάιεν, «οι εκπομπές θα πρέπει να 
έχουν ένα τίμημα που θα μας κάνει να αλλάξουμε τη συμπε-
ριφορά μας».

Νέα μέσα και ευκαιρίες
Για να προωθήσει την πράσινη μετάβαση στην Ε.Ε., η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή θα αναπτύξει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:
• Επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη το οποίο θα 
στηρίζεται στη μόχλευση κεφαλαίων –κατά το πρότυπο του 
επενδυτικού σχεδίου Γιούνκερ– για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων ύψους 1 τρισ. ευρώ κατά την επόμενη πεντα-
ετία.
• Ουσιαστική μετατροπή τμήματος της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων σε Τράπεζα για το Κλίμα.
• Θέσπιση φόρου άνθρακα στα σύνορα, για να εξασφαλι-
στούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να αποτραπούν διαρροές 
άνθρακα σε οικονομίες με χαλαρότερους κανόνες στο θέμα.
• Λειτουργία Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, για να στηριχτούν 
οικονομικά αυτοί που έχουν να καλύψουν τη μεγαλύτερη 
απόσταση και πλήττονται περισσότερο.

Ευάλωτη η οικονομία μας
Στην Ελλάδα έχουμε μείνει τραγικά πίσω σε ζητήματα προ-
στασίας του περιβάλλοντος και αποτροπής της κλιματικής 
αλλαγής.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της ΔΕΗ, της οποίας η οικο-
νομική κατάσταση επιβαρύνθηκε εξαιτίας των δικαιωμάτων 
ρύπων που είναι υποχρεωμένη να αγοράζει στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων (Emissions 
Trading Scheme). Η ΔΕΗ πληρώνει ακριβά την υστέρηση 
στην πράσινη μετάβασή της και η νέα διοίκηση θα πρέπει 
να ξεπεράσει μεγάλες οικονομικές, διοικητικές, επενδυτικές 
δυσκολίες για να προσαρμόσει γρήγορα την εξαιρετικά ση-
μαντική δημόσια επιχείρηση στη νέα εποχή.
Στις νέες συνθήκες αυξάνεται η ταχύτητα με την οποία απο-
δεσμεύουν οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. την ενεργειακή 

πολιτική τους από τον λιγνίτη, περιορίζουν την εξάρτηση από το 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και στρέφονται στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (ΆΠΕ).
Κλάδοι στρατηγικής σημασίας για την οικονομία μας θα κλη-
θούν να συμβάλουν στην προσαρμογή στη νέα ευρωπαϊκή 
στρατηγική.
Για παράδειγμα, οι θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να γίνο-
νται με πολύ μικρότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ο 
τουρισμός θα βρεθεί αντιμέτωπος με μεγαλύτερες οικολογικές 
επιβαρύνσεις των αεροπορικών ταξιδίων, ενώ και η αγροτική 
παραγωγή θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις νέες τάσεις και δε-
σμεύσεις.
Είναι φανερό ότι αν συνεχίσουμε να έχουμε το λάθος μείγμα 
στην ενεργειακή μας πολιτική και δεν προσαρμοστούμε έγκαιρα 
σε άλλους τομείς μεγάλης οικονομικής σημασίας, θα πάθουμε 
τεράστια ζημιά. Εάν όμως κινηθούμε γρήγορα και αποτελε-
σματικά, στη βάση ενός προσαρμοσμένου στις νέες συνθήκες 
σχεδιασμού, θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την αναγκαία 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και μεγάλες ιδιωτικές επενδύ-
σεις που, μαζί με τις κρατικές παρεμβάσεις που επιβάλλονται, 
θα εκσυγχρονίσουν την οικονομία μας και θα δημιουργήσουν 
περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που ενδεχομένως θα 
χαθούν στη φάση της μετάβασης.

Λεπτές ισορροπίες
Η προσαρμογή στην πράσινη ανάπτυξη είναι μια σύνθετη, από 
πολιτική και κοινωνική άποψη, διαδικασία.

Χαρακτηριστικά τα όσα συνέβησαν στη Γαλλία το 2018-2019. 
Ο πρόεδρος Μακρόν και η κυβέρνηση Φιλίπ προχώρησαν 
στην αύξηση της τιμής της βενζίνης μέσω της επιβολής 
«πράσινου» φόρου που είχε στόχο να περιορίσει την κατα-
νάλωσή της και τη σχετική ρύπανση.
Οι μη προνομιούχοι πολίτες –ιδιαίτερα όσοι καλύπτουν κα-
θημερινά μεγάλες αποστάσεις με ΙΧ αυτοκίνητο– αντέδρα-
σαν, θεωρώντας ότι θα πλήρωναν έναν άδικο φόρο, ενώ 
η «ελίτ» της «Μακρονίας» ευημερούσε. Άναπτύχθηκε έτσι 
το βίαιο κίνημα διαμαρτυρίας των «κίτρινων γιλέκων» που 
προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στα αστικά κέντρα, μεγά-
λη ζημιά στον τουρισμό και στο εμπόριο, και υποχρέωσε την 
κυβέρνηση να πάρει πίσω τον «πράσινο» φόρο στη βενζίνη 
και να δώσει παροχές στους μη προνομιούχους της τάξης 
των 10 δισ. ευρώ τον χρόνο, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης 
της λαϊκής διαμαρτυρίας.
Άυτά τα ζητήματα θα αποκτήσουν μεγάλη σημασία και στην 
Ελλάδα. Το ποιοι και πώς θα πληρώσουν το αναπόφευκτο 
κόστος της προσαρμογής και το εάν το στιλ διαβίωσης αυτών 
που παίρνουν τις αποφάσεις είναι εναρμονισμένο με τους 
στόχους που θέτουν είναι ερωτήματα που θα κυριαρχήσουν 
στον δημόσιο διάλογο.
Πρέπει να οργανωθούμε, για να μη μείνουμε πίσω, εφόσον 
το οικονομικό κόστος της μη προσαρμογής προβλέπεται τε-
ράστιο.
Πρέπει να διεκδικήσουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, να 
προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις, να στηρίξουμε με 
δημόσιο χρήμα αναγκαίες πρωτοβουλίες, για να μετατρέ-
ψουμε τις ελλείψεις μας σε οικονομικό πλεονέκτημα.
Πρέπει να βρούμε το κατάλληλο μείγμα οικονομικής πολιτι-
κής ώστε να μη μετατραπεί το αναπόφευκτο κόστος της προ-
σαρμογής σε οικονομική τιμωρία των μη προνομιούχων, με 
αποτέλεσμα να αντιδράσουν.
Τέλος, πρέπει το στιλ διακυβέρνησης, ακόμη και ο τρόπος 
ζωής των ανώτατων κυβερνητικών στελεχών, να είναι προ-
σαρμοσμένα στις ανάγκες της νέας εποχής και να μη στέλ-
νουν τα λάθος πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα.

Με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης μεγαλώνουν 
οι δυνατότητες χρημα-
τοδότησης της πράσινης 
προσαρμογής.

Ü





Η 
πράσινη µετάβαση δεν αφο-
ρά αποκλειστικά το µείγµα της 
ηλεκτροπαραγωγής αλλά το 
σύνολο της οικονοµίας, τονίζει 
ο περιφερειάρχης ∆υτικής Μα-
κεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, 
στην περιφέρεια του οποίου 
βρίσκονται ορισµένες από τις 
πιο σηµαντικές µονάδες λιγνί-

τη, οι οποίες θα κλείσουν.

Η οικονοµία της περιφέρειάς σας είχε µέχρι τώρα σο-
βαρή οικονοµική εξάρτηση από τον λιγνίτη. Πόσο ανη-
συχούν οι κάτοικοι για την πράσινη µετάβαση;
Από το 1956, όταν ξεκίνησε η εκτεταµένη αξιοποίηση του 
εγχώριου λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, το 
παραγωγικό µοντέλο της ∆υτικής Μακεδονίας δοµήθηκε 
µε βάση τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες της λιγνιτικής 
βιοµηχανίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην κορύφωση 
της λιγνιτικής εξάρτησης, από το 2004 µέχρι το 2011, για 
κάθε 1 ευρώ που παραγόταν στη ∆υτική Μακεδονία, τα 40 
λεπτά προέρχονταν άµεσα ή έµµεσα από την εξόρυξη και 
καύση του λιγνίτη. Το γεγονός αυτό δηµιούργησε συνθή-
κες µονοκαλλιέργειας, οι οποίες σήµερα έχουν προσλάβει 
χαρακτηριστικά αναπτυξιακής παθογένειας. Για τον λόγο 
αυτόν, είναι απολύτως εύλογο να δηµιουργείται έντονη 
ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Θα πρέπει ωστόσο σε 
αυτό το σηµείο να τονίσουµε ότι η απολιγνιτοποίηση στην 
περιοχή µας, µε όρους όγκου εξόρυξης, µεγέθους 
παραγωγής ενέργειας και δαπανών της ∆ΕΗ 
Α.Ε., έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια 
τουλάχιστον. Με την ολοκλήρωση του 
Master Plan της ∆ίκαιης Μετάβασης 
στο τέλος του καλοκαιριού, και την 
έναρξη των έργων και δράσεων 
που αυτό θα περιλαµβάνει, πι-
στεύω ειλικρινά πως θα λυθούν 
οι όποιες απορίες στο σύνολο των 
κατοίκων της ∆υτικής Μακεδονίας 
και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά 
µε τον προσανατολισµό της µελλοντι-
κής οικονοµίας και τα αντισταθµιστικά 
οφέλη που θα προκύψουν.

Πόσο βάσιµες είναι οι ανησυχίες τους;
Όπως σας ανέφερα και προηγουµένως, οι ανησυχίες των 
∆υτικοµακεδόνων είναι απόλυτα εύλογες και σεβαστές, 
καθώς οι δοµικές αλλαγές που προωθούνται στο παρα-
γωγικό µοντέλο της περιοχής µας είναι φυσικό να ακο-
λουθούνται από τις αντίστοιχες ανησυχίες για την επιτυχία 
του εγχειρήµατος.
Όσο µεγαλύτερη είναι δε η εξάρτηση της τοπικής οικο-
νοµίας από τον κλάδο σε µετάβαση, δεδοµένου ότι αυτό 
µεταφράζεται σε θέσεις εργασίας και εισοδήµατα, τόσο 
µεγαλύτερη αναµένεται να είναι και η ανησυχία. Στην πε-
ρίπτωση της περιφέρειάς µας, λοιπόν, όπου οι εκτιµώµε-
νες επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης στο ΑΕΠ εκτιµάται 

ότι θα φτάσουν το 26%, µε µια ετήσια απώλεια 
εισοδηµάτων ύψους 1,2 δισ. ευρώ και ταυτόχρο-

νη απώλεια περίπου 21.000 θέσεων εργασίας, δεν 
θα µπορούσε να είναι διαφορετικά.

Πρέπει όµως να γίνει κατανοητό ότι οι παραπάνω επι-
πτώσεις αφορούν την περίπτωση που δεν ληφθούν µέτρα 

και δεν γίνουν στοχευµένες παρεµβάσεις.
Για τον λόγο αυτόν εµείς εργαζόµαστε αδιάλειπτα, σε συνερ-
γασία τόσο µε τη Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου ∆ίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ∆ΑΜ), στην οποία προεδρεύει ο 
εξαιρετικός κ. Μουσουρούλης, όσο και µε την Οµάδα Απο-
λιγνιτοποίησης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, αλλά 

και την ίδια την τοπική κοινωνία, την οποία αφορά άµεσα 
το ζήτηµα.

Πώς νοµίζετε ότι πρέπει να απαντηθούν ή έστω να δια-
σκεδαστούν αυτές οι ανησυχίες; Υπάρχουν κάποιοι όροι 
στην πράσινη µετάβαση που πρέπει να αλλάξουν;
∆εν επιθυµούµε σε καµία περίπτωση να διασκεδαστούν 
αλλά να απαντηθούν και να επιλυθούν µε όρους αληθι-
νούς, ειλικρινείς, όρους δίκαιης µετάβασης και ρεαλιστι-
κού σχεδιασµού. Και πρέπει να απαντηθούν µε ένα ολο-
κληρωµένο σχέδιο για τη δίκαιη µετάβαση, το οποίο ήδη 
εκπονείται µε ευθύνη της κυβέρνησης. Οι όροι τους οποί-
ους έχουµε προτείνει εµείς και επιµένουµε είναι οι όροι 
της δίκαιης µετάβασης για την ποσοτική και ποιοτική δι-
ατήρηση αλλά και την αύξηση των θέσεων απασχόλησης 
σε νέες παραγωγικές µονάδες. Η διατήρηση του ενεργει-
ακού χαρακτήρα και ρόλου της ∆υτικής Μακεδονίας µε 
νέο ενεργειακό µείγµα. Η διατήρηση των τοπικών δηµο-
σίων αγαθών –όπως οι τηλεθερµάνσεις– µέσω των νέων 
πηγών ενέργειας κ.λπ. Βασική αρχή του σχεδιασµού που 
γίνεται συµφωνήθηκε να είναι ότι πρώτα θα διασφαλίζο-
νται νέες θέσεις εργασίας και µετά θα καταργούνται λιγνι-
τικές δραστηριότητες.

Το Ταµείο Ανάκαµψης υπόσχεται γενναίες επενδύσεις 
στον κλάδο. Τι θα προτείνατε να συµπεριληφθεί για την 
πράσινη µετάβαση; Είναι µόνο ζήτηµα χρηµάτων;
Επιτρέψτε µου να διευκρινίσω ότι το Ταµείο Ανάκαµψης, 
πρακτικά το ευρωπαϊκό Ταµείο ∆ίκαιης Μετάβασης, δεν 
υπόσχεται επενδύσεις. Το Ταµείο στηρίζει και χρηµατοδο-
τεί βιώσιµες επενδύσεις, η προσέλκυση των οποίων είναι 
ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης, των περιφερειακών 
αρχών και, βεβαίως, της επιχειρηµατικής κοινότητας. Κε-
ντρικό στόχο του Ταµείου ∆ίκαιης Μετάβασης αποτελεί 
η στήριξη των περιφερειών, προκειµένου να αντιµετω-
πίσουν τις κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της µετάβασης σε µια κλιµατικά ουδέτερη 
ευρωπαϊκή οικονοµία, κινητοποιώντας περίπου 320 δισ. 
ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Βεβαίως, όµως, δεν 
είναι µόνο ζήτηµα χρηµάτων, αλλά και κατανοµής αυτών 
στους κλάδους της οικονοµίας και κυρίως σε επενδύεις 
µε µεγάλη προστιθέµενη αξία για τη ∆υτική Μακεδονία. 
Εννοώντας βέβαια νέες βιοµηχανικές επενδύσεις µεγά-
λης κλίµακας, σε κλάδους εντάσεως απασχόλησης και 
εξωστρέφειας. Επενδύσεις σε νέες, καινοτόµες ενεργεια-
κές τεχνολογίες. Επιθυµία µας είναι ταυτόχρονα η αξιοποί-
ηση του συνόλου των συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων 
και των µοναδικοτήτων της ∆υτικής Μακεδονίας, όπως η 
θέση της, τα δίκτυα, τα µοναδικά λιµναία οικοσυστήµατα, 
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οι ορεινοί όγκοι, οι πολιτιστικοί πόροι, τα μοναδικά προ-
ϊόντα του πρωτογενούς τομέα κ.λπ. Άποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση η διαφοροποίηση της οικονομίας της Περι-
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την επόμενη μέρα, που 
θα βασίζεται σε περισσότερους κλάδους όπου εντοπίζο-
νται και συγκριτικά πλεονεκτήματά της.

Συγχρόνως υπάρχει η προσδοκία ότι η ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) θα προσφέρει 
απασχόληση.
Ο κλάδος των ΆΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλε-
κτρικά κ.ά.) στη Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει ήδη πολύ 
μεγάλη ανάπτυξη και υψηλή ζήτηση για νέες επενδύσεις. 
Τέτοιου είδους επενδύσεις γενικά προσφέρουν αρκετές 
θέσεις εργασίας, μόνο όμως κατά τη φάση της κατασκευ-
ής τους. Επίσης, λόγω μη καθετοποίησης, υπάρχει και 
μεγάλη απώλεια δυνητικής προστιθέμενης αξίας από την 
τοπική οικονομία.
Στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονί-
ας είναι η παραγωγή βιώσιμων και διατηρήσιμων στον 
χρόνο θέσεων απασχόλησης. Οπότε, όλες οι επενδύσεις 
αξιολογούνται και κρίνονται με βάση τον στρατηγικό αυτόν 
στόχο.
Πρέπει να γίνει σε αυτό το σημείο κατανοητό απ’ όλους ότι 
η πράσινη μετάβαση δεν αφορά αποκλειστικά το μείγμα 
της ηλεκτροπαραγωγής, αλλά το σύνολο της οικονομίας. 
Για παράδειγμα, η χρήση ΆΠΕ, η αποτελεσματική δια-
χείριση των αποβλήτων με όρους κυκλικής οικονομίας 
και η εφαρμογή λογισμικών διαχείρισης γεωργικών εκ-
μεταλλεύσεων αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη 
δημιουργία ενός βιώσιμου «πράσινου» πρωτογενή τομέα, 
ο οποίος συνεργατικά μπορεί να υποστηρίξει αντίστοιχες 
«πράσινες» επιχειρήσεις μεταποίησης, μεγιστοποιώντας 
τα οφέλη για την τοπική οικονομία, τόσο σε όρους οικονο-
μίας όσο και περιβαλλοντικούς.

Πώς φαντάζεστε ότι θα είναι η περιφέρειά σας χωρίς 
την εξάρτηση από τον λιγνίτη; Υπάρχει σχεδιασμός;
Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την επόμενη 20ετία είναι 
να μετασχηματιστεί η Δυτική Μακεδονία σε περιφέρεια 
ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης. Ισόρροπης ως προς 
την κατανομή της απασχόλησης και της παραγωγής ανά 
κλάδο και με ορθή χωρική διάσταση. Βιώσιμης, με την 
περιβαλλοντική και την ευρύτερη οικονομική και κοινω-
νική έννοια, της αντοχής στον χρόνο και στις οικονομικές 
κρίσεις. Στον στρατηγικό αυτόν σχεδιασμό έχουν προσαρ-
μοστεί ή προσαρμόζονται –καθώς είμαστε στη φάση της 
διαβούλευσης– όλα τα μελλοντικά χρηματοδοτικά εργα-
λεία: το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το ΠΕΠ 2021-2027 και 
τα λοιπά εθνικά προγράμματα ανάπτυξης.
Στην κατεύθυνση αυτή, σε συνεργασία πάντα με τη Συ-
ντονιστική Επιτροπή του ΣΔΆΜ, έχουμε συστήσει, όπως 
προανέφερα, και τη δική μας Ομάδα Εργασίας στην Πε-
ριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αποτελούμενη απ’ όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να καταθέ-
σουμε ένα ολοκληρωμένο ολιστικό και ρεαλιστικό σχέδιο 
(master plan) για την περιοχή μας.
Έχουμε θέσει ξεκάθαρους άξονες στρατηγικών, οι οποίοι 
θα αποτελέσουν τους πυλώνες πάνω στους οποίους θα 
οικοδομήσουμε το νέο βιώσιμο παραγωγικό μας μοντέλο.
Ενδεικτικά θα ήθελα να σας αναφέρω τους τρεις βασικούς 
μας στρατηγικούς άξονες, με πρώτο αυτόν της κεφαλαι-
οποίησης του ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής, με 
ξεκάθαρους όμως όρους έξυπνης εξειδίκευσης. Δίνο-
ντας, δηλαδή, έμφαση στις ΆΠΕ, στις τεχνολογίες εξοικο-
νόμησης ενέργειας, στην αποθήκευση ενέργειας μεγάλης 
κλίμακας και στην αναδυόμενη οικονομία του υδρογόνου.
Ο δεύτερός μας άξονας αφορά τη διαφοροποίηση της 

παραγωγικής βάσης της περιφέρειάς μας, στηρίζοντας τον 
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Δίνοντας έμφαση σε αυ-
τούς τους δύο τομείς υψηλής θετικής επίπτωσης τόσο στην 
απασχόληση όσο και στην οικονομία θα καταφέρουμε να 
αναμορφώσουμε ορθολογικά το παραγωγικό μας προφίλ και 
να ξεπεράσουμε τις παθογένειες του παρελθόντος. Διαθέτου-
με, ξέρετε, «περιφερειακούς πρωταθλητές», όπως, για παρά-
δειγμα, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, τοπικές ποι-
κιλίες φυτών, αυτόχθονες φυλές ζώων, οι οποίοι μπορούν 
να αποτελέσουν ναυαρχίδες ανάπτυξης και εξωστρέφειας. 
Προωθώντας δε συνέργειες κυκλικής οικονομίας και εξω-
στρέφειας για το σύνολο της τοπικής επιχειρηματικότητας, θα 
καταφέρουμε σίγουρα να μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη μας.
Ο τρίτος άξονάς μας σχετίζεται με την επένδυση στη γνώση. 
Έχουμε ως περιφέρεια να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα προ-
βλήματα και πρέπει να βρούμε ιδιαίτερες λύσεις. Και αυτό 
δεν μπορεί να γίνει με αργά βήματα. Άπαιτούνται άλματα προ-
όδου. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η έρευνα και η καινοτομία 
βρίσκονται στον πυρήνα της περιφερειακής μας στρατηγικής. 
Άποτελούν τη μοναδική διέξοδο να μετατρέψουμε τις απειλές 

σε ευκαιρίες. Και μάλιστα, με όρους παρακαταθήκης για 
τις επόμενες γενιές.

Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εγκαταλελειμμέ-
να ορυχεία; Είχε προταθεί παλαιότερα να μετατρέπονται 
σε χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων. Θα το εξετάζατε;
Στο πλαίσιο του Master Plan για τη Δίκαιη Μετάβαση που 
εκπονείται υπό την εποπτεία αρμόδιου του υπουργείου 
Ενέργειας, υπάρχει επιμέρους κεφάλαιο για τον χωροτα-
ξικό σχεδιασμό των 160.000 στρεμμάτων των ορυχείων. 
Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει ανατεθεί σε ειδική ομάδα 
μελετητών του ΕΜΠ και του ΙΓΜΕ. Παράλληλα, έχει συ-
σταθεί ειδική θεματική ομάδα για την επεξεργασία προτά-
σεων αξιοποίησης των εκτάσεων των ορυχείων και των 
λατομικών περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο-
νίας. Οι νέες χρήσεις γης που θα καθοριστούν και θα θε-
σμοθετηθούν θα περιλαμβάνουν και ενεργητική αποκατά-
σταση. Δηλαδή από την απλοϊκή και παθητική λογική της 
μονοδιάστατης περιβαλλοντικής αποκατάστασης μέσω 
μόνο των αναδασώσεων θα περάσουμε στη σύγχρονη 
σχεδιαστική λογική και σύμφωνη με τις νέες αναπτυξια-
κές ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας για βιομηχανικές 
ζώνες, για ζώνες καινοτομίας, τεχνολογικά πάρκα κ.λπ. 
Οργανωμένοι χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΆ, 
ΧΥΤΥ) έχουν ήδη αποδοθεί από τη ΔΕΗ Ά.Ε. προς τη ΔΙΆ-
ΔΥΜΆ Ά.Ε. γι’ αυτόν τον σκοπό. Στους χώρους αυτούς τη-
ρείται απαρέγκλιτα η περιβαλλοντική νομοθεσία. Σε κάθε 
περίπτωση, αναμένουμε εντός του καλοκαιριού το σχέδιο 
χρήσεων γης της ομάδας μελέτης για να γνωμοδοτήσουμε 
επ’ αυτού και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ξεκά-
θαρη βάση τον δικό μας αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Ποια είναι η κατάσταση στη διαχείριση των απορριμμά-
των;
Στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων η Δυτική 
Μακεδονία πρωτοπορεί, καθώς εδώ και χρόνια έχει σχε-
διάσει και υλοποιήσει ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης 
σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο συντονίζει η ΔΙΆΔΥ-
ΜΆ Ά.Ε. Στον μοναδικό περιφερειακό χώρο υγειονομικής 
ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΆ) που λειτουργεί σήμερα στη 
χώρα εξυπηρετούνται οι ανάγκες των ΟΤΆ της περιφέ-
ρειας (280.000 κάτοικοι), διατίθενται καθημερινά 400 τόνοι 
απορριμμάτων με απόλυτα ασφαλή τρόπο και λειτουργεί 
πλήρως το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθη-
σης της όλης διαδικασίας. Πέρα όμως από την κλασική 
διαχείριση και ανακύκλωση, νομίζω πως ήρθε η ώρα να 
δούμε πιο στοχευμένα και τα ζητήματα της ενεργειακής 
αξιοποίησης των απορριμμάτων και της αξιοποίησης και 
επανάχρησης αυτών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομί-
ας. Πολλά τα αξιόπιστα και απολύτως ασφαλή παραδείγ-
ματα παρόμοιων δράσεων και έργων σε ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες που έχουμε επεξεργαστεί και μελετήσει 
για την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων. Στρατηγι-
κός στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι η 
αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση 
των απορριμμάτων τόσο από τους δημόσιους φορείς όσο 
και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Δίνουμε έμφαση στις ΑΠΕ, στις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, 
στην αποθήκευση ενέργειας μεγάλης κλίμακας και στην αναδυόμενη 
οικονομία του υδρογόνου.
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ετά και την κρίση του κορονοϊού, η 
στροφή της Ε.Ε. στην κυκλική οικο-
νομία, μέσω της χρηματοδότησης 
πράσινων επενδύσεων, είναι ακόμη 
πιο μεγάλη, ενώ τα κεφάλαια που 
αναμένεται να εισρεύσουν, σταδια-
κά από το 2021, στην ελληνική οικο-

νομία, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του ΕΣΠΑ, 
κινητοποιούν ακόμη περισσότερο το εγχώριο επιχειρείν.
Αυτό είναι το υπόβαθρο, όπως περιγράφεται από ανα-
λυτές, στο οποίο στηρίζουν τα σχέδιά τους οι περισσότε-
ροι Έλληνες επιχειρηματίες. Χαρακτηριστικά είναι όσα 
επισήμανε κατά την πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση 
μετόχων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομί-
λου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, ο οποίος, αναφε-
ρόμενος στις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης, τόνισε 
ότι θα μοιάζουν με ένα τίποτα σε σχέση με αυτές που θα 
μπορούσε να προκαλέσει η κλιματική αλλαγή, εάν δεν λη-
φθούν μέτρα για την αντιμετώπισή της. Στο πλαίσιο αυτό, 
ο περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
μέσω της στροφής στην καθαρή ενέργεια, της χρήσης 
της ενέργειας στην ηλεκτροκίνηση και στη θέρμανση και 
ψύξη των κτιρίων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλ-
λαγής, όπως είπε ο κ. Περιστέρης.
Ο εισηγμένος κατασκευαστικός και ενεργειακός όμιλος 

επενδύει εδώ και πολλά χρόνια στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ σε πρώτη προτεραιότητα στην επενδυ-
τική ατζέντα του βρίσκονται τα έργα της αντλησοταμίευσης, 
ενός συνδυασμού κατασκευής φραγμάτων με υψομετρική 
διαφορά και χρήσης αιολικής ενέργειας, που επιτρέπει την 
αποθήκευση ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα.

Η «Πράσινη Συμφωνία»
Άλλωστε, με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
(European Green Deal), η Ευρώπη θα πρέπει να έχει μηδε-
νικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2050, ενώ έως το 2030 οι ΑΠΕ θα πρέπει να καταλαμβάνουν 
μερίδιο 32% του συνολικού ενεργειακού μείγματος των ευ-
ρωπαϊκών κρατών-μελών. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του 
2030, απαιτούνται επιπρόσθετα κεφάλαια 260 δισ. ευρώ ετη-
σίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στην Ελλάδα, στους τομείς που θα μπορούσαν να βρεθούν 
στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος ανήκουν, 
εκτός από τις ΑΠΕ, η διαχείριση απορριμμάτων, όπου έως 
το 2021 προωθούνται έργα της τάξεως των τουλάχιστον 700 
εκατ. ευρώ, όπως και οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 
ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων μέσω εγκατάστασης μονά-
δων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας και δράσεων 
αξιοποίησης ΑΠΕ. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκονται και οι δημό-
σιες υποδομές, αλλά και η ηλεκτροκίνηση.

Η απολιγνιτοποίηση
Εν τω μεταξύ, με γοργούς ρυθμούς η ΔΕΗ προχωρά 
στην απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και της 
Μεγαλόπολης, ενώ ταυτόχρονα έχουν αρχίσει οι διαγω-
νισμοί της θυγατρικής «ΔEH Ανανεώσιμες» τόσο για το 
μεγάλο επενδυτικό σχέδιο του φωτοβολταϊκού των 230 
MW στην Κοζάνη όσο και για τον στόχο που έχει θέσει η 
εταιρεία των τουλάχιστον 2 GW σε ΑΠΕ για την προσεχή 
τριετία.
Οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, διευ-
κολύνουν σημαντικά και τον ιδιωτικό τομέα ως προς τον 
προγραμματισμό και τη δρομολόγηση και δικών τους 
επενδύσεων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην 
πράσινη ενέργεια, με αποτέλεσμα την επίτευξη του μεγά-
λου στόχου για το 2030, που είναι το 65,7% της ηλεκτροδό-
τησης να προέρχεται από ΑΠΕ.
Το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης, που είναι η μετάβα-
ση από τη λιγνιτική εποχή σε εκείνη της πράσινης ενέργει-
ας, μοιάζει υλοποιήσιμο, καθώς σχεδόν έναν χρόνο μετά 
τις πρώτες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για σβήσιμο 
των λιγνιτικών μονάδων έως το 2028, με τη συντριπτική 
πλειονότητα το 2023, το master plan για την αναγέννηση 
των περιοχών της Δ. Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης 
θα είναι έτοιμο στο τέλος του καλοκαιριού.
Ήδη φέτος παύουν να λειτουργούν οι μονάδες του ΑΗΣ 
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Άμυνταίου, το 2021 θα κλείσουν οι δύο μονάδες της Καρ-
διάς, το 2022 η Μεγαλόπολη 3 και οι τέσσερις από τις πέντε 
μονάδες του Άγίου Δημητρίου. Την ίδια χρονιά θα τεθεί σε 
λειτουργία η Πτολεμαΐδα 5, η οποία θα πάψει να είναι λιγνιτι-
κή το 2028. Το 2023 θα κλείσουν και οι μονάδες της Μεγαλό-
πολης 4, της Μελίτης και του Άγίου Δημητρίου 5.

Κομβικός ο ρόλος των EBRD, ΕΤΕπ
Ωστόσο, στην τιτάνια προσπάθεια της κυβέρνησης για στρο-
φή στην πράσινη ενέργεια κομβικός είναι ο ρόλος και της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρω-
παϊκής Τράπεζας Άνασυγκρότησης και Άνάπτυξης (EBRD). 
Ειδικότερα, η ΕΤΕπ, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρα-
τηγικών Επενδύσεων (EFSI), έχει κινητοποιήσει κεφάλαια 
514 δισ. ευρώ από τον Ιούλιο του 2015, έχοντας εκπληρώσει 
χρονικά τον στόχο της εν λόγω πρωτοβουλίας περίπου έξι 
μήνες νωρίτερα.
Παράλληλα, η EBRD, που έχει χρηματοδοτήσει σημαντικό 
αριθμό έργων αναβάθμισης κτιρίων στην Ελλάδα, γνωστο-
ποίησε πρόσφατα ότι μέχρι το 2025 το ήμισυ των ετήσιων 
επενδύσεών της θα κατευθύνεται σε έργα πράσινης ανά-
πτυξης, με το νέο αυτό επενδυτικό σχέδιο της τράπεζας να 
προγραμματίζεται να εγκριθεί στην προγραμματισμένη για 
τον Οκτώβριο ετήσια γενική συνέλευση μετόχων.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι ελληνικές εταιρείες προ-
χωρούν στις αναγκαίες προσαρμογές των δομών τους και 
καταρτίζουν επιχειρηματικά πλάνα, προκειμένου να είναι 
σε πλήρη ετοιμότητα για να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες 
που δημιουργούνται. Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα η EBRD 
έχει συμμετάσχει κοινοπρακτικά με άλλες εταιρείες στην 
υλοποίηση έργων ανάπλασης και αναβάθμισης κτιρίων. Ένα 
από τα πιο πρόσφατα περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση των 
εργασιών αναβάθμισης του Πύργου Πειραιά, έργο προϋπο-
λογισμού 50 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιήσουν οι εταιρείες 
Dimand και Prodea Investment. Συμμετέχει κοινοπρακτικά 
με την Dimand και την Grivalia και στην υλοποίηση επεν-
δυτικού σχεδίου της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ για την 
ανάπλαση των πρώην εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχα-
νίας «Παπαστράτος» στην περιοχή του Άγίου Διονυσίου στον 
Πειραιά.

Οι ξένοι όμιλοι στην Ελλάδα
Χαρτοφυλάκια καθαρής ενέργειας από ΆΠΕ διαθέτουν ήδη 
στην Ελλάδα και αναμένεται να τα αναπτύξουν πολλοί ξένοι 
όμιλοι. Μάλιστα, η γαλλική EDF και η Τotal Eren εξασφάλι-
σαν στον σχετικό διαγωνισμό έξτρα 42 MW και 70 MW φωτο-
βολταϊκών αντίστοιχα. Άλλωστε, σύμφωνα με όσα ανέφερε 
πρόσφατα ο γενικός διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής 
Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Βασίλης Καραμούζης, 
σε διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε η Ελληνική Εται-
ρεία Ενεργειακής Οικονομίας, οι ΆΠΕ αποδείχθηκαν ανθε-
κτικές στην κρίση. Όπως σημείωσε, δεν βλέπει διακοπή στη 
ροή χρηματοδότησης προς τις συγκεκριμένες επενδύσεις, 
επισημαίνοντας μάλιστα ότι υπάρχει ενδιαφέρον για εξαγο-
ρές αδειών ώριμων έργων από Έλληνες και ξένους παίκτες.

Τα ευρωπαϊκά projects ελληνικού 
ενδιαφέροντος
Στον προκαταρκτικό κατάλογο του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού των Διαχειριστών Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ENTSO-E), ανάμεσα στα 174 ευρωπαϊκά έργα, περιλαμ-
βάνονται και άλλα επτά projects ελληνικού ενδιαφέροντος 
που αφορούν ηλεκτρικές διασυνδέσεις, που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με την ανάπτυξη των ΆΠΕ, όπως δύο έργα 
για τη διασύνδεση της χώρας μας με την Άίγυπτο: το Greece 

Africa PowerInterconnector, του ομίλου Eunice, με πόντιση 
καλωδίου που θα συνδέει το λιμάνι της Μάρσα Ματρούχ με 
τον Άθερινόλακκο της Κρήτης, και το δεύτερο από την εται-
ρεία Elica.
Επίσης, περιλαμβάνονται δύο έργα που ήταν ενταγμένα 
και στο προηγούμενο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του 
ENTSO-E, του 2018. Πρόκειται για την ηλεκτρική διασύν-
δεση Ελλάδας-Λιβύης (Λινοπεράματα-Τομπρούκ) και το 
project Southern Aegean Interconnector, που περιλαμβάνει 
την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε 23 βραχονησίδες του 
Άιγαίου και τη διασύνδεσή τους με την Κω, την Κρήτη και 
την Άττική. Τη λίστα συμπληρώνουν τα δύο έργα της δια-
σύνδεσης της Κρήτης του ΆΔΜΗΕ, η διασύνδεση Ελλάδας-
Βουλγαρίας και ο EuroAsia Interconnector.

Ηλεκτροκίνηση
Με κίνητρα και επιδοτήσεις ευελπιστεί η κυβέρνηση να 
καταστήσει τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων ελκυστική. 
Μάλιστα, στόχος είναι το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», 
που περιλαμβάνει επιδοτήσεις για την αγορά 11.700 ηλεκτρι-
κών οχημάτων και δικύκλων, καθώς και 1.000 φορτιστών, 
να βγει στον «αέρα» πριν από το τέλος Ιουλίου.
Μεταξύ άλλων, το υπουργείο Περιβάλλοντος επιδοτεί με 
500 ευρώ την αγορά από πολίτες έξυπνων οικιακών φορ-
τιστών, ενώ παρέχει και σημαντικά φορολογικά κίνητρα για 
εταιρείες για την εγκατάσταση φορτιστών, μέσω παροχής 
έκπτωσης δαπάνης. Επίσης, το κόστος φόρτισης για τους 
εταιρικούς στόλους θεωρείται έξοδο και στο πλαίσιο αυτό 
θα μειώνεται ο φόρος που καταβάλλει η εταιρεία.

Στοίχημα, η αποθήκευση ενέργειας
Η στροφή στις ΆΠΕ δεν είναι το μοναδικό στοίχημα. Ιδιαίτερη 
σημασία έχει το πώς θα αποθηκεύεται η ενέργεια που πα-
ράγεται, ώστε να μη χάνεται.
Καθώς το μερίδιο των ΆΠΕ αυξάνεται στο ευρωπαϊκό ενερ-
γειακό χαρτοφυλάκιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε 
μια σημαντική απόφαση και προτείνει καλύτερους τρόπους 
αποθήκευσης, όπως η χρήση υδρογόνου ή οικιακών μπα-

ταριών.
«Η αποθήκευση ενέργειας θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο 
στη μετάβαση σε μια οικονομία απαλλαγμένη από τα ορυκτά 
καύσιμα, βασισμένη σε ΆΠΕ. Καθώς το ρεύμα από αιολι-
κές και ηλιακές μονάδες δεν είναι πάντα άμεσα διαθέσιμο 
στις αναγκαίες ποσότητες, θα χρειαστεί να αποθηκεύουμε 
περισσότερη ενέργεια. Εκτός από τις τεχνολογίες που ήδη 
γνωρίζουμε ότι λειτουργούν καλά, όπως η αντλητική απο-
θήκευση υδροηλεκτρικής ενέργειας, σημαντικό ρόλο στο 
μέλλον θα παίξουν οι νέες τεχνολογίες μπαταριών, η απο-
θήκευση θερμικής ενέργειας και το πράσινο υδρογόνο. Οι 
τεχνολογίες αυτές πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στην 
ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να εξασφαλιστεί σταθερή παροχή 
ενέργειας για τους Ευρωπαίους πολίτες» δήλωσε η Claudia 
Gamon, εισηγήτρια της σχετικής έκθεσης.

Πράσινο υδρογόνο
Το Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κρά-
τη-μέλη να άρουν τους ρυθμιστικούς φραγμούς που παρε-
μποδίζουν την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας, 
όπως η διπλή φορολόγηση ή τα προβλήματα με τους κώ-
δικες δικτύου της Ε.Ε. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, 
θα πρέπει επίσης να αναθεωρηθούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
στον τομέα της ενέργειας, ώστε να βελτιωθούν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για όσους επιθυμούν να αναπτύξουν εγκατα-
στάσεις αποθήκευσης.
Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ακόμη τις δυνατότητες 
που παρέχει το υδρογόνο που παράγεται από ΆΠΕ (το λε-
γόμενο «πράσινο υδρογόνο») και καλούν την Επιτροπή να 
συνεχίσει να στηρίζει την έρευνα και την ανάπτυξη του 
τομέα αυτού της οικονομίας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ενδεχόμενα μέτρα στήριξης θα μπορούσαν 
να συμβάλουν στη μείωση του κόστους του πράσινου 
υδρογόνου και να το καταστήσουν οικονομικά βιώσιμο. 
Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει αν είναι δυ-
νατή η μετατροπή των υποδομών φυσικού αερίου για τη 
μεταφορά υδρογόνου, καθώς η χρήση του φυσικού αερίου 
αποτελεί απλώς μεταβατικό στάδιο και θα πρέπει να μειω-
θεί σταδιακά.



Τα 5 μέτρα στρατηγικής του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας για τη σύγχρονη διαχείριση 
απορριμμάτων είναι τα εξής:

1.  Απλοποίηση-ενίσχυση  
της περιβαλλοντικής εισφοράς

Στόχος της πολιτικής του υπουργείου είναι η περιβαλλο-
ντική εισφορά (τέλος ταφής) να λειτουργήσει αποτρεπτικά 
για την ταφή των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ΧΥ-
ΤΑ-ΧΥΤΥ, στη λογική ενός συστήματος κινήτρων-αντικι-
νήτρων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το τέλος ταφής θα 
πηγαίνει στο Πράσινο Ταμείο και ειδικότερα:
• Το 50% για δράσεις στη διαχείριση απορριμμάτων και 
την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. αναπλάσεις, πρά-
σινα σημεία κ.λπ.).
• Το 10% για έρευνα και τεχνολογία στη διαχείριση απορ-
ριμμάτων.
• Το 40% για επιβράβευση στους δήμους που τα πηγαί-
νουν καλά στην ανακύκλωση.

2.  Ενίσχυση ανακύκλωσης  
-  Αναβάθμιση ΚΔΑΥ

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που διαχειρίζονται 
τα σχετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, ενισχύονται και ανα-
βαθμίζονται τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
(ΚΔΑΥ), ώστε:
• να γνωστοποιούνται τα ποσοστά ανακύκλωσης ανά 
δήμο και να γίνεται ορθή αξιολόγηση των επιδόσεών τους, 
θέτοντάς τους με αυτόν τον τρόπο προ των ευθυνών τους,
• να μπορούν (τα ΚΔΑΥ) να δέχονται τις αυξημένες ποσό-
τητες αποβλήτων που θα προκύψουν με την ενίσχυση της 
διακριτής συλλογής και της ανακύκλωσης.

3.  Δημιουργία εθνικού δικτύου ΜΕΑ  
- Ενθάρρυνση ΣΔΙΤ

Στόχος του υπουργείου είναι η δημιουργία ενός εθνικού 
δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων, καθώς σή-
μερα λειτουργούν μόλις έξι μονάδες! Ειδικότερα, έως τα 
τέλη του 2023 προβλέπεται να έχουν προχωρήσει οι διαδι-
κασίες για 28 ακόμη μονάδες, ενώ ήδη εντατικοποιούνται 
οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση 17 εντός του 2020 σε 
όλη την Ελλάδα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου εν-
θαρρύνονται οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ).

4.  Δημιουργία εθνικού δικτύου ΜΕΒΑ  
- Διαλογή στην πηγή

Βασικός πυλώνας της επίτευξης των στόχων για την ορ-
γανωμένη και σύγχρονη διαχείριση αποβλήτων είναι η 
διαλογή στην πηγή. Έτσι, το υπουργείο επεκτείνει το δί-
κτυο συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και των 
βιοαποβλήτων (καφέ κάδος), στοχεύοντας στη δημιουρ-

γία επαρκούς εθνικού δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας Βι-
οαποβλήτων (ΜΕΒΑ) σε όλη την Ελλάδα (πέραν των ΜΕΑ, 
που ήδη έχουν ξεχωριστό ρεύμα για τη διαχείριση των βι-
οαποβλήτων). Έως τα τέλη του 2023 προβλέπεται να έχουν 
δημοπρατηθεί 31 μονάδες (ΜΕΒΑ), ενώ σήμερα λειτουργούν 
μόλις τέσσερις!

5.  Ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων  
- Μονάδες ανάκτησης ενέργειας

Καθώς, όπως προαναφέρθηκε, στόχος είναι η αποτροπή της 
ταφής των απορριμμάτων, το υπουργείο ενισχύει την παρα-
γωγή και αξιοποίηση των δευτερογενών εναλλακτικών καυ-
σίμων από τα υπολείμματα των ΜΕΑ και των ΚΔΑΥ, δηλαδή 
των υλικών που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν.
Στον τομέα της ανάκτησης ενέργειας η Ελλάδα βρίσκεται μό-
λις στο 1,5%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 
28%! Τέτοιες μονάδες ανάκτησης ενέργειας είναι τόσο διαδε-
δομένες στην Ευρώπη, που συναντώνται πολλές φορές ακό-
μα και στα κέντρα των πόλεων, ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρ-
χει καμία. Γι’ αυτόν τον λόγο η στρατηγική του υπουργείου 
περιλαμβάνει τις εξής πρωτοβουλίες:
• Οι μεγάλες ΜΕΑ θα μπορούν να παράγουν δευτερογενές 
εναλλακτικό καύσιμο αλλά και να το αξιοποιούν οι ίδιες για 
την παραγωγή ενέργειας.
• Θα δημοπρατηθούν 3-4 μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης 
των υπολειμμάτων που προέρχονται από τις ΜΕΑ.
• Ορίζονται τα ρεύματα των βιομηχανικών –μη επικίνδυ-
νων– αποβλήτων που μπορούν να αποτελέσουν δευτερογε-
νή πρώτη ύλη ή και εναλλακτικό καύσιμο από τις βιομηχα-

νικές εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια και καθορίζονται 
οι τεχνικές προδιαγραφές ώστε τα ανόργανα απόβλητα 
βιομηχανικής προέλευσης να αξιοποιούνται ως δευτερο-
γενή υλικά.

Απόσυρση πλαστικών μιας χρήσης
Την ίδια στιγμή το υπουργείο Περιβάλλοντος υλοποιεί 
σχέδιο δράσης για την απόσυρση των πλαστικών μιας 
χρήσης. Μάλιστα, η κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχετικό 
νομοσχέδιο που ενσωματώνει την κοινοτική οδηγία και 
σύντομα θα τεθεί προς δημόσια διαβούλευση. Βασική 
απαίτηση είναι η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά 10 
προϊόντων από τον Ιούλιο του 2021. Ποια είναι αυτά; Μα-
χαιροπίρουνα, πιάτα, καλαμάκια, περιέκτες και κυπελλά-
κια ποτών από φελιζόλ, περιέκτες τροφίμων από φελιζόλ, 
αναδευτήρες ποτών, μπατονέτες, στηρίγματα για μπαλό-
νια, καθώς και πάσης φύσεως προϊόντα που διασπώνται 
σε μικροπλαστικά (οξοδιασπώμενα πλαστικά).
Για όσα προϊόντα απαγορεύονται θα υπάρχουν διαθέσιμες 
εναλλακτικές λύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον, ενώ η 
απαγόρευση θα ξεκινήσει έξι μήνες νωρίτερα για τον δη-
μόσιο τομέα.
Το πρόβλημα των πλαστικών μιας χρήσης στην Ελλάδα 
είναι τεράστιο. Δύο δισεκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια 
αναψυκτικών και νερών διατίθενται στην Ελλάδα κάθε 
χρόνο, και παράλληλα περισσότερα από 300 εκατομμύρια 
πλαστικά ποτήρια για το σερβίρισμα του καφέ! Συνέπεια; 
Το 50% των απορριμμάτων στη θάλασσα είναι πλαστικά 
μιας χρήσης.
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Τα 5 μέτρα για τη διαχείριση 
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Τα SOS της ανακύκλωσης

Τ
α τελευταία χρόνια η ανακύκλωση μπαίνει 
στη συζήτηση και στη ζωή των Ελλήνων 
όλο και περισσότερο. Ωστόσο, η Ελλάδα 
παραμένει ουραγός μεταξύ των χωρών 
της Ε.Ε. στο θέμα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων. Κύριο πρόβλημα είναι ότι 
η Ελλάδα εκτρέπει από την ταφή μόνο το 
23% των απορριμμάτων της, έναντι 72%, 

που είναι ο μέσος όρος στην Ε.Ε. Στόχος του υπουργείου 
Περιβάλλοντος είναι να μειωθούν οι ποσότητες των απορ-
ριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή στο 10% έως το 2030 και 
κομβικό ρόλο σε αυτό θα παίξει η ανακύκλωση.
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι 
Έλληνες, κυρίως νεότερης ηλικίας, έχουν ευαισθητοποιηθεί 
και συμμετέχουν στη διαδικασία προστασίας του περιβάλλο-
ντος μέσω της ανακύκλωσης. Υπάρχουν όμως κάποια λάθη 
που παρατηρούνται συχνά και μπορούν να προκαλέσουν 
περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνουν. Πιο αναλυ-
τικά, στους κάδους ανακύκλωσης «απαγορεύονται» τα εξής:
1.  Σπασμένα γυαλιά. Μπουκάλια και γυάλινες συσκευασίες 

ανακυκλώνονται, αλλά όχι τα σπασμένα γυαλιά, καθώς 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού των εργαζομέ-
νων.

2.  Κουτιά από πίτσα, συσκευασίες έτοιμου φαγητού. Άν και 
είναι χάρτινα και πλαστικά, δεν ανακυκλώνονται, καθώς 
είναι γεμάτα λίπη και υπολείμματα τροφών.

3.  Σακούλες βιοδιασπώμενες ή φωτοδιασπώμενες. Σε αντί-
θεση με τις απλές πλαστικές σακούλες που μπορούν να 
ανακυκλωθούν, οι βιοδιασπώμενες έχουν ημερομηνία 
λήξης μετά την οποία αρχίζουν να θρυμματίζονται.

4.  Κομματάκια χαρτί. Για να ανακυκλωθεί κάποιο χαρτί πρέ-
πει να έχει μέγεθος τουλάχιστον Ά4. Άυτό σημαίνει ότι σκι-
σμένες σελίδες, εισιτήρια και άλλα χαρτάκια δεν πρέπει 
να ρίχνονται στους μπλε κάδους.

5.  Βρεγμένο ή λερωμένο χαρτί. Λερωμένες χαρτοπετσέτες 
ή κομμάτια λαδωμένου χαρτιού όχι μόνο δεν ανακυκλώ-
νονται αλλά αχρηστεύουν και τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα 
υλικά. Επίσης, χαρτί που έχει βραχεί, ακόμη κι αν στεγνώ-
σει, δεν ανακυκλώνεται.

6.  Υλικά από πηλό. Τα κεραμικά είδη, όπως π.χ. σκεύη ή 
κούπες καφέ, δεν ανακυκλώνονται.

7.  Άφρολέξ και φελιζόλ. Είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά, κα-
θώς μπορούν να πάρουν φωτιά σε οποιοδήποτε στάδιο 
της πορείας της ανακύκλωσης.

8.  Συσκευασίες τοξικών υλικών. Πλαστικές ή μεταλλικές 
συσκευασίες που περιείχαν ορυκτέλαια, αντιψυκτικά, 
εντομοκτόνα κ.ά. δεν πρέπει με τίποτα να ρίχνονται στους 
μπλε κάδους, γιατί τα κατάλοιπα των τοξικών δύσκολα 
απομακρύνονται.

9.  CDs, DVDs και βιντεοκασέτες. Παρ’ ότι κατασκευάζονται 
κατά κύριο λόγο από αλουμίνιο, τα ψηφιακά δισκάκια ή οι 
παλιές μας βιντεοκασέτες περιέχουν πολλές προσμείξεις, 
καθιστώντας αδύνατη την άμεση ανακύκλωσή τους.

10.  Καλαμάκια και πλαστικά μαχαιροπίρουνα. Παρ’ ότι πλα-
στικά, τα συγκεκριμένα υλικά μιας χρήσης δεν ανακυ-
κλώνονται.

11.  Πλαστικά έπιπλα. Οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης δεν είναι 
κατάλληλοι για πλαστικά έπιπλα, παρά μόνο για υλικά 
συσκευασίας.

12.  Συρμάτινες κρεμάστρες. Οι περισσότερες έχουν και πλα-
στικά μέρη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ανάμει-
ξης των δύο υλικών. Μια καλή λύση είναι να διαχωρίζο-

νται τα υλικά και να απορρίπτονται ξεχωριστά στον κάδο.
13.  Τηλεκάρτες. Δεν θεωρούνται συσκευασίες, γι’ αυτό και 

δεν πρέπει να μπαίνουν στους μπλε κάδους. Άξίζει να 
σημειωθεί ότι το κόστος ανακύκλωσής τους είναι μεγα-
λύτερο από το κόστος παραγωγής τους.

14.   Καπάκια από πλαστικά μπουκάλια. Ενώ τα πλαστικά 
μπουκάλια είναι βασικό ανακυκλώσιμο υλικό, τα καπά-
κια τους ανακυκλώνονται με διαφορετικό τρόπο. Άφαι-
ρούμε, λοιπόν, τα καπάκια και τα πετάμε ξεχωριστά στον 
μπλε κάδο.

15.  Κουτιά χυμών. Υπάρχουν ορισμένα κουτιά χυμών που 
δεν ανακυκλώνονται, λόγω του συνδυασμού πλαστικού 
και χαρτονιού. Πριν πετάξουμε το κουτί στον μπλε κάδο, 
πρέπει να ελέγξουμε αν φέρει την ειδική σήμανση κα-
ταλληλότητας για ανακύκλωση.

Τα… SOS της ανακύκλωσης
Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, τα σημεία-κλειδιά για τη σωστή 
ανακύκλωση είναι τα εξής:
1. Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας από τα 
υπόλοιπα απορρίμματα.
2. Άδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες από τα υπολείμματα 
και, αν χρειάζεται, τις ξεπλένουμε.
3. Διπλώνουμε/συμπιέζουμε τα χαρτοκιβώτια.
4. Δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μέσα σε δε-
μένες σακούλες, αλλά τα ρίχνουμε χύμα.
5. Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους 
ανακύκλωσης.

6. Κλείνουμε τους κάδους, για να προστατέψουμε τα ανακυ-
κλώσιμα υλικά από τη βροχή.

Τα οφέλη της ανακύκλωσης
Εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, η ανακύ-
κλωση βελτιώνει την ποιότητα ζωής, καθώς συμβάλλει 
στη δημιουργία ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος 
τόσο σήμερα όσο και αύριο, προστατεύοντας την υγεία 
μας.
Επίσης, η ανακύκλωση βοηθά στην εξοικονόμηση πρώτων 
υλών. Άυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κοπούν δέντρα 
για την παραγωγή χαρτιού ή εξόρυξη ορυκτών, όπως ο βω-
ξίτης, για την παραγωγή αλουμινίου.
Παράλληλα, η ανακύκλωση βοηθά στην εξοικονόμηση 
ενέργειας, αφού η ενέργεια που απαιτείται για την παραγω-
γή προϊόντων από πρωτογενείς πρώτες ύλες είναι πολλα-
πλάσια από αυτήν που απαιτείται όταν η παραγωγή γίνεται 
από χρησιμοποιημένα υλικά.
Παραδείγματα:
•  Με έναν τόνο ανακυκλωμένου γυαλιού εξοικονομείται 

ενέργεια αντίστοιχη με 135 λίτρα πετρελαίου.
•  Με την ανακύκλωση ενός τόνου χαρτιού σώζεται η ζωή 

17 δέντρων.
•  Για να κατασκευαστεί ένα αλουμινένιο κουτί χρειάζεται 

τόση ενέργεια όση για να ακούσουμε ραδιόφωνο για 4 
ώρες ή να δούμε τηλεόραση για 3 ώρες.

•  Καθαρίζει το περιβάλλον από το πλαστικό, αφού το πλα-
στικό χρειάζεται 450 χρόνια για να αποσυντεθεί στη φύση.



Τ
ο Γαλλικό Κολλέγιο IdEF, παράρτη-
µα του Πανεπιστηµίου Paris 13 της 
Σορβόννης στην Ελλάδα, και η Εθνι-
κή Ολυµπιακή Ακαδηµία (ΕΘΝΟΑ) 
υπέγραψαν συµφωνία για την πα-
ροχή υποτροφιών φοίτησης στους 

αθλητές που ανήκουν σε όλες τις αθλητικές οµο-
σπονδίες.
Σε συνάντηση στα γραφεία της ΕΘΝΟΑ στην Αθήνα, 
ο πρόεδρος της Εθνικής Ολυµπιακής Ακαδηµίας, κ. 
Γιώργος Αλικάκος, και ο πρόεδρος του Γαλλικού 
Κολλεγίου της Ελλάδας, δρ. Στυλιανός Αµαργιανά-
κης, επισηµοποίησαν τη µεταξύ τους συνεργασία 
µε την υπογραφή συµφωνίας παροχής υποτροφι-
ών στους αθλητές. Για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, 
µέχρι τους Ολυµπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024», το 
Γαλλικό Κολλέγιο IdEF θα είναι ακαδηµαϊκός συ-
νεργάτης της Εθνικής Ολυµπιακής Ακαδηµίας.
Ο πρόεδρος της ΕΘΝΟΑ, κ. Γιώργος Αλικάκος, 
ανέφερε για τη συνεργασία µε το Γαλλικό Κολλέγιο 
IdEF: «Είµαστε πολύ περήφανοι για την επισηµοποί-

ηση της συνεργασίας µας µε το Γαλλικό Κολλέγιο 
και το Πανεπιστήµιο της Σορβόννης. Χάρη σε αυτό 
το νέο πρόγραµµα υποτροφιών που εγκαινιάζουµε 
σήµερα δίνεται η δυνατότητα σε νέους αθλητές και 
αθλήτριες να αποκτήσουν αναγνωρισµένο κρατικό 
γαλλικό πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
χωρίς να χρειαστεί να φύγουν στο εξωτερικό. Με τη 
συµβολή της ΕΘΝΟΑ οι αθλητές που θα προταθούν 
από τις οµοσπονδίες τους θα έχουν υποτροφία φοί-
τησης 50% για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. 
Ευχαριστώ πολύ τον κ. Αµαργιανάκη, ο οποίος κά-
νει πολύ µεγάλο αγώνα για να µπορούν οι αθλητές 
να αποκτήσουν και ακαδηµαϊκά εφόδια παράλληλα 
µε την ενασχόλησή τους µε τον αθλητισµό».
Ο δρ. Στυλιανός Αµαργιανάκης δήλωσε: «Το Γαλ-
λικό Κολλέγιο IdEF και το Πανεπιστήµιο Paris 13 
της Σορβόννης, επίσηµοι ακαδηµαϊκοί συνεργάτες 
της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής, ολοκλή-
ρωσαν σήµερα το πλαίσιο συνεργασίας τους και 
µε την Εθνική Ολυµπιακή Ακαδηµία, προκειµένου 
να παρέχουν υποτροφίες φοίτησης σε όλους τους 

αθλητές και αθλήτριες όλων των αθλητικών 
οµοσπονδιών της Ελλάδας. Είµαστε ιδιαίτερα πε-
ρήφανοι για την εµπιστοσύνη της ΕΘΝΟΑ και του 
προέδρου, κ. Αλικάκου, και δεσµευόµαστε να 
καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια προκει-

µένου να διασφαλίσουµε το υψηλό επίπεδο σπου-
δών που διακρίνει το Πανεπιστήµιο της Σορβόννης 
για τους Έλληνες φοιτητές που θα αποτελέσουν την 
επόµενη γενιά προπονητών και καθηγητών Φυσι-
κής Αγωγής σε όλη την Ευρώπη».

Συνεργασία IdEF-ΕΘΝΟΑ 
για παροχή υποτροφιών σε αθλητές
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Ε
ίναι γεγονός αδιαμ-
φισβήτητο ότι στη 
θάλασσα βρίσκεται ο 
πραγματικός πλούτος 
της Ελλάδας. Σύμ-
φωνα με τα τελευταία 
παγκόσμια στοιχεία, 
3.938 πλοία που πλέ-

ουν στις θάλασσες του κόσμου είναι ελληνό-
κτητα, το 13% της παγκόσμιας χωρητικότη-
τας, ενώ αυτό το ποσοστό φτάνει στο εντυπω-
σιακό 26,6% όταν μιλάμε για δεξαμενόπλοια. 
Είναι απίστευτο, αν το σκεφτούμε, πως πάνω 
από ένα στα τέσσερα δεξαμενόπλοια του 
πλανήτη, που κινούν την παγκόσμια αγορά 
ενέργειας, είναι ελληνικών συμφερόντων!
Οι Έλληνες είμαστε λαός ναυτικός, από τα 
πιο αρχαία χρόνια. Μέσα στη θάλασσα μο-
χθούμε και από τη θάλασσα δοξαζόμαστε. Η 
θάλασσα μας συνδέει με τον υπόλοιπο πλα-
νήτη, αλλά η θάλασσα μας έπαιρνε και μα-
κριά, σε παλαιότερες εποχές. Η ναυτιλία έχει 
δώσει στην πατρίδα μας ισχύ, εμπορική, οι-
κονομική, διπλωματική. Η ναυτιλία ενώνει 
τα νησιά μας με την ηπειρωτική χώρα. Τα 
επιβατικά πλοία μας είναι οι γέφυρες που 
συνδέουν τους κατοίκους των νησιών με τους 

υπόλοιπους Έλληνες και φέρνουν τουρισμό 
και ανάπτυξη σε κάθε ελληνικό νησί, ενώ τα 
ποντοπόρα εμπορικά πλοία έχουν περήφανα 
αναρτημένη τη γαλανόλευκη και εκπροσω-
πούν την Ελλάδα σε κάθε λιμάνι του κόσμου. 
Η ναυτιλία είναι κλάδος υπερκομματικού 
χαρακτήρα, ο πιο υγιής και ισχυρός της εθνι-
κής οικονομίας, και είναι βαθιά πεποίθησή 
μου ότι δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο μικρο-
κομματικών αντιπαραθέσεων.
Το υπουργείο Ναυτιλίας είναι παραδοσιακά 
ένα από τα πιο σημαντικά υπουργεία, ένα υ-
πουργείο καίριο, που στηρίζει όχι μόνο την 
οικονομία αλλά και την εξωτερική πολιτική 
της χώρας. Όταν έχεις το πλεονέκτημα του 

μεγαλύτερου στον κόσμο εμπορικού στόλου, 
το χρησιμοποιείς για να προωθήσεις τόσο 
την οικονομική ευημερία όσο και τα εθνικά 
συμφέροντα της Ελλάδας. Η ελληνόκτητη 
ναυτιλία είναι και θα παραμείνει ένα από τα 
μεγαλύτερα στρατηγικά πλεονεκτήματα της 
χώρας!
Ο ένας χρόνος διακυβέρνησης της ΝΔ και 
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
ήταν μόνο η αρχή μιας νέας εποχής στην ελ-
ληνική ναυτιλία. Τα βήματα που έγιναν μέσα 
σε αυτόν τον έναν χρόνο με την καθοδήγηση 
του πρωθυπουργού και τη δουλειά του υ-
πουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτι-
κής, του Γιάννη Πλακιωτάκη, και των στε-

λεχών του υπουργείου είναι σημαντικά και 
προσφέρουν τη στέρεα βάση πάνω στην 
οποία θα χτίσουμε περαιτέρω!
•  Ο πλήρης εκσυγχρονισμός του θεσμικού 

πλαισίου για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες 
φέρνει το τέλος μιας σειράς γραφειοκρατι-
κών αγκυλώσεων που εμπόδιζαν για χρόνια 
την προσέλκυση σκαφών αναψυχής, αλλά 
δυσκολεύουν ακόμα και τις απλές μετακι-
νήσεις μεταξύ των νησιών.

•  Η προώθηση του Εθνικού Συστήματος Ο-
λοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης 
(ΕΣΟΘΕ) εντάσσεται στο όραμα της ψηφι-
ακής Ελλάδας. Όταν ολοκληρωθεί, θα είναι 
το βασικό εργαλείο για την επιτήρηση του 
ελληνικού θαλάσσιου χώρου, με real time 
παρακολούθηση με θερμικές κάμερες των 
χωρικών μας υδάτων σε όλο το μήκος τους, 
με σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

•  Τα νέα πλωτά μέσα που αποκτά το λιμενικό 
μας σώμα, όπως το πρώτο από τα δέκα νέα 
υπερσύγχρονα περιπολικά σκάφη που πα-
ραλήφθηκε πριν από λίγες ημέρες και είναι 
δωρεά της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφο-
ράς Ελληνικού Εφοπλισμού «ΣΥΝ-ΕΝΩ-
ΣΙΣ», του δίνουν νέες δυνατότητες στις ε-
πιχειρήσεις αποτροπής και έρευνας & 
διάσωσης στο Αιγαίο και όπου αλλού χρει-
αστεί. Άλλωστε, επίκειται και η διεύρυνση 
του ανθρώπινου δυναμικού του σώματος με 
1.500 ακόμη στελέχη, 900 από τα οποία θα 
κατανεμηθούν σε υπηρεσίες του Ανατολι-
κού Αιγαίου.

•  Τέλος, η πλήρης εφαρμογή σε όλα τα πλοία 
και τα λιμάνια-πύλες εισόδου της χώρας 
των μέτρων υγειονομικής προστασίας δια-
σφαλίζει ότι η μάχη ενάντια στην πανδημία 
που δώσαμε και κερδίσαμε όλοι μαζί δεν 
ήταν επί ματαίω και ότι η χώρα, οι κάτοι-
κοι και οι επισκέπτες της θα παραμείνουν 
ασφαλείς.

Το Αιγαίο, το Ιόνιο και όλες οι θάλασσες που 
περικλείουν τη χώρα είναι το σπίτι μας και οι 
ατέλειωτες θάλασσες του κόσμου είναι οι ευ-
καιρίες μας. Ο κόσμος αλλάζει πιο γρήγορα 
και πιο ριζικά τα τελευταία χρόνια απ’ ό,τι 
όλους τους τελευταίους αιώνες. Έχουμε την 
ιστορική ευκαιρία να ενδυναμώσουμε την 
ελληνική ναυτιλία, ακόμα περισσότερο, να 
της δώσουμε τους τρόπους όχι απλώς να α-
ντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά και να η-
γηθεί στον παγκόσμιο αυτόν μετασχηματι-
σμό.
Η ελληνική ναυτιλία ήταν και θα παραμεί-
νει ο «φάρος» της ανάπτυξης της χώρας. Όχι 
μόνο της οικονομικής αλλά και της πολιτιστι-
κής και της κοινωνικής. Μια χώρα στραμμένη 
προς τη θάλασσα είναι μια χώρα εξωστρεφής, 
δυναμική και ζωντανή. Όταν ο Περικλής το 
479 π.Χ. έλεγε «μέγα το της θαλάσσης κρά-
τος», δεν εννοούσε μόνο τη στρατιωτική δύ-
ναμη. Ένα κράτος που έχει σύμμαχό του τη 
θάλασσα είναι πραγματικά «μέγα».

*Ο Νίκος Χ. Παγώνης είναι γραμματέας των 
Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (ΕΚΟ) 
της ΝΔ.

Η ναυτιλία είναι κλάδος υπερκομματικού 
χαρακτήρα, ο πιο υγιής και ισχυρός της εθνικής 
οικονομίας, και είναι βαθιά πεποίθησή μου ότι 
δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο μικροκομματικών 
αντιπαραθέσεων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ,  
ΦΆΡΟΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ

  ΤΟΥ ΝΊΚΟΥ Χ. ΠΑΓΏΝΗ*
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Η 
επείγουσα ανάγκη για τη δημι-
ουργία εμβολίων για τον SARS-
CoV-2 έχει προκαλέσει διεθνή 
κινητοποίηση και ανταπόκριση: 
περισσότερα από 120 υποψήφια 
εμβόλια για τον ιό SARS-CoV-2, 

διαφορετικών τύπων, έχουν αναπτυχθεί εντός των 
πρώτων πέντε μηνών του 2020.
Ένα τέτοιο υποψήφιο εμβόλιο αναπτύσσεται από 
την εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna. Πρόκειται 
για έναν τύπο mRNA εμβολίου. Οι καθηγητές της 
Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος 
(πρύτανης ΕΚΠΑ), συνοψίζουν αυτά τα δεδομένα. 
Το εμβόλιο αυτό (ονομάζεται mRNA-1273) περιέ-
χει σε ένα λιπιδικό νανοσωματίδιο τροποποιημέ-
νο αγγελιοφόρο RNA (mRNA ) που κωδικοποιεί 
τη γλυκοπρωτεΐνη της ακίδας του SARS-CoV-2 
(S). Η γλυκοπρωτεΐνη-ακίδα είναι απαραίτητη για 
την προσκόλληση του ιού στα κύτταρα και απαι-
τείται για την είσοδο του ιού μέσα σε αυτά. Αυτή η 
πρωτεΐνη αποτελεί και τον πρωταρχικό στόχο για 
πλήθος άλλων εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2, 
καθώς αποτελεί έναν πρωτεύοντα στόχο και για το 
ανοσοποιητικό, όπως έχουν δείξει μελέτες σε ασθε-
νείς που ανέρρωσαν από Covid-19. Η εμπειρία με 
την πλατφόρμα mRNA από την ανάπτυξη άλλων 
εμβολίων επέτρεψε την ταχεία παρασκευή και την 
ανάπτυξη ενός υποψήφιου εμβολίου για τον SARS-
CoV-2 σε χρόνο ρεκόρ. Οι διαδικασίες ανάπτυξης 
εμβολίων που απαιτούν συνήθως χρόνια ολοκλη-
ρώθηκαν σε περίπου δύο μήνες.
Στο μεγαλύτερο ιατρικό περιοδικό, το «New England 
Journal of Medicine», δημοσιεύτηκαν προκαταρ-
κτικά αποτελέσματα από τις κλινικές δοκιμές του 
εμβολίου mRNA-1273 (μελέτη φάσης 1) σε υγιείς 
ενήλικες. Στόχος αυτής της φάσης της δοκιμής ήταν 
η αξιολόγηση της ασφάλειας του εμβολίου και της 

ανοσογονικότητας, δηλαδή κατά πόσο μπορεί να 
ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό ώστε να παράγει 
ειδικά αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης-ακίδας 
του SARS-CoV-2. Στη μελέτη συμμετείχαν υγιείς 
ενήλικες ηλικίας 18 έως 55 ετών που έλαβαν δύο 
ενέσεις του δοκιμαστικού εμβολίου με διαφορά 28 
ημερών σε δόση 25 μg ή 100 μg ή 250 μg. Αυτή 
η ενδιάμεση ανάλυση αναφέρει τα ευρήματα έως 
την ημέρα 57 (δηλαδή 8 εβδομάδες).
Οι ερευνητές αξιολόγησαν τις ανοσολογικές απο-
κρίσεις ελέγχοντας τη δέσμευση των παραγόμε-
νων αντισωμάτων έναντι συγκεκριμένων περιο-
χών της ακίδας του ιού και εκτιμήθηκε επίσης η 
δραστικότητα των αντισωμάτων αυτών να εξου-
δετερώνουν τον ιό, με ειδικές δοκιμασίες σε δια-
φορετικές χρονικές στιγμές. Τα αποτελέσματα αυτά 
των ανοσολογικών απαντήσεων συγκρίθηκαν με 
ανάλογα αποτελέσματα σε δείγματα αίματος ασθε-
νών που είχαν αναρρώσει από Covid-19. Επιπλέ-
ον, εκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε η απόκριση των 
Τ-λεμφοκυττάρων κατά της πρωτεΐνης-ακίδας με 
ειδικές δοκιμασίες.
Οι 45 συμμετέχοντες έλαβαν την πρώτη δόση του 
εμβολίου μεταξύ 16 Μαρτίου και 14 Απριλίου 2020. 
Δεν σημειώθηκαν σοβαρά ανεπιθύμητα συμβά-
ντα, αλλά ένας συμμετέχων στην ομάδα των 25 μg 
αποσύρθηκε λόγω παροδικής κνίδωσης (αλλερ-
γικό εξάνθημα), που κρίθηκε ότι σχετίζεται με το 
εμβόλιο. Αναφέρθηκαν συστηματικά ανεπιθύμητα 
συμβάντα σε 5 συμμετέχοντες (33%) στην ομάδα 
των 25 μg, σε 10 (67%) στην ομάδα των 100 μg και 
σε 8 (53%) στην ομάδα των 250 μg: όλα όμως ήταν 
ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας. Οι συστηματικές 
ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν πιο συχνές μετά τον 
δεύτερο εμβολιασμό και εμφανίστηκαν σε 7 από 
τους 13 συμμετέχοντες (54%) στην ομάδα των 25 
μg, σε 15/15 στην ομάδα των 100 μg και σε 14/15 
στην ομάδα των 250 μg. Κανένας από τους συμ-
μετέχοντες δεν εμφάνισε πυρετό μετά τον πρώτο 

εμβολιασμό. Μετά τον δεύτερο εμβολιασμό, κα-
νένας συμμετέχων στην ομάδα των 25 μg δεν 
ανέφερε πυρετό, ενώ 6 (40%) στην ομάδα των 100 
μg και 8 (57%) στην ομάδα των 250 μg ανέφεραν 
πυρετό. Οι τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες, στο 
σημείο της ένεσης του εμβολίου, όταν υπήρχαν, 
ήταν σχεδόν όλες ήπιες, αν και ο πόνος στο ση-
μείο της ένεσης ήταν συχνός.
Οι τίτλοι των IgG αντισωμάτων που δεσμεύουν 
την περιοχή S-2P της ακίδας του ιού αυξήθη-
καν γρήγορα μετά τον πρώτο εμβολιασμό, με 
ορομετατροπή σε όλους τους συμμετέχοντες την 
ημέρα 15. Οι ανταποκρίσεις μετά τον πρώτο και 
τον δεύτερο εμβολιασμό ήταν δοσοεξαρτώμενες 
(δηλαδή ισχυρότερες στις υψηλότερες δόσεις του 
εμβολίου). Μάλιστα, οι αποκρίσεις των αντισωμά-
των μετά τον πρώτο εμβολιασμό στις ομάδες που 
έλαβαν δόση 100 μg και 250 μg ήταν παρόμοιες 
με τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν στο αίμα των 
ασθενών που είχαν αναρρώσει από Covid-19, 
ενώ μετά τον δεύτερο εμβολιασμό, και σε όλες 
τις ομάδες δόσεων, η ανταπόκριση ήταν σε παρό-
μοια επίπεδα με τα ανώτερα επίπεδα που μετρή-
θηκαν στο αίμα των ασθενών που ανέρρωσαν. 
Τέλος, κατά την ημέρα 57, δηλαδή 8 εβδομάδες 
μετά την πρώτη δόση, τα επίπεδα των αντισωμά-
των ήταν σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα 
που μετρήθηκαν στο αίμα των αναρρωσάντων 
ασθενών σε όλες τις διαφορετικές δοσολογικές 
ομάδες. Πριν από τον εμβολιασμό, ο ορός του 
αίματος κανενός από τους συμμετέχοντες δεν 
εμφάνιζε εξουδετερωτική ικανότητα έναντι του 
ιού. Μετά τον πρώτο εμβολιασμό, αναπτύχθηκε 
σε λιγότερους από τους μισούς συμμετέχοντες, 
ωστόσο μετά τον δεύτερο εμβολιασμό παρατη-
ρήθηκε ανάπτυξη εξουδετερωτικής ικανότητας 
στα δείγματα ορού απ’ όλους τους συμμετέχοντες. 
Η εξουδετερωτική δράση ήταν χαμηλότερη στην 
ομάδα που έλαβε τη δόση των 25 μg, ενώ ήταν 

υψηλότερες στις ομάδες των 100 μg και 250 μg, και 
παρόμοιες μεταξύ τους. Μάλιστα, αυτές οι αποκρί-
σεις ήταν παρόμοιες με αυτές στον ορό από το αίμα 
ασθενών που ανέρρωσαν. Επίσης, οι δόσεις των 
25 μg και 100 μg προκάλεσαν και αποκρίσεις των 
CD4 Τ-λεμφοκυττάρων στις ειδικές δοκιμασίες διέ-
γερσης με την πρωτεΐνη-ακίδα, αλλά λιγότερο όσον 
αφορά αποκρίσεις των CD8 Τ-λεμφοκυττάρων.
Γενικά, από τη δημοσίευση προκύπτει ότι οι δύο 
δόσεις του εμβολίου ήταν χωρίς σοβαρή τοξικότη-
τα, καθώς τα συστηματικά ανεπιθύμητα συμβάντα 
μετά τον πρώτο εμβολιασμό, όταν αναφέρθηκαν, 
ήταν όλα ήπιας ή μέτριας βαρύτητας, αν και παρα-
τηρήθηκε μεγαλύτερη αντιδραστικότητα μετά τον 
δεύτερο εμβολιασμό, ιδιαίτερα στην ομάδα των 
250 μg. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, αν 
και δεν έχει αποδειχθεί ακόμη η συσχέτιση της 
προστασίας από λοίμωξη από τον SARS-CoV-2, η 
μέτρηση της εξουδετερωτικής δραστηριότητας του 
ορού του αίματος συσχετίζεται με την προστασία 
από άλλους αναπνευστικούς ιούς, όπως η γρίπη 
και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός. Σε αυτή την 
ενδιάμεση ανάλυση της μελέτης με αποτελέσματα 
από την παρακολούθηση των συμμετεχόντων για 
8 εβδομάδες δεν είναι επίσης δυνατό να αξιολο-
γηθεί η διάρκεια των ανοσολογικών αντιδράσεων. 
Ωστόσο, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθούνται 
για 1 έτος μετά τον δεύτερο εμβολιασμό. Το γρήγορο 
και ισχυρό προφίλ ανοσογονικότητας του εμβολί-
ου mRNA-1273 πιθανότατα προκύπτει από έναν 
καινοτόμο σχεδιασμό του αντιγόνου εμβολίου με 
βάση τη δομή της πρωτεΐνης-ακίδας και της παρου-
σίασής του στο ανοσοποιητικό με τη μεσολάβηση 
μέσω mRNA, που έχει συσχετιστεί με παρατεταμέ-
νη έκφραση της πρωτεΐνης, ώστε να επιτρέψει την 
αποτελεσματικότερη ενεργοποίηση του ανοσοποιη-
τικού. Τα ευρήματα αυτά, σχετικά με την ασφάλεια 
και την ανοσογονικότητα του ιού, υποστηρίζουν την 
περαιτέρω ανάπτυξη του εμβολίου mRNA-1273 σε 
κλινικές δοκιμές μεταγενέστερου σταδίου. Καθώς 
από τις τρεις δόσεις που αξιολογήθηκαν, η δόση των 
100 μg προκαλεί υψηλές αποκρίσεις με ένα προφίλ 
αντιγονικότητας που είναι πιο ευνοϊκό από αυτό της 
υψηλότερης δόσης, μια κλινική δοκιμή φάσης 2 του 
mRNA-1273 σε 600 υγιείς ενήλικες, που θα αξιο-
λογήσει τις δόσεις 50 μg και 100 μg, έχει ξεκινήσει, 
ενώ μια μεγάλη κλινική δοκιμή της αποτελεσματι-
κότητας του εμβολίου φάσης 3, η οποία θα αξιολο-
γήσει τη δόση των 100 μg, αναμένεται να ξεκινήσει 
μέσα στο καλοκαίρι.

Εμβόλιο έναντι του ιού SARS-CoV-2
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Τα ευρήματα αυτά, σχετικά με 
την ασφάλεια και την ανοσογο-
νικότητα του ιού, υποστηρίζουν 
την περαιτέρω ανάπτυξη του 
εμβολίου mRNA-1273 σε κλι-
νικές δοκιμές μεταγενέστερου 
σταδίου.
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Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Ford Hybrid Bonus: Τα νέα Puma και Kuga 
με νέα προνόμια και χρηματοδοτικά οφέλη

Χάρη στο καινοτόμο προωθητικό πρόγραμμα Hybrid Bonus 
της Ford Motor Ελλάς η αγορά όλων των διαθέσιμων εκ-
δόσεων των νέων Puma και Kuga καθίσταται πιο εύκολη 

και συμφέρουσα από ποτέ, καθώς τώρα μπορείτε να απολαύσετε 
μοναδικά προνόμια και οφέλη.
Συγκεκριμένα, η απόκτηση των νέων Puma και Kuga συνο-
δεύεται από ένα νέο, επιδοτούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
της Ford Finance, το οποίο σας προσφέρει ανταγωνιστικό και 
σταθερό ονομαστικό επιτόκιο 3,49%, σε συνδυασμό με περί-
οδο χάριτος 3 μηνών για την πληρωμή της πρώτης δόσης του 
δανείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περίοδος χάριτος δεν σας 
επιβαρύνει σε τίποτα, καθώς η Ford Motor Ελλάς καλύπτει ε-
ξολοκλήρου τους τόκους της εν λόγω περιόδου – έτσι, «ξε-
χνάτε» πλήρως το δάνειό σας για τους πρώτους αυτούς μήνες!
Το Hybrid Bonus, εκτός από ανταγωνιστικό ονομαστικό επιτόκιο 
και περίοδο χάριτος, προβλέπει μέσω του χρηματοδοτικού προ-
γράμματος της Ford Finance ευέλικτη αποπληρωμή του δανείου 
σε 12 έως 48 μηνιαίες δόσεις.

Αποκλειστικά για το νέο Ford Puma, το προωθητικό πρό-
γραμμα Hybrid Bonus προβλέπει τη δωρεάν παροχή εξο-
πλισμού αξίας έως 868 ευρώ, που, ανάλογα με την έκδοση, 
περιλαμβάνει τον αυτόματο κλιματισμό, τους υαλοκαθαρι-
στήρες με αισθητήρα βροχής, τους πίσω αισθητήρες παρκα-
ρίσματος, το σύστημα επιτήρησης τυφλού σημείου (BLIS), το 
Adaptive Cruise Control και το σύστημα υποβοήθησης στάθ-
μευσης (Auto Park Assist).
Τα οφέλη, όμως, δεν σταματούν εδώ, αφού το Hybrid Bonus προ-
σφέρει επιπλέον δωρεάν την πρώτη συντήρηση του νέου σας αυ-
τοκινήτου στο επίσημο δίκτυο της Ford, εξασφαλίζοντάς σας ένα 
άψογα συντηρημένο αυτοκίνητο.
Τέλος, η Ford Motor Ελλάς, αποδεικνύοντας έμπρακτα την εμπι-
στοσύνη της στην κορυφαία αξιοπιστία των δύο μοντέλων, διαθέ-
τει τα νέα Puma και Kuga στο πλαίσιο του προγράμματος Hybrid 
Bonus με τη μοναδική στην κατηγορία τους 8ετή εργοστασιακή 
εγγύηση Ford Protect, η οποία σας εξασφαλίζει απόλυτη ξεγνοια-
σιά και σιγουριά.

Με τη δεύτερη γενιά του CX-5, το 2017, οι μηχανικοί της Mazda 
δημιούργησαν ένα SUV που κατάφερε να περάσει τη φι-
λοσοφία «Jinba Ittai» (οδηγός & αυτοκίνητο ως ένα) και τη 

μηχανολογική αρχιτεκτονική σε άλλο επίπεδο. Με την προσθήκη 
του συστήματος G-Vectoring Control (GVC), της πρώτης ενσωμάτω-
σης σε μοντέλο Mazda των τεχνολογιών δυναμικής συμπεριφοράς 
«Skyactiv - Vehicle Dynamic», το αυτοκίνητο έγινε πιο άνετο, πιο ε-
κλεπτυσμένο και με καλύτερη απόκριση.
Το αναβαθμισμένο Mazda CX-5 του 2019 κατασκευάστηκε διατηρώ-
ντας τα πολυάριθμα δυνατά σημεία του μοντέλου της 2ης γενιάς, έ-
χοντας προηγουμένως υποστεί και τις απαραίτητες αναβαθμίσεις, 
εστιασμένες σε δύο βασικούς τομείς: την ποιότητα του εσωτερικού 
και τη δυναμική συμπεριφορά. Ακόμα πιο διασκεδαστικό, με «κο-
φτερή» όσο ποτέ άλλοτε οδηγική συμπεριφορά και με εμφανώς βελ-
τιωμένα χαρακτηριστικά, το μοντέλο εδραίωσε τη φήμη του ως ένα 
από τα πλέον απολαυστικά στην οδήγηση SUV της κατηγορίας του.
Το Mazda CX-5 του 2020 στηρίζεται στο συγκεκριμένο «success story», 
έχοντας δεχτεί βελτιώσεις στην εξωτερική και εσωτερική του σχε-
δίαση, στους κινητήρες, καθώς και στα χαρακτηριστικά της δυναμι-
κής του συμπεριφοράς τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Τιμολογι-
ακά, το αρχικό κόστος ανά έκδοση κινητήρα είναι:
• Mazda CX-5 G165: €27.395
• Mazda CX-5 G165 AWD: €34.861
• Mazda CX-5 G194 AWD: €46.061
• Mazda CX-5 CD150: €34.919
• Mazda CX-5 CD150 AWD: €36.981
• Mazda CX-5 CD184 AWD: €48.314

DS Live Showroom: Η νέα διαδραστική  
υπηρεσία της DS Automobiles Hellas Συνυφασμένη με την καινοτομία, 

η DS Automobiles, η premium 
μάρκα του Ομίλου PSA, είναι η 

πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που πα-
ρουσιάζει την αποκλειστική υπηρεσία 
Live Showroom. Η νέα υπηρεσία επι-
τρέπει στους ενδιαφερόμενους να δουν 
τα νέα μοντέλα με αποκλειστικές live πε-
ριηγήσεις, να αλληλεπιδράσουν με τους 
DS Advisors και να απολαύσουν τα προ-
νόμια και τις υπηρεσίες που τους κάνουν 
να αισθάνονται ξεχωριστοί, πριν καν κα-
θίσουν στη θέση του οδηγού του νέου 
τους αυτοκινήτου.
Με το νέο Live Showroom της DS 
Automobiles Hellas ο ενδιαφερόμενος 
μπορεί να αλληλεπιδράσει μέσω live chat 
ή βιντεοκλήσης με έναν εκπρόσωπο πω-
λήσεων της DS, να κάνει virtual ξενάγηση 

στον χώρο του DS Store, να ανακαλύψει 
το αυτοκίνητο της προτίμησής του, το ε-
σωτερικό του, αλλά και κάθε λεπτομέρεια 
που τον ενδιαφέρει. Επιπλέον της virtual 
περιήγησης, από την ασφάλεια του σπι-
τιού του, σε πραγματικό χρόνο μπορεί να 
δει και να πληροφορηθεί για τη διαθεσι-
μότητα και για τα προγράμματα αγοράς 
του μοντέλου που επιθυμεί.
Μέσα από το DS Live Showroom μπορεί 
να ορίσει ραντεβού για test drive στο σπίτι 
του ή σε όποια διεύθυνση τον εξυπηρε-
τεί καλύτερα και να συνδυάσει όλες τις υ-
πηρεσίες του προγράμματος ONLY YOU. 
Τέλος, με τη συμβολή του DS Advisor, 
μπορεί να διαμορφώσει το μοντέλο της 
αρεσκείας του, να το παραγγείλει και να 
ορίσει τις λεπτομέρειες για τον τρόπο πα-
ράδοσής του.

Mazda CX-5 από €27.395



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.

Ο
ι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινάνε από την 
Championship της Αγγλίας. Το Σάββατο στις 
14:30 η Στόουκ υποδέχεται την Μπρέντφορντ 
για την 45η αγωνιστική του πρωταθλήµατος. 
Οι γηπεδούχοι κατατάσσονται στη 17η θέση 
µε συγκοµιδή 50 βαθµών, στο +5 από την επι-

κίνδυνη ζώνη. Ουσιαστικά εξασφαλισµένοι στην κατηγορία, θεω-
ρητικά χρειάζονται έναν ακόµη βαθµό, αλλά πρέπει να τους προ-
σπεράσουν πέντε οµάδες. Την Τετάρτη η Στόουκ αναδείχθηκε 
ισόπαλη στην έδρα της Μπρίστολ Σίτι (1-1), ενώ στα δύο τελευ-
ταία εντός έδρας παιχνίδια έκανε το 2/2 µε επιµέρους σκορ 6-0! 
Η Μπρέντφορντ είναι η πλέον φορµαρισµένη οµάδα της κατηγο-
ρίας. Έχει επιστρέψει µε το πόδι πατηµένο στο γκάζι µετά την κα-
ραντίνα, µετρά 7/7 νίκες και δίνει µεγάλη µάχη για την απευθείας 
άνοδο, αφού είναι στο -1 από τη 2η Γουέστ Μπροµ. Η οµάδα του 
Τόµας Φρανκ παίζει όµορφο ποδόσφαιρο, ενώ είναι τροµερά α-
ποτελεσµατική και στην άµυνα, µε µόλις δύο γκολ παθητικό, 
µετά τη διακοπή. Θα πάµε µε την ανώτερη και πιο φορµαρισµένη 
οµάδα, θα επιλέξουµε το διπλό της «καυτής» Μπρέντφορντ, σε α-
πόδοση 1.80.

«Κλειστό» µατς στην Ουψάλα
Περνάµε στην Κυριακή. Στις 15:30 η Σίριους υποδέχεται τη 
Νόρκεπινγκ για την 9η αγωνιστική της Allsveskan. Καλό το 
ξεκίνηµα της Σίριους στη σεζόν, παρά την πρόσφατη ήττα στη 
Στοκχόλµη από την ΑΪΚ (1-0). Είχαν προηγηθεί έξι αγώνες 
δίχως ήττα (3-3-0), γι’ αυτό διατηρείται στην 5η θέση µε 12 
πόντους σε 8 αγώνες, εκ των οποίων στους 4 επιβεβαιώθηκε 
το No Goal. Η Νόρκεπινγκ αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη 
της µέχρι τώρα σεζόν στη Σουηδία, αφού µε 17 πόντους σε 7 
παιχνίδια προπορεύεται στη βαθµολογία, παίζοντας εντυπω-
σιακό ποδόσφαιρο. ∆ιαθέτει την καλύτερη (µε διαφορά) επί-
θεση της κατηγορίας µε 18 τέρµατα και µοιάζει έτοιµη να δι-
εκδικήσει τον τίτλο.
Στα 5/6 τελευταία µεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθληµα ε-
πιβεβαιώθηκε το No Goal και αυτή θα είναι η επιλογή µας από 
τον κυριακάτικο αγώνα, σε απόδοση 2.05. Η Σίριους είναι πιο συ-
µπαγής τελευταία και µπορεί να βάλει δύσκολα στην πρωτοπόρο.

Μένει ζωντανή η Μπόρνµουθ
Λίγο αργότερα, στις 16:00 ξεκινά η αναµέτρηση της Μπόρ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
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ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
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Μένει ζωντανή η Μπόρνµουθ

νµουθ µε τη Σαουθάµπτον για την προτελευταία αγωνιστική 
της Premier League. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν ζωντανές τις 
ελπίδες τους για παραµονή στην κατηγορία µε τους τέσσε-
ρις πόντους που µάζεψαν απέναντι σε Τότεναµ (0-0) και Λέ-
στερ (4-1) την προηγούµενη εβδοµάδα, ενώ ήταν αξιοπρεπείς 
και στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι, όπου ηττήθηκαν µε 2-1. 
Έχουν δύο «θεωρητικά» βατά παιχνίδια στο φινάλε της σεζόν 
και µε 2/2 νίκες έχουν καλές πιθανότητες να συµµετάσχουν 
και τη νέα σεζόν στην Premier. H Σαουθάµπτον, από την άλλη, 
είναι βαθµολογικά αδιάφορη εδώ και καιρό και παίζει για το 
γόητρο. Τη ∆ευτέρα κατάφερε να πληγώσει τη Γιουνάιτεντ, ι-
σοφαρίζοντας (2-2) στις καθυστερήσεις, ενώ είχε προηγηθεί 
το 1-1 στην έδρα της Έβερτον. Στη συγκεκριµένη αναµέτρηση 
θα πάµε µε το βαθµολογικό κίνητρο και θα επιλέξουµε τον 
άσο σε απόδοση 2.30. Τα «κεράσια» παίζουν τα… ρέστα τους κι 
εµείς θα τα στηρίξουµε. 
Συνεχίζουµε το στοιχηµατικό µας ταξίδι στη Νορβηγία και συ-
γκεκριµένα το Σάρπσµποργκ, όπου στις 19:00 η τοπική οµάδα 
φιλοξενεί την Οντ για την 9η αγωνιστική της Eliteserien. Η 
Σάρπσµποργκ γύρισε τον διακόπτη και µετά το εφιαλτικό 
ξεκίνηµα των πέντε ηττών ανέκαµψε µε δύο σερί νίκες, επί 

των Σάντεφιορντ (0-3 εκτός) και Σταρτ (1-0 εντός). Βελτίωσε 
την αµυντική της συµπεριφορά και ξεκόλλησε από τον πάτο 
της βαθµολογίας. Από δύο σερί νίκες προέρχεται και η Οντ, 
αφού ξεπέρασε το εµπόδιο των Βίκινγκ (1-2 εκτός) και Μπραν 
(1-0 εντός). Βρίσκεται στην 4η θέση µε 13 πόντους, αλλά βλέ-
πει τις Μπόντο Γκλιµτ και Μόλντε να έχουν ξεφύγει. Η Σάρ-
πσµποργκ είναι τροµερά βελτιωµένη, έχει το µοµέντουµ και 
θα την εµπιστευτούµε να κάνει το 3/3. Επιλογή µας ο άσος σε 
απόδοση 2.15.
Κλείνουµε τις στοιχηµατικές µας προτάσεις από την Ιταλία. 
Στις 20:30 η Φιορεντίνα υποδέχεται την Τορίνο για την 34η α-
γωνιστική της Serie A. Οι «βιόλα» πέρασαν νικηφόρα την Τε-
τάρτη από την έδρα της Λέτσε (1-3) και ξεµπέρδεψαν ουσι-
αστικά µε την υπόθεση παραµονή, αφού πήγαν στο +10 από 
την επικίνδυνη ζώνη. Έρχονται από 4/6 Over και 5/6 Goal/
Goal. Η Τορίνο, από τη µεριά της, δεν έχει κλειδώσει ακόµη 
την παραµονή, αλλά σε αντιστοιχία µε τη Φιορεντίνα προέρ-
χεται από γεµάτα παιχνίδια µε µεγάλα σκορ. ∆έχεται και σκο-
ράρει γκολ µε µεγάλη ευκολία και κάτι ανάλογο περιµένουµε 
την Κυριακή και στη Φλωρεντία. Πάµε µε το Over 2.5 σε από-
δοση 1.90.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη ε-
βδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό 
site για το Στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live 
betting σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις 
υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη στοιχηµατική δράση. 
Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Πάρµα - Σαµπντόρια (19/07, 18:15): H Πάρµα είναι 
βαθµολογικά αδιάφορη εδώ και καιρό και από τις 28 Ιουνίου 
και µετά µετρά 5/6 ήττες. Η νίκη της Σαµπντόρια στο «Ένιο 
Ταρντίνι» προσφέρεται στο 2.72.

* Μπρέσια - ΣΠΑΛ (19/07, 20:30): Αγώνας ανάµεσα στις 
δύο χειρότερες οµάδες της Serie A, αµφότερες προέρχονται 
από τρεις σερί ήττες. Η «µοιρασιά» στο «Μάριο Ριγκαµόντι» 
προσφέρεται στο 3.55.

* Νάπολι - Ουντινέζε (19/07, 20:30): Οι «παρτενοπέι» είναι 
7 µατς αήττητοι στο Σαν Πάολο, ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Ο 
άσος απέναντι στην Ουντινέζε προσφέρεται στο 1.55

Goal Tips

* Στροµσγκόντσετ - Μόλντε (19/07, 19:00): Σε τροµερή 
κατάσταση η Μόλντε, συνδυάζει τις νίκες της µε υψηλά σκορ. Η 
πρωταθλήτρια Νορβηγίας µετρά 6 σερί Over 2.5. Η συγκεκριµένη 
επιλογή την Κυριακή προσφέρεται στο 1.55.

* Τραµπζονσπόρ - Κόνιασπορ (19/07, 21:00): H Τράµπζον 
τρέχει το εκπληκτικό σερί των 15 συνεχόµενων Goal/Goal! Το να 
εµφανιστεί το 16ο απέναντι στην Κόνια προσφέρεται στο 1.60.

* Ρόµα - Ίντερ (19/07, 22:45): Όσα πάνε κι όσα έρθουν η Ίντερ 
µετά τη διακοπή, σε 7 παιχνίδια µετρά ισάριθµα Over και 6/7 
combo! To Goal/Goal & Over 2.5 στη Ρώµη προσφέρεται στο 1.78.

Head 2 Head

* Μάλµε - Κάλµαρ (19/07, 15:30): Η Μάλµε µετρά 4 συνεχόµε-
νες νίκες επί της Κάλµαρ τις δύο τελευταίες σεζόν µε επιµέρους 
σκορ 12-1! Ο άσος της Κυριακής προσφέρεται δικαιολογηµένα στο 
χαµηλό 1.42.

* Τζένοα - Λέτσε (19/07, 20:30): Η Τζένοα µετρά τρεις σερί 
νίκες στα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια απέναντι στη Λέτσε 
και είναι συνολικά αήττητη στα 7 τελευταία µεταξύ τους! Ο άσος 
προσφέρεται στο 1.93.

* Αλαβές - Μπαρτσελόνα (19/07, 22:00): Η Μπαρτσελόνα τρέχει 
εξαιρετική παράδοση απέναντι στην Αλαβές µε 7/7 νίκες από το 
2017 και µετά.

Σάββατο 18/07
14:30  Στόουκ Σίτι - Μπρέντφορντ   2  1.80

Κυριακή 19/07
15:30  Σίριους - Νόρκεπινγκ   Νο Goal  2.05
16:00  Μπόρνµουθ - Σαουθάµπτον   1  2.30
19:00  Σάρπσµποργκ - Οντ   1  2.15
20:30  Φιορεντίνα - Τορίνο   Over 2.5  1.90
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ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΟΥ
Η παράσταση «Πέτρες στις τσέπες του», ένα 
απολαυστικό ρεσιτάλ εναλλαγής ρόλων µε τον 
Μάκη Παπαδ ηµητρίου και τον Γιώργο Χρυ-
σοστόµου, επιστρέφει για µία και µοναδική 
παράσταση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Ηλιούπολης 
«∆ηµήτρης Κιντής» το Σάββατο 18 Ιουλίου. 
Μια «κωµικοτραγωδία» που εκτυλίσσεται στο 
Κέρι της Ιρλανδίας, όπου κινηµατογραφείται 
µια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή. Ο Τσάρ-
λι κι ο Τζέικ είναι δυο ντόπιοι βοηθητικοί 
ηθοποιοί, δηλαδή extras… δηλαδή κοµπάρ-
σοι… δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν στον ήλιο 
µοίρα… και συµµετέχουν στην ταινία. Το ίδιο 
και ο Σων. Που αυτοκτόνησε. Έβαλε πέτρες 
στις τσέπες του κι έπεσε στο νερό. Κρίµα.

H ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ
Το Άλσος, χώρος πολιτισµού και ψυχαγωγίας, ένα 
θέατρο στην καρδιά του πράσινου πνεύµονα της 
πόλης, είναι έτοιµο, µε όλα τα µέτρα προφύλαξης 
και άνεσης των θεατών, να φιλοξενήσει αγαπη-
µένους καλλιτέχνες για µοναδικά συναυλιακά 
καλοκαιρινά βράδια.
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη ανοίγει τον κύκλο 
συναυλιών τη ∆ευτέρα 20 Ιουλίου. Η αγαπηµέ-
νη Ελευθερία θα φέρει µαζί της όλα τα µεγάλα 
τραγούδια της µε τα οποία έχουµε συνδυάσει 
τα συναυλιακά µας καλοκαίρια, αλλά και τις 
προσωπικές µας στιγµές, καθώς και κάποια από 
τα καινούργια της τραγούδια από το πρόσφατο 
άλµπουµ της «Τα µεγάλα ταξίδια» (µουσική Θέ-
µης Καραµουρατίδης, στίχοι Λήδα Ρουµάνη) που 
κυκλοφόρησε τον περασµένο Οκτώβριο από την 
Panik Oxygen.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ DUETO 2 LIVE 
ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΣΙΩΤΑ
Ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στις καλοκαιρινές 
σκηνές παρέα µε έναν εξαιρετικό µουσικό, τον 
Φώτη Σιώτα. Οι δυο τους θα διαµορφώσουν ένα 
διαφορετικό dueto, σε µια συνάντηση που έχει 
ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον και θα αποτε-
λέσει µια ξεχωριστή πρόταση για το κοινό. Λίγες 
ηµέρες αφού ανοίξουν και επίσηµα οι ανοιχτοί 
χώροι σε όλη την Ελλάδα, οι δύο καλλιτέχνες µάς 
προσκαλούν στις 22 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του 
∆ήµου Αθηναίων.

Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ

Στον φόβο και στην ανασφάλεια 
της εποχής του κορονοϊού και 
της πανδηµίας ο Βασίλης Παπα-
κωνσταντίνου απαντά µε συναί-
σθηµα και λυρισµό. Μας ενώνει 

όλους σε µια βραδιά στο Θέατρο Πέτρας 
Πετρούπολης την Παρασκευή 24 Ιουλίου και 
µας τραγουδάει τα πιο λυρικά του τραγούδια, 
τα πιο ευαίσθητα, τα πιο ροµαντικά. Αυτά που 
ζεσταίνουν την ψυχή µας και µας κάνουν να 
ζητάµε «κι άλλο, κι άλλο».
Για τη συγκεκριµένη, µοναδική βραδιά, ο Βα-
σίλης επιλέγει µε δυναµική διάθεση τραγούδια 
αγαπηµένα, που έχουν ριζωθεί βαθιά στη συ-
νείδηση του κοινού. Πάντα µαζί του οι µόνιµοι 
συνεργάτες του, µε τον Αντρέα Αποστόλου στις 
ενορχηστρώσεις, καθώς και οι φωνές της Μαί-
ρης Μπρόζη και του Απόστολου Μόσιου.
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Τ
ο 1977 μια χαμηλού προϋπολογισμού ται-
νία σπάει τα ταμεία. Αφορά έναν ιταλι-
κής καταγωγής νεαρό από το σκοτεινό 
Μπρούκλιν που παλεύει να γίνει κά-
ποιος, λαμβάνοντας μέρος σε έναν δια-
γωνισμό χορού. Ο πρωταγωνιστής της, 

Τζον Τραβόλτα, γίνεται εν μια νυκτί σούπερ σταρ και 
το soundtrack της ταινίας, με το κλασικό πια «Stayin’ 
Alive» των Bee Gees, το άλμπουμ με τις μεγαλύτε-
ρες πωλήσεις όλων των εποχών (λίγα χρόνια μετά, το 
ρεκόρ του έσπασε το «Thriller» του Michael Jackson). 
Κι ενώ το «Saturday Night Fever» γίνεται μανία, ο 
Τραβόλτα στην πραγματικότητα ζει τις πιο δύσκολες 
στιγμές στα 23 χρόνια ζωής του, αφού χάνει τη σύ-
ντροφό του, ηθοποιό Νταϊάνα Χάιλαντ. Οι δυο τους 
είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα της ταινίας «The boy in 
the plastic bubble» και ερωτεύτηκαν παρά το γεγονός 
ότι εκείνη ήταν 22 χρόνια μεγαλύτερή του. Έναν μόλις 
χρόνο μετά, η μόλις 41 ετών ηθοποιός πεθαίνει. Κατά 
τραγική ειρωνεία η αιτία του θανάτου της ήταν ακρι-
βώς η ίδια με αυτήν που θα του στερήσει, δεκαετίες 
αργότερα, την αγαπημένη του σύζυγο και μητέρα των 
παιδιών του, Κέλι Πρέστον: ο καρκίνος του μαστού.
«Δεν ήξερε ότι θα πεθάνει, μέχρι δύο εβδομάδας πριν 
από τον θάνατό της» είχε αποκαλύψει αργότερα ο Τρα-
βόλτα. «Όταν τη γνώρισα, πιστεύαμε ότι ο καρκίνος 
είχε φύγει».
Την εποχή του πένθους του στράφηκε στη σαϊεντολο-
γία, η οποία τον βοήθησε να περάσει αυτό που ο ίδιος 
έχει χαρακτηρίσει ως «οι δέκα πιο δύσκολες εβδομά-
δες της ζωής μου». Η σαϊεντολογία και η δουλειά του. 
Λίγο μετά τον θάνατο της Χάιλαντ και την ολοκλήρωση 
του «Saturday Night» έκανε ένα διάλειμμα μόλις 10 η-
μερών και άρχισε τα γυρίσματα του «Grease». Τα υπό-
λοιπα ανήκουν στην ιστορία του σύγχρονου σινεμά.
Με τη σύζυγό του, Κέλι Πρέστον, γνωρίστηκαν το 1987, 
στα γυρίσματα της ταινίας «The Experts». Η πρώτη 
τους κοινή σκηνή ήταν ένας χορός. Πάλι ο χορός κα-
ταλυτικά στη ζωή του. Η Πρέστον ήταν τότε παντρε-
μένη με τον «λάθος άντρα», όπως είχε πει η ίδια, τον 
ηθοποιό Κέβιν Γκέιτζ. Η γνωριμία της με τον Τραβόλτα 
ήταν και η αφορμή για το διαζύγιό της. Είχε βρει τον 
σωστό άντρα. Ασπάστηκε και η ίδια τη σαϊεντολογία και 
μαζί έκαναν τρία παιδιά, τον Τζετ, την Έλα Μπλου και 
τον Μπέντζαμιν. Τον Σεπτέμβριο θα συμπλήρωναν 29 
χρόνια γάμου.

Η απώλεια του γιου του
Στις 2 Ιανουαρίου 2009, κατά τη διάρκεια ενός χριστου-
γεννιάτικου οικογενειακού ταξιδιού στις Μπαχάμες, 
ο Τζετ, που ήταν αυτιστικός και υπέφερε από επιλη-
πτικές κρίσεις σε όλη του τη ζωή, πέθανε, όταν έπαθε 
κρίση επιληψίας –κάτι ιδιαίτερα συνηθισμένο σε παι-
διά με αυτισμό– και έπεσε στο μπάνιο, όπου και χτύ-
πησε μοιραία το κεφάλι του.
Στην επέτειο του θανάτου του λίγα χρόνια αργότερα 
ο Τραβόλτα σε ανάρτησή του στο Facebook έγραφε: 

«Λένε ότι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι 
να χάνεις τον γονιό σου. Μπορώ τώρα να πω ότι αυτό 
δεν είναι αλήθεια. Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο 
είναι να χάνεις το παιδί σου. Κάποιον που ανέθρεψες 
και τον έβλεπες να μεγαλώνει κάθε μέρα. Κάποιον που 
τον έμαθες να περπατά και να μιλά. Κάποιον που τον έ-
μαθες πώς να αγαπά. Είναι το χειρότερο πράγμα που 
μπορεί να συμβεί σε κάποιον».
Τις δύσκολες μέρες της απώλειας του Τζετ ακολού-
θησε μια παράξενη ιστορία εκβιασμού εις βάρος του 
Τραβόλτα, ο οποίος υποτίθεται ότι είχε κάνει μια με-
γάλη ασφάλεια στο όνομα του γιου του, άρα θα μπο-
ρούσε να είναι ύποπτος για τον θάνατό του. Ο Τρα-
βόλτα μήνυσε έναν δικηγόρο στις Μπαχάμες, η υπό-
θεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα, αλλά τελικά, «για το 
καλό της οικογένειάς του», αποφάσισε να μην τη συνε-
χίσει. Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Τζετ, η Πρέστον 
ήταν έγκυος στον Μπέντζαμιν, κάτι εντελώς ανέλπιστο, 
αφού ήταν ήδη 47 ετών.

Το τέλος μιας σχέσης
Η μάχη της Πρέστον με τον καρκίνο του στήθους δό-
θηκε για δύο χρόνια εντελώς αθόρυβα και μακριά από 
τα φώτα της δημοσιότητας.

«Με πολύ βαριά καρδιά σάς ενημερώνω πως η ό-
μορφη σύζυγός μου, Κέλι, έχασε τη δίχρονη μάχη με 
τον καρκίνο του μαστού. Πάλεψε με θάρρος, με την 
αγάπη και τη στήριξη τόσων πολλών… Θα πάρω λίγο 
χρόνο για να μείνω με τα παιδιά μου, που έχασαν τη 
μητέρα τους, οπότε συγχωρήστε με προκαταβολικά 
αν δεν έχετε νέα μας για λίγο καιρό. Με όλη μου την 
αγάπη» έγραψε τη Δευτέρα στο Instagram ο Τζον Τρα-
βόλτα.
Το δικό της συγκινητικό «αντίο» είπε και η κόρη του 
ζευγαριού, Έλα, στη μητέρα της, μέσα από τον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: 
«Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν τόσο θαρραλέο, 
δυνατό, όμορφο και στοργικό άνθρωπο όσο εσύ. Ό-
ποιος ήταν τυχερός να σε γνωρίσει ή να υπάρξει 
κοντά σου θα συμφωνήσει ότι έχεις μια λάμψη κι 
ένα φως που δεν σταματά ποτέ να λάμπει και που 
κάνει τους γύρω σου να αισθάνονται αμέσως χα-
ρούμενοι. Σ’ ευχαριστώ που ήσουν εκεί για μένα. Σε 
ευχαριστώ για την αγάπη σου. Σ’ ευχαριστώ για τη 
βοήθειά σου και σ’ ευχαριστώ που έκανες αυτόν τον 
κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Έχεις κάνει τη ζωή μου 
όμορφη και ξέρω ότι θα συνεχίσεις να την κάνεις. Σ’ 
αγαπώ τόσο, μαμά».

Οι τραγικές απώλειες  
στη ζωή του Τζον Τραβόλτα



Μόλις 
κυκλοφόρησαν

Ραγισµένο Είδωλο, Χρυσηίδα ∆ηµουλίδου, 
εκδ. Ψυχογιός

Κατά τη δεκαετία του 1960 στην Ελλάδα, µεταξύ 
άλλων, αναδείχθηκαν τα µεγαλύτερα εγχώρια 
κινηµατογραφικά αστέρια. Ένα από αυτά υπήρξα κι 
εγώ, ο Βίκτορας Νοταράς. Ελάχιστοι έµαθαν πως τα 
πρώτα µου εφηβικά βήµατα τα έκανα στα διαβόητα 
στενοσόκακα της πιο αµαρτωλής γειτονιάς, της 
Τρούµπας, µε τα µπορντέλα και τις γυναίκες που 
πουλούσαν φθηνό έρωτα, πρώτα ως αγαπητικός και 
µετά ως βαποράκι. Το µέλλον µου ήταν αβέβαιο, 
όµως δε µου καιγόταν καρφί. Και γιατί να µου καεί; 
Ήµουν νέος, γοητευτικός, δεν περνούσα απαρατήρη-
τος. Ένα καπρίτσιο της µοίρας µε έχρισε µέσα σε µια 
νύχτα πρωταγωνιστή ταινιών, έγινα αυτό που έλεγαν 
κινηµατογραφικό αστέρι, σταρ· δεν ξέρω πώς στον 
διάολο εκτοξεύτηκα τόσο ψηλά, άλλοι το αποφάσι-
σαν, όχι εγώ. Σύντοµα έφυγα στο εξωτερικό, έκανα 
καριέρα κι εκεί. Τα είχα όλα. Νιάτα, δόξα, λεφτά. Οι 
γυναίκες παραληρούσαν για ένα µου αυτόγραφο, 
πολύ περισσότερο για µια βραδιά µαζί µου. ∆εν εκτί-
µησα τίποτα… Τίποτα.

Μυκήνες – Ταξιδεύοντας στον κόσµο του Αγαµέµνονα, 
Άλκηστις Παπαδηµητρίου -  Έλση Σπαθάρη, εκδ. Καπόν

Οι Μυκήνες, χτισµένες σε έναν φυσικά οχυρό λόφο της αργολικής 
πεδιάδας, αποτέλεσαν το επιφανέστερο κέντρο του µυκηναϊκού 
πολιτισµού, που αναπτύχθηκε στον ελλαδικό χώρο από τον 16ο έως 
τον 12ο αι. π.Χ. και πήρε το όνοµά του από αυτές. Σε αυτή την πλούσια 
εικονογραφηµένη έκδοση δίνεται µια εµπεριστατωµένη εικόνα του 
αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών και του τοπικού µουσείου, ενώ 
παράλληλα παρουσιάζονται οι βασικές πολιτισµικές εκφράσεις του 
µυκηναϊκού κόσµου.

Περιγραφή
Η νέα έκδοση θα συνοδεύσει τον επισκέπτη του αρχαιολογικού χώρου 
και του µουσείου των Μυκηνών, προβάλλοντας τον µυκηναϊκό κόσµο 
ως σύνολο. Μέσα από περιεκτικά κείµενα, έγχρωµες εικόνες και πρω-
τότυπες φωτογραφικές συνθέσεις αναδεικνύονται τα επιβλητικά τείχη 
και κτίσµατα της ακρόπολης των Μυκηνών, οι τάφοι των Μυκηναίων 
ηγεµόνων και µαζί τους τα εκθέµατα του µουσείου, που συνθέτουν 
ποικίλες εκφράσεις της ζωής και του θανάτου στον µυκηναϊκό κόσµο, 
από τις τοιχογραφίες, τα αγγεία και τα ειδώλια έως τα όπλα και τα 
πολύτιµα κοµψοτεχνήµατα σε χρυσό και ελεφαντόδοντο, καθώς και τα 
τεκµήρια της γραφής και της οικονοµίας. Επιπλέον, προσφέρεται µια 
διαχρονική επισκόπηση των Μυκηνών, πέρα από την εποχή της προϊ-
στορίας, φτάνοντας µέχρι την ιστορία της έρευνας και των ανασκαφών 
στον χώρο.
H παρουσίαση των ευρηµάτων ακολουθεί την οργάνωση της έκθεσης 
του µουσείου. Παράλληλα, όµως, δίνεται η ευκαιρία στον αναγνώστη 
να αποκτήσει µια συνολική εικόνα των επιτευγµάτων του µυκηναϊκού 
πολιτισµού, όχι µόνο όσων προβάλλονται στην έκθεση αλλά κι εκείνων 
που εκφράζουν παραστατικά τον πλούτο και τη λαµπρότητά του.
Ο αναγνώστης θα ακολουθήσει έτσι µια εντυπωσιακή διαδροµή, που 
τον οδηγεί µακρύτερα από τη χαρά της γνώσης, στην ευτυχία που 
προκαλεί το συναπάντηµα µε το ωραίο.

Αλλαγή Φρουράς, Παναγιώτης Βλάχος, εκδ . Κέδρος

«Πρώτα ακούστηκαν φωνές, θραύσµατα γυαλιών, 
ξύλα που έσπαγαν, χτυπήµατα σε πόρτες. Στη 
συνέχεια πνιχτές κραυγές. Ο πυροβολισµός ήταν 
εκκωφαντικός. Ο αντίλαλος έφτασε µέχρι το τρίτο 
υπόγειο. Μετά ησυχία. Στον όροφο της πρυτανείας 
ο φύλακας βρήκε την πόρτα του αντιπρύτανη 
σπασµένη, το γραφείο άνω κάτω και τον ίδιο 
γερµένο στο τραπέζι µε µια σφαίρα στο κεφάλι. 
Ήταν ήδη νεκρός. ∆ηµήτρης Ιακώβου, καθηγητής 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ετών εξήντα εφτά. Η 
ώρα ήταν οχτώ και τριάντα».
Μια παρέα φίλων ιδρύει την Κοινωνία των 
Μεταφραστών. Το 1968 ζουν στο Παρίσι. Το 
1985 περιπλανιούνται στην Πατησίων. Το 2018 
βρίσκονται στο Au Revoir, Σεν Μισέλ και Πατησίων 
γωνία. Επιµένουν ότι ανήκουν στα απόνερα της 
γενιάς των µεγάλων αφηγήσεων, πως θέλουν να 
γίνουν η φωνή όσων δεν χώρεσαν σε αυτές· η 
µνήµη των ξεχασµένων πραγµάτων. Η Κοινωνία 
των Μεταφραστών θα γίνει ο τόπος συνάντησης 
των διαφορετικών επιλογών, που θα χλευάζει κάθε 
κανονικότητα. Θα αποτελέσει µια προσδοκία.
Ο ∆ηµήτρης Ιακώβου, µέλος της Κοινωνίας, αντιλαµβάνεται τη ζωή ως την τέχνη των πολλών δυνατο-
τήτων. Αυτό διδάσκει. Ονειρεύεται τη διδασκαλία ως µια συνάντηση ελεύθερων ανθρώπων, απέναντι σε 
έναν κόσµο που αρνείται να αλλάζει. Πιστεύει πως το πανεπιστήµιο είναι αναγκαίο να σταθεί απέναντι 
στους νέους ανθρωποφύλακες που θέλουν να δηµιουργήσουν τον άνθρωπο µε την ευφυΐα της µέδουσας. 
Να κρατήσει µε αυταπάρνηση µια θέση άµυνας.
Ωστόσο, όλοι οι άνθρωποι έχουν ιστορία. Ιστορία που τους αρέσει να λένε, ιστορία που αποσιωπούν, 
ιστορία που δεν έπραξαν.
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Άνθρωπος και Ηθική – Έννοιες και ζητήματα  
στη σχέση μεταξύ νοσηλευτικής και φροντίδας,  
Ανδρέας Χρ. Τίφας, εκδ. Παπαζήση

Το βιβλίο πραγματεύεται τη σχέση ανθρώπου και ηθικής, 
εστιάζοντας σε έννοιες και σε ζητήματα που αφορούν τη 
σχέση μεταξύ νοσηλευτικής και φροντίδας. Στόχος είναι η 
ανάδειξη της σχέσης αυτής, η οποία εστιάζεται στα καθη-
μερινά ζητήματα που θα προκύψουν ή που δυνητικά θα 
προκύψουν. Μπορεί η έννοια της νοσηλευτικής να εστιάζει 
στον πυρήνα της φροντίδας, η έννοια όμως της φροντίδας δεν 
εστιάζει μόνο στη νοσηλευτική πρακτική.
Ωστόσο, ο άνθρωπος, παρά την ελευθερία του, δεν διαθέτει 
παντοδυναμία επί παντός επιστητού. Υπάρχουν περιπτώσεις 
που πρέπει να θέσει όρια στην ατομική ελευθερία του έναντι 
του συνανθρώπου του και έναντι της ανθρωπότητας. Η σχέση 
ανθρώπου και ηθικής απαντάται από τα αρχαία χρόνια. 
Υπήρξε ως προβληματισμός από πνευματικούς ανθρώπους, 
ποιητές και φιλοσόφους. Αυτός ο προβληματισμός συνεχίστη-
κε και στους επόμενους αιώνες, με εκπροσώπους τους J.J. 
Rousseau, Imm. Kant, J.S. Mill, L. Wittgenstein. Μέσα από 
αυτό το πρίσμα της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ ανθρώπου 
και ηθικής διερευνώνται έννοιες και ζητήματα που άπτονται 
της σχέσης μεταξύ νοσηλευτικής και φροντίδας, σε κείμενα 
της αρχαίας, νεότερης και σύγχρονης γραμματείας, όπου 
περιγράφεται η σχέση του νοσηλευτή με την περίθαλψη, την 
επιμέλεια και τη φροντίδα.
Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής εξετάζεται η σχέση της 
νοσηλευτικής με τη φροντίδα. Επίσης, εξετάζεται η συμβολή 
των ηθικών θεωριών, των θεωριών φυσικού δικαίου και της 
εφαρμοσμένης ηθικής. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη σχέ-
ση της νοσηλευτικής ηθικής και των θεωριών της ηθικής της 
φροντίδας. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την αναφορά αφενός 
στις τέσσερις θεμελιώδεις ηθικές αρχές, της αυτονομίας, 
της ωφελιμότητας, της δικαιοσύνης και της μη πρόκλησης 
βλάβης, και αφετέρου με την απόπειρα φιλοσοφικής αξιολό-
γησης κειμένων δεοντολογίας, σε σχέση με τα καθήκοντα, τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα.

Όλα σε μια ζωή – Από τον Ήλιο στον Γαλαξία, Σταμάτης 
Κριμιζής σε συνεργασία με τον Μάκη Προβατά,  
εκδ. Παπαδόπουλος

Σε μια συζήτηση που εκτείνεται από την περιπέτεια της σχεδίασης των 
διαστημικών αποστολών μέχρι την επιρροή των διεθνών σχέσεων στις 
παγκόσμιες επιστημονικές εξελίξεις, ο Μάκης Προβατάς έχει καταφέρει 
να συνδυάσει, με τον ολόδικό του, γλαφυρό τρόπο, το πριν και το μετά 
της ζωής ενός μεγάλου επιστήμονα με την πορεία της ανθρωπότητας 
προς το αύριο. Καμία ερώτησή του δεν είναι τυχαία και καμία απάντηση 
δεν είναι λιγότερο από αναπάντεχη. Έτσι, προέκυψε ένα βιβλίο που 
αποτελεί μοναδικό απόσταγμα σοφίας ενός σπάνιου, μεγαλοφυούς 
μα ταπεινού ανθρώπου, ο οποίος πιστεύει στην αριστεία αλλά και στη 
σκληρή δουλειά, στο μότο «ο καθείς φτιάχνει την τύχη του». Η έκδοση 
περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό από το αρχείο του Σταμάτη Κριμιζή 
με σημαντικές στιγμές της επαγγελματικής και προσωπικής του ζωής.

Τα αγόρια του Νίκελ, Colson Whitehead,  
μτφρ.: Μυρσίνη Γκανά, εκδ. Ίκαρος

Ο Έλγουντ Κέρτις ζει στο Ταλαχάσι της Φλόριντα με τη 
γιαγιά του και πρόκειται να σπουδάσει στο τοπικό κολέ-
γιο. Όμως για ένα μαύρο αγόρι στον Νότο των νόμων του 
Τζιμ Κρόου, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ένα αθώο 
λάθος είναι αρκετό για να του καταστρέψει το μέλλον. Ο 
Έλγουντ καταδικάζεται σε εγκλεισμό στο αναμορφωτήριο 
νέων Νίκελ, που παρέχει «σωματική, πνευματική και 
ηθική εκπαίδευση», έτσι ώστε οι ανήλικοι εγκληματίες 
που βρίσκονται υπό την ευθύνη του να γίνουν «έντιμοι 
και ειλικρινείς πολίτες». Στην πραγματικότητα, πρόκειται 
για ένα κολαστήριο: το σαδιστικό προσωπικό κακοποιεί 
σωματικά και σεξουαλικά τους μαθητές, οι διεφθαρμένοι 
αξιωματούχοι και οι ντόπιοι κλέβουν τα τρόφιμα και τις 
προμήθειες και κάθε αγόρι που αντιστέκεται είναι πιθανό 
να εξαφανιστεί. Ο Έλγουντ έχει βαθιά ριζωμένες μέσα 
του τις ιδέες του δρος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – «Ρίξτε μας 
στη φυλακή, και θα σας αγαπάμε και πάλι». Ο φίλος του 
ο Τέρνερ πιστεύει ότι ο Έλγουντ είναι κάτι παραπάνω από 
αφελής και ότι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν είναι 
να έχουν ένα σχέδιο και να αποφεύγουν τα προβλήματα.
Βασισμένο σε μια πραγματική ιστορία ενός αναμορφωτηρίου στη Φλόριντα που λειτούργησε 111 χρόνια και 
κατέστρεψε τη ζωή χιλιάδων παιδιών, αφήνοντας τα σημάδια του πάνω τους ακόμη και μέχρι τις μέρες μας, το 
βιβλίο (Βραβείο Pulitzer 2020) αποτελεί μια συγκλονιστική, ορμητική αφήγηση ενός εξαιρετικού Αμερικανού 
μυθιστοριογράφου.

Ισμήνη – Μια γυναίκα - δύο μορφές, Ειρήνη Λαμπιδώνη, 
εκδ. Θερμαϊκός

Η Ισμήνη είναι μια όμορφη και γεμάτη ζωή γυναίκα. Από μικρή 
ηλικία τη γοητεύουν τα μυστήρια του κόσμου και επιδιώκει με 
λαχτάρα να τον ανακαλύψει. Μεγαλώνει στην Αμοργό, όπου 
μαθαίνει να αγαπά τη θάλασσα και να βρίσκει γαλήνη στη θέασή 
της. Μετακομίζει στην Αθήνα και τα πρώτα δειλά της βήματα στην 
ανακάλυψη του έρωτα ξεκινούν. Περνά από διάφορες σχέσεις, 
γεμάτες από φρούδες ελπίδες και εφήμερα αγγίγματα. Η ίδια δεν 
μπορεί να τιθασεύσει τα πάθη της και να δραπετεύσει από τη διφυή 
υπόσταση του χαρακτήρα της, τις ανασφάλειες και τις ανησυχί-
ες της. Γοητεύεται από το ωραίο και αγαπά τις τέχνες, έχοντας 
ιδιαίτερη αδυναμία στη γλυπτική. Ταξιδεύει σε διάφορα μέρη της 
Ελλάδας με συντροφιά της πάντοτε την αγαπημένη της σκυλίτσα, 
την Κανελίτσα. Σε κάποιο ελληνικό νησί βρίσκει επιτέλους αυτόν 
που θα προκαλέσει την αναγέννηση του «είναι» της. Δεν μπορούν, 
όμως, να είναι μαζί…
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Μ
ία ιδιαίτερη περίοδος ωοτοκίας 
έχει ξεκινήσει φέτος για τα 
Σεκάνια, την παραλία που 
βρίσκεται στην καρδιά του 
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) και όπου 

κάθε χρόνο εκατοντάδες χελώνες επιστρέφουν 
για να γεννήσουν τα αυγά τους. Ιδιαίτερη, αν 
αναλογιστεί κανείς ότι η φετινή τουριστική 
περίοδος, εξαιτίας του Covid-19, ξεκίνησε 
αργότερα και αναμένεται μειωμένος αριθμός 
επισκεπτών άρα και πιέσεων στον βιότοπο και 
στις παραλίες ωοτοκίας του ΕΘΠΖ.
Στο φετινό σκηνικό, ωστόσο, έρχονται να 
προστεθούν δύο επιπλέον δεδομένα, τα οποία 
επιδρούν αρνητικά και θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο 
το μέλλον του απειλούμενου αυτού είδους: 
Τόσο όλο το νησί όσο και η όμορη περιοχή 
των Σεκανίων (όρος Σκοπός) ήδη πλήττονται 
από φωτιές, απειλώντας, λόγω της διάβρωσης 
και της εν δυνάμει κάλυψης των παραλιών 
με λάσπη, το σημαντικό αυτό ενδιαίτημα και 
εντέλει την ωοτοκία της καρέτα. Η κατάσταση 
συνολικά επιβαρύνεται και από τις συνέπειες της 
κλιματικής κρίσης, που μπορούν να επηρεάσουν 
σημαντικές παραμέτρους που συνδέονται 
με τη φωλεοποίηση, όπως οι παρατεταμένες 
περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών και η αλλαγή 
της στάθμης της θάλασσας. Παράλληλα, όμως, 
φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρόνια λόγω και 
του νέου περιβαλλοντικού νόμου, βάσει του 
οποίου θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο 
σύστημα διακυβέρνησης των προστατευόμενων 
περιοχών και στους φορείς διαχείρισης Οι 
φορείς διαχείρισης, όπως και ο ΦΔ του ΕΘΠΖ, 
θα κληθούν να λειτουργήσουν σε ευρύτερες 
γεωγραφικές περιοχές, να αλλάξουν τη δομή 
τους, να επαναπροσδιορίσουν τη λειτουργία τους 
και να «δοκιμαστούν» και να προσαρμοστούν σε 
μια νέα δομή διοίκησης.

Ενίσχυση δράσεων και 
στρατηγικές συνεργασίες
Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών 
που επικρατούν φέτος λόγω Covid-19 και 
λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη σημασία της 
παραλίας των Σεκανίων στη διαιώνιση της 
χελώνας καρέτα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε 

ολόκληρη τη Μεσόγειο, το WWF Ελλάς αποφάσισε 
να ενισχύσει περαιτέρω τις δράσεις του κατά τη 
φετινή περίοδο ωοτοκίας, με στόχο την προστασία 
της μοναδικής αυτής παραλίας. Η σημασία των 
Σεκανίων έχει ήδη διαφανεί και φέτος, καθώς σε 
λιγότερο από δύο μήνες (Μάιος-Ιούνιος) από την 
αρχή της περιόδου ωοτοκίας έχουν καταγραφεί 
από τον ΑΡΧΕΛΩΝ και το ΕΘΠΖ περισσότερες από 
297 φωλιές στην παραλία.
Ειδικότερα, στις αρχές Ιουνίου, μόλις άρθηκαν οι 
περιορισμοί των διαπεριφερειακών μετακινήσεων 
προς τα νησιά, η ομάδα του WWF Ελλάς ταξίδεψε 
στη Ζάκυνθο για να εκπαιδεύσει τους φύλακες που 
πραγματοποιούν τη φύλαξη των Σεκανίων και της 
παρακείμενης περιοχής. Στο φετινό πρόγραμμα 
φύλαξης θα συμμετέχουν τρία άτομα, έναντι δύο 
ατόμων που υπήρχαν κατά τα προηγούμενα χρόνια, 
τα οποία και θα αποτελούν τους θεματοφύλακες 
της σημαντικότερης παραλίας ωοτοκίας-μαιευτήριο 
της χελώνας καρέτα. Το πρόγραμμα φύλαξης, το 
οποίο υλοποιεί το WWF Ελλάς σε συνεργασία με 
όλους τους αρμόδιους φορείς, έχει ως στόχο την 
τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, καθώς και 
την προστασία της παραλίας και της παρακείμενης 
περιοχής από ενδεχόμενη πυρκαγιά. Επιπλέον, 
η φύλαξη αποσκοπεί στην ενημέρωση των 
επισκεπτών για την απαγόρευση της πρόσβασης 
στα Σεκάνια, στην καταγραφή ενδεχόμενης 
παράνομης διέλευσης επισκεπτών και σκαφών 
μέσα στα όρια της Α΄ ζώνης του ΕΘΠΖ, σε 
συντονισμό πάντα με το ΕΘΠΖ και το Λιμεναρχείο, 
στην παρακολούθηση του πληθυσμού των γλάρων 
και της συμπεριφοράς τους, καθώς αποτελούν 
τον κυριότερο θηρευτή των νεοσσών καρέτα, 
καθώς και στον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιάς στην 
ευρύτερη περιοχή.
Παράλληλα, στις 6 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε 
ο ετήσιος εθελοντικός καθαρισμός, κατά τον οποίο 
απομακρύνθηκαν περίπου 500 κιλά σκουπίδια 

(τα περισσότερα εκ των οποίων πλαστικά 
απορρίμματα), σχεδόν 120 κιλά περισσότερα απ’ 
όσα είχαν συγκεντρωθεί πέρυσι. Τα νούμερα αυτά 
αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι το 
σύνολο των απορριμμάτων προήλθε αποκλειστικά 
από τη θάλασσα, μια και στα Σεκάνια απαγορεύεται 
η πρόσβαση στους επισκέπτες και επιτρέπεται 
μόνο η πρόσβαση για επιστημονική έρευνα, 
λόγω της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας 
της παραλίας ως περιοχής ωοτοκίας για τις 
χελώνες καρέτα. Όπως κάθε χρόνο, ο καθαρισμός 
πραγματοποιήθηκε από το ΕΘΠΖ, το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο, τον ΑΡΧΕΛΩΝ και το WWF Ελλάς.
Οι συνέργειες του WWF Ελλάς με το ΕΘΠΖ, την 
Πυροσβεστική Ζακύνθου, το Λιμεναρχείο, το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο, τον ΑΡΧΕΛΩΝ και άλλες ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καθώς και η 
υποστήριξη από το WWF Σουηδίας, είναι δυναμικές 
και σημαντικές. Αυτές οι συνεργασίες αποτελούν 
καταλυτικό σημείο αναφοράς και συμβάλλουν 
στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική δράση 
για τη θωράκιση της περιοχής, την αποτελεσματική 
διαχείριση των Σεκανίων και κατ’ επέκταση την 
προστασία της θαλάσσιας χελώνας.
«Η δουλειά μας στη Ζάκυνθο και οι συνέργειες με 
τους τοπικούς φορείς που έχουμε καλλιεργήσει 
διαχρονικά παραμένουν και φέτος σταθερές και 
έχουν ως στόχο την προστασία του μοναδικού 
φυσικού πλούτου του νησιού» σημειώνει η 
Χαρίκλεια Μινώτου, υπεύθυνη του προγράμματος 
Ζακύνθου από το WWF Ελλάς. «O Covid-19 
ανέτρεψε τις ζωές και τις συνήθειες όλων και 
έδειξε ότι η υγεία του περιβάλλοντος συνδέεται 
άμεσα με την υγεία και την ευημερία των 
κοινωνιών και του ανθρώπου. Αυτό είναι και 
το στοίχημα του φετινού καλοκαιριού για όλη τη 
χώρα και βέβαια και για τα Σεκάνια, δεδομένου ότι 
αποτελούν τη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας 
χελώνας καρέτα σε όλη τη Μεσόγειο».

WWF: 
Ενισχυμένες δράσεις στην παραλία ωοτοκίας της 

Caretta caretta στη Ζάκυνθο μετά τον Covid-19
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Η Κολίν και ο Αντρέ έχουν µια απόλυτα αρ-
µονική σχέση µε την κόρη τους, Γκαράνς, 
και τον γαµπρό τους, Χάρολντ. Όταν όµως η 

Γκαράνς χωρίζει µε τον Χάρολντ, απαιτεί από τους 
γονείς της να µην τον ξαναδούν ποτέ. Τα πεθερικά 
δεν µπορούν να το δεχτούν αυτό: άλλωστε εκείνη 
τον άφησε, όχι αυτοί. Τώρα θα χρειαστεί να κά-

νουν διπλή ζωή, ώστε να συνεχίσουν να βλέπουν 
τον πολυαγαπηµένο τους γαµπρούλη, κρύβοντάς 
τον από την κόρη τους, η οποία δεν έχει σκοπό 
να τους αφήσει σε ησυχία. Μια κωµωδία παρεξη-
γήσεων για τη σηµερινή γενιά των ζευγαριών των 
τριαντάρηδων, αλλά και για τη γενιά των εξηντά-
ρηδων.

Ο Πιερό, ο Μιµίλ και ο Αντουάν, τρεις παιδικοί 
φίλοι 70 καλοκαιριών, συνειδητοποιούν ότι 
ο µόνος γνωστός τρόπος για να αποφύγουν 

τον θάνατο είναι να γεράσουν – και είναι αποφασισµέ-
νοι να το κάνουν µε στιλ. Ωστόσο, η επανένωσή τους 
στην κηδεία της Λουσέτ, της συζύγου του Αντουάν, 
διακόπτεται όταν ο Αντουάν σκοντάφτει πάνω σε 
µια παλιά επιστολή που τον βγάζει από τα ρούχα 
του. Χωρίς να δώσει την παραµικρή εξήγηση στους 

φίλους του, φεύγει ξαφνικά από τη γενέτειρά τους 
Ταρν (Γαλλία) και κατευθύνεται προς την Τοσκάνη. 
Ο Πιερό και ο Μιµίλ µαζί µε τη Σοφί, την εγγονή 
του Αντουάν, η οποία είναι έγκυος, τρέχουν στο κα-
τόπι του για να τον εµποδίσουν να διαπράξει ένα 
έγκληµα πάθους… µε 50 χρόνια καθυστέρηση. Η 
ξεκαρδιστική κωµωδία είναι βασισµένη στο κόµικ 
φαινόµενο «Les Vieux Fourneaux» που έχει συ-
ναρπάσει την Ευρώπη.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κριστόφ Ντιτιρόν ΣΕΝΑΡΙΟ: Κριστόφ Ντιτιρόν, Γουιλφρίντ Λουπανό 
ΠAIZOYN: Πιερ Ρισάρ, Έντι Μίτσελ, Ρολάν Ζιρό

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:  Έκτορ Καµπέγιο Ρέγιες ΣΕΝΑΡΙΟ: Μπρούνο Μπεναµπάρ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ζοσιάν Μπαλασκό, Ντιντιέ Μπουρντόν, Μπρούνο Μπεναµπάρ

ΤΟ ΚΥΝHΓΙ ΤΟΥ 
ΚΛEΦΤΗ (1955)
TO CATCH A THIEF

Ο Αµερικανός Τζον Ρόµπι (Κάρι 
Γκραντ) είναι ένας πρώην κλέφτης 
κοσµηµάτων που ζει ήρεµα στη 

Γαλλική Ριβιέρα. Η ηρεµία του διακόπτεται 
όµως, όταν κάποιος ξεκινάει µια σειρά λη-
στειών κοσµηµάτων χρησιµοποιώντας όλα τα 
κόλπα που χρησιµοποιούσε ο Τζον την περί-
οδο της δράσης του. Η Αστυνοµία του Μόντε 
Κάρλο υποπτεύεται τον Τζον κι εκείνος πρέ-
πει να αποδείξει την αθωότητά του ανακαλύ-
πτοντας ο ίδιος την ταυτότητα του πραγµατι-
κού ενόχου. Ένα από τα µελλοντικά θύµατα 
του ληστή είναι η ζάπλουτη Τζέσι Στίβενς 
(Τζόις Ρόις Λάντις) που επισκέπτεται τη 
γαλλική ακτή µε τη συνοδεία της κόρης της, 
Φράνσις (Γκρέις Κέλι), ψάχνοντας τον κατάλ-
ληλο γαµπρό για εκείνην. Ο Τζον συναντάει 
τις δύο γυναίκες και ερωτεύεται τη Φράνσις. 
Η ερωτική τους έλξη συνοδεύεται από την 
έκρηξη πυροτεχνηµάτων, ενώ ο κλέφτης συ-
νεχίζει να δρα ανενόχλητος.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Άλφρεντ Χίτσκοκ 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζον Μάικλ Χέιζ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Κάρι Γκραντ, Γκρέις Κέλι, Τζον Γουί-
λιαµς, Σαρλ Βανέλ

Ο ΓΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΜΑΣ
BEAUX PARENTS

ΝΕΟΙ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΣΘΕ
LES VIEUX FOURNEAUX



Όπως και η επιδερμίδα, τα μαλλιά 
χρειάζονται προσεκτική προστασία από 
τον ήλιο και τους επιθετικούς παράγοντες 

του καλοκαιριού. Ακολουθούν έξι tips για υγιή 
μαλλιά και το καλοκαίρι.

1. Μακριά από βαφές. Ο ήλιος, η 
ζέστη, το αλάτι και το χλώριο καταπονούν ήδη 
αρκετά τα μαλλιά σας. Γιατί να τα επιβαρύνετε με 
βαφές;

2. Ξεπλένουμε καλά τα 
μαλλιά μας μετά το μπάνιο (είτε στη 
θάλασσα είτε στην πισίνα) με ένα ήπιας 
σύνθεσης σαμπουάν, ώστε να αφαιρέσουμε 
το αλάτι ή το χλώριο, καθώς και τα προϊόντα 
που έχουμε εφαρμόσει.

3. Δεν χτενιζόμαστε στην 
παραλία και γενικά όταν είναι τα μαλλιά μας 
βρεγμένα, επειδή τότε είναι πιο εύθραυστα.

4. Μένουμε μακριά από το 
σεσουάρ και τα εργαλεία με θερμότητα, 
ώστε να αποφύγουμε την έξτρα ταλαιπωρία της 
τρίχας. Προσπαθήστε να αφήνετε τα μαλλιά σας 
να στεγνώνουν φυσικά.

5. Η ξηρότητα είναι το 
μεγαλύτερο πρόβλημα που 
δημιουργεί το καλοκαίρι. Ακολουθήστε, λοιπόν, 
ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα ενυδάτωσης: 
ξεκινήστε με μια καλή μάσκα και μια κρέμα 
περιποίησης χωρίς ξέβγαλμα και προσπαθήστε 
να φοράτε πάντα καπέλο.

6. Η νύχτα είναι η τέλεια 
ευκαιρία για να προσφέρετε 
στα μαλλιά σας επανόρθωση 
και αναζωογόνηση. Εφαρμόστε μια 
θρεπτική κρέμα περιποίησης χωρίς ξέβγαλμα 
πριν πέσετε για ύπνο, εστιάζοντας στις ξηρές και 
φριζαρισμένες περιοχές.

www.freesunday.gr
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Έξι 
συμβουλές 

για την 
περιποίηση 

των μαλλιών 
το καλοκαίρι
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Ξεκινάµε µε τη µαρέγκα. Στο µούλτι βάζουµε τα αµύγδαλα, τα φουντούκια, το αλεύρι, τη 
µαύρη σοκολάτα και τα 3/4 από την άχνη και χτυπάµε καλά.
• Σε ένα µπολ βάζουµε τα ασπράδια αυγών και τον χυµό λεµονιού και µε ένα ηλεκτρικό µίξερ 
χτυπάµε σε δυνατή ταχύτητα µέχρι να αφρατέψει το µείγµα. Ρίχνουµε την υπόλοιπη άχνη σιγά 
σιγά όσο χτυπάµε (ένα κουταλάκι κάθε φορά) και συνεχίζουµε µέχρι η µαρέγκα να γίνει σφι-
χτή και να γυαλίζει. Στη συνέχεια προσθέτουµε το µείγµα που έχουµε χτυπήσει στο µούλτι και 
ανακατεύουµε µε σπάτουλα σιλικόνης σιγά σιγά, µέχρι τα δύο µείγµατα να οµογενοποιηθούν.
• Στρώνουµε τρία ρηχά ταψιά µε λαδόκολλα και πάνω σε κάθε λαδόκολλα σχηµατίζουµε µε 
µολύβι κύκλο διαµέτρου 23 cm. Γυρίζουµε τις λαδόκολλες από την άλλη πλευρά πάνω στα 
ταψιά, µοιράζουµε τη µαρέγκα στα τρία ταψιά και την ανοίγουµε στους κύκλους που ζωγραφί-
σαµε, ώστε οι δίσκοι να µας βγουν ίσιοι.
• Ψήνουµε τις τρεις µαρέγκες ταυτόχρονα σε προθερµασµένο φούρνο στους 150°C µε αέρα 
για µία ώρα. Κατόπιν σβήνουµε τον φούρνο, αλλά αφήνουµε τα ταψιά µέσα σε αυτόν µε την 
πόρτα του λίγο ανοιχτή (ένα ξύλινο κουτάλι µπορεί να µας κρατήσει την πόρτα λίγο ανοιχτή) για 
άλλη µία ώρα. Έπειτα βγάζουµε τα ταψιά από τον φούρνο και τα αφήνουµε στην άκρη µέχρι να 
κρυώσουν εντελώς οι µαρέγκες.
• Όσο περιµένουµε, φτιάχνουµε τη γέµιση. Σε ένα µπολ βάζουµε το βούτυρο και χτυπάµε 
µε ηλεκτρικό µίξερ µέχρι να αφρατέψει. Ρίχνουµε µέσα σιγά σιγά την άχνη συνεχίζοντας το 
χτύπηµα και στη συνέχεια τον καφέ που έχουµε διαλύσει στο ένα κουταλάκι νερό και χτυπάµε 
καλά. Αφήνουµε στο ψυγείο µέχρι την ώρα που θα φτιάξουµε την τούρτα.
• Συνεχίζουµε µε τη σοκολάτα. Σε ένα µπολ βάζουµε τα κοµµάτια σοκολάτας, ενώ σε µια µικρή 
κατσαρόλα ζεσταίνουµε την κρέµα γάλακτος. Όταν ετοιµαστεί (λίγο πριν βράσει), τη ρίχνουµε 
πάνω στη σοκολάτα και αφήνουµε για 5 λεπτά. Με µια σπάτουλα σιλικόνης ανακατεύουµε 
µέχρι να λιώσει η σοκολάτα, ύστερα ρίχνουµε το βούτυρο και ανακατεύουµε καλά. Αφήνουµε 
στο ψυγείο να κρυώσει.
• Φτιάχνουµε την τούρτα: Σε µια πιατέλα βάζουµε την πρώτη µαρέγκα, από πάνω το 1/3 της 
γέµισης και απλώνουµε σε όλη την επιφάνεια. Από πάνω βάζουµε την άλλη µαρέγκα, το άλλο 
1/3 της γέµισης και απλώνουµε. Τοποθετούµε την τελευταία µαρέγκα και απλώνουµε την υπό-
λοιπη γέµιση σε όλη την επιφάνεια και γύρω γύρω. Ρίχνουµε τη σοκολάτα που έχει κρυώσει 
στην επιφάνεια, αφήνοντάς τη να τρέχει στα πλάγια. Βάζουµε στο ψυγείο µέχρι την ώρα του 
σερβιρίσµατος.

Dacquoise µε άρωµα καφέ
Το Dacquoise είναι ένα γαλλικό γλυκό, 
ιδανικό για τo κυριακάτικο brunch µας.Υλικά

Για τη µαρέγκα:
•  1 φλιτζάνι αµύγδαλα
• 3/4 φλιτζανιού φουντούκια
• 2 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 60 γρ. µαύρη σοκολάτα µε 70% κακάο
• 1 3/4 κ.σ. ζάχαρη άχνη
• 1 φλιτζάνι ασπράδια αυγών
• 1/2 κ.γλ. κρέµα ταρτάρ ή 1/2 κ.γλ. 
φρέσκος χυµός λεµόνι

Για τη γέµιση:
• 3 κ.γλ. στιγµιαίος καφές
• 1 κ.γλ. ζεστό νερό
• 350 γρ. βούτυρο σε θερµοκρασία 
δωµατίου
• 500 γρ. ζάχαρη άχνη

Για την επικάλυψη σοκολάτας:
• 200 γρ. κουβερτούρα
• 3/4 φλιτζανιού κρέµα γάλακτος
• 1/4 φλιτζανιού ζάχαρη άχνη

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan, 
Facebook: AbirWazzan
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Χρόνος ετοιµασίας: 180 λεπτά
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Χρόνος ετοιµασίας: 180 λεπτάΒαθµός δυσκολίας: µέτριο
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