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AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν

 δίκτυο διανομής
FREE SUNDAY

από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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AUTO

• Μείνατε από µπαταρία; Και τώρα τι; • Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel 
 Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel στην Αθήνα;στην Αθήνα;

• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1

issuu.com/autosunday 
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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VOLVO S90

 Made in USA
 µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
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  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster ››››››››  Volvo V40 Cross Country T3 Auto

  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  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
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 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Είναι το Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

Ford Focus RS, Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda CivicHonda 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

Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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ΝΕΟ MITSUBISHI 
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La vie est belle!
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• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, 
•  Έρχεται χειµώνας, 
•  

πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-XOpel Mokka-X›››››› Toyota CH-R Toyota CH-R Toyota CH-R ›››››› Skoda Octavia 1.0 TSI 

Skoda Octavia 1.0 TSI 
Skoda Octavia 1.0 TSI ›››››› Opel Adam 1.4 Easytronic 

Opel Adam 1.4 Easytronic 
Opel Adam 1.4 Easytronic ›››››› Renault Kadjar 1.2 TCe 130

Renault Kadjar 1.2 TCe 130
Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03-04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
υπεροχή Μητσοτάκη έναντι Ερντογάν
05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ 
«Να µειωθεί το λειτουργικό κόστος της 
δηµόσιας ασφάλισης»
06-07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Σχολεία, 
οικονοµία στη σκιά της πανδηµίας
08 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ ∆ιαγωγή 
«κοσµιοτάτη»!
09 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο χρόνος 
διαψεύδει τις προσδοκίες Τσίπρα
10 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μαζικές προσφυγές 
για τα αναδροµικά
26 // ΥΓΕΙΑ Ελληνικό Κέντρο 
∆ιατροφικών ∆ιαταραχών: Αύξηση 
νοσούντων λόγω του Covid-19
27 // ΥΓΕΙΑ Κορονοϊός και γρίπη: 
Ποιες οι εκτιµήσεις από την επικείµενη 
«συνύπαρξη»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
12-14 // Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ «Είµαστε έτοιµοι 
να τροποποιήσουµε και πάλι τα µέτρα, 
εφόσον χρειαστεί»
18 // Σχολείο και κορονοϊός: Τα παιδιά να 
µη φοβούνται, αλλά να προσέχουν

20 // Οι επιλογές µετά το λύκειο
22-23 // Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ «Η εισαγωγή 
στα ΑΕΙ δεν είναι ιερή αγελάδα»
24 // Η επιλογή φοιτητικής στέγης
25 // Χρηµατοδότηση σπουδών

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

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
33 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
34 // COOK FILES Αράγες Κάφτα 
(αραβικές πίτες γεµισ τές µε κιµά)
35 // BOOKS Επιστροφή στα θρανία µε 
πέντε βιβλία για τα παιδιά
36-37 // PLANET WWF: Η φύση 
καταρρέει: 68% µείωση πληθυσµών 
άγριας ζωής από το 1970
38 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη 
ζωή

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



Μ
ε το πέρασμα του χρόνου 
γίνεται φανερό ότι ο Μη-
τσοτάκης ενισχύει το συ-
γκριτικό πλεονέκτημά του 
έναντι του Ερντογάν, σε ό-
φελος των καλώς εννοού-
μενων εθνικών και ευρω-

παϊκών συμφερόντων μας.
Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές προσωπικό-
τητες. Ο Μητσοτάκης προβάλλει την εικόνα της ήρεμης 
πολιτικής δύναμης. Δεν φοβάται τα προβλήματα και τον 
διάλογο, είναι καλά εκπαιδευμένος για να αντιμετωπίσει 
όλες τις προκλήσεις.
Από την πλευρά του, ο Ερντογάν προβάλλει τον εγωκε-
ντρισμό του, ανεβάζει τους τόνους, δημιουργεί σκόπιμα 
αναστάτωση και προσπαθεί να κερδίσει τις εντυπώσεις 
και να ασκήσει ψυχολογική βία.
Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση μεταξύ δύο τόσο διαφο-
ρετικών πολιτικών προσωπικοτήτων εξελίσσεται σαφώς 
υπέρ του Μητσοτάκη.

Οικονομικό αυτογκόλ
Ο Ερντογάν δικαιολογεί τον αναθεωρητισμό της Τουρ-
κίας και τη νεο-οθωμανική επεκτατική στρατηγική 
του στην Ανατολική Μεσόγειο με το σκεπτικό 
ότι του στερούμε ζωτικό θαλάσσιο χώρο και 
τη δυνατότητα εκμετάλλευσης κοιτασμά-
των φυσικού αερίου και πετρελαίου 
που θα διευκόλυνε τη δυναμική ανά-
πτυξη της τουρκικής οικονομίας.
Οι θεωρίες του ζωτικού χώρου 
που έχει ανάγκη η Τουρκία στην 
Ανατολική Μεσόγειο παραπέ-
μπουν στο σκεπτικό που ανέ-
πτυσσε ο Χίτλερ για να δικαι-
ολογήσει τον επεκτατισμό της 
ναζιστικής Γερμανίας. Ο ι-
σλαμο-εθνικισμός του Ερντο-
γάν δανείζεται αρκετά στοι-
χεία από τον ναζισμό και τον 
φασισμό του Μεσοπολέμου.
Σε ό,τι αφορά την οικονομική 
σωτηρία της Τουρκίας μέσω 
των κοιτασμάτων φυσικού αε-
ρίου και πετρελαίου στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, που προβάλλει 
ο Ερντογάν, η θεωρία συγκρούεται 
βάναυσα με την πραγματικότητα. Ο ε-
νεργειακός πλούτος που επικαλείται ο 
Τούρκος πρόεδρος είναι περισσότερο επι-
κοινωνιακός παρά πραγματικός, εφόσον δεν 
έχει τεκμηριωθεί η ύπαρξή του. Και αν ακόμη υ-
πάρχει, δεν είναι βέβαιο ότι πληρούνται οι οικονομι-
κές προϋποθέσεις για την εκμετάλλευσή του, χώρια φυ-
σικά το ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της δι-
εθνούς νομιμότητας, την οποία παραβιάζει η Τουρκία.
Προς το παρόν, η επιθετική στρατηγική του Ερντογάν 
ενισχύει την κρίση εμπιστοσύνης που εκδηλώνεται σε 
βάρος της τουρκικής οικονομίας. Η έξοδος των τουρκι-
κών ερευνητικών σκαφών στην Ανατολική Μεσόγειο 
συνέπεσε χρονικά με την υποβάθμιση της πιστοληπτι-
κής ικανότητας του τουρκικού Δημοσίου και των τραπε-
ζών από τη Moody’s. Παράλληλα, επιταχύνθηκε εξαιτίας 

Η ΥΠΕΡΟΧΗ 
ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ 

ΕΝΆΝΤΙ 
ΕΡΝΤΟΓΆΝ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ήρεμη δύναμη 
εναντίον εγωκεντρικού 
«σουλτάνου».

Η μεθοδικότητα του Μητσοτάκη 
υπερισχύει του εντυπωσιασμού 
του Ερντογάν.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

της κρίσης εμπιστοσύνης η διολίσθηση του εθνικού νο-
μίσματος, με αποτέλεσμα να φτάσει σε νέα κατώτατα ε-
πίπεδα έναντι του ευρώ και του δολαρίου.
Επομένως, η αναμέτρηση Μητσοτάκη-Ερντογάν για 
τον «πλούτο της γειτονιάς», όπως χαρακτηριστικά λένε 
Τούρκοι αξιωματούχοι, οδήγησε σε ένα οικονομικό 
αυτογκόλ του Ερντογάν. Η οικονομία της Τουρκίας υ-
φίσταται ήδη τις πολύ σκληρές κυρώσεις των αγορών. 
Φυγή κεφαλαίων, τουριστική αποχή, ματαίωση επενδύ-
σεων, συναλλαγματική κρίση και πτώση της ισοτιμίας 
του νομίσματος.

Περιορισμός των ροών
Ο Ερντογάν προσπάθησε στον Έβρο και στα νησιά του 
Αιγαίου να μετατρέψει τις προσφυγικές-μεταναστευτι-
κές ροές σε μέσο εκβιασμού της Ε.Ε. και αποσταθερο-
ποίησης της Ελλάδας. Απέτυχε και στα δύο εξαιτίας της 
αποτελεσματικής αντίδρασης του Μητσοτάκη.
Στον Έβρο η Ελλάδα αναδείχθηκε σε «ασπίδα της Ευ-
ρώπης», όπως χαρακτηριστικά είπε η Φον ντερ Λάιεν. 
Ο εκβιασμός της Ε.Ε. από τον Ερντογάν έπεσε στο κενό, 
ενώ ενισχύθηκε η συγκριτική θέση της Ελλάδας έναντι 

της Τουρκίας μετά τη διαπίστωση των Ευρωπαίων 
ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτρεψε την ε-

πανάληψη της κρίσης του 2015-2016, στην 
οποία τόσο είχε συμβάλει με την αδρά-

νειά της η κυβέρνηση Τσίπρα.
Ακόμη και στα νησιά του Αιγαίου, τα 

οποία είναι πιο ευάλωτα στις κατευ-
θυνόμενες από τον Ερντογάν ροές 
απ’ ό,τι ο Έβρος, ο Μητσοτάκης 
έχει την πρωτοβουλία των κινή-
σεων.
Έχει ενισχύσει τη φρούρηση 
των θαλάσσιων συνόρων και 
έχει εξουδετερώσει τα πε-
ρισσότερα κυκλώματα διακι-
νητών. Είναι τέτοιος ο δυνα-
μισμός της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη ώστε ακόμη και την 
κρίση από τον εμπρησμό της 
Μόριας από Αφγανούς πα-

ράνομους μετανάστες τη μετέ-
τρεψε σε ευκαιρία.

Απάλλαξε τη Λέσβο από το αίσχος 
της Μόριας, που είχε αναπτυχθεί 

επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε 
στην οργανωμένη μετεγκατάσταση χι-

λιάδων προσφύγων και μεταναστών που έ-
μειναν στον δρόμο εξαιτίας του εμπρησμού της 

Μόριας και προχώρησε σε στενότερη συνεργασία 
με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις κυβερνήσεις.

Αν κρίνουμε απ’ όσα είπε η Φον ντερ Λάιεν στην ομιλία 
της την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την «κατάσταση της Έ-
νωσης», οι νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
μπορεί να αντιμετωπίσουν πολλά από τα προβλήματα 
που δημιουργούν οι λεγόμενοι κανονισμοί του Δουβλί-
νου σε βάρος των χωρών πρώτης εισόδου και κυρίως της 
Ελλάδας.
Θεωρητικά, η γερμανική προεδρία πρέπει να συμβάλει 
σε αυτή την κατεύθυνση, αν και, όπως όλοι γνωρίζουμε, 
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οι πολιτικοί υπολογισμοί σε εθνικό επίπεδο συνήθως υ-
περισχύουν της ανάγκης για κοινή ευρωπαϊκή αντιμε-
τώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού.
Ανεξάρτητα από το τι ακριβώς θα συμβεί, είναι φα-
νερό ότι η Ελλάδα κερδίζει πόντους στη διαχείριση του 
προσφυγικού-μεταναστευτικού, ενώ ο Ερντογάν και η 
Τουρκία έχουν απομονωθεί διπλωματικά, επειδή επι-
χείρησαν να στήσουν σκηνικό νέας κρίσης τύπου 2015-
2016.

Αιφνιδιασμός με Rafale
Ο Ερντογάν στηρίζει τον νεο-οθωμανικό επεκτατισμό 
του σε ένα φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα που εξε-
λίσσεται στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και σε 
στρατιωτικές δαπάνες που είναι περίπου τετραπλάσιες 
των ελληνικών.
Έχει κάνει όμως σοβαρά λάθη, που έχουν αποδυναμώ-
σει τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Μετά το αποτυχη-
μένο στρατιωτικό πραξικόπημα του 2016 προχώρησε 
σε μια ισοπεδωτική κάθαρση με πολιτικά κριτήρια που 
στέρησε από την πολεμική αεροπορία της Τουρκίας τα 
πιο έμπειρα στελέχη της. Η απόφασή του να προμηθευ-
τεί ρωσικούς πυραύλους S-400 προκάλεσε την έξωση 
της Τουρκίας από το πρόγραμμα κατασκευής των αμε-
ρικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 και της αφαί-
ρεσε τη δυνατότητα να προμηθευτεί αυτά τα μαχητικά 
αεροσκάφη νέας γενιάς. Παράλληλα, στέρησε από το 
υπό ναυπήγηση τουρκικό αεροπλανοφόρο το οπλικό 
σύστημα που θα έκανε τη διαφορά. Σαν να μην έφτανε 
αυτό, ο Ερντογάν δεν έχει ενεργοποιήσει τους πυραύ-
λους S-400, ελπίζοντας σε κάποιου είδους συνεννόηση 
με τις ΗΠΑ.
Ο Μητσοτάκης αξιοποίησε την ευκαιρία και προχώ-
ρησε στην προμήθεια 18 μαχητικών αεροσκαφών τύπου 
Rafale από τη Γαλλία, αλλάζοντας έτσι τον συσχετισμό 
δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε ό,τι αφορά 
την πολεμική αεροπορία.
Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι Γάλλοι συμφώ-
νησαν σε παράδοση-εξπρές των Rafale το 2021 και το 
2022, αφαιρώντας ορισμένα από δικά τους σμήνη και 
δίνοντας προτεραιότητα στην παραγωγή των ελληνικών 
Rafale έναντι αυτών που έχει παραγγείλει η γαλλική πο-
λεμική αεροπορία.
Η τουρκική αεροπορία δεν διαθέτει αεροσκάφη εφά-
μιλλα των Rafale και η συμφωνία για την άμεση κάλυψη 
των αναγκών της πολεμικής μας αεροπορίας αναδει-
κνύει την ειδική σχέση Ελλάδας-Γαλλίας.
Η επιθετική στάση της Τουρκίας έναντι της Γαλλίας 
και το υβρεολόγιο Ερντογάν σε βάρος του Μακρόν, τον 
οποίο αποκάλεσε «ανίκανο φιλόδοξο», ενισχύουν τη 
συγκριτική θέση της Ελλάδας. Η Γερμανία, η οποία συ-
νήθως δείχνει μεγάλη κατανόηση στις τουρκικές θέσεις, 
δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει τον προβληματι-
σμό και τις ευαισθησίες της Γαλλίας, εφόσον το ευρω-
παϊκό οικοδόμημα στηρίζεται παραδοσιακά στη γαλλο-
γερμανική συνεννόηση.
Με έξυπνες και αποτελεσματικές κινήσεις ο Μητσοτά-
κης έχει ανανεώσει την ειδική σχέση της Ελλάδας με τη 
Γαλλία, ενώ συνεννοείται πάντα καλά με το Βερολίνο.

Απομόνωση Ερντογάν
Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη εκτιμά ιδιαίτερα την υπεύ-
θυνη στάση του Μητσοτάκη και τη διάθεσή του για ε-

ποικοδομητικό διάλογο. Αντίθετα, απορρίπτει τη φρα-
στική βιαιότητα και την εριστική διάθεση του Ερντογάν.
Οι Ευρωπαίοι πολίτες πληροφορούνται σχεδόν καθη-
μερινά για τη βάρβαρη συμπεριφορά του καθεστώτος 
Ερντογάν έναντι των πολιτικών αντιπάλων του και της 
κουρδικής μειονότητας. Η απόφασή του να μετατρέψει 
την Αγία Σοφία σε τζαμί αφύπνισε την ευρωπαϊκή κοινή 
γνώμη, με τους περισσότερους πολίτες να καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι ο εθνικο-ισλαμισμός του Ερντογάν 
αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. Μεγάλης σημασίας 
είναι και τα συμπεράσματα έρευνας του ΟΗΕ, σύμφωνα 
με την οποία οι ελεγχόμενοι από την Τουρκία Σύροι 
είναι υπεύθυνοι για απίθανες βαρβαρότητες σε βάρος 
των Κούρδων που παραμένουν στα κατεχόμενα από την 
Τουρκία εδάφη της Συρίας.
Η Ελλάδα έχει επικρατήσει πλήρως έναντι της Τουρ-
κίας στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και σε αυτό έχει βο-
ηθήσει πολύ η θετική διεθνής εικόνα του Μητσοτάκη. 
Η μεταστροφή υπέρ της Ελλάδας φαίνεται και στα ψη-
φίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία είναι 
εξαιρετικά αυστηρά για τον Ερντογάν και την επεκτα-
τική πολιτική που ακολουθεί.

Μεγαλώνει η απόσταση
Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο έχουν πιο προωθημένες θέσεις σε σχέση με την 
Τουρκία και τον Ερντογάν απ’ ό,τι η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Δεν υ-
πάρχει αμφιβολία όμως ότι, όπως χαρακτηριστικά είπε 
η Φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο για την «κατάσταση της Ένωσης», με ευθύνη 
της Τουρκίας μεγαλώνει η απόσταση που τη χωρίζει 
από την Ε.Ε.
Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στην πρωτοπορία της ευρω-
παϊκής ενοποίησης, ενώ η προοπτική ένταξης της Τουρ-
κίας στην Ε.Ε. δεν αποτελεί πλέον ρεαλιστικό σενάριο. 
Το αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να έχει ουσιαστική οι-
κονομική στήριξη και μεγαλύτερη πολιτική επιρροή 
σε μια κρίσιμη περίοδο, ενώ η Τουρκία είναι υποχρε-
ωμένη να τα βγάλει πέρα μόνη της σε ό,τι αφορά την 
οικονομική κρίση. Επιπλέον, το στρατηγικό πλεονέ-
κτημα που αξιοποιεί παραδοσιακά σε βάρος της χώρας 
μας έχει εξουδετερωθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω της αλ-
λοπρόσαλλης πολιτικής που ακολουθεί ο Ερντογάν και 
της υπευθυνότητας και αξιοπιστίας που χαρακτηρίζουν 
τον Μητσοτάκη.

Πιο κατάλληλος για διάλογο
Όλα δείχνουν ότι ο Μητσοτάκης κατάφερε να ελέγξει 
την επιθετικότητα του Ερντογάν και να ενισχύσει, σε 
δύσκολες συνθήκες, τη συγκριτική θέση της Ελλάδας έ-
ναντι της Τουρκίας.
Διαφαίνεται ήδη μια σχετική αναδίπλωση του Ερντο-
γάν, προκειμένου να αποτρέψει επίσημες ευρωπαϊκές 
κυρώσεις σε βάρος της τουρκικής οικονομίας και να δεί-
ξει ότι είναι κι αυτός ανοιχτός στον διάλογο.
Η επανάληψη των προπαρασκευαστικών επαφών και 
του διαλόγου με την Τουρκία δεν θα είναι εύκολη υ-
πόθεση. Αναμένεται όμως να αναδείξει το πλεονέ-
κτημα του Μητσοτάκη, εφόσον για τον Έλληνα πρω-
θυπουργό ο διάλογος και η συνεννόηση αποτελούν 
στρατηγικές επιλογές, ενώ για τον Ερντογάν είναι τα-
κτικοί ελιγμοί.
Αργά αλλά σταθερά, οι σχέσεις μας με την Τουρκία 
φαίνεται να μπαίνουν στο πλαίσιο που επιδιώκουμε. 
Η συνέχεια θα είναι δύσκολη και αβέβαιη, αλλά μέσα 
σε λίγο χρόνο έχουμε αποκτήσει σοβαρά πλεονεκτή-
ματα έναντι μιας Τουρκίας που έχει μετατραπεί σε δι-
εθνή παράγοντα αναταραχής ή και αποσταθεροποίη-
σης.
Ο μεθοδικός Μητσοτάκης προωθεί βήμα-βήμα την πο-
λιτική του χωρίς εξάρσεις και περιττές εντάσεις. Ο Ερ-
ντογάν, ο οποίος έχει δημιουργήσει εικόνα εγωκεντρι-
κού «σουλτάνου» στο εσωτερικό της Τουρκίας, προσπα-
θεί να διεθνοποιήσει το στυλ και την επιχειρηματολογία 
του σε βάρος της Ελλάδας, αλλά αποτυγχάνει.

Η προμήθεια των μαχητικών 
αεροσκαφών Rafale αιφνιδίασε 
τους Τούρκους, που δείχνουν 
μπερδεμένοι με το εξοπλιστικό 
τους πρόγραμμα.
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Όσο περισσότερο αναβάλ-
λουµε τις µεταρρυθµίσεις, 
τόσο περισσότερο συσσω-
ρεύουµε προβλήµατα και 
τόσο µεγαλύτερη θα είναι η 
ύφεση.

Τ
η βεβαιότητα ότι οι εξοικο-
νοµήσεις των δηµοσίων δα-
πανών, τις οποίες χαρακτη-
ρίζει απαραίτητες, θα απα-
σχολήσουν την κυβέρνηση 
και προσωπικά τον πρωθυ-

πουργό κατά το επόµενο διάστηµα εκφρά-
ζει ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πε-
λοποννήσου και πρόεδρος του Κέντρου 
Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ε-
ρευνών (ΚΕΠΕ), Παναγιώτης Λιαργκόβας.
Ο κ. Λιαργκόβας, ο οποίος έχει διατελέσει 
πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισµού 
της Βουλής, θεωρεί δύσκολη εξίσωση την 
αύξηση των αµυντικών δαπανών µε πα-
ράλληλη µείωση των φορολογικών εσό-
δων, αλλά επισηµαίνει ότι δεν θα γίνουν 
όλες οι δαπάνες µαζί.
Παράλληλα, απονέµει τα εύσηµα στην 
κυβέρνηση «γιατί συµπεριφέρεται προ-
βλέψιµα, δηµιουργώντας αξιοπιστία» και 
προβλέπει ότι µε την ιδιωτικοποίηση της 
επικουρικής ασφάλισης θα δηµιουργη-
θεί µια νέα αγορά ιδιωτικής ασφάλισης 
που θα ενισχύσει την απασχόληση και 
την παραγωγή υπηρεσιών.
Σε ό,τι αφορά την επιστροφή στην κανονι-
κότητα των πλεονασµάτων µετά την παν-
δηµία, ο κ. Λιαργκόβας δηλώνει ότι δεν 
ανησυχεί για ενδεχόµενο εθισµού στη 
«δηµοσιονοµική ευελιξία», λόγω πανδη-
µίας, και σηµειώνει ότι «ο κόσµος γνω-
ρίζει ότι όταν τελειώσει η πανδηµία θα 
επιστρέψουµε σε δηµοσιονοµικά πλε-
ονάσµατα».
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδεί-
ξει ότι µπορεί να σπάει αυγά όταν θέλει, 
ενώ µε το πολιτικό κεφάλαιο που δια-
θέτει είναι η χρυσή ευκαιρία για εκείνον 
να αλλάξει τη χώρα» τονίζει ο καθηγη-
τής Λιαργκόβας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για 
αµυντική θωράκιση της χώρας. Αυτό 
λογικά σηµαίνει αύξηση των δαπανών. 
Πώς µπορεί να γίνει αυτό µε ταυτό-
χρονη µείωση των φορολογικών εσό-
δων, την οποία επίσης ανακοίνωσε στη 
Θεσσαλονίκη;
Έχετε δίκιο. Είναι µια δύσκολη εξίσωση. 
Θα βοηθήσει βέβαια το γεγονός ότι οι δα-
πάνες για την αµυντική θωράκιση της 
χώρας δεν θα γίνουν όλες µαζί ταυτό-
χρονα (π.χ. οι φρεγάτες). Θα υπάρξει, λοι-
πόν, κάποιος επιµερισµός στα χρόνια 
που έρχονται. Στο µεταξύ, η πανδηµία θα 
έχει τελειώσει και η οικονοµία θα βρί-
σκεται σε αναπτυξιακή τροχιά. Κάτι τέ-
τοιο θα βοηθήσει.

Μπορεί η µείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών να αποδώσει και βραχυπρό-
θεσµα και µακροπρόθεσµα χωρίς µεί-
ωση του λειτουργικού κόστους της δη-
µόσιας ασφάλισης;

δηµιουργηθεί µια νέα αγορά ιδιωτικής 
ασφάλισης που θα ενισχύσει την απα-
σχόληση και την παραγωγή υπηρεσιών.

Πόσο νοµίζετε ότι µπορεί να αντέ-
ξει η οικονοµία να χρηµατοδοτεί την 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της 
πανδηµίας;
Πιστεύω ότι αντέχει µέχρι το τέλος της 
πανδηµίας, που θα έρθει µε την έλευση 
και κυκλοφορία του εµβολίου. Η κυβέρ-
νηση έχει στη φαρέτρα της δύο βασικά 
όπλα: κατ’ αρχάς, τον εύκολο δανεισµό 
από τις αγορές, ακριβώς γιατί διαθέτει 
τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, αλλά και γιατί συµπεριφέρε-
ται προβλέψιµα, δηµιουργώντας αξιοπι-
στία. Επιπλέον, διαθέτει το µαξιλάρι ρευ-
στότητας (και ασφάλειας σε περίπτωση 
ανάγκης) περίπου 37 δισ. ευρώ κληρο-
νοµιά από την προηγούµενη κυβέρνηση.

Τι πρέπει να γίνει µέχρι το τέλος του 

Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
είναι απαραίτητη, για να ενισχύσουµε τα 
κίνητρα των εργαζοµένων να παραµεί-
νουν στη χώρα αλλά και για να επαναπα-
τρίσουµε τους περισσότερους απ’ όσους 
έχουν φύγει. Όµως θα χρειαστεί να γίνει 
και µείωση του λειτουργικού κόστους της 
δηµόσιας ασφάλισης. Στη ∆ΕΘ ο πρωθυ-
πουργός δεν αναφέρθηκε καθόλου στην 
πλευρά των δηµοσίων δαπανών και στις 
απαραίτητες εξοικονοµήσεις που πρέπει 
να γίνουν. Ούτε όµως και η έκθεση Πισ-
σαρίδη αναφέρεται σε αυτό. Προφανώς 
το θέµα αυτό θα απασχολήσει την κυβέρ-
νηση και προσωπικά τον πρωθυπουργό 
κατά το επόµενο διάστηµα.

Πότε θα µπορούσε να παραγάγει οικο-
νοµικό αποτέλεσµα η ιδιωτικοποίηση 
της επικουρικής ασφάλισης;
Αυτό θα γίνει σταδιακά, καθώς όλο και 
περισσότεροι ασφαλισµένοι θα επιλέ-
γουν πρόσθετη επικουρική ασφάλιση. Θα 

χρόνου για να µην ξεπεράσει η ύφεση 
το 8%;
Πρέπει να επιταχυνθούν οι µεταρρυθ-
µίσεις. Όσο περισσότερο αναβάλλουµε 
τις µεταρρυθµίσεις, τόσο περισσότερο 
συσσωρεύουµε προβλήµατα και τόσο 
µεγαλύτερη θα είναι η ύφεση. ∆εν έ-
χουµε την πολυτέλεια να περιµένουµε. 
Χάσαµε την ευκαιρία να κάνουµε µεταρ-
ρυθµίσεις στην προηγούµενη οικονοµική 
κρίση. Εάν θέλουµε να διώξουµε τις πα-
θογένειες δεκαετιών και να κάνουµε την 
ελληνική οικονοµία ξανά ανταγωνιστική 
µε φυγή προς τα εµπρός, δεν πρέπει να 
χάσουµε τη σηµερινή ευκαιρία. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι µπο-
ρεί να σπάει αυγά όταν θέλει, ενώ µε το 
πολιτικό κεφάλαιο που διαθέτει είναι η 
χρυσή ευκαιρία για εκείνον να αλλάξει 
τη χώρα και να δηµιουργήσει τις προϋ-
ποθέσεις για φυγή προς τα εµπρός.

Συνεισέφεραν οι διεθνείς συµµαχίες 
που δείχνει να οικοδοµεί η χώρα στον 
δανεισµό µε τόσο ελκυστικό επιτόκιο;
Βέβαια! Η εικόνα της χώρας έχει αλλάξει 
προς το θετικότερο. Τα οφέλη είναι ση-
µαντικά, όχι µόνο για την οικονοµία αλλά 
και για τη διεθνή και ευρωπαϊκή θέση 
της χώρας. Η λέξη-κλειδί στην προκει-
µένη περίπτωση είναι «αξιοπιστία». Η 
αξιοπιστία χτίζεται µε µεθοδικότητα και 
συνέπεια.

Σας ανησυχούν οι ψυχολογικές επι-
πτώσεις από τη δηµοσιονοµική ευελι-
ξία που έφερε η πανδηµία;
Όχι, δεν µε ανησυχούν. Ο κόσµος γνω-
ρίζει ότι όταν τελειώσει η πανδηµία θα 
επιστρέψουµε σε δηµοσιονοµικά πλε-
ονάσµατα. Είναι ευτυχές που η Ε.Ε. υι-
οθέτησε επεκτατική-αντικυκλική πολι-
τική για την αντιµετώπιση της κρίσης. 
Έκανε δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από 
αυτό που είχε κάνει στην αντιµετώπιση 
της τελευταίας οικονοµικής κρίσης. Τότε 
υιοθετούσε την αυστηρή, οριζόντια λιτό-
τητα. Και όλοι πλέον γνωρίζουµε τις κα-
ταστροφικές συνέπειες.

«Να µειωθεί το λειτουργικό 
κόστος της δηµόσιας 

ασφάλισης»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Παναγιώτης 
Λιαργκόβας, 

πρόεδρος 
του ΚΕΠΕ
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Η Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου μπορεί να απο-
δειχθεί αφετηρία εντυπωσιακών εξελί-
ξεων σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της 
πανδημίας.

Αρνητικά ρεκόρ
Σημειώθηκαν αρνητικά ρεκόρ σε αριθμό κρουσμάτων, ει-
σαγωγών στις ΜΕΘ και θανάτων.
Είχαμε 359 νέα κρούσματα, τον δεύτερο υψηλότερο α-
ριθμό μετά τις 10 Σεπτεμβρίου, οπότε καταγράφηκαν 372 
κρούσματα.
Είχαμε 212 κρούσματα στην Αττική, που αποτελεί πλέον 
το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την έξαρση της 
πανδημίας. Εννέα συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους 
από τον κορονοϊό, ένα νέο αρνητικό ρεκόρ που στέλνει 
σήμα κινδύνου. Τέλος, ο αριθμός των διασωληνωμένων 
αυξήθηκε σε 69, νέο ρεκόρ που προειδοποιεί ότι μπορεί 
σύντομα να δοκιμαστούν οι αντοχές του συστήματος υ-
γείας.
Με 14.400 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα οποία στην 
πραγματικότητα μπορεί να είναι 5 έως 10 φορές περισ-
σότερα, και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) 
να προειδοποιεί ότι η διάδοση του κορονοϊού έχει πάρει 
επικίνδυνες διαστάσεις στην Ευρώπη, είναι φανερό ότι 
χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική.

Αναταραχή στα σχολεία
Η έξαρση της πανδημίας συμπίπτει χρονικά με το ά-
νοιγμα των σχολείων. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα παρατηρείται ό,τι παρατηρήθηκε τις τελευταίες ε-
βδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία και στην Ι-
σπανία μόλις άνοιξαν τα σχολεία.
Η πειθαρχία των μαθητών, όπως θα περίμενε κανείς, δεν 
είναι στο ύψος των περιστάσεων. Η σχολική υποδομή 
είναι ελλιπής, εφόσον είναι φορτωμένη με λάθη και πα-
ραλείψεις δεκαετιών. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε δύ-
σκολη θέση, γιατί πιέζονται επαγγελματικά και αναλαμ-
βάνουν προσωπικούς κινδύνους. Οι γονείς είναι δικαιο-
λογημένα ανήσυχοι σε μια περίοδο που οι περισσότεροι 
από αυτούς δέχονται φοβερή οικονομική πίεση εξαιτίας 
των συνεπειών της πανδημίας.
Οι αριθμοί από άλλες χώρες της Ε.Ε. αναδεικνύουν τις δι-
αστάσεις του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε.
Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν στην Ισπα-
νία, μέσα σε ένα 24ωρο, 11.193 νέα κρούσματα και 239 θά-
νατοι από κορονοϊό. Αναφέρω την Ισπανία για να τονίσω 
ότι η παραδοσιακή πολιτική κριτική «φταίει η Δεξιά» και 
«φταίει η Αριστερά» δεν λύνει το πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουμε.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι της Γαλλίας, 
της χώρας με τις μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες ως πο-

σοστό επί του ΑΕΠ στην Ε.Ε. και ένα αρκετά αναπτυγ-
μένο εκπαιδευτικό σύστημα, στην οποία έκλεισαν λόγω 
κορονοϊού, προτού καλά-καλά ανοίξουν, πάνω από 70 
σχολεία.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αναμέτρηση με τον κορο-
νοϊό θα είναι πολύ πιο σκληρή και μεγαλύτερης διάρ-
κειας απ’ ό,τι υπολογίζαμε. Τα σενάρια για επιστροφή σε 
κάποιου είδους κανονικότητα στο δεύτερο εξάμηνο του 
2020 είναι πλέον εντελώς ξεπερασμένα και το καλύτερο 
στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε είναι επιστροφή σε 
κάποιου είδους κανονικότητα το δεύτερο εξάμηνο του 
2021.
Έχει αρχίσει ήδη η συζήτηση για το αν θα επιβληθεί γε-
νικό lockdown ή θα περιοριστεί σε περιοχές όπως η Ατ-
τική, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση στα νέα 
κρούσματα. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δηλώ-
νουν ότι θα αντιμετωπίσουν την πανδημία με στοχευ-
μένα μέτρα και τοπικά lockdowns και αυτή είναι και η 
πρόθεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αν συνεχιστούν 
όμως οι τάσεις που καταγράφονται, θα φτάσουμε πολύ 
γρήγορα σε «τοπικό» lockdown σε Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη, δηλαδή στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής οικο-
νομίας και της κοινωνίας. Το Ισραήλ είναι η πρώτη οι-
κονομικά αναπτυγμένη χώρα που πηγαίνει σε φθινοπω-
ρινό lockdown τριών εβδομάδων για να προστατεύσει τη 
δημόσια υγεία, ανεξάρτητα από το κόστος για την οικο-
νομία.
Τις αποφάσεις θα πάρουν οι ειδικοί, λοιμωξιολόγοι και 
ειδικοί στα στατιστικά μοντέλα. Θεωρώ, πάντως, ότι η κυ-
βέρνηση οφείλει να κάνει δύο κινήσεις που επιβάλλο-
νται από τις συνθήκες που επικρατούν.
Η μάσκα πρέπει να γίνει υποχρεωτική σε όλους τους δη-
μόσιους χώρους. Όποιος βγαίνει από το σπίτι του πρέπει 
να φοράει μάσκα. Έτσι, θα προστατεύει τον εαυτό του και 
κυρίως τους άλλους. Θα σταματήσουν οι γελοίες και επι-
κίνδυνες καταστάσεις με ορισμένους να έχουν… ξεχάσει 
τη μάσκα τους ή να αρνούνται να συμμορφωθούν στις υ-
ποδείξεις καταστηματαρχών, οδηγών λεωφορείων και υ-
παλλήλων υπηρεσιών.
Η μάσκα δεν λύνει όλα τα προβλήματα αλλά φαίνεται να 
είναι ισχυρή γραμμή άμυνας. Χαρακτηριστικό το παρά-
δειγμα του Βελγίου, το οποίο έκανε αρνητικά ρεκόρ στο 
πρώτο κύμα της πανδημίας αλλά με την υποχρεωτική 
χρήση της μάσκας και άλλα μέτρα έχει πλέον επιδόσεις 
συγκρίσιμες με τις δικές μας. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμ-
βρίου είχαμε στο Βέλγιο 489 νέα κρούσματα και τρεις 
θανάτους από κορονοϊό. Στην πρώτη φάση της πανδη-
μίας οι νεκροί στο Βέλγιο ξεπέρασαν τους 9.000.
Η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε δημόσιους χώρους 
ενισχύει και την κοινωνική πειθαρχία. Περνάει το μή-
νυμα ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη και πως η χαλαρό-
τητα και οι «μαγκιές» είναι εκτός τόπου και χρόνου και 
ιδιαίτερα επικίνδυνες.

ΣΧΟΛΕΊΑ, ΟΊΚΟΝΟΜΊΑ  
ΣΤΗ ΣΚΊΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ

Αυξάνονται οι πιθανότητες για νέο lockdown.
  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η έξαρση της πανδημίας οδηγεί 
σε μερικό ή ολικό lockdown.
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Η δεύτερη κίνηση πρέπει να είναι η άμεση προσφυγή 
στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για 
τη σύναψη δανείου ίσου με το 2% του ΑΕΠ, με περίπου 
μηδενικό επιτόκιο, για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
της πανδημίας. Τα λεφτά είναι εκεί και μας περιμένουν, 
ο Ρέγκλινγκ δείχνει εξαιρετικά καλή διάθεση. Τα κονδύ-
λια που θα εξασφαλίσουμε, της τάξης των 3,5 δισ. ευρώ, 
θα πρέπει να διατεθούν για την ενίσχυση του ΕΣΥ και τη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η γενική εικόνα
Η γενική εικόνα για την εξέλιξη της πανδημίας δεν είναι 
καλή. Εκτός από την έξαρση στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα, 
οι δυσκολίες μεγαλώνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε 
αυτή τη φάση, τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζει 
η Ινδία, όπου υπάρχουν 24ωρα στα οποία καταγράφονται 
γύρω στα 90.000-100.000 νέα κρούσματα και πάνω από 
1.200 θάνατοι από κορονοϊό. Μάχη για τη δεύτερη θέση 
στον πίνακα κρουσμάτων και απωλειών δίνουν οι ΗΠΑ 
και η Βραζιλία, όπου υπάρχουν πολλά 24ωρα στα οποία 
καταγράφονται γύρω στα 35.000-50.000 νέα κρούσματα 
και γύρω στους 1.000 θανάτους σε κάθε χώρα. Συνολικά η 
Λατινική Αμερική είναι το νέο επίκεντρο της πανδημίας. 
Το εμβόλιο είναι μία εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση που 
χρειάζεται χρόνο, παρά τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις 
πολιτικών και εκπροσώπων φαρμακευτικών εταιρειών.
Επομένως, έχουμε μπροστά μας μια περίοδο μεγάλης δο-
κιμασίας και αβεβαιότητας. Χρειάζεται ένας νέος σχεδι-
ασμός, ο οποίος θα στηρίζεται στο νέο βασικό σενάριο, 
πολύ χειρότερο από το προηγούμενο.

Το πρόβλημα της οικονομίας
Η έξαρση της πανδημίας μεγαλώνει τις οικονομικές δυ-
σκολίες, αυξάνοντας την πίεση στις επιχειρήσεις, στους 
εργαζόμενους και στα νοικοκυριά. Έχει αποδειχθεί στην 
πράξη ότι όσοι προσπαθούν να δώσουν προτεραιότητα 
στην οικονομία, παρακάμπτοντας, στο μέτρο του δυνα-
τού, την αντιμετώπιση της πανδημίας, στη συνέχεια το 
πληρώνουν ακριβά. Αυτό έπαθαν ΗΠΑ και Ηνωμένο Βα-
σίλειο στην πρώτη φάση της πανδημίας και σε μικρότερο 
βαθμό οι χώρες του ευρω-Νότου και η Ελλάδα, που επι-
χείρησαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο το αναγκαίο του-
ριστικό άνοιγμα.
Η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει πλήρως στις ση-
μερινές συνθήκες και, απ’ ό,τι φαίνεται, θα υποστεί τις συ-
νέπειες ενός μερικού ή ολικού lockdown. Επιπλέον, δεν 
μπορεί να γίνει αξιόπιστος σχεδιασμός, εφόσον τα βασικά 
σενάρια διαδέχονται το ένα το άλλο με φοβερή ταχύτητα 
και τάση διαρκούς επιδείνωσης.
Μέχρι σήμερα ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και το οι-
κονομικό επιτελείο της κυβέρνησης διατηρούν τις ισορ-
ροπίες σε συνθήκες κρίσης και προστατεύουν τη θετική 
προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι τα επιτόκια δανεισμού του ελληνικού Δημο-
σίου είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και οι περισσό-
τεροι αναλυτές προβλέπουν παραπέρα μείωσή τους στο 
άμεσο μέλλον. Αυτό οφείλεται στον συνδυασμό της χαλα-
ρής νομισματικής πολιτικής που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και της αξιοπιστίας του πρωθυ-
πουργού και της κυβέρνησης.
Η επίσκεψη του επικεφαλής του ESM, κ. Ρέγκλινγκ, 
στην Αθήνα έδωσε την ευκαιρία για μια συνολική αξιολό-
γηση της κατάστασης.

Πρώτον, η Ελλάδα δεν θα έχει πρόβλημα με την έβδομη 
αξιολόγηση, που θα είναι θετική.
Δεύτερον, στο τέλος του έτους θα γίνει μια νέα εκτίμηση 
της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Δεν προβλέπε-
ται κάποια δυσάρεστη εξέλιξη, γιατί προς το παρόν ό,τι 
χάνουμε από τη μεγάλη αύξηση του δημόσιου χρέους το 
κερδίζουμε σε αξιοπιστία από την πτωτική τάση των επι-
τοκίων.
Τρίτον, επειδή όλα έχουν ένα όριο, είναι αναγκαίο να 
υπάρξει ένα δημοσιονομικό συμμάζεμα το 2021, εφό-
σον το προγραμματισμένο πρωτογενές πλεόνασμα του 
2020 προβλέπεται να μετατραπεί σε πρωτογενές έλ-
λειμμα 6% του ΑΕΠ. Το συμμάζεμα αυτό μπορεί να 
προκύψει από την ανάκαμψη της οικονομίας το 2021, 
αν τελικά αφήσουμε πίσω μας την πανδημία, χωρίς την 
επιβολή πρόσθετων μέτρων. Τα έσοδα του Δημοσίου 
θα αυξηθούν λόγω της αύξησης του ΑΕΠ, ενώ οι δημό-
σιες δαπάνες για τη στήριξη της οικονομίας θα περιο-
ριστούν δραστικά. Αν όμως καθυστερήσει η ανάκαμψη 
λόγω της πανδημίας, θα βρεθούμε μπροστά σε δύσκο-
λες αποφάσεις.
Τέταρτον, αδύνατο σημείο της ελληνικής οικονομίας ανα-
δεικνύεται για μία ακόμη φορά το υπέρογκο κόστος του 
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. 
Προς το παρόν, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν επανέρχονται 
στις γνωστές επισημάνσεις τους, όλοι όμως παρακολου-

θούν με ανησυχία την αύξηση του ασφαλιστικού ελλείμ-
ματος, που οδηγεί στην αύξηση του δημοσιονομικού ελ-
λείμματος και του δημόσιου χρέους.
Ο Ρέγκλινγκ άνοιξε προσεκτικά τη σχετική συζήτηση, ε-
πισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να βάλει τέλος 
στη συσσώρευση εκκρεμών συντάξεων και εφάπαξ. Υπο-
τίθεται ότι αυτού του είδους οι υποχρεώσεις, που απο-
τελούν μορφή κρυφού χρέους και δυσκολεύουν τη συ-
νεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές, έ-
πρεπε να είχαν μηδενιστεί τον Αύγουστο του 2018, οπότε 
βγήκαμε από το μνημόνιο.
Αυτού του είδους οι εκκρεμότητες αυξάνονται και κατά 
ορισμένους υπολογισμούς μπορεί να είναι της τάξης του 
1 δισ. ευρώ. Ο Ρέγκλινγκ έθεσε ως στόχο για την πλήρη 
καταβολή των συντάξεων και του εφάπαξ στους δικαιού-
χους τα μέσα του 2021.

Μεγαλώνουν οι πιέσεις
Η γενική εικόνα της οικονομίας είναι δύσκολη, αλλά 
σταθερή και με θετική προοπτική. Αυτό όμως είναι μικρή 
παρηγοριά για επιχειρήσεις, εργαζόμενους και νοικοκυ-
ριά, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες εξαιτίας 
της έξαρσης της πανδημίας και της μεγάλης χρονικής δι-
άρκειάς της.
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε στη Θεσ-
σαλονίκη νέα σημαντικά μέτρα στήριξης της οικονομίας 
για τους τελευταίους μήνες του 2020. Οι κυβερνητικές, 
κρατικές παρεμβάσεις δεν επαρκούν στην Ελλάδα και 
στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για να αλλάξουν 
την αρνητική δυναμική της οικονομίας και να βγάλουν 
την πραγματική οικονομία από την εξαιρετικά δύσκολη 
θέση στην οποία έχει περιέλθει.
Όλες οι έρευνες της κοινής γνώμης καταγράφουν μια 
σχετική ή απόλυτη πλειοψηφία που θεωρεί τα μέτρα α-
νεπαρκή σε σχέση με τις ανάγκες που έχουν δημιουργη-
θεί. Η ουσιαστική βελτίωση στην οικονομία και στην οι-
κονομική καθημερινότητα μπορεί να έρθει μόνο με την 
ανάκαμψη, η οποία όμως προϋποθέτει την αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η χρήση μάσκας πρέπει να 
γίνει υποχρεωτική σε όλους τους 
δημόσιους χώρους.



κοινωνία (πρέπει να) έχει μια συνολική θεώρηση των 
πραγμάτων, την οποία συνειδητά ή ασυνείδητα περνά 
στις επόμενες γενιές. Η παραίτηση της οργανωμένης 
κοινωνίας από την απόλυτα φυσιολογική αυτή λειτουρ-
γία δεν μπορεί παρά να οδηγεί στη διάλυσή της.
Η διαγωγή στο σχολείο, αν είναι κακή και αναγραφεί, 
στιγματίζει τον μαθητή. Η ίδια διαγωγή την επόμενη 

Τ
ο καλοκαίρι του 2017, επί υπουρ-
γίας Κ. Γαβρόγλου, καταργήθηκε 
ο θεσμός της αναγραφής της δι-
αγωγής του μαθητή στα απολυ-
τήρια της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης (γυμνάσια - λύκεια). 
Η παρούσα κυβέρνηση την ε-

πανέφερε πέρυσι και η Αρχή Προστασίας Προσωπι-
κών Δεδομένων την έκρινε αντισυνταγματική, ως πα-
ραβιάζουσα τα ατομικά δικαιώματα των μαθητών. Άλλω-
στε παρόμοια ήταν και η αιτιολογία της κατάργησης το 
2017: η διαγωγή επέφερε στιγματισμό.
Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είμαι οπαδός των ανεξάρ-
τητων αρχών, τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που εισή-
χθησαν και λειτούργησαν στην ελληνική έννομη τάξη. 
Διοικητικές αρχές, εν πολλοίς επηρεαζόμενες από την 
εκάστοτε κυβερνητική εξουσία και, σε κάθε περίπτωση, 
αρκετά αδρανείς. Δεν έχουν καταφέρει να εμφυσήσουν 
στην κοινωνία το πνεύμα και τη νοοτροπία της προστα-
σίας των δικαιωμάτων ή των σχέσεων που υποτίθεται 
ότι προστατεύουν ή συμβάλλουν στη ρύθμισή τους. Για 
να μη μακρηγορούμε, (ενδεικτικά) η ελληνική κεφα-
λαιαγορά υποφέρει από πρόσφατα και παλιότερα φαι-
νόμενα παράνομων πρακτικών, ο ελεύθερος ανταγωνι-
σμός στην οικονομία παραμένει ζητούμενο, η προστα-
σία των προσωπικών δεδομένων στηρίζεται πρωτίστως 
στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και λιγότερο στη σχε-
τική ανεξάρτητη αρχή, και οι παρατηρήσεις μπορούν να 
συνεχιστούν. Με μια στιβαρή και σοβαρή κρατική διοί-
κηση και με αποτελεσματικά δικαστήρια, ο ρόλος των α-
νεξάρτητων αρχών εκ των πραγμάτων θα ήταν πολύ πιο 
περιορισμένος και λιγότερο χρηστικός.
Η γνωμοδότηση της Αρχής για τη διαγωγή στα απο-
λυτήρια, ουσιαστικά για τη διαγωγή στο σχολικό πε-
ριβάλλον, κατάργησε έναν βασικό λόγο για τον οποίο 
πάει κανείς στο σχολείο: την ένταξη και την κοινωνικο-
ποίηση. Μπορείς να είσαι άριστος στις επιδόσεις, αλλά 
μπορείς ταυτόχρονα να είσαι απείθαρχος, θρασύς, προ-
σβλητικός απέναντι στους καθηγητές, ασεβής απέναντι 
στα σύμβολα του κράτους που σε εκπαιδεύει. Είσαι και 
σίγουρος ότι το ίδιο το κράτος δεν θα σε εκθέσει. Όλα 
αυτά θα τα θάψει για να μην προσβληθεί η προσωπικό-
τητά σου, αυτή η προσωπικότητα την οποία ενδεχομέ-
νως δεν διαθέτεις ή η κοινωνία αρνείται, τελικά, να συμ-
βάλει στο να τη διαμορφώσεις.
Αν πηγαίνουμε στο σχολείο για να μάθουμε γραφή και 
ανάγνωση μόνο, έχει καλώς. Αν όμως πηγαίνουμε και 
για να μάθουμε να σεβόμαστε τον διπλανό μας, τον εκ-
παιδευτικό, την ομάδα, το σύνολο, το σύστημα αξιών 
που η εκπαίδευση πρεσβεύει, τότε πρέπει να ψαχτούμε. 
Αν πηγαίνουμε στο σχολείο για να μάθουμε να φερόμα-
στε συνολικά, να προσαρμοζόμαστε σε ομαδικές κατα-
στάσεις, να υπακούμε σε κανόνες, να ασπαζόμαστε τις 
ευρύτερες αξίες που κάθε κοινωνία αποδέχεται και αυ-
τονοήτως προσπαθεί να τις προάγει μέσα και από το εκ-
παιδευτικό της σύστημα, πρέπει και πάλι να ψαχτούμε.
Το άτομο είναι σημαντικό στις δημοκρατικές κοινωνίες, 
αλλά το όριό του είναι το διπλανό άτομο. Είναι κανείς ε-
λεύθερος να δρα κατά βούληση, αρκεί να μην εμποδίζει 
τον διπλανό του να κάνει το ίδιο. Και έτσι προκύπτουν 
οι κανόνες, οι οποίοι βάζουν τα όρια. Οι κανόνες είναι 
και ηθικοί, που μετατρέπονται σε γραπτό νόμο, είναι 
και κοινωνικοί και ιδεολογικοί, που μετατρέπονται σε 
γραπτούς και άγραφους κανόνες συμπεριφοράς. Κάθε 

μέρα θα φέρει την άμεση απόλυσή του από μια δου-
λειά και θα τον οδηγήσει στην ανεργία. Συστατική επι-
στολή από τον εργοδότη δεν θα δοθεί. Φανταστείτε α-
πλοϊκά τον υπάλληλο βυθισμένο στην καρέκλα να δέ-
χεται οδηγία από τον εργοδότη του και να του απαντά 
«καλά, μωρέ, με ζάλισες σήμερα, αλλά θα το κάνω». Θα 
τον κρατήσει στη θέση του;
Η διαγωγή, ως αξιολογικό κριτήριο, καταργήθηκε 
πολλά χρόνια πριν. Ο κάθε γονέας απέκτησε το «δικαί-
ωμα» να φωνάζει «δικό μου είναι το παιδί και θα κάνει 
ό,τι θέλω εγώ», στην ουσία καταργώντας την έννοια του 
οργανωμένου κράτους. Έτσι φτάσαμε στο να απαιτούν 
οι γονείς υψηλούς βαθμούς από τους καθηγητές, να 
τους απαγορεύουν να ασκήσουν οποιονδήποτε καθο-
δηγητικό ρόλο και εσχάτως στη στεντόρεια διακήρυξη 
«δεν θα επιτρέψο να φορέσουν μάσκα στο παιδί μου – 
δεν είνε επιστίμονες αυτή».
Η ελληνική κοινωνία επέδειξε εσχάτως έναν παράλογο 
δικαιωματισμό και παραιτήθηκε από κάθε προσπάθεια 
εμπέδωσης συλλογικού φρονήματος και συνείδησης. 
Είναι άλλο πράγμα η κατάργηση αυταρχικών πρακτι-
κών και τελείως άλλο η άρση οποιουδήποτε φραγμού, 
με κατάργηση κάθε πειθαρχικής ή κυρωτικής διαδι-
κασίας, με κερασάκι στην τούρτα την απόκρυψη ανάρ-
μοστων συμπεριφορών, δήθεν για αποφυγή στιγματι-
σμού.
Κατόπιν αυτού, απολαμβάνουμε σήμερα το κίνημα της 
μάσκας, το αντιεμβολιαστικό κίνημα, τις θεωρίες συνω-
μοσίας για το 5G (ο άλλος δεν ξέρει να γράψει ελληνικά, 
αλλά έμαθε το τσιπάκι και το «φάιβ τζι» – αν του μιλή-
σεις για δυαδικούς αριθμούς όμως, θα σε κοιτάει σαν 
χάνος).
Διαγωγή είναι το να πορεύονται πέντε άνθρωποι και να 
κλείνουν μια λεωφόρο. Διαγωγή είναι το να αποκαλείς 
τον πολιτικό αντίπαλο «προδότη» ή «γίδι». Διαγωγή 
είναι το να κατεβάζεις τους διακόπτες του ηλεκτρισμού 
προκαλώντας ζημιές εκατομμυρίων για να πάρεις επί-
δομα 50 ευρώ. Διαγωγή είναι το να μη λαδώσεις για να 
γίνει η δουλειά σου. Διαγωγή είναι το να μην παραβιά-
σεις την ουρά, όπως και το να μη σπρώξεις μπαίνοντας 
στο λεωφορείο. Φυσικά και το να απευθύνεις τον λόγο 
στον πληθυντικό και να μην παραγνωρίζεσαι από το 
πρώτο λεπτό. Διαγωγή είναι και το να μην αντικαθιστάς 
τη λέξη «κύριε» με τη διεθνή λέξη με τα τρία «α» και το 
«ρε» μπροστά.
Αν κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω, μπορούμε εύκολα να δι-
απιστώσουμε ότι καταργήσαμε τη διαγωγή από την πο-
λιτειακή και κοινωνική μας ζωή και ότι με τα «ξέρεις 
ποιος είμαι εγώ;», από κοντά με τα «ποιος νομίζεις ότι 
είσαι, ρε;», κάναμε κριτήριο επιτυχίας τον άνευ όρων 
και προϋποθέσεων ατομισμό και πλουτισμό. Από ένα 
σημείο και μετά, τα θεωρήσαμε και «μαγκιά». Και χρε-
οκοπήσαμε!
Διαγωγή (χωρίς αγωγή) είναι και η βεβαιότητα ότι αν 
γίνει θερμό επεισόδιο θα παρέμβουν «οι μεγάλοι». 
Μας αρέσει να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, αρκεί να 
μην αυξήσουμε τη θητεία και να πολεμήσουν άλλοι.
Διαγωγή κοσμιοτάτη για όλους, λοιπόν (ελλείψει αξι-
ολόγησης), απολυτήριο λυκείου για όλους και πανε-
πιστήμιο για όλους (αρκεί να γράψουν το όνομά τους 
στην κόλλα), και όλα μοιάζουν τακτοποιημένα, αλλά 
δεν είναι.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Είναι άλλο πράγμα η κατάργηση 
αυταρχικών πρακτικών και τελείως 
άλλο η άρση οποιουδήποτε 
φραγμού, με κατάργηση κάθε 
πειθαρχικής ή κυρωτικής 
διαδικασίας, με κερασάκι 
στην τούρτα την απόκρυψη 
ανάρμοστων συμπεριφορών, 
δήθεν για αποφυγή στιγματισμού.

Διαγωγή 
«κοσμιοτάτη»!

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
εδώ και θα 
μεγαλώσει . 
Θα γίνει η με-
γάλη, δημο-

κρατική, προοδευτική παράταξη της Αρι-
στεράς». Με αυτά τα λόγια έκλεινε πριν 
από έναν χρόνο ακριβώς, στις 14 Σεπτεμ-
βρίου 2019, την ομιλία του στη ΔΕΘ ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. 
Ήταν η πρώτη Διεθνής Έκθεση, σχεδόν 
δύο μήνες μετά την ήττα στις εκλογές 
του Ιουλίου του 2019, που έδωσαν τέλος 
στη διακυβέρνηση των 4,5 χρόνων της 
«πρώτη φορά Αριστεράς».
Έναν χρόνο αργότερα, ο κ. Τσίπρας προ-
σπαθεί να παρουσιάσει έναν νέο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, αλλά οι δημοσκοπήσεις των τε-
λευταίων ημερών δίνουν μια εικόνα κάθε 
άλλο παρά επιβεβαιωτική της πρόβλε-
ψης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μεγαλώσει. Αντί-
θετα, μάλιστα, δύο δημοσκοπήσεις, της 
MARC και της Opinion Poll, έδειξαν την 
αξιωματική αντιπολίτευση να κυλά, έστω 
οριακά, κάτω από το 20%, χάνοντας έναν 
στους τρεις ψηφοφόρους της, ενώ η ΝΔ 
κινείται σε διπλάσια ποσοστά, που υπερ-
βαίνουν και τα εκλογικά ποσοστά του Ι-
ουλίου του 2019.
Το χειρότερο όμως συμπέρασμα για τον 
ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η ΝΔ καλύπτει τις α-
πώλειές της από τη μετακίνηση ψηφοφό-
ρων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι εμφανίζονται 
να κάνουν στροφή 180 μοιρών στην πολι-
τική τους επιλογή.
Μάλιστα, στο γκάλοπ της MARC το πο-
σοστό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που 
μετακινείται απευθείας στη ΝΔ φτάνει το 
12,9%, δηλαδή το 4% του εκλογικού σώ-
ματος. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ συγκρατούσε την α-
πευθείας μετακίνηση, η διαφορά θα ήταν 
απλώς μεγαλύτερη από την ψαλίδα των ε-
κλογών. Τώρα είναι διπλάσια.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως του ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι ότι το αφήγημα του κ. Τσί-
πρα για την κυβερνητική του θητεία δεν 
βρίσκει ευήκοα ώτα ούτε στους ψηφοφό-
ρους του, καθώς μόλις ένας στους δύο θε-
ωρεί ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα α-
ντιμετώπιζε καλύτερα την οικονομική 
κρίση, ενώ το 38% απαντά «όχι».
Πρόκειται για μια διαπίστωση που δεν 
απορρίπτει αλλά μάλλον συμμερίζεται 
ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος στο 
πρόσφατο συνέδριο του «Economist» 
είπε ότι «θα έρθει η στιγμή που η πρό-
τασή μας θα γίνει κατανοητή από τους πο-
λίτες και θα επιβραβευτεί».
Όμως η ίδια η πρόταση παραμένει ασα-
φής. Πριν από έναν χρόνο κατηγορούσε 
την κυβέρνηση ότι «τρώνε από τα έτοιμα 
που με κόπο δημιουργήσαμε», ενώ τώρα 
την κατηγορεί ότι δεν χρησιμοποιεί το α-
πόθεμα για να ενισχύσει την κοινωνία.
Σε μια προσπάθεια να δείξει ότι η πολιτική 

του ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστηρικτές, η τομεάρ-
χης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, έλεγε ότι 
πολλές από τις προτάσεις του κόμματος δεν 
είναι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά των κοι-
νωνικών φορέων με τους οποίους συνομί-
λησε ο κ. Τσίπρας ενόψει ΔΕΘ.
Στους συνομιλητές του, όμως, οι πολιτικοί 
φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ σπάνιζαν. Μάλιστα, 
κάποιοι από αυτούς ήταν σοβαροί πολιτι-
κοί αντίπαλοι των ψηφοδελτίων που στή-
ριζε ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν ιδιαίτερα επιφυ-
λακτικοί απέναντι στις θέσεις του κόμ-
ματος, αν και δεν ετέθη στον κ. Τσίπρα 
το ερώτημα αν τελικά είναι υπέρ ή κατά 
του ανοίγματος του τουρισμού, καθώς τον 
Μάιο είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση 

ότι δεν το είχε κάνει ακόμη, ενώ τον Ι-
ούλιο ότι το έκανε, προκαλώντας αύξηση 
των κρουσμάτων.
Στα πολιτικά ανοίγματα του κ. Τσίπρα 
πρέπει να συμπεριληφθεί και η γέφυρα 
που προσπαθεί να οικοδομήσει με τον 
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολο Τζιτζικώστα, ως εσωκομματικό 
αντίπαλο δέος του κ. Μητσοτάκη.
Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι η πρωτοβουλία 
του κ. Τζιτζικώστα να διανείμει περίπου 
150 εκατ. ευρώ στις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις είναι στη σωστή κατεύθυνση, το-
νίζοντας ότι δεν είναι επιστρεπτέα, όπως 
συμβαίνει με την προκαταβολή που δια-
θέτει η κυβέρνηση. Κάποιοι μάλιστα στη 
Θεσσαλονίκη θυμήθηκαν ότι και το 2014 

ο κ. Τσίπρας, ως αρχηγός της αντιπολί-
τευσης, είχε κλείσει το μάτι στους ψηφο-
φόρους του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξουν Τζι-
τζικώστα έναντι του επίσημου υποψη-
φίου της ΝΔ, Γιάννη Ιωαννίδη. Αλλά η 
διαφορά είναι ότι τότε ο κ. Τζιτζικώστας 
κόντραρε τον κ. Σαμαρά, ενώ τώρα, όπως 
δήλωσε στη «Free Sunday» την προηγού-
μενη εβδομάδα, είναι σε διαρκή επικοι-
νωνία με τον πρωθυπουργό, στους σχεδι-
ασμούς του οποίου προτεραιότητα έχει η 
Κεντρική Μακεδονία.
Σε κάθε περίπτωση, σε εκκρεμότητα πα-
ραμένει και το δεύτερο μέρος της περ-
σινής αναφοράς του προέδρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που αφορούσε τη στόχευση να 
γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ «η μεγάλη, δημοκρατική, 
προοδευτική παράταξη της Αριστεράς». 
Στελέχη του κόμματος επισημαίνουν ότι 
η επιλογή Τζανακόπουλου για τη γραμ-
ματεία του κόμματος πιθανόν να σπάει τις 
γέφυρες με το εναπομείναν ΠΑΣΟΚ, του 
οποίου εμφανίζεται δεινός επικριτής, την 
ίδια ώρα που οι γραφίστες του κόμματος 
επιλέγουν και το πράσινο ως χρώμα του 
νέου σήματος. Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι 
στιγμής δεν έχει ερμηνευτεί ούτε η μη 
συνάντησή του με τον πρώην δήμαρχο, 
Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος παλιότερα 
είχε σηματοδοτήσει ανοίγματα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην κεντροαριστερά.
Από την άλλη, προσεκτικοί παρατηρητές 
επισήμαναν ότι στον κύκλο των στελεχών 
του ΣΥΡΙΖΑ που συνόδευαν τον πρόε-
δρο, από τους βουλευτές Θεσσαλονίκης, 
απουσίαζε ο Κώστας Ζουράρις, σε μια α-
πουσία που επίσης δεν έχει ερμηνευτεί 
ακόμη. Κι αυτό, γιατί ο πρώην βουλευτής 
των ΑΝΕΛ δήλωνε πάντοτε φανατικός υ-
ποστηρικτής του κ. Τσίπρα, ο οποίος τον 
τελευταίο καιρό βλέπει σειρά υποστηρι-
κτών του να γίνονται επιφυλακτικοί.
Όπως άλλωστε προκύπτει και από τη δη-
μοσκόπηση της Opinion Poll, οι ψηφο-
φόροι του ΣΥΡΙΖΑ κρίνουν θετικά και 
μάλλον θετικά τη συνολική παρουσία του 
Αλ. Τσίπρα ως αρχηγού της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης σε ποσοστό 61,7%, ενώ 
τη συνολική παρουσία του κ. Μητσοτάκη 
ως πρωθυπουργού σε ποσοστό 47,7%. 
Δηλαδή οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ βλέπουν θετικά τον Μητσοτάκη, 
αλλά αυτό δεν ανησυχεί τον κ. Τσίπρα, 
ο οποίος στο συνέδριο του «Economist» 
προέβλεψε ότι η χώρα θα βρεθεί σύντομα 
μπροστά σε αδιέξοδα.
«H λύση θα είναι να μιλήσουμε ξανά για 
αλληλεγγύη, για κοινωνική συνοχή, για 
στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματι-
κότητας» είπε, καθιστώντας σαφές ότι, δε-
κατρία χρόνια μετά την ανάδειξή του στην 
ηγεσία του κόμματος, δεν θεωρεί ότι η α-
νανέωση σε πρόσωπα και ιδέες που επαγ-
γέλλεται τον περιλαμβάνει.

Οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν 
θετικά τον Μητσοτάκη, αλλά αυτό δεν 
ανησυχεί τον κ. Τσίπρα, ο οποίος στο συνέδριο 
του «Economist» προέβλεψε ότι η χώρα θα 
βρεθεί σύντομα μπροστά σε αδιέξοδα.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΨΕΎΔΕΙ 
ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΤΣΙΠΡΑ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Μ
αζικές είναι οι προσφυγές των 
συνταξιούχων στη ∆ικαιοσύνη 
µετά την απόφαση της κυβέρ-
νησης να επιστρέψει τα ανα-
δροµικά των παράνοµων πε-
ρικοπών του 2012 µόνο στους 

δικαιούχους των κύριων συντάξεων. Οι συνταξιούχοι 
είναι αποφασισµένοι να προσφύγουν µέχρι και στο Ευ-
ρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Κι αυτό, 
την ώρα που η κυβέρνηση ετοιµάζεται να επιστρέψει 1,4 
δισ. ευρώ σε περίπου 1 εκατοµµύριο συνταξιούχους.
Σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας, η τροπολογία για 
την καταβολή των αναδροµικών ποσών των κύριων συ-
ντάξεων στους συνταξιούχους του δηµόσιου τοµέα για 
το ενδεκάµηνο 2015-2016 θα κατατεθεί στη Βουλή εντός 
του µηνός.
Στόχος του οικονοµικού επιτελείου είναι οι πληρωµές 
να γίνουν εντός του Οκτωβρίου σε περίπου 1 εκατοµµύ-
ριο συνταξιούχους. Τα 892 εκατ. ευρώ αναµένεται να λά-
βουν οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τοµέα µε συντάξεις 
άνω των 1.000 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 496 εκατ. ευρώ θα 
διανεµηθούν στους αντίστοιχους δικαιούχους του δηµό-
σιου τοµέα.

Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
Οι εκπρόσωποι του Ενιαίου ∆ικτύου Συνταξιούχων (ΕΝ-
∆ΙΣΥ) έχουν προαναγγείλει ότι θα προσφύγουν στο Ευ-
ρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Την 
ίδια στιγµή καλούν την κυβέρνηση να επιστρέψει τα 
χρήµατα στο σύνολο των δικαιούχων. Σύµφωνα µε νοµι-
κούς κύκλους, ενεργές απαιτήσεις τις οποίες θα πρέπει 
να διεκδικήσουν στα δικαστήρια έχουν περίπου 2,1 εκα-
τοµµύρια συνταξιούχοι.
Κατά πρώτον, οι 600.000 από τους περίπου 1 εκατοµ-
µύριο που θα λάβουν εντός του επόµενου µηνός τα ανα-
δροµικά του επίµαχου ενδεκαµήνου, καθώς διεκδικούν, 
εκτός από τις επιστροφές των περικοπών στις κύριες συ-
ντάξεις, τις επιστροφές στα κοµµένα δώρα και στις επι-

κουρικές συντάξεις.
Κατά δεύτερον, οι υπόλοιποι 1,5 εκατοµµύρια συντα-
ξιούχοι που δεν θα λάβουν τον Οκτώβριο κάποια επι-
στροφή, καθώς είχαν κύριες συντάξεις κάτω των 1.000 
ευρώ και κατά συνέπεια διεκδικούν µόνο τα αναδρο-
µικά των δώρων και των επικουρικών.
Ο πρόεδρος του ∆ικτύου, Νίκος Χατζόπουλος, υποστη-
ρίζει ότι «οι αγωγές πρέπει να γίνουν το ταχύτερο δυ-
νατό, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος, µετά την καταβολή 
των αναδροµικών, να µην µπορούν να γίνουν αγωγές». 
«Εν αναµονή της απαραίτητης υπουργικής απόφασης, 
οι συνταξιούχοι πρέπει να κινηθούν µε ταχύτητα» επι-
σήµανε χαρακτηριστικά.

Ασφαλιστική µεταρρύθµιση
Ταυτόχρονα, οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων α-
ντιδρούν και στην επικείµενη µεταρρύθµιση των ε-
πικουρικών συντάξεων, υποστηρίζοντας ότι το κε-
φαλαιοποιητικό µοντέλο µε τη δηµιουργία «α-

Οι εκπρόσωποι του Ενιαίου 
∆ικτύου Συνταξιούχων έχουν 
προαναγγείλει ότι θα προσφύγουν 
στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Την 
ίδια στιγµή καλούν την κυβέρνηση 
να επιστρέψει τα χρήµατα στο 
σύνολο των δικαιούχων.

σφαλιστικού κουµπαρά» µπορεί να δελεάζει τους 
νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας, αλλά δη-
µιουργεί τεράστια «µαύρη τρύπα» στην επικού-
ρηση για τους ήδη συνταξιούχους. Στις πληροφο-
ρίες, µάλιστα, ότι ένα µέρος του κόστους µετάβα-
σης, που εκτιµάται στο σύνολό του σε 56 δισ. ευρώ, 
θα καλυφθεί από το σπάσιµο του «κουµπαρά» του 
ΑΚΑΓΕ, οι εκπρόσωποι του ΕΝ∆ΙΣΥ επισηµαί-
νουν ότι από τα περίπου 11 δισ. ευρώ που έχει σή-
µερα ο «κουµπαράς», σχεδόν το 90% προέρχεται 
από τις εισφορές στην κύρια σύνταξη και δεν έχει 
κανείς δικαίωµα να χρησιµοποιήσει αυτά τα χρή-
µατα για άλλους σκοπούς.
Το σχέδιο νόµου για το νέο επικουρικό σύστηµα µε 
καθαρά κεφαλαιοποιητικά χαρακτηριστικά, στο οποίο 
θα ενταχθούν από το 2022 οι νεοεισερχόµενοι στην 
αγορά εργασίας, αναµένεται να κατατεθεί στο τέλος του 
έτους στη Βουλή. Το νέο Επικουρικό θα στηρίζεται στη 
λογική ότι οι εισφορές των ασφαλισµένων δεν θα χρη-
σιµοποιούνται για την πληρωµή των σηµερινών επι-
κουρικών συντάξεων αλλά θα κεφαλαιοποιούνται στον 
ατοµικό «κουµπαρά» του κάθε ασφαλισµένου. Τα βα-
σικά χαρακτηριστικά του νέου Επικουρικού θα είναι 
τα εξής:
• Κάθε ασφαλισµένος θα έχει έναν ατοµικό «κου-
µπαρά» στο ΕΤΕΑΕΠ και τα χρήµατά του θα επενδύο-
νται σε επιλογές χαµηλού ή υψηλότερου ρίσκου, προ-
κειµένου να αυξηθεί η σύνταξή του στο άµεσο µέλλον.
• Ο ασφαλισµένος θα µπορεί να επιλέγει –εντός ενός 
πλαισίου– και την ηλικία συνταξιοδότησής του, ανε-
ξαρτήτως του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
• Το 25% του κεφαλαίου που συσσωρεύεται στον ατο-
µικό «κουµπαρά» στο ΕΤΕΑΕΠ του ασφαλισµένου θα 
µπορεί να καταβληθεί κατά τη συνταξιοδότηση µε τη 
µορφή εφάπαξ, ενώ το υπόλοιπο µε τη µορφή της µη-
νιαίας σύνταξης.
Επισηµαίνεται πως µόνο οι νεοεισερχόµενοι στην 
αγορά εργασίας θα µπορούν να ενταχθούν από το 2022 
στο νέο επικουρικό σύστηµα και όχι σηµερινοί ασφα-
λισµένοι και συνταξιούχοι.

Η καταβολή των συντάξεων
Εν τω µεταξύ, η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αποφάσισε ότι η καταβολή 
των κύριων και επικουρικών συντάξεων µηνός Οκτω-
βρίου θα αρχίσει στις 23 Σεπτεµβρίου.
Συγκεκριµένα:
• Στις 23 Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη, θα κατα-
βληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των µι-
σθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται 
από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το 
ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
• Στις 25 Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα Παρασκευή, θα 
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των 
µισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχο-
νται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ) 
που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
• Στις 28 Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα, θα κατα-
βληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των µη 
µισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχο-
νται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).
• Στις 29 Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα Τρίτη, θα κατα-
βληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις του ∆ηµο-
σίου, του τ. ΝΑΤ, του τ. ΕΤΑΤ, του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και 
της ∆ΕΗ.

ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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«Είμαστε έτοιμοι να τροποποιήσουμε  
και πάλι τα μέτρα, εφόσον χρειαστεί»

Τ
η διαβεβαίωση ότι το υπουργείο Παιδείας, 
εφόσον χρειαστεί, είναι έτοιμο να τροποποι-
ήσει τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για να 
προσαρμοστεί η εκπαιδευτική διαδικασία 
στις νέες συνθήκες που επέβαλε η πανδη-
μία Covid-19 εκφράζει η υπουργός Παιδείας, 

Νίκη Κεραμέως, στη συνέντευξή της στη «Free Sunday».
Η κ. Κεραμέως εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι 
η νέα σχολική «χρονιά ξεκίνησε με τις καλύτερες δυνα-
τές συνθήκες και χωρίς τις ακρότητες που ίσως κάποιοι 
προσδοκούσαν», ενώ απονέμει τα εύσημα στην εκπαι-
δευτική κοινότητα για το ότι στη συντριπτική πλειονότητά 
της «στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων» και διαβεβαι-
ώνει ότι οι πόρτες της είναι «πάντα ανοιχτές» για τις συνδι-
καλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών.
Η υπουργός Παιδείας εντάσσει τον έλεγχο εισόδου στους 
πανεπιστημιακούς χώρους στο πλαίσιο της αναβάθμισης 
του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, το οποίο εξετάζει από 
κοινού με τα ιδρύματα, και υποστηρίζει ότι με τον εκσυγ-
χρονισμό της λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων οικο-
δομείται μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
Σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται, επισημαίνει ότι στην 
πολιτική που εφαρμόζεται στο υπουργείο Παιδείας κατα-
λογίζεται ταυτόχρονα «συντηρητισμός» και «προοδευτι-
σμός» και εκφράζει την άποψη ότι η ο πολιτικός κρίνεται 
από τη στάση και το έργο του, με τελικό παραλήπτη τον 
πολίτη, για το καλό της κοινωνίας και της χώρας.

Κατά την περσινή σχολική χρονιά η πανδημία ήρθε 
αιφνιδιαστικά και έπρεπε να βρεθούν άμεσα λύσεις. 
Ποιες από αυτές αποδείχθηκαν χρήσιμες σε βάθος 
χρόνου και ποιες από αυτές δεν θα εφαρμόσετε ξανά;
Οι λύσεις που επελέγησαν κατά περίπτωση ήταν προ-
σαρμοσμένες στην πρώτη φάση της πανδημίας. Η εξέ-
λιξη της πανδημίας είναι μια δυναμική διαδικασία και 
προσαρμοζόμαστε διαρκώς στα νέα δεδομένα, πάντοτε 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστα-

σίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού Covid-19. 
Τον Μάρτιο κληθήκαμε για πρώτη φορά να εφαρμόσουμε 
την τηλεκπαίδευση μέσα σε λίγα μόλις εικοσιτετράωρα, 
προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανή η επαφή των μα-
θητών και φοιτητών μας με την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Παρά τις δυσκολίες που συναντήσαμε, η τηλεκπαίδευση 
εξασφάλισε τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
–συνέβαλε σε αυτό καίρια η μεγάλη προσπάθεια που κα-
τέβαλαν οι εκπαιδευτικοί μας– και ήταν επικεντρωμένη 
κυρίως σε επαναλήψεις διδαχθείσης ύλης. Η εμπειρία 
που αποκομίσαμε είναι σημαντική και αξιοποιείται στη 
νέα φάση που διανύουμε τώρα. Πλέον υπάρχει ειδική 
πρόβλεψη για όσους μαθητές ή εκπαιδευτικούς ανήκουν 
σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή απουσιάζουν για λό-
γους που σχετίζονται με την πανδημία, η τηλεκπαίδευση 
είναι υποχρεωτική και προβλέπει την κάλυψη νέας διδα-
κτέας ύλης. Εξελιχθήκαμε μαζί με τις συνθήκες και είμα-
στε έτοιμοι να τροποποιήσουμε και πάλι τα μέτρα, εφόσον 
χρειαστεί.

Στην αρχή η αντιπολίτευση σας κάλεσε να μην ανοίξετε 
τα σχολεία τον Μάιο. Στη συνέχεια ανέδειξε ιδεολογικές 
ενστάσεις για τις κάμερες. Μετά δημιούργησε αναστά-
τωση για τις μάσκες. Σε όλα προανήγγειλαν πολιτικό 
αποτέλεσμα, αλλά κανένα δεν είχε. Ήταν λάθος εκτιμή-

σεις ή απλώς απέτυχαν;
Τον περασμένο Μάιο η αξιωματική αντιπολίτευση είχε τα-
χθεί κατά του ανοίγματος των σχολείων, σημειώνοντας ότι 
ήταν «ένα αχρείαστο ρίσκο». Υπενθυμίζω ότι η απόφαση 
για την επαναλειτουργία των σχολείων με αυξημένα μέ-
τρα προστασίας είχε ληφθεί –όπως και τώρα– βάσει των 
οδηγιών και των εισηγήσεων της επιτροπής των ειδικών, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη σημασία που έχει για 
την πνευματική, κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική εξέ-
λιξη των παιδιών η επιστροφή στο φυσικό τους περιβάλ-
λον, το σχολείο. Και όλα κύλησαν ομαλά. Στην έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς οι ίδιες φωνές προεξοφλούσαν ότι 
θα σημειωθούν προβλήματα. Και πάλι η χρονιά ξεκίνησε 
με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και χωρίς τις ακρό-
τητες που ίσως κάποιοι προσδοκούσαν. Εκπαιδευτικοί, 
γονείς και μαθητές έδειξαν υπευθυνότητα και τήρησαν 
υποδειγματικά τα μέτρα που υιοθετήθηκαν στη βάση των 
συστάσεων των ειδικών. Δυστυχώς, η αντιπολίτευση, και 
ιδιαιτέρως η αξιωματική, την ώρα που ως χώρα δίνουμε 
μια υγειονομική μάχη, επιλέγει να ψάχνει ένα πρόβλημα 
για κάθε λύση.

Είστε ικανοποιημένη από τον βαθμό ανταπόκρισης της 
εκπαιδευτικής κοινότητας στις νέες συνθήκες που προ-
έκυψαν με αφορμή τον κορονοϊό;
Η υγειονομική κρίση μάς άφησε πολύτιμες εμπειρίες, 
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις λειτούργησε και ως «κατα-
λύτης» για να υλοποιηθούν δράσεις που θα χρειάζονταν 
χρόνια για να ολοκληρωθούν. Η συντριπτική πλειονότητα 
των εκπαιδευτικών στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. 
Εργάστηκαν άοκνα για να διατηρήσουν τα παιδιά στενή 

ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

ΝΊΚΉ ΚΕΡΆΜΕΩΣ, 
υπουργός Παιδείας

Η ευθύνη του πολιτικού 
δεν υπαγορεύεται από τις 
ταμπέλες των επικριτών 
του αλλά από τη στάση 
και το έργο του, με τελικό 
παραλήπτη τον πολίτη, 
για το καλό της κοινωνί-
ας και της χώρας.
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Το Project Future  
της Τράπεζας Πειραιώς 
συνεχίζεται ψηφιακά

Μ
ε τον 5ο κύκλο, που πραγματοποιεί-
ται ψηφιακά, συνεχίζεται το Project 
Future, το πρόγραμμα εταιρικής 
υπευθυνότητας που υλοποιεί η Τρά-
πεζα Πειραιώς, παρέχοντας εξει-
δικευμένες εκπαιδεύσεις σε νέους 

πτυχιούχους που αναζητούν τη θέση εργασίας που τους 
αξίζει.
Με αφετηρία τη ζήτηση που καταγράφεται στην αγορά 
εργασίας για εργαζομένους με γνώσεις σε τομείς αιχμής, 
η Τράπεζα Πειραιώς διαμόρφωσε και υλοποιεί από το 
2018 ένα πρόγραμμα που συνδέει την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση με την αγορά εργασίας και δίνει στους νέους 
τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 600 και πλέον επι-
χειρήσεις που συνεργάζονται με το Project Future.
Σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρό-
γραμμα εκπαίδευσης και αμειβόμενης απασχόλησης 
στην Ελλάδα, και με πολύτιμους συνεργάτες την Google, 
το Facebook, την Code.Hub, το BCA College, την Εταιρία 
Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), το Πανεπι-
στήμιο Κρήτης και τον ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και 
βιομηχανιών, το πρόγραμμα ξεκινά εκ νέου εντός του 
Οκτωβρίου, με τον 5ο κύκλο του.
Στους τέσσερις πρώτους κύκλους του Project Future:
•  2.041 συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν μέσω του Project 

Future & του ReGeneration.
•  691 εξ αυτών παρακολούθησαν μία εκ των εξειδικευ-

μένων εκπαιδεύσεων του Project Future.
•  970 νέοι που έχουν εκπαιδευτεί από το Project Future 

και το ReGeneration έχουν ήδη βρει θέση στην ελληνι-
κή αγορά εργασίας, ενώ η διαδικασία των προσλήψε-
ων είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους έως 
29 ετών με καθόλου ή έως τρία χρόνια εργασιακή εμπει-
ρία. Η αίτησή τους εξετάζεται καταρχάς όσον αφορά τα 
τυπικά κριτήρια, που είναι η ηλικία, η εργασιακή εμπει-
ρία και η ενασχόληση με εξω-ακαδημαϊκές δραστηριό-
τητες.
Στη συνέχεια οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο στάδια: 
το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει ένα ψυχομετρικό τεστ 

Για μία ακόμη χρονιά  
η Τράπεζα Πειραιώς υλο-
ποιεί το επιτυχημένο πρό-
γραμμα που συνδέει την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 
με την αγορά εργασίας.

ικανοτήτων και προσωπικότητας σε μορφή gamification, 
ενώ στο δεύτερο στάδιο η αξιολόγηση των υποψηφίων 
(Live Assessment Centre) γίνεται μέσω συνεντεύξεων 
με ανώτερα και ανώτατα στελέχη της ελληνικής αγοράς 
(HR, Line Managers, CEOs).
Όσοι νέοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τα στάδια αξιολόγη-
σης του προγράμματος Project Future ξεκινούν την εκ-
παίδευσή τους, η οποία απαρτίζεται από δύο μέρη:
•  Κατά το πρώτο μέρος, οι συμμετέχοντες παρακολου-

θούν ένα τριήμερο training, το οποίο στοχεύει στην 
ανάπτυξη των προσωπικών και επαγγελματικών τους 
δεξιοτήτων.

•  Στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες παρακολου-
θούν εξειδικευμένη εκπαίδευση σε τομείς που 
ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτή-
σεις της αγοράς, όπως JAVA, JavaScript, Digital 
Marketing, Customer Experience, Sales Excellence, 

Supply Chain Management, Data Science, .ΝΕΤ, 
Project Management (with Agile Specialization), 
Business Intelligence & Analytics και Front-End Web 
Development. Η εκπαίδευση διαρκεί 60-120 ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τα βιογραφικά 
των συμμετεχόντων αναρτώνται στην πλατφόρμα του 
ReGeneration και παραμένουν διαθέσιμα στις 600 συ-
νεργαζόμενες με το πρόγραμμα επιχειρήσεις για έναν 
χρόνο, με στόχο την απορρόφησή τους σε θέση εργασί-
ας, με τουλάχιστον εξάμηνη σύμβαση και ελάχιστο μισθό 
750 ευρώ μεικτά.
Σε κάθε κύκλο η Τράπεζα Πειραιώς διερευνά μαζί με το 
ReGeneration τις ανάγκες της αγοράς σε τοπικό επίπεδο, 
σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, και αντίστοιχα σχεδιά-
ζει, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς 
φορείς, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα 
οποία αναπροσαρμόζει με βάση πρωτίστως τις ανάγκες 
της αγοράς, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά, 
αλλά και την ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τους 
εκπαιδευόμενους.
Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς μέσα από το πρωτοπορι-
ακό πρόγραμμα Project Future είναι να βοηθήσει τους 
νέους να γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά 
εργασίας, προσφέροντάς τους εξειδικευμένες εκπαι-
δεύσεις σε τομείς αιχμής, να καλύψει τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων που ζητούν ταλαντούχους νέους οι οποίοι 
θα προσφέρουν υπεραξία στο δυναμικό τους και να συμ-
βάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και 
στην ενίσχυση της εκπαίδευσης.
Ο επόμενος, 5ος κύκλος του προγράμματος, όπως και ο 
προηγούμενος, προσαρμόζεται στα δεδομένα της επο-
χής και θα διεξαχθεί, με ψηφιακά μέσα, τον Οκτώβριο, 
δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους να εξειδικευτούν 
σε καινοτόμους πυλώνες: Digital Marketing, Project 
Management (with Agile Specialization), Business 
Intelligence & Analytics, Front-End Web Development 
with Angular και JAVA.
Δηλώσεις συμμετοχής θα μπορούν να υποβληθούν στις 
αρχές Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
www.projectfuture.gr.



επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία, εξοικειώθηκαν 
με τα νέα ψηφιακά εργαλεία, προσάρμοσαν το εκπαι-
δευτικό υλικό και έδωσαν τη δυνατότητα να υλοποιηθεί 
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μετά την επαναλειτουργία 
των εκπαιδευτικών δομών εξήγησαν στα παιδιά τα μέτρα 
πρόληψης και τα βοήθησαν να προσαρμοστούν στη νέα 
κανονικότητα. Προφανώς υπήρξαν και δυσκολίες, αλλά 
χάρη και στο μεράκι και το φιλότιμο των εκπαιδευτικών 
μπορέσαμε να τις ξεπεράσουμε. Το ίδιο καλούμαστε να 
κάνουμε όλοι μαζί και πάλι.

Όπως προέκυψε από την πανδημία, ο πληθυσμός των 
εκπαιδευτικών είναι γερασμένος και, ειδικά στα αστικά 
κέντρα, ευάλωτος. Τι μπορείτε να κάνετε γι’ αυτό;
Το υπουργείο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγ-
μένα από τους ειδικούς μέτρα για την προστασία των ομά-
δων αυξημένου κινδύνου και βεβαίως του εκπαιδευτι-
κού προσωπικού. Με υπουργική απόφαση προβλέπεται 
ότι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες αυτές δεν 
θα πηγαίνουν στο σχολείο αλλά θα παρέχουν σύγχρονη 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που, βάσει των 
οδηγιών προστασίας και πρόληψης έναντι του κορονοϊού, 
δεν μπορούν να συμμετέχουν στη διά ζώσης διδασκαλία 
με φυσική παρουσία στην τάξη.

Πόσο καλή είναι η συνεργασία σας με τις συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις των εκπαιδευτικών;
Βασική μου αρχή είναι να ακούω και να συνομιλώ με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κοινωνικούς 
εταίρους. Αυτό, βεβαίως, δεν προεξοφλεί ότι θα συμφω-
νούμε σε όλα. Ο διάλογος είναι μια γόνιμη διαδικασία και 
οι εποικοδομητικές προτάσεις βελτιώνουν και εμπλου-
τίζουν ουσιαστικά τις πολιτικές μας. Επιζητούμε κάθε 
εμπεριστατωμένη γνώμη, κάθε ρεαλιστική πρόταση και 
κάθε τεκμηριωμένη κριτική. Οι πόρτες μας είναι πάντα 
ανοιχτές.

Οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν προστασία από ενδεχόμενες 
διώξεις γονέων για τις μάσκες. Μήπως χρειάζεται ανα-
βάθμιση η κοινωνική αναγνώριση του ρόλου του εκ-

παιδευτικού μέσα στο σχολείο;
Θεσπίσαμε ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο προκειμένου 
να θωρακίσουμε τους εκπαιδευτικούς, την ατομική και 
δημόσια υγεία, αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία από 
τυχόν ακρότητες. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική, 
όπως επισημαίνεται στην πρόσφατη κοινή υπουργική 
απόφαση. Διαβεβαιώνουμε τους εκπαιδευτικούς ότι 
προστατεύονται πλήρως από το υφιστάμενο πλαίσιο. Στην 
έναρξη της σχολικής χρονιάς σημειώθηκε μεμονωμένο 
περιστατικό σωματικής και λεκτικής βίας σε βάρος κα-
θηγητή στην Κρήτη. Ζήτησα άμεσα να κατατεθεί αναφορά 
στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες. Στο 
πρόσωπο του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικατοπτρίζεται 
όλο το εκπαιδευτικό δυναμικό, το οποίο υπερβάλλει εαυ-
τόν για να στηρίξει τα παιδιά μας, τις οικογένειές τους και 
την κοινωνία εν συνόλω στην ιδιαίτερα δύσκολη αυτή πε-
ρίοδο. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Τέτοιες ενέργειες είναι 
αδιανόητες και δεν θα γίνουν ανεκτές.

Είπατε ότι με τις πρόσφατες αλλαγές δίνεται η δυνατό-
τητα να απελευθερωθεί η λειτουργία της ιδιωτικής εκ-
παίδευσης. Έχετε εικόνα αν άρχισε αυτό φέτος;
Ναι, υπάρχει ήδη μεγαλύτερη ευελιξία στη διεύρυνση 
του ωρολογίου προγράμματος. Για παράδειγμα, μέχρι 
τώρα στο νηπιαγωγείο οι εκπαιδευτικοί έπρεπε πρώτα να 
εφαρμόσουν το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και 
εν συνεχεία να προχωρήσουν στις επιπλέον δραστηριό-
τητες που είχε επιλέξει το σχολείο. Τώρα είναι στην ευ-
χέρεια του σχολείου να επιλέξει τη σειρά με την οποία θα 
υλοποιηθούν το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και 
οι πρόσθετες δραστηριότητες, με την προϋπόθεση βεβαί-
ως να υλοποιείται στο ακέραιο το υποχρεωτικό ωρολόγιο 
πρόγραμμα. Μιας και αναφέρεστε στη μεταρρύθμιση της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης, ήταν μια δέσμευσή μας που έγι-
νε πράξη. Διασφαλίζουμε την κρατική εποπτεία επί των 
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, αλλά ταυτόχρονα παρέχουμε 
την ελευθερία και την αυτονομία να αναπτύξουν τη δράση 
τους, να προσφέρουν το εκπαιδευτικό τους έργο, να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των γονέ-
ων και των μαθητών. Εκσυγχρονίζουμε τη λειτουργία των 

ιδιωτικών σχολείων, χτίζουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύ-
νης. Από τον συγκεντρωτισμό, τον κρατικό παρεμβατισμό, 
την ακαμψία και τον περιορισμό πρωτοβουλιών προχω-
ράμε στην αποκέντρωση, την αυτονομία, την ευελιξία, την 
ενίσχυση καινοτομιών και τη συνεργασία.

Θα δεχόσασταν κάποιου είδους αστυνομική λειτουργία 
υπό την ευθύνη των διοικητικών αρχών των πανεπι-
στημίων;
Το ακαδημαϊκό περιβάλλον είναι μία από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον χώρο 
της ανώτατης εκπαίδευσης. Ξεκινήσαμε με την αποκα-
τάσταση του ασύλου στην πραγματική του έννοια και την 
απόδοση των πανεπιστημίων σε αυτούς στους οποίους 
πραγματικά ανήκουν: στους φοιτητές, στους καθηγητές, 
στο διοικητικό προσωπικό. Δεν νοείται το πανεπιστήμιο 
να είναι καταφύγιο για όσους τελούν έκνομες πράξεις. 
Υπάρχουν ωστόσο και ευρύτερα ζητήματα και λύσεις που 
εξετάζουμε, από κοινού με τα ιδρύματα, στο πλαίσιο της 
αναβάθμισης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, όπως για 
παράδειγμα ο συστηματικός φωτισμός των πανεπιστημι-
ακών χώρων, ο έλεγχος εισόδου. Στόχος μας πάντοτε, 
ένα ασφαλές ακαδημαϊκό περιβάλλον γνώσης και ελευ-
θερίας.

Η αντιπολίτευση σας παρουσιάζει ως την επιτομή της 
συντηρητικής αντίληψης για την κοινωνία και την εκ-
παίδευση. Σας ενοχλεί αυτό ή σας δημιουργεί βαρύτε-
ρες ευθύνες απέναντι στο δικό σας πολιτικό ακροατή-
ριο;
Το σημαντικότερο για μένα είναι να είμαι πιστή στις αρχές 
και τις αξίες μου. Έχω ακούσει πολλά είναι αλήθεια: την 
ώρα που ορισμένοι μιλούν για συντηρητισμό, ταυτόχρονα 
κάποιοι άλλοι στηλιτεύουν τον προοδευτισμό της πολιτι-
κής μας. Κατά τη γνώμη μου, η ευθύνη του πολιτικού δεν 
υπαγορεύεται από τις ταμπέλες των επικριτών του αλλά 
από τη στάση και το έργο του, με τελικό παραλήπτη τον 
πολίτη, για το καλό της κοινωνίας και της χώρας. Αυτή εί-
ναι η πυξίδα της πορείας μου στην πολιτική, από την οποία 
δεν σκοπεύω να παρεκκλίνω.
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Η χρονιά ξεκίνησε με 
τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες και χωρίς τις 
ακρότητες που ίσως 
κάποιοι προσδοκούσαν. 
Εκπαιδευτικοί, γονείς και 
μαθητές έδειξαν υπευ-
θυνότητα και τήρησαν 
υποδειγματικά τα μέτρα 
που υιοθετήθηκαν στη 
βάση των συστάσεων 
των ειδικών.



Σ
ήµερα περισσότερο από ποτέ ο κλάδος της 
φιλοξενίας και του τουρισµού τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στο εξωτερικό χρειάζεται στε-
λέχη που όχι µόνο έχουν λάβει την κατάλ-
ληλη εκπαίδευση αλλά γνωρίζουν και πώς 
να απαντήσουν άµεσα και αποτελεσµατικά 

στις συνεχείς προκλήσεις της αγοράς.
Στο BCA, το τµήµα σπουδών Hospitality & Tourism 
Management, µε 50 χρόνια εµπειρίας σε ξενοδοχειακές και 
τουριστικές σπουδές, βασίζεται σε έναν διαφορετικό τρόπο 
θεώρησης του κλάδου, κάτι που προϋποθέτει κι έναν δια-
φορετικό τρόπο εκπαίδευσης. O απώτερος στόχος καθηγη-
τών και εισηγητών είναι να µεταδώσουν στους σπουδαστές 
την αγάπη, τη γνώση και τη µακρά εµπειρία τους σε θέσεις 
ευθύνης, δηµιουργώντας νέους επαγγελµατίες µε όρεξη για 
δουλειά και διάθεση να εξελίξουν τον κλάδο.
Το BCA, βραβευµένο φέτος ως «Κολέγιο της Χρονιάς» 
στον διαγωνισµό Education Leaders Award, υπήρξε 
ένας από τους πρώτους εκπαιδευτικούς οργανισµούς 
που πρόσφεραν πανεπιστηµιακούς τίτλους σπουδών 
στη ∆ιοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων και Οργανισµών στην Ελλάδα. Το πτυχίο που 
θα αποκτήσει κάποιος στο BCA είναι από το University 
of West London, που φέτος βγήκε 34ο πανεπιστήµιο 
στο Ηνωµένο Βασίλειο, σύµφωνα µε τον «Guardian». 
Πρόκειται για ένα αναγνωρισµένο πτυχίο, ισότιµο επαγ-
γελµατικά µε αυτά του ελληνικού πανεπιστηµίου, επι-
τρέποντας στους σπουδαστές να σταδιοδροµήσουν τόσο 
στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα, αλλά και στον 
ακαδηµαϊκό χώρο, όπου απαιτούνται αυξηµένα ακαδη-
µαϊκά προσόντα.
∆ιαθέτοντας ακαδηµαϊκούς µε πλούσιο διδακτικό και 
ερευνητικό έργο σε διεθνές επίπεδο, αλλά και κορυφαί-
ους επαγγελµατίες της αγοράς µε πολυετή εµπειρία σε 
υψηλότατες θέσεις, το πρόγραµµα βοηθά τους σπουδα-
στές του να αποκτήσουν ένα στέρεο θεωρητικό υπόβα-
θρο αλλά και σε βάθος γνώση της αγοράς, στοιχεία που 
συνδυαστικά θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν αµέσως 

µόλις εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Έχοντας χτίσει 
ισχυρούς δεσµούς µε τον ξενοδοχειακό και τουριστικό 
κλάδο, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο ακαδηµαϊκό 
πρόγραµµα, παρέχοντας στους σπουδαστές του απο-
κλειστική πρακτική εκπαίδευση στα ξενοδοχεία Athens 
Hilton και Crowne Plaza στην Αθήνα, αλλά και άσκηση 
σε άλλες κορυφαίες ξενοδοχειακές και τουριστικές επι-
χειρήσεις εντός και εκτός Αθηνών.
Σκοπός του BCA είναι να αποτελέσει την καλύτερη σχο-
λή Hospitality στην Ελλάδα και εργάζεται συνεχώς προς 
αυτή την κατεύθυνση µε µεγάλη επιτυχία. Το 2015 έλα-
βε την 1η διάκριση στα Tourism Awards, γεγονός που 
έδωσε περαιτέρω ώθηση για εκπαιδευτικές καινοτοµί-
ες µε στόχο τη συνεχή προσφορά νέων εµπειριών στους 
σπουδαστές του. Για παράδειγµα, µε πρακτική άσκηση 
µέσα στο ίδιο το κολέγιο, στους ειδικούς χώρους προ-
σοµοίωσης πεντάστερου ξενοδοχείου, οι σπουδαστές 
έχουν τη µοναδική ευκαιρία να εξασκούν καθηµερινά 
και να τελειοποιούν τις πρακτικές τους δεξιότητες.
Παράλληλα, η δυνατότητα εκµάθησης µιας επιπλέον ξέ-
νης γλώσσας, η αποκλειστική συνεργασία µε καταξιω-
µένα ξενοδοχεία, η επί πληρωµή εργασία σε κανονικές 
ξενοδοχειακές µονάδες υψηλών προδιαγραφών (5 αστέ-
ρων), οι ευκαιρίες συµµετοχής σε παρουσιάσεις καταξι-
ωµένων οµιλητών του χώρου, η αποκλειστική συνεργα-
σία µε τις φηµισµένες ελβετικές σχολές Les Roches και 
Glion, τα ειδικά οργανωµένα σεµινάρια, οι συµµετοχές 
σε εκθέσεις και συναντήσεις, δηµιουργούν ένα πλούσιο 
πρόγραµµα σπουδών που συνδυάζει την πολύ υψηλή 
ποιότητα γνώσεων µε την πρακτική άσκηση, δηµιουρ-
γώντας τους επαγγελµατίες του αύριο, σήµερα.
Επενδύοντας στη δυνατή διασύνδεση µε την αγορά 
εργασίας µέσα από συνεργασίες µε ξενοδοχεία απο-
κλειστικά 5 αστέρων, όπως, µεταξύ άλλων, τα Grecotel, 
Hilton, Intercontinental, Marriott, Hyattt, Four Seasons 
και Ikos Resorts, το BCA έχει πετύχει ποσοστό απορρό-
φησης πάνω από 90% των αποφοίτων του στην αγορά 
εργασίας.

Το BCA δηµιουργεί στελέχη 
που γνωρίζουν πώς να 
µαθαίνουν και να εξελίσσονται 
συνεχώς τα ίδια, αλλά και πώς 
να εµπνέουν και να εξελίσσουν 
τους συνεργάτες τους.

Εστιάζοντας ταυτόχρονα στο Revenue Management, 
δηλαδή στην κερδοφορία, στην οποία κάθε επιτυχηµένο 
διοικητικό στέλεχος πρέπει να στοχεύει, οι σπουδαστές 
του BCA µπορούν να απαντήσουν σε ερωτήµατα όπως 
ποια είναι η κατάλληλη τιµή πώλησης, για ποιον πελάτη, 
ποια χρονική στιγµή και µέσω ποιου καναλιού διανοµής 
θα µετατραπούν άγνωστες συνιστώσες σε ανταγωνιστι-
κά πλεονεκτήµατα.
Το µεταπτυχιακό τµήµα του BCA είναι ουσιαστικά ένα 
πρωτοποριακό hub µε δυναµικές προσωπικότητες που 
απευθύνεται σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν ή να 
επεκτείνουν την καριέρα τους στη διοίκηση ξενοδοχει-
ακών και τουριστικών επιχειρήσεων.
Το πρόγραµµα MA International Hospitality and 
Tourism Management προσφέρει σηµαντικές ανταγω-
νιστικές ευκαιρίες και σπουδές ακαδηµαϊκής αριστείας 
µε διεθνή αναγνώριση και προσανατολισµό.
Το BCA δηµιουργεί στελέχη που γνωρίζουν πώς να µα-
θαίνουν και να εξελίσσονται συνεχώς τα ίδια, αλλά και 
πώς να εµπνέουν και να εξελίσσουν τους συνεργάτες 
τους. Μέσα από µια πολύ πλούσια ακαδηµαϊκή εµπει-
ρία, που εµπλουτίζεται συνεχώς, οι φοιτητές στο τµήµα 
σπουδών Hospitality & Tourism Management του BCA 
αποκτούν εντυπωσιακά βιογραφικά και άµεση διασύν-
δεση µε την αγορά εργασίας. Γιατί, στο ΒΑ in Hospitality 
and Tourism Management του BCA, it’s the experience 
that matters!

Για περισσότερες πληροφορίες: www.bca.edu.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Απαραίτητη η κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών 
για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της αγοράς
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ΣΤΕΛΊΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: 

«Εφαρμοσμένη γνώση αιχμής 
και ακαδημαϊκής αριστείας»

Πώς ανταποκρίνονται τα προγράμματα σπουδών 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
στις σύγχρονες απαιτήσεις του πεδίου των νομι-
κών επιστημών;
Το πρόγραμμα πτυχίου της Νομικής Σχολής, κα-
θώς και όλα τα προγράμματα σπουδών του Πανε-
πιστημίου Νεάπολις, υιοθετούν και ενσωματώνουν 
το σύνολο των ποιοτικών κριτηρίων, όπως ορίζο-
νται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), 
όπως και μια σειρά από σύγχρονες, καινοτόμες παι-
δαγωγικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των 
διαμορφωτικών δραστηριοτήτων, της συνεχούς 
διάδρασης φοιτητών-διδασκόντων, των ασκήσεων 
ρόλων και προσομοίωσης σε σενάρια νομικής κα-
θημερινότητας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διδασκαλίας του συγκεκρι-
μένου προγράμματος σπουδών της Νομικής Σχο-
λής έχει ενσωματωθεί στα curricula των μαθημά-
των του η προσομοίωση του συστήματος απονομής 
δικαιοσύνης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με τη 
συμμετοχή φοιτητών, ακαδημαϊκών και δικαστικών 
λειτουργών. Η προσομοίωση, σε αντιστοιχία με τους 
διεθνείς διαγωνισμούς εικονικής δίκης, περιλαμβά-
νει αφενός γραπτή διαδικασία, με την υποβολή από 
πλευράς των συμμετεχόντων δικογράφων (ανάλο-
γα με τη δικαιοδοσία στην οποία υπάγεται η κρινό-
μενη υπόθεση/διαφορά), και αφετέρου προφορική 
διαδικασία ενώπιον εικονικού δικαστηρίου, που 
απαρτίζεται κάθε φορά από νομικούς επιστήμονες 
και πραγματικούς δικαστές. Το φετινό Moot Court 
θα οργανωθεί σε σχέση με το Διεθνές Δικαστήριο 
της Χάγης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και το Διεθνές Δικαστήριο Δικαίου Θαλάσσης.
Η νέα, ενδυναμωμένη μαθησιακή διαδικασία, η 
οποία, στο πλαίσιο των διαμορφωτικών δραστηρι-

οτήτων που προσφέρει το πανεπιστήμιο στους φοι-
τητές του, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 συ-
μπεριλαμβάνει την εικονική ποινική δίκη ενώπιον 
εθνικού δικαστηρίου, την άσκηση προσομοίωσης 
ενώπιον διεθνών θεσμών (ΌΗΕ & Συμβούλιο της 
Ευρώπης), εξειδικευμένα σεμινάρια και υποστη-
ρικτικά προς τους φοιτητές νομικά φροντιστήρια 
(εμπορικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, δημόσιο δίκαιο), 
καθώς και ευρύτερες δημόσιες επιστημονικές 
συζητήσεις, έχει ανακοινώσει τη συνεργασία με 
διακεκριμένους νομικούς, πανεπιστημιακούς δα-
σκάλους, ανώτατους δικαστικούς και διεθνείς 
εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα πλαισιώσουν το 
άριστο υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό της 
σχολής. Στην εκπαιδευτική διαδικασία ενσωματώ-
νεται εντονότερα η ατομική και συλλογική έρευνα, η 
κατάλληλη πρακτική άσκηση των φοιτητών, η υπο-
στήριξη πτυχιακής εργασίας.

Προς τούτο ιδρύεται και θα λειτουργήσει Νομική 
Κλινική με αντικείμενο «Δικαιώματα του Ανθρώπου 
στην Κατεχόμενη Κύπρο», καθώς και το Κέντρο 
Διεθνούς Δικαίου «Γεώργιος Τενεκίδης» για την 
προαγωγή της μελέτης και έρευνας της θέσης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδος στη διε-
θνή δικαιοταξία και των εφαρμογών του διεθνούς 
δικαίου.
Η λειτουργία του προπτυχιακού προγράμματος νο-
μικών σπουδών, σε συνδυασμό με τα παρεχόμενα 
επιτυχημένα μεταπτυχιακά προγράμματα στο Όικο-
νομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη και στο 
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων 
(σε συμβατική και εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκα-
λίας), στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, 
συνθέτουν για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου 
και τη φοιτητική του κοινότητα ένα σημαντικό πλε-
ονέκτημα πρωτοπορίας έρευνας, εξειδίκευσης και 

Ό κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, κα-
θηγητής Στέλιος Περράκης, μιλάει στη «Free Sunday» για τη νέα, ενδυναμωμέ-
νη μαθησιακή διαδικασία και τις νέες συνεργασίες της σχολής.



αιχµής εφαρµοσµένης γνώσης στο ευρύ πεδίο της 
νοµικής επιστήµης.

Σηµαντικό γεγονός αποτελεί και η ένταξη της Νο-
µικής Σχολής στη ∆ιεθνή Ένωση Νοµικών Σχο-
λών.
Από τον Ιούλιο του 2020 η Νοµική Σχολή του Νεά-
πολις έγινε πλήρες µέλος της ∆ιεθνούς Ένωσης των 
Νοµικών Σχολών (IALS).
Η σχολή, µε αυτή της την ένταξη, συµµετέχει σε 
µια διεθνή ένωση περισσότερων από 160 νοµικών 
σχολών και τµηµάτων πανεπιστηµίων, εκπροσω-
πώντας περισσότερους από 7.500 ακαδηµαϊκούς 
νοµικούς.
Ενισχύεται περαιτέρω η διεθνής αναγνωρισιµότητά 
της, το κύρος των τίτλων του πανεπιστηµίου, και αυ-
ξάνεται η διεθνοποίηση της ακαδηµαϊκής του κοι-
νότητας.
Επιπλέον, η παραγόµενη ακαδηµαϊκή γνώση και 
έρευνα εντάσσεται πλέον σε ευρέα δίκτυα ακαδη-
µαϊκής πρωτοπορίας και άριστων διεθνών νοµικών 
προτύπων και καλών πρακτικών προς όφελος των 
προγραµµάτων σπουδών και της φοιτητικής κοι-
νότητας του πανεπιστηµίου. Αξιοσηµείωτη είναι η 
διευρυµένη συµµετοχή και σε άλλα ακαδηµαϊκά 
δίκτυα συνεργασίας, στα ευρωπαϊκά προγράµµα-
τα Erasmus, καθώς και στις δράσεις Jean Monnet 
– ήδη η Νοµική απέκτησε την πρώτη έδρα Jean 

Monnet, γεγονός που υπογραµµίζει την ταυτότητα 
και την ευρωπαϊκή/διεθνή διάσταση της σχολής.

Πρόσφατα αναλάβατε την κοσµητεία της Νοµικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Νεάπολις. Θα µας πεί-
τε λίγα λόγια για σας, αλλά και γενικότερα για τη 
σηµαντική αναβάθµιση της Νοµικής Σχολής του 
πανεπιστηµίου;
Η Κύπρος για µένα είναι ξεχωριστός τόπος ελ-
ληνικής ιστορίας και πολιτισµού. Είναι όµως και 
παράδειγµα σήµερα των ορίων και αντοχών του 
διεθνούς δικαίου στη διελκυστίνδα µε τις διεθνείς 
παρανοµίες της κατέχουσας δύναµης, αλλά και των 
κινήσεων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισµών. 
∆εσµοί ζωής µε το νησί, κυρίως και βασικά λόγω 
της σχέσης µου µε τον Γιάννο Κρανιδιώτη, επιστή-
θιο φίλο και κουµπάρο µου. Με τον Γιάννο εξάλλου 
έκανα και την πρώτη µου επίσκεψη στην Πάφο, 
κρατώντας δυνατές εικόνες από τα παλιά.
Μοίρασα την επαγγελµατική µου ζωή ανάµεσα στο 
πανεπιστήµιο και τη διπλωµατία, όπου ουσιαστικά 
το ένα υπηρετούσε το άλλο, ιδίως στην προσέγγι-
ση δύσκολων θεµάτων, όπως η προστασία των δι-
καιωµάτων του ανθρώπου σε περίπτωση ένοπλης 
σύρραξης και κατοχής, όπου η θεωρία και η πρα-
κτική συναντώνται στο θανάσιµο πεδίο των παραβι-
άσεων ή των σύνθετων εξελίξεων της ευρωπαϊκής 
ενοποιητικής διαδικασίας.

Η θητεία µου στην κοσµητεία της Νοµικής Σχολής 
συµπίπτει µε την έναρξη της συνεργασίας από τη 
νέα ακαδηµαϊκή περίοδο, 2020-2021, µε εκλεκτούς 
συναδέλφους, όπως ο καθηγητής της Νοµικής Σχο-
λής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης Ιωάν-
νης Μπέκας, ο οποίος, µε την επικουρία του δρος 
Ιωάννη Γκουντή, αναλαµβάνει τα µαθήµατα του 
γνωστικού πεδίου του Ελληνικού Ποινικού ∆ικαίου, 
καθώς και ο καθηγητής Πέτρος Μιχαηλίδης, πρώην 
υπουργός ∆ικαιοσύνης και πρέσβης της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας.
Επίσης, µε τη συνεργασία διαπρεπών µελών της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας, όπως οι καθηγητές Μετα-
ξάς, Πανούσης, Χρυσόγονος, Φουντεδάκη, Τσάλτας, 
Γρηγορίου, ο Γ. Κρεµλής, επίτιµος διευθυντής της 
Επιτροπής της Ε.Ε. µε µακρά θητεία στη νοµική υπη-
ρεσία, και ο κ. Μαρκουλάκης, επίτιµος αντιπρόεδρος 
του Συµβουλίου της Επικρατείας, συµπληρωµατικά 
µε τους ήδη διδάσκοντες στη σχολή, που συνιστούν 
εχέγγυο ποιοτικής δουλειάς, και την παροχή εξειδι-
κευµένης νοµικής γνώσης, προκειµένου η Νοµική 
Σχολή του Νεάπολις να βρίσκεται στην πρωτοπορία 
των νοµικών σπουδών στην Κύπρο και όχι µόνο, 
προσφέροντας ολοκληρωµένες σπουδές αριστεί-
ας Α΄ και Β΄ κύκλου στο ευρύ πεδίο της νοµικής 
επιστήµης. Εξάλλου, η σηµασία που αποδίδεται στις 
ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, η προαγωγή του νοµι-
κού πολιτισµού, αποτελούν εφεξής προτάγµατα για 
τη νοµική ακαδηµαϊκή κοινότητα του Νεάπολις.
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ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Νομική

Διεθνές και Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Οικονομικό Έγκλημα και 
Ποινική Δικαιοσύνη

(LL.B)

(LL.M)

(MA)

Πληροφορίες:   Λεωφ. Δανάης 2, 8042 Πάφος, Κύπρος
[p] +357 26843331  [e] recruitment@nup.ac.cy   [w] www.nup.ac.cy

Καθολική Επιτυχία στις 
Εξετάσεις Υποψήφιων 
Δικηγόρων!

Συμβουλευτική σε 
επιχειρήσεις και 
οργανισμούς 
οικονομικού χαρακτήρα!

Υπεράσπιση υποθέσεων
Οικονομικού Εγκλήματος!

ς

Γιατί στο 
ΝΕΑΠΟΛΙΣ;

Καταξιωμένο ακαδημαϊκό 
προσωπικό

Σύγχρονες ποιοτικές 
σπουδές

Επαγγελματική 
πιστοποίηση

Άρτιες εγκαταστάσεις

Φοιτητική μέριμνα

Πρόγραμμα Erasmus +

Αμειβόμενη τοποθέτηση 
φοιτητών σε επιχειρήσεις

Φιλικό και ασφαλές 
περιβάλλον

Διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ:

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Κάνε 
Μετεγγραφή,

Σπούδασε
με Ασφάλεια!



18 www.freesunday.gr

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ
20.09.2020

Σχολείο και κορονοϊός: 

Τα παιδιά 
να μη 
φοβούνται, 
αλλά να 
προσέχουν

Σ
ύσσωμη η επιστημονική κοινότητα αλλά 
και η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών 
θεωρούν ότι, παρά τις κρίσιμες υγειονο-
μικές συνθήκες λόγω της πανδημίας του 
κορονοϊού, η απόφαση να ανοίξουν τα σχο-

λεία ήταν απολύτως σωστή. Η σημασία του σχολείου 
για την κοινωνική εξέλιξη αλλά και την ψυχολογία 
των παιδιών θεωρείται αδιαπραγμάτευτη και δεν αμ-
φισβητείται από κανέναν. Εκείνο το οποίο συστήνεται 
είναι προσπάθεια από τους γονείς ώστε να αποφευ-
χθεί η ανάπτυξη στα παιδιά φοβίας απέναντι στον ιό 
και επίσης σε περίπτωση υποψίας για ασθένεια το 
παιδί να παραμένει στο σπίτι.
Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων γνωμοδότησε υπέρ 
του ανοίγματος των σχολείων με βάση ένα επιστημο-
νικά τεκμηριωμένο σκεπτικό.
Κατ’ αρχάς, επισημαίνεται ότι, αν και τα παιδιά μπο-
ρεί να κολλήσουν τον ιό, σύμφωνα με μελέτες, αυτό 
γίνεται σε μικρότερο ποσοστό στα παιδιά κάτω των 12 
ετών. Επίσης, από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέ-
ντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων προκύπτει 
ότι η αναστολή λειτουργίας των σχολείων, όταν δεν 
συνδυάζεται με άλλα μέτρα, δεν φαίνεται να συμβάλ-
λει αποτελεσματικά στον περιορισμό της διασποράς 
του ιού και δεν προσφέρει επιπλέον προστασία στα 
παιδιά.
Σημειώνεται ακόμη ότι τα παιδιά θα ωφεληθούν πε-
ρισσότερο από την εκπαιδευτική διαδικασία παρά 
από την απουσία από το σχολείο. Η παρουσία δε των 
παιδιών στο σχολείο είναι απαραίτητη και δεν μπορεί 
να αντικατασταθεί με την αποκλειστική εξ αποστάσε-
ως ηλεκτρονική διδασκαλία. Είναι σημαντική για την 
απόκτηση νέων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτή-
των.
Όι δημιουργικές σχέσεις με τους συμμαθητές και 
τους διδάσκοντες, η συμμετοχή στο παιχνίδι και στις 
αθλητικές δραστηριότητες, έχουν μεγάλη σημασία για 
την κοινωνική και συναισθηματική ολοκλήρωση των 

παιδιών και των εφήβων, για τη σωματική και ψυχική 
τους υγεία.
Να τονίσουμε δε ότι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
έχει αποφασίσει σχετικά με τα κριτήρια που κατα-
τάσσουν κάποια παιδιά στην κατηγορία του σοβαρού 
νοσήματος.
Όι επιστήμονες σημειώνουν πως η χρήση μάσκας 
στα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα στα νήπια και στα παιδιά 
των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, έχει πολλαπλά 
εφαρμοστικά προβλήματα. Γι’ αυτό πρέπει να έχει πε-
ρισσότερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια 
της σχολικής ημέρας και σε συνθήκες ηρεμίας των 
παιδιών στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν ανά τα-
κτά χρονικά διαστήματα να δίνουν τη δυνατότητα στα 
παιδιά για ένα διάλειμμα μάσκας, ώστε να επέρχεται 
αποφόρτιση των παιδιών και να ενισχύεται η σωστή 
χρήση της.

Οδηγίες προς γονείς
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, σημαντική είναι η 
προσοχή στην ψυχολογία των νεαρών μαθητών, που 
βρίσκονται αντιμέτωποι με τις νέες, ειδικές συνθήκες 
στα σχολεία. Όι συστάσεις τους είναι:
• Αποφεύγετε να αναφέρεστε σε θέματα που προκα-
λούν φόβο και ανησυχία σχετικά με τη πανδημία και 
ειδικά στην αναπαραγωγή ακραίων σεναρίων.
• Προσπαθήστε να απομακρύνετε τα παιδιά από την 
τηλεόραση και το διαδίκτυο, καθώς είναι συχνή η με-
ταφορά αρνητικών ειδήσεων από το μέτωπο του κο-
ρονοϊού. Το αίσθημα του θανάτου και της επιβίωσης 
είναι εγγεγραμμένο σε όλους μας, ακόμα και στα παι-
διά μας, και ενεργοποιείται αυτόματα όταν νιώθουμε 
απειλή.
• Αν στο περιβάλλον υπάρχουν άτομα που ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες, τα παιδιά είναι πιθανό να απο-
κτήσουν την αγωνία της απώλειας κάποιου αγαπη-
μένου. Όι μεγαλύτεροι, λοιπόν, θα πρέπει να είναι 
προσεκτικοί με τα λεγόμενά τους, ώστε να μην καλ-

λιεργηθεί το αίσθημα του φόβου. Να τονίζετε ότι τα 
ευπαθή άτομα παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας.
• Η ψυχραιμία, η σοβαρότητα και η προσαρμογή 
στους νέους κανόνες είναι μερικά μόνο από τα στοι-
χεία που μπορεί να διδαχτεί ένα παιδί σχετικά με 
το πώς να αντιμετωπίζει κι εκείνο τις δύσκολες και 
απρόοπτες καταστάσεις όταν μεγαλώσει.

Συμβουλές ΕΟΔΥ
Ενθαρρύνετε τα παιδιά να παίρνουν μέτρα προφύλα-
ξης από τον ιό (SARS-CoV-2) που προκαλεί τη νόσο 
Covid-19 και να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής:
• Να φορούν προστατευτική μάσκα σε εσωτερικούς 
χώρους, καθώς και σε εξωτερικούς, όταν υπάρχει 
συνωστισμός. Συζητήστε μαζί τους τον τρόπο της σω-
στής χρήσης μάσκας. Επιμείνετε ότι η μάσκα είναι 
αυστηρά προσωπικό αντικείμενο.
• Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που δεν 
ανήκουν στο οικογενειακό σας περιβάλλον, τηρώντας 
τη μέγιστη δυνατή απόσταση από φίλους, γνωστούς 
και αγνώστους.
• Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και 
νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά με την 
επιστροφή στο σπίτι, πριν από τη λήψη φαγητού και 
μετά τη χρήση της τουαλέτας.
• Να κρατούν με ευλάβεια αποστάσεις από τους ηλι-
κιωμένους και τα ευάλωτα άτομα της οικογένειας.
• Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που πα-
ρουσιάζουν συμπτώματα της νόσου.
• Να βήχουν και να φταρνίζονται στον αγκώνα τους ή 
σε ένα χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετούν αμέσως σε 
κάδο απορριμμάτων.
Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, 
επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που πα-
ρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, και ενημερώστε 
το σχολείο.

ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων, όταν δεν συνδυάζε-
ται με άλλα μέτρα, δεν φαίνεται να συμβάλλει αποτελεσματι-
κά στον περιορισμό της διασποράς του ιού και δεν προσφέ-
ρει επιπλέον προστασία στα παιδιά.
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Μετά  
το λύκειο, τι;

Τ
ο επαγγελματικό μέλλον συνήθως είναι 
αβέβαιο για πολλούς αποφοίτους λυκεί-
ων. Η επαγγελματική αποκατάσταση εί-
ναι πάντοτε επιτακτική ανάγκη και ακόμα 
περισσότερο σήμερα, που ο ανταγωνι-
σμός απαιτεί την ολοκληρωμένη γνώση, 

που αποκομίζει κανείς με τις ανάλογες σπουδές.
Η συνεχής αναζήτηση των σωστών σπουδών με-
τατρέπεται σε μόνιμο άγχος, ειδικά για όσους έχουν 
καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να εισαχθούν σε ανώ-
τερες ή ανώτατες σχολές. Αν και εφόσον το όνειρο 
αυτό δεν πραγματοποιηθεί, τότε σίγουρα μπορούν να 
βρεθούν λύσεις που θα βοηθήσουν τον νέο να ανοίξει 
τα φτερά του.
Το θετικό είναι ότι υπάρχουν εναλλακτικές προκειμέ-
νου ο υποψήφιος να διευρύνει τις γνώσεις του, αφού 
δίνονται πολλές επιλογές για να σπουδάσει και να μη 
χάσει πολύτιμο χρόνο από την προσωπική του εξέλι-
ξη. Κατά συνέπεια, η αποτυχία στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις δεν πρέπει να απογοητεύει, καθώς τα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ δεν αποτελούν μονόδρομο και υπάρχουν λύσεις 
για όλα τα βαλάντια.
Το ζητούμενο είναι ο υποψήφιος να εξετάσει όλες τις 
επιλογές και να αποφασίσει τι είναι αυτό που τελικά 
θα ανταποκριθεί στα «θέλω» του. Όι κλίσεις, οι στόχοι, 
οι αξίες, οι ικανότητες, οι δεξιότητες και οι επιθυμίες 
είναι παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν από κάθε 
μαθητή.

Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
Ψηλά στις προτιμήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν κα-
τάφεραν να περάσουν στη σχολή της αρεσκείας τους 
βρίσκονται τα κολέγια που συνεργάζονται με ξένα πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα.
Πρόκειται για μια επιλογή που, αν και προϋποθέτει 
την καταβολή διδάκτρων, απαλλάσσει τους φοιτητές 
από τα έξοδα διαμονής σε κάποια ξένη χώρα, σε πε-
ρίπτωση που θα διάλεγαν να σπουδάσουν απευθείας 
σε ίδρυμα του εξωτερικού.
Όι πιο δημοφιλείς ειδικότητες που προσφέρονται αυτή 
τη στιγμή, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυ-
χιακό επίπεδο, είναι Όικονομία-Μάρκετινγκ, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Ψυχολογία, Ναυτιλιακά, Εφαρμοσμέ-
νες και Καλές Τέχνες, Παραϊατρικά Επαγγέλματα κ.ά.
Κάθε χρόνο στα κολέγια εγγράφονται χιλιάδες νέοι 
σπουδαστές, εκ των οποίων οι περισσότεροι επιλέ-
γουν να φοιτήσουν σε προπτυχιακά προγράμματα και 
οι υπόλοιποι σε μεταπτυχιακά.
Αναφορικά με τον τρόπο ελέγχου από τα ξένα πανε-
πιστήμια του επιπέδου των σπουδών που προσφέ-
ρονται στα κολέγια, αυτός διαφέρει ανάλογα με τον 

τρόπο συνεργασίας.
Γενικά, τα ξένα πανεπιστήμια ασκούν στενό έλεγχο 
στη λειτουργία των κολεγίων με τακτικές επιθεω-
ρήσεις, έλεγχο των θεμάτων των εξετάσεων, έλεγχο 
των εργασιών, βαθμολόγηση των γραπτών των εξε-
τάσεων.
Σχετικά με τις συνεργασίες των ξένων πανεπιστημίων 
με τα κολέγια, αυτές εξαρτώνται από το κάθε ίδρυμα, 
τη χώρα του πανεπιστημίου και την ειδική κατάσταση 
του κάθε κολεγίου.

Πόλος έλξης η Κύπρος
Τα πανεπιστήμια της Κύπρου αποτελούν πόλο έλξης 
για χιλιάδες ελληνόπουλα. Η απόσταση για τους Έλ-
ληνες δεν είναι μακρινή και η γλώσσα είναι μεγάλο 
«ατού», όπως επίσης και το γεγονός ότι οι τίτλοι σπου-
δών σε δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ανα-
γνωρισμένοι από την Κυπριακή Δημοκρατία, απ’ όλα 
τα κράτη της Ε.Ε. και από άλλα, ενώ έχουν κριθεί από 
τον ΔΌΑΤΑΠ ως ομοταγή με τα ελληνικά ΑΕΙ.
Η πλειονότητα των Ελλήνων που σπουδάζει στα κυ-
πριακά ΑΕΙ επιλέγει νομικές, παιδαγωγικές και πολυ-
τεχνικές σχολές (Αρχιτεκτονική και Μηχανικών), αλλά 
και την κατεύθυνση της Ψυχολογίας. Στην Κύπρο λει-
τουργούν τρία δημόσια πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Τεχνολογικό Πα-
νεπιστήμιο) και τέσσερα ιδιωτικά, τα οποία προσφέ-
ρουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών και διδακτορικά (στην ελληνική και στην 
αγγλική γλώσσα).

Οικονομική λύση τα ΙΕΚ
Μια οικονομική λύση αποτελεί η φοίτηση στα δημόσια 
ΙΕΚ, τα οποία χρόνο με τον χρόνο κερδίζουν την εμπι-
στοσύνη όλο και περισσότερων αποφοίτων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα, η ζήτηση τα τελευταία 
χρόνια είναι εκρηκτική. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι 
περίπου ένας στους πέντε σπουδαστές των δημόσιων 
ΙΕΚ είναι είτε φοιτητής είτε απόφοιτος πανεπιστημίου 
ή ΤΕΙ. Τα τελευταία χρόνια, πάντως, τόσο τα δημόσια 
όσο και τα ιδιωτικά ΙΕΚ προσφέρουν σύγχρονες και 
πρωτότυπες ειδικότητες, ενώ τα δημόσια ΙΕΚ έχουν 
προβάδισμα στις προτιμήσεις των νέων, καθώς δεν 
έχουν δίδακτρα.
Η εξειδίκευση που προσφέρουν οι σπουδές στα ΙΕΚ 
παρέχει στους αποφοίτους τους μεγαλύτερες προ-
οπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς η 
αγορά θέλει άτομα που έχουν αποκτήσει εξειδίκευση 
σε κάποιον τομέα, όπως, για παράδειγμα, τεχνικός 
εφαρμογών πληροφορικής, διοικητικό και οικονο-
μικό στέλεχος επιχειρήσεων, ειδικός εφαρμογών 
αισθητικής, νοσηλευτικής τραυματολογίας, ειδικός 
φοροτεχνικού γραφείου, τεχνικός μαγειρικής τέχνης, 
τεχνικός αισθητικής και μακιγιάζ κ.ά.
Μεταξύ των ειδικοτήτων υπάρχουν οκτώ που ξε-
χωρίζουν και θεωρούνται οι πιο δημοφιλείς, καθώς 
επιλέγονται από τους περισσότερους υποψηφίους. 
Όι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι οι εξής: 
βοηθός φυσικοθεραπείας, βοηθός βρεφονηπιοκό-
μων, τεχνικός κομμωτικής τέχνης, βοηθός φαρμακεί-
ου, τεχνικός μαγειρικής τέχνης, τεχνικός αισθητικής 
τέχνης και μακιγιάζ, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής. Εκτός 
όμως από τις παραπάνω ειδικότητες υπάρχουν και 
κάποιες που χαρακτηρίζονται ανερχόμενες, καθώς η 
ζήτηση γι’ αυτές αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Πρό-
κειται για ειδικότητες που σχετίζονται με τη γεωπο-
νία, τη διατροφή, τα τουριστικά, τεχνικές ειδικότητες, 
όπως ηλεκτρολόγοι κ.ά.

ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

Η αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν πρέπει να απο-
γοητεύει, καθώς τα ΑΕΙ και ΤΕΙ δεν αποτελούν μονόδρομο 
και υπάρχουν λύσεις για όλα τα βαλάντια.
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«Η εισαγωγή στα ΑΕΙ  
δεν είναι ιερή αγελάδα»

«Η 
π α ι δ ε ί α 
είναι εθνι-
κό θέμα, 
υπερκομ-
μ α τ ι κ ό » 
τονίζει o 

πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Νίκος 
Παπαϊωάννου, στη συνέντευξή του 
στην F.S.

Ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ ανα-
φέρθηκε στην αλλαγή της εικόνας 
στο campus του ΑΠΘ κατά τον τε-
λευταίο χρόνο. Ήταν θέμα νομοθε-
τικής ρύθμισης η εμπέδωση του 
αισθήματος ασφάλειας ή το πανεπι-
στήμιο τελικά μπορεί να περιφρου-
ρεί τους χώρους του;
Είναι γεγονός πως κάθε νόμος, για 
να εφαρμοστεί και να φέρει την επι-
διωκόμενη αλλαγή, θα πρέπει να επι-
διώκει τη στήριξη της κοινωνίας, να 
πείθονται οι πολίτες πως ο νομοθέτης 
έρχεται να ρυθμίσει κάτι προς όφελος 
του συνόλου. Η δράση εγκληματικών 
ομάδων στους χώρους του ΑΠΘ δεν 
αμαύρωνε απλώς την εικόνα του 
μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώ-
ρας. Η εικόνα αυτή δεν μπορούσε να 
είναι ανεκτή από κανέναν δημοκρατι-
κό πολίτη, κανέναν φορολογούμενο, 
κανέναν γονιό, κανέναν δάσκαλο. Η 
απόφαση της πολιτείας να αποκα-
ταστήσει το πανεπιστημιακό άσυλο 
στην πραγματική του έννοια, αυτή της 
προστασίας της ακαδημαϊκής ελευθε-
ρίας και της απρόσκοπτης διακίνησης 
των ιδεών, επιβεβαιώθηκε από την 
αναγέννηση της πανεπιστημιακής 
ζωής. Δικό μας καθήκον ήταν και 
είναι να διασφαλίζουμε την τήρηση 
της νομιμότητας. Κλειδί στον σχεδια-
σμό αυτόν αποτέλεσε το άνοιγμα του 
πανεπιστημίου στην κοινωνία, ως 
αναπόσπαστο κομμάτι της. Μας δίνει 
μεγάλη χαρά το ότι οικογένειες με τα 
παιδιά τους μπορούν να απολαμβά-
νουν έναν περίπατο στο campus, το 
ότι οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς 

να κυκλοφορούν οποιαδήποτε μέρα 
και ώρα. Σαφώς και μπορούμε να πε-
ριφρουρήσουμε τους χώρους μας και 
θα θέλαμε να το κάνουμε ακόμη πιο 
οργανωμένα, όπως γίνεται σε όλα τα 
μεγάλα ευρωπαϊκά και αμερικανικά 
πανεπιστήμια, με μια πανεπιστημιακή 
μονάδα επιτήρησης, η οποία –σε κα-
θεστώς εργασιακής ασφάλειας για το 
προσωπικό– ουσιαστικά θα επιτελεί 
το έργο που σήμερα φέρνει σε πέρας 
η υπηρεσία φύλαξης.

Η διαχείριση των ζητημάτων της 
καθημερινότητας αφήνει περιθώρια 
για στρατηγικό σχεδιασμό;
Η διαχείριση των ζητημάτων της κα-
θημερινότητας είναι αλληλένδετη με 
τον στρατηγικό σχεδιασμό. Ο ψηφια-
κός μετασχηματισμός του πανεπιστη-
μίου που ήδη έχει ξεκινήσει, αξιοποι-
ώντας ως επιταχυντή τις συνθήκες 
που επέβαλε η πανδημία, έχει άμεση 
επίδραση στην καθημερινότητα του 
προσωπικού και των ερευνητών μας, 

που απαλλάσσονται από το γραφειο-
κρατικό άχθος. Ταυτόχρονα, όμως, 
επιτυγχάνεται μια μεγάλη εξοικο-
νόμηση πόρων, που κατευθύνονται 
εκεί όπου πραγματικά θέλουμε να 
επενδύσουμε για την ανάπτυξη του 
πανεπιστημίου. Παρουσίασα στον 
πρωθυπουργό κάποια από τα εμβλη-
ματικά σχέδια, όπως η αξιοποίηση 
της ιδιωτικής περιουσίας του Αρι-
στοτελείου, ώστε με ίδιους πόρους 
να χρηματοδοτήσουμε την ανέγερση 
νέων κτιριακών εγκαταστάσεων σε 
ιδιόκτητα ακίνητα.

Ποια είναι τα μείζονα ζητήματα για 
την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου τα 
επόμενα χρόνια;
Αυτά που άφησε πίσω της η παρα-
τεταμένη περίοδος της οικονομικής 
κρίσης. Πρώτο και κύριο το πρόβλη-
μα της υποστελέχωσης, καθώς την 
περίοδο που η δημοσιονομική προ-
σαρμογή δεν επέτρεπε την αναπλή-
ρωση των αφυπηρετούντων καθη-
γητών ολόκληροι τομείς σε ορισμένα 
τμήματα αποδεκατίστηκαν. Γι’ αυτό 
και προτεραιότητα αποτελεί η προ-
κήρυξη θέσεων στο ίδιο γνωστικό 
αντικείμενο, ώστε να εξασφαλιστεί 
η συνέχεια του εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού έργου σε σημαντικές 
για το ΑΠΘ και τη χώρα επιστημονι-
κές περιοχές.

Τι σημαίνει το ΑΠΘ για την πόλη;
Το ΑΠΘ είναι η πόλη. Κάθε άνθρωπος 
που ζει στη Θεσσαλονίκη αντιλαμβάνε-
ται τη διάδραση αυτή σε κάθε έκφανση 
της οικονομικής, κοινωνικής και πολι-
τιστικής ζωής. Φυσικά οι αριθμοί από 
μόνοι τους δεν λένε τίποτε, δεν αρκεί να 
πούμε έναν αριθμό για τη συνεισφορά 
του ΑΠΘ στο τοπικό ΑΕΠ. Είναι χρέος 
μας απέναντι στην κοινωνία ο πολλα-
πλασιαστής να αυξηθεί ακόμη περισ-
σότερο, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες 
για τους νέους επιστήμονες, ώστε να 
μείνουν εδώ, να καινοτομήσουν εδώ, 

ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

ΝΊΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,  
πρύτανης του ΑΠΘ
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και να προσελκύσουµε µε τη δυναµική 
αυτή περισσότερες µεγάλες επιχειρή-
σεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
να επενδύσουν στην πόλη µας.

Αποκάλυψαν οι βάσεις εισαγωγής 
στα ΑΕΙ τµήµατα που δεν έχουν λόγο 
ύπαρξης;
Με προβληµάτισαν, όχι µόνο ως πρύ-
τανη του ΑΠΘ αλλά και ως γονιό, όπως 
και κάθε γονιό και κάθε συνάδελφο 
που επιδιώκει την ποιότητα στην ανώ-
τατη εκπαίδευση και τη διασύνδεση µε 
την αγορά εργασίας. Κατ’ αρχάς, όµως, 
θα πρέπει να είµαστε ειλικρινείς – όσοι 
συµµετέχουµε στον θεσµικό, στον δη-
µόσιο διάλογο, αλλά και συνολικά οι 
πολίτες: Η εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν είναι 

Τι αποτύπωµα άφησε στο ΑΠΘ η 
πανδηµία;
Την αυτοπεποίθηση ότι ενωµένοι 
µπορούµε να αντεπεξέλθουµε σε 
κάθε δυσκολία και έκτακτη κατά-
σταση, ότι µπορούµε να αντιµετωπί-
σουµε παθογένειες, να ξεπεράσουµε 
τους εαυτούς µας, να συνταχτούµε σε 
έναν κοινό στόχο και να δείξουµε τον 
δρόµο. Και ταυτόχρονα την ικανοποί-
ηση ότι µπορούµε να είµαστε χρήσι-
µοι στην πολιτεία και στην κοινωνία, 
να αφουγκραζόµαστε τις ανάγκες της 
και να προσφέρουµε λύσεις. Είναι µια 
τεράστια παρακαταθήκη για εµάς η 
εµπειρία που αποκοµίσαµε την περί-
οδο της πανδηµίας. Σε ό,τι αφορά το 
εκπαιδευτικό κοµµάτι, σαφώς και θα 
αξιοποιήσουµε τα ψηφιακά εργαλεία 
για να προσελκύσουµε ακόµη περισ-
σότερους ξένους φοιτητές στο εντε-
λώς νέο τοπίο της διεθνοποιηµένης 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Προεδρεύετε της Συνόδου των Πρυ-

ιερή αγελάδα, ούτε και ο ακαδηµαϊκός 
χάρτης. Η παιδεία είναι εθνικό θέµα, 
υπερκοµµατικό. Το µέλλον των παι-
διών µας είναι ευθύνη όλων µας, όχι 
εργαλείο πελατειακής πολιτικής για 
τοπική κατανάλωση. ∆εν υπάρχει ανά-
γκη για επιπλέον τµήµατα των οποίων 
η προστιθέµενη αξία είναι ανύπαρκτη. 
Οι επιχειρήσεις ζητούν καταρτισµένους 
επαγγελµατίες, όχι αιώνιους φοιτητές 
που µπήκαν σε µια σχολή παραδίδο-
ντας λευκή κόλλα χαρτί. Εκτιµώ πως, 
εφόσον εισάγονται στα ΑΕΙ όσοι ζη-
τούνται από τα τµήµατα ή τις σχολές, η 
αυτορρύθµιση των βάσεων, σε συνδυ-
ασµό µε τη δυσκολία των θεµάτων, θα 
αντανακλά στο τέλος το επίπεδο γνώσε-
ων των νέων φοιτητών.

τάνεων. Υπάρχει ενιαία γραµµή των 
πανεπιστηµίων απέναντι στο υπουρ-
γείο για τον νέο νόµο-πλαίσιο στην 
ανώτατη εκπαίδευση;
Εργαζόµαστε από κοινού και νοµί-
ζω ότι έχουν ωριµάσει οι συνθή-
κες του διαλόγου για ένα συνολικό 
πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ, που 
θα αντιµετωπίσει µε θάρρος χρό-
νιες παθογένειες και θα απελευ-
θερώσει τα πανεπιστήµια από τον 
σφιχτό εναγκαλισµό µε το κράτος, 
δίνοντάς τους παράλληλα ώθηση 
να γίνουν πιο εξωστρεφή και να 
απαντήσουν αποτελεσµατικότερα 
στις ανάγκες της κοινωνίας και της 
οικονοµίας. Πάγιο αίτηµα από την 
πλευρά µας αποτελεί η ενίσχυση 
του αυτοδιοίκητου των πανεπιστη-
µίων, συνεπώς τα θεσµικά αντίβαρα 
αποτελούν και για εµάς απαραίτητο 
εχέγγυο ότι ο προσανατολισµός µας 
θα είναι αυστηρά προσηλωµένος 
στη διαρκή αναβάθµιση της δωρεάν 
δηµόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

Μας δίνει µεγάλη χαρά το ότι οικογένειες µε τα παι-
διά τους µπορούν να απολαµβάνουν έναν περίπατο 
στο campus, το ότι οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς 
να κυκλοφορούν οποιαδήποτε µέρα και ώρα.
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Η επιλογή φοιτητικής στέγης

Η 
φοιτητική ζωή αποτελεί κομβικό κεφάλαιο 
στη ζωή του ανθρώπου. Και αφού κάποιος 
κατάφερε να εκπληρώσει τον στόχο του και 
να εισέλθει στο τμήμα σπουδών της αρε-
σκείας του, επόμενος στόχος –εξαιρετικά 

δύσκολος– είναι η επιλογή στέγης.
Η αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού έχει δυσκολέψει αρκε-
τά τα τελευταία χρόνια. Όι τιμές σε πολλές περιοχές της 
Ελλάδας έχουν αυξηθεί και το διαθέσιμο εισόδημα φοι-
τητών και γονέων έχει μειωθεί δραματικά. Η διαδικασία, 
εκτός από την επιλογή του ακινήτου, περιλαμβάνει τη δια-
χείριση και τον εξοπλισμό του.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά βήματα για τη σω-
στή επιλογή.

Βήμα 1
Ό νέος φοιτητής, αφού μάθει σε ποια σχολή «πέρασε» και 
σε ποια πόλη, πρέπει να κάνει έρευνα σε sites ενοικιά-
σεων διαμερισμάτων, ώστε να προετοιμαστεί. Δεν είναι 
ανάγκη το ενδιαφέρον του να στραφεί αποκλειστικά σε 
αγγελίες για φοιτητές. Επίσης, καλό θα ήταν να ρωτήσει 
και γνωστούς του, που ίσως έχουν κάποια κατάλληλη 
γνωριμία εκεί. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής απευ-
θυνθεί σε μεσιτικό γραφείο, θα πρέπει να ελέγξει ότι είναι 
νόμιμο και στη συνέχεια να ρωτήσει για την αμοιβή που 
δικαιούται ο μεσίτης.

Βήμα 2
Αφού έχει γίνει μια πρώτη επιλογή στις αγγελίες και ο 
φοιτητής έχει φτάσει πλέον στη νέα του πόλη, σειρά έχει 
το… ψάξιμο. Αν έχει «περάσει» σε μεγάλη πόλη, όπως η 
Θεσσαλονίκη, λογικό είναι να θέλει το σπίτι του να βρίσκε-
ται κοντά στη σχόλη. Ωστόσο, τα περισσότερα σπίτια κο-
ντά στις σχολές είναι τα πιο απεριποίητα, αλλά και τα πιο 
ακριβά. Γι’ αυτό και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ψάξει 
σε περιοχές στα προάστια της πόλης, όπου θα υπάρχουν 
σίγουρα πιο καινούργια σπίτια, αλλά και οικονομικά.
Εκτός από τις στάσεις μεταφορικών μέσων κοντά στο 
σπίτι, αν και εφόσον αυτό απαιτείται, καλό θα ήταν να 
υπάρχουν κοντά σούπερ μάρκετ και φαρμακείο και, όσο 
γίνεται, το σπίτι να μην είναι απόμερο.

Βήμα 3
Μια γκαρσονιέρα ή ένα δυάρι είναι ό,τι πρέπει για τον φοι-
τητή. Επίσης, είναι σημαντικό να νιώθει ασφαλής, καθώς 
θα είναι η πρώτη φορά που θα μείνει μόνος του. Γι’ αυτόν 
τον λόγο συστήνονται σπίτια που δεν βρίσκονται στο ισό-
γειο ή στον πρώτο όροφο πολυκατοικιών που δεν διαθέ-
τουν πόρτες ασφαλείας.

Βήμα 4
Ακόμα ένα δύσκολο βήμα είναι ο εξοπλισμός του νέου 
σπιτιού. Ωστόσο, πριν από τη… λίστα αγορών, καλή θα 
ήταν μια έρευνα σε συγγενείς και φίλους για έπιπλα και 
ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρειάζονται – ούτως ή άλ-

λως μετά το πέρας των σπουδών θα επιστραφούν.
Επίσης, υπάρχουν διάφορα sites με αγγελίες μεταχειρι-
σμένων επίπλων που πραγματικά είναι σαν καινούργια. 
Σε πολλές φοιτητουπόλεις, απόφοιτοι των σχολών που-
λάνε τα έπιπλά τους για λίγα ευρώ.

Βήμα 5
Απαραίτητα «αξεσουάρ» είναι τα εξής: κουζίνα, ψυγείο, 
τηλεόραση και πλυντήριο. Ότιδήποτε άλλο θα μπορούσε 
να θεωρηθεί πολυτέλεια. Υπάρχουν αποθήκες ολοκαί-
νουριων, επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών σε έκπτω-
ση έως και 50% λόγω μια μικρής γρατζουνιάς.

Προσοχή!
Πριν από την ενοικίαση ο φοιτητής θα πρέπει να ελέγξει 
την κατάσταση του σπιτιού, καθώς σε διαφορετική περί-
πτωση ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα στο μέλλον. 
Τυχόν ζημιές ή βλάβες ίσως πάρουν χρόνο ή ίσως χρεω-
θεί ο ενοικιαστής την επισκευή.
Το σημαντικότερο πράγμα είναι τα υδραυλικά του σπιτιού: 
εάν το νερό έχει πίεση, εάν τρέχει κανονικά απ’ όλες τις 
βρύσες και το καζανάκι, εάν υπάρχουν διαρροές, εάν 
υπάρχει ζεστό νερό.
Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθεί η θέρμανση, όπως και 
αν το ρεύμα λειτουργεί σε όλα τα δωμάτια. Ένα σπίτι με 
αυτόνομη θέρμανση και καλά κουφώματα σημαίνει χα-
μηλότεροι λογαριασμοί, καθώς ο ενοικιαστής πληρώνει 

ό,τι καταναλώνει, αποφεύγοντας το βάρος των κοινοχρή-
στων.
Κάποια φοιτητικά σπίτια νοικιάζονται με κάποιες βασικές 
συσκευές και έπιπλα. Η κατάστασή τους θα πρέπει να 
ελεγχθεί από τον ενοικιαστή, καθώς συμπεριλαμβάνονται 
στην τιμή του ενοικίου. Αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, 
θα πρέπει να αλλαχτούν από τον ιδιοκτήτη ή να μειωθεί το 
κόστος του ενοικίου.
Προτού υπογραφεί το συμβόλαιο ενοικίασης, θα πρέπει 
να διαβαστεί πολύ καλά και ο ενοικιαστής να μάθει τι 
μπορεί να κάνει ώστε να γίνει πιο ευέλικτο. SOS στα… 
ψιλά γράμματα. Επίσης, ο ενοικιαστής θα πρέπει να δει τι 
μπορεί να γίνει σε περίπτωση που αποχωρήσει σε χρόνο 
μικρότερο του προκαθορισμένου που αναγράφεται στο 
συμβόλαιο, αλλά και τι θα συμβεί σε περίπτωση συγκα-
τοίκησης και αποχώρησης του ενός πριν από τον προκα-
θορισμένο χρόνο. Καλό είναι να μην υπάρχουν ρήτρες 
όπως υποχρέωση από πλευράς ενοικιαστή να πληρώσει 
όλα τα ενοίκια μέχρι τον προκαθορισμένο χρόνο σε περί-
πτωση πρόωρης αποχώρησης.

Η συγκατοίκηση
Πάντως, η συγκατοίκηση είναι μια επιλογή που δεν 
πρέπει να προσπεράσει εύκολα κάποιος. Εκτός από το 
όφελος της παρέας, της ασφάλειας κ.λπ., εξοικονομούμε 
αρκετά χρήματα, αφού το κόστος του ενοικίου και των λο-
γαριασμών μοιράζεται.

ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

Η αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού έχει δυσκολέψει αρκετά 
τα τελευταία χρόνια. Όι τιμές σε πολλές περιοχές της Ελλά-
δας έχουν αυξηθεί και το διαθέσιμο εισόδημα φοιτητών και 
γονέων έχει μειωθεί δραματικά.



Χρηματοδότηση  
σπουδών

Σ
ημαντικό ερώτημα όλων 
των υποψήφιων φοιτητών 
είναι πώς θα αντεπεξέλ-
θουν στα έξοδα, όταν το 
πρόγραμμα στο οποίο στο-

χεύουν έχει δίδακτρα. Μάλιστα, στα 
έξοδα θα πρέπει να συνυπολογιστούν, 
εκτός από τα δίδακτρα, το κόστος δια-
βίωσης, δηλαδή το ενοίκιο και πά-
για, διατροφή, βιβλία, μετακινήσεις, 
ασφάλεια, διασκέδαση, ρουχισμός, 
καθώς και διάφορα άλλα, ανάλογα με 
τον τρόπο ζωής του καθενός.
Κατά συνέπεια, η χρηματοδότηση των 
σπουδών αποτελεί πρωταρχικής ση-
μασίας παράγοντα για τις σπουδές, 
καθώς καθορίζει τόσο την επιλογή 
του πανεπιστημιακού ιδρύματος, στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όσο και την 
ίδια τη δυνατότητα να σπουδάσει κα-
νείς.

Οι υποτροφίες
Στους πιο αξιόλογους φοιτητές, οι 
οποίοι έχουν σημειώσει άριστες επι-
δόσεις, δημόσιοι φορείς, διάφορα δη-
μόσια, ιδιωτικά και κοινωφελή ιδρύ-
ματα, καθώς και πολλές κυβερνήσεις, 
προσφέρουν οικονομικές ενισχύσεις 
και προγράμματα υποτροφιών για 
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 
σπουδές, για διδακτορική και μεταδι-
δακτορική έρευνα και μετεκπαίδευση 
σε ελληνικά πανεπιστήμια ή σε πανε-
πιστήμια του εξωτερικού.
Παρ’ όλα αυτά, το να εντοπίσει και να 
αιτηθεί κάποιος γι’ αυτές τις υποτρο-
φίες και τις δωρεές είναι μια διαδικα-
σία που απαιτεί αφοσίωση και καλή 
προετοιμασία. Μια μικρή έρευνα 
πάνω στο θέμα αυτό αποκαλύπτει συ-
χνά ενδιαφέροντα ευρήματα, όπως, 
για παράδειγμα, ότι υπάρχει όντως 
ένας μεγάλος αριθμός διαθέσιμων 
υποτροφιών και λοιπών οικονομικών 
ενισχύσεων σε κάποιες ευρωπαϊκές 
χώρες που μπορεί να μη συμπερι-
λαμβάνονταν απαραιτήτως στην αρχι-
κή επιλογή ενός φοιτητή.
Σύμφωνα με έρευνα του educations.
com σε περισσότερους από 30.000 
φοιτητές οι οποίοι στεγάζονται εκτός 
της χώρας τους, όταν αποφάσισαν 

πού ήθελαν να σπουδάσουν, επέλε-
ξαν πρώτα τη χώρα και μετά το πα-
νεπιστήμιο ή έναν συγκεκριμένο τύπο 
προγράμματος. Επίσης, σύμφωνα με 
την έρευνα, οι φοιτητές θεωρούν ότι 
οι σημαντικότεροι παράγοντες όταν 
επιλέγουν πού θα σπουδάσουν είναι:
• Να επιτύχω τους επαγγελματικούς 
μου στόχους.
• Να εξελίξω τον εαυτό μου.
• Να έρθω σε επαφή με μια νέα 
κουλτούρα ή τρόπο ζωής.
• Να έχω πρόσβαση σε μια διδασκα-
λία ανώτερης ποιότητας.
• Να ζήσω μια περιπέτεια.
• Να κάνω νέους φίλους ή να επε-
κτείνω το επαγγελματικό μου δίκτυο.
• Να μάθω μια νέα ξένη γλώσσα.
Με βάση όλα αυτά, ο ιστότοπος 
educations.com προχώρησε στην 
κατάταξη των χωρών που θεωρού-
νται οι καλύτερες για εκπαίδευση στο 
εξωτερικό.
Στην 1η θέση είναι ο Καναδάς: Απο-
τελεί ξεκάθαρη επιλογή για μαθητές 
που επιθυμούν να φοιτήσουν στο 
εξωτερικό. Τα καναδικά πανεπιστήμια 
είναι γνωστά για τις τεχνολογικές και-
νοτομίες τους, ειδικά στον κλάδο της 
πληροφορικής και των υπολογιστών. 
Οι περισσότεροι Καναδοί μιλούν αγ-
γλικά, αλλά τα γαλλικά είναι η μητρική 
γλώσσα του 1/5 του πληθυσμού.
Στη 2η θέση βρίσκεται η Αυστραλία: 
Διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό αξιό-
λογων πανεπιστημίων στις πόλεις 
της Μελβούρνης, του Σίδνεϊ και του 
Μπρίσμπεϊν.
Στην 3η θέση, η Γερμανία: Ο σπου-
δαστής, είτε επιλέξει μια μεγαλύτερη 
είτε μια μικρότερη γερμανική πόλη, 
το σίγουρο είναι ότι θα λάβει υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευση και σε πολύ 
καλή τιμή. Οι φοιτητές του εξωτερι-
κού μπορούν να σπουδάσουν στα 
προπτυχιακά προγράμματα δωρεάν 
στη Γερμανία. Μάλιστα, οι ευκαιρίες 
δεν σταματούν με το πτυχίο. Καθώς 
είναι η μεγαλύτερη οικονομία της 
Ευρώπης, οι φοιτητές μπορούν να 
επιτύχουν τους επαγγελματικούς στό-
χους τους.
Στην 4η θέση, η Ελβετία: Εκεί η ποιό-

τητα της εκπαίδευσης είναι τόσο υψη-
λή όσο και η ποιότητα ζωής. Η χώρα 
προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον 
για μαθητές και ερευνητές και αυτό 
αντικατοπτρίζεται στην υψηλή κατά-
ταξη των ελβετικών πανεπιστημίων. 
Η Ελβετία θεωρείται επίσης μία από 
τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο, 
έτσι οι φοιτητές αισθάνονται πάντα 
άνετα να ανακαλύψουν το νέο τους 
σπίτι.
Στην 5η θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ: Για 
πολλούς φοιτητές που αναζητούν το 
ιδανικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό οι ΗΠΑ παρέχουν αμέτρη-
τες ευκαιρίες να το βρουν εκεί. Το να 
αποκαλέσει κανείς τις ΗΠΑ «χώρα 
των ευκαιριών» δεν θεωρείται υπερ-
βολή, καθώς βρίσκεται στην πέμπτη 
θέση της κατάταξης για την πρόσβαση 
σε μια διδασκαλία ανώτερης ποιότη-
τας.

Τα φοιτητικά δάνεια
Τέλος, υπάρχουν πάντα και τα τρα-
πεζικά φοιτητικά δάνεια. Οι ελληνι-

κές τράπεζες προσφέρουν τραπεζικά 
προϊόντα που απευθύνονται σε φοι-
τητές που θέλουν να βελτιώσουν τις 
γνώσεις τους. Πιο αναλυτικά:
Η Τράπεζα Πειραιώς με το Κατανα-
λωτικό Δάνειο για Γνώσεις και Δεξιό-
τητες στηρίζει οποιονδήποτε θέλει να 
αποκτήσει κάποιον πτυχιακό ή μετα-
πτυχιακό τίτλο, να παρακολουθήσει 
πρόγραμμα σε ΙΕΚ, σεμινάρια, μα-
θήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών 
ή δεξιοτήτων ή να καλύψει έξοδα 
αγοράς εξοπλισμού πρώτης εγκατά-
στασης, ενοικίου κ.λπ.
Φοιτητικό δάνειο προσφέρει και η 
Eurobank, με επιτόκιο πολύ χαμηλό-
τερο σε σχέση με αυτό ενός κατανα-
λωτικού δανείου, εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, 
αντίστοιχα προγράμματα διαθέτουν 
και η Εθνική Τράπεζα αλλά και η 
Alpha Bank.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια πανε-
πιστήμια συνεργάζονται με συγκεκρι-
μένο τραπεζικό ίδρυμα για δάνεια με 
ευνοϊκούς όρους.

ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

Η χρηματοδότηση αποτελεί πρωταρχικής 
σημασίας παράγοντα για τις σπουδές, κα-
θώς καθορίζει τόσο την επιλογή του πανε-
πιστημιακού ιδρύματος, στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό, όσο και την ίδια τη δυνατότητα να 
σπουδάσει κανείς.
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ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ



Η 
δρ. Μαρία Τσιάκα* περιγράφει τις 
συνέπειες που έχει η πανδηµία του 
Covid-19 στις διατροφικές συµπ εριφο-
ρές τόσο του γενικού πληθυσµού όσο 
και των ανθρώπων που βρίσκονται 
σε διαδικασία ανάρρωσης από κάποια 

διατροφική διαταραχή. Τα νούµερα που καταγράφουν 
διεθνείς µελέτες είναι άκρως ανησυχητικά και ο εφη-
συχασµός κρίνεται επικίνδυνος για µία από τις λιγότε-
ρο «φωτισµένες» συνέπειες της πανδηµίας.

Είναι ευρέως γνωστό πως η πανδηµία του Covid-19 
και τα µέτρα που ελήφθησαν έχουν καταλυτική επί-
δραση σε όλη την ανθρωπότητα. Ωστόσο, θα ήθελα να 
σταθώ σε µία από τις λιγότερο προβεβληµένες συνέ-
πειες, η οποία όµως κάθε άλλο παρά ήσσονος σηµασί-
ας είναι. Θα ήθελα, λοιπόν, να υπενθυµίσω την έντονη 
ενασχόληση του γενικού πληθυσµού µε την τροφή και 
το σώµα, ως αντίδραση στον φόβο της πανδηµίας και 
του lockdown. Το µέτρο της κοινωνικής αποµόνωσης 
και απόστασης ενίσχυσε και συντέλεσε στη ραγδαία 
αύξηση της συµµετοχής των εφήβων σε πλατφόρ-
µες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram και 
το Tik-Tok. Αυτό είχε ως συνέπεια να αυξηθεί η σω-
µατική έκθεση, οι πρακτικές ακραίου περιορισµού 
τροφής, έντονης άσκησης και υπερφαγικών επεισο-
δίων. Επιπλέον, οι βιντεοκλήσεις αντικατέστησαν την 
προσωπική, διά ζώσης επαφή κι έτσι ο συνεχής και 
ενδελεχής έλεγχος του προσώπου και του σώµατος 
εντατικοποιήθηκε. Το άγχος, ο φόβος, η ανασφάλεια 
και η κοινωνική αποστασιοποίηση επηρέασαν άρδην 
τις διατροφικές συµπεριφορές εφήβων και ενηλίκων, 
ενώ η δυσαρέσκεια γύρω από την εικόνα του σώµα-
τος χτύπησε «κόκκινο».

Αύξηση κρουσµάτων 
στον γενικό πληθυσµό, 
υποτροπές σε νοσούντες
Η επιστηµονική κοινότητα έχει θο-
ρυβηθεί και κρούει τον κώδωνα 
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αύξηση των συµπτωµάτων είναι άρρηκτα συνδεδεµέ-
νη µε το ενισχυµένο άγχος, καθώς και µε τον έντονο 
φόβο της αύξησης του βάρους λόγω της παρατεταµέ-
νης παραµονής στο σπίτι. Η παρουσία, δε, µεγάλων 
ποσοτήτων τροφής στο σπίτι πυροδότησε µια σειρά 
από αλυσιδωτές αντιδράσεις που χαρακτηρίζονταν 
είτε από έντονο περιορισµό είτε από απώλεια ελέγχου 
στην κατανάλωση τροφής.

2. Ο ρόλος των social media
Βάσει των πρόσφατων ερευνών, η πανδηµία του 
Covid-19 σχετίζεται άµεσα µε τον αυξηµένο κίνδυνο 
εκδήλωσης συµπεριφορών διατροφικής διαταρα-
χής λόγω των social media, εξαιτίας του αυξηµένου 
βαθµού έκθεσης και προώθησης µη ωφέλιµων πρα-
κτικών διαχείρισης της τροφής και της εικόνας του 
σώµατος. Ειδικότερα, η προώθηση της κουλτούρας 
της δίαιτας και της απόκτησης του τέλειου, ιδανικού 
λεπτού σώµατος, σε συνδυασµό µε την πανδηµία, κα-
θώς και η συνεχής, καθηµερινή έκθεση του κοινού 
(ιδιαιτέρως των εφήβων) σε όλες αυτές τις εικόνες 
και τα βίντεο, είχαν και έχουν ως αποτέλεσµα την ενί-
σχυση της αρνητικής εικόνας του σώµατος, η οποία 
αποδεδειγµένα θεωρείται παράγοντας κίνδυνου εµ-
φάνισης συµπτωµάτων διατροφικής διαταραχής.

3. Η αγωνία και ο φόβος µετάδοσης του Covid-19
Η πανδηµία, παράλληλα, ενεργοποίησε υψηλότερα 
επίπεδα άγχους και ανησυχίας όσον αφορά την ποι-
ότητα της τροφής που πρέπει να καταναλωθεί, µε 
στόχο την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος 
για την αποφυγή της νόσου. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 
την αύξηση του υποσιτισµού, µέσω του περιορισµού 
συγκεκριµένων διατροφικών οµάδων (π.χ. πρωτεΐ-
νης και γαλακτοκοµικών), λόγω του φόβου µόλυνσης. 
Όταν η τροφή αντιµετωπίζεται ως βασικό µέσο ή όπλο 
αναχαίτισης πιθανής µόλυνσης από τον ιό, αναπόφευ-
κτα εµφανίζονται συµπτώµατα και συµπεριφορές που 
σχετίζονται µε την ορθορεξία (µία από τις αναγνωρι-
σµένες διατροφικές διαταραχές).

*H δρ. Μαρία Τσιάκα είναι πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου ∆ιατροφικών ∆ιαταραχών και διδάκτωρ στο Τµήµα Ψυχολογικής Ιατρικής και Ψυχιατρικής του Institute 
of Psychiatry, King’s College London. Οικογενειακή θεραπεύτρια, εξειδικευµένη στις διατροφικές διαταραχές.

Ελληνικό Κέντρο 
∆ιατροφικών ∆ιαταραχών: 
Αύξηση νοσούντων 
λόγω του Covid-19

του κινδύνου, καθώς τα δεδοµένα υποδηλώνουν ότι 
η τρέχουσα πανδηµία αυξάνει τον κίνδυνο να νοσή-
σει κάποιος από διατροφική διαταραχή ή και να επι-
δεινωθούν τα συµπτώµατα σε ασθενείς που είναι σε 
ανάρρωση. Αναµένουµε, λοιπόν, ακόµη µεγαλύτερη 
αύξηση των κρουσµάτων και υποτροπές σε άτοµα που 
νοσούν, παγκοσµίως. Ποιοι είναι όµως οι παράγοντες 
που µπορούν εν δυνάµει να ενεργοποιήσουν και να 
πυροδοτήσουν την έξαρση της νόσου στον γενικό πλη-
θυσµό;

1. Περιορισµός των καθηµερινών δραστηριοτήτων 
και κινήσεων
α) Γενικός πληθυσµός
Η ανατροπή της καθηµερινότητας και της ελευθερί-
ας κινήσεων επιδείνωσαν τον ανθρώπινο βιορυθµό, 
πρωτίστως σε ό,τι σχετίζεται µε τα γεύµατα και τις δι-
ατροφικές επιλογές. Η έλλειψη διαχωρισµού ανάµεσα 
σε µέρα - νύχτα, δουλειά - σχολείο - σπίτι προκάλε-
σε µια δοµική ανατροπή, η οποία οδήγησε σε αύξηση 
του περιορισµού της τροφής, αλλά ταυτόχρονα και σε 
αύξηση των υπερφαγικών επεισοδίων. Τα παραπάνω 
προκύπτουν από τα ευρήµατα πρόσφατης έρευνα που 
διεξήχθη στην Ελλάδα, η οποία διερεύνησε τη διατρο-
φική συµπεριφορά του γενικού πληθυσµού κατά τη 
διάρκεια της πανδηµίας (Papandreou, Arija, Aretouli, 
Tsilidis, & Bulló, 2020). Ανάλογα αποτελέσµατα έδειξε 
και µια επιδηµιολογική µελέτη στην Αυστραλία, όπου 
το 28% του δείγµατος κατέγραψε αυξηµένα ποσοστά 
περιορισµού τροφής, ενώ το 35% δήλωσε αυξηµένα 
ποσοστά υπερφαγικών επεισοδίων.

β) Ασθενείς µε διατροφική διαταραχή
Ένα σηµαντικό ποσοστό ασθενών µε διατροφική δι-
αταραχή κατέγραψαν αύξηση συµπτωµάτων (περι-
ορισµός τροφής, υπερφαγικά επεισόδια), πρακτικών 
εκκαθάρισης (πρόκληση εµέτων, χρήση καθαρτικών 
κ.λπ.), υπεργυµναστική. Συγκεκριµένα, ο περιορισµός 
τροφής αυξήθηκε στο 65%, ενώ οι υπερφαγικές κρί-
σεις κατά 36% και η υπεργυµναστική κατά 48%. Αυτή η 



Α
υτό το φθινόπωρο, για πρώτη φορά, θα 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εποχή γρί-
πης εν μέσω μιας άλλης πανδημίας. Μέχρι 
τώρα, σημειώνουν οι καθηγητές του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος 
(πρύτανης ΕΚΠΑ), παραμένουν πολλά ερωτηματικά 
σχετικά με το πώς η εποχική γρίπη μπορεί να επηρεά-
σει την πανδημία Covid-19 και το αντίστροφο.
Δύο γεγονότα είναι ξεκάθαρα, τονίζουν οι καθηγητές. 
Απαιτούνται ταχύτερα και ευρύτερα διαθέσιμα διαγνω-
στικά τεστ-δοκιμές για τη διάκριση μεταξύ Covid-19 
και γρίπης, οι οποίες έχουν παρόμοια συμπτώματα, 
τουλάχιστον στην αρχή, αλλά απαιτούν διαφορετικές 
θεραπείες.
Δεύτερον, μια «κακή» σεζόν γρίπης –λόγω πιο μολυ-
σματικών στελεχών, ανεπαρκών ποσοστών εμβολι-
ασμού του πληθυσμού ή και τα δύο–, σε συνδυασμό 
με την πανδημία Covid-19, που δεν δείχνει σημάδια 
ύφεσης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερκορεσμό 
τα ήδη επιβαρυμένα τμήματα επειγόντων περιστατι-
κών και ΜΕΘ.
«Διαισθητικά, αντιλαμβανόμαστε ότι η χρήση μάσκας, 
η κοινωνική αποστασιοποίηση, η εργασία από το σπί-
τι, το κλείσιμο σχολείων και άλλες στρατηγικές για την 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Κορονοϊός και γρίπη:  
Ποιες οι εκτιμήσεις  
από την επικείμενη «συνύπαρξη»

«Διαισθητικά, αντιλαμβανόμαστε 
ότι η χρήση μάσκας, η κοινωνική 
αποστασιοποίηση, η εργασία από το 
σπίτι, το κλείσιμο σχολείων και άλλες 
στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση 
της εξάπλωσης της Covid-19 θα 
μειώσουν, επίσης, τη μετάδοση 
άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού 
συστήματος».  
Ευστ. Καστρίτης - Θ. Δημόπουλος

«Μία φορά το χρόνο αρκεί για να εξετάσεις 
τον προστάτη σου. Η πρόληψη είναι 
προστασία!» Αυτό είναι το κεντρικό μή-

νυμα της εκστρατείας ενημέρωσης για τις παθήσεις 
του προστάτη αδένα και τις διαταραχές λειτουργίας 
του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος που υλο-
ποιεί η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ουρολογικών Παθήσεων.
Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου που πα-
ρέθεσε η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, η πρωτο-
βουλία έχει ως στόχο να ενημερώσει τους άνδρες για 
τα συμπτώματα των παθήσεων του προστάτη και να 

υπογραμμίσει τη σημασία της πρόληψης και έγκαιρης 
διάγνωσης μέσω του τακτικού προ-συμπτωματικού 
ελέγχου. «Απευθυνόμαστε στους άνδρες ηλικίας 40-
50 ετών και άνω και τους παρακινούμε να μην αμε-
λούν τον προληπτικό έλεγχο του προστάτη τους, ώστε 
να προφυλάσσονται από παθήσεις όπως η καλοήθης 
υπερπλασία του προστάτη, η προστατίτιδα και ο καρ-
κίνος του προστάτη» ανέφερε ο κ. Ιωάννης Κ. Γκιά-
λας, χειρουργός ουρολόγος, πρόεδρος του Δ.Σ. της 
Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
Την εκστρατεία στηρίζει έμπρακτα όμιλος διαγνωστι-
κών κέντρων, ο οποίος, σε συνεργασία με την Ελλη-
νική Ουρολογική Εταιρεία, προσφέρει για το διάστημα 
21 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου δωρεάν εξέταση 
PSA στους άνδρες άνω των 50 ετών.
Η εξέταση PSA γίνεται με δείγμα αίματος και, όπως 
επισήμανε ο κ. Γκιάλας, «είναι το πρώτο βήμα προλη-
πτικού ελέγχου του προστάτη, αφού μπορεί να αποτε-
λέσει ένδειξη κάποιας πάθησης, ακόμη και όταν δεν 
υπάρχουν άλλα συμπτώματα».

Αναφερόμενος στον καρκίνο του προστάτη, τον συ-
χνότερο και πιο θανατηφόρο τύπο ανδρικού καρκίνου 
στην Ευρώπη, ο κ. Ιωάννης M. Βαρκαράκης, καθη-
γητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ, Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρο-
λογική Κλινική - Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και πρό-
εδρος του Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας της 
Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, τόνισε ότι «ο τακτι-
κός προληπτικός έλεγχος είναι καθοριστικής σημασί-
ας για την πρόγνωση της νόσου, καθώς σε πρώιμα 
στάδια δεν παρουσιάζει συμπτώματα και ο ασθενής 
δεν γνωρίζει ότι νοσεί. Εάν διαγνωστεί νωρίς, δηλαδή 
πριν εξαπλωθεί σε άλλα όργανα, ο καρκίνος του προ-
στάτη θεραπεύεται σε ποσοστό 95%. Επομένως, είναι 
πολύ σημαντικό κάθε άνδρας από την ηλικία των 50 
ετών και άνω να κάνει προληπτικές εξετάσεις, δηλα-
δή την αιματολογική εξέταση PSA και την ψηλάφηση/
δακτυλική εξέταση του προστάτη του, μία φορά τον 
χρόνο». Σημειώνεται ότι παράγοντας κινδύνου για την 
εκδήλωση της νόσου αποτελεί, πέρα από την ηλικία, 
το οικογενειακό ιστορικό.

Προστάτης: Η πρόληψη είναι προστασία!

ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης της Covid-19 θα μει-
ώσουν, επίσης, τη μετάδοση άλλων λοιμώξεων του 
αναπνευστικού συστήματος» αναφέρουν οι καθηγητές 
του ΕΚΠΑ. Αυτό φαίνεται να ισχύει π.χ. στην Ταϊβάν: 
συγκρίνοντας δεδομένα από το 2016 έως το 2020, 
διαπίστωσαν ελάττωση των περιπτώσεων σοβαρής 
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γρίπης, πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας και θανάτων 
από πνευμονία.
Η κατάσταση στο νότιο ημισφαίριο, όπου τώρα κορυ-
φώνεται η εποχή της γρίπης, μπορεί να δώσει περισ-
σότερες ενδείξεις για το τι μπορούμε να περιμένουμε 
στο βόρειο ημισφαίριο κατά την προσεχή σεζόν της 
γρίπης. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, παρατηρεί-
ται μια απίστευτα ήπια εποχή γρίπης σε όλο το νότιο 
ημισφαίριο, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με 
υψηλή δραστηριότητα της Covid-19.
Όμως μπορεί να δημιουργηθεί ακόμη ένα τυφλό ση-
μείο, σημειώνουν οι καθηγητές: «Εφόσον ο ιός της 
γρίπης κυκλοφορεί λιγότερο, σημαίνει λιγότερες εν-
δείξεις σχετικά με το ποιες γενετικές παραλλαγές είναι 
πιο διαδεδομένες και πιθανότατα θα συμβάλουν στην 
επόμενη εποχή της γρίπης. Τα εργαστήρια που συλ-
λέγουν και αναλύουν δείγματα γρίπης για να αποφα-
σίσουν τη σύνθεση του εμβολίου του επόμενου έτους 
λένε ότι έχουν λάβει λιγότερα δείγματα ασθενών απ’ 
ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, ανεπαρκή δεδομένα 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα λιγότερο αποτε-
λεσματικό εμβόλιο για το νότιο ημισφαίριο το 2021».

Από αριστερά: Χ. Κωνσταντινίδης, Ι. Γκιάλας, Ι. Βαρκαράκης.



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.

Οι προτάσεις Στοιχήµατος αυτή την ε-
βδοµάδα ξεκινάνε από τη Super League 
Interwetten. Η ΑΕΚ, λοιπόν, δοκιµάζε-
ται το Σάββατο στο Αγρίνιο, µε αντίπαλο 
τον Παναιτωλικό. Η «Ένωση» δεν έχει 

ξεκινήσει την πορεία της στο νέο πρωτάθληµα, αφού είχε 
τον τελικό Κυπέλλου µε τον Ολυµπιακό, µε τα παλιά ρό-
στερ. Εκεί έχασε και τώρα θέλει να είναι πιο προσεκτική, 
για να µπει µε το δεξί στο πρωτάθληµα. Ο Παναιτωλικός 
πήρε τον βαθµό στην έδρα του ΟΦΗ, όπου είχε καλή πα-
ρουσία. ∆είχνει πιο σοβαρός ο Παναιτωλικός του Μάκη 
Χάβου και είναι έτοιµος για µεγάλη µάχη µε την ΑΕΚ. 
Αµφότερες οι οµάδες νοιάζονται κυρίως για το αποτέλε-
σµα, και ειδικά οι φιλοξενούµενοι. Αναµένουµε, λοιπόν, 
Παναιτωλικός και ΑΕΚ να δώσουν µεγάλη βαρύτητα 
στην άµυνα και να ψάξουν µετά το γκολ. Έτσι, προβλέ-
πουµε ότι το πρώτο ηµίχρονο θα είναι «κλειστό». Πάµε 
µε το Χ Ηµίχρονο σε απόδοση 2.10.

Ωραίο µατς στον Βόλο
Το ελληνικό πρωτάθληµα ξεκίνησε και βρίσκεται στη 
δεύτερη αγωνιστική του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βόλος 
ΝΠΣ υποδέχεται τον Άρη στο άδειο «Πανθεσσαλικό». 
Οι γηπεδούχοι άρχισαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 
πρωτάθληµα, µε µεγάλο «διπλό» στο Περιστέρι επί του 
Ατροµήτου (0-2). Έχουν κάνει καλές µεταγραφές, ειδικά 
από τη µέση και µπροστά. Μαρτίνες, Περέα και άλλοι παί-
κτες ήρθαν και ξεκίνησαν ήδη να βοηθάνε την οµάδα. Ο 
Άρης, µε τη σειρά του, έχει κι αυτός ποιότητα µεσοεπιθε-
τικά, µε Φετφατζίδη, Γκάµα και όλα τα παιδιά. Μπορεί να 
είχε ευρωπαϊκό µατς την Πέµπτη, αλλά το πρωτάθληµα 
είναι άλλη ιστορία και θέλει να είναι ανταγωνιστικός στον 
Βόλο. Γενικά, οι δύο οµάδες µπορούν να παίξουν ωραίο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με τα γκολ στο Βόλος - Άρης!

ποδόσφαιρο, ενώ αµυντικά δεν είναι και οι πιο έµπιστες 
στην Ελλάδα. Περιµένουµε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι 
και ποντάρουµε στο Goal/Goal σε απόδοση 2.00.

Παίρνει «µπρος» η Παρί
Στη Γαλλία, τώρα, έχει φτάσει η τέταρτη αγωνιστική του 
πρωταθλήµατος. Το µεσηµέρι της Κυριακής, στις 14:00, 
η Νις υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερµέν. Οι γηπεδούχοι 
ξεκίνησαν µε δύο συνεχόµενες νίκες, εντός έδρας επί 
της Λανς και εκτός επί του Στρασβούργου. Στο τελευ-
ταίο τους παιχνίδι, όµως, γνώρισαν την πρώτη τους φε-
τινή ήττα, από τη Μονπελιέ, µε 3-1. Έχουν γίνει φανερά 
από το ξεκίνηµα τα αµυντικά προβλήµατα που έχει η Νις, 

και σήµερα αυτά δεν συγχωρούνται. Η Παρί πανηγύρισε 
επιτέλους την πρώτη της νίκη, στο εξ αναβολής µατς µε τη 
Μετς για τη Ligue 1. Το γκολ του Ντράξλερ στις καθυστε-
ρήσεις λύτρωσε τους Παριζιάνους, που θέλουν να βελτιω-
θούν άµεσα. ∆ιαθέσιµος και πάλι ο Νεϊµάρ, δεν αποκλεί-
εται να παίξει και ο Μπαπέ. Η Παρί είναι κατά πολύ κα-
λύτερη οµάδα και θεωρούµε ότι µπορεί να πάρει τη νίκη. 
Πάµε µε το «διπλό» σε απόδοση 1.60.

Με τα γκολ στην Bundesliga
Πρεµιέρα επιτέλους και στο πρωτάθληµα Γερµανίας! Η 
Bundesliga ήταν η πρώτη µεγάλη διοργάνωση που άρ-
χισε µετά την καραντίνα και τώρα ξεκινάει η νέα σεζόν. 
Την Κυριακή, λοιπόν, η Βόλφσµπουργκ φιλοξενεί τη 
Λεβερκούζεν. Η Βόλφσµπουργκ φιλοδοξεί να τα πάει 
ακόµα καλύτερα φέτος. Έχει κάνει καλές µεταγραφές 
και βλέπει µε αισιοδοξία το µέλλον. Τα πήγε καλά στα 
φιλικά, νίκησε εύκολα στο Κύπελλο µε 1-4 την Ουνιόν 
Φουρστενβάλντε. Βέβαια, δυνατό σύνολο έχει και η Λε-
βερκούζεν, άσχετα που πούλησε το «αστέρι» της, Κάι 
Χάβερτς, στην Τσέλσι. Οι «ασπιρίνες» ξεκίνησαν µε το 
επιβλητικό 0-7 επί της Άιντραχτ Νόρντερστεντ στο Κύ-
πελλο και ελπίζουν σε ανάλογη συνέχεια. Είναι δύο ε-
πιθετικές οµάδες, ενώ 9/10 τελευταία µεταξύ τους µατς 
είχαν τρία και περισσότερα τέρµατα! Πιστεύουµε ότι θα 
µας χαρίσουν και πάλι ένα θεαµατικό µατς και επιλέ-
γουµε το Over 2.5 σε απόδοση 1.75.
Κλείνουµε τις βασικές προτάσεις µας για το Σ/Κ µε την 
Premier League. Η Λέστερ υποδέχεται την Μπέρνλι 
για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι «αλε-
πούδες» µπήκαν πολύ δυναµικά στο νέο πρωτάθληµα. 
Πέρασαν εύκολα από την έδρα της Γουέστ Μπροµ, µε 
0-3. Ο Τζέιµι Βάρντι ήταν για µία ακόµη φορά ο µεγά-
λος πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας δύο γκολ. Η Μπέρ-
νλι, από την άλλη, έχει δώσει ένα επίσηµο µατς για το 
League Cup µε τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Οι φιλοξενού-
µενοι δεν έκαναν κάτι ιδιαίτερο στις µεταγραφές και δεν 
θα µας κάνει εντύπωση να παρουσιαστούν χειρότεροι 
από πέρυσι. Η Λέστερ είναι ανώτερο σύνολο και µπορεί 
να κάνει το 2Χ2 στην εκκίνηση της Premier League. Τη 
στηρίζουµε µε τον «άσο» σε απόδοση 1.70.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερω-
τικό site για το Στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επιλογές 
για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύρια-
κου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη 
στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Μετς - Ρεµς (20/09, 16:00): Η Μετς είναι καλή 
αµυντικά, το έδειξε και µε την Παρί, αλλά επιθετικά 
δυσκολεύεται πάρα πολύ. Τα 4/5 τελευταία παιχνίδια της 
έληξαν Under 2.5, επιλογή που δικαιολογηµένα παίζει 
µόλις στο 1.44 για το µατς µε τη Ρεµς.

* Νιούκαστλ - Μπράιτον (20/09, 16:00): Η Μπρά-
ιτον αγνοεί τη νίκη στα τρία τελευταία παιχνίδια της. 
∆εν έχει µπει πολύ ζεστά στη σεζόν και έχει δύσκο-
λο έργο στην έδρα της Νιούκαστλ. Οι γηπεδούχοι 
µπήκαν µε νίκη στην Premier και ο «άσος» παίζεται 
στο υψηλό 2.60.

* Μπέτις - Βαγιαδολίδ (20/09, 19:30): Η Μπέτις είναι 
σε καλή φόρµα και µετράει τέσσερις συνεχόµενες νίκες, 
σε φιλικά και επίσηµα. Από την άλλη, η Βαγιαδολίδ δεν 
τροµάζει. Ο «άσος» της Μπέτις εντοπίζεται στο 1.85 και 
δεν µπορεί να χαρακτηριστεί χαµηλός.

Goal Tips

* Σαουθάµπτον - Τότεναµ (20/09, 14:00): Αµφότερες οι 
οµάδες έχουν ξεκινήσει µε ήττες τη σεζόν. Έχουν πρόβληµα 
στην επίθεση, και ειδικά στο τελείωµα των φάσεων. Το 
µεταξύ τους µατς θα έχει πολλή σκοπιµότητα. Το Under 2.5 
εντοπίζεται σε απόδοση 1.87.

* Λειψία - Μάιντς (20/09, 16:30): Το Over 2.5 είναι σε 
απόδοση µόλις… 1.37 και οι bookmakers δεν το έκαναν 
τυχαία αυτό. Τα οκτώ τελευταία µεταξύ τους µατς είχαν τρία 
και περισσότερα γκολ, ενώ τα 4/5 πιο πρόσφατα µατς που 
έδωσε καθεµία από τις δύο οµάδες ήταν επίσης Over 2.5.

* Γρανάδα - Αλαβές (20/09, 19:30): Η Γρανάδα συνέχισε 
από κει που σταµάτησε πέρυσι, κερδίζοντας µε 2-0 την 
Αθλέτικ. Η Αλαβές µπήκε µε το… αριστερό. Είναι καλές 
οµάδες, που έχουν ποιοτικούς παίκτες µπροστά. Λογικά, θα 
γίνει ένα ωραίο µατς µεταξύ τους, που θα έχει τέρµατα. Το 
2-3 γκολ βρίσκεται στο αξιόλογο 2.02.

Σάββατο 19/09
20:30  Παναιτωλικός - ΑΕΚ   Χ Ηµ.  2.10

Κυριακή 20/09
14:00  Νις - Παρί Σεν Ζερµέν   2  1.60
19:00  Βόλφσµπουργκ - Λεβερκούζεν   Over 2.5  1.75
20:30  Βόλος ΝΠΣ - Άρης   Goal/Goal  2.00
21:00  Λέστερ - Μπέρνλι   1  1.70
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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To ολοκαίνουριο Hyundai Tucson 
εντυπωσιάζει

Πρεμιέρα για την ολοκαίνουρια, 4η γενιά του με-
σαίου SUV της Hyundai, του Tucson, που σε σχέση 
με την προκάτοχό της άλλαξε ριζικά. Τα μόνα που 

δεν άλλαξαν είναι το όνομα Tucson και οι διαστάσεις.
Αισθητικά, το καινούργιο Hyundai Tucson ακολουθεί τη 
νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Parametric Dynamics, που 
χαρακτηρίζεται από την εμφατική μάσκα (Parametric 
Grille) που φτάνει μέχρι χαμηλά στον προφυλακτήρα και 
ενσωματώνει τα LED φώτα ημέρας, τα οποία φαίνονται 
μόνο όταν είναι ενεργοποιημένα.
Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στο εσωτερικό, η σχε-
δίαση του οποίου είναι ιδιαίτερα σύγχρονη, με πλήρως 
ψηφιακό πίνακα οργάνων και μια κεντρική οθόνη 10,25 
ιντσών ενσωματωμένη στην κεντρική κονσόλα.
Τα επίπεδα εξοπλισμού θα είναι τρία, ενώ από πλευράς 
χώρων η Hyundai αναφέρει πως αυτός για τα πόδια 
όσων κάθονται πίσω είναι κατά 26 χιλιοστά μεγαλύτε-
ρος σε σχέση με την τρέχουσα γενιά. Η πλάτη του πίσω 
καθίσματος, που δεν μετατοπίζεται κατά μήκος, πέφτει 
ασύμμετρα σε τρία τμήματα (40:20:40) και η χωρητικό-
τητα του χώρου αποσκευών κυμαίνεται από 546 έως 
και 1.799 λίτρα.

Ενδιαφέρον στοιχείο (προαιρετικού) εξοπλισμού είναι η 
ηλεκτρική πίσω πόρτα και τα ενεργά αμορτισέρ, που για 
πρώτη φορά είναι διαθέσιμα σε στάνταρ έκδοση (όχι Ν) 
μοντέλου της Hyundai. Φυσικά υπάρχει και πληθώρα 
συστημάτων υποβοήθησης.
Το νέο Tucson βασίζεται στο πλαίσιο του επίσης νέου Santa 
Fe, από το οποίο προέρχεται και ο εξελιγμένος κινητή-
ρας βενζίνης, το Smartstream 1.6 T-GDΙ με το καινούρ-
γιο μεταβλητό σύστημα ελέγχου των βαλβίδων CVVD. 
Η απόδοσή του θα είναι 150 ή 180 ίπποι, ενώ θα χρησι-
μοποιείται και στην υβριδική έκδοση, που θα φτάνει συν-
δυαστικά τους 230 ίππους και τα 350 Nm.
Η γκάμα θα περιλαμβάνει και ένα plug-in υβριδικό με 
συνδυαστική απόδοση 265 ίππων, καθώς και τον diesel 
των 1.600 κυβικών και των 136 ίππων με σύστημα ήπιας 
υβριδικής υποβοήθησης 48 Volt.
Το νέο Hyundai Tucson θα είναι διαθέσιμο από τις αρχές 
του 2021 με χειροκίνητα και αυτόματα κιβώτια –το πρώτο 
θα είναι το έξυπνο iMT που παρουσίασε πρόσφατα η 
κορεάτικη εταιρεία και το δεύτερο διπλού συμπλέκτη 
με 7 σχέσεις– και με κίνηση στους εμπρός ή σε όλους 
τους τροχούς.

Tο μοντέλο που δημιούργησε, πριν από 25 χρόνια, 
την κατηγορία των MPV (Multi-Purpose Vehicles) ε-
πανέρχεται πιο δυναμικό, πιο σύγχρονο και πιο εντυ-
πωσιακά σχεδιασμένο από ποτέ. Εκμεταλλευόμενο 
και εξελίσσοντας τις αξίες που το έκαναν διάσημο, το 
Renault Scenic αποτελεί την κορυφαία επιλογή του 
σύγχρονου καταναλωτή και είναι εδώ, έτοιμο να κα-
λύψει κάθε οικογενειακή ανάγκη.
Το Renault Scenic 1ης γενιάς αποτέλεσε το πρώτο συ-
μπαγές πολυμορφικό (MPV) στην ιστορία της αυτοκίνη-
σης, καθιερώνοντας μια ολόκληρη κατηγορία, με βα-
σικά χαρακτηριστικά του την άνεση, την πρακτικότητα, 
τις χρηστικές τεχνολογίες, αλλά και την ασφάλεια. Ως 
απόλυτος εκφραστής των αξιών της Renault, «Easy 
Life» και «Passion for Life», αποτελεί ένα εξαιρετικά 
επιτυχημένο και δημοφιλές μοντέλο, που φέτος κλεί-
νει 25 χρόνια από τότε που παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά. Η 4η, πλέον, γενιά του μοντέλου, σήμερα προ-
σφέρει ακόμα περισσότερα.
Το Renault Scenic διατίθεται στην ελληνική αγορά 
στην πιο πλούσια εξοπλισμένη έκδοση Intens, με τιμή 
από 28.190 ευρώ.

Οδηγήστε το νέο Ford Kuga και αποκτήστε το με όφελος Test Drive που φτάνει τα €955

Renault: Το Scenic 
διαθέσιμο στην Ελλάδα  
από €28.190

Το νέο Ford Kuga, το SUV με τις κο-
ρυφαίες τεχνολογίες και τις μονα-
δικές δυνατότητες, ήρθε να ανατρέ-

ψει ό,τι ξέρατε μέχρι σήμερα για τα αυ-
τοκίνητα της συγκεκριμένης κατηγορίας 
και σας προσκαλεί να το οδηγήσετε για 
να επωφεληθείτε από τα μοναδικά προ-
νόμια που προσφέρει.
Χάρη στο νέο προωθητικό πρόγραμμα 
Test Drive Bonus που παρουσιάζει σή-
μερα η Ford Motor Ελλάς, δεν έχετε παρά 
να επισκεφθείτε τον επίσημο έμπορο Ford 
της προτίμησής σας, να οδηγήσετε το νέο 

Kuga και να ανακαλύψετε τα premium 
χαρακτηριστικά, τους κορυφαίους χώ-
ρους και τις τεχνολογίες ασφάλειας και 
συνδεσιμότητας που προσφέρει, αλλά 
και να κερδίσετε επιπλέον όφελος που 
φτάνει έως και τα 955 ευρώ.
Συνεχίζοντας να αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της αγοράς κάθε Kuga, η 8ετής 
εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect έρ-
χεται να αποδείξει έμπρακτα την κορυ-
φαία αξιοπιστία του νέου SUV της Ford 
και συγχρόνως την εμπιστοσύνη της ελ-
ληνικής αντιπροσωπείας στο νέο της μο-

ντέλο, προσδίδοντας έτσι ένα ακόμη ι-
σχυρό πλεονέκτημα σε όσους επιθυμούν 
να απολαύσουν χωρίς έννοιες και για 
πολλά χρόνια ένα απόλυτα σύγχρονο και 
ασφαλές αυτοκίνητο.
Το προνόμια δεν σταματούν εδώ, καθώς 
τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα 
Ford Finance έρχονται να διασφαλίσουν 
την αγορά του νέου Kuga με ιδιαίτερα ευ-
νοϊκούς όρους, όπως το σταθερό ονομα-
στικό επιτόκιο 1%, η ελάχιστη προκατα-
βολή 40% και η διάρκεια αποπληρωμής 
από 12 έως 60 μήνες.





FR
EE

TI
M

E
19-25/09
CALENDAR

ACTIVE MEMBER  
- ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ
Οι Active Member μετρούν σχεδόν 30 
χρόνια δράσης και αναμετρώνται διαρ-
κώς με την ανάγκη τους για επικοινωνία 
και δημιουργία. Ασταμάτητοι μουσικά, 
φέτος συμπλήρωσαν 1.000 ζωντανές 
εμφανίσεις και το Σάββατο 19 Σεπτεμ-
βρίου οργανώνουν μία ακόμη γιορτή 
στο Θέατρο Πέτρας.

O ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ  
ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ
Μετά τις δύο sold-out εμφανίσεις του 
Κωστή Μαραβέγια τον Ιούλιο στο καλο-
καιρινό Άλσος ο αγαπημένος ερμηνευ-
τής είναι έτοιμος να μας ξεσηκώσει για 
μία ακόμη φορά, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμ-
βρίου.

ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΗ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Η Ρίτα Αντωνοπούλου δημιουργεί με 
σεβασμό και έμπνευση μια μουσική πα-
ράσταση αφιερωμένη στη Μελίνα Μερ-
κούρη με αφορμή τη συμπλήρωση 100 
χρόνων από τη γέννησή της. Επιλέγει 
τραγούδια μεγάλων συνθετών, που έχει 
σφραγίσει με τον μοναδικό της τρόπο 
η Μελίνα όλων των Ελλήνων και έχουν 
συνδεθεί με τους σημαντικούς σταθμούς 
της σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας.
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Βεάκειο Θέατρο 
Πειραιά.

TANGO  
VS FLAMENCO 

PASIONES

Το tango των δύο συναντά την 
εσωτερική πάλη του μοναχικού 
flamenco στο μαγικό Ωδείο 

Ηρώδου του Αττικού.
Δύο χώρες και δύο πολιτισμοί αλληλοσυ-
μπληρώνονται, αλλά και μάχονται χορευ-
τικά μέσα από το κοινό τους πάθος.
Αισθήματα γεννημένα από τον έρωτα, τον 
πόνο και τη νοσταλγία γίνονται λέξεις, 
φράσεις, και μετουσιώνονται σε εκρηκτι-
κό χορό, σε χορό που λυτρώνει.
Σε χορογραφίες του Αργεντινού Ariel 
Perez και υπό τη σκηνοθετική καθο-
δήγηση του Κωνσταντίνου Φάμη, 17 
κορυφαίοι χορευτές του αυθεντικού 
tango και του flamenco εναλλάσσονται 
σε μια ανεπανάληπτη παράσταση γεμάτη 
σύμβολα, αυτοσχεδιασμό, ατελείωτες 
φιγούρες αισθήσεων, και ενώνουν μονα-
δικά τη χορευτική φλόγα δύο λαών.
Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Τετάρτη 23 
Σεπτεμβρίου.



Η ταινία της Αγγελικής Αντωνίου «Οι 
άγνωστοι Αθηναίοι» παρακολουθεί επί 
έξι χρόνια τη ζωή των σκύλων στο κέ-

ντρο της Αθήνας και τη σχέση τους µε τους αν-
θρώπους και τον χώρο γύρω τους. Οι «Άγνωστοι 
Αθηναίοι» είναι ένα συγκινητικό ταξίδι στις δια-
δροµές ανθρώπων και ζώων και ταυτόχρονα ένα 

ολοζώντανο, απρόβλεπτο πορτρέτο που αποκα-
λύπτει την καρδιά της αυθεντικής Αθήνας, µιας 
Αθήνας που συνεχώς παίρνει νέα µορφή.
Η ταινία ήταν υποψήφια για τον «Χρυσό 
Αλέξανδρο» στο διεθνές διαγωνιστικό τµήµα του 
∆ιεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης 
2020.

Η ταινία παρακολουθεί την ιστορία ενός 
πατέρα και της κόρης του µια µέρα της 
ζωής τους στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια 

της οποίας η ψυχολογική κατάσταση εκείνου 
µοιάζει να ξεπερνά τα όρια της λογικής. Η σκέψη 
του ταξιδεύει σε διαφορετικές πραγµατικότητες 
που θα µπορούσε να έχει ζήσει, από τον γάµο του 
µε την παλιά του αγαπηµένη στο Μεξικό ως την 

πιθανή καριέρα του ως ντράµερ στη Νέα Υόρκη 
ή ακόµη και τη µοναχική ζωή του σε ένα αποµα-
κρυσµένο ελληνικό νησί. Το «τι θα γινόταν αν…» 
σε αυτή την ιστορία έχει να κάνει µε το ότι, από 
τη στιγµή που αποφασίζουµε να πάρουµε µια κα-
τεύθυνση σε ένα σταυροδρόµι, ένα µέρος µας συ-
νεχίζει προς τον δρόµο που δεν πήραµε. Επίσηµη 
συµµετοχή στο 70ό Φεστιβάλ Βερολίνου.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Σάλι Πότερ ΠΑΙΖΟΥΝ: Χαβιέ Μπαρδέµ, Ελ Φάνινγκ, Σάλµα Χάγιεκ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αγγελική Αντωνίου Μ ΟΥΣΙΚΗ: Σεραφείµ Γιαννακόπουλος (Planet of Zeus)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τόνι Σερβό ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Άνταµ Στίκιλ, Τζακ Σ. Ντόλαντσον, Ντέρεκ 
Έλιοτ, Ματ Λίµπερµαν ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ: 
Χρήστος Θάνος, Σοφία Καψαµπέλη, Γιάννης 
Στεφόπουλος, Σταύρος Σιούλης, Μελίνα 
Κατσακούλη κ.ά.

ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ
(ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)

ΟΙ ΖΩΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΕΖΗΣΑ
THE ROADS 
NOT TAKEN
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SCOOBY-DOO!

Πώς ξεκίνησε µία από τις πιο διά-
σηµες φιλίες της ιστορίας; Όταν 
ένα αδέσποτο, αξιαγάπητο κου-

τάβι συνάντησε ένα µοναχικό αγόρι µε 
το όνοµα Σάγκι. Οι δυο τους ένωσαν τις 
δυνάµεις τους µε τους επίδοξους, νεαρούς 
ντετέκτιβ Φρεντ, Βίλµα και ∆άφνη για να 
δηµιουργήσουν τη φηµισµένη Mystery 
Inc. Τώρα, µετά από εκατοντάδες εξιχνι-
άσεις µυστηρίων, ο Σκούµπι Ντου και 
η παρέα του έρχονται αντιµέτωποι µε το 
µεγαλύτερο και πιο σκοτεινό µυστήριο 
της καριέρας τους: µια πλεκτάνη που ετοι-
µάζεται να εξαπολύσει στον κόσµο έναν 
επικίνδυνο σκύλο-φάντασµα, τον διαβό-
ητο Κέρβερο. Αυτός ο αγώνας δρόµου, 
για να αποφευχθεί το τέλος του κόσµου, 
οδηγεί στην απρόσµενη ανακάλυψη ότι ο 
Σκούµπι Ντου δεν είναι απλώς ένα αδέ-
σποτο αλλά ένας ήρωας µε επικό πεπρω-
µένο.



  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Ετοιµάζουµε τη γέµιση: Σε ένα µούλτι βάζουµε το κρεµµύδι και τον µαϊντανό 
και χτυπάµε. Προσθέτουµε τον κιµά. Χτυπάµε µέχρι να γίνει µια µάζα. Αδειά-
ζουµε σε ένα µπολ, πασπαλίζουµε µε αλάτι και µπαχαρικά και ανακατεύουµε 
καλά.
• Ανοίγουµε τις πίτες σε δύο φύλλα και µοιράζουµε τον κιµά στις τέσσερις πί-
τες. Απλώνουµε τον κιµά σε όλη την επιφάνεια και µε ένα πινέλο τον περνάµε 
µε λίγο ταχίνι. Έπειτα βάζουµε το άλλο φύλλο από πάνω.
• Πάλι µε ένα πινέλο αλείφουµε µε το ηλιέλαιο τις τέσσερις πίτες και από τις δύο 
πλευρές και ψήνουµε στα κάρβουνα για περίπου 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά.
• Κόβουµε τις  πίτες σε τέσσερα ή οκτώ τρίγωνα και σερβίρουµε µε χούµους ή 
γιαούρτι.

Αράγες Κάφτα 
(αραβικές πίτες γεµιστές µε κιµά)

Υλικά
•  500 γρ. µοσχαρίσιος κιµάς λάπα

•  1 µέτριο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο

•  1/2 φλιτζάνι µαϊντανός 

ψιλοκοµµένος

•  1 κ.γλ. αλάτι

•  1/2 κ.γλ. κανέλα τριµµένη

•  3/4 κ.γλ. µπαχάρι τριµµένο

•  1/4 κ.γλ. µαύρο πιπέρι τριµµένο

•  4 αραβικές πίτες

•  2 κ.σ. ταχίνι

•  2 κ.σ. ηλιέλαιο

*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

Μερίδες: 4Μερίδες: 4
Χρόνος µαγειρέµατος: 20 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 20 λεπτάΒαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
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Επιστροφή στα θρανία 
µε πέντε βιβλία για τα παιδιά

David Hockney - Martin Gayford, Η ιστορία των εικόνων για παιδιά, εικονογράφηση: 
Rose Blake, µτφρ.: Καρίνα Λάµψα, εκδ. Καπόν

Μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσµο των εικόνων τα 
παιδιά µαθαίνουν την Ιστορία της Τέχνης, από την πρώιµη ζωγραφική 
στους τοίχους των σπηλαίων έως τις εικόνες που φτιάχνουµε σήµερα 
στους υπολογιστές µας και στις φωτογραφικές µηχανές των κινητών 
τηλεφώνων µας.
Οδηγός σε αυτό το ταξίδι είναι ο διάσηµος καλλιτέχνης Ντέιβιντ Χόκνεϊ. 
Με αφορµή τα έργα τέχνης που εικονίζονται στο βιβλίο, συζητά µε τον 
συγγραφέα Μάρτιν Γκέιφορντ για τη δηµιουργία των εικόνων και την 
εξέλιξή τους µέσα στον χρόνο. Οι παιχνιδιάρικες, µινιµαλιστικές εικο-
νογραφήσεις της Ρόουζ Μπλέικ δίνουν µια τρίτη διάσταση σε αυτόν 
τον διάλογο. Η έκδοση περιλαµβάνει επίσης ένα εικονογραφηµένο 
χρονοδιάγραµµα των εφευρέσεων, βιβλιογραφία και ευρετήριο.
Μολονότι το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον για ανα-
γνώστες κάθε ηλικίας.

Γιόαχιµ Φρίντριχ, 4½ φίλοι και η ύποπτη υπόθεση
στο γυµναστήριο, εικονογράφηση: Κριστίν Μενάρ, 
µτφρ.: Ιωάννα Αγγελάκη, εκδ. Μίνωας

Στους 4½ φίλους έχει ανατεθεί 
για πρώτη φορά µια πραγµατική 
αποστολή. Ο κύριος Κοσλόβσκι, 
πρόεδρος του Συλλόγου των 
Περιβολάρηδων, τους αναθέτει να 
κατασκοπεύσουν τον κύριο Ρίτερ, 
τον αντίπαλό του στις επόµενες 
εκλογές. Ο Κάλε µε την παρέα του 
δεν τον αφήνουν από τα µάτια τους. 
Αφού εκείνος πηγαίνει κάθε µέρα 
στο γυµναστήριο, δεν αποµένει πια 
τίποτε άλλο από το να γυµναστούν και οι ίδιοι – προς µεγάλη λύπη 
του Φρίντελ, που απεχθάνεται τη γυµναστική.
Τι περιέχει το µυστηριώδες πακέτο που δίνει ο κύριος Ρίτερ σε δύο 
αθλητές; Τι κάνει η κυρία Σούλτε-Στράτµαν, η καθηγήτρια Βιολογίας, 
σε κατάσταση προχωρηµένης εγκυµοσύνης στο γυµναστήριο; Και γιατί 
συναντάει ειδικά τον άντρα που κατασκοπεύουν οι 4½ φίλοι; Οι µικροί 
ντετέκτιβ θα φορέσουν φόρµες για να πάρουν µέρος στο πιο ύποπτο 
πρόγραµµα φυσικής αντοχής και να λύσουν το µυστήριο.

Γιώργος Αλ. Κίκιζας, 250 σηµαίες και η γεωγραφία 
τους, εκδ. Καστανιώτη

Ποιες είναι οι σηµαίες της υφηλίου; 
Πόσα νησιά της Ελλάδας κατοικού-
νται; Ποια είναι η πρωτεύουσα της 
Κούβας; Ποιες γλώσσες µιλούν στο 
Βέλγιο; Τι πληθυσµό έχει η Αίγυπτος; 
Πού βρίσκεται η ∆υτική Σαµόα; Ποιο 
είναι το νόµισµα της Λιβερίας; Ποια 
είναι τα µικρότερα κράτη στον κόσµο;
Κάθε χώρα έχει µια σηµαία, αλλά 
κάθε σηµαία µπορεί να κρύβει έναν 
πακτωλό γνώσεων. Το συναρπαστικό βιβλίο του Γιώργου 
Αλ. Κίκιζα αποκαλύπτει την τοιχογραφία του πλανήτη, ένα 
ψηφιδωτό εικόνων και χρήσιµων πληροφοριών. Κάθε σελίδα 
του µας ταξιδεύει σε διάφορα µέρη της γης, σε κάθε γνωστό ή 
άγνωστο τόπο.
Με οδηγό τη σηµαία, το ιστορικό έµβληµα κάθε χώρας, οι µικροί 
και µεγάλοι αναγνώστες αποκτούν βασικές γνώσεις για τα σύγ-
χρονα κράτη, τα έθνη και τους λαούς. Μαθαίνουν να συνδέουν 
σύµβολα και στοιχεία και να εµπεδώνουν έτσι την παγκόσµια 
γεωγραφία µέσα από ένα παιχνίδι σκέψης και ψυχαγωγίας.

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Atinuke, Ούγκο, 
εικονογράφηση: Birgitta Sif, 
µτφρ.: Αντώνης Παπαθεοδούλου, εκδ. Ίκαρος

Ούγκο, το περιστέρι, είναι ο φύλακας του πάρκου! Φροντίζει το πάρκο 
και τους ανθρώπους που ζουν γύρω από αυτό. Στη γειτονιά, όµως, 
ζει κι ένα κορίτσι που δεν βγαίνει ποτέ να παίξει. Και τον Ούγκο τον 
νοιάζει. Θα καταφέρουν οι δυο τους να γίνουν φίλοι;
Μια γοητευτική ιστορία για την αξία της φιλίας και την αλληλεπίδραση 
µε τους γύρω µας, µε τις ζωηρές εικόνες της Birgitta Sif, δηµιουργού 
των βιβλίων «Η Εύη όλο χορεύει και χορεύει» και «Όλιβερ».

Σιµά Οζκάν, Χωρίς Σκουπίδια,
εικονογράφηση: Ζεϊνέπ Οζάταλαϊ, 
µτφρ.: Ελένη ∆ασκαλάκη, εκδ. Ψυχογιός

Την πρώτη µέρα του σχολείου, ο Ντενίζ αιφνιδιάζεται από τις συνή-
θειες της νέας του συµµαθήτριας: αυτό το κορίτσι, η Νιλ, µεταφέρει 
τα µπισκότα της σε βάζο, σκεπάζει τα φρούτα της µε ύφασµα και 
γεµίζει κάθε σελίδα του τετραδίου της χωρίς να αφήνει καθόλου 
κενά σηµεία! Η Νιλ θα µάθει στους συµµαθητές της πώς µπορούν να 
ζουν χωρίς σκουπίδια και θα αλλάξει τον τρόπο που σκέφτονται.
Το «Σκουπίδια» είναι µια όµορφη ιστορία για το πώς οι άνθρωποι µπορούν να προσφέρουν ένα 
µεγάλο δώρο στη φύση.
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Τ
ον κώδωνα του κινδύνου για 
τη φύση και τον άνθρωπο 
κρούει η έκθεση «Ζωντανός 
Πλανήτης 2020» του WWF, 
στην οποία σημειώνεται ότι 
σε λιγότερο από 50 χρόνια οι 

πληθυσμοί άγριας ζωής παγκοσμίως έχουν 
συρρικνωθεί κατά 2/3, φέρνοντας τον πλανήτη 
και το μέλλον της ανθρωπότητας στο χείλος 
της καταστροφής. Η δραματική μείωση των 
πληθυσμών άγριας ζωής απειλεί και την ίδια 
την επιβίωση του ανθρώπου, καθώς γίνεται 
πλέον ξεκάθαρο πως οι αιτίες που οδηγούν 
τη φύση σε κατάρρευση είναι ίδιες με αυτές 
που συμβάλλουν στην εμφάνιση ζωονόσων 
και στο ξέσπασμα πανδημιών, όπως αυτή του 
Covid-19. Το WWF ζητά επείγουσα ανάληψη 
δράσης για να αντιστραφεί η τάση μέχρι το 
2030.
Ο «Ζωντανός Πλανήτης 2020», η 13η έκδοση 
της έκθεσης-ορόσημο του WWF παγκοσμίως, 
παρουσιάζει μια συνολική εικόνα της 
κατάστασης του φυσικού μας κόσμου μέσα 
από τον Δείκτη LPI (Living Planet Index), 
όπως προσδιορίστηκε από τη Ζωολογική 

Εταιρεία του Λονδίνου (Zoological Society of 
London - ZSL). Ο Δείκτης αποτυπώνει την τάση 
για σχεδόν 21.000 πληθυσμούς περισσότερων 
από 4.000 ειδών σπονδυλόζωων στο διάστημα 
μεταξύ 1970 και 2016, με τη συμβολή πάνω από 
125 ειδικών απ’ όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, 
μέσα σε αυτά τα 46 χρόνια καταγράφεται 
μείωση 68% κατά μέσο όρο στο μέγεθος των 
πληθυσμών θηλαστικών, πτηνών, αμφιβίων, 
ερπετών και ψαριών διεθνώς.
Σύμφωνα με τον LPI, μεταξύ των αιτιών 
για τη μείωση κατά 2/3 των παγκόσμιων 
πληθυσμών σπονδυλόζωων βρίσκονται και 
οι παράγοντες που θεωρείται ότι αυξάνουν 
τις πιθανότητες εμφάνισης πανδημιών – 
συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών χρήσεων 
γης και του εμπορίου άγριας ζωής.
«Τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν με τον πιο 
ξεκάθαρο τρόπο ότι ο πλανήτης εκπέμπει σήμα 
κινδύνου. H φύση μάς προσφέρει πολύτιμες 
υπηρεσίες, αλλά έχει και τη δική της, μοναδική 
αυταξία. Η καταστροφή της επηρεάζει κάθε 
πτυχή της ζωής μας, με το πιο τρανταχτό 
παράδειγμα να είναι η τρέχουσα πανδημία του 
κορονοϊού. Τώρα είναι η στιγμή να αναλάβουμε 

δράση και να παλέψουμε για την ίδια μας την 
επιβίωση» τονίζει ο γενικός διευθυντής του 
WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας.
«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα στοιχεία – οι 
σημαντικές μειώσεις στους πληθυσμούς των 
ειδών άγριας ζωής είναι μια ένδειξη ότι η φύση 
καταρρέει. Από τα ψάρια στους ωκεανούς 
μας και στα ποτάμια έως τις μέλισσες που 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
αγροτική παραγωγή, η μείωση της άγριας ζωής 
επηρεάζει άμεσα τη διατροφή, τη διατροφική 
ασφάλεια και τη δυνατότητα βιοπορισμού 
δισεκατομμυρίων ανθρώπων» σημειώνει ο 
γενικός διευθυντής του WWF International, 
Marco Lambertini.
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η κύρια 
αιτία για τη δραματική μείωση των πληθυσμών 
των χερσαίων ειδών που περιλαμβάνονται 
στον LPI είναι η απώλεια και υποβάθμιση 
των οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένης της 
αποδάσωσης, που οφείλεται στον τρόπο με 
τον οποίο εμείς, ως ανθρωπότητα, παράγουμε 
τροφή.
Μεγάλη εντύπωση προκαλεί η ραγδαία μείωση 
πληθυσμών συγκεκριμένων, εμβληματικών 

WWF 
Η φύση καταρρέει: 68% μείωση πληθυσμών 

άγριας ζωής από το 1970
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ειδών ανά τον κόσμο, όπως για παράδειγμα:
• Οι πληθυσμοί του απειλούμενου γορίλα του 
Grauer στο Εθνικό Πάρκο Kahuzi-Biega, στη 
Δημοκρατία του Κονγκό, που εκτιμάται ότι 
έχουν μειωθεί κατά 87% μεταξύ 1994 και 2015 
κυρίως λόγω του παράνομου κυνηγιού.
• Οι αριθμοί του αφρικανικού γκρίζου 
παπαγάλου στη νοτιοδυτική Γκάνα, που 
έπεσαν κατά 99% μεταξύ 1992 και 2014 εξαιτίας 
της παγίδευσης με σκοπό την εμπορία και της 
απώλειας των ενδιαιτημάτων του.
• Οι πληθυσμοί άγριας ζωής που εντοπίζονται 
σε οικοσυστήματα γλυκού νερού έχουν 
υποστεί μείωση 84%. Πρόκειται για την πιο 
ακραία μέση μείωση πληθυσμών μεταξύ 
όλων των μεγαδιαπλάσεων, που ισοδυναμεί 
με πτώση 4% κατ’ έτος από το 1970. Ένα 
παράδειγμα είναι ο αναπαραγωγικός 
πληθυσμός του οξύρρυγχου της Κίνας στον 
ποταμό Yangtze της Κίνας, ο οποίος μειώθηκε 
κατά 97% μεταξύ 1982 και 2015 λόγω της 
κατασκευής φραγμάτων κατά μήκος του 
ποταμού.
Καθώς το φυσικό περιβάλλον υποβαθμίζεται 
πιο γρήγορα από ποτέ, στην εξίσωση 
προστίθεται και η κλιματική κρίση, η οποία 
επιταχύνει περαιτέρω αυτή την εξέλιξη 
ως ένας από τους βασικούς και γοργά 
ανερχόμενους παράγοντες που απειλούν τα 
οικοσυστήματα και τον πλούτο των ειδών. 
Παράλληλα, η απώλεια βιοποικιλότητας 
επίσης επιτείνει την κλιματική αλλαγή – για 
παράδειγμα, η καταστροφή των δασών 
αυξάνει τα επίπεδα CO2 στην ατμόσφαιρα. 
Γι’ αυτό είναι σημαντικό και επείγον οι δύο 
κρίσεις, του κλίματος και της απώλειας 
βιοποικιλότητας, να αντιμετωπιστούν 
παράλληλα με συντονισμένες και φιλόδοξες 
δράσεις.

Ανάγκη για επείγουσα ανάληψη 
δράσης
Η έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2020» 
περιλαμβάνει επίσης καινοτόμα μοντέλα που 
δείχνουν ότι χωρίς περαιτέρω προσπάθειες 
για την αντιμετώπιση της απώλειας και της 

υποβάθμισης των οικοτόπων η παγκόσμια 
βιοποικιλότητα θα συνεχίσει να μειώνεται. 
Οι υπολογισμοί καθιστούν σαφές ότι η 
σταθεροποίηση και αντιστροφή της απώλειας 
που προκαλείται από την ανθρωπογενή 
καταστροφή των φυσικών οικοτόπων θα είναι 
εφικτή μόνο αν υιοθετηθούν αποφασιστικές 
και πιο φιλόδοξες προσπάθειες διατήρησης και 
αν μετασχηματιστεί ο τρόπος που παράγουμε 
και καταναλώνουμε τροφή. Οι αλλαγές που 
χρειάζονται περιλαμβάνουν την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας και της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας στην παραγωγή και εμπορία 
τροφής, τη μείωση της σπατάλης και την 
προώθηση πιο υγιεινών και φιλικών προς το 
περιβάλλον διατροφικών συνηθειών.
Σύμφωνα με την έρευνα, προκειμένου 
να μετριαστούν ταχύτερα οι πιέσεις στους 
οικοτόπους άγριας ζωής, τα μέτρα πρέπει 
να εφαρμοστούν συνδυαστικά και όχι 
αποσπασματικά. Έτσι, θα μπορέσει να 
επισπευστεί κατά δεκαετίες η αντιστροφή 
της τάσης απώλειας βιοποικιλότητας λόγω 
απώλειας οικοτόπων, σε σχέση με άλλες 
στρατηγικές, που αφήνουν περιθώρια 
απώλειας και εν συνεχεία επιδιώκουν την 

αντιστροφή. Τα υπολογιστικά μοντέλα δείχνουν 
επίσης ότι αν ο κόσμος συνεχίσει «ως έχει», 
οι έντονοι ρυθμοί απώλειας βιοποικιλότητας 
που βλέπουμε από το 1970 θα συνεχιστούν 
και τα επόμενα χρόνια, βάζοντας σε κίνδυνο 
υπηρεσίες οικοσυστημάτων από τις οποίες 
εξαρτάται η ανθρωπότητα.
Η έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2020» στέλνει 
ένα ηχηρό μήνυμα για επείγουσα ανάληψη 
δράσης. Συνιστά ένα κάλεσμα προς τους 
πολίτες ώστε να συμβάλουν άμεσα στην 
προστασία της φύσης μέσα από τη μείωση 
της σπατάλης και τη στροφή προς βιώσιμες 
διατροφικές και καταναλωτικές επιλογές, ενώ 
ταυτόχρονα οι πολιτικές ηγεσίες καλούνται να 
θέσουν ως προτεραιότητα στην ατζέντα τους τη 
λήψη μέτρων που θα αντιστρέψουν τη σημερινή 
ανησυχητική εικόνα.
Η έρευνα δημοσιεύεται λίγο πριν από 
την 75η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών, όπου οι ηγέτες 
αναμένεται να εξετάσουν την πρόοδο των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Συμφωνίας 
του Παρισιού και της Σύμβασης για τη 
Βιοποικιλότητα (CBD). Η σύνοδος θα φέρει 
κοντά ηγέτες απ’ όλο τον κόσμο, επιχειρηματίες 
και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, 
ώστε να διαμορφώσουν το πλαίσιο δράσης 
μετά το 2020 για την παγκόσμια βιοποικιλότητα. 
Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή, 
προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για μια Νέα 
Συμφωνία για τη Φύση και τον Άνθρωπο, την 
οποία χρειαζόμαστε επειγόντως.
«Εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας, τώρα 
είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αναλάβουμε 
μια άνευ προηγουμένου και συντονισμένη 
παγκόσμια δράση ώστε να σταματήσουμε και 
να αντιστρέψουμε την απώλεια βιοποικιλότητας 
και πληθυσμών άγριας ζωής ανά τον κόσμο 
έως το τέλος της δεκαετίας, και για να 
προστατέψουμε τη μελλοντική μας υγεία και 
δυνατότητα βιοπορισμού» υπογραμμίζει ο 
Marco Lambertini.
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Οκτώ tips για να χάσεις  
τα κιλά των διακοπών

Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 

καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής - personal 

trainer.
•  Instagram: 

christy_mavridou
•  Facebook Page:  

Christy Mavridou
•  Youtube Channel:  

Christy Mavridou

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου

Πήρες λίγα κιλάκια στις διακοπές σου και τώρα θες να τα χάσεις; Ιδού τι πρέπει να κάνεις:

1. Μείωσε τη ζάχαρη που καταναλώνεις.
2. Μείωσε την πρόσληψη υδατανθράκων.

3. Απόφυγε τις επεξεργασμένες τροφές και τα φαγητά με συντηρητικά, χρώματα και πρόσθετα.
4. Τρώγε περισσότερη άπαχη πρωτεΐνη.

5.  Έλεγξε αν είσαι ευαίσθητη/-ος στα γαλακτοκομικά.
6. Τρώγε άφθονα φρέσκα λαχανικά διαφόρων χρωμάτων.

7. Μείωσε το αλάτι, το οποίο μπορεί επίσης να προκαλεί φούσκωμα και κατακράτηση υγρών.
8. Γυμνάσου τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. 
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Βγάλε τον τίγρη 
που κρύβεις µέσα σου
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•  Επιβραδύνει την εκσπερµάτωση.
•  Βελτιώνει τη στυτική δυσλειτουργία.
•   Ενισχύει τη σεξουαλική 

δραστηριότητα.

•  ∆ιαρκεί 36 ώρες.
•  Άµεσο αποτέλεσµα σε 30 λεπτά
•  100% φυτικό
•  Εγκεκριµένο από FDA, SFDA, EOΦ

Instagram: @arenarapidgold

Ε
ίναι µια ενοχλητική αλήθεια, για την οποία οι 
άντρες, αλλά και τα ζευγάρια, επιλέγουν να 
µη µιλάνε. ∆εν υπάρχει άντρας που δεν θα 
κληθεί να αντιµετωπίσει κάποια στιγµή στη 
ζωή του στυτικά προβλήµατα. Σε έρευνα που 
δηµοσιεύτηκε στο έντυπο «American Journal of 

Medicine», 85% των αντρών ηλικίας 20 µε 39 ετών ανέφεραν ότι 
πάντα ή σχεδόν πάντα µπορεί να έρθει –και να διατηρήσουν– 
µια στύση, πράγµα που σηµαίνει ότι υπάρχει ένα 15% το οποίο, 
παρά το νεαρό της ηλικίας του, δυσκολεύεται να είναι ακµαίο 
σεξουαλικά.
Την ίδια στιγµή η ανδρόπαυση παραµένει ένα βιολογικό 
πρόβληµα, µε τα πρώτα συµπτώµατα να εµφανίζονται πριν από 
τα 60 έτη.
Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα πρόβληµα που 
αντιµετωπίζουν εκατοµµύρια άντρες σε όλο τον πλανήτη. 
Ο Brian Steixner, καθηγητής Ιατρικής και διευθυντής του 
Ινστιτούτου Ανδρικής Υγείας του Jersey Urology Group, το 
ονοµάζει «έµφραγµα του πέους». Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα 
αντιµετώπισής του και µάλιστα µε πολύ απλό τρόπο: ονοµάζεται 
Arena RAPID Gold και είναι ένα φυτικό χάπι.

Arena RAPID Gold
Με ένα χάπι µπορείτε να απολαύσετε µακράς διάρκειας επαφή 
και όσο συχνά θέλετε, αφού διαρκεί 36 ώρες. Εξασφαλίζει 
απόλαυση και πολλές επαναλήψεις, αρκεί να χρησιµοποιηθεί 
περίπου 30 λεπτά πριν από τη σεξουαλική πράξη.
Το Arena RAPID είναι ένα συµπλήρωµα διατροφής µε 
βότανα, µέταλλα, βιταµίνες και αµινοξέα για την τόνωση και τη 
σεξουαλική ευεξία του άντρα. Αποτελείται µόνο από φυσικά 
συστατικά, όπως η ταυρίνη, που βοηθά στη µείωση της 
κόπωσης και του πόνου των µυών και διατηρεί την ενέργεια 
στον οργανισµό.
Το εκχύλισµα του πεύκου Pinus Maritima είναι ένα ακόµη 
ισχυρό αντιοξειδωτικό συστατικό που περιέχεται στο Arena 
RAPID και προστατεύει τα τοιχώµατα των αιµοφόρων αγγείων 
και τα τριχοειδή αγγεία, την ίδια στιγµή που η βιταµίνη Β6 και το 
µαγνήσιο συµβάλλουν στη µείωση της κούρασης.
Το Arena RAPID παρέχει ευεργετικά αποτελέσµατα  για 
ολόκληρο το σώµα και δεν υπάρχει ανάγκη για ιατρική συνταγή.
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