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Κ. Χρυσόγονος
«Ο ΣΥΡΙΖΑ µετατρέπεται 
σε κακέκτυπο
του αρχηγοκεντρικού 
ΠΑΣΟΚ» 

Γ. Κωνσταντάτος 
«Με τα έσοδα 
από την επένδυση 
θα αναπτυχθεί 
όλη η πόλη» 

Μ. Ευθυµιόπουλος 
«Στις ΗΠΑ ως τώρα 
υπάρχει πολιτικός 
σεβασµός 
για την Τουρκία»

σελ. 8 σελ. 15 σελ. 10

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ: 
Πόσο ευκαιρία είναι

η δεύτερη 
ευκαιρία; 

 σελ. 20-21

Γ. Τσαµπουράκης 
«∆εν µπορώ 
να εστιάσω στην 
αναγνωρισιµότητα»

 σελ. 32-33

ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΚΥΜΑ 
ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ
l ΑΝΕΤΟΙΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η Ε.Ε.

l  Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ 
ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

l  ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

σελ. 4-6

το νέο βιβλίο του Γιώργου Κύρτσου 
«Στον 
λαβύρινθο
της πανδηµίας» 

το νέο βιβλίο το νέο βιβλίο του Γιώργου Κύρτσου 
«Στον 
λαβύρινθο
της πανδηµίας» 
της πανδηµίας» 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
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FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
marketing@freesunday.gr 

210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Εurokinissi

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430, 
FAX: 210-6729238

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
IRIS ΑΕΒΕ

∆ιανέµεται ∆ωρεάν
www.freesunday.gr

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!για το
αυτοκίνητο!για το

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
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& 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
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα

 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 

SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 

AUTO
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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

04-06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Αντιµέτωποι µε το δεύτερο κύµα
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ 
«Ο ΣΥΡΙΖΑ µετατρέπεται σε κακέκτυπο του 
αρχηγοκεντρικού ΠΑΣΟΚ»
10 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ 
«Στις ΗΠΑ ως τώρα υπάρχει πολιτικός 
σεβασµός για την Τουρκία»
12-13 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ  Έµεινε 
από δυνάµεις η ευρωπαϊκή άκρα ∆εξιά
14 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Κάτω από τον 
πήχη, χωρίς ελαφρυντικά
15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ 
«Με τα έσοδα από την επένδυση θα 
αναπτυχθεί όλη η πόλη»
16-17 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η πολιτική µοναξιά του 
Αλέξη Τσίπρα
18-19 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
πολιτικο-στρατιωτική αδυναµία της Ε.Ε. 
κοστίζει ακριβά
20-21 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Νέος πτωχευτικός 
κώδικας από 1 Ιανουαρίου
22 // BUSINESS Με δύο διαγωνισµούς η 
πώληση της ΛΑΡΚΟ
23 // BUSINESS Στην Τουρκία µετακοµίζει 
η Pitsos
24-25 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Τι 
να περιµένουµε από τη νέα επιχείρηση 

πολεοδοµικής ανασυγκρότησης;
26 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Εντός του 2020 το 
επίδοµα θέρµανσης
27 // ΥΓΕΙΑ Κορονοϊός: Η κοινωνική 
αποστασιοποίηση είναι το βασικό εργαλείο 
ελέγχου της πανδηµίας

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

FREE TIME
31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
32-33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Γ. ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ «∆εν µπορώ να 
εστιάσω στην αναγνωρισιµότητα»
34  // BOOKS Τέσσερις γυναικείες 
υπογραφές
35 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
36 // TAIL STORIES  Όσα αφορούν τους 
φιλόζωους
37 // COOK FILES Τούρτα Dulce de Leche
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη 
ζωή

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
µοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, µερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της 
εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. 
Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 
Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 
και 4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.
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Σ
το νέο μου βιβλίο «Στον λαβύ-
ρινθο της πανδημίας» (405 σε-
λίδες, εκδ. Κλειδάριθμος, 16,60 
ευρώ) αναλύω την πανδημία σαν 
παγκόσμιο φαινόμενο που αλλά-
ζει συσχετισμούς δυνάμεων και 
λειτουργεί σαν καταλύτης σε θετι-

κές και αρνητικές εξελίξεις.
Ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο αρχές Απριλίου και το 
ολοκλήρωσα τέλη Αυγούστου, θεωρώντας ότι οι αρ-
μόδιοι κυβερνητικοί και κρατικοί παράγοντες, οι πε-
ρισσότεροι ειδικοί αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της 
κοινής γνώμης είχαν υποτιμήσει την πρόκληση που α-
ντιμετωπίζαμε.
Η κυκλοφορία του νέου μου βιβλίου στα βιβλιοπωλεία 
–παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά– συμπίπτει χρονικά με 
την επιδείνωση της κατάστασης, ενισχύοντας τη σημα-
σία της ανάλυσης και των εκτιμήσεών μου.

Δύσκολα 24ωρα
Οι ευρωπαϊκές χώρες περνάνε δύσκολα 24ωρα. Παρατη-
ρείται σημαντική αύξηση των νέων κρουσμάτων και των 
θανάτων, χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένη στρατη-
γική αντιμετώπισης του επερχόμενου δεύτερου 
κύματος.
Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα τυπικό 
24ωρο, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. 
Στην Ισπανία είχαμε 209 θανάτους 
από κορονοϊό και 11.970 νέα κρού-
σματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 
137 θανάτους και 19.724 νέα 
κρούσματα. Στη Γαλλία οι α-
ντίστοιχοι αριθμοί ήταν 104 
και 22.591, στην Ιταλία 43 και 
7.332, ενώ στη Γερμανία 43 
θάνατοι και 5.132 νέα κρού-
σματα.
Στο Βέλγιο, που έχει περί-
που ίδιο πληθυσμό με την Ελ-
λάδα, είχαμε 33 θανάτους και 
7.360 νέα κρούσματα. Στην πα-
τρίδα μας σημειώθηκαν την ίδια 
μέρα 13 θάνατοι από κορονοϊό 
και 478 νέα κρούσματα.
Από τη σύγκριση θανάτων και νέων 
κρουσμάτων προκύπτει το συμπέ-
ρασμα ότι στην Ελλάδα καταγράφεται 
σχετικά μικρό ποσοστό νέων κρουσμά-
των. Η σχέση θανάτων προς νέα κρούσματα 
είναι εξαιρετικά υψηλή και μπορεί να οφείλε-
ται στον σχετικά περιορισμένο αριθμό τεστ που 
γίνονται. Αυτό σημαίνει ότι δεν καταγράφονται όλα τα 
νέα κρούσματα και πως η πανδημία έχει εξασφαλισμένο 
μέλλον στην Ελλάδα.
Η έξαρση της πανδημίας αφορά σε αυτή τη φάση τις 
ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική, την Ινδία, τη Ρωσία, το Ιράν 
και σε κάπως μικρότερο βαθμό την Ε.Ε. των «27» και το 
Ηνωμένο Βασίλειο.
Το πρόβλημα παίρνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις 
και μεταξύ των άλλων αποσυντονίζει τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο 
θα πραγματοποιηθεί και αυτή τη φορά στις Βρυξέλλες, 

ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΟΙ  
ΜΈ ΤΟ ΔΈΎΤΈΡΟ 

ΚΎΜΑ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Αλλάζουν  
οι βασικές εκτιμήσεις 
για την πανδημία.

Η ευρωπαϊκή μέθοδος 
αντιμετώπισης της πανδημίας 
αποδεικνύεται ελλιπής και 
προβληματική.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

παρά τις αντιρρήσεις του προέδρου Μακρόν. Κρίθηκε, 
πολύ σωστά, ότι προέχει η σχετική ασφάλεια των ευρω-
βουλευτών, των συνεργατών τους και των υπαλλήλων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις διπλωματικές 
και θεσμικές ισορροπίες. Ο πρόεδρος της πολιτικής ο-
μάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάν-
φρεντ Βέμπερ, βρίσκεται με δική του πρωτοβουλία σε α-
πομόνωση, επειδή διαγνώστηκαν θετικά στον κορονοϊό 
άτομα με τα οποία ήρθε σε επαφή. Για τον ίδιο λόγο η 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, εγκατέλειψε τη σύνοδο κορυφής των Βρυ-
ξελλών, επιλέγοντας την προσωρινή απομόνωση. 
Όσο για τους ευρωβουλευτές και τους συνεργάτες μας, 
συναντιόμαστε ορισμένες φορές στην ουρά για το τεστ 
Covid-19 σε ειδική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, για να διαπιστώσουμε την κατάστασή μας και 
αν είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε κανονικά τη δρα-
στηριότητά μας και κάποια ταξίδια που δεν μπορούμε 
να αναβάλουμε.
Αυτοί είναι οι αριθμοί και το περιβάλλον που διαμορ-
φώνουν. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναθεωρήσουμε α-
πόψεις, εκτιμήσεις και σχεδιασμό, γιατί η πρόκληση της 

πανδημίας έχει, όπως αναλύω στο βιβλίο μου, χαρα-
κτηριστικά μαραθωνίου και λαβύρινθου.

Δοκιμασία σε βάθος χρόνου
Ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος πλήττεται 

ιδιαίτερα σκληρά από την πανδημία, 
εξακολουθεί να έχει τα προβλή-

ματα μπροστά του. Ενδεικτική του 
τι πρόκειται να δούμε μέχρι τα 
Χριστούγεννα σε όλες τις ευρω-
παϊκές χώρες είναι η απόφαση 
του προέδρου Μακρόν να α-
παγορεύσει την κυκλοφορία 
στο Παρίσι, στη Λυών και σε 
άλλες επτά μεγάλες πόλεις 
από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 6 
το πρωί τουλάχιστον για έναν 
μήνα.
Ακούγονται κραυγές αγωνίας 
από τον τουρισμό, την εστίαση, 

την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, 
τις υπηρεσίες, αλλά κρίθηκε ότι 

δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Υπάρχουν χώρες, όπως το Ηνωμένο 

Βασίλειο και η Ιρλανδία, όπου οι ειδι-
κοί ζήτησαν από τις κυβερνήσεις να προ-

χωρήσουν σε γενικό lockdown, αλλά αυτές 
το απέρριψαν, έχοντας κατά νου το απαγορευ-

τικό οικονομικό κόστος.

Η χαμένη δεκαετία
Το Δημόσιο προχωράει σε όλη την Ευρώπη σε μεγάλη 
αύξηση των δαπανών του για να στηρίξει το ασφαλι-
στικό σύστημα, την οικονομία και τις επαγγελματικές 
και κοινωνικές τάξεις που πλήττονται. Το ασφαλιστικό 
και το δημοσιονομικό έλλειμμα τραβάνε την ανηφόρα, 
μαζί με το δημόσιο χρέος, προετοιμάζοντας το έδαφος 
για μια δύσκολη δεκαετία, μόλις αφήσουμε πίσω μας 
την πανδημία και αποφασιστεί, σε επίπεδο Ε.Ε., ότι 
πρέπει να σφίξουμε τα δημοσιονομικά λουριά.
Ειδικά στην Ελλάδα, όπου το χρέος σπάει το φράγμα του 
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200% του ΑΕΠ, τα πράγµατα πιθανόν από το 2022 και το 
2023 να γίνουν αρκετά δύσκολα.

Αποταµίευση και κατανάλωση
Η διαπίστωση ότι η πανδηµία θα είναι µαζί µας για αρ-
κετά µεγάλο χρονικό διάστηµα κάνει τα νοικοκυριά ιδι-
αίτερα προσεκτικά. Έτσι, παρατηρούµε σταθερή αύξηση 
της αποταµίευσης και των καταθέσεων, παρά τη σηµα-
ντική υποχώρηση του µέσου εισοδήµατος λόγω της κρί-
σης της πανδηµίας.
Η επιστροφή στην αποταµίευση είναι καλά νέα για το 
τραπεζικό σύστηµα και την προοπτική της οικονοµίας 
µας, συνδυάζεται όµως αναπόφευκτα µε τη συγκράτηση 
της ιδιωτικής κατανάλωσης, µε αποτέλεσµα να γίνεται 
πιο δύσκολη η ανάκαµψη της οικονοµίας, εφόσον παρα-
τηρείται και µεγάλη πτώση των επενδύσεων.

Στροφή στην κοινωνία
Με την απειλή για τη δηµόσια υγεία να µεγαλώνει σε 
όλη την Ευρώπη και τα οικονοµικά να γίνονται πιο δύ-
σκολα, ειδικά για τους µη προνοµιούχους, σε χώρες µε 
διαρθρωτικά προβλήµατα σαν της Ελλάδας αποκτούν 
ακόµη µεγαλύτερη σηµασία ζητήµατα µε µεγάλες κοι-
νωνικές επιπτώσεις.
Η κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήµατος, η σχολική 
και πανεπιστηµιακή υποδοµή, η λειτουργία των νοσοκο-
µείων, το επίπεδο των αστικών συγκοινωνιών, η κάλυψη 
των αναγκών αυτών που αντιµετωπίζουν µεγάλα οικονο-
µικά και κοινωνικά προβλήµατα.
Η ευρύτερη κοινή γνώµη αλλάζει προτεραιότητες εξαι-
τίας της µεγάλης έντασης και διάρκειας της πανδηµίας 
και αυτό καταγράφεται σε όλες τις έρευνες της κοινής 
γνώµης στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανόµενης της Ελλά-
δας.
Η στροφή των πολιτών στα κοινωνικά ζητήµατα επιβάλ-
λει στις κυβερνήσεις στροφή στην κοινωνία, ανεξάρτητα 
από τις όποιες δυσκολίες.

Επιδείνωση ψυχολογίας
Οι έρευνες της κοινής γνώµης καταγράφουν, στην Ελ-
λάδα και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, σαφή 
επιδείνωση της ψυχολογίας των πολιτών. Υποχωρεί το 
ποσοστό αυτών που δηλώνουν αισιόδοξοι ή θεωρούν ότι 
τα πράγµατα εξελίσσονται στη σωστή κατεύθυνση και 
τείνει να επικρατήσει η ανησυχία ή και ο φόβος για τα 
θέµατα δηµόσιας υγείας και οικονοµίας.
Η αλλαγή είναι ιδιαίτερα µεγάλη στην Ελλάδα, γιατί οι 
έγκαιρες και σωστές κινήσεις µάς προστάτευσαν από 
τις συνέπειες του πρώτου κύµατος της πανδηµίας, τώρα 
όµως συµµετέχουµε –αν και σε καλύτερη κατάσταση 
από τους περισσότερους– στη µεγάλη δοκιµασία που 
συνδέεται µε το επερχόµενο δεύτερο κύµα της πανδη-
µίας.

Κοινωνική κόπωση
Μια άλλη σηµαντική αλλαγή που προκαλεί η µεγάλη δι-
άρκεια της πανδηµίας είναι η κοινωνική κόπωση µε τα 
µέτρα που εφαρµόζονται. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 
ήταν σχεδόν όλοι πρόθυµοι να συµβάλουν στην κοινή 
προσπάθεια, θεωρώντας ότι εφαρµόζοντας τα µέτρα θα 
αφήναµε πίσω µας τον κορονοϊό. ∆υστυχώς, ο κορονοϊός 
είναι πάντα µαζί µας, η παρουσία του γίνεται ολοένα πιο 
απειλητική, ενώ ενισχύεται –δικαιολογηµένα– η αµφι-

βολία των πολιτών για την αποτελεσµατικότητα των µέ-
τρων που εφαρµόζονται.
Την κατάσταση περιπλέκει η προσπάθεια των κυβερνή-
σεων να διαχειριστούν το πολιτικό κόστος που συνδέε-
ται µε τη λαϊκή διαµαρτυρία. Αρκετά από τα µέτρα που 
ανακοινώνονται είναι ενταγµένα σε µια παραδοσιακή 
πολιτική διαχείριση που είναι εντελώς ξεπερασµένη σε 
συνθήκες κορονοϊού.
Οι ηγέτες της Ε.Ε. των «27» επιµένουν ότι δεν θα υπάρ-
ξει γενικό lockdown, γιατί αυτό θα είχε απαγορευτικό 
κόστος για την οικονοµία. Πιθανότατα θα υποχρεωθούν 
σε µερικούς µήνες να αλλάξουν άποψη, πιεζόµενοι από 
τη συνεχή αύξηση του αριθµού των κρουσµάτων, των 
βαριών περιστατικών και των θανάτων.

Ευρω-χάος και ελλείψεις
Όπως αναλύω και στο βιβλίο µου, η κρίση της πανδηµίας 
προστέθηκε σε άλλες κρίσεις που αντιµετωπίζει η Ε.Ε. 
και ανέδειξε µεγάλες ελλείψεις και αντιφάσεις.
Κατ’ αρχάς, δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική 
για θέµατα υγείας, ούτε η πολιτική βούληση να καλυ-
φθεί το τεράστιο κενό. Αντιµετωπίζουµε αναγκαστικά 
την πανδηµία σε συνθήκες ευρω-χάους, χωρίς να υπάρ-
χουν κοινά µέτρα και κοινοί κανόνες. Το αξιοσηµείωτο 
είναι ότι και στο εσωτερικό των κρατών-µελών παρατη-
ρούνται έντονες και σε περιπτώσεις επικίνδυνες διαφο-
ροποιήσεις, όπως, για παράδειγµα, µεταξύ της οµοσπον-
διακής κυβέρνησης της Γερµανίας και των κυβερνήσεων 
των κρατιδίων.
∆εν υπάρχει προετοιµασία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για 
την κοινή αντιµετώπιση του επερχόµενου δεύτερου κύ-
µατος της πανδηµίας. ∆εν υπάρχουν πρόσθετες οικονο-
µικές ενισχύσεις για το 2020, το οποίο εξελίσσεται χει-
ρότερα απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί. Καθυστερεί η προε-
τοιµασία του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης και δεν 
πρόκειται να υπάρξουν σοβαρές εκταµιεύσεις κονδυ-
λίων πριν από το δεύτερο εξάµηνο του 2021. Προσθέστε 
στα παραπάνω την έλλειψη κοινής πολιτικής υγείας και 
την έλλειψη κοινής τουριστικής πολιτικής –που µας εν-
διαφέρει άµεσα– και έχετε τη γενική εικόνα για τις συ-
νέπειες της κρίσης της πανδηµίας στην Ε.Ε. και την προ-
οπτική της.

Το λάθος µοντέλο
Μία από τις βασικές θέσεις που αναπτύσσω στο βιβλίο 
µου και η οποία, δυστυχώς, ενισχύεται από τις αρνητικές 
εξελίξεις είναι ότι η δυτική µέθοδος αντιµετώπισης της 
πανδηµίας δεν οδηγεί πουθενά. Οι κυβερνήσεις απλώς 
προσπαθούν να ελέγξουν την αύξηση των βαριών περι-
στατικών, για να µη βρεθούν σε πλήρες αδιέξοδο τα συ-
στήµατα υγείας. Πρόκειται ουσιαστικά για διαχείριση 

και όχι για αντιµετώπιση της πανδηµίας, µε αποτέλεσµα 
να έχουµε εµπλακεί σε έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο 
θα βγούµε µόνο αν υπάρξει ασφαλές εµβόλιο ή θερα-
πεία. Για προγενέστερους κορονοϊούς δεν βρέθηκε εµ-
βόλιο και σύµφωνα µε τους περισσότερους ειδικούς του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) είναι πολύ δύ-
σκολο να παραχθεί εµβόλιο που θα καλύψει τις ανάγκες 
του πληθυσµού πριν από το 2022.
Αντίθετα, στην Κίνα και σε άλλες χώρες της Άπω Ανατο-
λής, όπως είναι η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Κορέα, η Τα-
ϊβάν και η Ιαπωνία, γίνεται προσπάθεια αντιµετώπισης 
και όχι διαχείρισης της πανδηµίας. Τα αποτελέσµατα 
είναι ιδιαίτερα θετικά και εντυπωσιακά στην Κίνα, µε 
συνέπεια να επηρεάζεται άµεσα και ο παγκόσµιος συ-
σχετισµός δυνάµεων. Η κανονικότητα επέστρεψε στην 
καθηµερινή ζωή, ο κόσµος ταξιδεύει χωρίς πρόβληµα, 
πραγµατοποιούνται µαζικές εκδηλώσεις και διεθνείς εκ-
θέσεις, η οικονοµία αναπτύσσεται –ενώ στις ΗΠΑ και 
στην Ευρώπη µετράµε απώλειες– και το χρηµατιστήριο 
και οι χρηµατιστηριακοί δείκτες πηγαίνουν πολύ καλά.
Τους τελευταίους µήνες δεν έχουν καταγραφεί θάνα-
τοι από κορονοϊό στην Κίνα, ενώ τα νέα κρούσµατα κι-
νούνται σε µονοψήφιους αριθµούς σε καθηµερινή βάση 
και είναι κυρίως εισαγόµενα. Αντιµετωπίζονται άµεσα 
µε τεστ που καλύπτουν το σύνολο του πληθυσµού όπου 
εµφανίζονται νέα κρούσµατα και ψηφιακή καταγραφή 
όλων των επαφών.
Μπροστά στο επερχόµενο δεύτερο κύµα της πανδηµίας 
πρέπει να αναρωτηθούµε πού βρισκόµαστε και κυρίως 
πού πάµε.

Η Ε.Ε. δεν έχει ούτε πρόκειται 
να αποκτήσει κοινή πολιτική 
για την υγεία.
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Το νέο βιβλίο 
του Γιώργου Κύρτσου 
«Στον λαβύρινθο 
της πανδηµίας» µπορείτε
να το βρείτε σε όλα 
τα βιβλιοπωλεία και τα e-shops:
www.klidarithmos.gr
www.public.gr
www.ianos.gr
www.politeianet.gr
www.e-shop.gr
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΣ ΧΡΟΝΟ, ΚΟΠΟ, ΣΚΕΨΗ.
Εµείς στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουµε την επένδυση
που έκανες στο µέλλον σου, µε το Project Future. 
Ο 5ος κύκλος του προγράµµατος, µε στόχο πάντα τη σύνδεση της εκπαίδευσης
µε την αγορά εργασίας και συµβαδίζοντας παράλληλα µε τις ανάγκες της εποχής:

•  ενισχύει το πρόγραµµά του µε µαθήµατα από κορυφαία πανεπιστήµια
 σε συνεργασία µε το COURSERA

• προσφέρει εξειδίκευση σε 5 πυλώνες

• παρέχει τη δυνατότητα να εργαστείς σε αµειβόµενες θέσεις, σε συνεργασία
 µε κορυφαίες εταιρείες

και δήλωσε συµµετοχή



Το ζητούμενο δεν είναι να 
αποκτήσει η δημοκρατία 
κηδεμόνα, δηλαδή ένα 
δικαστήριο που θα απο-
φασίζει ποια κόμματα είναι 
κατάλληλα να τεθούν στην 
κρίση του κυρίαρχου λαού 
και ποια όχι.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπεται σε κακέκτυπο 
του αρχηγοκεντρικού ΠΑΣΟΚ»

Τ
ην αντίθεσή του στη σύ-
σταση ενός δικαστηρίου 
που θα αποφασίζει ποια 
κόμματα είναι κατάλληλα 
να τεθούν στην κρίση του 
κυρίαρχου λαού εκφράζει 

ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο 
ΑΠΘ και πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος.
Ο κ. Χρυσόγονος πιστεύει ότι στον χώρο 
της κεντροαριστεράς «χρειάζεται κάτι νέο, 
καθ’ υπέρβαση των παραδοσιακών στε-
ρεοτύπων», αλλά διευκρινίζει ότι «η ελ-
ληνική κοινωνία δεν είναι ακόμα έτοιμη 
να το παραγάγει».
Παράλληλα, ο πρώην ευρωβουλευτής 
αντιμετωπίζει κάποιες από τις κυβερνη-
τικές συνεργασίες με πρόσωπα από την 
κεντροαριστερά ως «βιοποριστική δρα-
στηριότητα», διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος 
δεν ψάχνει για ρόλους, και επισφραγί-
ζει την αποστασιοποίησή του από την 
ενεργό πολιτική λέγοντας ότι έχει επι-
στρέψει στην ενεργό δικηγορία και στην 
ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και δεν σκέ-
φτεται κάτι άλλο.

Μετά την όλη δικαστική διαδικασία, θα 
ήσασταν θετικός στο να εξεταστεί το εν-
δεχόμενο ελέγχων για να διαπιστωθεί 
η συμβατότητα των κομμάτων που συμ-
μετέχουν στις εκλογές με την εύρυθμη 
λειτουργία του πολιτεύματος;
Διαδικασία απαγόρευσης πολιτικών κομ-
μάτων με δικαστική απόφαση δεν προ-
βλέπεται στο ελληνικό Σύνταγμα, σε α-
ντίθεση π.χ. προς το γερμανικό και άλλα. 

Η πάγια άποψή μου για το θέμα, εκ-
φρασμένη σε ανύποπτο χρόνο (βλ. 

Κ. Χρυσόγονου, Συνταγματικό Δί-
καιο α΄ έκδ. 2003, β΄ έκδ. 2014, σ. 
268-269), είναι ότι η νομοθετική 
καθιέρωση τέτοιας διαδικασίας 
δεν συνάδει προς το άρθρο 29 
παρ. 1 του Συντάγματος. Το ζη-
τούμενο δεν είναι να αποκτήσει 

η δημοκρατία κηδεμόνα, δηλαδή 
ένα δικαστήριο που θα αποφασίζει 

ποια κόμματα είναι κατάλληλα να τε-
θούν στην κρίση του κυρίαρχου λαού 
και ποια όχι. Το ζητούμενο είναι ο λαός 
αυτός να αποκτήσει το στοιχειώδες πο-
λιτικό αισθητήριο, ώστε να μπορεί ο ίδιος 
με την ψήφο του να αποδοκιμάσει και 
να καταδικάσει στο πολιτικό περιθώριο 
εγκληματικές ιδεολογίες, όπως ο φασι-
σμός και ο ναζισμός. Και ο τρόπος να 
επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η επαρκής 
ενημέρωση, η οποία πρέπει να παρέ-

χεται από τη μέση εκπαίδευση, με την 
ενίσχυση του ρόλου και της ύλης του 
μαθήματος της πολιτειακής παιδείας ή 
αγωγής του πολίτη.

Σας ενοχλεί η καταγγελία των δύο 
άκρων που κάνουν η κυβέρνηση και 
άλλες πολιτικές δυνάμεις;
Γενικά πρέπει να αποφεύγεται η εξο-
μοίωση ανόμοιων μεταξύ τους καταστά-
σεων και φαινομένων και να πέσουν οι 
τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης απ’ 
όλες τις πλευρές. Η χώρα αντιμετωπί-
ζει τεράστια προβλήματα, τόσο σε βρα-
χυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθε-
σμο ορίζοντα. Χρειαζόμαστε ψύχραιμη 
συζήτηση για την αντιμετώπισή τους και 
όχι διχαστικές κραυγές.

Έχει λεχθεί επανειλημμένα ότι δεν δι-
κάζονται ιδεολογίες αλλά πράξεις. Μπο-
ρούν οι φορείς μιας ακραίας ιδεολο-
γίας να την εφαρμόσουν χωρίς βιαιό-
τητα στις πράξεις;
Πολλές φορές ανάμεσα στα λόγια και 
τις πράξεις των πολιτικών υπάρχει με-
γάλη απόσταση. Σε κάθε περίπτωση, το 
ποινικό δίκαιο σε ένα λειτουργικό συ-
νταγματικό κράτος αποσκοπεί παγίως 
στην τιμώρηση των πράξεων και όχι του 
φρονήματος.

Συμμερίζεστε την άποψη ότι τις πα-
ρελκόμενες ποινές σε απαξιωτικά ε-
γκλήματα πρέπει να ρυθμίζει η εκλο-
γική νομοθεσία; Δεν αποκτά πολιτικά 
φίλτρα μια δικαστική απόφαση;
Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να 
εξεταστεί με την απαιτούμενη σοβαρό-
τητα και ύστερα από διάλογο μεταξύ των 
κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ούτως ή 
άλλως, όμως, δεν έχει άμεσο αντίκρι-
σμα, αφού από τα άρθρα 51 παρ. 3 και 
55 παρ. 1 του Συντάγματος προκύπτει ότι 
η μη εκλογιμότητα οποιουδήποτε προ-
σώπου προϋποθέτει αμετάκλητη ποι-
νική καταδίκη και κάτι τέτοιο δεν πρό-
κειται να υπάρξει για τους πρόσφατα κα-
ταδικασθέντες πρωτοδίκως νεοναζιστές 
παρά μόνο ύστερα από την πάροδο αρ-
κετών ακόμη ετών.

Ο πολιτικός κυνισμός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως 
τον γνωρίσατε, είναι αρκετός για να κα-
ταστήσει βάσιμες τις καταγγελίες Κο-
ντονή για την υπόγεια εύνοια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στη Χρυσή Αυγή;
Δεν έχω αντιληφθεί τέτοια εύνοια, υ-
πόγεια ή υπέργεια, ούτε από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ ούτε από κανένα άλλο κόμμα 
προς τη Χρυσή Αυγή. Η πολιτική α-
πομόνωση της τελευταίας είναι εξάλ-
λου εμφανής και στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, όπου καμία από τις πολυά-
ριθμες κοινοβουλευτικές ομάδες δεν 
δέχτηκε να εντάξει τους νεοναζιστές 
στους κόλπους της.

Υπάρχει πολιτικός χώρος ανάμεσα στον 
ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής ή είναι 
υποχρεωτική η λειτουργική συνεργα-
σία των δύο χώρων;
Ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπεται ολοένα και πε-
ρισσότερο σε ένα κακέκτυπο του πα-
λιού αρχηγοκεντρικού ΠΑΣΟΚ της δε-
καετίας του 1980, ενώ το ΚΙΝΑΛ παρα-
μένει εγκλωβισμένο στις παθογένειες 
του παρελθόντος και σε ένα πολύ στενό 
εκλογικό ακροατήριο. Χρειάζεται κάτι 
νέο, καθ’ υπέρβαση των παραδοσια-
κών στερεοτύπων, αλλά η ελληνική 
κοινωνία δεν είναι ακόμα έτοιμη να 
το παραγάγει.

Εξετάζετε το ενδεχόμενο τα ανοίγματα 
Μητσοτάκη σε πρόσωπα από την κε-
ντροαριστερά να δημιουργήσουν ένα 
νέο πολιτικό τοπίο; Θα σας αφορούσε 
αυτό;
Ποτέ δεν αντιμετώπισα την πολιτική ως 
βιοποριστική δραστηριότητα, ώστε να 
ψάχνω για ρόλους. Ο λόγος της εισό-
δου μου σε αυτή για πρώτη φορά σε 
ηλικία 53 ετών, το 2014, ήταν ότι εκτί-
μησα πως θα μπορούσα να συμβάλω 
για μία πενταετία ως ευρωβουλευτής 
στην ανάδειξη των δεινών που υφίστατο 
η ελληνική κοινωνία και στην ενίσχυση 
των αισθημάτων αλληλεγγύης των Ευ-
ρωπαίων εταίρων απέναντί μας. Τώρα 
έχω επιστρέψει στην ενεργό δικηγορία 
και στην ακαδημαϊκή μου σταδιοδρομία 
και δεν σκέφτομαι κάτι άλλο.

Κώστας  
Χρυσόγονος,  

καθηγητής  
Συνταγματικού Δικαίου,  

πρ. ευρωβουλευτής  
του ΣΥΡΙΖA

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ
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ΤΟ ΝΈΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 
ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ. 
Ένα βιβλίο που αποδίδει τον δυναμικό, σύνθετο  
και απρόβλεπτο χαρακτήρα της πανδημίας.
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Είναι αυτονόητο πως υπάρ-
χουν µηχανισµοί πίεσης προς 
τις ΗΠΑ από οµογενειακές 
οργανώσεις, αλλά κανείς δεν 
µπορεί να λάβει δεσµεύσεις 
στην παρούσα χρονική συ-
γκυρία, εν µέσω εκλογών.

Τ
ην εκτίµηση ότι η Τουρ-
κία έχει µια στρατηγικά δι-
αβαθµισµένη σε περιφε-
ρειακό και παγκόσµιο ε-
πίπεδο πολιτική εµπλοκής 
κάνει µιλώντας στην F.S. o 

αναπληρωτής καθηγητής ∆ιεθνούς Α-
σφάλειας και Στρατηγικής στο Αµερι-
κανικό Πανεπιστήµιο των Εµιράτων, 
στο Ντουµπάι, δρ. Μάριος-Παναγιώ-
της Ευθυµιόπουλος.

Πόσο ισχυρός είναι σήµερα ο Ερντογάν;
O πρόεδρος Ερντογάν είναι πρόεδρος 
µιας µεγάλης από γεωγραφικής πλευ-
ράς χώρας περίπου 75 εκατοµµυρίων 
Τούρκων υπηκόων. Η Τουρκία αποτε-
λεί µια µη ευρωπαϊκή χώρα. Έχει βιοµη-
χανία της οποίας το κόστος παραγωγής 
ύλης και υλικών είναι φθηνό. Έτσι, απο-
τελεί για πολλές διεθνείς και ευρωπαϊ-
κές εταιρείες επενδυτικό πόλο. Η Τουρ-
κία επιδιώκει να έχει στρατιωτικό ρόλο, 
αναβαθµίζοντας τη στρατιωτική και τε-
χνολογική της ικανότητα, γεγονός που 
δεν είναι πρόσφατο. Έχει παράλληλα µια 
στρατηγικά διαβαθµισµένη σε περιφε-
ρειακό και παγκόσµιο επίπεδο πολιτική 
εµπλοκής, έχοντας έναν και µόνο στόχο: 
την απανταχού εµπλοκή και συµµετοχή. 
Συνεπώς, ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ι-
σχυρός. Ταυτοχρόνως, η πολιτική µεγα-
λοµανία συµπληρώνει το παζλ ψυχο-
σύνθεσης που κάνει τον πρόεδρο Ερ-
ντογάν να φαίνεται ισχυρός, αλλά και να 
εµπλέκεται σε περιοχές επικαλούµενος 
«ιστορικές αναδροµές στο παρελθόν».

Ποιος είναι ο τελικός στόχος του για 
την Ανατολική Μεσόγειο ειδικά και την 
Τουρκία γενικά;
Ο πρωταρχικός του στόχος ήταν και είναι 
ο έλεγχος της Μεσογείου. Σηµαντικός 
στόχος είναι µεταξύ άλλων να συµµε-
τέχει η Τουρκία στην ενεργειακή σκα-
κιέρα της περιοχής. Στρατηγικά, κατέ-
χοντας παρανόµως µέρος της βόρειας 
πλευράς της Κύπρου δηµιουργείται ένα 
µόνιµο πολιτικό «momentum» για την 
Τουρκία που «δικαιολογεί» την παρου-
σία της και δίνει έναυσµα και για άλλα 
θέµατα πλέον, όπως την παρουσία της 
στη Λιβύη αλλά και την αποκλειστική οι-
κονοµική ζώνη µεταξύ κρατών. Η Με-
σόγειος ήταν, είναι και θα είναι πάντα 
µια σηµαντική γεωστρατηγικά και γε-
ωγραφικά περιοχή και ακόµα περισσό-
τερο η Μέση Ανατολή. Και για την Τουρ-
κία, αλλά και για την Ελλάδα, όπως και 
για την Ευρώπη.

Ποια είναι τα διεθνή ερείσµατα της 
Τουρκίας και γιατί το Κατάρ έχει επι-

στο νέο στρατηγικό ισοζύγιο της περι-
οχής και παγκοσµίως, το οποίο µεταλ-
λάσσεται. Υπάρχει πολιτικός σεβασµός 
για την Τουρκία ως τώρα. Και υπάρχει 
ανάγκη για εµπορική και στρατιωτική 
συνεργασία. Αυτά είναι δεδοµένα τα 
οποία και οι δύο ηγέτες των ΗΠΑ γνω-
ρίζουν. Άρα η τακτική προσέγγισης µπο-
ρεί να αλλάξει. Αυτό που θα ανατρέψει 
πιθανώς τα δεδοµένα είναι µια ουσια-
στική διαµόρφωση µιας νέας πιθανής 
ενισχυµένης παρουσίας των ΗΠΑ σε 
µια νέα γεωστρατηγική και στρατιωτική 
ανακατανοµή, που συντελείται σταδι-
ακά, στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε 
κάποιες βαλκάνιες χώρες, που ίσως 
να ανατρέψει τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρ-
κίας στο εγγύς µέλλον.

Έχουν λάβει δεσµεύσεις οι οµογενει-
ακές οργανώσεις;
∆εν νοµίζω πως κανείς µπορεί να λάβει 
δεσµεύσεις στην παρούσα χρονική συ-
γκυρία, εν µέσω εκλογών. Είναι αυτονό-
ητο πως υπάρχουν µηχανισµοί πίεσης 
προς τις ΗΠΑ από οµογενειακές οργανώ-
σεις. Το χρονικό είναι θετικό µεταξύ των 
σχέσεων ΗΠΑ-Ελλάδας. Ωστόσο, αυτό 
δεν συνεπάγεται ακόµη πολλά. Χρειά-
ζεται διαχρονική στρατηγικού περιεχο-
µένου συνεργασία µε τις οµογενειακές 
οργανώσεις αλλά και κέντρα µελετών. 
Χρειάζεται να διαµορφωθούν στρατηγι-
κές συµµαχίες στην περιοχή και διεθνώς 
µε προτροπή της Ελλάδας.

Θα διατηρηθεί η πολιτική που σήµερα 
δείχνει να εκφράζει ο Ποµπέο απένα-
ντι στην Τουρκία, αν κερδίσει ο Τραµπ;

λέξει να τη στηρίζει;
Από την εποχή που ο πρόεδρος Οµπάµα 
πέρασε το πολιτικό µήνυµα ότι η Τουρ-
κία είναι πολύ σηµαντική για τον µου-
σουλµανικό κόσµο, κυρίως για τη στα-
θερότητα ή όχι της Κεντρικής Ασίας, η 
Τουρκία απλώς κάνει αυτά που άλλοι 
διεθνείς παράγοντες δεν ήθελαν να κά-
νουν σε µεγάλη κλίµακα. Έτσι σήµερα 
ασκεί πολιτική σε έκταση που αναζητά 
από µόνη της και επιδιώκει να συνδια-
χειρίζεται το πολιτικό κόστος, αλλά και 
κέρδος. Επιπλέον, η Τουρκία κάνει τις 
κινήσεις αυτές γιατί γνωρίζει πως η Ε-
νωµένη Ευρώπη δεν έχει ακόµα, δυ-
στυχώς, έναν λόγο και µία φωνή – α-
ποδεδειγµένα στην τελευταία σύνοδο 
της Ε.Ε. για το µέλλον της Τουρκίας µε 
την Ένωση.
Το Κατάρ στηρίζει την Τουρκία, καθώς 
η Τουρκία άδραξε την ευκαιρία του ε-
µπάργκο χωρών του Κόλπου. Εξασφά-
λισε την παρουσία της στον Αραβικό 
Κόλπο µε τετελεσµένα αποτελέσµατα: 
παρουσία στρατιωτική µε βάσεις, αλλά 
και µεγαλύτερο εµπορικό ισοζύγιο. Α-
νταποδοτικά, το Κατάρ στηρίζει την πο-
λιτική Ερντογάν και τις στρατιωτικές, 
βιοµηχανικές και επενδυτικές επιδι-
ώξεις και σχέδια.

Πόσο διαφορετικές είναι οι οπτικές των 
δύο υποψηφίων στις αµερικανικές ε-
κλογές απέναντι στην Τουρκία;
Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τον ρόλο και την 
πολιτική της Τουρκίας. Και µέχρι στιγµής 
µπορούν να ζήσουν µε αυτό. Γνωρίζουν 
ωστόσο και τις προκλήσεις που φέρνει 
ένας τέτοιος ρόλος. Υπάρχουν αλλαγές 

Νοµίζω πως θα υπάρξει ανακατανοµή 
στρατιωτικών δυνάµεων, άρα και πολιτι-
κού ισοζυγίου σχέσεων των ΗΠΑ µε την 
Τουρκία, οριοθετώντας Ελλάδα, Κύπρο, 
Βαλκάνια, αραβικές χώρες και τον πα-
ραδοσιακό σύµµαχο, το Ισραήλ, ως µια 
νέα, πιο ξεκάθαρη σχέση. Αυτό θα ανα-
τρέψει κάποια ισοζύγια. Απλώς κερδί-
ζεται ο χρόνος µέχρι την ανάδειξη νέου 
προέδρου των ΗΠΑ, που θα καθορίσει 
νέα πολιτική και τακτική.

Γιατί Γαλλία και Γερµανία διαφωνούν 
στη στάση τους απέναντι στην Τουρκία;
Η Γαλλία έχει ευρω-µεσογειακό ρόλο και 
η Γερµανία ανατολικοευρωπαϊκό ρόλο 
µετά το Brexit. Η Γαλλία έχει παραδο-
σιακές συµµαχίες στη ∆υτική Μεσόγειο, 
αλλά και µε την Ελλάδα, ως παραδοσιακό 
εταίρο. Η Γερµανία έχει στην Ανατολική 
Μεσόγειο την Τουρκία. Η Γερµανία έχει 
µοχλό πίεσης 1,5 εκατοµµύρια µετανά-
στες από την Τουρκία. Και εµπορικό ι-
σοζύγιο πολλών δισεκατοµµυρίων µε 
την Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο γιατί δια-
φωνούν. Ο µεγάλος χαµένος είναι η Ε.Ε.

Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να α-
ντέξει µια κλιµάκωση της έντασης µε 
την Τουρκία;
∆εν τίθεται θέµα αντοχής, αλλά απάντη-
σης. Αν θα απαντήσει η Ελλάδα; Ναι, 
πρέπει. Πώς; Πολιτικά πρώτα και διπλω-
µατικά. Οικονοµικά και εµπορικά, αλλά 
µε ουσιαστικά βήµατα. Τελικά στρατι-
ωτικά, αν αυτό χρειαστεί. Αν πρέπει η 
Ελλάδα να απαντήσει σε στρατιωτικές 
προκλήσεις; Το αµυντικό µας δόγµα είναι 
ανάλογο του πού πρέπει να έχουµε κόκ-
κινες γραµµές και βεβαίως σε όποια πα-
ραβίαση. ∆εν υπάρχει ανοχή σε προ-
κλήσεις που παραβιάζουν την ιστορική 
και πολιτική πραγµατικότητα – και προ-
σβάλλουν την πολιτική ηγεσία µας µε 
όποια µέσα διαθέτουν.

«Στις ΗΠΑ ως τώρα υπάρχει 
πολιτικός σεβασµός 

για την Τουρκία»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Μάριος 
Ευθυµιόπουλος, 
αν. καθηγητής 
∆ιεθνούς Ασφάλειας
και Στρατηγικής 
στο Αµερικανικό 
Πανεπιστήµιο στο Ντουµπάι
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Antonio Iturbe 
Η βιβλιοθηκάριος  

του Άουσβιτς

Η ιστορία της μικρότερης  
και πιο επικίνδυνης  

βιβλιοθήκης στον κόσμο.

Μεταφρασμένη λογοτεχνία

Stephen King
Το κοράκι

Το μετα-αποκαλυπτικό έπος  
του μετρ της λογοτεχνίας  

τρόμου.

Λογοτεχνία τρόμου

Robert T. Kiyosaki,  
Sharon L. Lechter

Πλούσιος μπαμπάς,  
φτωχός μπαμπάς

Ένα βιβλίο για όσους 
 θέλουν να έχουν τον έλεγχο  

των οικονομικών τους.

Προσωπική ανάπτυξη

Guillaume Μusso
Ένα διαμέρισμα 

στο Παρίσι

Μια παλέτα
μυστηρίου με φόντο
την ατμοσφαιρική 
πόλη του φωτός.

Αστυνομική λογοτεχνία

Συλλογικό 
Η ψυχολογία  

με απλά λόγια

Όλα όσα θέλεις να μάθεις για  
την ψυχολογία με απλή γλώσσα  

και έξυπνη εικονογράφηση.

Εκλαϊκευμένη επιστήμη

Gilles Kepel
Έξοδος από το χάος

Μια διεξοδική καταγραφή  
της πολιτικής ιστορίας  

στη Μέση Ανατολή.

Έρευνα - Μελέτη

Joe Girard 
Πώς να πουλάς οτιδήποτε  

στον οποιονδήποτε

Ένας θρύλος των πωλήσεων 
παρουσιάζει τεχνικές  

για να «κλείνετε»  
κάθε πώληση.

Επαγγελματική ανάπτυξη

Napoleon Hill
Σκέψου και πλούτισε

Ο σημαντικότερος  
οδηγός επιτυχίας  

που γράφτηκε ποτέ.

Προσωπική ανάπτυξη

Phil M. Jones 
Τι ακριβώς να πεις

Οι μαγικές λέξεις  
για να επηρεάζεις και  

να πείθεις τους άλλους.

Επαγγελματική ανάπτυξη

Ακαδημίας 42 & Σίνα, 106 72 Αθήνα, Τηλ: 210 3300104 
shop@klidarithmos.gr • www.klidarithmos.gr
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ανάλυση

Ο 
χαρακτηρισμός 
από την ελλη-
νική Δικαιο-
σύνη της Χρυ-
σής Αυγής ως ε-
γ κ λ η μ α τ ι κ ή ς 
οργάνωσης και 

οι βαριές ποινές σε ανώτατα στελέχη της 
προκάλεσαν θετικά έως εγκωμιαστικά 
σχόλια στην Ευρώπη για την ελληνική 
Δικαιοσύνη αλλά και για τις αντοχές του 
δημοκρατικού μας συστήματος.
Η ευρωπαϊκή εικόνα του Μητσοτάκη ε-
νισχύθηκε ακόμη περισσότερο, εφόσον 
αντιμετωπίζεται από τους περισσότερους 
ηγέτες ως ο ηγέτης που νίκησε εκλογικά 
τον λαϊκισμό της ριζοσπαστικής Αριστε-
ράς και συνέβαλε στην πολιτική, εκλο-
γική ισοπέδωση του λαϊκισμού της άκρας 
Δεξιάς, διευκολύνοντας έτσι τη Δικαιο-
σύνη στο έργο της.

εκπροσώπου Τύπου της Εναλλακτικής 
για τη Γερμανία, στην οποία δήλωνε με-
ταξύ των άλλων: «Όσο χειρότερα πηγαί-
νει για τη Γερμανία, τόσο καλύτερα για 
την Εναλλακτική για τη Γερμανία». Συ-
μπλήρωσε δε τη σκέψη του λέγοντας ότι 
ενδεχόμενη αύξηση των προσφύγων και 
των μεταναστών στη Γερμανία θα βοη-
θούσε το κόμμα του, για να καταλήξει: 
«Έτσι, η Εναλλακτική για τη Γερμανία 
θα πάει ακόμα καλύτερα. Σε κάθε περί-
πτωση, θα μπορούσαμε στη συνέχεια 
να τους σφάξουμε ή να τους βάλουμε σε 
θαλάμους αερίων ή ό,τι θέλεις, για μένα 
είναι το ίδιο».
Το ανώτατο στέλεχος της Εναλλακτικής 
για τη Γερμανία θεωρούσε ότι συνομι-
λούσε με μια οπαδό του κόμματος και 
θαυμάστριά του, η οποία όμως συνεργα-
ζόταν σε δημοσιογραφική έρευνα για τις 
μεθόδους και την ιδεολογία της γερμανι-
κής άκρας Δεξιάς.
Οι χρυσαυγίτικες απόψεις του τον οδή-
γησαν σε δημόσια συγνώμη και αναγκα-
στική παραίτηση από τη θέση του έμμι-
σθου στελέχους του κόμματος, φανέρω-
σαν όμως πώς ακριβώς σκέφτονται και 
οργανώνονται οι πιο ακραίοι της γερμα-
νικής άκρας Δεξιάς.
Οι απόψεις του Λουτ σε μια χώρα με το 
παρελθόν της Γερμανίας είναι πραγμα-
τικά ανατριχιαστικές και δικαιολογημένα 
προκάλεσαν ανησυχία στην κοινή γνώμη 
για τον τρόπο που σκέφτονται και δρουν 
πολλά στελέχη της Εναλλακτικής για τη 
Γερμανία.
Ο ενθουσιασμός πολλών γερμανικών 
ΜΜΕ για τον θρίαμβο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας επί της Χρυσής Αυγής ο-
φείλεται και στη δικαιολογημένη αγωνία 
για τις μεθόδους και τις στοχεύσεις της Ε-
ναλλακτικής για τη Γερμανία.

Κατάρρευση στην Αυστρία
Στις δημοτικές εκλογές που πραγματο-
ποιήθηκαν στη Βιέννη την Κυριακή 11 
Οκτωβρίου φάνηκε η αποδυνάμωση του 
Κόμματος της Ελευθερίας, που εκφράζει 
την αυστριακή άκρα Δεξιά.
Σε μια πόλη όπου κυριαρχούν παραδοσι-
ακά οι Σοσιαλδημοκράτες, η άκρα Δεξιά 

Τα θετικά σχόλια και ο ενθουσιασμός των 
Ευρωπαίων οφείλονται και στην πίεση 
που δέχονται τα τελευταία χρόνια από τη 
δική τους άκρα Δεξιά. Η ευρωπαϊκή άκρα 
Δεξιά, με εξαίρεση το κόμμα Jobbik στην 
Ουγγαρία, δεν έχει νεοναζιστικά χαρα-
κτηριστικά σαν τη Χρυσή Αυγή, γι’ αυτό 
άλλωστε οι κορυφαίοι της ευρωπαϊκής 
άκρας Δεξιάς, όπως η Λεπέν και ο Σαλ-
βίνι, δεν θέλησαν ποτέ να έχουν πολιτι-
κές σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή.
Η καταδίκη της, όμως, έχει τεράστια πο-
λιτική σημασία, γιατί απομονώνει τις φα-
σίζουσες συνιστώσες των ακροδεξιών 
κομμάτων, συμβάλλοντας έτσι στην πολι-
τική, δημοσκοπική υποχώρησή τους.

Φασίστες εναντίον 
ακροδεξιών
Η Εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία 
στις βουλευτικές εκλογές του 2017 εξα-

σφάλισε ένα ποσοστό της τάξης του 12,6% 
και αναδείχθηκε σε κόμμα αξιωματικής 
αντιπολίτευσης εξαιτίας της κυβερνητι-
κής συνεργασίας των Σοσιαλδημοκρα-
τών με τους Χριστιανοδημοκράτες, που 
ήρθαν πρώτοι, καταγράφει πλέον μονο-
ψήφια δημοσκοπικά ποσοστά.
Μία από τις αιτίες της πτώσης της είναι ο 
εμφύλιος που έχει ξεσπάσει μεταξύ «ρι-
ζοσπαστών» –ουσιαστικά νεοφασιστών ή 
ναζιστών– και της ακροδεξιάς πλειοψη-
φίας.
Στα τοπικά Κοινοβούλια του Σλέσβικ-
Χόλσταϊν και της Κάτω Σαξονίας η κοινο-
βουλευτική ομάδα της Εναλλακτικής για 
τη Γερμανία διασπάστηκε κι έτσι έχασε 
τη δυνατότητα να έχει τη δική της κοινο-
βουλευτική ομάδα.
Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η δημο-
σιοποίηση προσωπικής συνομιλίας του 
Κρίστιαν Λουτ, μέχρι πριν λίγους μήνες 

ΈΜΈΙΝΈ ΑΠΌ ΔΥΝΑΜΈΙΣ  
Η ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΡΑ ΔΈΞΙΑ

Σε φάση σημαντικής υποχώρησης σε Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Μονοψήφιο πλέον το 
δημοσκοπικό ποσοστό 
της Εναλλακτικής για τη 
Γερμανία.



www.freesunday.gr 1318.10.2020

ανάλυση

ήρθε δεύτερη στις δημοτικές εκλογές του 
2015 με το εντυπωσιακό ποσοστό 31%. Α-
ξιοποίησε τότε τα προβλήματα με τις προ-
σφυγικές-μεταναστευτικές ροές και τη 
δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης με τον 
κυβερνητικό συνασπισμό Σοσιαλδημο-
κρατικού Κόμματος και Λαϊκού Κόμμα-
τος. Την περασμένη Κυριακή το ποσοστό 
της άκρας Δεξιάς στις δημοτικές εκλογές 
της Βιέννης έπεσε στο 9%.
Το άστρο του νεαρού κεντροδεξιού κα-
γκελάριου Κουρτς, η εμπλοκή της ηγε-
σίας της άκρας Δεξιάς σε εντυπωσιακά 
σκάνδαλα με ερωτική και οικονομική δι-
άσταση αλλά και η διάσπαση του Κόμμα-
τος της Ελευθερίας συνέβαλαν στην κα-
τάρρευση του εκλογικού ποσοστού της 
αυστριακής άκρας Δεξιάς.
Πριν από μερικά χρόνια το Κόμμα της Ε-
λευθερίας εμφανιζόταν ως ισοδύναμος α-
ντίπαλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμ-
ματος και του Λαϊκού Κόμματος. Σήμερα 
το Λαϊκό Κόμμα του Κουρτς κινείται 
γύρω στο 40%, οι Σοσιαλδημοκράτες 
έχουν υποχωρήσει στο 20%, οι Πράσινοι 
κινούνται γύρω στο 15% και λίγο πιο κάτω 
βρίσκεται, σε εθνικό επίπεδο, το Κόμμα 
της Ελευθερίας.

Η αποτυχία του Σαλβίνι
Την Κυριακή 20 και τη Δευτέρα 21 Σε-
πτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν εκλο-
γές σε περιφέρειες της Ιταλίας. Στόχος 
του Σαλβίνι και της Λέγκας ήταν να πά-
ρουν τον έλεγχο της περιφέρειας της Το-
σκάνης, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες 
ελέγχεται από την κεντροαριστερά. Με 
αυτόν τον τρόπο ο Σαλβίνι θα περνούσε 
το μήνυμα ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ 
της θέλησης του λαού και της κυβέρνη-
σης Κόντε, που στηρίζεται στη συνεργα-
σία του κεντροαριστερού Δημοκρατικού 
Κόμματος και του Κινήματος Πέντε Α-
στέρων. Η συνεργασία μεταξύ κυβερνητι-
κών εταίρων με διαφορετικές απόψεις σε 
βασικά ζητήματα αποσκοπεί, μεταξύ των 
άλλων, στο να κρατηθούν ο Σαλβίνι και η 
Λέγκα μακριά από την εξουσία. Η επιχεί-
ρηση «Τοσκάνη», στην οποία τόσα είχε 
επενδύσει ο Σαλβίνι, απέτυχε, εφόσον ο 
υποψήφιος της κεντροαριστεράς επικρά-
τησε με σχετική άνεση.
Με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, 
η Λέγκα έχει πέσει από το 35% στο 25%, 
χάνοντας ψήφους προς ένα άλλο κόμμα 
με ακροδεξιές ρίζες, τα Αδέλφια της Ι-
ταλίας, που καταγράφουν ποσοστά της 
τάξης του 15%. Ένα από τα προβλήματα 
της ευρωπαϊκής άκρας Δεξιάς είναι οι 
προσωπικές στρατηγικές των «αστέρων» 
της και οι διασπαστικές τάσεις που εκδη-
λώνονται για διάφορους λόγους.
Ο Σαλβίνι διατηρεί σημαντικές δυνάμεις 

φιλότιμη προσπάθεια που έκανε, ενώ η 
Λέγκα βγήκε ζημιωμένη, επειδή τα με-
γαλύτερα προβλήματα στα νοσοκομεία 
παρατηρήθηκαν σε βόρειες περιφέρειες, 
όπου έχει τον έλεγχο της περιφερεια-
κής αυτοδιοίκησης, υπεύθυνης για το σύ-
στημα υγείας.
Η δοκιμασία του κορονοϊού κάνει τους 
πολίτες πιο προσεκτικούς και τον εντυ-
πωσιασμό του ακροδεξιού λαϊκισμού λι-
γότερο αποτελεσματικό.
Μεγάλη συμβολή στον περιορισμό της ε-
πιρροής της άκρας Δεξιάς είχε η αποφα-
σιστική στάση της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη στην κρίση στον Έβρο. Η προσπά-
θεια του Ερντογάν να εκβιάσει την Ε.Ε. 
αυξάνοντας τις προσφυγικές-μεταναστευ-
τικές ροές με τη μέθοδο του 2015-2016 α-
πέτυχε και η Ελλάδα αναδείχθηκε, όπως 
είπε η Φον ντερ Λάιεν, σε ασπίδα της Ευ-
ρώπης, ταυτόχρονα και σε ασπίδα της δη-
μοκρατίας.
Το 2015-2016 η πολιτική του «λιάζονται» 
που εφάρμοσε η κυβέρνηση Τσίπρα ο-
δήγησε στη μετακίνηση 1 εκατομμυ-
ρίου προσφύγων και μεταναστών από την 
Τουρκία σε Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία 
μέσω Ελλάδας, γεγονός που εκτίναξε τα 
ποσοστά της ευρωπαϊκής άκρας Δεξιάς. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εναλλακτική 
για τη Γερμανία, η οποία στις εκλογές του 
2013 εμφανίστηκε ως υπέρμαχος της α-
ποβολής της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, 
δεν κατάφερε να περάσει το όριο του 
5% που εξασφαλίζει την εκπροσώπηση 

με την προοπτική συνεργασίας με τα Α-
δέλφια της Ιταλίας αλλά και την κεντρο-
δεξιά Forza Italia του Σίλβιο Μπερλου-
σκόνι, απέτυχε όμως στην προσπάθειά 
του να αποσταθεροποιήσει την κυβέρ-
νηση Κόντε και να αναδειχθεί σε κυρί-
αρχο του παιχνιδιού.

Κρίση και προσφυγικό
Εκτός από τους λόγους που ανέφερα για 
τους οποίους περιορίζεται η δύναμη της 
ευρωπαϊκής άκρας Δεξιάς υπάρχει και 
μια γενικότερη αλλαγή στο πλαίσιο του 
δημόσιου βίου, η οποία δεν φαίνεται να 
την ευνοεί.
Η υγειονομική, οικονομική και κοινωνική 
κρίση που προκαλεί ο κορονοϊός ενισχύει 
τη συσπείρωση γύρω από τις κυβερνήσεις 
που κάνουν καλή ή αρκετά καλή δουλειά 
σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της παν-
δημίας και περιορίζει τη διάθεση των πο-
λιτών για ακροδεξιές περιπέτειες.
Αυτό είναι ιδιαίτερα φανερό στη Γερμα-
νία, η οποία έχει την καλύτερη βαθμο-
λογία μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών 
χωρών στην πολιτική που εφαρμόζει για 
να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, την 
οικονομία και την κοινωνία. Τα ποσοστά 
της Μέρκελ και των Χριστιανοδημοκρα-
τών ενισχύθηκαν σημαντικά, συμβάλλο-
ντας έτσι στη δημοσκοπική υποχώρηση 
της Εναλλακτικής για τη Γερμανία.
Στην Ιταλία, η οποία δοκιμάστηκε 
σκληρά στο πρώτο κύμα κορονοϊού, η 
κυβέρνηση Κόντε κέρδισε έδαφος με τη 

στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, ενώ το 
2017 έφτασε στο 12,6%, επενδύοντας κυ-
ρίως στα προβλήματα που προκάλεσαν οι 
προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές του 
2015-2016.
Η αποφασιστική στάση της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη, η οποία εξουδετέρωσε τον 
εκβιασμό του Ερντογάν, και στη συνέ-
χεια οι περιορισμοί που συνδέονται με 
την κρίση του κορονοϊού περιόρισαν δρα-
στικά τις ροές και αφαίρεσαν το πολιτικό 
οξυγόνο από την άκρα Δεξιά.

Απομυθοποίηση 
Brexit-Τραμπ
Η ευρωπαϊκή άκρα Δεξιά είχε ταυτιστεί 
σε σημαντικό βαθμό με το Brexit –που 
θεωρούσε ουσιαστικό βήμα για τη διά-
λυση της Ε.Ε.– και με την αντιευρωπαϊκή 
πολιτική του Τραμπ.
Το Brexit δεν έφερε την πολυδιαφημι-
σμένη παγκόσμια Βρετανία, αλλά ανέ-
δειξε, σε συνθήκες κορονοϊού, τα διαρ-
θρωτικά προβλήματα της οικονομίας της, 
την κόπωση του εθνικού συστήματος υ-
γείας και την αδυναμία της κυβέρνησης 
Τζόνσον να οργανώσει την αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση της πανδημίας. Η Βρε-
τανία του Brexit έχει τον χειρότερο συν-
δυασμό υγειονομικών και οικονομικών 
επιδόσεων την περίοδο του κορονοϊού. 
Το Brexit μετατράπηκε από όραμα για 
την ευρωπαϊκή άκρα Δεξιά σε σημαντικό 
παράγοντα απομυθοποίησής της.
Τα ίδια και χειρότερα με τον Τραμπ. Η α-
ντιευρωπαϊκή στρατηγική του και το αυ-
ταρχικό στιλ του έγιναν στην αρχή δεκτά 
με ενθουσιασμό από τους αντιευρωπαί-
ους της άκρας Δεξιάς. Με το πέρασμα 
του χρόνου έγινε φανερό ότι το «πρώτα 
η Αμερική», έτσι όπως εφαρμόστηκε, έ-
βλαψε τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα 
των ευρωπαϊκών κρατών και των ευρωπα-
ϊκών λαών. Η υποτιθέμενη ειδική σχέση 
Τζόνσον-Τραμπ που θα συνέβαλλε στην 
οικονομική «απογείωση» της Βρετανίας 
μετά το Brexit αποδείχθηκε αντιπαραγω-
γική και ανέδειξε τη βρετανική μοναξιά. 
Τζόνσον και Τραμπ φιλοδόξησαν να με-
τατραπούν σε παράγοντες διάλυσης της 
Ε.Ε., αλλά η δημοκρατική Ευρώπη απο-
δείχθηκε ανθεκτική. Ο Τραμπ αρχίζει 
να μοιάζει με πολιτικό παρελθόν, ενώ ο 
Τζόνσον είναι πιθανότερο να διαλύσει το 
Ηνωμένο Βασίλειο παρά την Ε.Ε. Το 58% 
των Σκωτσέζων δηλώνουν υπέρμαχοι της 
απόσχισης από το Ηνωμένο Βασίλειο για 
να παραμείνουν στην Ε.Ε. και παρόμοια 
δυναμική αναπτύσσεται για πρώτη φορά 
στη Βόρεια Ιρλανδία.
Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά επένδυσε στον 
Τζόνσον και στον Τραμπ και τώρα θα 
πληρώσει τον πολιτικό λογαριασμό.

Εκλογική υποχώρηση της άκρας Δεξιάς σε Αυστρία και 
Ιταλία.



ανακάλυψαν την «απαράδεκτη» πρόταση της κ. εισαγγε-
λέως. «Απαράδεκτη» διότι απλά δεν τους άρεσε. Είναι α-
φελές (επιεικώς) το να συζητήσουμε την ορθότητα της 
πρότασης εκτός δικαστηρίου ή εκτός επιστημονικής 
κοινότητας. Η επιστημονική και επαγγελματική κοινό-
τητα ασχολείται με αυτά καθημερινά, και μάλιστα για 
υποθέσεις μη προβεβλημένων πολιτών, όπου ο αγώ-
νας είναι πιο σκληρός (πιστέψτε το) και πιο ουσιαστι-
κός. Για τους χρυσαυγίτες ήταν δεδομένο ότι η έδρα θα 
ήταν ιδιαίτερα προσεκτική και τυπική. Για τον καθημε-
ρινό πολίτη, όμως, ανθρώπινα, ο δικαστής μπορεί να συ-
μπεριφερθεί «ρουτινιάρικα»(όλοι το κάνουμε στη δου-
λειά μας κάποια στιγμή) και το αποτέλεσμα να μην είναι 
καλό.
Η συγκέντρωση έξω από το εφετείο πριν από την από-
φαση για την ενοχή επιχειρούσε να «αντισταθεί» στην 
πρόταση της κ. εισαγγελέως, υποτιμώντας ταυτόχρονα 
τους εφέτες και επιχειρώντας να τους πιέσει. Ήταν φα-
νερό ότι η προσδοκία (ευχή;) ορισμένων εκ των συγκε-
ντρωμένων να υιοθετηθεί η πρόταση από τους δικα-
στές άνοιγε δρόμους αντιπολιτευτικής όξυνσης ενάντια 
στην «ακροδεξιά» κυβέρνηση της ΝΔ. Με υπονοού-
μενο το ότι η κυβέρνηση ελέγχει τη Δικαιοσύνη από-
λυτα. Αφελή παίγνια.
Είναι οξύμωρο να μαζεύονται έξω από το εφετείο «α-
ντιναζί» που φορούν μαύρα κράνη, αντιασφυξιογόνες 
μάσκες, κουβαλώντας στειλιάρια και ευρισκόμενοι σε 
παράταξη. Αντιναζί εντελώς όμοιοι με τους ναζί. Όσοι 
άλλοι βρέθηκαν δίπλα σε αυτούς και δεν είναι αθώοι» 
και «δεν έχουν ελαφρυντικά». Έτσι απλά.
Η μητέρα του νεκρού δικαιούται να φωνάζει «δεν είναι 
αθώοι». Ουδείς άλλος. Ο όποιος πήρε τη φράση και την 
έκανε κοινωνικοπολιτικό σύνθημα καπηλεύτηκε τον 
ανθρώπινο πόνο για πολιτικούς σκοπούς. Και όταν η 
ενοχή απαγγέλθηκε, διαψεύδοντας τις δήθεν ανησυ-
χίες των ευαίσθητων, το παραμύθι γύρισε σε «δεν έχουν 

Π
ροσωπική και επαγγελματική 
μου άποψη, ότι οι δίκες (πρέπει 
να) διεξάγονται όσο γίνεται μα-
κριά από την τρέχουσα δημο-
σιότητα, χωρίς παρεμβατικούς 
σχολιασμούς. Οι δίκες είναι δη-
μόσιες εκ του Συντάγματος, η 

αναπαραγωγή και ο σχολιασμός του περιεχομένου τους, 
όμως, στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης 
δεν μπορεί να γίνεται με μορφή τηλεοπτικού σίριαλ. Τα 
αποτελέσματά των δικών μπορούν να τύχουν σχολιασμού 
και οξείας κριτικής, από την επιστημονική κοινότητα ως 
προς την επάρκειά τους και από την κοινωνία ως προς τις 
συνέπειές τους και την επίδρασή τους στο γίγνεσθαι. Η 
υπερβολική δημοσιότητα στη διάρκεια οποιασδήποτε 
δίκης ουδέποτε είναι αθώα.
Αυτός που προκαλεί δημοσιότητα σε δίκη είτε αυτοδια-
φημίζεται, είτε επιχειρεί να επηρεάσει τους δικάζοντες, 
είτε επιχειρεί να «καθοδηγήσει» την κοινή γνώμη. Ει-
δικά για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, ο καθένας ας κρίνει 
αν και πόσο κάποιες από αυτές τις επιδιώξεις υπήρξαν ή 
επιτεύχθηκαν. Μπορείτε να ανακαλέσετε και όσα συνέ-
βησαν στη δίκη Τοπαλούδη, όπου, με δεδομένη την ομο-
λογία των δραστών ήδη από την προδικασία, οι αυτοπρο-
βολές και οι διαφημίσεις πήραν κι έδωσαν.
Είναι αδιάφορο το αν ο δικαστής μπορεί να επηρεαστεί 
απ’ όλα αυτά. Δεν μπορεί, διότι είναι εκπαιδευμένος προς 
τούτο. Ειδικά σε δίκες «ιστορικές», όπως αυτή της Χρυ-
σής Αυγής, είναι απίθανο να μη δώσει ο δικαστής τον κα-
λύτερό του εαυτό. Ξέρει ότι πρέπει να προφυλάξει την α-
κεραιότητα της διαδικασίας, άρα και τη δίκαιη δίκη των 
κατηγορουμένων, την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης, το ίδιο 
το πολίτευμα της χώρας. Το ότι όμως ο δικαστής δεν θα ε-
πηρεαστεί δεν αποτελεί δικαιολογία για όποιον επιχειρεί 
να τον χειραγωγήσει.
Στο τελικό στάδιο της δίκης της Χρυσής Αυγής κάποιοι 

ελαφρυντικά». Αναζητώντας τη «στραβή». Γιατί;
Να θυμηθούμε εάν και σε ποια καθεστώτα υπήρξαν 
λαϊκά δικαστήρια και να μην παραβλέψουμε ότι η συ-
νήθης κατάληξη της «λαϊκής» οργής είναι ο προπηλακι-
σμός και το λιντσάρισμα.
Ελαφρυντικά δεν έχει ούτε η αντιπροσωπεία της ΝΔ 
που υπέκυψε στον λαϊκισμό της αντιπολίτευσης και 
βρέθηκε έξω από το εφετείο. Δεν είχαν καμία δουλειά 
εκεί. Ούτε είναι κομψό το να διατυμπανίζει ότι «εξάρ-
θρωσε» τη Χρυσή Αυγή. Εμμέσως, πλην σαφώς, διεκ-
δικεί τα πρωτεία από τη Δικαιοσύνη και αποδέχεται το 
υπονοούμενο της αντιπολίτευσης ότι ελέγχει τη Δικαι-
οσύνη.
Ελαφρυντικά δεν υπάρχουν για κανέναν από τους πα-
ράγοντες της δίκης ο οποίος στα πάσης φύσεως μέσα 
μάς περιγράφει πόσο καλά κάνει τη δουλειά του και πώς 
θα πρέπει να δράσουν οι λοιποί παράγοντες της δίκης.
Ελαφρυντικά δεν υπάρχουν για κανέναν θεσμικό και 
πολιτειακό παράγοντα ο οποίος πανηγύρισε πριν τε-
λειώσει η δίκη. Για τον καθέναν από εμάς, η στιγμή της 
κατάφασης της ενοχής, λίγο πριν την απαγγελία ποινής, 
θα ήταν η πιο βαριά στιγμή. Οφείλουμε να την αναγνω-
ρίσουμε για κάθε, ανεξαιρέτως, κατηγορούμενο, διαφο-
ρετικά ακυρώνουμε τη δημοκρατία μας.
Ελαφρυντικά δεν έχει ούτε ο Σταύρος Κοντονής, ο ο-
ποίος κατήγγειλε τους νέους ποινικούς κώδικες ως ελα-
φρυντικούς της συγκεκριμένης δίκης. Στόχευσε στο κλά-
δεμα των «συντρόφων» του. Αν ήθελε να είναι αποτελε-
σματικός, θα είχε απλώς παραιτηθεί. Τότε.
Ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση, που έσπευσε έξω 
από το εφετείο, κινδυνεύει με έναν ισχυρό αυτοτραυ-
ματισμό στο μέλλον. Κορυφαίος υπουργός της έχει πα-
ραπεμφθεί σε δίκη. Η παρουσία του αρχηγού του ΣΥ-
ΡΙΖΑ έξω από το εφετείο για τους χρυσαυγίτες έχει νο-
μιμοποιήσει προκαταβολικά όποιον επιθυμεί να βρεθεί 
έξω από το δικαστήριο του υπουργού και να φωνάζει 
«δεν είναι αθώος». Τι θα πει τότε; Είναι πουθενά γραμ-
μένο ότι η «λαϊκή φωνή» πρέπει να εκφράζεται μόνο 
κατά των «ναζί» και όχι κατά των (φερομένων ως) επίορ-
κων υπουργών;
Η «απαράδεκτη» πρόταση της κ. εισαγγελέως ήταν, φυ-
σικά, σημαντικό συστατικό της αξιοπιστίας της δίκης. Η 
ενοχή απαγγέλθηκε με την αντίθετη άποψη πάνω στο 
τραπέζι. Με ανοιχτά χαρτιά και με τους προβληματι-
σμούς στην επιφάνεια. Η αντίθετη άποψη, όταν εκφράζε-
ται ελεύθερα, χωρίς τη φωνή του όχλου, συμβάλλει στην 
αξιοπιστία. Ο όχλος όχι.
Η καταδίκη θα ήταν πιο εκκωφαντική εάν δεν υπήρχε 
κανείς έξω από το δικαστήριο. Δεν είναι πανηγύρι, δεν 
είναι εκλογές. Και πάντα υπάρχει ο δεύτερος βαθμός κρί-
σης. Και ο τρίτος. Το «σύστημα» έχει δικλείδες ασφα-
λείας. Να το σεβόμαστε.
Την εξαλλοσύνη της χρεοκοπίας φάνηκε, μετά τις εκλο-
γές του 2019, να διαδέχεται κάποιος εξορθολογισμός συ-
μπεριφορών. Η δίκη των χρυσαυγιτών έδειξε ότι τα πι-
σωγυρίσματα είναι, ακόμη, εύκολα. Δεν αρκεί να μην 
κραυγάζει κανείς για να φέρεται θεσμικά. Το να φέρο-
νται όλοι, πολίτες και ταγοί, θεσμικά είναι η μόνη εγγύ-
ηση για ομαλότητα στο μέλλον. Το ότι σε όλους άρεσε 
το αποτέλεσμα της δίκης απλώς συγκαλύπτει, για σήμερα 
και μόνον, τις προβληματικές συμπεριφορές. Ο διάβολος, 
όμως, κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ας προβληματιστούμε.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Κάτω από τον πήχη,  
χωρίς ελαφρυντικά

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Όταν τελειώσει ο εφιάλτης 
της πανδηµίας, δεσµευόµα-
στε να επανέλθουµε καλύ-
τεροι και να παρέχουµε ξανά 
υψηλού επιπέδου κοινωνι-
κές και πολιτιστικές υπηρεσί-
ες στους συµπολίτες µας.

Τ
η βεβαιότητά του ότι µε την α-
νάπτυξη του πρώτου σκέλους 
της επένδυσης, κατασκευή του 
Ολοκληρωµένου Τουριστικού 
Συγκροτήµατος που θα έχει και 
καζίνο, αλλά και την ανάπτυξη 
ενός σύγχρονου παραλιακού 

µετώπου, ο δήµος Ελληνικού-Αργυρούπο-
λης θα αποκτήσει αρκετά έσοδα, ώστε να α-
ναπτυχθεί και το υπόλοιπο κοµµάτι της πόλης, 
εκφράζει στην F.S. o δήµαρχος Γιάννης Κων-
σταντάτος.

Συµπληρώσατε έξι χρόνια στη δηµαρχία. Τι 
ήταν αυτό που σας οδήγησε στη νίκη από τον 
πρώτο γύρο το 2019, ενώ το 2014 είχατε ε-
κλεγεί στον δεύτερο;
Η πολιτική λέει ότι το ταµείο για µια δηµοτική 
αρχή γίνεται πάντα στην κάλπη. Εκείνη τη στιγµή 
ο δηµότης καλείται να αποτιµήσει το έργο της 
δηµοτικής αρχής. Στην Αργυρούπολη το 73% 
αποτίµησε θετικά το έργο µας, ενώ στο Ελληνικό 
σχεδόν διπλασιάσαµε το ποσοστό που πήραµε 
από την προεκλογική περίοδο του 2014, µε 60%.
Στην τοπική αυτοδιοίκηση ένας κακός δήµαρ-
χος δύσκολα µπορεί να κοροϊδέψει τους δη-
µότες του, ώστε να τον εµπιστευτούν για δεύ-
τερη θητεία. Η ψήφος των δηµοτών µας ήταν 
µία ξεκάθαρη εντολή να συνεχίσουµε την α-
ναγέννηση της πόλης µας, αποτιµώντας θε-
τικά το έργο µας. Όµως δεν εφησυχάζουµε, 
µηδενίζουµε το κοντέρ, θέτουµε νέους στό-
χους και συνεχίζουµε µε αµείωτο ρυθµό την 
ανάπτυξη της πόλης µας.

Υπάρχει διαφορά στον τρόπο µε τον οποίο 
διαχειρίζεται την αυτοδιοίκηση η τωρινή 
κυβέρνηση σε σχέση µε την προηγούµενη;
Έχουµε πολύ καλή συνεργασία µε τη σηµε-
ρινή κυβέρνηση σε θέµατα τοπικής αυτοδιοί-
κησης (πρόγραµµα «Τρίτσης»), όπως είχαµε 
και µε την προηγούµενη σε διάφορα θέµατα. 
Το ζητούµενο όµως είναι στην αυτοδιοίκηση, η 
οποία έχει σηκώσει τεράστιο φορτίο στις πλάτες 
της, ειδικά τώρα µε τον κορονοϊό, να δοθούν 
τα εργαλεία προκειµένου να γίνουµε πιο ευέ-
λικτοι και να αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα 
των δηµοτών µας άµεσα και αποτελεσµατικά.

Έχετε χαρακτηρίσει ιστορική την επένδυση 
στο Ελληνικό. Είστε ικανοποιηµένος από τον 
τρόπο που προχωρά; Τι προσδοκάτε από τον 
νέο φορέα;
H επένδυση του Ελληνικού θα έπρεπε να έχει 
ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια. Οπότε, όχι, δεν 
είµαι ικανοποιηµένος, µε την έννοια ότι έχει κα-
θυστερήσει πάρα πολύ. Είµαι ευχαριστηµένος 
που προχωράει µε γοργούς ρυθµούς από τη 
σηµερινή κυβέρνηση, καθώς πριν από λίγες 
ηµέρες ορίστηκε και ο προσωρινός ανάδο-
χος για το καζίνο που θα κατασκευαστεί στον 
δήµο Ελληνικού.
Παράλληλα, ως πρόεδρος του φορέα διαχεί-

Τι ανταπόδοση περιµένετε για την τοπική κοι-
νωνία και όταν λέτε «τοπική κοινωνία» ανα-
φέρεστε µόνο στον δήµο σας;
Η επένδυση στο πρώην αεροδρόµιο του Ελ-
ληνικού θεωρείται καταλύτης για την οικονο-
µία και την ανάπτυξη όχι µόνο για τον δήµο 
µας και τη νότια Αθήνα αλλά για την ελληνική 
οικονοµία συνολικά.
Η ανάπτυξη σε βάθος 15ετίας θα φέρει νέες θέ-
σεις εργασίας και η τοπική οικονοµία θα τονω-
θεί. Παράλληλα, από την ανάπτυξη του πρώτου 
σκέλους της επένδυσης, κατασκευή του Ολο-
κληρωµένου Τουριστικού Συγκροτήµατος που 
θα έχει και καζίνο, αλλά και την ανάπτυξη ενός 
σύγχρονου παραλιακού µετώπου, ο δήµος µας 
θα αποκτήσει αρκετά έσοδα, ώστε να αναπτυ-
χθεί και το υπόλοιπο κοµµάτι της πόλης µας.
Όραµά µου είναι ο δήµος Ελληνικού-Αργυ-
ρούπολης, µε την προσθήκη των νέων συ-
νοικιών που θα δηµιουργηθούν από την ε-
πένδυση στο πρώην αεροδρόµιο του Ελλη-
νικού και στον µητροπολιτικό πόλο του Αγίου 
Κοσµά, να γίνει δήµος αναφοράς σύγχρονων 
τεχνολογιών αστικής διαχείρισης και πρότυπο 
βιώσιµης ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Τι επιπτώσεις έχει η συνολική αντιµετώπιση 
του κορονοϊού στην οικονοµία του δήµου σας;
Η πανδηµία έπληξε κυρίως δήµους που ανα-
πτύσσουν έντονη τουριστική δραστηριότητα. Ο 
δήµος Ελληνικού-Αργυρούπολης θα αποκτή-
σει τουρισµό εφόσον ολοκληρωθεί το έργο της 
επένδυσης στο Ελληνικό. ∆υστυχώς, λόγω της 
αδράνειας και της εγκατάλειψης του πρώην α-

ρισης της επένδυσης του Ελληνικού, καλού-
µαι µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. να δι-
αχειριστώ τα οφέλη, αλλά και τα προβλήµατα 
που ενδεχοµένως να προκύψουν στην περι-
οχή της νότιας Αττικής από τις εργασίες στο 
πρώην αεροδρόµιο.
Ο φορέας, όπως γνωρίζετε, συστάθηκε µε από-
φαση της ελληνικής πολιτείας το 2018, καθώς 
η λειτουργία του ήταν αναβλητική αίρεση για 
την επενδυτική διαδικασία του Ελληνικού, ενώ 
πριν από λίγο καιρό επιχορηγήθηκε µε 300.000 
ευρώ από την ελληνική πολιτεία προκειµένου 
να ξεκινήσει τις εργασίες του, αποδεικνύοντας 
τη βούληση της κυβέρνησης στη λειτουργία 
του συγκεκριµένου φορέα.
Ο φορέας είναι επιφορτισµένος µε την ορθή 
διαχείριση όλων των κοινόχρηστων χώρων 
που θα προκύψουν στα στάδια υλοποίησης 
του επενδυτικού σχεδίου στο πρώην αεροδρό-
µιο του Ελληνικού, στη µαρίνα του Ελληνικού 
και στο παραλιακό µέτωπο του Αγίου Κοσµά, 
και θα δίνονται σταδιακά προς κοινή χρήση.
Σύντοµα θα παρουσιάσουµε το επιχειρησι-
ακό πρόγραµµα του φορέα, καθώς και πρω-
τοβουλίες συνεργασίας και διαβούλευσης 
µε φορείς και δήµους της νότιας Αττικής α-
ναφορικά µε τη διάχυση νέων τεχνολογιών 
και διαχείρισης του σύγχρονου αστικού πε-
ριβάλλοντος που θα προκύψει από την επέν-
δυση στο Ελληνικό.
Παράλληλα, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα 
ξεκινήσουµε εκστρατεία ενηµέρωσης για τα 
οφέλη και τις επιπτώσεις της επένδυσης στο 
Ελληνικό στους πολίτες της Αττικής.

εροδροµίου στο Ελληνικό αλλά και του παρα-
λιακού µετώπου, τα οποία δεν βρίσκονται στην 
αρµοδιότητα του δήµου, δεν έχουµε τουρισµό, 
άρα δεν έχουµε πληγεί σε αυτό το κοµµάτι της 
οικονοµίας. Έχουµε όµως αρκετούς επισκέ-
πτες από όµορους δήµους, που µας επιλέγουν 
για τις πιστοποιηµένες παιδικές χαρές και τα 
οικογενειακά µας πάρκα, όπου µια οικογέ-
νεια µπορεί να απολαύσει µε ασφάλεια στιγ-
µές χαράς και ξεκούρασης.
Επίσης, στον δήµο µας είναι ιδιαίτερα αναπτυγ-
µένος ο κλάδος της εστίασης, µε πολλές και 
διαφορετικές γαστριµαργικές προτάσεις, µε 
συνέπεια, καθηµερινά και ιδίως τα Σαββατο-
κύριακα, η πόλη µας να δέχεται χιλιάδες επι-
σκέπτες απ’ όλη την Αθήνα. Συνεπώς η πόλη 
µας δέχεται «εσωτερικό τουρισµό», ο οποίος 
σιγά σιγά αρχίζει να ανακάµπτει, προσαρµοζό-
µενος στα νέα δεδοµένα του κορονοϊού.

Πόσο άλλαξε την ατζέντα σας η αντιµετώ-
πιση της πανδηµίας;
∆υστυχώς, λόγω της κατάστασης έχουµε χάσει 
το χαµόγελο και την κοινωνικότητά µας. Ως 
δήµος, µέσα στις προτεραιότητες που έχουµε 
θέσει είναι και ο πολιτισµός. Κάθε χρόνο δι-
οργανώνουµε δεκάδες πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις για µικρούς και µεγάλους. Όµως λόγω 
της πανδηµίας όλες οι εκδηλώσεις του δήµου 
έχουν µαταιωθεί.
Ιδιαίτερα οι ηλικιωµένοι έχουν χάσει τα ση-
µεία αναφοράς που είχαν, καθώς τα ΚΑΠΗ 
του δήµου είναι κλειστά. Οι παρέες έχουν δι-
αλυθεί και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν 
βάλει στην καθηµερινότητά τους τις εκδροµές, 
τους φίλους τους, τη χορωδία και πολλές άλλες 
δραστηριότητες, πλέον έχουν αποξενωθεί στα 
σπίτια τους. Φυσικά δεν τους έχουµε αφήσει 
µόνους, καθώς οι κοινωνικές µας υπηρεσίες 
βρίσκονται σε καθηµερινή επαφή µαζί τους.
Ο Έλληνας έχει µάθει να χαµογελάει και πλέον 
το χαµόγελο έχει χαθεί. Όταν τελειώσει αυτός 
ο εφιάλτης, δεσµευόµαστε να επανέλθουµε 
καλύτεροι και να ξεκινήσουµε ξανά να παρέ-
χουµε υψηλού επιπέδου κοινωνικές και πο-
λιτιστικές υπηρεσίες στους συµπολίτες µας.

«Με τα έσοδα 
από την επένδυση 

θα αναπτυχθεί όλη η πόλη»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Γιάννης 
Κωνσταντάτος, 

δήµαρχος Ελληνικού-
Αργυρούπολης
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Ό
ποιος έµπαινε στον επί-
σηµο ιστότοπο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, syriza.gr, στις 15 Ο-
κτωβρίου, έβλεπε πρώτο 
θέµα µια δήλωση του 
Αλέξη Τσίπρα, κάτι το 
οποίο είναι εύλογο για 
ένα κόµµα το οποίο έχει 

δοµηθεί γύρω από τον αρχηγό του.
Όµως η δήλωση που στις 15 Οκτωβρίου ήταν πρώτο 
θέµα είχε γίνει πριν από οκτώ ηµέρες και εξακο-
λουθούσε να είναι εκεί επί οκτώ ηµέρες. Ήταν η 
δήλωση που είχε κάνει ο κ. Τσίπρας στις 7 Οκτω-
βρίου, την ηµέρα δηλαδή που εξεδόθη η απόφαση 
στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Και αµέσως µετά ακολουθούσε η δεύτερη και η τρίτη 
είδηση, δύο δηλώσεις, του εκπροσώπου Τύπου του 
ΣΥΡΙΖΑ, Νάσου Ηλιόπουλου, για τον κοινωνικό 
χρυσαυγιτισµό, και του αναπληρωτή του Στέλιου 

Καλπάκη, από τις 14 Οκτωβρίου, και µετά, στην τρίτη 
σειρά, άλλες τρεις αναρτήσεις, οι δύο από τις οποίες 
αφορούσαν τη Χρυσή Αυγή, µία από τις οποίες ήταν 
η συνέντευξη του κ. Ηλιόπουλου στον ρ/σ «Στο Κόκ-
κινο» µία ηµέρα νωρίτερα και µία που αφορούσε τη 
δήλωση του Αντώνη Ρουπακιώτη για τη Χρυσή Αυγή 
που είχε γίνει τρεις ηµέρες νωρίτερα.
Για όσους παρακολουθούν τα πράγµατα στο κόµµα 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 
πρωί της 8ης Οκτωβρίου, της εποµένης από την α-
νακοίνωση της απόφασης, δείχνει να έχει εµπλακεί 
σε έναν διαρκή διάλογο µε τον πρώην υπουργό ∆ι-
καιοσύνης των κυβερνήσεων Τσίπρα, Σταύρο Κο-
ντονή, προσπαθώντας να διαψεύδει καθηµερινά την 
αναφορά του στην υπόγεια εύνοια που καταλόγιζε 
στις διατάξεις των νέων κωδίκων.
Στις 9 Οκτωβρίου ο κ. Τσίπρας είπε ότι τόσα χρόνια 
τούς ξέπλεναν και τώρα εµφανίζονται ως τιµητές.
Στις 11 Οκτωβρίου ο κ. Βούτσης ζητούσε τεκµηρί-

Οι υπερασπιστές του πρωτοσέλιδου 
της «Αυγής» δηµόσια 
περιορίστηκαν στον βουλευτή 
Γιώργο Τσίπρα, ξάδερφο του 
πρώην πρωθυπουργού, και στο 
µέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
Ζανέτ Τσίπρα, αδερφή του πρώην 
πρωθυπουργού.
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ωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ανοχή στη Χρυσή Αυγή.
Στις 12 Οκτωβρίου ο κ. Ηλιόπουλος εξέφραζε την 
ικανοποίησή του διότι με τον νέο ποινικό κώδικα 
ο δολοφόνος του Π. Φύσσα θα εκτίσει μεγαλύτερη 
ποινή και ο Αντώνης Ρουπακιώτης ισχυριζόταν ότι ο 
Αντώνης Σαμαράς τού απαγόρευσε να προχωρήσει 
ως υπουργός Δικαιοσύνης τον αντιρατσιστικό νόμο.
Στις 13 Οκτωβρίου η Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύν-
θου του ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούσε τον Σταύρο Κο-
ντονή, καταλογίζοντάς του ότι διαφοροποιήθηκε 
την ώρα της χαράς.
Στις 14 Οκτωβρίου ο κ. Ηλιόπουλος διαβεβαίωνε 
ότι καταρρέει το ψέμα της ΝΔ για τις ποινές της 
Χρυσής Αυγής.
Είναι προφανές ότι όσα είπε ο κ. Κοντονής έθιγαν 
προσωπικά τον πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσί-
πρα, ο οποίος δεν διαψεύστηκε ότι υπήρξε κοινω-
νός των ενστάσεων του επί της Δικαιοσύνης υπουρ-
γού του για το περιεχόμενο των κωδίκων.
Σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το οποίο προσπάθησε να 
απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι οι κώδικες δεν ευνο-
ούσαν τη Χρυσή Αυγή, βγάζοντας όμως τελείως από 
το κάδρο τον πρόεδρο του κόμματος, οι αναφορές 
του κ. Κοντονή στον οποίο δεν απαντήθηκαν.

Η ανεπιτυχής αντεπίθεση
Τη σύγχυση που δημιούργησε στις τάξεις του κόμ-
ματος η δήλωση Κοντονή και η απομάκρυνσή του 
από το κόμμα ενίσχυσε το κενό στο οποίο έπεσε η α-
ντεπίθεση στην οποία πέρασε η «Αυγή», δηλαδή το 
επίσημο κομματικό όργανο, το οποίο τρεις ημέρες 
αργότερα, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, δημοσίευσε 
στο πρωτοσέλιδό της φωτογραφίες των κ.κ. Μητσο-
τάκη και Σαμαρά με τον τίτλο «Δεν είναι αθώοι».
Η προσπάθεια να μπουν στο κάδρο των ευθυνών 
για την ανοχή στη Χρυσή Αυγή οι δύο τελευταίοι 
πρωθυπουργοί της ΝΔ προκάλεσε περισσότερες ε-
πιφυλάξεις παρά θετικά σχόλια. Στις πρώτες συμπε-
ριλήφθηκε και η ενόχληση που εξέφρασαν επιφανή 
στελέχη του χώρου, όπως οι καθηγητές Λιάκος και 
Χριστόπουλος, αλλά πολιτικά περισσότερο ενδια-
φέρον είχε ότι οι υπερασπιστές του δημοσιεύματος 
δημόσια περιορίστηκαν στον βουλευτή Γιώργο Τσί-
πρα, ξάδερφο του πρώην πρωθυπουργού, και στο 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ζανέτ Τσίπρα, α-
δερφή του πρώην πρωθυπουργού.
Μάλιστα, η κ. Τσίπρα χρησιμοποίησε την ίδια 
φράση, «υπάρχουν όρια», που είχε χρησιμοποιήσει 
για να αναφερθεί στην κριτική του Ευκλείδη Τσα-
καλώτου. Αυτή τη φορά το πολιτικό μπλοκ των υπο-
στηρικτών του προέδρου παρέμεινε σιωπηλό.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει σήμερα ο κ. Τσίπρας είναι ότι 
δεν υπάρχει αντίπαλος ο οποίος να τον αμφισβητεί 
μέσα στο κόμμα. Αυτό όμως του δημιουργεί αδυνα-
μία να καταφύγει στη γνωστή τακτική των διλημμά-
των, η οποία είχε αποδειχθεί γι’ αυτόν εξαιρετικά 
αποτελεσματική, όταν την είχε χρησιμοποιήσει κό-
ντρα στον Αλέκο Αλαβάνο το 2009 και στον Φώτη 
Κουβέλη έναν χρόνο αργότερα.

Κοιτώντας την Έφη
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο κ. Τσίπρας έχει την 

απόλυτη ευχέρεια των κινήσεων. Μετά την από-
φασή του για τη δημιουργία πειθαρχικού οργά-
νου στο κόμμα, η οποία δεν πέρασε, παρόμοια τύχη 
είχε και η πρότασή του για την αύξηση των χωρι-
κών υδάτων στα 12 μίλια «στην Ανατολική Μεσό-
γειο», η οποία απεσύρθη τόσο σιωπηλά όσο πομπω-
δώς ανακοινώθηκε, χωρίς καν να διευκρινιστούν τα 
κενά που εμφανώς είχε τόσο στη γεωγραφική πε-
ριγραφή της (στην Ανατολική Μεσόγειο) όσο και 
στη χρονική (υπό τις παρούσες συνθήκες) και στην 
πολιτική (χωρίς καμία αναφορά στο casus belli της 
Τουρκίας).
Παράλληλα, στελέχη του κόμματος δεν απέκλειαν 
στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτρο-
πής να ζητηθούν εξηγήσεις για τη διαδικασία δια-
γραφής Κοντονή, η οποία σε πολλούς θύμισε τις δι-
ατυπώσεις Παπανδρέου «έθεσε εαυτόν εκτός κόμ-
ματος».
Τη σύγχυση στο κόμμα και την πολιτική μοναξιά 
του Αλέξη Τσίπρα ήρθαν να επιβεβαιώσουν δύο 
ακόμη δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών: της 
MARC, που έδινε προβάδισμα 19,5 μονάδων στη 
ΝΔ, και της ALCO, που έδινε προβάδισμα 15 μονά-
δων στη ΝΔ.
Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι η ΝΔ διατηρεί τα 
εκλογικά ποσοστά της (γύρω στο 39%), ενώ ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ παραμένει καθηλωμένος στα μετεκλογικά πο-
σοστά στα οποία βρέθηκε στο τέλος του 2019 (γύρω 
στο 20%). Και μάλιστα σε δεύτερη συνεχή δημο-
σκόπηση της MARC το ποσοστό του είναι κάτω από 
το 20%, ενώ η υπεροχή του πρωθυπουργού έναντι 
του κ. Τσίπρα παραμένει αναλλοίωτη, αν δεν ενι-
σχύεται.
Παρ’ όλα αυτά, θέμα Τσίπρα στην ηγεσία του κόμ-
ματος δεν τίθεται από κανέναν, με τον κ. Τσακα-
λώτο να δηλώνει ότι ο Αλέξης έχει μέλλον μπροστά 
του, ακόμη κι αν χάσει τις επόμενες εκλογές.
Άλλωστε μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί σε δημοσκό-
πηση θέμα αλλαγής αρχηγού στον ΣΥΡΙΖΑ και οι 
μετρήσεις δημοφιλίας των κορυφαίων στελεχών 
του είναι περιορισμένες. Όμως κάποιες εταιρείες ε-
ξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο σε επόμενη δημο-
σκόπηση να θέσουν μια τέτοια ερώτηση, αν και δεν 
έχουν κατασταλάξει ακόμη ποιους θα μπορούσαν 
να βάλουν ως πιθανούς διαδόχους. Ο ίδιος ο κ. Τσα-
καλώτος έχει αυτοαποκλειστεί, λέγοντας ότι ο διά-

δοχος του κ. Τσίπρα θα είναι νεότερος από αυτόν, 
μια διατύπωση η οποία φέρεται να παραπέμπει 
στην Έφη Αχτσιόγλου.
Σύμφωνα με διαρροές από κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ, 
σε μια συζήτηση που λέγεται ότι έγινε παρουσία ευ-
ρωβουλευτών στις Βρυξέλλες ο κ. Τσακαλώτος είπε 
δημόσια «σε μια τέτοια περίπτωση, να προχωρήσει 
η Έφη».
Κάποιοι μάλιστα στον ΣΥΡΙΖΑ θεώρησαν την αντι-
κατάσταση του πρώην υπουργού Οικονομικών από 
την κ. Αχτσιόγλου στη θέση του τομεάρχη Οικονο-
μίας ως αναδρομικό σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα για ε-
κείνη τη διαρροή. «Της είπε να αντικαταστήσει τον 
Αλέξη κι εκείνος την έβαλε να αντικαταστήσει τον 
Ευκλείδη» λένε.
Όμως οι αναλυτές του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγουν στη δι-
απίστωση ότι το πρόβλημα δεν είναι ο Αλέξης Τσί-
πρας, αλλά το πολιτικό προϊόν που προωθεί στην 
κοινωνία, το οποίο υστερεί σε σχέση με τις προσ-
δοκίες της, και θέτουν το ερώτημα κατά πόσο η κ. 
Αχτσιόγλου ή οποιοσδήποτε άλλος θα μπορούσε 
να προωθήσει καλύτερα ένα προϊόν το οποίο δεν 
υπάρχει. Τα προγράμματα «Μένουμε Όρθιοι» τα 
έχουν ξεχάσει κι αυτοί που τα έγραψαν και «η κα-
ταστροφή που προβλέψαμε δεν ήρθε» λένε, ενώ ε-
πισημαίνουν ότι η υποστήριξη στις καταλήψεις έχει 
καταστήσει επιφυλακτικό απέναντί τους ένα με-
γάλο μέρος των μικροαστών, τους οποίους απομα-
κρύνουν, ενώ η μετωπική σύγκρουση με τον Μη-
τσοτάκη δεν δείχνει να επιδρά αρνητικά στην απο-
δοχή του πρωθυπουργού.
Κάποιοι μάλιστα δεν αποκλείουν ο Κοντονής να 
ήταν απλώς η αρχή του ξηλώματος ενός πουλόβερ 
το οποίο προστάτευε τον κ. Τσίπρα. Ο εκ Ζακύνθου 
πρώην βουλευτής δεν ήταν ο μόνος που υποχρεώ-
θηκε να υποταχθεί σε ένα σύστημα εξουσίας που 
επί Τσίπρα εκπορευόταν από το Μέγαρο Μαξίμου 
με ανθρώπους που στερούνταν κοινωνικής αποδο-
χής. Παράλληλα, παραμένει άγνωστο τι επίδραση 
θα έχει η αποδυνάμωση του Τσίπρα στην έρευνα 
για τις δραστηριότητες του κ. Παπαγγελόπουλου 
ως αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, αλλά και 
στις έρευνες για άλλες δραστηριότητες του κ. Νίκου 
Παππά, όταν ήταν υπουργός Επικρατείας.
«Αν ο Τσίπρας συνεχίσει σε αυτή την πορεία τα 
δύο επόμενα χρόνια, δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι 
αυτός ο αντίπαλος του Μητσοτάκη στις επόμενες ε-
κλογές» έλεγε γνωστός δημοσκόπος, ο οποίος όμως 
απέφευγε να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσο 
μπορεί να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα.

Κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων 
εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο 
σε επόμενη μέτρηση να θέσουν 
ένα ερώτημα για τους πιθανούς 
διαδόχους του Αλέξη Τσίπρα στην 
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
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Έ
να από τα κέρδη της ελληνι-
κής διπλωματίας σε ό,τι αφορά 
τη νεο-οθωμανική στρατηγική 
του Ερντογάν είναι ότι πέρασε, 
σε μεγάλο βαθμό, στις ευρωπαϊ-
κές πρωτεύουσες την άποψη ότι 
δεν πρόκειται για απλώς ελλη-

νοτουρκική αλλά κυρίως για ευρωτουρκική διένεξη. 
Το μέλλον της Ε.Ε. θα κριθεί και από τον τρόπο που 
θα απαντήσει στην πρόκληση του Τούρκου προέδρου. 
Προς το παρόν, ο Ερντογάν αναδεικνύει με τις επιλο-
γές του την πολιτικο-στρατιωτική αδυναμία της Ε.Ε.

Η οικονομία δεν λύνει το πρόβλημα
Κυρίαρχη είναι η άποψη στην Ε.Ε. ότι δεν χρειάζεται 
να μετεξελιχθεί σε πολιτικο-στρατιωτική ένωση, εφό-
σον έχει ένα σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα το 
οποίο της επιτρέπει να σπρώχνει τις εξελίξεις, σε διά-
φορα μέρη του κόσμου, στην κατεύθυνση που εξυπη-
ρετεί τα συμφέροντά της.
Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν ήμασταν ακόμη στην 
περίοδο της παγκόσμιας κυριαρχίας των ΗΠΑ και η 
Ε.Ε. έπαιζε έναν συμπληρωματικό πολιτικο-στρα-
τιωτικό ρόλο που θα της επέτρεπε να αξιοποιή-
σει τα οικονομικά της πλεονεκτήματα χωρίς 
να αναλάβει τις δεσμεύσεις μιας υπερδύ-
ναμης.
Ο κόσμος, όμως, έχει αλλάξει, οι 
ΗΠΑ δεν είναι πλέον κυρίαρχες 
σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ίδιος 
ο πρόεδρος Τραμπ προχώρησε 
στο ξήλωμα του διεθνούς συ-
στήματος πολυμερούς συνερ-
γασίας του οποίου ηγούνταν 
οι ΗΠΑ, η Κίνα απέκτησε 
κι αυτή χαρακτηριστικά υ-
περδύναμης, ο περιορισμός 
της αμερικανικής επιρροής 
και της στρατιωτικής παρου-
σίας ωθεί άλλους σημαντι-
κούς παίκτες στην κάλυψη 
του κενού που αφήνουν οι Α-
μερικανοί.
Η παγκόσμια κατάσταση είναι 
ρευστή και αρκετά επικίνδυνη, 
οι αναμετρήσεις δεν έχουν χαρα-
κτηριστικά κλασικού πολέμου αλλά 
υβριδικού, όπου η προπαγάνδα, η ψυ-
χολογική πίεση, οι προσφυγικές-μετανα-
στευτικές ροές παίζουν τεράστιο ρόλο. Όσοι 
εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορείς να φτά-
σεις τους πολιτικο-στρατιωτικούς σου στόχους μόνο 
με την άσκηση οικονομικής ισχύος, στη λογική του 
soft power, έχουν μείνει πολύ πίσω σε σχέση με την 
πραγματικότητα.

Η Γερμανία και οι φειδωλοί
Η κυρίαρχη άποψη ότι η πολιτικο-στρατιωτική ένωση 
της Ε.Ε. είναι μια επικίνδυνη πολυτέλεια οφείλεται 
κυρίως στη Γερμανία και στους λεγόμενους φειδω-
λούς, ισχυρότερος εκπρόσωπος των οποίων είναι η 
Ολλανδία.
Η Γερμανία έχει ένα δύσκολο μιλιταριστικό, ναζιστικό 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΟ-
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΑΚΡΙΒΑ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η προεδρία Μπάιντεν 
τελευταία ευκαιρία για 
τους Ευρωπαίους.

Ο Ερντογάν αξιοποιεί την 
πολιτικο-στρατιωτική αδυναμία  
της Ε.Ε.
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παρελθόν και γι’ αυτό αποφεύγει οτιδήποτε έχει 
σχέση με σοβαρή αύξηση των αμυντικών δαπανών και 
ανάληψη πρόσθετων πολιτικο-στρατιωτικών υποχρε-
ώσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δαπάνες για την 
Άμυνα αναλογούν μόλις στο 1,2% του ΑΕΠ, ενώ υπάρ-
χει δέσμευση στο ΝΑΤΟ για γρήγορη αύξησή τους 
τουλάχιστον στο 2% του ΑΕΠ.
Το δύσκολο ιστορικό παρελθόν της Γερμανίας συν-
δυάζεται με την οικονομική ισχύ και επιρροή για να 
οδηγήσει την πολιτική της τάξη στο συμπέρασμα ότι 
οι μεγάλες οικονομικές δυνατότητες της χώρας αρ-
κούν για την προώθηση των πολιτικο-στρατιωτικών 
της στόχων.
Ανάλογη είναι η προσέγγιση των λεγόμενων «φειδω-
λών», δηλαδή εξαιρετικά αναπτυγμένων χωρών της 
Ε.Ε., που θέλουν όσο το δυνατόν μικρότερη επιβά-
ρυνση σε σχέση με την Άμυνα αλλά και με τον ευρω-
παϊκό προϋπολογισμό. Με σύγχρονες και εξωστρε-
φείς οικονομίες, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία, 
η Δανία, η Σουηδία εκτιμούν ότι μπορεί να ελιχθούν 
και να πετύχουν τους στόχους τους στα πλαίσια της 
παγκοσμιοποίησης έχοντας ως βάση την Ε.Ε. και την 

ενιαία αγορά της και χωρίς να αναλαμβάνουν σο-
βαρές αμυντικές και οικονομικές υποχρεώ-

σεις.

Πούτιν και Ερντογάν
Η προσέγγιση της Γερμανίας και 

των φειδωλών οδηγεί, από στρα-
τηγική άποψη, την Ε.Ε. στο πε-
ριθώριο. Άλλα κράτη-μέλη δεν 
έχουν τις οικονομικές δυνα-
τότητες των περισσότερο α-
ναπτυγμένων κρατών-μελών 
της Ε.Ε., ενώ έχουν πολιτική 
και στρατιωτική επιρροή, η 
οποία όμως δεν συμπληρώ-
νεται από μια κοινή ευρωπα-
ϊκή προσπάθεια και γι’ αυτό 
αποδεικνύεται ανεπαρκής 
στα πλαίσια της νέας διεθνούς 
πραγματικότητας.

Η πολιτική και στρατιωτική α-
δυναμία της Ε.Ε. είναι τέτοια 

ώστε από το 2014-2015, οπότε η 
Ρωσία πρωταγωνίστησε στην από-

σχιση της ανατολικής Ουκρανίας και 
ενσωμάτωσε την Κριμαία, δεν υπάρχει 

σοβαρή στρατηγική ανάσχεσης του ρωσι-
κού επεκτατισμού σε κράτη και περιοχές που 

ήταν άλλοτε μέρος της Σοβιετικής Ένωσης.
Οι Βρυξέλλες παρακολουθούν με δέος τον Πούτιν 

και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προβάλλουν αλληλο-
συγκρουόμενα σενάρια για συνεννόηση ή ρήξη, ενώ η 
Ρωσία βρίσκεται σε φάση οικονομικής και γεωπολιτι-
κής συρρίκνωσης. Η οικονομία της Ρωσίας συγκρίνε-
ται, ως μέγεθος, με εκείνη της Ιταλίας και είναι πολύ 
μικρότερη της οικονομίας των «27». Παρ’ όλα αυτά, η 
αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει τη ρωσική ηγε-
σία και οι παρεμβάσεις/επεμβάσεις που επιχειρεί κά-
νουν την πρώην σοβιετική υπερδύναμη να μοιάζει με 
πανίσχυρο διεθνή παίκτη σε σχέση με την πολιτικά 
και στρατιωτικά αδύναμη Ε.Ε.
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Είναι τέτοια η διεθνοπολιτική περιθωριοποίηση της 
Ε.Ε. ώστε τελευταία επιχειρεί να καλύψει κενά που α-
φήνει η αμερικανική αποχώρηση και η Τουρκία του 
Ερντογάν.
Από τη Λιβύη μέχρι τη Συρία και το Ιράκ και από την 
Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα ο Ερ-
ντογάν ακολουθεί μια νεο-οθωμανική στρατηγική 
που αποσκοπεί στην κάλυψη γεωπολιτικών κενών με 
τρόπο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Τουρ-
κίας.
Αποδεικνύεται στην πράξη ότι η Ε.Ε. δεν είναι σε 
θέση από πολιτικο-στρατιωτική άποψη να βάλει στη 
θέση του τον Ερντογάν. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 
έναν παίκτη δεύτερης παγκόσμιας κατηγορίας, όπως 
είναι ο Πούτιν, και παρακολουθεί αμήχανη και την ε-
νεργοποίηση του Ερντογάν στην τρίτη παγκόσμια κα-
τηγορία.
Λόγω της πολιτικο-στρατιωτικής αδυναμίας της Ε.Ε. 
η αντιμετώπιση του Ερντογάν περιορίζεται στις εν-
δεχόμενες οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες όμως 
είναι δύσκολο να αποφασιστούν και δυσκολότερο 
να εφαρμοστούν αν δεν είναι ενταγμένες σε ένα συ-
γκεκριμένο πολιτικο-στρατιωτικό πλαίσιο. Οι Γερ-
μανοί, οι λεγόμενοι «φειδωλοί», ακόμη και οι Ισπα-
νοί, βλέπουν τις κυρώσεις σαν χαμένες οικονομικές 
ευκαιρίες και γι’ αυτό διστάζουν να πουν το μεγάλο 
«ναι». Νομίζουν ότι με τη μέθοδο που ακολουθούν 
θα βγουν οικονομικά κερδισμένοι, αλλά η πολιτικο-
στρατιωτική αδυναμία δημιουργεί τις προϋποθέ-
σεις για νέους λογαριασμούς που αναπόφευκτα θα 
πληρώσουν τα ευρωπαϊκά κράτη και κυρίως οι λαοί. 
Σχεδόν όλη η ευρωπαϊκή περιφέρεια είναι αποστα-
θεροποιημένη με πρωτοβουλία της Ρωσίας ή της 
Τουρκίας, οι οποίες αναπτύσσουν μια… δημιουρ-
γική αντιπαλότητα σε περιοχές στρατηγικής σημα-
σίας από τη Λιβύη και τη Συρία μέχρι το Ναγκόρνο 
Καραμπάχ. Εμφανίζονται ως αντίπαλοι, αλλά τελικά 
συνεννοούνται για το μοίρασμα της επιρροής, αξιο-
ποιώντας την αμερικανική απόσυρση και την ευρω-
παϊκή αδυναμία.

Από τον Τραμπ στον Μπάιντεν
Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Μπάι-
ντεν έχει ένα άνετο δημοσκοπικό προβάδισμα έναντι 
του Τραμπ και θα επικρατήσει στις προεδρικές εκλο-
γές της 3ης Νοεμβρίου. Εκτός συγκλονιστικού απροό-
πτου, ο Δημοκρατικός προεδρικός υποψήφιος θα ανα-
λάβει στις 20 Ιανουαρίου 2021 τη διακυβέρνηση της ι-
σχυρότερης χώρας του κόσμου.
Το πέρασμα από τον Τραμπ στον Μπάιντεν είναι μια 
μεγάλη ευκαιρία για την Ε.Ε. να επανέλθει στο προ-
σκήνιο της παγκόσμιας στρατηγικής στην πολιτικο-
στρατιωτική διάστασή της.
Ο Τραμπ είναι σταθερά κατά της ευρωπαϊκής ολοκλή-
ρωσης, υπέρ της υποβάθμισης της συνεργασίας ΗΠΑ-
Ε.Ε. και ευρωπαϊκών κρατών, υπέρ του Brexit, υπέρ 
του περιορισμού της διεθνούς συνεργασίας για την α-
ποτροπή της κλιματικής αλλαγής, της αντιμετώπισης 
του κορονοϊού, της εγκατάλειψης από το Ιράν των πυ-
ρηνικών φιλοδοξιών του. Είναι επίσης κατά της Κίνας, 
την οποία αντιμετωπίζει ως αντίπαλη δύναμη, ταυτό-
χρονα όμως έχει ανοίξει μέτωπο και με την Ε.Ε.
Με δεύτερη τετραετία Τραμπ δεν θα υπάρξει δυνατό-

τητα συνεννόησης της Ε.Ε. των «27» με τις ΗΠΑ. Με τον 
Μπάιντεν δεν λύνονται αυτόματα τα προβλήματα, προ-
σφέρονται όμως ευκαιρίες στην Ε.Ε. να αλλάξει στρατη-
γική για να διεκδικήσει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.

Τι πρέπει να γίνει
Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου πήρα μέρος σε μία εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση στα πλαίσια του Ευ-
ρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) για το μέλλον της 
Ευρώπης. Ένα από τα θέματα που αναλύσαμε ήταν η 
σχέση της με την Κίνα και αυτό μου έδωσε την ευκαι-
ρία να συνοψίσω την πρότασή μου για πολιτική-στρα-
τιωτική αναβάθμιση της Ε.Ε., όταν με το καλό αναλά-
βει την προεδρία ο Μπάιντεν.
Υποστήριξα ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε 
είναι να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας και τη συνερ-
γασία μας με τις ΗΠΑ. Η Κίνα αναδείχθηκε και μέσα 
από την αποτελεσματική αντιμετώπιση του Covid-19 
ως η νέα υπερδύναμη και είναι φανερό ότι μόνο μια 
κοινή προσπάθεια ΗΠΑ-Ε.Ε. μπορεί να περιορίσει τη 
δυναμική και τις φιλοδοξίες της.
Υπογράμμισα ότι δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση 
στη συνεργασία με τις ΗΠΑ αν δεν αυξηθούν οι αμυ-
ντικές δαπάνες των ευρωπαϊκών κρατών και δεν ενι-
σχυθούν το ΝΑΤΟ και η κοινή ευρωπαϊκή Άμυνα.
Επί προεδρίας Ομπάμα οι ΗΠΑ ξεκίνησαν, σε στρατη-

γικό επίπεδο, μια στροφή προς την Άπω Ανατολή, εφό-
σον η Κίνα αναδείχθηκε στον βασικό στρατηγικό αντα-
γωνιστή τους και γενικότερα η Ανατολή ενίσχυσε το ει-
δικό βάρος της, ιδιαίτερα στην οικονομία, σε σχέση με 
τη Δύση. Η στροφή του Ομπάμα συνεχίστηκε με βά-
ναυσο τρόπο από τον Τραμπ, ο οποίος υποβάθμισε τις 
σχέσεις ΗΠΑ-Ε.Ε. και περιόρισε και την παρουσία των 
αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.
Ομπάμα και Τραμπ, όσο διαφορετικοί κι αν είναι, επι-
σήμαναν σωστά ότι αν οι ευρωπαϊκές χώρες θέλουν τη 
συνέχιση της εντυπωσιακής στρατιωτικής παρουσίας 
στην Ευρώπη θα πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές 
τους δαπάνες, γιατί δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν 
οι Αμερικανοί φορολογούμενοι για την ευρωπαϊκή α-
σφάλεια και να αποφεύγουν οι Ευρωπαίοι τις δικές 
τους οικονομικές υποχρεώσεις.
Χώρες όπως η Γερμανία και οι λεγόμενοι «φειδωλοί» 
θα πρέπει να αυξήσουν θεαματικά τις αμυντικές τους 
δαπάνες, αν πραγματικά ενδιαφέρονται για ισχυρή 
παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τη στρατηγική του Πούτιν, και ισχυρή παρου-
σία των ΗΠΑ στην Άπω Ανατολή, για να ελεγχθεί, στο 
μέτρο του δυνατού, η στρατηγική της Κίνας.
Επέμεινα επίσης ότι αν θέλει η Ε.Ε. να παίξει στην 
πρώτη παγκόσμια κατηγορία της πολιτικής και στρα-
τιωτικής επιρροής θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί 
να βάλει στη θέση τους διεθνείς παίκτες δεύτερης και 
τρίτης κατηγορίας, όπως είναι η Ρωσία του Πούτιν και 
η Τουρκία του Ερντογάν. Από τη στιγμή που η Ε.Ε. 
εμφανίζεται πολιτικά και στρατιωτικά αδύναμη έναντι 
του Ερντογάν, αποκλείεται να την πάρουν στα σοβαρά 
οι Κινέζοι, που ενισχύουν με εντυπωσιακό τρόπο τη 
θέση τους σε όλους τους τομείς.
Φθηνές και πρόχειρες λύσεις δεν υπάρχουν στον σύγ-
χρονο κόσμο, που είναι ανταγωνιστικός, ασταθής και 
σε περιπτώσεις επικίνδυνος. Η θεωρία σύμφωνα με 
την οποία αρκεί η οικονομική επιρροή της Ε.Ε. και 
συγκεκριμένων κρατών-μελών για να επιτευχθεί ι-
σορροπία δυνάμεων σε πολιτικό και στρατιωτικό ε-
πίπεδο δεν έχει σχέση με τη σύγχρονη πραγματικό-
τητα. Είναι ένα λάθος στρατηγικής σημασίας με τερά-
στιο κόστος ακόμα και για την οικονομία, στο όνομα 
της οποίας γίνεται.

Η αναβάθμιση των σχέσεων με τις 
ΗΠΑ, σε περίπτωση επικράτησης 
των Δημοκρατικών, περνάει 
υποχρεωτικά από την αύξηση 
των αμυντικών δαπανών και την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής Άμυνας.



Μ
ια τελευταία ευκαιρία για 
να ρυθμίσουν τις οφειλές 
τους ώστε να αποφευχθούν 
οι πλειστηριασμοί έχουν 
νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις με τον πτωχευτικό κώ-

δικα που κατατέθηκε στη Βουλή. Το νέο πλαίσιο θα 
τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021 με στόχο 
την ολιστική αντιμετώπιση των χρεών των ιδιωτών 
και των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, το Δημό-
σιο, ασφαλιστικά ταμεία, ιδιώτες κ.λπ.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με τον νέο 
κώδικα «αναμορφώνεται εκ βάθρων το πλαίσιο αντιμε-
τώπισης της οικονομικής αδυναμίας, συλλογικής ικανο-
ποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε 
προσώπου, φυσικού ή νομικού, το οποίο αναλαμβάνει 
οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η δρα-
στηριότητα αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι».
Ο πραγματικός, όμως, στόχος της κυβέρνησης είναι 
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, 
που μόνο στο τέλος του 2018 (επί ΣΥΡΙΖΑ) ξεπέρασε 
το ποσό των 190 δισ. ευρώ, τη στιγμή που το ελληνικό 
ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο τέλος του 2017 στα 177,28 δισ. 
ευρώ.

Επιφυλάξεις από τις τράπεζες
Από την εφαρμογή του πτωχευτικού κώδικα θα κριθεί 
σε μεγάλο βαθμό και η προσπάθεια μείωσης των κόκκι-
νων δανείων. Ωστόσο, οι τράπεζες διατηρούν τις επιφυ-
λάξεις τους, όπως προκύπτει και από τις τοποθετήσεις 
των διοικήσεών τους στο 3ο Athens Investment Forum.
«Ο νόμος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η ε-

μπειρία δείχνει ότι πάσχουμε στην υλοποίηση» σημεί-
ωσε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνι-
κής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, επισημαίνοντας τις 
δυσκολίες που θα δημιουργηθούν τόσο λόγω των κα-
θυστερήσεων που υπάρχουν στο σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης όσο και λόγω των καθυστερήσεων που 
μπορεί να υπάρξουν από την εξειδίκευση κρίσιμων δι-
αδικασιών από την πλευρά του Δημοσίου. Σημειώνεται 
ότι ο νόμος αφήνει ανοιχτά σε υπουργικές αποφάσεις 
θέματα όπως ο αλγόριθμος βάσει του οποίου θα ρυθμί-
ζονται οι οφειλές μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, 
αλλά και ο φορέας ακινήτων που θα δημιουργηθεί και 
ο οποίος θα αναλαμβάνει τις κατοικίες των ευάλωτων 
νοικοκυριών. «Έχουμε 90 μέρες να καθορίσουμε τον 
αλγόριθμο και πρέπει να το κάνουμε έγκαιρα, προκει-
μένου να αποφύγουμε φαινόμενα όπως αυτά που πα-
ρατηρήθηκαν με τον νόμο Κατσέλη, που όριζε 6 μήνες 

Η οικονομική κρίση είχε ως 
αποτέλεσμα τη συσσώρευση ενός 
ιδιαίτερα υψηλού ιδιωτικού χρέους 
στην Ελλάδα.

για την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων, αλλά τε-
λικά μας πήρε 6 χρόνια» επισήμανε χαρακτηριστικά ο 
κ. Μυλωνάς.
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha 
Bank, Βασίλης Ψάλτης, τόνισε την ανάγκη «το νέο πτω-
χευτικό πλαίσιο να είναι λειτουργικό και να μην ενθαρ-
ρύνει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές».
«Έχουμε διατυπώσει τις ανησυχίες μας σε ό,τι αφορά 
τις ρυθμίσεις που προβλέπει ο νόμος για τα φυσικά 
πρόσωπα και ελπίζουμε στην υλοποίηση να πάνε 
όλα καλά» σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της 
Eurobank, Φωκίων Καραβίας, ενώ ο διευθύνων σύμ-
βουλος της τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, 
συμφώνησε ότι «υπάρχουν πτυχές που θα μπορού-
σαμε να τις δούμε με άλλο μάτι, αλλά είμαστε εδώ για 
να στηρίξουμε τη σωστή εφαρμογή του».
Πάντως, στην αγορά υπάρχει έκδηλη ανησυχία για την 
αποτελεσματικότητα του νέου πλαισίου, ενώ προειδο-
ποιούν για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να ενταχθούν 
σε αυτό πολύ περισσότεροι απ’ ό,τι αναμένεται, δεδο-
μένου ότι η οικονομική κρίση που πυροδότησε ο κο-
ρονοϊός συνεχίζει να πλήττει επιχειρήσεις και νοικο-
κυριά, με αποτέλεσμα αρκετοί να μην μπορούν να α-
ντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Το ιδιωτικό χρέος
Η πολυετής οικονομική κρίση στην Ελλάδα είχε ως 
αποτέλεσμα τη συσσώρευση και διόγκωση ενός ιδι-
αίτερα υψηλού ιδιωτικού χρέους, οξύνοντας ένα πρό-
βλημα με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές δια-
στάσεις.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελ-
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λάδος, της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ, το συνολικό χρέος του 
ιδιωτικού τομέα –ιδιώτες και επιχειρήσεις– ανέρχεται 
στα 234 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 91,7 δισ. ευρώ ή πο-
σοστό 39,3% αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια που α-
νήκουν στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, 105,6 
δισ. ευρώ ή ποσοστό 45,2% αφορά οφειλές προς τη 
φορολογική αρχή και 36,3 δισ. ευρώ ή ποσοστό 15,5% 
αφορά οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι επιχει-
ρήσεις καταλαμβάνουν περίπου τα 2/3 του χρέους, ενώ 
το υπόλοιπο 1/3 αφορά ιδιώτες.

Απαλλαγή από τα χρέη εντός τριετίας
Κρίσιμο ρόλο στον νέο πτωχευτικό κώδικα-πλαίσιο α-
ποκτά η δυνατότητα όλων των φυσικών προσώπων να α-
παλλαγούν από χρέη εντός τριετίας από την κήρυξη της 
πτώχευσης, εκτός αν ελέγχονται για δόλιες ενέργειες ή 
αρνούνται να συνεργαστούν με τα όργανα της πτώχευ-
σης. Μάλιστα, στην περίπτωση που τα φυσικά πρόσωπα 
που πτωχεύουν εισφέρουν στην πτωχευτική περιουσία 
στοιχεία σημαντικής αξίας, όπως λ.χ. την κύρια κατοι-
κία τους, η απαλλαγή επέρχεται ταχύτερα, μετά την πά-
ροδο ενός έτους από την κήρυξη της πτώχευσης. Με τον 
τρόπο αυτόν ο νόμος ανταποκρίνεται στην υπόδειξη της 
οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα 
για την εφαρμογή των διατάξεων περί απαλλαγής από 
τα χρέη στους καταναλωτές το συντομότερο δυνατόν.

Πρόληψη αφερεγγυότητας
Το νέο πλαίσιο ενσωματώνει όλες τις διαδικασίες που 
αποσκοπούν είτε στην πρόληψη και αποφυγή της αφε-
ρεγγυότητας είτε στην αντιμετώπισή της. Τα βασικά χα-
ρακτηριστικά του είναι η απλοποίηση των διαδικασιών 
για την επιτάχυνσή τους και η αξιοποίηση της ψηφιο-
ποίησης με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου φε-
ρεγγυότητας που δεν αποτυπώνει μόνο κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, χρησιμεύοντας ως τόπος δημοσιοποίησης 
των σχετικών αποφάσεων, αλλά λειτουργεί και ως μέσο 
επικοινωνίας των οργάνων της πτώχευσης με τα εμπλε-
κόμενα μέρη, αλλά και των πιστωτών για την λήψη απο-
φάσεων ως συνέλευσης. Οι πλειστηριασμοί γίνονται ε-
πίσης ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας e-auction 
για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας 
και δημοσιότητας.

Εξωδικαστικός μηχανισμός
Το νέο πλαίσιο αποβλέπει στην ταχύτερη δυνατή επι-
στροφή παραγωγικών μέσων σε παραγωγικές χρήσεις. 
Στοχεύει στην ταχύτερη ανάκτηση απαιτήσεων από 
τους πιστωτές μέσω της εκποίησης της πτωχευτικής πε-
ριουσίας σε αγοραίες αξίες, όπως αυτές αποκαλύπτονται 
από τον πλειστηριασμό.
Ως πρώτο ανάχωμα στη διαμόρφωση συνθηκών υπερ-
χρέωσης και αδυναμίας εξυπηρέτησης οφειλών προ-
βλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης οφειλετών σε εργα-
λεία έγκαιρης προειδοποίησης, όπως π.χ. σε ηλεκτρο-
νικό μηχανισμό προειδοποίησης και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες από ειδικά κέντρα και φορείς.
Επίσης, βασική επιδίωξη είναι η διατήρηση των βιώσι-
μων επιχειρήσεων μέσω της διαδικασίας εξωδικαστι-
κού συμβιβασμού ή της διαδικασίας εξυγίανσης. Τα πα-
ραπάνω προληπτικά πλαίσια αναδιάρθρωσης είναι δια-
θέσιμα σε πρώιμο στάδιο και στοχεύουν στην αποφυγή 
της αφερεγγυότητας από φορείς ή ως προς επιχειρημα-
τικές δραστηριότητες που εφόσον αναδιαρθρωθούν δύ-

ναται να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους διασφαλί-
ζοντας τις θέσεις εργασίας του απασχολούμενου σε 
αυτές προσωπικού, περιορίζοντας τις ζημίες για τους 
πιστωτές στην αλυσίδα εφοδιασμού και διαφυλάσσο-
ντας την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες προς όφελος 
της οικονομίας ευρύτερα. Στις διαδικασίες προληπτι-
κής αναδιάρθρωσης ο οφειλέτης διατηρεί τον έλεγχο 
της περιουσίας του και της λειτουργίας της επιχείρη-
σής του, παρέχεται όμως η δυνατότητα στη διαδικασία 
εξυγίανσης του διορισμού από το αρμόδιο δικαστήριο 
ειδικού εντολοδόχου με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
Στην αποφυγή της αφερεγγυότητας των πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων αναμένεται να συμβάλει η 
διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Μεταξύ 
άλλων, παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης προτά-
σεων αναδιάρθρωσης βάσει αυτοματοποιημένου εργα-
λείου που θα δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών της ε-
πιχείρησης που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα μέσω της οποίας διεξάγεται η διαδικασία του 
εξωδικαστικού συμβιβασμού. Η διαδικασία αυτή είναι 
πλήρως εξωδικαστική και δεν προβλέπεται οποιοδή-
ποτε ένδικο βοήθημα ή δικονομικό δικαίωμα, αφε-
νός επειδή η ανταπόκριση των πιστωτών στο αίτημα ο-
φειλετών για ρύθμιση εναπόκειται στη διακριτική τους 
ευχέρεια και εξαρτάται από την αξιολόγηση των τε-
λευταίων (κατά πλειοψηφία των συμμετεχόντων χρη-
ματοδοτικών φορέων) και αφετέρου προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η απλοποίηση και επιτάχυνση της ε-
μπιστευτικής αυτής διαδικασίας, η οποία, σημειωτέον, 
εφόσον οδηγεί σε ρυθμίσεις, επιτυγχάνει την ελά-

Από την εφαρμογή του 
πτωχευτικού κώδικα θα κριθεί σε 
μεγάλο βαθμό και η προσπάθεια 
μείωσης των κόκκινων δανείων.

φρυνση του δανειακού βάρους του οφειλέτη αλλά και 
τη βελτίωση της θέσης των τρίτων πιστωτών, που έχουν 
πλέον απέναντί τους οφειλέτη αυξημένης φερεγγυότη-
τας χωρίς οποιαδήποτε απώλεια ή περιορισμό των δι-
καιωμάτων τους. Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμ-
βιβασμού είναι διαθέσιμη σε κάθε είδους οφειλέτη 
(νομικά και φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και κατα-
ναλωτές) και αποτελεί το πρώτο ανάχωμα για την πρό-
ληψη της οικονομικής αδυναμίας.

Εξυγίανση
Σε περιπτώσεις πιθανής αφερεγγυότητας μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων ή γενικότερα οφειλετών για τη βιωσιμό-
τητα των οποίων απαιτούνται παρεμβάσεις πέραν της 
διαγραφής απαιτήσεων ή και διακανονισμού τους δια-
τίθεται το προληπτικό πλαίσιο της εξυγίανσης, το οποίο 
έχει προσαρμοστεί στις διατάξεις της οδηγίας για την 
αναδιάρθρωση και αφερεγγυότητα. Οι διαδικαστικές 
προσαρμογές, πέραν της εναρμόνισης με τους ενωσια-
κούς κανόνες, αποσκοπούν στην επιτάχυνση της δια-
δικασίας εξυγίανσης και στη δυνατότητα ανταπόκρισης 
της διαδικασίας στα ποικίλα αίτια οικονομικής αδυνα-
μίας. Αποσκοπούν επίσης στην αντιμετώπιση του προ-
βλήματος της καταχρηστικής συμπεριφοράς συντελε-
στών που αντιτίθενται στην εφαρμογή της συμφωνίας 
εξυγίανσης, παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέ-
ροντά τους δεν βλάπτονται από αυτήν. Ειδική μέριμνα 
έχει ληφθεί για τη συμμετοχή του Δημοσίου και των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στις συμφωνίες ε-
ξυγίανσης, με τη ρητή πρόβλεψη κανόνων και κριτη-
ρίων για τη συναίνεσή τους. Τέλος, παρέχονται οι απα-
ραίτητες διευκρινίσεις για την προστασία δικαιωμάτων 
των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που εξυγιαίνονται.
Η διαδικασία πτώχευσης απλοποιείται σημαντικά, ενώ 
επιταχύνεται η ρευστοποίηση της πτωχευτικής περι-
ουσίας. Η διαδικασία της ειδικής διαχείρισης για τη 
ρευστοποίηση λειτουργικών συνόλων ενσωματώνε-
ται στη νέα πτωχευτική διαδικασία ως επιλογή στη δι-
άθεση του πτωχευτικού δικαστηρίου κατά την κήρυξη 
της πτώχευσης, εφόσον συμφωνεί επαρκές ποσοστό 
πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων ενέγγυων.
Η διευκόλυνση της απαλλαγής των επιχειρηματιών 
από τα χρέη τους αποτρέπει τον αποκλεισμό τους από 
την αγορά εργασίας και τους προσφέρει τη δυνατότητα 
να κάνουν ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα, διδασκό-
μενοι από τις εμπειρίες του παρελθόντος. Αντιστοίχως 
σημαντική είναι και η απαλλαγή των λοιπών οφειλετών 
από τα χρέη τους, καθώς τους επιτρέπει την κοινωνική 
και οικονομική επανένταξη χωρίς το βάρος οφειλών 
στις οποίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν. Η υπερχρέ-
ωση των καταναλωτών είναι επίσης ζήτημα μείζονος 
οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, που συνδέεται 
στενά με την ανάγκη περιορισμού της υπερχρέωσης εν 
γένει, καθώς μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, δεν μπο-
ρεί να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ επιχειρηματικών 
και εξω-επιχειρηματικών χρεών.
Αναμορφώνεται επίσης η ρύθμιση του επαγγέλματος 
των διαχειριστών αφερεγγυότητας, μεταξύ άλλων με 
την ενσωμάτωση νομικών προσώπων που ικανοποιούν 
τις τιθέμενες προϋποθέσεις. Το νέο πλαίσιο ρύθμισης 
ενισχύει περαιτέρω το κύρος των διαχειριστών αφε-
ρεγγυότητας και τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν 
με την απαραίτητη ταχύτητα και αξιοπιστία στις απαι-
τήσεις των διαδικασιών του νόμου.
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Τ
ον δρόµο για την πώληση της 
ΛΑΡΚΟ ανοίγει τροπολογία του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας που κατατέθηκε στο 
νοµοσχέδιο για τα πλαστικά µιας 
χρήσης. Ειδικότερα, µετά την α-
πόφαση του διαιτητικού δικα-

στηρίου για το µεταλλευτικό συγκρότηµα της Λάρυµνας 
(εργοστάσιο ΛΑΡΚΟ και µεταλλεία της περιοχής) –σύµ-
φωνα µε την οποία τα συγκεκριµένα περιουσιακά στοι-
χεία ανήκουν στο ∆ηµόσιο–, µε την τροπολογία απο-
σαφηνίζονται θέµατα για τη διενέργεια διπλού διαγωνι-
σµού πώλησης της εταιρείας.
Ο πρώτος θα αφορά το ενεργητικό της βιοµηχανίας πα-
ραγωγής νικελίου, τον οποίο θα διενεργήσει ο ειδικός δι-
αχειριστής, και ο δεύτερος τα περιουσιακά στοιχεία της, 
τα οποία ανήκουν στο ελληνικό ∆ηµόσιο.
Ως προς το δεύτερο σκέλος, προβλέπεται ότι µε κοινή α-
πόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας µπορεί να ανατεθεί στο ΤΑΙΠΕ∆ ο διαγω-
νισµός που θα διενεργήσει το ελληνικό ∆ηµόσιο και να 
προσδιοριστούν οι όροι της συνεργασίας µεταξύ ΤΑΙ-
ΠΕ∆-∆ηµοσίου και της σύµπραξης του ειδικού διαχει-
ριστή.
Ο Κωστής Χατζηδάκης έχει αναγγείλει την εκκίνηση του 
διαγωνισµού (χωρίς να αποσαφηνίσει ποιον από τους 
δύο) εντός του µήνα, ανοίγοντας τον δρόµο για την ιδι-
ωτικοποίηση της βιοµηχανίας και την είσοδο στρατηγι-
κού επενδυτή.

Τα περιουσιακά στοιχεία
Η ΛΑΡΚΟ λειτουργεί ένα µεταλλουργικό εργοστάσιο 
στη Λάρυµνα, το οποίο επεξεργάζεται τους λατερίτες που 
εξορύσσει η εταιρεία για την παραγωγή σιδηρονικελίου.

Η εταιρεία διατηρεί δικαιώµατα εξόρυξης σε τέσσερις 
περιοχές: στα ορυχεία του Αγίου Ιωάννη (κοντά στη 
Λάρυµνα), στα ορυχεία της Εύβοιας, στα ορυχεία της 
Καστοριάς και στο ορυχείο λιγνίτη των Σερβίων.
Υπενθυµίζεται ότι η εταιρεία έχει τεθεί σε καθεστώς ει-
δικής διαχείρισης. Το ΤΑΙΠΕ∆ κατέχει το 55,2% του 
µετοχικού κεφαλαίου της, ενώ το 33,4% κατέχει η Ε-
θνική Τράπεζα και το 11,4% η ∆ΕΗ.

Η διαδικασία
Η πώληση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός 
έτους. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί 
καµία νοµότυπη προσφορά, ο διαγωνισµός επαναλαµ-
βάνεται µε τη δηµοσίευση εντός 30 ηµερών νέας δια-
κήρυξης. Εάν και ο νέος διαγωνισµός δεν έχει αποτέ-
λεσµα, τότε τα περιουσιακά στοιχεία της βιοµηχανίας 
πωλούνται, ως σύνολο ή τµηµατικά, µε ελεύθερη δια-
πραγµάτευση, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση.
Εντός πέντε ηµερών από την κατακύρωση του διαγω-

Η ΛΑΡΚΟ βρίσκεται σε πολυετή 
πορεία απαξίωσης, παράγοντας 
χρέη και ζηµιές εκατοντάδων 
εκατοµµυρίων ευρώ.

νισµού ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να δη-
µοσιεύσει στον Τύπο πρόσκληση οριστικής αναγγε-
λίας απαιτήσεων πιστωτών προς ικανοποίηση. Ειδική 
πρόσκληση απευθύνεται ατοµικώς στους γνωστούς πι-
στωτές. Οι πιστωτές έχουν δικαίωµα να αναγγείλουν 
τις απαιτήσεις τους εντός ενός µηνός από τη δηµοσί-
ευση της πρόσκλησης. Το ίδιο και το ∆ηµόσιο, µετά 
από πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων που επιδί-
δεται στους υπουργούς Οικονοµικών και Περιβάλλο-
ντος & Ενέργειας.
Στη συνέχεια ο ειδικός διαχειριστής επαληθεύει τις α-
παιτήσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα κατάτα-
ξης των πιστωτών. Αν δεν ασκηθεί ανακοπή, διανέµει 
αµελλητί το προϊόν της ρευστοποίησης.
Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία µε-
ταβίβασης τουλάχιστον του 75% του συνόλου του ενερ-
γητικού της εταιρείας εντός δώδεκα µηνών από τη θέση 
σε ειδική διαχείριση ή εντός εννέα µηνών από το πέρας 
της διαιτητικής διαδικασίας, η ειδική διαχείριση θεω-
ρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρε-
ούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της ΛΑΡΚΟ.

Αισιοδοξία στην κυβέρνηση
Κυβερνητικές πηγές εµφανίζονται αισιόδοξες για την 
έκβαση του εγχειρήµατος, σηµειώνοντας ότι έχει εκ-
δηλωθεί προκαταρκτικό ενδιαφέρον από επενδυτές 
για τον επικείµενο διαγωνισµό.
Άλλωστε η χρονική συγκυρία µάλλον θετική είναι, 
καθώς η ζήτηση νικελίου αναµένεται να αυξηθεί στο 
µέλλον, αφού το συγκεκριµένο µέταλλο αποτελεί την 
πρώτη ύλη στην κατασκευή µπαταριών για ηλεκτρικά 
οχήµατα. Έτσι, µε την ηλεκτροκίνηση να αποτελεί προ-
τεραιότητα στις πολιτικές των κρατών-µελών της Ε.Ε. 
και όχι µόνο, αναµένεται εκτίναξη της παραγωγής νι-
κελίου τα επόµενα χρόνια. Το µεγάλο στοίχηµα για το 
µέλλον θα είναι ο περιορισµός της ρύπανσης από τα α-
πόβλητα των διαδικασιών εξόρυξης και παραγωγής, 
πρόβληµα που στο παρελθόν είχε απασχολήσει πολύ 
την κοινή γνώµη στην περιοχή της Βοιωτίας και της 
Εύβοιας.

Πολυετής απαξίωση
Σηµειώνεται ότι η ΛΑΡΚΟ βρίσκεται σε πολυετή πο-
ρεία απαξίωσης, παράγοντας χρέη και ζηµιές εκατοντά-
δων εκατοµµυρίων ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
εταιρεία είναι ο µεγαλύτερος οφειλέτης της ∆ΕΗ και 
σύµφωνα µε τα τελευταία επίσηµα στοιχεία του ισολο-
γισµού της ∆ΕΗ για το εξάµηνο του 2020 το σύνολο 
των απαιτήσεων της Επιχείρησης προς τη ΛΑΡΚΟ α-
νέρχεται σε 357,447 εκατ. ευρώ, ποσό που βεβαίως κα-
λύπτεται εξολοκλήρου από πρόβλεψη. Το ενεργειακό 
αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα «αγκάθια» για τη διά-
σωση της ΛΑΡΚΟ, µε δεδοµένο ότι η ΛΑΡΚΟ είναι µια 
ενεργοβόρος βιοµηχανία, της οποίας η παραγωγική δι-
αδικασία συναρτάται άµεσα µε την απρόσκοπτη ηλε-
κτροδότηση. Τα τελευταία χρόνια, καθώς η εταιρεία 
αδυνατούσε να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, η 
∆ΕΗ απείλησε πολλάκις µε άρση της εκπροσώπησης, 
ωστόσο µε παρεµβάσεις της κυβέρνησης υπήρξαν αλ-
λεπάλληλοι συµβιβασµοί. Ο τελευταίος επήλθε τον πε-
ρασµένο Ιούνιο, όταν και υπεγράφη νέα σύµβαση προ-
µήθειας µεταξύ της ∆ΕΗ και του διαχειριστή. Η σύµ-
βαση αφορά το χρονικό διάστηµα από 1/3/2020 έως 
31/12/2020.

ΜΕ ∆ΥΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 
Η ΠΩΛΗΣΗ 
ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Έ
πειτα από 155 χρόνια παρου-
σίας στην Ελλάδα η Pitsos ρίχνει 
αυλαία και µετακοµίζει στην… 
Τουρκία, ύστερα από απόφαση 
της µητρικής εταιρείας BSH 
(Bosch-Siemens-Hausgerate). 
«H αντίστροφη µέτρηση για το 

κλείσιµο του εργοστασίου έχει ήδη ξεκινήσει µε την 
ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα σταµατήσει την υ-
πάρχουσα παραγωγή στο Ρέντη στις 31/12/2020» ανα-
φέρεται σε επιστολή της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ) προς τον πρω-
θυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η αποχώρηση της παραγωγικής µονάδας από την Ελ-
λάδα σηµαίνει απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας, 
που σήµερα υπολογίζονται σε 250. Για τον λόγο αυτόν 
η οµοσπονδία ζητεί µε την επιστολή της στον πρωθυ-
πουργό, που κοινοποιείται και στους υπουργούς Ανά-
πτυξης και Οικονοµίας, να παρέµβουν ώστε το εργοστά-
σιο να µείνει στη χώρα και να ενταχθεί στο σχέδιο και 
στις υποσχέσεις της κυβέρνησης για ανάπτυξη.
«Κινδυνεύουµε άµεσα οι 250 εργαζόµενοι, όπως και 
άλλοι τόσοι άµεσα εµπλεκόµενοι προµηθευτές. Είναι 
κάτι που ξέραµε από καιρό και κάνουµε συνεχείς οχλή-
σεις. Θέλουµε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας» 
είπε ο γενικός γραµµατέας του Σωµατείου Εργαζοµέ-
νων της Pitsos, Χ. Μπούκουλας, συµπληρώνοντας ότι α-
ποτελεί ευκαιρία και πρόκληση για την κυβέρνηση για 
τη στήριξη της ανάπτυξης. «Ανάπτυξη µε κλειστά εργο-
στάσια δεν υπάρχει» σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Προδιαγεγραµµένο το τέλος
Ωστόσο, η απόφαση δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Η 
ιστορική εταιρεία προγραµµάτιζε να τερµατίσει την 
παραγωγική της δραστηριότητα στη χώρα µας και 
να προχωρήσει στη µεταφορά της παραγωγής στην 
Τουρκία από το 2018. Έπειτα όµως από πιέσεις των 
εργαζοµένων, αλλά και µετά την αρνητική διάσταση 
που πήρε η δηµοσιοποίηση της συγκεκριµένης α-
πόφασης, την ανέστειλε για αργότερα. Σύµφωνα µά-
λιστα µε τις τότε πληροφορίες, η γερµανική διοί-
κηση προγραµµάτιζε τον τερµατισµό της παραγωγι-
κής δραστηριότητας της Pitsos στο τέλος του 2021, µε 
στόχο από το 2022 να έχει αποκλειστικά εµπορική 
δραστηριότητα στη χώρα µας. Σύµφωνα όµως µε την 
επιστολή των εργαζοµένων, η διοίκηση έχει πλέον α-

ποφασίσει να τερµατίσει την παραγωγή στις 31 ∆ε-
κεµβρίου του 2020.
Το 2018 το εργοστάσιο απασχολούσε περί τους 250 
εργαζόµενους, σχεδόν τους µισούς απ’ όσους απασχο-
λούσε στις αρχές της δεκαετίας, αφού η γερµανική BSH 
είχε υποβαθµίσει τη µονάδα παραγωγής στην Ελλάδα 
µετά το 2012, ενισχύοντας την παραγωγή της σε άλλες 
χώρες, όπως η Τουρκία, η Πολωνία και η Ρουµανία, 
όπου το κόστος παραγωγής είναι χαµηλότερο.
Σύµφωνα µε πληροφορίες που είδαν το φως της δηµο-
σιότητας, έχει υπάρξει ήδη κυβερνητική βολιδοσκό-
πηση της διοίκησης της εταιρείας. Ωστόσο, όπως εξη-
γούν κυβερνητικοί κύκλοι, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
µεταπειστεί ο γερµανικός όµιλος ή έστω να δώσει µία 
ακόµα παράταση στη λειτουργία της µονάδας.
Ο ρόλος της Siemens
Η Pitsos ιδρύθηκε το 1865 και είναι θυγατρική της ΒSH, 
η οποία ανήκε κατά 50% στη Siemens και κατά 50% 
στην Bosch. Από 1 Ιανουαρίου 2015 η ΒSH (Pitsos) πέ-
ρασε εξολοκλήρου στην Bosch και η τιµή εξαγοράς α-
νήλθε στα 3 δισ. ευρώ.
Όπως σηµειώνει η ΠΟΕΜ, η εταιρεία BSH (Pitsos) 
χρησιµοποιήθηκε από τη Siemens-Bosch ως αντάλ-
λαγµα στον συµβιβασµό µε την κυβέρνηση, καθώς 
στη συµφωνία της σύµβασης αναφέρεται σαφώς ότι η 
Siemens θα εξετάσει την κατασκευή ενός εργοστασίου 
παραγωγής στην Ελλάδα αξίας 60 εκατ. ευρώ και δηµι-
ουργία 700 θέσεων εργασίας.
«Η εν λόγω επένδυση από τη Siemens, των 60 εκατ. 
ευρώ, αναφέρεται στη µεταφορά του εργοστασίου της 
BSH (Pitsos). Η νέα επένδυση που θα εξέταζε να πραγ-
µατοποιήσει η Siemens στην Ελλάδα ήταν µια ήδη 
προγραµµατισµένη επένδυση και αφορούσε τη µετε-
γκατάσταση του εργοστάσιου της BSH (Pitsos) από την 
περιοχή του Ρέντη στην περιοχή της Ελευσίνας. ∆υ-
στυχώς, µέχρι και σήµερα ο εξωδικαστικός συµβιβα-
σµός µε το ελληνικό ∆ηµόσιο παραµένει δίχως υλοποί-
ηση, ενώ µε τη “βούλα” των κυβερνήσεων η Siemens 
επέστρεψε στους διαγωνισµούς για δηµόσια έργα» κα-
ταγγέλλει η ΠΟΕΜ.

Η ιστορία της Pitsos
1865: Ιδρύεται η εταιρεία ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε. από την οµώ-
νυµη οικογένεια για την παραγωγή µικρών οικιακών 
συσκευών και συσκευών πετρελαίου.
1959: Αρχίζει η παραγωγή ψυγείων και θερµαστρών πε-
τρελαίου στο νέο εργοστάσιο στου Ρέντη.
1968: Κατασκευή ασπρόµαυρων τηλεοράσεων
1974:  Έναρξη της συνεργασίας µε τη Siemens Α.Ε.
1977: Εξαγορά της Pitsos από την Bosch-Siemens 
Hausgerate GmbH και τη Siemens Α.Ε. Hellas
1986: Συµφωνία συνεργασίας µε τη Robert Bosch για 
τη διανοµή των οικιακών συσκευών στην Ελλάδα
1989:  Έναρξη της παραγωγής ψυγείων
1994: ∆ιακοπή της χρήσης χλωροφθορανθράκων στην 
παραγωγή ψυγείων. Εξαγωγή κουζινών στις σκανδινα-
βικές χώρες
1996: Μετονοµασία της εταιρείας σε BSP ΑΒΕ
2000: Λανσάρει τις νέες κουζίνες και ψυγεία INOX.
2002: Μετονοµασία της εταιρείας σε BSH Οικιακές Συ-
σκευές ΑΒΕ
2014: Η Robert Bosch GmbH εξαγοράζει το 50% της 
Bosch-Siemens Hausgerate GmbH.
2015: Η BSH Hellas γιορτάζει τα 150 χρόνια από την ί-
δρυσή της.

Η αποχώρηση της παραγωγικής 
µονάδας από την Ελλάδα 
σηµαίνει απώλεια εκατοντάδων 
θέσεων εργασίας, που σήµερα 
υπολογίζονται σε 250.

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ Η PITSOS

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Τ
α τελευταία χρό-
νια κυοφορείται 
στο υπουργείο 
Περιβάλλοντας 
και Ενέργειας 
η τελευταία και 
ίσως η πλέον 

θαρραλέα επιχείρηση πολεοδομικής 
ανασυγκρότησης της χώρας, ή ΕΠΑ, 
όπως λεγόταν την εποχή του Τρίτση.

Από τον οικιστικό νόμο 
του Μάνου στην ΕΠΑ 
του Τρίτση
Μεταπολιτευτικά, την πρώτη μεγάλη 
τομή στην οικιστική πολιτική την α-
ποτόλμησε το 1979 ο νεαρός υφυ-
πουργός Στέφανος Μάνος με τον οι-
κιστικό νόμο 947, εισάγοντας σοβα-
ρότατες μεταρρυθμίσεις, όπως την 
εισφορά σε γη και χρήμα και τον ενι-
αίο σχεδιασμό χρήσεων γης εντός και 

εκτός σχεδίου. Ο νόμος του Μάνου, 
μόλις ψηφίστηκε, προκάλεσε τρομε-
ρές αντιδράσεις από κάθε πλευρά. Τι 
ζήτησε τότε ο Μάνος; Να εφαρμοστεί 
το άρθρο 24 του Συντάγματος του 
1975, το οποίο όριζε ότι για να ανα-
γνωριστεί μια περιοχή και να «ενερ-
γοποιηθεί» οικιστικά, οι ιδιοκτησίες 
συμμετέχουν υποχρεωτικά χωρίς α-
ποζημίωση στη διάθεση εκτάσεων 
για τη δημιουργία κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων. Ο νόμος φυσικά 
δεν εφαρμόστηκε και μετά από λίγα 
χρόνια τον ανέτρεψε το ΠΑΣΟΚ με 
τον νόμο 1337/83 του Τρίτση, ο ο-
ποίος πήρε τις καινοτομίες του 947 
και τις έκανε πιο εύπεπτες πολιτικά, 
μειώνοντας λ.χ. κλιμακωτά το ποσο-
στό εισφοράς σε γη. Όμως αυτή η ικα-
νοποίηση της μικρής ιδιοκτησίας κα-
ταδίκασε τις περιοχές με μικρά οικό-
πεδα σε μια ιδιότροπη και εν πολλοίς 

πλημμελή πολεοδόμηση – σε όσες 
περιοχές έγινε δυνατό να εγκριθεί 
σχέδιο πόλης.
Αυτή η πρώτη ΕΠΑ της περιόδου 
’82-’84 αφορούσε περί τις 430 με-
γάλες πόλεις, ενώ την επόμενη τριε-
τία προστέθηκαν άλλες 150 κωμοπό-
λεις. Προσπερνώντας τις καλές και τις 
κακές λεπτομέρειες του εγχειρήμα-
τος, φτάνουμε γύρω στο 2000 με τον 
νέο νόμο 2508/97, με τον οποίο «έ-
τρεξε» σχεδόν ως τις μέρες μας η α-
πόπειρα οικιστικής ανασυγκρότησης 
μέσω των «νέων» γενικών πολεοδο-
μικών σχεδίων (ΓΠΣ) για τις αστικές 
περιοχές και των ΣΧΟΟΑΠ για τους 
δήμους με μικρούς οικισμούς.

Ο νέος νόμος 4447/2016
Έτσι σήμερα έχουμε τα «παλιά» ΓΠΣ 
του ν. 1337, τα «νέα» ΓΠΣ και ΣΧΟ-
ΟΑΠ του ν. 2508, τα οποία διαδέχο-

νται πλέον τα τοπικά πολεοδομικά 
σχέδια (ΤΠΣ) του νόμου 4447/2016. 
Από τα πρώτα κείμενα του νέου νόμου, 
τις προδιαγραφές εκπόνησης των με-
λετών, τις προσθήκες και τροποποιή-
σεις που αναμένονται, αλλά και από 
τη γενικότερη φιλοσοφία που τα διέ-
πει, προκύπτει μια συγκρατημένα φι-
λόδοξη επιχείρηση πολεοδομικής α-
νασυγκρότησης, σαφώς πιο ευσταθής, 
αφού –ίσως για πρώτη φορά– η ουσία 
του νόμου συνδέεται σταθερά με την 
πάγια νομολογία του Συμβουλίου της 
Επικρατείας και τις αποφάσεις του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, ενώ διακρίνεται και για 
ορισμένες βασικές καινοτομίες για τις 
οποίες η χώρα ήταν έτοιμη από καιρό, 
απλώς έμενε να βρεθεί μια κυβέρνηση 
με επαρκή πολιτική ευστάθεια και 
τόλμη για να τις εισαγάγει.

Νέες χρήσεις γης
Ως προς τις χρήσεις γης, στα ΤΠΣ 
θα εφαρμόζεται πλέον το νέο προε-
δρικό διάταγμα 59/2018, με το οποίο 
συμπληρώνονται και αναθεωρούνται 
οι διατάξεις του παλαιού διατάγμα-
τος του 1987, προκειμένου να περιλη-
φθεί η δυνατότητα ρύθμισης των χρή-
σεων γης και έξω από τις πόλεις και 
τους οικισμούς, αλλά και για να ενσω-
ματωθούν νέες κατηγορίες χρήσεων 
που διαμορφώθηκαν με την εξέλιξη 
της επιχειρηματικότητας, της τεχνο-
λογίας και της καινοτομίας στις τρεις 
και πλέον δεκαετίες που μεσολάβη-
σαν μέχρι την κατάργησή του.

Η δεσμευτικότητα 
των νέων ΤΠΣ
Οι μελέτες τοπικών χωρικών σχεδίων 
έχουν αναφορά στο επίπεδο του νέου 
δήμου ακόμα και όταν αυτά εκπονού-
νται σε μία ή περισσότερες δημοτικές 
ενότητες. Με αυτό το δεδομένο και 
σε συνδυασμό με την πρόβλεψη ότι 
για την έγκριση των σχεδίων αυτών α-
παιτείται έκδοση προεδρικού διατάγ-
ματος, εντείνεται ο στρατηγικός τους 
χαρακτήρας και αναβαθμίζεται ση-
μαντικά η ρυθμιστική ισχύς τους. Με 
αυτόν τον τρόπο αίρονται οι σοβαρό-
τατες εκκρεμότητες για τις περισσό-
τερες περιοχές της χώρας, όπως, για 
παράδειγμα, για τις χρήσεις γης, για 
τις οποίες ισχύουν ταυτόχρονα τα πα-
λαιά διατάγματα ρυμοτομίας από την 
εποχή του Μεσοπολέμου μαζί με τα 
νεότερα ΓΠΣ ηλικίας 5-10 ετών. Πα-
ράλληλα, αφού τα ΤΠΣ εγκρίνονται 
με προεδρικό διάταγμα, πλέον πα-
ρέχεται ρητά η δυνατότητα κατάργη-
σης των παλιών ζωνών οικιστικού ε-

 ΤΟΥ ΚΏΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ 
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Ο πολεοδοµικός 
σχεδιασµός αποτελεί 
ασφαλώς κρίσιµη 
παράµετρο για 
τη βελτίωση του 
επενδυτικού κλίµατος.

λέγχου (ΖΟΕ) και η αντικατάστασή 
τους από τις ειδικές ρυθµίσεις που 
θα προβλέπονται στο εγκεκριµένο 
νέο ΤΠΣ. Με παρόµοιο τρόπο επι-
λύονται οι εκκρεµότητες και των πα-
ραδοσιακών οικισµών.

Οι πέντε στόχοι 
των νέων ΤΠΣ
Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός αποτε-
λεί ασφαλώς κρίσιµη παράµετρο για 
τη βελτίωση του επενδυτικού κλί-
µατος. Εάν µάλιστα ευθυγραµµίζε-
ται µε τις ανάγκες της οικονοµίας 
και της κοινωνίας, δηµιουργεί προ-
ϋποθέσεις ασφάλειας δικαίου τόσο 
για τους επενδυτές όσο και για τους 
πολίτες, προστατεύοντας το φυσικό 
περιβάλλον και αναδεικνύοντας 
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της 
χώρας. Σε αυτή την κατεύθυνση, τα 
νέα ΤΠΣ αποσκοπούν –για πρώτη 
ίσως φορά– στην αρµονική διαχεί-
ριση των αποφάσεων για τις επιθυ-
µητές αλλαγές στις χρήσεις της γης 
µέσα και έξω από τους οικισµούς του 
δήµου µε ορισµένους σαφώς διατυ-
πωµένους στόχους, που περιλαµβά-
νουν την εξασφάλιση επαρκούς και 
φθηνής κατοικίας, επαγγελµατικής 
απασχόλησης και ποιότητας ζωής, 
τον εξορθολογισµό της έντασης των 
µετακινήσεων µε ιδιωτικά µέσα, την 
προαγωγή των µετακινήσεων µε 
ΜΜΜ και, βεβαίως, την προώθηση 
εναλλακτικών ήπιων τρόπων µετακί-
νησης µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις. 
Φυσικά, βασικός στόχος παραµένει 
η κατ’ οικονοµία διαχείριση της γης, 
η προώθηση οργανωµένων υποδο-
χέων, η προστασία των φυσικών οι-
κοσυστηµάτων και κυρίως της γεωρ-
γικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

Η βιώσιµη ανάπτυξη 
µε νέους στόχους
Ορισµένα πιο «επίκαιρα» θέµατα, 

όπως τα περί την «εκτός σχεδίου δό-
µηση» που συζητήσαµε σε προηγού-
µενο άρθρο, «σκέπασαν» τα σοβαρά 
ζητήµατα που θέτει το νέο πλαίσιο, 
όπως το γεγονός ότι επιτέλους ορί-
στηκε η έννοια της βιώσιµης ανάπτυ-
ξης και τέθηκαν σαφείς στόχοι για την 
προώθησή της. Η αρχή της βιώσιµης 
ανάπτυξης πλέον ορίζεται ρητά ως η 
ανάπτυξη που συνθέτει κοινωνικούς, 
οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους µε σκοπό την επίτευξη δι-
ατηρήσιµης οικονοµικής ανάπτυξης 
µε δηµιουργία ισχυρής παραγωγι-
κής βάσης, την έµφαση στην καινο-
τοµία και την αύξηση της απασχόλη-
σης. ∆εύτερος στόχος είναι η εδαφική 
και η κοινωνική συνοχή, η δίκαιη κα-
τανοµή των πόρων και η άρση των α-
ποκλεισµών. Τρίτος στόχος της βιώ-
σιµης ανάπτυξης είναι η προστασία 
του φυσικού και πολιτιστικού περι-
βάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του 
τοπίου, και η αειφόρος χρήση των 
πόρων.
Είναι στόχοι που προάγουν την επι-
χειρηµατικότητα, την επίσπευση των 
επενδύσεων, την ισόρροπη διάχυση 
των ευκαιριών ανάπτυξης, την προ-
στασία των φυσικών πόρων και του 
περιβάλλοντος, την αειφόρο χρήση 
του αγροτικού χώρου, καθώς και 
την ορθολογική οικιστική ανάπτυξη 
και τον περιορισµό της διάσπαρτης 
εκτός σχεδίου δόµησης. Περιορισµό 
της εκτός σχεδίου δόµησης όχι µέσω 
ενός σύνθετου συστήµατος απαγο-
ρεύσεων και περιορισµών, αλλά δια-
µέσου της παροχής κινήτρων για την 
αξιοποίηση της πολεοδοµηµένης και 
της ρυθµισµένης γης αντί των «εκτός 
σχεδίου» λύσεων, οι οποίες, εκτός 
από νοµικά αµφίβολες, συχνά απο-
δεικνύονται και επιχειρηµατικά α-
σύµφορες.
Τα πολυαναµενόµενα ΤΠΣ του ν. 
4447/16 θα είναι το πρώτο «ορατό 
σε όλους» στάδιο του πολεοδοµικού 
σχεδιασµού και, ως τέτοιο, θα υπο-
στεί την ισχυρότερη κριτική. Και έτσι 
πρέπει να γίνει, διότι η εφαρµοσι-
µότητα ενός σχεδίου εξαρτάται κατά 
κύριο λόγο από την αξιοπιστία, την ε-
µπειρία και την αποτελεσµατικότητα 
των µελετητικών οµάδων που θα ανα-
λάβουν τη σύνταξή του. Και το έργο 
των οµάδων αυτών  δεν θα είναι άλλο 
από το να µετουσιώσουν το νόηµα του 
«κανόνα δικαίου» σε «απτή πραγµα-
τικότητα».

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολιτι-
κός µηχανικός, χωροτάκτης-πολεο-
δόµος Γ΄ τάξης.
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ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ια-
τρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες εξελίξεις 
της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουρ-
γική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύ-
λιου Δίσκου.
 Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική 
διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και 
αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θερα-
πευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. 
Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις 
όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυ-
χενικό σύνδρομο. 

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
www.gethealthier.gr



Μ
έχρι το τέλος του έτους θα 
καταβληθεί τελικά στους δι-
καιούχους το επίδοµα θέρ-
µανσης. Το συνολικό ποσό 
που θα «µοιραστεί» διαµορ-
φώνεται στα 84 εκατ. ευρώ 

και, αν και είχε προγραµµατιστεί να δοθεί αργότερα, τε-
λικά όσοι το λάβουν θα το έχουν στην τσέπη τους µέχρι 
το τέλος του χρόνου.
Στόχος είναι η στήριξη της ελληνικής οικονοµίας και η 
αύξηση της ρευστότητας των ελληνικών νοικοκυριών, 
που συνεχίζουν να «πληρώνουν» τις συνέπειες του 
lockdown που επιβλήθηκε για τον περιορισµό της δια-
σποράς του κορονοϊού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το συ-
νολικό ταµειακό κόστος της διετίας 2020-2021 για τη 
διαχείριση των επιπτώσεων της πανδηµίας εκτιµάται 
στα 17,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,5 δισ. ευρώ αφο-
ρούν µόνο το τρέχον έτος. Μάλιστα, µόνο σε επίπεδο ε-
σόδων, το ελληνικό κράτος, εξαιτίας της Covid-19, στε-
ρείται ποσό σχεδόν 6 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 4,2 δισ. 
ευρώ αφορούν το 2020.
Φέτος θα επιδοτηθούν περισσότεροι καταναλωτές, 
ακόµη και αν καταναλώνουν φυσικό αέριο, προκει-
µένου να καλύψουν τις ανάγκες θέρµανσής τους, ενώ 
µέχρι πρότινος η επιδότηση αφορούσε µόνο το πετρέ-
λαιο θέρµανσης.

Αυξήθηκε το κονδύλι
Το επίδοµα θέρµανσης δεν ήταν προγραµµατισµένο 
να δοθεί µέσα στο 2020. Ωστόσο, στον προϋπολογι-
σµό του 2020 ενσωµατώθηκε κονδύλι 84 εκατ. ευρώ, 
το οποίο µάλιστα προβλέπεται ότι θα καταβληθεί και το 
2021. Στο υπουργείο Οικονοµικών προσανατολίζονται 

σε διεύρυνση του αριθµού των δικαιούχων.
Σε κάθε περίπτωση, το ποσό είναι µεγαλύτερο σε 
σχέση µε το 2019, οπότε «µοιράστηκαν» περίπου 67 
εκατ. ευρώ, αλλά και σε σχέση µε το 2018, οπότε το α-
ντίστοιχο ποσό ήταν 54 εκατ. ευρώ.
Η «καινοτοµία» που προετοιµάζει το υπουργείο Οικο-
νοµικών συνίσταται στην πρόθεση να επιδοτηθούν κι 
άλλες µορφές ενέργειας πέρα από το πετρέλαιο θέρ-
µανσης. Το υπουργείο βρίσκεται στο στάδιο της οριστι-
κοποίησης του νέου πλαισίου και οι ανακοινώσεις ανα-
µένονται µέχρι το τέλος του µήνα. Με βάση, πάντως, τις 
διαθέσιµες πληροφορίες, θα υπάρξει και φέτος προκα-
ταβολή του επιδόµατος, που θα δοθεί λίγο πριν από τα 
Χριστούγεννα. Ωστόσο, όσοι αποδειχθεί ότι δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις λήψης του επιδόµατος (ηλε-
κτρονική υποβολή παραστατικών κ.λπ.) θα πρέπει να ε-
πιστρέψουν το ποσό που τους δόθηκε.
Όπως αναφέρθηκε, εκτός από τους καταναλωτές πετρε-
λαίου θέρµανσης σχεδιάζεται να επιδοτηθούν και όσοι 
καταναλώνουν φυσικό αέριο. Το ηλεκτρικό ρεύµα δεν 
θα είναι µεταξύ των επιλογών, καθώς εκτιµάται ότι όσα 
ευάλωτα νοικοκυριά επιλέγουν το ρεύµα για να θερ-
µανθούν ωφελούνται από το κοινωνικό τιµολόγιο η-
λεκτρικής ενέργειας. Για τα ξύλα και τα πέλετ θα πρέ-
πει να συνυπολογιστεί και η περιβαλλοντική επίπτωση. 
Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται το ενδεχόµενο να καλύ-
πτονται µεν και όσοι καταναλώνουν ξύλα για την κά-
λυψη των ενεργειακών αναγκών τους, αλλά όχι εφόσον 
κατοικούν στα µεγάλα αστικά κέντρα. Κι αυτό, προκει-
µένου να µην εµφανιστεί το ∆ηµόσιο να «πριµοδοτεί» 
τα φαινόµενα αιθαλοµίχλης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόµα-
τος θα είναι τα νοικοκυριά να ζητούν παραστατικά και 

να πληρώνουν ηλεκτρονικά, καθώς πρόσθετος στόχος 
είναι να περιοριστούν οι «µαύρες» αγορές. Για την υ-
ποβολή των αιτήσεων θα χρειαστεί να δηµιουργηθεί 
καινούργια ηλεκτρονική πλατφόρµα, καθώς το υφιστά-
µενο πλαίσιο µπορεί να υποστηρίξει µόνο τις αγορές 
πετρελαίου θέρµανσης.

Τα κριτήρια
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, σε κάθε δικαι-
ούχο χορηγείται επίδοµα ίσο µε 250 ευρώ αν η κύρια 
κατοικία του ανήκει στη γεωγραφική ζώνη Α, 180 ευρώ 
αν ανήκει στη ζώνη Β, 110 ευρώ αν ανήκει στη ζώνη Γ 
και 80 ευρώ αν ανήκει στη ζώνη ∆. Το επίδοµα προσαυ-
ξάνεται κατά 10% για κάθε εξαρτώµενο τέκνο του δι-
καιούχου. Σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να υπερβαί-
νει το ποσό των 350 ευρώ, ενώ µειώνεται κατά 20% για 
τους µη ορεινούς δήµους που ανήκουν στις αντίστοιχες 
ζώνες. Έτσι, το επίδοµα αρχίζει από τα 64 ευρώ και φτά-
νει στα 350 ευρώ, ανάλογα µε τη σύνθεση του νοικοκυ-
ριού και τη γεωγραφική ζώνη.
Ειδικότερα, οι γεωγραφικές ζώνες προσδιορίζονται ως 
εξής:
ΖΩΝΗ Α: Νοµοί Γρεβενών, ∆ράµας, Έβρου, Ευρυτα-
νίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών, Φλώρι-
νας
ΖΩΝΗ Β: Νοµοί Αρκαδίας, Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, 
Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάν-
θης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων, Χαλκιδικής
ΖΩΝΗ Γ: Νοµοί Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής 
(εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού), Αχαΐας, Βοιω-
τίας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κοριν-
θίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Φωκί-
δας, Χίου
ΖΩΝΗ ∆: Αργολίδας, ∆ωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρα-
κλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κυθήρων και νησιών Σαρω-
νικού, Ρεθύµνου, Σάµου, Χανίων

Στα 0,80-0,82 ευρώ η τιµή
Η διάθεση του πετρελαίου θέρµανσης άρχισε στις 15 Ο-
κτωβρίου και σύµφωνα µε την Οµοσπονδία Βενζινοπω-
λών η τιµή διαµορφώνεται στα 80 µε 82 λεπτά το λίτρο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η τιµή είναι περίπου 20%-23% 
χαµηλότερη σε σχέση µε αυτήν που ίσχυε κατά την έ-
ναρξη της περσινής χειµερινής περιόδου.
Ωστόσο, οι έµποροι κρατούν µικρό καλάθι, καθώς τα 
περισσότερα νοικοκυριά έχουν ήδη φουλάρει τις δεξα-
µενές τους µε πετρέλαιο θέρµανσης, λόγω της παράτα-
σης που δόθηκε στην προηγούµενη χειµερινή περίοδο.

Η «καινοτοµία» που προετοιµάζει 
το υπουργείο Οικονοµικών 
συνίσταται στην πρόθεση να 
επιδοτηθούν κι άλλες µορφές 
ενέργειας πέρα από το πετρέλαιο 
θέρµανσης.

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 
ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Σ
ε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση 
επιστημόνων τονίστηκε για μία ακόμη 
φορά πόσο σημαντική είναι η τήρηση των 
αποστάσεων ανάμεσα στα άτομα, προκει-
μένου να ελεγχθεί η διασπορά του κορο-
νοϊού. Η συζήτηση «Πανδημία Covid-19: 

Δεύτερο Κύμα» έγινε στο πλαίσιο του κύκλου διαλέ-
ξεων του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικα-
νικού Κολλεγίου Ελλάδος και τη συντόνισε o κ. Πα-
ναγιώτης Μπεχράκης, πνευμονολόγος-εντατικολόγος, 
διευθυντής του Ινστιτούτου.
Σύμφωνα με τον κ. Θοδωρή Λύτρα, επίκουρο καθη-
γητή Δημόσιας Υγείας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η περί-
οδος επώασης της νόσου είναι περίπου 6 ημέρες, με 
εύρος 2-14 ημέρες, δηλαδή τα συμπτώματα μπορεί να 
εμφανιστούν μέχρι και δύο εβδομάδες μετά τη μόλυν-
ση, και ότι υπολογίζεται (με αρκετή αβεβαιότητα, όπως 
τονίζει ο κ. Λύτρας) πως στο 35%-70% των περιστατι-
κών η μετάδοση γίνεται πριν από την εμφάνιση των 
συμπτωμάτων.
Εκτιμώντας την πραγματική επίπτωση της νόσου 
Covid-19 στην κοινότητα, ο κ. Λύτρας σημείωσε ότι τα 
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα αντιπρο-
σωπεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών 
μολύνσεων. Από πρόσφατες επιδημιολογικές έρευ-
νες σε διάφορες χώρες, όπως π.χ. ΗΠΑ και Ισπανία, 
υπολογίζεται ότι διαγιγνώσκεται περίπου το 1/10 των 
πραγματικών κρουσμάτων. Καθώς δεν γνωρίζουμε 
πόσοι εργαστηριακοί έλεγχοι πραγματοποιούνται κα-
θημερινά σε κάθε χώρα και λαμβάνοντας υπόψη την 
υποανίχνευση των κρουσμάτων, τα εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένα κρούσματα δεν θα έπρεπε να αποτε-
λούν μέτρο σύγκρισης μεταξύ των χωρών. Ένας πιο 
αξιόπιστος δείκτης για την εξάπλωση την πανδημίας 
θα ήταν ο αριθμός των σοβαρών κρουσμάτων (δια-
σωληνωμένοι, νοσηλεία σε ΜΕΘ) και οι θάνατοι, πα-
ρόλο που και στα στοιχεία αυτά υπάρχει ορισμένου 
βαθμού υποανίχνευση εξαιτίας του πολυπαραγοντι-
κού τους χαρακτήρα.
Χρησιμοποιώντας γενικευμένα στατιστικά στοιχεία 
με τις τάσεις ανά χρονική περίοδο, ένας αξιόπιστος 
τρόπος για να προσεγγίσει η επιστήμη το θέμα είναι 
η «υπερβάλλουσα θνησιμότητα», η οποία υπολο-
γίζεται από το σύνολο των θανάτων ανεξαρτήτως 
αιτίας, και ακολούθως συγκρίνεται με την αναμε-
νόμενη θνησιμότητα, βάσει των περασμένων ετών. 
Με στοιχεία από το δίκτυο EuroMOMO, το 2020 κα-
ταγράφονται αιχμές υπερβάλλουσας θνησιμότητας 
που όμοιές τους δεν έχουν κάνει ξανά την εμφά-
νισή τους τα τελευταία 15-20 χρόνια και οι οποίες 
οφείλονται άμεσα ή έμμεσα στον νέο κορονοϊό. Οι 
επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει ακόμα στο ποσο-
στό θνητότητας (Infection Fatality Ratio – IFR) της 
νόσου Covid-19, το οποίο σε μελέτες του Ιουλίου 

υπολογίζεται σε 0,24%, αλλά είναι ήδη γνωστό ότι 
υπάρχει τεράστια ηλικιακή κλιμάκωση των θανά-
των στις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και άλλοι παρά-
γοντες συννοσηρότητας που αυξάνουν την πιθανό-
τητα θνησιμότητας. Συνεπώς, μεγάλοι υγειονομικοί 
φορείς, όπως το Αμερικανικό Κέντρο Λοιμώξεων 
(Center for Disease Control & Prevention – CDC), 
δεν δίνουν ακόμα συνολικό IFR, δεδομένου ότι συ-
σχετίζεται με την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, 
καθώς και με άλλους παράγοντες που σχετίζονται 
με τα ατομικά προφίλ νοσηρότητας.
Ο κ. Λύτρας έκλεισε τη διάλεξή του αναφέροντας με 
βεβαιότητα ότι η πανδημία θα συνεχίσει να διαδίδεται 
μέχρι να δημιουργηθεί ανοσία της αγέλης, μια κατά-
σταση όπου η παρουσία ικανού αριθμού ατόμων που 
έχουν αναπτύξει ανοσία στον πληθυσμό οδηγεί σε 
φθίνουσα εξέλιξη της επιδημίας. Όπως χαρακτηριστι-
κά τόνισε, «η ανοσία αγέλης είναι ένας επιδημιολογι-
κός όρος για μία βιολογική κατάσταση και όχι κάποιου 
είδους στρατηγική» και επιτυγχάνεται είτε με τη χορή-
γηση εμβολίου, που είναι και το επιθυμητό, είτε με τη 
φυσική νόσηση του πληθυσμού. «Ακόμα και μικρού 
βαθμού πληθυσμιακή ανοσία μπορεί να βοηθήσει 
σημαντικά στον έλεγχο της πανδημίας, συνδυαζόμενη 
οπωσδήποτε και με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιο-
ποίησης».

Θεραπευτικά πρωτόκολλα
Ο ομότιμος καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, 
ΕΚΠΑ, Γεώργιος Σαρόγλου αναφέρθηκε κυρίως στη 
θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Covid-19 και 
στις δυσκολίες της φαρμακολογίας για την αντιμετώ-
πιση λοιμωδών νόσων. Από τη σκοπιά της κλινικής 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι  
το βασικό εργαλείο ελέγχου της πανδημίας

Η πανδημία θα συνεχίσει 
να διαδίδεται μέχρι να 
δημιουργηθεί ανοσία της 
αγέλης, μια κατάσταση 
όπου η παρουσία ικανού 
αριθμού ατόμων που 
έχουν αναπτύξει ανοσία 
στον πληθυσμό οδηγεί 
σε φθίνουσα εξέλιξη της 
επιδημίας.

πρακτικής, ο κ. Σαρόγλου ανέφερε ότι η αντιμετώπιση 
των κρουσμάτων έχει διαβαθμίσεις, με διάφορα στά-
δια τα οποία πρέπει να διαχειριστεί ο θεράπων ιατρός 
εφαρμόζοντας διαγνωστικούς και θεραπευτικούς αλ-
γόριθμους, οι οποίοι και αυτοί αναπροσαρμόζονται 
σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα.
Αναφερόμενος στην ανακάλυψη και χρήση των εμ-
βολίων, ο κ. Σαρόγλου τόνισε ότι πρόκειται για χρονο-
βόρα διαδικασία τριών απαραίτητων σταδίων για την 
εξέλιξη ενός εμβολίου και επισήμανε ότι «το 90% των 
υποψήφιων εμβολίων δεν εξελίσσεται σε τελικό προϊ-
όν». Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 38 εμβόλια σε φάση κλι-
νικής έρευνας σε όλο τον κόσμο και η πανδημία απαι-
τεί μέσα σε λίγους μήνες να υλοποιηθούν ασφαλείς 
διαδικασίες που σε άλλες περιπτώσεις θα διαρκούσαν 
10-15 χρόνια.
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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.

Μετά από µια παύση στα περισσότερα 
πρωταθλήµατα, λόγω των υποχρεώσεων 
των εθνικών οµάδων το προηγούµενο 
διάστηµα, η ποδοσφαιρική δράση σε 

αυτά ξεκινά και πάλι. Ξεχωρίσαµε προτάσεις από τις ανώ-
τατες κατηγορίες της Αγγλίας, της Ιταλίας και της Τουρ-
κίας, καθώς και από τη δεύτερη κατηγορία της Γερµανίας. 
Φροντίζουµε, φυσικά, πάντα να διαλέγουµε σηµεία σε ελ-
κυστικές αποδόσεις και µε στοιχηµατική αξία. Πάµε, λοι-
πόν, να δούµε αναλυτικά ένα ένα τα προγνωστικά µας!
Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινάνε από την Premier 
League, στο τελευταίο παιχνίδι της Κυριακής στην Αγγλία 
για την πέµπτη αγωνιστική, µε τη Λέστερ υποδέχεται την 
Άστον Βίλα στις 21:15. Μετά τον εκτός έδρας θρίαµβο (5-2) 
επί της Μάντσεστερ Σίτι, οι γηπεδούχοι προσγειώθηκαν 
στην πραγµατικότητα και γνώρισαν βαριά ήττα (3-0) από 
τη Γουέστ Χαµ. Θέλουν αυτή τη φορά να εκµεταλλευτούν 
το «King Power Stadium» και να επιστρέψουν στα θετικά 
αποτελέσµατα. Από την πλευρά της, η Άστον Βίλα προέρ-
χεται από το πιο απίστευτο ίσως αποτέλεσµα της τρέχου-
σας αγωνιστικής περιόδου στην Αγγλία. Οι «χωριάτες» 
πραγµατοποίησαν εκπληκτική εµφάνιση και συνέτρι-
ψαν µε 7-2 την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ του Γιούργκεν 
Κλοπ. Έχοντας µάλιστα σε εκπληκτική µέρα τον Όλι Γου-
ότκινς, που έκανε χατ τρικ. Χαρακτηριστικό είναι επίσης 
το γεγονός ότι µέχρι στιγµής έχουν το απόλυτο στο πρω-
τάθληµα, καθώς εκτός από τη Λίβερπουλ έχουν επικρατή-
σει και απέναντι στη Φούλαµ (3-0), ενώ κέρδισαν και τη 
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (1-0). Την Κυριακή, πάντως, περιµέ-
νουµε ότι η οµάδα του Μπρένταν Ρότζερς θα καταφέρει 
να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στις νίκες. Έτσι, ε-
πιλέγουµε τον άσο σε απόδοση 1.90.

Με τα γκολ στην Ιταλία
Η συνέχεια του στοιχηµατικού µας ταξιδιού µας βρίσκει 
στην Ιταλία. Για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A στις 
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πρωταθλήµατα!
21:45 η Ρόµα υποδέχεται σε ένα πολύ ενδιαφέρον παι-
χνίδι την Μπενεβέντο, η οποία µάλιστα την περνάει στη 
βαθµολογία. Οι «Ρωµαίοι» είναι το µεγάλο φαβορί για τη 
νίκη στη συγκεκριµένη αναµέτρηση, όµως αυτό που εντυ-
πωσιάζει στα εντός έδρας παιχνίδια τους είναι τα πολλά 
γκολ που σηµειώνονται. Συγκεκριµένα, στις τελευταίες 
έξι αναµετρήσεις της στο γήπεδό της η Ρόµα έχει σκορά-
ρει αλλά και έχει δεχτεί γκολ σε όλες. Η άµυνά της, άλ-
λωστε, δεν εµπνέει ιδιαίτερη εµπιστοσύνη. Απέναντί της 
θα βρεθεί µια οµάδα της οποίας η επίθεση πετάει «φω-
τιές». Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Μπενεβέντο έχει σκορά-
ρει στους τρεις από τους τέσσερις πιο πρόσφατους εκτός 
έδρας αγώνες της, έχοντας σηµειώσει συνολικά δέκα 
γκολ – µε τον Λούκα Καρντιρόλα να βρίσκεται σε εξαι-
ρετική κατάσταση, καθώς, αν και αµυντικός, έχει πετύχει 
τρία τέρµατα. Περιµένουµε ότι και την Κυριακή το σκορ 
µπορεί να ξεφύγει, ενώ και οι δύο οµάδες είναι πολύ πι-
θανό να σκοράρουν. Έτσι, επιλέγουµε το Goal/Goal σε α-
πόδοση 1.80.

Βγάζει αντίδραση η Φορτούνα
Περνάµε στη Γερµανία και για να γίνουµε πιο συγκε-
κριµένοι στη δεύτερη κατηγορία, για το παιχνίδι µεταξύ 
Φορτούνα Ντίσελντορφ και Ρέγκενσµπουργκ στις 14:30. 
∆εν έκανε καλή εκκίνηση τη φετινή αγωνιστική περί-
οδο η Φορτούνα. Ξεκίνησε µε ήττα εκτός έδρας απένα-
ντι στο Αµβούργο µε 2-1 και «ρεφάρισε» αµέσως µετά 
µε νίκη εντός κόντρα στη Βιρτσµπέργκερ µε 1-0. Επέ-
στρεψε στα αρνητικά αποτελέσµατα πρόσφατα, καθώς 
έχασε στην έδρα της Χόλσταϊν µε 2-1. Να σηµειωθεί ότι 
και στις δύο ήττες της έµεινε µε 10 ποδοσφαιριστές στα 
τελευταία λεπτά κάθε αναµέτρησης, στη δε τελευταία δέ-
χτηκε έπειτα και γκολ. Βρίσκεται στη 14η θέση της βαθµο-
λογίας. Η Ρέγκενσµπουργκ, αντίθετα, είναι µέχρι στιγµής 
αήττητη. Προέρχεται από νίκη εντός µε την Καρλσρούη 
µε 1-0, ενώ µάλιστα αγωνίστηκε µε παίκτη λιγότερο το τε-
λευταίο δεκάλεπτο. Έχει επίσης δύο ισοπαλίες, µε τη Νυ-
ρεµβέργη, και πάλι στην έδρα της µε 1-1, και µε την Ντάρ-
µσταντ, σε µατς που έληξε χωρίς τέρµατα. Είναι 7η στην 
κατάταξη. Οι γηπεδούχοι είναι πιο σταθεροί στην έδρα 
τους, όπου άλλωστε πέτυχαν και το µοναδικό τους τρίπο-
ντο, ενώ χρειάζονται βαθµούς για τη συνέχεια. Το αυξη-
µένο κίνητρο µπορεί να τους χαρίσει τη νίκη, οπότε θα 
προτιµήσουµε τον άσο σε απόδοση 1.75.
Κλείνουµε τις στοιχηµατικές µας προτάσεις µε επιλογή 
από την Τουρκία. Σε ένα αµφίρροπο παιχνίδι στις 16:00 
η Αντάλιασπορ υποδέχεται την Γκαζισεχίρ Γκαζιαντέπ. 
Η οµάδα του Ταµέρ Τούνα προέρχεται από εκτός έδρας 
ήττα µε 1-0 από τη Γιενί Μαλατίγια, σε µια αναµέτρηση, 
πάντως, που βάσει απόδοσης θα µπορούσε να έχει κάποιο 
βαθµολογικό όφελος. Έχει κάνει αρκετά καλό ξεκίνηµα 
στο πρωτάθληµα, µε εφτά βαθµούς στις πρώτες τέσσερις α-
γωνιστικές. Εκτός από την πρόσφατη ήττα της, έχει ακόµα 
δύο νίκες, απέναντι στην Ντενιζλίσπορ (1-0) και την Γκε-
ντσλερµπιρλιγκί (2-0), και µία ισοπαλία (1-1) µε την Μπε-
σίκτας. Από την πλευρά της, η Γκαζισεχίρ Γκαζιαντέπ βρί-
σκεται σε ανοδική πορεία, καθώς µετά την ήττα της στην 
πρεµιέρα του πρωταθλήµατος µε 3-1 από τη Γαλατασαράι 
έχει παραµείνει αήττητη για τρεις αγωνιστικές, µετρώντας 
ισάριθµες ισοπαλίες. Συγκεκριµένα, µε την Καραγκουµ-
ρούκ (2-2), την Γκοζτέπε (2-2) και την Τραµπζονσπόρ (1-
1). Πιστεύουµε ότι η οµάδα του Μάριους Σουµουντίκα θα 
καταφέρει να φύγει αλώβητη και από την έδρα της Αντά-
λιασπορ, γι’ αυτό επιλέγουµε Χ2 (∆Ε) σε απόδοση 1.80.
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

* Ανζέ - Μετς (18/10, 16:00): Η Ανζέ έχει τρεις συνεχόµενες 
νίκες στην έδρα της και έχει πετύχει 10 γκολ σε αυτά τα παιχνί-
δια. Αντίθετα, η Μετς έχει δύο ήττες στα τελευταία της τρία εκτός 
µατς. Την Κυριακή ο άσος δίνεται στο 2.05.

* Κολωνία - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (18/10, 16:30): Η 
Κολωνία έχει αρνητικό σερί µε τρεις συνεχόµενες εντός έδρας 
ήττες, ενώ παρουσιάζει αµυντικά προβλήµατα και έχει δεχτεί 
σε αυτά τα µατς συνολικά εννέα τέρµατα. Ακόµη µία ήττα την 
Κυριακή προσφέρεται στο 2.15.

* Τότεναµ - Γουέστ Χαµ (18/10, 18:30): Η Τότεναµ έχει 
κερδίσει και τις τρεις πιο πρόσφατες αναµετρήσεις της, µε 15 
γκολ στο σύνολο. Μπορεί να πετύχει την τέταρτη συνεχόµενη 
µε αντίπαλο τη Γουέστ Χαµ, µε τον άσο να δίνεται στο 1.57.

Goal Tips

* Βάρεγκεµ - Αντβέρπ (18/10, 14:30): Στα δύο πιο 
πρόσφατα µατς της Βάρεγκεµ αλλά και στα τέσσερα της 
Αντβέρπ µπήκαν από τουλάχιστον τρία τέρµατα. Αυτό είναι 
πιθανό να συµβεί ξανά στο µεταξύ τους παιχνίδι, έτσι το 
Over 2.5 προσφέρεται στο 1.60.

* Άαρχους - Χόρσενς (18/10, 15:00): Τρία συνεχόµενα 
Over 2.5 έχουν σηµειωθεί στα τελευταία παιχνίδια της 
φιλοξενούµενης στο πρωτάθληµα ∆ανίας. Ακόµη ένα για 
τα γκολ στο µατς µε την Άαρχους δίνεται στο 1.70.

* Αλαβές - Έλτσε (18/10, 19:30): Τα τέσσερα τελευταία 
εντός µατς της Αλαβές, καθώς και τα τέσσερα εκτός της 
Έλτσε, βγήκαν Under 2.5. Το να συµβεί αυτό ξανά την 
Κυριακή προσφέρεται στο 1.44.

Κυριακή 18/10
14:30  Φορτoύνα Ντ. - Ρέγκενσµπουργκ   1  1.75
16:00  Αντάλιασπορ - Γκαζισεχίρ Γκαζιαντέπ   X2  1.80
21:15  Λέστερ - Άστον Βίλα   1  1.90
21:45  Ρόµα - Μπενεβέντο   Goal/Goal  1.80
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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

www.freesunday.gr 2909.06.2019

auto

HYUNDAI 
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κανείς  

για το καινούργιο Hyundai i30

Η 
τελευταία εκδοχή του Hyundai i30 χαρα-
κτηρίζεται από την ανανεωμένη, δυνα-
μική σχεδίαση και τα hi-tech χαρακτη-
ριστικά του, καθώς και τους νέους, πιο 
ισχυρούς κινητήρες SmartStream των 
1.500 κυβικών με κατανάλωση και εκ-

πομπές CO2 μειωμένες έως και κατά 21%. Οι τιμές του 
ξεκινούν από τα 16.590 ευρώ.
H εξωτερική σχεδίαση, που πάντα ήταν σήμα κατα-
τεθέν του πολυβραβευμένου i30, ανανεώνεται με μια 
σειρά κομψών σχεδιαστικών στοιχείων, ενώ τα i30 
Hatchback και i30 Fastback διατίθενται πλέον και σε 
εκδόσεις N Line, εμπνευσμένες από το καθαρόαιμο 
υψηλών επιδόσεων i30 N. Οι εκδόσεις N Line διαφο-
ροποιούνται τόσο σε σχεδιασμό όσο και σε εξοπλισμό 
από τις υπόλοιπες εκδόσεις του i30. Επιπρόσθετα, σε 
συνδυασμό με τους πιο ισχυρούς κινητήρες βενζίνης 
(48V Hybrid Turbo των 160 ίππων) και πετρελαίου (48V 
Hybrid Diesel των 136 ίππων), διαθέτουν και διαφο-
ροποιημένες ρυθμίσεις στο σύστημα διεύθυνσης και 
στις αναρτήσεις, προδιαθέτοντας για ακόμη περισσό-
τερη οδηγική απόλαυση.
Το νέο i30 N Line εφοδιάζεται με ζάντες νέας σχεδίασης 
17 ή 18 ιντσών που το καθιστούν πιο δυναμικό, καθώς 
αποπνέουν μια αίσθηση ταχύτητας, ακόμα και όταν είναι 
σταθμευμένο.
Στο εσωτερικό, το δερμάτινο τιμόνι και ο επιλογέας N Line 
συνδυάζουν τον έλεγχο και την άνεση με τη φινέτσα του 
διάτρητου δέρματος. Η Ν Line σχεδίαση των αεραγω-

γών επιτείνει την αίσθηση δυναμισμού και ελευθερίας 
μέσα στο κομψό περιβάλλον της καμπίνας. Τα προηγ-
μένα, σπορ καθίσματα N Line διαθέτουν ηλεκτρική ο-
σφυϊκή υποστήριξη και επεκτεινόμενα μαξιλάρια έδρας 
για μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.

Αναβαθμισμένο, ποιοτικό 
και hi-tech εσωτερικό
Η προηγμένη τεχνολογία δίνει δυναμικό «παρών» στο 
cockpit του νέου i30 με τον εντυπωσιακό ψηφιακό πί-
νακα οργάνων των 7 ιντσών. Ο ευφυής ψηφιακός πίνα-
κας παρουσιάζει τις σημαντικότερες πληροφορίες. Μπο-
ρείτε να τροποποιήσετε την απεικόνιση σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις σας, ενώ ανάλογα με το πρόγραμμα οδή-
γησης που επιλέγει ο οδηγός αλλάζει και το χρώμα του 
ψηφιακού πίνακα οργάνων και των γραφικών, ώστε να 
υπάρχει αρμονία.
Η στάνταρ οθόνη πολυμέσων των 8 ιντσών συνοδεύεται 
από την προβολή εικόνας από κάμερα οπισθοπορείας, 
με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης που δείχνουν τη 
μελλοντική τροχιά του νέου i30, ένα εξαιρετικά χρήσιμο 
χαρακτηριστικό σε ελιγμούς στάθμευσης.

Νέα γκάμα πιο αποδοτικών κινητήρων 
Hyundai SmartStream
Το νέο i30 διαθέτει μια πρωτοφανή γκάμα κινητήρων, 
προσφέροντας στους υποψήφιους αγοραστές του ακόμα 
μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής.
Για πρώτη φορά το i30 διατίθεται με εξηλεκτρισμένη 

48V Hybrid Turbo τεχνολογία, μειώνοντας τις εκπομπές 
ρύπων CO2 και αυξάνοντας την απόδοση. Το υβριδικό 
σύστημα κίνησης 48V Hybrid υποστηρίζει τον κινητήρα 
εσωτερικής καύσης, με ενέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
σε διαφορετικά στάδια οδήγησης. Τα 48V Hybrid σύ-
νολα διατίθενται με το πρωτοποριακό Intelligent Manual 
Transmission (iMT) για ακόμα μεγαλύτερη απόδοση.
Το νέο i30 διαθέτει επίσης έναν νέο κινητήρα 1,5 λίτρων 
με Dual Port Injection (DPi) και 110 ίππων, που συνδυ-
άζεται με 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο. 
Επιπρόσθετα, ο 1.0L T-GDi κινητήρας αποδίδει 120 ίππους 
και συνδυάζεται με 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο. Επίσης, 
διατίθεται σε 48V Hybrid έκδοση για πιο οικονομική κα-
τανάλωση και για πρώτη φορά συνδυάζεται με ένα 6τά-
χυτο κιβώτιο Intelligent Manual Transmission (iMT) ή 
7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (7-DCT).
Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται ο νέος κινητήρας 1.5L 
T-GDi που αποδίδει 160 ίππους, με στάνταρ 48V υβρι-
δική τεχνολογία που συνδυάζεται με 6τάχυτο Intelligent 
Manual Transmission (iMT) ή ένα 7τάχυτο αυτόματο κι-
βώτιο διπλού συμπλέκτη (7-DCT).
Τέλος, ένας κινητήρας 1.6L CRDi διατίθεται με 115 και 136 
ίππους. Η έκδοση των 115 ίππων συνδυάζεται με 6τάχυτο 
χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ή 7τάχυτο αυτόματο κι-
βώτιο διπλού συμπλέκτη (DCT). Η έκδοση των 136 ίππων 
διατίθεται με 48V Hybrid σύστημα, το οποίο συνδυάζε-
ται με 6τάχυτο κιβώτιο Intelligent Manual Transmission 
(iMT) ή το 7τάχυτο DCT. Μέγιστη ισχύς: 136 PS, μέγιστη 
ροπή: 320 Nm (με DCT).
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 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

Πείτε μας δυο λόγια για το νέο σας book 
project «Dyslexia Box» και πώς μπορεί να 
βοηθήσει τα παιδιά με δυσλεξία.
Το Dyslexia Box, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Πεδίο, είναι η πρώτη πολυαισθητηριακή παρέμβαση 
σε Ελλάδα και Κύπρο. Στηρίζεται στη θεωρία πως τα 
παιδιά μαθαίνουν καλύτερα εάν συμμετέχουν ενεργά, 
μέσα από παιγνιώδη τρόπο και μέσω της διαφοροποιη-
μένης και εξατομικευμένης διδασκαλίας.
Σκοπός του Dyslexia Box είναι να βοηθήσει τους μα-
θητές με δυσλεξία να κατακτήσουν δεξιότητες απαραί-
τητες για την ακαδημαϊκή τους πορεία, να τους υπο-
στηρίξει στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις 
δυσκολίες που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή τους στη 
μαθησιακή διαδικασία, να αναπτύξουν πλήρως τη φω-
νολογική επίγνωση και να κατακτήσουν επαρκώς την 
αναγνωστική ικανότητα και τη γραφή.

Απευθύνεται μόνο σε παιδιά με δυσλεξία;
Δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά με δυσλεξία, 
αλλά σε όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου και των τάξε-
ων του Δημοτικού. Υποστηρίζει ουσιαστικά την ομαλή 
μετάβαση του παιδιού από τον προφορικό λόγο στον 
γραπτό.
Γι’ αυτό είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για ειδικούς 
παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, ειδικούς θεραπευτές, 
νηπιαγωγούς, δασκάλους και γονείς που επιθυμούν να 
υποστηρίξουν τα παιδιά στην προσπάθειά τους να κα-
τακτήσουν την ανάγνωση και τη γραφή.

Τέλος, πείτε μας από τι αποτελείται
το Dyslexia Box.
Αποτελείται από 238 κάρτες, 5 πιόνια, 1 βοηθό ανάγνω-
σης και το εγχειρίδιο με τις οδηγίες των ασκήσεων. Πιο 
συγκεκριμένα:
•  45 κάρτες με κόκκινη ένδειξη που περιέχουν εικόνες 

δισύλλαβων λέξεων.
•  45 κάρτες με μπλε ένδειξη που περιέχουν εικόνες 

τρισύλλαβων λέξεων.
•  45 κάρτες με κίτρινη ένδειξη που περιέχουν εικόνες 

πολυσύλλαβων λέξεων.
•  24 πράσινες κάρτες με τα γράμματα της αλφαβήτου.
•  28 αριθμημένες κάρτες με μοβ ένδειξη που περιέ-

χουν λίστες ανάγνωσης.
•  6 κάρτες με ροζ ένδειξη που περιέχουν λέξεις κατατε-

τμημένες σε φωνήματα.
•  35 αριθμημένες κάρτες με μαύρη ένδειξη που περιέ-

χουν λέξεις και προτάσεις για την πρώτη ανάγνωση.
•  6 κάρτες με πορτοκαλί ένδειξη που περιέχουν ζευ-

γάρια λέξεων για την αναγνώριση ομοιοκαταληξίας.
•  4 κάρτες με καφέ ένδειξη που περιέχουν λέξεις για 

παραγωγή ομοιοκαταληξίας.
• 5 πιόνια
• 1 βοηθό ανάγνωσης
• Εγχειρίδιο ασκήσεων

Δυσλεξία

* Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημονικός σύμβουλος του τομέα Ειδικής Αγωγής του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, επιστημονικός διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». eidikospaidagogos.gr

Μ
ια και ο μήνας Οκτώβριος εί-
ναι αφιερωμένος στη δυσλε-
ξία, ας μιλήσουμε γι’ αυτή την 
ειδική μαθησιακή δυσκολία, 
καθώς και για το Dyslexia Box, 
την πρώτη πολυαισθητηριακή 
παρέμβαση για τη δυσλεξία, 

την ανάγνωση και τη γραφή σε Ελλάδα και Κύπρο.

Όλο και πιο συχνά ακούμε τον όρο «δυσλε-
ξία», τι είναι όμως τελικά και ποιο το ποσοστό 
εμφάνισής της;
Η δυσλεξία (ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνω-
ση) είναι η σημαντικότερη δυσκολία στην επεξεργασία 
του γραπτού λόγου που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η δυσκολία αυτή εντο-
πίζεται στην αποκωδικοποίηση, στην ευχέρεια και στην 
κατανόηση. Το ποσοστό εμφάνισής της ανέρχεται σε 
5%-10% του μαθητικού πληθυσμού.

Συνδέεται η δυσλεξία με χαμηλό δείκτη νο-
ημοσύνης;
Η δυσλεξία δεν έχει καμία σχέση με το νοητικό δυνα-
μικό του παιδιού. Ως δυσκολία παρατηρείται σε παιδιά 
με δείκτη νοημοσύνης ίσο ή πάνω από τον μέσο όρο. 
Επίσης, δεν οφείλεται σε συναισθηματικούς και πολιτι-
σμικούς παράγοντες ή σε ελλιπή διδασκαλία. Φυσικά 
τα παραπάνω επηρεάζουν σημαντικά την ένταση και τη 
συχνότητα εμφάνισης των συμπτωμάτων.

Ποια είναι η αιτία εκδήλωσής της;
Υπάρχει η υπόθεση ότι οφείλεται σε κάποια δυσλει-
τουργία στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις υπάρχει κληρονομική βάση (κάποιο μέ-
λος της οικογένειας έχει παρόμοιες δυσκολίες) και σε 
άλλες υπάρχει συγγενής αιτιολογία (συμβάντα κατά 
την κύηση ή τον τοκετό). Η δυσλεξία είναι εγγενής στο 
άτομο, δηλαδή χαρακτηρίζει ένα άτομο από τη γέννη-
σή του μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν εμφανίζεται 
ξαφνικά κάποια στιγμή και δεν εξαφανίζεται μετά από 
χρόνια.

Ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να 
ανησυχήσουν γονείς και εκπαιδευτικούς;
Μία από τις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετω-
πίζει ένα παιδί με δυσλεξία είναι η ελλιπής φωνολογι-
κή ενημερότητα, δηλαδή η ικανότητά του να αναγνωρί-
ζει και να χειρίζεται με συνειδητό τρόπο τα φωνολογικά 
στοιχεία της γλώσσας.
Τα λάθη που κάνει ένας μαθητής κατά τη διαδικασία 
της ανάγνωσης είναι τα εξής:
•  Διαβάζει αργά, είτε κάνει φωναχτή είτε σιωπηρή 

ανάγνωση.
•  Διαβάζει λάθος τις λέξεις χωρίς να το αντιλαμβάνε-

ται, ακόμα και όταν οι λέξεις επαναλαμβάνονται πολύ 
συχνά στο κείμενο.

•  Χάνει τη σειρά του κειμένου.
•  Παραλείπει, αντικαθιστά, μεταθέτει, προσθέτει, αντι-

μεταθέτει λέξεις ή συλλαβές.
•  Αγνοεί τα σημεία στίξης.
•  Δεν χρωματίζει κατάλληλα τη φωνή του κατά την 

ανάγνωση.
•  Δεν χρησιμοποιεί αποτελεσματικές στρατηγικές κα-

τανόησης.
•  Δεν διακρίνει τις σημαντικές πληροφορίες του κει-

μένου.
•  Αδυνατεί να οργανώσει τις πληροφορίες που παρέ-

χονται σε ένα κείμενο.
•  Αδυνατεί να διαμορφώσει άποψη και να εξαγάγει συ-

μπεράσματα, υποθέσεις ή προβλέψεις γι’ αυτό που 
διάβασε.

•  Δεν αποδίδει γραπτά ή προφορικά την κεντρική ιδέα 
του κειμένου.

•  Αδυνατεί να συνδέσει τη νέα γνώση με την ήδη κα-
τακτημένη.

Πότε μπορεί να γίνει η διάγνωση 
της δυσλεξίας;
Αν και υπάρχουν ενδείξεις της από την προσχολική 
ηλικία, μια ασφαλής και έγκυρη διάγνωση μπορεί να 
γίνει από την Α΄ Δημοτικού και μετά. Πιο συγκεκριμέ-
να, όταν το παιδί βρίσκεται στο δεύτερο εξάμηνο της Α΄ 
Δημοτικού.
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ΜΑΜΑ-ΔΕΣ (ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ) 
ΣΤΗΝ ΕΡΤ2
Οι «Μαμά-δες» έρχονται στην ΕΡΤ2 για 
να λύσουν όλες τις απορίες σε εγκύους, 
μαμάδες και μπαμπάδες. Κάθε εβδομάδα 
η νέα πολυθεματική εκπομπή θα επιχειρεί 
να «εκπαιδεύσει» γονείς και υποψήφιους 
γονείς σε θέματα που αφορούν την καθημε-
ρινότητά τους, αλλά και τις νέες συνθήκες 
ζωής που έχουν δημιουργηθεί. Άνθρωποι 
που εξειδικεύονται σε θέματα παιδιών, όπως 
παιδίατροι, παιδοψυχολόγοι, γυναικολόγοι, 
διατροφολόγοι, αναπτυξιολόγοι, εκπαιδευ-
τικοί, απαντούν στα δικά σας ερωτήματα και 
αφουγκράζονται τις ανάγκες σας.
Η Ζωή Κρονάκη συναντάει γνωστές –και 
όχι μόνο– μαμάδες, αλλά και μπαμπάδες, 
που μοιράζονται μαζί μας ιστορίες μητρότη-
τας και πατρότητας.
Θέματα ψυχολογίας, ιατρικά, διατροφής και 
ευ ζην, μαγειρική, πετυχημένες ιστορίες 
(true stories), που δίνουν κίνητρο και θετικό 
πρόσημο σε σχέση με τον γονεϊκό ρόλο, πα-
ρουσιάζονται στην εκπομπή. Κάθε Σάββατο 
στις 17:00.

JAZZ CHRONICLES  
ΣΤΟΝ ΦΑΡΟ ΤΟΥ ΚΠΙΣΝ
Τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο της σειράς 
συναυλιών Jazz Chronicles, το Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
(ΚΠΙΣΝ) φιλοξενεί στον Φάρο δύο 
διεθνείς jazzmen, τον Πέτρο Κλαμπάνη 
και τον Γιώργο Κοντραφούρη, σε μια 
ξεχωριστή σύμπραξη (18/10) και την 
Eλληνοβραζιλιάνα τραγουδοποιό και 
ερμηνεύτρια Κατερίνα Πολέμη σε μια 
ιδιαίτερη παράσταση (24/10).
Λόγω των συνεχών εξελίξεων όσον 
αφορά τα μέτρα για τη δημόσια υγεία, 
λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσία 
ή τον αριθμό θεατών εντός του Φάρου 
θα ανακοινωθούν κοντά στην ημερο-
μηνία της εκάστοτε εκδήλωσης στην 
ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ snfcc.org.

«ΤΟ ΞΕΚΑΤΙΝΙΑΣΜΑ  
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΤΗΣ ΑΒΓΙΠΑΠ
Το «Ξεκατίνιασμα του Ολύμπου» 
είναι μια σάτιρα εμπνευσμένη από τη 
μυθολογία και τη σύγχρονη ελληνική 
πραγματικότητα. Με στοιχεία από το 
Δωδεκάθεο και τον Όμηρο –και ατού 
τον έμμετρο λόγο– η συγγραφέας Αβγί-
Παπ γράφει μια ξέφρενη κωμωδία που 
πατάει με το ένα πόδι στο κάποτε και 
το άλλο στο σήμερα, ως μια κωμωδία-
καθρέφτης της σύγχρονης ελληνικής 
πραγματικότητας. Από τη Δευτέρα 19 
Οκτωβρίου στο θέατρο Olvio.

Το «Τρίτο Στεφάνι», το αριστούργημα του Κώστα 
Ταχτσή, ζωντανεύει τον Οκτώβριο στο θέατρο 
Παλλάς, με την υπογραφή του Κωνσταντίνου 
Μαρκουλάκη, και τις Μαρία Καβογιάννη και 

Μαρία Κίτσου στους εμβληματικούς ρόλους της Εκάβης και 
της Νίνας. Ένας εικοσαμελής θίασος σημαντικών ηθοποιών 
μπαίνει στη δίνη της νέας, πρωτότυπης μουσικής του 
Μίνωα Μάτσα, φέρνοντας επί σκηνής τους ήχους και 
τις εικόνες μιας ολόκληρης εποχής.
Το μυθιστόρημα-σταθμός του Ταχτσή, από τα 
πλέον αγαπημένα του ελληνικού κοινού δια-
χρονικά, που στο παρελθόν έγινε σίριαλ από 
τον Γιάννη Δαλιανίδη και αποτέλεσε υλικό 
για πολύ πετυχημένες παραστάσεις σε 
σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή και Θα-
νάση Παπαγεωργίου, είναι μια κατάθεση 
μνήμης όπου μέσα από τις προσωπικές 
ιστορίες των ηρώων περνάει ολόκληρη 
η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. 
Όχι με διάθεση διδακτική, 
αλλά με ένα σπάνιο χιούμορ 
που αναδεικνύει καίρια 
όλα εκείνα για τα οποία 
αξίζει να παλεύει κανείς 
στη ζωή.

ΤΟ «ΤΡΙΤΟ  
ΣΤΕΦΑΝΙ»  

ΣΤΟ ΠΑΛΛΑΣ



Σ
χεδόν 60 χρόνια μετά το γύ-
ρισμά της και τον σάλο που 
προκάλεσε στην προβολή 
της η θρυλική ταινία του Α-
λέκου Αλεξανδράκη «Συ-
νοικία Το Όνειρο», παρουσι-
άζεται για πρώτη φορά στο 

θέατρο, σε θεατρική διασκευή και σκηνο-
θεσία του Σωτήρη Χατζάκη. Στον ρόλο του 
Ρίκο ο Γιωργής Τσαμπουράκης, ο οποίος 
εξηγεί γιατί αυτό είναι ένα πολιτικό έργο.

Συμμετέχετε φέτος στη θεατρική μετα-
φορά της κινηματογραφικής ταινίας «Συ-
νοικία Το Όνειρο» που σκηνοθετεί ο Σω-
τήρης Χατζάκης. Ποιον ρόλο έχετε και 
ποιο είναι το μήνυμα της παράστασης σή-
μερα;
Είμαι πραγματικά ευγνώμων που σε μια 
κρίσιμη για την κοινωνία και τον πολιτι-
σμό περίοδο, όπως αυτή που διανύουμε, 
συμμετέχω σε μια παράσταση ενός έργου 
βαθιά κοινωνικού και εντέλει πολιτικού. Το 
έργο «Συνοικία Το Όνειρο», που σκηνοθε-
τεί ο Σωτήρης Χατζάκης, ο οποίος έχει α-
ναλάβει και τη δραματουργική επεξεργα-
σία και διασκευή του κινηματογραφικού 
σεναρίου του Κώστα Κοτζιά και του Τάσου 
Λειβαδίτη, εμπνέεται από τα μικροεγκλή-
ματα που διαπράττονται από τον κεντρικό 
ήρωα και τους «ομοίους» του, που παρου-
σιάζονται ως δομικά συστατικά της μετεμ-
φυλιακής κοινωνίας μας και στην παρά-
στασή μας γίνονται και αντικείμενο ψυχα-
ναλυτικής ερμηνείας. Εγώ έχω αναλάβει 
τον ρόλο του Ρίκο, του χαρακτήρα που ερ-
μήνευσε ο Αλέκος Αλεξανδράκης στην ται-
νία του 1961, ενός γόη, ενοίκου της φτωχο-
γειτονιάς του Ασυρμάτου στα Πετράλωνα 
του τέλους της δεκαετίας του ’50, ενός «μι-
κροαπατεώνα της επιβίωσης», μόλις απο-
φυλακισμένου, γνωστού για τις μικροαπα-
τεωνιές του. Ο Ρίκο δεν είναι ούτε αναρ-
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Γιωργής Τσαμπουράκης

«Δεν μπορώ  
να εστιάσω στην 

αναγνωρισιμότητα»
  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ



Η τέχνη, πιστεύω, θα 
ασχολείται με διαφορετική 
οπτική κάθε φορά με την 
ορατότητα των εγκλημάτων 
που διαπράττονται από 
τις κατώτερες κοινωνικές 
τάξεις, με την ταυτότητα, την 
καταγωγή και τη διεύρυνση 
των εγκληματιών, αλλά και 
με την κανονικοποίηση ή 
την αποπομπή τους.

χικός ούτε φύσει κακοποιός, αλλά ένας 
ταυτισμένος με τη φτώχεια και την κοινω-
νική του κατάσταση μικροκακοποιός και 
εντέλει ένας δαιμονοποιημένος από τους 
άλλους εγκληματίας. Η ευγενής εικόνα του 
Ρίκο, συνυφασμένη με την ταξική του κα-
τάσταση, και η έντιμη συμπεριφορά του 
καταργεί ακόμα και τη ζωτική ανάγκη του 
για επιβίωση και οδηγεί σε υπαναχώρηση 
της ικανοποίησης του –τάχα ανήθικου– δι-
καιώματός του να… ονειρεύεται.

Η ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη είχε 
κυκλοφορήσει σε ένα ιδιαίτερα ασταθές 
πολιτικά και κοινωνικά περιβάλλον. Βρί-
σκετε ομοιότητες με τη σημερινή εποχή;
Η νεορεαλιστική οπτική του ιταλικού κι-
νηματογράφου των ετών μετά τον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο και η αριστερή ιδεολογία 
της νεοελληνικής διανόησης δεν ξεπερά-
στηκαν ποτέ με το πέρασμα των χρόνων. 
Η τέχνη, πιστεύω, θα ασχολείται με δια-
φορετική οπτική κάθε φορά με την ορατό-
τητα των εγκλημάτων που διαπράττονται 
από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, με 
την ταυτότητα, την καταγωγή και τη διεύ-
ρυνση των εγκληματιών, αλλά και με την 
κανονικοποίηση ή την αποπομπή τους. Και 
όπως στο προπύργιο του ιταλικού νεορεα-
λισμού «Mama Roma» του Παζολίνι μπο-
ρεί να δει κανείς σήμερα άλλα πρόσωπα 
με παρόμοιες καταβολές, έτσι και στο σή-
μερα ο Χατζάκης επιχειρεί μια σύγχρονη 
χωροταξία, 60 χρόνια μετά την προβολή 
της ταινίας. Σε μια παράσταση στην οποία 
αναδεικνύεται η μιζέρια της σύγχρονης 
νεοελληνικής κοινωνίας, ενισχυμένης με 
ανθρώπους ποικίλων εθνικοτήτων που 
καταλαμβάνουν τον χώρο των κατώτερων 
κοινωνικών στρωμάτων, με τάξεις συ-
γκεχυμένες που δεν εκφράζουν ό,τι εξέ-
φραζαν, που η παραβατικότητα είναι ξανά 
πρωτοσέλιδο, που ο πλούτος συρρικνώ-
νεται ολοένα, που η εξουσία έχει τυραν-
νική διάθεση και που όλοι, κυρίως ο πλα-
τύς λαός, επιβεβλημένα κυκλοφορούμε 
με την υποψία ότι φέρουμε τον ιό του μιά-
σματος, σαν τον Οιδίποδα της αρχαίας τρα-
γωδίας. Και που, ακόμα κι αν τα μικροε-
γκλήματα του Ρίκο και των απανταχού πα-
ραβατικών ατόμων είναι όντως ποινικά 
κολάσιμα, η κατασκευή της κυρίαρχης «η-
θικής» της κοινωνίας αλλά και η καλοπρο-
αίρετη συμπεριφορά αυτών που προβάλ-
λει το έργο οδηγούν στον διχασμό –στο 
τότε και στο σήμερα– των θεατών σχετικά 
με την ερμηνεία της έννοιας «έγκλημα», 
δεδομένου ότι τα λαϊκά στρώματα μπο-
ρούν να θεωρηθούν αβασάνιστα σχεδόν 
εγκληματίες, όταν οι πραγματικοί αλλά… 
αθόρυβοι απατεώνες προέρχονται από τα 
ανώτερα κοινωνικά στρώματα.

Την περσινή σεζόν είχατε μια πολύ ε-

INFO

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης
Παίζουν: Μάνος Βακούσης, Γιωργής Τσαμπουράκης, Μαρία Φιλίππου, Χαρά-Μάτα 
Γιαννάτου, Δημήτρης Καραμπέτσης, Γεράσιμος Σοφιανός, Κατερίνα Σπάρταλη και στον ρόλο 
του τρελού ο Κώστας Φλωκατούλας
Τραγούδια-Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Ερμηνεύει ζωντανά ο Ζαχαρίας Καρούνης, με τη σύμπραξη του Ανδρέα Μπουτσικάκη στο 
πιάνο και των Κοσμά Κοκόλη και Αλέκου Γλυκιώτη στο μπουζούκι.
Γυάλινο Μουσικό Θέατρο
Λ. Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη
Πρεμιέρα: 6 Νοεμβρίου
Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο προσφέρει σε τιμή προσφοράς τα εισιτήρια των δύο πρώτων 
εβδομάδων (Τετ. & Πέμ. €10, Παρ., Σάβ. & Κυρ. €15).

Συνοικία Το  Όνειρο
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πιτυχημένη συμμετοχή στην τηλεοπτική 
σειρά «Το Κόκκινο Ποτάμι» του Μανού-
σου Μανουσάκη, που σας έκανε ευρύ-
τερα γνωστό. Τι αλλαγές έφερε στη ζωή 
σας;
Δεν μπορώ να εστιάσω στην αναγνωρισι-
μότητα, όπως θεωρώ ότι περιμένουν όλοι 
να αναφέρω. Αυτό που έχω να πω είναι ότι 
ο Μανούσος Μανουσάκης μού πρόσφερε 
έναν ρόλο που εντάσσει το καλό μέσα στο 
κακό, το όμορφο μέσα στην ασχήμια. Ο Αλή 
ήταν ένας ενδιάμεσος ανάμεσα σε ό,τι ο-

νομάζουμε ελληνικότητα και βαρβαρότητα, 
που η ένταξή του στη μία πλευρά δεν τον α-
πέτρεπε από το να ανήκει στην άλλη. Κατά 
συνέπεια, πιστεύω ότι αυτό που αγαπή-
θηκε ήταν η ουσία του χαρακτήρα και όχι 
μόνο η δική μου παρουσία.

Έχετε ιδρύσει στο Ηράκλειο τη μοναδική 
στην Κρήτη ανώτερη σχολή δραματικής 
τέχνης. Ποια είναι η εμπειρία σας μέχρι 
στιγμής;
Προσπαθούμε εδώ και περίπου μία πεντα-
ετία να εδραιώσουμε μια πρότυπη σχολή 
στο Ηράκλειο και να επικοινωνήσουμε 
το μήνυμα της χρησιμότητας της σχολής 
μας και την πεποίθησή μας να καταρτίζο-
νται καλλιτεχνικά και πνευματικά οι σπου-
δαστές μας. Τις δυσκολίες και την υγειο-
νομική κρίση, που πλήττει τον κόσμο του 
θεάματος γενικότερα, η Ανώτερη Σχολή 
Δραματικής Τέχνης «Νότος», στην οποία 
τυγχάνει να είμαι καλλιτεχνικός διευθυ-
ντής, τις αντιμετωπίζει με μετριοπάθεια. 
Σήμερα αισθανόμαστε περήφανοι που το 
ανθρώπινο δυναμικό της Κρήτης που πι-
στεύει στο θέατρο εμπιστεύεται στη σχολή 
την κατάρτισή του, και δυνατοί, ώστε να 
συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Φέτος 
ειδικά νιώθουμε ευγνώμονες που απο-
δέχτηκαν την πρόσκλησή μας να διδά-
ξουν στον εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό 
μας οργανισμό η διευθύντρια του ΔΗΠΕΘΕ 
Κρήτης, Έφη Θεοδώρου, και ο πολλά υ-
ποσχόμενος νέος ηθοποιός και σκηνοθέ-
της Μάνος Βαβαδάκης. Σήμερα νομίζω ότι 
είμαστε σε καλό δρόμο προς την κατεύ-
θυνση του επαγγελματισμού στον τομέα 
του θεάτρου στον ελληνικό νότο.



γυναικείες 
υπογραφές4

Lisa Taddeo, Τρεις Γυναίκες , µτφρ.: Κλαίρη Παπαµιχαήλ, εκδ. Κλειδάριθµος

Μας συναρπάζει και µας βασανίζει. Ελέγχει τις σκέψεις 
µας, καταστρέφει τη ζωή µας, και ζούµε µόνο γι’ αυτήν. 
Κι όµως, δεν µιλάµε σχεδόν ποτέ γι’ αυτήν. Και σαν µια 
θαµµένη δύναµη στις ζωές µας, η επιθυµία παραµέ-
νει σε µεγάλο βαθµό ανεξερεύνητη – µέχρι τώρα. Η 
δηµοσιογράφος Λίζα Ταντέο έχει διασχίσει έξι φορές 
τη χώρα για να µιλήσει µε συνηθισµένες γυναίκες 
από διαφορετικές περιοχές και κοινωνικές τάξεις. Το 
αποτέλεσµα, οι «Τρεις Γυναίκες», είναι το βαθύτερο 
πορτρέτο της επιθυµίας που γράφτηκε ποτέ και ένα από 
τα πιο πολυσυζητηµένα βιβλία της χρονιάς.
Οι «Τρεις Γυναίκες» βασίστηκαν σε πολλά χρόνια 
διεξοδικής έρευνας και, µε την εκπληκτική αµεσότητά 
του, το βιβλίο αποτελεί ένα πρωτοποριακό πορτρέτο του 
ερωτικού πόθου στη σηµερινή Αµερική, φέρνοντας στο φως πόσο ευάλωτη, πολύπλοκη και 
άνιση είναι η γυναικεία επιθυµία. Είναι ταυτόχρονα ένα δηµοσιογραφικό επίτευγµα και ένας 
αφηγηµατικός θρίαµβος, ένα βιβλίο γεµάτο ψυχολογικές αποχρώσεις και ενσυναίσθηση, που 
µας συστήνει τρεις αλησµόνητες γυναίκες –και µία εξαιρετική συγγραφέα– που οι εµπειρίες 
τους µας υπενθυµίζουν ότι δεν είµαστε µόνες.

Ισµήνη Καπάνταη, Το βρωµερόν ύδωρ της λήθης, εκδ. Ίκαρος

Μετά την κυκλοφορία του αστυνοµι-
κού µυθιστορήµατος «Αστική οικία 
στο Χαλάνδρι» η πολυβραβευµένη 
Ισµήνη Καπάνταη επανέρχεται µε ένα 
νέο ιστορικό µυθιστόρηµα. Η ιστορία 
διαδραµατίζεται στην Αθήνα, πρωτεύ-
ουσα του ελληνικού κράτους ύστερα 
από τη δολοφονία του Καποδίστρια. 
Έχουν προηγηθεί τα χρόνια του 
αγώνα ενάντια στον Τούρκο δυνάστη, 
οι δύο αιµατηροί εµφύλιοι, καθώς 
και οι διάφορες µικρότερης έκτασης 
διενέξεις. Οι ήρωες, ελεύθεροι πλέον πολίτες κράτους, που διαθέτει ένα 
κατ’ εξαίρεση για την εποχή του δηµοκρατικότατο Σύνταγµα, το Σύνταγµα 
της Επιδαύρου, αδυνατούν προφανώς να συνειδητοποιήσουν αυτή την 
κοσµογονική αλλαγή και εξακολουθούν να µάχονται µε πάθος τον ίδιο 
τους τον εαυτό.

Εύα Γκαρθία Σάενθ ντε Ουρτούρι, Οι τελετουργίες του νερού, 
µτφρ.: Αγγελική Βασιλάκου, εκδ. Ψυχογιός

Η Άνα Μπελέν Λιάνιο, ο πρώτος 
έρωτας του Κράκεν, βρίσκεται δολο-
φονηµένη στην Άλαβα. Το µαρτύριο 
του θανάτου της παραπέµπει σε µια 
πανάρχαια τελετουργία όπου το θύµα 
κρεµιέται ανάποδα και βυθίζεται 
σε έναν λέβητα µε καυτό νερό. Ο 
λέβητας είναι αυθεντικό κοµµάτι 
από την Εποχή του Χαλκού. Και µια 
λεπτοµέρεια κάνει τη φρίκη ακόµη 
µεγαλύτερη: η Άνα Μπελέν ήταν 
έγκυος… Όπως φαίνεται σύντοµα, ο 
δολοφόνος δεν θα σταµατήσει εδώ. Θα συνεχίσει να σκοτώνει µέλλοντες 
γονείς, µιµούµενος τις τελετουργίες του νερού, διαλέγοντας προσεκτικά 
ιερές τοποθεσίες της Χώρας των Βάσκων και της Κανταβρίας για τα 
εγκλήµατά του. Η υπόθεση ξυπνά στον Κράκεν οδυνηρές µνήµες, από 
το καλοκαίρι του 1992, τότε που µε τους τρεις καλύτερούς του φίλους 
πρωτοσυνάντησαν την αινιγµατική Άνα Μπελέν Λιάνιο – µια γνωριµία 
που τους σηµάδεψε για πάντα. Και, ταυτόχρονα, του γεννά έναν φόβο 
χωρίς προηγούµενο. Γιατί η Άλµπα, η προϊσταµένη του και γυναίκα που 
αγαπά, είναι έγκυος – και κινδυνεύει να γίνει ο επόµενος στόχος του 
δολοφόνου… Το δεύτερο µέρος της τριλογίας της «Λευκής Πόλης» που 
συνάρπασε το ισπανικό κοινό και έγινε διεθνές µπεστ σέλερ.

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Martha C. Nussbaum, ∆ηµιουργώντας Ικανότητες – Η θεωρία της ανθρώπινης 
ανάπτυξης, µετάφραση-εισαγωγή: Βασιλική Χρήστου, εκδ. Παπαζήση

Στο κείµενο που έχουµε επιλέξει για τον παρόντα 
τόµο η Αµερικανίδα φιλόσοφος Μάρθα Νουσµπάουµ 
ξεκινά µε την πραγµατική ιστορία της Βασάντι, µιας 
νέας, µικροκαµωµένης γυναίκας από την Ινδία και 
το κρατίδιο Γκουτζαράτ στη βορειοδυτική Ινδία. Με 
αφορµή την περίπτωση της Βασάντι η Νουσµπάουµ 
ξεκινά να καταστρώνει έναν κατάλογο ικανοτήτων, 
έναν κατάλογο δηλαδή λειτουργικών ευκαιριών που 
όλοι οι άνθρωποι θα ήταν εύλογο να έχουν. Η θεωρία 
της ικανότητας ή των ικανοτήτων εκφράζει µια νέα, 
προοδευτική αντίληψη για την πολιτική κοινωνία, η 
οποία αποµακρύνεται από τον υλισµό ή τον οικονο-
µισµό πιο παραδοσιακών, αριστερών αντιλήψεων. 
Είναι βαθιά ανθρωποκεντρική, γιατί αφενός σκοπός της είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη 
της ανθρώπινης προσωπικότητας, την οποία αντιλαµβάνεται ως ελευθερία κι ευηµερία 
ταυτόχρονα, αλλά και γιατί, αφετέρου, το αντικείµενο της µελέτης είναι ο ίδιος ο άνθρω-
πος και τα εµπόδια που του υψώνονται, και όχι εξωτερικά στοιχεία, όπως το εισόδηµα 
του ίδιου ή το ΑΕΠ της χώρας του. Αµφισβητεί δηλαδή τη σηµασία της παρατήρησης 
των έµµεσων δεικτών της ευηµερίας και παρατηρεί την ίδια την καθηµερινότητα ενός 
ανθρώπου. Συνακόλουθα η πολύπλευρη ικανότητα του ανθρώπου γίνεται και το µέτρο 
της δικαιοσύνης. (Από την εισαγωγή στον παρόντα τόµο)
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Όταν µια µητέρα πατάει την κόρνα 
της τη λάθος στιγµή σε ένα φανάρι, 
ανακαλύπτει πόσο µακριά µπορεί να 

φτάσει η οργή ενός ανθρώπου (Ράσελ Κρόου) 
που νιώθει αόρατος και είναι αποφασισµένος 
να δώσει ένα µάθηµα στην κοινωνία χρησι-

µοποιώντας την ίδια για παράδειγµα. Σε µια 
αδιάκοπη αναζήτηση όπου αυτός είναι πάντα 
ένα βήµα µπροστά, η ίδια πρέπει να βρει τη 
δύναµη να αντισταθεί όταν οι απειλές αρχί-
ζουν να θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρο τον κό-
σµο της.

Μια επιτυχηµένη συγγραφέας βρί-
σκει τον εαυτό της παγιδευµένο σε 
µια τροµακτική πραγµατικότητα 

και πρέπει να βρει τη λύση σε ένα µυστήριο 
που διασχίζει αιώνες και µοιάζει συγκλονιστι-
κά µπερδεµένο και παράλογο.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζέραρντ Μπους, Κρίστοφερ Ρενζ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζανέλ Μονέ, Έρικ Λανγκ, Τζένα Μαλόουν, Τζακ Χιούστον, Κίρσι Κλέµονς, Γκαµπούρνι 
Σιντιµπέ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντέρικ Μπόρτε ΣΕΝΑΡΙΟ: Καρλ Έλσγουορθ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ράσελ Κρόου, Τζίµι Σίµπσον, Κάρεν Πιστόριους

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ 
ΓΑΪ∆ΑΡΟΣ
THE DONKEY 
KING

Ο Μανγκού, ένας χαρούµενος 
και ανέµελος γαϊδαράκος, κά-
νει τα δικά του όνειρα, µέχρι 

που –από τύχη– καταλήγει να θεω-
ρείται ο πιο δηµοφιλής διάδοχος του 
θρόνου, µε αφορµή την επικείµενη 
αποχώρηση του βασιλιά λιονταριού. 
∆εν του περνάει από το µυαλό ότι πρό-
κειται για πλεκτάνη της δολοπλόκου 
αλεπούς, που έχει τα δικά της κίνητρα 
και θέλει να θολώσει τα νερά της δια-
δοχής του λιονταριού. Θα καταφέρει ο 
Μανγκού να σταθεί στο ύψος των περι-
στάσεων και να γίνει ο επόµενος αντά-
ξιος βασιλιάς ή θα καταλήξει να είναι 
σκέτο πιόνι; Θα εκπληρώσει η πονηρή 
αλεπού τα δαιµόνια σχέδιά της; Θα συ-
νέλθει ποτέ το βασίλειο από το χάος;

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αζίζ Τζιντάνι ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Αζίζ Τζιντάνι, Καµράν Κιµάνι ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ: Θοδωρής Σµέρος, 
Νίκος Παπαδόπουλος, Βασίλης Μήλιος, 
Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Κοιλάκος, 
Μαρία Ζερβού, Αργύρης Παυλίδης, Ανδρέας 
Ευαγγελάτος, Κωνσταντίνος Λάγκος, Γιάννης 
Πανταγιάς, Μιχάλης Κοιλάκος

ΕΚΡΗΞΗ ΘΥΜΟΥ
UNHINGED

ANTEBELLUM: 
Η ΕΚΛΕΚΤΗ
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«Πλάνα με ουρά» είναι ο τίτλος της 
νέας εβδομαδιαίας εκπομπής 
της ΕΡΤ2 που φιλοδοξεί να κάνει 

τους ανθρώπους τους καλύτερους φίλους των 
ζώων. Αναδεικνύοντας την ουσιαστική σχέση 
ανθρώπων και ζώων, η εκπομπή μάς ξεναγεί 
σε έναν κόσμο… δίπλα μας, όπου άνθρωποι και 
ζώα μοιράζονται τον χώρο, τον χρόνο και, κυρίως, 
την αγάπη τους. Παρουσιάστρια της εκπομπής, η 
Τασούλα Επτακοίλη.
Μπροστά από τον φακό του σκηνοθέτη Παναγιώτη 
Κουντουρά περνούν γάτες και σκύλοι, άλογα και 
παπαγάλοι, αρκούδες και αλεπούδες, γαϊδούρια 
και χελώνες, αποδημητικά πουλιά και φώκιες, και 
γίνονται οι πρωταγωνιστές της εκπομπής.
Σε κάθε επεισόδιο συμπολίτες μας που 
προσφέρουν στα ζώα προστασία και φροντίδα 
–από τους άγνωστους στο ευρύ κοινό εθελοντές 
των φιλοζωικών οργανώσεων μέχρι πολύ 
γνωστά πρόσωπα από τον χώρο των γραμμάτων 
και των τεχνών– μιλούν για την ιδιαίτερη 

σχέση τους με τα τετράποδα και ξεδιπλώνουν 
τα συναισθήματα που τους προκαλεί αυτή η 
συνύπαρξη.
Επιπλέον, οι ειδικοί συνεργάτες της εκπομπής, 
ένας κτηνίατρος και ένας συμπεριφοριολόγος-

κτηνίατρος, μας δίνουν απλές αλλά πρακτικές 
και χρήσιμες συμβουλές για την καλύτερη υγεία, 
τη σωστή φροντίδα και την εκπαίδευση των 
κατοικιδίων μας.
Κάθε Σάββατο στις 18:00.

Τηλεοπτική εκπομπή για φιλόζωους
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Μετά την καταστροφή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια 
όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες μεταφέρθηκαν στο προσωρινό νέο 
ΚΥΤ στο Καρά Τεπέ. Έκτοτε επισκέπτονται καθημερινά τις κατεστραμμένες 
εγκαταστάσεις για να ταΐσουν τα αδέσποτα που είχαν υπό την προστασία τους 
κατά τη διάρκεια της εκεί διαμονής τους.
Όλο αυτό το διάστημα της παραμονής των μεταναστών στη Μόρια πάμπολλα 
σκυλιά και κυρίως γατιά βρήκαν καταφύγιο στις εγκαταστάσεις. Σήμερα 
όλα αυτά τα ζωάκια έχουν απομείνει χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς νερό 
και φαγητό. Πολλά έχουν προβλήματα υγείας που είτε προϋπήρχαν είτε 
αποκτήθηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς. Είναι τραυματισμένα ή με εγκαύματα 
και προβλήματα στα μάτια λόγω της φωτιάς.
Μαζί με τους πρόσφυγες, εθελοντές προσπαθούν να τα φροντίσουν. Έτσι, 
έφτιαξαν τη σελίδα Cats and dogs of Moria στο Facebook, ώστε να μπορέσει 
ο κόσμος να δει την κατάστασή τους και να βοηθήσει όπως μπορεί. Διαβάστε 
την έκκλησή τους:
«Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη 
Μόρια κάηκε ολοσχερώς. Οι μετανάστριες και μετανάστες που κρατούνταν 
εκεί παρέμειναν για μέρες στον δρόμο χωρίς πρόσβαση σε βασικά αγαθά 
επιβίωσης, έως ότου εξαναγκάστηκαν να μεταφερθούν στο νέο –κλειστό– 
στρατόπεδο του Καρά Τεπέ. Μια ανταπόκριση από τη Λέσβο θα περίμενε 
κανείς να αναφέρεται πρωτίστως στην καθημερινή βία που βιώνουν οι 
έγκλειστοι/-ες εκεί.
»Υπάρχει όμως η ανάγκη να φωτιστεί και μια άλλη, παράλληλη ιστορία, που 

αφορά τα δεκάδες (υπολογίζονται περίπου 70-100) γατιά και σκυλιά τα οποία 
μέχρι την πυρκαγιά διέμεναν μαζί με τους μετανάστες/-ριες είτε εντός του 
ΚΥΤ είτε στην αποκαλούμενη “ζούγκλα”, τους ελαιώνες που εκτείνονται δεξιά 
και αριστερά του επίσημου καταυλισμού.
»Όλο αυτό το διάστημα της μακριάς παραμονής των μεταναστών/-ριών 
στη Μόρια πάμπολλα σκυλιά και κυρίως γατιά βρήκαν καταφύγιο στις 
εγκαταστάσεις. Τα ζώα αυτά υιοθετήθηκαν από τους εγκλωβισμένους 
κατοίκους της Μόριας, ζούσαν μαζί τους και μοιράζονταν το νερό, το λιγοστό 
φαγητό, την οποιαδήποτε στέγη. Μετά το χάος που επικράτησε κατά τη 
διάρκεια της πυρκαγιάς, της εκκένωσης της περιοχής και της εξαναγκαστικής 
απομάκρυνσης όλων των μεταναστών/-ριών από τη Μόρια τα ζώα αυτά 
αποχωρίστηκαν βίαια από την ανθρώπινη συντροφιά τους. Η απαγόρευση 
εξόδου από το στρατόπεδο του Καρά Τεπέ δεν επιτρέπει πλέον στους 
μετανάστες/-ριες να αναζητήσουν το κατοικίδιό τους στον πρώην καταυλισμό. 
Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες πως δεν επετράπη η είσοδος ζώων στο νέο 
στρατόπεδο εξαρχής.
»Σήμερα όλα αυτά τα σκυλιά και γατιά έχουν απομείνει χωρίς καμία βοήθεια, 
νερό και φαγητό. Πολλά έχουν προβλήματα υγείας που είτε προϋπήρχαν 
είτε αποκτήθηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς. Είναι τραυματισμένα ή με 
εγκαύματα και προβλήματα στα μάτια λόγω της φωτιάς. Μερικά βρίσκονται 
σε κατάσταση σοκ εξαιτίας της πυρκαγιάς που βίωσαν. Τα πιο άρρωστα από 
αυτά γίνεται προσπάθεια να θεραπευτούν φιλοξενούμενα προσωρινά σε 
κάποιο σπίτι από τα μόλις δύο άτομα που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι 
της γενικότερης τραγωδίας. Τα υπόλοιπα τριγυρνούν νηστικά και διψασμένα 
ανάμεσα σε αποκαΐδια, άλλα νεκρά ζώα και σωρούς σαπισμένα σκουπίδια, 
ψάχνοντας τους ανθρώπους τους που εξαφανίστηκαν μέσα σε μια βραδιά.
»Θα θέλαμε να βρούμε στέγη για όσο περισσότερα από αυτά τα ζώα 
μπορούμε. Οι πιθανότητες να επιβιώσουν μέσα στην κόλαση που απέμεινε 
είναι μικρές και όλα τους έχουν μάθει να ζουν με ανθρώπινη παρουσία. Είναι 
σημαντικό να βρεθούν σπίτια εκτός και εντός Μυτιλήνης και άνθρωποι που 
θα τα φροντίσουν, θα τα θεραπεύσουν και θα τα αγαπήσουν.
»Χρειάζονται χρήματα για εμβολιασμούς, βιβλιάρια και όλες τις τυπικές 
διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να μεταφερθούν από την κόλαση της 
Μόριας στην Αθήνα. Όμως το βασικό είναι να βρεθούν άτομα που θα τα 
υιοθετήσουν μόνιμα».

Για τις γάτες και τα σκυλιά στη Μόρια...



  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

• Πρώτα ετοιµάζουµε το παντεσπάνι µας: Σε ένα µούλτι βάζουµε τα αµύγδαλα και το κορν 
φλάουρ, χτυπάµε περίπου 30 δευτερόλεπτα (µέχρι να γίνουν σκόνη) και αφήνουµε στην 
άκρη.
• Ετοιµάζουµε τέσσερα ταψιά των 6 ιντσών. Αλείφουµε µε βούτυρο όλη τους την επιφά-
νεια, έπειτα πασπαλίζουµε µε αλεύρι και αφήνουµε στην άκρη.
• Σε ένα µπολ βάζουµε τους κρόκους και τη βανίλια και χτυπάµε µε ηλεκτρικό µίξερ σε 
µεγάλη ταχύτητα για λίγο. Προσθέτουµε 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη. Χτυπάµε το µείγµα για πε-
ρίπου 5 λεπτά, µέχρι να γίνει αφράτο, παχύ, µε ανοιχτό χρώµα, και αφήνουµε στην άκρη.
• Σε ένα άλλο µπολ βάζουµε τα ασπράδια µε το αλάτι και χτυπάµε σε µέτρια ταχύτητα µέ-
χρι να φουσκώσει το µείγµα. Ανεβάζουµε ταχύτητα και, όσο χτυπάµε, ρίχνουµε σιγά σιγά 
την υπόλοιπη ζάχαρη. Χτυπάµε µέχρι να σφίξει το µείγµα και να γυαλίζει, περίπου 4 λεπτά.
• Ρίχνουµε σιγά σιγά το µείγµα µε τα ασπράδια στο µείγµα µε τους κρόκους και ανα-
κατεύουµε µε κυκλικές κινήσεις µε µια σπάτουλα σιλικόνης. Έπειτα ρίχνουµε το µείγµα 
αµυγδάλου-κορν φλάουρ και ανακατεύουµε καλά.
• Μοιράζουµε το µείγµα στα τέσσερα ταψιά και ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο 
στους 180°C για 25-30 λεπτά. Όταν βγάλουµε τα ταψιά, τα αφήνουµε στην άκρη για περί-
που 25 λεπτά κι έπειτα ξεφορµάρουµε.
• Όσο γίνονται τα κέικ, ετοιµάζουµε την κρέµα: Σε ένα µπολ βάζουµε το βούτυρο και χτυ-
πάµε σε χαµηλή ταχύτητα µέχρι να γίνει αφράτο. Ρίχνουµε σιγά σιγά την άχνη και χτυπά-
µε. Προσθέτουµε την Dolce de Leche, χτυπάµε και, τέλος, χτυπάµε µαζί και το αλάτι. (Αν 
η κρέµα όταν χτυπάµε µας βγαίνει πολύ µαλακιά, µπορούµε να βάλουµε κι άλλη άχνη, 
µέχρι να γίνει σφιχτή).
• Και φτάνει η ώρα της συναρµολόγησης: Σε µια πιατέλα της αρεσκείας µας βάζουµε 
το πρώτο φύλλο παντεσπάνι, απλώνουµε πάνω του δύο κουταλιές κρέµα και πασπα-
λίζουµε µε µισό φλιτζάνι σκόνη παστέλι αµύγδαλο. Από πάνω βάζουµε το άλλο φύλλο 
παντεσπάνι, απλώνουµε δύο κουταλιές κρέµα και πασπαλίζουµε µε το χοντροκοµµένο 
αµύγδαλο. Προσθέτουµε το τρίτο φύλλο παντεσπάνι, απλώνουµε δύο κουταλιές κρέµα 
και πασπαλίζουµε µε την υπόλοιπη σκόνη παστέλι αµύγδαλο. Τέλος, βάζουµε το τελευ-
ταίο φύλλο παντεσπάνι, αλείφουµε όλη την επιφάνεια µε κρέµα και συνεχίζουµε τη δια-
κόσµηση στην τούρτα όπως µας αρέσει, µε τα ντόνατς και την υπόλοιπη κρέµα. Αφήνουµε 
την τούρτα στο ψυγείο µέχρι να σερβίρουµε.

Τούρτα 
Dulce 

de Leche

Υλικά
Για το παντεσπάνι 
αµύγδαλο:
•  2/3 φλιτζανιού 

αµύγδαλα 
χωρίς φλούδα, 
καβουρδισµένα

•  2/3 φλιτζανιού 
κορν φλάουρ

•  2 κ.σ. βούτυρο 
σε θερµοκρασία 
δωµατίου για τα 
ταψιά

•  4 κ.σ. αλεύρι για 
τα ταψιά

•   6 αυγά µεγάλα 
(χωρισµένα)

•  1 κ.γλ. υγρή βανίλια
•  1 φλιτζάνι ζάχαρη
•  µια πρέζα αλάτι

Για την κρέµα:
•  1 1/2 κουτιά 

Dulce de Leche 
(στα µεγάλα 
σουπερµάρκετ σαν 
Dulce de Leche ή 

σαν καραµελωµένο 
γάλα, σε κουτιά 
των 395 γρ.)

•  450 γρ. βούτυρο 
σε θερµοκρασία 
δωµατίου

•  9 φλιτζάνια ζάχαρη 
άχνη κοσκινισµένη

•  3/4 κ.γλ. αλάτι

Για τη 
συναρµολόγηση:
•  5-6 µπουκίτσες 

ντόνατς
•  1 φλιτζάνι 

παστέλι αµύγδαλο 
(χτυπηµένο στο 
µούλτι µέχρι να 
γίνει σκόνη)

•  1/2 φλιτζάνι 
αµύγδαλα µε 
τη φλούδα, 
καβουρδισµένα 
(χτυπηµένα στο 
µούλτι σε χοντρά 
κοµµάτια)

*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: 8-10
Μερίδες: 8-10
Χρόνος: 120 λεπτά
Χρόνος: 120 λεπτά
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο 
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο προς δύσκολο 
προς δύσκολο 
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Το μασάζ προσώπου αυξάνει 
την κυκλοφορία του αίματος 
στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα 
ένα πιο λαμπερό και νεανικό 

δέρμα. Μπορεί επίσης να βοηθήσει 
στη σύσφιξη του δέρματος, μειώνοντας 
την εμφάνιση πρηξίματος και ρυτίδων. 
Περιποιηθείτε, λοιπόν, καθημερινά τον 
εαυτό σας με ένα ολιγόλεπτο μασάζ, είτε 
το πρωί είτε το βράδυ.

1. Εφαρμόστε λάδι: Το λάδι 
βοηθά τα δάχτυλά σας να γλιστρήσουν 
εύκολα στο πρόσωπό σας, ενώ 
παράλληλα ενυδατώνει την επιδερμίδα. 
Για ξηρό δέρμα χρησιμοποιήστε 
λάδι καρύδας ή argan oil, για μεικτό 
αμυγδαλέλαιο ή έλαιο jojoba και 
για λιπαρό δέρμα λάδι jojoba ή την 
ενυδατική σας.

2. Κάντε μασάζ κοντά 
στις γωνίες του στόματός 
σας: Ένα μασάζ ανόρθωσης του 
δέρματος επικεντρώνεται σε περιοχές 
όπου το δέρμα τείνει να χαλαρώνει. 
Χρησιμοποιώντας τις άκρες των 
δαχτύλων σας, κάντε κυκλικές κινήσεις 
πάνω από τις γραμμές εκατέρωθεν 
του στόματος. Πάντα εφαρμόζετε πίεση 
προς τα πάνω για να βοηθήσετε στην 
ανόρθωση του δέρματος, αντί να το 
τραβάτε προς τα κάτω. Συνεχίστε για 
ένα λεπτό.

3. Κάντε μασάζ στα 
μάγουλά σας: Κάντε κυκλικές 
κινήσεις πάνω από τα μήλα σας 
για να ενισχύσετε τη σύσφιξη και 
να ανασηκώσετε αυτή την περιοχή. 
Εφαρμόστε απαλή πίεση, καθώς 
τα δάχτυλά σας κινούνται μέχρι τα 
εσωτερικά σας ζυγωματικά, έπειτα 
προς τα άκρα του προσώπου σας και 
πίσω. Συνεχίστε για ένα λεπτό.

4. Κάντε μασάζ στην περιοχή 
των ματιών σας: Τοποθετήστε τα 
δάχτυλά σας στο τόξο των φρυδιών σας και 
μετά τρίψτε γύρω από τις εξωτερικές γωνίες 
των ματιών σας. Κινηθείτε απαλά κάτω από 
τα μάτια σας και τελειώστε με τα δάχτυλά 
σας στις εσωτερικές γωνίες των ματιών σας. 
Συνεχίστε κατά μήκος των πλευρών της 
μύτης σας και κατά μήκος των φρυδιών σας.

5. Κάντε μασάζ στο μέτωπό 
σας: Εάν το μέτωπό σας έχει 
οριζόντιες γραμμές τις οποίες θέλετε να 
μειώσετε, πρέπει να κάνετε μασάζ με 
κατεύθυνση αντίθετη των γραμμών.

6. Κάντε μασάζ στις ρυτίδες 
ανάμεσα στα φρύδια σας: Οι 
κάθετες γραμμούλες στην κορυφή της 
μύτης σας μπορούν να γίνουν λιγότερο 
έντονες αν τους κάνετε μασάζ οριζόντια.
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Πώς θα κάνετε 
αντιγηραντικό 

μασάζ στο 
πρόσωπό σας
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής - personal 
trainer.
•  Instagram: 
christy_mavridou
•  Facebook Page: 
Christy Mavridou
•  Youtube Channel: 
Christy Mavridou

ΕΥΕΞΙΑ
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ΕΥΕΞΙΑΘέλεις να γυµναστείς αλλά φοβάσαι 
λόγω κορονοϊού; Εφάρµοσε τα παρα-
κάτω tips και θα είσαι γυµνασµένος και 
ασφαλής!
1.  Γυµνάσου σε ανοιχτό χώρο ή σε 

γυµναστήριο µε καλά αεριζόµενους 
χώρους.

2.  Να έχεις δύο πετσέτες, µία για να την 
ακουµπάς όπου κάθεσαι και µία για 
το πρόσωπο.

3.  Να έχεις το δικό σου µπουκάλι µε 
νερό.

4.  Κατά τη διάρκεια της εκγύµνασης µην 
ακουµπάς το κινητό σου ή οποιοδή-
ποτε άλλο αντικείµενο πρόκειται να 
χρησιµοποιήσεις µετά την προπόνη-
ση.

5.  Όταν εισέρχεσαι στον χώρο εκγύµνα-
σης και πριν φύγεις, πάντα να βάζεις 
αντισηπτικό υγρό.

6.  Αν θες να πας γυµναστήριο, προτίµη-
σε τα ολιγοµελή τµήµατα. Όσο λιγότε-
ροι, τόσο καλύτερα.

7.  Αν νιώθεις αδιαθεσία, µη γυµναστείς. 
∆εν πρέπει να πιέσεις τον οργανισµό 
σου και να τον εξαντλήσεις, καθώς 
έτσι «πέφτει» η άµυνά του και είναι 
πιο εύκολο να αρρωστήσεις.

Γυµναστική και κορονοϊόςΓυµναστική και κορονοϊός
Της Χριστίνας Μαυρίδου
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