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«Το δίπολο 
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Γ. Κύρτσος 
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«Εξοικονοµώ κατ’ οίκον» 

H ανάγκη για µείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
στα κτίρια, τα οφέλη, τα προβλήµατα στην 

εφαρµογή και οι δυσκολίες για τους ιδιοκτήτες
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ΦΟΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΕΣ 
ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΚΥΜΑ

 σελ. 33

Γ. Σκεύας 
«Πρέπει να 
στηρίξουµε 
το θέατρο 
µε όλες µας 
τις δυνάµεις» 

l  ΣΚΛΗΡΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

l  ΥΦΕΣΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΑ Α∆ΥΝΑΤΑ 
ΣΗΜΕΙΑ

l  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΩΣ 
ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΙ∆ΑΝ ΠΡΩΤΟΙ 
ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

σελ. 13-16



02 περιεχόµενα

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 560ή
01//11//20

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
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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 
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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

ΘΕΜΑΤΑ

04-08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
µεγαλύτερη και ίσως τελευταία µάχη 
του Ερντογάν
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΜΑΡΙΑΣ «Το 
δίπολο “µνηµόνιο - αντιµνηµόνιο” θα 
είναι πάντοτε υπαρκτό»
10-11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ 
«Να µη νιώθουν οι πολίτες 
απροστάτευτοι»
12 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Ούτε 
δεύτερη, ούτε ευκαιρία για τον ΣΥΡΙΖΑ
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τα λύµατα είχαν 
«δείξει» έγκαιρα το κόκκινο της 
Θεσσαλονίκης
14-16 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Τι 
φοβόµαστε και τι ελπίζουµε µπροστά 
στην έξαρση της πανδηµίας
17-19 // ΘΕΜΑ «Εξοικονοµώ κατ’ 
οίκον»: H ανάγκη για µείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια, 
τα οφέλη, τα προβλήµατα στην 
εφαρµογή και οι δυσκολίες για τους 
ιδιοκτήτες
ΑΓ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ «Η 
εξοικονόµηση ενέργειας φέρνει 
µείωση δαπανών»
Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ Το νέο πρόγραµµα 
έρχεται, αλλά δεν αρκεί. Το «Κύµα 
Ανακαινίσεων» πρέπει να είναι ο 
στόχος
ΣΤΡ. ΠΑΡΑ∆ΙΑΣ Ενεργειακή 
ανακαίνιση κτιρίων: «Κύµα» ή… 
τσουνάµι;
20-22 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Περιµένοντας τον Μπάιντεν
23 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ «Στον λαβύρινθο της 

πανδηµίας» Ευρώπη και Ελλάδα
24 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μειωµένες οι νέες 
συντάξεις
25 // BUSINESS  Όµιλος Regency: 
Επένδυση 200 εκατ. ευρώ στα… 
VORIA
26 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Οι τρεις τρόποι που οι µετανάστες 
αυξάνονται στην Ελλάδα
27 // ΥΓΕΙΑ Κορονοϊός: Η χρήση 
µάσκας και οι απλές καθηµερινές 
παρεµβάσεις αποτελούν τη µόνη 
θεραπεία αυτή τη στιγµή

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

FREE TIME
30 // CALENDAR Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
31 // INTERVIEW ΗΡΑ ΚΑΤΣΟΥ∆Α 
«Η κωµωδία βγαίνει από δυσάρεστες 
καταστάσεις»
32 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
33 // ΠΡΟΣΩΠΟ Γ. ΣΚΕΥΑΣ «Πρέπει 
να στηρίξουµε το θέατρο µε όλες µας 
τις δυνάµεις»
34-35 // BOOKS Ανακαλύπτοντας 
τους αρχαίους (για µικρούς και 
µεγάλους)
36 // COOK FILES Κολοκύθα τσίλι 
κον κάρνε
37 // MARKET PLACE  Έχεις φετίχ µε 
τις τσάντες;
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.





Μ
ε την επίθεση που ξεκίνησε 
κατά του προέδρου Μα-
κρόν ο Ερντογάν επιβεβαι-
ώνεται ως βασικός παρά-
γοντας αποσταθεροποίη-
σης από τη Λιβύη μέχρι τη 

Συρία και από τον Νότιο Καύκασο μέχρι την Ανατο-
λική Μεσόγειο και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η λογική του Τούρκου προέδρου είναι απλή. Ανε-
βάζει το «χτύπημα» μέχρις ότου αποδώσει η στρα-
τηγική του. Έχει την πολυτέλεια να το κάνει, γιατί η 
σταδιακή απόσυρση των ΗΠΑ, η γεωπολιτική καχε-
ξία της Ε.Ε. αλλά και η εξασθένηση της Ρωσίας δη-
μιουργούν κενά, τα οποία σπεύδει να αξιοποιήσει α-
ναλαμβάνοντας ολοένα μεγαλύτερο ρίσκο.
Ο Ερντογάν λειτουργεί προβοκατόρικα σε σχέση με 
την ευρύτερη περιοχή μας και την Ε.Ε. κι αυτό πρέ-
πει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στη χάραξη της εθνι-
κής στρατηγικής μας. Εάν σκεφτούμε με ποιον έ-
χουμε να κάνουμε, ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί 
και ποιες δυνάμεις κινητοποιεί, μπορούμε να πούμε 
ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση τα έχουν πάει ά-
ριστα. Η συνέχεια, πάντως, προβλέπεται πιο δύ-
σκολη και επεισοδιακή.

Οικονομία και Ιμάμογλου
Δύο είναι οι βασικοί εσωτερικοί 
λόγοι που ενισχύουν τον τυχοδι-
ωκτισμό του Ερντογάν σε ό,τι 
αφορά την εφαρμογή της νεο-ο-
θωμανικής επεκτατικής στρα-
τηγικής του.
Η κακή κατάσταση της οικονο-
μίας και η ανάδειξη, για πρώτη 
φορά, σοβαρού πολιτικού α-
ντιπάλου, στην πορεία προς 
τις προεδρικές εκλογές του 
2023, στο πρόσωπο του δη-
μάρχου της Κωνσταντινούπο-
λης, Ιμάμογλου.
Η τουρκική οικονομία δεν 
έχει συνέλθει ακόμα από το συ-
ναλλαγματικό σοκ του 2018, που 
προκλήθηκε τότε από την προ-
σωρινή επιδείνωση των σχέσεων 
με τις ΗΠΑ. Οι ειδικοί δεν προβλέ-
πουν άμεση κατάρρευση, γιατί το δη-
μόσιο χρέος είναι μικρό, γύρω στο 45% 
του ΑΕΠ, και οι μεγάλες τουρκικές εται-
ρείες που έχουν σημαντικές οφειλές σε συ-
νάλλαγμα είναι εξωστρεφείς και μπορούν, σε γε-
νικές γραμμές, να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
Σχεδόν όλοι όμως προβλέπουν μια σταδιακή επι-
δείνωση της κατάστασης, με τον λογαριασμό να πη-
γαίνει στους Τούρκους μη προνομιούχους, που στη-
ρίζουν παραδοσιακά τον Ερντογάν, και στη μεσαία 
τάξη, που στην πλειονότητά της είναι φιλοευρωπα-
ϊκή και τον αντιμετωπίζει με καχυποψία.
Εξαπολύοντας την επίθεσή του κατά του Μακρόν ο 
Ερντογάν ενθάρρυνε ένα άτυπο εμπορικό εμπάρ-
γκο στην Τουρκία και στον μουσουλμανικό κόσμο 
σε βάρος των γαλλικών προϊόντων. Η επιθετικότητά 
του προκάλεσε νέα πτώση της τουρκικής λίρας, εφό-

Η ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ 
ΚΑΙ ΙΣΩΣ 

ΤΕΛΕΎΤΑΙΑ ΜΑΧΗ 
ΤΟΎ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Γιατί επιτίθεται 
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σον ενίσχυσε την εικόνα ενός απρόβλεπτου και α-
ναξιόπιστου, σε ό,τι αφορά την προοπτική της οικο-
νομίας, ηγέτη. Για πρώτη φορά η τουρκική λίρα έ-
σπασε στην πτώση της το φράγμα των 8 τουρκικών 
λιρών προς 1 δολάριο.
Η απόσυρση κεφαλαίων και η ματαίωση επενδύ-
σεων, καθώς και τα προβλήματα που σχετίζονται με 
την πανδημία, έχουν οδηγήσει σε διψήφιο ποσοστό 
πληθωρισμού και σε μεγάλη αύξηση της ανεργίας, 
προς το 14%. Ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δέ-
χεται φοβερή πίεση στο πραγματικό του εισόδημα 
και στο βιοτικό του επίπεδο.
Με βάση πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο Ερντο-
γάν θα έχανε με διαφορά 2-3 μονάδων στις προε-
δρικές εκλογές από τον Ιμάμογλου. Ο τελευταίος 
είναι εξαιρετικά δημοφιλής και αναδείχθηκε σε ε-
θνική προσωπικότητα όταν ο Ερντογάν ακύρωσε 
το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών στην Κων-
σταντινούπολη, γιατί δεν μπορούσε να δεχτεί την 
ήττα του στην πόλη όπου διετέλεσε ο ίδιος δήμαρ-
χος και την ήλεγχε πολιτικά για περίπου 25 χρόνια. 
Οι επαναληπτικές εκλογές που επέβαλε μεγάλωσαν 

τις διαστάσεις της νίκης του Ιμάμογλου, στέλ-
νοντας το μήνυμα ότι ο αυταρχισμός και το 

στήσιμο του παιχνιδιού έχουν πάντα πο-
λιτικά όρια.

Ο Ιμάμογλου υποστηρίζεται από το 
κεμαλικό κόμμα της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης, αλλά κινείται α-
νεξάρτητα και έχει ευρύτερη 
απήχηση. Υπάρχουν βέβαια 
διάφοροι τρόποι με τους ο-
ποίους μπορεί να τον υπονο-
μεύσει ο Ερντογάν, να βρε-
θεί σε κάποια φυλακή ή να 
του συμβεί κάτι ακόμη χει-
ρότερο.
Προς το παρόν ο Ερντογάν 
φαίνεται να έχει χάσει την 
ψυχραιμία του, γιατί είναι η 
πρώτη φορά μετά από πολύ 
καιρό που αντιμετωπίζει 

έναν ισχυρό προσωπικό πο-
λιτικό αντίπαλο. Γνωρίζοντας 

τι έχει κάνει ο Ερντογάν, η οι-
κογένειά του και το καθεστώς που 

έχει δημιουργήσει και το ποια τύχη 
μπορεί να έχει ο ίδιος αν χάσει την ε-

ξουσία, αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο 
για μια επιθετική εξωτερική πολιτική, που 

συσπειρώνει τον κόσμο στο όνομα του Ισλάμ 
και της πατρίδας και αποπροσανατολίζει από τα 

μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Και ηγέτης του Ισλάμ
Η επίθεση Ερντογάν κατά του Μακρόν έγινε με 
έναν τρόπο που αναδεικνύει τη φιλοδοξία του να 
μετατραπεί σε πολιτικό ηγέτη των μουσουλμάνων 
στις αραβικές χώρες και γενικότερα.
Διεκδικεί εδώ και καιρό την πρωτοκαθεδρία με-
ταξύ των σουνιτών μουσουλμάνων. Έφτασε κοντά 
στο όραμά του, που είναι η μετατροπή της Τουρκίας 
σε χώρα-μοντέλο για τον ισλαμικό κόσμο, στη διάρ-
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κεια της Αραβικής Άνοιξης το 2011. Ιδιαίτερα η επι-
κράτηση των Αδελφών Μουσουλμάνων στην Αρα-
βική Χερσόνησο του έδωσε άλλες γεωπολιτικές δυ-
νατότητες.
Η Αραβική Άνοιξη, όμως, δεν άντεξε πολύ. Στην Αί-
γυπτο επιβλήθηκε νέα δικτατορία υπό τον στρα-
τηγό Σίσι και το κίνημα των Αδελφών Μουσουλμά-
νων, το οποίο διεκδικεί την εξουσία από την εποχή 
του Μεσοπολέμου, πνίγηκε για μία ακόμη φορά 
στο αίμα. Την Αραβική Άνοιξη πολέμησαν με την 
επιρροή και το χρήμα που διαθέτουν οι μοναρχίες 
του Κόλπου, με πρώτες απ’ όλες τη Σαουδική Αρα-
βία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), τα 
οποία εξακολουθούν να έχουν σχέσεις αντιπαλότη-
τας με την Τουρκία.
Παρά τη μεγάλη πολιτική ήττα που υπέστη με το 
τέλος της Αραβικής Άνοιξης, ο Ερντογάν ποτέ δεν 
παραιτήθηκε από την επιδίωξή του να αναδειχθεί 
σε ηγέτη των μουσουλμανικών χωρών. Ακόμη και 
η μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μνημείο παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε τζαμί είναι ε-
νταγμένη στις ισλαμικές φιλοδοξίες του Ερντογάν. 
Εμφανίζεται ως προστάτης και «απελευθερωτής» 
ιερών χώρων από την Τουρκία μέχρι τα Ιεροσόλυμα 
και την «Ανδαλουσία».
Εάν δούμε τις κινήσεις που κάνει σε διεθνές επί-
πεδο, το ισλαμικό στοιχείο παίζει πάντα βασικό 
ρόλο. Εισέβαλε στη Συρία, στις περιοχές όπου κυρι-
αρχούσαν οι Κούρδοι, και μπόρεσε να τους εκτοπί-
σει χάρη στη συμμαχία του με Σύρους τζιχαντιστές 
οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με το Ισλαμικό Κρά-
τος αλλά στη συνέχεια διαφώνησαν και αυτονομή-
θηκαν. Οι Κούρδοι της Συρίας, οι οποίοι έφεραν τη 
νίκη κατά του Ισλαμικού Κράτους για λογαριασμό 
των ΗΠΑ και της Ε.Ε., βρέθηκαν κυνηγημένοι στο 
έλεος του Ερντογάν και των ισλαμιστών συμμάχων 
του με την ανοχή του πρόεδρου των ΗΠΑ, Τραμπ.
Στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ Αζερμπα-
ϊτζάν και Αρμενίας για τον έλεγχο του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ και των γύρω περιοχών ο Ερντογάν υ-
ποστηρίζει τους Αζέρους, που είναι τουρκόφωνοι 
μουσουλμάνοι, και σύμφωνα με καταγγελίες έχει 
στείλει και Σύρους τζιχαντιστές για να ενισχύσουν 
τη στρατιωτική προσπάθεια του Αζερμπαϊτζάν.
Τους Σύρους τζιχαντιστές αξιοποιεί ο Ερντογάν, ως 
μισθοφόρους, στη μάχη που δίνει για να ελέγξει ση-
μαντικό μέρος της Λιβύης μέσω της κυβέρνησης της 
Τρίπολης, την οποία στηρίζει δυναμικά.
Επενδύει σταθερά στην αναταραχή. Η Τουρκία 
είναι η μόνη δύναμη που επηρεάζει τη διαμάχη Α-
ζερμπαϊτζάν-Αρμενίας για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ 
η οποία δεν τάσσεται επίσημα υπέρ της κατάπαυ-
σης του πυρός και των διαπραγματεύσεων για εξεύ-
ρεση κάποιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης. Την ίδια 
τακτική ακολουθεί στη Λιβύη, όπου με πρωτοβου-
λία του ΟΗΕ υπήρξε κατάπαυση του πυρός μεταξύ 
των αντιμαχόμενων πλευρών. Η επίσημη τουρκική 
θέση είναι ότι η κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη 
δεν έχει μέλλον.

Το μεγάλο κενό
Ο Τούρκος πρόεδρος ενθαρρύνεται στις ριψοκίνδυ-
νες κινήσεις του από το διεθνοπολιτικό κενό που 

έχει δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή.
Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση σταδιακής απόσυρ-
σης των λιγοστών πλέον στρατευμάτων τους από το 
Ιράκ και τη Συρία, ενώ τις απασχολεί κυρίως η άνο-
δος της Κίνας, την οποία θεωρούν βασικό στρατη-
γικό τους αντίπαλο.
Η Ε.Ε. πάσχει από γεωπολιτική καχεξία. Με το 
Brexit έχασε το Ηνωμένο Βασίλειο, αρκετά ι-
σχυρό από διεθνοπολιτική και στρατιωτική άποψη, 
το οποίο όμως δεν ήταν συνεργάσιμο. Η μόνη ευ-
ρωπαϊκή δύναμη που μετράει από διεθνοπολιτική 
και στρατιωτική άποψη είναι η Γαλλία. Η Γερμανία 
είναι οικονομικά ισχυρότερη, αλλά κάνει μικρό-
τερη προσπάθεια σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπά-
νες και δεν ενδιαφέρεται για καμία προβολή δύνα-
μης σε στρατηγικής σημασίας χώρες ή περιοχές.
Ο Ερντογάν ξέρει ότι οι ΗΠΑ δεν επιμένουν και πως 
η Ε.Ε. δεν μετράει σε αυτά τα ζητήματα πολύ. Αξιο-
ποιεί και την εξασθένηση της Ρωσίας, η οποία μπο-
ρεί να έχει το πάνω χέρι απέναντί του στη Συρία, 
αλλά είδε την επιρροή της στη Λιβύη να περιορίζε-

ται σε όφελος της Τουρκίας, εφόσον ο Χαφτάρ, στον 
οποίο είχε επενδύσει, δεν μπόρεσε τελικά να κα-
ταλάβει την Τρίπολη και υποχρεώθηκε σε υποχώ-
ρηση υπό τη στρατιωτική πίεση των Σύρων τζιχαντι-
στών, μισθοφόρων της Τουρκίας.
Η αδυναμία της Ρωσίας φάνηκε και στην αναμέ-
τρηση Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας. Υποτίθεται ότι οι 
δύο χώρες ανήκουν σε αυτό που η ρωσική διπλω-
ματία ορίζει, μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, ως 
«εγγύς εξωτερικό». Μια ζώνη ασφαλείας, όπου 
είναι κυρίαρχη η ρωσική επιρροή.
Τελικά, στη διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών, οι ο-
ποίες ανήκουν και οι δύο στο «εγγύς εξωτερικό» 
της Ρωσίας, σημαντικότερο ρόλο παίζουν το Ισ-
ραήλ, που προμηθεύει το 60% του πολεμικού υλι-
κού του Αζερμπαϊτζάν, και η Τουρκία, που παρεμ-
βαίνει με drones και Σύρους τζιχαντιστές, παρά η 
Ρωσία, που επιδιώκει να εμφανίζεται ως «το από-
λυτο αφεντικό» στην περιοχή.
Τα οικονομικά προβλήματα της Ρωσίας, η κόπωση 
του κόσμου με την περίοδο Πούτιν και τα προβλή-
ματα των χωρών του «εγγύς εξωτερικού», μεταξύ 
των οποίων η Λευκορωσία ακόμα, η Αρμενία και το 
Κιργιστάν, συμβάλλουν στον περιορισμό του ειδι-
κού διεθνοπολιτικού βάρους της Ρωσίας. Η στρατη-
γική του Ερντογάν είναι ριψοκίνδυνη για δύο βασι-
κούς λόγους.
Πρώτον, έχει ανοίξει περισσότερα μέτωπα απ’ όσα 
μπορεί να διαχειριστεί μια χώρα με το σχετικά περι-
ορισμένο οικονομικό και στρατιωτικό δυναμικό της 
Τουρκίας. Μπορεί να αξιοποιεί ευκαιρίες με διάφο-
ρους ανορθόδοξους τρόπους, αλλά ανοίγει λογαρια-
σμούς που σε βάθος χρόνου μπορεί να του κοστί-
σουν ακριβά.
Δεύτερον, υπάρχουν δύο κρίσιμες ημερομηνίες 

Η ισλαμική τρομοκρατία και οι 
ακρότητες Ερντογάν προκαλούν 
εντυπωσιακή πολιτική 
συσπείρωση στη Γαλλία.
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που θα δοκιμάσουν τις αντοχές του Ερντογάν. Στις 3 
Νοεμβρίου έχουμε προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. 
Είναι φανερό ότι αν ηττηθεί ο Τραμπ ο Ερντογάν 
θα χάσει τον βασικό του προστάτη και ο Μπάιντεν 
και οι Δημοκρατικοί θα ζητήσουν εξηγήσεις και αλ-
λαγή πορείας από τον Ερντογάν. Αυτό δεν σημαί-
νει ότι θα πιέσουν αποτελεσματικά ή ότι θα σπεύ-
σει να προσαρμοστεί, είναι βέβαιο όμως ότι ο βαθ-
μός δυσκολίας στην εφαρμογή της πολιτικής του θα 
μεγαλώσει.
Η δεύτερη κρίσιμη ημερομηνία έχει να κάνει με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, το οποίο 
μπορεί να πάρει αποφάσεις για οικονομικές κυρώ-
σεις σε βάρος της Τουρκίας. Το παιχνίδι έχει χο-
ντρύνει με ευθύνη του Ερντογάν, εφόσον δεν αμ-
φισβητεί μόνο κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου 
και της Ελλάδας, κρατών-μελών της Ε.Ε., αλλά επι-
τίθεται μετωπικά στον Μακρόν και τη Γαλλία.
Η Μέρκελ μπορεί κατά διαστήματα να κάνει πλάτες 
στον Ερντογάν σε βάρος των καλώς εννοούμενων 
συμφερόντων της Κύπρου και της Ελλάδας, θα δυ-
σκολευτεί όμως να το κάνει και σε βάρος των καλώς 
εννοούμενων συμφερόντων της Γαλλίας.
Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στηρίζεται στη συνεννό-
ηση και τη συνεργασία Γερμανίας-Γαλλίας και πολύ 
δύσκολα θα αδειάσει η Μέρκελ τον Μακρόν σε όφε-
λος του Ερντογάν. Στην καλύτερη για τον Ερντογάν 
περίπτωση θα του εξασφαλίσει κάποια χρονικά περι-
θώρια για να προσαρμοστεί, αποφεύγοντας τις οικονο-
μικές κυρώσεις και άλλα μέτρα σε βάρος της Τουρκίας.
Γι’ αυτό χαρακτηρίζω τη μάχη που δίνει ο Ερντογάν 
κατά του Μακρόν τη μεγαλύτερη, αλλά ίσως και τε-
λευταία. Εάν χάσει τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου ο 
Τραμπ και αν η Ε.Ε. συσπειρωθεί γύρω από τη Γαλ-
λία, τότε θα αμφισβητηθεί στην πράξη η επιθετική 
στρατηγική του Ερντογάν.

Η Γαλλία ως στόχος
Ο Τούρκος πρόεδρος επέλεξε τον Μακρόν και τη 
Γαλλία ως βασικούς στόχους για διάφορους λόγους.
Ο πρόεδρος Μακρόν έχει καταγγείλει τη νεο-οθω-
μανική πολιτική του Ερντογάν και εμφανίζεται ε-
ξαιρετικά δυσαρεστημένος με την ανοχή που δεί-
χνουν το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. Τον Δεκέμβριο του 2019 
χαρακτήρισε σε συνέντευξή του στον βρετανικό 
«Economist» το ΝΑΤΟ «εγκεφαλικά νεκρό» εξαι-
τίας της αδυναμίας του να βάλει σε τάξη την Τουρ-
κία.
Τον Ερντογάν τον ενοχλεί και η σχέση στρατηγι-
κής συνεργασίας που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με 
τη Γαλλία. Από στρατιωτική άποψη, η Γαλλία είναι 
η μόνη δύναμη της Ε.Ε. που μπορεί να αναπτύξει 
πρωτοβουλία στις περιοχές όπου κινείται η Τουρ-
κία του Ερντογάν, το Παρίσι στηρίζει αποφασιστικά 
Αθήνα και Λευκωσία και η προσωπική συνεννό-
ηση Μητσοτάκη-Μακρόν οδηγεί στην ταχύτατη ε-
νίσχυση της πολεμικής αεροπορίας μας με τα γαλ-
λικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale.
Tα Rafale αναμένεται να επηρεάσουν τον συσχετι-
σμό δυνάμεων υπέρ της Ελλάδας, εφόσον ο Ερντο-
γάν επιμένει να φυλακίζει για πολιτικούς λόγους 
πιλότους των τουρκικών F-16 και έχασε τη δυνατό-
τητα να προμηθευτεί τα αμερικανικά μαχητικά αερο-

σκάφη πέμπτης γενιάς F-35, αγοράζοντας έναντι 2,4 
εκατ. δολαρίων τους ρωσικούς πυραύλους S-400.
To καθεστώς της Τουρκίας βρίσκει μπροστά του τη 
Γαλλία στη Συρία, όπου εξακολουθεί να έχει επιρ-
ροή, στη Λιβύη, όπου στηρίζει τις δυνάμεις του Χα-
φτάρ, και στον πόλεμο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, 
όπου δείχνει μεγαλύτερη κατανόηση στις ανησυ-
χίες της Αρμενίας.

Το ζήτημα του Ισλάμ
Η Τουρκία δυσκολεύεται στην εφαρμογή της νεο-
οθωμανικής της στρατηγικής, γιατί δεν μπορεί να 
απευθυνθεί αποτελεσματικά στους μουσουλμάνους 
των αραβικών χωρών οι οποίες γνώρισαν στο πα-
ρελθόν τον οθωμανικό ζυγό.
Από την άλλη, η Γαλλία έχει μια ακόμη πιο δύ-
σκολη σχέση με τους μουσουλμάνους, η οποία 
δίνει ευκαιρίες στην τουρκική διπλωματία.
Χώρες της Βόρειας Αφρικής ήταν στο παρελθόν α-
ποικίες της Γαλλίας και χρειάστηκαν ιδιαίτερα αι-
ματηρές συγκρούσεις –με κορυφαίο τον πόλεμο της 
Αλγερίας– για να αφήσουν πίσω τους τη γαλλική α-
ποικιοκρατία.
Πολλοί μουσουλμάνοι της Βόρειας Αφρικής εγκατα-
στάθηκαν για διάφορους λόγους στη Γαλλία, η οποία 
πλέον έχει τον σημαντικότερο μουσουλμανικό πλη-
θυσμό στην Ε.Ε. Η κοινωνική ενσωμάτωσή τους α-
ποδείχθηκε αρκετά προβληματική, γι’ αυτό παρατη-
ρούμε ότι η ισλαμική τρομοκρατία στην Ε.Ε. αναπτύ-

χθηκε κυρίως μέσω Γαλλίας και Βελγίου, που έχουν 
παρόμοια προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής 
ενσωμάτωσης των μουσουλμάνων.
Και στην υπόλοιπη Αφρική οι σχέσεις της Γαλ-
λίας με μουσουλμανικούς πληθυσμούς ορισμένων 
χωρών είναι προβληματική από ιστορική άποψη. 
Χαρακτηριστικά είναι όσα συμβαίνουν στην Υπο-
σαχάρια Αφρική, στη ζώνη των χωρών του Σαχέλ, 
όπου οι ισλαμιστές κερδίζουν συνεχώς έδαφος και 
ένα εκστρατευτικό σώμα της Γαλλίας προσπαθεί σε 
δύσκολες συνθήκες να αντιμετωπίσει την άνοδο της 
ισλαμικής τρομοκρατίας.
Το βάρος της Ιστορίας κάνει τους τοπικούς πληθυ-
σμούς να αντιμετωπίζουν με καχυποψία τη στρατη-
γική της Γαλλίας στην περιοχή, ενώ η στρατιωτική 
προσπάθεια διεξάγεται σε δύσκολα εδάφη και με-
ταξύ διεφθαρμένων καθεστώτων και ανόδου της ε-
νίσχυσης του ισλαμικού αντάρτικου.

Το ζήτημα της τρομοκρατίας
Ο Ερντογάν στράφηκε ανοιχτά κατά της Γαλλίας σε 
μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Έχει ξεκινήσει 
η δίκη για τις τρομοκρατικές ενέργειες που πραγ-
ματοποιήθηκαν πριν από πέντε χρόνια στη Γαλ-
λία, ενώ το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται νέες 
κτηνώδεις επιθέσεις από τζιχαντιστές, άλλοτε για 
να τρομοκρατήσουν όσους δημοσιογράφους επι-
κρίνουν το Ισλάμ και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους 
στο περιοδικό «Charlie Hebdo», που δημοσίευσε 
τα σατιρικά σκίτσα για τον Μωάμεθ, και άλλοτε για 
να περάσουν το μήνυμα ότι όποιος δεν εγκρίνει τις 
μεθόδους τους μπορεί να έχει κακό τέλος.
Τη Γαλλία συγκλόνισε ο αποκεφαλισμός εκπαιδευ-
τικού από τζιχαντιστή πρόσφυγα από την Τσετσε-
νία επειδή ο τελευταίος δεν ανέχτηκε την ανάλυση 
που έκανε ο καθηγητής στους μαθητές του για το 
πώς προστατεύει η Γαλλική Δημοκρατία την ελευ-
θερία της σκέψης.
Ο αποκεφαλισμός του εκπαιδευτικού προκάλεσε ε-
θνική συσπείρωση στη Γαλλία κατά των ισλαμιστών, 
εφόσον κρίθηκε ότι οι τελευταίοι εφαρμόζουν στρα-
τηγική αιματηρής παρέμβασης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και στην ενημέρωση –ακόμη και σε επί-
πεδο πολιτών– για να επιβάλουν τις απόψεις τους.

Για πρώτη φορά υπάρχει 
σοβαρός προσωπικός αντίπαλος 
του Τούρκου προέδρου, 
στο πρόσωπο του δημάρχου 
Κωνσταντινούπολης, Ιμάμογλου.
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Σε αυτή τη συγκυρία, ο Ερντογάν κατήγγειλε τον 
Μακρόν για καταπίεση των μουσουλμάνων στη 
Γαλλία, για ισλαμοφοβική εμμονή, για μεταχείριση 
των μουσουλμάνων της Γαλλίας και της Ε.Ε. ανά-
λογη με εκείνη που είχαν οι Εβραίοι από τους ναζί 
πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η πόλωση που δημιούργησε σκόπιμα ο Ερντογάν 
διαστρέφοντας την πραγματικότητα έχει ήδη εξαι-
ρετικά σημαντικές συνέπειες.
Έχει δημιουργηθεί επίσημο ή ανεπίσημο κίνημα 
κατά της Γαλλίας σε διάφορες χώρες, με χαρακτη-
ριστικότερα τα παραδείγματα του Πακιστάν και του 
Μπανγκλαντές, ενώ εφαρμόζεται άτυπο μποϊκοτάζ 
σε βάρος των γαλλικών προϊόντων σε ορισμένες α-
ραβικές χώρες.
Το χειρότερο είναι ότι ο Ερντογάν προκαλεί ήδη α-
ναταραχή στο εσωτερικό της Γαλλίας. Γνωρίζει ότι 
η νομοθεσία κατά του ισλαμικού εξτρεμισμού που 
προωθεί ο Μακρόν θα περιορίσει τις δυνατότητες 
του τουρκικού κράτους και παρακράτους. Η Άγκυρα 
στέλνει εκατοντάδες ιμάμηδες στη Γαλλία και στην 
Ε.Ε. και χρηματοδοτεί ιεροδιδασκαλεία τα οποία 
περνούν και τη γραμμή της Τουρκίας.
Αυτές οι ευκολίες θα σταματήσουν στη Γαλλία και 
είναι πιθανό ανάλογα μέτρα να υπάρξουν σε Αυ-
στρία, Γερμανία, Ολλανδία, όπου πολλοί πολιτικοί 
ανησυχούν για τη διείσδυση του τουρκικού κρά-
τους και παρακράτους.
Το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου ένας τουρκικός 
όχλος επιχείρησε να επιτεθεί σε Αρμενίους στη 
Λυών, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, 
και να βανδαλίσει το μνημείο για τη γενοκτονία των 
Αρμενίων. Η επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε τα 
χειρότερα, αλλά ήδη φάνηκε πώς σκέφτεται να παί-
ξει το παιχνίδι ο Ερντογάν στο εσωτερικό της Ε.Ε.
Το πρωί της 29ης Οκτωβρίου έγινε ισλαμική τρομο-
κρατική επίθεση στον καθεδρικό ναό της Νίκαιας 
με νεκρούς και «αποκεφαλισμό». Η Νίκαια υπήρξε 
και πριν από τέσσερα χρόνια στόχος ισλαμιστή τρο-
μοκράτη ο οποίος μετέτρεψε σε φονικό όπλο μια 
νταλίκα και σκότωσε στον παραλιακό πεζόδρομο 
της μεγαλούπολης πολλές δεκάδες Γάλλους και 
τουρίστες, ενώ τραυμάτισε εκατοντάδες.
Ο Τούρκος πρόεδρος επενδύει συνειδητά στον ι-
σλαμικό φανατισμό, θεωρώντας ότι σε αυτή τη φάση 
εξυπηρετεί τη νεο-οθωμανική επεκτατική στρατη-
γική του.

Η γαλλική αντίδραση
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο βασικός κατηγορούμενος 
στη δίκη για τις τρομοκρατικές ενέργειες του 2015 
είναι ένα άτομο τουρκικής καταγωγής το οποίο προ-
μήθευσε στους τρομοκράτες τον οπλισμό τους και 
τους διευκόλυνε στην οργάνωση των χτυπημάτων 
που προετοίμαζαν.
Αυτοί που πραγματοποίησαν τις τρομοκρατικές ε-
νέργειες έπεσαν στον «ιερό πόλεμο» και ο βασικός 
κατηγορούμενος που απέμεινε υποστηρίζει ότι είχε 
οικονομικές δοσοληψίες μαζί τους χωρίς να ξέρει τι 
ακριβώς ετοίμαζαν και πως το μόνο που τον ενδια-
φέρει είναι να βγάζει χρήματα.
Η επιστροφή της τρομοκρατίας στη Γαλλία και οι βί-
αιες επιθέσεις του Ερντογάν με ισλαμιστικά υπονοού-

μενα και διάσταση έχουν προκαλέσει τη συσπείρωση 
του πολιτικού συστήματος και της κοινής γνώμης 
γύρω από τον πρόεδρο Μακρόν. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι η Λεπέν, η οποία προβλέπεται ότι θα είναι 
η βασική αντίπαλος του Μακρόν στις προεδρικές του 
2023, ακολούθησε γραμμή εθνικής συσπείρωσης, θε-
ωρώντας ότι αυτά που συμβαίνουν τη δικαιώνουν σε 
μεγάλο βαθμό. Ανάλογη ήταν η αντίδραση της κε-
ντροδεξιάς και των Σοσιαλιστών. Βασική εξαίρεση 
στον κανόνα της εθνικής συσπείρωσης είναι ο Μελαν-
σόν της Ανυπότακτης Γαλλίας, τον οποίο ορισμένοι 
καταγγέλλουν ανοιχτά για ισλαμο-αριστερισμό, εκτι-
μώντας ότι προσπαθεί να απευθυνθεί και σε δυσαρε-
στημένους μουσουλμάνους ψηφοφόρους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογη συσπείρωση υπέρ 
του Ερντογάν παρατηρείται στην Τουρκία. Όλα τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης τον στηρίζουν στη 
ρήξη του με τον Μακρόν, στο όνομα της Τουρκίας 
και του Ισλάμ. Μόνο το κόμμα που εκπροσωπεί 
τους Κούρδους, τα στελέχη του οποίου διώκονται 
με τον πιο άγριο τρόπο, αρνήθηκε να συμπαραστα-
θεί.
Παρατηρώντας την πολιτική δυναμική που ανα-
πτύσσεται στο εσωτερικό της Γαλλίας και της Τουρ-
κίας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αναμέ-
τρηση Μακρόν-Ερντογάν θα έχει συνέχεια, γιατί 
είναι πολιτικά αυτοτροφοδοτούμενη.

Ευκαιρίες και κίνδυνοι
Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται με ευθύνη 

του Ερντογάν προσφέρει ευκαιρίες για την Ελλάδα, 
αλλά είναι και γεμάτη κινδύνους.
Είναι φανερό ότι η Γαλλία θα επιδιώξει με κάθε 
τρόπο την κινητοποίηση της Ε.Ε. εναντίον της πολι-
τικής του Ερντογάν. Από τη στιγμή που ο Τούρκος 
πρόεδρος επενδύει στο στοιχείο του ριζοσπαστικού 
Ισλάμ, δυσκολεύει τη θέση των υποστηρικτών του 
στο εσωτερικό της Ε.Ε., όπως είναι η καγκελάριος 
Μέρκελ, η οποία ηγείται –δεν πρέπει να το ξεχνάμε– 
του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Τα 3 εκα-
τομμύρια Γερμανών ψηφοφόρων τουρκικής κατα-
γωγής είναι σημαντικά σε μια εκλογική χρονιά, αλλά 
πολύ σημαντικότερη είναι η βάση του κόμματός της.
Το μήνυμα που στέλνει το Παρίσι στις Βρυξέλλες 
είναι ότι η εποχή της ανοχής και της πολιτικής αφέ-
λειας έχει περάσει και πως πρέπει να υπάρξουν συ-
γκεκριμένα μέτρα κατά του Ερντογάν.
Αυτόματα ενισχύεται κι άλλο η διπλωματική θέση 
της Ελλάδας στην Ε.Ε., ενώ σε περίπτωση επικρά-
τησης του Μπάιντεν θα έχουμε μια ευρύτερη ανα-
τροπή στη διεθνή διπλωματία που θα ωφελήσει, α-
ναμφισβήτητα, την Ελλάδα.
Οφέλη μπορεί να έχει η χώρα μας και από την κλι-
μάκωση της κόντρας της Τουρκίας με την Αίγυπτο, 
τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ. Ο Ερντογάν βρί-
σκει μπροστά του τις κυβερνήσεις αυτών των κρα-
τών στην προσπάθειά του να ενισχύσει την επιρροή 
του στη Λιβύη και προσπαθεί να τα εκθέσει ως με-
τριοπαθή και συμβιβασμένα, παίζοντας ανοιχτά το 
χαρτί των ισλαμιστών.
Ήδη τα ΗΑΕ συμμετέχουν με μαχητικά F-16 σε κοι-
νές ασκήσεις με την Ελλάδα, στέλνοντας το μήνυμα 
της αναζήτησης νέων συμμάχων για να αντιμετωπί-
σουν την τουρκική απειλή.
Εάν κρίνουμε απ’ όσα συμβαίνουν τις τελευταίες 
μέρες στη Γαλλία, ο Ερντογάν θα αξιοποιήσει την 
ένταση που δημιουργεί για να προκαλέσει αποστα-
θεροποίηση σε χώρες της Ε.Ε. και να διαπραγμα-
τευτεί στη συνέχεια με τις Βρυξέλλες. Ο Μητσοτά-
κης τού στέρησε στον Έβρο το χαρτί του εκβιασμού 
της Ε.Ε. μέσω των προσφυγικών-μεταναστευτικών 
ροών, αλλά ο Ερντογάν φαίνεται αποφασισμένος να 
συνεχίσει τους εκβιασμούς με άλλον τρόπο.

Τα οικονομικά προβλήματα 
ενισχύουν τον τυχοδιωκτισμό της 
Άγκυρας.

www.freesunday.gr08 01.11.2020

ανάλυση



Ν
α υπογράψει άµεσα µε 
τη Γαλλία «αµυντικό σύµ-
φωνο µε ρήτρα στρατιω-
τικής συνδροµής» καλεί 
την κυβέρνηση ο καθη-
γητής Θεσµών της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήµιο Κρή-
της και πρόεδρος του κόµµατος Ελλάδα - Ο 
Άλλος ∆ρόµος, Νότης Μαριάς. Ο κ. Μαριάς 
υπενθυµίζει ότι ο κ. Μακρόν είχε αποδεχτεί 
τη σχετική πρόταση, απαντώντας σε παρέµ-
βασή του στην Ευρωβουλή, όπου ο κ. Μαριάς 
ήταν ευρωβουλευτής την περίοδο 2014-2019.
Ο πρώην ευρωβουλευτής εµφανίζεται ιδιαί-
τερα επιφυλακτικός απέναντι στις πρόσφα-
τες προαναγγελίες ξένων επενδύσεων, κά-
νοντας λόγο για επενδυτές «τζάµπα µάγκες», 
οι οποίοι στοχεύουν στο να ξεκοκαλίσουν τα 
κεφάλαια του Ταµείου Ανάπτυξης.

Τον τελευταίο καιρό είναι φανερό ότι το 
δίπολο «µνηµόνιο - αντιµνηµόνιο» έχει 
περάσει σε δεύτερη µοίρα. Οι δυνάµεις 
που είχαν επενδύσει πολιτικά στην απόρ-
ριψη του µνηµονίου δείχνουν να έχασαν 
οριστικά…
Αυτό που επιζητούσε το αντιµνηµονιακό κί-
νηµα ήταν να σταµατήσει η εποπτεία της ελ-
ληνικής οικονοµίας από τους δανειστές, που 
γινόταν µέσω των µνηµονίων, και να ακυρω-
θεί η υποθήκευση της κρατικής περιουσίας. 
Παρά την τυπική λήξη του τρίτου µνηµονίου 
τον Αύγουστο του 2018, η χώρα παραµένει 
σε ενισχυµένη εποπτεία, η οποία, σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό 472/2013 της Ε.Ε., θα συ-
νεχιστεί µέχρις ότου εξοφληθεί το 75% του 
δήθεν χρέους προς τους δανειστές, δηλαδή 
µέχρι το 2060, ενώ η υποθήκευση της δη-
µόσιας περιουσίας µέσω του υπερταµείου 
θα διατηρηθεί για 99 χρόνια. Εποµένως, όσο 
παραµένουν σε ισχύ οι δύο αυτοί παράγο-
ντες, το δίπολο «µνηµόνιο - αντιµνηµόνιο» 
θα είναι πάντοτε υπαρκτό, παρά τις φιλότι-
µες προσπάθειες διαφόρων κύκλων να το 
εξαφανίσουν από την επικαιρότητα. ∆υστυ-
χώς γι’ αυτούς, οι συνεχείς απαιτήσεις των 
δανειστών για νέα µέτρα θα φέρνουν στο 
προσκήνιο το κύριο αίτηµα του ελληνικού 
λαού, που είναι η απαλλαγή της χώρας από 
την εποπτεία των δανειστών και η διαγραφή 
του επονείδιστου χρέους. Μάλιστα, ενόψει της 
τεράστιας οικονοµικής κρίσης που φέρνει η 
πανδηµία λόγω κορονοϊού, το αίτηµα για δι-
αγραφή του χρέους, δηµόσιου και ιδιωτικού, 
µπαίνει πλέον στην ηµερήσια διάταξη σε πα-
γκόσµιο επίπεδο, ακόµη και από τα πλέον 
επίσηµα χείλη, µε τις πρόσφατες δηλώσεις 
του γ.γ. του ΟΗΕ για διαγραφή χρεών. Επι-
πλέον, ακόµη και ο κατεξοχήν πατέρας των 
µνηµονίων, Μάριο Ντράγκι, σε πρόσφατες 
δηλώσεις του ζήτησε κι αυτός µε τη σειρά 
του διαγραφή του ιδιωτικού χρέους.

Γιατί δεν τα κατάφεραν να πείσουν; Μήπως 
δεν υπήρχε άλλος δρόµος;

καθότι εγκληµατική οργάνωση, δεν είχε καµία 
σχέση µε τον αντιµνηµονιακό χώρο. Σε σχέση 
µε τους ΑΝΕΛ, θεωρώ ότι πλέον δεν µπο-
ρούν να παίξουν κάποιον ρόλο, ενώ ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει περάσει οριστικά στο µνηµονιακό 
µπλοκ. Παρά ταύτα, σε επίπεδο κοινωνίας, 
η µεγάλη πλειοψηφία του φτωχοποιηµένου 
ελληνικού λαού αναζητά έναν άλλον δρόµο, 
έξω από την εποπτεία των δανειστών, σε µια 
κατεύθυνση πατριωτική, ενόψει µάλιστα και 
των απειλών για τα εθνικά µας δίκαια λόγω 
της επιθετικής πολιτικής του Ερντογάν. Ε-
ποµένως, το ζητούµενο είναι η οικοδόµηση 
στην πράξη ενός πατριωτικού αντιµνηµονι-
ακού δηµοκρατικού µετώπου, στα πλαίσια 
του οποίου θα συστρατευτεί το κίνηµά µας 
Ελλάδα - Ο Άλλος ∆ρόµος.

Χωρίς το δίληµµα «µνηµόνιο - αντιµνηµό-
νιο», αισθάνεστε πιο κοντά πολιτικά στην 
κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση;
Για µας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση βαδί-
ζουν στις ίδιες µνηµονιακές ράγες, έχοντας α-
ποδεχτεί τη διηνεκή εποπτεία των δανειστών.

Η πρόσκαιρη ήττα των αντιµνηµονιακών δυ-
νάµεων οφείλεται στο γεγονός ότι η συγκυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν ακολούθησε µια 
συνεπή αντιµνηµονιακή στάση, υποτίµησε τη 
σκληρότητα των δανειστών στο πεδίο της δι-
απραγµάτευσης και των εκβιασµών και δεν 
αξιοποίησε όταν έπρεπε τη θεσµική θέση της 
χώρας στο πλαίσιο της Ε.Ε. Έτσι, αντί να προ-
χωρήσει σε λογιστικό έλεγχο του χρέους στη 
βάση του Κανονισµού 472/2013 της Ε.Ε., τε-
λικά αποδέχτηκε τη Συµφωνία της 20ής Φε-
βρουαρίου 2015 που αναγνώριζε τη νοµιµό-
τητα του δήθεν χρέους και µοιραία οδηγήθηκε 
στο τρίτο µνηµόνιο, σαλπίζοντας ισπανική υ-
ποχώρηση, παρ’ ότι το 61,3% του «όχι» στο 
δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015 σηµα-
τοδοτούσε την εντολή του ελληνικού λαού 
για έναν άλλον δρόµο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταρρέει, η Χρυσή Αυγή είναι 
στη φυλακή, οι ΑΝΕΛ στα πολιτικά αζήτητα. 
Ποιος θα εκφράσει πολιτικά την επόµενη 
µέρα των αντιµνηµονιακών;
Κατ’ αρχάς να επισηµάνω ότι η Χρυσή Αυγή, 

Στην πανδηµία η Ε.Ε. προσπάθησε να λει-
τουργήσει περισσότερο ως ένωση. Έκανε 
ένα βήµα µπροστά;
Στο πεδίο της λήψης µέτρων για τα θέµατα υ-
γείας σε επίπεδο Ε.Ε. ακολουθήθηκε η ρήση 
«ο σώζων εαυτόν σωθήτω», µε τις κυβερ-
νήσεις να παίρνουν µονοµερή µέτρα και τη 
Γερµανία να φτάνει στο σηµείο να απαγο-
ρεύει την εξαγωγή µασκών και υγειονοµι-
κού υλικού στην Ιταλία. Σε σχέση µε το πρό-
γραµµα SURE, η κυβέρνηση έχασε την ευ-
καιρία να το αξιοποιήσει, καθώς υπέβαλε 
ένα ελάχιστα φιλόδοξο πρόγραµµα ύψους 
2,7 δισ. ευρώ, τη στιγµή που αντίστοιχες µε 
την πατρίδα µας χώρες, όπως το Βέλγιο και 
η Πορτογαλία, ενθυλάκωσαν 7,8 δισ. ευρώ 
και 5,9 δισ. ευρώ αντίστοιχα για την αντιµε-
τώπιση της ανεργίας λόγω πανδηµίας.

Είναι επαρκές ως µήνυµα η αύξηση των 
χωρικών υδάτων της χώρας στο Ιόνιο και 
νότια της Κρήτης; Τι θυσίες χρειάζεται να 
κάνει η χώρα µας για να µπορέσει να δια-
χειριστεί την αντιπαράθεση µε την Τουρκία;
Η χώρα οφείλει εδώ και τώρα να προχω-
ρήσει σε άµεση επέκταση των χωρικών της 
υδάτων στα 12 ναυτικά µίλια καθ’ άπασα την 
ελληνική επικράτεια, όπως έχω ήδη προτεί-
νει µε παρέµβασή µου στην Ελληνική Βουλή 
στις 5/10/2012. Αν το είχαµε πράξει τότε, προ-
φανώς θα βρισκόµασταν σε καλύτερη θέση. 
Σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί η Ελλάδα να 
αποδεχτεί τη φινλανδοποίησή της. Επιπλέον, 
θα πρέπει η Αθήνα να υπογράψει άµεσα µε το 
Παρίσι αµυντικό σύµφωνο µε ρήτρα στρατιω-
τικής συνδροµής, το οποίο άλλωστε ο ίδιος ο 
Μακρόν είχε αποδεχτεί απαντώντας σε σχε-
τική ερώτηση-παρέµβασή µου στην Ευρω-
βουλή στις 17 Απριλίου 2018.

Είπατε πρόσφατα ότι η επένδυση της 
Microsoft έχει ως στόχο την εκµετάλλευση 
των 32 δισ. από την Ε.Ε. Γιατί είναι κακό 
αυτό; Μπορεί η χώρα να προσελκύσει ε-
πενδύσεις αλλιώς;
Είµαι υπέρ των ξένων επενδύσεων όταν οι 
ξένοι επενδυτές φέρνουν κεφάλαια στην ελ-
ληνική οικονοµία. Όµως µε το να παριστά-
νουν κάποιοι πολυεθνικοί όµιλοι τους επεν-
δυτές εν Ελλάδι µε ξένα κόλλυβα, δηλαδή µε 
τα 32 δισ. ευρώ του Ταµείου Ανάκαµψης, δεν 
νοµίζω ότι προσφέρουν υπηρεσίες στην ελ-
ληνική οικονοµία. Πρόκειται για επενδυτές 
«τζάµπα µάγκες», οι οποίοι στοχεύουν στο 
να ξεκοκαλίσουν τα κεφάλαια του Ταµείου 
Ανάπτυξης, τα οποία πρέπει να πάνε για τη 
στήριξη των ελληνικών µικροµεσαίων επι-
χειρήσεων, τη δηµιουργία ελληνικής προ-
στιθέµενης αξίας και την ανάπτυξη εθνικών 
πρωταθλητών για την παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της ελληνικής οικονοµίας µε έµ-
φαση στον πρωτογενή τοµέα, στην εξωστρεφή 
βιοµηχανική ανάπτυξη, στην καινοτοµία και 
στις νέες τεχνολογίες.

«Το δίπολο “µνηµόνιο 
- αντιµνηµόνιο” θα είναι 

πάντοτε υπαρκτό»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Νότης Μαριάς, 
πρόεδρος

 του κόµµατος
 Ελλάδα - Ο Άλλος
 ∆ρόµος, πρώην 
ευρωβουλευτής
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Η Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη φάση 
της πανδηµίας ανέπτυξε σηµαντικές δρά-
σεις και όποτε χρειάστηκε να τροποποιηθεί 
το θεσµικό πλαίσιο για να µπορέσουν αυτές 
να υλοποιηθούν διατυπώσαµε αιτήµατα 
προς τα αρµόδια υπουργεία.

«Να µη νιώθουν 
οι πολίτες 

απροστάτευτοι»

Τ
ην άποψη ότι η υλοποίηση 
δράσεων προς όφελος των 
πολιτών δεν µπορεί να εµπο-
διστεί από καµία έλλειψη θε-
σµικού πλαισίου εκφράζει 
στην F.S. ο περιφερειάρχης 

Αττικής, Γιώργος Πατούλης.
O κ. Πατούλης επισηµαίνει ότι η Περιφέ-
ρεια Αττικής έχει αυξήσει κατά 22% την 
απορροφητικότητα στα ευρωπαϊκά προ-
γράµµατα τον τελευταίο χρόνο και έχει υ-
πογράψει συµβάσεις που ξεπερνούν το 
90% του εγκεκριµένου από την Ε.Ε. προ-
ϋπολογισµού.
Παράλληλα τονίζει την προσήλωση της 
περιφέρειας στην προστασία της δηµόσιας 
υγείας και υπολογίζει σε περίπου 100.000 
τους πολίτες που έχουν απευθυνθεί στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα 1110, στην οποία 
οι πολίτες µπορούν να απευθύνονται δω-
ρεάν σε 24ωρη βάση για τη διαχείριση της 
πανδηµίας.
Σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστηµα, ο κ. 
Πατούλης επαναλαµβάνει την αντίθεσή 
του στην απλή αναλογική που προβλέπει 
ο «Κλεισθένης» και τάσσεται υπέρ ενός 
νέου, σταθερού εκλογικού συστήµατος, 
που θα διασφαλίζει και την κυβερνησι-
µότητα των αυτοδιοικητικών οργανισµών, 
αλλά και την ισότιµη και αναλογική αντιπρο-
σώπευση όλων των πολιτικών δυνάµεων 
που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες.

Όσον αφορά τα θέµατα από τις τραγω-
δίες που προέκυψαν στη Μάνδρα και 

στο Μάτι, ο περιφερειάρχης διαβε-
βαιώνει ότι δίνεται προτεραιότητα 
σε έργα αντιπληµµυρικής θωράκι-
σης στις περιοχές που έχουν πλη-
γεί, όπως είναι η ∆υτική και Ανα-
τολική Αττική.

Η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε 
να διαθέσει περίπου 200 εκατ. ευρώ 

για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που 
επλήγησαν από τον κορονοϊό. ∆εν είναι 
µικρό το ποσό για τόσο πολλούς δικαι-

ούχους;
Η αλήθεια είναι ότι η πανδηµία δοκίµασε 
και δοκιµάζει σκληρά τις επιχειρήσεις, και 
ειδικά στην Αττική, όπου συγκεντρώνεται ο 
µισός πληθυσµός της χώρας. Η πραγµατι-
κότητα, ωστόσο, είναι ότι το Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Αττικής 
2014-2020 κινείται πλέον σε υψηλότατους 
ρυθµούς απορρόφησης, αγγίζει το 50%, οι 
δε νοµικές δεσµεύσεις (υπογεγραµµένες 
συµβάσεις) ξεπερνούν το 90% του εγκε-
κριµένου από την Ε.Ε. προϋπολογισµού. 
Παρ’ όλα αυτά, µε συντονισµένες ενέργειες 
και σε συνεργασία µε το αρµόδιο υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξασφα-
λίσαµε την απαιτούµενη υπερδέσµευση 
πόρων, προκειµένου να εκδώσουµε την 
πρόσκληση των 200 εκατ. ευρώ και πα-
ράλληλα να συνεχίσουµε τις δράσεις που 
έχουµε ήδη σχεδιάσει για τη στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας και τη συνεργασία 
επιχειρήσεων µε ακαδηµαϊκά-ερευνη-
τικά ιδρύµατα.
Να σας υπενθυµίσω ότι ήδη η περιφέρεια 
µέσω του ΠΕΠ Αττικής συµµετέχει µε 50 
εκατ. ευρώ στο Ταµείο Επιχειρηµατικότη-
τας II, το οποίο παρέχει µικροδάνεια σε µι-
κροµεσαίες επιχειρήσεις της Αττικής, ενώ 
παράλληλα έχουµε χρηµατοδοτήσει µε 6 
εκατ. ευρώ τις επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται σε δήµους που έχουν πληγεί 
από τις πληµµύρες του 2017 και τις πυρ-
καγιές του 2018.

Είναι οριστικά τα κριτήρια ή ενδέχεται να 
τα επανεξετάσετε; Θα είναι επιστρεπτέα, 
όπως η προκαταβολή;
Τα κριτήρια είναι οριστικά, έχουν εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφαρ-
µόζονται για το σύνολο των περιφερειών.
Σχετικά µε το δεύτερο µέρος του ερωτή-
µατός σας, επισηµαίνουµε ότι δεν πρόκει-
ται για την περίπτωση της επιστρεπτέας 
προκαταβολής. Η µοναδική υποχρέωση 
του δικαιούχου της ενίσχυσης είναι η δα-
πάνη του κεφαλαίου κίνησης που θα του 
χορηγηθεί, εντός του 2021.

Έχετε ήδη κλείσει έναν χρόνο στη διοί-
κηση της περιφέρειας. Θα κάνετε απο-

λογισµό ή σας έχει αλλάξει πλήρως την 
ατζέντα η αντιµετώπιση της πανδηµίας;
Για µας, προτεραιότητα έχει η ασφάλεια και 
η προστασία της δηµόσιας υγείας. Για τον 
λόγο αυτόν, άλλωστε, λάβαµε την απόφαση 
στα µέσα Σεπτεµβρίου να προβούµε σε α-
ναβολή της εκδήλωσης που προγραµµατί-
ζαµε για τον απολογισµό του έργου µας µε 
αφορµή τη συµπλήρωση ενός έτους της 
νέας διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής. Σε 
κάθε περίπτωση, το έργο µας είναι ορατό 
και µετρήσιµο. Από την πρώτη στιγµή που 
αναλάβαµε καθήκοντα, εγώ και οι συνερ-
γάτες µου καταρτίσαµε ένα σχέδιο µε συ-
γκεκριµένους στόχους και δράσεις. Τα α-
ποτελέσµατα αυτού του σχεδιασµού έχουν 
ήδη αρχίσει να φαίνονται τόσο σε επίπεδο 
αναπτυξιακών έργων όσο και σε επίπεδο 
δράσεων που αφορούν τους κοινωνικά α-
σθενέστερους συµπολίτες µας.
Παράλληλα, υλοποιήσαµε σηµαντικές πρω-
τοβουλίες για την αποτελεσµατικότερη δι-
αχείριση της πανδηµίας. Μεταξύ άλλων, 
σε συνεργασία µε τον Ιατρικό Σύλλογο Α-
θηνών (ΙΣΑ) προχωρήσαµε στη σύσταση 
των Κινητών Οµάδων Επίσκεψης στο Σπίτι 
(ΚΟΕΣ), οι οποίες έχουν στελεχωθεί µε ι-
ατρούς εξειδικευµένους και νοσηλευτές 
πανεπιστηµιακού επιπέδου για εξέταση και 
λήψη δειγµάτων ρινοφαρυγγικών µε την 
τεχνική PCR µοριακή τεχνική, καθώς και 
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα 1110, στην 
οποία οι πολίτες µπορούν να απευθύνο-
νται δωρεάν σε 24ωρη βάση. Να σηµει-
ωθεί ότι στο 1110 µέχρι σήµερα έχουν α-
πευθυνθεί πάνω από 100.000 πολίτες. Ε-
πιπλέον, πραγµατοποιούµε ενηµερωτικές 
δράσεις και συγκροτήσαµε οµάδα 700 πι-
στοποιηµένων ιατρών που θα αναλάβουν 
την ενηµέρωση του κοινού για τον κορο-
νοϊό. Στο πλαίσιο αυτό, προγραµµατίζο-
νται δράσεις σε δοµές της αυτοδιοίκησης, 
σε σχολεία και σε συλλόγους γονέων και 
κηδεµόνων.

Υπάρχει κάτι για την αντιµετώπιση της 
πανδηµίας που θα µπορούσε να κάνει 
η περιφέρεια αλλά δεν έχει την αρµο-
διότητα;
Όπως γνωρίζετε, λόγω της αναγκαιότητας 

Γιώργος 
Πατούλης, 

περιφερειάρχης 
Αττικής

 ΣΤΟN ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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∆ίνουµε προτεραιότητα 
σε έργα αντιπληµµυρικής 
θωράκισης, κυρίως σε 
περιοχές που έχουν πλη-
γεί, όπως είναι η ∆υτική 
και η Ανατολική Αττική.

να υπάρξουν γρήγορες και αποτελε-
σµατικές διαδικασίες για τη διαχείριση 
των προβληµάτων της πανδηµίας, η 
κυβέρνηση προχώρησε σε κατάρτιση 
πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. 
Η Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη 
φάση της πανδηµίας ανέπτυξε σηµα-
ντικές δράσεις και όποτε χρειάστηκε 
να τροποποιηθεί το θεσµικό πλαίσιο 
για να µπορέσουν αυτές να υλοποιη-
θούν διατυπώσαµε αιτήµατα προς τα 
αρµόδια υπουργεία. Η ανταπόκρισή 
τους ήταν και παραµένει άµεση. Από 
τη µέχρι τώρα εµπειρία µου ως αιρε-
τού, αλλά και ως γιατρού, θα ήθελα να 
σας επισηµάνω ότι η υλοποίηση ανά-
λογων δράσεων δεν µπορεί να εµποδι-
στεί από καµία έλλειψη θεσµικού πλαι-
σίου. Η δηµιουργία κοινωνικών φαρ-
µακείων, κοινωνικών παντοπωλείων 
και ευρύτερα κοινωνικών δοµών κατά 
την περίοδο της οικονοµικής κρίσης α-
ποτελούν απτά παραδείγµατα. Στη δη-
µοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, υ-
πάρχει ο διάλογος και η συνεννόηση.

Τι εικόνα έχετε σχηµατίσει µέχρι στιγ-
µής για την αξιοποίηση των ευρωπα-
ϊκών κονδυλίων;
Η απορρόφηση των κοινοτικών κον-
δυλίων του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 
βρίσκεται σήµερα στο 49%, ποσοστό 
αυξηµένο κατά 22% σε σχέση µε την 
αντίστοιχη απορρόφηση του Σεπτεµ-
βρίου του 2019. Μέσα σε λίγους µήνες 
καταφέραµε να βελτιώσουµε τη θέση 
της Περιφέρειας Αττικής, ανεβάζοντάς 
τη στην κατάταξη, από τις µεσαίες, στις 
πρώτες θέσεις µεταξύ των 13 περι-
φερειών.

Υπήρξαν ορισµένα τραγικά θέµατα, 
όπως οι πληµµύρες στη Μάνδρα και 
η φωτιά στο Μάτι, τα οποία η πριν από 
εσάς διοίκηση αποδείχθηκε αδύναµη 
να αντιµετωπίσει. Τι κάνατε γι’ αυτά;
Όταν αναλάβαµε, δεσµευτήκαµε απέ-
ναντι στους πολίτες να κινηθούµε µε 
γρήγορους ρυθµούς, προκειµένου να 
αντιµετωπίσουµε λάθη και ανεπάρκειες 
δεκαετιών, γι’ αυτό και δίνουµε προ-
τεραιότητα σε έργα αντιπληµµυρικής 
θωράκισης, κυρίως σε περιοχές που 
έχουν πληγεί, όπως είναι η ∆υτική και 
η Ανατολική Αττική. Σε αυτά περιλαµ-
βάνονται ο καθαρισµός των ρεµάτων, 
η ολοκλήρωση του έργου «Εκτροπή 
χειµάρρου Αγίας Αικατερίνης και δι-
ευθέτηση χειµάρρου Σούρες Θριασίου 
Πεδίου», η διεκδίκηση πόρων για την 
εκπόνηση νέων µελετών, που είναι α-
παραίτητες για την υλοποίηση των ε-
πόµενων έργων.

Πάντως, η κλιµατική αλλαγή είναι 
παράµετρος σε όλες τις αρµοδιότη-
τές σας. Τι µέτρα παίρνετε;
Στην Περιφέρεια Αττικής έχει εκπονη-
θεί συγκεκριµένο σχέδιο για την προ-
σαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, ενώ έ-
χουµε εστιάσει στις προοπτικές χρηµα-
τοδότησης δράσεων για την κλιµατική 
αλλαγή στο τρέχον και στο νέο ΕΣΠΑ.
Με δεδοµένο ότι η Αττική έχει δοκιµα-
στεί σκληρά τα τελευταία χρόνια από 
τις φυσικές καταστροφές, έµφαση δί-
νουµε, σε συνεργασία µε αξιόπιστους 
επιστηµονικούς φορείς, όπως το Αστε-
ροσκοπείο Αθηνών και ο «∆ηµόκρι-
τος», στην υλοποίηση δράσεων µείω-
σης του κινδύνου των καταστροφών, 
αλλά και στον σχεδιασµό κανόνων ε-
νηµέρωσης των πολιτών. Στόχος µας, 
να θωρακίσουµε καλύτερα τις πόλεις 
µας, να µη νιώθουν οι πολίτες απρο-
στάτευτοι.

Χρειάζεται θεσµικές αλλαγές το σύ-
στηµα διοίκησης και ο εκλογικός 
νόµος στις περιφέρειες ή τελικά η 
απλή αναλογική δεν κατάφερε να 
προκαλέσει τα προβλήµατα που 
φαίνεται να προσδοκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ;
Πριν ακόµη αναλάβω τη θέση ευθύνης 
του περιφερειάρχη Αττικής, ως πρόε-
δρος της ΚΕ∆Ε και δήµαρχος Αµαρου-
σίου είχα τονίσει επανειληµµένα ότι το 
εκλογικό σύστηµα που καθιερώθηκε 
µε τον «Κλεισθένη» θα δηµιουργούσε 
προβλήµατα και δυσλειτουργίες στην 
κυβερνησιµότητα των δήµων και των 
περιφερειών. ∆υστυχώς, επιβεβαιώ-
θηκα. Θεωρώ, λοιπόν, αναγκαίο να υ-
πάρξει ένα νέο, σταθερό εκλογικό σύ-
στηµα, που θα διασφαλίζει και την κυ-
βερνησιµότητα των αυτοδιοικητικών 
οργανισµών αλλά και την ισότιµη και 
αναλογική αντιπροσώπευση όλων των 
πολιτικών δυνάµεων που εκπροσω-
πούν τις τοπικές κοινωνίες.
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
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



να καλύψουν ανάγκες. Κατά το ίδιο ποσοστό αυξήθηκαν 
οι ενοικιαστές.
Παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο το ποσοστό των δανειο-
ληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομική στενότητα και 
οι οποίοι είναι συνολικά το 4,5% των Ελλήνων (30% του 
15%). Αυξήθηκε όμως δραματικά το ποσοστό αυτών που 
και νοικιάζουν (από 16% σε 21%) και δυσκολεύονται 
(από 54,4% σε 83,31%) και πλέον αποτελούν το 17,7% 
του συνόλου των Ελλήνων.
Όλα αυτά αποτελούν έργο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πράγ-
ματι προστάτεψε τους δανειολήπτες και αγνόησε τους ι-
διοκτήτες και κυρίως τους ενοικιαστές. Προστάτεψε την 
ασυνέπεια και αδιαφόρησε για τη συνέπεια.
Αστική πτώχευση δεν προβλεπόταν στην ελληνική νο-
μοθεσία, μέχρι την περασμένη εβδομάδα, που ψη-
φίστηκε ο νέος πτωχευτικός νόμος, ο λεγόμενος και 
«νόμος δεύτερης ευκαιρίας». Αφορά άμεσα το 5% εκεί-
νων των Ελλήνων που έχουν κατοικία με δάνειο και δα-
πανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για την 
κάλυψή του. Δεν αφορά εκείνο το 17,7% των Ελλήνων 
που νοικιάζει και δυσκολεύεται, διότι κανόνα δεν έχει 
τίποτα να χάσει. Το πρόβλημά του είναι, κυρίως, η εξα-
σφάλιση μεροκάματου, μια και περιουσία δεν υπάρχει. 
Πιθανότατα θα αφορά σύντομα και ένα μέρος όλων των 
υπολοίπων που ο κόσμος τους καταρρέει λόγω της παν-
δημίας.
Η μέχρι τώρα νομοθεσία προέβλεπε πτώχευση για τις 
εμπορικές επιχειρήσεις και τα άτομα που ασκούσαν ε-
μπορία. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στο διάστημα από το 
2008 μέχρι και το 2017 καταγράφηκαν συνολικά 3.222 
πτωχεύσεις: 342, 268, 380, 474 και 455 τα έτη 2008, 
2009, 2010, 2011 και 2012 αντίστοιχα. Επίσης: 437, 335, 
206, 111 και 114 τα έτη 2013 έως 2017 αντίστοιχα.
Η μείωση εμφανής και οφείλεται σε έναν και μόνο πα-
ράγοντα: η απαγόρευση πλειστηριασμών κατέστησε την 

Μ
ια επισκόπηση των στατιστι-
κών στέγασης της Eurostat 
για το 2018 (ενημέρωση στοι-
χείων τον Μάιο του 2020) 
δίνει τα εξής αποτελέσματα:
Το 2015 το 64% των ατόμων 

στην Ελλάδα ζούσε σε ιδιόκτητη κατοικία χωρίς δάνειο 
ή υποθήκη. Το 2018 το ποσοστό κατέβηκε στο 59,3%. Ο 
ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν και στα δύο χρονικά ση-
μεία 45%.
Το 2015 το 15% των ατόμων στην Ελλάδα ζούσε σε ιδιό-
κτητη κατοικία με εκκρεμές δάνειο ή υποθήκη. Το 2018 
το ποσοστό αυτό κατέβηκε στο 14,2%. Ο ευρωπαϊκός 
μέσος όρος ήταν 30% το 2015 και 25% το 2018.
Το 2015 το 16% των ατόμων στην Ελλάδα ζούσε σε μι-
σθωμένη κατοικία με ενοίκιο σε αγοραία τιμή. Το 2018 
το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 21,3%.
Το 2015 το 5% των ατόμων στην Ελλάδα ζούσε σε μισθω-
μένη κατοικία με μειωμένο ή χωρίς ενοίκιο. Το 2018 το 
ποσοστό αυτό έμεινε αμετάβλητο (5,2%).
Και το 2015 και το 2018 το ποσοστό των Ελλήνων που 
δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για 
δαπάνη στέγασης προσδιορίστηκε στο 40%, ενώ ο μέσος 
ευρωπαϊκός όρος βρίσκεται λίγο κάτω από το 10%. Σε 
αυτή την κατηγορία υπάγεται το 30% όσων έχουν σπίτι 
με εκκρεμές δάνειο ή υποθήκη (31% το 2015, 29,2% 
το 2018). Στην ίδια κατηγορία υπαγόταν το 2015 και το 
54,4% όσων νοίκιαζαν σπίτι σε αγοραία αξία. Το ποσο-
στό αυτών το 2018 ανέβηκε σε 83,31%.
Και το 2015 και το 2018 το ποσοστό των Ελλήνων που δι-
έμεναν σε υπερπλήρεις κατοικίες ήταν περίπου 30%, με 
μέσο ευρωπαϊκό όρο περίπου 17%.
Στη συγκεκριμένη τριετία οι ιδιοκτήτες-δανειολήπτες 
δεν έπαθαν τίποτα. Όμως ένα 5% των Ελλήνων που είχαν 
ιδιοκτησία χωρίς δάνειο την πούλησαν, προφανώς για 

πτώχευση μάταιη. Παραδοσιακά, πολλοί έμποροι επέ-
λεγαν να πτωχεύσουν για να βραχυκυκλώσουν τις δια-
δικασίες εκποίησης της ατομικής περιουσίας τους. Οι 
πτωχεύσεις διαρκούσαν χρόνια.
Σήμερα κηρύσσονται πλειστηριασμοί, αλλά δεν ολο-
κληρώνονται. Ουδείς είναι πρόθυμος να εμπλακεί σε 
άγνωστες δικαστικές διαδικασίες για να αποκτήσει ένα 
ακίνητο σε τρέχουσα τιμή, όταν μπορεί στην αγορά να 
παζαρέψει και να πετύχει έκπτωση. Το φορολογικό 
πλαίσιο παραμένει βαρύ, το επενδυτικό κλίμα κακό, το 
έφαγε κι η πανδημία. Κατά συνέπεια, όσο αγοραστές 
δεν φαίνονται στον ορίζοντα, ο πλειστηριασμός είναι 
ακίνδυνος. Ακίνδυνος για το συγκεκριμένο 5% των Ελ-
λήνων, οι οποίοι ξοδεύουν πάνω από το 40% του ει-
σοδήματός τους για να κρατήσουν το δανεισμένο σπίτι 
και οι οποίοι ίσως ανακουφιστούν αν χάσουν το σπίτι 
και απαλλαγούν από το δάνειο. Διότι, κατά κανόνα, ει-
σοδήματα έχουν. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτοί 
θα μεταπέσουν στην κατηγορία του 17,7% που νοικιά-
ζει και ζορίζεται να βρει χρήματα για να καλύψει το ε-
νοίκιο.
Με αυτά τα δεδομένα, η σκόνη που σήκωσε η αξιωμα-
τική αντιπολίτευση με την πρόταση μομφής για τον νέο 
πτωχευτικό νόμο είναι ακατανόητη. Η αστική πτώχευση 
δεν αφορά πολλούς και, κυρίως, δεν αφορά αυτούς τους 
οποίους η ίδια φτωχοποίησε όταν κυβερνούσε.
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι από το 2018 μέχρι σή-
μερα δεν άλλαξαν πολύ οι αριθμοί, αλλά μπορούμε να 
είμαστε βέβαιοι ότι η πανδημία θα τους κάνει, από δω 
και πέρα, πολύ χειρότερους. Υπό αυτή την έννοια, το 
«θα μας πάρουν τα σπίτια» μπορεί να έχει νόημα μόνο 
αν εύχεται ή επενδύει κανείς στην πλήρη αποτυχία της 
τωρινής κυβέρνησης.
Η αξιωματική αντιπολίτευση, εμμέσως πλην σαφώς, ε-
παναφέρει το «δεν (πρέπει να) πληρώνω», επειδή ελ-
πίζει ότι η κυβέρνηση θα δυσκολευτεί από την πανδη-
μία και θέλει να τη στριμώξει προκαταβολικά. Επαναφέ-
ρει επίσης τον ηθικό κίνδυνο, επιλέγοντας να στηρίξει 
αδιακρίτως αυτούς που δεν είναι συνεπείς, ειδικά την 
ώρα που αποδεδειγμένα εξαιρετικά στριμωγμένοι και 
σε δύσκολη θέση είναι οι συνεπείς. Η ζημία που φέρ-
νει η πανδημία θα ήταν πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμη 
αν δεν υπήρχαν η Βαρουφακειάδα και τα σκισίματα των 
μνημονίων.
Έχοντας πίσω της μια αποτυχημένη, όπως δείχνουν τα 
αποτελέσματα, κυβερνητική θητεία στο θέμα της στέγα-
σης και της προστασίας των αδυνάτων, η αξιωματική α-
ντιπολίτευση επαναφέρει το αφήγημα των κακών τρα-
πεζών και των ανάλγητων νεοφιλελεύθερων. Το 2015, 
όμως, δεν ξανάρχεται, όπως ούτε το 2019, όταν το «θα 
μας βάλουν να δουλεύουμε επταήμερο» και «θα μας 
πιουν το αίμα» διέσωσε ένα 31%.
Ο πτωχευτικός νόμος είναι ένα τεχνικό νομοθέτημα που 
(πρέπει να) υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Δεν σηματο-
δοτεί τίποτα το ιδιαίτερο, ούτε αναδεικνύει ιδεολογικές 
διαφορές και πολιτικές διαφοροποιήσεις. Σκόπιμο θα 
ήταν να ασχοληθούν όλοι με την πιθανή αποτελεσμα-
τικότητά του και να προτείνουν βελτιώσεις. Η επιλογή 
του ΣΥΡΙΖΑ να τον αναγάγει σε αντιπολιτευτικό υπερό-
πλο αιτιολογείται μόνο ως προσπάθεια απόκρυψης των 
αποτυχημένων κυβερνητικών πεπραγμένων του. Αφε-
λώς το ΚΙΝΑΛ τον ακολούθησε.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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Τ
ο απόγευμα της Πέ-
μπτης 29 Οκτωβρίου 
ο υφυπουργός Πο-
λιτικής Προστασίας, 
Νίκος Χαρδαλιάς, α-
νακοίνωνε τη μετά-

βαση της Θεσσαλονίκης από το πορτο-
καλί στο κόκκινο επίπεδο συναγερμού 
στον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας για 
τον κορονοϊό. Την ειλημμένη απόφαση 
κατόπιν αλλεπάλληλων συσκέψεων της 
επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουρ-
γείου Υγείας είχε ανακοινώσει ώρες νω-
ρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, στο υπουργικό συμβούλιο. Τα 
ενεργά κρούσματα έφταναν τα 2.000 και 
τις περίπου 4.500 οι στενές επαφές τους, 
που βρίσκονταν σε κατ’ οίκον απομόνωση. 
Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 27 Οκτωβρίου, 
οι αναλύσεις που έκανε το ΑΠΘ στα δείγ-
ματα από τα λύματα της πόλης έδειχναν 
δραματική αύξηση του ιικού φορτίου, της 
τάξης του 1.000%, σε σχέση με τη 12η Ο-
κτωβρίου, όταν ξεκινούσε να αποτυπώνε-
ται στις μετρήσεις μια δραματικά επιδει-
νούμενη επιδημιολογική εικόνα για την 
πόλη.
Η διεπιστημονική ομάδα ερευνητών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που σε 
συνεργασία με την ΕΥΑΘ αναλύει συστη-
ματικά, ανά δύο ημέρες, δείγματα από τα 
υγρά αστικά απόβλητα στην είσοδο της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
Θεσσαλονίκης, προχώρησε σε έναν ακόμη 
υπολογισμό, αυτόν της εβδομαδιαίας πο-
σοστιαίας αύξησης της συγκέντρωσης του 
γονιδιώματος του κορονοϊού στα λύματα, 
συγκρίνοντας με την αντίστοιχη ποσοστι-
αία αύξηση των ανακοινωμένων κρουσμά-
των. Επιβεβαίωσε έτσι ότι οι μετρήσεις της 
στα λύματα δίνουν με ακρίβεια το προγνω-
στικό προφίλ των επόμενων 4-5 ημερών, 
χρονικό διάστημα εξαιρετικά κρίσιμο για 
τη λήψη αποφάσεων, δεδομένης της εκθε-
τικής αύξησης των κρουσμάτων. Υπενθυ-
μίζεται ότι στις 5 Οκτωβρίου είχαν ανακοι-
νωθεί μόλις 2 κρούσματα για τη Θεσσαλο-
νίκη σε σύνολο 303 πανελλαδικά και στις 
28 Οκτωβρίου 384 κρούσματα σε σύνολο 
1.547 πανελλαδικά.
«Η ανάλυση των δειγμάτων της 27ης Ο-
κτωβρίου μάς έδειξε μια τρομακτική αύ-
ξηση της συγκέντρωσης του ιού στα λύ-
ματα, σε σχέση με την αύξηση που είχε 
καταγραφεί την 21η Οκτωβρίου, όταν εί-
χαμε την αρχή της έκρηξης των κρουσμά-

των. Άμεσα ενημερώσαμε για τα στοιχεία 
την Πολιτική Προστασία και την επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας. 
Εκείνο που ενέτεινε την ανησυχία μας 
ήταν πως με βάση την πορεία που έδειχναν 
οι μετρήσεις των προηγούμενων εβδομά-
δων, η δυναμική της διασποράς του κορο-
νοϊού στην κοινότητα ήταν τέτοια, που αν 
δεν λαμβάνονταν δραστικά μέτρα, έπειτα 
από δύο εβδομάδες θα οδεύαμε σε δεκα-
πλασιασμό των κρουσμάτων στην πόλη, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την πίεση 
που θα μπορούσε να αντέξει το σύστημα υ-
γείας» δηλώνει στη «Free Sunday» ο πρύ-
τανης του ΑΠΘ, καθηγητής Νίκος Παπα-
ϊωάννου, υπογραμμίζοντας πως «είναι ε-
ξαιρετικά σημαντικό ότι η πολιτεία έλαβε 
άμεσα τις αναγκαίες αποφάσεις».
Διευκρινίζει, δε, πως «ο δικός μας ρόλος 
δεν είναι να υποδεικνύουμε πώς θα αντι-
μετωπιστεί μια κρίση και τι μέτρα πρέπει 
να ληφθούν, αλλά είμαστε εδώ για να υπο-
στηρίζουμε και να τεκμηριώνουμε με επι-
στημονική γνώση τις σχετικές αποφάσεις 

της πολιτείας που υπηρετούν την κοινω-
νία και τη δημόσια υγεία, πόσο μάλλον αν 
τα επιστημονικά εργαλεία που έχουμε στη 
διάθεσή μας εξασφαλίζουν κρίσιμο χρόνο 
ώστε οι αποφάσεις αυτές να ληφθούν 
ακόμη πιο έγκαιρα».

Η αξία ενός Εθνικού 
Κέντρου Αναφοράς 
Επιδημιολογίας Λυμάτων
Πώς, όμως, η ομάδα του ΑΠΘ έφτασε σε 
μια μεθοδολογία που, υπολογίζοντας νο-
σούντες και μη, εξασφαλίζει ακριβή πρό-
γνωση 4-5 ημερών για την εξέλιξη της 
πανδημίας, δίχως οι μετρήσεις της στα λύ-
ματα να αλλοιώνονται π.χ. σε περίπτωση έ-
ντονης βροχόπτωσης;
«Αναπτύξαμε ένα μαθηματικό μοντέλο –
σε διάφορους βαθμούς χωρικής πολυπλο-
κότητας– που εξορθολογίζει τις ποσοτι-
κές μετρήσεις της συνολικής διασποράς 
του ιού στα λύματα, με βάση παράλληλες 
μετρήσεις 24 περιβαλλοντικών παραμέ-
τρων. Χωρίς αυτόν τον εξορθολογισμό, οι 
μετρήσεις είναι εσφαλμένες» εξηγεί στην 
F.S. ο καθηγητής του Τμήματος Χημείας 
του ΑΠΘ Θοδωρής Καραπάντσιος, κά-
νοντας λόγο για «σημαντική καινοτομία, 
καθώς κάτι ανάλογο δεν έχει γίνει μέχρι 
τώρα από καμία άλλη επιστημονική ομάδα 
στον κόσμο που ασχολείται με μετρήσεις 
του ιού στα λύματα» και «δεν είναι τυχαίο 
ότι μας έχουν στείλει μετρήσεις τους γνω-
στές ομάδες από Γαλλία, Ολλανδία και Α-
μερική για να τις εξορθολογίσουμε με το 
μοντέλο μας».
Η αξιοπιστία των μετρήσεων και το διε-
θνές ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της 
μεθοδολογίας του ΑΠΘ οδήγησαν σε μία 
ολοκληρωμένη πρόταση ίδρυσης Εθνικού 
Κέντρου Αναφοράς Επιδημιολογίας Λυ-
μάτων, ως παρατηρητηρίου δημόσιας υ-
γείας για τις επιδημίες, ώστε οργανωμένα 
και σε όλη τη χώρα να παρακολουθείται 
συστηματικά και με τη συνεργασία όλων 
των συναρμόδιων φορέων η πορεία όχι 
μόνο της πανδημίας του κορονοϊού αλλά 
και άλλων λοιμώξεων και επιδημιών, όπως 
και άλλα στοιχεία υγειονομικού ή κοινω-
νικού ενδιαφέροντος.
«Τα δείγματα παραλαμβάνονται από ε-
ξειδικευμένο προσωπικό, ακολουθώ-
ντας τις βασικές αρχές που διέπουν τις 
καλές μικροβιολογικές πρακτικές (Good 
Microbiological Practices – GMPs), σε δι-
απιστευμένο εργαστήριο με τήρηση των 

βασικών μέτρων βιολογικής ασφάλειας 
μολυσματικών υλικών, σύμφωνα με τις ο-
δηγίες που δίνει ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας (WHO) κατά περίπτωση 
(βιοασφάλειας επιπέδου 3, BSL3). Ακο-
λουθείται διαδικασία απομόνωσης ιικών 
νουκλεϊκών οξέων (RNA) τα οποία ανα-
λύονται με τη μέθοδο της αλυσιδωτής α-
ντίδρασης πολυμεράσης σε πραγματικό 
χρόνο (RT-PCR), ταυτοποιώντας την ύ-
παρξη ή μη τριών διαφορετικών πιστοποι-
ημένων δεικτών ανίχνευσης SARS-CoV 
ιικού γονιδιώματος, επιλεγμένων από τα 
Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημά-
των (CDC). Ακολουθεί αξιολόγηση των α-
ποτελεσμάτων και ποσοτικοποίηση ιικού 
φορτίου ανά κυβικό εκατοστό όγκου ανε-
πεξέργαστου λύματος» αναφέρει στην F.S. 
για τη διαδικασία μέσω της οποίας συνει-
σφέρει στην έρευνα το Τμήμα Βιολογίας η 
επίκουρη καθηγήτρια Δήμητρα Ντάφου.

Καινοτομία και συνέργεια 
στον καιρό της καραντίνας
Η έρευνα του ΑΠΘ στα λύματα ξεκίνησε 
μέσα στις ημέρες της καραντίνας, την πε-
ρασμένη άνοιξη, με την ΕΥΑΘ να ανταπο-
κρίνεται άμεσα για να ξεκινήσει το πρό-
γραμμα, με χρηματοδότηση από ίδιους 
πόρους του πανεπιστημίου.
«Όταν τον Απρίλιο ο πρύτανης του ΑΠΘ 
πρότεινε να συνεργαστούμε για την εφαρ-
μογή της καινοτομικής μεθόδου προσδιο-
ρισμού του ιικού φορτίου στα αστικά λύ-
ματα, ανταποκριθήκαμε κυριολεκτικά 
μέσα σε μία νύχτα. Κι αυτό, αφενός μεν ε-
πειδή έχουμε εδώ και χρόνια μια σχέση 
συνεργασίας με το Αριστοτέλειο –άλλωστε 
οι τρεις τελευταίοι πρόεδροι της ΕΥΑΘ εί-
μαστε καθηγητές του ΑΠΘ–, αφετέρου δε 
επειδή είδαμε στην πρόσκληση μία πραγ-
ματική πρόκληση» θυμάται ο πρόεδρος 
της ΕΥΑΘ, καθηγητής Άγις Παπαδόπου-
λος.
«Η ΕΥΑΘ έχει ένα ευάριθμο, αλλά δυ-
ναμικό τμήμα έρευνας, με ενεργή συμ-
μετοχή σε σειρά ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων. Παράλληλα, έχει τρία διαπιστευ-
μένα εργαστήρια ελέγχου νερού και 
λυμάτων, τα οποία κάνουν αναλύσεις 
που ελάχιστα άλλα εργαστήρια στη χώρα 
μπορούν να κάνουν. Κατά συνέπεια, συ-
νεργαζόμαστε στενά με τη διεπιστημο-
νική ομάδα του ΑΠΘ, υποστηρίζουμε 
και στηρίζουμε αυτήν και κάθε πρωτοπο-
ριακή ερευνητική προσπάθεια, βλέπο-
ντας σε αυτές τις συνεργασίες τη δυνατό-
τητα για τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξή 
μας» εξηγεί.
Στην έρευνα του ΑΠΘ συμμετέχουν κα-
θηγητές από 11 διαφορετικά εργαστήρια 
των τμημάτων Ιατρικής, Χημείας, Φαρμα-
κευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Πολι-
τικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροτα-
ξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ.

ΤΑ ΛΎΜΑΤΑ ΕΊΧΑΝ «ΔΕΊΞΕΊ» ΕΓΚΑΊΡΑ 
ΤΟ ΚΟΚΚΊΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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ρεπορτάζ

«Τα επιστημονικά εργαλεία 
που έχουμε στη διάθεσή 
μας εξασφαλίζουν κρίσιμο 
χρόνο ώστε οι αποφάσεις της 
πολιτείας που υπηρετούν 
την κοινωνία και τη δημόσια 
υγεία να ληφθούν ακόμη πιο 
έγκαιρα». 

Νίκος Παπαϊωάννου, 
πρύτανης  του ΑΠΘ
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Σ
την Ε.Ε. και στην Ελ-
λάδα βρισκόμαστε α-
ντιμέτωποι με την έ-
ξαρση της πανδημίας, 
η οποία οδηγεί ολοτα-
χώς στο δεύτερο κύμα 

της. Οι επιστήμονες μας είχαν προειδο-
ποιήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα ότι το 
ερώτημα για το δεύτερο κύμα πανδημίας 
δεν ήταν «αν» –εφόσον το θεωρούσαν βέ-
βαιο– αλλά «πότε».
Έχουμε μπροστά μας μια νέα περίοδο δο-
κιμασίας και καταγράφουμε τους κινδύ-
νους που θα αντιμετωπίσουμε, αλλά και 
τις ελπίδες μας για ένα λιγότερο δύσκολο 
μέλλον.

Η μάχη των ΜΕΘ
Το πρώτο τεστ έχει να κάνει με τον α-
ριθμό των εισαγωγών στα νοσοκομεία και 
των βαριά αρρώστων στις ΜΕΘ.
Στο πρώτο κύμα της πανδημίας η Ελ-

νατο να υπάρξει ασφαλές και αποτελε-
σματικό εμβόλιο για το σύνολο του πλη-
θυσμού πριν από το 2022. Έχουμε μπρο-
στά μας, λοιπόν, έναν μαραθώνιο στον 
τομέα της οικονομίας, της κοινωνίας και 
φυσικά της υγείας και πρέπει να δεί-
ξουμε ότι έχουμε την αναγκαία αντοχή.

Ελαφρύ lockdown
Με βάση όσα είπε η καγκελάριος Μέρ-
κελ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη 
την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και τις σκέ-
ψεις που ανέπτυξαν οι άλλοι ηγέτες, 
η κατεύθυνση είναι υπέρ ενός «light 
lockdown».
Οι περισσότεροι ηγέτες της Ε.Ε. τάσσο-
νται υπέρ ενός γενικού lockdown, ταυτό-
χρονα όμως προχωρούν σε σημαντικές ε-
ξαιρέσεις, σε μια προσπάθεια να εξασφα-
λίσουν τη συνεργασία των πολιτών και να 
περιορίσουν τη ζημιά για την οικονομία.
Επιδιώκουν, λοιπόν, ένα lockdown το 
οποίο θα αφήσει ανοιχτά τα σχολεία, α-
νοιχτά τα καταστήματα, θα επιτρέπει την 
κυκλοφορία στα αστικά κέντρα το μεγα-
λύτερο μέρος του 24ώρου και, εάν όλα 
πάνε καλά, θα επιτρέψει στην κοινωνία 
να κάνει Χριστούγεννα σε συνθήκες σχε-
τικής κανονικότητας.
Ανεξάρτητα πάντως από τον πολιτικό σχε-
διασμό για τη διαχείριση του κόστους, 
είναι φανερό ότι το «light lockdown» δεν 
πρόκειται να λύσει το πρόβλημα, απλώς 
μπορεί να εξασφαλίσει κάποια χρονικά 
περιθώρια για να δούμε στη συνέχεια τι 
ακριβώς θα κάνουμε.
Μεγάλη ελπίδα είναι ότι με αυτή τη μέ-
θοδο θα περάσουμε σιγά σιγά την κρίση 
και ο μεγάλος φόβος ότι σε λίγους μήνες 
θα υποχρεωθούμε, εκ των πραγμάτων, σε 
ένα αυστηρό lockdown.

Χωρίς κοινή πολιτική
Την κατάσταση περιπλέκει το γεγονός 
ότι δεν υπάρχει κοινή πολιτική υγείας 
στην Ε.Ε., ούτε προοπτική να υπάρξει 
στο άμεσο μέλλον. Η κοινή αυτή πολι-
τική περιλαμβάνεται στις πολιτικές που 

λάδα απέφυγε ακραίες καταστάσεις, 
όπως αυτές που παρατηρήθηκαν στη Βό-
ρεια Ιταλία και στην Ισπανία, εφόσον το 
lockdown επιβλήθηκε γρήγορα και απο-
τελεσματικά και το σύστημα υγείας μπό-
ρεσε να ανταποκριθεί με σχετική άνεση.
Παρά το γεγονός ότι μεσολάβησε σημα-
ντική αύξηση στον αριθμό των κλινών 
στις ΜΕΘ, στο δεύτερο κύμα αναπτύσ-
σεται μια δυναμική που είναι πιθανό να 
θέσει σε δοκιμασία το σύστημα υγείας 
στη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων.
Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην Ελ-
λάδα. Ακόμη και στη Γερμανία, η οποία 
έχει την καλύτερη οργάνωση και τις κα-
λύτερες επιδόσεις στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας από τις μεγάλες ευρωπαϊκές 
χώρες, η καγκελάριος Μέρκελ προειδο-
ποιεί ότι είναι θέμα μερικών εβδομάδων 
να φτάσει το σύστημα υγείας στα όριά 
του, εάν δεν σπάσει, με τα κατάλληλα 
μέτρα, η δυναμική της πανδημίας.

Επομένως, η πρώτη μεγάλη μάχη που έ-
χουμε να δώσουμε είναι η σωστή εφαρ-
μογή πρόσθετων μέτρων, για να μην πα-
ρατηρηθούν απαράδεκτες έως απάνθρω-
πες καταστάσεις στα νοσοκομεία και στις 
ΜΕΘ.

Μεγάλης διάρκειας
Το δεύτερο κύμα της πανδημίας προβλέ-
πεται να είναι μεγάλης διάρκειας. Ο πρό-
εδρος της Γαλλίας, Μακρόν, αναφέρε-
ται σε μια δύσκολη κατάσταση που θα δι-
αρκέσει τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι 
του 2021, ενώ η καγκελάριος Μέρκελ, πιο 
αισιόδοξη, μιλάει για τέσσερις δύσκολους 
μήνες που έχουμε μπροστά μας.
Πολλά θα εξαρτηθούν από την πρόοδο 
που θα γίνει στη θεραπεία του κορονο-
ϊού και από την παραγωγή και μαζική δι-
άθεση του εμβολίου που θα μας προστα-
τεύει σε σημαντικό βαθμό. Οι ειδικοί του 
ΠΟΥ θεωρούν ότι είναι πρακτικά αδύ-

ΤΙ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ  

ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Πιο σύνθετη η κατάσταση απ’ ό,τι την περασμένη άνοιξη.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η πρώτη μάχη, στο 
δεύτερο κύμα της 
πανδημίας, θα δοθεί 
στα νοσοκομεία και στις 
ΜΕΘ.
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έχει αναπτύξει η Ε.Ε. Το γεγονός ότι η 
προστασία της δημόσιας υγείας έχει τερά-
στιο κόστος αποτρέπει τα κράτη-μέλη με 
μεγάλες οικονομικές δυνατότητες να κι-
νηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, εφό-
σον είναι φανερό ότι θα πρέπει να αυξή-
σουν σημαντικά την καθαρή συνεισφορά 
τους στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Προς το παρόν τους κανόνες θέτουν για 
τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό οι λε-
γόμενοι «φειδωλοί», με αποτέλεσμα να 
είναι πρακτικά αδύνατη η ανάπτυξη και η 
χρηματοδότηση κοινής ευρωπαϊκής πο-
λιτικής υγείας.
Οι προσπάθειες περιορίζονται στον συ-
ντονισμό, για παράδειγμα στην προμή-
θεια και τη διανομή των εμβολίων, όταν 
με το καλό αναπτυχθούν, ή στην υιοθέ-
τηση κοινών κανόνων για τις μετακινή-
σεις στο εσωτερικό της Ε.Ε. από χώρα σε 
χώρα.
Ακόμη και σε αυτά τα ζητήματα παρατη-
ρείται σχετική ασυνεννοησία, γεγονός 
που δυσκολεύει την κοινή αντιμετώπιση 
της πανδημίας.

Η αντοχή του κόσμου
Κρίσιμο μέγεθος σε ό,τι αφορά την απο-
τελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας 
είναι η αντοχή που θα επιδείξουν, υπό 
πίεση, οι πολίτες. Σύμφωνα με έρευνες 
της κοινής γνώμης, στην Ελλάδα υπάρχει 
ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσοστό 20%-
25% των πολιτών που δεν πιστεύουν στην 
ύπαρξη της πανδημίας ή θέτουν εαυτούς 
εκτός της αναγκαίας κοινωνικής πειθαρ-
χίας.
Ανάλογα ποσοστά «αρνητών» και σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα 
να δυσχεραίνεται η προσπάθεια επιβολής 
των αναγκαίων μέτρων και να περιορίζε-
ται η αποτελεσματικότητά τους.

Φτώχεια και ανισότητες
Η αντοχή της κοινωνίας δοκιμάζεται και 
εξαιτίας της νέας φτώχειας που συνδέε-
ται με την πανδημία, ιδιαίτερα σε χώρες 
με τα διαφορετικά προβλήματα της Ελλά-
δας και τις κοινωνικές ανισότητες που δη-
μιουργούνται.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει σε 
πολύ δύσκολες συνθήκες το οικονομικό 
σύστημα, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμ-
φαση στην πράσινη και την ψηφιακή με-
τάβαση και να αναπτυχθεί η βιομηχανία, 
ιδιαίτερα η εξαγωγική.
Όμως οι τεράστιες κοινωνικές ανάγκες 
και ανισότητες που προκαλεί η πανδη-
μία κάνουν πιο δύσκολη την οικονομική 
προσαρμογή.

Τεστ για όλους
Τώρα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 

δεν πληρούσαμε τις σχετικές προϋποθέ-
σεις, και σύμφωνα με συγκλίνουσες πλη-
ροφορίες ετοιμάζεται για νέες πρωτο-
βουλίες τον Δεκέμβριο, προκειμένου να 
στηρίξει την ευρωπαϊκή οικονομία και 
φυσικά την ελληνική.
Ο συνδυασμός των πρωτοβουλιών της 
Λαγκάρντ και της αξιοπιστίας του Μη-
τσοτάκη δίνει εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα. Το επιτόκιο στο δεκαετές ομό-
λογο του ελληνικού Δημοσίου είναι λίγο 
κάτω από το 1%, ενώ ο βραχυπρόθεσμος 
δανεισμός του ελληνικού Δημοσίου με έ-
ντοκα γραμμάτια γίνεται το τελευταίο δι-
άστημα με αρνητικά επιτόκια. Υπάρχουν 
δηλαδή επενδυτές που δέχονται να επι-
βαρυνθούν για να αποκτήσουν ελληνι-
κούς τίτλους.
Αυτές οι εξελίξεις έχουν τεράστια σημα-
σία, γιατί μας κρατάνε στις διεθνείς αγο-
ρές, και μάλιστα με εξαιρετικά καλούς 
όρους.

Όχι άλλη καθυστέρηση
Τα νέα είναι καλά και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο, όταν δρα-
στηριοποιηθεί, θα στηρίξει αποφασιστικά 
την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Το πρόβλημα είναι ότι τα λεφτά δεν τα έ-

την έξαρση της πανδημίας και το δεύτερο 
κύμα, πρέπει να αναλύσουμε τα λάθη και 
τις παραλείψεις μας και να βελτιώσουμε 
την πολιτική που εφαρμόζουμε.
Όπως εξηγώ στο νέο μου βιβλίο «Στον λα-
βύρινθο της πανδημίας» (405 σελ., εκδό-
σεις Κλειδάριθμος), δεν μπορούμε να ε-
πιτύχουμε την πλήρη καταγραφή των 
κρουσμάτων, ούτε την αντιμετώπιση της 
πανδημίας με περιορισμένα τεστ, της 
τάξης των 13.000-15.000 την ημέρα.
Πρέπει να υπάρξουν τεστ –προφανώς 
δωρεάν– για το σύνολο του πληθυσμού 
που απειλείται. Αυτό μας διδάσκει η κι-
νεζική εμπειρία. Έτσι όπως εξελίσσονται 
τα πράγματα, τα νέα κρούσματα που κατα-
γράφονται είναι το 1/4 ή το 1/5 των πραγ-
ματικών κρουσμάτων. Επομένως, δεν υ-
πάρχει δυνατότητα αποτελεσματικής 
ιχνηλάτησης και περιορισμού της διάδο-
σης του κορονοϊού.

Η ΕΚΤ στο ύψος της
Τα καλά νέα της νέας περιόδου δοκιμα-
σίας που έχουμε μπροστά μας είναι η ε-
ποικοδομητική στάση της ΕΚΤ. Έχει ε-
νισχύσει την πολιτική της ποσοτικής χα-
λάρωσης, έχει συμπεριλάβει σε αυτήν τα 
ελληνικά ομόλογα, παρά το γεγονός ότι 

χουμε τώρα που τα χρειαζόμαστε, αλλά 
θα αρχίσουν να έρχονται, πιθανότατα, 
από το β΄ εξάμηνο του 2021.
Η διαμάχη μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
οι αντιρρήσεις της Ουγγαρίας και της Πο-
λωνίας σε χρηματοδοτήσεις που θα εξαρ-
τώνται από τον σεβασμό του ευρωπαϊ-
κού κράτους δικαίου και οι τακτικοί ε-
λιγμοί ορισμένων από τους «φειδωλούς» 
μάς υποχρεώνουν να αντιμετωπίσουμε 
στο άμεσο μέλλον την έξαρση της πανδη-
μίας και το δεύτερο κύμα χωρίς πρόσθε-
τες δωρεάν οικονομικές ευρωπαϊκές ενι-
σχύσεις.

Η μάχη των τραπεζών
Πολλά θα κριθούν από την έκβαση της 
μάχης των τραπεζών στην Ε.Ε. και στην 
Ελλάδα. Οι Νότιοι προωθούν τη δημι-
ουργία μιας ευρωπαϊκής bad bank, προ-
κειμένου να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια 
στους ισολογισμούς των τραπεζών και να 
μπορέσουν αυτές να χρηματοδοτήσουν 
περισσότερο αποτελεσματικά την πραγ-
ματική οικονομία.
Οι Βόρειοι εκφράζουν αντιρρήσεις, με 
το σκεπτικό ότι θα έχουν νέα επιδότηση 
των τραπεζών με δημόσιο χρήμα και σε α-
κραία περίπτωση δημιουργία κοινών οι-
κονομικών υποχρεώσεων.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. 
Στουρνάρας, προωθεί την ιδέα της δημι-
ουργίας bad bank σε ελληνικό επίπεδο, 
για να μειωθούν άμεσα και δραστικά οι 
μη εξυπηρετούμενες οφειλές και να μπο-
ρέσει το τραπεζικό σύστημα να συμβά-
λει περισσότερο στη δυναμική ανάκαμψη 
της οικονομίας μόλις το επιτρέψουν οι 
συνθήκες.

Μακρόν και Μέρκελ προβλέπουν πολύμηνη 
προσπάθεια για να βγούμε από την κρίση.
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Η νέα χρηματιστηριακή πτώση των μετο-
χών των ελληνικών τραπεζών δείχνει ότι 
πρέπει να βρεθεί τρόπος να σταθεροποι-
ηθεί η κατάσταση, για να πάνε στη συνέ-
χεια οι συστημικές τράπεζες καλύτερα.
Η οικονομική κατάσταση των τραπεζών 
συνδέεται και με τη λεγόμενη «δεύτερη 
ευκαιρία», εάν δηλαδή θα μπορέσουν οι 
πολίτες που έχουν υπερχρεωθεί στις τρά-
πεζες, στα ασφαλιστικά ταμεία και στην ε-
φορία να επιστρέψουν στον επαγγελμα-
τικό στίβο και στη δημιουργία. Όσο πιο 
αδύναμες εμφανίζονται οι τράπεζες, τόσο 
πιο περιορισμένες είναι οι δυνατότητες 
για τη λεγόμενη «δεύτερη ευκαιρία».

Το έλλειμμα και το χρέος
Η έκταση της πανδημίας επιβάλλει στο 
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να 
αλλάξει ξανά τους υπολογισμούς του για 
το 2020-2021.
Θεωρείται ότι είναι πολύ δύσκολο να πε-
ριοριστεί η πτώση του ΑΕΠ για το 2020, 
όπως είναι το τελευταίο βασικό σενάριο 
της κυβέρνησης, και να υπάρξει δυναμική 
ανάκαμψη, της τάξης του 7%, το 2021.
Οι περισσότεροι αναλυτές κάνουν λόγο, 
εξαιτίας της δυναμικής της πανδημίας, 
για διψήφιο ποσοστό πτώσης του ΑΕΠ το 
2020 και κάλυψη, το πολύ, του μισού χα-
μένου εδάφους το 2021.
Η αλλαγή στις παραδοχές αναμένεται 
να στείλει στα ύψη το ασφαλιστικό και 
το δημοσιονομικό έλλειμμα, ενώ το δη-
μόσιο χρέος θα αρχίσει να κινείται πάνω 
από το 200% του ΑΕΠ.
Πρέπει να βρεθεί τρόπος να μετριαστεί 
αυτή η δυναμική, γιατί διαφορετικά θα 
βρεθούμε αντιμέτωποι με μία ακόμη χα-
μένη δημοσιονομική δεκαετία.
Η κυβέρνηση καλείται να ελέγξει, στο 
μέτρο του δυνατού, τη δυναμική των ελ-
λειμμάτων και του χρέους και να βρει 
ταυτόχρονα τρόπο να αυξήσει θεαμα-
τικά τα κονδύλια του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων, για να στείλει το 
σωστό μήνυμα στην οικονομία, η οποία 
πλήττεται για μία ακόμη φορά από τη με-
γάλη πτώση των επενδύσεων.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 
βρίσκεται ξανά αντιμέτωπο με μια σύν-
θετη κατάσταση. Πρέπει να προχωρήσει 
στην αναθεώρηση των στόχων και των ε-
κτιμήσεων για το 2020 και το 2021. Οφεί-
λει να δείξει μεγαλύτερο ρεαλισμό στην 
προσέγγισή του, αλλά να μην οδηγηθεί 
και στην απόλυτη αισιοδοξία, η οποία 
στην οικονομία λειτουργεί ως αυτοεκ-
πληρούμενη προφητεία.

Οι πρωτοβουλίες 
για βελτίωση
Στο δύσκολο περιβάλλον που έχει δη-

είναι πολύ δύσκολο να πάμε καλύτερα 
εάν δεν πάνε κι αυτές καλύτερα.
Στο β΄ τρίμηνο του 2020 είχαμε ανέλπι-
στα ισχυρή ανάκαμψη στην Ευρωζώνη, 
με αύξηση του ΑΕΠ κατά 12,7%. Οι καλές 
επιδόσεις στηρίχτηκαν σε μεγάλο βαθμό 
στην οικονομική βελτίωση στη Γαλλία, 
στην Ιταλία και στην Ισπανία.
Δυστυχώς, όμως, η έκταση της πανδη-
μίας και τα μέτρα που επιβάλλει δημιουρ-
γούν τις συνθήκες για επιστροφή στην οι-
κονομική ύφεση, ενώ με το πέρασμα του 
χρόνου εξαντλούνται ή περιορίζονται και 
οι κρατικές παρεμβάσεις για τη στήριξη 
της οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι, παρά τα καλά νέα για το γ΄ τρίμηνο, 
ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, 
Λεμέρ, επιμένει ότι η πτώση του ΑΕΠ το 
2020 θα είναι διψήφια. 
Από τις επιδόσεις της οικονομίας της Ευ-
ρωζώνης θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και 
το αν θα διατηρηθεί το κλίμα εμπιστο-
σύνης που μας επιτρέπει να καλύπτουμε 
προσωρινά τις ανάγκες μας με πρόσθετο 
δανεισμό και με πολύ καλύτερους όρους. 
Μια ενδεχόμενη κρίση εμπιστοσύνης 
στην οικονομία της Ευρωζώνης εξαιτίας 
του δεύτερου κύματος της πανδημίας θα 
δημιουργούσε ανυπέρβλητα προβλή-
ματα στην ελληνική οικονομία.

Η κρίσιμη 3η Νοεμβρίου
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
δεύτερου κύματος της πανδημίας σε ευ-
ρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο περνάει 

μιουργηθεί υπάρχουν δυνατότητες για 
την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με στόχο τη 
βελτίωση της κατάστασης και της προο-
πτικής. Σε αυτές συμπεριλαμβάνω:
• Την προσφυγή στον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και τη σύναψη 
δανείου μέχρι 2% του ΑΕΠ, προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της 
πανδημίας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το 
ΕΣΥ και το εκπαιδευτικό σύστημα.
• Δημιουργία bad bank με βάση την πρό-
ταση Στουρνάρα, για καλύτερη χρηματο-
δότηση της πραγματικής οικονομίας.
• Στροφή στην ηλεκτροκίνηση στα λεω-
φορεία και στα ταξί της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, για να σταλεί το μήνυμα 
της πράσινης μετάβασης στην καθημε-
ρινή ζωή των πολιτών και να δημιουργη-
θούν νέες δυνατότητες για οικονομική α-
νάπτυξη.
• Στοχευμένη μείωση δημοσίων δαπα-
νών, για να αποτραπεί ο δημοσιονομικός 
εκτροχιασμός λόγω πανδημίας. Στις ση-
μερινές συνθήκες δεν τίθεται θέμα δημο-
σιονομικής αυστηρότητας, υπάρχει όμως 
ζήτημα ιεράρχησης των προτεραιοτήτων 
και καταπολέμησης της σπατάλης.

Οι επιδόσεις του Νότου
Τεράστια σημασία για την ελληνική οικο-
νομία έχουν οι επιδόσεις στην οικονομία 
και στην αντιμετώπιση της πανδημίας των 
μεγάλων χωρών του Νότου. Η Γαλλία, η 
Ιταλία και η Ισπανία αποτελούν τη 2η, 
3η και 4η οικονομία της Ευρωζώνης και 

υποχρεωτικά από την ήττα του προέδρου 
Τραμπ στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
Ο Τραμπ έχει υποβαθμίσει τη συνερ-
γασία ΗΠΑ-Ε.Ε., θεωρεί ότι ο κορονο-
ϊός μπορεί να μην είναι πραγματική α-
πειλή και έχει αποσύρει τις ΗΠΑ από τον 
ΠΟΥ. Εάν επανεκλεγεί, θα έχουμε μία 
ακόμη τετραετία της πολιτικής «πρώτα η 
Αμερική» που εφαρμόζει, με αποτέλεσμα 
να γίνει πιο δύσκολη η αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Η αντιμετώπιση πρέπει υπο-
χρεωτικά να είναι συντονισμένη και πα-
γκόσμια, γιατί διαφορετικά θα αλλάζει το 
επίκεντρο της πανδημίας από τη μία πε-
ριοχή του πλανήτη στην άλλη, αλλά αυτή 
θα διατηρείται ισχυρή. Η Ευρώπη ήταν 
το επίκεντρο της πανδημίας για ένα διά-
στημα την περασμένη άνοιξη και γίνεται 
ξανά το επίκεντρο τώρα.

Κινεζικά διδάγματα
Για να ξεπεράσουμε τη δοκιμασία του 
δεύτερου γύρου της πανδημίας πρέπει να 
διδαχτούμε από την Κίνα και άλλες χώρες 
που, απ’ ό,τι φαίνεται, άφησαν οριστικά 
πίσω τους την πανδημία.
Στην Κίνα εφαρμόστηκε αυστηρός ε-
γκλεισμός, τα τεστ αφορούσαν το σύ-
νολο του πληθυσμού και η ιχνηλάτηση 
των κοινωνικών επαφών των κρουσμάτων 
έγινε με υπερσύγχρονο ψηφιακό τρόπο.
Η διαφορά μεταξύ Κίνας και Ε.Ε. είναι τε-
ράστια, όπως αναλύω στο βιβλίο μου «Στον 
λαβύρινθο της πανδημίας». Εμείς απλώς 
διαχειριζόμαστε την πανδημία με στόχο 
να μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας 
από τις πολλές εισαγωγές στα νοσοκομεία, 
ιδιαίτερα στις ΜΕΘ, ενώ στην Κίνα, στην 
Ταϊβάν, στη Νότια Κορέα, στην Ιαπωνία, 
στη Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζουν την 
πανδημία με στόχο να μην υπάρχουν θά-
νατοι από κορονοϊό, ούτε κρούσματα.
Κίνα και Νέα Ζηλανδία φαίνεται ότι ήδη 
πέτυχαν τον στόχο και οι άλλες χώρες 
βρίσκονται κοντά.
Η κινεζική οικονομία αναπτύσσεται ήδη 
εξαιρετικά δυναμικά και επικρατεί κλίμα 
οικονομικής και χρηματιστηριακής ευ-
φορίας. Η εταιρεία Ant του Τζακ Μα 
της Alibaba πραγματοποίησε στα χρη-
ματιστήρια της Σανγκάης και του Χονγκ 
Κονγκ τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια 
εγγραφή στον κόσμο, ύψους 35 δισ. δο-
λαρίων. Πρόκειται για ψηφιακή εταιρεία 
του χρηματοπιστωτικού κλάδου (fintech) 
και το ενδιαφέρον των επενδυτών έφτασε 
τα 2,8 τρισ. δολάρια, 870 φορές πάνω από 
τη δημόσια εγγραφή.
Η Κίνα φεύγει μπροστά, και αν ΗΠΑ και 
Ε.Ε. δεν λύσουν τα προβλήματά τους και 
δεν συνεννοηθούν μεταξύ τους, σε με-
ρικά χρόνια δεν θα έχει κανέναν σοβαρό 
ανταγωνιστή.

Η ΕΚΤ πάντα στο ύψος της, αλλά πρέπει να 
σταματήσει η καθυστέρηση σε ό,τι αφορά το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.



 Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση 
και τη θερμική άνεση, η ενεργειακή 
αναβάθμιση μπορεί στις περισσότερες 
περιπτώσεις να φέρει ένα κτίριο στα επί-
πεδα των σύγχρονων απαιτήσεων.

«Η εξοικονόμηση ενέργειας 
φέρνει μείωση δαπανών»

Τ
α προγράμματα «Ε-
ξοικονομώ» φέρ-
νουν άμεσα μεί-
ωση της ενεργεια-
κής και οικονομικής 
δαπάνης για κάθε νοι-

κοκυριό αλλά και βελτίωση των συνθη-
κών θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των κτι-
ρίων, επισημαίνει μιλώντας στην F.S. o καθηγητής 
Ενεργειακών Συστημάτων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανι-
κών του ΑΠΘ και πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος.
Ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος ασχολείται ερευνητικά με τα θέ-
ματα της εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας 
στα κτίρια, τονίζει την ανάγκη για μείωση της κατανάλωσης ε-
νέργειας «ώστε να έχουμε ένα βιώσιμο και οικονομικά σκό-
πιμο ενεργειακό σύστημα».
Παράλληλα επισημαίνει ότι με τη θεσμοθέτηση της ενεργεια-
κής επιθεώρησης αρχικά στα κτίρια που ενοικιάζονται ή πω-
λούνται, καθώς και στα δημόσια και μεγάλα κτίρια, κερδίζουμε 
τον χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση της σχετικής τεχνο-
γνωσίας και την ανάπτυξη λύσεων προσαρμοσμένων στις ε-
κάστοτε ανάγκες.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια διαρκής προσπάθεια για μεί-
ωση της κατανάλωσης στην ενέργεια. Ποιος είναι ο στόχος;
Η κατανάλωση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα α-
ποτελεί τη σημαντικότερη πηγή εκπομπής διοξειδίου του άν-
θρακα στην ατμόσφαιρα και έχει συντελέσει καθοριστικά στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη. Αν δεν μειώσουμε δραστικά την 
κατανάλωσή τους έως το 2050, δεν πρόκειται να καταφέρουμε 
να περιορίσουμε τις εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες της κλι-
ματικής αλλαγής.
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα επιτρέψουν μεσο-μακρο-
πρόθεσμα την απεξάρτησή μας από τους υδρογονάνθρακες, αλλά 
πρέπει παράλληλα να μειώσουμε την κατανάλωση, ώστε να έ-
χουμε ένα βιώσιμο και οικονομικά σκόπιμο ενεργειακό σύστημα.

Σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας, ο βασικός στόχος 
είναι η μείωση της κατανάλωσης στις μεταφορές και στα 

κτίρια. Στις μεταφορές υπάρχει μακροπρόθεσμο οικολογικό 
όφελος, οικονομικό όμως υπάρχει, όταν είναι τόσο ακριβά 
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι όντως προς το παρόν ακριβά. 
Ωστόσο, κάθε καινούργια τεχνολογία είναι στην αρχή ακριβή. 

Καθώς θα αυξάνεται η παραγωγή των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων, θα μειώνεται το κόστος τους, είναι 

ο νόμος της οικονομίας κλίμακας. Για τον 
λόγο αυτόν άλλωστε η εισαγωγή της η-

λεκτροκίνησης στην αγορά θα γίνει 
σε διάρκεια αρκετών ετών, παράλ-
ληλα με την κυκλοφορία των βεν-
ζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων 
οχημάτων.

Στην κατοικία, ποιο είναι το άμεσο 
και ποιο το μακροπρόθεσμο όφελος 

από τα προγράμματα «Εξοικονομώ»;
Άμεσα οφέλη είναι η μείωση της ενερ-

γειακής και οικονομικής δαπάνης για κάθε 
νοικοκυριό, αλλά και η βελτίωση των συνθη-

κών θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων.
Μακροπρόθεσμα θα έχουμε τρία οφέλη: (α) πόροι που κυριο-
λεκτικά καίγονται και γίνονται καυσαέρια μπορούν να διατεθούν 
πιο παραγωγικά, (β) ενισχύεται ο κλάδος των κατασκευών, με 
τις πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και (γ) υπάρχει 
περιβαλλοντικό όφελος, ειδικά στα αστικά κέντρα.

Μπορεί η ενεργειακή αναβάθμιση να εξισορροπήσει την η-
λικία των κτιρίων;
Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση και τη θερμική άνεση, 
η ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί στις περισσότερες περιπτώ-
σεις να φέρει ένα κτίριο στα επίπεδα των σύγχρονων απαιτή-
σεων. Έχει, ωστόσο, σημασία να επιλεγούν οι για κάθε περί-
πτωση πιο αποδοτικές παρεμβάσεις.
Προφανώς η ενεργειακή αναβάθμιση δεν μπορεί να επιλύ-
σει θέματα των κτιρίων όπως η αντισεισμική θωράκιση ή η 
παλαιότητα των εσωτερικών εγκαταστάσεων (π.χ. υδραυλικά 
και ηλεκτρολογικά). Αυτά τα ζητήματα πρέπει να εξεταστούν 
από τους ειδικούς.

Το κράτος έχει θεσμοθετήσει την ενεργειακή επιθεώρηση 
των κτιρίων, αλλά αυτή δεν έχει υποχρεωτικότητα. Τι νόημα 
έχει; Μήπως είναι το πρώτο βήμα για την υποχρεωτικότητα;
Η αλήθεια είναι ότι η ενεργειακή επιθεώρηση είναι εν μέρει υ-
ποχρεωτική, αφού απαιτείται για κάθε πώληση ή ενοικίαση ακι-
νήτου, καθώς και για την ένταξη στο «Εξοικονομώ». Κατά συνέ-
πεια, καλύπτεται ένα σημαντικό μέρος του κτιριακού αποθέματος.
Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 3.800.000 κτίρια αποκλειστι-
κής και 330.000 κτίρια μεικτής χρήσης. Μια καθολική ενεργει-
ακή επιθεώρηση απαιτεί χρόνο και σημαντικούς πόρους, οι-
κονομικούς και ανθρώπινους. Οπότε, θεωρώ ότι είναι συνετό 

το ότι έχουμε ξεκινήσει από τα κτίρια που ενοικιάζονται ή πω-
λούνται, καθώς και από τα δημόσια και μεγάλα κτίρια, και θα 
προχωρήσουμε σταδιακά.
Έτσι, κερδίζουμε και τον χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση 
της σχετικής τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη λύσεων προσαρ-
μοσμένων στις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να δίνουμε καλύτερες 
λύσεις στα υφιστάμενα προβλήματα.

Στην ΕΥΑΘ τι πολιτικές έχετε για τη μείωση της κατανάλω-
σης νερού;
Επιδιώκουμε την ορθολογική χρήση του νερού, εφαρμόζοντας 
μια τιμολογιακή πολιτική που εναρμονίζεται με τους ευρωπαϊ-
κούς κανόνες για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων. 
Επιβραβεύουμε τις χαμηλές καταναλώσεις με χαμηλότερες 
χρεώσεις, ώστε να μειώνεται η σπατάλη του φυσικού πόρου. 
Παράλληλα, κάνουμε ενημερωτικές δράσεις σε οικιακούς και 
βιομηχανικούς καταναλωτές, ενώ έχουμε ειδικά εκπαιδευ-
τικά προγράμματα για τα σχολεία στο Μουσείο Ύδρευσης, που 
ελπίζουμε με την παρέλευση της πανδημίας να συνεχίσουμε.

Τι σκοπεύετε να κάνετε για να μειώσετε το νερό που διαρ-
ρέει και δεν μπορεί να τιμολογηθεί;
Το μη τιμολογούμενο νερό είναι ένα πρόβλημα που οφείλεται 
σε δύο λόγους: στις απώλειες και στις παράνομες υδροληψίες. 
Το επίπεδο απωλειών που έχουμε είναι στον μέσο ευρωπαϊκό 
όρο για δίκτυα αυτού του μεγέθους και της ηλικίας, αλλά προ-
φανώς θέλουμε να το μειώσουμε. Εφαρμόζουμε πολιτικές τα-
κτικής συντήρησης του δικτύου και αντικατάστασης προβλημα-
τικών τμημάτων με σύγχρονα υλικά. Παράλληλα, αξιοποιούμε 
τεχνολογικές λύσεις, όπως τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συ-
στήματα (GIS), ενώ υλοποιούμε ένα σημαντικό έργο για την ο-
λοκλήρωση του συστήματος εξ αποστάσεως ελέγχου και χει-
ρισμού του δικτύου διανομής, των αντλιοστασίων και των υ-
δραγωγείων. Τέλος, η σταδιακή αντικατάσταση των συμβατικών 
με «ευφυή» υδρόμετρα θα συμβάλει και στη μείωση των προ-
βλημάτων παράνομης υδροληψίας. Στόχος μας είναι έως το 
2030 να έχουμε μειώσει το υδάτινο αποτύπωμά μας κατά 20%.

Άγις 
Παπαδόπουλος, 

καθηγητής 
Ενεργειακών 

Συστημάτων στο ΑΠΘ, 
πρόεδρος της ΕΥΑΘ

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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Η πολιτεία ανακοίνωσε ήδη 
νέο κύκλο του επιτυχημέ-
νου, από την απήχησή του, 
προγράμματος ενεργεια-

κής αναβάθμισης κατοικιών, του λεγό-
μενου «Εξοικονομώ». Και πρόσθεσε μά-
λιστα, για πρώτη φορά, σύμφωνα με τις 
κοινοτικές οδηγίες, και δαπάνες για την 
ενεργειακή αυτονόμηση των κατοικιών 
και την αυτοπαραγωγή ενέργειας και τις 
υποδομές ηλεκτροφόρτισης. Είναι ένα 
μεγάλο βήμα που άργησε. Αλλά δεν είναι 
αρκετό.
Εξηγούμαι: Ήδη η πολιτεία τρέχει, στα 
δύο τελευταία ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα «Ε-
ξοικονομώ» για κατοικίες, με επιδοτή-
σεις στους πολίτες. Σίγουρα ένα τέτοιο 
πρόγραμμα βοηθά στην εξοικονόμηση 
ενέργειας, που είναι βασικός στόχος της 
χώρας. Παράλληλα, βοηθά τους πολίτες 
να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στα 
σπίτια τους, άρα βοηθά τους πολλούς. Και 
μαζί, κινεί άμεσα την οικοδομή και τα δε-
κάδες επαγγέλματα που ασχολούνται με 
το συγκεκριμένο αντικείμενο. Άμεσα ω-
φελεί την οικονομία. Όμως ο αριθμός 
των οικιών και ειδικά των κτιρίων συνο-
λικά που μπορεί να ανακαινιστεί με ένα 
πρόγραμμα όπως το «Εξοικονομώ» είναι 
σχετικά μικρός. Δεν αρκεί. Κι ας αυξά-
νουμε τους προϋπολογισμούς, κι ας έρχο-
νται νέοι πόροι. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ 
μόνο με προγράμματα επιδοτήσεων να ι-
κανοποιήσουμε τη ζήτηση από τους πο-

λίτες, αλλά ούτε την πραγματική ανάγκη 
της χώρας, που έχει περισσότερα από 5 ε-
κατομμύρια ακίνητα που χρειάζονται ανα-
βάθμιση. Και δεν αφορά αυτό μόνο τις κα-
τοικίες – αλλά όλα τα κτίρια. Χρειάζεται 
γενικότερα μια πιο γενναία, προωθημένη 
και προοδευτική πολιτική.
Τέτοια πολιτική είναι το «Κύμα Ανακαινί-
σεων» που προτείνει η Ε.Ε. και θα αποτε-
λέσει πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του Ταμείου Ανάκαμψης 
σε όλη την Ευρώπη. Για τη χώρα μας, ει-
δικά, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία που 
δεν πρέπει να χαθεί. Γιατί δύσκολα θα 
έρθει άλλη τέτοια σύντομα. Και έχουμε 
όλες τις προϋποθέσεις να πετύχουμε να 
φτιάξουμε όπως πρέπει τα παλαιά μας κτί-
ρια. Και «όπως πρέπει» σημαίνει: αποδο-
τικά στη χρήση ενέργειας και νερού, ανθε-

κτικά στην κλιματική αλλαγή και τις φυσι-
κές καταστροφές, ασφαλή και σύγχρονα.
Η πρώτη κατεύθυνση που πρέπει να α-
κολουθηθεί είναι τα γενναία φορολογικά 
κίνητρα σε όσους κάνουν εργασίες ενερ-
γειακής αναβάθμισης. Ήδη η κυβέρνηση 
νομοθέτησε ένα τέτοιο πρώτο πακέτο μέ-
τρων που δίνει φορολογικές απαλλαγές 
στις αντίστοιχες εργασίες. Αλλά πρέπει 
να προχωρήσουμε πιο δυναμικά και να 
εντάξουμε και τα αναγκαία υλικά. Η Κο-
μισιόν έχει εξετάσει και προτείνει πολλά 
και διαφορετικά μέτρα. Η χώρα μας πρέ-
πει να μπει μπροστάρισσα στον αγώνα 
για να ενισχύονται με κοινοτικούς πό-
ρους όσο το δυνατόν πιο ευρέα φορολο-
γικά μέτρα και επιδοτήσεις, καθώς όλες οι 
σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες θα αναθεω-
ρηθούν μέσα στο 2021.
Και κάτι ακόμη σημαντικό: σε όλη την 
Ευρώπη συμφωνούν ότι οι εργασίες α-
νακαίνισης και αναβάθμισης των κτιρίων 
είναι βασικό όπλο στο να γίνουν οι πόλεις 
μας ανθεκτικές και βιώσιμες. Και αυτό 
αφορά και την παρούσα πανδημία: αν οι 
χώροι όπου κατοικούμε και δουλεύουμε 
αερίζονται επαρκώς, για παράδειγμα, 
αυτό συμβάλλει καθοριστικά στη μάχη ε-
νάντια στη διάδοση ιών και μικροβίων.
Έχουμε τώρα χρυσή ευκαιρία να προε-
τοιμαστούμε για όλα αυτά, με τα στρατη-
γικά κείμενα που ετοιμάζει η κυβέρνηση 
για το μέλλον της εθνικής οικονομίας, το 
νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ταμείο Ανά-

καμψης. Όχι μόνο με διαθέσιμα χρήματα 
–που ποτέ δεν θα είναι αρκετά– αλλά και 
με στοχευμένες και έξυπνες αλλαγές στο 
θεσμικό πλαίσιο. Και μία από αυτές είναι 
τα ίδια τα κριτήρια ανθεκτικότητας και ε-
ξοικονόμησης που καθιερώνονται για τα 
προγράμματα επιχορηγήσεων, δηλαδή οι 
δράσεις που θα κάνουν τα κτίριά μας πιο 
πράσινα, πιο βιώσιμα και πιο ανθεκτικά, 
να αποτελούν προϋπόθεση για όλες τις 
χρηματοδοτήσεις στον κτιριακό τομέα, 
δημόσιες ή ιδιωτικές (π.χ. τραπεζικές). 
Αν όχι προϋπόθεση, τουλάχιστον κίνη-
τρο μειωμένου κόστους ή ευνοϊκών όρων, 
όταν υλοποιούνται έργα υψηλής προστι-
θέμενης αξίας για «πράσινα κτίρια».
Κοινό στόχο όλοι μας οφείλουμε να έ-
χουμε όχι μόνο την ενεργειακή επάρκεια 
των παλαιότερων κτιρίων αλλά τη συνο-
λική αναβάθμισή τους, και όσον αφορά 
την εξοικονόμηση ύδατος και την αν-
θεκτικότητά τους απέναντι στην κλιμα-
τική αλλαγή και στις φυσικές καταστρο-
φές. Διότι θα πρέπει, πάντα και σταθερά, 
σε κάθε τέτοιο πρόγραμμα, να φροντί-
ζουμε την αντισεισμική θωράκιση και τη 
στατική ενίσχυση – το μάθαμε καλά στη 
χώρα μας με τους σεισμούς και τις πυρ-
καγιές.
Το ΤΕΕ, όπως πάντα, θα είναι παρόν, για 
να βοηθήσουμε το ΥΠΕΝ και γενικότερα 
την πολιτεία τόσο στον σχεδιασμό όσο 
και στην υλοποίηση των δράσεων αυτών. 
Διότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η 
χώρα θα πιάσει τους ευρωπαϊκούς της 
στόχους στην εξοικονόμηση ενέργειας 
αλλά και τις παγκόσμιες δεσμεύσεις της 
για μείωση των εκπομπών ρύπων. Αλλά 
και για να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα 
που θα δαπανηθούν θα πιάσουν τόπο, θα 
ωφεληθούν οι πολλοί και συνολικά η κοι-
νωνία, η οικονομία, η χώρα.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ: 

Φτάνουν τα προγράμματα 
«Εξοικονομώ»;
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Τη σημασία που θα έχει για το σύνολο των κτιρίων σε όλη την Ε.Ε. το «Κύμα Ανακαινίσεων» που θα αποτελέσει πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του Ταμείου Ανάκαμψης αναδεικνύουν με τα άρθρα τους στη «Free Sunday» οι πρόεδροι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 

Γιώργος Στασινός, και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς.
Ο κ. Στασινός θεωρεί ότι πρόκειται για μία ευκαιρία για την Ελλάδα, καθώς, όπως τονίζει, οι εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης των κτιρίων 

είναι βασικό όπλο στο να γίνουν οι πόλεις μας ανθεκτικές και βιώσιμες, ενώ ο κ. Παραδιάς σημειώνει ότι αυτοί που αποφασίζουν δεν φαίνεται να 
ενδιαφέρονται για το πώς θα υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις αυτές, ιδιαίτερα στα «παλαιά» κτίρια, που ανήκουν στους «παλαιούς» ανθρώπους, δηλαδή 
σε ιδιοκτήτες με ηλικία τέτοια που δεν τους επιτρέπει να σχεδιάσουν και να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μακρότερες του υπολοίπου του βίου τους.

Πάντως, τόσο ο πρόεδρος του ΤΕΕ όσο και ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ συμφωνούν ότι ο αριθμός των κτιρίων που μπορούν να ενταχθούν στα 
προγράμματα «Εξοικονομώ», όσο κι αν αυξηθούν αυτά, είναι μικρός και αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες.

  ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΥ, ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΈΈ

Το νέο πρόγραμμα έρχεται, αλλά δεν αρκεί.  
Το «Κύμα Ανακαινίσεων» πρέπει να είναι ο στόχος



άρθροwww.freesunday.gr 19 01.11.2020

   ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι. ΠΑΡΑ∆ΙΑ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΜΙ∆Α ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (UIPI)

Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων: «Κύµα» ή… τσουνάµι;

Πραγµατικό «τσου-
νάµι» κατά των ιδι-
οκτητών κτιρίων και 
κατοικιών της Ευρώ-

πης φέρνουν οι πρόσφατες ανακοι-
νώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
περί υποχρεωτικής ενεργειακής α-
νακαίνισης του συνόλου των κτι-
ρίων της Ευρώπης, στο όνοµα της ε-
ξοικονόµησης ενέργειας, οι οποίες 
όµως απειλούν να καταδικάσουν σε 
απόλυτη (και όχι µόνο ενεργειακή) 
φτωχοποίηση τα εκατοµµύρια των 
µικρών και µεσαίων ιδιοκτητών α-
κινήτων της Ε.Ε. που αδυνατούν να 
ανταποκριθούν!
Εισακούοντας προφανώς τα πανί-
σχυρα λόµπι του κατασκευαστι-
κού κλάδου και αδιαφορώντας για 
την ύπαρξη ή µη οικονοµικής δυ-
νατότητας από την πλευρά των ιδι-
οκτητών, οι Βρυξέλλες επιβάλλουν 
κατά απόλυτα αντιδηµοκρατικό 
τρόπο στους Ευρωπαίους «υπηκό-
ους» τους να επενδύσουν αναγκα-
στικά απίστευτα δισεκατοµµύρια 
ευρώ –που ούτε υπάρχουν, αλλά 
και, αν βρεθούν, πρακτικά δεν θα 
αποσβεστούν ποτέ– για να περιορί-
σουν την ενεργειακή κατανάλωση 
των κτιρίων. Έτσι, σε λίγα χρόνια, 
αν το ακίνητό σου δεν είναι στις υ-
ψηλές ενεργειακές κλάσεις, δεν 
θα µπορείς να το νοικιάσεις σε µια 
νέα µίσθωση αν δεν το αναβαθµί-

εκµισθωτές, οι οποίοι θα κληθούν να ε-
πενδύσουν τεράστια ποσά στην εξοικονό-
µηση ενέργειας, προς αποκλειστικό όφε-
λος των ενοικιαστών τους!
Η εξέλιξη αυτή είναι ο εφιάλτης των ορ-
γανώσεων ιδιοκτητών ακινήτων της Ευ-
ρώπης. Κι αυτό, γιατί το κόστος για να 
αναβαθµιστεί ενεργειακά όλο το κτιρι-
ακό απόθεµα της Ευρώπης είναι κυριο-
λεκτικά εξωγήινο, και δεν υπάρχουν οι-
κονοµικοί πόροι αυτού του ύψους για να 
διατεθούν. Ιδιαίτερα στη χώρα µας, δεν 
υπάρχει ούτε αποταµίευση να τη χρη-
µατοδοτήσει –δεν αφήνουν περιθώριο 
ο ΕΝΦΙΑ και οι αλλεπάλληλες κρίσεις– 
ούτε τραπεζικό σύστηµα να την υποστη-
ρίξει.
Για το εφιαλτικό αυτό «τσουνάµι» σε 
βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων έχουν 

σεις πρώτα. Ούτε να το πουλήσεις, 
αν δεν το αναβαθµίσεις εσύ ή αυτός 
που θα το αγοράσει. Όσοι ιδιοκτή-
τες, πάλι, µένουν στο σπίτι τους και 
δεν µπορούν να προχωρήσουν σε 
αναβάθµιση θα αναγκάζονται εν-
δεχοµένως να πληρώνουν διπλά-
σια δηµοτικά τέλη ή υψηλότερη 
φορολογία ή το ρεύµα που θα αγο-
ράζουν θα είναι στη διπλάσια τιµή, 
για να αναγκαστούν είτε να το α-
ναβαθµίσουν είτε να το κατεδαφί-
σουν! Αυτό είναι το πραγµατικό πε-
ριεχόµενο της υποχρεωτικής ενερ-
γειακής αναβάθµισης, η σταδιακή 
πλήρης απαξίωση των υπαρχόντων 
κτιρίων, µε αποτέλεσµα την πραγ-
µατική φτωχοποίηση των ιδιοκτη-
τών τους!
Καλά όλα αυτά, όµως αυτοί που απο-
φασίζουν δεν φαίνεται να ενδιαφέ-
ρονται για το πώς θα υλοποιηθούν 
οι παρεµβάσεις αυτές, ιδιαίτερα στα 
«παλαιά» κτίρια, που ανήκουν στους 
«παλαιούς» ανθρώπους, δηλαδή ι-
διοκτήτες µε ηλικία τέτοια που δεν 
τους επιτρέπει να σχεδιάσουν και 
να χρηµατοδοτήσουν επενδύσεις 
µακρότερες του υπολοίπου του βίου 
τους, αµφίβολης µάλιστα αποδοτι-
κότητας, δεδοµένου ότι σε λίγα χρό-
νια οι προδιαγραφές θα γίνουν αυ-
στηρότερες, αχρηστεύοντας ό,τι 
φτιάχνει κανείς σήµερα. Σε δυσµε-
νέστερη θέση όλων θα βρεθούν οι 

τεράστια ευθύνη οι κυβερνήσεις των 
δύο τελευταίων δεκαετιών, οι υπουργοί 
των οποίων συνεχώς πλειοδοτούσαν στα 
«ναι» σε όλα τα ευρωπαϊκά µέτρα εξοικο-
νόµησης ενέργειας στα κτίρια, στο όνοµα 
της προστασίας του περιβάλλοντος, αδια-
φορώντας για τη γνωστή πλήρη αδυναµία 
υλοποίησης των απίστευτων αυτών µέ-
τρων, ιδιαίτερα στις χώρες του ευρωπαϊ-
κού Νότου!
Η λύση για τον περιορισµό της ενεργεια-
κής κατανάλωσης των κτιρίων είναι η θέ-
σπιση και εφαρµογή γενικευµένων και ι-
σχυρών πραγµατικών κινήτρων, επιδο-
τήσεων και άτοκων δανείων, όπως αυτά 
που είχαν εξαγγελθεί προεκλογικά (επι-
στροφή του 40% του συνολικού κόστους 
της ενεργειακής και λειτουργικής ανα-
βάθµισης) και αυτά που προβλέπονται 
στο επερχόµενο πρόγραµµα «Εξοικο-
νοµώ – Αυτονοµώ». Μόνο που χρειαζό-
µαστε χιλιάδες «Εξοικονοµώ» για να κα-
λύψουµε τις ανάγκες που υπάρχουν στη 
χώρα µας…
Γι’ αυτό καλούµε τους Ευρωπαίους ε-
µπνευστές αυτών των αντιδηµοκρατικών 
και πρακτικά απραγµατοποίητων µέτρων 
και τους εγχώριους ενθουσιώδεις χειρο-
κροτητές τους να αντιληφθούν ότι η πο-
λιτική του «βούρδουλα» για την εφαρ-
µογή των µέτρων αυτών, και χωρίς καµία 
ουσιαστική διευκόλυνση των πολιτών, ως 
µόνο αποτέλεσµα θα έχει την πλήρη φτω-
χοποίηση των ιδιοκτητών της Ευρώπης 
και ιδιαίτερα της χώρας µας…



ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Ο
ι προεδρικές εκλο-
γές που θα πραγ-
ματοποιηθούν στις 
ΗΠΑ στις 3 Νοεμ-
βρίου έχουν τερά-
στια σημασία για ο-

λόκληρο τον κόσμο και ειδικά για την 
Ε.Ε.
Μια νέα τετραετία Τραμπ θα οδηγούσε 
σε ανυπέρβλητα προβλήματα στη συνεν-
νόηση Ε.Ε.-ΗΠΑ σε μια σειρά ζητημάτων 
μεγάλης σημασίας και θα προκαλούσε 
την παραπέρα αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ 
και του ευρύτερου συστήματος διεθνούς 
συνεργασίας στο οποίο ηγήθηκαν, επί δε-
καετίες, οι ΗΠΑ.
Οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν 
νίκη Μπάιντεν, ο οποίος φαίνεται να έχει 
τη λαϊκή ψήφο με το μέρος του. Ταυτό-

και η Νεβάδα. Το 2016 η Κλίντον κέρ-
δισε με διαφορά στη λαϊκή ψήφο, έχασε 
όμως στους εκλέκτορες και φυσικά στη 
μάχη για την προεδρία γιατί η εκστρα-
τεία του Τραμπ ήταν καλύτερα στοχευ-
μένη με τη βοήθεια του διαδικτύου.
Δεν ξέρουμε αν οι Δημοκρατικοί έχουν 
καλύψει τις ελλείψεις τους σε ό,τι αφορά 
τον εκλογικό τους αγώνα ή αν ο Τραμπ 
διατηρεί την ψηφιακή υπεροχή, όπως α-
φήνει να εννοηθεί η κυριαρχία του στο 
Twitter.
Το βασικό σενάριο είναι η εκλογή του 
Μπάιντεν, χωρίς να αποκλείεται η ανα-
τροπή υπέρ του Τραμπ με τη μέθοδο του 
2016. Η τελευταία είναι, πάντως, πιο δύ-
σκολη αυτή τη φορά, γιατί με την πολι-
τική του έχει προκαλέσει μαζική κινητο-
ποίηση Δημοκρατικών ψηφοφόρων οι ο-
ποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν το 2016 και 
στη συνέχεια το μετάνιωσαν.
Με την εκλογή Μπάιντεν μπορούμε να 
περιμένουμε τις ακόλουθες αλλαγές στην 
πολιτική των ΗΠΑ.

Κίνα, ο γίγαντας
Την τελευταία τετραετία η Κίνα ενίσχυσε 
τη συγκριτική της θέση έναντι των ΗΠΑ 
και, απ’ ό,τι φαίνεται, αξιοποιεί τις πολύ 
καλές επιδόσεις της στην αντιμετώπιση 
του Covid-19 για να φύγει πολύ μπροστά.
Ο Τραμπ θεωρεί την Κίνα βασικό στρα-
τηγικό αντίπαλο των ΗΠΑ και προσπα-
θεί, χωρίς αποτέλεσμα, να περιορίσει την 
ανάπτυξη και την επιρροή της. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι δεν μπόρεσε να περιο-
ρίσει το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα 
της Κίνας έναντι των ΗΠΑ, ούτε να ε-
πιβάλει τους κανόνες του στους ψηφια-
κούς κολοσσούς της Κίνας, που ενισχύ-
ονται συνεχώς σε σχέση με τους αμερι-
κανικούς.
Το βασικό λάθος του Τραμπ είναι ότι 
προχώρησε στην αναμέτρηση με την 
Κίνα ανοίγοντας ταυτόχρονα μέτωπο με 
τους Ευρωπαίους εταίρους. Μόνο μια συ-
νεννόηση ΗΠΑ-Ε.Ε. μπορεί να φέρει α-
ποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τον ανταγωνι-
σμό με την Κίνα.
Και για τον Μπάιντεν η Κίνα θα είναι ο 
βασικός στρατηγικός αντίπαλος, αλλά 

χρονα, όμως, προειδοποιούν ότι δεν απο-
κλείεται μια έκπληξη υπέρ του Τραμπ, 
όπως το 2016.
Η προεδρική εκλογή στις ΗΠΑ δεν κρί-
νεται στη βάση τού ποιος παίρνει τις πε-
ρισσότερες ψήφους αλλά στη βάση τού 
ποιος εξασφαλίζει τους περισσότερους ε-
κλέκτορες από τις διάφορες Πολιτείες.
Με το πέρασμα του χρόνου έχει δημιουρ-
γηθεί μια κατάσταση όπου οι Δημοκρα-
τικοί κυριαρχούν άνετα σε Πολιτείες με 
μεγάλο πληθυσμό, εξασφαλίζουν όμως α-
ναλογικά με τον αριθμό των ψηφοφόρων 
λιγότερους εκλέκτορες από τους Ρεπου-
μπλικάνους, που επικρατούν σε Πολι-
τείες με μικρότερο πληθυσμό αλλά ανα-
λογικά περισσότερους εκλέκτορες.
Με την εξαίρεση της Πολιτείας του Μέιν 
και της Νεμπράσκα, οι οποίες μοιράζουν 

τους εκλέκτορες μεταξύ των προεδρικών 
υποψηφίων, οι άλλες δίνουν όλους τους 
εκλέκτορες σε αυτόν που έρχεται πρώτος 
στις ψήφους.
Εκπαιδευμένοι στη βάση ενός διαφορετι-
κού εκλογικού συστήματος, εμείς θα πα-
ρακολουθούμε τα ποσοστά, ενώ τα επιτε-
λεία του Τραμπ και του Μπάιντεν έχουν 
ήδη εστιάσει την προσοχή τους σε 11 Πο-
λιτείες που θα κρίνουν τον νικητή. Μπο-
ρεί η πλειοψηφία των ψηφοφόρων να 
πάει με τον έναν ή με τον άλλον –οι δια-
φορές δεν είναι μεγάλες– κι έτσι να προσ-
διοριστεί ποιος θα έχει τον μεγαλύτερο α-
ριθμό εκλεκτόρων που εξασφαλίζουν την 
προεδρία. Οι Πολιτείες αυτές είναι η Πεν-
σιλβάνια, το Οχάιο, η Βόρεια Καρολίνα, η 
Γεωργία, η Φλόριντα, το Ουισκόνσιν, η 
Μινεσότα, η Άιοβα, το Τέξας, η Αριζόνα 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΜΠΑΙΝΤΕΝ

Νέες ευκαιρίες, αλλά και υποχρεώσεις για την Ε.Ε.
  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Κίνα θα παραμείνει 
στρατηγικός αντίπαλος 
των ΗΠΑ.
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θα επιδιώξει να έχει μια πιο δημιουρ-
γική προσέγγιση σε σχέση με τον Τραμπ 
και να στηριχτεί σε όλες τις συμμαχικές 
χώρες, από την Ιαπωνία και τη Νότια 
Κορέα μέχρι τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Σημασία στο ΝΑΤΟ
Το δόγμα «πρώτα η Αμερική» που εφαρ-
μόζει ο Τραμπ έχει οδηγήσει στη σταδι-
ακή απόσυρση των αμερικανικών δυνά-
μεων από πολέμους που δεν μπορούν 
να κερδηθούν –όπως στο Αφγανιστάν– 
και στην υποβάθμιση της συμμαχίας του 
ΝΑΤΟ.
Όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος 
της Γαλλίας, Μακρόν, έτσι όπως εξελίσ-
σονται τα πράγματα, το ΝΑΤΟ είναι «ε-
γκεφαλικά νεκρό».
Ο Μπάιντεν πιστεύει στην Ατλαντική 
Συμμαχία και θα κάνει ό,τι μπορεί για να 
την αναζωογονήσει. Στο θέμα όμως του 
ΝΑΤΟ και της Κίνας θα πρέπει και οι Ευ-
ρωπαίοι να αναλάβουν τις υποχρεώσεις 
τους.
Αποκλείεται να επιβαρύνει ο Μπάιντεν 
τους Αμερικανούς φορολογούμενους για 
να σταματήσει ο περιορισμός της στρα-
τιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ευ-
ρώπη αν δεν υπάρξει σοβαρή αύξηση 
των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών 
κρατών.
Με απόφαση του ΝΑΤΟ προβλέπεται να 
αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες τουλάχι-
στον στο 2% του ΑΕΠ. Η Γερμανία εξα-
κολουθεί να δίνει το κακό παράδειγμα με 
δαπάνες μικρότερες του 1,5% του ΑΕΠ, 
προκαλώντας τη δικαιολογημένη αντί-
δραση της Ουάσινγκτον.
Αν οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται να αξιο-
ποιήσουν τις ευκαιρίες που θα τους προ-
σφέρει η προεδρία Μπάιντεν, θα πρέπει 
να κάνουν δύο κινήσεις. Πρώτον, να αυ-
ξήσουν σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες, 
για να δώσουν κίνητρο στις ΗΠΑ να κά-
νουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Δεύτερον, 
να αρχίσουν να παίζουν ευρύτερο ρόλο 
στην περιφέρεια της Ε.Ε., για να διευκο-
λύνουν τις ΗΠΑ να επικεντρωθούν στον 
στρατηγικό ανταγωνισμό με την Κίνα.
Έτσι όπως κινείται, η Ε.Ε. δεν φαίνεται να 
έχει τη δυνατότητα για την προσαρμογή 
που περιγράφω. Ούτε καν το «πρώτα η 
Αμερική» του Τραμπ δεν αποτέλεσε κί-
νητρο για μια σοβαρότερη ευρωπαϊκή 
προσπάθεια στον τομέα της άμυνας, για 
να καλυφθεί το κενό ασφάλειας που δη-
μιουργεί η σταδιακή αμερικανική από-
συρση.

Κλίμα και ΠΟΥ
Ενδεχόμενη επικράτηση του Μπάιντεν 
θα βάλει τέλος στην επικίνδυνη από-
συρση των ΗΠΑ από το διεθνές σύστημα, 

οποία πρωταγωνιστούν και ευρωπαϊκές 
χώρες– για τη μη ανάπτυξη πυρηνικού ο-
πλοστασίου. Το Ιράν έχει αναπτύξει έναν 
ευρύτερο αποσταθεροποιητικό ρόλο που 
ενοχλεί τους Αμερικανούς, ενώ αντιμε-
τωπίζεται ως η βασική απειλή από το Ισ-
ραήλ, το οποίο έχει ιδιαίτερα στενούς δε-
σμούς με τις ΗΠΑ. Επομένως, δεν αρκεί 
η αλλαγή προέδρου στις ΗΠΑ για την α-
ναβίωση της συμφωνίας με το Ιράν.

Τα «ορφανά» του Τραμπ
Σε περίπτωση επικράτησης του Μπάι-
ντεν θα έχουμε ένα ντόμινο πολιτικών ε-
ξελίξεων το οποίο θα διευκολύνει την α-
νάπτυξη της στρατηγικής της Ε.Ε., αρκεί 
βέβαια οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν τις υ-
ποχρεώσεις τους και να μη μείνουν στα 
λόγια.
Πρώτον, η επικράτηση Μπάιντεν θα είναι 
ήττα του Μπόρις Τζόνσον στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και διαφόρων «σκληρών», όπως 
ο Φάρατζ, που πρωταγωνίστησαν στο 
Brexit.
Οι Δημοκρατικοί ήταν πάντα κατά του 
Brexit, γιατί θεωρούν ότι όσο ισχυρό-
τερη είναι η Ε.Ε., τόσο το καλύτερο για το 
ΝΑΤΟ και τη Δυτική Συμμαχία στο σύ-
νολό της.

στη δημιουργία του οποίου πρωταγωνί-
στησαν.
Με απόφαση του Τραμπ, οι ΗΠΑ απο-
χώρησαν από τη Συμφωνία του Παρισιού 
για την αποτροπή της κλιματικής αλλα-
γής, αποδεσμεύοντας έτσι τις χώρες που 
είναι μεγάλοι ρυπαντές από βασικές υ-
ποχρεώσεις στη μάχη για τη σωτηρία του 
πλανήτη.
Αυτό θα αλλάξει με πρόεδρο τον Μπάι-
ντεν. Η συνεργασία ΗΠΑ-Ε.Ε. μπορεί 
να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε 
να επιβληθεί, με τη βοήθεια κι άλλων 
χωρών, διεθνής οικονομική πειθαρχία 
σε όφελος της προστασίας του περιβάλ-
λοντος.
Με τις κατάλληλες διευθετήσεις θα ανοί-
ξει ο δρόμος και για την επιστροφή των 
ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υ-
γείας (ΠΟΥ). Ο Τραμπ χρέωσε την παν-
δημία στην Κίνα και στον ΠΟΥ –τον 
οποίο θεωρεί φιλοκινεζικό– και στη συ-
νέχεια αποχώρησε από τον διεθνή ορ-
γανισμό, σε μια περίοδο κατά την οποία 
είναι εντελώς αναγκαία η συνεργασία, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας.
Πιο δύσκολη θα αποδειχθεί η επιστροφή 
των ΗΠΑ στη συμφωνία με το Ιράν –στην 

Τους ενοχλεί επίσης η τάση του Μπό-
ρις Τζόνσον να αθετεί –σε ό,τι αφορά το 
Brexit– τα συμφωνηθέντα με την Ε.Ε., 
δημιουργώντας έτσι προβλήματα στη Δη-
μοκρατία της Ιρλανδίας, στη Βόρεια Ιρ-
λανδία και στη διατήρηση της συμφωνίας 
ειρήνευσης μεταξύ καθολικών και προτε-
σταντών, η οποία έκλεισε με επιτυχία την 
πρώτη της εικοσαετία.
Το ιρλανδικό στοιχείο έχει πάντα μεγάλη 
επιρροή στην αμερικανική πολιτική ζωή 
και ιδιαίτερα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Η 
οικογένεια Μπάιντεν, όπως και η οικογέ-
νεια Κένεντι, έχει ρίζες στην Ιρλανδία.
Το σχέδιο του Τζόνσον για μια «παγκό-
σμια» Μεγάλη Βρετανία η οποία θα στη-
ρίζεται στην «ειδική σχέση» με τις ΗΠΑ 
και θα αγνοεί επιδεικτικά την Ε.Ε. είναι 
πολύ πιθανό να καταρρεύσει σε περί-
πτωση εκλογής του Μπάιντεν. Ούτως ή 
άλλως, οι επιδόσεις του Ηνωμένου Βασι-
λείου στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
και των οικονομικών συνεπειών της είναι 
κάτω του μετρίου.
Δεύτερον, ο Τραμπ θα λείψει από την 
ευρωπαϊκή άκρα Δεξιά, αλλά και από τα 
σκληρά συντηρητικά καθεστώτα της Πο-
λωνίας και της Ουγγαρίας.
Εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής άκρας Δε-
ξιάς, όπως είναι η Λεπέν και ο Σαλβίνι, 
τάσσονται ανοιχτά υπέρ της επανεκλογής 
του Τραμπ, με το σκεπτικό ότι θα συμβά-
λει στην αποσταθεροποίηση της Ε.Ε., δι-
ευκολύνοντας έτσι τη μερική ή συνολική 
δική τους απόσυρση από την Ε.Ε. Με τον 
Τραμπ τούς ενώνει ο αντιευρωπαϊσμός 
και ο εθνικισμός και μια κοινή αντίληψη 
για τον τρόπο προβολής του ηγέτη και 
την άσκηση της ηγεσίας.
Σε δύσκολη θέση θα βρεθούν, αν επικρα-

Η αναβάθμιση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ε.Ε. προϋποθέτει 
καλύτερη συνεργασία Ουάσινγκτον-Βερολίνου.
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τήσει ο Μπάιντεν, και οι ηγεσίες των κυ-
βερνήσεων της Ουγγαρίας και της Πολω-
νίας, οι οποίες υποστηρίζουν το δόγμα 
της… αντιφιλελεύθερης Δημοκρατίας. Ο 
Όρμπαν και ο Κατσίνσκι, ισχυροί άνδρες 
της Ουγγαρίας και της Πολωνίας αντί-
στοιχα, αξιοποίησαν την καλή τους σχέση 
με τον Τραμπ για να κρατήσουν σε από-
σταση τις Βρυξέλλες και να περιορίσουν 
την επιρροή της Μέρκελ και του Μακρόν.
Ο Τραμπ ενθάρρυνε τη διαφοροποί-
ησή τους από την Ε.Ε. και έστειλε με δι-
άφορους τρόπους τα μηνύματά του, όπως 
ήταν ο περιορισμός της στρατιωτικής πα-
ρουσίας των ΗΠΑ στη Γερμανία και με-
ταφορά ενός μέρους των αμερικανικών 
στρατευμάτων στην Πολωνία.
Ο Μπάιντεν, φυσικά, θα αξιοποιήσει το 
γεγονός ότι οι Πολωνοί και οι Ούγγροι 
είναι φιλοαμερικανοί εξαιτίας των… σο-
βιετικών αναμνήσεών τους, αλλά δεν θα 
ενθαρρύνει αυτούς που θέλουν να απο-
συντονίσουν ή και να διαλύσουν την Ε.Ε., 
γιατί πιστεύει στη στρατηγική της αξία.
Τρίτον, σημαντικό «ορφανό» του Τραμπ 
θα είναι, αν εκλεγεί ο Μπάιντεν, και ο 
Ερντογάν. Έχει αναπτύξει μια προσω-
πική σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο, η 
οποία επεκτείνεται και στη συνεργασία –
πολιτική και, απ’ ό,τι φαίνεται, επιχειρη-
ματική– των δύο γαμπρών τους. Σημα-
ντικό ρόλο στην οικονομική στήριξη του 
γαμπρού του Τραμπ έχει παίξει με επεν-
δύσεις του το Κατάρ, το οποίο είναι στε-
νός σύμμαχος των ΗΠΑ στη Μέση Ανα-
τολή και βασικός χρηματοδότης του Ερ-
ντογάν και της τουρκικής οικονομίας.
Με τη βοήθεια του Τραμπ, ο Ερντο-
γάν έχει αποθρασυνθεί και έχει κάνει 
πράγματα τα οποία σε άλλες συνθήκες 
θα είχαν προκαλέσει τη δυναμική αντί-
δραση της Ουάσινγκτον. Για παράδειγμα, 
ο Ερντογάν παραβίασε συστηματικά το ε-
μπάργκο σε βάρος του Ιράν, με το καθε-
στώς της Άγκυρας να θησαυρίζει και τον 
Τραμπ να τον καλύπτει. Επίσης, αγόρασε 
και ανέπτυξε τους ρωσικούς πυραύλους 
S-400, με την αμερικανική αντίδραση να 
περιορίζεται στον αποκλεισμό της Τουρ-
κίας από τη συμπαραγωγή των μαχητικών 
αεροσκαφών F-35 και στη ματαίωση της 
πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών 
5ης γενιάς που θα ενίσχυε εντυπωσιακά 
την τουρκική πολεμική αεροπορία.
Ο Μπάιντεν εκτιμά κι αυτός τη στρατη-
γική σημασία της Τουρκίας για τις ΗΠΑ 
και το ΝΑΤΟ. Θα επιδιώξει όμως να θέσει 
ένα πλαίσιο συμπεριφοράς στον Ερντο-
γάν, εξέλιξη η οποία θα διευκολύνει και 
την Ελλάδα.

Το ζήτημα της Ρωσίας
Ο Μπάιντεν αναμένεται να είναι πιο α-

από τους Ευρωπαίους έναντι της Ρωσίας. 
Γερμανία και Γαλλία, πάντως, θα επιχει-
ρηματολογήσουν υπέρ μιας πιο ευέλι-
κτης προσέγγισης, στη βάση των συμφε-
ρόντων τους και με το σκεπτικό να δημι-
ουργηθούν κίνητρα για να μην πέσει η 
Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας σε ενεργει-
ακά, οικονομικά και άλλα ζητήματα.

Οι κανόνες 
του ανταγωνισμού
Η απομάκρυνση του Τραμπ από τον 
Λευκό Οίκο δεν πρόκειται να λύσει τα 
προβλήματα στις οικονομικές σχέσεις 
ΗΠΑ-Ε.Ε. αλλά μπορεί να δημιουργή-
σει καλύτερο κλίμα για την αναγκαία δι-
απραγμάτευση.
Τις ΗΠΑ ενοχλεί το εξαιρετικά υψηλό 
εμπορικό πλεόνασμα που έχει κυρίως η 
Γερμανία στις συναλλαγές μαζί τους. Θα 
θελήσουν κάποια διευθέτηση, την οποία 
όμως δύσκολα θα δεχτεί η Γερμανία, η 
οποία έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα. Ο 
κίνδυνος είναι να δημιουργηθούν εντά-
σεις που θα επηρεάσουν συνολικά τη συ-
νεργασία των ΗΠΑ με την Ε.Ε.
Η γερμανική μέθοδος «επιδιώκουμε και 
επιτυγχάνουμε ρεκόρ πλεονάσματος, πε-
ριορίζουμε την οικονομική συμβολή μας 

ποφασιστικός από τον Τραμπ στη στάση 
του έναντι της Ρωσίας. Ο τελευταίος ε-
κτιμά ιδιαίτερα αυταρχικούς ηγέτες σαν 
τον Πούτιν και τον Ερντογάν, με τους ο-
ποίους αισθάνεται πιο άνετα.
Η προσέγγιση του Μπάιντεν στη διεθνή 
πολιτική, με βάση αυτά που έκανε ως α-
ντιπρόεδρος επί Ομπάμα, στηρίζεται πε-
ρισσότερο στις αρχές και αυτό θα φανεί 
στον τρόπο αντιμετώπισης του Πούτιν.
Στο ζήτημα της Ρωσίας μπορεί να υπάρξει 
πρόβλημα συνεννόησης με τους εταίρους 
της Ε.Ε., ιδιαίτερα με τη Γερμανία και τη 
Γαλλία. Η Γερμανία επιμένει στην κατα-
σκευή του αγωγού Nord Stream 2, με τον 
οποίο θα προμηθεύεται ρωσικό φυσικό 
αέριο, αυξάνοντας την ενεργειακή και οι-
κονομική συνεργασία της με τη Ρωσία σε 
βάρος αμερικανικών συμφερόντων και σε 
επίπεδο στρατηγικής σε βάρος της Ου-
κρανίας και της Πολωνίας.
Ο Μακρόν, από την πλευρά του, επιχειρεί 
κάθε τόσο διπλωματικά ανοίγματα στη 
Ρωσία, παρά το θέμα της Κριμαίας και της 
ανατολικής Ουκρανίας, επιδιώκοντας μια 
συνεννόηση με τον Πούτιν που θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει πρόσθετες δυσκο-
λίες στον Ερντογάν.
Ο Μπάιντεν θα ζητήσει μια στάση αρχών 

στην κάλυψη των αναγκών του ΝΑΤΟ και 
δεν αναλαμβάνουμε ρίσκο σε περιφερει-
ακές χώρες» δεν πρόκειται να γίνει δεκτή 
από τον Μπάιντεν.
Σοβαρές τριβές θα υπάρξουν και σε ό,τι 
αφορά τη φορολογία των αμερικανικών 
πολυεθνικών της ψηφιακής οικονομίας 
που κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή αγορά. 
Η Ε.Ε. επιδιώκει φορολογική ρύθμιση 
στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ η οποία θα δε-
σμεύει και τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ στάθηκε ε-
μπόδιο σε αυτή την εξέλιξη. Ο Μπάιντεν 
–ο οποίος τάσσεται δημόσια υπέρ της φο-
ρολόγησης των υπερκερδών των ψηφια-
κών κολοσσών– θα συνεννοηθεί με την 
Ε.Ε. μόνο αν υπάρξει εμπορικό αντιστάθ-
μισμα για τις ΗΠΑ.

Ο κόσμος άλλαξε
Ορισμένες από τις αλλαγές που παρατη-
ρήθηκαν στην αμερικανική πολιτική επί 
Τραμπ είχαν ξεκινήσει επί Ομπάμα. Χα-
ρακτηριστική η στροφή των ΗΠΑ προς 
την Ασία και την Κίνα, εφόσον και επί Ο-
μπάμα υπήρξε μετατόπιση του κέντρου 
βάρους της παγκόσμιας οικονομίας σε 
αυτή την κατεύθυνση.
Επί Τραμπ συνεχίστηκε η πορεία που 
είχε χαραχτεί επί Ομπάμα –για παρά-
δειγμα, σταδιακή απόσυρση των αμερι-
κανικών δυνάμεων από επικίνδυνες πε-
ριοχές στρατηγικής σημασίας και σχετική 
υποβάθμιση της σχέσης με τους Ευρω-
παίους–, αλλά αυτό έγινε με έναν βά-
ναυσο τρόπο και χωρίς καμία συνεννό-
ηση με παραδοσιακούς συμμάχους των 
ΗΠΑ.
Δεν υπάρχει πάντως επιστροφή στον προ 
Τραμπ κόσμο, γιατί απλούστατα έχουν 
γίνει θεαματικές αλλαγές που επηρεά-
ζουν τις εξελίξεις. Η Κίνα είναι πλέον πα-
νίσχυρη, η Ε.Ε. έχει αποδυναμωθεί λόγω 
Brexit και εσωτερικών προβλημάτων, η 
σταδιακή απόσυρση των ΗΠΑ έχει δημι-
ουργήσει κενά εξουσίας που καλύπτουν 
άλλοι παίκτες –όχι πάντα ισχυροί, αλλά 
αποφασισμένοι–, όπως η Ρωσία, το Ιράν 
και η Τουρκία.
Είναι λάθος, λοιπόν, να περιμένουμε ότι 
η επικράτηση Μπάιντεν θα ανοίξει τον 
δρόμο για την επιστροφή σε μια παραλ-
λαγή της περιόδου Ομπάμα. Ο κόσμος 
εξελίσσεται με εντυπωσιακή ταχύτητα 
και στις αλλαγές που σημειώνονται παί-
ζει ρόλο καταλύτη και η πανδημία. Η ε-
πικράτηση Μπάιντεν δεν καταργεί φυ-
σικά τις αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει, 
αλλά θα δημιουργήσει ευνοϊκότερες συν-
θήκες για κοινή προσπάθεια αντιμετώ-
πισης των προκλήσεων και αναβάθμιση 
της σχέσης ΗΠΑ-Ε.Ε. που τόσο δοκιμά-
στηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας τε-
τραετίας.

Ο Μπάιντεν προσεγγίζει Πούτιν, Ρωσία πιο αυστηρά 
απ’ ό,τι η Μέρκελ και ο Μακρόν.



Μ
ε την Ελλάδα να αντι-
µετωπίζει το δεύτερο 
κύµα της πανδηµίας 
και να βρίσκεται εν-
δεχοµένως µια ανάσα 
από το lockdown, το 

νέο βιβλίο του ευρωβουλευτή Γιώργου 
Κύρτσου χτυπάει στην καρδιά της επικαιρό-
τητας.
«Στον λαβύρινθο της πανδηµίας» για ακόµα 
µία φορά είναι η χώρα µας, αλλά και οι πε-
ρισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, που καλού-
νται πλέον να αντιµετωπίσουν εξαιρετικά ση-
µαντικά διλήµµατα, όπως αυτό της εφαρµο-
γής καθολικού lockdown ή της προστασίας 
της οικονοµίας και συγκεκριµένων κλάδων 
που πλήττονται από τον κορονοϊό.
Το νέο βιβλίο του Γιώργου Κύρτσου «Στον 
λαβύρινθο της πανδηµίας» από τις εκδόσεις 
Κλειδάριθµος αποτελεί µια πρώτη ολοκλη-
ρωµένη ανάλυση του φαινοµένου της παν-
δηµίας. Σε συνέντευξη που έδωσε ο ευρω-
βουλευτής της Ν∆ στον «Ελεύθερο Τύπο 
της Κυριακής» ανέφερε µεταξύ άλλων πως 
«η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο ελληνικός 
λαός πήραν άριστα στο πρώτο κύµα της παν-
δηµίας χάρη στο έγκαιρο lockdown που α-
ποφάσισε ο πρωθυπουργός και εφαρµό-
στηκε µε συνέπεια απ’ όλους».
Αναφορικά µε τις προβλέψεις για τη διάρ-
κεια της πανδηµίας, ο κ. Κύρτσος ανέφερε: 
«Ένας από τους λόγους που αποφάσισα να 
γράψω ένα βιβλίο 405 σελίδων µεταξύ Α-
πριλίου και Αυγούστου είναι ότι θορυβή-
θηκα από τις υπερβολικά αισιόδοξες εκτι-
µήσεις αρµοδίων και µη.

»Υπάρχει ένα πρόβληµα στρατηγικής σηµα-
σίας στην Ε.Ε. και στις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την 
πανδηµία. Τη διαχειριζόµαστε, αλλά δεν την 
αντιµετωπίζουµε. Επιδίωξή µας µέχρι σή-
µερα είναι να µη φτάσουµε σε ένα σηµείο 
όπου αυτοί που έχουν βαριά συµπτώµατα 
και κινδυνεύει η ζωή τους να ξεπεράσουν τις 
δυνατότητες του συστήµατος υγείας.
»Αντίθετα, στην Κίνα, στην Ταϊβάν, στη Νέα 
Ζηλανδία, στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες 
η µάχη δίνεται για την εξάλειψη της πανδη-
µίας. Αυτό σηµαίνει τεστ για το σύνολο του 
πληθυσµού που πλήττεται, ψηφιακή ιχνηλά-
τηση κοινωνικών επαφών, αυστηρά µέτρα 
εγκλεισµού και υποδειγµατική τήρησή τους.
»Η Ε.Ε. βρίσκεται σε µια κρίσιµη καµπή. Ε-
κτιµώ ότι ήδη έχουµε αρχίσει να χάνουµε 
ένα σηµαντικό µέρος του οικονοµικού και 
τουριστικού 2021 και πως η Ε.Ε. θα πρέπει 
να περάσει από τη στρατηγική της διαχείρι-
σης στη στρατηγική της αντιµετώπισης της 
πανδηµίας, για την αφήσουµε οριστικά πίσω 
µας, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει εµβό-
λιο ή όχι».
Επιπλέον, σε άρθρο του στην εφηµερίδα «Τα 
Νέα» ο κ. Κύρτσος αναφέρθηκε στο πιο δύ-
σκολο και σύνθετο περιβάλλον στο οποίο λει-
τουργεί πλέον η ελληνική οικονοµία: «Πρώ-
τον, τα σκληρότερα πλήγµατα µεταξύ των οι-
κονοµιών της Ευρωζώνης τα δέχονται αυτές 
που έχουν µεγάλη εξάρτηση από τον τουρι-
σµό και τις υπηρεσίες και πολλές µικροµε-
σαίες και πολύ µικρές οικογενειακές επιχει-
ρήσεις, οι οποίες δεν µπορούν να ανοιχτούν 
στη διεθνή αγορά και έχουν πρόβληµα χρη-
µατοδότησης.

»∆εύτερον, ο κορονοϊός ασκεί µεγάλη δηµο-
σιονοµική πίεση, ιδιαίτερα µέσω του βαριά 
επιδοτούµενου ασφαλιστικού-συνταξιοδο-
τικού συστήµατος, και οδηγεί το δηµόσιο 
χρέος σε επίπεδα-ρεκόρ, της τάξης του 200% 
του ΑΕΠ.

»Τρίτον, πάµε για το δεύτερο κύµα πανδη-
µίας. Αυτό σηµαίνει ότι αρχίζει να χάνεται ένα 
µέρος του οικονοµικού και τουριστικού 2021.
»Τέταρτον, το 2020 θα µείνουµε πίσω σε 
σχέση µε τις ισχυρότερες οικονοµίες της Ευ-
ρωζώνης, γιατί δεν υπάρχουν πρόσθετες 
δωρεάν οικονοµικές ενισχύσεις της Ε.Ε. για 
να χρηµατοδοτήσουν τη σταθεροποίηση της 
οικονοµίας µας.
»Το δωρεάν χρήµα έρχεται αποκλειστικά 
από τους κρατικούς προϋπολογισµούς. Θα 
υπάρξει ουσιαστική βελτίωση µε τη βοήθεια 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης, αλλά 
από το δεύτερο εξάµηνο του 2021.
»Πέµπτον, όπως εξηγώ στο βιβλίο µου, η 
κρίση του κορονοϊού µετατοπίζει το κέντρο 
βάρους της παγκόσµιας οικονοµίας προς την 
Κίνα και επιδρά στον διεθνή καταµερισµό 
της εργασίας. Η ψηφιακή µετάβαση επιταχύ-
νεται, µε αποτέλεσµα οικονοµίες όπως των 
ΗΠΑ και της Κίνας να έχουν τεράστια οφέλη, 
και παραδοσιακοί κλάδοι, όπως ο τουρισµός 
και οι πρώτες ύλες, υποβαθµίζονται, µε απο-
τέλεσµα να πληρώνουν τον λογαριασµό οι-
κονοµίες σαν την ελληνική».
Επίσης, σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που 
έδωσε στο Star Κεντρικής Ελλάδας και την 
εκποµπή «Βήµα για όλους» µε τον Γιώργο 
Σιµόπουλο, ο Γιώργος Κύρτσος ανέλυσε τον 
αντίκτυπο που έχει η πανδηµία στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις αλλά και τις αλλαγές στον 
συσχετισµό δυνάµεων, µε την Κίνα να ανα-
δεικνύεται σε σηµαντικό «παίχτη» στον πα-
γκόσµιο χάρτη.
Το νέο βιβλίο του Γιώργου  Κύρτσου «Στον 
λαβύρινθο της πανδηµίας» από τις εκδόσεις 
Κλειδάριθµος θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιο-
πωλεία και τα e-shops τους.
www.klidarithmos.gr
www.politeianet.gr
www.ianos.gr
www.evripidis.gr
www.public.gr

«Στον λαβύρινθο της πανδηµίας» 
Ευρώπη και Ελλάδα
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«Κ
ουρεμένες» κατά πε-
ρίπου 16,5% είναι οι 
νέες συντάξεις λόγω 
του νέου υπολογι-
σμού που επέβαλε ο 
νόμος Κατρούγκαλου 

το 2016. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πληροφο-
ριακού συστήματος «Ήλιος» για τον Οκτώβριο, οι νέες 
κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν τον συγκεκριμένο 
μήνα είναι μικρότερες κατά 16,43% σε σχέση με τη μέση 
κύρια σύνταξη όλων των υπόλοιπων συνταξιούχων.
Συγκεκριμένα, το μέσο ποσό των 10.845 κύριων συντά-
ξεων ΕΦΚΑ και Δημοσίου που εκδόθηκαν τον Οκτώ-
βριο είναι μόλις 607,5 ευρώ μεικτά, όταν η μέση κύρια 
σύνταξη όλων των υπόλοιπων συνταξιούχων ανέρχεται 
στα 727 ευρώ μεικτά. Αυτό σημαίνει ότι η κύρια σύνταξη 
των νέων συνταξιούχων υπολείπεται των «παλιών» συ-
ντάξεων κατά 120 ευρώ.

Οι εκκρεμείς συντάξεις
Την ίδια στιγμή οι έχοντες κατοχυρώσει δικαίωμα συ-
νταξιοδότησης περιμένουν στην ουρά ακόμα και 18 
μήνες για να λάβουν την πρώτη τους σύνταξη. Κάθε 
μήνα οι εκκρεμείς υποθέσεις συνταξιοδότησης αυξάνο-
νται κατά 3.000-5.000, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή 
να διαμορφώνονται σε 165.562. Στον τεράστιο αυτόν α-
ριθμό τέσσερις είναι οι μεγάλες κατηγορίες:
• Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης γήρατος μι-
σθωτών, που είναι και οι μεγάλοι αδικημένοι, καθώς 
έχουν καταβάλει στο ακέραιο τις εισφορές τους και μά-
λιστα προκαταβολικά επί χρόνια για κάθε μήνα που ερ-
γάστηκαν.
• Χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης εμπό-
ρων και ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι όμως χρω-
στούν τεράστια ποσά από εισφορές ετών που δεν κατέ-
βαλαν στον ΟΑΕΕ.
• Επανεξέταση αιτημάτων ήδη συνταξιοδοτημένων οι 
οποίοι εργάστηκαν μετά τη συνταξιοδότησή τους και δι-
εκδικούν τη νόμιμη αναπροσαρμογή-αύξηση των συ-

ντάξεών τους για τα επιπλέον έτη που πλήρωσαν ει-
σφορές.
• Οι συντάξεις του ΟΓΑ.

Τα αναδρομικά
Από 44 ευρώ (μέσος όρος των χαμηλότερων ποσών) 
έως και 6.700 ευρώ (μέσος όρος των υψηλότερων 
ποσών) έλαβαν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο συ-
νταξιούχοι ή και δικαιούχοι αναδρομικών ποσών για 
τις αντισυνταγματικές περικοπές των κύριων συντά-
ξεων κατά την περίοδο του 2012. Μάλιστα, οι πληρω-
μές θα συνεχιστούν έως το τέλος του έτους για κάποιες 
ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων, που είτε έλαβαν μι-
κρότερο ποσό αναδρομικών είτε δεν έλαβαν καθόλου, 
ενώ εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει και 
η ειδική πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλουν αι-
τήσεις οι κληρονόμοι συνταξιούχων-δικαιούχων που 
απεβίωσαν. Συνολικά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο αρ-
μόδιος υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, τα α-
ναδρομικά των παράνομων περικοπών στις κύριες συ-
ντάξεις «αφορούν 1.145.551 συνταξιούχους και δικαι-
ούχους, ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί είναι 
1.325.324.058,08 ευρώ».
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Ερ-
γασίας, οι… συνήθεις ύποπτοι, ήτοι οι συνταξιούχοι των 

Οι έχοντες κατοχυρώσει δικαίωμα 
συνταξιοδότησης περιμένουν στην 
ουρά ακόμα και 18 μήνες για να 
λάβουν την πρώτη τους σύνταξη.

πρώην ταμείων ΔΕΚΟ και τραπεζών, του Δημοσίου, 
αλλά και των ταμείων γιατρών και μηχανικών, που κατά 
κύριο λόγο λάμβαναν υψηλότερες συντάξεις πριν από 
τις μνημονιακές περικοπές, έλαβαν και τα υψηλότερα 
κατά μέσο όρο αναδρομικά ποσά. Είχαν βέβαια υπο-
στεί και τις υψηλότερες περικοπές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 30.067 συνταξιούχοι του 
πρώην ταμείου της ΔΕΗ μοιράστηκαν 83,8 εκατ. ευρώ, 
που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε αναδρομικά της 
τάξης των 2.623,89 ευρώ.
Αντίστοιχα, 1.438 συνταξιούχοι του πρώην ταμείου 
σύνταξης προσωπικού ΗΣΑΠ έλαβαν κατά μέσο όρο 
2.450 ευρώ ως αναδρομικά.
Ποσά μεταξύ 1.500 ευρώ και 2.000 ευρώ έλαβαν ή θα 
λάβουν συνταξιούχοι του Δημοσίου, των πρώην τα-
μείων ΔΕΚΟ και τραπεζών, των πρώην «υγειών τα-
μείων» στα οποία ασφαλίζονταν γιατροί, μηχανικοί και 
δικηγόροι, των ταμείων των δημοσιογράφων (οι 13 συ-
νταξιούχοι του ταμείου των ιδιοκτητών ημερήσιων ε-
φημερίδων έλαβαν κατά μέσο όρο αναδρομικά της 
τάξης των 6.725 ευρώ) και του ΝΑΤ. Στον αντίποδα, 
τα χαμηλότερα αναδρομικά έλαβαν συνταξιούχοι του 
πρώην ΟΓΑ, του ΤΕΒΕ και του Ταμείου Εμπόρων, ενώ 
ο κεντρικός πυρήνας των συνταξιούχων που προέρχο-
νται από το ΙΚΑ έλαβε κατά μέσο όρο αναδρομικά της 
τάξης των 883 ευρώ.

Προσφυγές
Εν τω μεταξύ, αναπόφευκτη φαίνεται πως είναι η προ-
σφυγή στη Δικαιοσύνη χιλιάδων συνταξιούχων προ-
κειμένου να διεκδικήσουν τα αναδρομικά που αφο-
ρούν περικοπές σε δώρα και επιδόματα, αλλά και σε ε-
πικουρικές συντάξεις, που επιβλήθηκαν το 2012 (και 
κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ το καλοκαίρι 
του 2015), καθώς ο υπουργός Εργασίας απέκλεισε το 
ενδεχόμενο νέας πιλοτικής δίκης στο ανώτατο ακυρω-
τικό δικαστήριο.
Το θέμα έχει απασχολήσει και την έκθεση της Κομι-
σιόν, όπου διαπιστώνεται δημοσιονομικός κίνδυνος 
ύψους 2 δισ. ευρώ από την απόφαση της ελληνικής κυ-
βέρνησης να προχωρήσει στην καταβολή των αναδρο-
μικών μόνο για τις κύριες συντάξεις, αφήνοντας εκτός 
τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις περικοπές των 
επικουρικών συντάξεων αλλά και στις περικοπές των 
δώρων και επιδομάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτί-
μησε πως με τον νόμο 4714/2020, που ψήφισε η κυ-
βέρνηση το καλοκαίρι, προχώρησε στον αποκλεισμό 
των επικουρικών και των δώρων από τις αναδρομικές 
επιστροφές, κάτι που «συνεπάγεται δημοσιονομικούς 
κινδύνους», καθώς «δεν έχει γίνει σαφές εάν η υποχρέ-
ωση της κυβέρνησης για αναδρομική αποζημίωση πε-
ριορίζεται στις κύριες συντάξεις».
Παράλληλα, επισήμανε πως ενώ το 0,8% του ΑΕΠ, που 
αντιστοιχεί στα 1,4 δισ. ευρώ (1,3 δισ. ευρώ καθαρά) 
που θα επιστραφούν ως εφάπαξ αποζημίωση, δεν έχει 
αντίκτυπο στην τρέχουσα λειτουργία του ελληνικού 
συνταξιοδοτικού συστήματος ούτε στις μελλοντικές 
συνταξιοδοτικές δαπάνες, σε περίπτωση που η δαπάνη 
συμπεριλάβει τις επικουρικές και τα δώρα θα αυξήσει 
την επιβάρυνση κατά 2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η επι-
λογή της κυβέρνησης, σύμφωνα με την Ε.Ε., θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω δικαστικές αξιώσεις 
από συνταξιούχους.

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ  
ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΆΞΕΙΣ
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Σ
την τελική ευθεία εισέρ-
χεται η επένδυση ύψους 
200 εκατ. ευρώ του Ο-
µίλου Regency, µετά και 
την έγκριση του Ειδικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου, 

καθώς και της Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων, από το Συµβού-
λιο Μητροπολιτικού Σχεδιασµού του υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Πρόκειται για τη µεγαλύτερη τουριστική ε-
πένδυση στα βόρεια προάστια της Αθήνας.
Το VORIA, όπως ονοµάζεται το έργο της α-
νάπτυξης ενός ολοκληρωµένου πόλου του-
ρισµού και ψυχαγωγίας στο Μαρούσι, 
αφορά τη δηµιουργία ενός διεθνώς πρότυ-
που τουριστικού συγκροτήµατος, το οποίο 
θα αναβαθµίσει ολιστικά την περιοχή, δια-
µορφώνοντας συνθήκες ισόρροπης και πο-
λυεπίπεδης ανάπτυξης για ολόκληρη την 
Αττική. Παράλληλα, θα στεγάσει και το ι-
στορικό Καζίνο της Πάρνηθας, η µετεγκατά-
σταση του οποίου, πέρα από το ότι προβλέ-
πεται από σχετικό νόµο, είναι επιβεβληµένη 
πλέον, λόγω των νέων εξελίξεων στην αγορά 
τυχερών παιγνίων. Η νέα επένδυση θα δηµι-
ουργήσει 1.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα 
διασφαλίσει τις 1.000 θέσεις εργασίας που 
συντηρεί ήδη το Καζίνο της Πάρνηθας.
Ειδικότερα, στην έκταση των 55.000 τ.µ., 
όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση, περιλαµ-
βάνεται η κατασκευή: ξενοδοχείου 5 α-
στέρων, καζίνου, καταστηµάτων εστίασης, 
χώρων πολιτισµού, εκδηλώσεων και ανα-
ψυχής, υπόγειων πάρκινγκ.

Ανάπτυξη µε κέντρο το περιβάλλον
Το VORIA όχι µόνο έχει µοναδικό αρχι-
τεκτονικό σχεδιασµό αλλά ξεχωρίζει και 

για την περιβαλλοντική αναβάθµιση που 
θα φέρει στην περιοχή. Το πράσινο θα κυ-
ριαρχεί ακόµη και στις οροφές του βιοκλι-
µατικού κτιρίου, ενώ πάνω από το 50% της 
συνολικής έκτασης θα αποτελείται από ε-
λεύθερους, κοινόχρηστους χώρους και ό-
µορφους κήπους. Αξίζει να σηµειωθεί πως 
το µέγιστο ύψος του κτιρίου θα είναι αρκετά 
χαµηλότερο από αυτό των υπόλοιπων κτι-
ρίων της περιοχής, µε τον ειδικό του σχεδι-
ασµό να µειώνει ακόµη περισσότερο την αί-
σθηση ύψους-όγκου.

Εµβληµατική επένδυση 
«δηµοσίου συµφέροντος»
Το έργο-τοπόσηµο για την περιοχή αποτε-
λεί µία από τις µεγαλύτερες τουριστικές ε-
πενδύσεις, µε δυναµικά, πολλαπλασιαστικά 
οφέλη για τη χώρα. Το ∆ηµόσιο θα συνεχί-
σει να διατηρεί το 49% των µετοχών της Ελ-
ληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε., µε το κόστος 
της νέας επένδυσης να βαραίνει αποκλει-
στικά τους ιδιώτες µετόχους. Εκτός από την 
αύξηση των εσόδων για το ∆ηµόσιο, λόγω 
και της διασφάλισης της βιωσιµότητας του 
Καζίνου της Πάρνηθας, το νέο συγκρότηµα 
θα εµπλουτίσει και θα ενδυναµώσει το του-
ριστικό προϊόν της Αττικής, σε µια κατηγο-
ρία υψηλής ζήτησης.

Παρεµβάσεις που αναβαθµίζουν 
την ποιότητα ζωής
Η ανάπτυξη του συγκροτήµατος θα ενισχύ-
σει σηµαντικά και την αξία των ακινήτων 
στην ευρύτερη περιοχή, µε την επένδυση 
να αποτελεί µια νέα, σταθερή πηγή εσόδων 
για τον ∆ήµο Αµαρουσίου (εισφορά 2% επί 
των µεικτών κερδών του καζίνου, δηµοτικά 
τέλη, τέλος παρεπιδηµούντων). Η καθηµε-

ρινότητα των κατοίκων της περιοχής θα ανα-
βαθµιστεί άµεσα, µε 25.000 τ.µ. να παραχω-
ρούνται στις τοπικές κοινότητες για κοινω-
φελείς χρήσεις και κοινόχρηστους χώρους 
δραστηριοτήτων και άθλησης. Το θετικό α-
ποτύπωµα στην περιοχή γίνεται ακόµη µε-
γαλύτερο µέσα από τις σηµαντικές παρεµ-
βάσεις που θα συνοδεύσουν την επένδυση. 
Η κατασκευή νέων λωρίδων, πεζοδρόµων 
και πεζογέφυρας στον κόµβο Σπ. Λούη & Λ. 
Κηφισίας, συνδυαστικά µε τον νέο σταθµό 
µετρό, αναµένεται να δώσουν «ανάσα» στο 
κυκλοφοριακό πρόβληµα που αντιµετωπί-
ζει σήµερα η περιοχή.
Τα επόµενα στάδια στη διαδικασία αδειο-
δότησης είναι η έγκριση της Πολεοδοµικής 
Μελέτης από το Κεντρικό Συµβούλιο Πο-
λεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων 
(ΚΕΣΥΠΟΘΑ) και, στη συνέχεια, η έκδοση 
Σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την 
υλοποίηση της επένδυσης.
Ο κ. Γιάννης Τσιρίκος, διευθύνων σύµβου-
λος της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε., 
δήλωσε µε αφορµή την πρόσφατη έγκριση 
από το Συµβούλιο Μητροπολιτικού Σχε-
διασµού: «Βάζουµε µπροστά το µέλλον, 
µέσα από µια εµβληµατική επένδυση που 
σχεδιάστηκε µε γνώµονα το περιβάλλον, 
την ισόρροπη ανάπτυξη και τη διάχυση των 
οφελών σε όσο το δυνατόν περισσότερους, 
από το ελληνικό ∆ηµόσιο µέχρι τους κατοί-
κους της περιοχής. Σε µια δύσκολη περίοδο 
για τον τουρισµό και την οικονοµία, πραγ-
µατοποιούµε µία σηµαντική επένδυση, η 
οποία απελευθερώνει την πραγµατική δυ-
ναµική όχι µόνο της περιοχής αλλά ολόκλη-
ρης της Αττικής».
Ο κ. Αναστάσιος Χωµενίδης, σύµβουλος ∆ι-
οίκησης της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας 
Α.Ε., δήλωσε σχετικά µε το VORIA: «Πρό-
κειται για έναν σύγχρονο, υψηλής αισθη-
τικής πόλο τουρισµού και αναψυχής, που 
συµβάλλει ώστε η Αττική να αποκτήσει τη 
θέση που της αξίζει στον παγκόσµιο χάρτη. 
Αποτελεί όµως και ένα ηχηρό µήνυµα εµπι-
στοσύνης, που λειτουργεί ως κάλεσµα για 
νέες επενδύσεις στην Ελλάδα. Τα οφέλη 
από την επένδυση είναι πολλά και σηµα-
ντικά. Αυτό όµως που την κάνει να ξεχωρί-
ζει είναι ο σχεδιασµός της. Σχεδιασµός που 
διατηρεί στο κέντρο τον άνθρωπο, την ποιό-
τητα της ζωής του, δηµιουργώντας περισσό-
τερο χώρο για περίπατο, περισσότερες ευ-
καιρίες για άθληση και δραστηριότητες. ∆ί-
καια, ισόρροπα και, κυρίως, βιώσιµα».
Σηµειώνεται πως µε την ολοκλήρωση της ε-
πένδυσης και της µετεγκατάστασης του κα-
ζίνου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον ε-
θνικό δρυµό Πάρνηθας. Με δαπάνες της 
Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. θα εκπο-
νηθεί και θα υλοποιηθεί µελέτη για την α-
ποκατάσταση του φυσικού τοπίου, ενώ οι ε-
γκαταστάσεις του Mont Parnes, µαζί µε το 
τελεφερίκ, θα παραχωρηθούν στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο.

ΟΜΙΛΟΣ REGENCY 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΣΤΑ... VORIA

Η νέα επένδυση θα 
δηµιουργήσει 1.000 
νέες θέσεις εργασίας, 
ενώ θα διασφαλίσει τις 
1.000 θέσεις εργασίας 
που συντηρεί ήδη το 
Καζίνο της Πάρνηθας.

Γιάννης Τσιρίκος, διευθύνων σύµβουλος 
της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.



Η κατάσταση µε το 
µ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι κ ό 
έχει ξεφύγει για τα 
καλά. Φοβάµαι ότι 
έχει δηµιουργηθεί 

µια ολοένα επιδεινούµενη µόνιµη 
κατάσταση, που θα γίνεται όλο και 
χειρότερη. Παραθέτω µερικά δεδο-
µένα. Κάντε αναγωγές και βγάλτε συ-
µπεράσµατα.
Το πρώτο: Η δήµαρχος Χαλκιδέων, 
κ. Έλενα Βάκα, αποκάλυψε πριν από 
λίγες εβδοµάδες ότι στη δοµή Ριτσώ-
νας, όπου ζουν 2.800 µετανάστες, α-
ναµένονται πάνω από 400 γεννήσεις! 
Κάντε τώρα µια αναγωγή: Πόσες γεν-
νήσεις αναµένονται στη Μόρια; Πόσες 
στη Σάµο; Πόσες σε όλη την Ελλάδα;
Το δεύτερο: Κάθε φορά που η ΕΛ.ΑΣ. 
διεξάγει ελέγχους στους δρόµους, 
συλλαµβάνει και µετανάστες που δεν 
έχουν χαρτιά, δηλαδή ανθρώπους 
που ζουν στη χώρα εδώ και καιρό 
και δεν έχουν απογραφεί. ∆εν γνω-
ρίζει την ύπαρξή τους καµία κρατική 
αρχή. Ποιος είναι ο πραγµατικός α-
ριθµός των µεταναστών στην Ελλάδα; 
Το κέντρο της Αθήνας, που έχει κα-
ταληφθεί από χιλιάδες και είναι πια 
µια µικρή Καµπούλ, µας δείχνει ότι ο 
αριθµός τους είναι και άγνωστος και 
πολύ µεγάλος. Η χώρα συνεχίζει κα-
θηµερινά να ανακαλύπτει µετανάστες 
που ζουν εδώ επί χρόνια και δεν τους 
γνωρίζει.
Το τρίτο: Η κυβέρνηση έχει πετύχει 
να µειώσει τις ροές σε Έβρο και Αι-
γαίο κατά 90%. Ωστόσο, υπάρχει ένα 
10% που εξακολουθεί να καταφθάνει 
στην Ελλάδα. Κάντε κι εδώ µια ανα-
γωγή: Πόσες χιλιάδες άνθρωποι έρ-
χονται όλο τον χρόνο, έστω και µε 
σφραγισµένα τα σύνορα;
∆είτε τώρα την πλήρη εικόνα: Στην 
Ελλάδα της υπογεννητικότητας, ο 
πληθυσµός των µεταναστών αυξάνε-
ται ταχύτατα, είτε από χιλιάδες γεν-

νήσεις, είτε από χιλιάδες αφίξεις, είτε 
από χιλιάδες που ανακαλύπτονται τυ-
χαία από την ΕΛ.ΑΣ. σε χωράφια και 
δρόµους.
Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τί-
ποτα κοινό µε τα δύο µεταναστευ-
τικά κύµατα που ήρθαν πριν από χρό-
νια στην Ελλάδα και αφοµοιώθηκαν 
(1.000.000 Αλβανοί, χιλιάδες από Α-
νατολική Ευρώπη, Πολωνοί, Ρουµά-
νοι, Βούλγαροι κ.ά.).
Οι άνθρωποι που καταφθάνουν σή-
µερα συγκροτούν µια δική τους, ενιαία 
κοινωνία, µε εντελώς ξεχωριστή λει-
τουργία. Επειδή σε µεγάλο βαθµό δεν 
θα αφοµοιωθούν, θα γίνουν ένα κρά-
τος εν κράτει, εντελώς αποκοµµένοι 
από την Ελλάδα. Και θα γίνονται αριθ-
µητικά όλο και περισσότεροι σε βάρος 
των γηγενών Ελλήνων. ∆εν είναι κα-
θόλου απλό αυτό που βιώνει η χώρα.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δη-
µοσιογράφος και συγγραφέας.

Στην Ελλάδα της 
υπογεννητικότητας, 
ο πληθυσµός των 
µεταναστών αυξάνεται 
ταχύτατα, είτε από 
χιλιάδες γεννήσεις, είτε 
από χιλιάδες αφίξεις, 
είτε από χιλιάδες που 
ανακαλύπτονται τυχαία 
από την ΕΛ.ΑΣ. σε 
χωράφια και δρόµους.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ 
ΠΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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«Είμαστε στο τέλος Οκτωβρίου, έχουμε 
μπροστά μας Νοέμβριο, έναν δύσκο-
λο Δεκέμβριο και ίσως έναν ακόμα 
πιο δύσκολο Ιανουάριο, που κουβα-

λάει όμως μαζί του την ελπίδα του εμβολίου». Με αυτή 
την αναφορά ο καθηγητής Επιδημιολογίας και επικε-
φαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Σωτήρης 
Τσιόδρας, επισήμανε στη μετά από αρκετές εβδομάδες 
επανεμφάνισή του τη σημασία του να τηρούμε αυτά 
που μας έχουν συσταθεί προκειμένου να αναχαιτίσου-
με την επέλαση της πανδημίας.
Αξίζει, λοιπόν, να επαναλάβουμε αυτά που αποτελούν 
τις βασικές επιταγές σε παγκόσμιο επίπεδο και μάλι-
στα περιλαμβάνονται και σε πρόσφατη επιστημονική 
δημοσίευση από τους Andrea M. Lerner, Gregory K. 
Folkers και Anthony S. Fauci από το Εθνικό Ινστιτούτο 
Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ.
Στις απλές καθημερινές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται, 
λοιπόν, τα ακόλουθα: η χρήση μάσκας, η σωματική 
απομάκρυνση, το πλύσιμο των χεριών, η διενέργεια δι-
αγνωστικών εξετάσεων, η ανίχνευση και απομόνωση 

των κρουσμάτων, η ιχνηλάτηση των επαφών τους, κα-
θώς και όρια στις συναθροίσεις. Αυτές οι παρεμβάσεις 
έχουν ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα στην περίπτωση που 
ένα εμβόλιο έχει μέτρια αποτελεσματικότητα ή δεν εμ-
βολιαστεί ικανοποιητικό ποσοστό του πληθυσμού.
Η χρήση μάσκας στην κοινότητα είναι σημαντικό μέτρο 
πρόληψης της εξάπλωσης του SARS-CoV-2. Όλο και 
περισσότερα δεδομένα υποδεικνύουν την αποτελε-
σματικότητα της προσέγγισης. Η εφαρμογή υποχρεω-
τικής χρήσης μάσκας έχει συσχετιστεί με μείωση στον 
ημερήσιο αριθμό νέων κρουσμάτων Covid-19 στις 
ΗΠΑ. Σύμφωνα με επιδημιολογικά μοντέλα, μέχρι τις 
22 Μαΐου 2020 είχαν αποτραπεί τουλάχιστον 200.000 
νέες λοιμώξεις με τη χρήση μάσκας.
Η χρήση μάσκας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συν-
δυασμό με άλλες δραστηριότητες, όπως η διατήρηση 
απόστασης, το πλύσιμο των χεριών, ο επαρκής αερι-
σμός των χώρων και η αποφυγή των συναθροίσεων. 
Την ίδια στιγμή τονίζεται πως ναι μεν ο διαγνωστικός 
έλεγχος είναι σημαντικός, αλλά δεν επαρκεί μόνος του 
για τον έλεγχο της πανδημίας.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Κορονοϊός: Η χρήση μάσκας και οι απλές καθημερινές 
παρεμβάσεις αποτελούν τη μόνη θεραπεία αυτή τη στιγμή

Σύμφωνα με επιδημιολογικά 
μοντέλα, μέχρι τις 22 Μαΐου 
2020 είχαν αποτραπεί 
τουλάχιστον 200.000 νέες 
λοιμώξεις με τη χρήση 
μάσκας στις ΗΠΑ.

H Ελλάδα υστερεί σημαντικά στη μάχη κατά του 
καρκίνου, μη διαθέτοντας εθνική στρατηγική, 
σαφείς προτεραιότητες και στόχους. Η συγκε-

κριμένη διαπίστωση αποτελεί το κεντρικό συμπέρασμα 
από τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια 
της Εβδομάδας Καρκίνου (Cancer Week), στην οποία 
συμμετείχαν περισσότεροι από 75 ομιλητές.
Όπως τονίστηκε, αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
σχεδιάσει και θα ανακοινώσει μέχρι το τέλος του χρό-
νου ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του 
καρκίνου, εξασφαλίζοντας 2,2 δισ. ευρώ για να χρημα-
τοδοτήσει τη σχετική έρευνα, η Ελλάδα είναι απούσα απ’ 
όλες τις ευρωπαϊκές συναντήσεις για τον καρκίνο, ενώ 
και εντός της χώρας απουσιάζει κάθε δημόσια συζήτηση 
για τις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με αυτόν.
Τα κύρια σημεία που επισήμαναν οι ομιλητές στο Cancer 
Week και αποτελούν ένα μήνυμα προς την πολιτεία προ-
κειμένου να αναλάβει τις σχετικές δράσεις είναι:
• Παρά την εξαγγελία φιλόδοξου προγράμματος πολιτι-
κής για τον καρκίνο από το κυβερνών κόμμα πριν από 
τις εκλογές, δεν έχει αναληφθεί καμία πρωτοβουλία μέ-
χρι σήμερα.
• Η χώρα μας συνεχίζει να συγκαταλέγεται μεταξύ των 
ελάχιστων ευρωπαϊκών χωρών που δεν διαθέτουν 
εθνικό σχέδιο για τον καρκίνο, ούτε μητρώο νεοπλασι-
ών ή συνεργασία μεταξύ τραπεζών δεδομένων για τον 
καρκίνο.

• Οι ασθενείς υποχρεώνονται να καταβάλλουν επιπλέον 
χρήματα για την πραγματοποίηση ακτινοθεραπειών σε 
συμβεβλημένα ιδιωτικά κέντρα.
• Η δημιουργία κέντρων ημερήσιας νοσηλείας (ΚΗΝ) 
για χημειοθεραπείες παραμένει ζητούμενο στη χώρα 
μας.
• Υπάρχει παντελής έλλειψη ανακουφιστικής φροντίδας 
στη χώρα μας και το σχετικό νομοθέτημα έχει μείνει στο 
συρτάρι.
• Παρά τις εξαγγελίες για προσλήψεις μόνιμου προσω-
πικού, ακόμα και σήμερα υπάρχει τραγική υποστελέχω-
ση στα ογκολογικά νοσοκομεία.
• Με την έξαρση της πανδημίας, υπάρχει αραίωση των 
ραντεβού στα νοσοκομεία, ώστε να αποφευχθεί ο συ-
νωστισμός, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις στις 
θεραπείες.
• Στην περιφέρεια υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη στε-
λέχωση των νοσοκομείων.
• Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη η Οδηγία για τη Διασυ-
νοριακή Περίθαλψη, που θα βοηθά τον ασθενή να ταξι-
δέψει για την υγεία του σε άλλη χώρα.
• Δεν έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της 
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης διαφόρων μορφών 
καρκίνου, με τη διεξαγωγή πληθυσμιακών ελέγχων.
• Η Ελλάδα καταγράφει παγκοσμίως χαμηλά ποσοστά 
στον εμβολιασμό κατά του HPV, γεγονός που την περίο-
δο της πανδημίας επιδεινώθηκε.

Υστερεί σημαντικά η χώρα μας στην καταπολέμηση του καρκίνου

Η Ελλάδα είναι απούσα 
απ’ όλες τις ευρωπαϊκές 
συναντήσεις για τον 
καρκίνο, ενώ και εντός 
της χώρας απουσιάζει 
κάθε δημόσια συζήτηση 
για τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές σχετικά με 
αυτόν.
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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.

Για µία ακόµη φορά το Betarades.gr και η 
«Free Sunday» σας προσφέρουν τα προγνω-
στικά τους για τα παιχνίδια του Σαββατοκύ-
ριακου! Γεµάτο είναι το ποδοσφαιρικό κου-
πόνι µε αναµετρήσεις που συναρπάζουν. Εν-

διαφέρον υπάρχει στην Αγγλία για την Premier League, 
όπως και στις ανώτερες κατηγορίες των πρωταθληµάτων 
της Ιταλίας, της Τουρκίας και της Γερµανίας. Όπως σας έ-
χουµε συνηθίσει, οι στοιχηµατικές επιλογές µας αξίζουν 
και εντοπίζονται σε συµφέρουσες αποδόσεις. Πάµε τώρα, 
λοιπόν, στην ανάλυση των προγνωστικών µας.
Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινούν από την Premier 
League και συγκεκριµένα από την αναµέτρηση ανάµεσα 
στη Νιούκαστλ και την Έβερτον για την 7η αγωνιστική, 
που ξεκινάει στις 16:00. Η προϊστορία ανάµεσα στις δύο 
οµάδες δείχνει ότι σηµειώνονται αρκετά γκολ στα µε-
ταξύ τους παιχνίδια (12 στις τελευταίες τρεις αναµετρή-
σεις τους). Η Νιούκαστλ έχει κάνει µια µέτρια αρχή στο 
πρωτάθληµα, ενώ δέχεται εύκολα γκολ, καθώς εµφανί-
ζει προβλήµατα στην αµυντική λειτουργία της. Χαρακτη-
ριστικό είναι το γεγονός ότι στον µεταξύ τους αγώνα η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέτυχε τρία γκολ σε ένα δεκά-
λεπτο. Στα τελευταία τρία εντός έδρας παιχνίδια της Νι-
ούκαστλ, µάλιστα, έχουν σηµειωθεί ισάριθµα γκολ, του-
λάχιστον. Η Έβερτον είναι εντυπωσιακή την τρέχουσα 
αγωνιστική περίοδο και συγκατοικεί µε τη Λίβερπουλ 
στην πρώτη θέση της βαθµολογίας. Σκοράρει πολύ εύ-
κολα, µε µεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντοµινίκ Κάλβερτ-
Λιούιν, που έχει σηµειώσει επτά τέρµατα, και ηγέτη στη 
µεσαία γραµµή τον Χάµες Ροντρίγκες. Σε επτά από τα 
οκτώ τελευταία παιχνίδια της Έβερτον έχουν σηµειωθεί 
τρία γκολ το λιγότερο. Γι’ αυτό επιλέγουµε Over 2.5 στη 
συγκεκριµένη αναµέτρηση, µε απόδοση 1.83.

Θα σκοράρουν και οι δύο στην Ιταλία
Συνεχίζουµε µε την Ιταλία, όπου την ίδια ώρα (16:00) διε-
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και Ιταλία!
ξάγεται η αναµέτρηση ανάµεσα στη Σπέτσια και τη Γιου-
βέντους για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήµατος. ∆ύο 
οµάδες που σκοράρουν αρκετά την τρέχουσα αγωνιστική 
περίοδο, έχοντας σηµειώσει συνολικά 17 γκολ στο πρωτά-
θληµα. Η Σπέτσια προέρχεται από εκτός έδρας νίκη µε 2-0 
απέναντι στη Τσιταντέλα για το Κύπελλο Ιταλίας. Ακόµη, 
στο πρωτάθληµα έχει καταφέρει να σκοράρει στα τέσσερα 
από τα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει µέχρι τώρα. Έµεινε 
στο µηδέν µόνο απέναντι στην πρωτοπόρο Μίλαν, από 
την οποία ηττήθηκε µε 3-0. Η Γιουβέντους δεν τα κατά-
φερε χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο και ηττήθηκε µε 2-0 
από την Μπαρτσελόνα στο Champions League. Με τον 
Μοράτα, πάντως, να στέλνει τρεις φορές την µπάλα στα δί-
χτυα και να υποδεικνύεται σε όλες σε αντικανονική θέση. 
Στο πρωτάθληµα η οµάδα του Πίρλο έχει σκοράρει σε όλα 
τα παιχνίδια που έχει δώσει, ενώ βρίσκεται στην πέµπτη 
θέση της βαθµολογίας µε εννέα βαθµούς. Οι δύο οµάδες τα 
πάνε καλά στον επιθετικό τοµέα, γι’ αυτό και επιλέγουµε 
Goal/Goal σε απόδοση 1.90.

Με τη φόρµα της Μαλάτιασπορ
Μία πολύ ενδιαφέρουσα αναµέτρηση διεξάγεται την Κυ-
ριακή στις 18:00, µε την Μπεσίκτας να υποδέχεται τη 
Μαλάτιασπορ για την 7η αγωνιστική του τουρκικού πρω-
ταθλήµατος – µε τους φιλοξενούµενους να έχουν φύγει 
νικητές (2-0) την τελευταία φορά που αγωνίστηκαν στην 
Κωνσταντινούπολη απέναντι στη συγκεκριµένη αντί-
παλο. Η Μπεσίκτας προσπαθεί να συνέλθει από το ά-
σχηµο ξεκίνηµα που έκανε στο πρωτάθληµα. Προέρχε-
ται από εκτός έδρας νίκη µε 3-2 επί της Ντενιζλίσπορ. 
Στο γήπεδό της, όµως, δεν εµπνέει καµία εµπιστοσύνη, 
καθώς µετράει τρία συνεχόµενα αρνητικά αποτελέσµατα 
σε όλες τις διοργανώσεις. Προβληµατίζει η αµυντική λει-
τουργία της, καθώς έχει δεχτεί εννέα γκολ σε πέντε α-
γώνες. Η Μαλάτιασπορ είναι αήττητη στα τελευταία 
τρία παιχνίδια που έχει δώσει για το πρωτάθληµα. Με-
τράει δύο νίκες, απέναντι στην Αντάλιασπορ (1-0) και την 
Γκεντσλερµπιρλιγκί (2-1), και µία ισοπαλία µε την Κό-
νιασπορ (1-1). Έχει καταφέρει, επίσης, να σκοράρει στις 
πέντε από τις έξι αναµετρήσεις της. Πιστεύουµε ότι µπο-
ρεί να φύγει αλώβητη από την έδρα της Μπεσίκτας, έτσι 
προτείνουµε Χ2 (διπλή ευκαιρία) σε απόδοση 2.10.
Κλείνουµε τις στοιχηµατικές µας προτάσεις µε το γερµα-
νικό πρωτάθληµα και την αναµέτρηση στο Βερολίνο α-
νάµεσα στη Χέρτα και τη Βόλφσµπουργκ για την 6η α-
γωνιστική. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν άλλα περιθώρια 
για βαθµολογικές απώλειες µετά την πολύ άσχηµη εκκί-
νηση που έκαναν. Στην πρεµιέρα ήταν εντυπωσιακοί, ε-
πικρατώντας εκτός έδρας µε 4-1 έναντι της Βέρντερ Βρέ-
µης, στη συνέχεια, όµως, ακολούθησαν τέσσερις συνε-
χόµενες ήττες, µε αποτέλεσµα να «βυθιστούν» στη 15η 
θέση της βαθµολογίας. Ο Κολοµβιανός Κόρντοµπα έχει 
σηµειώσει τα τρία από τα εννέα γκολ που έχει πετύχει η 
οµάδα του. Η Βόλφσµπουργκ έχει κάνει καλύτερο ξεκί-
νηµα και προέρχεται από τη νίκη (2-1) απέναντι στην Αρ-
µίνια Μπίλεφελντ. Έχει δεχτεί γκολ και στις δύο τελευ-
ταίες αναµετρήσεις της για το πρωτάθληµα. Στην Ευρώπη 
αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League, µετά 
την ήττα της από την ΑΕΚ. Θα πάµε µε το ένστικτο της ε-
πιβίωσης στο συγκεκριµένο παιχνίδι, καθώς η Χέρτα Βε-
ρολίνου θα πρέπει να δείξει αντίδραση µετά από τέσσερα 
συνεχόµενα αρνητικά αποτελέσµατα. Γι’ αυτό θα προτι-
µήσουµε 1 DNB σε απόδοση 1.95.
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

* Σεντ Ετιέν - Μονπελιέ (01/11, 14:00): ∆εν διανύει 
καλή περίοδο η γηπεδούχος τελευταία. Για να γίνουµε πιο 
συγκεκριµένοι, διατηρεί αρνητικό σερί µε τέσσερις ήττες στα 
πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Το ενδεχόµενο να το διευρύνει 
βρίσκεται σε απόδοση 3.00.

* Φράιµπουργκ - Μπάγερ Λεβερκούζεν (01/11, 16:30): Οι 
φιλοξενούµενοι τα πάνε εξαιρετικά τελευταία. Έχουν πετύχει 
τρία διαδοχικά «τρίποντα» και δεν αποκλείεται να τα κάνουν 
τέσσερα την Κυριακή. Το διπλό επί της Φράιµπουργκ προσφέ-
ρεται στο 1.90.

* Γρανάδα - Λεβάντε (01/11, 19:30): Η Γρανάδα έχει καλή 
επίδοση στα τελευταία της µατς µε τρεις σερί νίκες. Ο άσος στο 
παιχνίδι της Κυριακής εντοπίζεται στο 2.20.

Goal Tips

* Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ (01/11, 17:15): Και τα πέντε 
τελευταία παιχνίδια του Παναιτωλικού έληξαν µε δύο γκολ 
και κάτω. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, τα τέσσερα από τα πέντε 
πιο πρόσφατα το ίδιο. Ένα ακόµη Under 2.5 την Κυριακή 
προσφέρεται στο 1.90.

* Μονακό - Μπορντό (01/11, 18:00): Στα τρία πρόσφατα 
εντός έδρας παιχνίδια της Μονακό τα συνολικά γκολ ήταν 
τρία τουλάχιστον. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στα τρία 
τελευταία εκτός της Μπορντό. Το µεταξύ τους Over 2.5 είναι 
σε απόδοση 1.80.

* Σαµπντόρια - Τζένοα (01/11, 21:45): Οι πέντε από τους 
έξι τελευταίους αγώνες που έχει δώσει η Σαµπντόρια είχαν 
υψηλό σκορ, µε τρία τέρµατα και πάνω στο σύνολο. Οµοίως 
για την Τζένοα, στις τέσσερις από τις πέντε εκτός έδρας αναµε-
τρήσεις της. Το Over 2.5 την Κυριακή προσφέρεται στο 1.72.

Κυριακή 01/11
16:00  Νιούκαστλ - Έβερτον   Over 2.5  1.83
16:00  Σπέτσια - Γιουβέντους   Goal/Goal  1.90
18:00  Μπεσίκτας - Μαλάτιασπορ   X2  2.10
19:00  Χέρτα - Βόλφσµπουργκ   1 (DNB)  1.95

www.freesunday.gr28 01.11.2020sports



www.freesunday.gr 29 01.11.2020

autowww.freesunday.gr 3112.05.2019

autowww.freesunday.gr 3114.04.2019

autowww.freesunday.gr 2916.12.2018

auto www.freesunday.gr32 21.10.2018

auto www.freesunday.gr30 07.10.2018

auto www.freesunday.gr32 18.03.2018

auto www.freesunday.gr26 04.02.2018

auto www.freesunday.gr32 10.09.2017

auto www.freesunday.gr40 09.07.2017

autowww.freesunday.gr 3118.06.2017

auto www.freesunday.gr32 04.06.2017

autowww.freesunday.gr 2907.05.2017

auto www.freesunday.gr32 05.02.2017
www.free-sunday.gr32 10.07.2016

auto

POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Έτοιμο για τους δρόμους  
το ηλεκτρικό Dacia Spring!

Η τιμή είναι εκτιμώμενη και ανάλογα με τις ε-
πιδοτήσεις μπορεί να είναι ακόμη χαμηλό-
τερη (κάτω από τα 20.000 ευρώ), αφού συ-
νειδητά έχει επιλεχθεί η χρήση μιας σχετικά 

μικρής μπαταρίας (26,8 kWh) που δεν θα ανεβάζει το 
κόστος και ταυτόχρονα θα προσφέρει 225 χιλιόμετρα 
(WLTP) ηλεκτροκίνησης.
To μυστικό της σχετικά μεγάλης αυτονομίας –σε σχέση 
με την μπαταρία– του πρώτου ηλεκτρικού Dacia έχει να 
κάνει με έναν μικρό σε ισχύ ηλεκτροκινητήρα 33 kW 
(45 ίππων, η ισχύς δεν πρέπει να προβληματίζει, μια 
και τα EV είναι ιδιαίτερα ροπάτα από το μηδέν) με ροπή 
125 Nm και την τελική περιορισμένη στα 125 χλμ./ώρα.
Μάλιστα, πιέζοντας τον διακόπτη Eco η ισχύς του μοτέρ 
πέφτει κατά 10% (στα 23 kW / 31 PS) και η τελική περιο-
ρίζεται στα 100 χλμ./ώρα. Η φόρτιση της μπαταρίας υ-

ποστηρίζει wallbox 7,4 kW AC (φόρτιση σε 5 ώρες στο 
100%) και ταχυφόρτιση έως 30 kW DC (φόρτιση σε λι-
γότερο από 1 ώρα στο 80%). Η Dacia εγγυάται 8 χρόνια 
ή 120.000 χλμ. για την μπαταρία.
Σχεδιαστικά, το Spring είναι ένα όμορφο Dacia που πα-
ραπέμπει στα νέα Sandero. Ως βάση χρησιμοποιεί μια 
αναβαθμισμένη εκδοχή του Renault Kwid που πωλείται 
στην Κίνα. To αμάξωμα φτάνει σε μήκος τα 3,734 μέτρα, 
σε πλάτος τα 1,770 μέτρα και σε ύψος τα 1,516 μέτρα, με 
το μεταξόνιο στα 2.423 εκατοστά.
Στο εσωτερικό το ταμπλό διαθέτει δύο οθόνες (μία του 
πίνακα οργάνων και μία ως touch screen), ενώ υπάρχει 
χώρος για τέσσερα άτομα. Ο χώρος αποσκευών είναι 
στα 300 λίτρα και η απόσταση του αμαξώματος από το 
έδαφος στα 15 εκατοστά. Ενδιαφέρον έχει πως υπάρχει 
και έκδοση Cargo για τους επαγγελματίες.

Ήδη έχει ανοίξει το βιβλίο παραγγελιών για τους 
ενδιαφερόμενους για την κορυφαία έκδοση VZ 
των 310 ίππων, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει η 

ανακοίνωση των τιμών και για τις υπόλοιπες εκδόσεις 
που θα λανσαριστούν προοδευτικά το επόμενο διάστημα, 
ξεκινώντας με τη βασική, 1.5 ΤSI 150 hp.
•  2.0 TSI 310 HP VZ DSG 4DRIVE: €45.900
•  2.0 TSI 310 HP VZ DSG 4DRIVE Launch Edition 1: €45.900
•  2.0 TSI 310 HP VZ DSG 4DRIVE Launch Edition 2: €49.900
Tα πρώτα τρία εκθεσιακά Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 
310 HP DSG 4DRIVE Launch Editions βρίσκονται ήδη στη 
χώρα μας και εκτίθενται στους ισάριθμους Cupra dealers.
Στην Αθήνα:
•  ΒΕΛΜΑΡ, Μ. Αλεξάνδρου 7 & Καραϊσκάκη, Αργυρού-

πολη
•  Α. ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 292 & Σπ. Μερκούρη, 

Χαλάνδρι
Στη Θεσσαλονίκη:
• ΚΑΤΑΚΗΣ Α.Ε., 9ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Νέων 
Μουδανιών

Διαθέσιμο το Hyundai i10 N Line

Πόσο κοστίζει το Cupra 
Formentor με τα 310 άλογα;

Η έκδοση N Line έχει στοιχεία εξο-
πλισμού από τη γνωστή σειρά Ν, 
με αναβαθμισμένο τόσο το αμά-
ξωμα (με αεροδυναμικές προ-

σθήκες, διπλές απολήξεις, διαχύτη, κόκκινες 
λεπτομέρειες, ζάντες κ.ά.) όσο και το εσωτε-
ρικό του αυτοκινήτου (με νέες επενδύσεις, 
σπορ καθίσματα, επενδύσεις στο ταμπλό κ.ά.).

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός είναι διαθέσι-
μος στην έκδοση 1.2 MPi με τους 84 ίππους 
και τιμή στα 14.790 ευρώ (με τρέχουσα έκ-
πτωση 800 ευρώ). Με μικρή διαφορά προ-

σφέρεται και η τούρμπο 1.0Τ με 100 ίππους 
(έναντι 15.490 ευρώ). Εννοείται πως από 
πλευράς τεχνολογικού εξοπλισμού υπάρ-
χουν σχεδόν τα πάντα.

Πρόκειται για την έκδοση παραγωγής που θα κυκλοφορήσει στις 
αρχές του 2021 (για car-sharing, οι ιδιώτες θα περιμένουν μέχρι το 
φθινόπωρο) με όπλο της την ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή πώλησης,  

η οποία θα βρίσκεται αρκετά κάτω από τα 25.000 ευρώ.

Για όσους θέλουν ένα πιο δυναμικό στην όψη i10,  
η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις τιμές 
πώλησης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε 
τις τιμές πώλησης για το πρώτο μοντέλο 
που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε 
αποκλειστικά από τη μάρκα Cupra.
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«GOOD PEOPLE»  
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΗ
Το βαθιά ανθρώπινο και άγρια χιουμο-
ριστικό θεατρικό έργο του βραβευμένου 
με Pulitzer Αμερικανού συγγραφέα 
David Lindsay-Abaire παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο θέα-
τρο Αποθήκη, από την Παρασκευή 30 
Οκτωβρίου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει 
η Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους.
Πρόκειται για ένα έργο σκληρό και 
συγχρόνως τρυφερό, που πραγματεύ-
εται με στεγνό και βιτριολικό χιούμορ 
το παγκόσμιο παραμύθι του αμερικανι-
κού ονείρου. Το πόσο αξιοκρατικά και 
απλόχερα προσφέρεται στον καθέναν η 
δυνατότητα «να πιάσει την καλή» και να 
ξεφύγει από τη μιζέρια και την ταξική 
του ταυτότητα μόνο με σκληρή δουλειά 
και λίγη καλή τύχη. Είναι όντως «ίσες» 
οι ευκαιρίες για όλους;

«Η ΠΑΓΙΔΑ» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΖΙΝΑ
Το κλασικό αριστούργημα του Ρομπέρ 
Τομά «Η Παγίδα» ανεβαίνει σε μια 
φιλόδοξη παραγωγή στο τέλος Οκτω-
βρίου, στο θέατρο Ζίνα, σε σκηνοθεσία 
Πέτρου Ζούλια. Πρόκειται για ένα 
αστυνομικό έργο που παγκοσμίως μετρά 
περισσότερες από 30.000 παραστάσεις 
και θεωρείται σταθμός στην ιστορία του 
είδους. Πρωταγωνιστούν: Βλαδίμηρος 
Κυριακίδης, Λεωνίδας Κακούρης, Έφη 
Μουρίκη, Μαρία Αντουλινάκη, Κωνστα-
ντίνος Γιαννακόπουλος. Συμμετέχει ο 
Γιώργος Κωνσταντίνου.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ: Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ  
ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με αφορ-
μή τη συμπλήρωση 2.500 χρόνων από 
τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, φέρνει στη 
σκηνή τέσσερις πρωταγωνιστές, τους 
Μαρία Καλλιμάνη, Δημήτρη Καταλειφό, 
Θέμιδα Μπαζάκα και Γιάννη Τσορτέκη, 
που ζωντανεύουν τα πρόσωπα και τα γε-
γονότα της ιστορικής ναυμαχίας σε μια 
παράσταση που συνδυάζει τη θεατρική 
αφήγηση με ένα κινηματογραφικό οδοι-
πορικό στα θαλάσσια στενά της Σαλα-
μίνας. Πρόκειται για μια σύνθεση που 
αντλεί το περιεχόμενό της από το βιβλίο 
του Ηρόδοτου, σε ελεύθερη απόδοση 
του διακεκριμένου καθηγητή Αρχαιολο-
γίας Πέτρου Θέμελη, και εμπλουτίζεται 
με αποσπάσματα από τους «Πέρσες» 
του Αισχύλου, σε μετάφραση του 
ποιητή Κώστα Λάνταβου. Σάββατο 31 
Οκτωβρίου στις 21:00.

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ  
ΣΚΥΛΟΥ ΠΟΥ  

ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΠΙΣΤΟ» 
ΤΟΥ ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ

O Κώστας Γάκης διασκευάζει και σκηνοθετεί το αριστούρ-
γημα του Λούις Σεπούλβεδα «Ιστορία ενός σκύλου 
που τον έλεγαν πιστό». Ένα θεατρικό έργο του οποίου 

η καρδιά χτυπάει δυνατά για τα αρχαία δάση του πλανήτη και 
για τις φυλές που ζουν ακόμα σε αυτά τα δάση, σε αρμονία με τη 
Μάνα Γη και όσα απλόχερα μας δίνει όσο και να την κακομε-
ταχειριζόμαστε. Ένα έργο - φόρος τιμής στον αδικοχαμένο στη 
μάχη με τον κορονοϊό αγωνιστή συγγραφέα Λούις Σεπούλβεδα 
και σε κάθε αγωνιζόμενο άνθρωπο. Ένα έργο τραγικά επίκαιρο 
μετά τις πρόσφατες τεράστιες φωτιές στον Αμαζόνιο αλλά και με 
τον τρόπο που η κυβέρνηση της Βραζιλίας μεταχειρίζεται τους 
αυτόχθονες του Αμαζονίου.
Στο θέατρο Άλφα/Ληναίος - Φωτίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη 
στις 21:00.



Στην 
παράσταση 
πιάνω και 
κοινωνικά 
θέματα 
που εμένα 
τουλάχιστον 
με 
απασχολούν 
ή με 
εκνευρίζουν. 
Τώρα, αν η 
λύση είναι το 
χιούμορ, εγώ 
προσωπικά 
θα απαντήσω 
«ναι, σε 
μεγάλο 
βαθμό».

Μ
ε κείμενα ολόφρεσκα, ιστο-
ρίες βγαλμένες από την κα-
θημερινότητα και τίτλο σί-
γουρα βγαλμένο από τη ζωή, 
η Ήρα Κατσούδα προσκα-
λεί το κοινό να αναρωτηθεί 

μαζί της για μερικά βασικά ζητήματα της ύπαρ-
ξης, όπως: Γιατί τα ταξί είναι κίτρινα; Για ποιον 
λόγο γεννιούνται μικρότερα αδέρφια; Ποιοι είναι 
οι καλύτεροι χειρότεροι τουρίστες όλων των επο-
χών; Το «Για γυναίκα, καλή είναι» είναι η δεύτερη 
σόλο παράσταση της Ήρας Κατσούδα.

«Για γυναίκα, καλή είναι» είναι ο τίτλος της πα-
ράστασής σας. Είναι μια παράσταση με φεμινι-
στικό άρωμα;
Περνάει από θέματα ισότητας, αλλά σίγουρα δεν 
μένει μόνο εκεί. Εξάλλου θα ήταν κουραστικό να 
μιλάμε σχεδόν μιάμιση ώρα μόνο για ένα θέμα. 
Πιάνει πολλά θέματα καθημερινότητας, παρατή-
ρησης, κοινωνικά θέματα, αλλά και βιωματικές ι-
στορίες. Δηλαδή δεν είναι μια παράσταση που α-
πευθύνεται μόνο σε γυναίκες. Από κει και πέρα, 
σίγουρα έχει μια γυναικεία οπτική, τη δική μου 
δηλαδή, μια και είμαι γυναίκα!

Έχετε άγχος πριν από την παράστασή σας ότι 
μπορεί να μην καταφέρετε να κάνετε το κοινό 
να γελάσει;
Όχι, γιατί στην περίπτωση που δεν γελάσουν τους 
κλειδώνω στο θέατρο μέχρι να συμβεί. Πλάκα 
κάνω. Μάλλον… Σε σοβαρή βάση, τα κείμενα 
πάντα είναι δοκιμασμένα, οπότε ξέρεις ότι είναι 
αστεία. Από την άλλη, το stand-up είναι κάτι πολύ 
ζωντανό, που σημαίνει ότι το κοινό και η γενικό-
τερη διάθεση στην αίθουσα παίζουν σημαντικό 
ρόλο. Τον πιο σημαντικό ρόλο όμως παίζει η ε-
νέργεια του κωμικού επί σκηνής, οπότε υπάρχει 
ένα δημιουργικό άγχος για να αποδώσω στο μέ-
γιστο. Αλλιώς, είπαμε. Κλείδωμα!

Στο stand-up comedy ο πρωταγωνιστής είναι 
και σεναριογράφος και σκηνοθέτης, γενικά υ-
πεύθυνος για όλη την παράσταση. Είναι κάτι 
που σας αγχώνει ή έτσι έχετε τον απόλυτο έ-
λεγχο και είστε πιο σίγουρη;
Αυτό ισχύει και, να σας πω την αλήθεια, είναι κι 
αυτό που με γοητεύει τόσο σε αυτό το είδος. Έχεις 

εποπτεία του όλου αποτελέσματος, από τη συγ-
γραφή των κειμένων μέχρι και το perform. Αυτό 
σημαίνει ότι όλη η επιτυχία ή η αποτυχία μιας 
παράστασης είναι πάνω σου. Σε περίπτωση που 
δεν πάει τόσο καλά, δεν έχει πλάκα να μην μπο-
ρείς να μοιραστείς το βάρος με κάποιον άλλον, 
αλλά στις άλλες περιπτώσεις ξέρεις ότι η επιτυχία 
της παράστασης οφείλεται αποκλειστικά σ’ εσένα 
και αυτό τα αίσθημα δεν περιγράφεται. Αλλά ε-
πειδή το stand-up είναι μοναχικό σπορ, όπως εί-
παμε, η άλλη του δυσκολία είναι οι περιοδείες. 
Εννοώ, όταν κάνεις περιοδεία σόλο παράσταση, 
είσαι κατά κύριο λόγο μόνος σου, οπότε σίγουρα 
δεν έχει το fun που έχει π.χ. μια μπάντα ή ένας 
θίασος σε περιοδεία, όπου είναι όλοι μαζί, μοιρά-
ζονται την ίδια σκηνή και εμπειρία κ.λπ.

Στην παράσταση θέτετε κάποια ερωτήματα που 
όλοι έχουμε σκεφτεί κατά καιρούς αλλά προ-
σπερνάμε, όπως «γιατί τα ταξί είναι κίτρινα;». 
Έχετε την απάντηση;
Γενικά το stand-up είναι ένα είδος που ασχολεί-
ται με πράγματα της καθημερινότητας που συνή-
θως προσπερνάμε ή θεωρούμε a priori ότι «έτσι 
είναι». Βασίζεται αρκετά στην παρατήρηση και 
μέσα από το πρίσμα της κωμωδίας δίνει άλλη 
διάσταση σε πράγματα ή καταστάσεις που αντι-
μετωπίζουμε καθημερινά. Τώρα, την απάντηση 
στο γιατί τα ταξί είναι κίτρινα δεν θα την αποκα-
λύψω από δω. Άμα θέλετε να μάθετε, να έρθετε 
να δείτε την παράσταση!

Στην παράσταση περνάτε και σοβαρά θέματα 
με χιούμορ. Τελικά το χιούμορ είναι η λύση σε 
κάθε σοβαρό πρόβλημα;
Όπως είχε πει και ο Μαρκ Τουέιν, «η κωμω-
δία είναι τραγωδία συν χρόνος». Και δεν πετάω 
απλώς ράντομ ρητά, αυτό που θέλω να πω είναι 
ότι έτσι κι αλλιώς η κωμωδία βγαίνει από δυσά-
ρεστες/περίεργες καταστάσεις. Δεν θα ακούσεις 

κάποιο αστείο για μια κατάσταση όπου όλα πήγαν 
καλά. Όμως κάτι το οποίο πήγαινε καλά και στο 
τέλος στράβωσε, ή γενικά ήταν στραβό από την 
αρχή μέχρι το τέλος, αποτελεί καμβά για κωμω-
δία. Όσον αφορά την ποιότητα των συνθηκών που 
δημιουργούν το γέλιο, είναι στην ευχέρεια του 
κωμικού να ασχοληθεί με κάτι πιο σοβαρό που 
τον προβληματίζει ή με πιο «εύκολα» θέματα, π.χ. 
σχέσεις, στερεότυπα κ.λπ. Στην παράσταση, ναι, 
πιάνω και κοινωνικά θέματα που εμένα τουλάχι-
στον με απασχολούν ή με εκνευρίζουν. Τώρα, αν 
η λύση είναι το χιούμορ, εγώ προσωπικά θα α-
παντήσω «ναι, σε μεγάλο βαθμό». Έτσι έχω μάθει 
να σκέφτομαι ή ακόμα και η άμυνά μου, αν θες, 
πάνω σε δύσκολες καταστάσεις είναι το χιούμορ. 
Πιστεύω ότι προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο 
σκέψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων 
που πολλές φορές σε ξεμπλοκάρει και σε κάνει 
να σκέφτεσαι πολύπλευρα και πιο καθαρά.

Τι θα σας άρεσε να σκεφτεί ένας θεατής σας 
μετά το τέλος της παράστασης;
Να σκεφτεί πόσο ωραία πέρασε και πόσο καλά 
έκανε που πήγε να δει μια παράσταση αντί να 
κάνει πάλι τα ίδια και τα ίδια.

INFO

Ήρα Κατσούδα

«Η κωμωδία 
βγαίνει από 
δυσάρεστες 
καταστάσεις»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Έναρξη παραστάσεων: 5 Νοεμβρίου
Κάθε Πέμπτη στις 21:00
Θέατρο «Τζένη Καρέζη»
Ακαδημίας 3
Τηλ.: 210 3636144, 210 3625520
https://theatrotzenikarezi.gr/

Ήρα Κατσούδα
«Για γυναίκα, καλή είναι»
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Στη Μασσαλία µια οικογένεια συγκε-
ντρώνεται για τη γέννηση της µικρής 
Γκλόρια. Παρά τη χαρά τους, οι νε-

αροί γονείς έχουν πέσει σε δύσκολους και-
ρούς. Την ώρα που προσπαθούν να τα βγά-
λουν πέρα, επανασυνδέονται µε τον πρώην 
κατάδικο παππού της νεογέννητης κόρης 
τους.
Ο σκηνοθέτης Ροµπέρ Γκεντιγκιάν συνερ-

γάζεται ξανά µε τους ηθοποιούς των ταινιών 
«Το σπίτι δίπλα στη θάλασσα» και «Τα χιό-
νια του Κιλιµάντζαρο» στη νέα, υποψήφια 
για Χρυσό Λέοντα, ταινία του, που διακρί-
νεται από ισχυρή ποιητική αισιοδοξία. Ένα 
σκοτεινό κοινωνικό παραµύθι µέσα από την 
ιστορία µιας επανασυνδεδεµένης οικογένει-
ας που µοιάζει µε πύργο από τραπουλόχαρ-
τα.

Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τη 
Μεγάλη Συµφωνία, µε ένα ιδιαίτε-
ρο σύστηµα παρακολούθησης, όπου 

οι γάτες και οι σκύλοι έχουν σχεδιάσει και 
αναλάβει τον από κοινού έλεγχό του, µε 
σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης και την 
αποτροπή οποιασδήποτε διαµάχης. Όµως, 
όταν ένας σατανικός παπαγάλος µε άριστες 
τεχνολογικές γνώσεις διεισδύσει στα ασύρ-
µατα δίκτυα για να χρησιµοποιήσει τις συ-

χνότητες που µόνο οι γάτες και οι σκύλοι 
µπορούν να ακούσουν, θα τους οδηγήσει 
σε µια διαµάχη η οποία θα επαναφέρει τον 
παγκόσµιο πόλεµο ανάµεσα στις γάτες και 
τους σκύλους. Πλέον, µια οµάδα άπειρων 
και ανειδίκευτων πρακτόρων θα χρειαστεί 
να χρησιµοποιήσουν τα ζωώδη ένστικτά 
τους για να επαναφέρουν την τάξη και την 
παγκόσµια ειρήνη ανάµεσα στις γάτες και 
τους σκύλους.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σον Μακναµάρα ΣΕΝΑΡΙΟ: Σκο τ Μπίντλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ: ∆ηµήτρης 
Μακαλιάς, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Φοίβος Ριµένας, Έλενα ∆ελακούρα, Μαρία Ζέρβου, Ζαχαρίας Ρόχας, Αν-
δρέας Ευαγγελάτος, Βασίλης Μήλιος, Αργύρης Παυλίδης, Μελίνα Κατσακούλη, Κωνσταντίνος Σεραφειµίδης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ροµπέρ Γκεντιγκιάν ΣΕΝΑΡΙΟ: Ροµπέρ Γκεντιγκιάν, Σερζ Βαλέτι 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Αριάν Ασκαρίντ, Ζαν-Πιερ Νταρουσέν, Αναΐς Ντεµουστιέ

ΕΛΑ ΝΑ 
ΠΑΙΞΟΥΜΕ
COME PLAY

Ο ανερχόµενος Άζι Ρόµπερτσον 
(«Ιστορία Γάµου») είναι ο 
Όλιβερ, ένα µοναχικό, λι-

γοµίλητο, αυτιστικό αγόρι που νιώ-
θει διαφορετικό από τους άλλους. 
Ψάχνοντας απεγνωσµένα για έναν 
φίλο, βρίσκει καταφύγιο στο κινη-
τό και στο τάµπλετ του, τα οποία δεν 
αποχωρίζεται ποτέ. Όταν ένα µυστη-
ριώδες πλάσµα, ο Λάρι, θα χρησιµο-
ποιήσει τις συσκευές του Όλιβερ για 
να εισέλθει στον κόσµο µας, οι γονείς 
του Όλιβερ (Τζίλιαν Τζέικοµπς και 
Τζον Γκάλαχερ Τζούνιορ) θα πρέπει 
να παλέψουν για να σώσουν τον γιο 
τους από το τέρας που ζει πίσω από 
την οθόνη.
Για να προετοιµαστεί κατάλληλα για 
τον ρόλο του, ο Ρόµπερτσον πέρασε 
κάποιο καιρό µε παιδιά που έχουν 
αυτισµό σε σχολείο ειδικών αναγκών 
παρατηρώντας τα και κάνοντας ασκή-
σεις για την οµιλία και τις κινήσεις. Ο 
Τσέις δεν άφησε τον Ρόµπερτσον να 
δει τη µαριονέτα-Λάρι µέχρι να γυ-
ρίσουν την πρώτη κοινή σκηνή τους, 
ώστε να µην ξέρει ποια θα ήταν η 
πρώτη αντίδραση του νεαρού ηθοποι-
ού στην κάµερα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζέικοµπ Τσέις 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Άζι Ρόµπερτσον, Τζίλιαν Τζέι-
κοµπς, Τζον Γκάλαχερ Τζούνιορ

Η ΕΛΠΙ∆Α ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
GLORIA MUNDI

ΣΑΝ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ 
ΜΕ ΤΗ ΓΑΤΑ 3
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Τα τελευταία 
γεγονότα (σ.σ.: 
δίκη Χρυσής 
Αυγής) μας 
δημιούργησαν 
μια επιπλέον 
συναισθηματική 
φόρτιση. Δεν 
μπορεί να μην 
επηρεάζεται 
κανείς από αυτά 
τα τρομερά 
πράγματα που 
συμβαίνουν 
γύρω μας. Οι 
βιαιοπραγίες, οι 
ακρότητες και 
οι φασιστικές 
πρακτικές που 
κυριάρχησαν 
τον τελευταίο 
αιώνα, 
δυστυχώς, 
εξακολουθούν 
να κυριαρχούν 
και σήμερα.

Τ
ο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων - 
Λευτέρης Βογιατζής, ένα από τα 
σημαντικότερα και επιδραστικό-
τερα θέατρα της αθηναϊκής σκη-
νής, περνάει στη νέα του εποχή με 

το έργο «Τέφρα και Σκιά» του Χάρολντ Πίντερ 
σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα. Ο σκηνοθέτης 
μάς εξηγεί πώς μια ερωτική ιστορία γίνεται το 
όχημα για ένα πολιτικό έργο.

Το έργο πρωτοανέβηκε από τον Λευτέρη Βο-
γιατζή το 2000 με τον ίδιο και τη Ρένη Πιττακή 
επί σκηνής. Εσείς είχατε σκηνοθετήσει τα ο-
πτικοακουστικά μέρη, τα βίντεο που αποτε-
λούσαν μέρος της παράστασης. Σήμερα βρί-
σκεστε εσείς στην καρέκλα του σκηνοθέτη. 
Πόσο διαφορετική εμπειρία είναι;
Με την παράσταση του Λευτέρη γνώρισα 
και αγάπησα αυτό το σπουδαίο και τόσο ι-
διαίτερο κείμενο του Πίντερ. Φέτος είχα τη 
δυνατότητα να το σκηνοθετήσω, χρησιμο-
ποιώντας την εξαιρετική μετάφραση της 
Τζένης Μαστοράκη, που έγινε για το πρώτο 
ανέβασμα. Και, φυσικά, είναι τελείως δια-
φορετική εμπειρία.

Είκοσι χρόνια μετά, τι νέο ανακαλύψατε στο 
έργο αυτό του Πίντερ;
Το «Τέφρα και Σκιά» είναι από τα τελευταία 
έργα που έγραψε ο Πίντερ. Συμπυκνώνει όλη 
την προβληματική του, συνδυάζοντας στοιχεία 
από τη συγγραφική του πορεία. Ταυτόχρονα 
προτείνει κάτι καινούργιο, με την έννοια ότι 
εδώ ο συγγραφέας πετυχαίνει τη μείξη του ι-
διωτικού και του πολιτικού με τρόπο ιδιοφυή. 
Το έργο ανιχνεύει τη δυνατότητα για καταπί-
εση αλλά και αντίσταση που υπάρχει μέσα μας. 
Είναι μια αρχετυπική ερωτική ιστορία και ταυ-
τόχρονα ένα άνοιγμα στην Ιστορία. Είναι βαθιά 
πολιτικό, χωρίς ποτέ να πολιτικολογεί. Απευ-
θύνεται στο ένστικτο και στο συναίσθημα παρά 

στη λογική. Ζητάει από τον θεατή όχι να κατα-
λάβει και να εξηγήσει, αλλά να αφεθεί στη δύ-
ναμη των εικόνων του και στη γοητεία του ποι-
ητικού του λόγου.

Το «Τέφρα και Σκιά» αναφέρεται –έστω και 
θολά– στη ναζιστική Γερμανία. Υποθέτω πως 
τις ημέρες που περιμέναμε τη δικαστική α-
πόφαση για την εγκληματική οργάνωση της 
Χρυσής Αυγής εσείς κάνατε πρόβες. Σας δη-
μιούργησε κάποια επιπλέον συναισθηματική 
φόρτιση αυτή η συγκυρία;
Ναι, τα τελευταία γεγονότα μάς δημιούργησαν 
μια επιπλέον συναισθηματική φόρτιση. Δεν 
μπορεί να μην επηρεάζεται κανείς από αυτά 
τα τρομερά πράγματα που συμβαίνουν γύρω 
μας. Οι βιαιοπραγίες, οι ακρότητες και οι φασι-
στικές πρακτικές που κυριάρχησαν τον τελευ-
ταίο αιώνα, δυστυχώς, εξακολουθούν να κυρι-
αρχούν και σήμερα. Στο «Τέφρα και Σκιά» όλες 
αυτές οι φασιστικές πρακτικές και ιδεολογίες ει-
σβάλλουν στη ζωή ενός ζευγαριού, του Ντέβλιν 
και της Ρεβέκας, με τρόπο σαρωτικό.

Μιλήστε μας για τους πρωταγωνιστές της πα-
ράστασης, τον Δημήτρη Ήμελλο και τη Μαρία 
Σκουλά. Πώς καταλήξατε στην επιλογή τους;
Με τη Μαρία Σκουλά είχα συνεργαστεί ξανά στο 
παρελθόν και με τον Δημήτρη Ήμελλο υπήρχε η 
επιθυμία συνεργασίας αλλά δεν μας είχε δοθεί 
η ευκαιρία μέχρι τώρα. Είναι και οι δύο οι πρώ-
τες μου επιλογές για τους ρόλους του Ντέβλιν 
και της Ρεβέκας. Στην πράξη φάνηκε ότι μας 
συνδέουν πολλά, υπάρχει ένας κοινός κώδικας 
συνεννόησης, και αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα. 
Έχω την αίσθηση ότι οι επιλογές δικαιώθηκαν.

Τέλος, δεν γίνεται να μη σας ρωτήσω για το 
θέμα των ημερών. Θα ανταποκριθεί το κοινό 
στο κάλεσμα των θεατρικών σκηνών; Και 
πόσο βιώσιμο είναι ένα θέατρο με 30% πλη-
ρότητα;
Πιστεύω και ελπίζω ότι θα ανταποκριθεί θετικά 
στο κάλεσμα. Μπορεί ίσως να καταλάβει κα-
νείς μια ορισμένη δυσπιστία, αλλά νομίζω πως 
τα μέτρα τηρούνται με ευλάβεια απ’ όλους τους 
ανθρώπους του θεάτρου και το κοινό μπορεί 
και πρέπει να αισθάνεται προστατευμένο και α-
σφαλές. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη 
και πρέπει να στηρίξουμε το θέατρο με όλες μας 
τις δυνάμεις, για να το κρατήσουμε ζωντανό. Η 
πολιτεία οφείλει να βοηθήσει με κάθε δυνατό 
τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση.

INFO

Γιώργος Σκεύας

«Πρέπει να στηρίξουμε 
το θέατρο με όλες μας 

τις δυνάμεις»

Σκηνοθεσία: Γιώργος Σκεύας
Μετάφραση: Τζένη Μαστοράκη
Παίζουν: Μαρία Σκουλά, Δημήτρης  Ήμελλος

Θέατρο της Οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής
Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη
Τηλ.: 210 8217877

«Τέφρα και Σκιά» του Χάρολντ Πίντερ
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Ανακαλύπτοντας τους αρχαίους 
(για µικρούς και µεγάλους)

Αριστοτέλης, Περί Ψυχής, πρόλογος: Κωνσταντίνος Ζήτρος, εισαγωγή - 
µετάφραση - σχόλια: Αλεξάνδρα Ντότσικα, εκδ. Ζήτρος

Με το «Περί Ψυχής» του Αριστοτέλη 
η Ψυχολογία γίνεται για πρώτη φορά 
αυτοτελής επιστήµη και αναλύονται οι 
ψυχικές λειτουργίες, σε µεγάλο βαθµό 
από άποψη φυσική και βιολογική –ως 
η αρχή όσων έχουν κίνηση και ζωή–, 
µε στόχο να διερευνηθεί η ουσία της 
ψυχής και όσα συµβαίνουν σε αυτήν, 
και µε την πεποίθηση ότι µια τέτοια 
γνώση συµβάλλει τα µέγιστα στην 
κατανόηση της αλήθειας. Το εξαιρετικά 
δύσκολο αυτό θέµα, που συνεχίζει να 
απασχολεί φιλοσόφους και επιστήµο-
νες µέχρι σήµερα, αναλύεται σε µια 
σειρά προβληµάτων όπως: τι είναι η 
ψυχή, ποια είναι η καταλληλότερη µέ-
θοδος έρευνάς της, ποια είναι η σχέση 
της µε το σώµα, ποιες είναι οι ιδιότητες 
και οι εκδηλώσεις της, αν είναι ενιαία ή 
έχει µέρη, αν υπάρχει ανεξάρτητα από 
το σώµα, πώς λειτουργούν οι πέντε αισθήσεις και ο κοινός λόγος, το ζήτηµα της αλήθειας 
και του ψεύδους, πώς συγκροτεί ο νους τις γενικές έννοιες. Η δρ. Αλεξία Ντότσικα 
ολοκληρώνει και µας παρουσιάζει µε αυτή τη δηµοσίευση µια πολύχρονη και διεξοδική 
έρευνα πάνω στον Αριστοτέλη και ειδικά στο «Περί Ψυχής», την οποία συµπληρώνει 
µε εκτεταµένα σχόλια, ευρετήριο ονοµάτων και εννοιών, καθώς και µε µια εκτενή και 
πλούσια βιβλιογραφία, που ακολουθούν µετά το κείµενο και τη µετάφραση.

Βασίλης Ε. Μόκκας, Η πλατωνική ηθική και η σύγχρονη ηθική 
της αρετής, τόµος Α ,́ εκδ. Παπαζήση

H ζωή είναι γεµάτη δι-
λήµµατα. Είναι επιλογή 
µας να διαλέξουµε την 
κατεύθυνση εκείνη που 
ικανοποιεί την ηθική 
µας διάσταση, για να 
µπορέσουµε να έχουµε 
την αυτοπραγµάτωσή 
µας.
Στον παρόντα τόµο 
διερευνάται η πλατω-
νική ηθική θεωρία µε 
ιδιαίτερη έµφαση στα 
συναφή θέµατα και τη 
σύγχρονη ηθική της 
αρετής, ώστε στον Β΄ 
τόµο να διευκολυνθεί 
η συσχέτιση των δύο 
«οµοειδών» θεωριών. 
Τα θεµελιώδη ηθικά 
ερωτήµατα στα οποία αναζητείται απάντηση είναι:
•  Ποιο πρέπει να είναι το ποιόν του χαρακτήρα του ανθρώπου, τι είδους 

πράξεις κανείς να εκτελεί και µε ποια πραξιολογικά µέτρα; Κατά ποιον 
τρόπο εντέλει οφείλει να ζει;

• Ποιος είναι ο αγαθός άνθρωπος, ο αγαθός ή ευδαίµων βίος;
•  Ποια είναι τα αξιολογικά κριτήρια για να αποφασίσει κάποιος επ’ 

αυτών;
•  Ποιες αρετές του χαρακτήρα πρέπει να ενσαρκώνει ο άνθρωπος, αν 

θέλει να επιτύχει τον σκοπό του, να ζήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον 
βίο του;

•  Είναι λυσιτελέστερος ο βίος του ενάρετου ή του µη ενάρετου ανθρώ-
που; Ζουν ευδαιµονέστερα οι δίκαιοι ή οι άδικοι;

•  ∆εδοµένης της παραδοχής ότι γενικώς η αρετή συνεπάγεται την 
ευδαιµονία, θεωρείται ότι µπορεί η πλατωνική ηθική να ενταχθεί στις 
«καθαρά» ευδαιµονιστικές σχολές;

•  Πώς αντιµετωπίζει ο Πλάτων τον εγωισµό και τον αλτρουισµό στην 
Ηθική του;

•  Ποια είναι η σηµασία της ιδέας του αγαθού και του αγαθού εν γένει; 
Ισχύει η άποψη ότι η γνώση της ιδέας του αγαθού κρίνεται αναγκαία 
για την απόκτηση της αρετής;

Η απάντηση σε αυτά και άλλα βαρύνοντα ηθικά ζητήµατα επιχειρείται µε 
την εµβάθυνση στις εµβληµατικές έννοιες καθαυτές αλλά και στις µεταξύ 
τους σχέσεις. Στο επίκεντρο τίθεται το πρόβληµα που ταλάνιζε και την 
αρχαία ηθική σκέψη, η σχέση της αρετής µε τις άλλες έννοιες, κυρίως µε 
το γενικό αγαθό και την προσωπική ευδαιµονία.

Ανακαλύπτω την αρχαία Ελλάδα, 
εκδ. Ψυχογιός

Ταξίδεψε 2.500 χρόνια πίσω στο παρελ-
θόν για να επισκεφτείς µεγαλοπρεπείς 
µαρµάρινους ναούς και αγορές που 
έσφυζαν από ζωή. Μάθε τα πάντα για 
τις πόλεις, το θέατρο, τους θεούς, τους 
µύθους και τον αθλητισµό της αρχαίας 
Ελλάδας.
Με υπέροχες εικόνες και κινούµενα 
µέρη, το βιβλίο αυτό αφηγείται την 
ιστορία ενός από τους σπουδαιότερους 
πολιτισµούς του κόσµου.
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Βασιλική Μαρκάκη, Ανακαλύπτοντας τους αρχαίους θησαυρούς της 
ελιάς, εκδ. Μίνωας

Οι αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν πολύ την 
ελιά και πάρα πολύ παλιά, από την προϊ-
στορική εποχή, τη χρησιµοποιούσαν στην 
ιατρική, στη µαγειρική, στη θρησκεία και 
σε άλλους τοµείς της καθηµερινότητας. 
Μέχρι σήµερα ειδικοί επιστήµονες, 
βοτανολόγοι, γεωπόνοι και αρχαιολόγοι, 
σπουδάζουν και εργάζονται για να ανα-
καλύψουν τη σηµασία και τις πολλαπλές 
χρήσεις της ελιάς στην αρχαία Ελλάδα.
Μέσα από κείµενα, ζωγραφιές και 
παιχνίδια στο βιβλίο αυτό θα µάθεις πώς 
οι αρχαίοι Έλληνες χρησιµοποιούσαν 
την ελιά στη θρησκεία, στη διατροφή, 
στην ιατρική και αλλού, αλλά και θα 
ανακαλύψεις ότι οι τρόποι χρήσης της ελιάς παραµένουν σε πολλές περιπτώσεις 
ίδιοι ακόµη και σήµερα!

Κώστας Χατζηεµµανουήλ, Πέρσες του Αισχύλου, εικονογράφηση: 
Μαιρηλία Φωτιάδου, εκδ. Ελληνοεκδοτική

∆έκα ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει
από τότε που οι Αθηναίοι νίκησαν 
τους Πέρσες στον Μαραθώνα.
Οι Αθηναίοι δόξασαν το όνοµα των 
Ελλήνων στα πέρατα της γης
και τώρα απολαµβάνουν τα δώρα της 
ειρήνης.
Οι Πέρσες, όµως, δεν µπορούν να 
ξεχάσουν την ταπείνωση
που γνώρισαν στον Μαραθώνα.
Ο βασιλιάς τους, ο Ξέρξης, διψάει για 
εκδίκηση.
Ονειρεύεται να γίνει αυτός αφέντης 
ολόκληρης της γης, Ανατολής και 
∆ύσης.
Και αποφασίζει να εκστρατεύσει εναντίον των Ελλήνων,
για να τους κατακτήσει.

Φίλιππος Μανδηλαράς, Το χρυσόµαλλο δέρας, εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια,  εκδ. Παπαδόπουλος

Πάνω σε πλοίο που το λέγανε «Αργώ»
ως την Κολχίδα φτάνει µε σκοπό:
το δέρας το χρυσόµαλλο απ’ τον Αιήτη να 
κερδίσει.

Όµως γυναίκα γνώρισε εκεί που ’τανε µάγισσα 
σωστή.
Πρώτα τον έσωσε, µα έφερε και την καταστρο-
φή. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Η πασίγνωστη σειρά του Φίλιππου Μανδηλαρά 
µε τους πιο αγαπηµένους µύθους της ελληνι-
κής µυθολογίας σε συντοµευµένη µορφή µε 
µαλακό εξώφυλλο και µοναδική τιµή.
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Σε µια κατσαρόλα µε χοντρό πάτο βάζουµε το λάδι σε µέτρια φωτιά µέχρι 
να ζεσταθεί. Ρίχνουµε µέσα τον κιµά και σοτάρουµε µέχρι να φύγει το κόκ-
κινο χρώµα. Βγάζουµε τον κιµά, τον τοποθετούµε σε ένα πιάτο και το αφή-
νουµε στην άκρη. Στην ίδια κατσαρόλα ρίχνουµε το κρεµµύδι, την πιπεριά και 
το σκόρδο και σοτάρουµε για 7 λεπτά. Προσθέτουµε το τσίλι, τη ρίγανη και το 
κύµινο και σοτάρουµε για άλλο 1 λεπτό. Έπειτα ρίχνουµε µέσα την κολοκύθα, 
τα µαύρα φασόλια, την ντοµάτα, τον ζωµό, αλάτι και πιπέρι.

• Όταν αρχίσουν να βράζουν τα υλικά µας, χαµηλώνουµε τη φωτιά και µαγει-
ρεύουµε για 20-25 λεπτά ή µέχρι να µαλακώσει η κολοκύθα.

• Σερβίρουµε µε όλα τα υλικά της γαρνιτούρας και καθένας διαλέγ ει τον συν-
δυασµό που του αρέσει.

Κολοκύθα 
τσίλι κον κάρνε

Υλικά
•  1/2 κιλό κιµάς µοσχαρίσιος
•  1/4 φλιτζάνι ηλιέλαιο
•  1 µέτριο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο
•  1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκοµµένη
•  3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκοµµένες
•  2 κ.σ. τσίλι σε σκόνη
•  1 κ.σ. ρίγανη
•  1 1/2 κ.γλ. κύµινο σε σκόνη
•  3 φλιτζάνια γλυκιά κολοκύθα κοµµένη σε 

µέτρια κυβάκια
•  1 κονσέρβα µαύρα φασόλια
•  1 κονσέρβα ψιλοκοµµένη ντοµάτα
•  2 φλιτζάνια ζωµός µοσχαριού
•  1 1/4 κ.γλ. αλάτι
•  2 κ.γλ. µαύρο πιπέρι
Για τη γαρνιτούρα:
•  χοντροκοµµένο φρέσκο κόλιαντρο
•  φρέσκο jalapenos ή τσίλι κοµµένα σε 

λεπτές ροδέλες
•  κυβάκια φρέσκο αβοκάντο ή γουακαµόλε
•  Chipotle ξινή κρέµα (ανακατεύουµε 

2 φλιτζάνια ξινή κρέµα ή στραγγιστό 
ελληνικό γιαούρτι, 2 κ.γλ. ψιλοκοµµένο 
τσίλι από κονσέρβα chipotle, 2 κ.γλ. ξύσµα 
λάιµ και 1 κ.σ. φρεσκοστυµµένο χυµό λάιµ)

•  ψιλοκοµµένα φρέσκα κρεµµύδια (µόνο το 
πράσινο µέρος)

•  νάτσος

*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: 6Μερίδες: 6Μερίδες: 6
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριοΧρόνος µαγειρέµατος: 45 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 45 λεπτά
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  ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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Έχεις φετίχ  
με τις τσάντες;

Η 
Miuccia Prada συνηθίζει να λέει: «Οι τσάντες έχουν 
μεγαλύτερη απήχηση από τα ρούχα. Οι τσάντες έχουν 

γίνει κάτι σαν τα γυαλιά ηλίου». Δύσκολο να αμφι-
σβητήσεις την ιέρεια της βιομηχανίας της μόδας, 

αλλά ακόμα κι αν τολμούσες, με μια μικρή ενδοσκό-
πηση στο ίδιο συμπέρασμα θα κατέληγες.

Οι τσάντες δεν χρειάζεται να «ταιριάζουν». Δεν έχουν ώρα –ακόμα 
και σε βραδινή έξοδο μπορείς να πάρεις ένα backpack–, διατη-

ρούν την αξία τους περισσότερο από τα παπούτσια και «γερνούν» 
με περισσότερη χάρη. Οι τσάντες για μια πραγματική fashionista 

είναι ο ορισμός του φετίχ.
Κι αν είσαι μία από εκείνες τις φετιχίστριες που έχουν βαρεθεί τις 
εξωπραγματικά ακριβές τσάντες με τα ευδιάκριτα logos που υπο-
δηλώνουν τουλάχιστον κομπασμό, πρέπει να κάνεις τώρα login 
στο Greek Chic Handmades. Το ελληνικό brand επενδύει στην 

ποιότητα και στα άριστα υλικά και μας παραδίδει καθαρές γραμμές 
και μια ποικιλία σχεδίων και μεγεθών.

Πώς να μην ερωτευτείς την oversized Εστία και τη σικάτη Κυβέλη; 
Λατρεύουμε –σε όλα του τα χρώματα– το clutch Ηρώ από δέρμα 

nubuck, την ultrachic μίνι Κλειώ, την bucket bag Roxanne με μα-
κριά και κοντή δερμάτινη αλυσίδα. Η δερμάτινη αλυσίδα είναι και 
το χαρακτηριστικό που ορίζει την Greek Chic Handmades σε όλες 
της τις δημιουργίες, από τις ζώνες έως τα σανδάλια – τώρα είναι η 
ευκαιρία για αγορά κι ας είναι off-season, αφού θα βρείτε εξαιρε-

τικές τιμές.
Με την ίδια «εμμονή» στη λεπτομέρεια είναι σχεδιασμένα και τα 
βραχιόλια και οι χειροπέδες, όλα δερμάτινα, με περίτεχνα κου-
μπώματα. Στη φετινή κολεξιόν νέα άφιξη είναι οι ζώνες, που ει-
δικά φέτος είναι το απόλυτο αξεσουάρ. Η ζώνη, παρεξηγημένη 

από τους ανυποψίαστους, μπορεί να μεταμορφώσει τελείως ένα 
look. Λεπτές, με αλυσίδα ή με έντονη αγκράφα, θα θέλεις να τις 

πάρεις όλες.
Τα σανδάλια, οι τσάντες και τα αξεσουάρ Greek Chic Handmades 
σχεδιάζονται από την Ελευθερία Τυράκη, κατασκευάζονται στην 

Αθήνα με κορυφαίας ποιότητας ιταλικά δέρματα και ταξιδεύουν σε 
όλο τον κόσμο.

INFO
Website: https://greekchichandmades.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/GreekChicHandmades/
Instagram: https://www.instagram.com/greekchichandmades/

Pinterest: https://www.pinterest.com/greekchic/



Το άρωμα είναι κάτι απαραίτητο για 
τους περισσότερους ανθρώπους. 
Τι θα λέγατε να φτιάχνατε μόνες 
σας το άρωμα που θα σας 

χαρακτηρίζει; Ακολουθούν οι μέθοδοι που 
θα σας οδηγήσουν στη δημιουργία του.

1η μέθοδος
•  Μαζέψτε μερικά υλικά με τις 

αγαπημένες σας μυρωδιές, όπως είναι η 
λεβάντα, το δεντρολίβανο κ.λπ.

•  Κοπανίστε τα σε ένα γουδί χωρίς τα 
φύλλα τους και κατόπιν ρίξτε περίπου 11 
σταγόνες ροδόνερο.

•  Προσθέστε 6 κ.σ. αλκοόλ, κατά 
προτίμηση βότκα.

•  Περάστε το μείγμα από ένα σουρωτήρι 
και βάλτε το σε ένα δοχείο ψεκασμού.

•  Κλείστε τη φιάλη και ανακινήστε καλά.
•  Αφήστε το για μία εβδομάδα, 

ανακινώντας το κάθε δύο μέρες.

2η μέθοδος
•  Κόψτε μερικά μυρωδάτα λουλούδια από 

τον κήπο σας. Σημασία έχει το άρωμα 
του λουλουδιού και όχι η εμφάνισή του, 
π.χ. γιασεμί.

•  Γεμίστε ένα δοχείο με αμυγδαλέλαιο.
•  Καθαρίστε τα λουλούδια από τα κοτσάνια 

τους, ρίξτε τα αμέσως στο δοχείο και 
κλείστε καλά το καπάκι.

•  Ανοίξτε το δοχείο μετά από μερικές 
εβδομάδες και τοποθετήστε το σε ένα 
μπουκάλι αρώματος.

3η μέθοδος
•  Θα χρειαστείτε: 2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο, 

5 σταγόνες δεντρολίβανο, τη φλούδα 
μισού λεμονιού ξυσμένη ή 5 σταγόνες 
αιθέριο έλαιο λεμονιού, τη φλούδα μισού 
πορτοκαλιού ξυσμένη ή 6 σταγόνες 
αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού, μισό κ.γλ. 
μπαχάρι, 8 κ.σ. οινόπνευμα ή βότκα και 
100 ml ροδόνερο.

•  Βάζετε τα υλικά σε ένα μπουκάλι, το 
κλείνετε καλά και το ξεχνάτε για δέκα 
μέρες.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Φτιάξτε μόνες 
σας το δικό σας 

άρωμα
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής - personal 
trainer.
•  Instagram: 

christy_mavridou
•  Facebook Page: 

Christy Mavridou
•  Youtube Channel: 

Christy Mavridou
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Γύµνασε πόδια, ώµους 
και πλάτη µόνο µε ένα κοντάρι

Της Χριστίνας Μαυρίδου

Κάνε ηµικάθισµα 
στηρίζοντας τα 
χέρια τεντωµένα 
στο κοντάρι. 
Πρόσεξε τα 
γόνατα να 
«κοιτάνε» 
µπροστά και να 
είναι πίσω από 
τις µύτες των 
ποδιών σου και 
η λεκάνη να 
είναι προς τα 
πίσω. Γύµνασε 
τετρακέφαλο 
και γλουτούς. 
Εισπνοή στο 
κατέβασµα, 
εκπνοή στο 
ανέβασµα. Κάνε 
15 επαναλήψεις.

Κάνε κάθισµα 
σηκώνοντας τα 
χέρια τεντωµένα 
δίπλα στα αυτιά 
µε ίσια πλάτη. 
Γύµνασε πό-
δια, γλουτούς, 
ώµους και πλά-
τη. Εισπνοή στο 
κατέβασµα και 
εκπνοή στο ανέ-
βασµα. Κάνε 10 
επαναλήψεις.

Φέρε το 
κοντάρι 
πίσω από το 
κεφάλι µε 
λυγισµένους 
τους αγκώνες 
γυµνάζο-
ντας πλάτη. 
Εισπνοή στο 
ανέβασµα και 
εκπνοή στο 
κατέβασµα. 
Κάνε 15 επα-
ναλήψεις.

Λύγισε τα 
γόνατα σχη-
µατίζοντας 
ορθή γωνία. 
Τα γόνατα και 
τα πέλµατα να 
είναι στραµ-
µένα προς τα 
έξω. Εισπνοή 
στο κάθισµα, 
εκπνοή στο 
ανέβασµα. 
Γύµνασε προ-
σαγωγούς. 
Κάνε 10-15 
επαναλήψεις.
Στο κατέβα-
σµα σήκωσε 
τα πέλµατα 
στις µύτες 
γυµνάζοντας 
και γάµπες.



ΤΟ ΝΈΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 
ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ. 
Ένα βιβλίο που αποδίδει τον δυναμικό, σύνθετο  
και απρόβλεπτο χαρακτήρα της πανδημίας.

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

Βρείτε μας και στα
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