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TV 
Κερδίζει έδαφος 
η ενηµέρωση 
ενόψει εκλογών

Μάτι 
Μήνυµα αισιοδοξίας 
έστειλε 
ο Μαραθώνιος
σελ. 11

H FREE SUNDAY προσφέρει

σε 2 παραστάσεις των 
Αθηναϊκών Θεάτρων

H  ΚΟΥ Ζ Ι Ν ΑH  ΚΟΥ Ζ Ι Ν Α
Arnold Wesker

H  ΚΟΥ Ζ Ι Ν ΑH  ΚΟΥ Ζ Ι Ν Α
The kitchen

Περισσότερες πληροφορίες: σελ. 33

σελ. 7

Ελένη Θεοχάρους, 
ανεξάρτητη ευρωβουλευτής 
«Ο πατριωτισµός 
δεν είναι εθνικισµός»

αφιέρωµα 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΠΛΟΦΑ
ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, «ΠΑΡΟΧΕΣ»

Η ΕΝΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΗ
ΤΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

 
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΡΙΧΝΕΙ 1-2 ∆ΙΣ. 

ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΤΟΥΝ 
ΜΕΤΡΑ 50 ∆ΙΣ.

(σελ. 4, 5)

Π. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ
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FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΤΙΝΑ 
dmatina@freesunday.gr 

210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΒΙΚΥ 

vickyth@freesunday.gr 
210-6754430

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

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
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BlueHDI 100
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

• 70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα&
Skoda: ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα››  Ford Ka+ ››  Seat Ateca  ››   Porsche 718 Boxster ››   Volvo V40 Cross Country T3 Auto

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 

AUTO
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ανοιχτά 
ελληνικά σύνορα µε κλειστά ευρωπαϊκά 
ταµεία για τους πρόσφυγες
04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μοιράζει 1 
έως 2 δισ. για να ξεχαστούν µέτρα 50 δισ.
05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
«Η “νέα” εθνολαϊκιστική κυβέρνηση των 
Τσίπρα-Καµµένου συνεχίζει την παράδοση 
των προεκλογικών ρουσφετολογικών 
προσλήψεων»
06 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η Κατερίνα στην όχθη του 
Ρουβίκωνα
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 
«Ο πατριωτισµός δεν είναι εθνικισµός»
08-09 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ευρωπαϊκή 
Ένωση: Η εβδοµάδα των αποχαιρετισµών
10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το ζήτηµα της ιθαγένειας
11 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μαραθώνιος µέσα από 
τη στάχτη
12-13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ψήφος εµπιστοσύνης 
των τηλεθεατών στα κεντρικά δελτία 
ειδήσεων
13 // TWITTER O καλός και ο κακός 
δρόµος για την αλλαγή του κόσµου
14 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Περί 

SPORTS

29 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

FREE TIME

31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
32 // INTERVIEW ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ «Με 
συναρπάζει η ιστορία της Αθήνας»
34-35 // ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ 
«Το θέατρο για παιδιά και εφήβους είναι η πιο 
δύσκολη υπόθεση»
36 // COOK FILES Vegan σούπα χαρίρα από το 
Μαρόκο µε gremolata µαϊντανό
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

εσωτερικής ασφάλειας
15 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Η δηµοκρατία της 
πολεοδοµηµένης γης
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το ΕΚΠΑ και η Ελληνική 
Επανάσταση
17 // ΠΑΙ∆Ι Πολυαισθητηριακές τεχνικές για τη 
διδασκαλία των Μαθηµατικών

αφιέρωµα 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ
σελ. 18-27
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πολιτική

Αντιµέτωπη µε το ενδεχόµενο να είναι η µοναδική 
ανεµπόδιστη πύλη εισόδου µεταναστών στην 
Ευρώπη και να πρέπει να τους συντηρεί εξ ιδίων 
πόρων βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς τον Μάρτιο 
του 2019 ολοκληρώνεται το τρέχον πρόγραµµα ε-

πιχορήγησης των χωρών-µελών της Ε.Ε. που έχουν πληγεί από 
την προσφυγική κρίση, ενώ Ιταλία και Βουλγαρία κλείνουν τα 
σύνορά τους στη µετανάστευση.

Ήδη ο επίτροπος για την ανθρωπιστική βοήθεια Χρήστος 
Στυλιανίδης προανήγγειλε αλλαγές στον τρόπο χρηµατοδότη-
σης των χωρών-µελών για την αντιµετώπιση των προσφυγικών 
και µεταναστευτικών ροών, καθώς, όπως είπε, «αν συνεχίσουµε 
µε τα σηµερινά εργαλεία, οι ροές δεν θα σταµατήσουν».

Ο Κύπριος επίτροπος κατέστησε σαφές ότι όταν στις 31 
Μαρτίου λήξει το τρέχον πρόγραµµα, από το οποίο η Ελλάδα 
πήρε 820 εκατ. ευρώ, τα κονδύλια θα διοχετεύονται πλέον από 
τους µηχανισµούς της Ε.Ε. και θα εξαρτώνται από την κατά-
σταση που θα επικρατεί στη χώρα, αλλά και από τις προσφυ-
γικές ροές.

Οι καταγγελίες για κακοδιαχείριση
Όµως αυτή τη στιγµή η Ελλάδα δείχνει εξαιρετικά αµήχανη στα 
ζητήµατα της αντιµετώπισης των προσφυγικών ροών, επιβεβαι-
ώνοντας ουσιαστικά την αναφορά του κ. Στυλιανίδη, σύµφωνα 
µε την οποία τα σηµερινά εργαλεία δίνουν κίνητρα για την ε-
πιλογή συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων να επιδιώξουν να 
µπουν στην Ευρώπη µέσω Ελλάδας.

Συγχρόνως η κυβέρνηση αντιδρά ελάχιστα πειστικά στις 
καταγγελίες για κακοδιαχείριση των κονδυλίων στην Ελλάδα 
τις οποίες ερευνά ο OLAF, o ευρωπαϊκός µηχανισµός για την 
καταπολέµηση της διαφθοράς.

Η τελευταία τέτοια αντίδραση ήταν η εντολή που έδωσε η 
Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκλη-
µατικές ∆ραστηριότητες στο Σ∆ΟΕ να διερευνήσει παρατυπίες 
στη διαχείριση των κονδυλίων που είχαν πάρει 11 µη κυβερνη-
τικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο.

Ο έλεγχος δεν βρήκε ευρωπαϊκά κονδύλια και κατέληξε στη 
διαπίστωση ότι δεν υπήρξαν σοβαρές παρατυπίες, αλλά είχαν 

γίνει φορολογικές παραβάσεις, καθώς σε ορισµένες περιπτώ-
σεις δωρεών δεν είχε πληρωθεί ο αναλογών φόρος.

Πρόκειται για ένα ποσό της τάξης του 0,5% που κάθε ΜΚΟ 
πρέπει να καταβάλλει για τις δωρεές που δέχεται µετά τα πρώτα 
1.000 ευρώ κάθε χρόνο.

Τέτοιες έρευνες περισσότερο δίνουν την εντύπωση ότι απο-
τελούν προφάσεις και προσχήµατα παρά ουσιαστικές έρευνες 
που µπορούν να συµβάλουν στον εντοπισµό των πηγών της δι-
αφθοράς, καθώς προσπαθούν να βγάλουν από το κάδρο την ελ-
ληνική πολιτική εξουσία και τη δηµόσια διοίκηση.

Έβρος: ∆ιέλευση χωρίς εµπόδια
Τις ευρωπαϊκές επιφυλάξεις για τον τρόπο διαχείρισης της ει-
σόδου προσφύγων και µεταναστών στην Ελλάδα ενισχύει και 
η αδυναµία ή και απροθυµία φύλαξης των περασµάτων του 
Έβρου, η οποία κατέστη εµφανής όταν εκατοντάδες µετανάστες 
κατασκήνωσαν έξω από το Αστυνοµικό Τµήµα Λευκού Πύρ-
γου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απαιτώντας να καταγραφούν 
στα επίσηµα αρχεία του ελληνικού κράτους. Είχαν καταφέρει 
να µπουν στη χώρα απαρατήρητοι από υποτίθεται εξαιρετικά 
φυλασσόµενη περιοχή και εξίσου απαρατήρητοι να διασχίσουν 
περίπου 400 χιλιόµετρα σε αυτοκινητόδροµο µε διόδια.

Οι αστυνοµικοί αντέδρασαν εξαιρετικά αµήχανα, διότι δεν 
είχαν συγκεκριµένες εντολές για το τι να κάνουν. Έτσι, προτί-
µησαν να καθησυχάσουν το αίσθηµα ασφάλειας στο κέντρο της 
πόλης, µετακινώντας τους σε δοµές στην περιφέρεια της πόλης.

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της αστυνοµίας, οι συλ-
λήψεις µετά το πέρασµα του Έβρου το πρώτο εξάµηνο του 2018 
σχεδόν πενταπλασιάστηκαν (500%) σε σχέση µε την αντί-
στοιχη περίοδο του 2017, ενώ στο σύνολο της χώρας αυξήθη-
καν κατά 60% (από τις 24.000 στις 42.000).

Όµως οι συλλήψεις διακινητών αυξήθηκαν µόλις κατά 29% 
και συγκεκριµένα, από 589 το πρώτο εξάµηνο του 2017, έφτα-
σαν τις 765 το πρώτο εξάµηνο του 2018.

Η αύξηση των παράνοµων εισόδων στη χώρα από τον Έβρο 
αντανακλάται και στη δραµατική αύξηση των θανατηφόρων 
τροχαίων ατυχηµάτων στην Εγνατία Οδό, την οποία επιλέ-
γουν οι διακινητές, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά θα έπρεπε 

να είναι πιο εύκολα ελέγξιµη. Τα ατυχήµατα οφείλονται κατά 
κύριο λόγο στην υπερβολική ταχύτητα που αναπτύσσουν άπει-
ροι, ανήλικοι οδηγοί σε παλαιά και ασυντήρητα οχήµατα, τα 
οποία µεταφέρουν διπλάσιο και τριπλάσιο αριθµό µεταναστών 
από τη χωρητικότητα του αυτοκινήτου σε επιβάτες.

Τις επιφυλάξεις ενισχύει και η ελληνική άρνηση να χρη-
σιµοποιηθούν για τον έλεγχο των συνόρων µε την ΠΓ∆Μ ευ-
ρωπαϊκές αστυνοµικές δυνάµεις, τις οποίες έχουν δεχτεί στην 
άλλη πλευρά των συνόρων.

Βουλγαρία και Ιταλία κλείνουν τα σύνορα
Η επιλογή της Ελλάδας ως διόδου διέλευσης προς την Ευρώπη 
απειλεί να καταστεί µονόδροµος για τους διακινητές, καθώς ο 
κυβερνητικός συνασπισµός στη Βουλγαρία δείχνει αποφασι-
σµένος να µη συνυπογράψει η χώρα το σύµφωνο του ΟΗΕ για 
την ασφαλή µετανάστευση, το οποίο θα επικυρωθεί στο Μαρα-
κές του Μαρόκου τον ∆εκέµβριο.

Η απόφαση είναι παραχώρηση του πρωθυπουργού Μπόικο 
Μπορίσοφ στον µικρότερο κυβερνητικό εταίρο, τους Ενωµέ-
νους Πατριώτες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το σύµφωνο «βλά-
πτει τα εθνικά συµφέροντα της χώρας».

Η θέση της Ελλάδας ως µοναδικού διαύλου καθίσταται προ-
φανής, καθώς το κλείσιµο των συνόρων της Βουλγαρίας, σε συν-
δυασµό µε την ίδια πολιτική που εφαρµόζει η κυβέρνηση της Ι-
ταλίας, µειώνει δραµατικά τις επιλογές των διακινητών.

Έµπειροι ναυτικοί που γνωρίζουν τις συνθήκες στη Μεσό-
γειο επισηµαίνουν ότι η Γαύδος δεν απέχει από τη Λιβύη πολύ 
περισσότερο απ’ όσο απέχει η Λαµπεντούζα, το ιταλικό νησί 
που έγινε η πύλη εισόδου προσφύγων και µεταναστών από την 
Αφρική.

Άλλωστε προφανώς και γι’ αυτόν τον λόγο ο πρωθυπουρ-
γός εκλήθη στη σύνοδο για τη Λιβύη στο Παλέρµο στη Σικελία 
της Ιταλίας, στην οποία όµως δεν έδειξε να έχει ενεργό συµµε-
τοχή και να ανησυχεί για το ενδεχόµενο η Ελλάδα να αποτελέ-
σει προορισµό. Περιορίστηκε στο να θέσει στον Ρώσο πρωθυ-
πουργό την ανησυχία του για την ανάµειξη τρίτων χωρών στη 
Λιβύη, υπονοώντας την Τουρκία, ο υπουργός Άµυνας της ο-
ποίας µία ηµέρα νωρίτερα είχε µεταβεί στην Τρίπολη για να ε-
νηµερώσει τη λιβυκή κυβέρνηση ότι η Τουρκία δεν αναγνωρί-
ζει υφαλοκρηπίδα στα νησιά, άρα και στην Κρήτη.

Στο τελικό ανακοινωθέν της συνόδου του Παλέρµο αναφέ-
ρεται ότι «οι συµµετέχοντες τόνισαν την ανάγκη του συντονι-
σµού των περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για να αντι-
µετωπιστεί η κοινή πρόκληση της µετανάστευσης και η µάχη 
κατά της διακίνησης ανθρώπων, µε πλήρη σεβασµό της εθνι-
κής κυριαρχίας και του διεθνούς νόµου για τα ανθρώπινα δι-
καιώµατα».

Μέχρι στιγµής βήµατα στην ένταξη σε αυτή τη διεθνή συ-
νεργασία δεν προκύπτει ότι έχουν γίνει από την ελληνική 
πλευρά.

Περισσότερη FRONTEX, αλλά από το 2020
H ευρωπαϊκή απάντηση σε όλα αυτά είναι η µείωση του εθνι-
κού ρόλου στην ασφάλεια των συνόρων.

Σύµφωνα µε έγγραφο που κατά το ΒΗΜΑ της προηγούµε-
νης Κυριακής έχει σταλεί στις ελληνικές αρχές, η FRONTEX 
σχεδιάζει ήδη τη µετεξέλιξή της σε µια ευρωπαϊκή δύναµη που 
θα έχει τον κύριο ρόλο επιχειρήσεων στα εξωτερικά σύνορα, µε 
αυξηµένες αρµοδιότητες που υπερισχύουν των εθνικών αρχών 
ασφαλείας.

Η δύναµη θα αποτελείται από 10.000 άνδρες, 233 εκ των ο-
ποίων θα είναι της ΕΛ.ΑΣ., ενώ σήµερα έχει 1.500 και πριν από 
τον πόλεµο στη Συρία µόλις 300, και θα επιβάλλει αποφάσεις 
στις ελληνικές αρχές ασφαλείας, αφήνοντας τον συµπληρωµα-
τικό-εποπτικό ρόλο που είχε µέχρι σήµερα.

Η ανάπτυξη αυτής της δύναµης όµως θα γίνει το 2020. Αυτό 
σηµαίνει ότι για την Ελλάδα δηµιουργείται ένα κενό διάρκειας 
τουλάχιστον εννέα µηνών. Από τότε που τελειώνει το τρέχον 
πρόγραµµα επιχορήγησης των χωρών που έχουν πληγεί από 
την προσφυγική κρίση µέχρι την έναρξη της νέας FRONTEX.

Χωρίς φύλαξη συνόρων, αλλά και χωρίς κονδύλια.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Περιπολικά της ουγγρικής αστυνοµίας στη Γευγελή, όπου προσπαθούν να αποτρέψουν τις διελεύσεις παράνοµων µεταναστών από την Ελλάδα.
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ανάλυση

Α υτό που προσπαθεί να κάνει το Μαξίμου είναι να 
οργανώσει την προεκλογική μοιρασιά 1 έως 2 δισ., 
με τη μορφή ζεστού χρήματος, ελπίζοντας ότι με 
τον τρόπο αυτόν θα ξεχαστούν, ως έναν βαθμό, 
μέτρα και επιβαρύνσεις άνω των 50 δισ. ευρώ της 

τετραετίας 2015-2018.
Πρόκειται για έναν τολμηρό ελιγμό με ελάχιστες πιθανότητες 

επιτυχίας. Δύο είναι τα βασικά προβλήματα του κ. Τσίπρα και των 
συνεργατών του.

Πρώτον, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση είναι εξαιρε-
τικά δύσκολη και θα παραμείνει για τους περισσότερους συμπολί-
τες μας. Η επιλεκτική διανομή ζεστού χρήματος σε κοινωνικά και 
επαγγελματικά στρώματα που ενδιαφέρουν την κυβέρνηση μπο-
ρεί να προκαλέσει την αρνητική αντίδραση αυτών που πληρώνουν 
τον λογαριασμό και εκείνων οι οποίοι δεν ανακουφίζονται στην 
παρούσα φάση.

Δεύτερον και κυριότερο, η αξιοπιστία του πρωθυπουργού κ. 
Τσίπρα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Το 2015 έκανε πολιτικές 
κινήσεις με δημοτικότητα της τάξης του 60%-65%, σήμερα η δη-
μοτικότητά του κινείται γύρω στο 25% και είναι πολύ κατώτερη 
της δημοτικότητας Μητσοτάκη και άλλων πολιτικών αρχηγών.

Η πτώση της δημοτικότητας οφείλεται κυρίως στη διάψευση 
των προσδοκιών που είχε δημιουργήσει για τέλος λιτότητας και 
μνημονίου και σε νέα μέτρα και επιβαρύνσεις που σε διάστημα τε-
τραετίας ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ.

Με τόσο χαμηλή δημοτικότητα, τόσο μεγάλη έλλειψη αξιοπι-
στίας και τόσο προφανή πολιτική μπλόφα –πάρτε 1-2 δισ. ευρώ 
για να ξεχάσετε τα 50 δισ.–, οι πιθανότητες επιτυχίας του εγ-
χειρήματος είναι ελάχιστες.

Ανύπαρκτη παροχή
Μετά την οριστικοποίηση της σχετικής απόφασης στο 
Euroworking Group για ματαίωση της μείωσης των 
παλιών συντάξεων η κυβέρνηση προσπαθεί να εκ-
μεταλλευτεί πολιτικά την ακύρωση ενός μέτρου που 
είχε ψηφίσει δύο φορές στη Βουλή και είχε καταγ-
γελθεί ως αντιλαϊκό και υπερβολικής σκληρότητας 
από τη ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε όλη την ευρω-
παϊκή επιρροή του για τη ματαίωση του μέτρου και δι-
καιώθηκε από τις εξελίξεις.

Αυτό που παρουσιάζει σαν «παροχή» ο κ. Τσίπρας 
είναι ουσιαστικά ο περιορισμός της προγραμματισμέ-
νης μείωσης των συντάξεων. Μειώθηκαν οι νέες συντάξεις, 
αυτές που αποδίδονται από το καλοκαίρι του 2016. Μειώθη-
καν δραστικά οι περισσότερες επικουρικές συντάξεις. Μειώθη-
καν τα εφάπαξ. Περιορίστηκε το ΕΚΑΣ στο συμβολικό ποσό των 
15 ευρώ τον μήνα.

Όλα αυτά τα διαγράφει η κυβερνητική προπαγάνδα, ενώ πα-
ρουσιάζει τη ματαίωση μιας προγραμματισμένης από τον ίδιο τον 
κ. Τσίπρα μείωσης που αφορά τις παλιές συντάξεις σαν… παροχή.

Μεγάλα προβλήματα
Με το πέρασμα του χρόνου και την παράταση της εφαρμογής 
σκληρών μέτρων επιδεινώθηκε η οικονομική και κοινωνική κατά-
σταση εκατομμυρίων Ελλήνων.

Πάρα πολλοί υποφέρουν από την υπερφορολόγηση του εισο-
δήματος και τις ακίνητης περιουσίας τους, η αξία της οποίας έχει 
πέσει 40% έως 45% κατά μέσο όρο σε σχέση με τα προ κρίσης ε-
πίπεδα.

Τραγική είναι η κατάσταση όσων έχουν σημαντικές οφειλές 
στο Δημόσιο ή κόκκινα δάνεια. Η κυβέρνηση έκανε πολύ πιο αυ-
στηρή τη μεταχείρισή τους, ενώ οι πολυδιαφημισμένες ρυθμίσεις 
και διευκολύνσεις αφορούν ελάχιστους.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή τη φάση είναι η κοινωνικά 
σκληρή διαχείριση των κόκκινων δανείων, με τους δανειολήπτες 
να χάνουν τα ακίνητά τους σε εξευτελιστικές τιμές και να μένουν 
φορτωμένοι με το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής τους.

Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κατάφερε να συνδυά-
σει ένα ιδιωτικό χρέος που ανέρχεται σε εκατοντάδες δισ. ευρώ με 

ΜΟΙΡΆΖΕΙ 1 ΕΩΣ 2 ΔΙΣ. 
ΓΙΆ ΝΆ ΞΕΧΆΣΤΟΎΝ 

ΜΕΤΡΆ 50 ΔΙΣ.

  ΤΟΎ ΕΎΡΩΒΟΎΛΕΎΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΎ ΚΎΡΤΣΟΎ

Τολμηρό πολιτικό 
στοίχημα του κ. Τσίπρα 
με ελάχιστες πιθανότητες 
επιτυχίας.

Οι συνταξιούχοι δεν είδαν 
παροχές αλλά μειώσεις μικρότερες 
από τις προγραμματισμένες.

Η μεταχείριση όσων οφείλουν σε 
Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και 
τράπεζες έγινε πολύ σκληρότερη.

την αδυναμία του τραπεζικού συστήματος –λόγω των συνεπειών 
της κρίσης του 2015– να χρηματοδοτήσει τον ιδιωτικό τομέα της 
οικονομίας και να συμβάλει στη διαχείριση του τεράστιου ιδιωτι-
κού χρέους με λογικούς όρους.

Επιδείνωση παρατηρείται και στον τομέα της απασχόλησης, 
όπου η ανεργία υποχώρησε στο 19% του οικονομικά ενεργού πλη-
θυσμού με τη μέθοδο του σπασίματος του οκταώρου σε δύο τε-
τράωρα.

Πενήντα πέντε τοις εκατό των νέων θέσεων εργασίας είναι με-
ρικής απασχόλησης, με αποτέλεσμα να έχει ανέβει ήδη το ποσο-
στό των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε θέσεις μερικής απα-
σχόλησης στο 30% του συνόλου.

Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται ταχύτατα η λεγόμενη γενιά 
των 360 ευρώ, ενώ οι διεθνείς στατιστικές καταγράφουν αύξηση 
του ποσοστού των Ελλήνων εργαζομένων που έχουν πέσει στην 
παγίδα της φτώχειας.

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις έχουν οδηγήσει στο οικονο-
μικό και στο κοινωνικό περιθώριο πάρα πολλούς με διάφορους 
τρόπους. Η υπερφορολόγηση των τροφίμων τα έχει κάνει ακρι-
βότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά το γεγονός ότι το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ των Ελλήνων είναι κάτω από το 70% του κοινοτι-
κού μέσου όρου.

Η υπερφορολόγηση των καυσίμων, που τα έχει κάνει ακριβό-
τερα, και η δραστική μείωση του επιδόματος θέρμανσης είναι ένα 
άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μη έχοντες εξαιτίας των 
κυβερνητικών επιλογών.

Η επίτευξη του υπερπλεονάσματος το οποίο χρηματοδοτεί 
τους προεκλογικούς ελιγμούς του κ. Τσίπρα στηρίζεται και στη 

συστηματική συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας. Ο κρατικός 
προϋπολογισμός του 2019 προβλέπει τη μείωση των δαπα-
νών για την παιδεία, την υγεία, ακόμη και για την προστα-
σία των ανέργων, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ.

Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι να μειώνει συνε-
χώς το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, να οργανώ-
νει τη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας και να καθυ-
στερεί την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
Δημοσίου, προκειμένου να βρει το χρήμα με το οποίο 
θα απευθυνθεί προεκλογικά σε επιλεγμένες επαγγελμα-
τικές και κοινωνικές κατηγορίες.

Περιορισμένες δυνατότητες
Παρά τη συστηματική προβολή των κυβερνητικών πρωτο-

βουλιών, η ανάλυση των περισσότερων μέτρων δεν εντυπω-
σιάζει.

Στις συντάξεις δεν έχουμε παροχές αλλά περιορισμό των 
προγραμματισμένων μειώσεων.

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων, έχουμε συμ-
βολικές κινήσεις μετά από μεγάλες αυξήσεις στη φορολογία και 
την αύξηση του ποσοστού προείσπραξης του φόρου στο 100%.

Σε ό,τι αφορά την υποτιθέμενη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10%, 
δεν έχουμε μια σημαντική πρωτοβουλία ανάλογη της πρότασης 
Μητσοτάκη για μείωση 30% που θα έφερνε οικονομικά και κοι-
νωνικά αποτελέσματα, αλλά μια προσπάθεια απαξίωσης ενός από 
τα βασικά μέτρα που προτείνει η ΝΔ.

Ανάλογη είναι η προσέγγιση στη σωστή μείωση των κρατή-
σεων των ελεύθερων επαγγελματιών με βάση την πρόταση της 
ΝΔ. Μόνο που η κυβέρνηση εξάντλησε την τετραετία υπερφο-
ρολογώντας τους και αυξάνοντας τις ασφαλιστικές κρατήσεις με 
τρόπο που έστειλε πάρα πολλούς στην παραοικονομία.

Τέλος, η αναδρομική επιστροφή μειώσεων σε μισθούς του 
Δημοσίου είναι μια γνωστή ελληνική πληγή. Οφείλεται στην 
προβληματική νομοθεσία, στον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύ-
νης και καταλήγει να προστατεύει, ως έναν βαθμό, από τη λιτό-
τητα τους δημόσιους υπαλλήλους, αφήνοντας το βάρος της κρί-
σης πάνω στους ανέργους και στους εργαζόμενους του ιδιωτικού 
τομέα. Τα αναδρομικά είναι βέβαια υποχρέωση της κυβέρνησης, 
από τη στιγμή που υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις και τα συγκε-
κριμένα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα-μνημόνιο αλλά έχουν 
δοκιμαστεί και από προηγούμενες κυβερνήσεις χωρίς σημαντικό 
εκλογικό αποτέλεσμα.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Οι δημόσιοι υπάλληλοι σε 
όλες τις κατηγορίες έχουν 
ξεπεράσει τους 700.000. 
Παρά τις υποσχέσεις της 
κυβέρνησης, δεν έχει υπάρξει 
ούτε η σωστή αξιολόγησή 
τους, ώστε να ξέρουμε ποιος 
είναι κατάλληλος για ποια 
δουλειά, ούτε το σύστημα 
κινητικότητας αποδίδει.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Παναγιώτης Καρκατσούλης, εμπειρογνώμων Δημόσιας Διοίκησης, 
στέλεχος του ΚΙΝΑΛ

«Θεωρώ ότι θέσεις-καβάτζα 
δεν υπάρχουν»

Δ
ιευκρινίσεις σχετικά με το status 
των κληρικών στο ελληνικό 
Δημόσιο, αλλά και σχετικά με 
τις εξαγγελίες του πρωθυ-
πουργού για διορισμούς, αν 
τελεσφορήσει η συμφωνία 
πολιτείας-Εκκλησίας, δίνει ο 
Παναγιώτης Καρκατσούλης, 

στέλεχος του ΚΙΝΑΛ και εμπειρογνώμων Δημόσιας 
Διοίκησης, αποδομώντας κάποιους «μύθους» που 
καλλιεργεί η κυβέρνηση.

Με αφορμή το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ του 
πρωθυπουργού και του αρχιεπισκόπου Αθηνών, 
θα ήθελα κατ’ αρχάς να μου πείτε σχετικά με το 
καθεστώς που διέπει τις σχέσεις των κληρικών 
με το κράτος.
To καθεστώς είναι περίπλοκο, παρωχημένο και υ-
πόκειται σε ερμηνείες. Αυτές διαμορφώνονται, με 
τη σειρά τους, από τον βαθμό της έντασης που υ-
πάρχει στις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους. Μια 
παλιότερη, από τη δεκαετία του ’50, ρύθμιση προ-
βλέπει την ύπαρξη μιας, παράλληλης προς την κρα-
τική, εκκλησιαστικής πυραμίδας. Η σχέση των κλη-
ρικών με την κρατική πυραμίδα βρίσκεται ιδίως 
στο ότι αυτοί μισθοδοτούνται από το κράτος. Φέρε-
ται ότι αυτή την υποχρέωση έχει αναλάβει το κρά-
τος σε ανταλλαγή της περιουσίας της Εκκλησίας η 
οποία περιήλθε σε αυτό. Το θέμα της περιουσίας 
είναι ακανθώδες, εθνικά και πολιτικά ευαίσθητο 
και απαιτεί ουσιαστικές συναινέσεις και κλίμα ε-
μπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών. Στην περί-
οδο των μνημονίων υπήρξαν κάποιες διευθετήσεις 
και με βάση αυτές οι κληρικοί αντιμετωπίζονται ως 
δημόσιοι υπάλληλοι, πληρώνονται από την Ενιαία 
Αρχή Πληρωμής και οι προσλήψεις τους ελέγχο-
νται με βάση τους περιορισμούς που ισχύουν (1:5, 
1:3 κ.ο.κ.). Επίσης, η Εκκλησία, ως νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου που είναι, συγκαταλέγεται στους 
φορείς γενικής κυβέρνησης.

Όταν ο πρωθυπουργός λέει ότι με την αλλαγή 
στον τρόπο μισθοδοσίας των κληρικών θα «α-
νοίξουν» περίπου 10.000 θέσεις στο Δημόσιο, 
έχει δίκιο ή άδικο;
Ο πρωθυπουργός θεωρεί τους ιερείς δημοσίους 
υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις οι ο-
ποίες θα «αποδεσμευτούν» (σύμφωνα με τη δική 
του ορολογία) και θα προσληφθούν σε αυτές άλλοι 
10.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Η Εκκλησία, που δεν 
τους θεωρεί δημοσίους υπαλλήλους, καλύπτεται 
από τη συμφωνία με την οποία θα μεταβιβάζεται 
μια επιχορήγηση από το υπουργείο Οικονομικών 
σε αυτήν, έως ότου αξιοποιηθεί η περιουσία της, 
ώστε να μισθοδοτεί η ίδια τους ιερείς της. Θεωρώ 
ότι θέσεις-καβάτζα δεν υπάρχουν. Εάν γίνουν προ-
σλήψεις, θα είναι νέες προσλήψεις και όχι νέες σε 
παλιές θέσεις. Άρα θα υπάρξει νέα δημοσιονομική 
επιβάρυνση που θα προστεθεί στην επιχορήγηση 
των κληρικών.

Από κει και πέρα, διά στόματος πρωθυπουργού 
και άλλων στελεχών της κυβέρνησης έχει ανοί-
ξει μια συζήτηση περί διορισμών. Το σχόλιό σας;
Η «νέα» εθνολαϊκιστική κυβέρνηση των Τσίπρα-
Καμμένου συνεχίζει την παράδοση των ρουσφε-
τολογικών προσλήψεων λίγο πριν από τις εκλογές. 
Μάλιστα, η έντασή τους είναι αντιστρόφως ανάλογη 
των δυσκολιών επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο Έλ-
ληνας φορολογούμενος, μισθωτός και ελεύθερος 

επαγγελματίας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι σε όλες τις 
κατηγορίες έχουν ξεπεράσει τους 700.000. Παρά τις 
υποσχέσεις της κυβέρνησης, δεν έχει υπάρξει ούτε 
η σωστή αξιολόγησή τους, ώστε να ξέρουμε ποιος 
είναι κατάλληλος για ποια δουλειά, ούτε το σύστημα 
κινητικότητας αποδίδει, ώστε να τοποθετούνται οι 
κατάλληλοι άνθρωποι στη σωστή θέση.

Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια το Δημόσιο 
έχει σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινο δυνα-
μικό. Δεν πρέπει αυτές να καλυφθούν με κά-
ποιον τρόπο;
Για να είμαστε σίγουροι πού υπάρχουν κενά, πρέ-
πει να υπάρξει μια αντικειμενική καταγραφή των 
αναγκών και, στη συνέχεια, περιγράμματα των θέ-
σεων που θα καλυφθούν από ανθρώπους με α-
ντίστοιχα προσόντα και δεξιότητες. Σήμερα μόνο 
11% των προσλαμβανόμενων στο Δημόσιο έχει τε-
λειώσει πανεπιστήμιο. Η κυβέρνηση προσλαμβά-
νει ανθρώπους με χαμηλά προσόντα, στους οποί-
ους πουλάει εκδούλευση και αλληλεγγύη, με στόχο 
να τους κρατά ομήρους ενόψει των εκλογών. Αυτοί 
που προσλαμβάνονται ελάχιστη σχέση έχουν με τις 
ανάγκες και τα κενά.

Η κυβέρνηση κατηγορεί τον πρόεδρο της ΝΔ ότι 
σκοπεύει να επαναφέρει την αναλογία ένας διο-

ρισμός ανά πέντε αποχωρήσεις. Ποια αναλογία 
ισχύει –αν ισχύει– σήμερα;
Σήμερα ισχύει το 3:1, δηλαδή για κάθε τρεις που α-
ποχωρούν πρέπει να προσλαμβάνεται ένας. Από το 
2019 και μετά η αναλογία θα γίνει 1:1. Πρόκειται για 
μία συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων και των 
δανειστών η οποία ποτέ δεν τηρήθηκε απολύτως. 
Μάλιστα, υπήρχαν και περίοδοι, όπως το 2017, που 
η σχέση αντεστράφη πλήρως και οι προσλήψεις 
ήταν περισσότερες από τις αποχωρήσεις. Ο σκο-
πός του μέτρου ήταν να επιβάλει μια συγκράτηση 
στις προσλήψεις. Σήμερα, τόσο ο υπαλληλικός πλη-
θυσμός όσο και η μισθολογική δαπάνη κινούνται 
κάτω από τον μέσο όρο των λοιπών ευρωπαϊκών 
κρατών. Το μεγάλο πρόβλημα της δημόσιας διοίκη-
σης εξακολουθεί να είναι η πρόσληψη ανθρώπων 
με χαμηλά προσόντα, η ανισοκατανομή τους, η μη 
αξιοποίηση των αρίστων και η κομματική ευνοιο-
κρατία. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να λύσει 
η επόμενη κυβέρνηση.

Για να επιστρέψουμε στο ζήτημα της Εκκλησίας, 
θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή στις σχέ-
σεις της με το κράτος και, αν ναι, προς ποια κα-
τεύθυνση;
Προφανώς πρέπει να υπάρξει μια αποσαφήνιση 
των διακριτών ρόλων. Δεν χρειάζεται όμως γι’ αυτό 

να αλλάξει το Σύνταγμα. Η ανεξιθρησκία είναι κατο-
χυρωμένη τόσο νομικά όσο και πρακτικά στην Ελ-
λάδα και κανένας δεν διώκεται για τη διαφορετική 
του πίστη. Ζητήματα, όμως, που αναφέρονται στον 
τρόπο διαχείρισης της εκκλησιαστικής περιουσίας 
και της μισθοδοσίας των κληρικών δεν μπορούν 
να γίνονται αντικείμενα μικροπολιτικών σκοπιμο-
τήτων από καμία πλευρά.

Αρχίζει στη Βουλή η διαδικασία της συνταγμα-
τικής αναθεώρησης. Ποια άρθρα του Συντάγμα-
τος θεωρείτε ότι θα έπρεπε να αναθεωρηθούν;
Το Σύνταγμα έχει παραμείνει στην ουσία του το ίδιο 
από το 1975 και οι ενδιάμεσες αναθεωρήσεις του 
αφορούσαν ήσσονα θέματα. Στα κεφαλαιώδη, λοι-
πόν, το Σύνταγμα δεν χρειάζεται αλλαγές. Άρθρα στα 
οποία υπάρχει ευρεία συναίνεση και πρέπει να α-
ναθεωρηθούν είναι εκείνα που αναφέρονται στην 
«ευθύνη υπουργών», στον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, που πρέπει να αποκτήσει ουσιαστικές αρμο-
διότητες, στον τρόπο αναθεώρησης του Συντάγμα-
τος και στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης με τη 
μη εμπλοκή της κυβέρνησης στην επιλογή των δι-
καστών. Αναθεώρησης χρήζει επίσης το άρθρο 16 
για τα πανεπιστήμια, όπως και τα άρθρα για την ε-
πιλογή των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, των 
ανεξάρτητων αρχών και του ελέγχου της συνταγ-
ματικότητας των νόμων.

Το ΚΙΝΑΛ γιόρτασε τα πρώτα του γενέθλια. Ποιες 
οι ελπίδες και προσδοκίες σας για το κόμμα;
Το Κίνημα Αλλαγής αποτελεί ένα σχήμα-ομπρέλα 
υπό το οποίο στεγάζονται κόμματα και ομάδες διαφο-
ρετικών αποχρώσεων και τάσεων που καλύπτουν 
τον χώρο του πολιτικού κέντρου. Μεταξύ αυτών συ-
γκαταλέγονται σοσιαλδημοκράτες, κεντροαριστεροί 
και φιλελεύθεροι, οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε 
πλειοψηφικό ρεύμα και στις επερχόμενες εκλογές 
αυτό που υπάρχει ήδη στην κοινωνία. Εκπροσω-
πώντας τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη με ιστο-
ρία και έργο στην πατρίδα μας, αγωνιζόμαστε για να 
δείξουμε ότι αποτελούμε μια αξιόπιστη προοδευτική 
λύση για τα μείζονα προβλήματα του τόπου. Απέ-
ναντι στην καταστροφική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και 
στη συντηρητική ΝΔ, το Κίνημα Αλλαγής εγγυάται 
τόσο τις λύσεις όσο και τα πρόσωπα που μπορούν 
να τις εφαρμόσουν.
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Ήταν 8 Μαρτίου 2015 όταν ο Ρουβίκωνας, µια ά-
γνωστη µέχρι τότε αναρχική συλλογικότητα, εµ-
φανίστηκε πρώτη φορά, µε την κατάληψη των 
γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ σε εκδήλωση διαµαρτυ-
ρίας για τις φυλακές τύπου Γ. Υπουργός Προ-

στασίας του Πολίτη ήταν τότε ο Γιάννης Πανούσης, τον διαδέχτηκε 
ο Νίκος Τόσκας και ακολούθησε προσωρινά ο Πάνος Σκουρλέτης, 
µέχρι που ανέλαβε στις 30 Αυγούστου 2018 η Όλγα Γεροβασίλη µε 
υφυπουργό την Κατερίνα Παπακώστα.

Η συλλογικότητα, η οποία έχει σχεδόν καθηµερινή δραστηριό-
τητα πλέον, είχε υποδεχτεί τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
µε ανάρτηση στο Facebook, στην οποία µε πολλή οικειότητα αναρω-
τιόταν: «∆εν λυπάσαι την Όλγα, ρε Αλέξη;».

Παρά τις ειρωνείες του Ρουβίκωνα, ο πρωθυπουργός ήταν ικα-
νοποιηµένος µε την επιλογή του, όπως προκύπτει από την αναφορά 
που έκανε όταν πήγε στο περίπτερο της αστυνοµίας στη ∆ΕΘ: «∆εν 
έχεις παράπονο. Το υπουργείο οµόρφυνε!» είπε στον αρχηγό της 
ΕΛ.ΑΣ. Άρη Ανδρικόπουλο.

Κράτος ή ξέφραγο αµπέλι;
Το πρώτο crash test των νέων καθηκόντων της ήταν εκείνο το βράδυ, 
µόλις µία εβδοµάδα µετά την ανάληψη των καθηκόντων της, όταν στα 
εγκαίνια της ∆ΕΘ στη Θεσσαλονίκη η αστυνοµία χρησιµοποίησε ι-
σχυρά µέσα καταστολής για να αντιµετωπίσει τη συγκέντρωση για το 
όνοµα της Μακεδονίας που είχε διοργανωθεί παράλληλα µε την οµι-
λία του πρωθυπουργού.

«Ένα κράτος πρέπει να αποφασίσει αν είναι ξέφραγο αµπέλι ή αν 
είναι µια χώρα που λειτουργεί µε κανόνες» είπε µε αυστηρότητα, ενώ 
πρόσφερε πολιτική κάλυψη στην αστυνοµία, αποκαλύπτοντας δύο η-
µέρες αργότερα ότι η ρίψη δακρυγόνων ήταν εντολή.

Η γνωριµία µε τον Ρουβίκωνα
Μία εβδοµάδα αργότερα η συλλογικότητα έκανε έναν «ακτιβισµό», 
διαλύοντας το φυλάκιο στην πρεσβεία του Ιράν, δίνοντας την ευκαι-
ρία στην υφυπουργό να αναπτύξει τις σκέψεις της για την αντιµετώ-
πιση της οργάνωσης. Έτσι, στη συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ στις 19 Σε-
πτεµβρίου ήταν ακόµη πιο αυστηρή.

«∆εν ξέρω αν τους έστελναν σπίτι µε ταξί, εγώ σκέφτοµαι να τους 
στείλω τον λογαριασµό» είπε η υφυπουργός, προαναγγέλλοντας µια 
διαφορετική πορεία αντιµετώπισης της συλλογικότητας. Ή τουλάχι-
στον έτσι νόµιζε. «∆εν µε ικανοποιεί η εικόνα αντιµετώπισής του» 
είπε η κ. Παπακώστα, προσθέτοντας ότι πρέπει να γίνει ένας ανασχε-

Στις 80 µέρες στο υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη, η νέα υφυπουργός µε την 
αριστοτελική σκέψη µιλά πολύ και 
αισθάνεται τη µοναξιά της πρωτοπορίας 
που λίγοι κατανοούν.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΟΧΘΗ 
ΤΟΥ ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ

διασµός για την αντιµετώπισή του.
«Πρέπει να δούµε το πλαίσιο φύλαξης στόχων, µε ποιους όρους, 

µε ποιες προϋποθέσεις, πρέπει να προσφέρουµε ασφάλεια στα στε-
λέχη µας» είπε και χαρακτήρισε την πολιτική της συλλογικότητας 
«παλαιοκοµµατική», ενώ εξέφρασε την αγανάκτησή της «διότι δεν 
είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να προκαλεί φθορές 
που επισκευάζονται µε χρήµατα φορολογούµενων πολιτών οι οποίοι 
υπέστησαν “αφαίµαξη” την εποχή των µνηµονίων». ∆εν διευκρίνισε, 
πάντως, αν θα έδειχνε ανοχή αν δεν επισκευάζονταν οι ζηµιές µε χρή-
µατα των φορολογουµένων.

Η κ. Παπακώστα µάλλον θεώρησε τον χαρακτηρισµό του Ρου-
βίκωνα ως «παλαιοκοµµατικού» επιτυχή, γιατί επανήλθε σε αυτόν 
πέντε ηµέρες µετά, στη συνέντευξη στο «Πρώτο Θέµα», όπου χαρα-
κτήρισε τη συλλογικότητα «κοµµατάρχες κακιάς κοπής», πρότεινε τη 
µετατροπή των βανδαλισµών σε δηµόσιο χώρο σε ιδιώνυµο αδίκηµα 
και ζήτησε την κατάργηση του νόµου Παρασκευόπουλου. Όχι ότι α-
νταποκρίθηκε κανείς από την κυβέρνηση, αλλά τουλάχιστον η κ. Πα-
πακώστα ήταν σαφής.

Η ετοιµασία των λογαριασµών
Μία εβδοµάδα αργότερα, στις 2 Οκτωβρίου, στη συνέντευξή της στην 
ΕΡΤ, επανέλαβε τα περί «παλαιών κακών κοµµαταρχών», αλλά έβαλε 
σε διαβάθµιση τις δραστηριότητες της συλλογικότητας. «Ο καθένας 
µπορεί να πετάει τρικάκια» είπε και τους κατηγόρησε και πάλι ότι 
«κάνουν πολιτική σε βάρος του φορολογούµενου πολίτη».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ως κυβέρνηση «δεν έχουµε καµία 
ανοχή σε όποιον παραβιάζει τον νόµο» και επανέλαβε ότι «ο λογα-
ριασµός θα πηγαίνει σε όσους θέλουν να βλάψουν την εικόνα της 
χώρας».

Την εποµένη, στις 3 Οκτωβρίου, ο εκ των ιδρυτών του Ρουβίκωνα 
Γιώργος Καλαϊτζίδης απαντούσε ότι αν πάθει κάτι, θα οφείλεται στις 
εντολές που δίνουν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. «Ο λογα-
ριασµός σε αυτή την περίπτωση θα σταλεί στη Γεροβασίλη και στην 
Παπακώστα» έγραφε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαρια-
σµό στο Facebook.

Απτόητη η κ. Παπακώστα στις 4 Οκτωβρίου στον ΑΝΤ1 διαβε-
βαίωνε ότι επίκειται «νέο υπηρεσιακό σχέδιο που θα αφορά στην αί-
σθηση ασφάλειας του πολίτη, η οποία θα γίνει πράξη µέσω της εµφα-
νούς αστυνόµευσης».

Αυτή η εµφανής αστυνόµευση την ενέπνευσε και στη δήλωση 
που έκανε στην Κατερίνη στις 16 Οκτωβρίου. «∆ρούµε µε προτεραιό-
τητα την ασφάλεια, ώστε να είναι και να αισθάνονται ασφαλείς οι πο-

λίτες» είπε και πρόσθεσε ότι σε αυτό «αντιδρούν οι χρόνιες παθογέ-
νειες», ενώ απηύθυνε την πάγια έκκληση για «ψυχραιµία, αυτοσυ-
γκράτηση, σύνεση όλων».

Οι συνεννοήσεις µε τα µάτια
Κι εκεί που όλα πήγαιναν καλά και το ΝΕΟ είχε ανακοινώσει µέχρι 
και υποψήφιο για τον ∆ήµο Μεσολογγίου και είχε βάλει τους όρους 
η ικανοποίηση των οποίων θα επέτρεπε στην επικεφαλής του να ψη-
φίσει τη Συµφωνία των Πρεσπών, η κ. Παπακώστα εξεµάνη όταν η κ. 
Γεροβασίλη έκανε προαγωγές αστυνοµικών χωρίς να τη ρωτήσει, µε 
αποτέλεσµα να χρειαστεί πρωθυπουργική παρέµβαση γα να διευθε-
τηθεί το θέµα.

«Πάνο, µε καπελώνουν» φέρεται να είχε φωνάξει στον υπουργό 
Άµυνας, πριν δει τον επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ήταν η εβδοµάδα των προβληµάτων, διότι σαν να µην έφτανε η 
Γεροβασίλη, µε την οποία δεν συνεννοήθηκαν «µε τα µάτια» για τις 
προαγωγές, ήρθαν και οι αποδοκιµασίες στην Αριδαία.

«Θέλεις να γίνεις Μεγάλος, πάψε να είσαι µικρός… Για να είναι η 
Ελλάδα ισχυρή πρέπει να αφήσουµε πίσω και στην άκρη όσους τη µι-
κραίνουν. Εργάζοµαι µε αφοσίωση για τον σκοπό αυτόν και αντιλαµ-
βάνοµαι ότι έχω γίνει Στόχος. Ψυχραιµία…» σχολίασε µε σοφία η υφυ-
πουργός στο Facebook λίγο µετά τις αποδοκιµασίες στις 4 Νοεµβρίου.

Μία ακόµη αυστηρή προειδοποίηση απηύθυνε η υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη στις 10 Νοεµβρίου, όταν δήλωσε στο «Πρώτο 
Θέµα» ότι «όποιον κανόνα δικαίου και αν παραβιάσουν οι πολίτες, 
συλλαµβάνονται και δικάζονται εάν η πράξη τους είναι παράνοµη».

Ο Ρουβίκωνας δεν ανησύχησε, διότι ο αφορισµός ήταν για τις αλ-
βανικές αρχές και για την υπόθεση Κατσίφα.

Αλλά για κακή της τύχη, µία µόλις ηµέρα µετά, στις 11 Νοεµβρίου, 
τρεις αστυνοµικοί βρέθηκαν στο νοσοκοµείο, όταν τους έδειραν αντι-
εξουσιαστές µέσα σε αίθουσα του Πρωτοδικείου της Αθήνας χωρίς 
κανείς να συλληφθεί.

Τότε η υφυπουργός εξεµάνη και πάλι και µιλώντας την εποµένη, 
12 Νοεµβρίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open διέψευσε ότι 
υπάρχει εντολή να µη γίνονται συλλήψεις. «∆εν ξέρω γιατί δεν έγι-
ναν συλλήψεις» είπε, καλώντας µάλιστα τους αστυνοµικούς «να εντεί-
νουν την αυτοπροστασία τους, να προσέξουν τον εαυτό τους» και α-
πειλώντας ότι η κυβέρνηση θα εφαρµόσει «το δόγµα της µηδενικής 
ανοχής».

∆υστυχώς, η διαβεβαίωσή της δεν είχε αντίκρισµα και ανα-
γκάστηκε να καταφύγει και πάλι στο Facebook στις 13 Νοεµβρίου. 
«Έκανα έκκληση σε όλους την ευαίσθητη αυτή περίοδο να λειτουρ-
γήσουµε µε χαµηλούς τόνους στα ζητήµατα Ασφάλειας. ∆εν εισακού-
σθηκα, διότι προφανώς κάποιοι αρνούνται να διαβούν τον Ρουβίκωνα 
και να συµπεριφερθούν υπεύθυνα. Ας αναλάβουν και την ευθύνη» έ-
γραψε µε υπερήφανη πικρία στην ανάρτησή της.

Η απάντηση του Ρουβίκωνα ήρθε µόλις την εποµένη, µετά την 
παρέµβαση της συλλογικότητας σε εκδήλωση της Έφης Αχτσιόγλου 
στο Παγκράτι. «Σαράντα σύντροφοι-ες, παρά την αστυνοµοκρατία 
στο Παγκράτι και τους δεκάδες µπάτσους έξω από το µαγαζί που γι-
νόταν η εκδήλωση, κατάφεραν να φτάσουν στον εσωτερικό χώρο. Στη 
συνέχεια αποχώρησαν όλοι χωρίς πρόβληµα» έγραψε στη δική του α-
νάρτηση ο Γιώργος Καλαϊτζίδης.
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συνέντευξη

Δεν πρόκειται να τους 
παρακαλέσω να αρθεί  
η απαγόρευση εισόδου μου. 
Ωστόσο, θα κάνω ό,τι μπορώ 
για να μην μπει η Αλβανία 
στην Ε.Ε., αν δεν γίνει μια 
πραγματικά δημοκρατική χώρα.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ελένη Θεοχάρους, 
ανεξάρτητη ευρωβουλευτής

«Ο πατριωτισμός 
δεν είναι εθνικισμός»

Μ
ε ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Κύπρια 
ανεξάρτητη ευρωβουλευτής Ελένη Θεοχά-
ρους την πρωτοφανή απόφαση της αλβανι-
κής κυβέρνησης να την κηρύξει persona 
non grata, μετά την παρουσία της στην κη-
δεία του Κ. Κατσίφα, τονίζοντας σε αποκλει-
στική συνέντευξη στην FS ότι «θα κάνω ό,τι 
μπορώ για να μην μπει η Αλβανία στην Ε.Ε., 

αν δεν γίνει μια πραγματικά δημοκρατική χώρα».

Συζητήθηκε πολύ η επίσκεψή σας στην Αλβανία και στους Βου-
λιαράτες για την κηδεία του Κ. Κατσίφα. Τι σας έκανε να πάρετε 
την απόφαση;
Δεν ήταν επίσκεψη, ήταν η επιτέλεση του καθήκοντος προς τους φρι-
κτά καταδυναστευομένους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Ήταν χρέος 
προς τον αγωνιστή Κατσίφα και την οικογένειά του, ήταν χρέος προς 
την προσωπική μου ιστορία. Δεν χρειάστηκε να σκεφτώ καν, έφυγα 
αμέσως. Και δεν το έπραξα για να συζητηθεί οτιδήποτε. Το έπραξα 
για να έχω ήσυχη τη συνείδησή μου.

Ποια ακριβώς είναι τα μηνύματα που στείλατε με τις δηλώσεις σας 
κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στους Βουλιαράτες;
Ότι ο πατριωτισμός δεν είναι εθνικισμός και ότι είναι ύβρις να χαρα-
κτηρίζεται ο κάθε αγωνιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως α-
κραίος, εξτρεμιστής, ακροδεξιός. Ειδικά από τους «μεταμοντέρνους 
εκσυγχρονιστές», από το πρόσωπο των οποίων πιθανόν να μην έσταξε 
ποτέ μια σταγόνα ιδρώτα στη γη μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα όλων των άλλων (και από ένα πρόχειρο εράνι-
σμα της παρούσης συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρήκα 
να μας απασχολούν –και καλώς βεβαίως– τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των εθνικών μειονοτήτων στις χώρες της Ε.Ε., των λαών του Βιετνάμ, 
του Μιανμάρ, του Μπανγκλαντές), αλλά να μη μιλάμε καθόλου για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των Βορειοηπειρωτών και των Ελλήνων Κυ-
πρίων, γιατί αυτό μας καθιστά εθνικιστές.

Ντρέπομαι πολύ, διότι διάφοροι λαλίστατοι στην Αθήνα έσπευσαν 
να χαρακτηρίσουν τον Κατσίφα με άθλια επίθετα, χωρίς να γνωρίζουν 
ότι ήταν ένας προοδευτικός πατριώτης, αγωνιστής των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, που θόλωσε ο νους του, όταν δεν άντεξε πια τις προ-
σβολές των ιδανικών, των αρχών και αξιών του, της αξιοπρέπειας και 
της τιμής του, της Σημαίας και της οικογένειάς του.

Συνολικά πώς βλέπετε την προοπτική ένταξης της Αλβανίας στην 
Ε.Ε. και την προοπτική διεύρυνσης προς τα Δ. Βαλκάνια, συμπερι-
λαμβανομένης της ΠΓΔΜ;
Μακάρι να μπορούσε να γίνει, αλλά χωρίς εκπτώσεις από τον πλήρη 
εκδημοκρατισμό των χωρών αυτών. Όσον αφορά τη σημερινή Αλβα-
νία της διαφθοράς, του εμπορίου ναρκωτικών και του εθνικού ξεκα-
θαρίσματος των μειονοτήτων –και ειδικά της ελληνικής–, σας διαβε-
βαιώ ότι η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία του Μποκάσα και η Ουγκά-
ντα του Ίντι Αμίν Νταντά θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να μπουν 
στην Ε.Ε. από αυτό το μόρφωμα. Έστω κι αν εντάχθηκε ήδη στο ΝΑΤΟ. 
Όσον αφορά τα Σκόπια, ελπίζω να κυβερνήσουν την Ελλάδα αυτοί που 
θα βάλουν τα πράγματα στη σωστή τους θέση.

Μετά την επίσκεψή σας στους Βουλιαράτες η αλβανική κυβέρ-
νηση δήλωσε πως είστε ανεπιθύμητη στην Αλβανία. Πώς το σχο-
λιάζετε; Σκέφτεστε να αντιδράσετε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου;
Είναι τίτλος τιμής για μένα να με θέτει στο στόχαστρο των μυστικών 
του υπηρεσιών ακόμη ένα απολυταρχικό διεφθαρμένο καθεστώς. 
Έχω καταγγείλει στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόσο 
το γεγονός αυτό όσο και τις επιθέσεις που δέχομαι από την εν λόγω 
χώρα. Δεν πρόκειται να τους παρακαλέσω να αρθεί η απαγόρευση 
εισόδου μου. Ωστόσο, θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην μπει η Αλβανία 
στην Ε.Ε., αν δεν γίνει μια πραγματικά δημοκρατική χώρα.

Πώς σχολιάζετε τη δήλωση Βέμπερ στο Ελσίνκι ότι αν γίνει, από ε-
πικεφαλής υποψήφιος του ΕΛΚ, πρόεδρος της Επιτροπής θα βάλει 
τέλος στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε.;
Τα έχουμε ξανακούσει, αλλά όταν έρχεται η ώρα των αποφάσεων, θυ-

μούνται ότι ο όγκος συναλλαγών της Ε.Ε. με την Τουρκία είναι τόσο με-
γάλος και η γεωστρατηγική σημασία της χώρας αυτής τόσο τεράστια, 
που δεν επιτρέπουν να μην κρατηθεί η Τουρκία προσδεδεμένη στο 
άρμα της Δύσης. Είναι γι’ αυτούς ένας ισχυρός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, 
έστω κι αν καταπονεί δύο κράτη-μέλη, την Ελλάδα και την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Θα θυμηθούν επίσης ότι η Τουρκία τους βοηθάει με το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό, αλλά δεν πρόκειται να καταλάβουν ή δεν 
θα θελήσουν να καταλάβουν ότι η Τουρκία εμπαίζει την Ε.Ε.

Παλαιότερα συμμετείχατε στο ΕΛΚ, αλλά αποχωρήσατε από αυτό. 
Γιατί;
Δεν αποχώρησα από το ΕΛΚ, με έδιωξαν. Εγώ αποχώρησα από τον 
Δημοκρατικό Συναγερμό, διαφωνώντας κάθετα με την πολιτική του 
στο Κυπριακό, αλλά δεν αποχώρησα ούτε από το ΕΛΚ ούτε από τη 
ΝΔ, της οποίας είμαι μέλος. Ζήτησα να παραμείνω ανεξάρτητο μέλος 
του ΕΛΚ αλλά μου είπαν ότι θα πρέπει να σταματήσω να μιλώ ενα-
ντίον του ΔΗΣΥ και της κυβέρνησής του ως προς τη διάσταση των α-
πόψεών μας για το Κυπριακό. Τους απάντησα ότι ούτε η χούντα των 
Αθηνών δεν κατάφερε να μου κλείσει το στόμα.

Σε ποια φάση βρίσκονται κατά την άποψή σας οι συνεννοήσεις για 
το Κυπριακό;
Ποιες συνεννοήσεις; Το Κυπριακό έχει φτάσει σε μη αναστρέψιμα ε-
πίπεδα κατάρριψης. Εδώ και 40 χρόνια οι «συνετοί-ρεαλιστές» έχουν 
κάνει παντιέρα τους τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ), μια 
λύση μόνιμου διαχωρισμού, διαμελισμού του λαού και του κράτους, 
με παντελή αποστέρηση των πολιτών από τα ανθρώπινα και πολι-
τικά τους δικαιώματα. Επικαλούνταν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, από τα 
οποία έπαιρναν μόνο τις τρεις μαγικές λέξεις Διζωνική Δικοινοτική 
Ομοσπονδία και όχι όλες τις άλλες πρόνοιες περί αποχώρησης των 
κατοχικών στρατευμάτων, επιστροφής των προσφύγων, κατάργησης 
των εγγυήσεων κ.λπ. Ύβριζαν εμάς, που επισημαίναμε το γεγονός ότι 
η ΔΔΟ είναι καθεστώς απαρτχάιντ, πως είμαστε εναντίον της λύσης, 
απορριπτικοί. Βεβαίως, αν η λύση ΔΔΟ ήταν ρεαλιστική, θα είχε επι-
τευχθεί μέχρι σήμερα. Δεν είναι όμως, διότι αυτοί που τη στηρίζουν 
δεν «διάβασαν» ποτέ τις πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας, που 
είναι ο πλήρης γεωστρατηγικός έλεγχος της Κύπρου. Τόσο του χερ-
σαίου όσο και του θαλάσσιου χώρου. Έκαναν άπειρες υποχωρήσεις 
και τελικά κατάλαβαν ότι το μόρφωμα που θα προκύψει, αν φτάσουν 
σε λύση, δεν θα είναι λειτουργικό. Τώρα έβαλαν πλώρη για τη χαλαρή 
ή αποκεντρωμένη ομοσπονδία, δηλαδή για τη λύση δύο κρατών – 
που ήταν πάγιος μεσοπρόθεσμος στόχος της Τουρκίας. Αυτό μπορεί 
να το πετύχουν, χωρίς την έγκριση του λαού. Για μένα, η Κύπρος δεν 
είναι στην όχθη του γκρεμού, αλλά έχει καταβαραθρωθεί και κατρα-
κυλάει. Μακάρι να βρεθεί ένας θάμνος να τον αρπάξει και να σωθεί!
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ανάλυση

Μ
εγάλη ρευ-
στότητα στην 
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή 
Ένωση (Ε.Ε.) 
σε μια περίοδο 
που είναι μετα-
βατική και δεν 

επιτρέπει σημαντικές πρωτοβουλίες για την 
αναγκαία ευρωπαϊκή επανεκκίνηση.

Το αντίο της Μέρκελ
Την περασμένη Τρίτη η καγκελάριος της 
Γερμανίας κ. Μέρκελ μίλησε στην Ολομέ-
λεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) στο 
Στρασβούργο και στη συνέχεια έκανε διά-
λογο με τους ευρωβουλευτές.

Η παρέμβασή της είχε χαρακτήρα πολι-
τικού αποχαιρετισμού, εφόσον δεν πρόκειται 
να διεκδικήσει την επανεκλογή της στην η-
γεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος 
στο συνέδριο του Δεκεμβρίου και έχει ανα-
κοινώσει ότι θα αποχωρήσει από τον δημόσιο 
βίο το αργότερο μέχρι τις βουλευτικές εκλο-
γές του 2021.

Οι περισσότεροι αναλυτές καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι μετά το δύσκολο για 
τους Χριστιανοδημοκράτες αποτέλεσμα στις 
ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 η κ. Μέρκελ 
θα αποχωρήσει, πιθανότατα μέχρι το φθινό-
πωρο, από την καγκελαρία.

Απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές, 
η καγκελάριος της Γερμανίας επέμεινε ότι 
πήρε τη σωστή απόφαση τον Σεπτέμβριο του 
2015, οπότε άνοιξε τα σύνορα και την κοι-
νωνία της Γερμανίας σε 1.000.000 πρόσφυ-
γες και μετανάστες, οι οποίοι έφυγαν από 
την Τουρκία με τη βοήθεια του Ερντογάν και 
προωθήθηκαν στην Ε.Ε. με τη βοήθεια του 
Τσίπρα.

Η στρατηγικής σημασίας απόφαση που 
πήρε η κ. Μέρκελ απέτρεψε μια μεγάλη αν-
θρωπιστική κρίση. Βελτίωσε θεαματικά τη 
διεθνή εικόνα της Γερμανίας, η οποία πήρε 
άριστα σε ό,τι αφορά τη διεθνή αλληλεγγύη 
και ξέφυγε, σε μεγάλο βαθμό, από το μιλιτα-
ριστικό, ναζιστικό παρελθόν της και την ει-
κόνα του οικονομικού οδοστρωτήρα της Ευ-
ρωζώνης.

Με την πρωτοβουλία της η καγκελάριος 
βελτίωσε και τη δημογραφική δυναμική της 
Γερμανίας, η οποία είναι ιδιαίτερα προβλη-
ματική.

Η σωστή από στρατηγική άποψη από-
φαση έχει σημαντικές πολιτικές και εκλο-
γικές συνέπειες. Οι Γερμανοί αντέδρασαν 
και υπήρξε μια μετατόπιση ψηφοφόρων από 
τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Χριστια-
νοκοινωνιστές της Βαυαρίας προς την Εναλ-
λακτική για τη Γερμανία. Η τελευταία είναι 
ήδη κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκ-
προσωπείται και στις 16 τοπικές Βουλές της 
Γερμανίας και έρχεται πρώτη στις δημοσκο-
πήσεις στις περιοχές της πρώην Ανατολικής 
Γερμανίας.

Το πολιτικό πλήγμα για τους Χριστιανο-
δημοκράτες από το άνοιγμα των συνόρων α-
ποδεικνύεται μεγάλο, όπως ήταν το πολιτικό 
πλήγμα για τους Σοσιαλδημοκράτες από τη 
σωστή απόφαση του καγκελαρίου Σρέντερ 
το 2003 να προχωρήσει στην επώδυνη εξυ-
γίανση της γερμανικής οικονομίας και του α-
σφαλιστικού, συνταξιοδοτικού συστήματος, 
στο πλαίσιο της ΟΝΕ.

Η κ. Μέρκελ επιχειρηματολόγησε στην 
Ολομέλεια του ΕΚ υπέρ μιας σωστής από 
στρατηγική άποψη απόφασης, η οποία όμως 
την οδηγεί στην πολιτική έξοδο ύστερα από 
δεκατρία χρόνια στην καγκελαρία.

Συμφωνία για το Brexit
Η πολιτική υπόκλιση της Μέρκελ στις φιλο-
ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις του ΕΚ συ-
νέπεσε χρονικά με την οριστικοποίηση της 
συμφωνίας μεταξύ των «27» και του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου για το Brexit.

Τη συμφωνία διαπραγματεύτηκε εκ μέ-
ρους της Ε.Ε. των «27» ο Μισέλ Μπαρνιέ, 
πρώην υπουργός σε κεντροδεξιές κυβερνή-
σεις της Γαλλίας και πρώην επίτροπος. Έ-
δειξε για μία ακόμη φορά ότι είναι ηγετική 
προσωπικότητα, έχει τέλεια γνώση των φα-

κέλων και είναι ικανός διαπραγματευτής.
Η συμφωνία είναι γύρω στις… 500 σελί-

δες, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή στις ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις στις λεπτομέρειές της 
και πρέπει να περάσει τη διπλή δοκιμασία 
της έγκρισής της από το Συντηρητικό Κόμμα 
της Βρετανίας, που βρίσκεται στην εξουσία, 
και από τη Βουλή. Οι πρώτες ενδείξεις δεν 
είναι ενθαρρυντικές, εφόσον παραιτήθηκαν 
ήδη τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης, με-
ταξύ των οποίων ο υπουργός και η υφυπουρ-
γός Brexit.

Το πιο λεπτό σημείο έχει να κάνει με τη 
διαχείριση του ζητήματος της Βόρειας Ιρλαν-
δίας, όπου επιχειρείται ένας τετραγωνισμός 
του κύκλου. Από τη μια οι οικονομικές λύσεις 
δεν πρέπει να εξασθενίσουν τη θέση της Βό-
ρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
από την άλλη δεν πρέπει να οδηγήσουν στην 
επαναφορά των συνόρων μεταξύ Βόρειας Ιρ-
λανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, εφό-
σον η κατάργησή τους αποτέλεσε τη βάση της 
συμφωνίας ειρήνευσης που υπογράφηκε τη 
Μεγάλη Παρασκευή του 1999.

Το σχήμα στο οποίο κατέληξαν η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και η βρετανική κυβέρνηση 
είναι εξαιρετικά περίπλοκο και προκαλεί ήδη 
τις αντιδράσεις των Ενωτικών της Βόρειας 
Ιρλανδίας, χωρίς τους οποίους η κυβέρνηση 
Μέι θα χάσει την πλειοψηφία στη Βουλή, 
όπως και των πιο δυναμικών υποστηρικτών 
του Brexit, μεταξύ των οποίων ο πρώην υ-
πουργός Οικονομικών Μπόρις Τζόνσον. Οι 
τελευταίοι εκτιμούν ότι με τη συμφωνία οι 
Βρυξέλλες διατηρούν οικονομική επιρροή 
και δικαιοδοσία επί του Ηνωμένου Βασι-
λείου, καταργώντας έτσι στην πράξη μέρος 
του Brexit.

Η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασι-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΉ: 
Η ΕΒΔΟΜΆΔΆ ΤΩΝ 
ΆΠΟΧΆΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
Σε τελική φάση το Brexit, απολογισμός 
Μέρκελ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
κλείνει η πόρτα για την Τουρκία.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Το σχέδιο Μέρκελ για 
τον ευρωστρατό είναι 
μακροπρόθεσμο και… 
θεωρητικό.

Όλοι καταγγέλλουν τη 
Μέι για τη συμφωνία για 
το Brexit, δυσκολεύονται 
όμως να κινηθούν 
εναντίον της.

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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λείου κ. Μέι υποστήριξε διακριτικά την πα-
ραµονή του Ηνωµένου Βασιλείου στην Ε.Ε. 
και µετά την αποµάκρυνση Κάµερον από την 
πρωθυπουργία ανέλαβε να διεκπεραιώσει 
το Brexit. Βάλλεται από παντού και στη δι-
άρκεια του τελευταίου χρόνου υπήρξαν δε-
καοκτώ παραιτήσεις µελών του Υπουργικού 
Συµβουλίου, εκ των οποίων οι δέκα για θέ-
µατα που έχουν να κάνουν µε τη διαπραγµά-
τευση του Brexit. Τα επόµενα 24ωρα είναι 
κρίσιµα για την πολιτική επιβίωση της κ. 
Μέι. Ορισµένοι αναλυτές, όµως, υποστηρί-
ζουν ότι η δύναµή της µπορεί να βρίσκεται 
στην αδυναµία της. ∆ιαφωνούν µαζί της οι Ε-
νωτικοί της Βόρειας Ιρλανδίας, αλλά δεν θέ-
λουν να δώσουν την πολιτική ευκαιρία στον 
ηγέτη του Εργατικού Κόµµατος κ. Κόρµπιν, 
ο οποίος στα νιάτα του υπήρξε υποστηρικτής 
του IRA, του θανάσιµου εχθρού τους.

∆ιαφωνούν στους κόλπους των Συντηρη-
τικών οι οπαδοί του σκληρού Brexit, όπως 
και οι οπαδοί του Bremain, αλλά δύσκολα θα 
κινηθούν εναντίον της, αναλαµβάνοντας τον 
κίνδυνο να ρίξουν την κυβέρνηση. Την κα-
ταγγέλλουν και οι Εργατικοί, αλλά δυσκο-
λεύονται να τραβήξουν την αντιπαράθεση 
στα άκρα, εφόσον η ηγεσία τους δεν ενδιαφέ-
ρεται για τη διενέργεια νέου δηµοψηφίσµα-
τος, που θα µπορούσε να ανατρέψει το Brexit.

Ε.Ε. χωρίς Τουρκία
Το Brexit µοιάζει πλέον µε γεγονός. Πρόκει-
ται για ένα είδος οικονοµικού και διεθνοπο-
λιτικού ακρωτηριασµού της Ε.Ε. Το συνολικό 
ΑΕΠ της Ε.Ε. των «27» θα περιοριστεί στο 
15% του παγκόσµιου, ενώ το συνολικό της 
ΑΕΠ της Ε.Ε. των «28», µε το Ηνωµένο Βασί-
λειο, υπολογίζεται στο 17,5% του παγκόσµιου 
µε τάσεις συρρίκνωσης, εφόσον οι ΗΠΑ, η 

Κίνα και η Ινδία αναπτύσσονται πολύ πιο δυ-
ναµικά απ’ ό,τι η ευρωπαϊκή οικονοµία.

Από την οµιλία της κ. Μέρκελ στην Ολο-
µέλεια του ΕΚ φάνηκε ότι η πολιτική της α-
δυναµία, όπως και τα προβλήµατα του Προ-
έδρου Μακρόν στη Γαλλία, δεν επιτρέπουν 
δυναµικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης, προκειµένου να 
αντισταθµιστεί το σοκ του Brexit.

Ακόµη και η αναφορά που έκανε η καγκε-
λάριος στη δηµιουργία ευρωστρατού δεν έ-
πεισε, εφόσον πρόκειται για ένα µακροπρό-
θεσµο σχέδιο. Προς το παρόν η Γερµανία δα-
πανά µόλις το 1,2% του ΑΕΠ για την άµυνα, 
ενώ η Ε.Ε. εγγράφει στον προϋπολογισµό της 
συµβολικά ποσά για την προώθηση της αµυ-
ντικής συνεργασίας.

Τις ευρωπαϊκές εξελίξεις διαµορφώνουν 
σε µεγάλο βαθµό οι αντιθέσεις που έχουν εκ-
δηλωθεί µεταξύ Βρυξελλών και Ρώµης, Βρυ-
ξελλών και Βαρσοβίας και Βρυξελλών και 
Βουδαπέστης.

Στο δύσκολο ευρωπαϊκό περιβάλλον που 
έχει δηµιουργηθεί ενισχύεται η θέση εκεί-
νων που θεωρούν ότι η Τουρκία δεν έχει 
θέση στην Ε.Ε. και πως πρέπει να διακοπούν 
οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις.

Το θέµα έθεσε ο Βέµπερ, Γερµανός επι-
κεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, στο 
συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος 
(ΕΛΚ) στο Ελσίνκι και ακολούθησε αµέσως ο 
Αυστριακός επίτροπος ∆ιεύρυνσης Χαν. Εξέ-
φρασαν την άποψη ότι η Τουρκία έχει πάρει 
αντιευρωπαϊκό δρόµο. Είναι επίσης φανερό 
ότι µετά το Brexit και τις τόσες αντιπαλότη-
τες που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της, 
η Ε.Ε. δεν µπορεί να αντέξει τη διεύρυνση σε 
µια µουσουλµανική χώρα 78 εκατοµµυρίων 
κατοίκων µε τα προβλήµατα της Τουρκίας.

Το προηγούµενο Σάββατο ο 
Γιώργος Κύρτσος βρέθηκε 
στο Χαλάνδρι, όπου µοί-
ρασε τη Free Sunday και 

τα τελευταία αντίτυπα του βιβλίου 
του «Η διπλή κρίση Ελλάδας και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015-2017», 
λίγες µέρες προτού εκδοθεί το νέο 
του βιβλίο «Ελλάδα - Ευρωπαϊκή 
Ένωση: Έτσι θα κάνουµε την κρίση 
ευκαιρία!».

Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ πέ-
ρασε από τις κεντρικές καφετέ-

ριες και άκουσε τους προβληµα-
τισµούς των πολιτών, ανοίγοντας 
διάλογο µαζί τους, όπως έκανε 
και στη συνέχεια µε όσους… ή-
θελαν να τα πουν, στον χώρο της 
πλατείας Χαλανδρίου, όπου συνε-
χίστηκε το µοίρασµα. Η ανταπό-
κριση των πολιτών ήταν πολύ θε-
τική και ο Γιώργος Κύρτσος ανα-
νέωσε το ραντεβού του µαζί τους 
για τις επόµενες εβδοµάδες, σε 
κάποια άλλη περιοχή της Αττικής 
ή της περιφέρειας.

Γ. Κύρτσος: Στο Χαλάνδρι 
για διανοµή Free Sunday 
και διάλογο µε τους πολίτες
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«Προφανώς οι κτήσεις ιθαγένειας το 2016 
και το 2017 είναι αυξηµένες και αυτό 
οφείλεται στην εφαρµογή των άρθρων που 
ψηφίστηκαν το 2015 στη Βουλή για την 
κτήση ιθαγένειας από παιδιά που ζουν, 
µεγαλώνουν και φοιτούν στην Ελλάδα». 
Λάµπρος Μπαλτσιώτης

Μ
ια ερώτηση του βουλευτή της Ν∆ και το-
µεάρχη Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
κόµµατος Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη επανέ-
φερε στο προσκήνιο το ακανθώδες ζήτη-
µα της χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας 
σε ανθρώπους που καλύπτουν τις προϋ-

ποθέσεις που προβλέπει το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο.

Αύξηση στις «ελληνοποιήσεις»
Συγκεκριµένα, µε ερώτησή του στη Βουλή ο κ. Βαρβιτσιώτης κα-
τήγγειλε κατακόρυφη αύξηση στις ελληνοποιήσεις µεταναστών τα 
τελευταία τρία χρόνια. Όπως ανέφερε, βάσει των στοιχείων της ∆ι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών, «τα τελευταία 
τρία χρόνια καταγράφεται αύξηση ύψους 136,9% στην έγκριση 
αιτήσεων για την απόδοση ιθαγένειας». Πρόσθεσε, δε, ότι ενώ το 
έτος 2015 έλαβαν χώρα 14.178 εγκρίσεις αιτήσεων για απόκτηση 
ιθαγένειας, το 2016 καταγράφηκαν 33.487, ενώ οι αποδόσεις ιθα-
γένειας για το 2017 ανήλθαν σε 33.718.

Σε δήλωσή του, µάλιστα, στην F.S. o κ. Βαρβιτσιώτης υπογράµ-
µισε ότι «τα τελευταία τρία χρόνια καταγράφεται µια δραµατική 
αύξηση στις “ελληνοποιήσεις” µεταναστών. Και αυτό δεν το λέµε 
εµείς. Το αποτυπώνουν ξεκάθαρα τα επίσηµα στοιχεία της ∆ιεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών». Ο κ. Βαρβιτσιώ-
της τόνισε ότι «είναι σαφές ότι η πρωτόγνωρη αυτή άνοδος, ύψους 
136,9%, στην έγκριση αιτήσεων για την απόδοση ιθαγένειας εγεί-
ρει σοβαρά ερωτήµατα. Για τις διαδικασίες που ακολουθούνται, 
για την εγκυρότητά τους, για την πληρότητα του ελέγχου, για τη 
σκοπιµότητα της ακολουθούµενης πολιτικής», εξηγώντας ότι «για 
όλους αυτούς τους λόγους κατέθεσα πριν λίγες ηµέρες σχετική 
ερώτηση στη Βουλή. Προσβλέποντας, αυτή τη φορά, σε υπεύθυνες 
απαντήσεις».

Τα στοιχεία του ΥΠΕΣ
Από τα στοιχεία της αρµόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτε-
ρικών, τα οποία καλύπτουν την περίοδο από το 2011 έως το 2017, 
όντως προκύπτει η παρατήρηση που κάνει ο κ. Βαρβιτσιώτης. Ανα-
λυτικά, το 2011 αποδόθηκε ελληνική ιθαγένεια σε 19.222 άτοµα, 
το 2012 σε 21.737, το 2013 σε 30.223, το 2014 σε 21.829, το 2015 
σε µόλις 14.178, για να αυξηθούν το 2016 σε 33.487 και το 2017 οι 
αποδόσεις ιθαγένειας να φτάσουν τις 33.718.

Έως και το 2015 ο κύριος όγκος απόδοσης ελληνικής ιθαγέ-

νειας αφορά πολιτογραφήσεις οµογενών (κυµαίνεται από περίπου 
8.500 έως 22.500 άτοµα), ενώ το 2016 και το 2017 ελληνική ιθα-
γένεια λαµβάνουν κυρίως παιδιά µεταναστών που έχουν γεννηθεί 
και φοιτήσει στην Ελλάδα, βάσει των νόµων 3838/10 και 4332/15. 
Συγκεκριµένα, σε αυτή την κατηγορία ελληνική ιθαγένεια πήραν 
το 2016 19.367 άτοµα και αλλά 24.785 άτοµα το 2017. Για το ίδιο 
έτος, για το οποίο υπάρχουν πιο αναλυτικά στοιχεία, προκύπτει 
ότι το ποσοστό απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας ανά κατηγορία αι-
τούντος είναι 96,68% για την πολιτογράφηση οµογενών, 74,30% 
για την πολιτογράφηση αλλογενών, 98,91% για την κατηγορία 
«γέννηση/φοίτηση στην Ελλάδα (ν. 4332/15)» και 80,44% για τις 
λοιπές κατηγορίες.

Από πού προέρχονται
Όσον αφορά τις χώρες «προέλευσης» των ανθρώπων που τους χο-
ρηγήθηκε το 2017 ελληνική ιθαγένεια, η Αλβανία έχει την τιµητι-
κή της, καθώς είναι πρώτη σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες (93,20% 
στην πολιτογράφηση οµογενών, 60,78% στην πολιτογράφηση 
αλλογενών, 92,07% στην κατηγορία «γέννηση/φοίτηση στην Ελ-
λάδα» και 17,67% στην κατηγορία «∆ιαδικασίες καθορισµού ελ-
ληνικής ιθαγένειας µε τη γέννηση, αναγνώριση κ.λπ.»). Με πολύ 
µικρότερα ποσοστά ακολουθούν άτοµα από τις χώρες της πρώην 
ΕΣΣ∆ (Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία κ.ά.) και γενικότερα του πρώ-
ην «ανατολικού µπλοκ», ενώ σηµειώνεται ότι το 2017 απορρίφθη-
καν συνολικά 1.480 αιτήσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας και σε 
46 περιπτώσεις υπήρξε ανάκληση αποφάσεων κτήσης ελληνικής 
ιθαγένειας.

Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία αναφέρονται στο διάστηµα 
1/1/2017-31/12/2017 και αφορούν τον συνολικό αριθµό των ατό-
µων που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, µε βάση την 
ηµεροµηνία που προβλέπει η αντίστοιχη νοµική βάση κτήσης. 
Είτε δηλαδή από την ηµεροµηνία ορκωµοσίας του αλλοδαπού είτε 
από τη δηµοσίευση σε ΦΕΚ της περίληψης της απόφασης κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Εφαρµογή του νόµου
Εξηγώντας στην F.S. τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, ο 
ειδικός γραµµατέας Ιθαγένειας Λάµπρος Μπαλτσιώτης, υπογράµ-
µισε ότι «προφανώς οι κτήσεις ιθαγένειας το 2016 και το 2017 
είναι αυξηµένες και αυτό οφείλεται στην εφαρµογή των άρθρων 
που ψηφίστηκαν το 2015 στη Βουλή για την κτήση ιθαγένειας από 

παιδιά που ζουν, µεγαλώνουν και φοιτούν στην Ελλάδα. Ήταν µια 
διάταξη στην οποία οµονόησαν στην ουσία όλα τα κόµµατα –εκτός 
της Χρυσής Αυγής–, µε τη διαφοροποίηση της Ν∆ µόνο στο ση-
µείο των ετών παραµονής µετά τη γέννηση. Όλες οι άλλες διατά-
ξεις, όπως φαίνεται και από τα πρακτικά της Βουλής, είναι διατά-
ξεις που είχε ετοιµάσει και αποδεχόταν και η Ν∆, όλα τα κόµµατα 
ψήφισαν, και µε αυτή την έννοια δεν νοµίζω ότι υπάρχει κάποιο 
ζήτηµα. Αυτό έλειπε, να µην εφαρµοζόταν ο νόµος».

Ο κ. Μπαλτσιώτης ξεκαθάρισε µε κατηγορηµατικό τρόπο ότι 
«δεν γνωρίζω καµία κυβέρνηση από το 2010 και µετά η οποία να 
έχει χρησιµοποιήσει τις κτήσεις ιθαγένειας για προεκλογικά παι-
χνίδια. ∆εν υπάρχει καµία κυβέρνηση και προφανώς ούτε η σηµε-
ρινή», επισηµαίνοντας ότι «τα παιδιά που λαµβάνουν ιθαγένεια σε 
µεγάλο βαθµό είναι παιδιά µη οµογενών, όµως πολλοί οµογενείς 
από την Αλβανία χρησιµοποίησαν ως πιο γρήγορη τη διαδικασία 
της γέννησης ή και φοίτησης στην Ελλάδα».

Μάλιστα, ο κ. Μπαλτσιώτης τόνισε ότι η Ειδική Γραµµατεία 
θα δηµοσιοποιεί όλα τα στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία χο-
ρήγησης ελληνικής ιθαγένειας, λέγοντας ότι παρατηρούνται «κα-
θυστερήσεις στη χορήγηση ιθαγένειας, έχουµε µείνει πολύ πίσω 
από οιαδήποτε χώρα της ∆υτικής Ευρώπης. ∆εν µπορεί να περιµέ-
νει δύο χρόνια από την αίτησή του ένα παιδί που έχει γεννηθεί και 
µεγαλώσει στην Ελλάδα και έχει τελειώσει και πανεπιστήµιο».

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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«Αφιερώνω τη νίκη µου 
στους ανθρώπους που 
χάθηκαν στις φωτιές 
του καλοκαιριού». 
Ελευθερία Πετρουλάκη

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΧΤΗ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Ένα δυνατό µήνυµα αισιοδοξίας έστειλε ο φετινός 
Μαραθώνιος, ο οποίος έφερε και πάλι την Αθήνα 
στο επίκεντρο του παγκόσµιου αθλητικού ενδια-
φέροντος. Την περασµένη Κυριακή περισσότεροι 
από 18.000 µαραθωνοδρόµοι πέρασαν από τις πε-

ριοχές που επλήγησαν από τις φονικές πυρκαγιές του Ιουλίου, 
δηλώνοντας έµπρακτα τη στήριξή τους στους κατοίκους.

«∆ίνουµε τον δικό µας Μαραθώνιο 
και θα κερδίσουµε»
Οι πυρόπληκτοι της Ανατολικής Αττικής προχώρησαν σε ειρη-
νική διαµαρτυρία κατά µήκος της λεωφόρου Μαραθώνος, ενώ σε 
πανό που κρατούσαν είχαν γράψει στα ελληνικά και στα αγγλικά 
«∆ίνουµε τον δικό µας Μαραθώνιο και θα κερδίσουµε».

Μάλιστα, κάποιοι φορούσαν µαύρα ρούχα µε µια κόκκινη 
καρδιά και είχαν µάσκες στα πρόσωπά τους, ενώ κρατούσαν και 
κλαδιά ελιάς. Σε µια συµβολική κίνηση, εθελοντές µοίρασαν πρά-
σινα µαντίλια στους µαραθωνοδρόµους, για να «πρασινίσει» και 
πάλι το Μάτι.

Άλλωστε, το κάλεσµα της Συντονιστικής Επιτροπής των Κα-
τοίκων στο Μάτι (ΣΕΚΜΑ) για τον 36ο Μαραθώνιο ανέφερε ότι 
«θέλουµε να θυµίσουµε τον δικό µας Μαραθώνιο µετ’ εµποδίων 
και να ζητήσουµε τη συµπαράσταση όλων για να τον τερµατί-
σουµε νικηφόρα».

Οι κάτοικοι ζητούν να «επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκα-
τάστασης της περιοχής µε δίκαια και αποτελεσµατικά µέτρα, ώστε 
να ξανάρθει η ζωή στο καµένο Μάτι και η κανονικότητα στη βίαια 
κατεστραµµένη καθηµερινότητά τους».

Στο πλευρό των κατοίκων έχει ταχθεί και ο Σύνδεσµος Ελλη-
νικών Γυµναστικών Αθλητικών Σωµατείων (ΣΕΓΑΣ). Ο πρόεδρος 
του Συνδέσµου Κώστας Παναγόπουλος προανήγγειλε τον περα-
σµένο µήνα ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες, «ώστε να ζωντανέψει 
η µαραθώνια διαδροµή, µεγάλο µέρος της οποίας έχει πληγεί».

Ρεκόρ συµµετοχών
Μια ακόµη «ιδιαιτερότητα» του φετινού Μαραθωνίου ήταν το 
ρεκόρ συµµετοχών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά 
στην ιστορία της διοργάνωσης οι συµµετοχές έκλεισαν 45 ηµέρες 
πριν από τον αγώνα.

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Πα-
ναγιώτη ∆ηµάκο, «στον φετινό Μαραθώνιο της Αθήνας δήλωσαν 
συµµετοχή 55.000 δροµείς, ενώ οι εγγραφές είχαν κλείσει ενά-
µιση µε δύο µήνες πριν, κάτι το οποίο είναι µοναδικό. Οι συµ-
µετοχές στα 5 χλµ. έκλεισαν σε 45 λεπτά, ενώ στα 10 χλµ. σε 24 
ώρες».

Ο κ. Παναγόπουλος έκανε λόγο για «τη µαζικότερη εκδή-
λωση στην Ελλάδα και µία από τις µαζικότερες στην Ευρώπη. Ο 
αγώνας µας εδώ και χρόνια έχει πάψει να αποτελεί απλώς ένα µε-
γάλο και σηµαντικό γεγονός. Πέρα από αυτό και πάνω από αυτό, 
ο Μαραθώνιος έχει εξελιχθεί σε µεγάλη γιορτή».

Ταυτόχρονα, επισήµανε την ανάγκη η πολιτεία να κάνει ε-
κείνα τα έργα, προκειµένου να δεχτούν περισσότερους δροµείς. 
«Η προσπάθεια που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια από την Περιφέ-
ρεια Αττικής και τη Ρένα ∆ούρου και τον δήµαρχο Μαραθώνα 
Ηλία Ψινάκη οφείλει να κινηθεί πιο γρήγορα. Εάν η κλασική δια-
δροµή περιοριστεί στις 18.000 συµµετοχές, θα είναι κρίµα για τον 
αγώνα, όµως θα είναι κρίµα και για την Αθήνα και την Ελλάδα» 
κατέληξε ο κ. Παναγόπουλος.

«Με δύναµη» από την Κρήτη
Μπορεί ο Κενυάτης Μπρίµιν Μισόι να συγκέντρωσε πάνω του 
όλα τα φώτα, καθώς ήταν ο πρώτος αθλητής που µπήκε στο Πανα-
θηναϊκό Στάδιο, ωστόσο ο Αυθεντικός Μαραθώνιος είχε και πρω-
τιές µε άρωµα Ελλάδας.

Στους άντρες για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά πρώτος τερ-
µάτισε ο Κώστας Γκελαούζος, καταλαµβάνοντας την έβδοµη 
θέση στη γενική κατάταξη, ενώ η Ελευθερία Πετρουλάκη ήταν 
η πρώτη Ελληνίδα που τερµάτισε και κατέλαβε την τρίτη θέση 
στην κατάταξη.

Η Ελευθερία Πετρουλάκη, µε καταγωγή από τη Σητεία, είναι 

πτυχιούχος του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μιλώντας στην F.S. δήλωσε 
ότι πριν από λίγους µήνες αποφάσισε να πάρει µέρος σε αυτόν τον 
αγώνα. «Είµαι αθλήτρια µεγάλων αποστάσεων και από τη ∆ευ-
τέρα και µετά είµαι επίσηµα και µαραθωνοδρόµος».

Στόχος της, η νίκη. «Για µένα, εξαρχής αυτός ήταν ο στόχος 
µου και σε αυτό ήµουν συγκεντρωµένη. Είχα δουλέψει και προ-
πονηθεί. Ήταν κάτι που το ήθελα πολύ. Η τρίτη θέση ήταν απρό-
σµενη για µένα. Είµαι πολύ χαρούµενη που κατάφερα στον πρώτο 
µου Μαραθώνιο να κάνω τέτοια εµφάνιση και µάλιστα να σηµει-
ώσω και µια αξιόλογη επίδοση».

Πώς είναι όµως να τερµατίζεις στο Καλλιµάρµαρο; «Σίγουρα 
το να τερµατίζεις στο Καλλιµάρµαρο και να σε αποθεώνουν είναι 
κάτι που δεν ξεχνάς ποτέ. Έχει χαραχτεί πολύ βαθιά µέσα µου 
αυτό το συναίσθηµα του τερµατισµού. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι 
και από τη στιγµή που ξεκίνησε ο αγώνας µέχρι τον τερµατισµό 
δεν ήθελα να τελειώσει».

Η Ελευθερία Πετρουλάκη αφιέρωσε τη νίκη της στους αν-
θρώπους που χάθηκαν στις φωτιές στο Μάτι. Όπως αποκάλυψε, 
«δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι περνούσα από εκείνο το ση-
µείο, καθώς είχαµε κόντρα τον ήλιο και αντανακλούσε στα µάτια 
µας. Ξαφνικά, όταν συνειδητοποίησα πού ήµουν, χαµήλωσα το 
βλέµµα και αισθάνθηκα ένα ρίγος να διαπερνά το σώµα µου και α-

πέραντη θλίψη γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Μετά κοίταξα προς τον 
ουρανό και είπα ότι θα τερµατίσω. Οι στιγµές ήταν απίστευτες».

Όσον αφορά τα µελλοντικά της σχέδια, «περιλαµβάνεται ένας 
γρήγορος Μαραθώνιος την άνοιξη στο εξωτερικό, σε µια πιο επί-
πεδη διαδροµή, και µεγάλος στόχος είναι η Ολυµπιάδα του 2020 
στο Τόκιο».

ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ

Μπορεί ο Μαραθώνιος της περασµένης Κυριακής να έστειλε µηνύµατα αισιοδοξίας, αλλά επί του πρακτέου οι πυρόπληκτοι στο Μάτι… 
ακόµα περιµένουν. Συγκεκριµένα, ο ειδικός λογαριασµός που άνοιξε το ΥΠΟΙΚ µετά τη φονική πυρκαγιά του Ιουλίου µπορεί να γέ-
µισε µε το ποσό των 37,7 εκατ. ευρώ, ωστόσο παραµένει «κλειδωµένος» και οι πυρόπληκτοι δεν έχουν δει ούτε 1 σεντ από τα χρή-

µατα αυτά, τα οποία συγκεντρώθηκαν κυρίως από τους κεντρικούς φορείς, τον ΟΑΕ∆, τη Βουλή και την ΤτΕ.
Εξηγώντας τους λόγους της καθυστέρησης, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης είπε ότι η επιτροπή που είναι αρµόδια για τη δια-

χείριση των χρηµάτων αυτών δέχεται ακόµη αιτήµατα και εισηγήσεις δηµοσίων φορέων και απαιτείται έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ωστόσο, συµπλήρωσε ότι ήδη έχει εγκριθεί ποσό ύψους 1 εκατ. ευρώ για την αποµάκρυνση του αµιάντου από τα κατεστραµµένα κτίρια και 

άλλο 1 εκατ. ευρώ θα πάει στην ειδική φαρµακευτική αγωγή που απαιτείται για τους εγκαυµατίες, µετά από εισήγηση του υπουργείου Υγείας.
Μάλιστα, ο κ. Βούτσης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο λογαριασµός για τους πυρόπληκτους δεν θα “ξεµείνει”» και ανέφερε ότι µόνο η 

πρώτη δόση για την ανοικοδόµηση των ακινήτων που χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα» θα ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ.
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Μ
ε την πολιτική επικαιρότητα να εξε-
λίσσεται καθηµερινά τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο και τη 
χώρα µας να έχει εισαχθεί σε µία ε-
ξαιρετικά ενδιαφέρουσα προεκλο-
γική περίοδο, οι τηλεοπτικοί σταθ-

µοί δίνουν τη µεγάλη µάχη της ενηµέρωσης. Ο άλλοτε απα-
ξιωµένος ενηµερωτικός τοµέας έχει ανακάµψει δριµύτερος 
στην τηλεοπτική πραγµατικότητα ενόψει τριπλών εκλο-
γών, σε τέτοιον βαθµό που τα δελτία ειδήσεων σηµειώνουν 
υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και οι σταθµοί σκέφτονται σο-
βαρά την επιστροφή ενηµερωτικών εκποµπών, οι οποίες 
έχουν εξαλειφθεί τα τελευταία χρόνια από την τηλεόραση 
κυρίως για λόγους µείωσης του κόστους.

Θα παραµείνει η πρωτιά του Alpha;
Ποδαρικό στον βραδινό ενηµερωτικό τοµέα κάνει το κε-
ντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha στις 19:00 µε τον Αντώνη 
Σρόιτερ, ενώ την ίδια ώρα βγαίνει στον αέρα και η Έλλη 
Στάη από τη συχνότητα του Open. Μισή ώρα αργότερα ξε-
κινά το δελτίο του ΑΝΤ1 µε τον Νίκο Χατζηνικολάου και 
ακολουθούν ο ΣΚΑΪ µε τη Σία Κοσιώνη στις 19:45 και το 
Star µε τη Μάρα Ζαχαρέα στις 19:55, µε την ΕΡΤ να κλεί-
νει τον κύκλο των δελτίων µία ώρα αργότερα. Από τις 19:00, 

λοιπόν, έως τις 22:00 σχεδόν, η ενηµέρωση βρίσκεται στις 
επάλξεις, µε τους τηλεθεατές να επιλέγουν σε πολλές περι-
πτώσεις το δελτίο που θα παρακολουθήσουν ανάλογα µε το 
πρόγραµµά τους, εφόσον για ένα γεµάτο τρίωρο µεταδίδο-
νται ειδήσεις από κάποιον σταθµό.

Για τον µήνα Σεπτέµβριο ο Alpha τερµάτισε πρώτος στο 
βαρόµετρο τηλεθέασης, µε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων να 
σηµειώνει 22,7% µέσο όρο τηλεθέασης, ακολουθούµενο 
από του ΣΚΑΪ µε 17,4%, του ΑΝΤ1 µε 11,3%, του Star και 
της ΕΡΤ. Όµοια ήταν τα νούµερα και στο δυναµικό κατανα-
λωτικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών, όπου ο Alpha κατέγραψε 
ποσοστό της τάξης του 19,8%, µε τον ΣΚΑΪ να ακολουθεί µε 
12,2% και να έπονται ΑΝΤ1, Star και ΕΡΤ.

Τον µήνα Οκτώβριο, οπότε έκανε την εµφάνισή του 
το Open, περίπου 2.663.000 τηλεθεατές παρακολούθη-
σαν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, µε τον Alpha να διατη-
ρεί τα πρωτεία στην τηλεθέαση. Ειδικότερα, σηµείωσε 
µέσο όρο 23,9%, µε τον ΑΝΤ1 να έρχεται δεύτερος µε 
16,7%, τον ΣΚΑΪ να ακολουθεί µε ποσοστό 15,1%, το Star 
µε 13,1%, την ΕΡΤ µε 5,6% και το Open, που έκανε πρε-
µιέρα στις 24/10, µε 6,2%. Στο δυναµικό κοινό ηλικίας 
18-54 ετών, που έχει ενδιαφέρον για τους τηλεοπτικούς 
σταθµούς εξαιτίας της διαφηµιστικής δαπάνης, ο Alpha 
ήταν και πάλι πρώτος, µε µέσο όρο 19,9%.

40% τηλεθέαση λόγω Τσίπρα
Πολλά υποσχόµενος είναι και ο Νοέµβριος για τον Alpha, 
κυρίως λόγω της τηλεθέασης που σηµείωσε η συνέντευξη 
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα την Πέµπτη 8 Νοεµ-
βρίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Nielsen, από τις 19:10 
έως τις 20:14, που προβλήθηκε η συνέντευξη του πρωθυ-
πουργού, ο µέσος όρος τηλεθέασης ήταν 27,2% στο σύνολο 
των τηλεθεατών και 26,9% στις ηλικίες 18-54 ετών. Το υ-
ψηλότερο τέταρτο σηµειώθηκε από τις 19:10 έως τις 19:25, 
στην αρχή δηλαδή, όπου η τηλεθέαση άγγιξε το 40%. Πε-
ρίπου 1.778.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τον πρωθυ-
πουργό µέσα από τη συχνότητα του Alpha έστω και για ένα 
λεπτό, µε τους άντρες ηλικίας 25-44 ετών να δίνουν το υ-
ψηλότερο ποσοστό τηλεθέασης, της τάξης του 34,3%.

Το ποδόσφαιρο σώζει την ΕΡΤ
Η δηµόσια τηλεόραση επίσης έχει αυξήσει το µέσο τηλε-
µερίδιο στα δελτία ειδήσεων, κυρίως λόγω του αθλητικού 
της περιεχοµένου. Η ΕΡΤ έχει αποκτήσει δικαιώµατα µε-
τάδοσης αγώνων της Superleague, µε βασικότερα τα δικαι-
ώµατα των εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού. Η προ-
βολή των αγώνων ενισχύει την τηλεθέαση, κυρίως στους ά-
ντρες ηλικίας 25-44 ετών. Για παράδειγµα, ο αγώνας µεταξύ 
Παναθηναϊκού και ΠΑΣ Γιάννινα που µεταδόθηκε στις 29 
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  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ψήφο εµπιστοσύνης δίνουν οι τηλεθεατές στα κεντρικά δελτία ειδήσεων.
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Ενόψει εκλογών, η φετινή 
τηλεοπτική σεζόν αναµένεται να 
είναι η πιο ανταγωνιστική και 
ταυτόχρονα η πιο ενδιαφέρουσα, 
µε τον ενηµερωτικό τοµέα να 
κερδίζει σηµαντικό έδαφος.

Σεπτεµβρίου άγγιξε το 32,3% σε τηλεθέαση, ενώ το δελτίο 
ειδήσεων που ακολούθησε έφτασε σε ποσοστό µέχρι και το 
18%. Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες δίνουν ένα εξαιρετικά καλό 
lead in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δηµόσιας τηλε-
όρασης τα Σαββατοκύριακα κυρίως, γεγονός που ανεβάζει 
τον µέσο όρο τηλεθέασης του σταθµού στο σύνολο ηµέρας 
και σε µηνιαία µέτρηση.

Νέα κανάλια, περισσότερες ειδήσεις
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη στην τηλεθέαση του 
κεντρικού δελτίου του Open, που φαίνεται να βαίνει ανο-
δικά, αν και είναι αρχή ακόµη, καθώς η Έλλη Στάη ούτε 
µήνα δεν έχει κλείσει στο τιµόνι του δελτίου. Ωστόσο, η ε-
πένδυση στη ζώνη prime time και η απόκτηση των δικαι-
ωµάτων προβολής των αγώνων της Εθνικής Ελλάδος Πο-
δοσφαίρου ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω το δελτίο 
του σταθµού.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αρχές του 2019 αναµένεται να 
κάνει την εµφάνισή του το ΣΚΑΪ 24, το νέο ενηµερωτικό 
κανάλι του Οµίλου ΣΚΑΪ που θα µπει στη µάχη της τηλε-
θέασης ενόψει εκλογών. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, επι-
κεφαλής θα είναι ο δηµοσιογράφος Νίκος Στραβελάκης, µε 
τον ∆ηµήτρη Καµπουράκη και τον Νίκο Ευαγγελάτο να φη-
µολογείται πως έχουν ενταχθεί στο δυναµικό του. Σηµει-
ωτέον ότι το όνοµα του κ. Καµπουράκη ακούγεται έντονα 
και για την πρωινή ενηµερωτική εκποµπή που ετοιµάζει ο 
ΑΝΤ1. Το ΣΚΑΪ 24, πάντως, θα προβάλλει το πρόγραµµά 
του πιθανότατα από σταθµό περιφερειακής εµβέλειας της 
Αττικής, αν και δεν έχει υπάρξει ακόµη κάποια επίσηµη α-
νακοίνωση.

Στη µάχη των δελτίων ειδήσεων δεν αποκλείεται να 
δούµε σύντοµα και το κανάλι της Alter Ego του Βαγγέλη 
Μαρινάκη. Ο τελευταίος κατέθεσε αίτηση για να λάβει πα-
νελλαδική τηλεοπτική άδεια στα τέλη του περασµένου Ο-
κτωβρίου και αναµένεται η εξέτασή της από το Ραδιοτηλε-
οπτικό Συµβούλιο. Λίγες ηµέρες µετά η Alter Ego ανακοί-
νωσε τη συνεργασία της µε την Πόπη Τσαπανίδου, η οποία 
θα αναλάβει τη διεύθυνση του σταθµού όταν αυτός ξεκι-
νήσει να εκπέµπει. ∆εν είναι λίγα µάλιστα τα δηµοσιεύ-
µατα που θέλουν την πάλαι ποτέ παρουσιάστρια του Mega 
Όλγα Τρέµη να αναλαµβάνει την παρουσίαση του κεντρι-
κού δελτίου ειδήσεων του σταθµού.

Με την προεκλογική περίοδο να κρίνεται µακρά και 
δύσκολη απ’ όλες τις απόψεις, ο ενηµερωτικός τοµέας α-
ναµένεται να έχει την τιµητική του κατά τη φετινή τηλε-
οπτική σεζόν. Σηµαντικοί δηµοσιογράφοι και σχολιαστές, 
συγχωνεύσεις και συνεργασίες, καθώς και νέα τηλεοπτικά 
κανάλια, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και πλουρα-
λιστικό τηλεοπτικό τοπίο. Μένει να δούµε ποιος θα κόψει 
πρώτος το νήµα σε µία από τις πιο ανταγωνιστικές σεζόν 
στα χρόνια των µνηµονίων.

ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και  βγάλε  τον  πραγµατ ικό  εαυτό  σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

«Οµάδα νεαρών» εµπόδισε τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ να 
καταθέσουν στεφάνι στο Πολυτεχνείο, προπηλακίζοντας τους 
Σκουρλέτη, Γαβρόγλου, Ρήγα, Φίλη, ενώ οι ∆ρίτσας, Τόσκας 
και Μανιός δεν κατάφεραν καν να πλησιάσουν τον χώρο. 

Βέβαια, όποιον και να εµπόδιζαν, το ίδιο λάθος και τρα-
µπούκικο θα ήταν. Όπως και πολλά άλλα, η ηµέρα µνήµης 
των γεγονότων και τιµής των νεκρών του Πολυτεχνείου έχει 
εκφυλιστεί στην εποχή µας.
Ένα άλλο γεγονός είναι πως πλέον οι προπηλακισµοί στελε-
χών της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ όταν παρίστανται σε δη-
µόσιες εκδηλώσεις γίνονται ολοένα και πιο συχνό φαινόµενο.

Είναι και θέµα παράδοσης…

Είναι και θέµα εκπαίδευσης…

Το θέµα βέβαια είναι από πού ξεκινάς.

Και τι θα πάρεις στον δρόμο.

Σε άλλα νέα, η υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Παπακώστα 
ζήτησε από τους αστυνοµικούς να προσέχουν τους εαυτούς τους 
και να αυτοπροστατεύονται καλύτερα, λίγο µετά τον ξυλοδαρµό 
αστυνοµικών, που είχαν προσέλθει ως µάρτυρες κατηγορίας, µέσα 
στο δικαστήριο από αναρχικούς. Μα αυτό κάνουν και οι αστυνοµι-
κοί. Από τη στιγµή που δεν έχουν καµία κάλυψη από την πολιτική 
ηγεσία, το µόνο που κάνουν είναι να αυτοπροστατεύονται, στον 
βαθµό που µπορούν. Ο ένας βγαίνει από το κουβούκλιο για να το 
σπάσουν οι Ρουβίκωνες χωρίς να τραυµατιστεί, οι άλλοι υφίστα-
νται τον εξευτελισµό της εξακρίβωσης στοιχείων από αξιωµατικούς 
του τµήµατος Ρουβίκωνα, οι τρίτοι βλέπουν επίθεση µέσα στα 
δικαστήρια και απλώς «εκτονώνουν την κατάσταση».

Επίσης, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη ∆ηµητρίου µας 
ενηµέρωσε ότι συµφωνεί ότι «ο κόσµος µας µπορεί και πρέπει να 
αλλάξει σε πολλά επίπεδα». Αλλά διαφωνεί «κάθετα και οριζόντια» 
για τον τρόπο που αυτό πρέπει να γίνει. Με ποιους; Με τα «άτοµα» 
που έβαλαν τη βόµβα στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδω-
ρο Ντογιάκο, τα οποία προφανώς κινούνται στη σωστή κατεύθυνση 
αλλά από λάθος δρόµο. Άρα η επίθεση στον –συχνό στόχο φιλοκυ-
βερνητικών δηµοσιευµάτων– Ντογιάκο εντάσσεται στο πλαίσιο της 
αλλαγής του κόσµου, ωστόσο δεν θα έπρεπε να επιλεγεί ο δρόµος 
της «ωµής βίας». Μια εξώθηση σε παραίτηση θα ήταν προτιµότερη.
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ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*

Τ
ο φαινόµενο να ελέγχουν αναρχικοί αστυνο-
µικούς και αστυνοµικοί φρουροί να εγκατα-
λείπουν τη θέση τους, διευκολύνοντας τους 
«ακτιβιστές», είναι νέο στην Ελλάδα και φυ-
σικά αδιανόητο για σύγχρονη χώρα. Εξίσου α-
διανόητο είναι να θεωρούνται περιοχές, όπως 

τα Εξάρχεια de facto και τα πανεπιστήµια de facto και de jure, 
άβατα για την Ελληνική Αστυνοµία. Είναι ευτελισµός για τη 
χώρα να αναφέρει η Deutsche Welle ότι «συµµορίες και διακι-
νητές ναρκωτικών ενεργούν ατιµώρητοι µέσα στα ελληνικά πα-
νεπιστήµια» και να περιγράφει γλαφυρά ότι «χρησιµοποιηµένες 
σύριγγες και άλλα βοηθήµατα είναι διάσπαρτα στα µονοπάτια». 
Θα µπορούσε να είναι κωµικό, αν δεν ήταν απολύτως τραγικό, 
να µεταδίδονται σκηνές όπου κοµµουνιστές συνδικαλιστές προ-
πηλακίζουν αστυνοµικό εν υπηρεσία, που αποκαλούν «χαφιέ», 
επειδή βρέθηκε έξω από αίθουσα συνεδρίασής τους.

Είµαι βέβαιος ότι οι απόγονοι της Ελληνικής Χωροφυλακής 
δεν δειλιάζουν αίφνης, ούτε έχασαν την αξιοπρέπεια και δεξι-
ότητά τους. Πιθανότερο είναι να υποκύπτουν σε ένα, άνωθεν 

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

προερχόµενο, κλίµα ανοχής και «κατανόησης», απόλυτα συνε-
πές προς τη φιλοσοφική µαρξιστική προσέγγιση του ιστορικού 
υλισµού. Λέει, λοιπόν, η θεωρία ότι η αντίσταση στις αστικές 
αρχές και δοµές είναι αυτονόητη δράση του συνειδητοποιηµέ-
νου λαού. Αυτό που η καπιταλιστική κοινωνία θεωρεί παρα-
βατικότητα είναι ένα προϊόν της αδικίας της. Η αδικία αίρεται 
µόνο στο στάδιο µετάβασης από τη δικτατορία του προλεταριά-
του στον κοµµουνισµό. Στο ενδιάµεσο πρέπει να κατανοούµε τα 
αίτια της αντίστασης και να προσπαθούµε να τα διορθώσουµε, 
εννοείται διά της καταστροφής του αστικού κράτους.

Η αντίσταση αυτή είναι φυσικά πιθανό να είναι κοντύτερα 
στον ιδεολογικό πόλο, ως αντιεξουσιαστική καταστροφή συµ-
βόλων του κεφαλαίου, αψύχων τε και εµψύχων. Εξίσου δυνατό 
είναι να εκφράζεται κοντύτερα στον υλικό πόλο που διακατέ-
χει την ιδεολογία του κυβερνώντος κόµµατος, τουτέστιν µε την 
πρακτική της «απαλλοτρίωσης», που εµείς οι αστοί συνήθως ο-
νοµάζουµε ληστεία. Σε κάθε περίπτωση, η συνέχεια µεταξύ των 
δύο αυτών προσεγγίσεων είναι συνεχής, η κατανόηση της σύµ-
µειξής τους είναι πλέον σαφής, εξού και η ανοχή της πραγµατι-

κής Αριστεράς και προς τις δύο.
Η ανοχή αυτή υπαγορεύεται καθοριστικά από το γεγονός 

ότι η ελληνική Αριστερά έχει µεν την κυβέρνηση, αλλά όχι την 
εξουσία, όπως επιτυχώς και προσφυώς περιγράφει η κ. Μπα-
ζιάνα. Μέχρι, λοιπόν, να την κατακτήσει και αυτήν, οι δολιο-
φθορείς των αστικών καθεστωτικών υπολειµµάτων είναι όχι 
απλώς σύντροφοι της νιότης αλλά και πολύτιµοι σύµµαχοι του 
σήµερα.

Παράδειγµα της αποτελεσµατικότητας της δράσης τους: ο 
καλός δικαστής που σχολιάζοντας σε πρωινή εκποµπή την το-
ποθέτηση βόµβας έξω από το σπίτι γνωστού συναδέλφου του 
αποφαίνεται ότι «πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί στις α-
ποφάσεις µας», εννοώντας προφανώς ότι θα πρέπει να αποφεύ-
γονται παρεξηγήσεις που θα µπορούσαν να προκαλέσουν την 
µήνιν των κυρίων που, όταν ενοχλούνται, τοποθετούν βόµβες.

Αυτή δεν είναι η αρχή της κατάληψης της πραγµατικής ε-
ξουσίας;

Πάντως, ενώ τούτα θα µπορούσαν να θεωρηθούν υποψίες 
που αφορούν τα µελλούµενα, υπάρχουν και δεδοµένα, που αφο-
ρούν τα τρεχούµενα. Είναι προφανές ότι υπάρχει µια «θέση µε-
τατροπής» αυτής της πολιτικής ιδεολογίας της Αριστεράς σε επι-
χειρησιακή πρακτική. Το πρόβληµα εσωτερικής ασφάλειας της 
χώρας έχει και φυσικούς αυτουργούς. Σε ποιο σηµείο της φυ-
σικής ιεραρχίας των σωµάτων ασφαλείας γίνεται αυτό δεν είναι 
προσώρας ορατό. Είναι επιβεβληµένο να αποτελέσει αντικεί-
µενο σοβαρής διερεύνησης µετά την αποµάκρυνση της Αριστε-
ράς από την κυβέρνηση – πριν καταλάβει και την εξουσία.

*Ο δρ. ∆ηµήτρης Βαρτζόπουλος είναι ψυχίατρος. Έχει διατελέ-
σει υφυπουργός Υγείας και γενικός γραµµατέας Συντονισµού 
της Κυβέρνησης Σαµαρά.
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Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ

 ΤΟΥ ΚΏΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

Ο
ι πόλεις, μικρές ή με-
γάλες, είναι ιδιαίτερα 
πολύπλοκα συστήματα, 
παρά το γεγονός ότι ο 
θεμελιώδης προορι-
σμός τους είναι απλού-
στατος, η εξυπηρέτηση 
των αναγκών του αν-

θρώπου. Με τέτοιον προορισμό, θα περί-
μενε κανείς να σεβόμαστε τις πόλεις μας 
περισσότερο. Άλλωστε ο Ευριπίδης, ανα-
φερόμενος στην Αλκιβιάδη, έλεγε ότι η 
πρώτη προϋπόθεση της επιτυχίας είναι να 
γεννηθείς σε μια λαμπρή πόλη.

Όταν όλα πηγαίνουν καλά, οι άνθρω-
ποι προκόβουν παράγοντας πλούτο, το 
χρήμα είναι φθηνό και όλοι σπεύδουν να 
μας δανείσουν (αφού ο τόκος είναι σίγου-
ρος), κάνοντας το χρήμα ακόμα φθηνό-
τερο. Στην περίμετρο αυτού του «ενάρε-
του κύκλου», όπου η μια καλοσύνη δια-
δέχεται την άλλη, οι πόλεις μεγαλώνουν 
χωρίς να λογαριάζουμε το κόστος, αλλά 
και χωρίς πάντα να εκσυγχρονίζονται. 
Από αυτές τις περιόδους ευμάρειας πέ-
ρασαν σχεδόν όλες οι ελληνικές πόλεις, 
άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο.

Όμως, ενώ είχαμε την υποχρέωση, 
δεν φροντίσαμε για το αβέβαιο μέλλον. 
Αντίθετα, χρησιμοποιήσαμε με τρόπο α-
συλλόγιστο το σπάνιο μεσογειακό περι-
βάλλον, που από μόνο του αποτελεί αξία 
με μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο απ’ ό,τι 
το χρήμα.

Black Friday 
σημαίνει Public

Το φορτηγό του Public φορτώνει προσφο-
ρές. Μπες στο public.gr/BF, πες τι θες σε 
Black Friday τιμές και μάθε πρώτος όλες τις 

προσφορές!
Ανυπομονείς για τηλεόραση, κινητό, κονσόλα, 
laptop, tablet και πολλά άλλα προϊόντα; Το Black 
Friday πλησιάζει… και όλα οδηγούν στο Public! 
Ο Νο1 προορισμός για προϊόντα τεχνολογίας και 
ψυχαγωγίας και η  εταιρεία που έφερε τo Black 
Friday στην Ελλάδα το 2016, επιστρέφει για 3η 
χρονιά και σε προσκαλεί να πάρεις τον έλεγχο! 
Φέτος, το Public βάζει σε θέση ισχύος τους ανυ-
πόμονους καταναλωτές του, προκαλώντας τους 
να ζητήσουν ό,τι θέλουν σε Black Friday τιμές! 
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μόνο στο Public 
στην ειδική πλατφόρμα public.gr/BF, οι κατανα-
λωτές μπορούν να μπουν, να δηλώσουν τι θέλουν 

σε Black Friday τιμές και να διαμορφώσουν εκεί-
νοι το πού θα πέσουν οι τιμές! 
16 μέτρα μήκος, 38 τόνοι βάρος, 85 κυβικά μέτρα 
χωρητικότητα. Είναι το Terra Truck του Public 
και έχει μία αποστολή να συγκεντρώσει όλες τις 
προσφορές που εσύ θέλεις για το φετινό Black 
Friday!

Εάν ανήκεις στους ανυπόμονους, μπες στη θέση 
του οδηγού και διαμόρφωσε εσύ τις προσφορές 
που θα γεμίσουν το Τerra Truck του Public. 
Ανυπομονείς για Black Friday τιμές στα αγαπημέ-
να σου προϊόντα; Τι περιμένεις; Ζήτα το! Μπες στο 
public.gr/BF, πες τι θες σε Black Friday τιμές και 
γίνε ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν 40 
δωροεπιταγές Public αξίας 100€!
Black Friday σημαίνει Public!

Το Public, η εταιρεία που 
έφερε πρώτη τo Black 
Friday στην Ελλάδα, φέτος 
σε προσκαλεί να πάρεις τον 
έλεγχο. 

Συχνά ξεχνάμε ότι η επιφάνεια της ελ-
ληνικής γης δεν είναι ανεξάντλητη, αντί-
θετα είναι μικρή και σε μεγάλο μέρος της 
δυσπρόσιτη. Για να αξιοποιήσουμε αυτή 
τη λιγοστή γη που διαθέτουμε, έχουμε, 
περισσότερο από μεγαλύτερες χώρες, 
την υποχρέωση να μελετάμε και να σχε-
διάζουμε το μέλλον προσεκτικότερα.

Σήμερα, περισσότερο από άλλες επο-
χές, έχουμε μπροστά μας την ανηφόρα 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας και αύ-
ξησης του ΑΕΠ. Έχει υπολογιστεί ότι, με 
τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, έχουμε 
άμεση ανάγκη από παραγωγικές επενδύ-
σεις αξίας πάνω από 100 δισ. ευρώ μέσα 
στα επόμενα πέντε χρόνια.

Όμως οι επενδύσεις καταναλώνουν 
γη και φυσικούς πόρους για να φιλοξε-
νήσουν εγκαταστάσεις και υποδομές. Η 
γη, όμως, αξιοποιείται όχι όπως μας την 
παρέδωσε η φύση, αλλά ρυθμισμένη 
και πολεοδομημένη, με συγκεκριμέ-
νους όρους και κανόνες, που να ισχύουν 
χωρίς προϋποθέσεις και εξαιρέσεις. Δι-
αφορετικά, η κατανάλωση της γης γίνε-
ται με τρόπο σπάταλο και το αποτέλεσμα 
είναι ασύμφορο.

Η έλλειψη ενιαίων, κατανοητών απ’ 
όλους και κοινά αποδεκτών χωροτα-
ξικών και πολεοδομικών κανόνων δεν 
είναι απλώς μια ένδειξη ότι κάτι δεν πάει 
καλά. Η έλλειψη τέτοιων κανόνων είναι 
παράλληλα βασικό εμπόδιο στην υλοποί-
ηση επενδύσεων και ταυτόχρονα αιτία 

απώλειας της εμπιστοσύνης στο κρά-
τος και στις δομές του. Σε αυτό το σημείο 
πάντα υστερούσαμε.

Επιπλέον, η χωρίς σχεδιασμό και α-
νισόρροπη ανάπτυξη δεν είναι μόνο α-
ποκομμένη από τις ανάγκες της οικονο-
μικής πραγματικότητας: η ασύμμετρη α-
νάπτυξη τελικά απωθεί τις επενδύσεις, 
καταστρέφει το περιβάλλον και προκαλεί 
ασφυξία στις μεγάλες πόλεις, που «κατα-
πίνουν» οικονομικά και δημογραφικά τις 
μικρότερες γύρω τους. Με δυο λόγια, η 
ανισόρροπη ανάπτυξη είναι βαθύτατα α-
ντιδημοκρατική.

Ο Αϊζενχάουερ θεωρούσε τα σχέδια ά-
χρηστα, αλλά τον σχεδιασμό απαραίτητο. 
Και φυσικά είχε δίκιο. Με τον ίδιο τρόπο 
που τα διπλωμένα ρούχα πιάνουν λιγό-
τερο χώρο στην ντουλάπα απ’ ό,τι τα τσα-
λακωμένα, έτσι και οι άτακτα διασπαρμέ-
νες εγκαταστάσεις και υποδομές απαι-
τούν περισσότερη γη απ’ όση πραγματικά 
χρειάζονται, καταναλώνουν περισσότε-
ρους πόρους απ’ όσους όντως έχουν α-
νάγκη και, τελικά, στοιχίζουν πολύ ακρι-
βότερα απ’ όσο αντέχουμε.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδό-
μος πολιτικός μηχανικός, υπεύθυνος 
για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.

Η χωρίς σχεδιασμό και 
ανισόρροπη ανάπτυξη δεν 
είναι μόνο αποκομμένη από 
τις ανάγκες της οικονομικής 
πραγματικότητας: η 
ασύμμετρη ανάπτυξη 
τελικά απωθεί τις 
επενδύσεις, καταστρέφει το 
περιβάλλον και προκαλεί 
ασφυξία στις μεγάλες 
πόλεις, που «καταπίνουν» 
οικονομικά και 
δημογραφικά τις μικρότερες 
γύρω τους. Με δυο λόγια, η 
ανισόρροπη ανάπτυξη είναι 
βαθύτατα αντιδημοκρατική.
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Το Πανεπιστήμιο τιμά την 
Επανάσταση του 1821 μέσα από μια 
σειρά εκδηλώσεων και δράσεων.

ΤΟ ΕΚΠΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Με μια σειρά εκδηλώσεων οι οποίες, μεταξύ 
άλλων, περιλαμβάνουν συνέδρια, εκθέσεις, 
διαλέξεις και καλλιτεχνικά δρώμενα, το Ε-
θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Α-
θηνών (ΕΚΠΑ) θα τιμήσει το 2021 τα 200 

χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Η Επανάσταση ως γεγονός
Το Πανεπιστήμιο προετοιμάζει τη συμβολή του στους εορτα-
σμούς με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της Επανάστασης ως 
ελληνικού και διεθνούς γεγονότος. Ο πρύτανης του ιδρύματος 
Θάνος Δημόπουλος και τα μέλη της Επιτροπής Εορτασμού πα-
ρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο ε-
ντευκτήριο «Κωστής Παλαμάς τις δράσεις που θα λάβουν χώρα 
το 2021.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Δημόπουλος, «η συμ-
βολή του ΕΚΠΑ είναι απόρροια της δεσπόζουσας θέσης του Πα-
νεπιστημίου στον πνευματικό και πολιτιστικό χάρτη της χώρας 
με τη συνολική ιστορία και την προσφορά του. Μέσα από συνέ-
δρια, εκδηλώσεις, εκθέσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα, το αρχαιό-
τερο πανεπιστήμιο της χώρας θέλει να τιμήσει την Επανάσταση 
του 1821 και παράλληλα να συμβάλει στον αναστοχασμό και στη 
διεύρυνση του διαλόγου για την πορεία του ελληνικού κράτους 
από τις αρχές του 19ου αιώνα σε εκείνες του 21ου».

Οι δράσεις
Οι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούν οι εκδηλώσεις είναι 
η Επανάσταση του 1821 ως διεθνές γεγονός, η Επανάσταση ως η 
στιγμή γέννησης του ελληνικού κράτους, το ΕΚΠΑ και η Επα-
νάσταση, η Επανάσταση του 1821 και η τέχνη. Στο πλαίσιο αυτό 
προγραμματίζονται διεθνή συνέδρια, διαλέξεις - ανοιχτά μαθή-
ματα, ερευνητικά προγράμματα και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Συγκεκριμένα, το 2021 θα δοθούν 21 διαλέξεις για το ευρύ 
κοινό από το ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΠΑ. 
Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται, ανά δεκαπενθήμερο, στο κτί-
ριο των Προπυλαίων. Οι θεματικές τους θα αφορούν κατ’ αρχάς 
τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο 
α΄ μισό του 19ου αιώνα, καθώς και την προεπαναστατική ελλη-

νική κοινωνία και την ιδεολογική προετοιμασία για τον Αγώνα.
Επίσης, θα διεξαχθεί κύκλος ανοιχτών μαθημάτων σε όλη 

την Ελλάδα από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας Μαρία 
Ευθυμίου, ενώ υπάρχουν ήδη προτάσεις από το Τμήμα Θεατρι-
κών Σπουδών για την παρουσίαση διηγημάτων από τους φοιτη-
τές στην «Aula» της Φιλοσοφικής Σχολής και σε επιλεγμένους 
χώρους στην Αθήνα που σχετίζονται με την ιστορία της Ελληνι-
κής Επανάστασης

Παράλληλα, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών θα επικεντρωθεί 
σε μια σειρά από ερευνητικές, επιμορφωτικές και καλλιτεχνικές 
δράσεις με θέμα «Οι μουσικές και οι χοροί της Επανάστασης και 
τα “ηχοτοπία” του 1821». Στόχος θα είναι η μελέτη και ανάδειξη 
του παραδοσιακού τρίπτυχου «ποίηση-μουσική-χορός» ως συμ-
βόλου ταυτότητας, καλλιτεχνικής δημιουργίας και κιβωτού της 
συλλογικής μνήμης σε σχέση με τα ιστορικά και τα κοινωνικά 
συμφραζόμενα της περιόδου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ενώ 
θα δοθεί έμφαση στον «απόηχο» του 1821 στη λόγια-κλασική ελ-
ληνική μουσική, στο νεότερο ελληνικό τραγούδι, αλλά και στην 
παράδοση του λαϊκού θεάτρου σκιών.

Κέντρο Μελέτης
Αξιοσημείωτη είναι δε η ίδρυση Κέντρου Μελέτης της Ελληνι-
κής Επανάστασης, με δεκαετή κατ’ αρχάς διάρκεια, προκειμένου 
να αποτελέσει μια κοινή ερευνητική δομή για τη σύγχρονη με-
λέτη και προβληματισμό σχετικά με το 1821 και να καταγράφει 
τις σχετικές έρευνες και μελέτες που είναι σε εξέλιξη σε όλα τα ε-
πιστημονικά πεδία, όπως επίσης και τις διδακτορικές διατριβές.

Ένας επιπλέον στόχος του κέντρου είναι η δημιουργία ενός 
ηλεκτρονικού ιστότοπου όπου θα αναρτώνται ειδήσεις (νέες εκ-
δόσεις, άρθρα, συνέδρια κ.λπ.) από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
για την ιστορία των επαναστάσεων της επίμαχης περιόδου και η 
οργάνωση ετήσιων θεματικών εκδηλώσεων προς το ευρύ κοινό. 
Οι συγκεκριμένες μπορούν ενδεχομένως να αναφέρονται στα γε-
γονότα-ορόσημα εκάστης επαναστατικής χρονιάς μέχρι το 1830. 
Για παράδειγμα, το 2022 στη μάχη του Πέτα και τους Φιλέλλη-
νες, στην καταστροφή της Χίου και στο Πρώτο Πολίτευμα της Ε-
πιδαύρου. Το 2026 στην έξοδο του Μεσολογγίου και το 2027 στη 
ναυμαχία του Ναυαρίνου και τη διεθνοποίηση της Επανάστασης. 

Το Κέντρο Μελέτης απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημα-
ϊκή κοινότητας του ΕΚΠΑ, αλλά και σε όλους όσοι ασχολούνται 
ερευνητικά με το 1821 και ενδιαφέρονται να συνεργαστούν στην 
προσπάθεια.

Περιοδική έκθεση τεκμηρίων
Στο πλαίσιο του εορτασμού, το Μουσείο Ιστορίας και το Ιστο-
ρικό Αρχείο του ΕΚΠΑ διοργανώνουν περιοδική έκθεση στο 
Μουσείο με τίτλο «Η αξία της μνήμης – Η Επανάσταση του 1821 
και το Πανεπιστήμιο Αθηνών».

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, φωτογραφίες, διδακτικά 
εγχειρίδια, τεκμήρια από το αρχείο του ιδρύματος και αρχεία κα-
θηγητών του, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει την 
όχι και τόσο γνωστή αλλά άρρηκτη σχέση της Επανάστασης του 
1821 με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, του ιδρύματος που έθεσε τα 
θεμέλια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

«Βούληση του ΕΚΠΑ είναι να μην αποτελέσουν οι εκδηλώ-
σεις ένα “πανηγύρι” εγκωμίων με στόμφο, αλλά να αναδειχθεί η 
ουσία των σχέσεων, οι επιτυχίες, καθώς και οι αποτυχίες και οι 
αντιφάσεις, όπως και το ποιοι είναι οι Έλληνες σήμερα» σημεί-
ωσε ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος κατά την παρέμβασή του για 
τις επιμέρους δράσεις, ενώ ο καθηγητής Πασχάλης Κιτρομηλί-
δης και η καθηγήτρια Όλγα Κατσιαρδή-Hering τόνισαν, μεταξύ 
άλλων, την προσπάθεια ανάδειξης της Επανάστασης του 1821 ως 
διεθνούς γεγονότος, δίπλα στις άλλες μεγάλες επαναστάσεις.
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ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση 
της διδασκαλίας αποτελεί απαραί-
τητη παράµετρο για τη µάθηση 
παιδιών µε ειδικές µαθησιακές 

δυσκολίες. Μπορεί έτσι να βοηθήσει και µαθη-
τές µε δυσκολίες µάθησης στα Μαθηµατικά. Η 
χρήση της όρασης, της αφής, της ακοής και της 
κίνησης µπορεί να συµβάλει σηµαντικά ώστε οι 
µαθητές να κατανοήσουν ευκολότερα τι αντι-
προσωπεύουν οι αριθµοί και τα σύµβολα. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες 
πολυαισθητηριακές τεχνικές που µπορούν να ε-
νταχθούν στη διδασκαλία των Μαθηµατικών και 
να την κάνουν πιο ευχάριστη και κατανοητή.

• Οπτικοποίηση µε χρήση χαντρών ή αντι-
κειµένων από την καθηµερινή ζωή: Η χρήση 
χαντρών, βόλων ή ακόµη και οσπρίων είναι ένας 
καλός τρόπος για να κατανοήσουν τα παιδιά τι 
ακριβώς σηµαίνουν οι µαθηµατικές πράξεις. 
Μπορούν ακόµη να κατανοήσουν τα ποσά που 
συµβολίζουν οι αριθµοί και πώς µπορούν αυτά 
να µεταβάλλονται.

• Χρωµατιστά τουβλάκια: Η χρήση παιχνι-
διών στη µάθηση σίγουρα την κάνει πιο ενδια-
φέρουσα. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στα παι-
διά να αναπτύξουν στρατηγικές για την κατα-
µέτρηση αντικειµένων. Μπορεί να βοηθήσει 
σηµαντικά τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες 
στα Μαθηµατικά να συνδέσουν µε ευκολία τους 
αριθµούς µε τα αντικείµενα που αντιπροσωπεύ-
ουν ή να µπορούν µε ευκολία να χειρίζονται α-
ριθµητικά µοτίβα.

• Ζωγραφική: Μετά τη χρήση των χεριών 
τους ή διαφόρων αντικειµένων οι µαθητές µε 
µαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηµατικά µπο-
ρούν να µάθουν να ζωγραφίζουν τα προβλήµατα 
ή να οπτικοποιούν µε ζωγραφιές τις αριθµητικές 
πράξεις. Είναι ένας καλός τρόπος για να δείξουν 
τα παιδιά τον τρόπο σκέψης τους και να προχω-
ρήσουν οµαλά στο γράψιµο αριθµών και µαθη-
µατικών συµβόλων.

• Μουσικές συνδέσεις: Υπάρχουν πολλοί 
τρόποι για να συνδέσετε τα µαθηµατικά και τη 
µουσική. Τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιή-
σουν τα τραγούδια για να αποµνηµονεύσουν αλ-
γορίθµους ή κανόνες στα Μαθηµατικά.

• Κίνηση: Βάζοντας την κίνηση στα Μαθη-
µατικά, οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες 
στα Μαθηµατικά µπορούν πιο εύκολα να δι-
ατηρήσουν ό,τι έχουν διδαχτεί. Ένα καλό πα-

ράδειγµα είναι το «αριθµητικό χαλί». Ο εκπαι-
δευτικός, µε χαρτί του µέτρου, δηµιουργεί ένα 
χαλί χωρισµένο σε κουτάκια. Κάθε κουτί περιέ-
χει έναν αριθµό από το 1 έως το 10. Στο παιχνίδι 
µπορούν να συµµετέχουν µέχρι τρεις µαθητές. 
Κάθε µαθητής ρίχνει το ζάρι και κινείται τόσα 
κουτάκια όσα έδειξε το ζάρι. Αποφασίζει στο 
κουτάκι όπου βρίσκεται αν θα κρατήσει τον α-
ριθµό ή όχι. Νικητής του παιχνιδιού είναι ο µα-
θητής που θα φτάσει πρώτος, προσθέτοντας τα 
κουτάκια που πετυχαίνει, στον αριθµό 30. Τόσο 
ο στόχος όσο και οι αριθµοί µπορούν να αλλά-
ξουν αναλόγως µε το τι θέλουµε να διδάξουµε 
κάθε φορά.

• Παιχνίδι ρόλων: Οι µαθητές µε µαθησια-
κές δυσκολίες στα Μαθηµατικά δυσκολεύονται 
συχνά να κατανοήσουν και να αποκωδικοποι-
ήσουν ένα µαθηµατικό πρόβληµα. Ένας εύκο-
λος τρόπος που µπορεί να τους βοηθήσει σηµα-
ντικά είναι το παιχνίδι ρόλων. Οι µαθητές αντι-
λαµβάνονται καλύτερα τα επιµέρους στοιχεία 
ενός προβλήµατος εάν τα βιώσουν ή τα δουν ως 
πραγµατική συνθήκη µέσα στη σχολική τάξη.

• Νέες τεχνολογίες: Ένας από τους πιο σύγ-
χρονους τρόπους αντιµετώπισης των µαθησια-
κών δυσκολιών στα Μαθηµατικά είναι η χρήση 
υπολογιστών. Η ένταξη των νέων τεχνολογιών 
στη διδασκαλία σίγουρα θα την κάνει πιο ευχά-
ριστη και πιο ενδιαφέρουσα για τα παιδιά. Υ-
πάρχουν αρκετά προγράµµατα, εφαρµογές και 
διαδραστικά παιχνίδια που θα µπορούσαν να 
κάνουν το µάθηµα των Μαθηµατικών µια ευχά-
ριστη εµπειρία για τους µαθητές.

Η πολυαισθητηριακή διδασκαλία µπορεί να 
βοηθήσει τα παιδιά µε ειδικές µαθησιακές δυ-
σκολίες να γίνουν ανεξάρτητα και να ενισχύ-
σουν την αυτοεκτίµησή τους. Ως µέθοδος διδα-
σκαλίας δεν αφορά µόνο τα Μαθηµατικά αλλά 
όλα τα µαθήµατα του σχολείου. Τέλος, θα πρέ-
πει να σηµειωθεί πως η πολυαισθητηριακή δι-
δασκαλία είναι ωφέλιµη για όλα τα παιδιά και 
όχι µόνο για τα παιδιά µε ειδικές µαθησιακές 
δυσκολίες.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγω-
γός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επι-
στηµονικός σύµβουλος του τοµέα Ειδικής Αγωγής 
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, επιστηµονικός δ/
ντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών 
«Παιδίων Πλεύση». www.eidikospaidagogos.gr
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ΚΕΙΜΕΝΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Χρήσιµες συµβουλές για οικονοµική 
θέρµανση και τα νέα δεδοµένα στην αγορά

Ο 
χειµώνας µάς χτύπησε την πόρτα και µε την τιµή του πετρελαίου στα ύψη, το εισόδηµα των Ελλή-
νων να έχει µειωθεί δραµατικά και τις φορολογικές υποχρεώσεις να µας «πνίγουν», δυσχεραίνοντας 
ακόµα περισσότερο την κατάσταση, το µυαλό όλων είναι στο πώς θα αντιµετωπίσουν το κρύο, τι λύση 
θα βρουν για τη θέρµανση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και η διάθεση του πετρελαίου θέρµανσης έχει αρχίσει, τα νοικοκυριά 
παραµένουν «παγωµένα» και παρακολουθούν από… µακριά τις υψηλές του τιµές. Έτσι, οι περισσότερες οικο-
γένειες ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους για να ζεσταθούν µε χαµηλό κόστος (ξυλόσοµπες, κλιµατιστικά κ.λπ.), 
αφού η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης φέτος αναµένεται σε Αττική-Θεσσαλονίκη να είναι υψηλότερη σε σχέση 
µε πέρυσι και να κινείται µεταξύ 1,14 και 1,20 ευρώ. Πέρυσι η τιµή του άγγιζε τα 0,94-0,95 ευρώ.

Βέβαια ρόλο παίζει και η ενεργειακή απόδοση των ελληνικών κτιρίων, που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 
1) στα παλιά, που δεν έχουν ανακαινιστεί, 2) στα κακοσυντηρηµένα και σε όσα ουδέποτε εφαρµόστηκαν µελέ-
τες εγκατάστασης συστηµάτων θέρµανσης (π.χ. µελέτες θερµοµόνωσης) και 3) σε εκείνα που χρησιµοποιούν 
µεµονωµένα συστήµατα, σε ένα ή δύο δωµάτια.

Εν τω µεταξύ, νέα δεδοµένα δηµιουργεί στην αγορά το Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας, που θα αρχίσει 
να λειτουργεί το 2019. Στην ουσία, στόχος είναι οι ενεργειακές συναλλαγές να φύγουν από τον στενό έλεγχο του 
κράτους ή των κρατικών εταιρειών, ενώ αναµένονται πολλαπλά οφέλη τόσο για τους µεγάλους ενεργειακούς ο-
µίλους όσο και για τους µικρότερους συµµετέχοντες στη λιανική αγορά αλλά και για τους ιδιώτες καταναλωτές.

Τέλος, σε δηµόσια διαβούλευση τέθηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα, όπου περιλαµβάνο-
νται περιορισµός του µεριδίου του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, µείωση της συµµετοχής του φυσικού αε-
ρίου και «επέλαση» των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ
18.11.2018

Περιορισμό του μεριδίου του λιγνίτη 
στην ηλεκτροπαραγωγή, μείωση 
της συμμετοχής του φυσικού αε-
ρίου (που ωστόσο θα αντισταθμι-
στεί από τη διείσδυση στον οικι-

ακό τομέα) και «επέλαση» των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) στην κάλυψη της εγχώριας ενερ-
γειακής κατανάλωσης περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέ-
διο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που βρί-
σκεται σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 3 Δεκεμ-
βρίου 2018.

Ειδικότερα, στο ΕΣΕΚ περιγράφονται τα σενάρια 
εξέλιξης του ενεργειακού συστήματος για την υλοποί-
ηση των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών 
στόχων για το έτος 2030. Στην ουσία, πρόκειται για 
τον «οδικό χάρτη» της ενεργειακής στρατηγικής έως 
το 2030 σχετικά με τη συμβολή της Ελλάδας στην ε-
πίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε. για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το βασικό σενάριο
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο ενεργειακής πολιτι-
κής και εξέλιξης του ενεργειακού συστήματος, που 
περιγράφεται στο σχέδιο, οι εθνικοί στόχοι υπερκα-
λύπτονται με ορίζοντα το 2030. Έτσι, έως το τέλος της 
επόμενης δεκαετίας το μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ 
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας ανα-
μένεται να ανέλθει στο 32% (ενώ προβλεπόταν κατ’ ε-
λάχιστο 30%), ενώ επίσης το 32% θα αγγίξει η εξοικο-
νόμηση ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
(όπου επίσης η πρόβλεψη ήταν για ελάχιστη εξοικο-
νόμηση 30%).

Παράλληλα, για τους τομείς που εντάσσονται στο 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS), θα 
επιτευχθεί μείωση των εκπομπών στο 63% σε σχέση 
με τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών του έτους 2005, 
όταν η ελάχιστη απαίτηση ήταν στο 43%.

Τέλος, για τους τομείς εκτός του ETS, επιτυγχάνε-
ται μείωση 31% των εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, τη στιγμή που 
ο στόχος ήταν μείωση κατά τουλάχιστον 16%.

Η διείσδυση των ΑΠΕ
Το μερίδιο συμμετοχής του συνόλου των ΑΠΕ στην 
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, το οποίο 
αναμένεται να αγγίξει το 32% το 2030, θα διαμορ-
φωθεί από τρεις συνιστώσες: α) τη συνεισφορά των 
ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρι-
σμού, β) τη συνεισφορά τους στην τελική κατανά-
λωση για θέρμανση και ψύξη, γ) τη συνεισφορά των 
βιοκαυσίμων στην τελική κατανάλωση για μεταφο-
ρές.

Η μεγαλύτερη συμβολή θα προέλθει από την 
πρώτη συνιστώσα (51%), με το μερίδιο στη θέρμανση 
και την ψύξη να ακολουθεί (41%), κυρίως χάρη στη 
διάδοση των αντλιών θερμότητας. Από την άλλη 
πλευρά, τα βιοκαύσιμα θα εξασφαλίσουν «πράσινο» 
μερίδιο στις μεταφορές κατά 8%. Έτσι, η συμβολή 
των ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση 
ηλεκτρισμού θα διαμορφωθεί στο 56% το 2030, με 
το μερίδιό τους στην ηλεκτροπαραγωγή να αγγίζει 
το 63%. Η συμμετοχή τους στις ανάγκες θέρμανσης/
ψύξης αναμένεται να ξεπεράσει το 36%, ενώ όσον 
αφορά την «παρουσία» τους στην τελική κατανά-
λωση ενέργειας για τις μεταφορές, αυτή θα ενισχυ-
θεί, από 6% το 2020, σε 20% το 2030.

Όπως είναι φυσικό, η μεγαλύτερη αύξηση στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα προέλθει από 
τους αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με 
αύξηση 190% και 168% αντίστοιχα το έτος 2030 σε 
σχέση με το έτος 2016.

Σε κάθε περίπτωση, οι συνολικές νέες επενδύ-
σεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ 
για την επόμενη δεκαετία εκτιμάται ότι θα επιφέ-
ρουν όφελος σε επίπεδο εγχώριας προστιθέμενης 
αξίας πάνω από 12 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας τους.

Αντίστοιχα, πολλαπλά είναι και τα οφέλη στη 
δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας 
από την ανάπτυξη και λειτουργία αυτών των έργων, 
καθώς εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν και θα διατη-
ρούνται πάνω από 15.000 νέες θέσεις εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης για τα επόμενα 25 έτη.

Λιγνίτης
Το μερίδιο του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή θα αγγί-
ξει το 17% το 2030, από 33% το 2016. Κατά συνέπεια, θα 
μειωθεί το λιγνιτικό χαρτοφυλάκιο κατά 1.600 MW έως 
το 2030, αγγίζοντας τότε τα 2,7 GW, από 4,3 GW το 2016. 
Αυτό σημαίνει πως στις υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες 
που θα παραμείνουν σε λειτουργία την επόμενη δεκα-
ετία (Μεγαλόπολη IV, Αγίου Δημητρίου ΙΙΙ, ΙV και V, 
Μελίτη Ι) θα προστεθεί και η Πτολεμαΐδα V. Επίσης, 
θα υπάρχει «χώρος» για τις δύο μονάδες του Αμυνταίου, 
στην περίπτωση που αναβαθμιστούν περιβαλλοντικά.

Φυσικό αέριο
Το φυσικό αέριο εμφανίζει επίσης μείωση στην ηλε-
κτροπαραγωγή κατά 28% το έτος 2030 σε σχέση με το 
έτος 2016, με το μερίδιό του στη συνολική ηλεκτροπα-
ραγωγή να μειώνεται από 26% το 2016 στο 17% το 2030.

Την ίδια στιγμή, πάντως, η συνολική χρήση του α-
ναμένεται να ενισχυθεί κατά 23% περίπου το 2030 σε 
σχέση με το 2016, με βασικό λόγο τη μεγαλύτερη χρήση 
του καυσίμου στον κτιριακό τομέα, όπου αναμένεται να 
φτάσει στο 18% το 2030 έναντι 8% το 2016.

Πετρελαιοειδή για 
ηλεκτροπαραγωγή
Σημαντική θα είναι η μείωση του μεριδίου των πετρε-
λαιοειδών στην ηλεκτροπαραγωγή, κατά 74% έως το 
2030, κυρίως λόγω της απόσυρσης πετρελαϊκών σταθ-
μών που είναι σήμερα εγκατεστημένοι σε μη διασυνδε-
δεμένα νησιά.

Το ΕΣΕΚ προβλέπει πως η διασύνδεση αυτόνο-
μων νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων θα φτάσει στο 
90%, με συνέπεια να αρθεί η «ενεργειακή απομόνωση» 
της πλειονότητας των υφιστάμενων μη διασυνδεδεμέ-
νων νησιών. Έτσι, η μείωση της χρήσης του πετρελαίου 
στα νησιά που θα διασυνδεθούν μέχρι το έτος 2030 θα 
συνεισφέρει επιπρόσθετα και στη μείωση της ενεργεια-
κής εξάρτησης κατά 3%, καθώς με αυτόν τον τρόπο δεν 
θα καταναλώνονται στο τέλος της δεκαετίας ετησίως 
πάνω από 900.000 τόνοι πετρελαίου για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο «οδικός χάρτης» της ενεργειακής 
στρατηγικής έως το 2030
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Νέα δεδοµένα θα φέρει στην εγχώ-
ρια αγορά ρεύµατος το Χρηµατιστή-
ριο Ενέργειας, που θα αρχίσει να λει-
τουργεί τον Απρίλιο του 2019, στο 
πλαίσιο εφαρµογής του Μοντέλου-

Στόχου (Target Model). Στόχος είναι να µπει τέλος 
στο υφιστάµενο µοντέλο υποχρεωτικής κοινοπραξίας 
(mandatory pool) της χονδρεµπορικής αγοράς, αντι-
καθιστώντας το µε τέσσερις διακριτές αγορές: την προ-
ηµερήσια, την ενδοηµερήσια, την προθεσµιακή αγορά 
και την αγορά εξισορρόπησης. Στο πλαίσιο αυτό θα ε-
πιτραπεί η σύζευξη της ελληνικής αγοράς µε αυτές ό-
µορων χωρών, µέσω της κοινής επίλυσης της προηµε-
ρήσιας αγοράς σε πρώτη φάση µε την ιταλική και τη 
βουλγαρική, αλλά και τη σύναψη διµερών συµβολαίων 
ανάµεσα σε ηλεκτροπαραγωγούς και βιοµηχανικούς 
καταναλωτές.

Παράλληλα µε τον ηλεκτρισµό, το Χρηµατιστήριο 
Ενέργειας θα κινηθεί ταχύτατα για την οργάνωση και 
λειτουργία spot αγοράς για το φυσικό αέριο. Ήδη από 
1 Ιουλίου 2018 ο ∆ΕΣΦΑ έχει θέσει σε λειτουργία την 
αγορά εξισορρόπησης, η οποία αποτελεί σηµαντική ε-
ξέλιξη στον τοµέα του φυσικού αερίου στη χώρα µας. 
Οι υφιστάµενοι αγωγοί και εγκαταστάσεις φυσικού α-
ερίου µαζί µε τους υπό κατασκευή νέους αγωγούς αυ-
ξάνουν τις οδεύσεις και την προέλευση των πηγών και 
καθιστούν επιτακτική τη δηµιουργία αγοράς spot και 
κατ’ επέκταση ενός price hub φυσικού αερίου για τη 
ΝΑ Ευρώπη.

Τα οφέλη
Πολλαπλά αναµένεται να είναι τα οφέλη τόσο για τους 
µεγάλους ενεργειακούς οµίλους όσο και για τους µι-
κρότερους συµµετέχοντες στη λιανική αγορά, αλλά και 
για τους ιδιώτες καταναλωτές.

Κι αυτό γιατί µε την ενίσχυση των διασυνοριακών 
συναλλαγών θα εξασφαλιστεί µεγαλύτερη ρευστότητα 
στην αγορά, την ώρα που ο ανταγωνισµός θα πιέσει τις 
τιµές προς όφελος τόσο των ιδιωτών καταναλωτών όσο 
και των εταιρειών (ιδίως των ενεργοβόρων βιοµηχα-
νιών), που θα µπορούν να µειώσουν έτσι το ενεργειακό 
τους κόστος, αλλά και να εξασφαλιστούν µέσω στρα-
τηγικών Hedging (διαχείρισης κινδύνου) στην αγορά 
παραγώγων που θα δηµιουργηθεί για τον σκοπό αυτόν. 
Στόχος στην Ευρώπη είναι µετά τη σύζευξη των αγο-

ρών να ακολουθήσει η σύγκλιση τιµών µεταξύ των δια-
συνδεδεµένων αγορών, ενώ η συµµετοχή του Ελληνι-
κού Χρηµατιστηρίου Ενέργειας θα σηµατοδοτήσει και 
την ωρίµανση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς.

Τουλάχιστον η διεθνής εµπειρία έχει δείξει πως 
όπου δηµιουργήθηκε χρηµατιστήριο ενέργειας υ-
πήρξε µείωση του ενεργειακού κόστους, µε συνέπεια 
τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν 
καλύτερες τιµές.

Περιορίζεται ο ρόλος του κράτους
Το Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας θα έχει την 
ευθύνη για το «trading» των παραγώγων, της προηµε-
ρήσιας και της ενδοηµερήσιας αγοράς, ενώ η αγορά ε-
ξισορρόπησης θα λειτουργεί από τον Α∆ΜΗΕ.

Η εκκαθάριση των spot αγορών θα γίνεται από µια 
νέα εταιρεία, την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας (ENERGY CLEAR). 
Η εκκαθάριση των παραγώγων θα γίνεται από την εται-
ρεία του ATHEX GROUP, την ATHEX CLEAR, που 
εκκαθαρίζει σήµερα τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα.

Με απλά λόγια, η θέσπιση του Ενεργειακού Χρη-
µατιστηρίου σηµαίνει ότι οι ενεργειακές συναλλα-
γές θα φύγουν από τον στενό έλεγχο του κράτους ή 
των κρατικών εταιρειών και θα πραγµατοποιούνται 
µε όρους αγοράς από τους συµµετέχοντες. Στην πραγ-
µατικότητα, το Χρηµατιστήριο Ενέργειας δεν είναι τί-
ποτε άλλο παρά µια αγορά στην οποία συναντιούνται 
και συναλλάσσονται οι πωλητές παραγωγοί και έµπο-
ροι ενέργειας µε τους αγοραστές, δηλαδή τις εταιρείες 
προµήθειας, τους µεγάλους καταναλωτές, τους εκπρο-
σώπους φορτίου κ.λπ.

Σηµειώνεται ότι σε πολλά χρηµατιστήρια ενέργειας 
της Ευρώπης δεν διενεργούνται µόνο συναλλαγές ηλε-
κτρικής ενέργειας, αλλά και φυσικού αερίου και δικαι-
ωµάτων εκποµπής ρύπων. Τα πιο γνωστά χρηµατιστή-
ρια είναι το Nord Pool και το χρηµατιστήριο της Λει-
ψίας ΕΕΧ, στο οποίο έχει συγχωνευτεί και το γαλλικό 
χρηµατιστήριο Powernext.

Η µετοχική σύνθεση 
Στη µετοχική σύνθεση του Ελληνικού Χρηµατιστη-
ρίου Ενέργειας το «παρών» δίνουν ο ΛΑΓΗΕ (για την 
ακρίβεια, µια θυγατρική του) µε 22%, ο Α∆ΜΗΕ µε 
20% και ο ∆ΕΣΦΑ µε 7%. Παράλληλα, το Χρηµατιστή-

ριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), το οποίο συνεργάστηκε µε 
τον ΛΑΓΗΕ στη δηµιουργία του Χρηµατιστηρίου Ε-
νέργειας, «µπήκε» στην εταιρεία µε 21%. Η συµµε-
τοχή ιδιωτών συµπληρώνεται από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η 
οποία έλαβε το 20% των µετοχών, και από το Χρη-
µατιστήριο Κύπρου (ΧΑΚ) µε 10%. Ωστόσο, καθώς 
µέχρι την υπογραφή της συµβολαιογραφικής πρά-
ξης ίδρυσης της εταιρείας το ΧΑΚ δεν είχε προλά-
βει να λάβει την απαιτούµενη έγκριση από το κυπρι-
ακό Κοινοβούλιο, το ποσοστό του έλαβε προσωρινά 
το ΧΑΑ, το οποίο θα του το µεταβιβάσει στην πορεία.

Με τη σύσταση της εταιρείας συγκροτήθηκε σε 
σώµα το πρώτο διοικητικό συµβούλιο, που είναι εννε-
αµελές και έχει τριετή θητεία. Συγκεκριµένα, πρώτος 
πρόεδρος του ∆.Σ. εκλέχθηκε ο Αθανάσιος Σαββάκης, 
µέλος της διοικούσας επιτροπής του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών και πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών 
Βορείου Ελλάδος. Τα καθήκοντα του διευθύνοντος 
συµβούλου ανέλαβε ο Μιχάλης Φιλίππου, πρ. πρόε-
δρος και διευθύνων σύµβουλος του ΛΑΓΗΕ.

Οι 4 νέες αγορές 
του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας
Πιο αναλυτικά, στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέρ-
γειας Α.Ε. (ΕΧΕ ΑΕ) δηµιουργούνται τέσσερις νέες 
αγορές για διαφορετικά προϊόντα:
1. Η αγορά παραγώγων (Derivatives), όπου θα µπο-
ρούν να κλείνονται συµβόλαια µεγάλης χρονικής δι-
άρκειας τα οποία θα εκκαθαρίζονται µε µετρητά ή µε 
φυσική παράδοση, αντίστοιχα των σηµερινών προϊό-
ντων ΝΟΜΕ.
2. Η προηµερήσια αγορά (Day Ahead), στην οποία 
για τις συναλλαγές που διενεργούνται ακολουθεί υ-
ποχρεωτική φυσική παράδοση την επόµενη µέρα 
(spot).
3. Η ενδοηµερήσια αγορά (Intraday), η οποία είναι 
συµπληρωµατική της προηµερήσιας αγοράς για τη δι-
όρθωση θέσεων, ιδιαίτερα της δύσκολα προβλέψιµης 
παραγωγής των ΑΠΕ και µε συναλλαγές που παραδί-
δονται φυσικά τις επόµενες ώρες (spot).
4. Η αγορά εξισορρόπησης, στην οποία προσφέρεται 
ισχύς και ενέργεια για την κάλυψη απαιτήσεων εφε-
δρείας και αποκλίσεων παραγωγής-ζήτησης του συ-
στήµατος.

Έτοιµο το Χρηµατιστήριο Ενέργειας



ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

DIESELΒΕΝΖΙΝΗ

Από τους δρόµους που ανοίγονται µπροστά σου πάρε αυτόν 
που θα σε πάει πιο µακριά, πιο οικονοµικά και πιο καθαρά

Τώρα και µε
Πρόγραµµα Επιδότησης

από τη ΔΕΠΑ*

Ανακάλυψε το Fisikon, το πιο οικονοµικό
και φιλικό προς το περιβάλλον καύσιµο.

Απόλαυσε την οδήγηση µε ένα από τα πολλά εργοστασιακά
µοντέλα διπλού καυσίµου (CNG και βενζίνης), που εξασφαλίζουν

µεγαλύτερη αυτονοµία. Νιώσε τη σιγουριά ενός καυσίµου, 
που δεν µπορεί να νοθευτεί, καθώς παρέχεται µε ειδικούς αγωγούς

κατευθείαν από το εθνικό σύστηµα µεταφοράς στα πρατήρια
Fisikon. Επίλεξε το φυσικό αέριο κίνησης, για να δώσεις

απάντηση στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Fisikon. Το καύσιµο της νέας εποχής.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Από τους δρόµους που ανοίγονται µπροστά σου πάρε αυτόν 
πιο µακριά, πιο οικονοµικά 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Από τους δρόµους που ανοίγονται µπροστά σου πάρε αυτόν 
πιο µακριά, πιο οικονοµικά 

* Ισχύει για περιορισµένο αριθµό οχηµάτων 

 Μάθε περισσότερα στο fisikon.gr και στο 210 2750509 
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Ε
ν αναμονή των κυβερνητικών α-
ποφάσεων για το επίδομα θέρ-
μανσης, αλλά και με την τιμή 
του πετρελαίου θέρμανσης να 
κινείται πάνω από τα 1,14 ευρώ 
το λίτρο, οι καταναλωτές, που α-

ναγκάζονται να βάλουν όλο και πιο βαθιά το χέρι 
στην τσέπη, αναζητούν διάφορους τρόπους εξοικο-
νόμησης χρημάτων. Αναζητούν τρόπους με τους ο-
ποίους θα μειωθεί η απώλεια θέρμανσης, αλλά και 
λύσεις για την ενεργειακή σπατάλη.

Η Greenpeace προτείνει δέκα λύσεις για οικο-
νομικότερη και αποδοτικότερη θέρμανση. Συγκε-
κριμένα:

1. Βάλτε τον θερμοστάτη στους 19-20°C. Για 
κάθε βαθμό που χαμηλώνετε τον θερμοστάτη εξοι-
κονομείτε 1%-2% σε ενέργεια, κάτι που μπορεί να 
έχει διαφορά στον λογαριασμό σας έως και 10%.

2. Προσαρμόστε τις ενδυματολογικές σας συ-
νήθειες ανάλογα με την εποχή, ακόμα και μέσα στο 
σπίτι. Τα ρούχα είναι η θερμομόνωση του σώμα-
τος!

3. Απομονώστε τους χώρους που δεν χρησιμο-
ποιούνται ρυθμίζοντας τον διακόπτη στα σώματα 
του καλοριφέρ.

4. Κλείνετε τα εξωτερικά παραθυρόφυλλα το 
βράδυ ή όταν φυσάει πολύ.

5. Ανοίγετε τις κουρτίνες και τα σκίαστρα στα 
νότια παράθυρα για να επιτρέπετε στον ήλιο να πε-
ράσει στους εσωτερικούς χώρους.

6. Εντοπίστε τα κουφώματα που «μπάζουν» και 
αεροστεγανώστε τα. Μειώστε τις απώλειες θερμό-
τητας και βελτιώστε τις συνθήκες θερμικής άνεσης.

7. Εγκαταστήστε ένα σύστημα αντιστάθμισης σε 
πολυκατοικίες για την αυτόματη ρύθμιση της θερ-
μοκρασίας του προσαγόμενου θερμού νερού στα 
καλοριφέρ σε συνάρτηση με την εξωτερική θερ-
μοκρασία και την επιθυμητή εσωτερική θερμοκρα-
σία.

8. Κλείστε την πεταλούδα της καμινάδας του 
τζακιού όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

9. Εξαερώστε περιοδικά τα καλοριφέρ. Μην τα 
σκεπάζετε.

10. Συντηρήστε την εγκατάσταση θέρμανσης 
στο τέλος του χειμώνα. Έτσι, βελτιώνεται η από-
δοση, μειώνεται η κατανάλωση καυσίμων και η ρύ-
πανση της ατμόσφαιρας και ο εξοπλισμός έχει με-

γαλύτερη διάρκεια ζωής.
Δεδομένου ότι 60% των ελληνικών κτιρίων κα-

τοικίας κατασκευάστηκαν πριν από το 1980, με απο-
τέλεσμα τα περισσότερα να μη διαθέτουν θερμομό-
νωση και να είναι εξοπλισμένα με παλιές ηλεκτρο-
μηχανολογικές εγκαταστάσεις (παρουσιάζοντας 
χαμηλή ενεργειακή απόδοση), σημαντικό ρόλο παί-
ζει η ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτή μπορεί να επι-
τευχθεί με την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ε-
νέργειας στα κτίρια, που μπορούν να συμβάλουν ση-
μαντικά στη μείωση του λειτουργικού κόστους των 
κατοικιών και στη βελτίωση της ποιότητας του εσω-
τερικού περιβάλλοντος.

Εξάλλου η εξοικονόμηση ενέργειας δεν μειώ-
νει απλώς το κόστος ενέργειας για νοικοκυριά και ε-
πιχειρήσεις αλλά μπορεί να αποτελέσει βασικό πυ-
λώνα ανάπτυξης για την οικονομία και να «αναστή-
σει» τον κατασκευαστικό κλάδο, διασφαλίζοντας 
δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της 
Greenpeace για την αξιολόγηση της αποτελεσμα-
τικότητας διαφόρων μέτρων εξοικονόμησης ενέρ-
γειας, αναλύοντας πραγματικές ενεργειακές κατα-
ναλώσεις πριν και μετά τις επεμβάσεις σε ελληνι-
κές κατοικίες, με την εγκατάσταση κουφωμάτων με 
διπλά τζάμια η πραγματική κατανάλωση ενέργειας 
για θέρμανση μειώθηκε 21% κατά μέσο όρο, ενώ με 
την αλλαγή λέβητα πετρελαίου σε φυσικού αερίου η 
μείωση είναι περίπου 17%.

Μάλιστα, σε δείγμα περίπου 200 νοικοκυριών 
σχετικά με τις συνήθειες των χρηστών σε σχέση με 
την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση τα τελευ-
ταία χρόνια, διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά για την 
κάλυψη των αναγκών τους για θέρμανση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότερο από το 
50% σε μονοκατοικίες και 60% σε πολυκατοικίες 
χρησιμοποιεί θέρμανση για λιγότερο από 6 ώρες η-
μερησίως, ενώ αντίστοιχα μόνο το 17% και το 13% 
έχει συνεχή λειτουργία που προσομοιάζει με το τυ-
πικό ωράριο λειτουργίας κατοικιών σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
(ΚΕΝΑΚ). Μόνο το 17% στις μονοκατοικίες θερμαί-
νει όλη την επιφάνεια της κατοικίας του, ενώ στα δι-
αμερίσματα το ποσοστό φτάνει το 50%. Σχεδόν ένας 
στους δύο χρήστες είναι δυσαρεστημένος με τις επι-
κρατούσες συνθήκες άνεσης στην κατοικία του. Η ε-

νεργειακή φτώχεια είναι μία ακόμη τραγική πραγ-
ματικότητα της γενικότερης οικονομικής κρίσης 
που βιώνει η χώρα.

Πόση ενέργεια ξοδεύουμε τελικά;
Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κάθε ελληνικό νοικοκυριό κατα-
ναλώνει 13.994 kWh ετησίως κατά μέσο όρο για την 
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του, από τις οποίες 
73,2% είναι θερμική και 26,8% ηλεκτρική ενέργεια.

Συγκεκριμένα, η συσχέτιση των κοινωνικοοικο-
νομικών χαρακτηριστικών των μελών των νοικοκυ-
ριών με την ενεργειακή τους κατανάλωση δείχνει ότι:

1. Η μέση κατανάλωση θερμικής ενέργειας ανά 
άτομο σε μονομελή νοικοκυριά είναι κατά μέσο όρο 
66% υψηλότερη από αυτήν σε νοικοκυριά με πε-
ρισσότερα μέλη. Αντίστοιχα, η μέση κατανάλωση η-
λεκτρικής ενέργειας ανά άτομο είναι κατά μέσο όρο 
69% υψηλότερη στην περίπτωση των μονομελών νοι-
κοκυριών.

2. Η μέση κατανάλωση θερμικής ενέργειας στα 
νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον ένα 
μέλος άνω των 65 ετών είναι υψηλότερη κατά 8% σε 
σχέση με νοικοκυριά που δεν διαθέτουν ούτε ένα 
μέλος άνω των 65 ετών. Αντίθετα, τα νοικοκυριά με 
ένα μέλος άνω των 65 ετών εμφανίζουν χαμηλότερη 
μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 17% σε 
σχέση με τα νοικοκυριά χωρίς μέλη ηλικίας άνω των 
65 ετών.

3. Νοικοκυριά με μέλη που εργάζονται εμφανί-
ζουν υψηλότερη μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας κατά 32% και θερμικής ενέργειας κατά 15% σε 
σχέση με νοικοκυριά τα οποία δεν διαθέτουν κανένα 
μέλος που εργάζεται.

4. Νοικοκυριά με άνεργα μέλη εμφανίζουν υψη-
λότερη μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 
16% και χαμηλότερη μέση κατανάλωση θερμικής ε-
νέργειας κατά 10% σε σχέση με νοικοκυριά τα οποία 
δεν διαθέτουν κανένα άνεργο μέλος.

5. Στις ενοικιασμένες κατοικίες η κατανάλωση 
θερμικής ενέργειας ήταν χαμηλότερη κατά 52% συ-
γκριτικά με τις ιδιόκτητες και κατά 47% συγκριτικά 
με τις παραχωρημένες δωρεάν.

6. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις ενοι-
κιασμένες κατοικίες ήταν χαμηλότερη κατά 11% συ-
γκριτικά με τις ιδιόκτητες και κατά 1% συγκριτικά με 
τις παραχωρημένες δωρεάν.

Λύσεις για… 
έξυπνη 
θέρμανση



Νυχτερινό ρεύμα όλη μέρα; Όχι! Η Volton παρουσιάζει το 
νέο πρόγραμμα, Volton One και προσφέρει ακόμα χαμη-
λότερη χρέωση και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος. 
Όλη μέρα, όλη νύχτα, για όλους.

Μ
ε το κόστος διαβίωσης να αυξάνε-
ται ολοένα και τον καταναλωτή να 
αναζητά έξυπνες λύσεις στη ζωή 
του, η Volton στέκεται δίπλα του με 
λύσεις οικονομίας για να βελτιώσει 

την καθημερινότητά του. Δεν μειώνει απλά τη χρέ-
ωση ενέργειας, αλλά παρέχει ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα για να αφαιρέσει από τους καταναλω-
τές το άγχος του προγραμματισμού των οικιακών 
εργασιών του, κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Πλέον, δεν χρειάζεται ούτε να ξέρετε ποιες είναι οι 
ώρες νυχτερινής κατανάλωσης, ούτε να προσαρ-
μόζετε το πρόγραμμά σας ώστε να λειτουργούν οι 
ενεργοβόρες συσκευές τις μεταμεσονύκτιες ώρες. 
Πολύ περισσότερο, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε 
για το κόστος.

Εκτός από τη σταθερά χαμηλή χρέωση ενέρ-
γειας, το Volton One έχει σχεδιαστεί ώστε να 
προσαρμόζεται στο καταναλωτικό προφίλ του 
καθένα ξεχωριστά. Διαθέτοντας κλιμακούμε-
νο πάγιο, η εταιρεία διασφαλίζει ότι η πάγια 
χρέωση είναι ανάλογη της κατανάλωσης. Και 
μάλιστα, πρόκειται για το χαμηλότερο πάγιο της 

αγοράς, ξεκινώντας από μόλις €1,5.
Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε όλους τους 
οικιακούς καταναλωτές που θέλουν να δουν 
τον λογαριασμό ρεύματος αισθητά μειωμένο. 
Ανεξάρτητα από το αν έχουν παροχή νυχτερινού 
ρεύματος, όλοι επωφελούνται της προνομιακής 
χρέωσης, 24 ώρες την ημέρα, για 18 ολόκλη-
ρους μήνες.  
 
Τι θα κερδίσει ο καταναλωτής με το Volton One;
Εκτός από την άρτια εξυπηρέτηση που είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι κάθε προγράμματος 
για τη Volton, με το Volton One ο καταναλωτής 
εξασφαλίζει:
•  Τιμή χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού 

ρεύματος που φτάνει ως και 0,06580 €/kWh με 
την εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού, για 
όλο το 24ωρο.

•  Εξασφαλισμένη σταθερή, χαμηλή τιμή για 18 μή-
νες.

•  Το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς, 
που διαμορφώνεται βάσει της κατανάλωσης για 
να μην επιβαρύνεται με υπέρογκα ποσά ο κατα-
ναλωτής.

 Και ακόμα:
•  Μηδενική εγγύηση σε περίπτωση εξόφλησης 

μέσω πάγιας εντολής.
Επιπλέον, οι πελάτες της Volton λαμβάνουν μηνιαίο 
λογαριασμό που διευκολύνει στον οικιακό προγραμ-
ματισμό, για να κάνουν τη ζωή τους ακόμη πιο απλή.
 
Πώς γίνεται κάποιος πελάτης;
Η διαδικασία μετάβασης στη Volton είναι εξαιρε-
τικά εύκολη υπόθεση και δεν υπάρχει απολύτως 
καμία περίπτωση για διακοπή της ηλεκτροδότη-
σης κατά τη μετάβαση, αφού το μόνο που αλλάζει 
είναι ο λογαριασμός που λαμβάνει ο καταναλωτής. 
 
Το μόνο που χρειάζεται είναι: 
•  Συμπληρωμένη αίτηση προμήθειας Ηλεκτρικής 

Ενέργειας
• Φωτοτυπία της ταυτότητας
• Ο πιο πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός
 
Ποια είναι η Volton.
Η Volton Ελληνική Ενεργειακή εισήλθε στον χώρο 
της ηλεκτρικής ενέργειας το 2016 και αποτελεί 
έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρό-

χους ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
 
Με βασικό πυλώνα ανάπτυξης την καινοτομία, η 
Volton έχει ήδη συνάψει στρατηγικές συνεργασί-
ες με μεγάλα brands της ελληνικής αγοράς. Μέσα 
από αυτές τις συνεργασίες έχουν δημιουργηθεί 
πρωτότυπα προϊόντα ενέργειας, που ήρθαν να 
καλύψουν τις ανάγκες του καταναλωτικού κοι-
νού (Nova/Nova Energy, ΚΑΕ Ολυμπιακός/Red 
Power).  Η Volton είναι η πρώτη και μοναδική 
εταιρεία στον ελληνικό χώρο Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας που έχει την τεχνογνωσία και τα μέσα να δημι-
ουργήσει και να παράσχει προϊόντα ιδιωτικής ετι-
κέτας (white label), ενώ παράλληλα διατηρεί ένα 
ολοκληρωμένο σύνολο προγραμμάτων  και ένα 
ραγδαία αναπτυσσόμενο πελατολόγιο.
 
Έχοντας ως γνώμονα την αξιοπιστία, η Volton εστιάζει 
στη δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης 
με κάθε πελάτη, παρέχοντας υπηρεσίες βασισμένες 
στον σεβασμό και την άψογη εξυπηρέτηση.

Μάθετε περισσότερα καλώντας στο 11300 
ή στο volton.gr

Πρόγραμμα 
ηλεκτρικής ενέργειας  
με χρέωση χαμηλότερη 
και από αυτή  
του νυχτερινού  
ρεύματος.
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Ακριβή, ενεργοβόρα και µε χαµηλή απόδοση, που δεν µας ικα-
νοποιεί, είναι σε πολλές περιπτώσεις η θέρµανση στην Ελλάδα, 
συνεπεία, µεταξύ άλλων, της κακής ενεργειακής απόδοσης των 
ελληνικών κτιρίων. Ποιες ελλείψεις δεν πρέπει να αγνοούµε, 
ακόµη κι αν εκ πρώτης όψεως φαίνονται δαπανηρές; Τι πρέπει 

να αποφεύγουµε;
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ερευνών εδώ και πολλά χρόνια, υπάρ-

χουν οι εξής τρεις διακριτές κατηγορίες κτιρίων µε κακή ενεργειακή απόδοση:
1. Παλιά μη ανακαινισμένα κτίρια: Η πρώτη αυτή κατηγορία αφορά ελ-

λείψεις και προβλήµατα που εντοπίζονται σχετικά εύκολα, αλλά, δυστυχώς, α-
ντιµετωπίζονται δύσκολα. Πρόκειται για τα παλιά κτίρια. Ποσοστό 60%-70% 
των κτιρίων, δηλαδή το µεγάλο ποσοστό όσων ανεγέρθηκαν πριν από το 1980, 
δεν έχουν ανακαινιστεί σχεδόν ποτέ. Ο καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολό-
γων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και διευθυντής του Εργα-
στηρίου Κατασκευής Συσκευών ∆ιεργασιών Άγις Παπαδόπουλος σε πρόσφατες 
δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επισήµανε ότι αυτά τα κτί-
ρια δεν διαθέτουν θερµοµόνωση ή σύγχρονα κουφώµατα και έχουν συχνά πε-
παλαιωµένα συστήµατα θέρµανσης. «Κατά συνέπεια, χρειάζονται δυσανάλογα 
πολλή ενέργεια για να θερµανθούν ικανοποιητικά. Απαιτούνται σηµαντικές ε-
πενδύσεις σε θερµοµόνωση, νέα κουφώµατα και σύγχρονα συστήµατα θέρµαν-
σης, άρα είναι δύσκολο να αλλάξουν οι συνθήκες που επικρατούν» τόνισε.

2. Κτίρια με κακή συντήρηση και χωρίς μελέτες εγκατάστασης: 
Σύµφωνα µε τους ειδικούς, η κακή συντήρηση σε λέβητα και καυστήρα, ακόµη 
και σε κτίρια σχετικά καινούργια, επιφέρει µείωση της απόδοσης θέρµανσης 
από 10% έως 20%, επισηµαίνει ο καθηγητής του ΑΠΘ. «Ειδικά την τελευταία 
δεκαετία, λόγω κρίσης, η συντήρηση φαντάζει ως µεγάλη δαπάνη και δεν γίνε-
ται τακτικά. Για παράδειγµα, είναι απαραίτητη η συντήρηση του καυστήρα κάθε 
χρόνο και ο καθαρισµός του λέβητα σε πιο αραιά διαστήµατα. Ειδικά αν πρό-
κειται για λέβητα πετρελαίου, ο καθαρισµός επιβάλλεται κάθε τέσσερα χρόνια» 
είπε ο κ. Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι «ένας κακοσυντηρηµένος καυστή-
ρας, όπως και ένας λέβητας που δεν έχει καθαριστεί, επιφέρουν µείωση της α-
πόδοσης θέρµανσης από 10% έως 20%. Εννοείται ότι η ανάγκη για σωστή συ-
ντήρηση αφορά και τα συστήµατα κλιµατισµού». Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία 
ανήκουν επίσης σχετικά νέα κτίρια, στα οποία δεν εφαρµόστηκαν οι µελέτες ε-
γκατάστασης, όπως, για παράδειγµα, µελέτη θερµοµόνωσης (στέγη, στοιχεία 
σκυροδέµατος, παράθυρα), µε αποτέλεσµα να υπάρχουν µεγάλες απώλειες.

3. Μεμονωμένα συστήματα θέρμανσης: Η τρίτη κατηγορία κακής ε-
νεργειακής απόδοσης αφορά την επιλογή µεµονωµένων συστηµάτων θέρµαν-
σης, π.χ. σε ένα ή δύο δωµάτια. Συγκεκριµένα, λόγω της οικονοµικής κρίσης, 
πολλοί επιδιώκουν µια αποδοτική θέρµανση ανάλογα µε τα χρήµατα που µπο-
ρούν να διαθέσουν. Ωστόσο, σύµφωνα µε τους ειδικούς, µπορεί να είναι µια 
συµφέρουσα οικονοµικά λύση, δεν είναι όµως ικανοποιητική και επιπροσθέ-
τως είναι ενεργοβόρα. Κι αυτό γιατί όταν έχουµε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες 
εξωτερικά, η χρήση ενός παλιού κλιµατιστικού για θέρµανση έχει πολύ χαµηλή 
απόδοση. Επίσης, πολλά τζάκια, τα οποία δεν σχεδιάστηκαν ώστε να είναι λει-

τουργικά αλλά διακοσµητικά, έχουν κακό βαθµό απόδοσης. Επιπροσθέτως, σε 
συνδυασµό µε την καύση κακής ποιότητας ξύλου προκαλούν ρύπους στην α-
τµόσφαιρα αλλά και στο εσωτερικό του κτιρίου. Την ίδια στιγµή τα ηλεκτρικά 
θερµαντικά σώµατα είναι ενεργειακώς δαπανηρά και αποτελούν ανορθόδοξη 
λύση, καθώς, αν και είναι βέβαια φθηνά στην αγορά, ζεσταίνουν τοπικά. Κι αυτό 
γιατί ζεσταίνεται ο αέρας στα δωµάτια, αλλά όχι οι τοίχοι και το πάτωµα.

Όχι στη διακοπτόµενη λειτουργία
Παράλληλα, οι ειδικοί λένε «όχι» στη διακοπτόµενη λειτουργία, καθώς, όπως 
υποστηρίζουν, ειδικά στις οικοδοµές που είναι θερµοµονωµένες, δεν είναι η οι-
κονοµικότερη λύση. Έτσι, αν λείπει κάποιος οκτώ ή δέκα ώρες, είναι καλύτερο 
να ρυθµίσει τη θερµοκρασία στους 15 βαθµούς παρά να κλείσει τελείως το σύ-
στηµα θέρµανσης. Αν δεν το κλείσει, θα χρειαστεί πολύ µικρότερη δαπάνη για 
να φτάσει η θερµοκρασία στους 18 βαθµούς Κελσίου.

Ο αερισµός του σπιτιού
Ο καλύτερος τρόπος είναι να αερίζουµε το σπίτι σε σύντοµο χρόνο και εντατικά. 
Είναι δηλαδή καλύτερο να αερίζουµε όλο το σπίτι για 5 ή 10 λεπτά µε ορθάνοι-
χτα παράθυρα παρά για µισή ώρα µε µισάνοιχτα παράθυρα, ανάλογα µε την ε-
ξωτερική θερµοκρασία. Έτσι, δεν προλαβαίνουν να κρυώσουν τα δοµικά στοι-
χεία (πάτωµα, τοίχοι). Επίσης, καλό θα ήταν να αποφεύγουµε να σκεπάζουµε 
τα σώµατα θέρµανσης µε αντικείµενα, έπιπλα, υφάσµατα κ.λπ.

Εξάλλου, όταν έρχεται ο συντηρητής ρυθµίζει τον θερµοστάτη εξόδου από 
τον λέβητα µε βάση τις βέλτιστες παραµέτρους λειτουργίας του συστήµατος 
θέρµανσης, όπως γνωρίζει καλά. Είναι λάθος ο ιδιοκτήτης να «πειράζει» τις ρυθ-
µίσεις, συνήθως χαµηλώνοντας τη θερµοκρασία εξόδου, πιστεύοντας ότι έτσι 
θα κάνει οικονοµία, ενώ το µόνο που θα πετύχει είναι να υποβαθµίσει το επί-
πεδο της θέρµανσης.

Απαραίτητος ο καθαρισµός του λέβητα
Επιπλέον, οι ειδικοί θεωρούν απαραίτητη τη συντήρηση του λέβητα για όλες τις 
εγκαταστάσεις, συστήµατα ατοµικής και κεντρικής θέρµανσης. Από την πλευρά 
του, ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος (ΟΒΥΕ) 
∆ηµήτρης Βαργιάµης υποστηρίζει ότι «ο καθαρισµός των δικτύων σωληνώσεων 
αλλά και των θερµαντικών σωµάτων είναι σχετικά νέα πρακτική, που οι επαγ-
γελµατίες παρατηρήσαµε ότι χρειάζεται κάθε τέσσερα χρόνια περίπου και συµ-
βάλλει στη µείωση του κόστους θέρµανσης έως και 40%. Εντοπίσαµε κάποιες 
δυσλειτουργίες στα συστήµατα θέρµανσης, που µε τον καιρό παράγουν από την 
καύση οξείδιο του σιδήρου, τη λεγόµενη “µαυρίλα” ή “µούργα”. Ο µηχανικός 
τρόπος είναι σχετικά δύσκολος και κουραστικός, ο χηµικός πιο εύκολος».

Η διαδικασία, όπως εξηγεί ο ίδιος, είναι η εξής: «Ρίχνουµε υγρό που απο-
κολλά τη µαυρίλα και µετά χρησιµοποιούµε µια αντλία καθαρισµού σε όλο το 
σύστηµα (καζάνι καυστήρα, σωληνώσεις, θερµαντικά σώµατα). Έτσι, περίπου 
κάθε τέσσερα χρόνια προσθέτουµε “αδρανοποιητή”, όπως βάζουµε στο ΙΧ α-
ντιψυκτικό».

Τα λάθη που πληρώνουµε… 
ακριβά στη θέρµανση



Τα καυσόξυλα 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

η εξέλιξη στα καυσόξυλα...

Το πρώτο εργοστάσιο αποξήρανσης καυσόξυλων στην Ελλάδα

   έχουν υποστεί επεξεργασία 
ξήρανσης

   είναι πιστοποιημένα σύμφωνα 
με τα πρότυπα DIN51718, 
ASTM D 1102-84, CEN/TS 
14918:2005 Τμήμα Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας Ξύλου και 
Επίπλου-Εργαστήριο Ποιοτικού 
Ελέγχου

  έχουν πλούσια καύση
   δε μολύνουν την ατμόσφαιρα 
στο σπίτι σας και τη διατηρούν 
υγιεινή και καθαρή.

   δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον 
με καπνό και αιθαλομίχλη

Ανάμεικτα  
Big Bag  Eλιά - Οξιά

NEW

115x115x100

1,30m3

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.kafsoxilo.gr. Eναλλακτικά  μπορείτε να καλέσετε στο 210 3466996  
(09:00-18:00)

Η τιμή διάθεσης των 
καυσόξυλων της PYROXIL 

είναι σχεδόν ίδια με τις τιμές 
των άλλων καυσόξυλων 
της αγοράς, με επιπλέον 

χαρακτηριστικά, την 
διπλάσια θερμαντική αξία 
και την μηδενική εκπομπή 

ρύπων στο περιβάλλον μέσα 
και έξω από το σπίτι.
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«Τα άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη έχουν 4-8 
χρόνια µικρότερο προσδόκιµο επιβίωσης, ενώ 
το καρδιαγγειακό τους σύστηµα είναι κατά µία 
15ετία πιο γηρασµένο». Ανδρέας Μελιδώνης, γ.γ. 
της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Ο ∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ 
ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ

Η 
AbbVie Running Team, η οµάδα δροµέων της βιοφαρ-
µακευτικής εταιρείας AbbVie, συµµετείχε για ακόµη 
µία χρονιά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, 
το εµβληµατικό δροµικό γεγονός διεθνούς εµβέλειας, 

στηρίζοντας για 2η χρονιά τη µη κερδοσκοπική εταιρεία Μέρι-
µνα. Φέτος, µε τη δυναµική παρουσία 88 δροµέων, εργαζόµενοι 
και φίλοι της AbbVie και της Μέριµνας έτρεξαν στους αγώνες 
των 5 χλµ., των 10 χλµ. και των 42 χλµ., καλύπτοντας συνολικά 
απόσταση 1.900 και πλέον χιλιοµέτρων. Με τη συµµετοχή τους 
οι εργαζόµενοι και φίλοι της εταιρείας υποστήριξαν την προσπά-
θεια δωρεάν παροχής ποιοτικής φροντίδας, η οποία ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες των παιδιών και των γονιών που είτε ζουν µε 
µια απειλητική για τη ζωή ασθένεια είτε θρηνούν την απώλεια 
αγαπηµένου προσώπου. Ο συγκεκριµένος είναι ο 6ος αγώνας 
στον οποίο συµµετέχει η AbbVie Running Team για το 2018, 
έχοντας διανύσει συνολικά 3.254 χλµ. µε στόχο την ενίσχυση 
των σκοπών οργανισµών όπως Μαζί για το Παιδί, Άλµα Ζωής, 
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Νεφροπαθών, Μέριµνα. Μαζί µε την 
Οµάδα έτρεξε για µία ακόµη φορά η δηµοσιογράφος της «Free 
Sunday» µαζί µε τον γιο της, «γράφοντας» κι άλλα χιλιόµετρα 
για καλό σκοπό.

ΓΡΑΦΟΥΜΕ (ΚΙ ΑΛΛΑ) 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Την πολυπλοκότητα της παθοφυσιολογίας του σακχαρώ-
δους διαβήτη τύπου 2 και τον σοβαρό αντίκτυπό του 
στην υγεία αναδεικνύουν οι επιστήµονες της Ελληνικής 
∆ιαβητολογικής Εταιρίας (Ε∆Ε), τονίζοντας πως το αρ-
ρύθµιστο σάκχαρο γερνά κατά µία 15ετία τα αγγεία, µε 

συνέπεια οι διαβητικοί να είναι πολύ πιο ευάλωτοι σε εµφράγµατα 
και εγκεφαλικά επεισόδια. Όπως τονίζει ο γενικός γραµµατέας της 
Ε∆Ε Ανδρέας Μελιδώνης, συντονιστής διευθυντής της Α΄ Παθολο-
γικής Κλινικής και του ∆ιαβητολογικού Ιατρείου στο Τζάνειο νοσο-
κοµείο, ο διαβήτης µπορεί να κόψει κατά οκτώ χρόνια νωρίτερα το 
νήµα της ζωής των ασθενών. Ο τύπος 2 της νόσου οφείλεται σε οκτώ 
διαφορετικά παθοφυσιολογικά µονοπάτια, µε την ινσουλίνη να επη-
ρεάζει τον µεταβολισµό όλων των κυττάρων του σώµατος, γεγονός που 
καθιστά τον διαβήτη τόσο περίπλοκο. Από την πλευρά του, ο πρόε-
δρος της Ε∆Ε Γιώργος ∆ηµητριάδης τονίζει πως στην Ελλάδα µόνο 
54% των διαβητικών πετυχαίνουν τον στόχο της ρύθµισης, δηλαδή να 
κρατήσουν τη γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη τους κάτω από 7 και σε 
κάποιες περιπτώσεις κάτω από 6,5, παρ’ ότι στην πατρίδα µας υπάρχει 
επάρκεια φαρµάκων. Συγκεκριµένα, κυκλοφορούν οι 10 από τις 12 θε-
ραπευτικές κατηγορίες που είναι διαθέσιµες στην Ευρώπη. Μέχρι το 
2050 παγκοσµίως τα περιστατικά µε διαβήτη θα αυξηθούν κατά 48%, 
ενώ εξίσου ανησυχητικά είναι τα ευρήµατα για το βαρύ κόστος της 
νόσου. Το µέσο ετήσιο κόστος ενός διαβητικού ασθενή διαµορφώνε-
ται στα 2.889 ευρώ, ενώ αν ήδη έχουν εκδηλωθεί επιπλοκές, το µέσο 
κόστος εκτινάσσεται στα 7.112 ευρώ ετησίως. «Έ

χεις ακόµα τόσα να δεις» µας λέει η εκ-
στρατεία ενηµέρωσης της Alcon για την 
πρεσβυωπία, τη διαθλαστική πάθηση που 
όλοι κάποτε θα αποκτήσουµε. Όπως εξη-

γεί ο χειρουργός οφθαλµίατρος Βασίλης Λιαράκος, ο φακός 
του µατιού µας ωριµάζει καθώς µεγαλώνουµε και στε-
γνώνει κατά τη φυσιολογική του γήρανση. Τότε παθαίνου-
µε πρεσβυωπία, ενώ όταν ο φακός θολώσει, παθαίνουµε 
καταρράκτη. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ελληνι-
κής Εταιρείας Ενδοφακών και ∆ιαθλαστικής Χειρουργικής 
Κωνσταντίνα Κουφαλά τονίζει πως υπάρχουν πολλές λύσεις 
για την πρεσβυωπία, καθώς και λύσεις που αντιµετωπίζουν 
µαζί κι άλλα προβλήµατα, όπως η υπερµετρωπία, ο καταρ-

ΕΧΕΙΣ ΑΚΟΜΑ 
ΤΟΣΑ ΝΑ ∆ΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

ΘΡΟΜΒΩΣΗ, ΕΝΑΣ 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ

Μ
ε τον καρκίνο να έχει εισβάλει στα µισά ελληνικά 
νοικοκυριά, τα προβλήµατα των ογκολογικών ασθε-
νών αναδεικνύονται σε µείζον ζήτηµα δηµόσιας 
υγείας. Όπως υπογραµµίζει ο αναπληρωτής καθη-

γητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Κυ-
ριάκος Σουλιώτης, σύµφωνα µε έρευνες, τρεις στους δέκα ογκο-
λογικούς ασθενείς έχουν µετ’ εµποδίων πρόσβαση στον γιατρό, 
µε τις λίστες αναµονής να αποτελούν το πιο βασικό εµπόδιο. Από 
τους υπόλοιπους που έχουν πρόσβαση στον γιατρό, έχουν στη 
διάθεσή τους µόλις ένα 10λεπτο για να συζητήσουν µαζί του, 
όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει καθιερωθεί 35λεπτο ιατρικό 
ραντεβού. Μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστηµα υποτιµούν τα 
άλλα προβλήµατα του ασθενή, µε τη θρόµβωση να µην ανα-
φέρεται καν. Και όµως, όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Εταιρείας 
Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) Ιωάννης Μπουκοβί-
νας, οι ογκολογικοί ασθενείς κινδυνεύουν περισσότερο από τη 
θρόµβωση και από την άγνοια. Οι γιατροί και οι ασθενείς πρέπει 
να ενηµερωθούν γι’ αυτόν τον ύπουλο εχθρό, την ύπαρξη του 
οποίου κατανοεί µόλις το 8% των ερωτηθέντων. Η φαρµακευ-
τική εταιρεία Leo Pharma ξεκινά καµπάνια ενηµέρωσης για τη 
σηµασία της θρόµβωσης και για το πώς µπορεί να υπονοµεύσει 
την αγωγή των ογκολογικών ασθενών.

«Τρεις στους δέκα καρκινοπαθείς έχουν 
µετ’ εµποδίων πρόσβαση στον γιατρό, 
µε τις µακριές λίστες αναµονής να 
αποτελούν το βασικότερο εµπόδιο». 
Κυριάκος Σουλιώτης, αν. καθηγητής 
Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου

ράκτης κ.λπ. Η απλούστερη λύση είναι το monovision, µε 
το οποίο κάνουµε (για παράδειγµα, µε γυαλιά ή φακούς) το 
επικρατέστερο µάτι να βλέπει καλά µακριά και το πιο αδύ-
ναµο να βλέπει καλά κοντά. Η εκστρατεία ξεκινά µε δύο 
µεγάλες ενηµερωτικές εκδηλώσεις στα εµπορικά κέντρα 
Metro Mall και River West, ενώ µετά την Αθήνα θα ταξιδέ-
ψει και στην περιφέρεια.
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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.

Μ
εγάλο είναι το στοιχηµατικό 
ενδιαφέρον και αυτή την ε-
βδοµάδα, καθώς διεξάγονται 
κρίσιµες αναµετρήσεις για το 
Nations League, ενώ υπάρχει 
αγωνιστική δράση και στις 
δεύτερες κατηγορίες των µε-

γάλων ευρωπαϊκών πρωταθληµάτων. Σε πέντε προτάσεις 
έχει καταλήξει το Betarades.gr γι’ αυτή την εβδοµάδα, 
µε την πρώτη από αυτές να προκύπτει από το Nations 
League και το παιχνίδι Αγγλία - Κροατία.

Εξαιρετικά κρίσιµη είναι η σηµερινή µάχη ανάµεσα 
στις δύο οµάδες, καθώς ισοβαθµούν έχοντας από τέσσε-
ρις πόντους και όντας στο -2 από την πρωτοπόρο Ισπανία, 
η οποία έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της. Αυτό ση-
µαίνει πως η νικήτρια οµάδα θα προσπεράσει και θα βρε-
θεί µόνη πρώτη, εξασφαλίζοντας έτσι ένα εισιτήριο για τα 
ηµιτελικά της διοργάνωσης. Η Αγγλία τη δεδοµένη χρο-
νική στιγµή αποδίδει πολύ καλό ποδόσφαιρο, προέρχεται 
από τρεις νίκες και µία ισοπαλία έχοντας κρατήσει ανέ-
παφη την εστία της σε τρεις από αυτές τις περιπτώσεις και 
πιστεύουµε πως εύκολα ή δύσκολα θα ξεπεράσει και το 
εµπόδιο της Κροατίας. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 
2.10, έχει αξία και θα αποτελέσει την πρώτη µας επιλογή.

Συνεχίζουµε µε Β΄ Ισπανίας και την αναµέτρηση Νου-
µάνθια - Ράγιο Μαχαδαχόντα. Αµφότερες βρίσκονται λίγο 
κάτω από τη µέση του πίνακα, µε τη Νουµάνθια να απέ-
χει τέσσερις βαθµούς από την εξάδα και τα πλέι οφ και 
τη Ράγιο να απέχει πέντε βαθµούς. Η Νουµάνθια είναι 
πολύ αποτελεσµατική στην έδρα της και προέρχεται από 
τρεις σερί «καθαρές» νίκες, τη στιγµή που η Μαχαδαχό-
ντα είναι αδύναµη µακριά από το «σπίτι» της, προερχό-
µενη από τέσσερις συνεχόµενες ήττες. Κι εδώ θα πάµε µε 
την έδρα, κρατώντας τον άσο σε απόδοση 1.90.

«Πιάνει» τετράδα η Σάο Πάολο
Μεταφερόµαστε στην Α΄ Βραζιλίας για το ντέρµπι ανά-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με τις έδρες σε Αγγλία, Ισπανία 

και Βραζιλία

µεσα σε Σάο Πάολο και Κρουζέιρο. Οι γηπεδούχοι βρί-
σκονται στην 5η θέση µε 58 βαθµούς όντας οριακά εκτός 
της πρώτης τετράδας που οδηγεί στο Κόπα Λιµπερταδό-

ρες της επόµενης αγωνιστικής περιόδου, παραµένουν α-
ήττητοι στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους µετρώντας 
µία νίκη και τρεις ισοπαλίες και στα πέντε εναποµείναντα 
παιχνίδια τους καλούνται να γίνουν και ουσιαστικοί, ώστε 
να κλείσει επιτυχηµένα η σεζόν. Η Κρουζέιρο, από την 
πλευρά της, δεν πείθει φέτος, µακριά από την έδρα της 
συναντάει πολλές δυσκολίες και δεν περιµένουµε τίποτα 
το διαφορετικό σήµερα. Ο άσος σε απόδοση 1.90 µας αρέ-
σει και θα τον «τιµήσουµε».

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο 
ακόµη αναµετρήσεις, από το Nations League και τη Β΄ Ι-
ταλίας. Συγκεκριµένα, από το παιχνίδι Ελβετία - Βέλγιο 
θα κρατήσουµε το Over 2.5 σε απόδοση 2.00, ενώ στο 
Σπέτσια – Μπενεβέντο θα πάµε µε το Goal/Goal σε από-
δοση 1.85.

Goal Tips
* Αλκορκόν - Έλτσε (18/11, 19:00): Αµφότερες προέρχονται από 4/6 
No Goal, δεν περιµένουµε κάτι διαφορετικό στη µεταξύ τους κόντρα, 
εποµένως επιλογή µας θα αποτελέσει το No Goal σε απόδοση 1.60.

* Αλµπαθέτε - Λούγκο (18/11, 19:00): Αρκετά «σφιχτές» είναι οι 
δύο οµάδες, καθώς σηµειώθηκαν δύο ή λιγότερα γκολ στα 4/6 τε-
λευταία παιχνίδια της Αλµπαθέτε και στα 9/11 τελευταία παιχνίδια της 
Λούγκο. Προφανής η επιλογή, κρατάµε το Under 2.5 σε απόδοση 1.67.

* Σαν Λορέντζο - Ατλέτικο Τουκουµάν (18/11, 22:10): Από τρία 
συνεχόµενα Under 2.5 προέρχεται η Σαν Λορέντζο, τη στιγµή που η 
Τουκουµάν µετράει τρία Under 2.5 στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια 
της. Προφανής η επιλογή κι εδώ, θα πάµε µε το Under 2.5 σε απόδοση 
1.70.

Seri Tips
* Μάαστριχτ - Ρόντα (18/11, 13:15): Σε εξαιρετική αγω-
νιστική κατάσταση βρίσκεται η Ρόντα, καθώς παραµένει 
αήττητη στα πέντε τελευταία παιχνίδια της, µετρώντας δύο 
ισοπαλίες και τρεις σερί νίκες. ∆ύσκολα θα χάσει από τη 
Μάαστριχτ, εποµένως θα πάµε µε το Χ2 σε απόδοση 1.50.

* Τέλσταρ - Ντεν Μπος (18/11, 15:30): ∆εν έχει αντίπαλο 
το τελευταίο δίµηνο η Ντεν Μπος, προέρχεται από επτά σερί 
επιτυχίες ανεξαρτήτως έδρας και πιστεύουµε πως θα δώσει 
συνέχεια στο εντυπωσιακό σερί της. Το διπλό σε απόδοση 
2.10 έχει αξία και θα το «τιµήσουµε».

* Παρανά - Παλµέιρας (18/11, 21:00): Η Παρανά έχει 
κερδίσει µόλις ένα από τα 20 (!) τελευταία παιχνίδια της, 
σήµερα υποδέχεται την πρωτοπόρο Παλµέιρας και δύσκολα 
θα πάρει κάτι θετικό. Το διπλό θα αποτελέσει την επιλογή 
µας.

Head 2 Head
* Τβέντε - Γκόου Αχέντ Iγκλς (18/11, 15:30): Έξι φορές έχουν 
αναµετρηθεί οι δύο οµάδες στο συγκεκριµένο γήπεδο, µε το 
επιµέρους ρεκόρ να είναι στο 4-1-1. Περιµένουµε και πάλι νίκη 
των γηπεδούχων, έτσι θα επιλέξουµε τον άσο σε απόδοση 1.80.

* Φαρένσε - Μάφρα (18/11, 17:00): Πέντε φορές έχουν τεθεί 
αντιµέτωπες σε αυτό το γήπεδο οι δύο οµάδες, µε την ισοπαλία 
να έχει εµφανιστεί τέσσερις(!) φορές. Θα ρισκάρουµε και σήµερα 
στην ισοπαλία, η οποία δίνεται σε απόδοση 2.95.

* Κόρδοβα - Κάντιθ (18/11, 17:00): Η Κάντιθ δείχνει να 
έχει πάρει τον «αέρα» της Κόρδοβα, καθώς σε µια σειρά οκτώ 
αναµετρήσεων σε αυτό το γήπεδο το επιµέρους ρεκόρ είναι στο 
2-2-4. Θα πάµε και πάλι µε τους φιλοξενούµενους, κρατώντας το 
διπλό σε απόδοση 2.45.

18/11
13:00 Νουµάνθια - Ράγιο Μαχαδαχόντα   1  1.90
16:00 Αγγλία - Κροατία   1  2.10
16:00 Σπέτσια - Μπενεβέντο   Goal/Goal  1.85
21:45 Ελβετία - Βέλγιο  Over 2.5  2.00
23:00 Σάο Πάολο - Κρουζέιρο   1  1.90
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

Το εντυπωσιακό Gran Turismo 
της Kia, το Stinger, ξεκινά 

από €50.000

Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα µοντέλα της έκθεσης «Αυτοκίνηση 
2018» είναι το Stinger, το Gran Turismo της Kia µε το στυλ κουπέ. 
Το Stinger είναι διαθέσιµο µε δύο σύνολα βενζίνης και ένα πετρε-
λαίου. Ο εισαγωγικός βενζινοκινητήρας είναι ο τετρακύλινδρος turbo 

των 245 ίππων, ο οποίος ξεκινά από τα €50.000. Αυτή είναι η τιµή εκκίνησης 
και για τον κινητήρα πετρελαίου των 2,2 λίτρων και των 200 ίππων, ο οποίος, 
πέρα από την κίνηση στους δύο τροχούς, είναι διαθέσιµος και µε τετρακίνηση 
και τιµή από €53.000.

Και οι δύο κινητήρες συνδυάζονται και µε το επίπεδο εξοπλισµού, που πε-
ριλαµβάνει και αισθητικές διαφοροποιήσεις στο αµάξωµα, GT Line, που χρε-
ώνεται €5.000 επιπλέον.

Αποκλειστικά ως GT Line είναι διαθέσιµο το Stinger µε τον κορυφαίο κι-
νητήρα βενζίνης, τον εξακύλινδρο turbo των 3.300 κυβικών, που κινεί τους 
πίσω ή όλους τους τροχούς και κοστίζει €70.000 και €73.000 αντίστοιχα.

Η Nissan 
Rally Team 
Χαλκιάς 
επιστρέφει

Η Nissan επιστρέφει στους αγώνες ράλι µε τη Nissan Rally Team 
Χαλκιάς και οδηγό τον Θέµη Χαλκιά. Όπλο της οµάδας θα είναι 
το καινούργιο και άκρως εντυπωσιακό Nissan Micra Proto, 

που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην έκθεση «Αυτοκίνηση» στο 
πρώην ∆υτικό Αεροδρόµιο του Ελληνικού (Αίθουσα Ξιφασκίας), η 
οποία θα διαρκέσει µέχρι και την Κυριακή 18 Νοεµβρίου.

Το όνοµα Χαλκιάς, εκτός του ονόµατος Nissan, είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένο µε τους αγώνες ράλι. Ο ιδρυτής της Nissan Χαλκιάς, 
Βασίλης Χαλκιάς, ξεκίνησε τους αγώνες το 1984 µε Nissan HA 10, 
για να συνεχίσει µε Sunny GTi και Sunny GTI-R, κατακτώντας µάλι-
στα τον τίτλο στην κατηγορία N το 1997. Τη σκυτάλη τόσο στη Nissan 
Χαλκιάς όσο και στους αγώνες ράλι παρέλαβε ο Θέµης Χαλκιάς, ο 

οποίος ξεκίνησε την εµπλοκή του στους αγώνες το 1997, στον θεσµό 
του Nissan Micra Cup, όπου κατέκτησε την 4η θέση. Η συνέχεια πε-
ριλάµβανε αρκετούς ακόµη αγώνες µε Micra και Sunny GTI-R, προ-
τού ο οδηγός µεταπηδήσει στη µεγάλη κατηγορία. Μέχρι και σήµερα 
ο Θέµης Χαλκιάς έχει συµµετάσχει συνολικά σε 79 αγώνες και έχει 
κατακτήσει οκτώ νίκες. Οι πιο σηµαντικές επιτυχίες είναι αναµφίβολα 
η 1η θέση στα ελληνικά πληρώµατα του παγκόσµιου Ράλι Ακρόπολις 
του 2013, καθώς και η κατάκτηση του Κυπέλλου Χώµατος το 2017.

Ο Θέµης Χαλκιάς δηλώνει: «Είµαι πολύ χαρούµενος, καθώς µπο-
ρούµε ξανά µε ένα Nissan να πρωταγωνιστήσουµε στη µεγάλη κα-
τηγορία των ελληνικών αγώνων ράλι, καθώς η οικογένεια Χαλκιάς 
είναι µέλος της οικογένειας Nissan για περισσότερα από 40 χρόνια. 

Το Nissan Micra Proto είναι ένα ολοκληρωµένο αγωνιστικό αυτοκί-
νητο και αναµένω µε ανυποµονησία το 2019, για να το οδηγήσω στις 
ειδικές διαδροµές και να προσφέρω θέαµα στους θεατές. Στο δεξί 
bucket θα κάθεται και πάλι ο Λεωνίδας Μαχαίρας, ένας από τους κο-
ρυφαίους Έλληνες συνοδηγούς, µε τον οποίο έχουµε ήδη καταφέρει 
πολλά στους αγώνες ράλι. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρ-
διάς τη NissanΝικ. Ι. Θεοχαράκης για την υποστήριξη που µας προ-
σφέρει σε αυτό το νέο µας εγχείρηµα».

Το Nissan Micra Proto έχει εξελιχθεί από τις Dytco Sport (Proto 
Cars), Tomson Motorsport και A.M.C. Racing, ενώ το τελικό στάδιο 
προετοιµασίας και προσαρµογής στις απαιτήσεις των ελληνικών ει-
δικών διαδροµών έχει αναλάβει η Nissan Rally Team Χαλκιάς.

H Merce des-Benz Ελλάς στην έκθεση 
Αυτοκίνηση EKO 2018

H Mercedes-Benz βρίσκεται για ακόµη µία χρονιά στην έκθεση «Αυτοκίνηση», παρουσιάζοντας τη συνολική 
της πρόταση για την αυτοκίνηση του σήµερα και του αύριο. Σε αυτήν εξέχουσα θέση έχει η Α-Class Sedan, η 
νέα µπερλίνα των compact µοντέλων που συµπληρώνει την υπερπλήρη παλέτα της µάρκας στα µικροµεσαία 

αυτοκίνητα. Παράλληλα, παρούσες είναι οι Α160, B180d, CLA 180d και GLA 200, ενώ η επιβλητική G-Class µε την 
G500 και η εντυπωσιακή GLC 250d SUV δίνουν το «εκτός δρόµου» στίγµα της µάρκας.

Φυσικά δεν θα µπορούσε να λείπει η Mercedes-AMG. Έτσι, ολόκληρο το περίπτερο 11 είναι αφιερωµένο στα καθηλωτικά µο-
ντέλα Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC 4-door Coupé και Mercedes-AMG E 53 Coupé, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ελ-
ληνικό κοινό. Μαζί τους βρίσκεται και η CLS, το τετράθυρο κουπέ που έθεσε νέα πρότυπα στο παγκόσµιο design όταν παρουσιάστηκε 
για πρώτη φορά το 2004. Στην 3η γενιά που διανύει τραβά τα βλέµµατα στην έκδοση 350d 4MATIC Coupé µε εξοπλισµό AMG Line.

Τέλος, η smart έχει σηµαντική παρουσία στην έκθεση µε ένα αµιγώς ηλεκτροκίνητο smart EQ fortwo 4ης γενιάς, την ειδική 
έκδοση smart fortwo champagne και ένα παιχνιδιάρικο smart forfour στην έκδοση dark matter.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR 
ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Χριστουγεννιάτικο bazaar των Φίλων της Μέριµνας, 
συλλόγου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο Ζάπ-
πειο Μέγαρο 23, 24 και 25 Νοεµβρίου. Εκεί θα έχετε 
την ευκαιρία να κάνετε τις χριστουγεννιάτικες αγορές 
σας ανακαλύπτοντας πολλά πρωτότυπα και χρηστικά 
δώρα, παιχνίδια, σπιτικές µαρµελάδες, γλυκά, γούρια, 
βιβλία για µικρούς και µεγάλους, εξαιρετικά ρούχα, 
παπούτσια, τσάντες και κοσµήµατα σε πολύ προσιτές 
τιµές. https://merimna.org.gr

«Ο ΟΡΦΑΝΟΣ ΤΖΑΟ» ΤΟΥ ΖΙ ΖΟΥΝ ΖΙΑΝΓΚ
Το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας και το Εθνικό Θέατρο 
της Κίνας, στο πλαίσιο διµερούς διακρατικής συµφω-
νίας των εθνικών θεάτρων των δύο χωρών, παρουσιάζουν 
από 18 Νοεµβρίου, στην Κεντρική Σκηνή, τον «Ορφανό 
Τζάο» του Ζι Ζουν Ζιανγκ, ένα από τα αριστουργήµατα 
της κινεζικής λογοτεχνίας. Τη διασκευή και τη σκηνοθε-
σία υπογράφει ο διακεκριµένος Κινέζος σκηνοθέτης δρ. 
Γουάνγκ Ξιάοϊνγκ. Ο «Ορφανός Τζάο» χαρακτηρίζεται 
ως «ο Άµλετ της κλασικής κινεζικής λογοτεχνίας». Ένα 
έργο «ζαζού», µια σκηνική σύνθεση πρόζας και ποίησης, 
χορού και παντοµίµας, µε έµφαση στο κωµικό στοιχείο ή 
στο αίσιο τέλος.

Ο ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ 
ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
Το παλιό στέκι του Άλσους του Πεδίου του Άρεως εγκαινιά-
ζει τη νέα εποχή του, από τις 22 Νοεµβρίου, µε οικοδεσπότη 
τον διαρκώς παρόντα εκεί ∆ιονύση Σαββόπουλο. Σε  έναν 
χώρο που γνώρισε συναρπαστικές στιγµές διασκέδασης και 
από τον οποίο πέρασαν στο παρελθόν οι κορυφαίοι του θε-
άτρου µας και της µουσικής έρχεται σήµερα ο µεγαλύτερος 
σύγχρονος τραγουδοποιός µε µια νέα πατέντα ψυχαγωγίας, 
για να συναντήσει όχι µόνο τα νεαρά ταλέντα αλλά και τους 
αγαπηµένους του οµοτέχνους, τους πιο εκλεκτούς εκπροσώ-
πους της σηµερινής µουσικής πραγµατικότητας κι ακόµη ε-
κείνους –τους συµπολίτες µας και µη– που διψούν για κάτι 
νέο, για µια καινούργια πρόταση.

Πανόραµα Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου
Το Πανόραµα Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου, το art-house κινηµατογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας, επιστρέφει από τις 22 
Νοεµβρίου έως και τις 5 ∆εκεµβρίου στον κινηµατογράφο Τριανόν. Στο επίκεντρο της φετινής 31ης έκδοσης είναι ο πλού-
σιος, πολύµορφος και συχνά αναπάντεχος κόσµος της γυναίκας. Με αφορµή το κινηµατογραφικό αφιέρωµα «7η Τέχνη - 7 
Γυναίκες - 7 Ταινίες», το 31ο Πανόραµα Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου ξεκινά τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις µε την ει-
καστική έκθεση «7» σε επιµέλεια Γιάννη Ψυχοπαίδη που εγκαινιάστηκε στις 13 Νοεµβρίου στην γκαλερί ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ.
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Φιλοµήλα Λαπατά
«Με συναρπάζει 

η ιστορία της Αθήνας»
  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Η Φιλοµήλα Λαπατά, µε πρόθεση κοινωνικής ακτινοσκόπησης και µε επιµέρους 
ήρωες που έχουν λόγο, αναπαριστά µια γκραβούρα της Αθήνας του 1840-1875 σε 
ένα αυτοτελές, πολυπρόσωπο µυθιστόρηµα πάνω στον ∆ιχασµό. Η συγγραφέας µάς 
µιλάει για το νέο της βιβλίο.

Το νέο βιβλίο σας «Ο ∆ιχασµός» κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός και α-
ποτελεί το δεύτερο αυτοτελές ιστορικό µυθιστόρηµα της σειράς «Οι κόρες της Ελλάδας». Κάντε 
µας µια σύντοµη περιγραφή των όσων θα διαβάσουµε.
Πρόκειται για µια ιστορική µυθιστορηµατική σειρά από γυναίκες Ελληνίδες, µέσα από τη ζωή και 
τις περιπέτειες των οποίων δίνω την «τοιχογραφία» των τελευταίων διακοσίων χρόνων της Ιστορίας 
µας. Το πρώτο µυθιστόρηµα της σειράς, µε τίτλο «Η Επιστροφή», κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
Ψυχογ ιός το 2015 και καλύπτει την ιστορική περίοδο 1790 µέχρι και 1838. Το δεύτερο µυθιστό-
ρηµα της σειράς, µε τίτλο «Ο ∆ιχασµός», το οποίο κυκλοφορεί τώρα, καλύπτει την ιστορική περί-
οδο 1840 µέχρι και 1875. Η σειρά δεν είναι διδακτική. Είναι µυθιστορηµατική.

Μπορούµε να το διαβάσουµε αν δεν έχει προηγηθεί το πρώτο βιβλίο;
Βεβαιότατα! Και τα δύο µυθιστορήµατα είναι αυτοτελέστατα. Μπορεί ο αναγνώστης να αρχίσει µε 
τον «∆ιχασµό» και αν του αρέσει να διαβάσει και την «Επιστροφή».

Στο µυαλό σας οι «Κόρες της Ελλάδας» ήταν εξαρχής τριλογία;
Ήξερα από την αρχή πως θα ήταν περισσότερα βιβλία από ένα. ∆εν µπορώ να προσδιορίσω αν η 
σειρά «Οι κόρες της Ελλάδας» θα είναι τριλογία ή τετραλογία. Το γεγονός είναι ότι καλύπτω δια-
κόσια χρόνια της Ιστορίας µας και, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν δυνατό να χωρέσουν σε ένα ή 
δύο µυθιστορήµατα.

Πόση «αλήθεια» περιέχουν αυτά τα βιβλία; Θέλω να πω ότι η Ζηνοβία Σπίνου, ο Κόλλιας Γάδης, 
περιφερειακοί ήρωες, µοιάζουν να έχουν µια πραγµατική ιστορία.
Όλοι οι ήρωες του «∆ιχασµού», αλλά και της «Επιστροφής», έχουν υπάρξει και ζήσει στην Αθήνα 
του 1821 και έχουν δώσει το στίγµα της εποχής. Ήταν υπαρκτά πρόσωπα και το «ξαναζωντάνεµά» 
τους αποτέλεσµα εκτενούς ιστορικής έρευνας.

Τι είναι αυτό που σας συνεπήρε ώστε να τοποθετήσετε τα µυθιστορήµατά σας στην προεπανα-
στατική και µετεπαναστατική εποχή;
Λατρεύω το ιστορικό µυθιστόρηµα. Έχω συγγράψει οκτώ µυθιστορήµατα µέχρι τώρα, εκ των ο-
ποίων µόνο ένα είναι σύγχρονο. Η σειρά «Οι κόρες της Ελλάδας» ξεκίνησε από µια εσωτερική α-
νάγκη µου να κατανοήσω το πώς εµείς ως Έλληνες, µε τέτοια σπουδαία Ιστορία και παρελθόν, φτά-
σαµε στο τραγικό σηµείο στο οποίο βρισκόµαστε ως έθνος σήµερα. Με συνεπήρε η ιστορική έ-
ρευνα για την Αθήνα, τους κατοίκους της, τα ήθη και τα έθιµά τους.

Φαντάζοµαι, προηγήθηκε µελέτη και έρευνα, πράγµα εµφανές και από τη βιβλιογραφία που πα-
ρατίθεται στις τελευταίες σελίδες. Αυτή η βουτιά στην Ιστορία τι µας 

µαθαίνει για το σήµερα;
Μεγάλη µελέτη και έρευνα εξαντλητική. Όχι µόνο µελέτησα ιστορικά 
βιβλία (βιβλιογραφία παραθέτω στο τέλος του βιβλίου), επισκέφτηκα 
µουσεία, παλαιά αθηναϊκά σπίτια, αλλά και συµβουλεύτηκα παλαιά 
συµβολαιογραφικά αρχεία γεµάτα πληροφορίες για την καθηµερινή 
ζωή των Αθηναίων. Στην πορεία της έρευνας και συγγραφής του «∆ιχα-
σµού» κατάλαβα πως όποιος δεν γνωρίζει το παρελθόν του δεν µπορεί να 
έχει παρόν ούτε και µέλλον, διότι, δυστυχώς, τείνει να επαναλαµβάνει τα 
ίδια λάθη στο διηνεκές.

Τελικά, η συµπεριφορά του Έλληνα είναι γονιδιακή ή έλλειψη πολιτι-
κής και κοινωνικής παιδείας;
Θα έλεγα ένας συνδυασµός και των τριών. Το «δεν φταίµε εµείς για το οι-
κτρό σηµείο στο οποίο οι λανθασµένες επιλογές µας µας έφεραν σήµερα, 
αλλά όλοι οι άλλοι, οι οποίοι µας επιβουλεύονται!» έχει γίνει πλέον η πα-
θογένεια του Έλληνα. Καιρός να ξυπνήσουµε.

Στο βιβλίο σας, ενώ οι ήρωες έχουν να αντιµετωπίσουν τους δικούς τους 
δαίµονες και βάσανα, η αδιαµφισβήτητη ηρωίδα είναι η πόλη της Αθή-

νας µε τα τοπωνύµιά της, τις συνήθειες και τα έθιµά της. Φαίνεται πως την αγαπάτε αυτή την 
πόλη. Τι σας συναρπάζει στην Αθήνα;
Τη λατρεύω την Αθήνα. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Το µυθιστόρηµα «Ο ∆ιχασµός» είναι µια µελέτη 
πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις, στα πάθη και στις αυταπάτες. Ο πραγµατικός πρωταγωνιστής, όµως, 
είναι το ευρύτερο τοπίο της Αθήνας της περιόδου 1840-1875. Σχεδόν τέσσερις πολύ σηµαντικές δε-
καετίες, διότι συνέβησαν σπουδαίες αλλαγές στο πολιτικό και πολιτειακό τοπίο όλης της Ελλάδας. 
Με συναρπάζει η ιστορία της, το πώς εκ του µηδενός ένα χωριό, γιατί αυτό ήταν η Αθήνα το 1821, 
κατόρθωσε να γίνει η πρωτεύουσα του ελληνικού έθνους και κάποια στιγµή να συναγωνιστεί τις 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μου δίνει την αίσθηση της δύναµης και αυτό ταιριάζει και µε τον δικό 
µου χαρακτήρα.

Φιλοµήλα Λαπατά

Τελικά, η συµπεριφορά του Έλληνα είναι γονιδιακή ή έλλειψη πολιτι-
κής και κοινωνικής παιδείας;
Θα έλεγα ένας συνδυασµός και των τριών. Το «δεν φταίµε εµείς για το οι-
κτρό σηµείο στο οποίο οι λανθασµένες επιλογές µας µας έφεραν σήµερα, 
αλλά όλοι οι άλλοι, οι οποίοι µας επιβουλεύονται!» έχει γίνει πλέον η πα-
θογένεια του Έλληνα. Καιρός να ξυπνήσουµε.

Στο βιβλίο σας, ενώ οι ήρωες έχουν να αντιµετωπίσουν τους δικούς τους 
δαίµονες και βάσανα, η αδιαµφισβήτητη ηρωίδα είναι η πόλη της Αθή-



Με κάθε κουπόνι αυτής της Κυριακής 18 Νοεμβρίου, αγοράζετε ένα κανονικό εισιτήριο για τη μία εκ των δύο παραστάσεων και ταυτόχρονα 
αποκτάτε άλλο ένα δωρεάν. Η εξαργύρωση του κουπονιού, μπορεί να γίνει από τη Δευτέρα 19/11 έως την Παρασκευή 23/11 ως εξής:

  • Με την προσκόμιση του κουπονιού στα ταμεία του Θεάτρου Αλίκη (Αμερικής 4) από τις 09:00 έως τις 21:00 για να παραλάβετε τα εισιτήρια της επιλογής σας, και
  • Στο τηλέφωνικό κέντρο  της Ticket365, τηλ. 211.1000.365 (09:00-21:00),  με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσετε το κουπόνι της προσφοράς 

στο ταμείο του θεάτρου της επιλογής σας.

Η προσφορά ισχύει για τις παραστάσεις ως το τέλος του Νοεμβρίου (30/11), εκτός των βραδινών παραστάσεων του Σαββάτου 
και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της κάθε ημέρας

Η παράσταση «Η ΚΟΥΖΙΝΑ» είναι ένα έργο άγρια ωμό, που διαθέτει αρκετές 
δόσεις χιούμορ και καταπιάνεται με θέματα που είναι πιο επίκαιρα από ποτέ 
όπως, η εκμετάλλευση στον εργασιακό χώρο, η καταπίεση, ο κοινωνικός 
ρατσισμός, οι μετανάστες αλλά και η αγάπη και τα όνειρα που τείνουν να 
εκλείψουν απ' τη ζωή μας. Η δράση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσα 
στην κουζίνα ενός εστιατορίου που λειτουργεί παραβολικά και δεν είναι 
τίποτα άλλο από μια μικρογραφία της κοινωνίας μας.
Καυγάδες, αγωνία, άγχος, κούραση, νεύρα, όνειρα, κρυφές επιθυμίες και 
ένας έρωτας που προσπαθεί να ανθίσει μέσα στην ένταση της δουλειάς που 
έχει μια Κουζίνα.
«Η ΚΟΥΖΙΝΑ» τελικά, μιλά για όσους προσπαθούν να τα καταφέρουν. Στη 
ζωή, στη δουλειά, στην αγάπη. Δηλαδή για όλους μας.
«Δουλεύουμε όλη μέρα και δεν μας φτάνουν για να ζήσουμε.

Σκηνοθεσία: Γιώργος ΝανούρηςΣκηνοθεσία: Γιώργος Νανούρης

H  ΚΟΥ Ζ Ι Ν ΑH  ΚΟΥ Ζ Ι Ν Α
Arnold Wesker

H  ΚΟΥ Ζ Ι Ν Α
The kitchen

Πρωταγωνιστούν: Βίκυ Σταυροπούλου, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, 
Θεοδώρα Τζήμου, Ιωάννης Παπαζήσης, Χριστίνα Τσάφου, Νίκος Αρβανίτης, 
Μαρία Κωνσταντάκη, Γιώργος Χρανιώτης, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, 
Δημήτρης Λιόλιος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιάννης Ρούσσος

Πρωταγωνιστούν:Μαρία Αθητάκη, Μοσχούλα Ατσιδαύτη, Παναγιώτης 
Γαβρέλας, Κωνσταντίνος Γιουρνάς, Απόστολος Καμιτσάκης, 
Φίλιους-Μιχαήλ Κανάκης, Χρήστος Καρνάκης, Τάσος Κορκός, 
Γρηγορία Μεθενίτη, Μάριος Ράμμος, Σταύρος Τσουμάνης

Ο Georges Feydeau έγραψε την πονηρή φάρσα “Le Dindon” το 1896 και ο  
Νίκος Μαστοράκης, το διασκευάζει, το σκηνοθετεί και το μεταφέρει στο 
2018! 
Στην σκηνή ένας απολαυστικός θίασος που φλερτάρει, ερωτεύεται, απατάει 
και ψεύδεται. Τι θέλουν όλοι αυτοί ο ένας απ΄ τον άλλον; Ποιος θέλει να 
απατήσει ποιον και με ποιον; Ποιος την πατάει στο τέλος;
Βάση της υπόθεσης είναι ότι η αρχή του κακού γίνεται όταν απαντάς 
«δέχομαι» επειδή σε κοιτάει ο κόσμος και αφού ο κόσμος φύγει, 
ανακαλύπτεις ξαφνικά, πως έχεις μείνει μόνος. Με μια γυναίκα! 
Παντρεμένος!
Η αλήθεια είναι κάπου κρυμμένη μέσα σ΄έναν ανεμοστρόβιλο κρυφών 
πόθων και πνιχτών στεναγμών, δημιουργώντας εκρηκτικές καταστάσεις και 
άφθονο γέλιο.

Σκηνοθεσία: Νίκος Μαστοράκης
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Κέλλυ Σταμουλάκη
«Το θέατρο για παιδιά και εφήβους  

είναι η πιο δύσκολη υπόθεση»
  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Η καταξιωμένη συγγραφέας και σκηνοθέτρια Κέλλυ Σταμουλάκη επιστρέφει 
από τον Οκτώβριο του 2018 στο Θέατρο ΗΒΗ και μας μιλάει για «Το πιο 
τρελό τριήμερο».

Μιλήστε μας για την παράσταση…
Το «Πιο τρελό τριήμερο» είναι μία παράσταση που αγαπώ πολύ και την απολαμβάνω, 
τόσο από το στάδιο της συγγραφής όσο και κατά τη διάρκεια της σκηνοθεσίας και των 
προβών. Το έργο είναι μια σύγχρονη κωμωδία που ψυχαγωγεί και παράλληλα καυτηριά-
ζει πολλά σημερινά, ευαίσθητα θέματα.

Οι συνεχείς ανατροπές, που διαδέχονται η μία την άλλη, απογειώνονται από τους ε-
ξαιρετικούς Πασχάλη Τσαρούχα, Νέλλη Γκίνη, Ρένο Ρώτα και τη σταθερή ομάδα ηθο-
ποιών του Θιάσου Αβάντι, που παίζουν, χορεύουν και τραγουδούν με ζωντανή μουσική 
επί σκηνής υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μαυρίκιου Μαυρικίου.

Το «Πιο τρελό τριήμερο» με αγγίζει με έναν ξεχωριστό τρόπο και το απολαμβάνω ι-
διαίτερα, γιατί έχω δίπλα μου μια εξαιρετική ομάδα συντελεστών με τους οποίους δου-
λεύω πολλά χρόνια, όπως ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, που υπογράφει τη μουσική, η Δέ-
σποινα Βολίδη, η Κατερίνα Μαραγκουδάκη, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, και με τους οποί-
ους έχουμε αποκτήσει κοινή γλώσσα και κώδικες και μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη. Αν 
προσθέσω και το γεγονός ότι βρίσκομαι για μία ακόμη χρονιά στον φιλόξενο και ζεστό 
χώρο του Θεάτρου ΗΒΗ, αντιλαμβάνεστε τον ενθουσιασμό μου γι’ αυτή την παράσταση.

Τι σας ενέπνευσε να γράψετε το συγκεκριμένο παραμύθι;
Η ίδια η καθημερινότητά μου ή, καλύτερα, η καθημερινότητά μας. Όπου κι αν κοιτά-
ξεις πλέον, στο μετρό, στις καφετέριες, στον δρόμο, όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι. Σε 
φιλικά σπίτια βλέπω παιδιά να είναι απορροφημένα σε οθόνες υπολογιστών ή tablets 
και να επαναστατούν μόλις οι γονείς τούς τα πάρουν από τα χέρια. Λόγω, δε, της ενα-
σχόλησής μου με το νεανικό θέατρο, καθημερινά συναναστρέφομαι με εκπαιδευτικούς 
και γονείς και μοιράζομαι τους προβληματισμούς και τις αγωνίες τους. Δεν είναι λίγες οι 
φορές που έχουμε συζητήσει για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή με καθυστέρηση 

στη συναισθηματική τους ανάπτυξη, προβλήματα που συνδέονται άρρηκτα με την αλό-
γιστη χρήση των υπολογιστών και των tablets σε αυτές τις ηλικίες. Και για να μην πα-
ρεξηγηθώ, εννοείται πως δεν αφορίζω την τεχνολογία. Είναι κομμάτι της ζωής μας και 
την έχει διευκολύνει σε πολλές περιπτώσεις, άλλωστε κι εγώ η ίδια τη χρησιμοποιώ και 
στη ζωή και στη δουλειά μου, όμως χρειάζεται και τη δέουσα προσοχή, «παν μέτρον άρι-
στον». Πρόσφατα διάβαζα ένα άρθρο για τον εθισμό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια από τον 
ίδιο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που τον κατατάσσει πλέον ως ασθένεια, «gaming 
disorder», δηλαδή διαταραχή από την υπερβολική προσκόλληση στα ηλεκτρονικά παι-
χνίδια.

Εσείς ως παιδί με τι παιχνίδια παίζατε;
Έπαιζα «Έλληνες και Τρώες» και βασικά ό,τι βιβλία και κόμικ διάβαζα ως παιδί τα ξανα-
έγραφα και τα παίζαμε μαζί με τα άλλα παιδιά ως παράσταση. Θέατρο του δρόμου, δη-
λαδή, κυριολεκτικά! Επίσης, συμμετείχα σε όλα τα παιχνίδια που παίζονταν στις αλάνες, 
όπως το κυνηγητό, το κρυφτό, ο κυπαρισσοπόλεμος… Κάναμε και τους μικρούς ψαρά-
δες σε ένα ποταμάκι της περιοχής και γενικά όπου υπήρχε δράση και τρεχαλητό ήμουν 
μέσα.

Νομίζετε πως πραγματικά τα σύγχρονα παιδιά κινδυνεύουν από τα διαδικτυακά παι-
χνίδια;
Θεωρώ πως το γεγονός ότι σήμερα τα παιδιά, σε αντίθεση μ’ εμάς τότε, είναι κλεισμένα 
σε διαμερίσματα και απορροφημένα στα ηλεκτρονικά τους ενέχει αρκετούς κινδύνους, 
μικρούς και μεγάλους. Κατ’ αρχάς, υπάρχει ο κίνδυνος της απομόνωσης, που αναφέραμε 
και παραπάνω. Επίσης, η επικέντρωση στα ηλεκτρονικά μπορεί να λειτουργήσει εις 
βάρος άλλων σημαντικών πτυχών της ζωής, όπως στους οικογενειακούς δεσμούς, στην 
εκπαίδευση, στην επικοινωνία, στον ύπνο. Για να μη μιλήσω για το διαδίκτυο και τους 
διάφορους επιτήδειους που παριστάνουν τα παιδιά και παρασύρουν παιδιά και εφήβους 
σε διάφορες περιπέτειες. Τέλος, θα αναφερθώ σε κάτι που προσωπικά, ως συγγραφέας, 
το βρίσκω τραγική επίπτωση για ένα παιδί: στην έλλειψη φαντασίας, ως φυσικό επακό-
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INFO
«Το πιο τρελό τριήµερο»
Κείµενο-Σκηνοθεσία: Κέλλυ Σταµουλάκη
Στίχοι: Κέλλυ Σταµουλάκη, Γιάννης 
Προεστάκης
Μουσική: Λαυρέντης Μα χαιρίτσας
Παίζουν: Πασχάλης Τσαρούχας, Νέλλη Γκίνη, 
Ρένος Ρώτας, Παύλος Εµµανουηλίδης κ.ά.
Στο πιάνο ο Μαυρίκιος Μαυρικίου

Θέατρο ΗΒΗ, Σαρρή 27, Ψυρρή
Κάθε Σάββατο στις 14:30 και Κυριακές στις 
11:00 και στις 14:30
Καθηµερινά οργανωµένες παραστάσεις για 
σχολεία στις 10:30
Πληροφορίες-κρατήσεις – Θίασος Αβάντι: 
210 9964691, 210 9961323
e-mail: press.avanti.arts@gmail.com

λουθο της ελάχιστης ή και καθόλου ενασχόλησης των παιδιών µε το πραγµατικό παιχνίδι.

Το παιδικό θέατρο µοιάζει στα δικά µας µάτια, των ενήλικων θεατών, εύκολη υπόθεση συγγρα-
φικά, σκηνοθετικά και υποκριτικά. Είναι;
Κάθε άλλο! Το θέατρο για παιδιά και εφήβους είναι η πιο δύσκολη υπόθεση. Συγγραφικά, γιατί πρέ-
πει να φτιάξεις µια ιστορία άρτια δραµατουργικά, µε συγκρούσεις και µε ανατροπές, έχοντας πολλούς 
γλωσσικούς περιορισµούς.

Σκηνοθετικά, γιατί καλείσαι να κάνεις ό,τι θα έκανες για οποιαδήποτε παράσταση ενηλίκων και 
επιπλέον γιατί πρέπει να εφευρίσκεις ευφάνταστους τρόπους για να διατηρείς αµείωτο το ενδιαφέ-
ρον των παιδιών και των νέων. Τα σύγχρονα παιδιά είναι απαιτητικά, αποτελούν τη γενιά της εικό-
νας και έχουν µάθει στην ταχύτητα και στις γρήγορες εναλλαγές, γι’ αυτό είναι ζητούµενο ο γρήγορος 
ρυθµός και η καταιγιστική δράση.

Υποκριτικά, γιατί οι ηθοποιοί πρέπει να είναι καλοί και ταλαντούχοι, όπως πάντα, και επιπλέον 
να διαθέτουν πολλαπλές δεξιότητες. Πρέπει να είναι άρτιοι, µε δουλεµένα τα µέσα τους, γιατί καλού-
νται να χορεύουν, να τραγουδούν, να παίζουν µουσικά όργανα και φυσικά να δηµιουργούν χαρακτή-
ρες που να πείθουν, παρά τους γλωσσικούς περιορισµούς που έχουν κι αυτοί, ώστε να γίνονται κατα-
νοητοί στο κοινό στο οποίο απευθυνόµαστε.

Υπάρχουν θέµατα για τα οποία απαγορεύεται να µιλήσουµε στα παιδιά;
Θα µιλήσω θεατρικά. Κατά τη γνώµη µου, κάποιες κατηγορίες θα τρόµαζαν τα παιδιά. Για παρά-
δειγµα, δεν θα αφήναµε το παιδί µας να δει ένα θρίλερ κι εγώ ως συγγραφέας και σκηνοθέτρια δεν θα 
έκανα µια παράσταση που να ανήκει σε αυτή την κατηγορία, όµως θα µπορούσα να φτιάξω ένα έργο 
που να µιλά για τη βία. Αντίστοιχα, δεν θα αναφερόµουν στο σεξ, αλλά στην αγάπη και στον έρωτα. 
Εν ολίγοις, απευθυνόµενος σε ένα παιδί, µπορείς και πρέπει να µιλήσεις σχεδόν για όλα τα θέµατα 
και να το προετοιµάσεις για τη ζωή, πάντα όµως µε τον σωστό τρόπο. Και, φυσικά, 
µε τη δέουσα προσοχή ως προς τα πρότυπα που δηµιουργούµε, γιατί οι µικροί 
θεατές έχουν την τάση να ταυτίζονται µε τους ήρωες και δεν έχουν αναπτύξει 
ακόµη πλήρως την κριτική τους ικανότητα.

Από την εµπειρία σας, ποια είναι αυτά που απασχολούν τα σύγχρονα 
παιδιά και πώς µπορεί ένας γονιός να σταθεί καλύτερα δίπλα στο παιδί;
Θεωρώ πως οι γονείς λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία µε τα 
παιδιά τους. Τα άγχη, οι προβληµατισµοί, οι αγωνίες µας, µεταφέρο-
νται στα παιδιά µας, ακόµα κι αν δεν το θέλουµε. Η ζωή µας, πλέον, 
είναι απαιτητική και βιώνουµε µια κρίση, τόσο οικονοµική όσο και 
κρίση αξιών. Πώς µπορούµε να απαιτήσουµε από τα παιδιά µας να 
είναι ευγενικά, να δείχνουν κατανόηση, να έχουν αυτοπεποίθηση, 
όταν εµείς οι ίδιοι το ξεχνάµε πολλές φορές; Από την έλλειψη πί-
στης στον εαυτό µας ξεκινούν όλα τα δεινά και τα παιδιά αντιδρούν 
πάντα ανάλογα µε αυτό που εισπράττουν. Επιπλέον, όλα τα παρα-
πάνω µας επιβαρύνουν και µας αποµακρύνουν πολλές φορές από 
τα παιδιά µας. Είναι τόσο εύκολο, γυρνώντας σπίτι έπειτα από µια 
εξαντλητική µέρα, αντί να αφιερώσουµε χρόνο στο παιδί µας, να του 
δώσουµε το tablet να παίξει για να ησυχάσουµε, να χαλαρώσουµε, 
να µας περάσει ο πονοκέφαλος… Το να είσαι γονιός, όµως, δεν είναι 
εύκολο. Η συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών µας συνδέεται άρ-
ρηκτα µε τον χρόνο που τους αφιερώνουµε και µε το παιχνίδι. Αυτές 
θεωρώ πως είναι και οι λέξεις-κλειδιά στη σχέση µε τα παιδιά µας.

Πού, νοµίζετε, εστιάζουν τα σύγχρονα ελληνικά παραµύθια;
Τα παραµύθια γενικά διακρίνονται από µια ποικιλία στη θεµατολο-
γία. Στο θέατρο, όµως, επιλέγονται συνήθως τα πιο κλασικά και οι δι-
ασκευές τους, για λόγους καθαρά εµπορικούς. Ένας γνωστός τίτλος 
έλκει άλλωστε περισσότερο κόσµο και ενέχει µικρότερο ρίσκο. Αυτό 
που παρατηρώ είναι ότι το σύγχρονο ελληνικό θέατρο µοιάζει να µην 
αφουγκράζεται ή να µη θέλει να αφουγκραστεί τα σύγχρονα προβλή-
µατα, φοβούµενο, ίσως, µια εισπρακτική αποτυχία.

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας 
κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε 
τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δί-
σκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδι-
κασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναισθησία, η οποία 
πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες 
παθήσεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχε-
νικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα 
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθή-
σεων με τη βοήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κα-
τακτήσεις της Αναγεννητικής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτ-
ταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται οι ασθενείς που πάσχουν 
από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ε-
πώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα 
πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527

www.gethealthier.gr
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και να το προετοιµάσεις για τη ζωή, πάντα όµως µε τον σωστό τρόπο. Και, φυσικά, 
µε τη δέουσα προσοχή ως προς τα πρότυπα που δηµιουργούµε, γιατί οι µικροί 
θεατές έχουν την τάση να ταυτίζονται µε τους ήρωες και δεν έχουν αναπτύξει 

Από την εµπειρία σας, ποια είναι αυτά που απασχολούν τα σύγχρονα 
παιδιά και πώς µπορεί ένας γονιός να σταθεί καλύτερα δίπλα στο παιδί;
Θεωρώ πως οι γονείς λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία µε τα 
παιδιά τους. Τα άγχη, οι προβληµατισµοί, οι αγωνίες µας, µεταφέρο-
νται στα παιδιά µας, ακόµα κι αν δεν το θέλουµε. Η ζωή µας, πλέον, 
είναι απαιτητική και βιώνουµε µια κρίση, τόσο οικονοµική όσο και 
κρίση αξιών. Πώς µπορούµε να απαιτήσουµε από τα παιδιά µας να 
είναι ευγενικά, να δείχνουν κατανόηση, να έχουν αυτοπεποίθηση, 

στης στον εαυτό µας ξεκινούν όλα τα δεινά και τα παιδιά αντιδρούν 

πάνω µας επιβαρύνουν και µας αποµακρύνουν πολλές φορές από 
τα παιδιά µας. Είναι τόσο εύκολο, γυρνώντας σπίτι έπειτα από µια 
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Vegan σούπα χαρίρα από το Μαρόκο
µε gremolata µαϊντανό

Συστατικά

Εκτέλεση για τη σούπα
1. Σε µια κατσαρόλα βάζουµε τα ρεβίθια και το νερό και βράζουµε 
σε χαµηλή φωτιά για 10 λεπτά.
2. Συµπληρώνουµε τη φακή, σκεπάζουµε και βράζουµε για 10 
λεπτά. Μετά ρίχνουµε το σιτάρι, τα κουκιά, κρεµµύδι, σέλερι, 
κολοκυθάκι, καρότο και κολοκύθα, σκεπάζουµε και µαγειρεύουµε 
για 20 λεπτά.
3. Όσο περιµένουµε, βάζουµε σε µια µέτρια κατσαρόλα το 1 
κουτάλι ελαιόλαδο και όταν ζεσταθεί ρίχνουµε το σαφράν, µια 
πρέζα κουρκουµά και τον πελτέ ντοµάτας και ανακατεύουµε για 
λίγο, ρίχνουµε την ντοµάτα και τη ζάχαρη και µαγειρεύουµε 
για 2-3 λεπτά και µετά ρίχνουµε το µείγµα στη σούπα. Μόλις 
ξεκινήσει ξανά να βράζει, χαµηλώνουµε πολύ τη φωτιά και 
αφήνουµε για 15-20 λεπτά.
4. Περίπου 5 λεπτά πριν γίνει η σούπα, παίρνουµε 2 κ.σ. από 
τον ζωµό και τις βάζουµε σε ένα µπολ. Ρίχνουµε µέσα το αλεύρι 
µέχρι να γίνει λείο και συµπληρώνουµε µε την υπόλοιπη σούπα. 
Προσθέτουµε το υπόλοιπο λάδι, κόλιαντρο, αλάτι, πιπέρι, τον 
υπόλοιπο κουρκουµά και το τζίντζερ.

5. Μοιράζουµε σε µπολ, βάζουµε 1 κ.γλ. gremolata και γαρνίρουµε 
µε το λεµόνι και τα φύλλα µαϊντανό.

Εκτέλεση για την gremolata
1. Σε ένα ξύλο κοπής ψιλοκόβουµε τον µαϊντανό, προσθέτουµε 
το ξύσµα και το τσίλι (αν θα το χρησιµοποιήσουµε) και τα 
ψιλοκόβουµε µαζί.
2. Τα βάζουµε σε ένα µπολ και ρίχνουµε το λάδι, τον χυµό 
λεµονιού, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουµε καλά.

Tips
• Αν δυσκολευόµαστε µε το ξύλο κοπής, τα βάζουµε στο multi και 
προσέχουµε να µη µας λιώσουν πολύ.
• Αν µας περισσέψει gremolata,  µπορούµε να τη 
χρησιµοποιήσουµε πάνω σε ψητό ψάρι.
• Αν µας περισσέψει σούπα, θα ετοιµάσουµε κουσκούς και θα το 
σερβίρουµε µε τη σούπα.

Μερίδες: 4-6
Μερίδες: 4-6
Μερίδες: 4-6

Χρόνος προετοιµασίας: 

Χρόνος προετοιµασίας: 

Χρόνος προετοιµασίας: 40 λεπτά40 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 

Χρόνος µαγειρέµατος: 70 λεπτά70 λεπτά70 λεπτά

Βαθµός δυσκολίας: µέτριο

Βαθµός δυσκολίας: µέτριο

Βαθµός δυσκολίας: µέτριο

*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

Υλικά για τη σούπα

• 50 γρ. ρεβίθια από κονσέρβα
• 1,5-1,8 λίτρα νερό
• 50 γρ. φακές ψιλές
• 50 γρ. σιτάρι που έχουµε
 µουλιάσει για 2 ώρες σε νερό
• 25 γρ. κουκιά κατεψυγµένα
 που έχουµε ξεφλουδίσει
• 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο
• 75 γρ. σέλερι µαζί µε τα
 φύλλα του ψιλοκοµµένα
• 1 κολοκυθάκι κοµµένο σε
µικρά κυβάκια
• 1 καρότο κοµµένο σε µικρά

κυβάκια
• 175 γρ. κολοκύθα κοµµένη 
σε µικρά κυβάκια
• 2 κ.σ. έξτρα παρθένο
 ελαιόλαδο
• µια πρέζα σαφράν
• 1 κ.γλ. κουρκουµά
• 2 κ.γλ. πελτέ ντοµάτας
• 500 γρ. φρέσκια ντοµάτα που
 έχουµε ξεφλουδίσει και βγάλει
 τα σπόρια της ψιλοκοµµένη
• 1 κ.γλ. ζάχαρη
• 1 κ.σ. αλεύρι
• 2 µεγάλες χούφτες κόλιαντρο
 ψιλοκοµµένο

• 1/2 κ.γλ. φρέσκο τριµµένο
 τζίντζερ
• αλάτι-πιπέρι
• 2 λεµόνια κοµµένα στα
 τέσσερα για το σερβίρισµα
• φύλλα µαϊντανό για
 γαρνιτούρα

Υλικά για την gremolata

• 1 φλιτζάνι µαϊντανό
• ξύσµα από 1 λεµόνι
• 1/2 τσίλι (προαιρετικό)
• 2 κ.γλ. χυµό λεµονιού
• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• αλάτι-πιπέρι
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

YouTube: Christy Mavridou

DIY serum 
για τα 

φρύδια σας
info

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Μία με δύο ώρες τρέξιμο την εβδομάδα 

μπορεί να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής, 

σύμφωνα με νέα έρευνα. Λίγο jogging 

μπορεί να έχει τεράστια οφέλη για την υγεία μας, 

αφού φαίνεται πως το τρέξιμο χαρίζει μακροζωία 

– αντίθετα, η υπερβολή μάλλον δεν κάνει και τόσο 

καλό.

Αυτό διαπίστωσαν ερευνητές από τη Δανία. Σύμ-

φωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης τους, οι άν-

θρωποι που συνηθίζουν να κάνουν jogging 1 έως 2,4 

ώρες την εβδομάδα, με συχνότητα όχι μεγαλύτερη από 

τρεις φορές την εβδομάδα, έχουν περισσότερες πιθανότη-

τες να ζήσουν πολλά χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ταχύτητα, ι-

δανική φαίνεται πως είναι η αργή προς μέτρια, της τάξης των 

8 χιλιομέτρων την ώρα.

Για τις ανάγκες της έρευνας ο δρ. Jacob Marott από το Νοσο-

κομείο Frederiksberg της Κοπεγχάγης και οι συνεργάτες του με-

λέτησαν στοιχεία από 1.100 άτομα που έκαναν jogging και 413 που 

ακολουθούσαν καθιστική ζωή για μια περίοδο πάνω από 12 χρόνια. Ε-

κείνοι που έτρεχαν κατέγραφαν στο διάστημα αυτό τη συχνότητα, την ταχύ-

τητα και τις ώρες που έκαναν jogging. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι έ-

τρεχαν πολύ συχνά και με μεγάλη ένταση είχαν τόσες πιθανότητες να πεθάνουν 

μέσα στο διάστημα της έρευνας όσες κι εκείνοι που έκαναν καθιστική ζωή. Αντίθετα, 

όσοι έτρεχαν λιγότερο και σε μικρότερη ταχύτητα είχαν λιγότερες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που δημοσιεύτηκαν στην επιθεώρηση 

«Journal of the American College of Cardiology», οι ειδικοί εκτιμούν ότι η επίπονη άσκηση μπο-

ρεί να προκαλέσει βλάβες στην καρδιά και στις αρτηρίες. Αντίθετα, λίγο τρέξιμο, ακόμα και λιγότερο από 

μία ώρα ή πιο σπάνια από μία φορά την εβδομάδα, φαίνεται πως είναι ευεργετικό σε σχέση με το να μην αθλεί-

ται κανείς καθόλου.

Πόσες ώρες  
τρέξιμο χαρίζουν 
μακροζωία;
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Α
πό την εποχή του Μεσοπολέµου η D θεωρούνταν «θαυµατουργή» βι-
ταµίνη και τη χρησιµοποιούσαν για τη θεραπεία της φυµατίωσης και 
πολλών χρόνιων ασθενειών. Τα τελευταία χρόνια γίνεται αρκετή συ-
ζήτηση για τη συχνή ανεπάρκεια της βιταµίνης D σε παιδιά και ενηλί-

κους. Το φαινόµενο αυτό έχει παγκόσµιες διαστάσεις και απασχολεί τη δηµό-
σια υγεία σε όλον σχεδόν τον σύγχρονο κόσµο. Η D ανήκει στις λιποδιαλυτές 
βιταµίνες και ο πιο σηµαντικός ρόλος της είναι να διατηρεί τα επίπεδα ασβε-
στίου και φωσφόρου του ορού εντός ενός αποδεκτού εύρους. Κάτι τέτοιο είναι 
απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισµού, την κανονική α-
νάπτυξη των οστών και δοντιών, την ανάπτυξη των κυττάρων και τη ρύθµιση 
της λειτουργίας του ανοσοποιητικού και νευρικού συστήµατος. Τα χαµηλά ε-
πίπεδα της συγκεκριµένης βιταµίνης στον οργανισµό συνδέονται µε καταστά-
σεις όπως η οστεοµαλακία, η οστεοπόρωση, η οστεοαρθρίτιδα, η ρευµατοει-

δής αρθρίτιδα, η σκλήρυνση κατά πλάκας, ο σακχαρώδης διαβήτης, οι καρδια-
κές παθήσεις, καθώς και η υπερδραστηριότητα των παραθυρεοειδών αδένων. 

Η επάρκεια της D στον οργανισµό θεωρείται ευνοϊκή για την πρόληψη πολλών 
µορφών καρκίνου, όπως του προστάτη, του εντέρου και του µαστού.

Η επάρκεια της βιταµίνης D, όµως, είναι µια δύσκολη κατάσταση, τρεις τρό-
ποι υπάρχουν για να την αποκτήσουµε. Η σηµαντικότερη πηγή για την D είναι η 

έκθεση του δέρµατός µας στον ήλιο.To σώµα µας παρασκευάζει βιταµίνη D από τη 
χοληστερόλη, µέσω µιας διαδικασίας που προκαλείται από την επίδραση της υπε-

ριώδους ακτινοβολίας στο δέρµα, εξού και ο χαρακτηρισµός της D ως «βιταµίνης της 
λιακάδας». Παρ’ ότι όµως κατοικούµε σε µια ηλιόλουστη χώρα και κάνουµε τα µπανά-

κια µας και την ηλιοθεραπεία µας το καλοκαίρι, παρατηρούµε τη συχνή ανεπάρκεια της 
βιταµίνης D σε παιδιά και ενήλικες και στην Ελλάδα. Το σηµαντικότερο πρόβληµα εµφανί-

ζεται σε άτοµα µε σκούρο δέρµα, σε υπερήλικες και σε όσους αποφεύγουν τελείως την έκ-
θεση στον ήλιο.

Ο δεύτερος τρόπος να πάρουµε την D που χρειαζόµαστε είναι µέσω των τροφών. Το πρό-
βληµα όµως είναι ότι πολύ λίγα τρόφιµα στη φύση περιέχουν βιταµίνη D. Τη βρίσκουµε στη σάρκα 

κάποιων λιπαρών ψαριών, όπως ο σολοµός, ο τόνος, η σαρδέλα και το σκουµπρί, καθώς και στα ηπα-
τέλαια των ψαριών. Μικρές ποσότητες βιταµίνης D βρίσκονται στο µοσχαρίσιο συκώτι, στο βοδινό κρέας, 

στο τυρί και στους κρόκους των αυγών. Η βιταµίνη D σε αυτά τα τρόφιµα είναι κατά κύριο λόγο µε τη µορφή 
της βιταµίνης D3, ενώ σε µερικά µανιτάρια υπάρχει η βιταµίνη σε µορφή D2 σε ελάχιστες ποσότητες. Στην αγορά 

µπορούµε βέβαια να βρούµε και τρόφιµα «ενισχυµένα» σε D, όπως δηµητριακά, γάλα και χυµούς. Το 1935 στις 
ΗΠΑ εµπλούτιζαν µπίρα µε βιταµίνη D για να αντιµετωπίσουν την ελλιπή πρόσληψη από τον πληθυσµό. Ο εµπλουτι-

σµός τροφίµων και καλλυντικών, όµως, περιορίστηκε αρκετά όταν στο Ηνωµένο Βασίλειο αναφέρθηκαν κάποιες ύποπτες 
περιπτώσεις υπερασβεστιαιµίας που τότε πίστευαν ότι συν δέονται µε υπερευαισθησία στην D.
Ο τρίτος τρόπος να πάρουµε την D που χρειαζόµαστε είναι τα συµπληρώµατα διατροφής. Οι δύο µορφές της βιταµίνης D που 

χρησιµοποιούνται στα συµπληρώµατα διατροφής είναι η βιταµίνη D2 (εργοκαλσιφερόλη ή προβιταµίνη D) και η βιταµίνη D3 (χοληκαλσι-
φερόλη). Η βιταµίνη D3 είναι χηµικώς όµοια µε τη µορφή της βιταµίνης D που παράγεται στον οργανισµό. Η χρήση, όµως, των συµπληρωµά-

των πρέπει να γίνεται µε ιατρική επίβλεψη για την αποφυγή προβληµάτων.

*Ο Σωτήρης Ηλιόπουλος είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος, υπεύθυνος για το in-diet.gr.

D, η βιταµίνη 
της λιακάδας

Κάρα Ντελεβίν, Λίλι Κόλινς, Λούσι Χέιλ, Τέιλορ Χιλ, Όντρεϊ 
Χέπµπορν, διάσηµες αγαπηµένες µε ένα κοινό: τα πυκνά, 
γεµάτα φρύδια τους. Για να αποκτήσουν και τα δικά 
σας φρύδια πλούσια και λαµπερή  τρίχα προτείνουµε να 

δοκιµάσετε το παρακάτω DIY λαδάκι.

Υλικά:
• Καστορέλαιο

• Λάδι καρύδας

• Λάδι αβοκάντο

• Ένα µικρό container

Εκτέλεση:
Ανακατεύετε µία κουταλιά της σούπας καστορέλαιο, 
µία κουταλιά του γλυκού λάδι καρύδας και 1-2 
σταγόνες λάδι αβοκάντο. Ανακατεύετε µέχρι 
το µείγµα να γίνει οµοιογενές, το βάζετε στο 
container και αποθηκεύετε στο ψυγείο.

Χρήση:
Κάθε βράδυ βουτάτε µέσα στο µείγµα 
µία µπατονέτα –ή, ακόµα καλύτερα, 
ένα καθαρό βουρτσάκι από παλιά 
µάσκαρα– και απλώνετε στα 
φρύδια σας, καλύπτοντας κάθε 
τριχούλα από τη ρίζα µέχρι 
την άκρη.
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