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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

››››››››››››››  Με το   Με το   Με το   Με το   Με το   Με το   Με το 
››  Με το 
››››  Με το 
››››  Με το 
››››  Με το 
››

BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100

στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 

››››››››››››››››  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 

››  Τα  πάντα για την 
››››  Τα  πάντα για την 
››

››››››
››

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
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Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

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

04-06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 

Η σταθεροποίηση της οικονοµίας περνάει 

από τον τουρισµό

07 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Συσπείρωση 

µέσω εκλογικής απειλής…

08 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο βαλκανικός 

απολογισµός του κορονοϊού διαψεύδει 

τους ισχυρισµούς του ΣΥΡΙΖΑ

09 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γέφυρα Προστασίας: 

Πρώτα βήµατα για επιστροφή στην 

κανονικότητα

10-12 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 

Ο κορονοϊός, τα ΜΜΕ και η µάχη για την 

κοινή γνώµη

13 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στήριξη επιχειρήσεων 

και νοικοκυριών

14 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η πανδηµία γύρισε τον 

πολιτικό χρόνο στον Σεπτέµβριο του 2019

15 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Η άλλη 

όψη των κορονοοµολόγων

16 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Ισορροπία σε 

τεντωµένο σκοινί

17 // ΚΟΣΜΟΣ Η δηµοσιογραφία στο 
απόσπασµα
18 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο πλανήτης θα κάνει reset µε τεράστιες 

κοινωνικές συγκρούσεις

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

FREE TIME
25 // CALENDAR Πολιτιστικά δρώµενα… 
από το σπίτι
26-27 // BOOKS Επιλογή βιβλίων
28 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον 
κόσµο των διασήµων
29 // MARKET PLACE Έξι δώρα για τη 
Γιορτή της Μητέρας
30 // BEAUTY Φυσικοί τρόποι για να 
ανοίξετε το χρώµα των µαλλιών σας
31 // COOK FILES Τούρτα µε φράουλες & 
αµύγδαλα

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
µοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, µερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της 
εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νό-
µοι 238/ 1970, 4301/1979, Ν. 
100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.
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Τ
α τελευταία χρόνια ο τουριστικός κλάδος 
στήριξε αποφασιστικά την ελληνική οικο-
νομία και την κοινωνία. Το τουριστικό κα-
λοκαίρι έφερνε οικονομικές ανάσες και η 
καμπύλη της απασχόλησης ήταν απόλυτα 
προσαρμοσμένη στις τουριστικές επιδό-
σεις.

Μάρτιο-Απρίλιο είχαμε μεγάλη κάμψη της ανεργίας, καθώς ξεκι-
νούσε η τουριστική περίοδος και οι σχετικές προσλήψεις, ενώ κάθε 
Οκτώβριο είχαμε δυναμική επιστροφή της ανεργίας, καθώς φτά-
ναμε στο τέλος της τουριστικής περιόδου.
Εξαιτίας του κορονοϊού έχει αλλάξει η οικονομική και κοινωνική 
δυναμική προς το χειρότερο. Τον Μάρτιο είχαμε σημαντική αύ-
ξηση της ανεργίας και κανείς δεν πιστεύει ότι τον Απρίλιο ή τον 
Μάιο θα έχουμε μεγάλη αύξηση της απασχόλησης στον τουριστικό 
τομέα και στις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτόν.

Αρνητικές προγνώσεις
Οι αρνητικές προγνώσεις των διεθνών οργανισμών για την πορεία 
της ελληνικής οικονομίας διαδέχονται η μία την άλλη.
Όλες οι εκτιμήσεις καταλήγουν στο ότι η Ελλάδα θα χτυπηθεί πε-
ρισσότερο από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης εξαιτίας της μεγά-
λης εξάρτησης της οικονομίας της από τον τουρισμό.
Σε γενικές γραμμές το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αναμένεται 
να υποχωρήσει γύρω στο 7%-8% το 2020, ενώ στην 
Ελλάδα η πτώση του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα είναι 
της τάξης του 10%. Διεθνείς τράπεζες και οίκοι α-
ξιολόγησης έχουν σαν «κακό» σενάριο ακόμη 
μεγαλύτερη πτώση.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκ-
θεση του ΟΟΣΑ για την προοπτική της 
οικονομίας των 29 κρατών-μελών του, 
η οποία αναδεικνύει την ελληνική οι-
κονομία ως την πιο ευάλωτη.
Στον τουρισμό, στις υπηρεσίες που 
συνδέονται με αυτόν και στο λιανε-
μπόριο συγκεντρώνεται, με βάση 
τους υπολογισμούς των ειδικών 
του ΟΟΣΑ, το 45% της συνολικής 
απασχόλησης στη χώρα μας.
Οι κλάδοι που πλήττονται περισ-
σότερο διεθνώς από τον κορονοϊό, 
σύμφωνα πάντα με τον ΟΟΣΑ, 
είναι τα ξενοδοχεία και τα εστιατό-
ρια, διάφορες επαγγελματικές και 
προσωπικές υπηρεσίες (π.χ. κομμω-
τήρια), το εμπόριο, η υποδομή, η αυ-
τοκινητοβιομηχανία και τα μέσα με-
ταφοράς. Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο 
ποσοστό απασχόλησης –σε σχέση με τη 
συνολική– από τις χώρες-μέλη του οργανι-
σμού.
Επιβαρυντικό στοιχείο για την εθνική οικονο-
μία είναι ότι 75% των εργαζομένων στις χώρες του 
ΟΟΣΑ –στους τομείς που αναφέραμε– απασχολούνται 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το σχετικό ποσοστό 
στην Ελλάδα φτάνει στο 90%.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται πιο ευάλωτες στην 
κρίση, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν δυνατότητες προ-
σαρμογής ή πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.
Οι πολύ μικρές, κατά κανόνα οικογενειακές επιχειρήσεις, που 
έχουν λιγότερους από 10 εργαζομένους και συνήθως αντιμετωπί-
ζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα ρευστότητας, αντιπροσωπεύουν, 
σε επίπεδο ΟΟΣΑ, το 30% της απασχόλησης στους τομείς που α-
ναφέραμε, με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 60% στην περίπτωση 
της Ελλάδας.
Όλα είναι δύσκολα σε ό,τι αφορά την οικονομία και δυσκολότερα 
σε ό,τι αφορά την κοινωνία.

Κίνδυνος διχασμού

Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ 
ΟΊΚΟΝΟΜΊΑΣ ΠΕΡΝΑΕΊ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΊΣΜΟ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Το παραδοσιακό 
πλεονέκτημα μετατρέπεται 
από τον κορονοϊό σε 
μειονέκτημα.

Τα 2/3 των ξένων τουριστών που μας 
επισκέπτονται έρχονται αεροπορικώς.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Οι περισσότεροι αναλυτές υπογραμμίζουν τον κίνδυνο μιας διαφο-
ροποιημένης αντίδρασης στην οικονομική κρίση, η οποία θα μεγα-
λώσει τις αναπτυξιακές και κοινωνικές διαφορές σε παγκόσμιο επί-
πεδο και θα δοκιμάσει τη συνοχή της Ευρωζώνης.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του πρώην επικεφα-
λής του ΔΝΤ Στρος-Καν (με άρθρο του στο περιοδικό «Politique 
Internationale»), ο οποίος προβλέπει σοβαρή πιθανότητα οικονο-
μικής κατάρρευσης χωρών που εξαρτώνται υπέρμετρα από την του-
ριστική βιομηχανία ή τις εξαγωγές πρώτων υλών σε συνθήκες κορο-
νοϊού. Ο Στρος-Καν προβλέπει, μεταξύ των άλλων, νέα συρρίκνωση 
της μεσαίας τάξης και αύξηση των προσφυγικών-μεταναστευτικών 
ροών λόγω της ακραίας φτώχειας που μπορεί να φέρουν οι οικονο-
μικές συνέπειες του κορονοϊού στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.
Τον κίνδυνο να πληρώσουμε ακριβότερα από την υπόλοιπη Ευρω-
ζώνη την κρίση υπογραμμίζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός στις παρεμ-
βάσεις του –σε επίπεδο ηγετών των «27»– και υποστηρίζει την ανά-
γκη μιας πιο δυναμικής ευρωπαϊκής παρέμβασης.
Όπως τόνισε στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής: «Αναφορικά με 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης –επιπροσθέτως του προϋπο-
λογισμού–, το στηρίζουμε απολύτως. Αλλά εξετάζοντας τις παρα-
μέτρους επαναλαμβάνω –όπως είπε η Κριστίν (Λαγκάρντ)– ότι η 
ύφεση θα είναι μακρύτερη, σκληρότερη και βαθύτερη απ’ ό,τι ανα-

μέναμε μόλις πριν έναν μήνα. Το λάθος να κάνουμε πολύ λίγα 
πολύ αργά δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτή τη φορά. Η α-

πάντηση πρέπει να είναι “τεραστίων διαστάσεων”, θα 
πρέπει να χρηματοδοτηθεί μέσω κάποιου εργαλείου 

κοινού χρέους, πρέπει να προβλέπει πολύ μακρές 
περιόδους ωρίμανσης, αν όχι διάρκεια στο διη-

νεκές, πρέπει να είναι εμπροσθοβαρής και –
το πλέον κρίσιμο– θα πρέπει να επικεντρώ-

νεται περισσότερο στις επιχορηγήσεις και 
όχι στα δάνεια».

Η ανάλυση και η παρουσίαση της οι-
κονομικής κατάστασης και της προο-
πτικής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
είναι πάντα εξαιρετικά υψηλού επι-
πέδου.
Το πρόβλημα είναι ότι με την εξαί-
ρεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία μετά από 
κάποια λάθη στο ξεκίνημα κινείται 
γρήγορα και αποτελεσματικά, η ευ-
ρωπαϊκή αντίδραση είναι –και πιθα-
νότατα θα παραμείνει– κατώτερη των 

περιστάσεων.
Αυτό περνάει ήδη στην ελληνική κοινή 

γνώμη. Ενώ η καλή διαχείριση της κρί-
σης του κορονοϊού και πριν από αυτήν 

της κρίσης του Έβρου από τον πρωθυ-
πουργό και την κυβέρνηση έχει ενισχύ-

σει θεαματικά την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στον πρωθυπουργό, στην κυβέρνηση και στο 

κράτος, στην περίπτωση της Ε.Ε. εκδηλώνεται μια 
νέα κρίση εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με την έρευνα της 

Metron Analysis για τη διαΝΕΟσις, μόλις 27,3% των Ελ-
λήνων εμπιστεύονται σήμερα την Ε.Ε., ενώ το αντίστοιχο πο-

σοστό πριν από δύο χρόνια ήταν στο 42,1%.
Προς το τέλος της προηγούμενης κρίσης και καθώς είχαμε σταδι-
ακή βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, η εμπι-
στοσύνη των Ελλήνων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ενισχυόταν. 
Σήμερα, όμως, οι περισσότεροι συμπολίτες μας καταλήγουν στο συ-
μπέρασμα ότι η Ε.Ε. δεν αντιδρά άμεσα και αποτελεσματικά στην υ-
γειονομική και οικονομική κρίση του κορονοϊού και πως η αλλη-
λεγγύη της προς την πατρίδα μας είναι περιορισμένη σε σχέση με τις 
δυνατότητές της και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Αναπτύσσεται ένας ώριμος ευρωσκεπτικισμός στην Ελλάδα, ο ο-
ποίος στηρίζεται στην αξιολόγηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ή της 
έλλειψής τους και δεν μεταφράζεται –όπως στο παρελθόν– σε διά-
θεση ρήξης με την Ε.Ε.
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Παρά τις αρνητικές προγνώσεις των 
διεθνών οργανισμών, η κυβέρνηση 
κινείται μεθοδικά για την αντιμετώπιση 
της κρίσης του ελληνικού τουρισμού.

Το τουριστικό καλοκαίρι κρίσιμο 
για την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας.

Δυσκολίες συνεννόησης
Μια δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ 
Λάιεν, σύμφωνα με την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές 
φέτος όπως τα προηγούμενα χρόνια, προκάλεσε τη δικαιολογημένη 
παρασκηνιακή αντίδραση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. 
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε στη συνέχεια διορ-
θωτική δήλωση, αλλά το πρόβλημα συνεννόησης ευρωπαϊκών θε-
σμών - ελληνικής κυβέρνησης και ως συνήθως Βορρά - Νότου για το 
τουριστικό καλοκαίρι παραμένει.
Χαρακτηριστική η δήλωση του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, 
Μάας: «Ένας ευρωπαϊκός ανταγωνισμός σχετικά με το ποιος θα ε-
πιτρέψει πιο γρήγορα ταξίδια για τουρίστες οδηγεί σε ανεπίτρεπτα 
ρίσκα. Τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ένας τουριστικός θύλα-
κας μόλυνσης στη χώρα προέλευσης των τουριστών την είδαμε ήδη 
και δεν πρέπει να επαναληφθεί».
Η αναφορά του υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας αφορούσε το 
χειμερινό θέρετρο της Αυστρίας Ιγκλς, όπου παρατηρήθηκε μεγάλη 
συγκέντρωση Γερμανών σκιέρ, οι οποίοι μετέφεραν στη συνέχεια 
τον κορονοϊό στη Γερμανία.
Ο Μάας επισημαίνει σε κάθε ευκαιρία ότι κανονικές διακοπές με 
γεμάτες παραλίες και μπαρ δεν θα υπάρξουν αυτή τη χρονιά. Οι θέ-
σεις του έχουν ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα, γιατί οι Γερμα-
νοί τουρίστες στηρίζουν παραδοσιακά την ελληνική οικονομία και η 
Γερμανία έχει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη διάρ-
κεια του β΄ εξαμήνου του 2020.
Με βάση τα στοιχεία του 2019, στους Γερμανούς αναλογεί το 18,9% 
των τουριστικών μας εσόδων, στους Βρετανούς το 12,4%, στους Αμε-
ρικανούς το 6,6%, στους Γάλλους το 6,1%, στους Ιταλούς το 6% και 
στους Ολλανδούς το 3,9%.
Σύμφωνα με έρευνες της αγοράς που πραγματοποιήθηκαν σε αυτές 
τις χώρες, οι πολίτες τους θα μειώσουν τις ταξιδιωτικές τους δαπά-
νες το 2020 κατά 60%, κατά 70% και σε ορισμένες περιπτώσεις κατά 
80%.
Σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η στρατηγική της κυ-
βέρνησης είναι να σώσει ό,τι μπορεί από το γ΄ τρίμηνο (Ιούλιος-Σε-
πτέμβριος), στο οποίο πραγματοποιείται περίπου το 60% των ετή-
σιων τουριστικών μας εσόδων, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο 
από την πολύ μικρότερη ευρωπαϊκή τουριστική «πίτα».
Από την άλλη πλευρά, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στη Γερ-
μανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία και στις άλλες χώρες που 
στηρίζουν τον ελληνικό τουρισμό δεν θέλουν να πάρουν το πολιτικό 
ρίσκο της χαλάρωσης των μέτρων που μπορεί να οδηγήσει σε τουρι-
στική αύξηση των κρουσμάτων. Ταυτόχρονα, θέλουν να στηρίξουν 
την εθνική οικονομία σε συνθήκες μεγάλης ύφεσης, προχωρώντας 
στην άρση των περιορισμών πρώτα για τον εσωτερικό τουρισμό.
Η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτή την προσέγγιση γιατί ο 
εσωτερικός τουρισμός φέρνει μόνο το 12% των συνολικών τουριστι-
κών εσόδων, με τη βασική πηγή εσόδων για τον ελληνικό τουρισμό 
να είναι οι ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ιταλία και στην Ισπανία –που 
έχουν πιο αναπτυγμένο τουριστικό τομέα από εμάς– η κατάσταση 
είναι πιο ισορροπημένη, με τα έσοδα που προέρχονται από τον ε-
σωτερικό τουρισμό να πλησιάζουν το 50% του συνόλου. Κατά συνέ-
πεια, χρειαζόμαστε καλύτερη συνεννόηση και συντονισμό με τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να περι-
ορίσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τη ζημιά του κορονοϊού στον του-
ρισμό και στην οικονομία μας. 
Έχουμε δημιουργήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα με την αποτε-

λεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας και όλοι πλέον μας θεω-
ρούν από τις πιο ασφαλείς χώρες. Η επανεκκίνηση, όμως, της οικο-
νομίας περνάει από την αποτροπή μιας τουριστικής κατάρρευσης.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο τουριστι-
κός τομέας επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα το 25% του ΑΕΠ. Πάνω από 
τα 2/3 των τουριστικών μας εσόδων προέρχονται από ευρωπαϊκές 
χώρες. Ανάλογα με τις τουριστικές μας επιδόσεις θα κριθεί πόσες 
από τις 700.000 θέσεις απασχόλησης στον τουριστικό τομέα θα δι-
ατηρηθούν αυτό το κρίσιμο καλοκαίρι.

Σκληρή προσγείωση
Η στήριξη του ελληνικού τουρισμού γίνεται πιο σύνθετη εξαιτίας 
της μεγάλης εξάρτησής μας από τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Υ-
πολογίζεται ότι από τα 32 εκατομμύρια τουρίστες που μας επισκέ-
φτηκαν το 2019, τα 22 εκατομμύρια ήρθαν αεροπορικώς.
Οι ξένοι τουρίστες που έρχονται αεροπορικώς στην πατρίδα μας δα-
πανούν κατά μέσο όρο τα διπλάσια από τους τουρίστες που έρχονται 
με το αυτοκίνητό τους. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 80% των τουρι-
στικών μας εσόδων εξαρτώνται από τις αεροπορικές συγκοινωνίες. 
Σε αυτή τη φάση οι αεροπορικές εταιρείες διέρχονται πρωτοφανή 
κρίση και δυσκολεύονται να οργανώσουν την επόμενη μέρα.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της γερμανικής Lufthansa, μιας ε-
ξαιρετικά πετυχημένης εταιρείας με 130.000 εργαζόμενους και 760 
αεροσκάφη. Έκλεισε ήδη τη θυγατρική της, German Wings, έχει 
περιορίσει τη μεταφορά επιβατών από 350.000 την ημέρα σε… 
3.000, χάνει 1 εκατ. ευρώ την ώρα λόγω της κρίσης του κορονοϊού 
και στηρίζει το μέλλον της σε ένα «πακέτο» κρατικής βοήθειας της 
τάξης των 10 εκατ. ευρώ.
Ανάλογη είναι η πορεία της Aegean Airlines. Από εξαιρετικά διε-
θνοποιημένη και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία μετατράπηκε 
σε διάστημα λίγων μηνών σε εταιρεία που χρειάζεται σημαντική 
κρατική και ευρωπαϊκή στήριξη. Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα 
δεν έχει τις δημοσιονομικές δυνατότητες της Γερμανίας, ενώ δεν 
προβλέπεται σοβαρή ευρωπαϊκή οικονομική στήριξη στις αεροπο-
ρικές εταιρείες. Αντίθετα, στις ΗΠΑ ο Τραμπ έθεσε ήδη σε εφαρ-
μογή πρόγραμμα στήριξης των αεροπορικών εταιρειών ύψους δε-
κάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η επόμενη μέρα των αεροπορικών συγκοινωνιών στην Ε.Ε. έχει τε-
ράστια σημασία για τον ελληνικό τουρισμό και την οικονομία μας. 
Από τη σωστή οργάνωσή της θα εξαρτηθούν το κόστος λειτουργίας 
των αεροπορικών εταιρειών σε συνθήκες ασφάλειας για τους επι-

βάτες, τα έσοδα του ελληνικού τουρισμού και το δημοσιονομικό κό-
στος της αναπόφευκτης στήριξης της Aegean Airlines, κορυφαίας 
ευρωπαϊκής περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας.

Βασική προϋπόθεση το πιστοποιητικό
Για να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι των προβλημάτων του 
ελληνικού τουρισμού πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκό υγειονομικό 
πρωτόκολλο σε όλη την αλυσίδα της τουριστικής βιομηχανίας.
Αν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, με την κάθε χώρα-μέλος της 
Ε.Ε. να ορίζει και να εφαρμόζει τους δικούς της κανόνες και στη συ-
νέχεια να επιδιώκει την τουριστική της σωτηρία με διμερείς κρατι-
κές συμφωνίες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα φτάσουμε στον κατακερ-
ματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς και σε μια κρίση εμπιστοσύνης σε 
βάρος της μεγαλύτερης τουριστικής αγοράς στον κόσμο.
Σε επιστολή που έστειλε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Ε-
πιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) στην Επιτροπή Τουρισμού της Ε.Ε. και στον 
αρμόδιο επίτροπο, Μπρετόν, επισημαίνεται η ανάγκη άμεσου 
προσδιορισμού και εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού υγειονομικού 
πρωτοκόλλου. Την επιστολή προσυπογράφουν οι ομόλογοι σύνδε-
σμοι τουριστικών επιχειρήσεων της Γερμανίας, της Ιταλίας και της 
Νορβηγίας. Τονίζεται η ανάγκη μιας ενιαίας, ρεαλιστικής και βιώσι-
μης προσέγγισης, που θα εξασφαλίσει την επανεκκίνηση της τουρι-
στικής αγοράς εντός του 2020. Υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα υγειο-
νομικού ελέγχου θα πρέπει να εφαρμόζονται στη χώρα προέλευσης.
Όλοι παραδέχονται τη στρατηγική σημασία του τουριστικού τομέα 
για την οικονομία των ευρωπαϊκών χωρών –ιδιαίτερα του Νότου–, 
ταυτόχρονα όμως διαπιστώνουν τα τεράστια κενά στην ευρωπαϊκή 
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Μεγάλης σημασίας η επεξεργασία και 
εφαρμογή ευρωπαϊκών υγειονομικών 
πρωτοκόλλων.

Υπάρχει τεράστιο κενό σε ό,τι αφορά 
μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τον 
τουρισμό.

πολιτική.
Δεν έχει αναπτυχθεί τουριστική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και ο τουριστικός τομέας δεν είναι από τις βασικές προτεραιότητες 
της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών. Δεν υπάρχουν σοβαρά επενδυ-
τικά σχέδια για τη στήριξη του τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και ο Γάλλος επίτροπος Μπρετόν προσπαθεί να καλύψει το μεγάλο 
κενό την τελευταία στιγμή και χωρίς μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας.
Υπάρχει ένα τεράστιο κενό σε επίπεδο ευρωπαϊκής στρατηγικής, 
χωρίς να υπάρχει η πολιτική βούληση για να κινηθούμε γρήγορα 
και αποτελεσματικά στην κατεύθυνση κοινής ευρωπαϊκής τουρι-
στικής πολιτικής. Άλλωστε και στο θέμα της υγείας –που είναι ε-
ξαιρετικής σημασίας λόγω της απειλής του κορονοϊού– δεν υπάρ-
χει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, ούτε η πολιτική βούληση να υπάρ-
ξει στο άμεσο μέλλον.

Ιδιαίτερα προβλήματα
Ο ελληνικός τουριστικός τομέας αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλή-
ματα εξαιτίας της δεσπόζουσας θέσης του στην εθνική οικονομία.
Κατ’ αρχάς, η πρόγνωση του κλάδου για τις επιδόσεις του το 2020 
είναι ιδιαίτερα αρνητική. Το βασικό σενάριο είναι για μείωση των ε-
σόδων κατά 55% το 2020 σε σχέση με το 2019, μείωση της απασχό-
λησης κατά 40%, ενώ 60% των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εκτι-
μούν ότι μπορεί να κινδυνέψουν με χρεοκοπία.
Σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία οι ξενοδοχειακές μονάδες δω-
δεκάμηνης λειτουργίας –οι οποίες, σύμφωνα με το κυβερνητικό 
πρόγραμμα, πρόκειται να ανοίξουν την 1η Ιουνίου– βρίσκονται α-
ντιμέτωπες με σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας εξαιτίας 
των νέων κανόνων υγιεινής.
Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να ελπίζουν σε μεγάλο κύκλο εργα-
σιών, ενώ το υψηλό κόστος λειτουργίας στις νέες συνθήκες οδηγεί 
πολλές από αυτές στο να παραμείνουν κλειστές. Μια πρόχειρη εκτί-
μηση δείχνει ότι τουλάχιστον 50% των ξενοδοχειακών μονάδων θα 
επιλέξουν να μη λειτουργήσουν –τουλάχιστον στην πρώτη φάση–, 
για να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
Η άμεση αύξηση του κόστους λειτουργίας και ο περιορισμένος –
τουλάχιστον στην αρχική φάση– κύκλος εργασιών αναδεικνύουν τις 
ανάγκες σε κεφάλαιο εκκίνησης ενός κλάδου που εμφανίζει χαρα-
κτηριστικά υπερχρέωσης και έχει σημαντική συμβολή στα κόκκινα 
δάνεια του τραπεζικού συστήματος. Με τις τράπεζες να βλέπουν την 
προοπτική τους να υποβαθμίζεται από τους οίκους αξιολόγησης, 
είναι πολύ δύσκολο να αυξηθεί ικανοποιητικά η χρηματοδότηση 
του κλάδου.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να συμβάλει στον περιορισμό της κρίσης 
ρευστότητας των αεροπορικών εταιρειών και των ξενοδοχειακών ε-
πιχειρήσεων με τη γενίκευση της χρήσης των vouchers. Παρέχε-
ται η δυνατότητα στις αεροπορικές εταιρείες που περιορίζουν, λόγω 
των συνθηκών, τα δρομολόγιά τους να μην επιστρέφουν χρήματα 
σε όσους αγόρασαν εισιτήρια αλλά να τους δίνουν τη δυνατότητα 
να ταξιδέψουν στη διάρκεια του επόμενου 18μήνου με τα σχετικά 
vouchers.
Η επιλογή της κυβέρνησης είναι στα όρια των ευρωπαϊκών κανό-
νων για την προστασία του καταναλωτή, θεωρείται όμως σωστή 
για τη στήριξη των αεροπορικών εταιρειών και των ξενοδοχεια-
κών επιχειρήσεων, οι οποίες θα βρεθούν αντιμέτωπες με την α-
κύρωση προπληρωμένων κρατήσεων ανάλογα με την πορεία της 
πανδημίας.
Η κρίση του κορονοϊού φαίνεται να επιταχύνει το τέλος ενός του-
ριστικού μοντέλου που δίνει έμφαση στη μαζικότητα μέχρι συνω-

στισμού, παραβλέποντας σε πολλές περιπτώσεις την ποιοτική διά-
σταση που πρέπει να έχει ο τουρισμός.
Το «μοντέλο» έδειχνε εδώ και καιρό κουρασμένο και τώρα μοιά-
ζει ξεπερασμένο. Πρέπει να υπάρξουν νέα στοιχεία στην ανάπτυξη 
του ελληνικού τουρισμού, στην κατεύθυνση της πράσινης μετάβα-
σης, του αγροτουρισμού και της σύνδεσης με την τοπική οικονομία, 
της αύξησης της προστιθέμενης αξίας.
Η ποιοτική στροφή είναι δύσκολη σε συνθήκες τόσο μεγάλης πίε-
σης, αλλά αναγκαία για τη βελτίωση της προοπτικής.
Ένα από τα άμεσα προβλήματα του κλάδου είναι η σκληρή διαπραγ-
μάτευση με τους μεγάλους tour operators, οι οποίοι αισθάνονται ότι 
έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα σε αυτή τη φάση. Οι μεγάλοι ταξι-
διωτικοί οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να φέρουν τουρίστες σε 
διάστημα λίγων εβδομάδων από την άρση των περιορισμών, εφόσον 
μπορούν να εξασφαλίσουν πελατεία, έχουν στη διάθεσή τους αερο-
σκάφη για τη μεταφορά των τουριστών και έχουν υπό τον έλεγχό 
τους ή και υπό την ιδιοκτησία τους ξενοδοχειακές μονάδες. Η δυ-
νατότητά τους για άμεση αντίδραση σε περίπτωση επανεκκίνησης 
του κλάδου τούς επιτρέπει να ζητούν καλές υπηρεσίες με το μικρό-
τερο δυνατό κόστος.

Δύσκολη επιστροφή
Η επιστροφή του τουριστικού τομέα στην κανονικότητα είναι εξαι-
ρετικά δύσκολη και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.
Κανείς δεν ξέρει πόσος ακριβώς χρόνος θα χρειαστεί για να επανα-
λειτουργήσουν πλήρως οι αεροπορικές συγκοινωνίες και πόσες από 
αυτές θα αντέξουν στη δύσκολη μεταβατική περίοδο.
Οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το παράδειγμα της Κίνας για να βγά-
λουν τα πρώτα συμπεράσματα, εφόσον αυτή προηγείται αρκετούς 
μήνες στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας. Σε αυτή 
τη φάση οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες λειτουργούν μόλις στο 
30% του δυναμικού τους.
Ο τομέας της κρουαζιέρας εκτιμάται ότι θα χρειαστεί 4-5 χρόνια για 
να επιστρέψει στην κανονικότητα, ενώ δημιουργούνται συνεχώς 
νέες ανάγκες, όπως είναι η στήριξη των εταιρειών που διαχειρίζο-
νται αεροδρόμια και βλέπουν τα έσοδά τους να καταρρέουν ή της α-
κτοπλοΐας, που δυσκολεύεται να επιτελέσει το έργο της, κινδυνεύ-
οντας από τις αυξανόμενες ζημιές και έναν νέο κύκλο υπερχρέωσης.

Τα βασικά πλεονεκτήματα
Αντιμέτωποι με μία εξαιρετικά σύνθετη κρίση στον τουριστικό 
τομέα, οι αρμόδιοι κυβερνητικοί-κρατικοί παράγοντες, οι εκπρόσω-

ποι του κλάδου, οι επιχειρηματίες και τα στελέχη προσπαθούν να α-
ξιοποιήσουν ορισμένα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Η Ελλάδα είναι πιο κοντά στην επανεκκίνηση της οικονομίας γιατί 
έχει τις καλύτερες επιδόσεις στην αντιμετώπιση του κορονοϊού σε 
επίπεδο Ευρωζώνης.
Η διεθνής εικόνα της έχει ενισχυθεί και είναι πολύ καλύτερη από 
εκείνη ευθέως ανταγωνιστικών χωρών –όπως είναι η Ιταλία και η Ι-
σπανία– οι οποίες δοκιμάζονται σκληρά από τις συνέπειες του κο-
ρονοϊού.
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστος 
από τους ομολόγους του στην Ε.Ε. και είναι σε θέση να επηρεά-
ζει τις αποφάσεις τους σε όφελος των καλώς εννοούμενων συμφε-
ρόντων μας.
Με βάση τις επιστημονικές αναλύσεις, η πανδημία θα είναι σε φάση 
υποχώρησης τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, μήνες 
με τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον, ενώ υπάρχει η πιθανότητα εκ-
δήλωσης ενός νέου κύματος προς τον Νοέμβριο.
Με το πέρασμα του χρόνου βελτιώνουμε τη θέση μας σε ζητήματα 
νοσοκομειακής υποδομής και καλύτερης αντιμετώπισης όσων νο-
σούν, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η ψυχολογία μας.
Η εκτίμηση είναι ότι η διάθεση των πολιτών προσαρμόζεται γρή-
γορα στις νέες συνθήκες. Αυτοί που σήμερα φοβούνται για την 
υγεία τους μπορεί τους επόμενους μήνες να είναι πολύ πιο εξω-
στρεφείς, εκτιμώντας ότι ο κίνδυνος υποχωρεί και πως ο κορονοϊός 
μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ πιο αποτελεσματικά.
Ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του πρωθυπουργού, των κυβερ-
νητικών αρμοδίων και των παραγόντων του ελληνικού τουρισμού 
είναι ότι ξεκινούν από την κοινή παραδοχή της σοβαρότητας των 
προβλημάτων και της κρίσης. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για 
τη χάραξη μιας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικής στρατηγικής.



Σ
ε µια νέα προσπάθεια συ-
σπείρωσης του κόµµατός 
του, το οποίο εµφανίζει πολ-
λές εσωτερικές διαφοροποι-
ήσεις και δυσαρέσκειες, α-
ποδύεται ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυ-

πουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σείει ξανά στο 
εσωτερικό του ακροατήριο την απειλή των εκλο-
γών.
Η διαφορά µε την προηγούµενη επίκληση των 
εκλογών, τη Μεγάλη Εβδοµάδα, είναι ότι σε ε-
κείνη την ερµηνεία του µηνύµατος Μητσοτάκη οι 
εκλογές ήταν επιθυµία του πρωθυπουργού, ενώ 
στην τωρινή είναι η κατάληξη της αποτυχίας του 
να βγάλει τη χώρα από την οικονοµική κρίση της 
πανδηµίας.
«Με αυτά τα δεδοµένα, οι πρόωρες εκλογές, όσο 
και αν οι συνθήκες δεν τις ευνοούν ούτε τις επι-
τρέπουν, ίσως να καταστούν αναπόφευκτες, δε-
δοµένου ότι αυτό που έρχεται µε ευθύνη του κ. 
Μητσοτάκη καµία κυβέρνηση δεν θα µπορούσε 
να το δικαιολογήσει» είπε ο κ. Τσίπρας µιλώντας 
στο Πολιτικό Συµβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ - Προο-
δευτική Συµµαχία, του σχήµατος, δηλαδή, µε το 
οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στις επόµενες κάλπες 
και στο οποίο συµµετέχουν ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφο-
ροι πρώην Πασόκοι.
Το σενάριο αυτή τη φορά είναι καλύτερα δουλε-
µένο, διότι δεν εµφανίζει τις εκλογές ως επιλογή 
Μητσοτάκη, αλλά υποχρεωτική κατάληξη της α-
ποτυχίας του σχεδίου του.
«Αυτό το σχέδιο θα φέρει τεράστια ύφεση, ανερ-
γία και χιλιάδες λουκέτα στην αγορά. Η Ελλάδα 
θα είναι πρωταθλήτρια στην ύφεση σε όλη την 
Ευρώπη και αυτό θα έχει την υπογραφή και τη 
σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη» είπε ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ µιλώντας στο Πολιτικό Συµβούλιο, 
τονίζοντας ότι «αυτή η εξέλιξη δεν θα είναι ένα 

φυσικό φαινόµενο».
Όµως λίγες ώρες νωρίτερα, αµέσως µετά το µή-
νυµα Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ του είχε καταλογί-
σει φλυαρία και προσπάθεια µετάθεσης των ευθυ-
νών στους πολίτες, προεξοφλώντας ουσιαστικά α-
ποτυχία, αλλά χωρίς σχέδιο.
«Επιµένει, µε δυο λόγια, να αγνοεί την πρώτιστη 
ευθύνη της πολιτείας, δείχνοντας µε το δάχτυλο 
τους πολίτες για την ατοµική ευθύνη» έλεγε η α-
νακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Σύµφωνα µε τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα θα µπο-
ρούσε να είναι η µοναδική χώρα παγκοσµίως που 
δεν θα βιώσει τις οικονοµικές επιπτώσεις της παν-
δηµίας, αλλά, αν δεν συµβεί αυτό, µοναδικός υ-
πεύθυνος θα είναι ο Μητσοτάκης, που δεν υιοθέ-
τησε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για να προωθή-
σει τα συµφέροντα µιας µικρής ελίτ και γι’ αυτό θα 
συρθεί σε εκλογές.
Το νέο αυτό πλαίσιο συνοδεύτηκε από ανάδειξη 
στα φιλικά στον ΣΥΡΙΖΑ µέσα ενηµέρωσης της ά-
ποψης του βουλευτή της Ν∆ Κώστα Κυρανάκη, ο 
οποίος κέρδισε τη συριζαϊκή προβολή όταν µιλώ-
ντας στο Kontra Channel είπε ότι «αν οι συνθή-
κες είναι εντελώς διαφορετικές και χρειαστεί ένα 
εντελώς διαφορετικό πρόγραµµα, θα ήταν δηµο-
κρατικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ζητήσει εκ 
νέου λαϊκή εντολή».

Εφ’ όλης της ύλης επίθεση 
σε µία µόνο µέρα
Αµέσως µετά, µέσα σε µόλις µία µέρα, ακολού-
θησε ένας καταιγισµός παρεµβάσεων βουλευτών 
του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ συγκεκριµένων κοινωνικών ο-
µάδων, σε µια κινητικότητα που περισσότερο έ-
µοιαζε προεκλογική παρά της καραντίνας.
Ο τοµεάρχης Παιδείας, Νίκος Φίλης, υιοθέτησε 
την άποψη των συνδικαλιστών να µην ανοίξουν 
τα σχολεία, κάνοντας λόγο για αχρείαστο ρίσκο.
Η τοµεάρχης Τουρισµού της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ 
και βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτο-
πούλου υποσχέθηκε στους τουριστικούς φορείς 
της Πιερίας µεγάλο πρόγραµµα εσωτερικού του-
ρισµού σε συνδυασµό µε ένεση ρευστότητας στις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στόχευση 
στα Βαλκάνια.
Ο τοµεάρχης Οικονοµίας, Νίκος Παππάς, ζήτησε 
από την κυβέρνηση να απεµπλακεί από τις προτά-
σεις του ΣΕΒ και να υιοθετήσει τις προτάσεις του 
προέδρου της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνου 
Μίχαλου, και του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώρ-
γου Καββαθά.
Ο τοµεάρχης Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φά-
µελλος, κατήγγειλε τον υπουργό Κωστή Χατζη-
δάκη και η βουλευτής Πέτη Πέρκα τη διοίκηση 
της ∆ΕΗ, ενώ το «σήµα κινδύνου που εκπέ-

µπουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις της Μαγνη-
σίας» έθεσε στον υπουργό Ανάπτυξης ο βουλευ-
τής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο ο-
ποίος έγινε ευρύτερα γνωστός όταν δεν πρόλαβε 
να πάει στη Βουλή εγκαίρως για να ψηφίσει για 
την εκλογή της Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.
Όµως η πιο ενδιαφέρουσα παρέµβαση ήταν του 
τοµεάρχη Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, 
ο οποίος έθεσε µια σειρά ερωτηµάτων στον διά-
δοχό του, Χρήστο Σταϊκούρα, ανάµεσα στα οποία 
εξέφραζε και τη διαπίστωση ότι η Ν∆ αρνείται τη 
στήριξη σε «εργασία και επιχειρήσεις».
«Πώς θα ανοίξουν οι µικρές και µεσαίες επιχει-
ρήσεις, όταν ήδη πνίγονται στα χρέη; Πώς θα α-
ντεπεξέλθουν στον ανταγωνισµό µε τις µεγάλες, 
όταν αδυνατούν να εξοφλήσουν εργαζόµενους 
και προµηθευτές;» αναρωτιόταν ο κ. Τσακαλώτος, 
ο οποίος είδε την καταστροφή να έρχεται πριν 
καν ο Μητσοτάκης εφαρµόσει το σχέδιο που κα-
τήγγειλε ο Τσίπρας.
Σε όλο αυτό το πλαίσιο, η ανάρτηση του υπο-
ψήφιου βουλευτή Αχαΐας του κόµµατος, Ηλία 
Γρηγόρη, µε την υβριστική λέξη για τον πρωθυ-
πουργό, δείχνει απλώς να εκλαϊκεύει το κλίµα 
εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η «οικειοθελής» παραί-
τησή του από το κόµµα αµέσως µετά δείχνει τις 
διαφορετικές απόψεις που προσπαθεί να συγκε-
ράσει ο κ. Τσίπρας.
«Η πραγµατικότητα είναι πως πλέον στο κόµµα 
του Αλέξη Τσίπρα υπάρχουν άνθρωποι που συ-
στηµατικά επεκτείνουν µέσα στο κόµµα την προ-
σπάθεια του Μητσοτάκη να στοχοποιεί και να ε-
νοχοποιεί ανθρώπους, αλλά κυρίως να δολοφο-
νεί χαρακτήρες» έγραψε ο Κώστας Βαξεβάνης 
στο «Documento» µετά την ανακοίνωση της Ν∆ 
που ζητούσε την αποποµπή Πολάκη και Κυρί-
τση, διότι εµφανίστηκαν αντίθετοι στη διαγραφή, 
όπως χαρακτήρισαν την αποµάκρυνση του κ. 
Γρηγόρη από το κόµµα.
Ο κ. Βαξεβάνης συµπεριλάµβανε και τα µέσα ε-
νηµέρωσης, και κυρίως τα κανάλια, στην προσπά-
θεια στοχοποίησης των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, 
ενώ την ίδια ώρα στον επίσης φιλικό στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ FM Voice «άγνωστος» τις σχολιαστής κατη-
γορούσε τον Νίκο Παππά ότι δεν τα κατάφερε µε 
τη διαχείριση των καναλιών.
«Με 5 εκατ. ανά κανάλι, κάνεις τρεις φορές εκλο-
γές κι έχεις και ρέστα! Έτσι, για να µαθαίνει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ πώς γίνεται η δουλειά, αλλά και ο Ν. Παπ-
πάς, που ούτε άδειες δεν κατάφερε να δώσει µε 
την πρώτη» έγραφε ο OLAFιος, ψευδώνυµο που 
παραπέµπει στην υπηρεσία της Ε.Ε. που κάνει 
τους ελέγχους διαφθοράς.
Προφανώς τέτοιες διαφοροποιήσεις µε τέτοιους 
υπαινιγµούς κάνουν δύσκολο το ενιαίο κόµµα, 
εκτός αν υπάρξει το ακόµη µεγαλύτερο διακύ-
βευµα. Και τέτοιο είναι µονάχα οι κάλπες και ο 
στόχος να αναζητηθούν «οι προϋποθέσεις προ-
γραµµατικών συγκλίσεων και διεργασιών για τη 
διαµόρφωση µιας νέας πολιτικής και κοινωνικής 
πλειοψηφίας, που θα αναλάβει να προωθήσει ένα 
προοδευτικό σχέδιο ανόρθωσης της κοινωνίας 
και της οικονοµίας», όπως είπε ο κ. Τσίπρας.
Ήταν µια ακόµη προσπάθεια τόνωσης του ηθικού 
του στελεχιακού δυναµικού του κόµµατος, που δεν 
εµφανίζεται ικανοποιηµένο από τα δηµοσκοπικά 
ποσοστά. ∆ιότι εταίροι για τέτοιες προγραµµατικές 
συγκλίσεις έξω από το κόµµα δεν φαίνονται πολλοί 
διαθέσιµοι, ενώ µέσα στο κόµµα οι προγραµµατικές 
συγκλίσεις δείχνουν ακόµη πιο δύσκολες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει το σενάριο των εκλογών πιο 
επεξεργασµένο, ενώ στο εσωτερικό του κόµµατος η ακραία 
πτέρυγα διαπιστώνει σύµπλευση κάποιων µετριοπαθών µε τη Ν∆.
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«Έ
χετε ακούσει όμως 
κάποια αναφορά 
στις βαλκανικές 
χώρες, όπου ο αριθ-
μός των κρουσμά-
των, των θυμάτων 

και του ποσοστού θνησιμότητας είναι χαμηλότερα 
απ’ ό,τι στη δική μας χώρα; Γιατί δεν γίνεται αυτή 
η προβολή;» αναρωτήθηκε ο βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Εξωτερικών Γιώργος 
Κατρούγκαλος μιλώντας ως εισηγητής του κόμ-
ματος στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και 
Διαφάνειας της Βουλής.
«Για να συντηρηθεί αυτή η κατάσταση αγιοποίη-
σης του πρωθυπουργού, που ενισχύεται από αυτή 
τη διαδικασία ενίσχυσης, χωρίς διαφάνεια, χωρίς 
κριτήρια, την οποία επιτελείτε» απάντησε ο ίδιος 
στην ερώτηση που είχε θέσει.
Όμως η πληροφόρηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 
και καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου μάλλον 
δεν ήταν επαρκής από τις υπηρεσίες τεκμηρίωσης 
του κόμματος.
Ας δούμε όμως αναλυτικά τα στοιχεία των θυμά-
των του κορονοϊού στις βαλκανικές χώρες, του-
λάχιστον έτσι όπως ορίζονταν παλαιότερα, στους 
Βαλκανικούς Αγώνες, δηλαδή στα επτά ανεξάρ-
τητα κράτη που προέκυψαν από την πρώην Γιου-
γκοσλαβία (Σερβία, Κροατία, Σλοβενία, Βοσνία, 
Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Κόσοβο), στην 
Αλβανία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στην 
Τουρκία.
Επειδή πρόκειται για χώρες με διαφορετικούς 
πληθυσμούς, η μονάδα σύγκρισης που χρησιμο-
ποιείται είναι ο αριθμός των θανάτων ανά εκατομ-

μύριο πληθυσμού την Πρωτομαγιά στη 1 μετά το 
μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Ο παγκόσμιος μέσος όρος 
ήταν 30,1 νεκροί ανά εκατομμύριο κατοίκων.
Η Ελλάδα με 140 θύματα μετρά 13 νεκρούς ανά ε-
κατομμύριο πληθυσμού.
Στα Βαλκάνια, σε αυτή τη λίστα, τέσσερις έχουν 
μέσους όρους απωλειών μεγαλύτερους από τον 
παγκόσμιο μέσο όρο και συγκεκριμένα:
• Στην πρώτη θέση είναι η Σλοβενία των 2,1 εκα-
τομμυρίων κατοίκων, που μετρά 92 νεκρούς σε 
1.429 κρούσματα, δηλαδή 44 νεκρούς σε κάθε ε-
κατομμύριο πληθυσμού. Η Σλοβενία έχει μεγάλα 
σύνορα τόσο με τη Βόρεια Ιταλία, τη χώρα που 
έχει πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση του κορονο-
ϊού, όσο και με την Αυστρία, που μετρά πάνω από 
500 νεκρούς.

• Ακολουθούν η Ρουμανία των 19 εκατομμυρίων 
κατοίκων και η Τουρκία των 83 εκατομμυρίων 
κατοίκων με 38 θύματα ανά εκατομμύριο πληθυ-
σμού. Η Τουρκία έχει καταγράψει 3.174 θύματα 
σε 120.204 κρούσματα και η Ρουμανία 726 θύματα 
σε 12.240 κρούσματα. Όμως ειδικά σε ό,τι αφορά 
την Τουρκία καταγγέλλεται ότι υπάρχει υποεκτί-
μηση των θανάτων για πολιτικούς λόγους.
• Στην 4η θέση είναι η Βόρεια Μακεδονία των 
2,1 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία μετρά 77 θύ-
ματα, δηλαδή 37 ανά εκατομμύριο πληθυσμού.
Κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, αλλά πάνω 
από τον ελληνικό είναι:
• Η Βοσνία των 3,2 εκατομμυρίων κατοίκων, που 
έχει 69 νεκρούς, δηλαδή 21 ανά εκατομμύριο πλη-
θυσμού.

• Η Σερβία των 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων, που 
έχει 179 νεκρούς, δηλαδή 20 ανά εκατομμύριο.
• Η Κροατία των 4 εκατομμυρίων κατοίκων, που 
έχει 69 νεκρούς, δηλαδή 17 ανά εκατομμύριο.
Κάτω, αλλά πολύ κοντά στον ελληνικό μέσο όρο 
είναι:
• Το Κόσοβο των 1,8 εκατομμυρίων κατοίκων, το 
οποίο θρηνεί 22 νεκρούς, δηλαδή 12 νεκρούς ανά 
εκατομμύριο.
• Η Αλβανία των 3 εκατομμυρίων κατοίκων με 31 
νεκρούς, δηλαδή 11 ανά εκατομμύριο, αν και έ-
κλεισε πολύ γρήγορα τα σύνορά της τόσο με την 
Ιταλία όσο και με την Ελλάδα ώστε να αποτρέψει 
την είσοδο φορέων του ιού στο έδαφός της.
• Το Μαυροβούνιο των 600.000 κατοίκων με 7 
νεκρούς, δηλαδή 11 ανά εκατομμύριο.
• Η Βουλγαρία των 7,5 εκατομμυρίων κατοίκων, 
που μετρά 66 θύματα, δηλαδή 9 ανά εκατομμύ-
ριο, εκ των οποίων όμως το 1/3 το τελευταίο δεκα-
ήμερο, οπότε δείχνει να έχει μεγαλύτερη άνοδο.
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι καμία από τις χώρες 
της περιοχής δεν κατέφυγε σε μαζικά τεστ στους 
κατοίκους για να εντοπιστούν οι φορείς του ιού.
Μάλιστα, τα περισσότερα τα έκανε η Σλοβενία 
(25 σε κάθε 1.000 κατοίκους), αλλά αυτό δεν απέ-
τρεψε τη μεγάλη αύξηση τόσο των κρουσμάτων 
όσο και των θανάτων.
Πολιτικό θέμα για την αντιμετώπιση του κορονο-
ϊού δημιουργήθηκε στο Κόσοβο, όπου παραιτή-
θηκε η κυβέρνηση Κούρτι επειδή ήταν αντίθετη 
στην ανάθεση του θέματος στο Εθνικό Συμβούλιο 
Ασφαλείας υπό τον Πρόεδρο Θάτσι.
Την παραίτησή του υπέβαλε και ο υπουργός Ε-
σωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ανα-
λαμβάνοντας την ευθύνη για την κακή διαχείριση 
μιας απόφασης για 48ωρη απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας σε 31 επαρχίες, η οποία προκάλεσε μεγάλους 
συγχρωτισμούς, ιδίως στην Κωνσταντινούπολη.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο περιορισμός των α-
πωλειών στην Ελλάδα στους 13 νεκρούς ανά ε-
κατομμύριο είναι η έκτη καλύτερη επίδοση στην 
Ε.Ε., μετά τη Σλοβακία που με 22 νεκρούς έχει 
μέσο όρο μόλις 4 στο εκατομμύριο, τη Λετονία 
που μετρά 16 θύματα, δηλαδή 8 στο εκατομμύριο, 
τη Μάλτα που με 4 νεκρούς είναι στο 9 ανά εκα-
τομμύριο, τη Βουλγαρία και την Κύπρο που μετρά 
15 θύματα, δηλαδή 12 ανά εκατομμύριο.
Το Βέλγιο μετρά απώλειες μεγαλύτερες του μισού 
τοις χιλίοις (0,665 νεκροί ανά 1.000 άτομα πληθυ-
σμού), πάνω από το μισό τοις χιλίοις είναι ήδη και 
η Ισπανία (0,525), ενώ το πλησιάζει και η Ιταλία 
(0,463).

Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 

ΔΙΑΨΕΎΔΕΙ ΤΟΎΣ ΙΣΧΎΡΙΣΜΟΎΣ ΤΟΎ ΣΎΡΙΖΑ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

www.freesunday.gr08 03.05.2020

πολιτική

ΧΩΡΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΑΡΡΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΑ ΣΟΒΑΡΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 
ΑΝΑ ΕΚΑΤ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
 ΑΝΑ ΕΚΑΤ.

ΤΕΣΤ ΤΕΣΤ ΑΝΑ ΕΚΑΤ.

Σλοβενία 1.429 92 233 1.105 22 687 44 52.948 25.469

Ρουμανία 12.240 726 4.017 7.497 221 636 38 175.374 9.116

Τουρκία 120.204 3.174 48.886 68.144 1.514 1.425 38 1.033.617 12.260

Β. Μακεδονία 1.465 77 738 650 13 703 37 16.050 7.720

Βοσνία 1.757 69 727 961 4 536 21 30.793 9.386

Σερβία 9.009 179 1.343 7.487 71 1.031 20 85.645 9.802

Κροατία 2.076 69 1.348 659 20 506 17 36.221 8.823

Ελλάδα 2.591 140 1.374 1.077 38 249 13 75.170 7.210

Κόσοβο 806 22 12

Άλβανία 773 31 470 272 4 269 11 8.253 2.868

Μαυροβούνιο 322 7 219 96 2 513 11 6.864 10.929

Βουλγαρία 1.541 66 276 1.199 40 222 9 46.510 6.694



Ο
ι Έλληνες και άλλοι λαοί της Ευρώ-
πης άφησαν έναν βαθύ αναστεναγμό 
ανακούφισης μαθαίνοντας την περα-
σμένη εβδομάδα ότι θα μπορέσουν 
να βγουν ελεύθερα από το σπίτι. Στο 
πολυαναμενόμενο διάγγελμά του, 

την Τρίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
ανακοίνωσε το σχέδιο «Γέφυρα Προστασίας» για 
επιστροφή στην κανονικότητα, το οποίο θα εφαρμο-
στεί σε φάσεις, με ορίζοντα τον Ιούνιο, ώστε να απο-
φευχθεί απότομη αναζωπύρωση της επιδημίας του 
κορονοϊού. Αν όλα πάνε καλά, η κανονική ζωή θα 
επανέλθει σχεδόν πλήρως μέσα στο καλοκαίρι.
Δευτέρα 4 Μαΐου: Καταργούνται οι βεβαιώσεις 
εξόδου και τα SMS και επιτρέπεται ελεύθερα η με-
τακίνηση εντός νομού (αλλά όχι σε νησιά του ίδιου 
νομού, με εξαίρεση κατοίκους της Αττικής που ταξι-
δεύουν για εργασία στα νησιά του Αργοσαρωνικού).
Από την ίδια μέρα επιτρέπονται οι συναθροίσεις 
μέχρι δέκα ατόμων – αν και οι παρέες δεν ενθαρ-
ρύνονται. Επίσης, οι πρώτοι τυχεροί θα μπορέσουν 
να απολαύσουν ένα λούσιμο και κούρεμα, έστω φο-
ρώντας μάσκα. Εκτός από κομμωτήρια και κέντρα 
αισθητικής, ρολά ανεβάζουν κι άλλες επιχειρήσεις 
«χαμηλής όχλησης» (βιβλία/χαρτικά, οπτικά, αθλη-
τικός εξοπλισμός, φυτά/λιπάσματα, επιδιορθώσεις 
ρούχων/υποδημάτων, ΚΤΕΟ).
Επίσης, ξαναρχίζουν τα τακτικά χειρουργεία στα νο-
σοκομεία.
Δευτέρα 11 Μαΐου: Ανοίγουν και τα υπόλοιπα κα-
ταστήματα, εκτός των εμπορικών κέντρων. Επιστρέ-
φουν στο σχολείο και στα φροντιστήρια οι μαθητές 
της Γ΄ Λυκείου, ενόψει των Πανελλαδικών τον Ιού-
νιο. Ανοίγουν επίσης οι ναοί, και από την Κυριακή 17 
Μαΐου η θεία λειτουργία θα πραγματοποιείται πα-
ρουσία πιστών με σύσταση για χρήση μάσκας.
Δευτέρα 18 Μαΐου: Απελευθερώνονται οι μετακινή-
σεις και εκτός νομού, εφόσον η δραστηριότητα του 
κορονοϊού παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Επιστρέ-
φουν και οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου, καθώς 
και οι μαθητές γυμνασίου, ανοίγουν τα φροντιστήρια 
ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης (αλλά με 
«ισχυρή σύσταση» για τηλεκπαίδευση).
Εντός Ιουνίου: Εκτός απρόβλεπτων εξελίξεων, 
την 1η του μήνα ανοίγουν τα ξενοδοχεία 12μηνης 
διάρκειας – ένα κρίσιμο ορόσημο για την ελληνική 
οικονομία. Ανοίγουν επίσης τα εμπορικά κέντρα και 
ακολουθούν θερινά σινεμά (με λιγότερους όμως 
θεατές), πάρκα αναψυχής και παιδότοποι, εστιατό-
ρια και καφέ σε εσωτερικούς χώρους, επιχειρήσεις 
διασκέδασης, καταλύματα διακοπών και αθλητικές 
εγκαταστάσεις.

Μετακινήσεις
Είναι ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία της αυτοκί-
νησης που η κυβέρνηση ενθαρρύνει τον κόσμο να 
αφήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να προτιμή-
σει το Ι.Χ. Ο Δακτύλιος δεν ισχύει μέχρι νεωτέρας, η 
στάθμευση επιτρέπεται δωρεάν στις διαγραμμισμέ-
νες ζώνες, και τα μέσα μαζικής μεταφοράς συνιστώ-
νται μόνο για τη διαδρομή σπίτι-δουλειά. Επιτρέπεται 
μάλιστα και δεύτερος επιβάτης στα Ι.Χ., όχι όμως και 

στα ταξί, με εξαίρεση επιβάτες που χρειάζονται βοή-
θεια από τρίτο.
Ο συνωστισμός στα ΜΜΕ πρέπει να αποφευχθεί 
πάση θυσία, γι’ αυτό και από αρχές Μαΐου επιστρέ-
φουν στην Αθήνα 550 λεωφορεία, περίπου το μισό 
του συνόλου, που είχαν καθηλωθεί στη φάση της 
καραντίνας. Σύμφωνα με στελέχη του ΟΑΣΑ, αναμέ-
νεται να αξιοποιηθούν και λεωφορεία που εκτελούν 
δρομολόγια προς τα πανεπιστήμια αλλά και προς το 
αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», τα οποία λειτουργούν 
με μειωμένες συχνότητες λόγω περιορισμένης κί-
νησης. Τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ θα εί-
ναι θα πυκνότερα τις ώρες αιχμής και πιο αραιά στα 
ενδιάμεσα διαστήματα.
Οι επιβάτες καλούνται να περιμένουν το επόμενο 
δρομολόγιο αν βλέπουν πολύ κόσμο στη στάση. Πα-
ραμένει επίσης σε ισχύ η απαγόρευση εισόδου από 
τις μπροστινές πόρτες λεωφορείων και τρόλεϊ για 
την ασφάλεια των οδηγών, ενώ μέσα στα οχήματα 
θα υπάρχει ειδική σήμανση για το πού επιτρέπεται 
να καθίσει επιβάτης και πού όχι, προκειμένου να 
τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας. Τα οχήματα θα 
συνεχίσουν να απολυμαίνονται τακτικά. Επιπλέον, 
θα υπάρχουν «βοηθοί επιβατών» στους 45 σημα-
ντικότερους σταθμούς ανταποκρίσεων του Μετρό 
με λεωφορεία. Οι βοηθοί επιβατών θα παρέχουν 
συμβουλές στο κοινό ώστε να αποφεύγεται συνω-
στισμός και θα υπενθυμίζουν τη χρήση μάσκας.

Αλλαγές σε επιχειρήσεις και Δημόσιο
Καθώς χιλιάδες πολίτες θα αρχίσουν τις επόμενες 
μέρες να επιστρέφουν στην εργασία τους, τα ωράρια 
προσέλευσης τροποποιούνται, ώστε να μη δημιουρ-
γείται συνωστισμός κατά τις ώρες αιχμής. Με εξαί-
ρεση τα καταστήματα τροφίμων και τα κομμωτήρια, 

οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θα ανοίγουν στις 
10:00. Θα συνεχίσουν να ισχύουν περιορισμοί στον 
αριθμό πελατών που εξυπηρετούνται στον χώρο.
Στο Δημόσιο, οι εργαζόμενοι θα προσέρχονται σε 
τρία κύματα, από τις 07:00 έως τις 09:00. Σε κάθε 
περίπτωση, η τηλεργασία ενθαρρύνεται και σε αυτή 
τη φάση μέτρων, μετά και την τεράστια πρόοδο που 
έχει σημειωθεί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην 
εφαρμογή της τεχνολογίας.
Για να αποφεύγεται η μαζική προσέλευση πολιτών 
σε δημόσιες υπηρεσίες, η πύλη του gov.gr εμπλουτί-
ζεται με νέες λειτουργίες, όπως έκδοση υπεύθυνων 
δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων με κωδικούς του 
Taxisnet ή κωδικούς web banking.

Σχολεία
Όπως γνωστοποίησαν μέλη της επιτροπής εμπειρο-
γνωμόνων του υπουργείου Υγείας, ο πρώτος λόγος 
που τα σχολεία ανοίγουν τώρα είναι ότι τα παιδιά 
«είναι απίθανο να είναι πρωτογενείς περιπτώσεις 
μετάδοσης της νόσου», όπως είπε ο επικεφαλής της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, 
Σωτήρης Τσιόδρας. Οι λοιμώξεις σε παιδιά είναι 
σπάνιες, τα συμπτώματα ηπιότερα και ο κίνδυνος της 
μετάδοσης από παιδιά σε ενήλικες δείχνει μικρός. Ο 
δεύτερος λόγος είναι ότι η δοκιμαστική και σταδιακή 
επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων είναι πιο 
ασφαλής επιλογή σε σχέση με το άνοιγμα όλων των 
δομών ταυτόχρονα με τη νέα σχολική χρονιά, και μά-
λιστα το φθινόπωρο, όταν ο καιρός θα ευνοεί περισ-
σότερο τον ιό. Εάν παρουσιαστούν τώρα κρούσματα, 
θα ληφθούν μέτρα για κλείσιμο σχολείων ανά περι-
οχή, νομό, περιφέρεια, όπως συνέβη τον Μάρτιο, και 
θα έχει συγκεντρωθεί εμπειρία για το νέο σχολικό 
έτος. Υπάρχουν εξάλλου και παιδαγωγικά ζητήματα, 

μετά την παρατεταμένη απουσία από τις σχολικές δι-
αδικασίες.
Προτεραιότητα ήταν να επανέλθει η Γ΄ Λυκείου ενό-
ψει των Πανελλαδικών, που ξεκινούν στις 15 Ιουνί-
ου, ενώ δημοτικά και νηπιαγωγεία θα ανοίξουν μόνο 
εφόσον η πορεία της επιδημίας παραμένει καθοδική.
Προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός, οι 
μαθητές θα προσέρχονται στο σχολείο μόνο τις μισές 
ημέρες, εκ περιτροπής. Το μισό τμήμα κάθε τάξης, 
μέχρι 15 άτομα, θα πηγαίνει σχολείο Δευτέρα, Τετάρ-
τη και Παρασκευή για μία εβδομάδα και Τρίτη και 
Πέμπτη την επόμενη εβδομάδα. Τις ημέρες χωρίς 
παρουσία προβλέπονται μαθήματα από απόσταση.

Μάσκες και πρόστιμα
Αν και οι χειρουργικές μάσκες κρίθηκαν περιττές 
στη φάση της καραντίνας, η ομάδα του δρα Τσιόδρα 
επιμένει ότι στην παρούσα φάση η χρήση τους είναι 
απαραίτητη σε ορισμένους χώρους, καθώς μπορεί 
να εμποδίσει τη μόλυνση από σιωπηλούς φορείς.
Υποχρεωτική καθίσταται, λοιπόν, από Δευτέρα η 
χρήση μάσκας –ακόμη και αυτοσχέδιας– σε όλα τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και σε κομμωτήρια 
και «λοιπές υπηρεσίες που προϋποθέτουν σωματι-
κή επαφή», όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και 
για τους πελάτες. «Για τα κουρεία, τα κομμωτήρια 
και τα κέντρα αισθητικής θα εφαρμόζεται απόσταση 
δύο μέτρων μεταξύ των θέσεων εργασίας, ενώ εί-
ναι υποχρεωτικά και τα γάντια μιας χρήσης για τους 
εργαζόμενους στα κέντρα αισθητικής» διευκρίνισε ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης.
Υποχρεωτική θα είναι η χρήση προστατευτικής μά-
σκας και από τους εργαζόμενους σε καταστήματα 
τροφίμων.
Για τους πολίτες, το πρόστιμο για μη χρήση μάσκας 
όπου απαιτείται ορίστηκε στα 150 ευρώ. Παραμέ-
νει το πρόστιμο παραβίασης της καραντίνας ύψους 
5.000 ευρώ, όπως και το πρόστιμο 1.000 ευρώ για 
συνάθροιση άνω των δέκα ατόμων.
Πολύ υψηλότερες θα είναι οι ποινές σε επιχειρή-
σεις που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες για την 
πυκνότητα των πελατών και τη χρήση μέτρων προ-
στασίας. Για παράδειγμα, επιχείρηση έως 20 τ.μ. θα 
πληρώσει πρόστιμο 2.000 ευρώ και θα κλείσει για 15 
μέρες στην πρώτη παράβαση. Σε ένα κατάστημα άνω 
των 300 τ.μ. θα επιβάλλεται πρόστιμο από 20.000 έως 
100.000 ευρώ στη βεβαίωση της πρώτης παράβασης 
και θα αναστέλλεται η λειτουργία του για δύο μήνες.
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ρεπορτάζ

 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΓΈΦΥΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ:  

Πρώτα βήματα για επιστροφή  
στην κανονικότητα
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ανάλυση

Ο
ι ειδικές συνθήκες στις οποίες λειτουργούμε ε-
ξαιτίας του κορονοϊού επηρεάζουν τον τρόπο 
λειτουργίας των ΜΜΕ, τη στρατηγική των κομ-
μάτων και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης.
Σε αυτή τη φάση ο μεγάλος χαμένος –από δη-
μοσκοπική άποψη– είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσπα-

θεί να καλύψει τις απώλειές του σε επικοινωνιακό και πολιτικό επί-
πεδο προβάλλοντας τη θεωρία μιας συνωμοσίας συμφερόντων ενα-
ντίον του, η οποία κάνει δύσκολη την εκλαΐκευση της πολιτικής του 
και προστατεύει την κυβέρνηση από τις συνέπειες των λαθών και των 
παραλείψεών της.

Ανύπαρκτο το μπλοκ
Το μπλοκ συμφερόντων που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, κατά την 
άποψή μου, ανύπαρκτο. Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στην ιδιοκτησία 
των μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών για να καταλήξουμε στο ασφαλές 
συμπέρασμα ότι οι πολιτικές προτιμήσεις είναι σε γενικές γραμμές 
μοιρασμένες, με την κυβέρνηση να έχει το πλεονέκτημα.
Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπάρχει ένα μπλοκ συμφερόντων που 
συνωμοτεί από το πρωί μέχρι το βράδυ υπέρ της κυβέρνησης και 
κατά του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας την κοινή γνώμη στο σκοτάδι.

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ, 
ΤΑ ΜΜΕ  ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΏΜΗ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται θύμα των ΜΜΕ, αλλά μοιάζει 
περισσότερο με θύμα του εαυτού του.

Η συσπείρωση γύρω από Μητσοτάκη-
κυβέρνηση οφείλεται στην απειλή της 
πανδημίας και στην αποτελεσματική 
αντιμετώπισή της.

Ανύπαρκτο το μπλοκ 
φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ που 
επικαλείται η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Το τελευταίο διάστημα όλες οι μετρήσεις δείχνουν ενίσχυση του 
ρόλου της τηλεόρασης και της αξιοπιστίας της. Ο τρόπος που οι με-
γάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί καλύπτουν τα ζητήματα που σχετίζονται 
με τον κορονοϊό τραβάει την προσοχή του κοινού και μεγαλώνει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα ΜΜΕ, τα οποία έχουν πίσω τους 
μια μεγάλη περίοδο έντονης αμφισβήτησης της αξιοπιστίας και των 
κινήτρων τους.
Με βάση τα στοιχεία για την τηλεθέαση από τη 17η Φεβρουαρίου 
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–οπότε άρχισε να εκπέμπει ξανά το Mega– μέχρι τις 19 Απριλίου, 
πρώτος σταθμός σε τηλεθέαση είναι ο ΣΚΑΪ με τηλεμερίδιο 15%. Ο 
ΣΚΑΪ –ιδιοκτησίας Γιάννη Αλαφούζου– κινείται ιδεολογικά και πο-
λιτικά στο πλαίσιο της κεντροδεξιάς και μαζί με την «Καθημερινή» –
που ελέγχεται από τον Θέμη Αλαφούζο– έχουν σαφή φιλοκυβερνη-
τικό προσανατολισμό.
Αυτό, όμως, δεν καταργεί την ανεξαρτησία τους. Αρκεί να σημειώ-
σουμε ότι στην περίπτωση των αμφιλεγόμενων vouchers την πιο συ-
στηματική κριτική κατά των κυβερνητικών επιλογών έκανε η «Κα-
θημερινή».
Δεύτερος σε τηλεθέαση είναι ο ΑΝΤ1 –ιδιοκτησίας Κυριακού–, ο ο-
ποίος πάντα προσέχει στις ενημερωτικές εκπομπές τον ΣΥΡΙΖΑ και 
δεν μπορεί να θεωρηθεί δεσμευμένος υπέρ της κυβέρνησης.
Στην 3η και 4η θέση είναι ο Star και ο Alpha. Ο Star έχει –για την 
περίοδο που εξετάζουμε– το ίδιο μερίδιο τηλεθέασης, 13,9%, με τον 
ΑΝΤ1, ενώ στην 4η θέση είναι ο Alpha με 11%.
Star και Alpha, που αθροίζουν τηλεθέαση της τάξης του 25%, είναι ι-
διοκτησίας Βαρδινογιάννη, που έχει καλές σχέσεις τόσο με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ όσο και με τη ΝΔ και καλύτερες με τη Φώφη Γεννηματά και το 
Κίνημα Αλλαγής.
Ακολουθούν στην 5η και 6η θέση –με μονοψήφιο μερίδιο τηλεθέ-
ασης– το Open του Σαββίδη, που έχει πάντα καλές σχέσεις με τον 
ΣΥΡΙΖΑ, και το Mega του Μαρινάκη, που έχει κακές σχέσεις με τον 
ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζει τη ΝΔ, χωρίς όμως να δεσμεύεται από τις επι-
λογές της. Δεν πρόκειται πάντως για μεγάλες τηλεοπτικές δυνάμεις, 
εφόσον το Open έχει τηλεμερίδιο 6,5% και το Mega 5,9%.
Ακολουθούν, στην 7η και 8η θέση, δύο κρατικά κανάλια, η ΕΡΤ1 και 
η ΕΡΤ2, που αθροίζουν τηλεμερίδιο 7,3%. Δεν είναι δυνάμεις που 
προσδιορίζουν τις εξελίξεις στον χώρο της ενημέρωσης. Στηρίζουν, 
όπως θα περίμενε κανείς, την κυβέρνηση, αλλά όχι με επιθετικό και 
βάναυσο τρόπο εις βάρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, όπως γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ.
Δύο τηλεοπτικά κανάλια που δεν έχουν πανελλαδική άδεια αλλά ε-
πηρεάζουν τις εξελίξεις είναι το Action24, με φιλελεύθερα, ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, και το Kontra, με χαρακτηριστικά σκληρού πυρήνα 
ΣΥΡΙΖΑ.
Με βάση την ιδιοκτησία και τις επιλογές των καναλιών, το μπλοκ 
συμφερόντων που υποτίθεται ότι φιμώνει τον ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύ-
εται ανύπαρκτο. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πέφτει θύμα του δογματι-
σμού της, εφόσον φτάνει στο σημείο να αντιμετωπίζει την καθημε-
ρινή ενημέρωση του κ. Τσιόδρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
ως… πολιτική παρέμβαση χωρίς αντίλογο. Στη στρεβλή αντίληψη της 
ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο λοιμωξιολόγος Τσιόδρας έχει καθαρά πολι-
τικό ρόλο και θα έπρεπε σε καθετί που λέει να υπάρχει… πολιτικός 
αντίλογος.
Η συσπείρωση των ΜΜΕ που ενοχλεί τον ΣΥΡΙΖΑ έχει σχέση με 
την αντιμετώπιση της πανδημίας και όχι με τη στήριξη της κυβέρνη-
σης, όπως υποστηρίζει η ηγεσία του. Οι πολίτες αξιολογούν θετικά 
τον ρόλο των ΜΜΕ σε αυτή τη φάση. Σύμφωνα με την πρόσφατη έ-
ρευνα της Metron Analysis για τη διαΝΕΟσις, ο βαθμός εμπιστοσύ-
νης των πολιτών για τα ΜΜΕ αυξήθηκε 13 μονάδες για την τηλεό-
ραση, 8 για το ραδιόφωνο και 5 για τις εφημερίδες.

Ανύπαρκτα και τα «χρυσά κουτάλια»
Για να στηρίξει τη θεωρία της μιντιακής συνωμοσίας σε βάρος του 
ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει την εικόνα ΜΜΕ που ευημερούν με δημό-



Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προτίμησε να ενισχύσει –στο μέτρο του 
δυνατού– τα ΜΜΕ με ένα πρόγραμμα επικοινωνίας για την αντιμε-
τώπιση του κορονοϊού. Έτσι, ξεπέρασε τη διαμάχη για το ποιος θα 
πάρει το ζεστό χρήμα δίνοντας κάτι σε όλους και συνδύασε τη μερική 
ενίσχυση των ΜΜΕ με έναν καλό κοινωνικό σκοπό, που είναι η προ-
στασία μας από την πανδημία.
Η αλλαγή πολιτικής προκάλεσε και ορισμένες διαμαρτυρίες. Χα-
ρακτηριστικό το σχόλιο στην εφημερίδα «Παρόν» (26/4/2020), η 
οποία έχει έντονη κριτική διάθεση προς την κυβέρνηση: «Η κυβέρ-
νηση δεν υλοποίησε έτοιμες αποφάσεις ύψους 16 εκατ. ευρώ για τον 
περιφερειακό Τύπο και 7,5 εκατ. ευρώ για τις εφημερίδες πανελλα-
δικής κάλυψης. Ακύρωσε τη νομοθεσία τον περασμένο Δεκέμβριο, 
ενώ πέρασαν τέσσερις μήνες, εκ των οποίων ο τελευταίος μέσα στην 
καρδιά της πανδημίας».
Προβληματική είναι η επιχειρηματολογία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ 
και στο θέμα της απαλλαγής των καναλιών από την υποχρέωση να 
καταβάλουν το τέλος για τις τηλεοπτικές άδειες για το 2020. Σε συν-
θήκες κορονοϊού οι τηλεοπτικοί σταθμοί απαλλάσσονται από μια υ-
ποχρέωση της τάξης των 20 εκατ. ευρώ.
Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του, οι οποίοι διαμαρτύρονται για 
το «δώρο» της κυβέρνησης Μητσοτάκη προς τους καναλάρχες, ήταν 

πολύ πιο γενναιόδωροι προς αυτούς, και μάλιστα προ κορονοϊού.
Η κυβέρνηση Τσίπρα ξεκίνησε διαφημίζοντας 300 εκατ. ευρώ που 
θα έδιναν οι ενδιαφερόμενοι για τις τηλεοπτικές άδειες και θα πήγαι-
ναν σε καλούς κοινωνικούς σκοπούς, όπως ήταν τα σχολικά γεύματα 
σε περιοχές με μεγάλα προβλήματα.
Τα 300 εκατ. που θα κατέβαλλαν άμεσα οι καναλάρχες μετατράπη-
καν σε περίπου 200 εκατ. σε βάθος δεκαετίας. Στη διάρκεια της πε-
ριόδου Τσίπρα οι καναλάρχες κατέβαλλαν μία ή το πολύ δύο ετή-
σιες δόσεις και για να το κάνουν αυτό η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μεί-
ωσε τον φόρο στην τηλεοπτική διαφήμιση στο 5%, δίνοντάς τους έτσι 
πολλαπλάσια χρήματα από αυτά που αναλογούσαν στην ετήσια δόση 
για τις τηλεοπτικές άδειες.
Η διευκόλυνση επί Μητσοτάκη είναι μικρότερης κλίμακας και φυ-
σικά στις σχετικές συνθήκες που δημιουργεί στο σύνολο της οικονο-
μίας ο κορονοϊός.

Αστήρικτες καταγγελίες
Ξεκινώντας από τη βασική θέση ότι υπάρχει ένα μπλοκ συμφερό-
ντων στα ΜΜΕ που χρηματοδοτείται απλόχερα από την κυβέρνηση 
και κινείται, με τη μορφή ενημερωτικού οδοστρωτήρα, σε βάρος του 
ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη και φιλικοί προς την παράταξη αρθρογράφοι 
τραβάνε την επιχειρηματολογία στα άκρα.
Χαρακτηριστικό το σχόλιο πολιτικού συντάκτη της «Εφημερίδας 
των Συντακτών» (21/4/2020) υπό τον εντυπωσιακό τίτλο «Από τον 
Τσαουσέσκου στον Μωυσή!». Υποτίθεται ότι φιλοκυβερνητικά 
ΜΜΕ παρουσιάζουν συστηματικά τον Μητσοτάκη σαν… Μωυσή. 
Γνωστός ιστορικός συγκρίνει από τις στήλες της «Εφημερίδας των 
Συντακτών», με αφορμή τη συμπλήρωση 53 ετών από το πραξικό-
πημα της 21ης Απριλίου 1967, την κατάσταση που επικρατούσε επί 
δικτατορίας στα ΜΜΕ με την κατάσταση που υποτίθεται ότι επικρα-
τεί σήμερα. Γράφει σχετικά: «Τέλος, το ζήτημα της ασφυξίας της ενη-
μέρωσης τότε και σήμερα. Δεν γίνεται με διοικητικά μέτρα, αλλά υ-
πάρχει τεράστιο και ακόμη αδιερεύνητο ζήτημα διαφθοράς και ελέγ-
χου των ΜΜΕ με την ανάδειξη των χειρότερων στοιχείων τους, τόσο 
πριν από τη δικτατορία όσο και σήμερα. Ο Γεώργιος Γεωργαλάς, ο 
Σάββας Κωνσταντόπουλος και ο Βύρων Σταματόπουλος δεν στέκουν 
μόνοι σε αυτό το σκοτεινό πάνθεο των αρνητικών ηρώων της διαμόρ-
φωσης της κοινής γνώμης στην Ελλάδα. Περιμένουν κι άλλους να 
καταλάβουν θέσεις γύρω τους».
Θύμα του ιδιοτελούς πολιτικού παραλογισμού της ηγεσίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευρω-
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης. Με αφορμή 
τη δημοσίευση της έκθεσης της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς 
Σύνορα (RSF) για τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου 
(World Press Freedom Index) προσπάθησε να εμφανίσει την Ελ-
λάδα σαν μια χώρα στην οποία φιμώνονται συστηματικά τα ΜΜΕ.
Με ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Παπαδημούλης υποστήριξε ότι: 
«Η Ελλάδα βρίσκεται, σε θέματα ελευθερίας του Τύπου, ανάμεσα 
στην Πολωνία και την Ουγγαρία του ακροδεξιού Όρμπαν, πολύ πίσω 
απ’ όλες τις υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αυτή η τραγική 
εικόνα αποτελεί στίγμα για τη χώρα και αφορά όχι μόνο τα ΜΜΕ 
αλλά και κάθε δημοκρατικό πολίτη».
Είναι γνωστό ότι ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ταυ-
τίζει τον Μητσοτάκη με τον Όρμπαν, σε μια μάταιη προσπάθεια να 
αναδείξει τα ακροδεξιά χαρακτηριστικά του φιλελεύθερου Έλληνα 
πρωθυπουργού.

Ο κορονοϊός χτύπησε ιδιαίτερα 
σκληρά ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς 
και εφημερίδες.

Η κυβερνητική οικονομική στήριξη 
στον κλάδο είναι φειδωλή και στη 
βάση όσων είχαν αποφασιστεί επί 
ΣΥΡΙΖΑ, προ κορονοϊού.

σιο χρήμα, το οποίο μάλιστα η κυβέρνηση στερεί από το ΕΣΥ και 
τις ΜΕΘ για να το μοιράσει απλόχερα σε καναλάρχες και εκδότες.
Ο κορονοϊός χτυπάει –σε αντίθεση με αυτά που υποστηρίζει η ηγε-
σία του ΣΥΡΙΖΑ– και τα ΜΜΕ. Τον Μάρτιο παρατηρήθηκε πτώση 
των διαφημιστικών εσόδων τους κατά 45%-50% σε σχέση με τον 
Μάρτιο του 2019 και εκτιμάται ότι η πτώση μπορεί να φτάσει για ο-
ρισμένους μήνες στο 70%, στερώντας από τη διαφημιστική πίτα του 
2020 150-200 εκατ. ευρώ.
Επομένως, τα «χρυσά κουτάλια» με τα οποία υποτίθεται ότι τρώνε οι 
καναλάρχες και οι εκδότες έχουν σχέση με τη γόνιμη φαντασία των 
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως με τη σκληρή πραγματικότητα που 
διαμορφώνει η κρίση του κορονοϊού.
Ακόμη και η κυκλοφορία των εφημερίδων δυσκολεύεται από τις λι-
γότερο συχνές επισκέψεις στο περίπτερο –λόγω κορονοϊού– και τον 
φόβο ότι το χαρτί μπορεί να μην είναι εντελώς ακίνδυνο στις σημε-
ρινές συνθήκες.
Οι απλήρωτοι εργαζόμενοι στην «Αυγή» και στο «Documento» –έ-
ντυπα του σκληρού πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ– και ο έρανος μεταξύ των 
αναγνωστών που κάνει η φιλο-ΣΥΡΙΖΑ «Εφημερίδα των Συντα-
κτών» στην προσπάθειά της να επιβιώσει δείχνουν πόσο μεγάλες 
είναι οι δυσκολίες για τα ΜΜΕ και ειδικά για τον Τύπο. Η απόφαση 
της κυβέρνησης να επιβάλει τη διανομή των ημερήσιων εφημερίδων 
από τα σουπερμάρκετ είναι ένα μέτρο υπέρ του Τύπου και του πλου-
ραλισμού, που δεν δείχνει διάθεση καθυπόταξης των οικονομικά ε-
ξασθενημένων ΜΜΕ.
Με βάση τη θεωρία που αναπτύσσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ανύπαρκτο μπλοκ 
συμφερόντων που συνωμοτεί σε βάρος του τρέφεται με κρατικό δι-
αφημιστικό χρήμα.
Όμως τις αποφάσεις για στήριξη των δοκιμαζόμενων ΜΜΕ τις είχε 
πάρει η κυβέρνηση Τσίπρα πριν από την εκδήλωση της κρίσης του 
κορονοϊού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πήγε να τις εφαρμόσει, αλλά 
στη συνέχεια εγκατέλειψε την προσπάθεια, γιατί η μέθοδος ΣΥ-
ΡΙΖΑ στηριζόταν στη χορήγηση δωρεάν οικονομικής βοήθειας σε 
συγκεκριμένα ΜΜΕ, προκαλώντας εσωτερικές τριβές στον δοκιμα-
ζόμενο κλάδο.
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Επιβάλλονται οι εξής παρατηρήσεις σε σχέση με τα λογικά και πολι-
τικά άλματα του Παπαδημούλη.
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 65η θέση μεταξύ των 180 χωρών του 
πίνακα. Η κατάταξη για το 2020 είναι απαράδεκτα χαμηλή, αλλά 
είναι ακριβώς η ίδια κατάταξη –65η θέση– με το 2019, οπότε τις απο-
φάσεις έπαιρναν ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είχαν επιβληθεί οι 
«μέθοδοι Όρμπαν» από τον Μητσοτάκη στα ΜΜΕ.
Αναφορικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία που επικαλείται ο Πα-
παδημούλης για να στηρίξει την κατασκευή του, η συγκριτική θέση 
της Ελλάδας βελτιώθηκε επί Μητσοτάκη το 2020 σε σχέση με το 
2019 επί Τσίπρα.
Η ίδια η έκθεση μοιάζει αρκετά προβληματική, εφόσον καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι η ελευθερία των ΜΜΕ είναι περισσότερο κα-
τοχυρωμένη στον Νίγηρα (57η θέση) και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
(58η θέση), ενώ η Ελλάδα μοιάζει πολύ με το… Κόσοβο (70ή θέση). 
Αν σκεφτούμε μάλιστα ότι στις πρώτες 30 θέσεις πολύ προωθημέ-
νης κατοχύρωσης της ελευθερίας των ΜΜΕ συμπεριλαμβάνονται η 
Τζαμάικα (6η), η Κόστα Ρίκα (7η), η Ουρουγουάη (19η), η Ναμίμπια 
(23η) και η Γκάνα (30ή), αντιλαμβανόμαστε ότι, παρά τα υπαρκτά 
προβλήματα στον χώρο των ΜΜΕ στην Ελλάδα, είναι μεγαλύτερα 
τα προβλήματα στην αξιολόγηση του Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου 
από τη συγκεκριμένη οργάνωση.
Οι ιδιοτελείς πολιτικές υπερβολές του ΣΥΡΙΖΑ για τον ρόλο των 
ΜΜΕ στην Ελλάδα και τη σχέση τους με την κυβέρνηση αποτελούν 
μέρος του ευρύτερου αφηγήματος για τον Μητσοτάκη που είναι σαν 
τον Όρμπαν, το επιτελικό κράτος που μοιάζει με το μετεμφυλιακό 
κράτος της Δεξιάς και τις φασίζουσες απόψεις και τάσεις που υποτί-
θεται ότι κυριαρχούν στη ΝΔ και κρατούν «αιχμάλωτο» τον πρωθυ-
πουργό προσδιορίζοντας την πολιτική του.

Ο κορονοϊός συσπειρώνει
Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ συγχέει σκόπιμα τη συσπείρωση που προκα-
λεί η απειλή της πανδημίας γύρω από τον πρωθυπουργό και την κυ-
βέρνηση με την υποτιθέμενη κυριαρχία –σε επίπεδο δικτατορίας– 
φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ.
Η συσπείρωση γύρω από τους ηγέτες και τις κυβερνήσεις σε συν-
θήκες κορονοϊού είναι μια παγκόσμια τάση και οφείλεται στην ανά-
γκη των πολιτών να συμβάλουν στην οργανωμένη αντιμετώπιση της 
απειλής.
Αυτή η συσπείρωση ισχύει ακόμη και για ηγέτες όπως ο Μπόρις 
Τζόνσον και ο Ντόναλντ Τραμπ, που έκαναν σοβαρά λάθη στην αρ-
χική αντιμετώπιση του κορονοϊού και συνεχίζουν με ορισμένες ά-
στοχες ή αμφιλεγόμενες παρεμβάσεις.
Στην περίπτωση του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, η συσπείρωση 
της κοινής γνώμης γύρω από την εξουσία ξεπέρασε ακόμη και τα πο-
σοστά της Μέρκελ και αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.
Είχε προηγηθεί η πολύ καλή διαχείριση της κρίσης του Έβρου, με 
τον Μητσοτάκη να βάζει στη θέση του τον Ερντογάν και να ενισχύει 
ακόμη περισσότερο τη δημόσια εικόνα του. Η έγκαιρη λήψη μέτρων 
που οδήγησε στον περιορισμό των θανάτων από κορονοϊό στην Ελ-
λάδα, σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την Ευρωζώνη, 
προκάλεσε μια πρωτοφανή συσπείρωση γύρω από τον Μητσοτάκη 
και την κυβέρνηση.
Είναι τέτοια η επιτυχία της κυβερνητικής πολιτικής στην αντίληψη 
των πολιτών, ώστε αλλάζει η ψυχολογία τους και η αντίληψη που 
έχουν για το πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς.
Σύμφωνα με την έρευνα της Metron Analysis για τη διαΝΕΟσις, 86% 
των πολιτών πιστεύουν ότι τα πράγματα στη χώρα κινούνται προς τη 
σωστή κατεύθυνση, παρά την επερχόμενη νέα οικονομική κρίση.
Στη διάρκεια του τελευταίου πενταμήνου αυξήθηκε, σύμφωνα με 
την ίδια έρευνα (δύο απαντήσεις), το ποσοστό των αισιόδοξων από 
30% σε 40%, αυτών που αισθάνονται σιγουριά από 6% σε 26% και 
αυτών που δηλώνουν υπερήφανοι από 14% σε 24%.
Παράλληλα, οι ανασφαλείς μειώθηκαν από 38% σε 31% και οι απο-
γοητευμένοι από 27% σε 10%.
Σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2018, η εμπιστοσύνη στον 
πρωθυπουργό αυξήθηκε κατά 14 μονάδες και στην κυβέρνηση κατά 
13 μονάδες.
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας συνδυάζονται με τα αποτελέ-
σματα δημοσκοπήσεων που δείχνουν την πρωθυπουργική εικόνα 

του Μητσοτάκη περίπου 2,5 φορές ισχυρότερη από την πρωθυπουρ-
γική εικόνα του Τσίπρα και τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ να 
είναι 40άρια, δηλαδή περίπου διπλάσια του ΣΥΡΙΖΑ.
Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ερμηνεύει τη συσπείρωση του κόσμου γύρω 
από την εξουσία σε περίοδο μεγάλου κινδύνου και τη θετική αξιο-
λόγηση του έργου του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης με στενά 
πολιτικά, κομματικά κριτήρια.
Εκτιμά ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο σε έναν εκλογικό αιφνιδια-
σμό και προσπαθεί να προετοιμάσει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ για μια 
πρόωρη εκλογική αναμέτρηση. Ανεβάζει τους τόνους της κριτικής 
προς την κυβέρνηση για να συσπειρώσει τον σκληρό πυρήνα των υ-
ποστηρικτών του ΣΥΡΙΖΑ. Προβάλλει το αφήγημα της συνωμοσίας 
ΜΜΕ-κυβέρνησης σε βάρος της ριζοσπαστικής Αριστεράς για να δι-
καιολογηθεί για την επικοινωνιακή, πολιτική αδυναμία της και ελ-
πίζοντας σε μια πρώτη συσπείρωση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
Το πρόβλημα με τη μέθοδο που ακολουθούν ο κ. Τσίπρας και οι συ-
νεργάτες του είναι ότι μπορεί να μετατρέψουν τις πρόωρες εκλογές 
σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Η διενέργεια πρόωρων βουλευτικών εκλογών δεν περιλαμβάνεται 
στον πολιτικό σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη. Δεν αποκλείεται όμως, 
αν συνεχίσει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να διαλαλεί την επικοινωνιακή, 
πολιτική της αδυναμία με έναν επιθετικό, σε βάρος της κυβέρνησης, 
τρόπο, να αποφασίσει να κλείσει τον λογαριασμό που σκόπιμα ανοί-
γει ο Τσίπρας.

Η επόμενη μέρα
Η επόμενη μέρα, πάντως, της επιστροφής σε κάποιου είδους κανονι-
κότητα, προβλέπεται να είναι εντελώς διαφορετική σε ό,τι αφορά τη 
διαμόρφωση της κοινής γνώμης.

Τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα θα αποκτήσουν ξανά κυ-
ρίαρχο ρόλο, με την ανησυχία για τη δημόσια υγεία να παραμένει, 
αλλά όχι τόσο τονισμένη.
Οι αποφάσεις που θα πάρει, υποχρεωτικά, η κυβέρνηση θα προκα-
λέσουν αναπόφευκτα αντιδράσεις. Ήδη, με βάση έρευνα της κοινής 
γνώμης, η πλειοψηφία των πολιτών αντιτίθεται στο άνοιγμα των σχο-
λείων τον Μάιο-Ιούνιο, πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Διάφο-
ροι επαγγελματικοί κλάδοι, από τους δικαστικούς λειτουργούς μέχρι 
τους οδηγούς ταξί, εκφράζουν διαφορετικές από την κυβέρνηση α-
πόψεις για το πώς πρέπει να οργανωθεί το πέρασμα στη νέα κανο-
νικότητα.
Είναι λογικό να περιμένουμε ότι τα ποσοστά-ρεκόρ συσπείρωσης 
γύρω από την κυβέρνηση και έγκρισης της πολιτικής της θα αρχί-
σουν σταδιακά να υποχωρούν σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα.
Σε διάστημα πέντε-έξι μηνών η κατάσταση θα είναι διαφορετική και 
εξαιτίας της διαφαινόμενης νέας οικονομικής κρίσης. Με ποσοστά 
μείωσης του ΑΕΠ της τάξης του 10%, ένα εξαιρετικά δύσκολο του-
ριστικό καλοκαίρι και σοβαρές πιθανότητες να φτάσει η ανεργία, για 
ένα διάστημα, στο 22% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, όλοι α-
ντιλαμβανόμαστε ότι η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική σε ό,τι 
αφορά την ψυχολογία των πολιτών και τα δημοσκοπικά ποσοστά.
Δεν πρόκειται όμως να έχουμε περιορισμό του πλεονεκτήματος της 
ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ ανάλογο με εκείνον που παρατηρήθηκε, α-
ντίστροφα, το 2015. Τότε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν δώσει ψεύ-
τικες υποσχέσεις στους πολίτες και ήταν απόλυτα υπεύθυνοι για τα 
προβλήματα που προέκυψαν από τη σύγκρουση με την Ευρωζώνη.
Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της ΝΔ κινούνται στη βάση της α-
πόλυτης ειλικρίνειας, εξηγώντας, σε κάθε βήμα τους, τα προβλήματα 
και τις επιλογές. Η νέα οικονομική κρίση έχει χαρακτηριστικά α-
νωτέρας βίας, δεν έχει σχέση με κυβερνητικές επιλογές και πλήττει 
όλες, χωρίς εξαίρεση, τις χώρες.
Η ενισχυμένη αξιοπιστία του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης θα 
αποδειχθεί πολύτιμη για την επόμενη φάση του δημόσιου βίου. Από 
την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να πέσει θύμα των ιδιοτελών 
πολιτικών υπερβολών του και των θεωριών συνωμοσίας ΜΜΕ-κυ-
βέρνησης σε βάρος του.
Με αυτά που λέει, περιορίζει δραστικά την αξιοπιστία του, τη δυνα-
τότητα να αξιοποιήσει τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλή-
ματα που θα βρει μπροστά της η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και κάνει 
πολύ πιο δύσκολη τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων που θα 
δεχτεί ευνοϊκά η ευρύτερη κοινή γνώμη.

Οι πρόωρες εκλογές που βλέπει ο 
ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μετατραπούν σε 
αυτοεκπληρούμενη προφητεία.



Έ
χοντας κερδίσει την πρώτη μάχη για τον περι-
ορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού –απο-
σπώντας μάλιστα διθυραμβικά σχόλια από τα 
διεθνή μέσα ενημέρωσης–, η κυβέρνηση δη-
λώνει αποφασισμένη να κερδίσει και το στοί-
χημα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας 

και εξόδου από την κρίση με όσο το δυνατόν λιγότερες «πληγές».
Από τη Δευτέρα αρχίζουν τα πρώτα δειλά βήματα για την ομαλή ε-
πανεκκίνηση της οικονομίας, καθώς, εκτός της άρσης του περιορι-
σμού κυκλοφορίας, θα σηκώσουν ρολά κάποιες από τις επιχειρή-
σεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους στο πλαίσιο του lockdown.
Την ίδια στιγμή, όμως, η κυβέρνηση συνεχίζει τις δράσεις για τη 
στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που πλήττονται 
από την κρίση. Μάλιστα, το οικονομικό επιτελείο παρουσίασε και 
το δεύτερο πακέτο μέτρων, που απλώνει ακόμα ένα δίχτυ προστα-
σίας στο σύνολο των πολιτών. Συγκεκριμένα:
• Παρατείνεται για τρεις μήνες το πλαίσιο για την προστασία της 
πρώτης κατοικίας. Οι δυνητικοί δικαιούχοι υπολογίζονται σε 
90.000 και όχι μόλις 3.000 που έκαναν αιτήσεις. Εκτός από την 
παράταση, με το νέο σύστημα ενισχύονται οι συνεπείς δανειολή-
πτες οι οποίοι έχουν πληγεί, το σύνολο πριν και μετά το 2018, ενώ 
περιορίζεται ο κίνδυνος νέας γενιάς κόκκινων δανείων, καλύπτο-
νται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες, αλλά για πρώτη φορά και οι καθ’ 
όλα συνεπείς ως τώρα.
• Η αποζημίωση ειδικού σκοπού θα συνεχιστεί για όσους εργα-
ζόμενους παραμείνουν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της 
σύμβασής τους, σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα που θα δι-
αρκέσει η αναστολή. Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέ-
τρου αυτού υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προ-
σωπικού τους, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση των θέσεων ερ-
γασίας και του είδους της σύμβασης εργασίας.
• Οι αναστολές βεβαιωμένων οφειλών προς εφορία και ασφαλι-
στικά ταμεία εξακολουθούν να υφίστανται τον μήνα Μάιο, για το 
σύνολο των μέχρι σήμερα πληττόμενων επιχειρήσεων.
• Η έκπτωση 40% επί του ενοικίου της επιχείρησης, όπως και της 
πρώτης κατοικίας και της φοιτητικής κατοικίας τέκνων των εργα-
ζομένων της, συνεχίζει να υφίσταται τον μήνα Μάιο, για το σύ-
νολο των μέχρι σήμερα πληττόμενων επιχειρήσεων. Για τις επι-
χειρήσεις που θα ανοίξουν τον Μάιο, το συγκεκριμένο μέτρο δεν 
θα επαναληφθεί για τους επόμενους μήνες. Αυτό σημαίνει ενδε-

χομένως και ότι όσοι παραμείνουν κλειστοί θα έχουν μείωση και 
τον Ιούνιο.
• Δρομολογείται, εντός των επόμενων δύο μηνών, μία δεύτερη ε-
πιστρεπτέα προκαταβολή, όπου μπορούν να συμμετάσχουν όλες 
οι επιχειρήσεις.
Το συνολικό κόστος των μέτρων που βρίσκονται σε εφαρμογή 
ή θα υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα ανέρχεται σε περίπου 
12,5 δισ. ευρώ και η προστιθέμενη αξία τους σε 17,5 δισ. ευρώ.

Τόνωση ρευστότητας
Παράλληλα, η κυβέρνηση υλοποιεί μέτρα για την τόνωση της 
ρευστότητας των επιχειρήσεων, αλλά και την αναθέρμανση των 
επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα, το αργότερο έως τα μέσα 
Μαΐου θα δοθεί στην κυκλοφορία το δεύτερο εργαλείο που σχε-
διάστηκε μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για παροχή δανείων 
για Κεφάλαιο Κίνησης εγγυημένου στο ποσό του δανείου ως 
80% για το 25% του ετήσιου τζίρου ή του διπλάσιου της ετήσιας 
μισθοδοσίας σε κάθε επιχείρηση (και μεγάλες άνω των 250 ερ-
γαζομένων).
Μάλιστα, ελήφθη η έγκριση από την Κομισιόν για την αύξηση 
του προϋπολογισμού του προγράμματος κατά 200 εκατ. ευρώ, 
ώστε να μειωθεί το κόστος των προμηθειών, το οποίο θα αναλά-
βει η Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω της Ανα-
πτυξιακής Τράπεζας, που ήδη έχει ενεργοποιηθεί και αφορά δά-
νεια σε Κεφάλαιο Κίνησης με διετή επιδότηση 100% των επιτο-
κίων, ο υπουργός αποκάλυψε πως μέσα σε τρεις ημέρες έχουν 
κατατεθεί στις συνεργαζόμενες τράπεζες 8.336 αιτήσεις δανείων 

Επιχειρηματικά δάνεια με επιτόκιο 
πλήρως επιδοτούμενο και «επιβράβευση» 
συνεπών δανειοληπτών.

από ΜμΕ και ήδη έχει δεσμευτεί προς εκταμίευση το συνολικό 
ποσό του 1,286 δισ. ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως 
είπε ο υπουργός, θα συνεχιστεί μέχρις εξαντλήσεως των πόρων 
του. 
Βασική προϋπόθεση ώστε μια επιχείρηση να μπορέσει να εντα-
χθεί σε αυτά τα προγράμματα είναι η διατήρηση των θέσεων ερ-
γασίας για τα επόμενα δύο χρόνια.
Επίσης, σε εξέλιξη είναι το πρόγραμμα επιδότησης των τόκων 
των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για τους μήνες Απρίλιο, 
Μάιο, Ιούνιο, με δυνατότητα επέκτασης για Ιούλιο και Αύγουστο. 
Στο πρόγραμμα αυτό ήδη έχουν εγκριθεί 5.205 αιτήσεις επιχει-
ρήσεων με 73.379 εργαζομένους, ενώ άλλες περίπου25.000 είναι 
προς επεξεργασία.

Το σημάδι της πανδημίας
Πάντως, η πανδημία του κορονοϊού και η αναγκαστική λήψη έ-
κτακτων μέτρων ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργαζομένων αφή-
νουν το πρώτο αποτύπωμα στα δημόσια οικονομικά.
Από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού προ-
κύπτει ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου το πρωτογενές πλε-
όνασμα μειώθηκε στα 494 εκατ. ευρώ, από 1,443 δισ. ευρώ την 
ίδια περίοδο του 2019. Παραμένει, ωστόσο, υψηλότερο έναντι του 
στόχου (426 εκατ. ευρώ).
Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στη μείωση των εσόδων κατά 
165 εκατ. ευρώ ή 1,5% έναντι του στόχου που είχε καταγραφεί 
στον προϋπολογισμό του 2020, μείωση που θα ήταν μεγαλύτερη 
εάν τον Μάρτιο δεν είχαν «βάλει πλάτη» το μέρισμα από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος, ύψους 779 εκατ. ευρώ, και τα κέρδη από τα ελ-
ληνικά ομόλογα (ANFAs & SMPs), ύψους 251 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 45% της συνολικής 
απασχόλησης στην ελληνική οικονομία συγκεντρώνεται στους 
πλέον πληττόμενους τομείς, λόγω κορονοϊού, με κυριότερους 
το λιανεμπόριο και τον τουρισμό. Συγκεκριμένα, οι πλέον 
πληττόμενοι τομείς είναι η κατασκευή μέσων μεταφοράς, η οι-
κοδομή, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τα ξενοδοχεία και τα 
εστιατόρια (τουρισμός), τα ακίνητα, οι επαγγελματικές υπηρε-
σίες και άλλες προσωπικές υπηρεσίες (π.χ. κομμωτήρια). Σύμ-
φωνα με τον ΟΟΣΑ, στους πληττόμενους αυτούς τομείς κυρι-
αρχούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι και οι πλέον 
ευάλωτες στην κρίση.

ΣΤΉΡΙΞΉ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
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Σ
ε επίπεδα αποδοχής ανάλογα 
με τη μετεκλογική περίοδο του 
2019 έχει οδηγήσει την κυβέρ-
νηση η διαχείριση της κρίσης 
της πανδημίας, όπως προκύ-
πτει απ’ όλες τις πρόσφατες δη-

μοσκοπήσεις, με χαρακτηριστικότερη την πλέον 
πρόσφατη, τη μέτρηση της Metron Analysis για 
το Mega, η οποία παρουσιάστηκε την τελευταία 
ημέρα του Απριλίου.
Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης έχει την αποδοχή του 74%, ενώ 
τον Σεπτέμβριο ήταν 3 μονάδες παρακάτω, στο 
71%. Το 74%, δηλαδή τρεις στους τέσσερις, είναι 
το υψηλότερο ποσοστό που είχε ο κ. Μητσοτά-
κης μετεκλογικά, ενώ το χαμηλότερο ήταν τον 
Φεβρουάριο, που είχε φτάσει το 60%. Δηλαδή η 
διαχείριση της πανδημίας έδωσε στον κ. Μητσο-
τάκη 14 μονάδες. Από την άλλη, επανέφερε και τις 
αρνητικές γνώμες στο επίπεδο του Σεπτεμβρίου 
2019, δηλαδή στο 22%, ενώ τον Φεβρουάριο είχαν 
φτάσει στο 32%, δηλαδή 10 μονάδες παραπάνω.
Ποσοστιαία, η συνολική αποδοχή της κυβέρνη-
σης είναι ακόμα πιο βελτιωμένη και φτάνει το 
68%, 5 μονάδες πάνω από τον Σεπτέμβριο του 
2019 και 14 μονάδες πάνω από τον Φεβρουάριο 
του 2020, ενώ οι αρνητικές γνώμες είναι στο 23%, 
2 μονάδες κάτω από τον Σεπτέμβριο και 13 μονά-
δες κάτω από τον Φεβρουάριο, που ήταν στο 54%.
Συνολικά, δηλαδή, το θετικό στον Μητσοτάκη α-
κροατήριο είναι περίπου 10% πάνω από το αντί-

στοιχο κυβερνητικό, ενώ στις αρνητικές γνώμες ο 
πρωθυπουργός και η κυβέρνηση συμβαδίζουν.

Σε αντιστοιχία και ο ΣΥΡΙΖΑ
Αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ τα ευρήματα της ίδιας 
δημοσκόπησης παραπέμπουν στην εικόνα του 
Σεπτεμβρίου 2019. Το 61% κρίνει αρνητικά την α-
ξιωματική αντιπολίτευση και το 27% θετικά, πο-
σοστά στα επίπεδα του Σεπτέμβριου 2019, όταν 
οι θετικές γνώμες ήταν 25% και οι αρνητικές 62%, 
ενώ τον Φεβρουάριο του 2020 ήταν στο 69%.
Αντίστοιχα με τον πρωθυπουργό, και ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ έχει διαχρονικά βελτιωμένη εικόνα 
σε σχέση με το κόμμα του. Στην πρόσφατη δημο-
σκόπηση έχει 33% θετικές γνώμες και 56% αρνη-
τικές, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2019 είχε 30% θετι-
κές και 59% αρνητικές γνώμες.
Ουσιαστικά, δηλαδή, και ο κ. Τσίπρας έχει ένα α-

κροατήριο 10% μεγαλύτερο από το κόμμα του, 
ενώ στις αρνητικές γνώμες είναι απλώς ελαφρά 
καλύτερος από το κόμμα του.
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, είναι ότι η 
πτώση του Φεβρουαρίου και η άνοδος του Μαρ-
τίου ήταν ισόρροπες και για τους δύο αρχηγούς 
και για τα δύο κόμματα, και δεν οδηγούσε η 
πτώση του ενός σε άνοδο του άλλου.
Όμως αυτή η εικόνα διευρύνει επικίνδυνα για τον 
ΣΥΡΙΖΑ τη διαφορά ανάμεσα στην κυβέρνηση 
και την αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς οι 8 μο-
νάδες των εκλογών του Ιουλίου, που έγιναν 16,5 
τον Σεπτέμβριο και 15 τον Ιανουάριο, τώρα ξεπερ-
νούν τις 20.
Αυτή η διαφορά, η οποία βρίσκεται σε αυτά τα επί-
πεδα σε όλες τις δημοσκοπήσεις από τα τέλη Φε-
βρουαρίου και την κρίση στον Έβρο και καθ’ όλη 
την περίοδο της αντιμετώπισης του κορονοϊού, ο-
δηγεί αναλυτές των μετρήσεων σε εκτιμήσεις ότι 
δεν αποκλείεται ακόμη και αυτοδυναμία σε περί-
πτωση εκλογών.

Σενάρια εκλογών και διαπλοκής
Τα σενάρια εκλογών διέψευσε ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός, ο οποίος στη συνέντευξή του στην «Κα-
θημερινή» το Πάσχα δήλωσε ότι δεν αισθάνεται 
ότι του λείπει «κάποιο απόθεμα πολιτικής νομιμο-
ποίησης», όμως η καθήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στα πο-
σοστά των ευρωεκλογών του 2019 επανέφερε τις 
ερμηνείες της διαπλοκής και της διασύνδεσης α-
νάμεσα στην κυβέρνηση και τα μέσα ενημέρωσης.

O κ. Τσίπρας στην τελευταία του ομιλία στη 
Βουλή, στην οποία διέκρινε στην κυβέρνηση 
«φλερτ με τον ολοκληρωτισμό», απέδωσε εμμέ-
σως πλην σαφώς τις διαφορές στα ποσοστά των 
δύο κομμάτων στην κυβερνητική ενίσχυση στα 
ΜΜΕ και κάλεσε τον πρωθυπουργό να απαντή-
σει γιατί έγινε η χρηματοδότηση χωρίς να περά-
σει στη «Διαύγεια».
«Να βλέπουμε μονάχα αυτά που επιλέγουν να μας 
δείχνουν τα μέσα ενημέρωσης και τα σάιτ που α-
φειδώς χρηματοδοτείτε και να σας αποθεώνουμε 
όλοι, να λέμε τι καλός που είστε» είπε ο κ. Τσί-
πρας, χωρίς όμως να διευκρινίσει αν η χρηματο-
δότηση των ΜΜΕ οδηγεί στην παραγγελία δημο-
σκοπήσεων ή στη διαμόρφωση ανάλογης γνώμης 
στην κοινωνία, την οποία αποτυπώνουν οι δημο-
σκοπήσεις.
Πάντως, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην Επι-
τροπή Θεσμών και Διαφάνειας, πρώην υπουργός 
Εξωτερικών, καθηγητής Κατρούγκαλος, είπε ότι 
υπάρχει μια πρωτοφανής εκστρατεία αγιοποίησης 
του πρωθυπουργού σε επίπεδο χαρακτηρισμών 
και αφήγησης.
Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε την κυβέρ-
νηση ότι εξαγοράζει τη στήριξη των μέσων ενημέ-
ρωσης, στην οποία απέδωσε τις δημοσκοπήσεις, 
χωρίς όμως να καταγγείλει τις ίδιες τις δημοσκο-
πήσεις, όπως έκανε την περίοδο πριν από τις ευ-
ρωεκλογές του 2019. Η ανάγνωση των δηλώσεων 
των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν έρευνες κοι-
νής γνώμης θετικές για τον ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο 
καιρό. Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέ-
ντευξή του στο Kontra Channel στις 16 Απριλίου 
είχε πει ότι η ενίσχυση της κυβέρνησης «είναι φυ-
σιολογικό να συμβαίνει» σε περιόδους κρίσης, αν 
και είχε διευκρινίσει ότι «ακόμα και ο τρόπος που 
κάποιοι θέτουν τα ερωτήματα στις δημοσκοπή-
σεις, φανερώνει τις προθέσεις για τις απαντήσεις 
που θέλουν να εξαγάγουν».

Τα αδύνατα σημεία παραμένουν
Σε κάθε περίπτωση, όλες οι δημοσκοπήσεις τον 
τελευταίο καιρό αναδεικνύουν με σαφήνεια τα ζη-
τήματα στα οποία υστερεί η κυβέρνηση της ΝΔ 
στην κοινή γνώμη. Στο Μακεδονικό, στα εργασι-
ακά θέματα και στο μεταναστευτικό οι αρνητικές 
γνώμες είναι περισσότερες από τις θετικές.
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στο μεταναστευτικό, 
καθώς η πανδημία έδωσε στην κυβέρνηση τον 
χρόνο να κάνει κάποιες κρίσιμες κινήσεις, όπως η 
μεταφορά εκατοντάδων μεταναστών από τα νησιά 
στην ηπειρωτική χώρα, χωρίς αντιδράσεις. Αυτό, 
σε συνδυασμό με την εξάλειψη των ροών από 
την Τουρκία, είχε ως αποτέλεσμα μια σαφή βελ-
τίωση στην εικόνα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 
του 2019, οπότε μόνο ένας στους τέσσερις έβλεπε 
θετικά την κυβερνητική πολιτική, ποσοστό που 
τώρα έγινε δύο στους πέντε, δηλαδή υπήρξε μια 
βελτίωση περίπου 15 μονάδων.
Από την άλλη, παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες 
και τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, η ικανοποίηση από 
τη φορολογική πολιτική έχει υποχωρήσει περί-
που στο 45%, από πάνω από τους μισούς που ήταν 
τον Σεπτέμβριο.
Στον αντίποδα, η κρίση των συνόρων τον Φεβρου-
άριο διπλασίασε το ποσοστό ικανοποίησης από 
την πολιτική στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρά 
το γεγονός ότι πολύ σύντομα η πανδημία έβγαλε 
το θέμα από την πολιτική ατζέντα.

Οι τελευταίες μετρήσεις εν 
μέσω κορονοϊού έχουν ευθείες 
αναλογίες με τις μετρήσεις 
μετά τις εκλογές του 2019.
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Η 
έκδοση κορονοομολόγων δεν ευδοκίμησε 
στο τελευταίο Eurogroup εξαιτίας της σθε-
ναρής αντίστασης των βόρειων χωρών, που 
βλέπουν με καχυποψία, αν όχι απαξίωση, 
το ιδιότυπο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο. 
Οι μπαρουτοκαπνισμένοι στην ύφεση, στην 

ανεργία και στην έλλειψη προοπτικής πολίτες του Νότου λαμβά-
νουν τέτοια μηνύματα ως επιβεβαίωση της συχνά υπονοούμενης 
εξάρτησής τους από τις πλουσιότερες χώρες με ανεπίσημο ηγέτη 
τους τη Γερμανία. Η απόφαση για χρησιμοποίηση του ESM ως 
μηχανισμού ενίσχυσης κρατών για την αντιμετώπιση του κορονο-
ϊού προκαλεί εκνευρισμό, καθώς αυτός ο θεσμός επέβαλε εκ μέ-
ρους της Ευρωζώνης προγράμματα λιτότητας στις ασθμαίνουσες 
περιφερειακές οικονομίες πριν από μία δεκαετία.
Οι αντιρρήσεις του σκληρού πυρήνα στην έκδοση κοινού χρέους 
ερμηνεύονται ως απροθυμία ανάληψης κοινής ευθύνης για τις υ-
ποχρεώσεις σπάταλων κυβερνήσεων με κακή προϊστορία τήρησης 
υποσχέσεων. Είναι μικρό το κίνητρο για μία χώρα π.χ. σαν την Ολ-
λανδία να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, όταν η ίδια έχει εξαι-
ρετικά δημοσιονομικά δεδομένα (λιγότερο από 50% χρέος προς 
ΑΕΠ και πλεονασματικός προϋπολογισμός), ενώ ήδη καρπώνεται 
σημαντικά οφέλη από την ύπαρξη της Ευρωζώνης. Η ανάγκη για 
βαθύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν αρκεί σίγουρα ως αυτόνομο 
κίνητρο για μια σειρά αιτιών.
Η γοητεία των κορονοομολόγων βρίσκεται περισσότερο στον 
συμβολισμό τους και λιγότερο στα πραγματικά χρηματοοικονο-
μικά πλεονεκτήματα που επιφέρουν. Οπωσδήποτε η έκδοση ο-
μολόγων από την Ευρωζώνη ή την Ε.Ε. θα έδινε ένα μήνυμα ι-
σχυρότερης ενοποίησης και θα ενδυνάμωνε την πιστοληπτική ι-
κανότητα των αδύναμων χωρών. Πίσω από αυτόν τον αγνό σκοπό, 
ωστόσο, υφέρπει ένας μεγάλος κίνδυνος για το ευρώ, μέσω της πι-
θανής υποβάθμισης του αξιόχρεου των υγιέστερων δημοσιονο-
μικά χωρών. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζουν καλά οι αγορές, αλλά 
διαφεύγει συχνά της ευρείας αντίληψης. Η υστεροβουλία ορισμέ-

Η εφαρμογή των κορονοομολόγων 
είναι πολυδιάστατα προβληματική, 
αφού εφάπτεται σε ζητήματα 
συνταγματικά, θεσμικά, 
κοινοβουλευτικά και τεχνικά, τα οποία 
δεν επιλύονται άμεσα.

νων ηγετών του Νότου εντοπίζεται στην προσπάθεια εκμετάλ-
λευσης της υφιστάμενης κρίσης για τη βελτίωση ολόκληρου του 
προφίλ χρέους των χωρών τους και όχι μόνο εκείνου του κομμα-
τιού που θα προοριστεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
του ιού. Το κατά πόσο αυτή η ιδιότυπη ανταλλαγή αξιόχρεου 
είναι σωστή ή όχι δεν πρέπει να επισκιάζει το γεγονός ότι είναι 
μια απόφαση η οποία δεν πρέπει να ληφθεί σε κλίμα ιδιάζοντος 
πανικού, όταν μάλιστα το τίμημα είναι η ακεραιότητα του κοι-
νού νομίσματος.
Οι κήνσορες του ευρωπαϊσμού δεν χάνουν την ευκαιρία να δια-
λαλήσουν ότι αυτή η κρίση είναι μια ευκαιρία για την εμβάθυνση 
των θεσμών της Ευρώπης, προσθέτοντας το γνωστό επιχείρημα 
ότι μέχρι σήμερα η Ευρώπη βγήκε από τις κρίσεις πάντα δυνατό-
τερη. Στην πραγματικότητα, η βορειοευρωπαϊκή δυσθυμία στο 
θέμα της κοινής αντιμετώπισης έχει ρίζες που εντοπίζονται σε 
πολιτικές και γεγονότα προηγούμενων αιώνων και κάθε άλλο 

παρά βεντέτα έναντι του φτωχού Νότου είναι. Αποτελεί κοινή πε-
ποίθηση, ωστόσο, ότι το ευρώ έχει ωφελήσει αυτές τις χώρες πε-
ρισσότερο συγκριτικά κυρίως στο αναπτυξιακό κομμάτι. Το κυ-
ριότερο όφελος για τις πιο αδύναμες χώρες, που εντοπίζεται στη 
σταθερότητα του νομίσματος και του πληθωρισμού, είναι δύ-
σκολο να αποτιμηθεί από τους λαούς και κυρίως από τους νέους, 
για τους οποίους δεν υπάρχει ενεργός μνήμη.
Η εφαρμογή των κορονοομολόγων είναι πολυδιάστατα προβλη-
ματική, αφού εφάπτεται σε ζητήματα συνταγματικά, θεσμικά, κοι-
νοβουλευτικά και τεχνικά, τα οποία δεν επιλύονται άμεσα. Είναι 
σημαντικό να τονιστεί ότι από τη στιγμή που η εκδοτική αρχή θα 
είναι η Ευρωζώνη, τα ομόλογα θα λάβουν υψηλή πιστοληπτική α-
ξιολόγηση μόνο εάν υπάρχουν οι ανάλογες εγγυήσεις. Αυτό στην 
πιο παραδοσιακή του μορφή θα επέβαλε μια μεταφορά πλούτου 
και πιστώσεων από τα κράτη-μέλη σε ένα κεντρικό ταμείο της 
Ε.Ε., το οποίο θα αποτελεί οργανικό κομμάτι του κεντρικού προϋ-
πολογισμού. Επειδή όμως τέτοια διαθέσιμα προφανώς δεν υπάρ-
χουν, η μόνη ρεαλιστική επιλογή εντοπίζεται στην καθιέρωση μό-
νιμων καθηκόντων φορολόγησης από την Ε.Ε. απευθείας στους 
πολίτες, παρακάμπτοντας τους ισολογισμούς των κρατών-μελών. 
Αυτή η εξέλιξη θα έδινε τις απαραίτητες εγγυήσεις στις αγορές 
ώστε να δανείσουν φτηνά την Ευρώπη χωρίς να απαιτείται η ε-
πέμβαση της ΕΚΤ, η οποία θα έπρεπε διαφορετικά να αγοράζει 
κορονοομόλογα κάθε φορά που η αξία τους θα έπεφτε λόγω αμ-
φισβήτησης του αξιόχρεου.
Μια τέτοια λύση θα απαιτούσε ριζική αναδιάρθρωση της διοικη-
τικής δομής της Ε.Ε., κάτι πολύ χρονοβόρο ακόμη κι αν δεν λάβει 
κανείς υπόψη τα συνταγματικά ζητήματα που αναπόφευκτα θα ε-
γείρονταν σε πολλά Κοινοβούλια. Το επιχείρημα όσων αντιτίθε-
νται είναι ότι υπάρχουν καλύτερα εργαλεία, όπως ο ESM, ο ο-
ποίος είναι σχεδιασμένος για την κρίση ενός κράτους-μέλους. Ο 
ESM μπορεί να γίνει αντιληπτός σαν ένα ανεξάρτητο υπερεθνικό 
όργανο το οποίο χρηματοδοτείται εν μέρει από τα κράτη, αλλά κυ-
ρίως από τις αγορές. Το κεφάλαιο που έχει κατατεθεί (περίπου 
80 δισ.) λειτουργεί ως εγγύηση ώστε να μπορεί ο ESM να δανεί-
ζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια και με τη σειρά του να προσφέ-
ρει προγράμματα στήριξης σε χώρες που έχουν ανάγκη (διακρα-
τεί, για παράδειγμα, το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους). 
Είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ ότι αν ποτέ ο ESM αθετούσε τις 
υποχρεώσεις του, οι επενδυτές θα έχαναν τα χρήματά τους, ακρι-
βώς όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση μιας χώρας που θα χρε-
οκοπούσε.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, τα κράτη-μέλη του ESM 
θα επηρεάζονταν ελάχιστα, ανησυχώντας μόνο για το αρχικό κε-
φάλαιο κατάθεσης. Αναδεικνύεται έτσι η δημοφιλία χρήσης τέ-
τοιων οχημάτων για τις «λιτές χώρες» της Ένωσης, αφού αποτε-
λούν έναν νοικοκυρεμένο τρόπο άσκησης αλληλεγγύης, θωρακί-
ζοντας παράλληλα τις οικονομίες τους από περαιτέρω έκθεση. Η 
σκληρή αλήθεια είναι ότι, όπως και με άλλα θέματα (κοινός προ-
ϋπολογισμός, εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων, φορολογική πο-
λιτική) που απαιτούν περισσότερη Ευρώπη, τα κράτη-μέλη του 
Βορρά εμφορούνται από έναν άτεγκτο νομικισμό, αφού, σε αντί-
θεση με το κοινό νόμισμα και την εναρμονισμένη νομοθεσία στο 
παρελθόν, ελάχιστα είναι τα ελκυστικά γι’ αυτά στοιχεία.
Σε ιδιωτικές συζητήσεις, ακόμα και οι πιο σκληροί συνομιλητές 
αυτού του κλαμπ παραδέχονται ότι η προσδοκώμενη δημοσιονο-
μική ένωση θα πραγματοποιηθεί και όλα αυτά τα διλήμματα θα 
αποτελούν παρελθόν. Για να συμβεί, ωστόσο, αυτό θα πρέπει να 
συντελεστεί μια υπαρξιακή αλλαγή στη νοοτροπία με την οποία 
οι χώρες του Νότου προσεγγίζουν την οικονομική διαχείριση. Η 
έλλειψη αυτής της σύγκλισης είναι ο πραγματικός λόγος για τον 
οποίο τα κορονοομόλογα δεν πρόκειται να εφαρμοστούν σε αυτή 
τη φάση, ανεξαρτήτως του βάθους της πανδημίας. Η χρήση διαθέ-
σιμων εργαλείων είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή. Το μομέντουμ 
της πανδημίας δεν πρέπει να αναλωθεί στην παροχή μιας μεμο-
νωμένης χρηματοδοτικής βοήθειας, αλλά να γίνει η αρχή ενός δι-
αλόγου για την πραγμάτωση της κοινής δημοσιονομικής πορείας.

*Ο Φάνης Βαρτζόπουλος εργάζεται ως χρηματοοικονομικός 
σύμβουλος επιχειρήσεων στο Λονδίνο. 
E-mail: fvartzopoulos@yahoo.gr.

 ΤΟΥ ΦΆΝΗ ΒΆΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*

Η ΆΛΛΗ ΌΨΗ 
ΤΩΝ ΚΌΡΌΝΌΌΜΌΛΌΓΩΝ
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πλέον είναι ότι η ανθρωπότητα ολόκληρη συντονίζεται και ενερ-
γεί με στόχο η παράλυση να μην είναι ενστικτώδης και η αντί-
δραση-επαναφορά να μην είναι ανεξέλεγκτη. Η γνώση και ο πο-
λιτισμός που κατακτήθηκε στο πέρασμα των αιώνων επιχειρεί να 
εκλογικεύσει τα βασικά ένστικτα. Και τις συνέπειες φυσικά.
Ας θυμηθούμε ότι όταν η χώρα απαγόρευσε τις καρναβαλικές εκ-
δηλώσεις, πολλοί αντέδρασαν βίαια, αρκετοί αναρωτήθηκαν με 
απορία. Το παράδειγμα της Ιταλίας, που έκανε το ίδιο έχοντας 
ήδη θύματα, δεν οδήγησε σε άμεση συνειδητοποίηση του τι ερ-
χόταν. Σήμερα, όμως, γελάμε με την «αφέλεια» αυτών που τότε 
ζητούσαν αποζημίωση για την απώλεια εσόδων από τα καρναβά-
λια. Εύκολος αντίλογος διατυπώθηκε από το γεγονός ότι ταυτό-
χρονα δεν έκλεισαν τα γήπεδα. Το περιστατικό των εκδρομέων 
στους Αγίους Τόπους αποτέλεσε το «σκιάχτρο» το οποίο άλλαξε 
την ψυχολογία μας και οδήγησε την πλειοψηφία στο να ζητάει 
να ληφθούν πολλά και αυστηρά μέτρα εγκλεισμού. Το ίδιο πε-
ριστατικό, όμως, δεν πτόησε πολλούς από το να ζητούν να γίνο-
νται οι εκκλησιασμοί κανονικά. Ανάλογες αντιδράσεις υπήρξαν 
και για την απαγόρευση μετακινήσεων, και για τις βόλτες στις 
παραλίες, και για τις συναθροίσεις, και για πολλές πτυχές της κα-
ραντίνας.
Το σαφές αποτέλεσμα των μειωμένων θυμάτων, συγκρινόμενο 
ιδιαίτερα με τις επιλογές άλλων χωρών, νομιμοποίησε αναγκα-
στικά στην κοινή γνώμη τις έως τώρα επιλογές της χώρας. Το ίδιο 
αυτό αποτέλεσμα φαίνεται τώρα να καθορίζει κάποιες από τις α-
ντιδράσεις για την επιχειρούμενη επαναφορά. Ωστόσο, όπως 
πάντα συμβαίνει, το κάθε πρόβλημα δεν λύνεται γραμμικά, ούτε 
με λήψη υπόψη μίας μόνο παραμέτρου. Σε αυτόν που σήμερα 
δεν έχει χρήματα να αγοράσει τρόφιμα, όλες οι θεωρίες περί α-
σφαλούς καραντίνας και αναγκαστικής ανεργίας δεν είναι καθό-
λου ωφέλιμες. Το ίδιο και γι’ αυτόν που βλέπει ότι σε έναν ή δύο 
μήνες οι οικονομικές δυνάμεις του θα εξαντληθούν και πρέπει 
να δουλέψει, ενώ την ίδια στιγμή έχει στο σπίτι άνθρωπο που 

Α
ς το πούμε από την αρχή: Θα ήταν ευτυ-
χές να μπορούσαμε να μείνουμε στα σπί-
τια μας μέχρι να περάσει η πανδημία και, 
αφού βρισκόταν η λύση στο πρόβλημα, να 
αμολιόμασταν έξω ανέμελοι. Δεν θα χρει-
αζόταν να αγχωθούμε, δεν θα χρειαζόταν 
να κινδυνεύσουμε, όλα θα πήγαιναν καλά. 

Στέκει ο συλλογισμός;
Στέκει, υπό τον όρο ότι η πανδημία είναι το μοναδικό πρόβλημα 
που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας. Εφόσον έχουμε 
χρήματα να περάσουμε (τουλάχιστον) ενάμιση χρόνο μη εργα-
ζόμενοι, εφόσον θεωρούμε ότι τα παιδιά δεν χρειάζεται οπωσ-
δήποτε να πηγαίνουν στο σχολείο, εφόσον η εκκλησία δεν μας 
είναι απαραίτητη, εφόσον δεν θεωρούμε απαραίτητο να βλέ-
πουμε τους γονείς μας από κοντά, εφόσον αντέχουμε τους τέσ-
σερις τοίχους, εφόσον, εφόσον… Έχουν αναλυθεί όλα αυτά λε-
πτομερώς το δίμηνο που μεσολάβησε.
Η ωμή αλήθεια είναι ότι η χώρα δεν αντέχει να μείνει ανενεργή 
επί μακρόν. Κλειστήκαμε με πρώτο στόχο να μη σημειωθούν 
μαζικοί και ανεξέλεγκτοι θάνατοι και προκειμένου να αποκτή-
σουμε χρόνο ώστε οι ειδικοί να μελετήσουν τον εχθρό. Ξέρουμε 
ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να τον νικήσουμε, αν καταφέ-
ρουμε ποτέ να τον νικήσουμε. Ο δεύτερος στόχος, στο εξής, είναι 
να προλαβαίνουν οι γιατροί. Εκ παραλλήλου, οι λοιπές παρενέρ-
γειες του εγκλεισμού, κοινωνικές και ψυχολογικές, δεν είναι α-
μελητέες.
Στην πραγματικότητα, η ανθρωπότητα ζούσε πάντοτε με τον 
φόβο (και) των ασθενειών, οι οποίες κατά περιόδους θέριζαν. Ο 
άνθρωπος συνέχισε να ζει και να εξελίσσεται. Ο φόβος του θανά-
του ενυπάρχει σε κάθε δραστηριότητά μας, σε περίπτωση παν-
δημίας, ωστόσο, αυξάνεται και (λογικό) μπορεί να οδηγήσει σε 
παράλυση. Η ίδια η ανθρώπινη φύση, όμως, κάποια στιγμή α-
ντιδρά στην παράλυση και οδηγεί στην αντίδραση. Η διαφορά 

ανήκει στις ευπαθείς ομάδες – ο οποίος δεν πρέπει να έρθει σε 
επαφή με άλλους, αλλά έχει και αυξημένα έξοδα υγειονομικής πε-
ρίθαλψης. Δυσκολεύει το ερώτημα όταν αυτός που πρέπει να ερ-
γαστεί για να φάει ανήκει ο ίδιος στις ευπαθείς ομάδες.
Η έως τώρα εμπειρία για την πανδημία υποδεικνύει ότι η τήρηση 
αποστάσεων αποτελεί το μόνο ασφαλές «φάρμακο». Με δεδομένο 
ότι κάποιοι (εφοδιαστική αλυσίδα, υγειονομικοί, μεταφορές, σώ-
ματα ασφαλείας) αναγκαστικά κυκλοφορούν για να ζήσουν οι υ-
πόλοιποι, η καραντίνα είχε τη λογική του περιορισμού των επα-
φών στο ελάχιστο και προκειμένου να μειωθεί και η έκθεση στον 
κίνδυνο αυτών που κυκλοφορούν. Η ίδια λογική εξακολουθεί να 
ισχύει και για το στάδιο της επαναφοράς. Επιχειρείται σταδιακό ά-
νοιγμα, με προδιατυπωμένη την πιθανότητα επαναφοράς της κα-
ραντίνας εάν το άνοιγμα επιφέρει δυσμενή αποτελέσματα.
Μέχρι τώρα υπήρχε «ο Χαρδαλιάς», ο οποίος (υποτίθεται ότι) μας 
συμπεριφερόταν ως σερίφης. Από δω και πέρα πρέπει να υπάρ-
χει η συνειδητοποίηση του καθενός μας ότι πρέπει να εργαστεί 
και να δραστηριοποιηθεί όσο επιτρέπουν οι περιστάσεις και ταυ-
τόχρονα να αποτρέπει τη διασπορά της πανδημίας. Πλέον ο Χαρ-
δαλιάς παύει να αποτελεί άλλοθι για οποιονδήποτε. Καθένας μας 
πρέπει αυτοβούλως να κινείται όσο είναι αναγκαίο και πέρα από 
αυτό να μηδενίζει. Πρέπει να μεταφέρει τα μέτρα ασφαλείας μέσα 
στο σπίτι του.
Η επανεκκίνηση είναι βέβαιο ότι θα φέρει κρούσματα. Εάν έ-
χουμε συνειδητοποιήσει πλήρως την κατάσταση, θα προσαρμο-
στούμε και τα κρούσματα θα είναι τα λιγότερα δυνατά. Θα το δο-
κιμάσουμε και θα μάθουμε. Αυτό κάνουν όλοι, αυτό θα κάνουμε 
κι εμείς.
Την ίδια στιγμή, εκτός από ατομική υπευθυνότητα, πρέπει να α-
ποκτήσουμε και συλλογική. Κόμματα, συνδικάτα, φορείς, Εκκλη-
σία, σύλλογοι, πρέπει να το πάρουν απόφαση ότι δεν μπορούμε να 
συμπεριφερόμαστε όπως στο παρελθόν, απαιτώντας να μην αλλά-
ξει τίποτα. Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να διευρύνουν τα ωρά-
ρια και να δουλέψουν και απόγευμα. Όλες οι δυνατότητες απομα-
κρυσμένης επικοινωνίας που προσφέρει η τεχνολογία πρέπει να 
αξιοποιηθούν. Η Εκκλησία πρέπει να καθοδηγήσει σωστά το ποί-
μνιο. Οι φορείς να επανασχεδιάσουν τις δραστηριότητες με βάση 
τα νέα δεδομένα. Εκ των πραγμάτων, πρέπει να ξεβολευτούμε 
όλοι για να κινδυνεύσουμε λιγότερο όλοι.
Η οικονομική πίτα που υπάρχει στη χώρα πρέπει να μοιραστεί σε 
όλους, χωρίς «κεκτημένα» του παρελθόντος. Ο στόχος παραμένει 
να μείνουν οι επαφές στο χαμηλότερο εφικτό επίπεδο, ώστε να 
μπορούμε και να λειτουργούμε και να μην πεινάμε, μέχρι να αντι-
μετωπιστεί η πανδημία.
Αν επιχειρήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα μελλούμενα κλεισμέ-
νοι μέσα, έχουμε χαθεί. Αν τα αντιμετωπίσουμε με νοοτροπία του 
παρελθόντος, θα καταστραφούμε. Μόνη επιλογή, να ζήσουμε με 
τον κίνδυνο και να προσαρμοστούμε. Θα είναι ευκολότερο αν 
γίνει συντεταγμένα, παρά τις όποιες εσωτερικές μας ανησυχίες.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Αν επιχειρήσουμε να αντιμετωπίσουμε 
τα μελλούμενα κλεισμένοι μέσα, 
έχουμε χαθεί. Αν τα αντιμετωπίσουμε 
με νοοτροπία του παρελθόντος, θα 
καταστραφούμε. Μόνη επιλογή, 
να ζήσουμε με τον κίνδυνο και να 
προσαρμοστούμε.

Ισορροπία σε τεντωμένο 
σκοινί

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Μ
ε τίτλο «Μια αποφασιστική δεκα-
ετία για τη δημοσιογραφία» δημο-
σιεύτηκε πριν από μία εβδομάδα 
η ετήσια αναφορά για την ελευθε-
ρία του Τύπου (2020 World Press 
Freedom Index) από τον διεθνή 

οργανισμό Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα (Reporters 
Without Borders). Η φετινή αναφορά εστιάζει στον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μίντια σε 180 
χώρες, δίνοντας βαρύτητα στις πολλαπλές κρίσεις 
που διέρχεται ο κόσμος και κυρίως στον τρόπο με 
τον οποίο καλύφθηκε από τα ΜΜΕ η πανδημία του 
κορονοϊού.
Στην ανάλυσή τους οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα επι-
σημαίνουν ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι καθορι-
στική για την ελευθερία του Τύπου, καθώς πολλές 
παράλληλες κρίσεις επηρεάζουν το επάγγελμα του 
δημοσιογράφου σε παγκόσμιο επίπεδο. Γεωπολιτι-
κές κρίσεις, τεχνολογικές κρίσεις, κρίσεις στη δημο-
κρατία, κρίσεις εμπιστοσύνης και οικονομικές κρί-
σεις, στις οποίες φέτος προστίθεται και η παγκόσμια 
κρίση στη δημόσια υγεία, συνθέτουν ένα δυστοπικό 
τοπίο για την εξέλιξη της δημοσιογραφίας.
«Εισερχόμαστε σε μία δεκαετία καθοριστική για τη 
δημοσιογραφία, η οποία καλείται να καλύψει κρίσεις 
που πρόκειται να επηρεάσουν το μέλλον της» ανα-
φέρει ο γενικός γραμματέας των Ρεπόρτερ Χωρίς 
Σύνορα, Κριστόφ Ντελουάρ, ο οποίος προσθέτει: «Η 
επιδημία του κορονοϊού αντικατοπτρίζει πολλούς αρ-
νητικούς παράγοντες που απειλούν το δικαίωμα του 
πολίτη στην αξιόπιστη πληροφόρηση».
Στην ανάλυση αναδεικνύεται η σχέση μεταξύ της κα-
ταστρατήγησης της ελευθερίας του Τύπου και της εξέ-
λιξης της πανδημίας του κορονοϊού, εφόσον κάποιες 
χώρες αφενός δεν επέτρεψαν την αντικειμενική κάλυ-

ψη της εξέλιξης της πανδημίας, αφετέρου ψήφισαν νό-
μους προκειμένου να καταπιέσουν δημοσιογράφους 
ώστε να μη δίνουν αληθινές πληροφορίες αναφορικά 
με κρούσματα και θανάτους από τον κορονοϊό.
Σύμφωνα με την αναφορά, στην κορυφή της κατά-
ταξης των χωρών που προασπίζονται την ελευθερία 
του Τύπου είναι η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Δανία, 
η Σουηδία, η Ολλανδία, η Τζαμάικα, η Κόστα Ρίκα, η 
Ελβετία, η Νέα Ζηλανδία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, 
το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Εσθονία, η Ισλανδία, ο Κανα-
δάς και το Λουξεμβούργο, η Γαλλία βρίσκεται στην 
34η θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο στην 35η, η Ιταλία 
στην 41η, οι ΗΠΑ στην 45η, η Ελλάδα στην 65η, η 
Ουγγαρία του Όρμπαν έρχεται 89η, ενώ στις τελευ-
ταίες θέσεις είναι, μεταξύ άλλων, η Τουρκία (154η), 
η Αίγυπτος (166η), η Σαουδική Αραβία (170ή), το 
Ιράν (173η), η Κίνα (177η) και η Νότια Κορέα (180ή). 
Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε ακόμη περισ-
σότερο την ανελευθερία στα μίντια των χωρών των 
τελευταίων θέσεων, με την έλλειψη αντικειμενικής 
πληροφόρησης να επηρεάζει και τις ευρωπαϊκές 
χώρες που βρίσκονται στις πρώτες 40 θέσεις της λί-
στας για την ελευθερία του Τύπου.
Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι η πιο φιλική για 
τους δημοσιογράφους και την ελευθερία του Τύ-
που ήπειρος, με τη Βόρεια Αμερική να ακολουθεί. 
Οι ασιατικές χώρες ήταν αυτές στις οποίες για το 
2019 και τις αρχές του 2020 σημειώθηκαν οι πε-
ρισσότερες παραβάσεις ως προς την αντικειμενική 

κάλυψη των ειδήσεων από τα μίντια.

Γεωπολιτικές κρίσεις
Σύμφωνα με την ανάλυση των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύ-
νορα, μία από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει 
η δημοσιογραφία είναι οι γεωπολιτικές κρίσεις που 
επιβάλλονται από ηγέτες μη δημοκρατικών καθε-
στώτων και οδηγούν σε λογοκρισία. Η Κίνα, που 
προσπαθεί να εγκαθιδρύσει μια νέα τάξη πραγμά-
των στα μίντια, εφαρμόζει έλεγχο στην πληροφό-
ρηση, γεγονός που αναδείχθηκε παγκοσμίως κατά 
την πανδημία του κορονοϊού, με τα κρούσματα να 
θεωρούνται πλασματικά, τους θανάτους να αναθε-
ωρούνται προς τα πάνω και γενικά να μην υπάρχει 
εμπιστοσύνη για την εγκυρότητα των πληροφοριών 
στη χώρα από την οποία ξεκίνησε η πανδημία. Το εν 
λόγω γεγονός αποτελεί μία από τις αιτίες που πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες, όπως και οι ΗΠΑ, οδηγήθηκαν 
σε τραγικές συνέπειες ως προς την εξέλιξη της παν-
δημίας. Η Κίνα, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος εί-
ναι οι χώρες με τους περισσότερους φυλακισμένους 
δημοσιογράφους και μπλόγκερ. Η ελεύθερη πληρο-
φόρηση δεν υπάρχει και όποιος επιθυμεί να πει την 
αλήθεια ενδέχεται να υποστεί δυσάρεστες συνέπειες 
από τα καθεστώτα των συγκεκριμένων χωρών. 

Τεχνολογικές κρίσεις
Κυβερνητική προπαγάνδα και fake news που 
διαδίδονται κυρίως μέσω των κοινωνικών δι-
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Η δημοσιογραφία στο απόσπασμα
Πολλές οι προκλήσεις για την επόμενη δεκαετία εν μέσω πανδημίας.

Χώρες που καταστρατήγησαν την ελευθερία 
του Τύπου ενίσχυσαν την αρνητική εξέλιξη της 
πανδημίας του κορονοϊού.

κτύων είναι μία ακόμη από τις προκλήσεις που 
θα αντιμετωπίσει η δημοσιογραφία την προσεχή 
δεκαετία. Χιλιάδες κυβερνητικά τρολ αναλαμ-
βάνουν το καθήκον να παραπληροφορήσουν 
τους πολίτες, στρέφοντας την κοινή γνώμη όπου 
επιθυμεί η εκάστοτε κυβέρνηση. Ρωσία, Ινδία, 
Φιλιππίνες και Βιετνάμ είναι οι χώρες που κά-
νουν χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου, με τους 
ιθύνοντες των κοινωνικών δικτύων να μην μπο-
ρούν να ελέγξουν τις ψευδείς ειδήσεις και την 
παραπληροφόρηση.

Κρίση στη δημοκρατία
Οι αναλύσεις των δύο προηγούμενων ετών των 
Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα ανέδειξαν τη ρητορική του 
μίσους που διογκώνεται σε πολλές χώρες, αλλά και 
το μίσος που τρέφουν κυβερνήσεις απέναντι σε δη-
μοσιογράφους που ασκούν κριτική. Το μίσος για τη 
δημοσιογραφία και η προσπάθεια των καθεστώτων 
για εξευτελισμό δημοσιογράφων οδηγούν σε κρίση 
της δημοκρατίας. Ο Τραμπ στις ΗΠΑ και ο Μπολ-
σονάρο στη Βραζιλία εξακολουθούν να υποβιβά-
ζουν και να υποτιμούν τα μίντια, ακόμα και μέσω 
προσωπικών επιθέσεων σε δημοσιογράφους. Ο 
Μπολσονάρο μαζί με τους συνεργάτες του επιχει-
ρούν διαδικτυακές επιθέσεις εναντίον δημοσιογρά-
φων που προσπαθούν να διαδώσουν την αλήθεια 
ή να ασκήσουν κριτική στο καθεστώς, ενώ οι εν 
λόγω επιθέσεις έχουν ενταθεί με την πανδημία του 
κορονοϊού, αφού ο Βραζιλιάνος ηγέτης κατηγορεί 
τα μίντια για την πρόκληση υστερίας και πανικού.

Κρίση εμπιστοσύνης 
και οικονομική κρίση
Ο τρόπος με τον οποίο οι ηγέτες συμπεριφέρονται 
απέναντι στα μίντια παρασύρει τους πολίτες σε ανά-
λογη συμπεριφορά. Ο συνεχής πόλεμος εναντίον 
των ΜΜΕ από κάποιες κυβερνήσεις ωθεί τους 
πολίτες στο να μην εμπιστεύονται τους «εργάτες» 
της ενημέρωσης. Σε όλες αυτές τις κρίσεις έρχεται 
να προστεθεί και η οικονομική, η οποία εξαιτίας της 
πανδημίας του κορονοϊού θα ενισχυθεί. Πολλά μίντια 
βάζουν λουκέτο και η έγκυρη και έγκριτη πληροφό-
ρηση αποδυναμώνεται.

Η Κίνα και η παραπληροφόρηση 
για τον κορονοϊό
Η Κίνα, που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της λί-
στας, φαίνεται πως αρνείται να πάρει το μάθημα ανα-
φορικά με την εξέλιξη της πανδημίας, η οποία διευ-
κολύνθηκε εξαιτίας της λογοκρισίας και της καταπίε-
σης των δημοσιογράφων. Το Πεκίνο χρησιμοποίησε 
την κρίση της πανδημίας για να ενισχύσει τον έλεγχό 
του στα μίντια, απαγορεύοντας τη δημοσιοποίηση 
οποιασδήποτε αναφοράς για τον κορονοϊό, ιδιαίτερα 
σε ό,τι είχε να κάνει με τον τρόπο αντιμετώπισής του 
από την κυβέρνηση. Όλα τα μίντια ελέγχονται από το 
Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ, όπως αναφέρεται στην 
έκθεση των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα, ο Πρόεδρος Σι 
Τζινπίνγκ μέσω της τεχνολογίας κατόρθωσε να ελέγ-
ξει, εκτός από την πληροφόρηση, ακόμα και τις κινή-
σεις των πολιτών, χρησιμοποιώντας ως άλλοθι την 
πανδημία του κορονοϊού. Ανάμεσα στους περίπου 
100 φυλακισμένους δημοσιογράφους στην Κίνα αρ-
κετοί είναι εκείνοι οι οποίοι συνελήφθησαν για ειδή-
σεις και ρεπορτάζ που είχαν σχέση με τον κορονοϊό. 
Η κυβέρνηση έχει λογοκρίνει επίσης πολλές κοινο-
ποιήσεις στα κοινωνικά δίκτυα οι οποίες εμφανίζουν 
hashtags που έχουν σχέση με την πανδημία. Τέλος, 
η αντιμετώπιση ακόμα και των ξένων ανταποκριτών 
έχει αυστηροποιηθεί τους τελευταίους μήνες, με 16 
ρεπόρτερ να έχουν απελαθεί από τη χώρα από την 
αρχή της χρονιάς.



Η 
ανθρώπινη κοινωνία της 
υπερβολής κλονίζεται 
συθέµελα. Ο άνθρωπος 
ξεπέρασε µε µεγάλες ε-
πιπτώσεις τα όρια που α-
ντέχει ο πλανήτης. Χρει-

άστηκε µια πανδηµία κορονοϊού για να το συνει-
δητοποιήσουµε.
Υπερβολή δεν είναι πόλεις ολόκληρες να είναι 
πνιγµένες στο τοξικό νέφος της ρύπανσης; Εκα-
τοµµύρια άνθρωποι ως τουρίστες να αλώνουν πό-
λεις, διαλύοντας τη λειτουργία τους και τη σχέση 
τους µε τη φύση;
Υπερβολή δεν είναι να καθορίζονται οι τιµές πα-
γκόσµιων προϊόντων, όπως το πετρέλαιο (και όχι 
µόνο), από φήµες, στηµένους σχεδιασµούς και 
παιχνίδια του παρασκηνίου; Υπερβολή δεν είναι 
στον 21ο αιώνα να εκλέγονται ανίκανοι τυχοδιώ-
κτες τύπου Τραµπ και Τζόνσον;
Υπερβολή δεν είναι τα διάφορα funds και όχι τα 
κράτη –που εκτυπώνουν και το χρήµα…– να κα-

λύσεων. Οι άνθρωποι µέσω της καταναλωτικής υ-
περβολής έστησαν τη σηµερινή παγκόσµια οικο-
νοµία. Αν πάµε σε µια επανεκκίνησή της από τα 
«χαµηλά», οι κοινωνικές συγκρούσεις θα είναι τε-
ράστιες, µε ανυπολόγιστο αριθµό ανέργων στους 
δρόµους και κυβερνήσεις σε αδιέξοδα.
Συνεπώς, ναι, µετά την κρίση δεν θα ξαναβρε-
θούµε εκεί που ήµασταν, µε έναν αυτόµατο τρόπο. 
Μέχρι το τέλος του έτους η οικονοµία δεν θα έχει 
ανακάµψει (και βλέπουµε). Και ήδη υπάρχει µια 
ριζική επανεκτίµηση των πάντων. Οι άνθρωποι 
δεν θα επιστρέψουν εύκολα στην ξέφρενη κατα-
ναλωτική τους καθηµερινότητα, στην οποία στη-
ριζόταν το παγκόσµιο οικονοµικό µοντέλο.

Σε µια τέτοια περίπτωση, όµως, έρχονται µεγά-
λες κοινωνικές συγκρούσεις, αφού η υποχώρηση 
από την υπερβολή σηµαίνει ασύλληπτο αριθµό 
λουκέτων και απολύσεων. Τι θα µας συµβεί τε-
λικά; Θα επιστρέψουν στη φούσκα του υπερκα-
ταναλωτισµού καταστρέφοντας τον πλανήτη ή θα 
µπούµε σε εποχή διόρθωσης µε µεγάλες κοινωνι-
κές επιπτώσεις;
Ο σηµερινός καπιταλισµός, που τις τελευταίες 
δεκαετίες λειτουργεί ανεξέλεγκτα, περιµένει κι 
αυτός να δει τι θα (του) συµβεί.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιογράφος 
και συγγραφέας.

θοδηγούν την παγκόσµια οικονοµία;
Τους τελευταίους δύο µήνες, λοιπόν, ο πλανήτης 
Γη «ξεκουράζεται» από αυτή την καθολική αν-
θρώπινη υπερβολή. Οι πόλεις αναπνέουν χωρίς 
νέφη. Η ατµοσφαιρική ρύπανση υποχωρεί ρα-
γδαία. Τα ψάρια επέστρεψαν στα πρώην βρόµικα 
νερά των καναλιών της Βενετίας, που χωρίς του-
ρίστες βιώνει µια ασύλληπτη αρµονία στην καθη-
µερινότητά της.
Όµως αυτή η βίαιη επιστροφή του πλανήτη σε 
αυτούς τους υγιείς ρυθµούς έχει τεράστιο οικονο-
µικό και κοινωνικό κόστος. Στις πνιγµένες από τα 
νέφη πόλεις είχαν πουληθεί τα αντίστοιχα αυτο-
κίνητα.
Για τα εκατοµµύρια τουριστών της Βενετίας εργά-
ζονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στις αερο-
πορικές εταιρείες, στα ξενοδοχεία, στην εστίαση, 
στα εκατοντάδες κρουαζιερόπλοια που καταφθά-
νουν στην πόλη, στα ταξιδιωτικά γραφεία.
Οι χαµηλές τιµές στο πετρέλαιο αφανίζουν µικρές 
και µεγάλες εταιρείες, µε τεράστιο αριθµό απο-

Οι άνθρωποι µέσω της καταναλωτικής υπερβολής 
έστησαν τη σηµερινή παγκόσµια οικονοµία. Αν πάµε σε 
µια επανεκκίνησή της από τα «χαµηλά», οι κοινωνικές 
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 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

περισσότερο και επηρεάζουν το σύνολο της 
ζωής του παιδιού, κατ’ επέκταση και της οικο-
γένειάς του.
Tο 1/4 των παιδιών με ΔΕΠΥ θα παρουσιάσουν 
μια αγχώδη διαταραχή. Ομοίως, το 1/4 των παι-
διών με διαταραχές άγχους εκδηλώνουν και 
συμπτώματα της ΔΕΠΥ. Η παραπάνω διαπίστω-
ση αφορά όλα τα είδη διαταραχών άγχους, όπως 
τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, τη διαταρα-
χή πανικού, το άγχος αποχωρισμού, την κοινω-
νική αγχώδη διαταραχή κ.ά.
Οι αγχώδεις διαταραχές εντοπίζονται πιο δύσκο-
λα στα παιδιά με ΔΕΠΥ, μια και τα συμπτώματα 
της ΔΕΠΥ υπερκαλύπτουν αυτά της διαταραχής 
άγχους, που συνήθως εσωτερικεύονται. Μόνο 
όταν το παιδί εκφράσει εξωτερικά το άγχος 
του με ακραίες συμπεριφορές, όπως σχολική 
άρνηση, απώλεια βάρους, διαταραχές ύπνου, 
δύσπνοια κ.λπ., τυγχάνει της προσοχής των γο-
νέων και των εκπαιδευτικών. Δεν είναι λίγες 
και οι φορές που πολλά από τα συμπτώματα της 
διαταραχής άγχους παρερμηνεύονται ως συ-
μπτώματα της ΔΕΠΥ.
Τα παιδιά με ΔΕΠΥ και αγχώδη διαταραχή τεί-
νουν να διαφέρουν από τα παιδιά μόνο με ΔΕΠΥ. 
Η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα 
μπορεί να αναστέλλονται από το άγχος. Η δια-
σπαστική τους συμπεριφορά μπορεί να είναι πιο 
έντονη εξαιτίας του άγχους, που ενισχύει την 
αδυναμία τους να συγκεντρωθούν. Παρουσι-
άζουν πολύ συχνά κρίσεις πανικού, δύσπνοια, 
ναυτία και διαταραχές ύπνου. Δείχνουν οξύθυ-
μα, κουρασμένα ή ιδιαιτέρως αγχωμένα.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως ακόμα κι αν 
δεν υπάρχει κάποια συναισθηματική διαταραχή, 
τα παιδιά με ΔΕΠΥ δυσκολεύονται να διαχειρι-
στούν τα συναισθήματά τους. Αναπτύσσουν πιο 
αργά δεξιότητες ελέγχου των συναισθημάτων 
τους. Συνήθως η άμεση συγκίνηση της στιγμής 
επηρεάζει όλες τις σκέψεις τους. Είναι σημαντι-
κό, λοιπόν, σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης και 
υποστήριξης για τη ΔΕΠΥ να υπάρχουν δομη-
μένες ασκήσεις αναγνώρισης και διαχείρισης 
συναισθημάτων.

ΔΕΠΥ και συναισθηματικές διαταραχές:  
Πώς συνδέονται και πώς επηρεάζουν το παιδί;

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

Στα παιδιά με ΔΕΠΥ συναισθήματα όπως θυμός, άγ-
χος, απογοήτευση, κόπωση, θλίψη κ.λπ. είναι πιο 
συχνά και μεγαλύτερης έντασης σε σχέση με τους 
συνομηλίκους τους. Ακόμη, διαρκούν περισσότερο 
και επηρεάζουν το σύνολο της ζωής του παιδιού, 
κατ’ επέκταση και της οικογένειάς του.“
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υγεία

Η 
διαταραχή ελλειμματικής προ-
σοχής ή/και υπερκινητικότη-
τας (ΔΕΠΥ) είναι μία από τις 
συχνότερα εμφανιζόμενες συ-
μπεριφορικές διαταραχές και 

η συχνότερη νευροαναπτυξιακή διαταραχή 
της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Χαρακτη-
ρίζεται από ακατάλληλη για την ηλικία και το 
αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού απροσεξία, 
υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα.
Ένα μεγάλο ποσοστό (περίπου 65%) των παι-
διών με ΔΕΠΥ εμφανίζουν επίσης μία ή πε-
ρισσότερες συνυπάρχουσες διαταραχές. Γί-
νεται αντιληπτό πως η συννοσηρότητα για τη 
ΔΕΠΥ της παιδικής ηλικίας είναι σχεδόν ο κα-
νόνας. Οι συνυπάρχουσες διαταραχές συχνά 
συνεχίζονται και στην ενήλικη ζωή.
Μια κατηγορία τέτοιων διαταραχών είναι οι 
συναισθηματικές διαταραχές, οι οποίες είναι 
πολύ συχνές στα άτομα με ΔΕΠΥ. Στα παιδιά 
με ΔΕΠΥ συναισθήματα όπως θυμός, άγχος, 
απογοήτευση, κόπωση, θλίψη κ.λπ. είναι πιο 
συχνά και μεγαλύτερης έντασης σε σχέση με 
τους συνομηλίκους τους. Ακόμη, διαρκούν 



 ΤΗΣ ΜΕΛΊΝΑΣ Σ. ΚΑΡΊΠΊΔΟΥ*

Μ
ε τα μέχρι τώρα δεδομέ-
να, φαίνεται πως πλησι-
άζουν οι μέρες που θα 
μπορούμε να βγαίνου-
με από το σπίτι, ενώ θα 
αρχίσουμε να επιστρέ-
φουμε και στις δουλειές 

μας. Πάρα πολλές δημοσιεύσεις έχουν εστιάσει 
στο πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε με τη 
διατροφή μας, να μην παχύνουμε, να μην τρώμε 
«κενές» θερμίδες, να μην υπερκαταναλώνουμε 
διάφορα τρόφιμα, να μην τσιμπολογάμε και, γενι-
κότερα, πώς θα κρατήσουμε έναν ισορροπημέ-
νο τρόπο διατροφής και ένα επιθυμητό επίπεδο 
σωματικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια 
της παραμονής μας στο σπίτι. Ωστόσο, όσο πα-
ράξενο κι αν ακούγεται, υπάρχει μια μερίδα αν-
θρώπων που αισθάνεται πως θα της λείψουν 
κάποιες «νέες» συνήθειες, τις οποίες κατάφερε 
να υιοθετήσει την περίοδο του #μένουμε σπίτι. 
Μετρώντας κοντά στους δύο μήνες, από τότε που 
έκλεισαν τα σχολεία, μπορούμε να πούμε πως 
κάποιες συμπεριφορές μπορεί και να έχουν γίνει 
συνήθειες. Συνεπώς πιστεύουν πως ξεκινώντας 
και πάλι τους γρήγορους και πιεστικούς ρυθμούς 
της καθημερινότητας θα χάσουν την πολυτέλεια 
κάποιων πραγμάτων που κατάφεραν παραδό-
ξως να κάνουν στη νέα καθημερινότητά τους. Ας 
δούμε αυτές τις επιθυμητές για έναν πιο υγιεινό 
τρόπο ζωής πρακτικές, τις οποίες, αν καταφέρατε 

να εφαρμόσετε αυτή την περίοδο, αξίζει με την 
επιστροφή στον «πρότερο» βίο να προσπαθή-
σετε να διατηρήσετε μακροχρονίως.
Κατανάλωση πρωινού: Αρκετοί είναι αυτοί που 
κατά κύριο λόγο εξαιτίας της έλλειψης χρόνου 
παραλείπουν το πρωινό τους γεύμα. Προτιμούν 
να κοιμηθούν λίγο περισσότερο ή να κατανα-
λώσουν το πρωινό τους στη δουλειά ή ακόμη 
και να μην το καταναλώσουν καθόλου. Τους 
τελευταίους δύο μήνες, που οι πρωινοί ρυθ-
μοί δεν είναι και τόσο πιεστικοί, για πολλούς το 
πρωινό αποτελεί ένα καθημερινό απολαυστικό 
γεύμα. Επίσης, αυξάνονται οι πιθανότητες να 
καταναλωθεί με κάποιον συνδαιτυμόνα ή και 
με ολόκληρη την οικογένεια. Η σταδιακή επα-
ναφορά στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής 
ίσως και να αποτελεί μια πρόκληση για τη συ-
νέχιση της κατανάλωσης πρωινού, η οποία 
σχετίζεται με καλύτερες διατροφικές συνήθειες 
και πιο υγιές σωματικό βάρος. 
Μαγειρική: Ένα από τα σημαντικά οφέλη της 
καραντίνας είναι η αύξηση της κατανάλωσης 

μαγειρευτού φαγητού. Λίγο το κλείσιμο των 
εστιατορίων, λίγο η αύξηση του ελεύθερου 
χρόνου, λίγο ο περισσότερος χρόνος στο σπί-
τι, είχαν ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι από 
εμάς να δοκιμάσουμε τις μαγειρικές μας ικα-
νότητες. Πόσοι δεν δοκιμάσαμε νέες συντα-
γές, δεν μαγειρέψαμε καθημερινά, ακόμη και 
δύο φαγητά την ημέρα (!), ή δεν δοκιμάσαμε 
να φτιάξουμε ψωμί ή διάφορα αρτοποιήματα. 
Πολλές φορές σε αυτή τη διαδικασία μπήκαν 
και τα παιδιά, τα οποία μπορεί και να μην εί-
χαν ασχοληθεί ποτέ με κάτι αντίστοιχο. Μετά 
την επιστροφή στην κανονικότητα, καλό είναι 
να επαναλαμβάνετε αυτές τις συμπεριφορές 
τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και ίσως μία ή 
δύο φορές την εβδομάδα τις καθημερινές.
Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών: Στοι-
χεία δείχνουν πως με την καραντίνα περισσό-
τερα άτομα άρχισαν να καταναλώνουν φρούτα 
και λαχανικά σε καθημερινή βάση. Τα πολλα-
πλά οφέλη για την υγεία από την κατανάλωση 
φρούτων και λαχανικών επισημαίνονται διαρ-

κώς. Συνεπώς, τακτικές όπως η κατανάλωση 
σαλάτας με το φαγητό ή η κατανάλωση φρού-
των ως επιδορπίου ή ακόμη και ως συνοδευ-
τικού γεύματος θα μπορούσαν να συνεχιστούν 
και μετά το τέλος αυτής της περιόδου.
Σωματική δραστηριότητα: Για κάποιους η πε-
ρίοδος του #μένουμε σπίτι ήταν έναυσμα για να 
ξεκινήσουν κάποια μορφή γυμναστικής. Αρκετά 
είναι τα σπίτια που εφοδιάστηκαν με όργανα γυ-
μναστικής. Από πρόχειρες στατιστικές φαίνεται 
πως η ηλεκτρονική αγορά των οργάνων γυμνα-
στικής εκτοξεύτηκε το τελευταίο δίμηνο σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο της προηγούμενης χρονιάς. 
Χωρίς να ξέρουμε πόσοι από τους αγοραστές 
ήταν ήδη σωματικά δραστήριοι ή πόσοι αποφά-
σισαν να κάνουν κάτι αντιδραστικά, σε κάθε πε-
ρίπτωση έχουμε διαθέσιμο περισσότερο αθλη-
τικό εξοπλισμό, άρα μεγαλύτερη πιθανότητα να 
ασχοληθούμε με αυτόν από δω και στο εξής.
Το κεντρικό μήνυμα, λοιπόν, είναι, εάν αυτή την 
περίοδο υιοθετήσαμε ορισμένες συμπεριφορές 
για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, κατά τη σταδιακή 
άρση των απαγορευτικών μέτρων να εστιάσουμε 
στο πώς θα συνεχίσουμε τα παραδόξως «καλά» 
της καραντίνας για μια καλύτερη επάνοδο.

*Η Μελίνα Σ. Καριπίδου, MSc, είναι κλινική 
διαιτολόγος - διατροφολόγος, επιστημονική 
συνεργάτιδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Τα διατροφικά «καλά» της καραντίνας

www.freesunday.gr20 03.05.2020

διατροφή

Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, υπάρχει μια μερί-
δα ανθρώπων που αισθάνεται πως θα της λείψουν 
κάποιες «νέες» συνήθειες, τις οποίες κατάφερε να 
υιοθετήσει την περίοδο του #μένουμε σπίτι.“



Ε
νθαρρυντικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα μελέτης Γάλλων 
ερευνητών σχετικά με τη θετική επίδραση θεραπείας που 
βασίζεται σε μονοκλωνικό αντίσωμα. Οι ερευνητές διεξάγουν 
μια πολυκεντρική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκι-
μή, στο πλαίσιο της οποίας δύο ομάδες ασθενών με μέτρια ή 

σοβαρή πνευμονία Covid-19 λαμβάνουν την καθιερωμένη αγωγή, με τη 
μία εκ των δύο ομάδων να λαμβάνει παράλληλα και το φάρμακο (αντίσω-
μα) tocilizumab.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανακοίνωση των Γάλλων επιστημόνων, το σκέ-
λος της μελέτης όπου οι ασθενείς έλαβαν tocilizumab παρουσίασε σημα-
ντική βελτίωση σε σχέση με το σκέλος της μελέτης όπου οι ασθενείς δεν 
έλαβαν tocilizumab.
Όπως εξηγούν οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Ευστάθιος 
Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος, το tocilizumab είναι ένα μονοκλωνικό 
αντίσωμα που μπλοκάρει τον υποδοχέα της κυτταροκίνης ιντερλευκίνη-6.
Σε ασθενείς με πνευμονία Covid-19 υπάρχουν ισχυρά δεδομένα ότι η 
«καταιγίδα κυτταροκινών», που προκαλείται ως αντίδραση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος του ασθενούς στη μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, 
οδηγεί σε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και μερικές φορές σε θάνατο.
«Κυρίαρχο ρόλο ανάμεσα σε διάφορες κυτταροκίνες φαίνεται ότι παίζει η 
ιντερλευκίνη-6 (IL-6). Η ιντερλευκίνη-6 συμβάλλει στην περαιτέρω αύξη-
ση της φλεγμονής, με παραγωγή κι άλλων κυτταροκινών, καθώς και στην 
κινητοποίηση διαφόρων κυττάρων, όπως μακροφάγων, ουδετερόφιλων 
πολυμορφοπύρηνων και κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων, τα οποία προ-
καλούν έντονη φλεγμονή στους πνεύμονες των ασθενών με Covid-19» 
εξηγούν οι δύο Έλληνες επιστήμονες.
Έχει διαπιστωθεί ότι αυξημένα επίπεδα ιντερλευκίνης-6 στον ορό ασθε-
νών με Covid-19 συσχετίζονται με αναπνευστική ανεπάρκεια, καθώς και 
με το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS).
«Μέχρι προσφάτως, έχει διαπιστωθεί σε μελέτες φάσης ΙΙ, δηλαδή χωρίς 
ασθενείς σε ομάδα ελέγχου, ότι η χορήγηση του μονοκλωνικού αντισώ-
ματος tocilizumab μπορεί να ελαττώσει τους δείκτες φλεγμονής σε ασθε-

νείς με Covid-19 και πιθανώς να επιταχύνει την κλινική βελτίωση». Προ-
κειμένου όμως να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα μιας θεραπευτικής 
αγωγής, απαιτείται η διενέργεια τυχαιοποιημένης συγκριτικής μελέτης η 
οποία να συγκρίνει τη θεραπευτική αγωγή με την καθιερωμένη θεραπευ-
τική αγωγή (αυτή χορηγείται στην ομάδα ελέγχου).

Η μελέτη
Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας διαφόρων 
«ρυθμιστών» του ανοσοποιητικού συστήματος καθώς και άλλων θερα-
πειών σε ενήλικες ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη Covid-19 δημιουργήθηκε 
η πλατφόρμα κλινικών μελετών CORIMUNO-19.
Στο πλαίσιο αυτής της πλατφόρμας, ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου 2020 στη 
Γαλλία μια σειρά πολυκεντρικών τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινι-
κών δοκιμών, μεταξύ αυτών και η εν λόγω μελέτη, στο πλαίσιο της οποίας 
επιλέχθηκαν ασθενείς που νοσηλεύονταν με μέτρια ή σοβαρή πνευμονία 
Covid-19, χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή τους σε μονάδα εντατικής θε-
ραπείας.
«Το κύριο σύνθετο καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν είτε η ανάγκη 
μηχανικού αερισμού (με ή χωρίς διασωλήνωση του ασθενούς) είτε ο θά-
νατος μέχρι την ημέρα 14 από την εισαγωγή στη μελέτη» εξηγούν οι δύο 
Έλληνες επιστήμονες.
Συνολικά στη μελέτη εντάχθηκαν 129 ασθενείς. Εξ αυτών, 65 έλαβαν την 
καθιερωμένη αγωγή μαζί με tocilizumab και οι υπόλοιποι 64 έλαβαν μόνο 
την καθιερωμένη αγωγή.
«Λόγω της σοβαρότητας της πνευμονίας που προκαλεί ο ιός SARS-CoV-2, 
οι ερευνητές και ο χορηγός ένιωσαν υποχρεωμένοι να αποκαλύψουν αυ-
τές τις πληροφορίες, εν αναμονή της αξιολόγησης της εργασίας από ανε-
ξάρτητους κριτές και ενώ συνεχίζεται η συγκέντρωση των δεδομένων της 
μελέτης» αναφέρουν οι κ.κ. Δημόπουλος και Καστρίτης, καθώς τα πρώτα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς που έλαβαν tocilizumab παρου-
σίασαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με το σκέλος της μελέτης όπου οι 
ασθενείς δεν έλαβαν τη θεραπεία.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ:  
Ελπίδες από θεραπεία με βιολογικό παράγοντα
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υγεία

Σημαντική βελτίωση 
παρουσίασαν ασθενείς με 
πνευμονία Covid-19 που 
έλαβαν το μονοκλωνικό 
αντίσωμα tocilizumab.

Στην επιβολή της χρήσης μάσκας, και μάλιστα με 
τον φόβο προστίμου αν δεν υπάρχει συμμόρφω-
ση, προχωρά η κυβέρνηση από αύριο, Δευτέρα, 
στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού του 

κινδύνου εξάπλωσης του κορονοϊού, μετά και την άρση 
των περιορισμών που αφορούν τις μετακινήσεις. Οι πε-
ρισσότεροι, λοιπόν, θα πρέπει να φοράμε μάσκα όταν κι-
νούμαστε, τηρώντας παράλληλα και τις λοιπές συνθήκες 
υγιεινής, όπως σχολαστικό πλύσιμο χεριών και χρήση 
αντισηπτικού.

Οδηγίες εφαρμογής απλής χειρουργικής μάσκας
• Επιλογή του σωστού μεγέθους.
•  Εφαρμογή της υγιεινής των χεριών πριν από την τοπο-

θέτηση της μάσκας.
•  Εφαρμογή της μάσκας στο πρόσωπο έτσι ώστε να κα-

λύπτει πλήρως τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι (στα-
θερά, χωρίς κενά).

• Πίεση του μεταλλικού στοιχείου στη ράχη της μύτης.
•  Ασφάλιση με τα κορδόνια στη μεσότητα του πίσω μέ-

ρους της κεφαλής και του λαιμού. Εάν πρόκειται για 
μάσκα με ελαστικούς βρόγχους, αυτοί εφαρμόζονται 
γύρω από τα αυτιά.

•  Αποφυγή επαφής της μάσκας μετά την τοποθέτηση, αλ-
λιώς εφαρμογή της υγιεινής των χεριών πριν και μετά 

την επαφή.
•  Αφαίρεση της μάσκας πιάνοντας μόνο τα κορδόνια 

πρώτα από κάτω και μετά από πάνω. Εάν πρόκειται για 
μάσκα με ελαστικούς βρόγχους, αφαιρείται πιάνοντας 
ταυτόχρονα τους βρόγχους.

•  Απόρριψη στον ειδικό κάδο για μολυσματικά αντικεί-
μενα.

• Εφαρμογή της υγιεινής των χεριών.
•  Αποφυγή επαναχρησιμοποίησης της μάσκας (είναι 

μιας χρήσης).
•  Αφαίρεση, απόρριψη και αλλαγή στην περίπτωση που 

είναι ρυπαρή ή κατεστραμμένη.

Περιγραφή των στρωμάτων 
της απλής χειρουργικής μάσκας 
Το εξωτερικό στρώμα της μάσκας είναι χρωματιστό και 
απωθεί τα υγρά έτσι ώστε στην περίπτωση εκτίναξης αί-
ματος ή άλλων βιολογικών υγρών αυτά να μην εισέλθουν 
στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Αν αυτή η πλευρά 
τοποθετηθεί προς τα μέσα οι υδρατμοί που παράγονται 
από την εκπνοή παραμένουν επάνω της και δημιουρ-
γούν αίσθημα πνιγμονής. Το εσωτερικό στρώμα είναι 
άσπρο και σκοπό έχει να απορροφά τους υδρατμούς της 
εκπνοής. Το φιλτράρισμα των μικροοργανισμών γίνεται 
από το μεσαίο στρώμα, το οποίο δεν είναι ορατό. 

Και από Δευτέρα, όλοι… μασκοφόροι!
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Ryan 
Fulkerson, διευθυντής New Model 
Engineering της Nissan North America: 

«Όσο περισσότερο ένα όχημα κάθεται αχρησι-
μοποίητο, τόσο πιο πιθανό είναι να αναπτύξει 
προβλήματα. Κάνοντας μερικά βασικά πράγ-
ματα, οι οδηγοί μπορούν να διατηρήσουν τα 
αυτοκίνητά τους σε καλή κατάσταση». Για τον 
λόγο αυτόν, η Nissan μάς δίνει πέντε χρήσι-
μες συμβουλές:
• Διατηρήστε την μπαταρία φορτισμένη. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί είτε με μια σύντομη βόλτα 
είτε με έναν φορτιστή.
• Οδηγήστε γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο 
της γειτονιάς σας. Με αυτόν τον τρόπο η μπαταρία 
θα παραμείνει φορτισμένη και θα κυκλοφορή-
σουν τα υγρά στα συστήματα του αυτοκινήτου.

• Ελέγξτε τη στάθμη του λιπαντικού στον κι-
νητήρα και στα υγρά των φρένων, για να απο-
φύγετε ανεπιθύμητες καταστάσεις στον δρόμο.
• Διατηρήστε την προτεινόμενη πίεση των ε-
λαστικών, για να αποφύγετε τυχόν φθορά τους 
λόγω της ακινητοποίησης.
• Πλένετε τακτικά το όχημά σας, καθώς με αυτόν 
τον τρόπο προστατεύετε το χρώμα του, ειδικά 
αν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο σε εξω-
τερικό χώρο.
«Ακολουθώντας μερικές από αυτές τις συμ-
βουλές θα διατηρήσετε το αυτοκίνητό σας σε 
φόρμα» δήλωσε ο Fulkerson. «Το να πλύνετε 
το αυτοκίνητο μόνοι σας είναι μια ευκαιρία να 
βγείτε από την πλήξη σας, ενώ μπορεί να γίνει 
και μια απολαυστική δραστηριότητα για όλη την 
οικογένεια».

Η Ford Mustang πέρυσι ήταν  
το πιο δημοφιλές σπορ μοντέλο

Kia: Αύξηση μεριδίου  
στην Ευρώπη το α΄ τρίμηνο

Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατα-
σκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), οι συνολικές ευρωπαϊ-
κές πωλήσεις της Kia μειώθηκαν ελαφρά και έφτασαν τις 
113.026 μονάδες το α΄ τρίμηνο του 2020. Αυτό αντιπροσω-

πεύει πτώση περίπου 14,5% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2019, 
περίοδο που η μάρκα κατέγραψε τις καλύτερες τριμηνιαίες πωλή-
σεις της στην Ευρώπη (132.174 μονάδες).
Ωστόσο, αυτή η μείωση ήταν μικρότερη από εκείνη που παρατη-
ρείται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτων (-26,3% συ-
νολικές πωλήσεις νέων αυτοκινήτων σε όλη την Ε.Ε., την ΕΖΕΣ 
και το Ηνωμένο Βασίλειο). Ως εκ τούτου, το μερίδιο αγοράς της Kia 
αυξήθηκε από 3,2% το α΄ τρίμηνο του 2019 σε 3,7% για τους πρώ-
τους τρεις μήνες του 2020, καταγράφοντας έτσι το υψηλότερο με-
ρίδιό της στην Ευρώπη.
Ο Emilio Herrera, διευθύνων σύμβουλος της Kia Motors Europe, 
σχολίασε: «Οι τρεις πρώτοι μήνες του 2020 επέφεραν αλλαγές σε 
ολόκληρη τη βιομηχανία λόγω των μέτρων κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης που υιοθετήθηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Ω-
στόσο, έχουμε δει αυξανόμενες πωλήσεις για τα υβριδικά και η-
λεκτρικά αυτοκίνητά μας στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα και η οι-
κογένεια Ceed αύξησε τις πωλήσεις και το μερίδιό μας στην αγορά 
αυτό το τρίμηνο».
Τα best-selling μοντέλα της Kia κατέγραψαν επίσης αύξηση πωλή-
σεων κατά το α΄ τρίμηνο του έτους. Οι πωλήσεις των Ceed, ProCeed 
και XCeed αυξήθηκαν κατά 18,8% το α΄ τρίμηνο, φτάνοντας τα 29.664 
οχήματα. Η αύξηση των πωλήσεων υποστηρίχθηκε και από την 
άφιξη του νέου XCeed το β΄ εξάμηνο του 2019 και των XCeed Plug-
in Hybrid στις αρχές του 2020.
Εκτός των Ceed, ProCeed και XCeed, το Sportage (23.011 μονάδες), 
το Niro (16.010), το Stonic (15.115) και το Picanto (13.639) ολοκλήρω-
σαν τη λίστα των πέντε κορυφαίων μοντέλων της Kia στην Ευρώπη.

Πέντε συμβουλές για το σταθμευμένο αυτοκίνητο στις μέρες του κορονοϊού

Για άλλη μια χρονιά, από το 2015 που η Ford την έβγαλε 
και εκτός Αμερικής, η Mustang κέρδισε τον τίτλο του πιο 
δημοφιλούς σπορ αυτοκινήτου στον κόσμο.

Το αμερικανικό muscle car την περασμένη χρονιά πούλησε 
102.090 μονάδες, σε όλες τις εκδόσεις κινητήρων και αμα-
ξωμάτων (κουπέ και κάμπριο). Σε κάποιες αγορές πήγε ι-
διαίτερα καλά, όπως στη Γαλλία, όπου διπλασίασε τις πω-
λήσεις της, ή στη Γερμανία και την Πολωνία, όπου η άνοδος 
ήταν πάνω από 50%.
Στην Αμερική υπάρχουν πάνω από 12 εκδόσεις, με δύο δια-

φορετικούς κινητήρες. Εκδόσεις όπως η Performance Pack, 
η Bullitt, η Shelby GT350 και με το Handling Pack, η Shelby 
GT350R, και η Shelby GT500 με το Handling Pack και το Carbon 
Fiber Track Pack.
Στην Ευρώπη υπάρχει σε δύο εκδόσεις κινητήρων, με τον 
Ecoboost των 2,3 λίτρων και με τον μεγάλο V8 και τα 450 άλογα, 
ενώ πωλείται και η Bullitt με 460 άλογα. Η τελευταία γενιά της 
Mustang βρίσκεται στην αγορά από το 2014, με ένα μεγάλο 
facelift να έχει γίνει πριν από τρία χρόνια και να παραμένει 
έως τις μέρες μας.





www.freesunday.gr24 03.05.2020

sports

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.

Τ
ο πρωτάθληµα της Λευκορωσίας είναι το 
πιο… διάσηµο που συνεχίζεται κανονικά. 
Κάθε αγωνιστική, λοιπόν, µας δίνει τη δυ-
νατότητα να εντοπίζουµε αξιόλογες στοι-
χηµατικές επιλογές. Πάλι θα ασχοληθούµε 
µε τρεις αγώνες από αυτή τη διοργάνωση. 

Το πρωτάθληµα έχει φτάσει στην έβδοµη αγωνιστική του. 
Είναι ακόµη νωρίς, αλλά ήδη κάποιες οµάδες έχουν ξεχωρί-
σει. Φυσικά, η ανάγκη για βαθµούς είναι µεγάλη για όλους 
τους συλλόγους. Σήµερα, λοιπόν, εστιάζουµε σε τρεις ανα-
µετρήσεις από τις οποίες προκύπτουν ισάριθµα σηµεία για 
το στοίχηµα. Αυτά σχετίζονται και µε τα γκολ, αλλά και µε 
µια δυνατή έδρα. Συνεπώς, οι επιλογές είναι για όλα τα γού-
στα. Το Betarades.gr έχει εντοπίσει ξανά δυνατά προγνω-
στικά Στοιχήµατος, παρά τις δύσκολες συνθήκες της περιό-
δου που διανύουµε.
Οι προτάσεις της ηµέρας ξεκινάνε από τον αγώνα της Μπελ-
σίνα µε την Ντιναµό Μπρεστ. Είναι η έβδοµη αγωνιστική 
του πρωταθλήµατος και το παιχνίδι θα γίνει στις 14:00. Οι 
δύο οµάδες βρίσκονται στα χαµηλά στρώµατα της κατάταξης. 
Οι γηπεδούχοι, µάλιστα, είναι τελευταίοι, µε δύο βαθµούς σε 
έξι µατς! ∆εν έχει καταφέρει ακόµα να πανηγυρίσει τη νίκη 
η Μπελσίνα. Είχε δύο συνεχόµενες ισοπαλίες, µε Νέµαν 
Γκρόντνο και Σµολέβιτσι, πριν χάσει την περασµένη αγωνι-
στική. Ειδικότερα, δοκιµάστηκε στην έδρα της Σλουτσκ και 
ηττήθηκε µε 3-2. ∆είχνει βελτίωση πάντως, κυρίως στο επι-
θετικό κοµµάτι. Θα κυνηγήσει απόψε το «τρίποντο» και είναι 
υποχρεωµένη να βρει γκολ.
Από την άλλη, και η Ντιναµό Μπρεστ εντοπίζεται στις τε-
λευταίες θέσεις, και συγκεκριµένα σε αυτήν που οδηγεί στα 
µπαράζ παραµονής. Είναι βέβαια καλύτερη µέχρι τώρα από 
τους γηπεδούχους, έχοντας πάρει και δύο νίκες. Έχει µαζέ-
ψει επτά πόντους και µπορεί να ξεφύγει από τον… πάτο. Ω-
στόσο, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Στο πρωτάθληµα µε-
τράει δύο σερί ήττες, χωρίς να πετύχει γκολ. Επίσης, έχασε 
και στο Κύπελλο από τη Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ, αλλά πήρε τη 
µεγάλη πρόκριση. Συνεπώς, έφτιαξε την ψυχολογία της και 
θα παίξει για το σηµαντικό «διπλό» απόψε.
Οι οµάδες δεν είναι σε καλό µοµέντουµ, και κυρίως η Μπελ-
σίνα. Έχουν σοβαρά προβλήµατα στην άµυνα, ενώ επιθετικά 
βρίσκουν λύσεις. Θα κυνηγήσουν τη νίκη και µπορούν να 
βρουν γκολ, χαρίζοντας και θέαµα. Το Over 2.5 σε απόδοση 
2.10 είναι η επιλογή µας.

∆εν… ανοίγονται
Αργότερα, και συγκεκριµένα στις 16:00, η Βίτεµπσκ φιλοξε-
νεί τη Σλάβια Μοζίρ. Η Βίτεµπσκ έχει κάνει καλύτερο ξε-
κίνηµα στο πρωτάθληµα, αλλά και η Σλάβια δεν είναι ακίν-
δυνη. Οι γηπεδούχοι έτρεχαν ένα αήττητο σερί τριών αγώ-
νων, πριν χάσουν από την Ίσλοχ µε 2-0. Γενικά, σκοράρουν 
µε δυσκολία και οι δέκα βαθµοί που έχουν συγκεντρώσει ο-
φείλονται κυρίως στην καλή αµυντική τους λειτουργία. Να 
σηµειωθεί πως προέρχονται από έξι σερί µατς τα οποία έλη-
ξαν Under 2.5. ∆εν προβλέπεται να ανοιχτούν ούτε σήµερα, 
και θα ψάξουν τη νίκη µε τη συνηθισµένη τους τακτική.
Στην αντίπερα όχθη, η Σλάβια Μοζίρ έχει τρεις βαθµούς λι-

γότερους από τη σηµερινή της αντίπαλο. Συγκεκριµένα, βρί-
σκεται στη 13η θέση µε επτά πόντους. ∆εν είναι σε καλή αγω-
νιστική κατάσταση. Αυτό αποδεικνύεται και από τις τρεις συ-
νεχόµενες ήττες που έχει στο πρωτάθληµα και στο Κύπελλο. 
Από τον δεύτερο θεσµό, αποκλείστηκε από την ΜΠΑΤΕ 
Μπορίσοφ, αν και είχε κερδίσει στο πρώτο µατς. Απόψε θα 
κυριαρχήσει η σκοπιµότητα για τους φιλοξενούµενους και 
δεν πρόκειται να ρισκάρουν.
Σε γενικές γραµµές, το µατς αναµένεται ιδιαίτερα «κλει-
στό». Αµφότερες οι οµάδες οφείλουν να πάρουν αποτέλεσµα 
και θα προσέξουν πρώτα την άµυνα. Έτσι, ποντάρουµε στο 
Under 2 (Ασιατικό) (το ποντάρισµα επιστρέφεται αν µπουν 
ακριβώς δύο γκολ), που το βρίσκουµε σε απόδοση 2.00.

Μετράει η έδρα
Το πρόγραµµα της Κυριακής στη Λευκορωσία κλείνει µε το 
Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ - Ισλόχ. Η αναµέτρηση πραγµατοποι-
είται στις 20:00. Η Σόλιγκορσκ είναι το φαβορί για τη νίκη, 
όπως φαίνεται και από τις αποδόσεις. Παρά το γεγονός ότι η 
Σόλιγκορσκ βρίσκεται πιο χαµηλά στη βαθµολογία, έχει δυ-
νατή έδρα. Μάλιστα, φαίνεται να ανεβαίνει αγωνιστικά. Στο 
πρωτάθληµα, προέρχεται από τη µεγάλη νίκη µε 0-2 επί της 
Ντιναµό Μπρεστ. Έχει βρει ρυθµό στην επίθεση και µπορεί 
να πάρει το δεύτερο σερί «τρίποντο» στη διοργάνωση. Να το-
νιστεί πως έχει και τρεις σερί νίκες επί της σηµερινής της α-
ντιπάλου.
Η Ισλόχ, µε τη σειρά της, είναι σε καλή φόρµα. Έχει πετύχει 
δύο συνεχόµενες νίκες στο πρωτάθληµα, απέναντι σε Σλά-
βια Μοζίρ και Βίτεµπσκ. Στηρίζει πολλά στο ξεκίνηµα των 
αγώνων, έχοντας σκοράρει πρώτη στα πέντε από τα έξι τε-

λευταία µατς που έδωσε. ∆εν έχει ακόµη ισοπαλία στις έξι 
πρώτες αγωνιστικές. Με τέσσερις νίκες και δύο ήττες, εντο-
πίζεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Παρ’ όλα αυτά, δεν 
είναι ότι πείθει σε µεγάλο βαθµό µε την εικόνα της. Είναι ε-
πιρρεπής στο λάθος κάποιες στιγµές, και αυτό µπορεί να της 
κοστίσει σήµερα. Ξέρει ότι έχει δύσκολο έργο σε µια απαι-
τητική έδρα.
Το µατς θα είναι «σκληρό» και καµία από τις δύο οµάδες δεν 
έχει τη νίκη στο… τσεπάκι της. Αντίθετα, θα πρέπει να πα-
λέψουν για να πάρουν τους τρεις βαθµούς. Η Σαχτιόρ Σό-
λιγκορσκ έχει την πρόσφατη παράδοση µε το µέρος της και 
έχει τα φόντα για την τέταρτη σερί νίκη επί της Ισλόχ. Η 
έδρα είναι επίσης πλεονέκτηµα, και µας οδηγεί στον «άσο» 
σε απόδοση 1.73.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη ε-
βδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό 
site για το Στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επιλογές σε όλη 
τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες η-
µέρες, όταν υπάρχει έντονη στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη 
σε ό,τι και αν επιλέξετε!

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

Επιλογές από τη Λευκορωσία

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

03/05
14:00  Μπελσίνα - Ντιναµό Μπρεστ   Over 2.5  2.10
16:00  Βίτεµπσκ - Σλάβια Μοζίρ   Under 2 (Ασ.)  2.00
20:00  Σόλιγκορσκ - Ισλόχ   1  1.73
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ  
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ
Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης σάς καλεί να δημι-
ουργήσετε ένα μονόπρακτο θεατρικό έργο. Τα έργα 
που θα κατατεθούν πρέπει να είναι πρωτότυπα, έως 30 
σελίδες και έως τρεις χαρακτήρες. Οι ενδιαφερόμενοι 
θα διαλέξουν έναν από τους παρακάτω τίτλους εμβλημα-
τικών ταινιών του Μιχάλη Κακογιάννη και θα εμπνευ-
στούν από αυτόν για να δημιουργήσουν τη δική τους 
ιστορία καραντίνας: «Το τελευταίο ψέμα», «Κυριακάτικο 
Ξύπνημα», «Το κορίτσι με τα μαύρα», «Όταν τα ψάρια 
βγήκαν στη στεριά». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
υποβάλουν τα έργα τους έως την Παρασκευή 22 Μαΐου, 
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1: Να κατοχυρώσουν το θεατρικό τους έργο 
στην Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, στη διεύθυνση 
https://senariografoi.gr/gr/screenplays/screenplays-
registration/.
Βήμα 2: Να στείλουν το έργο τους σε pdf μορφή, με το 
πιστοποιητικό κατοχύρωσης και το ονοματεπώνυμό 
τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση production-dept@
mcf.gr.
Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε με τις 
υπεύθυνες παραγωγής Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου και 
Πηγή Πιφέα στο mail production-dept@mcf.gr.

ONLINE BAZAAR ΒΙΒΛΙΩΝ
Το Μουσείο Μπενάκη οργανώνει φέτος το 7ο Bazaar Βι-
βλίων, αποκλειστικά online στη διεύθυνση bazaar.benaki.
org για μία ολόκληρη εβδομάδα, από τη Δευτέρα 4 έως 
την Κυριακή 10 Μαΐου.
Στο φετινό bazaar θα διατεθούν 240 τίτλοι, που έχουν εκ-
δοθεί από το Μουσείο Μπενάκη, με έκπτωση 50%, 70% 
και για πρώτη φορά 80% επί της λιανικής τιμής πωλήσεώς 
τους. Ο εκδόσεις των ετών 2019-2020 θα διατίθενται με 
έκπτωση 10%.
Οι θεματικές κατηγορίες των εκδόσεων καθρεφτίζουν τη 
φυσιογνωμία, τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες του 
Μουσείου Μπενάκη και εκτείνονται από την Κλασική 
Ελλάδα, τον Βυζαντινό Πολιτισμό, τη Λαογραφία, τη 
Νεοελληνική Ζωγραφική, τη Γλυπτική και την Ευρωπα-
ϊκή Τέχνη μέχρι τη Φωτογραφία, την Αρχιτεκτονική, τη 
Νεοελληνική Ιστορία και τη Φιλολογία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ: ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ 
ΓΕΝΕΘΛΙΑ
Τα «Μουσικά Γενέθλια» του Γιώργου Νταλάρα ήταν 
μία συναυλία από αυτές που μένουν χαραγμένες σε 
μνήμη και καρδιά. Τα «Μουσικά Γενέθλια» με τα 
σπάνια ντουέτα ζωντάνεψαν τραγούδια που καθορίζουν 
εδώ και 50 χρόνια, σε κάθε γενιά, το συναίσθημα, την 
αισθητική, την αγάπη, τον πόνο, την ανάταση και την 
ιστορική μνήμη ενός ολόκληρου λαού.
Το διπλό άλμπουμ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ – Τα μου-
σικά γενέθλια – DUETS» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφι-
ακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες από τη 
Minos EMI / Universal, ενώ σύντομα θα κυκλοφορήσει 
και σε όλα τα φυσικά καταστήματα πώλησης μουσικής.
Ακούστε ολόκληρο το άλμπουμ όπως και ολόκληρη 
τη δισκογραφία του Γιώργου Νταλάρα στο κανάλι 
του στο YouTube (https://www.youtube.com/user/
GeorgeDalarasTv), το οποίο ανανεώνεται συνεχώς με 
νέο υλικό.

Online περιήγηση στην εμβληματική έκθεση 
«Κυκλαδική Κοινωνία. 5.000 χρόνια πριν» που δι-
οργάνωσε το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης το 2016 
υπό την επιμέλεια του διευθυντή του, καθηγητή 

Νικόλαου Σταμπολίδη, έχουν πλέον τη δυνατότητα να πραγμα-
τοποιήσουν οι επισκέπτες του cycladic.gr.
Η έκθεση, που πραγματοποιήθηκε για τη συμπλήρωση 30 
χρόνων λειτουργίας του μουσείου, παρουσιάζει με απλό και 
εύληπτο τρόπο τη δομή της κοινωνίας των Κυκλάδων κατά 
την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3200-2000 π.Χ.), το φυσικό 
περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, τις ασχολίες των κατοίκων, τις 
κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις τους, τις πίστεις και 
τις δοξασίες τους, μέσα από τα δημιουργήματα του ίδιου του 
Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισμού.

ONLINE ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ  
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ  
«ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ  
ΚΟΙΝΩΝΙΑ.  

5.000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ»

CALENDAR



βιβλία για τον Μάιο3

Ο Καπήλαρης, Βάσια Μαυ ράκη, εκδ. Ιβίσκος

Στα χρόνια που οι Έλληνες χωρίζονταν σε δεξιούς και 
αριστερούς, σε αντάρτες και χίτες, στα χρόνια που οι 
άνθρωποι αυτοκτονούσαν ακόµα για τον έρωτα, που 
οι πρόσφυγες έδιναν τα χρυσάφια και τα ασήµια τους 
για µια κούπα ξινόγαλο και που τα τσακάλια κατέβαι-
ναν λυσσασµένα από το βουνό ντάλα µεσηµέρι και 
χύνονταν στους τσοµπάνηδες… Στα χρόνια εκείνα πέ-
ρασαν άνθρωποι που η ζωή τους άξιζε να γίνει βιβλίο. 
Άνθρωποι που µεγαλούργησαν µέσα από τη φτώχεια, 
που µικροψύχησαν µέσα από τα πλούτη, δειλοί που 
έγιναν ήρωες και ανδρειωµένοι που κρύφτηκαν σαν 
κουνέλια!
Θεέ µου, τι ποικιλία έδωσες στο είδος µας! Σε τι κα-
τάσταση θεϊκού µεθυσιού πρέπει να βρισκόσουν όταν 
µας µηχανεύτηκες. Μα δεν πρέπει να έχεις παράπονο, 
κι εµείς πολλά µηχανευτήκαµε… παιδιά σου είµα-
στε και σου µοιάσαµε. Μηχανευτήκαµε πολέµους, 
εθνικούς διχασµούς, έρωτες και γλέντια, τάµατα και 
λιτανείες, ηδονές και οδύνες, έτσι, για να µη φανούµε 
κατώτεροί σου!
Στα χρόνια αυτά γεννήθηκε κι έζησε η ηρωίδα του 
βιβλίου, η Χριστίνα, µια γυναίκα που πήρε τη ζωή της 
στα χέρια της και τη δάµασε.

Μια ζωή γεµάτη τόλµη, C. M. Woodhouse, 
εκδ. Παπαδόπουλος

Το 1942 ο νεαρός τότε απόφοιτος της Οξφόρδης 
προσγειώνεται µε αλεξίπτωτο στα βουνά της Στερεάς 
Ελλάδος για να συµµετάσχει στην Επιχείρηση 
Χάρλινγκ, την ανατίναξη του Γοργοπόταµου. 
Γνωρίζεται και γίνεται φίλος µε τον Άρη Βελουχιώτη, 
τον Ναπολέοντα Ζέρβα και πολλούς άλλους καπε-
τάνιους του ΕΛΑΣ και του Ε∆ΕΣ. Το 1943, σε ηλικία 
27 ετών, ορίζεται συνταγµατάρχης και διοικητής της 
Βρετανικής Στρατιωτικής Αποστολής στην Ελλάδα 
και µε αυτόν τον ρόλο θα ζήσει από κοντά τις έντονες 
τριβές µεταξύ των αντίπαλων αντάρτικων οµάδων και 
τις σκληρές µάχες στα βουνά.
Το 1951 βρίσκεται στην Τεχεράνη, όπου, ως υπάλλη-
λος της ΜΙ6, βοηθά στον σχεδιασµό της Επιχείρησης 
Μπότα, που θα ανατρέψει τον Μοχάµεντ Μοσαντέκ 
και θα φέρει στον θρόνο τον Σάχη. Η µαρτυρία του 
Woodhouse αποτελεί µία από τις ελάχιστες πρωτογε-
νείς πηγές για το πραξικόπηµα.
Η δεύτερη θητεία του ως βουλευτή των Συντηρητικών 
θα συµπέσει µε τη χούντα των συνταγµαταρχών 
στην Ελλάδα, την οποία ο Woodhouse δεν θα πάψει 
να καταδικάζει απερίφραστα, αντίθετα από πολλούς 
συναδέλφους του. Ο Woodhouse θα παραµείνει πιστός 
στους παλιούς του φίλους από την Αντίσταση –πολλοί 
εκ των οποίων πέφτουν θύµατα των συνταγµαταρχών– 
αλλά και στη βαθιά, ενστικτώδη αφοσίωση που έτρεφε 
πάντα για την ελευθερία και την κοινοβουλευτική 
δηµοκρατία.
Ένα συναρπαστικό αυτοβιογραφικό χρονικό, γεµάτο 
χιούµορ, γλαφυρές περιγραφές και δράση, που διαβά-
ζεται και ως θρίλερ.

Ο δρόµος του γυρισµού, Γ. Μπρους Κάµερον, 
εκδ. Ψυχογιός

Όταν ο Λούκας Ρέι σώζει ένα κουταβάκι, την Μπέλα, 
δεν ξέρει ακόµη πως η ζωή του θ’ αλλάξει για πάντα… 
∆εν γίνεται να την κρατήσει κρυφά στο κτίριο όπου µέ-
νει, µε τους γείτονες που χώνουν τη µύτη τους παντού. 
Έτσι, την παίρνει στη δουλειά του, στο νοσοκοµείο. Και 
η χαρά στο πρόσωπο των ασθενών, καθώς η Μπέλα 
τούς κάνει όλους να αισθανθούν καλύτερα, αποδει-
κνύει ότι άξιζε τον κόπο. Ως τη στιγµή που επεµβαίνουν 
οι κρατικές υπηρεσίες και την παίρνουν µακριά του. 
Όµως η Μπέλα έχει άλλη γνώµη. Κι έτσι αρχίζει ένα 
επικό ταξίδι στις ερηµιές του Κολοράντο. Εξακόσια πε-
νήντα χιλιόµετρα περιπέτειας, κινδύνων και θριάµβων, 
για να γυρίσει κοντά στον άνθρωπο στον οποίο έχει 
δώσει για πάντα την καρδιά της…
Ο «∆ρόµος του γυρισµού» δεν είναι απλώς η ιστορία 
ενός γενναίου σκύλου που αναζητά το αφεντικό του, 
είναι µια ιστορία για το τι µας δένει µε αυτούς που 
αγαπάµε και τι είµαστε ικανοί να κάνουµε στο όνοµα 
αυτής της αγάπης.
Ένα συγκινητικό µυθιστόρηµα που έγινε µπεστ σέλερ 
και µεταφέρθηκε στον κινηµατογράφο.
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ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

βιβλία για παιδιά3

Νίκησε τον ιό!, Ελοΐζ ΜακΓκρέγκορ, 
εκδ. Ψυχογιός

Τι είναι ιός; Πώς κολλάς έναν ιό; Πώς αισθάνεσαι όταν 
κολλήσεις; Πώς µπορείς να τον αποφύγεις; Πώς πρέπει 
να πλένεις τα χέρια σου; Πώς µπορείς να απολυµάνεις 
το σπίτι σου; Πώς µπορείς να δείξεις τα συναισθήµατά 
σου τώρα που οι αγκαλιές και τα φιλιά πρέπει να απο-
φεύγονται; Μπορούν οι γιατροί να θεραπεύσουν έναν 
ιό; Εσύ µπορείς να νικήσεις τον ιό;
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει επεξήγηση εννοιών τις 
οποίες, καθηµερινά πια, ακούνε οι µικροί αναγνώστες, 
όπως ιός, καραντίνα, κορονοϊός, µεταφέρω έναν ιό, 
συµπτώµατα, Covid-19 κ.ά. Επίσης, στις σελίδες του 
βιβλίου συµπεριλαµβάνεται ένα διασκεδαστικό κουίζ, 
ώστε να ελέγξουν τα παιδιά τις γνώσεις τους σχετικά 
µε το πόση ώρα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους, γιατί 
πρέπει να µένουν µακριά από κόσµο αν έχουν έναν ιό, 
αλλά και τι µπορούν να κάνουν για να προστατευτούν.

Όλες µου οι ρίγες, Shaina Rudolph - Danielle 
Royer, εκδ. Κλειδάριθµος

Το ταξίδι αυτογνωσίας του Ζέιν, µιας νεαρής ζέβρας µε 
αυτισµό, που αγωνιά για το πώς βλέπουν οι γύρω του 
την «ξεχωριστή» του ρίγα και µαθαίνει µε τη βοήθεια 
της µητέρας του να είναι περήφανος για κάθε µοναδικό 
του χαρακτηριστικό.
Περιλαµβάνονται: Οδηγός Ανάγνωσης, µε πρόσθε-
τες πληροφορίες για τις διαταραχές του αυτιστικού 
φάσµατος (∆ΑΦ), και Σηµείωµα για Γονείς και 
Εκπαιδευτικούς, µε συµβουλές σχετικά µε δοµές 
στήριξης.
Πρόλογος από την Alison Singer, πρόεδρο του Autism 
Science Foundation (Επιστηµονικό Ίδρυµα Αυτισµού).
Ένα βιβλίο της Αµερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας 
(APA).
∆ιακρίσεις του βιβλίου: Βραβείο Gold Medal, Mom’s 
Choice Awards.

Σιλου ανή, Θοδωρής Παπαϊωάννου, εκδ. Ίκαρος

Η ιδέα να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές 
σε ένα βουνό δεν αρέσει καθόλου ούτε στον Κωστή 
ούτε στη ∆ιαµαντία. Βαρετό! Όµως ο µπλε καταρρά-
κτης, η σπηλιά που αναπνέει, το χρυσάφι στις ρίζες της 
αρχαίας βελανιδιάς, ο στοιχειωµένος νερόµυλος, τους 
περιµένουν… Και η Σιλουανή θα τους δείξει τα µονο-
πάτια, µετατρέποντας την κάθε µέρα σε µια καινούργια 
περιπέτεια.
«Η “Σιλουανή” είναι το πρώτο µου µυθιστόρηµα για 
παιδιά και εφήβους. Όλα ξεκίνησαν από ένα γράµµα 
που µου έδωσε η µαθήτριά µου Σιλουανή την τελευ-
ταία της µέρα στο δηµοτικό. “Αυτό, κύριε, είναι για 
σας” µου είπε κοιτώντας µε ίσια στα µάτια. ∆εν ξέρω 
πόσες φορές το διάβασα. Κι έπειτα άρχισα να τριγυρνώ 
στα βουνά γύρω από την Έδεσσα και την Παναγίτσα, 
ψάχνοντας για απαντήσεις σε αυτές τις υπέροχες ερω-
τήσεις που κάνουν τα παιδιά όποτε αποτυπώνουν τις 
σκέψεις τους στο χαρτί. Έτσι γεννήθηκε η ιστορία της 
Σιλουανής και των “παιδιών του βουνού”, που µπορεί 
να είναι ήρωες φανταστικοί, αλλά ζουν σε µέρη πέρα 
για πέρα αληθινά». Θ.Π.
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Φωτογραφίες του Έλτον Τζον  
σε διαδικτυακή έκθεση
Η πρώτη online έκθεση της Morrison Hotel Gallery έχει ως 
θέμα τη ζωή και την καριέρα του Έλτον Τζον. Θα δείτε φωτο-
γραφίες από συναυλίες του θρυλικού τραγουδιστή και πιανίστα, 
αλλά και πορτρέτα από προσωπικές του στιγμές, δίπλα στο πιάνο 
στο σπίτι του, στο στούντιο ηχογράφησης ή σε έξοδο με στε-
νούς φίλους του, και μάλιστα εντελώς δωρεάν. Μεταξύ άλλων, 
παρουσιάζονται φωτογραφίες από τη sold-out συναυλία του το 
1975 στο Dodger Stadium στο Λος Άντζελες και λιγότερο γνω-
στές εικόνες από την αρχή της καριέρας του. Η έκθεση «SIR: A 
Retrospective of Rock Royalty» είναι η πρώτη που διοργανώνε-
ται online από την γκαλερί της Νέας Υόρκης.

H Σερένα Γουίλιαμς  
για τη Μέγκαν Μαρκλ
Είναι γνωστό πως το αστέρι του τένις Σερένα 
Γουίλιαμς είναι μία από τις καλύτερες φίλες 
της Μέγκαν Μαρκλ. Ωστόσο, η αθλήτρια 
όταν εμφανίστηκε, πρόσφατα, στη διαδικτυ-
ακή εκπομπή της Ναόμι Κάμπελ, «No Filter 
with Naomi», προσποιήθηκε ότι δεν γνωρί-
ζει τη δούκισσα. Όταν η Κάμπελ ρώτησε τη 
Γουίλιαμς εάν χάρηκε με την απόφαση της 
Μαρκλ να μετακομίσει με τον πρίγκιπα Χάρι 
και τον μικρό Άρτσι στο Λος Άντζελες, εκείνη 
απάντησε: «Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς, 
δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτό. Δεν την έχω α-
κούσει, δεν την έχω δει, δεν την ξέρω.

H Μπέλα Χαντίντ 
πρωταγωνιστεί στην 
πρώτη επίσημη 
FaceTime καμπάνια
Τη στιγμή που ο κορονοϊός μάς 
κρατά σε καραντίνα, τα μεγαλύτερα 
ονόματα της μόδας και fashion 
labels γίνονται πιο δημιουργικά. 
Kαμπάνιες και editorials περιοδι-
κών καλούν τα μοντέλα να φωτο-
γραφηθούν στο σπίτι τους. Ο Πα-
ριζιάνος Jacquemus κυκλοφό-
ρησε τη νέα του καμπάνια για 
την άνοιξη 2020 με πρωταγωνί-
στρια την Μπέλα Χαντίντ. Η φω-
τογράφιση έγινε μέσω FaceTime, 
από τον φωτογράφο Pierre-Ange 
Carlotti και υπό την καλλιτεχνική 
καθοδήγηση του ίδιου του σχεδι-
αστή, Simon Porte Jacquemus. 
Δεν υπήρχε στιλίστας, ούτε make-
up artist ή hair stylist, μόνο το 
καυτό μοντέλο, σε έναν λευκό, μί-
νιμαλ χώρο, και ένα smartphone. 
Το αποτέλεσμα, η καμπάνια 
«Jacquemus at home» δεν απο-
γοήτευσε.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



M
A

R
K

E
T P

LA
C

E
  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

www.freesunday.gr 2903.05.2020 FREETIME

Έξι δώρα 
για τη Γιορτή της Μητέρας

COOL SHOPPING BAG Η&Μ
Ισοθερµική τσάντα για τα ψώνια.
https://www2.hm.com/

ΠΟ∆ΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ZARA HOME
Ποδιά κουζίνας από τζιν 

βαµβακερό ύφασµα. 
Λεπτοµέρεια µε πλαϊνές 

τσέπες. 
https://www.zarahome.com/gr

Η ∆ΙΚΗ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, 
ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΕΤΖΙΚΗΣ, ΕΚ∆. ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Πάνω από 260 συνταγές από την ελληνική, παραδο-
σιακή, «µαµαδίστικη» κουζίνα συνθέτουν ένα από τα 
πιο ολοκληρωµένα βιβλία µαγειρικής, το οποίο έρχε-
ται να απαντήσει στο ερώτηµα «τι να µαγειρέψω σή-
µερα;» µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
https://www.psichogios.gr/

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΗΠΟΥ
 LEROY MERLIN

https://www.leroymerlin.gr/

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ BIOTEN Α∆ΥΝΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Οι σειρές εξειδικευµένων προϊόντων Bodyshape 
και Cellufight της bioten.
https://www.instagram.com/bioten_greece

ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΕΤΖΙΚΗΣ, ΕΚ∆. ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Πάνω από 260 συνταγές από την ελληνική, παραδο-
σιακή, «µαµαδίστικη» κουζίνα συνθέτουν ένα από τα 
πιο ολοκληρωµένα βιβλία µαγειρικής, το οποίο έρχε-
ται να απαντήσει στο ερώτηµα «τι να µαγειρέψω σή-
µερα;» µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
https://www.psichogios.gr/

 LEROY MERLIN
https://www.leroymerlin.gr/

ΚΟΛΙΕ ΚΑΙ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ SWAROVSKI
Συλλογή για τη Γιορτή της Μητέρας 

που αντλεί έµπνευση από τα µοτίβα της φύσης 
και των λουλουδιών.

https://www.swarovski.com/en_GB-GB/



Αν θέλετε να ανοίξετε το χρώμα των 
μαλλιών σας με φυσικούς τρόπους 
και όχι με βαφές, σας έχουμε τρεις 
εύκολους τρόπους που μπορείτε να το 

κάνετε με υλικά από την κουζίνα σας.

Χαμομήλι
Το χαμομήλι είναι ένα από τα φυσικά συστατικά που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ανοίξουμε το 
χρώμα των ξανθών και των σκούρων μαλλιών και 
για να τα κάνουμε πιο λαμπερά.
Υλικά: 2 φλιτζάνια νερό (500 ml), 5 κουταλιές 
της σούπας άνθη χαμομηλιού (75 γρ.)
Εκτέλεση: Βράστε το νερό σε μια κατσαρόλα, 
χαμηλώστε τη φωτιά, προσθέστε τα άνθη 
χαμομηλιού και αφήστε το υγρό να βράσει για 
2-3 λεπτά. Απομακρύνετε το υγρό από τη φωτιά 
και αφήστε το στην άκρη σε θερμοκρασία 
δωματίου. Όταν κρυώσει, περάστε το από ένα 
σουρωτήρι. Απλώστε το σε υγρά μαλλιά και 
αφήστε το να δράσει χωρίς να το ξεπλύνετε. 
Μπορείτε να κάνετε καθημερινή χρήση.

Χυμός λεμονιού
Στύψτε δύο λεμόνια και ανακατέψτε τον χυμό 

τους με ίση ποσότητα νερού. Μεταφέρετε το 
μείγμα σε ένα μπουκαλάκι, ψεκάστε το στα 
στεγνά μαλλιά σας και βγείτε στον ήλιο. Ο 
συνδυασμός ήλιου και λεμονιού βοηθάει στο 
να ανοίξει το χρώμα τους. Μόλις τα μαλλιά 
σας στεγνώσουν, ξεπλύνετέ τα πολύ καλά με 
άφθονο νερό.
Tip: Όσο περισσότερη ώρα καθίσετε στον ήλιο, 
τόσο το καλύτερο. Σε αυτή την περίπτωση, 
όμως, μην αμελήσετε να προστατέψετε την 
επιδερμίδα σας φορώντας αντηλιακό.

Μέλι
Αν επιθυμείτε τα μαλλιά σας να θυμίζουν το 
χρώμα του μελιού, χρησιμοποιήστε αυθεντικό 
μέλι. Απλώστε μέλι κατά μήκος όλου του 
μαλλιού, από τις ρίζες μέχρι τις άκρες, σε 
τέτοια ποσότητα ώστε να καλυφθεί κάθε τρίχα. 
Έπειτα τυλίξτε τα μαλλιά σας με πλαστική 
μεμβράνη και αφήστε το να δράσει για δύο 
ώρες. Μπορείτε να το αφήσετε και όλο το 
βράδυ, αν δεν σας ενοχλεί. Έτσι κι αλλιώς, όσο 
περισσότερη ώρα, τόσο το καλύτερο. Μόλις 
αφαιρέσετε τη μεμβράνη, ξεπλύνετε τα μαλλιά 
σας με κρύο νερό.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Φυσικοί τρόποι 
για να ανοίξετε 
το χρώμα των 
μαλλιών σας
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• Σε ένα μπολ βάζουμε το βούτυρο και τη ζάχαρη και 
χτυπάμε μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε το υγρό 
άρωμα αμυγδάλου, συνεχίζοντας το χτύπημα. Ρίχνουμε 
σιγά σιγά τα αυγά που προηγουμένως έχουμε χτυπήσει 
σε ένα μικρό μπολ. Προσθέτουμε το αλεύρι, το Baking 
Powder και το αλάτι και τα ανακατεύουμε καλά (χωρίς 
να το παρακάνουμε) με μια σπάτουλα σιλικόνης μαζί 
με το μείγμα βουτύρου. Τέλος, ρίχνουμε το γάλα 
αμυγδάλου και ανακατεύουμε.

• Αλείφουμε με βούτυρο ένα ταψί 20 πόντων, 
στρώνουμε στη βάση του χαρτί ψησίματος και 
ρίχνουμε το μείγμα μας. Ψήνουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 180°C για περίπου 25 λεπτά ή μέχρι 
να πάρει χρώμα το κέικ μας (για να σιγουρευτούμε 

ότι ψήθηκε, βάζουμε στο κέντρο του κέικ ένα ξύλινο 
καλαμάκι, αν βγει καθαρό, το κέικ είναι έτοιμο). 
Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο και το αφήνουμε 
στην άκρη. Μετά από 5 λεπτά βγάζουμε το κέικ από το 
ταψί και το αφήνουμε σε μια σχάρα μέχρι να κρυώσει.

• Όσο περιμένουμε να κρυώσει το κέικ, ετοιμάζουμε 
τη σαντιγί. Σε ένα μπολ ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος 
και χτυπάμε με ηλεκτρικό μίξερ μέχρι να σφίξει. 
Προσθέτουμε τη ζάχαρη και το υγρό αμύγδαλο και 
ανακατεύουμε. Αφήνουμε τη σαντιγί στο ψυγείο μέχρι 
να κρυώσει το κέικ.

• Όταν το κέικ κρυώσει, το κόβουμε σε τέσσερις 
δίσκους και ετοιμάζουμε τη γέμιση. Κρατάμε 5 

μεγάλες φράουλες και, αφού ψιλοκόψουμε τις 
υπόλοιπες, τις ανακατεύουμε με τη μισή σαντιγί. 
Ανακατεύουμε και τη μαρμελάδα φράουλα με 3 
κ.σ. νερό. Παίρνουμε τον πρώτο δίσκο κέικ και 
απλώνουμε πάνω του πρώτα το 1/3 της μαρμελάδας 
και κατόπιν το 1/3 του μείγματος σαντιγί+φράουλα. 
Βάζουμε από πάνω τον δεύτερο δίσκο και κάνουμε 
την ίδια διαδικασία. Το ίδιο και με τον τρίτο δίσκο. 
Αφού βάλουμε και τον τελευταίο δίσκο, απλώνουμε 
σαντιγί σε όλη την επιφάνεια του κέικ, ενώ γύρω 
γύρω κολλάμε τις νιφάδες αμυγδάλου. Πάνω 
βάζουμε την υπόλοιπη σαντιγί και διακοσμούμε με τις 
φράουλες με τον τρόπο που μας αρέσει. Τοποθετούμε 
την τούρτα μας σε μια πιατέλα και την αφήνουμε στο 
ψυγείο μέχρι την ώρα του σερβιρίσματος.

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και μεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

μαγειρική στα 25 της, 
ενώ μέχρι τότε δεν 

είχε μαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε μέχρι σήμερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef».  

Instagram: abirwazzan,  
Facebook: AbirWazzan
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Για το παντεσπάνι:
•  225 γρ. βούτυρο σε 

θερμοκρασία δωματίου
•  225 γρ. κρυσταλλική 

ζάχαρη
•  1 κ.γλ. υγρό άρωμα 

αμυγδάλου
• 4 μεγάλα αυγά
•  225 γρ. αλεύρι που 

φουσκώνει μόνο του
• 1 κ.γλ. Baking Powder
• 1/4 κ.γλ. αλάτι
• 2 κ.σ. γάλα αμυγδάλου

Για τη γέμιση:
•  400 ml κρέμα γάλακτος 

35% λιπαρά
•  1 κ.γλ. υγρό άρωμα 

αμυγδάλου
• 3 κ.σ. ζάχαρη άχνη
• 400 γρ. φρέσκες φράουλες
• 3 κ.σ. μαρμελάδα φράουλα
•  2 φλιτζάνια 

καβουρδισμένες νιφάδες 
αμυγδάλου

Υλικά

Τούρτα με φράουλες  
& αμύγδαλα

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*



ΣΥΝΟΛΟ 
15 ΕΥΡΩ 

ΜΕ ΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

& ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 

210.3466996210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

++

2 ΣΑΚΙΑ 
ΦΟΥΡΝΙΣΤΑ
∆ΡΥΣ & ΟΞΙΑ

1 ΣΑΚΟΥΛΑ 
ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ 

ΦΟΥΡΝΙΣΤΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
* Όλα τα ξύλα αποξηραίνονται σε πιστοποιηµένους φούρνους για καλύτερη ενεργειακή απόδοση

 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ

1 σακί κάρβουνα 10kg

1 σακούλα προσάναµµα 
& 1 προσάναµµα κύβων

1 σακί κάρβουνα 10kg1 σακί κάρβουνα 10kg

1 σακούλα προσάναµµα 1 σακούλα προσάναµµα 
& 1 προσάναµµα κύβων& 1 προσάναµµα κύβων& 1 προσάναµµα κύβων& 1 προσάναµµα κύβων

12€

210.3466996

 ΜΕΓΑΛΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ

1 σακούλα προσάναµµα 1 σακούλα προσάναµµα 
& 1 προσάναµµα κύβων& 1 προσάναµµα κύβων& 1 προσάναµµα κύβων& 1 προσάναµµα κύβων

210.3466996
∆ΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
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