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 σελ. 9

MARFIN 
Δύο δίκες  
και μία αθώωση  
για τον εμπρησμό 

Aπ. Τζιτζικώστας 
Η απάντηση στα προβλήματα που έχει η χώρα δεν είναι οι εκλογές. 
Η κυβέρνηση, σε άμεση συνεργασία με τις περιφέρειες,  
να δημιουργήσουμε δίχτυ προστασίας για τους πολίτες  
και την οικονομία 

 σελ. 6-7

ΑΓΡΙΕΎΕΙ Η ΎΦΕΣΗ

Ιωάννης 
Παπαδόπουλος 

Τα σωματεία των 
μαχητικών αθλημάτων 

χρειάζονται άμεση 
στήριξη για να 

παραμείνουν ενεργά

ΎΓΕΙΑ 
Εξελίξεις 

και ελπίδες 
για θεραπεία  
και εμβόλιο 

σελ. 19
 σελ. 21

l  ΓΙΑΤΙ ΕΛΛΑΔΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ
l  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
l  ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΒΑΖΟΥΝ ΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

σελ. 3-5, 10-12

BOOKS 
Έξι βιβλία για τον Μάιο 

 σελ. 26-27
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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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

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; 

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...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03-05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μεγάλη 
δοκιμασία για την εθνική οικονομία
06-07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 
«Η απάντηση στα προβλήματα που έχει η 
χώρα δεν είναι οι εκλογές»
08 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο εκσυγχρονισμός δεν 
λύνει το πρόβλημα με τις συντάξεις
09 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Δύο δίκες και μία 
αθώωση για τον εμπρησμό της Marfin
10-12 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ  
Η κατάσταση της  Ένωσης
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κάτω από τους 40.000 οι 
πρόσφυγες στα νησιά
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ουρά στις τράπεζες για 
άτοκα δάνεια
16 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Τα μυστήρια της 
Δικαιοσύνης
19 // ΜΟΥΑΪ ΤΑΪ «Στηρίζω Μαχητικά»
20 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γιατί 
ο κ. Τσίπρας χρειάζεται πρόωρες εκλογές;

21 // ΥΓΕΙΑ Εξελίξεις και ελπίδες για 

θεραπεία και εμβόλιο

SPORTS
24 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από 

το Betarades.gr

FREE TIME
25 // CALENDAR Πολιτιστικά δρώμενα… 

από το σπίτι

26-27 // BOOKS Έξι βιβλία για τον Μάιο

28 // CELEBRITIES Στιγμιότυπα από τον 

κόσμο των διασήμων

29 // MARKET PLACE Τα χειροποίητα 

σανδάλια που πρέπει να αποκτήσεις

30 // BEAUTY Τέσσερις σπιτικές μάσκες

31 // COOK FILES Αγκινάρες γεμιστές 

στον φούρνο

*ΑΠΑΓΌΡΕΥΕΤΑΙ 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, ΝΔ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου.
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ανάλυση

Η 
εαρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την κατάσταση και την προο-
πτική της ελληνικής και της ευρωπαϊκής 
οικονομίας προκαλεί δικαιολογημένο 
προβληματισμό.
Οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αναφέρονται σε ένα μεγάλης κλίμακας 

συμμετρικό σοκ. Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 
είχαμε μία μικρότερης κλίμακας κρίση, η οποία ήταν ασύμμετρη. 
Χτυπούσε πολύ σκληρά οικονομίες με διαρθρωτικά προβλήματα, 
όπως της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, και πολύ λι-
γότερο οικονομίες με μεγαλύτερες δυνατότητες και αντοχές.
Το γεγονός ότι η κρίση αντιμετωπίζεται ως συμμετρική από τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις κυβερνήσεις είναι καλό για την Ελ-
λάδα, με την έννοια ότι δεν θεωρείται πρωταγωνίστρια της κρίσης, 
ούτε απομονώνεται σε μια υποομάδα προβληματικών χωρών. Σε 
μια συμμετρική κρίση επιβάλλονται, σε γενικές γραμμές, μέτρα και 
λύσεις που ισχύουν για όλους.

Συμμετρική απειλή
Αν και η κρίση είναι συμμετρική, τα αποτελέσματα στην αντιμετώ-
πισή της διαφοροποιούνται ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε οικο-
νομίας και τις πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων.
Τα στοιχεία που δείχνουν ότι η κρίση που χτυπάει την Ευρωζώνη 
και την Ε.Ε. στο σύνολό της είναι συμμετρική συνοψίζονται 
ως εξής:
Πρώτον, με βάση την πρόγνωση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής θα έχουμε πτώση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη 
κατά 7,75% το 2020, ενώ η πτώση στο σύνολο 
της Ε.Ε. εκτιμάται στο 7,5%. Το 2021 θα περά-
σουμε από τη μεγάλη πτώση στη δυναμική α-
νάκαμψη, με ποσοστά ανάκαμψης που θα ξε-
περνούν το 6%.
Δεύτερον, η οικονομική πρόγνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής την άνοιξη του 
2020 για το σύνολο της Ε.Ε. είναι 9 μο-
νάδες του ΑΕΠ κάτω σε σχέση με την 
πρόγνωση που έκανε το φθινόπωρο του 
2019. Αυτό δείχνει ότι η δραματική επι-
δείνωση αφορά όλους και πως σε συν-
θήκες τόσο μεγάλων και δυναμικών αλ-
λαγών οι εκτιμήσεις αλλάζουν προς το 
καλύτερο ή το χειρότερο με μεγάλη τα-
χύτητα.
Τρίτον, ανεξάρτητα από το πώς ακριβώς 
θα εξελιχθεί η νέα κρίση, είναι φανερό ότι 
θα αφήσει τα σημάδια της. Ακόμη και μετά 
την ανάκαμψη που προβλέπεται για το 2021 
το ΑΕΠ των «27» θα είναι στα τέλη του 2021 3 
μονάδες κάτω από την πρόγνωση του περασμέ-
νου φθινοπώρου.
Τέταρτον και ίσως σημαντικότερο, εξαιτίας της φύσης 
της σημερινής κρίσης, όπου η οικονομική διάσταση εξαρ-
τάται άμεσα από την απειλή της πανδημίας για τη δημόσια 
υγεία, οι προγνώσεις είναι λιγότερο ασφαλείς απ’ ό,τι συνήθως. 
Αν εκδηλωθεί δεύτερο κύμα κορονοϊού –κάτι το οποίο οι περισσό-
τεροι επιστήμονες προεξοφλούν για τον Νοέμβριο–, το ΑΕΠ των 
«27» μπορεί να χάσει 3 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες.

Ρεκόρ στην ύφεση
Σύμφωνα με την ανάλυση που κάνουν οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των «27» θα έχουν το 
2020 η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Κροατία.
Η Ελλάδα θα περάσει από ανάπτυξη 1,9% το 2019 σε πτώση του 
ΑΕΠ κατά 9,7% το 2020 και σε δυναμική ανάπτυξη με αύξηση του 
ΑΕΠ κατά 7,9% το 2021. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, στα τέλη του 2021 θα είμαστε από άποψη 
ΑΕΠ εκεί που ήμασταν στα τέλη του 2018. Θα έχουμε χάσει λόγω 
κορονοϊού μία τριετία ύστερα από μία δεκαετία οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης.

ΜΕΓΆΛΗ 
ΔΟΚΙΜΆΣΙΆ  

ΓΙΆ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΆ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι εκτιμήσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σήμα κινδύνου για 
Ελλάδα, Ευρωζώνη. 

Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Κροατία 
πιο ευάλωτες στην κρίση λόγω μεγάλης 
εξάρτησης από τον τουρισμό. 

Για την Ισπανία προβλέπεται πτώση του ΑΕΠ κατά 9,4% το 2020, 
για την Ιταλία 9,3% και για την Κροατία 9,1%. Τα αρνητικά ρεκόρ σε 
ό,τι αφορά την ύφεση των τεσσάρων αυτών χωρών οφείλονται κατά 
κύριο λόγο στη μεγάλη εξάρτησή τους από τον τουρισμό, ο οποίος 
πλήττεται ιδιαίτερα σκληρά από την πανδημία.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Έχει σημασία να δούμε πώς αξιολογούν οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κρίσης στην Ελλάδα.
Έχουν συνολική εικόνα των εξελίξεων στην Ε.Ε., τέλεια γνώση της 
ελληνικής οικονομίας, εφόσον την εποπτεύουν εδώ και χρόνια, και 
διάθεση να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ε-
πιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας από τους θεσμούς από 
τους οποίους εξαρτιόμαστε για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσμα-
τική και με μικρότερο κοινωνικό κόστος αντιμετώπιση της κρίσης.
Το πρώτο που επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η μεγάλη 
εξάρτησή μας από τον τουρισμό. Τονίζει μεταξύ των άλλων: «Ενώ 
οι κύριες συνέπειες του “κλειδώματος” της οικονομίας αναμένε-
ται να συγκεντρωθούν στο β΄ τρίμηνο αυτής της χρονιάς, ο μεγάλος 
τουριστικός τομέας της Ελλάδας θα επηρεαστεί πιθανότατα και το 
γ΄ τρίμηνο, εφόσον οι περιορισμοί στα ταξίδια αναμένεται να παρα-
μείνουν και η ξένη ζήτηση για διεθνή ταξίδια μπορεί να παραμεί-
νει περιορισμένη. Επειδή το 70% των τουριστικών εισπράξεων συ-
γκεντρώνεται στους βασικούς μήνες του καλοκαιριού, τα εμπόδια 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα επηρεάσουν σε πολύ με-
γάλο βαθμό τις συνολικές εξαγωγές υπηρεσιών το 2020».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει δυσκολίες στους πιο εξωστρε-
φείς τομείς της ελληνικής οικονομίας: «Εξαιτίας του παγκόσμιου 
χαρακτήρα της κρίσης προβλέπεται ότι οι εξαγωγές θα υποστούν 
μεγάλες μειώσεις το 2020. Οι βασικές εξαγωγικές αγορές της Ελ-

λάδας βρίσκονται σε χώρες που αναμένεται να πληγούν περισ-
σότερο, γεγονός που θα οδηγήσει σε πτώση της ζήτησης για 

ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι δυσκολίες μεγεθύ-
νονται εξαιτίας του σημαντικού ποσοστού του τουρι-

σμού και της ναυτιλίας στις εξαγωγές».
Στην αντίληψη των ειδικών της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής τα πράγματα θα μπορούσαν να πάνε χει-
ρότερα. Όπως επισημαίνουν: «Η μεγάλη έκ-

θεση της Ελλάδας σε ταξιδιωτικούς περιορι-
σμούς είναι μια πηγή ρίσκου για παραπέρα 
επιδείνωση. Εξαιτίας της μεγάλης συγκέ-
ντρωσης του τουρισμού κατά τους καλο-
καιρινούς μήνες, ακόμα και μια μικρή πα-
ράταση των περιορισμών πέρα από τις υ-
ποθέσεις του βασικού σεναρίου μπορεί να 
ενισχύσει την πτωτική τάση. Επιπλέον, η 
επίπτωση της κρίσης στον μεγάλο τομέα 
των υπηρεσιών και στις πολύ μικρές επι-
χειρήσεις, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, 

μπορεί να αποδειχθεί μεγαλύτερη απ’ ό,τι 
αναμένεται και να καθυστερήσει την ανά-

καμψη».
Από την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

προκύπτει ότι σε συνθήκες κορονοϊού ο του-
ρισμός, ο οποίος κράτησε την εθνική οικονομία 

όρθια τα τελευταία χρόνια, μετατρέπεται για ένα α-
προσδιόριστο διάστημα σε οικονομική και κοινωνική 

παγίδα, τραβώντας το ΑΕΠ προς τα κάτω και αυξάνοντας 
θεαματικά την ανεργία.

Ανεργία, έλλειμμα και δημόσιο χρέος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει σημαντική αύξηση της ανεργίας 
και υπογραμμίζει: «Ενώ τα μέτρα που εφαρμόζονται από την κυβέρ-
νηση για την προστασία της αγοράς εργασίας αναμένεται να συμβά-
λουν στην αποτροπή μαζικών απολύσεων και χρεοκοπιών, μπορεί 
να χαθούν 160.000 θέσεις εργασίας εξαιτίας της κρίσης και να αυξη-
θεί η ανεργία στο 20% το 2020. Η μερική ανάκαμψη του 2021 ανα-
μένεται να έχει θετική επίδραση στην αγορά εργασίας και να ρίξει 
το ποσοστό ανεργίας ξανά στο 16,5%. Η καθοδική πίεση από τους μι-
σθούς, τις τιμές της ενέργειας και τη βιομηχανική παραγωγή αναμέ-
νεται να οδηγήσει σε υποχώρηση των τιμών καταναλωτή κατά 0,6% 
το 2020 και σε περιορισμένη αύξηση το 2021».
Ενδιαφέρουσες είναι οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
για την πορεία των δημόσιων οικονομικών. Εκτιμά το κόστος των 
δημοσιονομικών μέτρων που είχαν ανακοινωθεί όταν ολοκληρώ-
θηκε η έκθεση σε 6,9% του ΑΕΠ. Το «πακέτο» περιλαμβάνει δα-
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Το σοκ είναι συμμετρικό, που 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
περιθωριοποίησης της Ελλάδας, όπως 
στην προηγούμενη κρίση.

πάνες για τη στήριξη της απασχόλησης και την κάλυψη των 
ανέργων, προσωρινές απαλλαγές από την υποχρέωση κατα-
βολής ασφαλιστικών εισφορών για κατηγορίες εργαζομέ-
νων που πλήττονται από την κρίση, τη λεγόμενη επιστρεπτέα 
προκαταβολή προς τις επιχειρήσεις, αύξηση των δαπανών για 
την υγεία και άλλες δαπάνες.
Με βάση τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μέτρα ύψους 1,9% του ΑΕΠ που 
στόχο έχουν να βελτιώσουν τη ρευστότητα επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τομέα. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η δημοσι-
ονομική προοπτική περιπλέκεται εξαιτίας της αναμενόμενης 
απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για ενδεχόμενη 
αναδρομική καταβολή συντάξεων, της απόφασης που εκκρε-
μεί για καταβολή από το Δημόσιο αποζημιώσεων εκατοντά-
δων εκατομμυρίων ευρώ στην ξενοδοχειακή επιχείρηση που 
εκμεταλλεύεται το Λαγονήσι και του πιθανού κόστους ανα-
διάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Επιπλέον, δεν 
είναι ακόμη γνωστό το τελικό κόστος των δημοσιονομικών 
μέτρων που θα πάρει η κυβέρνηση.
Οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμούν ότι το δη-
μοσιονομικό έλλειμμα θα εκτιναχθεί στο 6,25% του ΑΕΠ το 
2020 και θα υποχωρήσει προς το 2% του ΑΕΠ το 2021, αν δεν 
υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική που εφαρμόζε-
ται. Υπολογίζουν επίσης ότι το χρέος του Δημοσίου θα αυξη-
θεί από 176,6% του ΑΕΠ το 2019 σε 196,4% του ΑΕΠ το 2020, 
για να υποχωρήσει κάπως στο 182,6% του ΑΕΠ το 2021.
Η ιδιωτική κατανάλωση θα πέσει κατά 9% το 2020 και θα αυ-
ξηθεί κατά 7,5% το 2021.
Οι καταναλωτικές δαπάνες του Δημοσίου θα ακολουθήσουν 
αντίστροφη πορεία, εφόσον αναμένεται να αυξηθούν κατά 
4,9% το 2020 και να υποχωρήσουν κατά 2,4% το 2021.
Το 2020 οι επενδύσεις θα υποχωρήσουν κατά 30%, οι εξαγω-
γές κατά 21,4%, οι εισαγωγές κατά 18% και το κατά κεφαλήν 
εισόδημα των εργαζομένων κατά 3,6%.

Νέα βάρη και δυσκολίες
Οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδηγούν σε ενδι-
αφέροντα συμπεράσματα για τη βραχυπρόθεσμη προοπτική 
της ελληνικής οικονομίας.
Η ανεργία αναμένεται να ανέβει στο 20% και ίσως ακόμη ψη-
λότερα. Αν, όπως όλα δείχνουν, δεν υπάρξει έγκαιρος ευρω-
παϊκός συντονισμός και ευρωπαϊκό πιστοποιητικό υγείας για 
τις αεροπορικές συγκοινωνίες και τον τουρισμό, το πλήγμα 
στην απασχόληση θα είναι μεγαλύτερο. Με τις παρεμβάσεις 
της η κυβέρνηση απέτρεψε μαζικές απολύσεις τον Μάρτιο και 
τον Απρίλιο. Από την άλλη πλευρά, η αναβολή της έναρξης 
της τουριστικής περιόδου εμπόδισε τη δημιουργία 200.000 
θέσεων εποχικής απασχόλησης κατά το πρώτο δίμηνο προε-
τοιμασίας του τουριστικού καλοκαιριού.
Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το υψηλό κό-
στος της επιδότησης της εργασίας από την κυβέρνηση προ-
κειμένου να μην υπάρξουν μαζικές απολύσεις. Οι δημοσιο-
νομικές δυνατότητες της κυβέρνησης δεν είναι ιδιαίτερα με-
γάλες, ενώ παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων, ιδιαίτερα για ενισχύσεις που είναι 
ενταγμένες στα προγράμματα ΕΣΠΑ, που θα μπορούσαν να 
προσφέρουν δημοσιονομική ανάσα.
Κατά την άποψή μου, η εκτίμηση της Επιτροπής για πτώση 
του ΑΕΠ κατά 9,7% μοιάζει κάπως αυστηρή, ενώ, αντίθετα, η 
πρόγνωση για ανεργία 20% μπορεί να αποδειχθεί… υπερβο-
λικά αισιόδοξη. Το ίδιο ισχύει με την εξέλιξη του χρέους του 
Δημοσίου, το οποίο είναι πιθανό να ξεπεράσει το ψυχολογικό 
φράγμα του 200% του ΑΕΠ.
Η ελληνική οικονομία δεν θα αντιμετωπίσει δημοσιονομική 
αποσταθεροποίηση, όπως το 2008-2009, ενώ το ισοζύγιο τρε-
χουσών συναλλαγών θα έχει περίπου μηδενικό έλλειμμα. Θα 
βγει όμως από την κρίση του κορονοϊού περισσότερο υπερ-
χρεωμένη, γεγονός που θα την κάνει πιο ευάλωτη στις αγο-
ρές και πιο εξαρτημένη από τους Ευρωπαίους εταίρους και 
πιστωτές.

Τέλος, θέλουμε δεν θέλουμε, μπαίνουμε σε περίοδο μεγαλύ-
τερης εξάρτησης από τις δημόσιες δαπάνες, εφόσον υποχω-
ρούν η ιδιωτική κατανάλωση, οι ιδιωτικές επενδύσεις και γε-
νικότερα οι δυνατότητες του ιδιωτικού τομέα.

Η διάρκεια της κρίσης
Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και διεθνών ορ-
γανισμών και οίκων αξιολόγησης, εμφανίζει την οικονομία σε 
μεγάλη πτώση το 2020, αλλά με δυνατότητες γρήγορης ανά-
καμψης το 2021.
Οι συζητήσεις που έχω με εκπροσώπους διαφόρων κλάδων 
της οικονομίας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η νέα κρίση 
μπορεί να αναδείξει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνι-
κής οικονομίας και να καθυστερήσει την ανάκαμψη. Για παρά-
δειγμα, αυτοί που εκπροσωπούν τον κλάδο των ξενοδοχείων 
θεωρούν ότι πρέπει να φτάσουμε στο 2022 για να καλύψουν 
το χαμένο έδαφος του 2020, σε αεροπορικές συγκοινωνίες η 
πλήρης εξομάλυνση είναι υπόθεση τουλάχιστον τριών ετών, 
στην κρουαζιέρα οι περισσότεροι αναφέρονται σε πενταετία, 
ενώ το σοκ που θα υποστούν οι τράπεζες εξαιτίας της νέας με-
γάλης αύξησης των κόκκινων δανείων και της εξαφάνισης της 
κερδοφορίας τους εξαιτίας μεγαλύτερων προβλέψεων στους 
ισολογισμούς τους θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την πορεία 
τους τα επόμενα χρόνια. Η αναγκαστική αύξηση των προβλέ-
ψεων στους ισολογισμούς τους για τα δάνεια που δεν εξυπη-
ρετούνται εξαφανίζει, μεταξύ των άλλων, την κερδοφορία τους 
και τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρει ο λεγόμενος ανα-
βαλλόμενος φόρος σε ό,τι αφορά τα ίδια κεφάλαιά τους.
Την άποψη για δομική κρίση που μπορεί να έχει μεγαλύτερη 
διάρκεια ενισχύει η ανάλυση που κάνει το Ίδρυμα Οικονο-
μικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Κατά το ΙΟΒΕ, η 
κρίση έχει εκτός από συγκυριακά και δομικά χαρακτηριστικά. 

Γι’ αυτό ορισμένες από τις επιπτώσεις της θα πάνε σε βάθος 
χρόνου σε διάφορους τομείς της οικονομίας.
Αυτή η αίσθηση ότι θα δοκιμαστούμε σε βάθος χρόνου περ-
νάει πολύ γρήγορα στους καταναλωτές, επηρεάζοντας τη συ-
μπεριφορά τους. Τον Φεβρουάριο ο δείκτης καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης στην Ελλάδα ήταν στο υψηλότερο σημείο της 
εικοσαετίας και χρειάστηκαν μόνο δύο μήνες κρίσης κορονο-
ϊού για να πέσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Με βάση την 
έρευνα του ΙΟΒΕ, 63% των νοικοκυριών αναμένουν επιδεί-
νωση της οικονομικής τους κατάστασης το επόμενο δωδεκά-
μηνο, 77% των πολιτών προβλέπουν επιδείνωση της οικονομι-
κής κατάστασης της χώρας το προσεχές δωδεκάμηνο και 84% 
προβλέπουν σημαντική αύξηση της ανεργίας.
Η συγκυρία συνδυάζεται με τα διαρθρωτικά προβλήματα της 
ελληνικής οικονομίας για να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα αρ-
νητική προοπτική στην αντίληψη της ευρύτερης κοινής γνώ-
μης.
Θεωρώ ότι η ελληνική οικονομία κινδυνεύει και από μια ευρύ-
τερη αλλαγή στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας που πιθα-
νότατα θα επιταχυνθεί εξαιτίας της κρίσης του κορονοϊού. Σε 
μια ενδιαφέρουσα ανάλυση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο 
της «Le Figaro» τη Δευτέρα 4 Μαΐου αναφέρονται τα εξής σε 
σχέση με αυτά που συμβαίνουν στη Νότια Ευρώπη: «Αν η Ευ-
ρώπη συνεχίσει την πορεία της χωρίς να αναθεωρήσει το οι-
κονομικό μοντέλο μεταφοράς της βιομηχανίας της στην Ασία, 
ασύμμετρων εμπορικών ανοιγμάτων και χρηματοδότησης της 
κατανάλωσής της με πιστώσεις που προέρχονται από την κι-
νεζική αποταμίευση, ο Ευρωπαίος του 2030, ιδιαίτερα αυτός 
του Νότου, θα εργάζεται με χαμηλό κόστος για έναν κινεζικό 
όμιλο, θα παρακολουθείται από κινεζική τεχνολογία και αμε-
ρικανικά συστήματα, θα καταναλώνει ακόμη περισσότερη α-
μερικανική υποκουλτούρα, θα πρέπει να πληρώσει για να έχει 
πρόσβαση στην περίθαλψη […]».
Στη βάση αυτής της ανάλυσης, η κρίση του κορονοϊού είναι 
για το σύνολο της Ε.Ε. και ιδιαίτερα του λεγόμενου Νότου, 
συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, ό,τι ήταν η προηγούμενη 
κρίση για την Ελλάδα, με βασική συνέπεια την υποβάθμιση 
της διεθνούς οικονομικής της θέσης.

Οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης
Παρά την αυστηρότητα στην αξιολόγηση της κατάστασης και 
της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας που δείχνουν η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΟΒΕ, το οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης έχει μια πιο αισιόδοξη προσέγγιση.
Το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2020-2021 που υπέβαλε το υ-
πουργείο Οικονομικών στις Βρυξέλλες στηρίζεται σε δύο σε-



www.freesunday.gr 0510.05.2020

ανάλυση

νάρια: το βασικό σενάριο, που προβλέπει μείωση του ΑΕΠ 
κατά 4,7% το 2020, και το λεγόμενο «δυσμενές» σενάριο, που 
προβλέπει μείωση του ΑΕΠ κατά 7,9% το 2020.
Το δυσμενές σενάριο της κυβέρνησης είναι πολύ καλύτερο 
από τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ακόμη κα-
λύτερο σε σχέση με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ και 
των περισσότερων διεθνών τραπεζών και οίκων αξιολόγησης.
Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης να προ-
σπαθεί για το καλύτερο και να επιδιώκει να αποτρέψει την 
ψυχολογική κατάρρευση που μπορεί να φέρει η υιοθέτηση ε-
ξαιρετικά αρνητικών σεναρίων. Όλοι αναγνωρίζουμε τον ρόλο 
της ψυχολογίας στην οικονομία, γι’ αυτό καλά κάνει το οικο-
νομικό επιτελείο και προσπαθεί να περάσει το μήνυμα ότι η 
πτώση του 2020 θα είναι ελεγχόμενη.
Προκαλεί, πάντως, εντύπωση το γεγονός ότι η κυβέρνηση αρ-
νείται να δεχτεί την ορθότητα των εκτιμήσεων της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, σε αντίθεση με τον κυβερνητικό συνασπι-
σμό Σοσιαλιστών και Podemos στην Ισπανία, που κάνει την 
ίδια περίπου ανάλυση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
πτώση της οικονομίας το 2020. Πτώση του ΑΕΠ για την Ι-
σπανία κατά 9,4% προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πτώση 
κατά 9,2% προβλέπει η κυβέρνηση της Ισπανίας.
Η περιορισμένη απαισιοδοξία της ελληνικής κυβέρνησης, σε 
σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΟΒΕ, στηρίζεται 
κατά κύριο λόγο στην εκτίμηση ότι θα επιτευχθεί κάπως πιο 
γρήγορα η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και πως 
θα υπάρξει μεγαλύτερη υποστήριξη σε ό,τι αφορά τη ρευστό-
τητα και τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων.
Η στήριξη των επιχειρήσεων είναι βέβαια υπόθεση της ελ-
ληνικής κυβέρνησης με βάση τις δημοσιονομικές μας δυνα-
τότητες και το υπό δημιουργία ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η επα-
νεκκίνηση, όμως, της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται κι από 
άλλους παράγοντες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση 
θέλει να ανοίξουν τα ξενοδοχεία δωδεκάμηνης λειτουργίας 
την 1η Ιουνίου, ενώ με βάση όσα ισχύουν στην Ε.Ε. αποκλεί-
εται να έρθουν αεροπορικώς Ευρωπαίοι τουρίστες στην Ελ-
λάδα πριν από την 1η Ιουλίου.
Υπάρχουν κι άλλοι αστάθμητοι παράγοντες που δεν επιτρέ-
πουν ακριβή εκτίμηση της προοπτικής της ελληνικής οικονο-
μίας. Δεν γνωρίζουμε την πορεία των δημοσίων εσόδων, από 
την οποία εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, η δυνατότητα της κυ-
βέρνησης να στηρίζει με συγκεκριμένα μέτρα τις επιχειρή-
σεις, τους εργαζόμενους και την οικονομία.
Τον Απρίλιο είχαμε πτώση των φορολογικών εσόδων κατά 
35% σε σχέση με τον προγραμματισμό, η οποία είναι ιδιαί-
τερα σοβαρή αλλά όχι καταδικαστική. Η πτώση των φορολο-
γικών εσόδων συγκρατήθηκε με τη βοήθεια ορισμένων κι-
νήτρων που έδωσε η κυβέρνηση και τη μεγαλύτερη χρήση 
ηλεκτρονικών συναλλαγών, εφόσον οι κάρτες θεωρούνται α-
σφαλέστερες σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό από τα νομίσματα 
και τα χαρτονομίσματα.
Πολλά επίσης θα εξαρτηθούν από τη συνολική επίδοση της 
Ευρωζώνης και τις τελικές αποφάσεις για τη στήριξη των οι-
κονομιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πολιτική διαμάχη
Οι διαφορές στις εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οι-
κονομίας τροφοδότησαν την αντιπαράθεση κυβέρνησης-ΣΥ-

ΡΙΖΑ και κυβέρνησης με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης.
Μετά την επιτυχημένη διαχείριση της κρίσης του Έβρου και 
της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε ο κορονοϊός από τον 
Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, έχουν πιεστεί σημαντικά τα 
δημοσκοπικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγεσία του προσπα-
θεί να καλύψει το χαμένο πολιτικό έδαφος αξιοποιώντας την 
επισημοποίηση των αρνητικών εκτιμήσεων για την κατάσταση 
και την προοπτική της ελληνικής οικονομίας.
Καταφεύγει όμως σε υπερβολές, που, απ’ ό,τι φαίνεται, θα μει-
ώσουν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά της. Αναφέ-
ρεται συνεχώς σε ρεκόρ ύφεσης στην Ελλάδα, ενώ η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή κάνει την ίδια αξιολόγηση για την Ιταλία και την 
Ισπανία, που έχουν κι αυτές μεγάλη εξάρτηση από τον τουρι-
σμό. Ο κ. Τσίπρας μάλιστα θεωρεί, με βάση τον δημόσιο λόγο 
του, ότι η ύφεση έχει υπογραφή Μητσοτάκη, επειδή υποτίθε-
ται ότι ο τελευταίος δεν αντιδρά στη δύσκολη κατάσταση που 
αντιμετωπίζουμε και δεν παίρνει τα αναγκαία μέτρα.
Από την πλευρά του, το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνη-
σης εμφανίζεται πιο αισιόδοξο και από το οικονομικό επιτε-
λείο. Δημιουργεί άθελά του μεγάλη απόσταση μεταξύ της θεω-
ρίας που αναπτύσσει με τον δημόσιο λόγο του και της σκληρής 
οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας που αντιμετω-
πίζουν οι πολίτες. Πρόκειται για σοβαρό επικοινωνιακό και 

πολιτικό λάθος, το οποίο, αν συνεχιστεί, θα περιορίσει την α-
ξιοπιστία της κυβέρνησης και θα σταθεί εμπόδιο στην ανα-
γκαία συσπείρωση μπροστά στον κίνδυνο της ανεξέλεγκτης 
κλιμάκωσης της οικονομικής κρίσης.

Ο κίνδυνος του ντόμινο
Η προσπάθεια να προσδιοριστεί με ακρίβεια η πτώση του 
ΑΕΠ το 2020 εμποδίζεται από τη μεγάλη ρευστότητα που επι-
κρατεί. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι έχουμε μπροστά μας 
ένα μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό σοκ.
Εξαιτίας της πανδημίας θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχι-
στον μέχρι το 2032 για να δούμε αν θα μπορέσουμε να επι-
στρέψουμε με θυσίες και σκληρή δουλειά στο επίπεδο του… 
2008.
Η πορεία σε τόσο ακραίες συνθήκες δεν μπορεί να προβλε-
φθεί. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος του ντόμινο, με την έννοια ότι 
θα ξεπεραστούν κάποια όρια οικονομικής ή κοινωνικής αντο-
χής, με αποτέλεσμα να προκληθεί αλυσιδωτή αντίδραση που 
θα είναι δύσκολο να ελεγχθεί.
Μπαίνουμε στη νέα κρίση χωρίς να έχει λυθεί το πρόβλημα 
του υπέρογκου ιδιωτικού χρέους που δημιούργησε η προη-
γούμενη και χωρίς να έχουμε ένα ισχυρό και αξιόπιστο τραπε-
ζικό σύστημα, εφόσον υποφέρει ακόμη από τις συνέπειες του 
«πειράματος» του 2015.
Αν τελικά υπάρξει πτώση του ΑΕΠ κατά 10 μονάδες χωρίς να 
είναι η ανάκαμψη του 2021 όσο δυναμική θα θέλαμε, θα α-
νοίξει ένας νέος γύρος λιτότητας και κοινωνικών αντιδράσεων 
χωρίς να χρειαστεί οποιοδήποτε μνημόνιο. Απλούστατα, δεν 
θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε το σημερινό επίπεδο 
συντάξεων και μισθών των δημοσίων υπαλλήλων με ανερ-
γία της τάξης του 20% και τις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα να 
έχουν πέσει ακόμη πιο χαμηλά.
Επομένως, δεν πρέπει να μας απασχολούν τόσο οι πιθανές αυ-
ξομειώσεις του ΑΕΠ, αλλά η ποιότητα της διαχείρισης της κρί-
σης και η αποφυγή ενός ντόμινο αρνητικών οικονομικών και 
κοινωνικών εξελίξεων.

Σοβαρός κίνδυνος υποβάθμισης 
Ελλάδας, ευρωπαϊκού Νότου στον διεθνή 
καταμερισμό της εργασίας.

Το ΙΟΒΕ υπογραμμίζει ότι η κρίση έχει 
εκτός από συγκυριακά και διαρθρωτικά 
χαρακτηριστικά.
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Δεν υπάρχει κανένα δίλημμα μεταξύ υγεί-
ας και συνταγματικά κατοχυρωμένων 
δικαιωμάτων της δημοκρατίας μας. Η δη-
μοκρατία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 
ούτε κινδυνεύει ούτε θα κινδυνεύσει από 
την υγειονομική κρίση. Είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι της ευρωπαϊκής κουλτούρας και 
της ταυτότητας μας.

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

«Ή απάντηση στα προβλήματα 
που έχει η χώρα  

δεν είναι οι εκλογές»

Τ
ην πεποίθησή του ότι αμέσως μετά την πανδημία 
οι πολίτες θα χρειαστούν ένα «δίχτυ προστασίας» 
εκφράζει ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 
Περιφερειών, πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος καλεί 
την κυβέρνηση να προωθήσει το «δίχτυ» σε συ-

νεργασία με τις περιφέρειες, για τις οποίες προβλέπει ότι στη νέα 
εποχή θα έχουν αναβαθμισμένο ρόλο.
Η απάντηση στα προβλήματα της χώρας είναι η σταθερότητα, η α-

κάνει ό,τι χρειαστεί ώστε να δουλέψει με ασφάλεια η τουριστική 
βιομηχανία και τονίζει ότι «δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις 
στο υγειονομικό σκέλος».
Αναφορικά με τη συνολική δουλειά της περιφέρειας, ο περιφερει-
άρχης κάνει μια αναλυτική παρουσίαση των δράσεων που αναπτύ-
χθηκαν από τις 26 Φεβρουαρίου, που βρέθηκε το πρώτο κρούσμα, 
και μετά και σημειώνει ότι «η πανδημία όχι μόνο δεν σταμάτησε τη 
δουλειά μας αλλά μας έκανε ακόμα πιο δυνατούς, πιο δημιουργι-
κούς και πιο παρεμβατικούς».

Ποια ήταν τα σημαντικότερα προβλήματα για τη λειτουργία της περι-
φέρειας τα οποία ανέδειξε η καραντίνα και πώς αντιμετωπίστηκαν;
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κληθήκαμε πρώτοι να α-
ντιμετωπίσουμε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς, όπως 
κι εσείς θα θυμάστε, το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα ήταν στη Θεσ-
σαλονίκη, στις 26 Φεβρουαρίου. Κινητοποιήσαμε όλες τις δομές της 
περιφέρειας και σε άμεση συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και 
τους ειδικούς πήραμε όλα τα μέτρα που προβλέπονταν από τα πρω-
τόκολλα, ώστε να «στεγανοποιήσουμε» την περιφέρεια και να μην 
υπάρξει εξάπλωση της νόσου. Η ετοιμότητα που δείξαμε δεν ήταν 
καθόλου αυτονόητη, καθώς επρόκειτο για μια νέα απειλή, που τον 
Φεβρουάριο ήταν ακόμα πιο άγνωστη απ’ ό,τι σήμερα.
Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα προσαρμόσαμε τη δουλειά 
μας στα νέα δεδομένα με συνεχείς τηλεδιασκέψεις, εφαρμογή της 
τηλεργασίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες. 
Θα έλεγα πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το δίμηνο αυτό 
μετατράπηκε σε e-περιφέρεια. Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποστήριξε σταθερά και στην 
πράξη τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους γιατρούς, τους 
νοσηλευτές, τους διασώστες του ΕΚΑΒ, τους άντρες και τις γυναί-
κες της Αστυνομίας, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής, ενι-
σχύοντάς τους με όλα τα είδη ατομικής προστασίας, όπως ειδικές 
στολές, μάσκες, γάντια και αντισηπτικά. Ενισχύσαμε επίσης τα κέ-
ντρα υγείας και τα νοσοκομεία με 24 νέες κλίνες εντατικής θερα-
πείας και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Και βέβαια συνεχίζουμε να 
είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας με υπηρεσίες τηλεϊατρικής, 
τηλεφωνικής κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης και δια-
νομή πόρτα πόρτα τροφίμων και έτοιμων γευμάτων καθημερινά 
σε 17.000 συμπολίτες μας στην Κεντρική Μακεδονία.
Μαζί με όλους τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής και φυσικά 
τους συμπολίτες μας, που έδειξαν μεγάλη προσήλωση στον κοινό 
στόχο, φτιάξαμε μια ανθρώπινη αλυσίδα ανάσχεσης του ιού. Άρα η 
πανδημία όχι μόνο δεν σταμάτησε τη δουλειά μας αλλά μας έκανε 
ακόμα πιο δυνατούς, πιο δημιουργικούς και πιο παρεμβατικούς. 
Κι αυτό είναι κάτι που θα αξιοποιήσουμε και στην επόμενη φάση.

Έχετε σχηματίσει εικόνα για τα προβλήματα της επιστροφής της 
«κανονικότητας»;
Τα προβλήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ως χώρα, 
αλλά και σε όλη την Ευρώπη, θα είναι πολλά και σύνθετα και θα 

ποτελεσματικότητα και η συνεργασία, λέει ο κ. Τζιτζικώστας, ο ο-
ποίος εμφανίζεται αισιόδοξος ότι η χώρα θα βιώσει το 2021 «μια 
ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, που θα φτάσει σε κάθε πολίτη, σε 
κάθε γωνιά της χώρας».
Με την αφορμή της συζήτησης για το κλείσιμο της παραλίας στη 
Θεσσαλονίκη, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας απαντά σε 
όσους ανησυχούν για το ενδεχόμενο η δημοκρατία στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη να κινδυνεύσει από την υγειονομική κρίση ότι 
δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δίλημμα.
Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, ο κ. Τζιτζικώστας διαβεβαιώνει ότι θα 

Άπόστολος 
Τζιτζικώστας, 
περιφερειάρχης 

Κεντρικής 
Μακεδονίας



Μαζί με όλους τους ανθρώπους της πρώτης 
γραμμής και φυσικά τους συμπολίτες μας, που 
έδειξαν μεγάλη προσήλωση στον κοινό στόχο, 
φτιάξαμε μια ανθρώπινη αλυσίδα ανάσχεσης 
του ιού. Άρα η πανδημία όχι μόνο δεν σταμάτησε 
τη δουλειά μας αλλά μας έκανε ακόμα πιο δυνα-
τούς, πιο δημιουργικούς και πιο παρεμβατικούς. 

πρέπει να είμαστε ενωμένοι και σε πλήρη συνεργασία. Στην Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε ήδη κινηθεί και δεν πε-
ριμένουμε να δούμε τον αντίκτυπο της πανδημίας για να πάρουμε 
τα πρώτα μέτρα. Πραγματοποιώντας δεκάδες τηλεδιασκέψεις με 
όλους τους φορείς, τα επιμελητήρια, τον επιχειρηματικό κόσμο, έ-
χουμε καταρτίσει έναν οδικό χάρτη για την επόμενη μέρα, ενώ πή-
ραμε ήδη και τα πρώτα μέτρα μείωσης της γραφειοκρατίας και ε-
πιτάχυνσης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τη στήριξη των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, ετοιμάζουμε και δέσμη 
δράσεων εξωστρέφειας και προβολής για τον τουρισμό, που είναι 
βέβαιο πως θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Τα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα αποτελούν για εμάς –και το έχουμε αποδείξει ως πρώτη 
περιφέρεια στην Ελλάδα στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ– έναν πολύ 
σημαντικό πυλώνα στήριξης για την επόμενη μέρα.
Κανείς ακόμα δεν μπορεί να ξέρει με βεβαιότητα το βάθος της ύ-
φεσης και τον πραγματικό της αντίκτυπο. Είμαστε μόνο στην αρχή, 
αλλά είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε κανέναν μόνο του 
ούτε σε αυτή την κρίση.

Η περιφέρεια στηρίζεται πολύ στον τουρισμό από τις γειτονικές 
χώρες. Θα επιδιώξετε να συμπεριληφθεί γενική ρύθμιση σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο για τις οδικές μεταφορές ή θα προσπαθήσετε να 
το επιλύσετε σε διμερές επίπεδο;
Ήμουν ο πρώτος που πριν από δύο εβδομάδες έθεσε δημοσίως το 
θέμα του οδικού τουρισμού, που για εμάς εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, 
σε όλη τη Μακεδονία, είναι κομβικός. Αυτή τη στιγμή όλα είναι στο 
τραπέζι και αναζητούμε λύσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και διμερώς. 
Θέλουμε καλό και ποιοτικό τουρισμό που θα έρθει οδικώς απ’ όλη 
την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Και μπορούμε 
να το πετύχουμε. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί ώστε να δουλέψει με 
ασφάλεια η τουριστική βιομηχανία. Τονίζω την ασφάλεια, καθώς 
δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις στο υγειονομικό σκέλος.

Τα σύνορα δεν έκλεισαν για τις μεταφορές προϊόντων. Έχετε ει-
κόνα τι αποτελέσματα είχε αυτό στις εξαγωγές και τις εισαγωγές 
προϊόντων; Πώς δούλεψε το λιμάνι; Τι μπορεί να γίνει με τα αγρο-
τικά προϊόντα της περιφέρειας;
Κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό ώστε όλες οι βασικές λει-
τουργίες, όπως είναι η τροφοδοσία, να μη σταματήσουν, λαμβά-
νοντας όλα τα μέτρα προστασίας. Και το καταφέραμε. Δεν υπήρ-
ξαν ελλείψεις στην αγορά. Για να γίνει αυτό, υπήρχαν άνθρωποι, 
οι καθημερινοί αληθινοί ήρωες, που δούλευαν αδιάκοπα για να 
σταθεί η χώρα όρθια. Τους χρωστάμε πολλά.
Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα 
της κρίσης, για το οποίο έχουμε στοιχεία, δεν είχαν μεγάλες διακυ-
μάνσεις. Άλλωστε η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη περιφέρεια 
της χώρας στις εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων και θα 
συνεχίσουμε να διαφημίζουμε τα προϊόντα μας διεθνώς, στην Ευ-
ρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ασία. Στο λιμάνι, η διακίνηση εμπορευμα-
τοκιβωτίων και συμβατικού φορτίου για τον μήνα Μάρτιο σημείωσε 

μείωση της τάξης του 11% και 2,5% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2019, 
ενώ για τον Απρίλιο η διακίνηση από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβω-
τίων και το Συμβατικό Λιμάνι αναμένεται να μειωθεί κατά 12% και 24%.

Η κυβέρνηση δείχνει ικανοποιημένη από τη βελτίωση στην ηλεκτρο-
νική εξυπηρέτηση των πολιτών. Εσείς είχατε παρόμοιες βελτιώσεις;
Αναμφίβολα, είναι από τα θετικά που μας κληροδοτεί η κρίση. Στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάναμε πολλά βήματα αυτούς 
τους δύο δύσκολους μήνες, όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 
σας ανέφερα, αλλά και άλλες πολλές δράσεις, όπως διαδικτυακές 
συναυλίες και ειδικές εκπομπές υποστήριξης και δημιουργικής α-
πασχόλησης για τους συμπολίτες μας. Προφανώς και οι δυνατότη-
τες αυτές θα αξιοποιηθούν και μετά την πανδημία. Ειδικά εκεί που 
εξυπηρετούν τους πολίτες και ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους σε η-
λικία. Επειδή όμως θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω πως τα 
πάντα πρέπει να αντικατασταθούν από την τεχνολογία. Η αίσθηση 
μιας πραγματικής συναυλίας, μιας θεατρικής παράστασης, ενός α-
θλητικού γεγονότος, είναι αναντικατάστατη. Και γι’ αυτό προτρέπω 
τους συμπολίτες μου: προσέχουμε, τηρούμε τα μέτρα, ώστε σύ-
ντομα να απολαύσουμε και πάλι αυτές τις αναντικατάστατες και 
διαχρονικές απολαύσεις της ζωής.

Τι κενά διαπιστώσατε σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λήψης των α-
ποφάσεων; Για παράδειγμα, η απόφαση για την παραλία ήταν μια 
εύκολη διαδικαστικά απόφαση;
Κενά με την έννοια που το λέτε δεν υπήρξαν, πάρα το γεγονός ότι 
έπρεπε όλα να τα κάνουμε πολύ γρήγορα. Πήραμε, λοιπόν, άμεσα 
αποφάσεις για το συλλογικό καλό. Όσον αφορά την περίπτωση της 
παραλίας, δεν σας κρύβω ότι ήταν μια δύσκολη απόφαση, ήταν 
όμως αναγκαία και εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε σωστή, 

καθώς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας των 2 εκατομμυρίων 
κατοίκων έχει κάτω από 200 κρούσματα. Μου δίνετε, ωστόσο, την 
ευκαιρία να αναφερθώ σε ένα θέμα που απασχολεί όλο και πε-
ρισσότερο τους Ευρωπαίους πολίτες και το διαπιστώνω καθημε-
ρινά στην επικοινωνία μου με Ευρωπαίους αξιωματούχους με την 
ιδιότητα του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφε-
ρειών. Αναφέρομαι στην αγωνία πολλών για το δίλημμα μεταξύ 
υγείας και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της δη-
μοκρατίας μας. Για μένα δεν υπάρχει κανένα δίλημμα! Το ένα δεν 
αναιρεί το άλλο. Δεν μπαίνουν στη ζυγαριά αυτά τα δύο! Η δημο-
κρατία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ούτε κινδυνεύει ούτε θα κιν-
δυνεύσει από την υγειονομική κρίση. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
της ευρωπαϊκής κουλτούρας και της ταυτότητας μας. 

Εσείς στο παρελθόν έχετε επιβεβαιώσει τις μεγάλες διαφορές από 
τους αντιπάλους σας που προεκλογικά εντόπιζαν οι δημοσκοπήσεις. 
Θα είχατε επιφυλάξεις στο ενδεχόμενο ο πρωθυπουργός να ζητή-
σει επιβεβαίωση της επιδοκιμασίας που του δείχνει η κοινωνία;
Διαχρονική μου θέση είναι ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται στο 
τέλος της εκάστοτε κυβερνητικής θητείας, όπως ακριβώς ορίζε-
ται από το Σύνταγμά μας. Επίσης, δεν πιστεύω πως η απάντηση 
στα προβλήματα που έχει η χώρα είναι οι εκλογές, αλλά η σταθε-
ρότητα, η αποτελεσματικότητα και η συνεργασία. Και νομίζω πως 
η κυβέρνηση, σε άμεση συνεργασία με τις περιφέρειες, που ανα-
πόφευκτα θα έχουν αναβαθμισμένο ρόλο στη νέα πραγματικότητα, 
μπορούμε άμεσα να δημιουργήσουμε το δίχτυ προστασίας που 
χρειάζονται οι πολίτες και η οικονομία μας για να κρατήσουμε τη 
χώρα όρθια και ταυτόχρονα να βάλουμε τις βάσεις για μια ισχυρή 
και βιώσιμη ανάπτυξη το 2021, που θα φτάσει σε κάθε πολίτη, σε 
κάθε γωνιά της χώρας.
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Ν
αι, ο κορονοϊός έκανε 
κι ένα καλό: περιό-
ρισε τη γραφειοκρα-
τία. Η αλήθεια είναι 
ότι η Ελλάδα έκανε 
τεράστια βήματα σε 
αυτόν τον τομέα μέσα 

σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ένα από τα 
«κληροδοτήματα» αυτής της κρίσης είναι και 
ο εκσυγχρονισμός του συστήματος για την 
έκδοση συντάξεων.
Το υπουργείο Εργασίας πανηγυρίζει για το 
τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης 
των συντάξεων και την πλήρη εφαρμογή της 
ψηφιακής σύνταξης. Μάλιστα, στο υπουρ-
γείο γίνεται λόγος για μια «ιστορική μεταρ-
ρύθμιση», καθώς οι συντάξεις θα απονέμο-
νται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό ση-
μαίνει, όμως, ότι το Δημόσιο θα αναγνωρίσει 
τις οφειλές του και θα καταβάλλει συντάξεις. 
Πόσο εύκολο είναι εν καιρώ πανδημίας και 
αύξησης της ανεργίας;

Πιλοτική έναρξη τον Ιούνιο
Ακόμα και εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδό-
τησης, που έχουν υποβληθεί από την 1η Ι-
ανουαρίου 2017 και μετά, θα μπορέσουν να 
ενταχθούν στη διαδικασία ψηφιακής απο-
νομής συντάξεων, που αρχίζει πιλοτικά τον Ι-
ούνιο για τις συντάξεις γήρατος των αγροτών 

και τις συντάξεις χηρείας μετά τον θάνατο συ-
νταξιούχων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του 
υπουργείου Εργασίας και του e-ΕΦΚΑ, σε 
δύο μήνες από σήμερα το 40% των νέων αι-
τήσεων για συνταξιοδότηση θα απονέμεται 
ψηφιακά και μέσα σε μόνο λίγα δευτερόλε-
πτα, ενώ, καθώς θα εξελίσσεται η διαδικασία, 
στο τέλος του 2021 το 85% των νέων αιτημά-
των θα ολοκληρώνεται αυτόματα.
Η πιλοτική λειτουργία της ψηφιακής απονο-
μής κύριας σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» στον e-ΕΦΚΑ 
άρχισε από δύο «εύκολες» κατηγορίες, τις 
συντάξεις χηρείας σε περιπτώσεις θανάτου 
συνταξιούχου και τις συντάξεις γήρατος τέως 
ΟΓΑ χωρίς διαδοχική ασφάλιση.
Μάλιστα, στην υπουργική απόφαση που κα-
θορίζει τη διαδικασία υποβολής των αιτή-
σεων δίνεται η δυνατότητα να επανυποβλη-
θούν ηλεκτρονικά αιτήσεις που ανήκουν στη 
συγκεκριμένη κατηγορία και εκκρεμούν από 
την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ, τον Ια-
νουάριο του 2017 και εφεξής. Εφόσον κλη-
θούν από το ταμείο, οι δικαιούχοι θα μπο-
ρούν να υποβάλουν νέα αίτηση, ψηφιακά, 
στην οποία θα καταχωρίζεται και η ημερομη-
νία αρχικής υποβολής, προκειμένου να υπο-
λογιστούν και τα αναδρομικά που δικαιούται 
ο συνταξιούχος.
Προσοχή: Στο τέλος της διαδικασίας θα γίνε-
ται δειγματοληπτικός έλεγχος και στην περί-

πτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν καταχωρι-
στεί ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία θα α-
ναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα 
ποσά.

Το πρόβλημα παραμένει…
Η αλήθεια είναι πως με το νέο σύστημα λύ-
νεται το τεράστιο πρόβλημα των καθυστερή-
σεων στην απονομή των συντάξεων. Το βα-
σικό πρόβλημα, όμως, λύνεται; Η κυβέρνηση 
θα πρέπει να βρει τα χρήματα για να καλύψει 
τις συντάξεις αυτές και μάλιστα σε πιο σύ-
ντομο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι μέχρι πρό-
τινος.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι εκκρε-
μείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ήταν περί τις 
250.000 για κύρια και επικουρική σύνταξη, 
με την αναμονή σε κάποιες περιπτώσεις να 
φτάνει έως και τα πέντε χρόνια. Σύμφωνα με 
στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ηγεσία 
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, οι 
αιτήσεις για κύρια σύνταξη ξεπερνούν τις 
158.000, ενώ για την επικουρική τις 92.100.
Το Δημόσιο θα πρέπει να αναγνωρίσει τις 
οφειλές του και να τις εξοφλήσει. Κι αυτό 
είναι ένα πρόβλημα που σε καμία περίπτωση 
δεν λύνεται με τον εκσυγχρονισμό του συ-
στήματος. Αντιθέτως, είναι ένα πρόβλημα 
που πιθανότητα θα επιδεινωθεί τώρα, σε μια 

Η κυβέρνηση θα πρέπει να 
«καλύψει» τις συντάξεις και 
μάλιστα σε μια περίοδο κατά 
την οποία η οικονομία κάνει 
βήματα προς τα πίσω λόγω του 
κορονοϊού.

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΛΥΝΕΙ 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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οικονομία

περίοδο που η οικονομία έχει τραβήξει χει-
ρόφρενο λόγω των περιοριστικών μέτρων για 
τον κορονοϊό, αλλά και με την επικείμενη αύ-
ξηση της ανεργίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι με τα σημερινά δε-
δομένα το ΔΝΤ προβλέπει έκρηξη της ανερ-
γίας στο 22,3% του εργατικού δυναμικού. 
Λίγο πιο… αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις της 
Κομισιόν, που «βλέπει» ανεργία 19,9% το 
2020 και 16,8% το 2021.

Αναδρομικά 500 εκατ. ευρώ
Και σε όλα αυτά πρέπει να προστεθούν και 
αναδρομικά σχεδόν 500 εκατ. ευρώ προς 
400.000 συνταξιούχους, συν τις ήδη γνωστές 
διεκδικήσεις του παρελθόντος, των σχεδόν 
4 δισ. ευρώ. Οι ανατροπές που επέφερε η υ-
γειονομική κρίση του κορονοϊού σε όλους 
τους τομείς έχουν ανατρέψει κάθε σχεδια-
σμό του οικονομικού επιτελείου, καθώς τα 
δημοσιονομικά περιθώρια στενεύουν. Κατά 
συνέπεια, και οι εξαγγελίες του υπουργείου 
Εργασίας για αυξήσεις σε πάνω από ένα ε-
κατομμύριο συνταξιούχους αμέσως μετά την 
ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου Βρούτση 
έχουν πλέον ξεχαστεί. Πληροφορίες, πλέον, 
αναφέρουν πως η εφαρμογή της πρόσφατης 
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, καθώς και οι 
αυξήσεις των επικουρικών και κύριων συ-
ντάξεων που απορρέουν από αυτήν, παρα-
πέμπεται για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ως 
τότε, όμως, θα έχουν συσσωρευτεί ήδη ανα-
δρομικά ενός έτους για περίπου 250.000 δι-
καιούχους επικουρικών συντάξεων (δικαι-
ούνται από τον περασμένο Οκτώβριο μη-
νιαία αύξηση κατά μέσο όρο 100 ευρώ) και 
για περίπου 185.000 δικαιούχους κύριων 
συντάξεων (δικαιούνται λόγω των νέων συ-
ντελεστών αναπλήρωσης μια αύξηση που 
πρέπει να δοθεί εφάπαξ ή σε πέντε ετήσιες 
δόσεις). Σύμφωνα με τις μελέτες που συνο-
δεύουν το νέο ασφαλιστικό, η ετήσια δα-
πάνη είχε προϋπολογιστεί για το 2020 και 
μέχρι το 2026 κοντά στο 0,20% του ΑΕΠ, 
δηλαδή κοντά στα 450 εκατ. ευρώ. Μάλι-
στα, η δαπάνη αυτή, από το 2027 και μετά 
βαίνει αυξανόμενη. Τα χρήματα αυτά είχαν 
προϋπολογιστεί από το κονδύλι της 13ης σύ-
νταξης, το οποίο κυμαινόταν στο 0,50% του 
ΑΕΠ, δηλαδή κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Πλέον, 
η 13η σύνταξη έχει καταργηθεί, οι αυξήσεις 
όμως δεν έχουν δοθεί ακόμη.
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πολιτική

Ε
λπίζουμε αυτή τη φορά να πράξουν το κα-
θήκον τους για την πλήρη διαλεύκανση της 
τραγωδίας, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοί-
νωσή του με την οποία απέρριπτε την πρό-
σκληση Μητσοτάκη να παραστούν στην τε-
λετή για τον εντοιχισμό της πλακέτας στη 
μνήμη των τριών θυμάτων της Marfin.

Στην ίδια ανακοίνωση η αξιωματική αντιπολίτευση επισήμαινε ότι 
«δέκα χρόνια μετά την τραγωδία, στο τιμόνι του υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη βρίσκονται με επιλογή του κ. Μητσοτάκη οι 
ίδιοι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν τότε την υπόθεση, χωρίς να ε-
ντοπίσουν και να οδηγήσουν τους ενόχους στη Δικαιοσύνη».
Αναφερόταν δηλαδή στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μι-
χάλη Χρυσοχοΐδη, και στον υφυπουργό, Λευτέρη Οικονόμου.
Οι παρατηρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ πάσχουν από το σύνηθες πρόβλημα 
των ανακοινώσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνδέουν δια-
φορετικές φωτογραφίες του ίδιου αντικειμένου.
Διότι όντως την εποχή της επίθεσης στη Marfin, στις 5 Μαΐου 2010:
• Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ήταν ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐ-
δης, η θητεία του οποίου στο συγκεκριμένο υπουργείο έληξε, τρεις 
μήνες αργότερα, στον πρώτο ανασχηματισμό της κυβέρνησης Πα-
πανδρέου, τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου.
• Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. ήταν ο νυν υφυπουργός Προστασίας του 
Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου, οποίος παρέμεινε στην ίδια θέση 
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011.
Όμως η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ παραλείπει να αναφέρει ότι οι υ-
πηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. όντως εντόπισαν κάποιον και τον οδήγησαν 
στη Δικαιοσύνη ως ένοχο, απλώς η Δικαιοσύνη τον αθώωσε.
Ας δούμε την υπόθεση αναλυτικά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πλη-
ροφορίες:
Τον Απρίλιο του 2011 υπουργός Προστασίας του Πολίτη ήταν 
πλέον ο κ. Χρήστος Παπουτσής με υφυπουργό τον κ. Μανώλη 
Όθωνα, νυν διευθυντή του γραφείου της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, 
Φώφης Γεννηματά.
Λίγες εβδομάδες πριν από την πρώτη επέτειο της επίθεσης στη 
Marfin, στην πολιτική, και όχι μόνο, επικαιρότητα κυριαρχούσε η 
υπόθεση της Κερατέας και οι συγκρούσεις ανάμεσα στα ΜΑΤ και 
τους κατοίκους για την κατασκευή ΧΥΤΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη ότι πριν από δέκα χρόνια δεν 
έπιασαν τους ενόχους, αλλά αποφεύγει 
να αναφερθεί στο ότι υπήρξε δίκη και 
αθώωση για το θέμα και μάλιστα επί 
κυβερνήσεών του.

Με αφορμή τα επεισόδια, κάποιος έστειλε μια ανώνυμη επιστολή 
στην αστυνομία, στην οποία αποκάλυπτε ότι τρία πρόσωπα που ε-
μπλέκονται στα επεισόδια στην Κερατέα είναι εκ των υπευθύνων 
της επίθεσης στη Marfin.
Με βάση την επιστολή, στο τέλος Απριλίου, η ΕΛ.ΑΣ. με ειδική ε-
πιχείρηση προσήγαγε και ανέκρινε τους τρεις.

Έρευνες στον αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο
Ακριβώς στην πρώτη επέτειο, ο ένας από τους τρεις, ο κ. Νίκος Λιά-
πουρης, με επιστολή του χαρακτήριζε αβάσιμες τις κατηγορίες και 
διέψευδε κάθε ανάμειξή του, κάνοντας λόγο για «διαπόμπευση»: 
«Οι αστυνομικοπολιτικοί εγκέφαλοι που μετά από έρευνες ενός 
έτους επιλέγουν συνειδητά να με εμπλέξουν σε αυτή την υπόθεση 
–επιδιώκοντας τη σπίλωση και τη διαπόμπευσή μου– γνωρίζουν 
πολύ καλά (έχοντας εξετάσει 90 κάμερες και 70 αυτόπτες μάρτυ-
ρες) ότι δεν πήρα μέρος σε καμία επίθεση, είτε στη Marfin είτε 
στον Ιανό».
Μάλιστα, ο κ. Λιάπουρης αποδοκίμασε και την ίδια την επίθεση, 
κάνοντας λόγο για ενέργεια που πήγε πίσω τον «πολιτικό χώρο» 

του και «κυρίως το ορμητικό κοινωνικό ξέσπασμα ενάντια στην υ-
πογραφή του μνημονίου».
O κ. Λιάπουρης αναφερόταν στον αναρχικό χώρο, από τον οποίο 
προερχόταν και ο δεύτερος ύποπτος, ο κ. Θόδωρος Σίψας, ο οποίος 
ανέφερε σε δήλωσή του: «Δεν έχω καμία σχέση με την επίθεση και 
τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin που είχε σαν αποτέλεσμα το 
τραγικό γεγονός των τριών νεκρών και δεν θα μπορούσα ποτέ να 
συμμετέχω σε μια τέτοια πράξη, που δεν μου αναλογεί ηθικά, πο-
λιτικά και προσωπικά, και επίσης αυτές δεν είναι πρακτικές του α-
ναρχικού-αντιεξουσιαστικού χώρου. Ποτέ δεν θα έκανε κάποια ε-
πίθεση για να βλάψει εργαζόμενους, όπως σε αυτή την περίπτωση».
Ο κ. Σίψας κατηγορήθηκε για «ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως τε-
λεσθείσας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συναυτουργία και 
κατά συρροή τετελεσμένης και εν αποπείρα, της εκρήξεως εκ της ο-
ποίας επήλθε θάνατος και κίνδυνος για ανθρώπους και ξένα πράγ-
ματα, της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικής βόμβας και της α-
πρόκλητης φθοράς ξένης περιουσίας διά εκρήξεως από πρόσωπο 
που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του».
Η δικαστική του εμπλοκή ξεκίνησε όταν διέβη για πρώτη την 
πόρτα του ανακριτή, την 1η Φεβρουαρίου 2012, επί πρωθυπουρ-
γίας Παπαδήμου, και ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2016, επί 
ΣΥΡΙΖΑ, με την ομόφωνη αθωωτική απόφαση από το Μεικτό Ορ-
κωτό Δικαστήριο της Αθήνας.
Κατά την ακροαματική διαδικασία δεν υπήρξε κανένας μάρτυρας 
που να τον αναγνώρισε ως δράστη των επιθέσεων, ενώ με ειδική 
πραγματογνωμοσύνη αμφισβητήθηκε η ταυτοποίηση φωτογραφιών 
του Θ. Σίψα με έναν εκ των δραστών του εμπρησμού της τράπεζας.
Πρακτικά, υπάρχει μια ολόκληρη δικαστική διαδικασία, με την 
οποία ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του αποφεύγει να ασχοληθεί, 
αν και, όπως προέκυψαν τα πράγματα με τη δικαστική απόφαση του 
2016, θα μπορούσε να καταλογίσει στον τότε αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. 
και σημερινό υφυπουργό όχι ανικανότητα αλλά σκευωρία και ενο-
χοποίηση αθώων.

Η δίκη της Marfin
Λίγες ημέρες μετά την απόφαση για τον εμπρησμό της Marfin, στις 
5 Νοεμβρίου 2016, πέθανε ξαφνικά από ανακοπή ο ιδιοκτήτης της 
εταιρείας σε ηλικία 63 ετών.
Ο κ. Βγενόπουλος είχε αποδοκιμαστεί όταν είχε προσπαθήσει να 
επισκεφτεί το κατάστημα της Marfin στη Σταδίου αμέσως μετά τον 
εμπρησμό και είχε διαψεύσει ότι είχε πιέσει τους υπαλλήλους να 
μην απεργήσουν, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Μαΐου 2010, 
είχε ανακοινώσει την οριστική διακοπή της λειτουργίας του.
Το καλοκαίρι του 2013 καταδικάστηκαν τέσσερα στελέχη της τρά-
πεζας για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, επειδή «μπορούσαν να προ-
βλέψουν και να αποτρέψουν το αποτέλεσμα, αλλά εκείνοι δεν έλα-
βαν κανένα μέτρο πυροπροστασίας ή εκκένωσης του κτιρίου».
Σε αυτό ακριβώς το κτίριο τοποθετείται η πλακέτα μνήμης για τους 
τρεις ανθρώπους που χάθηκαν πριν από δέκα χρόνια και παράλ-
ληλα, με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η ΕΛ.ΑΣ. 
θα ψάξει από την αρχή αυτούς που εμπλέκονται στην επίθεση, 
όπως την περιέγραψε στο δικαστήριο του Οκτωβρίου 2016 ο αυ-
τόπτης μάρτυρας Ηλίας Προβόπουλος: «Ο κύριος όγκος της πο-
ρείας ήταν στο Σύνταγμα. Εγώ βρισκόμουν στο πατάρι του Ιανού 
και παρακολουθούσα. Ξαφνικά, μέσα στην πορεία εμφανίζεται μια 
ομάδα ανθρώπων, ντυμένοι όλοι ίδια και με μαντίλια. Αυτή η ομάδα 
χωρίστηκε στα δύο και η μια πάει στη Marfin, ενώ η άλλη έρχεται 
στον Ιανό. Στο βιβλιοπωλείο επιτέθηκαν με βαριοπούλα και αμέ-
σως μετά έριξαν μολότοφ και πήρε φωτιά, που καταφέραμε να τη 
σβήσουμε. Ήταν μια ομάδα των 11 ατόμων, στην οποία ήταν και μια 
κοπέλα ξανθιά. Η ομάδα έχει αρχηγό, ο οποίος φοράει ένα μαντίλι 
κόκκινο για να αναγνωρίζεται και φαίνεται να δίνει εντολές. Υπήρξε 
και υποστηρικτική ομάδα, που τους προμήθευσε με μαντίλια, πέ-
τρες κ.ά. Όλοι φορούσαν μαύρα, ενώ ο αρχηγός φορούσε τζιν. Μέσα 
από τον φακό βλέπω έναν ψηλό να σπάει την τζαμαρία και να πετάει 
ένα καινούργιο, μάλλον, υλικό στην τράπεζα και να παίρνει αμέσως 
φωτιά… φόρεσαν μαντίλια τη στιγμή που ξεκίνησε η επιχείρηση… 
είδα τρία άτομα, τα είδα να βγάζουν από τα σακίδια γάντια και να τα 
φοράνε. Φορούσαν τα ίδια ρούχα… μου έκανε εντύπωση αυτό. Οι 
δύο επιθέσεις έγιναν με τρία λεπτά διαφορά».

ΔΎΟ ΔΊΚΕΣ ΚΑΊ ΜΊΑ ΑΘΏΏΣΗ   
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟ ΤΗΣ MARFIN

 ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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ανάλυση

Η 
9η Μαΐου είναι η Ημέρα της Ευρώ-
πης. Γιορτάζουμε τη Διακήρυξη Σου-
μάν. Στις 9 Μαΐου 1950 ο τότε υπουρ-
γός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ρομπέρ 
Σουμάν, πήρε την πρωτοβουλία για μια 
νέα μορφή συνεργασίας στην Ευρώπη, 
η οποία θα απέτρεπε κάθε ενδεχόμενο 

πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών.
Πρώτο βήμα αυτής της συνεργασίας ήταν η κοινή οργάνωση της κε-
ντρικής διαχείρισης της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα. Μετά την 
καταστροφή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και σε συνθήκες Ψυχρού 
Πολέμου και σοβιετικής απειλής η πρωτοβουλία Σουμάν ήταν ιστο-
ρικής σημασίας.
Έθετε τις βάσεις της γαλλογερμανικής συμφιλίωσης, μετέτρεπε τον 
άνθρακα και τον χάλυβα από υλικά πολέμου σε θεμέλια της ειρήνης 
και προετοίμαζε το έδαφος για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Εβδομήντα χρόνια αργότερα, πρέπει να είμαστε υπερήφανοι 
για τα ευρωπαϊκά επιτεύγματα και τις δυνατότητες που έχουμε 
δημιουργήσει. Όπως τονίζουμε στο κοινό μήνυμα που απευθύ-
νουμε, με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης, ο πρωθυπουργός κ. 
Μητσοτάκης και οι ευρωβουλευτές της ΝΔ, η Ευρώπη είναι το 
κοινό μας σπίτι. Γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ημέρα της Ευρώπης, αφορμή για προβληματισμό. 

Η κρίση του κορονοϊού καθιστά 
απολύτως αναγκαία τη σοβαρή 
αύξηση του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού.

Η Ε.Ε. παραμένει το επίκεντρο της 
πανδημίας.

να είναι λειτουργική και να ευημερεί.

Ιστορία κρίσεων
Η Ε.Ε. ξεπήδησε μέσα από την κρίση που προκάλεσε ο Β΄ Παγκό-
σμιος Πόλεμος και από τότε βαδίζει από τη μια κρίση στην άλλη. 
Έχει μια παράδοση δημιουργικής διαχείρισης των κρίσεων, εφόσον 
πάντα βρίσκει τρόπους να τις ξεπερνά.
Τελευταίο παράδειγμα, η οικονομική κρίση που ξέσπασε μετά τη 
διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009, η οποία δημιούρ-
γησε τεράστια προβλήματα στους αδύναμους κρίκους της Ευρωζώ-
νης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Η κρίση κορυφώθηκε το 2012, αλλά το 2014 άρχισαν να φαίνονται 
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τα θετικά αποτελέσματα της αντιμετώπισής της. Το 2015-2017 ήταν 
μια «χρυσή» τριετία για την Ευρωζώνη, από την οποία, δυστυχώς, α-
ποκλείστηκε η Ελλάδα λόγω του ριζοσπαστικού «πειράματος» του 
2015.
Τα τελευταία όμως χρόνια προστίθενται νέες κρίσεις που εξελίσσο-
νται παράλληλα, χωρίς να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Κρίση 
του Brexit, που οδήγησε στην έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ε.Ε. Κρίση προσφυγική-μεταναστευτική, που έδωσε πολιτικές 
ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή άκρα Δεξιά και δημιούργησε νέα βάρη 
για την Ελλάδα, βασική χώρα πρώτης εισόδου προσφύγων και με-
ταναστών στην Ε.Ε. Κρίση πολιτική λόγω της ανόδου ευρωσκεπτικι-
στών και αντιευρωπαίων από την Ολλανδία μέχρι την Πολωνία και 
από την Ουγγαρία μέχρι την Ιταλία.
Σε αυτές τις κρίσεις –που δεν έχουν αντιμετωπιστεί πλήρως– προ-
στίθεται τώρα η κρίση του κορονοϊού, με τις οικονομικές, κοινωνικές 
και διεθνοπολιτικές της διαστάσεις. Η κρίση που προκαλεί η παν-
δημία λειτουργεί σαν καταλύτης και δοκιμάζει τη συνοχή και την α-
ντοχή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος 70 χρόνια μετά το ξεκίνημα 
της μεγάλης πορείας με τη Διακήρυξη Σουμάν.
Πού βρίσκεται, λοιπόν, σήμερα η Ε.Ε. και, κυρίως, πού βαδίζει; Θα 
προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτοπροσδιορίζο-
μαι ως πατριώτης και ευρωπαϊστής, έννοιες οι οποίες κατά την άποψή 
μου –ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα– δεν είναι αντίθετες αλλά 
συμπληρωματικές. Συμπληρώνω έξι χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, έχω αποκτήσει μεγάλη εμπειρία, αλλά και μια μεγάλη δόση 
σκεπτικισμού για την κατάσταση και την προοπτική της Ένωσης.

Διπλή αποτυχία με Covid-19
Η κρίση του κορονοϊού εξελίσσεται με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο 
για την Ε.Ε. Η Ευρώπη παραμένει το επίκεντρο της πανδημίας, ενώ, 
παρά τη μεγάλη απόσταση που διανύσαμε τα 70 χρόνια από τη Δια-
κήρυξη Σουμάν, δεν υπάρχει θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή συνεργα-
σία σε θέματα υγείας, ούτε διάθεση να αναπτυχθεί.
Συνήθως αναφερόμαστε στον Τραμπ για να περάσουμε το μήνυμα 
της αναποτελεσματικής διαχείρισης της πανδημίας. Μέχρι την Πα-
ρασκευή 8 Μαΐου είχαν καταγραφεί περίπου 77.000 θάνατοι από κο-
ρονοϊό στις ΗΠΑ, ενώ το άθροισμα των θανάτων που είχαν καταγρα-
φεί σε Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία –χώρες που όλες μαζί έχουν περί-
που το 40% του πληθυσμού των ΗΠΑ– ξεπερνά τους 80.000.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι οι ευρωπαϊκές επιδόσεις στην αντιμετώ-
πιση του κορονοϊού είναι –προς το παρόν– χειρότερες και από τις ε-
πιδόσεις των ΗΠΑ, τις οποίες κατακρίνουμε.
Τον απόλυτο συμβολισμό της ευρωπαϊκής αποτυχίας στη διαχεί-
ριση της πανδημίας μάς δίνει το Βέλγιο, χώρα στην οποία βρίσκεται 
η έδρα των ευρωπαϊκών θεσμών. Το Βέλγιο έχει τον ίδιο πληθυσμό 
με την Ελλάδα και οι θάνατοι από κορονοϊό έχουν φτάσει ήδη τους 
8.415, ενώ στην πατρίδα μας έχουν καταγραφεί 149.
Η αδυναμία του Βελγίου να αντιμετωπίσει την πανδημία έχει έναν 
ξεχωριστό συμβολισμό. Ταυτόχρονα, δείχνει το επίπεδο λειτουργίας 
των ευρωπαϊκών θεσμών και ειδικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
εφόσον έχουμε περάσει αναγκαστικά σε φάση τηλεργασίας και τη-
λεδιασκέψεων, η οποία προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι το φθινό-
πωρο. Σε συνθήκες πολυδιάστατης κρίσης της Ε.Ε. η άσκηση ευρω-
παϊκής πολιτικής είναι μια σύνθετη υπόθεση, ενώ η άσκηση τηλεπο-
λιτικής παραπέμπει σε… mission impossible.
Πέρα από τα στατιστικά στοιχεία της πανδημίας –που είναι σε βάρος 



πολύ απλός υπολογισμός. Θεωρούν ότι έχουν το πλεονέκτημα στην 
ενιαία αγορά και έχουν πάρει από αυτήν όσα μπορούσαν να πάρουν, 
κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να επιβαρύνονται δημοσιονομικά σε 
όφελος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ο υπολογισμός που κά-
νουν εκτός από κυνικός είναι και λάθος. Ένα σημαντικό μέρος των 
κονδυλίων που δεσμεύουν υπέρ του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού 
επιστρέφει με διάφορους τρόπους στην οικονομία τους. Για κάθε 
ευρώ που δαπανούν υπέρ του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού μπο-
ρούν να εξοικονομήσουν πάνω από 1 ευρώ από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα στην άμυνα, όπου η έλ-
λειψη σοβαρής ευρωπαϊκής συνεργασίας οδηγεί σε τεράστιες δαπά-
νες και σπατάλες, με διάφορους τύπους οπλικών συστημάτων που 
μπορεί να μην είναι συμβατά μεταξύ τους.
Τέλος, στην Ε.Ε. έχει συμπληρωθεί μία 25ετία συζητήσεων για την 
αναγκαία αύξηση των ιδίων πόρων, στην οποία πήρα κι εγώ μέρος 
μέσα από τις σχετικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Προτάσεις επί προτάσεων χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα, εφόσον 
ορισμένοι όχι μόνο δεν θέλουν να επιβαρυνθούν αλλά και δεν επι-
θυμούν νέα κοινά βάρη που θα μας επέτρεπαν να λύσουμε το πρό-
βλημα.
Ο «παγωμένος» ευρωπαϊκός προϋπολογισμός προκαλεί ένα σωρό 
δυσλειτουργίες, στέκεται εμπόδιο στην κοινή αντιμετώπιση της νέας 
οικονομικής κρίσης και στέλνει το μήνυμα ότι πολλές κυβερνήσεις 
και κράτη-μέλη δεν ενδιαφέρονται για την προώθηση της ευρωπα-
ϊκής ολοκλήρωσης.

Τι Λονδίνο, τι Βερολίνο
Η Γερμανία είναι η χώρα με τη σημαντικότερη οικονομία στην Ε.Ε. 
και είναι σε θέση να επηρεάζει τις εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια πά-
σχει από έλλειψη ευρωπαϊκού ζήλου και γι’ αυτό δεν στέκεται στο 
πλευρό του Μακρόν, ο οποίος έχει προωθημένες αντιλήψεις για την 
εξέλιξη της Ε.Ε. Η Γαλλία έχει τις ιδέες χωρίς την αναγκαία οικονο-
μική ισχύ και επιρροή, ενώ η Γερμανία έχει την οικονομική ισχύ και 
τη μεγάλη επιρροή σε άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες χωρίς να έχει 
την πολιτική θέληση.
Η χώρα με την ισχυρότερη οικονομία της Ε.Ε. κινείται σε μια γκρίζα 
ευρωπαϊκή περιοχή που με το πέρασμα του χρόνου στέλνει ολοένα 
πιο αρνητικά μηνύματα σε ό,τι αφορά τη δυναμική της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης.
Το Βερολίνο έχει πει «όχι» στην αναγκαία αύξηση του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού μετά το Brexit. Η καγκελάριος Μέρκελ επιμένει 
ότι δεν πρέπει να υπάρξει μεγάλη αύξηση της καθαρής συνεισφοράς 
της Γερμανίας για να καλυφθεί το κενό που αφήνει η καθαρή συνει-
σφορά του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ κατά περιόδους επιχειρημα-
τολογεί υπέρ των γερμανικών επιστροφών-rebates, θυμίζοντας στην 
προσέγγισή της τη Θάτσερ.
Η στάση της Γερμανίας έγινε πιο αντιπαραγωγική μετά το ξέσπασμα 
της κρίσης του κορονοϊού, εφόσον το Βερολίνο προχώρησε σε τερά-
στια αύξηση των δημόσιων δαπανών για να στηριχτεί η γερμανική 
οικονομία. Από τις κρατικές επιδοτήσεις ύψους 1,9 τρισ. ευρώ που 
ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή –κατά παρέκκλιση των ευρωπαϊ-
κών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις– προκειμένου να αντιμετω-
πιστεί η κρίση του κορονοϊού, πάνω από τις μισές αφορούν τη Γερ-
μανία.
Η Γερμανία αυξάνει τις δημόσιες δαπάνες με ένα ποσό της τάξης 
του 1 τρισ. (1.000 δισ.) για να στηρίξει την εθνική οικονομία, αρνεί-
ται όμως να δεχτεί μια πρόσθετη επιβάρυνση της τάξης των 30-40 
δισ. τον χρόνο που θα μπορούσε να απογειώσει τον ευρωπαϊκό προ-
ϋπολογισμό.
Όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων και σε αυτή τη φάση η ουσιαστική 
αύξηση της χρηματοδότησης της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας 
δεν είναι στις προτεραιότητες του Βερολίνου.
Το πρόβλημα είναι σύνθετο, γιατί δεν είναι μια επιλογή που μπορεί 
να αποδοθεί αποκλειστικά στη Μέρκελ. Οι Χριστιανοδημοκράτες, οι 
Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας, οι Σοσιαλδημοκράτες που συμ-
μετέχουν στην κυβέρνηση, οι Φιλελεύθεροι και οι ακροδεξιοί της 
Εναλλακτικής για τη Γερμανία που βρίσκονται στην αντιπολίτευση, 
όπως και πάνω από τα 2/3 των Γερμανών, είναι σε γενικές γραμμές 
ενωμένοι σε αυτή την πολιτική. Δεν θέλουν σημαντική αύξηση της 
γερμανικής καθαρής συνεισφοράς στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, 
ούτε θέλουν ανάληψη πρόσθετου δημοσιονομικού ρίσκου με την 
προώθηση της έκδοσης ευρωομολόγου ή την πανευρωπαϊκή εγγύ-
ηση των τραπεζικών καταθέσεων.
Την κατάσταση περιπλέκει και η απόφαση του Συνταγματικού Δικα-
στηρίου της Καρλσρούης με την οποία αμφισβητείται ο τρόπος που 
εφαρμόζει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης η Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) από το 2014.
Δίνεται διορία τριών μηνών στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να 
εξηγήσει τους όρους συμμετοχής της στο πρόγραμμα ποσοτικής χα-

Οι δισταγμοί της Γερμανίας κάνουν 
πιο δύσκολη την κοινή αντιμετώπιση 
της κρίσης.

Μεγαλύτερη ευρωπαϊκή υποστήριξη 
στην Ιταλία, για να αντιμετωπιστούν 
οι δεξιόστροφοι αντιευρωπαίοι 
λαϊκιστές.

της Ε.Ε.– έχουμε και την ανάδειξη βασικών ελλείψεων. Βασικές βιο-
μηχανίες έχουν παγκοσμιοποιηθεί σε βάρος της Ευρώπης και σε ό-
φελος της Κίνας, με αποτέλεσμα η Ε.Ε. να μην μπορεί να καλύψει τις 
ανάγκες της στον πόλεμο κατά του κορονοϊού.
Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη άργησε να εκδηλωθεί σε όφελος χωρών 
που χτυπήθηκαν ιδιαίτερα σκληρά –όπως η Ιταλία– και στη συνέ-
χεια ήταν περισσότερο συμβολική παρά ουσιαστική. Το κενό έσπευ-
σαν να καλύψουν σε επίπεδο επικοινωνίας, για προφανείς λόγους, η 
Κίνα και άλλες δυνάμεις.
Αυτό που προκαλεί εξαιρετικά αρνητική εντύπωση είναι ότι οι ευ-
ρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θέλουν να δι-
δαχτούν από τα λάθη και τις παραλείψεις στον τομέα της υγείας και 
να προχωρήσουν στη θεσμοθέτηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε 
αυτόν τον στρατηγικής σημασίας τομέα.

«Παγωμένος» προϋπολογισμός
Της κρίσης του κορονοϊού είχε προηγηθεί στην Ε.Ε. η κρίση του 
προϋπολογισμού. Παρά τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και της ελληνικής κυβέρνησης να αυξήσουν τον ετήσιο προ-
ϋπολογισμό της Ε.Ε. στο 1,3% του ΑΕΠ των 27 κρατών-μελών για την 
περίοδο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έμεινε σταθερό στην 
άποψη ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να κινηθεί γύρω 
στο 1% του ΑΕΠ των 27 κρατών-μελών.
Η φινλανδική προεδρία, που προηγήθηκε της κροατικής, το δεύ-
τερο εξάμηνο του 2019, διακρίθηκε στην περικοπή των προτεινό-
μενων δαπανών, εκφράζοντας μια ομάδα δημοσιονομικά σκληρών 
χωρών, που περιλαμβάνει την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Σουηδία 
και τη Δανία. Είναι πιο ανελαστικοί στην προσέγγισή τους ακόμη και 
από τη Γερμανία, την οποία συχνά θεωρούμε υπεύθυνη για τα ευρω-
παϊκά δημοσιονομικά δεινά.
Η άρνηση για την αναγκαία αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογι-
σμού προκειμένου να χρηματοδοτηθούν παλιές και νέες ευρωπαϊκές 
πολιτικές οδηγεί την ευρωπαϊκή διαδικασία σε πλήρη στασιμότητα.
Υποτίθεται ότι μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ε.Ε. –το λεγόμενο Brexit– θα άνοιγε ο δρόμος για στενότερη ευ-
ρωπαϊκή συνεργασία. Αντί γι’ αυτό, είχαμε επανάληψη των βρετανι-
κών επιχειρημάτων χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα λεφτά που δίνο-
νται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό υποτίθεται ότι είναι χαμένα για 
τους φορολογούμενους πολίτες των χωρών με καθαρή συνεισφορά. 
Η φράση της Μάργκαρετ Θάτσερ «θέλω τα λεφτά μου πίσω» και οι 
επιστροφές-rebates που αποφασίστηκαν για να ικανοποιηθούν οι 
Βρετανοί Συντηρητικοί προσδιορίζουν την πολιτική πολλών ευρω-
παϊκών κυβερνήσεων μετά το Brexit.
Το χειρότερο είναι ότι δεν αλλάζουν στάση ούτε μετά την εκδήλωση 
της κρίσης της πανδημίας και των οικονομικών και κοινωνικών συνε-
πειών της. Από τη μια πραγματοποιούν νέα ρεκόρ στις δημόσιες δα-
πάνες για να στηρίξουν την εθνική οικονομία και από την άλλη δεν 
δέχονται καμία αύξηση για να στηρίξουν την κοινή ευρωπαϊκή αντι-
μετώπιση της νέας οικονομικής κρίσης.
Δημιουργούνται έτσι φοβερές δυσλειτουργίες και πλήττεται η αξιο-
πιστία των ευρωπαϊκών θεσμών. Με τα ίδια λεφτά πρέπει να συνεχί-
σουμε τις παραδοσιακές πολιτικές, όπως είναι η ΚΑΠ και τα Ταμεία 
Συνοχής, και να χρηματοδοτήσουμε νέες στρατηγικές, όπως είναι η 
πράσινη μετάβαση και η ψηφιοποίηση της οικονομίας. Με τα ίδια 
λεφτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την οικονομική και κοινωνική 
κρίση που προκαλεί η πανδημία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεώνεται σε δημοσιονομικούς ακρο-
βατισμούς. Αλλάζει συνεχώς τον ορισμό των κονδυλίων για να δη-
μιουργήσει την εντύπωση ότι χρηματοδοτεί επαρκώς τις ευρωπαϊ-
κές πολιτικές, ενώ καταφεύγει και σε δημιουργική λογιστική για να 
αυξήσει τα κονδύλια που θα διατεθούν σε όσους έχουν μεγάλη ανά-
γκη χωρίς να αυξηθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Αυτό επιδιώ-
κεται με δανεισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διεθνείς αγορές 
και μόχλευση κεφαλαίων για να υπάρξουν οι αναγκαίες χρηματοδο-
τήσεις και επενδύσεις. Πρόκειται για χρήσιμες πρωτοβουλίες, οι ο-
ποίες όμως έχουν όρια και δεν καταργούν την ανάγκη αύξησης του 
ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
Πίσω από την άρνηση συγκεκριμένων κυβερνήσεων να δεχτούν την 
αναγκαία αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού κρύβεται ένας 
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λάρωσης και να δείξει ότι ισχύει η λεγόμενη αναλογικότητα στην ε-
φαρμογή του.
Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας κάνει 
ακόμη πιο δύσκολη την κοινή αντιμετώπιση της κρίσης.
Ενισχύει στη Γερμανία τους πολλούς επικριτές της ΕΚΤ, οι οποίοι ε-
πιχειρηματολογούν, από την περίοδο Ντράγκι, ότι η ΕΚΤ προβαίνει 
με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης σε έμμεση χρηματοδότηση 
των ευρωπαϊκών οικονομιών και κυβερνήσεων.
Θέτει σε αμφισβήτηση τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το 
οποίο έχει αποφασίσει από το 2018 υπέρ του προγράμματος ποσοτι-
κής χαλάρωσης της ΕΚΤ και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες 
το ευρωπαϊκό Δίκαιο υπερισχύει του εθνικού. Το Συνταγματικό Δι-
καστήριο της Γερμανίας επαναλαμβάνει με τους δικούς του όρους τη 
διαμάχη που συνέβαλε στο Brexit. Οι υποστηρικτές του Brexit στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ζητούσαν «να πάρουν πίσω τον έλεγχο» βάζοντας 
τέλος στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που ήταν δε-
σμευτική για τα βρετανικά δικαστήρια.
Η απόφαση του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου απομα-
κρύνει ακόμη περισσότερο το ενδεχόμενο συνεργασίας της Γερμα-
νίας στην έκδοση ευρωομολόγου, ενώ ασκεί πολιτική πίεση στην 
ΕΚΤ, η οποία αναβίωσε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, και ε-
νέταξε σε αυτό τα ελληνικά ομόλογα, προκειμένου να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Η ΕΚΤ 
έχει βέβαια θεσμικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία, αλλά στους υπο-
λογισμούς της βαραίνει το γεγονός ότι η γερμανική συμμετοχή στα 
κεφάλαιά της είναι της τάξης του 26%.

Ιταλική «βόμβα»
Οι γερμανικοί δισταγμοί σε συνθήκες κρίσης του κορονοϊού μπορεί 
να μετατρέψουν την Ιταλία σε ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Η ιταλική κοινή γνώμη εκφράζει βαθύτατη δυσαρέσκεια για τον 
τρόπο που αντιμετωπίζουν οι Βρυξέλλες και ορισμένες ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις την υγειονομική και την οικονομική κρίση στην Ιταλία. 
Η Ιταλία χτυπήθηκε ιδιαίτερα σκληρά από την πανδημία και η με-
γάλη πλειονότητα των Ιταλών πολιτών θεωρούν ότι έζησαν την από-
λυτη ευρωπαϊκή μοναξιά.
Ευτυχώς, η λαϊκή δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται αυτόματα σε πολι-
τική ενίσχυση των ευρωσκεπτικιστών και των αντιευρωπαίων. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η δημοτικότητα του κεντροαριστερού πρωθυ-
πουργού Κόντε, ο οποίος θεωρείται κομματικά ανένταχτος, βρί-
σκεται σε συνεχή άνοδο, ενώ τα δημοσκοπικά ποσοστά της Λέγκας 
του Σαλβίνι έχουν υποχωρήσει από το 35% προς το 25%. Υπάρχουν 
όμως άλλες πολιτικές δυνάμεις με παρόμοιες προδιαγραφές, όπως τα 
Αδέλφια της Ιταλίας, που ενισχύουν τη θέση τους.
Η Ε.Ε. χάνει ιστορική ευκαιρία να ενισχύσει τις φιλοευρωπαϊκές δυ-
νάμεις στην Ιταλία. Ο πρωθυπουργός Κόντε στηρίζει την ευρωπα-
ϊκή προοπτική της χώρας. Το Κίνημα Πέντε Αστέρων που συμμετέ-
χει στην κυβέρνηση έκανε μία εντυπωσιακή στροφή από τον λαϊκί-
στικο αντιευρωπαϊσμό στον φιλοευρωπαϊσμό και οι ευρωβουλευτές 
του έκαναν τη διαφορά στην οριακή έγκριση της υποψηφιότητας της 
Φον ντερ Λάιεν για τη θέση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην πορεία, το κυβερνητικό 
Κίνημα Πέντε Αστέρων είδε το εκλογικό ποσοστό του να διαιρείται 
διά δύο. Το άλλο κυβερνητικό κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα, κι-
νείται στον χώρο της κεντροαριστεράς και έχει παράδοση ευρωπα-
ϊσμού, την οποία εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο ο υπουργός Οι-
κονομικών, Γκουαλτιέρι. Με τον Γκουαλτιέρι συνεργάστηκα στην 
Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης, όταν 
ήταν πρόεδρος της Επιτροπής κι εγώ πλήρες μέλος. Ήμασταν επίσης 
μαζί στο γκρουπ Αλτιέρο Σπινέλι, στο οποίο συμμετέχουν ευρωπαϊ-
στές ανεξάρτητα από ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι αν οι Βρυξέλλες και οι ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή προοπτική της Ιταλίας και 
την πολιτική εξουδετέρωση των δεξιόστροφων αντιευρωπαίων λαϊ-
κιστών θα πρέπει να στηρίξουν αποφασιστικά την ιταλική οικονομία.
Διαφορετικά, μόλις περάσει η κρίση του κορονοϊού οι Ιταλοί αντι-
ευρωπαίοι της Δεξιάς και της άκρας Δεξιάς θα επιχειρήσουν να εκ-
μεταλλευτούν τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και 

τη λαϊκή δυσαρέσκεια για τη στάση της Ε.Ε., με σοβαρές πιθανότη-
τες επιτυχίας.
Το σενάριο μιας μελλοντικής ρήξης Ρώμης-Βρυξελλών είναι εφιαλ-
τικό για την Ε.Ε. Η Ιταλία είναι ιδρυτικό κράτος-μέλος της ΕΟΚ, έχει 
την τρίτη σημαντικότερη οικονομία της Ευρωζώνης και ένα Italexit 
μετά το Brexit θα αποτελούσε καίριο πλήγμα για την Ε.Ε.

Επικίνδυνο ροκάνισμα
Εκτός από τις κρίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και πρέπει να αντι-
μετωπίσει η Ε.Ε., υφίσταται κι ένα συνεχές ροκάνισμα από κυβερνή-
σεις και πολιτικές δυνάμεις που κινούνται, για τους δικούς τους λό-
γους, εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.
Στην Ιταλία οι δυνάμεις της Λέγκας του Σαλβίνι βρίσκονται σε υπο-
χώρηση και στη Γαλλία –παρά τα σοβαρά προβλήματα που έχει ο 
Μακρόν στη διαχείριση της πανδημίας και των συνεπειών της– μόνο 
20% των πολιτών θεωρούν ότι η Λεπέν θα έκανε καλύτερη δουλειά.
Φαίνεται ότι στην κορύφωση της κρίσης ο κόσμος συσπειρώνεται 
γύρω από τις κυβερνήσεις, αλλά πρέπει να μας απασχολεί η ποιό-
τητα της επόμενης μέρας, εφόσον είναι φανερό ότι θα αντιμετωπί-
σουμε μια μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση.
Αρνητικά για την κοινή ευρωπαϊκή προοπτική λειτουργούν σε πολ-

λές περιπτώσεις κυβερνήσεις εξαιρετικά αναπτυγμένων ευρωπαϊκών 
χωρών, όπως της Αυστρίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας και της Φιν-
λανδίας, που θέτουν ιδιαίτερα αυστηρά όρια στην ευρωπαϊκή αλλη-
λεγγύη.
Σοβαρότερα προβλήματα δημιουργούν οι συντηρητικές κυβερνή-
σεις της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, οι οποίες κινούνται εκτός ευ-
ρωπαϊκού πλαισίου, επιδιώκοντας να επιβάλουν πλήρη πολιτικό έ-
λεγχο στη Δικαιοσύνη και στα ΜΜΕ. Η κοινή γνώμη αυτών των 
χωρών είναι φιλοευρωπαϊκή εξαιτίας της εντυπωσιακής ανάπτυξης 
της οικονομίας τους με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι 
κυβερνήσεις τους όμως επιδεικνύουν έναν αυταρχισμό που μπορεί 
να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα τώρα που η Πολωνία και η 
Ουγγαρία θα περάσουν κι αυτές σε φάση μεγάλων οικονομικών και 
κοινωνικών δυσκολιών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση της Πολωνίας χαιρέτισε με 
ενθουσιασμό την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της 
Γερμανίας σε βάρος ορισμένων χαρακτηριστικών του προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, με το σκεπτικό ότι δείχνει ότι το ε-
θνικό Δίκαιο υπερισχύει του ευρωπαϊκού.

Επιμένουμε ευρωπαϊκά
Εβδομήντα χρόνια μετά τη Διακήρυξη Σουμάν, η Ε.Ε. έχει αναπτυ-
χθεί με εντυπωσιακό τρόπο, αλλά έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σταυ-
ροδρόμι. Καλείται να αντιμετωπίσει διάφορες κρίσεις που εξελίσσο-
νται ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια και την κρίση του κορονοϊού, 
που μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης αρνητικών εξελίξεων.
Οι δυσκολίες είναι τεράστιες, όπως και οι απογοητεύσεις, για σωρεία 
λαθών και παραλείψεων και τις χαμένες ευρωπαϊκές ευκαιρίες.
Δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε μια ευρωπαϊκή παραίτηση, αλλά σε 
μεγαλύτερη και πιο δημιουργική προσπάθεια υπέρ της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη από άλλα 
κράτη-μέλη της Ε.Ε. και αυτή πρέπει να είναι η βασική επιδίωξή μας.
Επιμένουμε πατριωτικά και ευρωπαϊκά και παίρνουμε κουράγιο για 
να αντιμετωπίσουμε τα σύνθετα προβλήματα από την τεράστια από-
σταση που κάλυψε η Ε.Ε. στα 70 χρόνια που μεσολάβησαν από την 
ιστορική Διακήρυξη Σουμάν.

Η Ε.Ε. υφίσταται ένα διαρκές 
«ροκάνισμα» από τους «βόρειους» 
που δεν θέλουν να επιβαρυνθούν και 
τον αυταρχισμό των κυβερνήσεων της 
Πολωνίας και της Ουγγαρίας.



Σ
ύμφωνα με τα στοιχεία 
της Aegean Boat Report, 
o Απρίλιος του 2019 ήταν 
ο τελευταίος μήνας που 
ίσχυε η συνήθης, μετά την 
κοινή δήλωση Ε.Ε.-Τουρ-
κίας του 2015, λογική των 

μεταναστευτικών ροών από τα μικρασιατικά 
παράλια στα ελληνικά νησιά. Συγκεκριμένα, 
είχαν φτάσει 60 βάρκες μεταφέροντας 1.859 
άτομα, ενώ η τουρκική ακτοφυλακή είχε στα-
ματήσει 152 βάρκες πάνω στις οποίες υπήρχαν 
4.860 άτομα.
Κι επειδή είχαν μεταφερθεί στην ενδοχώρα 
περισσότεροι απ’ όσους έφτασαν στα νησιά, 
για πρώτη και τελευταία φορά μέσα στο 2019, 
ο πληθυσμός στις δομές φιλοξενίας στα νησιά 
είχε πέσει κάτω από 15.000, για την ακρίβεια 
στις 30 Απριλίου ήταν 14.929.
Έναν χρόνο αργότερα, στο τέλος Απριλίου 
2020, από τα τουρκικά παράλια είχε φτάσει 
μόλις μία βάρκα που μετέφερε 39 άτομα, ενώ, 
σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρκική ακτο-
φυλακή είχε σταματήσει άλλες 15 βάρκες που 
μετέφεραν συνολικά 253 άτομα και ο συνολι-
κός αριθμός των διαμενόντων στις δομές φιλο-
ξενίας έχει πέσει στις αρχές Μαΐου κάτω από 
40.000, όπως ήταν τον Νοέμβριο του 2019. 
Συνολικά μέσα στο 2020 έχουν φτάσει στα 
νησιά 7.518 άτομα και έχουν μεταφερθεί στην 
ενδοχώρα 12.240.
Όμως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι δι-
αψεύστηκαν οι σοβαρές ανησυχίες για τις ε-

πιπτώσεις που θα είχε ένα κρούσμα κορονο-
ϊού σε μια δομή φιλοξενίας. Από τις 93 δομές 
της χώρας, κρούσματα εντοπίστηκαν στις 
τρεις, καμία από τις οποίες δεν ήταν σε νησί, 
δηλαδή δεν υπήρχαν κρούσματα ούτε στη 
Μόρια, ούτε στη ΒΙΑΛ, ούτε στο Βαθύ. Μά-
λιστα, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής, Νότης Μηταράκης, υπολόγισε τα κρού-
σματα σε 0,2% του συνόλου των περίπου 
100.000 διαμενόντων σε δομές.

Βίαια επεισόδια στην Πέλλα
Πάντως, οι καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις 
του κ. Μηταράκη και τα επίσημα στοιχεία 
του καθηγητή Τσιόδρα μάλλον δεν έπεισαν 
τους κατοίκους στην περιοχή της Άρνισσας 
στην Πέλλα, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω 
από το ξενοδοχείο στο οποίο θα μεταφέρο-
νταν πρόσφυγες και έβαλαν φωτιά σε δωμά-
τια και σε μέρος των επίπλων, τα οποία έβγα-
λαν από το κτίριο, για να εμποδίσουν την ε-

γκατάσταση των προσφύγων.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Έδεσσας, οι κάτοι-
κοι εξαγριώθηκαν γιατί θα έρχονταν 59 με-
τανάστες από τη Μόρια, ενώ υπήρχαν ήδη 
150 μετανάστες στην περιοχή, και τελικά με-
ταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο στη Νέα Αγχί-
αλο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι μετανά-
στες ήταν 57 και σχηματίζεται δικογραφία σε 
βάρος όσων προκάλεσαν τα επεισόδια τόσο 
στην Άρνισσα όσο και στην Παναγίτσα, που 
ήταν ο αρχικός προορισμός των μεταναστών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση της Νομαρχιακής 
Πέλλας επικαλέστηκε «πληροφορίες από κα-
τοίκους της περιοχής κάνουν λόγο για συμ-
μετοχή στα επεισόδια ακροδεξιών προερχό-
μενων από Σκύδρα και Πτολεμαΐδα, με τον 
–γνωστό από την ομάδα «Πτολεμαίοι Μακε-
δόνες»– Υπάτιο Πετρίδη να βρίσκεται ανά-
μεσά τους – γνώριμος ακροδεξιός στην περι-
οχή και υποψήφιος περιφερειακός σύμβου-
λος της Ελληνικής Αυγής το 2014», αλλά δεν 

ζήτησε διώξεις όσων ενεπλάκησαν.

Επιστροφές ή επαναπροωθήσεις;
Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, η μείωση του 
αριθμού των διαμενόντων στην Ελλάδα ενι-
σχύθηκε και από την αύξηση των επιστρο-
φών στην Τουρκία, οι οποίες μόνο το πρώτο 
δίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 12, δηλαδή τρι-
πλάσιες απ’ όσες προηγουμένως.
O ακριβής αριθμός των επιστροφών δεν έχει 
γίνει γνωστός, όπως δεν έχει γίνει γνωστό 
και το κατά πόσο αυτές οι επιστροφές συν-
δέονται και με το δημοσίευμα της «Εφημε-
ρίδας των Συντακτών», σύμφωνα με το οποίο 
Λιμενικό και ίσως κι άλλες ένστολες υπηρε-
σίες του κράτους έχουν αναπτύξει «σκοτεινή 
δράση» και επαναπροωθούν μετανάστες στα 
τουρκικά παράλια.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, «το πρωί της 
Πέμπτης 30 Απριλίου ομάδα προσφύγων α-
ποτελούμενη από 14 άτομα, 10 Σομαλούς και 
4 Σύρους, ανάμεσά τους και μια γυναίκα με 
μωρό στην αγκαλιά, κατέφθασε γύρω στις 
8:30 στην παραλία Μονολιά με ένα μικρό 
φουσκωτό σκάφος» και την άλλη μέρα τουρ-
κικό τηλεοπτικό κανάλι μετέδωσε τη διά-
σωση από την τουρκική ακτοφυλακή ομάδας 
που είχε ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά.
Το efsyn.gr αναδημοσίευσε το βίντεο και αυ-
τόπτης μάρτυρας είπε ότι αναγνώρισε τη γυ-
ναίκα με το μωρό που είχε δει στη Χίο.

Ασυνόδευτα παιδιά
Υπενθυμίζεται ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα α-
ναχώρησαν από την Αθήνα με προορισμό 
το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία 62 προ-
σφυγόπουλα που μέχρι τώρα φιλοξενούνταν 
στην Ελλάδα.
«Χαίρομαι που, ξεκινώντας από το Λουξεμ-
βούργο και από τη Γερμανία, το πρόγραμμα 
αυτό αρχίζει επιτέλους να υλοποιείται» είπε 
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε 
δηλώσεις του στο αεροδρόμιο πριν αναχω-
ρήσει η αποστολή για τη Γερμανία, εκφρά-
ζοντας τη βεβαιότητά του ότι μέσα στους ε-
πόμενους μήνες παραπάνω από 1.500 παιδιά 
θα καταφέρουν να φύγουν από την Ελλάδα 
και να βρουν μια νέα οικογένεια σε ευρωπα-
ϊκές χώρες.
Ένας άλλος τρόπος μείωσης των διαμενόντων 
στην Ελλάδα είναι η προώθηση των επανε-
νώσεων οικογενειών, η οποία καθυστερούσε 
απελπιστικά ακόμη και σε περιπτώσεις που οι 
ίδιοι οι πρόσφυγες προσφέρονταν να πληρώ-
σουν οι ίδιοι τα έξοδα μετάβασης.
Έτσι, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 31 ενήλικες θα τα-
ξιδέψουν στη Μεγάλη Βρετανία για να επανε-
νωθούν με τις οικογένειές τους, στο πλαίσιο 
των διαδικασιών του Δουβλίνου, σύμφωνα με 
πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Α-
σύλου.
Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει επίσης ότι η ε-
νίσχυση της υπηρεσίας ελέγχου των αιτήσεων 
για άσυλο θα συνεχιστεί έτσι ώστε να ολοκλη-
ρωθεί ο έλεγχος των περίπου 100.000 υποθέ-
σεων.
«Έχουμε στόχο να πάμε, από 93 δομές στην 
Ελλάδα φέτος, στις 38 και να καταργήσουμε 55 
δομές, όπως το Κρανίδι, όπου φιλοξενούνται 
5.800 αιτούντες άσυλο» είπε ο κ. Μηταράκης.

Επιστροφές στην Τουρκία, επανενώσεις οικογενειών, φιλοξενίες 
ασυνόδευτων παιδιών και μειωμένες αφίξεις λόγω κορονοϊού δίνουν 
μια ανάσα στην κυβέρνηση.

ΚΆΤΩ ΆΠΌ ΤΌΥΣ 40.000  
ΌΙ ΠΡΌΣΦΥΓΕΣ ΣΤΆ ΝΗΣΙΆ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Ο
υρά έκαναν οι επιχειρήσεις για τη χορή-
γηση άτοκου δανείου. Το ποσό του προ-
ϋπολογισμού του προγράμματος υπερ-
καλύφθηκε, γεγονός που ανάγκασε την 
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να «κλεί-
σει» την υποβολή νέων αιτήσεων και να 
την «ξανανοίξει» σε δύο εβδομάδες και 

συγκεκριμένα στις 20 Μαΐου. Μέχρι τότε, οι συνεργαζόμενες τρά-
πεζες θα αξιολογήσουν τις υποβεβλημένες αιτήσεις, ώστε να επανα-
προσδιοριστούν οι διαθέσιμοι πόροι.
Το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ «τρέχει» από τις 27 Απριλίου και μέσα 
σε μόλις πέντε μέρες υποβλήθηκαν 25.000 αιτήσεις, ύψους 3,5 δισ. 
ευρώ, όταν το όριο του προγράμματος έφτανε τα 1,3 δισ. ευρώ. Το 
επιτόκιο αυτών των δανείων θα επιδοτείται κατά 100% για τα δύο 
πρώτα χρόνια από τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με βασική προϋπόθεση τη διατήρηση των θέσεων ερ-
γασίας τουλάχιστον κατά τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας επιδότη-
σης του δανείου.
Σημειώνεται ότι επιπλέον 35.000 επιχειρήσεις που πλήττονται από 
την κρίση έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα τρίμηνης επιδότησης ε-
πιτοκίου που ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, αναλαμβάνο-
ντας το κόστος της αναστολής στην καταβολή του χρεολυσίου που 
εφαρμόζουν οι τράπεζες για όσες επιχειρήσεις ανήκουν σε πληττό-
μενους ΚΑΔ.

Δάνεια 16 δισ. ευρώ
Η χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις βρέθηκε στο επίκεντρο της 
ευρείας τηλεδιάσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσο-
τάκη, με τους επικεφαλής των εμπορικών τραπεζών. Μάλιστα, σύμ-
φωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι επι-
κεφαλής των τραπεζών δεσμεύτηκαν για τη χορήγηση δανείων 16 
δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις το 2020.
Η κυβέρνηση φέρεται να ζήτησε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για 
τις επιχειρήσεις, καλώντας τις τράπεζες να περιορίσουν, όπου είναι 
δυνατόν, τις εξασφαλίσεις βάσει των οποίων χορηγούνται τα δάνεια. 
Επιπλέον, ζητήθηκε να υπάρξει απλοποίηση των διαδικασιών και 
ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε οι αιτή-
σεις για δανεισμό να ικανοποιούνται με ταχύτητα και χωρίς καθυ-

στερήσεις.
Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε ενόψει και της ενεργοποίησης 
από τα τέλη Μαΐου του Ταμείου Εγγυοδοσίας από την ΕΑΤ, μέσω 
του οποίου αναμένεται να διοχετευτούν στην οικονομία δάνεια 
ύψους 7 δισ. ευρώ με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, που 
θα καλύψει το 80% κάθε δανείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες αποδέχτηκαν να μη ζητούν 
εξασφαλίσεις για το σκέλος του δανείου που είναι εγγυημένο από 
το κράτος, δηλαδή για το 80%, και οι όποιες εγγυήσεις θα ζητού-
νται μόνο για το σκέλος του δανείου που δεν είναι εγγυημένο από 
το κράτος, δηλαδή για το 20%.

Κρατικό δάνειο σε 90.000 επιχειρήσεις
Εν τω μεταξύ, πιστώνεται στους λογαριασμούς των 90.000 και 
πλέον επιχειρήσεων το κρατικό δάνειο (επιστρεπτέα προκατα-
βολή) συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Οι όροι, με βάση όσα ανακοί-
νωσε το οικονομικό επιτελείο, είναι ιδιαίτερα δελεαστικοί, καθώς 
το επιτόκιο δεν ξεπερνά το 1%, ενώ η αποπληρωμή του δανείου θα 
αρχίσει το 2022.
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση θα παρέχει τη δυνατότητα σε επιχει-

ρήσεις που δεν εντάχθηκαν –ακόμα και σε αυτές που θα λάβουν 
το κρατικό δάνειο της πρώτης φάσης– να υποβάλουν εκ νέου αί-
τηση στα τέλη Μαΐου, προκειμένου να στηριχτούν λαμβάνοντας 
επιπλέον 1 δισ. ευρώ. Δηλαδή το κρατικό δάνειο των δύο φάσεων 
θα ανέλθει στα 2 δισ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί στο μεγαλύτερο 
μέρος του από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομικών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αίτηση για την ένταξη στο άτοκο δάνειο υ-
πέβαλαν 139.000 επιχειρήσεις.

Η έκκληση της ΕΣΕΕ
Από την πλευρά της, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) με επιστολή της προς τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη τόνισε την ανάγκη να ενταχθούν οι πλέον των 130.000 
ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν χωρίς προσω-
πικό στον νέο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ειδικότερα, 
τονίζει πως το ζήτημα της ρευστότητας αποτελεί ιδιαιτέρως σοβαρή 
παράμετρο για την επαναλειτουργία της αγοράς, υπενθυμίζοντας 
πως στον πρώτο κύκλο του εν λόγω κυβερνητικού μέτρου είχαν δι-
καίωμα υπαγωγής τα νομικά πρόσωπα που δεν απασχολούν εργα-
ζομένους, αλλά είχαν εξαιρεθεί οι ατομικές επιχειρήσεις.
Η ΕΣΕΕ σημειώνει πως πρόκειται για εμπορικές επιχειρήσεις που 
υπόκεινται σε όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις που ισχύουν και 
για τα άλλα επιχειρηματικά σχήματα, όπως το τέλος επιτηδεύματος, 
η προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενου έτους στο 100%, η 
μη ισχύς αφορολογήτου ορίου, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η 
καταβολή δημοτικών τελών και η έλλειψη προστασίας από την επι-
βολή δεσμεύσεων και κατασχέσεων των λογαριασμών τους. Γι’ αυτό 
και δεν μπορεί να γίνει κατανοητός ο λόγος που δεν παρέχεται η 
δυνατότητα πρόσβασής τους σε άμεση και χωρίς τραπεζική διαμε-
σολάβηση χρηματοδότηση.
Στην κατεύθυνση για μια δικαιότερη εφαρμογή του μέτρου της 
επιστρεπτέας προκαταβολής, η ΕΣΕΕ προτείνει στον πρωθυ-
πουργό το ύψος της ενίσχυσης να υπολογίζεται ως ποσοστό του 
τζίρου του 2019, σταθμισμένο με τη μείωση που εμφανίζει ο τζί-
ρος το α΄ τρίμηνο ή το α΄ εξάμηνο του 2020. Σύμφωνα με αυ-
τούς τους υπολογισμούς, αναλογούν μεσοσταθμικά 5.000 ευρώ 
σε κάθε επιχείρηση.

Στις 20 Μαΐου ανοίγει και πάλι 
η εφαρμογή που δέχεται αιτήσεις 
παροχής δανείων (κεφάλαιο κίνησης) 
σε επιχειρήσεις, με πλήρη επιδότηση 
επιτοκίου από την Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα.
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ΓΙΆ ΆΤΟΚΆ 
ΔΆΝΕΙΆ
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άρθρο

(πλημμελειοδικεία, για παράδειγμα) μπορούν άνετα να γίνουν 
με τήρηση αποστάσεων. Απαιτείται βέβαια μια στοιχειώδης δι-
αλογή υποθέσεων και οίκοθεν αναβολή αυτών (των λιγότερων) 
που εμφανίζουν πολλούς κατηγορουμένους.
Δεν συζητάμε σε αυτή τη φάση για ηλεκτρονική επικοινωνία, τη-
λεδιασκέψεις και ευρύτερη χρήση τεχνολογίας. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των εμπλεκομένων έχει νοοτροπία και ψυχολογία 
εντελώς απομακρυσμένη απ’ όλα αυτά. Δεν είναι αντιληπτό γιατί 
η αναστολή είναι οριζόντια και δεν διακόπτεται στους δικαστι-
κούς σχηματισμούς που διαθέτουν σύγχρονα και επαρκή κτίρια, 
ειδικά στην περιφέρεια.
Αυτό που φαίνεται να προκρίνεται είναι η ασφάλεια (όπως οι 
ίδιοι την εννοούν) των εμπλεκομένων στη διαδικασία. Μια ματιά 
στις ανακοινώσεις των δικαστικών ενώσεων δείχνει την πάγια α-
ντίρρηση των δικαστικών στο άνοιγμα. Άλλωστε, είχαν πρωτο-
στατήσει στο κλείσιμο, ήδη από την εμφάνιση των πρώτων κρου-
σμάτων. Αντίστοιχα, όλες οι δημοσιοϋπαλληλικές ενώσεις αντι-
δρούν στο επιχειρούμενο άνοιγμα, θεωρώντας το επισφαλές. Οι 
δικαστικοί γραμματείς, όσοι λίγοι εργάζονται, έτσι κι αλλιώς α-
φήνουν από την αρχή της πανδημίας τους συναλλασσόμενους 
εκτός γραφείου.
Η πικρή αλήθεια είναι ότι όσοι έχουν το καθεστώς μονιμότητας 
ούτε βιάζονται να ανοίξουν ούτε ενδιαφέρονται επί της ουσίας 
για το (μη) παραγόμενο αποτέλεσμα. Δεν αντιμετωπίζουν άμεσο 
πρόβλημα επιβίωσης. Οι δε δικηγορικοί σύλλογοι, ως τυποποιη-
μένα και φθαρμένα θεσμικά «συνδικαλιστικά» όργανα, δεν υψώ-
νουν έντονη αντίδραση σε όλα αυτά. Δεν είναι αποφασισμένοι να 
συγκρουστούν. Θεώρησαν επιτυχία ότι κατά το άνοιγμα των υ-
ποθηκοφυλακείων η τάξη και η ασφάλεια τηρούνται με την προ-
σέλευση των ενδιαφερομένων στην πόρτα, εγγραφή των ονομά-
των σε χαρτί(!) έξω από την πόρτα, παράδοση και παραλαβή εγ-
γράφων έξω από την πόρτα!
Μετά από ενάμιση μήνα αναστολής, εξακολουθούν να υπάρχουν 

Τ
η Δευτέρα το απόγευμα, μεταξύ Τσιόδρα 
και Χαρδαλιά, ενημερωθήκαμε από τον 
κ. υπουργό Δικαιοσύνης για το σχέδιο(;) 
ανοίγματος της Δικαιοσύνης, ειδικότερα 
για το πώς αυτή θα παραμείνει για αρκετό 
καιρό ακόμη κλειστή. Οι λεπτομέρειες 
του πραγματικού ανοίγματος θα ανακοι-

νωθούν εν καιρώ.
Είχε ήδη εξαγγελθεί ότι από 6 Μαΐου ξεκινούν μόνο οι διοικητι-
κές δίκες με γραπτή διαδικασία (οι οποίες αφορούν ελάχιστους). 
Η γραπτή διαδικασία για τις διοικητικές δίκες προϋπήρχε στις 
περισσότερες περιπτώσεις και επεκτάθηκε εκτάκτως για περιο-
ρισμένο χρονικό διάστημα σε όλες. Ο κ. υπουργός είπε ότι οι πο-
λιτικές δίκες της τακτικής διαδικασίας θα ξεκινήσουν την 1η Ιου-
νίου. Το θέμα είναι ότι οι δίκες της τακτικής διαδικασίας στα πο-
λιτικά δικαστήρια και στα πολιτικά εφετεία έχουν ακριβώς ίδιες 
γραπτές διαδικασίες με τις διοικητικές δίκες. Ουδείς εξηγεί γιατί 
οι μεν γίνονται και οι δε παραπέμφθηκαν για τον επόμενο μήνα.
Δηλώθηκε ότι κατέστη δυνατή η ηλεκτρονική έκδοση ορισμέ-
νων πιστοποιητικών, τα οποία όμως έβγαιναν και παλιότερα, είτε 
ηλεκτρονικά (ποινικό μητρώο) είτε απομακρυσμένα (μέσω ΚΕΠ 
και του υπό κατάργηση φαξ), επομένως η όποια πρόοδος είναι ε-
λάχιστη.
Η κατάθεση δικογράφων βρίσκεται ακόμη σε αναστολή. Είναι 
μια διαδικασία η οποία άνετα μπορεί να γίνει με ραντεβού. Μπο-
ρεί να γίνει και χωρίς ραντεβού, εφόσον αφεθούν τα έγγραφα 
σε ένα κουτί έξω από τη θυρίδα ή το γραφείο (χωρίς προσωπική 
επαφή), και μετά την επεξεργασία τους από τους υπαλλήλους να 
γίνει η παραλαβή των αντιγράφων με τον ίδιο τρόπο.
Οι περισσότερες προφορικές πολιτικές δίκες μπορούν να γί-
νουν με τήρηση των οριζομένων αποστάσεων, αλλά ουδείς συ-
ζητά γι’ αυτές. Πρόβλημα υπάρχει πράγματι για τις (εξ ορισμού) 
πολυπρόσωπες ποινικές δίκες, αλλά οι μικρότερου βεληνεκούς 

αποφάσεις που δεν έχουν εκδοθεί εδώ και δύο χρόνια. Ούτε ανα-
κοινώνει κανείς πόσες αποφάσεις εκκρεμούν να εκδοθούν.
Μια γενικότερη αναθεώρηση των πραγμάτων δεν βρίσκεται στις 
προτεραιότητες καμίας πλευράς. Η συζήτηση σήμερα περιορίζε-
ται στο αν και πότε θα βρεθούν τρόποι να επαναλειτουργήσει η 
Δικαιοσύνη… με τους όρους του παρελθόντος! Με μοναδική ε-
ναλλακτική το να παραμείνει κλειστή. Στο βάθος, υπάρχει μια 
αγκυλωμένη, στατική αντίληψη των πραγμάτων. Ουδείς ασχο-
λείται, για παράδειγμα, με την κατάργηση του φαινομένου των 
εύκολων αναβολών, οι οποίες στέλνουν τις δίκες δώδεκα και πα-
ραπάνω μήνες πίσω και επιβαρύνουν το σύστημα. Ουδείς, ενδει-
κτικά, αποφασίζει να συζητήσει το ενδεχόμενο να υπάρξει εκτετα-
μένη συνδιαλλαγή και στις ποινικές υποθέσεις και απαγγελία ποι-
νής χωρίς δίκη. Αν ο κατηγορούμενος αποδέχεται την κατηγορία, 
το μόνο που μένει είναι το ύψος της ποινής. Εύκολο παράδειγμα 
όλα τα φορολογικά εγκλήματα, όπου το προς απόδειξη θέμα είναι 
λυμένο προκαταβολικά. Η πανδημία ήρθε για να μείνει, αλλά και 
χωρίς αυτήν κάποια πράγματα καλό θα ήταν να αλλάξουν, χωρίς 
προκαταλήψεις.
Ουδείς φαίνεται να έχει καταλάβει τι μας έχει συμβεί, ουδείς θε-
ώρησε υποχρέωσή του να έχει ήδη έτοιμο και εξαγγελμένο ένα 
σαφές πλάνο επαναφοράς, ήδη από τη μέση τουλάχιστον της α-
ναστολής.
Υποτίθεται ότι η αποδοτική λειτουργία της Δικαιοσύνης βοηθά 
στην άμβλυνση των κοινωνικών συγκρούσεων και σε επόμενη ο-
πτική φέρνει επενδύσεις και επιταχύνει την οικονομική δραστη-
ριότητα. Μέχρι στιγμής, η πανδημία φέρνει απραξία του δημό-
σιου σκέλους της Δικαιοσύνης και ανεργία του ιδιωτικού.
Η κοινωνία χαίρεται αφελώς, επειδή λειτουργούν κομμωτήρια, 
εκκλησίες και καφενεία. Την ίδια στιγμή σε εφορία κατόπιν ρα-
ντεβού ο συναλλασσόμενος δικηγόρος παραπέμπεται έξω από το 
κτίριο, στο τρίτο παράθυρο δεξιά, όπου εξυπηρετείται όρθιος στο 
πεζοδρόμιο. Στις διάφορες υπηρεσίες η εξυπηρέτηση γίνεται με 
το σταγονόμετρο και με σημαντική καθυστέρηση. Ο δημόσιος το-
μέας, συνολικά, δεν μοιάζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
καιρών, όσο και αν οι ανάγκες διαμορφώνονται πιεστικές.
Είναι κρίμα που η Δικαιοσύνη συνολικά, η μία από τις τρεις συντε-
ταγμένες εξουσίες της χώρας, αντί να πρωτοστατεί στην παραγωγή 
έργου, φροντίζει να παρατείνει την αδράνεια της πανδημίας, ως 
να ήταν οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Η κατάσταση που δια-
μορφώνεται θα φέρει περισσότερη απαξίωση και ακόμη περισσό-
τερα προβλήματα. Θα αντιληφθούν όλων των ειδών οι «κακοί» ότι, 
απλά, δεν κινδυνεύουν. Κοινωνία της οποίας οι ελεγκτικοί και κυ-
ρωτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν είναι αδύνατο να προοδεύ-
σει. Χάνει τις ισορροπίες της, γεγονός που στους καιρούς ύφεσης 
που έρχονται μπορεί να είναι από μόνο του καταστροφικό.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Υποτίθεται ότι η αποδοτική λειτουργία της 
Δικαιοσύνης βοηθά στην άμβλυνση των 
κοινωνικών συγκρούσεων και σε επόμενη 
οπτική φέρνει επενδύσεις και επιταχύνει 
την οικονομική δραστηριότητα. Μέχρι 
στιγμής, η πανδημία φέρνει απραξία του 
δημόσιου σκέλους της Δικαιοσύνης και 
ανεργία του ιδιωτικού.

Τα μυστήρια  
της Δικαιοσύνης

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*





ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 

210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

1 σακί κάρβουνα 10kg
1 σακούλα προσάναμμα  
1 προσάναμμα κύβων12€

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ



Τ
ους τελευταίους μήνες 
βιώνουμε μια κατά-
σταση η οποία έχει ε-
πηρεάσει ολόκληρο 
τον πλανήτη και σχε-
δόν σε όλα τα επίπεδα.
Η υγειονομική κρίση 

που αντιμετωπίζουμε, όπως ήταν αναμενό-
μενο, μετατρέπεται σιγά σιγά σε οικονο-
μική και στη συνέχεια, αν δεν κάνουμε κάτι, 
πολύ φοβάμαι ότι θα εξελιχθεί σε κοινωνική 
κρίση.
Κάτι τέτοιο, όπως είναι λογικό, δεν θα μπο-
ρούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την αθλη-
τική οικογένεια και ιδιαίτερα τα μέλη της 
που ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό α-
θλητισμό. Μια οικογένεια η οποία τα τε-
λευταία χρόνια της βαθιάς οικονομικής 
κρίσης και των μνημονίων επιβίωσε χάρη 
στις φιλότιμες προσπάθειες των αθλητών, 
ενίοτε και κάποιων χορηγών, οι οποίοι αρ-

σωματεία της περιοχής που επιθυμούν.
Όπως έχω επισημάνει κι άλλες φορές, 
είμαι βέβαιος ότι η πολιτεία τη δεδομένη 
στιγμή έχει δρομολογήσει μεθόδους βο-
ήθειας προς τα αθλητικά σωματεία, αλλά 
θέλω για μία ακόμη φορά και με αυτή την 
ευκαιρία να τονίσω ότι έχει μεγάλη σημα-
σία να υπάρξει απόλυτη στήριξη το συντο-
μότερο δυνατό απ’ όλους τους φορείς (δη-
μόσιους και ιδιωτικούς), συμπεριλαμβανο-
μένων της ομοσπονδίας μας αλλά και των 
δημοτικών αρχών, επιστρατεύοντας όλα τα 
μέσα που υπάρχουν.
Καλώ, λοιπόν, τους λάτρεις του αθλήματος 
που έχουν την οικονομική δυνατότητα και 
τους επιχειρηματίες φίλους του αθλητισμού 
και του πολιτισμού της Ελλάδας να ανταπο-
κριθούν και να βοηθήσουν τα ερασιτεχνικά 
σωματεία της περιοχής τους –τα οποία από 
ρομαντισμό και αγάπη επιβιώνουν τα τε-
λευταία χρόνια– ώστε να καταφέρουν να α-

νταποκριθούν οικονομικά και να παραμεί-
νουν ενεργά, για να μπορέσουν να συνεχί-
σουν το σπουδαίο έργο τους, δίνοντας χαρά 
και ελπίδα στους νέους του τόπου μας, αλλά 
και την ευκαιρία να κάνουν τα όνειρά τους 
πραγματικότητα, όνειρα που συνήθως δεν 
είναι άλλα από το να δοξάσουν την πατρίδα 
τους και να σηκώσουν την ελληνική σημαία 
σε όλα τα μέρη του κόσμου.
Η στήριξη στον αθλητισμό είναι ένα χρέος 
που οφείλουμε και που πρέπει να αναγνω-
ρίσουμε όλοι.
Προσωπικά, δεσμεύομαι ότι, όσο ο Θεός 
μού δίνει δύναμη, θα είμαι εδώ με ανιδι-
οτέλεια και σεβασμό, προσπαθώντας με τη 
συνεργασία όσων το επιθυμούν να βοη-
θήσω με κάθε τρόπο.

*Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος είναι πρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Μουάι Τάι.

κετές φορές δεν είναι άλλοι από τους γο-
νείς τους.
Το άθλημα του Μουάι Τάι (Ταϊλανδέζικη 
Πυγμαχία), το οποίο αρκετοί γνωρίζουν ως 
Thai Boxing ή Muay Thai, διακρίνεται για 
τη δυναμικότητα και τις ικανότητες που α-
παιτούνται από τους αθλητές προκειμένου 
να εξελιχθούν. Ως εκπρόσωπος του συγκε-
κριμένου αθλήματος και από τη θέση του 
προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Μουάι Τάι (ΠΟΜ), γνωρίζω την αγωνία και 
τους προβληματισμούς των μελών μας. Κα-
τόπιν αυτού η ομοσπονδία μας προχώρησε 
στη δημιουργία μιας εκστρατείας με το σύν-
θημα «Στηρίζω Μαχητικά» η οποία έχει 
σκοπό να βοηθήσει τα αθλητικά σωματεία 
που καλλιεργούν το άθλημά μας να παρα-
μείνουν ενεργά. Γι’ αυτό, λοιπόν, τις επόμε-
νες μέρες αναλαμβάνουμε δράση με σκοπό 
να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους 
που μπορούν να στηρίξουν οικονομικά τα 

«ΣΤΗΡΊΖΩ ΜΑΧΗΤΊΚΑ»
ΓΊΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΊΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ  
ΤΑ ΑΘΛΗΤΊΚΑ ΣΩΜΑΤΕΊΑ ΜΟΥΑΙ ΤΑΙ

 ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ*

www.freesunday.gr
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ΜΟΛΙΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Έζησε, τελικά, ο Ματιέ;
Καταδικάστηκε έστω ένας από αυτούς που τον 
χτυπούσαν ενώ ήταν πεσμένος κατάχαμα στο 

σουπερμάρκετ; 
Είναι ληστής ή ακτιβιστής για την προστασία 
του περιβάλλοντος που έμπλεξε χωρίς να το 

καταλάβει;

Αθώος ή ένοχος;

Μ Ε Τ Α Μ Ε Σ Ο Ν Υ Κ Τ Ι Ε Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
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Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι 
έχει δίκιο ο κ. Τσίπρας που 
προβλέπει εκλογές τώρα, τις ο-
ποίες μάλιστα ορίζει για τις 30 
Σεπτεμβρίου. Και, όπως λένε, 

έχει δίκιο διότι με βάση τις δημοσκοπήσεις η ΝΔ 
θα πετύχει μια άνετη διπλή νίκη, καίγοντας και 
τον εκλογικό νόμο της ψευτο-απλής αναλογικής. 
(Πού έχει ακουστεί απλή αναλογική με όριο ει-
σόδου το 3%; Να παίρνει ένα κόμμα ακόμη και 
200.000 ψήφους, που αντιστοιχούν σε εννέα βου-
λευτές, και να μην εισέρχεται στη Βουλή! Επειδή 
είδαν ότι ήταν πια δεύτεροι, έφτιαξαν έναν εκλο-
γικό νόμο μόνο για να κλέψουν τις έδρες του πρώ-
του.)
Προσωπικά, είμαι στην εντελώς αντίθετη πλευρά. 
Τι υποστηρίζω; Ότι είναι ο κ. Τσίπρας που παρα-
καλά καθημερινά τον κ. Μητσοτάκη να κάνει ε-
κλογές. Θα τις χάσει, αλλά η ήττα θα είναι η προ-
σωπική του λύτρωση. Δεν θα χάσει το κόμμα, και 
αυτό δεν είναι λίγο.

γίνεται έντονα στο παρασκήνιο εδώ και καιρό από 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ που στρατολογούν «ημετέ-
ρους».
Τότε, μην αποκλείετε να γίνει το σύνηθες: Ο Τσί-
πρας να αποχωρήσει με τον παραδοσιακό ΣΥ-
ΡΙΖΑ και να επιστρέψει στο κόμμα του 3,5%. Πολ-
λές φορές οι ηττημένοι αρχηγοί φεύγουν φτιά-
χνοντας νέα μικρότερα σχήματα, αυτός που το 
έχει έτοιμο; (Θυμίζω: Στεφανόπουλος, Τσοβόλας, 
Μπακογιάννη, Αβραμόπουλος, Σαμαράς, Παπαν-
δρέου…)
Συνεπώς, ναι, νομίζω ότι αν κάποιος θέλει εκλογές 
τώρα, αυτός είναι ο κ. Τσίπρας. Και μη μου πείτε 
ότι δεν τα λέω καλά, γιατί στο τέλος της τετραετίας 
μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Δεν θα τις κερδί-
σει!
Πώς να κερδίσει κάποιος εκλογές όταν δεν μπο-
ρεί ούτε να κυβερνήσει ούτε να κάνει αντιπολί-
τευση, πάντα χωρίς κανένα σχέδιο; Και, κυρίως, 
πώς να νικήσει έναν Μητσοτάκη που μετά τα ελ-
ληνοτουρκικά και τον κορονοϊό θα πετύχει και μια 

τρίτη νίκη, έχοντας συνεφέρει και την οικονομία;

ΥΓ.: Αν αυτό συμβεί και το βαθύ ΠΑΣΟΚ αποκτή-
σει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα έχει ολοκλη-
ρωθεί η επιστροφή του πολιτικού συστήματος στα 
κόμματα προ κρίσης του 2009. Τα μικρά κόμματα 
που δημιουργήθηκαν (ΑΝΕΛ, Ποτάμι) χάθηκαν. 
Τα ασήμαντα (Λεβέντης, Χρυσή Αυγή) επιστρέ-
φουν στα χαμηλά τους ποσοστά. Και ο τελευταίος 
που θα επιστρέψει στη... βάση του θα είναι οι του 
ΣΥΡΙΖΑ του 3,5%.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογράφος 
και συγγραφέας.

Να το εξηγήσω: Αν γίνονταν εκλογές τον Σεπτέμ-
βριο, ο κ. Τσίπρας θα μετρούσε πέντε σερί ήττες, 
αλλά δεν θα έχανε την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα 
υποστήριζε ότι δεν είχε τον χρόνο να αναδιατάξει 
τον πολιτικό του χώρο, και μάλιστα εν μέσω παν-
δημίας. Έτσι, θα εξασφάλιζε άλλα τέσσερα χρόνια 
ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αντίθετα, αν οι εκλογές γίνουν στο τέλος της τε-
τραετίας ή και λίγο νωρίτερα, δηλαδή σε δυο-τρία 
χρόνια, και ο Τσίπρας υποστεί τη διπλή ήττα της 
κάλπης, τότε πρέπει να τα μαζεύει και να φεύγει, 
αφήνοντας το κόμμα σε νέο αρχηγό. Θα τον κα-
τηγορήσουν –και πολύ σωστά– ότι ενώ είχε τον 
χρόνο να αναδιατάξει την κεντροαριστερά, έχασε 
και πάλι, άρα δεν μπορεί να συνεχίσει.
Αν και είναι πολύ πρόωρο, επιτρέψτε μου μια πρό-
βλεψη. Σε μια τέτοια περίπτωση το κόμμα θα πε-
ράσει στο... συστημικό ΠΑΣΟΚ που έχει εισχω-
ρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ και θα έχει βρει και τον αρ-
χηγό. Θα επιστρέψουμε στο δίπολο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 
μέσω της σιωπηρής κατάληψης του ΣΥΡΙΖΑ, που 

Αν γίνονταν εκλογές τον 
Σεπτέμβριο, ο κ. Τσίπρας θα 
μετρούσε πέντε σερί ήττες, αλλά 
δεν θα έχανε την αρχηγία του 
ΣΥΡΙΖΑ. Θα υποστήριζε ότι δεν 
είχε τον χρόνο να αναδιατάξει τον 
πολιτικό του χώρο, και μάλιστα εν 
μέσω πανδημίας.

ΓΙΑΤΙ Ο κ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ  
ΠΡΌΩΡΕΣ ΕΚΛΌΓΕΣ;

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Ι
διαίτερα αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από το μέτωπο της ανάπτυξης 
θεραπείας για τη λοίμωξη από κορονοϊό, καθώς Ολλανδοί επιστήμο-
νες, φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά στην ανακάλυψη επαναστα-
τικού φαρμάκου που βασίζεται στη δράση των μονοκλωνικών αντι-
σωμάτων.

Όπως επισήμανε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, τις 
τελευταίες εβδομάδες έχει διαπιστωθεί μια ενθαρρυντική προσέγγιση για 
την πρόληψη και θεραπεία της νόσου. Πρόκειται για τα αντισώματα που 
στοχεύουν στα ευάλωτα σημεία του ιού, δηλαδή σε πρωτεΐνες της επιφά-
νειάς του τις οποίες χρησιμοποιεί για να μας επιτεθεί. Τα αντισώματα αυτά 
αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως μια πολλά υποσχόμενη κατηγο-
ρία φαρμάκων.
«Ένα τέτοιο αντίσωμα που εξουδετερώνει την ικανότητα του ιού να μας 
μολύνει, ένα τέτοιο αντίσωμα που θα παρασκευάζαμε σε μεγάλη ποσότη-
τα, τα λεγόμενα μονοκλωνικά αντισώματα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε πρόληψη και θεραπεία της νόσου» ανέφερε ο κ. Τσιόδρας.
Μάλιστα συμπλήρωσε ότι ένα τέτοιο ανθρώπινο αντίσωμα παρουσιάστη-
κε για πρώτη φορά σε ανακοίνωση Ολλανδών επιστημόνων και αποτελεί 
οπωσδήποτε μεγάλη επιστημονική επιτυχία. Πολλές ομάδες στον κόσμο 
μελετούν τέτοια αντισώματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη δοκιμάζονται φάρμακα τα οποία βασίζονται 
σε μονοκλωνικά αντισώματα και έχουν εγκριθεί για την αποτελεσματικό-
τητά τους σε άλλες νόσους. Το συγκεκριμένο όμως φάρμακο αποτελεί το 
πρώτο το οποίο στοχεύει συγκεκριμένα τον ιό. Δηλαδή, εάν προχωρήσει 
με επιτυχία η έρευνα, θα μιλάμε για φάρμακο με βασική ένδειξη τον κο-
ρονοϊό.
Την ίδια στιγμή ο κ. Τσιόδρας μίλησε και για πρόληψη. Δηλαδή μπορεί μια 

ευπαθής ομάδα ή άτομα υψηλού ρίσκου να προσβληθούν από τον ιό να 
λάβουν το φάρμακο, ώστε σε περίπτωση επαφής με τον κορονοϊό ο οργα-
νισμός τους να είναι έτοιμος να τον αντιμετωπίσει.
Βέβαια, και τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι φάρμακα και θα πρέπει 
να αποδειχθεί πόσο ασφαλή είναι και τι παρενέργειες μπορεί να έχουν. 
Υπάρχουν περιπτώσεις που αν κάποιος έχει συνοδά νοσήματα, δηλαδή 
πάσχει και από κάποια άλλη νόσο και λαμβάνει θεραπεία, αυτά να μην 
είναι κατάλληλα.

Εμβόλιο
Παράλληλα, σημαντική θεωρείται και η εξέλιξη στην έρευνα όσον αφορά 
το εμβόλιο. Όπως ανέφερε την Τρίτη ο κ. Τσιόδρας, αυτή τη στιγμή ένα 
εμβόλιο παρασκευάζεται στις ΗΠΑ και ενδέχεται να μας σώσει από τον 
νέο κορονοϊό. Το νέο εμβόλιο βασίζεται στην τεχνική messenger RNA. 
Με αυτή την τεχνική εμβολιασμού δίνονται οδηγίες στα κύτταρα του εμ-
βολιασμένου ώστε να κατασκευάσουν πρωτεΐνες που μοιάζουν, αλλά δεν 
είναι ο ιός. Έτσι, το εμβόλιο οδηγεί στην παραγωγή ενός ψευτο-ιού, που 
μοιάζει με ένα κομμάτι του ιού δηλαδή. Με αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός 
δεν αρρωσταίνει, αλλά φτιάχνει αντισώματα που καταπολεμούν τον πραγ-
ματικό ιό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες Pfizer και BioNTech έχουν ανακοινώ-
σει ότι ξεκινούν οι δοκιμές εμβολίου κατά του κορονοϊού στους ανθρώ-
πους. Το εμβόλιο βασίζεται ακριβώς στην τεχνική στην οποία αναφέρθηκε 
ο κ. Τσιόδρας και υπάρχουν ελπίδες ότι θα είναι έτοιμο το φθινόπωρο του 
2020. Η Moderna επίσης παρασκευάζει αντίστοιχο εμβόλιο και βρίσκεται 
στη δεύτερη φάση των δοκιμών.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Ελπίδες για θεραπεία του κορονοϊού  
με μονοκλωνικό αντίσωμα
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Πρόκειται για τα αντισώματα 
που στοχεύουν στα ευάλωτα 
σημεία του ιού, δηλαδή σε 
πρωτεΐνες της επιφάνειάς του 
τις οποίες χρησιμοποιεί για να 
μας επιτεθεί. Τα αντισώματα 
αυτά αναγνωρίζονται όλο και 
περισσότερο ως μια πολλά 
υποσχόμενη κατηγορία 
φαρμάκων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαζί απέναντι 
στην πανδημία» και των πρωτοβουλιών της για 
την υποστήριξη των ατόμων που ζουν με χρόνιες 
παθήσεις, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εγκαινιάζει 

μια τηλεφωνική γραμμή εξατομικευμένης πληροφόρησης 
και ενδυνάμωσης. Η υπηρεσία αφορά σε ζητήματα που 
σχετίζονται με την πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες 
υγείας και στο φάρμακο, καθώς και με τα δικαιώματά τους 

και τα ειδικά μέτρα που έχουν νομοθετηθεί εν μέσω της 
πανδημίας. Ορισμένα ενδεικτικά πεδία είναι τα ακόλουθα:
•  Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την άυλη συνταγογρά-

φηση;
• Πού μπορώ να αναζητήσω ψυχολογική υποστήριξη;
•  Είμαι χρόνιος ασθενής. Δικαιούμαι άδεια ειδικού σκο-

πού;
•  Το παιδί μου ζει με χρόνια πάθηση. Δικαιούται να μην 

πάει στο σχολείο;
•  Τι πρέπει να κάνω για να συνεχίσω τη θεραπεία μου στο 

νοσοκομείο ή στον γιατρό μου;
•  Υπάρχει κάποιος σύλλογος ασθενών στην περιοχή μου 

που μπορεί να με βοηθήσει;
•  Πώς θα παραλάβω τα φάρμακά μου από το φαρμακείο 

του ΕΟΠΥΥ;
•  Ποια προληπτικά μέτρα οφείλω να εφαρμόζω;
Οι χρόνιοι ασθενείς, οι περιθάλποντες ή οι οικογένειές 
τους μπορούν να απευθυνθούν ανώνυμα και με πλήρη 
εμπιστευτικότητα στην Ένωση, με τους παρακάτω τρό-
πους:
•  Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 216 8002673, καθημε-

ρινά από τις 10:00 έως τις 15:00.
•  Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail info@

greekpatient.gr.
•  Μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής ερωτήσεων στην 

ιστοσελίδα mazi.greekpatient.gr.
Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται ταυτόχρονα από τους 45 
συλλόγους ασθενών της Ένωσης απ’ όλη την Ελλάδα και 
αναμένεται να συμβάλει στην έγκαιρη ανίχνευση και κω-
δικοποίηση προβλημάτων και αδυναμιών, με σκοπό την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των χρόνιων πασχόντων. Οι 
σχετικές εκθέσεις θα κοινοποιούνται στα αρμόδια υπουρ-
γεία και δημόσιους φορείς σε περιοδική βάση και θα συ-
νοδεύονται από προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για χρόνιους πάσχοντες
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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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Το νέο Toyota Yaris Cross είναι υβριδικό  
και τετρακίνητο

Tο νέο SUV της Toyota θα αντιμετωπίσει αξιόλογους αντι-
πάλους, όπως τα Ford Puma, Nissan Juke, Peugeot 2008, 
Renault Captur κ.ά. Πρόκειται για ένα συμπαγές SUV με ελ-
κυστική εμφάνιση, που ξεχωρίζει από τη νέα κάθετη μάσκα 

και το σχετικά μικρό άνοιγμά της.
To μήκος του αμαξώματος είναι στα 4,18 μέτρα, το πλάτος στα 1,765 
και το ύψος στα 1,56. Το μεταξόνιο είναι ίδιο με του απλού Yaris, 
αλλά το Cross είναι κατά 24 εκατοστά μακρύτερο, 2 εκ. φαρδύτερο 
και 9 εκ. ψηλότερο. To αμάξωμα έχει αυξημένη απόσταση από το 
έδαφος, κατά 3 εκ. σε σχέση με το υβριδικό Yaris.
Την προσοχή τραβούν και οι εισαγωγές στον προφυλακτήρα, ενώ 
τα φωτιστικά σώματα εναρμονίζονται με το στιλ του νέου Yaris. To 
πίσω μέρος είναι εξίσου όμορφο, ενώ το προφίλ μάς δείχνει μια 
οροφή με λογική κλίση και ευρύχωρους και καλούς χώρους. Το 
πορτμπαγκάζ δεν έχει ανακοινωθεί προς το παρόν, ενώ τα πίσω α-
ναδιπλούμενα καθίσματα θα είναι διαιρούμενα 40:20:40
Στο εσωτερικό, η εικόνα παραπέμπει στο ταμπλό της νέας γενιάς 
Yaris με την υπερυψωμένη ελεύθερη touch screen. To Yaris Cross 

βασίζεται στην πλατφόρμα GA-B και μοιράζεται τα ίδια μηχανικά 
μέρη με τη νέα γενιά Yaris.
Σχετικά με την γκάμα των κινητήρων, η Toyota ανακοινώνει αρχικά 
την υβριδική έκδοση των 116 ίππων με τον τρικύλινδρο βενζινοκινη-
τήρα στα 1.500 κ.εκ. (με σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα 59 kW). Η προ-
σθιοκίνητη έκδοση έχει εκπομπή CO2 κάτω από τα 90 γρ./χλμ. και η 
τετρακίνητη κάτω από τα 100 γρ./χλμ. To σύστημα τετρακίνησης βα-
σίζεται στην 4η γενιά της υβριδικής διάταξης του AWD-i intelligent 
και συνδυάζει ένα μικρό ηλεκτρικό μοτέρ στον πίσω άξονα για τη 
μεταφορά της ροπής.
Λογικά, αργότερα θα δούμε και την απλή τρικύλινδρη έκδοση 1.5 
(όπως και στο Yaris), καθώς αναμένουμε και τα σχετικά στοιχεία 
για την απόδοσή του. Η γκάμα του Yaris θα αντιστοιχεί στο 1/3 των 
συνολικών πωλήσεων στην αγορά της Ευρώπης, σύμφωνα με την 
Toyota. Όπως το απλό Yaris, έτσι και το Yaris Cross θα κατασκευ-
άζεται στη Γαλλία από το πρώτο τρίμηνο του 2021 με ετήσιο ρυθμό 
150.000 μονάδων. Στόχος του Yaris Cross είναι ένα μερίδιο 8% στην 
κατηγορία των B-SUV.

Η ιαπωνική εταιρεία μπορεί να μην ενισχύει τη θέση της στην 
ευρωπαϊκή αγορά, σε καμία περίπτωση όμως δεν πρό-
κειται να αποχωρήσει από αυτήν. H Nissan είναι μία από 
τις σημαντικότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο, έ-

χοντας περάσει κατά καιρούς από διάφορες περιπέτειες. Από τις πιο 
πρόσφατες ήταν αυτή με τον Carlos Ghosn, που παραλίγο να φέρει σε 
ρήξη τις σχέσεις της εταιρείας με τη Renault. Απ’ ό,τι φαίνεται, η κατά-
σταση έχει εξομαλυνθεί και η Nissan θα συνεχίσει να συμπορεύεται 
με τους Γάλλους (και φυσικά τους άλλους Ιάπωνες της Mitsubishi).
Από την άλλη, υπάρχει και το ζήτημα του Brexit, με τη Nissan να προ-
χωρά σε σημαντικές μειώσεις κόστους, που περιλαμβάνουν κλείσιμο 
εργοστασίων και πάνω από 14 γραμμές παραγωγής. Αυτό που πιθανό-
τατα θα ανακοινωθεί στο τέλος του μήνα είναι πως η Nissan θα παρα-
μείνει με νορμάλ ρυθμούς στην Ευρώπη, αναθεωρώντας την γκάμα των 
μοντέλων της και εστιάζοντας στις κατηγορίες των Juke και Qashqai.
Από κει και πέρα, θα δοθεί βαρύτητα στην ενίσχυση της εικόνας της 
Nissan στη βορειοαμερικανική αγορά και στη βελτίωση των ποιοτι-
κών χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων της και με ταχύτερο ρυθμό 
ανανέωσης (στα 3,5 έτη από τον μέσο όρο των 5). Επίσης, θα δοθεί 
προτεραιότητα και στις αγορές της Ιαπωνίας και της Κίνας, με περισ-
σότερα ηλεκτρικά μοντέλα.

Οι τιμές πώλησης του νέου Ford Kuga Το νέο Kuga είναι διαθέσιμο στην ελληνική 
αγορά σε πέντε εκδόσεις κινητήρων και 
πέντε εκδόσεις εξοπλισμού. Η γκάμα του 

νέου Kuga ξεκινά από τα €26.722 με την τρι-
κύλινδρη έκδοση βενζίνης στα 1.500 κ.εκ. που 
αποδίδει 150 ίππους. Στη συνέχεια υπάρχει η 
ντίζελ έκδοση 1.5 EcoBlue με δελεαστική τιμή 
που ξεκινά από τα €27.668. Για τους πιο απαι-

τητικούς υπάρχουν οι δίλιτρες diesel, η βασική 
με ήπιο υβριδικό σύστημα και 150 ίππους και 
η ισχυρότερη με τους 190 και στάνταρ το αυ-
τόματο κιβώτιο και την τετρακίνηση. Στην κο-
ρυφή της γκάμας βρίσκεται η plug-in υβριδική 
έκδοση με τους 225 ίππους, με δυνατότητα η-
λεκτροκίνησης για έως 72 χιλιόμετρα και τιμή 
από €45.978.

To μικρότερο SUV της Toyota, το Yaris Cross, θα κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά 
το πρώτο τετράμηνο του 2021 και θα βασίζεται στα μηχανικά μέρη του νέου Yaris.

H Nissan μένει Ευρώπη  
και προχωρά σε παγκόσμιο  
ανασχεδιασμό

Έκδοση Trend Titanium ST-Line ST-Line X Vignale

1.5 EcoBoost (150 PS) €26.722 €27.197 €31.971 €34.261 €37.212

1.5 EcoBlue (120 PS) €27.668 €30.491 €32.045 €34.299 –

1.5 EcoBlue (120 PS Auto) – €32.367 €33.821 €36.075 €41.234

2.0 EcoBlue (150 PS MHEV) – €33.211 €35.014 €33.354 €37.355

2.0 EcoBlue (190 PS Auto AWD) – €40.727 €42.398 €44.823 €48.098

2.5 PHEV (225 PS Auto) – – €45.978 €47.913 €50.850
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Κάθε εβδομάδα η Free Sunday, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο πάνω στο στοίχημα site www.betarades.gr,  
σας ενημερώνει διεξοδικά με μοναδικό στόχο το… ταμείο.

Γ
ια ακόμη μία φορά είναι το πρωτάθλημα της 
Λευκορωσίας που μας απασχολεί στοιχημα-
τικά. Οι εξελίξεις στην Ευρώπη δείχνουν ότι 
και άλλα πρωταθλήματα θα κάνουν σιγά σιγά 
την επανέναρξή τους. Με πρώτη και καλύ-
τερη την Bundesliga. Ωστόσο, προς το παρόν 
το μόνο… χειροπιαστό πρωτάθλημα που έ-

χουμε είναι αυτό της Λευκορωσίας. Την Κυριακή θα πραγματο-
ποιηθούν τέσσερις αναμετρήσεις για την εν λόγω διοργάνωση. 
Υπάρχει φυσικά βαθμολογικό ενδιαφέρον για όλες τις ομάδες. 
Άλλωστε, είναι νωρίς στη σεζόν και οι σύλλογοι θέλουν από την 
αρχή να μπουν στη διεκδίκηση των στόχων τους και να πάρουν 
προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών. Και στοιχηματικά, όμως, 
υπάρχει ενδιαφέρον. Έτσι, ξεχωρίσαμε τρεις στοιχηματικές επι-
λογές από το κουπόνι, τις οποίες θα αναλύσουμε στη συνέχεια.
Οι προτάσεις της ημέρας ξεκινάνε από τον αγώνα της Ισλόχ 
με την Μπελσίνα. Είναι η όγδοη αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος και το ματς θα γίνει στις 14:00.Η Ισλόχ είναι το φαβορί 
για τη νίκη. Άλλωστε διαθέτει καλύτερο σύνολο, όπως φαίνε-
ται και από τη βαθμολογία. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην πέ-
μπτη θέση της κατάταξης με 12 πόντους. Στηρίζονται κυρίως 
στην επίθεσή τους, καθώς αμυντικά έχουν αρκετά κενά. Μάλι-
στα, η άμυνά τους είναι από τις χειρότερες της κατηγορίας. Παρ’ 
όλα αυτά, χάρη στις επιθετικές επιδόσεις τους καταφέρνουν να 
παίρνουν αποτελέσματα και να μένουν ψηλά στον βαθμολογικό 
πίνακα. Βέβαια, δεν είναι στο καλύτερο μομέντουμ, καθώς προ-
έρχονται από το βαρύ 4-0 από τη Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ.
Από την άλλη, η Μπελσίνα εντοπίζεται στην τελευταία θέση της 
κατάταξης. Φαίνεται από την αρχή ότι είναι ίσως η πιο αδύναμη 
ομάδα του πρωταθλήματος. Έχει συμπληρώσει συνολικά δέκα 
συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να κερδίσει. Στα εννέα πρόσφατα 
ματς της δέχεται τουλάχιστον ένα γκολ. Οι φιλοξενούμενοι δι-
αθέτουν όντως τη χειρότερη άμυνα της κατηγορίας, με 15 γκολ 
παθητικό. Το θέμα είναι ότι δεν σκοράρουν κιόλας. Έχουν δη-
λαδή ζητήματα και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Με το ρόστερ 
που έχει η Μπελσίνα, μοιάζει πολύ δύσκολο να λύσει τα θέματά 
της, τουλάχιστον άμεσα. Προέρχεται από δύο σερί ήττες, από 
Σλουτσκ και Ντιναμό Μπρεστ.
Οι ομάδες δεν είναι σε καλό μομέντουμ. Η Ισλόχ είναι σαφώς 
ανώτερη, αλλά με την άμυνα που έχει δεν καθίσταται άξια εμπι-
στοσύνης. Γενικά, τα μετόπισθεν των δύο αντιπάλων… μπάζουν 
και δημιουργούν συνθήκες για ένα παιχνίδι με πολλά γκολ. Σε 
αυτό το τέμπο θα κινηθούμε και επιλέγουμε το Over 2 (Ασια-
τικό) (το ποντάρισμα επιστρέφεται αν μπουν ακριβώς 2 γκολ) 
σε απόδοση 1.80.

Ανώτερη η Σαχτιόρ
Αργότερα, και συγκεκριμένα στις 16:00, η Βίτεμπσκ φιλοξενεί 
τη Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ. Πάλι για την όγδοη αγωνιστική του 
πρωταθλήματος Λευκορωσίας. Η Βίτεμπσκ δεν είναι σε καλή 
αγωνιστική κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Μπήκε δυνατά 
στη διοργάνωση, αλλά στη συνέχεια η απόδοσή της έπεσε κα-
τακόρυφα. Πλέον, μετράει δύο συνεχόμενες ήττες, από Ισλόχ 
και Σλάβια Μοζίρ. Εμφανίζει πολλά κενά στην άμυνα και αυτό 
είναι κυρίως που της στοιχίζει. Επιπλέον, αντιμετωπίζει έναν 
δύσκολο αντίπαλο, από τον οποίο έχασε στις δύο τελευταίες 

συναντήσεις τους.
Η Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ, με τη σειρά της, έχει μαζέψει μέχρι 
τώρα 11 πόντους και είναι στα υψηλά στρώματα της κατάταξης. 
Κι εκεί θέλει να παραμείνει. Για να συμβεί αυτό, όμως, χρειάζε-
ται νίκες σε ματς όπως αυτό απέναντι στη Βίτεμπσκ. Βρίσκεται 
σε φόρμα και κέρδισε τα τρία τελευταία παιχνίδια της, ανεξαρ-
τήτως έδρας και διοργάνωσης. Την περασμένη αγωνιστική, μά-
λιστα, διέλυσε με 4-0 την Ισλόχ. Παίζει καλά η Σαχτιόρ και δι-
καιώνεται και στα αποτελέσματα. Είναι πολύ δυνατή στο τελεί-
ωμα των φάσεων και δεν θα συγχωρέσει τα λάθη της Βίτεμπσκ.
Είναι ξεκάθαρο ότι οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται σε καλύ-
τερη φόρμα. Γενικά, μοιάζουν να είναι ανώτεροι και γι’ αυτό οι 
bookmakers τούς θεωρούν φαβορί. Ωστόσο, οι αποδόσεις στη 
νίκη της Σαχτιόρ δεν είναι άσχημες. Συνεπώς, αξίζει να στηρί-
ξουμε το «διπλό» στο 1.65.

Μάχη με γκολ
Το πρόγραμμα της Κυριακής στη Λευκορωσία κλείνει με το 
Ντιναμό Μπρεστ - Ντιναμό Μινσκ. Συγκεκριμένα, η αναμέ-
τρηση θα ξεκινήσει στις 20:00. Εδώ είναι οι γηπεδούχοι που 
έχουν προβάδισμα για τη νίκη, όπως δείχνουν οι αποδόσεις. 
Ωστόσο, πρόκειται για ένα μικρό ντέρμπι. Η Ντιναμό Μπρεστ 
ήταν σε κακό «φεγγάρι» και μετρούσε τρεις συνεχόμενες ήττες. 
Παρ’ όλα αυτά, πήρε ψυχολογία την προηγούμενη εβδομάδα, 
όταν και επικράτησε με 0-3 της Μπελσίνα. Έτσι, ανέβηκε και 
στη βαθμολογία. Θα διεκδικήσει, λοιπόν, τη νίκη και δεν περι-
μένουμε να κλειστεί πίσω. Άλλωστε, ποτέ δεν έκανε κάτι τέτοιο.
Και η Ντιναμό Μινσκ, όμως, δεν είναι ομάδα που παίζει τόσο 
πολύ με σκοπιμότητα. Αντίθετα, θα επιχειρήσει κι αυτή να 
κάνει το παιχνίδι της και ό,τι προκύψει. Ξέρει άλλωστε ότι πρέ-

πει να βρει δίχτυα, αν θέλει να βάλει δύσκολα στους γηπεδού-
χους. Κι αυτό διότι η δική της άμυνα δεν είναι σταθερή. Στα 
πέντε τελευταία παιχνίδια της δέχτηκε γκολ. Ήταν σε καλή κα-
τάσταση με τις νίκες επί Νέμαν Γκρόντνο και Σμολέβιτσι. Όμως 
προσγειώθηκε στην πραγματικότητα με την εντός έδρας ήττας 
από τη Σλουτσκ (1-2). Ζορίζεται βαθμολογικά, καθώς είναι μια 
«ανάσα» πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Υπάρχει ανάγκη για βαθμούς και στις δύο πλευρές. Έτσι, οι ο-
μάδες θα παίξουν για τη νίκη και πρέπει να σκοράρουν. Να ση-
μειωθεί ότι στα 4/5 τελευταία μεταξύ τους ματς επιβεβαιώθηκε 
το αμφίσκορο. Αυτό θα προτιμήσουμε κι εμείς, με το Goal/Goal 
να εντοπίζεται σε απόδοση 1.95.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για μία ακόμη εβδο-
μάδα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενημερωτικό site 
για το Στοίχημα μπορείτε να βρίσκετε επιλογές καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, 
όταν υπάρχει έντονη στοιχηματική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι 
και αν επιλέξετε!

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

Στο προσκήνιο η Λευκορωσία!

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

10/05
14:00  Ισλόχ - Μπελσίνα   Οver 2 (Ασιατικό)  1.80
16:00  Βίτεμπσκ - Σόλιγκορσκ   2  1.65
20:00  Ντιναμό Μπρεστ - Ντιναμό Μινσκ   Goal/Goal  1.95
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ΥΠΟΘΕΣΗ «ΛΗΣΤΕΙΑ» ΣΤΗ NOVA
Τολμηρές διαρρήξεις, κλοπές έργων τέχνης, εντιμό-
τατοι κλέφτες, επικίνδυνες κυρίες σε κομπίνες επι-
κών διαστάσεων, αθώα θύματα, παράνομα ζευγάρια, 
ληστές και ύποπτοι, όμηροι και πλεκτάνες, δράση 
και κυνηγητό, σε μοναδικές high-class ληστείες 
που έρχονται τον Μάιο στο Novacinema Extra HD 
για να ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη. Από τη 
Δευτέρα 4 Μαΐου και κάθε βράδυ, στις 21:00, μέχρι 
το τέλος του μήνα προβάλλονται δύο ταινίες με θέμα 
τις ληστείες στο Νovacinema Extra HD. Ανάμεσά 
τους και η αστυνομική ταινία «Επικίνδυνες Κυρίες» 
(Hustlers) με την Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία κέρδισε 
για πρώτη φορά στην ιστορία της καριέρας της τις 
φετινές υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και SAG 
Β΄ Γυναικείου Ρόλου.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΒΜΦ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ
Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων συνεχίζει να είναι ανοι-
χτή και προσβάσιμη, σχεδιάζοντας και προτείνοντας πρω-
τότυπες και ενδιαφέρουσες δράσεις, στις οποίες μπορούν 
να έχουν πρόσβαση όλες και όλοι, από το σπίτι τους, μέσω 
διαδικτύου. Σε αυτό το πλαίσιο, το Βιομηχανικό Μουσείο 
Φωταερίου, ως αναπόσπαστο κομμάτι της Τεχνόπολης, 
προσκαλεί τον μήνα Μάιο μικρούς και μεγάλους να 
απολαύσουν μια σειρά από αγαπημένες θεατρικές πα-
ραστάσεις, εμπνευσμένες από το εργοστάσιο φωταερίου 
αλλά και τη νεώτερη ελληνική ιστορία, οι οποίες θα είναι 
διαθέσιμες μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του.

COSMOTE HISTORY @YOUTUBE
Συνεχίζεται και τον μήνα Μάιο η ελεύθερη μετάδοση 
επιλεγμένων ντοκιμαντέρ και εκπομπών του COSMOTE 
HISTORY HD, με θεματολογία γύρω από την ελληνική 
ιστορία και τον πολιτισμό, μέσα από το επίσημο κανάλι 
της COSMOTE TV στο YouTube. Ειδικότερα, μέχρι και 
τις 31 Μαΐου το κοινό μπορεί να παρακολουθεί:
• «Τα σύνορα της Ελλάδας», για την ίδρυση της Ελλάδας 
και τη σταδιακή εδαφική ολοκλήρωση της χώρας έως την 
ένωση με τα Δωδεκάνησα, το 1947.
• «Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι – Γέφυρες γνώσης», με 
επίκεντρο το έργο και τις ιδέες των αρχαίων Ελλήνων 
φιλοσόφων και τον τρόπο που αυτές έχουν εφαρμογή στη 
σύγχρονη κοινωνία.
• «Οι θρύλοι των γηπέδων», όπου μέσα από 12 επεισόδια 
σκιαγραφείται η ζωή και η καριέρα μεγάλων Ελλήνων 
ποδοσφαιριστών, όπως του Μίμη Δομάζου, του Γιώργου 
Σιδέρη, του Κώστα Νεστορίδη κ.ά.
• «Ο κώδικας της τέχνης», όπου γνωστοί Έλληνες και 
ξένοι αρχαιολόγοι, ιστορικοί τέχνης, εικαστικοί και 
επικεφαλής μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών μάς 
ξεναγούν σε μουσεία αποκωδικοποιώντας την κρυφή 
σημειολογία εμβληματικών έργων της ελληνικής τέχνης.
• «Start-up Ελλάδα», με πυρήνα το νέο κύμα ελληνικής 
επιχειρηματικότητας που παρουσιάζεται μέσα από τις 
ιστορίες επιχειρηματιών απ’ όλη τη χώρα.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

CALENDAR

Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου συνεχίζει την προβολή επιλεγμέ-
νων μαγνητοσκοπημένων παραστάσεων και συναυλιών από το αρχείο 
του, συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού 
«Μένουμε σπίτι με τον Πολιτισμό». Μετά την ενθουσιώδη υποδο-

χή της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λευτέρη Βογιατζή (Φεστιβάλ 
Επιδαύρου 2006 & 2007), που παρακολούθησαν από το σπίτι τους περισσότερα 
από 36.000 άτομα εντός 24 ωρών, στις 9 Μαΐου το κοινό θα έχει την ευκαιρία 
να παρακολουθήσει άλλη μία παραγωγή που άφησε το αποτύπωμά της στην 
ιστορία του Φεστιβάλ, όχι μόνο λόγω των δυνατών ερμηνειών και της σκηνο-
θεσίας που έκοβε την ανάσα, αλλά και επειδή σφράγισε την πρώτη κάθοδο της 

Comédie-Francaise, του πιο παλιού θιάσου εν ενεργεία στον κόσμο, στο αργο-
λικό θέατρο. Πρόκειται για την παράσταση των έργων «Ηλέκτρα / Ορέστης» του 
Ευριπίδη, που σκηνοθέτησε, ενοποιώντας τα δραματουργικά, ο Ivo van Hove, 
από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες διεθνώς, για τον ιστορικό θίασο. Καρπός 
συνεργασίας που οικοδομήθηκε σε βάθος χρόνου, η συγκεκριμένη παραγωγή 
έδωσε την ευκαιρία στους δύο κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς της Γαλ-
λίας και της Ελλάδας να ενώσουν τις δυνάμεις τους καταθέτοντας μια σύγχρονη 
σκηνοθετική πρόταση για την ερμηνεία της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, που 
συγκλόνισε το κοινό τόσο στην Επίδαυρο όσο και στο Παρίσι.  
Website: www.greekfestival.gr.



 

βιβλία 
για τον Μάιο6

Παραβολές Φωτός, Στέλιος Λιονάκης,  
εκδ. Θερμαϊκός

Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναυσμα για σκέψη και αναζήτηση. Οι τρεις βασικές ενότητές του 
είναι σαν παραβολές και μέσα από παρομοιώσεις και συμβολισμούς επιχειρούν να παρα-
κινήσουν τον αναγνώστη να δει τη ζωή του υπό ένα διαφορετικό πρίσμα: «Συναισθηματικό 
δάσος». Με παραδείγματα από τη φύση, ο κάθε άνθρωπος παρομοιάζεται με ένα συναι-
σθηματικό χωράφι, το οποίο δύναται να καλλιεργηθεί, αν αυτός εργαστεί με όρεξη για 
ζωή, ώστε να γίνει ένα συναισθηματικό δάσος. «Ο στόλος του χαρακτήρα και της προσω-
πικότητας και τα καράβια των επιλογών». Τα στοιχεία της προσωπικότητας του ανθρώπου 
αντιστοιχούν σε έναν στόλο από καράβια, τα οποία έχουν τη δυνατότητα της επιλογής 
χαρακτηριστικών, καθώς πλέουν μέσα στον χάρτη της ζωής. Σαν όχημα ο κάθε άνθρωπος 
και τα οχήματα των «θέλω». Ο κάθε άνθρωπος παρομοιάζεται με ένα όχημα, και η κάθε 
δράση του, προς την επίτευξη των ονείρων και των επιθυμιών του, κινητοποιεί ένα όχημα 
των «θέλω», το οποίο ξεκινάει την οδύσσειά του προς τον ποθούμενο προορισμό, δηλαδή 
την κορυφή ενός βουνού στόχου.

Η τριλογία της Νέας Υόρκης, Paul Auster, μτφρ.: Σταυρούλα Αργυροπούλου, 
εκδ. Μεταίχμιο

Για πρώτη φορά σε έναν τόμο οι τρεις 
ιστορίες που καθιέρωσαν τον Paul 
Auster ως έναν από τους σημαντικότε-
ρους σύγχρονους συγγραφείς.
«Γυάλινη Πόλη»: Ένα λάθος τηλε-
φώνημα μέσα στη νύχτα θα σταθεί η 
αφορμή ο συγγραφέας ιστοριών μυ-
στηρίου Ντάνιελ Κουίν να υιοθετήσει 
μια άλλη ταυτότητα και να εμπλακεί σε 
μια ιστορία που τον υπερβαίνει.
«Φαντάσματα»: Ο Μπλου προσλαμβά-
νεται από έναν άντρα ονόματι Γουάιτ 
για να παρακολουθήσει έναν τρίτο 
άντρα, τον Μπλακ.
«Το κλειδωμένο δωμάτιο»: Ο ήρωας 
αναλαμβάνει να επιμεληθεί την 
έκδοση των έργων του καλύτερού του 
φίλου, Φάνσοου, που εξαφανίζεται 
δίχως ίχνη και όλοι τον νομίζουν 
νεκρό. Μόνο που ο Φάνσοου στην 
πραγματικότητα δεν πέθανε…
Η «Τριλογία της Νέας Υόρκης» είναι ένα εκπληκτικό και πρωτότυπο βιβλίο που αποτελεί-
ται από τρεις ιστορίες οι οποίες διαπλέκονται αριστοτεχνικά μεταξύ τους. Σε καθεμιά από 
τις ιστορίες η αναζήτηση στοιχείων από έναν ντετέκτιβ οδηγεί σε εξαιρετικές συμπτώσεις, 
που ανάγουν τελικά την απλή παρακολούθηση ενός «υπόπτου» σε μια σπουδή της ανθρώ-
πινης συνθήκης.

Φτερά και Ερείπια,  
Σάρα Τζ. Μάας, μτφρ.: Έλλη 
Συλογίδου, εκδ. Ψυχογιός

«Ένας εφιάλτης», είχα πει στον Τάμλιν. 
Εγώ ήμουν ο εφιάλτης.
Η Φέιρα επιστρέφει στην Αυλή της 
Άνοιξης αποφασισμένη να συγκεντρώ-
σει πληροφορίες για τις δολοπλοκίες 
του άρχοντα Τάμλιν και τις απειλές του 
να γονατίσει το βασίλειο της Πρίθιαν. 
Για να τα καταφέρει, πρέπει να παίξει 
ένα θανάσιμο παιχνίδι εξαπάτησης. 
Όμως και το παραμικρό λάθος μπορεί 
να στοιχίσει τόσο στην ίδια όσο και στα 
πλάσματα που αποτελούν τώρα πια 
τον κόσμο της. Καθώς ο πόλεμος είναι 
έτοιμος να ξεσπάσει, η Φέιρα πρέπει 
να επιλέξει ποιον από τους Μεγάλους 
Άρχοντες θα εμπιστευτεί και να βρει 
συμμάχους στα πιο απρόσμενα μέρη.
Στο τρίτο βιβλίο της σειράς για εφήβους «Αγκάθια και Τριαντάφυλλα» η γη θα βαφτεί με 
αίμα, καθώς πανίσχυρες στρατιές ξωτικών και ανθρώπων συγκρούονται για την εξουσία 
και όχι μόνο.
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Ανώνυμη #52, Greer Hendricks & Sarah Pekkanen,  
μτφρ.: Παλμύρα Ισμυρίδου, 
εκδ. Κλειδάριθμος

Οι συγγραφείς του best-seller «Η 
σύζυγος ανάμεσά μας» επιστρέφουν με 
ένα νέο καθηλωτικό ψυχολογικό θρί-
λερ, με πρωταγωνίστριες δύο γυναίκες 
που εμπλέκονται σε ένα παράτολμο 
παιχνίδι αποκαλύψεων, εξουσίας και 
εμμονής. Η Τζέσικα, μια 28χρονη μα-
κιγιέζ που ζει στο Μανχάταν, αρπάζει 
την ευκαιρία να κερδίσει γρήγορα 
χρήματα, συμμετέχοντας σε μια έρευνα 
«ηθικότητας». Γνωρίζει τη γοητευτική 
και μυστηριώδη δρα Σιλντς, η οποία 
φροντίζει να αυξάνει την αμοιβή της, 
αυξάνοντας παράλληλα και τις πολύ 
ιδιαίτερες απαιτήσεις της από την 
Τζέσικα. Μια ιστορία για δύο γυναίκες 
που κρύβουν μυστικά, τα οποία απο-
καλύπτονται αριστοτεχνικά μέσω της 
διπλής αφήγησης. H Χέντρικς και η Πεκάνεν κλιμακώνουν την ένταση καθώς εκτυλίσσε-
ται το μυθιστόρημα, δημιουργώντας μια υποβλητική ατμόσφαιρα και αποκαλύπτοντας ένα 
εντελώς απρόσμενο φινάλε.

Περί γυναικών και άλλων μυστηρίων, Νίκος Φαρούπος, εκδ. Κέδρος

Ιστορίες εποχής και ιστορίες σύγχρονες. Από το Περιστέρι του ’70, την Κυψέλη και τη 
Φωκίωνος Νέγρη του ’80, την παλιά και τη νέα Αθήνα, την Κρήτη, έως και την Αυστρία. 
Ιστορίες εγκληματικών ερώτων. Ιστορίες που έζησα, που άκουσα, που φαντάστηκα, 
που έκλεψα. Ιστορίες με γυναίκες υπέροχες, γυναίκες αράχνες, γυναίκες ερωμένες, 
γυναίκες μητέρες, γυναίκες αγέρωχες, γυναίκες επιπόλαιες, γυναίκες μεγαλοπρεπείς, 
γυναίκες άντρες, γυναίκες θύματα, γυναίκες θεές.

Οι 12 θεοί ντετέκτιβ – Ποιος 
έκλεψε το μήλο της Έριδας;,  
Φίλιππος Μανδηλαράς,  
εικονογράφηση:  
Ναταλία Καπατσούλια,  
εκδ. Παπαδόπουλος

Όταν το μήλο της Έριδας χάνεται και ο 
Πάρης δεν έχει πια μήλο για να δώσει 
στη θεά που θα επιλέξει ως ομορφότε-
ρη, το Γραφείο Ερευνών «Οι 12 θεοί» 
αναλαμβάνει τη δεύτερη υπόθεσή του. 
Περσεφόνη, Άρτεμη και Εστία, που 
θεωρούν πως η ομορφιά δεν πηγάζει 
από την εξωτερική εμφάνιση και ίσως 
πικράθηκαν που δεν ήταν υποψήφιες, 
συγκεντρώνουν αρχικά τις υποψίες. 
Κάποια παράξενα όμως κίτρινα ίχνη 
στην Τρωάδα θα οδηγήσουν τελικά τον 
Ερμή στο πολυπόθητο μήλο – αλλά και 
σε ένα μεγάλο δίλημμα…
Για παιδιά ηλικίας 7+ ετών.
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Μαντόνα: Είμαι θετική στον κορονοϊό
Η Μαντόνα με ύφος σεναριογράφου φιλμ νουάρ γράφει το «Ημερολό-
γιο της Καραντίνας» της και δηλώνει θετική σε αντισώματα του νέου 
κορονοϊού. Η 61χρονη βασίλισσα της ποπ ανέβασε ένα βίντεο στον 
προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με τίτλο: «Ημερολόγια Κα-
ραντίνας Αριθμός 14». «Τις προάλλες έκανα τεστ και διαπίστωσα ότι 
έχω τα αντισώματα» λέει αποτυπώνοντας τις σκέψεις της στο χαρτί και 
συνεχίζει: «Θα βγω έξω από το σπίτι, θα κάνω μια βόλτα με το αυτοκί-
νητο, θα ανοίξω το παράθυρο και θα εισπνεύσω κορονοαέρα. Ελπίζω 
ο ήλιος να λάμπει». Το κορίτσι του «Material Girl» καταλήγει στο βα-
θυστόχαστο: «Τα καλά νέα: Αύριο είναι μια άλλη μέρα και θα ξυπνήσω 
και θα αισθάνομαι διαφορετικά». Η Μαντόνα μοιράστηκε επίσης με 
τους followers της μερικές φωτογραφίες της, ενώ εύχεται σε όλους: 
«Να είστε ασφαλείς, να είστε ψυχικά υγιείς».

Φελίσιτι Χόφμαν: Η κόρη της  
μετά το σκάνδαλο μπήκε με το…  
σπαθί της στο πανεπιστήμιο
Με μια ανάρτησή της στο Instagram η 19χρονη Σοφία Μέισι, κόρη 
της Φελίσιτι Χόφμαν και του Γουίλιαμ Χ. Μέισι, έκανε γνωστό ότι 
έγινε δεκτή στη φημισμένη Δραματική Σχολή του Carnegie Mellon 
University. Σχεδόν έναν χρόνο πριν, πέρυσι τον Μάρτιο, η διάσημη 
μητέρα της είχε βρεθεί στη δίνη ενός πολύκροτου σκανδάλου στην 
Αμερική, μαζί με άλλους «πλούσιους και διάσημους» γονείς που 
φυλακίστηκαν μετά την αποκάλυψη της εξαπάτησης σε πανεπιστή-
μια προκειμένου να εισαχθούν σε αυτά τα παιδιά τους. Η 56χρονη 
ηθοποιός είχε παραδοθεί μόνη της στις αρχές, στις 15 Οκτωβρίου 
2019. Η ίδια είχε δηλώσει ένοχη για «συνωμοσία» επειδή κατέβαλε 
15.000 δολάρια σε κάποιον ώστε να διορθωθεί κρυφά το γραπτό της 
κόρης της, Σοφίας, στις εισαγωγικές εξετάσεις των κολεγίων.

Ο Κάνιε Γουέστ μπήκε στη λίστα του 
«Forbes» με τους δισεκατομμυριούχους 
και πάλι γκρινιάζει
Το περασμένο καλοκαίρι ήταν το εξώφυλλο του «Forbes» και 
έδωσε μια συνέντευξη για την επιτυχημένη πορεία του brand των 
παπουτσιών του. Ωστόσο, το περιοδικό δεν τον αποκάλεσε «δισε-
κατομμυριούχο», καθώς δεν είχε τις ανάλογες αποδείξεις. Και όσο 
η χρονιά προχωρούσε και το περιοδικό συνέχιζε να μην τον έχει 
στις λίστες με τους δισεκατομμυριούχους, ο ίδιος άρχισε να λέει 
στο κοντινό του περιβάλλον «τους έδειξα μια απόδειξη 890 εκατ. 
δολαρίων και πάλι δεν με λένε δισεκατομμυριούχο». Υποστήριξε 
μάλιστα ότι το περιοδικό τον σνομπάρει, χαρακτηρίζοντας το δημο-
σίευμά του ως «ένα ασεβές άρθρο, επίτηδες με άφησαν εκτός».
Τον περασμένο Μάρτιο το περιοδικό και πάλι δεν τον συμπερι-
έλαβε στη λίστα με τους δισεκατομμυριούχους. Οπότε τα έβαλε 
ξανά μαζί τους, λέγοντας «ξέρετε τι κάνετε, με εμπαίζετε», και τους 
κατηγόρησε ότι παίζουν το παιχνίδι των μίντια, αλλά και για ρα-
τσισμό. Παρουσίασε έγγραφα που δείχνουν την αξία του, για να τα 
στείλει στο «Forbes» και να αποκαταστήσει την αλήθεια. Το περι-
οδικό υπολόγισε την αξία του στα 1,3 δισ. δολάρια, τα οποία αφο-
ρούν την εταιρεία Yeezy. Και τα έβγαλε τόσα γιατί μπορεί να ανή-
κει 100% στον ίδιο, αλλά για πέντε χρόνια δεσμεύεται στην Adidas, 
η οποία παράγει τα προϊόντα του.
Ο Κάνιε Γουέστ φυσικά δεν χάρηκε ούτε με αυτό, παρόλο που 
αυτή τη φορά τού έκαναν το χατίρι και τον αποκάλεσαν «δισεκα-
τομμυριούχο». Τόνισε πως η αξία του ανέρχεται στα 3,3 δισ. δο-
λάρια. Μάλιστα, έστειλε ξανά μήνυμα στο περιοδικό και είπε: «Δεν 
είναι ΕΝΑ δισεκατομμύριο. Είναι 3,3, αφού κανείς στο “Forbes” 
δεν ξέρει να μετράει».

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Τα χειροποίητα σανδάλια 
που πρέπει να αποκτήσεις

Ε
λευθερία, άνεση και στιλ σε σχέδια που αντέχουν στον 
χρόνο. Η αγάπη για την αέρινη μεταξένια κορδέλα που 
«έδεσε» υπέροχα με το δέρμα (ένα design που ουσιαστικά 
εισήγαγε το brand στην αγορά το 2012) έγινε λατρεία. Έτσι, 
στο φως του καλοκαιριού ξεπροβάλλουν σε όλο τους το με-
γαλείο η «Ελευθερία», η «Γαλήνη», η «Ρέα» και η «Δήμη-

τρα» με μια εντυπωσιακή παλέτα 15 χρωμάτων για τις υφασμάτινες κορ-
δέλες που αγκαλιάζουν με χάρη το πόδι.
Τα δέρματα προσφέρονται σε 6 χρώματα και η τελική επιλογή για το σαν-
δάλι αφήνεται στη φαντασία κάθε γυναίκας, που μόνο αυτή ξέρει τι θέλει.
Η καθηλωτική bridal σειρά απευθύνεται σε νύφες που την πιο σημαντική 
μέρα της ζωής τους επιλέγουν τον σικ ρομαντισμό για να μείνουν αξέχα-
στες.
Παράλληλα, η σειρά «chain collection» (με τη δερμάτινη αλυσίδα-υπο-
γραφή του brand), ύμνος στη διαχρονική απλότητα της ελληνικής ομορ-
φιάς, εμπλουτίστηκε φέτος με νέα σχέδια.
Με τη «Δάφνη», την «Άρτεμις» και τη «Θάλασσα», το Greek Chic 
Handmades τιμά την ελληνική παράδοση κατασκευής χειροποίητων σαν-
δαλιών, εφαρμόζοντας εξειδικευμένες νέες τεχνοτροπίες και τεχνικές. Ε-
ξερευνώντας την πλήρη συλλογή, είναι βέβαιο ότι θα σας κερδίσουν τα 
μοναδικά Gladiators, που πάντα ξεχωρίζουν. Εντυπωσιακά όμορφα και ε-
ντυπωσιακά άνετα.
Τα σανδάλια και οι τσάντες Greek Chic Handmades σχεδιάζονται από την 
Ελευθερία Τυράκη, κατασκευάζονται στην Αθήνα με κορυφαίας ποιότητας 
ιταλικά δέρματα και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.

Website: https://greekchichandmades.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/GreekChicHandmades/
Instagram: https://www.instagram.com/greekchichandmades/
Pinterest: https://www.pinterest.com/greekchic/

Ελληνικός μινιμαλισμός με boho luxe πινελιές σε μοναδικές δημιουργίες για γυναίκες που αφήνουν το στίγμα τους. 
Η νέα Greek Chic Handmades συλλογή για το (περίεργο) καλοκαίρι 2020 είναι εδώ και δεν κάνει συμβιβασμούς.



1. Απολέπιση 
με ολιστικές ιδιότητες

Υλικά
• 1/2 κούπα μαύρη ζάχαρη
• 1/2 κούπα λευκή ζάχαρη
• 1/3 της κούπας ελαιόλαδο
• 2 κ.σ. μέλι
• 5-10 σταγόνες αιθέριο έλαιο βανίλιας
• 1/2 κουταλιά έλαιο βιταμίνης Ε

Εκτέλεση
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά και απλώνουμε 
το μείγμα στο πρόσωπο, στον λαιμό και 
στο ντεκολτέ. Κάνουμε απαλό μασάζ χωρίς 
να τρίβουμε, για να μην τραυματίσουμε το 
δέρμα, και αποφεύγουμε την περιοχή των 
ματιών. Μετράμε ένα λεπτό για κάθε περιοχή 
του προσώπου: Ξεκινάμε από το μέτωπο, 
κατεβαίνουμε στη μύτη και στο πιγούνι, μετά 

στα ζυγωματικά, προχωράμε στον λαιμό και 
στη συνέχεια στο ντεκολτέ. Εκπληκτική συνταγή 
που κάνει το δέρμα απαλό και μυρωδάτο, 
χαλαρώνει το μυαλό και βελτιώνει τη διάθεση.
Tip: Το scrub που περίσσεψε το εφαρμόζουμε 
στα χέρια, επιμένοντας στα πετσάκια. Μετά από 
λίγα λεπτά, τα χέρια θα γίνουν βελούδινα.

2. Βeauty balm για την ξηρή 
επιδερμίδα

Υλικά
• 3 σταγόνες ηλιέλαιο (κατά προτίμηση 
βιολογικό)
• 1 κ.σ. πρόβειο γιαούρτι
• 1 κ.σ. μέλι

Εκτέλεση
Ανακατεύουμε τα υλικά και εφαρμόζουμε το 
μείγμα στο πρόσωπό μας. Κάνουμε ελαφρύ 
μασάζ στην επιδερμίδα, ώστε να απορροφηθούν 
καλύτερα τα συστατικά, και περιμένουμε 15 
λεπτά. Το ηλιέλαιο έχει μεγάλη περιεκτικότητα 
σε ολεϊκά οξέα και λεκιθίνη και βοηθάει 
στην αναδόμηση των ιστών της επιδερμίδας, 
στην αύξηση της ελαστικότητάς της και στην 
επαναφορά της φυσικής της υγρασίας.

3. Για βαθύ καθαρισμό

Υλικά
• 2 κ.σ. σκόνη πράσινης αργίλου
• 2 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας
• 1/2 λεμόνι (τον χυμό του)

Εκτέλεση
Ρίχνουμε την άργιλο και το λεμόνι σε ένα μπολ, 
προσθέτουμε ελάχιστο ζεστό νερό (τόσο ώστε 
να ομογενοποιηθούν) και ανακατεύουμε με 
έναν αναδευτήρα προκειμένου να ενωθούν 
καλά τα υλικά. Στη συνέχεια προσθέτουμε το 
αιθέριο έλαιο και ανακατεύουμε ελαφρώς. 
Απλώνουμε το μείγμα σε καθαρό πρόσωπο 
για 15 λεπτά. Ξεπλένουμε με χλιαρό νερό. Το 
πρόσωπό μας θα λάμψει.

4. Μάσκα αντιγήρανσης 
και ανάπλασης

Υλικά
• 1/2 κ.σ. βιολογική μαρμελάδα
• 1/2 κ.σ. μέλι
• 1 κ.σ. γάλα καρύδας
• 1/2 κ.σ. πολτοποιημένη μπανάνα

Εκτέλεση
Ανακατεύουμε καλά τα υλικά μέχρι να γίνουν 
ένας πολτός. Απλώνουμε τη μάσκα στο 
πρόσωπο και την αφήνουμε για περίπου 10 
λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλένουμε με χλιαρό 
νερό. H συνταγή είναι εξαιρετική και για την 
ευαίσθητη περιοχή του λαιμού και του ντεκολτέ, 
η οποία είναι πιο ευάλωτη στα σημάδια της 
γήρανσης. Τα α-υδροξυοξέα της μαρμελάδας 
απολεπίζουν ήπια και ανανεώνουν το δέρμα, 
ενώ τα υπόλοιπα υλικά ενυδατώνουν σε βάθος 
και θρέφουν την επιδερμίδα.
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Τέσσερις σπιτικές 
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Γεμίζουμε ένα μεγάλο μπολ με νερό και ρίχνουμε μέσα χυμό λεμονιού. Καθαρίζουμε τις 
αγκινάρες και τις βάζουμε στο μπολ με το νερό και το λεμόνι για να μη μαυρίσουν. Στη συ-
νέχεια τις βάζουμε σε σουρωτήρι και σε ένα τηγάνι βάζουμε περίπου 2 φλιτζάνια ηλιέλαιο. 
Τηγανίζουμε τις αγκινάρες σε μέτρια προς δυνατή φωτιά μέχρι να πάρουν ένα χρυσό χρώμα 
και όταν είναι έτοιμες τις τοποθετούμε σε ένα πιάτο στρωμένο με χαρτί κουζίνας, για να φύγει 
το πολύ λάδι.

• Συνεχίζουμε με τη γέμιση: Σε ένα τηγάνι βάζουμε το ηλιέλαιο και το βούτυρο. Ρίχνουμε πρώτα το 
κουκουνάρι και σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρυσό χρώμα. Όταν σοταριστεί, το βγάζουμε και το αφή-
νουμε σε ένα πιάτο για αργότερα. Στο ίδιο τηγάνι ρίχνουμε το κρεμμύδι και σοτάρουμε με λίγο αλάτι 
μέχρι να γίνει διαφανές. Προσθέτουμε τον κιμά και σοτάρουμε μαζί με τα μπαχαρικά μας και το 
αλάτι. Βγάζουμε το τηγάνι από τη φωτιά, ρίχνουμε μέσα τα κουκουνάρια και ανακατεύουμε καλά.

• Σε ένα ταψί στρώνουμε τις αγκινάρες και τις γεμίζουμε με τον κιμά. Ρίχνουμε στο ταψί ένα 
ποτήρι νερό και 1 κ.γλ. αλάτι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 25 
λεπτά. Έπειτα ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού και συνεχίζουμε να ψήνουμε για άλλα 10 λεπτά. 
Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο και σερβίρουμε με πιλάφι.

Αγκινάρες γεμιστές  
στον φούρνο

Υλικά

• 8 μεγάλες φρέσκες αγκινάρες

• 2 μέτρια κρεμμύδια ψιλοκομμένα

• 250 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς

• 1/2 φλιτζάνι κουκουνάρι

• 1/4 φλιτζάνι ηλιέλαιο

• 1 κ.σ. βούτυρο

• 1/4 φλιτζάνι χυμός λεμονιού

• 1/4 κ.γλ. μαύρο πιπέρι

• 1/4 κ.γλ. μπαχάρι τριμμένο

• αλάτι

• ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

*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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Μερίδες: 4
Χρόνος μαγειρέματος: 75 λεπτάΒαθμός δυσκολίας: μέτριο



ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 

210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

1 σακί κάρβουνα 10kg
1 σακούλα προσάναμμα  
1 προσάναμμα κύβων12€

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ
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