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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ιταλία, 
Ισπανία, Γαλλία: Η τριάδα που θα κρίνει το 
µέλλον της Ευρωζώνης
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΜΑΛΛΙΑΣ 
«Ο Ερντογάν ταυτίζει το παρόν και το 
µέλλον της Τουρκίας µε το δικό του»
10-11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ «∆εν είναι η κατάλληλη 
στιγµή για να προβλέψουµε την πορεία του 
ανταγωνισµού Ν∆-ΣΥΡΙΖΑ»
12-13 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ευρωµαραθώνιος µε τη νέα οικονοµική 
κρίση
14 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Ανισορροπίες…
15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΝΥΦΟΥ∆ΗΣ 
«Θέλουµε να ανοίξουµε όπως κλείσαµε»
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Οδικός χάρτης για τον 
τουρισµό
17 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Άρση περιορισµών στις 
µετακινήσεις
18 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τα τρία σενάρια για 
οικονοµία και ανεργία µε κορονοϊό
20 // ΚΟΣΜΟΣ Ακριβό διαζύγιο την εποχή 
του κορονοϊού
21 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Νοσούν ξανά οικοδοµή 
και ακίνητα
22-23 // TWITTER Ντέρµπι Πίστης-

Επιστήµης
24 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τεράστιο σοκ από τον 
τουρισµό
26 // ΥΓΕΙΑ Παγκόσµιος πόλεµος για το 
εµβόλιο
28 // ∆ΙΑΤΡΟΦΗ Εύκολες και υγιεινές 
επιλογές για σνακ στο γραφείο
29 // ΥΓΕΙΑ Καρδιακή ανεπάρκεια και 
κορονοϊός

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

FREE TIME
33 // CALENDAR Πολιτιστικά δρώµενα… 
από το σπίτι
34 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον 
κόσµο των διασήµων
35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΜΥΖΑΛΗΣ «Γράφω 
όποτε πνίγοµαι από αυτά που µου 
συµβαίνουν»
36-37 // BOOKS Μικροί  και µεγάλοι 
διαβάζουµε
38 // BEAUTY Καταπολεµήστε την 
κυτταρίτιδα
39 // COOK FILES Μαργαρίτα λεµονιού µε 
κοτόπουλο

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
µοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, µερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της 
εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νό-
µοι 238/ 1970, 4301/1979, Ν. 
100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.
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ανάλυση

Η 
Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν τη 
δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη με-
γαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. 
Συνολικά έχουν τεράστια επιρροή στις 
εξελίξεις, άλλοτε θετική και άλλοτε αρ-
νητική.
Αν και δεν μπορούν να θεωρηθούν ε-

νταγμένες στο λεγόμενο «μπλοκ του Νότου», προκαλούν με τα 
προβλήματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους μια «αμυντική» 
αντίδραση της Γερμανίας και του λεγόμενου «Βορρά», που δυσκο-
λεύει τη συνεννόηση στην Ευρωζώνη και στην Ε.Ε. και κάνει πιο 
δύσκολη την έξοδο από την κρίση.

Η απειλή του κορονοϊού
Ο κορονοϊός χτύπησε ιδιαίτερα σκληρά και τις τρεις εξαιρετικά ση-
μαντικές χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό επηρεάζει άμεσα την οικο-
νομική κατάσταση και την προοπτική τους και μπορεί να έχει κοι-
νωνικές και πολιτικές επιπτώσεις. Το άθροισμα των θανάτων από 
κορονοϊό σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία έχει αφήσει πίσω του το 
φράγμα των 80.000 και συγκρίνεται με τους θανάτους στις ΗΠΑ. 
Ο αριθμός των κρουσμάτων κινείται γύρω στις 700.000 για τις τρεις 
χώρες μαζί, ενώ στις ΗΠΑ είναι διπλάσιος, γεγονός που προετοιμά-
ζει για μια δύσκολη συνέχεια.
Σε ό,τι αφορά, πάντως, τους θανάτους από τον κορονοϊό, η κατά-
σταση στις τρεις χώρες είναι χειρότερη απ’ ό,τι στις ΗΠΑ, γιατί όλες 
μαζί έχουν έναν πληθυσμό της τάξης του 40% των ΗΠΑ.
Η σύγκριση της κατάστασης σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία 
με την κατάσταση στη Γερμανία είναι σε όφελος της τε-
λευταίας, στην οποία οι θάνατοι, προς το παρόν, δεν 
ξεπερνούν τους 8.000.
Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι περίπου ει-
δυλλιακή συγκρινόμενη με όσα συμβαίνουν 
στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Ισπανία. 
Η Ιταλία πλήρωσε ακριβά το γεγονός ότι 
άργησε να πάρει τα αναγκαία περιορι-
στικά μέτρα, δίνοντας προτεραιότητα 
στη συνέχιση της λειτουργίας της οι-
κονομίας, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα 
της χώρας, που είναι το πιο αναπτυγ-
μένο. Τελικά, όχι μόνο δεν μπόρεσε 
να προστατεύσει την οικονομία αλλά 
η διάδοση του κορονοϊού επέβαλε 
το «κλείσιμο» της οικονομίας με α-
πότομο τρόπο.
Η Ισπανία επιβαρύνθηκε εξαιτίας 
του ανταγωνισμού των κομμάτων 
σε ένα σύνθετο πολιτικό περιβάλ-
λον. Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του 
Μαρτίου τα κομματικά επιτελεία οργά-
νωναν μαζικές εκδηλώσεις για να περά-
σουν τα μηνύματά τους.
Στη Γαλλία η κατάσταση είναι κάπως κα-
λύτερη απ’ ό,τι στην Ιταλία και στην Ισπανία, 
αλλά στο ζήτημα της προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κορονοϊό οι επιδόσεις της είναι 
πιο κοντά σε εκείνες της Ιταλίας και της Ισπανίας απ’ 
ό,τι στης Γερμανίας.
Εξαιτίας του πλήγματος που δέχτηκαν από την πανδημία, 
οι τρεις χώρες ξεκινούν την προσπάθεια αντιμετώπισης της οι-
κονομικής κρίσης σε δύσκολες συνθήκες και με μέτρια ψυχολογία.

Οικονομική επιδείνωση
Η εαρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομία 
της Ε.Ε. των «27» έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μια βαθιά και 
άνιση ύφεση, μια αβέβαιη ανάκαμψη». Οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής τονίζουν ότι «είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η Ε.Ε. έχει μπει 
στη βαθύτερη οικονομική ύφεση στην ιστορία της».
Συνοψίζουν την οικονομική προοπτική ως εξής: «Το οικονομικό 
αποτέλεσμα πρόκειται να καταρρεύσει το α΄ μισό του 2020, με τη 
μεγαλύτερη συρρίκνωση να πραγματοποιείται το β΄ τρίμηνο. Στη 

ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ:  

Η ΤΡΙΑΔΑ  
ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Πολύ δύσκολη  
η συνεννόηση  
με Γερμανία,  
«βόρειους».

Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία είναι σε 
χειρότερη κατάσταση από τις ΗΠΑ σε 
σχέση με την πανδημία.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

συνέχεια, η οικονομία θα αρχίσει να ανεβαίνει, υποθέτοντας ότι: α) 
τα περιοριστικά μέτρα θα αρθούν σταδιακά, β) μετά τη χαλάρωση 
των μέτρων η πανδημία θα παραμείνει υπό έλεγχο και γ) τα πρωτο-
φανή νομισματικά και δημοσιονομικά μέτρα που εφαρμόζονται από 
τα κράτη-μέλη και την Ε.Ε. θα είναι αποτελεσματικά για να περιο-
ρίσουν τον άμεσο οικονομικό αντίκτυπο της κρίσης, αλλά και για να 
περιορίσουν τη μόνιμη ζημιά στην οικονομία».
Η εαρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύτηκε στις 
αρχές Μαΐου και από τότε οι προγνώσεις έχουν γίνει ακόμη πιο αρ-
νητικές. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προειδοποιεί ταυ-
τόχρονα ότι οι απώλειες για τη διεθνή οικονομία θα είναι μεγαλύ-
τερες και πως υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι από μια πρόωρη χαλά-
ρωση των μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η 
Επιτροπή προειδοποιούν από την πλευρά τους ότι αν υπάρξει δεύ-
τερο κύμα κορονοϊού η πτώση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊό-
ντος (ΑΕΠ) στην Ευρωζώνη μπορεί να φτάσει και το 12%.
Για το σύνολο της Ευρωζώνης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει 
ότι η ανάπτυξη 1,2% που παρατηρήθηκε το 2019 θα δώσει τη θέση 
της σε πτώση του ΑΕΠ κατά 7,7% το 2020, ενώ θα υπάρξει δυναμική 
αύξηση του ΑΕΠ 6,3% το 2021. Στα τέλη του 2021 η οικονομία της 
Ευρωζώνης θα είναι σε κατώτερο επίπεδο απ’ ό,τι στα τέλη του 2019.
Η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία θα έχουν, σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις χειρότερες επιδόσεις μετά την 
Ελλάδα.
Στην Ελλάδα θα περάσουμε από ανάπτυξη 1,9% το 2019 σε πτώση 

του ΑΕΠ κατά 9,7% το 2020 και σε ανάπτυξη 7,9% το 2021.
Στην Ιταλία, η οποία είχε αύξηση του ΑΕΠ μόλις 0,3% το 

2019, θα ακολουθήσει πτώση 9,5% του ΑΕΠ το 2020 και 
αύξησή του 6,5% το 2021. Η Ιταλία θα έχει αθροιστικά 

τις μεγαλύτερες απώλειες, της τάξης των 3 μονάδων 
του ΑΕΠ, στη διάρκεια της επόμενης διετίας. Στις 

αρχές του 2022 η οικονομία της θα είναι αρκετά 
κάτω από τα επίπεδα του 2019, παρά το γε-

γονός ότι μαζί με την Ελλάδα είναι η μόνη 
χώρα που δεν μπόρεσε να καλύψει τις α-
πώλειες του ΑΕΠ από την προηγούμενη 
κρίση, προτού ξεσπάσει η νέα, που οφεί-
λεται στον κορονοϊό.
Η Ισπανία θα περάσει από ανάπτυξη 
2% το 2019 σε πτώση του ΑΕΠ 9,4% 
το 2020 και σε ρυθμό ανάπτυξης 7% 
το 2021.
Η Γαλλία, που είχε αύξηση του ΑΕΠ 
1,3% το 2019 –περιορισμένη εξαι-
τίας των απεργιακών κινητοποιήσεων 
για το ασφαλιστικό το β΄ εξάμηνο του 
έτους–, θα έχει πτώση του ΑΕΠ 8,2% το 

2020 και αύξησή του 7,4% το 2021.
Η προοπτική της δεύτερης, της τρίτης και 

της τέταρτης οικονομίας της Ευρωζώνης 
για την επόμενη διετία είναι συγκρίσιμη με 

εκείνη της Ελλάδας, που παραμένει ο αδύνα-
μος κρίκος της Ευρωζώνης. Ιταλία, Ισπανία και 

Γαλλία θα τα πάνε χειρότερα από τον μέσο όρο 
της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. και ακόμη χειρότερα σε 

σχέση με τη Γερμανία, η οποία θα περάσει από οριακή 
ανάπτυξη 0,6% το 2019 σε πτώση 6,5% του ΑΕΠ το 2020 

και σε αύξησή του κατά 5,9% το 2021.
Έχουμε, λοιπόν, μια γενική εικόνα αδυναμίας για τις τρεις εξαιρε-

τικά σημαντικές οικονομίες της Ευρωζώνης. Θα κινηθούν κάτω από 
τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ε.Ε., θα μείνουν ακόμη πιο 
πίσω σε σχέση με τη Γερμανία, ενώ η Ε.Ε. στο σύνολό της προβλέ-
πεται να πάει χειρότερα από τις ΗΠΑ, που θα περάσουν από ανά-
πτυξη 2,3% το 2019 σε πτώση 6,5% του ΑΕΠ το 2020 και σε αύξησή 
του 4,9% το 2021.
Η κρίση του κορονοϊού είναι κι αυτή στα μέτρα της οικονομίας της 
Κίνας, η οποία άλλωστε είναι πολύ μπροστά από τις ΗΠΑ και την 
Ε.Ε. στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Η Κίνα προβλέπεται να πε-
ράσει από ανάπτυξη 6,1% το 2019 σε ανάπτυξη μόλις 1% το 2020 και 
σε εξαιρετικά δυναμική ανάπτυξη 7,8% το 2021.
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Η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη 
οικονομία της Ευρωζώνης έχουν μπροστά 
τους ένα εφιαλτικό 2020 με βάση τις 
προγνώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορούν να θεωρη-
θούν ακριβείς, επειδή στηρίζονται σε συγκεκριμένες υποθέσεις και 
η κατάσταση σε σχέση με την πανδημία είναι ρευστή και απρόβλε-
πτη. Πρέπει όμως να τους δώσουμε σημασία, γιατί η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή είναι ένας θεσμός με συνολική εικόνα για την ευρωπαϊκή 
οικονομία, ενώ παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις σε κάθε 
χώρα-μέλος ξεχωριστά.
Σημασία έχει η γενική εικόνα σε ό,τι αφορά τη σύγκριση των επι-
δόσεων, ποιοι δηλαδή είναι πιθανό να πάνε κάπως χειρότερα και 
ποιοι κάπως καλύτερα.

Κοινά χαρακτηριστικά
Οι οικονομίες της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας έχουν ορι-
σμένα κοινά χαρακτηριστικά που εξηγούν τις μεγάλες δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν, αλλά και ιδιαιτερότητες.
Στα κοινά χαρακτηριστικά τους πρέπει να συμπεριλάβουμε τη με-
γάλη εξάρτηση από τον τουρισμό και τις σχετικές υπηρεσίες, μια 
αρκετά δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, ένα χρέος που υπερ-
βαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υψηλές δημόσιες δαπάνες, ιδιαί-
τερα σε ορισμένους τομείς, όπως το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό. 
Και η αγορά εργασίας είναι αρκετά προβληματική, ιδιαίτερα στην 
Ισπανία και στον Νότο της Ιταλίας.
Η Ιταλία είχε δημοσιονομικό έλλειμμα μόλις 1,6% το 2019, σχεδι-
ασμένο να αποτρέψει την παραπέρα αύξηση του δημόσιου χρέους, 
που είναι στο 134,8% του ΑΕΠ, το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρω-
ζώνη μετά της Ελλάδας. Το δημοσιονομικό έλλειμμα, όμως, προ-
βλέπεται να φτάσει στο 11,1% του ΑΕΠ το 2020, εκτοξεύοντας το 
χρέος του ιταλικού Δημοσίου στο 158,9% του ΑΕΠ. Η αύξηση του 
ιταλικού χρέους κατά 25 μονάδες μέσα σε έναν χρόνο είναι πολύ 
σοβαρή εξέλιξη για το σύνολο της Ευρωζώνης, εφόσον το δημόσιο 
χρέος είναι τεράστιο σε απόλυτους αριθμούς και πλησιάζει τα 2,5 
τρισ. ευρώ.
Η Ισπανία θα περάσει από έλλειμμα 2,8% του ΑΕΠ το 2019 σε έλ-
λειμμα 10,1% του ΑΕΠ το 2020, που θα υποχωρήσει σε 6,7% του 
ΑΕΠ το 2021. Το δημόσιο χρέος της αναμένεται να αυξηθεί κατά 
περίπου 20 μονάδες, από 95,5% του ΑΕΠ σε 115,6% του ΑΕΠ.
Ανάλογη πορεία θα ακολουθήσει η Γαλλία. Το δημοσιονομικό έλ-
λειμμά της ήταν 3% το 2019, θα αυξηθεί σε 9,9% του ΑΕΠ το 2020, 
ενώ προβλέπεται να υποχωρήσει σε 4% του ΑΕΠ το 2021. Και της 
Γαλλίας το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί κατά περίπου 20 μονάδες 
μέσα σε έναν χρόνο, από 96,1% του ΑΕΠ σε 116,5% του ΑΕΠ.
Ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός των τριών εξαιρετικά σημαντικών 
οικονομιών της Ευρωζώνης εξηγεί και την προσωρινή κατάργηση 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας στην Ευρωζώνη. Όταν οι τρεις από 
τις τέσσερις σημαντικότερες οικονομίες δεν μπορούν να προσαρ-
μοστούν, είναι αναπόφευκτη η τροποποίηση του γενικού πλαισίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλά-
δας, η οποία βέβαια κινείται σε πολύ χαμηλότερο οικονομικό επί-
πεδο, θα είναι πολύ καλύτερες απ’ ό,τι των τριών χωρών. Σύμφωνα 
με τους υπολογισμούς της Επιτροπής, η Ελλάδα θα περάσει από 
πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ το 2019 σε έλλειμμα 6,4% του ΑΕΠ το 
2020, το οποίο θα περιοριστεί σε 2,1% του ΑΕΠ το 2021. Αδύνατο 
σημείο μας το δημόσιο χρέος, το οποίο μέσα σε έναν χρόνο θα κερ-
δίσει περίπου 20 μονάδες, για να ανέβει από το 176,6% του ΑΕΠ 
στο 196,4% του ΑΕΠ.
Η δημοσιονομική υπεροχή της Γερμανίας επιβεβαιώνεται στις ε-
κτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα περάσει από πλεόνασμα 
1,4% το 2019 σε έλλειμμα 7% του ΑΕΠ το 2020, το οποίο θα περιο-
ριστεί σε έλλειμμα 1,5% το 2021. Το δημόσιο χρέος της Γερμανίας 
θα αυξηθεί από 59,8% του ΑΕΠ το 2019 –λίγο κάτω από το όριο του 
60% του ΑΕΠ που προβλέπει η ΟΝΕ– σε 75,6% του ΑΕΠ το 2020.
Και στο θέμα του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου 
χρέους Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία μπαίνουν, εξαιτίας του κορονο-
ϊού, σε μια επικίνδυνη περιοχή, με δημοσιονομικό έλλειμμα της 
τάξης του 10% του ΑΕΠ και τριψήφιο χρέος σαν ποσοστό επί του 
ΑΕΠ. Προς το παρόν βρισκόμαστε σε περίοδο εξαιρετικά χαμηλών 
επιτοκίων που επιτρέπουν την εξυπηρέτηση του σημαντικού δημό-
σιου χρέους των τριών χωρών χωρίς μεγάλη δημοσιονομική επιβά-
ρυνση. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε 
εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Την εικόνα επιβαρύνει η προοπτική αύξησης της ανεργίας. Στην Ι-
σπανία, η οποία ταλαιπωρείται από διαχρονικά υψηλά ποσοστά α-
νεργίας, η ανεργία θα αυξηθεί από 14,1% του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού το 2019 σε 18,9% το 2020, για να υποχωρήσει στο 17% 
το 2021. Η καμπύλη της ανεργίας της μοιάζει εντυπωσιακά με τη 
δική μας.
Στην Ιταλία η ανεργία θα αυξηθεί από 10% το 2019 σε 11,8% το 2020, 
για να υποχωρήσει στο 10,7% το 2021. Την κατάσταση περιπλέκουν 
η διαφορά μεταξύ Βορρά και Νότου της χώρας, η μεγάλη παράλ-
ληλη οικονομία και η οικονομική περιθωριοποίηση μεγάλου αριθ-
μού πολιτών.
Στη Γαλλία το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί από 8,5% το 2019 σε 
10,1% το 2020, για να υποχωρήσει οριακά στο 9,7% το 2021.
Το γερμανικό πλεονέκτημα επιβεβαιώνεται με εκτιμήσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για ανεργία 3,2% το 2019, που θα αυξηθεί σε 
μόλις 4% το 2020, για να υποχωρήσει στο 3,5% του οικονομικά ε-
νεργού πληθυσμού το 2021.

Ιταλικές ιδιαιτερότητες
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει ενδιαφέρουσες 
ιδιαιτερότητες για την οικονομία καθεμιάς από τις τρεις χώρες.
Σε ό,τι αφορά την Ιταλία, σημειώνει ότι είναι σημαντικό το ρίσκο για 
μια επίδοση που θα είναι χειρότερη από την προβλεπόμενη, επειδή 
η οικονομία δέχεται διάφορες πιέσεις.
Υπογραμμίζει ότι τα βοηθήματα που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση 
συνασπισμού δεν θα καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων, 
εφόσον η εποχική εργασία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, ενώ πολ-
λοί κινούνται στην παράλληλη οικονομία ή έχουν απογοητευτεί και 
έχουν αποσυρθεί από την αγορά εργασίας. 
Οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προειδοποιούν για τους κιν-
δύνους που αντιμετωπίζει η ιταλική οικονομία με τον ακόλουθο 
τρόπο: «Το υψηλό και αυξανόμενο δημόσιο χρέος και μια πιθανή 

αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του τραπεζικού τομέα 
μπορεί να επηρεάσουν τις χρηματοδοτικές συνθήκες. Η αλλαγή 
στη συμπεριφορά των καταναλωτών, που μπορεί για προληπτικούς 
λόγους να αυξήσουν τις αποταμιεύσεις τους, και μια παρατεταμένη 
κάμψη στην αγορά εργασίας μπορεί να ρίξουν κι άλλο την εγχώρια 
ζήτηση, να προκαλέσουν βλάβη στον οικονομικό ιστό της Ιταλίας, 
περιορίζοντας την προοπτική ανάπτυξης και δημιουργώντας προ-
βλήματα στην αναμενόμενη ανάκαμψη».
Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί για μεγάλη πτώση των 
εσόδων του Δημοσίου: «Τα δημόσια έσοδα πρόκειται να μειωθούν 
σημαντικά εξαιτίας της πτώσης στην οικονομική δραστηριότητα. Η 
μεγαλύτερη μείωση αναμένεται στα έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων εξαιτίας της πτώσης των κερδών τους. Το μικρότερο 
μισθολογικό κόστος θα προκαλέσει μείωση στις εισφορές για την 
κοινωνική ασφάλιση και μικρότερη απόδοση του φόρου εισοδήμα-
τος, ενώ τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους θα αντανακλούν την 
πτώση στην ιδιωτική κατανάλωση».

Ισπανική υποχώρηση
Οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνουν ενδιαφέρουσες επι-
σημάνσεις για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ισπανικής οικονο-
μίας.
Προβλέπουν μεγάλη κάμψη στον τουρισμό και στις δραστηριότητες 
που συνδέονται με αυτόν, όπως είναι η εστίαση, οι ξενοδοχειακές 
και άλλες υπηρεσίες και οι συγκοινωνίες. Η μεγάλη πτώση θα είναι 
χαρακτηριστικό και του λιανικού εμπορίου.
Εκτιμούν ότι ο δευτερογενής τομέας θα επιστρέψει σε κάποιου εί-
δους κανονικότητα πριν από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες, υπο-
λογίζουν όμως ότι θα υπάρξει μεγάλη πτώση των επενδύσεων, της 
τάξης του 20,7%, το 2020, που θα ακολουθηθεί από αύξηση 10,3% 
το 2021. Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις αναλογούσαν το 2019 στην 
Ισπανία στο 19,4% του ΑΕΠ, αρκετά κοντά στον μέσο όρο της Ευ-
ρωζώνης.
Το 2019 παρατηρήθηκε αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος 
στην Ισπανία, για πρώτη φορά από το 2012. Το έλλειμμα αυξήθηκε 
από το 2,5% στο 2,8% του ΑΕΠ –κοντά στο όριο του 3% του ΑΕΠ 
της ΟΝΕ– εξαιτίας των αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων 
και της προσπάθειας σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού Σοσι-
αλιστών-Podemos με την άμεση ή έμμεση στήριξη των αυτονομι-
στών της Καταλονίας.
Η δημοσιονομική χαλάρωση προηγήθηκε της κρίσης του κορονο-
ϊού κι αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της οικονομι-
κής πολιτικής της κυβέρνησης της Ισπανίας.
Προβλέπεται, τέλος, σημαντική μείωση στην ιδιωτική κατανά-
λωση εξαιτίας της ψυχολογίας της κρίσης, η οποία θα ξεπεράσει την 
πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, με αποτέλε-
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σμα να υπάρξει σοβαρή αύξηση στην αποταμίευση.

Ο Γάλλος ασθενής
Οι προγνώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μέτριες έως αρνη-
τικές και για τη γαλλική οικονομία, η οποία είναι η δεύτερη σημα-
ντικότερη στην Ευρωζώνη μετά τη γερμανική.
Όπως παρατηρούν οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2019 
ήταν μια δύσκολη χρονιά για τη γαλλική οικονομία, κυρίως εξαι-
τίας των απεργιακών κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν το 
δ΄ τρίμηνο του χρόνου κατά της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης της 
κυβέρνησης.
Ο ρυθμός ανάπτυξης έπεσε από 1,7% το 2018 στο 1,3% το 2019 και η 
οικονομική δραστηριότητα έδειχνε τάσεις ανάκαμψης τον Ιανουά-
ριο και τον Φεβρουάριο, καθώς σταμάτησαν οι κινητοποιήσεις και 
η κυβέρνηση έβαλε στο «ψυγείο» την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Οι δείκτες οικονομικού κλίματος 
κατέρρευσαν τον Μάρτιο, ύστερα από την επιβολή περιοριστικών 
μέτρων για τον έλεγχο του κορονοϊού. Οι έρευνες δείχνουν ότι ει-
δικά οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της λιανικής, 
επηρεάστηκαν πολύ. Οι συνέπειες του ξεσπάσματος του κορονοϊού 
αναμένεται να εμφανιστούν στα στοιχεία του α΄ τριμήνου, αλλά θα 
είναι ακόμη πιο σημαντικές το β΄ τρίμηνο, εξαιτίας της παράτασης 
της περιόδου του εγκλεισμού.
»Οι συνέπειες για ορισμένους τομείς μπορεί να είναι μακροπρόθε-
σμες, ειδικά στην εστίαση, στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες, στην ψυ-
χαγωγία, στις μεταφορές και στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού».
Στην εαρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνεται ότι 
θα υπάρξει ανάλογη εξέλιξη με την Ισπανία, δηλαδή η πτώση στην 
ιδιωτική κατανάλωση θα είναι μεγαλύτερη από τη μείωση της αγο-
ραστικής δύναμης, με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική αύξηση 
στις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών το 2020.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοψίζει τις γενικότερες δυσκολίες της 
γαλλικής οικονομίας με τον ακόλουθο τρόπο: «Τα δημοσιονομικά 
μέτρα θα πρέπει να απαλύνουν τις δυσκολίες σε ό,τι αφορά τη ρευ-
στότητα των επιχειρήσεων και να βοηθήσουν την ανάκαμψη. Παρ’ 
όλα αυτά, η ανάκαμψη σε επενδύσεις εξοπλισμού θα αντιμετωπίσει 

δυσκολίες εξαιτίας ενός παρατεταμένου σοκ στη ζήτηση σε τομείς 
όπως είναι ο συγκοινωνιακός εξοπλισμός. Προσαρμοσμένες σε μια 
εξωτερική ζήτηση που πέφτει, οι εξαγωγές αναμένεται να βυθιστούν 
το 2020, ειδικά σε τομείς που έχουν σχέση με τον τουρισμό. […] η σε 
γενικές γραμμές ουδέτερη συμβολή του ισοζυγίου εξαγωγών στην 
αύξηση του ΑΕΠ το 2020 αναμένεται να επιδεινωθεί το 2021».
Επισημαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό ρίσκο τα πράγματα να πάνε χει-
ρότερα από τις εκτιμήσεις εξαιτίας πιθανών εξελίξεων στην παγκό-
σμια οικονομία και της αρνητικής επίδρασης σε τομείς που έχουν 
σχέση με τον τουρισμό.
Τέλος, ως αποτέλεσμα της κρίσης του κορονοϊού εγκαταλείπε-
ται προσωρινά η προσπάθεια να περιοριστούν οι δημόσιες δαπά-
νες, οι οποίες στη Γαλλία κινούνται σε επίπεδα-ρεκόρ, σαν ποσο-
στό επί του ΑΕΠ. Οι δημόσιες δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν 
το 2020 κατά 7 μονάδες και να φτάσουν σε ένα εντυπωσιακό 62,5% 
του ΑΕΠ, που δίνει άλλη διάσταση στο δημοσιονομικό πρόβλημα 
της Γαλλίας.

Πολιτική αβεβαιότητα
Η κρίση του κορονοϊού χτυπάει ιδιαίτερα σκληρά τις οικονομίες της 
Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, δηλαδή τις τρεις από τις τέσ-
σερις μεγαλύτερες της Ευρωζώνης. Δημιουργείται έτσι ένας οικονο-
μικός χώρος με μέτριες επιδόσεις και σοβαρά προβλήματα, ενώ υ-
πάρχουν και πολιτικοί παράγοντες που ενισχύουν τους δισταγμούς 
των Γερμανών και των «βορείων» για μια παρέμβαση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο που θα διευκόλυνε τις τρεις σημαντικές οικονομίες της Ευ-
ρωζώνης.
Τα καλά πολιτικά νέα για την Ιταλία είναι ότι ξεφουσκώνει με εντυ-
πωσιακό ρυθμό η Λέγκα του Σαλβίνι, που έχει ακροδεξιά, αντιευρω-
παϊκά χαρακτηριστικά. Από το 34,3% που πήρε στις εκλογές του πε-
ρασμένου Μαΐου έχει πέσει σε ένα δημοσκοπικό 24,5%, με τάσεις 
παραπέρα μείωσης.
Η κοινή γνώμη δεν εκτιμά σε συνθήκες κορονοϊού τις πολιτικές υ-
περβολές του Σαλβίνι, ενώ η Λέγκα πληρώνει ακριβά το γεγονός ότι 
ο κορονοϊός θερίζει στη Λομβαρδία, μια εξαιρετικά αναπτυγμένη 
βόρεια περιφέρεια της Ιταλίας, η οποία ελέγχεται πολιτικά από τη 

Λέγκα. Στο πλαίσιο της ιταλικής αποκέντρωσης, την ευθύνη για το 
σύστημα υγείας την έχει η περιφέρεια. Οι κακές επιδόσεις της Λομ-
βαρδίας –στην οποία αναλογούν οι μισοί θάνατοι που έχουν κατα-
γραφεί στην Ιταλία– χρεώνονται πολιτικά στη Λέγκα.
Σε μεγάλη δημοσκοπική πτώση βρίσκεται και το Κίνημα Πέντε Α-
στέρων, το οποίο έχει περάσει από τον αντιευρωπαϊσμό σε μια πιο 
εποικοδομητική στάση, με αποτέλεσμα να έχει χάσει πάνω από τη 
μισή του δύναμη και να γράφει δημοσκοπικά ποσοστά της τάξης 
του 15%. Η σημαντικότερη δύναμη του κυβερνητικού συνασπισμού 
είναι το Δημοκρατικό Κόμμα της κεντροαριστεράς, με δημοσκοπικό 
ποσοστό της τάξης του 22%. Σε ανοδική φάση βρίσκεται ένα σκληρό 
έως ακροδεξιό κόμμα, τα Αδέλφια της Ιταλίας, που καταγράφει πο-
σοστά της τάξης του 12% και συμπληρώνει την προσπάθεια της Λέ-
γκας. Οι κυβερνητικές δυνάμεις, το Δημοκρατικό Κόμμα και το Κί-
νημα Πέντε Αστέρων, είναι δημοσκοπικά συγκρίσιμες με το άθροι-
σμα της Λέγκας και του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, γεγονός που 
κάνει τον Μπερλουσκόνι, ηγέτη του κεντροδεξιού Forza Italia, να 
επιδιώκει ρόλο ρυθμιστή. Όμως, με δημοσκοπικά ποσοστά κατώ-
τερα του 6% και ηλικία γύρω στα 85, ο πρώην πρωθυπουργός δεν 
μπορεί να ελπίζει σε πολλά.
Η ιταλική κοινή γνώμη εμφανίζεται βαθύτατα δυσαρεστημένη με 
τη στάση των Βρυξελλών και του Βερολίνου στην αντιμετώπιση της 
υγειονομικής και οικονομικής κρίσης στην Ιταλία εξαιτίας του κο-
ρονοϊού. Η συντριπτική πλειονότητα των Ιταλών θεωρεί ότι δεν υ-
πήρξε σοβαρή ευρωπαϊκή στήριξη για την αντιμετώπιση των δυσκο-
λιών. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η δικαιολογημένη δυσαρέσκεια 
των Ιταλών θα οδηγήσει στην ενίσχυση των σκληρών δεξιών έως α-
κροδεξιών αντιευρωπαϊκών δυνάμεων ή στην ενίσχυση των κυβερ-
νητικών δυνάμεων, που διαφωνούν με τις επιλογές της Ε.Ε. αλλά ε-
πιμένουν ευρωπαϊκά.
Βασικό πλεονέκτημα των τελευταίων είναι η ολοένα αυξανόμενη 
δημοτικότητα του πρωθυπουργού Κόντε, που έχει βέβαια την υπο-
στήριξη των δύο κυβερνητικών κομμάτων, χωρίς να ανήκει σε αυτά.
Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ιταλία βλέπουν τα τελευταία χρόνια τα 
ποσοστά τους να πολλαπλασιάζονται και να διαιρούνται ανάλογα με 
τη συγκυρία. Αυτή η πολιτική αβεβαιότητα ενισχύει τους δισταγ-
μούς των Ευρωπαίων που θα μπορούσαν να στηρίξουν την ιταλική 
οικονομία. Διστάζουν να αναλάβουν ένα πολιτικό ρίσκο στο εσωτε-
ρικό των χωρών τους παίρνοντας μια πρωτοβουλία που τελικά θα 
μπορούσε να ωφελήσει έναν μελλοντικό κυβερνητικό συνασπισμό 
Λέγκας και κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας.
Ακριβώς αντίστροφο πολιτικό υπολογισμό κάνουν στην περίπτωση 
της Ισπανίας. Στην Ισπανία χρειάστηκαν αλλεπάλληλες εκλογικές 
αναμετρήσεις για να υπάρξει κυβέρνηση συνασπισμού Σοσιαλι-
στών και Podemos, ενός κόμματος με χαρακτηριστικά ΣΥΡΙΖΑ. Οι 
Σοσιαλιστές πήραν στις εκλογές του Νοεμβρίου 2019 28%, ενώ οι 
Podemos και οι αριστεροί σύμμαχοί τους περιορίστηκαν στο 12,8%. 
Μπόρεσαν όμως να σχηματίσουν κυβέρνηση αξιοποιώντας την υ-
ποχώρηση του άλλοτε πανίσχυρου κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος 
στο 20,8%. Το Λαϊκό Κόμμα βλέπει τα ποσοστά του να υποχωρούν 
σε όφελος του ακροδεξιού Vox, που πήρε 15,1% στις τελευταίες βου-
λευτικές εκλογές, ενώ οι φιλελεύθεροι Ciudadanos (Πολίτες), που 
φιλοδοξούσαν να συμπληρώσουν την πολιτική προσπάθεια του Λα-
ϊκού Κόμματος, έπεσαν στις εκλογές του Νοεμβρίου από το 15,9% 
που είχαν πάρει στις εκλογές του Απριλίου 2019 σε μόλις 6,8%. 
Μέσα από αυτό το μπερδεμένο πολιτικό σκηνικό αναδείχθηκε ο 
κυβερνητικός συνασπισμός Σοσιαλιστών-Podemos, ο οποίος στηρί-

Όσο χειρότερα πηγαίνουν οι τρεις χώρες, 
τόσο μειώνεται ο ευρωπαϊκός ζήλος της 
Γερμανίας και των «βορείων».

Οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες δεν θέλουν 
να διευκολύνουν τον Σαλβίνι και τους Podemos.
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ζεται στην υποστήριξη ή έστω στην ανοχή αυτονομιστικών κομμά-
των της Καταλονίας.
Οι Podemos υποχρεώνουν κάθε τόσο τους Σοσιαλιστές σε παροχές 
και αύξηση των δημοσίων δαπανών για να δικαιολογήσουν στην 
εκλογική τους βάση τη συνεργασία με την κεντροαριστερά, που 
μέχρι τον Νοέμβριο θεωρούσαν θανάσιμο πολιτικό αντίπαλο. Οι 
συνέπειες της υπερβολικής αύξησης των δημοσίων δαπανών είχαν 
αρχίσει να φαίνονται στο έλλειμμα και στη διεθνή ανταγωνιστικό-
τητα της ισπανικής οικονομίας πριν από την κρίση του κορονοϊού.
Προφανώς οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημο-
κράτες που βρίσκονται στην εξουσία και τα κυβερνητικά κόμματα 
των βόρειων χωρών δεν καίγονται από επιθυμία να πάρουν αποφά-
σεις που θα τους εκθέσουν στην κριτική των κομμάτων της αντιπο-
λίτευσης στις χώρες τους και θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδεχόμενες υπερβολές των Podemos.
Πιο σταθερή είναι η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία. Στις προεδρι-
κές εκλογές θα έχουμε, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, επανάληψη 
της μονομαχίας του 2017, μεταξύ Μακρόν και Λεπέν. Το Μάιο του 
2017 ο Μακρόν είχε επικρατήσει με άνεση της Λεπέν στον δεύτερο 
γύρο των προεδρικών εκλογών, με 66,1% έναντι 33,9%.
Η κατάσταση είχε αλλάξει στις αρχές του 2020 εξαιτίας της μεγά-
λης λαϊκής δυσαρέσκειας με την οικονομική και κοινωνική κατά-
σταση και την ασφαλιστική-συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, που τε-
λικά εγκαταλείφθηκε. Τα ποσοστά που έδιναν οι δημοσκοπήσεις 
ήταν της τάξης του 55% για τον Μακρόν και του 45% για τη Λεπέν, 
η οποία έκανε ό,τι μπορούσε για να εκμεταλλευτεί τη λαϊκή δυ-
σαρέσκεια με τον Μακρόν και την κυβέρνηση και να αλλάξει την 
ακροδεξιά εικόνα που είχε το κόμμα της Συναγερμός για τη Δη-
μοκρατία. Όπως είχε δηλώσει τον περασμένο Ιανουάριο: «Ο Εμα-
νουέλ Μακρόν είναι ο τελευταίος σπασμός του παλαιού συστήμα-
τος. Μας τον παρουσίασαν σαν ανανεωτή και κοιτάξτε τι συμβαίνει. 
Η Γαλλία είναι βυθισμένη στη βία εδώ και 14 μήνες. Μας είπε το 
2017 “εγώ ή το χάος” κι έχουμε χάος χωρίς διακοπή απ’ όταν ανέ-
λαβε την εξουσία».
Η Λεπέν ενίσχυσε τη θέση της και προβάλλοντας την πολιτική της 
σε θέματα μετανάστευσης, ασκώντας κριτική στην παγκοσμιοποί-
ηση, επισημαίνοντας τις αδυναμίες και τα προβλήματα της Ε.Ε. και 
καταγγέλλοντας τον ισλαμισμό.
Προ κορονοϊού ο Μακρόν είχε θετικές γνώμες της τάξης του 33% 
και αρνητικές της τάξης του 67%. Η συσπείρωση που προκάλεσε 
η κρίση και οι πρωτοβουλίες που πήρε ωφέλησαν το ηγετικό του 
προφίλ και έφτασε να έχει θετικές γνώμες της τάξης του 50%. Από 
τα τέλη του Απριλίου, όμως, τα ποσοστά του έχουν υποχωρήσει στο 
40%, καθώς οι Γάλλοι αντιλαμβάνονται ότι η κρίση του κορονοϊού 
έχει συνέχεια και περνάει στην οικονομική και κοινωνική κατά-
σταση.
Το πολιτικό πλεονέκτημα εξακολουθεί να ανήκει στον Μακρόν, 
αλλά δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόγνωση για τις πολιτικές εξε-
λίξεις μέχρι τις προεδρικές του 2022. Η χρονική παράταση της παν-
δημίας, η εκδήλωση ενός δεύτερου κύματος το φθινόπωρο και τα 
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που συνδέονται με αυτήν 
μπορεί να επηρεάσουν καταλυτικά τις εξελίξεις.
Στην αντίληψη των Γερμανών και των «βορείων» η Γαλλία είναι μια 
πιο ασφαλής χώρα από πολιτική άποψη σε σχέση με την Ιταλία και 
την Ισπανία, εξακολουθεί όμως να υπάρχει ένα μεγάλο ερωτημα-
τικό σε σχέση με τις δυνατότητες της Λεπέν.

Σκληρή άμυνα
Με την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία να μένουν ακόμη πιο 
πίσω σε σχέση με τη Γερμανία και τις αναπτυγμένες βόρειες χώρες 
της Ε.Ε. εξαιτίας της κρίσης του κορονοϊού, περιορίζεται ακόμη πε-
ρισσότερο ο ευρωπαϊκός ζήλος των τελευταίων.
Καταλήγουν στο συμπέρασμα, ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέ-
τηση, ότι δεν αξίζει να αναλάβουν πρόσθετες ευρωπαϊκές δεσμεύ-
σεις που θα μπορούσαν τελικά να τους δημιουργήσουν οικονομικά 
και πολιτικά προβλήματα χωρίς να βελτιώσουν αισθητά την κατά-
σταση και την προοπτική της οικονομίας των τριών εξαιρετικά ση-
μαντικών χωρών της Ευρωζώνης.
Παίζουν, λοιπόν, άμυνα σε όλα τα ευρωπαϊκά θέματα, με αποτέλε-
σμα να γίνεται ακόμη πιο δύσκολη η κοινή έξοδος των ευρωπαϊκών 

οικονομιών από την κρίση.
Πρώτον, αρνούνται να δεχτούν οποιαδήποτε αύξηση στον ευρωπα-
ϊκό προϋπολογισμό, εφαρμόζοντας βρετανική λογική συνεχούς πε-
ριορισμού του σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, για να μην υ-
πάρξει οποιαδήποτε αύξηση στην καθαρή συνεισφορά τους.
Το εκπληκτικό είναι ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός σε ό,τι 
αφορά την επταετία 2021-2027 είναι «παγωμένος» στο 1% του ΑΕΠ 
των 27 κρατών-μελών παρά το γεγονός ότι έχει μεσολαβήσει η 
κρίση του κορονοϊού, που έχει οδηγήσει σε τεράστια αύξηση των 
δημοσίων δαπανών κάθε κράτους ξεχωριστά.
Λένε επίσης «όχι» ακόμη και στη μερική αμοιβαιοποίηση του χρέ-
ους με την έκδοση ευρωομολόγου ή έστω κορονοομολόγου. Αρ-
νούνται να μοιραστούν το σχετικό οικονομικό ρίσκο με Γαλλία, Ι-
ταλία, Ισπανία, που τάσσονται υπέρ της έκδοσης ευρωομολόγου, με 
το σκεπτικό ότι μπορεί να καθυστερήσει την ανάκαμψη της δικής 
τους οικονομίας.
Ακόμη και στο υπό δημιουργία Ταμείο Ανάκαμψης εμφανίζονται ά-
καμπτοι. Δεν θέλουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βγει στις διεθνείς 
αγορές για μεγάλα ποσά αξιοποιώντας τον ευρωπαϊκό προϋπολογι-
σμό και θέλουν η όποια βοήθεια δοθεί να έχει χαρακτήρα χαμηλό-
τοκων δανείων και όχι δωρεάν χρηματοδότησης με τη μορφή που ε-
πιδιώκει και η ελληνική κυβέρνηση, για να μπει ένα φρένο στην υ-

περχρέωση του ελληνικού Δημοσίου.
Και στο θέμα της πολιτικής της ποσοτικής χαλάρωσης που εφαρ-
μόζει η ΕΚΤ η Γερμανία και οι «βόρειοι» εκφράζουν με διάφορους 
τρόπους επιφυλάξεις, με την έννοια ότι θεωρούν ότι υπάρχει νο-
μισματική χρηματοδότηση των δημοσιονομικά αδύναμων ή και α-
συνεπών. Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρ-
λσρούης που κρίνει υπερβολικό το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρω-
σης της ΕΚΤ στη μορφή που εφαρμόζεται από το 2014 ενισχύει την 
επιχειρηματολογία τους υπέρ μιας λιγότερο παρεμβατικής ΕΚΤ. Το 
αξιοσημείωτο είναι ότι η ΕΚΤ από την περίοδο του Ντράγκι βρί-
σκεται κάθε τόσο στην ανάγκη να καλύπτει βασικές ελλείψεις στην 
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζεται στην 
Ευρωζώνη και έχει καταλήξει να δέχεται κριτική από αυτούς που 
τελικά της επιβάλλουν, με τους δικούς τους δισταγμούς και αντιρρή-
σεις, αυτές τις μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις.
Από τη στιγμή που υποβαθμίζονται οικονομικά χώρες με μεγάλο ει-
δικό βάρος στην Ευρωζώνη, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η 
Γαλλία, δημιουργείται εκ των πραγμάτων ένας οικονομικός διχα-
σμός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη συνεννόηση και την ε-
φαρμογή κοινής πολιτικής για την έξοδο από την κρίση.
Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά αυτή την εξέλιξη. Εναρμονίζει τις κινή-
σεις της με εκείνες της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, χωρίς 
να υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να περάσει η πολιτική που υπο-
στηρίζει. Ταυτόχρονα, οι πολύ μεγάλες απαιτήσεις των τριών σημα-
ντικών οικονομιών της Ευρωζώνης προκειμένου να σταθεροποιή-
σουν και στη συνέχεια να βελτιώσουν την κατάστασή τους περιορί-
ζουν τη δυνατότητα ανοιγμάτων υπέρ της Ελλάδας από τη Γερμανία 
και τους «βόρειους». Η πατρίδα μας έχει βέβαια μεγαλύτερα προ-
βλήματα από την Ιταλία, την Ισπανία και κυρίως τη Γαλλία, και χα-
μηλότερο επίπεδο ανάπτυξης. Επειδή όμως έχει μικρά οικονομικά 
μεγέθη, θα μπορούσε να επωφεληθεί πιο εύκολα από κάποια ανοίγ-
ματα των οικονομικά ισχυρών της Ε.Ε., τα οποία όμως γίνονται πολύ 
δύσκολα υπό την πίεση που ασκούν τα μεγάλα μεγέθη της Ιταλίας, 
της Ισπανίας και της Γαλλίας.

Η απογοήτευση των Ιταλών με 
Βρυξέλλες, Βερολίνο μπορεί να φέρει 
πολιτικές εξελίξεις.

Οι μεγάλες ανάγκες της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας 
περιορίζουν τις δυνατότητες ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς την 
Ελλάδα.
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Η πτώση της τιμής του αργού 
πετρελαίου, σε συνδυασμό και 
με την τρομακτική κρίση της 
πανδημίας στην παγκόσμια αγο-
ρά, βάζει φρένο στην υλοποίηση 
σχεδίων για την εξερεύνηση και 
αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρο-
γονανθράκων.

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

«Ο Ερντογάν ταυτίζει το παρόν 
και το μέλλον της Τουρκίας με το δικό του»

Τ
ην εκτίμηση ότι ο Πρόεδρος 
της Τουρκίας θα συνεχίσει να 
αναζητά τη σύγκρουση με την 
Ελλάδα σε Έβρο και Αιγαίο, α-
ποσκοπώντας στη δημιουργία 
και κατοχύρωση των τετελε-
σμένων, εκφράζει στη συνέ-

ντευξή του στην F.S. o πρέσβης επί τιμή Αλέ-
ξανδρος Μαλλιάς.
Ο κ. Μαλλιάς αποδίδει την κίνηση στον Έβρο σε 
παρερμηνεία της επί μακρόν τακτικής του κα-
τευνασμού, η οποία οδήγησε την Άγκυρα σε ε-
σφαλμένη εκτίμηση, δηλαδή την υποτίμηση της 
Ελλάδας, και προτείνει την υποστήριξη των ελ-
ληνικών επιχειρημάτων που εδράζονται στο δι-

εθνές δίκαιο με την ενίσχυση της αποτρεπτικής 
στρατιωτικής ισχύος.

Η πανδημία υποχωρεί στην Ευρώπη, αλλά ο 
Πρόεδρος Ερντογάν προχωρά σε τετραήμερη 
απαγόρευση κυκλοφορίας. Είναι παραδοχή 
αποτυχίας στη διαχείριση του κορονοϊού;
Η Τουρκία είναι μια χώρα με προβληματική και 
ατελή δημοκρατία. Διοικείται κατά τρόπο απο-
λυταρχικό από τον Πρόεδρο κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν. Βασικό μέλημά του είναι να ανανεώνει 
την παραμονή του στην εξουσία. Άρα το παρόν 
και το μέλλον της Τουρκίας ταυτίζεται πλέον α-
πόλυτα με το δικό του. Οι πληροφορίες που ε-
κτιμώ ότι υπάρχουν κάνουν λόγο για καθυστερη-

μένη και ελλειπτική αντίδραση της κυβέρνησης 
της Τουρκίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Όταν η γενική πεποίθηση είναι ότι αποκρύπτε-
ται η αλήθεια και η πραγματικότητα, τότε καθείς 
δικαιούται να πιστεύει ότι οι επίσημοι αριθμοί 
των θυμάτων που δημοσιοποιούνται σαφώς υ-
πολείπονται των πραγματικών. Η πανδημία του 
κορονοϊού έχει σοβαρά πλήξει και τις ένοπλες 
δυνάμεις της Τουρκίας. Μόνο τυχαίο δεν είναι 
το γεγονός ότι ένα από τα πρώτα μέτρα που ελή-
φθησαν στην Άγκυρα ήταν η απαγόρευση δημο-
σιοποίησης στοιχείων για τα θύματα και τις συ-
νέπειες του ιού στο στράτευμα. Η τουρκική η-
γεσία, κυρίως έναντι της Ελλάδος, πράττει παν 
το δυνατό προκειμένου να δείξει ότι διατηρεί α-

λώβητη την πολιτική επίδειξης και επιβολής της 
ισχύος, συντηρώντας καθημερινά με στρατιω-
τικές επιχειρήσεις τις εδαφικές της αμφισβη-
τήσεις, τα σύνορα και την ελληνική κυριαρχία.

Ποιες είναι οι βάσεις της αξιολόγησης;
Ενδιαφέρον έχει να αξιολογηθούν τα στοιχεία 
για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις ναυτικές 
βάσεις Αδραμυτίου, Σμύρνης και Μερσίνας. Ε-
πίσης, σε μεγάλες στρατοπεδικές εγκαταστάσεις 
της στρατοφυλακής και των ειδικών δυνάμεων. 
Αν ο Πρόεδρος Ερντογάν συγκρίνει την πολιτική 
και τα αποτελέσματα της ελληνικής κυβέρνη-
σης και τις αποφάσεις του πρωθυπουργού κ. 
Κυριάκου Μητσοτάκη με τις δικές του, αναμφί-
βολα δεν θα είναι ευτυχής. Όμως, επαναλαμ-
βάνω, στην Τουρκία η αυθαιρεσία και η αλαζο-
νεία της εξουσίας είναι σε θέση να αποκρύπτουν 
την αλήθεια. Ειδικά δε σε σχέση με την πανδη-
μία του κορονοϊού.

Εξακολουθούν τα κοιτάσματα στην Ανατολική 
Μεσόγειο να αποτελούν οικονομικό μέγεθος 
παρά τη μεγάλη πτώση στις τιμές του πετρε-
λαίου;
Η πτώση της τιμής του αργού πετρελαίου, σε συν-
δυασμό και με την τρομακτική κρίση της πανδη-
μίας στην παγκόσμια αγορά, βάζει φρένο στην 
υλοποίηση σχεδίων για την εξερεύνηση και αξι-
οποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Απο-
τελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο και ασφαλώς η 
Ανατολική Μεσόγειος δεν μπορεί να αποτελέσει 
εξαίρεση. Δεν είμαι σίγουρος πόσο θα κρατή-
σει. Θα εξαρτηθεί από τις δυσοίωνες συνθήκες 
που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία και 
ανάπτυξη. Όμως, ακόμη κι αν ξαναπάρει μπρος, 
εκτιμώ ότι οι μεγάλες εταιρείες, που βλέπουν τα 
έσοδα τους να κατρακυλούν, θα προτιμήσουν να 
δραστηριοποιούνται σε περιοχές όπου υπάρχει 
η δυνατότητα άμεσης, χωρίς περιπλοκές και ε-
μπόδια εξόρυξης και εμπορίας.

Πόσο επηρεάζει η υποχώρηση της τουρκι-
κής οικονομίας τη διαχειριστική ευχέρεια 
του Τούρκου Προέδρου; Λεφτά υπάρχουν για 
να ασκεί την πολιτική των παρεμβάσεων σε 
Λιβύη, Συρία και Μεσόγειο; Απειλεί τη στα-
θερότητα στην Τουρκία η οικονομία;
Η λογική την οποία υπαινίσσεται η ερώτησή σας 
δεν κυριαρχεί στο σκεπτικό του Προέδρου της 
Τουρκίας. Θα συνεχίσει αναζητώντας τη σύ-

Άλέξανδρος 
Μαλλιάς, 

πρέσβης επί τιμή
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Παρά την αντίδραση των εταί-
ρων µας, δεν θεωρώ ότι έγινε 
σε όλους αντιληπτό ότι αν έπε-
φταν τα σύνορα της Ελλάδος 
κατά την εισβολή του Μαρτίου 
κανείς δεν θα τους σταµατούσε.

δεν θεωρώ ότι έγινε σε όλους αντιληπτό ότι αν 
έπεφταν τα σύνορα της Ελλάδος κατά την ει-
σβολή του Μαρτίου κανείς δεν θα τους σταµα-
τούσε. Η αποφασιστικότητα, οι επιχειρησιακές 
και οι οργανωτικές δυνατότητες και αποτρεπτι-
κές ικανότητες της Ελλάδος, σε συνδυασµό µε 
την οµοψυχία και την ισχυρή βούληση που α-
ναδείχθηκαν στον Έβρο κυρίως, αλλά και στα 
νερά του Αιγαίου, κατίσχυσαν των απειλών και 
της αλαζονείας του κ. Ερντογάν. Η παρερµηνεία 
της επί µακρόν τακτικής του κατευνασµού οδή-
γησε την Άγκυρα σε εσφαλµένη εκτίµηση. Μας 
υποτίµησε. Η αποφασιστικότητα, η αποτελεσµα-

τικότητα και η πάνδηµη εσωτερική στήριξη της 
στάσης µας στον Έβρο και στο Αιγαίο ενδυνα-
µώνουν την αντίληψη για το επίπεδο των απο-
τρεπτικών δυνατοτήτων της Ελλάδος. Επιβάλ-
λουν στην ηγεσία της εξ Ανατολών γείτονος να 
αναλογιστεί ότι πρέπει εκ νέου να υπολογίσει το 
τεράστιο κόστος µιας στρατιωτικής επιχείρησης. 
Αυτό είναι το µεγαλύτερο όφελος της δικής µας 
στάσης και συµπεριφοράς στον Έβρο, αλλά και 
πρόσφατα στο Αιγαίο. Τονώθηκε η αυτοπεποί-
θηση στις δικές µας δυνατότητες.
Η στάση µας αυτή πρέπει να αποτελεί τον οδηγό, 
το δόγµα της πολιτικής µας. Τόσο στον Έβρο όσο 
και στο Αιγαίο. Να µην ερµηνευτεί ως µια φω-
τεινή εξαίρεση.

∆ηλαδή δεν φτάνει η επίκληση του διεθνούς 
δικαίου ως πυλώνα των ελληνικών θέ-
σεων…
∆ιαχρονικά ισχυριζόµαστε ότι η ισχύς των θέ-
σεών µας απορρέει από το διεθνές δίκαιο και 
για τον λόγο αυτόν συνεχώς το προτάσσουµε στο 
πλαίσιο εξασφάλισης της µεγαλύτερης δυνατής 
«εξωτερικής νοµιµοποίησης». Η θέση µας αυτή 
αµφισβητήθηκε εντούτοις από ορισµένους εκτός 
–δυστυχώς και εντός– συνόρων πρόσφατα, κατά 
τη διάρκεια της ασύµµετρης επίθεσης που δε-
χτήκαµε στα σύνορά µας στον Έβρο. Τα κίνη-
τρά τους έχουν µεν σηµασία, µεγαλύτερη σηµα-
σία όµως έχουν οι επικοινωνιακές επιπτώσεις.

Καταλήγω στη διαπίστωση ότι καλή µεν είναι η 
επίκληση του δικαίου, αποτελεσµατικότερη όµως 
είναι η δύναµη. Άλλωστε η ισχύς αποτελεί κατα-
λύτη για την κατίσχυση και επιβολή του δικαίου. 
Όσο µεγαλύτερη είναι η αποφασιστικότητα και η 
αποτελεσµατικότητά µας, τόσο µεγαλύτερη είναι 
η αξιοπιστία της αποτροπής και το µήνυµα της 
ισχύος. Η Τουρκία πάντοτε προβάλλει τη δική 
της εκδοχή του «δικαίου» και την επιβάλλει/υ-
ποστηρίζει µε τη στρατιωτική της ισχύ. Στην Ελ-
λάδα µια αξιόλογη κατηγορία ακαδηµαϊκών µε 
κάθε τρόπο επιχειρηµατολογούν κατά της κατά 
το δίκαιο –το δικό µας ισχυρό όπλο– ανάληψης 
των επιβαλλοµένων πρωτοβουλιών της Ελλάδος 
για να προωθήσει το δικό της εθνικό συµφέρον. 
Η τόλµη, το σθένος και η άξια ηγεσία αποτελούν 
αναγκαίους και απαραίτητους πυλώνες του εθνι-
κού µας σχεδιασµού και στρατηγικής και ταυτό-
χρονα πολλαπλασιαστές ισχύος. Η ηγεσία πρό-
σφατα άντλησε δύναµη από τη στάση των δυ-
νάµεών µας στον Έβρο. Ταυτόχρονα, όσοι ήταν 
στην πρώτη γραµµή αισθάνθηκαν δικαιωµένοι 
από την υποδειγµατική στάση της πολιτικής η-
γεσίας της χώρας και τη συντριπτική πλειοψη-
φία της κοινής γνώµης. Η «εσωτερική νοµιµο-
ποίηση» εξασφαλίστηκε άµεσα και µε προφανή 
µαζικότητα. Υπήρξαν ελάχιστες και περιθωρια-
κές παραφωνίες και κακοφωνίες. Το σύνθηµά 
τους ήταν «µετά θα λογαριαστούµε».

γκρουση µε την Ελλάδα σε Έβρο και Αιγαίο, α-
ποσκοπώντας στη δηµιουργία και κατοχύρωση 
των τετελεσµένων. Εκτιµώ επίσης ότι αµείωτη 
θα είναι η στρατιωτική και πολιτική εµπλοκή 
της Τουρκίας στη Λιβύη. Για την Άγκυρα και 
τον Πρόεδρο Ερντογάν, οι δύο συµφωνίες που 
υπέγραψε µε την κυβέρνηση της Τρίπολης συ-
νιστούν ιστορικό επίτευγµα. Επιτρέπουν, όπως 
εκτιµούν, στην Τουρκία µετά πολλούς αιώνες να 
εµφανίζεται στη Μεσόγειο ως µεγάλη ναυτική 
δύναµη. Η διάσταση αυτή ας µη µας διαφεύγει. 
Σε ό,τι αφορά τη Συρία, εκτιµώ ότι θα περιορι-
στεί για κάποιο χρονικό διάστηµα σε διαχειρι-
στική πολιτική. Το µεγάλο βάρος θα πέσει στη 
Λιβύη και στη λεγόµενη Ανατολική Μεσόγειο. 
Αυτό είναι άλλωστε η στρατηγική επιλογή και το 
πολιτικο-στρατιωτικό θέατρο επιχειρήσεων που 
επιτρέπει στην Τουρκία να αµφισβητεί έµπρα-
κτα την κυριαρχία της Ελλάδος και της Κυπρι-
ακής ∆ηµοκρατίας.

Η Ε.Ε. στήριξε την Ελλάδα, όµως απέδωσε 
στον ίδιο τον Πρόεδρο Ερντογάν τη σύλληψη 
της ιδέας για την επιχείρηση προώθησης των 
µεταναστών στον Έβρο;
Σωστά. Η ευρωπαϊκή πολιτική, και ιδίως η 
γερµανική, έδωσε στην Τουρκία τη δυνατότητα 
µέσω του µεταναστευτικού-προσφυγικού να 
καθορίζει και να εκβιάζει τους όρους του παι-
χνιδιού. Παρά την αντίδραση των εταίρων µας, 

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

Ο μέσος ψηφοφόρος δεν αναζη-
τά τεκμηρίωση από την αντιπο-
λίτευση για τις καλύτερες μέρες 
που εκείνη σίγουρα υπόσχεται, 
του αρκεί να καταψηφίσει την 
κυβέρνηση που του χάλασε τις 
προηγούμενες μέρες.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή  
για να προβλέψουμε την πορεία  
του ανταγωνισμού ΝΔ-ΣΥΡΙΖΆ»

Τ
ην άποψη ότι τις επόμενες εκλο-
γές θα τις επηρεάσει περισσό-
τερο η οικονομία και λιγότερο η 
ιδεολογία εκφράζει ο αναπλη-
ρωτής καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας Γιάννης 
Κωνσταντινίδης.

Ο κ. Κωνσταντινίδης, το γνωστικό αντικείμενο 
του οποίου είναι η Πολιτική Συμπεριφορά και 
η Μεθοδολογία Πολιτικής Έρευνας, επισημαί-
νει ότι τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο όλες οι κυ-
βερνήσεις επωφελούνται από την εκδήλωση 
μιας κρίσης, διευκρινίζει όμως ότι, οποτεδή-
ποτε μετά το άνοιγμα της οικονομίας κι αν γί-
νουν εκλογές, στα κριτήρια της κοινής γνώ-
μης θα προστεθούν και οι εκτιμήσεις τους για 
τα μέτρα που η κυβέρνηση έλαβε για τις επι-
χειρήσεις, τους μισθωτούς, τους καταναλωτές, 

τους δανειολήπτες.
Σε ό,τι αφορά τη ΝΔ, χαρακτηρίζει αναμενό-
μενο το ότι η επιστροφή της στα «μεγάλα νού-
μερα» θα αυξήσει την αγωνία της να κρατήσει 
υπό την ομπρέλα της όλους τους ψηφοφόρους 
και τα στελέχη της, από το φιλελεύθερο κέντρο 
έως την υπερσυντηρητική Δεξιά, ενώ αναφο-
ρικά με τον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την άποψη ότι η 
συγκέντρωση στη δική του ομπρέλα από πα-
ραδοσιακούς κομμουνιστές έως ευρωπαϊστές 
σοσιαλδημοκράτες δεν είναι το ίδιο εύκολη.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει να απο-
λαμβάνει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά δημο-
τικότητας κατά την περίοδο της κρίσης του 
κορονοϊού. Πόσο συνήθης είναι στις έρευ-
νες κοινής γνώμης η εναπόθεση εμπιστοσύ-
νης στον διαχειριστή μιας κρίσης;

Πολύ. Σε περιόδους που μια κοινωνία δέχεται 
ασύμμετρη απειλή, όπως μια τρομοκρατική ε-
πίθεση, μια φυσική καταστροφή, ένας άγνω-
στος ιός, οι πολίτες συσπειρώνονται αυτόματα 
γύρω από την κυβέρνησή τους, γιατί αναγνω-
ρίζουν ότι εκείνη είναι η μόνη που έχει τη δυ-
νατότητα να τους σώσει, καθώς εκείνη είναι η 
μόνη που μπορεί να λάβει μέτρα. Δεν έχουν 
άλλον δρόμο από το να εμπιστευτούν τις τύχες 
τους στα χέρια της κυβέρνησης. Συνεπώς, όλες 
οι κυβερνήσεις επωφελούνται από την εκδή-
λωση μιας κρίσης, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο.

Λέτε δηλαδή ότι η ενίσχυση της εμπιστοσύ-
νης σε μια κυβέρνηση σε καιρό κρίσης έχει 
ημερομηνία λήξης;
Σίγουρα δεν έχουν όλες οι κυβερνήσεις τον 
ίδιο χρόνο μπροστά τους, γιατί απλούστατα κά-
ποιες η κρίση τις βρίσκει με χαμηλά ποσοστά 
δημοτικότητας και κάποιες άλλες με υψηλά. 
Είναι προφανές ότι οι πρώτες έχουν λιγότερο 
χρόνο, η κυβέρνηση Μακρόν είναι ένα τέτοιο 
καλό παράδειγμα. Από την άλλη, η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη ή η κυβέρνηση Τζόνσον στο Ηνω-
μένο Βασίλειο είναι παραδείγματα κυβερνή-
σεων που έχουν μπροστά τους πολύ περισ-
σότερο χρόνο, γιατί βρέθηκαν στην κρίση του 
κορονοϊού με υψηλά ποσοστά αποδοχής από 
τις κοινωνίες τους. Από κει και μετά, βέβαια, η 
διαχείριση της τρέχουσας κρίσης δεν ολοκλη-
ρώνεται με την ισοπέδωση της καμπύλης των 
κρουσμάτων ή των θανάτων, καθώς απαιτεί-
ται η επιστροφή των οικονομιών και των κοι-
νωνιών στην κανονικότητα. Τα επίπεδα εμπι-
στοσύνης για κάθε κυβέρνηση θα μεταβληθούν 
συναρτήσει του τρόπου διαχείρισης και της ε-
πόμενης φάσης.

Λέτε δηλαδή ότι η επιλογή ψήφου δεν θα 
κριθεί μονοσήμαντα από την αναγνώριση 
από την ελληνική κοινή γνώμη της επιτυχίας 
της κυβέρνησης στη διαχείριση του κινδύ-
νου της δημόσιας υγείας σε αυτή την πρώτη 
φάση;
Ακριβώς. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο 
αν με κάποιον μαγικό τρόπο ήταν εφικτή η δι-
εξαγωγή εκλογών άμεσα, πριν καν ανοίξει η 
οικονομία. Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων 
που έχουν δημοσιοποιηθεί τις τελευταίες μέρες 
δείχνουν το πώς θα φερόταν η κοινή γνώμη αν 
κριτήριό της ήταν η διαχείριση του κινδύνου για 
τη δημόσια υγεία. Θα εκτόξευε τη ΝΔ σε πολύ 
υψηλότερα ποσοστά από αυτά του 2019. Όμως, 
οποτεδήποτε μετά το άνοιγμα της οικονομίας 
κι αν γίνουν εκλογές, στα κριτήρια της κοινής 
γνώμης θα προστεθούν και οι εκτιμήσεις τους 
για τα μέτρα που η κυβέρνηση έλαβε για τις ε-
πιχειρήσεις, τους μισθωτούς, τους καταναλω-
τές, τους δανειολήπτες.

Είπατε ότι «θα προστεθούν και οι εκτιμήσεις 
τους για την οικονομία». Με άλλα λόγια, η 
αναγνώριση της επιτυχίας της κυβέρνησης 
στο κομμάτι της προφύλαξης της δημόσιας 
υγείας θα λειτουργήσει ως μια ασπίδα προ-
στασίας της και στην επόμενη φάση;
Σίγουρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη μπαίνει στην 
επόμενη φάση με εφόδια. Όμως η εκλογική με-
ταβλητότητα στην Ελλάδα είναι τόσο έντονη τα 
τελευταία χρόνια, που θα ήταν εξαιρετικά πα-

Γιάννης 
Κωνσταντινίδης, 

αν. καθηγητής 
Πολιτικής Συμπεριφοράς 

στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας
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Οι προσδοκίες για τη µελλοντική οικονοµική κατά-
σταση είναι αποδεδειγµένα ο πιο ισχυρός δείκτης της 
πρόθεσης ψήφου και αυτή τη στιγµή οι προσδοκίες 
αυτές είναι χαµηλές.

τέτοιο. Αντιθέτως, η Ν∆ φαίνεται να έχει 
κάποιες εισροές από τον ΣΥΡΙΖΑ, µε αποτέ-
λεσµα τη διεύρυνση της διαφοράς των δύο 
κοµµάτων σε σύγκριση µε το αποτέλεσµα 
των εκλογών του περασµένου Ιουλίου.
Πράγµατι, καταγράφονται τέτοιες µετατοπίσεις 
από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τη Ν∆. Θα έλεγα όµως 
ότι αυτές –της τάξης των 3 µονάδων περίπου– 
παρατηρούνται πάντα σε αυτό το χρονικό ση-
µείο του πρώτου χρόνου µετά τις εκλογές. Ο 
νικητής των εκλογών κερδίζει σε βάρος του 
χαµένου. Κάποια τµήµατα του πληθυσµού ε-
παναζυγίζουν τα δεδοµένα και µετακινούνται 
προς το στρατόπεδο του ισχυρού, πολύ ευκο-
λότερα µάλιστα όταν υπάρχει και µια ευκαιρία 
να το κάνουν αυτό, όπως στη συγκεκριµένη 
περίπτωση η επιτυχής διαχείριση της κρίσης 
της δηµόσιας υγείας. Επαναλαµβάνω όµως ότι 
αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγµή για να προ-
βλέψουµε την πορεία του ανταγωνισµού µεταξύ 
των δύο κοµµάτων, καθώς η κυβέρνηση έχει 
µπροστά της τον µακρύ δρόµο της διαχείρισης 
της οικονοµίας που θα χρειαστεί να ανοίξει τις 
επόµενες εβδοµάδες και των δυσκολιών που 
θα φέρει η προβλεπόµενη απ’ όλους ύφεση.

Εκτιµάτε ότι θα έχει ιδεολογικό χρώµα η ε-
πόµενη εκλογική αναµέτρηση; Η Ν∆ δείχνει 
να θέλει να καλύψει το ιδεολογικό φάσµα 
στο οποίο απευθυνόταν καθ’ όλη την πε-
ρίοδο από το 1974 και µετά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
είναι λογικό να αντιδράσει µε τον ίδιο τρόπο;
Η ιδεολογική πόλωση είναι χρήσιµο εργαλείο 
αντιπαράθεσης στα social media και στις πο-
λιτικές συζητήσεις µεταξύ εκείνων που ενδι-
αφέρονται για τα πολιτικά δρώµενα, όµως ο 
ρόλος της είναι πιο περιορισµένος για το ευ-
ρύτερο κοινό, πολύ περισσότερο όταν αυτό 
πιέζεται από τις οικονοµικές συνθήκες. Αν, 
λοιπόν, συγκρίναµε την πιθανή επίδραση της 
οικονοµίας και της ιδεολογίας στις επόµενες 
εκλογές, θα στοιχηµάτιζα ότι το βάρος της πρώ-
της θα ήταν µεγαλύτερο. Σε επίπεδο τακτικής 
φυσικά, τόσο η Ν∆ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν 
κάθε λόγο να συσπειρώνουν τον έναν και τον 
άλλον πόλο ώστε δι’ αυτής της οδού να εντεί-
νουν την ιδεολογική αντιπαράθεση. Είναι, λοι-
πόν, αναµενόµενο ότι η επιστροφή της Ν∆ στα 
«µεγάλα νούµερα» θα αυξήσει την αγωνία της 
να κρατήσει υπό την οµπρέλα της όλους τους 
ψηφοφόρους και τα στελέχη της, από το φι-
λελεύθερο κέντρο έως την υπερσυντηρητική 
∆εξιά. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η συγκέντρωση του α-
ντίστοιχου ακροατηρίου στη δική του οµπρέλα, 
από παραδοσιακούς κοµµουνιστές έως ευ-
ρωπαϊστές σοσιαλδηµοκράτες ,δεν είναι το 
ίδιο εύκολη –παρ’ ότι είναι σίγουρα επιθυ-
µητή από τον ίδιο– λόγω της παραδοσιακής 
του εχθρότητας τόσο µε το ΚΚΕ όσο και µε το 
εναποµείναν ΠΑΣΟΚ.

ρακινδυνευµένο να θεωρήσουµε ότι η Ν∆ θα 
κάνει περίπατο στις επόµενες εκλογές επειδή 
έλαβε τις σωστές αποφάσεις στον σωστό χρόνο 
για τον περιορισµό της διασποράς του κορονο-
ϊού. Οι προσδοκίες για τη µελλοντική οικονοµική 
κατάσταση είναι αποδεδειγµένα ο πιο ισχυρός 
δείκτης της πρόθεσης ψήφου και αυτή τη στιγµή 
οι προσδοκίες αυτές είναι χαµηλές. Βέβαια, οι 
προσδοκίες είναι ευµετάβλητο µέγεθος, όµως 
αυτή τη στιγµή είναι χαµηλές, κάτι που δύνα-
ται να λειτουργήσει σε βάρος της κυβέρνησης.

∆ηλαδή καταλογίζονται ήδη ευθύνες στην 
κυβέρνηση για τη διαχείριση της οικονο-
µίας την επόµενη µέρα;
∆εν αποδίδονται ευθύνες, καθώς η επόµενη 
µέρα δεν έχει έρθει ακόµα. Όµως οι έρευνες 
κοινής γνώµης αποτυπώνουν εντεινόµενη α-
νησυχία για την οικονοµική κατάσταση των νοι-
κοκυριών. ∆ύο στους τρεις πολίτες δηλώνουν 
ότι η πανδηµία και τα µέτρα που ελήφθησαν 
για την αντιµετώπισή της θα επηρεάσουν την 
οικονοµική τους κατάσταση, µε το ποσοστό να 
είναι σηµαντικά πιο αυξηµένο στα νεότερα ηλι-
κιακά στρώµατα των κάτω των 44 ετών. Ένας 
στους δύο πολίτες δηλώνει µη ικανοποιηµέ-
νος από τα µέτρα που έχουν ανακοινωθεί µέχρι 
στιγµής για τη στήριξη επιχειρήσεων και ερ-
γαζοµένων. Άνεργοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι και 
ελεύθεροι επαγγελµατίες επιλέγουν την ανα-
σφάλεια ως κυρίαρχο συναίσθηµά τους αυτή 
την περίοδο, εύρηµα που µαρτυρά µειωµέ-
νες αντοχές των πιο ευάλωτων τµηµάτων του 
πληθυσµού. Η κυβέρνηση δεν καταδικάζεται 
ανοιχτά αυτή τη στιγµή, όµως είναι βέβαιο πως 
µεγάλα κοµµάτια του εκλογικού σώµατος θα 
της αποδώσουν ευθύνες –δικαίως ή αδίκως, 
µικρή σηµασία έχει για τον εκλογικό ανταγω-
νισµό– αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι τους για το 
εισόδηµά τους.

Πώς πιστεύετε ότι θα εκφραστεί εκλογικά 
αυτή η αγωνία της προσωπικής και οικογε-
νειακής επιβίωσης;
Η εµπειρία της αντίδρασης του εκλογικού σώ-
µατος στην προηγούµενη αντίστοιχη αγωνία, 
κατά την πρώτη φάση εφαρµογής των µνηµο-
νίων από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν∆, έ-
δειξε ότι ο µέσος ψηφοφόρος δεν αναζητά τεκ-
µηρίωση από την αντιπολίτευση για τις καλύτε-
ρες µέρες που εκείνη σίγουρα υπόσχεται. Του 
αρκεί να καταψηφίσει την κυβέρνηση που του 
χάλασε τις προηγούµενες µέρες. Υπό αυτή την 
έννοια, αν η αγωνία επιβίωσης παγιωθεί ως 
συναίσθηµα ή και µετατραπεί σε απελπισία, η 
κοινή γνώµη θα εγκαταλείψει την τρέχουσα 
κυβέρνηση για την αξιωµατική αντιπολίτευση. 
Αυτό συµβαίνει σε κάθε δικοµµατικό παιχνίδι.

Πάντως, για την ώρα δεν έχει συµβεί κάτι 

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

Η 
Ε.Ε. καλείται να αντιμετωπίσει την οικο-
νομική και κοινωνική κρίση που προκα-
λεί ο κορονοϊός. Οι εκτιμήσεις συγκλί-
νουν στο ότι το σοκ θα είναι μεγαλύτερο 
από αυτό που ακολούθησε τη διεθνή χρη-
ματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 και 

το ερώτημα είναι αν η Ε.Ε. στη σημερινή της μορφή μπορεί να 
αντιμετωπίσει την πρόκληση.

Γερμανικοί δισταγμοί
Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας με την 
οποία κρίνεται υπερβολική η χρήση της λεγόμενης ποσοτικής χαλά-
ρωσης που εφάρμοσε από το 2014 η ΕΚΤ και αμφισβητείται η σχε-
τική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2018 δημιουργεί πο-
λιτικές αναταράξεις.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Φον ντερ Λάιεν, αντέδρασε σωστά υπερασπιζόμενη την ανεξαρτησία 
της ΕΚΤ και την υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου έναντι του εθνι-
κού. Στη Γερμανία, όμως, έχουν αρχίσει να καταγράφονται οι πολι-
τικές συνέπειες από την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου.
Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι στα μέτρα των αντιευρωπαίων της 
ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία και των Φιλελευθέρων, 
που είναι κατά οποιασδήποτε πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης 
της Γερμανίας ή οποιουδήποτε επιπλέον ρίσκου σε αναζήτηση κοι-
νών λύσεων στα ευρωπαϊκά προβλήματα.
Το σημαντικότερο είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των Χριστιανοδημο-

ΕΥΡΩΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Θεσμικά κενά και διαφωνίες δυσκολεύουν  
την κοινή αντιμετώπιση.

Η πανδημία έχει οδηγήσει στο 
«πάγωμα» της ενιαίας αγοράς.

κρατών και των Χριστιανοκοινωνιστών την Βαυαρίας, που αποτε-
λούν τον κορμό του κυβερνητικού συνασπισμού, εγκρίνουν την επι-
χειρηματολογία του Συνταγματικού Δικαστηρίου και στρέφονται α-
νοιχτά κατά της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Την τάση αυτή προσπαθεί να αξιοποιήσει ο Φρίντριχ Μερτς, ένας 
από τους βασικούς διεκδικητές της ηγεσίας του Χριστιανοδημοκρα-
τικού Κόμματος. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ικανό και φιλόδοξο 
πολιτικό. Ήρθε σε ρήξη με τη Μέρκελ στο ξεκίνημα της περιόδου 
της ηγεσίας της στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, πέρασε στον ι-
διωτικό τομέα ως νομικός σύμβουλος πολυεθνικών επιχειρήσεων, 
πέτυχε θεαματικά σε επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο και ε-
πιχειρεί, στο τέλος της περιόδου Μέρκελ, τη μεγάλη πολιτική επι-
στροφή.
Διεκδίκησε την ηγεσία μετά την παραίτηση Μέρκελ από τη θέση της 
προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και έχασε με ορι-
ακή διαφορά στο κομματικό συνέδριο από την Κραμπ-Καρενμπά-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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ουερ, που είχε την υποστήριξη της Μέρκελ.
Η εκλεκτή της Μέρκελ βρέθηκε σύντομα σε πολιτικό αδιέξοδο και 
παραιτήθηκε με τη σειρά της από την ηγεσία του Χριστιανοδημο-
κρατικού Κόμματος, παραμένοντας στη θέση της υπουργού Άμυνας. 
Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Μερτς έρχεται δεύτερος στις προ-
τιμήσεις των Χριστιανοδημοκρατών, ενώ διεκδικεί ξανά την ηγεσία 
υιοθετώντας σε γενικές γραμμές ευρωσκεπτικιστικές απόψεις, με 
την έννοια ότι τάσσεται κατά οποιασδήποτε πρόσθετης επιβάρυνσης 
των Γερμανών φορολογουμένων.
Σε συνέντευξή του στα γερμανικά ΜΜΕ τόνισε ότι «ο ισχυρισμός 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πως το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερέχει πά-
ντοτε του εθνικού δικαίου είναι απλά εσφαλμένος, όταν διατυπώνε-
ται με τόσο απόλυτο τρόπο».
Ο Μερτς υπογραμμίζει ότι «το ερώτημα είναι κατά πόσο το Ευρωπα-
ϊκό Δικαστήριο έχει τον τελευταίο λόγο ακόμη και σε αρμοδιότητες 
που μόνο από κοινού μπορούν να ασκήσουν τα εθνικά και τα ευρω-
παϊκά θεσμικά όργανα».
Κατά την άποψή του, η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου 
της Γερμανίας «δεν δεσμεύει την ΕΚΤ ως ολότητα, παρά μόνο τη 
γερμανική κεντρική τράπεζα ως τμήμα του ευρωσυστήματος».
Είναι φανερό ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Γερμανίας, με 26% 
συμμετοχή στα κεφάλαια της ΕΚΤ, είναι εντελώς απαραίτητη για την 
αποτελεσματική λειτουργία του ευρωσυστήματος. Ενδεχόμενη δι-
αφοροποίησή της ή αποχώρησή της από τις διάφορες εκδοχές του 
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης θα προκαλούσε ανυπέρβλητες 
δυσκολίες.
Ο Μερτς εκφράζει έναν ευρωσκεπτικισμό που βρίσκει απήχηση σε 
ψηφοφόρους του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, των Φιλελευ-
θέρων και της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η άποψη 
που εκφράζει είναι ενταγμένη σε μια στρατηγική ανοίγματος των 
Χριστιανοδημοκρατών προς τα δεξιά τους, ώστε να συμπιέσουν προς 
όφελός τους τα ποσοστά των Φιλελευθέρων και της Εναλλακτικής 
για τη Γερμανία.
Το πρόβλημά του είναι ότι οι Χριστιανοδημοκράτες κάλυψαν το τε-
λευταίο διάστημα, εξαιτίας της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της 
κρίσης του κορονοϊού από την κυβέρνηση, τις σημαντικές απώλειες 
που είχαν ιδιαίτερα προς τους Πράσινους, ενίσχυσαν τα δημοσκο-
πικά τους ποσοστά προς το 40% και δεν χρειάζεται να υιοθετήσουν 
την ατζέντα πολιτικών δυνάμεων που κινούνται στα δεξιά τους.
Η πίεση, πάντως, που ασκεί ο Μερτς αναμένεται να επηρεάσει την 
κυβερνητική πολιτική, εφόσον η Μέρκελ θα αναζητήσει, όταν το 
κρίνει σκόπιμο, έναν συμβιβασμό που θα προσφέρει κάτι και στους 
δεξιόστροφους επικριτές της.
Αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η ΕΚΤ 
στην προσπάθειά της να στηρίξει την ευρωπαϊκή οικονομία και να τη 
βοηθήσει να ξεπεράσει την κρίση του κορονοϊού. Η ΕΚΤ έχει προ-
χωρήσει ή ανακοινώσει αγορές στοιχείων ενεργητικού ύψους 950 
δισ. δολαρίων για να αντιμετωπιστεί η κρίση του κορονοϊού, αλλά 
οι αγορές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ είναι της τάξης 
των 2,4 τρισ. δολαρίων. Επομένως, αυτό που φαίνεται υπερβολικό 
στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας και σε ένα σημαντικό 
τμήμα της πολιτικής της τάξης μπορεί να είναι ανεπαρκές με βάση τα 
κριτήρια που ισχύουν διεθνώς.

Αναζητώντας τα κονδύλια
Η κόντρα γύρω από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που εφάρ-
μοσε από το 2014 μέχρι το 2019 η ΕΚΤ και τώρα αναβιώνει για να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού είναι μέρος 
μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης για το ύψος των παρεμβάσεων σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο και τον τρόπο χρηματοδότησής τους.
Προς το παρόν η Γερμανία και οι «βόρειοι» λένε «όχι» στην αύξηση 
του ισχνού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, στην πρόσθετη οικονο-
μική επιβάρυνσή τους μέσω αύξησης της καθαρής συνεισφοράς τους, 
στην αμοιβαιοποίηση του χρέους μέσω της έκδοσης ευρωομολόγων 
ή ειδικού κορονοομολόγου.
Η διάσταση απόψεων οδηγεί σε πολιτικούς ελιγμούς και γύρω από 
το θέμα του υπό δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Η 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, προσπαθεί 
να ξεπεράσει τις αντιθέσεις μεταξύ των κρατών-μελών μέσω της χρη-



βιβασμό τους στον δείκτη MSCI Small Cap.
Οι τραπεζικές μετοχές κινούνται σε ιστορικά χαμηλά, η νέα κρίση 
ξέσπασε πριν από την προγραμματισμένη μείωση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων τους, δημιουργείται νέα γενιά κόκκινων δανείων, 
πέφτουν ξανά οι τιμές των ακινήτων με αποτέλεσμα να περιορίζεται 
η αξία των εγγυήσεων που έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες και 
η δυνατότητα ρευστοποίησής τους, χάνεται και το πλεονέκτημα του 
αναβαλλόμενου φόρου, εφόσον προϋποθέτει την ύπαρξη σταθερής 
κερδοφορίας.
Η πρωτοβουλία Στουρνάρα υπέρ της δημιουργίας μιας Bad Bank θα 
περιόριζε το πρόβλημα των κόκκινων δανείων για το τραπεζικό σύ-
στημα, που οφείλεται στην επιδείνωση της κατάστασης και στην ανε-
πάρκεια του σχεδίου «Ηρακλής» για τον περιορισμό των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων μέσω τιτλοποίησης.
Είναι φανερό ότι το τραπεζικό σύστημα χρειάζεται γρήγορες και α-
ποτελεσματικές λύσεις για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την αντι-
μετώπιση της κρίσης του κορονοϊού και στη συνέχεια την ανάκαμψη 
της οικονομίας. Η ΕΚΤ το στηρίζει χαλαρώνοντας κανονισμούς και 
προβλέψεις, αλλά αυτό δεν αρκεί στο εξαιρετικά δύσκολο περιβάλ-
λον στο οποίο λειτουργούν.

Διαμάχη για τον τουρισμό
Δύσκολη αποδεικνύεται η συνεννόηση και σε ό,τι αφορά τον του-
ρισμό.
Αναδεικνύονται υπό την πίεση του κορονοϊού δύο μεγάλα θεσμικά 
κενά της Ε.Ε. Δεν προβλέπεται από τις συνθήκες συνεργασία σε ζη-
τήματα δημόσιας υγείας, ενώ έως τώρα ο τουρισμός αποτελεί υποση-
μείωση σε σχέση με τη συνεργασία στον οικονομικό, δημοσιονομικό 
και νομισματικό τομέα.
Η Ελλάδα δίνει μια δύσκολη μάχη για να περιορίσει τις απώλειες 
στην τουριστική περίοδο. Μαζί με την Κύπρο, είναι η χώρα με τη 
μεγαλύτερη εξάρτηση από τον τουριστικό τομέα: 21% του ΑΕΠ έχει 
άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό, ενώ το ποσοστό ανεβαίνει 
στο 26% σε ό,τι αφορά την απασχόληση.
Η κυβέρνηση και οι παράγοντες του χώρου δίνουν μια δύσκολη 
μάχη με τον χρόνο, εφόσον πρέπει να λυθούν ζητήματα που έχουν 
σχέση με την προστασία της δημόσιας υγείας, για να πάμε στη συ-
νέχεια στην ικανοποιητική λειτουργία των αεροπορικών συγκοινω-
νιών και του τουριστικού τομέα.
Προς το παρόν επικρατεί σύγχυση, την οποία περιγράφει ο αντιπρό-
εδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Α. Σουλούνιας 
(«Τα Νέα» 15/5): «Η Κομισιόν μόλις προχθές ανακοίνωσε τα δικά 
της υγειονομικά πρωτόκολλα για τον τουρισμό και τις μεταφορές. 
Την ίδια στιγμή, τα κράτη-μέλη, μαζί και η Ελλάδα, οργανώνουν το 
ίδιο σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, οι tour operators φτιάχνουν τις 
δικές τους υγειονομικές οδηγίες, που σε ορισμένες περιπτώσεις έ-
χουμε να κάνουμε με ολόκληρα βιβλία!!!».
Υπογραμμίζει επίσης ότι: «Τα πρωτόκολλα λειτουργίας των μετα-
φορών και των τουριστικών επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι ρεα-
λιστικά, εφαρμόσιμα και βιώσιμα, ούτως ώστε να μην αυξάνεται υ-
πέρογκα το κόστος, για επιχειρήσεις και ταξιδιώτες. Είναι οξύμωρο 
στα αεροπλάνα οι τουρίστες να ταξιδεύουν ακουμπώντας ο ένας τον 
άλλον και στις παραλίες να τους λέμε να κρατούν αποστάσεις ή στα 
εστιατόρια να απαιτούνται αποστάσεις δύο μέτρων πλάτη με πλάτη 
στις καρέκλες!».
Είναι πολύ δύσκολο για την Ε.Ε. να καλύψει τα τεράστια κενά σε ό,τι 

αφορά την πολιτική της στα θέματα δημόσιας υγείας και στα θέματα 
τουρισμού στη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων προκειμένου να 
μη χαθεί η τουριστική περίοδος σχεδόν στο σύνολό της.
Τη συνεννόηση δυσχεραίνει η απόκλιση σε ό,τι αφορά τα συμφέρο-
ντα των κυβερνήσεων και των κρατών-μελών. Σε περίοδο μεγάλης 
ύφεσης οι κυβερνήσεις των μεγάλων κρατών της Ευρωζώνης, ιδιαί-
τερα της Γερμανίας και της Γαλλίας, έχουν συμφέρον να ενισχύσουν 
τον εσωτερικό τουρισμό σε βάρος της μετακίνησης των πολιτών τους 
σε Ελλάδα, Ισπανία και άλλους τουριστικούς προορισμούς που πα-
ραδοσιακά προτιμούν. Ταυτόχρονα, επιδιώκουν να περιορίσουν το 
πολιτικό ρίσκο, αποφεύγοντας την κριτική για πρόωρο άνοιγμα των 
συνόρων που μπορεί να μεγαλώσει τη διάδοση του κορονοϊού.

«Πάγωμα» της ενιαίας αγοράς
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός στη 
σωστή λειτουργία της Ε.Ε. είναι το «πάγωμα» της ενιαίας αγοράς. Θε-
ωρητικά, η κατάσταση θα βελτιωθεί μόλις υποχωρήσει η πανδημία, 
μπορεί όμως να δημιουργηθεί μια δυναμική παράκαμψης των κανό-
νων στους οποίους στηρίζεται η ενιαία αγορά.
Έχει σταματήσει να λειτουργεί η ζώνη Σένγκεν, εφόσον έχουν επι-
βληθεί αυστηροί περιορισμοί στις μετακινήσεις από το ένα κράτος-
μέλος στο άλλο, και μάλιστα με πρωτοβουλία των κυβερνήσεων και 
όχι των Βρυξελλών, που θα μπορούσαν, θεωρητικά, να ορίσουν κά-
ποιους κοινούς κανόνες.
Έχουν σταματήσει οι περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύ-
σεις, με αποτέλεσμα οι οικονομικά ισχυρότερες χώρες να επιδοτούν 
τις δικές τους επιχειρήσεις σε βάρος των ίσων όρων ανταγωνισμού 
σε συνθήκες κρίσης. Από το 1,9 τρισ. ευρώ κρατικών ενισχύσεων που 
είχε εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 52% αναλογεί στη Γερμα-
νία, το 17% στη Γαλλία και το 16% στην Ιταλία. Όποιος έχει χρήματα 
αποκτά τη δυνατότητα να στηρίξει τις επιχειρήσεις του σε βάρος του 
ευρωπαϊκού ανταγωνισμού.
Σε βάρος της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς είναι και οι διμερείς δι-
ακρατικές συμφωνίες, τις οποίες φαίνεται να προτιμούν όσοι επείγο-
νται να βρουν κάποια λύση στο πρόβλημα του τουρισμού, μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα.
Οι διμερείς συμφωνίες είναι αποτέλεσμα της διαπίστωσης πως δεν 
μπορεί να υπάρξει γρήγορη και αποτελεσματική λύση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, δημιουργεί όμως σοβαρές παρενέργειες. Χαρακτηριστικό 
το παράδειγμα της Ιταλίας, η οποία και σε αυτό το ζήτημα αισθάνεται 
ριγμένη, εφόσον Γερμανία και Γαλλία προετοιμάζουν το αμοιβαίο ά-
νοιγμα των συνόρων τους υπό την προϋπόθεση να κρατήσουν και οι 
δύο κλειστά τα σύνορα με την Ιταλία. Μπορεί η Γερμανία να αντι-
μετωπίζει με καλύτερο τρόπο την πανδημία, όμως τα μεγέθη σε ό,τι 
αφορά τους θανάτους και τα κρούσματα είναι σε γενικές γραμμές συ-
γκρίσιμα στην Ιταλία και τη Γαλλία. Αποτέλεσμα του «παγώματος» 
της ενιαίας αγοράς είναι και η μαζική επιστροφή εργαζομένων στις 
χώρες προέλευσής τους. Χαρακτηριστική η περίπτωση της Ρουμα-
νίας. Μετά την ένταξή της στην Ε.Ε., το 2007, την εγκατέλειψαν 4 ε-
κατομμύρια Ρουμάνοι σε αναζήτηση εργασίας στη Δυτική Ευρώπη. 
Εκτιμάται ότι ήδη το 1/3 από αυτούς επέστρεψε στη χώρα και ανα-
ζητεί εργασία. Μία ακόμη από τις βασικές ελευθερίες που συνδέο-
νται με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς «παγώνει» εξαιτίας της κρί-
σης του κορονοϊού.
Η Ε.Ε. έχει μια παράδοση αντιμετώπισης των προβλημάτων μέσα 
από χρονοβόρες διαδικασίες και τους αναγκαίους πολιτικούς συμβι-
βασμούς. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει ο χρόνος για να ωριμάσει η 
γνώριμη ευρωπαϊκή διαδικασία και να φτάσει σε θετικό αποτέλεσμα.

Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως 
δωρεάν χρηματοδότηση και νέο 
τραπεζικό ξεκίνημα.

Τεράστια τα θεσμικά κενά της Ε.Ε. 
σε ζητήματα δημόσιας υγείας και 
τουρισμού.

ματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης από την έξοδο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αγορές. Με αυτή τη μέθοδο επιδιώ-
κει να συγκεντρώσει ένα ποσό ανώτερο των 300 δισ. ευρώ, το οποίο 
θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες ανάλογα με τις ανάγκες τους 
και με τη μορφή δανείων με χαμηλό επιτόκιο ή και δωρεάν χρημα-
τοδότηση.
Ο λεγόμενος «Νότος» θεωρεί ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση που 
πρέπει να εξασφαλιστεί επιβάλλεται να είναι της τάξης του 1-1,5 τρισ. 
ευρώ, με έμφαση στη δωρεάν χρηματοδότηση. Από την πλευρά τους, 
η Γερμανία με ήπιο τρόπο και οι «βόρειοι» με ιδιαίτερα δυναμικό 
τρόπο θέλουν να κρατήσουν την πρόσθετη χρηματοδότηση στο χα-
μηλότερο δυνατό επίπεδο, να δοθεί έμφαση στα χαμηλότοκα δάνεια, 
και θέτουν ζήτημα τρόπου αποπληρωμής και επιβάρυνσης των μελ-
λοντικών ευρωπαϊκών προϋπολογισμών, εφόσον αποκλείουν την 
αύξηση της χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
Η συζήτηση αυτή, που αναμένεται να οδηγήσει σε συγκεκριμένο α-
ποτέλεσμα στη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, επιβάλλει προς 
το παρόν ελιγμούς και συμβιβασμούς. Χαρακτηριστική η απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία Συντηρητικοί, Ευρω-
παϊκό Λαϊκό Κόμμα, Φιλελεύθεροι, Σοσιαλιστές και Πράσινοι στη-
ρίζουν τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, απο-
φεύγουν όμως να αναφερθούν στο ύψος των κονδυλίων, στη σχέση 
δανείων και δωρεάν χρηματοδότησης και στην κατανομή τους. Κρί-
θηκε ότι σε αυτή τη φάση οι πολιτικές ομάδες πρέπει να μείνουν ε-
νωμένες παρά τις διαφωνίες τους, για να υποχρεώσουν την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή να εντάξει πλήρως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης 
στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και στον δημοκρατικό έλεγχο που 
ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το θέμα της δωρεάν χρηματοδότησης είναι στρατηγικής σημασίας 
για χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα 
υπέρογκου δημόσιου χρέους.
Το ελληνικό χρέος θεωρείται βιώσιμο ακόμη και στις συνθήκες που 
δημιουργεί η κρίση του κορονοϊού, ενισχύει όμως δυσλειτουργίες 
της ελληνικής οικονομίας και τις αμφιβολίες για την προοπτική της.
Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Ρέ-
γκλινγκ, διαβεβαιώνει ότι η διαφαινόμενη αύξηση του χρέους του 
ελληνικού Δημοσίου ως ποσοστού επί του ΑΕΠ δεν θέτει σε αμφι-
σβήτηση τη βιωσιμότητά του, εφόσον, όπως υποστηρίζει, περισσό-
τερο από το ήμισυ βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και έχει πολύ χαμηλά επιτόκια. Τονίζει ότι το ετήσιο κόστος ε-
ξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους είναι χαμηλότερο ως ποσοστό 
επί του ΑΕΠ από πολλών χωρών της Ευρωζώνης και αυτό το κάνει 
διαχειρίσιμο.
Η ελληνική κυβέρνηση, πάντως, ετοιμάζεται να αξιοποιήσει τα δά-
νεια με τον μηχανισμό SURE, ύψους 100 δισ. ευρώ, για τη διατή-
ρηση της απασχόλησης και τα δάνεια ύψους 200 δισ. ευρώ από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς τις επιχειρήσεις με έμφαση 
στις μικρομεσαίες, και αφήνει γι’ αργότερα τα δάνεια του Ευρωπα-
ϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, συνολικού ύψους 240 δισ. ευρώ, 
για την αντιμετώπιση των άμεσων ή έμμεσων συνεπειών της πανδη-
μίας. Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι ο δανεισμός, έστω με προνομια-
κούς όρους, έχει όρια για μια οικονομία σαν την ελληνική.

Η ώρα των τραπεζών 
Η συζήτηση που γίνεται για το εύρος των κοινών πρωτοβουλιών για 
την αντιμετώπιση της κρίσης περνάει αναπόφευκτα και στο θέμα των 
τραπεζών.
Είναι γνωστό ότι οι «βόρειοι» εμφανίζονται εξαιρετικά διστακτικοί 
στην προώθηση της τραπεζικής ένωσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την 
ευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων. Από την άλλη πλευρά, είναι 
αρκετές οι συστημικές τράπεζές τους –με χαρακτηριστικότερο παρά-
δειγμα την Deutsche Bank– οι οποίες δεν πηγαίνουν καλά εδώ και 
αρκετά χρόνια και πρόκειται να δοκιμαστούν εξαιτίας της κρίσης του 
κορονοϊού.
Η κατάσταση βέβαια είναι πιο σύνθετη σε ό,τι αφορά τις ιταλικές και 
κυρίως τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστια 
προβλήματα. Είναι ενδεικτική η μεγάλη πτώση των μετοχών τους 
το τελευταίο διάστημα και εξαιτίας του αποκλεισμού των ελληνικών 
τραπεζικών μετοχών από τους βασικούς δείκτες MSCI και τον υπο-
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Λίγες μέρες αργότερα, φίλος τραπεζικός χαριτολογώντας πε-
ριέγραφε το πώς «τρέχουν» για να δώσουν τα δάνεια στήριξης 
των επιχειρήσεων με εγγύηση του Δημοσίου. «Έχουμε πνιγεί», 
έλεγε, «από αιτήματα και όλοι μάς λένε “δώστε”. Να δεις κάτι αι-
τήματα από κάτι τύπους με κάτι καταθέσεις!». «Δεν πιστεύω να 
δώσετε και σε αυτούς, να βάλουν τα λεφτά τους στις επιχειρήσεις 
τους» παρατήρησα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων το αφελές της 
ερώτησής μου, ως άνθρωπος που συνεργάστηκε πολλά χρόνια με 
τον χώρο. «Εεεε!» ήταν η γελαστή απάντηση, την οποία συμπλή-
ρωσα ο ίδιος: «Δεν έχετε περιθώρια να αναλάβετε ρίσκο, ούτε 
για το 20% που θα μείνει ακάλυπτο από την εγγύηση του Δη-
μοσίου». Το κακό, ένδοξο και ηρωικό αντιμνημονιακό παρελθόν 
της χώρας αναδύθηκε στα μούτρα μου (… μας) και ουσιαστικά 
με περιγέλασε. Ο λογαριασμός της χρεοκοπίας του 2015 είναι 
ακόμη ανεξόφλητος και θα τον έχουμε μπροστά μας για πολλά 
χρόνια ακόμη.
Έκπληξη μου προκάλεσε και μια είδηση που στο διάβα του χρό-
νου είχα χάσει. Ο ΕΟΔΥ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υ-
γείας, είναι το περίφημο ΚΕΕΛΠΝΟ. Το πρώην Κέντρο Ελέγ-
χου και Πρόληψης Νοσημάτων. «Το αμαρτωλό, το διεφθαρμένο, 
το κέντρο σκανδάλων», καταπώς λεγόταν επί έτη ολόκληρα, 
χωρίς τίποτα το συνταρακτικό να έχει τεκμηριωθεί έως σήμερα. 
Είναι μάλλον κλασική κίνηση στην αγορά η αλλαγή ονόματος 
μιας εταιρείας, όταν αυτή θέλει είτε να αποκοπεί από ένα πα-
ρελθόν που θεωρεί δυσφημιστικό είτε να σηματοδοτήσει μια 
νέα αρχή. Αυτό που έδειξε η τρέχουσα πανδημία και στην πε-
ρίπτωση του ΚΕΕΛΠΝΟ, ήδη ΕΟΔΥ, είναι ότι η επιστημοσύνη, 
η εξειδίκευση, η υψηλή επίδοση, δεν χάθηκε από τη χώρα. Η α-
ντιμετώπιση της πανδημίας αποτελεί μέχρι σήμερα παγκόσμιο 
υπόδειγμα και τούτο οφείλεται πρωτίστως στους επιστήμονες 

Ο 
νεαρός στη συζήτησή μας ήταν σύντο-
μος και κοφτός στις τοποθετήσεις του: 
«Μέσα στην πανδημία θα ξεκαθαρί-
σει πολύ η αγορά και θα μείνουν μόνο 
όσοι αξίζουν. Θα φύγουν από τη μέση 
όσοι δουλεύουν τσαπατσούλικα και με 
αρπαχτές και μετά θα είναι πολύ καλύ-

τερα». «Έχεις δίκιο», απάντησα, «αλλά ως τότε θα έχουμε ανερ-
γία και ακραία φτώχεια, η οποία θα παρασύρει όλους μας προς τα 
κάτω». «Δεν πειράζει», μου είπε, «θα είναι καλύτερα». «Θα μας 
παρασύρει προς τα κάτω», επέμεινα, «δεν θα είναι εύκολο». «Θα 
είναι καλύτερα», απάντησε και πάλι σταθερά, «εγώ τουλάχιστον 
θα έχω την ευκαιρία, όταν θα φύγουν από τη μέση οι άχρηστοι, 
να βρω δουλειά σε αντιστοιχία με τα πραγματικά προσόντα μου 
και δεν θα είμαι υποχρεωμένος να απασχολούμαι χωρίς όρους 
ανάμεσα στους ανειδίκευτους, ούτε να επιχειρούν οι άσχετοι να 
με εκμεταλλευτούν. Όσοι μείνουν στην αγορά θα είναι σοβαροί 
και θα μπορούν να αξιολογήσουν, να αξιοποιήσουν και να αμεί-
ψουν ορθά τον εργαζόμενο».
Οι στρογγυλεμένες δικές μου σκέψεις και οι όποιες αναλύσεις 
πήγαν περίπατο. Στις εξειδικευμένες αναλύσεις αναφέρονται 
η αναδιάρθρωση, ο εκσυγχρονισμός, η αλλαγή νοοτροπίας και 
άλλα ενδιαφέροντα. Ο νέος τα διατύπωσε σύντομα, απλά και 
ωμά. Προβληματίστηκα, όχι τόσο με την ωμότητα της διατύπω-
σης όσο με την καθαρότητα και τη βεβαιότητα που απέπνεε. Α-
ναγκάστηκα να θυμηθώ ότι πέντε χρόνια μετά το πρώτο του πτυ-
χίο έχει αλλάξει τέσσερις δουλειές και θεωρείται από τους τυχε-
ρούς, οι οποίοι δεν έμειναν άνεργοι μετά τις σπουδές τους. Στο 
ενδιάμεσο, μάζεψε κι ένα μεταπτυχιακό και κάποια πρόσθετα 
χαρτιά προσόντων.

αυτής της χώρας και δευτερευόντως στην πολιτική ηγεσία. Η δεύ-
τερη θα φαινόταν σήμερα άχρηστη αν οι εισηγήσεις των ειδικών 
ήταν εξαρχής εσφαλμένες. Η αλλαγή ονόματος δεν θα έσωζε την 
παρτίδα αν τα στελέχη ήταν «αγράμματα». Χρειαζόταν όμως και να 
ασχοληθεί κάποιος με τη διοίκηση, αντί να κυνηγάει φαντάσματα 
και σκάνδαλα, υπαρκτά ή ανύπαρκτα.
Στον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΔΥ παρατίθεται η ετήσια έκθεση 
για τη γρίπη περιόδου 2018-2019 και περιλαμβάνει μερικά αξι-
ομνημόνευτα σημεία. Μόλις λίγο πάνω από το 1/3 των υγειονο-
μικών εμβολιάζεται κάθε χρόνο και περίπου το 50% του πληθυ-
σμού. Αντιφατικό; Η γρίπη, οξεία την περασμένη χρονιά, έφερε 
154 (42 πρόπερσι) νεκρούς και στην κορύφωσή της 122 ταυτόχρο-
νες εισαγωγές σε ΜΕΘ. Οι συνολικές εισαγωγές στις ΜΕΘ ήταν 
374 (107 πρόπερσι), εκ των οποίων μόνο 15% ήταν εμβολιασμέ-
νοι και το 77% ανήκε στις γνωστές πια ευπαθείς ομάδες. Και μόνο 
αυτό δείχνει τι θα γινόταν με τον κορονοϊό αν δεν υπήρχε η κα-
ραντίνα. Τα ίδια στατιστικά δείχνουν ότι κατά περιόδους η γρίπη 
σκοτώνει πολλούς, λιγότερους από τον κορονοϊό, αλλά πολλούς. 
Η κοινότητα δεν σκέφτηκε ως τώρα να πάρει αποστάσεις ή μέτρα 
για να προφυλάξει τα μέλη της. Μάλλον θα αλλάξει κι αυτό τώρα, 
έστω από σπόντα.
Σε ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα, η συνήθης επωδός όλων μας 
ήταν «δεν έχουμε κράτος». Παραδόξως, παρ’ ότι τούτο επιβε-
βαιώθηκε πανηγυρικά στην πανδημία, αυτή τη φορά ακού-
στηκε λίγο. Το κενό καλύφθηκε εν μέρει από την έως τώρα α-
ποφασιστική στάση της ηγεσίας, πολιτικής και υγειονομικής. 
Το κράτος, με την έννοια των καθημερινών υπηρεσιών προς 
τον πολίτη, απλώς ψάχνει να βρει βηματισμό. Μερική εργα-
σία, κλειστές πόρτες, ραντεβού με το σταγονόμετρο, παραπο-
μπή των εκκρεμοτήτων στο απώτερο μέλλον. Ελάχιστη η πρω-
τοβουλία από μέρους των διοικητικών οργάνων στην κατεύ-
θυνση της παραγωγής έργου, προτιμήθηκε η αναμονή οδηγιών 
από το υπουργείο, κοινώς η αποφυγή ευθυνών. Χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα, αλλά όχι μοναδικά, τα κλειστά δικαστή-
ρια, οι αντιδράσεις της ΟΛΜΕ στην τηλεκπαίδευση, την ώρα 
που οι εκπαιδευτικοί πασχίζουν σε ατομικό επίπεδο, και η α-
ναστολή των προθεσμιών στις σχέσεις πολίτη-διοίκησης. Λίγο 
χειρότερα, την ώρα που επιχειρήσεις κλείνουν και η ανεργία 
αυξάνεται, οι συνταξιούχοι του χρεοκοπημένου κράτους ανα-
μένουν αναδρομικά. Από πού άραγε;
Η πανδημία θα φέρει με το ζόρι μεγάλες αλλαγές, τις οποίες χρει-
αζόμασταν και τις οποίες θα έπρεπε να περάσουν δεκαετίες για 
να αποδεχτούμε, δέσμιοι της νοοτροπίας του παρελθόντος. Πρα-
κτικά, κάποιοι ακόμη ελπίζουν ότι δεν θα αλλάξουν πολλά. Θα 
είναι δύσκολη η προσαρμογή στη νέα κατάσταση, αλλά δεν μπο-
ρεί να αποφευχθεί. Είναι ζήτημα επιβίωσης πια.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Σε ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα, η 
συνήθης επωδός όλων μας ήταν «δεν 
έχουμε κράτος». Παραδόξως, παρ’ ότι 
τούτο επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά στην 
πανδημία, αυτή τη φορά ακούστηκε λίγο. 
Το κενό καλύφθηκε εν μέρει από την έως 
τώρα αποφασιστική στάση της ηγεσίας, 
πολιτικής και υγειονομικής.

Ανισορροπίες…
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Η µείωση του 40% του 
ενοικίου στην εστίαση δεν 
λέει και πολλά. Τα υψηλά 
ενοίκιά µας σε συνδυα-
σµό µε µηδενικό τζίρο (ένα 
εστιατόριο δεν µπορεί να 
κάνει e-shop) σηµαίνουν 
καθαρή ζηµία, χωρίς «ναι 
µεν, αλλά».

Τ
ρεις κατηγορίες επιχειρήσεων 
εστίασης που δεν θα καταφέ-
ρουν να ανοίξουν την 1η Ιου-
νίου εντοπίζει ο εκπρόσωπος 
της Πρωτοβουλίας για την Ε-
στίαση και πρώην βουλευτής 
Νίκος Νυφούδης. Ο κ. Νυφού-

δης προβλέπει ότι δεν θα ανοίξουν οι επιχει-
ρήσεις που δεν έχουν εξωτερικό χώρο, αυτές 
που φορτωµένες από χρέη δεν έχουν τη δυ-
νατότητα ούτε τα απαραίτητα για το άνοιγµα να 
προµηθευτούν και, τέλος, όλοι αυτοί που έχουν 
χάσει το κουράγιο τους λόγω της αδιαφορίας 
και της αρνητικής αντιµετώπισής τους αυτούς 
τους τρεις µήνες.
Ο κ. Νυφούδης διαβεβαιώνει ότι ο κλάδος είναι 
έτοιµος να εφαρµόσει όποιες εντολές υγειονοµι-
κού χαρακτήρα δώσει η κυβέρνηση, το κόστος 
των οποίων υπολογίζει σε 1%-3%, ενώ αποδί-
δει τη µεγάλη καθυστέρηση στην αντιµετώπιση 
των οικονοµικών επιπτώσεων της κρίσης στο 
ότι στην κυβέρνηση «δεν γνωρίζουν» την πραγ-
µατική οικονοµία.

Τι απώλειες είχε ο κλάδος της εστίασης από 
τις 12 Μαρτίου;
Οι απώλειες του κλάδου ήταν τεράστιες. Ερχό-
µασταν από το πιο δύσκολο δίµηνο, στο ξεκίνηµα 
της χρονιάς, και περιµέναµε µε ανυποµονησία τη 
βελτίωση του καιρού για την άνοδο των πωλή-
σεων. Αυτό απεικονίζεται ξεκάθαρα και στους 
τζίρους µας.
Φυσικά, ο κλάδος υπάκουσε τον πρωθυπουργό 
και αντιληφθήκαµε όλοι πως προτεραιότητά µας 
είναι η υγεία του κόσµου. Από κει και πέρα, όµως, 
αφεθήκαµε στο έλεος του Θεού και του ιδιοκτήτη. 
Για να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, 
η µείωση του 40% του ενοικίου στην εστίαση δεν 
λέει και πολλά. Τα υψηλά ενοίκιά µας σε συνδυ-
ασµό µε µηδενικό τζίρο (ένα εστιατόριο δεν µπο-
ρεί να κάνει e-shop) σηµαίνουν καθαρή ζηµία, 
χωρίς «ναι µεν, αλλά».

Είχαν επαρκή προστασία οι επιχειρήσεις και 
οι εργαζόµενοι του κλάδου την περίοδο του 
lockdown;
Πρέπει να οµολογήσουµε πως η προστασία στους 
εργαζοµένους ήταν αναπάντεχα επαρκής. Και 
αυτό µας γέµισε αισιοδοξία, µια και το προσω-
πικό για εµάς ήταν το πιο σηµαντικό κοµµάτι της 
δουλειάς µας. ∆υστυχώς, αυτό δεν έγινε για τις 
επιχειρήσεις. Αναπάντεχο κι αυτό, έχοντας µια 
κυβέρνηση που θα περιµέναµε να αντιλαµβά-
νεται καλύτερα τις ανάγκες της επιχειρηµατικό-
τητας. Εις µάτην.
Αφεθήκαµε στο έλεος του Θεού, όχι µόνο ως ε-
πιχειρήσεις αλλά και ως ιδιοκτήτες αυτών. ∆εν 
υπήρξαν σοβαρές προβλέψεις για το πώς θα ζή-
σουµε εµείς τις δικές µας οικογένειες. ∆εν ξέρω 
αν πουθενά αλλού στην Ευρώπη υπήρχε τέτοια 
αδιαφορία για το επιχειρείν.
Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν. Προερχό-
µενοι από µια δεκαετή κρίση, δεν πρέπει να θεω-
ρούµε αυτονόητο πως οι µικροµεσαίοι επιχειρη-
µατίες είχαν πακτωλό χρηµάτων στους τραπεζι-
κούς λογαριασµούς τους. Εµείς έχουµε συνηθίσει 
να ρίχνουµε όλα τα λεφτά µας στα µαγαζιά µας. 
∆εδοµένης και της χρονικής στιγµής, που είχαν 
ξεκινήσει να φτιάχνονται τα θερινά projects, α-
ντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει αυτό.

Υπάρχει όµως µια σειρά προγραµµάτων χρηµα-
τοδοτικής δανειακής ενίσχυσης και η µείωση 
των ενοικίων κατά 40%...
Υπάρχουν. ∆εν τα µηδενίζουµε. Σε συνθήκες «πο-
λέµου», όµως, κρίθηκαν ως ανεπαρκή. Βλέπετε, 
ήδη µέχρι τώρα 14 χώρες της Ε.Ε. έχουν δώσει 
άµεση ρευστότητα στις επιχειρήσεις πολύ σύντοµα 
από τη µέρα που έκλεισαν. Κι εµείς ακόµα ψαχνό-
µαστε. Η άποψή µου είναι πως, ενώ κρίνουµε την 
αντιµετώπιση της κρίσης στο υγειονοµικό κοµµάτι 
µε 10 µε τόνο, στο οικονοµικό κοµµάτι υπάρχει 

Υπάρχουν επιχειρήσεις του κλάδου που δεν θα 
καταφέρουν να ανοίξουν την 1η Ιουνίου εξαι-
τίας του δίµηνου lockdown;
∆υστυχώς, υπάρχουν. Κατ’ αρχάς, αυτές που δεν 
έχουν εξωτερικό χώρο. Κατά δεύτερον, αυτές 
που φορτωµένες από χρέη δεν έχουν τη δυ-
νατότητα ούτε τα απαραίτητα για το άνοιγµα να 
προµηθευτούν. Και φυσικά όλοι αυτοί που έχουν 
χάσει το κουράγιο τους λόγω της αδιαφορίας 
και της αρνητικής αντιµετώπισής τους αυτούς 
τους τρεις µήνες.

µεγάλη καθυστέρηση και µια αίσθηση δική µου 
πως «δεν γνωρίζουν» την πραγµατική οικονοµία.

Τι εγγυήσεις υγειονοµικής ασφάλειας µπορείτε 
να δώσετε στους πελάτες σας;
Εµείς, όπως πάντα, θα ακολουθήσουµε πιστά 
όποιες οδηγίες µάς δώσει η κυβέρνηση. Κατά 
γράµµα. Βέβαια, να αναφέρουµε ότι ακόµα κι 
αυτό το επιπλέον 1%-3% του κόστους προετοι-
µασίας των χώρων εστίασης θα το επωµιστούν 
οι επιχειρήσεις µόνες τους.

Οι πληροφορίες για την επανέναρξη κάνουν 
λόγο για τραπεζοκαθίσµατα στο 1/3. Σας φτά-
νουν; Με τι αντάλλαγµα θα το δεχόσασταν αυτό; 
Μείωση του ΦΠΑ, για παράδειγµα;
Θα σας απαντήσω χαρακτηριστικά: αν στην εφη-
µερίδα σας σας υποχρέωνε το κράτος να έχετε 
το 1/3 των διαφηµίσεων, θα βγαίνατε ως εφηµε-
ρίδα; Νοµίζω πως όχι.

Για να µην κλείσετε, µπορεί να θέλετε να κα-
ταλάβετε όλο το πεζοδρόµιο…
Σε καµία περίπτωση δεν θέλουµε αυτό. Εµείς δι-
αχρονικά επενδύουµε στη βελτίωση του αστικού 
ή περιαστικού περιβάλλοντος. Με εξαιρέσεις φυ-
σικά. Όµως, όπου κι αν πήγαν οι επιχειρήσεις ε-
στίασης, το περιβάλλον βελτιώθηκε. Μειώθηκε η 
βία και η εγκληµατικότητα και η περιοχή απέκτησε 
ζωή. Εµείς θέλουµε να ανοίξουµε όπως κλείσαµε. 
Όµως, αν δεν γίνεται αυτό, το κράτος θα πρέπει να 
βρει λύση – που είναι κυρίως οικονοµική.

Ο κλάδος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, διότι α-
ποτελείται κυρίως από µικρές επιχειρήσεις µε 
ευάλωτους εργαζοµένους. Μήπως κινδυνεύει 
να γίνει βορά αδίστακτων πολιτικών οι οποίοι 
τον αντιµετωπίζουν ως πελατεία;
Θα σας απαντήσω ως άνθρωπος της εστίασης, 
που ασχολείται όµως και µε την πολιτική. Ο κό-
σµος µας, δυστυχώς, είναι τόσο απολιτίκ και α-
παυδισµένος, που δεν υπάρχει χώρος να εισέλ-
θει κανείς. ∆εν τρώµε «παπά» πλέον. Θέλουµε 
έµπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων για να απο-
τελέσουµε εµείς µε τη σειρά µας ασπίδα προστα-
σίας των εργαζοµένων µας και των οικογενειών 
τους. Και αυτό θα γίνει µόνο εξασφαλίζοντας τις 
προϋποθέσεις ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να ξε-
κινήσουν όπως τελείωσαν. Και σε αυτή την κα-
τεύθυνση αγωνιζόµαστε.
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συνέντευξη

«Θέλουµε να ανοίξουµε 
όπως κλείσαµε»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Νίκος Νυφούδης, 
πρ. βουλευτής, 
εκπρόσωπος 

της Πρωτοβουλίας 
για την Εστίαση



  ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

Μ
προστά στον κίνδυνο να 
χαθεί η καλοκαιρινή του-
ριστική περίοδος, η οποία 
αντιστοιχεί γύρω στο 1/5 
του ελληνικού ΑΕΠ, η κυ-
βέρνηση ετοιμάζεται να 

ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα ολοκληρω-
μένο σχέδιο για τον κλάδο, μετά και τις κατευ-
θυντήριες γραμμές που παρουσίασε η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για τις μετακινήσεις.
Το πλαίσιο συστάσεων της Κομισιόν θα απο-
τελέσει τη βάση για το εξειδικευμένο ελληνικό 
σχέδιο, το οποίο πάντως δεν αποκλείεται να 
περιλαμβάνει και διμερείς συμφωνίες για του-
ρισμό από χώρες εκτός Ε.Ε. «Θα έχουμε του-
ρίστες, δεν ξέρουμε πόσους, στόχος είναι να 
περιορίσουμε τις απώλειες. Εργαζόμαστε για 
να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη τουριστική 
περίοδο και για την επόμενη τουριστική περί-
οδο» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
Στέλιος Πέτσας. Ανέφερε επίσης ότι το κυβερ-
νητικό σχέδιο θα κινείται σε τέσσερις άξονες: 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τις τουριστικές 
υπηρεσίες, τις μεταφορές, τα εργασιακά ζητή-
ματα του τουριστικού κλάδου και την οικονομι-
κή στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται.
Η κυβέρνηση είχε νωρίτερα χαιρετίσει το σχέ-
διο της Κομισιόν, το οποίο μεταξύ άλλων ενσω-
ματώνει το ελληνικό αίτημα να μην πετούν τα 
αεροπλάνα με κενές θέσεις. Η ιδέα να υπάρ-
χουν άδεια καθίσματα ανάμεσα στους επιβάτες 
είχε προταθεί ως μέτρο κατά της διασποράς 

του κορονοϊού, ωστόσο η χρησιμότητα της 
πρακτικής δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά 
και, σύμφωνα με τις ελληνικές θέσεις, θα επι-
βάρυνε υπερβολικά τις αεροπορικές εταιρείες 
και έμμεσα όλο τον κλάδο. Αυτό πάντως που 
δεν πέρασε ήταν η ελληνική πρόταση για τεστ 
κορονοϊού σε όποιον πρόκειται να πετάξει για 
Ελλάδα, καθώς κρίθηκε ότι οι εξετάσεις εντός 
72 ωρών από το ταξίδι δεν προσφέρουν αξιό-
πιστη εικόνα.
Σύμφωνα με το πλαίσιο συστάσεων της Επι-
τροπής, το ευρωπαϊκό κεκτημένο της ελεύθε-
ρης μετακίνησης θα πρέπει να επανέλθει με 
σεβασμό στην αρχή της μη διάκρισης. «Όταν 
ένα κράτος-μέλος αποφασίζει να επιτρέψει τις 
μετακινήσεις εντός της επικράτειάς του […] 
θα πρέπει να επιτρέψει τα ταξίδια απ’ όλες 
τις περιοχές ή χώρες της Ε.Ε. με παρόμοιες 
επιδημιολογικές συνθήκες». Με άλλα λόγια, η 
Επιτροπή ενθαρρύνει τις χώρες-μέλη να ανοί-
ξουν τα σύνορά τους σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες όπου η δραστηριότητα του κορονοϊού 
κυμαίνεται σε συγκρίσιμα επίπεδα. Ακόμα, η 
Κομισιόν ζητά από τις κυβερνήσεις να πιέσουν 

τις αεροπορικές εταιρείες για εξαργυρώσιμα 
κουπόνια σε περίπτωση ακύρωσης ταξι-
διών, και μάλιστα με κρατική εγγύηση.
Κατευθυντήριες γραμμές δίνονται επίσης για 
τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού στα 
μέσα μεταφοράς, τον περιορισμό της επαφής 
ανάμεσα σε επιβάτες και προσωπικό, αλλά 
και τη μείωση της πυκνότητας των επιβατών 
«όπου αυτό είναι εφικτό». Το πλαίσιο προ-
βλέπει επίσης την ανάπτυξη πρωτοκόλλων 
για καταλύματα και χώρους εστίασης και 
προσφέρει κριτήρια με βάση τα οποία οι κυ-
βερνήσεις μπορούν να αποφασίζουν αν είναι 
ασφαλές να επαναφέρουν τις τουριστικές 
δραστηριότητες. Τα κριτήρια αυτά αφορούν 
μεταξύ άλλων επιδημιολογικά δεδομένα και 
τη διαθεσιμότητα επαρκών δομών φροντίδας 
και ιχνηλάτησης για κατοίκους και τουρίστες.
Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι οι προ-
τάσεις της Κομισιόν δεν είναι δεσμευτικές 
και οι χώρες-μέλη είναι αυτές που θα απο-
φασίσουν τελικά πότε και πώς θα ανοίξουν 
τα σύνορά τους. Και, δεδομένου ότι η κρίση 
της πανδημίας μπορεί να εξελιχθεί με απρό-

βλεπτο τρόπο, το πλαίσιο δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί απολύτως στέρεο. Όπως παραδέχτηκε η 
επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδη, η επανέ-
ναρξη των διασυνοριακών μετακινήσεων «δεν 
θα είναι χωρίς κίνδυνο. Πρέπει να είμαστε 
ανοιχτοί και ειλικρινείς με αυτό».

Στην παραλία με πρωτόκολλο
Το πρόβλημα ήταν ότι το κυβερνητικό χρονο-
διάγραμμα για άρση των μέτρων δεν περιείχε 
καμία αναφορά στις οργανωμένες πλαζ. Το 
πρόβλημα ήταν ότι οι διψασμένοι για λίγη ανα-
ψυχή πολίτες συνέρρεαν στις ελεύθερες ακτές 
σε βαθμό συνωστισμού. Το πρόβλημα ήταν ότι 
οι δήμαρχοι των νοτίων προαστίων απαιτούσαν 
να ανοίξουν οι πόρτες. Και, το κυριότερο, οι με-
τεωρολόγοι προέβλεπαν ένα ασυνήθιστα καυτό 
Σαββατοκύριακο. Όλα έδειχναν ότι ήταν καιρός 
να απελευθερωθούν πλήρως τα μπάνια του 
λαού, και το μόνο που έλειπε ήταν ένα νεύμα 
συγκατάθεσης από τους επιδημιολόγους.
Όπως, λοιπόν, ανακοινώθηκε εσπευσμένα το 
απόγευμα της Τετάρτης, οι 515 οργανωμένες πα-
ραλίες της Ελλάδας (περιφραγμένες και μη) ανοί-
γουν για τους λουόμενους, αν και λόγω ανάγκης 
λειτουργούν πλέον με πρωτόκολλο υγειονομι-
κής ζώνης. Οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται 
τις πλαζ είχαν δύο μέρες περιθώριο να στήσουν 
ομπρέλες και ξαπλώστρες, μετρώντας τις απο-
στάσεις με μεζούρα. Συγκεκριμένα, οι άξονες 
των ομπρελών πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 
τέσσερα μέτρα και τα σκιάδιά τους ενάμισι μέτρο. 
Σε κάθε ομπρέλα επιτρέπονται μέχρι δύο ξαπλώ-
στρες (τρίτη δικαιούνται μόνο οι οικογένειες με 
ανήλικα τέκνα), ενώ αν θέλετε να μετακινήσετε 
την ξαπλώστρα, φροντίστε να απέχετε τουλάχι-
στον ενάμισι μέτρο από τους γείτονες. Επιπλέον, 
ξεχάστε τα τραπεζοκαθίσματα στην καφετέρια ή 
στο μπαρ, μπορείτε μόνο να αγοράσετε συσκευ-
ασμένα τρόφιμα και ποτά για κατανάλωση κάτω 
από την ομπρέλα σας. Και βέβαια ξεχάστε τα αλ-
κοολούχα ποτά, τα οποία ευφραίνουν καρδίαν και 
ευνοούν κοινωνικότητες που δεν ενδείκνυνται.

Απολυμαντική λιακάδα
Οι κανόνες είναι σαφείς και πολύ λεπτομερείς, 
όμως το ερώτημα που αναπόφευκτα τίθεται εί-
ναι τι έχει κανείς να φοβάται στην παραλία ή 
στο νερό, ένα ερώτημα που κλήθηκαν να απα-
ντήσουν τις τελευταίες ημέρες επιδημιολόγοι, 
λοιμωξιολόγοι, δερματολόγοι και καθηγητές 
Θαλάσσιας Βιολογίας και Ωκεανογραφίας. Η 
ομόφωνη απάντηση είναι «τίποτα», καθώς το 
αλάτι και ο ήλιος σκοτώνουν εύκολα τον ιό, 
τόσο στο νερό όσο και στην άμμο. Η υπεριώ-
δης ακτινοβολία λειτουργεί ως απολυμαντικός 
παράγοντας που εξουδετερώνει τις επιφανεια-
κές πρωτεΐνες με τις οποίες ο ιός συνδέεται στα 
ανθρώπινα κύτταρα (όπως μπορεί εξάλλου να 
εξουδετερώνει κι εμάς με εγκαύματα και καρ-
κίνο). Θεωρείται, λοιπόν, βέβαιο ότι η θάλασσα 
και η παραλία αποτελούν εχθρικό περιβάλλον 
για τον ιό, επομένως ο τυχόν κίνδυνος εξαρ-
τάται κυρίως από τη συμπεριφορά μας. Χωρίς 
την τήρηση των αποστάσεων και των λοιπών 
κανόνων, οποιοδήποτε περιβάλλον με κόσμο 
είναι θεωρητικά επικίνδυνο.

Οδικός χάρτης για τον τουρισμό
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Οι προτάσεις της Κομισιόν δεν είναι δεσμευτικές και οι 
χώρες-μέλη είναι αυτές που θα αποφασίσουν τελικά 
πότε και πώς θα ανοίξουν τα σύνορά τους. Και, δεδο-
μένου ότι η κρίση της πανδημίας μπορεί να εξελιχθεί με 
απρόβλεπτο τρόπο, το πλαίσιο δεν μπορεί να θεωρηθεί 
απολύτως στέρεο.“



  ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

Ε
λεύθερες θα είναι από τη Δευ-
τέρα οι μετακινήσεις σε όλη 
την ηπειρωτική Ελλάδα, κα-
θώς η πορεία της επιδημίας 
του κορονοϊού στην Ελλάδα 
επιτρέπει τη χαλάρωση των 
μέτρων, σύμφωνα με το χρο-

νοδιάγραμμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας.
Από την ίδια ημέρα απελευθερώνονται οι μετα-
κινήσεις από και προς την Κρήτη και την Εύβοια, 
ενώ για τα υπόλοιπα νησιά η άρση των περιορι-
σμών προγραμματίζεται για τη μεθεπόμενη Δευ-
τέρα, 25 Μαΐου. Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, 
πάντως, η απαγόρευση δεν αποκλείεται να αρθεί 
και νωρίτερα (επιτρέπονται ήδη τα ταξίδια για 
επαγγελματικούς λόγους).
Ενόψει της απελευθέρωσης των εσωτερικών 
μετακινήσεων, η Aegean ανακοίνωσε ότι από 
Δευτέρα αυξάνει τα δρομολόγια προς Ηράκλειο, 
Χανιά, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 
από 25 Μαΐου προς Ρόδο, Κέρκυρα, Μυτιλήνη, 
Χίο, Σάμο και τους υπολοίπους προορισμούς του 
δικτύου εσωτερικού.
Η εταιρεία σταδιακά θα προχωρήσει και στην 
επανέναρξη διασύνδεσης με βασικούς ευρωπα-
ϊκούς προορισμούς. Προγραμματίζει μέσα στον 
Μάιο την επανέναρξη των πτήσεων από Αθήνα 
προς Μόναχο, Ζυρίχη, Φρανκφούρτη και Γενεύη, 
με μικρή αρχικά συχνότητα. Ταυτόχρονα θα αυ-
ξήσει τις πτήσεις προς τις Βρυξέλλες, το μοναδι-
κό δρομολόγιο εξωτερικού που έως σήμερα δεν 
είχε ανασταλεί. Μέσα στον Ιούνιο αναμένονται 
επίσης πτήσεις από το εξωτερικό, τις οποίες προ-
γραμματίζουν μεταξύ άλλων η Lufthansa και η 
Air Canada.
Στο μεταξύ, αυξάνονται και τα δρομολόγια των 
πλοίων, στα οποία όμως η πληρότητα θα μειω-
θεί στο μισό, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που 
ανακοίνωσε την Παρασκευή η κυβέρνηση για τις 
μεταφορές.

Οδηγίες προς ταξιδιώτες 
Με στόχο το άνοιγμα των ευρωπαϊκών συνόρων 
και την ενίσχυση του τουρισμού «το συντομότερο 
δυνατόν», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 
πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών για την ασφα-
λή επανέναρξη των μεταφορών, το οποίο απο-
τέλεσε τη βάση για την εξειδίκευση των μέτρων 
στην Ελλάδα.

Γενικές οδηγίες
• Οι ταξιδιώτες ενθαρρύνονται να αγοράζουν ει-
σιτήρια, να κάνουν κρατήσεις και check-in online.
• Οι επιβάτες θα πρέπει να φορούν μάσκες σε 
πλοία και αεροπλάνα.

• Θα πρέπει να επιτρέπεται η επιβίβαση μικρότε-
ρου αριθμού επιβατών σε λεωφορεία, τρένα και 
πλοία και οι επιβάτες που δεν ανήκουν στην ίδια 
οικογένεια θα πρέπει να κάθονται χωριστά.
• Το προσωπικό των μέσων μεταφοράς θα πρέ-
πει να φορά προστατευτικό εξοπλισμό.
• Αντισηπτικά διαλύματα πρέπει να είναι διαθέ-
σιμα και τα μέσα μεταφοράς πρέπει να απολυ-
μαίνονται συστηματικά.
• Τρόφιμα, ποτά και άλλα προϊόντα δεν πρέπει 
να είναι διαθέσιμα προς πώληση επί των μέσων 
μεταφοράς.
• Τα καταστήματα duty-free και άλλα ταξιδιωτικά 
καταστήματα θα πρέπει να ελέγχουν τις κινήσεις 
των επιβατών με τον ορισμό σημείων στάσης επί 
του δαπέδου και να περιορίζουν τον αριθμό των 
πελατών, να ενισχύσουν τα μέτρα καθαριότητας 
και να εγκαταστήσουν φραγμούς για την τήρηση 
αποστάσεων στα ταμεία, μεταξύ άλλων μέτρων.
• Υπηρεσίες ιχνηλάτησης και προειδοποιητικά 
μηνύματα μπορούν να χρησιμοποιούνται μέσω 
εφαρμογών κινητών τηλεφώνων σε εθελοντική 
βάση. Αυτές οι εφαρμογές θα λειτουργούν δια-
συνοριακά.

Θερμόμετρο και ερωτηματολόγιο 
στα πλοία
• Τα πλοία θα ταξιδεύουν με τη μισή χωρητικό-
τητα, ή με το 55% αν διαθέτουν καμπίνες.
• Οι επιβάτες θα υποβάλλονται σε θερμομέτρη-
ση και θα συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο, είτε 
κατά την επιβίβαση είτε νωρίτερα μέσω διαδι-
κτύου.
• Σε κάθε καμπίνα επιτρέπεται ένας επιβάτης, 
εκτός αν πρόκειται για γονείς με παιδιά ή ΑμεΑ.
• Επιβάτες και πληρώματα καλούνται να φορούν 
μάσκα. Τα πληρώματα θα υποβάλλονται υπο-
χρεωτικά σε τεστ.

• Στα αεροπορικά καθίσματα κάθε επιβάτης θα 
πρέπει να απέχει από τους υπόλοιπους κατά 
μία κενή θέση σε όλες τις κατευθύνσεις.
• Προβλέπεται επίσης διαδικασία διαχείρισης 
ύποπτου περιστατικού.
• Επιτρέπεται η είσοδος στην Ελλάδα σε κρου-
αζιερόπλοια με επιβάτες, ενώ άλλα σκάφη 
αναψυχής και επαγγελματικά σκάφη μπορούν 
να εισέρχονται μόνο χωρίς επιβάτες. Όσοι ει-
σέρχονται στη χώρα θα υποβάλλονται υποχρε-
ωτικά σε τεστ κορονοϊού με δική τους δαπάνη.

Χωρίς άδεια καθίσματα τα αεροπλάνα
• Ο εξαερισμός της καμπίνας πρέπει να ενισχυ-
θεί με νοσοκομειακού τύπου φίλτρα και κάθετη 

ροή αέρα.
• Η κίνηση των επιβατών εντός της καμπίνας 
πρέπει να περιοριστεί, με τη μείωση των χειρα-
ποσκευών και των επαφών με το πλήρωμα.
• Επιτρέπεται να κάθονται επιβάτες σε διπλανά 
καθίσματα
• Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο online 
check-in, στον περιορισμό των επαφών κατά 
την παράδοση των αποσκευών, τους ελέγχους 
ασφαλείας και τους συνοριακούς ελέγχους, στην 
επιβίβαση και κατά την παραλαβή των αποσκευ-
ών.
• Η προπαραγγελία υπηρεσιών στο εσωτερικό 
του αεροσκάφους θα πρέπει να γίνεται, όπου εί-
ναι δυνατόν, την ώρα της κράτησης.
• Σε πτήσεις μικρής διάρκειας δεν θα σερβίρονται 
τρόφιμα και ποτά.

Λεωφορεία χωρίς κλιματισμό
• Η επιβίβαση θα πρέπει να γίνεται από την πίσω 
πόρτα και να χρησιμοποιούνται τα παράθυρα αντί 
του κλιματισμού για τον αερισμό των οχημάτων.
• Ο καθορισμός των θέσεων θα πρέπει, όπου εί-
ναι δυνατόν, να οργανωθεί ούτως ώστε τα μέλη 
μιας οικογένειας να μπορούν να καθίσουν μαζί, 
ενώ θα πρέπει να διαχωρίζονται οι μεμονωμένοι 
επιβάτες.
• Στα μικρά λεωφορεία (minibus) δεν θα πρέπει 
να επιτρέπεται στους επιβάτες να κάθονται δίπλα 
στον οδηγό, εκτός κι αν είναι δυνατός ο φυσικός 
διαχωρισμός τους από αυτόν.
• Εάν είναι δυνατόν, οι επιβάτες θα πρέπει να δια-
χειρίζονται μόνοι τους τις αποσκευές τους.

Άρση περιορισμών  
στις μετακινήσεις

Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου απελευθερώνονται οι μετακι-
νήσεις από και προς την Κρήτη και την Εύβοια, ενώ για 
τα υπόλοιπα νησιά η άρση των περιορισμών προγραμ-
ματίζεται για τη μεθεπόμενη Δευτέρα, 25 Μαΐου.“
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Δ
υσοίωνες είναι οι προοπτι-
κές για την οικονομία και 
την απασχόληση την εποχή 
του κορονοϊού, ενώ υπάρχει 
μεγάλη αβεβαιότητα για το 
εάν οι επιπτώσεις της κρίσης 
στην αγορά εργασίας θα είναι 

παροδικές ή μόνιμες.
Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύτηκαν δύο δια-
φορετικές έρευνες [η πρώτη της Γενικής Συνο-
μοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπό-
ρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και η δεύτερη της Γενι-
κής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)], 
όπου περιγράφονται με ιδιαίτερα μελανά χρώ-
ματα οι επιπτώσεις του κορονοϊού στην ελληνική 
οικονομία. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, το Ινστι-
τούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ παρουσιάζει τρία σε-
νάρια, όπου η μείωση του ΑΕΠ το 2020 κυμαίνε-
ται από 4% έως 10% και η ανεργία διαμορφώνεται 
από 19,2% έως 21,6%.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με έρευνα που πραγ-
ματοποίησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρή-
σεων της ΓΣΕΒΕΕ, υπάρχει κίνδυνος απώλειας 
250.000 θέσεων απασχόλησης το επόμενο διά-
στημα στον συγκεκριμένο κλάδο.

Τα τρία σενάρια
Οι εκτιμήσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ λαμβάνουν υπόψη 
τρία σενάρια. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο σενάριο 
εκτιμάται ποια θα είναι η εξέλιξη του ποσοστού 

ανεργίας αν το ΑΕΠ μειωθεί κατά 4% (ευνοϊκό), 
στο δεύτερο σενάριο κατά 7% (ενδιάμεσο) και στο 
τρίτο σενάριο κατά 10% (απαισιόδοξο). Στο ευνο-
ϊκό σενάριο το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί κατά 
2 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 19,2%, στο 
ενδιάμεσο σενάριο το ποσοστό ανεργίας θα ανέλ-
θει στο 20,3% και στο απαισιόδοξο σενάριο το πο-
σοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 21,6%.
Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου, η χρο-
νική διάρκεια της ύφεσης και η προοπτική εγκλω-
βισμού της οικονομίας σε μια νέα φάση στασιμό-
τητας θα καθορίσουν τις πιθανές επιπτώσεις α) 
στον όγκο της απασχόλησης και στην αύξηση της 
υποαπασχόλησης, β) στους μισθούς και στο σύ-

Μόλις 3 στις 100 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι 
θα προχωρήσουν σε προσλήψεις προσωπικού το επόμενο διάστημα. 
Το στοιχείο αυτό δημιουργεί υπαρκτό κίνδυνο περαιτέρω αύξησης 
της ανεργίας, εάν αναλογιστούμε ότι το χρονικό διάστημα Μαρτίου-
Αυγούστου κατά τα τελευταία τρία τουλάχιστον χρόνια ήταν το 
καλύτερο για την απασχόληση.

ΤΑ ΤΡΊΑ ΣΕΝΑΡΊΑ ΓΊΑ ΟΊΚΟΝΟΜΊΑ  
ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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στημα προστασίας των εργαζομένων από συλλο-
γικές και κλαδικές συμβάσεις εργασίας και γ) στις 
συνθήκες εργασίας των πιο ευάλωτων ομάδων ερ-
γαζομένων χαμηλής ειδίκευσης, εκείνων που ερ-
γάζονται με μη τυπικές μορφές απασχόλησης, των 
νέων και των γυναικών.
Όπως εξηγεί το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, βασικός λόγος για τον 
αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας στην αγορά ερ-
γασίας είναι ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση μι-
σθωτών παρουσιάζεται στον τομέα των υπηρε-
σιών. Μια σημαντική μείωση της απασχόλησης 
στον κλάδο του εμπορίου, της εστίασης, της παρο-
χής καταλύματος, της αποθήκευσης και των μετα-
φορών δύσκολα μπορεί να αντισταθμιστεί με αύ-

ξηση της απασχόλησης σε άλλους κλάδους της οι-
κονομίας, σημειώνει.
Τονίζει επίσης ότι οι πρώτες ενδείξεις στην αγορά 
εργασίας αναδεικνύουν την άμεση ανάγκη ρεα-
λιστικού σχεδιασμού, λήψης δραστικών μέτρων 
και υλοποίησης αποτελεσματικών παρεμβάσεων 
για να περιοριστούν οι αποσταθεροποιητικές συ-
νέπειες που αναμφίβολα θα έχει στην οικονομία 
και στην αγορά εργασίας η διαχείριση της υγειο-
νομικής κρίσης.

Λουκέτα και ανεργία
Σοβαρά είναι όμως τα προβλήματα που καλούνται 
να αντιμετωπίσουν οι μικρές και πολύ μικρές επι-
χειρήσεις, ενώ δεν είναι λίγες εκείνες που κινδυ-
νεύουν με… λουκέτο.
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει δύο στοιχεία ως 
τα πιο σημαντικά σχετικά με τη λειτουργία του 
εν λόγω κλάδου μετά την άρση των περιοριστι-
κών μέτρων. Το πρώτο αναδεικνύει την έλλειψη 
ρευστότητας ως το σημαντικότερο πρόβλημα που 
θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι 8 στις 10 μι-
κρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το δεύτερο 
ζήτημα, που συνδέεται σε έναν βαθμό με την α-
ποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος 
ρευστότητας, αφορά τη βιωσιμότητα των επιχει-
ρήσεων. Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε 
πως 1 στις 7 επιχειρήσεις ενδέχεται να διακόψει 
τη δραστηριότητά της το επόμενο διάστημα.
Τα δύο αυτά στοιχεία καταδεικνύουν τις σοβαρές 
συνέπειες της υγειονομικής κρίσης στις μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις και, όπως είναι α-
ναμενόμενο, επηρεάζουν και την αγορά εργασίας, 
που φαίνεται πως αλλάζει δραματικά. Χαρακτηρι-
στικά αναφέρεται ότι:
• 8 στις 10 (77,7%) επιχειρήσεις που ανέστειλαν 
μερικώς ή πλήρως τη δραστηριότητά τους προχώ-
ρησαν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας.
• 1 στις 8 (13,3%) επιχειρήσεις υιοθέτησε καθε-
στώς τηλεργασίας για το προσωπικό της.
• 2 στις 10 (19,9%) επιχειρήσεις που δεν ανέστει-
λαν τη λειτουργία τους μείωσαν το προσωπικό 
τους, ενώ μόλις 3 στις 100 (3,2%) το αύξησαν.
• 1 στις 8 (12,7%) του συνόλου των μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων ενδέχεται να μειώσει 
το προσωπικό της μετά την άρση των περιοριστι-
κών μέτρων.

Περιορισμός δημιουργίας 
θέσεων εργασίας
Μια επιπλέον αρνητική διάσταση είναι ο πε-
ριορισμός δημιουργίας θέσεων εργασίας. Με 
βάση τα στοιχεία της έρευνας, μόλις 3 στις 100 
(3,4%) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν σε προσλήψεις 
προσωπικού το επόμενο διάστημα. Το στοιχείο 
αυτό, που ακολουθεί τη συμπεριφορά που ήδη 
έχει εκδηλωθεί, δημιουργεί υπαρκτό κίνδυνο 
περαιτέρω αύξησης της ανεργίας, εάν αναλογι-
στούμε ότι το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Αυ-
γούστου κατά τα τελευταία τρία τουλάχιστον 
χρόνια ήταν το καλύτερο για την απασχόληση. 
Κατά μέσο όρο το διάστημα αυτό δημιουργού-
νται επιπλέον 270.000 θέσεις εργασίας κυρίως 
λόγω του τουρισμού.
Το ενδεχόμενο, λοιπόν, εκτίναξης της ανεργίας 
σε ποσοστά αντίστοιχα με εκείνα που είχαν κατα-
γραφεί κατά την πιο βαθιά περίοδο της πρόσφα-
της οικονομικής κρίσης, και μάλιστα σε πολύ σύ-
ντομο χρόνο, είναι πολύ πιθανό.





 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Η 
καραντίνα δεν ευνόησε 
πολλά ζευγάρια που είδαν 
τον έρωτα να τα εγκαταλεί-
πει τους τελευταίους μήνες. 
Άλλωστε το είχαν πει και οι 
ειδικοί από τον περασμένο 
Μάρτιο ότι η καραντίνα μάλ-

λον θα βλάψει ανεπανόρθωτα τους γάμους και 
τον έρωτα, με πολλούς πρώην έγκλειστους να 
αναζητούν πλέον την ελευθερία τους.
Κάπως έτσι συνέβη και με ένα ζευγάρι που είχε 
απασχολήσει τη δημοσιότητα κατά το παρελθόν 
με τον αντισυμβατικό έρωτά του.

Ένας πρώην έρωτας
Ο λόγος για τον Ολιβιέ Σαρκοζί, αδερφό του 
πρώην Προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, 
και τη Μέρι Κέιτ Όλσεν, γνωστή από μικρή από 
τον ρόλο της στη σειρά «Full House» και διάσημη 
επιχειρηματία των ΗΠΑ.
Πέντε χρόνια κράτησε ο γάμος που είχε προκα-
λέσει σάλο το 2015 στη Γαλλία. Ο Σαρκοζί γνώ-
ρισε την Όλσεν το 2012. Εκείνος ήταν 42 ετών, 
παντρεμένος, με δύο παιδιά, κι εκείνη μόλις 25. 
Υποτίθεται ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, 
καθώς ο πλούσιος τραπεζίτης χώρισε τη σύζυ-
γό του εγκαταλείποντας μια και καλή την οικο-
γενειακή εστία για να ζήσει με τη νεαρή Όλσεν. 
Η πρώην σύζυγος είχε χαρακτηρίσει τη σχέση 
«γελοία», αναφερόμενη κυρίως στη διαφορά 

ηλικίας του ζεύγους, ενώ την εποχή εκείνη ο 
γαλλικός Τύπος αναφερόταν στον Σαρκοζί ως 
«μικρό Γάλλο εραστή».
Ο γνωστός τραπεζίτης ήταν έτοιμος να παντρευ-
τεί την Όλσεν από τους πρώτους κιόλας μήνες 
της σχέσης τους, αφού ζούσε μια δεύτερη εφη-
βεία στην αγκαλιά της, η Όλσεν ωστόσο είπε το 
«ναι» τρία χρόνια αργότερα και οι δυο τους πα-
ντρεύτηκαν στο Μανχάταν.
Πριν από το μυστήριο αγόρασαν από κοινού 
ένα τεράστιο ρετιρέ στην ακριβή γειτονιά της 
Νέας Υόρκης, αξίας 11 εκατ. λιρών, με πισίνα, 
στούντιο τέχνης, κήπο με σιντριβάνι και κάθε 
πολυτέλεια. Το 2014 πούλησαν το σπίτι και αγό-
ρασαν ένα εξίσου ακριβό, αλλά με περισσότερη 
ησυχία, για να αποφεύγουν τους παπαράτσι. 
Η γαμήλια τελετή ήταν άκρως αντισυμβατική, 
όπως και το ίδιο το ζευγάρι. Σε έναν όμορφο 
και πολυτελή κήπο του Μανχάταν το ζευγάρι 
παντρεύτηκε το 2015 και ο βασικός στολισμός 
ήταν εκατοντάδες χρυσά μπολ μέσα στα οποία 
υπήρχαν… τσιγάρα. Όλοι οι καλεσμένοι κά-
πνιζαν σε όλη τη διάρκεια της τελετής και του 
πάρτι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα εκείνης 
της εποχής.

Το ζευγάρι περνούσε τον περισσότερο καιρό 
μεταξύ Νέας Υόρκης και Παρισιού, ενώ δύο 
χρόνια μετά τη γαμήλια τελετή η Όλσεν παρα-
χώρησε για πρώτη φορά συνέντευξη αναφε-
ρόμενη στον έγγαμο βίο. Σε αυτήν ισχυριζόταν 
ότι μαγείρευε, έκανε δουλειές στο σπίτι και γε-
νικά ήταν μια καλή νοικοκυρά για τον σύζυγό 
της, παρά την περιουσία αξίας 163 εκατ. λιρών 
που διέθετε.

Ζουν μαζί λόγω πανδημίας
Όμως όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και 
το πρώην ερωτευμένο ζευγάρι αποφάσισε να 
ακολουθήσει χωριστούς δρόμους εν μέσω 
καραντίνας και κορονοϊού. Όσο αντισυμβατι-
κά ήταν η σχέση και ο γάμος τους, τόσο αντι-
συμβατικό είναι και το διαζύγιό τους. Η Όλσεν 
υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στις 17 Απριλίου, 
ωστόσο η λήξη του γάμου δεν μπορούσε να 
προωθηθεί λόγω κλειστών δικαστηρίων εν 
μέσω πανδημίας του κορονοϊού. Το ζευγάρι 
αναγκάστηκε να μείνει στο ίδιο σπίτι εξαιτίας 
της καραντίνας και της ακύρωσης πτήσεων, 
με αποτέλεσμα το χάσμα στη σχέση να γίνει 
αγεφύρωτο και ο θυμός να κυριαρχήσει.

Η Όλσεν χρησιμοποιώντας τις γνωριμίες της 
ζήτησε να εξεταστεί ως επείγουσα η αίτηση δι-
αζυγίου της, εξαπολύοντας δριμείες κατηγορί-
ες εναντίον του συζύγου της. Εκείνος, ως πιο 
έμπειρος στα διαζύγια, αφού έχει ήδη μια πρώ-
ην σύζυγο στη Γαλλία, πούλησε το σπίτι στέλνο-
ντας εντολή στην Όλσεν μέσω των δικηγόρων 
του να το εγκαταλείψει στις 18 Μαΐου.
Η Όλσεν, που είχε υπογράψει προγαμιαίο συμ-
βόλαιο με τον Σαρκοζί, ζήτησε να τεθούν σε ισχύ 
οι όροι του, προκειμένου εκείνος να συνεχίσει να 
πληρώνει τα βασικά της έξοδα και να μην την πε-
τάξει έξω από το σπίτι στο οποίο ζούσαν τα τελευ-
ταία δύο χρόνια. Όπως ανέφερε στα αμερικανικά 
μέσα ενημέρωσης, ο κορονοϊός δεν της επιτρέπει 
να βρει άμεσα σπίτι, καθώς έχει καταρρεύσει η οι-
κονομία, τα μεσιτικά γραφεία δεν λειτουργούν και 
γενικά η πόλη βρίσκεται σε μερικό lockdown. Έτσι, 
το δικαστήριο έκανε αποδεκτό το επείγον αίτημά 
της, δίνοντάς της μια περίοδο χάριτος προκειμένου 
να βρει σπίτι και να φύγει. Ως τότε, βέβαια, θα πρέ-
πει μάλλον να αντέξει τον πρώην σύζυγο, με τον 
οποίο βρίσκονται στα μαχαίρια, αφού ο κορονοϊός 
και η καραντίνα έχουν βαλθεί να κρατήσουν τα 
ζευγάρια στο ίδιο σπίτι κι ας θυμίζουν οι συνέπειες 
κάτι από «πόλεμο των Ρόουζ».
Η Μέρι Κέιτ Όλσεν, σύμφωνα με το περιοδικό 
«Forbes», είχε περιουσία αξίας 250 εκατ. δολα-
ρίων το έτος 2019, δραστηριοποιείται σε ρού-
χα, καλλυντικά και αξεσουάρ κι έχει τη φήμη 
της έξυπνης και αδίστακτης επιχειρηματία. Το 
τελευταίο επιβεβαιώνεται κι από το γεγονός 
ότι, παρά την αμύθητη περιουσία της, πρόκει-
ται να ζητήσει διατροφή και ό,τι δικαιούται από 
την περιουσία του Ολιβιέ Σαρκοζί. Μεταξύ των 
όρων που υπάρχουν στο προγαμιαίο της συμ-
βόλαιο είναι και ο εξής: σε περίπτωση διαζυ-
γίου, ο πρώην σύζυγος να πληρώνει εφ’ όρου 
ζωής την ιατροφαρμακευτική της περίθαλψη 
στις ΗΠΑ.
Αν δεν καταφέρει να αφανίσει ο ένας τον άλλον 
εν μέσω καραντίνας, είναι βέβαιο πως το δια-
ζύγιό τους δεν θα είναι αναίμακτο, ειδικά από 
τη στιγμή που και ο πρώην σύζυγος περνά στην 
αντεπίθεση.
Η Όλσεν, από την άλλη, ακολουθεί την παλιά, 
καλή συμβουλή που είχε δώσει η πρώτη σύζυ-
γος του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνα, όταν πήρε δια-
ζύγιο από τον Αμερικανό Πρόεδρο: «Don’t get 
mad, get it all» (Μη θυμώνετε, απλώς πάρτε του 
τα πάντα).

Ακριβό διαζύγιο την εποχή του κορονοϊού
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Η πανδημία έχει φέρει τα πάνω κάτω για όσους 
ζητούν απεγνωσμένα να πάρουν διαζύγιο.“



Η 
πανδημία του κο-
ρονοϊού έφερε 
τα πάνω κάτω και 
στην αγορά ακι-
νήτων και συγκε-
κριμένα στη βρα-
χυχρόνια μίσθωση 

(γνωστή ως Airbnb), έναν κλάδο που πρό-
σφερε σημαντική στήριξη στην ελληνική οι-
κονομία. Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι οι ο-
ποίοι υποστηρίζουν ότι η αγορά ακινήτων θα 
δυσκολευτεί πάρα πολύ να σηκώσει κεφάλι, 
ακόμη και μετά την πλήρη άρση των περιο-
ριστικών μέτρων για τον κορονοϊό.

Στροφή στη μακροχρόνια 
μίσθωση;
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλαδικού 
Δικτύου Κτηματομεσιτών Ε-Real Estates, οι 
ιδιοκτήτες - φυσικά πρόσωπα στις πιο δημο-
φιλείς περιοχές των βραχυχρόνιων μισθώ-
σεων (Πλάκα, Θησείο, Κουκάκι, Εμπορικό 
Τρίγωνο) που διαθέτουν ένα-δύο ακίνητα 
κρατούν ακόμη στάση αναμονής και δεν επι-
στρέφουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις.
Το μεγαλύτερο ποσοστό ακινήτων που επι-
στρέφουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις από 
τις άνωθεν περιοχές είναι ακίνητα που ανή-
κουν/τα διαχειρίζονται εταιρείες που επιθυ-
μούν να επιμερίσουν τις απώλειές τους και 
επιστρέφουν μέρος των διαχειριζόμενων α-
κινήτων στις συμβατικές-παραδοσιακές μι-
σθώσεις για 4-5 μήνες ή/και 1 έτος, μέχρι να 
δουν τα νέα δεδομένα σε σχέση με την παν-
δημία του κορονοϊού.
Παρακάτω παρατίθενται κάποια χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα:
1. Ξενοφώντος - Σύνταγμα: Για διαμέρισμα 
40 τ.μ., ισόγειο, πλήρως ανακαινισμένο, το 
οποίο τους χειμερινούς μήνες μισθωνόταν 
σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης από 
40 έως 50 ευρώ/διανυκτέρευση και το κα-
λοκαίρι 100-120 ευρώ/διανυκτέρευση, με 
πληρότητες περίπου 90%, πλέον η ζητού-
μενη τιμή ενοικίασης (επιπλωμένο) είναι 
400 ευρώ/μήνα, ενώ διατίθεται για ενοικί-
αση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020.
2. Λυκαβηττός: Για ισόγειο διαμέρισμα 45 
τ.μ., πλήρως ανακαινισμένο, η ζητούμενη 
τιμή ενοικίασης (επιπλωμένο) είναι 350 
ευρώ/μήνα, ενώ διατίθεται για ενοικίαση 
μέχρι τον Απρίλιο του 2021.
3. Καλλιμάρμαρο - Μετς: Για ισόγειο δια-
μέρισμα 35 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένο, η 
ζητούμενη τιμή ενοικίασης (επιπλωμένο) 
είναι 350 ευρώ/μήνα (συμπεριλαμβανομέ-
νων όλων των λογαριασμών, και του ρεύμα-
τος), ενώ διατίθεται για ενοικίαση μέχρι τον 
Απρίλιο του 2021.
4. Πετράλωνα: Για ισόγειο διαμέρισμα 60 
τ.μ., πλήρως ανακαινισμένο, με κήπο, επί 
της Τριών Ιεραρχών, η ζητούμενη τιμή ενοι-
κίασης (επιπλωμένο) είναι 400 ευρώ/μήνα 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των λογαρια-
σμών εκτός του ηλεκτρικού ρεύματος), ενώ 
διατίθεται για ενοικίαση μέχρι τον Απρίλιο 
του 2021.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Airbnb στην Ελ-
λάδα βασίζεται στους ξένους τουρίστες, κάτι 
που σημαίνει ότι εάν δεν επανεκκινήσει ο 

τουρισμός, τα προβλήματα όχι μόνο δεν θα 
ξεπεραστούν αλλά θα διογκωθούν. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία, οι ξένοι τουρίστες που επιλέ-
γουν τη βραχυχρόνια μίσθωση υπερβαίνουν 
το 65%.
Πάντως, ο πρόεδρος του Ε-Real Estates, Θε-
μιστοκλής Μπάκας, επισημαίνει ότι κλειδί 
στην εξέλιξη και τη δυναμική της αγοράς θα 
αποτελέσουν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες, 
η διαθεσιμότητα και η ευκολία δανεισμού, τα 
αναπτυξιακά μέτρα που θα στοχεύουν στην 
οικονομική ενδυνάμωση των πολιτών, το φο-
ρολογικό καθεστώς, τα μέτρα στήριξης των 

Το Airbnb στην Ελλάδα βασίζεται στους 
ξένους τουρίστες, κάτι που σημαίνει ότι εάν δεν 
επανεκκινήσει ο τουρισμός, τα προβλήματα όχι 
μόνο δεν θα ξεπεραστούν αλλά θα διογκωθούν.
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ΝΟΣΟΎΝ ΞΑΝΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΉ  

ΚΑΙ ΑΚΙΝΉΤΑ
  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

υφιστάμενων επενδυτών και προσέλκυσης 
νέων, το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομέ-
νων για την εργασία τους και τα εισοδήματά 
τους, αλλά και η εν γένει εσωτερική και εξω-
τερική σταθερότητα της χώρας μας.

Μειώνονται τα ενοίκια
Πτωτικά κινούνται και τα ενοίκια, ιδιαίτερα 
σε περιοχές όπου το ζητούμενο μίσθωμα είχε 
φτάσει στο ανώτερο επίπεδο τιμών το προη-
γούμενο χρονικό διάστημα και αναμενό-
ταν η ρύθμισή τους μετά το β΄ εξάμηνο του 
2020. «Η μείωση αυτή αποτελεί στιγμιαία 

αντίδραση των ιδιοκτητών που χρειάζονται 
άμεσα εισόδημα, διότι σε πολλές περιπτώ-
σεις το εισόδημα από το μίσθωμα καλύπτει 
κάποια άλλη υποχρέωση ή/και τη δόση δα-
νείου» εξηγεί ο κ. Μπάκας.
«Παράλληλα», προσθέτει, «δεν είναι λίγοι οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων που προέβησαν σε μεί-
ωση της ζητούμενης τιμής μίσθωσης (οι ζη-
τούμενες τιμές είναι χωρίς κάποια διαπραγ-
μάτευση – αυτό σημαίνει ότι η μείωση μπο-
ρεί να είναι μεγαλύτερη) διότι θέλησαν να 
μισθώσουν άμεσα το ακίνητό τους, πριν έρ-
θουν αντιμέτωποι με μεγάλες μειώσεις. Το 
αποκορύφωμα των μειώσεων θα καταγρα-
φεί μετά την καλοκαιρινή σεζόν και σταδι-
ακά έως και την αρχή του νέου έτους. Αρ-
χικά, οι πρώτες γενναίες μειώσεις θα κατα-
γραφούν σε ακίνητα των περιοχών που δεν 
αποτελούν τους top προορισμούς και μπήκαν 
τελευταίοι στον “κλάδο” των βραχυχρόνιων 
μισθώσεων. Ακίνητα που μεγαλύτερο ποσο-
στό των ιδιοκτητών θα επιστρέψουν άμεσα 
στις μακροχρόνιες-συμβατικές μισθώσεις 
ή/και θα προβούν σε πώληση του ακινήτου 
τους μετά τη μεγάλη “χασούρα” που έρχεται 
από το 2019 και κορυφώνεται το 2020». Επι-
πλέον, εκτιμά ότι «περιοχές που θα καταγρά-
ψουν τις πρώτες μειώσεις ενοικίων μετά την 
εποχή κορονοϊού είναι κυρίως περιοχές του 
κέντρου, όπως Άγιος Νικόλαος, Άνω Κυψέλη, 
Άνω Πατήσια, Πεδίον Άρεως, Πλ. Αμερικής, 
Πλ. Αττικής, Γκύζη, Γούβα, Γουδί, Κολοκυν-
θού, Κολωνός, Κυψέλη, Νέα Κυψέλη, Σεπό-
λια, καθώς και πολλά τμήματα της Καλλιθέας 
και του Νέου Κόσμου που δεν συνορεύουν 
με το Κουκάκι». 
Καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης των 
τιμών των ενοικίων θα αποτελέσει ο αριθμός 
των ακινήτων που θα επιστρέψουν από τη μα-
κροχρόνια στη βραχυχρόνια μίσθωση το αμέ-
σως επόμενο διάστημα.

Το τοπίο στην οικοδομή
Ο κορονοϊός αφήνει βαθιές πληγές και στην 
οικοδομή, η οποία, αν και το φετινό Ιανου-
άριο είχε επιστρέψει σε τροχιά ανάκαμψης, 
φαίνεται ότι δεν θα ξεφύγει από την κρίση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής για τον Ιανουάριο, το μέγε-
θος της συνολικής οικοδομικής δραστηρι-
ότητας ανήλθε σε 1.339 οικοδομικές άδειες, 
που αντιστοιχούν σε 260.000 τ.μ. επιφάνειας 
και 1.051,6 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, πα-
ρουσίασε δηλαδή άνοδο κατά 55,7% στον α-
ριθμό των αδειών, κατά 51,7% στην επιφάνεια 
και κατά 43,4% στον όγκο.
Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει βεβαίως 
τώρα είναι πότε ακριβώς θα επιλέξουν οι κα-
τασκευαστές να προχωρήσουν στην έναρξη 
των παραπάνω αδειών, καθώς οι συνθήκες 
έχουν αντιστραφεί πλήρως και εκτιμάται ότι 
θα επέλθει νέο πλήγμα στην αγορά κατοι-
κίας, η οποία είχε αρχίσει να εξέρχεται από 
τη μακρά ύφεση.
Με δεδομένο ότι πλέον η ζήτηση αυτή θα αρ-
γήσει να επανέλθει στο επίπεδο όπου βρι-
σκόταν πριν από την πανδημία του κορονο-
ϊού, είναι προφανές ότι ανάλογη καθυστέ-
ρηση θα υπάρξει και στις νέες ανεγέρσεις 
κατοικιών.



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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Λίγο πριν από το άνοιγµα των εκκλησιών το ντέρµπι 
µεταξύ Επιστήµης και Πίστης που προκάλεσε η παν-
δηµία του κορονοϊού φαίνεται να µπαίνει στην τελική 
του ευθεία. Η Πίστη κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώ-
σεις προχωρώντας σε µια µεγάλη µεταγραφή, καθώς 
«έκλεψε» από τον αντίπαλο έναν βασικό του παίκτη, 
την οµότιµη καθηγήτρια Παθολογίας του ΕΚΠΑ και 
πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Χηµειοθεραπείας, 
Ελένη Γιαµαρέλλου.

Σύµφωνα µε την ακριβή της διατύπωση: «Εδώ δεν 
ισχύει η έννοια της επιστήµης. Είναι η έννοια του 
µυστηρίου. Η οποία είναι πάνω από την επιστήµη 
και επηρεάζει την επιστήµη. Εποµένως ή πιστεύεις 
ότι συµµετέχεις στο µεγαλύτερο µυστήριο και δεν 
παθαίνεις τίποτα ή δεν πηγαίνεις να κοινωνήσεις αν 
φοβάσαι».
Κι αν τύχει και πάθεις τίποτα, η κυρία καθηγήτρια το 
έχει προβλέψει και αυτό.

∆εν θα µπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη η κ. Γιαµα-
ρέλλου, επιστήµη à la carte.

Από τη στιγµή που η επιστήµη άνοιξε τον δρόµο, η 
καλλιτεχνική διανόηση ακολούθησε µετ’ ευλαβείας.

Ο κ. Οικονοµόπουλος µάλιστα επαύξησε.
 

Ο πετυχηµένος τραγουδιστής έχει απασχολήσει και στο 
παρελθόν την επικαιρότητα µε τις σύγχρονες έως πολύ 
προχωρηµένες απόψεις του.

Είναι πλέον ξεκάθαρο. 

Μπορεί και του Νότη Σφακιανάκη.

Η κριτική προς την κ. Γιαµαρέλλου προκύπτει από 
το γεγονός πως καλείται να καταθέσει δηµοσίως την 
άποψή της ως ειδικός, όχι ως πιστή. Ως εκ τούτου, η 
κριτική είναι άστοχη, δεδοµένου ότι η κ. Γιαµαρέλλου 
έχει πάρει πλέον µεταγραφή.

ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
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Υπάρχουν βέβαια ακόμα κάποια αναπάντητα ερωτήματα…

Τα οποία όμως είναι εύκολο να απαντηθούν.

Επιστρέφοντας στο ντέρμπι Επιστήμης-Πίστης, η Πίστη 
αποφάσισε να ρίξει στη μάχη και το βαρύ πυροβολικό.

Σε άλλα νέα, παραδόθηκε στους πολίτες η ανακαινι-
σμένη πλατεία Ομονοίας.

Της νύχτας τα καμώματα…

Κατά τα άλλα, μια μερίδα συνδικαλιστών της ΟΛΜΕ 
αντιδρά στην πρόβλεψη του υπουργείου Παιδεί-
ας για τηλεκπαίδευση μέσω βίντεο προκειμένου 
εν μέσω πανδημίας να μην αποκοπούν από την 
παρακολούθηση των μαθημάτων τους οι μαθητές 
που δεν μπορούν να δώσουν το «παρών» στο 
σχολείο, είτε επειδή άτομα στο οικογενειακό τους 
περιβάλλον ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες είτε 
επειδή ανήκουν οι ίδιοι. Ειρήσθω εν παρόδω, στη 
στάση εργασίας που κήρυξε η ΟΛΜΕ ενόψει του 
ανοίγματος των σχολείων δεν συμμετείχε το 99,6% 
των εκπαιδευτικών.

Το τι θα συμβεί στη συνέχεια είναι νομοτελειακό. 
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Η διαμαρτυρία έγινε με ένα τουλάχιστον πρωτότυπο 
για εκπαιδευτικούς, έστω και συνδικαλιστές, πανό. 

Σε κάθε περίπτωση…

Throwback.

Κανένα σπίτι...

Άτιμη κενωνία που άλλους τους ανεβάζεις και 
άλλους τους ρίχνεις στα τάρταρα.



H 
επανεκκίνηση του τουρισµού είναι το 
επόµενο µεγάλο στοίχηµα της ελλη-
νικής κυβέρνησης, µε στόχο να σωθεί 
ό,τι είναι δυνατόν τη φετινή χρονιά.
Η µέχρι στιγµής ζηµιά είναι τεράστια, 
τόσο για τις επιχειρήσεις του κλάδου 

όσο και για το κράτος. Οι εκτιµήσεις του υπουργού Τουρισµού, 
Χάρη Θεοχάρη, µόνο αισιοδοξία δεν µπορούν να προκαλέσουν. 
Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ο ελληνικός τουρισµός θα κα-
ταφέρει φέτος να «σώσει» µόλις 8 δισ. ευρώ από τις περσινές του-
ριστικές εισπράξεις των 18,2 δισ. ευρώ, δηλαδή λιγότερο από το 
µισό.
Ωστόσο, οι απώλειες για τα κρατικά ταµεία θα είναι ακόµα µεγα-
λύτερες. Ειδικότερα, λόγω της µεγάλης δυναµικής στις προκρα-
τήσεις για τη φετινή σεζόν πριν από το ξέσπασµα του κορονοϊού, 
τα έσοδα αναµενόταν να ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ. Είναι χαρα-
κτηριστικό πως το πρώτο δίµηνο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εµφά-
νιζαν αύξηση κατά 22,9% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο 
του 2019, φτάνοντας στα 527 εκατ. ευρώ.
Όλοι οι σχεδιασµοί όµως ανατράπηκαν µετά το ξέσπασµα της παν-
δηµίας του κορονοϊού. Οι κρατήσεις ακυρώθηκαν, χωρίς κανείς να 
µπορεί να πει µε σιγουριά τι θα συµβεί τους επόµενους µήνες. Ε-
πιχειρηµατίες από τον χώρο των ξενοδοχείων τονίζουν πως τόσο 
τα έσοδα όσο και οι αφίξεις από το εξωτερικό θα αργήσουν πολύ 
να ανακάµψουν και να επανακτήσουν τα προ κορονοϊού µεγέθη. 
Μάλιστα, ακόµη και στο αισιόδοξο σενάριο όπου δεν θα υπάρ-
ξουν άλλες απρόσµενες εξελίξεις, οι ίδιοι παράγοντες εκτιµούν ότι 
ο τουρισµός θα επανέλθει µετά από τρία χρόνια τουλάχιστον.

Το βλέµµα στον Ιούλιο
Πλέον όλα τα βλέµµατα έχουν στραφεί στον Ιούλιο, οπότε τόσο 
οι επιχειρηµατίες όσο και η κυβέρνηση ευελπιστούν να καταφέ-
ρουν να επαναλειτουργήσουν κάποια ξενοδοχεία (σ.σ.: πολλοί 
επιχειρηµατίες έχουν δηλώσει ότι δεν θα σηκώσουν τα ρολά το 
φετινό καλοκαίρι) και να ανοίξουν οι βασικοί τουριστικοί προ-
ορισµοί.
Στην περίπτωση που υπάρξει ταξιδιωτική ροή τον Ιούλιο, υπάρ-
χουν ελπίδες η ζηµιά να είναι µικρότερη από το αναµενόµενο.

Ο κίνδυνος νέου κύµατος
Ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν από το εάν θα ξεσπάσει δεύτερο 
κύµα κορονοϊού από το φθινόπωρο, καθώς, σύµφωνα µε τουρι-
στικούς παράγοντες, το δίµηνο Αύγουστος-Σεπτέµβριος είναι η 
πιο ισχυρή περίοδος για τον ελληνικό τουρισµό.
Είναι άλλωστε ενδεικτικό και το δηµοσίευµα του Reuters, σύµ-
φωνα µε το οποίο το πλήγµα του κορονοϊού στον τουρισµό απει-
λεί κόπους και επιτεύγµατα δέκα ετών για την Ελλάδα.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, στο οποίο καταγράφονται µαρτυρίες 
ανθρώπων που δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά στον κλάδο 
στην Ελλάδα, εκφράζονται φόβοι ότι η κατάσταση θα αποδειχθεί 
πολύ χειρότερη του 2015, όταν έκλεισαν οι τράπεζες και η τότε 
κυβέρνηση κατέφυγε σε capital controls προκειµένου να απο-
φευχθεί η κατάρρευση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.

Οι διµερείς συµφωνίες
Η χώρα µας, µε δεδοµένο πως κατά την έναρξη της τουριστικής 
σεζόν δεν θα έχουν αρθεί οι περιορισµοί στα αεροπορικά ταξίδια 
απ’ όλες τις χώρες της Ε.Ε., ρίχνει στο τραπέζι το χαρτί των διµε-
ρών συµφωνιών µε άλλες χώρες.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, φαίνεται ότι ήδη έχει «κλειδώσει» η 
συµφωνία µε το Ισραήλ για µία πτήση από και προς τη χώρα από 
τις αρχές Ιουλίου, ίσως και λίγο νωρίτερα. Επίσης, διεξάγονται 
συζητήσεις µε τη Ρωσία, τη Γερµανία, την Αυστρία, την Κύπρο, 
τη ∆ανία, τη Νορβηγία, την Τσεχία και την Αυστραλία. Πάντως, 

από τον Ιούνιο η Lufthansa θα αρχίσει πτήσεις προς τουριστικούς 
προορισµούς της πατρίδας µας.
Η Ελλάδα θέτει δύο όρους: να γίνεται ένα τεστ έως 72 ώρες πριν 
από το ταξίδι και ας µην το λέει η Ε.Ε., αλλά και να µην υπάρχει 
καραντίνα όταν οι τουρίστες επιστρέφουν στις πατρίδες τους.
Από την άλλη µεριά, µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, δεν θα γί-
νονται δεκτοί τουρίστες από τη Βρετανία, την Ολλανδία, το Βέλ-
γιο, τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Πρόκειται για χώρες 
που µπορεί τα προηγούµενα χρόνια να τροφοδοτούσαν µε πολ-
λούς τουρίστες τη χώρα µας, ωστόσο στη µάχη µε τον κορονοϊό 
έχουν πάρει χαµηλή βαθµολογία, καθώς µετρούν πολλές χιλιά-
δες νεκρούς.

Τα αεροπορικά ταξίδια
Σύµφωνα µε το σχέδιο της Κοµισιόν, οι ταξιδιώτες ενθαρρύνονται 
να αγοράζουν εισιτήρια, να κάνουν κρατήσεις και check-in online, 
ώστε να µη δηµιουργούνται ουρές στα αεροδρόµια.
Οι επιβάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτικές µάσκες, ει-
δικά όταν δεν θα µπορούν να εφαρµόζονται πλήρως και πάντοτε 
τα µέτρα κοινωνικής απόστασης. Επίσης, οι φυσικές αποστάσεις 
πρέπει να διασφαλίζονται κατά τους ελέγχους ασφαλείας και την 
παράδοση και παραλαβή αποσκευών.

Το τεστ της παραλίας
Ένα σηµείο όπου θα δοκιµαστούν στην πράξη οι συνθήκες που θα 
επικρατήσουν το καλοκαίρι είναι αυτό της λειτουργίας των οργα-
νωµένων παραλιών το Σαββατοκύριακο, λόγω του κύµατος ζέστης 
που έρχεται από σήµερα στη χώρα.
Οι ειδικοί έδωσαν το πράσινο φως και η κυβέρνηση το αποφά-
σισε, µε το σκεπτικό ότι το κλείσιµο των οργανωµένων παραλιών 
θα οδηγούσε σε συνωστισµό στις ελεύθερες παραλίες.
Θα ισχύσουν, όµως, συγκεκριµένοι κανόνες, όπως η τοποθέτηση 
οµπρελών σε µεγαλύτερες αποστάσεις µεταξύ τους, καλύµµατα 
µιας χρήσης και πετσέτες υποχρεωτικά στις ξαπλώστρες, λειτουρ-
γία των beach bars µόνο για take-away και δίχως αλκοολούχα 
ποτά ή µουσική. Εξάλλου οι µάσκες, τα γάντια και τα αντισηπτικά 
θα βρίσκονται παρέα µε τα αντηλιακά, τις οµπρέλες και τις ξαπλώ-
στρες.

Οι χώρες που τροφοδοτούσαν µε 
πολλούς τουρίστες την Ελλάδα έχουν 
δεχτεί καίριο χτύπηµα από τον κορονοϊό.
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ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΟΚ 
ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ





  ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

Γ
ια δεύτερη φορά σε διάστημα λίγων 
μηνών οι ΗΠΑ πιάστηκαν στα πράσα 
να προσπαθούν να εξαγοράσουν την 
αποκλειστική ή προνομιακή διάθεση 
εμβολίων που αναπτύσσονται κατά 
του κορονοϊού, μια εξέλιξη ενδεικτι-

κή της σιωπηλής διαμάχης για το ποιος θα εμβολια-
στεί πρώτος.
Στη Γαλλία, κυβέρνηση και αντιπολίτευση έμειναν με 
το στόμα ανοιχτό την Τετάρτη διαβάζοντας τις δηλώ-
σεις του Πολ Χάντσον, διευθύνοντος συμβούλου της 
γαλλικής Sanofi, ο οποίος αποκάλυψε στο Bloomberg 
ότι η αμερικανική αγορά θα είχε προτεραιότητα στη 
διάθεση του εμβολίου κατά του κορονοϊού επειδή 
«επένδυσε στο ρίσκο» της έρευνας, σε αντίθεση με την 
Ευρώπη, που «κινδυνεύει να μείνει πίσω». Χρειάστη-
καν μόνο λίγες ώρες για να ξεσπάσουν αντιδράσεις 
στην Ευρώπη: ο Γάλλος πρωθυπουργός Εντουάρ Φι-
λίπ έσπευσε να ξεκαθαρίσει με tweet του ότι η ισότιμη 
πρόσβαση για όλους «είναι αδιαπραγμάτευτη», ενώ 
εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε πως «το εμβόλιο 
κατά της Covid-19 αποτελεί παγκόσμιο δημόσιο αγα-

θό και η πρόσβαση σε αυτό πρέπει να είναι ισότιμη 
και καθολική». Η δε γαλλική αντιπολίτευση εκτίμησε 
πως η Sanofi έχει λάβει από τη Γαλλία πάνω από 150 
εκατ. ευρώ σε φοροαπαλλαγές.
Μετά την κατακραυγή η εταιρεία αναγκάστηκε σε 
πλήρη αναδίπλωση. «Θέλω να είμαι απολύτως 
ξεκάθαρος: δεν θα υπάρχει καμία συγκεκριμένη 
προτεραιότητα σε οποιαδήποτε χώρα» διαβεβαίωσε 
στο France 2 TV ο πρόεδρος της Sanofi, Σερζ Ουά-
ινμπεργκ. Ο Εντουάρ Φιλίπ δήλωσε αργότερα πως 
επικοινώνησε με τον Ουάινμπεργκ και έλαβε «όλες 
τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις για τη διάθεση του 
τελικού εμβολίου της Sanofi». O δε Πρόεδρος Εμα-
νουέλ Μακρόν έχει καλέσει για κατσάδιασμα τον Χά-
ντσον την Τρίτη στο Ελιζέ.
Η υπόθεση της Sanofi έρχεται να προστεθεί στο δι-
πλωματικό σκάνδαλο της CureVac, μιας γερμανικής 
εταιρείας βιοτεχνολογίας που αναπτύσσει εμβόλια 
RNA. Όπως αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο, η κυβέρνη-
ση Τραμπ προσπάθησε να εξασφαλίσει προνομιακή 
πρόσβαση σε πειραματικό εμβόλιο της εταιρείας. H 
CureVac αρνήθηκε τον ισχυρισμό, δεν είπε όμως όχι 

στα 80 εκατ. ευρώ που έλαβε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως αντάλλαγμα για την παραμονή της 
στην Ευρώπη.
O Εμανουέλ Μακρόν και η Γερμανίδα καγκελάριος 
Άνγκελα Μέρκελ έχουν δηλώσει τη στήριξή τους σε 
μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη εμ-
βολίων καθολικής πρόσβασης. Στις αρχές του μήνα 
οι δύο ηγέτες συμμετείχαν σε σύνοδο συγκέντρω-
σης δωρεών, η οποία οργανώθηκε από την Ε.Ε. και 
τον ΠΟΥ και εξασφάλισε το ποσό των 8 δισ. ευρώ 
από 40 χώρες και δωρητές. Στόχος είναι η ανάπτυ-

ξη εμβολίων, διαγνωστικών τεστ και θεραπειών.
Οι ΗΠΑ και η Ρωσία δεν συμμετείχαν στην πρωτο-
βουλία. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτιμήσει τις απευ-
θείας συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες. Έχει 
χρηματοδοτήσει το πειραματικό εμβόλιο της Johnson 
& Johnson με μισό δισ. δολάρια και σύμφωνα με 
την «Washington Post» έχει προσφέρει «εκατοντά-
δες εκατομμύρια» στη Sanofi και στην αμερικανική 
Moderna, η οποία συνεργάζεται με μια ελβετική εται-
ρεία στην ανάπτυξη εμβολίων.
Ασαφής, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι η στάση 
που θα τηρήσει η Βρετανία, μετά τις αντιφατικές δηλώ-
σεις της κυβέρνησης. Τον Απρίλιο ο υπουργός Υγείας, 
Ματ Χάνκοκ, χαιρέτισε την έναρξη κλινικών δοκιμών 
για ένα εμβόλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης λέ-
γοντας πως η Βρετανία θα πρέπει να έχει προτεραι-
ότητα στη διάθεση του εμβολίου, εφόσον αποδειχθεί 
αποτελεσματικό. Αντίθετα, ο πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον έχει αναφερθεί στην ανάγκη της ισότιμης 
παγκόσμιας πρόσβασης. «Η κούρσα για την ανάπτυ-
ξη εμβολίου δεν είναι διαγωνισμός μεταξύ χωρών» 
δήλωσε στη σύνοδο της Ε.Ε. για τα εμβόλια.
Η Βρετανία, οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Γερμανία και η 
Γαλλία είναι οι χώρες που φιλοξενούν τις περισ-
σότερες ερευνητικές προσπάθειες για την ανά-
πτυξη εμβολίων, οι οποίες πλέον ξεπερνούν τις 
εκατό. Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Ευρωπα-
ϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, στο καλύτερο σενάριο 
τα πρώτα εμβόλια θα εγκριθούν στις αρχές του 
2021. Θα χρειαστούν όμως μήνες για να παρα-
χθούν εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις και το 
ερώτημα της εθνικής προτίμησης δεν δείχνει να 
έχει απαντηθεί.

Παγκόσμιος πόλεμος 
για τα εμβόλια
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ρεπορτάζ

Χρειάστηκε μια πανδημία ώστε 
η κάκιστη ελληνική τηλεό-
ραση να αναγκαστεί να καλεί 
στις εκπομπές της σοβαρούς 
ανθρώπους, ειδήμονες, με 

συγκρότηση, ήθος και γνώσεις.
Για να το κάνει, υποχρεώθηκε –προσωρινά φα-
ντάζομαι– να αποβάλει ασήμαντους, ανόητους 
και άχρηστους κομματικούς της πολιτικής που 
είχαν στασίδια στα ιδιωτικά κανάλια και τους 
βλέπαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ να αλλη-
λολοιδορούνται και να περιφέρουν την ασημα-
ντότητά τους ενώπιον των τηλεθεατών.
Μέσα από αυτή την αναγκαστική, λόγω κορο-
νοϊού, τηλεοπτική προβολή σοβαρών ανθρώ-
πων είδαμε μια άλλη Ελλάδα, που βρίσκεται 
συνεχώς στο περιθώριο. Ανακαλύψαμε μάλι-
στα και μια δεύτερη σπουδαία Ελλάδα, στο ε-
ξωτερικό, όπου Έλληνες κατέχουν υψηλότατες 
θέσεις σε φημισμένα νοσοκομεία της Ευρώπης 
και των ΗΠΑ, και όχι μόνο.
Πρόκειται για μια διπλά ξεχασμένη Ελλάδα. 

Σας καλώ να σκεφτείτε πώς θα ήταν η ενημέ-
ρωση των πολιτών στη χώρα μας αν η ιδιωτική 
τηλεόραση δεν καλούσε ποτέ κανένα από αυτά 
τα δημόσια πρόσωπα της αισθητικής ευτέλειας, 
αλλά, όπως με τον κορονοϊό, για κάθε θέμα κα-
λούσε τους άξιους, αυτούς που έχουν να πουν 
μόνο τα σπουδαία.
Καταλήγοντας θέλω να πω τούτο: ένα μέσο ε-
νημέρωσης είναι ένα λουσάτο κλαμπ με face 
control στην πόρτα. Δεν μπορεί να την περνά 
ο καθένας, μόνο σπουδαίοι που το αξίζουν και 
έχουν ΝΑ ΠΟΥΝ.
Δυστυχώς, η ιδιωτική τηλεόραση έχει όντως 
face control στην πόρτα, αλλά κάνει το ανά-
ποδο. Μέσα περνούν μόνο οι ασήμαντοι και 
μένουν διαρκώς απέξω οι σημαντικοί. Δεν έχω 
την παραμικρή αμφιβολία ότι μετά τον κορο-
νοϊό θα επιστρέψουμε σε αυτή την εξοργιστική 
παρακμή.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογρά-
φος και συγγραφέας.

Από τη μια η Ελλάδα του πνεύματος και της 
αξίας που παραγκωνίζεται συστηματικά και 
από την άλλη η υπέροχη Ελλάδα των αποδή-
μων, που η μητέρα πατρίδα (με πρώτους τους 
πολιτικούς) την περιφρονεί αντί να συμπο-
ρεύεται μαζί της και να την αξιοποιεί, τώρα 
που ο μικρός μας πλανήτης έχει γίνει μια γει-
τονιά.
Γνωρίζουμε βέβαια ότι η ιδιωτική τηλεόραση 
στο μεγαλύτερο ποσοστό της είναι θλιβερή. 
Ένας από τους βασικούς λόγους της φοβερής 
κατάντιας της είναι το ποιους καλεί, συστη-
ματικά, στις ενημερωτικές εκπομπές (πάνελ), 
που, θυμίζω, ξεκινούν από τις 6 το πρωί και τε-
λειώνουν μετά τα μεσάνυχτα.
Μια ομάδα καλεσμένων είναι οι αγράμματοι. 
Άλλοι οι εμπαθείς. Μια τρίτη οι ψευτοδημο-
σιογράφοι που δηλητηριάζουν κάθε συζή-
τηση υπερασπιζόμενοι προκλητικά και χωρίς 
ντροπή κόμματα στα οποία έχουν στρατευτεί 
και όχι την αλήθεια που υποτίθεται ότι υπη-
ρετούν.

Μέσα από αυτή την 
αναγκαστική, λόγω 
κορονοϊού, τηλεοπτική 
προβολή σοβαρών 
ανθρώπων είδαμε μια άλλη 
Ελλάδα, που βρίσκεται 
συνεχώς στο περιθώριο. 
Ανακαλύψαμε μάλιστα 
και μια δεύτερη σπουδαία 
Ελλάδα, στο εξωτερικό.

ΠΏΣ Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΞΕΓΥΜΝΏΣΕ  
ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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Κ
αθώς οι περισσότεροι έχουμε 
επιστρέψει πια προσεκτικά 
στους χώρους εργασίας 
μας, επανέρχονται και οι 
προβληματισμοί για το πώς 
τρεφόμαστε στο γραφείο. Ίσως 
οι αναγκαίες αποστάσεις να 

μας απαλλάσσουν από τα διλήμματα που έχουμε 
τακτικά στον χώρο εργασίας για κεράσματα, τα 
οποία πολλές φορές καταλήγουν να μας θρέφουν 
όσο είμαστε στη δουλειά. Για να μη στηριζόμαστε, 
όμως, στο τι κάνουν ή δεν κάνουν οι γύρω 
μας, καλό είναι να έχουμε οργανωθεί, ώστε να 
φροντίσουμε τη διατροφή μας σε έναν χώρο όπου 
πολλοί περνάμε περισσότερο από το 1/3 της ημέρας 
μας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, οι επιλογές από το 
σπίτι αποτελούν μάλλον τον πιο ισορροπημένο 
αλλά και οικονομικότερο τρόπο διατροφής μας 
κατά τη διάρκεια της εργασίας, οπότε μπορούμε 
να επενδύσουμε στο να βρούμε μερικές εύκολες 
και έξυπνες λύσεις για να προσέξουμε όχι μόνο 
την ποιότητα της διατροφής μας αλλά και την τσέπη 
μας. Την πιο εύκολη, γρήγορη και απλή λύση 
αποτελούν τα διάφορα σαντουιτσάκια, τα οποία 

έχουν μικρή δυσκολία τόσο στην προετοιμασία 
και μεταφορά τους όσο και στην κατανάλωσή 
τους. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να 
επιλέξετε διαφορετικά είδη αρτοποιημάτων αλλά 
και διαφορετικά υλικά για το «γέμισμα» αυτών. 
Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε διάφορα 
είδη φρέσκου ψωμιού (λευκό, σικάλεως, ολικής 
άλεσης, πολύσπορο, ζυμωτό, καλαμποκιού), 
καθώς και διάφορα μεγέθη (μπαγκέτα, στρογγυλό, 
φέτες ψωμιού), αραβική, κυπριακή ή ελληνική 
πίτα, τορτίγια κ.ά. Αυτά μπορείτε να τα γεμίσετε με 
τυρί κίτρινο, λευκό ή κρέμα, λαχανικά (μαρούλι, 
ντομάτα, αγγούρι), ελιές ή πάστα ελιάς, χούμους, 
γιαούρτι, μουστάρδα, φαλάφελ, τόνο, σολομό ή 
ακόμη και κάποιο κρέας που έχει μαγειρευτεί από 
την προηγούμενη μέρα, όπως είναι το κοτόπουλο 
ή το μπιφτέκι, κομμάτια από χοιρινό ή μοσχαρίσιο 
κρέας κ.ά. Αν σας αρέσει η μαγειρική και φτιάχνετε 
και το δικό σας ψωμί, μπορείτε να ετοιμάσετε 
ψωμάκια με τυρί, με ελιές, με ξηρούς καρπούς, με 
σταφίδες κ.ά. Επίσης, ένα κομμάτι πίτας (τυρόπιτα, 
σπανακόπιτα κ.ά.) ή πίτσας που θα έχετε φτιάξει 
είναι μια πολύ εύκολη και γρήγορη επιλογή για το 
γραφείο.
Ιδανικό σνακ αποτελούν πάντα τα φρούτα, και 

καθώς οι συστάσεις αναφέρουν για τους ενήλικες 
2-3 μερίδες την ημέρα, εάν δεν αξιοποιήσουμε 
τον χρόνο που περνάμε στο γραφείο για να τα 
καταναλώσουμε, μάλλον κινδυνεύουμε να μην τα 
καταναλώσουμε καθόλου στην ημέρα. Εάν υπάρχει 
χώρος όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε ορισμένα 
φρούτα, μπορείτε να κάνετε και μια μεγαλύτερη 
αγορά, για το γραφείο μόνο.
Άλλες λύσεις για υγιεινά σνακ δίνει ως βάση το 
γιαούρτι, το οποίο συνδυάζεται με διάφορα τρόφιμα, 
όπως βρώμη, μούσλι, ξηρούς καρπούς, φρέσκα ή 
αποξηραμένα φρούτα, μέλι, μαρμελάδα, γλυκό του 
κουταλιού, πετυχαίνοντας ποικιλία στη γεύση και 
στη θρεπτική αξία.
Ορισμένα παραδείγματα προς έμπνευση για σνακ 
είναι:
• Τορτίγια με γιαούρτι, φαλάφελ και λαχανικά.
•  Ζυμωτό ψωμί με πάστα ελιάς, ντομάτα και 

αγγούρι.
•  Στρογγυλό πολύσπορο ψωμάκι με μπιφτέκι, 

ντομάτα, μαρούλι και μουστάρδα.
• Φρούτα
• Γιαούρτι, μούσλι, ξηροί καρποί, φρούτα και μέλι.
•  Ελληνική πίτα με κομματάκια κοτόπουλο, 

μουστάρδα και λαχανικά.
Ωστόσο, και τις φορές που δεν έχετε προλάβει να 
προετοιμαστείτε και θα επιλέξετε κάτι απ’ έξω, 
μπορείτε και πάλι να κινηθείτε ισορροπημένα 
επιλέγοντας:
•  Κουλούρι Θεσσαλονίκης ή μπρέτζελ, τα οποία 

μπορεί να είναι σκέτα ή γεμισμένα με κάποιο τυρί 
ή πάστα ελιάς και λαχανικά.

• Τοστ ή μικρό μπριός
• Φρουτοσαλάτα
• Γιαούρτι με φρούτα ή/και δημητριακά.
• Σαλάτα από ωμά ή βρασμένα ή ψητά λαχανικά.
Οι σαλάτες απ’ έξω αποτελούν πολλές φορές 
«παγίδα» τόσο ως προς το θερμιδικό τους 
περιεχόμενο όσο και ως προς την ποιότητά 
τους. Είναι καλό να επιλέγετε σαλάτα με ένα 
ή δύο επιπλέον των λαχανικών υλικά (για να 
μην αυξάνονται πολύ οι θερμίδες της) ή/και 
να αποφεύγετε τα υλικά τα οποία μπορεί να 
είναι πλούσια σε «κακά» λιπαρά οξέα, όπως 
είναι η μαγιονέζα, τα πολλά τυριά, τα αλλαντικά 
και το μπέικον. Καλά παραδείγματα επιλογών 
αποτελούν:
•  Οι σαλάτες λαχανικών με τόνο ή σολομό, οι 

οποίες είναι πλούσιες σε ω-3 λιπαρά οξέα.
•  Οι σαλάτες λαχανικών με όσπρια, οι οποίες 

είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, φυλλικό οξύ και 
βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

•  Οι σαλάτες λαχανικών με τυρί, οι οποίες είναι 
πλούσιες σε ασβέστιο.

Και μια συμβουλή για το κλείσιμο: Καθώς 
φροντίζετε τι τρώτε στο γραφείο, μην αμελείτε να 
σηκώνεστε από την καρέκλα σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, για να σαμποτάρετε την ακινησία!

Εύκολες και υγιεινές επιλογές  
για σνακ στο γραφείο

 ΤΗΣ ΜΕΛΊΝΑΣ Σ. ΚΑΡΊΠΊΔΟΥ*

*Η Μελίνα Σ. Καριπίδου,  
MSc, είναι κλινική διαιτολόγος 

- διατροφολόγος, επιστημονική 
συνεργάτιδα του Χαροκοπείου 

Πανεπιστημίου.
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Κ
άθε χρόνο, πανευρωπα-
ϊκά, η δεύτερη εβδομά-
δα του Μαΐου είναι αφι-
ερωμένη στην ευαισθη-
τοποίηση και ενημέρω-
ση των πολιτών για την 
καρδιακή ανεπάρκεια. 
Για το 2020 η συγκεκρι-

μένη εβδομάδα ευαισθητοποίησης αναβλή-
θηκε λόγω του κορονοϊού, παρά ταύτα η Ελ-
ληνική Καρδιολογική Εταιρεία θα ενημερώ-
σει διαδικτυακά και ευρέως τους πολίτες της 
χώρας, καθώς και τις δομές πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας υγείας, με την αποστολή 
ενός εκτεταμένου και πλήρους ηλεκτρονικού 
φυλλαδίου που θα περιλαμβάνει όλα όσα 
πρέπει να γνωρίζει κανείς για την καρδιακή 
ανεπάρκεια.
Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή και σο-
βαρή πάθηση. Μάλιστα χειροτερεύει με τον 
χρόνο και δεν έχει ριζική θεραπεία. Λογικό 
είναι να τρομάξετε όταν σας πει ο γιατρός 
σας ότι έχετε καρδιακή ανεπάρκεια. Όταν 
όμως κατανοήσει κανείς την πάθησή του και 
ακολουθήσει τις θεραπευτικές οδηγίες που 
του δίνει ο γιατρός του, κάνοντας και ο ίδιος 
απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής του, μπορεί 
να ζήσει περισσότερο, έχοντας μια ποιότητα 
ζωής πολύ καλύτερη.

Τι είναι η καρδιακή ανεπάρκεια
Είναι μια σοβαρή πάθηση όπου η καρδιά εί-
ναι αδύνατη και δεν μπορεί να στείλει αρκετή 
ποσότητα αίματος σε όλο το σώμα, με αποτέ-
λεσμα το σώμα να μην παίρνει την ποσότητα 
του οξυγόνου και τις θρεπτικές ουσίες που 
χρειάζεται για να δουλέψει φυσιολογικά. Και 
επειδή το αίμα και το οξυγόνο δεν φτάνουν 
για να θρέψουν τους μυς και τα όργανα του 
σώματος, οι μύες κουράζονται και ο ασθενής 
με καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζει εύκολη 
κόπωση. Αλλά παράλληλα δεν επιστρέφει 
και αρκετό αίμα στην καρδιά, περιμένοντας 
ένα δυνατό τράβηγμα που δεν έρχεται. Μα-
ζεύεται τότε το αίμα στις φλέβες, περιμένο-
ντας να γυρίσει στην καρδιά, και αυξάνεται 
η πίεση μέσα σε αυτές, οπότε αρχίζουν να 
βγαίνουν υγρά στους γύρω ιστούς, κυρίως 
στα πόδια και στην κοιλιά. Υγρό μαζεύεται και 
στους πνεύμονες, γιατί δεν μπορεί να γυρίσει 
εύκολα στην αριστερή καρδιά και προκαλεί 
συμφόρηση στους πνεύμονες και δύσπνοια. 
Έτσι δικαιολογούνται τα κύρια συμπτώματα 
της καρδιακής ανεπάρκειας, που είναι η εύ-
κολη κόπωση και η δύσπνοια.
Η κύρια αιτία που προκαλεί καρδιακή ανε-
πάρκεια είναι η στεφανιαία νόσος. Ένα έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου νεκρώνει κάποιο 
μέρος της καρδιάς και ελαττώνει τη δύναμή 
της. Καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να εμφα-
νιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά συνήθως 
αφορά μεγάλες ηλικίες. Άλλες αιτίες που 
προκαλούν καρδιακή ανεπάρκεια είναι πα-
θήσεις των βαλβίδων, των πνευμόνων, λοι-
μώξεις (μυοκαρδίτιδα), μυοκαρδιοπάθειες, 

συγγενείς καρδιοπάθειες κ.ά.

Διαχείριση της καρδιακής ανεπάρ-
κειας από τον ασθενή και τον γιατρό
Η πιο αποτελεσματική θεραπεία της καρδια-
κής ανεπάρκειας γίνεται με φάρμακα και αλ-
λαγή του τρόπου ζωής. Ακόμη και απλά πράγ-
ματα, όπως καθημερινό περπάτημα, παρακο-
λούθηση της δίαιτας (περιορισμός στο αλάτι), 
αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ, μπορούν 
να κάνουν τη διαφορά στα συμπτώματα και 
στην ποιότητα ζωής. Ο ασθενής με καρδιακή 
ανεπάρκεια πρέπει να παρακολουθεί το βά-
ρος του (με καθημερινό ζύγισμα), την πίεση 
και τις σφύξεις του. Να καταγράφει τις μετρή-
σεις σε έναν πίνακα και να τον δείχνει στον 
γιατρό του σε κάθε επίσκεψη. Αν παρατηρή-
σει μεγάλη αλλαγή στις μετρήσεις, όπως όταν 
πάρει, ας πούμε, αρκετό βάρος (περισσότερο 
από 2 κιλά σε 3 ημέρες), τότε πρέπει να ενη-
μερώσει τον γιατρό του.
Πολύ σημαντικό επίσης είναι να παίρνει ο 
ασθενής όλα τα φάρμακα που του έχει δώ-
σει ο γιατρός του στην ώρα τους, χωρίς να 
παραλείπει κανένα. Πρέπει να κρατάει ση-
μειώσεις με τα σκευάσματα και τις δόσεις, 
ελεγχόμενος, αν υπάρχει η δυνατότητα, από 
κάποιον στενό συγγενή του. Αν στο πλαίσιο 
της θεραπείας τού έχει τοποθετηθεί και κά-
ποια συσκευή, όπως βηματοδότης, απινιδω-
τής, πρέπει να είναι σε άμεση επαφή με τον 
γιατρό και το εργαστήριο όπου εμφυτεύθηκε 
η συσκευή, για τακτική παρακολούθηση και 
έλεγχο.

Covid 19 και ασθενείς 
με καρδιακή ανεπάρκεια
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ασθε-
νείς με καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι οφεί-
λουν να παρακολουθούν το σωματικό τους 
βάρος, συμπτώματα και σημεία απορρύθμι-
σης της κατάστασής τους (όπως εμφάνιση δύ-
σπνοιας, ευκολότερης κόπωσης, οιδημάτων 
και δυσκολία κατάκλισης) και να επικοινωνή-
σουν με τον θεράποντα ιατρό τους.
Δεν πρέπει να διακόπτεται η αγωγή με ανα-
στολείς του συστήματος ρενικής-αγγειοτεν-
σίνης-αλδοστερόνης ή τα σύνθετα, όπως σα-
κουμπιτρίλη-βαλσαρτάνη, γιατί είναι τα μόνα 
φάρμακα, όπως και οι β-αποκλειστές, που 
μειώνουν τη θνητότητα.
Τέλος, οι ηλικιωμένοι ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια συνήθως έχουν κι άλλες παθή-
σεις, όπως αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια, 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υπέρταση, 
διαβήτη κ.ά. Είναι απαραίτητο να παρακο-
λουθούν και τις άλλες παθήσεις σε συνεννό-
ηση πάντα με τον καρδιολόγο και με γιατρό 
άλλης ειδικότητας (πνευμονολόγο, νεφρολό-
γο, διαβητολόγο).
Με καλύτερη κατανόηση της πάθησής τους 
και με απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής τους 
αρκετοί ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιό-
τητα της καθημερινότητάς τους.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Καρδιακή ανεπάρκεια και κορονοϊός
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γίνεται με φάρμακα και αλλαγή του τρόπου ζωής. Ακόμη 
και απλά πράγματα, όπως καθημερινό περπάτημα, 
παρακολούθηση της δίαιτας (περιορισμός στο αλάτι), 
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διαφορά στα συμπτώματα και στην ποιότητα ζωής.
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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 Enyaq iV είναι το νέο ηλεκτρικό  
της Skoda με έως και 306 ίππους  

και αυτονομία 500 χιλιομέτρων

Τ
ο νέο Enyaq iV, ακόμα με χαρακτηριστικό καμουφλάζ, 
είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που είναι 
βασισμένο στη μεταβλητή πλατφόρμα ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων MEB του Volkswagen Group. Η παραγωγή 
του θα ξεκινήσει στο τέλος του έτους, ενώ οι πωλήσεις 

του στις αρχές του 2021
Το πρώτο ηλεκτροκίνητο SUV της Skoda Auto έχει μήκος 4.648 χι-
λιοστά, πλάτος 1.877 χιλιοστά και ύψος 1.618 χιλιοστά. Το μεταξό-
νιο είναι 2.765 χιλιοστά, ενώ η χωρητικότητα αποσκευών 585 λίτρα.
Στις εισαγωγικές εκδόσεις ένας κινητήρας τοποθετημένος πίσω 
δίνει κίνηση στους πίσω τροχούς. Οι πιο ισχυρές εκδόσεις διαθέ-
τουν και έναν δεύτερο ηλεκτροκινητήρα, μπροστά.
Το βασικό μοντέλο είναι το Skoda Enyaq iV 50. Η μπαταρία ιόντων 
λιθίου έχει ονομαστική χωρητικότητα 55 kWh και ο πίσω ηλεκτρο-

κινητήρας έχει ισχύ 109 kW (148 PS), προσφέροντας μέγιστη αυτο-
νομία έως και 340 χλμ. Αυτή αυξάνεται μέχρι τα 390 χλμ. στο Enyaq 
iV 60 των 132 kW (179 PS), εξοπλισμένο με μπαταρία 62 kWh. Το 
Enyaq iV 80, με μετάδοση κίνησης στους πίσω τροχούς, παράγει 
150 kW (204 PS) και έχει τη μεγαλύτερη αυτονομία, έως και 500 
χλμ., στον κύκλο WLTP. Η μπαταρία του, των 82 kWh, χρησιμοποι-
είται επίσης από τις δύο εκδόσεις που είναι εφοδιασμένες με έναν 
δεύτερο ηλεκτρικό κινητήρα, τοποθετημένο εμπρός και συνεπώς 
με κίνηση σε όλους τους τροχούς: τα Enyaq iV 80X και Enyaq iV 
vRS, τα οποία παράγουν 195 kW (265 PS) και 225 kW (306 PS) α-
ντίστοιχα. Το κορυφαίο μοντέλο της γκάμας επιταχύνει από 0 έως 
100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,2 δευτερόλεπτα και έχει μέγιστη ταχύτητα 
180 χλμ./ώρα. Η μέγιστη αυτονομία και των δύο τετρακίνητων εκ-
δόσεων φτάνει μέχρι τα 460 χλμ.

Τ
ο ηλεκτρικό φορτηγό για αστικές μεταφορές, το e-NV200 
XL Voltia, αποτελεί μια πολύ ευέλικτη μετατροπή του αξιό-
πιστου ηλεκτρικού φορτηγού Nissan e-NV200. Το νέο μο-
ντέλο έχει ήδη επιλεχθεί ως το ιδανικό όχημα μηδενικών 
εκπομπών ρύπων, από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αστι-

κού εφοδιασμού και διανομών, σε όλη την Ευρώπη.
Το e-NV200 ενισχύει τη φήμη του ως του ιδανικού οχήματος για αστι-
κές παραδόσεις, καθώς όλο και περισσότεροι διανομείς και κάτοικοι 
πόλεων εκτιμούν τη σχεδόν αθόρυβη λειτουργία του και τις μηδενι-
κές εκπομπές ρύπων.
«Παρά τα αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών και την περιορισμένη πρό-
σβαση στις πόλεις, η ζήτηση για παραδόσεις αγαθών δεν επιβραδύνεται. 
Οι επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, πρέπει να παραμείνουν ανταγω-
νιστικές και να βρουν μια λύση για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας 
τους» δήλωσε ο Manuel Burdiel, γενικός διευθυντής Πωλήσεων και 
Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων LCV της Nissan Europe.
Διευρύνοντας την ποικιλομορφία της γκάμας του e-NV200, το e-NV200 
XL Voltia προσφέρει ένα συμπαγές αμάξωμα και μεγάλη χωρητικό-
τητα φορτίου. Με χώρο φόρτωσης 8 τ.μ., το νέο μοντέλο επεκτείνει τον 
ανταγωνιστικό χώρο φόρτωσης του τυπικού e-NV200 κατά 90%. Αυτό 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν λιγότερα δρομολόγια 
σε κάθε γύρο παράδοσης, βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες τους και 
εξοικονομώντας χρόνο.

Ford Lease: Δυνατότητα απόκτησης  
επαγγελματικού οχήματος Ford 
 από 172 ευρώ τον μήνα

Με την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα 
υπηρεσία λειτουργικής μίσθωσης οχημάτων 
Ford Lease, η Ford Motor Ελλάς συμπληρώ-

νει ιδανικά το σύνολο των εξειδικευμένων προϊόντων 
και υπηρεσιών που προσφέρει τα τελευταία χρόνια 
στους Έλληνες καταναλωτές που επιθυμούν να απο-
κτήσουν εύκολα, γρήγορα, αλλά και με τους πιο ευνο-
ϊκούς όρους, το νέο επαγγελματικό τους αυτοκίνητο.
Το καινοτόμο πρόγραμμα Ford Lease είναι διαθέσιμο 
για όλα τα επαγγελματικά οχήματα Ford και απευθύ-
νεται τόσο σε επιχειρηματίες όσο και σε ελεύθερους 
επαγγελματίες.
Ανεξάρτητα, λοιπόν, από το μέγεθος και το είδος της 

επιχείρησής σας, η υπηρεσία Ford Lease έρχεται να 
υποστηρίξει όλες τις επαγγελματικές σας ανάγκες και 
απαιτήσεις με τον καλύτερο τρόπο και με τους πιο ευ-
νοϊκούς όρους της αγοράς από το πρώτο κιόλας όχημα 
που θα επιλέξετε.
Και, πάνω απ’ όλα, με σταθερό μίσθωμα!
Τα διαθέσιμα προγράμματα προσφέρουν μεταξύ 
άλλων σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως: προγραμ-
ματισμένη συντήρηση στο Επίσημο Δίκτυο Ford, 
μεικτή ασφάλιση οχήματος, τέλη κυκλοφορίας, πα-
ροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης, κάρτα καυσαε-
ρίων, οδική βοήθεια, αντικατάσταση ελαστικών κάθε 
40.000 χιλιόμετρα.

Nissan: Νέα έκδοση 
e-NV200 XL Voltia
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο στοίχηµα site www.betarades.gr, 
σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Μ
ετά από πολύ καιρό ένα κο-
ρυφαίο πρωτάθληµα επιστρέ-
φει στη δράση. Ο λόγος φυσικά 
για την Bundesliga, που είναι η 
πρώτη top διοργάνωση που γύ-
ρισε στα γήπεδα. Αναµένεται µά-
λιστα να προσελκύσει µέχρι και 1 

δισεκατοµµύριο τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσµο. Εκτός από 
την Bundesliga, στη Γερµανία ξεκινάει και η δεύτερη κατηγο-
ρία. Πρόκειται επίσης για ένα δυνατό πρωτάθληµα, που ενδια-
φέρει και τους φίλους του Στοιχήµατος. Συνεπώς, οι στοιχηµα-
τικές µας επιλογές αυτή την εβδοµάδα εστιάζουν στη Γερµανία. 
Ωστόσο, δεν ξεχνάµε τη Λευκορωσία, που µας κράτησε συντρο-
φιά στα δύσκολα. Έτσι, ξεχωρίσαµε συνολικά τρία µατς που θα 
αναλύσουµε παρακάτω.
Οι προτάσεις της ηµέρας ξεκινάνε από τον αγώνα της Βέχεν µε 
τη Στουτγκάρδη. Είναι η 26η αγωνιστική του πρωταθλήµατος 
της δεύτερης κατηγορίας της Γερµανίας. Το παιχνίδι θα γίνει 
στις 14:30. Η Στουτγκάρδη είναι σαφώς ανώτερη οµάδα από τη 
σηµερινή της αντίπαλο. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση και πα-
λεύει σκληρά για την απευθείας άνοδο στη µεγάλη κατηγο-
ρία. Συνεπώς, τέτοια µατς πρέπει να τα παίρνει. Ωστόσο, η επι-
στροφή µετά από τόσο µεγάλο διάστηµα µας κάνει επιφυλακτι-
κούς. Άλλωστε κανένα µατς δεν είναι εύκολο. Στον πρώτο γύρο, 
µάλιστα, η Στουτγκάρδη έχασε µε 1-2 από τη Βέχεν. Έχει κά-
ποια θέµατα στην άµυνα η Στουτγκάρδη, αλλά επιθετικά παίζει 
ωραίο ποδόσφαιρο. Θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη απόψε.
Μεγάλη βαθµολογική ανάγκη όµως έχει και η Βέχεν. Οι γηπε-
δούχοι µάχονται για την παραµονή στην κατηγορία και έχουν 
πολύ δύσκολο έργο µπροστά τους. Αυτή τη στιγµή βρίσκονται 
στη 16η θέση, που οδηγεί στα µπαράζ παραµονής. Απέχουν 
µόλις έναν πόντο από τον απευθείας υποβιβασµό. Το βασικό 
πρόβληµα της Βέχεν εντοπίζεται στην άµυνα. ∆έχεται εύκολα 
φάσεις και γκολ, έχοντας ήδη 43 γκολ παθητικό. Πριν από τη 
διακοπή είχε πάρει µεγάλο «διπλό» µε 2-6 επί της Όσναµπρικ. 
Παρά το γεγονός ότι έχει θέµατα αµυντικά, δεν κλείνεται πίσω. 
Αντίθετα, προσπαθεί να κάνει το παιχνίδι της και… ό,τι προκύ-
ψει. Θα δώσει µεγάλη µάχη και σε αυτό το µατς, έστω και σαν 
αουτσάιντερ.
Η Στουτγκάρδη έχει το πάνω χέρι για τη νίκη, αλλά το παιχνίδι 
κρύβει παγίδες. Είναι καλύτερο να περιµένουµε λίγο ακόµα και 
προς το παρόν να ασχοληθούµε µε τα γκολ, όσον αφορά αυτές 
τις οµάδες. Όπως και στον πρώτο γύρο, περιµένουµε ένα παι-
χνίδι «ανοιχτό», µε πολλές φάσεις. Βλέπουµε τη 2.Bundesliga 
να επιστρέφει µε σκορ και θέαµα. Συνεπώς, καταλήγουµε στο 
Over 2.5 σε απόδοση 1.72.

«Καίγεται» η Μάιντς
Από τη δεύτερη κατηγορία της Γερµανίας µεταφερόµαστε στην 
πρώτη, τη µεγάλη Bundesliga. Στις 16:30 η Κολωνία υποδέχεται 
τη Μάιντς. Οι γηπεδούχοι ήταν σε καλή κατάσταση πριν από τη 
διακοπή. Μετρούσαν τρεις συνεχόµενες νίκες, πριν χάσουν από 
την Γκλάντµπαχ µε 2-1. Όµως αυτό ήταν ένα πάρα πολύ απαιτη-
τικό εκτός έδρας µατς και δεν αποτελεί… γκέλα για την Κολωνία 
η ήττα. Γενικά, έχει πραγµατοποιήσει µέτρια πορεία στο πρω-
τάθληµα και βρίσκεται στη µέση του βαθµολογικού πίνακα. ∆εν 

έχει ξεµπερδέψει µε την παραµονή και πρέπει να προσέξει για 
να µην την πατήσει.
Από την άλλη, η Μάιντς ήταν σε µέτρια φόρµα πριν από δύο 
µήνες. Είχε δύο µατς αήττητη, µε νίκη επί της Πάντερµπορν και 
ισοπαλία µε τη Φορτούνα Ντίσελντορφ. Βέβαια, έχει βαθµολο-
γικό πρόβληµα. Τη βρίσκουµε στη 15η θέση της κατάταξης, µε 
26 πόντους. Είναι στο +4 από τα µπαράζ παραµονής και στο +8 
από τον απευθείας υποβιβασµό. Γίνεται αντιληπτό ότι δεν έχει 
τελειώσει η υπόθεση «παραµονή» για τη Μάιντς. Βέβαια, πρό-
κειται για µια καλή οµάδα, που, αν βελτιωθεί αµυντικά, λογικά 
δεν θα κινδυνεύσει. Έχει ικανούς παίκτες στο µεσοεπιθετικό 
κοµµάτι και πρέπει να το εκµεταλλευτεί.
Τον Οκτώβριο η Μάιντς είχε κερδίσει µε 3-1 την Κολωνία. Οι 
διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες δεν είναι µεγάλες. Οι φιλο-
ξενούµενοι έχουν τα φόντα να πάρουν αποτέλεσµα και έχουν 
και µεγαλύτερο κίνητρο. Το Χ2 σε απόδοση 1.93 έχει αξία.

Οφείλει να αντιδράσει η Ντιναµό
Το πρόγραµµα της Κυριακής έχει και Λευκορωσία. Όπως ανα-
φέρθηκε, είναι το πρωτάθληµα που µας κράτησε στα… δύσκολα. 
Έτσι, θα το τιµήσουµε µε στοιχηµατική επιλογή. Το µατς που 
µας απασχολεί είναι το Ντιναµό Μινσκ - Ισλόχ. Η Ντιναµό έχει 
µεγάλη ανάγκη τους βαθµούς. Είναι έναν πόντο πάνω από τα 
µπαράζ παραµονής και στο +6 από τον απευθείας υποβιβασµό. 
∆εν έχει µπει καλά στις οκτώ πρώτες αγωνιστικές και πρέπει να 
συνέλθει. Έχει την πρόσφατη παράδοση µε το µέρος της απένα-
ντι στην Ισλόχ. Είναι άλλωστε αήττητη στα επτά τελευταία µε-
ταξύ τους παιχνίδια. Απόψε θα ψάξει µόνο τη νίκη.
Στην αντίπερα όχθη, η Ισλόχ έχει κάνει καλύτερο ξεκίνηµα 
και έχει συγκεντρώσει έξι πόντους περισσότερους από την Ντι-

ναµό. Εκτός έδρας, όµως, αντιµετωπίζει προβλήµατα. Μετράει 
δύο συνεχόµενες ήττες µακριά από το «σπίτι» της, και µάλιστα 
εύκολες, από Ντιναµό Μπρεστ και Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ. Η α-
δυναµία της εντοπίζεται κυρίως στην άµυνα. Η εστία της παρα-
βιάζεται εύκολα, έχοντας δεχτεί ήδη 12 γκολ σε οκτώ µατς. Το… 
σώζει κάπως µε την επίθεση, αλλά ειδικά εκτός έδρας αυτό δεν 
µπορεί να τη βοηθήσει.
Το µατς έχει σηµασία και για τις δύο οµάδες. Παρ’ όλα αυτά, 
και λόγω έδρας και λόγω βαθµολογίας, η Ντιναµό Μινσκ «καί-
γεται» περισσότερο. Μπορεί να αξιοποιήσει τα κενά της Ισλόχ 
στην άµυνα και να πάρει τη νίκη. Θεωρούµε ότι θα τα καταφέ-
ρει, εύκολα ή δύσκολα. Πάµε µε τον «άσο» σε απόδοση 2.00.
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

Bundesliga: Η Επιστροφή!

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

17/05
14:30  Βέχεν Βιζµπάντεν - Στουτγκάρδη   Over 2.5  1.72
16:30  Κολωνία - Μάιντς   X2  1.93
17:00  Ντιναµό Μινσκ - Ισλόχ   1  2.00
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Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ 
ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΑ∆ΩΝ
Από την Τετάρτη 13 Μαΐου έχει ξεκινήσει η έκθεση 
των Robert McCabe - Κατερίνας Λυµπεροπούλου µε 
τίτλο «Ο Τελευταίος Μοναχός των Στροφάδων» στο 
Μουσείο Μπενάκη. Κατά τη διάρκεια της προσωρι-
νής αναστολής λειτουργίας των µουσείων το κοινό 
µπορεί να έχει µια εµπειρία της έκθεσης µέσα από 
µοναδικές λήψεις των έργων και του εκθεσιακού 
χώρου στον ιστότοπο του Μουσείου Μπενάκη στη 
σελίδα benaki.org/Strofades. Από το άνοιγµα των 
µουσείων και έως τις 13 Σεπτεµβρίου η έκθεση θα πε-
ριµένει το κοινό της στην Αίθουσα Σ. & Ε. Κωστοπού-
λου του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισµού. 
Η έκθεση αναφέρεται στην ιστορία ενός µοναστικού 
συγκροτήµατος (καστροµονάστηρου), που έχει 
τις ρίζες του στον 13ο αιώνα. Αυτό το µοναδικής 
ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτισµικής σηµασίας 
συγκρότηµα δεσπόζει σε µια αποµονωµένη γωνιά του 
Ιονίου, σε ένα µικρό νησάκι, µόλις το 1/3 ενός αερο-
διαδρόµου: το νησί Σταµφάνη του συµπλέγµατος των 
Στροφάδων.

ΣΤΟΥΣ ΛΕΙΨΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΚΙΟΥΣ 
Η ΕΚΠΟΜΠΗ «Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ»
Οι Λειψοί µπορεί να βρίσκονται στη σκιά της Πάτµου, 
αλλά έχουν το δικό τους φανατικό κοινό. Ίσως γι’ αυτό το 
µικρό αυτό νησί των ∆ωδεκανήσων έχει κρατήσει στην 
αγκαλιά του τόσους νέους να ζουν εκεί τον χειµώνα. Βλέ-
πεις παντού παιδιά… να παίζουν, να αθλούνται, να γελούν. 
Αλλά και νέους ανθρώπους να δραστηριοποιούνται σε 
εποχικά επαγγέλµατα αλλά και σε επαγγέλµατα που δεν 
περιµένεις να βρεις σε ένα µικρό ακριτικό νησί.
«Λειψοί και Αρκιοί: Η ηρεµία των πραγµάτων»
Ηµεροµηνία µετάδοσης: Σάββατο 16 Μαΐου, στις 16:50, 
στην ΕΡΤ1

ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Ψηφιακές δράσεις και online εκπαιδευτικά προγράµµατα 
για παιδιά και οικογένειες προγραµµατίζει το Μουσείο 
Τηλεπικοινωνιών του Οµίλου ΟΤΕ ενόψει της ∆ιεθνούς 
Ηµέρας Μουσείων. Όλες οι δράσεις του µουσείου φέτος 
είναι εµπνευσµένες από το κεντρικό µήνυµα του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Μουσείων (ICOM) «Μουσεία για την ισότη-
τα. Πολυµορφία και Κοινωνική Συνοχή». Γιορτάζοντας τη 
∆ιεθνή Ηµέρα Μουσείων (18/5) αλλά και την Παγκόσµια 
Ηµέρα Τηλεπικοινωνιών (17/5), το Μουσείο Τηλεπικοι-
νωνιών προγραµµατίζει µια σειρά από δράσεις που θα 
πραγµατοποιηθούν από το Σάββατο 16 Μαΐου έως και τη 
∆ευτέρα 18 Μαΐου.
https://www.otegroupmuseum.gr/portal
https://www.otegroupmuseum.gr/portal/educational_
programs

PLATFORMS PROJECT ΝΕΤ 2020 – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑCALENDAR

Η διεθνής έκθεση 
Platforms 
Project για 
όγδοη συνεχό-

µενη χρονιά έχει ως αντικεί-
µενο την από κοινού αναζή-
τηση λύσεων σε σύγχρονα 
εικαστικά ερωτήµατα και την 
ενδεικτική χαρτογράφηση 
της εικαστικής δράσης. Το 
Platforms Project δηµιουργεί 
µια νέα άποψη στη θέαση της 
τέχνης, µέσω του διαδικτυ-
ακού art fair, του Platforms 
Project Net. Το Platforms 
Project Net θα δώσει την 
ευκαιρία στο ευρύ φιλότεχνο 
κοινό να έρθει σε επαφή µε 
τα έργα και τους καλλιτέχνες 
των οµάδων µέσα από µια 
ψηφιακή έκθεση. Ο θεατής 
θα µπορεί να ζήσει µια νέα 
εµπειρία µπαίνοντας στη 
σελίδα του Platforms Project 
για 15 µέρες, από τις 14 έως τις 
31 Μαΐου 2020. 
https://platformsproject.com/
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Η Κάια Γκέρμπερ  
φωτογραφίζεται στη Νεμέα
Το νεαρό μοντέλο –κόρη της θρυλικής Σίντι Κρό-
φορντ– Κάια Γκέρμπερ φωτογραφίζεται στον Ναό του 
Δία στη Νεμέα για το τεύχος Ιουνίου της βρετανικής 
«Vogue».
Στα 18 της η Κάια έχει επιτύχει πολλά. Συμμετέχει σε 
κάθε fashion show μεγάλων οίκων μόδας, έχει πάνω 
από 5,5 εκατομμύρια followers στο Instagram και φι-
λοξενείται ήδη στις σελίδες κορυφαίων περιοδικών 
μόδας.
Λίγες ημέρες πριν από την καραντίνα βρέθηκε στην 
Ελλάδα για να φωτογραφηθεί για το τεύχος Ιουνίου 
της βρετανικής «Vogue». Ο χώρος που επιλέχθηκε 
ήταν το Ιερό του Δία στη Νεμέα και η Κάια πόζαρε σαν 
άλλη «Ελληνίδα θεά».
Φορώντας δημιουργίες Hermès, Burberry, Alexander 
McQueen, Dolce & Gabbana, Donatella Versace, 
Ralph Lauren, Saint Laurent και Miu Miu δημιούρ-
γησε την εικόνα της «πανίσχυρης Αφροδίτης» που 
είχαν στο μυαλό τους οι συντάκτες της «Vogue».
«Φωτογραφημένη στην αρχαία Κόρινθο, στην Ελ-
λάδα, ποια θα ήταν καλύτερη από την Κάια Γκέρμπερ 
να παίξει μια μοντέρνα Ελληνίδα θεά, να δείξει τους 
πιο εντυπωσιακούς τρόπους της σεζόν να αγκαλιάσει 
το σέξι;» έγραψε η βρετανική «Vogue» στην ανάρτησή 
της στο Instagram.

Η Ντακότα Τζόνσον αποκαλύπτει  
ότι πάσχει από κατάθλιψη
Δεν είναι λίγοι οι λαμπεροί καλλιτέχνες του Χόλιγουντ που κατά και-
ρούς έχουν αποκαλύψει ότι είχαν ή έχουν κατάθλιψη, θέλοντας να α-
πενοχοποιήσουν ένα τόσο λεπτό ζήτημα για πολλούς. Ανάμεσά τους 
και η ταλαντούχα ηθοποιός Ντακότα Τζόνσον, η οποία σε πρόσφατη 
συνέντευξή της αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι πάσχει από κατάθλιψη 
από την εφηβεία και πιο συγκεκριμένα από τότε που ήταν 14 χρονών.
Η 30χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της και αποκά-
λυψε ότι ζήτησε βοήθεια από ειδικό κι έτσι σήμερα μπορεί να διαχει-
ριστεί καλύτερα τα συναισθήματά της.
«Έχω μάθει να βρίσκω το όμορφο γύρω μου. Μπορεί να έχω πολυ-
σύνθετη σκέψη, αλλά δεν με καταβάλλει αυτό. Είναι δικό μου πρό-
βλημα και δεν το φορτώνω σε κανέναν άλλον» δήλωσε η όμορφη η-
θοποιός.

Ριάνα: Ανακηρύχθηκε η πιο πλούσια 
τραγουδίστρια στη Μ. Βρετανία
Η Ριάνα ανακηρύχθηκε η πιο πλούσια τραγουδίστρια στη Με-
γάλη Βρετανία και μάλιστα η περιουσία της εκτιμάται στις 468 εκατ. 
λίρες. Η ίδια ζει μόνιμα στο Λονδίνο και το 2019 ανακηρύχθηκε, 
αυτή τη φορά από το περιοδικό «Forbes», ως η πιο πλούσια τρα-
γουδίστρια στον κόσμο.
H ποπ σταρ σε αυτή της τη νέα διάκριση άφησε πίσω της σπου-
δαία ονόματα της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας, όπως ο Έλτον 
Τζον και ο Μικ Τζάγκερ. Η διάσημη τραγουδίστρια, πέρα από δη-
μιουργός κομματιών και ερμηνεύτρια, έχει τη δική της εταιρεία 
ειδών μακιγιάζ και εσωρούχων, ενώ είναι η πρώτη Αφροαμερι-
κανή που βρίσκεται στα ηνία ενός οίκου ειδών πολυτελείας. Το fan 
club της έχει εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως και η φήμη της μεγα-
λώνει χρόνο με τον χρόνο.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Η τέχνη είναι 
λόγος να υπάρχεις. 
Τι να την κάνεις 
µια ζωή χωρίς 
τέχνη; Εκείνη 
δίνει νόηµα, 
παρηγοριά, 
συµπαράσταση, 
παρέα, φροντίδα, 
νοιάξιµο, θεραπεία 
και κίνητρο για 
κάθε επόµενη 
µέρα. Χωρίς την 
τέχνη είµαστε 
χαµένοι.

Ο 
Γιώργος Μυζάλης (µουσικολόγος, µου-
σικοκριτικός, δηµοσιογράφος) µας πα-
ρουσιάζει ένα υπέροχο τραγούδι για το 
πιο ιερό πρόσωπο της ζωής και της ύ-
παρξής µας, τη µάνα. Ιδανικός συνοδοι-
πόρος ο Γιώργος Νταλάρας, αποδίδει µε 

ξεχωριστή ευαισθησία τους στίχους και τη µελωδία του 
τραγουδιού.
Το τραγούδι κυκλοφόρησε την Κυριακή 10 Μαΐου, την 
ηµέρα της Γιορτής της Μητέρας, και εκφράζει και επι-
κοινωνεί την καθηµερινή αγάπη προς το πιο σηµαντικό 
πρόσωπο στις ζωές όλων µας. Ο δηµιουργός µάς εξηγεί 
γιατί αφορά όλες τις µάνες.

Εκµυστηρευτείτε µας το παρασκήνιο της «Μάνας», του 
τραγουδιού σε δική σας µουσική και στίχους που ερµη-
νεύει ο Γιώργος Νταλάρας.
∆εν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο παρασκήνιο. Έχασα τη µη-
τέρα µου πριν από εφτά χρόνια. ∆ύο χρόνια µετά τον 
χαµό της έπρεπε να «κλείσω την πληγή». Έτσι, ένα άυπνο 
βράδυ, τον Μάιο του 2015, έγραψα αυτό το τραγούδι. Για 
πέντε χρόνια πότε «ταξίδευε» µεταξύ φίλων, πότε ξαπό-
σταινε στο συρτάρι. Ο γενναιόδωρος Γιώργος Νταλάρας 
το αγάπησε από την πρώτη στιγµή και θέλησε να το πει, 
όταν θα αποφάσιζα να το κυκλοφορήσω. Αυτό πήρε πε-
ρίπου τρία χρόνια. Και να! ∆εν είναι φοβερό; Έχετε ανα-
λογιστεί την πορεία που έχουν τα τραγούδια πριν από την 
ηµεροµηνία κυκλοφορίας τους για το ευρύ κοινό;

Εποµένως, το τραγούδι µιλάει για τη δική σας µάνα;
Το τραγούδι µιλάει για όλες τις µανάδες του κόσµου. 
Μπορεί να έχει κάποια «µυστικά συστατικά» που ακου-
µπούν τη δική µου προσωπική ιστορία και σχέση µε τη 
Μαρίνα, τη µάνα µου, ωστόσο οι ιστορίες των ανθρώ-
πων όλων µπλέκονται και µοιάζουν. Η δική µου µητέρα 
δεν ζει πια, αλλά το τραγούδι δεν είναι µόνο τραγούδι 
θρηνητικό ή του αποχαιρετισµού. Λαµβάνω µηνύµατα 

ανθρώπων που αναφέρουν ότι κινητοποιήθηκαν στο ά-
κουσµά του: πήγαν, αγκάλιασαν τη µάνα τους, που την 
έχουν ακόµα, της έδωσαν ένα φιλί, εκτίµησαν την πα-
ρουσία της, της έκαναν παρέα. Κι αυτό είναι οπωσδήποτε 
το καλύτερο κοµπλιµέντο. Το πιο συγκινητικό.

Πώς προέκυψε η συνεργασία µε τον Γιώργο Νταλάρα;
Στο περιθώριο µιας συνέντευξης ζήτησα την άδειά του 
να του στείλω ένα τραγούδι. Το έκανα. Το άκουσε και του 
άρεσε. ∆έχτηκε. Τόσο απλά. Ήταν, άλλωστε, δίχως να το 
ξέρει, ο αγαπηµένος τραγουδιστής της µητέρας µου. Και 
ήταν εκείνη που µε έκανε να τον αγαπήσω τόσο πολύ κι 
εγώ.

Είστε µουσικολόγος. Η στιχουργία πώς προέκυψε στη 
ζωή σας;
Η στιχουργία ήρθε σαν ανάγκη έκφρασης. ∆εν γράφω 
για να µελοποιηθώ, παρ’ ότι συνήθως γράφω έµµετρα. 
Γράφω όποτε πνίγοµαι από αυτά που µου συµβαίνουν. 
Όταν νιώθω ότι όλοι οι άλλοι τρόποι έκφρασης είναι α-
ναποτελεσµατικοί.

Ο στίχος ή η µουσική έχει µεγαλύτερη «δύναµη»;
Όποτε δέχοµαι αυτή την ερώτηση, απαντώ µε µια φράση 
του Οδυσσέα Ιωάννου που θεωρώ ολόσωστη: «Το τρα-
γούδι δεν επιµερίζεται». Την ίδια σπουδαιότητα έχουν 
όλα τα συστατικά του.

Πείτε µας τον στίχο που σας αντιπροσωπεύει.
Πολλοί είναι αυτοί οι στίχοι. Θα σας πω τον πρώτο που 
µου έρχεται στο µυαλό και θα πάρω και πάλι βοήθεια 
από τον Οδυσσέα: «Όσοι δεν τα παράτησαν στη µέση µε 
ένα µόνο πέταξαν φτερό».

Κατά τη διάρκεια της µαζικής καραντίνας ο κόσµος κα-
τάφερε να συµµορφωθεί µε τις οδηγίες βλέποντας ται-
νίες, σειρές και ακούγοντας µουσική. Ωστόσο, οι άνθρω-

ποι της τέχνης αρχικά είχαν εξαιρεθεί από το έκτακτο ε-
πίδοµα. Ένα σχόλιο;
Η τέχνη είναι λόγος να υπάρχεις. Τι να την κάνεις µια 
ζωή χωρίς τέχνη; Εκείνη δίνει νόηµα, παρηγοριά, συ-
µπαράσταση, παρέα, φροντίδα, νοιάξιµο, θεραπεία και 
κίνητρο για κάθε επόµενη µέρα. Χωρίς την τέχνη εί-
µαστε χαµένοι.

INFO
«Μάνα»
Ερµηνεία: Γιώργος Νταλάρας
Μουσική - στίχοι: Γιώργος Μυζάλης
Βιολί: Μάριος Παπούλιας
Ενορχήστρωση, µπάσο, κρουστά, ηλεκτρικές και 
ακουστικές κιθάρες: Κώστας Παρίσσης
Ηχοληψία - µίξη: Κώστας Παρίσσης
Master: Κώστας Παρίσσης
Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο Studio Praxis τους µήνες 
Φεβρουάριο-Μάρτιο 2020.
Η επιµέλεια παραγωγής είναι του Κώστα Παρίσση.
Παραγωγή: Γιώργος Μυζάλης
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόµος του Θανάση 
Συλιβού.

Γιώργος Μυζάλης 

«Γράφω όποτε 
πνίγοµαι 
από αυτά 
που µου 

συµβαίνουν»
  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ



Μικροί και µεγάλοι 
διαβάζουµε

Ξεκινήστε από το Γιατί, Simon Sinek, εκδ. Κλειδάριθµος

Ο Σάιµον Σίνεκ ηγείται ενός κινήµατος που έχει στόχο να οικοδοµήσει έναν κόσµο στον 
οποίο οι περισσότεροι από εµάς θα αντλούµε έµπνευση από τη δουλειά που κάνουµε. 
Εκατοµµύρια άνθρωποι έχουν ήδη παρακολουθήσει την οµιλία του στο TED.com για το 
πόσο σηµαντικό είναι να γνωρίζουµε τον λόγο για τον οποίο κάνουµε ό,τι κάνουµε. Στο 
βιβλίο του «Ξεκινήστε από το Γιατί» ο Σίνεκ πηγαίνει αυτή την ιδέα ακόµα παραπέρα.
Κάθε άτοµο ή εταιρεία µπορεί να εξηγήσει τι κάνει. Ορισµένοι µπορούν να εξηγήσουν σε τι 
διαφέρουν ή είναι καλύτεροι, αλλά ελάχιστοι µπορούν να εκφράσουν µε σαφήνεια το γιατί. 
Το ΓΙΑΤΙ δεν έχει να κάνει µε τα χρήµατα ή το κέρδος – αυτά είναι αποτελέσµατα. Το ΓΙΑΤΙ 
είναι αυτό που εµπνέει εµάς και όσους βρίσκονται γύρω µας.
Από τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ µέχρι τον Στιβ Τζοµπς και τους αδελφούς Ράιτ, οι ηγέτες που 
εµπνέουν τους ανθρώπους σκέφτονται, ενεργούν και επικοινωνούν µε τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο – σε πλήρη αντίθεση µε αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι. Αντλώντας από ένα ευρύ 
φάσµα ιστοριών βγαλµένων από τη ζωή, ο Σίνεκ περιγράφει σε αυτό το βιβλίο το πλαίσιο 
µε βάση το οποίο µπορεί να οικοδοµηθεί µια εταιρεία, να οργανωθεί ένα κίνηµα ή να 
εµπνευστούν οι άνθρωποι.
Όλα ξεκινούν από το ΓΙΑΤΙ!

Σύντοµη ιστορία της δυτικής σκέψης, Stephen Trombley, εκδ. Κέδρος

Στη «Σύντοµη ιστορία της δυτικής 
σκέψης» παρουσιάζονται οι σηµα-
ντικότερες ιδέες ∆υτικών διανοητών, 
που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια 
της εξέλιξης της ανθρωπότητας. Ο 
Stephen Trombley αναλύει τη ζωή 
και το έργο των σπουδαιότερων 
διανοητών. Η αφήγηση ξεκινάει 
από τους φιλοσόφους της κλασικής 
αρχαιότητας και καταλήγει στους 
σύγχρονους στοχαστές. Εξετάζονται: οι 
χριστιανοί σχολαστικοί θεολόγοι του 
Μεσαίωνα, οι µεγάλοι φιλόσοφοι του 
∆ιαφωτισµού, οι Γερµανοί ιδεαλι-
στές από τον Καντ ως τον Χέγκελ, οι 
ωφελιµιστές Μπένθαµ και Μιλ, ο Περς, 
ο Τζέιµς και οι Αµερικανοί πραγµατι-
στές, οι αναλυτικοί φιλόσοφοι Ράσελ, 
Μουρ και Βιτγκενστάιν, ο Σοσίρ και 
οι στρουκτουραλιστές, ο Μπαρτ, ο 
Φουκό και οι µεταστρουκτουραλιστές 
και, τέλος, οι τέσσερις στοχαστές που διαµόρφωσαν τον σύγχρονο κόσµο µας: ο φυσιοδί-
φης Κάρολος ∆αρβίνος µε τη θεωρία της εξέλιξης, ο φιλόσοφος, ιστορικός και πολιτικός 
θεωρητικός Καρλ Μαρξ, ο Ζίγκµουντ Φρόυντ, ο πατέρας της ψυχανάλυσης, και ο Άλµπερτ 
Αϊνστάιν, ιδρυτής της µετανευτώνειας φυσικής. Ένα απόσταγµα της ιστορίας της διανόησης 
που καλύπτει δυόµισι χιλιετίες.

Παίζουµε;, Σοφία Πανίδου, εικο-
νογράφηση: Ντανιέλα Σταµατιάδη, 
εκδ. Παπαδόπουλος

Η συγγραφέας Σοφία Πανίδου µετά το 
συγκινητικό και πρωτότυπο βιβλίο της 
«Ζαχρά και Νικόλας», που κέρδισε το 2019 
Βραβείο IBBY από τον Κύκλο του Ελληνικού 
Παιδικού Βιβλίου στην κατηγορία εικονοβι-
βλίου (Picture Book), επιστρέφει µε µια νέα 
ιστορία που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Παπαδόπουλος, η οποία σίγουρα θα συζητηθεί 
από µικρούς και µεγάλους.
Ο µικρούλης Πυξ προσγειώνεται σε µια παιδι-
κή χαρά στη Γη για να παίξει µε τα άλλα παι-
διά. Τι παιχνίδια όµως προτιµάει, τον ρωτούν 
τα παιδιά, κοριτσίστικα ή αγορίστικα; Και του εξηγούν ότι το ποδόσφαιρο είναι µόνο για αγόρια, 
οικογένεια παίζουν µόνο τα κορίτσια, τα αγόρια είναι πιο γρήγορα στο τρέξιµο και δεν κλαίνε, 
ενώ τα κορίτσια παίζουν ήσυχα. Η πραγµατικότητα που βλέπει όµως ο Πυξ στην παιδική χαρά 
είναι τελείως διαφορετική από αυτή που ακούει: τα παιδιά, σε αντίθεση µε τα λόγια που έχουν 
ακούσει από τους µεγάλους, παίζουν ελεύθερα, µακριά από διαχωρισµούς και στερεότυπα.
Η ιδιαίτερη εικονογράφηση της Ντανιέλας Σταµατιάδη συµπληρώνει µοναδικά το λιτό 
κείµενο της Σοφίας Πανίδου, ζωντανεύοντας τον παιδικό µικρόκοσµο και αναδεικνύοντας 
την απλότητα και την ειλικρίνειά του.
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Το µεσαίο κενό – Η ακµή και η κρίση 
της µεσαίας τάξης στην Ελλάδα 
και τον κόσµο, Φοίβος Καρζής, 
εκδ. Παπαδόπουλος

Πώς εξηγείται η πτώση της δύναµης της 
µεσαίας τάξης στον σύγχρονο δυτικό κόσµο 
και, παράλληλα, η άνοδός της στις αναπτυσ-
σόµενες χώρες; Τι οδήγησε στη συντριβή 
των αµερικανικών νοικοκυριών ανάµεσα 
στις συµπληγάδες πέτρες της φτώχειας και 
της εκτόξευσης του πλούτου των ανώτερων 
οικονοµικών στρωµάτων; Τι σηµαίνει για την 
Ευρώπη και τη ∆ύση το ρήγµα ανάµεσα στην 
άλλοτε προνοµιούχα µεσαία τάξη και στους 
ιστορικούς πολιτικούς της εκπροσώπους; 
Πώς άνθησε ένα καπιταλιστικό φαινόµενο 
–η ανάδυση των µεσοστρωµάτων– σ’ ένα 
κοµµουνιστικό καθεστώς όπως αυτό της Κίνας; Η ανάδυση µιας µεσαίας τάξης οδηγεί, 
τελικά, σε κοινωνικές µεταρρυθµίσεις, όπως πολλοί θεωρούν αυτονόητο; Η περίπτωση 
της Ρωσίας, δυστυχώς, υποδεικνύει πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει πάντα.
Και στην Ελλάδα, τι γίνεται; Πώς αποτυπώνεται η αποδυνάµωση της άλλοτε ανθούσας µε-
σαίας τάξης, ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης; Τι περιµένει µικροαστούς, µεσοαστούς 
και µεγαλοαστούς σε ορίζοντα δεκαετίας; Και, εντέλει, ποιοι αποτελούν αυτή τη διαρκώς 
ρευστή τάξη στη χώρα µας, σε ιστορικό πλαίσιο;
Μέσα από εξαιρετική χρήση αριθµών και στατιστικών και µε συνολική εποπτεία του 
φαινοµένου σε παγκόσµιο επίπεδο, ο Φοίβος Καρζής ιχνηλατεί, αναλύει και εξηγεί τα 
ρήγµατα, τις προσδοκίες, τις συνεχείς µετακινήσεις και τις προοπτικές της πιο δυναµικής 
και ευρύχωρης οµάδας του παγκόσµιου πληθυσµού: της «µεσαίας τάξης».

Πες µας, παππού… Πώς πήγαµε στο φεγγάρι, ∆ιονύσης Π. Σιµόπουλος, 
εκδ. Μεταίχµιο

Με απλό και κατανοητό τρόπο ο γνωστός Έλληνας αστροφυσικός ∆ιονύσης Σιµόπουλος 
(επίτιµος διευθυντής του Ευγενίδειου Πλανηταρίου) βοηθάει τα παιδιά να παρακολου-
θήσουν την προσπάθεια του ανθρώπου για την κατάκτηση του διαστήµατος: την εξέλιξη 
των πτητικών µηχανών, τις διαστηµικές αποστολές, τον πρώτο άνθρωπο στη Σελήνη, την 
οµορφιά του φυσικού δορυφόρου της Γης και τον µελλοντικό αποικισµό του. Το κείµενο 
πλαισιώνεται από ευχάριστη εικονογράφηση και φωτογραφικό υλικό.

Κάθε σύµπτωση έχει ψυχή, 
Fabio Stassi, εκδ. Ίκαρος

Άνεργος καθηγητής και αναγνώστης όσο 
λίγοι, ο Βίντσε Κόρσο σκαρφίζεται ένα 
καινούργιο για εκείνον επάγγελµα, αυτό 
του βιβλιοθεραπευτή. Νοικιάζει µια σοφίτα 
στο κέντρο της Ρώµης, όπου δέχεται τους 
ασθενείς του, και βρίσκει γι’ αυτούς το κα-
τάλληλο βιβλίο που θα απαλύνει τον ψυχικό 
αλλά –γιατί όχι;– και τον σωµατικό τους 
πόνο. Μια µέρα τον επισκέπτεται η εξηντά-
χρονη Τζοβάνα. Ο αδερφός της, σινολόγος 
µε πάθος για τις ξένες γλώσσες, αδηφάγος 
αναγνώστης και συλλέκτης βιβλίων, πάσχει 
από Αλτσχάιµερ και επαναλαµβάνει εµµονικά 
µερικές σκόρπιες, ασυνάρτητες φράσεις. Η 
γυναίκα είναι σίγουρη πως οι φράσεις αυτές 
ανήκουν σε κάποιο βιβλίο που, αν βρεθεί, µπορεί να βοηθήσει τον αδερφό της. Ο Κόρσο 
ξεκινά την αναζήτησή του ανάµεσα σε καινούργιους χώρους, ανθρώπους και διαδροµές 
της πόλης και της λογοτεχνίας, µε ένα ερώτηµα να ταλανίζει το µυαλό του: αν έχανε τα 
πάντα και µπορούσε να διασώσει µόνο µία ανάµνηση, ποια θα ήταν αυτή;
Ένα καταιγιστικό µυθιστόρηµα για τη µνήµη, τη σηµασία των αναµνήσεων, την αναζήτηση 
της διαχωριστικής γραµµής ανάµεσα στη Βαβέλ της πραγµατικότητας και της λογοτεχνίας.



1. Νερό: Παρόλο που τεχνικά δεν αποτελεί 
τροφή, το νερό έχει την πιο σημαντική επίδραση 
στη μείωση της κυτταρίτιδας. Η σωστή 
ενυδάτωση είναι απαραίτητη για να έχετε υγιές 
δέρμα, το οποίο επηρεάζει και την κυτταρίτιδα. 
Τα λιποκύτταρα είναι πιο εμφανή κάτω από ένα 
αφυδατωμένο δέρμα, οπότε η κατανάλωση 
νερού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα 
βελτιώσει την εμφάνιση των προβληματικών 
περιοχών. Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα 
σε νερό, όπως καρπούζι, σταφύλια, ντομάτες, 
αγγούρια, θα σας βοηθήσουν επίσης.

2. Απαραίτητα λιπαρά οξέα: Τροφές 
με υψηλή περιεκτικότητα σε Ω3 και Ω6 λιπαρά 
οξέα μπορούν να βελτιώσουν τις προβληματικές 
περιοχές. Σολομός, σαρδέλες, ελιές και καρύδια 
είναι εξαιρετικές πηγές.

3. Ακόρεστα λίπη: Μονοακόρεστα 
και πολυακόρεστα λίπη έχουν ευεργετική 
επίδραση στην υγεία της επιδερμίδας. Τροφές 
με τέτοιου είδους λίπη θα βελτιώσουν το 
δέρμα σας και θα συμβάλουν στη μείωση της 
κυτταρίτιδας. Επιλέξτε αβοκάντο, ελαιόλαδο, 
ψάρια και ξηρούς καρπούς.

4. Άπαχες πρωτεΐνες: Οι άπαχες 
πρωτεΐνες βοηθούν στην αύξηση του κορεσμού 
και σας βοηθούν με αυτόν τον τρόπο να 
καταναλώνετε λιγότερες θερμίδες. Ως αποτέλεσμα, 
έχετε λιγότερα λιποκύτταρα και λιγότερη 
κυτταρίτιδα. Καλές πηγές είναι τα ψάρια και τα 
θαλασσινά, τα καρύδια, το άπαχο κρέας, όπως και 
το κοτόπουλο και η γαλοπούλα.

5. Δημητριακά ολικής άλεσης: 
Παρέχουν βιταμίνες και φυτικές ίνες. Επιλέξτε 
ολικής άλεσης ψωμί και δημητριακά, καφέ ρύζι 
και ζυμαρικά ολικής άλεσης. Η κινόα είναι μια 
καλή επιλογή επίσης.

6. Φρούτα: Τα φρούτα είναι απαραίτητα 
σε όλες τις δίαιτες, γιατί παρέχουν βιταμίνες και 
φυτικές ίνες. Τα περισσότερα φρούτα είναι πλούσια 
σε νερό και χαμηλά σε θερμίδες. Η μπανάνα 
και η παπάγια, σύμφωνα με κάποιες μελέτες, 
βοηθούν στην πρόληψη της κυτταρίτιδας, επειδή 
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο. Το κάλιο 
μειώνει την κατακράτηση νερού και αυξάνει τη 
λεμφική κυκλοφορία. Τα βατόμουρα είναι επίσης 
ευεργετικά.

7. Λαχανικά: Χαμηλά σε θερμίδες, υψηλά 
σε νερό και θρεπτικά συστατικά, ενδείκνυνται για 
τον έλεγχο του βάρους σας. Τα σπαράγγια είναι 
ιδανικά για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας 
λόγω του φολικού οξέος που περιέχουν.

8. Φυτικές πρωτεΐνες: Είναι 
ευεργετικές για την κυτταρίτιδα. Δοκιμάστε όσπρια, 
φασολάκια και αρακά, κινόα και πλιγούρι.

9. Τροφές υψηλές σε βιταμίνη C: 
Η βιταμίνη C βοηθά στην αύξηση του κολλαγόνου. 
Επιλέξτε πορτοκάλια, λεμόνια και ανανά.

10. Πράσινα λαχανικά: Το σπανάκι 
και το λάχανο βοηθούν στην ενυδάτωση και στην 
ελαστικότητα του δέρματος.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Καταπολεμήστε 
την κυτταρίτιδα

BE
AU

TY

Ανεξάρτητα από την ηλικία και 
το βάρος, η κυτταρίτιδα είναι 
παρούσα. Η σωστή διατροφή σε 
συνδυασμό με την άσκηση μπορεί 
να βελτιώσει την εμφάνιση της 
προβληματικής περιοχής.
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Πασπαλίζουµε τα φιλέτα µε αλάτι και πιπέρι και από τις δύο πλευρές. Σε ένα τηγάνι µε χοντρό 
πάτο βάζουµε το λάδι σε µέτρια προς δυνατή φωτιά. Όταν ζεσταθεί, βάζουµε το κοτόπουλο µαζί 
µε το θυµάρι και σοτάρουµε για περίπου 6 λεπτά από κάθε πλευρά ή µέχρι να πάρει χρώµα. 
Βγάζουµε το κοτόπουλο και το αφήνουµε σε ένα πιάτο στην άκρη γι’ αργότερα.

• Χαµηλώνο υµε τη φωτιά σε µέτρια, ρίχνουµε στο τηγάνι την τεκίλα και µε ένα σύρµα βοηθάµε 
το υγρό να ξεκολλήσει ό,τι έχει µείνει στον πάτο από το κοτόπουλο. Όταν εξατµιστεί το αλκοόλ, 
ρίχνουµε το κρεµµύδι, το σκόρδο και το µπούκοβο και σοτάρουµε µέχρι να µαλακώσει το 
κρεµµύδι. Στη συνέχεια ρίχνουµε το λεµόνι κι έπειτα τον ζωµό και αφήνουµε να βράσουν σε 
µέτρια φωτιά µέχρι να µείνει το 1/3 από τα υγρά. Προσθέτουµε το βούτυρο και ανακατεύουµε 
µέχρι να λιώσει. Βγάζουµε το τηγάνι από τη φωτιά, ρίχνουµε την κρέµα γάλακτος και ανακα-
τεύουµε. Ρίχνουµε στο µείγµα το κοτόπουλο, διορθώνουµε το αλάτι και το πιπέρι, ξαναβάζου-
µε το τηγάνι στη φωτιά και αφήνουµε για περίπου 30 δευτερόλεπτα µε ένα λεπτό (δεν θέλουµε 
να βράσει το µείγµα, για να µη µας κόψει η κρέµα).

• Βγάζουµε το τηγάνι από τη φωτιά και πασπαλίζουµε µε το κόλιαντρο. Σερβίρουµε µε λαχα-
νικά στον ατµό.

Μαργαρίτα λεµονιού 
µε κοτόπουλο

Υλικά

• 4 φιλέτα κοτόπουλου

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 2 κλωνάρια θυµάρι

• 1/4 φλιτζάνι κίτρινη τεκίλα

• 1/3 φλιτζάνι ψιλοκοµµένο κρεµµύδι

• 1 κ.σ. σκόρδο λιωµένο

• 1/2 κ.γλ. µπούκοβο γλυκό

• 1 φλιτζάνι ζωµός κότας

• 2 κ.σ. χυµός λεµονιού

• 2 κ.σ. βούτυρο

• 1/4 φλιτζάνι κρέµα γάλακτος

• 2 κ.σ. ψιλοκοµµένο κόλιαντρο

• αλάτι - πιπέρι

*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: 4Μερίδες: 4Μερίδες: 4
Χρόνος µαγειρέµατος: 30 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 30 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 30 λεπτάΒαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο



ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 

210.3466996210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

1 σακί κάρβουνα 10kg
1 σακούλα προσάναμμα  
1 προσάναμμα κύβων

1 σακί κάρβουνα 10kg1 σακί κάρβουνα 10kg1 σακί κάρβουνα 10kg
1 σακούλα προσάναμμα 1 σακούλα προσάναμμα 1 σακούλα προσάναμμα 
1 προσάναμμα κύβων1 προσάναμμα κύβων1 προσάναμμα κύβων12€

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

1 προσάναμμα κύβων1 προσάναμμα κύβων1 προσάναμμα κύβων1 προσάναμμα κύβων1 προσάναμμα κύβων1 προσάναμμα κύβων121212€€

210.3466996

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ


	FSU_1705_001_CMYK
	FSU_1705_002_CMYK
	FSU_1705_003_CMYK
	FSU_1705_004_CMYK
	FSU_1705_005_CMYK
	FSU_1705_006_CMYK
	FSU_1705_007_CMYK
	FSU_1705_008_CMYK
	FSU_1705_009_CMYK
	FSU_1705_010_CMYK
	FSU_1705_011_CMYK
	FSU_1705_012_CMYK
	FSU_1705_013_CMYK
	FSU_1705_014_CMYK
	FSU_1705_015_CMYK
	FSU_1705_016_CMYK
	FSU_1705_017_CMYK
	FSU_1705_018_CMYK
	FSU_1705_019_CMYK
	FSU_1705_020_CMYK
	FSU_1705_021_CMYK
	FSU_1705_022_CMYK
	FSU_1705_023_CMYK
	FSU_1705_024_CMYK
	FSU_1705_025_CMYK
	FSU_1705_026_CMYK
	FSU_1705_027_CMYK
	FSU_1705_028_CMYK
	FSU_1705_029_CMYK
	FSU_1705_030_CMYK
	FSU_1705_031_CMYK
	FSU_1705_032_CMYK
	FSU_1705_033_CMYK
	FSU_1705_034_CMYK
	FSU_1705_035_CMYK
	FSU_1705_036_CMYK
	FSU_1705_037_CMYK
	FSU_1705_038_CMYK
	FSU_1705_039_CMYK
	FSU_1705_040_CMYK

