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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

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

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

στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 

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

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

››››››
››

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS
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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 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Από 
τον Αλαβάνο στον Κουβέλη και από 
τον Λαφαζάνη στον Σκουρλέτη: Οι 
πολιτικές ήττες ενισχύουν τον Τσίπρα 
εσωκοµµατικά
06-08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
µεγάλη επιστροφή της Άνγκελα Μέρκελ
09 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Ατοµική 
ευθύνη
10 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αλαλούµ µε τις 
συντάξεις
23-25 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ ΠΟΥ: 
Πεδίο σκληρής αναµέτρησης ΗΠΑ-Κίνας
26 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Προειδοποιήσεις για 
νέο επιδηµικό κύµα
27 // ΥΓΕΙΑ Κορονοϊός: Αισιοδοξία από 
τις δοκιµές σε οκτώ εµβόλια

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
12 // ΓΡ. ΤΑΣΣΙΟΣ «Το “ανοίξαµε και σας 
περιµένουµε” από µόνο του δεν λέει 
πολλά»
16-18 // Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η διαχείριση της 
κρίσης: Οµοιότητες και διαφορές από το 
2010
19 // ΑΝ∆Ρ. ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ «Η λύση 
είναι µείωση σε φόρους, προσωπικό, 

φορείς και κανονισµούς»
20 // Αυτοί που άντεξαν εν µέσω 
πανδηµίας
21 // Σχέδιο-γέφυρα µέχρι το φθινόπωρο
22 // Σηκώνει ρολά η ελληνική οικονοµία

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

FREE TIME
31 // CALENDAR Πολιτιστικά 
δρώµενα… από το σπίτι
32 // COOK FILES ∆ύο συνταγές για 
ταϊλανδέζικα κεφτεδάκια
33 // TV Από τον «Τελευταίο Χορό» στο 
«Χόλιγουντ»: ∆ύο σειρές του Netflix 
που σπάνε ρεκόρ τηλεθέασης αυτή την 
περίοδο
34-35 // LIFE Έρευνα της Focus Bari: Οι 
Έλληνες στη µετά τον κορονοϊό ζωή
36-37 // BOOKS Βιβλία µε γυναικεία 
υπογραφή
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για 
καλύτερη ζωή

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





Ε
υθείες παραποµπές στις 
βαθιές εσωκοµµατικές 
συγκρούσεις της δεκα-
ετίας του 2000 κάνουν 
πολλά στελέχη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ µετά το εσωκοµµα-
τικό τοπίο που δηµιουρ-

γείται τον τελευταίο καιρό.
Κοινός παρονοµαστής όλων των συγκρούσεων, 
στις οποίες συµµετείχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, 
ήταν ότι σε όλες ξεκινούσε από αδύνατη θέση, 
αλλά κατάφερνε να κάνει την ανατροπή και να 
κερδίζει στο τέλος.
Η πρώτη εσωκοµµατική αµφισβήτηση που αντι-
µετώπισε ήταν το καλοκαίρι του 2009, αµέσως 
µετά την υποχώρηση στις ευρωεκλογές του Ιου-
νίου. Ήταν η πρώτη εκλογική µάχη του ΣΥΡΙΖΑ 
µε επικεφαλής τον κ. Τσίπρα και ενώ η κυβέρ-
νηση Καραµανλή φαινόταν να καταρρέει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 4,7%, περίπου µισή µονάδα 
πάνω από τις ευρωεκλογές του 2004, στις οποίες 
είχε κατέβει µε επικεφαλής τον Νίκο Κωνσταντό-
πουλο, αλλά µισή µονάδα κάτω σε σχέση µε τις ε-
θνικές εκλογές του 2007, όταν µε επικεφαλής τον 
Αλέκο Αλαβάνο είχε πάρει 5,06%.
Τον Φεβρουάριο του 2008 ο Αλέκος Αλαβάνος 
είχε υποστηρίξει τον κ. Τσίπρα –µέχρι πρόσφατα 
γραµµατέα της Νεολαίας και επιτυχηµένο υπο-
ψήφιο δήµαρχο της Αθήνας το 2006– κόντρα στη 
δεξιά πτέρυγα του κόµµατος και ο 34χρονος τότε 
νεαρός είχε κερδίσει την προεδρία στο 5ο Συ-
νέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας 70,41% έναντι 
28,67% του Φώτη Κουβέλη. Ο Αλαβάνος νόµιζε 
ότι θα ελέγχει το κόµµα από τα παρασκήνια.

Ενδεικτικό είναι ότι στις ευρωεκλογές του 2009 
ο ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης ήταν τρίτος στο ψη-
φοδέλτιο, καθώς το κόµµα αποφάσισε να παρα-
χωρήσει τη δεύτερη θέση στην προερχόµενη εκ 
της ΚΟΕ Ελένη Σωτηρίου.
Ο κ. Τσίπρας είχε γίνει ο πρώτος αρχηγός κόµµα-
τος χωρίς να είναι βουλευτής και ο κ. Αλαβάνος 
διατήρησε τη θέση του προέδρου της Κοινοβου-
λευτικής Οµάδας του κόµµατος, αλλά το αποτέλε-
σµα των ευρωεκλογών δεν δικαίωσε τις προσδο-
κίες του.

2009 Αλαβάνος
«Όταν το καράβι είναι σε φουρτούνα, το χειρό-
τερο που έχει να κάνει ένας καπετάνιος είναι να 
αφήσει τη γέφυρα. Να αφήσει το πηδάλιο ακυ-
βέρνητο. Τούτη την ώρα χρειάζεται ψυχραιµία, 
αίσθηση της συλλογικής ευθύνης, χρειάζεται να 
έχουµε στο µυαλό µας ότι κανείς δεν περισσεύει» 
δήλωσε ο κ. Τσίπρας, ενώ ο κ. Αλαβάνος διαχώ-
ρισε τη θέση του και στις επόµενες εκλογές, του 
Οκτωβρίου 2009, δεν ήταν καν υποψήφιος.
Η Ανανεωτική Πτέρυγα του κόµµατος, η οποία 
είχε χάσει στο συνέδριο του 2008, περιορίστηκε 
στο να χαρακτηρίσει δικαίωµα του κ. Αλαβάνου 
να αποχωρήσει από το κόµµα, το οποίο στις εκλο-
γές απέτυχε να διατηρήσει το ποσοστό των ευρω-
εκλογών και έπεσε στο 4,6%, εκλέγοντας 13 βου-
λευτές.
Όµως, παρά τις δύο ήττες, ο κ. Τσίπρας είχε ενι-
σχύσει την προσωπική του θέση, καθώς είχε α-
παλλαγεί από τον άνθρωπο στον οποίο χρω-
στούσε την εκλογή του, ενώ συγχρόνως είχε α-
ποδυναµώσει την πτέρυγα Κουβέλη, που ήταν 

µειοψηφία στην Κοινοβουλευτική Οµάδα. Όµως 
ο Κουβέλης νόµιζε ότι το κύρος του ήταν αρκετό 
για να ελέγχει το κόµµα χωρίς τη στήριξη Αλαβά-
νου στον νεαρό πρόεδρο.

2010 Κουβέλης
Οκτώ µήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2010, ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος Φώτης Κουβέλης 
και άλλοι τρεις βουλευτές του ΣΥΝ εξέφρασαν τη 
διαφωνία τους µε την πορεία του κόµµατος, αρ-
νήθηκαν να πάνε στο συνέδριο και αποχώρησαν 
ιδρύοντας τη ∆ηµοκρατική Αριστερά. Ο διπολι-
κός ΣΥΡΙΖΑ αριστερών Τσίπρα - ανανεωτικών 
Κουβέλη είχε καταρρεύσει, όµως η τρίτη συνε-
χόµενη ήττα του κ. Τσίπρα τού έδωσε τη δυνατό-
τητα του πλήρους ελέγχου του κόµµατος, καθώς 
ήταν πλέον χωρίς εσωκοµµατικό αντίπαλο και ε-
σωκοµµατική αµφισβήτηση.
«Σεβόµαστε τις απόψεις των συντρόφων της Α-
νανεωτικής Πτέρυγας, τους καλούµε να µη βαθύ-
νουν το ρήγµα που προέκυψε από τη στάση της 
µη συµµετοχής τους στη νέα ΚΠΕ και να παρα-
µείνουν στα όργανα και τις πολιτικές κινήσεις 
του κόµµατος» σχολίασε εκ µέρους του επίση-
µου κόµµατος ο τότε εκπρόσωπος Τύπου, Πάνος 
Σκουρλέτης.

2015 Λαφαζάνης, 2020 Σκουρλέτης
∆έκα χρόνια αργότερα, ο κ. Σκουρλέτης βρίσκε-
ται σε περίπου παρόµοια θέση µε τον κ. Φώτη 
Κουβέλη. Το εκλογικό αποτέλεσµα του Ιουνίου 
2019 αποτέλεσε πλήγµα για τον πρόεδρο του 
κόµµατος, ο οποίος έχει τρωθεί ακόµη περισσό-
τερο από τις δηµοσκοπήσεις, όµως στο εσωτερικό 

του κόµµατος ο γραµµατέας της Κεντρικής Επι-
τροπής είναι αποδυναµωµένος.
Ενδεικτική ήταν η υπόθεση της ερώτησης για τη 
χρηµατοδότηση της εφηµερίδας «Documento», 
για την οποία ο κ. Σκουρλέτης εξέφρασε τη δια-
φωνία του, αλλά, όπως παραδέχτηκε δηµόσια, δεν 
την έλαβαν καν υπόψη.
Μαζί µε τον κ. Σκουρλέτη αποστασιοποιήθη-
καν από την υποστήριξη του «Documento» οι 
περισσότεροι εκ των βαρόνων του κόµµατος, α-
νάµεσα στους οποίους ο πρώην πρόεδρος της 
Βουλής Νίκος Βούτσης, ο τοµεάρχης Οικονο-
µίας Ευκλείδης Τσακαλώτος, η σύντροφος του 
πρώην γραµµατέα Πέτυ Πέρκα, όµως την ερώ-
τηση υπέγραψαν οι 77 από τους 86 βουλευτές 
του κόµµατος.
Το πρόβληµα των βαρόνων είναι ότι κανένας από 
αυτούς δεν ενδιαφέρεται για τον πρώτο ρόλο του 
κόµµατος και ο στόχος τους είναι ο έλεγχος του 
κόµµατος από τα παρασκήνια, όπως το είχε νο-
µίσει και ο Αλαβάνος και ο Κουβέλης, αλλά και 
ο Λαφαζάνης το 2015, ο οποίος νόµιζε ότι ελέγ-
χει το κόµµα από τα παρασκήνια, µέχρι τη στιγµή 
που ο Τσίπρας συγκρούστηκε µαζί του και τον ο-
δήγησε εκτός Βουλής, όταν, πέραν πάσης προσ-
δοκίας του κ. Λαφαζάνη, ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχτηκε 
την πολιτική ήττα που υπέστη ο Τσίπρας υπογρά-
φοντας το µνηµόνιο.
Μπορεί ο Βούτσης και ο Σκουρλέτης να θεωρούν 
ότι είναι ισότιµοι µε τον κ. Τσίπρα, ο οποίος είναι 
απλώς πρώτος µεταξύ ίσων, αλλά η συντριπτική 
πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έχει 
γνωρίσει τον κ. Τσίπρα ως αρχηγό της αντιπολί-
τευσης ή ως πρωθυπουργό.
Η ερώτηση για το «Documento» δείχνει στους 
εσωκοµµατικούς αντιπάλους του πρώην πρωθυ-
πουργού ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα δεν είναι 
το πεδίο στο οποίο θα µπορούσαν να κερδίσουν 
τη σύγκρουση.
Απολύτως φιλικό στον κ. Τσίπρα είναι το τοπίο 
στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ - Προο-
δευτική Συµµαχία, όπου τα πρώην στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ έχουν επενδύσει το πολιτικό τους µέλ-
λον στην επιστροφή του κ. Τσίπρα στην εξουσία.
Λίγες περισσότερες πιθανότητες δίνουν οι συσχε-
τισµοί στους βαρόνους του κόµµατος στην Κε-
ντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά, όπως επιση-
µαίνουν στελέχη που γνωρίζουν τον χώρο, η δι-
εµβόλιση από τον κ. Σκουρλέτη είναι µικρότερου 
βεληνεκούς από αυτήν του κ. Λαφαζάνη το 2015.
Η δε θεωρητικοποίηση του ζητήµατος θα θέσει 
ένα ερώτηµα στο οποίο κανείς εξ όσων θέλουν το 
χαλινάρι στον Τσίπρα δεν µπορεί ή θέλει να απα-
ντήσει: Κι αν όχι ο Αλέξης, ποιος µπορεί να µας ο-
δηγήσει στην εξουσία;
Κι αφού µόνο αυτός ενδέχεται να µπορεί, γιατί 
πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο αυτών που είναι 
βέβαιο ότι δεν µπορούν;

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΑΒΑΝΟ ΣΤΟΝ ΚΟΥΒΕΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΣΤΟΝ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ: 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ 
ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΑ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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Η 
πρόταση Μακρόν-Μέρκελ για τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Ανάκαμψης που θα συμβά-
λει, από το 2021, στην αντιμετώ-
πιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας δημιουργεί μια νέα 
δυναμική στην Ε.Ε.
Ύστερα από μια περίοδο κατά 

την οποία δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι σε θέση να στέλνει, με την πολιτική 
της, μηνύματα στενότερης ευρωπαϊκής συνεργασίας και μεγαλύτε-
ρης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, η καγκελάριος έκανε την ευχάριστη 
έκπληξη και υιοθέτησε βασικές προτάσεις του Γάλλου Προέδρου 
Μακρόν, τον οποίο τα τελευταία δυόμισι χρόνια κρατάει σε ευρω-
παϊκή απόσταση ασφαλείας.

Ενισχυμένη στην κρίση
Η Μέρκελ έχει δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή 
της στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο του 
2021. Έχει ήδη παραιτηθεί από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρα-
τικού Κόμματος και στη διάρκεια του 2019 εμφάνισε σημάδια βιο-
λογικής και πολιτικής κόπωσης. Τέσσερις θητείες στην καγκελα-
ρία, και μάλιστα σε περιόδους μεγάλων αλλαγών και κρίσεων, 
μπορούν να καταπονήσουν και πολιτικούς που έχουν α-
ποδείξει στην πράξη ότι έχουν φοβερή αντοχή, σύ-
στημα και εργατικότητα.
Η Μέρκελ στήριξε στη μάχη για την ηγεσία 
του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος την 
Κραμπ-Καρενμπάουερ, η οποία επικρά-
τησε οριακά του υποψηφίου της δεξιάς 
πτέρυγας των Χριστιανοδημοκρατών, 
Μερτς, μιας ισχυρής προσωπικότητας 
που έχει πρόβλημα συνεννόησης και 
πολιτικής συνύπαρξης με τη Μέρ-
κελ.
Η καγκελάριος προώθησε την Κα-
ρενμπάουερ στη θέση της υπουρ-
γού Άμυνας σε αντικατάσταση της 
Φον ντερ Λάιεν που αναδείχθηκε 
στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής, αλλά η εκλεκτή της δεν 
μπόρεσε να αναπτύξει πολιτική δυ-
ναμική και υποχρεώθηκε σε παραί-
τηση από την ηγεσία του κόμματος.
Η αγωνιώδης αναζήτηση διαδόχου 
της Μέρκελ στην ηγεσία του Χρι-
στιανοδημοκρατικού Κόμματος στη 
συνέχεια -και σε περίπτωση εκλογικής 
νίκης των Χριστιανοδημοκρατών στην 
καγκελαρία- έστρεψε το ενδιαφέρον της 
κοινής γνώμης ξανά στο πρόσωπο της Μέρ-
κελ. Οι Γερμανοί εκτιμούν την προσφορά της 
και τη σταθερότητα που δημιουργεί με την πολι-
τική της και θέλουν να περιορίσουν, στο μέτρο του 
δυνατού, το πολιτικό ρίσκο.
Η καγκελάριος μπήκε στο 2020 με υψηλά ποσοστά δημο-
τικότητας, της τάξης του 53%, και με τάση παραπέρα ανόδου.
Το ξέσπασμα της πανδημίας τής έδωσε μια νέα μεγάλη πολιτική 
ευκαιρία, εφόσον επιβεβαίωσε ότι η Γερμανία λειτουργεί πολύ κα-
λύτερα σε θέματα δημόσιας διοίκησης και προστασίας της δημό-
σιας υγείας από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία και 
την Ισπανία.
Ο αριθμός των θανάτων από κορονοϊό στη Γερμανία, αναλογικά με 
τον πληθυσμό, είναι 5-7 φορές μικρότερος από τον αριθμό των θα-
νάτων στις άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπήρξε η εικόνα 
πανικού που παρατηρήθηκε σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, 
ούτε δημιουργήθηκαν απαράδεκτες καταστάσεις στα νοσοκομεία 
και στις ΜΕΘ.
Τον Απρίλιο η δημοτικότητα της Μέρκελ έκανε ένα άλμα 11 μο-
νάδων και έφτασε στο 64%. Η άνοδος της καγκελαρίου βοήθησε 

Η ΜΕΓΆΛΗ  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 

ΆΝΓΚΕΛΆ ΜΕΡΚΕΛ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Κοινή πρωτοβουλία 
με Μακρόν για 
αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της κρίσης.

Η καγκελάριος σπάει ξανά ρεκόρ 
δημοτικότητας, ενισχύοντας τους 
Χριστιανοδημοκράτες.
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τους Χριστιανοδημοκράτες να φύγουν από την επικίνδυνη περιοχή 
του 25%, να ξεπεράσουν πρώτα το εκλογικό ποσοστό 33% που είχαν 
πάρει στις βουλευτικές του 2017 και να χαράξουν στη συνέχεια πο-
ρεία προς το 40%.
Από την εικόνα μιας καγκελαρίου που έφτανε στο τέλος μιας εντυ-
πωσιακής πορείας και απλώς έκλεινε εκκρεμότητες χωρίς να είναι 
σε θέση να εμπνεύσει, περάσαμε στην εικόνα μιας καγκελαρίου που 
συμβολίζει τη γερμανική αποτελεσματικότητα, είναι πολιτικά κυρί-
αρχη και συσπειρώνει σε εθνικό επίπεδο.
Με βάση τις έρευνες της κοινής γνώμης, 93% των Γερμανών εγκρί-
νουν τους περιορισμούς που επέβαλε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας και 77% δηλώνουν ότι έχουν ε-
μπιστοσύνη ότι γιατροί, νοσηλευτές και σύστημα υγείας θα σταθούν 
στο ύψος των περιστάσεων.
Την αλλαγή κλίματος απέδωσε η «Build», μια εφημερίδα με τάσεις 
λαϊκισμού που έχει επιτεθεί αρκετές φορές στη Μέρκελ και την πο-
λιτική της, με το χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο στις αρχές Απριλίου: 
«5η θητεία εξαιτίας του κορονοϊού;».
Η Μέρκελ επέστρεψε στον θρόνο της και είναι ξανά η δημοφιλέ-
στερη πολιτικός της Γερμανίας. Το 33ο Συνέδριο του Χριστιανοδη-
μοκρατικού Κόμματος, που θα εξέλεγε τον νέο πρόεδρο, είχε προ-
γραμματιστεί για τις 25 Απριλίου, αλλά αναβλήθηκε επ’ αόριστον ε-

ξαιτίας της πανδημίας.

Ίδια μέθοδος
Η πολιτική συγκυρία είναι ξανά ευνοϊκή για τη Μέρ-

κελ, η οποία όμως παραμένει σταθερή στην πολι-
τική της μέθοδο.

Δεν βιάζεται. Αφήνει τα προβλήματα να ω-
ριμάσουν. Αποφεύγει το πρόσθετο ρίσκο. 

Παίρνει πρωτοβουλία με λογική πολιτικής 
σύνθεσης και συμβιβασμού, όταν κρίνει 

ότι το επιβάλλουν οι συνθήκες.
Αυτό ακριβώς έκανε σε ό,τι αφορά τη 
συνεννόησή της με τον Μακρόν για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.
Θεώρησε ότι η απόφαση του Συνταγ-
ματικού Δικαστηρίου της Στουτγάρ-
δης με την οποία αμφισβητήθηκε η 
κλίμακα του προγράμματος ποσοτι-
κής χαλάρωσης που εφάρμοσε από 
το 2014 η ΕΚΤ και η δικαιοδοσία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που 
είχε αποφασίσει υπέρ της πολιτικής 

της ΕΚΤ από το 2018, δημιουργούσε 
συνθήκες πολιτικής αποσταθεροποίη-

σης στη Γερμανία υπέρ ευρωσκεπτικι-
στών και αντιευρωπαίων.

Ταυτόχρονα, εκτίμησε ότι η έλλειψη α-
ποτελεσματικής ευρωπαϊκής απάντησης 

στην κρίση μπορούσε να ενισχύσει τον δεξιό-
στροφο και τον αριστερόστροφο λαϊκισμό στην 

Ιταλία και σε άλλα κράτη-μέλη.
Πρέπει επίσης να έλαβε υπόψη της τις εκτιμήσεις των 

ειδικών της ΕΚΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΟΟΣΑ 
και του ΔΝΤ, που είναι ιδιαίτερα αρνητικές για την προο-

πτική της ευρωπαϊκής οικονομίας και έχουν την τάση να χειροτε-
ρεύουν με το πέρασμα του χρόνου.
Δέχτηκε ορισμένες από τις βασικές προτάσεις του Γάλλου Προέ-
δρου Μακρόν, αναζητώντας τις αναγκαίες πολιτικές ισορροπίες στη 
Γερμανία και στην Ε.Ε. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Μακρόν 
στο εσωτερικό της Γαλλίας πρέπει να έπαιξαν κι αυτές ρόλο, εφόσον 
το τελευταίο πράγμα που θέλουν στη Γερμανία είναι η επικράτηση 
της Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2022.

Ελεγχόμενο το ρίσκο
Η προηγούμενη κίνηση μεγάλης στρατηγικής σημασίας που έκανε 
η Μέρκελ ήταν το 2016, όταν αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και 
την κοινωνία της Γερμανίας στους πρόσφυγες και τους μετανάστες 
για να αποτρέψει την ανθρωπιστική κρίση. Ήταν η εποχή που ο Ερ-
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Η γαλλογερμανική συμφωνία δεν 
οδηγεί απαραίτητα σε συμφωνία  
στην Ε.Ε.

Οι προτάσεις Βερολίνου-Παρισιού 
απάντηση στο Συνταγματικό 
Δικαστήριο και στους Γερμανούς 
ευρωσκεπτικιστές.

ντογάν άφησε να περάσουν 1.000.000 πρόσφυγες και μετανάστες 
στην Ελλάδα, όπου «λιάστηκαν» –σύμφωνα με το κυβερνητικό 
δόγμα της εποχής– και στη συνέχεια πέρασαν σε Αυστρία, Γερμανία 
και Σουηδία, σε αναζήτηση καλύτερου μέλλοντος.
Η τολμηρή κίνηση της Μέρκελ βελτίωσε θεαματικά τη διεθνή ει-
κόνα της Γερμανίας, εφόσον πέρασε στην αντίληψη της ευρωπαϊκής 
και της παγκόσμιας κοινής γνώμης ως χώρα ασύλου, αλληλεγγύης 
και ανοιχτής κοινωνίας.
Εκτιμάται ότι το ετήσιο κόστος οικονομικής και κοινωνικής ενσω-
μάτωσης των προσφύγων και των μεταναστών σε επίπεδο ομοσπον-
διακής κυβέρνησης και κυβερνήσεων των κρατιδίων είναι της τάξης 
των 17-18 δισ. ευρώ.
Η στρατηγική κίνηση της Μέρκελ λίγο έλειψε να την αποσταθε-
ροποιήσει πολιτικά. Η ξενόφοβη Εναλλακτική για τη Γερμανία, η 
οποία δεν είχε καταφέρει να περάσει το όριο του 5% που εξασφα-
λίζει εκπροσώπηση στην Ομοσπονδιακή Βουλή, σταθεροποιήθηκε 
σε διψήφιο εκλογικό ποσοστό και έχει ρόλο κόμματος αξιωματικής 
αντιπολίτευσης εξαιτίας της συνεργασίας του Σοσιαλδημοκρατικού 
Κόμματος, που είναι δεύτερο σε εκλογική ισχύ, με το Χριστιανοδη-
μοκρατικό Κόμμα της Μέρκελ. Έγιναν επίσης πιο δύσκολες οι σχέ-
σεις του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος με το αδελφό Χριστια-
νοκοινωνικό Κόμμα της Βαυαρίας, ενώ άρχισε να διαφοροποιείται 
από την καγκελάριο και ένα μέρος της δεξιάς πτέρυγας του Χριστια-
νοδημοκρατικού Κόμματος.
Η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη για την καγκελάριο και τους συνερ-
γάτες της το 2018-2019 εξαιτίας και της σταθερής ανόδου των Πρα-
σίνων, που αξιοποίησαν την κρίση της κλιματικής αλλαγής και τις α-
ποφάσεις της Ε.Ε. για επιταχυνόμενη πράσινη μετάβαση.
Οι Χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν μεγάλες απώλειες προς τα 
δεξιά εξαιτίας της πολιτικής Μέρκελ στο προσφυγικό-μεταναστευ-
τικό και άρχισαν στη συνέχεια να χάνουν και ψηφοφόρους του με-
σαίου χώρου προς τους Πράσινους. Υπήρξε μια περίοδος κατά την 
οποία το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα υποχωρούσε προς το δη-
μοσκοπικό όριο του 25%, ενώ οι Πράσινοι ανέβαιναν σταθερά από 
το 20%.
Όλα αυτά άλλαξαν με την πανδημία. Η Μέρκελ πέτυχε την εθνική 
συσπείρωση γύρω από το πρόσωπό της και σε όφελος των δημοσκο-
πικών ποσοστών του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Οι Πράσι-
νοι έχουν υποχωρήσει στο δημοσκοπικό 16%-18%, ενώ σε υποχώ-
ρηση βρίσκεται και η Εναλλακτική για τη Γερμανία, με ποσοστά που 
κινούνται λίγο κάτω από το 10%.
Η καγκελάριος έχει πετύχει την ανασύνταξη του πολιτικού σκηνι-
κού σε όφελος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και δεν φαί-
νεται να απειλείται σοβαρά από τις τολμηρές –με βάση τα γερμανικά 
κριτήρια– ευρωπαϊκές επιλογές της.
Εγκατέλειψε δύο βασικές θέσεις της γερμανικής οικονομικής δι-
πλωματίας για να υπάρξει γαλλογερμανική συνεννόηση για αποτε-
λεσματική ευρωπαϊκή διαχείριση της κρίσης.
Είπε «ναι» στη χορήγηση δωρεάν οικονομικής βοήθειας, σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, στις περιοχές και τους κλάδους της οικονομίας που 
έχουν πληγεί περισσότερο. Η θέση που υποστήριζε μέχρι πρό-
σφατα η γερμανική κυβέρνηση ήταν ότι οποιαδήποτε πρόσθετη 
βοήθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα έπρεπε να έχει τη 
μορφή δανεισμού και όχι επιχορηγήσεων.
Είπε επίσης ένα μισό «ναι» στη λεγόμενη αμοιβαιοποίηση του χρέ-
ους. Η Γερμανία απέρριπτε μέχρι πρόσφατα την έκδοση ευρωομο-
λόγου, θεωρώντας ότι θα μετέτρεπε την Ε.Ε. σε ένωση μεταβιβά-
σεων, με μεγάλους χαμένους τους Γερμανούς φορολογούμενους. 

Τελικά δέχεται να δοθεί η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να βγει στις αγορές να δανειστεί ένα ποσό της τάξης των 500 δισ. 
ευρώ και στη συνέχεια να διαχειριστεί το χρέος μέσω ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού, στη χρηματοδότηση του οποίου η Γερμανία έχει 
τη μεγαλύτερη συνεισφορά.
Μπορεί να υπάρχουν κάποιες πολιτικές, εκλογικές απώλειες των 
Χριστιανοδημοκρατών σε όφελος των Φιλελευθέρων και της Εναλ-
λακτικής για τη Γερμανία, που θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρξει 
καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Γερμανίας για την κα-
λύτερη λειτουργία της Ε.Ε., δεν αναμένονται όμως σημαντικές αλ-
λαγές στο πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί.
Θα υπάρξει και κάποια εσωκομματική γκρίνια, με ένα τμήμα της δε-
ξιάς πτέρυγας να συσπειρώνεται γύρω από την υποψηφιότητα του 
Μερτς –διαχρονικού προσωπικού αντιπάλου της Μέρκελ– για την 
ηγεσία του κόμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μερτς ήταν ο πρώ-
τος πολιτικός με μεγάλη απήχηση που βγήκε ανοιχτά υπέρ της α-
πόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης κατά 
του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και της σχετικής 
απόφασης και της δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σε 
ό,τι αφορά τα εσωκομματικά, το ρίσκο που παίρνει η Μέρκελ θεω-
ρείται δεδομένο, εφόσον θα συγκρουστεί με τον Μερτς και τους υ-
ποστηρικτές του στην πορεία προς το κομματικό συνέδριο που θα 
αναδείξει τη νέα ηγεσία.

Όλα ανοιχτά
Η Μέρκελ γράφει ευρωπαϊκή ιστορία προς το τέλος της τέταρτης 
θητείας της στην καγκελαρία, εφόσον παίρνει αποφάσεις που ξε-
φεύγουν από το πλαίσιο της μέχρι τώρα γερμανικής πολιτικής.
Έστειλε το σωστό ευρωπαϊκό μήνυμα και κατά τη γνώμη μου εξα-
σφάλισε την ευρωπαϊκή υστεροφημία της. Αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι είναι βέβαιο ότι η πρόταση Μακρόν-Μέρκελ θα περάσει οπωσ-
δήποτε με τη σημερινή της μορφή.
Όπως σωστά παρατήρησε ο Μακρόν, μια συμφωνία Γαλλίας-Γερμα-
νίας δεν είναι απαραίτητα συμφωνία των «27», αλλά, από την άλλη 
πλευρά, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία των «27» χωρίς τη Γαλ-

λία και τη Γερμανία.
Επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, 
Λεμέρ, ο οποίος, αφού εξέφρασε την άποψη ότι η συμφωνία Γαλ-
λίας-Γερμανίας κινείται στη σωστή κατεύθυνση, εκτίμησε ότι η σύ-
νοδος κορυφής του Ιουνίου ίσως να μην την οριστικοποιήσει, με α-
ποτέλεσμα να πέσει το βάρος της προσπάθειας στο επόμενο εξά-
μηνο, κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας του Συμβουλίου.
Υπάρχει ένα μέτωπο απόρριψης της γαλλογερμανικής πρότασης, 
που αποτελείται από τις κυβερνήσεις μικρότερων εξαιρετικά ανα-
πτυγμένων κρατών-μελών. Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, όλες με 
σοσιαλιστές ή σοσιαλίστριες πρωθυπουργούς, η Ολλανδία με Φι-
λελεύθερο πρωθυπουργό και η Αυστρία με κεντροδεξιό πρωθυ-
πουργό λένε «όχι» στη χορήγηση δωρεάν οικονομικής βοήθειας 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας και στην αύξηση του ευρωπα-
ϊκού προϋπολογισμού, του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 
της περιόδου 2021-2027.
Οι προτάσεις του Βερολίνου και του Παρισιού μπορεί να τροποποι-
ηθούν σε περίπτωση που δεν υιοθετηθούν πλήρως από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε τη 
δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης που θα είχε στη δι-
άθεσή του ένα ποσό της τάξης των 320 δισ. ευρώ, με τη χρηματοδό-
τηση να είναι ένα μείγμα δανείων και δωρεάν οικονομικής βοήθειας 
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ανάλυση

Λέγοντας «ναι» στη δωρεάν 
οικονομική βοήθεια και στην 
αμοιβαιοποίηση του χρέους παίρνει 
ελεγχόμενο πολιτικό ρίσκο.

Μεγάλα τα οφέλη της Ελλάδας από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. 
Δικαίωση της διπλωματίας κορυφής 
Μητσοτάκη.

σε προβληματικές περιοχές και κλάδους.
Ο Νότος, από την πλευρά του, διεκδικούσε τη δημιουργία Ευρω-
παϊκού Ταμείου Ανάκαμψης με κονδύλια που θα μπορούσαν να 
φτάσουν και τα 2 τρισ. ευρώ και χρηματοδότηση που δεν θα είχε τη 
μορφή δανείων, για να μην αυξηθεί υπέρμετρα το χρέος ήδη υπερ-
χρεωμένων χωρών. Η Ιταλία μπήκε στη νέα οικονομική κρίση με 
δημόσιο χρέος της τάξης του 135% του ΑΕΠ. Οι περισσότεροι ανα-
λυτές θεωρούν ότι θα ξεπεράσει εύκολα το φράγμα χρέους του 150% 
του ΑΕΠ, ενώ υπάρχουν και αναλύσεις που ανεβάζουν το χρέος της 
λόγω της πανδημίας στο 170% του ΑΕΠ.
Αν κρίνουμε από το περιεχόμενο της πρότασης Μακρόν-Μέρκελ, 
περιορίστηκαν εντυπωσιακά οι φιλοδοξίες του Νότου και του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αντάλλαγμα την αποδοχή, εκ μέρους 
της Γερμανίας, της χορήγησης δωρεάν οικονομικής βοήθειας μέσω 
του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και την αμοιβαιοποίηση του χρέ-
ους πάλι μέσω του προϋπολογισμού.
Είναι φανερό ότι αν οι «βόρειοι» επιβάλλουν πρόσθετους περιο-
ρισμούς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθήσει συμβιβασμό στα 
μέτρα τους, θα απομακρυνθούμε πολύ από τον στόχο της ευρωπαϊ-
κής αλληλεγγύης και της αποτελεσματικής αντίδρασης στην οικονο-
μική κρίση που συνδέεται με την πανδημία.
Υπάρχουν κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.
Πρώτον, πώς ακριβώς θα εξοφληθεί το χρέος που θα δημιουργήσει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βγαίνοντας στις αγορές; Τι χρονικό ορίζο-
ντα θα έχει η εξυπηρέτησή του και πώς θα επηρεάσει μελλοντικούς 
προϋπολογισμούς της Ε.Ε.;
Δεύτερον, πόσα θα είναι τα επιπλέον κονδύλια που θα εξασφαλί-
σει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Εκφράζεται η ελπίδα να εγκαταλειφθεί 
η δημιουργική λογιστική των Βρυξελλών που εμφανίζει συχνά ίδια 
ή παρόμοια κονδύλια σε διαφορετικές ενότητες χρηματοδότησης ή 
στηρίζεται στη λεγόμενη μόχλευση των κεφαλαίων. Η μόχλευση –
το έδειξε και το λεγόμενο «σχέδιο Γιούνκερ»– συμβάλλει στην εμ-
φάνιση πολλαπλάσιων κονδυλίων χωρίς να είναι βέβαιο ότι δημι-
ουργεί πρόσθετες επενδύσεις ή ότι μπορεί να αξιοποιηθεί με όρους 
της αγοράς από αυτούς που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Τρίτον και σημαντικότερο, ποιο θα είναι το ύψος του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού 
Σχεδίου 2021-2027;
Η φινλανδική προεδρία εμπόδισε το δεύτερο εξάμηνο του 2019 την 
υιοθέτηση προτάσεων για αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογι-
σμού. Το εκπληκτικό είναι ότι αυτοί που εναντιώνονται δογματικά 
στην αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, με το σκεπτικό ότι 
θα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι πολίτες των χωρών τους, δεν 
λαμβάνουν υπόψη τους ούτε την πανδημία, η οποία οδήγησε σε τε-
ράστια αύξηση των δημοσίων δαπανών σε εθνικό επίπεδο. Είναι 
υπέρ της απεριόριστης κρατικής παρέμβασης στην οικονομία σε 
συνθήκες κρίσης, εναντιώνονται όμως στην οποιαδήποτε ενίσχυση 
της πολύ μικρότερης κλίμακας ευρωπαϊκής παρέμβασης.

Μέρκελ-Μακρόν και από κάτω Μητσοτάκης
Η κοινή πρόταση Μακρόν-Μέρκελ έχει τεράστια πολιτική και οι-
κονομική σημασία για την Ελλάδα.
Δείχνει ότι η πατρίδα μας σε αυτή την κρίση δεν είναι απομονω-
μένη στην τελευταία θέση ενός γκρουπ προβληματικών μνημονι-
ακών χωρών, όπως στην προηγούμενη κρίση, αλλά πρωταγωνιστεί 
στην αναζήτηση κοινών ευρωπαϊκών λύσεων.
Αυτό οφείλεται στον ενισχυμένο ευρωπαϊκό ρόλο του Μητσοτάκη, 

ο οποίος θεωρείται από τις ηγετικές φυσιογνωμίες του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), έχει εξαιρετικές σχέσεις με την καγκελά-
ριο Μέρκελ και ταυτίζεται με τον Μακρόν στην προσέγγιση των πε-
ρισσότερων ευρωπαϊκών θεμάτων.
Από την περίοδο των στείρων συγκρούσεων με την Ευρωζώνη και 
του ιδιόμορφου απομονωτισμού επί Τσίπρα –ιδίως κατά την περί-
οδο της κυριαρχίας Βαρουφάκη– έχουμε περάσει σε περίοδο ενι-
σχυμένου ευρωπαϊκού ρόλου της Ελλάδας, ο οποίος στηρίζεται, σε 
μεγάλο βαθμό, στην προσωπικότητα και τις πρωτοβουλίες Μητσο-
τάκη.
Είναι βασική θέση της οικονομικής διπλωματίας της χώρας μας η 
στροφή στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από τον δανεισμό με προ-
νομιακό επιτόκιο στη δωρεάν οικονομική υποστήριξη.
Η ορθότητα της ελληνικής θέσης επιβεβαιώνεται και από τη θετική 
αντίδραση των αγορών στη γαλλογερμανική πρωτοβουλία. Τα ε-
πιτόκια δανεισμού της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της 
Πορτογαλίας υποχώρησαν, μαζί με τα λεγόμενα spreads, μόλις ανα-
κοινώθηκε η πρόταση Μακρόν-Μέρκελ.
Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τα άμεσα οφέλη της δωρεάν χρηματο-
δότησης έχουμε και σημαντικά έμμεσα οφέλη. Ενισχύεται η αξιο-
πιστία των κρατών της Ευρωζώνης στις διεθνείς αγορές, περιορίζε-
ται το κόστος δανεισμού τους και βελτιώνεται η προοπτική βιωσιμό-
τητας του χρέους όσων έχουν υπέρογκες δανειακές υποχρεώσεις.
Η άλλη βασική διαφορά με την προηγούμενη οικονομική κρίση 
είναι ότι είναι συμμετρική. Απειλούνται όλες χωρίς εξαίρεση οι οι-
κονομίες της Ε.Ε. και η ασυμμετρία περιορίζεται στις συνέπειες. 
Έτσι, υπάρχει ισχυρό κίνητρο για ευρωπαϊκή συνεργασία με στόχο 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης και την προστασία της 
συνοχής της Ευρωζώνης, ώστε να αποφευχθούν πρόσθετες δυσλει-
τουργίες.
Η δυναμική επιστροφή της Μέρκελ στο ευρωπαϊκό προσκήνιο 
είναι καλά νέα για την ελληνική οικονομία, εφόσον συμβάλλει στην 
ολοκλήρωση της επιτυχημένης ευρωπαϊκής στρατηγικής της κυβέρ-

νησης Μητσοτάκη.
Το πρώτο θετικό μήνυμα μας ήρθε από την ΕΚΤ, η οποία μας ε-
νέταξε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης παρά το γεγονός ότι 
τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου δεν έχουν ακόμη επενδυτική 
βαθμίδα.
Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε την πρωτοβουλία για να 
απαλλαγούμε, έστω προσωρινά, από μνημονιακού χαρακτήρα δη-
μοσιονομικούς περιορισμούς και να εξασφαλίσουμε δανειακά κε-
φάλαια για την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη στήριξη των επιχει-
ρήσεων και την αντιμετώπιση των άμεσων ή έμμεσων συνεπειών 
της πανδημίας με προνομιακό επιτόκιο.
Τώρα κλείνει ο κύκλος με πρωτοβουλία Μέρκελ-Μακρόν που μπο-
ρεί να μας εξασφαλίσει δωρεάν οικονομική υποστήριξη το 2021 και 
το 2022 από 6 έως 12 δισ. ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξη της δια-
πραγμάτευσης και τους συγκεκριμένους όρους. Αν όλα πάνε καλά, η 
σταθερή πολιτική επένδυση του Μητσοτάκη και της ΝΔ στη Μέρ-
κελ και στο ΕΛΚ θα αποδώσει εντυπωσιακά οφέλη. Η μεγάλη επι-
στροφή της Μέρκελ θα αποκτήσει έτσι, εκτός από ευρωπαϊκή, και 
ενισχυμένη ελληνική διάσταση.



Μαΐου καταγράφηκαν 115 θανόντες, εκ των οποίων 97 νοσηλεύτη-
καν σε ΜΕΘ. Εκατόν πέντε από τους θανόντες ανήκαν σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου. Μόνο 41% των θανόντων ήταν εμβολιασμένοι.
Οι αριθμοί δεν είναι μικροί. Ωστόσο, ελάχιστοι από εμάς ασχο-
λούνταν με τους θανάτους της γρίπης πριν από το ξέσπασμα του 
νέου κορονοϊού. Στη μέση αντίληψη η γρίπη είναι κάτι μη επι-
κίνδυνο, που μπορεί κανείς να το περάσει στο πόδι. Στην πραγ-
ματικότητα, η γρίπη είναι ένας ύπουλος και φονικός ιός των ηλι-
κιωμένων και των ευπαθών ομάδων.
Όλα αυτά συγκρινόμενα με τους περίπου 170 θανάτους από κο-
ρονοϊό δεν δείχνουν σημαντικά διαφοροποιημένα, ειδικά αν λά-
βουμε υπόψη το γεγονός ότι για τον κορονοϊό δεν υπάρχει ούτε 
εμβόλιο ούτε θεραπεία. Ηλικιωμένοι πεθαίνουν κυρίως, πολλοί 
από τους οποίους έχουν προσεγγίσει ή προσπεράσει το προσδό-
κιμο ζωής (αρκεί να μην είναι δικός μας…). Ίσως φαίνονται και 
συγκρίσιμα, αν συνυπολογίσουμε ότι ο μισός πληθυσμός δεν εμ-
βολιάζεται για τη γρίπη. Αν όμως κοιτάξουμε από κάτω, η εικόνα 
αλλάζει δραματικά. Και η γρίπη και ο κορονοϊός μεταδίδονται 
μέσω των κοινωνικών επαφών.
Ο κορονοϊός σε ελάχιστες ημέρες προκάλεσε περισσότερα κρού-
σματα και θανάτους απ’ ό,τι η γρίπη ολόκληρο τον χειμώνα. Ας 
μην ξεχνάμε ότι ο ιός κυκλοφόρησε ανεμπόδιστος μόλις λίγες 
ημέρες την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου, οπότε ξεκίνησε η 
σταδιακή επιβολή καραντίνας, ο πρακτικός μηδενισμός των κοι-
νωνικών επαφών και η λήψη αυξημένων κανόνων υγιεινής και 
απολύμανσης.
Η εικόνα ξεκαθαρίζει λίγο περισσότερο από τα δημοσιευμένα 
στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εκτιμώμενοι θάνατοι από 
γρίπη τον φετινό χειμώνα ανέρχονται σε 24.000 έως 62.000. Το 
εύρος προκύπτει από το γεγονός ότι η εκτίμηση δεν γίνεται α-
ποκλειστικά με εργαστηριακά κριτήρια αλλά μελετώνται και τα 
στατιστικά των θανάτων απ’ όλες τις αιτίες. Οι ΗΠΑ δεν επέβα-
λαν άμεση και οργανωμένη καραντίνα με την εμφάνιση της παν-
δημίας και ήδη τα θύματα από τον κορονοϊό ανέρχονται σε σχε-
δόν 100.000. Απλώς δεν υπάρχει σύγκριση.
Όλα τα παραπάνω είναι δημοσιευμένα, γραμμένα με απλά λόγια, 

Η 
ετήσια έκθεση του ΕΟΔΥ για τη 
γρίπη περιόδου 2018-2019 αναφέ-
ρει: Τη συγκεκριμένη χρονιά τα σο-
βαρά επιβεβαιωμένα κρούσματα 
γρίπης ήταν 388, από τα οποία 374 
νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής 
θεραπείας (ΜΕΘ). Από τους 374 αν-

θρώπους, μόνο 56 ήταν εμβολιασμένοι, ενώ 287 ανήκαν στις λε-
γόμενες ευπαθείς ομάδες. Ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων νο-
σηλειών σε ΜΕΘ ανήλθε σε 122 και οι θάνατοι ήταν 154. Μόνο 
26 από τους θανόντες ήταν εμβολιασμένοι. Οι αριθμοί αυτοί προ-
κύπτουν από εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα.
Αξιοσημείωτος ένας ακόμη αριθμός: Από τη σύγκριση του δια-
χρονικού μέσου όρου θανάτων με τους σημειωθέντες ανά πε-
ρίοδο, και ορισμένες ακόμη παραμέτρους, οι συντάκτες κατα-
λήγουν στο συμπέρασμα ότι συνολικά περίπου 1.071 θάνατοι 
τη συγκεκριμένη χρονιά αποδίδονται στη γρίπη (0,0098% ή 
9,8 θάνατοι ανά 100.000 πληθυσμού), ενώ έχουν καταγραφεί, 
χωρίς εργαστηριακή εξέταση, ως θάνατοι από άλλη αιτία (π.χ. έμ-
φραγμα, πνευμονία). Με άλλη διατύπωση, δεν θα είχαν σημειω-
θεί αν η δραστηριότητα της γρίπης ήταν μηδενική.
Οι αποδιδόμενοι στη γρίπη θάνατοι ανέρχονται σε 308 την πε-
ρίοδο 2013-2014, 4.161 την περίοδο 2014-2015, 974 την περίοδο 
2015-2016, 3.544 την περίοδο 2016-2017, 518 την περίοδο 2017-
2018 και, όπως ήδη αναφέραμε, 1.071 την περίοδο 2018-2019.
Η αποτελεσματικότητα (μείωση του κινδύνου νοσηλείας) του εμ-
βολίου (για όσους το έκαναν) εκτιμήθηκε στο 42% κατά μέσο όρο, 
υψηλότερη στους κάτω των 65 ετών, χαμηλότερη στους άνω της η-
λικίας αυτής. Τούτο διότι, λόγω των συνεχών μεταλλάξεων του ιού 
της γρίπης, το εμβόλιο δεν καταφέρνει να καλύψει όλες τις περι-
πτώσεις. Το εμβόλιο παραμένει η καλύτερη μέθοδος προφύλαξης, 
ειδικά για τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες.
Τα προσωρινά στοιχεία για τον απερχόμενο χειμώνα δείχνουν 
253 σοβαρά κρούσματα γρίπης, εργαστηριακά επιβεβαιωμένα, εκ 
των οποίων 232 απαίτησαν νοσηλεία σε ΜΕΘ. Εκατόν ενενήντα 
οκτώ από αυτά ανήκαν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Ως τις αρχές 

ελεύθερα προσβάσιμα και (κανονικά) εύκολα κατανοητά σε 
όλους. Συνιστούν το απτό συμπέρασμα της δουλειάς των ειδικών 
επιστημόνων, που αφιέρωσαν χρόνια από τη ζωή τους στην επι-
στήμη και στους σκοπούς της. Είναι επιλογή του καθενός να τα 
διαβάσει και να κατανοήσει… ό,τι μπορεί ή ό,τι… επιθυμεί!
Από τα παραπάνω μπορεί κανείς ελεύθερα να υποθέσει ότι ζούμε 
μια παγκόσμια συνωμοσία για να αναγκαστούμε να εμβολια-
στούμε, να μας βάλουν το «τσιπάκι», να καταρρεύσει η παγκόσμια 
οικονομία και να επέλθει η νέα τάξη πραγμάτων. Επίσης, ότι δι-
ώκεται η θρησκεία, ο ελληνικός τρόπος ζωής, ή ακόμη και ότι η 
κυβέρνηση θέλει να επιβάλει την κακή της πολιτική. Γι’ αυτό το 
τελευταίο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα ακουγόταν ακόμη κι αν 
ήταν άλλη η κυβέρνηση. Όλα τα υπόλοιπα θα λέγονταν ούτως ή 
άλλως.
Σε ατομικό επίπεδο, γνωρίζουμε όλοι πια, και δεν μπορούμε να 
το αγνοήσουμε, ότι η προφύλαξη από τον κορονοϊό ή οποιαδή-
ποτε επιδημική νόσο απαιτεί συγκεκριμένους κανόνες συμπερι-
φοράς, τήρησης αποστάσεων και εκλογίκευσης των επαφών. Υπό 
αυτή την έννοια, γνωρίζουμε ότι, ακόμη κι αν η ηλικία μας δεν μας 
επιτρέψει να κινδυνεύσουμε αν μολυνθούμε, θα μολύνουμε και 
πιθανώς θα εξοντώσουμε κάποιον μεγαλύτερο ή ευπαθή από το 
στενό περιβάλλον μας.
Το 20% του ελληνικού πληθυσμού πάσχει από αρτηριακή πίεση, 
το 11% από σακχαρώδη διαβήτη, το 1/3 είναι άνω των 65 ετών και 
σχεδόν 2 στους 3 είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Από κοντά, καρ-
διοπαθείς, μεταμοσχευμένοι, καρκινοπαθείς. Αναμειγνύοντας 
όλα αυτά, πάνω από ένας στους δύο από εμάς κινδυνεύει από τον 
κορονοϊό.
Χθες μας έλεγαν «όχι μάσκες» και σήμερα μας λένε «μάσκες». Κά-
ποιοι παραβίασαν τις αποστάσεις και το επικαλούμαστε ως άλλοθι 
για να τις παραβιάσουμε κι εμείς. Χειρότερα, για να αμφισβητή-
σουμε, αφελώς, τη νόσο. Η διαχείριση σύνθετων καταστάσεων 
δεν είναι ποτέ ευθύγραμμη, των πρωτόγνωρων, δε, είναι (πάντα 
και) ατελής, ιδίως ιδωμένη εκ των υστέρων. Αναμειγνύουμε εκ του 
πονηρού ή αφελώς δευτερεύοντα σφάλματα ηγεσίας με τις υγει-
ονομικές αναγκαιότητες. Μένει σ’ εμάς να αποφασίσουμε αν το 
στοίβαγμα σε οποιονδήποτε χώρο για οποιονδήποτε λόγο συνι-
στά ποιότητα ζωής, χωρίς την οποία χάνουμε το νόημα, ή αν ένας 
θάνατος μέσα στο σπίτι μας συνιστά τίμιο αντάλλαγμα για την «ε-
λευθερία» ή απλώς εκδήλωση ασυδοσίας, την οποία αργά ή γρή-
γορα θα πληρώσουμε και οι ίδιοι.
Από τη στιγμή που θα ανοίξουν τα σύνορα («είναι η οικονομία, η-
λίθιε»), το ασφαλές πεδίο που διαμορφώσαμε μέχρι σήμερα θα 
σχετικοποιηθεί αναπόφευκτα. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από 
το τι έμαθε ο καθένας μας ως τώρα.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Μένει σ’ εμάς να αποφασίσουμε αν το 
στοίβαγμα σε οποιονδήποτε χώρο για 
οποιονδήποτε λόγο συνιστά ποιότητα 
ζωής, χωρίς την οποία χάνουμε το 
νόημα, ή αν ένας θάνατος μέσα στο 
σπίτι μας συνιστά τίμιο αντάλλαγμα για 
την «ελευθερία» ή απλώς εκδήλωση 
ασυδοσίας, την οποία αργά ή γρήγορα θα 
πληρώσουμε και οι ίδιοι.

Ατομική ευθύνη
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Φ
ωτιά έχει πάρει η συζήτηση για το 
µέλλον των συντάξεων. Εν µέσω της 
κρίσης του κορονοϊού έχουν φουντώ-
σει τα σενάρια περί µείωσής τους και 
όσο κι αν η κυβέρνηση απορρίπτει 
αυτό το ενδεχόµενο, η ανησυχία πα-
ραµένει. Τα οικονοµικά των ασφαλι-

στικών ταµείων αναµένεται να επιδεινωθούν λόγω του κορονο-
ϊού, καθώς τόσο η αύξηση της ανεργίας όσο και η εκ περιτροπής 
απασχόληση θα συµβάλουν στη µείωση των εισφορών που θα 
καταβάλλονται.
Άλλωστε, οι µνήµες των µνηµονιακών ετών παραµένουν ζωντα-
νές. Κανείς δεν ξεχνά ότι οι συνταξιούχοι έχασαν από το 2010 
και µετά περί τα 63 δισ. ευρώ, ενώ το Ενιαίο ∆ίκτυο Συνταξιού-
χων µετρά περισσότερες από 20 µνηµονιακές περικοπές.
Από τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής 
προκύπτει ότι ο κορονοϊός έχει αρχίσει να αφήνει το αποτύ-
πωµά του. Ειδικότερα, η εκτέλεση του προϋπολογισµού των α-
σφαλιστικών ταµείων για το πρώτο τρίµηνο του 2020 εµφανίζει 
µειωµένο πλεόνασµα κατά 74 εκατ. ευρώ σε σχέση µε την αντί-
στοιχη περίοδο του 2019, καθώς τα έσοδα είναι µειωµένα κατά 
46 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες αυξηµένες κατά 28 εκατ. ευρώ. Πα-
ράλληλα, οι δαπάνες για την καταβολή συντάξεων (κύριων και ε-
πικουρικών) είναι αυξηµένες κατά 68 εκατ. ευρώ, οι άλλες πα-
ροχές και εφάπαξ µειωµένες κατά 42 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις 
προς τρίτους είναι αυξηµένες κατά 24 εκατ. ευρώ και οι άλλες δα-
πάνες µειωµένες κατά 24 εκατ. ευρώ.

Σε αναµονή 160.959 συντάξεις
Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, στο τέλος Μαρτίου 2020 ο ΕΦΚΑ 
κατέβαλε 2.720.453 συντάξεις (που αντιστοιχούν σε 2.467.247 
συνταξιούχους), αριθµός µειωµένος σε σχέση µε τον ∆εκέµ-
βριο του 2019, που καταβλήθηκαν 2.722.617 συντάξεις, αλλά και 
σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2019 (2.743.781 συντάξεις). 
Ο συνολικός αριθµός των εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότη-
σης του ΕΦΚΑ (στις οποίες συµπεριλαµβάνονται από τον Ιού-
νιο του 2019 και οι εκκρεµείς συντάξεις του πρώην ∆ηµοσίου για 
τις οποίες δεν υπήρχε σαφής πληροφόρηση πριν από τον Ιούνιο 

του 2019) αυξήθηκε στο τέλος Μαρτίου 2020 σε 160.959 από 
151.496 στο τέλος ∆εκεµβρίου 2019, µε εκτιµώµενη δαπάνη πε-
ρίπου 360 εκατ. ευρώ, από 383 εκατ. ευρώ στο τέλος ∆εκεµ-
βρίου 2019.
Παράλληλα, οι ληξιπρόθεσµες αιτήσεις κύριας σύνταξης στον 
ΕΦΚΑ αυξήθηκαν από 93.785 στο τέλος ∆εκεµβρίου 2019 (ε-
κτιµώµενη δαπάνη 389 εκατ. ευρώ) σε 105.850 στο τέλος Μαρ-
τίου 2020 (εκτιµώµενη δαπάνη περίπου 416 εκατ. ευρώ). Στο 
ΕΤΕΑΕΠ ο αριθµός των ληξιπρόθεσµων αιτήσεων επικου-
ρικής σύνταξης αυξήθηκε από 44.293 στο τέλος ∆εκεµβρίου 
2019 σε 47.363 (εκτιµώµενη δαπάνη περίπου 63 εκατ. ευρώ) 
στο τέλος Μαρτίου 2020. Ως ληξιπρόθεσµες χαρακτηρίζονται 
οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που εκκρεµούν για τουλάχιστον 
90 ηµέρες. Στις ληξιπρόθεσµες αυτές αιτήσεις δεν περιλαµβά-
νονται εκείνες που αφορούν και συνταξιοδότηση µε διεθνείς 
κανόνες.

«Όχι» της κυβέρνησης σε µειώσεις
Πάντως, η κυβέρνηση ξορκίζει το ενδεχόµενο µείωσης των συ-
ντάξεων. ∆εν υπάρχει καµία σκέψη, ούτε σχέδιο, για µείωση 
µισθών και συντάξεων στο ∆ηµόσιο, επισήµαναν µε δηλώσεις 
τους οι υπουργοί Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, και Εσω-
τερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος. «Κατηγορηµατικά, δεν υπάρ-
χει κανένας σχεδιασµός για µειώσεις στους µισθούς των ερ-
γαζοµένων του δηµοσίου τοµέα» ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος τόνισε ότι 
«δεν υπάρχει καµία σκέψη, ούτε σχέδιο, για µείωση µισθών και 
συντάξεων».
Μάλιστα, ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, ανακοίνωσε 
την αύξηση των επικουρικών συντάξεων από τον επόµενο µήνα. 
«Στις 2 Ιουνίου 250.000 συνταξιούχοι θα πάρουν αυξηµένες τις 
επικουρικές συντάξεις τους» είπε και συµπλήρωσε ότι η αύξηση 
θα κυµαίνεται από 5 έως 200 ευρώ.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι αυξήσεις αυτές αφορούν όσους συ-
νταξιούχους είχαν άθροισµα κύριας και επικουρικής σύνταξης 
πάνω από 1.300 ευρώ και είχαν υποστεί µειώσεις τον Ιούνιο του 
2016, οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγµατικές από το Συµβούλιο 
της Επικρατείας. Βέβαια, ο νόµος Βρούτση προβλέπει ότι οι αυ-
ξήσεις θα πρέπει να δοθούν αναδροµικά, από την 1η Οκτωβρίου 
2019, όταν αποφασίστηκε από το ΣτΕ η αντισυνταγµατικότητα 
του νόµου Κατρούγκαλου.
Σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας, τα αναδροµικά θα κατα-
βληθούν µε εφάπαξ πληρωµή το συντοµότερο δυνατό και σί-
γουρα µέχρι τον Οκτώβριο του 2020. Σύµφωνα µάλιστα µε τον 
αρµόδιο υπουργό, το εγχείρηµα της πληρωµής των αυξηµένων 
συντάξεων εν µέσω πανδηµίας ήταν πραγµατικά πολύ δύσκολο.

Το… τρικ
Από την πλευρά του, πάντως, ο οµότιµος καθηγητής στο Πάντειο 
Πανεπιστήµιο Σάββας Ροµπόλης αναφέρεται στον κίνδυνο η 
πανδηµία να χρησιµοποιηθεί ως τρικ για τη µείωση των συντά-
ξεων και επισηµαίνει ότι στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει κά-
ποια απειλή. Ο ίδιος εστιάζει σε δύο σενάρια. Το πρώτο αφορά 
ύφεση 6,5% έως 8,8% και ανεργία 19,3%-19,8% το 2020, ενώ το 
δεύτερο αφορά ύφεση 12% και ανεργία 22,1%.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, το επίπεδο των καταβαλλόµενων συ-
ντάξεων δεν απειλείται λόγω του κορονοϊού. Κι αυτό γιατί είναι 
δυνατό να χρηµατοδοτηθούν από τους διαθέσιµους πόρους (εγ-
χώριους και ευρωπαϊκούς) της ελληνικής οικονοµίας και του συ-
στήµατος κοινωνικής ασφάλισης. ∆εν απειλείται ούτε η δηµο-
σιονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, 
δεδοµένης της διατήρησης (µέχρι το 2070) της συνταξιοδοτικής 
δαπάνης (κύριας και επικουρικής σύνταξης) σε χαµηλά επίπεδα.

Ο συνολικός αριθµός των εκκρεµών 
αιτήσεων συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ 
αυξήθηκε στο τέλος Μαρτίου 2020 σε 
160.959.

www.freesunday.gr10 24.05.2020

οικονοµία

ΑΛΑΛΟΥΜ 
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



OIKONOMIA

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΜΕΡΑ



12
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: 
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ www.freesunday.gr

24.05.2020

«Το “ανοίξαµε 
και σας 

περιµένουµε” 
από µόνο του 

δεν λέει πολλά»
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

«Κ
λειδί» για να περιορίσουµε τις 
µεγάλες απώλειες που αναµφί-
βολα θα έχει φέτος ο ελληνικός 
τουρισµός θεωρεί ο πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσσιος, 
τη διθυραµβική παγκόσµια ανα-

γνώριση της Ελλάδας για την αποτελεσµατική διαχείριση του υγειο-
νοµικού σκέλους της πανδηµίας.

Ακούµε επανειληµµένα ότι φέτος θα είναι µια δύσκολη χρονιά για 
τον τουρισµό. Τι ακριβώς κάνει τη χρονιά δύσκολη;
Τουρισµός σηµαίνει ταξίδι. Με τους ανθρώπους να µην µπορούν 
να ταξιδέψουν και να εφαρµόζονται µέτρα lockdown για την αντι-
µετώπιση της πανδηµίας του κορονοϊού, ο τουρισµός βρέθηκε στο 
µηδέν. ∆εν υπάρχει ιστορικό προηγούµενο και πραγµατικά κυρι-
ολεκτούµε και δεν είναι σχήµα λόγου όταν λέµε πως µπήκαµε σε 
αχαρτογράφητα νερά. Αυτή τη στιγµή που µιλάµε, όλες οι δυτικές 
κοινωνίες δειλά δειλά ξανανοίγουν, τα ταξίδια σταδιακά ξαναρχίζουν 
και µένει να δούµε τι µπορεί να σωθεί από τη φετινή σεζόν. Είναι 
προφανές πως σε τίποτα δεν µπορεί να µοιάζει µε τις προηγούµενες 
χρονιές, καθώς οι υγειονοµικοί περιορισµοί, η ψυχολογία του φό-
βου που καλλιεργήθηκε σε όλο τον πλανήτη, αλλά και η οικονοµική 
ανασφάλεια, που εντείνεται, θα επηρεάσουν καταλυτικά τη ζήτηση 
του τουρισµού. Έχουµε όµως και ένα µεγάλο όπλο. Τη διθυραµβική 
παγκόσµια αναγνώριση της Ελλάδας για την αποτελεσµατική διαχεί-
ριση του υγειονοµικού σκέλους της πανδηµίας και το γεγονός αυτό 
µπορεί πραγµατικά να αποδειχθεί «κλειδί» για να περιορίσουµε τις 
µεγάλες απώλειες που αναµφίβολα θα έχει φέτος ο ελληνικός του-
ρισµός.

Μπορεί να υπολογιστεί το επιπλέον κόστος της αυξηµένης υγειο-
νοµικής προστασίας; Αυτό αποτιµάται µόνο σε χρήµα; Υπάρχουν 
συνάδελφοί σας που σκέφτονται να µην ανοίξουν;

Για να βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους, πρώτα και πάνω απ’ όλα 
είναι η υγεία όλων. Των εργαζοµένων, των κατοίκων, των επισκε-
πτών και εµάς των ίδιων. Ο ξενοδόχος δεν ζει σε κανέναν γυάλινο 
κόσµο, είναι όλη µέρα µέσα στην επιχείρησή του. Άρα τα πρωτόκολ-
λα λειτουργίας, όπως θα διαµορφωθούν οριστικά, θα τηρηθούν µε 
σχολαστική ευλάβεια, γιατί µε την υγεία δεν παίζει κανένας. Από κει 
και πέρα, καταλαβαίνετε πως µε µισές πληρότητες σχεδόν, η επι-
χειρηµατική εξίσωση βγαίνει πολύ δύσκολα. Συνεκτιµώντας όλα τα 
δεδοµένα κάθε συνάδελφος θα πάρει τις αποφάσεις του.

Τι µέρος αυτού του κόστους θα καλύψει µια µείωση στον ΦΠΑ;
Η µείωση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο είναι πρωτίστως ένα 
µέτρο για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος µας. Σε 
αυτή τη φάση δεν περιλαµβάνεται στα µέτρα που ανακοίνωσε η κυ-
βέρνηση. Προβλέπεται µόνο η µείωση του ΦΠΑ στις µετακινήσεις, 
που κι αυτό είναι ωφέλιµο. Ωστόσο, η µείωση του ΦΠΑ στο τουρι-
στικό πακέτο πρέπει οπωσδήποτε να επανεξεταστεί για τη σεζόν του 
2021, που θα έχει ακόµη κρισιµότερη σηµασία να είµαστε ανταγω-
νιστικοί, καθώς θα ανακάµπτει δυναµικά ο παγκόσµιος τουρισµός 
στον βαθµό που έχουν υπάρξει απαντήσεις στο θέµα της θεραπείας 
ή και του εµβολίου για τον κορονοϊό.

Τι βοήθεια θα προσφέρει στις επιχειρήσεις του τουρισµού η έντα-
ξη των εργαζοµένων τους στο πρόγραµµα SURE;
Οι εργαζόµενοι είναι το πολυτιµότερο κεφάλαιο των επιχειρήσε-
ών µας. Για τη µεγάλη πλειοψηφία των ξενοδοχείων είναι οι άν-
θρωποι που ξέρουµε µε τα µικρά ονόµατά τους. Εξαρχής, λοιπόν, 
όλοι οι φορείς του τουρισµού αναδείξαµε σε ύψιστη προτεραιό-
τητα την αποτελεσµατική προστασία του ανθρώπινου δυναµικού 
µας. Το καταφέραµε στην πρώτη φάση της υγειονοµικής αντιµε-
τώπισης, είναι σηµαντικό να το πετύχουµε και κατά τη φάση της 
επανεκκίνησης αυτό το δύσκολο καλοκαίρι. Η εργασία πρέπει να 
είναι όσο ευέλικτη χρειάζεται για την τήρηση των υγειονοµικών 
πρωτοκόλλων και ανάλογα µε την τουριστική κίνηση, όπως αυτή 

θα διαµορφώνεται και χωρίς να µπορούµε να αποκλείσουµε πι-
σωγυρίσµατα. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, να επιδοτηθεί η εργασία, 
να µην υπάρξουν απώλειες για τους εργαζόµενους, να βγούµε 
από αυτή τη δύσκολη συγκυρία µε συνεργασία και να διατηρή-
σουµε όσο πιο ακέραιο γίνεται το υπερπολύτιµο, για τον τουρισµό, 
κεφάλαιο του ανθρώπινου δυναµικού µας.

Αν ανοίξουν τα σύνορα την 1η Ιουλίου, τι ποσοστό της κίνησης θα 
έχει χαθεί; Έχετε ήδη προτάσεις για την υπόλοιπη περίοδο; Πώς 
αντιµετωπίστηκε από τους πελάτες σας η ελληνική επιτυχία στη 
διαχείριση της πανδηµίας;
Χάθηκε σίγουρα ένα κρίσιµο τετράµηνο και µένει να δούµε αν 
µέχρι την 1η Ιουλίου θα έχει ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο της του-
ριστικής ζήτησης από το εξωτερικό. Χωρίς κοινό πλαίσιο για όλη 
την Ε.Ε. και µε διακρατικές συµφωνίες που δεν έχουν ακόµη ορι-
στικοποιηθεί, ειδικά µε τις χώρες που είναι οι µεγάλες αγορές για 
τον ελληνικό τουρισµό, είναι παρακινδυνευµένη κάθε πρόβλεψη 
για την εξέλιξη. Η Ελλάδα πράγµατι έχει κερδίσει τη διεθνή ανα-
γνώριση στην αντιµετώπιση της πανδηµίας και εµπνέει αίσθηµα 
ασφάλειας, ωστόσο το «ανοίξαµε και σας περιµένουµε» από µόνο 
του δεν λέει πολλά, όταν είναι στον αέρα το καθεστώς των µετα-
κινήσεων. Σηµειώνω εδώ πως είναι θετική η δράση για την ενί-
σχυση του εσωτερικού τουρισµού µέσα από σχετικά κοινωνικά 
προγράµµατα, αν και σε καµία περίπτωση δεν αναπληρώνονται οι 
απώλειες από το εξωτερικό.

Πώς διαµορφώνονται οι σχέσεις σας µε τους µεγάλους tour 
operators;
Είναι έτσι κι αλλιώς µια δύσκολη σχέση. Η µονοπώληση µεγάλων 
αγορών, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη εξάρτηση του ελληνικού του-
ρισµού από τους tour operators, µας φέρνει µπροστά ακόµη και σε 
ωµούς εκβιασµούς. Κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούµε σοβα-
ρά σχεδιάζοντας µεσοµακροπρόθεσµα τον τουρισµό των επόµενων 
δεκαετιών. Για το σήµερα, ευελπιστώ πως ξεπερνώντας τις πρώτες 
σπασµωδικές αντιδράσεις που έφερε η κρίση του κορονοϊού θα γίνει 
κατανοητό πως, ειδικά στις δύσκολες στιγµές, οι πραγµατικές λύσεις 
δεν βασίζονται στο «ο σώζων εαυτόν σωθήτω» αλλά στη win-win 
συνεργασία.

Η κυβέρνηση συζητά µε τη Βουλγαρία το άνοιγµα των συνόρων 
από την 1η Ιουνίου. Τι σηµασία θα έχει αυτό για τη Βόρεια Ελλάδα;
Έχει σηµασία συνολικά για τον οδικό τουρισµό, άρα για ολόκληρη 
σχεδόν την ηπειρωτική χώρα. Με τις αβεβαιότητες των αεροπορικών 
µετακινήσεων, ο οδικός τουρισµός προσλαµβάνει κυρίαρχη σηµασία 
για το φετινό καλοκαίρι και πρέπει να επενδύσουµε στην ασφάλειά 
του και ως προς τις οδικές υποδοµές και ως προς την τήρηση των 
υγειονοµικών µέτρων. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο διαβαλκανικός 
συντονισµός είναι θετικός και µπορεί να βοηθήσει στην τουριστική 
επανεκκίνηση, καθώς µάλιστα σχεδόν όλες οι βαλκανικές χώρες 
βρίσκονται σε συγκρίσιµα επιδηµιολογικά επίπεδα.

Το κλίµα που έχει διαµορφωθεί ενισχύει τις εναλλακτικές µορφές 
διαµονής (airbnb, και ενοικιαζόµενα δωµάτια) ή τις καθιστά πιο 
δύσκολες;
Το ζήτηµα της δηµόσιας υγείας είχε τεθεί για τις βραχυχρόνιες µι-
σθώσεις πολύ πριν από την εµφάνιση του κορονοϊού. Τώρα υπάρ-
χουν σαφώς πολύ σοβαρότεροι λόγοι για να υπάρχει ένα εφαρµόσι-
µο πλαίσιο εποπτείας. Μέσα σε πολυκατοικίες οικογενειών δεν µπο-
ρεί να κινείται ανεξέλεγκτα ο καθένας. Περάσαµε δύσκολα, βγήκαµε 
νικητές και πρέπει να προστατέψουµε ό,τι κερδίσαµε.

Ακούγονται προσδοκίες για το 2021. ∆εν είναι νωρίς;
Το µέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιµάζουν µε σχέδιο. Το 2021 
είναι µια εµβληµατική χρονιά για την πατρίδα µας και είναι µια ευκαι-
ρία η ηγετική εικόνα της Ελλάδας που κερδήθηκε στην υγειονοµική 
διαχείριση της πανδηµίας να έχει συνέχεια και στην αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση των οικονοµικών συνεπειών της. Με όλες µας τις δυ-
νάµεις να βγάλουµε την Ελλάδα µπροστά! Σε αυτή τη µεγάλη εθνική 
προσπάθεια ο τουρισµός, όπως κάνει πάντα, θα βάλει πλάτη και θα 
παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαµψη.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΑΣΣΙΟΣ, 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ

ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
πρωτοστατούν 
στη µάχη κατά 
της πανδηµίας 
του Covid-19

Η 
κοινωνική προσφορά 
ήταν ανέκαθεν µία από 
τις βασικές προτεραιό-
τητες του οµίλου ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Είναι 
αυτονόητο, λοιπόν, ότι ο 
όµιλος δεν θα µπορούσε 
να είναι απών από την 

προσπάθεια που καταβάλλεται αυτή την περί-
οδο για την αντιµετώπιση της κρίσης του κορο-
νοϊού και τη θωράκιση του εθνικού συστήµατος 
υγείας (ΕΣΥ).
Από την πρώτη στιγµή της πανδηµίας του νέου 
κορονοϊού ο όµιλος στάθηκε δίπλα στην ελλη-
νική κοινωνία, προχωρώντας σε στοχευµένες 
ενέργειες αναφορικά µε την ενίσχυση τόσο των 
δοµών υγείας όσο και της προσπάθειας των 
αρχών να προστατεύσουν τον ελληνικό πληθυ-
σµό από τις επιπτώσεις της.
Με στόχο την ενδυνάµωση των δυνατοτήτων 
του ιατρικού συστήµατος στους τοµείς της 
πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας, 
αλλά και της µετέπειτα πορείας και διαχείρι-
σης όσων θα νοσήσουν από την ασθένεια, τα 
ΕΛΠΕ προσφέρουν συνολικό καθαρό ποσό 8 
εκατ. ευρώ για την αγορά ιατρικού εξοπλισµού 
και αναλωσίµων και την κάλυψη λοιπών δα-
πανών που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση 
της κρίσης λόγω κορονοϊού. Ταυτόχρονα, η 
εταιρεία προχώρησε στη διάθεση των απαι-
τούµενων ανθρώπινων πόρων για την έγκαι-
ρη και αποτελεσµατική υλοποίηση των εν 
λόγω δράσεων.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πανδη-

µίας είναι ο διεθνής ανταγωνισµός για την προ-
µήθεια ιατροφαρµακευτικού εξοπλισµού. Σε 
αυτό το πλαίσιο, ο όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΑ κινήθηκε άµεσα και αποτελεσµατικά και 
σε συνεργασία µε τους αρµόδιους κρατικούς 
φορείς επικεντρώθηκε σε εύστοχες και απολύ-
τως αναγκαίες δράσεις.

Υπερσύγχρονος εξοπλισµός 
σε ΑΤΤΙΚΟΝ και ΑΧΕΠΑ
Ο όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εξασφάλισε 
από τις ΗΠΑ ένα σύστηµα προηγµένης τεχνολο-
γίας για τη διενέργεια τεστ µοριακής διάγνωσης 
για τον κορονοϊό, µε το οποίο εξοπλίστηκαν το 

ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ καθώς και το ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ.
Ταυτόχρονα, προσφέρθηκαν χιλιάδες ειδικά 
αντιδραστήρια για την υποστήριξη των συστη-
µάτων, από την πρώτη κιόλας ηµέρα λειτουρ-
γίας τους.
Πρόκειται για πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύ-
στηµα µοριακής διάγνωσης, ανίχνευσης του 
ιού SARS-CoV-2 σε κλινικά δείγµατα, µε την 
πλέον σύγχρονη τεχνολογία, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες που έχει θεσπίσει ο ΠΟΥ. Ολοκληρώνει 
όλα τα στάδια της µοριακής διάγνωσης, από το 
αρχικό δείγµα έως το τελικό αποτέλεσµα, δί-
χως να απαιτείται ανθρώπινη παρέµβαση. Έχει 
τη δυνατότητα να εκτελεί εκατοντάδες διαγνω-

στικούς ελέγχους (τεστ κορονοϊού) ηµερησίως, 
διπλασιάζοντας έτσι τις προηγούµενες δυνατό-
τητες των νοσοκοµείων και µάλιστα σε χρόνο 
ρεκόρ.
Το συγκεκριµένο σύστηµα µπορεί να αξιοποιη-
θεί και για διαφορετικού είδους αναγκαίους ερ-
γαστηριακούς ελέγχους, όπως για HIV, ιογενείς 
ηπατίτιδες, ερπητοϊούς, στρεπτόκοκκους, άλλα 
και για πολλές ακόµη περιπτώσεις.
Τα συστήµατα παραδόθηκαν στις 30 Απριλίου 
στο ΑΤΤΙΚΟΝ και στις 8 Μαΐου στο ΑΧΕΠΑ.
Επιπλέον, στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ θα προσφερθεί 
ένα ολοκληρωµένο εργαστήριο παρακολού-
θησης και διαχείρισης συµπτωµάτων του ανα-
πνευστικού συστήµατος (εργοσπιροµετρίας/
πληθυσµογραφίας, διάχυσης, σπιροµετρίας), 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν πνευµο-
νολογικές παθήσεις ως απόρροια της νόσου 
Covid-19, καθώς και ένας θάλαµος βιολογικής 
ασφάλειας, για τη διασφάλιση των διαγνωστι-
κών αποτελεσµάτων.
Ακόµη, σε συνεργασία µε το υπουργείο Υγεί-
ας –και µε απευθείας αγορά από την Κίνα– ο 
όµιλος εισάγει 50 αναπνευστήρες µε µόνιτορ 
ζωτικών παραµέτρων για ΜΕΘ. Η διάθεση των 
µηχανηµάτων στα νοσοκοµεία αναφοράς θα 
υλοποιηθεί από το αρµόδιο υπουργείο.

Προσφορές σε νοσοκοµεία 
πρώτης γραµµής
Ωστόσο, ο όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δεν 
σταµάτησε εκεί. Στοχεύοντας στη στήριξη του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την 
αντιµετώπιση της πανδηµίας Covid-19, τα ΕΛΠΕ 

ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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προχωρούν σε περαιτέρω ενέργειες που βρί-
σκονται σε εξέλιξη:
• Ένα εργαστηριακό σύστηµα συνδροµικής 
διάγνωσης, 3.000 συµβατά αντιδραστήρια και 
2 αναπνευστήρες ΜΕΘ, για το Γενικό Νοσοκο-
µείο Ελευσίνας Θριάσιο.
• Ένας σύγχρονος έγχρωµος υπερηχοτοµο-
γράφος αποκλειστικά για τη νοσηλεία ασθε-
νών µε Covid-19, για το Γενικό Νοσοκοµείο 
∆υτικής Αθήνας Αγία Βαρβάρα.
• 3.000 µάσκες ασφαλείας FFP3, 3.000 µάσκες 
ασφαλείας FFP2 και 2.000 ολόσωµες φόρµες 
µιας χρήσης τύπου TYVEC, για το Γενικό Νο-
σοκοµείο Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου.

Πτήσεις ιατροφαρµακευτικού υλικού
Παράλληλα, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ένω-
σαν τη δύναµή τους µε την Aegean προσφέ-
ροντας άµεσα πτήσεις για τη µεταφορά ιατρο-
φαρµακευτικού υλικού από τις χώρες παρα-
γωγής για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ειδικό-
τερα, η Aegean θα προσφέρει τα αεροπλάνα, 
πληρώµατα και τα υπόλοιπα µεταβλητά έξοδα 
των πτήσεων, ενώ ο όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ-
ΤΡΕΛΑΙΑ µέσω της ΕΚΟ θα καλύψει όλο το 
κόστος των καυσίµων για τις πτήσεις αυτές.
Οι πτήσεις µεταφοράς ιατροφαρµακευτικού εξο-
πλισµού (Cargo) πραγµατοποιούνται προς χώρες 
όπως Κίνα, Καζακστάν, Χονγκ Κονγκ, σε ιδιαίτερα 
δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της πολύ περιορι-

σµένης διαθεσιµότητας, λόγω της συγκυρίας.

∆ωρεάν καύσιµα για απολυµάνσεις 
σε δήµους
Την ίδια στιγµή ο όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΑ προσφέρει καύσιµα ΕΚΟ για τα προ-
γράµµατα απολύµανσης των δήµων Αθηναί-
ων, Θεσσαλονίκης, Ασπροπύργου, Ελευσίνας 
και ∆έλτα. Πρόθεση είναι να καλυφθούν οι 
αυξηµένες ανάγκες που έχουν προκύψει, κα-
θώς η ανάγκη για καθηµερινή απολύµανση 
των δηµόσιων χώρων είναι επιτακτική, στην 
προσπάθεια περιορισµού της εξάπλωσης της 
νόσου και προστασίας της δηµόσιας υγείας.

Κάλυψη αναγκών 
σε µέσα ατοµικής προστασίας
Η ζήτηση για µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) 
παρουσιάζει εκθετική αύξηση, µε αποτέλεσµα 
η αλυσίδα εφοδιασµού για ορισµένα είδη να 
δέχεται σοβαρή πίεση. Τα ΜΑΠ, όµως, είναι 
απαραίτητα όχι µόνο για τους εργαζόµενους 
στον τοµέα της υγείας αλλά και για εργαζόµε-
νους διαφόρων άλλων κλάδων και ειδικοτή-
των που συναναστρέφονται µε τους πολίτες. 
Με αυτό το δεδοµένο, τα ΕΛΠΕ θα διαθέσουν 
περίπου 50.000 τεµάχια ΜΑΠ (µάσκες, γάντια, 
φόρµες) στο ΕΚΑΒ, το ∆ήµο Μεγίστης Καστε-
λόριζου και τους όµορους δήµους Ασπροπύρ-
γου, Μεγαρέων και ∆έλτα.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προσφέρουν 
δωρεάν ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό για τη θωράκιση 
του ΕΣΥ και αναλαµβάνουν δράσεις στήριξης για 
την κοινωνία την περίοδο της πανδηµίας Covid-19.

Προσφορά 8 εκατομμυρίων ευρώ για
την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος

Υγείας και της κοινωνίας

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Παροχή μόνιμου Ιατρικού
εξοπλισμού για την πρόληψη και
διάγνωση του ιού καθώς και την
αντιμέτωπισή του

Υπερσύγχρονο Σύστημα Διάγνωσης
για τον Covid-19 στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
Υπερσύγχρονο Σύστημα Διάγνωσης
για τον Covid-19 στο ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ
50 Αναπνευστήρες ΜΕΘ - Διάθεση
από το Υπουργείο Υγείας
Εργαστηριακό Σύστημα Συνδρομικής
Διάγνωσης, 3.000 συμβατά
αντιδραστήρια και 2 αναπνευστήρες
ΜΕΘ για το ΓΝ ΘΡΙΑΣΙΟ
Ολοκληρωμένο Εργαστήριο για την
αντιμετώπιση πνευμονολογικών
παθήσεων, που θα προκληθούν από
τον Covid-19 για το ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
Σύγχρονος έγχρωμος
Υπερηχοτομογράφος αποκλειστικά
για τη νοσηλεία ασθενών με Covid-19
για το ΓΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
Θάλαμος Βιολογικής Ασφάλειας, για
τη διασφάλιση των διαγνωστικών
αποτελεσμάτων στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Προσφορά σε καύσιμα

Συνεργασία με AEGEAN για δωρεάν
πτήσεις μεταφοράς
ιατροφαρμακευτικού υλικού για
Ελλάδα και Κύπρο
Δωρεάν καύσιμα ΕΚΟ στον Δήμο
Αθηναίων για τον στόλο
απολυμάνσεων
Διάθεση καυσίμων κίνησης για τα
οχήματα απολύμανσης των δήμων
Θεσσαλονίκης, Ασπροπύργου,
Ελευσίνας και Δέλτα 

Παροχή σημαντικών
υγειονομικών υλικών

Υγειονομικός εξοπλισμός, Μέσα
Ατομικής Προστασίας και Φάρμακα
σε Νοσοκομεία περίθαλψης Covid-
19, σε Φορείς και ΜΚΟ (Νοσοκομείο
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΚΑΒ, Δήμους
Ασπροπύργου, Μεγαρέων, Δέλτα και
σε GIVMED MAKE και άλλους
φορείς) 
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Ο 
πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και τέσσε-
ρις βασικοί υπουργοί της κυβέρνησης πα-
ρουσίασαν τα νέα µέτρα που αποσκοπούν 
στο σταδιακό άνοιγµα της οικονοµίας και 
στην υποστήριξή της στη διάρκεια των ε-
πόµενων µηνών.

Προτού αφήσουµε πίσω µας την προηγούµενη οικονοµική 
κρίση αντιµετωπίζουµε, λόγω πανδηµίας, νέες οικονοµικές 
και κοινωνικές προκλήσεις. Υπάρχουν µεγάλες διαφορές 
στη σηµερινή διαχείριση της κρίσης απ’ όσα ακολούθησαν τη 
χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008-2009, αλλά και κάποιες ο-
µοιότητες που προβληµατίζουν.

Μεγαλύτερη, µε µικρότερη διάρκεια
Η αντίδραση της κυβέρνησης στην κρίση στηρίζεται στην ε-
κτίµηση ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα µεγαλύτερο σοκ για 
την οικονοµία, το οποίο θα έχει µικρότερη διάρκεια. Ακριβείς 

Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οµοιότητες και διαφορές από το 2010.

Ο Μητσοτάκης πρωταγωνιστεί 
στη διαµόρφωση του ευρωπαϊκού 
πλαισίου.

εκτιµήσεις δεν µπορούν να γίνουν, γιατί υπάρχει µεγάλη α-
βεβαιότητα σε σχέση µε την εξέλιξη της πανδηµίας, τις συνέ-
πειες για το τουριστικό καλοκαίρι, το πότε και πώς θα εκδη-
λωθεί ο δεύτερος γύρος της πανδηµίας κ.λπ. Σε γενικές γραµ-
µές, όµως, περιµένουµε µεγάλη και απότοµη πτώση του ΑΕΠ 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

το 2020, που, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής, θα φτάσει το 9,7%. Στη συνέχεια αναµένεται δυνα-
µική ανάκαµψη το 2021, αλλά στα τέλη του 2021 θα είµαστε 
σε χειρότερη κατάσταση απ’ ό,τι ήµασταν στα τέλη του 2019.
Μια πτώση του ΑΕΠ της τάξης του 10% αποτελεί φοβερό οι-
κονοµικό σοκ, εφόσον την περίοδο 2010-2019 η αθροιστική 
πτώση του ΑΕΠ ήταν της τάξης του 20%.
Η ένταση της κρίσης εξηγεί και τη δυναµική παρέµβαση στον 
οικονοµικό τοµέα από την κυβέρνηση.

∆ιαφορετικό πεδίο µάχης
Αυτή τη φορά το πεδίο στο οποίο θα αναµετρηθούµε µε τα οι-
κονοµικά προβλήµατα είναι διαφορετικό. Μετά το 2010 όλες 
οι παρεµβάσεις είχαν στόχο τη δραστική µείωση των δηµο-
σίων δαπανών και τον περιορισµό του µεγέθους του κράτους, 
το οποίο είχε διογκωθεί υπέρµετρα παρά την είσοδό µας στην 
Ευρωζώνη, που επέβαλλε αποτελεσµατική δηµοσιονοµική 
διαχείριση και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις.
Σε πρώτη φάση η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις α-
πώλειες που θα έχει ο τουρισµός. Επαγγελµατίες του κλάδου 
προβλέπουν πτώση των τουριστικών εσόδων της τάξης του 
75%-80% και η κυβέρνηση θα ήθελε, παρά τις εξαιρετικά δυ-
σµενείς συνθήκες, να την περιορίσει στο 65%-70%.
Η Ελλάδα έχει µεγαλύτερη εξάρτηση από τον τουρισµό, στον 
οποίο αναλογεί περίπου το 20% του ΑΕΠ και άµεσα ή έµ-
µεσα το 25% της απασχόλησης. Το δεύτερο τρίµηνο θα είναι 
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ευρώ από το γερµανικό ∆ηµόσιο και διεκδικεί µερικά ακόµη 
δισ. από το ∆ηµόσιο της Αυστρίας, της Ελβετίας και του Βελ-
γίου για λογαριασµό των θυγατρικών της Austrian, Swiss και 
Brussels– αναδεικνύει τη νόθευση του ανταγωνισµού. Το ελ-
ληνικό ∆ηµόσιο δεν µπορεί να στηρίξει µε ανάλογες παρεµ-
βάσεις την Aegean κι έτσι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να υ-
ποβαθµιστεί η θέση της στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αλλά 
και βαριά επιδοτούµενη, όπως αποδεικνύεται, αγορά των αε-
ροπορικών συγκοινωνιών.

Πρωταγωνιστής ο Μητσοτάκης
Στη σηµερινή κρίση η Ελλάδα όχι µόνο δεν είναι αποµονω-
µένη, όπως το 2010, αλλά πρωταγωνιστεί στη διαµόρφωση 
των εξελίξεων, µε τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και την 
κυβέρνηση να καταγράφουν σηµαντικές επιτυχίες στην οικο-
νοµική διπλωµατία.
Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να 
µας εντάξει στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης –παρά το 
γεγονός ότι τα οµόλογα του ελληνικού ∆ηµοσίου δεν έχουν 
επενδυτική βαθµίδα και να µας απαλλάξει έτσι από τη δικτα-
τορία των διεθνών οίκων αξιολόγησης– έχει τεράστια σηµα-
σία.
Εξίσου σηµαντική είναι η απόφαση Μακρόν-Μέρκελ να υιο-
θετήσουν την πρόταση Μητσοτάκη και Νότου και να προχω-
ρήσουν στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµ-

ψης για τη δωρεάν χρηµατοδότηση προβληµατικών περιφε-
ρειών και κλάδων µέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού.
Πρόκειται για προσωπική δικαίωση του Μητσοτάκη, ο ο-
ποίος τόνιζε σε κάθε ευκαιρία ότι ο δανεισµός, ακόµη και µε 
προνοµιακούς όρους, πρέπει να έχει κάποια όρια και πως η 
Ε.Ε. πρέπει να κάνει βήµατα προς την κατεύθυνση της µερι-
κής και στοχευµένης αµοιβαιοποίησης του χρέους.

Είµαστε στις αγορές
Σε αντίθεση µε όσα συνέβησαν το 2010 και τα χρόνια που α-
κολούθησαν, η Ελλάδα είναι σήµερα στις διεθνείς αγορές, µε 
προοπτική να παραµείνει.
Η κατάσταση της οικονοµίας είναι ισορροπηµένη. Η διεθνής 
αξιοπιστία της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι δεδοµένη και ε-

Η Ελλάδα αυτή τη φορά δεν είναι αποµονωµένη.

Κοινό χαρακτηριστικό η έλλειψη 
ρευστότητας και η επενδυτική άπνοια.

πολύ δύσκολο για την οικονοµία, ενώ το τρίτο τρίµηνο, που 
περιλαµβάνει τους τουριστικούς µήνες Ιούλιο και Αύγουστο, 
η πτώση θα είναι εντυπωσιακή. Άλλες οικονοµίες της Ευρω-
ζώνης, µε µικρότερη εξάρτηση από τον τουρισµό και ισχυρό-
τερη βιοµηχανία, θα έχουν αρχίσει να πηγαίνουν καλύτερα, 
µε εµάς να φτάνουµε στο χειρότερο σηµείο της κρίσης.
Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να συντηρήσει τις παραγωγι-
κές δυνατότητες της εθνικής οικονοµίας και να εξασφαλίσει 
τις προϋποθέσεις µιας δυναµικής ανάκαµψης το 2021.

Εικόνα σταθερότητας
Σε αντίθεση µε το 2010, η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει 
σήµερα µια εικόνα σταθερότητας, σε κατώτερο βέβαια επί-
πεδο.
Τότε είχαµε να αντιµετωπίσουµε το διπλό πρόβληµα του δη-
µοσιονοµικού ελλείµµατος και του ελλείµµατος στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών. Ήµασταν ταυτόχρονα σπάταλοι και 
ελάχιστα ανταγωνιστικοί, µε αποτέλεσµα να µπούµε σε πο-
ρεία υπερχρέωσης και αποµόνωσης από τις διεθνείς αγορές.
Η σηµερινή σταθερότητα δεν αµφισβητείται από τις συνέ-
πειες της κρίσης του κορονοϊού. Όλες οι προγνώσεις των διε-
θνών οργανισµών συγκλίνουν στην εκτίµηση ότι θα διατηρή-
σουµε την ισορροπία σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο των τρεχου-
σών συναλλαγών και πως το δηµοσιονοµικό έλλειµµα που θα 
εµφανιστεί θα είναι διαχειρίσιµο.

∆εν είµαστε µόνοι
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της σηµερινής κρίσης είναι ότι, σε 
αντίθεση µε το 2010, δεν συνδυάζεται µε τη διεθνή οικονο-
µική αποµόνωση της Ελλάδας. Τότε ήµασταν οι πιο προβλη-
µατικοί σε µια οµάδα οικονοµικά προβληµατικών χωρών –της 
Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Κύπρου– 
που χτυπήθηκαν ιδιαίτερα σκληρά από τη χρηµατοπιστωτική 
κρίση του 2008-2009.
Η Ελλάδα εντάχθηκε πρώτη σε πρόγραµµα αναγκαστικής 
προσαρµογής και ακολούθησαν η Ιρλανδία και η Πορτογα-
λία. Η Ισπανία απέφυγε την ένταξη σε επίσηµο πρόγραµµα, 
ενώ η Κύπρος βρέθηκε αντιµέτωπη µε τις συνέπειες της κρί-
σης λίγο αργότερα.
Η κρίση του κορονοϊού είναι συµµετρική, µε την έννοια ότι 
αφορά όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. Υπάρχει 
βέβαια συµµετρία ως προς τις συνέπειες, οι οποίες καταγρά-
φονται στην εαρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε-
πιδίωξη της κυβέρνησης είναι να περιορίσει κάπως τις συ-
νέπειες για την Ελλάδα µε τα µέτρα που εφαρµόζει και τις 
πρωτοβουλίες που αναπτύσσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το γε-
γονός πάντως ότι δεν είµαστε στη γωνία, όπως το 2010, όταν 
ξεκίνησε η περιπέτεια της αναγκαστικής προσαρµογής, έχει 
τεράστια σηµασία.

Αναστολή πειθαρχίας
Το βασικό χαρακτηριστικό στη διαχείριση της προηγούµενης 
κρίσης ήταν η αυστηρή δηµοσιονοµική πειθαρχία, εφόσον έ-
πρεπε να περιοριστούν οι δηµόσιες δαπάνες και οι διαστάσεις 
του κράτους. Σήµερα έχει ανασταλεί, µε κάθε επισηµότητα, η 
δηµοσιονοµική πειθαρχία και το κράτος παρεµβαίνει µε τε-
ράστια ποσά υπέρ του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας µε ή 
χωρίς ανταλλάγµατα.
Η Ελλάδα απαλλάσσεται για το 2020 –πιθανότατα και για το 
2021– από τους µνηµονιακούς περιορισµούς. Οι διευκολύν-
σεις όµως µπορεί να έχουν σηµαντικό κόστος για την ανταγω-
νιστικότητα της οικονοµίας µας. Το πέρασµα σε φάση κρατι-
κών ενισχύσεων χωρίς όρια, κατά παράβαση των κανόνων του 
ανταγωνισµού της Ε.Ε., ενισχύει τη θέση όσων έχουν µεγαλύ-
τερες δηµοσιονοµικές δυνατότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
από κρατικές ενισχύσεις 1,9 τρισ. ευρώ που ενέκρινε η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, το 52% αναλογεί στη Γερµανία και µόλις το 
0,3% στην Ελλάδα.
Το παράδειγµα της Lufthansa –η οποία θα ενισχυθεί µε 9 δισ. 
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κόµµατος Καµµένου.
Η διπλή ήττα του λαϊκισµού είναι βασικό πλεονέκτηµα στη 
διαχείριση της σηµερινής κρίσης. Απ’ ό,τι φαίνεται, όµως, ο 
ΣΥΡΙΖΑ επιµένει να επενδύει στον επιθετικό λαϊκισµό και 
επιδιώκει να µετατρέψει τη νέα κρίση σε πολιτική ευκαιρία.
Μετά τις αλλεπάλληλες εκλογικές ήττες ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε σε 
φάση δηµοσκοπικής αποδυνάµωσης και εσωστρέφειας. Έχει 
ξεσπάσει πόλεµος φατριών σε επίπεδο ηγετικών στελεχών, 
ενώ ενισχύεται συνεχώς η υπεροχή Μητσοτάκη –σε προσω-
πικό επίπεδο– έναντι Τσίπρα, µε τα δηµοσκοπικά ποσοστά 
της Ν∆ να είναι τους τελευταίους µήνες περίπου διπλάσια των 
ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπόρεσε να ελέγξει τους «συντρόφους», οι ο-
ποίοι στην κρίση του Έβρου διευκόλυναν άθελά τους µε τις 
θέσεις τους τη στρατηγική του Ερντογάν. ∆εν µπόρεσε επί-
σης να ελέγξει πολλά στελέχη που ήθελαν λιγότερα µέτρα, 
αργότερα και πιο χαλαρά, στη γραµµή των Podemos της Ισπα-
νίας. Επένδυσε επίσης πολιτικά στην κατάρρευση, λόγω παν-
δηµίας, του ΕΣΥ, η οποία όµως δεν πραγµατοποιήθηκε. Αντί-
θετα, το ΕΣΥ βγαίνει ενισχυµένο από τη δοκιµασία και ανα-
φέρεται ως καλό παράδειγµα σε ΜΜΕ ευρωπαϊκών χωρών µε 
πολύ πιο αναπτυγµένα συστήµατα υγείας.

Αν κρίνουµε από τον τρόπο που αντιδρά η ηγεσία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στις δέσµες οικονοµικών µέτρων που ανακοινώνει η 
κυβέρνηση, επιχειρεί ένα είδος πολιτικής ρεβάνς στον τοµέα 
της οικονοµίας, µε κίνδυνο να επηρεαστεί αρνητικά η οικονο-
µική πολιτική που εφαρµόζεται.
Η κριτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ συνοψίζεται ως εξής:
Θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί την εφαρµογή των µέ-
τρων και των ενισχύσεων, ενώ µόλις τώρα βγαίνουµε από τα 
περιοριστικά µέτρα, χωρίς καν να γνωρίζουµε πότε και µε 
ποιους όρους θα έρθουν οι ξένοι τουρίστες.
Υποτιµά σκόπιµα το εύρος των οικονοµικών µέτρων, ενώ η κυ-
βέρνηση είναι υποχρεωµένη να καλύψει βασικές ανάγκες της οι-
κονοµίας, χωρίς όµως να πλήξει τη διεθνή αξιοπιστία της Ελλάδας.
Επισηµαίνει την έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται –η 
επισήµανση είναι σωστή–, χωρίς όµως να τη συνδέει µε την 
εξασθένηση του τραπεζικού συστήµατος και τον σε µεγάλο 
βαθµό αφελληνισµό του εξαιτίας της κρίσης του 2015.
Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να δηµιουργήσει κλίµα κοινω-
νικής δυσαρέσκειας, επισηµαίνοντας την πίεση που δέχο-
νται οι µισθοί στον ιδιωτικό τοµέα εξαιτίας των συνεπειών της 
πανδηµίας και την επικράτηση, σε διάφορους τοµείς, της µε-
ρικής απασχόλησης. Ξεχνάει τη δική του κυβερνητική πολι-
τική, µε την οποία δηµιουργήθηκε η γενιά των 360 ευρώ και 
αυξήθηκαν θεαµατικά οι νέες θέσεις µερικής απασχόλησης 
σε σχέση µε τις νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ουσια-
στικά ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί να αντιµετωπιστούν σε συνθήκες κο-
ρονοϊού όλα τα κοινωνικά προβλήµατα που πήραν µεγαλύτε-
ρες διαστάσεις επί των ηµερών του, πριν από την πανδηµία.
Ο αριστερός λαϊκισµός του ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να έχει υποστεί 
µεγάλες πολιτικές και εκλογικές ήττες, επιχειρεί όµως δυνα-
µική επιστροφή, σε µια προσπάθεια να υπερβεί και τα εσωτε-
ρικά προβλήµατά του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιµένει στον λαϊκισµό 
και στη δηµαγωγία. 

νισχύθηκε από την αποτελεσµατική µέχρι σήµερα διαχείριση 
της πανδηµίας. Η ένταξή µας στο πρόγραµµα ποσοτικής χα-
λάρωσης της ΕΚΤ µάς προφυλάσσει, µαζί µε τη δηµιουργία 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης, από δυσάρεστες εκ-
πλήξεις.
Ενδεικτική του καλού κλίµατος που επικρατεί τελευταία 
είναι η δυνατότητα του ιταλικού ∆ηµοσίου να δανείζεται από 
τις διεθνείς αγορές πολλές δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ µε 
ανταγωνιστικά επιτόκια.
Το ελληνικό ∆ηµόσιο βγαίνει στις διεθνείς αγορές βάσει προ-
γράµµατος που διευκολύνει τη χρηµατοδότηση των µέτρων 
που εφαρµόζει και επιβεβαιώνει τη διεθνή αξιοπιστία του.
Υπάρχει βέβαια το θέµα του δηµόσιου χρέους, που δεν πρέ-
πει να ξεφύγει από τον έλεγχο. Εκτιµάται ότι η νέα κρίση 
θα το ανεβάσει από το 175% του ΑΕΠ προς το 200%, ενώ το 
χρέος της Ιταλίας αναµένεται να αυξηθεί από 135% του ΑΕΠ 
σε 160%-170% του ΑΕΠ. Το ιταλικό χρέος έχει τεράστια ση-
µασία για την Ευρωζώνη, γιατί πλησιάζει τα 2,5 τρισ. ευρώ 
και η αύξησή του προετοιµάζει λύσεις σε επίπεδο Ευρωζώνης 
που θα είναι ευνοϊκές για την Ελλάδα.

Πρόβληµα ρευστότητας
Κοινό χαρακτηριστικό της σηµερινής κρίσης µε την προηγού-
µενη είναι το πρόβληµα ρευστότητας της οικονοµίας, που συν-
δέεται και µε τη διαρκή κρίση του τραπεζικού συστήµατος.
Τότε οι ελληνικές τράπεζες πλήρωσαν ακριβά τη χρεοκοπία 
του ελληνικού ∆ηµοσίου και την κρίση εµπιστοσύνης που 
δηµιουργήθηκε. Σήµερα πιέζονται από τον συνδυασµό των 
συνεπειών της κρίσης του 2015, που ακόµη δεν έχουν ξεπε-
ράσει, και των επιπτώσεων της πανδηµίας, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά την εξυπηρέτηση των κόκκινων δανείων και των δα-
νείων που δείχνουν έτοιµα να κοκκινίσουν. Η κυβέρνηση 
παίρνει σηµαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ρευ-
στότητας των επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση των νοικοκυ-
ριών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια, και τη 
στήριξη των τραπεζών για να αντέξουν στην πίεση των συνε-
πειών της πανδηµίας.
Είναι φανερό όµως ότι το πρόβληµα ρευστότητας είναι και θα 
παραµείνει µεγάλο, περιορίζοντας τη δυναµική της ανάκαµ-
ψης της ελληνικής οικονοµίας.

Επενδυτική άπνοια
Ένα άλλο κοινό αρνητικό χαρακτηριστικό των δύο κρίσεων 
που πρέπει να µας προβληµατίσει είναι η επενδυτική άπνοια, 
η οποία, όσο συνεχίζεται, τόσο αυξάνεται η απόσταση που 
µας χωρίζει από τους Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές µας, 
που είναι ταυτόχρονα και ανταγωνιστές µας.
Ως συνέπεια της προηγούµενης κρίσης είχαµε φτάσει στο ση-
µείο οι επενδύσεις στην Ελλάδα να αναλογούν γύρω στο 11% 
του ΑΕΠ, περίπου το µισό του µέσου όρου της Ευρωζώνης. 
Σαν να µην έφτανε αυτό, συνεχίζεται η συρρίκνωση των δη-
µόσιων επενδύσεων, όπως επισηµαίνεται και στην τελευταία 
αξιολόγηση της ελληνικής οικονοµίας.
Με την αβεβαιότητα που έχει φέρει η πανδηµία, αναβάλλο-
νται ή περιορίζονται επενδυτικά σχέδια και σε τοµείς όπου εί-
χαµε καταφέρει να δηµιουργήσουµε θετική δυναµική, όπως 
είναι τα ξενοδοχεία και το real estate.

Οι λαϊκιστές επιµένουν
Σε αντίθεση µε την κρίση του 2010, οι λαϊκιστές της ριζοσπα-
στικής Αριστεράς και της άκρας ∆εξιάς δεν έχουν τη δυναµική 
µε το µέρος τους.
Ο λαϊκισµός του ΣΥΡΙΖΑ δοκιµάστηκε στην πράξη το 2015 µε 
τις γνωστές συνέπειες, που δυσκολεύουν και τη διαχείριση 
της σηµερινής κρίσης. Η άκρα ∆εξιά δεν µπόρεσε να πάρει 
µέρος στην άνοδο που παρατηρήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
λόγω του προσφυγικού-µεταναστευτικού και οδηγήθηκε στο 
περιθώριο εξαιτίας των αποκρουστικών χαρακτηριστικών της 
Χρυσής Αυγής και της εξαιρετικά χαµηλής ποιότητας του 
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«Η λύση είναι µείωση 
σε φόρους, προσωπικό, 
φορείς και κανονισµούς» ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Τ
ην αγωνία του για το πού θα βρεθούν τόσα χρήµατα 
για τις οικονοµικές ενισχύσεις και τα επιδόµατα εκ-
φράζει στη συνέντευξή του στην F.S. o πρώην υπουρ-
γός, βουλευτής και δήµαρχος Πειραιά Ανδρέας Ανδρι-
ανόπουλος.
«Ο κόσµος εθίζεται κακώς ξανά στο τσάµπα, που 

χρειάστηκαν χρόνια να το ξεπεράσουµε. Ο Λεβιάθαν του κρατισµού 
σηκώνει και πάλι κεφάλι. Αυτή τη φορά στα δεξιά» αναφέρει ο κ. 
Ανδριανόπουλος, ο οποίος χαρακτηρίζει παρανοϊκό το επιχείρηµα 
ότι η πανδηµία ανέδειξε τη σηµασία του δηµόσιου τοµέα. «Σε έκτα-
κτες περιπτώσεις, που χρειάζονται έκτακτα µέτρα, το κράτος οφεί-
λει να παρεµβαίνει. ∆ιότι αυτή είναι η δουλειά του» τονίζει ο πρώην 
υπουργός.

Στην έναρξη της πανδηµίας είχατε υπενθυµίσει ότι η κατασκευή 
ενός ιού στα εργαστήρια της Γουχάν είχε αποτελέσει θέµα βιβλίου 
του Ντιν Κουντζ. Τρεις µήνες µετά, η σύλληψη του Κουντζ δείχνει 
πιο αληθινή ή πιο µυθιστορηµατική;
Απ’ ό,τι γνωρίζω, ο Κουντζ δεν έχει συλληφθεί. Αυτό που ξέρω εί-
ναι πως συνελήφθη ο καθηγητής του Χάρβαρντ Τσαρλς Λίµπερ διότι 
απέκρυψε από τις αρχές πως είχε χρηµατοδοτηθεί από το Τεχνολο-
γικό Πανεπιστήµιο της Γουχάν για µελέτες του. Άσχετο µε τον ιό δη-
λαδή. O Κουντζ σε µυθιστόρηµά του το 1981 είχε µιλήσει για ιό που 
θα προερχόταν από εργαστήριο της Γουχάν –που τότε δεν υπήρχε 
(!)– και θα εξαπλωνόταν. Έδωσε έτσι αφορµή για λογής θεωρίες συ-
νωµοσίας. Φάνηκε πάντως πως µάλλον ήταν κάτι τυχαίο, οφειλόµε-
νο στη γόνιµη φαντασία του συγγραφέα.

Ο Πρόεδρος Τραµπ έδειξε µια αµφιθυµία απέναντι στην Κίνα στο 
θέµα του ιού. Κατήγγειλε, προανήγγειλε κυρώσεις, αλλά δεν τις 
εφάρµοσε. Θα πρέπει να ενταχθεί αυτή η στάση στην προεκλογική 
περίοδο ή στην επιλογή αποφυγής της σύγκρουσης;
Είναι κάτι σύνηθες στις πολιτικές τακτικές του Προέδρου Τραµπ. 
Απειλεί, φωνάζει και µετά µάλλον αδρανεί. Κάτι συνηθισµένο στις 

συµπεριφορές επιχειρηµατιών. Θέλει να εξασφαλίσει προφανώς 
κάτι από την Κίνα. Σε κάποιον άλλον τοµέα. Όχι υποχρεωτικά για τον 
κορονοϊό.

Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας µπήκαν στο στόχαστρο της κριτι-
κής φορείς, όπως ο ΠΟΥ, που συνήθως ήταν στο απυρόβλητο. Ο 
Πρόεδρος Τραµπ διεκδικεί πολιτική επιρροή ανάλογη της χρηµα-
τοδοτικής συνεισφοράς. Πόσο θα επηρεάσει αυτή την οργάνωση 
της διεθνούς κοινότητας;
Η αλήθεια είναι πως γενικότερα η αξιοπιστία του ΠΟΥ έχει κλονι-
στεί. Όπως είχε και παλιά µε τον ιό SARS, που επέβαλε στον κόσµο 
την αγορά εκατοµµυρίων εµβολίων που έµειναν αχρησιµοποίητα. 
Με κάποιους να θησαυρίζουν. Γι’ αυτό τώρα κάποιοι, αναπόδεικτα 
βέβαια, τον κατηγορούν για παρόµοια συµπαιγνία. Πάντως, είναι γε-
γονός πως εξυπηρέτησαν κάπως στην τωρινή περίπτωση την Κίνα, 
κηρύσσοντας αργότερα πανδηµία. Οι ΗΠΑ προφανώς θα προχωρή-
σουν σε κάποιες οικονοµικές κυρώσεις.

Συµµερίζεστε την άποψη ότι η αντιµετώπιση της πανδηµίας ενί-
σχυσε τη συνεργασία των χωρών-µελών της Ε.Ε.;
Και ναι και όχι. Κάποιοι κατάλαβαν πως µόνοι τους δεν θα µπο-
ρούσαν να τα καταφέρουν. Κάποιοι άλλοι έβαλαν µπροστά εθνικές 
στρατηγικές για εξυπηρέτηση στενών εθνικών συµφερόντων. Αυτό 
φάνηκε καθαρά στον τοµέα των γενικών οικονοµικών ενισχύσε-
ων. Και στη µίζερη και στενά εθνική αντίληψη του Συνταγµατικού 
∆ικαστηρίου της Γερµανίας. Αλλά κι αλλού. Η πρωταθλήτρια σε 
κρούσµατα Ισπανία παρέτεινε την απαγόρευση πτήσεων λ.χ. µε την 
Ελλάδα, που το έχει ήδη καταπολεµήσει το πρόβληµα, και ανοίγει µε 
τη Γερµανία, που έχει πληµµυρίσει από νεκρούς, αλλά τη χρειάζεται 
η Μαδρίτη, πολιτικά και… τουριστικά.

Οι χειρισµοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην υγειονοµική δι-
άσταση απολαµβάνουν ευρείας αποδοχής στην κοινωνία. Είναι 
αυτό εισιτήριο για την οµαλή εισαγωγή στους χειρισµούς στις οι-

Ο Λεβιάθαν του κρατισµού σηκώνει και 
πάλι κεφάλι. Αυτή τη φορά στα δεξιά. 
Και γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνος. 
Έπρεπε να ενισχύονται όλοι, όχι µε 
παροχές αλλά µε µειώσεις φόρων 
και επιβαρύνσεων και καταργήσεις 
ρυθµίσεων.

κονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας;
Όλοι το ελπίζουµε. Αν και η τακτική των οικονοµικών ενισχύσεων και 
των επιδοµάτων εµένα µε κρατά σε αγωνία. Πού θα βρεθούν τόσα 
χρήµατα; Ο κόσµος εθίζεται κακώς ξανά στο τσάµπα. Που χρειάστη-
καν χρόνια να το ξεπεράσουµε. Ο Λεβιάθαν του κρατισµού σηκώνει 
και πάλι κεφάλι. Αυτή τη φορά στα δεξιά. Και γίνεται εξαιρετικά επι-
κίνδυνος. Έπρεπε να ενισχύονται όλοι, όχι µε παροχές αλλά µε µει-
ώσεις φόρων και επιβαρύνσεων και καταργήσεις ρυθµίσεων. Όλα 
όµως έχουν, δυστυχώς, οσµή δηµοσιουπαλληλίας…

Η ισχυρή παρουσία του δηµόσιου τοµέα στην εποχή της πανδη-
µίας χρησιµοποιήθηκε και ως ιδεολογικό επιχείρηµα απέναντι σε 
όσους υποστηρίζουν την ανάγκη για λιγότερο κράτος. Θα επιζήσει 
ως επιχείρηµα;
Είναι ένα τελείως παρανοϊκό επιχείρηµα. Σε έκτακτες περιπτώσεις, 
που χρειάζονται έκτακτα µέτρα, το κράτος οφείλει να παρεµβαίνει. ∆ι-
ότι αυτή είναι η δουλειά του. Μπορεί ο ιδιωτικός τοµέας να επιβάλει 
µέτρα περιορισµού των ατοµικών ελευθεριών, όπως λ.χ. το κλείσι-
µο στο σπίτι και η απαγόρευση δράσεων; Όπως οφείλει να πληρώ-
νει όταν µε δικές του αποφάσεις γονατίζει την αγορά και οδηγεί σε 
απολύσεις και χρεοκοπίες. ∆ηλαδή, αν γινόταν πόλεµος, δεν θα τον 
αναλάµβανε ο στρατός αλλά οι ιδιώτες; Τότε γιατί τον έχουµε και τον 
συντηρούµε;

Τι έχει κερδίσει η ελληνική οικονοµία από τη διαχείριση του κορο-
νοϊού και τι χρειάζεται να κάνει αµέσως για να το κεφαλαιοποιήσει; 
Πώς πρέπει να διαχειριστεί την επόµενη µέρα η κυβέρνηση;
Την αλληλεγγύη και την κάµψη κάπως του απύθµενου εγωισµού, 
που είχε καταντήσει να µετριούνται τα πάντα σε χρήµα. Η οικονοµία 
της αγοράς είχε µετατραπεί σε κοινωνία της αγοράς. Οφείλουµε να 
κινηθούµε προς περισσότερο κοινοτισµό. Με µεγαλύτερη εκτίµηση 
προς ανθρώπους που παραβλέπαµε: εργάτες καθαριότητας, υπάλ-
ληλους σουπερµάρκετ, υγειονοµικό προσωπικό κ.λπ. Ο Μέσι κερ-
δίζει εκατοµµύρια. Η νοσοκόµα της διπλανής πόρτας, όµως, έσωσε 
τη ζωή σου.
Άλλο επίτευγµα είναι η είσοδος της τεχνολογίας στη ζωή µας. Τηλε-
µάθηση, τηλεδιασκέψεις και τηλεξυπηρέτηση ήρθαν για να µείνουν. 
Κάνοντας την καθηµερινότητά µας απλούστερη και πιο ελκυστική. 
∆είχνοντας έµπρακτα πόσο αποκρουστική, και εν πολλοίς άχρηστη, 
είναι η δηµόσια γραφειοκρατία. Ποιος θα τολµήσει να ζητήσει κι άλ-
λους υπαλλήλους στο µέλλον;

Πού θα βρεθούν χρήµατα για να πληρώσει η ανθρωπότητα το κό-
στος της πανδηµίας; Από τις ήδη υπάρχουσες οικονοµίες στα πορ-
τοφόλια της ή από τα έσοδα του µέλλοντος;
Εύλογο ερώτηµα. Λόγω τεχνολογίας, το κόστος διοίκησης θα αποδε-
κατιστεί. Η εργασία από το σπίτι θα µειώσει τα κόστη µεταφορών και 
ενέργειας. Η µείωση φόρων θα απελευθερώσει δηµιουργικές ικανό-
τητες. Αν εµπλέξουµε πάλι το κράτος, θα προσεγγίσουµε και πάλι το 
βάραθρο. Η λύση είναι µείωση παντού. Μείωση φόρων, προσωπι-
κού, φορέων και κανονισµών. Και ενίσχυση και φροντίδα σε ορισµέ-
νους µόνο τοµείς – υγεία, παιδεία, πολιτισµός. Και πουθενά αλλού.
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Ποιοι κλάδοι άντεξαν 
στον κορονοϊό

Κ
όντρα στο αρνητικό ρεύµα 
που προκάλεσε η πανδηµία 
του κορονοϊού και τα αυ-
στηρά περιοριστικά µέτρα 
κινήθηκαν τρεις κλάδοι της 
ελληνικής οικονοµίας. Ο 
λόγος για τα τρόφιµα, τα βιο-

µηχανικά προϊόντα και τα χηµικά, που είδαν τις 
εξαγωγές τους να αυξάνονται.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής, τα τρόφιµα ξεχώρισαν 
σε κλαδικό επίπεδο, καθώς οι εξαγωγές τους 
αυξήθηκαν κατά 198 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,1%, 
και διαµορφώθηκαν σε 1,292 δισ. ευρώ, ξεπερ-
νώντας τα βιοµηχανικά προϊόντα, τα οποία επί-
σης κινήθηκαν ανοδικά, κατά 12,1 εκατ. ευρώ, 
δηλαδή 1%, και διαµορφώθηκαν σε 1,283 δισ. 
ευρώ.
Ενίσχυση των εξαγωγών παρατηρήθηκε και για 
τα λίπη και έλαια, κατά 71,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 
61,1%, όπως και για τα ποτά και καπνά, κατά 5,6 
εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,1%.
Αξιοσηµείωτη αύξηση παρατηρήθηκε και στις 

εξαγωγές χηµικών, οι οποίες ενισχύθηκαν 
κατά 176,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,9%, µε απο-
τέλεσµα να διαµορφωθούν σε 1,161 δισ. ευρώ.
Αντίθετα, µείωση εξαγωγών κατέγραψαν τα 
µηχανήµατα-οχήµατα (13,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 
1,9%), τα διάφορα βιοµηχανικά (46 εκατ. ευρώ, 
δηλαδή 6,7%) και οι πρώτες ύλες (71,7 εκατ. 
ευρώ, δηλαδή 17,3%).

Η εικόνα των εξαγωγών
Ωστόσο, σε γενικές γραµµές οι εξαγωγές κι-
νήθηκαν πτωτικά τον Μάρτιο του 2020, µε τη 
συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών τον 
µήνα αυτόν να ανέρχεται στο ποσό των 2,494 
δισ. ευρώ έναντι 2,808 δισ. ευρώ τον Μάρτιο 
του 2019, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 
11,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιο-
ειδή τον Μάρτιο του 2020 παρουσίασε µείωση 
κατά 87,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,4%, ενώ η αντί-
στοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία 
κατά τον Μάρτιο του 2020 παρουσίασε µείωση 
κατά 71 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6%, σε σχέση µε 
τον Μάρτιο του 2019.

Την ίδια στιγµή η συνολική αξία των εισαγω-
γών-αφίξεων τον Μάρτιο του 2020 ανήλθε στο 
ποσό των 4,282 δισ. ευρώ έναντι 4,750,3 δισ. 
ευρώ τον Μάρτιο του 2019, παρουσιάζοντας 
µείωση, σε ευρώ, 9,8%. Η αντίστοιχη αξία χω-
ρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον Μάρτιο του 2020 
παρουσίασε µείωση κατά 274,3 εκατ. ευρώ, 
δηλαδή 8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα 
πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον Μάρτιο 
του 2020 παρουσίασε µείωση κατά 273,9 εκατ. 
ευρώ, δηλαδή 8%, σε σχέση µε τον Μάρτιο του 
2019.
Κατά συνέπεια, το έλλειµµα του εµπορικού 
ισοζυγίου κατά τον µήνα Μάρτιο 2020 διαµορ-
φώθηκε στα 1,788 δισ. ευρώ έναντι 1,941 δισ. 
ευρώ κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2019, πα-
ρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 7,9%.

Η εικόνα του πρώτου τριµήνου
Για το πρώτο τρίµηνο (Ιανουαρίου-Μαρτίου), η 
συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλ-
θε στο ποσό των 13.357,3 εκατ. ευρώ έναντι 
13.628,8 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστηµα του 

έτους 2019, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 
2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή 
παρουσίασε µείωση κατά 41,7 εκατ. ευρώ, δη-
λαδή 0,4%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πε-
τρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση 
κατά 19,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2%, σε σχέση 
µε το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Μαρτίου 
2019.
Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών 
κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Μαρτίου 
2020 ανήλθε στο ποσό των 7,982 δισ. ευρώ ένα-
ντι 8,007 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστηµα του 
έτους 2019, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 
0,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοει-
δή παρουσίασε αύξηση κατά 277,6 εκατ. ευρώ, 
δηλαδή 4,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα 
πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση 
κατά 291,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,2%, σε σχέση 
µε το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Μαρτίου 
2019.
Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το 
χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 
ανήλθε σε 5,375 δισ. ευρώ έναντι 5,622 δισ. 
ευρώ κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2019, 
παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 4,4%. Το 
αντίστοιχο µέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή πα-
ρουσίασε µείωση κατά 319,3 εκατ. ευρώ, δη-
λαδή 7,4%, ενώ το αντίστοιχο µέγεθος χωρίς τα 
πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε µείωση 
κατά 272,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%.

Γεννήθηκαν νέες ευκαιρίες
Την ίδια στιγµή ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσι-
άζουν τα στοιχεία του Εµπορικού και Βιοµηχα-
νικού Επιµελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), καθώς 
τα µηνύµατα εν µέσω κρίσης είναι αισιόδο-
ξα. Συγκεκριµένα, το διάστηµα 1/1/2020 έως 
11/5/2020 οι εγγραφές επιχειρήσεων ανήλθαν 
σε 315 έναντι 328 πέρυσι. Αντίστοιχα, οι δια-
γραφές από 1/1/2020 έως 11/5/2020, λόγω δι-
ακοπής εργασιών, αλλαγής νοµικής µορφής 
ή έδρας, ήταν 103, εκ των οποίων οι 75 ήταν 
οριστικές λύσεις ή συγχωνεύσεις εταιρειών. 
Παρατηρούνται λιγότερες διαγραφές από πέρυ-
σι το αντίστοιχο διάστηµα, που ήταν 116, εκ των 
οποίων οι 96 οριστικές λύσεις εταιρειών.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, επι-
σήµανε πως τα παραπάνω στοιχεία διατηρούν 
την αισιοδοξία του Επιµελητηρίου για τη δύσκο-
λη συνέχεια στη µετά το lockdown περίοδο και 
µε την ευκαιρία της σταδιακής επανεκκίνησης 
της αγοράς επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα 
των επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του 
Πειραιά.

ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Σχέδιο-γέφυρα 
µέχρι το φθινόπωρο

Μ
ε την ελπίδα ότι οι επιδη-
µιολογικές συνθήκες θα 
επιτρέψουν την επανεκκί-
νηση της οικονοµίας από το 
φθινόπωρο, η κυβέρνηση 
εξήγγειλε την Τετάρτη πο-

λυσχιδές σχέδιο παρεµβάσεων προκειµένου 
να κρατήσει αναµµένη τη µηχανή της αγοράς 
και να αξιοποιήσει όσο γίνεται την πιο αβέβαιη 
τουριστική περίοδο της πρόσφατης Ιστορίας.
Η στήριξη της απασχόλησης, οι φορολογικές 
ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις που πλήττο-
νται και η ενίσχυση της ρευστότητας είναι οι 
τρεις άξονες του νέου πακέτου, το οποίο ανε-
βάζει το συνολικό κόστος παρεµβάσεων για την 
πανδηµία στα 24 δισ. ευρώ.
«Το µεταβατικό σχέδιο», είπε ο πρωθυπουργός, 
«ενισχύει τη συνοχή της κοινωνίας, προστατεύ-
οντας τις θέσεις απασχόλησης. Ανακουφίζει τα 
νοικοκυριά, µειώνοντας τα καθηµερινά τους 
έξοδα. Και διευκολύνει τον κόσµο της αγοράς, 
ώστε να κινητοποιηθεί ξανά».
Μείωση ΦΠΑ: Για τους καταναλωτές, η σηµα-
ντικότερη φοροελάφρυνση είναι η µείωση του 
ΦΠΑ από το 24% στο 13% σε όλα τα εισιτήρια 
για µέσα µεταφοράς, για τον καφέ και τα µη 
αλκοολούχα, καθώς και στα εισιτήρια κινη-
µατογράφων και στα ξενοδοχειακά πακέτα all 
inclusive (τα οποία σήµερα φορολογούνται µε 
συντελεστή 13% για το 80% της αξίας και µε 24% 
για το 20% της αξίας. Η αναλογία θα αλλάξει σε 
90-10, κάτι που οδηγεί σε µικρές µειώσεις τι-
µών, της τάξης του 1%-2%). Οι νέοι συντελεστές 
είναι προγραµµατισµένο να ισχύσουν από 1 

Ιουνίου µέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αναµένεται η 
νοµοθετική ρύθµιση για αλλαγή τιµοκαταλόγων 
και ταµειακών µηχανών, ώστε να εφαρµοστεί 
η µείωση από 1 Ιουνίου µέχρι 31 Οκτωβρίου.
Απασχόληση: Κυριότερο όπλο είναι οι πόροι 1 
δισ. που θα αντλήσει η Ελλάδα από το ευρω-
παϊκό πρόγραµµα SURE. Σε επιχειρήσεις µε 
πτώση του τζίρου πάνω από 20% το κράτος θα 
χρηµατοδοτεί το 60% της απώλειας µισθού των 
εργαζοµένων που τελούν σε καθεστώς µερικής 
απασχόλησης, µε µείωση αµοιβής έως 50%, και 
διάρκεια µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου. Σε τουρι-
σµό, εστίαση, µεταφορές, πολιτισµό και αθλη-
τισµό παρατείνεται και τον Ιούνιο η δυνατότητα 
αναστολής συµβάσεων εργασίας µε χορήγηση 
επιδόµατος.
Ρευστότητα: Η κυβέρνηση δεσµεύτηκε για 
δεύτερη φάση του µέτρου της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό 
στα 2 δισ. Ενεργοποιείται επίσης το Ταµείο Εγ-
γυοδοσίας, το οποίο θα προσφέρει κρατική 
εγγύηση στα δάνεια επιχειρήσεων που πλήττο-
νται, µε συνολικό ύψος 7 δισ. ευρώ. Ακόµα, για 
τους δανειολήπτες που επηρεάζονται από τις 
συνέπειες του κορονοϊού το κράτος θα επιδο-
τεί για ένα διάστηµα τις δόσεις, ακόµα και αν το 
δάνειο δεν είναι εξυπηρετούµενο. Τέλος, ανα-
στέλλονται έως τον Σεπτέµβριο οι πληρωµές 
χρεολυσίων και δόσεων δανείων που έχουν 
επιχειρήσεις συγκεκριµένων κλάδων.

Μετακινήσεις και τουρισµός
Από αυτή τη ∆ευτέρα πολλοί νησιώτες θα µπο-
ρέσουν να συναντήσουν για πρώτη φορά εδώ 

και δύο µήνες τους δικούς τους, καθώς αίρε-
ται πλήρως η απαγόρευση µετακινήσεων προς 
όλη την Ελλάδα. Για τον τουρισµό, όµως, η ασυ-
νήθιστη φετινή σεζόν θα αρχίσει επίσηµα στις 
15 Ιουνίου, την ηµεροµηνία που έχει θέσει ως 
στόχο η Ε.Ε. για το άνοιγµα των ευρωπαϊκών 
συνόρων. Σε πρώτη φάση, η Ελλάδα θα υποδε-
χτεί επισκέπτες από χώρες όπου η δραστηριό-
τητα του κορονοϊού είναι χαµηλή, ενώ η µαύρη 
λίστα των χωρών µε τις οποίες θα παραµείνουν 
κλειστά τα σύνορα αναµένεται να ανακοινωθεί 
εντός του Μαΐου.
Όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες, που φέτος 
είναι διψασµένοι για διακοπές αλλά πλήττονται 
από την ύφεση, η κυβέρνηση θα ενισχύσει τα 
προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού, θα επι-
δοτήσει µε 30 εκατ. ευρώ 250.000 ξενοδοχεία 
και ταξιδιωτικά γραφεία για προγράµµατα του-
λάχιστον 4 διανυκτερεύσεων, ενώ προωθεί 
σχέδιο για κουπόνια διακοπών για τους εργα-
ζόµενους του ιδιωτικού τοµέα.
∆ευτέρα 1 Ιουνίου: Ανοίγουν οι κατασκηνώ-
σεις, τα κάµπινγκ και τα ξενοδοχεία 12µηνης 
λειτουργίας. Παύει να ισχύει το µέτρο της υπο-
χρεωτικής καραντίνας για όσους εισέρχονται 
στην Ελλάδα, οπότε τυχόν ασυγκράτητοι του-
ρίστες µπορούν να φτάσουν αρχικά στο «Ελ. 
Βενιζέλος», όπου ήδη πραγµατοποιούνται λίγα 
δροµολόγια εξωτερικού, και από εκεί στα νησιά 
µε πλοίο.
∆ευτέρα 15 Ιουνίου: Ανοίγουν όλα τα υπόλοιπα 
καταλύµατα. Απελευθερώνονται οι πτήσεις από 
το εξωτερικό στο «Ελ. Βενιζέλος» µε δειγµατο-
ληπτικά µόνο τεστ για τους ταξιδιώτες.

Τετάρτη 1 Ιουλίου: Ξαναρχίζουν οι διεθνείς 
πτήσεις στα υπόλοιπα αεροδρόµια της χώρας.

Σχέδιο αντιµετώπισης 
τυχόν κρουσµάτων
Ενόψει της άφιξης τουριστών στη χώρα, τα 
υπουργεία Υγείας και Τουρισµού ενισχύουν 
τις υποδοµές υγείας των νησιών και εξασφα-
λίζουν σχέδιο διαχείρισης τυχόν κρουσµάτων, 
τόσο στις µετακινήσεις όσο και στους τόπους 
προορισµού.
Κάθε κατάλυµα υποχρεούται να ορίσει έναν συ-
ντονιστή για τη διαχείριση τυχόν κρουσµάτων, 
καθώς και έναν συνεργαζόµενο γιατρό που θα 
αξιολογήσει την κατάσταση και θα δροµολογή-
σει τη µεταφορά των ασθενών σε νοσοκοµείο ή 
«χώρο καραντίνας» που προβλέπεται ανά περι-
φέρεια ή νησί. Πρέπει ακόµη να εξασφαλίζεται 
ότι τυχόν ασθενείς θα µπορούν να µεταφερ-
θούν σε δοµή υγείας εντός δύο ωρών, κάτι που 
απαιτεί την αναβάθµιση των υποδοµών και της 
ηπειρωτικής Ελλάδας. Στα νησιά αναπτύσσο-
νται 20 ειδικοί για εργαστηριακά τεστ κορονοϊού 
και εξασφαλίζονται συνολικά 600 κλίνες ειδικά 
για περιστατικά Covid-19.

Ανοίγουν µπαρ, εστιατόρια, καφέ
Ο κλάδος της εστίασης ανεβάζει και πάλι ρολά 
από ∆ευτέρα και οι στοιβαγµένες καρέκλες ήδη 
ξεσκονίζονται για να υποδεχτούν τον κόσµο 
έπειτα από το δίµηνο λουκέτο. Όµως η ανάγκη 
για τήρηση αποστάσεων και αποφυγή κλειστών 
χώρων δηµιούργησε ένα δυσεπίλυτο πρόβλη-
µα, αφού τα καταστήµατα θα πρέπει είτε να µει-
ώσουν δραστικά τη χωρητικότητά τους είτε να 
απλωθούν σε σηµαντικά µεγαλύτερο χώρο. Η 
δεύτερη λύση θα εφαρµοστεί όπου είναι εφι-
κτό, έτσι θα δούµε τραπεζοκαθίσµατα να επε-
κτείνονται σε δηµόσιους χώρους, ακόµη και 
σε προσωρινούς «πεζοδρόµους». Οι ιδιοκτήτες 
καταστηµάτων θα µπορούν να τοποθετούν τρα-
πέζια στο οδόστρωµα εφόσον έχει προηγηθεί 
«γνώµη της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής», 
για κάποιες ώρες της ηµέρας και εφόσον δεν 
εµποδίζονται βασικές µετακινήσεις.
Σε εξωτερικούς χώρους για τους οποίους ήδη 
καταβάλλονται δηµοτικά τέλη, «ο παραχωρού-
µενος χώρος µπορεί να εκτείνεται µέχρι του δι-
πλάσιου χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να 
είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθµού 
τραπεζοκαθισµάτων που προβλέπονται στην ήδη 
κατεχόµενη άδεια χρήσης και πάντως δεν µπορεί 
να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρη-
ση». Ξεκαθαρίζεται ακόµα ότι δεν επιτρέπεται η 
ανάπτυξη προσωρινών κατασκευών και η εγκα-
τάσταση ηχείων. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι 
δυνατή η επέκταση του καταστήµατος, προβλέπε-
ται µείωση των τελών χρήσης «αναλογικά προς 
την επιβαλλόµενη µείωση του αριθµού των τρα-
πεζοκαθισµάτων» µέχρι το όριο του 50%.
Για την επαναλειτουργία των καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ο Ενιαίος Φορέας 
Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) έχει εκδώσει ανα-
λυτικές οδηγίες, οι οποίες προβλέπουν έναν 
πελάτη ανά δύο τετραγωνικά µέτρα ή µέχρι έξι 
άτοµα ανά τραπέζι. Τραπέζια, δίσκοι και κατά-
λογοι θα πρέπει να απολυµαίνονται και οι δια-
νοµείς φαγητού θα πρέπει να φορούν µάσκα.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ



Σηκώνει ρολά η ελληνική 
οικονοµία

Έ
πειτα από ένα αυστηρό 
lockdown δύο µηνών η 
Ελλάδα ήδη έχει κάνει 
τα πρώτα βήµατα για την 
επανεκκίνηση της οικονο-
µίας της, µιας οικονοµίας 
που, κατά κοινή οµολογία, 
θα βυθιστεί σε βαθιά ύφεση 

το 2020. Ο ίδιος ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, εκτιµά ότι η ύφεση θα κυµανθεί από 
10% έως 13% και πως µε τα µέτρα που θα λάβει η 
κυβέρνηση, σταδιακά η ύφεση µπορεί να µειωθεί 
από 5 έως 8 ποσοστιαίες µονάδες.
Αν και τα περισσότερα βλέµµατα είναι στραµµένα 
στον τουρισµό, ευελπιστώντας ότι η καλή εικόνα της 
Ελλάδας όσον αφορά την πανδηµία του κορονοϊού 
θα αποτελέσει πόλο έλξης για ξένους τουρίστες, ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το comeback 
των επιχειρήσεων (εστιατόρια, καταστήµατα λιανι-
κού εµπορίου κ.λπ.) που αναγκάστηκαν να βάλουν 
προσωρινό «λουκέτο» λόγω του κορονοϊού. Η κυ-
βέρνηση έχει δεσµευτεί για τη στήριξη των µικρο-
µεσαίων επιχειρήσεων, καθώς επιθυµεί διακαώς 
να αποφύγει νέες στρατιές ανέργων, κάτι που θα 
πυροδοτήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια.
Στο οικονοµικό επιτελείο γνωρίζουν πολύ καλά 
ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, καθώς η 
πορεία τους παίζει κοµβικό ρόλο στη δηµιουργία 

νέων θέσεων απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η 
κυβέρνηση εφαρµόζει και θα εφαρµόσει µέτρα 
περί τα 14,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, µε την αξιοποίηση 
το επόµενο διάστηµα των ευρωπαϊκών ταµείων 
(SURE, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ταµείο 
Ανάκαµψης κ.ά.) το συνολικό κόστος των µέτρων 
εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στα 24 δισ. ευρώ. 
Στα µέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαµβάνονται 
τα εξής:
• Επεκτείνεται, για ακόµη µεγαλύτερο χρονικό διά-
στηµα, το δικαίωµα αναστολής σύµβασης εργασίας 
των εργαζοµένων, η αποζηµίωση ειδικού σκοπού 
και η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών τους. Συνε-
χίζεται η δυνατότητα αναστολής σύµβασης εργασί-

ας, σε ποσοστό έως 100%, των εργαζοµένων στους 
κλάδους του τουρισµού, της εστίασης, των µεταφο-
ρών, του πολιτισµού και του αθλητισµού.
• ∆ηµιουργείται νέος µηχανισµός στήριξης της 
βραχυχρόνιας απασχόλησης.
• ∆ίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωµής των 
δόσεων βεβαιωµένων οφειλών προς τη φορολο-
γική αρχή σε όσες επιχειρήσεις παραµένουν κλει-
στές, καθώς και στους κλάδους του τουρισµού, της 
εστίασης, των µεταφορών, του πολιτισµού και του 
αθλητισµού και για τον Ιούνιο. Οι εργαζόµενοι των 
οποίων οι συµβάσεις τελούν σε προσωρινή ανα-
στολή έχουν το δικαίωµα αναστολής των δόσεων 
βεβαιωµένων οφειλών.
• Επεκτείνεται η δυνατότητα µείωσης ενοικίου κατά 
40% τον Ιούνιο σε όσες επιχειρήσεις παραµένουν 
κλειστές και στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους 
κλάδους του τουρισµού, της εστίασης, των µεταφο-
ρών, του πολιτισµού και του αθλητισµού. Επιπλέον, 
δίνεται η ίδια δυνατότητα και σε όσες επιχειρήσεις 
άνοιξαν τον Μάιο, συµπεριλαµβανοµένου του λια-
νικού εµπορίου. Επιπρόσθετα, στις επιχειρήσεις 
που ανήκουν στους κλάδους του τουρισµού, των 
µεταφορών, του πολιτισµού και του αθλητισµού δί-
νεται η δυνατότητα µείωσης του ενοικίου και κατά 
τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Η επόµενη µέρα
Είναι σαφές, πλέον, πως η επόµενη µέρα της ελλη-

νικής οικονοµίας σε τίποτα δεν θα θυµίζει την αρχι-
κή εικόνα, που αφορούσε µια οικονοµία που έβγαι-
νε από µια δεκαετή οικονοµική κρίση. Αντιθέτως, η 
οικονοµία φαίνεται πως κάνει πολλά βήµατα πίσω, 
οι καταναλωτές κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις 
για έξοδα, πόσο µάλλον για επενδύσεις, και, παρόλο 
που τα καταστήµατα λιανικού εµπορίου έχουν ανοί-
ξει από τις 11 Μαΐου, η εικόνα του «ταµείου» κάθε 
άλλο παρά ικανοποιητική είναι. Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εµπορικού 
Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ), κατά την πρώτη εβδοµά-
δα λειτουργίας των καταστηµάτων το 39,2% δήλωσε 
ότι ο τζίρος τους σε σχέση µε πέρυσι έχει µειωθεί 
άνω του 51%. «Η αγορά, δυστυχώς, µίλησε και επι-
βεβαίωσε τις προβλέψεις µας. Επισηµαίναµε ότι 
όταν η Γερµανία κατέγραψε την πρώτη εβδοµάδα 
πτώση τζίρου 35%, ήταν αναµενόµενο και στην Ελ-
λάδα να έχουµε αντίστοιχα αποτελέσµατα» σηµειώ-
νει ο πρόεδρος του ΕΣΑ, Σταύρος Καφούνης.
Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε έρευνα γνώµης του 
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Ελλάδος, τα τέσσερα 
σπουδαιότερα προβλήµατα που αναµένεται να 
αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις το επόµενο χρονι-
κό διάστηµα κατά σειρά σπουδαιότητας είναι:
1. Ρευστότητα
2. Μείωση πωλήσεων
3. Αύξηση λειτουργικού κόστους (πρώτες ύλες, µε-
ταφορικά, ειδικά µέτρα)
4. Αδυναµία υλοποίησης επενδύσεων

Η εστίαση
Εν τω µεταξύ, στις 25 Μαΐου σηκώνει ρολά και η 
εστίαση. Ο κλάδος εµφανίζεται ικανοποιηµένος 
από την ελαστικοποίηση των µέτρων σε ό,τι αφορά 
τις ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ των πελατών και 
τον µέγιστο αριθµό επιτρεπόµενων ατόµων εντός 
των καταστηµάτων, καθώς και τη µεγαλύτερη ευ-
ελιξία που παρέχεται σε ό,τι αφορά τη χρήση εξω-
τερικών ή ηµιυπαίθριων χώρων. Ειδικότερα, οι 
βασικοί κανόνες για τη λειτουργία των εστιατορίων 
είναι οι εξής:
• Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός πελατών ταυ-
τόχρονα στο κατάστηµα ορίζεται ως ο αριθµός που 
προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2 τ.µ. 
συνολικής ωφέλιµης επιτρεπόµενης επιφάνειας 
λειτουργίας και όχι ανά 3 τ.µ. που είχε ανακοινωθεί 
αρχικά.
• Σε κάθε τραπέζι µπορούν να κάθονται έως 6 
άτοµα και όχι έως 4 που προβλεπόταν αρχικά. ∆εν 
υπάρχει όριο όταν πρόκειται για οικογένεια µε ανή-
λικα τέκνα.
• Οι αποστάσεις µεταξύ των τραπεζιών θα είναι οι 
ακόλουθες: α) όταν στον ενδιάµεσο χώρο µεταξύ 
δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται κα-
ρέκλα σε κανένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη από-
σταση µεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,70 µ., β) όταν 
τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο, τότε η 
ελάχιστη απόσταση µεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,10 
µ. και γ) όταν τοποθετείται καρέκλα σε καθένα εκ 
των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση µεταξύ αυτών 
ορίζεται στα 1,70 µ. Αρχικά προβλεπόταν απόσταση 
µεταξύ των τραπεζιών τουλάχιστον 2 µέτρα.
• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί εσωτερικός ηµιυπαί-
θριος χώρος όταν τουλάχιστον µία πλευρά αυτού 
βρίσκεται σε επαφή µε εξωτερικό χώρο ή αίθριο 
που µπορεί να αφαιρεθεί. Σε περίπτωση που ανοί-
γει η οροφή ενός χώρου, τότε µπορεί όλος αυτός ο 
χώρος να αξιοποιηθεί.

ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Η κυβέρνηση έχει 
δεσµευτεί για τη στήριξη των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
καθώς επιθυµεί διακαώς 
να αποφύγει νέες στρατιές 
ανέργων.



Η 
ετήσια συνέλευση του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που πραγματο-
ποιήθηκε στις 18 και 19 Μαΐου θα περάσει 
στην Ιστορία για δύο λόγους.
Ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιή-
θηκε με τη μορφή της τηλεδιάσκεψης, για 
να προστατευτούν οι εκπρόσωποι των 194 

κρατών-μελών από την πανδημία. Αυτή η μορφή της συνεργασίας 
έχει έναν ξεχωριστό συμβολισμό, εφόσον ο ΠΟΥ δημιουργήθηκε 
τον Απρίλιο του 1948, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, για να προστατεύσει α-
ποτελεσματικά τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ξεχωρίζει η φετινή ετήσια συνέ-
λευση του ΠΟΥ είναι η διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η οποία ρί-
χνει ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα του διεθνούς ορ-
γανισμού.

Στρατηγική αντιπαράθεση
Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν μπει σε μια περίοδο στρατηγικής αντιπα-
ράθεσης, η οποία εκφράζεται με διάφορους τρόπους.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη ένταση στις εμπορικές 
σχέσεις μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων εξαιτίας του εντυπωσιακού 
εμπορικού πλεονάσματος που καταγράφει κάθε χρόνο η Κίνα στις 
διμερείς συναλλαγές. Οι εμπορικές αντιθέσεις περνούν αναπόφευ-
κτα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), με τις ΗΠΑ 
να δηλώνουν δυσαρεστημένες με τα προνόμια που διατηρεί η Κίνα 
από την εποχή που είχε τα χαρακτηριστικά μιας λιγότερο αναπτυγ-

ΠΟΥ: ΠΕΔΊΟ ΣΚΛΗΡΗΣ 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΠΑ-ΚΊΝΑΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ε.Ε. σε ρόλο μεσολαβητή.

Σοβαρά λάθη στην αρχική 
αντιμετώπιση του κορονοϊού από 
την Κίνα και τον ΠΟΥ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος παίζει 
επιθετικά το χαρτί των κινεζικών 
ευθυνών ενόψει προεδρικών 
εκλογών του Νοεμβρίου.

μένης οικονομίας.
ΗΠΑ και Κίνα συγκρούονται και στον τομέα της ψηφιακής οικονο-
μίας, με τις ψηφιακές πολυεθνικές των ΗΠΑ να έχουν το πλεονέ-
κτημα, τις κινεζικές να έχουν τη δυναμική με το μέρος τους, ενώ η 
Ε.Ε. είναι πολύ πίσω στην αναμέτρηση για το ψηφιακό μέλλον του 
πλανήτη.
Υπάρχει και μια στρατιωτική διάσταση στον ανταγωνισμό μεταξύ 
ΗΠΑ και Κίνας, με την Κίνα να έρχεται πλέον δεύτερη, σε παγκό-
σμιο επίπεδο, στις αμυντικές δαπάνες και να ενισχύει συνεχώς το 
πλεονέκτημά της στην ευρύτερη περιοχή της.
Η αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας γύρω από την 
πανδημία έχει σχέση με όλες τις προηγούμενες και τους δίνει μια 
νέα διάσταση.
Οι ΗΠΑ διαπιστώνουν –όπως άλλωστε και η Ε.Ε.– ότι η Κίνα έχει 
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μετατραπεί στο «εργοστάσιο του κόσμου» και πως παίζει πρωταγωνι-
στικό ρόλο σε όλες τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ακόμη και στο ιατρο-
φαρμακευτικό υλικό που έχει σχέση με την αντιμετώπιση της παν-
δημίας.
O Covid-19 ενισχύει τις τάσεις που επικρατούν ήδη στη διεθνή οι-
κονομία, όπως είναι το πέρασμα στην ψηφιακή οικονομία και στις 
νέες μορφές εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ενισχύεται η ψηφιακή κυ-
ριαρχία των ΗΠΑ και της Κίνας και οι μεταξύ τους αντιθέσεις, που 
έχουν οδηγήσει σε έναν εντυπωσιακό οικονομικό, διπλωματικό πό-
λεμο γύρω από την κινεζική Huawei.
Στον στρατιωτικό τομέα ο κορονοϊός φαίνεται να δίνει νέες περιφε-
ρειακές δυνατότητες στην Κίνα, εφόσον η στρατηγική περιορισμού 
της που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο πολε-
μικό ναυτικό και ειδικά στα αεροπλανοφόρα. Σε αυτή τη φάση τα αε-
ροπλανοφόρα των ΗΠΑ έχουν μετατραπεί σε επικίνδυνες εστίες της 
πανδημίας και ο στρατηγικός τους ρόλος έχει υποβαθμιστεί.

Πολιτικοί υπολογισμοί
Την κατάσταση περιπλέκουν οι εσωτερικοί πολιτικοί υπολογισμοί 
στις δύο υπερδυνάμεις.
Ο Πρόεδρος Τραμπ πηγαίνει σε προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο 
έχοντας χάσει τη μεγάλη υπεροχή που είχε προ πανδημίας. Υπάρ-
χουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον Δημοκρατικό υποψήφιο 
Μπάιντεν, πρώην αντιπρόεδρο επί προεδρίας Ομπάμα, να έχει άνετο 
προβάδισμα έναντι του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι περνάει στην α-
ντίληψη της αμερικανικής κοινής γνώμης ως ένας πολιτικός χωρίς 
ξεχωριστή προσωπικότητα και δυναμισμό.
Μετά από μια πρώτη συσπείρωση γύρω από τον Τραμπ μπροστά 
στον κίνδυνο της πανδημίας, πολλοί Αμερικανοί έχουν αρχίσει να 
κρατάνε αποστάσεις από τον Πρόεδρο.
Θεωρούν ότι δεν συντονίζει αποτελεσματικά την προσπάθεια κατά 
του Covid-19, πως οι μη προνομιούχοι πληρώνουν το μεγαλύτερο 
μέρος του λογαριασμού εξαιτίας και των προβλημάτων του συστή-
ματος υγείας και πως ο Τραμπ εκφράζει αμφιλεγόμενες και αλλη-
λοσυγκρουόμενες απόψεις για την ιατρική, επιστημονική αντιμετώ-
πιση του κορονοϊού.
Εσωτερικά ζητήματα έχει και ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Είχε 
οργανώσει τη θριαμβευτική επανεκλογή του για τρίτη προεδρική 
θητεία το 2023 καταργώντας τον περιορισμό των δύο προεδρικών 
θητειών και επιδιώκοντας να μετατραπεί, σε ό,τι αφορά την ηγετική 
του παρουσία, στην ισχυρότερη πολιτική προσωπικότητα στην ι-
στορία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας μετά τον ιδρυτή της, Μάο 
Τσετούνγκ.
Η πανδημία που ξεκίνησε από την πόλη Ουχάν έπληξε στην αρχή 
το ηγετικό του κύρος, εφόσον οι αρχές αντέδρασαν με καθυστέρηση 
και αντιμετώπισαν με κομμουνιστικού τύπου καταστολή τους επι-
στήμονες και τους πολίτες που πρώτοι επισήμαναν τη σοβαρότητα 
της κατάστασης.
Πολλοί δυτικοί αναλυτές έκαναν τότε λόγο για το Τσερνόμπιλ της 
κινεζικής ηγεσίας, με το σκεπτικό ότι η εξάπλωση της πανδημίας θα 
μπορούσε να αποσταθεροποιήσει το κομμουνιστικό καθεστώς, όπως 
ακριβώς η πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας ε-
πιτάχυνε την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.
Στη συνέχεια, όμως, η αντίδραση της κινεζικής ηγεσίας ήταν ιδιαί-
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χίας και μεταμοντέρνας οργάνωσης απέδωσε, συγκρατώντας τον α-
ριθμό των θανάτων και των κρουσμάτων σε πολύ χαμηλά επίπεδα για 
μια χώρα 1,4 δισ. κατοίκων. Μόλις έγινε αντιληπτή από την κινεζική 
κοινή γνώμη η μετατροπή της Ευρώπης σε επίκεντρο της πανδημίας 
και η χαοτική αντιμετώπισή της από τις ΗΠΑ, επικράτησε ένα αί-
σθημα εθνικής υπερηφάνειας που διευκόλυνε τη νέα συσπείρωση 
γύρω από την ηγεσία.

Οι ευθύνες του ΠΟΥ
Οι διεθνείς οργανισμοί έχουν πάντα πρόβλημα στη διαχείριση των 
σχέσεών τους με την Κίνα και τις ΗΠΑ. Θέλουν να επιβάλουν στις 
υπερδυνάμεις τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν για 
όλους, γνωρίζουν όμως ότι αυτές έχουν τη δυνατότητα να προκαλέ-
σουν τεράστια οικονομικά, οργανωτικά και πολιτικά προβλήματα 
στην περίπτωση που καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι θίγονται τα 
συμφέροντά τους.
Αφού πρώτα ανακοίνωσε η Κίνα την ύπαρξη εστίας περιστατικών 
πνευμονίας στην Ουχάν, ο ΠΟΥ προχώρησε την επόμενη μέρα, 
Πρωτοχρονιά του 2020, στη δημιουργία κέντρου διαχείρισης κρί-
σης στην έδρα του στη Γενεύη.
Χρειάστηκαν δέκα ημέρες για να εκδώσει την πρώτη τεχνική οδηγία 
προς τις 194 χώρες-μέλη. Σε αυτήν τόνιζε ότι τα επιστημονικά δεδο-
μένα που είχε στη διάθεσή του δημιουργούσαν την εντύπωση ότι «η 
πιθανότητα για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι από μηδε-
νική έως περιορισμένη».
Μετά την καταγραφή του πρώτου εισαγόμενου κρούσματος στην 
Ταϊλάνδη, μία εκ των υπευθύνων του ΠΟΥ για τη διαχείριση της ε-
πιδημίας υπογράμμισε στις 14 Ιανουαρίου ότι υπάρχει «πιθανότητα 
μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά περιορισμένη».

Στις 20 και 21 Ιανουαρίου εμπειρογνώμονες του ΠΟΥ από την Κίνα 
και την περιοχή του Δυτικού Ειρηνικού επισκέφθηκαν την Ουχάν, 
όπου διαπίστωσαν μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο στο 
πλαίσιο της οικογένειας ή της παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Σε ανα-
κοίνωσή τους υπογράμμισαν ότι «περαιτέρω έρευνες είναι αναγκαίες 
για την κατανόηση του πλήρους μηχανισμού της μετάδοσης».
Στις 22 και 23 Ιανουαρίου ο διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ 
Γκεμπρεγεσούς, συγκάλεσε την Επιτροπή Κρίσης του Οργανισμού, 
η οποία αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Το θέμα 
ήταν η κήρυξη «έκτακτης κατάστασης για τη δημόσια υγεία σε διε-
θνές επίπεδο».
Δεν υπήρξε όμως συμφωνία μεταξύ των ειδικών, απλώς συμφωνή-
θηκε να συνεδριάσουν ξανά σε δέκα ημέρες.
Πράγματι, στις 30 Ιανουαρίου ο ΠΟΥ κήρυξε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο.
Από τις 16 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε επιστη-
μονική αποστολή στην Ουχάν με ειδικούς από τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη 
Γερμανία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Νιγηρία, τη Ρωσία, τη Σι-
γκαπούρη και τον Καναδά, για να εκτιμήσουν τις εξελίξεις.
Στις 24 Φεβρουαρίου ομάδα ειδικών του ΠΟΥ και του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) πήγε στην Ιταλία, 
η οποία είχε ήδη εξελιχθεί σε νέο κέντρο διάδοσης του κορονοϊού.
Στις 11 Μαρτίου ο ΠΟΥ προχώρησε στην κήρυξη πανδημίας, επιση-
μαίνοντας ότι «90% των κρουσμάτων απαντάται σε 4 μόνο χώρες, ότι 
81 χώρες δεν έχουν αναφέρει κανένα κρούσμα και 57 χώρες έχουν α-
ναφέρει 10 ή λιγότερα κρούσματα».
Παρακολουθώντας τις κινήσεις των κινεζικών αρχών και του ΠΟΥ 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος στην α-

Ο Τραμπ θεωρεί ότι ο ΠΟΥ 
ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το 
Πεκίνο.

Οι αποφάσεις της ετήσιας συνέλευσης 
του Οργανισμού εποικοδομητικές και 
με υπογραφή Ε.Ε.

τερα αποτελεσματική και όσα συνέβησαν με την πανδημία στις ευ-
ρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τη θέση της στην αντίληψη 
της κινεζικής κοινής γνώμης. Παρ’ όλα αυτά, ο Σι Τζινπίνγκ βρίσκε-
ται σήμερα αντιμέτωπος με μια οικονομία που δεν μπορεί να συνεχί-
σει –σε αυτή τη φάση– τα ρεκόρ ανάπτυξης με ετήσιο ρυθμό 6%-7% 
και μια σύνθετη κοινωνική κατάσταση, με βασικό χαρακτηριστικό 
την αύξηση των τιμών καταναλωτή, ιδιαίτερα στα τρόφιμα.
Στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, ο Τραμπ έχει ανάγκη να εμ-
φανίσει τους Κινέζους ως τους βασικούς υπεύθυνους για τα προβλή-
ματα των ΗΠΑ στον τομέα της δημόσιας υγείας και της οικονομίας. 
Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ δεν ανέχεται την κριτική των 
ΗΠΑ και την αξιοποιεί για να επιτύχει την πατριωτική συσπείρωση 
των Κινέζων γύρω από την ηγεσία.

Οι ευθύνες της Κίνας
Ο κορονοϊός ξεκίνησε την πορεία του από την Ουχάν, μια κινεζική 
μεγαλούπολη 11 εκατομμυρίων, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουπέι.
Σύμφωνα με τη θεωρία που αναπτύσσουν ο Πρόεδρος Τραμπ και οι 
συνεργάτες του, η εμφάνιση του ιού μπορεί να οφείλεται σε ατύχημα 
στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν. Η διεθνής επιστημονική κοινό-
τητα απορρίπτει αυτή την εκδοχή και την αντιμετωπίζει περισσότερο 
ως θεωρία συνωμοσίας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αμερικανι-
κής ηγεσίας. Υπάρχουν όμως αναπάντητα ερωτήματα για την πορεία 
της πανδημίας και τον ρόλο των κινεζικών αρχών.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία, η Κίνα αποκάλυψε για πρώτη φορά 
την ύπαρξη εστίας περιστατικών πνευμονίας στην πόλη Ουχάν, της 
επαρχίας Χουπέι, στις 31 Δεκεμβρίου του 2019. Οι Κινέζοι έκαναν 
λόγο για 44 κρούσματα, εκ των οποίων τα 11 έπασχαν από οξεία 
μορφή της νόσου.
Μεσολάβησε ένα διάστημα μέχρι τις 20 Ιανουαρίου με τις κινεζικές 
αρχές να ταλαντεύονται σε ό,τι αφορά τη μεταδοτικότητα της νόσου. 
Μόλις κατέληξαν στο συμπέρασμα για την υψηλή μεταδοτικότητα 
του κορονοϊού, άρχισαν να παίρνουν τα αναγκαία μέτρα σε συνθήκες 
μεγάλης πίεσης για το σύστημα υγείας και διοικητικής αναταραχής.
Χρειάστηκε να φτάσουμε στις 10 Φεβρουαρίου για να αισθανθεί η 
ηγεσία ότι ελέγχει την κατάσταση και να εμφανιστεί ο Πρόεδρος Σι 
Τζινπίνγκ στην Ουχάν, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της παν-
δημίας.
Χάθηκε πολύτιμος χρόνος στην προσπάθεια των τοπικών αρχών να 
πείσουν ότι ελέγχουν την κατάσταση. Χαρακτηριστική η σκληρή 
μοίρα του γιατρού Λι Γουενλιάνγκ, ο οποίος ειδοποίησε πρώτος τις 
αρχές και μέσω διαδικτύου την κοινή γνώμη για την επικίνδυνη ε-
πιδημία. Η απάντηση των αρχών ήρθε με τη σύλληψη και την κρά-
τησή του και την αντιμετώπισή του ως ενός πολιτικά υποκινούμενου 
ταραχοποιού. Ο ηρωικός γιατρός πέθανε από κορονοϊό, με την κινε-
ζική ηγεσία να τον αναγνωρίζει μετά θάνατον ως εθνικό μάρτυρα στη 
μάχη κατά του «διαβολικού ιού» και να ρίχνει τις ευθύνες για την κα-
κομεταχείρισή του στους τοπικούς αξιωματούχους του Κ.Κ.
Η πανδημία αντιμετωπίστηκε στην αρχή με τις μεθόδους που χαρα-
κτηρίζουν παραδοσιακά τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Η επιδημία 
θεωρήθηκε απειλή για τα συμφέροντα του κράτους και του κόμματος 
και η χαρακτηριστική έλλειψη διαφάνειας αξιοποιήθηκε για να κερ-
δίσουν χρόνο οι αρχές και να αποφασίσουν τι ακριβώς θα κάνουν.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν το καθεστώς της Κίνας έδινε έγκαιρα 
τις αναγκαίες πληροφορίες και κινητοποιούσε τον πληθυσμό, οι επι-
πτώσεις του κορονοϊού θα ήταν πολύ μικρότερες στην Κίνα και στον 
κόσμο ολόκληρο. Οι κινεζικές αρχές παραδέχτηκαν την υψηλή με-
ταδοτικότητα του ιού στις 20 Ιανουαρίου, αφού είχαν αρχίσει να κα-
ταγράφονται κρούσματα με προέλευση την Κίνα σε άλλες χώρες, με 
πρώτη την Ταϊλάνδη. Άρχισαν την ενημέρωση όταν το πρόβλημα δι-
εθνοποιήθηκε με δική τους ευθύνη.
Στη συνέχεια φάνηκαν τα θετικά χαρακτηριστικά του κινεζικού κα-
θεστώτος, το οποίο συνδυάζει μια σταλινικού τύπου πειθαρχία με τη 
δυνατότητα να αντιδρά αποτελεσματικά και σε περιπτώσεις δημι-
ουργικά στις μεγάλες προκλήσεις. Η παγκόσμια κοινή γνώμη εντυ-
πωσιάστηκε με την ταχύτητα με την οποία οι Κινέζοι κάλυψαν τις ελ-
λείψεις στο σύστημα υγείας, οργάνωσαν τα μαζικά διαγνωστικά τεστ 
και τη λεπτομερειακή ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και την ψηφιακή 
παρακολούθηση όσων νόσησαν. Το μείγμα κομμουνιστικής πειθαρ-
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ανάλυση

ποκαλεί τον κορονοϊό «κινεζικό ιό». Υπάρχει το ιστορικό προηγού-
μενο της λεγόμενης ισπανικής γρίπης, η οποία ξέσπασε το 1918, επα-
νεμφανίστηκε το 2018 και κόστισε τη ζωή σε περίπου 50 εκατομμύ-
ρια ανθρώπους.
Η ισπανική γρίπη πρωτοεμφανίστηκε στα χαρακώματα του Α΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, με τις ΗΠΑ να κατηγορούν τη Γερμανία ως υ-
πεύθυνη για την ασθένεια και τη Γερμανία να αναφέρεται σε αυτήν 
ως «ο πυρετός της Φλάνδρας».
Τελικά, τον λογαριασμό τον πλήρωσε εκείνη την εποχή η Ισπανία, η 
οποία δεν πήρε μέρος στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ο Τύπος της 
οποίας παρουσίαζε αναλυτικά τις εξελίξεις για την πανδημία, εφόσον 
δεν υπήρχε λογοκρισία, όπως στα εμπόλεμα κράτη. Στην Ισπανία οι 
θάνατοι από τη γρίπη ξεπέρασαν τις 300.000 και τα κρούσματα τα 
8 εκατομμύρια. Επιπλέον, οι αναφορές του βρετανικού Τύπου και 
της Royal Academy of Medicine οδήγησαν στον διεθνή χαρακτηρι-
σμό της γρίπης ως ισπανικής, όχι επειδή προήλθε από την Ισπανία 
αλλά επειδή στη συγκεκριμένη χώρα υπήρχαν συνεχείς αναφορές 
σε αυτήν.
Ο Τραμπ δεν έχει δικαίωμα να βαφτίζει τον κορονοϊό «κινεζικό ιό», 
γιατί η ονοματοδοσία είναι αρμοδιότητα του ΠΟΥ, ο οποίος έχει 
«βαφτίσει» τον κορονοϊό «Covid-19». Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
ο ιός προέρχεται πράγματι από την Κίνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι 
μπορεί να αναφέρεται ως «κινεζικός ιός».
Οι Κινέζοι θεωρούν επιθετική ενέργεια κάθε αναφορά σε «κινεζικό 

ιό», γιατί μεγαλώνει τις δυσκολίες στην προσπάθειά τους να απευ-
θυνθούν στη διεθνή κοινότητα με βάση την αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση της πανδημίας και τις πρωτοβουλίες διεθνούς αλληλεγγύης 
που πήραν, και όχι με βάση το στίγμα της Ουχάν.
Προειδοποιούν την Ουάσινγκτον ότι αν επιθυμεί καλές σχέσεις με 
το Πεκίνο θα πρέπει να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια διεκδίκη-
σης αποζημιώσεων και να ξεχάσει τα περί ενδεχόμενης επιβολής οι-
κονομικών κυρώσεων.
Η φρασεολογία που χρησιμοποιούν οι Κινέζοι αξιωματούχοι είναι ι-
διαίτερα σκληρή, εφόσον έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η α-
μερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να μεταφέρει τις ευθύνες της για 
τη χαοτική και αναποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας στην 
Κίνα.
Η προσέγγιση, πάντως, του Σι Τζινπίνγκ είναι διαφοροποιημένη. Σε 
μαγνητοσκοπημένη ομιλία του στην ετήσια συνέλευση του ΠΟΥ α-
νακοίνωσε ότι η Κίνα θα χορηγήσει ποσό 2 δισ. δολαρίων στον ΠΟΥ 
την ερχόμενη διετία, απαντώντας έτσι στην κριτική των ΗΠΑ, που 
δικαιολογημένα θεωρούν απαράδεκτο μια χώρα με τις δυνατότητες 
της Κίνας να διαθέτει, σε ετήσια βάση, στον Οργανισμό λίγες δεκά-
δες εκατομμύρια δολάρια.
Ο Κινέζος Πρόεδρος δεσμεύτηκε επίσης ότι αν το εμβόλιο κατά του 
κορονοϊού αναπτυχθεί στην Κίνα, θα θεωρηθεί δημόσιο αγαθό που 
θα μπορούν να προμηθευτούν όλες οι χώρες.
Τέλος, ο Κινέζος ηγέτης ικανοποίησε και το αίτημα των ΗΠΑ για την 
πραγματοποίηση αδιάβλητης και ανεξάρτητης έρευνας για τη διαχεί-
ριση της πανδημίας από την Κίνα υπό δύο προϋποθέσεις. Να πραγ-
ματοποιηθεί η έρευνα αφού περάσει η πανδημία σε φάση ύφεσης 
και να μην αφορά αποκλειστικά την Κίνα αλλά όλες τις χώρες.

Κόντρα με συνέχεια
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η κόντρα ΗΠΑ-Κίνας και ΗΠΑ-
ΠΟΥ θα έχει συνέχεια. Δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια η ε-
ξέλιξή της, αλλά η διεθνής δυναμική και η εσωτερική πολιτική κα-
τάσταση στις ΗΠΑ και στην Κίνα συμβάλλουν στη συντήρησή της.
Ιδιαίτερα θετικός είναι ο ρόλος της Ε.Ε., η οποία υπογραμμίζει, με 
κάθε ευκαιρία, την ανάγκη ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας.
Προώθησε το σχέδιο απόφασης που τελικά εγκρίθηκε από τους 
εκπροσώπους των 194 κρατών-μελών στην ετήσια συνέλευση του 
ΠΟΥ. Στην πρόταση ψηφίσματος της Ε.Ε. συμπεριλήφθηκε και η 
πραγματοποίηση αδιάβλητης και ανεξάρτητης έρευνας για τη διαχεί-
ριση της πανδημίας, προκειμένου να ικανοποιηθεί η Ουάσινγκτον 
και παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του Πεκίνου. Η αμερικανική αντι-
προσωπεία προσυπέγραψε το σχέδιο απόφασης, επιμένοντας όμως 
σε κάποιους «αστερίσκους». Διαφώνησε με την αναφορά στην υπο-
χρεωτική διάθεση εμβολίων και φαρμάκων, στο όνομα των δικαιω-
μάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εταιρειών.
Η Ε.Ε. ασκεί εποικοδομητική πίεση για συνεννόηση μεταξύ ΗΠΑ 
και Κίνας στην αντιμετώπιση της πανδημίας, γιατί οι ειδικοί του 
ECDC θεωρούν αναπόφευκτο ένα δεύτερο κύμα στην Ευρώπη και 
στον κόσμο.
Όπως τόνισε η επικεφαλής του ECDC, Αντρέα Άμον, δεν είναι η κα-
τάλληλη στιγμή να θεωρήσουμε ότι ο κορονοϊός ανήκει στο παρελ-
θόν. Υπογράμμισε ότι βασικό ερώτημα για το δεύτερο κύμα είναι το 
«πότε και πόσο μεγάλο».
Η διαμάχη που έχει ξεσπάσει γύρω από την πανδημία είναι ενδει-
κτική των τάσεων που έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Ο 
Τραμπ εφαρμόζει με διάφορους τρόπους το δόγμα «πρώτα η Αμε-
ρική». Οι ΗΠΑ περιορίζουν τις δυνατότητες πολυμερούς συνεργα-
σίας σε επίπεδο διεθνών οργανισμών και γενικότερα, παρά το γε-
γονός ότι πρωταγωνίστησαν για δεκαετίες στη δημιουργία του διε-
θνούς συστήματος το οποίο τώρα φαίνεται να εγκαταλείπουν. Η Κίνα 
ενισχύει συνεχώς τη διεθνή της θέση και παρά τα αρχικά λάθη αξι-
οποιεί την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας σε όφελός 
της. Η Ε.Ε. στηρίζει τον ΠΟΥ και γενικότερα τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση των με-
γάλων προκλήσεων. Επιδιώκει, σε δύσκολες συνθήκες, τον επανα-
προσδιορισμό της θέσης της μεταξύ της ανερχόμενης Κίνας και των 
εσωστρεφών, λόγω Τραμπ, ΗΠΑ, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον 
και την πορεία προς τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Η κινεζική ηγεσία προειδοποιεί 
τις ΗΠΑ να μη διεκδικήσουν 
αποζημιώσεις, ούτε να προχωρήσουν 
σε κυρώσεις.

ντιμετώπιση της πανδημίας εξαιτίας της αρχικής στάσης των κινεζι-
κών αρχών και της προσπάθειας του ΠΟΥ να μην έρθουν σε αντιπα-
ράθεση με αυτές, αναδεικνύοντας τα λάθη και τις παραλήψεις τους. 
Οι περισσότεροι κορυφαίοι ειδικοί θεωρούν πάντως ότι ο ΠΟΥ δεν 
έχει τις δυνατότητες να αντιπαρατεθεί με χώρες όπως η Κίνα και πως 
επενδύει σταθερά στην προσπάθεια συνεννόησης με τις αρχές, προ-
χωρώντας στους αναγκαίους συμβιβασμούς και όσες διευκολύνσεις 
κρίνει σκόπιμες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα τέλη Απριλίου ο ΠΟΥ έχει υιοθετή-
σει μια ιδιαίτερα αυστηρή στάση. Προειδοποιεί σε κάθε ευκαιρία ότι 
η άρση των περιοριστικών μέτρων πρέπει να στηρίζεται στην εντα-
τική χρήση των διαγνωστικών τεστ, στην απομόνωση και στην αντι-
μετώπιση των περιστατικών και στη διασφάλιση μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης.
Εντύπωση προκάλεσε η ανακοίνωση του ΠΟΥ στις 14 Μαΐου σύμ-
φωνα με την οποία ο νέος κορονοϊός είναι πιθανό «να μην εξαφανι-
στεί ποτέ» και να εξελιχθεί σε μια νόσο «με την οποία θα πρέπει να 
μάθει να ζει η ανθρωπότητα».

Έκρηξη Τραμπ
Με το πέρασμα του χρόνου ο Τραμπ άρχισε να ανεβάζει τους τόνους 
της κριτικής προς την Κίνα και να ταυτίζει τον ΠΟΥ με την κινεζική 
ηγεσία.
Ο κορονοϊός ανέτρεψε τον πολιτικό σχεδιασμό του Τραμπ ενόψει 
των προεδρικών του Νοεμβρίου. Τον υποχρέωσε να ασχοληθεί με 
ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζει καλά, ούτε φαίνεται να έχει τη διά-
θεση να μελετήσει, ενώ έθεσε σε αμφισβήτηση το βασικό πολιτικό 
του πλεονέκτημα, τις καλές οικονομικές και χρηματιστηριακές του 
επιδόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό ανεργίας, το οποίο 
ήταν 3%-4%, στα χαμηλότερα επίπεδα της πεντηκονταετίας, εκτο-
ξεύτηκε σε λίγους μήνες στο 15% με τάσεις παραπέρα αύξησης.
Ο Τραμπ χρειάζεται «εδώ και τώρα» το άνοιγμα της αμερικανικής οι-
κονομίας παρά το γεγονός ότι η πανδημία βρίσκεται σε πλήρη εξέ-
λιξη, με τους θανάτους να πλησιάζουν τις 100.000 και τα κρούσματα 
να έχουν ξεπεράσει τα 1,5 εκατομμύρια.
Διαπιστώνει ότι ο ΠΟΥ είχε στην αρχική φάση μια χαλαρή αντί-
δραση, που διευκόλυνε την ηγεσία της Κίνας στις κινήσεις της, ενώ 
τώρα έχει υιοθετήσει μια αυστηρότερη στάση, που ανεβάζει το πο-
λιτικό κόστος του ανοίγματος της οικονομίας που επιχειρεί ενόψει 
προεδρικών εκλογών.
Αντιδρά με το γνώριμο στιλ του. Καταγγέλλει τον ΠΟΥ ως όργανο 
της Κίνας. Αποδίδει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ στην 
καθυστέρηση της Κίνας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. Ανακοίνωσε το προσωρινό πάγωμα της οικονομικής συνεισφο-
ράς των ΗΠΑ στον ΠΟΥ, που είναι της τάξης των 400 εκατ. δολα-
ρίων τον χρόνο. Υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν να χρη-
ματοδοτούν τον διεθνή οργανισμό αν δεν προχωρήσει ταχύτατα στις 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και δεν κρατήσει αποστάσεις από την πο-
λιτική της κινεζικής ηγεσίας.
Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να επιτρέψω να συνεχίσουν 
να χρηματοδοτούν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι έναν οργανισμό 
ο οποίος, στην παρούσα κατάστασή του, είναι τόσο σαφές ότι δεν ε-
ξυπηρετεί τα συμφέροντα της Αμερικής».
Αμερικανοί έχουν στραφεί κατά της Κίνας ζητώντας αποζημιώσεις… 
τρισεκατομμυρίων για την πανδημία, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν 
πάρει τη νομοθετική πρωτοβουλία για να δώσουν τη δυνατότητα 
στον Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στην Κίνα σε περίπτωση που δεν 
δεχτεί έλεγχο για την αρχική φάση της αντιμετώπισης του κορονο-
ϊού και δεν δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις.
Το μόνο θετικό στη στάση του Τραμπ είναι ότι αποφεύγει την προ-
σωπική αντιπαράθεση με τον ηγέτη της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στον 
οποίο αναφέρεται με καλά λόγια, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μελ-
λοντικής συνεννόησης μεταξύ δύο ισχυρών ανδρών.

Η κινεζική απάντηση
Η απάντηση των Κινέζων προς τις ΗΠΑ γίνεται με το πέρασμα του 
χρόνου πιο σκληρή, με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να φροντίζει κι 
αυτός από την πλευρά του να κρατά έναν δίαυλο επικοινωνίας με τον 
Τραμπ για ενδεχόμενη μελλοντική συνεννόηση.
Οι Κινέζοι ενοχλούνται πάρα πολύ από την τάση του Τραμπ να α-
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Τ
ην ώρα που η επιδημία της 
πνευμονίας Covid-19 έχει πάρει 
καθοδική πορεία στην Ευρώπη 
και οι χώρες-μέλη ετοιμάζο-
νται να ανοίξουν τα σύνορα για 
να συνεφέρουν τις οικονομίες 
τους, πολλοί επιδημιολόγοι δεν 

είναι αισιόδοξοι για οριστική επιστροφή στην κα-
νονικότητα. Μια πρώτη ηχηρή παρέμβαση ήρθε 
στα μέσα της εβδομάδας, όταν ο πρόεδρος του 
Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου (WMA) προει-
δοποίησε πως το άνοιγμα των συνόρων είναι 
πρόωρο. «Τα νέα μέτρα χαλάρωσης ανάμεσα 
στις ευρωπαϊκές χώρες με ανησυχούν ιδιαίτερα, 
επειδή θα ζήσουμε έναν ακόμη μεγαλύτερο αντα-
γωνισμό ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης για το 
ποια ανοίγει περισσότερο και ταχύτερα» προειδο-
ποίησε ο Φρανκ Ούλριχ Μοντγκόμερι μιλώντας 
στον γερμανικό Τύπο. «Με τα ταξίδια ανεβαίνει 
το ρίσκο ενός δεύτερου κύματος επιδημίας, το 
οποίο θα είναι πιο σκληρό από το πρώτο, γιατί 
δεν θα είμαστε τόσο προσεκτικοί όσο την πρώτη 
φορά» είπε.
Μία ημέρα μετά την πρώτη προειδοποίηση, δύο 
ακόμα πιο αρμόδιοι φορείς συνέστησαν επιφυλα-
κτικότητα. Τόσο ο διευθυντής των αμερικανικών 
Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
(CDC), Ρόμπερτ Ρέντφιλντ, όσο και η διευθύ-
ντρια του αντίστοιχου ευρωπαϊκού ECDC, Aντρέα 
Άμον, θεωρούν πολύ πιθανό ένα δεύτερο επιδη-
μικό κύμα το φθινόπωρο, όπως δήλωσαν στις 
βρετανικές εφημερίδες «Financial Times» και 
«Guardian» αντίστοιχα.
Το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει ένα δεύτερο 
κύμα, αλλά «το πότε και πόσο μεγάλο θα είναι» 
είπε η Άμον. «Ο ιός βρίσκεται γύρω μας, κυκλο-
φορώντας περισσότερο απ’ ό,τι τον Ιανουάριο και 
τον Φεβρουάριο [...]. Δεν θέλω να καλλιεργώ μια 
καταστροφολογική εικόνα, νομίζω όμως πως 
πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν είναι ώρα τώρα 
να χαλαρώσουμε τελείως».
Υποστήριξε μάλιστα ότι ο τουρισμός έπαιξε σημα-
ντικό ρόλο στην εξάπλωση του κορονοϊού στην 
Ευρώπη. Αναφερόταν συγκεκριμένα στην επι-
στροφή εκδρομέων από τις χιονοδρομικές πίστες 
των ιταλικών και αυστριακών Άλπεων τον περα-
σμένο Μάρτιο. Ο συνωστισμός σε περιορισμέ-
νους χώρους, όπως οι καμπίνες των τελεφερίκ, 
πρόσφερε «τέλειες συνθήκες» για τον ιό, δήλωσε 
η επικεφαλής του ECDC. «Είμαι αρκετά βέβαιη ότι 
αυτό συνέβαλε στην ευρεία εξάπλωσή του στην 
Ευρώπη» είπε.
Από την πλευρά των αμερικανικών CDC, ο Ρό-
μπερτ Ρέντφιλντ δεν απέκλεισε να χρειαστεί ξανά 
το φθινόπωρο ένας γύρος lockdown και προει-
δοποίησε τις ΗΠΑ ότι πρέπει να βελτιώσουν άμε-

σα τις δυνατότητες ιχνηλάτησης των λοιμώξεων, 
για να αποφύγουν νέα κρίση δημόσιας υγείας. 
Σήμερα ο κορονοϊός εξαπλώνεται ταχύτερα σε 
χώρες του νότιου ημισφαιρίου, όπως η Βραζι-
λία, «αλλά όταν τελειώσει εκεί, υποψιάζομαι ότι 
θα επανέλθει στο βόρειο» προειδοποίησε ο Ρέ-
ντφιλντ.
Ακόμη, ο Ρέντφιλντ υπογράμμισε την ανάγκη να 
συνεχιστεί η τήρηση των μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης και έκανε ειδική αναφορά 
στις αεροπορικές εταιρείες, τις οποίες κάλεσε 
να εφαρμόσουν αυστηρότερα μέτρα. «Το να βρί-
σκεσαι στο μεσαίο κάθισμα στριμωγμένος ανά-
μεσα σε άλλους δύο επιβάτες μάλλον δεν είναι η 
καλύτερη θέση» σχολίασε.
Και τόνισε, τέλος, ότι ενδεχόμενο νέο επιδημικό 
κύμα του κορονοϊού το φθινόπωρο θα συμπέσει 
με την περίοδο της γρίπης, κάτι που μεγιστοποιεί 
την απειλή για τα συστήματα υγείας.

Ποιος δεν θα κάνει το εμβόλιο
Την ώρα που η επιστήμη τρέχει σε μια πρωτο-
φανή κούρσα για την ανάπτυξη θεραπειών και 
εμβολίων για τον κορονοϊό, κάτι άσχημο σιγο-
βράζει σε πολλές κοινωνίες και απειλεί να κα-
θυστερήσει τις προσπάθειες. Το ζήτημα είναι αν 
αρκετοί πολίτες θα φροντίσουν να εμβολιαστούν, 
όποτε κι αν γίνει τελικά διαθέσιμο το εμβόλιο, ή 
αν η συνωμοσιολογία θα εμποδίσει τις κοινωνί-
ες να αναπτύξουν ανοσία της αγέλης μέσω του 
εμβολιασμού.
Ο κίνδυνος είναι ήδη εμφανής στις ΗΠΑ, όπου 
ένας στους πέντε δεν σκοπεύει να εμβολιαστεί, 
σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσκόπηση της 
YouGov για τη Yahoo στα μέσα του μήνα. Γνω-
ρίζουμε όμως ότι και στην Ευρώπη υπάρχει 
ένα ισχυρό αντιεμβολιαστικό κίνημα, στο οποίο 
αποδόθηκαν ευθύνες για πρόσφατες επιδημίες 

ιλαράς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη 
φορά η κατάσταση δεν αποκλείεται να αποδει-
χθεί χειρότερη. Ο φόβος για τα εμβόλια έρχεται 
να συνδυαστεί με νέες θεωρίες συνωμοσίας, 
που θέλουν την πανδημία να σχεδιάστηκε 
ακριβώς για να εμβολιαστούμε και να απο-
κομίσουν κάποιοι κέρδος. Η παραφιλολογία 
εμπλουτίζεται με εμβόλια του Μπιλ Γκέιτς στα 
οποία κρύβονται μικροσκοπικά «τσιπάκια» για 
παρακολούθηση, μια παρανοϊκή ερμηνεία που 
πυροδοτήθηκε από μια μικρή μελέτη για εμβό-
λια που αφήνουν ένα αόρατο ίχνος στο δέρμα, 
προκειμένου να παρακολουθείται ποιος έχει 
εμβολιαστεί και ποιος όχι στις αναπτυσσόμενες 
χώρες.

Το θέμα του εμβολίου για την Covid-19 έχει ανα-
δειχθεί σε μείζον ζήτημα και για μια μικρή αλλά 
σημαντική μερίδα υπερσυντηρητικών και ακρο-
δεξιών Αμερικανών, οι οποίοι έχουν ήδη ξεση-
κωθεί γενικά κατά των περιοριστικών μέτρων 
κατά της πανδημίας. Συντηρητικές ομάδες στο 
Facebook που απαιτούν την «απελευθέρωση» 
της οικονομίας στρέφονται, σύμφωνα με τον αμε-
ρικανικό Τύπο, και κατά των εμβολίων, λαμβάνο-
ντας ως αφορμή την «Επιχείρηση Warp Speed» 
που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την ταχεία 
ανάπτυξη και διάθεση εμβολίου. Το επιχείρημα 
εδώ είναι ότι ταχεία έγκριση σημαίνει έλλειψη 
ασφάλειας και ισοδυναμεί με πειραματισμό στον 
γενικό πληθυσμό. Ο Άντονι Φάουτσι του Εθνικού 
Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημά-
των (NIAID), κάτι σαν τον Αμερικανό Τσιόδρα, 
εξέφρασε στην «Washington Post» την ανησυχία 
του για την παρανόηση και διευκρίνισε ότι αυτό 
που διακυβεύεται σε αυτή την «ταχεία» διαδικα-
σία δεν είναι η ασφάλεια αλλά η οικονομική επέν-
δυση στην ανάπτυξη εμβολίων.
Γνωρίζουμε, λοιπόν, ότι το αντιεμβολιαστικό κίνη-
μα ζει και βασιλεύει και πιθανότατα θα επηρεάσει 
το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης σε Ευρώπη 
και Αμερική. Σύμφωνα με τους επιδημιολόγους, 
για να προστατευτεί ο πληθυσμός από μαζικά 
κύματα κρουσμάτων απαιτείται εμβολιαστική 
κάλυψη τουλάχιστον του 70% του πληθυσμού. 
Ας ελπίσουμε ότι μέχρι να διατεθεί το εμβόλιο θα 
έχουν διαμορφωθεί και οι σωστές ισορροπίες 
αντιλήψεων.

Προειδοποιήσεις  
για νέο επιδημικό κύμα
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«Όταν ο ιός τελειώσει στο νότιο ημισφαίριο, υποψιάζομαι 
ότι θα επανέλθει στο βόρειο». 
Ρόμπερτ Ρέντφιλντ, διευθυντής των αμερικανικών CDC“



Μ
ε τα τελευταία δεδομένα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), υπάρχουν του-
λάχιστον οκτώ διαφορετικά εμβόλια, με δι-
αφορετικές τεχνολογίες, που δοκιμάζονται 
αυτή τη στιγμή σε δέκα κλινικές δοκιμές σε 
ανθρώπους, δύο εκ των οποίων είναι σε 

φάση 2, που σημαίνει πως θα συμμετάσχει μεγάλος αριθμός 
υγιών εθελοντών, όπως ανέφερε πρόσφατα ο εκπρόσωπος 
του υπουργείου Υγείας, λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας. 
Επίσης, άλλα 110 προγράμματα είναι στο προκλινικό επίπεδο 
έρευνας.
Σύμφωνα με τον καθηγητή, πριν από λίγες ημέρες ανακοινώ-
θηκαν τα πρώτα συμπεράσματα από ένα από τα νέα δοκιμαζό-
μενα πειραματικά εμβόλια. Το εμβόλιο έδειξε θετικά αποτελέ-
σματα για την πρόληψη της νόσου σε μελέτη σε πειραματόζωα, 
ενώ σε μια μικρή πρώιμη μελέτη υγιών εθελοντών ηλικίας 18 
έως 55 ετών καταγράφηκε ανάπτυξη εξουδετερωτικών αντι-
σωμάτων σε επίπεδα παρόμοια με τα επίπεδα αντισωμάτων 
ασθενών που ανέρρωσαν από τον νέο κορονοϊό. Η μελέτη διε-
ξήχθη από το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας των ΗΠΑ.
«Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν διαφορετικές αυξανόμε-
νες δόσεις του εμβολίου οι οποίες έδειξαν δοσο-εξαρτώμενη 
απάντηση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως στην υψηλότερη 
δόση του εμβολίου που χορηγούνταν ήταν υψηλότερο και το 
επίπεδο αντισωμάτων του οργανισμού» εξήγησε ο κ. Τσιόδρας.
Όπως διευκρίνισε, οι ερευνητές διαλέγουν πάντα τη χαμηλό-
τερη δόση εμβολίου που προκαλεί την καλύτερη ανάπτυξη 
αντισωμάτων, ώστε να μην υπάρχουν παρενέργειες, «κάτι που 
γίνεται πάντα με τα εμβόλια».
Το συγκεκριμένο εμβόλιο βασίζεται σε μια νέα τεχνολογία, 
όπου μόρια mRNA κατευθύνουν τα κύτταρα του οργανισμού 

στην παραγωγή αντισωμάτων. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται για 
άτομα ηλικίας 55-70 και 71 και άνω, ενώ το εμβόλιο χορηγείται 
σε δύο δόσεις με διαφορά τεσσάρων εβδομάδων, σύμφωνα με 
τον κ. Τσιόδρα, ο οποίος αναφερόταν στο εμβόλιο της Moderna.
Κατά τον Σ. Τσιόδρα, μεγαλύτερες μελέτες για το νέο εμβόλιο θα 
ξεκινήσουν μέσα στον Ιούλιο με 600 άτομα. «Εάν πάνε καλά αυ-
τές οι μελέτες, μπορεί να υπάρχει ένα εμβόλιο στο τέλος αυτού 
του έτους ή στις αρχές του επόμενου».
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας προειδοποίησε πάντως 
πως «χρειάζεται μεγάλη προσοχή οι προσπάθειες για παρα-
γωγή εμβολίου να μη γίνονται βιαστικά, να προχωρούν με τη 
μέγιστη δυνατή ασφάλεια και δεδομένη βέβαια την προστασία 
των ανθρώπων και την εθελοντική συμμετοχή».

Θεραπείες
Επιπλέον, ο ΠΟΥ έχει εγκρίνει εκατοντάδες κλινικές μελέτες για 
αρκετά φάρμακα, σε κάποιες από τις οποίες συμμετέχουν και 
κέντρα στην Ελλάδα. Εξ αυτών, οι 309 εκτιμάται ότι έχουν προ-
χωρήσει επαρκώς σε διάφορα στάδια, από προκλινικές έως 
και κλινικές μελέτες.
Στο πεδίο των θεραπευτικών παρεμβάσεων ο κ. Τσιόδρας ανέ-
φερε τη ρεμδεσιβίρη, την υδροξυχλωροκίνη, την πλασμαφαί-
ρεση, αλλά και τον τριπλό συνδυασμό αντιικών φαρμάκων με 
ιντερφερόνη β.
Επίσης, την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τσιόδρας και ο υφυ-
πουργός Υγείας, Β. Κοντοζαμάνης, είχαν συνάντηση με τον επι-
κεφαλής της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Regeneron 
με αντικείμενο τα κοκτέιλ μονοκλωνικών αντισωμάτων τα 
οποία δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για βιολογικά 
φάρμακα που είχαν χρησιμοποιηθεί και στη μάχη κατά του 
SARS.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ:  
Αισιοδοξία από τις δοκιμές σε οκτώ εμβόλια
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Δύο εμβόλια είναι σε φάση 2, δηλαδή 
θα συμμετάσχει μεγάλος αριθμός υγιών 
εθελοντών.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Υπέρ-
τασης στις 17 Μαΐου σηματοδοτεί τη σπουδαιότητα 
που έχει το να γνωρίζουν όλοι στον γενικό πληθυσμό 
εάν πάσχουν από υπέρταση και ταυτόχρονα στοχεύ-

ει στο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα 
προφύλαξης για αποφυγή της εμφάνισής της.
Αυτή τη χρονιά το κύριο μήνυμα από την Ελληνική Καρδιολογι-
κή Εταιρεία είναι «Μέτρησε την πίεσή σου - Ρύθμισε την υπέρ-
ταση - Ζήσε περισσότερο».
Η υπέρταση θεωρείται ο ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου για 
στεφανιαία νόσο και έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφα-
λικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια και νεφρική ανεπάρκεια.
Η σωστή διατροφή, η διατήρηση κανονικού βάρους και η απο-
φυγή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ μπορούν να πετύ-
χουν μείωση της πίεσης αλλά και να προλάβουν ή να καθυστε-
ρήσουν την εμφάνισή της.
Ο διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του ΓΝ ΚΑΤ, Χ. 
Γράσσος, επισημαίνει για τη φαρμακευτική θεραπεία ότι συχνά 
απαιτείται συνδυασμός δύο ή και περισσότερων φαρμάκων, 
ιδίως στην κατηγορία ασθενών με νοσηρότητες όπως σακχα-
ρώδης διαβήτης, δυσλιπιδαιμία, στεφανιαία νόσος.
Σε ό,τι αφορά τον νέο κορονοϊό, η Ομάδα Εργασίας Αρτηρια-
κής Υπέρτασης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ανα-
φέρει ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υψηλή επίπτω-
ση της αρτηριακής υπέρτασης. Σε μελέτη 44.672 ασθενών με 

Covid-19 το 4,2% έπασχε από καρδιαγγειακό νόσημα, ενώ το 
12,8% εμφάνιζε αρτηριακή υπέρταση. Σύμφωνα με μια άλλη 
μελέτη, 48% των ασθενών που κατέληξαν παρουσίαζαν αρ-
τηριακή υπέρταση έναντι 23% των επιζώντων. Ωστόσο, δεν 
υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί 
ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου μόλυνσης από SARS-CoV-2. 
Επομένως, οι υπερτασικοί ασθενείς πρέπει να εφαρμόζουν τις 
ίδιες προφυλάξεις που εφαρμόζουν τα άτομα της ηλικίας τους 
ανάλογα με το προφίλ και τις συννοσηρότητές τους. 
Πρέπει να τονιστεί ότι η θνησιμότητα υπερτασικών ασθενών 
με Covid-19 ήταν σημαντικά μειωμένη σε εκείνους οι οποίοι 
λάμβαναν φάρμακα του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης έναντι 
εκείνων που δεν είχαν αγωγή με φάρμακα της κατηγορίας 
αυτής. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν περαιτέρω ότι δεν 
υπάρχει καμία ισχυρή επιστημονική βάση αυτή τη στιγμή για 
διακοπή ή μεταβολή της δοσολογίας των φαρμάκων του άξονα 
ρενίνης-αγγειοτενσίνης σε υπερτασικούς ασθενείς στο πλαίσιο 
της πανδημίας. Λαμβάνοντας μάλιστα υπ’ όψιν τη σχετική δυ-
σκολία πρόσβασης σε δομές υγείας το χρονικό διάστημα της 
κρίσης λόγω του νέου κορονοϊού, μια αλλαγή της αντιυπερτα-
σικής αγωγής σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ρυθμισμένα επίπεδα 
αρτηριακής πίεσης πιθανώς θα οδηγούσε σημαντικό ποσοστό 
υπερτασικών να παρουσιάσουν «αστάθεια» στη ρύθμισή τους, 
η οποία συνοδεύεται από αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύ-
νου.

Υπέρταση και μέτρα προφύλαξης
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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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Διαθέσιμο το νέο Ford Kuga

Τ
ο νέο Kuga έρχεται στην ελληνική αγορά για να ενδυ-
ναμώσει τη δημοφιλή γκάμα των SUV μοντέλων της 
Ford, δίπλα στα καταξιωμένα EcoSport και Puma, α-
ποτελώντας σήμερα το πιο εξηλεκτρισμένο μοντέλο 
στην ιστορία της. Διαθέσιμο σε βενζινοκίνητες και 
πετρελαιοκίνητες εκδόσεις, αλλά ταυτόχρονα και σε 

plug-in υβριδικές και ήπια υβριδικές, το νέο Kuga έρχεται να 
συνθέσει την πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη πρόταση στην 
κατηγορία του προτάσσοντας μεταξύ άλλων premium χαρα-
κτηριστικά, κορυφαίο εξοπλισμό άνεσης, αλλά και τεχνολογίες 
συνδεσιμότητας και ασφάλειας που μέχρι τώρα συναντούσε 
κανείς μόνο σε μεγαλύτερα και ακριβότερα SUV.
Το νέο Ford Kuga είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε 
πέντε επίπεδα εξοπλισμού (Trend, Titanium, ST-Line, ST-Line 
X και Vignale) που συνδυάζονται με μια υπερπλήρη γκάμα εκ-
δόσεων κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων. Αναλυτικότερα, 
το νέο Ford Kuga διατίθεται στην Ελλάδα με:
• Κινητήρα βενζίνης 1.5L EcoBoost 150 PS, 6-τάχυτο μηχανικό κι-
βώτιο ταχυτήτων και κίνηση στους εμπρός τροχούς (από €26.272)
• Πετρελαιοκινητήρα 1.5L EcoBlue 120 PS, 6-τάχυτο μηχανικό 
ή 8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και κίνηση στους ε-

μπρός τροχούς (από €27.668)
• Πετρελαιοκινητήρα 2.0L EcoBlue 190 PS, 8-τάχυτο αυτό-
ματο κιβώτιο ταχυτήτων και κίνηση σε όλους τους τροχούς 
(από €40.727)
Το νέο Kuga είναι το πρώτο μοντέλο της Ford που θα προσφέ-
ρεται σε plug-in υβριδική (PHEV), ήπια υβριδική (mHEV) και 
πλήρως υβριδική (FHEV) τεχνολογία. Με τις πλήρως υβριδικές 
εκδόσεις διαθέσιμες αργότερα μέσα στη χρονιά, το νέο Kuga 
λανσάρεται στην ελληνική αγορά αρχικά ως:
• Plug-in υβριδική έκδοση (PHEV) με τον βενζινοκινητήρα 2.5L 
Duratec 225 PS, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων CVT και κίνηση 
στους εμπρός τροχούς (από €45.978)
• Ήπια υβριδική έκδοση (mHEV) με τον πετρελαιοκινητήρα 2.0L 
EcoBlue 150 PS, με 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων και 
κίνηση στους εμπρός τροχούς (από €35.014)
Το νέο Ford Kuga μπορεί να αποκτηθεί εύκολα με τους πλέον 
ευνοϊκούς όρους της αγοράς, μέσω του ευέλικτου χρηματο-
δοτικού προγράμματος «MyKuga» της Ford Finance, το οποίο 
προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες σας και προσφέρει τους 
πλέον προνομιακούς όρους, με προκαταβολή από 0%, επιτόκιο 
από 1% και διάρκεια αποπληρωμής έως 84 μήνες.

Αυτό το καλοκαίρι η Peugeot ανακοίνωσε ένα έξυπνο πρόγραμμα 
απόκτησης αυτοκινήτου, το «Peugeot Summer Sales», το οποίο 
ισχύει από τις 15 Μαΐου για όλα τα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα.

Η Peugeot, η οποία δεν έχει σταματήσει στιγμή να φροντίζει τους πε-
λάτες της, κάνει τώρα ένα βήμα ακόμα, σχεδιάζοντας το «Peugeot 
Summer Sales», το οποίο προσφέρει μοναδικές τιμές αλλά και τα 
μέγιστα οφέλη για την αγορά όλων των μοντέλων της.
Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, οι φίλοι της μάρκας μπορούν να 
αποκτήσουν εύκολα, γρήγορα και με το μέγιστο όφελος το μοντέλο της 
επιλογής τους, από το σούπερ μίνι Peugeot 108 έως τη ναυαρχίδα 508, 
το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς Peugeot 208, οποιοδήποτε μο-
ντέλο από την εξαιρετικά δημοφιλή οικογένεια των SUVs 2008, 3008 
και 5008, το MPV Peugeot Rifter, αλλά και το ηλεκτρικό Peugeot 208, 
που μόλις ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά.
Το πρόγραμμα «Summer Sales» ισχύει σε όλο το επίσημο δίκτυο δι-
ανομέων της γαλλικής μάρκας πανελλαδικά και αφορά όλη την γκάμα 
των μοντέλων της, πλήθος εκδόσεων, κινητήρων και επιπέδων εξο-
πλισμού. Επιπλέον, για όλα τα μοντέλα της Peugeot ισχύουν 5 χρόνια 
εργοστασιακή εγγύηση και 2 χρόνια οδική βοήθεια.

Διαθέσιμο το νέο Fiat Panda Hybrid από €11.990

Το νέο Fiat Panda Hybrid ξεκινά την πορεία του και στην 
ελληνική αγορά, προσφέροντας όλα τα πλεονεκτήματα της 
υβριδικής τεχνολογίας σε ένα προσιτό και με κορυφαία 
πρακτικότητα αυτοκίνητο πόλης. Στην καρδιά του μοντέ-

λου βρίσκεται το νέο υβριδικό σύστημα της Fiat, το οποίο συνδυ-
άζει τον νέο ατμοσφαιρικό HyFly βενζινοκινητήρα των 1.000 κ.εκ. 
με τον ηλεκτροκινητήρα BSG (Belt integrated Starter Generator), 
προσφέροντας συνολική απόδοση 70 ίππων.
Ο ηλεκτροκινητήρας παίρνει ενέργεια από μια μπαταρία λιθίου υ-
ψηλής απόδοσης και υποβοηθά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης 
κατά την επιτάχυνση, βελτιώνοντας τις επιδόσεις και μειώνοντας 
παράλληλα την κατανάλωση καυσίμου έως και 30%. Το σύνολο 
κατατάσσεται ως υβριδικό από το υπουργείο Μεταφορών, υπερ-
καλύπτει τις προδιαγραφές Euro 6D Final, εκπέμπει μόλις 90 γρ./
χλμ. CO2 και απαλλάσσεται από την καταβολή τελών κυκλοφορίας.
Όλες οι εκδόσεις του Fiat Panda Hybrid προσφέρονται στον 
βασικό εξοπλισμό τους με το πακέτο Cross, το οποίο ξεχωρί-

ζει για τον δυναμικό του χαρακτήρα χάρη στην αυξημένη από-
σταση από το έδαφος και τους προφυλακτήρες με το off-road 
look. Παράλληλα, στην ειδική έκδοση Launch η φιλικότητα 
του μοντέλου προς το περιβάλλον εκφράζεται με έναν πρω-
τοποριακό τρόπο, αφού οι επενδύσεις των καθισμάτων –για 
πρώτη φορά στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας– είναι κα-
τασκευασμένες από «Seaqual Yarn», ένα συνθετικό ύφασμα 
πιστοποιημένο από τη Seaqual Initiative που κατασκευάζεται 
από ανακυκλωμένο πλαστικό, το οποίο προέρχεται κατά 10% 
από τη θάλασσα και κατά 90% από τη στεριά.
Οι τιμές του Fiat Panda Hybrid ξεκινούν από τα €11.990, ακρι-
βώς στο ίδιο επίπεδο με την έκδοση Panda CNG (φυσικό αέριο). 
Στόχος, το κοινό να επιλέξει την ιδανική πρόταση με βάση τις α-
νάγκες του, αποκτώντας σε κάθε περίπτωση ένα αυτοκίνητο με 
εξαιρετική οικονομία καυσίμου και φιλικότητα προς το περιβάλ-
λον, η οποία μεταφράζεται και σε απαλλαγή από την καταβολή 
τελών κυκλοφορίας.

Καλοκαιρινές προσφορές 
«Peugeot Summer Sales»
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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.

Β
ρισκόµαστε εν αναµονή… επιστροφών στα 
µεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα. Προς 
το παρόν έχει γυρίσει µόνο η Bundesliga, 
που λαµβάνει τη µερίδα του λέοντος και στα 
προγνωστικά Στοιχήµατος. Να σηµειωθεί 
πως έχει επιστρέψει µαζί και η δεύτερη κα-
τηγορία της Γερµανίας. Πρόκειται για ένα ε-

πίσης ανταγωνιστικό πρωτάθληµα που προσφέρει δυνατές στοι-
χηµατικές επιλογές. Μετά και την προηγούµενη εβδοµάδα, που 
ήταν και η πρώτη µετά τη διακοπή, είµαστε καλύτερα προετοιµα-
σµένοι για το τρέχον κουπόνι. Έπειτα από µελέτη, λοιπόν, κατα-
λήξαµε σε τρεις επιλογές για το Στοίχηµα σε ελκυστικές αποδό-
σεις. Όλες προέρχονται από τις διοργανώσεις της Γερµανίας. Συ-
γκεκριµένα, δύο από την Bundesliga και µία από τη 2.Bundesliga. 
Τα σηµεία αφορούν και τα γκολ και τα τελικά αποτελέσµατα και 
θα τα δούµε αναλυτικά στη συνέχεια.
Οι προτάσεις Στοιχήµατος για το Σαββατοκύριακο ξεκινάνε από 
το Φράιµπουργκ - Βέρντερ Βρέµης. Είναι η 27η αγωνιστική της 
Bundesliga και το µατς έχει µεγάλο ενδιαφέρον αγωνιστικά. Η 
Φράιµπουργκ, αρχικά, παλεύει για την έξοδο στην Ευρώπη. Βρί-
σκεται στην έβδοµη θέση, µε 37 βαθµούς, και µόλις στο -2 από 
την έκτη Βόλφσµπουργκ. Την περασµένη αγωνιστική η Φρά-
ιµπουργκ δοκιµάστηκε στην έδρα της Λειψίας. Ήταν ένα πολύ 
δύσκολο παιχνίδι, στο οποίο κατάφερε να ανταποκριθεί. Προ-
ηγήθηκε µάλιστα µε 0-1 και έφτασε πολύ κοντά σε ένα µεγάλο 
«διπλό». Αλλά τελικά ισοφαρίστηκε και πήρε απλώς τον βαθµό 
της ισοπαλίας. Οι γηπεδούχοι οφείλουν να κερδίσουν και θα ψά-
ξουν τα γκολ. Άλλωστε, είναι κυρίως µια επιθετική οµάδα που δεν 
κλείνεται πίσω.
Τη νίκη, ωστόσο, θα κυνηγήσει µε όλες της τις δυνάµεις και η 
Βέρντερ Βρέµης. Οι φιλοξενούµενοι είναι σε πολύ δύσκολη θέση 
και πρέπει να παλέψουν πολύ σκληρά για να αποφύγουν τον υ-
ποβιβασµό. Αυτή τη στιγµή βρίσκονται στη 17η θέση, που οδη-
γεί απευθείας στη δεύτερη κατηγορία. Επίσης, είναι στο -5 από 
τα µπαράζ παραµονής. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, πόσο δύσκολη 
είναι η κατάσταση για τη Βέρντερ, που δεν πείθει µε την εικόνα 
της ότι µπορεί να σώσει την παρτίδα. Παρ’ όλα αυτά, δεν πρόκει-
ται να τα παρατήσει και θα δώσει τη µάχη της. Πλέον, δεν βολεύ-
εται µε ισοπαλίες, αλλά πρέπει να κερδίζει. Συνεπώς, είναι υπο-
χρεωµένη να αναζητήσει το «διπλό» και επί της Φράιµπουργκ. 
Σίγουρα δεν έχει το πάνω χέρι, αλλά θα διεκδικήσει τις πιθανό-
τητές της.
Το βαθµολογικό κίνητρο είναι πολύ ισχυρό και για τους δύο α-
ντιπάλους. Είναι δεδοµένο ότι η Φράιµπουργκ έχει καλύτερο σύ-
νολο και καλύτερη εικόνα φέτος. Το δείχνει άλλωστε και η βαθ-
µολογία. Ωστόσο, η Βέρντερ έχει βαριά φανέλα και δεν πρόκειται 
να τα παρατήσει. Το γεγονός ότι αµφότερες οι οµάδες θα ψάξουν 
το «τρίποντο» µας προϊδεάζει για ένα «ανοιχτό» µατς. Αυτό είναι 
εξάλλου και το στιλ τους γενικά. Έτσι, το Over 2.5 στο 1.75 είναι α-
ξιόλογη επιλογή.

Μεγάλο ντέρµπι µε νικητή
Από την πρώτη κατηγορία της Γερµανίας µεταφερόµαστε στη 
δεύτερη και στο ντέρµπι κορυφής. Το Αµβούργο υποδέχεται 
την Αρµίνια Μπίλεφελντ. Ο λόγος για τις οµάδες που βρίσκονται 
στις δύο πρώτες θέσεις της βαθµολογίας. Βέβαια, το Αµβούργο 

είναι δεύτερο και επτά πόντους πίσω από την Αρµίνια. Οι γηπε-
δούχοι θέλουν να παραµείνουν πάση θυσία στην πρώτη δυάδα 
του πρωταθλήµατος, που οδηγεί απευθείας στην Bundesliga. ∆εν 
έχουν εύκολη αποστολή, αλλά φιλοδοξούν να εκµεταλλευτούν 
την έδρα τους. Με τον τρόπο αυτόν θα πλησιάσουν και στην κο-
ρυφή. Την περασµένη αγωνιστική έµειναν στο 2-2 µε την Γκρόι-
τερ Φιρτ και πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν σήµερα.
Στην αντίπερα όχθη, η Αρµίνια Μπίλεφελντ είναι αρκετά πιο… 
ήρεµη. Τουλάχιστον προς το παρόν. Είναι εδώ και καιρό πρώτη 
µε µια διαφορά σχετικά… ασφαλείας. Φυσικά, δεν πρέπει να ε-
παναπαυτεί. Η λίγκα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και οι ανα-
κατατάξεις δεν θα αποτελέσουν έκπληξη. Πριν από τη διακοπή 
η Μπίλεφελντ δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και έδειχνε 
να… πέφτει. Είχε την ισοπαλία (1-1) µε τη Στουτγκάρδη και ήταν 
νωθρή και στην επιστροφή. Την προηγούµενη εβδοµάδα υποδέ-
χτηκε την Όσναµπρικ και έµεινε και πάλι στο 1-1, αυτή τη φορά 
εντός έδρας. Κάτι… λείπει τελευταία από τους φιλοξενούµενους 
και πρέπει να το βρουν, για να µην πάρουν την κάτω βόλτα.
Το µοµέντουµ, πάντως, φαίνεται να ευνοεί το Αµβούργο. Το µατς 
θα γίνει χωρίς κόσµο στις εξέδρες, αλλά η έδρα δεν παύει να είναι 
έδρα. Οι γηπεδούχοι έχουν µεγαλύτερη ανάγκη τη νίκη και πι-
στεύουµε πως, εύκολα ή δύσκολα, θα την κατακτήσουν. Η Μπί-
λεφελντ δεν τους τροµάζει ως οµάδα και µπορούν να την κερδί-
σουν. Συνεπώς καταλήγουµε στον «άσο» σε απόδοση 2.05.

Παίρνει αποτέλεσµα η Φορτούνα
Από τη 2.Bundesliga ξανά στην… αυθεντική, την πρώτη κατηγο-
ρία της Γερµανίας. Την Κυριακή, στις 19:00, η Κολωνία φιλοξε-
νεί τη Φορτούνα Ντίσελντορφ. Οι γηπεδούχοι φαίνεται ότι δεν 
θα κινδυνεύσουν µε υποβιβασµό, αλλά οι φιλοξενούµενοι… καί-
γονται. Η Κολωνία προέρχεται από το 2-2 µε τη Μάιντς, µετά τη 
διακοπή. Γενικά, επιθετικά βρίσκει λύσεις, αλλά έχει αµυντικά 
προβλήµατα. Έχει δεχτεί τουλάχιστον ένα γκολ στις τρεις τελευ-
ταίες αναµετρήσεις της. Συµµετέχει κυρίως σε «ανοιχτά» παιχνί-
δια, µε πολλά τέρµατα. Αυτός άλλωστε είναι και ο δικός της τρό-
πος να αγωνίζεται. Έχει κάποιες ελπίδες για ευρωπαϊκή έξοδο, 
αλλά µοιάζει να είναι πίσω από τις οµάδες που διεκδικούν πιο 

δυνατά την Ευρώπη.
Όσον αφορά τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, το κίνητρό της είναι 
σαφώς µεγαλύτερο. Εντοπίζεται στη 16η θέση της κατάταξης, που 
οδηγεί στα µπαράζ παραµονής. Απέχει τέσσερις πόντους από τη 
Μάιντς, που σώζεται. Είναι επίσης στο +5 από τον απευθείας υπο-
βιβασµό. Έτσι, καταλαβαίνουµε ότι χρειάζεται πολύ βαθµό ή βαθ-
µούς από το σηµερινό παιχνίδι. Στον πρώτο γύρο είχε κερδίσει 
εύκολα την Κολωνία, µε 2-0. Τώρα αγνοεί τη νίκη εδώ και δύο α-
γώνες, στους οποίους έχει δύο ισοπαλίες. Την περασµένη αγωνι-
στική έµεινε στο 0-0 µε την Πάντερµπορν. ∆είχνει να βελτιώνε-
ται κάπως αµυντικά και θα παλέψει για κάτι καλό σήµερα.
Η Φορτούνα έχει τα φόντα να πάρει αποτέλεσµα στο σηµερινό 
παιχνίδι. Η Κολωνία δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, ενώ στον πρώτο 
γύρο η Φορτούνα την είχε κερδίσει – και… άνετα. Επιπλέον, οι 
φιλοξενούµενοι έχουν πιο ισχυρό κίνητρο, αφού παλεύουν για 
την επιβίωση. Το Χ2 εντοπίζεται σε απόδοση 2.05 και αποτελεί 
την επιλογή µας.
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 διάρκεια 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

23/05
16:30  Φράιµπουργκ - Βέρντερ   Over 2.5  1.75
23/05
14:30  Αµβούργο - Μπίλεφελντ   1  2.05
19:00  Κολωνία - Φορτoύνα Ντ.   X2  2.05
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ – ΝΕΟ CD
Κυκλοφορεί το νέο άλµπουµ του Φίλιππου Πλιά-
τσικα µε τραγούδια για την… καραντίνα. Ο Φίλιπ-
πος Πλιάτσικας ένωσε τη φωνή του µε τον Μάρκο 
Κούµαρη των Locomondo, τη Livertia, αλλά και 
τους Θοδωρή Κοντάκου, Αλέκο Κούρτη και Βαγγέλη 
Μαρκαντώνη. Το άλµπουµ «Καραντίνα Songs» κυ-
κλοφορεί από τη MINOS EMI / Universal. Περιλαµ-
βάνει εννέα τραγούδια, δικά του αλλά και διασκευές.

«ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ» ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Περίεργα υλικά; «Πειραγµένες» συνταγές; Απρόσµενοι 
συνδυασµοί; Υλικά που δεν τα βρίσκεις ούτε σε λεξικό; 
Πιάτα µε σουρεαλιστική ονοµασία ή πιάτα µε ονοµασία 
προέλευσης; Ο γνωστός σεφ Νικόλας Σακελλαρίου ανα-
καλύπτει τους γαστρον οµικούς θησαυρούς της ελληνικής 
φύσης και µας ανοίγει την όρεξη µε νόστιµα πιάτα από 
πιστοποιηµένα ελληνικά προϊόντα. Μαζί του παραγω-
γοί, διατροφολόγοι και εξειδικευµένοι επιστήµονες 
µας µαθαίνουν τα µυστικά της σωστής διατροφής. Κάθε 
Σαββατοκύριακο στις 13:15 στην ΕΡΤ2.

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ, 
«ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ» @PUBLICFB
Το Public και οι εκδόσεις Μεταίχµιο σας προσκαλούν σε 
µια διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου της Σοφίας 
Νικολαΐδου «Το χρυσό βραχιόλι», σε ζωντανή µετάδοση, 
την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 20:00. Με τη συγγραφέα 
συνοµιλεί ο Παύλος Τσίµας.
Λίγα λόγια για το βιβλίο: Ένα πανόραµα του 20ού και του 
21ου αιώνα σε µια χώρα που άλλαξε και συνεχίζει να αλλά-
ζει. Τρεις γενιές Ελλήνων, η γενιά των γονιών µας, η δική 
µας γενιά και η γενιά των παιδιών µας, αφηγούνται την 
ιστορία τους και φτιάχνουν ένα µωσαϊκό από φωνές – σαν 
τα παλιά µωσαϊκά στα σπίτια όπου µεγαλώσαµε.

Η ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ LIVE 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΟ ΤΟΥ ΚΠΙΣΝ

CALENDAR

Με τη Νατάσσα Μπο-
φίλιου συνεχίζεται το 
Σάββατο 23 Μαΐου στις 
21:00 η νέα διαδικτυ-

ακή σειρά συναυλιών του Κέντρου 
Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος 
(ΚΠΙΣΝ) #snfccAtHome: music. Μαζί 
της στο πιάνο ο συνθέτης Θέµης Καρα-
µουρατίδης, που είναι υπεύθυνος και 
για την ενορχήστρωση, και στο τσέλο 
ο Άρης Ζέρβας.
Η σειρά #snfccAtHome: music, 
στην οποία αγαπηµένοι καλλιτέχνες 
παρουσιάζουν συναυλίες σε ζωντανή 
αναµετάδοση από εµβληµατικούς χώ-
ρους του ΚΠΙΣΝ, χωρίς την παρουσία 
κοινού και τηρώντας όλα τα απαραί-
τητα µέτρα ασφαλείας, έχει φιλοξε-
νήσει µέχρι τώρα µε µεγάλη επιτυχία 
συναυλίες της ∆ήµητρας Γαλάνη, του 
∆ηµήτρη Καµαρωτού, του Σταύρου 
Λάντσια και του Theodore.



Εκτέλεση
•  Βάζουµε όλα τα υλικά (εκτός από το ξύ-

σµα λάιµ και τα αµπελοφάσουλα) στο 
µπλέντερ και χτυπάµε µέχρι να γίνουν 
µια µάζα. Τα αδειάζουµε σε ένα µπολ, 
ρίχνουµε µέσα το ξύσµα και τα αµπε-
λοφάσουλα και ανακατεύουµε καλά. 
Αφήνουµε στο ψυγείο για 15 λεπτά.

•  Πλάθουµε τα κεφτεδάκια µας σε µέγε-
θος καρυδιού, πατώντας τα λίγο να γί-
νουν φλατ.

•  Ζεσταίνουµε το λάδι σε ένα τηγάνι και 
τηγανίζουµε τα κεφτεδάκια σε µέτρια 
προς δυνατή φωτιά για περίπου 3-5 
λεπτά.

•  Για τη σάλτσα, σε µια µικρή κατσαρόλα 
βάζουµε τη ζάχαρη, το ξίδι, το fish sauce, 
το τσίλι και 1/2 φλιτζάνι νερό και βράζου-
µε σε χαµηλή φωτιά για 5 λεπτά. Αφή-
νουµε στην άκρη να κρυώσει, στη συνέ-
χεια προσθέτουµε το αγγούρι, το καρότο 
και τα φιστίκια και ανακατεύουµε.

•  Σερβίρουµε τα κεφτεδάκια µε τη σάλτσα.

Εκτέλεση
• Σε ένα µπολ ανακατεύουµε καλά όλα τα 
υλικά και αφού τελειώσουµε αφήνουµε 
το µείγµα στο ψυγείο για 15 λεπτά. Έπειτα 
πλάθουµε τα κεφτεδάκια σε µέγεθος κα-
ρυδιού, τηγανίζουµε σε µέτρια προς δυνα-
τή φωτιά για 3-5 λεπτά και σερβίρουµε µε 
γλυκιά σάλτσα τσίλι.

Υλικά
•  500 γρ. φρέσκο φιλέτο λευκού 

ψαριού τύπου µπακαλιάρος

•  1 1/2 κ.σ. πάστα κόκκινο κάρι

•  1/4 φλιτζάνι ζάχαρη

•  1/4 φλιτζάνι fish sauce

•  1 αυγό

•  100 γρ. αµπελοφάσουλα 

ψιλοκοµµένα

•  1 κ.γλ. ξύσµα λάιµ

•  1 κ.σ. χυµός λάιµ

•  λάδι για το τηγάνισµα

Για τη σάλτσα:

•  1/2 φλιτζάνι ζάχαρη
•  1/4 λευκό ξίδι
•  1 κ.σ. fish sauce
•  1 µικρό κόκκινο τσίλι ψιλοκοµµένο
•  2 κ.σ. ψιλοκοµµένο καρότο
•  2 κ.σ. ψιλοκοµµένο αγγούρι (χωρίς 

κουκούτσι)

•  1 κ.σ. καβουρδισµένα ψιλοκοµµένα 

φιστίκια (peanuts)

Υλικά
• 500 γρ. κιµάς κοτόπουλου

•  1/2 φλιτζάνι ψίχα ψωµιού που 

έχουµε χτυπήσει στο µπλέντερ

•  2 φρέσκα κρεµµυδάκια 

ψιλοκοµµένα

• 1/2 κ.σ. κόλιαντρο σε σκόνη

•  1/2 φλιτζάνι φρέσκο κόλιαντρο 

ψιλοκοµµένο

•  1 1/2 κ.σ. γλυκιά σάλτσα τσίλι + 

έξτρα σάλτσα για το σερβίρισµα

• 1 κ.σ. χυµός λεµονιού

• λάδι για το τηγάνισµα

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

∆ύο συνταγές για ταϊλανδέζικα 
κεφτεδάκια

*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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Ταϊλανδέζικα κεφτεδάκια ψαριού Ταϊλανδέζικα κεφτεδάκια 
κοτόπουλου

TIPS:
•  Μετά το τηγάνισµα βάζουµε τα 

κεφτεδάκια πάνω σε χαρτί κου-
ζίνας για να φύγει το πολύ λάδι.

•  Πάντα τηγανίζουµε σε τηγάνι µε 
χοντρό πάτο.

•  Τηγανίζουµε τα κεφτεδάκια µέ-
χρι να πάρουν χρώµα.

•  Μπορούµε να πλάσουµε το 
µείγµα σε µεγαλύτερο µέγεθος 
και να τα σερβίρουµε ως µπέρ-
γκερ.

www.freesunday.gr
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Τ
ο Netflix έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των χρηστών του σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο τον τελευταίο καιρό με δύο εξαιρετικές τηλεοπτικές σειρές. Ο λόγος για 
τη σειρά ντοκιμαντέρ «The last dance» που αναφέρεται στη ζωή και την μπα-
σκετική καριέρα του Μάικλ Τζόρνταν και τη σειρά «Hollywood» η οποία εξετά-
ζει με καυστικό τρόπο την εξέλιξη του θεάματος στις ΗΠΑ από τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο και μετά.

Ένας θρύλος
Την περασμένη Πέμπτη το Netflix ανακοίνωσε πως ο «Τελευταίος Χορός» του Τζόρνταν κα-
θήλωσε έξω από τις ΗΠΑ 23,8 εκατομμύρια νοικοκυριά σε μόλις τέσσερις εβδομάδες. Πρό-
κειται για αριθμό ρεκόρ, καθώς πολλές οικογένειες έγιναν για πρώτη φορά συνδρομητές, 
προκειμένου να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη σειρά, παραγωγής ESPN σε συνεργα-
σία με το Netflix. Η σκηνοθεσία του Τζέισον Έιχιρ θέτει στο επίκεντρο την τελευταία σεζόν του 
Μάικλ Τζόρνταν στους Chicago Bulls και με έξυπνα flashbacks σκιαγραφεί με μαεστρία τον 
χαρακτήρα, τις ανθρώπινες σχέσεις, τις διαμάχες αλλά και το μεγαλείο του ομαδικού αθλητι-
σμού. Μέσα σε 10 επεισόδια ο τηλεθεατής παρακολουθεί όχι μόνο την πορεία του κορυφαίου 
παίκτη του ΝΒΑ αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το άθλημα στις ΗΠΑ, που το καθι-
στά μοναδικό. 

Μάθημα ηγεσίας
Το πέμπτο επεισόδιο του «Τελευταίου Χορού» αφιερώθηκε στον Κόμπι Μπράιαντ, που πριν 
από μερικούς μήνες σκοτώθηκε μαζί με την κόρη του σε πτώση ελικοπτέρου. Η επαφή Τζόρ-
νταν-Μπράιαντ, αν και μικρή, ήταν αρκετή για να εμπνεύσει τον τελευταίο να φτάσει στην κο-
ρυφή. Οι σχέσεις του Τζόρνταν με τους συμπαίκτες και τον προπονητή του ξετυλίγουν το προ-
φίλ ενός ηγέτη που αντιμετώπισε τις αδυναμίες του με ρεαλισμό και σύνεση. Η αποχώρηση 
του Τζόρνταν από προσωπική επιλογή για περίπου έναν χρόνο από το μπάσκετ και η πολυ-
αναμενόμενη επιστροφή του μαρτυρούν την ανάγκη ενός μεγάλου παίκτη για απόσυρση και 
ενδοσκόπηση μέχρι να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Χωρίς η σειρά να μας αποκαλύπτει τον 
πραγματικό λόγο της αποχώρησης, ο τηλεθεατής αντιλαμβάνεται πως ένας μεγάλος ηγέτης 
πρέπει να γνωρίζει ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να απο-
κλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής. Μέσα σε περίπου 20 λεπτά η σειρά εστιάζει στην απομά-
κρυνση του Τζόρνταν ενώ βρισκόταν στην κορυφή και στο παγκόσμιο σοκ που ακολούθησε, 
στις προσπάθειές του να ασχοληθεί με το μπέιζμπολ και, τέλος, στη μεγάλη του επιστροφή, 
με κάποιες δυσκολίες όμως –κι αυτό είναι το ατού της σειράς, ότι εστιάζει στις δυσκολίες που 
δυναμώνουν την ανθρώπινη φύση–, στην κορυφή. 
Η σκηνοθεσία του Έιχιρ με έξυπνο τρόπο ταρακουνάει τους συνεντευξιαζόμενους παίκτες 
που μιλούν για τον Τζόρνταν. Όταν λ.χ. ρωτάει για κάποια συγκεκριμένα περιστατικά και δεν 
παίρνει την απάντηση που θέλει, δείχνει στον εκάστοτε παίκτη σε ένα τάμπλετ τι έχει αναφέρει 
κάποιος άλλος, προκειμένου να εκμαιεύσει μια απάντηση ή, ακόμα καλύτερα, μια ίντριγκα. 
Για το εν λόγω κόλπο, μάλιστα, επαίνεσαν τον σκηνοθέτη οι «New York Times», λέγοντας ότι 
ακόμη και στα σημεία που θα μπορούσε να κάνει «κοιλιά» η σειρά, βρίσκεται ένας τρόπος να 

ανακτάται το ενδιαφέρον του τηλεθεατή.
Φυσικά υπάρχουν οι απογοητεύσεις και οι αρνητικές κριτικές, όπως, για παράδειγμα, η ενό-
χληση του βασικού συμπαίκτη του Τζόρνταν, Σκότι Πίπεν, ο οποίος φημολογείται ότι δήλωσε 
«πληγωμένος» από τον τρόπο με τον οποίο σκιαγραφήθηκε στον «Τελευταίο Χορό». Αρνη-
τική άποψη είχε και ο Χόρας Γκραντ, πρώην συμπαίκτης του Τζόρνταν, επισημαίνοντας πως 
η σειρά δημιουργήθηκε για να αναδείξει τον Τζόρνταν χωρίς τις αδυναμίες του, παρ’ όλα αυτά 
υπάρχουν πολλά στοιχεία του χαρακτήρα του που ανακύπτουν κατά τις προσωπικές συνε-
ντεύξεις και η σκηνοθετική ματιά του Έιχιρ τα αφήνει ασχολίαστα σκόπιμα, για να βγάλει ο τη-
λεθεατής το συμπέρασμά του.
Για όσους δεν γνωρίζουν τον Τζόρνταν, ο «Τελευταίος Χορός» του Netflix είναι μια πολύ καλή 
ευκαιρία να τον μάθουν.

Σεξ, ναρκωτικά και rock & roll
Πρόσφατα έκανε πρεμιέρα επίσης στο Netflix μία ακόμη δραματική σειρά, με τίτλο 
«Hollywood», που κλείνει το μάτι στη βρόμικη όψη της βιομηχανίας του θεάματος. Η 
σειρά κόστισε πάνω από 520 εκατ. δολάρια και εστιάζει στην εξέλιξη του Χόλιγουντ μετά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι σταρ. Στον α-
πόηχο του κινήματος #MeToo και της καταδίκης του Χάρβεϊ Γουάινστιν, η σειρά ξεμπρο-
στιάζει πολλούς αστέρες του Χόλιγουντ, έχοντας φυσικά καλύψει τα πραγματικά τους ο-
νόματα. Πολλές ιστορίες είναι εμπνευσμένες από το βιβλίο «Full Service», που κυκλοφό-
ρησε το 2012, για τα όργια, τα ναρκωτικά, τις αυτοκτονίες και τις πισώπλατες μαχαιριές σε 
έναν αλλόκοτο κόσμο.
Χαρακτηριστικό της νέας σειράς, ένα βενζινάδικο το οποίο λειτουργούσε ως βιτρίνα και στην 
πραγματικότητα παρείχε ιδιαίτερες υπηρεσίες σε διάσημες κυρίες του Χόλιγουντ με περίεργα 
γούστα, αλλά και σε ομοφυλόφιλους σταρ, οι οποίοι τη δεκαετία του ’50 αδυνατούσαν να εξω-
τερικεύσουν τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις.
Στο συγκεκριμένο βενζινάδικο, που φημολογείται ότι είχε την κωδική ονομασία 
«Dreamland», βρήκαν παρηγοριά η Βίβιαν Λι, η Εντίθ Πιαφ, ακόμα και ο αμφιλεγόμενος αρ-
χηγός του FBI Τζ. Έντγκαρ Χούβερ, που σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν ομοφυλόφιλος.
Η σειρά προσφέρει άπειρες αληθινές ιστορίες για πάρτι με ναρκωτικά, ακριβά ουίσκι, ημίγυ-
μνα αγόρια και κορίτσια τα οποία εξυπηρετούσαν τους παραγωγούς και τους επιχειρηματίες 
της βιομηχανίας του θεάματος με πολλούς και διάφορους τρόπους και αντάλλαγμα να απο-
κτήσουν καριέρα στον κινηματογράφο.
Η πορεία του ηθοποιού Ροκ Χάντσον, που ήταν ομοφυλόφιλος, και η προσπάθεια των ατζέ-
ντηδων να τον μετατρέψουν σε «macho man» για να είναι αρεστός στις γυναίκες σκιαγραφεί 
ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο φέρονταν εκείνη την εποχή στους ομοφυλόφιλους.
Ο ρατσισμός απέναντι στους μαύρους ηθοποιούς δείχνει επίσης τη βαθιά συντηρητική νοο-
τροπία σε μια βιομηχανία που θα περίμενε κανείς να είναι πιο προοδευτική.
Ναρκωτικά, ίντριγκες, όργια, δολοφονίες, οι πάμπλουτοι βιομήχανοι του θεάματος διαχειρί-
ζονταν έναν περίεργο «πλανήτη», στον οποίο όλα επιτρέπονταν με αντάλλαγμα μια θέση αστε-
ριού στη λεωφόρο της δόξας.

  ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ
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TVΑπό τον «Τελευταίο Χορό» 

στο «Χόλιγουντ»
Δύο σειρές του Netflix που σπάνε ρεκόρ τηλεθέασης αυτή την περίοδο.



Έρευνα της Focus Bari: 

Οι  Έλληνες στη µετά 
τον κορονοϊό ζωή

Τ
ο νέο συλλογικό-εθνικό αίσθηµα 
περηφάνιας που «συνέλαβε» η 
κρίση της πανδηµίας αλλά και τις 
καινούργιες συνήθειες και κατανα-
λωτικές συµπεριφορές που προ-
κάλεσε η καραντίνα και παγιώνει η 
«νέα κανονικότητα» βάζει στο µι-

κροσκόπιο νέα έρευνα της Focus Bari, µε τίτλο 
«Greece Covid-19: The “Next Day” 4 the “Next 
We”», τα αποτελέσµατα της οποίας σχολίασαν οι 
συµµετέχοντες στο πάνελ του πρώτου webinar 
που πραγµατοποίησε το Clickevents.gr, η ψηφι-
ακή εκδοχή των συνεδρίων της Smartpress, το 
οποίο ήδη έχουν παρακολουθήσει περισσότερα 
από 3.000 άτοµα.
Συγκεκριµένα, η Ξένια Κούρτογλου, founder της 
Focus Bari, ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας, πρόε-
δρος του ΙΕΛΚΑ, ο Παναγιώτης Μακρυνιώτης, γε-
νικός διευθυντής Ελλάδος και Κύπρου της Lenovo, και η Σόνια Χαϊµα-
ντά, δηµοσιογράφος, σχολίασαν τα ευρήµατα της έρευνας µε συντονιστή 
τον δηµοσιογράφο ∆ηµήτρη Μαλλά, για να συµφωνήσουν πόσο εντυ-
πωσιακό είναι το ποσοστό των συµµετεχόντων στην έρευνα που δηλώ-
νουν µεγάλη περηφάνια για τον τρόπο που η κυβέρνηση (71%) αλλά και 

ο ελληνικός λαός (78%), µε υψηλό αίσθηµα συλλογι-
κής και ατοµικής αντίστοιχα ευθύνης, διαχειρίστηκαν 
όλοι µαζί αυτή την υγειονοµική και οικονοµική κρίση. 
Ακόµα, στα συµπεράσµατα της συζήτησης αναδείχθη-
καν οι νέες τάσεις που δείχνουν να εγκαθίστανται στον 
τρόπο ζωής µας: online αγορές (59%), ταινίες και σει-
ρές (56%), χρόνος µε την οικογένεια (51%), δουλειές 
σπιτιού (50%), social & apps (48%), προσοχή στα έξοδα 
του σπιτιού (45%), πρακτικές αυτοβελτίωσης (36%), 
µαγειρική (35%), εργασία remote (35%), βιβλία (32%), 
ποιοτική TV/internet (27%) και αθλητική δραστηριό-
τητα (21%).
Σχεδόν 1 στους 2 εργαζόµενους (46%) ήδη εργάζε-
ται από το σπίτι. Μετά το lockdown οι συνήθειες που 
κερδίζουν και θα παραµείνουν είναι: 31% περισσότε-
ρος χρόνος µε την οικογένεια, 37% περισσότερες αγο-
ρές online και 37% περισσότερη προσοχή στα έξοδα. 
Συνολικά τα digital ΜΜΕ ξεπερνούν τα παραδοσιακά 

ως πηγή ενηµέρωσης (τα ενηµερωτικά sites 68%, τα κοινωνικά δίκτυα 
47% και τα επίσηµα κυβερνητικά sites 30% αθροιζόµενα ξεπερνούν το 
70% της τηλεόρασης). Το 91% ανησυχεί για τις επιπτώσεις της κρίσης της 
πανδηµίας στην ελληνική οικονοµία και το 78% στα οικονοµικά του νοι-
κοκυριού τους.
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Η επιστροφή, λοιπόν, στην κανονικότητα είναι ένας µονόδροµος, συχνά δύ-
σκολος και ανηφορικός, όπως επισήµαναν και οι καλεσµένοι του πάνελ 
Κωνσταντίνος Μαχαίρας και Παναγιώτης Μακρυνιώτης, συµφωνώντας ω-
στόσο ότι αυτό το momentum είναι εξαιρετικά κρίσιµο για νέες προκλήσεις 
και ευκαιρίες στις οποίες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σταθούν στο ύψος 
των περιστάσεων.
Ενδεικτικό είναι ότι ο κ. Μαχαίρας επισήµανε ότι «οι εταιρείες πλέον δεν 
είναι υποχρεωµένες µόνο σε ψηφιακό µετασχηµατισµό αλλά και σε λειτουρ-
γικό µετασχηµατισµό».
«Η φάση αυτή πρέπει να αντιµετωπιστεί µε αποφασιστικότητα και διαφάνεια: 
Να ενηµερωθούν όλοι οι stakeholders (έως το 5 level management) για 
την κατάσταση και για τα επόµενα βήµατα και να κληθούν όλοι να λειτουρ-
γήσουν µε ευθύνη και υπευθυνότητα (responsibility & accountability). Αυτή 
τη στιγµή θα πρέπει κανονικά να µπει το bottom line (η κερδοφορία) σε δεύ-
τερη µοίρα και οι εταιρείες να δώσουν µεγάλη σηµασία στην υγεία, στους 
ανθρώπους και στην κοινωνία µέσω αντίστοιχων δράσεων Corporate Social 
Responsibility (CSR). Αυτό παράλληλα και µε µια ευρύτερη στροφή στη φι-
λοσοφία τους, καθώς οι επιχειρήσεις χρειάζεται να γίνουν περισσότερο 
“purpose driven”, έχοντας ένα όραµα για έναν καλύτερο κόσµο, µια καλύ-
τερη κοινωνία, που σέβεται τους ανθρώπους, την υγεία, το περιβάλλον, και 
λειτουργεί µε ευθύνη, συνέπεια και διαφάνεια. Οι ηγέτες από αύριο χρειάζε-
ται να λειτουργήσουν ως “µαέστροι”, να εµπνέουν τις οµάδες τους προς αυτή 
την κατεύθυνση, κάνοντας µικρότερα πλάνα και αναθεωρώντας τα συστηµα-

τικά, διατηρώντας την ευελιξία τους, όσο εξελίσσονται οι δύσκολοι επόµενοι 
µήνες» σηµείωσε ο κ. Μαχαίρας
Επιπλέον, σύµφωνα µε τον κ. Μακρυνιώτη: «Οι οργανισµοί θα χρειαστεί να υι-
οθετήσουν την omnichannel οπτική, όπως και την κατεύθυνση εξυπηρέτη-
σης των “5 γενιών” των πελατών τους, καθώς σήµερα συνυπάρχουν αυτές 
οι γενιές στην κοινωνία, γενιές που διαφοροποιούνται σηµαντικά σε νοοτρο-
πία, αξιακά συστήµατα, τρόπους επικοινωνίας και τρόπους διάδρασης µε τους 
οργανισµούς. Τέλος, η τηλεργασία είναι πλέον ένα γεγονός, καθώς και ερ-
γαζόµενοι και εργοδότες συνειδητοποιούν ότι κάποιες θέσεις µπορούν να συ-
νεχίσουν να καλύπτονται από απόσταση, αλλάζοντας έτσι τόσο τον τρόπο ζωής 
όσο και το µοντέλο λειτουργίας των οργανισµών».
Όλο το event είναι ανεβασµένο στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα links 
µπορείτε να τα βρείτε στο Clickevents.gr. Εκεί θα δείτε και τα events για τις ε-
πόµενες εβδοµάδες, που αφορούν θέµατα όπως το CSR, την ανάδειξη της τε-
χνολογίας ως επιταχυντή της οικονοµίας, το e-commerce, το 5G και το user 
experience. Συγκεκριµένα, στις 26 Μαΐου στις 17:00 η Ξένια Κούρτογλου θα 
παρουσιάσει έρευνα της Focus Bari µε θέµα τη σχέση των Ελλήνων µε την τε-
χνολογία και στη συνέχεια ο Βαγγέλης Ξανθάκης θα συντονίσει συζήτηση στην 
οποία θα συµµετάσχουν εκπρόσωποι των δικτύων, τεχνολογικών εταιρειών 
και θεσµικοί παράγοντες, ενώ στις 28 Μαΐου στις 17:00 το Clickevents ανοίγει 
τον διάλογο για τη σηµασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα 
την περίοδο της κρίσης υγείας και οικονοµίας διοργανώνοντας το webinar µε 
τίτλο «Coronavirus: A great test for Corporate Social Responsibility».



Βιβλία µε γυναικεία 
υπογραφή

Σπασµένα τσιγάρα, Βασιλική Π. Χρυσοστοµίδου, εκδ. Κέδρος

Ένας σωρός σπασµένα τσιγάρα, ένα σκισµένο εισιτήριο, ένα ανοιγµένο κεφάλι, µια πριο-
νισµένη εικόνα, πολλά κοµµατάκια µουλιασµένο χαρτί, ένα ζευγάρι πιτσιλισµένα γυαλιά 
µυωπίας, ένα κράνος που κατρακυλάει, ένα κιλό σκορπισµένα φιστίκια Αιγίνης, µια 
αγχόνη από καλσόν, ένα µατωµένο άσπρο πουκάµισο.
∆έκα ιστορίες για θραύσµατα και θαύµατα, για µυστικά ανοµολόγητα, για αποκαλύψεις 
και εξοµολογήσεις. Άνθρωποι που ταλανίζονται στις περιπέτειες των διαψεύσεων και των 
µαταιώσεών τους, που χάνονται ή σώζονται περνώντας µέσα από τις συµπληγάδες της 
οδύνης.

Πλάνητες, Όλγκα Τοκάρτσουκ, εκδ. Καστανιώτη

Στους «Πλάνητες» η Όλγκα 
Τοκάρτσουκ συνυφαίνει αφηγήσεις 
και στοχασµούς για τη σηµασία του 
ταξιδιού µε µια συναρπαστική διε-
ρεύνηση του ανθρώπινου σώµατος. 
Από τα παλάτια των σουλτάνων και 
τα αλλοτινά θαυµατοφυλάκια ως τις 
µοντέρνες αίθουσες αναχωρήσεων 
των αεροδροµίων, το λαµπρό αυτό 
µυθιστόρηµα συνιστά µια αξέχαστη 
περιπλάνηση στον χώρο και στον 
χρόνο. Από τον 17ο αιώνα, έχουµε 
τον Ολλανδό Φίλιππο Φερχέιεν που 
ανέτµησε και σχεδίασε το κοµµέ-
νο του πόδι. Στον 18ο αιώνα, την 
ιστορία ενός σκλάβου τον οποίο τα-
ρίχευσαν µετά θάνατον και εξέθεσαν 
στην Αυστρία. Φτάνοντας στον 19ο 
αιώνα, παρακολουθούµε τη µυστική 
πορεία της καρδιάς του Σοπέν από 
το Παρίσι προς τη Βαρσοβία. Και στο 
παρόν, µοιραζόµαστε τις δοκιµασίες µιας γυναίκας που συνοδεύει τον σύζυγό της σε 
µια κρουαζιέρα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και την οδυνηρή εµπειρία ενός άντρα του 
οποίου η σύζυγος και το παιδί εξαφανίζονται µυστηριωδώς στην Κροατία. Με απαρά-
µιλλη χάρη και διαπεραστική ενσυναίσθηση η Πολωνή συγγραφέας µάς οδηγεί κάπου 
πέρα από την επιφάνεια του σύγχρονου καιρού, βαθιά στον πυρήνα της ύπαρξής µας. Η 
έκδοση συµπληρώνεται από τη θαυµάσια διάλεξη που έδωσε στο πλαίσιο της βράβευσής 
της µε το Νόµπελ Λογοτεχνίας.

Μικρά Ψυχολογικά, Μπετίνα 
Ντάβου, εκδ. Παπαζήση

Τα «Μικρά Ψυχολογικά» είναι µια συλ-
λογή από κείµενα µικρά, γιατί αυτό είναι 
η ζωή: µικρές-µικρές στιγµές που µόνο 
αν τις ανοίξουµε αναδύεται ο ψυχικός 
τους πλούτος. Γράφτηκαν µε αφορµή µια 
παρατήρηση από την καθηµερινή ζωή, 
µια καινούργια έρευνα που δηµοσιεύ-
τηκε και φώτισε χρόνιες, βασανιστικές 
απορίες για τη συµπεριφορά και τις 
σχέσεις των ανθρώπων ή µια παλιότε-
ρη, που φάνηκε να εξηγεί καλά κάποιο 
τρέχον συµβάν. Παρουσιάζονται εδώ σε 
τρεις ενότητες:
• Για έναν, δηλαδή για την ατοµική 
ψυχική ζωή.
• Για δύο, δηλαδή για τις σχέσεις των 
ανθρώπων.
• Για πολλούς, δηλαδή για όψεις της 
κοινωνικής ζωής.
Μακάρι ο αναγνώστης να βρει σε αυτή τη συλλογή πτυχές της εµπειρίας του. Αν µη τι 
άλλο, θα ξέρει πως δεν είναι µόνος.
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Οι Τρεις Άσοι, Λένα Μαντά, εκδ. Ψυχογιός

Γεννήθηκαν και οι τρεις την 
πρώτη του µηνός. Στα δέκα τους 
χρόνια συναντήθηκαν τυχαία 
µια νύχτα σε ένα αστυνοµικό 
τµήµα κι έγιναν αχώριστοι από 
ιδιοτροπία της µοίρας. Ήταν 
πλέον Οι Τρεις Άσοι. Πήραν 
δρόµους που τους έφεραν 
αντιµέτωπους και το µόνο τους 
µέληµα ήταν να διαφυλάξουν 
εκείνη την αλλόκοτη φιλία. 
Ένας ιερέας, ένας αστυνοµικός 
κι ένας νονός της νύχτας… Τι 
πιθανότητες είχαν να συνεχί-
σουν την παράλληλη πορεία 
τους; ∆οκιµάστηκαν σκληρά σε 
κάθε τους βήµα, αλλά άντεξαν. 
Μέχρι που µια Ντάµα ανακά-
τεψε ύπουλα την τράπουλα κι 
έστησε το παιχνίδι. Η µοίρα 
αποφάσισε να ρίξει ξανά τα 
χαρτιά όπως εκείνη ήθελε. 
Κράτησε στο µανίκι της κρυµµένους τρεις Άσους…

Τόλµησε να ηγηθείς, Brené Brown, εκδ. Κλειδάριθµος

H τολµηρή ηγεσία είναι µια σειρά 
δεξιοτήτων απόλυτα διδάξιµη, 
παρατηρήσιµη και µετρήσιµη. Η 
Μπρενέ Μπράουν έχει περάσει 
τις τελευταίες δύο δεκαετίες 
µελετώντας τα συναισθήµατα και 
τις εµπειρίες που δίνουν νόηµα 
στη ζωή µας, και τα τελευταία 
εφτά χρόνια δουλεύοντας µε 
προοδευτικούς ηγέτες και οµάδες 
σε ολόκληρο τον κόσµο. Η ίδια 
ανακάλυψε ότι, από τις µικρές 
start-up και τις οικογενειακές 
επιχειρήσεις µέχρι τους µη κερ-
δοσκοπικούς οργανισµούς και τις 
µεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς, οι 
ηγέτες θέτουν όλοι την ίδια ερώ-
τηση: Πώς διαµορφώνουµε πιο 
γενναίους και τολµηρούς ηγέτες 
και πώς ενσωµατώνουµε την αξία 
του θάρρους στην κουλτούρα του 
κάθε οργανισµού;
Η Μπρενέ Μπράουν έχει δική 
της εκποµπή στο Netflix για θέµατα ενδυνάµωσης και προσωπικής βελτίωσης. Τα βιβλία 
της έχουν κατακτήσει τέσσερις φορές την κορυφή της λίστας των «New York Times». Η 
οµιλία της στο TED για τη δύναµη της ευαλωτότητας είναι µία από τις πέντε πιο δηµοφιλείς 
εκποµπές TED στον κόσµο, µε πάνω από 35 εκατοµµύρια προβολές µέχρι σήµερα.



Μάσκα
Τόσο το αλάτι όσο και το μέλι έχουν αντιφλεγμονώδη 
δράση, επομένως μαλακώνουν το δέρμα και 
καταπραΰνουν ερεθισμούς και εξάρσεις ακμής. 
Επιπλέον, ισορροπούν τη λιπαρότητα και διατηρούν 
στα στρώματα του δέρματος την υγρασία που είναι 
απαραίτητη.
Εκτέλεση: Ανακατεύουμε 2 κ.γλ. θαλασσινό αλάτι 
(κατά προτίμηση ψιλό) με 4 κ.γλ. ωμό μέλι για να 
δημιουργήσουμε ένα επαλείψιμο μείγμα. Απλώνουμε σε 
καθαρό, στεγνό δέρμα, αποφεύγοντας την περιοχή των 
ματιών. Αφήνουμε για 10-15 λεπτά. Προτού ξεπλύνουμε, 
βουτάμε μια μικρή πετσέτα σε πολύ ζεστό νερό και 

τη στύβουμε. Την απλώνουμε στο πρόσωπο για 
30 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα, 
κάνουμε ένα απαλό κυκλικό μασάζ στο πρόσωπο 
για απολέπιση και ξεβγάζουμε καλά με χλιαρό νερό. 
Ολοκληρώνουμε με τη συνηθισμένη φροντίδα του 
δέρματός μας.

Χαλαρωτικό αλατόλουτρο
Το αλάτι απορροφάει τη βρομιά και τις τοξίνες και 
καθαρίζει τους πόρους σε βάθος. Τα μεταλλικά 
του στοιχεία βοηθούν στην αναδόμηση των 
προστατευτικών μηχανισμών του δέρματος. Θα 
προσέξετε ότι το δέρμα σας δεν ζαρώνει ούτε είναι 
αφυδατωμένο έπειτα από ένα καλό «μούλιασμα» σε 
αλατόνερο, γεγονός που αποδεικνύει ότι βοηθάει το 
δέρμα να διατηρήσει την υγρασία του. Το μαγνήσιο 
στο θαλασσινό νερό μπορεί επίσης να μειώσει την 
κατακράτηση υγρών στο σώμα.
Εκτέλεση: Ρίχνουμε 80 γρ. αλάτι σε μια μπανιέρα 
γεμισμένη με ζεστό νερό και ανακατεύουμε μέχρι 
να διαλυθεί το αλάτι. «Μουλιάζουμε» για 15-30 λεπτά.

Αντιπιτυριδική θεραπεία
Το αλάτι βοηθάει στη χαλάρωση και στην 
απομάκρυνση των νιφάδων, τονώνοντας παράλληλα 
την κυκλοφορία του αίματος για ένα υγιές τριχωτό 
κεφαλής. Απορροφά επίσης την υπερβολική 
λιπαρότητα και την υγρασία για την αποτροπή 
ανάπτυξης μυκήτων και αναστέλλει τη δημιουργία 
πιτυρίδας.
Εκτέλεση: Χωρίζουμε τα μαλλιά σε 4-5 μέρη και 
απλώνουμε 1-2 κ.γλ. αλάτι στο δέρμα. Κάνουμε 
απαλό μασάζ με βρεγμένα δάχτυλα για 10-15 λεπτά. 
Αν μας το κάνει κάποιος άλλος, ακόμα καλύτερα! 
Λούζουμε και βάζουμε μαλακτική στα μαλλιά μας 

όπως συνήθως. Τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα.

Λεύκανση δοντιών
Το αλάτι και η μαγειρική σόδα είναι ήπια λειαντικά 
που βοηθούν στην απομάκρυνση λεκέδων και 
φωτίζουν τα δόντια. Το αλάτι είναι επιπλέον φυσική 
πηγή φθορίου, το οποίο είναι μπόνους για τα δόντια 
και τα ούλα.
Εκτέλεση: Ανακατεύουμε 1 κ.γλ. αλάτι και 2 
κ.γλ. μαγειρική σόδα. Βουτάμε μια βρεγμένη 
οδοντόβουρτσα στο μείγμα και πλένουμε κανονικά 
τα δόντια μας. Αν η γεύση είναι πολύ έντονη, 
μπορούμε να βάλουμε λίγη οδοντόκρεμα στην 
οδοντόβουρτσά μας πριν τη βουτήξουμε στο μείγμα.

Φυσικό απολυμαντικό στόματος
Το αλάτι δρα ως απολυμαντικό, εξουδετερώνοντας 
τα βακτήρια που μπορεί να προκαλέσουν κακοσμία 
στην αναπνοή και ουλίτιδα.
Εκτέλεση: Ανακατεύουμε 1/2 κ.γλ. αλάτι, 1/2 κ.γλ. 
μαγειρική σόδα και 1/4 της κούπας νερό μέχρι να 
διαλυθεί το αλάτι. Κάνουμε στοματικές πλύσεις με το 
διάλυμα, φτύνουμε και κατόπιν ξεβγάζουμε με νερό.

Θεραπεία λεύκανσης νυχιών
Το αλάτι μαλακώνει τις παρανυχίδες και το δέρμα 
και δυναμώνει τα νύχια. Η μαγειρική σόδα και το 
λεμόνι μειώνουν την «κιτρινίλα» και τους λεκέδες, 
κάνοντας τα νύχια να δείχνουν πιο λαμπερά και υγιή.
Εκτέλεση: Ανακατεύουμε 1 κ.γλ. αλάτι, 1 κ.γλ. 
μαγειρική σόδα, 1 κ.γλ. χυμό λεμόνι και μισή κούπα 
ζεστό νερό σε ένα μικρό μπολ. Μουλιάζουμε 
τα νύχια μας στο διάλυμα για 10 λεπτά και μετά 
κάνουμε απολέπιση με ένα βουρτσάκι. Ξεβγάζουμε 
και ενυδατώνουμε με κρέμα χεριών.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Συνταγές 
ομορφιάς  
με αλάτι
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Σύνδρομο εαρινής κόπωσης

Η Χριστίνα Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια  Φυσικής Αγωγής 
- personal trainer.
•  YouTube Channel: Christy 

Mavridou 
• Instagram: christymav  
•  Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου
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ΕΥΕΞΙΑ

Έχεις παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό ότι είσαι αρκετά κουρασμένος/-η χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο; Τα συμπτώματα της 
κόπωσης εκδηλώνονται ως ατονία, δυσκολία συγκέντρωσης, εύκολη κούραση κατά τη μυϊκή ή πνευματική δραστηριότητα.

Πώς μπορείς να το καταπολεμήσεις; Ένας τρόπος είναι να κάνεις το αντίθετο από αυτό που σου λέει το σώμα σου: Αντί να κά-
τσεις στον καναπέ, βγες έξω και περπάτησε για μισή ώρα. Θα νιώσεις πολύ καλύτερα!

Της Χριστίνας Μαυρίδου



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
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