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Φ. Καρύδας 
«Ο φιλανθρωπικός 
µαραθώνιος για την 
ενίσχυση της “Φλόγας” 
είχε ανταπόκριση και 
αποτέλεσµα» 

Γ. Κύρτσος 
Η πανδηµία φέρνει 
κοινωνικές αλλαγές 
και ανατροπές 

Αθ. Τσαυτάρης 
«Χρειάζεται διαρκής 
προσοχή και 
προφύλαξη, ειδικά 
σε προϊόντα που δεν 
µαγειρεύονται» 

σελ. 10-12 σελ. 7

ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΕΥΡΩ-ΠΑΚΕΤΟ 

TV 
Μετά την πανδηµία… 
ανασχηµατισµός 
στο τηλεοπτικό τοπίο 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
Και τώρα, τι τρώµε 
στο σχολείο; 
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l  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΜΕ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2021

l  ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 
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Ρίτα Αντωνοπούλου 
«Οι διαδικτυακές 
συναυλίες 
δεν είναι η λύση» 
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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για ελληνική 
«απογείωση»
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΘ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 
«Χρειάζεται διαρκής προσοχή και 
προφύλαξη, ειδικά σε προϊόντα που δεν 
µαγειρεύονται»
08 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ∆ύσκολη… 
επανεκκίνηση
09 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Οδικός βαλκανικός 
τουρισµός χωρίς τουρίστες
10-12 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
κοινωνία µετά την πανδηµία
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η µάχη της 
προσφυγικής στέγης
14-15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ολυµπιακός άθλος 
η οµαλότητα στην «Ελλάδα 2021»
17 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μείωση εισφορών 
από την 1η Ιουνίου
18 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Θα 
λογαριαστούµε µετά
20 // TV Μετά την πανδηµία… 
ανασχηµατισµός στο τηλεοπτικό τοπίο
21 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φ. ΚΑΡΥ∆ΑΣ 
«Ο φιλανθρωπικός µαραθώνιος για 
τη “Φλόγα” είχε ανταπόκριση και 
αποτέλεσµα»

22 // ΚΟΣΜΟΣ Άρθρο 230: Η κόντρα 
Τραµπ-Twitter και το µέλλον του 
διαδικτύου
23 // ΚΟΣΜΟΣ ΗΠΑ: Ο φόνος του Τζορτζ 
Φλόιντ ξύνει µια παλιά πληγή
24 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Η 
νέα κανονικότητα φέρνει µόνιµη ανεργία
27 // ∆ΙΑΤΡΟΦΗ Και τώρα, τι τρώµε στο 
σχολείο;

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

FREE TIME
33 // CALENDAR Πολιτιστικά 
δρώµενα… από το σπίτι
34 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον 
κόσµο των διασήµων
35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ρ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
«Οι διαδικτυακές συναυλίες δεν είναι η 
λύση»
36-37 // BOOKS Έξι νέες κυκλοφορίες
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.





Η 
γαλλογερμανική πρόταση για τη χρη-
ματοδότηση της ανάκαμψης της ευρω-
παϊκής οικονομίας και η σχετική πρω-
τοβουλία που πήρε η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή βάζουν την Ε.Ε. σε μια νέα 
εποχή.
Σταματάει η στείρα αντιπαράθεση 

γύρω από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που εξελίσσεται από το 
2018, βγαίνουμε από μια περίοδο βρετανικού τύπου ευρωσκεπτικι-
σμού χωρίς τους Βρετανούς, περιορίζεται η αντίθεση Βορρά-Νότου 
και μπαίνουν τα θεμέλια για δυναμική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας με περισσότερη Ευρώπη από το 2021.
Η Ελλάδα είναι από τους μεγάλους κερδισμένους αυτών των εξελί-
ξεων. Βασικές θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη 
της Ε.Ε. υιοθετούνται, ενώ εξασφαλίζεται πλήρως η χρηματοδό-
τηση της ανάκαμψης και στη συνέχεια της ανάπτυξης της ελληνι-
κής οικονομίας από το 2021 και πέρα.

Τι άλλαξε
Της εντυπωσιακής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προ-
ηγήθηκε η διατύπωση της κοινής γαλλογερμανικής πρότασης για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Οι περισσότεροι αναλυ-
τές περίμεναν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περιόριζε τα 
ποσά της δωρεάν οικονομικής ενίσχυσης που προβλέ-
πει η γαλλογερμανική πρόταση για να ικανοποιή-
σει τους ενδοιασμούς χωρών που θεωρούν ότι 
δεν πρέπει να αυξηθούν τα κοινά οικονομικά 
βάρη στην Ε.Ε.. Αντί γι’ αυτό, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έφυγε μπροστά. Η πρότασή της 
βασίζεται στις δωρεάν ενισχύσεις των 
500 δισ. ευρώ που προτείνουν Γαλλία 
και Γερμανία και προσθέτει 250 δισ. 
ευρώ σε δάνεια που θα στηρίξουν 
ιδίως τον ιδιωτικό τομέα.
Το ερώτημα είναι γιατί η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή έφυγε μπροστά, ενώ 
οι περισσότεροι αναλυτές θεωρού-
σαν ότι θα έπαιζε άμυνα.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, Φον ντερ Λάιεν, πέρασε 
μια δύσκολη περίοδο προσαρμο-
γής στο σύνθετο σύστημα των Βρυ-
ξελλών και τώρα δείχνει αποφασι-
σμένη να επιβάλει τους όρους της 
στη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και στις πρωτοβουλίες που α-
ναλαμβάνει.
Τα νέα από το μέτωπο της οικονομίας 
δεν είναι ενθαρρυντικά, εφόσον το ένα αρ-
νητικό σενάριο διαδέχεται το άλλο. Η εα-
ρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονί-
ζει ότι η σημερινή κρίση είναι πολύ πιο μεγάλη 
και πιο σύνθετη από αυτήν που αντιμετώπισε η Ευ-
ρωζώνη μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 
2008-2009.
Υπογραμμίζει επίσης ότι οι χώρες η οικονομία των οποίων θα 
πληγεί περισσότερο είναι η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία. Η Ι-
ταλία είναι η τρίτη σε μέγεθος οικονομία της Ευρωζώνης και η Ι-
σπανία η τέταρτη σε μέγεθος οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έκρινε –πολύ σωστά– ότι η ανεξέλεγκτη πτώση οικονομιών όπως 
της Ιταλίας και της Ισπανίας μπορεί να δημιουργήσει ανυπέρβλητα 
προβλήματα στην Ευρωζώνη.
Την επιχειρηματολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενισχύει με 
τις εκτιμήσεις της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία 
προειδοποιεί, σε κάθε ευκαιρία, ότι η Ευρωζώνη πηγαίνει σε μια 
νέα κρίση υπερχρέωσης και πως μπορεί να αμφισβητηθεί έντονα 
η βιωσιμότητα του ιταλικού και του ελληνικού χρέους, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τη σταθερότητα της Ευρωζώνης.
Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Λαγκάρντ, υποστηρίζει ότι το «καλό» σε-

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ  
ΑΛΛΉΛΕΓΓΥΉ ΓΙΑ 

ΕΛΛΉΝΙΚΉ «ΑΠΟΓΕΙΩΣΉ»

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Γαλλία, Γερμανία, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
δίνουν νέα δυναμική στην 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αποτελούν 
διαπραγματευτικό θρίαμβο Μητσοτάκη.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

νάριο σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις της κρίσης έχει ξεπεραστεί από 
τις εξελίξεις, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε για μια ύφεση στην Ευ-
ρωζώνη το 2020 με ποσοστά πτώσης του ΑΕΠ από το 8% έως το 12%.
Σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό οικονομικό πλαίσιο που έχει διαμορφω-
θεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινηθεί δυναμικά για να 
προλάβει τα χειρότερα, τη μετατροπή της μεγάλης ύφεσης που προ-
καλεί η πανδημία σε μια νέα υπαρξιακή κρίση της Ε.Ε.
Η εκτίμηση της Φον ντερ Λάιεν και των συνεργατών της είναι ότι οι 
αντιρρήσεις της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Δανίας, της Σουηδίας 
και της Φινλανδίας στην πρωτοβουλία που παίρνει θα ξεπεραστούν 
κυρίως από την πίεση της Γερμανίας και της Γαλλίας. Η Φον ντερ 
Λάιεν ρισκάρει, αλλά με τις πιθανότητες να είναι με το μέρος της.
Όπως τόνισα σε παρέμβασή μου στην πολιτική ομάδα του Ευρω-
παϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέ-
πει να στηρίξουμε αποφασιστικά τη γαλλογερμανική πρόταση και 
την προσπάθεια αύξησης, με διάφορους τρόπους, του ευρωπροϋπο-
λογισμού, γιατί η ανάκαμψη δεν θα είναι τόσο γρήγορη όσο εκτιμού-
σαμε στην αρχή. Ήδη πολλοί αναλυτές περνάνε από το σχήμα V στο 
σχήμα U σε ό,τι αφορά την πορεία της οικονομίας.
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα καθυστερήσουν τις θετικές ε-
ξελίξεις. Οι καταναλωτές είναι σε κατάσταση σοκ, ανησυχούν για το 
οικονομικό τους μέλλον, γι’ αυτό και παρατηρούμε αύξηση της απο-

ταμίευσης των νοικοκυριών παρά τη μείωση του εισοδήματός 
τους.

Πολλοί επιστήμονες προβλέπουν δεύτερο κύμα κορονο-
ϊού, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ο προγραμματι-

σμός και να ενισχύονται οι δισταγμοί των υποψή-
φιων επενδυτών.

Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, που ενδιαφέρει 
ιδιαίτερα την Ελλάδα, τα σενάρια των απω-

λειών του 2020 πηγαίνουν από δύο έως 
πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διεθνών 
οργανισμών, έχουμε μπροστά μας αρ-
κετές δυσκολίες για το ευρωπαϊκό 
τραπεζικό σύστημα, ενώ η νέα αύξηση 
του δημόσιου χρέους θα οδηγήσει σε 
δημοσιονομικούς περιορισμούς τα ε-
πόμενα χρόνια.
Η εξέλιξη της πανδημίας είναι δια-
φορετική από χώρα σε χώρα. Αλλού 
βρίσκεται σε έξαρση και αλλού σε 
ύφεση. Αυτό δυσκολεύει τον οικο-
νομικό συντονισμό. Η στενή συνερ-

γασία Ε.Ε.-ΗΠΑ για την αντιμετώπιση 
της οικονομικής κρίσης φαίνεται να α-

νήκει οριστικά στο παρελθόν. Εκδηλώ-
νονται σοβαρές εντάσεις στο διεθνές οικο-

νομικό και εμπορικό σύστημα, κυρίως με-
ταξύ ΗΠΑ και Κίνας, χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι είναι εύκολη η συνεργασία Ε.Ε.-Κίνας.
Η διαπίστωση ότι η ανάκαμψη δεν θα έρθει τόσο 

γρήγορα όσο ελπίζαμε αρχικά κάνει ακόμη πιο ανα-
γκαίες παρεμβάσεις σαν αυτές της Γαλλίας, της Γερμα-

νίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η υπέρβαση
Η πρωτοβουλία της Φον ντερ Λάιεν στηρίζεται σε μια διπλή υπέρ-
βαση.
Παρακάμπτει, στο μέτρο του δυνατού, τη στείρα αντιπαράθεση για το 
ύψος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού την περίοδο 2021-2027 και 
εξασφαλίζει αύξηση των δαπανών χωρίς άμεση αύξηση των εσόδων 
στη βάση της συνεισφοράς των κρατών-μελών.
Ουσιαστικά ζητεί άδεια να αυξήσει προσωρινά την οροφή των δαπα-
νών και να τις χρηματοδοτήσει μέσω δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής στις διεθνείς αγορές. Τα δάνεια, ύψους πολλών εκατοντά-
δων δισ. ευρώ, θα εξυπηρετηθούν σε βάθος χρόνου, αφού προηγηθεί 
η αύξηση των ιδίων πόρων της Ε.Ε.
Η συζήτηση για την αύξηση των ιδίων πόρων της Ε.Ε. συμπληρώ-
νει 25ετία χωρίς να έχει καταλήξει σε συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επι-
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Η χρηματοδότηση της ανάκαμψης 
και στη συνέχεια της ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας θεωρείται πλέον 
δεδομένη.

Ο πρωθυπουργός επηρεάζει 
ταυτόχρονα Μέρκελ, Μακρόν, ΕΛΚ, 
ευρωπαϊκούς θεσμούς.

τροπή σκέφτεται να επιβάλει φορολογία στην κατανάλωση μη ανα-
κυκλώσιμων πλαστικών μιας χρήσης, στα κέρδη ή στον κύκλο εργα-
σιών των πολυεθνικών της ψηφιακής οικονομίας και στις εισαγωγές 
από τρίτες χώρες προϊόντων που είναι εκτός προδιαγραφών πράσι-
νης μετάβασης σε σχέση με την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου.
Όλες αυτές οι προτάσεις έχουν διατυπωθεί εδώ και καιρό και η εφαρ-
μογή τους προσκρούει σε αντιρρήσεις των άμεσα ενδιαφερόμενων. 
Είναι βέβαιο ότι ενδεχόμενη φορολογία των ψηφιακών κολοσσών 
θα προκαλέσει δυναμική αντίδραση των ΗΠΑ, ενώ η επιβολή δα-
σμών σε προϊόντα που επιβαρύνουν το περιβάλλον μπορεί να προ-
καλέσει ένα είδος εμπορικού πολέμου.
Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει ολοκληρωμένη 
λύση, αλλά αλλάζει με εντυπωσιακό τρόπο τη δυναμική. Πρώτα αυ-
ξάνει τη χρηματοδότηση και τις δαπάνες και στη συνέχεια αναζητεί 
τους αναγκαίους πρόσθετους πόρους για την εκπλήρωση των τοκο-
χρεολυτικών υποχρεώσεων που θα δημιουργήσει.
Γαλλία, Γερμανία και Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλάζουν τους κανόνες 
του ευρωπαϊκού παιχνιδιού.
Πρώτον, δίνουν το προνόμιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βγει στις 
διεθνείς αγορές για να δανειστεί.
Δεύτερον, δημιουργείται ένα είδος αμοιβαιοποίησης του χρέους, ε-
φόσον θα δανειστούν οι «27» όλοι μαζί μέσω της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για να καλυφθούν κυρίως οι ανάγκες κρατών-μελών με με-
γάλα οικονομικά προβλήματα.
Τρίτον, σπάνε τα ταμπού της διατήρησης του ευρωπαϊκού προϋπο-
λογισμού σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και της μη αύξησης των ε-
πιχορηγήσεων παρά τις διαστάσεις της οικονομικής κρίσης που προ-
καλεί η πανδημία.

Η θετική διπλωματία
Οι αποφάσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής αποτελούν θρίαμβο της θετικής οικονομικής διπλωματίας 
που εφαρμόζει ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης.
Σε αντίθεση με την προηγούμενη κρίση, η Ελλάδα δεν είναι απομο-
νωμένη ούτε δίνει μάχη οπισθοφυλακής για να αποφύγει την ανα-
γκαία προσαρμογή με τους κανόνες της Ευρωζώνης.
Η σημερινή κρίση είναι συμμετρική, με την έννοια ότι θίγει όλες 
χωρίς εξαίρεση τις ευρωπαϊκές οικονομίες και δεν περιορίζεται στην 
οικονομία αδύναμων κρίκων της Ευρωζώνης, όπως ήταν η Ελλάδα, η 
Πορτογαλία και η Ιρλανδία στην προηγούμενη κρίση. Αυτό έχει τε-
ράστια σημασία, γιατί δίνει σε χώρες όπως η Ελλάδα τη δυνατότητα 
να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κοινού πλαισίου 
για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Με τον Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία ο ρόλος της Ελλάδας έγινε 
πρωταγωνιστικός, γιατί εφάρμοσε, στο ανώτατο επίπεδο, θετική δι-
πλωματία. Δεν είχαμε τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις του παρελ-
θόντος, αλλά θετικές παρεμβάσεις που δημιούργησαν το κατάλληλο 
κλίμα. Η αξιοπιστία του Μητσοτάκη ενισχύθηκε ακόμη περισσό-
τερο εξαιτίας της αποτελεσματικής του αντίδρασης στην προσπάθεια 
Ερντογάν να προκαλέσει, με ανεξέλεγκτες προσφυγικές και μετανα-
στευτικές ροές, νέα κρίση τύπου 2015-2016 σε βάρος της Ελλάδας 
και της Ε.Ε. Οι εντυπωσιακά καλές επιδόσεις της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη στην αντιμετώπιση της πανδημίας ενίσχυσαν κι αυτές το δι-
πλωματικό κεφάλαιο της Ελλάδας στην Ε.Ε.
Η ευρωπαϊκή διαδικασία είναι εξαιρετικά σύνθετη, γιατί συμμετέ-
χουν σε αυτήν πάρα πολλοί. Εκτιμάται ιδιαίτερα η μέθοδος Μητσο-
τάκη, η οποία στηρίζεται στη θετική προσέγγιση, στη συνεννόηση 

και στους αναγκαίους συμβιβασμούς για την αντιμετώπιση των κοι-
νών προβλημάτων, γιατί καταλήγει στις περισσότερες περιπτώσεις 
σε καταστάσεις όπου όλοι είναι κερδισμένοι.
Η θετική προσέγγιση Μητσοτάκη γίνεται ιδιαίτερα αποτελεσμα-
τική εξαιτίας της πολύ καλής πολιτικής του δικτύωσης. Θεωρείται 
από τους «αστέρες» του ΕΛΚ, έχει στενές σχέσεις με τον Βέμπερ του 
ΕΛΚ και καλές σχέσεις με τη Μέρκελ, συνεννοείται άριστα στα πε-
ρισσότερα θέματα με τον Μακρόν και χαίρει εκτίμησης στον χώρο 
της ευρύτερης ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς.
Έχουμε να κάνουμε με δραστική αλλαγή της μεθόδου και ενίσχυσης 
των δυνατοτήτων μας σε σχέση με το παρελθόν, το οποίο χαρακτηρι-
ζόταν από στείρες αμφισβητήσεις, συνεχείς διαφοροποιήσεις, αντιρ-
ρήσεις και πλήθος διεθνοπολιτικών φαντασιώσεων.
Τα αποτελέσματα της θετικής διπλωματίας είναι εντυπωσιακά. Τα 
ελληνικά ομόλογα εντάχθηκαν αυτή τη φορά στο πρόγραμμα ποσο-
τικής χαλάρωσης της ΕΚΤ παρά το γεγονός ότι δεν έχουν επενδυ-
τική βαθμίδα. Με αυτόν τον τρόπο απαλλαγήκαμε από τη δικτατορία 
των διεθνών οίκων αξιολόγησης. Η υποβάθμιση της προοπτικής της 
ελληνικής οικονομίας από τους αξιολογητές τους δεν οδηγεί αυτή τη 
φορά σε απομόνωση από τις αγορές και σε αναγκαστικά μνημόνια.
Σε αντίθεση με την προηγούμενη κρίση, το ελληνικό Δημόσιο δια-
τηρεί τη δυνατότητα να καλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησής του 
στις διεθνείς αγορές και με εξαιρετικά ικανοποιητικό επιτόκιο.
Η Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει και σε όλα τα δανειακά προγράμ-
ματα της Ε.Ε., ύψους 520 δισ. ευρώ, για την αντιμετώπιση των οικονο-
μικών συνεπειών της πανδημίας. Πρόκειται για δανεισμό με προνο-
μιακούς όρους που μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε, αυτή τη 
δύσκολη περίοδο, τους εργαζόμενους, τη ρευστότητα των επιχειρή-
σεων, και να χρηματοδοτήσουμε την αντιμετώπιση των άμεσων ή έμ-
μεσων συνεπειών του κορονοϊού. Σε αυτού του είδους τις χρηματοδο-
τήσεις μπορεί να ενταχθεί και η ενίσχυση του ΕΣΥ, που κέρδισε διε-
θνώς τις εντυπώσεις με τις επιδόσεις του στη διάρκεια της πανδημίας.
Αυτή τη φορά η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση του ευρω-
παϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, με βάση 
τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φτάνουμε στη δικαί-
ωση βασικών ελληνικών θέσεων, όπως είναι η έμφαση στη δωρεάν 
οικονομική ενίσχυση σε βάρος της δανειοδότησης με προνομιακούς 
όρους και η αμοιβαιοποίηση του χρέους.

Το «πακέτο»
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει επιχορηγήσεις 

500 δισ. ευρώ και δάνεια 250 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των οι-
κονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Στην Ελλάδα αναλογούν –
με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις της Επιτροπής– 32 δισ. ευρώ, από τα 
οποία 22,5 δισ. σε επιχορηγήσεις και 9,5 δισ. δάνεια.
Σε απόλυτους αριθμούς, η Ελλάδα θα πάρει τα περισσότερα χρήματα 
μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης μετά την Ιταλία, την Ισπα-
νία και τη Γαλλία.
Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι επιπλέον των κονδυλίων 
του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, από το οποίο 
η Ελλάδα διεκδικεί περίπου 19 δισ. ευρώ από τα ταμεία συνοχής και 
16 δισ. ευρώ για τον αγροτικό τομέα.
Στα παραπάνω μπορούμε να προσθέσουμε δάνεια με προνομια-
κούς όρους από το πρόγραμμα SURE (100 δισ. ευρώ για την απα-
σχόληση), δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (200 
δισ. ευρώ για στήριξη επιχειρήσεων) και δάνεια συνολικού ύψους 
240 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) 
για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων του κο-
ρονοϊού.
Από το δανειακό πρόγραμμα των 540 δισ. για την Ε.Ε. των «27» η Ελ-
λάδα μπορεί να εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση, ιδιαίτερα 
αν ξεπεραστούν οι ενδοιασμοί για προσφυγή στον ESM για δανει-
σμό μέχρι 2% του ΑΕΠ.
Στελέχη της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι αυτού του είδους ο ορ-
γανισμός μπορεί να οδηγήσει σε νέο μνημόνιο, στην πραγματι-
κότητα όμως ο βαθμός εποπτείας της ελληνικής οικονομίας θα 
παραμείνει ο ίδιος. Το σημαντικό «πακέτο» της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής συνδέεται με το ευρωπαϊκό εξάμηνο, τον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής για να μην υπάρξουν μεγάλες απο-
κλίσεις από τους στόχους, ενώ η εκταμίευση των επιχορηγή-
σεων περνάει υποχρεωτικά από την υποβολή τεκμηριωμένων 
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Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο 
δωδεκάμηνο προτού αρχίσουν να 
έρχονται εντυπωσιακά ποσά από την 
Ε.Ε.

Οι κυβερνητικές επιτυχίες επιτρέπουν 
ισχυρότερη στήριξη της οικονομίας το 
2020.

προτάσεων και την αξιολόγησή τους από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.
Πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης εξασφαλίζει στην ελλη-
νική οικονομία η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, οι χρηματοδοτή-
σεις προς τα κράτη-μέλη θα γίνουν στη βάση τριών πυλώνων που 
προσδιόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο πρώτος πυλώνας, που είναι και ο σημαντικότερος, προβλέπει νέο 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος θα εξασφα-
λίσει χρηματοδότηση έως 560 δισ. για επενδύσεις και μεταρρυθμί-
σεις, δίνοντας προτεραιότητα στην πράσινη μετάβαση, στην ψηφι-
ακή οικονομία και στην ενίσχυση, μέσω μεταρρυθμίσεων, της ανθε-
κτικότητας των κρατών-μελών.
Μέχρι το 2022 θα δοθούν 55 δισ. επιπλέον για την ενίσχυση των 
προγραμμάτων συνοχής και 40 δισ. για την ενίσχυση του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης προς την Κλιματική Ουδετερότητα, για το 
οποίο δεν είχε προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση.
Ο δεύτερος πυλώνας δίνει προτεραιότητα στην επανεκκίνηση της 
οικονομίας μέσω της διευκόλυνσης των ιδιωτικών επενδύσεων. Νέο 
στοιχείο είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο φερεγγυότητας για την ε-
νίσχυση της ρευστότητας και των κεφαλαίων υγιών επιχειρήσεων 
που βρίσκονται σε δύσκολη θέση εξαιτίας της πανδημίας. Το νέο 
μέσο στήριξης της φερεγγυότητας θα απορροφήσει 31 δισ., 15,3 δισ. 
θα δοθούν για το InvestEU, το οποίο αποτελεί συνέχεια του «πακέ-
του» Γιούνκερ, και 15 δισ. στο πλαίσιο ενός Μηχανισμού Στρατηγι-
κών Επενδύσεων με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων 150 δισ. 
για την ενίσχυση τομέων στρατηγικής σημασίας.
Τέλος, ο τρίτος πυλώνας θα στηρίξει με 94,4 δισ. το πρόγραμμα «Ο-
ρίζων» με έμφαση στην έρευνα στον τομέα της υγείας, στην πράσινη 
μετάβαση και στην ψηφιακή οικονομία.
Δίνονται για πρώτη φορά και 9,4 δισ. για το νέο πρόγραμμα 
EU4health, με στόχο την ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας και 
της συνεργασίας ενόψει μελλοντικών κρίσεων.

Το δύσκολο δωδεκάμηνο
Με τις κινήσεις που έχουν γίνει, έχει προετοιμαστεί η χρηματοδό-
τηση της δυναμικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας στη διάρ-
κεια των επόμενων χρόνων.
Οι πρώτες χρηματοδοτήσεις θα γίνουν εντός του 2020, αλλά η πλή-
ρης λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης θα ξεκινήσει 
το 2021. Όπως προέβλεψε η καγκελάριος Μέρκελ, έχουμε μπροστά 
μας δύσκολες διαπραγματεύσεις που δεν θα ολοκληρωθούν στο ε-
πόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα συνεχιστούν κατά τη διάρ-
κεια της γερμανικής προεδρίας του Συμβουλίου, το δεύτερο εξά-
μηνο του 2020.
Ελπίζεται ότι μέσα στο φθινόπωρο θα υπάρξει έγκριση από τα ε-
θνικά Κοινοβούλια, για να πάμε στη συνέχεια στην τελική έγκριση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως είπε η καγκελάριος: «Για 
μένα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το πώς θα οικοδομηθεί όλο αυτό, 
αν πρόκειται για πόρους οι οποίοι με την εκταμίευσή τους εξυπη-
ρετούν το μέλλον, πώς θα μπορούν να γίνουν οι έλεγχοι. Υπάρχουν 
ακόμη πάρα πολλά ζητήματα να διευκρινίσουμε».
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια σύνθετη υπόθεση. Από 
τη σωστή διαχείρισή του θα εξαρτηθεί το μέλλον της ευρωπαϊκής 
και της ελληνικής οικονομίας. Οι Ευρωπαίοι εταίροι εμφανίζονται 
γενναιόδωροι και ξεπερνούν τα όρια που είχαν θέσει, επειδή εκτι-

μούν ότι η πτώση της οικονομίας στη διάρκεια του 2020 θα είναι 
πρωτοφανής για τη μεταπολεμική περίοδο.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έχουμε μπροστά μας ένα εξαιρετικά δύ-
σκολο δωδεκάμηνο μέχρις ότου αρχίσουν να έρχονται σοβαρά ποσά 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για να χρηματοδοτήσουν 
την έξοδό μας από την κρίση.
Τις μεγαλύτερες δυσκολίες αναμένεται να αντιμετωπίσουμε το γ΄ 
τρίμηνο του έτους, εφόσον η τουριστική κίνηση τον Ιούλιο, τον Αύ-
γουστο και τον Σεπτέμβριο θα είναι κατά πάσα πιθανότητα υποτο-
νική. Άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες με λιγότερη εξάρτηση από τον 
τουρισμό και τις υπηρεσίες θα αρχίσουν να βγαίνουν από τη βαθιά 
ύφεση το γ΄ τρίμηνο, ενώ εμείς θα βυθιζόμαστε σε αυτήν.
Ο χειμώνας 2020-2021 προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολος από κοινω-
νική άποψη, γιατί τότε θα φανεί η απώλεια εσόδων από το φετινό του-
ριστικό καλοκαίρι. Ο τουρισμός και οι υπηρεσίες, παρά την εποχικό-
τητά τους, περιορίζουν τις κοινωνικές αντιθέσεις στη διάρκεια του χει-
μώνα που ακολουθεί, κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί φέτος.
Υπάρχουν, λοιπόν, δύο λεπτά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. 
Πώς θα περιοριστεί η προβλεπόμενη πτώση της οικονομίας για το 
2020, για να μη φτάσουμε σε ακραίες κοινωνικές καταστάσεις που 
μπορεί να οδηγήσουν σε έκρηξη διαμαρτυρίας. Πώς τα μελλοντικά 
κέρδη της οικονομίας θα περάσουν σχετικά γρήγορα στην καθημε-
ρινότητα του πολίτη. Υπάρχει κίνδυνος να περάσουμε σε ανάκαμψη 
και δυναμική ανάπτυξη με ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυ-
σμού να έχει περιθωριοποιηθεί, φτωχοποιηθεί.

Πιο τολμηρά μέτρα
Στον βαθμό που εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης 
και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στη διάρκεια των ε-
πόμενων χρόνων, η κυβέρνηση πρέπει να γίνει πιο τολμηρή σε ό,τι 
αφορά τα μέτρα συντήρησης του 2020 και του πρώτου εξαμήνου του 
2021.
Οι παρεμβάσεις στην οικονομία είναι σε γενικές γραμμές στη σωστή 
κατεύθυνση και εύστοχες. Παρατηρούνται όμως σημαντικές ελλεί-
ψεις σε συγκεκριμένους τομείς, οι οποίες είναι πιο εύκολο να κα-
λυφθούν τώρα, που η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει, εκτός συγκλο-
νιστικού απροόπτου, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της πολιτικής 
της.
Με βάση τον δημόσιο διάλογο που αναπτύσσεται, η κυβέρνηση θα 
μπορούσε να κινηθεί πιο δυναμικά, μόλις το επιτρέψουν οι συνθή-
κες, στους ακόλουθους τομείς.
Το ΕΣΥ χρειάζεται ενίσχυση και εκσυγχρονισμό και η κυβέρνηση 
κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μπορούσε να οργανώ-
σει καλύτερα την παρέμβασή της, εξασφαλίζοντας τη σχετική χρη-

ματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
Οι πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και οι οριακές επιχει-
ρήσεις βρίσκονται εκτός κριτηρίων τραπεζικής χρηματοδότησης, 
με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πολύ μεγάλης αύξη-
σης της ανεργίας. Η κυβέρνηση πρέπει να συνδυάσει την αναγκαία 
στήριξη του τραπεζικού συστήματος με την πιο ευέλικτη εφαρμογή 
των κριτηρίων δανειοδότησης προς τις επιχειρήσεις που έχουν με-
γάλη ανάγκη και κινούνται στο όριο. Πρέπει να υπάρξει ειδική μέ-
ριμνα για μικροδάνεια που θα σώσουν θέσεις απασχόλησης σε συν-
θήκες κρίσης.
Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει σημαντική προσπάθεια για τη χρηματο-
δότηση του εσωτερικού, κοινωνικού τουρισμού. Δεν τίθεται θέμα 
να καλυφθεί η απώλεια εσόδων από τους ξένους τουρίστες που 
δεν θα μας επισκεφθούν, γιατί τα έσοδα του εσωτερικού τουρι-
σμού είναι της τάξης του 10% των συνολικών τουριστικών εσόδων. 
Χρειάζεται όμως κάποιου είδους κοινωνική αποσυμπίεση για τους 
συμπολίτες μας με μεγάλα οικονομικά προβλήματα, οι οποίοι θα 
περάσουν αναγκαστικά από τον εγκλεισμό και την απώλεια εισο-
δήματος λόγω της πανδημίας σε ένα καλοκαίρι στερήσεων χωρίς δι-
ακοπές, για να πάνε στη συνέχεια σε ένα δύσκολο φθινόπωρο και 
έναν δυσκολότερο χειμώνα.
Είναι φανερό επίσης ότι χρειάζονται περισσότερα κονδύλια για την 
προσωρινή στήριξη της απασχόλησης και τη σταθεροποίηση, στο 
μέτρο του δυνατού, των επιχειρήσεων.
Βασικός κανόνας που εφαρμόζει ο Μητσοτάκης είναι ότι αντιμετω-
πίζει την κρίση βήμα-βήμα, με προσεκτικές κινήσεις και χωρίς να 
δαπανά χρήματα που δεν υπάρχουν ή δεν μπορούν να αναπληρω-
θούν στο άμεσο μέλλον. Με την εντυπωσιακή διαπραγματευτική 
του επιτυχία διευρύνει τα περιθώρια για τις κινήσεις της κυβέρνη-
σης και τη χρηματοδότηση της οικονομίας.



Παρά την περίπου δεκα-
πενθήµερη ξηρασία, που 
επηρέασε τα σιτηρά, και τις 
τελευταίες χαλαζοπτώσεις, 
που θα ζηµιώσουν κυρίως 
φρούτα και λαχανικά, θα 
υπάρχει επάρκεια.

Κ
αθησυχαστικός ως προς τις 
δυσκολίες που έφεραν στη 
φετινή παραγωγή σιτηρών 
η ξηρασία και οπωροκηπευ-
τικών οι χαλαζοπτώσεις εµ-
φανίζεται ο οµότιµος καθη-
γητής Μοριακής Γενετικής 

της Γεωπονικής του ΑΠΘ και υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης την περίοδο 2012-2013, Αθανά-
σιος Τσαυτάρης.
Είναι µεγάλο πλεονέκτηµα που η χώρα µας έχει 
πολλά και ποικίλα παραγωγικά συστήµατα που 
διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα πολλών παραγω-
γικών µορφών παρά τη ζηµιά που µπορούν να 
υποστούν ένα-δυο, επισηµαίνει ο κ. Τσαυτάρης, 
ο οποίος, σε ό,τι αφορά τα µέτρα προστασίας από 
τον κορονοϊό, τονίζει την ανάγκη διαρκούς προ-
σοχής και προφύλαξης, ειδικά σε προϊόντα που 
δεν µαγειρεύονται.

Κύριε Τσαυτάρη, τελειώσαµε µε τον ιό;
Όχι. Κάθε άλλο µάλιστα. Απλά περνάµε από µια 
περίοδο κρύα και υγρή, λιγότερο φωτεινή, στην 
επόµενη, θερινή, πιο ζεστή και φωτεινή και µε λι-
γότερη υγρασία. Μπαίνουµε σίγουρα σε µια νέα 
φάση, σίγουρα µειωµένης επικινδυνότητας –ένεκα 
των υψηλότερων θερµοκρασιών–, µειωµένης υ-
γρασίας, υπερβολικά υπεριώδους φωτός κ.λπ., 
που περιορίζουν τον ιό στην ατµόσφαιρα και τη 
µετάδοσή του. Όµως δεν τον εξαφανίζουν. Είτε 
µέσω άµεσης επαφής είτε µέσω έµµεσης επα-
φής, µέσω προϊόντων, ή ακόµη και σε περιορι-
σµένους ατµοσφαιρικούς χώρους διά της ανα-
πνοής, ο ιός καιροφυλακτεί και όλο και θα µα-
ζευτούν τα περίπου 1.000 µόρια που απαιτούνται 
για µια επικίνδυνη µόλυνσή µας.

Πάντως, η γενική εντύπωση είναι ότι η Ελλάδα 
πέρασε µε επιτυχία την πρώτη περίοδο…
Ναι. Έτσι είναι, και µάλιστα αποτέλεσε πρότυπο 
για πολλές άλλες χώρες. Όσες µάλιστα ακολού-
θησαν διάφορους, αλαζονικούς θα έλεγα, δρό-
µους, βλέπετε τι τραβάνε σήµερα. Η χώρα έδειξε 
εξαιρετική συσπείρωση στην αντιµετώπιση της 
κρίσης και υποδειγµατική, όπως είπατε κι εσείς, 
πειθαρχία στην τήρηση των οδηγιών των επιστη-
µόνων. Έγιναν εξαιρετικά γρήγορες κινήσεις και 
πάρθηκαν πρωτόγνωρες πρωτοβουλίες. Σηµει-
ώνω τον διαχωρισµό της επιστηµονικής οµάδας, 
που συµβουλεύει, και της κυβερνητικής οµάδας, 
που δεν περιορίστηκε στον διαχειριστικό της ρόλο 
στην αντιµετώπιση του προβλήµατος, αλλά να 
κατηύθυνε ορθολογικά, µε έµπνευση και πειθώ 
τον κόσµο. Τονίζω επίσης την ταχύτητα και ευε-
λιξία των κινήσεων µπροστά στην ανάγκη γρή-
γορων αλλαγών και αποφάσεων. Χώρες σχετικά 
µικρές, σαν τη δική µας, τη Σλοβενία, τη Ν. Κορέα, 
έχουν τεράστιο πλεονέκτηµα συγκριτικά µε αρ-
γόσυρτους γίγαντες, όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, 
η Τουρκία, οι ΗΠΑ κ.ά.

Το τελευταίο που τονίζετε θα µας είναι πολύ-
τιµη εµπειρία για το µέλλον;
Φυσικά. Οι κοινωνίες θα αντιµετωπίσουν και στο 
µέλλον παρόµοιες µεγάλες προκλήσεις πέραν των 
επιδηµιών: πληµµύρες, ξηρασίες κ.ά. ένεκα των 
διαφαινόµενων κλιµατικών αλλαγών, διατροφική 
επάρκεια ένεκα και της δηµογραφικής έκρηξης, 
πιθανούς πυρηνικούς ολέθρους κ.ά., όπου θα α-
παιτηθούν γρήγορες αποφάσεις και συλλογικές 

Είναι κατανοητό ότι ο κόσµος θέλει, λαχταράει, θα 
έλεγα, να βγει έξω, να βρεθεί ξανά µε τους φί-
λους του και να συνφάγει ίσως. Όπως τόνισα πιο 
πάνω, πρέπει να προσέχει τυχόν µετάδοση του 
ιού µέσω επαφών. Αυτός ο κίνδυνος δεν µηδε-
νίστηκε, όπως προανέφερα. Ως προς τα προϊό-
ντα, µπορεί να µεταφέρουν τον ιό, αν λίγο πριν τα 
έχουν χειριστεί ανθρώπινα χέρια φορέων χωρίς 
τη λήψη προφυλακτικών µέτρων. Χρειάζεται, επο-
µένως, διαρκής προσοχή και προφύλαξη, ειδικά 
σε προϊόντα που δεν µαγειρεύονται. Ως προς τη 
διατροφική αλυσίδα, που αναφέρατε, η χώρα µας 
έχει εξαιρετικά προϊόντα. ∆εν είναι παράξενο που 

πειθαρχηµένες προσπάθειες για να αντιµετωπι-
στούν. Μάλιστα αυτό το «µαζί» στην αντιµετώπιση 
των δυσκολιών, που προείπα, είναι απαραίτητο 
και στις ήρεµες και κανονικές συνθήκες. Ζώ-
ντας στην εποχή της πληροφορίας, της γνώσης, 
της τεχνογνωσίας και της καινοτοµίας, το «µαζί» 
των συνεργειών και γι’ αυτά αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την πρόοδο.

Ύστερα από έντεκα εβδοµάδες, έχουµε ξανά τη 
δυνατότητα να τρώµε έξω. Να νιώθουµε ασφα-
λείς µε τα τρόφιµα; Έχετε εµπιστοσύνη στη δι-
ατροφική αλυσίδα;

όλος ο κόσµος µιλά για τη µεσογειακή διατροφή.

Έχουµε καλή παραγωγική χρονιά φέτος; Θα έ-
χουµε ελλείψεις που ίσως οδηγήσουν σε αυ-
ξηµένες τιµές; Υπάρχει περίπτωση να ανέβουν 
οι τιµές επειδή οι παραγωγοί προτιµούν τις ε-
ξαγωγές σε χώρες όπου τα προϊόντα µας έχουν 
ζήτηση;
Η χρονιά ήταν γενικά καλή, αν εξαιρέσει κανείς 
την περίπου δεκαπενθήµερη ξηρασία, που επη-
ρέασε τα σιτηρά, γιατί τα πέτυχε πάνω στην ωρί-
µανση, πάνω στο στάδιο του «γάλακτος», όπως 
λένε οι γεωργοί. Και, εννοείται, τις τελευταίες χα-
λαζοπτώσεις, που θα ζηµιώσουν κυρίως φρούτα 
και λαχανικά. Παρ’ όλα αυτά, είµαι αισιόδοξος 
ότι θα υπάρχει επάρκεια και δεν θα πεινάσουµε. 
Είναι µεγάλο πλεονέκτηµα που η χώρα µας έχει 
πολλά και ποικίλα παραγωγικά συστήµατα που 
διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα πολλών παραγω-
γικών µορφών παρά τη ζηµιά που µπορούν να 
υποστούν ένα-δυο.

Το «πρασίνισµα» που επιβάλλει η Ε.Ε. κάνει τα 
προϊόντα πιο ακριβά;
Όχι πάντα και όχι όλα. Παρ’ όλα αυτά, στον βαθµό 
που γίνεται για να προστατευτεί το περιβάλλον, να 
γίνει σωστή και αειφόρα διαχείριση των πόρων 
και να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα της παραγωγής 
και για τις γενεές που έρχονται, έχουµε χρέος να 
το κάνουµε. Το χρωστάµε στα παιδιά µας.

Κάνοντας χρήση της επιστηµονικής σας ιδιό-
τητας στο παρελθόν, όπως τώρα, αλλά και της 
πολιτικής σας ιδιότητας, ως πρώην υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µπορείτε 
να προσδιορίσετε πώς γίνεται ο συνδυασµός ε-
πιστήµης και πολιτικής;
Σε πολλά, ποικίλα και σηµαντικά! Θα χρειαστεί µια 
ολόκληρη συνέντευξη αν αρχίσουµε να µιλάµε 
για τους φοιτητές µου, προπτυχιακούς και µετα-
πτυχιακούς, τους ερευνητές του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 
που θεσµοθέτησα, το ξαναζωντάνεµα των Ινστι-
τούτων Γεωργικών Ερευνών στο υπουργείο µαζί 
µε τους περίπου 200 ερευνητές µε ∆ιδακτορικό 
που βρήκαν δουλειά εκεί, τα ερευνητικά µου προ-
γράµµατα, το στήσιµο τώρα της Μεταπτυχιακής 
Σχολής στο Κολέγιο Περρωτής της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής κ.ά. Για όλα νιώθω περήφα-
νος. Και αξίζει να το κάνουµε!
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συνέντευξη

«Χρειάζεται διαρκής προσοχή 
και προφύλαξη, ειδικά 

σε προϊόντα που δεν µαγειρεύονται»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Αθανάσιος 
Τσαυτάρης, 
οµ. καθηγητής 
Γεωπονικής, 
πρ. υπουργός 

Αγροτικής 
Ανάπτυξης



Η 
επανεκκίνηση της οικονοµίας µε τη 
σταδιακή άρση των περιοριστικών µέ-
τρων είναι πλέον γεγονός. Γεγονός 
όµως είναι και ότι τα ταµεία των επι-
χειρήσεων –και κυρίως εκείνων που 
αναγκάστηκαν σε προσωρινό λουκέτο 
λόγω των περιοριστικών µέτρων για 

τον κορονοϊό– παραµένουν άδεια. Πρόκειται κυρίως για µικροµε-
σαίες επιχειρήσεις, που κατά κοινή οµολογία είναι η ραχοκοκαλιά 
της ελληνικής οικονοµίας.
Η αγορά παραµένει µουδιασµένη, καθώς φαίνεται πως τα µέτρα της 
κυβέρνησης για τη στήριξη της οικονοµίας δεν ήταν αρκετά για να 
αλλάξουν το κλίµα και την ψυχολογία των καταναλωτών, οι οποίοι 
ανησυχούν τόσο για το µέλλον της οικονοµίας όσο και για την αύ-
ξηση της ανεργίας. Πόσο µάλλον στην περίπτωση που ξεσπάσει 
δεύτερο κύµα κορονοϊού στην Ελλάδα, ενδεχόµενο για το οποίο 
προειδοποιούν οι ειδικοί.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εστιάσει στην αύ-
ξηση των αποταµιεύσεων, καθώς είναι αποφασισµένοι ό,τι περισ-
σεύει στην τσέπη τους να… µπει στην άκρη. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καταθέ-
σεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 2,84 δισ. ευρώ 
τον Μάρτιο, στα 145,08 δισ. ευρώ από 142,2 δισ. ευρώ του προηγου-
µένου µήνα. Σύµφωνα µε τραπεζικούς κύκλους, το γεγονός αυτό ο-
φείλεται τόσο στα αυστηρά περιοριστικά µέτρα που επιβλήθηκαν 
λόγω της πανδηµίας όσο και στη γενικότερη τάση των καταναλω-
τών σε περιβάλλον αυξηµένου ρίσκου να διατηρούν περισσότερα 
µετρητά για λόγους ασφαλείας, αναβάλλοντας δαπάνες και περικό-
πτοντας επενδύσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της 
καραντίνας πολλοί καταναλωτές, τουλάχιστον όσοι συνέχισαν να 
εργάζονται, µείωσαν δραστικά –ή ανέβαλαν για το µέλλον– αρκε-
τές σηµαντικές κατηγορίες δαπανών για τα νοικοκυριά, όπως έξοδα 
µετακίνησης, διασκέδασης και ένδυσης-υπόδησης, µε αποτέλεσµα 
την αύξηση των αποταµιεύσεων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όµως, παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τη 
µέση κατάθεση των Ελλήνων, που, όπως προκύπτει, ανέρχεται σε 
4.000 ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει τη µειωµένη διάθεση για δα-

πάνες. Ειδικότερα, σύµφωνα µε στοιχεία της ΤτΕ, στα τέλη του 2019 
τα υπόλοιπα των λογαριασµών επιχειρήσεων και νοικοκυριών άγγι-
ζαν τα 143 δισ. ευρώ, εκ των οποίων: Όψεως: 36,5 δισ. ευρώ, Ταµιευ-
τηρίου: 57,5 δισ. ευρώ και Προθεσµίας: 48,8 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, µέρος των εγχώριων αποταµιεύσεων καταλήγει σε µε-
τοχές (σε ποσοστό 23,9% έναντι 18,4% στην Ευρώπη), ενώ ακο-
λουθούν τα µετρητά µε 10,3%, άλλες απαιτήσεις µε 5,2%, τα επεν-
δυτικά κεφάλαια µε 2,6% και τα λοιπά χρεόγραφα µε 1,3%. Τέλος, 
µικρή απήχηση έχουν τα συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προϊόντα, σε 
αντίθεση µε τους Ευρωπαίους, οι οποίοι τα επιλέγουν σε ποσοστό 
33,4%.
Πρωταθλητές στην αποταµίευση αναδεικνύονται οι κάτοικοι της Α-
θήνας, µε µέση κατάθεση 5.496 ευρώ, ενώ ακολουθούν όσοι κατοι-
κούν στις Κυκλάδες, µε ποσά ανά λογαριασµό πέριξ των 4.754 ευρώ. 
Την πεντάδα συµπληρώνουν οι διαµένοντες σε Αρκαδία, Χίο και Α-
νατολική Αττική µε µέσο όρο καταθέσεων 4.457 ευρώ, 4.436 ευρώ 
και 4.358 ευρώ αντίστοιχα. Στον αντίποδα, τα µικρότερα ποσά εµ-
φανίζονται να κατέχουν οι κάτοικοι, µόνιµοι ή µη, του Κιλκίς (2.557 
ευρώ), της Ηλείας (2.629 ευρώ) και της Αιτωλοακαρνανίας (2.686 
ευρώ).

Ένας στους δύο δεν θα πάει σε ταβέρνα
Η αρνητική ψυχολογία που έχει κατακλύσει την αγορά επιβεβαιώ-
νεται και από την τελευταία έρευνα για τις καταναλωτικές συνήθειες 
που πραγµατοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεµπορίου Κατανα-
λωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) σε δείγµα 1.050 ατόµων. Ειδικότερα, το 

50% των συµµετεχόντων δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επισκεφθεί 
εστιατόριο εντός του 2020, εκ των οποίων το 17% απαντά ότι δεν θα 
πάει ποτέ ξανά. Οι προβλέψεις αυτές, εάν επιβεβαιωθούν, συνεπά-
γονται ένα ακόµη πλήγµα στον κλάδο της εστίασης, που έµεινε σχε-
δόν χωρίς καθόλου έσοδα από τις 14 Μαρτίου έως τις 24 Μαΐου.
Η εικόνα που προκύπτει από τις απαντήσεις των καταναλωτών δεν 
είναι αισιόδοξη ούτε για τον τοµέα του τουρισµού. Μόνο το 24% 
των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα κάνει φέτος διακοπές όπως έκανε 
κάθε χρόνο. Το 17% δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές, αλλά πιο περιο-
ρισµένα σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Το 27% δεν θα κάνει 
διακοπές φέτος, ενώ ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό, 32%, δεν γνωρί-
ζει ακόµα τι θα κάνει. Το 30% θεωρεί ότι δεν θα µπορέσει φέτος να 
κάνει διακοπές, ενώ ένα 8% θεωρεί ότι δεν θα µπορέσει να κάνει δι-
ακοπές ούτε το 2021.
Τον έντονο προβληµατισµό του για τον κλάδο της εστίασης εκφρά-
ζει και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, προειδοποι-
ώντας µάλιστα ότι µία στις τρεις επιχειρήσεις σκέφτεται να κλείσει. 
«Στο εµπόριο, στο 87% των επιχειρήσεων, έχουµε µια µείωση του 
κύκλου εργασιών κατά 50%. Την πρώτη ηµέρα επαναλειτουργίας 
της εστίασης τα αποτελέσµατα είναι δραµατικά. Σε ό,τι αφορά τον 
κλάδο αµιγώς της εστίασης, ο κύκλος εργασιών είναι κάτω σε ποσο-
στό 95%. Στον καφέ είναι κάτω περίπου στο 50% µιας ηµέρας πριν 
από την κρίση της πανδηµίας» είπε ο κ. Καββαθάς, ο οποίος είναι 
και πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εστιατορικών και Συ-
ναφών Επαγγελµάτων.

Στοίχηµα ο Αύγουστος και ο Σεπτέµβριος
«Στοίχηµα», πάντως, θα αποτελέσουν για τα καταστήµατα ο Αύγου-
στος και ο Σεπτέµβριος, αφού οι επιχειρήσεις θα κληθούν να ξεκι-
νήσουν τις πληρωµές που ανεστάλησαν τους προηγούµενους µήνες 
λόγω της πανδηµίας. Παραµένει άγνωστο αφενός µεν αν θα µπορέ-
σουν έως τότε να επανεκκινήσουν ουσιαστικά και σε επίπεδο τζίρων, 
αφετέρου δε αν θα µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις τρέχουσες οι-
κονοµικές υποχρεώσεις και ταυτόχρονα σε αυτές που έχουν ανα-
σταλεί. Οι εκτιµήσεις κάνουν λόγο για έναν πολύ δύσκολο χειµώνα. 
«Κλειδί» θα αποτελέσουν τα µέτρα από πλευράς της κυβέρνησης για 
τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, αλλά και η τουριστική κίνηση.

Οι  Έλληνες αντί για δαπάνες 
προτίµησαν την αποταµίευση.
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∆ΥΣΚΟΛΗ… 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



Ι
διαίτερη σηµασία αποκτά για τη 
Μακεδονία η απόφαση του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη να ανοίξουν τα χερσαία 
σύνορα της χώρας µέχρι τις 15 
Ιουνίου, καθώς, σύµφωνα µε ε-
κτιµήσεις, την περσινή χρονιά οι 

τουρίστες που έφτασαν οδικώς από τις γειτο-
νικές χώρες στη Μακεδονία υπολογίζονται σε 
περίπου 10 εκατοµµύρια.
Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη δέσµευση 
µετά τις συναντήσεις που είχε στη Θεσσαλο-
νίκη µε τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, και τον δή-
µαρχο της πόλης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, οι 
οποίοι του µετέφεραν την άποψη των του-
ριστικών φορέων για τη σηµασία του οδικού 
τουρισµού. Έτσι, δεσµεύτηκε ότι η κυβέρνησή 
του θα εργαστεί για να διασωθεί όσο το δυνα-
τόν µεγαλύτερο µέρος της τουριστικής σεζόν 
σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Η στροφή στον οδικό τουρισµό είναι για πολ-
λούς επαγγελµατίες της Βόρειας Ελλάδας µια 
υπαρκτή διέξοδος, καθώς η αβεβαιότητα γύρω 
από τις πτήσεις τούς είχε δηµιουργήσει σο-
βαρή ανησυχία.
Όµως είναι προφανές ότι ο µαζικός οδικός του-
ρισµός έχει συγκεκριµένα γεωγραφικά όρια.
Οι πιο µακρινές προελεύσεις των τουριστών 
που επισκέπτονται την Ελλάδα µε αυτοκίνητο 
δεν υπερβαίνουν γεωγραφικά το Βελιγράδι 
(650 χλµ. από τη Θεσσαλονίκη), το Βουκου-
ρέστι (700 χλµ.) και την Κωνσταντινούπολη 
(600 χλµ.), ενώ σε αυτές θα πρέπει να συµπε-
ριληφθούν τα Σκόπια (240 χλµ.) και η Σόφια 
(300 χλµ.).
Το πρόβληµα όµως που αντιµετωπίζει η Ελ-
λάδα είναι η επιδηµιολογική κατάσταση καθε-
µιάς από τις χώρες της περιοχής και οι προθέ-
σεις τους σε ό,τι αφορά το άνοιγµα των συνό-
ρων τους.

Τουρκία
H Τουρκία είναι παραδοσιακά µια αγορά η 
οποία αναζητά τις επισκέψεις στη Θεσσαλο-
νίκη και τις βουτιές στη Χαλκιδική.
Όµως τα σύνορα ανάµεσα στις δύο χώρες στον 
Έβρο αποτέλεσαν πριν από λίγους µήνες θέ-
ατρο αντιπαράθεσης, όταν ο Πρόεδρος Ερ-
ντογάν προέτρεψε τους πρόσφυγες που φι-
λοξενούνται στην Τουρκία να διεκδικήσουν 
το ταξίδι στη Βόρεια Ευρώπη µέσω Ελλάδας. 
Οι συγκρούσεις του Μαρτίου οδήγησαν αµέ-
σως σε οικονοµική καταστροφή την Αδριανού-
πολη και αποθάρρυναν τις εκατέρωθεν µετακι-
νήσεις πριν έρθει ο κορονοϊός και ουσιαστικά 

κλείσουν τα σύνορα.
Η επιδηµιολογική κατάσταση της Τουρ-
κίας δεν είναι πολύ καλή, καθώς ήδη ο αριθ-
µός των θυµάτων από τον κορονοϊό είναι στις 
4.000 και οι θάνατοι ανά εκατοµµύριο κατοί-
κων είναι στο 55, δηλαδή υπερβαίνουν κατά 
20% τον παγκόσµιο µέσο όρο, που έχει ξεπε-
ράσει το 46.

Βουλγαρία
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συ-
ζήτησε µε τον Βούλγαρο οµόλογό του, Μπό-
ικο Μπορίσοφ, το ενδεχόµενο να ανοίξουν τα 
µεταξύ των δύο χωρών σύνορα πιο γρήγορα 
και, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες, 
αυτό θα ισχύσει από την 1η Ιουνίου.
Η Βουλγαρία είχε καλά επιδηµιολογικά χα-
ρακτηριστικά και οι θάνατοι ανά εκατοµµύριο 
βρίσκονται στο 20, δηλαδή 40% του παγκό-
σµιου µέσου όρου, λίγο πάνω από την Ελλάδα.
Μάλιστα, µέχρι τα µέσα Μαΐου είχε καλύτερες 
επιδόσεις από την Ελλάδα, όµως τον τελευταίο 
µήνα οι θάνατοι σε απόλυτους αριθµούς ήταν 
διπλάσιοι από της Ελλάδας (περίπου 80 ένα-
ντι 40).

Ρουµανία
Η Βουλγαρία ανακοίνωσε το άνοιγµα των συ-
νόρων µε Σερβία και Ελλάδα, αλλά όχι µε τη 
Ρουµανία. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ένας 
Ρουµάνος πολίτης για να έρθει στην Ελλάδα 
πρέπει να κάνει έναν κύκλο περίπου 1.000 
χλµ., µέσω Ουγγαρίας, Σερβίας και να ξανα-
µπεί στη Βουλγαρία, για να περάσει στην Ελ-
λάδα µέσω των ελληνοβουλγαρικών συνόρων.
Η Ρουµανία δεν είχε καλή επιδηµιολογική 
συµπεριφορά, καθώς είχε πάνω από 1.200 θα-
νάτους και δείκτη ανά εκατοµµύριο 65, αυξη-
µένο κατά περίπου 30% σε σχέση µε τον πα-
γκόσµιο µέσο όρο. Ο µέσος όρος κρουσµάτων 
εξακολουθεί να είναι πάνω από 200, ενώ 200 

άτοµα νοσηλεύονται σε εντατικές.
Προς το παρόν η Ρουµανία δεν δείχνει πηγή 
οδικού τουρισµού.

Σερβία
H Σερβία επέδειξε καλά επιδηµιολογικά χα-
ρακτηριστικά, καθώς ο δείκτης των θανάτων 
είναι στο 28, δηλαδή περίπου στο 60% του πα-
γκόσµιου µέσου όρου, και τον τελευταίο καιρό 
υπάρχει µείωση των κρουσµάτων και των νο-
σηλειών σε εντατικές.
Όµως ένας Σέρβος πολίτης που θέλει να έρθει 
στην Ελλάδα πρέπει να το κάνει µέσω Βουλ-
γαρίας, καθώς τα ελληνικά σύνορα µε τη Βό-
ρεια Μακεδονία παραµένουν προς το παρόν 
κλειστά.

Βόρεια Μακεδονία
Η χαλάρωση των µέτρων για τον κορονοϊό α-
ποτελεί πλέον µέρος της κοµµατικής αντιπα-
ράθεσης στη γειτονική χώρα, καθώς το κε-
ντροδεξιό VMPO αποδίδει την κυβερνητική 
απόφαση στην πρόθεση των Σοσιαλδηµοκρα-
τών να οδηγήσουν τη χώρα σε εκλογές, οι ο-
ποίες ήταν να γίνουν στις 12 Απριλίου, αλλά 
µαταιώθηκαν στο πλαίσιο των µέτρων για την 
αποφυγή της εξάπλωσης του ιού.
Η χώρα θρηνεί πάνω από 120 νεκρούς, µε 
µέσο όρο σχεδόν 60 ανά εκατοµµύριο, δη-
λαδή περίπου 30% πάνω από τον παγκόσµιο 
µέσο όρο.
Τα κλειστά σύνορα µε την Ελλάδα θα λειτουρ-
γήσουν αποτρεπτικά και για τους νατοϊκούς 
στρατιωτικούς που περνούσαν ένα µέρος των 
διακοπών τους στην Ελλάδα, που απέχει περί-
που 300 χλµ. από την Πρίστινα.
Το Κόσοβο των περίπου 1,8 εκατοµµυρίων κα-
τοίκων έχει παρόµοια µε την Ελλάδα επιδηµι-
ολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή 17 νεκρούς 
ανά εκατοµµύριο.
Το Μαυροβούνιο είναι η µόνη χώρα της περι-
οχής που έχει κηρύξει τη λήξη της πανδηµίας, 
καθώς οι αρχές δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν 
πλέον ενεργές περιπτώσεις, αλλά η µικρή πα-
ραθαλάσσια χώρα των 600.000 κατοίκων δεν 
προσφέρει οδικό τουρισµό προς Ελλάδα.

Πτήσεις
Πέρα από τον οδικό τουρισµό, οι ξενοδοχεια-
κές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης διατηρούν 
προσδοκίες και από το άνοιγµα από 15 Ιουνίου 
των πτήσεων µε το Ισραήλ, το οποίο έχει καλά 
επιδηµιολογικά χαρακτηριστικά, µε λιγότε-
ρους από 300 θανάτους και µέσο όρο 31 ανά 
εκατοµµύριο, ο οποίος υπολείπεται της Ελ-
λάδας, αλλά είναι περίπου στα 2/3 του παγκό-
σµιου µέσου όρου.
Πτήσεις θα επαναληφθούν και µε την Κύπρο, 
η οποία έχει ελαφρώς καλύτερα επιδηµιολο-
γικά χαρακτηριστικά από την Ελλάδα µε 17 νε-
κρούς, δηλαδή 14 ανά εκατοµµύριο, αλλά για 
τη Βόρεια Ελλάδα είναι περισσότερο προορι-
σµός παρά προέλευση.
Μέχρι στιγµής δεν υπάρχουν σαφείς ενδεί-
ξεις για τις πληρότητες των αεροσκαφών της 
Aegean, που από 15 Ιουνίου θα συνδέει τη 
Θεσσαλονίκη µε προορισµούς στη Γερµα-
νία και συγκεκριµένα προς Μόναχο, Φραν-
κφούρτη, Ντίσελντορφ και Στουτγάρδη.

Η στροφή στον οδικό 
τουρισµό είναι για πολλούς 
επαγγελµατίες της Βόρειας 
Ελλάδας µια υπαρκτή 
διέξοδος, καθώς η αβεβαιότητα 
γύρω από τις πτήσεις τούς 
είχε δηµιουργήσει σοβαρή 
ανησυχία. Όµως είναι 
προφανές ότι ο µαζικός οδικός 
τουρισµός έχει συγκεκριµένα 
γεωγραφικά όρια.

Ο∆ΙΚΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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Η 
πανδημία αντιμετωπίζεται από τους περισ-
σότερους αναλυτές σαν ένα ιστορικό γεγο-
νός το οποίο θα συνεχίσει να δημιουργεί ε-
ξελίξεις και να παράγει αποτελέσματα ακόμη 
και μετά το τέλος της απειλής του κορονοϊού.
Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί επισημαίνουν 

ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη μεταπολεμική κρίση 
και οι συγκρίσεις γίνονται συνήθως με το «κραχ» του 1929, τις συνέ-
πειές του και την οικονομική, πολιτική αντίδραση με το New Deal 
του Ρούζβελτ.
Ο κορονοϊός, λοιπόν, θα είναι μαζί μας, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση 
της κοινωνικής δυναμικής, τις επόμενες δεκαετίες.

Η χαμένη γενιά
Οι νέοι έχασαν πολλά εξαιτίας της κρίσης που ξέσπασε το 2008-2009 
και των μέτρων αναγκαστικής προσαρμογής. Η Ελλάδα είναι ένα α-
κραίο παράδειγμα που συνοψίζει τις απώλειες της νέας γενιάς.
Στην περίοδο της δυναμικής ανάπτυξης –έστω με δανεικά– είχαμε 
προετοιμάσει τους νέους για ένα εύκολο μέλλον. Η μικρή οικογε-
νειακή επιχείρηση, το πανεπιστημιακό δίπλωμα που οδηγούσε στον 
διορισμό στο Δημόσιο, η εξάρτηση από το άνετο χαρτζιλίκι της δι-
ευρυμένης οικογένειας. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Στη διάρ-
κεια της τελευταίας δεκαετίας είχαμε στην Ελλάδα ρεκόρ ανεργίας 
των νέων παρά το brain drain και ρεκόρ επιδείνωσης της οικονομι-
κής και επαγγελματικής προοπτικής τους.
Πρόκειται για διεθνές φαινόμενο, με την πατρίδα μας να επιδίδεται 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Έρχονται μεγάλες αλλαγές και ανατροπές.

Κίνδυνος να περάσουμε από τη 
χαμένη δεκαετία στη χαμένη γενιά.

Ενισχύεται η μερική απασχόληση 
με kurzarbeit, mini jobs, 
τηλεργασία.

σε έναν αρνητικό πρωταθλητισμό. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας 
(ILO) προειδοποιεί με έκθεσή του ότι εξαιτίας της κρίσης του κο-
ρονοϊού περνάμε σταδιακά από τη χαμένη δεκαετία για τους νέους 
στη χαμένη γενιά. Ανάλογες εκτιμήσεις κάνουν ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Στατιστικά η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά η ποιοτική 
διάσταση μοιάζει χειρότερη σε αναπτυγμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ 
και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί δεν ισχύει ο θεσμός της διευρυμένης 
οικογένειας και οι περισσότεροι νέοι αυτονομούνται από τα 18 τους. 
Στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μπει σε μια διαδικα-
σία μαζικής υπερχρέωσης για να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους, 
ενώ η ένταξή τους στην αγορά εργασίας γίνεται εξαιρετικά δύσκολη, 
αλλά και όταν επιτυγχάνεται πραγματοποιείται με δυσμενείς όρους. 
Τα «κόκκινα» φοιτητικά δάνεια έχουν μετατραπεί σε παράγοντα οι-
κονομικής και κοινωνικής αποσταθεροποίησης και συμβολίζουν την 
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ολοένα πιο δύσκολη προοπτική για τη νέα γενιά.
Το ζήτημα έχει διάφορες προεκτάσεις. Ενισχύεται η αποστροφή των 
νέων προς την πολιτική, εφόσον διαπιστώνουν ότι τα κόμματα εξου-
σίας δεν μπορούν να τους λύσουν το πρόβλημα. Μεγαλώνει το χάσμα 
των γενεών, με τους νέους να πληρώνουν ακριβότερα την κρίση σε 
σχέση με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, που έχουν «ώριμα» δι-
καιώματα, και τους συνταξιούχους, οι οποίοι, όπως συμβαίνει στην 
Ελλάδα, διεκδικούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος μιας ολοένα μικρότε-
ρης εισοδηματικής πίτας.

Τα μεγάλα θύματα
Εξαιτίας του κορονοϊού έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο, από 
οικονομική άποψη, 2020 και πιθανότατα ένα εξίσου δύσκολο πρώτο 
εξάμηνο του 2021. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια πολυετής δια-
δικασία προσαρμογής με στόχο την ανάκαμψη και την ανάπτυξη σε 
νέες συνθήκες.
Οι ειδικοί των διεθνών οργανισμών έχουν ήδη αναγνωρίσει τα με-
γάλα θύματα της νέας κρίσης. Οι άνεργοι θα δεχτούν μεγάλη πίεση, 
γιατί θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη η επιστροφή τους στην αγορά ερ-
γασίας. Αυτοί που έχουν βρεθεί εξαιτίας της προηγούμενης κρίσης 
στο περιθώριο –για παράδειγμα, οι υπερχρεωμένοι πρώην επιχειρη-
ματίες και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στην Ελλάδα– βλέπουν τις 
πιθανότητες να επιστρέψουν σε κάποιου είδους κανονικότητα να πε-
ριορίζονται κι άλλο. Η αναδιάταξη των παραγωγικών δυνάμεων θα 
γίνει, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις, σε βάρος των πολύ μι-
κρών οικογενειακών επιχειρήσεων και των οριακών μικρών επιχει-
ρήσεων και των επαγγελματιών που δεν πληρούν τα τραπεζικά κρι-
τήρια για τη δανειοδότηση και την οικονομική επιβίωσή τους.
Τέλος, οι διεθνείς οργανισμοί υπογραμμίζουν ότι θα πληγούν ιδιαί-
τερα αυτοί που κινούνται στον χώρο της παράλληλης ή μαύρης οι-
κονομίας.
Ένας από τους λόγους για τους οποίους παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή υπέρ της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας είναι η 
διαπίστωση ότι στην περίπτωση της Ελλάδας τα μεγάλα θύματα της 
νέας κρίσης αποτελούν σημαντική κοινωνική μειοψηφία που τείνει 
να μετατραπεί σε πλειοψηφία.

Μερική απασχόληση
Η κρίση του κορονοϊού αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην ανά-
πτυξη της μερικής απασχόλησης, καθώς πολλές επιχειρήσεις δίνουν 
μάχη οικονομικής επιβίωσης και προσπαθούν να μειώσουν κι άλλο 
το μισθολογικό κόστος. Οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν με ειδικά 
προγράμματα για να διευκολύνουν τη μερική απασχόληση με στόχο 
να συμβάλουν στην επιβίωση των επιχειρήσεων και να μοιράσουν τις 
περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης.
Οι όροι «kurzarbeit» (βραχεία εργασία) και «mini jobs» έχουν μπει 
για τα καλά στο οικονομικό λεξιλόγιο.
Οι αρνητικές αυτές τάσεις είχαν ωριμάσει στην Ελλάδα κατά τη δι-
άρκεια της προηγούμενης τετραετίας, με αποτέλεσμα να δημιουργη-
θεί η λεγόμενη γενιά των 360 ευρώ και οι περισσότερες νέες θέσεις 
εργασίας να είναι θέσεις μερικής απασχόλησης. Με τον κορονοϊό τα 
πράγματα ξέφυγαν εντελώς. Οι ποιοτικές νέες θέσεις εργασίας μοιά-
ζουν πλέον με όραμα, ενώ γίνεται από τις επιχειρήσεις, το Δημό-
σιο και την Ε.Ε. μια διαχείριση των θέσεων μερικής απασχόλησης η 
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σαίας τάξης, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
είτε ελεύθεροι επαγγελματίες.
Οι κυβερνήσεις επιδίδονται σε μεγάλη αύξηση των δημοσίων δα-
πανών, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσουν την πτώση της οικονο-
μίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι χώρες όπως η Γαλλία, με μεγάλο Δη-
μόσιο, πραγματοποιούν νέο ρεκόρ στις δημόσιες δαπάνες ως ποσο-
στό επί του ΑΕΠ. Οι δημοσιονομικοί κανόνες έχουν χαλαρώσει, σε 
επίπεδο Ευρωζώνης και γενικότερα, για να υποστηριχθεί η οικονο-
μία. Το δημόσιο χρέος εκτινάσσεται σε νέα ύψη, με ολοένα περισσό-
τερες χώρες να αποκτούν τριψήφιο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. 
Είναι βέβαιο ότι προς τα τέλη του 2021 θα ληφθούν μέτρα για τον πε-
ριορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος και την εξασφάλιση της 
βιωσιμότητας του χρέους διαφόρων κρατών. Δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι βασικός φορολογικός στόχος των κυβερνήσεων θα είναι κι αυτή 
τη φορά η μεσαία τάξη.
Η μεσαία τάξη θα δεχτεί ισχυρό πλήγμα και από την επιδείνωση της 
κατάστασης και της προοπτικής σε χώρες που αναπτύσσονταν δυνα-
μικά και υιοθετούσαν με το πέρασμα του χρόνου δυτικά καταναλω-
τικά πρότυπα. Η δημιουργία μιας νέας μεσαίας τάξης σε παγκόσμιο 
επίπεδο από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία θα περιοριστεί προσω-
ρινά εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας.

Η νέα φτώχεια
Οι συνέπειες του κορονοϊού αναμένεται να δημιουργήσουν μια νέα 
φτώχεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρω-
ποι θα παγιδευτούν για ένα απροσδιόριστο διάστημα σε συνθήκες 
νέας φτώχειας.
Είναι φανερό ότι οι περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής, 
της Αφρικής και ορισμένες ασιατικές χώρες με σοβαρά αναπτυξιακά 

προβλήματα αδυνατούν να αντιμετωπίσουν οργανωμένα τους κινδύ-
νους για τη δημόσια υγεία που συνδέονται με τον κορονοϊό. Επικρα-
τεί μεγάλη αναστάτωση, που συμβάλλει στις δυσλειτουργίες της οι-
κονομίας και σε μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες.
Η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας σε δυναμικές από οικονομική άποψη χώρες –όπως είναι 
η Κίνα και η Ινδία– θα βάλει προσωρινό τουλάχιστον τέλος στον 
δραστικό περιορισμό της φτώχειας. Στην Κίνα η αντιμετώπιση της 
πανδημίας είναι πολύ καλά οργανωμένη και γι’ αυτό είναι πολύ πι-
θανό η οικονομία να ξαναβρεί την αναπτυξιακή δυναμική της σε σχε-
τικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό όμως δεν ισχύει για την Ινδία, 
που αντιμετώπιζε μεγάλη οικονομική επιβράδυνση πριν από την εμ-
φάνιση του κορονοϊού και τώρα εμφανίζεται κοινωνικά αποσταθε-
ροποιημένη, ενώ μεγαλώνουν οι αντιθέσεις μεταξύ ινδουιστών και 
μουσουλμάνων.
Η νέα φτώχεια θα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και εξαιτίας των πε-
ριορισμών που επιβάλλει η αντιμετώπιση της πανδημίας στη μαζική 
μετανάστευση. Δεκάδες εκατομμύρια μετανάστες βρίσκονται σε ε-
ξαιρετικά δύσκολη θέση στις χώρες υποδοχής, ενώ οικονομίες που 
στηρίζονται σε εμβάσματα μεταναστών –χαρακτηριστικό το παρά-
δειγμα του Πακιστάν και των Φιλιππίνων– βλέπουν την εισροή συ-
ναλλάγματος να περιορίζεται δραστικά και τη φτώχεια να εξαπλώ-
νεται.

Ψηφιακό άλμα
Μία από τις συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού είναι η επιτάχυνση 
της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Πρόκειται για μία καταρχήν 
θετική εξέλιξη, η οποία όμως μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες 
αν δεν υπάρξουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις.
Χαρακτηριστικά δείγματα της νέας εποχής είναι η απόφαση του φη-

Ο μαζικός τουρισμός, με τη μορφή 
που τον ξέρουμε, έχει ξεπεραστεί από 
τις εξελίξεις.

Η πανδημία επιταχύνει την ψηφιακή 
μετάβαση.

οποία έχει προφανείς κοινωνικές συνέπειες.
Πέφτει το εισόδημα και η επαγγελματική προοπτική των εργαζομέ-
νων. Επηρεάζεται δυσμενώς ο οικογενειακός προγραμματισμός, μαζί 
φυσικά με τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Υποσκάπτονται τα θε-
μέλια του συνταξιοδοτικού συστήματος, εφόσον περιορίζονται συνε-
χώς οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Αλλαγές στον διεθνή καταμερισμό
Κοινωνικές ανατροπές θα προκύψουν και από τις αλλαγές στον διε-
θνή καταμερισμό της εργασίας.
Εκτιμάται ότι χώρες των οποίων η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες θα πληγούν ιδιαίτερα 
σκληρά εξαιτίας της πανδημίας.
Οι ειδικοί του τουριστικού τομέα θεωρούν ότι ο ελληνικός τουρισμός 
χρειάζεται τουλάχιστον δύο χρόνια για να επιστρέψει στα επίπεδα 
του 2019. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο, ενώ το βασικό και το δυ-
σμενέστερο σενάριο στηρίζονται σε εκτιμήσεις για ανάκαμψη που 
μπορεί να πάρει από τρία έως έξι χρόνια.
Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πόσο χρόνο θα πάρει η επιστροφή των 
τουριστικών επιδόσεων σε επίπεδα ρεκόρ, αλλά ποια θα είναι τα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά του διεθνούς τουρισμού στη μετά την πανδη-
μία περίοδο.
Οι εκτιμήσεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι θα υπάρξει μεγάλη 
συμπίεση στα περιθώρια κέρδους των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, 
σε όφελος των tour operators που κυριαρχούν διεθνώς, και πως ο 
μαζικός τουρισμός έχει εξαντλήσει τη χρησιμότητά του.
Είναι γνωστό ότι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που δεν έχουν ιδι-
αίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά ρίχνουν εντυπωσιακά τις τιμές τους 
στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου για να εξασφαλίσουν υψηλά 
ποσοστά πληρότητας και να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα ρευστό-
τητας.
Αυτή η μέθοδος, που εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, 
δεν οδηγεί πλέον πουθενά. Εξαιτίας του κορονοϊού επιβάλλονται 
νέοι κανόνες και περιορισμοί που ανεβάζουν διεθνώς το κόστος του 
τουριστικού προϊόντος, ενώ η μεγάλη ανάγκη περιορίζει τα περι-
θώρια των ποιοτικών ξενοδοχειακών μονάδων σε όφελος των tour 
operators.
Ο τουρισμός… της αγέλης έφτασε στο τέλος του εξαιτίας του κορονο-
ϊού. Υπάρχει μια διεθνής τάση υποβάθμισης του τουρισμού και των 
σχετικών υπηρεσιών στον υπό διαμόρφωση νέο διεθνή καταμερισμό 
της εργασίας.
Η κρίση στον διεθνή τουρισμό αποκτά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, 
με αποτέλεσμα οι χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες και το εύκολο και α-
φορολόγητο χρήμα που χαρακτηρίζουν σε πολλές περιπτώσεις τον 
ελληνικό τουρισμό να μην αποτελούν πλέον βιώσιμες επιλογές.
Οι κοινωνικές συνέπειες από την κρίση του διεθνούς τουρισμού 
προβλέπονται εξαιρετικά σημαντικές, ιδιαίτερα σε χώρες με τα χαρα-
κτηριστικά της Ελλάδας. Γι’ αυτό πρέπει να οργανώσουμε καλά και 
να επιταχύνουμε την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας με τη 
βοήθεια των ευρωπαϊκών κονδυλίων που φαίνεται να έχουμε εξα-
σφαλίσει.

Συμπίεση μεσαίας τάξης
Ο κορονοϊός θα συμβάλει κι αυτός στη συμπίεση της μεσαίας τάξης, 
μια διαδικασία που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την κρίση του 
2008-2009.
Η μεσαία τάξη θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την εκτόνωση 
των κοινωνικών αντιθέσεων και την αποτελεσματική λειτουργία της 
δημοκρατίας. Όσο μικραίνει η μεσαία τάξη, τόσο μεγαλώνουν οι λαϊ-
κές αντιδράσεις στην πολιτική που εφαρμόζεται και τόσο ενισχύεται 
ο δεξιόστροφος και ο αριστερόστροφος λαϊκισμός.
Οι περισσότερες αναλύσεις των ειδικών των διεθνών οργανισμών κα-
ταλήγουν στο συμπέρασμα ότι έχουμε μπροστά μας μια νέα περίοδο 
μεγάλων δυσκολιών για τη μεσαία τάξη.
Η κρίση του κορονοϊού στερεί οικονομικές και επαγγελματικές ευ-
καιρίες που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση μια εύρωστης μεσαίας 
τάξης. Εκδηλώνεται επίσης μια τάση υπερσυγκέντρωσης υπέρ μεγά-
λων συμφερόντων σε διάφορους κλάδους της διεθνούς οικονομίας 
που εξασθενίζει τη διαπραγματευτική θέση εκπροσώπων της με-
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τερα οικονομικές συμπεριφορές σε βάθος χρόνου.

Παράδοση και ποιότητα
Η πανδημία βάζει φραγμούς σε μια επιθετική παγκοσμιοποίηση 
που είχε ως βασικό κριτήριο το οικονομικό κέρδος και τα οφέλη. Σε 
διάστημα λίγων εβδομάδων περιορίστηκε δραστικά η διεθνοποίηση 
της οικονομικής και της επαγγελματικής δραστηριότητας σε επίπεδο 
εργαζομένων και στελεχών. Αυτοί που θεωρούσαν τους εαυτούς τους 
πολίτες του κόσμου διαπίστωσαν ότι η πατρίδα διατηρεί τη σημασία 
της, η οποία μάλιστα ενισχύεται εξαιτίας των περιορισμών που επι-
βάλλει η αντιμετώπιση του κορονοϊού.
Η αξιολόγηση του βιοτικού επιπέδου δεν προσδιορίζεται πλέον 
τόσο από τις αποδοχές που μπορούν να έχουν εργαζόμενοι από την 
Ελλάδα και άλλες χώρες στις μεγαλουπόλεις του εξωτερικού, αλλά ε-
πικρατούν ευρύτερα κριτήρια. Η ποιότητα της στέγασης και της δια-
τροφής, η ύπαρξη ή μη διευρυμένης οικογένειας, η οικογενειακή υ-
ποδομή σε ό,τι αφορά την εξοχική κατοικία, οι συνθήκες υγειονο-
μικής ασφάλειας και ισότιμης πρόσβασης στο σύστημα υγείας και η 
ποιότητα του περιβάλλοντος αποκτούν πλέον ξεχωριστή σημασία.
Εκδηλώνεται έτσι μια τάση επιστροφής στην καλώς εννοούμενη πα-
ράδοση και στην ποιότητα ζωής, η οποία επηρεάζει την κοινωνική 
δυναμική.

Έμφαση στην υγεία
Η κρίση του κορονοϊού έφερε στην επιφάνεια σοβαρά προβλήματα 
στα συστήματα υγείας. Χώρες που δεν πήραν έγκαιρα μέτρα για τον 
έλεγχο της πανδημίας προκάλεσαν φοβερές πιέσεις σε βάρος των 
συστημάτων υγείας.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου το 
πολυδιαφημισμένο εθνικό σύστημα υγείας δεν μπόρεσε να σταθεί 

στο ύψος των περιστάσεων. Ο επιθετικός λαϊκισμός των υποστηρι-
κτών του Brexit πρόβαλλε το επιχείρημα ότι με την έξοδο του Ηνω-
μένου Βασιλείου από την Ε.Ε. θα εξασφαλιστούν τεράστια ποσά που 
θα πάνε για την ενίσχυση του ΕΣΥ και πως θα μπει ένα τέλος στη μα-
ζική μετανάστευση.
Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια τις αντιφάσεις του βρετανικού 
λαϊκισμού. Το σύστημα υγείας δεν λειτούργησε αποτελεσματικά, 
ούτε η κυβέρνηση Τζόνσον εφάρμοσε πολιτική ικανή να προστατεύ-
σει τη δημόσια υγεία. Οι ξένοι εργαζόμενοι αποδείχθηκαν στυλοβά-
τες του συστήματος και ο Μπόρις Τζόνσον ευχαρίστησε τις νοσηλεύ-
τριες που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της περιπέτειας της υγείας 
του, όλες τους από άλλες χώρες.
Στη Βόρεια Ιταλία το σύστημα υγείας, αν και εξαιρετικά αναπτυγ-
μένο, λύγισε εξαιτίας του υψηλού αριθμού κρουσμάτων, εισαγωγών 
στις ΜΕΘ και στη συνέχεια θανάτων. Στην Ιταλία το σύστημα υγείας 
είναι αποκεντρωμένο σε επίπεδο περιφερειών. Η μεγάλη αποτυ-
χία στη Λομβαρδία, όπου καταγράφηκαν περίπου οι μισοί θάνατοι, 
χρεώθηκε στην περιφερειακή διοίκηση, η οποία ελέγχεται από τη 
Λέγκα του Σαλβίνι.
Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση στις ΗΠΑ, όπου οι δαπάνες για 
την υγεία είναι οι υψηλότερες στον κόσμο ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, 
χωρίς όμως να υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας. Αντίθετα, ο Τραμπ 
αμφισβήτησε την πρωτοβουλία Ομπάμα να εξασφαλίσει κάποιου εί-
δους περίθαλψη σε δεκάδες εκατομμύρια ανασφάλιστους φτωχούς 
Αμερικανούς.
Στην Ελλάδα τα κυβερνητικά μέτρα περιόρισαν την πίεση που δέ-
χτηκε το ΕΣΥ και η κυβέρνηση κατάφερε σε χρόνο ρεκόρ να το ε-
νισχύσει με διάφορους τρόπους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ΜΕΘ.
Η στροφή υπέρ της δημόσιας υγείας είναι ένα από τα χαρακτηρι-
στικά της νέας εποχής. Η Ε.Ε. κάνει τα πρώτα βήματα στην κατεύ-
θυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέματα υγείας και της χρη-
ματοδότησης, μέσω του «πακέτου» των 750 δισ., σχετικών πρωτο-
βουλιών. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να δανειστούν 
με προνομιακούς όρους από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας (ESM) ποσά μέχρι 2% του ΑΕΠ για την αντιμετώπιση των ά-
μεσων και έμμεσων συνεπειών του κορονοϊού. Θεωρώ ότι και η Ελ-
λάδα πρέπει να προσφύγει στον ESM για να χρηματοδοτήσει την α-
νάπτυξη του συστήματος υγείας.

Το μέλλον των συντάξεων
Δεν είναι δύσκολο να προβλέψουμε ότι οι συντάξεις θα δεχτούν με-
γάλη πίεση εξαιτίας των συνεπειών του κορονοϊού. Αυτή η πίεση θα 
ενισχυθεί προς τα τέλη του 2021, όταν θα αρχίσουν οι αναπόφευκτοι 
υπολογισμοί για την εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών και τη βι-
ωσιμότητα του δημόσιου χρέους.
Οι συντάξεις δέχονται διπλό χτύπημα από τον κορονοϊό. Η μεγάλη 
πτώση της οικονομικής δραστηριότητας περιορίζει τα έσοδα των α-
σφαλιστικών ταμείων και η πτώση των φορολογικών εσόδων περι-
ορίζει τη δυνατότητα των κυβερνήσεων να χρηματοδοτούν το ασφα-
λιστικό έλλειμμα.
Επιπλέον, η επικράτηση νέων μορφών εργασίας, με έμφαση στη με-
ρική απασχόληση και στο πέρασμα στην ψηφιακή οικονομία, μειώ-
νει δραστικά τα έσοδα του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήμα-
τος και προετοιμάζει τη μείωση των συντάξεων.
Το ζήτημα είναι εκρηκτικό από πολιτική και κοινωνική άποψη. Η 
Γαλλία πέρασε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής εξαιτίας της προ-
σπάθειας του Προέδρου Μακρόν να προωθήσει την ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση που είχε παρουσιάσει πριν από τις προεδρικές εκλο-
γές. Τελικά ο Μακρόν και ο πρωθυπουργός Φιλίπ υποχρεώθηκαν να 
εγκαταλείψουν τη μεταρρύθμιση υπό την πίεση της λαϊκής διαμαρ-
τυρίας. Με τον κορονοϊό, το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό πρόβλημα 
της Γαλλίας, όπως και άλλων χωρών, θα πάρει μεγαλύτερες διαστά-
σεις. Το ζήτημα της αυστηροποίησης του συνταξιοδοτικού συστήμα-
τος θα έρθει, αναπόφευκτα, ξανά στην επικαιρότητα.
Στην Ελλάδα έχουμε περάσει τη φάση αναγκαστικής ασφαλιστικής 
μεταρρύθμισης, αλλά η συνταξιοδοτική δαπάνη, ως ποσοστό επί του 
ΑΕΠ, εξακολουθεί να είναι η υψηλότερη στην Ευρωζώνη. Αυτό ση-
μαίνει ότι οι συντάξεις θα δεχτούν κάποια πίεση όταν περάσουμε στη 
φάση της επιστροφής στην αυστηρή δημοσιονομική διαχείριση και 
των εκτιμήσεων για τη βιωσιμότητα του χρέους.

Αλλάζουν τα καταναλωτικά πρότυπα, 
γεγονός που δυσκολεύει την 
οικονομική ανάκαμψη.

μισμένου Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και άλλων εξαιρετικών πα-
νεπιστημίων του εξωτερικού να λειτουργήσουν τη νέα ακαδημαϊκή 
χρονιά στη βάση της τηλεκπαίδευσης και της ψηφιακής οικονομίας. 
Οι αποφάσεις κορυφαίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αποτελούν 
και την καλύτερη απάντηση σε όσους θεωρούν ότι η ψηφιακή μετά-
βαση στην εκπαίδευση είναι ένα είδος Big Brother. Στην πραγματι-
κότητα, πρόκειται για αναπόφευκτη εξέλιξη, στην οποία πρέπει να 
προσαρμοστούμε με δημιουργικό τρόπο.
Η εργασία από το σπίτι κερδίζει συνεχώς έδαφος εξαιτίας του κορο-
νοϊού και επιταχύνει κι αυτή το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή. Ένας 
από τους λόγους που η Ε.Ε. προχωρά στη μεγάλη αύξηση των χρημα-
τοδοτήσεων για το 2021 και τα επόμενα χρόνια είναι η επιδίωξη του 
ψηφιακού μετασχηματισμού.
Η ψηφιακή εποχή συνεπάγεται και τον θρίαμβο των πολυεθνικών 
της ψηφιακής οικονομίας, με τις αμερικανικές πολυεθνικές να κυ-
ριαρχούν στην ευρωπαϊκή αγορά και να αμφισβητούνται, σε παγκό-
σμιο επίπεδο, μόνο από τις κινεζικές. Το ρεκόρ κύκλου εργασιών και 
προσλήψεων που πραγματοποιεί η Amazon του Μπέζος σε μια πε-
ρίοδο που κλείνουν πολυκαταστήματα με ιστορία πολλών δεκαετιών 
και η σκληρή σύγκρουση Ουάσινγκτον-Πεκίνου γύρω από τις δρα-
στηριότητες της κινεζικής Huawei είναι δείγματα της νέας εποχής.
Η ψηφιακή οικονομία δημιουργεί νέες δυνατότητες, ταυτόχρονα 
όμως λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο σε βάρος των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων, τους οποίους στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 
αντιμετωπίζει ως μισθωτούς αλλά ως συνεργάτες, ελεύθερους επαγ-
γελματίες. Οι ψηφιακοί κολοσσοί συμβάλλουν με τον τρόπο λειτουρ-
γίας τους στην οικονομική ασφυξία των ασφαλιστικών ταμείων και 
στη μαζική –κατά κανόνα νόμιμη– φοροαποφυγή. Οι εταιρείες με τη 
μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και κερδοφορία στον κόσμο φοροαπο-
φεύγουν συστηματικά, ρίχνοντας τα βάρη της φορολογικής προσαρ-
μογής σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας, στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και στους φορολογούμενους πολίτες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προωθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και αν είναι δυνατόν στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ τη δίκαιη φορολογία των 
ψηφιακών κολοσσών, για να αυξήσει στο μέλλον τους ιδίους πόρους 
της Ε.Ε. και να διευκολυνθεί στη διαχείριση των δανείων που θα συ-
νάψει στις διεθνείς αγορές για το «πακέτο» των 750 δισ.
Οι μέχρι τώρα προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση έχουν προ-
σκρούσει στις διαφορές μεταξύ των εταίρων –για παράδειγμα, η Ιρ-
λανδία είναι ευρωπαϊκή έδρα και φορολογικός παράδεισος των αμε-
ρικανικών ψηφιακών κολοσσών– και κυρίως στην αντίδραση της Ου-
άσινγκτον, η οποία απειλεί με εμπορικό πόλεμο σε περίπτωση που 
φορολογηθούν εταιρείες σαν την Apple και την Google.
Η επιτάχυνση του περάσματος στην ψηφιακή εποχή δημιουργεί με-
γάλες κοινωνικές εντάσεις και αναδεικνύει την ψηφιακή υστέρηση 
της Ε.Ε. Δεν υπάρχουν ούτε προβλέπεται να δημιουργηθούν ευρω-
παϊκοί ψηφιακοί κολοσσοί ικανοί να αμφισβητήσουν την παγκόσμια 
κυριαρχία των αμερικανικών και κινεζικών πολυεθνικών του κλά-
δου.

Λιγότερη κατανάλωση
Οι περισσότεροι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η πανδη-
μία αλλάζει την καταναλωτική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να ενι-
σχύεται το σενάριο μιας βραδείας οικονομικής ανάκαμψης.
Παρά τη μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών λόγω της πανδη-
μίας, παρατηρείται, στις περισσότερες χώρες, σημαντική αύξηση της 
αποταμίευσης. Αυτό αποδίδεται στη μεγάλη ανησυχία μπροστά σε 
ένα αβέβαιο οικονομικό μέλλον.
Τα καταναλωτικά πρότυπα είχαν αρχίσει να αμφισβητούνται έντονα 
και πριν από την εμφάνιση του κορονοϊού, στο πλαίσιο της αποτρο-
πής της κλιματικής αλλαγής. Η ξέφρενη κατανάλωση των περασμέ-
νων δεκαετιών συντηρούσε την οικονομική ανάπτυξη που στηριζό-
ταν ολοένα και περισσότερο στις καταναλωτικές και όχι στις επενδυ-
τικές δαπάνες, οδηγούσε όμως σε περιβαλλοντικό αδιέξοδο.
Ο σχετικός προβληματισμός σπάνια επηρέαζε την καταναλωτική συ-
μπεριφορά. Η πανδημία, όμως, έφερε τη δραστική αλλαγή της νοο-
τροπίας των καταναλωτών, οι οποίοι πλέον δίνουν έμφαση στην α-
ποταμίευση και σε ένα πιο κλειστό, μετρημένο και προστατευμένο 
τρόπο ζωής.
Η πανδημία αναμένεται να διαμορφώσει καταναλωτικές και γενικό-



Σ
την πλήρη εφαρμογή από 
την 1η Ιουνίου της απόφα-
σης να απεξαρτηθούν από 
τις δημόσιες επιδοτήσεις 
όσοι πρόσφυγες διαμένουν 
σε δομές ενώ έχει ολοκλη-
ρωθεί, θετικά ή αρνητικά, 

η αίτησή τους για παροχή ασύλου προχωρά το υ-
πουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ενώ την 
ίδια στιγμή οι υποστηρικτές των προσφυγικών ο-
μάδων απειλούν ότι θα μείνουν μαζί με τους άστε-
γους πλέον πρόσφυγες στις πλατείες.
Πρόκειται για 11.237 άτομα, από τα οποία μέχρι 
τώρα: 4.000 διέμεναν σε διαμερίσματα του προ-
γράμματος ESTIA, 1.200 διέμεναν αυτόνομα, 
6.037 διέμεναν στα κέντρα υποδοχής και ταυ-
τοποίησης, στις δομές φιλοξενίας της ενδοχώ-
ρας, καθώς και σε ξενοδοχεία του προγράμματος 
Filoxenia.
Το πρόγραμμα ESTIA, το οποίο υλοποιείται από 
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ με χρηματοδό-
τηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης της Ε.Ε., είχε δημιουργήσει πάνω 
από 25.500 θέσεις στέγασης για πρόσφυγες στην 
Ελλάδα. Όπως αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία, το 
2019 ο προϋπολογισμός ανερχόταν στα 190 εκατ. 
ευρώ και ο στόχος ήταν να διατηρηθούν 25.000 
θέσεις στέγασης (από 27.000 το 2018) στον α-
στικό ιστό ως το τέλος του έτους.
Η υλοποίηση της απόφασης, η οποία είχε λη-
φθεί τον Μάρτιο, επιβεβαιώνει ότι ούτε στο πρό-
γραμμα ESTIA ούτε στις άλλες δομές στην ενδο-
χώρα υπάρχουν άλλες κενές θέσεις για τη στέ-
γαση όσων μετακινηθούν από τα νησιά στην 
ενδοχώρα και το υπουργείο έχει επιλέξει να τις 
δημιουργήσει με την απομάκρυνση όσων έχουν 
πάρει ήδη καθεστώς ασύλου τους τελευταίους 

6-36 μήνες, άρα έχουν πλήρη δικαιώματα πολίτη 
και μπορούν να φροντίσουν οι ίδιοι για τις ανά-
γκες τους και την ενσωμάτωσή τους στην ελλη-
νική κοινωνία.
Επικαλείται μάλιστα επίσημα στοιχεία, από τα 
οποία προκύπτει ότι απ’ όσους διαβιούν σε κα-
θεστώς ασύλου στην Ελλάδα το 73% έχει ήδη 
ΑΜΚΑ, το 58% ΑΦΜ, το 24% έχει εγγραφεί στα 
μητρώα του ΟΑΕΔ, ενώ το 73% των παιδιών έχει 
εγγραφεί σε κάποιο σχολικό ίδρυμα.
Ο τελικός αριθμός όσων υπόκεινται στη ρύθμιση 
προκαλεί έκπληξη, καθώς η αρχική εκτίμηση του 
υπουργείου ήταν ότι η εφαρμογή της απόφασης 
θα δημιουργούσε 6.000 κενές θέσεις, η Ύπατη 
Αρμοστεία υπολόγιζε ότι θα επηρεαστούν 7.500 
πρόσφυγες, ενώ η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον 
Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) 
είχε κάνει λόγο για 9.000, που με τον συνυπολο-
γισμό των 1.500 που έχουν λάβει άσυλο αλλά εξα-
κολουθούν να ζουν σε κέντρα υποδοχής και ταυ-
τοποίησης ο αριθμός ανέβαινε στους 10.500.
Η συντονίστρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας του 
Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες 
(ΕΣΠ), Βασιλική Κατριβάνου, σε δήλωσή της 
στην «Αυγή» υπολογίζει σε «χιλιάδες» τους ανα-
γνωρισμένους πρόσφυγες που στο τέλος Μαΐου 
θα βρεθούν στον δρόμο από τα διαμερίσματα του 
προγράμματος ESTIA και από τα καμπ όπου μέ-
νουν.
«Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οικογένειες με 
παιδιά, μάνες μόνες με παιδιά, ευάλωτοι με προ-
βλήματα υγείας, σωματικής και ψυχικής. Οι άν-
θρωποι αυτοί, χωρίς να ξέρουν ελληνικά, πώς θα 
ψάξουν για σπίτι, πώς θα έχουν πρόσβαση στις δη-
μόσιες υπηρεσίες, πώς θα βρουν δουλειά, πέραν 
των γενικότερων δυσκολιών και εν μέσω κορο-
νοϊού, πώς τα παιδιά θα συνεχίσουν το σχολείο;» 

λέει η κ. Κατριβάνου, η οποία ουσιαστικά εκφρά-
ζει τη βεβαιότητά της ότι όσοι έχουν πάρει άσυλο 
στην Ελλάδα δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς καθε-
στώς πλήρους προστασίας.
Την εκτίμηση συμμερίζεται και ο συντονιστής της 
ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, Πέτρος 
Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τον οποίο «μάνες με 
παιδιά, άνθρωποι που έχουν πάρει άσυλο αλλά 
δεν έχουν τη δυνατότητα να ζουν από μόνοι τους, 
διότι, όταν τους κόβουν το επίδομα, όταν δεν 
τους έχουν δώσει τη δυνατότητα να μάθουν τη 
γλώσσα, δεν τους έχουν ανοίξει τη δίοδο για την 
περιβόητη ένταξη».
Από την πλευρά του υπουργείου διευκρινίζεται 
ότι στη διάθεση όλων αυτών των ανθρώπων είναι:
•  Το πρόγραμμα HELIOS, που αφορά 5.000 ανα-

γνωρισμένους πρόσφυγες και προβλέπει επιδό-
τηση ενοικίου για έναν, το πολύ, χρόνο (ωστόσο 
ο ωφελούμενος θα πρέπει ο ίδιος να νοικιάσει 
σπίτι). Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληρο-
φορίες, στο HELIOS έχουν ενταχθεί περίπου 
1.500 άτομα, άρα έχει 3.500 κενές θέσεις, που 
τουλάχιστον μπορούν να καλύψουν την επιδό-
τηση σε στέγαση οικογενειών.

•  Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του 
ΟΑΕΔ.

•  Τα κοινωνικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.
•  Τραπεζικοί λογαριασμοί, μέσω των οποίων θα 

λαμβάνουν εφεξής το οικονομικό τους βοήθημα 
(ESTIA II cash assistance).

Πολιτικά στελέχη του υπουργείου Μετανάστευ-
σης διαβεβαιώνουν ότι και σε επικοινωνία με το 
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα γίνουν 
όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 
μην προκύψουν κοινωνικές δυσλειτουργίες, αλλά 
επαναλαμβάνουν ότι η φιλοξενία δεν μπορεί να ι-
σχύσει επ’ άπειρον, δεδομένου ότι υπάρχουν άν-
θρωποι που διαμένουν σε άθλιες συνθήκες στα 
νησιά.
Όμως, από την άλλη πλευρά, ετοιμάζονται κινή-
σεις υποστήριξης σε όσους θα υποχρεωθούν να 
εγκαταλείψουν τη στέγη τους. «Κανένας δεν θα 
βγει έξω, κανένας δεν είναι δυνατό να κοιμηθεί 
στον δρόμο. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα ολό-
κληρης της ελληνικής κοινωνίας να ζει σε ασφά-
λεια, όχι μόνο όσων έχουν την ελληνική υπη-
κοότητα. Δεν θα βρείτε μονάχα τους πρόσφυγες 
στους δρόμους, θα βρείτε κι εμάς» είπε στη συνέ-
ντευξη Τύπου για το θέμα ο ομότιμος καθηγητής 
του ΑΠΘ Γιώργος Τσιάκαλος.

Από την Τουρκία στα νησιά 
και στην ενδοχώρα
Οι αιτούντες άσυλο οι οποίοι έχουν μετακινηθεί 
στην ενδοχώρα από τα νησιά από την 1η Ιανου-
αρίου 2020 μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 10.083. 

Σήμερα διαμένουν στις δομές φιλοξενίας των νη-
σιών 38.284 άνθρωποι, ενώ την 1η Ιανουαρίου 
ήταν 42.421.
Η μείωση οφείλεται εν μέρει και στη μείωση των 
ροών από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά, 
καθώς, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, 
τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020 υπήρξε μεί-
ωση στις προσπάθειες εισόδου στην Ελλάδα, 
αλλά όχι μηδενισμός.
Το συγκεκριμένο δίμηνο από τα τουρκικά παρά-
λια ξεκίνησαν συνολικά 41 βάρκες με 888 επιβά-
τες, από τους οποίους έφτασαν σε ελληνικό έδα-
φος μόνο έξι βάρκες με 212 επιβάτες, ενώ η τουρ-
κική ακτοφυλακή σταμάτησε τις υπόλοιπες 35 
με 676 επιβάτες. Δηλαδή η τουρκική ακτοφυ-
λακή σταματούσε το 75% όσων προσπαθούσαν 
να μπουν στην Ελλάδα, ενώ το 2019 η παρεμπό-
διση ήταν στο 63% και παλαιότερα και κάτω από 
το 50%.
Ανάλογη εικόνα υπήρξε και στα χερσαία σύνορα, 
στον Έβρο, όπου η Αστυνομική Διεύθυνση Μα-
κεδονίας-Θράκης την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 
συνέλαβε 22 διακινητές μη νόμιμων μεταναστών 
που προσπαθούσαν να προωθήσουν στο εσωτε-
ρικό της χώρας 85 άτομα. Δηλαδή σε κάθε διακι-
νητή αντιστοιχούσαν περίπου τέσσερις μετανά-
στες, ενώ τον Φεβρουάριο πριν από την πανδημία 
είχαν συλληφθεί 41 διακινητές που προωθούσαν 
818 αλλοδαπούς, δηλαδή περίπου 20 μετανάστες 
ο καθένας από αυτούς.
Η Άγκυρα, από την πλευρά της, δίνει την εικόνα 
ότι η μείωση είναι προσωρινή και μετά το τέλος 
της πανδημίας η κατάσταση των προσφυγικών 
ροών θα επανέλθει στα συνήθη, προ του κορονο-
ϊού, επίπεδα.
«Υπήρχαν πρόσφυγες που πήγαιναν στα σύνορα 
με την Ελλάδα, αυτό σταμάτησε λόγω της πανδη-
μίας. Δεν το λέω ως απειλή, όμως μετά την πανδη-
μία οπωσδήποτε πάλι οι πρόσφυγες θα θελήσουν 
να φύγουν και να πάνε εκεί» είπε ο Τούρκος υ-
πουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 
σε πρόσφατη συνέντευξή του.
Σε κάθε περίπτωση, στα προβλήματα του υπουρ-
γείου Μετανάστευσης έχει προστεθεί και έγ-
γραφο που επικαλείται η εφημερίδα «Καθημε-
ρινή», σύμφωνα με το οποίο «υπάρχουν σοβαρές 
ενδείξεις για κακοδιαχείριση ή και οικονομικές 
ατασθαλίες στα έργα που πραγματοποιούνται».
Σύμφωνα με την εφημερίδα, στο έγγραφο γίνε-
ται ιδιαίτερη αναφορά στη νέα δομή φιλοξενίας 
στη Μαλακάσα, που φτιάχτηκε τους τελευταίους 
μήνες με υψηλό κόστος λόγω του επείγοντος χα-
ρακτήρα της. «Ωστόσο, ανάλογο έργο πραγματο-
ποιήθηκε μέσα σε επτά ημέρες, ενώ το μέσο κό-
στος ήταν 270 ευρώ ανά ωφελούμενο, σε σχέση 
με 3.900 ευρώ ανά ωφελούμενο στη Μαλακάσα».

Το υπουργείο Μετανάστευσης αποφάσισε την απομάκρυνση όσων 
προσφύγων έχουν πάρει ήδη άσυλο αλλά εξακολουθούν να μένουν 
σε νοικιασμένα διαμερίσματα, για να φέρει στη θέση τους πρόσφυγες 
από τα νησιά. «Θα μείνουμε μαζί με τους άστεγους πρόσφυγες στις 
πλατείες» απαντούν οργανώσεις της Αριστεράς.
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∆
ηµοσιότητα δυσανάλογη 
µε το έργο που µέχρι στιγ-
µής έχει παρουσιάσει –
και για λόγους άσχετους 
µε αυτό– κερδίζει τον τε-
λευταίο καιρό η Επιτροπή 
«Ελλάδα 2021», το όρ-

γανο που έχει συσταθεί µε απόφαση του πρω-
θυπουργού για να οργανώσει τις εκδηλώσεις 
για τα 200 χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας 
το 2021.
Σύµφωνα µε τον επίσηµο ιστότοπό της, «σκο-
πός της Επιτροπής είναι να οργανώσει ένα 
συνολικό πρόγραµµα δράσεων και εκδηλώ-
σεων, µε στόχο να επανασυστήσουµε την Ελ-
λάδα, από την αρχή της σύγχρονης ιστορίας 
της µέχρι και σήµερα, στην πορεία αυτών των 
200 χρόνων».
Προς το παρόν, για την αρχή της «σύγχρονης 
ιστορίας» της Ελλάδας δεν έχουν γίνει πολλά, 
αλλά στο τέλος αυτής της «σύγχρονης ιστο-
ρίας», στον ιστότοπο της Επιτροπής, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης εµφανίζεται ως πρωθυπουρ-
γός να αναθέτει στην κ. Γιάννα Αγγελόπουλου 
τα καθήκοντα της επικεφαλής της Επιτροπής 
στις 31 Ιανουαρίου 2019.
Μόνο που εκείνη την ηµέρα και για τους επό-
µενους πέντε µήνες και µία εβδοµάδα πρωθυ-
πουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
Η Επιτροπή είναι ένα σχήµα 49 ανθρώπων σε 
τρία διαφορετικά όργανα: την πρόεδρο, το Ε-
κτελεστικό Συµβούλιο και την Ολοµέλεια.
Σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 96, που 
υπογράφει µόνο ο πρωθυπουργός, το κύριο 

όργανο είναι το Εκτελεστικό Συµβούλιο, το 
οποίο «είναι το όργανο διοίκησης και διαχεί-
ρισης της περιουσίας της Επιτροπής, συντάσ-
σει τον προϋπολογισµό, τις τυχόν αναθεωρή-
σεις του και τον απολογισµό, µπορεί να καταρ-
τίζει οργανόγραµµα και αποφασίζει για κάθε 
άλλο θέµα που αφορά τη λειτουργία της Επι-
τροπής».
Το Εκτελεστικό Συµβούλιο είναι επταµελές 
και σε αυτό συµµετέχουν η πρόεδρος, τρεις 
γενικοί γραµµατείς υπουργείων, ο γενικός 
γραµµατέας της Βουλής και δύο µέλη που «δι-
ορίζονται από τον πρόεδρό της και ανακαλού-
νται ελευθέρως µε τον ίδιο τρόπο».
Συγκεκριµένα, στο Εκτελεστικό Συµβούλιο 
συµµετέχουν οι γενικοί γραµµατείς: της Βου-
λής, Γιώργος Μυλωνάκης, Εξωστρέφειας του 
υπουργείου Εξωτερικών, Γρηγόρης ∆ηµητρι-
άδης, Σύγχρονου Πολιτισµού του υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Νικόλας Γιατρο-
µανωλάκης, και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και 
Απλούστευσης ∆ιαδικασιών του υπουργείου 

Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Λεωνίδας Χριστό-
πουλος.
Τα δύο µέλη που διόρισε η πρόεδρος είναι ο 
εκπαιδευτικός Κωνσταντίνος Κοντογιάννης 
και ο οικονοµικός διευθυντής Ιδιωτικού Οµί-
λου Επιχειρήσεων Θεόδωρος Παπαπετρόπου-
λος.
Στην πρωθυπουργική απόφαση δεν προβλέ-
πονται συγκεκριµένα καθήκοντα για τον πρό-
εδρο, αλλά ούτε του αναγνωρίζεται ευρεία δι-
αχειριστική ευχέρεια, καθώς ασκεί καθήκοντα 
που του ανατίθενται και όπως αναφέρεται: «ο 
Πρόεδρος συγκαλεί την Ολοµέλεια και το Ε-
κτελεστικό Συµβούλιο της Επιτροπής, διευ-
θύνει τις εργασίες τους, εκπροσωπεί την Ε-
πιτροπή στην Ελλάδα και το εξωτερικό, α-
ναλαµβάνει κάθε αναγκαία και πρόσφορη 
πρωτοβουλία για την επίτευξη των σκοπών 
της Επιτροπής, εκπροσωπεί δικαστικά και ε-
ξώδικα την Επιτροπή και ασκεί κάθε άλλη αρ-
µοδιότητα που του ανατίθεται µε αποφάσεις 
των συλλογικών της οργάνων».

Η κ. Αγγελοπούλου είναι το µόνο µέλος του Ε-
κτελεστικού Συµβουλίου το οποίο συµµετέχει 
στην Ολοµέλεια, που σήµερα αποτελείται από 
42 µέλη – διαπρεπείς Έλληνες που ζουν στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και ξένους ε-
πιστήµονες που έχουν εκδηλώσει την αγάπη 
τους για την Ελλάδα.
Σύµφωνα µε την πρωθυπουργική απόφαση, 
η Ολοµέλεια, η οποία µπορεί να έχει έως 45 
µέλη, είναι αρµόδια για τον γενικό σχεδιασµό 
και τη χάραξη της πολιτικής της Επιτροπής, 
για την έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας της, 
εφόσον απαιτηθεί, και για την εισήγηση προς 
το Εκτελεστικό Συµβούλιο επιµέρους προτά-
σεων και δράσεων για την επίτευξη των σκο-
πών της.
Το έργο της Επιτροπής υποστηρίζει ως εκτε-
λεστικός γενικός συντονιστής, αλλά χωρίς α-
µοιβή, ένας παραδοσιακός συνεργάτης της κ. 
Αγγελοπούλου, ο κ. Μάρτον Σίµιτσεκ, ενώ γε-
νικός διευθυντής λειτουργίας της Επιτροπής 
«Ελλάδα 2021» είναι ο κ. Θανάσης Κανταρ-
τζής.
Μέχρι στιγµής η δραστηριότητα της Επιτρο-
πής δεν είναι µεγάλη. Επίσηµη πληροφόρηση 
για τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συµ-
βουλίου δεν υπάρχει, ενώ, όπως έλεγε µέλος 
της Ολοµέλειας που ρωτήθηκε σχετικά, «λόγω 
κορονοϊού δεν προλάβαµε να κάνουµε πολλά 
πράγµατα».
Για την ακρίβεια, µετά την πανηγυρική έ-
ναρξη, στις 7 Νοεµβρίου, στην οποία η κ. Αγ-
γελοπούλου δήλωσε ότι «καλούµαστε να α-
ναµετρηθούµε µε τον ίδιο µας τον εαυτό», η 
Ολοµέλεια συνεδρίασε δύο φορές. Μία στις 
18 ∆εκεµβρίου και µία στις 26 Φεβρουαρίου 
2020 στο Μουσείο Μπενάκη, όπου συµµετεί-
χαν και τα τελευταία 12 από τα 42 µέλη που 
είχαν διοριστεί λίγο νωρίτερα µέσα στον Φε-
βρουάριο.
Στη δεύτερη συνεδρίαση η πρόεδρος δεσµεύ-
τηκε να γίνει µία έκτακτη συνεδρίαση της Ο-
λοµέλειας προκειµένου να επιταχυνθεί η δια-
δικασία κατάθεσης και αξιολόγησης των προ-
τάσεων, αλλά µετά ήρθε ο κορονοϊός και το 
µόνο που πρόλαβε η Επιτροπή ήταν να υπο-
γράψει µια χορηγική συµφωνία µε τον διοι-
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στις 5 Μαρ-
τίου 2020, και µε την Κεντρική Ένωση ∆ήµων, 
ο πρόεδρος της οποίας, ∆ηµήτρης Παπαστερ-
γίου, είναι µέλος της Ολοµέλειας, στις 10 Μαρ-
τίου 2020.
Η έλλειψη –λόγω κορονοϊού– δυνατοτήτων 
για την παραγωγή έργου µετέτρεψε τον επί-
σηµο ιστότοπο της Επιτροπής σε χώρο προβο-
λής των απόψεων που µέλη της εκφράζουν µε 
το προσωπικό κύρος που διαθέτουν σε µέσα 
ενηµέρωσης για θέµατα ευρύτερου ακροατη-
ρίου ή προσωπικών ενδιαφερόντων.

Τα µέλη της Επιτροπής έχουν αποκλίνουσες απόψεις σε ό,τι αφορά 
τον στόχο τους για το 2021 και µάλλον δεν έχουν κατανοήσει τον 
ακριβή ρόλο τους στη χάραξη της στρατηγικής για τις εκδηλώσεις.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΘΛΟΣ 
Η ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ «ΕΛΛΑ∆Α 2021»
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Από τις απόψεις, όµως, προκύπτει ότι τα µέλη 
της Επιτροπής έχουν αποκλίνουσες απόψεις 
σε ό,τι αφορά τον στόχο του 2021 και έχουν υ-
περτιµήσει τον ρόλο της Ολοµέλειας.
O καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής και Βυ-
ζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας, 
Ρόντρικ Μπίτον, θεωρεί τους εορτασµούς την 
ιδανική στιγµή για να επανεκτιµήσει η Ελ-
λάδα το σύνολο της σύγχρονης ιστορίας της. 
«Βγαίνοντας από τα δεινά της κρίσης, θα µπο-
ρούσε να πει κανείς ότι είναι η ιδανική στιγµή 
για να επανεκτιµήσετε όχι απλώς τα τελευταία 
δέκα χρόνια αλλά και τα 200!» δήλωσε στις 
26/12/2019 στο lifo.gr, όταν ρωτήθηκε αν οι 
Έλληνες είναι έτοιµοι να ακούσουν ένα λιγό-
τερο ηρωικό αφήγηµα από το επίσηµο που δι-
δαχτήκαµε για το ’21.
Ο Αριστείδης Χατζής, καθηγητής Φιλοσοφίας 
∆ικαίου & Θεωρίας Θεσµών στο ΕΚΠΑ και δι-
ευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων 
Μελετών (ΚΕΦίΜ), έγραψε στο protagon.
gr ότι για την Επιτροπή «πρώτος στόχος µας 
πρέπει να είναι να φέρουµε πίσω στην Ελλάδα 
τους εκατοντάδες χιλιάδες που την εγκατέλει-
ψαν», ενώ ο προερχόµενος από την κεντροαρι-
στερά Γιάννης Βούλγαρης έγραψε στα «Νέα» 
ότι µέσα από τη δουλειά της Επιτροπής «η 
συλλογική συνείδηση για την εθνική πορεία 
των 200 χρόνων θα εµπλουτιστεί µε πιο σύγ-
χρονες γνώσεις (όχι µόνο της Ιστορίας), θα ε-
πικοινωνήσει µε πιο υψηλά αισθητικά πρό-
τυπα από τα συνήθη, θα προβληµατιστεί µε 
συστηµατικότερο τρόπο για τις προοπτικές 
της χώρας».
Η διάθεση του ιστοτόπου της Επιτροπής για 
την καταγραφή των θέσεων των µελών της ο-
δήγησε σε δύο εντάσεις. Η πρώτη ήταν ο χα-
ρακτηρισµός «δικτάτορας» που επιφύλαξε για 
τον Ιωάννη Καποδίστρια ο κ. Χατζής σε άρθρο 
του στις 5 Μαΐου.
Η Επιτροπή παρενέβη δίνοντας ένα πλαίσιο 
που µάλλον απείχε από τις αρχικές σκέψεις, 
καθώς χαρακτήρισε «χρέος όλων µας και συ-
γκεκριµένα της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” να 
αναδειχθούν όλες οι απόψεις, όλες οι κριτι-
κές, για τις δράσεις και τις αποφάσεις εκείνης 
της εποχής, γιατί, όπως έλεγε και ο ∆ιονύσιος 
Σολωµός, “Εθνικό είναι το Αληθές”», ενώ η 
ίδια η κ. Αγγελοπούλου υπενθύµισε σε ανάρ-
τησή της στον προσωπικό της λογαριασµό στο 
Twitter ότι ο Καποδίστριας είχε χαρακτηρίσει 
το Σύνταγµα «ξυράφιον, εις ου την χρήσιν δεν 
εγυµνάσθησαν έτι αι χείρες των Ελλήνων».
Προχωρώντας µάλιστα παραπέρα, πρόσθεσε: 
«Σκεφτείτε πού είµαστε σήµερα! Πλέον το Σύ-
νταγµα αποτελεί την ασπίδα όλων µας. Μας δι-
ασφαλίζει ότι τα µέτρα για την αποκατάσταση 
της καθηµερινότητας, µετά τον αποκλεισµό 
λόγω της Covid-19, θα είναι προσωρινά και θα 
έχουν µόνο την ένταση που απαιτείται».
Λίγες ηµέρες αργότερα, ο επόµενος θόρυ-
βος αφορούσε άλλη ανάρτηση, επίσης του κ. 
Χατζή, αναφορικά µε την αθυροστοµία του 
Καραϊσκάκη, την οποία όµως η Επιτροπή απέ-
συρε και αποδοκίµασε, κάνοντας µάλιστα γνω-
στό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να δι-
απιστωθεί πώς αναρτήθηκε.
Στις 25 Μαΐου, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της 
«Εστίας», υπέβαλε την παραίτησή της από την 
Επιτροπή η Μαρία Ευθυµίου, καθηγήτρια του 

ΕΚΠΑ, επειδή, σύµφωνα µε τις πληροφορίες 
της εφηµερίδας, διαπίστωσε «τάση ουδετερο-
πατρίας» στον εορτασµό. «∆εν νοείται να εορ-
τάζεται η γέννηση ενός έθνους χωρίς να υπάρ-
χει η σηµαία στο επίσηµο έµβληµά του» και ο 
αποχρωµατισµός της Ελληνικής Ιστορίας που 
επέλεξε η Επιτροπή, φέρεται να δηλώνει η κ. 
Ευθυµίου, η οποία στο µόνο άρθρο της που 
δηµοσιεύεται στον ιστότοπο της Επιτροπής, 
στις 19 Μαρτίου 2020, αναφέρει: «Μέσα από 
την πρόκληση του κορονοϊού η ελληνική κοι-
νωνία µοιάζει να βρήκε το πρόσωπο που 200 
χρόνια τώρα επεδίωκε να διαµορφώσει. Να πι-
στέψει στις αξίες της και στα προτάγµατά της. 
Να περάσει από το “εγώ” στο “εµείς”».
Ωστόσο, αν ισχύει η παραίτηση και η κ. Ευ-
θυµίου πέρασε από το «εµείς» στο «εγώ», η 
λειτουργία της Επιτροπής δεν επηρεάζεται, 
καθώς, όπως αναφέρει η πρωθυπουργική α-
πόφαση, «σε περίπτωση παραίτησης, µονίµου 
κωλύµατος ή απώλειας της ιδιότητας µέλους, 
η Ολοµέλεια συγκροτείται νοµίµως και χωρίς 
την αντικατάσταση του µέλους αυτού».
Πάντως, οι κενές θέσεις στην Ολοµέλεια θα 
είναι τέσσερις και τα social media της Επιτρο-
πής προς το παρόν θυµίζουν τις γνωστές στή-
λες «Σαν σήµερα», ενώ ο κεντρικός επαναπρο-
σανατολισµός ίσως να µην απέχει πολύ. Άλλω-
στε οι Ολυµπιακοί ενδιέφεραν όλο τον κόσµο, 
ενώ το 2021 απλώς όλη την Ελλάδα.

«Καλούµαστε να 
αναµετρηθούµε µε τον ίδιο 
µας τον εαυτό» είχε πει η 
πρόεδρος της Επιτροπής, 
Γιάννα Αγγελοπούλου, 
και οι διαρκείς κρίσεις στο 
εσωτερικό της Επιτροπής το 
επιβεβαιώνουν πλήρως.
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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





Η 
πρώτη μείωση των 
ασφαλιστικών ει-
σφορών την εποχή 
του κορονοϊού τί-
θεται σε εφαρ-
μογή από την 1η Ι-
ουνίου, με στόχο 

τον περιορισμό της ανεργίας που θα αφήσει 
πίσω του ο κορονοϊός. Η κυβέρνηση γνωρί-
ζει πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο αντικίνητρο 
στην αύξηση της απασχόλησης είναι η βαριά 
φορολογία εργασίας (με τη μορφή των ασφα-
λιστικών εισφορών), που έγινε βαρύτερη την 
εποχή των μνημονίων. Στο πλαίσιο αυτό, 
έχει δεσμευτεί για τη μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών, αρχής γενομένης από τον ε-
πόμενο μήνα. Πρόκειται όμως για ένα όχι και 
τόσο εύκολο εγχείρημα, καθώς τα έσοδα του 
ΕΦΚΑ μειώθηκαν σημαντικά τους τελευταί-
ους μήνες, περίπου 20%-25%.
Με την προωθούμενη από την 1η Ιουνίου 
μείωση 0,9 ποσοστιαίων μονάδων από τις 
ήδη πολύ υψηλές ασφαλιστικές εισφορές ερ-
γοδότη και εργαζομένου, που σήμερα φτά-
νουν αθροιστικά το 40,56%, επιτυγχάνεται 
ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους 
κατά 2,21%. Να σημειωθεί ότι η μείωση θα 
μοιραστεί κατά 0,48 ποσοστιαίες μονάδες για 

τους εργοδότες και 0,42 για τους εργαζομέ-
νους. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως ένας μι-
σθωτός, εφόσον δεν ενταχθεί σε κάποιο από 
τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν μεσούσης 
της πανδημίας, θα δει από τη μισθοδοσία Ι-
ουνίου αύξηση των καθαρών αποδοχών του 
από 2,73 ευρώ έως 27,3 ευρώ. Σημειώνεται ω-
στόσο ότι το μέτρο αφορά αυστηρά τους μι-
σθωτούς του ιδιωτικού τομέα, πλήρους απα-
σχόλησης.
Αντίστοιχα, η ελάφρυνση για τους εργοδό-
τες ξεκινά από τα 3,12 ευρώ, εάν καταβάλ-
λουν στον εργαζόμενο τον κατώτατο μισθό 
των 650 ευρώ, και κλιμακώνεται έως και τα 
31,2 ευρώ για τις ανώτατες ασφαλιστέες απο-
δοχές των 6.500 ευρώ τον μήνα. Μάλιστα, για 
τους εργοδότες η ελάφρυνση είναι δεδομένη 
ακόμη κι αν εντάξουν το σύνολο των εργαζο-
μένων τους στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», 
καθώς, βάσει των όσων έχουν εξαγγελθεί, θα 
πρέπει να καταβάλουν το σύνολο των ασφα-
λιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μι-
σθού του εργαζομένου και όχι επί του πραγ-
ματικού, όπως αυτός δίνεται μειωμένος.
Η μείωση που ψηφίστηκε με την πρόσφατη 
ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί 
από την 1η Ιουνίου ως εξής:
• Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες των ασφα-

λίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση ε-
πιμερίζεται κατά 0,48 ποσοστιαίες μονάδες 
στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 
ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του ερ-
γαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ α-
νεργίας διαμορφώνεται σε 4,25 ποσοστιαίες 
μονάδες και κατανέμεται σε 2,69 ποσοστι-
αίες μονάδες στον εργοδότη και 1,56 μονά-
δες στον εργαζόμενο.
• Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες των ασφα-
λίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού 
για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών 
(ΕΛΕΚΠ).

Οι μισθωτοί πλήρους 
απασχόλησης θα δουν 
αυξήσεις στις καθαρές 
αποδοχές τους έως 27,3 ευρώ.

ΜΕΊΩΣΗ ΕΊΣΦΟΡΩΝ  
ΑΠΌ ΤΗΝ 1η ΙΌΥΝΙΌΥ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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οικονομία 

Για παράδειγμα, μισθωτός με μεικτό μισθό 
της τάξης των 1.000 ευρώ: το κέρδος για τον 
μισθωτό είναι 4,2 ευρώ, ενώ για τον εργο-
δότη φτάνει τα 4,8 ευρώ. Αντίστοιχα, για μι-
σθούς 2.000 ευρώ, η ελάφρυνση για τον μι-
σθωτό φτάνει τα 8,5 ευρώ και για τον εργο-
δότη τα 9,6 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι σήμερα οι εισφορές για 
μισθωτή εργασία στα συνήθη επαγγέλματα 
(όχι στα βαρέα και ανθυγιεινά) ανέρχονται 
σε 40,56 ποσοστιαίες μονάδες επί των ασφα-
λιστέων αποδοχών του εργαζομένου, εκ των 
οποίων 24,81 μονάδες (61,18%) βαρύνουν 
τον εργοδότη και 15,75 ποσοστιαίες μονάδες 
(38,82%) βαρύνουν τον εργαζόμενο.

Επιπλέον μειώσεις 
Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει τη 
μείωση των εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες μο-
νάδες εντός της τετραετίας, με στόχο «τη φο-
ρολογική ελάφρυνση επιχειρήσεων και φυσι-
κών προσώπων, την αύξηση του διαθέσιμου 
εισοδήματος, την απελευθέρωση της παραγω-
γικότητας και δημιουργικότητας των οικονο-
μικών μονάδων, καθώς και την επανεπένδυση 
του διαθέσιμου εισοδήματος προς όφελος της 
οικονομίας». Μάλιστα, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
στο υπουργείο Εργασίας είχαν μετρήσει ότι, 
με βάση τα στοιχεία πλήρους και μερικής α-
πασχόλησης έτους 2018, η εκτιμώμενη μεικτή 
δημοσιονομική επίπτωση της παρέμβασης α-
νέρχεται σε 123 εκατ. ευρώ για το β΄ εξάμηνο 
του 2020, που θα βαρύνει στην πράξη τον 
προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και εκτιμάται ότι 
σωρευτικά θα φτάσει τα 1,352 δισ. ευρώ στην 
πλήρη εφαρμογή του (-5 μονάδες).
Ωστόσο, δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι συνέ-
πειες της πανδημίας στην ελληνική οικονο-
μία, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τον 
στόχο.

Μειώνεται ο ΦΠΑ
Από την άλλη, από την 1η Ιουνίου έως τις 
31 Οκτωβρίου εφαρμόζεται μειωμένος ΦΠΑ 
13% στα μη αλκοολούχα ποτά, στον καφέ, στο 
τσάι κ.λπ., καθώς και στα εισιτήρια κινημα-
τογράφων και στις μεταφορές προσώπων και 
των αποσκευών τους (τρένο, μετρό και τραμ, 
αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, αερο-
πλάνο, πλοίο και συνδυαστικές μεταφορές).
Επίσης, ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται και 
στις επιτόπιες καταναλώσεις μη αλκοολού-
χων ποτών, χυμών και ροφημάτων.
Μείωση ΦΠΑ προβλέπεται και στο τουρι-
στικό πακέτο από 80/20 (80% με 13% και 
20% με 24%) σε 90/10.
Εξάλλου, απαλλάσσεται του φόρου εισοδή-
ματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης το 40% του μισθώματος που δεν ει-
σπράττεται για όλο το χρονικό διάστημα 
που ισχύει μείωση του ενοικίου στο πλαί-
σιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονο-
ϊού. Επίσης, επεκτείνεται χρονικά η απαλ-
λαγή από την υποχρέωση καταβολής του 
40% του μισθώματος για επαγγελματικές 
επιχειρήσεις για τις οποίες ελήφθησαν ει-
δικά μέτρα αναστολής ή προσωρινής απα-
γόρευσης λειτουργίας λόγω της πανδημίας 
για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, 
αλλά και Ιούνιο.
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άρθρο

και το ότι το να μη σηκώνουμε ανορθολογική επανάσταση για 
το παραμικρό βοηθά στο να προχωρούμε στο μέλλον συντεταγ-
μένα και είναι καλύτερο από τις άναρχες και σπασμωδικές αντι-
δράσεις.
Στα δημοκρατικά πολιτεύματα οι κυβερνήσεις εκλέγονται για συ-
γκεκριμένο διάστημα και για να έχουν την ευθύνη των αποφά-
σεων και των ενεργειών. Η αντιπολίτευση, αντίστοιχα, έχει την 
ευθύνη της κριτικής, όχι της επανάστασης. Στο τέλος της περιόδου 
γίνεται ο απολογισμός και η νέα εκλογή (πρέπει να) «διορθώνει» 
την πορεία με ορθολογικά κριτήρια. Οποιαδήποτε συντεταγμένη 
πορεία είναι πάντοτε καλύτερη από την αναρχία, ακόμη και αν η 
πορεία που χαράχτηκε έχει σφάλματα. Δύσκολα μια ορθή πολι-
τική μπορεί να επιτύχει εν μέσω οχλοβοής και οχλοκρατίας. Εύ-
κολα μια εσφαλμένη πορεία μπορεί να διορθωθεί, εφόσον η κρι-
τική που ασκείται εντάσσεται στα πλαίσια των κανόνων και του 
σεβασμού της δημοκρατικής αρχής. Τούτο αφορά τα κόμματα, 
αφορά, ιδίως, τους πολίτες, οι οποίοι δεν πρέπει να ακολουθούν 
εύκολα τις κραυγές, ούτε φυσικά τις θεωρίες συνωμοσίας.
Η πανδημία δοκίμασε τις προσωπικές αντοχές όλων μας, πρώτα 
στο υγειονομικό πεδίο. Ως τέτοιο δεν πρέπει να εννοήσουμε 
μόνο τον φόβο του κορονοϊού αλλά και τη δοκιμασία της καρα-
ντίνας, του περιορισμού των κινήσεων, της συνολικής ψυχολογι-
κής πίεσης που εκδηλώθηκε, συν τον φόβο της οικονομικής επι-
βίωσης που αναπόφευκτα συνυπήρξε.
Δοκίμασε ωστόσο και ένα μεγάλο (αν όχι όλο το) μέρος των στρε-
βλών αντιλήψεων που είχαμε αναπτύξει τα τελευταία πολλά χρό-
νια της ευδαιμονίας και της προόδου. Το αντιεμβολιαστικό κί-
νημα δεν ήταν θέμα υγειονομικό, αλλά βαθιά πολιτισμικό. Στην 
εποχή της υπερπληροφόρησης και της ευλογίας της ύπαρξης α-
περιόριστων πηγών ενημέρωσης και γνώσης, η κοινωνία ξέχασε 
ότι η παρούσα ακόμη γενιά των παππούδων μας ξεκληριζόταν 
κυριολεκτικά από ασθένειες όπως η γρίπη, η ευλογιά, η ιλαρά, 
ο τύφος, η ελονοσία. Ότι όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν με επιστη-
μονικό τρόπο, ο οποίος εξαφάνισε τους κινδύνους και αύξησε το 
προσδόκιμο ζωής.
Αποδείχθηκε ότι δεν χρειάζονται μόνο χρήματα για να επιτευ-

Ε
υτυχήσαμε να είμαστε μία από τις ελά-
χιστες χώρες που έδρασαν εγκαίρως και 
αποφασιστικά και περιόρισαν την ως 
τώρα επίδραση της πανδημίας στο ελά-
χιστο δυνατό. Ελάχιστο, σε σχέση με 
ό,τι είδαμε να συμβαίνει στον υπόλοιπο 
κόσμο. Ως τώρα, διότι όλοι εκτιμούν ότι 

θα υπάρξει και συνέχεια.
Η κυβέρνηση έλαβε γρήγορες και δραστικές αποφάσεις, η αντι-
πολίτευση συναίνεσε. Πιστώνονται αμφότερες το μερίδιο που 
τους αναλογεί. Τούτο δεν πρέπει να συγχέεται με τις αντιδρά-
σεις που ήρθαν «από κάτω», από πολίτες, ακόμη κι αν αυτοί ήταν 
οργανωμένα μέλη κομμάτων ή φορέων. Η κατάσταση έδειξε ότι 
όταν οι επίσημοι φορείς εκδηλώνονται επισήμως ορθολογικά, οι 
αντιδράσεις των ατόμων μπορεί να δημιουργούν θέματα, αλλά 
δεν μπορούν να κάνουν τη ζημιά.
Είναι στοιχείο της δημοκρατίας να μπορούν να εκδηλώνονται 
οι αντίθετες απόψεις, είναι στοιχείο της δημοκρατίας να ανταλ-
λάσσονται απόψεις, κάποτε και με οξύ τρόπο. Στα σοβαρά κράτη, 
όμως, κάποια στιγμή λαμβάνονται οι αποφάσεις και εκτελούνται 
με τρόπο συντεταγμένο και αταλάντευτο. Στην πανδημία, η χώρα 
έδειξε ότι μπορεί να είναι σοβαρό κράτος. Τούτο το πιστώνεται 
η πολιτική ηγεσία, στο σύνολό της, το πιστώνεται και ο κρατικός 
μηχανισμός. Κρατικός μηχανισμός είναι και ο κ. Τσιόδρας και 
οι καθηγητές της Ιατρικής και το σύνολο των υγειονομικών της 
χώρας και τα σώματα ασφαλείας. Αυτοί βρέθηκαν στην πρώτη 
γραμμή της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, αυτοί πέ-
τυχαν, αυτοί πιστώνονται την επιτυχία. Οι υπόλοιποι ακολουθή-
σαμε και καλά κάναμε!
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στο παρελθόν που κυβερνητι-
κές αποφάσεις αμφισβητήθηκαν οργανωμένα από την αντιπο-
λίτευση, τους φορείς και τους πολίτες και κατέρρευσαν υπό το 
βάρος των αντιδράσεων. Δεν επρόκειτο βέβαια για πανδημία, 
αλλά για σημαντικά, ωστόσο, θέματα, για τα οποία οι κυβερνη-
τικές αποφάσεις αντιμετωπίστηκαν απλώς ως μισητές κομματι-
κές. Ίσως ένα μάθημα που λαμβάνουμε αυτόν τον καιρό να είναι 

χθεί ένα άριστο αποτέλεσμα. Συχνά αρκεί η αξιοποίηση της γνώ-
σης και η συνετή διοίκηση, με την έννοια της αξιοποίησης των υ-
φιστάμενων πόρων.
Η παγκοσμιοποίηση, λεγόταν από παλιά, θα έφερνε (και) παν-
δημίες. Το ότι η πανδημία ήρθε δεν σημαίνει ότι οι θεωρίες συ-
νωμοσίας επαληθεύτηκαν. Επιβεβαιώθηκε, για άλλη μια φορά, η 
επιστημονική γνώση – η οποία με τη σειρά της εξελίσσεται, δι-
ορθώνεται και βελτιώνεται. Η παγκοσμιοποίηση δεν πρόκειται 
να αντιστραφεί εξαιτίας της πανδημίας. Μόνο να εξορθολογιστεί 
μπορεί, και τούτο και ως αποτέλεσμα της εμπειρίας που (πρέπει 
να) αποκτούμε και από αυτό που ζούμε τώρα. Στον μικρόκοσμό 
μας, ο τουρισμός της παγκοσμιοποίησης αναμένουμε να μειώσει 
τη ζημιά της καραντίνας. Ταυτόχρονα, όμως, αρχίζουμε να σκε-
φτόμαστε ότι πρέπει να αναπτύξουμε και άλλου είδους δράσεις, οι 
οποίες βέβαια πολύ απέχουν από το να κλείσουμε τα σύνορα και 
να τα κάνουμε όλα μόνοι μας.
Το κράτος, που στη χώρα μας καθημερινά κατηγορούσαμε ότι δεν 
υπήρχε, ήταν αυτό που μας έσωσε αυτή τη φορά. Αλλά το κρά-
τος είμαστε και εμείς. Αυτοί τους οποίους εκλέξαμε για να έχουν 
το «κουμάντο» έκαναν αυτό που έπρεπε. Αλλά δεν μπορούν να 
έχουν κι έναν αστυνομικό πάνω από το κεφάλι μας για να μας επι-
βάλλει το «σωστό».
Τα πράγματα εξελίχθηκαν, μεγάλο μέρος γνώσης διαχύθηκε στην 
κοινωνία, η απόλυτη καραντίνα είναι, αυτονόητα, αδύνατο να δι-
αρκέσει επ’ αόριστον. Πήραμε, όλοι, τις απαιτούμενες πληροφο-
ρίες και (πρέπει να) αποκτήσαμε τη γνώση που επιβάλλουν οι 
περιστάσεις ώστε να πάμε παρακάτω. Ο κίνδυνος δεν έχει περά-
σει, σχεδόν όλοι θεωρούν ότι θα ξαναγίνει σημαντικός, η ζωή μας 
όμως είναι αδύνατο να παγώσει. Πρέπει, οφείλουμε, να προχω-
ρήσουμε και να εξελιχθούμε. Οι παλιότερες γενιές το έκαναν με 
πολύ χειρότερες συνθήκες, με πολύ λιγότερα μέσα και με θηρι-
ώδεις απώλειες.
Έχουμε την ευτυχία να υπάρχει τεράστιο απόθεμα γνώσης πίσω 
μας, το οποίο μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε την πανδημία, μόνο 
με οικονομικές απώλειες και χωρίς αχρείαστα θύματα. Αρκεί να α-
ξιοποιήσουμε και την τρέχουσα εμπειρία, να προχωρήσουμε συ-
ντεταγμένοι, με ατομική υπευθυνότητα, μακριά από θεωρίες συ-
νωμοσίας και αχρείαστες επαναστάσεις.
Θα λογαριαστούμε μετά. Με τους εαυτούς μας και μόνον, εφόσον 
μετρηθούμε και βρεθούμε όλοι παρόντες: προσαρμοσμένοι στη 
νέα συνθήκη, φτωχότεροι σίγουρα, ωριμότεροι το πιθανότερο, 
και πάντως όλοι.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Έχουμε την ευτυχία να υπάρχει 
τεράστιο απόθεμα γνώσης πίσω μας, το 
οποίο μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε 
την πανδημία, μόνο με οικονομικές 
απώλειες και χωρίς αχρείαστα 
θύματα. Αρκεί να αξιοποιήσουμε 
και την τρέχουσα εμπειρία, να 
προχωρήσουμε συντεταγμένοι, με 
ατομική υπευθυνότητα, μακριά από 
θεωρίες συνωμοσίας και αχρείαστες 
επαναστάσεις.

Θα λογαριαστούμε μετά
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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 ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Μ
ε τον κορονοϊό να βρί-
σκεται σε ύφεση και τη 
ζωή να επιστρέφει στα-
διακά σε κανονικούς 
ρυθµούς, στο τηλεο-
πτικό τοπίο έχουν ξεκι-
νήσει οι ζυµώσεις για 

την επόµενη σεζόν. Μετακινήσεις στελεχών και 
παρουσιαστών, νέες σειρές και επαναπρογραµ-
µατισµός εκποµπών που δεν προβλήθηκαν εξαι-
τίας της πανδηµίας.

Αλλαγές στα δελτία
Στο κανάλι Open αναζητούν το πρόσωπο που θα 
λάβει τη θέση της δηµοσιογράφου Νίκης Λυµπε-
ράκη η οποία παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο, 
ωστόσο η εγκυµοσύνη της θα τη βγάλει εκτός 
αγωνιστικής δράσης για κάποια περίοδο. Τη συ-
νεργασία της µε τον σταθµό ανανέωσε για δύο 
χρόνια η Φαίη Μαυραγάνη, η οποία κάθε Σαββα-
τοκύριακο παρουσιάζει µε επιτυχία την πρωινή 
ενηµερωτική εκποµπή «Τώρα ό,τι συµβαίνει».
Στο Mega φήµες λένε πως η ∆ώρα Αναγνωστο-
πούλου στη θέση του κεντρικού δελτίου δεν ικα-
νοποίησε τη διοίκηση, χωρίς προς το παρόν να 
γίνονται κινήσεις για την αντικατάστασή της.
Στην ΕΡΤ τα πράγµατα είναι ρευστά, καθώς τα 
ποσοστά του κεντρικού δελτίου δεν αυξήθηκαν 
µε την αλλαγή της ώρας προβολής του, ενώ δεν 
αποκλείεται τη νέα σεζόν να επανέλθει στη θέση 
του παρουσιαστή ο Αντώνης Αλαφογιώργος ή ο 
Προκόπης ∆ούκας. Ακούγεται µάλιστα έντονα το 
όνοµα του Γιάννη Τρουπή για τη διεύθυνση Ει-
δήσεων της δηµόσιας τηλεόρασης.
Στον ΑΝΤ1 συνεχίζει ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο 
οποίος ανανέωσε το συµβόλαιό του για τα επό-
µενα δύο χρόνια, ενώ εκτός από το κεντρικό δελ-
τίο ειδήσεων του σταθµού θα συνεχίσει να πα-
ρουσιάζει και την εκποµπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Σειρές και ριάλιτι
Οι «8 λέξεις», από τις πιο δυνατές σειρές του 
ΣΚΑΪ, θα επιστρέψουν τη νέα σεζόν, όπως και 
το ριάλιτι «Big Brother», που δεν ξεκίνησε ποτέ 
λόγω κορονοϊού και καραντίνας. Στη µαγειρική 
επίσης θα επενδύσει κατά τη νέα σεζόν το κανάλι 
του Παλαιού Φαλήρου, αφού, όπως αναφέρθηκε 
πρόσφατα στην εκποµπή της Φαίης Σκορδά, η 
Αργυρώ Μπαρµπαρίγου ενδέχεται να ξεκινήσει 
τη δική της εκποµπή στον ΣΚΑΪ, ενώ δεν απο-
κλείεται να δούµε και ένα ριάλιτι µαγειρικής στο 
κανάλι.
Από την άλλη, προγραµµατίζεται η προβολή του 
talent show «The Masked Singer» µε παρουσι-
αστή τον Σάκη Ρουβά και κριτές τους Χάρη Βαρ-
θακούρη, Νίκο Μουτσινά και Τάµτα. Το εν λόγω 
σόου πιθανότατα θα προβληθεί κατά το δεύτερο 
µισό της επόµενης τηλεοπτικής σεζόν.

Στον ΑΝΤ1 µέχρι στιγµής είναι ευχαριστηµένοι 
από τις σειρές και τα προγράµµατα που προ-
βάλλονται στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Για 
την επόµενη σεζόν θα γυριστεί µία δραµατική 
σειρά και ενδεχοµένως δύο κωµωδίες, ενώ οι 
σειρές «Άγριες Μέλισσες», «Καφέ της Χαράς» 
και «Πέτα τη φριτέζα», οι εκποµπές της Φαίης 
Σκορδά και του Γρηγόρη Αρναούτογλου αλλά 
και το «Still Standing» θα συνεχιστούν κανονι-
κά.
Στον Alpha προσπαθούν να διαχειριστούν την 
απώλεια της Ελένης Μενεγάκη, η οποία απο-
φάσισε να εγκαταλείψει την τηλεόραση, οπότε 
την επόµενη σεζόν δεν θα τη δούµε σε κάποιον 
τηλεοπτικό σταθµό. Οι επικρατέστερες πληρο-
φορίες θέλουν την όµορφη Ηλιάνα Παπαγεωρ-
γίου να αντικαθιστά την Ελένη Μενεγάκη, πα-

ρουσιάζοντας στον Alpha ένα µαγκαζίνο που 
θα αναφέρεται περισσότερο στις γυναίκες. Ο 
τηλεοπτικός σταθµός απέστειλε µια φωτογρα-
φία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, επιβεβαιώ-
νοντας τη συνεργασία του µαζί της.
Στο πρόγραµµα του Alpha θα ενσωµατω-
θεί κι ένα ριάλιτι γνωστό στο εξωτερι-
κό, ο «Εργένης», όπου όµορφες γυ-
ναίκες προσπαθούν να εντυπωσιά-
σουν έναν αµετανόητο εργένη και 
να τον κάνουν να τις ερωτευτεί. 
Το εν λόγω ριάλιτι στο εξωτερικό 
περιλαµβάνει πολλές πιπερά-
τες και ακατάλληλες σκηνές, 
κάτι που δεν γνωρίζουµε αν 
θα επιτρέψουν οι ιθύνοντες 
του Alpha. Η ώρα προβολής 

του, πάντως, δεν θα είναι και πολύ νωρίς, ενώ το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα θα έρθει να ανταγω-
νιστεί το «Big Brother» του ΣΚΑΪ και το «GNTM» 
του Star, το οποίο θα περιλαµβάνει και άντρες 
την επόµενη σεζόν.
Στο Open προγραµµατίζουν ένα ριάλιτι µε τίτλο 
«∆ικαστήριο Μόδας», το οποίο θα παρουσιάζει 
η Μαρία Μπακοδήµου και θα µπει απέναντι από 
το «Shopping Star» του Star. Η εκποµπή, αν όλα 
πάνε καλά, θα ξεκινήσει τον Σεπτέµβριο.

Η συνδροµητική τηλεόραση
Η Nova εµπλουτίζει το πρόγραµµά της µε την 
προσθήκη των τηλεοπτικών καναλιών Insight 
TV, που απευθύνεται στους τηλεθεατές οι οποίοι 
αγαπούν την περιπέτεια, My Zen TV, που θέτει 
στο επίκεντρο την υγεία και την ψυχική ευεξία, 
Viasat History, ένα κανάλι µε ιστορικά ντοκι-
µαντέρ, και Food network για τις γαστρονοµι-
κές συνήθειες όλων των χωρών του κόσµου. 
Παράλληλα, προστίθεται και το κανάλι Nova 
Summer Kids που κάθε βράδυ θα προβάλλει 
δύο παιδικές µεταγλωττισµένες ταινίες. Τέλος, 
από 6 Ιουνίου αρχίζουν οι αγώνες ποδοσφαί-
ρου του ελληνικού πρωταθλήµατος στα κανάλια 
Novasports.
Το πρόγραµµά της ενισχύει και η Cosmote TV, 
κυρίως µε σειρές του BBC και πολλά σίριαλ 
από τις σκανδιναβικές χώρες. Στόχος των µε-
γαλύτερων συνδροµητικών καναλιών είναι να 
εµπλουτίσουν το περιεχόµενό τους ώστε να 

ανταγωνιστούν το Netflix, 
που πλέον έχει 

την πρωτοκα-
θεδρία όσον 
αφορά τη 
συνδροµη-
τική τηλεό-

ραση και 
µ ά λ ι σ τ α 
ενισχύθη-
κε ιδιαίτε-

ρα κατά την 
καραντίνα.

Ανασχηµατισµός στο τηλεοπτικό τοπίο
Στη µάχη για τη νέα τηλεοπτική σεζόν µπαίνουν τα κανάλια µετά την πανδηµία. 
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Αλλαγές στα δελτία ειδήσεων, νέες σειρές, πολ-
λά ριάλιτι και κάποιες απώλειες προσδιορίζουν το 
πρόγραµµα των καναλιών τη νέα σεζόν.“



Μ
εγάλη ανταπόκριση είχε ο 
διαδικτυακός φιλανθρωπι-
κός μαραθώνιος με σκοπό 
την προβολή και την οικο-
νομική ενίσχυση του έργου 
του Συλλόγου Γονιών Παι-

διών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», που 
διοργανώθηκε από τη Γραμματεία Οργανωτικού 
της ΝΔ και τον επικεφαλής της, Στέλιο Κονταδά-
κη.
Η «Φλόγα» ιδρύθηκε το 1982 από ελάχιστους γο-
νείς παιδιών με καρκίνο και σήμερα αγκαλιάζει 
χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, διαθέ-
τοντας γραφεία και εκπροσώπους στις μεγαλύ-
τερες πόλεις της χώρας. Στόχος των ανθρώπων 
της «Φλόγας» είναι να συμπαραστέκονται στις 
οικογένειες και να αγωνίζονται για την καλύτερη 
ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παι-
διών που νοσούν από καρκίνο. «Είμαστε δίπλα 

στις οικογένειες, μοιραζόμαστε τους φόβους 
και τις αγωνίες τους και στηρίζουμε με κάθε 
τρόπο τον αγώνα τους. Φλόγα καίει και θα καίει 
όσο υπάρχουν παιδιά που το έχουν ανάγκη και 
όσο έχουμε κοντά μας όλους εσάς» αναφέρεται 
στην ιστοσελίδα του συλλόγου.
Ο οκτάωρος τηλεμαραθώνιος ολοκληρώθη-
κε την περασμένη Κυριακή, με παρουσιαστή 
στο στούντιο της Αθήνας τον Φώτη Καρύδα. 
Προβλήθηκε live από το κανάλι της ΝΔ στο 
YouTube και από τη σελίδα της Γραμματείας 
Οργανωτικού στο Facebook.
Στην πολύωρη μετάδοση έδωσαν το «παρών» 
πλήθος υπουργοί, ευρωβουλευτές, βουλευτές, 
περιφερειάρχες, δήμαρχοι και διάσημοι αθλητές. 
Πέρα από την προσωπική τους προσφορά, προέ-
τρεψαν όσους παρακολούθησαν τη μετάδοση να 
συνεισφέρουν με όποιον τρόπο μπορούν.
Αξιοσημείωτη ήταν η κίνηση του δημάρχου 

Αθηναίων, ο οποίος δεσμεύτηκε στον δημο-
σιογράφο Φώτη Καρύδα ότι θα πεζοδρομήσει 
τον δρόμο που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα 
κτίρια της οργάνωσης.
Μεταξύ άλλων, συμμετείχαν οι υπουργοί 
Νίκη Κεραμέως, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Τά-
κης Θεοδωρικάκος, Κωστής Χατζηδάκης, 
Μάκης Βορίδης, Γιάννης Βρούτσης, Κώστας 
Καραμανλής, Κυριάκος Πιερρακάκης, Χάρης 
Θεοχάρης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Κώστας 
Τσιάρας, Νίκος Παπαθανάσης, Δόμνα Μιχα-
ηλίδου, Βασίλης Κοντοζαμάνης, Γιώργος Γε-
ωργαντάς, οι περιφερειάρχες Απόστολος Τζι-
τζικώστας, Γιώργος Πατούλης, Ρόδη Κράτσα, 
Παναγιώτης Νίκας, Φάνης Σπανός, Νεκτάριος 
Φαρμάκης, Γιώργος Χατζημάρκος, οι δή-
μαρχοι Κώστας Μπακογιάννης και Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας, οι ευρωβουλευτές Βαγγέλης 
Μεϊμαράκης, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Άννα Μισέλ 

Ασημακοπούλου, Μαρία Σπυράκη, Στέλιος Κυ-
μπουρόπουλος, Γιώργος Κύρτσος, οι βουλευτές 
Μαριέττα Γιαννάκου, Άγγελος Συρίγος, Χρήστος 
Ταραντίλης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Θεόδωρος 
Καράογλου, Σταύρος Καλαφάτης, Γιώργος Αμυ-
ράς, Άννα Καραμανλή, Κατερίνα Μονογυιού, 
Σοφία Βούλτεψη, Δημήτρης Κούβελας, Γιάννης 
Λοβέρδος, Μακάριος Λαζαρίδης, Γιώργος Πα-
πανικολάου, Τάσος Χατζηβασιλείου, Κωνσταντί-
νος Μπογδάνος, Μάξιμος Σενετάκης, Κωνστα-
ντίνος Κυρανάκης, Γιώργος Κώτσηρας, Γιάν-
νης Καλλιάνος, Χριστόφορος Μπουτσιακάκης, 
ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Παύλος Μαρινάκης, 
τα στελέχη της ΝΔ Γιώργος Στεργίου, Γιάννης 
Μπρατάκος, Ρεββέκα Πιτσίκα, Βασίλης Σπανά-
κης, Κωνσταντίνος Φωτίου και φυσικά ο Στέλιος 
Κονταδάκης.
Συμμετείχαν επίσης ο Τάκης Φύσσας, η Βούλα 
Πατουλίδου, ο Μιχάλης Ζαμπίδης κ.ά.

Μεγάλη ανταπόκριση  
για την ενίσχυση της «Φλόγας»
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ΦΏΤΗΣ ΚΑΡΎΔΑΣ

«Ο μαραθώνιος είχε ανταπόκριση και αποτέλεσμα»

Ο δημοσιογράφος Φώτης Καρύδας ήταν ο παρουσιαστής 
του διαδικτυακού φιλανθρωπικού μαραθωνίου για την ενί-
σχυση της «Φλόγας» και μίλησε στη «Free Sunday» για την 
εμπειρία του.

Πώς βιώσατε την ανταπόκριση των συμμετεχόντων και του κοι-
νού στον διαδικτυακό μαραθώνιο για την ενίσχυση του συλλόγου 
«Φλόγα»;
Η συμμετοχή ήταν συγκινητική. Ανταποκρίθηκε σχεδόν το σύ-
νολο των υπουργών, υφυπουργών και των ευρωβουλευτών, 
πολλοί βουλευτές, περιφερειάρχες και δήμαρχοι. Αλλά και απλά 
στελέχη του κόμματος της ΝΔ και απλοί πολίτες χωρίς καμία 
κομματική ιδιότητα. Πολλές περιφέρειες, όπως αυτή του Νοτίου 
Αιγαίου, αλλά και ο κ. Πατούλης - Περιφέρεια Αττικής έδωσαν 
χρήματα την ώρα της μετάδοσης. Συγκινητική ήταν και η Κα-
τερίνα Μονογυιού, βουλευτής Κυκλάδων, που έδωσε το ποσό 
των 1.000 ευρώ από τον μισθό της. Η οργάνωση της «Φλόγας» 
προσφέρει στέγη στα παιδιά με καρκίνο και στις οικογένειές τους 
που έρχονται από επαρχία. Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια χρη-
ματοδότησε ιατρικά μηχανήματα και μισθοδοσίες εξειδικευμέ-
νων γιατρών.

Θεωρείτε ότι η πρωτοβουλία της Γραμματείας Οργανωτικού της 
ΝΔ στέφθηκε από επιτυχία;
Η Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ είναι ένα από τα πιο ενεργά 
και δραστήρια κομμάτια του κόμματος. Ο Στέλιος Κονταδάκης, που 
ηγείται του Οργανωτικού, δουλεύει σκληρά προκειμένου να γίνονται 
ανάλογες δράσεις. Η δημιουργία του διαδικτυακού μαραθωνίου για 
τη «Φλόγα» είναι ένα τέτοιο παράδειγμα σκληρής δουλειάς με πολύ 
καλό αποτέλεσμα. Η συνεργασία μου με τον Στέλιο ήταν άψογη και με 
εντυπωσίασε η εργατικότητά του και το πάθος του για αποτέλεσμα.

Θα ακολουθήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες;
Φυσικά θα ακολουθήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες. Θεωρώ όμως 
ότι πρέπει να οργανώνονται άψογα και ο στόχος να μην είναι μόνο η 
επικοινωνία. Εγώ είμαι άνθρωπος του αποτελέσματος και πιστεύω 
πως αυτό έρχεται μόνο μέσα από σκληρή δουλειά και πολλή όρεξη. 
Στον μαραθώνιο καταφέραμε να μαζέψουμε ένα σημαντικό ποσό, 
επίσης ο δήμαρχος Αθηναίων είχε την ευγενή καλοσύνη να δεσμευ-
τεί πως θα φτιάξει τον δρόμο που βρίσκεται μπροστά στη «Φλόγα» 
πεζόδρομο. Τα παιδιά που φιλοξενούνται στις δομές της «Φλόγας», 
που, όπως είπαμε, προέρχονται από την επαρχία, θα έχουν τη δυνα-
τότητα να έχουν πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο.



Ο 
πολυετής πόλεμος του Ντό-
ναλντ Τραμπ με τη Σίλικον 
Βάλεϊ κλιμακώνεται με την 
απειλή του Αμερικανού Προ-
έδρου να βάλει λουκέτο στο 
αγαπημένο του Twitter και 
να αλλάξει τη νομοθεσία που 

θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος του διαδικτύου. Η 
απειλή θεωρείται μάλλον απίθανο να γίνει πράξη, 
όμως το ζήτημα της ισορροπίας ανάμεσα στην 
ελευθερία του λόγου και την ανάγκη λογοκρισί-
ας των fake news θα απασχολήσει τη δημόσια 
συζήτηση ενόψει των προεδρικών εκλογών του 
φθινοπώρου.
Ο Τραμπ, ο οποίος ασκεί πολιτική με tweets ενώ 
παράλληλα κατηγορεί τις εταιρείες του διαδικτύου 
ότι φιμώνουν τις συντηρητικές φωνές, υπέγραψε 
την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα προκειμένου να 
άρει εν μέρει τη νομική προστασία που απολαμβά-
νουν σήμερα οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. 
Το διάταγμα ζητά «να καταργηθεί ή να αλλάξει» το 
άρθρο 230 του νόμου για τις επικοινωνίες του 1996, 
σύμφωνα με το οποίο οι εταιρείες του διαδικτύου 
δεν έχουν νομική ευθύνη για το περιεχόμενο που 
αναρτούν στις πλατφόρμες τους οι χρήστες. Πα-
ράλληλα, ο νόμος επιτρέπει στα κοινωνικά δίκτυα 
να μπλοκάρουν αναρτήσεις με ακατάλληλο, βίαιο 
ή παραπλανητικό περιεχόμενο.

Αφορμή για το διάταγμα ήταν η πρωτοφανής 
απόφαση του Twitter να σταμπάρει ως παρα-
πλανητικές δύο αναρτήσεις του Τραμπ (σχετικά 
με το αδιάβλητο της επιστολικής ψήφου), προ-
σθέτοντας συνδέσμους που οδηγούν σε αξι-
όπιστες πηγές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έγινε 
έξαλλος με την παρέμβαση και κατηγόρησε την 
Twitter ότι ασκεί «ανεξέλεγκτη εξουσία» και κα-
ταστρατηγεί την ελευθερία του λόγου με πολιτικά 
κίνητρα. Σύμφωνα με το σκεπτικό του διατάγμα-
τος, η νομική προστασία δεν πρέπει να ισχύει σε 
περιπτώσεις που οι υπηρεσίες δικτύωσης πα-
ρεμβαίνουν στις αναρτήσεις χρηστών. Σε αυτή 
την περίπτωση, λέει η πλευρά Τραμπ, η εταιρεία 
παύει να είναι φόρουμ και αναλαμβάνει τον ρόλο 
του «εκδότη», ο οποίος φέρει νομική ευθύνη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Facebook, η οποία 
φιλοξένησε στο δίκτυό της τις ίδιες προεδρικές 
αναρτήσεις χωρίς παρέμβαση, δείχνει να συμ-

φωνεί με τον Τραμπ. «Νομίζω πως η πολιτική 
μας σε αυτό το θέμα είναι διαφορετική από την 
πολιτική της Twitter» δήλωσε ο Μαρκ Ζάκερ-
μπεργκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας, μιλώντας την Τετάρτη στο Fox News. 
Διευκρίνισε ότι η Facebook δεν θα ελέγχει την 
αξιοπιστία των αναρτήσεων του Τραμπ και 
υποστήριξε ότι οι εταιρείες του διαδικτύου δεν 
πρέπει να λειτουργούν ως «κριτές της αλή-
θειας» για όσα γράφουν οι χρήστες τους.

Σε δύσκολη θέση
Παρ’ όλα αυτά, η Facebook αντέδρασε στο 
εκτελεστικό διάταγμα Τραμπ, προειδοποιώντας 
ότι η ανάκληση ή ο περιορισμός του άρθρου 
230 δεν υπηρετεί την ελευθερία του λόγου. «Θα 
περιορίσει περισσότερες φωνές online, όχι λι-
γότερες» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. 
Η Google συμφώνησε, προειδοποιώντας ότι η 

υπονόμευση του άρθρου 230 θα απειλούσε την 
αμερικανική οικονομία και τον ρόλο των ΗΠΑ 
στην προστασία της ελευθερίας στο διαδίκτυο. 
Υπενθύμισε δε ότι το διαδίκτυο έδωσε βήμα σε 
φωνές απ’ όλο το πολιτικό φάσμα, κάτι που ισχύει 
ιδιαίτερα στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο 
οποίος αξιοποιεί το Twitter για να παρακάμπτει 
το φιλτράρισμα από τα παραδοσιακά ΜΜΕ και να 
φτάνει απευθείας στο κοινό του.
Η Twitter, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι το 
εκτελεστικό διάταγμα «είναι μια αντιδραστική και 
πολιτικοποιημένη προσέγγιση σε έναν νόμο-ορό-
σημο». Το άρθρο 230 «προστατεύει την αμερικα-
νική καινοτομία και ελευθερία της έκφρασης» 
επέμεινε η εταιρεία.
Η αλήθεια βέβαια είναι ότι και οι τρεις γίγαντες 
του διαδικτύου βρίσκονται σε δύσκολη θέση όσον 
αφορά τον ρόλο τους στον δημόσιο πολιτικό διά-
λογο, ιδιαίτερα μετά τις αποκαλύψεις για ρωσική 
παρέμβαση στις εκλογές του 2016 με εκστρατεία 
παραπληροφόρησης στα κοινωνικά μέσα. Από τη 
μια καλούνται να τηρούν ουδέτερη στάση και να 
διαφυλάττουν την ελευθερία του λόγου, από την 
άλλη δέχονται πιέσεις να ανακόψουν την πλημμύ-
ρα των fake news και το ακατάλληλο ή ρατσιστικό 
περιεχόμενο. Σήμερα οι Δημοκρατικοί πιέζουν για 
περισσότερη αστυνόμευση στην πολιτική παρα-
πληροφόρηση και στον λόγο μίσους, απειλώντας 
τα κοινωνικά δίκτυα με μερική άρση της νομικής 
προστασίας. Από την άλλη, το στρατόπεδο Τραμπ 
έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τα κοινωνικά δί-
κτυα, ακόμα και τη μηχανή αναζήτησης της Google, 
για μεροληψία υπέρ των Δημοκρατικών και κατα-
στολή των δεξιών, συντηρητικών απόψεων.

Και τώρα;
Το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ 
ζητά από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινω-
νιών (FCC) να επανεξετάσει το εύρος του άρθρου 
230 και να δρομολογήσει τον έλεγχο καταγγελι-
ών για πολιτική μεροληψία. Όμως η διαδικασία 
αναθεώρησης του νομικού πλαισίου θα είναι 
μακρά και, σύμφωνα με αναλυτές, θα απαιτήσει 
την ανάμειξη του Κογκρέσου ή των δικαστηρίων. 
Αυτό σημαίνει ότι το ζήτημα είναι απίθανο να επι-
λυθεί πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, και θα 
πάψει να υφίσταται αν ο Τραμπ δεν πετύχει την 
επανεκλογή του. Σύμφωνα με αναλυτές, το πιθα-
νότερο σενάριο είναι ότι η απειλή του Τραμπ να 
ανατρέψει τους κανόνες του διαδικτύου θα απο-
δειχθεί κούφια.
Στο μεταξύ, ο πόλεμος του Προέδρου με το αγα-
πημένο του μέσο συνεχίζεται με σκανδαλιστικό 
τρόπο. Λίγες ώρες μετά την υπογραφή του εκτε-
λεστικού διατάγματος, η Twitter ξαναχτύπησε. 
Την Παρασκευή έβαλε προειδοποιητική σήμανση 
για «εκθείαση βίας» σε δύο νέες αναρτήσεις, με 
τις οποίες ο Τραμπ προειδοποιούσε ότι η Εθνική 
Φρουρά «θα αρχίσει το πιστολίδι» σε περίπτωση 
βίαιης κλιμάκωσης των διαδηλώσεων που μαί-
νονται στη Μινεάπολις, μετά τον φόνο του Αφρο-
αμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς. 
Αυτή η ανυποχώρητη στάση της εταιρείας θα 
μπορούσε τελικά να αποδειχθεί κίνηση-ματ: αν 
ο Τραμπ δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το Twitter 
ανενόχλητος, τι θα χρησιμοποιεί στη θέση του;

Άρθρο 230: 

Η κόντρα Τραμπ-Twitter  
και το μέλλον του διαδικτύου
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Από τη μια οι εταιρείες καλούνται να τηρούν ουδέτερη 
στάση και να διαφυλάττουν την ελευθερία του λόγου, από 
την άλλη δέχονται πιέσεις να ανακόψουν την πλημμύρα 
των fake news και το ακατάλληλο ή ρατσιστικό περιεχό-
μενο.“

  ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ



  ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

Η 
αμερικανική κοινωνία άρχισε και 
πάλι να αιμορραγεί από τις χρό-
νιες αρρώστιες του ρατσισμού 
και της κατάχρησης αστυνομικής 
εξουσίας, οι οποίες δείχνουν να 

φουντώνουν αντί να μετριάζονται εξαιτίας των 
αλλοπρόσαλλων και εμπρηστικών αντιδράσεων 
του Προέδρου Τραμπ.
Αφορμή αυτή τη φορά ήταν ο φόνος ενός Αφρο-
αμερικανού από λευκούς αστυνομικούς, ένα 
σοκαριστικό περιστατικό που καταγράφηκε κα-
ρέ-καρέ και πυροδότησε βίαιες εξεγέρσεις σε 
δεκάδες πόλεις. Τρεις μέρες μετά τον θάνατο του 
Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολις της Μινεσότα, ο 
κυβερνήτης της Πολιτείας, Τιμ Ουόλζ, κάλεσε την 
Εθνική Φρουρά λόγω των επεισοδίων, παράλλη-

λα όμως δεσμεύτηκε για αλλαγές. Όπως είπε, 
«είναι ώρα να ξαναχτίσουμε την πόλη, να ξα-
ναχτίσουμε το σύστημα απονομής δικαιοσύνης 
και τη σχέση ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής 
του νόμου και τους πολίτες τους οποίους αυτές 
υπηρετούν […]. Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ θα 
πρέπει να οδηγήσει σε συστημικές αλλαγές, όχι 
σε περισσότερο θάνατο και καταστροφή».
Όμως ο Λευκός Οίκος δεν υιοθέτησε την κα-
τευναστική στάση του κυβερνήτη και απέτυχε 
να χειριστεί την κρίση με ηγετικές και ξεκά-
θαρες θέσεις. Καθώς τα επεισόδια εξαπλώ-
νονταν από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λος Άντζε-
λες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ως τώρα 
απέφευγε να σχολιάζει περιστατικά αστυνο-
μικής βίας, αυτή τη φορά παρενέβη μέσω 

Twitter, αλλά με τρόπο που δεν βοήθησε 
την κατάσταση. Χαρακτήρισε «τραμπού-
κους» τους διαδηλωτές στη Μινεσότα, προ-
ειδοποίησε πως θα στείλει τον στρατό και 
απείλησε πως «όταν αρχίζουν οι λεηλασίες, 
αρχίζουν και οι πυροβολισμοί». Οι αψυχο-
λόγητες ατάκες του έγιναν είδηση διεθνώς 
και ο ντόρος μεγιστοποιήθηκε μετά την κί-
νηση του Twitter να εισαγάγει στις επίμαχες 
προεδρικές αναρτήσεις την προειδοποίηση 
ότι «εκθειάζουν τη βία». Ο Τραμπ ζήτησε 
βέβαια να επιταχυνθεί η έρευνα για το πε-
ριστατικό στη Μινεάπολις, το οποίο ερευ-
νάται επίσης από τον γενικό εισαγγελέα και 
το FBI. Εκπέμπει όμως το μήνυμα ότι η βία 
είναι λύση στη βία, ένα μήνυμα που ρίχνει 

λάδι στη φωτιά και στραγγαλίζει τις ελπίδες για 
οριστική θεραπεία.

«Δεν μπορώ να αναπνεύσω»
Η υπόθεση ξεκίνησε στη Μινεάπολις της Μινεσότα 
όταν η αστυνομία συνέλαβε τον 46χρονο Φλόιντ 
ως ύποπτο για απόπειρα χρήσης πλαστού χαρτο-
νομίσματος σε πολυκατάστημα. Σε βίντεο που τρα-
βήχτηκε από περαστικό, ο Φλόιντ εμφανίζεται δε-
μένος με χειροπέδες μπρούμυτα, ενώ ένας αστυ-
νομικός γονατίζει πάνω στον λαιμό του. Φωνάζει 
«δεν μπορώ να αναπνεύσω» και «με σκοτώνουν» 
και λίγο αργότερα σιωπά. Οι φωνές των περαστι-
κών δεν σταματούν τον Ντέρεκ Σόβεν, τον αστυνο-
μικό που, όπως αποκαλύπτεται αργότερα, έχει στο 
ενεργητικό του 18 προηγούμενες καταγγελίες για 
κατάχρηση εξουσίας. Η απόλυσή του την επόμενη 
μέρα, μαζί με τρεις ακόμα αστυνομικούς, δεν αρκεί 
για να κατευνάσει τα πνεύματα.
Το αστυνομικό τμήμα του Σόβεν κάηκε από ορ-
γισμένους διαδηλωτές δύο ημέρες αργότερα, 
με τους αστυνομικούς να παρακολουθούν από 
απόσταση, χωρίς να επεμβαίνουν. Δεκάδες κα-
ταστήματα λεηλατήθηκαν και κάηκαν στην πόλη, 
η οποία έχει ζήσει προηγούμενα περιστατικά 
αστυνομικής βίας, όπως η δολοφονία του Φι-
λάντρο Καστίλ το 2016. Πιο φιλειρηνικοί διαδη-
λωτές μαζεύτηκαν κατά εκατοντάδες με πλακάτ 
που έγραφαν «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» και 
«Γα@@@στε τον Ντόναλντ Τραμπ», ενώ ένας 
παρουσιαστής του CNN συνελήφθη στον αέρα 
για απείθεια. Άλλες πόλεις είδαν να ξυπνούν οι 
δικές τους αναμνήσεις: στο Λούισβιλ του Κεντάκι 
επτά άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς 
στη διάρκεια διαδηλώσεων για την Μπριόνα Τέ-
ιλορ, μια μαύρη γυναίκα που σκοτώθηκε από 
αστυνομικά πυρά μέσα στο σπίτι της τον Μάρτιο. 
Στο Ντένβερ ένα αυτοκίνητο χτύπησε με δύνα-
μη το πλήθος που διαδήλωνε για τον Φλόιντ και 
αναφέρθηκαν πυροβολισμοί με στόχο το Καπι-
τώλιο της Πολιτείας. Στη Νέα Υόρκη τουλάχιστον 
40 άτομα συνελήφθησαν για απείθεια στη διάρ-
κεια διαδήλωσης. Και τα επεισόδια αναμένεται 
να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.
Οι εξελίξεις που πυροδοτήθηκαν από τον φόνο 
του Τζορτζ Φλόιντ θα κριθούν εν μέρει από το 
αν θα ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία στους 
αστυνομικούς που εμπλέκονται, όπως ζητά η οι-
κογένεια του θύματος. Για το σύνολο της αμερι-
κανικής κοινωνίας, όμως, δεν υπάρχει ένδειξη 
πολιτικής βούλησης για οριστική θεραπεία. Χω-
ρίς τις συστημικές αλλαγές που απαιτούνται, ο 
Φλόιντ δεν θα είναι ο τελευταίος.

ΗΠΑ: Ο φόνος του Τζορτζ Φλόιντ 
ξύνει μια παλιά πληγή

Ο Τραμπ εκπέμπει το μήνυμα ότι 
η βία είναι λύση στη βία, ένα μή-
νυμα που ρίχνει λάδι στη φωτιά 
και στραγγαλίζει τις ελπίδες για 
οριστική θεραπεία.
“
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Ο
ι άνεργοι στις ΗΠΑ, λόγω 
κορονοϊού, ξεπέρασαν τα 
40 εκατοµµύρια, αριθµός 
εξωπραγµατικός, αλλά 
αυτό δεν είναι το χειρό-
τερο. Το χειρότερο είναι 

ότι τουλάχιστον 16 εκατοµµύρια θέσεις ερ-
γασίας θα χαθούν για πάντα.
Αν σκεφτεί κανείς ότι οι ΗΠΑ από το 2010 
δηµιούργησαν 10 εκατοµµύρια θέσεις εργα-
σίας για να φτάσουν την ανεργία στο 3,5% και 
να υπερηφανεύονται για µια τεράστια επιτυ-
χία, θα αντιληφθεί ότι η µόνιµη απώλεια 16 
εκατοµµυρίων θέσεων είναι ταυτόχρονα και 
µόνιµη καταστροφή.
Οι «New York Times» εξηγούν ότι αυτή η α-
πώλεια θα οφείλεται στη νέα κανονικότητα 
που θα ακολουθήσουν οι άνθρωποι στην κα-
θηµερινότητά τους. Μια κανονικότητα µε λι-
γότερο κόσµο στα εστιατόρια, στα θέατρα, 
στα καταστήµατα, στα γήπεδα, στα στάδια, 

Έχουµε εισέλθει σε µια νέα εποχή, όπου ακόµα 
δεν είναι δυνατό να καταγραφούν οι επιπτώ-
σεις της πανδηµίας. Είναι βέβαιο, ωστόσο, ότι 
ένα µέρος της ανεργίας θα έρθει για να µείνει.
Τα παραπάνω καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο 
τον σχεδιασµό της κυβέρνησης να επαναφέ-
ρει σιγά σιγά την οικονοµία σε τροχιά ανά-
πτυξης και να διασώσει τις θέσεις εργασίας. 
Το 2020 η προσπάθεια έχει να κάνει µε τη 
µείωση των µεγάλων επιπτώσεων από την 
πανδηµία.
Για να επιστρέψει η ανάπτυξη, µόνη ελπίδα 
οι άνθρωποι (και οι Έλληνες…) από το 2021 
να γυρίσουν, όσο είναι δυνατόν, στις παλιές 
τους συνήθειες. Μια µεγάλη ζηµιά, όµως, θα 
είναι πια µόνιµη και η παγκόσµια οικονοµία 
–όπως και η ελληνική– πρέπει να προσαρµο-
στεί.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιο-
γράφος και συγγραφέας.

στα ξενοδοχεία, στα αεροπλάνα, στον τουρι-
σµό, στη µετακίνηση κ.α., οπότε θα χρειάζο-
νται λιγότεροι εργαζόµενοι.
Ακόµα και η κατ’ οίκον εργασία, που προω-
θείται για χιλιάδες εργαζόµενους σε δηµόσιο 
και ιδιωτικό τοµέα, σηµαίνει λιγότερες µετα-
κινήσεις (συγκοινωνία, Ι.Χ., καύσιµα), λιγό-
τεροι… καφέδες, λιγότερη κατανάλωση. Στο 
τέλος, λιγότεροι εργαζόµενοι.
Αυτή η νέα κανονικότητα δεν αφορά µόνο τις 
ΗΠΑ αλλά ολόκληρο τον πλανήτη. Στην Ελ-
λάδα, για παράδειγµα, µε βάση έρευνα του 
Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεµπορίου Κατανα-
λωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) καταγράφεται ότι:
• Ένας στους δύο δεν θα επιστρέψει στην ορ-
γανωµένη εστίαση µέσα στο 2020.
• Ένας στους τρεις έχει αποφασίσει να µην 
κάνει διακοπές φέτος.
• Τέσσερις στους δέκα θα διατηρήσουν την 
τάση της αποφυγής εξόδου από το σπίτι 
ακόµα και το επόµενο έτος.

Ακόµα και η κατ’ οίκον 
εργασία, που προωθείται 
για χιλιάδες εργαζόµενους 
σε δηµόσιο και ιδιωτικό 
τοµέα, σηµαίνει 
λιγότερες µετακινήσεις 
(συγκοινωνία, Ι.Χ., 
καύσιµα), λιγότεροι… 
καφέδες, λιγότερη 
κατανάλωση. Στο τέλος, 
λιγότεροι εργαζόµενοι.

Η ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 
ΦΕΡΝΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΕΡΓΙΑ

 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν





  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Σε ένα µπολ βάζουµε τους κρόκους των αυγών και χτυπάµε µε ηλεκτρικό µίξερ για ένα λε-
πτό. Συνεχίζοντας να χτυπάµε, ρίχνουµε σιγά σιγά το ένα ποτήρι ζάχαρη. Αφού ασπρίσει και να 
αφρατέψει το µείγµα, ρίχνουµε την κανέλα, το ξύσµα λεµονιού και το εκχύλισµα αµυγδάλου 
και ανακατεύουµε καλά. Στη συνέχεια, όσο χτυπάµε, ρίχνουµε σιγά σιγά το αλεύρι αµυγδάλου.

• Σε ένα άλλο µπολ βάζουµε τα ασπράδια των αυγών και χτυπάµε µε ηλεκτρικό µίξερ. Όταν 
αρχίσουν να φουσκώνουν, ρίχνουµε σιγά σιγά, συνεχίζοντας το χτύπηµα, το 1/2 φλιτζάνι 
ζάχαρη. Συνεχίζουµε το χτύπηµα µέχρι να µην υπάρχει καθόλου υγρό ασπράδι στον πάτο 
του µπολ.

• Με µια σπάτουλα σιλικόνης περνούµε το 1/3 ασπράδι, το ρίχνουµε στο άλλο µπολ και ανα-
κατεύουµε µε απαλές κυκλικές κινήσεις. Έπειτα ρίχνουµε και το υπόλοιπο ασπράδι και ανα-
κατεύουµε µε τις ίδιες κινήσεις.

• Ρίχνουµε το µείγµα σε ένα ταψί 24 εκ. που έχουµε βουτυρώσει και αλευρώσει και ψήνουµε 
σε προθερµασµένο φούρνο στους 160°C για περίπου 45 λεπτά (είναι έτοιµο όταν βάλουµε ένα 
µαχαίρι στο κέντρο του κέικ και βγει καθαρό).

• Βγάζουµε το κέικ από τον φούρνο και το αφήνουµε να κρυώσει για περίπου µισή ώρα στο 
σκεύος προτού το ξεφορµάρουµε. Όταν κρυώσει εντελώς, πασπαλίζουµε µε την άχνη. Αν θέ-
λουµε, µπορούµε να το σερβίρουµε µε µια µπάλα παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης.

Υλικά

• 8 αυγά χωρισµένα

• 1 1/2 φλιτζάνια ζάχαρη

• 1 κ.γλ. κανέλα τριµµένη

• 1 κ.γλ. ξύσµα λεµονιού

• 1/2 κ.γλ. εκχύλισµα αµυγδάλου

• 2 φλιτζάνια αλεύρι αµυγδάλου*

• ζάχαρη άχνη

*  Το αλεύρι αµυγδάλου µπορούµε 
να το φτιάξουµε εύκολα στο σπίτι: 
χτυπάµε στο µπλέντερ ολόκληρα 
αµύγδαλα χωρίς φλούδα µέχρι να 
γίνουν αλεύρι – η υφή του θα είναι 
σαν βρεγµένη φρυγανιά.

*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

Μερίδες: 8Μερίδες: 8
Χρόνος µαγειρέµατος: 45 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 45 λεπτάΒαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
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Κέικ αµυγδάλου χωρίς αλεύρι



Η 
επανεκκίνηση των σχολείων 
και για τους μικρούς μαθητές 
είναι σημαντικός σταθμός για τη 
φάση αυτή «επαναλειτουργίας» 
της χώρας μας. Η επάνοδος 
στο σχολείο έχει πολλά θετικά, 
όχι μόνο από άποψη αμιγώς 

εκπαιδευτική αλλά και από άποψη ψυχολογική 
για τα παιδιά. Θα πρέπει, βέβαια, να εκπαιδευτούν 
στους νέους κανόνες κοινωνικοποίησης, 
λαμβάνοντας υπόψη άγνωστους μέχρι τώρα 
περιορισμούς. Ένας από αυτούς θα είναι η μη 
λειτουργία των κυλικείων. Αυτό σημαίνει ότι 
δεν θα υπάρχει διαθέσιμη τροφή εάν ένα παιδί 
πεινάσει κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Η 
παροιμία σχετικά με των φρονίμων τα παιδιά δεν 
θα μπορούσε να ταιριάζει περισσότερο σε αυτή 
τη συγκυρία. Ας δούμε, λοιπόν, πώς μπορούν 
να οργανωθούν το παιδί και οι γονείς με στόχο 
οι διατροφικές συνήθειες στο σχολείο να είναι 

σύμμαχοι της καλής υγείας του παιδιού.

Το πρωινό
Τώρα η κατανάλωση πρωινού γίνεται ακόμα 
πιο επιτακτική. Εάν αναλογιστεί κανείς και την 
αυξημένη πιθανότητα να μην προλάβει το παιδί 
να καταναλώσει κάτι στα μικρής διάρκειας 
διαλείμματα που έχουν προβλεφθεί, τότε σίγουρα 
πρέπει να φύγει από το σπίτι φαγωμένο. Πολλά 
έχουν γραφτεί για τη σημασία του πρωινού 
γεύματος. Συνοψίζοντας τα πλεονεκτήματά του, η 
κατανάλωση πρωινού από τα παιδιά σχετίζεται με 
μεγαλύτερη εγρήγορση και ικανότητα μάθησης, 
καλύτερη μνήμη, μειωμένη κόπωση, αυξημένη 
συγκέντρωση και μειωμένο άγχος. Αυτό δεν 
εκπλήσσει, μια και αποτελεί βασικό γεύμα για 
την αναπλήρωση των αποθεμάτων που έχουν 
εξαντληθεί μετά την πολύωρη νυχτερινή αποχή 
από το φαγητό, δηλαδή κατά τον ύπνο. Το ιδανικό 
πρωινό αποτελείται από τον συνδυασμό τροφίμων 

της ομάδας του αμύλου (ψωμί, δημητριακά), 
των πρωτεϊνών (γάλα, γιαούρτι, τυρί) και των 
φρούτων/λαχανικών. Για παράδειγμα, γάλα με 
δημητριακά και ένα φρούτο, ή τοστ (ολικής άλεσης 
κατά προτίμηση) με ντομάτα, είναι συνδυασμοί 
που περιέχουν και τις τρεις απαραίτητες ομάδες. 
Εάν η περίοδος αυτή της τηλεργασίας επιτρέπει 
στους γονείς να είναι σπίτι, τι καλύτερο από το να 
καταναλώσει το πρωινό όλη η οικογένεια μαζί, πριν 
το σχολείο.

Το σνακ στο σχολείο
Το μόνο θρεπτικό συστατικό που τρέφει τον 
εγκέφαλο είναι η γλυκόζη. Συνεπώς, ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα το παιδί θα πρέπει 
να καταναλώνει τρόφιμα που περιέχουν 
υδατάνθρακες, για να τροφοδοτεί σταθερά τον 
εγκέφαλό του με γλυκόζη. Αυτό σημαίνει πως το 
σνακ στο σχολείο είναι απαραίτητο για τα παιδιά, 
ανεξάρτητα από το αν έχουν φάει πρωινό ή όχι. 
Μάλιστα, το παιδί που έχει φύγει από το σπίτι 
χωρίς πρωινό, συστήνεται να φάει ένα σνακ με 
την πρώτη ευκαιρία. Απουσία και των κυλικείων, 
είναι πολύ σημαντικό οι φροντιστές του παιδιού να 
έχουν σχεδιάσει και προετοιμάσει αυτό το σνακ. 
Το να εμπλακεί το παιδί σε αυτή τη διαδικασία 
έχει μεγάλη σημασία για τη διατροφική του 
διαπαιδαγώγηση και αυτονομία. Τα τρόφιμα που 
θα πάρει μαζί του, λοιπόν, θα πρέπει να είναι 
υψηλής θρεπτικής αξίας και «φιλικά» γι’ αυτό. Για 
παράδειγμα:
• Σάντουιτς ή τοστ ή αραβική πίτα ή ελληνική πίτα, 
τα οποία μπορούν να περιέχουν τυρί, λαχανικά, 
γαλοπούλα ή κοτόπουλο, αυγό, τόνο, μπιφτέκι, 
σολομό κ.ά.
• Σπιτική πίτα (τυρόπιτα, σπανακόπιτα κ.ά.) ή πίτσα
• Σπιτικά κουλουράκια ή μπάρες δημητριακών
• Φρούτα
• Ξηροί καρποί
• Ελαιόψωμο, σταφιδόψωμο, τυρόψωμο, κουλούρι 
Θεσσαλονίκης, κριτσίνια, παξιμάδια κ.ά.
Είναι καλό να αποφεύγονται επιλογές όπως 
πατατάκια, κρουασάν, γλυκίσματα και γενικά έτοιμα 
και συσκευασμένα τρόφιμα.

Το νερό
Η ανεπαρκής πρόσληψη υγρών προκαλεί 
αφυδάτωση, η οποία οδηγεί σε μείωση της 
σωματικής αντοχής και της νοητικής λειτουργίας 
και αδυναμία συγκέντρωσης. Τα παιδιά πρέπει 
να πίνουν αρκετό νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας και ειδικά όσα είναι ιδιαίτερα δραστήρια 
ή βρίσκονται σε θερμό περιβάλλον. Στα υγρά 
περιλαμβάνονται οι χυμοί, το γάλα, τα αναψυκτικά 
κ.ά. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών θα 
πρέπει να καλύπτεται από το νερό. Ας φροντίσει, 
λοιπόν, το παιδί να έχει μαζί του ένα παγουράκι και 
να το γεμίζει – είναι άλλωστε και οικολογικό!

Και τώρα,  
τι τρώμε στο σχολείο;

 ΤΗΣ ΜΕΛΊΝΑΣ Σ. ΚΑΡΊΠΊΔΟΥ*

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

- διατροφολόγος, επιστημονική 
συνεργάτιδα του Χαροκοπείου 

Πανεπιστημίου.
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 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

λύβι ή το στιλό που του ταιριάζει και τον διευκολύ-
νει στο γράψιμο.
• Του δίνουμε τις εργασίες του να τις διορθώσει 
ο ίδιος. Στην αρχή ίσως να δυσκολεύεται και να 
χρειάζεται τη βοήθειά μας.
• Δίνουμε στο παιδί να διορθώσει γραπτό με λάθη 
που έχει δακτυλογραφήσει ο εκπαιδευτικός.
• Ζητάμε από το παιδί να βρει τις διαφορές ανά-
μεσα σε δύο εικόνες, κρατώντας το κεφάλι του 
σταθερό.
• Βάζουμε το παιδί να γράψει σε διαφορετικής 
υφής επιφάνειες με το δάχτυλο, όπως είναι ο 
αφρός ξυρίσματος ή άμμος πάνω στο θρανίο.
• Δίνουμε στο παιδί να ξεπατικώσει γράμματα, 
λέξεις και στη συνέχεια προτάσεις από καρτέλες 
πάνω σε ρυζόχαρτο.
• Αν χρειάζεται, δίνουμε στο παιδί να γράψει με 
τριποδική λαβή.
• Δίνουμε στο παιδί να γράψει σε χαρτί με έντονες 
γραμμές και περιθώρια.
• Δίνουμε στο παιδί να κάνει ασκήσεις λεπτής κι-
νητικότητας, όπως να περνά χάντρες διαφορετικού 
μεγέθους από ένα κορδόνι, να παίζει με πηλό και 
πλαστελίνες, να φτιάχνει μπαλάκι από χαρτί κου-
ζίνας με το ένα του χέρι(αυτό που γράφει), να το-
ποθετεί κέρματα σε κουμπαρά με το ένα χέρι κ.λπ.
• Χρησιμοποιούμε κατά τη γραφή τεχνολογικά 
μέσα, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή ή tablet, 
που κρατούν το ενδιαφέρον του παιδιού αμείωτο. 
Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές για φωνολογική 
επίγνωση, προγραφικές ασκήσεις κ.ά.
• Θα πρέπει να θυμόμαστε πως η συνεχής και 
αδιάκοπη αντιγραφή κειμένων δεν βοηθά σε 
οποιαδήποτε δυσκολία στη γραφή.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πιο πάνω τεχνικές 
μπορούν να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά. Ωστό-
σο, δεν πρέπει να γίνεται συνεχής αλλαγή των τε-
χνικών, γιατί μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στον 
μαθητή και να μην έχουν τα αποτελέσματα που πε-
ριμένουμε. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε κάποιες 
τεχνικές για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να δώ-
σουμε την ευκαιρία στον μαθητή να εξοικειωθεί με 
αυτές και να δούμε αν ταιριάζουν τελικά στο μαθη-
σιακό του προφίλ. Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 
την ενίσχυση και την επιβράβευση.

Γιατί τα παιδιά με ΔΕΠΥ 
δυσκολεύονται στον γραπτό λόγο;
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*  Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι 
ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέας 
/ MSc Σχολική Ψυχολογία, 
επιστημονικός σύμβουλος του τομέα 
Ειδικής Αγωγής του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου, επιστημονικός 
διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου 
Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων 
Πλεύση». eidikospaidagogos.gr

Τ
α παιδιά με διαταραχή ελλειμματι-
κής προσοχής ή/και υπερκινητικό-
τητας (ΔΕΠΥ) φαίνεται ότι κατακτούν 
την ορθή γραφή αρκετά πιο δύ-
σκολα από τα υπόλοιπα παιδιά της 
ηλικίας τους. Τα γραπτά τους είναι 

δυσανάγνωστα, χωρίς κενά ανάμεσα στις λέξεις, 
με πολλά ορθογραφικά λάθη και άλλα συναφή 
χαρακτηριστικά. Οι έρευνες δείχνουν ότι πολλοί 
μπορεί να είναι οι αιτιακοί παράγοντες παρουσίας 
αυτής της δυσκολίας, μεταξύ των οποίων αναφέ-
ρονται η ειδική μαθησιακή δυσκολία στον γραπτό 
λόγο, η αδυναμία οργάνωσης των πληροφοριών, 
καθώς και η δυσκολία στην επεξεργασία τους.

Επεξεργασία πληροφοριών
Όταν ένα παιδί με ΔΕΠΥ κατακλύζεται από πλη-
ροφορίες που ξεπερνούν την ικανότητά του να 
τις επεξεργαστεί, δύσκολα μπορεί να τις βάλει σε 
μια λογική σειρά και να τις επαναδιατυπώσει σε 
μια κόλλα χαρτί. Πολλές φορές προσηλώνονται 
τόσο στην προσπάθειά τους να γράψουν ένα ευα-
νάγνωστο γραπτό, που παραλείπουν λέξεις ή και 
ολόκληρες προτάσεις, με αποτέλεσμα τα γραπτά 
τους να μη βγάζουν νόημα.

Γραφή και ορθογραφία
Πρόκειται για δύο τομείς όπου τα πιο πολλά 
παιδιά με ΔΕΠΥ εκδηλώνουν τις περισσότερες 

δυσκολίες. Η γραφή είναι ένας συνδυασμός κι-
νήσεων μελών του σώματος και επεξεργασίας 
της γλώσσας. Για ένα παιδί που δυσκολεύεται να 
παραμείνει συγκεντρωμένο κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος ένας τέτοιος συντονισμός είναι εξαιρε-
τικά δύσκολος. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ παρουσιάζουν 
επίσης πολλά ορθογραφικά λάθη, παραλείπουν 
γράμματα ή/και τα αντιστρέφουν. Κατακτούν την 
ορθογραφημένη γραφή σχετικά πιο δύσκολα σε 
σχέση με τα παιδιά χωρίς ΔΕΠΥ ή κάποιας μορ-
φής μαθησιακή δυσκολία.

Δυσκολίες στην κίνηση και στον προσα-
νατολισμό
Τα παιδιά με ΔΕΠΥ δυσκολεύονται στη σύνθετη 
γραφή αλλά και στην αντιγραφή. Δεν αφήνουν 
κενά ανάμεσα στις λέξεις ή αφήνουν πολύ με-
γάλα, τα γράμματά τους είναι δυσανάγνωστα 
και δεν τηρούν τους κανόνες γραφής σε μία 
σελίδα, π.χ. ξεκινούν να γράφουν από το μέσο 
της σελίδας, παραλείπουν γραμμές ή γράφουν 
έξω από τα περιθώρια της σελίδας. Έρευνα 
του περιοδικού «Journal of Child Neurology» 
αναφέρει πως οι συγκεκριμένες δυσκολίες 
των παιδιών με ΔΕΠΥ οφείλονται σε δυσκολίες 
στην κίνηση κατά τη γραφή, στον προσανατολι-
σμό και στον συντονισμό. Αναφέρει επίσης πως 
το 50% των παιδιών με ΔΕΠΥ παρουσιάζει τις εν 
λόγω δυσκολίες.

Παρέμβαση
Οι δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά με 
ΔΕΠΥ κατά τη γραφή μπορούν να διορθωθούν 
ως έναν βαθμό με την κατάλληλη παρέμβαση και 
υποστήριξη. Κλειδί στην επιτυχία της παρέμβασης 
είναι η σωστή υποστήριξη των παιδιών αυτών 
τόσο από το σχολικό πλαίσιο όσο και από τους 
γονείς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τεχνικές 
αντιμετώπισης των συγκεκριμένων δυσκολιών 
σε παιδιά με ή χωρίς ΔΕΠΥ.

Τεχνικές για αναγνώσιμη γραφή
• Επιτρέπουμε στον μαθητή να χρησιμοποιεί 
όποιο στιλ/μορφή γραψίματος του είναι πιο οικείο 
(ίσια ή καλλιγραφικά γράμματα).
• Δίνουμε περισσότερο χρόνο στον μαθητή για να 
ολοκληρώσει τη γραπτή του εργασία.
• Δεν τιμωρούμε τον μαθητή για τη μη αναγνώ-
σιμη γραφή του. Αντιθέτως, σε κάθε προσπάθειά 
του για αναγνώσιμη γραφή τον επιβραβεύουμε 
και τον ενθαρρύνουμε.
• Δίνουμε στο παιδί να κάνει προγραφικές ασκή-
σεις, όπως να ενώνει διακεκομμένες γραμμές 
ίσιες και καμπύλες ή να βρίσκει με το μολύβι του 
την έξοδο από έναν λαβύρινθο.
• Μειώνουμε τις γραπτές εργασίες που δίνουμε 
στον μαθητή και κυρίως το μέγεθος της αντιγρα-
φής για το σπίτι.
• Επιτρέπουμε στον μαθητή να γράφει με το μο-



Π
ερίπου 8 εκατομμύρια 
άνθρωποι χάνουν τη ζωή 
τους κάθε χρόνο λόγω 
ασθενειών που συνδέοντα 
με την κακή συνήθεια του 
καπνίσματος. Στην περίο-
δο της πανδημίας του κο-

ρονοϊού οι βλαπτικές συνέπειες του καπνί-
σματος γίνονται ακόμη πιο επιθετικές, ακόμη 
κι αν οι καπνιστές που νοσούν δεν είναι πε-
ρισσότεροι από τους μη καπνιστές.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), 
με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του Καπνίσματος, που έχει οριστεί από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και άλ-
λους συνεργαζόμενους οργανισμούς στις 
31 Μαΐου, διοργάνωσε σχετική διαδικτυα-
κή ενημέρωση για τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης με την ευγενική χορηγία της Pfizer 
Hellas.
Στόχος της ενημερωτικής πρωτοβουλίας, με 
προεδρείο τον Μιχάλη Τουμπή, πνευμονο-
λόγο & μέλος του Δ.Σ. της ΕΠΕ, και την Πα-
ρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα, ομότιμη 
καθηγήτρια Πνευμονολογίας & τ. αντιπρύτα-
νη του ΑΠΘ, ήταν αφενός η επικοινωνία των 
μηνυμάτων της παγκόσμιας καμπάνιας για 
το 2020 και η προτροπή για τη διακοπή του 
καπνίσματος, αφετέρου η ενημέρωση για τα 
ενδιαφέροντα στοιχεία που προέκυψαν από 
την πανδημία της νόσου Covid-19 όσον αφο-
ρά το κάπνισμα και την έκβαση της νόσου.
Η Ιωάννα Μητρούσκα, πνευμονολόγος, διευ-
θύντρια ΕΣΥ Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΑ-
ΓΝΗ και συντονίστρια της Ομάδας Διακοπής 
Καπνίσματος & Προαγωγής της Υγείας της 
ΕΠΕ, ανέφερε κατά τη διάρκεια της παρου-
σίασής της: «Η προστασία των νέων από τη 
χειραγώγηση της βιομηχανίας και η απο-
τροπή τους από τη χρήση καπνού και νικο-
τίνης έχει τεθεί ως πρωταρχικός σκοπός της 
Παγκόσμιας Ημέρας για το 2020. Η ανάγκη 
αυτή έχει προκύψει, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, 
καθώς εσωτερικά έγγραφα της σχετικής με 
τον καπνό βιομηχανίας αποκαλύπτουν έρευ-
να σε βάθος και υπολογισμένες προσεγγί-
σεις σχεδιασμένες για να προσελκύσουν μια 
νέα γενιά χρηστών καπνού. Οι προσεγγίσεις 
αυτές αφορούν αρχικά τον σχεδιασμό των 
καπνικών προϊόντων, αλλά και τις εκστρα-
τείες marketing, οι οποίες στοχεύουν στην 
αντικατάσταση εκατομμυρίων ανθρώπων 
που πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες 
οφειλόμενες στον καπνό με καινούργιους, 
νεαρούς καταναλωτές. Σε απάντηση σε αυτή 
τη συστηματική, επιθετική και διαρκή τακτική 
της σχετικής με τον καπνό βιομηχανίας για 
την προσέλκυση μιας νέας γενιάς χρηστών 
καπνού, η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Κα-
πνίσματος 2020 ξεκινάει μια εκστρατεία αντι-
marketing και δίνει στους νέους τη δυνατό-
τητα να συμμετάσχουν στον αγώνα κατά του 
Big Tobacco».
Η Παρασκευή Κατσαούνου, επίκουρη καθηγή-
τρια Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 

συντονίστρια της Ομάδας Λοιμώξεων της ΕΠΕ 
και τ. πρόεδρος της Ομάδας Διακοπής Καπνί-
σματος & Ιατρικής Εκπαίδευσης της ERS, ανα-
φέρθηκε στη σύνδεση του καπνίσματος με τις 
λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού και 
τη νόσο Covid-19: «Γνωρίζουμε ήδη ότι το κά-
πνισμα είναι σημαντικός επιβαρυντικός παρά-
γοντας για τις λοιμώξεις του κατώτερου ανα-
πνευστικού, όπως η γρίπη, η πνευμονιοκοκκική 
πνευμονία και η φυματίωση. Για παράδειγμα, οι 
καπνιστές έχουν 57% μεγαλύτερη πιθανότητα να 
νοσήσουν από φυματίωση, οι παθητικοί καπνι-
στές 44% μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν 
από φυματίωση, ενώ τα βρέφη, των οποίων και 
οι δύο γονείς καπνίζουν, που εκτίθενται σε πα-
θητικό κάπνισμα έχουν 82% μεγαλύτερη πιθα-
νότητα να νοσήσουν από λοιμώξεις του κατώτε-
ρου αναπνευστικού. Συγκεκριμένα, το κάπνισμα 
μειώνει την άμυνα και τη βλεννοκρoσσωτή κά-
θαρση των αεραγωγών.
»Κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου 
Covid-19 αναδείχθηκαν τα εξής θέματα: α) το 
κάπνισμα είναι κύριος παράγοντας κινδύνου 
για τα νοσήματα (χρόνια αποφρακτική πνευ-
μονοπάθεια, σακχαρώδης διαβήτης κ.λπ.) 
που καθιστούν τους ασθενείς ευπαθείς για 
σοβαρή νόσηση από Covid-19, β) το κάπνι-
σμα αυτό καθαυτό αυξάνει τη θνησιμότητα 
ενδονοσοκομειακά σε όσους ασθενείς με 
Covid-19 χρειαστεί να νοσηλευτούν – η αύ-
ξηση των υποδοχέων ACE-2 που παρατη-
ρείται τόσο στους καπνιστές όσο και στους 
ασθενείς με ΧΑΠ πιθανά αποτελεί επιπρό-
σθετο μηχανισμό που εξηγεί τη συσχέτιση 

αυτή, γ) δεν υπάρχουν έγκυρες επιστημονι-
κές μελέτες που να αποδεικνύουν ευμενή 
επίδραση του καπνίσματος ή της νικοτίνης 
στη νόσο Covid-19. Οι υπάρχουσες προς το 
παρόν μελέτες έχουν σημαντικά μεθοδολο-
γικά ελλείμματα και κάποιες χρηματοδοτού-
νται από την καπνοβιομηχανία.
»Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι οι καπνιστές 
κινδυνεύουν περισσότερο, καθώς φέρνουν συ-
χνότερα τα χέρια τους στο πρόσωπό τους για να 
καπνίσουν, ενώ, παράλληλα, συγκεκριμένα κα-
πνικά προϊόντα, όπως ο ναργιλές, χρησιμοποι-
ούνται από περισσότερους χρήστες, αυξάνοντας 
την πιθανότητα μετάδοσης του ιού».
Η Μάρθα Ανδρίτσου, πνευμονολόγος, Α΄ 
Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, ΓΝA «Ο 
Ευαγγελισμός» και συντονίστρια της Ομάδας 
Διακοπής Καπνίσματος & Προαγωγής της 
Υγείας της ΕΠΕ, τόνισε από την πλευρά της 
ότι προτεραιότητα της ΕΠΕ είναι η πρόληψη 
της έναρξης του καπνίσματος από τους νέους 
και η παροχή βοήθειας στους καπνιστές που 
προσπαθούν να διακόψουν, μέσω στοχευ-
μένων δράσεων. Συγκεκριμένα, ανέφερε: 

«Η ΕΠΕ υλοποιεί, μεταξύ άλλων, διαδραστι-
κά προγράμματα σε σχολεία με σκοπό την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών, 
όπως είναι το πρόγραμμα “Πάρε Ανάσα”, 
και διοργανώνει ημερίδες και παρουσιάσεις 
ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τους 
κινδύνους για την υγεία, και όχι μόνο, που 
σχετίζονται με τη χρήση καπνού και την ευ-
αισθητοποίηση όλων για την εφαρμογή πολι-
τικών ελάττωσης της κατανάλωσης καπνού.
»Βασικό πυλώνα, όμως, της προσπάθειας 
αυτής αποτελούν τα πρωτοποριακά Ιατρεία 
Διακοπής Καπνίσματος (www.denkapnizo.
org), που λειτουργούν από το 2000 στα κρατι-
κά νοσοκομεία της χώρας και έχουν τα υψη-
λότερα ποσοστά επιτυχίας στην Ευρώπη. Στο 
πλαίσιο, μάλιστα, των μέτρων πρόληψης του 
κορονοϊού, κάποια Ιατρεία Διακοπής Καπνί-
σματος παρέχουν τη δυνατότητα διαδικτυακής 
παρακολούθησης, ενώ πραγματοποιείται και 
εξειδικευμένη παρακολούθηση ειδικών ομά-
δων υψηλού κινδύνου, όπως οι διαβητικοί, με 
δωρεάν παροχή συμβουλευτικής και φαρμα-
κευτικής αγωγής (http://www.sweetquit.eu)».

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Κορονοϊός και κάπνισμα: 
Πόσο επιβαρύνει τους ασθενείς η κακή συνήθεια;
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υγεία

Η προστασία των νέων και η αποτροπή τους από τη χρήση 
καπνού και νικοτίνης έχει τεθεί ως πρωταρχικός σκοπός 
της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος σήμερα, 31 
Μαΐου.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ιωάννα Μητρούσκα, πνευμονολόγος, διευθύντρια ΕΣΥ Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ, συντονίστρια Ομάδας Διακοπής Κα-
πνίσματος & Προαγωγής της Υγείας της ΕΠΕ, Παρασκευή Κατσαούνου, επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, συντονίστρια Ομάδας 
Λοιμώξεων, τ. πρόεδρος της Ομάδας Διακοπής Καπνίσματος & Ιατρικής Εκπαίδευσης της ERS, Μάρθα Ανδρίτσου, πνευμονολόγος, Α΄ Κλινική Εντατικής 
Θεραπείας ΕΚΠΑ, ΓΝA «Ο Ευαγγελισμός», συντονίστρια Ομάδας Διακοπής Καπνίσματος & Προαγωγής της Υγείας της ΕΠΕ.
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Αυτό είναι το ανανεωμένο Kia Rio

Η 
Kia αποκάλυψε το ανανεωμένο Rio, που διαφο-
ροποιείται από το απερχόμενο μοντέλο με μια νέα, 
πιο απλή μάσκα, μεγαλύτερους προφυλακτήρες 
και καινούργιους προβολείς ομίχλης ενσωμα-
τωμένους στους προφυλακτήρες. Επιπλέον, τα 
φώτα πλέον είναι LED και μάλιστα στάνταρ σε 

όλες τις εκδόσεις. Θα βρούμε επίσης δύο νέα χρώματα στο α-
μάξωμα, καθώς και ένα νέο σετ ζαντών 16 ιντσών.
Η μεγαλύτερη αλλαγή στο εσωτερικό είναι η νέα μεγάλη οθόνη 
των 8 ιντσών στην κεντρική κονσόλα, ενώ υπάρχει και μια οθόνη 
με διαγώνιο 4,2 ιντσών στον πίνακα οργάνων. Υπάρχουν επί-
σης αρκετά νέα υλικά στο σαλόνι, ενώ η έκδοση GT έχει ειδικές 
σπορτίφ επενδύσεις από απομίμηση ανθρακονημάτων. Ενισχυ-
μένο είναι και το τεχνολογικό πακέτο, με όλες τις σύγχρονες ευ-
κολίες και συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.
Οι πιο σημαντικές αλλαγές βέβαια αφορούν τους κινητήρες. O 
τρικύλινδρος 1.0 Τ-GDI διαθέτει πλέον και ήπια υβριδική υπο-
βοήθηση (MHEV) με ηλεκτρικό κύκλωμα 48 V. Η ισχύς του έχει 
παραμείνει στους 100 και 120 ίππους, αλλά το mild hybrid σύ-
στημα προσφέρει έως και 16% περισσότερη ροπή όταν χρειά-
ζεται και ανάλογα μειωμένη κατανάλωση έως και κατά 10%.

Καινούργιο είναι και το χειροκίνητο κιβώτιο με ηλεκτρονικό έ-
λεγχο στον συμπλέκτη, που, σύμφωνα με την Kia, έχει εξελιχθεί 
αποκλειστικά για συνεργασία με τα ήπια υβριδικά συστήματα.
O μη υβριδικός κινητήρας του ενός λίτρου θα είναι κι αυτός δια-
θέσιμος με ένα νέο χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και προαιρε-
τικά το αυτόματο διπλού συμπλέκτη των επτά σχέσεων. Διαθέσι-
μος προς τα τέλη του έτους, όταν θα αρχίσουν και οι πωλήσεις, 
θα είναι και ο ατμοσφαιρικός των 1,2 λίτρων με τους 84 ίππους.

Στο πλαίσιο της πρωτόγνωρης συγκυρίας που όλοι βιώ-
νουμε, η Ford έρχεται να μηδενίσει τις έγνοιες προσφέ-
ροντας σε όλους τη δυνατότητα να αποκτήσουν το αγα-
πημένο τους EcoSport, Fiesta ή Focus με τους πλέον 

προνομιακούς όρους χρηματοδότησης μέσω του νέου προ-
γράμματος «MyFord 0».
Με επιτόκιο 0% και χωρίς επιπλέον εισφορά, το πρωτοποριακό 
πρόγραμμα χρηματοδότησης «MyFord 0» της Ford Finance ε-
ξασφαλίζει μηδενικούς τόκους για επιλεγμένες εκδόσεις των 
EcoSport, Fiesta και Focus που θα αγοραστούν έως και τις 30 
Ιουνίου. Το συνολικό όφελος αγοράς μεγιστοποιείται, αφού το 
«MyFord 0» συνδυάζεται με τα προωθητικά προγράμματα που 
προσφέρονται στα μοντέλα αυτά.
Η Ford δεν σταματά εδώ, αλλά σας δίνει έναν ακόμη λόγο για 
να χαμογελάτε ξέγνοιαστα. Με την 8ετή εργοστασιακή εγγύηση 
Ford Protect με την οποία προσφέρονται τα EcoSport, Fiesta και 
Focus στην ελληνική αγορά, αποδεικνύει έμπρακτα την εμπι-
στοσύνη στα μοντέλα της και προσδίδει ένα ακόμη ισχυρό πλε-
ονέκτημα σε όσους επιθυμούν να συμβιώσουν απροβλημάτι-
στα με το νέο τους αυτοκίνητο για πολλά χρόνια.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το νέο χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα της Ford Finance στην επίσημη ιστοσελίδα της Ford και 
στον σύνδεσμο https://www.ford.gr/shop/next-steps/promotions/
personal-offers.

Νέο Citroën ë-Jumpy: 
Τα πάντα για την επαγγελματική e-λεκτρική κουλτούρα

Ακολουθώντας τα C5 Aircross SUV 
Hybrid και Ami, η γαλλική εταιρεία 
συνεχίζει με συνέπεια την πολιτική της 
«Ηλεκτροκίνηση για όλους», η οποία 

θα κορυφωθεί με την παρουσίαση έξι ηλεκτρο-
κίνητων μοντέλων μέσα στο 2020.
Έτσι, η 100% ηλεκτρική έκδοση του Jumpy προ-
σφέρει στους επαγγελματίες πρακτικές λύσεις 
για τις νέες προκλήσεις των μεταφορών σε α-
στικό περιβάλλον, αλλά και σε αγροτικές περι-
οχές. Χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση και 
στα χαρακτηριστικά που έχουν κάνει το Jumpy 
τόσο επιτυχημένο, το ë-Jumpy φέρνει μια νέα 
διάσταση στην άνεση και μεγαλύτερη ευκολία 
σε οποιονδήποτε επαγγελματία.

Με 230 χλμ. με μπαταρία 50 kWh και 330 χλμ. 
στον κύκλο WLTP με μπαταρία 75 kWh, το ë-
Jumpy φροντίζει ώστε οι επαγγελματίες να 
έχουν την ενέργεια που χρειάζονται για τις 
καθημερινές τους διαδρομές. Χωρίς κραδα-
σμούς και θόρυβο, με εξαιρετικά ομαλή κίνηση.
Ο χώρος φόρτωσης παραμένει αμετάβλητος σε 
σύγκριση με τις εκδόσεις του κινητήρα εσω-
τερικής καύσης, με σημαντικά μειωμένο κό-
στος χρήσης. Η ηλεκτρική έκδοση του Jumpy 
θα φτάσει στις εκθέσεις της Citroën στο δεύ-
τερο εξάμηνο του 2020, μαζί με την αντίστοιχη 
του Jumper, ενώ μέσα στο 2021 θα παρουσι-
αστεί και η αντίστοιχη ηλεκτρική έκδοση του 
Berlingo Van.

Ford: Νέο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα με 0% επιτόκιο 
και 8 χρόνια εγγύηση  
για μηδέν έγνοιες!
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο στοίχηµα site www.betarades.gr, 
σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Μ
ε το πέρασµα του χρόνου, όλο και περισ-
σότερα πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου επι-
στρέφουν στη δράση. Έτσι, αυξάνονται και 
οι επιλογές µας για το Στοίχηµα. Φυσικά, 
η Bundesliga συνεχίζει να πρωταγωνιστεί 
και να έλκει την προσοχή των ποδοσφαι-

ρόφιλων. Μαζί µε τη δεύτερη κατηγορία της Γερµανίας, απασχο-
λούν το µεγαλύτερο µέρος του κοινού. Ωστόσο, έχουν προστεθεί 
κι άλλες διοργανώσεις στο κουπόνι, που έχουν µεγάλο ενδιαφέ-
ρον. Αυτήν την εβδοµάδα, λοιπόν, έχουµε προτάσεις και για τα πρω-
ταθλήµατα Πολωνίας, ∆ανίας και Τσεχίας. Συνολικά, ξεχωρίσαµε 
πέντε δυνατά προγνωστικά από τις… Γερµανίες και τις υπόλοιπες δι-
οργανώσεις. Το σηµείο από την Bundesliga ανήκει στο πρόγραµµα 
του Σαββάτου. Παρακάτω θα αναλύσουµε όλες τις επιλογές µας.
Οι προτάσεις Στοιχήµατος για το Σαββατοκύριακο ξεκινάνε 
από το Χέρτα - Άουγκσµπουργκ. Οι γηπεδούχοι παλεύουν για 
την έξοδο στην Ευρώπη, αλλά έχουν δύσκολο έργο. Παρ’ όλα 
αυτά, θα προσπαθήσουν να κάνουν την έκπληξη. Προέρχονται 
από το 2-2 στην έδρα της Λειψίας και είναι αήττητοι εδώ και 
πέντε µατς. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο η Χέρτα και δεν κλείνε-
ται στην άµυνα. Το απέδειξε και στο πολύ δύσκολο παιχνίδι µε 
τη Λειψία.
Από την άλλη, η Άουγκσµπουργκ δεν κατάφερε να κερδίσει την Πά-
ντερµπορν, εντός έδρας, την περασµένη αγωνιστική. ∆ηµιούργησε 
πολλές ευκαιρίες, ενώ δέχτηκε και η ίδια φάσεις. Ωστόσο, το τελικό 
αποτέλεσµα ήταν το 0-0. ∆εν έχει κλειδώσει την παραµονή η Άου-
γκσµπουργκ, που θα κυνηγήσει θετικό αποτέλεσµα στο Βερολίνο. 
Ξέρει ότι οφείλει να σκοράρει για να αυξήσει τις πιθανότητές της. 
Άλλωστε, γενικά δίνει µεγαλύτερη βάση στην επίθεση παρά στην 
άµυνα.
Πρόκειται για δύο οµάδες που παίζουν ανοιχτά και δίχως µεγάλες 
σκοπιµότητες. Παίρνουν τα ρίσκα τους και θα ψάξουν τη νίκη και 
σε αυτό το παιχνίδι. Η Χέρτα είναι το φαβορί, αλλά προτιµάµε να ε-
στιάσουµε στα γκολ. Βλέπουµε σκορ και θέαµα και επιλέγουµε το 
Over 2.5 σε απόδοση 1.80.

Φορτσάρει η Χάιντενχαϊµ
Μεταφερόµαστε στη Β΄ Γερµανίας. Για την 29η αγωνιστική η Χάι-
ντενχαϊµ υποδέχεται την Άουε. Οι γηπεδούχοι έχουν κάνει το 
«µπαµ» και µάχονται για την άνοδο στην Bundesliga! Έχουν συγκε-
ντρώσει ήδη 45 πόντους και βρίσκονται λίγο πίσω από τη δεύτερη 
και την τρίτη θέση. Την προηγούµενη αγωνιστική είχαν δύσκολη 
έξοδο, στην έδρα της Σαν Πάουλι. ∆εν κατάφεραν να κερδίσουν, 
όµως πήραν τον βαθµό της ισοπαλίας. Στο γήπεδό τους τα πάνε 
πολύ καλά και έχουν το πάνω χέρι για τη νίκη και σε αυτό το µατς.
Η Άουε, απεναντίας, δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνι-
στική κατάσταση. ∆εν γύρισε καλά από τη διακοπή, µετρώντας δύο 
σερί παιχνίδια χωρίς νίκη. Αρχικά αναδείχθηκε ισόπαλη εκτός 
έδρας µε τη Νυρεµβέργη (1-1). Στη συνέχεια γνώρισε βαριά ήττα µε 
1-3 από την Ντάρµσταντ. ∆εν παίζουν καλά οι φιλοξενούµενοι και 
ειδικά στην άµυνα παρουσιάζουν πολλά κενά.
Το µοµέντουµ ευνοεί τους γηπεδούχους, που ούτως ή άλλως φαίνε-
ται ότι είναι ανώτεροι. Έχουν την ευκαιρία για µια σηµαντική νίκη, 
που θα τους δώσει ώθηση στη µάχη για την άνοδο. Η πρόσφατη πα-
ράδοση επί της Άουε είναι µε το µέρος τους και θα τους στηρίξουµε. 
Ποντάρουµε στον «άσο» σε απόδοση 2.10.

Υπάρχει διαφορά ποιότητας
Στην Πολωνία τώρα, το πρωτάθληµα της Εκστρακλάσα επέστρεψε 
στα γήπεδα. Στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής, η Λέχια Γκντανσκ 
υποδέχεται την Άρκα Γκντίνια. Η Λέχια είναι από τις οµάδες που 
παλεύουν για τα πλέι-οφ του πρωταθλητή. Αυτή τη στιγµή βρίσκε-
ται εντός της προνοµιούχου οκτάδας, και εκεί θέλει να παραµείνει. 
Συνεπώς, πρέπει να κερδίζει αγώνες σαν αυτόν µε την Άρκα, ειδικά 
εντός έδρας. Εξάλλου, παραµένει αήττητη στα 14 τελευταία µατς µε 
αυτή την αντίπαλο! Ένα σερί που µπορεί να συνεχιστεί µε τον κα-
λύτερο τρόπο.
Κι αυτό γιατί η Άρκα Γκντίνια ήταν µέχρι και πριν από τη διακοπή 
µία από τις πιο αδύναµες οµάδες της κατηγορίας. Εντοπίζεται στην 
προτελευταία θέση του βαθµολογικού πίνακα και µοιάζει αδύνατο 
να αποφύγει τα πλέι-άουτ. Έχει σοβαρά κενά σε άµυνα και επίθεση, 
κάτι που την εµποδίζει από το να παίρνει αποτελέσµατα. Συνολικά, 
αγνοεί τη νίκη εδώ και τρεις αγώνες. Στα δύο τελευταία εκτός έδρας 
παιχνίδια της ηττήθηκε, χωρίς καν να πετύχει ένα γκολ. Είναι αδύ-
ναµο σύνολο και έχει πολύ δύσκολο έργο.
Το µατς έχει φαβορί τη Λέχια Γκντανσκ, και δικαιολογηµένα. Είναι 
σαφώς καλύτερη οµάδα και παίζει και στο γήπεδό της. Η Άρκα πα-
ρουσιάζεται αδύναµη, ειδικά µακριά από το «σπίτι» της και δύσκολα 
θα αλλάξει τόσο πολύ την εικόνα της µετά τη διακοπή. Θα πάµε µε 
το… φυσιολογικό, που είναι η νίκη της Λέχια σε απόδοση 1.83.

Η βαθµολογία τα λέει όλα
Ένα ακόµη πρωτάθληµα που έχει και πάλι δράση είναι αυτό της ∆α-
νίας. Για την 25η αγωνιστική, λοιπόν, θα γίνει ο αγώνας Έσµπιεργκ 
- Άαλµποργκ. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στη 13η θέση της κατάτα-
ξης, µε 17 πόντους. Μόλις στο +2 από την τελευταία Σίλκεµποργκ. 
Πριν από τη διακοπή, αγνοούσαν τη νίκη στα πέντε πιο πρόσφατα 
παιχνίδια τους. Μάλιστα, σε όλα είχαν δεχτεί τουλάχιστον ένα γκολ. 
Είναι µια οµάδα που µοιάζει να έχει κλείσει θέση για τα πλέι-άουτ 
και θα έχει κι εκεί… ζόρια. Σκοράρει µε µεγάλη δυσκολία και αµυ-
ντικά είναι εντελώς ασταθής.
Στην αντίπερα όχθη, η Άαλµποργκ έχει προλάβει να συγκεντρώ-
σει ήδη 20 πόντους περισσότερους από την Έσµπιεργκ στο πρωτά-
θληµα. Οι φιλοξενούµενοι είναι έκτοι και θέλουν να µείνουν στην 
εξάδα, για να παίξουν στα πλέι-οφ για τον πρωταθλητή. Στον πρώτο 
γύρο είχαν κερδίσει άνετα µε 4-0 τη σηµερινή τους αντίπαλο. Γε-
νικά, τα πάνε καλά στα εκτός έδρας παιχνίδια. ∆εν φοβούνται να κά-
νουν το παιχνίδι τους και µέχρι τώρα τους έχει βγει σε καλό.
∆εν συγκρίνονται οι δυο οµάδες σε θέµα ποιότητας. Η βαθµολο-
γία τα λέει όλα για τη διαφορά τους. Αν η Άαλµποργκ παρουσιαστεί 
σοβαρή, δεν θα αντιµετωπίσει πρόβληµα ως προς το να πάρει τους 

τρεις βαθµούς. Το «διπλό» εντοπίζεται σε απόδοση 2.10 και κρίνε-
ται αξιόλογη επιλογή.

Πολλά γκολ στην Τσεχία
Ένα ακόµη πρωτάθληµα που έχει ξεκινήσει και πάλι είναι αυτό της 
Τσεχίας. Στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής, η Κάρβινα παίζει εντός 
έδρας µε τη Σπάρτα Πράγας. Η Κάρβινα φαίνεται ότι δεν θα αποφύ-
γει µε τίποτα τα πλέι-άουτ. Είναι στη 13η θέση της βαθµολογίας και 
στο -10 από την απευθείας σωτηρία. Πήρε τον βαθµό στην έδρα της 
Οπάβα (0-0), στο πρώτο της παιχνίδι µετά τη διακοπή. Οι γηπεδού-
χοι θα αγωνιστούν χωρίς άγχος για κάτι καλό, και αυτό τους καθι-
στά επικίνδυνους.
Από την άλλη, η Σπάρτα Πράγας ακόµα έχει ελπίδες για την εξάδα. 
Αποτελεί στόχο γι’ αυτήν η έκτη θέση και πρέπει να πάρει νίκες για 
να προλάβει. ∆ηλαδή δεν έχει περιθώρια να πηγαίνει συντηρητικά 
στα παιχνίδια της. Οφείλει να βγει µπροστά και να διεκδικήσει α-
πανωτά «τρίποντα». Πόσο µάλλον µε υποδεέστερους αντιπάλους, 
όπως η Κάρβινα. Έχει αµυντικά προβλήµατα η Σπάρτα, αλλά επι-
θετικά βρίσκει λύσεις. Την περασµένη αγωνιστική ηττήθηκε µε 1-2 
από τη Βικτόρια Πλζεν.
Το µατς έχει φαβορί, τη Σπάρτα Πράγας. Όµως οι φιλοξενούµενοι 
δεν είναι άξιοι εµπιστοσύνης. Έτσι, εστιάζουµε στα όλα. Τα τρία τε-
λευταία µατς ανάµεσα στις δύο οµάδες είχαν από τέσσερα τέρµατα! 
«Ανοιχτό» παιχνίδι προβλέπουµε και πάλι. Καταλήγουµε στο Over 
2.5 σε απόδοση 2.12.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη εβδοµάδα. 
Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό site για το Στοί-
χηµα µπορείτε να βρίσκετε επιλογές για όλη τη διάρκεια του Σαβ-
βατοκύριακου, 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

Με τα γκολ στην Bundesliga!

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

30/05
16:30  Χέρτα - Άουγκσµπουργκ   Over 2.5  1.80

31/05
14:30  Χάιντενχαϊµ - Άουε   1  2.10
18:30  Λέχια Γκντανσκ - Άρκα Γκντίνια   1  1.83
19:00  Έσµπιεργκ - Άαλµποργκ   2  2.10
19:00  Κάρβινα - Σπάρτα Πράγας   Over 2.5  2.12
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«Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ»: ΜΙΑ 
ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η ταινία «Η µάχη της επικράτησης», που εξιστορεί τη 
θρυλική διαµάχη µεταξύ του εφευρέτη Τόµας Έντι-
σον και του επιχειρηµατία Τζορτζ Γουέστινγκχαουζ 
για το ηλεκτρικό σύστηµα που θα επικρατούσε στον 
σύγχρονο κόσµο, κάνει πρεµιέρα την Κυριακή 31 
Μαΐου, στις 22:00, αποκλειστικά και σε α΄ τηλεοπτική 
προβολή από το Novacinema1HD.
Στις ΗΠΑ του 1880 ο Τόµας Έντισον κι ο Τζορτζ 
Γουέστινγκχαουζ θέλουν να σηµατοδοτήσουν µια 
νέα εποχή και βρίσκονται στο επίκεντρο µιας επικής 
διαµάχης για την ηλεκτροδότηση των πόλεων.
Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Μπένεντικτ Κάµπερ-
µπατς, Όλιβερ Πάουελ, Κάθριν Γουότερστον και Μά-
ικλ Σάνον, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλφόνσο 
Γκόµεζ-Ρεχόν.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΚΡΙΤ ΙΚΗΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΘΩΜΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ
Το σεµινάριο του Θωµά Μοσχόπουλου «Κλειδιά και 
τεχνικές για τη δόµηση και συστηµική διερεύνηση ενός 
ρόλου» απευθύνεται σε ηθοποιούς που επιθυµούν να ορ-
γανώσουν και να εξελίξουν την προσωπική τους τεχνική, 
καθώς και να διερευνήσουν τρόπους επικοινωνίας και 
δηµιουργικής λειτουργίας στη διάδρασή τους µε τους συ-
µπαίκτες και το κοινό τους. Στόχος του σεµιναρίου είναι η 
εισαγωγή µιας σειράς βασικών τεχνικών, που επιτρέπουν 
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση προβληµάτων ανάλυ-
σης και σύνθεσης ρόλων.
∆ιάρκεια σεµιναρίου: 30 ώρες κατανεµηµένες σε πέντε 
6ωρες συναντήσεις
Ηµεροµηνίες: Τρίτη 9/6 έως Σάββατο 13/6
Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 20 άτοµα (θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας)
Τιµή συµµετοχής: €150 + ΦΠΑ
Ώρες: 10:00-16:00
Χώρος: Πόρτα (Μεσογείων 59)
Για εγγραφές στο σεµινάριο ή/και στον κύκλο µαθηµά-
των: grmaroudis@hotmail.com (απαραίτητη η αποστολή 
βιογραφικού σηµειώµατος µε φωτογραφία).

ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER ΣΤΟ ONASSIS.ORG
Όλο το σπίτι µια σκηνή. Το Ίδρυµα Ωνάση συνοµιλεί µε 
την εποχή, τη στιγµή και την κατάσταση. Συνεχίζει να µοι-
ράζεται και να δηµιουργεί, ανέπαφα µεν, αλλά µε την ίδια 
αγάπη για τον πολιτισµό και τους ανθρώπους του, τους 
καλλιτέχνες και το κοινό τους. H Στέγη του Ιδρύµατος 
Ωνάση και το Onassis USA αναθέτουν σε δηµιουργούς απ’ 
όλο τον κόσµο νέα έργα, φτιαγµένα την περίοδο καραντί-
νας, µέσα σε 120 ώρες. Μπείτε στο onassis.org/enter.

Η ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ LIVE ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΟ ΤΟΥ ΚΠΙΣΝ 
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ

CALENDAR

Με τη Σαβίνα Γιαννάτου συνεχίζεται το 
Σάββατο 30 Μαΐου στις 21:00 η δια-
δικτυακή σειρά συναυλιών του Κέ-
ντρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) #snfccAtHome: 

music. Τη συνοδεύει στο πιάνο ο εξαιρετικός πιανίστας 
της τζαζ Σπύρος Μάνεσης, ο οποίος έχει διασκευάσει και 
τα τραγούδια της συναυλίας και πρόσφατα εµφανίστηκε 
µαζί µε τη ∆ήµητρα Γαλάνη στην ίδ ια σειρά συναυλιών.
Mας καλούν να περιπλανηθούµε µαζί σε διαφορετικές 
µουσικές παραδόσεις µε όχηµα την τζαζ και τον αυτοσχε-
διασµό. Τραγούδια διαφορετικών λαών, σε διαφορετικές 
γλώσσες και µουσικά ιδιώµατα, εναλλάσσονται µε την 
έντεχνη ελληνική µουσική µέσα από µια ενιαία προσέγ-
γιση για πιάνο και φωνή. Το ελληνόφωνο τραγούδι της 
Κάτω Ιταλίας συνυπάρχει µε τη µουσική της Αρµενίας, 
του Λιβάνου, της Κορσικής, της Σαρδηνίας, αλλά και µε 
τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, της Λένας Πλάτωνος 
και του Νίκου Κυπουργού.
Παρακολουθήστε τη συναυλία live στο snfcc.org/
yannatou, καθώς και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο 
Facebook @SNFCC το Σάββατο 30/05 στις 21:00.
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Ίρις Λο: Η κόρη του Τζουντ Λο κατακτά 
τον κόσμο της μόδας
Κόρη του Τζουντ Λο και της σχεδιάστριας και ηθοποιού Σάντι 
Φροστ, η Ίρις είναι 19 ετών και πριν από περίπου δύο μήνες έκανε 
το ντεμπούτο της στην πασαρέλα, στο σόου της Miu Miu στην Ε-
βδομάδα Μόδας του Παρισιού. Μερικές μέρες αργότερα λάν-
σαρε τη δική της συλλογή από τσάντες, σε συνεργασία με τον οίκο 
Mulberry. Και αμέσως μετά έγινε η πρωταγωνίστρια στη νέα κα-
μπάνια του οίκου Fendi για την τσάντα Peekaboo που κυκλοφό-
ρησε πρόσφατα.
Η Ίρις γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2000 και το πλήρες όνομά της 
είναι Ταλούλα Ελίζαμπεθ Λο. Είναι το μεσαίο παιδί της οικογένειας 
και έχει δύο αδερφούς, τον Ράφερτι και τον Ρούντι. Οι γονείς τους 
χώρισαν όταν η Ίρις ήταν 3 ετών, μετά από έξι χρόνια γάμου.
Έχει δηλώσει πως αν και μεγάλωσε σε μια οικογένεια διασημοτή-
των, είχε μια μάλλον «φυσιολογική» παιδική ηλικία. Οι γονείς της 
προσπάθησαν να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα 
της δημοσιότητας. Παρόλο που κάποιες φορές συνόδευε τη μη-
τέρα της σε επιδείξεις μόδας, οι περισσότερες αναμνήσεις της 
έχουν να κάνουν με τον πατέρα της να μαγειρεύει και την ίδια να 
δίνει ραντεβού με τις φίλες της για να παίξουν.
Νονά της είναι η Κέιτ Μος, η οποία είναι κολλητή φίλη της μαμάς 
της. Το 2011 η Ίρις ήταν παράνυφος στον γάμο της Μος με τον μου-
σικό Τζέιμι Χινς.
Η Ίρις έγινε για πρώτη φορά πρωτοσέλιδο σε ηλικία 2 ετών, όταν 
κατά λάθος κατάπιε ένα χάπι ecstasy ενώ βρισκόταν σε διάσημο 
κλαμπ του Λονδίνου.

Χοακίν Φίνιξ - Ρούνι Μάρα: Θα γίνουν γονείς
Ο Χοακίν Φίνιξ και η εδώ και τρία χρόνια σύντροφός του, Ρούνι Μάρα, περιμένουν το πρώτο 
τους παιδί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τον διεθνή Τύπο, η 35χρονη ηθοποιός διανύει ήδη 
τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.
Ο έρωτάς τους άνθησε το 2015 στα γυρίσματα της ταινίας «Μαρία η Μαγδαληνή», σύμφωνα με 
το περιοδικό W. Τον Μάιο του 2017 κάνουν επιτέλους γνωστή τη σχέση τους, στο 70ό Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου των Καννών. Ο Φίνιξ κερδίζει το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την 
ταινία «Δεν ήσουν ποτέ εδώ». Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς οι «New York Times» απο-
καλύπτουν ότι οι δυο τους συζούν. Έκτοτε εμφανίζονται παντού μαζί και τον Σεπτέμβριο του 
2019 ο Φίνιξ, παραλαμβάνοντας το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ται-
νία «Τζόκερ», είπε στον ευχαριστήριο λόγο του: «Δεν ξέρω ποιος μου δίνει αυτό το βραβείο, 
ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτό ή γιατί, και ειλικρινά δεν με νοιάζει. Ο μάνατζέρ μου μου είπε 
πως κάποιος θέλει να μου δώσει ένα βραβείο και του απάντησα “εντάξει, ας το κάνουμε”». Τε-
λειώνοντας τον λόγο του ευχαρίστησε τη μητέρα του και κατόπιν πρόσθεσε: «Κάτι τελευταίο. 
Κάπου εδώ, δεν ξέρω πού, είναι ένας βρόμικος δράκος που θέλω να βγάλω τα φτερά του, να 
τα κολλήσω σε μια κουβέρτα και να κοιμηθώ με αυτά για πάντα. Σ’ αγαπώ. Σ’ ευχαριστώ».

Χάιντι Κλουμ: Κουρεύεται με μάσκα, μπικίνι 
και γόβες και «ρίχνει» το Instagram
Η Χάιντι Κλουμ περίμενε στο σπίτι της τον προσωπικό της κομμωτή, Λο-
ρέντζο Μάρτιν, για να φτιάξει τα μαλλιά της. Το ραντεβού έγινε στον κήπο 
του σπιτιού της κι ενώ όλοι θα περίμεναν να τη δουν ντυμένη με casual ή 
σπορ ρούχα, εκείνη είχε κάτι άλλο στον νου της, στήνοντας ένα σκηνικό 
που θυμίζει εντιτόριαλ μόδας και σαφέστατα ταιριάζει πολύ περισσότερο 
στη γενικότερη εικόνα της, ενώ βέβαια δίνει την ευκαιρία για ένα πολύ ε-
πιτυχημένο ποστάρισμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η 46χρονη Γερμανίδα, πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια του «Next Top 
Model», πόζαρε σε υπαίθριο χώρο μόνο με κάτι που θα μπορούσε να 
είναι μπικίνι, ή εσώρουχα –λίγη σημασία έχει–, ένα διχτυωτό καλσόν και 
τις ψηλοτάκουνες γόβες της, ενώ ο κομμωτής της, με μια αυτοσχέδια κα-
τασκευή-ομπρέλα προστασίας από τον Covid-19, της έκανε ανταύγειες 
στα μαλλιά.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Ήταν µια 
αναγκαστική 
παύση που τη 
χρειαζόµουν. 
Είναι εύκολο να 
παρασυρθείς σε 
µια ροή δουλειάς 
και να µην πάρεις 
καθόλου χρόνο 
για τον εαυτό σου 
και τις ανάγκες 
σου. Εγώ δεν 
είχα σταµατήσει 
καθόλου τα 
τελευταία 17 
χρόνια, οπότε ήρθε 
σαν δώρο από 
θέµα ξεκούρασης, 
παύσης και 
ενδοσκόπησης.

Η 
Ρίτα Αντωνοπούλου, που συνεχίζει 
τη συνεργασία της µε το Ogdoo Music 
Group, παρουσιάζοντας σε σύµπραξη 
µε τη Music Row Showcase το νέο της 
τραγούδι, µε τίτλο «Θα Μεγαλώνω», σε 
µουσική των Αντώνη και ∆ηµήτρη Πα-

παβοµβολάκη και στίχους της Ειρήνης Τσαγκαράκη, µας 
περιγράφει πώς ήταν οι µέρες της καραντίνας. Σηµειώ-
νει πως δεν θα έκανε µια συναυλία σαν εκείνη της Άλκη-
στ ης Πρωτοψάλτη και πως ακόµα πενθεί τον χαµό του 
Θάνου Μικρούτσικου.

Μιλήστε µας για το νέο σας τραγούδι.
Λέγεται «Θα Μεγαλώνω» και είναι σε στίχους Ειρήνης 
Τσαγκαράκη και µουσική Αντώνη και ∆ηµήτρη Παπα-
βοµβολάκη. Είναι από αυτά τα τραγούδια που ξέρεις 
από την αρχή ότι θα σε ακολουθούν για πάντα. Από την 
πρώτη στιγµή που το άκουσα, έκλαψα, συγκινήθηκα και 
ήξερα ότι πρέπει να το πω.

Το τραγούδι αφορά τη σχέση µιας µητέρας και του παι-
διού της. Εσείς, ως µητέρα, πώς αισθανθήκατε όταν το 
ερµηνεύσατε;
Θα σας πω µε πάσα ειλικρίνεια ότι µου πήρε καιρό να 
καταφέρω να το τραγουδάω σε παράσταση και να µην 
κλαίω. Μου έρχεται η κόρη µου στο µυαλό κάθε φορά 
τόσο έντονα, που µου είναι πολύ δύσκολο να συγκρα-
τηθώ. Το τελευταίο διάστηµα το ελέγχω λίγο καλύτερα, 
αρκεί να µη δω κάποιον από το κοινό να ξεσπάει, γιατί 
µετά το χάνω κι εγώ.

Το τραγούδι «Θα Μεγαλώνω» αποτελεί προάγγελο της 
προσεχούς κυκλοφορίας από το Ogdoo Music Group 
ενός διπλού δίσκου βινυλίου. Πείτε µας περισσότερα.
Θα είναι η ζωντανή ηχογράφηση της παράστασης για 
πιάνο και φωνή που κάναµε για περίπου δυόµισι χρό-
νια µε τον σπουδαίο Θοδωρή Οικονόµου στο πιάνο. Για 

µένα, ήταν σταθµός στη µουσική µου πορεία και αυτός 
ήταν ο λόγος που ήθελα πολύ να «µείνει» µε κάποιον 
τρόπο… και το βινύλιο είναι ο τρόπος που της αξίζει. Ε-
ξάλλου µας το ζητούσε τόσος κόσµος που έβλεπε την 
παράσταση, που κάπως ένιωσα ότι τους το χρωστάω.

Πώς βιώσατε εσείς την καραντίνα; Πώς ήταν οι µέρες 
στο σπίτι;
Ήταν µια αναγκαστική παύση που τη χρειαζόµουν. Είναι 
εύκολο να παρασυρθείς σε µια ροή δουλειάς και να µην 
πάρεις καθόλου χρόνο για τον εαυτό σου και τις ανάγκες 
σου. Εγώ δεν είχα σταµατήσει καθόλου τα τελευταία 17 
χρόνια, οπότε ήρθε σαν δώρο από θέµα ξεκούρασης, 
παύσης και ενδοσκόπησης. Πέρασα πολύτιµο χρόνο µε 
τη µικρή µου και έκατσα πολύ µ’ εµένα χωρίς περισπα-
σµούς. Ήταν µάθηµα για µένα και ελπίζω ότι θα κρατήσω 
τα καλά αυτής της περιόδου και για το µέλλον. Κατά τα 
άλλα, ελπίζω και εύχοµαι να µη µας ξανατύχει όλο αυτό, 
αν και δεν το πιστεύω.

Κατά τη διάρκεια της µαζικής καραντίνας ο κόσµος κα-
τάφερε να συµµορφωθεί µε τις οδηγίες βλέποντας ται-
νίες, σειρές και ακούγοντας µουσική. Θεωρείτε ότι στη-
ρίχτηκαν αποτελεσµατικά οι άνθρωποι της τέχνης από το 
υπουργείο Πολιτισµού;
Φαντάζοµαι, είναι ρητορική η ερώτησή σας. Αν είχε συµ-
βεί κάτι τέτοιο, δεν θα υπήρχαν όλες αυτές οι διαµαρτυ-
ρίες όλο αυτό το διάστηµα.

Οι συναυλίες και οι παραστάσεις θα είναι δύσκολο να 
πραγµατοποιηθούν. Πώς και προς τα πού θα πορευτούν 
οι µουσικοί και οι ερµηνευτές από δω και πέρα;
Ό,τι ξέρετε, ξέρω. Θα τα δούµε και θα τα ανακαλύ-
ψουµε όλα στην πορεία. Σίγουρα οι διαδικτυακές 
συναυλίες δεν είναι η λύση… τουλάχιστον εγώ δεν 
µπορώ να εκφραστώ έτσι. Θα ξεκινήσουµε όπως 
µπορούµε, µε λιγότερα άτοµα τώρα το καλοκαίρι, και 

θα δούµε πώς θα προχωρήσουµε.

Θα κάνατε µια «συναυλία» σαν εκείνη της Άλκηστης 
Πρωτοψάλτη;
Όχι.

Είναι γνωστή η στενή σας συνεργασία µε τον Θάνο Μι-
κρούτσικο. Πώς βιώσατε την απώλειά του;
Σαν την απώλεια ανθρώπου της οικογένειάς µου. Ακόµη 
τελώ υπό άρνηση του γεγονότος.

INFO
«Θα Μεγαλώνω»

Ρίτα Αντωνοπούλου
Πιάνο: Θοδωρής Οικονόµου
Μουσική: Αντώνης και ∆ηµήτρης Παπαβοµβολάκης
Στίχοι: Ειρήνη Τσαγκαράκη
Ηχοληψία, µίξη, mastering: Αντώνης Παπαβοµβολάκης 
(Music Row Studios)
Το τραγούδι «Θα Μεγαλώνω» κυκλοφορεί σε ψηφιακή 
µορφή από το Ogdoo Music Group σε όλες τις 
ψηφιακές πλατφόρµες.
∆ιαθέσιµο στο https://orcd.co/9ynoyw.

Ρίτα Αντωνοπούλου

«Οι διαδικτυακές 
συναυλίες δεν 
είναι η λύση»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Πανδηµία, βιοπολιτική και δικαιώµατα – Ο κόσµος µετά τον Covid-19, 
Ξενοφών Κοντιάδης, εκδ. Καστανιώτη

Η πανδηµία αποτέλεσε τον καταλύτη και τον επιταχυντή για την ανάδυση, την επιβο-
λή ή την (προσωρινή τουλάχιστον) επικράτηση µιας σειράς θεσµικών και κοινωνικών 
πρακτικών, περιορισµών, συµπεριφορών και µορφών οργάνωσης του κράτους, της 
οικονοµίας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, του δηµόσιου χώρου, της υγειονοµικής 
προστασίας και των ανθρώπινων σχέσεων. Ωστόσο, οι πρακτικές αυτές δεν ήταν άγνωστες 
στις τεχνολογικά αναπτυγµένες κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας. Η 4η Βιοµηχανική 
Επανάσταση, η τεχνητή νοηµοσύνη και ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της οικονοµίας, το 
διαδίκτυο και η κουλτούρα του, η τηλεργασία και οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης, η 
θεσµοποίηση του κράτους πρόληψης, οι κοινωνίες της επιτήρησης και της παρακολού-
θησης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι βιοϊατρικοί πειραµατισµοί, οι µεταµορφώσεις 
του δηµόσιου χώρου, οι ψηφιακές ανισότητες, η αναστολή επιµέρους δικαιωµάτων και 
οι περιβαλλοντικές διακινδυνεύσεις έχουν απασχολήσει τον δηµόσιο διάλογο από τα τέλη 
του 20ού αιώνα. Ποιος είναι, λοιπόν, ο «θαυµαστός καινούργιος κόσµος» που αναδύθηκε 
µε την πανδηµία;

Τι είναι η τρέλα;, Darian Leader, µτφρ.: Χρήστος Πάλλας, εκδ. Κέδρος

Σε τι διαφέρει ο εχέφρων από τον 
τρελό; Πώς µπορούµε να τους 
διακρίνουµε; Σε αυτή τη µελέτη-
ορόσηµο ο Darian Leader αντικρούει 
τις συµβατικές αντιλήψεις περί ψύ-
χωσης. Με τη χρήση παραδειγµάτων 
εργασίας µάς δείχνει πως η τρέλα 
σπανίως ανταποκρίνεται στην εικόνα 
που έχουµε γι’ αυτήν. Ο συγγραφέας 
αναλύει την ιδέα της «σιωπηλής 
ψύχωσης» –ότι η ψύχωση και η 
κανονική, δίχως ασυνέχειες ζωή 
είναι πράγµατα απολύτως συµβα-
τά– και υποστηρίζει ότι πρέπει να 
αναθεωρήσουµε ριζικά τον τρόπο 
µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε την 
τρέλα και αντιµετωπίζουµε αυτούς 
που υποφέρουν. Αν δεχτούµε πως 
η ψύχωση σε ορισµένες περιπτώ-
σεις είναι σταθερή και ανασχεµένη, 
έχουµε στη διάθεσή µας πολύτιµα 
εργαλεία για τη βοήθεια αυτών που έχουν σταθεί λιγότερο τυχεροί και των οποίων η 
ψύχωση έχει ήδη πυροδοτηθεί. Το βιβλίο «Τι είναι η τρέλα;» αποτελεί µια άκρως δια-
φωτιστική και εµπεριστατωµένη µελέτη αυτής της οδυνηρής, περίπλοκης, µα ταυτόχρο-
να ενδιαφέρουσας πλευράς της ανθρώπινης ύπαρξης.

Τόλµησε να είσαι ευτυχισµένος, 
Ιτσίρο Κισίµι - Φουµιτάκε Κόγκα, 
µτφρ.: Λητώ Ανδρέου, 
εκδ. Ψυχογιός

Μετά το εκδοτικό φαινόµενο «Τόλµησε 
να βρεις τον εαυτό σου» οι Κισίµι και 
Κόγκα επανέρχονται µε το δεύτερο µέ-
ρος της διδασκαλίας τους, που αξιοποιεί 
τη θεωρία του Άντλερ, ενός από τους γί-
γαντες της ψυχολογίας του 20ού αιώνα, 
για να µας οδηγήσει στην ευτυχία.
Ο νεαρός άντρας που γνωρίσαµε στο 
πρώτο βιβλίο απευθύνεται για µία ακόµη 
φορά στον φιλόσοφο αναζητώντας 
απαντήσεις. Με τι τρόπο µπορούµε να 
διαβούµε το «µονοπάτι της ευτυχίας»; 
Μπορεί η θεωρία του Άντλερ όντως να 
εφαρµοστεί στην πράξη; Και ποιο είναι 
εκείνο το συµπέρασµα στο οποίο κατέ-
ληξε ο Άντλερ περί «µεγαλύτερης επιλογής στη ζωή», την οποία πρέπει όλοι να πάρουν 
ώστε να ζήσουν ευτυχισµένοι;
Ένα σοφό βιβλίο που δεν δίνει έτοιµες λύσεις, αλλά την πυξίδα για να βγούµε από το 
χάος και να ζήσουµε µια ευτυχισµένη ζωή.
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Αµοιβαιότητα – Συγκροτώντας την Αυτάρκεια της 
Κοινωνικής Οικονοµίας, Γεώργιος Ο. Τσοµπάνογλου, εκδ. 
Παπαζήση

Το βιβλίο επιδιώκει 
να αναδείξει τις 
προκλήσεις και τα 
πλεονεκτήµατα του 
τοµέα της Κοινωνικής 
Οικονοµίας και να 
εξετάσει το ρόλο του 
ως υποδείγµατος 
αµοιβαιότητας για 
την προώθηση νέων 
µορφών κοινωνικής 
διακυβέρνησης σε 
συνθήκες βιώσιµης 
και ελκυστικής 
ανάπτυξης. Ο τοµέας 
της Κοινωνικής 
Οικονοµίας συνθέτει 
το πλέγµα οργανω-
µένων δραστηριο-
τήτων και φορέων 
που καλύπτουν τον χώρο ανάµεσα στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο 
τοµέα της οικονοµίας, χαρακτηρίζοντας ένα ιδιαίτερα σύνθετο πεδίο 
δραστηριοποίησης οργανισµών ιδιωτικού δικαίου.
Τα πεδία δραστηριοποίησης των οργανισµών αυτών καλύπτουν 
όλους τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, όπως οι χρηµα-
τοοικονοµικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας, η στέγαση, το περιβάλλον, ο αθλητισµός, οι πολιτιστικές 
υπηρεσίες κ.λπ. Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονοµίας αφορούν 
τις δράσεις οργανισµών που δεν ανήκουν στον παραδοσιακό ιδι-
ωτικό κερδοσκοπικό τοµέα (αλλά ούτε και στον δηµόσιο τοµέα της 
οικονοµίας) και διέπονται από αλληλέγγυο επιχειρηµατικό πνεύµα 
για την προώθηση κοινωνικών σκοπών και στόχων.
Αφετηρία της έκδοσης αποτελεί η παραδοχή ότι η ψηφιοποίηση 
της εργασίας και η εδραίωση νέων τοπικών µορφών οργάνωσης 
της καθηµερινότητας έχουν επιφέρει δοµικές αλλαγές στα κάθετα 
συστήµατα που δεν συνεργάζονται µε οριζόντιες µορφές συµµετο-
χής των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών τροφοδοτεί την ενδογενή 
ανάπτυξη, η οποία συγκροτεί συµπράξεις εργασίας, υφαίνοντας ένα 
ισχυρό δίκτυο αυτοβοήθειας, συνεργασίας και µάθησης που επιτρέ-
πει στη συµµετοχή να λειτουργήσει σε τοπικό επίπεδο.

Η γυναίκα του Θεού, Αµάντα Μιχαλοπούλου, εκδ. Καστανιώτη

«Ακούγεται σαν ψέµα, αλλά είµαι η γυναίκα Του. 
Παντρευτήκαµε πριν από πολλά χρόνια. Ζήτησε το 
χέρι µου και δέχτηκα. Μερικές φορές απορώ κι εγώ 
η ίδια µε όσα έζησα, πρώτα µακριά Του, ύστερα πλάι 
Του. ∆εν είχα φανταστεί έτσι τη ζωή µου».
Ηρωίδα στο νέο βιβλίο της Αµάντας Μιχαλοπούλου 
είναι µια γυναίκα που δεν µίλησε ποτέ ως σήµερα: 
η γυναίκα του Θεού. Ένα κορίτσι που µεγαλώνει 
πετώντας ξυστά πάνω απ’ τα δέντρα, συναντώντας 
τ’ Αγρίµια στο ∆άσος και δοκιµάζοντας την υποµονή 
του άντρα της µε δύσκολες ερωτήσεις, ερωτήσεις 
που Εκείνος αποφεύγει συστηµατικά να απαντήσει. 
Τι θα συµβεί όµως όταν ο Θεός τής αποκαλύψει την 
αλήθεια για τη δηµιουργία του κόσµου; Θα αντέξει 
το βάρος ενός τόσο τροµερού µυστικού;
Ένα περιπετειώδες φιλοσοφικό µυθιστόρηµα για 
την αναζήτηση της αγάπης και το νόηµα της ζωής. 
Μια ασυνήθιστη ερωτική ιστορία ανάµεσα σ’ έναν 
άντρα και µια γυναίκα που διεκδικούν µε πάθος 
το δικαίωµά τους να πιστεύουν ο ένας στον άλλο 
παραµένοντας ελεύθεροι. (Από την παρουσίαση στο 
οπισθόφυλλο του βιβλίου).

1821 και Αποµνηµόνευµα – Ιστορική χρήση και ιστοριογραφική γνώση, Πρακτικά 
Συνεδρίου, επιστ. επιµέλεια: ∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος, Βαγγέλης Καραµανωλάκης, Νίκη 
Μαρωνίτη, Παντελής Μπουκάλας, εκδ. Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων

Τα αποµνηµονεύµατα των αγωνιστών αποτέλεσαν 
µία από τις βασικές πηγές για την ιστοριογραφία των 
επαναστατικών χρόνων, καθώς και έναν από τους 
κύριους διαµορφωτές της συλλογικής µνήµης για 
το 1821.
Οι µελέτες του τόµου αποτελούν πρωτότυπες 
συµβολές στην έρευνα και καλύπτουν µεγάλη 
γκάµα θεµάτων, όπως η αξιοποίηση των αποµνη-
µονευµάτων του Μακρυγιάννη και του Κασοµούλη, 
αλλά και των δηµοτικών τραγουδιών, ως πηγών, η 
συµβολή του Σπυρίδωνα Τρικούπη, η οικογενειακή, 
τοπική και εθνική ταυτότητα, όπως αναδεικνύεται 
ιδίως στα κείµενα Πελοποννησίων, Σουλιωτών 
και Κρητών. Ακόµη, τα δηµοτικά τραγούδια ως 
µαρτυρία, οι αρχειακές και εκδοτικές διαδροµές 
των χειρογράφων, η εµπειρία της µετακίνησης και 
της προσφυγιάς. Επίσης, µελετάται η εµπειρία των 
Ρώσων ∆εκεµβριστών και Ιταλών πατριωτών εξό-
ριστων, καθώς και οθωµανικές µαρτυρίες για την 
Ελληνική Επανάσταση. Τέλος, το στρογγυλό τραπέζι 
«Μαρτυρία και παρελθόν: Ανασηµασιοδοτώντας την 
εµπειρία» διευρύνει τον ορίζοντα, καθώς το ζήτηµα 
εξετάζεται διεπιστηµονικά.
Όπως σηµειώνουν οι επιστηµονικοί επιµελητές του τόµου, «τα αποµνηµονεύµατα υπήρξαν απόρροια της 
επιθυµίας των ανθρώπων από πολύ νωρίς, ήδη από τα χρόνια του Αγώνα, να ιστορήσουν τις εµπειρίες τους: 
εµπειρίες πρωτόγνωρες, οι οποίες καθόρισαν τη ζωή τους και µετέβαλαν τον κόσµο τους. Στα µετεπαναστατι-
κά χρόνια πολλοί αγωνιστές συνέγραψαν τις δικές τους µαρτυρίες, αποσκοπώντας όχι µόνο στην αποτύπωση 
της αλήθειας και της πραγµατικότητας, όπω ς συνήθως δηλώνουν, αλλά κάποτε και στην προβολή των κατορ-
θωµάτων τους, τη δικαίωση, την αποκατάσταση, τη διεκδίκηση συµβολικών ή και υλικών αµοιβών».
Γράφουν οι: Θάνος Αγγελίδης, Φραγκίσκη Αµπατζοπούλου, Κώστας Γιαννακόπουλος, ∆ηµήτρης 
∆ηµητρόπουλος, Άντα ∆ιάλλα, Ελευθερία Ζέη, Σοφία Λαΐου, ∆ήµητρα Λαµπροπούλου, Χρήστος Λούκος, 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Παντελής Μπουκάλας, Αλέξης Πολίτης, Νίκος Ροτζώκος, Βαγγέλης Σαράφης, 
Μαρίνος Σαρηγιάννης, Francesco Scalora, Παναγιώτης Στάθης, Γεράσιµος Στεφανάτος, ∆ιονύσης Τζάκης.

για την προώθηση κοινωνικών σκοπών και στόχων.
Αφετηρία της έκδοσης αποτελεί η παραδοχή ότι η ψηφιοποίηση 
της εργασίας και η εδραίωση νέων τοπικών µορφών οργάνωσης 
της καθηµερινότητας έχουν επιφέρει δοµικές αλλαγές στα κάθετα 
συστήµατα που δεν συνεργάζονται µε οριζόντιες µορφές συµµετο-
χής των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών τροφοδοτεί την ενδογενή 
ανάπτυξη, η οποία συγκροτεί συµπράξεις εργασίας, υφαίνοντας ένα 
ισχυρό δίκτυο αυτοβοήθειας, συνεργασίας και µάθησης που επιτρέ-
πει στη συµµετοχή να λειτουργήσει σε τοπικό επίπεδο.

Οι µελέτες του τόµου αποτελούν πρωτότυπες 
συµβολές στην έρευνα και καλύπτουν µεγάλη 
γκάµα θεµάτων, όπως η αξιοποίηση των αποµνη-
µονευµάτων του Μακρυγιάννη και του Κασοµούλη, 
αλλά και των δηµοτικών τραγουδιών, ως πηγών, η 
συµβολή του Σπυρίδωνα Τρικούπη, η οικογενειακή, 
τοπική και εθνική ταυτότητα, όπως αναδεικνύεται 
ιδίως στα κείµενα Πελοποννησίων, Σουλιωτών 
και Κρητών. Ακόµη, τα δηµοτικά τραγούδια ως 
µαρτυρία, οι αρχειακές και εκδοτικές διαδροµές 
των χειρογράφων, η εµπειρία της µετακίνησης και 
της προσφυγιάς. Επίσης, µελετάται η εµπειρία των 
Ρώσων ∆εκεµβριστών και Ιταλών πατριωτών εξό-
ριστων, καθώς και οθωµανικές µαρτυρίες για την 
Ελληνική Επανάσταση. Τέλος, το στρογγυλό τραπέζι 
«Μαρτυρία και παρελθόν: Ανασηµασιοδοτώντας την 
εµπειρία» διευρύνει τον ορίζοντα, καθώς το ζήτηµα 
εξετάζεται διεπιστηµονικά.
Όπως σηµειώνουν οι επιστηµονικοί επιµελητές του τόµου, «τα αποµνηµονεύµατα υπήρξαν απόρροια της 
επιθυµίας των ανθρώπων από πολύ νωρίς, ήδη από τα χρόνια του Αγώνα, να ιστορήσουν τις εµπειρίες τους: 
εµπειρίες πρωτόγνωρες, οι οποίες καθόρισαν τη ζωή τους και µετέβαλαν τον κόσµο τους. Στα µετεπαναστατι-
κά χρόνια πολλοί αγωνιστές συνέγραψαν τις δικές τους µαρτυρίες, αποσκοπώντας όχι µόνο στην αποτύπωση 
της αλήθειας και της πραγµατικότητας, όπω ς συνήθως δηλώνουν, αλλά κάποτε και στην προβολή των κατορ-
θωµάτων τους, τη δικαίωση, την αποκατάσταση, τη διεκδίκηση συµβολικών ή και υλικών αµοιβών».
Γράφουν οι: Θάνος Αγγελίδης, Φραγκίσκη Αµπατζοπούλου, Κώστας Γιαννακόπουλος, ∆ηµήτρης 
∆ηµητρόπουλος, Άντα ∆ιάλλα, Ελευθερία Ζέη, Σοφία Λαΐου, ∆ήµητρα Λαµπροπούλου, Χρήστος Λούκος, 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Παντελής Μπουκάλας, Αλέξης Πολίτης, Νίκος Ροτζώκος, Βαγγέλης Σαράφης, 
Μαρίνος Σαρηγιάννης, Francesco Scalora, Παναγιώτης Στάθης, Γεράσιµος Στεφανάτος, ∆ιονύσης Τζάκης.



1. Ενυδατώστε τα χείλη σας
Τα ξηρά χείλη είναι αποτέλεσμα πολλών 
παραγόντων και χρήσης ακατάλληλων προϊόντων. 
Εφαρμόστε λίγο χυμό λεμονιού στα χείλη σας πριν 
πάτε για ύπνο για να τα κρατήσετε ενυδατωμένα.

2. Αποσμητικό για τις μασχάλες
Το λεμόνι αφαιρεί τους σκούρους λεκέδες του 
δέρματος και λειτουργεί ως αποσμητικό. Περιέχει 
συστατικά που καταστρέφουν τα βακτήρια που 
ευθύνονται για την άσχημη οσμή. Συνδυάστε λίγο 
χυμό λεμονιού, μέλι και βρώμη και εφαρμόστε το 
μείγμα στις μασχάλες σας. Αφήστε το να δράσει για 
1 ώρα.

3. Απαλλαγείτε  
από τα μαύρα στίγματα
Το λεμόνι καθαρίζει το δέρμα, αποβάλλει τις τοξίνες 
και έχει ισχυρή δράση ενάντια στα σπυράκια. Κάντε 
μασάζ στο δέρμα σας με 1/2 λεμόνι και αφήστε το 
να δράσει για 10 λεπτά. Προσέξτε να μην εκτεθείτε 
σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας, επειδή μπορεί να προκληθούν 
πανάδες. Το λεμόνι έχει ισχυρές αντιβακτηριακές 
και στυπτικές ιδιότητες, οι οποίες βελτιώνουν την 
επιδερμίδα και εξαλείφουν την περιττή λιπαρότητα.

4. Εξαιρετική περιποίηση 
προσώπου
Το λεμόνι είναι θαυματουργό για όσες έχουν λιπαρή 
επιδερμίδα. Βυθίστε ένα κομμάτι βαμβάκι σε λίγο 
χυμό λεμονιού και απλώστε το στο πρόσωπό 

σας. Εφαρμόστε αυτή τη θεραπεία το βράδυ, για 
να αποφύγετε το φως του ήλιου. Τα στυπτικά 
χαρακτηριστικά του λεμονιού θα βελτιώσουν την 
υφή της επιδερμίδας σας και θα απομακρύνουν το 
περιττό σμήγμα.

5. Λευκαίνει & δυναμώνει  
τα νύχια
Το λεμόνι είναι εκπληκτικό για τα νύχια σας. Ο 
χυμός λεμονιού δυναμώνει τα νύχια και αφαιρεί 
τα σημάδια. Συνδυάστε λίγο χυμό λεμονιού με 2 
κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Εφαρμόστε το 
μείγμα που προκύπτει στα νύχια σας.

6. Μειώνει & βελτιώνει τα σημάδια
Εφαρμόστε λίγο χυμό λεμονιού απευθείας πάνω 
στην προβληματική περιοχή και αφήστε τον να 
δράσει για 15 λεπτά. Στη συνέχεια ξεβγάλτε με νερό. 
Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί και θα προληφθεί η 
εμφάνιση αντιαισθητικών σημαδιών. Κάντε αυτή τη 
θεραπεία το βράδυ, γιατί ο ήλιος προκαλεί αντίθετες 
αντιδράσεις.

7. Ανοίγει το χρώμα των μαλλιών
Αυτή είναι πιθανώς μία από τις πιο κοινές χρήσεις 
του λεμονιού όταν πρόκειται για θεραπείες 
ομορφιάς. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το λεμόνι είναι 
καταπληκτικό για τα μαλλιά. Εφαρμόστε λίγο χυμό 
λεμονιού στα μαλλιά σας και σταθείτε στον ήλιο για 
λίγη ώρα. Τα μαλλιά σας θα γίνουν πιο λαμπερά, 
ενώ το χρώμα τους θα ανοίξει αισθητά. Για καλύτερα 
αποτελέσματα, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία μία 
φορά την εβδομάδα.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Συμβουλές 
ομορφιάς 
με λεμόνι
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Πολλές γυναίκες χρησιμοποιούν 
το λεμόνι ως καλλυντικό προϊόν 
ή ως φυσικό φάρμακο. Το λεμόνι 
φωτίζει την επιδερμίδα και τα 
μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει 
ισχυρές απολυμαντικές και στυπτικές 
ιδιότητες.



 

Κάν’ το όπως η Christy!

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

Mavridou 
• Instagram: christymav  
•  Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

www.freesunday.gr 3931.05.2020 FREETIME
ΕΥΕΞΙΑ

Έχεις σωματότυπο «αχλάδι» και θες να χάσεις πόντους από τα ενοχλητικά «ψωμάκια»; Κάνε τις παρακάτω ασκήσεις και πες αντίο στα «ψωμάκια»!
Άσκηση 1: Ξάπλωσε στο πλάι, όπως στη φωτογραφία, και σήκωσε το πόδι προς τα επάνω στο πλάι, με το πέλμα να είναι φλεξ. Κάνε 10-20 επαναλήψεις. Εκπνοή 

στο ανέβασμα.
Άσκηση 2: Μείνε στην ίδια στάση και ανέβαζε το πόδι προς τα επάνω και πίσω διαγώνια. Κάνε 10-20 επαναλήψεις. Εκπνοή στο ανέβασμα.

Άσκηση 3: Μείνε στην ίδια στάση και σχημάτισε κυκλάκια με το πόδι, με φορά προς τα πίσω. Κάνε 10-20 επαναλήψεις. Εκπνοή κατά τη φορά προς τα πίσω.
Για περισσότερες ασκήσεις μπες στο κανάλι στο YouTube «Christy Mavridou».

Καλή γυμναστική!

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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