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AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03-05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ο 
κορονοϊός, ο Ερντογάν και η «Γαλάζια 
Πατρίδα»
06 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Πρόγραμμα 
ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό Μητσοτάκη 
προτείνει ο Τσίπρας
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΦΙΛΗΣ «Χωρίς 
συμφωνία με Αίγυπτο για ΑΟΖ, μονίμως 
στο σβέρκο μας το τουρκολιβυκό 
σύμφωνο»
08 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πανδημία: Βαθιά 
πληγή σε επτά στα δέκα ελληνικά 
νοικοκυριά
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 
«Στα νησιά μας υπάρχει περαιτέρω 
μείωση στις τιμές λόγω των ειδικών 
συνθηκών»
10-12 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Η πανδημία, οι τράπεζες και η 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Β. ΣΥΨΑ «Είμαστε 
ακόμα στη μέση της πανδημίας»
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γκάζι στην 
ηλεκτροκίνηση
15 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εμφανής η εξυγίανση 
της ΔΕΗ

16 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Η 
ελληνική κουλτούρα του ψεύδους στην 
πολιτική
17 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Κατάσταση του 
μυαλού
18 // ΚΟΣΜΟΣ Οι σινο-αμερικανικές 
σχέσεις περνούν στην τέταρτη και τελική 
τους φάση

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

FREE TIME
24 // CALENDAR Τα πολιτιστικά 
δρώμενα της εβδομάδας
25 // ΠΡΟΣΩΠΟ Κ. ΚΡΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 
«Πρέπει να υπάρχει έστω ως ιδέα ο 
προορισμός»
26 // CINEMA Τι θα δούμε στις 
κινηματογραφικές αίθουσες
27 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΡΕΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 
«Tα βιβλία είμαστε εμείς»
28-29 // BOOKS Μόλις κυκλοφόρησαν
30-31 // ΕΥΕΞΙΑ Συμβουλές για 
καλύτερη ζωή

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

Η 
Τουρκία δέχτηκε ισχυρό πλήγμα 
από τον κορονοϊό, παρά τις θεω-
ρίες που διατύπωσαν διάφοροι 
Τούρκοι αξιωματούχοι –μεταξύ 
των οποίων ο Πρόεδρος Ερντο-
γάν– ότι το… DNA των Τούρκων 
τούς προστατεύει από τον κορο-
νοϊό και ότι σε δύο εβδομάδες, 

όπως υποστήριζε ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, θα είχαν αφήσει ο-
ριστικά πίσω τους την πανδημία.
Η τουρκική οικονομία, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση ασταθούς 
ισορροπίας από το 2018, μετράει κι αυτή το κόστος από τον κορο-
νοϊό, ενώ πολλοί συνδέουν τις νέες δυσκολίες με την αλλαγή του 
πολιτικού σκηνικού σε βάρος του Ερντογάν.
Ο τελευταίος ενισχύει τη θέση του με ένα μείγμα καταπίεσης στο ε-
σωτερικό και προώθησης της νεο-οθωμανικής στρατηγικής του σε 
διεθνές επίπεδο. Μέρος αυτής της στρατηγικής είναι η λεγόμενη 
«Γαλάζια Πατρίδα», που στηρίζεται στην πρωταγωνιστική παρου-
σία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού σε τρεις θάλασσες.
Ο ηγεμονισμός του Ερντογάν στην ευρύτερη περιοχή μας ενισχύ-
εται σε συνθήκες εσωτερικής οικονομικής και κοινωνικής πίεσης 
και λειτουργεί, σε ό,τι μας αφορά, σαν ένας εξωγενής παράγοντας 
που κάνει ακόμη πιο σύνθετη τη δική μας στρατηγική εξόδου από 
την κρίση.

Ο κορονοϊός στην Τουρκία
Το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Τουρκία κατα-
γράφηκε επίσημα στις 11 Μαρτίου. Στη διάρκεια 
τριών μηνών οι θάνατοι από κορονοϊό έφτασαν 
τους 4.746, ενώ τα κρούσματα που έχουν κα-
ταγραφεί είναι 173.036.
Στην αρχή ο Ερντογάν υποτίμησε τον κίν-
δυνο. Στη συνέχεια προσπάθησε να ε-
λέγξει την πανδημία με ένα μείγμα στο-
χευμένων παρεμβάσεων και ήπιων 
lockdown.
Η στρατηγική του συνοψίζεται στη 
φράση «οι τροχοί της οικονομίας 
πρέπει να συνεχίσουν να κινούνται». 
Το τουρκικό καθεστώς ανέλαβε με-
γαλύτερους κινδύνους για τη δη-
μόσια υγεία, σε μια προσπάθεια να 
προστατεύσει, στο μέτρο του δυνα-
τού, την οικονομία.
Σε ό,τι αφορά τους θανάτους, η Τουρ-
κία έρχεται 16η στον κόσμο, με 17η την 
Κίνα –απ’ όπου ξεκίνησε η πανδημία–, 
όπου μέχρι τις 10 Ιουνίου είχαν καταγρα-
φεί 4.634 θάνατοι.
Στον αριθμό των κρουσμάτων η Τουρκία 
έρχεται 11η, με 10ο το Ιράν, όπου έχουν κατα-
γραφεί 177.938 κρούσματα.
Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Τουρκίας δεν 
θεωρούνται ιδιαίτερα ακριβή, όπως άλλωστε και των 
περισσότερων κρατών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας 
στους τέσσερις ψηφοφόρους του κόμματος του Ερντογάν 
θεωρεί ότι τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα παρουσιά-
ζουν το πρόβλημα μικρότερο απ’ ό,τι είναι.
Το καθεστώς δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, προκειμένου να περά-
σει τη γραμμή του. Έτσι, 400 άτομα κατηγορήθηκαν για διάδοση 
λαθεμένων και προβοκατόρικων πληροφοριών στο διαδίκτυο και 
τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, μεταξύ των οποίων και αρκετοί 
δημοσιογράφοι.
Επιτυχία του Ερντογάν και της κυβέρνησης θεωρείται ότι το σύ-
στημα υγείας, το οποίο αναπτύχθηκε επί των ημερών του, άντεξε 
στην πίεση της πανδημίας. Στην κορύφωση της πανδημίας χρη-
σιμοποιήθηκαν περίπου τα 2/3 των κλινών σε μονάδες εντατικής 
θεραπείας. Έτσι, δεν δημιουργήθηκαν απαράδεκτες καταστάσεις, 
όπως αυτές που παρατηρήθηκαν κυρίως στη Βόρεια Ιταλία και στη 
Νέα Υόρκη.

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ,  
Ο ΕΡΝΤΟΓΆΝ  

ΚΆΙ Η «ΓΆΛΆΖΙΆ 
ΠΆΤΡΙΔΆ»

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η στρατηγική της Τουρκίας 
δυσκολεύει τον ελληνικό 
σχεδιασμό.

Η πανδημία μεγαλώνει τα οικονομικά 
και κοινωνικά προβλήματα στην 
Τουρκία.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο σχετικά μικρός αριθμός των θανά-
των σε σχέση με τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί μπορεί να 
διευκολύνεται από τα νεανικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της 
Τουρκίας, με τους μισούς Τούρκους να είναι κάτω των 32 ετών. Η 
γειτονική χώρα προχώρησε από τις αρχές Ιουνίου στη χαλάρωση 
των περιοριστικών μέτρων, σε μια προσπάθεια να προλάβει ένα 
μέρος της κρίσιμης για την οικονομία τουριστικής περιόδου.

Οικονομική αδυναμία
Από το καλοκαίρι του 2018 η τουρκική οικονομία αντιμετωπίζει σο-
βαρά προβλήματα, ύστερα από μια μεγάλη περίοδο κατά την οποία 
επιτύγχανε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 5%.
Οι επιδόσεις της οικονομίας παίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδι-
ορισμό της πολιτικής δυναμικής. Ο Ερντογάν κατάφερε να επιβάλει 
συνταγματική μεταρρύθμιση που δίνει υπερεξουσίες στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας. Είναι πλέον πανίσχυρος και κάνει κυριολεκτικά 
ό,τι θέλει, με τους συγγενείς και φίλους του να ελέγχουν κρίσιμα υ-
πουργεία. Η παντοδυναμία του μεγαλώνει τις ευθύνες του για τα οι-
κονομικά και κοινωνικά προβλήματα, που μπαίνουν, με το πέρασμα 
του χρόνου, ολοένα περισσότερο στην καθημερινότητα του πολίτη.
Η κρίση της τουρκικής λίρας το 2018 οδήγησε μεταξύ των άλλων 
σε πληθωρισμό της τάξης του 25%, που έριξε το πραγματικό εισό-
δημα πολλών μη προνομιούχων και φτωχών Τούρκων. Ύστερα από 

17 χρόνια παντοδυναμίας το κόμμα Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη του 
Ερντογάν άρχισε να δέχεται σοβαρή πολιτική πίεση. Στις δη-

μοτικές εκλογές του 2019 έχασε την Κωνσταντινούπολη 
και την Άγκυρα, ενώ η απόφαση των αρμόδιων αρχών 

να επαναλάβουν τις δημοτικές εκλογές στην Κων-
σταντινούπολη έφερε στην επιφάνεια τις μεθο-

δεύσεις του καθεστώτος και μεγάλωσε τη νίκη 
του αντικυβερνητικού υποψηφίου, η εκλογή 

του οποίου είχε αμφισβητηθεί.
Πριν από τον κορονοϊό είχε αρχίσει να κα-
ταγράφεται, λόγω της επιδείνωσης της 
οικονομικής κατάστασης, υποχώρηση 
των δημοσκοπικών ποσοστών του κυ-
βερνώντος κόμματος και της δημοτι-
κότητας του Προέδρου Ερντογάν. Η 
Τουρκία, βέβαια, δεν είναι καμιά ανα-
πτυγμένη δημοκρατία, εφόσον το απο-
τυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα 
του 2016 έδωσε την ευκαιρία στον Ερ-
ντογάν να περιορίσει κι άλλο τα δημο-
κρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα και 
να κλιμακώσει την καταπίεση σε βάρος 

των Κούρδων και των πολιτικών του αντι-
πάλων. Από τους 65 δήμους που κέρδισε 

το κόμμα που εκφράζει την κουρδική μει-
ονότητα (HDP), έχουν ήδη αντικατασταθεί 

στους 40 από αυτούς οι εκλεγμένοι εκπρόσω-
ποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από διορισμέ-

νους κυβερνητικούς αξιωματούχους με βασική δι-
καιολογία την υποτιθέμενη καταπολέμηση της τρο-

μοκρατίας.
Σε ένα τόσο αντιδημοκρατικό καθεστώς οι δημοσκοπή-

σεις δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αξιοπιστία. H καταγραφή 
των τάσεων του εκλογικού σώματος, ακόμα κι αν είναι σωστή, δε-

σμεύει σε μικρότερο βαθμό τις εξελίξεις, εφόσον χρησιμοποιούνται 
άλλες μέθοδοι για την αντιμετώπιση της λαϊκής δυσαρέσκειας.
Η φθορά της κυβερνητικής παράταξης εξαιτίας των οικονομικών δυ-
σκολιών και η απόλυτη εξουσία του Ερντογάν συνέβαλαν στην απο-
χώρηση από αυτήν του πρώην πρωθυπουργού Νταβούτογλου και 
του πρώην υπουργού Οικονομικών Μπαμπακάν, οι οποίοι δημι-
ούργησαν τα δικά τους κόμματα. Για να εκπροσωπηθεί ένα κόμμα 
στην τουρκική Βουλή χρειάζεται να συγκεντρώσει το 10% των 
ψήφων. Έτσι, δεν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να φτάσουν στο όριο 
που επιτρέπει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
Η πανδημία μεγαλώνει τις οικονομικές δυσκολίες και σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) το ΑΕΠ 
της Τουρκίας θα μειωθεί κατά 5% το 2020, ο επίσημος πληθωρι-
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ανάλυση

Πολλοί αμφισβητούν την εγκυρότητα 
των επίσημων στατιστικών στοιχείων 
για τον αριθμό των κρουσμάτων και 
των θανάτων.

Η νεο-οθωμανική στρατηγική 
αξιοποιείται για τη συσπείρωση των 
Τούρκων και δημιουργεί μεγάλες 
πιέσεις για την Ελλάδα.

σμός, που υποχώρησε σταδιακά προς το 10%, θα αυξηθεί στο 12%, 
ενώ το ποσοστό ανεργίας θα εκτοξευτεί στο 17,2% του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού. Εκφράζονται επίσης ανησυχίες για την αδυ-
ναμία της τουρκικής λίρας και τις συνέπειες που μπορεί να έχει για 
τις μεγάλες τουρκικές επιχειρήσεις με σημαντικές οφειλές σε συ-
νάλλαγμα. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με επικεφα-
λής τον… γαμπρό του Ερντογάν, αμφισβητεί τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ 
και άλλων διεθνών οργανισμών και επιμένει ότι η τουρκική οικονο-
μία θα είναι μία από τις λίγες που θα αναπτυχθούν σε συνθήκες κο-
ρονοϊού.
Είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια οι οικονομικές εξελί-
ξεις, αλλά πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα συνεχιστούν οι πιέσεις 
προς το εθνικό νόμισμα και προς το βιοτικό επίπεδο των περισσό-
τερων Τούρκων.
Το εξωτερικό χρέος, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, που πρέπει να 
ρυθμιστεί με διάφορους τρόπους στη διάρκεια του δωδεκαμήνου 
φτάνει τα 170 δισ. δολάρια. Ο τουρισμός είναι μία από τις βασικές 
πηγές συναλλάγματος και γι’ αυτό καταβάλλονται προσπάθειες να 
καλυφθεί, στο μέτρο του δυνατού, το χαμένο έδαφος, ιδιαίτερα τους 
κρίσιμους από συναλλαγματική άποψη μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο. 
Οι απώλειες εσόδων για τις περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες 
είναι μέχρι σήμερα της τάξης του 80%-90%, ενώ η πανδημία εξακο-
λουθεί να έχει ισχυρή παρουσία στη γειτονική χώρα. Τον Απρίλιο, 
οπότε η διάδοση του κορονοϊού είχε αποκτήσει εντυπωσιακή δυνα-
μική, είχαμε ορισμένες ημέρες καταγραφή 5.000 κρουσμάτων, ενώ 
ο ημερήσιος ρυθμός στο ξεκίνημα του Ιουνίου είναι της τάξης των 
1.000 κρουσμάτων.

Η αντεπίθεση του καθεστώτος
Παρά τις οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες που φθείρουν την 
κυβερνητική παράταξη του Ερντογάν, ο τελευταίος παραμένει κυ-
ρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού. Έχει να αντιμετωπίσει την πρό-
κληση των προεδρικών εκλογών του 2023, οπότε θα έχει συμπλη-
ρώσει 20 χρόνια στην εξουσία. Δεν έχουν όμως αναδειχθεί ακόμα 
πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες ικανές να τον αμφισβητή-
σουν.
Το κεμαλικό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει ευρύτερες συσπειρώσεις, ούτε μπορεί να συνεννοηθεί 
με το κόμμα που εκπροσωπεί την κουρδική μειονότητα και κινεί-
ται πάντα κοντά στο όριο του 10%, που εξασφαλίζει κοινοβουλευ-
τική εκπροσώπηση. Ο νέος και εξαιρετικά δημοφιλής δήμαρχος της 
Κωνσταντινούπολης μπορεί, θεωρητικά, να συσπειρώσει την κοινω-
νία των πολιτών εναντίον ενός εξαιρετικά αυταρχικού καθεστώτος, 
είναι πολύ αμφίβολο όμως ότι μπορεί να απευθυνθεί στις λαϊκές τά-
ξεις στο σύνολο της Τουρκίας.
Σύμφωνα με ορισμένες δημοσκοπήσεις, η θέση του Ερντογάν ενι-
σχύθηκε, παρά τα σοβαρά λάθη εκτίμησης που έκανε, τους δύο πρώ-
τους μήνες της πανδημίας. Ευνοήθηκε κι αυτός από την ενστικτώδη 
συσπείρωση πολλών πολιτών γύρω από την εξουσία σε συνθήκες 
μεγάλης απειλής. Το ερώτημα είναι αν θα διατηρήσει την πολιτική 
υπεροχή όταν με το πέρασμα του χρόνου θα κυριαρχήσουν στην ε-
πικαιρότητα τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα.
Από το 2018, οπότε η τουρκική οικονομία μπήκε σε περίοδο αστα-
θούς ισορροπίας, ο Ερντογάν αξιοποιεί τη στρατηγική που ακολου-
θεί στο εξωτερικό για να συσπειρώνει τους Τούρκους στη βάση του 
πατριωτισμού. Το επιχείρησε με μέτρια αποτελέσματα στη Συρία, 
όταν τουρκικά στρατεύματα κατέλαβαν εδάφη στα οποία κυριαρ-

χούσε το κουρδικό στοιχείο, στο όνομα της καταπολέμησης της 
κουρδικής τρομοκρατίας. Το επιχειρεί ξανά σήμερα, σε καλύτε-
ρες γι’ αυτόν συνθήκες, ενισχύοντας τη στρατιωτική επέμβαση της 
Τουρκίας στη Λιβύη και προωθώντας τη νεο-οθωμανική επεκτα-
τική στρατηγική, μέρος της οποίας είναι η «Γαλάζια Πατρίδα», δη-
λαδή η δυνατότητα της Τουρκίας να προβάλλει τη δύναμή της σε 
τρεις θάλασσες.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» 
Τα σχέδια της Τουρκίας για επιστροφή στον… 16ο αιώνα, οπότε 
ήταν κυρίαρχη ναυτική δύναμη στη Μεσόγειο, δεν είναι καινούρ-
για. Εξελίσσονται από το 2007 και στηρίζονται, μεταξύ των άλλων, 
στη σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών, στον πολλαπλασι-
ασμό των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στην Άμυνα, στη συνέ-
χιση μιας παράδοσης στρατιωτικοποίησης της οικονομίας και στις 
σοβαρές επενδύσεις στην πολεμική βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή 
το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό έχει στη διάθεσή του 112 πλοία. Ο 
στόλος θα ενισχυθεί με την προσθήκη άλλων 24 πολεμικών πλοίων 
–μεταξύ των οποίων 4 φρεγάτες– μέχρι το 2023, οπότε θα εορτα-
στούν με κάθε επισημότητα τα 100 χρόνια από την ίδρυση του σύγ-
χρονου τουρκικού κράτους.
Τις ναυτικές φιλοδοξίες της Τουρκίας συμβολίζει η ένταξη του ε-
λαφρού αεροπλανοφόρου «Anadolu» στο Πολεμικό Ναυτικό της. 
Το σκάφος αυτό θεωρείται το σημαντικότερο μετά το πρώην γερμα-
νικό θωρηκτό που εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό της Τουρκίας 
το 1914 με το όνομα «Yavuz».
Το «Anadolu» ναυπηγείται από το 2015 και αναμένεται να εντα-
χθεί στον τουρκικό στόλο το 2020. Έχει εκτόπισμα 27.000 τόνους, 
μήκος 231 μέτρα, πλάτος 32 μέτρα και μέγιστη ταχύτητα 21 κόμ-
βους.
Θα μεταφέρει πολλά επιθετικά ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αε-
ροσκάφη (drones) και 4 μεγάλα αποβατικά σκάφη. Θεωρείται ένα 
οπλικό σύστημα που αναβαθμίζει συνολικά το Πολεμικό Ναυτικό 
της γειτονικής χώρας, εφόσον του δίνει τη δυνατότητα να προβάλει 
την ισχύ της Τουρκίας από την Κύπρο μέχρι την Αλβανία –περνώ-
ντας από το Αιγαίο– και από τη Λιβύη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ναυπήγηση του «Anadolu» στηρίζεται στη 
συνεργασία της τουρκικής εταιρείας Sedef Shipbuilding με την ι-
σπανική Navantia, γεγονός που δείχνει και τα όρια της ευρωπαϊ-
κής αλληλεγγύης σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της στρατηγικής 
απειλής της Τουρκίας που αντιμετωπίζουμε.
Το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποίησε τον Μάρτιο α-
σκήσεις σε τρεις θάλασσες ταυτόχρονα, με τη συμμετοχή 100 πο-
λεμικών πλοίων, με την επωνυμία «Γαλάζια Πατρίδα». Έχει επίσης 
οργανωμένη παρουσία σε χώρες όπως η Σομαλία και το Κατάρ και 
στέλνει το μήνυμα της τουρκικής ισχύος στον Ινδικό Ωκεανό, στην 
Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο.

Ενέργεια και Λιβύη
Η Τουρκία με τη θεαματική ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού 

της στέλνει το μήνυμα στις δυνάμεις που παίζουν ρόλο στη Μεσό-
γειο ότι χωρίς τη συμμετοχή ή την έγκρισή της δεν μπορεί να υπάρ-
ξει ασφαλής εκμετάλλευση ενεργειακού πλούτου, ούτε ασφαλής α-
νάπτυξη αγωγών φυσικού αερίου.
Τη μεγαλύτερη πίεση τη δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία 
θέλει να αξιοποιήσει τα τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου που 
έχουν εντοπιστεί στη δική της ΑΟΖ. Το μήνυμα που στέλνει η Ά-
γκυρα είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αξιοποίηση αν δεν προη-
γηθεί επίλυση του Κυπριακού με όρους που εγκρίνει και εξασφά-
λιση των δικών της συμφερόντων. Ανάλογη είναι η προσέγγιση της 
Άγκυρας και σε ό,τι αφορά τον αγωγό EastMed, τα σχέδια του ο-
ποίου στηρίζονται στη συνεργασία Ισραήλ-Αιγύπτου-Κύπρου-Ελ-
λάδας με την έγκριση των ΗΠΑ. Είναι φανερό ότι η τουρκική αντί-
δραση κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατασκευή ενός αγωγού του 
οποίου η οικονομική βιωσιμότητα αμφισβητείται. Πιθανότατα δεν 
θα υπάρξει ούτε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, εφόσον το σχέδιο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πράσινη μετάβαση δίνει απόλυτη προ-
τεραιότητα στις ΑΠΕ.
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής εντάσσεται και η συμφωνία της 
Τουρκίας με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης για 
τον ορισμό τουρκολιβυκών θαλάσσιων ζωνών που καταλήγουν να 
αμφισβητούν κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Στη Λιβύη η Τουρκία εμφανίζεται πολύ πιο αποτελεσματική απ’ ό,τι 
στη Συρία, γιατί έχει διδαχτεί από τα λάθη της.
Αξιοποιεί την απουσία των ευρωπαϊκών δυνάμεων που άλλοτε ήταν 
κυρίαρχες στη στρατηγικής σημασίας χώρα της Βόρειας Αφρικής. 
Η Ιταλία, που απέσπασε τη Λιβύη από την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία στις αρχές του 20ού αιώνα, δεν διανοείται στρατιωτική παρου-
σία στη Λιβύη, ενώ δυσκολεύεται να συνεννοηθεί σε επίπεδο συμ-
φερόντων με τη Γαλλία.
Η Γερμανία ανέλαβε μια μεσολαβητική προσπάθεια για την ειρή-
νευση στη Λιβύη, από την οποία φρόντισε να αποκλειστεί η Αθήνα 
για να μη δυσαρεστηθεί η Άγκυρα, αλλά δεν έφερε ουσιαστικό α-
ποτέλεσμα.
Η ευρωπαϊκή αδυναμία επιβεβαιώνεται μέσα από τα προβλήματα 
της επιχείρησης «Ειρήνη» με την οποία η ευρωπαϊκή ναυτική δύ-
ναμη υποτίθεται ότι θα επιβάλει εμπάργκο όπλων στην κυβέρνηση 



Η τουρκική επέμβαση στη Λιβύη 
πηγαίνει πολύ καλύτερα απ’ ό,τι η 
επέμβαση στη Συρία.

της Τρίπολης και στις δυνάμεις του Χάφταρ που ελέγχουν την ανα-
τολική Λιβύη.
Στην πράξη, δεν υπάρχουν επαρκείς δυνάμεις για την εφαρμογή 
του εμπάργκο. Η Τουρκία αξιοποιεί την κατάσταση για να προμη-
θεύει με όπλα και drones την κυβέρνηση της Τρίπολης, ενώ έχει με-
ταφέρει από τη Συρία στη Λιβύη χιλιάδες ισλαμιστές μαχητές, οι ο-
ποίοι κάνουν τη διαφορά στα πεδία των μαχών.
Οι δυνάμεις του Χάφταρ βρίσκονται σε φάση υποχώρησης. Υπο-
χρεώθηκαν να λύσουν την πολιορκία της Τρίπολης που κράτησε πε-
ρίπου έναν χρόνο, έχασε πόλεις στρατηγικής σημασίας που ήλεγχε 
στη δυτική Λιβύη, ενώ, απ’ ό,τι φαίνεται, θα χάσει σύντομα και τη 
Σύρτη, γενέτειρα του Καντάφι και λιμάνι από το οποίο περνάει το 
μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της Λιβύης.
Η επιτυχία του Ερντογάν στη Λιβύη δεν οφείλεται μόνο στην ευρω-
παϊκή απουσία, που λειτούργησε σε όφελός του, αλλά και στην καλή 
συνεννόηση με τη Ρωσία, την άλλη δύναμη που αξιοποιεί τις δυνα-
τότητες που προφέρει η απουσία των Ευρωπαίων και των ΗΠΑ. Οι 
Ρώσοι δεν κλιμάκωσαν την αντιπαράθεση με τις δυνάμεις που ελέγ-
χονται από την Τουρκία, όπως συνέβη σε περιπτώσεις στη Συρία, 
αλλά απέσυραν έγκαιρα από την εμπόλεμη ζώνη τους Ρώσους μι-
σθοφόρους που στηρίζουν τον Χάφταρ.
Διαγράφεται η προοπτική μιας συνεννόησης Τουρκίας-Ρωσίας, με 
την πρώτη να έχει το πλεονέκτημα στη Λιβύη και τη δεύτερη στη 
Συρία, στο πλαίσιο μιας ελεγχόμενης αντιπαλότητας προκειμένου 
να έχουν οφέλη και οι δύο πλευρές.
Η ενίσχυση της παρουσίας της Τουρκίας στη Λιβύη προκαλεί το σύ-
νολο σχεδόν των αραβικών κρατών, ακριβώς επειδή είναι στα πλαί-
σια μιας νεο-οθωμανικής στρατηγικής που παραπέμπει στην οθω-
μανική κυριαρχία επί των Αράβων. Ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί 
κάποια ισορροπία δυνάμεων στη Λιβύη είναι η δυναμικότερη πα-
ρέμβαση της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σα-
ουδικής Αραβίας και άλλων αραβικών κρατών υπέρ του Χάφταρ.
Ο Ερντογάν καταγράφει επιτυχίες στη Λιβύη, ενισχύει την άμεση 
και έμμεση παρουσία της Τουρκίας στον ενεργειακό χάρτη, αναδει-
κνύει τη στρατηγική απουσία των Ευρωπαίων, προβάλλει μια ευρύ-
τερη στρατηγική που ασκεί μεγάλη πίεση και στην Ελλάδα και συ-
νεννοείται καλύτερα για το μοίρασμα της πίτας με τη Ρωσία.
Από την άλλη πλευρά, ενισχύει την εικόνα της Τουρκίας ως δύνα-
μης αποσταθεροποίησης και προκαλεί τη δικαιολογημένη αντί-
δραση της Αιγύπτου και των περισσότερων αραβικών κρατών.
Η εικόνα μιας Τουρκίας με πρωταγωνιστικό ρόλο στη Συρία και στη 
Λιβύη, χώρες από τις οποίες θα μπορεί να ρυθμίζει και τη ροή προ-
σφύγων και μεταναστών προς την Ε.Ε., πρέπει κάποτε να αφυπνί-
σει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη διπλωματία των ευρωπαϊκών 
κρατών.
Προς το παρόν, πάντως, η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει νέες 
προκλήσεις, που έχουν σχέση με τη νεο-οθωμανική στρατηγική του 
Ερντογάν και την επιδίωξη της τουρκικής κυριαρχίας στη θάλασσα 
με βάση τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Η ελληνική απάντηση
Η ελληνική απάντηση έχει αρχίσει να δίνεται στην πράξη και μοιά-
ζει αποτελεσματική.
Η Αθήνα στηρίζει τον Χάφταρ στη Λιβύη για να στείλει το μήνυμα 
ότι δεν δέχεται τον αποκλεισμό της από τις εξελίξεις σε όφελος της 
Τουρκίας και πως είναι σταθερά στο πλευρό της Αιγύπτου και των 
Αράβων, που αντιδρούν, απόλυτα δικαιολογημένα, στη νεο-οθωμα-
νική στρατηγική του Ερντογάν.
Η Αθήνα θέτει συστηματικά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς το ζή-
τημα της συμπεριφοράς της Τουρκίας, η οποία σε πολλές περιπτώ-
σεις λειτουργεί αποσταθεροποιητικά και εκτός του πλαισίου της δι-
εθνούς νομιμότητας.
Η ελληνική διπλωματία παίρνει αυτό που θέλει σε επίπεδο αποφά-
σεων των ευρωπαϊκών θεσμών, συχνά όμως δεν ικανοποιείται σε δι-
μερές επίπεδο, εφόσον κράτη-μέλη της Ε.Ε. μπορεί να δίνουν προ-
τεραιότητα στις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία, διευκολυνόμενα 
από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας, 
ούτε κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική.
Η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για τον ορισμό των θαλάσσιων ζωνών 
δείχνει την έμφαση που δίνεται στην ανάπτυξη των διμερών σχέ-

σεων. Αν υπάρξει ανάλογη συμφωνία με την Αίγυπτο, θα πρόκειται 
για μεγάλη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας, που θα περιορίσει 
την ελευθερία κινήσεων της τουρκικής.
Η Αίγυπτος είναι χώρα στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα. Αν 
είχαν διατηρηθεί στην εξουσία οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι, θα είχαν 
προωθηθεί εντυπωσιακά τα νεο-οθωμανικά σχέδια του Ερντογάν. 
Ευτυχώς, το καθεστώς Αλ-Σίσι μοιράζεται μ’ εμάς την αντίθεση προς 
τη στρατηγική της Τουρκίας, χωρίς να είναι φανερό σε ποιον βαθμό 
θέλει να προχωρήσει.
Εκεί όπου είναι απόλυτη η επικράτηση της ελληνικής πλευράς είναι 
στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπου έχει διαμορφωθεί μια ιδιαίτερα 
αυστηρή άποψη για τον ρόλο της Τουρκίας και την προοπτική έντα-
ξής της στην Ε.Ε.

Νέα καθήκοντα
Το ξεδίπλωμα της στρατηγικής της Τουρκίας υπό την πίεση της παν-
δημίας και των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της μας επι-
βάλλει νέα καθήκοντα, εφόσον είμαστε η χώρα που θα δεχτεί, πι-
θανότατα, τη μεγαλύτερη πίεση από την εφαρμογή αυτής της στρα-
τηγικής.
Στο προσφυγικό-μεταναστευτικό, πρέπει και στα νησιά του Αιγαίου 
να δείξουμε την ίδια αποτελεσματικότητα που δείξαμε στην κρίση 
του Έβρου. Οι δυσκολίες είναι μεγαλύτερες, αλλά πρέπει να σταλεί 
ξανά το μήνυμα ότι το προσφυγικό-μεταναστευτικό δεν πρόκειται 
να μετατραπεί σε μέσο εκβιασμού της Ελλάδας και της Ε.Ε. από τον 
Ερντογάν, όπως το 2015-2016. Καλούμαστε να ενισχύσουμε κι άλλο 
το ευρωπαϊκό πλεονέκτημα της χώρας μας έναντι της Τουρκίας. Ο 
Μητσοτάκης έβαλε ξανά την Ελλάδα στον πυρήνα της Ευρωζώνης, 
εξασφάλισε πρωτοφανή χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας 
από το 2021 και πέρα και ετοιμάζεται να συνδιαμορφώσει ένα νέο 
πλαίσιο για την πολιτική της Ε.Ε. στο προσφυγικό-μεταναστευτικό 
κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο 
του 2020. Το πλαίσιο αυτό θα λαμβάνει περισσότερο υπόψη του τα 
καλώς εννοούμενα συμφέροντα των χωρών πρώτης υποδοχής και 
κυρίως της Ελλάδας.

Οι τουρκικές κινήσεις επηρεάζουν αναπόφευκτα τον ενεργειακό 
σχεδιασμό μας. Δημιουργούν ένα πρόσθετο κίνητρο για να στρα-
φούμε προς τις ΑΠΕ και την ηλεκτροκίνηση, αξιοποιώντας τα ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια και τις ξένες επενδύσεις. Μας ενδιαφέρουν 
πάντα οι δρόμοι της ενέργειας στη Μεσόγειο και στην ευρύτερη πε-
ριοχή μας, όμως η «πράσινη» ενεργειακή αυτονομία είναι πλέον η 
απόλυτη προτεραιότητα.
Η προβολή δύναμης που συστηματοποιεί η Τουρκία οδηγεί ανα-
πόφευκτα σε ελληνικές πρωτοβουλίες για ενίσχυση του Πολεμι-
κού Ναυτικού, επένδυση στο παραδοσιακό «Ελλάς - Γαλλία - συμ-
μαχία» και ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας σε υπερσύγχρονη 
βάση με πρωταγωνιστική συμμετοχή ισραηλινών επιχειρήσεων, 
που έτσι θα αποκτήσουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τα αδύνατα σημεία
Από τη στιγμή που η Τουρκία μάς στέλνει μήνυμα ότι θα μας ασκή-
σει κλιμακούμενη πίεση σε βάθος χρόνου στα πλαίσια της νεο-οθω-
μανικής στρατηγικής του Ερντογάν, πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα 
τα αδύνατα σημεία στον σχεδιασμό της Άγκυρας.
Μας προσφέρονται νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη της συνερ-
γασίας με σημαντικά αραβικά κράτη που εναντιώνονται στη νεο-ο-
θωμανική στρατηγική της Τουρκίας.
Στο προσφυγικό-μεταναστευτικό, η Τουρκία θα υποχρεωθεί να δι-
αχειριστεί τη δυστυχία που προκαλεί με την πολιτική της. Τα 4 ε-
κατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία που βρίσκονται στα εδάφη 
της δημιουργήθηκαν μέσα από έναν σκληρό εμφύλιο στον οποίο 
η Τουρκία πρωταγωνίστησε, στην προσπάθειά της να ανατρέψει το 
καθεστώς Άσαντ και να ελέγξει σημαντικό μέρος της Συρίας. Ανά-
λογες καταστάσεις παρατηρούνται στη Λιβύη με ευθύνη της Τουρ-
κίας και των αερομεταφερόμενων Σύρων ισλαμιστών που ελέγχο-
νται από αυτήν.
Σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς, η προσπάθεια της Τουρκίας να 
παίξει ταυτόχρονα με τα αμερικανικά μαχητικά F-35 και τους ρω-
σικούς πυραύλους S-400 μάς απάλλαξε από την άμεση απειλή α-
νατροπής των δυνάμεων της πολεμικής αεροπορίας σε βάρος μας.
Η Τουρκία αποκλείστηκε με απόφαση του Κογκρέσου των ΗΠΑ 
από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35 και η Ελλάδα πρέπει να 
επιδιώξει να καλύψει το κενό αξιοποιώντας και την επιρροή του Ισ-
ραήλ, με το οποίο έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, στις ΗΠΑ.
Το ενισχυμένο ευρωπαϊκό μας πλεονέκτημα και η ευρωπαϊκή υ-
ποχώρηση της Τουρκίας μάς επιτρέπουν να θέσουμε την Άγκυρα 
προ των ευθυνών της σε ένα σωρό ζητήματα μεγάλης σημασίας. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα η κατασκευή –με ρωσική τεχνολογία και 
κεφάλαια– πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
σε πλήρη αντίθεση με τις νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες και σε 
συνθήκες που δημιουργούν δικαιολογημένο προβληματισμό για 
την ασφάλεια.
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Σ
το άγχος που δημιουργεί 
στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κ. 
Τσίπρα προσωπικά το ενδε-
χόμενο εκλογών απέδωσε ο 
πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, την ένταση 
στους αντιπολιτευτικούς τό-

νους και την προσπάθεια πλήρους απαξίωσης του 
κυβερνητικού έργου, στην οποία επιδίδεται τον 
τελευταίο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ολοκληρώνοντας χθες την ομιλία του στη Βουλή, 
ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε για μία ακόμη 
φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τε-
τραετίας και διέψευσε τα σενάρια που τον ήθελαν 
να εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τις 
οποίες δικαιολογεί η σημαντική διαφορά με τον 
ΣΥΡΙΖΑ που όλες οι δημοσκοπήσεις εντοπίζουν 
υπέρ της ΝΔ.
«Εκτός αν έχετε σχέδιο δραπέτευσης, όπως σας 
συμβουλεύουν συνεργάτες σας στου Μαξίμου να 
πάτε σε εκλογές και να διαφύγετε. Πηγαίνετε να 
δείτε τι έχετε να πάθετε. Όλοι αυτοί που σήμερα 
σας υποστηρίζουν γιατί είστε ο Μωυσής τότε θα 
δείτε τους δείκτες αισιοδοξίας και τους δείκτες 
του ελληνικού λαού» είχε πει ο κ. Τσίπρας, απο-
φεύγοντας να αναφερθεί στο ότι αν ο κ. Μητσο-
τάκης διαφύγει, ο ίδιος θα είναι ο διάδοχός του 
στην εξουσία.
Όμως, παρ’ όλη την κριτική του στην αδυναμία 
και στην ανικανότητα της κυβέρνησης, ο κ. Τσί-
πρας δεν ζήτησε εκλογές, αλλά κάλεσε τον πρω-
θυπουργό να εφαρμόσει το πρόγραμμα που εξήγ-
γειλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Είναι διατεθειμένος, έστω και τώρα, μετά την 
πρόταση της Ε.Ε. για το Ταμείο Ανάκαμψης, να 
αλλάξει πολιτική και να υιοθετήσει μέτρα στήρι-
ξης της εργασίας και των επιχειρήσεων που έχει 
παρουσιάσει η αξιωματική αντιπολίτευση;» ανέ-

φερε στην ερώτησή του η οποία προκάλεσε τη 
χθεσινή συζήτηση στη Βουλή.

Το νέο αφήγημα ΣΥΡΙΖΑ
Στη συζήτηση ο κ. Τσίπρας περιέγραψε με εξαι-
ρετικά μελανά χρώματα την πορεία της οικονο-
μίας, ήταν η κατακλείδα μιας μίνι πορείας «προς 
τον λαό», την οποία έκανε ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση και της τέταρτης 
φάσης της επαναφοράς στην κανονικότητα, δη-
λαδή της επαναλειτουργίας της εστίασης.
Βασικός πυρήνας του αφηγήματος του πρώην 
πρωθυπουργού είναι ότι ένα σημαντικό μέρος 
των μικροεπιχειρηματιών καταστρέφεται εξαιτίας 
των επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο 
καιρό επαναφέρει το μείγμα της περιόδου 2012-
2014, επικρίνοντας τις τράπεζες που δεν δίνουν 
δάνεια, τα μέσα ενημέρωσης που εξαγοράζονται 
με κυβερνητικές παροχές, αλλά και ειδικές κα-
τηγορίες οικονομικών παραγόντων οι οποίοι ε-
πιβάλλουν στην κυβέρνηση να νομοθετήσει με 
βάση τα συμφέροντά τους, με χαρακτηριστικό-
τερο παράδειγμα τους «σχολάρχες», τους οποί-
ους επικαλέστηκε στο νομοσχέδιο για τις αλλαγές 
στην εκπαίδευση.
Το νέο αφήγημα της αντιπολίτευσης είναι ότι η 
ύφεση που διαπιστώνεται στην οικονομία δεν 
είναι απόρροια της πανδημίας αλλά αποτέλεσμα 
της πολιτικής Μητσοτάκη και ως βασικό επιχεί-
ρημα που αποδεικνύει την ανικανότητα «των αρί-
στων» χρησιμοποιεί την υποχώρηση του ΑΕΠ το 
δ΄ τρίμηνο του 2019, με κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι η κατα-
νάλωση στο τέλος του 2018 ήταν αυξημένη διότι 
είχε δοθεί το επίδομα της τότε κυβέρνησης, το 
οποίο το 2019 δόθηκε τον Απρίλιο, για να μειωθεί 
το εύρος της διαφαινόμενης ήττας του ΣΥΡΙΖΑ.

Πολιτικός αυτοπροσδιορισμός
Το δεύτερο μέτωπο που προσπαθεί να διατηρεί 
ανοιχτό η αντιπολίτευση είναι το μέτωπο των ζη-
τημάτων εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερα το 
θέμα της συμφωνίας με την Ιταλία για τον ορισμό 
των θαλάσσιων ζωνών, για το οποίο δηλώνει ότι 
είναι το ίδιο ακριβώς κείμενο το οποίο θα υπέ-
γραφε η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα με την Ιταλία.
Όμως την ευθύνη για τη μη υπογραφή του επιρρί-
πτει στον τότε υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά, 
ο οποίος, όπως λέει ο κ. Τσίπρας, εξέφρασε σφο-
δρές αντιρρήσεις και απέτρεψε την υπογραφή 
του.

Η πολιτική της «αποστασιοποίησης» από τον 
κ. Κοτζιά αποκτά πολιτικό ενδιαφέρον σε ό,τι 
αφορά τις εσωκομματικές διεργασίες του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, καθώς συμπίπτει με την προσπάθεια του κ. 
Τσίπρα να διευρύνει το κόμμα του και να κυριαρ-
χήσει στον πόλο της κεντροαριστεράς.
«Εμείς είμαστε αριστεροί, προοδευτικοί με κοι-
νωνικό πρόσημο» είπε στη δευτερομιλία του χθες 
στη Βουλή, προχωρώντας σε έναν αυτοπροσδιο-
ρισμό του πολιτικού χώρου στον οποίο δύσκολα 
μπορεί να μη χωράει ο κ. Κοτζιάς, ενώ χωράνε 
στελέχη που προέρχονται από τον χώρο της κε-
ντροδεξιάς.
Πάντως, η χρήση του όρου «αριστερός», τον 
οποίο δεν χρησιμοποιεί συχνά ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ, απαντά κατευναστικά και στην κριτική 
την οποία δέχεται στο εσωτερικό του κόμματός 
του με τις επιφυλάξεις παραδοσιακών στελεχών 
στη διεύρυνση προς πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Όμως μάλλον δεν βάζει εμπόδια στην προφανή 
προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να συμπεριλάβει 
και τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας στα όρια της 
ΝΔ. Δεν ήταν η πρώτη φορά χθες στη Βουλή που 
ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε συνδετήριες δια-
δρομές με τον χώρο της ευρωπαϊκής σοσιαλδημο-
κρατίας.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κίνηση του πρωθυ-
πουργού προς αυτόν τον πολιτικό χώρο προκύ-
πτει και ως αναγκαιότητα από το γεγονός ότι σε 
όλες τις δημοσκοπικές μετρήσεις δεν εμφανίζο-
νται ψηφοφόροι του Κινήματος Αλλαγής οι ο-
ποίοι να δηλώνουν ότι θεωρούν ως καταλληλό-
τερο για την πρωθυπουργία τον Αλέξη Τσίπρα, 
ενώ παραπάνω από τους μισούς και σε πολλές πε-
ριπτώσεις και τα 2/3 τάσσονται υπέρ του εν ενερ-
γεία πρωθυπουργού.
«Αυτή η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που κατη-
γορείτε δεν υπάρχει. Αυτή η κυβέρνηση, όταν 
χρειάστηκε, στήριξε τον κόσμο της εργασίας και 
έβαλε το κράτος να στηρίξει την κοινωνία» είπε 
ο κ. Μητσοτάκης, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
προεξόφλησε ότι η απούσα πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ 
θα ενοχλούνταν από την τοποθέτηση Μητσο-
τάκη. «Σήμερα θέλετε να παραστήσετε τους σοσι-
αλδημοκράτες. Δεν είναι εδώ και η κ. Γεννηματά 
να αρχίσει να φωνάζει» είπε.
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Τσίπρας επιδίδεται σε 
μια προσπάθεια να ακυρώσει διάφορα βαρίδια 
τα οποία κουβαλά η κυβέρνησή του, ανάμεσα 
στα οποία και οι καθυστερήσεις στα μεγάλα έργα, 
όπως στο μετρό της Θεσσαλονίκης, για το οποίο 
κατά την επίσκεψή του στην πόλη είπε ότι πρό-
κειται για «απάτη Μητσοτάκη».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποδίδει τις καθυστε-
ρήσεις στην επιλογή της κυβέρνησης να μειώσει 
το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, ενώ σε 
ό,τι αφορά τα θετικά σχόλια που ακούγονται για 
την κυβέρνηση από διεθνείς προσωπικότητες και 
συλλογικά όργανα, προσπαθεί να τα ακυρώσει, υ-
ποστηρίζοντας ότι παρόμοια καλά σχόλια γίνο-
νταν και για τη δική του κυβέρνηση.

Ο Μητσοτάκης επιχειρεί 
να καλύψει τον χώρο 
της σοσιαλδημοκρατίας, 
την ώρα που ο Τσίπρας 
αυτοπροσδιορίζεται ως 
«αριστερός», ενώ στις 
δημοσκοπήσεις κανένας 
ψηφοφόρος του ΚΙΝΑΛ 
δεν τον επιλέγει ως 
καταλληλότερο για 
πρωθυπουργό.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΩΘΥΠΌΥΡΓΌ 
ΜΗΤΣΌΤΑΚΗ ΠΡΌΤΕΙΝΕΙ Ό ΤΣΙΠΡΑΣ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Η Τουρκία ενδέχεται να 
πιστεύει ότι μέχρι τις αμε-
ρικανικές εκλογές έχει την 
ευκαιρία να προχωρήσει 
σε μια θεαματική ενέργεια 
χωρίς την πίεση των Αμε-
ρικανών ή τουλάχιστον του 
Αμερικανού Προέδρου να 
την αποτρέψει ή να τη δια-
χειριστεί, εφόσον γίνει.

Τ
ην άποψη ότι ο πιο αποτελεσματι-
κός τρόπος για να ακυρώσει η Ελ-
λάδα το τουρκολιβυκό σύμφωνο 
είναι μια συμφωνία για τον καθο-
ρισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με 
την Αίγυπτο, η οποία θα το επικα-
λύπτει και θα δημιουργεί νομική 

διαφορά, εκφράζει ο καθηγητής και διευθυντής Ε-
ρευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διε-
θνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, Κων-
σταντίνος Φίλης. 

Τι χαρακτηριστικά έχει η ελληνοϊταλική συμφωνία;
Πρώτον, η συμφωνία με την Ιταλία είναι μια κα-
νονική συμφωνία, δεύτερον, σέβεται το δίκαιο της 
θάλασσας και, τρίτον, είναι προϊόν σκληρής δια-
πραγμάτευσης και συμβιβασμού. Είναι ένα καλό 
πρώτο βήμα που από μόνο του δεν είναι αρκετό, 
αλλά εφόσον έχει συνέχεια, που θα έχει συνέ-
χεια, βάζει τις βάσεις για μια διπλωματική αντεπί-
θεση ώστε προϊόντος του χρόνου να ακυρώσει το 
τουρκολιβυκό σύμφωνο. Το τουρκολιβυκό σύμ-
φωνο είναι μια αντικανονική συμφωνία η οποία 
δεν σέβεται καμία έννοια και δεν υπολογίζει καμία 
πρόνοια του δικαίου της θάλασσας, ενώ δεν είναι 
προϊόν συμβιβασμού αλλά εξαναγκασμού της μιας 
πλευράς στην άλλη, καθότι η κυβέρνηση της Τρί-
πολης, όταν συνήφθη η συμφωνία, παρέπαιε και 
είχε ανάγκη την Τουρκία.

Δημιουργεί κάποιο προηγούμενο η συμφωνία με 
την Ιταλία σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο;
Όχι, όμως αποτελεί πρόκριμα για μια ανάλογη συμ-
φωνία με την Αλβανία, καθότι εμείς έχουμε ορίσει 
και ΑΟΖ, εκτός από υφαλοκρηπίδα, με την Ιταλία, 
ενώ η Ιταλία έχει ορίσει θαλάσσιες ζώνες με την 
Αλβανία, άρα μένει να ορίσουμε κι εμείς ΑΟΖ και 
υφαλοκρηπίδα με την Αλβανία, για να μπορέσουμε 
να διευθετήσουμε το ζήτημα στο σύνολο της περι-
οχής του Ιονίου.

Το πολιτικό πρόβλημα στο εσωτερικό της Αλβα-
νίας εξακολουθεί να ισχύει όμως…
Ναι, γι’ αυτό και χαρακτήρισα τη συμφωνία με την 
Ιταλία πρόκριμα. Διότι πιέζεται και η Αλβανία να 
κλείσει την τελευταία εκκρεμότητα στην περιοχή.

Υπάρχει περίπτωση μια διμερής συμφωνία για 
τον ορισμό των θαλάσσιων ζωνών να προσκρούει 
ή και να ακυρώνει μια άλλη διμερή συμφωνία;
Όχι, μπορεί όμως να προσκρούει και να ακυρώνει τα 
συμφέροντα άλλου κράτους, όπως συμβαίνει με το 
τουρκολιβυκό μνημόνιο και τα συμφέροντα της Ελ-
λάδας. Όμως η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας, επειδή 
είναι μια κανονική συμφωνία, ούτε προσκρούει ούτε 
υπονομεύει συμφέροντα τρίτης χώρας.

Ποια είναι τα σημαντικά νομικά στοιχεία της συμ-
φωνίας;
Η συμφωνία αυτή αναγνωρίζει τη μέση γραμμή και 
επήρεια στα νησιά, αν και σε κάποιες περιπτώσεις 
η επήρεια είναι μικρότερη από αυτήν που θα επι-
θυμούσαμε, γιατί έγινε με βάση τη συμφωνία του 
1977 για τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας. Αυτή 
η μέση γραμμή και η επήρεια στα νησιά, δηλαδή 
υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, που η Τουρκία θεωρεί ότι 
δεν έχουν, είναι ένα θετικό προηγούμενο, χωρίς 
όμως να σημαίνει ότι επηρεάζει υποχρεωτικά μια 
διαπραγμάτευση που ενδεχομένως να κάνουμε στο 
μέλλον με την Τουρκία.

με συμβιβασμούς» για τη συμφωνία με την Ιτα-
λία πρέπει να επαναληφθεί και με την Αίγυπτο…
Μέχρις ενός ορίου, ναι. Θα πρέπει να έχουμε κι εκεί 
συμβιβαστική διάθεση, γιατί το πρώτιστο για μας 
αυτή τη στιγμή είναι να ακυρώσουμε το τουρκολι-
βυκό σύμφωνο και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 
είναι να κάνουμε μια συμφωνία η οποία θα το επι-
καλύπτει και θα δημιουργεί νομική διαφορά. Δεν 
μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο για να το ακυ-
ρώσουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί.

Πόσο επηρεάζει τις διμερείς επαφές και τη συ-
νολική κατάσταση η προσπάθεια της Αιγύπτου να 
προωθήσει μια λύση στη Λιβύη;
Πρώτον, επηρεάζει τις διμερείς επαφές στον βαθμό 
που εντείνεται η εχθρότητα μεταξύ Τουρκίας και Αι-
γύπτου. Δεύτερον, οι Αιγύπτιοι αντιλαμβάνονται ότι 
κινδυνεύουν να βρεθούν με μια «Μουσουλμανική 
Αδελφότητα» όχι μόνο στο εσωτερικό τους αλλά και 
σε μια γειτονική χώρα, τη Λιβύη, με ό,τι αυτό μπο-
ρεί να σημαίνει για τα συμφέροντά τους και, τρίτον, 
οι Αιγύπτιοι, παρά τη φοβικότητά τους, καταλαβαί-
νουν ότι η Τουρκία, εφόσον δεν φρενάρεται, μπο-
ρεί στο επόμενο ή μεθεπόμενο βήμα να βάλει στο 
στόχαστρο και αυτούς. Άλλωστε, λόγω της οργα-
νικής σχέσης με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, 
είναι δεδομένο ότι ο Ερντογάν επιδιώκει την ανα-
τροπή του Αλ-Σίσι.

Πέρα από την Αίγυπτο, επιφυλακτικό δείχνει στο 

Άρα η συμφωνία και ο συμβιβασμός βρίσκονται 
εντός του νομικού πλαισίου που αναγνωρίζει η 
Ελλάδα.
Επιβεβαιώνουν το νομικό πλαίσιο στο οποίο βασίζει 
η Ελλάδα τις θέσεις της σε σχέση με τον καθορισμό 
των θαλάσσιων ζωνών στην ευρύτερη περιοχή.

Τι γίνεται με μια αντίστοιχη συμφωνία με την Αί-
γυπτο;
Είναι πιο σύνθετη κατάσταση, γιατί η Αίγυπτος είναι 
φοβική απέναντι στην Τουρκία και δεν θα ήθελε 
να πάρει θέση στην ελληνοτουρκική διαμάχη, ενώ 
έχει μια σκληρή γραφειοκρατία, η οποία στο υπουρ-
γείο Εξωτερικών ελέγχεται σε κάποιον βαθμό από 
τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, η οποία συνδέε-
ται με την Τουρκία. Ως εκ τούτου, τα προηγούμενα 
χρόνια, παρά τις συστηματικές προσπάθειες που 
έγιναν από ελληνικής πλευράς, δεν μπορέσαμε να 
βρούμε κοινό παρονομαστή με την Αίγυπτο. Σε όλα 
αυτά πρέπει να προστεθεί ότι η Αίγυπτος, επειδή 
έχει μεγάλη ακτογραμμή, θεωρεί ότι πρέπει να έχει 
πολύ μεγαλύτερη επήρεια σε μια συμφωνία με την 
Ελλάδα. Όμως τα πράγματα σήμερα έχουν αλλάξει 
και υπάρχει μια σχετικά συγκρατημένη αισιοδοξία 
ότι μπορούμε να έχουμε μια θετική έκβαση και με 
την Αίγυπτο. Άλλωστε, αν δεν οριοθετήσουμε ΑΟΖ 
και υφαλοκρηπίδα με την Αίγυπτο, θα έχουμε μο-
νίμως στο σβέρκο μας το τουρκολιβυκό σύμφωνο.

Άρα αυτό που χαρακτηρίσατε «διαπραγμάτευση 

να πάρει θέση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρ-
κία και το Ισραήλ…
Παρ’ ότι εδώ και χρόνια οι σχέσεις Ερντογάν-Νετα-
νιάχου είναι σε κακό σημείο και δεν υπάρχει καμία 
εμπιστοσύνη και παρ’ ότι το βαθύ κράτος του Ισραήλ 
δεν εμπιστεύεται τον Ερντογάν, υπάρχουν συμφέρο-
ντα που επιθυμούν τη μερική έστω αποκατάσταση 
των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας. Κι αυτό αργά ή γρή-
γορα θα συμβεί. Και επειδή μπορεί κάτι αντίστοιχο, αν 
ανατραπεί ο Σίσι, ή υπό άλλες συνθήκες, να συμβεί 
και στις σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου, πρέπει τώρα 
να εξαντλήσουμε τα περιθώρια και να προχωρή-
σουμε σε συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ και 
υφαλοκρηπίδας με την Αίγυπτο. Γιατί, αν δεν συμ-
βεί αυτό τώρα και κάποια στιγμή η Τουρκία προ-
χωρήσει σε μια αντίστοιχη με της Λιβύης συμφω-
νία με την Αίγυπτο, η Ελλάδα αποκόπτεται από την 
ανατολική Μεσόγειο και το Καστελόριζο απομονώ-
νεται πλήρως από την υπόλοιπη νησιωτική χώρα.

Τι επιρροή έχουν σε όλα αυτά οι αμερικανικές 
εκλογές;
Οι αμερικανικές εκλογές γίνονται κάτω από δυσμε-
νείς συνθήκες για τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος 
πριν από δυο-τρεις μήνες θα έμπαινε με προβά-
δισμα, λόγω της οικονομίας. Όμως η κάκιστη δι-
αχείριση της πανδημίας και τα γεγονότα με τη δο-
λοφονία του Φλόιντ έχουν επιβαρύνει το κλίμα για 
τον Τραμπ και αυτό σημαίνει ότι ασχολείται κυρίως 
με ό,τι συμβαίνει στο εσωτερικό και όχι με την ε-
ξωτερική πολιτική. Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι ο 
Τραμπ δείχνει μια ανοχή στον Ερντογάν, δημιουρ-
γεί έναν προβληματισμό αν η Τουρκία πιστεύει ότι 
μέχρι τις αμερικανικές εκλογές έχει την ευκαιρία να 
προχωρήσει σε μια θεαματική ενέργεια χωρίς την 
πίεση των Αμερικανών ή τουλάχιστον του Αμερι-
κανού Προέδρου να την αποτρέψει ή να τη διαχει-
ριστεί, εφόσον γίνει.

Θα μπορούσε η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών 
να είναι συνολική υπόθεση της Ε.Ε. και όχι διμε-
ρής των χωρών-μελών;
Όχι, είναι ένα ζήτημα εθνικού συμφέροντος, το οποίο 
καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν πρόκειται να παραδώ-
σει στην Ε.Ε. Άλλωστε υπάρχουν ακόμη εκκρεμείς 
συνοριακές διαφορές μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών. 
Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που επί 43 χρόνια δεν μπο-
ρούσε να συμφωνήσει με την Ιταλία.
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«Χωρίς συμφωνία με Αίγυπτο  
για ΑΟΖ, μονίμως στο σβέρκο μας  

το τουρκολιβυκό σύμφωνο»
 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ

Κωνσταντίνος  
Φίλης, 

διευθυντής Ερευνητικών 
Προγραμμάτων του  
Ινστιτούτου Διεθνών  

Σχέσεων του Παντείου  
Πανεπιστημίου



Β
αθιά πληγή σε επτά στα δέκα ελληνικά νοι-
κοκυριά άφησε ο κορονοϊός, λόγω των επι-
πτώσεων που έχει επιφέρει στην οικονομία. 
Μάλιστα, το ποσοστό που καταγράφεται 
στην Ελλάδα, 67% (το ίδιο και στη Ρου-
μανία), στο πλαίσιο σχετικής έρευνας που 
πραγματοποίησε η σουηδική εταιρεία δια-

χείρισης απαιτήσεων Intrum σε 24 χώρες σε όλη την Ευρώπη, 
όχι μόνο απέχει σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που 
είναι 48%, αλλά είναι και το υψηλότερο.
Πίσω από αυτό το ποσοστό βρίσκεται η άμεση εξάρτηση της 
ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό, που ήδη έχει δεχτεί 
πλήγμα λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων για τον κο-
ρονοϊό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι χώρες με πολύ περισσότερα 
κρούσματα και δεκάδες χιλιάδες θανάτους από την πανδημία, 
όπως για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Γαλ-
λία, εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά (55%, 54% και 41% αντι-
στοίχως) νοικοκυριών που εκτιμούν ότι η οικονομική τους κατά-
σταση έχει επιδεινωθεί σε σύγκριση με έξι μήνες πριν.

Αύξηση οφειλών
Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μεγάλου ποσοστού 
των νοικοκυριών αναμένεται να έχει ως συνέπεια την αύξηση 
των οφειλών τους, τη μείωση της δυνατότητάς τους για αποταμί-
ευση, αλλά και την αύξηση του δανεισμού για την κάλυψη των υ-
ποχρεώσεών τους. Πρόκειται δηλαδή για στοιχεία που μπορούν 
να συνθέσουν μια νέα κρίση ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα, τη 
στιγμή που δεν έχει ξεπεραστεί η προηγούμενη. 
Σύμφωνα με την έρευνα, το 61% των νοικοκυριών στην Ελλάδα 
θεωρεί ότι οι λογαριασμοί του αυξάνονται με υψηλότερο ρυθμό 
απ’ ό,τι το εισόδημά του. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο 
ποσοστό, μετά από αυτό της Γαλλίας (62%), ενώ ο ευρωπαϊκός 
μέσος όρος είναι 42%.

Μείωση καταθέσεων
Την ίδια στιγμή, την κατιούσα αναμένεται να πάρουν και οι κα-
ταθέσεις, που κατά τη διάρκεια του lockdown είχαν αυξηθεί, 
καθώς οι καταναλωτές αναγκαστικά ξόδευαν λιγότερα. Λόγω, 

όμως, των αυξημένων υποχρεώσεων και του χαμηλότερου δι-
αθέσιμου εισοδήματος, το 52% των νοικοκυριών στην Ελλάδα 
–πρόκειται για το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 24 
χωρών– δηλώνει ότι αποταμιεύει σημαντικά λιγότερα χρήματα 
σε σύγκριση με το παρελθόν. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 
χαμηλότερος μεν, υψηλός δε, καθώς ανέρχεται στο 39%.
Ανησυχία, εξάλλου, προκαλεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα το 
28% δηλώνει ότι καταφεύγει σε δανεισμό για την πληρωμή των 
λογαριασμών –γεγονός που πιθανότατα οδηγεί σε έναν φαύλο 
κύκλο χρέους–, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη να δι-
αμορφώνεται σε 18%, από 12% το 2019.

Στο 19,4% η ανεργία
Παρά τις δυσοίωνες αυτές εκτιμήσεις, εντύπωση προκαλούν τα 
στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης (ΟΟΣΑ), που βλέπει για την ελληνική οικονομία μικρό-
τερη ύφεση σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Λόγω του «ασυνήθιστου βαθμού αβεβαιότητας», ο ΟΟΣΑ χρη-
σιμοποιεί δύο σενάρια για όλες τις χώρες και τις οικονομίες, τα 
οποία θεωρεί εξίσου πιθανά.
Στο πρώτο σενάριο, κατά το οποίο δεν θα υπάρξει νέα έξαρση 
του κορονοϊού, το ελληνικό ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί 8% 

το 2020 έναντι μείωσης 9,1% στην Ευρωζώνη και να αναπτυχθεί 
4,5% το 2021 έναντι 6,5% στην Ευρωζώνη.
Στο δεύτερο σενάριο, κατά το οποίο θα υπάρξει νέα έξαρση της 
Covid-19 σε όλες τις χώρες περί τα τέλη του 2020, η ελληνική οι-
κονομία προβλέπεται να καταγράψει ύφεση 9,8% το 2020 ένα-
ντι 11,5% στην Ευρωζώνη και να αναπτυχθεί 2,3% το 2021 έναντι 
ανάκαμψης 3,5% στην Ευρωζώνη.
Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αυξηθεί στο 
19,4% (19,6% στο δεύτερο σενάριο) φέτος και στο 19,8% (20,4% 
στο δεύτερο σενάριο) το 2021.
Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι η ενίσχυση του ελάχιστου εγγυημένου ει-
σοδήματος θα βελτίωνε το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, ιδιαίτερα 
στην περίπτωση μιας νέας έξαρσης του ιού που θα συνοδεύεται 
από περιοριστικά μέτρα.
Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι η Ελλάδα ήταν πολύ αποτελεσματική στον 
περιορισμό των κρουσμάτων κορονοϊού, αποφεύγοντας την υ-
περφόρτωση του συστήματος υγείας της.
Τονίζει ακόμη ότι η στήριξη στα εισοδήματα και στις επιχειρή-
σεις με τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση έως τώρα ως 
αντίδραση στην Covid-19 θα φτάνει και μέσα στο 2021, αλλά ση-
μειώνει ότι θα χρειαστούν νέα μέτρα στην περίπτωση του δεύτε-
ρου σεναρίου (νέας έξαρσης του κορονοϊού στα τέλη του 2020) 
για την επανέναρξη της ανάκαμψης.
«Η κρίση του κορονοϊού είναι ένα εξωτερικό σοκ που αναστέλλει 
την ανάκαμψη της Ελλάδας από τις προηγούμενες κρίσεις της και 
καθυστερεί κάποιες από τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της 
κυβέρνησης, ενώ επιταχύνει άλλες» σημειώνει ο ΟΟΣΑ, προσθέ-
τοντας ότι αυτό ενισχύει τη σημασία τού να συνεχιστεί η επιδίωξη 
ενός πολυετούς προγράμματος μετασχηματισμού.
Η έκθεση σημειώνει την ανακοίνωση από την κυβέρνηση ενός 
«ξεκάθαρου χρονοδιαγράμματος για την επανέναρξη του τουρι-
σμού, που μπορεί να προκαλέσει μια αύξηση των κρατήσεων αρ-
γότερα στη διάρκεια της σεζόν».
Ωστόσο, προσθέτει ότι στην περίπτωση του δεύτερου σεναρίου 
η μείωση των εισοδημάτων και της εμπιστοσύνης παγκοσμίως α-
ναμένεται να περιορίσουν τις αφίξεις τουριστών και το 2021 και 
συνιστά να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης άλλων τομέων της οι-
κονομίας.

Το 61% των νοικοκυριών στην Ελλάδα 
θεωρεί ότι οι λογαριασμοί του αυξάνονται 
με υψηλότερο ρυθμό απ’ ό,τι το εισόδημά 
του. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο 
ποσοστό, μετά από αυτό της Γαλλίας (62%), 
ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 42%.
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Τμήματα των νήσων έχουν υποβαθμι-
στεί από την παραμονή και διαβίωση 
υπό άθλιες συνθήκες παράνομων οικο-
νομικών μεταναστών, υπάρχουν όμως 
πολύ μεγάλα τμήματα τα οποία δεν 
έχουν επηρεαστεί καθόλου, λόγω απο-
στάσεως από τη θέση αποβίβασής τους 
και από τα ΚΥΤ.

«Στα νησιά μας υπάρχει περαιτέρω 
μείωση στις τιμές λόγω των ειδικών 

συνθηκών»

Τ
ην άποψη ότι οι ιδιωτικές τουριστικές επιχειρή-
σεις θα πρέπει να κινητοποιηθούν περισσότερο 
για την προσέλκυση τουριστών και την προώ-
θηση της προβολής των διαφόρων περιοχών 
εκφράζει ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, 
Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει 
μια μεγάλη προσπάθεια για την προβολή των 

νησιών της περιφέρειάς του σε όλη την Ελλάδα.
Το κράτος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ο μοναδικός 
κινητοποιούμενος για προσέλκυση τουριστών, επισημαίνει ο 
κ. Μουτζούρης, ο οποίος παραδέχεται ότι υπάρχουν τμήματα 
των νησιών που έχουν υποβαθμιστεί από τη φιλοξενία μετα-
ναστών, αλλά διαβεβαιώνει ότι άλλα τμήματα δεν έχουν θιγεί, 
λόγω αποστάσεως από τα κέντρα ταυτοποίησης και από τους 
χώρους αποβιβάσεων από την Τουρκία.
Ο περιφερειάρχης και πρώην πρύτανης του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου εκφράζει την ελπίδα του ότι θα επαναλη-
φθεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Τουρκία, η οποία έχει δι-
ακοπεί λόγω της πανδημίας, και ευχαριστεί τις έξι προσω-
πικότητες που συμμετείχαν αφιλοκερδώς στα διαφημιστικά 
σποτ προβολής της περιφέρειας.
Το περιεχόμενο της φετινής καμπάνιας της Περιφέρειας Βο-
ρείου Αιγαίου, με τίτλο «Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλ-
λιώς», έχει ως στόχο την προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού.

Η στροφή σας στον εσωτερικό τουρισμό σημαίνει ότι η ει-
κόνα που έχετε είναι ότι δεν πρόκειται να έρθουν τουρί-
στες από το εξωτερικό;
Oι νήσοι του Βορείου Αιγαίου ανέκαθεν προσέλκυαν τουρίστες 
από το εσωτερικό, τουρίστες με ενδιαφέροντα πολιτισμικά, 
θρησκευτικά, γαστρονομικά, περιβαλλοντικά, λόγω των ιδι-
αίτερων χαρακτηριστικών τους. Με δεδομένη τη μεγάλη α-
βεβαιότητα φέτος για τον εξωτερικό τουρισμό λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού, κρίναμε ότι πρέπει να δώσουμε ιδι-
αίτερη έμφαση στον εσωτερικό τουρισμό. Επιθυμούμε πολύ 
τον εξωτερικό τουρισμό και είναι χαρακτηριστικό ότι στην ό-
μορφη Σάμο άνω του 90% των εισερχόμενων τουριστών είναι 
από το εξωτερικό, όμως υπάρχει αβεβαιότητα γι’ αυτόν, έτσι 
δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στην προσέλκυση εσωτερι-
κού τουρισμού.

Εσείς προσκαλείτε τουρίστες, αλλά πώς θα έρθουν; Οι θα-
λάσσιες συγκοινωνίες είναι ακριβές και από τη Βόρεια Ελ-
λάδα και δύσκολες…
Η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία είναι επίσης καλή, με τρία δρομο-
λόγια εβδομαδιαίως διασυνδέσεως με Καβάλα, η οποία έχει 
καταστεί κόμβος επικοινωνιών λόγω της Εγνατίας Οδού, και 
καθημερινώς με Πειραιά. Τα πλοία είναι πολύ καλής ποιότητας.

Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι φέτος το τουριστικό 
προϊόν είναι πιο ακριβό…
Είναι λανθασμένες οι πληροφορίες για ακριβό τουριστικό 
προϊόν φέτος στις νήσους του Βορείου Αιγαίου. Ανέκαθεν η 
διαμονή και η διατροφή ήταν σχετικώς φθηνή σε σχέση με 
άλλες νήσους. Ειδικά φέτος υπάρχει περαιτέρω μείωση στις 
τιμές λόγω των ειδικών συνθηκών. Όμως το σημαντικότερο 
είναι ότι οι νήσοι του Βορείου Αιγαίου είναι ένας παράδεισος 
γαστρονομίας. Η βρώση και πόση ιδιαίτερων εδεσμάτων και 
ποτών είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους. Έχουν brand 
name στον τομέα αυτόν.

Επίσης, ακούγονται από παντού –κι εσείς έχετε εκφρά-
σει– τόσο πολλά παράπονα για την υποβάθμιση της ζωής 
των κατοίκων των νησιών. Μπορούν να συνυπάρξουν δι-
ακοπές και καταυλισμοί και βάρκες με παράνομες αφίξεις 
στην Ελλάδα;
Είναι γεγονός ότι τμήματα των νήσων Λέσβου, Χίου και Σάμου 
έχουν επηρεαστεί και υποβαθμιστεί από την εν πολλά έτη πα-
ραμονή και διαβίωση υπό άθλιες συνθήκες παράνομων οι-
κονομικών μεταναστών. Υπάρχουν όμως πολύ μεγάλα τμή-
ματα των νήσων τα οποία δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου, 
λόγω αποστάσεως από τη θέση αποβίβασής τους και από τα 
ΚΥΤ. Η συνύπαρξη καταυλισμών και κέντρων διακοπών δεν 
είναι δυνατή. Θα σημειώσω ότι τους τελευταίους μήνες (Α-
πρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2020) έχουμε μηδενικές αφίξεις στη 
Χίο και στη Σάμο και λίγες στη Λέσβο. Ευελπιστούμε ότι θα 
συνεχιστεί αυτό το καθεστώς και ότι θα μηδενιστούν οι αφί-
ξεις στη Λέσβο.

Η νόμιμη τουριστική επικοινωνία με την Τουρκία θα δια-
τηρηθεί; Πώς θα ελέγχονται οι εισερχόμενοι;
Επί του παρόντος, λόγω της πανδημίας, δεν λειτουργεί η α-
κτοπλοϊκή σύνδεση με την Τουρκία. Ευελπιστούμε ότι σύ-
ντομα θα επαναλειτουργήσει, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες μας 
το κρίνουν δυνατό και σκόπιμο. Θέλουμε επισκέπτες από την 
Τουρκία στις νήσους μας, της χώρας μας. Αποκρούουμε και 
απορρίπτουμε την όποια διεκδίκηση των ηγετών και/ή πολι-
τών εις βάρος της χώρας μας. Επιθυμούμε συνθήκες καλής 
γειτονίας, αντιστεκόμαστε σθεναρά σε κάθε επιθετική ενέργεια.

Με τις πρωτοβουλίες των περιφερειαρχών για προβολή των 
περιφερειών τους δημιουργείται η εντύπωση ενός διαρκούς 
ανταγωνισμού σε περιφερειακό επίπεδο…
Είμαι αναφανδόν υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της επι-
χειρηματικότητας, της αναπτύξεως, της προόδου. Θεωρώ ότι 
οι ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να κινήσουν 
περισσότερο την «χείρα» τους, ώστε μαζί με την «Αθηνά» (την 
πολιτεία) να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Το κράτος 
δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ο μοναδικός κινητοποι-
ούμενος για προσέλκυση τουριστών.

Τον τελευταίο καιρό ακούγονται πολλοί υπαινιγμοί για σπα-
τάλη κάθε φορά που ο δημόσιος τομέας παρεμβαίνει σε ζητή-
ματα προβολής. Εσείς πώς διαχειρίζεστε συνολικά την πρω-
τοβουλία και τη σχέση με τον ιδιωτικό τομέα του τουρισμού;
Όσον αφορά το κόστος της καμπάνιας μας, σας διαβεβαιώ ότι 
θα είναι ελάχιστο. Σε όλες τις θέσεις ευθύνης που θητεύσαμε, 
η διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας ήταν κύριο μέλημά 
μας. Χαρακτηριστικώς σας αναφέρω ότι οι έξι προσωπικό-
τητες (κ. Αρβανιτάκη, κ. Αυτιάς, κ. Γερμανού, κ. Μερούσης, 
κ. Ρόκκος, κ. Ντενίση) οι οποίες παρουσιάζουν τα προωθη-
τικά βίντεό μας το έκαναν αφιλοκερδώς και τους ευχαριστώ.

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ

Κώστας Μουτζούρης,  
περιφερειάρχης Βορείου Άιγαίου



Η 
πανδημία έχει προκαλέσει τεράστια προβλή-
ματα στις επενδύσεις, στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα και στη χρηματοδότηση της οικονο-
μίας.
Οι θετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), των κυβερνήσεων 

της Γαλλίας και της Γερμανίας και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, ενισχύουν σοβαρά τις πιθανότητες αποτε-
λεσματικής αντιμετώπισης της κρίσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές οφεί-
λονται σε μεγάλο βαθμό στην εκτίμηση ότι τα πράγματα πήγαιναν 
χειρότερα απ’ ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί και πως πρέπει να υπάρ-
ξει σοβαρότερη κοινή αντίδραση στην κρίση.
Η συνολική εικόνα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα είναι πολύ χειρότερη 
απ’ ό,τι στο ξεκίνημα της προηγούμενης κρίσης.
Το δημόσιο χρέος ετοιμάζεται να κάνει ένα άλμα από το 175% του 
ΑΕΠ προς το 200% του ΑΕΠ, ενώ στο ξεκίνημα των μνημονίων το 
2010 ήταν σε πολύ κατώτερα επίπεδα.
Το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε θεαματικά κατά τη διάρκεια της δεκαε-
τίας της κρίσης και το τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει νέες δυσκο-
λίες, ύστερα από δύο χρεοκοπίες και τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις των 
συστημικών τραπεζών.
Το επενδυτικό έλλειμμα εξακολουθεί να μεγαλώνει. Ο αναπληρωτής 
διευθυντής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ-
ξης (EBRD), Α. Μπαρτζώκας, συνόψισε την κατάσταση ως εξής (εφη-
μερίδα Καθημερινή, 5/6/2020): «Όπως γνωρίζετε, στον δημόσιο δι-
άλογο γίνεται αναφορά σε επενδυτικό κενό 100 δισ. ευρώ και στην 

Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ, ΟΊ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΚΑΊ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Πιο σύνθετη η σημερινή κρίση, μεγαλώνει το επενδυτικό 
έλλειμμα.

Αυτή τη φορά η Ελλάδα είναι στις 
αγορές και μάλιστα με ευνοϊκούς 
όρους.

Η σημερινή κρίση είναι πιο 
δύσκολη και πιο σύνθετη από την 
προηγούμενη.

αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου. Προ-
τείνω να ξεκινήσουμε αντίστροφα, δηλαδή από τον κοινό τόπο των 
έγκυρων οικονομικών προβλέψεων που διαθέτουμε. Για το 2020, 
προβλέπεται μείωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου τουλάχι-
στον κατά 25%. Στη συνέχεια, οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις συγκλί-
νουν στη σταδιακή αύξηση των επενδύσεων χωρίς μεγάλες αποκλί-
σεις από τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη. Για μια ρεαλιστική εκτίμηση, 
θα πρέπει να συνυπολογίσουμε την επενδυτική υστέρηση που θα 
προκαλέσει η συσσώρευση χρέους και τις επιπτώσεις από τη μετα-
κύλιση ρίσκου στο τραπεζικό σύστημα».
Η κατάσταση, λοιπόν, είναι δύσκολη και σύνθετη. Από την άλλη 
πλευρά, μας προσφέρονται περισσότερες δυνατότητες για να οργα-
νώσουμε σε καλύτερη βάση το μέλλον μας.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Η κρίση που προκαλεί η πανδημία χτυπάει όλες τις οικονομίες της 
Ευρωζώνης και γι’ αυτό δεν είμαστε απομονωμένοι σε μια κατώτερη 
κατηγορία οικονομιών, όπως στην προηγούμενη κρίση, ενώ η διαπί-
στωση των τεράστιων διαστάσεων του προβλήματος κινητοποιεί τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Τέλος, η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη έχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αξιοπιστία απ’ ό,τι 
η κυβέρνηση Τσίπρα και πρωταγωνιστεί στην αναζήτηση κοινών λύ-
σεων αντί να περιορίζεται σε στείρες καταγγελίες.

Δυναμικά στις αγορές
Η πρώτη βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι είμαστε 
–και, απ’ ό,τι φαίνεται, θα παραμείνουμε– δυναμικά στις αγορές. Δεν 
μας πετάνε έξω, όπως στην προηγούμενη κρίση, εξέλιξη που θα προ-
καλούσε νέα χρεοκοπία του ελληνικού Δημοσίου και αναγκαστική 
προσφυγή σε νέο μνημόνιο.
Επί κυβέρνησης Μητσοτάκη έχουμε επιτυχημένες εξόδους στις α-
γορές με επιτόκια που δεν θα μπορούσαμε να οραματιστούμε κατά 
το παρελθόν.
Τον Οκτώβριο του 2019 εκδόθηκε δεκαετές ομόλογο του ελληνικού 
Δημοσίου με επιτόκιο 1,5%. Τον Ιούλιο του 2019 και τον Απρίλιο του 
2020 είχαμε την έκδοση επταετούς ομολόγου με επιτόκιο της τάξης 
του 2%. Τον Φεβρουάριο του 2020 εκδόθηκε δεκαπενταετές ομό-
λογο με επίσης εξαιρετικά ικανοποιητικό επιτόκιο, ενώ είχαμε και 
το πρόσφατο δεκαετές ομόλογο με επιτόκιο 1,57%.
Η παρουσία του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές είναι συνεχής και 
ανταγωνιστική και το επιτόκιο στο δεκαετές ομόλογο του ελληνικού 
Δημοσίου είναι κατά διαστήματα κατώτερο του επιτοκίου του δεκα-
ετούς ομολόγου του ιταλικού Δημοσίου.
Η ενισχυμένη αξιοπιστία του ελληνικού Δημοσίου φαίνεται και στις 
εκδόσεις εντόκων γραμματίων. Για παράδειγμα, μετά την άντληση 3 
δισ. ευρώ μέσω της πρόσφατης έκδοσης δεκαετούς ομολόγου, το ελ-
ληνικό Δημόσιο εξασφάλισε άλλα 1,3 δισ. ευρώ με την έκδοση εντό-
κου γραμματίου ετήσιας διάρκειας με επιτόκιο 0,25%.
Είναι τόσο ευνοϊκοί οι όροι δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου, 
ώστε καταφέρνουμε να καλύπτουμε τις πρόσθετες ανάγκες χρημα-
τοδότησης που δημιουργεί η πανδημία, μειώνοντας, με το πέρασμα 
του χρόνου, το κόστος διαχείρισης του χρέους λόγω της πτωτικής 
τάσης των επιτοκίων.
Τη διαφορά κάνουν, σε σχέση με το παρελθόν, η ένταξη των ελληνι-
κών ομολόγων στο νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, 
η προώθηση της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης 
–με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για την πατρίδα μας– και η αξιοπι-
στία του πρωθυπουργού και του οικονομικού επιτελείου της κυβέρ-
νησης.
Όλα τα παραπάνω δεν καταργούν την ανησυχητική αύξηση του δη-
μόσιου χρέους που προκαλούν στην Ελλάδα, αλλά και στο σύνολο 
της Ευρωζώνης, οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας.

Ο ρόλος της ΕΚΤ
Η ΕΚΤ πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια αποτελεσματικής αντιμε-
τώπισης της κρίσης, ενισχύοντας συνεχώς τη συγκριτική θέση της 
Ελλάδας.
Προχώρησε σε έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων για την αντι-
μετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, ύψους 750 δισ. ευρώ, στο οποίο 
συμπεριέλαβε για πρώτη φορά την Ελλάδα.
Όλη την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. 
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Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –στην οποία αντα-
ποκρίθηκε σε χρόνο ρεκόρ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– δημιουρ-
γείται ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές τράπεζες σε ό,τι 
αφορά τη χορήγηση δανείων, την απορρόφηση ζημιών λόγω της 
πανδημίας και την ανθεκτικότητά τους σε σχέση με τα ίδια κεφά-
λαια. Επιταχύνεται επίσης η εφαρμογή μέτρων που έχουν συμφωνη-
θεί και εξασφαλίζουν κίνητρα στις τράπεζες, κυρίως για τη χρηματο-
δότηση έργων υποδομής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει περιέλθει σε μια ιδιόμορφη 
κατάσταση, εφόσον ιδιωτικοποιήθηκε σε όφελος ξένων επενδυτών 
εξαιτίας της κρίσης του 2015 που προκάλεσε το πείραμα Τσίπρα-Βα-
ρουφάκη. Λόγω αυτής της κρίσης το Δημόσιο –δηλαδή οι Έλληνες 
φορολογούμενοι– έχασε 39 δισ. ευρώ των προηγούμενων ανακεφα-
λαιοποιήσεων, ενώ προκλήθηκε μέσω της νέας ανακεφαλαιοποίη-
σης, στην οποία έπαιξε περιορισμένο ρόλο το Δημόσιο, δραστική αλ-
λαγή στη μετοχική σύνθεση των τραπεζών.
Το 2013 το ποσοστό του Δημοσίου μέσω του Ταμείου Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ήταν 84,39% στην Εθνική, 81,01% 
στην Πειραιώς, 83,66% στην Alpha Bank και 93,55% στη Eurobank.
Μετά την κρίση του 2015 και την ανακεφαλαιοποίηση που ακολού-
θησε, το ποσοστό του Δημοσίου υποχώρησε στο 40,4% στην Εθνική, 
στο 26,4% στην Πειραιώς, στο 11% στην Alpha Bank και στο 2,4% στη 
Eurobank.
Η κυβέρνηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς πέτυχε την ιδιωτικοποί-
ηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προκαλώντας, με την 
πολιτική της, την οικονομική κατάρρευση των συστημικών τραπε-
ζών και την ανακεφαλαιοποίησή τους κυρίως από ξένους επενδυτές.
Η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης των ελληνικών τραπεζών κάνει 
πιο δύσκολη την εφαρμογή μιας πολιτικής που θα εξασφαλίζει 
την αναγκαία χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας σε συν-
θήκες κρίσης και τη διαχείριση των παλαιών και νέων «κόκκινων» 

δανείων χωρίς ακραίες οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις. 
Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα επωφελείται από πλήθος ευνοϊκών ρυθμίσεων –από 
τον αναβαλλόμενο φόρο με απόφαση του εθνικού Κοινοβουλίου 
μέχρι τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με έγκριση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου– χωρίς να μπορεί να στηρίξει α-
ποφασιστικά τη σταθεροποίηση και στη συνέχεια την ανάκαμψη 
της ελληνικής οικονομίας.

Διαμάχη για την bad bank
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Στουρνάρας, έχει κατα-
λήξει στο συμπέρασμα ότι ο ρυθμός εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου 
των τραπεζών, μέσω της τιτλοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, είναι πολύ αργός για τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και 
πως επιβραδύνεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας του νέου κύματος 
«κόκκινων» δανείων.
Προωθεί, λοιπόν, τη δημιουργία της λεγόμενης «κακής τράπεζας» 
(bad bank). Μέσω της bad bank θα φύγουν από τους ισολογισμούς 
των τραπεζών τα δάνεια που είναι σε καθυστέρηση άνω των τριών 

Το Ταμείο Ανάκαμψης αλλάζει την 
ευρωπαϊκή δυναμική μετά από μια 
μεγάλη περίοδο ευρω-στασιμότητας.

Τσίπρας και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησής του δεν μπό-
ρεσαν να βρουν το «κλειδί» που θα άνοιγε το πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης για την Ελλάδα. Ήμασταν η εξαίρεση της Ευρωζώνης, 
στην οποία έβαλε τέλος η Λαγκάρντ τον περασμένο Απρίλιο, για να 
σταματήσει να είναι η Ελλάδα εύκολος στόχος των οίκων αξιολόγη-
σης και των κερδοσκοπικών κεφαλαίων και για να επιβραβεύσει τις 
σωστές κινήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Τον περασμένο Απρίλιο η ΕΚΤ δέχτηκε κατ’ εξαίρεση τα ομόλογα 
του ελληνικού Δημοσίου ως εγγύηση για την παροχή ρευστότη-
τας, παρά το γεγονός ότι τα ελληνικά ομόλογα εξακολουθούν να μην 
έχουν επενδυτική βαθμίδα.
Μετά και την τελευταία αύξηση του προγράμματος PEPP κατά 600 
δισ. ευρώ και την παράταση της εφαρμογής του έως τα τέλη Ιουνίου 
του 2021, το ελληνικό Δημόσιο, το τραπεζικό σύστημα και η ελλη-
νική οικονομία στο σύνολό της αποκτούν νέες δυνατότητες. 
Με βάση τους κανόνες που ισχύουν, στην Ελλάδα αναλογεί το 2,47% 
του προγράμματος, που μεταφράζεται σε 18,5 δισ. ευρώ από τα πρώτα 
750 δισ. και άλλα 15 δισ. ευρώ από τα επιπλέον 600 δισ.
Μέχρι τις αρχές Ιουνίου το νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 
της ΕΚΤ είχε ήδη απορροφήσει ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου 
ύψους 4,68 δισ. ευρώ.
Από την ευνοϊκή χρηματοδότηση που προσφέρει η ΕΚΤ διευκολύ-
νονται και οι ελληνικές τράπεζες. Η εξάρτησή τους από το Ευρωσύ-
στημα αυξήθηκε τον Μάιο στα 28,1 δισ. ευρώ εξαιτίας των πρόσθετων 
αναγκών που δημιούργησε η πανδημία. Τον Φεβρουάριο η εξάρ-
τησή τους από το Ευρωσύστημα είχε περιοριστεί στα 7,6 δισ. ευρώ. 
Η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι η πρόσθετη ρευστότητα τους πα-
ρέχεται με εντυπωσιακά καλούς όρους, αρνητικό επιτόκιο 1%.
Η Λαγκάρντ παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός 
πλαισίου που εξασφαλίζει την επαρκή χρηματοδότηση του ελληνι-
κού Δημοσίου και του τραπεζικού συστήματος με εξαιρετικά καλούς 
όρους. Δεν κάμφθηκε από την απόφαση του Συνταγματικού Δικα-
στηρίου της Γερμανίας και την κριτική που ασκεί διαχρονικά η Ο-
μοσπονδιακή Τράπεζα της Γερμανίας στη «χαλαρή», στην αντίληψή 
της, πολιτική της ΕΚΤ. Η στροφή που επιχειρεί η καγκελάριος Μέρ-
κελ στην πολιτική της υπέρ μιας πιο δυναμικής παρέμβασης σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο προσφέρει πολιτική κάλυψη στις τολμηρές πρωτο-
βουλίες της Λαγκάρντ.

Ιδιωτικό χρέος και τράπεζες
Η νέα κρίση εκδηλώνεται ενώ εκκρεμούσε η αντιμετώπιση της με-
γάλης αύξησης του ιδιωτικού χρέους που προκάλεσε η δεκαετής πε-
ρίοδος μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών. Παράλ-
ληλα, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω 
του υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και 
της προοπτικής ενός νέου κύματος «κόκκινων» δανείων.
Το πρόβλημα φυσικά αφορά το σύνολο του τραπεζικού συστήματος 
της Ευρωζώνης, η Ελλάδα όμως βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραίες 
καταστάσεις.
Εκδηλώνονται δύο παρεμβάσεις για να υποστηριχθεί το τραπεζικό 
σύστημα. Αναβάλλεται η καταβολή των χρεολυσίων σε δάνεια ύψους 
16,3 δισ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με τους δανειο-
λήπτες να υποχρεούνται να συνεχίσουν να αποπληρώνουν τους τό-
κους.
Η αναβολή καταβολής των δόσεων είναι εξάμηνης διάρκειας και τα 
δάνεια σε αναστολή αντιστοιχούν στο 16% των ενήμερων δανείων. 
Τα περισσότερα από αυτά είναι στεγαστικά, δάνεια πολύ μικρών ε-
πιχειρήσεων και δάνεια σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε τομείς που 
επλήγησαν από την πανδημία, όπως ο τουρισμός, το εμπόριο και οι 
μεταφορές.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διεθνών οίκων, από τα δάνεια αυτά 
θα προκύψουν –προς το τέλος του χρόνου– νέα «κόκκινα» δάνεια 
που μπορεί να ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ.
Οι προβλέψεις για την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
και η αρνητική επίδραση στον κύκλο εργασιών που θα έχει η νέα 
πτώση του ΑΕΠ ασκούν μεγάλη πίεση στην κερδοφορία των τραπε-
ζών και μπορεί να θέσουν σε αμφισβήτηση και την αποτελεσματικό-
τητα του αναβαλλόμενου φόρου με τον οποίο αυξήθηκαν τα ίδια κε-
φάλαιά τους.

Η ένταξή μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ 
δημιουργεί νέες δυνατότητες για Δημόσιο, τράπεζες, οικονομία.
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ζώνη και ειδικά στην Ελλάδα.
Αναπτύσσονται πρωτοβουλίες ύστερα από μια μεγάλη περίοδο στα-
σιμότητας, εκδηλώνεται έμπρακτα η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και 
προχωρούμε, ως έναν βαθμό, στην αμοιβαιοποίηση του χρέους.
Με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργείται μια ευνοϊκή 
προοπτική, εφόσον συνδυάζεται με το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο 2021-2027 και τα δανειακά προγράμματα ύψους 540 δισ. 
ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων μέσω της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Απασχόλησης (SURE) και την αντιμετώπιση των άμεσων και 
έμμεσων συνεπειών της πανδημίας (ESM).
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης θα εξασφαλίσει 750 δισ. ευρώ, 
τα 500 σε επιχορηγήσεις και τα 250 με δάνεια. Τα κονδύλια θα δια-
τεθούν μέσω του προϋπολογισμού της Ε.Ε. στη διάρκεια της τετρα-
ετίας 2021-2024.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπει τριών ειδών παρεμ-
βάσεις.
Πρώτον, υποστήριξη της οικονομίας με ένα πρόγραμμα ανάκαμ-
ψης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς της που θα στηριχτεί σε 
επιχορηγήσεις ύψους 310 δισ. ευρώ και δάνεια ύψους 250 δισ. 
ευρώ.
Προβλέπεται και συμπληρωματική χρηματοδότηση, σε σχέση με 
τα κονδύλια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ύψους 15 δισ. ευρώ, 
για την περιφερειακή ανάπτυξη και ακόμη σημαντικότερο, ύψους 
30 δισ. ευρώ, για τη δίκαιη μετάβαση στην πράσινη οικονομία.
Δεύτερον, επανεκκίνηση της οικονομίας μέσα από την υποστήριξη 
του ιδιωτικού τομέα και προώθηση των αναγκαίων επενδύσεων.
Προβλέπεται, μεταξύ των άλλων, η υποστήριξη των επιχειρήσεων 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο ύψος των 300 δισ. 

ευρώ, στη βάση εγγυήσεων και μόχλευσης κεφαλαίων. Με πρόσθε-
τες εγγυήσεις που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του InvestEU και 
συμπληρωματικές δράσεις, προβλέπεται να εξασφαλιστούν επεν-
δύσεις ύψους 90 δισ. ευρώ.
Τρίτον, αναλαμβάνονται δράσεις στη βάση των διδαγμάτων που α-
ντλήσαμε από την πανδημία, όπως η χρηματοδότηση ενός πρώτου 
ευρωπαϊκού προγράμματος υγείας, η ενίσχυση της πολιτικής προ-
στασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (rescEU) και η συμπλήρωση του 
προγράμματος Horizon, συνολικού ύψους 94,4 δισ. ευρώ.

Οι βασικοί κανόνες
Για να περάσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα στην ανάκαμψη και 
στη συνέχεια στη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας μας πρέπει 
να αξιοποιήσουμε τις νέες δυνατότητες στη βάση συγκεκριμένων 
κανόνων.
Πρώτον, πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία ελλειμμάτων και 
εκκρεμοτήτων που θα εξασθενίσουν τη διαπραγματευτική μας 
θέση έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών και μπορεί να μας υποχρεώ-
σουν σε μια τρέχουσα διαχείριση σε βάρος της στρατηγικής που έ-
χουμε ανάγκη.
Δεύτερον, πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας προ-
σφέρει η παραμονή μας στις αγορές, χωρίς όμως να χάσουμε τον έ-
λεγχο σε ό,τι αφορά την αύξηση του χρέους του ελληνικού Δημο-
σίου ως ποσοστού επί του ΑΕΠ.
Τρίτον, πρέπει να εξυγιανθεί και να ενισχυθεί το τραπεζικό σύ-
στημα, για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει επαρκώς και με αντα-
γωνιστικούς όρους την πραγματική οικονομία.
Τέταρτον, πρέπει να υποστηριχθεί η πρόταση Στουρνάρα για δη-
μιουργία bad bank μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Επίσης, έχουμε κάθε λόγο να εκμεταλλευτούμε τις δυνα-
τότητες δανεισμού από τον ESM μέχρι 2% του ΑΕΠ με περίπου 
μηδενικό επιτόκιο. Ο ESM πρωταγωνιστεί στη διαχείριση του ελ-
ληνικού χρέους και θα έχει ειδικό ρόλο σε περίπτωση που δημι-
ουργηθεί ευρωπαϊκή bad bank.
Πέμπτον, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα προγράμματα που θα 
προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση. Πρέ-
πει να είναι συμβατά με τις νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως 
είναι η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, και 
να προωθούν την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας με σύγ-
χρονους όρους.
Έκτον, δεν πρέπει να χαθούμε σε αλληλοσυγκρουόμενες προτά-
σεις και εμβαλωματικές λύσεις, αλλά να ξεχωρίσουμε τέσσερις-πέ-
ντε παρεμβάσεις στρατηγικής σημασίας γύρω από τις οποίες θα εξε-
λιχθούν οι χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις.

μηνών.
Η εφαρμογή της bad bank θα είναι σε εθελοντική βάση και θα συ-
μπληρώνει τον προγραμματισμό για μείωση των «κόκκινων» δα-
νείων μέσω τιτλοποιήσεων ή πωλήσεων χαρτοφυλακίων.
Το σχέδιο Στουρνάρα για τη δημιουργία bad bank λαμβάνει υπόψη 
και το πρόβλημα των ιδίων κεφαλαίων που βασίζονται στον λεγό-
μενο αναβαλλόμενο φόρο.
Η εμπειρία στην Ευρωζώνη δείχνει ότι χώρες που προχώρησαν στη 
δημιουργία bad bank –όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία– αντιμετώπι-
σαν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά τα προβλήματα του τραπεζικού 
συστήματος κι έτσι εξασφάλισαν την καλύτερη χρηματοδότηση της 
οικονομίας. Στην ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με την επικεφα-
λής της ΕΚΤ, Λαγκάρντ, στην Επιτροπή των Οικονομικών και Νομι-
σματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνεδρί-
αση της Δευτέρας 8 Ιουνίου έθεσα το θέμα ζητώντας την άποψή της 
για την πρωτοβουλία Στουρνάρα. Απάντησε ότι έχει ενημερωθεί για 
τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά θεωρεί πρόωρο να πάρει θέση 
η ΕΚΤ, εφόσον δεν έχουν εκτιμηθεί ακόμη οι συνέπειες της πανδη-
μίας σε ό,τι αφορά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Κατά την άποψή μου, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μάχη τακτικής, με τη 
Λαγκάρντ να θέλει –όπως και ο Ενρία, επικεφαλής της τραπεζικής ε-
ποπτικής αρχής της ΕΚΤ– να διευκολύνει την πρωτοβουλία Στουρ-
νάρα, χωρίς όμως να ανοίξει νέα μέτωπα.
Είναι γνωστό ότι η Γερμανία αντιτίθεται στη δημιουργία μιας bad 
bank σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το σκεπτικό ότι οι Γερμανοί φο-
ρολογούμενοι θα καταλήξουν να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση 
της εξυγίανσης τραπεζών του ευρωπαϊκού Νότου. Μετά την από-
φαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας που αμφισβη-
τεί το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, όπως αυτό εφαρμόστηκε 
την περίοδο 2014-2019, και τις δυσκολίες στη συνεννόηση με την Ο-
μοσπονδιακή Τράπεζα της Γερμανίας, το τελευταίο πράγμα που θα 
ήθελε η ΕΚΤ είναι μια νέα κόντρα με τη Γερμανία.
Θεωρείται πάντως αναπόφευκτο να υποστηριχθεί η πρωτοβουλία 
Στουρνάρα για τη δημιουργία bad bank μόλις αρχίσουν να καταγρά-
φονται τα νέα «κόκκινα» δάνεια στην Ελλάδα, αλλά και στο σύνολο 
της Ευρωζώνης, όπου προβλέπεται να είναι μεταξύ 500 δισ. ευρώ και 
1 τρισ. ευρώ.
Οι δυσκολίες των ελληνικών τραπεζών αλλά και η προοπτική δημι-
ουργίας bad bank, την οποία δεν επιθυμούν οι επενδυτές του 2015, 
φαίνεται στην έντονα πτωτική πορεία των μετοχών τους, που είναι 
συνεχής, με κάποιες εξαιρέσεις προσωρινής ανάκαμψης.
Σύμφωνα με μελέτη που έγινε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Μη-
χανισμού Σταθερότητας (ESM), το ελληνικό Δημόσιο θα επιβαρυν-
θεί από 8 έως 12,5 δισ. ευρώ σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί το 
σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για δημιουργία «κακής τράπεζας».
Το πιθανότερο σενάριο προβλέπει τη μείωση των «κόκκινων» δα-
νείων στο 19% από 41% που είναι σήμερα με αυξητική τάση, με μετα-
φορά στην «κακή τράπεζα» μη εξυπηρετούμενων δανείων 50 δισ. και 
ζημιά για το Δημόσιο 12,5 δισ.
Από την πλευρά του, το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες χρειά-
ζονται πρόσθετα κεφάλαια 10 δισ. ευρώ για να διαχειριστούν αποτε-
λεσματικά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
Με το πέρασμα του χρόνου γίνεται φανερό ότι το ευρωπαϊκό τρα-
πεζικό σύστημα υστερεί του αμερικανικού σε χρόνο αντίδρασης και 
δυνατότητες στήριξης της πραγματικής οικονομίας, ενώ αναδεικνύο-
νται και οι συνέπειες από την έλλειψη ισχυρής και ενιαίας κεφαλαι-
αγοράς στην Ε.Ε.
Οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές παραμένουν κατακερματισμένες και 
συγκριτικά υπανάπτυκτες. Τα προβλήματά τους μπορεί να καθυστε-
ρήσουν και να περιορίσουν τη δυναμική της οικονομικής ανάκαμ-
ψης, ενώ το Brexit –το οποίο μάλιστα υπάρχουν πιθανότητες να με-
τατραπεί σε σκληρό Brexit– στερεί από την Ε.Ε. το ισχυρό χρηματο-
πιστωτικό κέντρο του City του Λονδίνου.

Το Ταμείο Ανάκαμψης
Παρά τις πρόσθετες δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία, η πρόταση 
των κυβερνήσεων της Γαλλίας και της Γερμανίας για τη δημιουργία 
του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία εμπλου-
τίστηκε από τη Φον ντερ Λάιεν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημι-
ουργεί βάσιμη αισιοδοξία για τις μελλοντικές εξελίξεις στην Ευρω-

Ο Στουρνάρας θεωρεί αναγκαία 
τη δημιουργία μιας bad bank για 
να λειτουργήσουν ταχύτερα και 
αποτελεσματικότερα οι ελληνικές 
τράπεζες σε όφελος της ανάκαμψης.



Ο
ι κλίνες σε ΜΕΘ ποτέ δεν εξαντλή-
θηκαν, τα ημερήσια κρούσματα 
παραμένουν χαμηλά, ο κορονοϊός 
της πανδημίας Covid-19 δείχνει να 
έχει εξαφανιστεί από το μεγαλύ-
τερο μέρος της Ελλάδας. Η κατά-
σταση στη χώρα παραμένει τόσο 

ικανοποιητική ώστε δικαιολογεί το ερώτημα μήπως 
τελικά ήταν αχρείαστο το ολικό lockdown που δοκίμασε 
την κοινωνία και γονάτισε την οικονομία. Μήπως θα πε-
τυχαίναμε εξίσου καλά αποτελέσματα με ηπιότερα μέ-
τρα; Το θέμα θα απασχολεί για χρόνια επιδημιολόγους, 
οικονομολόγους και πολιτικούς, ήδη όμως υπάρχουν 
κάποιες πρώτες απαντήσεις στην Ελλάδα και διεθνώς. 
Και, όπως όλα δείχνουν, μάλλον ήταν αναγκαίο να κλει-
στούμε όλοι στα σπίτια μας.
Για να το θέσουμε με επιστημονική διατύπωση, «μόνο 
η ταυτόχρονη εφαρμογή πολλαπλών μέτρων [κοινωνι-
κής αποστασιοποίησης] θα μπορούσε να μειώσει το R0 
κάτω από το 1». Αυτό διαπιστώνει μελέτη με επικεφα-
λής την αναπληρώτρια καθηγήτρια Βάνα Σύψα, η οποία 
παρουσιάστηκε σε προδημοσίευση στο medRxiv.org, 
ως πρώτη αποτίμηση του αρχικού κύματος της πανδη-
μίας στην Ελλάδα. Υποδεικνύει πως κανένα επιμέρους 
μέτρο αποστασιοποίησης δεν θα μπορούσε να ανακό-
ψει την επιδημία από μόνο του, ενώ αντίθετα το γενικό 
lockdown θα μπορούσε να φρενάρει τον κορονοϊό ακό-
μα κι αν ήταν πολύ μεταδοτικότερος.
«Εκτιμήσαμε πόσοι [μπορεί να] μολύνθηκαν στη διάρ-
κειά της επιδημίας και επιπλέον προσπαθήσαμε να αξι-
ολογήσουμε τα μέτρα, όχι μόνο στο σύνολό τους αλλά 
και το καθένα ξεχωριστά» λέει στην F.S. η δρ. Σύψα, 
υπεύθυνη για τα μαθηματικά μοντέλα που καθοδη-
γούν την επιτροπή του υπουργείου Υγείας. Η ερευνη-
τική ομάδα (Βάνα Σύψα, Σωτήρης Ρούσσος, Δημήτρης 
Παρασκευής, Θεόδωρος Λύτρας, Σωτήρης Τσιόδρας, 
Άγγελος Χατζάκης) βασίστηκε σε τηλεφωνικές συνε-

ντεύξεις και επιδημιολογικά δεδομένα και εκτιμά ότι 
στο διάστημα του lockdown οι κοινωνικές επαφές 
των Ελλήνων περιορίστηκαν δραστικά, από τα 20,7 
άτομα την ημέρα προ πανδημίας σε μόλις 2,9 άτομα, 
συνήθως του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. 
Το ίδιο διάστημα ο περίφημος συντελεστής R (που 
εκφράζει τον αναμενόμενο αριθμό ανθρώπων που 
μολύνει κάθε ασθενής σε έναν ευάλωτο πληθυσμό) 
μειώθηκε θεαματικά στη διάρκεια του lockdown από 
το 2,38 στο 0,46, πολύ κάτω από το κρίσιμο όριο του 1. 
Το lockdown εκτιμάται ότι μείωσε το R κατά 80%, ενώ 
η μείωση που αποδίδεται σε κάθε επιμέρους μέτρο 
ξεχωριστά κυμαινόταν από 10% έως 24%. Ο σημαντι-
κότερος επιμέρους παράγοντας φαίνεται πως ήταν ο 
περιορισμός των επαφών στον ελεύθερο χρόνο (24%) 
και ακολουθούν το σχολείο (19%) και ο χώρος εργασί-
ας (10%). Ακόμα και συνδυασμοί αυτών των μέτρων 
(εργασία και σχολείο, εργασία και αναψυχή, σχολείο 
και αναψυχή) δεν βρέθηκαν ικανοί να ανακόψουν 
την επιδημία όταν η αρχική τιμή του R ξεπερνά το 2. 
Αντίθετα, το lockdown εκτιμάται ότι θα σταματούσε την 
εξάπλωση του ιού ακόμα και αν το R0 έφτανε το 5,2, 
τιμή που παραπέμπει σε πολύ μεταδοτικές ασθένειες, 
όπως η ευλογιά και η ερυθρά.
Η έγκαιρη λήψη μέτρων συγκράτησε σε χαμηλά νού-
μερα τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στην Ελ-
λάδα, τα οποία εκτιμάται βέβαια ότι είναι περισσότερα 
από τα 3.000 που έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά δεν πρέπει 

να ξεπερνούσαν τις 27.000 μέχρι το τέλος Απριλίου. 
Αυτή είναι η δεύτερη βασική διαπίστωση της έρευ-
νας, η οποία, όπως επισημαίνει η δρ. Σύψα, βρίσκε-
ται σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις του μαθηματικού 
μοντέλου της επιδημίας, αλλά και με μελέτες αντισω-
μάτων σε άλλους πληθυσμούς, που δείχνουν ότι ο 
ιός έχει προσβάλει κάτω από το 1% του πληθυσμού.

«Πραγματικά δεδομένα»
Η έρευνα παρουσιάζεται ως προδημοσίευση, που 
σημαίνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και αξιο-
λόγηση πριν καταχωριστεί επισήμως στη βιβλιογρα-
φία (η πρακτική της προδημοσίευσης εφαρμόζεται 
πλέον ευρέως λόγω των εκτάκτων περιστάσεων της 
πανδημίας). Η ερευνητική ομάδα αναγνωρίζει εξάλ-
λου περιορισμούς στη μελέτη κοινωνικών επαφών, 
όπως ότι βασίστηκε σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις 
600 ατόμων απ’ όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά 
μόνο στην περιοχή της Αθήνας. Δεδομένου όμως ότι 
το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού ζει 
σε πόλεις, οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Οι εθελο-
ντές κλήθηκαν να απάντησαν σε στάνταρτ ερωτημα-
τολόγιο για τις κοινωνικές επαφές τους στη διάρκεια 
της καραντίνας αλλά και δύο μήνες νωρίτερα, πριν 
από την πανδημία. Αυτό προφανώς δημιουργεί περι-
θώριο λάθους, είναι όμως η μόνη λύση, εφόσον δεν 
υπάρχουν δεδομένα κοινωνικών επαφών πριν από 
την πανδημία. 

Ρωτήσαμε ακόμη τη δρα Σύψα σχετικά με κριτική που 
άσκησε αναγνώστης της μελέτης, υποστηρίζοντας ότι 
θα ήταν προτιμότερα τα δεδομένα της Google και της 
Apple για την κινητικότητα των χρηστών τους. Όμως 
τα λεγόμενα «mobility reports» της Google είναι μεν 
χρήσιμα, αλλά δεν είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτι-
κά, διαμαρτύρεται η ερευνήτρια. «Γράφουν “γιατί δεν 
χρησιμοποιείτε πραγματικά δεδομένα”, όμως τα υποτι-
θέμενα πραγματικά δεδομένα μπορεί να απέχουν πολύ 
από την πραγματικότητα» σχολιάζει. «Το ερώτημα είναι 
αν έχουν όλοι κινητό τηλέφωνο με αυτή τη δυνατότητα 
και αν συνεχίζουν να έχουν ενεργοποιημένο το ιστορι-
κό τοποθεσίας» εξηγεί. Το θέμα είναι ότι τα δεδομένα 
της Google δεν καλύπτουν τους ηλικιωμένους χωρίς 
smartphone, ούτε περιέχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των επαφών, όπως επαφές με συγκεκριμένες ηλικι-
ακές ομάδες. Τα ερωτηματολόγια επέτρεψαν στους 
ερευνητές να εξετάσουν ξεχωριστά τις επαφές στο 
σχολείο, στη δουλειά, στον ελεύθερο χρόνο κ.λπ., και 
να ποσοτικοποιήσουν τη συμβολή τους στη μείωση του 
συντελεστή R.

Μισό δισεκατομμύριο κρούσματα;
Η ελληνική μελέτη έρχεται να προστεθεί σε προσπά-
θειες που βασίζονται σε διαφορετικές μεθοδολογίες και 
εξετάζουν διαφορετικούς πληθυσμούς. «Τα lockdowns 
και άλλα μέτρα αποστασιοποίησης είχαν θεαματική επι-
τυχία στην αντιμετώπιση του κορονοϊού» σχολίαζε το 
έγκριτο «Nature» την περασμένη εβδομάδα, παρουσιά-
ζοντας δύο ακόμα προδημοσιεύσεις στις 8 Ιουνίου. Στην 
πρώτη μελέτη, η ομάδα του Samir Bhatt στο Imperial 
College χρησιμοποιεί δεδομένα για τους θανάτους από 
Covid-19 για να προσομοιώσει τη μετάδοση του ιού σε 
11 ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες δεν περιλαμβάνε-
ται η Ελλάδα. Συμφωνεί με την ελληνική μελέτη ότι τα 
lockdowns μειώνουν τη μετάδοση κατά 80% και εκτι-
μά ότι ο συνδυασμός περιοριστικών μέτρων απέτρεψε 
περισσότερους από 3 εκατομμύρια θανάτους από το 
ξέσπασμα της πανδημίας μέχρι τις αρχές Μαΐου. Ακό-
μα πιο εντυπωσιακά μοιάζουν τα νούμερα στη δεύτε-
ρη προδημοσίευση στο «Nature», όπου ο Solomon 
Hsiang και οι συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο της Κα-
λιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ εξετάζουν πώς μεταβλήθηκε ο 
ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων σε έξι χώρες (ΗΠΑ, 
Κίνα, Νότια Κορέα, Ιταλία, Γαλλία, Ιράν) που έλαβαν πε-
ριοριστικά μέτρα. Η ομάδα καταλήγει ότι τα lockdowns 
–πολιτικές που απαιτούν από τον κόσμο να μείνει σπίτι, 
είτε έχει μολυνθεί είτε όχι– είναι άκρως αποτελεσμα-
τικά στο φρενάρισμα της επιδημίας. Η ανάλυση έδειξε 
ότι στις έξι αυτές χώρες τα μέτρα που εφαρμόστηκαν 
απέτρεψαν περίπου μισό δισεκατομμύριο κρούσματα.
Σήμερα, βέβαια, βρισκόμαστε πλέον στην εποχή μετά το 
γενικό lockdown, το οποίο μοιάζει απίθανο να επαναλη-
φθεί στο προσεχές μέλλον. Σύμφωνα με τα ευρήματα 
της δρος Σύψα και των συνεργατών της, η επιδημία στην 
Ελλάδα μπορεί πράγματι να αντιμετωπιστεί στο εξής με 
ηπιότερα μέτρα τοπικού χαρακτήρα, αφού η τιμή του 
συντελεστή R παραμένει πολύ κάτω από το ένα. «Δεν 
συμφωνώ με την ιδέα ενός νέου lockdown, θα είχε 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία» λέει η επιδη-
μιολόγος. Από την άλλη, όμως, παρατηρεί ότι η συμμόρ-
φωση του κοινού με τα μέτρα μάλλον έχει ατονήσει και 
ότι το άνοιγμα των συνόρων για τουρισμό «αυξάνει τον 
κίνδυνο». Η τελική της επισήμανση είναι πως «παρά την 
επιτυχία, καμία χώρα δεν μπορεί να εφησυχάσει. Βρι-
σκόμαστε ακόμα στη μέση της πανδημίας».

Lockdown: 

Το παγκόσμιο πείραμα πέτυχε
Το lockdown εκτιμάται ότι μείωσε το R κατά 80%, ενώ η μείωση που 
αποδίδεται σε κάθε επιμέρους μέτρο ξεχωριστά κυμαινόταν από 
10% έως 24%. Ο σημαντικότερος επιμέρους παράγοντας φαίνεται 
πως ήταν ο περιορισμός των επαφών στον ελεύθερο χρόνο (24%) 
και ακολουθούν το σχολείο (19%) και ο χώρος εργασίας (10%).“
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Μ
ε κίνητρα και επιδοτήσεις ευελπι-
στεί η κυβέρνηση να καταστήσει 
τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκι-
νήτων ιδιαίτερα ελκυστική. Το 
κόστος χρήσης και συντήρησης 
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
είναι έως και 80% χαμηλότερο 

σε σχέση με τα συμβατικά, ενώ, μετά τα μέτρα που ανακοί-
νωσε η κυβέρνηση, σημαντικά μειώνεται και το κόστος αγο-
ράς τους, πλησιάζοντας σε κάποιες περιπτώσεις το επίπεδο 
ενός αντίστοιχου συμβατικού.
Η δέσμη των μέτρων ενίσχυσης της αγοράς ηλεκτρικών οχη-
μάτων που τίθεται άμεσα σε εφαρμογή (το σχετικό νομοσχέ-
διο προβλέπεται να ψηφιστεί τον Ιούλιο) έχει προϋπολογι-
σμό 100 εκατ. ευρώ, ποσό με το οποίο θα επιδοτηθεί η αγορά 
1.700 ΙΧ, 3.000 δικύκλων (εκ των οποίων 1.500 ποδήλατα), 
1.000 ταξί, 6.000 εταιρικών οχημάτων και η εγκατάσταση 
1.000 οικιακών σημείων φόρτισης.

Η μείωση της τιμής
Στα μέτρα της κυβέρνησης για την προώθηση της ηλεκτροκί-
νησης περιλαμβάνεται, πέρα από τα ήδη ισχύοντα για τα η-
λεκτρικά αυτοκίνητα (απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, 
μηδενικά τέλη κυκλοφορίας), και επιδότηση της αγοράς, που 
για τα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά φτάνει το 15%.
Στην πράξη αυτό σημαίνει πως ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
που κοστίζει σήμερα π.χ. 30.000 ευρώ θα πωλείται ενδει-
κτικά με την εφαρμογή της επιδότησης προς 25.500 ευρώ, 
που σημαίνει πως παραμένει πιο ακριβό σε σχέση με ένα α-
ντίστοιχο συμβατικό.
Η διαφορά όμως αμβλύνεται κι άλλο εάν ληφθούν υπόψη 

τόσο τα πολύ μειωμένα λειτουργικά έξοδα του ηλεκτρικού 
όσο και οι πολύ μικρές ανάγκες συντήρησής του.
Με τις επιδοτήσεις, η τελική τιμή ενός ηλεκτροκίνητου αυ-
τοκινήτου προβλέπεται να μειωθεί κατά μέσο όρο 25%, ενώ 
πολύ μεγαλύτερη ποσοστιαία είναι η μείωση της τιμής για 
τα δίτροχα (μοτοσικλέτες, σκούτερ και ποδήλατα). Υπενθυ-
μίζεται ότι τα κίνητρα είναι:
• Για τα ΙΧ, έκπτωση ίση με το 15% της λιανικής τιμής προ 
φόρων με όριο τα 5.500 ευρώ συν 500 ευρώ για όσους προ-
χωρήσουν και στην εγκατάσταση οικιακού φορτιστή, το κό-
στος του οποίου κυμαίνεται στα 1.000 ευρώ.
• Για τα σκούτερ, 20% της λιανικής τιμής προ φόρων με όριο 
τα 800 ευρώ.
• Για τα ποδήλατα, 40% της αξίας με όριο επίσης τα 800 
ευρώ.
• Επιπλέον μπόνους απόσυρσης, ύψους 1.000 ευρώ για ΙΧ 

και 400 ευρώ για μοτοσικλέτες, αν ο αγοραστής του ηλεκτρι-
κού οχήματος προχωρήσει σε απόσυρση του παλιού.
• Αυξημένες επιδοτήσεις για επαγγελματικά οχήματα και 
ταξί, ειδικά κίνητρα και αποσβέσεις για εταιρικούς στόλους.
Σημαντική ωφέλεια προκύπτει από το μειωμένο κόστος χρήσης 
και συντήρησης των ηλεκτρικών οχημάτων και συγκεκριμένα:
• Το κόστος καυσίμου για συμβατικό όχημα που διανύει 
10.000 χλμ. τον χρόνο είναι 1.200 ευρώ. Για ηλεκτρικό όχημα 
το κόστος του ρεύματος για την ίδια απόσταση είναι 420 
ευρώ, ενώ με νυχτερινό τιμολόγιο το κόστος πέφτει στα 220 
ευρώ, δηλαδή 80% χαμηλότερα από το συμβατικό.
• Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται από τα τέλη κυ-
κλοφορίας, κυκλοφορούν ελεύθερα στον δακτύλιο και δεν θα 
χρεώνονται για τη στάθμευση για δύο χρόνια. Επίσης, έχουν 
σημαντικά χαμηλότερο κόστος συντήρησης (ενδεικτικά, ένα 
σέρβις κοστίζει 100 ευρώ έναντι 350 ευρώ κατά μέσο όρο για 
τα συμβατικά).

Η διαδικασία
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η δι-
αδικασία για την εκταμίευση της επιδότησης θα γίνεται ηλε-
κτρονικά, μέσω εφαρμογής ανάλογης με αυτήν που ισχύει για 
την επιδότηση των επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 
κτίρια («Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»).
Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε δέκα βήματα που έχουν 
ως εξής:
• Εισαγωγή στοιχείων στα πεδία του συστήματος
• Επιλογή μοντέλου οχήματος από την καταχωρισμένη λίστα
• Επιλογή αγοράς/μίσθωσης
• Επιλογή δικύκλου ή ποδηλάτου (tick choice)
• Επιλογή (ΝΑΙ/ΟΧΙ) επιδότησης φορτιστή
• Επιλογή μοντέλου φορτιστή από καταχωρισμένη λίστα
• Επιλογή απόσυρσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
• Υπολογισμός επιδότησης
• Επισύναψη δικαιολογητικών
• Υποβολή αίτησης
Στη λίστα των επιλέξιμων οχημάτων υπάρχουν αρκετές δεκά-
δες επιλογές για ΙΧ και επαγγελματικά οχήματα που εμπλου-
τίζονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς η αυτοκινητοβιο-
μηχανία διεθνώς στρέφεται προς την ηλεκτροκίνηση.

Γκάζι πατάει και η ΔΕΗ
Εν τω μεταξύ, γκάζι στην ηλεκτροκίνηση πατάει και η ΔΕΗ, 
υπογράφοντας μνημόνια συνεργασίας για την παροχή υπηρε-
σιών ηλεκτροκίνησης με την ΑΒ Βασιλόπουλος, την εταιρεία 
ταξί BEAT και τη Fraport Greece.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ και η ΑΒ θα διερευνήσουν, μεταξύ άλλων, 
τις δυνατότητες χωροθέτησης στα καταστήματα της αλυσίδας 
σούπερ μάρκετ πανελλαδικά ειδικών σημείων για στάθμευση 
και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
Με την BEAT το σχέδιο περιλαμβάνει εγκατάσταση σταθμών 
φόρτισης σε πιάτσες ταξί, ανάπτυξη κοινών προϊόντων και υ-
πηρεσιών φόρτισης για τους οδηγούς ηλεκτρικών ταξί που 
χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της BEAT κ.λπ.
Όσο για τη συνεργασία με τη Fraport Greece, οι δύο πλευ-
ρές θα διερευνήσουν τις δυνατότητες εγκατάστασης στα αε-
ροδρόμια που διαχειρίζεται η εταιρεία σημείων φόρτισης και 
εγκατάστασης ηλεκτρικών φορτιστών για τους επιβάτες και 
τους επαγγελματίες που σταθμεύουν τα οχήματά τους στους 
χώρους. Συμφώνησαν, επίσης, να εξετάσουν τις δυνατότητες 
προώθησης υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης στους χώρους των 
αεροδρομίων και τις πιθανότητες ενός εμπορικού μοντέλου 
συνεργασίας.
Η ΔΕΗ, όπως έχει πολλάκις αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, έχει εντά-
ξει στον σχεδιασμό της την τοποθέτηση πανελλαδικά 1.000 
σταθμών φόρτισης στα επόμενα δύο-τρία χρόνια και 10.000 
σταθμών φόρτισης μεσοπρόθεσμα. Στόχος, σύμφωνα με τον 
ίδιο, είναι «να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο δίκτυο σταθ-
μών φόρτισης σε όλη την Ελλάδα».

Ιδιαίτερα ελκυστική γίνεται η χρήση 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αφενός λόγω 
του χαμηλού κόστ ους συντήρησής  
τους και αφετέρου λόγω της μειωμένης 
τιμής τους.
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ΓΚΆΖΙ ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



Έ
πειτα από έναν χρόνο κατά 
τον οποίο «πάλευε» για τη 
σωτηρία της, η ΔΕΗ κατά-
φερε να σταθεροποιήσει 
την πορεία προς την εξυ-
γίανση και να επιστρέψει 
στην κερδοφορία το α΄ τρί-

μηνο του 2020. Κομβικό ρόλο έπαιξε ο συνδυ-
ασμός της μείωσης των λειτουργικών δαπανών, 
που προήλθε μεταξύ άλλων και από τη μείωση 
της Οριακής Τιμής Συστήματος, και της αύξη-
σης των εσόδων, λόγω των νέων τιμολογίων 
που τέθηκαν σε ισχύ από τις αρχές του 2020.
Πιο αναλυτικά, λοιπόν, το α΄ τρίμηνο του 2020 
η ΔΕΗ παρουσίασε αυξημένα έσοδα, παρά 
τον μειωμένο όγκο πωλήσεων, της τάξης των 
81 εκατ. ευρώ, και μειωμένες δαπάνες, ύψους 
167 εκατ. ευρώ. Το EBITDA σε επαναλαμβα-
νόμενη βάση διαμορφώθηκε σε 182 εκατ. ευρώ. 
Πλέον, στόχος της διοίκησης είναι να ενισχύε-
ται η λειτουργική κερδοφορία κάθε τρίμηνο, σε 
συνδυασμό με την προώθηση των επενδύσεων 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου. Σε αυτό 
το πλαίσιο προωθούνται επιπλέον ενέργειες, 
όπως τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, που 
θα μειώσουν το μισθολογικό κόστος, αλλά και 
η κεφαλαιακή ενίσχυση της ΔΕΗ μέσω των τιτ-

λοποιήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Αναφορικά με τις επιπτώσεις στις εισπράξεις 
από την περίοδο της πανδημίας, ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος 
Στάσσης, σημειώνει ότι «από τα μέσα Απριλίου 
και μετά παρατηρούμε σταδιακή διόρθωση 
στην υστέρηση η οποία σημειώθηκε τον μήνα 
Μάρτιο λόγω του Covid-19. Συνεχίζουμε την 
υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων 
μας με την προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ 
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου».

Μείωση επενδύσεων
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα οικονομικά αποτε-
λέσματα α΄ τριμήνου της ΔΕΗ παρουσίασαν 
τα στοιχεία που αφορούν στις επενδύσεις. Δι-
αμορφώθηκαν σε 78,1 εκατ. ευρώ έναντι 204,1 
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Η 
εμφανής μείωση, στο μεγαλύτερο μέρος της, ο-
φείλεται στις χαμηλότερες επενδύσεις σε έργα 
συμβατικής παραγωγής, καθώς η κατασκευή 
της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V» 
οδεύει προς την ολοκλήρωσή της.
Χαμηλότερες ήταν και οι επενδύσεις στα ορυ-
χεία, εξαιτίας της μείωσης των απαλλοτριώσεων.

Προγράμματα εθελουσίας εξόδου
Στο πλαίσιο της στρατηγικής περικοπής εξό-

δων, η διοίκηση της ΔΕΗ προχωρά και σε προ-
γράμματα εθελουσίας εξόδου. Η αρχή γίνεται 
με πρόγραμμα για 900 εργαζομένους που απο-
σκοπεί στην ετήσια εξοικονόμηση μεικτού μι-
σθολογικού κόστους 56 εκατ. ευρώ. Το πρό-

Στο πλαίσιο της στρατηγικής 
περικοπής εξόδων, η διοίκηση 
της ΔΕΗ προχωρά και σε 
προγράμματα εθελουσίας 
εξόδου. Η αρχή γίνεται 
με πρόγραμμα για 900 
εργαζομένους που αποσκοπεί 
στην ετήσια εξοικονόμηση 
μεικτού μισθολογικού κόστους 
56 εκατ. ευρώ.

ΕΜΦΑΝΉΣ  
Η ΕΞΥΓΊΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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γραμμα αφορά όσους απασχολούνται στις λι-
γνιτικές μονάδες και στα ορυχεία της Δυτικής 
Μακεδονίας, πλην του ΑΗΣ Μελίτης.
Η ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένε-
ται να τρέξει και τα επόμενα χρόνια αντίστοιχα 
προγράμματα εθελουσίας εξόδου, επιδιώκο-
ντας τον περιορισμό του μισθολογικού κό-
στους. Τα όποια κενά, π.χ. 1.000 εργαζόμενοι 
στον ΔΕΔΔΗΕ, θα καλυφθούν με προσλήψεις 
χαμηλότερου μισθολογικού κόστους, εκτός δη-
λαδή της ΣΣΕ της εταιρείας με τη ΓΕΝΟΠ.
Την εκτίμηση για αποχώρηση 5.000-5.500 υ-
παλλήλων της ΔΕΗ μέσω προγράμματος εθε-
λουσίας εξόδου έκανε ο υπουργός Ενέργειας, 
τονίζοντας ότι το προσωπικό της επιχείρησης 
θα μειωθεί από 16.000 σε περίπου 12.000 ερ-
γαζομένους, μαζί με κάποιες προσλήψεις που 
θα γίνουν, οι οποίες, όπως ανέφερε, δεν θα 
έχουν κόστος για τους καταναλωτές.

Το επόμενο στοίχημα
Επόμενο στοίχημα για τη ΔΕΗ είναι η τιτλο-
ποίηση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Η 
αρχή αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ε-
βδομάδες με το λεγόμενο «μικρό» πακέτο, που 
θα περιλαμβάνει υπερήμερες οφειλές έως 60 
ημερών. Σύμφωνα με πληροφορίες που βλέ-
πουν το φως της δημοσιότητας, στόχος είναι 
η άντληση χρηματοδότησης ύψους 200 εκατ. 
ευρώ. Ανάλογα με την επιτυχία του εγχειρήμα-
τος και το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα πα-
ρουσιαστεί, θα ακολουθήσει σε επόμενο στά-
διο το «μεγάλο» πακέτο, με υπερήμερες οφει-
λές 90 και πλέον ημερών.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης
Εν τω μεταξύ, σε τροχιά υλοποίησης εισέρχε-
ται η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την 
Αττική μετά την υπογραφή των συμβάσεων α-
νάμεσα στη θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ 
«Αριάδνη Interconnection», που υλοποιεί το 
έργο, και τις εταιρείες-αναδόχους, σε ειδική τε-
λετή που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο.
Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής είναι 
έργο εθνικής σημασίας, με πολλαπλά περιβαλ-
λοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Πρό-
κειται για επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ, με έ-
ντονο αναπτυξιακό πρόσημο για την Κρήτη, 
καθώς η ολοκλήρωσή της εντός του 2023 θα 
άρει οριστικά τον ενεργειακό αποκλεισμό του 
νησιού και θα καταστήσει την ηλεκτροδότηση 
της Κρήτης φθηνή, πράσινη και αξιόπιστη. 
Και τούτο διότι θα μπει τέλος στην εξάρτηση 
της Κρήτης από τους αυτόνομους ρυπογόνους 
σταθμούς παραγωγής, που θα κλείσουν.
Σύμφωνα με μελέτη της Περιφέρειας Κρήτης, 
με την ηλέκτριση της διασύνδεσης Κρήτης-Πε-
λοποννήσου έως το τέλος του έτους και τη λει-
τουργία της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής οι 
ρύποι CO2

 της Κρήτης θα περιοριστούν κατά 
60% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.
Την ίδια στιγμή το έργο θα οδηγήσει σε μεί-
ωση κατά 400 εκατ. ευρώ ετησίως των χρεώ-
σεων ΥΚΩ, πράγμα που σημαίνει ότι θα απο-
σβεστεί σε περίοδο 2,5 ετών. Θα επιτρέψει, 
παράλληλα, την αξιοποίηση του μεγάλου δυ-
ναμικού ΑΠΕ της Κρήτης, με την εγκατάσταση 
αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών συνολι-
κής ισχύος 2.500 MW.



Κατηγορούμε, πολύ σωστά, τον εντε-
λώς άχρηστο και επικίνδυνο Τραμπ 
ότι ψεύδεται συνεχώς παραπλανώ-
ντας τους πολίτες, αλλά δεν ρίχνουμε 
μια ματιά και στο δικό μας το χάλι, 

όπου κάνουμε τα ίδια!
Αυτή η εμμονή στην καθημερινή ψευδολογία καταντά 
βαρύ έλλειμμα δημοκρατίας, γιατί οι πολίτες δεν έχουν 
σωστή πληροφόρηση και παρασύρονται σε λάθος εντυ-
πώσεις, που μάλιστα τις αναπαράγουν και τις υπερασπί-
ζονται στο διαδίκτυο.
Ας δούμε μερικά πρόσφατα παραδείγματα ψευδολο-
γίας που τα υπερασπίζονται με σθένος οι κομματικοί 
στα μέσα ενημέρωσης:
• ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟ για τα 32 δισ. ευρώ. Η α-
λήθεια: Και για την Ελλάδα θα υπάρξουν απλές διαδι-
κασίες, όπως με όλες τις χώρες. Η Ε.Ε. το ξεκαθάρισε.
• ΤΟ SPOT ΤΟΥ ΕΟΤ στοίχισε 32 εκατ. ευρώ. Η αλή-
θεια: Δεν στοίχισε ούτε ένα ευρώ.
• ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ. Μόνοι τους το έβαλαν στην 
επικαιρότητα και στη συνέχεια καταγγέλλουν τον πρω-
θυπουργό ως… τυχοδιώκτη! Η αλήθεια: Δεν θα γίνουν 

νυπόστατους ισχυρισμούς που στο τέλος πάντα ακυρώ-
νονται, αλλά η ζημιά έχει γίνει. Πολίτες στο ψέμα και 
μια κυβέρνηση που χάνει χρόνο αντιμετωπίζοντας επι-
κοινωνιακού τύπου τερατολογίες.
Επείγει να συνέλθουμε, αλλά δεν βλέπω το πώς. 
Μήπως να δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο Ψεύδους 
που καθημερινά θα αποδομεί τις αναλήθειες; Αλλά 
μάλλον ούτε αυτό θα λειτουργήσει. Το έκανε και η 
«Washington Post», που μετρά τα ψέματα του Τραμπ, 
αλλά ούτε ο Τραμπ σταμάτησε τα ψέματα ούτε οι πο-
λίτες έπαψαν να τον ακούν. Ωστόσο, μπορεί ένα τέτοιο 
Παρατηρητήριο να περιορίσει κάπως το φαινόμενο ή 
έστω να αποτρέψει αρκετούς να υπερασπίζονται εν α-
γνοία τους ψεύδη.

(ΥΓ.: Ελάτε τώρα στη θέση του πρωθυπουργού, Κυριά-
κου Μητσοτάκη. Δεν έχει πει ούτε ένα ψέμα από τότε 
που ανέλαβε τη ΝΔ και αργότερα την πρωθυπουργία, 
και όμως: είναι υποχρεωμένος να ζει με το… ψέμα των 
άλλων).
*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογράφος και 
συγγραφέας.

εκλογές.
• ΑΠΛΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ το έργο στην Ομόνοια, 
δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο ο Μπακογιάννης. Η αλή-
θεια: Ο Μπακογιάννης βρήκε τσίγκους στην Ομόνοια 
και ένα έργο ανάπλασης της προηγούμενης, ψυχρής 
πλατείας με άλλα υλικά. Το σταμάτησε και επέβαλε το 
σιντριβάνι, με όλο το κόστος να καλύπτεται από δωρεές.
• ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΟ ΝΕΡΟ. Η αλήθεια: Το νερό δεν πω-
λείται. Θα υπάρξουν κάποιες συνεργασίες με τον ιδιω-
τικό τομέα στα δίκτυα.
• Η ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ είπε ότι ο Καποδίστριας ήταν 
δικτάτορας. Η αλήθεια: Δεν το είπε ποτέ. Ανέσυραν και 
απομόνωσαν από ένα παλιό κείμενο μέλους της επιτρο-
πής μια προσωπική πρόταση που σχολίαζε τον Καποδί-
στρια. Ούτε η Αγγελοπούλου δεν τη γνώριζε.
Τα παραπάνω ψέματα είναι light. Υπάρχουν πολύ χει-
ρότερα, όπως π.χ. ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μας έβγαλε από τα 
μνημόνια (ενώ μας έβγαλαν οι Ευρωπαίοι με σκληρή 
επιτήρηση).
Με μικρά ή μεγάλα ψεύδη, ωστόσο, αυτή η καθημε-
ρινή διαστρέβλωση της αλήθειας είναι η μοναδική τα-
κτική κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι αντιπολιτεύεται, με α-

Μήπως να δημιουργηθεί 
ένα Παρατηρητήριο 
Ψεύδους που καθημερινά 
θα αποδομεί τις αναλήθειες; 
Αλλά μάλλον ούτε αυτό 
θα λειτουργήσει. Το έκανε 
και η «Washington Post», 
που μετρά τα ψέματα του 
Τραμπ, αλλά ούτε ο Τραμπ 
σταμάτησε τα ψέματα ούτε 
οι πολίτες έπαψαν να τον 
ακούν.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ  
ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



βίωσαν) επιδημίες στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν. Ο τρόπος (α-
ποστάσεις, απολύμανση, μάσκα) που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
την πανδημία σήμερα δεν διαφέρει ουσιαστικά από τον τρόπο που 
αυτό γινόταν στις αρχές του περασμένου αιώνα. Κι αντί αυτό να 
είναι παγιωμένη και αδιαμφισβήτητη γνώση, αποτελεί ακόμη α-
ντικείμενο δεισιδαιμονίας. Κάτι πρέπει να κοιτάξουμε σε αυτό 
που θεωρούμε μόρφωση, στην εποχή της πληροφορίας.
Η περίπτωση της Ξάνθης και της Κοζάνης δείχνει, έδειχνε από 
την αρχή, πως όπου μπαίνει ο ιός, δύσκολα ξεριζώνεται. Το ίδιο 
περίπου έδειξε και η δομή προσφύγων στο Κρανίδι. Στο χωριό ε-
κείνο της Καστοριάς ο ιός έφυγε, σκοτώνοντας όμως όσους βρήκε 
μπροστά του. Τα ξέρουμε όλα αυτά, αλλά επιμένουμε να τα αγνο-
ούμε. Δεν είναι λογικό επιχείρημα το ότι «στο σουπερμάρκετ δεν 
κολλάει, αλλά στην εκκλησία κολλάει», και όλα τα συναφή. Δεν 
κάνουμε διαγωνισμό αναξιοπιστίας.
Με την άρση της καραντίνας, θα περίμενε κανείς από σύσσωμο 
τον πολιτικό κόσμο να καλεί με μια φωνή τους πολίτες να τηρούν 
τις προφυλάξεις και να επαναφέρουν τις δραστηριότητές τους προ-
σαρμοσμένοι στη νέα συνθήκη. Αντ’ αυτού, είδαμε δημοσιοσχετί-
στικες συμπεριφορές συνωστισμού χωρίς μάσκες από τους κυβερ-
νητικούς και ξινές αντιδράσεις από τους αντιπολιτευόμενους, του 
τύπου «βάζετε κόσμο σε κίνδυνο», οι ίδιοι που διαμαρτύρονταν 
για το lockdown. Η στόχευση των ειδικών ήταν καθαρή από την 
αρχή: αντιμετωπίζουμε «μένοντας σπίτι» το πρώτο κύμα, αποφεύ-
γουμε ανεξέλεγκτους θανάτους, ζημιωνόμαστε οικονομικά και κα-
τόπιν βγαίνουμε με προσοχή για να ανορθώσουμε τη ζημιά. Άλλη 
οδός δεν υπήρχε, διότι (πουθενά στον κόσμο) αβαθές θησαυρο-
φυλάκιο με άπειρα λεφτά δεν υπάρχει.
Η πανδημία ήρθε για να μείνει και τούτο δεν αποτελεί επιλογή 
μας. Είναι αδιανόητο να ισχυριστεί κανείς ότι το πλύσιμο των χε-
ριών, η μάσκα και η απόσταση συνιστούν αξεπέραστα βάρη και κα-
ταστροφή της ποιότητας ζωής. Είναι καθαρά θέμα ωριμότητας, αυ-
τοκυριαρχίας και ενσυναίσθησης η αποδοχή των ελαφρών αυτών 
μέτρων, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κόσμος. Δεν είναι κα-
τανοητό το γιατί πρέπει κανείς να είναι στριμωγμένος κάπου για 
να περνάει καλά. Και, ναι, είναι ενοχλητικό να μην μπορείς να α-

«G
reek summer is a state of mind» 
λέει η διαφήμιση προς τους του-
ρίστες. Το ελληνικό καλοκαίρι 
είναι μια «κατάσταση του μυα-
λού» ή, με άλλη απόδοση, «μια 
ψυχική κατάσταση». Στο με-

γάλο καφενείο του διαδικτύου ξεκίνησε η ατέρμονη και αχρεία-
στη συζήτηση περί του αν το διαφημιστικό είναι πετυχημένο, κα-
τάλληλο για τον σκοπό του, φτηνό ή ακριβό. Διακινήθηκε και ο α-
παραίτητος σε κάθε περίσταση ψευδής ισχυρισμός (ελληνιστί fake 
news) ότι η παραγωγή ήταν πανάκριβη (ενώ ήταν δωρεά) και η α-
νάθεση σκανδαλώδης (σε φορέα του Συνδέσμου Τουριστικών Ε-
πιχειρήσεων).
Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι σχεδόν όλοι ασχολήθηκαν (και) 
με το διαφημιστικό, ως να μην υπάρχει πανδημία. Ως να πέρασε ο 
κίνδυνος και μόνο οι γραφικοί και οι φοβητσιάρηδες ασχολούνται 
ακόμη με μέτρα προστασίας και αποφυγής μετάδοσης. Οι ειδικοί 
επιστήμονες, βέβαια, ουδέποτε σταμάτησαν να επισημαίνουν ότι 
ο κίνδυνος δεν πέρασε, αλλά, ως γνωστόν, στην Ελλάδα οι ειδικοί 
ήταν και παραμένουν, τελικά, αναξιόπιστοι στα μάτια των πολλών. 
Αυτή την παθολογία θα πρέπει να την ξεριζώσουμε κάποια στιγμή 
από τον τόπο μας, στον οποίο εδώ και χρόνια όλοι «ξέρουν», διότι 
άκουσαν ή διάβασαν κατιτίς και νομίζουν ότι μπορούν να προ-
σπεράσουν τα χρόνια σπουδών και εμπειρίας των αρμοδίων. Ίσως 
ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι η ημιμάθεια σκοτώνει και 
ότι δεν συμπληρώνεται από περιηγήσεις στο διαδίκτυο.
Από την αρχή της πανδημίας, οι ιστορίες συνωμοσίας και η αμφι-
σβήτηση άνθησαν. Ήταν η «σφαγή» στις άλλες χώρες που έκλεινε 
τα στόματα και προοπτικά η εξαιρετική επίδοση της χώρας μας η 
οποία έστελνε τους «αιρετικούς» στο περιθώριο. Ήταν όμως σαφές 
ότι μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας αμφισβητούσε (και εξακολου-
θεί) την επικινδυνότητα της πανδημίας, όπως και την ικανότητα 
της (όποιας) κυβέρνησης (δεν έχει σημασία η συγκεκριμένη). Για 
πολλούς, η καραντίνα δεν ήταν παρά ένα μάντρωμα και ένα πεί-
ραμα επιβολής ελέγχων για το μέλλον. Ο άνθρωπος στην ευδαιμο-
νία του ξεχνά εύκολα. Ζουν ακόμη άνθρωποι που βίωσαν (και επι-

γκαλιάζεις όποιον επιθυμείς, αλλά, αν πράγματι νοιάζεσαι, δεν θα έ-
πρεπε να σε απασχολεί. Είναι μια κατάσταση του μυαλού, που λέει 
και η διαφήμιση.
Ο αντιφατικός και αντιδραστικός, για συνωμοσιολογικούς, ψεκα-
σμένους, μικροπολιτικούς και ψυχολογικούς λόγους, τρόπος αντί-
δρασής μας μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας δημιουργεί έναν ι-
σχυρό προβληματισμό και για το ευρύτερο μέλλον. Η αρχή της 
πανδημίας συνέπεσε με τα γεγονότα του Έβρου. Κι εκεί ένα μεγάλο 
μέρος της αντίδρασης ήταν αντιφατική και εν πολλοίς αντιδραστική. 
Κι εκεί της προσπάθειας ηγήθηκαν οι ειδικοί. Κι εκεί το αποτέλε-
σμα ήταν αυτό που «βούλωσε στόματα». Τούτο, βέβαια, δεν έσωσε 
την κυβέρνηση από τη μόνιμη κατακραυγή για το θέμα του ευρύ-
τερου μεταναστευτικού. Στον τομέα αυτόν άμεσο αποτέλεσμα δεν 
μπορούσε και δεν μπορεί, από τη φύση των πραγμάτων, να υπάρξει. 
Άλλωστε, ως Έλληνες δεν φημιζόμαστε για τη μεθοδικότητα και την 
υπομονή μας. Μας είναι πιο εύκολο να απορρίπτουμε καταστάσεις 
από το να προγραμματίζουμε λύσεις. Ας μη μιλήσουμε για προσαρ-
μογή στις πραγματικές καταστάσεις.
Τα μηνύματα δείχνουν ότι το καλοκαίρι, αν όχι όλο το έτος, προβλέ-
πεται θερμό στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Το επεισόδιο, θερμό 
ή θερμότατο, περίπου προεξοφλείται. Εμείς βρισκόμασταν, προ 
πανδημίας, περίπου στον πάτο, με προοπτικές ανόδου. Η Τουρκία 
βρίσκεται στο αντίθετο σημείο. Η αρχή της παρακμής είναι ορατή 
και η επιθυμία για ένα ακόμη τετελεσμένο εμφανής, όσο προλαβαί-
νει. Οι ΗΠΑ εδώ και καιρό αποσύρονται από τον ρόλο του παγκό-
σμιου διαιτητή, είναι ζαλισμένες και από την πανδημία και από τις 
εσωτερικές συγκρούσεις, έχουν και εκλογές. Η Ευρώπη δύσκολα 
θα αναλάβει ρόλο στρατιωτικού χωροφύλακα.
Πέρα από την οικονομική δυσπραγία, πέρα από την αποφυγή 
θανάτων ή την προσέλκυση τουριστών, η αντιμετώπιση της παν-
δημίας ήταν και είναι επιτακτική, ώστε, χωρίς εσωτερικούς κλυ-
δωνισμούς και αχρείαστη εξασθένηση, να μπορέσουμε να αντι-
μετωπίσουμε, εφόσον χρειαστεί, και όσα φαίνεται να έρχονται 
στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο και τα οποία είναι τουλάχιστον ε-
πικίνδυνα. Αν δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε τους ειδι-
κούς σε θέματα αυτονόητα, όπως αυτά που έθεσε η πανδημία, 
πώς άραγε θα καταφέρουμε να τους ακολουθήσουμε σε περί-
πτωση θερμού επεισοδίου ή διαπραγματεύσεων με τον διεθνή 
παράγοντα; Αν δεν μπορούμε να μείνουμε μακριά από ένα συ-
νωστισμένο μπαρ, θα μπορέσουμε να πάρουμε τα όπλα για το 
«μολών λαβέ» χωρίς να αναπτύξουμε, πάλι, θεωρίες συνωμοσίας 
ή κατάρες για προδότες και ανίκανους; Θα καταφέρουμε να ομο-
νοήσουμε και να συνταχθούμε πίσω από την ηγεσία ή θα πιστέ-
ψουμε (ξανά) ότι μια παγκόσμια δύναμη επιβουλεύεται την Ελ-
λάδα, που «ποτέ δεν πεθαίνει»;
Το φετινό καλοκαίρι, τελικά, απαιτεί και τέλεια κατάσταση του μυα-
λού και μια ιδιαίτερη ψυχική κατάσταση. Δική μας.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Αν δεν καταφέραμε να 
ακολουθήσουμε τους ειδικούς σε 
θέματα αυτονόητα, όπως αυτά που 
έθεσε η πανδημία, πώς άραγε θα 
καταφέρουμε να τους ακολουθήσουμε 
σε περίπτωση θερμού επεισοδίου ή 
διαπραγματεύσεων με τον διεθνή 
παράγοντα;

Κατάσταση του μυαλού
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Ο 
εμπορικός πόλεμος, ο αυξα-
νόμενος στρατηγικός αντα-
γωνισμός και η επιτάχυνση 
των εξελίξεων λόγω της παν-
δημίας ωθούν την αλληλεπί-
δραση Ουάσινγκτον-Πεκίνου 
σε μια νέα εποχή: την τέταρτη 

φάση των διμερών σχέσεων, που θα καθορίσει 
και τη δομή του διεθνούς συστήματος τις προ-
σεχείς δεκαετίες.
Η πρώτη φάση, η οποία διήρκεσε από την ίδρυ-
ση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το 1949, 
μέχρι τη διπλωματική προσέγγιση των δύο χω-
ρών στις αρχές της δεκαετίας του ’70, αποτελεί 
μια περίοδο ανοιχτής αντιπαράθεσης. Οι δύο 
χώρες συγκρούστηκαν τόσο σε στρατιωτικό 
επίπεδο, στην Κορέα, όσο και σε επίπεδο δημό-
σιας ρητορικής. Είναι χαρακτηριστικές οι ανύ-
παρκτες διπλωματικές σχέσεις και η απουσία 
πρεσβείας της μιας χώρας στην πρωτεύουσα 
της άλλης.
Η δεύτερη φάση, που ξεκινά τη δεκαετία του ’70 
και τερματίζεται σταδιακά από το 1989, αποτελεί 
την περίοδο της «σχεδόν συμμαχίας», όπως τη 
χαρακτήριζε ο Κίσινγκερ. Ενοποιητικός παρά-
γοντας υπήρξε η αντιμετώπιση της επέκτασης 
της επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης, που απο-
δεδειγμένα στη σινο-σοβιετική κρίση του 1969 
απείλησε τη γεωπολιτική ασφάλεια της Κίνας, 
παρά την παρόμοια δομή του κοινωνικού συ-
στήματος των δύο χωρών. Πρόκειται, λοιπόν, 
για μια «συμμαχία» που βασίστηκε στο εθνικό 

συμφέρον και στον πολιτικό ρεαλισμό.
Η σφαγή της Τιενανμέν το 1989 απέναντι σε 
διαδηλωτές που απαιτούσαν τον εκδημοκρα-
τισμό της Κίνας διατάραξε τη σχέση των δύο 
χωρών. Η κατάρρευση δε της Σοβιετικής Ένω-
σης, το 1991, δημιούργησε έλλειμμα κοινού 
εχθρού και επομένως κοινού συμφέροντος. 
Οι σινο-αμερικανικές σχέσεις είχαν πλέον πε-
ράσει στην τρίτη φάση τους, μια φάση που όλο 
και περισσότεροι αναλυτές παραδέχονται πως 
πια βρίσκεται στο τέλος της. Πρόκειται για μια 
περίοδο ανοίγματος της Κίνας στη φιλελεύθε-
ρη αγορά. Αυτό το άνοιγμα και η δυναμική της 
κινεζικής οικονομίας λόγω φτηνού εργατικού 
δυναμικού εκτίναξαν την οικονομική ισχύ της 
χώρας σε τέτοιον βαθμό που της επέτρεψε να 
αντιπαρατεθεί στα ίσα με την Ουάσινγκτον στο 
ξέσπασμα του εμπορικού πολέμου το 2017. 
Από την άλλη, και οι Αμερικανοί τις τελευταίες 
δεκαετίες επωφελήθηκαν από φτηνότερα κινε-
ζικά αγαθά και πρόσβαση στην τεράστια αγορά 
της Κίνας.
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η αλματώδης 
οικονομική άνοδος της Κίνας τη μετέτρεψε σε 
βασικό ανταγωνιστή των Ηνωμένων Πολιτει-
ών. Η ραγδαία γεωοικονομική επέκταση της 
κινεζικής πρωτοβουλίας για τον «νέο δρόμο 
του μεταξιού», από το 2013, και η αυξανόμενη 
μετατροπή της οικονομικής ισχύος του Πεκίνου 
σε στρατιωτική ανησυχεί όλο και πιο πολύ το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ όσον αφορά τις μακροπολιτι-
κές του στρατηγικές.

Το 2017, με την έναρξη του εμπορικού πολέ-
μου, ξεκινά το μεταβατικό στάδιο για το πέ-
ρασμα στην τέταρτη φάση, αυτήν του ευθέος 
ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα. Ο καθηγη-
τής του Χάρβαρντ, Γκράχαμ Άλισον, σε μελέτη 
του το 2016 τόνιζε πως οι Αμερικανοί, βλέ-
ποντας ότι η Κίνα αμφισβητεί όλο και περισ-
σότερο την πρωτοκαθεδρία τους στο διεθνές 
σύστημα, έχουν δύο επιλογές: είτε θα αποδε-
χτούν την προς το παρόν ασταμάτητη άνοδο 
της Κίνας και θα συνεργαστούν με αυτήν, είτε 
θα συγκρουστούν σε «ψυχρό» ή ακόμα και 
«θερμό» επίπεδο ως έσχατη λύση.
Το 2020 αποτελεί χρονιά του πιθανού τέλους 
της μεταβατικής περιόδου προς την τέταρτη 
φάση. Οι πάνω από 100.000 νεκροί στις ΗΠΑ 
από την πανδημία, η εκτίναξη της ανεργίας, η 
ύφεση και η πολιτική και κοινωνική αστάθεια 
που έχει προκληθεί από τη δολοφονία του 
Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ χτυπούν ανε-
πανόρθωτα το πρεστίζ της πρώτης δύναμης 
του πλανήτη. Από την άλλη, η Κίνα είναι από 
τις λίγες χώρες που πιθανότατα δεν θα έχουν 
ύφεση το 2020 και με σημαντική πολιτική 
σταθερότητα. Παράλληλα, το Πεκίνο προχω-
ρά γοργά σε αυξανόμενη προβολή ισχύος σε 
γειτονικές χώρες, εκμεταλλευόμενο τον περι-
ορισμό της παρουσίας των ΗΠΑ σε ευρύτερες 
περιοχές του πλανήτη. Μια ματιά στη δημόσια 
ρητορική ανάμεσα στις δύο χώρες τις τελευ-
ταίες εβδομάδες αποδεικνύει τον εντεινόμενο 
ανταγωνισμό αλλά και την ανησυχία της Ουά-

σινγκτον μπροστά στη νέα πραγματικότητα.
Αυτή η νέα φάση, αργά ή γρήγορα, θα αναγκά-
σει κομβικούς παίχτες του διεθνούς συστήμα-
τος, όπως η Ευρώπη, να λάβουν μια πιο σαφή 
θέση ανάμεσα στους δύο αντιπάλους. Μπορεί 
να μας φαίνεται αυτονόητο ότι η Ευρώπη είναι 
σύμμαχος της Ουάσινγκτον, όμως η απόσυρση 
των Αμερικανών από διεθνείς οργανισμούς και 
συμφωνίες τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό 
με τη γαλλική επιμονή για ευρωστρατό, μπο-
ρούν να ανατρέψουν πράγματα που μέχρι σή-
μερα θεωρούσαμε δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε τον όλο και πιο σημαντι-
κό ρόλο της Κίνας στα οικονομικά πράγματα της 
Ευρώπης.
Πριν από μόλις μία εβδομάδα ο ύπατος εκπρό-
σωπος της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτι-
κής και πολιτικής ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ, 
αποδέχτηκε επί της ουσίας την αυγή μιας νέας 
εποχής: «Οι αναλυτές μιλούν εδώ και καιρό για 
το τέλος του παγκόσμιου συστήματος υπό την 
ηγεσία των ΗΠΑ και την ανάδυση ενός ασιατι-
κού αιώνα. Είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει 
τώρα, μπροστά στα μάτια μας».

Οι σινο-αμερικανικές σχέσεις περνούν 
στην τέταρτη και τελική τους φάση
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Μπορεί να μας φαίνεται αυτονόη-
το ότι η Ευρώπη είναι σύμμαχος 
της Ουάσινγκτον, όμως η απόσυρ-
ση των Αμερικανών από διεθνείς 
οργανισμούς και συμφωνίες τα 
τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό 
με τη γαλλική επιμονή για ευρω-
στρατό, μπορούν να ανατρέψουν 
πράγματα που μέχρι σήμερα θεω-
ρούσαμε δεδομένα.

“  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΚΌΣ



Σ
ημαντικές προσπάθειες γίνονται το τελευ-
ταίο διάστημα από σημαντικές επιστημονι-
κές ομάδες διεθνώς προκειμένου να γίνει 
κατανοητή η δράση του κορονοϊού στον 
ανθρώπινο οργανισμό. Τα τεστ αίματος απο-
τελούν ένα βασικό πεδίο έρευνας, όχι μόνο 
για την ανακάλυψη αντισωμάτων ώστε να 

διαπιστωθεί αν κάποιος έχει «περάσει» την ασθένεια από 
τον ιό, αλλά και για το πώς εξελίσσεται αυτός όταν εισέλθει 
στον ανθρώπινο οργανισμό.
Μάλιστα, μια επιστημονική ομάδα αισιοδοξεί ότι ένα απλό 
τεστ αίματος ενδέχεται να μπορεί να βοηθήσει τους κλινι-
κούς ιατρούς να καταλάβουν για ποιον λόγο ένας ασθενής 
με Covid-19 μπορεί να αναπτύξει πολύ σοβαρά συμπτώ-
ματα, ενώ κάποιος άλλος ήπια ή ακόμη και καθόλου.
Ειδικότερα, επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Charité στο 
Βερολίνο, βασισμένοι σε βιοδείκτες, βρήκαν ότι διάφορες 
πρωτεΐνες, όταν υπολογίζονται συνδυαστικά, μπορούν να 
προβλέψουν την πορεία ενός ασθενή. Όλα αυτά με τη χρή-
ση εργαστηριακού εξοπλισμού ικανού να τρέξει ντουζίνες 
δειγμάτων ανά ημέρα.
Συγκεκριμένα, βρήκαν 27 διαφορετικές πρωτεΐνες σε 
δείγματα αίματος από ασθενείς με νέο κορονοϊό που νο-
σηλεύτηκαν σε νοσοκομείο – σε διαφορετικά επίπεδα που 
συσχετίζονται με τη σοβαρότητα της ασθένειας, σύμφωνα 
με τα κριτήρια κωδικοποίησης του ΠΟΥ για την Covid-19.
Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοχημείας Charité, Μάρ-
κους Ράλσερ, τόνισε ότι τα αποτελέσματα του ευρήματος 
μπορούν να βοηθήσουν με δύο τρόπους. Πρώτον, με την 

πρόβλεψη της πορείας ενός ασθενή με Covid-19. Αυτό θα 
βοηθήσει τους γιατρούς μέσω ενός δείγματος να σώσουν 
περισσότερες ζωές. «Όσο πιο σύντομα οι γιατροί θα γνω-
ρίζουν ποιοι ασθενείς πρέπει να μπουν σε μονάδες εντατι-
κής θεραπείας, τόσο πιο γρήγορα θα μπορούν να κάνουν 
χρήση των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών» ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια πρόσθεσε το εξής: «Μια δεύτερη πιθανή λει-
τουργία θα ήταν να αποτελέσει κάτι σαν ένα νοσοκομει-
ακό διαγνωστικό τεστ, που θα μπορούσε να παρέχει μια 
καθαρή εικόνα σχετικά με την κατάσταση ενός ασθενή, 
ανεξάρτητα από το πώς ο ίδιος την περιγράφει. Σε κάποιες 
περιπτώσεις τα συμπτώματα ενός ασθενή δεν παρέχουν 
πραγματική εικόνα της κατάστασης της υγείας του. Μια 
αντικειμενική αξιολόγηση, βασισμένη στο προφίλ των βι-
οδεικτών, θα μπορούσε να είναι πολύτιμη».
Οι επιστήμονες σχεδιάζουν να δοκιμάσουν τη μέθοδό τους 
σε μεγάλο αριθμό ασθενών, ενώ μελετούν τον τρόπο με 
τον οποίο οι πρωτεϊνικοί βιοδείκτες αλλάζουν στην πορεία 
της ασθένειας. Τα ευρήματά τους δημοσιεύτηκαν στο περι-
οδικό «Cell Systems».
Κάποιες από τις 27 πρωτεΐνες δεν έχουν προηγουμένως 
συνδεθεί με κάποια ανοσοποιητική απάντηση, ενώ άλλες 
αποτελούσαν παράγοντες θρομβώσεων και ρυθμιστές 
φλεγμονής.
Ας σημειωθεί ότι κάτι παρόμοιο έχει δοκιμάσει με επιτυχία 
η Roche. Το τεστ IL-6 έχει βοηθήσει στην πρόβλεψη των 
ασθενών με Covid-19 που ίσως χρειαστούν αναπνευστήρα 
κατά την εξέλιξη της πορείας της νόσου.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Έρευνα για τεστ αίματος που θα δείχνει  
πώς θα εξελιχθεί ο κορονοϊός σε έναν ασθενή
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Επιστήμονες από το Βερολίνο αισιοδοξούν 
ότι θα δημιουργήσουν τεστ που «θα 
αποκαλύψει τα μυστικά του ιού».

Τρεις νέες σημαντικές ερευνητικές πρωτοβου-
λίες και συνεργασίες με στόχο την ενίσχυση 
της διεθνούς επιστημονικής προσπάθειας 
για την καταπολέμηση του νέου κορονοϊού 

SARS-CoV-2 και την πρόληψη και θεραπεία της νό-
σου που προκαλείται από αυτόν, την Covid-19, ανα-
κοίνωσε η εταιρεία MSD.
Ειδικότερα, η φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε 
την πρόθεση εξαγοράς της βιοτεχνολογικής εταιρείας 
Themis Bioscience, η οποία δραστηριοποιείται στην 
ανάπτυξη εμβολίων και ανοσορυθμιστικών θεραπει-
ών για την αντιμετώπιση του καρκίνου και μολυσμα-
τικών ασθενειών, χρησιμοποιώντας την καινοτόμο 
πλατφόρμα μετάδοσης μέσω φορέα που βασίζεται 
στον ιό της ιλαράς. Η τεχνολογία αυτή αρχικά αναπτύ-
χθηκε από επιστήμονες του Ινστιτούτου Παστέρ, ενός 
διεθνούς εμβέλειας ευρωπαϊκού ερευνητικού ινστι-
τούτου, και παραχωρήθηκε κατ’ αποκλειστικότητα 
στη Themis για την ανάπτυξη επιλεγμένων αντιικών 
θεραπειών.
Επίσης, σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό IAVI, 
έναν μη κερδοσκοπικό ερευνητικό οργανισμό ο οποί-
ος δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση παγκόσμιων 
προκλήσεων στον χώρο της υγείας, η MSD στοχεύει 
στην κλινική ανάπτυξη ενός πειραματικού εμβολίου 

κατά του SARS-CoV-2 για την πρόληψη της Covid-19.
Τέλος, η φαρμακευτική προχώρησε σε συμφωνία συ-
νεργασίας με την εταιρεία βιοτεχνολογίας Ridgeback 
Biotherapeutics, για την επίσπευση της κλινικής 
ανάπτυξης της υποψήφιας αντιικής θεραπείας EIDD-
2801, μιας από του στόματος πειραματικής θεραπείας 
που αποσκοπεί στο να εμποδίσει την αναπαραγωγή 
διαφόρων ιών RNA, μεταξύ των οποίων και ο SARS-
CoV-2, και η οποία βρίσκεται σε αρχικά στάδια κλινι-
κών μελετών για τη θεραπεία ασθενών με Covid-19.
Με αφορμή τις νέες πρωτοβουλίες της εταιρείας ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MSD, κ. 
Kenneth C. Frazier, δήλωσε: « Η MSD έχει δεσμευτεί 
πλήρως να αναπτύξει μια αποτελεσματική απάντηση 
στην πανδημία Covid-19 από τη στιγμή της αναγνώρι-
σής της και γνωρίζουμε ότι η επιτυχία θα απαιτήσει 
παγκόσμια συνεργασία μεταξύ χωρών και εταιρει-
ών και πολλά άλλα. Η Covid-19 είναι μια παγκόσμια 
πρόκληση και απαιτεί παγκόσμιες λύσεις. Η MSD 
σκοπεύει να κάνει οποιοδήποτε εμβόλιο ή φάρμακο 
αναπτύσσουμε γι’ αυτή την πανδημία ευρέως προ-
σβάσιμο και προσιτό παγκοσμίως και τώρα εργαζό-
μαστε για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο όσο το δυ-
νατόν γρηγορότερα».

Η MSD στη μάχη κατά του κορονοϊού

Η φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε 
τρεις συνεργασίες, προκειμένου να 
επιταχύνει τις δράσεις της για την 
ανακάλυψη εμβολίων και θεραπείας.



 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

υπολογιστή, ψάχνοντας θέματα που τα ενδια-
φέρουν. Μπορείτε να τα βοηθήσετε να βρουν 
κάποιο blog ή έναν λογαριασμό στο Twitter που 
να περιέχει ειδήσεις και γεγονότα που ενδιαφέ-
ρουν το παιδί. Ακόμα κι ένα πολύ μικρό tweet 
αποτελεί αναγνωστική εξάσκηση. Με τον τρόπο 
αυτόν το παιδί θα συνειδητοποιήσει ότι η ανά-
γνωση βρίσκεται παντού. Ωστόσο, η χρήση του 
διαδικτύου θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και με 
την παρουσία και τη συγκατάθεση του γονέα. Η 
περιήγηση θα πρέπει να είναι οργανωμένη, σχε-
τικά σύντομη και στοχευμένη.

4. Βιβλία με ανέκδοτα
Ένα βιβλίο με ανέκδοτα προσφέρει στα παιδιά 
διασκέδαση, γέλιο και μια καλή ευκαιρία για 
ανάγνωση. Ενθαρρύνετε το παιδί να διαβάσει 
τα ανέκδοτα σ’ εσάς, στα αδέρφια του ή στους 
φίλους του.

5.  Βιβλία μαγειρικής και συνταγές  
στο διαδίκτυο

Ζητήστε από το παιδί να σας βοηθήσει να μαγει-
ρέψετε το αγαπημένο του φαγητό. Δώστε του να 
διαβάσει τη συνταγή από ένα βιβλίο μαγειρικής 
ή από κάποια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Πολλά 
παιδιά βρίσκουν τη μαγειρική διασκεδαστική και 
προσφέρονται μόνα τους να βοηθήσουν.

6. Tablets και ebooks
Η ανάγνωση σε μια οθόνη μπορεί να είναι το 
ίδιο σημαντική και ωφέλιμη με την ανάγνωση 
ενός παραδοσιακού βιβλίου. Τα παιδιά πλέον 
βρίσκουν πιο διασκεδαστική την ανάγνωση με 
τη βοήθεια της τεχνολογίας παρά μέσω ενός βι-
βλίου.

Τα παιδιά μπορούν να εξασκούνται καθημερινά 
στην ανάγνωση με τρόπους διασκεδαστικούς, 
χωρίς να κουράζονται ή να ταλαιπωρούνται. Το 
πιο σημαντικό για να αγαπήσει το παιδί το διά-
βασμα είναι να βλέπει γύρω του ενήλικες για 
τους οποίους το διάβασμα είναι καθημερινή συ-
νήθεια.

Διασκεδαστικοί τρόποι βελτίωσης  
της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών
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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

Π
ολλά παιδιά εκδηλώνουν μι-
κρές ή μεγάλες δυσκολίες 
στην ανάγνωση. Για τον λόγο 
αυτόν, όταν τους ζητείται από 
τους γονείς να εξασκηθούν 
στην ανάγνωση, συχνά αρνού-

νται. Ωστόσο, υπάρχει τρόπος ώστε το παιδί να 
εξασκείται στην ανάγνωση, αλλά κυρίως να δι-
ασκεδάζει. Στη συνέχεια παρουσιάζονται έξι δι-
ασκεδαστικοί τρόποι που θα βοηθήσουν το παιδί 
να βελτιώσει την αναγνωστική του ικανότητα.

1.  Κόμικς και εικονογραφημένα  
μυθιστορήματα

Ένα παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην 
ανάγνωση οι εικόνες το βοηθούν να κατανοεί 
καλύτερα αυτό που διαβάζει, αλλά και τη ροή 
της ιστορίας. Οι εικόνες κάνουν το διάβασμα 
πιο διασκεδαστικό και κρατούν αμείωτο το εν-
διαφέρον του παιδιού.

2. Περιοδικά και εφημερίδες
Τα παιδιά που αρνούνται να διαβάσουν κάποιο 

εξωσχολικό βιβλίο ίσως είναι πιο θετικά στην 
ανάγνωση μικρότερης μορφής γραπτών, όπως 
μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό. Η ανάγνωση μιας 
εφημερίδας μπορεί να γίνει αγαπημένη συνήθεια 
όλης της οικογένειας, έτσι το παιδί δεν θα νιώθει 
ότι καλείται να κάνει κάτι ξεχωριστό που θα το κου-
ράσει. Οι εικόνες που έχουν οι εφημερίδες και τα 
περιοδικά θα κάνουν το διάβασμα πιο ευχάριστο.

3. Κοινωνικά δίκτυα και blogs
Πολλά παιδιά περνούν ώρες μπροστά στον 



Κάθε εβδομάδα η Free Sunday, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο πάνω στο στοίχημα site www.betarades.gr,  
σας ενημερώνει διεξοδικά με μοναδικό στόχο το… ταμείο.

Γ
ια μία ακόμη φορά το Betarades.gr και η F.S. σάς 
προσφέρουν τα προγνωστικά τους για τα παιχνί-
δια της εβδομάδας. Το κουπόνι έχει εμπλουτι-
στεί και με άλλα πρωταθλήματα και οι επιλο-
γές γίνονται όλο και περισσότερες. Φυσικά, η 
Superleague, που ξεκίνησε την περασμένη εβδο-

μάδα, συνεχίζεται κανονικά και ασχολούμαστε και στοιχηματικά 
με αυτήν. Άλλωστε έχει και πάλι ντέρμπι για τα πλέι-οφ. Από κει 
και πέρα, αρχίζει και η δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, αλλά και 
η πρώτη της Τουρκίας. Επίσης, η Bundesliga έχει και πάλι δράση. 
Το Betarades.gr διάβασε προσεκτικά τα ματς και έχει ξεχωρί-
σει δυνατά σημεία. Συνολικά, έχουμε πέντε επιλογές. Μία για το 
Σάββατο, από το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, και τέσσερις για 
την Κυριακή. Μέσα σε αυτές είναι και το Ολυμπιακός - Άρης. Τα 
σημεία είναι για όλα τα γούστα και βρίσκονται σε δυνατές αποδό-
σεις. Ας δούμε, λοιπόν, αναλυτικά τα παιχνίδια μας.
Οι προτάσεις Στοιχήματος της εβδομάδας ξεκινάνε από τη 
Superleague. Για τη δεύτερη αγωνιστική των πλέι-οφ ο Πανα-
θηναϊκός υποδέχεται το Σάββατο τον ΠΑΟΚ στις 21:30. Οι γηπε-
δούχοι προέρχονται από το 1-1 με την ΑΕΚ, όπου ήταν τυπικά φι-
λοξενούμενοι. Έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός κατά το μεγαλύτερο 
μέρος του αγώνα και μπορούσε να πάρει το «διπλό». Δείχνει ότι 
θα είναι σοβαρός στο μίνι πρωτάθλημα και θα προσπαθήσει να 
κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Δεν προβλέπουμε να ρισκάρει, αλλά να είναι 
προσεκτικός, όπως και με την ΑΕΚ.
Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην καλύτερη δυνατή αγωνι-
στική κατάσταση. Έδειξε και απέναντι στον Ολυμπιακό ότι αντι-
μετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στη δημιουργία φάσεων. Τώρα, στο 
ΟΑΚΑ, θέλει πάση θυσία τη νίκη, στην προσπάθεια που κάνει για 
τη δεύτερη θέση, που οδηγεί στο Champions League. Δεν έχει 
την πολυτέλεια να ανοιχτεί, αλλά θα περιορίσει τα ρίσκα και θα ε-
πιδιώξει να είναι αποτελεσματικός στην επίθεση.
Γενικά, το ντέρμπι αναμένεται συντηρητικό. Τόσο ο Παναθηναϊ-
κός όσο και ο ΠΑΟΚ θέλουν τη νίκη, για τους δικούς του λόγους ο 
καθένας. Πρώτο τους μέλημα θα είναι το μηδέν στην άμυνα. Αυτό 
μπορεί να βοηθήσει για το Under 2.5 σε απόδοση 1.75.

Χωρίς περιθώρια η Ντέπορ
Στην Ισπανία, υπάρχει επίσημα επιστροφή στη δράση. Για την 
32η αγωνιστική της Segunda Division η Λα Κορούνια φιλοξενεί 
τη Σπόρτινγκ Χιχόν. Η Ντέπορ βρίσκεται στη 19η θέση της κατά-
ταξης, δηλαδή εντός της ζώνης υποβιβασμού. Είναι ισόβαθμη με 
δύο ομάδες που βρίσκονται από πάνω της. Η διακοπή μάλλον… 
χρειαζόταν στους γηπεδούχους, που στο τελευταίο τους ματς έ-
χασαν με 4-0 από την Αλμερία. Δεν έχει περιθώρια για απώλειες 
πλέον, ειδικά εντός έδρας.
Η Σπόρτινγκ Χιχόν, με τη σειρά της, είναι έξι πόντους πάνω από 
τη Λα Κορούνια και έχει ελπίδες για είσοδο στην εξάδα. Είναι στο 
-5 από την έκτη Έλτσε και θα χρειαστεί κάποιες υπερβάσεις για να 
πετύχει αυτόν τον στόχο. Βέβαια, πρέπει να προσέξει, γιατί ούτε 
από τα χαμηλά στρώματα η απόσταση είναι μεγάλη. Παρουσιάζει 
κάποια αφέλεια στην άμυνα και αυτό είναι που δεν την αφήνει να 
κάνει το βήμα παραπάνω.
Το κίνητρο στο σημερινό ματς είναι σαφώς πιο ισχυρό για τους 
γηπεδούχους. Δεν τους… παίρνει να χάσουν αυτούς τους βαθμούς. 
Τους στηρίζουμε με κάλυψη. Επιλέγουμε τον 1 DNB (το ποντάρι-

σμα επιστρέφεται σε περίπτωση ισοπαλίας) σε απόδοση 1.85.

Πολλά γκολ στην Bundesliga
Μεταφερόμαστε στην Bundesliga, που πλέον πλησιάζει στο τέλος 
της. Στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής, η Σάλκε παίζει εντός έδρας 
με τη Λεβερκούζεν. Οι «βασιλικοί μπλε» αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα στην άμυνα. Έχουν δεχτεί τουλάχιστον ένα γκολ 
στα εννέα τελευταία παιχνίδια τους, ενώ μετά τη διακοπή είναι 
σε κακή κατάσταση. Συνολικά, αγνοούν τη νίκη εδώ και 11 ματς. 
Είναι ουσιαστικά αδιάφοροι βαθμολογικά και θα παίξουν χωρίς 
άγχος για την επιστροφή στις επιτυχίες.
Η Λεβερκούζεν προέρχεται από το 2-4 από την Μπάγερν Μονά-
χου. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στο σκορ, φάνηκε η ανω-
τερότητα των «Βαυαρών». Βέβαια, της έλειψε και ο Χάβερτς από 
εκείνο το ματς. Χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη επί της Σάλκε, 
αφού διεκδικεί την έξοδο στο Champions League. Επιθετικά, 
είναι «εκρηκτική» και σε αυτό το πλεονέκτημα θα στηριχτεί και 
πάλι.
Το παιχνίδι προβλέπεται θεαματικό, με πολλά τέρματα. Το αγωνι-
στικό στιλ των ομάδων μάς προϊδεάζει γι’ αυτό. Το Over 2.5 εντο-
πίζεται σε απόδοση 1.75 και έχει στοιχηματική αξία.

Ξεκίνημα και στην Τουρκία
Επανέναρξη πρωταθλήματος έχουμε και στην Τουρκία. Η διορ-
γάνωση συνεχίζεται από την 27η αγωνιστική και έχει μεγάλο εν-
διαφέρον στοιχηματικά. Η Γκαζιαντέπ υποδέχεται την Ανκαρα-
γκουτσού. Οι γηπεδούχοι βρίσκονταν σε κακό μομέντουμ πριν 
από τη διακοπή. Δεν είχαν κερδίσει κανένα από τα τέσσερα τε-
λευταία παιχνίδια τους, ενώ σε όλα είχαν δεχτεί γκολ. Έτσι, έχουν 
φτάσει να απέχουν σχετικά λίγο από τη ζώνη υποβιβασμού.
Εντός αυτής της ζώνης, όμως, βρίσκεται η Ανκαραγκουτσού. Οι 
φιλοξενούμενοι πρέπει να ξεπεράσουν τον εαυτό τους μέχρι το 
τέλος του πρωταθλήματος για να σώσουν την κατηγορία. Πριν 
από τη διακοπή, είχαν κερδίσει τη Ρίζεσπορ και είχαν πάρει βαθιά 
ανάσα. Οφείλουν, λοιπόν, να συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο και να 
διεκδικούν παντού θετικά αποτελέσματα. Η Γκαζιαντέπ δεν τους 
τρομάζει ως ομάδα και θα τα δώσουν όλα για κάτι καλό.
Οι γηπεδούχοι αρχίζουν να κοιτούν προς τα κάτω, αλλά αυτή τη 
στιγμή η Ανκαραγκουτσού «καίγεται» πολύ περισσότερο. Θεω-
ρούμε ότι οι φιλοξενούμενοι θα πάρουν αποτέλεσμα. Πάμε με το 
Χ2 σε απόδοση 1.90.

Με τα γκολ στο Φάληρο
Επιστρέφουμε στη χώρα μας και στα πλέι-οφ της Superleague. 
Στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Άρη. 
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη σπουδαία νίκη στην 
Τούμπα και θέλουν να κάνουν ακόμα ένα βήμα προς την κα-
τάκτηση του πρωταθλήματος. Έχουν πολύ ποιοτική ομάδα 
και βρίσκουν διαρκώς λύσεις στην επίθεση. Δεν έχουν με-
γάλο άγχος πλέον και θα προσπαθήσουν να παίξουν ωραίο 
ποδόσφαιρο και πάλι.
Ο Άρης είναι επίσης μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ωραίο 
ποδόσφαιρο. Μπήκε με το δεξί στα πλέι-οφ, καθώς επικράτησε με 
3-1 του ΟΦΗ, με ανατροπή. Οι «κιτρινόμαυροι» στηρίζονται κυ-
ρίως στο ταλέντο των μεσοεπιθετικών παικτών τους, όπως ο Φετ-
φατζίδης και ο Μπρούνο Γκάμα. Στα συν και η επιστροφή του 
Ματίγια στη δράση. Η ομάδα του Ένινγκ βρίσκει με ευκολία δί-
χτυα, ενώ δημιουργεί και πολλές ευκαιρίες. Δεν περιμένουμε να 
κλειστεί πίσω στον Πειραιά.
Τα παιχνίδια των δύο ομάδων στην κανονική διάρκεια είχαν 
πολλά γκολ, με αμφότερες τις ομάδες να σκοράρουν. Κάτι ανά-
λογο περιμένουμε και πάλι, αφού θα υπάρχουν στο γήπεδο ποι-
οτικοί ποδοσφαιριστές που έχουν το γκολ. Στηρίζουμε το Goal/
Goal σε απόδοση 2.20.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για μία ακόμη εβδο-
μάδα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενημερωτικό site για το 
στοίχημα μπορείτε να βρίσκετε επιλογές για όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, όταν υπάρχει 
έντονη στοιχηματική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

Σημεία από τα ντέρμπι στη Superleague

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

13/06
21:30  Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ   Under 2.5  1.75

14/06
18:00  Λα Κορούνια - Χιχόν   1 (DNB)  1.85
19:00  Σάλκε - Λεβερκούζεν   Over 2.5  1.75
21:00  Γκαζιαντέπ - Ανκαραγκουτσού   X2  1.90
21:30  Ολυμπιακός - Άρης   Goal/Goal  2.20

www.freesunday.gr 2114.06.2020

sports



www.freesunday.gr22 14.06.2020

autowww.freesunday.gr 3112.05.2019

autowww.freesunday.gr 3114.04.2019

autowww.freesunday.gr 2916.12.2018

auto www.freesunday.gr32 21.10.2018

auto www.freesunday.gr30 07.10.2018

auto www.freesunday.gr32 18.03.2018

auto www.freesunday.gr26 04.02.2018

auto www.freesunday.gr32 10.09.2017

auto www.freesunday.gr40 09.07.2017

autowww.freesunday.gr 3118.06.2017

auto www.freesunday.gr32 04.06.2017

autowww.freesunday.gr 2907.05.2017

auto www.freesunday.gr32 05.02.2017
www.free-sunday.gr32 10.07.2016

auto

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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Η Hyundai γιορτάζει 30 χρόνια  
καινοτομιών στην ηλεκτροκίνηση

Η 
Hyundai εδώ και τρεις δεκαετίες βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή της ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον ο-
χημάτων, καθώς τα πρώτα της βήματα στην ανάπτυξη 
EV οχημάτων τα έκανε στις αρχές της δεκαετίας του 
1990, με το Sonata Electric Vehicle (το 1991), που είχε 

αυτονομία 70 χλμ. και τελική ταχύτητα 60 χλμ./ώρα.
Το 1992 ένα EV βασισμένο στο Excel παρουσίασε αυτονομία 100 
χλμ. και τελική ταχύτητα 100 χλμ./ώρα, ενώ το 1993 ένα δεύ-
τερο EV, βασισμένο στο Sonata, κάλυπτε 140 χλμ. με τελική τα-
χύτητα 120 χλμ./ώρα. Το 1994 παρουσιάστηκε ένα EV με βάση 
το Scoupe, ενώ το 1995 το πρωτότυπο Accent EV, με μπαταρίες 
νικελίου-μετάλλου, διέθετε μια πολύ βελτιωμένη αυτονομία 390 
χλμ. και ταχύτητα 140 χλμ./ώρα.
Η πρώτη προσπάθεια της Hyundai για ανάπτυξη υβριδικού-ηλεκτρι-
κού αυτοκινήτου ήταν το FGV-1 concept, που εμφανίστηκε στο Σα-

λόνι Αυτοκινήτου της Σεούλ το 1995, ενώ το 2000 παρουσιάστηκε το 
πρώτο concept κυψελών καυσίμου, το Santa Fe Fuel Cell Electric.
Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης του 2004 η Hyundai παρουσί-
ασε τη δεύτερη γενιά fuel cell concept, το Tucson FCEV, και το 2009 
ήταν η σειρά του Avante LPI Hybrid, του πρώτου υβριδικού παγκο-
σμίως που κατανάλωνε υγροποιημένο πετρέλαιο και είχε μπατα-
ρίες πολυμερών λιθίου.
Τον Σεπτέμβριο του 2010 η Hyundai παρουσίασε το BlueOn, το πρώτο 
της ηλεκτρικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής, βασισμένο στο i10, 
ενώ το 2011 ξεκίνησαν οι πωλήσεις του Hyundai Sonata Hybrid. Το 
2013 το ix35 Fuel Cell έγινε το πρώτο όχημα κυψελών καυσίμου υ-
δρογόνου σε μαζική παραγωγή.
Το 2016 η Hyundai, συνεχίζοντας δυναμικά, παρουσίασε το IONIQ, 
το πρώτο αυτοκίνητο παγκοσμίως που διαθέτει τρία διαφορετικά 
συστήματα κίνησης: υβριδικό, plug-in υβριδικό και πλήρως ηλε-

κτρικό. Ακολούθησε, το 2018, το NEXO, το όχημα κυψελών καυσί-
μου δεύτερης γενιάς και τεχνολογική ναυαρχίδα της εταιρείας με 
αυτονομία 666 χλμ.
Αργότερα την ίδια χρονιά η Hyundai παρουσίασε το πρώτο ηλε-
κτρικό SUV σε παγκόσμιο επίπεδο, το Kona Electric, η ζήτηση του 
οποίου ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες από τις πρώτες ημέρες κυ-
κλοφορίας του. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις μπαταρίας, 39,2 και 64 
kWh και έχει αυτονομία 484 χλμ.
Στη νέα δεκαετία που διανύουμε, η Hyundai θέλει να ενισχύσει πε-
ραιτέρω τη θέση της ως ηγέτιδας της οικολογικής κινητικότητας. Το 
2020 αποτελεί «Έτος Ηλεκτρισμού» της εταιρείας, καθώς η Hyundai 
σκοπεύει να προσφέρει πάνω από τα 3/4 της γκάμας της στην Ευ-
ρώπη σε ηλεκτρικές εκδόσεις μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να γίνει 
ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους οχημάτων μηδενικών εκ-
πομπών ρύπων στη Γηραιά Ήπειρο.

Το Ford Fiesta εξηλεκτρίζεται
Το δημοφιλές Ford Fiesta –το μοντέλο της 

Ford με τις περισσότερες πωλήσεις στην 
Ευρώπη– θα διατίθεται για πρώτη φορά 

με εξηλεκτρισμένο σύστημα κίνησης.
Διαθέσιμα μέσα στη χρονιά, τα μοντέλα Fiesta 
EcoBoost Hybrid θα αποδίδουν 155 ίππους και 
θα διαθέτουν ενσωματωμένη μίζα-γεννήτρια 
(BISG) με κίνηση μέσω ιμάντα αντί του στά-
νταρ εναλλάκτη, επιτρέποντας την ανάκτηση 
και αποθήκευση της ενέργειας που συνήθως 
χάνεται κατά το φρενάρισμα και το ρολάρισμα 
του οχήματος σε μια αερόψυκτη μπαταρία ιό-
ντων λιθίου των 48 volt.
Το σύστημα BISG λειτουργεί και σαν μοτέρ μέσω 
διαρκούς συνεργασίας με τον κινητήρα, χρησι-
μοποιώντας την αποθηκευμένη ενέργεια τόσο 
για την παροχή πρόσθετης ροπής υπό κανονι-

κές συνθήκες οδήγησης και επιτάχυνσης, όσο 
και για τη λειτουργία των περιφερειακών ηλε-
κτρικών συστημάτων του οχήματος.
Η ήπια υβριδική τεχνολογία των 48 volt λανσά-
ρεται μαζί με προηγμένες, νέες τεχνολογίες υ-
ποβοήθησης της οδήγησης, όπως τα Adaptive 
Cruise Control με Stop & Go και Speed Sign 
Recognition. Τα συστήματα αυτά είναι σχεδια-
σμένα ώστε να προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση 
στον αυτοκινητόδρομο ή σε διαδρομές εντός 
της πόλης.
Η Ford έχει δεσμευτεί να προσφέρει μία ηλε-
κτροκίνητη έκδοση σε κάθε επιβατικό μοντέλο 
που θα λανσάρει στην ευρωπαϊκή αγορά, αυ-
ξάνοντας την γκάμα των εξηλεκτρισμένων ο-
χημάτων της που θα πωλούνται στη Γηραιά Ή-
πειρο σε 18 πριν από το τέλος του 2021.
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SUMMER NOSTOS FESTIVAL RETROFUTURE
Αυτό το καλοκαίρι ο αγώνας SNF Run 
επιστρέφει δυναμικά, στο πλαίσιο 
του Summer Nostos Festival 
RetroFuture, προσαρμόζεται 
στις νέες συνθήκες και μας 
καλεί όλους, όπου κι αν βρι-
σκόμαστε, να τρέξουμε, για να 
ενισχύσουμε οικονομικά τα 
νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. 
Μπορείτε να επιλέξετε ποια 
ημέρα θα τρέξετε τη δική σας 
διαδρομή 5 χλμ. σε ένα διάστημα 
7 ημερών (από τη Δευτέρα 15 έως την 
Κυριακή 21 Ιουνίου) και να δηλώσετε τα 
αποτελέσματά σας στην εφαρμογή του αγώνα. Σε αυτόν τον αγώνα 
εσείς αποφασίζετε πού θα τρέξετε. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και ο 
φετινός αγώνας θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Όσοι το επιθυ-
μείτε, μπορείτε κατά την εγγραφή σας να επιλέξετε να υποστηρίξε-
τε το τοπικό νοσοκομείο της περιοχής σας σε όποιον νομό και αν 
βρίσκεστε. Με την επιπλέον συνεισφορά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος (ΙΣΝ), το ποσό που θα συγκεντρωθεί από το συμβολικό 
κόστος συμμετοχής θα τριπλασιαστεί. Το βράδυ της Ολυμπιακής 
Ημέρας, στις 23 Ιουνίου, στις 21:00, θα μεταδοθεί το online event 
για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με την προβολή των κα-
λύτερων στιγμιοτύπων του αγώνα από δικές σας φωτογραφίες και 
βίντεο. Περισσότερες πληροφορίες στο SNFestival.org.

ATHENS MUSIC WEEK
Η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και η MESO Events 
παρουσιάζουν, για δεύτερη χρονιά, από τις 16 έως τις 21 
Ιουνίου, το Athens Music Week, αυτή τη φορά σε μια 
ολοκαίνουρια… phygital version! Η δεύτερη –μόλις– 
Μουσική Εβδομάδα της Αθήνας ενώνει τον φυσικό με 
τον ψηφιακό κόσμο και παρουσιάζει μια μοναδική δι-
εθνή συνάντηση στην οποία συμμετέχουν 17 χώρες, 50 
αναγνωρισμένοι εκπρόσωποι της διεθνούς και εγχώριας 
μουσικής βιομηχανίας και 28 καλλιτέχνες απ’ όλη την 
Ευρώπη! Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα διεθνές συνέδριο 
με ομιλίες, παρουσιάσεις, webinars, showcases, live Q&A’s με 
το κοινό και ένα event-έκπληξη, αφιερωμένο στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της 
Μουσικής!

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ… ΞΑΝΑ»  
ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΖΑΡΑΛΙΚΟ
Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος μάς δίνει ραντεβού τις Τετάρτες 
του καλοκαιριού στον open-air κινηματογράφο Τριανόν 
που ανοίγει και φέτος την οροφή του και μετατρέπεται 
σε θερινό στο κέντρο της πόλης. Η sold-out παράστα-
ση «Επιστροφή στην κανονικότητα», που ξεκίνησε 
τον χειμώνα και διακόπηκε λόγω των περιοριστικών 
μέτρων για την πανδημία, μεταφέρεται ανανεωμένη στο 
Τριανόν, τηρώντας όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για 
τη μετά την καραντίνα εποχή.

«ΟΙΔΙΠΟΥΣ» 
ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ  
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΝΤΖΑ

CALENDAR Μια σύνθεση βασισμένη στον «Οιδίποδα Τύραννο» του Σοφοκλή και στο σε-
νάριο του Πιερ Πάολο Παζολίνι για την ομώνυμη ταινία είναι ο «Οιδίπους» 
του Δημήτρη Καραντζά που ξεκινάει περιοδεία αυτό το καλοκαίρι στις 21/7 
από το Κατράκειο. Τρεις αφηγητές ανασύρουν επί σκηνής την ιστορία του 
Οιδίποδα, του ανθρώπου που ήταν μοιραίο να φτάσει στη γνώση και σε 

όλη την οδύνη που αυτή επιφέρει. Σε ένα νεκρικό τοπίο, ένα τοπίο λοιμού, ο Οιδίπους, βασι-
λιάς της Θήβας, επιχειρεί να μάθει την αιτία της «αρρώστιας», την αιτία που όλος ο λαός του 
«νοσεί». Η διαδικασία αυτής της έρευνας οδηγεί στην επώδυνη απάντηση. Η αρρώστια είναι ο 
ίδιος. Παίζουν: Μιχάλης Σαράντης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης.
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Η διαφορά 
ανάμεσα στο 
νεανικό και το 
ενήλικο κοινό 
είναι ότι το 
πρώτο έρχεται 
με λιγότερες και 
πιο ελαφριές 
αποσκευές, ενώ 
το δεύτερο, αν 
και πιο «βαρύ» 
αρχικά, νομίζω 
στην πορεία θα 
ξεχαστεί και σιγά 
σιγά θα αναδυθεί η 
νεανική του καρδιά 
ως οδηγός του στο 
ταξίδι.

H 
Αθηνά, εγγονή της θεάς Αθηνάς, και 
ο Απόλλων, εγγονός του Φοίβου, 
έχουν o καθένας τους ένα μοναδικό 
χάρισμα-εφόδιο: να «ακούν» όσα 
δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ακούν 
οι άνθρωποι. Η μεν Αθηνά ακούει τις 

σκέψεις άψυχων και έμψυχων, ενώ ο Απόλλωνας 
ακούει τα αισθήματά τους. Το νεανικό αφήγημα της 
Κατερίνας Κροτοπούλου «Μικροί θεοί» από τις εκ-
δόσεις Πηγή μόλις κυκλοφόρησε και η συγγραφέας 
μάς απαντά αν συγγραφέας γεννιέσαι ή γίνεσαι.

Ποια ήταν η πρώτη σπίθα που άναψε τη φωτιά για τη 
δημιουργία αυτού του βιβλίου;
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας. Η Αθηνά και ο 
Φοίβος. Όλο αυτό το «αρχαίο πνεύμα αθάνατο», η οι-
κουμενικότητα, η ολοκλήρωση μέσα από τον αγώνα, 
τα αγωνίσματα συμβολικά, αλλά και ο εσωτερικός 
και ο πρακτικός σκοπός τους. Στην πορεία των «Μι-

κρών θεών υπάρχει ένα μέσα και έξω «ευ αγωνίζε-
σθαι». Πολλές από τις σκηνές του βιβλίου παραπέ-
μπουν σκόπιμα σε ολυμπιακά αγωνίσματα.

Ποια μηνύματα ζωής θέλετε να περάσετε μέσα από 
αυτό στο νεανικό κοινό και ποια στους ενήλικες α-
ναγνώστες;
«Λογική κι ευαισθησία», δανείζομαι τον τίτλο. Με 
αυτά τα δύο, και όρεξη αυθεντική και γνήσια, δηλαδή 
παιδική, φαντάστηκα ένα ταξίδι «εξομοίωσης» ολυ-
μπιακών αγώνων ζωής, όπου όλοι μαζί, ανεξαρτή-
τως βιολογικής ηλικίας, θα απολάμβαναν το ταξίδι 
για το νόημα της ζωής, για έναν Όλυμπο, με ό,τι μπο-
ρεί να σημαίνει αυτό. Στον δρόμο πολλά θα είναι τα 
μηνύματα. Διαφορετικά ίσως για τον καθέναν. Η ρίζα 
τους, όμως, θα είναι αυτή και θα είναι κοινή. Και ο 
προορισμός, επίσης, ίσως καταλήξει να είναι διαφο-
ρετικός για τον καθέναν. Αλλά κι αυτό είναι μέσα στα 
μηνύματα.

Κατερίνα Κροτοπούλου

«Πρέπει να υπάρχει έστω 
ως ιδέα ο προορισμός»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Η διαφορά ανάμεσα στο νεανικό και το ενήλικο κοινό 
είναι ότι το πρώτο έρχεται με λιγότερες και πιο ελα-
φριές αποσκευές, ενώ το δεύτερο, αν και πιο «βαρύ» 
αρχικά, νομίζω στην πορεία θα ξεχαστεί και σιγά σιγά 
θα αναδυθεί η νεανική του καρδιά ως οδηγός του 
στο ταξίδι. Ευελπιστώ στο τέλος να είναι όλοι οι συ-
νοδοιπόροι, ήρωες και αναγνώστες, ουσιαστικά σχε-
δόν συνομήλικοι.

Οι ήρωές σας εξακολουθούν να «ζουν» μέσα σας και 
αφού έχει ολοκληρωθεί το βιβλίο σας;
Ναι, αφού τους οδήγησα και με οδήγησαν. Είναι παι-
διά και δάσκαλοί μου. Πώς να χαθούμε!

Έχετε δανείσει στοιχεία του εαυτού σας σε κάποιον 
από τους ήρωές σας; Ταυτίζεστε με κάποιον περισ-
σότερο;
Ασυναίσθητα, ναι. Φαινομενικά στην Αθηνά έδωσα 
περισσότερα στοιχεία –φαίνεται κιόλας, είναι ο αρ-
χικός οδηγός–, αλλά στο τέλος μάλλον ο Απόλλω-
νας λύνει τους κόμπους. Οι δυο μικροί θεοί είναι ο 
φανερός και ο αφανής οδηγός μου, αντίστοιχα. Δεν 
μπορώ μόνο με τον έναν. Η Αθηνά κάνει γερό και γε-
μάτο το πάτημα στη γη, ενώ ο Απόλλωνας δίνει την 
ώθηση. Λογική κι ευαισθησία…

Στο βιβλίο σας οι δυο ήρωες ξεκινούν ένα ταξίδι με 
σκοπό να ψάξουν και να βρουν το νόημα της ζωής. 
Έχει, τελικά, μεγαλύτερη αξία ο προορισμός ή όσα 
μας διδάσκει η πορεία μας προς αυτόν;
Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει έστω ως ιδέα ο 
προορισμός. Ίσως όχι ασφυκτική. Για μένα, είναι 
απαραίτητος ο σκοπός. Άλλωστε αυτή είναι η ε-
σωτερική αιτία που με ώθησε να γράψω για τους 
μικρούς θεούς των Ολυμπιακών Αγώνων μας. 
Ωραία όλα αυτά, οι αγώνες, το «ευ αγωνίζεσθαι», 
η ιδέα, αλλά γιατί υπάρχουν; Τι βελτιώνουν, τι 
προσφέρουν, πού οδηγούν; Ίσως είναι ο τρόπος 
σκέψης του Πολυτεχνείου αυτός, αλλά έτσι σκέ-
φτομαι. Από την άλλη, ολοκληρώνοντας αυτόν τον 
τρόπο σκέψης, μιλώντας για σκοπό, δεν είναι α-
παραίτητο να εννοούμε πάντα έναν μετρήσιμο 
σκοπό, οπότε πολλές φορές καταλήγουμε πάλι 
στην αξία του ταξιδιού, δεδομένου ότι ο απώτε-
ρος σκοπός όλων είναι η προσωπική πληρότητα 
και ευτυχία.

Πώς αισθανθήκατε την πρώτη φορά που κρατήσατε 
στα χέρια σας το βιβλίο σας τυπωμένο;
Πάγωμα. Ευχάριστο πάγωμα. Έτσι αντιδρώ πάντα 
όταν συμβαίνει κάτι που επιθυμώ πολύ. Μετά από 
λίγα λεπτά είναι σαν να ήτανε πάντα έτσι. Ασυναί-
σθητα, όμως, λειτουργεί ως μικρή αυτοπραγμάτωση 
και ευθύνη για περαιτέρω εξέλιξη.

Συγγραφέας γεννιέσαι ή γίνεσαι;
Μπορεί και τα δύο. Από το σχολείο, ως μαθητής αρ-
χικά, βλέπει κανείς κάποιους συμμαθητές του να 
γράφουν καταπληκτικά. Είχα δυο τέτοιες συμμαθή-
τριες, που θαύμαζα πολύ τη γραφή τους, όχι μόνο 
εγώ, όλοι. Αυτό φαίνεται να είναι έμφυτο χάρισμα. Υ-
πάρχουν όμως και τα «υπόγεια» ρεύματα που μπο-
ρεί, ανάλογα με τις συνθήκες, τον ψυχισμό και την 
παιδεία, να οδηγήσουν στη συγγραφή. Άλλοτε ο-
δηγός είναι το χάρισμα του λόγου, άλλοτε η φαντα-
σία, άλλοτε η πολύ καλά δομημένη και ερευνητική 
σκέψη, άλλοτε κάποια ή όλα μαζί, σε ένα καθεστώς 
εσωτερικού ψυχικού ή πνευματικού ξεχειλίσματος. 
Αυτό το ξεχείλισμα νομίζω πως είναι η βασική αιτία 
της συγγραφής.
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Η πολυβραβευμένη ρομαντική ταινία από την 
Ινδία, που αγαπήθηκε από κοινό και κριτι-
κούς σε διεθνή φεστιβάλ, ξετυλίγει μια ευαί-

σθητη και αξέχαστη ιστορία απαγορευμένης αγάπης. 
Η ταλαντούχα δημιουργός Ροχένα Γκέρα («What’s 
Love Got to Do With It?») διηγείται μια αναπάντεχη 
ερωτική ιστορία με φόντο τα στερεότυπα και τον έντο-
νο κοινωνικό διαχωρισμό που επικρατεί στην Ινδία. 
Οι δυνατές ερμηνείες των πρωταγωνιστών αποδίδουν 
με λεπτότητα και βάθος τις συναισθηματικές διακυ-
μάνσεις και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν δυο 

νέοι στην αυστηρή και καταπιεστική ινδική κοινωνία.
Η Ράτνα εργάζεται ως οικιακή βοηθός στο σπίτι του 
Ασουίν, γόνου πλούσιας οικογένειας. Παρόλο που ο 
Ασουίν μοιάζει να έχει τα πάντα, η Ράτνα νιώθει ότι 
έχει παραιτηθεί από τα όνειρά του και ότι είναι κάπως 
χαμένος… Από την άλλη, η Ράτνα, η οποία φαινομενι-
κά δεν έχει τίποτα, είναι γεμάτη ελπίδα και κάνει ό,τι 
μπορεί για να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Καθώς 
οι κόσμοι τους συγκρούονται και οι δυο τους συνδέο-
νται, τα εμπόδια ανάμεσά τους μοιάζουν όλο και πιο 
απροσπέραστα.

Ο Βιν Ντίζελ ενσαρκώνει έναν ακατανίκητο 
κόμικ υπερήρωα σε μια καταιγιστική πε-
ριπέτεια επιστημονικής φαντασίας. Ο Ρέι 

Γκάρισον είναι ένας στρατιώτης που σκοτώθηκε εν 
ώρα υπηρεσίας και επέστρεψε στη ζωή ως ο σού-
περ ήρωας Bloodshot από μια εταιρεία με σκοτεινά 
κίνητρα. Με έναν στρατό νανοτεχνολογίας να ρέει 
στις φλέβες του, ο Bloodshot έχει μεταλλαχθεί σε 

μια ασταμάτητη δύναμη – είναι μάλιστα ικανός να 
επουλώνει αμέσως τις πληγές του. Δυστυχώς, αυτή η 
αναβάθμιση έχει αλλοιώσει το μυαλό και τις αναμνή-
σεις του. Καθώς ο Ρέι αρχίζει να θυμάται κομμάτια 
από την προηγούμενη ζωή του, συνειδητοποιεί ότι 
δεν μπορεί να ξέρει τι είναι αληθινό και τι όχι. Είναι 
όμως αποφασισμένος να αποκτήσει ξανά τον έλεγχο 
της ζωής και του μυαλού του.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντέιβιντ Σ. Φ. Ουίλσον ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζεφ Γουάντλοου, Έρικ Χέισερερ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Βιν Ντίζελ, Γκάι Πιρς, Έιζα Γκονζάλες

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Ροχένα Γκέρα
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τιλοτάμα Σόμε, Βίβεκ Γκόμπερ, Γκιτανζάλι Κουλκάρνι

ΜΑΝΤΕΨΕ  
ΠΟΙΟΣ ΗΡΘΕ  
ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ 
ΣΟΥ;
HAPPY BIRTHDAY

Μια μεγάλη οικογένεια συγκε-
ντρώνεται στο σπίτι της στη νότια 
Γαλλία για να γιορτάσει τα γενέ-

θλια της μητέρας, που γίνεται 70 χρονών. 
Είναι όλοι εκεί: η μητέρα, ο πατέρας, καθώς 
και οι δυο γιοι τους –ο ένας με τη γυναίκα 
του και τα δυο του παιδιά και ο άλλος με την 
καινούργια του φίλη από την Αργεντινή–, οι 
οποίοι έχουν φέρει μαζί και μια κάμερα για 
να καταγράψουν τις όμορφες οικογενειακές 
στιγμές. Όλα μοιάζουν να πηγαίνουν μια 
χαρά, μέχρι που χτυπάει το τηλέφωνο και 
εμφανίζεται η μικρότερη κόρη της οικογέ-
νειας, που όλοι έχουν πάρα πολύ καιρό να 
δουν…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Σεντρίκ Καν
ΠΑΙΖΟΥΝ: Κατρίν Ντενέβ, Εμανουέλ Μπερκό, 
Βενσάν Μακέν

ΜΗ ΜΕ ΛΕΣ ΚΥΡΙΟ
SIR

BLOODSHOT



κι έτσι πρέπει. Δεν κρίνω. Σ’ εμένα, πάντως, ταίριαξε η 
περισυλλογή, το πένθος, η σιωπή.

Τα τελευταία χρόνια διδάσκετε δημιουργική γραφή 
στον ΙΑΝΟ και πιο συγκεκριμένα τη συγγραφή μυθι-
στορήματος. Είναι εφικτό να μεταλαμπαδεύσετε προς 
επίδοξους συγγραφείς τα μυστικά της επιτυχίας;
Αισθάνομαι πολύ τυχερό τον εαυτό μου που μου δό-
θηκε η ευκαιρία να διδάξω τα τελευταία πέντε χρόνια 
για τη συγγραφή και την ανάγνωση μυθιστορήματος 
στα σεμινάρια του ΙΑΝΟΥ, που τα θεωρώ σημαντικά. 
Προσπάθησα πράγματι να μεταλαμπαδεύσω, όπως 
λέτε, στους επίδοξους συγγραφείς το απόσταγμα της 
μακρόχρονης συγγραφικής μου πείρας και των ευ-
ρύτερων γνώσεών μου, αν και πάντα υπήρχαν μεταξύ 
των ακροατών μου κάποιοι που ήδη είχαν εκδώσει 
δικά τους βιβλία. Μου αρέσει το «διά ζώσης» μάθημα. 
Μάλλον γι’ αυτόν τον λόγο, για τη ζωντάνια τους δη-
λαδή, θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου, αφού με όσους τα 
παρακολούθησαν ανταλλάξαμε όχι μόνο γνώσεις, α-
σκήσεις και παρατηρήσεις, αλλά επίσης απόψεις γενι-
κότερες, προβληματισμούς, ιστορίες διάφορες, σιωπές 
και χαμόγελα και βλέμματα, έως και λίγες «δημιουργι-
κές οινοποσίες» μετά από μαθήματα. Δημιουργήθηκαν 
σχέσεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί επικοινώνησαν 
μαζί μου εν μέσω καραντίνας για να μάθουν αν είμαι 
καλά. Τους ευχαριστώ και από δω, όπως βέβαια και 
τον ΙΑΝΟ, που μου έδωσε αυτή τη μοναδική ευκαιρία.

Καλοκαίρι ενόψει, ποια από τα βιβλία σας θα προτεί-
νατε στους αναγνώστες του IANOS Magazine, εκτός 
από τα «Διηγήματα», να πάρουν μαζί τους στην πα-
ραλία;
Αυτό το καλοκαίρι ας υποστηρίξουμε όλοι το βιβλίο 
όσο περισσότερο μπορούμε, επειδή, δυστυχώς, δεν υ-
ποστηρίχτηκε μέχρι τώρα επισήμως από πουθενά, όσο 
τουλάχιστον γνωρίζω. Έτσι, η κατάσταση γίνεται επικίν-
δυνη για ολόκληρο τον κύκλο του βιβλίου, από τον συγ-
γραφέα μέχρι τον αναγνώστη – φτάνει να σκεφτούμε 
ότι έχουν σταματήσει ακόμη και οι παρουσιάσεις των 
καινούργιων βιβλίων, οι συζητήσεις κ.λπ. Δεν πρόκει-
ται φυσικά να κάνω την παραμικρή διάκριση υπέρ των 
δικών μου βιβλίων, όπως από ευγένεια μου προτεί-
νετε. Αντιπαθώ τους νάρκισσους, γι’ αυτό και αντιπρο-
τείνω να διαλέξουμε από το πλήθος όλων των πολύ 
καλών βιβλίων που υπάρχουν στους πάγκους και στα 
ράφια των βιβλιοπωλείων. Το καθένα από αυτά τα 
βιβλία σημαίνει πολλούς ανθρώπους, ζωντανούς 
ανθρώπους. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό: ότι κοντά 
στους φανταστικούς ήρωες του καθενός βιβλίου κι-
νείται ένα πλήθος ζωντανών, συχνά γνωστών μας 
ανθρώπων, που χωρίς τη δική τους προσπάθεια 
δεν θα υπήρχαν καν αυτά τα ωραία βιβλία. Σή-
μερα πλήττονται, το γνωρίζουμε. Ας μείνουμε 
κοντά τους όπως και το κάθε βιβλίο μένει κοντά 
μας για καιρό, μπορεί για μια ολόκληρη ζωή.
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Αυτά είναι όλα κι όλα τα διηγήματα που έχω γράψει. Τα 
περισσότερα δεν υπήρχαν από καιρό στα βιβλιοπωλεία, 
μερικά τους από δεκαετίες. Με τον Καστανιώτη, τον 
εκδότη μου, κρίναμε πως έπρεπε να ξανακυκλοφορήσουν, 
προσθέτοντας ό,τι πιο πρόσφατο είχα. Η φωτογραφία 
στο εξώφυλλο είναι με το κινητό μου, μια νύχτα του 
Αυγούστου πέρυσι, έξω από την Αθήνα.

Α
ρχές Μαΐου κυκλοφόρησε το βιβλίο 
«Διηγήματα» της Ρέας Γαλανάκη, της 
γνωστής συγγραφέως (επίσης, διδά-
σκει σεμινάρια δημιουργικής γραφής 
για το μυθιστόρημα στον ΙΑΝΟ). Ακο-
λουθεί μια περιεκτική συζήτηση σε 

σχέση με το νέο της βιβλίο, όπως μας την παραχώ-
ρησε ο ΙΑΝΟΣ.

Κυρία Γαλανάκη, πείτε μας λίγα λόγια για το νέο σας 
βιβλίο.
Τα «Διηγήματα» ήταν έτοιμα να «ταξιδέψουν» λίγες 
μόνο μέρες πριν από την έναρξη της καραντίνας. Α-
ναγκάστηκαν να αγκυροβολήσουν και να περιμένουν 
ούριο άνεμο. Έτσι, μόλις «κόπασε η καραντίνα», ξεκί-
νησαν το ταξίδι τους. Πήγαν στα βιβλιοπωλεία με το ξε-
κίνημα της λειτουργίας τους. Φέτος κλείνω 45 χρόνια 
από την έκδοση του πρώτου μου βιβλίου και ομολογώ 
ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έχω δει χειρότερες συν-
θήκες για την κυκλοφορία των βιβλίων. Γι’ αυτό νο-
μίζω ότι είναι καλό να βοηθήσουμε όλοι, όπως μπο-
ρούμε ο καθένας, τα βιβλία. Επειδή τα βιβλία είμαστε 
εμείς, και μάλιστα εμείς που θα συνεχίσουμε να ζούμε. 
Χρειαζόμαστε και το φως τους και τα όπλα τους.

Έντεκα διηγήματα. Ξεχωρίζετε κάποιο από αυτά; Και, 
αν ναι, γιατί;
Ξέρω ποιο είναι το πρώτο και ποιο είναι το τελευταίο 
διήγημα που έγραψα. Ξέρω τι κρύβεται πίσω από το 
καθένα τους, ξέρω με πάσα ακρίβεια πού με πονά και 
πού με γαληνεύει. Δεν τα ξεχωρίζω όμως. Όσο κι αν 
είναι κοινότοπο, το ξαναλέω ότι τα έργα ενός συγγρα-
φέα είναι τα παιδιά του. Ας τα γνωρίσει ένα-ένα ο α-
ναγνώστης κι ας ξεχωρίσει εκείνος τι τον αγγίζει πιο 
βαθιά, τι του ταιριάζει να κρατήσει μέσα του. Έτσι κι αλ-
λιώς, όσο κι αν μοιάζουν αναμεταξύ τους σαν παιδιά 

της ίδιας μάνας, το καθένα τους έχει άλλο πρόσωπο, 
λέει άλλα λόγια, στέλνει μιαν αύρα διαφορετική.

Με ποια κριτήρια επιλέχτηκαν τα συγκεκριμένα δι-
ηγήματα;
Αυτά είναι όλα κι όλα τα διηγήματα που έχω γράψει. 
Τα περισσότερα δεν υπήρχαν από καιρό στα βιβλιοπω-
λεία, μερικά τους από δεκαετίες. Με τον Καστανιώτη, 
τον εκδότη μου, κρίναμε πως έπρεπε να ξανακυκλο-
φορήσουν, προσθέτοντας ό,τι πιο πρόσφατο είχα. Η 
φωτογραφία στο εξώφυλλο είναι με το κινητό μου, 
μια νύχτα του Αυγούστου πέρυσι, έξω από την Αθήνα. 
Ένα μίνιμαλ και κομψό βιβλίο, νομίζω, σαν χειροποί-
ητο, που το αγαπώ ιδιαίτερα. Και καθώς έχω μπει στην 
ηλικία των απολογισμών, ήθελα να ξαναδώ, να ξανα-
δούμε όλοι, τον κόπο μου στα διηγήματα…

Καραντίνα: Είχατε ελεύθερο χρόνο για ανάγνωση; Α-
ποτέλεσε συγγραφική έμπνευση για εσάς;
Χρόνο είχαμε όλοι. Και, ναι, όσοι μπορούν να απολαμ-
βάνουν τα δώρα της ανάγνωσης, χαρήκαμε πιο πολλά 
βιβλία μέσα στον ζόφο που μας περιέβαλε ανελέητα, με 
πρωτόγνωρο τρόπο. Στηρίζεται κανείς στα βιβλία όταν 
περνά δύσκολες ώρες, αυτό είναι μια παλιά αλήθεια – 
και στηριχτήκαμε πάλι σε αυτά, και θα το συνεχίσουμε. 
Θέλω να προσθέσω ότι στη διάρκεια της καραντίνας, 
μολονότι μου έγιναν από τις πρώτες μέρες προτάσεις 
από τις έγκυρες εφημερίδες και περιοδικά να γράψω 
κάτι για την καραντίνα, εγώ το αρνήθηκα. Προτίμησα 
«ενός λεπτού σιωπή» ενώπιον των χιλιάδων νεκρών, 
του παγκόσμιου πένθους, της αγωνίας όλων μας, του 
εφιάλτη μιας δεύτερης αναπόφευκτης κρίσης. Δεν έχει 
σημασία αν αυτό το «ένα λεπτό σιωπής» κρατάει μέχρι 
σήμερα. Συγγραφέας είμαι, δεν βιάζομαι, καν δεν ξέρω 
αν στο μέλλον θα γράψω κάτι σχετικό με όλα αυτά. Φυ-
σικά, κάθε συγγραφέας κάνει αυτό που του ταιριάζει, 

Ρέα Γαλανάκη

«Tα βιβλία 
είμαστε εμείς»



 

Μόλις 
κυκλοφόρησαν

Annette Hess, Η Διερμηνέας, μτφρ.: Αλεξάνδρα Παύλου, εκδ. Ψυχογιός

«Και σε περίπτωση που δεχτείτε, αρχίστε να μαθαίνετε και το αναγκαίο λεξιλόγιο».
«Τι εννοείτε; Στρατιωτική ορολογία;»
«Όλες τις πιθανές λέξεις για το πώς μπορεί κανείς να σκοτώσει έναν άνθρωπο».
Η νεαρή Εύα Μπρουνς ζει μια ανέμελη ζωή στη Φρανκφούρτη του 1963. Ο πόλεμος είναι 
μια θολή παιδική ανάμνηση, η ταβέρνα του πατέρα της πηγαίνει καλά και ο Γίργκεν, ο 
πλούσιος φίλος της, ετοιμάζεται να της κάνει πρόταση γάμου.
Όλα όμως ανατρέπονται όταν προσλαμβάνεται ως διερμηνέας σε μια δίκη για εγκλήματα 
πολέμου, όπου και γνωρίζει τον Ντέιβιντ Μίλερ, έναν μαχητικό και αινιγματικό Καναδό 
δικηγόρο. Μεταφράζοντας τις καταθέσεις, η Εύα έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη 
με το τρομερό παρελθόν της πατρίδας της. Και αρχίζει να αναρωτιέται: Γιατί οι δικοί της 
αντιδρούν τόσο στη συμμετοχή της στη διαδικασία; Γιατί δεν μιλούν ποτέ για το τι έκαναν 
στον πόλεμο;
Καθώς η «Δεύτερη Δίκη του Άουσβιτς», όπως θα μείνει στην Ιστορία, συγκλονίζει μια ολό-
κληρη χώρα, η Εύα δεν μπορεί πια να είναι απλώς η καλή κόρη που ετοιμάζεται να γίνει 
καλή σύζυγος. Πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στις έτοιμες αλήθειες και σε αυτό που της λέει 
η συνείδησή της. Ανάμεσα στη συλλογική λήθη και στην προσωπική ευθύνη – και, τελικά, 
ανάμεσα στο μίσος και στην αγάπη.

Δημήτριος Σαμαράς, Το έξυπνο κουτάλι μου, εκδ. Κέδρος

Πήρα πάλι βάρος… υπάρχει λύση; Τι κάνω λάθος και τα κιλά επανέρχονται ύστερα 
από κάθε δίαιτα; Γιατί χάνω τον έλεγχο μπροστά στο φαγητό; Πώς να σταματήσω το 
βάρος μου, που ολοένα αυξάνεται; Αλλά κυρίως… πώς μπορώ να χάσω βάρος με έναν 
διαρκή, άνετο και ρεαλιστικό τρόπο; Πώς μπορώ να βελτιώσω την υγεία μου μέσα από 
τη διατροφή;
Το «Έξυπνο κουτάλι μου» είναι ένα βιβλίο μοναδικό. Αφηγείται τη ζωή ενός σαραντάρη, του 
Όλιβερ Μπιζ, και κάνει λόγο για τον βραχνά της παχυσαρκίας που τον ταλαιπωρεί. Μέσα από 
τον Όλιβερ, ο συγγραφέας δίνει μΙα περιεκτική εικόνα της ζωής των ασθενών του.
Η ζωή του Όλιβερ, όμως, θα αλλάξει από τη στιγμή που θα συναντήσει έναν αναπάντεχο 
«επισκέπτη». Ο καινούργιος αυτός «χαρακτήρας» –η φωνή του συγγραφέα– υποδει-
κνύει στον Όλιβερ τα διατροφικά του λάθη και του δίνει την απαραίτητη γνώση για να 
βγει από τον διατροφικό του λαβύρινθο. Έτσι, το βιβλίο μυεί τον αναγνώστη στη μέθοδο 
διατροφικής βελτιστοποίησης mispoon, με την οποία ο συγγραφέας έχει βοηθήσει 
εκατοντάδες ασθενείς να βρουν τη διατροφική τους ελευθερία.
Βασισμένη στην ανθρώπινη φυσιολογία και στη διατροφική βιβλιογραφία, η μέθοδος 
mispoon θα σας μάθει όχι μόνο τι αλλά και πώς να τρώτε, αποφεύγοντας διατροφικούς 
περιορισμούς και δίαιτες.
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Γουέντι Γκέρα, Η Κυριακή της Επανάστασης,  
μτφρ.: Ιφιγένεια Ντούμη εκδ. Καστανιώτη

Αυτή είναι η ιστορία μιας νεαρής ποιήτριας και συγγραφέως η οποία 
ζει στη σύγχρονη Αβάνα, παγιδευμένη μέσα σε ένα συνονθύλευμα 
εικασιών που αφορούν την προσωπικότητα και το έργο της. Η Κλέο 
θεωρείται ύποπτη στην Κούβα, έχει περιπέσει σε γενική δυσμένεια 
και βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Όσοι όμως τη διαβάζουν εκτός 
νησιού συγκλονίζονται. Τα κείμενά της αποπνέουν το τέλος μιας 
μακράς επαναστατικής διαδικασίας, μιας ολόκληρης εποχής. Το 
κράτος πιστεύει ότι η επιτυχία της είναι μια επινόηση των αμε-
ρικανικών μυστικών υπηρεσιών, ότι έχει κατασκευαστεί ως ένα 
όπλο αποσταθεροποίησης. Αντιθέτως, για μια συγκεκριμένη ομάδα 
εξόριστων συμπατριωτών της, διανοουμένων με επικριτική στάση 
απέναντι στο καστρικό καθεστώς, η Κλέο είναι πράκτορας της 
κουβανικής κατασκοπείας. Απομονωμένη σε μια όμορφη έπαυλη, 
λουσμένη στο υπέροχο φως μιας πόλης πολιορκημένης από τη 
θάλασσα, τη μουσική και την πολιτική της καθημερινότητας, η πρω-
ταγωνίστρια θα βιώσει μια αισθηματική περιπέτεια με έναν ηθοποιό 
του Χόλιγουντ, ενώ, παράλληλα, θα ανακαλύψει ότι οι γονείς της 
δεν ήταν ακριβώς αυτοί που πίστευε. Δεν παύει όμως να αντιστέκε-
ται σε μια χώρα που την κατηγορεί για το μεγάλο της αμάρτημα: να 
γράφει ό,τι σκέφτεται.

Ευτυχία Γιαννάκη, Η νόσος του μικρού θεού, εκδ. Ίκαρος

Πάρος. Κυκλάδες. Αθήνα. Ζυρίχη. Καλοκαίρι 2018. Μια γυναίκα 
εντοπίζεται νεκρή στο σκάφος της στο νότιο άκρο της Πάρου. Ο 
Αστυνόμος Χάρης Κόκκινος θα εμπλακεί σε μια υπόθεση που θα 
τον αναγκάσει να βουτήξει στη μικρή κοινωνία του νησιού, στο 
σκοτεινό παρελθόν της, σε παράξενα σουβενίρ και σε κυκλώ-
ματα αρχαιοκαπηλίας, σε οικογένειες που αποτελούν το τέλειο 
εγκληματολογικό εργαστήριο και τελικά στον δικό του βυθό, εκεί 
όπου το φως μπλέκεται με το σκοτάδι.
Το νέο αστυνομικό μυθιστόρημα της Ευτυχίας Γιαννάκη σηματο-
δοτεί την επιστροφή της στο σκοτεινό και εύπλαστο σύμπαν του 
Αστυνόμου Χάρη Κόκκινου. Η ιστορία αποτελεί το πρώτο μέρος 
μιας νέας σειράς αστυνομικών μυθιστορημάτων με τον γενικό 
τίτλο «Η τριλογία του βυθού».
Η οξεία κοινωνική ματιά, η καταβύθιση στον ανθρώπινο 
ψυχισμό, το σκοτεινό παρελθόν μιας μικρής κοινωνίας, τα ίδια 
τα όρια της αστυνομικής λογοτεχνίας, βρίσκονται στο επίκεντρο 
μιας ιστορίας που απλώνει τα δίχτυα της από την καρδιά των 
Κυκλάδων σε όλη την Ευρώπη.

Naomi Klein, Στις φλόγες – Το καυτό θέμα της κλιματικής αλλαγής,  
μτφρ.: Μιχάλης Μακρόπουλος, εκδ. Κλειδάριθμος

Το «Στις φλόγες» αποδεικνύει γιατί η Ναόμι Κλάιν χαρακτηρί-
στηκε από το «New Yorker» ως «η πλέον επιδραστική μορφή 
της αμερικανικής Αριστεράς» και γιατί ο κορυφαίος περιβαλλο-
ντολόγος Μπιλ Μακ Κίμπεν την αποκαλεί «πνευματική νονά του 
Πράσινου Νιου Ντιλ – το οποίο τυχαίνει να είναι η πιο σημαντική 
ιδέα στον κόσμο αυτή τη στιγμή».
Για τουλάχιστον μία δεκαετία η καταξιωμένη δημοσιογράφος και 
πρωτοπόρος διανοούμενη Ναόμι Κλάιν έχει καταγράψει τη με-
ταβολή της κλιματικής κρίσης από μια μελλοντική απειλή σε μια 
κρίσιμη κατάσταση με επείγοντα χαρακτήρα. Ήταν μεταξύ των 
πρώτων που υποστήριξαν ό,τι τώρα αποκαλείται Πράσινο Νιου 
Ντιλ, ένα όραμα για τη μεταμόρφωση των οικονομιών μας, ώστε 
να αντιμετωπίσουμε, ταυτόχρονα, την κλιματική κατάρρευση και 
την ανεξέλεγκτη ανισότητα. Τώρα που η στάθμη των ωκεανών 
αυξάνεται μαζί με την παγκόσμια ανησυχία, υποστηρίζει ότι 
μόνο αυτού του είδους η τολμηρή δράση από τη βάση έχει μια 
πιθανότητα να μας κινητοποιήσει να αγωνιστούμε για τη ζωή μας 
όσο ακόμα υπάρχει χρόνος.
Με ανταποκρίσεις από τον μεταμορφωμένο σε φάντασμα Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο έως τους πνιγμένους 
στους καπνούς ουρανούς των βορειοδυτικών ακτών των ΗΠΑ, και από το σαρωμένο από τυφώνα Πουέρτο 
Ρίκο έως το Βατικανό, που συνειδητοποιεί την ανάγκη για ριζική αλλαγή, η Κλάιν καταλήγει ότι, για να μπο-
ρέσουμε να αντιμετωπίσουμε την υπαρξιακή κρίση της κλιματικής αλλαγής, χρειάζεται να μεταμορφώσουμε 
τα συστήματα που τη δημιούργησαν.



Η 
άσχημη αναπνοή μπορεί να προληφθεί, 
απλώς με καθαρισμό του στόματος και 
ελέγχοντας τα γεύματα. Σύμφωνα με 
την Αμερικανική Ακαδημία Διατροφής 
και Διαιτολογίας, οι παρακάτω τροφές 

και υγρά θα σας βοηθήσουν να έχετε πάντα φρέσκια 
αναπνοή:

Νερό
Το νερό ενυδατώνει τη στοματική κοιλότητα και τον 
λαιμό, ενώ «ξεπλένει» τα δύσοσμα βακτήρια και τα 
υπολείμματα των τροφών.

Μήλα
Διεγείρουν την παραγωγή σιέλου στο στόμα. Το 
σάλιο είναι πλούσιο σε οξυγόνο, έναν φυσικό 
σύμμαχο στην καταπολέμηση των βακτηρίων που 
προκαλούν την κακοσμία του στόματος. Βοηθούν 
επίσης να απαλλαγείτε από την πλάκα και τα 
μικροσωματίδια που συσσωρεύονται στα δόντια, 
που κι αυτά συντελούν στην κακοσμία του στόματος.

Τσίχλα
Διεγείρει την παραγωγή σιέλου και αφαιρεί τα 
υπολείμματα των τροφών από τα δόντια. Διαλέξτε 
τσίχλες χωρίς ζάχαρη, με ξυλιτόλη, που προστατεύει 
τα δόντια από την τερηδόνα.

Βιταμίνη C
Σταματά την ανάπτυξη των βακτηρίων που 
προκαλούν δυσοσμία και εξουδετερώνει τις οσμές 
από τρόφιμα όπως το σκόρδο και το κρεμμύδι.

Γιαούρτι
Μειώνει το υδρόθειο στο στόμα, υποπροϊόν των 
αναερόβιων βακτηρίων. Προτιμήστε ελληνικό 
γιαούρτι με λίγα λιπαρά.

Προϊόντα ολικής άλεσης
Μια διατροφή με λίγους υδατάνθρακες μπορεί 
να συντελέσει σε λιγότερο έντονη αναπνοή. Κι 
αυτό διότι όταν το σώμα δεν παίρνει πολλούς 
υδατάνθρακες, καίει λίπος, μια διαδικασία που 
παράγει κετόνες. Όταν παράγονται κετόνες, 
αποβάλλονται από το σώμα μέσω του ιδρώτα, 
των ούρων και μερικές φορές της αναπνοής. 
Αυτό σημαίνει ότι αν το σώμα απωθεί τις 
κετόνες που προκαλούν οσμές, τρώγοντας 
υγιεινούς υδατάνθρακες, όπως το ψωμί ολικής 
άλεσης, μπορείτε να βελτιώσετε την αναπνοή 
σας.

Κανέλα
Η κανέλα περιέχει ένα έλαιο που είναι σημαντικό για 
την εξόντωση των βακτηρίων που ευθύνονται για 
την κακοσμία του στόματος.

Πράσινο τσάι
Τα φλαβονοειδή, τα καλά αντιοξειδωτικά που 
περιέχουν τα λαχανικά και το πράσινο τσάι, 
είναι χρήσιμα για τον έλεγχο των βακτηρίων 
της στοματικής κοιλότητας. Επίσης, το πράσινο 
τσάι είναι αποτελεσματικό στη μείωση των 
επιπέδων των θειούχων συστατικών των 
βακτηρίων.
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Κακοσμία 
στόματος  
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Οκτώ τροφές και ροφήματα  
για δροσερή αναπνοή



 

Κάν’ το όπως η Christy!

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

Mavridou 
• Instagram: christymav  
•  Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου
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Της Χριστίνας Μαυρίδου

Είσαι στο σπίτι φορώντας σαγιονάρες λόγω 
ζέστης; Είναι ευκαιρία να γυμναστείς!

Άσκηση 1
Σε όρθια θέση, σπρώξε το δεξί πόδι προς τα δεξιά, 

λυγίζοντας συγχρόνως το αριστερό. Επαναφορά στην 
αρχική, όρθια θέση. Γύμνασε τετρακέφαλο, απαγωγό 

και προσαγωγό μυ. Διατήρησε σφιχτό τον κορμό. 
Επανάλαβε 10 φορές από το κάθε πόδι.

Άσκηση 2
Σε όρθια θέση, σπρώξε το 
αριστερό πόδι προς τα πίσω, 
λυγίζοντας συγχρόνως το δεξί 
γόνατο. Προσοχή: το γόνατο 
να μην ξεπερνά τις άκρες των 
δαχτύλων του ποδιού. Γύμνασε 
τετρακέφαλο, οπίσθιο μηριαίο 
και γλουτιαίο μυ. Διατήρησε 
σφιχτό τον κορμό. Επανάλαβε 
10 φορές από το κάθε πόδι.

Άσκηση 3
Σε θέση σανίδας με τους αγκώ-
νες στον καναπέ ή τις παλάμες 
σε καρέκλα, έχοντας κορμό, 
λεκάνη και ισχία σε ευθεία, 
σπρώξε τα γόνατα εναλλάξ 
προς το στήθος εκπνέοντας και 
γυμνάζοντας τους κοιλιακούς 
σου. Επανάλαβε 20 φορές. Αν 
έχεις πόνο στη μέση, απόφυγε 
να εκτελέσεις την άσκηση.



ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 

210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

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

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ
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