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free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
πανδηµία χτύπησε την οικονοµία της 
ευρωπαϊκά φιλόδοξης Γαλλίας
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κορονοϊός: Τα 
χειρότερα είναι µπροστά µας
19 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Άνοιγµα τουρισµού 
χωρίς τους… καλούς πελάτες
20 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Πέντε χρόνια 
µετά – Έναν χρόνο µετά
21 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η 
επανάκαµψη του ΣΥΡΙΖΑ απωθεί…
23 // ΕΥΡΩΠΗ Η πολιτική αβεβαιότητα 
ενισχύει τον κορονοϊό στα ∆υτικά 
Βαλκάνια
25 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιδεολογική σκλαβιά και απαίδευτοι 
πολίτες
26 // ΥΓΕΙΑ Πώς να αποφύγετε τα 
τσιµπήµατα από τα κουνούπια

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
08-12 // Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Οι ελληνικές 
τράπεζες µπροστά στην τρίτη δοκιµασία
14 // Οι τράπεζες στη µάχη κατά του 
κορονοϊού
15 // Πράσινο φως για χιλιάδες δάνεια 
από τις τράπεζες

16-18 // Γ. ΧΑΤΖΗΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ «Η 
κρισιµότητα της εποχής επιβάλλει 
τολµηρές λύσεις»

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

FREE TIME
31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
32 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
33 // TV Το φαινόµενο Ελένη 
Μενεγάκη
34 // BOOK Η Κάλλας, ο Μινωτής, ο 
Κουν και τα µαγειρευτά της Κάκιας
35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛ. ΓΕΡΑΣΙΜΙ∆ΟΥ 
«Εµπιστεύοµαι την αγάπη του κόσµου 
µας προς το αληθινό, ζωντανό θέατρο»
36 // COOK FILES Κοτόπουλο 
Ταντούρι
37 // CHILD Είναι έτοιµο το παιδί µου 
για την Α΄ ∆ηµοτικού;
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για 
καλύτερη ζωή

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



Νέο έργο πνοής από τον ΟΠΑΠ 
στη δημόσια υγεία

Παρέδωσε πλήρως ανακαινισμένη και εκσυγχρονισμένη την Καρδιολογική Μονάδα του παιδιατρικού νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία».

Ο 
ΟΠΑΠ παρέδωσε επίσημα, την Τετάρτη 1η Ιου-
λίου 2020, πλήρως ανακαινισμένη και εκσυγ-
χρονισμένη την Καρδιολογική Μονάδα του παι-
διατρικού νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία». Η Καρ-
διολογική Μονάδα, η οποία έχει τεθεί ήδη σε 
λειτουργία, έχει δυναμικότητα 20 κλινών και συ-
νολική έκταση 570 τετραγωνικών μέτρων. Με την 

παράδοση του συγκεκριμένου έργου ολοκληρώνεται το 82% της α-
νακαίνισης των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων «Η 
Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», την οποία υ-
λοποιεί ο ΟΠΑΠ και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 
Ο Acting CEO του ΟΠΑΠ κ. Γιαν Κάρας, δήλωσε: «Στον ΟΠΑΠ, εί-
μαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη φιλόδοξη πρωτοβουλία μας για 
την πλήρη ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσο-
κομείων της Ελλάδας. Αυτό το έργο βρίσκεται στην καρδιά της δέ-
σμευσής μας στην κοινωνική συνεισφορά και αποτελεί μεγάλο 
μέρος της στρατηγικής μας για την εταιρική υπευθυνότητα. Έως σή-
μερα, έχουμε ολοκληρώσει την ανακαίνιση των δύο νοσοκομείων 
κατά 82%. Συνολικά, έχουμε παραδώσει 26 έργα ανακαίνισης, με-
ταξύ των οποίων 20 νοσηλευτικές μονάδες, που στηρίζουν σημα-
ντικά εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά, τους γονείς τους και το προσω-
πικό των νοσοκομείων. Το έργο μας δεν σταματά εδώ, φυσικά, 
καθώς συνεχίζουμε και παραμένουμε αφοσιωμένοι στην πλήρη α-
νακαίνιση των δύο νοσοκομείων».
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, κ. Οδυσσέας 
Χριστοφόρου, τόνισε: «Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ο ΟΠΑΠ συνε-
χίζει το πρόγραμμα ανακαίνισης των παιδιατρικών νοσοκομείων “Η 
Αγία Σοφία” και “Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού”. Σήμερα, παρα-
δίδουμε πλήρως ανακαινισμένη την πολύ σημαντική Καρδιολογική 

Μονάδα του νοσοκομείου “Η Αγία Σοφία”. Παρά τις δύσκολες συν-
θήκες που δημιούργησε η πανδημία, το έργο μας συνεχίστηκε κα-
νονικά, στηρίζοντας έμπρακτα τον ευαίσθητο τομέα της Υγείας και 
κυρίως τη νέα γενιά της χώρας μας. Με τον ίδιο ζήλο, συνεχίζουμε 
αυτό το μεγάλο κοινωνικό έργο».
Από την πλευρά του, ο Κοινός Διοικητής των Διασυνδεόμενων Νο-
σοκομείων, κ. Εμμανουήλ Παπασάββας, υπογράμμισε: «Τα παιδια-
τρικά νοσοκομεία έχουν μπει σε μια νέα τροχιά εκσυγχρονισμού και 
αναβάθμισης των υπηρεσιών τους, χάρη στη μεγάλη προσφορά του 
ΟΠΑΠ. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο έργο, το οποίο έχει ξεκινήσει 
από το 2014 και συνεχίζεται με το ίδιο ρυθμό, ακόμη και σήμερα παρά 
τις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Θέλω να ευχαριστήσω 
τον ΟΠΑΠ για αυτή την πρωτοβουλία, χάρη στην οποία είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να απολαμβάνουμε ένα σύγχρονο και φιλικό προς 
τους μικρούς μας ασθενείς παιδιατρικό νοσοκομείο στη χώρα μας».
Η ανακαίνιση της Καρδιολογικής Μονάδας του παιδιατρικού νοσο-
κομείου «Η Αγία Σοφία» περιλαμβάνει τον πλήρη εκσυγχρονισμό 
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των συστημά-
των κλιματισμού, θέρμανσης και εξαερισμού, καθώς και τον εφο-
διασμό με τον απαραίτητο γραφειακό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. 
Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, εκτενείς χρωματικές και διακοσμητι-
κές παρεμβάσεις, οι οποίες δημιουργούν πλέον ένα ευχάριστο πε-
ριβάλλον νοσηλείας για τους μικρούς ασθενείς.
Ο ΟΠΑΠ ξεκίνησε το έργο ανακαίνισης στα δύο νοσοκομεία «Η 
Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού» τον Απρίλιο 
του 2014, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητάς 
του. Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί 26 έργα ανακαίνισης, μεταξύ 
των οποίων 20 νοσηλευτικές μονάδες, συνολικής έκτασης 12.680 
τ.μ. και δυναμικότητας 459 κλινών.

«Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ο ΟΠΑΠ συνεχίζει 
το πρόγραμμα ανακαίνισης των παιδιατρικών 
νοσοκομείων “Η Αγία Σοφία” και “Παναγιώτης 
και “Αγλαΐα Κυριακού”. Σήμερα, παραδίδουμε 
πλήρως ανακαινισμένη την πολύ σημαντική 
Καρδιολογική Μονάδα του νοσοκομείου “Η Αγία 
Σοφία”. 

Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ.



Η 
πανδημία ήρθε τη χειρότερη 
στιγμή για τη γαλλική οικονομία, 
αλλάζοντας δραματικά τα σχέδια 
του προέδρου Μακρόν και του 
πρωθυπουργού Φιλίπ. Η αντί-
δραση των γαλλικών αρχών στον 
κορονοϊό δεν ήταν του επιπέδου 
της Γερμανίας, δείχνει όμως κα-

λύτερη από εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας.
Το χτύπημα στην εθνική οικονομία ήταν μεγάλο, ενώ η κοινω-
νική και πολιτική αμφισβήτηση φαίνεται να παίρνει μεγαλύτε-
ρες διαστάσεις.
Ο πρόεδρος Μακρόν εμφανίζεται δικαιωμένος στις προτάσεις του 
για αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ 
επιμένει και σε άλλες πρωτοβουλίες ευρωπαϊκού επιπέδου, όπως 
είναι η κατοχύρωση της παραγωγικής αυτονομίας έναντι της Κίνας 
και άλλων χωρών και η προώθηση της ευρωπαϊκής άμυνας.
Η πολυδιάστατη διπλωματική σύγκρουση Γαλλίας-Τουρκίας έχει 
μεγάλη σημασία για την Ελλάδα σε περίοδο έντασης στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις και αναδεικνύει τη στρατηγική αξία του παραδο-
σιακού «Ελλάς - Γαλλία συμμαχία».

Το χτύπημα στην οικονομία
Με βάση τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η γαλ-
λική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,3% το 2019, με 
την ανεργία στο 8,5% του οικονομικά ενεργού πλη-
θυσμού. Δεν πρόκειται για εντυπωσιακή επίδοση 
και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να ξεκολλήσει 
η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρω-
ζώνης από μια περίοδο στασιμότητας και ι-
σχνής ανάπτυξης.
Η πανδημία άλλαξε δραματικά την κα-
τάσταση προς το χειρότερο. Η πρό-
γνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
είναι για μείωση του ΑΕΠ της Γαλ-
λίας κατά 8,2% το 2020 και αύξηση 
της ανεργίας στο 10,1%. Εάν δεν υ-
πάρξει δεύτερο κύμα κορονοϊού το 
2021, σύμφωνα με τους υπολογι-
σμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
η Γαλλία θα καλύψει σχεδόν στο 
σύνολό του το χαμένο έδαφος με α-
νάπτυξη 7,4% και η ανεργία θα υπο-
χωρήσει στο 9,7% του ενεργού πλη-
θυσμού.
Η εικόνα που έχει η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή για τη γαλλική οικονομία και 
την προοπτική της είναι χειρότερη από 
εκείνη της Γερμανίας, αλλά καλύτερη από 
εκείνη της Ιταλίας και της Ισπανίας. Το πρό-
βλημα είναι ότι η πραγματικότητα εξελίσσε-
ται, προς το παρόν, χειρότερα από το βασικό σε-
νάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Γαλ-
λίας, το δεύτερο τρίμηνο του 2020 το Ακαθάριστο Εγ-
χώριο Προϊόν (ΑΕΠ) θα κάνει μια ανησυχητική βουτιά 15%.
Προβληματισμό προκαλούν και οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ (Ιού-
νιος 2020) για την πορεία της γαλλικής οικονομίας, οι οποίες συνο-
ψίζονται ως εξής: «Η Γαλλία αντιμετωπίζει μια βαθιά ύφεση, καθώς 
η κατανάλωση και οι επενδύσεις έπεσαν απότομα κατά τη διάρκεια 
της περιόδου του εγκλεισμού. Εάν η πανδημία ελεγχθεί μέχρι το κα-
λοκαίρι, το πραγματικό ΑΕΠ θα πέσει γύρω στο 11,4% το 2020 και 
θα ανακάμψει κατά 7,7% το 2021. Εάν όμως υπάρξει δεύτερο κύμα 
της πανδημίας το φθινόπωρο, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 
14,1% το 2020 και θα ανακάμψει κατά 5,2% το 2021. Μέτρα όπως η 
ενίσχυση των προγραμμάτων εργασίας με περιορισμένο ωράριο θα 
βοηθήσουν στον περιορισμό της αύξησης της ανεργίας, η οποία όμως 
αναμένεται να φτάσει στο ανώτατο σημείο του 12,4% ή του 13,7% του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού μέχρι και τα τέλη του 2020, ανά-
λογα με τα δύο σενάρια. Παρά την κυβερνητική υποστήριξη, οι επεν-
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δύσεις και η κατανάλωση θα ανακάμψουν μόνο σταδιακά, γιατί, απ’ 
ό,τι φαίνεται, η μεγάλη αβεβαιότητα θα παραμείνει. Το δημοσιονο-
μικό έλλειμμα θα φτάσει το 10,4% και το 12% του ΑΕΠ το 2020 με τα 
δύο σενάρια. Η υποχώρηση της οικονομίας θα αυξήσει το χρέος του 
Δημοσίου στο 116% ή στο 126%».

Διαρθρωτικά προβλήματα
Έχει τεράστια σημασία προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η δεύτερη 
μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Εάν συγκρατηθεί η πτώση της 
και υπάρξει γρήγορη ανάκαμψη το 2021, όπως προβλέπει η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, θα έχουμε μια σχετική σταθερότητα στην Ευρωζώνη 
που θα είναι σε όφελος όλων. Εάν όμως συνεχιστεί η αρνητική δυνα-
μική που καταγράφει η Τράπεζα της Γαλλίας για το δεύτερο τρίμηνο 
του 2020 και φτάσουμε στις ιδιαίτερα αρνητικές επιδόσεις που προ-
βλέπει η έκθεση του ΟΟΣΑ του Ιουνίου 2020, τότε θα υπάρξει κίν-
δυνος γενικής αποσταθεροποίησης της Ευρωζώνης. Η δεύτερη ση-
μαντικότερη οικονομία της Ευρωζώνης, όπως και η τρίτη και τέταρτη 
(Ιταλία και Ισπανία), θα καταγράψουν διψήφιο ποσοστό πτώσης του 
ΑΕΠ το 2020, χωρίς να είναι σε θέση να καλύψουν όλες τις απώλειες 
το 2021.
Σε αυτή την περίπτωση θα αυξηθούν οι πιθανότητες νέας κρίσης ε-
μπιστοσύνης στην Ευρωζώνη, εξέλιξη που θα έχει εξαιρετικά δυσάρε-

στες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες.
Την κατάσταση περιπλέκουν τα διαρθρωτικά προβλήματα 

της γαλλικής οικονομίας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
του ΟΟΣΑ (Government at a Glance 2017): «Με ένα 

ποσοστό δημοσίων δαπανών της τάξης του 56,5% 
του ΑΕΠ το 2016, η Γαλλία παρέμεινε η χώρα με 

το υψηλότερο επίπεδο κυβερνητικών δαπανών 
από το 2007 μέχρι το 2016 μεταξύ των χωρών 

του ΟΟΣΑ, στις οποίες ο μέσος όρος των 
δημοσίων δαπανών αναλογεί στο 40,9% 

του ΑΕΠ. Επιπλέον, το γαλλικό πρω-
τογενές δημοσιονομικό έλλειμμα, το 
οποίο έφτασε το 1,7% του ΑΕΠ το 2015, 
προβλέπεται να επηρεάσει το επίπεδο 
του δημόσιου χρέους.
»Οι δαπάνες για την κοινωνική προ-
στασία αναλογούσαν σε 43% των κυ-
βερνητικών δαπανών στη Γαλλία, 10 
μονάδες πάνω από τον μέσο όρο του 
ΟΟΣΑ, ακολουθούμενες από τις δα-
πάνες για την υγεία με 14% επί του 
συνόλου των δαπανών, οι οποίες υστε-

ρούν του μέσου όρου του ΟΟΣΑ κατά 4 
ποσοστιαίες μονάδες».

Στις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, διατυπωμέ-
νες το 2017, αναδεικνύονται τα διαρθρω-

τικά προβλήματα της γαλλικής οικονομίας. 
Οι δημόσιες δαπάνες είναι ως ποσοστό επί 

του ΑΕΠ οι υψηλότερες μεταξύ των χωρών του 
ΟΟΣΑ. Είναι δύσκολο να περιοριστούν σε περί-

οδο πανδημίας και ακόμη πιο δύσκολο να χρημα-
τοδοτηθούν, εφόσον η ύφεση προκαλεί μεγάλη πτώση 

στα έσοδα του Δημοσίου.
Οι κατά κεφαλήν κυβερνητικές δαπάνες ήταν 18.947 ευρώ το 

2016, αυξήθηκαν σε 19.389 το 2017 και έφτασαν τα 19.609 ευρώ το 
2018. Η Γαλλία είναι με διαφορά η χώρα του ΟΟΣΑ με τη μεγαλύτερη 
κρατική παρέμβαση στην οικονομία σε ό,τι αφορά τις δημόσιες δαπά-
νες. Ακόμη και ο Μακρόν, τον οποίο ορισμένοι κατηγορούν για… νε-
οφιλελευθερισμό, δεν μπόρεσε να αντιστρέψει την αυξητική τάση σε 
απόλυτους αριθμούς.
Η κρίση της πανδημίας αυξάνει κι άλλο τις δημόσιες δαπάνες στη 
Γαλλία ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, σπρώχνοντας προς τα ύψη και το 
δημόσιο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Προς το παρόν το γαλλικό 
Δημόσιο επωφελείται από την εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολι-
τική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και δανείζεται από 
τις αγορές με αρνητικό επιτόκιο στο δεκαετές ομόλογό του. Τα βα-
σικά στοιχεία της γαλλικής οικονομίας και η προοπτική τους δεν δι-
καιολογούν, για μεγάλο χρονικό διάστημα, τέτοιες ευκολίες και το ε-
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Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών 
εκλογών ανέδειξε την αποσυσπείρωση 
των δυνάμεων που στήριξαν τον Γάλλο 
πρόεδρο.

Η διαχείριση της πανδημίας από 
τον Μακρόν δεν προκάλεσε εθνική 
συσπείρωση γύρω του, όπως στην 
περίπτωση της Μέρκελ.

ρώτημα είναι τι θα γίνει στην Ευρωζώνη και φυσικά στην Ελλάδα εάν 
συνεχιστεί η εντυπωσιακά κακή πορεία της γαλλικής οικονομίας.

Ενισχύεται η αμφισβήτηση
Η πανδημία βρήκε τη Γαλλία σε περίοδο μεγάλης κοινωνικής ανα-
ταραχής. Το 2018 και το 2019 σημαδεύτηκαν από το κίνημα διαμαρ-
τυρίας των «κίτρινων γιλέκων» που συχνά εκφραζόταν με εξαιρετικά 
βίαιο τρόπο και από τις απεργιακές κινητοποιήσεις που είχαν στόχο 
τη ματαίωση της προγραμματισμένης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.
Το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» ξέσπασε σαν αντίδραση στην επι-
βολή ενός πρόσθετου οικολογικού φόρου στη βενζίνη. Εργαζόμενοι 
που ξοδεύουν ένα σημαντικό ποσοστό του εισοδήματός τους σε μετα-
κινήσεις με Ι.Χ., επαγγελματίες και μικρομεσαίοι που βρίσκονται στο 
όριο ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα πολιτικά ανεξάρτητο και αρκετά 
χαοτικό κίνημα διαμαρτυρίας.
Η αμφισβήτηση ενισχύθηκε στη συνέχεια από τις μεγάλης διάρκειας 
απεργιακές κινητοποιήσεις για τη ματαίωση της ασφαλιστικής μεταρ-
ρύθμισης. Η κυβέρνηση Φιλίπ προσπάθησε να ανεβάσει το ηλικιακό 
όριο συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 και να καταργήσει ή έστω να 
περιορίσει την ειδική μεταχείριση των εργαζομένων στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα της οικονομίας.
Τελικά δεν μπόρεσε να προωθήσει μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση 
που θα βελτίωνε σημαντικά τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας και 
θα ενίσχυε τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της. Υποχρεώθηκε σε συνε-
χείς υποχωρήσεις, σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στις απεργιακές 
κινητοποιήσεις που είχαν τεράστιο κόστος για την οικονομία.
Η Γαλλία επιστρέφει σταδιακά σε ένα κλίμα κοινωνικής αμφισβή-
τησης σε πολύ χειρότερες, λόγω της πανδημίας, οικονομικές και δη-
μοσιονομικές συνθήκες. Οι πρώτες μεγάλες κινητοποιήσεις μετά 
την πανδημία ήταν από το υγειονομικό προσωπικό, εφόσον υπάρ-
χει πράγματι πρόβλημα υποχρηματοδότησης του συστήματος υγείας, 
παρά το ρεκόρ στις δημόσιες δαπάνες που κατέχει η Γαλλία.
Οι ελλείψεις στο σύστημα υγείας φάνηκαν στην πρώτη φάση, της ε-
ξαιρετικά δυναμικής διάδοσης του ιού, με ορισμένες μονάδες εντα-
τικής θεραπείας να παρουσιάζουν την απαράδεκτη εικόνα ανάλογων 
μονάδων στη βόρεια Ιταλία.

Η αδυναμία του Μακρόν
Ο συνδυασμός κακής οικονομικής κατάστασης λόγω πανδημίας και 
κοινωνικής αναταραχής που είχε προηγηθεί, αλλά μπορεί στη συνέ-
χεια να ενισχυθεί, φέρνουν σε δύσκολη πολιτική θέση τον φιλελεύ-
θερο πρόεδρο Μακρόν.
Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών, που πραγματοποιήθηκε 
στις 28 Ιουνίου 2020, ανέδειξε την πολιτική αδυναμία του προέδρου 
και της παράταξής του.
Η Δημοκρατία Εμπρός (LREM), το κόμμα του Μακρόν, δεν μπόρεσε 
να κερδίσει κανένα μεγάλο αστικό κέντρο, με εξαίρεση τη Χάβρη, 
όπου εξελέγη δήμαρχος, αξιοποιώντας τη δυνατότητα για περισσό-
τερα του ενός αξιώματα, ο πρωθυπουργός Φιλίπ.
Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο πρωθυπουργός, ο οποίος προέρ-
χεται από την κεντροδεξιά, θεωρείται ικανότερος και είναι δημοφιλέ-
στερος του προέδρου Μακρόν, ο οποίος προέρχεται από την κεντρο-
αριστερά.
Ο Μακρόν ξεκίνησε από τον χώρο του Σοσιαλιστικού Κόμματος και 
προωθήθηκε στην εξουσία στηριζόμενος, μεταξύ των άλλων, σε παρά-
γοντες της κεντροδεξιάς και σε εντυπωσιακά πολιτικά ανοίγματα προς 

τον χώρο της Οικολογίας. Απ’ ό,τι φαίνεται, έχει χάσει τη διείσδυση 
που είχε στον χώρο της κεντροαριστεράς και της Οικολογίας, με απο-
τέλεσμα να στηρίζεται κυρίως σε ψηφοφόρους της κεντροδεξιάς, οι ο-
ποίοι εμπιστεύονται περισσότερο τον Φιλίπ.
Στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών οι Σοσιαλιστές έκαναν 
μια αξιοπρεπή εμφάνιση και πέτυχαν μεγάλη νίκη στο Παρίσι με την 
επανεκλογή της δημάρχου Ινταλγκό, αλλά το βασικό χαρακτηριστικό 
ήταν η μεγάλη άνοδος του κόμματος Ευρώπη Οικολογία - Οι Πράσι-
νοι (EELV), του οποίου οι υποψήφιοι επικράτησαν στη Λυών, στο 
Μπορντό, στο Στρασβούργο, στην Γκρενόμπλ και ήρθαν πρώτοι στη 
Μασσαλία.
Οι Πράσινοι ήταν ήδη σε πορεία ανόδου στις ευρωεκλογές του 
Μαΐου 2019, όπου ήρθαν τρίτοι με 13,47%, μετά το κόμμα της Λεπέν 
και το κόμμα του Μακρόν. Όπως πριν από έναν χρόνο στη Γερμανία, 
βρίσκονται σε φάση δυναμικής ανόδου, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα 
μετατρέψουν τα εντυπωσιακά κέρδη τους στις εκλογές σε κέρδη στις 
επόμενες προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές.
Η διαφορά μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας είναι ότι η αποτελεσματική 
διαχείριση της πανδημίας από τη Μέρκελ έσπασε τη δυναμική των 
Πρασίνων και προκάλεσε ευρύτερη συσπείρωση γύρω από τους Χρι-
στιανοδημοκράτες, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να επιστρέψουν σε 
εντυπωσιακά δημοσκοπικά ποσοστά, της τάξης του 40%, και οι Πρά-
σινοι να υποχωρήσουν από το 22%-24% προς το 16%-18%.
Στη Γαλλία η διαχείριση της πανδημίας από τον Μακρόν δεν προ-
κάλεσε ανάλογη πολιτική συσπείρωση, αντίθετα συνέβαλε στην α-
ποσυσπείρωση της προεδρικής πλειοψηφίας. Οι δυνάμεις της κε-
ντροαριστεράς που τον στήριζαν είχαν ήδη απογοητευτεί εξαιτίας της 
προσπάθειάς του να βάλει τάξη στα οικονομικά του ασφαλιστικού συ-
στήματος και οι Πράσινοι που τον εμπιστεύτηκαν στο ξεκίνημα της 
προεδρικής του θητείας κινούνται πλέον αυτόνομα και δυναμικά, σε 
συνεννόηση με τους Σοσιαλιστές.
Το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών ήταν μια μεγάλη ήττα για 
τον Μακρόν και το κόμμα του, δεν αποτέλεσε όμως νίκη των ακροδε-
ξιών της Λεπέν ή της ριζοσπαστικής Αριστεράς του Μελανσόν.
Η κοινωνική και πολιτική αμφισβήτηση εκφράστηκε με την αποχή, 

που έφτασε –και λόγω της πανδημίας– στο 60%, και με την εντυπω-
σιακή ενίσχυση των υποψηφίων του EELV. Αυτό σημαίνει ότι η προ-
εδρική πλειοψηφία έχει χάσει τη συνοχή της, χωρίς όμως να μπο-
ρούμε να κάνουμε σχετικά ασφαλή πρόγνωση για τις πολιτικές εξε-
λίξεις.
Η στρατηγική του Μακρόν είναι να επαναλάβει στις προεδρικές του 
2022 το δίλημμα ευρωπαϊκός φιλελευθερισμός με τον Μακρόν ή α-
κροδεξιός λαϊκισμός με τη Λεπέν. Όμως το εκλογικό σώμα της Γαλ-
λίας έχει εκπαιδευτεί στη σκληρή μεταχείριση του εκάστοτε Προέ-
δρου της Δημοκρατίας. Ο Σαρκοζί οδηγήθηκε σε ταπεινωτική ήττα 
το 2012 από τον Ολάντ. Το 2017 ο Ολάντ ήταν τόσο αποδυναμωμένος, 
ώστε αποφάσισε να μη διεκδικήσει την επανεκλογή του. Το 2020 ο 
Μακρόν δείχνει ιδιαίτερα ευάλωτος στην πορεία προς τις προεδρικές 
του 2022.

Ευρωπαϊκή δικαίωση
Κι ενώ η οικονομία της Γαλλίας πηγαίνει χειρότερα απ’ ό,τι είχε αρ-
χικά εκτιμηθεί, η κοινωνική αμφισβήτηση ενισχύεται και ο Μακρόν 
δείχνει αρκετά ευάλωτος, η ευρωπαϊκή στρατηγική του προέδρου της 
Γαλλίας δικαιώνεται.
Από τον Σεπτέμβριο του 2017, με την ομιλία του στη Σορβόννη, ο 
Μακρόν είχε παρουσιάσει εντυπωσιακές προτάσεις για την επανεκ-
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ανάλυση

Η Γαλλία κινδυνεύει με διψήφια 
πτώση του ΑΕΠ το 2020.

Η ρήξη Γαλλίας-Τουρκίας έχει βάθος 
και ανανεώνει το «Ελλάς - Γαλλία 
συμμαχία».

κίνηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η Μέρκελ, όμως, δεν ανταπο-
κρίθηκε, με αποτέλεσμα να μη λειτουργήσει ο γαλλογερμανικός άξο-
νας σε όφελος της Ε.Ε.
Οι διαστάσεις της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία και ο κίνδυνος 
ουσιαστικής οικονομικής διάσπασης της Ευρωζώνης συνέβαλαν ώστε 
η καγκελάριος της Γερμανίας να υιοθετήσει ένα μέρος από τις φιλό-
δοξες προτάσεις του Μακρόν, ο οποίος εξέφρασε και τις διεκδικήσεις 
του λεγόμενου Νότου, ενισχυμένου από χώρες όπως η Ιρλανδία, το 
Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, τις οποίες οι περισσότεροι αναλυτές το-
ποθετούσαν πιο κοντά στον λεγόμενο Βορρά.
Η γαλλογερμανική πρόταση για δωρεάν οικονομική ενίσχυση 500 
δισ. ευρώ, μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, στα κράτη-μέλη 
που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία είναι η απόλυτη δι-
καίωση των θέσεων Μακρόν, εφόσον πάντα υποστήριζε την ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και μια μορφή αμοιβαιοποίησης του 
χρέους.
Οι γαλλικές προτάσεις είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και σε ό,τι 
αφορά την παραγωγική αυτονομία της Ε.Ε., ιδιαίτερα σε κλάδους 
στρατηγικής σημασίας, όπως και την προώθηση της ευρωπαϊκής ά-
μυνας.
Το Παρίσι προσεγγίζει, επί Μακρόν, τα ευρωπαϊκά ζητήματα με ιδιαί-
τερα δημιουργική διάθεση, χωρίς να βρίσκει πάντα ανταπόκριση από 
την πλευρά του Βερολίνου. Τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδη-
μία στη γερμανική και στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και η θεαμα-
τική ενίσχυση της πολιτικής της θέσης εξαιτίας της αποτελεσματικής 
διαχείρισης της πανδημίας, επέτρεψαν στη Μέρκελ να δεχτεί βασικές 
θέσεις του Μακρόν.
Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον πολιτικό δίδυμο, με τον Μακρόν να 
θέλει να φύγει μπροστά στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση αλλά να μην 
έχει τις αναγκαίες οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις και τη Μέρ-
κελ να τον ακολουθεί διστακτικά, έχοντας το οικονομικό και πολιτικό 
πλεονέκτημα.

Η ρήξη με την Τουρκία
Εξαιρετικής σημασίας για την Ελλάδα και την Ε.Ε. είναι η ρήξη του 
προέδρου Μακρόν με τον πρόεδρο Ερντογάν.
Ο Μακρόν είχε στραφεί εναντίον του Ερντογάν ήδη από τα τέλη του 
2019. Είχε μιλήσει για «εγκεφαλικά νεκρό» ΝΑΤΟ, εφόσον η Τουρ-
κία, ένα εξαιρετικά σημαντικό μέλος της Συμμαχίας, έκανε ό,τι ήθελε 
σε χώρες στρατηγικής σημασίας, όπως η Συρία, με την ανοχή των 
ΗΠΑ.
Από τότε η αντιπαράθεση Γαλλίας-Τουρκίας εκδηλώθηκε και σε ζη-
τήματα που έχουν σχέση με τη Λιβύη. Ο Μακρόν κατηγορεί τον Ερ-
ντογάν ότι δεν σέβεται τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στα πλαίσια της 
διαδικασίας του Βερολίνου και ο Ερντογάν απαντά πως η Γαλλία λει-
τουργεί αποσταθεροποιητικά στη Λιβύη, έχοντας συμβάλει στην ανα-
τροπή του Καντάφι το 2011 και στηρίζοντας τις δυνάμεις του Χάφταρ 
που ελέγχουν την ανατολική Λιβύη και δεν έχουν τη διεθνή αναγνώ-
ριση που έχει εξασφαλίσει η υποστηριζόμενη από την Τουρκία κυ-
βέρνηση της Τρίπολης.
Η Γαλλία θεωρεί ότι έχει έναν ευρύτερο ρόλο στη Μεσόγειο και προ-
σπαθεί να τον αξιοποιήσει για να εξισορροπήσει, στο μέτρο του δυ-
νατού, τη μεγάλη επιρροή της Γερμανίας στην Κεντρική και Ανατο-
λική Ευρώπη.
Η νεο-οθωμανική στρατηγική που έχει υιοθετήσει ο Ερντογάν ανα-
δεικνύει αδύνατα σημεία της πολιτικής της Γαλλίας και προκαλεί με-
γάλες εντάσεις. Στη Συρία η Γαλλία βγήκε ζημιωμένη επειδή στή-
ριξε στον εμφύλιο τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις, εκτιμώντας ότι θα 
έφτανε σε μια γρήγορη ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, με το οποίο 
είχε συνεργαστεί στενά στο παρελθόν. Η κακή εκτίμηση που έκαναν 

οι Γάλλοι συνέβαλε στο πέρασμα της Συρίας στην επιρροή της Ρωσίας 
και του Ιράν και σε μικρότερο βαθμό της Τουρκίας.
Λάθος στρατηγικής σημασίας αποδείχθηκε και ο πρωταγωνιστι-
κός ρόλος της Γαλλίας στην ανατροπή και εξόντωση του Καντάφι το 
2011. Από τότε η Λιβύη βυθίστηκε σε εμφύλιο, με την Τουρκία και 
τη Ρωσία να αποκτούν μεγάλη επιρροή στις αντιμαχόμενες πλευρές 
μέσα από τη στρατιωτική υποστήριξη που τους παρέχουν. Η γαλλική 
Δικαιοσύνη διερευνά ακόμη τις οικονομικές σχέσεις που μπορεί να 
είχε ο Σαρκοζί με τον Καντάφι, οι οποίες μπορεί να έφταναν μέχρι 
και στη χρηματοδότηση της επιτυχημένης προεδρικής εκστρατείας 
του Σαρκοζί. Η αλλαγή της στάσης της Γαλλίας έναντι του καθεστώ-
τος Καντάφι δεν συνέβαλε τελικά στον εκδημοκρατισμό της στρατη-
γικής σημασίας χώρας, αλλά δημιούργησε δυναμική διάλυσής της σε 
όφελος ξένων δυνάμεων.
Η Γαλλία είναι αποφασισμένη να θέσει το θέμα της νεο-οθωμανικής 
στρατηγικής του Ερντογάν στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ και αυτό εξυπη-
ρετεί και τα ελληνικά συμφέροντα, σε μια περίοδο μεγάλης έντασης 
στις σχέσεις με την Τουρκία.

Δύσκολη αποστολή
Η αποστολή που έχει αναλάβει ο Μακρόν, να επιβάλει κάποιους κα-
νόνες καλής συμπεριφοράς στον Ερντογάν, είναι δύσκολη και λεπτή.
Πρώτον, ο Ερντογάν έχει δημιουργήσει μια προσωπική σχέση με 
τον Τραμπ και, απ’ ό,τι φαίνεται, αξιοποιεί το επιχείρημα ότι τόσο στη 
Συρία όσο και στη Λιβύη η Τουρκία είναι παράγοντας περιορισμού 
της ενίσχυσης της ρωσικής επιρροής.
Δεύτερον, πολλές χώρες της Ε.Ε., με πιο δυναμική απ’ όλες την Πο-
λωνία, αντιτίθενται στον διάλογο που θέλει να οργανώσει η Γαλλία με 
τη Ρωσία σε ζητήματα που έχουν σχέση με τη Λιβύη, τη Συρία, την 
Ουκρανία, τον έλεγχο των εξοπλισμών. Δημιουργούνται δύο τάσεις 
στο εσωτερικό της Ε.Ε., η οποία άλλωστε δεν έχει φτάσει στο σημείο 
να έχει κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή πολιτική άμυνας, με ορι-
σμένες χώρες να δίνουν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της νεο-
οθωμανικής στρατηγικής του Ερντογάν και άλλες να ανησυχούν πε-
ρισσότερο για μια ρωσική «περικύκλωση» της Ε.Ε. που ξεκινάει από 
την Ουκρανία και φτάνει μέχρι τη Λιβύη μέσω Γεωργίας και Συρίας.
Τρίτον, η γαλλική προσπάθεια ευρωπαϊκής απομόνωσης της Τουρ-
κίας προσκρούει στις στενές οικονομικές σχέσεις χωρών-μελών της 
Ε.Ε. με την Τουρκία, με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα της Γερ-
μανίας.
Ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γαλλική διπλωμα-
τία, το Παρίσι επιμένει ότι η στάση της Τουρκίας στη Συρία και στη 
Λιβύη, αλλά και έναντι της Κύπρου και της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τον 

ενεργειακό πλούτο και τα κυριαρχικά δικαιώματα, είναι απαράδεκτη. 
Δείγμα της αποφασιστικότητας της Γαλλίας είναι η αποχώρηση των 
δυνάμεών της από τη νατοϊκή επιχείρηση «Sea Guardian» (Φρουρός 
της Θάλασσας) στη Μεσόγειο ύστερα από αυτό που θεωρεί το Πα-
ρίσι επιθετική στάση τουρκικών πολεμικών πλοίων έναντι γαλλικής 
φρεγάτας που προσπάθησε, βάσει εντολών του ΝΑΤΟ, να ελέγξει το 
φορτίο εμπορικού πλοίου, το οποίο, σύμφωνα με τις ενδείξεις, ήταν 
πολεμικό υλικό για την υποστηριζόμενη από τους Τούρκους κυβέρ-
νηση της Τρίπολης, κατά παράβαση αποφάσεων που επιβάλλουν α-
παγόρευση στην παροχή οπλικών συστημάτων στις αντιμαχόμενες 
πλευρές.
Το Παρίσι έθεσε το θέμα στο ΝΑΤΟ, έκρινε ότι η αντίδραση της Συμ-
μαχίας ήταν υποτονική και δεν κάλυπτε τη γαλλική πλευρά και απο-
φάσισε την απόσυρση των γαλλικών δυνάμεων από την επιχείρηση 
«Sea Guardian» μέχρις ότου επιβεβαιωθεί το εμπάργκο στην παροχή 
όπλων στις αντιμαχόμενες πλευρές στη Λιβύη, υπάρξει συνεργασία 
Ε.Ε.-ΝΑΤΟ για το θέμα, σταματήσουν τα πολεμικά πλοία της Τουρ-
κίας να καλύπτουν τη δραστηριότητά τους πίσω από την υποτιθέμενη 
νατοϊκή αποστολή τους και οριστεί ένας μηχανισμός διευθέτησης 
των διαφορών και αποκλιμάκωσης της έντασης.
Οι όροι που θέτει η Γαλλία είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν, εφόσον 
στο ΝΑΤΟ συμμετέχει η Τουρκία και η πολιτική Ερντογάν καλύπτε-
ται σε γενικές γραμμές από τον Πρόεδρο Τραμπ. Η αποφασιστικό-
τητα όμως του Μακρόν στο ζήτημα του ελέγχου της στρατηγικής του 
Ερντογάν έχει τεράστια σημασία για την Ελλάδα και ανανεώνει, σε 
διαφορετικές συνθήκες, το παραδοσιακό «Ελλάς - Γαλλία συμμαχία». 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη σκέφτεται να 
προμηθευτεί δύο υπερσύγχρονες φρεγάτες από τη Γαλλία, κόστους 
2-3 δισ. ευρώ, ανάλογα με τον εξοπλισμό, στο πλαίσιο της ενίσχυσης 
της εθνικής άμυνας με γαλλικές εγγυήσεις.
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Τ
ο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα εµφανί-
ζεται προβληµατικό µε βάση το δηµόσιο 
χρήµα που έχει απορροφήσει για την ε-
ξυγίανσή του και το ποσοστό των κόκκι-
νων δανείων επί του συνόλου των χορη-
γήσεων.
Η πραγµατικότητα, όµως, είναι πιο σύν-

θετη, εφόσον οι ελληνικές τράπεζες έχουν πληρώσει ήδη δύο 
πολιτικούς λογαριασµούς και βρίσκονται τώρα αντιµέτωπες 
µε τον λογαριασµό της πανδηµίας.
Ο πρώτος λογαριασµός είχε σχέση µε τη χρεοκοπία του ελλη-
νικού ∆ηµοσίου, εφόσον οι κυβερνήσεις, αντί να φροντίσουν 
να προσαρµοστούν στους κανόνες της ΟΝΕ, ακολούθησαν µια 
απαράδεκτα χαλαρή δηµοσιονοµική πολιτική. Στην Ιρλανδία, 
για παράδειγµα, η προ δεκαετίας κρίση είχε σχέση µε την κα-
κοδιαχείριση των τραπεζών, η οποία πέρασε στη συνέχεια στα 
δηµόσια οικονοµικά. Στην Ελλάδα συνέβη ακριβώς το αντί-
θετο, µε τη δηµοσιονοµική κακοδιαχείριση να περνάει ανα-
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Έχουν ήδη πληρώσει δύο πολιτικούς λογαριασµούς.

∆εν πρέπει να χάσουµε ξανά 
τον έλεγχο στη διαχείριση του 
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού και 
της φαρµακευτικής δαπάνης του 
∆ηµοσίου.

γκαστικά στους ισολογισµούς των τραπεζών.
Κι ενώ το τραπεζικό σύστηµα κατάφερε στη συνέχεια να βρει 
την ισορροπία του σε συνθήκες µνηµονίων, ήρθε το ριζοσπα-
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στικό οικονοµικό πείραµα του πρώτου εξαµήνου του 2015 να 
δηµιουργήσει νέο αδιέξοδο, µε αποτέλεσµα να υπάρξει φυγή 
καταθέσεων, µεγάλη πτώση των χρηµατιστηριακών αξιών, ε-
ξαφάνιση δεκάδων δισ. δηµοσίου χρήµατος που είχαν δοθεί 
για τη στήριξη των τραπεζών, µεγάλη αύξηση των κόκκινων 
δανείων και νέα αύξηση ιδίων κεφαλαίων σε εξαιρετικά δύ-
σκολες συνθήκες.
Το τραπεζικό σύστηµα υποφέρει ακόµα από τις συνέπειες του 
αποτυχηµένου οικονοµικού και πολιτικού πειράµατος του 
πρώτου εξαµήνου του 2015.
Τώρα το τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται αντιµέτωπο µε τη νέα 
πρόκληση, που οφείλεται στις οικονοµικές συνέπειες της 
πανδηµίας. Το ερώτηµα είναι εάν θα αντέξει στις πιέσεις και 
θα µπορέσει να χρηµατοδοτήσει τη σταθεροποίηση και στη 
συνέχεια την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Η απάντηση που δίνω είναι «ναι», αλλά υπό συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις.
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Παρά τη µνηµονιακή εξυγίανση του ασφαλιστικού-συνταξι-
οδοτικού, η συνταξιοδοτική δαπάνη παραµένει, ως ποσοστό 
επί του ΑΕΠ, η υψηλότερη µεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης 
και οι Ευρωπαίοι εταίροι θέλουν να δουν κάποια τάξη στη δι-
αχείριση του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού.
Παράλληλα, η φαρµακευτική δαπάνη του ∆ηµοσίου κινεί-
ται πολύ πάνω από τον προγραµµατισµό, εάν κρίνουµε από 
τα λεγόµενα rebates, που υπολογίστηκαν γύρω στα 800 εκατ. 
ευρώ το 2019 και προβλέπεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ 
το 2020.
Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα γκριζάρει η µεταρρυθ-
µιστική εικόνα της κυβέρνησης και µπορεί να τεθούν σε αµ-
φισβήτηση οι εντυπωσιακές κατακτήσεις της, που τη διευκο-
λύνουν στη διαχείριση της κρίσης.

Οι δύο µεγάλοι
Η πορεία του τραπεζικού µας συστήµατος θα κριθεί σε µε-
γάλο βαθµό και από τις επιδόσεις των δύο µεγάλων της Ευ-
ρωζώνης, της Γερµανίας και της Γαλλίας.
Η Γερµανία έχει χαλαρώσει την πολιτική της σε ό,τι αφορά τα 
δηµοσιονοµικά, αλλά και την αντιµετώπιση των προβληµά-
των του τραπεζικού συστήµατος. ∆ίνει περισσότερες ευκαι-
ρίες στις τράπεζες του ευρωπαϊκού Νότου, διαπιστώνοντας, 

µέσα από τη διαρκή κρίση της Deutsche Bank, ότι η κατά-
σταση και στην ίδια τη Γερµανία δεν είναι ειδυλλιακή.
Η επιστροφή, λόγω της επιτυχηµένης διαχείρισης της πανδη-
µίας, της δηµοτικότητας της Μέρκελ και των Χριστιανοδηµο-
κρατών σε επίπεδα-ρεκόρ διευκολύνει χειρισµούς που µέχρι 
πριν από µερικούς µήνες ήταν πολιτικά αδιανόητοι και στη-
ρίζουν αποτελεσµατικά την ελληνική οικονοµία και το τραπε-
ζικό µας σύστηµα.
Από την άλλη πλευρά, οι εξελίξεις στη Γαλλία δεν είναι ι-
διαίτερα ενθαρρυντικές. Το ΑΕΠ πέφτει µε ρυθµούς Ελλά-
δας, Ιταλίας, Ισπανίας –των αδύναµων κρίκων της Ευρωζώ-
νης–, ίσως και ταχύτερα. Οι µέτριες έως κακές επιδόσεις της 
δεύτερης µεγαλύτερης οικονοµίας της Ευρωζώνης µπορεί να 
προκαλέσουν δυσλειτουργίες, ακόµα και κρίση εµπιστοσύ-
νης. Προς το παρόν το δεκαετές οµόλογο του γαλλικού ∆η-
µοσίου είναι µε αρνητικό επιτόκιο, αλλά η πορεία της οικο-
νοµίας, του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του δηµόσιου 
χρέους της Γαλλίας είναι ανησυχητική.

Η σηµασία του χρόνου
Η Ε.Ε. έχει µπροστά της µια δύσκολη διαπραγµάτευση για 
το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2021-2027 και το Τα-
µείο Ανάκαµψης. Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες, θα 

Η αλήθεια λυτρώνει
Το πρώτο που χρειαζόµαστε είναι µια σωστή εκτίµηση της 
οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης και της προοπτικής 
που διαγράφεται.
Υπάρχει µια τάση από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να φορτώνει 
όλα τα προβλήµατα της πανδηµίας στην κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, στη βάση µιας πρωτότυπης θεωρίας ότι τη νέα ύφεση 
την έφερε… ο Μητσοτάκης και όχι η πανδηµία. Μακάρι να 
ίσχυε αυτή η θεωρία, γιατί θα έκανε πολύ πιο εύκολη την α-
ντιµετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα, ενώ θα την εξαφάνιζε 
σε διεθνές επίπεδο, εφόσον οι επιλογές Μητσοτάκη επηρεά-
ζουν αποκλειστικά την ελληνική οικονοµία.
Τη δηµαγωγική έξαρση του ΣΥΡΙΖΑ συµπληρώνει η προ-
σπάθεια ορισµένων κυβερνητικών παραγόντων να εµφανί-
ζουν το πρόβληµα µικρότερο απ’ ό,τι πραγµατικά είναι. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι από την πρώτη στιγµή που η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έκανε πρόγνωση για πτώση του ελληνικού ΑΕΠ 
κατά 9,7% το 2020, άρχισαν οι διαβεβαιώσεις των κυβερνητι-
κών παραγόντων ότι αυτοί ξέρουν καλύτερα και πως η ύφεση 
θα είναι της τάξης του 5%-7% του ΑΕΠ.
Στο Μαξίµου διαπιστώνουν ότι η ύφεση θα είναι κοντά στις 
προγνώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πως το τουριστικό 
καλοκαίρι θα είναι εντυπωσιακά υποβαθµισµένο παρά τις φι-
λότιµες προσπάθειες των αρµόδιων παραγόντων και πως τα 
ελλείµµατα τραβούν την ανηφόρα εξαιτίας του συνδυασµού 
πρωτοφανούς πτώσης των δηµοσίων εσόδων και µεγάλης αύ-
ξησης των δηµοσίων δαπανών. Επιπλέον, διαπιστώνουν ότι ο 
κορονοϊός είναι σταθερά µαζί µας και πως είναι εξαιρετικά πι-
θανή η εκδήλωση δεύτερου κύµατος της πανδηµίας.
Τα είχα επισηµάνει όλα αυτά από τα τέλη Μαρτίου, οι αρ-
µόδιοι άρχισαν να τα διαπιστώνουν στις αρχές Ιουλίου. Έχει 
τεράστια σηµασία να προγραµµατίσουµε την οικονοµική µας 
πολιτική µε βάση τη σκληρή πραγµατικότητα και όχι µε βάση 
τους γνώριµους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού.
Η µεγάλη απόκλιση µεταξύ αρχικών προγνώσεων και επιδό-
σεων της οικονοµίας µπορεί, εάν συνεχιστεί, να λειτουργήσει 
αποσταθεροποιητικά.

Το ίδιο πρόβληµα
Ο Μητσοτάκης και το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης 
θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστοι από τους ευρωπαϊκούς θε-
σµούς και τις κυβερνήσεις, γι’ αυτό η µεταχείριση της Ελλά-
δας είναι εξαιρετικά ευνοϊκή. Είµαστε στις αγορές µε εντυ-
πωσιακά χαµηλό επιτόκιο, που για µεγάλα διαστήµατα είναι 
χαµηλότερο του επιτοκίου για το δεκαετές οµόλογο του ιτα-
λικού ∆ηµοσίου, είµαστε στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρω-
σης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), µε τεράστια 
οφέλη για το κόστος δανεισµού του ελληνικού ∆ηµοσίου, της 
ελληνικής οικονοµίας γενικότερα και το κόστος χρηµατοδό-
τησης του τραπεζικού µας συστήµατος, µας στηρίζουν αποφα-
σιστικά οι ευρωπαϊκοί θεσµοί, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανι-
σµό Σταθερότητας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
µέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τις προτάσεις της για το 
Ταµείο Ανάκαµψης.
Για να διατηρήσουµε όλες αυτές τις εντυπωσιακές κατακτή-
σεις και να περιορίσουµε το οικονοµικό και κοινωνικό κό-
στος της κρίσης, θα πρέπει να αποφύγουµε την επανάληψη 
των λαθών του παρελθόντος.
Ήδη εµφανίζουµε σηµάδια ανησυχητικής χαλάρωσης στη 
διαχείριση του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος 
και στο κόστος της φαρµακευτικής δαπάνης του ∆ηµοσίου. 
Στο ασφαλιστικό η δηµόσια συζήτηση περιορίζεται στα ανα-
δροµικά δισεκατοµµυρίων και πότε θα καταβληθούν, ενώ η 
«µαύρη τρύπα» αυξάνεται συνεχώς λόγω της πτώσης –εξαι-
τίας της πανδηµίας– των δηµοσίων εσόδων και των ασφαλι-
στικών εισφορών. Παράλληλα, έχει δηµιουργηθεί µια τερά-
στια ουρά για συντάξεις και εφάπαξ που δεν έχουν καταβλη-
θεί, παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι και πιστωτές 
είχαν φροντίσει να χρηµατοδοτήσουν την εξαφάνισή της πριν 
το επίσηµο τέλος του µνηµονίου, το 2018.

Η πανδηµία δηµιουργεί νέες προκλήσεις για το τραπεζικό µας 
σύστηµα.
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Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αφήνουμε καμία ευκαιρία ή δυνα-
τότητα να πηγαίνει χαμένη, γιατί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα 
ρευστή. Με βάση την πρόταση Στουρνάρα, θα δημιουργη-
θεί εταιρεία διαχείρισης προβληματικών στοιχείων ενεργη-
τικού (asset management company), η οποία θα λειτουργεί 
συμπληρωματικά προς το σχέδιο «Ηρακλής» για τη μείωση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ θα αντιμετωπιστει και 
το πρόβλημα της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε 
περίοδο χαμηλής κερδοφορίας των τραπεζών.
Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να διστά-
ζουν εξαιτίας του δημοσιονομικού κόστους που μπορεί να 
έχει η δημιουργία μιας bad bank και να θέλουν να αναβάλουν 
τις σχετικές αποφάσεις.
Θεωρώ ότι η θέση που διατύπωσε ο διευθύνων σύμβουλος 
του Ομίλου της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, για το θέμα είναι η 
σωστή. Κατά τον κ. Μυλωνά, είναι «ευπρόσδεκτη» η λύση 
μιας bad bank. Τονίζει ότι δεν υπάρχει μόνο μία λύση για τη 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και δηλώνει ανοι-
χτός σε νέες προτάσεις και λύσεις, τις οποίες η ΕΤΕ θα εξετά-
σει και θα αξιοποιήσει.

Είναι καλά εκπαιδευμένες
Οι ελληνικές τράπεζες είναι καλά εκπαιδευμένες να λειτουρ-
γούν σε συνθήκες κρίσης και έχουν, στην τρίτη μεγάλη πρό-
κληση που αντιμετωπίζουν, τις πιθανότητες με το μέρος τους.
Η κρίση που προκαλεί η πανδημία είναι γενική και δεν πε-
ριορίζεται σε χώρες-αδύναμους κρίκους της Ευρωζώνης, όπως 
ήταν η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και η Ελλάδα στην 
προηγούμενη κρίση. Αυτό δημιουργεί ένα συγκριτικό πλεονέ-
κτημα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες κρίσεις που αντιμε-
τώπισε το τραπεζικό σύστημα εφόσον οι λύσεις που θα αναζη-

τηθούν θα είναι, υποχρεωτικά, αυτή τη φορά ευρωπαϊκές.
Το τραπεζικό σύστημα ετοιμάζεται, με τη βοήθεια της κυβέρ-
νησης, να στηρίξει την πραγματική οικονομία με ρευστότητα 
της τάξης των 17 δισ. ευρώ.
Οι τράπεζες έχουν προχωρήσει στην αναστολή δόσεων χιλιά-
δων πληττόμενων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, όπως και 
στην ταχεία χρηματοδότηση επιχειρήσεων για να αντιμετω-
πίσουν τη νέα κρίση.
Η προγραμματισμένη ρευστότητα προς την αγορά κατανέμε-
ται ως εξής: 5 δισ. επιδότηση τόκων, 3 δισ. τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία, 2 δισ. σε ρευστότητα ΤΕΠΙΧ ΙΙ, 7 δισ. σε χρημα-
τοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολύ μικρών επι-
χειρήσεων.
Από την επιδότηση τόκων επιχειρηματικών δανείων επω-
φελούνται 179.000 επιχειρήσεις, ενώ οι ρυθμίσεις δανείων 
από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Μάιο του 2020 αφορούν, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, 
80.000 οφειλέτες.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, παρά την οικονομική στήριξη 
που προσφέρει το ελληνικό Δημόσιο, θα υπάρξει ένα νέο 
κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα αφορά και δάνεια 
που έχουν ρυθμιστεί αλλά δεν είναι δυνατή η συνέχιση της ε-
ξυπηρέτησής τους στις νέες συνθήκες.
Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος είναι να εξασφαλίσει την 
επαρκή χρηματοδότηση της σταθεροποίησης και στη συνέ-
χεια της ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας. Πρόκειται 
για μια δύσκολη αποστολή, η οποία όμως έχει μεγάλες πιθα-
νότητες επιτυχίας, αρκεί να αποφύγουμε τα λάθη του παρελ-
θόντος, να στείλουμε τα σωστά μηνύματα για την οικονομία 
και να αξιοποιήσουμε –γρήγορα και αποτελεσματικά– όλες 
τις ευκαιρίες που μας προσφέρονται ή θα δημιουργήσουμε.

χρειαστούν δύο σύνοδοι κορυφής για να καμφθούν οι αντιρ-
ρήσεις της Ολλανδίας και άλλων κρατών-μελών που θεωρούν 
ότι επιβαρύνονται υπέρμετρα από τις προτάσεις της Γαλλίας, 
της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι’ αυτό το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι τα 
τέλη Ιουλίου - αρχές Αυγούστου, προκειμένου να διευκολύ-
νει την έγκριση και εφαρμογή του φιλόδοξου σχεδίου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτιώνει την πρότασή της και μετα-
τρέπει το 2021 σε έτος εντυπωσιακής χρηματοδότησης βάσει 
δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκό επιτόκιο και επιπλέον κονδυ-
λίων μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ καλά 
νέα για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό μας σύ-
στημα, γιατί χρειαζόμαστε γρήγορη εκταμίευση στα πλαίσια 
του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να σταθεροποιηθεί 
γρήγορα η ελληνική οικονομία και να περάσει στη συνέχεια 
στη φάση της ανάκαμψης.
Μέχρι τώρα οι ρυθμοί της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης είναι 
βασανιστικά αργοί. Ακόμη περιμένουμε την εκταμίευση των 
πρώτων κονδυλίων που έχουν σχέση με το πρόγραμμα απα-
σχόλησης SURE.

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων
Η κρίση «τρέχει» με φοβερούς ρυθμούς στην Ελλάδα και 
στην Ευρωζώνη, γι’ αυτό οι αντιδράσεις μας πρέπει να είναι 
γρήγορες και αποτελεσματικές.
Κατά την άποψή μου, οι αρμόδιοι πρέπει να κινηθούν για να 
αξιοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες που προσφέρονται.
Για παράδειγμα, το οικονομικό επιτελείο πρέπει να ξεπε-
ράσει τις αναστολές του και να απευθυνθεί στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας για να εξασφαλίσει δανεισμό, με 
περίπου μηδενικό επιτόκιο, μέχρι 2% του ΑΕΠ, με τα χρή-
ματα να πηγαίνουν στην αντιμετώπιση των άμεσων ή έμμε-
σων συνεπειών της πανδημίας στη δημόσια υγεία.
Ανάλογες συζητήσεις έχουν οδηγήσει σε μεγάλη ένταση στο 
εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού της Ιταλίας, με το 
κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα και τον υπουργό Οι-
κονομικών Γκουαλτιέρι να υποστηρίζουν την άμεση προ-
σφυγή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Κί-
νημα Πέντε Αστέρων να διαφωνεί, επειδή κατά την άποψή 
του μπορεί να ενισχυθεί η εποπτεία της ιταλικής οικονομίας.
Στην περίπτωση της Ελλάδας η ενισχυμένη εποπτεία είναι 
γεγονός και έχουμε κάθε λόγο να αξιοποιήσουμε τις διευκο-
λύνσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Η θέση 
του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με την οποία η προσφυγή στον Ευρω-
παϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας οδηγεί σε νέες μνημονιακές 
υποχρεώσεις δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
Επικεφαλής στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
είναι ο Ρέγκλινγκ, μια προσωπικότητα που χαίρει ευρύτε-
ρης αναγνώρισης και έχει και τη βασική ευθύνη για τη δια-
χείριση του ελληνικού χρέους. Σε περίπτωση μάλιστα που υ-
πάρξει bad bank με βάση την πρόταση Στουρνάρα και δεν θα 
έχει αποκλειστικά εθνική διάσταση, ο Ευρωπαϊκός Μηχανι-
σμός Σταθερότητας θα έχει ενισχυμένο ρόλο στη δημιουργία 
της και στις σχετικές εγγυήσεις.

Η Γερμανία έχει χαλαρώσει την πολιτική της, προσφέροντας νέες 
ευκαιρίες στην ελληνική οικονομία και στις τράπεζες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 
εμπροσθοβαρή εκταμίευση 
των κονδυλίων του Ταμείου 
Ανάκαμψης.



Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλευρό  
των ελληνικών επιχειρήσεων

Ο
λοκληρωμένη υποστήριξη στις επιχειρήσεις και 
στους επαγγελματίες παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς, 
προκειμένου όχι μόνο να περιορίσουν τις βαριές 
συνέπειες του lockdown και τη δραματική ύφεση 
αλλά και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηρι-
ότητές τους. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει τόσο 
τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν τεθεί σε ε-

φαρμογή από το κράτος και υλοποιούνται από την Τράπεζα όσο και τα 
εξειδικευμένα προγράμματα που η ίδια η Τράπεζα έχει δημιουργήσει 
για την πλήρη υποστήριξη και την ανάπτυξη του επιχειρείν σε όλους 
τους κλάδους της οικονομίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο πρό-
γραμμα χρηματοδότησης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, για την παροχή κεφαλαίων κί-
νησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου για 2 χρόνια, που ήδη ολοκλη-
ρώθηκε. Μέσω της Τράπεζας Πειραιώς θα καλυφθούν 3.300 αιτή-
σεις, που αντιστοιχούν στο 32% των αιτήσεων που εγκρίθηκαν από 
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Τα ποσά που θα διοχετευ-
θούν μέσω της Πειραιώς ανέρχονται σε €385 εκατ. από το σύνολο 
των €1,2 δισ. που θα χορηγηθούν συνολικά απ’ όλο το τραπεζικό σύ-
στημα.

Ρευστότητα με εγγύηση έως 80% από την ΕΑΤ
Παράλληλα, η Τράπεζα συμμετέχει πολύ ενεργά και στο Ταμείο Εγγυ-
οδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, που έχει ως στόχο τη στήριξη των 
επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας μέσω της 
χορήγησης δανείων κεφαλαίου κίνησης, αξιοποιώντας την παρεχό-
μενη εγγύηση της ΕΑΤ, που καλύπτει το 80% του δανείου. Οι εγγυή-
σεις μπορούν να αξιοποιηθούν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτο-
απασχολούμενους, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις, για νέο δανεισμό 
για την κάλυψη αναγκών σε ρευστότητα. Ο μηχανισμός αυτός έχει 
σημαντικά πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα, τα δάνεια αυτά προϋποθέ-
τουν μειωμένες εξασφαλίσεις και ταυτόχρονα έχουν προνομιακή τι-
μολόγηση, ενώ η διάρκειά τους μπορεί να ανέλθει έως τα 5 έτη, συ-
μπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη 
δράση αυτή στο https://www.ependyseis.gr/mis, επιλέγοντας την 
Τράπεζα Πειραιώς και διασφαλίζοντας ότι θα έχουν ταχύτητα, άριστη 
εξυπηρέτηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς θα διαχειριστεί και θα χορηγή-
σει δάνεια ύψους €1,040 δισ., που είναι και το μεγαλύτερο ποσό από 
τις συστημικές τράπεζες.

Ως το τέλος Μαΐου η Τράπεζα, σε συνεννόηση με τις 
μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις-πελάτες της, 
είχε εγκρίνει αιτήματα για αναστολή καταβολής δό-
σεων κεφαλαίου συνολικού ύψους €2,5 δισ. Επιπλέον, 
ειδικά για την κατηγορία των φυσικών προσώπων που 
είναι αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή 
έχουν ατομικές επιχειρήσεις και έχουν πληγεί άμεσα 
λόγω της αναστολής λειτουργίας της δραστηριότητάς 
τους, η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε αναστολή κατα-
βολής των δόσεών τους, ύψους περίπου €1,9 δισ., για 
διάστημα 3 μηνών.

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων
Η δράση αυτή υλοποιείται από το υπουργείο Ανάπτυξης και δίνει τη 
δυνατότητα σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν 
πληγεί από την κρίση και συμπεριλαμβάνονται στους ΚΑΔ του υ-
πουργείου Οικονομικών να επιδοτηθούν σε ό,τι αφορά τους τόκους 
και την εισφορά του ν. 128 για τα δάνεια που ήδη έχουν για το δεύτερο 
τρίμηνο του έτους. Το συνολικό ύψος των επιχορηγούμενων τόκων 
ανά επιχείρηση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις €800.000.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ 
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το «Πειραιώς Επιχειρείν 360°» στηρί-
ζει την ψηφιακή εξέλιξη των ελληνι-
κών επιχειρήσεων
Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις επιχειρή-
σεις που θέλουν να περάσουν στην ψηφι-
ακή εποχή αξιοποιώντας τις δράσεις του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφι-
ακό Άλμα» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» 
μέσω του εξειδικευμένου προγράμματος 
«Πειραιώς Επιχειρείν 360°».
Το «Πειραιώς Επιχειρείν 360°» αποκτά digital 
προσανατολισμό, ώστε να απαντήσει με ολι-
στικό τρόπο στις διαρκώς αυξανόμενες ανά-
γκες της σύγχρονης επιχείρησης, μέσα από 
έναν συνδυασμό προϊόντων και υπηρεσιών.

Ρευστότητα μέσω του προγράμματος 
COSME
Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ε-
πενδύσεων, η Τράπεζα συμμετέχει στο εγ-
γυοδοτικό εργαλείο COSME που έχει ως 
στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδό-
τηση με προνομιακούς όρους και μειωμένες 
εξασφαλίσεις.
Πλεονεκτήματα του προγράμματος COSME 
είναι:
•  η ενίσχυση της ρευστότητας με μειωμένες 

εξασφαλίσεις, καθώς παρέχεται εγγύηση 
COSME στο 50% της χρηματοδότησης,

•  η ευνοϊκή τιμολόγηση,
•  τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα 

COSME.

InnovFin: Το πρόγραμμα που στηρίζει 
την καινοτομία
Με το εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργα-
λείο «InnovFin SME Guarantee Facility» η 
Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στηρίζει τις 
επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη καινο-
τόμο δραστηριότητα ή θέλουν να επενδύ-
σουν σε νέες ιδέες.
Το «InnovFin» είναι ένα πρόγραμμα εγγυ-
οδοσίας που στοχεύει στη χρηματοδότηση 
των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται και-
νοτόμες και απασχολούν λιγότερα από 500 
άτομα προσωπικό. Το ύψος του δανείου κυ-
μαίνεται από €25.000 έως και €7.500.000.
Τα σημαντικότερα οφέλη του συγκεκριμένου 
δανείου για τις επιχειρήσεις είναι:
• ευνοϊκοί όροι δανεισμού και
•  ενίσχυση της ρευστότητας με μειωμέ-

νες εξασφαλίσεις, μέσα από την εγγύηση 
InnovFin, στο 50% του δανείου.



Τ
η δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από μια 
πληθώρα επιλογών το εργαλείο που αντα-
ποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες τους 
έχουν πλέον οι ελληνικές επιχειρήσεις. Οι 
τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους με 
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), 
προσφέροντας χρηματοδοτικά εργαλεία 

που μπορούν να παράσχουν κεφάλαιο κίνησης στις επι-
χειρήσεις που χρειάζονται στήριξη εν μέσω της κρίσης 
που πυροδότησε η πανδημία του κορονοϊού. Στόχος, η 
στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ο περιορι-
σμός της ανεργίας, κατά συνέπεια η ανάκαμψη της ελλη-
νικής οικονομίας.
Τα νέα δάνεια, που καλύπτονται από την εγγύηση του Τα-
μείου Εγγυοδοσίας, θα συναφθούν και θα χορηγηθούν 
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Αφορούν νέες χρη-
ματοδοτήσεις επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης που 
θα έχουν διάρκεια έως πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης 
τυχόν περιόδου χάριτος.
Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% 
του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης για το 
2019 ή το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της 
επιχείρησης για το 2019. Το επιτόκιο των δανείων μπορεί 
να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί 
από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε τράπεζας.
Αιτήσεις για το εν λόγω πρόγραμμα γίνονται στο www.
ependyseis.gr/mis, επιλέγοντας την τράπεζα που επιθυ-
μεί ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος. Ειδικότερα, οι 13 συνερ-
γαζόμενες τράπεζες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται 
οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι: Εθνική Τράπεζα, 
Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Attica Bank, 
Optima Bank, Procredit Bank, Συν. Τράπεζα Ηπείρου, 
Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας, Συν. 
Τράπεζα Καρδίτσας, Συν. Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, 
Συν. Τράπεζα Χανίων.
Η FS σάς παρουσιάζει μερικές από τις επιλογές που προ-
σφέρουν κάποιες από τις μεγαλύτερες τράπεζες που συμ-
μετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

«Εγγύηση για το μέλλον»
Η Εθνική Τράπεζα, συνεχίζοντας να στηρίζει έμπρακτα την 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, σχεδίασε και προ-
σφέρει το πρόγραμμα «Εγγύηση για το μέλλον», μια σειρά 
χρηματοδοτικών λύσεων για την ενίσχυση των επιχειρή-
σεων και των αυξημένων αναγκών τους.
Σε συνεργασία με την ΕΑΤ, προχωρά στην παροχή δανεί-
ων σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με την εγ-
γύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, 
προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευ-
στότητάς τους μετά την επιδημική κρίση του Covid-19.
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος η Εθνική Τρά-
πεζα παρέχει:
• Έγκριση μέσα σε 48 ώρες.
• Άμεση χρηματοδότηση με προνομιακό επιτόκιο.
•  Με την εγγύηση του Ταμείου σε ποσοστό 80%, συνολικής 

διάρκειας έως πέντε ετών και ποσού το οποίο δύναται 
να φτάσει ή κατόπιν αξιολόγησης τεκμηριωμένου σχε-

δίου αναγκών να ξεπεράσει το 25% του συνολικού κύκλου 
εργασιών ή το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους των εν-
διαφερόμενων επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε πρόσφατα και ο διευθύνων σύμβουλος του 
ομίλου, Παύλος Μυλωνάς, η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να 
στηρίξει τις επιχειρήσεις με νέες χρηματοδοτήσεις 3,5 δισ. 
ευρώ έως το τέλος του 2020. Απαριθμώντας τα μέτρα που 
έχει λάβει η τράπεζα για τη στήριξη της οικονομίας, ο κ. Μυ-
λωνάς αναφέρθηκε:
•  στις αναστολές δόσεων για 2.000 επιχειρήσεις με δάνεια 2 

δισ. ευρώ,
•  στις αναστολές δόσεων για 28.000 πελάτες με στεγαστικά 

δάνεια 1,5 δισ. ευρώ,
•  στη χρηματοδότηση 2.500 επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ 

(αντιστοιχεί στο 24% του αριθμού των ενταγμένων επιχει-
ρήσεων), με έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις, που είναι οι 
πιο ευάλωτες,

•  στην έγκριση δανείων ύψους 800 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο 
του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Στη… μάχη και η Eurobank
Στον αγώνα για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας «κατε-
βαίνει» και η Eurobank, αξιοποιώντας κάθε μέτρο και δυνα-
τότητα για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών επι-
χειρήσεων, ώστε να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η 

οικονομική δραστηριότητα και να στηριχτεί η απασχόληση.
Σε συνεργασία με την ΕΑΤ, η Eurobank συμμετέχει στο 
Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 για τη χορή-
γηση νέων δανείων σε κεφάλαια κίνησης ύψους περίπου 
800 εκατ. ευρώ, καλυπτόμενων από την εγγύηση της ΕΑΤ.
Έχοντας ήδη σχεδιάσει και υλοποιήσει όλες τις προαπαι-
τούμενες ενέργειες, η Eurobank είναι σε θέση να ολοκλη-
ρώσει από την πλευρά της την εγκριτική διαδικασία εντός 
τριών ημερών υπό την προϋπόθεση υποβολής πλήρους 
φακέλου και με την έγκριση και της ΕΑΤ να εκταμιεύσει 
ταχύτατα το εγκεκριμένο ποσό του δανείου.
Σημειώνεται ότι για την εκταμίευση των νέων δανείων, 
που θα διατεθούν σε επιχειρηματικούς πελάτες στο πλαί-
σιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η Eurobank θα λάβει τις 
απολύτως αναγκαίες εξασφαλίσεις, με ανώτατο ποσοστό 
για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις 40% επί του ποσού της 
χρηματοδότησης όπου αυτό απαιτείται, ενώ για 9 στα 10 
νέα δάνεια δεν θα απαιτηθεί προσημείωση. Στόχος είναι 
να ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων με κεφά-
λαιο κίνησης, διασφαλίζοντας παράλληλα και την ποιότητα 
του χαρτοφυλακίου της.

Παρούσα και η Τράπεζα Πειραιώς
Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 συμμε-
τέχει και η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο τη στήριξη των 
επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας 
μέσω της χορήγησης δανείων κεφαλαίου κίνησης αξιο-
ποιώντας την παρεχόμενη εγγύηση της ΕΑΤ.
Μέσω του προγράμματος, που θα δημιουργήσει τις κα-
τάλληλες συνθήκες για την επανεκκίνηση της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματο-
δοτήσει μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε όλους σχεδόν τους 
οικονομικούς κλάδους. Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να 
συμμετάσχουν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
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Τα νέα δάνεια, που καλύ-
πτονται από την εγγύηση 
του Ταμείου Εγγυοδοσίας, 
θα συναφθούν και θα χο-
ρηγηθούν έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2020.

Ü

Οι τράπεζες στη μάχη  
κατά του κορονοϊού

ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ
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Ο μέσος όρος των αιτημά-
των για δάνεια που εγκρί-
νει κάθε τράπεζα υπερβαί-
νει, σε εβδομαδιαία βάση, 
τα 1.000.

Ü

Πράσινο φως για χιλιάδες δάνεια 
από τις τράπεζες

ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

Η 
στήριξη των προβληματικών επιχειρήσε-
ων αλλά κι εκείνων που δέχτηκαν μεγά-
λο πλήγμα από τα αυστηρά περιοριστικά 
μέτρα για τη μη διασπορά του κορονοϊ-
ού είναι από τους βασικούς στόχους της 
κυβέρνησης, ώστε αφενός να μπει ένα 
ανάχωμα στην αύξηση της ανεργίας και 

αφετέρου η «υπόσχεση» για απογείωση της οικονομίας το 
2021 να λάβει σάρκα και οστά. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρα-
κολουθούν καθημερινά όλους τους οικονομικούς δείκτες, 
συγκεντρώνουν στοιχεία για την αγορά εργασίας και αξιο-
λογούν την πορεία και την αποτελεσματικότητα των μέτρων 
που έχουν ληφθεί.

Κρατικό δάνειο
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από το υπουργείο Οικονομικών, 
μετά τις 10 Ιουλίου αναμένεται να αρχίσει η πληρωμή των 
δικαιούχων για τη δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι οι δικαιούχοι θα είναι 
έως 100.000 από τη δεξαμενή των περίπου 139.021 που εί-
χαν υποβάλει αίτηση για τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους του 
Δημοσίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Το συνολικό 
ποσό που θα διατεθεί θα ανέρχεται σε 1-1,1 δισ. ευρώ, ενώ 
στην πρώτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής εντά-
χθηκαν 51.500 επιχειρήσεις, στις οποίες πιστώθηκαν ποσά 
συνολικού ύψους 580 εκατ. ευρώ.
Ο σχεδιασμός προβλέπει να υπάρξει και μια τρίτη φάση, από 
την οποία θα επωφεληθούν κυρίως οι εποχικές επιχειρή-
σεις που πραγματοποιούν πάνω από το 50% του τζίρου τους 
κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. 

Βροχή… δανείων από τράπεζες
Εν τω μεταξύ, το πρώτο τρίμηνο του 2020 οι τράπεζες διο-
χέτευσαν στις επιχειρήσεις νέα δάνεια, ύψους 3 δισ. ευρώ. 
Οι εκτιμήσεις των τραπεζών ανεβάζουν το ύψος της ρευ-
στότητας που θα διοχετευτεί στην οικονομία το 2020 στα 17 
δισ. ευρώ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ύστερα από μια μακρά περίοδο μεί-
ωσης των υπολοίπων δανείων προς τις επιχειρήσεις και τη 
σταθεροποίηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης σε ορι-
ακά θετικό έδαφος το 2019, το 2020 καταγράφεται πλήρης 
αντιστροφή της εικόνας. Μάλιστα, η τάση αυτή αναμένεται 
να συνεχιστεί, καθώς από τον Ιούλιο θα αρχίσει ουσιαστικά 
η ροή εκταμιεύσεων για τα δάνεια που δόθηκαν μέσω του 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που προσεγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ.
Πάνω από 7 δισ. ευρώ είναι επίσης τα δάνεια που θα δο-
θούν μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας και τα οποία, με βάση 
τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τις τράπεζες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να διοχετευτούν 
αυστηρά έως τα τέλη του 2020. Μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που ολο-
κληρώθηκε, έχουν εγκριθεί 10.150 δάνεια, ενώ άλλες 3.300 
αιτήσεις έχουν εγκριθεί ήδη μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσί-
ας, που μετράει λιγότερο από τρεις εβδομάδες λειτουργίας.
Ενδεικτικό της κινητοποίησης που παρατηρείται είναι ότι ο 
μέσος όρος των αιτημάτων που εγκρίνει κάθε τράπεζα την 
εβδομάδα ξεπερνάει τα 1.000. «Οι εγκριτικές διαδικασίες 

των τραπεζών τρέχουν με πυρετώδεις ρυθμούς, ώστε η 
ρευστότητα να φτάσει στους δικαιούχους, που πληρούν τα 
πιστοδοτικά κριτήρια» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελλη-
νική Ένωση Τραπεζών.
Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και για το πρόγραμμα εγγυο-
δοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), που 
ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου και προβλέπει κρατική εγγύηση 
για το 80% κάθε δανείου, παράγοντας καθοριστικός για την 
έγκριση και διαμόρφωση του επιτοκίου. Το ύψος του ποσού 
δανείου που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες με εγ-
γύηση της ΕΑΤ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα από τα 
παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:
1. Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επι-
χείρησης για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που 
δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο 
δάνειο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο 
μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας.
2. Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης 
κατά το έτος 2019.
3. Μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου 

που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το 
ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω 
ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την 
ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 
18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπα-
σχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για μεγάλη 
επιχείρηση.
Ώστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές, κεφάλαιο κί-
νησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας και την ΕΑΤ μπορούν να 
λάβουν και οι προβληματικές εταιρείες, που μέχρι τώρα 
αποκλείονταν. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του 
προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή τους 
κανόνες βάσει των οποίων δανειοδοτούνται οι επιχειρήσεις 
με εγγύηση του Δημοσίου, ανοίγοντας τον δρόμο και για τη 
χρηματοδότηση προβληματικών επιχειρήσεων. Συγκεκρι-
μένα προβλέπεται:
•  Για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχο-

λούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και έχουν κύκλο 
εργασιών και/ή σύνολο του ετήσιου ισολογισμού μικρό-
τερο από 10 εκατ. ευρώ, ο έλεγχος της προβληματικής 
στις 31/12/2019 περιορίζεται πλέον στην υποχρέωση η 
επιχείρηση να μην έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία 
ή παύση πληρωμών. Αίρεται, δηλαδή, η προϋπόθεση να 
μην έχουν χάσει το μισό του μετοχικού τους κεφαλαίου.

•  Για επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους που ήταν προ-
βληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, έπειτα από σχετικό 
ερώτημα που υπέβαλε στην Ε.Ε. το υπουργείο Ανάπτυξης, 
διευκρινίστηκε ότι μπορούν να δανειοδοτηθούν, εφόσον 
προβούν σε διορθωτικές ενέργειες πριν από την υποβολή 
αιτήματος προς ενίσχυση.



Τ
ην ανάγκη να στηριχτούν οι μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις της χώρας μπρο-
στά στις επιπτώσεις από την πανδημία 
τονίζει σε συνέντευξή του στην F.S. o 
πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου της Αθήνας (ΕΕΑ), Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου.

«Ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει τώρα» τονίζει ο 
πρόεδρος του ΕΕΑ, ο οποίος εκφράζει την ικανοποί-

ησή του για την ανταπόκριση της κυβέρνησης στις 
προτάσεις του Επιμελητηρίου, συγχρόνως όμως επι-
σημαίνει ότι σε κάποια πολυδιαφημισμένα χρηματο-
δοτικά προγράμματα δεν έχουν πρόσβαση επιχειρή-
σεις που χρειάζονται άμεσα μια ένεση ρευστότητας 
για να έχουν προοπτικές βιωσιμότητας.

Πώς κρίνετε συνολικά την κατάσταση της χώρας 
μετά την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηρι-
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Δεν μπορεί να υπάρχουν 
βάσιμες προσδοκίες ανά-
καμψης χωρίς την ενεργή 
συμμετοχή των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων.

Ü

«Η κρισιμότητα της εποχής  
επιβάλλει τολμηρές λύσεις»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  
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ΣΤΌΝ ΧΡΗΣΤΌ ΜΑΤΗ



ότητας μετά την πανδημία;
Πρόκειται για μια σταδιακή επανεκκίνηση με προβλή-
ματα και πολύ φόβο. Κυρίως για το τι «ξημερώνει» 
στην ελληνική οικονομία. Πρέπει να σας πω ότι κατά 
τη διάρκεια της πρόσφατης δράσης του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) με διανομή δωρε-
άν υγειονομικού υλικού σε εκατοντάδες επιχειρήσεις 
της Αττικής είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πολ-
λούς επιχειρηματίες και εργαζόμενους. Όλοι τόνιζαν 
τη χαμηλή αγοραστική κίνηση και τον μειωμένο τζί-
ρο τους –σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και κατά 
80%– συγκριτικά με την εποχή προ κορονοϊού, κυρί-
ως εξαιτίας της ανασφάλειας που βιώνουν οι κατα-
ναλωτές. Και βέβαια εστίαζαν στο μεγάλο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν λόγω της έλλειψης ρευστότητας. 
Άρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην οικονομία μας 
είναι εξαιρετικά δύσκολη και αναμένεται να δυσκολέ-
ψει κι άλλο. Όταν υπάρχει η βεβαιότητα για παγκόσμια 
ύφεση λόγω του κορονοϊού, που στην περίπτωση της 
Ελλάδας θα κυμανθεί σε διψήφιο ποσοστό, τότε κατα-
λαβαίνετε πόσο κρίσιμη είναι αυτή η περίοδος. Σύμ-
φωνα με προβλέψεις, το αμέσως επόμενο διάστημα 
υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο για πάνω από 100.000 
«λουκέτα» μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Κάτι 
που σημαίνει και νέα «έκρηξη» της ανεργίας. Αν δεν 
θέλουμε, λοιπόν, να βιώσουμε χειρότερες εμπειρίες 
από αυτές της εποχής των μνημονίων, πρέπει να λη-
φθούν άμεσα οριζόντια μέτρα στήριξης όλων των επι-
χειρήσεων και κατ’ επέκταση της απασχόλησης. Στο 
σημείο που βρισκόμαστε, η προτεραιότητά μας είναι 
να μειώσουμε τις απώλειες.

Στις 21 Μαΐου είχατε δηλώσει ότι τα μέτρα που είχε 
ανακοινώσει η κυβέρνηση για τη στήριξη της οικο-
νομίας κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά τρεις 
εβδομάδες αργότερα, στις 12 Ιουνίου, είπατε ότι το 
50% των επιχειρήσεων δεν μπορεί να αποκτήσει 
πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει 
ανακοινώσει η κυβέρνηση. Τι δεν πήγε καλά;
Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η κυβέρνηση έδει-
ξε εξαιρετικά αποτελέσματα στο θέμα της υγειονομι-
κής κρίσης, με την άμεση λήψη μέτρων. Παράλληλα, 
ανακοινώθηκαν μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας, 
της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Όμως 
στην εφαρμογή τους παρατηρήθηκαν και αστοχίες 
και αβλεψίες, αλλά κυρίως προϋποθέσεις που ουσι-
αστικά έθεταν εκτός χρηματοδότησης το μεγαλύτερο 
ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ δεν 
υπήρχε μέριμνα για τις προβληματικές επιχειρήσεις. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι χάρη στις παρεμβάσεις του 
ΕΕΑ εντάχθηκαν στα μέτρα στήριξης περισσότεροι 
ΚΑΔ και αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες πήραν την 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Όπως ξεκίνησε νωρί-
τερα η επαναλειτουργία των καταστημάτων εστίασης, 
μετά από επιστολή που στείλαμε στον πρωθυπουργό. 
Αντίστοιχα, διευκολύνθηκαν επιχειρήσεις και άλλων 
κλάδων. Ήταν σίγουρα θετικό ότι η κυβέρνηση δεν 
αγνόησε τις προτάσεις μας. Όμως σε κάποια πολυδια-
φημισμένα χρηματοδοτικά προγράμματα δεν έχουν 
πρόσβαση επιχειρήσεις που χρειάζονται άμεσα μια 
ένεση ρευστότητας για να έχουν προοπτικές βιωσιμό-
τητας. Κι αυτό το θεωρούμε και άδικο αλλά και αιτία 
αθέμιτου ανταγωνισμού.

Το υπόλοιπο 50% που έχει πρόσβαση στη χρηματο-
δότηση την αξιοποίησε;
Τη χρηματοδότηση την έλαβαν κυρίως μεγάλες εται-
ρείες και σίγουρα την αξιοποίησαν. Το ζητούμενο 
όμως είναι πώς αυτό το 50% –που κατά τη γνώμη μου 
είναι μικρότερο– θα φτάσει σε μεγαλύτερο ύψος, δη-

λαδή να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρη-
ματοδοτικά εργαλεία περισσότερες επιχειρήσεις. Δεν 
μπορεί να υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες ανάκαμ-
ψης χωρίς την ενεργή συμμετοχή των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

Είναι πρόβλημα της κυβέρνησης ή του τραπεζικού 
συστήματος;
Η κυβέρνηση ορίζει τους κανόνες, αυτή μπορεί και 
ελέγχει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι δική 
της ευθύνη να ασκήσει τις αναγκαίες πιέσεις προς 
τις τράπεζες ώστε να σταματήσουν επιτέλους οι 
αποκλεισμοί των δικαιούχων. Όταν υπάρχουν τό-
σες γραφειοκρατικές διαδικασίες και τόσο αυστηρές 
προϋποθέσεις, σημαίνει ότι γίνεται προσπάθεια εξαι-
ρέσεων. Όμως η κρισιμότητα της εποχής επιβάλλει 
τολμηρές λύσεις. Και κυρίως την ενίσχυση του αι-
σθήματος ισονομίας. Δικαίωμα στην επαγγελματική 
επιβίωση πρέπει να έχουν όλοι. Όποιος αποκλείεται 
είναι σαν να πετιέται από αεροπλάνο χωρίς αλεξί-
πτωτο.

Έχετε προτείνει οριζόντια χρηματοδότηση των επι-
χειρήσεων. Πώς μπορεί να γίνει αυτή;
Ο απλούστερος τρόπος, και νομίζω ο δικαιότερος, εί-
ναι η χορήγηση ενός κεφαλαίου κίνησης ή, καλύτε-
ρα, επανεκκίνησης σε κάθε επιχείρηση σύμφωνα με 
τα περσινά φορολογικά της στοιχεία. Να οριστεί ένα 
κατώτατο επίπεδο και το ποσό με το οποίο θα στηρί-
ζεται κάθε ενδιαφερόμενος να είναι ανάλογο με τον 
τζίρο της κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για 
κάποια μπορεί να είναι 10.000 ευρώ, για κάποια άλλη 
15.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα, όμως, μπορεί να κα-
θορίσουν το σήμερα και κατ’ επέκταση το αύριο για 
την πλειοψηφία επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Έχετε κάνει την πρόβλεψη για το «κακό» σενάριο 
των 100.000 «λουκέτων» και των 250.000 ανέργων 
μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ποιο είναι το καλύτερο δυ-
νατό σενάριο; Υπάρχει κάποιο χωρίς «λουκέτα» και 
ανέργους;
Στη ζωή μου είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν πετάω στα 
σύννεφα. Δυστυχώς, δεν βλέπω κάποιο ρεαλιστικό 
σενάριο χωρίς κλείσιμο επιχειρήσεων και απώλεια 
θέσεων εργασίας. Ήδη αρκετές δεν άνοιξαν μετά την 
άρση των περιοριστικών μέτρων, κάτι που πρέπει 
να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Το καλύτερο που 
μπορούμε να περιμένουμε –και εφόσον εργαστούμε 
προς αυτή την κατεύθυνση– είναι να περιορίσουμε 
αυτές τις απώλειες. Να μειώσουμε τις ζημιές. Απαι-
τούνται όμως μέτρα, όπως η ενίσχυση της ρευστότη-
τας, στην οποία ήδη αναφέρθηκα, η γενναία μείωση 
των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, 
η επιδότηση της εργασίας, ώστε να μην έχουμε αύ-
ξηση των απολύσεων, και, κυρίως, η ενίσχυση από 
τους εταίρους μας. Οι οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δεν υπάρ-
ξει τώρα έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης, πότε;

Τι προσδοκάτε από την υλοποίηση του Ταμείου 
Ανάκαμψης;

Είναι ώρα να σταματήσουν τα πολιτικά παιχνίδια και 
να δοθεί πραγματική «ανάσα» από την Ε.Ε. στις οι-
κονομίες των κρατών-μελών. Δύο είναι οι κρίσιμες 
προϋποθέσεις για να υπάρξει ελπίδα. Η πρώτη σχε-
τίζεται με το τελικό ποσό του Ταμείου Ανάκαμψης και 
κυρίως με την κατανομή του. Το μεγαλύτερο μέρος 
πρέπει να δοθεί ως επιχορήγηση, όχι ως δανεισμός. 
Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι ο χρόνος που θα 
δοθεί αυτή η στήριξη. Ξέρετε, όσο καθυστερούν οι 
σχετικές αποφάσεις, καθυστερεί και η υλοποίηση του 
όποιου σχεδίου. Μα τώρα είναι η στιγμή που χρειαζό-
μαστε την ευρωπαϊκή στήριξη! Αν, σύμφωνα και με 
όσα αποκάλυψε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Γιώργος 
Κύρτσος σε τηλεδιάσκεψη που έκανε το ΕΕΑ πριν από 
λίγες ημέρες, τα χρήματα από τις Βρυξέλλες αρχίσουν 
να έρχονται μετά το πρώτο εξάμηνο του 2021, φοβά-
μαι ότι θα είναι αισθητά λιγότερες οι επιχειρήσεις που 
θα είναι σε λειτουργία. Με δυο λόγια: ό,τι είναι να γί-
νει, πρέπει να γίνει τώρα!

Θα βοηθήσουν την αγορά στο κέντρο της Αθήνας ο 
Μεγάλος Περίπατος και οι κανόνες για τις διαδη-
λώσεις;
Πάντα το ΕΕΑ τόνιζε την ανάγκη δημιουργίας πεζο-
δρόμων στο κέντρο της πόλης, ως ένα από τα μέτρα 
ενίσχυσης της κατανάλωσης. Το κέντρο πρέπει να εί-
ναι φιλικό προς τον επισκέπτη. Άρα οι αλλαγές που 
δρομολογούνται σχετικά με τον Μεγάλο Περίπατο εί-
ναι σε γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Όμως, ως πρόεδρος του μεγαλύτερου επιμελητηρίου 
της χώρας, θα ήθελα να έχει προηγηθεί διάλογος με 
τη συμμετοχή όλων των φορέων. Η ανταλλαγή από-
ψεων μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά στην υλο-
ποίηση ενός καλύτερου σχεδιασμού.
Σχετικά με τις διαδηλώσεις, κανείς δεν πρέπει και δεν 
μπορεί να αγνοήσει το δημοκρατικό δικαίωμα των 
πολιτών στη διαμαρτυρία. Είναι κομβικό κομμάτι του 
πολιτεύματός μας. Όμως δεν μπορεί και να συνεχιστεί 
η ταλαιπωρία επαγγελματιών, κατοίκων και επισκε-
πτών του κέντρου με το συχνότατο κλείσιμο δρόμων 
εξαιτίας κάποιας συγκέντρωσης λίγων δεκάδων δι-
αδηλωτών. Ούτε μπορεί να γινόμαστε πάντα θεατές 
σε ένα θέατρο του παραλόγου με τα βίαια επεισόδια 
και την αναίτια καταστροφή καταστημάτων μετά από 
κάποιες πορείες. Πρέπει να μπουν κάποια όρια και, 
κυρίως, να επικρατήσει η λογική. Μέλημά μας πρέπει 
να είναι η αναβάθμιση της πόλης και η ανάδειξη των 
σημείων αναφοράς της. Με αυτό το σκεπτικό προχω-
ρήσαμε και στην πρωτοβουλία μας ως ΕΕΑ «Agora 
Athens – Πλάκα Μοναστηράκι» για την περιοχή του 
ιστορικού κέντρου και την προσέλκυση περισσότερων 
επισκεπτών, κυρίως ξένων. Και χαίρομαι ιδιαίτερα 
που ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε να συνδράμει στη 
χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας μας. Μπορούμε να 
δούμε ένα κέντρο της Αθήνας πολύ ομορφότερο, πε-
ρισσότερο ασφαλές, που θα προσφέρει την ευκαιρία 
στον επισκέπτη για αξέχαστες αγοραστικές εμπειρίες 
σε επιχειρήσεις που θα έχουν μετασχηματιστεί ψηφι-
ακά και θα δίνουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερό-
μενους ακόμα και για εικονικές περιηγήσεις. Πρέπει 
να κοιτάμε μπροστά. Και η εφαρμογή κανόνων στην 
κοινωνική ζωή της πόλης, σε συνδυασμό με την αξιο-
ποίηση των τεχνολογικών εργαλείων που υπάρχουν, 
μπορεί να ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό την επιχει-
ρηματικότητα και την ελληνική οικονομία.
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Όποιος αποκλείεται από τις 
χρηματοδοτήσεις είναι σαν 
να πετιέται από αεροπλάνο 
χωρίς αλεξίπτωτο.
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  ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Κ
αλπάζει η επιδημία κορονοϊ-
ού στον πλανήτη, με τα κρού-
σματα να αυξάνονται καθη-
μερινά με ταχύτατο ρυθμό. 
Το γεγονός αυτό δημιουργεί 
έντονη ανησυχία στον Πα-

γκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), με τον γενι-
κό διευθυντή του οργανισμού, Τέντρος Άντανομ 
Γκεμπρεγέσους, να δηλώνει ότι τα χειρότερα εί-
ναι μπροστά μας. Να σημειώσουμε ότι μπορεί να 
υπάρχει αισιοδοξία για την ανακάλυψη εμβολίου, 
όμως θωρείται ακόμη πρόωρη η αναφορά εγγυή-
σεων για την αναχαίτιση της πανδημίας.
Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη 1 Ιουλίου ο ΠΟΥ, 
καθημερινά ο αριθμός των ανθρώπων που μολύ-
νονται από τον νέο κορονοϊό παγκοσμίως υπερ-
βαίνει τους 160.000.
«Εδώ και μία εβδομάδα ο αριθμός των νέων 
κρουσμάτων ξεπερνά τα 160.000 την ημέρα. Το 
60% όλων των κρουσμάτων Covid-19 που έχουν 
καταμετρηθεί έως σήμερα έχει καταγραφεί κατά 
τη διάρκεια του τελευταίου μήνα» είπε ο Τέντρος 
Άντανομ Γκεμπρεγέσους.
Εξάλλου, σύμφωνα με τον ίδιο, τα κράτη που απέ-
τυχαν να χρησιμοποιήσουν κάθε μηχανισμό που 
είχαν στη διάθεσή τους στη μάχη κατά του νέου 
κορονοϊού θα δυσκολευτούν να τον νικήσουν. 
«Ορισμένες χώρες… ακολούθησαν μια κατακερ-
ματισμένη προσέγγιση. Αυτές οι χώρες θα έχουν 
έναν μακρύ, δύσκολο δρόμο μπροστά τους» ση-
μείωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, χωρίς να 

ξεχωρίσει κάποιο κράτος.
«Δεν θα κουραστούμε ποτέ να λέμε ότι ο καλύτε-
ρος τρόπος για να εξέλθουμε αυτής της πανδημί-
ας είναι να υιοθετήσουμε μια καθολική προσέγ-
γιση» τόνισε ο κ. Γκεμπρεγέσους, απευθύνοντας 
για μία ακόμη φορά έκκληση να τηρούνται οι 
κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, να εντο-
πίζονται και να απομονώνονται τα περιστατικά, να 
τίθενται σε καραντίνα οι επαφές τους και να χρη-
σιμοποιείται μάσκα, όταν είναι απαραίτητο.
«Πρέπει να κάνουμε τα πάντα», επέμεινε, επιση-
μαίνοντας ότι οι χώρες που έχουν υιοθετήσει αυτή 
την «καθολική προσέγγιση» έχουν καταφέρει να 
αναχαιτίσουν τη διασπορά του νέου κορονοϊού.
Ο επικεφαλής του ΠΟΥ συμπλήρωσε μάλιστα ότι 
η Ιταλία και η Ισπανία, αν και αντιμετώπισαν μια 
«αποθαρρυντική κατάσταση», όταν βρίσκονταν 
στο επίκεντρο της πανδημίας τον Μάρτιο, κατά-
φεραν να περιορίσουν την επιδημία χάρη σε έναν 
«συνδυασμό ηγεσίας, σεμνότητας, ενεργού συμ-
μετοχής κάθε μέλους της κοινωνίας και εφαρμο-
γής μιας καθολικής προσέγγισης».
Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πάνω από 10 
εκατομμύρια κρούσματα και πάνω από 500.000 
θάνατοι εξαιτίας του ιού αυτού. Τα μισά κρού-
σματα βρίσκονται στην αμερικανική ήπειρο, με τις 
ΗΠΑ και τη Βραζιλία να μετρούν η καθεμιά από 
το 1/4 του συνόλου της ηπείρου, καταγράφοντας 
καθημερινά 40.000 και 30.000 νέα κρούσματα 
αντίστοιχα. Τρίτη στη σειρά η Ινδία με κάτω από 
20.000 κρούσματα ημερησίως, ενώ στην τέταρτη 

θέση βρίσκεται η Ρωσία με 6.000-7.000 κρού-
σματα ημερησίως. Στην πρώτη δωδεκάδα των 
χωρών τις οποίες η νόσος έχει πλήξει περισσό-
τερο περιλαμβάνονται ακόμη το Ηνωμένο Βασί-
λειο, το Περού, η Χιλή, η Ισπανία, η Ιταλία, το Ιράν, 
το Μεξικό και το Πακιστάν.
Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ στην αρχή της 
εβδομάδας, κατά την τακτική ενημέρωση για την 
πορεία της πανδημίας, σημείωσε ότι όλοι θέλου-
με αυτό να τελειώσει, όμως ούτε κατά διάνοια 
δεν είμαστε κοντά στο τέλος, αντίθετα «τα χειρό-
τερα είναι μπροστά μας».
Το πρόβλημα με τη νέα ασθένεια, για την οποία 
δεν υπάρχουν ακόμη φάρμακα ή εμβόλιο, έρ-
χεται να ενισχυθεί τώρα από νέες μελέτες που 
δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά και 
σύμφωνα με τις οποίες η μεγάλη θνησιμότη-
τα δεν περιορίζεται στις μεγάλες ηλικίες ή σε 
άτομα με συνοδές παθήσεις, αλλά επεκτείνεται 
και σε νέους ηλικίας 20-30 ετών. Και μάλιστα, 
επεκτείνοντας την ηλικιακή ομάδα στους 20-54 
ετών, αμερικανική μελέτη διαπίστωσε ότι το 38% 
των νοσηλευομένων ήταν στις ηλικίες αυτές και 
επιπλέον οι μισοί που χρειάστηκαν εντατική ήταν 
κάτω των 65 ετών.
Επίσης, το γεγονός ότι ο ιός μεταδίδεται και από 
άτομα που έχουν προσβληθεί αλλά δεν έχουν 
συμπτώματα βάζει την παγκόσμια κοινότητα στη 
θέση της προστασίας των άλλων κατ’ αρχάς και 
δευτερευόντως στη θέση της προστασίας του 
ατόμου από τους άλλους (οι μάσκες προστα-

τεύουν τους άλλους περισσότερο απ’ ό,τι εκείνους 
που τις φορούν).

Πέντε μέτρα από τον ΠΟΥ
Δεδομένης της κατάστασης, ο γενικός διευθυντής 
του ΠΟΥ υπογράμμισε πως μπορεί το εμβόλιο 
να είναι σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο της 
νόσου, όμως η ανακάλυψή του αργεί ακόμη. Γι’ 
αυτό, όπως είπε, είναι προτιμότερο να εφαρμό-
ζουμε όλοι τα μέτρα που… έχουμε στα χέρια μας 
και τα οποία είναι τα γνωστά πλέον μέτρα δημόσι-
ας υγείας. Ζήτησε, λοιπόν, ξανά από τις χώρες να 
επικεντρωθούν σε πέντε σημεία, προκειμένου να 
σωθούν ζωές, άμεσα:
1. Ενδυνάμωση κοινοτήτων. Κάθε πολίτης πρέ-
πει να καταλάβει ότι δεν είναι αβοήθητος και ότι η 
υγεία του είναι στα χέρια του. Τα μέτρα προστατεύ-
ουν τον ίδιο και τους άλλους γύρω του. Πρέπει να 
τηρείται η φυσική απόσταση, η υγιεινή των χεριών, 
η κάλυψη του στόματος και της μύτης σε περί-
πτωση βήχα, η παραμονή στο σπίτι εάν αισθάνο-
νται άρρωστοι, η χρήση μάσκας και η ενημέρωση 
μόνο από αξιόπιστες πηγές. Ακόμη κι αν τα άτομα 
βρίσκονται σε κατηγορία χαμηλού κινδύνου, η τή-
ρηση των μέτρων είναι ζήτημα ζωής και θανάτου 
για κάποιον άλλον.
2. Καταστολή της μετάδοσης. Ανεξάρτητα από το 
αν οι χώρες έχουν περιορισμένες εστίες, υπάρ-
χουν μέτρα καταστολής της εξάπλωσης του ιού. 
Οι εργαζόμενοι στην υγεία πρέπει να είναι εκπαι-
δευμένοι και να διαθέτουν προστατευτικό εξο-
πλισμό. Η ιχνηλάτηση για νέα κρούσματα πρέπει 
να τηρείται απαρέγκλιτα, όσο εκτεταμένη κι αν 
είναι η μετάδοση της νόσου, ακόμη και από μη 
επαγγελματίες υγείας, εφόσον τα άτομα είναι εκ-
παιδευμένα. Αντίστοιχα, πρέπει να εφαρμόζεται 
και απομόνωση των περιστατικών στο σπίτι ή σε 
δομή υγείας.
3. Διάσωση ζωών. Η έγκαιρη αναγνώριση κρου-
σμάτων και η κλινική φροντίδα σώζουν ζωές. Η 
παροχή οξυγόνου και δεξαμεθαζόνης σε άτομα με 
σοβαρή και κρίσιμη ασθένεια σώζει ζωές. Όπως 
και η προστασία ατόμων υψηλού κινδύνου, κα-
θώς και ηλικιωμένων σε δομές μακροχρόνιας 
περίθαλψης.
4. Επιτάχυνση της έρευνας. Πολλά ακόμη δεν 
γνωρίζουμε για τον νέο ιό. Έτσι, ο ΠΟΥ συγκαλεί σε 
δεύτερη συνάντηση την επιστημονική κοινότητα, 
για επανεκτίμηση των ερευνητικών προτεραιοτή-
των για το επόμενο στάδιο της πανδημίας.
5. Χρειάζεται πολιτική ηγεσία. Απαραίτητη είναι η 
εθνική ενότητα και η παγκόσμια αλληλεγγύη για 
την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής 
για την καταστολή της μετάδοσης, τη διάσωση 
ζωών και την ελαχιστοποίηση των κοινωνικών 
και οικονομικών επιπτώσεων του ιού.

ΠΟΥ για κορονοϊό:  
Τα χειρότερα είναι μπροστά μας
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Το εμβόλιο, παρά τα ελπιδοφόρα 
μηνύματα, εκτιμάται ότι θα αργή-
σει να κυκλοφορήσει.“



Μ
ε το… απαγορευτικό να παρα-
µένει για τους καλούς πελάτες, 
η Ελλάδα άνοιξε όλες τις πύλες 
της, ευελπιστώντας να σώσει 
ό,τι µπορεί από τη φετινή τουρι-
στική περίοδο. Από την 1η Ιου-
λίου άνοιξαν τα σύνορα για ξέ-

νους ταξιδιώτες και εκτός της Ε.Ε., µε αυστηρότατους όµως 
κανόνες και πρωτοφανή µέτρα υγειονοµικής ασφάλειας σε 
καταλύµατα και µεταφορές, σε µια προσπάθεια αφενός να πε-
ριοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η απώλεια στα τουρι-
στικά έσοδα λόγω της πανδηµίας του κορονοϊού και αφετέ-
ρου να αποφευχθεί η διασπορά της νόσου, καθώς σε αυτή την 
περίπτωση δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο να µπει 
«λουκέτο» ακόµη και σε ένα ολόκληρο νησί.
Οι προσδοκίες για τη φετινή περίοδο δεν είναι µεγάλες, 
εντούτοις η τουριστική αγορά προσδοκά να κερδίσει όσα 
γίνεται περισσότερα από τα φετινά µικρά µερίδια και από 
τον ανταγωνισµό. Το άνοιγµα των περιφερειακών αερο-
δροµίων δίνει το σήµα για να κινηθούν οι κρατήσεις, µε 
τις πληρότητες επί του παρόντος να βρίσκονται κοντά στο 
20%. Η αγορά στρέφει την προσοχή της στις πληρότητες 
που θα επιτευχθούν τον Αύγουστο και τον Σεπτέµβριο και 
ο στόχος είναι να µετριαστούν όσο το δυνατόν οι απώλειες 
σε έσοδα.

∆ύσκολο εγχείρηµα
Το εγχείρηµα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς από τη λίστα 
των χωρών µε τις οποίες η Ε.Ε. ανοίγει τα σύνορά της απουσι-
άζουν οι καλοί πελάτες της Ελλάδας, όπως η Ρωσία, οι ΗΠΑ, 
το Ισραήλ και η Κίνα. Επίσης, µέχρι τις 15 Ιουλίου η Ελλάδα 
δεν θα επιτρέπει απευθείας πτήσεις από τη Μεγάλη Βρετανία 
και τη Σουηδία. Ωστόσο, µόνο από Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ 
και Ρωσία µπήκαν την προηγούµενη χρονιά στο τουριστικό 
«καλάθι» περίπου 4 δισ. ευρώ από τα συνολικά 18,2 δισ. ευρώ 
που ήταν οι εισπράξεις. Πρόκειται για το 20% των εσόδων της 
χώρας από τον τουρισµό και πολύ περισσότερο για συγκεκρι-
µένους ελληνικούς προορισµούς και ξενοδοχειακές µονά-

δες, που εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τη µία ή την 
άλλη αγορά.
Πιο αναλυτικά, το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελεί τη δεύτερη 
µεγαλύτερη αγορά του ελληνικού τουρισµού, µετά τη Γερ-
µανία. Το 2019 οι εισπράξεις από τη Βρετανία διαµορφώθη-
καν στα 2,564 δισ. ευρώ και οι αφίξεις πέρυσι έφτασαν τα 3,5 
εκατοµµύρια ταξιδιώτες. Το 2019 το 26% των δαπανών των 
Βρετανών στην Ελλάδα έγινε στο δεύτερο τρίµηνο και το 
63% στο τρίτο, ενώ το 89% των πριν από την πανδηµία προ-
γραµµατισµένων θέσεων προς τα περιφερειακά αεροδρόµια 
για φέτος ήταν µε πτήσεις χαµηλού κόστους.
Οι ΗΠΑ αποτελούν την τρίτη µεγαλύτερη αγορά του ελ-
ληνικού τουρισµού. Η Ελλάδα συνιστά δηµοφιλή προορι-
σµό των Αµερικανών, ιδιαίτερα για το προϊόν «ήλιος και 
θάλασσα», αλλά τα τελευταία χρόνια η διαµονή τους εδώ 
περιλαµβάνει και αρκετές ηµέρες στην πρωτεύουσα. Οι 
ρυθµοί αύξησης των αφίξεων από τις ΗΠΑ την τελευταία 
διετία ήταν υπερδιπλάσιοι του συνόλου του ελληνικού 
τουρισµού και το 2019 έφτασαν τα 1,18 εκατοµµύρια τα-
ξιδιώτες. Πέρυσι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις ΗΠΑ 
ήταν 1,2 δισ. ευρώ. Το 2019 το 27% των δαπανών των Α-
µερικανών τουριστών στην Ελλάδα έγινε κατά το δεύτερο 
τρίµηνο, ενώ το 52% στο τρίτο τρίµηνο, σύµφωνα µε στοι-
χεία του Ινστιτούτου του Συνδέσµου Ελληνικών Τουρι-

στικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).
Η Ρωσία βρίσκεται στη 12η θέση της αγοράς του ελληνικού 
τουρισµού, έχοντας υποχωρήσει σηµαντικά από τα επίπεδα 
στα οποία βρισκόταν προ δεκαετίας. Η Ελλάδα, ωστόσο, α-
ποτελεί αγαπηµένο προορισµό ενός πολύ µεγάλου αριθµού 
Ρώσων ιδιαίτερα υψηλού εισοδηµατικού προφίλ, που προτι-
µούν έναν µικρό αριθµό περιοχών και µονάδων, κυρίως στην 
Κρήτη και στη Χαλκιδική. Το 2019 το 22% των δαπανών των 
Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα, οι οποίες έφτασαν στα 433 
εκατ. ευρώ (582.000 ταξιδιώτες), έγινε στο δεύτερο τρίµηνο 
και το 60% στο τρίτο, ενώ για φέτος µόλις το 3% των προγραµ-
µατισµένων θέσεων προς τα περιφερειακά αεροδρόµια ήταν 
µε πτήσεις χαµηλού κόστους.
Το Ισραήλ, όπου η πανδηµία δείχνει να ανησυχεί εκ νέου 
τα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, αποτελεί µία από 
τις νέες δυναµικά ανερχόµενες αγορές του ελληνικού τουρι-
σµού. Η αγορά του Ισραήλ βρίσκεται στην 21η θέση του ελ-
ληνικού τουρισµού και συγκεκριµένα το 2019 έφερε έσοδα 
της τάξης των 200 εκατ. ευρώ, µε το 27% των δαπανών των Ισ-
ραηλινών τουριστών στην Ελλάδα στο δεύτερο τρίµηνο και το 
54% στο τρίτο. Για το 2020, µόλις το 4% των προγραµµατισµέ-
νων προ πανδηµίας θέσεων προς τα περιφερειακά αεροδρό-
µια ήταν µε πτήσεις χαµηλού κόστους.
Σηµειώνεται πως ενώ αρχικά υπήρχε η εικόνα πως τα φετινά 
έσοδα από τον τουρισµό θα µπορούσαν να φτάσουν τα 8 δισ. 
ευρώ, από τα συνολικά 20 δισ. που αναµένονταν πριν από το 
ξέσπασµα της πανδηµίας, τελικά δεν φαίνεται να αναµένονται 
περισσότερα από το 20%-25% των περσινών τουριστικών ει-
σπράξεων, δηλαδή έως 5 δισ. ευρώ.
Πάντως, η ανυποµονησία χτυπά κόκκινο, καθώς, όπως ση-
µειώνουν στελέχη του τουριστικού κλάδου, οι επόµενες δύο 
τουλάχιστον εβδοµάδες θα είναι αυτές που θα καθορίσουν 
την τουριστική ζήτηση και θα δώσουν την εικόνα της σεζόν. 
Εφόσον διατηρηθεί το αίσθηµα ασφάλειας και δεν υπάρξουν 
προβλήµατα µε τη διαχείριση πιθανών κρουσµάτων, η χώρα 
θα διατηρήσει το σηµαντικό πλεονέκτηµα που έχει στην υ-
γειονοµική κρίση, κάτι που µε τη σειρά του θα ενισχύσει τη 
ροή τουριστών.

Μόνο από τη Μεγάλη Βρετανία, τις 
ΗΠΑ και τη Ρωσία προήλθε το 20% 
των τουριστικών εσόδων για το 2019.

ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ… 
ΚΑΛΟΥΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ

www.freesunday.gr 1905.07.2020

ρεπορτάζ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



www.freesunday.gr20 05.07.2020

άρθρο

νωνία ότι μπορούμε να απολαμβάνουμε χωρίς να κοπιάζουμε 
και ότι δικαιούμαστε, άρα απαιτούμε, αυτό να συνεχιστεί επ’ ά-
πειρον, διότι «είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε Έλληνες», αλλά και 
γιατί η χώρα υπέφερε από την «μπότα των δανειστών».
Δεν έχει απολύτως καμία σημασία να αναφερθούμε στις χυδαιότη-
τες που εκτοξεύτηκαν από την πλευρά της σημερινής αξιωματικής 
αντιπολίτευσης προς τις τότε κυβερνήσεις. Αυτό που έχει σημα-
σία είναι να δούμε, και να το κατανοήσουμε βαθιά μέσα μας, πως 
όλα αυτά είχαν και εξακολουθούν να έχουν ακροατήριο. Υπάρχει 
ακόμη κοινό που τα πιστεύει αυτά, όπως πιστεύει (και αυτό δεν 
αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ) και ότι μας ψεκάζουν. Αν παρακολου-
θήσουμε τις επιθέσεις που δέχεται η παρούσα κυβέρνηση για το 
μεταναστευτικό και το Σκοπιανό, εύκολα διαπιστώνουμε ότι η χυ-
δαιότητα διατρέχει οριζόντια την κοινωνία, η οποία παραμένει σε 
ικανό ποσοστό έτοιμη να αυτοαναφλεγεί και να ξεπεράσει τα όρια.
Ας μην ξεχάσουμε ποτέ ότι αντιμνημονιακή υπήρξε και η ΝΔ επί 
μακρόν και την έκανε μεγαλοπρεπή την κωλοτούμπα, όταν κλή-
θηκε, το 2012, να κυβερνήσει. Ο αντιμνημονιασμός του ΣΥΡΙΖΑ 
και των ΑΝΕΛ είχε μέντορα τον τότε αρχηγό της ΝΔ. Απλώς ε-
κείνος είχε όρια και δεν μπορούσε να τους φτάσει σε ακρότητα 
και φτήνια διατυπώσεων. Και, φυσιολογικά, κατέρρευσε.
Αυτό που ενδεχομένως άλλαξε τα πέντε χρόνια που μεσολάβησαν 
από το δημοψήφισμα είναι το κρίσιμο ποσοστό των ψηφοφόρων 
το οποίο κρίνει και ψηφίζει με βάση τη λογική, την πραγματικό-
τητα όπως είναι και όχι όπως ο καθένας τη φαντάζεται και, φυσικά, 
σταθμίζει τα γεγονότα με τεχνοκρατικά και επιστημονικά κριτή-
ρια. Με απλούστερη διατύπωση, υπάρχει πλέον μια κρίσιμη μάζα 
στην ελληνική κοινωνία που δεν πιστεύει στην επιθετική επαιτεία 
και στο ότι οι ξένοι πρέπει να μας χρηματοδοτούν για να περνάμε 
καλά. Σε αυτή τη μάζα περιλαμβάνεται και το μεγάλο πλήθος όσων 
μετανάστευσαν και, ζώντας αλλού, βλέπουν πόσο διαφορετικά ε-
νεργεί και σκέφτεται ο κόσμος. Για να μη γελιόμαστε ότι προοδεύ-
σαμε, ας σκεφτούμε ότι η χώρα αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά οι χυδαιότητες και η εσω-
τερική υπονόμευση βρίσκουν ακόμη ακροατές.
Αυτό που ενδεχομένως άλλαξε έναν χρόνο μετά την εκλογή του 

Σ
το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 
ψήφισαν 6.161.338 συμπολίτες μας, εκ 
των οποίων 2.245.368 (38,69%) «ναι» και 
3.558.864 (61,31%) «όχι». Ο απόλυτος αριθ-
μός του «όχι», όπως και το ποσοστό, ήταν 
συντριπτικά. Το ίδιο συντριπτικά με ένα 
χτύπημα του κεφαλιού στον τοίχο.

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 το άθροισμα ψήφων ΝΔ, 
ΚΙΝΑΛ και Δημιουργίας Ξανά ανήλθε σε 2.750.872, επί συνό-
λου 5.769.644 ψηφισάντων.
Οι δυνάμεις του «ναι» αύξησαν τον αριθμό ψήφων τους κατά 
μισό εκατομμύριο, όσο περίπου έχασαν οι δυνάμεις του «όχι», 
οι οποίες (φαίνεται ότι) έχασαν επίσης και το ποσοστό της αυξη-
μένης αποχής.
Κάπως έτσι, σε συνδυασμό με τη μεικτή κομμάτων και αποχρώ-
σεων που «κατέβασε» ως κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
επανήλθαμε στην κανονικότητα. Και, για να μην μπερδευόμα-
στε, κανονικότητα για τον πολίτη είναι να παρακολουθεί τα πε-
πραγμένα της κυβέρνησης και να κοιμάται το βράδυ σίγουρος 
ότι θα ξυπνήσει στην ίδια χώρα, με το ίδιο νόμισμα και στο ίδιο 
πάνω-κάτω βιοτικό επίπεδο. Είναι λογικό η κάθε κυβέρνηση 
αλλού να επιτυγχάνει και αλλού να αποτυγχάνει, όπως είναι λο-
γικό κάποιοι να την αγαπούν και κάποιοι να τη μισούν. Είναι α-
πολύτως παράλογο να ζει κανείς τρομαγμένος, μην μπορώντας 
να προβλέψει πού ακριβώς θα καταλήξουν οι ερασιτεχνισμοί και 
οι παλικαριές ανίκανων και ιδεοληπτικών ανθρώπων, που εντέ-
λει απέδειξαν ότι δεν είχαν κανέναν απολύτως δισταγμό, κανένα 
όριο και καμία ντροπή.
Στο δημοψήφισμα του 2015 θριάμβευσε η νοοτροπία που θέλει 
την πραγματικότητα να υπακούει στα «θέλω» μας. Η απίθανη ε-
κείνη λογική που υποδεικνύει πως όλος ο κόσμος οφείλει να υ-
ποταχθεί στα καπρίτσια μας. Η συνεπής μεταπολιτευτική πρα-
κτική του «τρώω, πίνω και λογαριασμό δε δίνω σε κανέναν». 
Πολλοί μίλησαν για ύβρεις και διχασμό και ανήθικες πολιτικές 
εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Υπήρξαν κι αυτά. Το χει-
ρότερο, ωστόσο, ήταν η παγιωμένη αντίληψη στην ελληνική κοι-

Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι για πρώτη φορά επί δεκαετίες ε-
πέδειξε με διάρκεια και σε πολλούς τομείς άκρατο επαγγελματι-
σμό και αποτελεσματικότητα: στο θέμα του πανεπιστημιακού α-
σύλου, στη δίωξη των καταλήψεων, στον τομέα της εσωτερικής 
ασφάλειας, στον Έβρο, στην αντιμετώπιση της πανδημίας, στη συ-
νεργασία με τους κοινοτικούς εταίρους, στην εξωτερική πολιτική, 
στην ψηφιακή αναμόρφωση. Ακόμη κι αν διαφωνεί κανείς με τα 
πεπραγμένα της κυβέρνησης είτε σε αυτούς είτε, ιδίως, σε άλλους 
τομείς, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένας στοιχειώδης προγραμμα-
τισμός και μια προσπάθεια να μπαίνουν τα πράγματα σε σειρά. Και 
στις εκλογές, όποτε γίνουν, ο καθένας θα κρίνει.
Αυτό που δεν άλλαξε ούτε στα πέντε ούτε στον έναν χρόνο είναι 
οι χαμηλοί τόνοι του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος φαίνεται ότι 
έχει εμπεδώσει πόσο εύκολα μπορεί να αναφλεγεί η κοινή γνώμη, 
η οποία είναι εθισμένη επί δέκα χρόνια στις κατάρες και στις κραυ-
γές. Είναι ίσως η μόνη εξήγηση για το γεγονός ότι η κυβέρνηση σε 
ορισμένους τομείς, ειδικά στην οικονομία, φαίνεται συχνά να πισω-
γυρίζει και να αποκλίνει από τις αρχές της. Είναι φανερό ότι μεγάλο 
μέρος των ψηφοφόρων δυσκολεύεται, ακόμη, να ακολουθήσει είτε 
αυτή είτε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση σε διαφορετικές και πιο δύ-
σκολες επιλογές. Αρέσκεται ακόμη σε εντυπωσιασμό και παροχές.
Αυτή την οπτική διατηρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επενδύει κα-
θαρά στην ανάφλεξη και σε ένα νέο 2015. Μας έχει αφήσει 
«προίκα» την απλή αναλογική και ελπίζει ότι η όξυνση θα ξανα-
μαζέψει τους ψηφοφόρους. Μισό εκατομμύριο δεν μοιάζει, στη 
θεωρία, άπιαστο όνειρο. Το θέμα είναι ότι οι δυνάμεις του «ναι», 
όπως εκφράστηκαν στο δημοψήφισμα και αργότερα, στις εκλογές 
του 2019, δεν φαίνονται διατεθειμένες να παραδώσουν τη χώρα 
στην πυρά για κανέναν λόγο πλέον. Σχεδόν διαμορφώθηκε μια 
κρίσιμη μάζα που μπορεί να αντιδράσει αποτελεσματικά σε κάθε 
νέα απόπειρα λαϊκισμού, χυδαιότητας και βιασμού της δημοκρα-
τικής λειτουργίας.
Λέγεται συχνά ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ τορπίλισε το 2014 την εκλογή Προέδρου για να εκβιάσει 
την άνοδό του στην κυβέρνηση. Τότε βγήκαν και κασέτες, επεξερ-
γασίας Λαζόπουλου, με πρωταγωνιστή Χαϊκάλη, για δήθεν χρη-
ματισμό βουλευτών για να ψηφίσουν Πρόεδρο. Μια μπαρούφα 
από τις πολλές, που έπαιξε κι αυτή τον ρόλο της. Και σήμερα βγαί-
νουν κασέτες που αναδεικνύουν (όχι όμως αυτές) παρακράτος, 
παραδικαστικό, «μαγαζί» και «δουλειές». Η χώρα παρακολου-
θεί ατάραχη και διασκεδάζει με τον ξεπεσμό των πρωταγωνιστών, 
διότι όλα αυτά τα έχει αφήσει πίσω της, οριστικά. Πισωγυρίσματα 
θα υπάρξουν, αλλά δεν θα είναι κρίσιμα, ούτε τρομακτικά. Ο δρό-
μος δεν θα είναι εύκολος, αλλά πάμε καλά. Η κοινωνία αλλάζει.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Αυτό που ενδεχομένως άλλαξε τα 
πέντε χρόνια που μεσολάβησαν από 
το δημοψήφισμα είναι το κρίσιμο 
ποσοστό των ψηφοφόρων το οποίο 
κρίνει και ψηφίζει με βάση τη λογική, 
την πραγματικότητα όπως είναι και 
όχι όπως ο καθένας τη φαντάζεται 
και, φυσικά, σταθμίζει τα γεγονότα 
με τεχνοκρατικά και επιστημονικά 
κριτήρια.

Πέντε χρόνια μετά –  
Έναν χρόνο μετά

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Π
ολιτικά αντανακλαστικά της περιόδου διακυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ενεργοποίησαν στην 
ελληνική κοινή γνώμη οι πρόσφατες αποκα-
λύψεις για την κυβερνητική περίοδο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, οι οποίες δημιούργησαν ένα εξαιρε-
τικά βαρύ κλίμα στην Κουμουνδούρου και ε-

νεργοποίησαν εσωκομματικά ρήγματα που η εξουσία της περιόδου 
2015-2019 είχε προσωρινά γεφυρώσει.
Χαρακτηριστική είναι η καταγραφή των απαντήσεων στην ερώ-
τηση που συνηθίζει να θέτει η MRB στις τάσεις, όπου ζητείται από 
τους πολίτες να απαντήσουν στο ερώτημα ποιο κόμμα θα τους ενο-
χλούσε εάν κέρδιζε τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Σε αυτό, 
λοιπόν, η συσπείρωση εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ αγγίζει σχεδόν έναν 
στους δύο ψηφοφόρους (45,5%), ενώ, αντίθετα, η αρνητική συσπεί-
ρωση απέναντι στη ΝΔ είναι στο 33,1%, δηλαδή η διαφορά είναι στις 
12,4 μονάδες.
Δεν πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τα 
τελευταία δύο χρόνια κινείται στο 45%-47%, αλλά για πρώτη φορά 
από τον Ιούλιο του 2018 η διαφορά αυξάνεται. Τον Ιούλιο του 2018 
ήταν στις 20 μονάδες, ενώ τον Δεκέμβριο του 2019 είχε πέσει στις 
10,8 μονάδες.
Ουσιαστικά, δηλαδή, σε ένα μέρος της κοινής γνώμης, οι εξελίξεις 
των τελευταίων ημερών με την εμπλοκή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε 
υποθέσεις παρακράτους ξαναθύμισαν την κυβερνητική θητεία του 
ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η παραπομπή του πρώην αναπληρωτή υπουργού 
Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, άνοιξε το κουτί των α-
ναμνήσεων με αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνέπειες.

Το «βρόμικο ’89»
Η προσπάθεια του κ. Τσίπρα από την αυτοτοποθέτηση ως πολιτική 
συνέχεια του ενιαίου Συνασπισμού να διολισθήσει στην πολιτική 
συνέχεια του ΠΑΣΟΚ και να ταυτιστεί με τον Ανδρέα Παπανδρέου 
ως θύμα «διώξεων της Δεξιάς» προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις και 
ενόχλησε αρκετούς στο στελεχιακό δυναμικό του κόμματος.
Διότι από τη μια ταιριάζει με το πολιτικό προφίλ που θέλει να δώσει 
στη νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, από την 
άλλη, όμως, προκαλεί δυσφορία σε σειρά στελεχών του κόμματος 
που θυμούνται εαυτούς ως πολιτικούς φίλους των διωκτών του Αν-
δρέα Παπανδρέου και όχι ως μέλη του κλαμπ των χειροκροτητών 
του τότε πρωθυπουργού και αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.
Ανάμεσά τους, ο πρώην υπουργός Νίκος Φίλης, αλλά και ο πρώην 
πρόεδρος του ΣΥΝ, Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος ήταν υ-
πουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση που παρέπεμψε τον Ανδρέα 

Σχεδόν ένας στους δύο ψηφοφόρους 
δηλώνει ότι θα ενοχληθεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ 
κερδίσει τις εκλογές και για πρώτη φορά 
μετά από δύο χρόνια η διαφορά με τη ΝΔ 
στη συγκεκριμένη ερώτηση αυξήθηκε.

Παπανδρέου αλλά και ένας εκ των τριών κατηγόρων βουλευτών 
στο Ειδικό Δικαστήριο.
Ο κ. Φίλης πήρε αποστάσεις από τις αναλογίες του 1989 με το 
2020, ο κ. Κωνσταντόπουλος χαρακτήρισε τον κ. Τσίπρα «υβριστή 
των αγώνων της Αριστεράς», ενώ ο έτερος των υπουργών του ΣΥΝ 
το 1989, ο κ. Φώτης Κουβέλης, μάλλον είναι πλησιέστερα στην εκ-
δοχή της «σκευωρίας της Δεξιάς». Όμως η παρουσία του δίπλα στη 
γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γε-
ροβασίλη, στην παράσταση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
όπου ζήτησαν από τη Δικαιοσύνη «να προβεί σε κάθε νόμιμη ε-
νέργεια σχετικά με αυτεπάγγελτα διωκόμενες πράξεις, καθώς και 
να εφαρμοστεί ο νόμος απ’ όλες τις αρχές», δεν θεωρήθηκε από τα 
στελέχη του κόμματος ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του.

Η κάλυψη στον Παππά
Ο κ. Παππάς, αφού άλλαξε 4-5 εκδοχές για τη συζήτηση με τον 
κ. Μιωνή, υποχρεώθηκε σε μια επώδυνη, εξαιρετικά ασαφή ανά-
ληψη ευθύνης, όπου δεν προσδιόριζε καν τι είχε κάνει λάθος.
Η δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύτηκε στα «Νέα» το προη-
γούμενο Σάββατο καταγράφει μια πλειοψηφική βεβαιότητα στην 
κοινή γνώμη ότι ο τότε πρωθυπουργός γνώριζε τις δραστηριότητες 
του υπουργού Επικρατείας.
Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα στα οποία και ο κ. Τσακα-
λώτος, πήραν σοβαρές αποστάσεις από το αφήγημα Παππά, εκ-
φράζοντας τη δυσφορία τους, ενώ το σύνολο σχεδόν των στελεχών 
του ΣΥΡΙΖΑ περιορίστηκαν να πουν ότι ο κ. Παππάς έδωσε εξη-

γήσεις, κρατώντας αποστάσεις από το περιεχόμενο των εξηγήσεων.
Η βεβαιότητα ότι η συζήτηση που δημοσιεύτηκε ήταν η πρώτη μιας 
σειράς ηχογραφήσεων του κ. Παππά και η διαρροή ότι επίκειται 
η δημοσιοποίηση της υπόθεσης Πετσίτη προκαλούν αυτοπεριορι-
σμό σε όσους θα ήθελαν να τον υπερασπιστούν, οι οποίοι δεν προ-
έρχονται από την αριστερή τάση, που είναι, αν όχι εχθρική, πολύ ε-
πιφυλακτική απέναντι στον κ. Παππά.

Το ιερό δισκοπότηρο του ΣΥΡΙΖΑ
Όμως την ίδια στιγμή διαμορφώνεται στον ΣΥΡΙΖΑ μια τάση για 
την οποία το «ιερό δισκοπότηρο» του κόμματος δεν είναι οι «αγώ-
νες της Αριστεράς», αλλά το αποτύπωμα της κυβερνητικής θητείας 
του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πρέπει να προστατευτεί πάση θυσία, ως εξαι-
ρετικά επιτυχής.
Χαρακτηριστικότερος εκφραστής αυτής της τάσης είναι ο πρώην α-
ναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, ο οποίος υπερα-
σπίζεται μετά μανίας όποιο στέλεχος του κόμματος έχει προβλή-
ματα στη δημόσια εικόνα του.
Παλαιότερα είχε υπερασπιστεί την κ. Δούρου, με αφορμή το ότι ε-
κατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά στην Αττική, 
πρόσφατα τον κ. Παπαδημούλη, τα ακίνητα του οποίου απέδωσε 
στο ότι «είχε παντρευτεί πλούσια γυναίκα», και τώρα τον κ. Παππά, 
τον οποίο κάλεσε στο τραπέζι της ονομαστικής του εορτής.
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Ρα-
γκούσης, καταλογίζει αυταρχισμό στην αστυνομία και σκευωρία 
στην Προκαταρκτική για τον Παπαγγελόπουλο, ενώ σύσσωμο το 
κόμμα ζητά τη λίστα Πέτσα με τις χρηματοδοτήσεις των μέσων ενη-
μέρωσης, αν και το ίδιο δεν είχε δώσει ποτέ καμία για τις αντίστοι-
χες των ημερών του τόσο από την κυβέρνηση όσο και από ΔΕΚΟ 
και ανώνυμες εταιρείες, όπως η ΕΥΔΑΠ, επικεφαλής της οποίας 
ήταν ο σύντροφος της κ. Δούρου.

Η δικαστική τάση…
Την ίδια στιγμή δείχνει να δημιουργείται ή τουλάχιστον αποπειρά-
ται να δημιουργηθεί ένας δεύτερος πολιτικός πόλος μέσα στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, με στελέχη που ομνύουν στον Αλέξη Τσίπρα και αντιπαρα-
θέτουν την πολιτική αυθεντία του πρώην πρωθυπουργού στις πιο 
αριστερές απόψεις περί συλλογικότητας, τις οποίες ασπάζονται οι 
προερχόμενοι από την οργανωμένη Αριστερά.
Η δημόσια έκφραση της ομάδας είναι οι εορταστικές εκδηλώσεις 
του κ. Πολάκη, στις οποίες συμμετέχουν περίπου τα ίδια πρόσωπα, 
πολλά από τα οποία έχουν διάφορες δικαστικές εκκρεμότητες να 
διευθετήσουν. Ο πρώην υπουργός και πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ, 
Χρήστος Σπίρτζης, ο κ. Νίκος Παππάς με τις γνωστές περιπέτειες, η 
πρώην περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου, που έχει μπροστά της μακρύ 
δικαστικό δρόμο για την τραγωδία στο Μάτι, για την οποία κατηγο-
ρείται, ο εκδότης Κώστας Βαξεβάνης, ο οποίος πρέπει να περιμένει 
τις εξελίξεις στην Προκαταρκτική για τον Παπαγγελόπουλο, ενώ 
τελευταία εμφανίστηκε και ο βουλευτής και εξάδελφος του πρωθυ-
πουργού, Γιώργος Τσίπρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από αυτή την τάση, η κ. Δούρου προ-
τείνεται ως πιθανή διάδοχος του κ. Σκουρλέτη στη γραμματεία του 
κόμματος.
Και σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί ο αστάθμητος παράγων 
Πάνος Καμμένος, καθώς είναι άγνωστο ακόμη τι άλλο μπορεί να 
φέρουν στο προσκήνιο οι οικογενειακές, όπως τις χαρακτηρίζει, 
σχέσεις του με τον δολοφονημένο απότακτο αστυνομικό Σπύρο 
Παπαχρήστο, το παιδί του οποίου είχε βαφτίσει.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών, η αύξηση της αρνητικής συ-
σπείρωσης αποτελεί την αντίδραση της κοινής γνώμης στην επα-
νεμφάνιση όλων των αρνητικών πλευρών της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι οποίες απωθούν την κοινή γνώμη.
Όπως άλλωστε σημειώνουν, ακόμη κι αν ο κ. Τσίπρας καταφέρει 
να βγει έξω από το κάδρο των ευθυνών, θα πρέπει να πάρει υπόψη 
του πολύ σοβαρά το ότι οι 19,7 μονάδες που υπολείπεται από τον κ. 
Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, στην πρό-
σφατη δημοσκόπηση της MRB, ήταν 11,8 πριν από έξι μήνες και 6,9 
μονάδες πριν από έναν χρόνο. Έκτοτε ο Μητσοτάκης πήρε περίπου 
10 μονάδες επάνω (45,3% έναντι 35,9%), ενώ ο Τσίπρας έχασε τρεις 
(από 29% στο 26,3%).

Η ΕΠΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 
ΑΠΩΘΕΙ…

 ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ



ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 

210.3466996210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

1 σακί κάρβουνα 10kg
1 σακούλα προσάναμμα  
1 προσάναμμα κύβων

1 σακί κάρβουνα 10kg1 σακί κάρβουνα 10kg1 σακί κάρβουνα 10kg
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Σ
τοιχεία βαθιάς πολιτικής 
ανωριμότητας αλλά και 
σοβαρό έλλειμμα διοικη-
τικής επάρκειας ανέδειξε 
για τις έξι χώρες των Δυτι-
κών Βαλκανίων, οι οποίες 
επιδιώκουν να ενταχθούν 

στην Ε.Ε., ο τρόπος διαχείρισης της πανδημίας.
Το εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με τις ε-
πίσημες καταγραφές, το σύνολο των χωρών ε-
πέδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα στην αρ-
χική φάση της πανδημίας, δίνοντας ένα από τα 
βασικά επιχειρήματα στην πολιτική ερμηνεία 
την οποία επιχείρησαν δυνάμεις της Ευρωπαϊ-
κής Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ συμπεριλαμβανο-
μένου. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, η διά-
δοση του κορονοϊού ήταν εκτεταμένη και φο-
νική στην αναπτυγμένη Δυτική Ευρώπη, αλλά 
όχι στην αναπτυσσόμενη Ανατολική.
Οι χώρες των Βαλκανίων, της Ελλάδας συμπερι-
λαμβανομένης, είχαν χαμηλό δείκτη διασποράς 
στον πληθυσμό. Μάλιστα, οι περισσότερες από 
αυτές το πρώτο δίμηνο της κρίσης με την εφαρ-
μογή του γενικού lockdown είχαν καλύτερα α-
ποτελέσματα από την Ελλάδα.
Όμως, όπως προέκυψε στη συνέχεια, καμία 
από αυτές τις χώρες δεν εκμεταλλεύτηκε το δι-
άστημα αυτό για να βελτιώσει τις υγειονομικές 
υποδομές της, ενώ οι κυβερνήσεις διακατέχο-
νταν από το άγχος της πολιτικής τους επιβεβαί-
ωσης και αντιμετώπισαν την άρση των περιο-
ριστικών μέτρων ως παροχή προς το εκλογικό 
σώμα.

Αυστριακό καμπανάκι
Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύ-
ξηση των κρουσμάτων αλλά και των θανάτων 
από τον κορονοϊό, σε βαθμό που η ταξιδιωτική 
οδηγία την οποία εξέδωσε την 1η Ιουλίου η Αυ-
στρία για τις έξι χώρες της περιοχής να μην προ-
καλέσει καμία έκπληξη.
«Στην Αυστρία υπάρχουν ήδη κρούσματα κο-
ρονοϊού, η προέλευση των οποίων εντοπίζεται 
σε ταξιδιώτες από τα Δυτικά Βαλκάνια» είπε την 
προηγούμενη Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών 
της χώρας, Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, ο οποίος 
κάλεσε επειγόντως τους Αυστριακούς να επι-
στρέψουν από αυτές τις χώρες και ανακοίνωσε 

για όσους εισέρχονται από αυτές διαγνωστικά 
τεστ κορονοϊού ή 14ήμερη καραντίνα.
Μάλιστα, ο κ. Σάλενμπεργκ επικαλέστηκε στοι-
χεία αύξησης των κρουσμάτων από τη Σλοβενία 
και την Κροατία με προέλευση από τις χώρες 
των Δυτικών Βαλκανίων.

Η κατάρρευση της πρώτης 
χώρας χωρίς κορονοϊό
Η απόφαση της Βιέννης δεν προκάλεσε έκ-
πληξη ούτε καν για τις δύο από τις έξι χώρες της 
περιοχής, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, που 
είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό, μη δεσμευ-
τικό κατά την Αυστρία ευρωπαϊκό κατάλογο των 
ασφαλών χωρών.
Μάλιστα, το Μαυροβούνιο των 628.000 κα-
τοίκων στις αρχές Ιουνίου ήταν από τις πρώτες 
χώρες οι οποίες δήλωσαν ότι δεν είχαν πλέον 
ενεργές περιπτώσεις Covid-19, αλλά μέσα σε 
λίγες μέρες βρέθηκε να έχει περισσότερα νέα 

κρούσματα απ’ όσα είχε όταν είχε ανακοινώσει 
ότι έκλεισαν όλες οι υποθέσεις, και ακόμη τρεις 
νεκρούς, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογι-
σμό σε 12, δηλαδή περίπου 2 στους 100.000 (η 
Ελλάδα έχει 1,8).

Ο Βούτσιτς κέρδισε εκλογές 
μέσα στην πανδημία
Την ίδια στιγμή ο Πρόεδρος Βούτσιτς της Σερ-
βίας, στενός πολιτικός σύμμαχος του πρωθυ-
πουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, δεν 
δίστασε μέσα στην πανδημία να προχωρήσει σε 
βουλευτικές εκλογές, τις οποίες το κόμμα του 
κέρδισε με πλειοψηφία 60%, αν και η συμμε-
τοχή ήταν πολύ χαμηλή. Μάλιστα, ο κ. Βούτσιτς 
χρησιμοποίησε ως πολιτικό επιχείρημα τις δια-
κοπές στην Ελλάδα, όπου, σύμφωνα με το πο-
λιτικό του αφήγημα, οι Σέρβοι έχουν πλέον 
και την οικονομική δυνατότητα αλλά και την 
άνεση να πηγαίνουν ακόμη και για ένα Σαββα-
τοκύριακο χάρη στους νέους δρόμους που κατα-
σκευάστηκαν επί των κυβερνήσεών του. Ο κο-
ρονοϊός δεν ήταν στις προτεραιότητές του, όμως 
η Σερβία των 8,7 εκατομμυρίων κατοίκων έχει 
ξεπεράσει τους 285 νεκρούς –οι 22 από τους ο-
ποίους την τελευταία εβδομάδα– και τα νέα 
κρούσματα αυξάνονται διαρκώς, ενώ 81 άτομα 
νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και ο ρυθ-
μός θνητότητας είναι στο 3,3 άτομα ανά 100.000 
πληθυσμού.

Ο Ζάεφ θέλει εκλογές
Παρόμοια κατάσταση δημιουργήθηκε και στη 
Βόρεια Μακεδονία, όπου ο ηγέτης των Σοσι-
αλδημοκρατών, Ζόραν Ζάεφ, πίεσε ώστε να γί-
νουν σύντομα οι εκλογές που είχαν ματαιωθεί 
λόγω πανδημίας στις 12 Απριλίου. Η αντιπολί-
τευση ζήτησε να στηθούν οι κάλπες το φθινό-
πωρο, αλλά ο Ζάεφ επέμεινε και τελικά οι κάλ-
πες, με τη σύμφωνη γνώμη της κεντροδεξιάς 
του VMRO, θα στηθούν στις 15 Ιουλίου. Η προ-
εκλογική εκστρατεία βρίσκεται σε εξέλιξη, με 
αποτέλεσμα η αστυνομία να χαλαρώσει τους ε-
λέγχους και, από τις 1.150 παραβιάσεις της υπο-
χρέωσης για χρήση μάσκας που είχαν καταγρα-
φεί στις 10 Ιουνίου, ο αριθμός να πέσει στο 40% 
στις αρχές Ιουλίου. Η Βόρεια Μακεδονία των 
2,1 εκατομμυρίων κατοίκων έχει 6.500 κρού-

σματα, τα διπλάσια από την Ελλάδα, πάνω από 
320 νεκρούς –τους 55 από τους οποίους την τε-
λευταία εβδομάδα– και ο ρυθμός θνητότητας 
είναι πάνω από 15 στους 100.000, δηλαδή ο πιο 
υψηλός απ’ όλες τις χώρες της περιοχής.
Το μείζον θέμα της προεκλογικής εκστρατείας 
είναι η οικονομία, ενώ η Συμφωνία των Πρε-
σπών έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Το κε-
ντροδεξιό VMRO ανακοίνωσε την πρόθεσή του 
να δώσει άδειες εξορύξεων στην περιοχή της 
Γευγελής, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, 
ενώ η κυβέρνηση προανήγγειλε ότι θα επιτρέ-
ψει και αθλητικούς αγώνες χωρίς θεατές.
Το πολιτικά καινούργιο στοιχείο είναι ο πήχης 
που ο Αλί Αχμέτι, ο αρχηγός του μεγαλύτερου 
αλβανικού κόμματος, έθεσε για την ενοποίηση 
όλων των αλβανικών κομμάτων με στόχο την ε-
κλογή Αλβανού πρωθυπουργού. Το σύνολο 
των ψήφων που παίρνουν τα αλβανικά κόμματα 
είναι περίπου 18%, ενώ Σοσιαλδημοκράτες και 
VMRO βρίσκονται περίπου στο 35%-40%.

Τρεις πρωθυπουργοί 
σε τρεις μήνες
Αν ο στόχος των Αλβανών επιτευχθεί, η Βόρεια 
Μακεδονία θα είναι το δεύτερο εκτός της Αλ-
βανίας κράτος με Αλβανό πρωθυπουργό μετά 
το Κόσοβο, το οποίο βιώνει μια μακρά περί-
οδο πολιτικής αστάθειας, καθώς τους τελευταί-
ους τρεις μήνες έχει αλλάξει τρεις πρωθυπουρ-
γούς, ο πρώτος από τους οποίους κατηγορήθηκε 
για εγκλήματα πολέμου την περίοδο 1998-1999 
στη Χάγη, o δεύτερος ανατράπηκε τον Μάρτιο, 
μετά από μόλις έναν μήνα στην εξουσία, επειδή, 
όπως ισχυρίζεται, ήταν αντίθετος στη διαπραγ-
μάτευση με τη Σερβία, και ο τρίτος ανέλαβε στις 
αρχές Ιουνίου, την ίδια ώρα που ο Πρόεδρος 
Θάτσι δήλωνε ότι, αν τελικά παραπεμφθεί στη 
Χάγη για εγκλήματα πολέμου, θα παραιτηθεί.
Το Κόσοβο μετρά 55 νεκρούς, δηλαδή κατα-
γράφει θνητότητα 3 στους 100.000, όμως το 
40% των θανάτων καταγράφηκε τις τελευταίες 
15 μέρες.

Το 1/3 των θυμάτων 
την τελευταία εβδομάδα
H Αλβανία έχει χαμηλή θνητότητα, καθώς βρί-
σκεται στο 2,4 ανά 100.000 πληθυσμού, όμως, 
από τους συνολικά 69 θανάτους, οι 20 καταγρά-
φηκαν την τελευταία εβδομάδα, κατά την οποία 
υπήρξε εκτίναξη και του αριθμού των ενεργών 
κρουσμάτων κατά περίπου 150.
Παρόμοια κατάσταση εξελίσσεται και στη Βο-
σνία-Ερζεγοβίνη, η οποία έχει περίπου τον ίδιο 
αριθμό θυμάτων με την Ελλάδα, αλλά ο πληθυ-
σμός της είναι μικρότερος από το 30% του ελ-
ληνικού και η θνητότητα αγγίζει το 5,4 στους 
100.000 κατοίκους. Την τελευταία εβδομάδα 
καταγράφηκαν 12 θάνατοι αλλά και 800 και-
νούργια κρούσματα, αριθμός που δεν αποκλείει 
νέα έξαρση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι συνολικά η Ελλάδα 
μέχρι τις 2 Ιουλίου, με 192 καταγεγραμμένα θύ-
ματα και θνητότητα 1,8 στους 100.000, είχε την 
τρίτη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη, μετά το 
0,5 της Σλοβακίας και το 1,8 της Λετονίας. Συνο-
λικά, είναι στην 27η θέση με βάση τον συνολικό 
αριθμό των θανάτων, ενώ δεν υπάρχει μεγαλύ-
τερη σε πληθυσμό χώρα της Ευρώπης με λιγό-
τερους θανάτους.

Καμία από αυτές τις χώρες 
δεν εκμεταλλεύτηκε την 
καραντίνα για να βελτιώσει 
τις υγειονομικές υποδομές 
της, ενώ οι κυβερνήσεις 
διακατέχονταν από το 
άγχος της πολιτικής 
τους επιβεβαίωσης και 
αντιμετώπισαν την άρση των 
περιοριστικών μέτρων ως 
παροχή προς το εκλογικό 
σώμα, στέλνοντας μέσα στον 
Ιούνιο στα ύψη κρούσματα και 
θανάτους.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΕΝΙΣΧΎΕΙ  
ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ 
ΣΤΑ ΔΎΤΙΚΑ 
ΒΑΛΚΑΝΙΑ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Γ
ράφοντας καθηµερινά στα 
µέσα ενηµέρωσης έχω τη 
σπουδαία ευκαιρία να παρα-
κολουθώ συστηµατικά την 
καθηµερινότητα της πόλης, 
της χώρας, του κόσµου. Να 

αρθρογραφώ για ό,τι µε συγκινεί. Στην ουσία, 
είναι σαν να παρακολουθώ συνεχώς ένα νέο 
πανεπιστήµιο, µελετώντας την απανταχού 
κοινωνία των ανθρώπων.
Κάνω έναν απολογισµό αυτής της παρακο-
λούθησης της καθηµερινότητας. Ποια κατά τη 
γνώµη µου είναι τα σηµαντικότερα που δια-
πιστώνω (από τα εκατοντάδες σπουδαία και 
άκρως σηµαντικά φυσικά);
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, κορυφαία διαπίστωσή 
µου είναι αυτό που ο Λευτέρης Κουσούλης 
έχει ονοµάσει «ιδεολογική σκλαβιά». Ένα 
κρίσιµο ποσοστό πολιτών έχει ενταχθεί στα 
µπλε, κόκκινα, πράσινα κοµµατικά κοπάδια. 
Αυτοί οι άνθρωποι υπερασπίζονται µε πάθος 

σκαιότατα και κατηγορούνται από τα κοµµα-
τικά πρόβατα ως… κοµµατικοί. Έτσι, είτε απέ-
χουν από τα κοινά είτε δεν εκφράζονται.
Αυτή η ιδεολογική σκλαβιά εξηγείται από το 
παρελθόν της χώρας, (εµφύλιος, αστυνοµικό 
κράτος ∆εξιάς κ.λπ.), όµως είµαστε πια στο 
2020…
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, µόνο µια φράση: Απίστευ-
της έκτασης έλλειψη παιδείας. Άνθρωποι χα-
µένοι σε µια καθηµερινότητα µακριά από τα 
σπουδαία του πνεύµατος και της σκέψης που 
πρόσφερε ο 20ός, ακόµη και ο 19ος αιώνας. 
Αυτοί οι άνθρωποι εκλέγουν τον Τραµπ, τον 
Τζόνσον, τον Μπολσονάρο. Επιλέγουν έναν 
από τους οµοίους τους.
Πρόκειται για µείζον θέµα, αφού αποδεικνύει 
ότι ο πλανήτης βιώνει ακόµη και σήµερα έναν 
µακρύ Μεσαίωνα, παρά την απογείωση των 
επιστηµών και της τεχνολογίας. Ο Μεσαίω-
νας αυτός θα «µετρηθεί» και στις εκλογές των 
ΗΠΑ, όπου, αν επανεκλεγεί ο Τραµπ, θα ση-

µαίνει ότι ακόµα κι ένας λαϊκιστής πολιτικός, 
που καθηµερινά ψευδολογεί και συκοφαντεί 
και που ευθύνεται για δεκάδες χιλιάδες άδι-
κους θανάτους από τον Covid-19, δεν µπορεί 
να αξιολογηθεί όπως του αξίζει από τους πολί-
τες. Γιατί; Γιατί πέρα από ένα µικρό ποσοστό 
του οποίου τα συµφέροντα είναι µε τον Τραµπ 
και θα τον ψηφίσει ιδιοτελώς, η πλειοψηφία 
που θα του δώσει τη νίκη είναι οι απαίδευτοι.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιο-
γράφος και συγγραφέας.

την κάθε κοµµατική ψευδολογία, χωρίς οι 
ίδιοι να έχουν άποψη, µα και χωρίς να τους 
ενδιαφέρει η αλήθεια.
Ακριβώς όµοιοί τους και οι πολιτικοί, που 
είναι τυφλά φερέφωνα των ηγεσιών τους. Πα-
ρελαύνουν στα τηλεπαράθυρα ανεµίζοντας 
κοµµατικές σηµαίες χωρίς προσωπική άποψη 
και χωρίς ηθικούς φραγµούς για την παρα-
πλάνηση που επιδιώκουν. Είναι τόσο ανάρ-
µοστη η συµπεριφορά τους, ώστε, ενώ υπερα-
σπίζονται µε πάθος το άσπρο, αν έρθει µήνυµα 
στο κινητό τους ότι η κοµµατική γραµµή άλ-
λαξε και το άσπρο έγινε µαύρο, θα αλλάξουν 
την άποψή τους στο επόµενο χιλιοστό του 
δευτερολέπτου.
Πρόκειται για µια ελληνική µοναδικότητα 
που δηλητηριάζει τον δηµόσιο βίο, βάζει στο 
περιθώριο κάθε ελεύθερο πολίτη και συντη-
ρεί την παρακµή. Εδώ να πω ότι οι πραγµα-
τικά ελεύθεροι πολίτες, όταν τολµούν να δι-
ατυπώσουν µια γνώµη, αµέσως υβρίζονται 

Οι πραγµατικά ελεύθεροι 
πολίτες, όταν τολµούν να 
διατυπώσουν µια γνώµη, 
αµέσως υβρίζονται σκαιότατα 
και κατηγορούνται από τα 
κοµµατικά πρόβατα ως… 
κοµµατικοί.  Έτσι, είτε 
απέχουν από τα κοινά είτε δεν 
εκφράζονται.

Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΛΑΒΙΑ 
ΚΑΙ ΑΠΑΙ∆ΕΥΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

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

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Α
ντιμέτωποι με την παρουσία των κουνου-
πιών ερχόμαστε όταν αρχίζει να ζεσταίνει ο 
καιρός, αισθανόμενοι πολλές φορές αδύνα-
μοι μπροστά στον ενοχλητικό απρόσκλητο 
«επισκέπτη».
Η συνύπαρξή μας με τα κουνούπια δεν είναι 
μόνο ενοχλητική αλλά μπορεί να αποδειχθεί 
και επικίνδυνη. Στη φύση υπάρχουν πε-

ρισσότερα από 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών, ορισμένα 
από τα οποία μεταδίδουν στους ανθρώπους ιούς, βακτήρια και 
παράσιτα που προκαλούν σοβαρά νοσήματα, από την ελονοσία 
έως τον ιό του Δυτικού Νείλου.
Ευτυχώς, υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προστατευτούμε από 
τις επιθέσεις των θηλυκών κουνουπιών, τα οποία μας εντοπί-
ζουν από απόσταση δεκάδων μέτρων και σπεύδουν να μας τσι-
μπήσουν επειδή χρειάζονται το αίμα μας για να κάνουν γόνιμα 
αυγά. Ο δρ. Μάρκος Μιχελάκης, δερματολόγος-αφροδισιολόγος 
(Αισθητική Δερματολογία - Δερματοχειρουργική), δίνει μερικές 
χρήσιμες συμβουλές για να προστατέψετε το δέρμα σας:
• Να χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εντομοαπωθητικό. Στο εκτε-
θειμένο δέρμα και πάνω από τα ρούχα πρέπει να εφαρμόζετε 
εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά προϊόντα, που περιέχουν απο-
τελεσματικές δραστικές ουσίες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τέτοιες 
ουσίες είναι το DEET, η πικαριδίνη (ικαριδίνη) και το IR 3535. 
Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε την κιτριοδιόλη (citriodiol) ή 
έλαιο του δέντρου κορυμβία η κίτροσμος (Eucalyptus citriodora 
oil). Η δραστική ένωση του ελαίου αυτού λέγεται π-μενθανο-3,8-
διόλη (PMD). Μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2015 στο επιστημο-
νικό περιοδικό «Journal of Insect Science» έδειξε ότι η PMD 
είναι εξίσου αποτελεσματική με το DEET στην απώθηση των 
κουνουπιών, αν και η απωθητική δράση της είναι πιο σύντομη. 
Επομένως, φροντίστε να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης που 
αναγράφουν τα εντομοαπωθητικά προϊόντα, ώστε να επαναλαμ-
βάνετε την επάλειψη με την απαιτούμενη συχνότητα. Μην ξε-
χνάτε να αλείφετε με εντομοαπωθητικό χαμηλά τα πόδια σας (τα 
κουνούπια προσελκύονται από τη μυρωδιά των ποδιών), αλλά 
όχι τις παλάμες σας. Αν θέλετε να βάλετε εντομοαπωθητικό μαζί 
με αντηλιακό, αλείψτε πρώτα το δέρμα σας με το αντηλιακό και 
περιμένετε να απορροφηθεί. Μην παραλείπετε να κάνετε καθη-
μερινά ντους πριν πάτε για ύπνο, για να αφαιρείτε το εντομοα-
πωθητικό από πάνω σας.
• Ανάψτε τον ανεμιστήρα. Τα κουνούπια χρησιμοποιούν ένα πο-
λύπλοκο σύστημα για να εντοπίζουν τα θύματά τους. Το σύστημα 
αυτό βασίζεται στην όσφρηση (διαθέτουν εξαιρετικά ευαίσθη-
τους οσφρητικούς υποδοχείς), στην όραση (τη χρησιμοποιούν 
όταν πλησιάσουν αρκετά κοντά στο θύμα τους) και στους ανι-
χνευτές θερμότητας που διαθέτουν, σύμφωνα με έρευνα που 
είχε δημοσιευτεί το 2015 στο επιστημονικό περιοδικό «Current 
Biology». Η όσφρησή τους είναι η πρώτη που ενεργοποιείται. Με 
τη βοήθειά της αντιλαμβάνονται διάφορες χημικές ουσίες που 
εκπέμπουμε με την αναπνοή (διοξείδιο του άνθρακα) και με την 
εφίδρωση. Έτσι, μπορούν να μας αντιληφθούν από απόσταση 
τουλάχιστον 10-15 μέτρων (ακόμα και από τα 35-50 μέτρα, σύμ-
φωνα με κάποιες μελέτες). Ο ανεμιστήρας εμποδίζει την υπερ-
θέρμανση του σώματος και την εφίδρωση, ενώ διασκορπίζει 
το διοξείδιο του άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο μάς προστατεύει 
από τις επιθέσεις των κουνουπιών, όπως έχουν δείξει αρκετές 
μελέτες. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, να συνδυάζετε τη 
χρήση ανεμιστήρα με το κατάλληλο εντομοαπωθητικό στο δέρμα 
και στα ρούχα σας.
• Ντυθείτε έξυπνα. Τα μακριά, ελαφριά και ανοιχτόχρωμα ρούχα 
παρέχουν τη μεγαλύτερη προστασία από τα κουνούπια. Αντιθέ-

τως, τα σανδάλια, τα σορτσάκια και τα αμάνικα μπλουζάκια δεν 
είναι οι καλύτερες επιλογές. Να θυμάστε ότι τα κουνούπια ξεχω-
ρίζουν πιο εύκολα τις σκούρες σιλουέτες, όπως φεγγίζουν στο 
πάτωμα ή στον ορίζοντα, απ’ ό,τι τις ανοιχτόχρωμες.
• Προσπαθήστε να μην κινείστε πολύ. Όσο περισσότερο κινείστε, 
τόσο πιο εμφανείς γίνεστε στα κουνούπια. Επιπλέον, μπορούν 
να σας μυρίσουν πιο εύκολα, διότι ο ιδρώτας είναι ιδιαίτερα ελ-
κυστικό στοιχείο για τα κουνούπια. Το ίδιο όμως ισχύει και για 
το γαλακτικό οξύ, το οποίο παράγεται κατά την άσκηση και βρί-
σκεται στο αίμα, στο δέρμα και στον ιδρώτα. Γι’ αυτόν τον λόγο 
οι ασκούμενοι και όσοι εκ φύσεως ιδρώνουν πολύ είναι ιδιαιτέ-
ρως ελκυστικοί στα κουνούπια.
• Αποφύγετε το αλκοόλ. Η κατανάλωση αλκοόλ καθιστά τους 
ανθρώπους ελκυστικούς στα κουνούπια, σύμφωνα με κάποιες 
μελέτες. Μία από αυτές έδειξε ότι ένα ποτήρι μπίρα (περιεκτι-
κότητα 5,5% σε αλκοόλ) είναι αρκετό για να μετατραπεί κάποιος 

σε «μαγνήτη» για τα κουνούπια. Δεν είναι ακόμη γνωστό γιατί 
συμβαίνει αυτό, αλλά ίσως παίζει ρόλο το γεγονός ότι το αλκοόλ 
διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία και αυξάνει τη ροή του αίματος 
στο δέρμα. Από την άλλη, επειδή τα αναψυκτικά με ανθρακικό 
εκλύουν διοξείδιο του άνθρακα, ίσως πρέπει να προτιμάτε τις 
εκδοχές τους χωρίς ανθρακικό στους υπαίθριους χώρους.
• Να κάνετε χλιαρά ντους. Τα χλιαρά ντους απαλλάσσουν το δέρ-
μα από τον ιδρώτα και μειώνουν τη θερμοκρασία του σώματος, 
μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο να σας τσιμπήσει κάποιο κουνούπι. 
Φροντίστε μόνο να μη χρησιμοποιείτε αφρόλουτρα και σαπούνια 
με αρώματα, διότι μελέτες έχουν δείξει πως τα κουνούπια προ-
σελκύονται από πολλές αρωματικές ουσίες.
• Χρησιμοποιήστε κουνουπιέρα. Αν το πρόγραμμά σας έχει ύπνο 
κάτω από τα άστρα, ίσως πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να 
καλύψετε τον χώρο γύρω σας με μια κουνουπιέρα. Βεβαιωθείτε 
μόνο ότι δεν θα εγκλωβιστεί κανένα κουνούπι μέσα της.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Πώς να αποφύγετε  
τα τσιμπήματα από τα κουνούπια
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υγεία

Η συνύπαρξή μας με τα κουνούπια μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Στη φύση 
υπάρχουν περισσότερα από 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών, ορισμένα από τα 
οποία μεταδίδουν στους ανθρώπους ιούς, βακτήρια και παράσιτα που προκαλούν 
σοβαρά νοσήματα.
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Επίσημα το νέο Citroën C4

Η 
νέα γενιά C4 αντικαθιστά το C4 Cactus, όπως 
και το κλασικό πεντάθυρο, και, όπως μπορούμε 
να δούμε, ξεχωρίζει με την crossover σχεδί-
αση, που τονίζεται από τα πλευρικά πλαστικά 
προστατευτικά. Το μπροστινό μέρος ακολου-

θεί τη λογική της χαρακτηριστικής μάσκας που μοιάζει σαν 
να εκτείνεται ως τους λεπτούς προβολείς, ενώ χαμηλότερα 
υπάρχουν οι μεγαλύτεροι.
Το σχεδιαστικό τρικ στο νέο C4 είναι το πίσω μέρος, με την 
κουπέ γραμμή της οροφής που καταλήγει σε ένα αεροδυ-
ναμικό ανάγλυφο με ιδιαίτερα αισθητικά φωτιστικά σώ-
ματα. Από πλευράς διαστάσεων, το μήκος του αμαξώμα-
τος είναι στα 4,36 μέτρα, το πλάτος στα 1,80 μέτρα και το 
ύψος στα 1,52 μέτρα.
Ο διάκοσμος συμβαδίζει με το νέο μίνιμαλ στιλ της μάρκας, 
με μια μεγάλη οθόνη αφής 10 ιντσών (υπάρχει μόνο ένας 
φυσικός διακόπτης) στο κέντρο του ταμπλό για το σύστημα 
infotainment και έναν μεγάλο ψηφιακό πίνακα οργάνων, 
για τις πλούσιες εκδόσεις τουλάχιστον. Σχετικά με την από-

σταση του αμαξώματος από το έδαφος, είναι στα 15,6 εκα-
τοστά. O χώρος αποσκευών που δίνεται είναι στα 360 λίτρα 
για το e-C4 και στα 380 λίτρα (έως 1.250 λίτρα) για το C4.
Το νέο C4 είναι βασισμένο στην πλατφόρμα CMP και δια-
θέτει τόσο συμβατικές όσο και μία ηλεκτρική έκδοση. Το 
e-C4 διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα μπροστά ισχύος 136 
ίππων, ενώ μια μπαταρία λιθίου ιόντων 50 kWh (στα 400 V 
με ταχύτητα φόρτισης έως 10 χλμ./λεπτό) προσφέρει αυτο-
νομία για 350 χλμ. Υπάρχουν τρία προφίλ οδήγησης (Eco, 
Normal, Sport), ενώ από πλευράς επιδόσεων το 0-100 χλμ./
ώρα διαρκεί 9,7 δλ. με τελική στα 150 χλμ./ώρα.
Η γκάμα του συμβατικού C4 περιλαμβάνει τρεις επιλογές 
του 1.2 PureTech: με 100, 130 και 155 ίππους. Αυτή των 
130 ίππων συνδυάζεται και με αυτόματο κιβώτιο με με-
τατροπέα ροπής ΕΑΤ-8, το οποίο είναι στάνταρ σε εκείνη 
με τους 155 ίππους. Επίσης, υπάρχουν δύο εκδόσεις του 
1.5 BlueHDi: με 110 (μόνο με χειροκίνητο 6άρι) και 130 ίπ-
πους (στάνταρ με το κιβώτιο των 8 σχέσεων). Αργότερα 
ίσως δούμε και υβριδικές ή plug-in υβριδικές εκδόσεις.

Το νέο Hyundai Kona Hybrid 1.6 141ps 6-DCT προσφέρει την πιο 
απολαυστική υβριδική και αυτόματη τεχνολογία στην πιο βρα-
βευμένη SUV σχεδίαση. Επιπρόσθετα, σήμερα το Kona Hybrid 

κάνει την υβριδική τεχνολογία στα SUV πιο προσιτή από ποτέ, με πρό-
γραμμα χρηματοδότησης με προνομιακό επιτόκιο 3,9% (+0,6% εισφορά), 
ελάχιστη προκαταβολή 25% και μεγάλη περίοδο αποπληρωμής, έως 
και 84 μήνες.
Με αυτό το εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο ο πελάτης μπορεί ενδεικτικά να 
αποκτήσει το Kona Hybrid με €7.077 προκαταβολή και μηνιαία δόση 
μόλις €229. Με το επιτόκιο 3,9%, το όφελος για τον πελάτη μπορεί να 
υπερβαίνει τα €3.300 σε σύγκριση με τα επιτόκια χρηματοδότησης που 
ισχύουν για την αγορά αυτοκινήτου.

J.D. Power: Κορυφαία σε ποιότητα η Kia,  
στον πάτο η Tesla!

Η έρευνα αφορά την αγορά των ΗΠΑ αλλά είναι ενδει-
κτική για τις προδιαγραφές που ακολουθούν οι κα-
τασκευαστές στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αυτοκι-

νήτου του πλανήτη. Ο μέσος όρος του δείκτη ποιότητας στην 
έρευνα της J.D. Power ήταν το 166, ενώ στην πρώτη θέση, 
με 136, βρέθηκε η Kia μαζί με την Dodge.
Για πρώτη φορά στην έρευνα μετείχε και η Tesla, η οποία 
σε κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ δεν είχε επιτρέψει την απο-
στολή ερωτηματολογίων σε πελάτες της. Δικαιολογημένα, 
αφού είναι γνωστή για τα ποιοτικά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει σχεδόν σε κάθε της νέο μοντέλο.
Κάπως έτσι βρέθηκε στην τελευταία θέση της έρευνας και 
με τον χειρότερο δείκτη, στο 250, ο οποίος σημαίνει πως στο 
πρώτο τρίμηνο χρήσης ανά 100 νέα αυτοκίνητα της εταιρείας 
παρουσιάστηκαν 250 ποιοτικά προβλήματα.

Το νέο C4 παρουσιάστηκε επίσημα τόσο στις συμβατικές όσο και στην ηλεκτρική του 
e-C4 έκδοση. Στην Ελλάδα από τέλη Δεκεμβρίου.

Hyundai Kona Hybrid  
με προνομιακό  
επιτόκιο 3,9%
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο στοίχηµα site www.betarades.gr, 
σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Γ
ια µία ακόµη φορά το Betarades.gr και η F.S. 
σάς προσφέρουν τα προγνωστικά τους για τα 
παιχνίδια της εβδοµάδας. Το κουπόνι Πάµε 
Στοίχηµα είναι πλούσιο σε δυνατές αναµετρή-
σεις. Τα πρωταθλήµατα στην Ευρώπη έχουν 
µπει στην τελική τους ευθεία και η αγωνία έχει 

χτυπήσει κόκκινο. Τα µατς έχουν µεγάλη σηµασία, βαθµολο-
γικά, και αυτό είναι καλό για το στοιχηµατικό κοµµάτι. Έτσι, θα 
µας απασχολήσουν αγώνες και από την Ελλάδα αλλά και από 
άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην ελληνική Σούπερλιγκ εστιά-
ζουµε στο ΟΦΗ - ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς δεν έχουν περιθώ-
ρια για απώλειες. Από κει και πέρα, έχουµε άλλες τέσσερις προ-
τάσεις, από Σουηδία, Νορβηγία, Τουρκία και Ισπανία. Αυτή την 
εβδοµάδα οι προβλέψεις µας αφορούν τα γκολ, τα τελικά απο-
τελέσµατα, αλλά και ασιατικό χάντικαπ. ∆ιαλέγετε και παίρνετε. 
Πάµε να δούµε τις επιλογές µας…
Ξεκινάµε από την ελληνική Σούπερλιγκ και τον αγώνα του 
ΟΦΗ µε τον ΠΑΟΚ στην Κρήτη. Ο ΟΦΗ δεν ήταν κακός στο 
«Γ. Καραϊσκάκης», αλλά τελικά δεν κατάφερε να πάρει κάτι 
από το παιχνίδι. Έµεινε πίσω στο σκορ, µπόρεσε να ισοφαρίσει, 
αλλά ηττήθηκε µε 2-1. Παρ’ όλα αυτά, η οµάδα του Σίµου έδειξε 
ότι έχει ακόµη αποθέµατα και θέλει να έχει µια αξιοπρεπή πα-
ρουσία µέχρι το τέλος της σεζόν. Έχει και πάλι δύσκολο µατς 
σήµερα.
Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ προέρχεται από πολύ κακή ήττα, µε 0-2 
από την ΑΕΚ στην Τούµπα. Έτσι, οι «ασπρόµαυροι» δεν είναι 
πλέον σε θέση ισχύος όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Ήταν τρα-
γικός ο ΠΑΟΚ στο ντέρµπι των «δικεφάλων», δεν δηµιούργησε 
φάσεις και έχασε σχετικά εύκολα. Έντονη η κριτική για παίκτες 
και προπονητή, αλλά η οµάδα οφείλει να συνέλθει. Η δεύτερη 
θέση είναι σηµαντικός στόχος και οι φιλοξενούµενοι θα τον κυ-
νηγήσουν.
Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη οµάδα και έχει κίνητρο. Θεωρούµε 
ότι θα επιστρέψει στις επιτυχίες και τον στηρίζουµε. Θα επιλέ-
ξουµε το ΠΑΟΚ -1 (Ασιατικό) (το ποντάρισµα επιστρέφεται αν ο 
ΠΑΟΚ νικήσει µε 1 γκολ διαφορά) σε απόδοση 1.85.

Υποτιµάται η  Έρεµπρο
Στη Σουηδία τώρα, το πρωτάθληµα έχει αρχίσει και βρίσκεται 
στην πέµπτη αγωνιστική του. Σε αυτό το πλαίσιο, η Σίριους υ-
ποδέχεται την Έρεµπρο, στις 18:30. Οι γηπεδούχοι παραµένουν 
αήττητοι στις τέσσερις τελευταίες αναµετρήσεις τους. Σε αυτές, 
όµως, έχουν µόλις µία νίκη. ∆εν δηµιουργούν µε ευκολία φά-
σεις, ενώ και αµυντικά παρουσιάζουν κάποια κενά. Το ρόστερ 
τους σίγουρα δεν… τροµάζει και δεν τους βλέπουµε τόσο φα-
βορί όσο οι bookmakers.
Από την άλλη, ούτε η Έρεµπρο έχει χάσει εδώ και τέσσερα παι-
χνίδια. Έχει κι αυτή όµως µόλις µία νίκη σε αυτά τα µατς. Παρ’ 
όλα αυτά, µπορεί να παίξει καλύτερα και να πάρει τρίποντα. Την 
τελευταία φορά που έπαιξε σε αυτό το γήπεδο, πήρε φοβερό 
«διπλό» µε 3-4. Θα ήθελε να επαναλάβει έναν θρίαµβο.
Οι διαφορές των δύο οµάδων δεν είναι τέτοιες που να δικαιολο-
γούν τον φαβοριτισµό της Σίριους. Πιστεύουµε ότι η Έρεµπρο 
θα σταθεί επάξια και έχει τα φόντα και για τη νίκη. Την επιλέ-
γουµε µε κάλυψη, 2 DNB (το ποντάρισµα επιστρέφεται σε πε-
ρίπτωση ισοπαλίας) στο 2.20.

Πολλά γκολ στη Νορβηγία
Μένουµε Σκανδιναβία, αλλά πάµε στη Νορβηγία. Και εδώ, το 
πρωτάθληµα είναι στο ξεκίνηµά του. Για την έκτη αγωνιστική, 
θα γίνει το Οντ - Χάουγκεσουντ, στις 19:00. Είναι πολύ νωρίς 
ακόµη, αλλά κάποιες αδυναµίες της Οντ έχουν αρχίσει να φαί-
νονται. Κυρίως στην άµυνα, όπου δέχεται αρκετά τέρµατα. Παρ’ 
όλα αυτά, βρίσκει λύσεις στην επίθεση. Μετά το φοβερό 0-5 επί 
της Σταρτ, διασύρθηκε µε 0-4 από την Μπόντο Γκλιµτ.
Και η Χάουγκεσουντ, όµως, είναι σχετικά καλή στην επίθεση. 
Βρίσκει τον δρόµο προς τα δίχτυα συχνά, αλλά δεν εµπνέει ε-
µπιστοσύνη στην άµυνα. Βέβαια, µετά το κακό ξεκίνηµα έχει 
κάνει δύο συνεχόµενες νίκες µε το ίδιο σκορ (1-0). Ανέβηκε θέ-
σεις στη βαθµολογία και θέλει να συνεχίσει έτσι. ∆εν πρέπει να 
ξεγελιόµαστε όµως. Το στιλ της είναι κυρίως επιθετικό.
Τα πέντε από τα έξι τελευταία παιχνίδια µεταξύ των δύο οµά-
δων είχαν τρία και περισσότερα τέρµατα. Αυτό βλέπουµε να γί-
νεται και πάλι. Αµφότερες είναι καλύτερες στην επίθεση και δεν 
κλείνονται. Πάµε µε το Over 2.5 σε απόδοση 1.88.

Παίρνει το ντέρµπι η Γαλατά
Στην Τουρκία το πρωτάθληµα οδεύει προς το τέλος του. Στην 
30ή αγωνιστική θα γίνει το ντέρµπι Γαλατασαράι - Τραµπζον-
σπόρ. Η Γαλατά προέρχεται από δύο σερί ισοπαλίες. Την περα-
σµένη αγωνιστική έµεινε στο 1-1 µε την πρωτοπόρο Μπασακ-
σεχίρ. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν πολλές ελπίδες για το πρωτά-
θληµα, αλλά κυνηγάνε τη δεύτερη θέση. Οφείλουν, λοιπόν, να 
κερδίσουν την Τραµπζονσπόρ. ∆ιαφορετικά, αποχαιρετούν και 
αυτόν τον στόχο.
Η Τραµπζονσπόρ, άλλωστε, δεν είναι και στην καλύτερη δυ-
νατή αγωνιστική κατάσταση. Έχει δύο συνεχόµενα «Χ» που 
της έχουν κοστίσει πάρα πολύ. ∆εν κατάφερε να εκµεταλλευ-
τεί το στραβοπάτηµα της Μπασάκ και είναι στο -2 από την κο-
ρυφή. Έχει κενά στην άµυνα και δίνει την ευκαιρία στους αντι-
πάλους της να της κάνουν τη ζηµιά. Φαίνεται να την έχει πάρει 
από κάτω, και αυτό µπορεί να φανεί στο ντέρµπι.
Το παιχνίδι είναι must-win για αµφότερες τις οµάδες. Η Γα-
λατά, όµως, µοιάζει σε καλύτερο µοµέντουµ και παίζει και στην 
έδρα της. Ήρθε η ώρα να κάνει µια µεγάλη νίκη και τη στηρί-
ζουµε. «Άσος» σε απόδοση 2.17.

∆εν πείθει η Μπάρτσα
Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα δοκιµάζεται στην έδρα της Βι-
γιαρεάλ. Οι γηπεδούχοι έχουν επιστρέψει δριµύτεροι µετά τη 
διακοπή και έχουν φτάσει µια ανάσα από την τετράδα! Θα το 
παλέψουν µέχρι τέλους για το Champions League. Είναι αήτ-
τητοι στα έξι τελευταία παιχνίδια τους και προέρχονται από µε-
γάλες νίκες επί Βαλένθια και Μπέτις. Έχουν βρει σταθερότητα 
και στην άµυνα, ενώ επιθετικά παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο.
Απεναντίας, η Μπαρτσελόνα έχει χάσει έδαφος στη µάχη για 
τον τίτλο. Οι ισοπαλίες µε Σεβίλλη, Θέλτα και Ατλέτικο στοιχί-
ζουν. Στην τελευταία, η Μπάρτσα προηγήθηκε δύο φορές. Ω-
στόσο, ισοφαρίστηκε και τις δύο από το σηµείο του πέναλτι. ∆εν 
είναι καλή γενικά η οµάδα του Σετιέν και το κλίµα φαίνεται να 
έχει στραβώσει για τα καλά. Αν δεν ήταν και ο Τερ Στέγκεν, θα 
δεχόταν ακόµα περισσότερα τέρµατα στα παιχνίδια της.
Το µοµέντουµ ευνοεί ξεκάθαρα τη Βιγιαρεάλ, που κάνει την 
ολική επαναφορά και παλεύει για τα αστέρια! Παίζει στο γή-
πεδό της, απέναντι στην… ξενερωµένη Μπάρτσα. Θεωρούµε ότι 
θα πάρει αποτέλεσµα. Επιλέγουµε 1Χ 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 καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, 
όταν υπάρχει έντονη στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι 
και αν επιλέξετε!

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

Συνέρχεται ο ΠΑΟΚ!

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

04/07
21:30  ΟΦΗ - ΠΑΟΚ   ΠΑΟΚ -1 (Ασ.)  1.85

05/07
18:30  Σίριους - Έρεµπρο   2 (DNB)  2.20
19:00  Οντ - Χάουγκεσουντ   Over 2.5  1.88
21:00  Γαλατασαράι - Τραµπζονσπόρ   1  2.17
23:00  Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα   1Χ  2.20
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«ΤΟ ∆ΑΝΕΙΟ» ΤΟΥ ΤΖΟΡΝΤΙ 
ΓΚΑΛΘΕΡΑΝ ΣΤΟ ΧΥΤΗΡΙΟ
Από τη ∆ευτέρα 6 Ιουλίου και κάθε ∆ευτέρα και Τρί-
τη στις 21:00 παρουσιάζεται στον κήπο του θεάτρου 
Χυτήριο η κωµωδία «Το ∆άνειο» του Τζόρντι Γκαλ-
θεράν. Στους δύο ήρωες του έργου απολαµβάνουµε 
τον Σωτήρη Χατζάκη και τον ∆ηµήτρη Μυλωνά, που 
υπογράφει και τη σκηνοθεσία. Ο Αντόνιο επιθυµεί 
διακαώς να λάβει ένα τραπεζικ ό δάνειο, όµως ως µο-
ναδική εγγύηση έχει να επιδείξει τον… λόγο της τιµής 
του. Μπροστά στην επίµονη άρνηση του διευθυντή 
της τράπεζας να εγκρίνει το πολυπόθητο δάνειο, ο 
επίδοξος αιτών απειλεί τον τραπεζίτη ότι θα «αποπλα-
νήσει» τη γυναίκα του αξιοποιώντας την ακαταµάχη-
τη έλξη που ασκεί στο γυναικείο φύλο.

ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ
Από την Τετάρτη 8 Ιουλίου και κάθε Τρίτη και Τετάρτη 
στις 22:00 οι εκποµπές της Σεµίνας ∆ιγενή έρχονται και 
πάλι στην οθόνη µας, µέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2. 
Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν σηµαντικές εκποµπές της δηµοσιογράφου που πα-
ρουσίασε για την ΕΡΤ από το 1982 µέχρι το 2009, µεταξύ 
των οποίων «Οι εντιµότατοι φίλοι», «Οι Αταίριαστοι», 
«Ώρα Ελλάδος», «Συµπόσιο», «Κοίτα τι έκανες», «Οι 
Άνθρωποι», «Ρεπόρτερ µεγάλων αποστάσεων», «Rewind», 
«Top Stories», αλλά και εκποµπές στις οποίες συµµετείχε 
στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση, όπως οι «Εδώ 
και Σήµερα», «Σάββατο µία και µισή», «Τρεις στον αέρα» 
κ.ά.

Η IRENE SKYLAKAKI 
ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ GAZARTE
Μετά από αρκετά χρόνια στο Λονδίνο η τραγουδίστρια/
τραγουδοποιός Irene Skylakaki επέστρεψε στην Ελλάδα 
και ετοιµάζεται για ένα ιδιαίτερα ατµοσφαιρικό live 
session µε το trio project της στην ταράτσα του Gazarte 
την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Οι στίχοι της, αυτοβιογραφικοί και 
πολλές φορές αφοπλιστικά προσωπικοί, συνδυάζονται µε 
ιδιαίτερες µελωδίες folk-rock, δηµιουργώντας τραγούδια 
που της επιτρέπουν να συνδεθεί µε το κοινό της και να 
του µεταδώσει τη χαρά που η µουσική έφερε στη ζωή της.

CALENDAR
04-10/07

Ο 
Ιεροκλής Μι-
χαηλίδης και 
ο Γεράσιµος 
Σκιαδαρέσης 
παρουσι-
άζουν το 

«Τάβλι» του ∆ηµήτρη Κεχαΐδη, 
σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβα-
νίδη, σε καλοκαιρινή περιοδεία 
σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται 
για µια κωµωδία χαρακτήρων, 
όπου αποδίδεται γλαφυρά η 
νεοελληνική πραγµατικότητα 
και το ενδόµυχο όνειρο του Νε-
οέλληνα «να πιάσει την καλή». 
Έναρξη: 7 Ιουλίου στο Ευριπί-
δειο Θέατρο Σαλαµίνας.

ΤΟ ΤΑΒΛΙ

ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ - 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΙΑ∆ΑΡΕΣΗΣ: 
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Η Ελβίρα, διάσηµη ηθοποιός, καταρρέει κατά 
τη διάρκεια µιας παράστασης και κλείνεται 
στη σιωπή της. Αποσύρεται σε ένα παραθα-

λάσσιο ησυχαστήριο µε µόνη συντροφιά µια νοσοκό-
µα, την Άλµα. Τις επόµενες εβδοµάδες η Άλµα προ-
σπαθεί να προσεγγίσει την ασθενή της, µε σκοπό να 
τη θεραπεύσει από την ψυχική και σωµατική βύθισή 
της. Σύντοµα, µεταξύ των δύο γυναικών αναπτύσσεται 
µια βαθιά, υπαρξιακή επικοινωνία.
«Με το “Περσόνα” άγγιξα τα όρια στα οποία θα 

µπορούσε να φτάσει η διάνοιά µου» είχε πει για 
την ταινία του ο Μπέργκµαν, ενώ το «New Yorker» 
είχε γράψει: «O Μπέργκµαν στο αποκορύφωµα της 
καριέρας του. Με έντονα κοντινά που προκαλούν 
αµηχανία, γωνίες λήψης που αποπροσανατολί-
ζουν, µε ονειρικές εικόνες και σκηνές φαντασίας, ο 
Μπέργκµαν πραγµατεύεται το δοµικό αντικείµενο 
του έργου του στο σύνολό του: τον εσωτερικό εαυτό 
µας, αλλά πάνω απ’ όλα το προσωπικό του ταραχώ-
δες όραµα».

Οι οπαδοί της σειράς «The Trip» του Μάικλ 
Γουιντερµπότοµ µπορούν να αρχίσουν να πα-
νηγυρίζουν, καθώς ο Ροµπ Μπράιντον και ο 

Στιβ Κούγκαν ετοίµασαν το τέταρτο σίκουελ του ολο-
ένα και πιο δηµοφιλούς κωµικού franchise. Οι δυο 
ηθοποιοί συνεχίζουν τη σειρά των διάσηµων οδοι-
πορικών τους πραγµατοποιώντας µια επίσκεψη στη 
χώρα µας. Από την αρχαία Τροία κατευθύνονται προς 
την Ελλάδα, βαδίζοντας στα βήµατα του Οδυσσέα. 
Εξερευνούν µε δέος τον ελληνικό πολιτισµό, την 
Ιστορία, σε εκπληκτικές τοποθεσίες, όπως οι ∆ελφοί, 

η Αθήνα, η Επίδαυρος, η Ύδρα, το Σπήλαιο ∆ιρού, η 
Πύλος κ.ά. ∆οκιµάζουν µερικά από τα καλύτερα πιάτα 
της ελληνικής κουζίνας, συναντιούνται µε την ελλη-
νική µουσική και αισθάνονται ελεύθεροι να σχολι-
άσουν ό,τι όµορφο ή ό,τι ιδιαίτερο βλέπουν. Οι ηθο-
ποιοί υποδύονται φανταστικές εκδοχές του εαυτού 
τους καθώς διασχίζουν την Ελλάδα σε ένα ταξίδι έξι 
ηµερών. Σε ένα γαστρονοµικό και πολιτιστικό οδικό 
ταξίδι, οι πρωταγωνιστές απολαµβάνουν ό,τι καλύτερο 
έχει η Ελλάδα στον πολιτισµό, στη διατροφή και στη 
φιλοξενία.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάικλ Γουιντερµπότοµ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ροµπ Μπράιντον, Στιβ Κούγκαν

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ:  Ίνγκµαρ Μπέργκµαν 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπίµπι Άντερσον, Λιβ Ούλµαν

ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ 
ΓΕΙΤΟΝΑΣ
A BEAUTIFUL 
DAY IN THE 
NEIGHBORHOOD

∆εκαετία του 1990. Όταν ένας βαριε-
στηµένος και σκεπτικιστής συντάκτης 
περιοδικού «αναγκάζεται» να γράψει 

ένα άρθρο για τον Φρεντ Ρότζερς, παρουσια-
στή ενός παιδικού εκπαιδευτικού τηλεοπτι-
κού σόου, ξεπερνάει τον όποιο σκεπτικισµό 
του, µαθαίνει από την καλοσύνη των άλλων, 
αγαπάει και συγχωρεί στην πιο όµορφη γει-
τονιά της Αµερικής.
Ο δύο φορές βραβευµένος µε Όσκαρ Τοµ 
Χανκς πρωταγωνιστεί σε µια συγκινητική βι-
ογραφία και υποδύεται τον Μίστερ Ρότζερς, 
τον θρυλικό τηλεοπτικό παρουσιαστή του 
µακροβιότερου παιδικού προγράµµατος της 
Αµερικής, που έκλεψε τις καρδιές µικρών και 
µεγάλων για πάνω από 30 χρόνια.
Το διαχρονικό µήνυµα της ταινίας για τη δύ-
ναµη της ευγένειας –που επιβάλλεται θριαµ-
βευτικά στον κυνισµό– βασίζεται στην αληθι-
νή ιστορία της φιλίας ανάµεσα στον διάσηµο 
παρουσιαστή και έναν επιφυλακτικό δηµοσι-
ογράφο (ο βραβευµένος µε EMMY Μάθιου 
Ρις) που αναλαµβάνει να γράψει ένα άρθρο 
για το φαινόµενο Mister Rogers.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάριελ Χέλερ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τοµ 
Τζούνοντ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τοµ Χανκς, Μάθιου Ρις, Κρις Κούπερ, 
Σούζαν Κελέτσι Γουότσον, Γουέντι Μακένα, Κριστίν 
Λάτι

ΠΕΡΣΟΝΑ

ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
TRIP TO GREECE
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  NTEΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Ό
ταν το 1995 η Ελένη Μενεγάκη ανέλαβε την παρουσίαση του 
«Πρωινού Καφέ» στον ΑΝΤ1, το κοινό στο οποίο θα απευθυνό-
ταν ήταν ήδη διαμορφωμένο από τη Ρούλα Κορομηλά, την παρου-
σιάστρια που καθιέρωσε τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές. Αυτό 
δεν σημαίνει πως ανέλαβε μια εύκολη δουλειά. Ίσα ίσα.
Όσοι θυμούνται εκείνη την εποχή σίγουρα δεν θα έχουν ξεχά-

σει τα σκληρά κείμενα των τηλεκριτικών για το αφελές κορίτσι με τα μέτρια ελληνικά, 
τα αμέτρητα μαργαριτάρια, που επέμενε να φοράει κοντές φούστες και ανοιχτά ντε-
κολτέ, ποντάροντας στην τσαχπινιά, στο σέξι και όχι στο περιεχόμενο της εκπομπής 
της. Πράγματι, ήταν μια εποχή που η Μενεγάκη έκανε γυμναστική με τακούνια και 
μίνι, έσκυβε δήθεν αφηρημένα πάνω από την κατσαρόλα της κ. Βέφας επιτρέποντας 
στο βαρύ της στήθος να φανεί, δίπλωνε και ξεδίπλωνε τα πόδια της στον καναπέ ενώ ο 
καλεσμένος της μιλούσε. Τυχαία ή δήθεν τυχαία, λίγη σημασία είχε. Το σεξαπίλ της έ-
φερνε νούμερα, και όσο αυτά ανέβαιναν, η Ελένη Μενεγάκη πρόσφερε ό,τι το κοινό 
ζητούσε. Ήταν η εποχή που φιλοτέχνησε με επιμέλεια το προφίλ της εκρηκτικής χαζής 
ξανθιάς. Δεν ήταν η πρώτη. Από τη Μέριλιν Μονρόε μέχρι την Κιμ Μπάσιντζερ, οι ανά-
λαφρες ξανθές ήταν πετυχημένος συνδυασμός. Κι έτσι η Μενεγάκη άρχισε να γίνεται 
viral πριν καν εφευρεθεί ο όρος. Οι ατάκες της αναπαράγονταν την επόμενη μέρα από 

άλλες εκπομπές, από τα ραδιόφωνα, από τον κόσμο. Η απορία της «τι είναι ο λούτσος;» 
δημιούργησε συνωστισμό στα ιχθυοπωλεία, κάνοντας το συμπαθές ψάρι περιζήτητο. 
Οι γυναίκες αντέγραφαν το χτένισμά της, το τεχνητά ενισχυμένο μπούστο απενοχο-
ποιήθηκε και η εικόνα της πρωταγωνιστούσε σε όλα τα γυναικεία και αντρικά έντυπα.
Πώς, ωστόσο, ενώ δεν ήταν το κορίτσι της διπλανής πόρτας, κατάφερε να κερδίσει την 
προτίμηση της μέσης τηλεθεάτριας, της μέσης νοικοκυράς που με το κλάμερ στα αχτέ-
νιστα μαλλιά της ανάμεσα στο συμμάζεμα του σπιτιού και στην προετοιμασία των παι-
διών είχε μόνιμα την τηλεόραση ανοιχτή τις ώρες των εκπομπών της χαζεύοντας την α-
ψεγάδιαστη φιγούρα της;
Δύσκολη απάντηση. Ο πρώτος και ξεκάθαρος λόγος είναι γιατί ο φακός την αγάπησε. 
Είναι γιατί ανήκει σε εκείνη την κατηγορία ανθρώπων που δεν τους καταπίνουν τα 
φώτα αλλά μπορούν να επιστρέφουν πολλαπλάσια τη λάμψη τους πίσω. Αυτό λέγεται 
«χάρισμα». Και τα χαρίσματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις.
Επιπλέον, η Μενεγάκη φαινόταν να κάνει τη δουλειά της με κέφι – και το κέφι είναι 
μεταδοτικό. Μπορεί να μην τα έκανε όλα σωστά, μπορεί πολλές φορές να φλέρταρε ε-
πικίνδυνα με το ανούσιο κι άλλες με την επιτήδευση, όμως ήταν ένα χαρούμενο κορί-
τσι που τρόλαρε τον εαυτό του και ανέδυε πηγαία χαρά.
Σε αυτό περίπου το σημείο κι αφού η εκπομπή της συγκέντρωνε πρωτοφανή νούμερα 
τηλεθέασης, η Μενεγάκη σταμάτησε να ασχολείται με όσα έγραφαν οι τηλεκριτικοί, το 
κράξιμο, τα σχόλια. Ήταν η στιγμή που γεννήθηκε η Ελένη.
Λύθηκε, και όταν της έγινε συνείδηση πως το κοινό δεν ενοχλείται από τα λάθη της, τα 
αγάπησε κι εκείνη. Για την ακρίβεια, τα προκαλούσε πια. Παράλληλα, έκανε την προ-
σωπική της ζωή λαϊκό ανάγνωσμα – ο γάμος της με τον Γιάννη Λάτσιο μεταδόθηκε live, 
σχεδόν γέννησε μπροστά στις κάμερες τέσσερις φορές και η βάφτιση του πρώτου της 
παιδιού ήταν το κοσμικό γεγονός της χρονιάς. Στο μεταξύ, το internet είχε γεννηθεί, οι 
μεσημεριανές κουτσομπολίστικες εκπομπές ήταν η νέα τηλεοπτική συνταγή που έκανε 
σουξέ και μαζί τους τα εβδομαδιαία «κοσμικά» περιοδικά. Σε όλα αυτά η Ελένη, η ζωή 
πια της Ελένης, ήταν πρώτο θέμα. Ό,τι κι αν αφορούσε την Ελένη ήταν είδηση. Οι εκπο-
μπές που μετέδιδαν ειδήσεις που την αφορούσαν έβλεπαν τα νούμερά τους να ανεβαί-
νουν. Και όπου υπήρχε φωτογραφία της, τα περιοδικά ξεπουλούσαν.
Ο κόσμος ήθελε να μαθαίνει τα πάντα για κείνη. Από πού ψωνίζει πορτοκάλια, που 
φτιάχνει τα νύχια της, μέχρι με ποια μάλωσε και πού κάνει διακοπές. Το διαζύγιό της 
ενίσχυσε αυτή τη δίψα. Και τότε, στην πιο ευάλωτη προσωπική της στιγμή, ζήτησε δι-
ακριτικότητα. Μάταιος κόπος. Τότε ήταν που ήθελαν να μάθουν περισσότερα. Και όσο 
εκείνη δεν μιλούσε, ο μύθος της αποκτούσε εξωπραγματικές διαστάσεις.
Ποιος είναι ο Μάκης Παντζόπουλος; Έχει παντρευτεί τελικά με τον Μάκη; Είναι πάλι 
έγκυος; Πώς θα ονομάσει την κόρη της; 
Πλέον όλοι έβλεπαν την Ελένη Μενεγάκη όχι γιατί τους ενδιέφεραν οι καλεσμένοι 
στην εκπομπή της, οι συνταγές μαγειρικής και τα τραγούδια. Ούτε καν γιατί ήθελαν 
να τη βλέπουν. Ήθελαν να μαθαίνουν για κείνη και τη ζωή της, έστω την ώρα που κρα-
τούσε ένα απορρυπαντικό πλυντηρίου που εξαφανίζει ακόμα και τον πιο επίμονο λεκέ. 
Από τα διαφημιστικά έσοδα της εκπομπής της λέγεται πως έβγαιναν οι μισθοί των ερ-
γαζομένων στον Alpha, το ρίμελ που προμοτάριζε Τρίτη μεσημέρι ξεπουλούσε το ίδιο 
απόγευμα, τη στιγμή που το πόσο αμείβεται έχει απασχολήσει τον Τύπο περισσότερο 
κι από το δημοψήφισμα του Τσίπρα.
Η Ελένη Μενεγάκη πούλησε τον εαυτό της ως brand, με όρους Χόλιγουντ, και αυτό 
δεν τελειώνει με την οποιαδήποτε εκπομπή της που ολοκληρώνεται. Ακόμα και χωρίς 
τηλεοπτική παρουσία, η Μενεγάκη θα εξακολουθεί να ενδιαφέρει. Ίσως και περισσό-
τερο.

Το φαινόμενο 

Ελένη Μενεγάκη
Πλέον όλοι έβλεπαν την Ελένη Μενεγάκη όχι γιατί τους ενδιέφεραν οι 
καλεσμένοι στην εκπομπή της, οι συνταγές μαγειρικής και τα τραγού-
δια. Ούτε καν γιατί ήθελαν να τη βλέπουν. Ήθελαν να μαθαίνουν για 
κείνη και τη ζωή της, έστω την ώρα που κρατούσε ένα απορρυπαντικό 
πλυντηρίου που εξαφανίζει ακόμα και τον πιο επίμονο λεκέ.“
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Η Κάλλας, ο Μινωτής, ο Κουν  
και τα μαγειρευτά της Κάκιας
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Γ
ιώργος Αρμένης, Κώστας Γεωργουσό-
πουλος, Αντιγόνη Γλυκοφρύδη, Στεφα-
νία Γουλιώτη, Κατερίνα Ευαγγελάτου, 
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Νίκος 
Καραθάνος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, 
Γιώργος Κιμούλης, Λένα Κιτσοπούλου, 
Λυδία Κονιόρδου, Στάθης Λιβαθινός, 

Δημήτρης Λιγνάδης, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Γιώρ-
γος Μιχαλακόπουλος, Αμαλία Μουτούση, Γιάννης Μπέζος, 
Μανουέλλα Παυλίδου, Εύα Νάθενα, Μαρία Ναυπλιώτου, 
Λευτέρης Παυλόπουλος, Δημήτρης Πιατάς, Κώστας Τσιά-
νος, Πέτρος Φιλιππίδης, Διονύσης Φωτόπουλος, Αιμίλιος 
Χειλάκης.
Για πρώτη φορά τόσοι σημαντικοί και δημοφιλείς καλλιτέ-
χνες και διανοούμενοι ανταποκρίνονται στην πρόσκληση 
της «Ελληνογερμανικής Αγωγής» προσφέροντας απλόχε-
ρα τις ανέκδοτες προσωπικές μαρτυρίες τους με σκοπό τη 
δημιουργία ενός πρωτότυπου θεατρικού λευκώματος, με 
στίγμα ιστορικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό.
Ποια παράσταση είχε τέτοια κοσμοπλημμύρα, ώστε ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος 
αναγκάστηκαν να καθίσουν σε δυο καρέκλες μπροστά 
στους τραγωδούς; Πότε και για χάρη ποιας διασημότη-
τας ηλεκτροδοτήθηκε το Λυγουριό; Ποιο φαγητό άρεσε 
στην Κατίνα Παξινού να σερβίρει η ίδια στους άλλους 
ηθοποιούς; Ποιοι τραγωδοί μετά τις πρόβες ξενυχτούσαν 
παίζοντας σκάκι ή παντομίμα; Πώς βρέθηκε ο νεαρός Δι-
ονύσης Φωτόπουλος να κατασκευάζει ένα ξίφος, για να 
το χρησιμοποιήσει η Μαρία Κάλλας στην παράσταση της 
«Νόρμα»; Ποια περίοδο υπήρξε «άβατο» η ταβέρνα «Λε-
ωνίδας» και για ποιους; Τι είχαν ζητήσει ο Σπύρος Ευαγγε-
λάτος και ο Κώστας Τσιάνος από τους ηθοποιούς τους, σε 
περίπτωση που κάποιοι συντηρητικοί θεατές αποφάσιζαν 

να αντιδράσουν στις, τολμηρές για την εποχή, θεατρικές 
προτάσεις τους; Πώς είχε επικρίνει ο Αλέξης Μινωτής σε 
μια πρόβα τον νεαρό μαθητή του Δημήτρη Λιγνάδη; Ποια 
σπουδαία τραγωδός δέχτηκε να αρχίσει η πρόβα πιο αργά, 
για να παρακολουθήσουν οι νέοι του χορού το Ευρωμπά-
σκετ; Ποιο τοπικό γλυκό άρεσε στον Φρανσουά Μιτεράν, 
αλλά και ποια απρόοπτα έζησαν στου «Λεωνίδα» ο Πίτερ 
Χολ, ο Τζόρτζιο Αρμάνι και ο Ίβο Βαν Χόβε; Γιατί η Αμαλία 
Μουτούση διέκοψε στην πρεμιέρα της παράστασης του 
Λευτέρη Βογιατζή τον κομμό της Αντιγόνης και ξάπλωσε 
για λίγο μπροστά στους θεατές; Τι προσευχόταν μέσα στην 
αγωνία της η Μαρία Ναυπλιώτου πριν από την πρεμιέρα 
των «Φοινισσών»;
Αυτές είναι μόνο μερικές από τις άγνωστες πτυχές που έρ-
χονται στο φως για πρώτη φορά μέσα από τις απολαυστι-
κές αφηγήσεις 26 καταξιωμένων ανθρώπων του θεάτρου. 
Ιστορίες γεμάτες συγκίνηση αλλά και χιούμορ, που τις έζη-
σαν οι ίδιοι στη διάρκεια έξι δεκαετιών συμμετέχοντας στις 
παραστάσεις αρχαίου δράματος στην Επίδαυρο.
Η πρωτοβουλία της έκδοσης και η παραγωγή της ανήκει 
στην «Ελληνογερμανική Αγωγή». Με την πεποίθηση ότι η 
παιδεία και ο πολιτισμός συνδέονται στην ταυτότητα ενός 
σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού, η «Ελληνογερμα-
νική Αγωγή» μέσα από την έκδοση αυτή επιδιώκει να ανα-
δείξει την έγνοια της κοινωνίας της Επιδαύρου για τον τόπο 
της και την ιστορία του, όσο και τον αγώνα και την αγωνία 
του θεατρικού κόσμου απέναντι στο δημιουργικό του έργο.
Οι περισσότερες από τις ιστορίες του βιβλίου έχουν ως επί-
κεντρο την αυλή του «Λεωνίδα». Οικοδέσποινα της ονομα-
στής ταβέρνας μαζί με τους δυο γιους της, Νίκο και Γιώργο 
Λιακόπουλο, η Κάκια Λιακοπούλου, η οποία ιστορεί τους 
σταθμούς ζωής αυτών των 60 χρόνων μαζί με την ευρύ-
τερη οικογένεια των καλλιτεχνών τιμώντας τη μνήμη του 

Λεωνίδα Λιακόπουλου. Η έκδοση είναι εμπλουτισμένη με 
δεκάδες από τις ιστορικές φωτογραφίες, με τα αυτόγραφα 
και τις αφιερώσεις των πρωταγωνιστών στους τοίχους του 
εστιατορίου, τις οποίες η «Ελληνογερμανική Αγωγή» ψη-
φιοποίησε αποκλειστικά για την παρούσα έκδοση.
Σκοπός της έκδοσης αυτής είναι να αποτελέσει τεκμήριο 
της διαχρονικής αλληλοϋποστήριξης, της πνευματικής 
προσπάθειας και του καθημερινού μόχθου, με σκηνικό 
ιστορικές καλλιτεχνικές στιγμές στο κορυφαίο αρχαίο θέ-
ατρο του κόσμου. Στιγμές οι οποίες έχουν σφραγίσει τις 
ζωές πολλών ανθρώπων και τις οποίες φυλάσσουν πο-
λύτιμες στη μνήμη τους σημαντικοί σκηνοθέτες, ηθοποιοί 
κ.ά., οι οποίοι και ξεδιπλώνουν τις αναμνήσεις τους στον 
δημοσιογράφο Φώτη Απέργη.
Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, 
προλογίζοντας το λεύκωμα επισημαίνει: «Αυτή η πρωτό-
τυπη μελέτη, στην οποία καταγράφεται ένα σημαντικό μέ-
ρος της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού θεάτρου, ανοί-
γει ένα τεράστιο παράθυρο μπροστά στα μάτια μας, για να 
δούμε το καθημερινό πρόσωπο εκείνων που στο θέατρο 
της Επιδαύρου ποιούν ήθος».
To λεύκωμα διατίθεται από την «Ελληνογερμανική Αγω-
γή» χωρίς χρέωση σε περιορισμένο αριθμό σε έντυπη 
μορφή. Θα είναι επίσης διαθέσιμο διαδικτυακά στη διεύ-
θυνση www.ea.gr.

Ένα νέο λεύκωμα 200 σελίδων αφιερωμένο σε 60 χρόνια ζωής των καλλιτεχνών στην 
Επίδαυρο, μέσα από ιστορίες που έμειναν αξέχαστες στην αυλή του «Λεωνίδα».
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Σηµασία έχει 
η επιθεώρηση 
ως είδος να 
προβάλλει όσα 
ταλαιπωρούν 
το σύνολο του 
λαού και να 
µη στοχεύει 
στο θυµικό 
και στη χλεύη 
όσων θεωρεί –
αφ’ υψηλού– 
κάποιος 
αδύναµους.

Α
πό τις 8 Ιουλίου το Από Κοινού Θέατρο πα-
ρουσιάζει στην όµορφη και δροσερή αυλή 
του την ξεκαρδιστική επιθεώρηση του ∆η-
µήτρη Χαλιώτη «Μένουµε… ταπί». Σε µια 
εποχή που το να κάνεις θέατρο συνιστά 

πράξη πολιτική και γενναία, το Από Κοινού Θέατρο δίνει 
το «παρών» µε µια επιθεώρηση που δεν αφήνει τίποτα 
όρθιο. Με βιτριολικό χιούµορ, πολύ χορό και τραγούδι. Η 
Ελένη Γερασιµίδου µάς εξηγεί περισσότερα.

Φέτος το καλοκαίρι παρουσιάζετε στην αυλή του θεά-
τρου Από Κοινού την επιθεώρηση «Μένουµε… ταπί». 
Πείτε µας λίγα λόγια γι’ αυτή την παράσταση.
Είναι µια παράσταση βασισµένη σε κείµενα εξαιρε-
τικά, γραµµένα µε ιδιαίτερη φροντίδα από τον ∆ηµήτρη 
Χαλιώτη. Σχολιάζουν µε πολύ εύστοχο τρόπο την πρό-
σφατη ζοφερή καθηµερινότητά µας χωρίς να βαραίνουν 
τον θεατή αλλά βοηθώντας τον –όπως είναι καθήκον του 
είδους– να ξορκίσει το κακό και να ελπίσει σε καλύτε-
ρες µέρες. Παρελαύνουν επί σκηνής όλες οι φυσιογνω-
µίες και οι καταστάσεις της καραντίνας που µας επέβαλε 
η πανδηµία.

Είστε µια ηθοποιός µε πολλά χρόνια και πολλές επιτυ-
χίες στο σανίδι, καθώς και µεγάλη εµπειρία στην επι-
θεώρηση. Τι σας γοητεύει στο συγκεκριµένο είδος θε-
άτρου;
Η επιθεώρηση είναι είδος οριακού θεάτρου και συντρό-
φεψε τους Έλληνες σε πολύ σηµαντικές περιόδους της 
Ιστορίας µας. ∆ιακρίνεται κυρίως για την ελευθερία του 
λόγου που «συµφωνείται» ανάµεσα στη σκηνή και την 
πλατεία, µε τη «µυστική» παρέµβαση του συγγραφέα. 
Είναι γοητευτική διεργασία για τον ηθοποιό να προβάλ-
λει χωρίς φτηνά τερτίπια αυτή τη συνεννόηση και συνω-
µοσία απέναντι –κυρίως– στην εξουσία πάσης φύσεως.

Η επιθεώρηση ως είδος τα τελευταία χρόνια δεν θυµί-
ζει σε τίποτα τις παλιές της δόξες. Τι πιστεύετε ότι φταίει; 
Μπορεί να υπάρξει νέα επιθεώρηση;
Μπορεί πολλές φορές να µην τις θυµίζει και να ξε-
φεύγει από τους στόχους της, αλλά σίγουρα δεν πε-
θαίνει ποτέ, όσες προσπάθειες κι αν γίνουν για να 
ευτελιστεί. Σηµασία έχει η επιθεώρηση ως είδος να 
προβάλλει όσα ταλαιπωρούν το σύνολο του λαού και 
να µη στοχεύει στο θυµικό και στη χλεύη όσων θεω-

ρεί –αφ’ υψηλού– κάποιος αδύναµους.

Μιλήστε µας για κάποια από τις ηρωίδες που υποδύεστε 
στο «Μένουµε… ταπί».
Στην επιθεώρησή µας υποδύοµαι διάφορες ηρωίδες: 
µια κολληµένη στην τηλεόραση γυναίκα που ακολουθεί 
κατά γράµµα τις συµβουλές της Πολιτικής Προστασίας, 
µια έµπιστη σύµβουλο της υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, µια εθελόντρια του ΕΟ∆Υ, µια µάνα αναρχι-
κής κόρης, µια µυστηριώδη γυναίκα που έχει εµµονή µε 
τον Σωτήρη Τσιόδρα.

Εσείς προσωπικά πώς βιώσατε όλη αυτή τη συνθήκη 
της καραντίνας και του κορονοϊού;
Με µηνύµατα στο «6» του 13033 και µεγάλο καηµό για το 
τι θα γίνει µε τα άτοµα της ηλικίας µου.

Πιστεύετε ότι ο κόσµος θα θελήσει να πάει θέατρο το φε-
τινό καλοκαίρι;
Εµπιστεύοµαι την αγάπη του κόσµου µας προς το αλη-
θινό, ζωντανό θέατρο.

Ποια είναι η γνώµη σας για τα σοβαρά ζητήµατα που 
έχουν ανακύψει στον χώρο του πολιτισµού τους τελευ-
ταίους µήνες;
∆υστυχώς, είναι πάγια τα ζητήµατα του πολιτισµού στην 
Ελλάδα, την «κοιτίδα» του, και αναδείχθηκαν τραγικά 
µέσα στην πανδηµία. Οι περιφρονηµένοι κατά το πλεί-
στον άνθρωποι του χώρου µας ζουν στο πετσί τους τις 
συνέπειες. Όταν τα διάφορα ιδρύµατα καιροφυλακτούν 
να επιβάλουν έναν πολιτισµό «άνευ», ο ρόλος του υ-
πουργείου πρέπει να καταστεί αποφασιστικός επιτέλους 
για έναν πολιτισµό µε αντικείµενο τις ανάγκες όλου του 
λαού.

Το 2016 αποκτήσατε µαζί µε τον σύζυγό σας και ηθο-
ποιό Αντώνη Ξένο τον δικό σας θεατρικό χώρο, το Από 
Κοινού Θέατρο. Πώς το αποφασίσατε και ποιο είναι το 
όραµά σας για τον συγκεκριµένο χώρο;
Να ξεκαθαρίσουµε αρχικά πως ο χώρος είναι ενοικι-
αζόµενος, δεν είναι ιδιοκτησία µας, αλλά τον φτιάξαµε 
µε τα χέρια µας, µε κόπο και όνειρα. Έχουµε ήδη τέσ-
σερα χρόνια λειτουργίας µε άξιες λόγου παραστάσεις 
και σηµαντικές συνεργασίες. Ευτυχώς για µας, εξαι-
ρετικοί άνθρωποι µας εκτιµούν και συµπαραστέκονται 
δηµιουργικά στις επιδιώξεις µας. Φέτος είµαστε επιχο-
ρηγούµενοι από το υπουργείο Πολιτισµού για ποντιακό 
θέατρο για την περίοδο 2020-2021.

Ποια είναι τα θεατρικά σας σχέδια µετά το «Μένουµε… 
ταπί»;
Θα επαναλάβουµε αρχικά τις «Καρέκλες» του Ιονέσκο σε 
σκηνοθεσία Κοραή ∆αµάτη και στη συνέχεια θα παρου-
σιάσουµε τα τρία ποντιακά µονόπρακτα για τα οποία έ-
χουµε επιχορηγηθεί.

INFO
«Μένουµε… ταπί»
Κείµενα: ∆ηµήτρης Χαλιώτης

Σκηνοθεσία: Ελένη Γερασιµίδου
Χορογραφίες: Mia Molika

Παίζουν: Ελένη Γερασιµίδου, Αντώνης Ξένος, Αγγελική 
Ξένου, Ανδρέας Βελέντζας

Από Κοινού Θέατρο
Ευπατριδών 4, Γκάζι

Τηλ. επικοινωνίας: 211 4057249

Ελένη Γερασιµίδου

«Εµπιστεύοµαι την αγάπη 
του κόσµου µας προς το 

αληθινό, ζωντανό θέατρο»
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ, ΦΩΤΟ: ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΚΑΛΠΑΚΙ∆ΟΥ



  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Σε ένα τηγάνι µε χοντρό πάτο ζεσταίνουµε το λάδι σε µέτρια φωτιά και σοτάρουµε τα µπαχα-
ρικά µας (κόλιαντρο, κύµινο, κουρκουµάς, καγιέν, garam masala και πάπρικα). Ανακατεύουµε 
συνεχώς µέχρι να βγάλουν τα αρώµατά τους (περίπου 2-3 λεπτά) κι έπειτα αφήνουµε στην 
άκρη να κρυώσουν.

• Όταν κρυώσουν τα µπαχαρικά, τα ανακατεύουµε µαζί µε το γιαούρτι και στη συνέχεια ανα-
κατεύουµε µαζί και το σκόρδο, τον χυµό λεµονιού, το τζίντζερ και το αλάτι.

• Ετοιµάζουµε το κοτόπουλο: Χαράζουµε τα µπούτια κοτόπουλου σε 3-4 µέρη, τα βάζουµε µαζί 
µε τη µαρινάδα µας σε ένα µπολ, τα ανακατεύουµε καλά µαζί, σκεπάζουµε µε µεµβράνη και 
αφήνουµε στο ψυγείο για τουλάχιστον µία ώρα. Αν αφήσουµε για 6 ώρες, θα έχουµε πολύ 
καλό αποτέλεσµα, αλλά να µην ξεπεράσουν τις 8 ώρες.

• Βγάζουµε το κοτόπουλο από τη µαρινάδα (δεν θέλουµε την ώρα που θα ψήσουµε το κοτό-
πουλο να έχει µείνει πολλή µαρινάδα πάνω του) και το ψήνουµε σε µέτρια προς δυνατή φωτιά 
για περίπου40 λεπτά. Το βγάζουµε από τη φωτιά και το αφήνουµε στην άκρη σκεπασµένο µε 
αλουµινόχαρτο για 5 λεπτά πριν σερβίρουµε.

• Σερβίρουµε µε ινδικό ρύζι τύπου µπασµάτι, ψωµί Naan και γιαούρτι Raita (συνοδευτικό που 
γίνεται µε γιαούρτι που έχουµε χτυπήσει στο µπλέντερ µε δυόσµο και έχουµε συµπληρώσει 
µε τριµµένο αγγούρι, τριµµένο κύµινο, καγιέν, πάπρικα, αλάτι και πιπέρι).

Κοτόπουλο Ταντούρι
Υλικά

• 3 κ.σ. ηλιέλαιο
• 1 κ.γλ. κόλιαντρο τριµµένο
• 1 κ.γλ. κύµινο τριµµένο
• 1 κ.γλ. κουρκουµάς τριµµένος
• 1 κ.γλ. πιπέρι καγιέν τριµµένο
• 1 κ.σ. garam masala
• 1 κ.σ. γλυκιά πάπρικα
• 1 φλιτζάνι γιαούρτι
• 2 κ.σ. χυµός λεµονιού
• 4 σκελίδες σκόρδο τριµµένες
•  2 κ.σ. τριµµένο φρέσκο τζίντζερ
• 1 κ.γλ. αλάτι
•  4 ολόκληρα µπούτια κοτόπουλου, 

χωρίς δέρµα, µε κόκαλα
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*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

στην Κύπρο. Σπούδασε 
Πολιτικές Επιστήµες 
και Ψυχολογία και 
ασχολήθηκε µε τη 

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

ανακατεύει κουζίνες του 
κόσµου και παρουσιάζει 
δικές της συνταγές και 
µενού. Το 2017 ήταν 

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan, 
Facebook: AbirWazzan

Μερίδες: 4-6
Μερίδες: 4-6
Χρόνος προετοιµασίας: 20 λεπτά

Χρόνος προετοιµασίας: 20 λεπτά

Χρόνος προετοιµασίας: 20 λεπτάΧρόνος παραµονής: 6 ώρες
Χρόνος παραµονής: 6 ώρες
Χρόνος παραµονής: 6 ώρεςΧρόνος µαγειρέµατος: 40 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 40 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 40 λεπτάΒαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο



 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

διού είναι η στάση των γονέων. Οι γονείς θα πρέπει να 
θυμούνται ότι το παιδί εισπράττει ό,τι αισθάνονται. Το 
αγγίζουν όλες οι φοβίες, τα άγχη και η απογοήτευση 
που γεννιούνται με το άκουσμα της πρότασης επανα-
φοίτησης του παιδιού τους.
Αν, λοιπόν, το παιδί λάβει την κατάλληλη ενημέρωση 
με τον κατάλληλο τρόπο, η επαναφοίτηση δεν θα έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία του. Από την 
άλλη, όμως, η επαναφοίτηση στο νηπιαγωγείο χωρίς 
υποστηρικτικό πλαίσιο μπορεί να εγκλωβίσει τον μα-
θητή σε επανάληψη γνωστικών δραστηριοτήτων και 
να τον οδηγήσει σε απόσυρση από τη διαδικασία της 
μάθησης.
Είναι πολύ σημαντικό στην περίπτωση της επαναφοίτη-
σης το παιδί να βρεθεί σε ένα υποστηρικτικό και ασφα-
λές περιβάλλον, ώστε να αποφύγουμε τις ψυχολογικές 
επιπτώσεις της επανάληψης του νηπιαγωγείου.
Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά το παιδί 
τους ώστε να ξεπεράσει τις τυχόν δυσκολίες που αντι-
μετωπίζει. Καλό θα είναι να βοηθήσουν το παιδί να 
ανεξαρτητοποιηθεί, να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες, 
να καθορίσουν σαφή όρια, να βοηθήσουν το παιδί να 
εκφράσει τα συναισθήματά του, να δώσουν στο παιδί 
τον απαραίτητο χρόνο και έναν καλά οργανωμένο και 
δομημένο χώρο, να εστιάσουν στην προσπάθεια και να 
δείχνουν κατανόηση. Το σημαντικότερο όλων, όμως, 
είναι να προσδοκούν την επιτυχία.

Είναι έτοιμο το παιδί μου για την Α  ́Δημοτικού; 
Τι συμβαίνει στην περίπτωση  

επαναφοίτησης;

*  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

Στην περίπτωση της επαναφοίτησης, καθοριστικός παρά-
γοντας για την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού είναι η 
στάση των γονέων. Οι γονείς θα πρέπει να θυμούνται ότι 
το παιδί εισπράττει ό,τι αισθάνονται. Το αγγίζουν όλες οι 
φοβίες, τα άγχη και η απογοήτευση που γεννιούνται με το 
άκουσμα της πρότασης επαναφοίτησης του παιδιού τους.“

Τ
α τελευταία χρόνια ο όρος «σχολική 
ετοιμότητα» ακούγεται και χρησιμοποι-
είται πολύ συχνά. Πρόκειται για έναν 
όρο που δείχνει αν το παιδί στην ηλικία 
των 6 ετών έχει κατακτήσει δεξιότητες 
που «αγκαλιάζουν» ένα ευρύ φάσμα. 

Ωστόσο, δεν αφορά μόνο τη μετάβαση από το νηπι-
αγωγείο στο δημοτικό, αλλά και τη μετέπειτα σχολική 
ζωή του μαθητή.
Ο όρος «σχολική ετοιμότητα» περιλαμβάνει την ανα-
γκαία συνολική ωριμότητα ενός παιδιού τη χρονική 
στιγμή της έναρξης φοίτησής του στην Α΄ Δημοτικού. 
Δηλαδή, με τον όρο «σχολική ετοιμότητα» εννοούμε 
ένα ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού σε κοι-
νωνικο-συναισθηματικό, κινητικό, γνωστικό και σω-
ματικό επίπεδο. Είναι καθοριστικής σημασίας, μια και 
αξιολογεί κανείς αν το παιδί είναι έτοιμο να διδαχτεί 
με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο τα γνωστικά 
αντικείμενα του δημοτικού σχολείου.
Τα περισσότερα παιδιά έχουν φτάσει σε αυτό το επί-
πεδο και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης μεταξύ 5 
ετών και 7 μηνών και 6 ετών και 6 μηνών. Ορισμένα 
παιδιά, αν και βρίσκονται σε αυτή την ηλικία και τυπι-
κά θα μπορούσαν να φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού, 
δεν είναι ακόμη «ώριμα» για να αντεπεξέλθουν επαρ-
κώς στο νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της σχολικής 
ετοιμότητας γίνεται έλεγχος της αδρής και λεπτής κι-
νητικότητας, της πλευρίωσης, των γραφοκινητικών 
δεξιοτήτων, της κατάκτησης των προμαθηματικών 
εννοιών, της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης 
του παιδιού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά 
κριτήρια για την ομαλή μετάβαση του παιδιού από το 
νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο:
• Νοητική ετοιμότητα (νοητικό δυναμικό, οπτική & 
ακουστική αντίληψη, λογική/σύνθετη/επαγωγική 
σκέψη, μνήμη, γνώση λογικομαθηματικών εννοιών, 
ικανότητα σειροθέτησης)
• Προφορική ετοιμότητα (αντίληψη & έκφραση λόγου, 
ορθή χρήση του λόγου σε διαφορετικές κοινωνικές 
συνθήκες, ακουστική αντίληψη, μοίρασμα βιωμάτων)
• Αναγνωστική ετοιμότητα (ανάπτυξη γραφο-φωνο-

λογικής ενημερότητας, αναγνώριση γραμμάτων, οπτι-
κή αντίληψη)
• Σωματική ετοιμότητα (ανάπτυξη αδρής & λεπτής 
κινητικότητας, παγίωση πλευρίωσης, συντονισμός 
ματιού-χεριού, αυτοεξυπηρέτηση, πραξιακός μηχα-
νισμός, προσανατολισμός, συγκέντρωση-οργάνωση)
• Κοινωνική και συναισθηματική ετοιμότητα (ικανότη-
τα αναγνώρισης των συναισθημάτων, ικανότητα δια-
χείρισης των συναισθημάτων του, ικανότητα σύναψης 
και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων, ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων, διαχείριση ματαίωσης, ικα-
νότητα συνεργασίας, ανάπτυξη κατάλληλης διεκδικη-
τικότητας)
Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 
μας δείξει ότι το παιδί δεν είναι έτοιμο να φοιτήσει 
στην Α΄ Δημοτικού, θα πρέπει να γίνει στοχευμένη 
παρέμβαση από ειδικό ή ειδικούς, για να βοηθήσουν 
το παιδί να κατακτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και 
να στηρίξουν το ίδιο και την οικογένειά του. Η μορφή 
και η συχνότητα της παρέμβασης εξαρτώνται από τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί.
Σε πολλές περιπτώσεις, κατόπιν αξιολόγησης και 
ανάλογα με το μέγεθος των δυσκολιών του παιδιού, 
πιθανώς ο ειδικός να προτείνει επαναφοίτηση του 
μαθητή στην τάξη του νηπιαγωγείου. Τέτοιες περι-
πτώσεις είναι όταν ο ειδικός εντοπίσει αναπτυξιακή 
ανωριμότητα ή κάποια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη. 
Επίσης, προτείνεται επαναφοίτηση όταν ο χρόνος δεν 
επαρκεί για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβα-
σης το οποίο θα βοηθήσει το παιδί να ξεπεράσει τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επαναφοίτηση δεν 
είναι απαραίτητη εάν ο κάθε μαθητής υποστηρίζεται 
από ένα μαθησιακό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη 
τις εμπειρίες, τις ανάγκες και το επίπεδο ανάπτυ-
ξής του. Αν δεχτούμε την επαναφοίτηση ως τη μόνη 
λύση, είναι σαν να ταυτίζουμε τη μετάβαση μόνο με 
τα προσωπικά χαρακτηριστικά του παιδιού και όχι με 
τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο ανα-
πτύσσεται το παιδί.
Στην περίπτωση της επαναφοίτησης, καθοριστικός 
παράγοντας για την ψυχολογική κατάσταση του παι-
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1. Πρόσεξε τη διατροφή σου!
Σίγουρα τον πιο σημαντικό ρόλο τον παίζει η σωστή 
διατροφή. Τροφές όπως τα μανιτάρια, τα ψάρια, 
το γάλα, τα καρύδια, οι μπανάνες και πολλές 
άλλες, δηλαδή πλούσιες σε πρωτεΐνες, ασβέστιο, 
ψευδάργυρο, βιταμίνες Α, Ε και C, θα σου χαρίσουν 
σκληρά νύχια.

2. Βάλε γάντια όταν κάνεις 
δουλειές του σπιτιού!
Είναι γνωστό ότι τα απορρυπαντικά και το νερό 
αποδυναμώνουν τα νύχια σου και τα αφυδατώνουν, 
όπως επίσης και το δέρμα σου. Οπότε η καλύτερη 
λύση είναι να χρησιμοποιείς πλαστικά γάντια όταν 
ασχολείσαι με τέτοιου είδους καθαριότητα.

3. Μην έχεις τα νύχια σου 
βαμμένα συνέχεια!
Κάνε ένα διάλειμμα ανάμεσα στο συνεχές βάψιμο 
των νυχιών σου και δες τη διαφορά! Άφησέ τα 
επιτέλους να αναπνεύσουν!

4. Είναι καλύτερο να αποφεύγεις 
τη χρήση μεταλλικής λίμας.
Οι χάρτινες και οι γυάλινες λίμες προστατεύουν 

τα νύχια σου από σπασίματα και σίγουρα είναι 
πιο εύκολες στη χρήση, φτάνοντας γρηγορότερα 
στο αποτέλεσμα που θες.

5. Λεμόνι για πανέμορφα 
φυσικά νύχια.
Αν βάφεις τα νύχια σου συχνά ή αν αναγκάζεσαι 
να το κάνεις γιατί έχεις παρατηρήσει ότι έχουν 
κιτρινωπή όψη, το λεμόνι θα σου δώσει τη λύση. 
Με τα οξέα που περιέχει, θα λειτουργήσει ως 
φυσικό λευκαντικό και θα απομακρύνει την 
κιτρινίλα.
Tip: Βούτα τα νύχια σου σε χυμό λεμονιού για 
10 λεπτά και αν θες περισσότερη ενυδάτωση και 
θρέψη πρόσθεσε και ελαιόλαδο στον χυμό και 
απόλαυσε τα λαμπερά και γερά νύχια σου.

6. Καστορέλαιο και 
αμυγδαλέλαιο, οι καλύτεροι 
σύμμαχοι!
Πλούσια και τα δύο σε βιταμίνη Ε, θα 
λειτουργήσουν ως ασπίδα ενάντια στη φθορά. 
Όποιο και να επιλέξεις, έχει θαυματουργές 
ιδιότητες, θα θρέψει τα νύχια σου σε βάθος και 
θα σε βοηθήσει να τα διατηρήσεις μακριά και 
γερά.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Συμβουλές 
για γερά 

νύχια

BE
AU

TY

Υπάρχουν αρκετά που μπορείς να 
κάνεις για να διατηρήσεις τα νύχια 
σου μακριά, αλλά πάνω απ’ όλα 

υγιή.



 

Τρία λάθη που κάνουµε 
στο περπάτηµα και δεν χάνουµε κιλά

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

Περπατάς αρκετά, 
αλλά δεν χάνεις κιλά; 
Ιδού τα τρία λάθη που 
ίσως κάνεις και δεν 
«πέφτει» η ζυγαριά:

1. ∆εν αλλάζεις ταχύτητα. Το σώµα µας είναι 
όπως το αυτοκίνητο. Όταν ανεβάζεις και κατε-
βάζεις συνέχεια την ταχύτητα του αυτοκινήτου, 

καίει περισσότερη βενζίνη. Έτσι λοιπόν είναι 
και το σώµα µας. Για να κάνεις περισσότερες 
καύσεις, πρέπει να αυξοµειώνεις την ταχύτη-
τα στο περπάτηµα ή να κάνεις εναλλαγές µε 

τρέξιµο.
2. ∆εν αλλάζεις διαδροµή. Όταν κάνεις συνέ-
χεια την ίδια διαδροµή, βαριέσαι και χάνεις το 

κίνητρό σου.
3. ∆εν κουνάς τα χέρια σου. Όταν δεν κουνάµε 

τα χέρια µας στο περπάτηµα, µπλοκάρουµε 
την κίνηση του κορµού, µε αποτέλεσµα να γυ-
µνάζονται µόνο τα κάτω άκρα και, ακόµα χει-
ρότερα, να τραυµατιζόµαστε στη µέση. Περπά-
τα κουνώντας αντίθετο χέρι-πόδι, γυµνάζοντας 

όλο το σώµα, ακόµα και τους κοιλιακούς.
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