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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; 

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

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

στη Λακωνία 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Συµπεράσµατα για την οικονοµία από το 
τετράµηνο της πανδηµίας
06 // ΑΠΟΨΗ Θ. ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ Η ελληνική 
οικονοµία πριν & µετά τον Covid-19
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ «Η 
Ελλάδα εκπέµπει ηχηρό µήνυµα ως 
χώρα ασφαλής, µε πολιτική σταθερότητα 
και φιλοεπενδυτικό περιβάλλον»
08 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Υποσχέσεις για 
αυξηµένες συντάξεις παρά την… τρύπα
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ 
«Τα µέτρα συντέλεσαν στην αποτροπή 
πτωχεύσεων, αλλά κάποιες επιχειρήσεις 
δεν θα αντέξουν»
10 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Ο Ηγέτης
11 // ΒΙΒΛΙΟ ΑΛ. ΜΑΛΛΙΑΣ «ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 
– Αναθεωρητισµός»
12-13 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
λίστα Πέτσα, η µπλόφα Τσίπρα και ο 
Καλογρίτσας
14-15 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ 
βάζει τρικλοποδιές στην αξιοπιστία του 
και µιλά για την επόµενη γενιά
16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Χωρίς δόσεις δανείων 
έως το τέλος του 2020
18-19 // TWITTER ∆ιαδηλώσεις και 
ρυθµίσεις
20 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆ιεφθαρµένοι και 
ήρωες στη νύχτα της Αθήνας
21 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η πανδηµία έπληξε τις 

ελληνικές εξαγωγές
23 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Οι 
τρεις συν µία αιτίες που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
στο 20%
25 // ΥΓΕΙΑ Αναπάντητα ερωτήµατα για 
τον νέο κορονοϊό

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

FREE TIME
29 // CALENDAR Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
30 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον 
κόσµο των διασήµων
31 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α. ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ 
«Νιώθω περηφάνια φορώντας τα 
στιβάνια µου και το κεφαλοµάντιλό µου»
32 // BOOKS Τέσσερις ποιητικές 
συλλογές
33 // ΚΡΙΤΙΚΗ Για το βιβλίο  «Για το 
Ολοκαύτωµα» από τον Σίµο Ανδρονίδη
35 // PLANET Απαγορεύτηκε στην 
Ελλάδα η σφαγή ιπποειδών
36 // COOK FILES Μαγµούρ (Μελιτζάνες 
στον φούρνο µε ρεβίθια)
37 // HOME DIY κατασκευές µε γεράνια 
σε γλάστρες
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.





Ύ
στερα από τετράμηνη διαχείριση των οικονομι-
κών συνεπειών της πανδημίας είμαστε υποχρε-
ωμένοι να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα 
και να προσαρμόσουμε ανάλογα την οικονομική 
μας πολιτική.
Στα μέσα Ιουλίου η κατάσταση της οικονομίας 

και η προοπτική της είναι εντελώς διαφορετικές απ’ ό,τι στα μέσα 
Μαρτίου, όταν ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της πανδημίας.

Η μεγαλύτερη κρίση
Όπως τονίζουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ 
Λάιεν, και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(ΕΚΤ), Λαγκάρντ, έχουμε να κάνουμε με τη μεγαλύτερη μεταπο-
λεμική κρίση.
Την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα ενισχύουν και οι 
ενδιάμεσες θερινές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Ευρωζώνη, οι οποίες είναι χειρότερες από τις εαρινές προβλέψεις 
της.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τώρα πτώση του ΑΕΠ στην Ευ-
ρωζώνη κατά 8,7%, ενώ προ δύο μηνών προέβλεπε πτώση 7,7%.
Προβλέπει επίσης ότι η ανάκαμψη θα είναι λιγότερο δυναμική το 
2021, εφόσον το ΑΕΠ θα αυξηθεί 6,1% αντί για 6,3% που ήταν η εα-
ρινή πρόβλεψη. Η ΕΚΤ προβλέπει από την πλευρά της ότι το 2021 
το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη θα αυξηθεί μόλις 5,2%, με αποτέλεσμα 
να χρειαστεί και το 2022 για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος 
του 2020 στην οικονομία.
Εξαιρετικά αρνητικές είναι οι προγνώσεις της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την πορεία της οικονομίας 
της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, οι ο-
ποίες μετά τη Γερμανία έχουν τις μεγαλύτε-
ρες οικονομίες της Ευρωζώνης. Το ΑΕΠ 
της Γαλλίας προβλέπεται ότι θα μειωθεί 
10,6% το 2020 και θα αυξηθεί κατά 7,6% 
το 2021.
Η πτώση της ιταλικής οικονομίας θα 
φτάσει στο 11,2% το 2020, ενώ η ανά-
καμψη προβλέπεται να περιοριστεί σε 
6,1% το 2021.
Χειρότερα πηγαίνει και η Ισπανία. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέ-
πει τώρα ύφεση 10,9% το 2020, ενώ 
η πρόβλεψή της πριν από δύο μήνες 
ήταν για 9,4%. Για το 2021 προβλέπει 
ανάκαμψη της τάξης του 7,1%.
Η ελληνική οικονομία είναι μία από 
τις λίγες για τις οποίες η νέα πρόγνωση 
είναι κάπως καλύτερη, για το 2020, από 
την προηγούμενη. Προβλέπεται πτώση 
του ΑΕΠ κατά 9% το 2020 έναντι προηγού-
μενης πρόγνωσης για πτώση 9,7%. Από την 
άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέ-
πει περιορισμό της ελληνικής ανάκαμψης το 2021 
από 7,9% σε μόλις 6%.
Επιβεβαιώνεται ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη 
μεγαλύτερη μεταπολεμική κρίση, γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πρέ-
πει να περιορίσει τη δημαγωγία που τον χαρακτηρίζει και ορι-
σμένοι κυβερνητικοί παράγοντες να περιορίσουν την υπερβολική 
κατά την άποψή μου αισιοδοξία τους.

Αδυναμία σχεδιασμού
Σε όλες τις εκθέσεις των ευρωπαϊκών θεσμών και των διεθνών ορ-
γανισμών υπογραμμίζεται ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ χειρότερα 
σε περίπτωση που εκδηλωθεί δεύτερο κύμα της πανδημίας, πιθανό-
τατα τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. Για τους περισσότερους ειδι-
κούς το ερώτημα δεν είναι εάν αλλά πότε.
Ήδη παρατηρείται έξαρση της πανδημίας στις ΗΠΑ, στη Λατι-
νική Αμερική και σε μικρότερο βαθμό στην Ινδία, ενώ σε ορισμέ-
νες χώρες, όπως το Ισραήλ και η Αυστραλία, όπου η κατάσταση είχε 
τεθεί υπό έλεγχο, παρατηρείται ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων, 
με αποτέλεσμα να επιβάλλονται στοχευμένα περιοριστικά μέτρα.

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΆΤΆ  
ΓΙΆ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΆ 
ΆΠΟ ΤΟ ΤΕΤΡΆΜΗΝΟ 

ΤΗΣ ΠΆΝΔΗΜΙΆΣ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ολοένα πιο δύσκολη  
η προσαρμογή στις νέες 
συνθήκες.
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τώρα χειρότερη εξέλιξη της οικονομίας 
της Ευρωζώνης.
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Δεν φτάνει, λοιπόν, που έχουμε μπροστά μας τη μεγαλύτερη οικο-
νομική κρίση της μεταπολεμικής περιόδου, πολύ μεγαλύτερη από 
αυτήν που άρχισε να εκδηλώνεται το 2008-2009, δεν είμαστε και σε 
θέση να κάνουμε σοβαρό οικονομικό σχεδιασμό, εφόσον όλα εξαρ-
τώνται από την πορεία της πανδημίας και την αναζήτηση θεραπείας 
και εμβολίου για τον κορονοϊό.
Οι εκτιμήσεις ότι θα αφήναμε την πανδημία πίσω μας αυτό το καλο-
καίρι έχουν ήδη ξεπεραστεί από τις εξελίξεις. Όλα δείχνουν ότι θα α-
ναμετρηθούμε μαζί της, στο πεδίο της οικονομίας και της κοινωνίας, 
και το 2021.

Το πρόβλημα του τουρισμού
Το τελευταίο διάστημα τα εισαγόμενα κρούσματα κορονοϊού κυμαί-
νονται από 50% έως 65% του συνόλου, ανάλογα με την ημέρα.
Όσο προσπαθούμε να ανοίξουμε τα σύνορά μας για να κινήσουμε, 
στο μέτρο του δυνατού, τον στρατηγικής σημασίας τομέα του τουρι-
σμού, τόσο αυξάνονται τα κρούσματα και η ανησυχία.
Αποδεικνύεται στην πράξη ότι ο τουρισμός είναι πρακτικά αδύνατο 
να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε συνθήκες πανδημίας και πως η 
προσπάθεια να περιορίσουμε τη ζημιά για τον τουρισμό μπορεί να 
έχει άλλου είδους παρενέργειες.
Επιβεβαιώνεται η εκτίμηση κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου 

ότι τα φετινά τουριστικά έσοδα δύσκολα θα ξεπεράσουν το 30% 
των τουριστικών εσόδων του 2019 και πως θα χρειαστούν του-

λάχιστον 2 έως 3 χρόνια για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος.

Μεγάλη πτώση στις εξαγωγές
Η μεγάλη πτώση στα τουριστικά έσοδα οδήγησε ο-

ρισμένους να επιχειρηματολογήσουν υπέρ μιας 
στροφής της οικονομικής στρατηγικής σε ό-

φελος της βιομηχανίας και των εξαγωγών. 
Η στροφή αυτή επιβάλλεται ανεξάρτητα 
από την πορεία του τουρισμού, αλλά δεν 
πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις σε ό,τι 
αφορά την άμεση προοπτική της βιομη-
χανίας και των εξαγωγών μας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλή-
νιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, οι ελλη-
νικές εξαγωγές πραγματοποίησαν θε-
αματική «βουτιά» 32,7% τον Μάιο, με 
την αξία τους να υποχωρεί 1 δισ. ευρώ 
συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 
2019 και να διαμορφώνεται στα 2,07 δισ. 

ευρώ από 3,07 δισ. ευρώ πέρυσι.
Θα πρέπει να περιμένουμε τις επιδόσεις 

των επόμενων μηνών σε ό,τι αφορά τις ε-
ξαγωγές για να βγάλουμε ασφαλέστερα συ-

μπεράσματα, τα στοιχεία όμως του Μαΐου μάς 
προειδοποιούν για τις δυσκολίες που έχουμε 

μπροστά μας.
Με την Ε.Ε. να απορροφά το 57,6% του συνόλου 

των ελληνικών εξαγωγών για την περίοδο Ιανουα-
ρίου-Μαΐου 2020, αντιλαμβανόμαστε ότι η επιδείνωση 

της προοπτικής της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως καταγρά-
φεται στις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

κάνει ακόμη πιο δύσκολη την αποστολή των εξαγωγικών επιχειρή-
σεων. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αυξήσουμε τις εξαγωγές, σε επί-
πεδο μεριδίου αγοράς ακόμη και σε απόλυτους αριθμούς, για να πε-
ριορίσουμε κάπως τη μεγάλη αύξηση της ανεργίας που ήδη βρίσκε-
ται σε εξέλιξη.

Ανάκαμψη τύπου Κ
Δικαιολογημένο προβληματισμό προκαλούν και τα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά των οικονομικών εξελίξεων. Οι ειδικοί που συμβουλεύ-
ουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς έχουν εγκαταλείψει το σενάριο της 
ανάκαμψης τύπου V –δηλαδή μεγάλη πτώση αλλά και γρήγορη κά-
λυψή της– και φαίνεται να καταλήγουν στο σενάριο της ανάκαμψης 
τύπου Κ, όπου αυτή θα είναι πιο αργή και πιο άνιση.
Με βάση αυτό το σενάριο, θα καταγραφεί σημαντική πτώση του 
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Ο τουρισμός και οι εξαγωγές μας σε 
μεγάλη πτώση εξαιτίας της πανδημίας.

Μεγάλη απώλεια δημοσίων εσόδων και 
αύξηση του ασφαλιστικού ελλείμματος.

ΑΕΠ και στη συνέχεια θα επέλθει ένας οικονομικός και κοινωνικός 
διχασμός, με πολλούς να διεκδικούν γρήγορα την κάλυψη του χαμέ-
νου εδάφους και πολλούς να πέφτουν ακόμη πιο χαμηλά.
Με την ανάκαμψη τύπου Κ θα δοκιμαστούν οι οικονομικές και κυ-
ρίως οι κοινωνικές αντοχές. Θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 
μέχρι το 2022 για να πάρουμε πίσω τις απώλειες του 2020, ενώ ένα 
σημαντικό τμήμα της κοινωνίας θα βρεθεί σε ακόμη πιο δύσκολη 
θέση ύστερα από μία δεκαετία κρίσης και δοκιμασιών.

Εξαφάνιση των δημοσίων εσόδων
Μία από τις συνέπειες της μεγάλης πτώσης του ΑΕΠ είναι η μεγάλη 
πτώση των δημοσίων εσόδων. Αυτή λειτουργεί αποσταθεροποιητικά 
για τα δημόσια οικονομικά σε περίοδο κατά την οποία αυξάνονται υ-
ποχρεωτικά οι δημόσιες δαπάνες για να υποστηριχτεί η οικονομία 
και να περιοριστούν η ύφεση και η ανεργία.
Τον Μάιο η «βουτιά» των φορολογικών εσόδων ήταν της τάξης του 
35%, εφόσον ανήλθαν σε μόλις 2,2 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,2 δισ. 
ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου που είχε περιληφθεί στην εισηγη-
τική έκθεση του προϋπολογισμού. Ήταν επίσης μειωμένα κατά 287 
εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω μηνιαίου στό-
χου που είχε περιληφθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, το οποίο 
παρουσιάστηκε στην Ε.Ε. στις 30 Απριλίου.
Αυτό σημαίνει ότι τα φορολογικά έσοδα πέφτουν με αυξανόμενο 
ρυθμό, καθώς βαθαίνει η ύφεση και πιο γρήγορα και από τις αναθε-
ωρημένες προβλέψεις της κυβέρνησης.
Όλες οι χώρες της Ευρωζώνης δοκιμάζονται από την πτώση των δη-
μοσίων εσόδων, αλλά για την Ελλάδα έχει μια ξεχωριστή σημασία. 
Οδηγεί στην εξαφάνιση των προγραμματισμένων πλεονασμάτων, 
στη μετατροπή τους σε νέα ελλείμματα και κυρίως σε νέα μεγάλη αύ-
ξηση του δημόσιου χρέους.
Είμαστε η χώρα που έχει αναλογικά το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος 
στην Ευρωζώνη, με 175% του ΑΕΠ, και όλα δείχνουν ότι θα πλησιά-
σουμε προς τα τέλη του 2020 - αρχές του 2021 το φράγμα του 200% 
του ΑΕΠ.

Ασφαλιστική «μαύρη» τρύπα
Οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας μεγαλώνουν ανησυχητικά 
τη «μαύρη» τρύπα του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού.
Η μεγάλη άνοδος της ανεργίας, η μείωση των αποδοχών των εργα-
ζομένων, η μερική απασχόληση, συμβάλλουν στη μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών. Χρειαζόμαστε πάνω από 2,2 δισ. ευρώ τον μήνα 
για την καταβολή των συντάξεων και η ασφαλιστική-συνταξιοδοτική 
δαπάνη παραμένει, αναλογικά, η μεγαλύτερη στην Ε.Ε., παρά τις ση-
μαντικές περικοπές που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των μνη-
μονίων.
Εκτός από τη διεύρυνση της «μαύρης» τρύπας του ασφαλιστικού-συ-
νταξιοδοτικού έχουμε και διάφορες ενέργειες που κάνουν ακόμη 
πιο σύνθετη την κατάσταση. Έχει δημιουργηθεί μια τεράστια ουρά 
συντάξεων και εφάπαξ που δεν καταβάλλονται. Αντίθετα, καταβάλ-
λονται αναδρομικές αυξήσεις σε επικουρικές συντάξεις, ενώ επίκει-
νται δικαστικές αποφάσεις που μπορεί να προκαλέσουν δημοσιονο-
μική ασφυξία στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό σε συνθήκες πανδη-
μίας.
Παρά την προσωρινή χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων στην 
Ευρωζώνη, είναι γνωστό ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τις 
δεσμεύσεις μας που έχουν σχέση με το λεγόμενο ευρωπαϊκό εξά-
μηνο και την ενισχυμένη εποπτεία. Αυτό σημαίνει ότι το αυξανόμενο 
ασφαλιστικό έλλειμμα μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στη συ-
νεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές την κρίσιμη 

περίοδο κατά την οποία θα διεκδικούμε τα κονδύλια του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Ανάκαμψης.

Ξεχάσαμε τη Novartis
Μια ματιά στα στοιχεία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρή-
σεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) για την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης 
του Δημοσίου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πολιτική φλυαρία γύρω 
από το σκάνδαλο υπερσυνταγογράφησης της Novartis και άλλων 
μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών δεν οδήγησε στις αναγκαίες αλ-
λαγές.
Με βάση τα στοιχεία που έχουν σχέση με τα λεγόμενα rebates, η 
δημόσια φαρμακευτική δαπάνη ξεπέρασε τον στόχο κατά 800 εκατ. 
ευρώ το 2019 και η υπέρβαση για το 2020 φαίνεται να κινείται αρ-
κετά πάνω από το δισεκατομμύριο.
Ο συνδυασμός διαχειριστικής χαλάρωσης του Δημοσίου σε ό,τι 
αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη και κάθετης πτώσης των εσόδων 
του Δημοσίου εξαιτίας της πανδημίας μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρε-
τικά δυσάρεστες καταστάσεις εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Η ευρωπαϊκή παρέμβαση
Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της γερμανικής προεδρίας του Συμ-
βουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η καγκελάριος Μέρκελ υπο-
γράμμισε ότι πρέπει να υιοθετηθεί «εδώ και τώρα» η γαλλογερμα-
νική πρόταση που προβλέπει τη χορήγηση επιπλέον δωρεάν οικο-
νομικών ενισχύσεων 500 δισ. ευρώ το 2021-2024, στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, και για να αποτραπεί η αποδυνά-
μωση της συνοχής της Ε.Ε.
Η ευρωπαϊκή παρέμβαση είναι εξαιρετικά σημαντική και δημι-
ουργεί ιστορικό προηγούμενο για ενισχυμένη αλληλεγγύη και ένα 
είδος αμοιβαιοποίησης του χρέους. Μπορεί όμως να μην είναι τόσο 
ισχυρή όσο επιβάλλουν οι ολοένα αυξανόμενες οικονομικές ανά-
γκες στην Ευρωζώνη και στην Ε.Ε., εφόσον με το πέρασμα του χρό-
νου χειροτερεύουν η κατάσταση και η προοπτική. Επίσης, υστερεί 
πολύ έναντι της παρέμβασης της κυβέρνησης Τραμπ και της Ομο-
σπονδιακής Τράπεζας στις ΗΠΑ, γεγονός που προετοιμάζει το έδα-
φος για νέα εξασθένηση της διεθνούς οικονομικής θέσης της Ε.Ε. έ-
ναντι των ΗΠΑ και της Κίνας.
Επιπλέον, υπάρχουν κράτη-μέλη, με χαρακτηριστικότερο παρά-
δειγμα την Ολλανδία, με μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, που ζη-
τούν να εξαιρεθούν απ’ οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβά-
ρυνση στο όνομα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της κοινής αντι-
μετώπισης της κρίσης. Ασκούν μεγάλη πίεση για νέα μείωση των 
δαπανών του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 με 
στόχο να καλύψουν, στο μέτρο του δυνατού, ενδεχόμενη οικονο-
μική επιβάρυνση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.
Αυτές οι ασκήσεις ευρωσκεπτικισμού και ευρωπαϊκών ισορροπιών 
μπορεί να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής 
παρέμβασης σε όφελος της Ελλάδας.

Η σημασία του χρόνου
Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, το νωρίτερο που μπορούμε 
να περιμένουμε αρκετά δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονο-
μίας είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2021.
Τότε θα ενισχυθεί θεαματικά ο τουρισμός μας, εφόσον βέβαια έ-
χουμε αφήσει οριστικά πίσω μας την πανδημία, και θα αρχίσουν να 
έρχονται τα πρώτα σοβαρά κονδύλια στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάκαμψης. Προς το παρόν παρατηρείται καθυστέρηση 
στην εκταμίευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων –ακόμη και του προ-
γράμματος SURE για την απασχόληση– και θα πρέπει να εξασφαλι-
στεί ταχύτερη ροή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης σε περίοδο με-
γάλης δημοσιονομικής δυσκολίας.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι έχουμε μπροστά μας 12 κρίσιμους για την 
οικονομία και την κοινωνία μήνες, προτού αρχίσει να εκδηλώνεται η 
ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία θα πρέπει να μετατραπεί στη συ-
νέχεια σε δυναμική ανάπτυξη.

Η Επιτροπή Σοφών
Η Επιτροπή Σοφών έχει αρχίσει να διαμορφώνει τις προτάσεις της 
προς τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη για τη διαμόρφωση ενός οι-
κονομικού, επιχειρηματικού περιβάλλοντος το οποίο θα συμβάλει 
στην ανάπτυξη της οικονομίας σε νέες βάσεις.
Το πρόβλημα είναι ότι οι ενδιαφέρουσες προτάσεις των Σοφών προ-
σκρούουν στις ολοένα μεγαλύτερες δημοσιονομικές και ασφαλιστι-
κές δυσκολίες. Η βασική κατεύθυνση είναι υπέρ της μείωσης των 
φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, για να ανοίξει ο δρόμος για 
σημαντική αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης.
Με την αρνητική δυναμική όμως που αναπτύσσεται στην Ευρωζώνη, 
διευρύνονται τα δημοσιονομικά και ασφαλιστικά ελλείμματα και α-
νεβαίνει σε νέα ύψη το δημόσιο χρέος. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζο-
νται οι δυνατότητες για κινήσεις δραστικής βελτίωσης του επιχειρη-
ματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.
Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ένα μέρος της χρηματοδότησης που 
προβλέπεται για την Ελλάδα στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης 
απλώς να περιορίσει τις ζημιές που ήδη καταγράφονται αντί να α-
νοίξει τον δρόμο προς ένα καλύτερο και ποιοτικά ανώτερο οικονο-
μικό μέλλον.
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 ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΉ ΠΕΛΑΓΊΔΉ**

Η ελληνική  
οικονομία πριν & μετά 

τον Covid-19*

Τ
α προβλήματα της διαρθρώ-
σεως των αγορών της ελληνικής 
οικονομίας αποτελούν τον βα-
σικό πυρήνα των μέχρι σήμερα 
σχετικών αναλύσεων. Πρόκει-
ται για πεδία της μικροοικονο-
μικής που ορθώς παρατηρούν 

τις εγχώριες στρεβλώσεις των επιμέρους αγο-
ρών της ελληνικής οικονομίας από την πλευρά 

της προσφοράς, στρεβλώσεις και ακαμψίες που 
πράγματι οδηγούν σε χαμηλή διεθνή ανταγωνι-
στικότητα. Παρά την ολοκλήρωση πολλών, κατά 
τα άλλα, αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στα πεδία 
αυτά κατά την τελευταία δεκαετία, μεταρρυθ-
μίσεων που έχουν διορθώσει πολλές από τις 
στρεβλώσεις αυτές, η οικονομική μεγέθυνση 
παρέμεινε εξαιρετικά αδύναμη. Σε αυτό βέβαια 
συνετέλεσαν βασικά λάθη στην οικονομική πο-

λιτική, κορωνίδα των οποίων αποτελεί την τε-
λευταία περίοδο της προηγούμενης δεκαετίας 
η προ-κυκλική πολιτική των δημοσιονομικών 
πρωτογενών υπερπλεονασμάτων. Η ανεπαρ-
κής οικονομική μεγέθυνση σημειώθηκε, μάλι-
στα, παρά και το γεγονός ότι οι τιμές των παρα-
γωγικών συντελεστών είναι πλέον πολύ χαμη-
λές, ενώ και η ρύθμιση του δημοσίου χρέους 
έχει γίνει με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Έτσι, η 
ανάκαμψη παρέμεινε περιορισμένη, με δυσμε-
νείς επιπτώσεις στην απασχόληση, στα εισοδή-
ματα, στις επενδύσεις.
Εν τω μεταξύ, διεθνώς, η εμφάνιση της πανδη-
μίας έχει αναδείξει τα χαρακτηριστικά μιας οι-
κονομικής νόσου που στη σχετική βιβλιογραφία 
ονομάζεται «μακροχρόνια, δομική στασιμότητα» 
(secular stagnation). Πρόκειται για μια έννοια 
που εισηγήθηκε ο καθηγητής του Χάρβαρντ Alvin 
Hansen περί τα τέλη της δεκαετίας του ’30, μια 
παραλλαγή της κεϋνσιανής θεωρίας της ισορ-
ροπίας υποαπασχόλησης, την οποία έφερε ξανά 
στο προσκήνιο ο επίσης καθηγητής του Χάρβαρντ 
Larry Summers με τη γνωστή, κλασική πλέον 
ομιλία του στο IMF στις 8 Νοεμβρίου του 2013.
Η συγκέντρωση και η έκδοση των κειμένων 
που συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο που ο υ-
πογράφων δημοσιεύει (Ιούλιος) έχει σκοπό να 
αναδείξει μια πλευρά της αδύναμης ανάκαμψης 
της ελληνικής οικονομίας που συνήθως υποτι-
μάται, δεν αναφέρεται ή και αγνοείται. Η ελλη-
νική οικονομία παρουσιάζει όλο και πιο έντονα 
χαρακτηριστικά σαν αυτά που προκαλούν τη μα-
κροχρόνια, δομική στασιμότητα. Οπωσδήποτε 
με ιδιαιτερότητες. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, η 
αδυναμία της δαπάνης γίνεται όλο και πιο φα-
νερή. Και μάλιστα, όχι μόνο της κρίσιμης επεν-
δυτικής δαπάνης αλλά και της καταναλωτικής, 
αν και η τελευταία παρουσιάζεται ποσοστιαία στο 
ΑΕΠ υψηλά, χάριν όμως μόνο του γεγονότος ότι 
η αντίστοιχη επενδυτική δαπάνη είναι εξαιρετικά 
αδύναμη. Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ε-
πίσης χαρακτηριστικά που πρέπει στο πλαίσιο 
αυτό να προσεχθούν. Ο πληθωρισμός είναι μη-
δενικός, ενώ οι επενδύσεις συνεχίζουν να υστε-
ρούν δραματικά, παρά τη σημαντική άνοδο των 
καταγεγραμμένων αποταμιεύσεων στις τράπε-
ζες αν και τα επιτόκια είναι μηδενικά – χωρίς να 
συνυπολογίζονται οι αποταμιεύσεις που διατη-
ρούνται είτε εκτός εγχωρίου τραπεζικού συστή-
ματος είτε σε θυρίδες και «στρώματα». Το δρα-
ματικό δημογραφικό μας πρόβλημα είναι, επί-
σης, άλλος ένας σχετικός βασικός παράγων της 
δομικής στασιμότητας.
Η έλευση του κορονοϊού έχει μάλιστα εντείνει 
τα χαρακτηριστικά αυτά. Η αύξηση των κατα-
θέσεων στις τράπεζες τους πρώτους τέσσερις 
μήνες του 2020 φτάνει τα 5,9 δισ. ευρώ. Η δε α-
ντίστοιχη αύξηση στις ευρωπαϊκές καταθέσεις 
για το 2020 προβλέπεται να πλησιάσει τα 400 
δισ. ευρώ. Η υστέρηση της δαπάνης, η οποία ε-
ντείνεται λόγω σοβαρών εστιών αβεβαιότητος, 
όπως η συνεχιζόμενη πανδημία (Covid-19), α-
ναδεικνύει δε και το πρόβλημα της «ιαπωνο-
ποίησης» της Ευρώπης, ασθένεια που παρεπι-
δημεί ως μετάσταση, αλλού λιγότερο, αλλού πε-
ρισσότερο, σε κάθε χώρα-μέλος. Είναι μάλιστα 
η ένταση της ασθένειας αυτής που έχει οδηγή-
σει σε πρωτοφανείς διευκολυντικές νομισματι-
κές και επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές 
την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, από τις ο-

ποίες τουλάχιστον η χώρα μας επιδιώκει –και 
σωστά– να ωφεληθεί τα μέγιστα. Και το συντο-
μότερο δυνατόν, με στόχο πρωτίστως να τονω-
θεί η ζήτηση για επενδύσεις.

*Το νέο βιβλίο του Θοδωρή Πελαγίδη με τον 
τίτλο αυτόν θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες 
από τις εκδόσεις Παπαζήση, Ιούλιος 2020. Το 
παρόν κείμενο αποτελεί προδημοσίευση, τρο-
ποποιημένο μέρος του προλόγου του βιβλίου.
**Ο Θοδωρής Πελαγίδης είναι καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, NR Senior Fellow, 
Brookings Institution, US.
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συνέντευξη

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν δε-
σμευτεί έναντι του πρωθυπουργού για παροχή 
ρευστότητας της τάξεως των 15-16 δισ. ευρώ 
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

«Η Ελλάδα εκπέμπει ηχηρό μήνυμα ως 
χώρα ασφαλής, με πολιτική σταθερότητα 

και φιλοεπενδυτικό περιβάλλον»

Τ
η διαβεβαίωση ότι, εφόσον χρειαστεί, θα υπάρ-
ξουν πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη της 
απασχόλησης και των επιχειρήσεων δίνει ο υφυ-
πουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσα-
κίρης, σε συνέντευξή του στην F.S.
Ο κ. Τσακίρης τονίζει ότι η κυβέρνηση είναι σε συ-
νεχή επαφή με τις τράπεζες και παρακολουθεί στενά 

την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων της, διότι τα χρήματα αυτά 
πρέπει να φτάσουν στους επιχειρηματίες το συντομότερο δυνατόν.
Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα 
συμβάλει καταλυτικά στην υλοποίηση ενός μεγάλου μετασχηματισμού 
της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Έχετε πρόσφατα πει ότι πάνω από 90% των επιχειρήσεων θα πέ-
σουν πάνω σε ένα πρόγραμμα-δράση υποστήριξης για τον κορο-
νοϊό. Δείχνει αυτό το εύρος των μέτρων ή το βάθος της κρίσης;
Η υγειονομική και οικονομική κρίση της Covid-19 που ενέσκηψε πα-
γκοσμίως στις αρχές του έτους είναι συμμετρική σε όλες τις διαστά-
σεις και τόσο το βάθος όσο και η έκτασή της δεν πρέπει να υποτιμη-
θούν ούτε στο ελάχιστο.
Η κυβέρνηση, από την πρώτη μέρα της εμφάνισης της πανδημίας και 
στη χώρα μας, δημιούργησε ένα μεγάλο δίχτυ προστασίας με στοχευ-
μένα και αλληλοσυμπληρούμενα μέτρα, αφενός για να κρατήσει τις 
επιχειρήσεις ζωντανές και αφετέρου για να συμβάλει στην ταχεία ε-
πανεκκίνησή τους.
Η πρόνοια, σαφώς, για την έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων και 
την προστασία του κόσμου της εργασίας, ως δύο απαράβατες προτε-
ραιότητες, δεν εξαντλείται προφανώς στις υπάρχουσες δράσεις, αλλά 
θα είναι συνεχής και ουσιαστική και όπου και εφόσον χρειαστεί θα υ-
πάρχουν πρόσθετες παρεμβάσεις.

Συμμερίζεστε την άποψη κάποιων αναλυτών ότι η ανακοίνωση 
των πρόσφατων μέτρων από τον πρωθυπουργό σημαίνει ότι η ε-
παναφορά της αγοράς στην κανονικότητα μετά την πανδημία αντι-
μετωπίζει προβλήματα;

Όπως σας προανέφερα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια 
κρίση που όμοιά της δεν έχουμε ξαναζήσει μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις, και δη οι μικρομεσαίες, μόλις 
εξήλθαν από μια πολυετή βαθιά κρίση και βρέθηκαν ξανά αντιμέ-
τωπες με μια καινούργια, που διακρίνεται από υψηλά επίπεδα αβε-
βαιότητας. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να μην ξεχνάμε ότι πρόκει-
ται για ένα εξωτερικό σοκ, που επηρεάζει όλο τον πλανήτη, και όχι 
για κάτι ενδογενές, το οποίο θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε 
πιο συντεταγμένα.
Προβλήματα σαφώς και υπάρχουν, αλλά είμαστε μέσα στην αγορά και 
παρεμβαίνουμε, στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να αμβλύνουμε 
τις σημαντικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει αυτή η πανδημική κρίση.
Το πρώτο κύμα της πανδημίας μάς δίδαξε ότι ο συνδυασμός μιας ορθά 
μελετημένης κυβερνητικής στρατηγικής –σε συνεργασία με τους ειδι-
κούς– με τη σύμπραξη των πολιτών και των φορέων στην υλοποίηση 
αυτής της πολιτικής αποτελεί τη συνταγή της επιτυχίας. Και με αυτή τη 
σύνδεση επιστρέφουμε σταδιακά στην κανονικότητα.
Παράλληλα, όμως, με τη διαχείριση της κρίσης, η κυβέρνηση έχει ένα 
πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και έναν μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό για τον μετασχηματισμό της οικονομίας μας σε πιο ανοιχτή, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική, «πράσινη» και ψηφιακή. Όπως χαρακτη-
ριστικά ανέφερε και ο πρωθυπουργός πρόσφατα, η Ελλάδα απέδειξε ότι 
μπορεί να αλλάξει και μπορεί να τρέξει με μεγάλη ταχύτητα προς το μέλλον.

Στην αγορά, όμως, ακούγονται παράπονα για τον τρόπο αντιμετώ-
πισης των προγραμμάτων από τις τράπεζες...
Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν δεσμευτεί έναντι του πρωθυ-
πουργού για παροχή ρευστότητας της τάξεως των 15-16 δισ. ευρώ μέχρι 
το τέλος του τρέχοντος έτους. Οι κοινοτικοί πόροι, ύψους μέχρι σήμερα 
περίπου 5 δισ. ευρώ, τους οποίους έχουμε δεσμεύσει και για τα χρη-
ματοδοτικά προϊόντα, με την τραπεζική μόχλευση που είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική, μεταφράζονται σε τουλάχιστον 12 δισ. ευρώ στην αγορά.
Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις τράπεζες και παρακολουθούμε στενά 
την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων μας, διότι τα χρήματα αυτά 
πρέπει να φτάσουν στους επιχειρηματίες το συντομότερο δυνατόν. 
Αυτός είναι ο στόχος και δεν έχουμε σκοπό να αποκλίνουμε από αυτόν.

Έχετε ανακοινώσει μετακινήσεις πόρων από το ΕΣΠΑ στην πραγ-
ματική οικονομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ΕΣΠΑ είχε χαμηλή α-
πορροφητικότητα και έμεναν πόροι στο ψυγείο;
Η διαχείριση των αδιάθετων κοινοτικών πόρων, στην τρέχουσα έκτα-
κτη συγκυρία, συντελέστηκε με γνώμονα την προτεραιοποίηση των 
αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας και προσηλωμένοι προς 
αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε.

Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω εδώ ότι, παρά τις αυξημένες απαι-
τήσεις της χρονικής αυτής περιόδου, δεν λοξοδρομήσαμε καθόλου 
στα τρέχοντα προγράμματα του ΕΣΠΑ, η λειτουργία των οποίων συ-
νέχισε απρόσκοπτα.
Αναφορικά, μάλιστα, με την απορρόφηση στην οποία αναφέρεστε, 
όταν παραλάβαμε το τρέχον ΕΣΠΑ ήταν περίπου στο 25%-26% και 
σήμερα έχει ανέλθει στο 38%, το οποίο σημαίνει 2,2 δισ. ευρώ στην 
πραγματική οικονομία. Σημειώστε, βέβαια, ότι σε αυτό το ποσο-
στό δεν συμπεριλαμβάνονται οι έκτακτες δράσεις ενίσχυσης της 
ρευστότητας των επιχειρήσεων –επιστρεπτέα προκαταβολή, α-
ποζημίωση ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους και ελεύ-
θερους επαγγελματίες, επιδότηση επιτοκίου υφιστάμενων επιχει-
ρηματικών δανείων, πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Ταμείο Εγγυοδοσίας 
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας– που συγχρηματοδοτήθη-
καν από πόρους του ΕΣΠΑ.
Στόχος μας είναι αυτό το ποσό να διπλασιαστεί στα τέλη του έτους, ενώ 
βρισκόμαστε και προ των πυλών για την έναρξη της νέας προγραμ-
ματικής περιόδου 2021-2027, που θα χαρακτηρίζεται από ένα ισχυρό 
αναπτυξιακό αποτύπωμα, θα συμβάλλει στην αλλαγή του παραγω-
γικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας και θα δημιουργεί ένα πιο 
σύγχρονο και φιλικό για τις επιχειρήσεις περιβάλλον, με ακόμη λιγό-
τερες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Πρόσφατα ξεκίνησε η μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό. Υπάρχουν ε-
πενδύσεις που καθυστέρησαν λόγω κορονοϊού και θα επανακάμψουν;
Μετά από περίπου 19 χρόνια που έστεκε αναξιοποίητο το ακίνητο του 
πρώην αεροδρομίου, την περασμένη εβδομάδα τοποθετήθηκαν τα θε-
μέλια για την εμβληματική αυτή επένδυση, ύψους 8 δισ. ευρώ, που 
αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 80.000 θέσεις εργασίας στην 
πλήρη ανάπτυξή της και να προσελκύσει 1 εκατομμύριο νέους τουρίστες.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα από ξένους επενδυτές πα-
ραμένει πολύ ισχυρό, παρά την υγειονομική κρίση, κυρίως στους το-
μείς της ενέργειας, και πιο συγκεκριμένα στις ανανεώσιμες πηγές ε-
νέργειας, καθώς και της υγείας, των υποδομών και του τουρισμού.
Το μήνυμα, πλέον, που εκπέμπει η Ελλάδα, ως μία χώρα ασφαλής, 
με πολιτική σταθερότητα και φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, είναι πολύ 
ηχηρό και με πολλούς παραλήπτες στη διάδοσή του.

Τι βελτιώσεις έφερε στις επενδύσεις η ψηφιοποίηση του δημό-
σιου τομέα;
Η πανδημία της Covid-19 επέσπευσε την αναγκαιότητα για ψηφιοποί-
ηση του δημόσιου τομέα, ενώ ταυτόχρονα απέδειξε περίτρανα πως 
και τη δυνατότητα έχουμε, και τη βούληση, και τους ανθρώπους, και 
το σχέδιο για περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες. Το υπουργείο Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και ο υπουργός κ. Πιερρακάκης έχουν κάνει 
εξαιρετική δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση, καλύπτοντας σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα ένα σημαντικά μεγάλο μέρος του χαμέ-
νου εδάφους προς τον επαρκή ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Έχουν δημιουργηθεί μεγάλες προσδοκίες από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Ανάκαμψης. Κι αν δεν έρθει;
Σε λίγες μέρες από σήμερα, και πιο συγκεκριμένα στην επικείμενη κρί-
σιμη σύνοδο κορυφής, έχουμε τη μεγάλη πρόκληση της διαπραγμά-
τευσης για το νέο πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο, εφόσον 
συμφωνηθεί –και πρέπει να συμφωνηθεί–, θα συμβάλει καταλυτικά 
στην υλοποίηση ενός μεγάλου μετασχηματισμού της ελληνικής οικο-
νομίας και κοινωνίας. Ας κρατήσουμε, λοιπόν, μια στάση αναμονής, 
αλλά με αίσθηση αισιοδοξίας.

Γιάννης  
Τσακίρης,  
υφυπουργός  
Ανάπτυξης  

και Επενδύσεων  ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ



Υ
ποσχέσεις για αυξήσεις ακόμα και στις 
κύριες συντάξεις από τον Οκτώβριο προ-
σφέρει χωρίς φειδώ το υπουργείο Εργα-
σίας, παρά την «τρύπα» που έχουν δη-
μιουργήσει στο ασφαλιστικό οι αναστο-
λές των συμβάσεων εργασίας λόγω του 
lockdown, ενώ η κατάσταση αναμένεται 

να επιδεινωθεί περαιτέρω με την αύξηση της ανεργίας, τη μεί-
ωση των προσλήψεων εποχικού προσωπικού, αλλά και τη με-
ρική απασχόληση. Ήδη πολλές επιχειρήσεις που έχουν εκμε-
ταλλευτεί το καθεστώς της εκ περιτροπής απασχόλησης έως τον 
Σεπτέμβριο έχουν στείλει μηνύματα στο προσωπικό τους για 
περικοπές μετά τον Οκτώβριο, οπότε και οι εργαζόμενοι θα πρέ-
πει να επιστρέψουν στο κανονικό καθεστώς.
Μόνο οι αναστολές των συμβάσεων εργασίας δημιούργησαν 
στον ΕΦΚΑ «τρύπα» 1,7 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό, αν και καλύ-
πτεται από το ελληνικό Δημόσιο, είναι ενδεικτικό του τι μέλλει 
γενέσθαι από τον Οκτώβριο και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι 
η ελληνική οικονομία δεν θα δεχτεί πλήγμα από ένα δεύτερο 
κύμα κορονοϊού, κάτι που σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι 
εξαιρετικά πιθανό.

Ωστόσο, το καίριο και καθοριστικό χτύπημα αφορά τα έσοδα 
του ΕΦΚΑ από εισφορές. Άλλωστε ο ίδιος ο υπουργός Εργα-
σίας, Γιάννης Βρούτσης, παραδέχτηκε από το βήμα της Βουλής 
ότι το έλλειμμα που παρουσιάζει σήμερα ο ΕΦΚΑ λόγω του κο-
ρονοϊού θα μεγαλώσει το επόμενο διάστημα, καθώς οι επιπτώ-
σεις της υγειονομικής κρίσης στην οικονομία, στην απασχό-
ληση και κατά συνέπεια στα έσοδα του φορέα θα είναι μεγά-

λες. Το πεντάμηνο τα έσοδα του ΕΦΚΑ μειώθηκαν κατά 7,3% σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
Προβληματική είναι η πορεία των εσόδων και στο ΕΤΕΑΕΠ (ε-
πικουρική ασφάλιση), που πλέον έχει μεταφερθεί στον ΕΦΚΑ. 
Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης, 
το έλλειμμα στην επικουρική ασφάλιση εκτιμάται σε περίπου 50 
εκατ. ευρώ τον μήνα, στα οποία από τον Ιούνιο προστίθενται πε-
ρίπου 26 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στις αυξήσεις των περί-
που 250.000 δικαιούχων, βάσει της απόφασης του ΣτΕ και της 
πρόσφατης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης του Γ. Βρούτση.
Οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου. Επισημαίνουν, δε, ότι ήδη η υστέρηση στα έσοδα, 
αλλά και στις πληρωμές του Δημοσίου προς τον ΕΦΚΑ, είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της περιουσίας του φορέα. Εκτιμούν μά-
λιστα ότι, από περίπου 2,8 δισ. ευρώ, η περιουσία του ΕΦΚΑ στο 
τέλος Ιουνίου ίσως πέσει και κάτω από τα 2 δισ. ευρώ.
Ήδη ο ΕΦΚΑ έχει «στερηθεί» τα αναδρομικά που καταβλήθη-
καν σε 250.000 συνταξιούχους, με το συνολικό ποσό να υπερ-
βαίνει τα 142 εκατ. ευρώ.

Καμπανάκι
Ωστόσο, τα δύσκολα φαίνεται πως δεν έχουν περάσει, αντιθέ-
τως…
Η απόφαση της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο έχει ενσω-
ματωθεί πλέον το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, να 
ρευστοποιήσει κοντά στα 285 εκατ. ευρώ από τα αποθεματικά 
του, τα οποία βρίσκονται στο Κοινό Κεφάλαιο της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΤτΕ), δεν κατέστη αναγκαία μόνο για την καταβολή 
των οχτάμηνων αναδρομικών αυξήσεων σε περίπου 250.000 συ-
νταξιούχους στις 9 Ιουλίου, αλλά και για την κάλυψη των χρη-
ματοδοτικών αναγκών καταβολής του συνόλου των επικουρικών 
συντάξεων για τον Ιούλιο αλλά και τον Αύγουστο. Το μηνιαίο 
ποσό, μάλιστα, για την καταβολή των επικουρικών συντάξεων 
είναι αυξημένο κατά 27 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης που δό-
θηκε στους συνταξιούχους κατ’ εφαρμογή του ασφαλιστικού 
νόμου Βρούτση.
Ανάλογα «καμπανάκια» –αν και για την ώρα όχι τόσο ηχηρά όσο 
στο επικουρικό– έχουν χτυπήσει και στην κύρια ασφάλιση. Από 
τον Απρίλιο κι έπειτα η καταβολή των κύριων συντάξεων γίνεται 
μέσω της άντλησης ρευστών διαθεσίμων. Από τον εν λόγω «κου-
μπαρά» έχουν αντληθεί έως τώρα πάνω από 800 εκατ. ευρώ, κα-
τεβάζοντας τη «στάθμη» του κοντά στα 2 δισ. ευρώ, ενώ αν δεν υ-
πάρξει είτε αύξηση των εσόδων από τις εισφορές είτε αύξηση της 
κρατικής επιχορήγησης, τα ρευστά διαθέσιμα της κύριας ασφά-
λισης θα τελειώσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Οι επικουρικές
Όσον αφορά τις αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις, η τελική 
εικόνα δεν είναι τόσο ειδυλλιακή όσο παρουσιάζεται. Κι αυτό 
διότι με την καταβολή της αύξησης επηρεάζεται και το ποσό του 
μηνιαίως παρακρατούμενου φόρου, που επιμερίζεται αναλο-
γικά μεταξύ της κύριας και της επικουρικής σύνταξης. Για παρά-
δειγμα, συνταξιούχος έλαβε τον Μάιο επικουρική σύνταξη 105 
ευρώ και του παρακρατήθηκε φόρος 130 ευρώ στην κύρια σύ-
νταξη και 12 ευρώ στην επικουρική. Από τις 2 Ιουνίου καταργεί-
ται το πλαφόν των 1.300 ευρώ και αυξάνεται το ποσό της επικου-
ρικής σύνταξης που καταβάλλεται στον λογαριασμό του από 105 
ευρώ σε 192 ευρώ. Αντίστοιχα τροποποιούνται τα ποσά των πα-
ρακρατούμενων φόρων από 130 ευρώ σε 142 ευρώ στην κύρια 
σύνταξη και από 12 ευρώ σε 24 ευρώ στην επικουρική.
Ακόμα μεγαλύτερη είναι η παρακράτηση φόρου για όσους έ-
λαβαν υψηλότερα ποσά. Έτσι, συνταξιούχος έλαβε τον Μάιο 
επικουρική σύνταξη 112 ευρώ και παρακρατήθηκε φόρος 144 
ευρώ στην κύρια σύνταξη και 42 ευρώ στην επικουρική. Από 
τις 2 Ιουνίου καταργείται το πλαφόν και αυξάνεται το ποσό 
της επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στον λογαρια-
σμό του από 112 ευρώ σε 202 ευρώ. Αντίστοιχα τροποποιού-
νται τα ποσά των παρακρατούμενων φόρων από 144 ευρώ σε 
156 ευρώ στην κύρια σύνταξη και από 14 ευρώ σε 27 ευρώ 
στην επικουρική.

Οι αναστολές συμβάσεων εργασίας 
δημιούργησαν στον ΕΦΚΑ «τρύπα»  
1,7 δισ. ευρώ.
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οικονομία

ΥΠΟΣΧΈΣΈΙΣ ΓΙΑ 
ΑΥΞΗΜΈΝΈΣ ΣΥΝΤΑΞΈΙΣ 

ΠΑΡΑ ΤΗΝ... ΤΡΎΠΑ
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



Να καταργηθούν όλες οι 
στρεβλώσεις, αγκυλώσεις 
και ιδεοληπτικές ρυθµίσεις, 
που εδώ και χρόνια βλέ-
πουν εχθρικά την επιχειρη-
µατικότητα και την ατοµική 
ευηµερία.

Τ
η δυσµενή πρόβλεψη ότι η α-
πασχόληση το φθινόπωρο θα υ-
ποχωρήσει γύρω στο 7%, διότι 
κάποιες επιχειρήσεις δεν θα α-
ντέξουν, κάνει ο πρόεδρος του 
Κέντρου Προγραµµατισµού και 
Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), 

καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, 
Παναγιώτης Λιαργκόβας.
Ο κ. Λιαργκόβας, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος 
της Επιτροπής Προϋπολογισµού της Βουλής, επιση-
µαίνει ότι η ύφεση τελικά για την Ελλάδα θα είναι µι-
κρότερη σε σχέση µε τις αρχικές προβλέψεις και θα 
κινηθεί πιο κοντά στις αρχικές εκτιµήσεις της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, της κυβέρνησης και του ΚΕΠΕ, 
ενώ χαρακτηρίζει το ποσό των 32 δισ. ευρώ από το 
Ταµείο Ανάκαµψης που µαζί µε το ΕΣΠΑ θα αγγίξει 
τα 50 δισ. ευρώ ικανό να οδηγήσει στην ανασυγκρό-
τηση του παραγωγικού µοντέλου της χώρας.
Σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση του κράτους, δι-
απιστώνει ότι έγιναν πολλά βήµατα στη διάρκεια 
της πανδηµίας, αλλά τονίζει ότι η προσπάθεια πρέ-
πει να συνεχιστεί, διότι η δηµόσια διοίκηση δεν 
είναι αποτελεσµατική.
Αναφερόµενος στην περίοδο που ήταν πρόεδρος 
της Επιτροπής Προϋπολογισµού της Βουλής επί 
κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Λιαργκόβας διευκρι-
νίζει ότι δεν δέχτηκε ποτέ πιέσεις για τις παρεµ-
βάσεις της Επιτροπής, για τις οποίες τότε κυβερ-
νητικά στελέχη εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους 
µέσα και έξω από τη Βουλή.

Η αποτίµηση των πρόσφατων στοιχείων επι-
βεβαιώνει τις αρχικές προβλέψεις για τις επι-
πτώσεις της πανδηµίας;
Όταν ξεκίνησε η πανδηµία του κορονοϊού, διά-
χυτη ήταν η εντύπωση ότι η ελληνική οικονοµία 
θα υποστεί πολύ µεγάλη καθίζηση. Τα πρόσφατα 
στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εµφανίζουν την ύφεση µικρότερη σε σχέση µε την 
αρχική πρόβλεψη (9% έναντι 9,7%). Στο ίδιο µήκος 
κύµατος κινήθηκε και ο ΟΟΣΑ, που τώρα προ-
βλέπει ύφεση 8%. Οι αναθεωρήσεις αυτές έρχο-
νται πιο κοντά στις αρχικές εκτιµήσεις της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, της κυβέρνησης και του ΚΕΠΕ.

Πόσο χρήσιµες για τη συντήρηση της οικονο-
µίας είναι οι χρηµατοδοτήσεις που δίνει τώρα η 
κυβέρνηση; Μήπως θα έπρεπε να έχουν δοθεί 
νωρίτερα;
Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η προς τα κάτω 
αναθεώρηση της ύφεσης του 2020 οφείλεται στην 
ταχεία εφαρµογή µέτρων στήριξης που ανήλθαν 
περίπου στο 9,5% του ΑΕΠ για την αντιστάθµιση 
των οικονοµικών επιπτώσεων της πανδηµίας. Τα 
µέτρα αυτά στήριξαν σε έναν βαθµό την εγχώρια 
ζήτηση και την αγορά εργασίας, αλλά και συντέ-
λεσαν στην αποτροπή εκτεταµένων πτωχεύσεων. 
Με λίγα λόγια, βοήθησαν στο να κρατηθούν όρ-
θιες οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι.

Πόσο δύσκολο θεωρείτε το επόµενο φθινόπωρο 
για την οικονοµία και την κοινωνία µε το εν-
δεχόµενο σηµαντικής αύξησης της ανεργίας;
∆υστυχώς, παρά τα αντισταθµιστικά µέτρα που 
παίρνει η κυβέρνηση, η ανεργία θα αυξηθεί, 
καθώς κάποιες επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν. 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις που έχουµε κάνει στο 
ΚΕΠΕ, η µείωση της απασχόλησης θα κυµανθεί 
γύρω στο 7%. ∆ηλαδή θεωρούµε ότι τόσο η κυ-

γκυλώσεις και ιδεοληπτικές ρυθµίσεις, που εδώ 
και χρόνια βλέπουν εχθρικά την επιχειρηµατικό-
τητα και την ατοµική ευηµερία.

Ποιο νοµίζετε ότι είναι το κατώτατο όριο για να 
είναι η Ελλάδα ικανοποιηµένη από τις χρηµα-
τοδοτήσεις της Ε.Ε.;
Έχουν ήδη διαµορφωθεί προσδοκίες για ένα ύψος 
της τάξης των 32 δισ. ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµ-
ψης και άλλους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς 
της Ε.Ε. Το ποσό αυτό µαζί µε το ΕΣΠΑ δηµιουρ-
γεί µια συνολική χρηµατοδότηση άνω των 50 δισ. 
ευρώ για την επόµενη πενταετία. Είναι ένα ποσό 
ικανό να οδηγήσει στην ανασυγκρότηση του πα-
ραγωγικού µοντέλου της χώρας.

Είστε αισιόδοξος για τις τελικές αποφάσεις της 
Ε.Ε. για το Ταµείο Ανάκαµψης;
Είµαι αισιόδοξος για τρεις λόγους. Πρώτα πρώτα, 
γιατί σύµµαχος σε όλη αυτή τη διαπραγµάτευση 
είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Στην 
προηγούµενη κρίση η ΕΚΤ δεν είχε επιδείξει πα-

βέρνηση όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποε-
κτιµούν τις αρνητικές επιδράσεις της πανδηµίας 
στην απασχόληση.

Συµµερίζεστε την εκτίµηση ότι η Ελλάδα έκανε 
πολλά ψηφιακά βήµατα στην πανδηµία; Μπορεί 
η γραφειοκρατία του δηµόσιου τοµέα να είναι ο 
αδύναµος κρίκος της όλης προσπάθειας ή βλέ-
πετε κάποιο άλλο τρωτό σηµείο;
Σίγουρα έγιναν πολλά ψηφιακά βήµατα στη δι-
άρκεια της πανδηµίας. Όµως για πολλά χρόνια 
ήµασταν πολύ πίσω και σύµφωνα µε τα δεδο-
µένα εξακολουθούµε να βρισκόµαστε κάτω από 
τον µέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτό σηµαίνει ότι 
η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, ότι η γραφει-
οκρατία υπάρχει και γενικότερα η δηµόσια διοί-
κηση δεν είναι αποτελεσµατική. Υπάρχουν ακόµη 
πολλές στρεβλώσεις στη δηµόσια διοίκηση. Ώρες 
ώρες αναρωτιέµαι µήπως πρέπει να έρθει στη 
Βουλή ένα νοµοσχέδιο που θα περιέχει µία µονα-
δική λέξη, τη λέξη «καταργείται». Να καταργηθούν 
δηλαδή όλες οι εναποµένουσες στρεβλώσεις, α-

ρόµοια στάση. Επιπλέον, γιατί οι δύο βασικοί πο-
λιτικοί παράγοντες της Ε.Ε., η Μέρκελ και ο Μα-
κρόν, έχουν ήδη συµφωνήσει. Τέλος, η καγκε-
λάριος Μέρκελ, ως πρόεδρος του Συµβουλίου, 
έχει κάθε λόγο να συνδέσει το όνοµά της και την 
υστεροφηµία της µε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Πώς πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις για την 
αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταµείου στην 
Ελλάδα;
Μια χρήσιµη βάση για την εκπόνηση του έργου αυτού 
θα µπορούσαν να αποτελέσουν τα ολοκληρωµένα 
αναπτυξιακά σχέδια, αλλά και κλαδικές µελέτες και 
µελέτες αξιολόγησης διαρθρωτικών µεταρρυθµί-
σεων σε καίριους τοµείς της οικονοµίας που έχουν 
εκπονηθεί από πανεπιστήµια, δηµόσιους και ιδιωτι-
κούς φορείς. Είναι απαραίτητο να διαµορφωθεί ένα 
ευρύτερο σχέδιο ανάκαµψης και µεταρρυθµίσεων 
δεκαετίας (2020-2030), όπου η κυβέρνηση θα εντάξει 
όλα τα αναπτυξιακά προγράµµατα, ανεξάρτητα από 
την πηγή χρηµατοδότησής τους (ΕΣΠΑ, Εθνικό Π∆Ε, 
Σ∆ΙΤ, SURE, Ταµείο Ανάκαµψης, ΕΤΕ, ίδιοι πόροι 
των ΟΤΑ κ.λπ.), υπό τον συντονισµό µιας υπερκεί-
µενης αρχής (π.χ. προεδρία της κυβέρνησης ή το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), µε ένα ε-
νιαίο λειτουργικό σύστηµα το οποίο θα συµβαδίζει 
µε τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ε.Ε. (πρά-
σινη ανάπτυξη, ψηφιακός µετασχηµατισµός κ.λπ.).

Ακούγονται πολλά τον τελευταίο καιρό για κυ-
βερνητικές πιέσεις την περίοδο 2015-2019 σε 
κρατικούς και πολιτικούς αξιωµατούχους που 
δυσκόλευαν την κυβέρνηση Τσίπρα. Επειδή πολ-
λές φορές είχατε προκαλέσει δυσαρέσκεια µε 
τις τοποθετήσεις σας όταν ήσασταν επικεφα-
λής της Επιτροπής Προϋπολογισµού της Βου-
λής, είχατε δεχτεί παρόµοιες πιέσεις;
Πιέσεις δεν δέχτηκα ποτέ. Ίσως γιατί οτιδήποτε 
κάναµε, το κάναµε δηµόσια, µε γνώµονα πάντοτε 
την επιστήµη και την αλήθεια. Ουδέποτε, για πα-
ράδειγµα, συζητούσαµε το περιεχόµενο των εκθέ-
σεων µε κοµµατικά στελέχη της µιας ή της άλλης 
παράταξης. ∆εν είχαµε κρυφές συνεννοήσεις και 
δεν εµπλεκόµασταν σε πολιτικές σκοπιµότητες. 
Το γνώριζαν όλοι αυτό και το εκτιµούσαν. Αυτό 
δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρχε δυσαρέσκεια για το 
περιεχόµενο των εκθέσεών µας, η οποία µάλι-
στα εκφραζόταν δηµόσια, µέσα και έξω από τη 
Βουλή, µε τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών. 
∆εν µας πτοούσε αυτό, γιατί η δουλειά µας ήταν 
να είµαστε χρήσιµοι, όχι αρεστοί.
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συνέντευξη

«Τα µέτρα συντέλεσαν στην απο-
τροπή πτωχεύσεων, αλλά κάποιες 

επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Παναγιώτης 
Λιαργκόβας, 

πρόεδρος 
του ΚΕΠΕ
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στον τότε πρωθυπουργό, μαζί με την ευχή να επιτύχει συμ-
φωνία παραμονής της χώρας στο ευρώ.
Ως το ξημέρωμα της 13ης Ιουλίου του 2015 μια ολόκληρη 
χώρα δεν κοιμήθηκε και η αυγή τη βρήκε με συμφωνία πα-
ραμονής στο ευρώ (και εκ των πραγμάτων στην Ε.Ε.) και τα 
περιουσιακά της στοιχεία υποθηκευμένα για 99 χρόνια.
Αλλά ο τότε πρωθυπουργός είχε με έναν παράξενο τρόπο 
δικαιωθεί στο ότι πράγματι «δεν πρέπει να υποτιμάμε έναν 
λαό όταν αισθανθεί ταπεινωμένος». Αυτός ο λαός «απαί-
τησε» από τον ίδιο να τηρήσει την υπογραφή του και να υ-
λοποιήσει το τρίτο μνημόνιο. Τον εξέλεξε πανηγυρικά για 
δεύτερη φορά, τον Σεπτέμβριο του 2015.
Ο λαός πράγματι αισθανόταν (ή νόμιζε ότι ήταν) ταπεινωμέ-
νος από τους «ανάλγητους» δανειστές. Δεν ήταν ακόμη έτοι-
μος να αποδεχτεί ότι ο ίδιος είχε κάνει λάθος εκτίμηση και 
ότι οι επιθυμίες του ήταν μακριά απ’ οποιαδήποτε πραγματι-
κότητα. Ήταν ακόμη η εποχή που θεωρούσαμε ότι οι Ευρω-
παίοι υπάρχουν για να μας χρηματοδοτούν και ότι η άρνησή 
τους δεν ήταν ζήτημα σεβασμού της γνώμης των δικών τους 
λαών. Για μας, αξία είχε μόνο η δική μας κυριαρχία. Έτσι 
έλεγε ο τότε πρωθυπουργός.
Στην πρώτη του θητεία οδήγησε τη χώρα σε κατάρρευση. 
Στη δεύτερη θητεία του οδήγησε τον εαυτό του σε κατάρ-
ρευση, όπως έδειξε η βιαστική προκήρυξη βουλευτικών ε-
κλογών το βράδυ των ευρωεκλογών του 2019. Το αποτέ-
λεσμα των βουλευτικών εκλογών του 2019 έδειξε ότι το 
κόμμα θέλει ακόμη χρόνο για να καταρρεύσει (αν αυτό συμ-
βεί ποτέ). Ο λαός που «αισθανόταν ταπεινωμένος» δεν ήταν 
ακόμη διατεθειμένος να παραδεχτεί ότι είχε κάνει λάθος.
Ηγούμαι, λέει ένας ορισμός, σημαίνει προπορεύομαι άλλων, 
οι οποίοι με ακολουθούν με τη θέλησή τους. Ζωή Κωνστα-
ντοπούλου, Παναγιώτης Λαφαζάνης και Γιάνης Βαρουφά-

Η 
12η Ιουλίου 2015 ήταν Κυ-
ριακή, όπως και φέτος. Ο τότε 
πρωθυπουργός μεταβαίνει 
στην έκτακτη σύνοδο κορυ-
φής της Ευρωομάδας, η οποία 
είχε ως θέμα την Ελλάδα και 
το «συμφωνία ή έξοδος».
Είχε προηγηθεί το «The 

game is over» στη σύνοδο της 25ης-26ης Ιουνίου 2015, το 
οποίο είχε πει ο τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου, κ. Τουσκ, στον τότε πρωθυπουργό, ο οποίος είχε απα-
ντήσει: «Δεν θα πρέπει να υποτιμάμε μέχρι πού μπορεί να 
φτάσει ένας λαός όταν αισθανθεί ταπεινωμένος».
Ο κ. Τουσκ είχε κάνει λάθος. Το παιχνίδι μόλις είχε αρχί-
σει. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, έχοντας χάσει όλα τα ερεί-
σματα και τις ευκαιρίες, είχε δύο δρόμους: την παραίτηση ή 
το δημοψήφισμα. Η παραίτηση θα σήμαινε ομολογία απο-
τυχίας και αυτοεξορία, το δημοψήφισμα μετάθεση των ευ-
θυνών στον λαό. Ο λαός, με παρότρυνση του πρωθυπουρ-
γού, είπε το γνωστό και συντριπτικό «όχι» και μετά ο πρω-
θυπουργός κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να υλοποιήσει αυτό 
που ο λαός, με δική του παρότρυνση, αποφάσισε.
Διπλό το έλλειμμα. Ο πρωθυπουργός υποτίθεται ότι προ-
ηγήθηκε του λαού πριν το δημοψήφισμα, αλλά δεν προη-
γήθηκε αυτού αμέσως μετά. Μη έχοντας προετοιμάσει την 
κοινή γνώμη για την αδυναμία του να στηρίξει τις επιλο-
γές του, κατέφυγε στην αντιπολίτευση, η οποία τον στήριξε 
στην κατεύθυνση της συνεννόησης με τους εταίρους και της 
υποβολής αίτησης για νέο πρόγραμμα στήριξης της χώρας, η 
οποία χώρα είχε ήδη ανατιναχθεί.
Είχε προηγηθεί (μετά το δημοψήφισμα) και η χειραψία 
μέσα στη Βουλή του τότε αρχηγού της ΝΔ, κ. Μεϊμαράκη, 

κης βάλθηκαν να καταστρέψουν τον ορισμό.
Ο λαός ψήφισε «όχι» στο δημοψήφισμα, λες και ήθελε να α-
ποδείξει ότι ο «ηγέτης» δεν προπορευόταν.
Ένα κόμμα και ένα απόκομμα ακολούθησαν με τη θέλησή 
τους και αναδεικνύεται σήμερα ότι έκαναν και «δουλειές», 
κοινώς συνεταιρίστηκαν.
Ένα από τα χαρακτηριστικά του ηγέτη, λένε τα εγχειρίδια, 
είναι το θάρρος. Το θάρρος, ίσως, της κωλοτούμπας, της «πε-
ρήφανης» 17ωρης διαπραγμάτευσης, της υποθήκευσης της 
χώρας για 99 χρόνια. Της μη υλοποίησης του αποτελέσμα-
τος ενός δημοψηφίσματος που ο ίδιος υποστήριξε, υποτίθε-
ται, με πάθος.
Ηγούμαι σημαίνει επιδεικνύω αίσθημα ευθύνης προς τους 
άλλους, τους δημιουργώ ένα περιβάλλον στο οποίο απολαμ-
βάνουν ευτυχία, ηρεμία και δημιουργικότητα. Κεφαλαιακοί 
έλεγχοι, παραλίγο νυχτερινή έξοδος από τη ζώνη του ευρώ 
και περίπου ακαριαία χρεοκοπία μιας χώρας. Και μετά «εί-
χαμε αυταπάτες».
Τραγική ειρωνεία το ότι, εν μέσω πανδημίας και των δεινών 
που αυτή φέρνει, η δωρεάν χρηματοδότηση από τους «ανάλ-
γητους δανειστές» και «τοκογλύφους» είναι το μόνο μέσο 
που μπορεί να μετριάσει τον πόνο μας και να μας επιτρέψει 
να επιβιώσουμε με στοιχειώδη αξιοπρέπεια (αν σας θυμίζει 
κάτι αυτό).
Ηγεσία σημαίνει δίνω λύσεις στα προβλήματα, πριν αυτά εμ-
φανιστούν. Σίγουρα, πάντως, δεν τα προκαλώ, κάνοντας διε-
θνή πρόσκληση προς κάθε κατατρεγμένο ή «κατατρεγμένο» 
με την Τουρκία ως γείτονα.
Ο ηγέτης βοηθά τους άλλους να αναπτυχθούν μέχρι να γίνουν 
καλύτεροι από τον ίδιο, λέει άλλο απόφθεγμα. Σήμερα θεω-
ρείται ακλόνητος. Ίσως αυτό σημαίνει ότι δεν αναπτύχθηκε 
κανείς γύρω του ώστε να γίνει καλύτερος. Αντίθετα, ένας ένας 
οι «γύρω-γύρω» αναγκάζονται να παραδεχτούν δημόσια ότι, 
τελικά, έκαναν «δουλειές» και φρόντιζαν το «μαγαζί». Ο αρ-
χηγός τούς καλύπτει – και δεν τολμά να τους αποδοκιμάσει. 
Εκτός αν αυτό θεωρείται εξαρχής καλυτέρευση. Ηγεσία ίσως 
να είναι και το να μπαίνεις ως ασπίδα μπροστά, αλλά μπορεί 
να είναι και ομηρία.
Ηγέτης είναι αυτός που έχει την εξουσία, λέει κάποιος άλλος 
ορισμός. «Πήραμε την κυβέρνηση, αλλά όχι την εξουσία» 
ίσως και να σήμαινε, τελικά, ότι δεν είχαμε ηγέτη. Δεν το κα-
ταλάβαμε. Φταίμε!
«Δεν θα πρέπει να υποτιμάμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει 
ένας λαός όταν αισθανθεί ταπεινωμένος». Τελικά, μάλλον δεν 
το ’πε για καλό. Ίσως ούτε για το καλό του.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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Το θάρρος, ίσως, της κωλοτούμπας, 
της «περήφανης» 17ωρης 
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ενός δημοψηφίσματος που ο ίδιος 
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Ο Ηγέτης
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

«Χ
ρήσιμο βοήθημα» 
ώστε να εκπαι-
δευτούμε «στον 
μέχρι κυνισμού 
ρεαλισμό» που 
αποτελεί «θεμε-
λιώδες και ανα-

πόσπαστο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγ-
ματικότητας» χαρακτηρίζει ο πρέσβης επί τιμή 
Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς το βιβλίο του με τίτλο 
«ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ – Αναθεωρητισμός», το οποίο κυ-
κλοφόρησε από τις εκδόσεις Ι. Σιδέρης.
Πρόκειται για το έκτο κατά σειρά βιβλίο του δι-
πλωμάτη, που έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, 
πρέσβης σε Ουάσινγκτον, Σκόπια και Τίρανα, το 
οποίο ο ίδιος χαρακτηρίζει κείμενο προβλημα-
τισμού, ενώ είναι εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς 
κυκλοφορεί τη στιγμή που:
• συζητείται η υπό πίεση νέα αλλαγή συνόρων 
και ανταλλαγή πληθυσμών στα Βαλκάνια, μετα-
ξύ Σερβίας και Κοσόβου,
• βρίσκεται σε αποφασιστική καμπή η αναθε-
ωρητική και επεκτατική πολιτική της Τουρκίας 
με ταυτόχρονο στόχο τη βίαιη, με πόλεμο αν 
απαιτηθεί (casus belli), μεταβολή του εδαφικού 
καθεστώτος της Ελλάδος και των όρων της κυ-
ριαρχίας της στα νησιωτικά συμπλέγματα του 
Αιγαίου, όπως και τον περιορισμό και καταστρα-
τήγηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε 
Αιγαίο και ΝΑ Μεσόγειο.
Ο κ. Μαλλιάς υποστηρίζει τη θέση ότι η ειρηνι-
κή επίλυση των διαφορών με την Τουρκία είναι 
«μονόδρομος», όμως τονίζει ότι η καλύτερη 
επένδυση στην ειρήνη που καθημερινά υπο-
νομεύεται από την επιθετική και αναθεωρητική 
Τουρκία είναι «η ενίσχυση της εθνικής άμυνας 
ταυτόχρονα με την άσκηση αποτελεσματικής δι-
πλωματίας».
Στο βιβλίο (232 σελίδες) ο συγγραφέας πραγμα-
τεύεται τα ακόλουθα ζητήματα:
• Ο αναθεωρητικός επεκτατισμός της Τουρκίας, 
η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και η 
προσβολή των ελληνικών συνόρων.
• Το δόγμα εθνικής ασφάλειας απέναντι στις 
συμβατικές στρατιωτικές προκλήσεις και στον 
ασύμμετρο πόλεμο. Το μάθημα του Έβρου.
• Ισχύει η αρχή μη αλλαγής των συνόρων; Τι 
ακριβώς έγινε στα Βαλκάνια; Γιατί πρέπει να 
ανησυχούμε από μια νέα αλλαγή συνόρων με-
ταξύ Σερβίας και Κοσόβου; Τα συμφέροντα των 
ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ε.Ε. Να σταθμίσουμε 
το εθνικό μας συμφέρον.
• Πώς συμβιβάστηκε το δικαίωμα της αυτοδι-
άθεσης και της απόσχισης με τις αρχές της κυ-
ριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των 
κρατών;
• Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία και Βόρεια Μακε-
δονία. Εκτίμηση για τη στάση των γειτόνων μας 

σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία. 
Ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής μας έναντι των Τιράνων.
• Τουρκία και Ελλάδα: Τελικά υπερισχύει το δί-
καιο του ισχυρού ή η δύναμη του Δικαίου;
• Εκτός από την επίκληση επιβάλλεται η με-
τατροπή του Διεθνούς Δικαίου σε πράξη και 
απαιτείται η άμεση ενίσχυση των αμυντικών 
μας δυνατοτήτων και των διπλωματικών μας 
συνεργειών.
Στον πρόλογο του βιβλίου, ο καθηγητής και 
βουλευτής Άγγελος Συρίγος χαρακτηρίζει την 
ανάλυση του κ. Μαλλιά «ψυχρή και χωρίς συ-
ναισθηματικές εξάρσεις» και επισημαίνει ότι αν 
και το βιβλίο αφορά τα σύνορα, κυρίως τα βαλ-
κανικά σύνορα, δεν περιορίζεται σε αυτά.
«Βλέπει τη μεγάλη ευρωπαϊκή εικόνα την τε-

λευταία τριακονταετία και 
αναλύει τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας 
μετά και την προσπάθεια εισβολής δεκάδων 
χιλιάδων αμάχων το τριήμερο της Καθαράς 
Δευτέρας του 2020» γράφει ο κ. Συρίγος, ο 
οποίος κάνει λόγο για «κάτι που μας λείπει».
Ο καθηγητής Συρίγος υπενθυμίζει τη ρήση του 
Βρετανού πολιτικού Πάλμερστον από το 1848, 
σύμφωνα με την οποία «δεν έχουμε αιώνιους 
συμμάχους και δεν έχουμε διαρκείς εχθρούς. 
Αιώνια και διαρκή είναι τα συμφέροντά μας, 
και αυτά είναι καθήκον μας να υπηρετούμε», 
για να τονίσει ότι «απέχουμε, όμως, πολύ από 
την πρακτική εφαρμογή αυτής της ρήσεως».
Τον επίλογο του βιβλίου γράφει ο καθηγητής 
Γεώργιος Πρεβελάκης, ο οποίος υπογραμμί-
ζει: «Η ελληνική εξωτερική πολιτική αντιμε-
τωπίζει, επομένως, ένα κατ’ εξοχήν διανοητι-
κό διακύβευμα. Δεν μπορεί πλέον να θεωρεί 
τίποτε ως δεδομένο. Επιπλέον, ουδείς ξένος 
παράγων θα σκεφτεί αντ’ αυτής. Ούτε η αμε-
ρικανική κηδεμονία ούτε η ευρωπαϊκή αλλη-
λεγγύη διαθέτουν πλέον απαντήσεις. Η Ελ-
λάδα πρέπει να αναπτύξει ένα δικό της πρω-
τότυπο και συνεχώς εξελισσόμενο δόγμα. 
Οφείλει να αναζητήσει δυναμικούς τρόπους 
για να προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας 
από τα φαινόμενα οπισθοφυλακής κατά την 
περασμένη περίοδο, όπως, επί παραδείγματι, 
ο τουρκικός εδαφικός και θαλάσσιος αναθε-

ωρητισμός. Ταυτοχρόνως, πρέπει να λειτουργή-
σει πρωτοποριακά, ώστε να εγκαθιδρυθεί ένας 
περισσότερο σταθερός, αλλά όχι ανελεύθερος 
κόσμος. Θα πρέπει να διδαχθεί από την κινητική 
διπλωματική παράδοση του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου».
Ο κ. Μαλλιάς, ο οποίος, όπως αναφέρει στο 
βιογραφικό του, «ως διπλωμάτης υπηρέτησε 
υπό 11 κυβερνήσεις και 15 υπουργούς Εξωτε-
ρικών», έγραψε το πρώτο του βιβλίο, «Η άλλη 

κρίση – Η μαρτυρία ενός πρέσβη» 
(Ινφογνώμων), το 2013, ενώ το 
2016 έγραψε το δεύτερο βιβλίο του, 
«Οράματα και Χίμαιρες – Διαδρο-
μές ενός Διπλωμάτη» (Ι. Σιδέρης).

Λίγο μετά την εκλογή Τραμπ, τον 
Αύγουστο του 2017, κυκλοφόρησε 
το βιβλίο του «Στον αστερισμό του 
Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – Η Νέα 

Τουρκία και Εμείς» (Ι. Σιδέρης), ενώ 
ακολούθησαν δύο βιβλία που έχουν να 
κάνουν με τις σχέσεις της Ελλάδας με 
δύο χώρες στις οποίες υπηρέτησε ως 

πρέσβης, την Αλβανία (1999-2000) και τη 
Βόρεια Μακεδονία, όπου μεταξύ 1995 και 
1999 ήταν ο πρώτος επικεφαλής της ελλη-
νικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην 

τότε πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας.

Το 2017 κυκλοφόρησε σε δική του επιμέλεια ο 
συλλογικός τόμος «Ελλάδα και Αλβανία – Φυγή 
στο Μέλλον ή Επιστροφή στο Παρελθόν;» (Ι. 
Σιδέρης), ενώ τον Σεπτέμβριο του 2018, μόλις 
τρεις μήνες μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, 
κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Ελλάδα και Βόρεια 
Μακεδονία – Η Αυτοψία της Δύσκολης Συμφω-
νίας των Πρεσπών» (Ι. Σιδέρης), στο οποίο ανα-
λύεται η συμφωνία και οι επιπτώσεις της.
Άλλωστε γνωρίζει πολύ καλά τα βαλκανικά 
ζητήματα, καθώς υπηρέτησε στην Ευρωπαϊκή 
Αποστολή Παρατηρητών (1994) στην Κροατία, 
στη Βουλγαρία και στην ΠΓΔΜ και την πενταετία 
2000-2005 ήταν διευθυντής Βαλκανικών Υπο-
θέσεων, ενώ τον Ιανουάριο του 2007 βραβεύ-
τηκε στην Ουάσινγκτον, όπου ήταν πρέσβης της 
Ελλάδας την περίοδο 2005-2009, με το Διεθνές 
Βραβείο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για το έργο του 
στα Βαλκάνια.
Ο πρέσβης ε.τ., ο οποίος είναι πτυχιούχος Οικο-
νομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών με πιστο-
ποιητικό σπουδών από την Ελληνική Μαθηματι-
κή Εταιρεία και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πα-
νεπιστήμιο της Γενεύης, έχει υπηρετήσει επίσης 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης, επιτετραμμένος 
στη Λιβύη, στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια και 
Συνεργασία στην Ευρώπη και στη Μόνιμη Αντι-
προσωπεία της Ελλάδος στον ΟΗΕ.

Προτείνει ο πρέσβης ε.τ. Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς στο νέο του βιβλίο «ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ – Αναθεωρητισμός»:

Ενίσχυση της άμυνας και αποτελεσματική διπλωματία
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βιβλίο

Ο μέχρι κυνισμού ρεαλισμός 
είναι θεμελιώδες και 
αναπόσπαστο χαρακτηριστικό 
της διεθνούς πραγματικότητας.
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ανάλυση

Τ
ις τελευταίες εβδομάδες ο ΣΥΡΙΖΑ επιχεί-
ρησε μια επικοινωνιακή, πολιτική αντεπί-
θεση γύρω από τη λεγόμενη λίστα Πέτσα.
Ο κ. Τσίπρας έκανε μία ακόμη θεαματική 
μπλόφα. Απαίτησε απόλυτη διαφάνεια με 
δημοσιοποίηση της κατανομής των διαφη-
μιστικών κονδυλίων για την προβολή των 

κοινωνικών μηνυμάτων για την πανδημία, ενώ είναι γνωστό ότι 
επί τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση Τσίπρα μοίραζε διαφημιστικά 
κονδύλια εκατοντάδων εκατομμυρίων χωρίς να δίνει στοιχεία 
για την κατανομή τους στα ΜΜΕ.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απάντησε στην κίνηση Τσίπρα με τη 
δημοσιοποίηση της λίστας Πέτσα, αλλά πριν από αυτήν είχε απο-
καλύψει την μπλόφα Τσίπρα ο πρώην συνεργάτης του Καλογρί-
τσας, με όσα είπε για την προσπάθεια δημιουργίας νέας διαπλο-
κής από το «μαγαζί» Τσίπρα και Ν. Παππά.

95% σωστή
Έχω υποστηρίξει ότι η λίστα Πέτσα είναι, σε ό,τι αφορά τη δια-
δικασία και το περιεχόμενό της, 95% σωστή. Αυτό δεν απαλλάσ-
σει την κυβέρνηση από την υποχρέωση να καλύψει αστοχίες της 
τάξης του 5%, ώστε να ικανοποιηθούν, στο μέτρο του δυνατού, 
και ΜΜΕ που δικαιολογημένα διαμαρτύρονται.
Η κυβέρνηση πήρε με τη λίστα Πέτσα ένα πολιτικό ρίσκο που 
κατά την άποψή μου δεν χρειαζόταν να πάρει. Συγκέντρωσε όλα 

τα διαφημιστικά κονδύλια που είχαν σχέση με την πανδημία σε 
ένα πρόγραμμα της τάξης των 20 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας μά-
λιστα την εντύπωση ότι ήταν υπό τον άμεσο έλεγχο του Μαξίμου.
Επρόκειτο για λάθος επιλογή. Πρώτον, ανέβασε το πολιτικό εν-
διαφέρον για το μεγάλο διαφημιστικό κονδύλι και τη σχετική α-
ντιπαράθεση. Θα ήταν πιο χρήσιμο να είχαν κατανεμηθεί τα 20 
εκατ. ευρώ σε μικρότερα, ευέλικτα διαφημιστικά προγράμματα 
ανάλογα με τις δυνατότητες του Δημοσίου και των διαφόρων ορ-
γανισμών.
Δεύτερον, πίσω από τη συγκέντρωση της διαφημιστικής δαπάνης 
σε ένα πρόγραμμα υπήρχε η λαθεμένη αντίληψη ότι είχαμε, σε 
γενικές γραμμές, ξεμπερδέψει με την πανδημία και γι’ αυτό θα 

μπορούσαμε να προβάλουμε την αλλαγή περιόδου. Αποδεικνύε-
ται ότι η πανδημία είναι σταθερά μαζί μας, τα κρούσματα εμφανί-
ζουν ανησυχητική αυξητική τάση και είναι φανερό ότι λείπει ένα 
κυλιόμενο πρόγραμμα ενημέρωσης που θα συμβάλει στην κοι-
νωνική συμμόρφωση για να αποτραπούν τα χειρότερα.

Τα δυνατά σημεία
Τα δυνατά σημεία της λίστας Πέτσα είναι κατά την άποψή μου 
τα εξής:
Η μετατροπή του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των 
ΜΜΕ, που είχε ήδη εγκρίνει η κυβέρνηση Τσίπρα, από πρό-
γραμμα δωρεάν χρηματοδότησης σε διαφημιστικό πρόγραμμα 
με κοινωνικά μηνύματα. Η επιλογή της κυβέρνησης και του κ. 
Πέτσα ήταν πιο φιλική προς την κοινωνία και πιο αξιοπρεπής 
στη μεταχείριση των ΜΜΕ. Από τα προγραμματισμένα «φακελά-
κια» σε επιλεγμένα ΜΜΕ της κυβέρνησης Τσίπρα, περάσαμε σε ένα 
χρήσιμο διαφημιστικό πρόγραμμα με κοινωνικά μηνύματα με εντυ-
πωσιακή διασπορά στα ΜΜΕ.
Είναι τόσο κακή η οικονομική κατάσταση των περισσότερων ΜΜΕ, 
που ελάχιστοι έχουν αντιρρήσεις σε κάποιου είδους οικονομική ε-
νίσχυσή τους. Άλλωστε σε περίοδο πανδημίας όλοι οι κλάδοι της οι-
κονομίας ενισχύονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με δημόσιο 
χρήμα.
Ακόμη και τα σκληρά αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ δέχονται την ανα-
γκαιότητα της οικονομικής ενίσχυσης των ΜΜΕ, η οποία βέβαια κα-
λύπτει ένα ελάχιστο μέρος της οικονομικής ζημιάς που υφίστανται 
λόγω της πανδημίας.
Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι ο κ. Πέτσας προχώρησε στη δη-
μοσίευση του περιεχομένου της πολυσυζητημένης λίστας. Πρόκει-
ται για μια πρωτοβουλία που ανεβάζει το επίπεδο διαφάνειας στη δι-
αχείριση των δημόσιων οικονομικών.
Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του, οι οποίοι απαίτησαν την άμεση 
δημοσίευση της λίστας Πέτσα γνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση, μοίρασαν εκατοντάδες 
εκατομμύρια δημόσιο διαφημιστικό χρήμα την περίοδο 2015-2019 
χωρίς να δώσουν πληροφορίες, πολύ περισσότερο εξηγήσεις, για την 
κατανομή του.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφερε στην επιφάνεια την πολιτική υπο-
κρισία του κ. Τσίπρα και βασικών συνεργατών του, αποκαλύπτοντας 
ότι η ΕΥΔΑΠ, στην οποία είχε τεθεί επικεφαλής ο σύντροφος της κ. 
Δούρου, υπερδιπλασίασε τα διαφημιστικά της κονδύλια το εξαιρε-
τικά δύσκολο 2016 χωρίς να δώσει εξηγήσεις για την κατανομή των 
εκατομμυρίων ευρώ που δαπάνησε. Η πρόκληση της κ. Κωνσταντο-
πούλου έμεινε κι αυτή αναπάντητη από την πλευρά της ηγεσίας του 
ΣΥΡΙΖΑ, αναδεικνύοντας την πολιτική της υποκρισία σε ζητήματα 
διαχείρισης κρατικών διαφημιστικών κονδυλίων με τη στενή ή την 
ευρεία έννοια του όρου.

Η διαμαρτυρία Μαρινάκη
Βασική θέση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία μάλιστα υποστηρί-
ζει με υβριστικά για τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους σποτ, είναι 
ότι η κυβέρνηση έχει εξαγοράσει το σύνολο των ΜΜΕ, γι’ αυτό το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αδυνατεί να περάσει τα πολι-
τικά του μηνύματα στην κοινή γνώμη.
Σε αυτή τη φάση το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι διαδικασίας –
όλα τα ΜΜΕ είναι ανοιχτά στα στελέχη και στις απόψεις του– αλλά 

Πέτσας, κυβέρνηση τόλμησαν το 
αδιανόητο, την απόλυτη διαφάνεια.

Οι διαμαρτυρίες Μαρινάκη 
καταρρίπτουν μία ακόμη θεωρία 
συνωμοσίας της ηγεσίας του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΛΊΣΤΑ ΠΈΤΣΑ, Η ΜΠΛΌΦΑ 
ΤΣΊΠΡΑ ΚΑΊ Ό ΚΑΛΌΓΡΊΤΣΑΣ

Σκληραίνει το πολιτικό παιχνίδι γύρω από τα ΜΜΕ.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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ανάλυση

Ο Καλογρίτσας, συνεργάτης του 
Τσίπρα και του Παππά, έσπασε τον 
νόμο της σιωπής.

Η «Free Sunday» στους μεγάλους 
αδικημένους της κατανομής των 
διαφημιστικών κονδυλίων.

περιεχομένου και ουσίας. Αυτά που υποστηρίζει, από την κρίση του 
Έβρου μέχρι την κρίση της πανδημίας και τα αίτια της ύφεσης, βρί-
σκουν αντίθετη την κοινή γνώμη και δεν υποστηρίζονται από ένα ε-
ξαιρετικά υψηλό ποσοστό των ψηφοφόρων του.
Η θεωρία συνωμοσίας για τα «πουλημένα μίντια» κατέρρευσε με πά-
ταγο εξαιτίας της διαμάχης που ξέσπασε μεταξύ του Ομίλου Μαρι-
νάκη και της κυβέρνησης για την κατανομή των διαφημιστικών κον-
δυλίων.
Ο Όμιλος Μαρινάκη και ο Όμιλος Σαββίδη, ο ένας δυναμικά υπέρ 
της κυβέρνησης και ο άλλος υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, πήραν τα 2 από τα 
20 εκατ. ευρώ που διανεμήθηκαν συνολικά μέσω του προγράμμα-
τος. Ο Μαρινάκης θεώρησε ότι τα χρήματα που πήρε ήταν λιγότερα 
από αυτά που δικαιούνταν με βάση την επιρροή των ΜΜΕ που ε-
λέγχει και γι’ αυτό αποφάσισε να επιστρέψει τα 1,2 εκατ. ευρώ στο 
ελληνικό Δημόσιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο όμιλοι πήραν πρόσφατα αποφάσεις 
για συνολική αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά 35 δισ. ευρώ, σε μια 
προσπάθεια να καλύψουν ένα μέρος της οικονομικής ζημιάς που υ-
φίστανται. Οι αποφάσεις αυτές δείχνουν ότι τα 2 εκατ. ευρώ που εξα-
σφάλισαν μέσω του κυβερνητικού προγράμματος είναι μια χρήσιμη 
ενίσχυση, η οποία όμως είναι πολύ κατώτερη των πραγματικών ανα-
γκών τους.
Οι αριθμοί που αναφέραμε γελοιοποιούν και αυτή τη θεωρία συνω-
μοσίας της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι τριβές που δημιουργήθη-
καν μεταξύ Ομίλου Μαρινάκη και κυβέρνησης επιβεβαιώνουν την 
ανεξαρτησία των ισχυρών ΜΜΕ, ανεξάρτητα από το αν είναι φιλο-
κυβερνητικά ή όχι.
Σε διάστημα λίγων 24ώρων η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προσάρμοσε, για 
μία ακόμη φορά, τη θεωρία της για τα ΜΜΕ στις πολιτικές της ανά-
γκες. Από κει που ο Μαρινάκης ήταν ο μεγάλος ευνοημένος της εξα-
γοράς των ΜΜΕ από την κυβέρνηση, η διαφωνία του μαζί της μετα-
τράπηκε, για τις ανάγκες του σεναρίου, σε επιβεβαίωση της αυθαί-
ρετης κατανομής των κονδυλίων του διαφημιστικού προγράμματος.

Αναγκαίες διορθώσεις
Υπάρχει ένα 5% στην κατανομή των διαφημιστικών κονδυλίων που 
πρέπει να διορθωθεί, σε όφελος συγκεκριμένων ΜΜΕ, πολλών από 
αυτά αντιπολιτευόμενα, στα οποία η διαφημιστική εταιρεία στην 
οποία ανατέθηκε η κατανομή –με πολιτική ευθύνη της κυβέρνη-
σης– δεν έδωσε την πρέπουσα σημασία.
Τα ΜΜΕ αυτά δεν είναι αποκλειστικά αντιπολιτευόμενα, όπως υπο-
κρίνεται η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός αν δεχτούμε ότι και η «Free 
Sunday» ανήκει στον χώρο της αντιπολίτευσης. Τα λεφτά που της 
δόθηκαν με υπογραφή Initiative και πολιτική ευθύνη της κυβέρ-
νησης είναι λιγότερα κι από αυτά που δόθηκαν στην «Αυγή» των 
900 φύλλων. Όσο για τα άλλα δύο συγκροτήματα του δωρεάν δια-
νεμόμενου Τύπου που έγραψαν μαζί με τη «Free Sunday» ιστο-
ρία στον χώρο, έφυγαν από το δημόσιο ταμείο με εκατοντάδες χι-
λιάδες ευρώ.
Έχω ήδη προτείνει να μοιράσει η κυβέρνηση 1 εκατ. ευρώ επι-
πλέον σε αυτούς που αδικήθηκαν προκλητικά.
Επειδή είμαι παλιός επαγγελματίας των εκδόσεων και αναγκα-
στικά της διαφήμισης, θεωρώ ότι το λάθος βρίσκεται στην από-
φαση της κυβέρνησης να αναθέσει την κατανομή των διαφημιστι-
κών κονδυλίων σε ισχυρό media shop, σε μια μάταιη, όπως απο-
δείχθηκε, προσπάθεια να αποφύγει το όποιο πολιτικό κόστος. Τα 
media shops μοιράζουν παραδοσιακά τη διαφήμιση και με βάση 
την «επιβράβευσή» τους μέσω των λεγόμενων επιστροφών ανά-
λογα με το ύψος των διαφημιστικών κονδυλίων που εξασφαλίζουν 
για τα ΜΜΕ. Η διαφημιστική εξαφάνιση εντύπων με ιστορία και ε-
πιρροή, όπως η «Free Sunday», μπορεί να έχει σχέση με την προ-
σπάθεια του media shop να μεγιστοποιήσει το οικονομικό του ό-
φελος από την κατανομή του μεγάλου διαφημιστικού κονδυλίου. 
Αυτά είναι σε όλους γνωστά στην «αγορά» των ΜΜΕ και προφα-
νώς τα γνωρίζουν τα ανώτατα κυβερνητικά στελέχη που προέρχο-
νται από αυτήν ή χειρίζονται σχετικά θέματα.
Ανεξάρτητα από τα λάθη και τις παραλείψεις που επεσήμανα στη 
λίστα Πέτσα, είναι κατά το 95% επιτυχημένη, με την έννοια ότι 
βελτίωσε ένα ήδη υπάρχον διαφημιστικό πρόγραμμα, ενίσχυσε 
πολλά ΜΜΕ την ώρα της μεγάλης ανάγκης, ενώ ακολούθησε για 

πρώτη φορά τους κανόνες της διαφάνειας που όλοι επικαλούνται 
και όλοι αποφεύγουν.
Η επιτυχία της λίστας Πέτσα αναδεικνύεται και από τη σύνθεση 
αυτών που διαμαρτύρονται, δικαιολογημένα ή μη. Δεν είναι όλοι 
αντίπαλοι της κυβέρνησης, όπως τους θέλει η προπαγάνδα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, αλλά ανεξάρτητα ΜΜΕ που κρίνουν, για τους δικούς τους 
λόγους, ότι έπρεπε να τύχουν καλύτερης μεταχείρισης.

Η βόμβα Καλογρίτσα
Ενώ ο Τσίπρας προσπαθούσε να αναδείξει την «αδιαφάνεια» της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη την οποία ο ίδιος είχε μετατρέψει σε βα-
σική κυβερνητική επιλογή, έσκασε η βόμβα Καλογρίτσα στο «μα-
γαζί» που είχε δημιουργήσει με τον Ν. Παππά στο Μαξίμου.
Ο Καλογρίτσας ήταν ο παράγοντας τον οποίο είχαν επιλέξει ο Τσί-
πρας και ο Παππάς για να δημιουργήσουν τη λεγόμενη νέα δια-
πλοκή, χωρίς φυσικά να αποκλείουν και τη συνεργασία με την 
παλιά διαπλοκή, που οι ίδιοι συνήθιζαν να καταγγέλλουν. Η ένταξη 
του Κόκκαλη στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και η θριαμβευ-
τική του εκλογή με την υποστήριξη του κόμματος λύνει όλες τις α-
πορίες για τη διαπλοκή του ΣΥΡΙΖΑ και την αξιοπιστία των επιχει-
ρημάτων του κατά της διαπλοκής.
Προκειμένου να αναδειχθεί ο Καλογρίτσας σε βασικό παράγοντα 
της νέας διαπλοκής, έγιναν όργια σε βάρος του δημόσιου χρήματος 
και του δημόσιου συμφέροντος.
Έλαβε δάνεια της τάξης των 120 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Αττι-
κής το 2016, σε μια περίοδο βασανιστικής έλλειψης ρευστότητας. 
Τα δάνεια αυτά μετατράπηκαν, όπως θα περίμενε κανείς, σε δα-
νεικά κι αγύριστα.
Δόθηκαν δημόσια έργα στην κατασκευαστική εταιρεία Καλογρίτσα 
(Τοξότης) παρά το γεγονός ότι ήταν φανερό πως δεν είχε τη δυ-
νατότητα να τα κατασκευάσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
το χρονοδιάγραμμα. Μέχρι και η εργολαβία της εθνικής οδού Πά-
τρας-Πύργου μοιράστηκε σε οκτώ τμήματα για να καταλήξουν τα 

τέσσερα από αυτά στην κατασκευαστική Καλογρίτσα, η οποία αρ-
γότερα δήλωσε αδυναμία να τα κατασκευάσει, ενώ πολλοί από τους 
χειρισμούς που έγιναν για να διευκολυνθεί ο Καλογρίτσας έμοια-
ζαν με πολιτική φάρσα, όπως η ένταξη στις εγγυήσεις που πρό-
σφερε για να διεκδικήσει τηλεοπτική άδεια βοσκότοπων στην 
Ιθάκη που ανήκαν σε άλλο πρόσωπο.
Γι’ αυτά και πολλά άλλα είναι υπόλογοι ο Τσίπρας και ο Παππάς από 
το 2016, οπότε αναδείχθηκαν στα ΜΜΕ, βάζοντας πρόωρο τέλος στα 
σχέδια για τη δημιουργία της νέας διαπλοκής του ΣΥΡΙΖΑ.
Η διαφορά σε σχέση με το 2016 είναι ότι τώρα καταγγέλλει ο ίδιος 
ο Καλογρίτσας τη συμπαιγνία με τον Τσίπρα και τον Παππά, σε μια 
προσπάθεια, απ’ ό,τι φαίνεται, να κατοχυρώσει τα οικονομικά του 
συμφέροντα και να ενισχύσει την άμυνά του μπροστά σε αυτά που 
έρχονται. Αυτά που υποστήριξε η πλευρά Καλογρίτσα στο δικαστή-
ριο για τα 3 εκατ. ευρώ που του δόθηκαν από την πολυεθνική λι-
βανέζικη κατασκευαστική CCC «με εντολή Λευκού Οίκου» απο-
τελούν πρόγευση για ενδεχόμενες νέες αποκαλύψεις για μεγαλύ-
τερα κονδύλια τα οποία στήριξαν την προσπάθεια μετατροπής του 
σε παράγοντα των ΜΜΕ.
Στην απελπισία της, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται πλέον σε… 
γαλάζιο Καλογρίτσα, ο οποίος έχει ενταχθεί σε υποτιθέμενο σχέ-
διο Μητσοτάκη για τη σπίλωση του «μαγαζιού».
Θεωρώ εξαιρετικά πιθανό ο Καλογρίτσας να υπέστη από τον ΣΥΡΙΖΑ 
μεταχείριση ανάλογη του Κοσκωτά από τον Μένιο Κουτσόγιωργα και 
άλλους κυβερνητικούς παράγοντες της εποχής. Η τότε κυβέρνηση 
είχε διευκολύνει τον Κοσκωτά, επιδιώκοντας κι αυτή να αναδείξει νέα 
διαπλοκή σε βάρος της παλιάς. Ταυτόχρονα, όμως, τον «μαδούσε», με 
αποκορύφωμα την «πώληση» ενός νόμου έναντι 2 εκατ. δολαρίων, 
όπως τεκμηριώθηκε αργότερα σε δικαστικό επίπεδο. Μάλλον αυτό το 
μήνυμα θέλει να στείλει ο οικονομικά και πολιτικά στριμωγμένος Κα-
λογρίτσας. Εάν κρίνουμε από το επίπεδο του «μαγαζιού» που είχε στη-
θεί κατ’ ομολογία του ίδιου του Ν. Παππά στη συνομιλία του με τον 
Μιωνή, μπορεί αυτά που αφήνει να εννοηθούν να έχουν βάση.



Η 
συνέντευξη του βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ 
και πρώην υφυπουρ-
γού Κώστα Μπάρκα 
στον ραδιοφωνικό 
σταθμό Status της 
Θεσσαλονίκης δια-

κόπηκε όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε στην 
ερώτηση από πού προκύπτει ότι το νομοσχέ-
διο Χρυσοχοΐδη απαγορεύει τις διαδηλώσεις. 
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρέτησε και 
αποχώρησε, αφού προηγουμένως είχε πει ότι 
είναι χουντικής εμπνεύσεως νόμος.
Το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν απλό: η κυβέρ-
νηση ρυθμίζει τα ζητήματα των πορειών διότι 
λαμβάνει προκαταβολικά μέτρα για να αντι-
μετωπίσει τις «εκδηλώσεις οργής» το φθινό-
πωρο που έρχεται, το οποίο, όπως είπε πρό-
σφατα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο.
Όμως όποιος διαβάζει τις δηλώσεις των βου-
λευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν 
καταλαβαίνει τι χειρότερο μπορεί να συμβεί 
το φθινόπωρο, όταν μόνο μέσα σε λίγες ώρες 
το απόγευμα της 9ης Ιουλίου διαπιστώθηκαν 
τα εξής:
•  Η ΝΔ αμφισβητεί όλα τα δικαιώματα της 

κοινωνίας (Σ. Φάμελλος).
•  Απειλούνται να κλείσουν κτηνοτροφικές και 

πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και να μείνει 
η χώρα χωρίς τρόφιμα (ερώτηση βουλευτών 
ΣΥΡΙΖΑ).

•  Η ΕΥΔΑΠ κατάσχει τους λογαριασμούς του 
Ινστιτούτου Γεωργικών Επιστημών, επειδή 
δεν πλήρωνε το νερό (Γ. Αραχωβίτης).

•  Η κυβέρνηση έχει ανομολόγητους σκοπούς, 
όπως, για παράδειγμα, ο προσδιορισμός 
άλλων, ιδιωτικών φορέων ως αρμόδιων για 
το «ταίριασμα» γονέων-παιδιών στις υιοθε-
σίες (Θ. Φωτίου).

•  Καταστρατηγούνται τα εργασιακά δικαιώ-
ματα στις αερομεταφορές (ερώτηση βουλευ-
τών ΣΥΡΙΖΑ).

•  Έχει κατεδαφιστεί ο αθλητισμός (Γ. Μπουρ-
νούς).

Έναν χρόνο μετά τις εκλογές, η εικόνα που 
δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση της χώρας 
είναι μια εικόνα χάους και καταστροφής από 

μια αποτυχημένη κυβέρνηση. Τόσο αποτυχη-
μένη, που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσφέρ-
θηκε να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, 
αν ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί.
Από την ένταση των παρεμβάσεων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ προκύπτουν δύο ζητήματα. Το πρώτο, 
ότι η κατάσταση που περιγράφει το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν επιβεβαιώνε-
ται από καμία από τις πολλές δημοσκοπήσεις 
του τελευταίου μήνα, σύμφωνα με τις οποίες η 
εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση είναι αυξημένη, 
ενώ το ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ μειωμένο.
Το δεύτερο ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η 
χρήση λεξιλογίου διαρκώς αυξανόμενης οξύ-
τητας, το οποίο είναι καταδικασμένο να ξεπε-
ραστεί πολύ εύκολα, διότι είναι αναντίστοιχο 

με την πραγματικότητα. Σε λίγο δεν θα υπάρ-
χουν πλέον λέξεις να περιγράψουν την κατά-
σταση.
Μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι 
το ζήτημα των διαδηλώσεων, το οποίο στε-
λέχη του κόμματος παρουσιάζουν ως την επι-
τομή της απόδειξης των αντιδημοκρατικών με-
θοδεύσεων της κυβέρνησης.
Όμως όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η 
ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση γίνεται 
ευμενώς δεκτή από την πλειοψηφία της κοι-
νωνίας, η οποία δεν δείχνει να συμμερίζεται 
τις ανησυχίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
για αντιδημοκρατική εκτροπή.

Οι ερμηνείες
Η πρώτη ερμηνεία που δίνεται στην περί-
σταση είναι η συνήθης ιδεοληπτική προσέγ-
γιση της πραγματικότητας, όμως το μείζον πο-
λιτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κόμμα 
είναι η ανάγκη για αλλαγή της ατζέντας που 
αφορά τον Νίκο Παππά και την εμπλοκή του 
στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.
«Το θέμα με τον κ. Παππά έχει λήξει» δήλωσε 
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Δημήτρης Τζανακόπουλος, σύμφωνα 
με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καλυφθεί από τις 
εξηγήσεις του πρώην υπουργού, όμως ο ίδιος 
ο κ. Παππάς είναι ευλόγως αμήχανος, καθώς 
ο κ. Τσίπρας τού πρόσφερε κάλυψη για όσα 
μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστά, ενώ ο κ. 
Τζανακόπουλος είπε ότι το κόμμα «θα αποφα-
σίσει στην πορεία πώς θα χειριστεί το θέμα».
Οι διατυπώσεις του κ. Τσίπρα και η προσέγ-
γιση του κ. Τζανακόπουλου αφήνουν ανοιχτό 
το ενδεχόμενο ο κ. Παππάς να εγκαταλειφθεί, 
αν βρεθεί σοβαρά εκτεθειμένος στις επόμενες 
αποκαλύψεις, που κανείς δεν ξέρει τι περιλαμ-
βάνουν.
Η εκτίμηση είναι ότι ο κ. Τσίπρας επιδιώκει 
να διατηρεί τον κ. Παππά σε καθεστώς προ-
στασίας και υπό πολιτικό έλεγχο, όσο δεν υ-
πάρχουν αποχρώσες ενδείξεις διαφθοράς σε 
βάρος του –η προσπάθεια για πολιτικό έλεγχο 
των μέσων δεν ενοχλεί ιδιαίτερα–, και να εξω-
θηθεί σε παραίτηση ο ίδιος, εφόσον έρθουν 
νεότερα, πιο ενοχοποιητικά στοιχεία.
Όμως στον ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει μεγάλη 
ενόχληση το γεγονός ότι ανάμεσα στους δικη-
γόρους του κ. Καλογρίτσα συγκαταλέγεται ο κ. 
Λοβέρδος, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο έχει 
αποκτήσει πλήρη πρόσβαση σε όλο το υλικό 
της δικογραφίας, που φοβούνται ότι θα χρησι-
μοποιήσει και πολιτικά, γεγονός το οποίο συν-
δέεται και με τη σφοδρή επίθεση στην κ. Γεν-
νηματά στη Βουλή.
Την κατάσταση περιπλέκει η αναφορά του 
κυβερνητικού εκπροσώπου στο ενδεχόμενο 
να γίνει εξεταστική επιτροπή για τον κ. Νίκο 
Παππά και το γεγονός ότι δεν απέκλεισε αυτή 
η εξεταστική να επεκταθεί και στον πρώην 
πρωθυπουργό, ενώ μιλώντας στη Βουλή ο κ. 
Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα μπει στον πειρα-
σμό να μιλήσει για τα σκάνδαλα του ΣΥΡΙΖΑ.
«Δεν θα μπω στον πειρασμό να μιλήσω σήμερα 
για σκάνδαλα, θα έχετε την ευκαιρία να ανα-
λάβετε κι εσείς την ευθύνη σας» είπε ο πρω-
θυπουργός απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα, ο 
οποίος στην ομιλία του είχε κάνει μια εφ’ όλης 
της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση, χωρίς όμως 

Στον ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει μεγάλη ενόχληση 
το γεγονός ότι ανάμεσα στους δικηγόρους του 
κ. Καλογρίτσα συγκαταλέγεται ο κ. Λοβέρδος, ο 
οποίος με αυτόν τον τρόπο έχει αποκτήσει πλήρη 
πρόσβαση σε όλο το υλικό της δικογραφίας, που 
φοβούνται ότι θα χρησιμοποιήσει και πολιτικά, 
γεγονός το οποίο συνδέεται και με τη σφοδρή 
επίθεση στην κ. Γεννηματά στη Βουλή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΒΑΖΕΙ ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΕΣ  
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να επαναλάβει αυτό που είχε πει στην οµιλία 
του στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότη-
σης (ΚΕΑ) του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµ-
µαχία: «Ας διευρύνουν το κατηγορητήριο να 
µε συµπεριλάβουν. Αν όµως δεν το τολµούν, 
να σταµατήσουν αυτόν τον κατήφορο τώρα!».

‘Το εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι 
ότι στην ίδια ακριβώς αναφορά του, στην ίδια 
οµιλία στην ΚΕΑ, ο κ. Τσίπρας είχε κάνει λόγο 
για «παρακράτος των µαφιόζικων υποκλοπών» 
και τις «µεθόδους των υπόδικων εκδοτών και 
επιχειρηµατιών που τους στηρίζουν», στη συ-
νήθη αναφορά του στον κ. Βαγγέλη Μαρι-
νάκη, όµως την ηµέρα της οµιλίας ο εκδότης 
των «Νέων» ήταν κεντρικό πρόσωπο σε όλα 
τα φιλικά στον ΣΥΡΙΖΑ ΜΜΕ, επειδή είχε α-
πορρίψει τη χρηµατοδότηση για το «Μένουµε 
Σπίτι».
«Ακολουθώντας τη γραµµή “Documento”» έ-
γραφε το Documentonews, µε τη διαφορά ότι 
ο µεν Μαρινάκης επέστρεψε τα χρήµατα, οι δε 
υποστηρικτές της κίνησής του στα φιλικά στον 
ΣΥΡΙΖΑ µέσα τον επικρότησαν, αλλά κράτη-
σαν τα χρήµατα.
Όµως το πρόβληµα του κ. Βαξεβάνη δεν είναι 
αν τον ακολουθεί ο κ. Μαρινάκης, η ιδιοκτη-
σίας του οποίου εφηµερίδα «Τα Νέα» δηµο-
σίευσε όλη την πορεία του χρήµατος από την 
οικογένεια Χούρι στο «Documento», αλλά αν 

τον ακολουθεί ο κ. Τσίπρας, ο οποίος όµως α-
πέφυγε κάθε αναφορά στην υπόθεση Καλο-
γρίτσα και στην προέλευση των χρηµάτων µε 
τα οποία εκδόθηκε το «Documento».
Τελευταία αναφορά στην εφηµερίδα ήταν 
το Σάββατο 4 Ιουλίου, µόλις έγινε γνωστό 
το πρωτοσέλιδο µε τις παρακολουθήσεις της 
ΕΥΠ, που σύµφωνα µε το «Documento» α-
ποκαλύπτουν παιδεραστή πρώην υπουργό της 

Ν∆.
Έκτοτε το όνοµα «Documento» δεν αναφέρ-
θηκε ξανά.
Ενδεικτικό, πάντως, του κλίµατος που επικρα-
τεί στον ΣΥΡΙΖΑ είναι το άρθρο ενός φιλικού 
στον ΣΥΡΙΖΑ εντύπου, που έµεινε εκτός λί-
στας Πέτσα, της «FM Voice», το οποίο, σχο-
λιάζοντας το άρθρο στο liberal.gr για το ενδε-
χόµενο διαδοχής Τσίπρα από τον Νάσο Η-
λιόπουλο, έγραφε: «Στόχος των “φιλελέδων” 
φυσικά να εξοστρακίσουν τον Αλέξη Τσίπρα 
από το πολιτικό τοπίο και στη θέση του να α-
ναδειχθεί ένα νέο πρόσωπο που δεν πιστεύει 
σε λογικές “µαγαζιών” και “παραµάγαζων” ή 
σε µια αντιπολίτευση τύπου Πολάκη και Ρα-
γκούση».
Σε κάποιους στον ΣΥΡΙΖΑ αυτό εξηγεί γιατί 
ο Τσίπρας ευτέλισε τόσο πολύ την υποψηφι-
ότητα Ηλιόπουλου πριν την ανακοινώσει στον 
∆ήµο της Αθήνας και γιατί, παρά την απρό-
σµενα καλή παρουσία του στον ∆ήµο της Αθή-
νας, τοποθετήθηκε σε µια µη εκλόγιµη θέση 
στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ενώ η Κατερίνα 
Νοτοπούλου ήταν υποψήφια στην Α΄ Θεσσα-
λονίκης.
Κάποιοι άλλοι, µάλιστα, συνδέουν τη σκληρή 
κριτική του κ. Τσίπρα στον «Μεγάλο Περί-
πατο» του Μπακογιάννη στην Αθήνα και µε 
το γεγονός ότι την αρχική πρόταση είχε υπερ-
ψηφίσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η «Ανοιχτή 

Πόλη» του Ηλιόπουλου, ο οποίος µε άρθρο 
του στην «Αυγή» έκανε την αυτοκριτική του.
Κατά µια διαβολική σύµπτωση, το άλλο όνοµα 
που είχε ακουστεί για τη διαδοχή Τσίπρα 
ήταν η πολιτική προϊσταµένη του κ. Ηλιόπου-
λου στο υπουργείο Εργασίας, Έφη Αχτσιό-
γλου, η οποία είχε διοριστεί από τον κ. Τσί-
πρα δεύτερη στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, 
πάνω από τον γραµµατέα του κόµµατος, Πάνο 
Σκουρλέτη.
Σύµφωνα µε διαρροές από κύκλους του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, πρόσφατα, κατά τη διάρκεια επίσκε-
ψης στις Βρυξέλλες, ο πρώην υπουργός Οικο-
νοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, δήλωσε σε 
παρέα στελεχών του κόµµατος ότι ο ίδιος δεν 
ενδιαφέρεται για τη διαδοχή Τσίπρα, από τον 
οποίο είναι δέκα χρόνια µεγαλύτερος.
Στην ίδια παρέα, είχε προτρέψει την κ. Έφη Α-
χτσιόγλου να µπει µπροστά σε µια τέτοια περί-
πτωση, όποτε κι αν προκύψει αυτή.
Αλλά και δηµοσίως ο κ. Τσακαλώτος είχε πει 
ότι ο διάδοχος του κ. Τσίπρα θα προέρχεται 
από την επόµενη ηλικιακή γενιά, στην οποία 
ανήκουν τόσο ο 37χρονος Ηλιόπουλος όσο και 
η 35χρονη Αχτσιόγλου.
Λίγο µετά τις εκλογές ο κ. Τσίπρας εξέφραζε 
τη λύπη του που δεν έχει εσωκοµµατική αµ-
φισβήτηση.

Η κατάσταση χάους που 
περιγράφει το κόµµα της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης 
δεν επιβεβαιώνεται από καµία 
από τις πολλές δηµοσκοπήσεις 
του τελευταίου µήνα, σύµφωνα 
µε τις οποίες η εµπιστοσύνη 
στην κυβέρνηση είναι 
αυξηµένη, ενώ το ακροατήριο 
του ΣΥΡΙΖΑ µειωµένο.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Έ
ως το τέλος του έτους «παγώνουν» οι τρά-
πεζες τις δόσεις δανείων για επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά που έχουν δεχτεί πλήγµα 
από την κρίση που προκάλεσε ο κορονο-
ϊός. Πρόκειται για µια παράταση που έρ-
χεται ως συνέχεια της τρίµηνης αναστολής 
στην πληρωµή των δανείων που είχε ανα-

κοινωθεί τον Μάρτιο και έληγε στις 30 Σεπτεµβρίου.
∆εδοµένης και της ευελιξίας που παρέχουν οι αρµόδιες επο-
πτικές και ρυθµιστικές αρχές, οι ελληνικές τράπεζες αποφάσι-
σαν να παρατείνουν τα µέτρα στήριξης επιχειρήσεων και ιδιω-
τών που πλήττονται άµεσα και έµµεσα από την παρούσα κρίση 
και να χορηγήσουν διευκολύνσεις στην πληρωµή των δόσεων 
των δανείων τους για ένα ακόµη τρίµηνο.
Η αναστολή θα παραταθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις που ήδη ισχύουν από τον περασµένο Μάρτιο, ενώ 
οι δανειολήπτες που θέλουν να κάνουν χρήση της παράτασης 
αναστολής θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε το πιστωτικό ί-
δρυµα µε το οποίο συνεργάζονται υποβάλλοντας το σχετικό αί-
τηµα.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπε-
ζών, το περαιτέρω «πάγωµα» των οφειλών κρίθηκε επιβεβλη-
µένο λόγω της γενικευµένης ύφεσης στην οικονοµία και των 
προβλέψεων για άνοδο της ανεργίας.
Προϋπόθεση για να ενταχθεί µια επιχείρηση στα προγράµ-
µατα αναστολής δόσεων είναι να πλήττεται αποδεδειγµένα από 
την οικονοµική κρίση, δηλαδή να ανήκει σε κλάδο που έχει υ-
ποστεί µείωση του τζίρου του. Αντίστοιχα, τα φυσικά πρόσωπα 
πρέπει είτε να έχουν χάσει την εργασία τους είτε να έχει µειω-
θεί ο µισθός τους λόγω προβληµάτων που παρουσιάζει η επι-
χείρηση στην οποία εργάζονται.

∆άνεια 18 δισ. ευρώ
Τα δάνεια που έχουν «παγώσει» ανήλθαν έως τα τέλη Μαΐου 
στα 18 δισ. ευρώ, ενώ µικρή αυξητική τάση παρατηρήθηκε τον 
Ιούνιο, κάτι που αναµένεται να διατηρηθεί, καθώς όλο και πε-
ρισσότερες επιχειρήσεις παρουσιάζουν κατακόρυφη πτώση 
του τζίρου τους. Εκτός από τον ξενοδοχειακό κλάδο, δραµα-
τική θα είναι η µείωση για τις εµπορικές επιχειρήσεις, αλλά 
και για τις µεταποιητικές, είτε αυτές στηρίζονται στην εσωτε-
ρική ζήτηση είτε στις εξαγωγές. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασαν οι τράπεζες στους 
θεσµούς, από το σύνολο των 18 δισ. ευρώ που έχουν «παγώ-
σει», η συντριπτική πλειονότητα είναι δάνεια νοικοκυριών, 

καθώς και τοκοχρεολυτικά δάνεια µικρών επιχειρήσεων. Συ-
γκεκριµένα, περί τα 12-13 δισ. ευρώ αφορούν στεγαστικά, κατα-
ναλωτικά δάνεια ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων, ενώ 5 δισ. 
ευρώ είναι τα δάνεια των µικροµεσαίων και των µεγάλων επι-
χειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα αναστολής κα-
ταβολής κεφαλαίου. Να σηµειωθεί ότι η αναστολή για τα φυ-
σικά πρόσωπα και τις µικρές επιχειρήσεις καλύπτει το σύνολο 
της µηνιαίας δόσης, ενώ για τα νοµικά πρόσωπα αφορά τα χρε-
ολύσια, δηλαδή το κεφάλαιο.

Νέα ευκαιρία για κρατικό δάνειο
Το «πάγωµα» των δανείων έρχεται, σε συνδυασµό µε άλλα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία, να στηρίξει την ελληνική επιχειρη-
µατικότητα. Ένα από αυτά είναι και η επιστρεπτέα προκατα-
βολή (κρατικό δάνειο).
Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονοµικών δίνει δεύτερη ευ-
καιρία για χαµηλότοκο δάνειο, καθώς ανοίγει ξανά την πλατ-
φόρµα χορήγησης κρατικού δανείου. Αυτό σηµαίνει ότι πε-
ρίπου 20.000 επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ολο-
κληρώσουν την αίτηση για τη δεύτερη φάση της επιστρεπτέας 
προκαταβολής.
Επίσης, νέα αίτηση µπορούν να υποβάλουν περισσότερες από 
3.000 επιχειρήσεις οι οποίες απορρίφθηκαν, καθώς δεν πλη-
ρούσαν τα κριτήρια.

Προθεσµία έως 15/7
Οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν έως τις 15 Ιουλίου δικαίωµα υ-
ποβολής της τελικής (2ης κατά σειρά) αίτησης «χορήγησης».
Υπενθυµίζεται ότι το ύψος του ελάχιστου δανείου διαµορφώ-
νεται σε:
• 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανέναν 
εργαζόµενο κατά την 1η Ιουνίου.
• 4.000 ευρώ αν απασχολούσαν 1-5 εργαζοµένους.
• 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις µε 6-20 εργαζοµένους.
• 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις µε 21-50 εργαζοµένους.
• 30.000 ευρώ για πάνω από 50 εργαζοµένους µε σχέση εξαρ-
τηµένης εργασίας.
Το µέγιστο ποσό µπορεί να φτάσει τα 350.000 έως 500.000 
ευρώ.
Ωστόσο, σε όσους µετείχαν και στην πρώτη φάση της επιστρε-
πτέας προκαταβολής αφαιρείται το ποσό που ήδη έλαβαν στον 
πρώτο κύκλο, αλλά, σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη ενίσχυση 
δεν µπορεί να είναι κάτω από 2.000 ευρώ.

Οι όροι
Οι εταιρείες οφείλουν να διατηρήσουν το προσωπικό που 
είχαν την 1η Ιουνίου έως και τον Οκτώβριο του 2020, αλλιώς 
θα επιστρέψουν το ποσό. ∆ιαφορετικά, υπάρχει περίοδος χά-
ριτος έως και το τέλος του 2021 και µετά καταβολή του ποσού 
σε 40 µηνιαίες δόσεις. Ένα ποσοστό 30% µε 40% από το δά-
νειο που θα λάβουν οι επιχειρηµατίες είναι µη επιστρεπτέο 
υπό όρους: είτε να έχουν µεγάλη πτώση τζίρου και το 2021 είτε 
να διατηρήσουν το προσωπικό τους για έναν χρόνο (αφορά ε-
ταιρείες µε προσωπικό άνω των 20 ατόµων).
Παρέχεται δυνατότητα:
α) επιστροφής µόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο 
κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος µετά τη λήψη της 
ενίσχυσης, είναι µειωµένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση µε 
το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων ε-
σόδων αναφοράς,
β) επιστροφής µόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης για τις επι-
χειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Ιουνίου 2020 περισσό-
τερους από 20 εργαζοµένους, εφόσον διατηρήσουν κατά µέσο 
όρο τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούσαν κατά την 
1η Ιουνίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήµατος ΕΡ-
ΓΑΝΗ, έως και την 1η Ιουνίου 2021.
Υπενθυµίζεται ότι ο πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει νέο 
κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής Νο3, ύψους 1 δισ. ευρώ, 
τον Αύγουστο (θα συνυπολογίζει την πτώση τζίρου το δίµηνο 
Ιουνίου-Ιουλίου).

∆εδοµένης και της ευελιξίας που 
παρέχουν οι αρµόδιες εποπτικές και 
ρυθµιστικές αρχές, οι ελληνικές τράπεζες 
αποφάσισαν να παρατείνουν τα µέτρα 
στήριξης επιχειρήσεων και ιδιωτών που 
πλήττονται άµεσα και έµµεσα από την 
παρούσα κρίση.
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  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Από τη διαδήλωση ενάντια στο νοµοσχέδιο που ρυθ-
µίζει τις διαδηλώσεις δεν θα ήταν δυνατόν να λείψουν 
εκείνοι που θα επιβεβαίωναν την αναγκαιότητά του. 

Στην Ελλάδα άλλωστε εδώ και πολλά χρόνια η κατά-
σταση έχει εξελιχθεί κάπως έτσι:

Πλέον, από ∆ευτέρα, µπορεί και να εξελίσσεται κάπως 
έτσι. 

Σε κάθε περίπτωση, τίποτα δεν µπορεί να σταµατήσει 
τις µαζικές διαδηλώσεις µε δίκαια αιτήµατα. 

Από κει και πέρα, να µην ξεχνάµε ότι µετά τη ρύθµιση 
των διαδηλώσεων επείγει και µια ρύθµιση για τις 
µαθητικές παρελάσεις. 

Όπως επείγει και µια ρύθµιση για τις αντιγκράφιτι «σε 
σχήµα φερέτρου» και παρ’ ολίγον φέρετρα ζαρντινιέ-
ρες, οι οποίες ανέλαβαν έναν αναπάντεχο, ύπουλο 
ρόλο κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης. 

Μπορεί και όχι, όµως. 

Το σχετικό µενού του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το γνωστό, δοκιµα-
σµένο στον χρόνο. Σαν να µην πέρασε µια µέρα ή 4,5 
χρόνια διακυβέρνησης.

Προκύπτει βέβαια και µια βάσιµη απορία. 

ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
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Σε άλλα νέα, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή 
η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τάνια Ελευθεριάδου είπε να απα-
ντήσει στον πρωθυπουργό, ο οποίος στην επί του νομο-
σχεδίου ομιλία του στη Βουλή κάλεσε την αντιπολίτευση να 
«ξαναδιαβάσουν το νομοσχέδιο στο φως των λόγων του 
Αλέξανδρου Σβώλου, του έγκυρου θεωρητικού, ηγετικής 
μορφής της Εθνικής Αντίστασης και της κεντροαριστεράς».

Δύσκολο, καθώς η κ. Ελευθεριάδου είναι μεν δικηγόρος, 
ωστόσο έβγαλε τη Νομική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης.  Ο «κύριος» Σβώλος, όπως είπε η κ. Ελευθεριά-
δου, ο οποίος βέβαια απεβίωσε το 1956. 

Πάντα, βέβαια, υπάρχουν και χειρότερα. Όπως το τελευταίο 
που τραγούδησε στη Βουλή η Ραλλία Χρηστίδου.

Όπως εξηγεί το σχετικό ρεπορτάζ της «Εφημερίδας των 
Συντακτών»: «Όπως φάνηκε, οι ζαρντινιέρες του Μεγάλου 
Περιπάτου αποδείχτηκαν σύμμαχοι της αστυνομίας, καθώς 
δυσκόλευαν το ψεκασμένο με χημικά και δακρυγόνα 
πλήθος να σκορπιστεί. Σύμφωνα με αφηγήσεις πολλών 
αυτοπτών μαρτύρων, οι μπουκωμένοι, οι ζαλισμένοι, οι 
τυφλωμένοι από τις τοξικές αναθυμιάσεις διαδηλωτές σκό-
νταφταν ή αναγκάζονταν να κάνουν σλάλομ ή και άλματα 
(εις μήκος και εις ύψος) πάνω από τις σε σχήμα φερέτρου 
ζαρντινιέρες προκειμένου να απομακρυνθούν από το 
πεδίο της μάχης. Ένα τεράστιο “I can’t breath” είχε γίνει η 
πλατεία Συντάγματος και η αρχή της Πανεπιστημίου.
»Λουλουδάκια ξεριζώθηκαν, ποδοπατήθηκαν, κατάρες 
και συνθήματα γράφτηκαν βιαστικά στις “αντιγκράφιτι” 
κατακόρυφες επιφάνειες. Μόνοι οι νεοφυτεμένοι φοίνικες 
παρέμειναν ορθοί και αλώβητοι, αλλά ποιος ξέρει; Ίσως 
στις επόμενες συγκεντρώσεις να επιχειρηθεί η εκρίζωσή 
τους με σχοινιά, περίπου όπως σήμερα αποκαθηλώνονται 
τα αγάλματα των πολέμαρχων των Νοτίων στις Ηνωμένες 
Πολιτείες».
Ιδού πεδίον δόξης λαμπρό, λοιπόν, ενόψει των επόμενων 
διαδηλώσεων, μετά τα γκράφιτι στις αντιγκράφιτι ζαρντι-
νιέρες, η εκρίζωση των φοινίκων ως άλλων αγαλμάτων 
πολέμαρχων των Νοτίων στις ΗΠΑ και δουλεμπόρων, γιατί 
όχι;

Το αντιγκράφιτι βέβαια ελέγχεται, όπως μας ενημέρω-
σε περιχαρής ο πολλά βαρύς σύντροφος Πολάκης.

Και όχι μόνο ο Πολάκης. 

Θα μπορούσε να πει κανείς πως:

Ποιος ξέρει τι ακριβώς είχαν ως αντιγκράφιτι στο 
μυαλό τους. 

www.freesunday.gr 1912.07.2020

πολιτική



  ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

«Α
ν η Ελληνική Αστυ-
νομία δεν χρησι-
μοποιήσει αυτό το 
εργαλείο και με 
αυτό το νομοσχέδιο, 
θα συνεχίσουμε να 

έχουμε αυτή την κατάσταση» έλεγε λίγες ώρες 
πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη 
ρύθμιση των διαδηλώσεων ο βουλευτής της 
ΝΔ Κώστας Κυρανάκης, ο οποίος εξέφραζε την 
άποψη ότι η αστυνομία παίρνει στις πλάτες της 
ένα ακόμη βάρος.
Δυστυχώς, η συζήτηση στη Βουλή για το νομο-
σχέδιο με το οποίο η αστυνομία έπαιρνε νέες 
αρμοδιότητες συνέπεσε με μια υπερπροβολή 
των δραστηριοτήτων της, η οποία δεν ήταν πά-
ντοτε για το καλό του σώματος αλλά και διατη-
ρούσε σε αμφισβήτηση την εμπιστοσύνη της 
κοινωνίας.
Γιατί σε όλες σχεδόν τις μεγάλες υποθέσεις 
που εξιχνίασε η αστυνομία τον τελευταίο καιρό 
εμπλέκονταν στους συλληφθέντες και αστυνο-
μικοί.
Πλην μίας: της υπόθεσης με τις δύο συμμορίες 
πορτοφολάδων στο μετρό, οι οποίοι συνελήφθη-
σαν, αφού έκαναν διαπιστωμένα 161 κλοπές σε 

διάστημα έξι μηνών. Συνολικά στην υπόθεση 
εμπλέκονται 59 άτομα, τα οποία, πλην ενός, εί-
ναι αλλοδαποί και από αυτούς συνελήφθησαν 
οι 36, συμπεριλαμβανομένου του Έλληνα πο-
λίτη.
Όμως σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις για 
τις οποίες η αστυνομία σημείωσε επιτυχίες τις 
τελευταίες ημέρες υπήρχαν μελανά σημεία που 
σκίαζαν το αποτέλεσμα.

Ένα σουπερμάρκετ παρανομίας
Στο Κιλκίς εξαρθρώθηκε οργάνωση που ειδι-
κευόταν στην αρχαιοκαπηλία και είχε κάνει του-
λάχιστον 70 παράνομες ανασκαφές, ανάμεσα στις 
οποίες και ανασκαφή σε αρχαιολογικό χώρο, σε 
αρχαίο ελληνικό τύμβο («τούμπα») στην περιοχή 
Τούμπας Πενταλόφου, που χρονολογείται στην 
ύστερη εποχή του χαλκού (2000-1100 π.Χ.).
Επικεφαλής της οργάνωσης ήταν ανώτερος αξι-
ωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος 
σε πολλές περιπτώσεις διέθετε και το υπηρεσια-
κό όχημα για τις μετακινήσεις. Σύμφωνα με την 
ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος 
με περιοριστικούς όρους, δηλαδή παρουσία σε 
αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα, απαγόρευ-
ση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση 10.000 ευρώ.
Την ίδια μέρα η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την εξάρθρω-
ση κι άλλης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία 
διευκόλυνε την παράνομη διαμονή αλλοδαπών 
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα μέσω νό-
θευσης των διαβατηρίων τους.
Τη δουλειά κατηγορούνται ότι έκαναν δύο κατώ-
τεροι αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούσαν σε υπη-
ρεσία διαβατηριακού ελέγχου και έκαναν παρά-
νομη θεώρηση-νόθευση διαβατηρίων, θέτοντας 
κατά περίπτωση εικονικές σφραγίδες εισόδου-
εξόδου στα διαβατήρια των αλλοδαπών.
Κάθε θεώρηση κόστιζε 200 ευρώ, από τα οποία τα 
150 ευρώ έπαιρναν οι αστυνομικοί και τα 50 ευρώ 
οι τρεις αλλοδαποί συνεργάτες τους, οι οποίοι επί-
σης συνελήφθησαν. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με 
περιοριστικούς όρους.
Οι δύο περιπτώσεις συνδέονται μεταξύ τους, διότι 
και οι τρεις συλληφθέντες αστυνομικοί συνεργά-
ζονταν σε άλλη παράνομη δραστηριότητα, η οποία 
αφορούσε υποθέσεις διακίνησης λαθραίων κα-
πνικών προϊόντων.

Παρακολουθήσεις στο συρτάρι
Οι τρεις παραπάνω περιπτώσεις προκαλούν βα-
θιά ανησυχία στην αστυνομία, καθώς έρχονται 
λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων μιας 
έκθεσης της ΕΥΠ για ένα κύκλωμα που «παρείχε 
κάλυψη σε καταστήματα με παράνομη δραστηρι-
ότητα έναντι αδράς χρηματικής αμοιβής που κα-
ταβάλλουν οι ιδιοκτήτες αυτών».
Σύμφωνα με την έκθεση, η αμοιβή για έναν οίκο 
ανοχής είναι πάνω από 1.000 ευρώ μηνιαίως, για 
ένα στούντιο 1.500 ευρώ για strip show ανάλογα 
με τη συμφωνία που έχει γίνει με το κύκλωμα, 
ενώ για τα παράνομα καζίνα το ποσό μπορεί να 
φτάσει και τα 5.000-7.000 ευρώ μηνιαίως.
Σύμφωνα πάντα με την ίδια έκθεση, στο πρό-
γραμμα κάλυψης συμμετέχουν περίπου 350 οίκοι 
ανοχής, 250 στούντιο και 300 παράνομα καζίνα στο 

λεκανοπέδιο της Αττικής, και τα έσοδα που συγκε-
ντρώνονται ξεπερνούν το 1.000.000 μηνιαίως.
Περίπου το 15% αυτού του ποσού κατευθυνόταν 
στους αστυνομικούς που πρόσφεραν την κάλυψη, 
οι οποίοι είχαν εξασφαλίσει την ανάθεση των συγκε-
κριμένων θέσεων που απέφεραν τα έσοδα πληρώ-
νοντας μέχρι και 100.000 ευρώ.
Κεντρικό πρόσωπο στο συγκεκριμένο κύκλωμα φε-
ρόταν να είναι ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μάλαμας, 
ο οποίος πλήρωνε προσωπικά τους αστυνομικούς 
και έκανε γλέντια με ποινικούς κρατούμενους στο 
ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου είχε 
τη δυνατότητα να φέρνει μαζί του και πόρνες.
Όταν ο Δημήτρης Μάλαμας δολοφονήθηκε, τον Νο-
έμβριο του 2019, συνοδευόταν από δύο αστυνομι-
κούς, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.
Δεκαοκτώ μήνες νωρίτερα είχε δολοφονηθεί ένας 
συνεργάτης του Μάλαμα, ο Σπύρος Παπαχρήστος, 
ένας πρώην αστυνομικός, κουμπάρος του Πάνου 
Καμμένου και του εφοπλιστή Νίκου Πατέρα, ο οποί-
ος είχε αποταχθεί από την αστυνομία, ενώ είχε κατη-
γορηθεί για εμπλοκή σε θέματα προστασίας. Όμως 
παράλληλα είχε τιμηθεί, επειδή είχε συμμετάσχει σε 
μια μάχη με λαθρεμπόρους ναρκωτικών στον Έβρο.
Το αναπάντητο ερώτημα, όμως, είναι για ποιον 
λόγο οι παρακολουθήσεις της ΕΥΠ την περίοδο 
2015-2017 δεν παρήγαγαν κανένα αποτέλεσμα 
και δεν υπήρξε καμία κίνηση που να περιορίζει 
τους εμπλεκόμενους. Το ερώτημα αν η μη λήψη 
μέτρων οφειλόταν σε διαφθορά ή βαριά αμέλεια 
είχε τεθεί και από την πρώην εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, αλλά δεν έχει 
απαντηθεί.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυ-
σοχοΐδης, σε δήλωσή του προανήγγειλε ότι «η 
ΕΛ.ΑΣ. θα αποβάλει όλους εκείνους οι οποίοι είναι 
διεφθαρμένοι και συνεχίζουν να εννοούν ότι μπο-
ρούν να συμμετέχουν σε κυκλώματα διαφθοράς και 
ανομίας» και επιβεβαίωσε ότι «η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. 
και η πολιτική ηγεσία είναι σε επαφή και συνεννό-
ηση με την εισαγγελία, ούτως ώστε να της δοθούν 
υπεύθυνα από την πλευρά της εκείνοι που φέρονται 
ως ύποπτοι και στη συνέχεια με ακριβοδίκαιο τρόπο 
να προβεί σε ενέργειες πάρα πολύ σύντομα».
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι να έρθει η ακρι-
βής πληροφόρηση, ο υπουργός έδωσε εντολή για 
τη μετακίνηση όλων των εμπλεκομένων, για τους 
οποίους δεν υπάρχουν, προς το παρόν τουλάχιστον, 
διώξεις, σε ανενεργές θέσεις που δεν επηρεάζουν 
σημαντικά υπηρεσιακά ζητήματα τάξης και ασφά-
λειας.

Μια καθυστερημένη αποκατάσταση
Πάντως, πριν από λίγες ημέρες το αρχηγείο της 
ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε μια ανακοίνωση, η οποία, όπως δι-
ευκρινίζει, «υπέχει θέση αποκατάστασης του αστυ-
φύλακα Η. Κ., ο οποίος υπηρετεί σε υπηρεσία της 
Αττικής».
Ο προαναφερόμενος αθωώθηκε με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που είχε κα-
τηγορηθεί ότι διέπραξε κατά τα έτη 2014-2015, όταν 
υπηρετούσε στο ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο αστυ-
νόμευσης κέντρου Αθήνας «ΘΗΣΕΑΣ».
«Η ανακοίνωση», προσθέτει το αρχηγείο, «εξεδόθη 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 2713/1999, κατό-
πιν αιτήσεως του προαναφερόμενου αστυφύλακα».

Διεφθαρμένοι και ήρωες  
στη νύχτα της Αθήνας
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Ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προα-
νήγγειλε ότι «η ΕΛ.ΑΣ. θα αποβά-
λει όλους εκείνους οι οποίοι είναι 
διεφθαρμένοι και συνεχίζουν να 
εννοούν ότι μπορούν να συμμε-
τέχουν σε κυκλώματα διαφθοράς 
και ανομίας».

“



Η 
πανδηµία του κορονοϊού και τα 
αυστηρά περιοριστικά µέτρα δεν 
έχουν αφήσει σηµάδια µόνο στον 
ελληνικό τουρισµό. Σηµαντικό 
πρόβληµα εντοπίζεται και στις ε-
ξαγωγές των ελληνικών προϊόντων, 
που εξακολουθούν να ταλανίζονται 

από την πανδηµία.
Κι αυτό γιατί τα περισσότερα ελληνικά προϊόντα κατευθύ-
νονται σε χώρες που επέβαλαν lockdown ως µέτρο για την 
αντιµετώπιση του κορονοϊού. Μάλιστα, οι επιπτώσεις της 
πανδηµίας έγιναν ακόµα πιο αισθητές τον Μάιο σε σχέση 
µε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Συγκεκριµένα, οι ελληνικές 
εξαγωγές µειώθηκαν τον Μάιο κατά 32,7%. Στον αντίποδα, 
θετικό στοιχείο αποτελεί η σηµαντική µείωση που εµφάνι-
σαν κατά το ίδιο διάστηµα οι εισαγωγές (-39%), αλλά και το 
εµπορικό έλλειµµα, που συρρικνώθηκε κατά 47,7%. Ενθαρ-
ρυντικό στοιχείο αποτελεί και η άνοδος που κατέγραψαν οι 
εξαγωγές στις κατηγορίες των Χηµικών (+20,3%) και των 
Λαδιών (+11,1%) τον Μάιο του 2020.
Κατά συνέπεια, είναι έκδηλη η ανάγκη ενδυνάµωσης της ε-
ξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυ-
θούν οι εξαγωγές.
Από την πλευρά του, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων 
επισηµαίνει ότι η πανδηµία µπορεί και πρέπει να αποτελέ-
σει ευκαιρία για την αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου της 
χώρας, µε επίκεντρο την ανασυγκρότηση της εγχώριας παρα-
γωγής και την ενίσχυση των εξαγωγών.

Η πτώση σε… ευρώ
Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές, συµπεριλαµβανοµένων των πε-
τρελαιοειδών, τον Μάιο του 2020 σηµείωσαν µεγάλη πτώση, 
κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, και διαµορφώθηκαν στα 2,07 δισ. 
ευρώ από 3,07 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο µήνα του 2019.
Πτωτικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή, 
καθώς υποχώρησαν κατά 257,4 εκατ. ευρώ και έφτασαν στα 
1,77 δισ. ευρώ από 2,03 δισ. ευρώ.
Πολύ µεγάλη µείωση κατέγραψαν και οι εισαγωγές τον 
Μάιο του 2020, καθώς υποχώρησαν κατά 2,06 δισ. ευρώ 
ή κατά 39% και ανήλθαν σε 3,23 δισ. ευρώ έναντι 5,29 δισ. 
ευρώ τον ίδιο µήνα του έτους 2019.
Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών α-

νήλθαν στα 2,8 δισ. ευρώ από 3,79 δισ. ευρώ, δηλαδή µειώθη-
καν κατά 992,9 εκατ. ευρώ ή κατά 26,2%.
Ως αποτέλεσµα των παραπάνω κινήσεων, το εµπορικό έλ-
λειµµα µειώθηκε τον Μάιο του 2020 κατά 1,06 δισ. ευρώ, ή 
κατά 47,7%, στα -1,16 δισ. ευρώ από -2,22 δισ. ευρώ τον αντί-
στοιχο µήνα του 2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εµπορικό 
έλλειµµα µειώθηκε στα -1,03 δισ. ευρώ από -1,76 δισ. ευρώ, 
δηλαδή κατά 735,5 εκατ. ευρώ ή κατά 41,8%.
Η µεγάλη µείωση των εξαγωγών και κατά τον Μάιο, σε συνδυ-
ασµό µε την πτωτική πορεία των προηγούµενων τριών µηνών, 
οδήγησε σε σηµαντική µείωση τις εξαγωγές της χώρας για το 
πρώτο πεντάµηνο του 2020. Συγκεκριµένα, οι εξαγωγές συ-
νολικά το διάστηµα Ιανουαρίου-Μαΐου µειώθηκαν κατά 1,89 
δισ. ευρώ ή κατά 13,5% και ανήλθαν σε 12,17 δισ. ευρώ από 
14,06 δισ. ευρώ. Αντίθετα, χωρίς τα πετρελαιοειδή οι εξαγω-
γές κινούνται πλέον µε µικρή πτώση, στα 9,47 δισ. ευρώ από 
9,63 δισ. ευρώ, δηλαδή µειωµένες κατά 159,2 εκατ. ευρώ ή 
κατά 1,7%.
Οι εισαγωγές στο πεντάµηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2020 µειώ-
θηκαν κατά περίπου 3,93 δισ. ευρώ ή κατά 16,7%, µε τη συ-
νολική τους αξία να διαµορφώνεται στα 19,62 δισ. ευρώ ένα-
ντι 23,54 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2019. Ε-
ξαιρουµένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές µειώθηκαν 
στα 15,45 δισ. ευρώ από 17,17 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,72 δισ. 
ευρώ ή κατά 10%.
Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, το εµπορικό έλλειµµα στο 
πρώτο πεντάµηνο του 2020 µειώθηκε κατά 2,03 δισ. ευρώ ή 
κατά 21,4%, στα -7,45 δισ. ευρώ από -9,49 δισ. ευρώ το αντί-
στοιχο διάστηµα του 2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εµπο-
ρικό έλλειµµα µειώθηκε στα -5,98 δισ. ευρώ από -7,54 δισ. 
ευρώ, δηλαδή κατά 1,56 δισ. ευρώ ή κατά 20,7%.

Η πορεία ανά κλάδο
Σχετικά µε τις µεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Μάιο του 
2020 φαίνεται σηµαντική διαφοροποίηση σε κλάδους όπου 
ενισχύονται οι εξαγωγές –και συντελούν στη συγκράτηση της 
συνολικής πτώσης– και κλάδους όπου υποχωρούν σε µεγάλα 
ποσοστά.
Σηµαντική αύξηση παρουσιάζουν οι εξαγωγές των Χηµικών 
(20,3%), κατηγορία που τον Μάιο βρέθηκε στη δεύτερη θέση 
εξαγόµενων ελληνικών προϊόντων. Αξιοσηµείωτη αύξηση κα-
ταγράφουν οι εξαγωγές της κατηγορίας «Λάδια» (11,1%), ενώ 
σηµαντική –µε δεδοµένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που δια-
µορφώθηκαν– είναι η σταθερότητα των εξαγωγών των Τροφί-
µων & Ζώων Ζώντων (-0,2%).
Όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι για τον Μάιο του 2020 καταγρά-
φουν πτωτική πορεία. Οι εξαγωγές των Πετρελαιοειδών σχε-
δόν καταρρέουν (-71,3%), ενώ µεγάλες ποσοστιαίες µειώσεις 
των εξαγωγών καταγράφονται στους κλάδους των Πρώτων 
Υλών (-40,3%), των ∆ιαφόρων Βιοµηχανικών Προϊόντων (-
35,7%), των Βιοµηχανικών Προϊόντων (-28,3%), των Ποτών 
& Καπνού (-17,2%).
Μικρότερη µείωση των εξαγωγών καταγράφεται για την κα-
τηγορία των Μηχανηµάτων (-5,7%), ενώ πτωτικά κινούνται 
και οι –χαµηλές σε αξία– εξαγωγές των Εµπιστευτικών Προ-
ϊόντων (-15,4%).
Εξετάζοντας το διάστηµα Ιανουαρίου-Μαΐου 2020, σηµα-
ντική άνοδο καταγράφουν οι κλάδοι των Λαδιών (+43,6%), 
των Χηµικών (+19,1%) και των Τροφίµων & Ζώων Ζώντων 
(+10,2%). Οριακή αύξηση εξαγωγών εµφανίζει η κατηγορία 
των Ποτών & Καπνού (+2,2%) και οριακή µείωση αυτή των Ε-
µπιστευτικών Προϊόντων (-1,5%).
Στον αντίποδα, σηµαντική πτώση σε σχέση µε τις εξαγωγές 
του αντίστοιχου διαστήµατος του 2019 σηµειώνουν οι κλά-
δοι των Πετρελαιοειδών/Καυσίµων (-39,4%), των Πρώτων 
Υλών (-27,6%) και των ∆ιαφόρων Βιοµηχανικών Προϊόντων 
(-17,9%). Μικρότερη µείωση καταγράφουν οι εξαγωγές των 
Βιοµηχανικών Προϊόντων (-9,9%) και των Μηχανηµάτων (-
6,9%).

Τον Μάιο παρατηρήθηκε κάθετη πτώση 
των εξαγωγών στα 2,065 δισ. ευρώ, 
µειωµένες κατά 32,7%, ωστόσο αισθητά 
µειωµένες ήταν και οι εισαγωγές.

Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ ΕΠΛΗΞΕ 
ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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οικονοµία

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Κ
αι στην τελευταία δη-
μοσκόπηση της MRB 
η ΝΔ έχει ποσοστό 
άνω του 40% και δια-
φορά μεγαλύτερη από 
18% με τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Ο εξαιρετικός δημο-

σκόπος και πολιτικός επιστήμονας κ. Μαύ-
ρος κλήθηκε από μια σειρά μέσων ενημέρω-
σης να εξηγήσει πώς και έναν χρόνο μετά τις 
εκλογές εξακολουθούν να καταγράφονται τέ-
τοιες διαφορές. Έδωσε τρεις βασικές αιτίες:
Η ΠΡΩΤΗ: Η κυβέρνηση αιφνιδίασε ευ-
χάριστα, γιατί όταν ανέλαβε είχε σχέδιο σε 
όλους τους τομείς της χώρας, κάτι πρωτό-
γνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό ενί-
σχυσε τη δημοφιλία της.
Η ΔΕΥΤΕΡΗ: Πολύ γρήγορα ήρθαν δύο σο-
βαρές κρίσεις (Έβρος και πανδημία) τις ο-
ποίες η κυβέρνηση αντιμετώπισε εξαιρετικά. 
Και αυτό αξιολογήθηκε ανάλογα από τους 
πολίτες.
Η ΤΡΙΤΗ: Ο ΣΥΡΙΖΑ, έναν χρόνο τώρα, εμ-
φανίζεται ανίκανος να κάνει σωστή αντιπο-
λίτευση με πειστικές και υγιείς προτάσεις. 
Έτσι, χωρίς να έχει βηματισμό, οδηγεί τους 
πολίτες προς τη ΝΔ, που μοιάζει να μην έχει 
αντίπαλο.
Ο κ. Μαύρος αποκάλυψε ότι ακόμη και σή-
μερα στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ περι-
γράφεται από τους πολίτες με δύο λέξεις: 
«ψέματα» και «ασυνέπεια». Είπε επίσης ότι 
αν γίνουν εκλογές η διαφορά του 18%-20% 
θα μειωθεί σημαντικά, γιατί «υπάρχουν πο-
λίτες που ιδεολογικά-ιστορικά δεν θέλουν 
τη ΝΔ και πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Ο 
δεύτερος ΣΥΡΙΖΑ είναι η κύρια καταφυγή 
ακόμη κι αν δεν σου λέει τίποτα η πολιτική 
του».
Τα παραπάνω είναι ευκρινέστατα και απολύ-
τως ορατά σε όλους, προφανώς και στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ένα ερώτημα είναι: Αφού καταγράφε-
ται η αιτία που κατέληξαν στο 22%, γιατί δεν 
αλλάζουν πλεύση; Ως αντιπολίτευση έχουν 
χρόνο να σχεδιάσουν, να προτείνουν, να πεί-
σουν. Γιατί δεν το κάνουν, αλλά, αντίθετα, 
συνεχίζουν τα ψέματα και την αντιπολίτευση 
«όλα λάθος»;
Απάντηση: Γιατί δεν μπορούν. Όπως ήταν α-
νίκανοι να γίνουν μια σωστή κυβέρνηση και 
κατέληξαν να επαναφέρουν τη ΝΔ στο 40% 
και αυτοδύναμη στην εξουσία (ψέματα - α-
συνέπεια), έτσι δεν μπορούν να γίνουν ούτε 
σωστή αντιπολίτευση.
Συνδυάζοντας τώρα τις εκτιμήσεις του κ. 
Μαύρου με την απόλυτη αδυναμία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να γίνει ένα κόμμα ουσίας και προ-
σφοράς, φτάνουμε στην ΤΕΤΑΡΤΗ και σο-
βαρότερη αιτία που η ΝΔ καταγράφει τέτοιες 

υπέρ της διαφορές έναν χρόνο μετά: το βαρύ 
έλλειμμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Τσίπρας ανεδείχθη αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης εντελώς συγκυρι-
ακά τον Φεβρουάριο του 2012, όταν το βαθύ 
ΠΑΣΟΚ επέλεξε τη ΔΗΜΑΡ για να μετα-
στεγαστεί και οι δημοσκοπήσεις έδειχναν 
ΔΗΜΑΡ 16% - ΣΥΡΙΖΑ 3,5%. Ο κ. Κουβέ-
λης, δηλώνοντας ότι δεν θα δεχτεί στο κόμμα 
του «φθαρμένα πρόσωπα και πρακτικές», έ-
στειλε το συστημικό ΠΑΣΟΚ στον… επό-
μενο. Μόλις τρεις εβδομάδες μετά, οι δημο-
σκοπήσεις έδιναν ΣΥΡΙΖΑ 14,5% - ΔΗΜΑΡ 
6%.
Πάλι συγκυριακά, δηλαδή με τις ίδιες ακρι-
βώς αιτίες που η Χρυσή Αυγή του 0,3% πήρε 
7%, ο Λεβέντης του 0,4% πήρε 4,5% και ο 
Καμμένος έφτασε το 11%, ο κ. Τσίπρας έγινε 
πρωθυπουργός. Εκεί ξεγυμνώθηκε. Μια α-
κυβέρνητη χώρα, τα σύνορα σουρωτήρι, ένα 
κόμμα Βαβέλ χωρίς προσανατολισμό, ο διχα-
σμός των Ελλήνων, τα μυθικά ψεύδη, η αδυ-
ναμία να ανασυγκροτήσει τον πολιτικό του 
χώρο και τόσα άλλα κατέληξαν στην εύκολη 
απώλεια της εξουσίας και στην επιστροφή 
της επάρατης με 40% και αυτοδυναμία.
Ο κ. Τσίπρας δεν είναι ηγέτης. Η απομυ-

θοποίησή του ολοκληρώνεται σιγά σιγά με 
την ανικανότητά του να κάνει έστω αντιπο-
λίτευση. Φρίττει κανείς ακούγοντας τα στε-
λέχη του στα τηλεπαράθυρα. Συνεπώς, είναι 
ζήτημα χρόνου το εκλογικό σώμα να τον το-
ποθετήσει εκεί που του αξίζει, όπως έχει 
γίνει διαχρονικά με ΟΛΟΥΣ τους πολιτικούς 
αρχηγούς.
Αυτό το βαρύ έλλειμμα ηγεσίας είναι το με-
γαλύτερο πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι 
το μόνο που αυτή τη στιγμή δεν διορθώνε-

Αυτό το βαρύ έλλειμμα ηγεσίας είναι το 
μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ, 
γιατί είναι το μόνο που αυτή τη στιγμή δεν 
διορθώνεται. Χωρίς ηγέτη, θα βολοδέρνει 
με τσιτάτα και συνθήματα του περασμένου 
αιώνα, περιμένοντας ή έναν νέο αρχηγό ή 
μια νέα παράταξη στον χώρο ή την παραμονή 
της κεντροδεξιάς μόνιμα στην εξουσία (όπως 
συμβαίνει στη Γερμανία).

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝ ΜΙΑ ΑΙΤΙΕΣ  
ΠΟΥ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 20%

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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άρθρο

ται. Χωρίς ηγέτη, θα βολοδέρνει με τσιτάτα 
και συνθήματα του περασμένου αιώνα, περι-
μένοντας ή έναν νέο αρχηγό ή μια νέα παρά-
ταξη στον χώρο ή την παραμονή της κεντρο-
δεξιάς μόνιμα στην εξουσία (όπως συμβαίνει 
στη Γερμανία), που ανακάλυψε ένα νέο πολι-
τεύεσθαι μέσω Μητσοτάκη και θα το ακολου-
θεί πιστά – όποιον και να έχει πλέον αρχηγό.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιο-
γράφος και συγγραφέας.





  ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Σ
ε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
άρθρο που δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό «Nature» ξένοι επι-
στήμονες διατυπώνουν πέντε 
ερωτήματα σχετικά με τη λοί-
μωξη Covid-19 και τον νέο κο-
ρονοϊό τα οποία παραμένουν 

αναπάντητα περίπου ένα εξάμηνο μετά το ξέ-
σπασμα της πανδημίας. Οι γιατροί της Θεραπευ-
τικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ιωάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και 
Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής Θεραπευτικής 
και πρύτανης του ΕΚΠΑ, προχώρησαν στη σύ-
νοψη των βασικότερων σημείων του άρθρου.

1. Γιατί η λοίμωξη έχει τόσο διαφορε-
τική κλινική πορεία από άνθρωπο σε 
άνθρωπο;
Μία από τις πιο εντυπωσιακές πτυχές της λοί-
μωξης Covid-19 είναι οι έντονες διαφορές στις 
εκφάνσεις της νόσου. Μερικοί άνθρωποι δεν 
αναπτύσσουν ποτέ συμπτώματα, ενώ άλλοι, 
ακόμα και μερικοί φαινομενικά υγιείς, πα-
ρουσιάζουν σοβαρή ή ακόμη και θανατηφόρα 
πνευμονία. Σε σχετική προδημοσίευση, διεθνής 

ομάδα ανέλυσε τα γονιδιώματα περίπου 4.000 
ατόμων από την Ιταλία και την Ισπανία και ανέ-
δειξε ουσιαστικά για πρώτη φορά ότι υπάρχει 
σαφές γενετικό υπόβαθρο ως προς την ευαι-
σθησία στη λοίμωξη Covid-19. Πιο συγκεκρι-
μένα, τα άτομα που εμφάνισαν αναπνευστική 
ανεπάρκεια είχαν περισσότερες πιθανότητες να 
φέρουν συγκεκριμένες γονιδιακές παραλλαγές 
συγκριτικά με τα άτομα που δεν νόσησαν. Βέ-
βαια, σημειώνεται ότι οι γενετικές παραλλαγές 
που έχουν προσδιοριστεί μέχρι στιγμής φαίνε-
ται να παίζουν έναν μικρό ρόλο στην έκβαση 
της νόσου.

2. Τι είδους ανοσία αναπτύσσεται μετά 
από λοίμωξη Covid-19 και πόσο διαρ-
κεί;
Μεγάλο μέρος της έρευνας σε αυτόν τον τομέα 
επικεντρώνεται στη μελέτη των «εξουδετερω-
τικών αντισωμάτων», τα οποία συνδέονται με 
τις ιικές πρωτεΐνες, στρέφονται εναντίον του 
ιού και αποτρέπουν άμεσα τη μόλυνση. Με-
λέτες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα εξουδετε-
ρωτικών αντισωμάτων έναντι του κορονοϊού 
παραμένουν υψηλά για μερικές εβδομάδες 
μετά τη μόλυνση, αλλά στη συνέχεια συνήθως 

αρχίζουν να φθίνουν. Ωστόσο, τα εξουδετε-
ρωτικά αντισώματα μπορεί να παραμείνουν 
σε υψηλά επίπεδα για περισσότερο χρονικό 
διάστημα σε άτομα που εμφάνισαν σοβαρή 
νόσο. Παρόμοιο μοτίβο έχει παρατηρηθεί και 
με άλλες ιογενείς λοιμώξεις, όπως στην επι-
δημία του SARS. Πράγματι, οι περισσότεροι 
άνθρωποι που νόσησαν από SARS απώλεσαν 
τα εξουδετερωτικά αντισώματά τους μετά τα 
πρώτα χρόνια. Ωστόσο, εκείνοι που είχαν εμ-
φανίσει πολύ σοβαρή νόσο εξακολουθούσαν 
να έχουν αντισώματα όταν επανεξετάστηκαν 
12 χρόνια αργότερα. Οι ερευνητές δεν γνωρί-
ζουν ακόμη το επίπεδο των εξουδετερωτικών 
αντισωμάτων που απαιτείται για την αποτροπή 
της επαναμόλυνσης από SARS-CoV-2 ή τη δι-
ασφάλισης μιας ήπιας επαναλοίμωξης.

3. Έχει εμφανίσει ο ιός ανησυχητικές 
μεταλλάξεις;
Όλοι οι ιοί μεταλλάσσονται κατά τη διάρκεια 
μόλυνσης των ανθρώπων και ο νέος κορο-
νοϊός SARS-CoV-2 δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι 
μοριακοί επιδημιολόγοι μελετούν και ιχνηλα-
τούν τις μεταλλάξεις αυτές για να εξακριβώ-
σουν την παγκόσμια εξάπλωση του ιού. Ωστό-

σο, οι περισσότερες μεταλλάξεις δεν αναμένεται 
να έχουν αντίκτυπο στη λοιμογόνο ικανότητα του 
ιού ή στην πιθανότητα εμφάνισης σοβαρής νό-
σου.

4. Πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμα-
στε για την ανάπτυξη εμβολίου;
Ένα αποτελεσματικό εμβόλιο μπορεί να είναι η 
μόνη διέξοδος από την πανδημία. Σε παγκόσμιο 
επίπεδο, υπάρχουν υπό αξιολόγηση περίπου 
200 διαφορετικά εμβόλια, ενώ 20 εξ αυτών βρί-
σκονται στη φάση των κλινικών μελετών. Προ-
κλινικές μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι κατά πάσα 
πιθανότητα το εμβόλιο αποτρέπει τη σοβαρή 
νόσο, αλλά όχι και τη λοίμωξη Covid-19. Τα πε-
ριορισμένα δεδομένα σε ανθρώπους που έχου-
με στη διάθεσή μας υποδηλώνουν ότι τα εμβό-
λια έναντι του SARS-CoV-2 ωθούν το σώμα μας 
να παράγει ισχυρά εξουδετερωτικά αντισώματα 
που μπορούν να εμποδίσουν τον ιό να μολύ-
νει τα υγιή κύτταρα. Αυτό που δεν είναι ακόμη 
σαφές είναι αν τα επίπεδα αυτών των αντισω-
μάτων είναι αρκετά υψηλά για να αποτρέψουν 
νέες μολύνσεις ή για πόσο καιρό τα αντισώματα 
παραμένουν στο ανθρώπινο σώμα και προσφέ-
ρουν προστασία.

5. Από πού προήλθε ο νέος κορονοϊός;
Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι ο 
SARS-CoV-2 προήλθε πιθανώς από πεταλιοει-
δείς νυχτερίδες, στις οποίες ανευρίσκονται δύο 
κορονοϊοί που σχετίζονται στενά με τον SARS-
CoV-2 και εμφανίζουν γονιδιακή ομοιότητα 
96% και 93% με το γονιδίωμα του SARS-CoV-2 
αντίστοιχα. Η διαφορά της τάξης του 4% μεταξύ 
των γονιδιωμάτων του κορονοϊού RATG13 που 
εντοπίζεται στις νυχτερίδες και του SARS-CoV-2 
αντιπροσωπεύει δεκαετίες εξέλιξης. Γι’ αυτόν 
τον λόγο οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτό υπο-
δηλώνει πως ο ιός μπορεί να έχει περάσει από 
έναν ενδιάμεσο ξενιστή πριν εξαπλωθεί στον 
άνθρωπο. Οι παγκολίνοι (φολιδωτοί μυρμηγκο-
φάγοι) έχουν προταθεί ως πιθανός ενδιάμεσος 
ξενιστής. Ωστόσο, για να εντοπιστεί με ακρίβεια 
η διαδρομή του ιού από τις νυχτερίδες σε ενδι-
άμεσους ξενιστές και εντέλει στον άνθρωπο, θα 
πρέπει να εντοπιστεί σε κάποιο ζώο κάποιος κο-
ρονοϊός με τουλάχιστον 99% γενετική ομοιότητα 
με τον ιό SARS-CoV-2, το οποίο αποτελεί αντι-
κείμενο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας.

Αναπάντητα ερωτήματα  
για τον νέο κορονοϊό

Έξι μήνες έχουν συμπληρωθεί 
από το ξέσπασμα της πανδημί-
ας του κορονοϊού και ακόμη η 
επιστημονική κοινότητα αναζη-
τά απαντήσεις σε καίρια ερω-
τήματα.
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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.

Ο
ι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινάνε από τη Σούπερ 
Λιγκ και συγκεκριµένα από την 6η και προτελευ-
ταία αγωνιστική των πλέι-άουτ. Το Σάββατο στις 
19:15 η Ξάνθη υποδέχεται στα Πηγάδια τον Αστέρα 
Τρίπολης, σε µια αναµέτρηση µε µονόπλευρο βαθ-
µολογικό ενδιαφέρον. Αυτό φυσικά το έχουν οι «α-

κρίτες», οι οποίοι δίνουν µεγάλη µάχη για την παραµονή στην κατηγο-
ρία. Τη ∆ευτέρα απέσπασαν τον βαθµό της ισοπαλίας στη Λαµία (0-0) 
και σε συνδυασµό µε τα ίδια αποτελέσµατα σε Λάρισα και Περιστέρι δια-
τηρήθηκαν στο +1 από τον τελευταίο Πανιώνιο, σε ισοβαθµία µε τον Πα-
ναιτωλικό. Ο Αστέρας, από τη µεριά του, βλέπει αυτά τα παιχνίδια ως ευ-
καιρίες για δοκιµές και προετοιµασία για την επόµενη σεζόν, αφού ήταν 
ήδη εξασφαλισµένος πριν από το ξεκίνηµα του µίνι πρωταθλήµατος. Στο 
πιο πρόσφατο παιχνίδι του, το περασµένο Σάββατο, διέλυσε εντός έδρας 
τον Βόλο µε 4-0 και προπορεύεται στη βαθµολογία των πλέι-άουτ. Η 
Ξάνθη ήταν καλή στη Λαµία, την τελευταία αγωνιστική ταξιδεύει στην 
«εχθρική» γι’ αυτή Λάρισα και το Σάββατο αναµένεται να παίξει… ρέστα. 
Εµείς θα πάµε µε την έδρα και κυρίως µε το κίνητρο της οµάδας του Κα-
ραγεωργίου, θα επιλέξουµε τον άσο σε απόδοση 1.70.

«Κλειστό» το ντέρµπι στο ΟΑΚΑ
Συνεχίζουµε τις επιλογές µας µε µία ακόµη αναµέτρηση από την Ελλάδα 
και συγκεκριµένα από την 8η αγωνιστική των πλέι-οφ. Την Κυριακή στις 
20:00 διεξάγεται το αθηναϊκό ντέρµπι µε τυπικά γηπεδούχο τον Πανα-
θηναϊκό. Το «τριφύλλι» είναι εντυπωσιακά βελτιωµένο στην άµυνα µετά 
την καραντίνα, παρ’ ότι αγωνίζεται µε πολλούς πιτσιρικάδες στη βασική 
εντεκάδα. Από τα επτά παιχνίδια των πλέι-οφ δέχτηκε γκολ µόνο σε δύο, 
στο «Καραϊσκάκης» και από την ΑΕΚ στο πρώτο µεταξύ τους παιχνίδι. 
Η οµάδα του ∆ώνη ήταν πολύ ανταγωνιστική απέναντι σε Ολυµπιακό 
(0-0) και ΠΑΟΚ (0-0) και συνεχίζει να αγωνίζεται µε ένταση στο παι-
χνίδι της, παρ’ ότι είναι αδιάφορη ως προς τη βαθµολογία. Η ΑΕΚ είναι 
σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και µετά τα µεσοβδόµαδα αποτε-
λέσµατα βρίσκεται «αγκαλιά» µε τη 2η θέση και το εισιτήριο για το επό-
µενο Champions League. Μετά τις επιβλητικές νίκες στη Θεσσαλονίκη 
επί του ΠΑΟΚ (0-2) και του Άρη (1-4), την Τετάρτη επικράτησε και του 
ΟΦΗ µε 2-0, ευρισκόµενη πλέον στο +4 από τον ∆ικέφαλο του Βορρά. 
Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι πολύ κλειστά στα πλέι-οφ, η ΑΕΚ 
είναι σοβαρή στην άµυνα, δεν περιµένουµε γρήγορο ρυθµό στο ΟΑΚΑ, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με το κίνητρο στα Πηγάδια!

γι’ αυτό θα επιλέξουµε το No Goal σε απόδοση 1.90.

Ανώτερη η Χιρόνα
Φεύγουµε από την Ελλάδα και ταξιδεύουµε δυτικά, στην Ισπανία, και συ-
γκεκριµένα στο Λούγκο, όπου την Κυριακή στις 20:30 η τοπική οµάδα 
φιλοξενεί τη Χιρόνα στο πλαίσιο της 40ής αγωνιστικής στη Segunda 
Division. Η Λούγκο παλεύει για την αποφυγή του υποβιβασµού και την 
Τετάρτη έκανε σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση µε το διπλό 
στην έδρα της Πονφεραδίνα (0-1). Υπήρξε αήττητη στα τρία τελευταία παι-
χνίδια της µε επτά πόντους συγκοµιδή, δεν έχει καταφέρει όµως να ξεφύ-
γει από την επικίνδυνη ζώνη, από την οποία απέχει µόλις έναν βαθµό. Η 
Χιρόνα, από τη µεριά της, µάχεται για µία θέση στα πλέι-οφ ανόδου. Ανά-
µεικτα τα αποτελέσµατά της µετά την καραντίνα, όµως παραµένει εντός ε-
ξάδας και έχει την ποιότητα να διεκδικήσει µέχρι το φινάλε τον προβιβα-
σµό στα σαλόνια της La Liga. Σε εκπληκτική κατάσταση ο Ουρουγουανός 
Φορ Στουάνι, κάνει τη διαφορά στην κατηγορία. Υπάρχει διαφορά δυναµι-
κής ανάµεσα στις δύο οµάδες και εκτιµούµε ότι η Χιρόνα έχει την ποιότητα 
να περάσει από τον Anxo Carro. Επιλέγουµε το διπλό σε απόδοση 2.15

Συνεχίζουµε το στοιχηµατικό µας ταξίδι στη γειτονική Τουρκία, όπου την 
Κυριακή στις 21:00 η Φενέρµπαχτσε αντιµετωπίζει τη Σίβασπορ για την 32η 
αγωνιστική της Super Lig. Η Φενέρ είναι σε ανοδική πορεία τις δύο τελευ-
ταίες εβδοµάδες, µε επτά πόντους συγκοµιδή στα τρία τελευταία παιχνίδια 
της. Μετά τις δύο εντός έδρας νίκες επί των Μαλάτιασπορ (3-2) και Γκέζ-
τεπε (2-1), την Τρίτη έµεινε στο 1-1 στην έδρα της Γκεντσλερµπιρλιγκί. Κατα-
τάσσεται 6η µε 50 πόντους και είναι στο -2 από την τετράδα που βγάζει Ευ-
ρώπη. Αντιθέτως, η Σίβασπορ αγνοεί τη νίκη στα τέσσερα τελευταία παιχνί-
δια της (0-2-2), ενώ στα τρία πιο πρόσφατα έµεινε στο µηδέν! Την Τετάρτη 
ηττήθηκε εντός έδρας από τη Μαλάτιασπορ και παρέµεινε στους 54 πόντους, 
όντας στην 3η θέση. Σε αντίθετο µοµέντουµ οι δύο οµάδες, θα ποντάρουµε 
στη φόρµα της Φενέρµπαχτσε. Άσος, λοιπόν, σε απόδοση 2.00.
Κλείνουµε τις στοιχηµατικές µας προτάσεις από τη Νορβηγία. Την Κυ-
ριακή στις 19:00 η Μιοντάλεν υποδέχεται τη Βαλερένγκα για την 7η αγω-
νιστική της Eliteserien. Η γηπεδούχος έχει ρεκόρ 2-2-2 στο ξεκίνηµα της 
σεζόν, στα τρία τελευταία της παιχνίδια επιβεβαιώθηκε το combo G/G & 
Over. Σε παρόµοια αγωνιστική κατάσταση η Βαλερένγκα µε 9 πόντους στις 
έξι πρώτες αγωνιστικές, πολύ ανοιχτά και τα δικά της παιχνίδια (5/5 Goal/
Goal και 4/5 Over). Περιµένουµε, λοιπόν, ένα ακόµη παιχνίδι µε γρήγορο 
ρυθµό και πολλά γκολ, εποµένως επιλέγουµε το Over 2.5 σε απόδοση 1.90.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη εβδοµάδα. Εσείς 
µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό site για το Στοίχηµα µπορείτε 
να βρίσκετε επιλογές για live betting σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύ-
ριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη στοιχηµατική 
δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Εσπανιόλ - Έιµπαρ (12/07, 15:00): Η Εσπανιόλ µετράει µέ-
ρες στη La Liga. Απογοητευτική µετά την καραντίνα, δέχτηκε 
έξι σερί ήττες από τις 20 Ιουνίου και µετά και παραµένει στον 
πάτο της βαθµολογίας. Από την άλλη, η Έιµπαρ δίνει µάχη 
για την αποφυγή του υποβιβασµού, το διπλό προσφέρεται σε 
απόδοση 2.37.

* Αντάλιασπορ - Αλάνιασπορ (12/07, 21:00): Σε πολύ καλή 
κατάσταση η Αλάνια του Μπακασέτα, αήττητη στα πέντε 
τελευταία παιχνίδια της, το διπλό στην έδρα της Αντάλια 
προσφέρεται στο 2.07.

* Νάπολι - Μίλαν (12/07, 22:45): Σε τροµερό φεγγάρι µετά 
την καραντίνα οι «ροσονέρι», επικράτησαν και της Γιούβε 
µεσοβδόµαδα και παρέµειναν αήττητοι για έκτο σερί παιχνίδι. 
Το Χ2 στη Νάπολι προσφέρεται σε απόδοση 1.77.

Goal Tips

* Γουλβς - Έβερτον (12/07, 14:00): Οι «λύκοι» έχασαν σηµαντι-
κό έδαφος στην κούρσα για µία θέση στο επόµενο Champions 
League και συνεχίζουν το σερί των No Goal, το οποίο έχει επιβε-
βαιωθεί και στα πέντε παιχνίδια τους µετά τη διακοπή! Απέναντι 
στην Έβερτον η συγκεκριµένη επιλογή προσφέρεται στο 1.75.

* Κάλιαρι - Λέτσε (12/07, 20:30): Η Λέτσε έσπασε το σερί των 
ηττών µε το 2-1 επί της Λάτσιο την Τρίτη, αλλά το σερί των Over 
καλά κρατεί. Πολύ επιθετική, η οµάδα του Φάµπιο Λιβεράνι προέρ-
χεται από 11 σερί Over και σε πολλές περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε 
το Over 3.5! Πολύ πιθανό να δούµε ένα ακόµη ανοιχτό παιχνίδι στη 
Σαρδηνία. Το G/G & Over προσφέρεται σε απόδοση 1.78.

* Λεγανές - Βαλένθια (12/07, 20:30): Προβληµατική αµυντικά η 
Βαλένθια, την Τρίτη δέχτηκε γκολ για πέµπτο σερί παιχνίδι, ενώ µόλις 
µία φορά σε οκτώ παιχνίδια µετά τη διακοπή κράτησε το µηδέν παθη-
τικό. Το Goal/Goal στο Μπουτάρκε προσφέρεται σε απόδοση 2.05.

Head 2 Head

* Τζένοα - ΣΠΑΛ (12/07, 18:15): Εκπληκτική η πρόσφατη παρά-
δοση των µεταξύ τους παιχνιδιών και τα τέσσερα τελευταία έχουν 
ολοκληρωθεί στο 1-1! Το να επαναληφθεί το ίδιο σκορ για πέµπτη 
φορά προσφέρεται σε απόδοση 6.50!

* Τότεναµ - Άρσεναλ (12/07, 18:30): Αήττητη η Τότεναµ στα τρία 
τελευταία ντέρµπι του Λονδίνου. Αµφότερες οι οµάδες δίνουν 
µεγάλη µάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η νίκη της οµάδας του 
Μουρίνιο προσφέρεται σε απόδοση 2.45.

* Πάρµα - Μπολόνια (12/07, 20:30): Μια πολύ καλή παράδοση 
έχει χτίσει η Μπολόνια απέναντι στην Πάρµα τα τελευταία χρόνια. 
Οι «ροσοµπλού» είναι αήττητοι στα έξι τελευταία µεταξύ τους 
παιχνίδια. Το διπλό DNB προσφέρεται σε απόδοση 1.87.

Σάββατο 11/07
19:15  Ξάνθη - Αστέρας Τρίπολης   1  1.70

Κυριακή 12/07
19:00  Μιοντάλεν - Βαλερένγκα   Over 2.5  1.90
20:00  Παναθηναϊκός - ΑΕΚ   No Goal  1.90
20:30  Λούγκο - Χιρόνα   2  2.15
21:00  Φενέρµπαχτσε - Σίβασπορ   1  2.00
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Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

η εμφάνισή του προσδιορίζεται κυρίως από τη νέα μάσκα των Renault. Κάτω από 
το καπό υπάρχει ο diesel 2.3 dCi με τα δύο turbo και απόδοση 160 ή 190 ίππους.
Εκτός από τις πισωκίνητες εκδόσεις θα υπάρξουν και τετρακίνητες με δυνατότητα 
κλειδώματος του πίσω διαφορικού, ενώ η απόσταση του αμαξώματος από το έδα-
φος θα φτάνει μέχρι και τα 23 εκατοστά.
Το νέο Renault Alaskan θα είναι διαθέσιμο αρχικά στην αμερικανική αγορά, ενώ 
στην πορεία θα ακολουθήσουν η Ευρώπη και η Αφρική.
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Η νέα ιστοσελίδα της DS Automobiles (http://www.dsautomobiles.gr/) έχει 
δημιουργηθεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογίες του διαδικτύου.

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Η ολοκαίνουρια Skoda Octavia  
είναι πλέον διαθέσιμη και στην Ελλάδα

Σ
την 4η γενιά του, το εμβληματικό μοντέλο είναι σφαι-
ρικά καλύτερο σε όλους τους τομείς. Μία Octavia πιο 
ευρύχωρη, πιο ασφαλής, πιο συνδεδεμένη και με δυ-
ναμικό, μοντέρνο design που εντυπωσιάζει. Αν κά-
ποιος ήθελε να περιγράψει την Octavia με μία μόνο 

λέξη, αυτή θα ήταν «συναρπαστική». Το νέο εσωτερικό concept 
συνδυάζει κορυφαίους χώρους και εξαιρετική λειτουργικότητα 
με υλικά υψηλής ποιότητας και έξυπνες, καινοτόμες λύσεις. Τα 
προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας και υποβοήθησης του 
οδηγού ανεβάζουν την άνεση και την ασφάλεια σε ανώτερο ε-
πίπεδο. Η νέα Octavia είναι άμεσα διαθέσιμη στην Ελλάδα και 
η Kosmocar- Skoda δίνει στη δημοσιότητα τον επίσημο τιμο-
κατάλογο του μοντέλου, με τις προτεινόμενες τιμές λιανικής να 

ξεκινούν από 19.900 € για την έκδοση Grand Coupe και 20.900 
€ για την έκδοση Sportswagon.
Η νέα Skoda Octavia σε 5 γραμμές
Βασίζεται στην πλατφόρμα MQB Evo του Volkswagen Group.
Εκπληκτική αεροδυναμική απόδοση με συντελεστή οπισθέλκου-
σας Cd 0,24.
Για πρώτη φορά head-up display, τεχνολογία αλλαγής ταχυτήτων 
shift-by-wire και εργονομικά καθίσματα «Ergo».
Πληρέστατη γκάμα κινητήρων με τεχνολογία αιχμής: plug-in υ-
βριδικοί, ήπια υβριδικοί (mild hybrid) και αμιγώς θερμικοί κινη-
τήρες βενζίνης, πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού για κορυφαία επί-
πεδα άνεσης και ασφάλειας.

Διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν καταστήσει τη 
μάρκα το απόλυτο σημείο αναφοράς στα οχήματα SUV, οι μηχα-
νικοί και σχεδιαστές της Jeep εξέλιξαν έτσι το Compass ώστε 

να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο C-SUV, με αυξημένη ευρυχω-
ρία για τους επιβάτες, απόλυτα εκμεταλλεύσιμο χώρο αποσκευών 
438 λίτρων και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. Στοιχεία 
που αναζητά κάθε οικογένεια, ενώ ειδικότερα για τις τρίτεκνες οικο-
γένειες όπου οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερο αυξημένες,  τα πα-
ραπάνω χαρακτηριστικά γίνονται ακόμα πιο αναγκαία.
Βασιζόμενη σε αυτά τα δεδομένα, η Jeep, επέλεξε τις πλέον κατάλ-
ληλες εκδόσεις από πλευράς κινητήρων και επιπέδων εξοπλισμού, 
έτσι ώστε να προσφέρει στις οικογένειες με τρία παιδιά το Compass 
που θα ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τους. 
Ιδανική επιλογή αποτελούν οι εκδόσεις με κινητήρες diesel που 
χαρακτηρίζονται και από το ιδιαίτερα πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού 
(Longitude, Limited και Night Eagle) έτσι ώστε, τόσο στις καθημερι-
νές διαδρομές, όσο και στις μεγαλύτερες αποδράσεις, όλη η οικο-
γένεια να απολαμβάνει κορυφαίο επίπεδο άνεσης.  Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα του Jeep Compass με family bonus, αποτελεί η κορυ-
φαία diesel έκδοση Limited 2.0l Multijet 4χ4 με το αυτόματο κιβώτιο 
των 9 σχέσεων που η τιμή της διαμορφώνεται από τις 40.050 ευρώ, 
στις 23.200 ευρώ -η τιμή και το όφελος προκύπτουν από τη συνδυ-
ασμό του οφέλους μέσω της απαλλαγής καταβολής Ε.Τ.Τ. για τρίτε-
κνες οικογένειες και την προωθητική ενέργεια της Jeep.
Οι εκδόσεις με family bonus καλύπτονται από 4ετη εργοστασιακή 
εγγύηση με ισχύ έως 160.000 χλμ. και αντίστοιχης διάρκειας υπη-
ρεσία οδικής βοήθειας.

Ford: Το νέο Kuga με εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών
Η 8ετής εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, η οποία συνο-

δεύει τώρα όλες τις εκδόσεις του νέου Kuga που διατίθενται 
στην ελληνική αγορά, αποδεικνύει έμπρακτα την κορυφαία 

αξιοπιστία του νέου SUV της Ford και συγχρόνως την εμπιστοσύνη 
της ελληνικής αντιπροσωπείας στο νέο αυτό μοντέλο, προσδίδο-
ντας ένα ακόμα ισχυρό πλεονέκτημα σε όσους επιθυμούν να α-
πολαύσουν χωρίς έννοιες και για πολλά χρόνια την υψηλή από-
δοση, τους άφθονους χώρους, τις κορυφαίες τεχνολογίες και τον 
premium χαρακτήρα του μοντέλου.
Το νέο Ford Kuga είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε πέντε επί-
πεδα εξοπλισμού (Trend, Titanium, ST-Line, ST-Line X και Vignale), 
που συνδυάζονται με μία υπερ-πλήρη γκάμα εκδόσεων κινητή-
ρων και κιβωτίων ταχυτήτων. Αναλυτικότερα, το νέο Ford Kuga 
διατίθεται στην Ελλάδα με:
Κινητήρα βενζίνης 1.5L EcoBoost 150 PS, 6τάχυτο χειροκίνητο κι-
βώτιο ταχυτήτων και κίνηση στους εμπρός τροχούς
Πετρελαιοκινητήρα 1.5L EcoBlue 120 PS, 6τάχυτο χειροκίνητο ή 8τά-

χυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και κίνηση στους εμπρός τροχούς
Πετρελαιοκινητήρα 2.0L EcoBlue 190 PS, 8τάχυτο αυτόματο κιβώ-
τιο ταχυτήτων και κίνηση σε όλους τους τροχούς
Plug-in υβριδική έκδοση (PHEV) με τον βενζινοκινητήρα 2.5L 
Duratec 225 PS, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων CVT και κίνηση 
στους εμπρός τροχούς
Ήπια υβριδική έκδοση (mHEV) με τον πετρελαιοκινητήρα 2.0L 
EcoBlue 150 PS, με 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και 
κίνηση στους εμπρός τροχούς.
Χάρη στη δυνατότητα εικονικής διαμόρφωσης (configurator) 
που διατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ford, μπορείτε με 
πολύ απλά και κατανοητά βήματα να επιλέξετε τον εξοπλισμό, 
αλλά και τα ακριβή χαρακτηριστικά του νέου Ford Kuga. O δια-
μορφωτής, σύμφωνα με τη διαμόρφωσή σας, θα εκδώσει ένα 
«μοναδικό κωδικό οχήματος» τον οποίο μπορείτε να δώσετε 
στον Επίσημο Έμπορο Ford της επιλογής σας και να λάβετε ε-
πιπλέον πληροφορίες. 

Jeep Compass με family bonus: 
Περιπέτεια για «5» με συνολικό 
όφελος έως και 16.850 ευρώ
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Ο Γιάννης Κότσι-
ρας μαζί με τους 
φίλους του, 
τη Δήμητρα 
Μπουλούζου 

και μια παρέα εξαιρετικών 
μουσικών, κόντρα στο «γκρίζο» 
της εποχής, θα φέρουν χρώμα 
το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιου-
λίου στο Βεάκειο Θέατρο με το 
κέφι, το μεράκι τους και πολλά 
αγαπημένα τραγούδια, παλιά, 
νεότερα, αλλά και εμπνευσμέ-
νες διασκευές. Μαζί τους και 
τα ολοκαίνουρια τραγούδια 
από την επερχόμενη δισκο-
γραφική δουλειά του Γιάννη 
Κότσιρα, τα ήδη αγαπημένα 
«Έρωτας ή τίποτα» (μουσική-
στίχοι: Γιώργος Καραδήμος) 
και «Καρδιά μου» (μουσική: 
Μανώλης Ανδρουλιδάκης, 
στίχοι: Δημήτρης Λέντζος), 
αλλά και το «Την αμαρτία μου 
τη λέω» (μουσική: Ανδρέας 
Κατσιγιάννης, στίχοι: Ελένη 
Γιαννατσούλια) που πρόσφατα 
κυκλοφόρησε και ήδη σιγοτρα-
γουδάμε.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ
Το φετινό φεστιβαλικό καλοκαίρι στο Ηρώ-
δειο ξεκινά με ένα αφιέρωμα στη μουσική του 
Θάνου Μικρούτσικου για το θέατρο (1972-
2019), στις 15 & 16 Ιουλίου, στις 21:00. Ο 
Μικρούτσικος αγαπούσε το θέατρο και έντυσε 
με τη μουσική του πολλές ιστορικές θεατρι-
κές παραστάσεις – από παραστάσεις αρχαίου 
δράματος μέχρι μιούζικαλ, καμπαρέ, επιθε-
ωρήσεις και θέατρο για παιδιά. Τη μουσική 
διεύθυνση της συναυλίας θα έχει ο Θύμιος 
Παπαδόπουλος. Θα τραγουδήσουν ο Χρήστος 
Θηβαίος, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Κώστας 
Θωμαΐδης και η Ρίτα Αντωνοπούλου, ενώ, 
ανάμεσα στις νότες, κείμενα θα ερμηνεύσει η 
Ρένια Λουιζίδου.

ΠΥΞ ΛΑΞ - NOSTΑΛΓΙΑ TOUR 2020
Η τριαντάχρονη πορεία των ΠΥΞ ΛΑΞ μάς φέρνει 
κοντά στο συναίσθημα, στη γλυκόπικρη νοσταλ-
γία και στην ελπίδα ότι το μέλλον χτίζεται στη 
μνήμη του παρελθόντος. Παρέα με μελωδίες και 
στίχους που εκφράζουν γενιές, παρέες, αγάπες. 
Γιατί το συναίσθημα δεν χρειάζεται πολλές λέξεις, 
παρά μόνο γνώριμες μελωδίες και ταξιδιάρικο 
χαρακτήρα. Μαζί με τη λαχτάρα να βρεθούμε ξανά 
μαζί, παρέα με τα τραγούδια που μας σημάδεψαν. 
Πέμπτη 16 Ιουλίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΒΑΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ 
ΜΠΑΧ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
Μια έκπληξη σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 65 
χρόνων αδιάλειπτης ιστορίας του Φεστιβάλ, που 
ανοίγει φέτος τα Επιδαύρια με ένα γεγονός διε-
θνούς ακτινοβολίας. Στις 17 Ιουλίου ο κορυφαίος 
βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος θα σταθεί μόνος 
του στην ορχήστρα του Αρχαίου Θεάτρου της Επι-
δαύρου για να ερμηνεύσει έργα του Γιόχαν Σε-
μπάστιαν Μπαχ, σε μια συναυλία που αναμένεται 
να αποτελέσει ορόσημο στην ιστορία του Φεστι-
βάλ. Το εμβληματικό αρχαίο θέατρο υποδέχεται 
ένα κορυφαίο μουσικό γεγονός, με μια πρόταση 
που διευρύνει καλλιτεχνικά το βίωμα των φεστι-
βαλικών χώρων, προτείνοντας μια αντισυμβατική 
«κατοίκησή» τους.
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Μετά τις αντιδράσεις η Χάλι Μπέρι δεν θα υποδυθεί τρανς
Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή της Χάλι Μπέρι να υποδυθεί στον κι-
νηματογράφο τον ρόλο ενός τρανς ατόμου, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανακοίνωσε 
πως αποσύρεται από τη συγκεκριμένη ταινία.
Όλα ξεκίνησαν όταν η Χάλι Μπέρι κατά τη διάρκεια live συνομιλίας της στο Instagram έκανε 
αμφίσημα σχόλια: «Είναι μια γυναίκα που άλλαξε σε άντρα. Είναι ένας χαρακτήρας σε ένα 
έργο που αγαπώ και ίσως κάνω. Θέλω να βιώσω αυτόν τον κόσμο, να καταλάβω αυτόν τον 
κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να λέω ιστορίες και αυτή είναι μια γυναικεία ιστορία. 
Αλλάζει σε άντρα, αλλά θέλω να καταλάβω γιατί και πώς γίνεται αυτό. Είναι κάτι που θέλω να 
αφομοιώσω».
Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες στον λογαριασμό του ντοκιμαντέρ του Netflix «Disclosure: Trans 
Lives on Screen» που ως θέμα έχει την εκπροσώπηση των τρανς στη βιομηχανία του κινη-
ματογράφου και της τηλεόρασης.
«Γεια σας, ακούσαμε ότι σκέφτεστε να παίξετε έναν τρανς άντρα στο επόμενο έργο σας. Σας 
ζητούμε να παρακολουθήσετε πρώτα το @Disclosure_Doc στο @netflix για να καταλάβετε 
πρώτα πώς οι ηθοποιοί όπως εσείς που υποδύονται τρανς ρόλους έχουν σημαντικές πολιτι-
στικές συνέπειες εκτός οθόνης».
Ένας άλλος χρήστης του Twitter αναρωτήθηκε για ποιον λόγο θα έπρεπε η Χάλι Μπέρι να υ-
ποδυθεί ένα διεμφυλικό άτομο στο σινεμά: «Τρανς ρόλοι για τρανς άτομα».
Ενώ ένας ακόμη ανάρτησε το παρακάτω σχόλιο: «Παρακαλώ, ξανασκέψου, Χάλι Μπέρι: Οι 
τρανς άντρες δεν είναι γυναίκες που παίζουν με το ντύσιμό τους, κι αυτό θα έκανε πιο πολύ 
κακό παρά καλό».
Εντέλει, η Χάλι Μπέρι εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωνε πως αποσύρεται από 
την ταινία.

Γιατί ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ψηφίζει Τζο Μπάιντεν 
στις εκλογές του Νοεμβρίου
Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ ξεκαθάρισε πως στις προεδρικές εκλογές του Νοεμ-
βρίου θα ψηφίσει τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος, Τζο Μπάιντεν.
Το 2016 ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διαστρεβλώσει τα λόγια του βραβευμένου με Όσκαρ 
ηθοποιού, εμφανίζοντάς τον ως υποστηρικτή του. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου με άρθρο 
του στο CNN ο Ρέντφορντ κατέστησε σαφές πως θα ψηφίσει τον Τζο Μπάιντεν.
«Άλλα τέσσερα χρόνια μ’ αυτόν και θα καταστραφεί η χώρα μας οριστικά». Και συνέ-
χισε λέγοντας: «Στον παγκόσμιο χάρτη οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει την κυρι-
αρχία τους και την ηγετική τους φυσιογνωμία, ενώ στο εσωτερικό ο Τραμπ κατάφερε 
να φέρει στην επιφάνεια καθετί αρνητικό υπάρχει».
Στη συνέχεια του άρθρου του ο Ρέντφορντ αναφέρθηκε στον Μπάιντεν κάνοντας λόγο 
για έναν πολιτικό που «θα φέρει πίσω στον Λευκό Οίκο ενότητα, κατανόηση, εμπειρία 
και ευφυΐα», ενώ δεν δίστασε να πει πως «ο Τζο Μπάιντεν υπάρχει για να υπηρετή-
σει τον ρόλο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σ. Θερόν: Είναι οδυνηρό που επιλέχθηκε νεότερη 
από μένα στο πρίκουελ του «Mad Max»
Μετά την εξομολόγησή της για τους ομηρικούς καβγάδες της με τον Τομ Χάρντι που 
άφησαν εποχή στα πλατό του «Mad Max» και αποκαλύφθηκαν λίγα χρόνια αργό-
τερα, το όνομα της Σαρλίζ Θερόν έρχεται ξανά στην επικαιρότητα με την αποκάλυψη 
ότι δεν θα ενσαρκώσει την Αυτοκράτειρα Φουριόζα στο πρίκουελ του «Mad Max».
Ο σκηνοθέτης, Τζορτζ Μίλερ, θα επιλέξει άλλη ηθοποιό για να υποδυθεί την ηρωίδα 
σε μικρότερη ηλικία, με τη βραβευμένη με Όσκαρ Θερόν να ομολογεί στην πρώτη 
της συνέντευξη σχετικά με τη νέα ταινία στο «Hollywood Reporter»: «Είναι δύσκολο 
να το “καταπιώ”. Ακούστε, πραγματικά εκτιμώ τον Τζορτζ… Είναι ένας δάσκαλος και 
του εύχομαι μόνο το καλύτερο. Ναι, είναι κάπως σπαραξικάρδιο, πράγματι. Αληθινά 
αγαπώ αυτόν τον χαρακτήρα (τη Φουριόζα) και είμαι ευγνώμων που είχα ένα μικρό 
μερίδιο στη δημιουργία του. Θα είναι κάποια που πάντα θα σκέφτομαι στοργικά».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ηθοποιοί όπως η Τζόντι Κόμερ και η Άνια Τέιλορ Τζόι 
έχουν υποψηφιότητα να τη διαδεχτούν.
Και όσον αφορά τη διαμάχη και τους τσακωμούς της με τον συμπρωταγωνιστή της, 
Τομ Χάρντι, η ίδια ανέφερε ότι ανήκουν στο παρελθόν. Και οι δυο τους, όπως είπε, 
αναγνώρισαν τα σφάλματά τους στο πλατό. «Αυτό είναι επαναστατικό. Έτσι μαθαί-
νουμε. Έτσι γινόμαστε καλύτεροι. Να γιατί αυτό δεν ήταν δύσκολο να το κάνω. Αυτή 
είναι η αλήθεια» είπε.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Η µεγάλη κυρία 
του ελληνικού 
τραγουδιού ∆όµνα 
Σαµίου είχε έναν 
τρόπο µε τον 
οποίο σε έκανε 
να συνεχίζεις να 
ψάχνεις και να 
γίνεσαι καλύτερος 
σε αυτό που κάνεις, 
είτε τραγούδι 
λέγεται, είτε 
µουσικό όργανο, 
είτε ό,τι αφορά την 
παράδοσή µας, για 
την οποία έκανε 
τόσα η ίδια.

Σ
τη Μεγαλόνησο, κάθε καλοκαίρι, µα-
ζεύονται τα βράδια οι παρέες να κου-
βεντιάσουν, να διηγηθούν τις ιστορίες 
τους, να τραγουδήσουν τον έρωτα και 
την αγάπη µε τις µαντινάδες τους.
Έτσι και ο Αντώνης Μαρτσάκης µάς 

καλεί να γίνουµε όλοι µια µεγάλη παρέα στη δική 
του «Βεγγέρα», την Τρίτη 28 Ιουλίου στην Τεχνό-
πολη, και µε τη φωνή του και τους ήχους του βιο-
λιού του να µας ταξιδέψει σε ολόκληρη την Κρήτη.
Ο Αντώνης Μαρτσάκης, αν και γεννήθηκε στην 
Αθήνα, επέστρεψε στον Κίσσαµο Χανίων και αφο-
σιώθηκε στην αυθεντική µουσική και στον τρόπο 
ζωής του νησιού του, αφού κυκλοφορεί µε την κλα-
σική κρητική ανδρική φορεσιά. Ήταν 6 ετών –ζούσε 
ακόµη στην Αθήνα– όταν χόρεψε τα πρώτα του ζάλα 
στους κρητικούς χορούς µε πρώτο χοροδιδάσκαλο 

τον Ανδρέα Μαριανάκη, ενώ σε ηλικία 9 ετών άρ-
χισε να µαθαίνει βιολί, παθιάστηκε µαζί του και έγινε 
γι’ αυτόν ένας τρόπος ισχυρής έκφρασης. Η πρώτη 
του εµφάνιση πραγµατοποιήθηκε στα Καλεργιανά 
Κισσάµου, ενώ από 12 ετών, µαζί µε τον δίδυµο α-
δελφό του, Γιάννη, που παίζει λαούτο, άρχισαν τις 
ζωντανές εµφανίσεις και δηµιούργησαν έναν µικρό 
µύθο γύρω από το όνοµά τους στα κρητικά γλέντια. 
Η ∆όµνα Σαµίου γρήγορα τον εντόπισε κι έτσι βρέ-
θηκε 25 ετών να τραγουδάει στο Ηρώδειο, ενσαρ-
κώνοντας την ιδανική εικόνα του Κρητικού µουσι-
κού και χορευτή.

Ετοιµάζετε µια «Κρητική Βεγγέρα» στην Τεχνόπολη 
στις 28 Ιουλίου. Για όσους δεν έχουν ζήσει την ατµό-
σφαιρα της Κρήτης και των γιορτών της, τι να περι-
µένουν;

Θα ήθελα αρχικά να σας πω για τη βεγγέρα. Όλους 
τους καλοκαιρινούς µήνες στα χωριά αλλά και στην 
ενδοχώρα γίνονται βεγγέρες, αποσπερίδες που κα-
ταλήγουν σε µουσική παρέα. Στη βεγγέρα αναφέρο-
νται τα πρόσφατα γεγονότα και χιουµοριστικές ιστο-
ρίες του παρελθόντος, οι αγάπες του καλοκαιριού 
για τους ντελικανήδες και τις κοπελιές. Μια τέτοια α-
τµόσφαιρα θα µεταφέρουµε στην Τεχνόπολη.

Η περίοδος της καραντίνας πώς ήταν για σας, που 
έχετε µάθει να είστε συνέχεια µε κόσµο; Πώς τη βιώ-
σατε και τι άφησε µέσα σας;
Ήταν, θα έλεγα, µια περίοδος µε χρόνο για την οι-
κογένεια και ψυχικής και σωµατικής ξεκούρασης, 
αλλά και µια ευκαιρία δηµιουργικότητας άνευ άγ-
χους. Σίγουρα για όλους µας ήταν ένα γεγονός το 
οποίο µας έκανε να σκεφτούµε την αξία της υγείας 
του ανθρώπου και την αξία της οικογένειας.

Εµφανίζεστε ζωντανά από 12 ετών. Έχετε υπολογίσει 
πόσες εµφανίσεις έχετε κάνει; Τι κάνει καθεµιά ξεχω-
ριστή; Έχετε νιώσει ρουτίνα όταν παίζετε;
Σίγουρα οι εµφανίσεις είναι αρκετές σε όλη την 
Κρήτη, στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Η επαφή µε τον κόσµο, αλλά και το συναίσθηµα, 
κάνει ξεχωριστή την κάθε µου εµφάνιση. Έχω γνω-
ρίσει πολύ αξιόλογους ανθρώπους µέσω της δου-
λειάς και θα έλεγα ότι οι κακές στιγµές είναι ελάχι-
στες για να τις θυµούµαι. Το κάθε γλέντι και ο κάθε 
τόπος είναι διαφορετικός και εκπέµπει άλλα συναι-
σθήµατα, άρα δεν σε αφήνει όλο αυτό να αισθανθείς 
ρουτίνα.

Σταθµός στην πορεία σας υπήρξε η συνεργασία σας µε 
τη ∆όµνα Σαµίου. Τι θυµάστε από αυτήν;
Η µεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού ∆όµνα 
Σαµίου είχε έναν τρόπο µε τον οποίο σε έκανε να 
συνεχίζεις να ψάχνεις και να γίνεσαι καλύτερος σε 
αυτό που κάνεις, είτε τραγούδι λέγεται, είτε µουσικό 
όργανο, είτε ό,τι αφορά την παράδοσή µας, για την 
οποία έκανε τόσα η ίδια.

Πώς είναι τα πράγµατα στην Κρήτη αυτή τη στιγµή, 
χωρίς το πλήθος των τουριστών;
Νοµίζω ότι η Κρήτη πειθάρχησε στα µέτρα για τον 
ιό και δεν είχε ιδιαίτερα προβλήµατα και είµαστε σε 
µια σταθερότητα. Η Κρήτη στηρίζεται κατά ένα µέρος 
στον τουρισµό, αλλά πάντα βρίσκουµε τον τρόπο να 
περνάµε καλά και στις δύσκολες εποχές.

Τι θα σας έκανε να απαρνηθείτε την παραδοσιακή 
κρητική φορεσιά που έχετε υιοθετήσει;
Νοµίζω ότι δεν θα υπήρχε ποτέ κάποιος λόγος που 
θα µε ανάγκαζε να µη στολίζοµαι, όπως λέµε στα 
µέρη µου, µε τη φορεσιά µας. Νιώθω µια περηφά-
νια φορώντας τα στιβάνια µου και το κεφαλοµάντιλό 
µου.

INFO

Αντώνης Μαρτσάκης

«Νιώθω περηφάνια 
φορώντας τα στιβάνια µου 

και το κεφαλοµάντιλό µου»
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Αντώνης Μαρτσάκης
«Κρητική Βεγγέρα»

Τρίτη 28 Ιουλίου
Ώρα έναρξης: 21:00

Τιµή εισιτηρίων: €10, €13, €15 – αριθµηµένες θέσεις 
καθήµενων

Τεχνόπολη ∆ήµου Αθηναίων
Πειραιώς 100, Γκάζι

Τηλ.: 213 0109300, 213 0109324
www.athens-technopolis.gr
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Άλντεν Νόουλαν, Χαίροµαι που είµαι εδώ, 
ανθολόγηση-µετάφραση-επίµετρο: Γιάννης Παλαβός, εκδ. Loggia

Μία από τις σηµαντικότερες φωνές της 
καναδικής ποίησης και, σύµφωνα µε τον 
Αµερικανό ποιητή Ρόµπερτ Μπλάι, «ο κο-
ρυφαίος Καναδός ποιητής του 20ού αιώνα», 
ο Άλντεν Νόουλαν (1933-1983), άφησε 
ανάγλυφο το αποτύπωµά του στα καναδικά 
γράµµατα και παραµένει ως σήµερα, σχεδόν 
40 χρόνια µετά τον θάνατό του, ένας από 
τους δηµοφιλέστερους Καναδούς ποιη-
τές. Γεννηµένος στη Νέα Σκοτία, παρ’ ότι 
ανατράφηκε σε ένα αγροτικό περιβάλλον που 
δεν ευνοούσε την ενασχόληση µε τις τέχνες, 
ο Νόουλαν κατόρθωσε, χάρη στη φιλοµάθεια 
και στο ταλέντο του, να καλλιεργήσει µια ποί-
ηση που κερδίζει τον αναγνώστη µε την ανε-
πιτήδευτη προφορικότητα και την εµφατική 
κατάφασή της στη ζωή. Τα ποιήµατά του, λιτά 
και πνευµατώδη, άλλοτε αποτυπώνουν την 
καθηµερινότητα στην καναδική ύπαιθρο και άλλοτε µιλούν, µε οξυδέρκεια και χιούµορ, 
για την ανάγκη για δηµιουργία, για τη φθορά, την απώλεια και, πάνω απ’ όλα, την αγά-
πη. Η συγκεκριµένη ανθολογία περιλαµβάνει σαράντα από τα αρτιότερα και γνωστότερα 
ποιήµατά του, προσφέροντας µια αντιπροσωπευτική εικόνα του έργου του.

Νίκος Φωτόπουλος, Μέρες αδέσποτες... στο σιδερένιο νησί – 
Όψεις και κοινωνιολογικές προεκτάσεις της ποιητικής του Χρήστου Θηβαίου, 
εκδ. Μετρονόµος

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόµος το βιβλίο του 
ποιητή και πανεπιστηµιακού Νίκου Φωτόπουλου «Μέρες 
αδέσποτες… στο σιδερένιο νησί – Όψεις και κοινωνιολο-
γικές προεκτάσεις της ποιητικής του Χρήστου Θηβαίου». 
Πρόκειται για µία εξαιρετικά περιεκτική προσέγγιση της 
εικοσάχρονης κειµενικής πορείας του σπουδαίου Έλληνα 
τραγουδοποιού και ερµηνευτή, από το πρώτο του έργο, 
«Μέρες αδέσποτες» (µε τους Συνήθεις Υπόπτους), µέχρι και 
το πιο πρόσφατο, «Σιδερένιο νησί».
Η περίοδος αυτή έχει ταξινοµηθεί ερευνητικά και έχει γίνει 
αντικείµενο ανάλυσης και ερµηνείας µε τρόπο που η προ-
σέγγιση κινείται «σε έναν ενδιάµεσο χώρο» ανάµεσα στον 
επιστηµονικό λόγο και την εκλαϊκευµένη επεξεργασία. Ο 
συγγραφέας χρησιµοποιεί ένα «µεικτό εργαλείο» προσέγ-
γισης, συνδυάζοντας την κοινωνιολογική ανάλυση µε την 
ποιητική µατιά µιας ιδιαίτερης ανάγνωσης που συγκινεί αλλά και προσκαλεί τον αναγνώστη στο 
«ποιητικό σύµπαν» ενός ευαίσθητου δηµιουργού.
Ειδικότερα, το βιβλίο αποσκοπεί:
• Στην ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της στιχουργικής του Χρήστου Θηβαίου ως ενός ξεχωριστού 
και αυθύπαρκτου «παραδείγµατος» δηµιουργικής γραφής µέσα στη σύγχρονη τραγουδοποιία.
• Στην εµβάθυνση σε επιµέρους ζητήµατα τα οποία συγκροτούν τη διακριτή του παρουσία ως 
δηµιουργού στο πλαίσιο της γενιάς του.
• Στη διερεύνηση και στην αναζήτηση επιρροών και κοινών τόπων µε άλλους δηµιουργούς στο 
πεδίο της ποίησης, της στιχουργικής και της τραγουδοποιίας.
• Στη διαµόρφωση ενός πλαισίου διαλόγου πάνω στην ποιητική και στιχουργική εµβάθυνση του 
σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού.
• Στην προβολή κοινωνιολογικών προεκτάσεων, µε έµφαση σε επιµέρους όψεις του πολιτισµι-
κού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο διαµορφώθηκε η διαδροµή του δηµιουργού.
Όπως αναφέρει ο συγγραφέας στον πρόλογο του βιβλίου: «Με τη µονογραφία αυτή φιλοδοξώ 
να αναδείξω το ζήτηµα της δηµιουργικής γραφής µέσα στην ελληνική τραγουδοποιία, (…) αφού 
το ελληνικό τραγούδι, ως ενεργή πολιτισµική πρακτική, αποτελεί το κατεξοχήν µέσο διάδοσης, 
καλλιέργειας και ανάπτυξης της γλώσσας αλλά και της κοινωνικής µας συνείδησης».

Γιώργος Σεφέρης, Ποιήµατα, εκδ. Ίκαρος

Η έκδοση του τόµου «Ποιήµατα» περιλαµβάνει τα 
σεφερικά ποιήµατα που είχε το οµότιτλο βιβλίο που 
κυκλοφορούσε από το 1972 έως σήµερα. Επιπλέον, συσ-
σωµατώνονται στη νέα αυτή έκδοση, για πρώτη φορά, τα 
ποιήµατα από το «Τετράδιο Γυµνασµάτων, Β΄».
Ο επιµελητής του τόµου, ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, 
ακολούθησε τις εκδοτικές αρχές του Γ.Π. Σαββίδη, 
όπως είναι διατυπωµένες στις µέχρι σήµερα εκδόσεις 
των «Ποιηµάτων» και του «Τετραδίου Γυµνασµάτων, 
Β΄». Οι σηµειώσεις του Γ.Π. Σαββίδη αναθεωρήθη-
καν και έγιναν µόνον οι απαραίτητες προσθήκες, 
διαγραφές, συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις.
Η νέα έκδοση των σεφερικών ποιηµάτων συµπίπτει 
µε την επέτειο των 50 χρόνων από τη βράβευση του ποιητή µε το Νόµπελ. Οι αναγνώστες 
του Σεφέρη, παλαιότεροι αλλά και νεότεροι, έχουν τώρα την ευκαιρία να επικοινωνήσουν 
µε την κύρια ποιητική παραγωγή του και να συνεκτιµήσουν τις ποικίλες διακλαδώσεις του 
άλλοτε υπαινικτικού και άλλοτε απροσδόκητα παιγνιώδους χαρακτήρα της.

Αντώνης Αµπαρτζίδης, Σκάλα, εκδ. Θερµαϊκός

Άφοβος αλλά και µε δέος, ο Αντώνης 
Αµπαρτζίδης αναρριχάται στη «Σκάλα» 
που ορθώνει µε τα ποιήµατά του, 
αποζητώντας ψυχική και πνευµατική 
ανάταση. Αναθαρρώντας σε κάθε πλα-
τύσκαλο, ασθµαίνοντας –αν κι έχοντας 
αρωγό την κουπαστή– στα σκαλοπάτια, 
µα µε ψυχή που δεν υποτάσσεται, µας 
καλεί σε µια ανάβαση καθοριστική για 
τον ίδιο. Συµπαραστάτες του ο Ήλιος, ο 
Πλούτωνας, η Περσεφόνη, η Καλυψώ 
κι ένα απολλώνειο δελφίνι –µυθικές 
αναφορές–, µα και ο έρωτας, το θάρρος, 
η νοσταλγία και η πίστη στον άνθρωπο 
και στα θεία, καθώς και στους νόµους 
της φύσης. Άλλοτε δοξολογώντας τη 
στιγµή που ζει και σκέφτεται κι άλλοτε 
ζητιανεύοντας χρόνο από τον Θεό, για να 
του πει τον πόνο του, ψηλαφεί µνήµες-πληγές και θέτει ερωτήµατα µοιάζοντας να ζητάει 
από τον ίδιο τον αναγνώστη απαντήσεις. Τα ποιήµατά του, κάποια µε ρίµα κι άλλα σε στίχο 
ελεύθερο, πατώντας σε διαχρονικές αξίες, µε σταθερό ρυθµό οδηγούν στο κεφαλόσκαλο 
όπου τον προσµένει η λύτρωση µε τη µορφή του πάθους για ζωή. Ο Αντώνης Αµπαρτζίδης 
ανεβαίνει σκαλί σκαλί, στίχο τον στίχο, από το σκοτάδι στο φως, από τα απόκρυφα στα 
φανερά, από της ψυχής τα ενδότερα στα του ηλίου φαεινότερα. Παρ’ όλα αυτά, µε αφο-
πλιστική ειλικρίνεια µας διαβεβαιώνει πως ποτέ δεν τον κέρδισαν αυτά καθαυτά τα ύψη. 
Άλλωστε γνωρίζει εκ προοιµίου πως η όποια Αλήθεια κρύβεται µέσα του – η διαδικασία 
της ανάβασης δεν είναι παρά µόνο το µέσον που την κάνει να αναβλύζει.
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Τ
ο βιβλίο «Για το Ολοκαύτωμα» 
του διευθυντή της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Σταύρου 
Ζουμπουλάκη, όπως και ο ίδιος 
ο τίτλος δηλοί, συνιστά την ομιλία 
που εκφώνησε ο ίδιος στις 27 
Ιανουαρίου 2018 (Διεθνής Ημέρα 

Μνήμης του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος) στην 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.1

Η ίδια ομιλία, που έλαβε τη μορφή ενός 
σύντομου αλλά πυκνού σε νοήματα βιβλίου, 
καθίσταται ένα ιδιαίτερο τεκμήριο μνήμης της 
εβραιοκτονίας από τη ναζιστική Γερμανία, που 
εν προκειμένω περιστρέφεται γύρω από τους 
άξονες της εξόντωσης και της ιστορικής όσο και 
πολιτικοϊδεολογικής «σύλληψης» της εβραϊκής 
εξόντωσης, δίχως όμως να αποφεύγει να θίξει 
σημαντικά ζητήματα που άπτονται της δυνατότητας 
αναστοχασμού και ιστορικής αυτογνωσίας της 
ελληνικής κοινωνίας, όπως είναι η αναπαραγωγή 
της αντισημιτικής ιδεολογίας στους κόλπους της.
Ακολουθώντας μια ιστορική, χρονολογικού τύπου, 
αφήγηση που σε ένα αρχικό στάδιο εστιάζει ή 
και προσδιορίζει την ευρύτητα της εβραϊκής 
φόνευσης, ευρύτητα που συνεπάγεται το γεγονός 
ότι συγκριτικά με την περίοδο προ και την περίοδο 
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν απομείνει 
λίγοι και διάσπαρτοι ανά την ευρωπαϊκή ήπειρο 
εβραϊκοί πληθυσμοί, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης 
φωτίζει το συμβάν του Ολοκαυτώματος 
προσιδιάζοντας προς την κατεύθυνση όχι της 
πολιτικής της «κλειδαρότρυπας», που μέσα από 
μια σχισμή παρακολουθεί από χρονική απόσταση 
το τι έλαβε χώρα, αλλά, αντιθέτως, εκείνης που 
θέλει τον ομιλητή-συγγραφέα να τοποθετείται 
ενώπιον του ίδιου συμβάντος, πολιτικά, αξιακά, 
μνημονικά, διαθέτοντας ένα ευρύτερα ιστορικό 
θάρρος συμβατό με το προς πραγμάτευση 
αντικείμενο.
Δηλαδή, αντικρίζοντάς το, τιθέμενος ενώπιον 
των σωμάτων και της στάχτης, ομιλεί και γράφει 
γι’ αυτό (δύναται να σταθούμε στο σημαίνον της 
γραφής), κάτι που θεωρούμε πως καθίσταται η 
απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μην περιπέσει 
το Ολοκαύτωμα ούτε στην «παγίδα» της λήθης 

ούτε στη συνθήκη μιας ιδιαίτερης σχετικοποίησής 
του. 
Με κατατοπιστικό τρόπο, ο συγγραφέας 
νοηματοδοτεί τους όρους της επι-τέλεσης της 
εβραϊκής, συλλογικής ή και μαζικής φόνευσης 
που εκτείνεται γεωγραφικά, έχοντας ως σημείο 
αναφοράς τη Γερμανία, εγγράφοντας στο πλαίσιό 
της τα υποδείγματα εξόντωσης του εβραϊκού 
πληθυσμού σε Ρουμανία, Ουκρανία και Πολωνία, 
αναδεικνύοντας, εντός του ίδιου πλέγματος, 
την παράλληλη ευθύνη Πολωνών, Ουκρανών, 
Λιθουανών, Κροατών, σε αυτή την εξόντωση.
Ως προς αυτό, αυτή η εθνική ευθύνη δεν 
εξυψώνεται για να φτάσει το ύψος της ναζιστικής-
γερμανικής ευθύνης, αλλά τοποθετείται με 
σαφήνεια εντός της όλης διαδικασίας της 
εξόντωσης, αποκαλύπτοντας ανά περιοχή της 
Ευρώπης τις όψεις ενός αντϊεβραϊκού μίσους 
(με ιστορικές ρίζες) που εκδηλώνεται άγρια και 
βίαια, συν-διαλεγόμενο με τον εθνικοσοσιαλιστικό 
αντισημιτισμό, τον «λυτρωτικό»2 αντισημιτισμό, 
όπως τον αποκάλεσε ο ιστορικός Σαούλ 
Φριντλέντερ.
Δίχως ενίοτε να φείδεται απαραίτητων 
διευκρινίσεων, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης 
σημασιοδοτεί τους επιγενόμενους όρους 
συγκρότησης του ναζιστικού αντισημιτισμού ή, 
εάν θέλουμε να δοκιμάσουμε κάτι παρόμοια 
βαρύ, αντϊεβραϊσμού, το πώς αυτή η ιδεολογία 
συστηματοποιείται εν καιρώ ναζιστικής 
κυριαρχίας και μετεξελίσσεται σε θανατική 
ιδεολογία διαμέσου των αναπαραστάσεων 
του Εβραίου ως του «άφρονος» και ιστορικού 
«κακού» που πλήττει όχι μόνο τη γερμανική αλλά 
και την ευρωπαϊκή κουλτούρα και ταυτότητα. Και 
εδώ έχουμε ένα σημείο τομής. Ο συγγραφέας δεν 
αποκόπτει τον γερμανικό αντισημιτισμό από τις 
ρίζες του.
Απεναντίας, τον προσεγγίζει με τέτοιον τρόπο 
ώστε να διαφαίνεται το πώς αυτός αντλεί και 
τροφοδοτείται παράλληλα από το ιστορικό, 
ευρωπαϊκό φαντασιακό περί του Εβραίου ως 
«πληγής» ή ως «τραύματος» που διαβιεί στον 
πυρήνα της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής 
κουλτούρας, προσδιορίζοντας εμφατικά τον τρόπο 
με τον οποίο το εβραϊκό Ολοκαύτωμα συνιστά 
συμπύκνωση του ευρωπαϊκού αντισημιτισμού 
και, πέραν αυτού, εφαρμοσμένη βιο-πολιτική που 
αντανακλά τον πυρήνα του ναζιστικού «πράττειν».
Ο Εβραίος (η εβραϊκότητα) ως το υποκείμενο 
δίχως «ταυτότητα», ως ο «ολετήρας» από τον 
οποίο δεν πρέπει να μείνει «ίχνος», προβάλλοντας 
και εφαρμόζοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο την 
πολιτική της «Τελικής Λύσης», του εβραϊκού 
θανάτου σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και 
μη. Εδώ ενσκήπτει η τομή: η θανάτωση του 

Εβραίου ως «σωτηρία». Παίζοντας με τις λεπτές 
αποχρώσεις του γενικού και του ειδικού, και 
με υπόγειο περισσότερο σημείο αναφοράς 
την επίγνωση ότι η εβραϊκή κουλτούρα έχει 
διαδραματίσει ιστορικό ρόλο στη διαμόρφωση, 
κοινωνιοπολιτισμικά και αξιακά, της Ευρώπης, 
ο ομιλητής τέμνει τα χαρακτηριστικά που 
προσέλαβε η εξόντωση των εν Ελλάδι εβραϊκών 
κοινοτήτων (Θεσσαλονίκη και όχι μόνο) ως 
συστατικό στοιχείο της πολιτικής της ναζιστικής 
«Τελικής Λύσης» και επανεπινοεί το βάθος του 
αντισημιτισμού στην Ελλάδα.
Συνάμα αναδεικνύει το θεσμικό του πρόσημο 
(μη καταδίκη του αντισημιτισμού από την 
Εκκλησία της Ελλάδος), εκεί όπου, μεταπολεμικά, 
η αναφορά στην εξόντωση του μεγαλύτερου 
μέρους των Ελλήνων Εβραίων καλύφθηκε από 
τις πολιτικές της «αποσιώπησης», της εθνικής 
αφήγησης στην οποία δεν ενείχε θέση ο Εβραίος 
ως υπόσταση και ως ιστορία, η ίδια η εβραϊκή 
παρουσία.
Πρόκειται για ένα βιβλίο ή για ένα δοκίμιο που 
λειτουργεί ως τεκμήριο ιστορικής μνήμης, 
ευρωπαϊκής και ελληνικής, που θέτει ως 
διακύβευμα το να ειπωθούν όχι η μία ενιαία 
αφήγηση αλλά οι πολλές εβραϊκές αφηγήσεις, 
σχηματοποιώντας το περίγραμμα της αντίθεσης 
και της δια-πάλης ενάντια στην ιστορική λήθη 
και στις μορφές του σύγχρονου αντισημιτισμού 
διαμέσου της έγκλησης της μνήμης που 
«αρδεύεται» από την ίδια την πολιτική του 
θανάτου.
Ο αναστοχασμός για να καταστεί βαθύς 
προϋποθέτει να ανιχνευτούν και να μελετηθούν οι 
προεκτάσεις και ενός ελληνικού αντισημιτισμού, 
που υπήρξε, ουσιωδώς υπήρξε, εμβαπτισμένος 
στα νάματα μιας λαϊκότητας που διεκδίκησε 
να αφηγηθεί τη δική της «αλήθεια». Το βιβλίο 
συμβάλλει σε μία και εν εξελίξει συζήτηση, 
θεωρητική και πολιτική, για το ναζιστικό σημείο 
εγκάρσιας διάρρηξης (Ολοκαύτωμα των Εβραίων) 
τονίζοντας την έννοια της μνήμης που δεν είναι 
πανάκεια σε μορφή μνημείου αλλά πρωταρχικά 
ζώσα πολιτική.
Ας προτείνουμε κάτι. Το συγκεκριμένο βιβλίο-
ομιλία δύναται να ενταχθεί και στη σχολική 
εκπαίδευση, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, ακόμα 
και στις παραγωγικές σχολές των Σωμάτων 
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

*Ο Σίμος Ανδρονίδης είναι υποψήφιος 
διδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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πρώτη συνάντηση του 
ανθρώπου με τα ιπποειδή έγινε 
πριν από αιώνες και από τότε 
πορευόμαστε μαζί τους μέσα 
στον χρόνο και στους τόπους. 
Υπήρξαν συνοδοιπόροι μας, ενώ 
κυριολεκτικά στις πλάτες τους 

πολεμήσαμε, δημιουργήσαμε και αναπτύξαμε την 
αγροτική και τουριστική μας οικονομία.
Κι όμως, αυτά τα ζώα ακόμα και σήμερα 
θεωρούνται εργαλεία που, όταν πλέον δεν είναι 
χρήσιμα, οι ιδιοκτήτες τους οφείλουν να τα 
ανακυκλώνουν. Εκατοντάδες οι φωτογραφίες 
εξαθλιωμένων ζώων σε αγγελίες πώλησης, 
ακόμα και σε σελίδες πώλησης αυτοκινήτων και 
μοτοσικλετών.
Η νομοθεσία καλύπτει τα απολύτως βασικά και 
καμιά φορά ούτε και αυτά.
Το σωματείο «Ιππόθεσις» ανάμεσα στις έρευνες 
που διεξάγει τα τελευταία χρόνια έχει εντοπίσει 
χώρους αναπαραγωγής και εκμετάλλευσης 
στους οποίους φορτηγά (συνήθως) με διπλούς 
αριθμούς κυκλοφορίας φορτώνουν ιπποειδή και 
εξαφανίζονται. Ακόμα και τα αθλητικά άλογα, που 
φέρουν σήμανση ή διαβατήριο, δεν καταγράφονται 
πουθενά όταν μεταπωλούνται, άρα δεν γνωρίζουμε 
πού και πώς τελειώνουν τη ζωή τους.
Τα αποτελέσματα των ερευνών μάς οδήγησαν στη 
σκέψη πως αν και το κακό ποτέ δεν το κερδίζεις 
ολοκληρωτικά, με την εφαρμογή ενός νόμου 
απαγόρευσης σφαγής ιπποειδών μπορούμε να 
το περιορίσουμε. Κανείς ποτέ δεν είχε σκεφτεί 
να προστατέψει αυτά τα ζώα από το χειρότερο 
τέλος κάθε πλάσματος, να σέρνει, ανήμπορο να 
αντιδράσει, τα βήματά του μέσα σε ένα κολαστήριο 
όπως τα σφαγεία, να μυρίζει το αίμα, να ακούει τις 
κραυγές του πόνου, να τρέμει από τον φόβο του 
και να μην καταλαβαίνει το γιατί. Οι εμπλεκόμενοι 
πληρώνονται γι’ αυτή τη δουλειά και για τον λόγο 
αυτόν την προστατεύουν όσο καλύτερα μπορούν. Οι 
ανεπιθύμητοι κρατιούνται μακριά με οποιονδήποτε 
τρόπο και μέσο.
Χιλιάδες χρόνια πριν, ο Ξενοφών δήλωνε ρητά πως 
εκείνοι που τα χτυπούν τα φοβίζουν. Πόσο φόβο και 
απελπισία πρέπει να νιώθουν όταν τα χτυπούν στο 
κεφάλι για να πέσουν κάτω, να τα σφάξουν και να 
τα γδάρουν!
Πώς είναι δυνατόν το 2020 να υπάρχουν εταιρείες 
οι οποίες δηλώνουν ως δράση στο καταστατικό 
τους την επεξεργασία κρέατος και δέρματος 
ιπποειδών;
Μέσω της προέδρου της Πανελλήνιας Φιλοζωικής 
Ομοσπονδίας, κ. Ειρήνης Μολφέση, κατετέθη η 
πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βορίδη.

Αυτή τη στιγμή ιπποειδή ταξιδεύουν σε σφαγεία 
(κυρίως σφαγεία χωρίς άδεια) του εξωτερικού 
είτε επειδή οι «ιδιοκτήτες» δηλώνουν πως τα 
έχουν πουλήσει σε ιδιώτες, δηλαδή αποφεύγουν 
να δηλώσουν πως προορίζονται για σφαγή 
(Ιταλία), είτε χρησιμοποιώντας traces άλλων ζώων 
(Βουλγαρία). Επίσης, χρησιμοποιούνται διαβατήρια 
αθλητικών αλόγων που έχουν αποσυρθεί ή έχουν 
πεθάνει, αφού αυτά τα στοιχεία δεν καταγράφονται 
πουθενά, ώστε να γίνει ο έλεγχος. Τα έγγραφα 
μετακίνησης για τα σημεία εισόδου και εξόδου 
συνήθως υπογράφονται από συγκεκριμένους 
αρμόδιους. Φυσικά πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο 
σφαγής στην ενδοχώρα, την οποία αυτή τη στιγμή 
δεν υπάρχει νόμος να την απαγορεύσει.
Τα επόμενα βήματα που εγγράφως έχουμε ζητήσει 
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΠΑΑΤ) 
για την προστασία των ιπποειδών είναι τα εξής:
• Ενσωμάτωση νομοθεσίας για την καταγραφή 
ιπποειδών και λειτουργία της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, η οποία είναι έτοιμη στο ΥΠΑΑΤ από 
το 2015, ώστε τα στοιχεία να είναι διαθέσιμα στη 
διεθνή πλατφόρμα UELN (Universal Equine Life 
Number), όπως ορίζει η νομοθεσία.
• Ενσωμάτωση κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά 
τους κανόνες για τις μη άγριες κοινωνίες εκτροφής 
ιπποειδών. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα όποιος 
έχει πέντε ιπποειδή ονομάζεται αυτόματα από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες εκτροφέας ιπποειδών, 
ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν σταβλικές 
εγκαταστάσεις και τηρούνται οι κανόνες ευζωίας.
• Θεσμικό πλαίσιο για την προστασία όλων των 
κατηγοριών ιπποειδών στα ευρωπαϊκά πρότυπα, 

σεβόμενο τις ανάγκες των ιπποειδών και τις 
συνθήκες στη χώρα μας.
• Ελεγκτικός μηχανισμός για τη μεταφορά, αφού 
σήμερα κυκλοφορούν φορτηγά χωρίς καμία 
άδεια, χωρίς τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που 
ορίζει η νομοθεσία, και δεν πραγματοποιούνται 
έλεγχοι. Πριν από λίγες ημέρες, σε μια λεωφόρο 
Μαρκοπούλου γεμάτη αυτοκίνητα, οδηγός με 
αυτοσχέδια μπαγκαζιέρα, χωρίς οροφή, είχε 
εγκλωβισμένο ένα άλογο το οποίο κυριολεκτικά 
χτυπιόταν για να ελευθερωθεί. Καμία τροχαία, 
καμία αστυνομία, δεν τον σταμάτησε πουθενά.
Έχουμε άγνοια για τις ανάγκες αυτών των ζώων και 
είναι κρίμα, γιατί ήταν και πάντα θα είναι σημαντικό 
κομμάτι της ιστορίας μας.

Απαγορεύτηκε στην Ελλάδα 
η σφαγή ιπποειδών

H πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών «Ιππόθεσις», Ρόζα Ρούσσου, εξηγεί πώς το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε δεκτό το αίτημα για την απαγόρευση της σφαγής των ιπποειδών.



  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Τηγανίζουµε τις µελιτζάνες και αφήνουµε να στραγγίξουν καλά από το λάδι.

• Τοποθετούµε ένα τηγάνι σε µέτρια προς δυνατή φωτιά, ρίχνουµε το ελαιόλαδο και σοτάρου-
µε τα κρεµµύδια µαζί µε τα 10 ολόκληρα σκόρδα και λίγο αλάτι. Όταν µαλακώσουν τα κρεµµύ-
δια, ρίχνουµε τη ζάχαρη και ανακατεύουµε για 1 λεπτό.

• Σε ένα ταψί στρώνουµε τις µελιτζάνες, από πάνω ρίχνουµε τις ντοµάτες ανακατεµένες µε τον 
πελτέ και τέλος το µείγµα κρεµµυδιού-σκόρδου.

• Σε ένα µπολ ανακατεύουµε µαζί το τριµµένο σκόρδο, τον δυόσµο, την πάπρικα, το αλάτι και 
τον χυµό λεµονιού.

• Ρίχνουµε αυτό το µείγµα πάνω στα υλικά του ταψιού και ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρ-
νο στους 180°C για περίπου 30 λεπτά. Έπειτα βγάζουµε το ταψί από τον φούρνο και ρίχνουµε 
από πάνω τα ρεβίθια. Συνεχίζουµε το ψήσιµο για αλλά 10-15 λεπτά  ή µέχρι να δούµε ότι τα 
υλικά έχουν δέσει και η σάλτσα µας είναι πηχτή.

• Σερβίρουµε το Μαγµούρ χλιαρό µε αραβικές πίτες.

Μαγµούρ
(Μελιτζάνες στον φούρνο µε ρεβίθια)Υλικά

•  1 κιλό µελιτζάνες κοµµένες σε 
µεγάλους κύβους

•  5 κρεµµύδια κοµµένα σε µισοφέγγαρο
•  10 σκελίδες σκόρδο ξεφλουδισµένες
•  5 σκελίδες σκόρδο τριµµένες
•  1 κιλό ντοµάτες κοµµένες σε κύβους
• 1 κ.σ. πελτές ντοµάτας
• 1 κ.σ. χυµός λεµονιού
• 1 1/2 κ.γλ. αλάτι
• 1/2 κ.γλ. πάπρικα γλυκιά
• 1 κ.γλ. ζάχαρη
• 2 κ.σ. αποξηραµένος δυόσµος
•  1 φλιτζάνι µισοβρασµένα ρεβίθια 

(ρεβίθια χωρίς φλούδα)
• 1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• λάδι για τηγάνισµα
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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: 4Μερίδες: 4
Χρόνος µαγειρέµατος: 120 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 120 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 120 λεπτάΒαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
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DIY κατασκευές  
με γεράνια σε γλάστρες

HOM
EΜε τα ζωντανά τους χρώματα και τα λαμπερά τους άνθη, τα γεράνια είναι χωρίς αμφιβολία μια πολύ δημοφιλής επιλογή 

καλοκαιρινού φυτού και κάθε οικοδέσποινα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ως μια όμορφη διακόσμηση ή ως δώρο 
καλωσορίσματος. Οι ειδικοί του Pelargonium for Europe παρουσιάζουν φρέσκες ιδέες για εντυπωσιακές DIY κατασκευές με 

γεράνια σε γλάστρες, τις οποίες μπορείτε να φτιάξετε πολύ εύκολα και γρήγορα μόνοι σας και να εντυπωσιάσετε.

ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Μια εύκολη, κρεμαστή DIY κατασκευή που εξοικονομεί χώρο χάρη 
στην κατακόρυφη τοποθέτηση των δύο γλαστρών. Θα χρειαστείτε 
δύο τσίγκινα κασπό, δύο ξύλινα κόντρα πλακέ με μια μεγάλη τρύπα 
στο κέντρο, βαφή σε σπρέι, ανθεκτικό σπάγκο, βελόνα για καρίκωμα, 
ψαλίδι και δύο γεράνια στο χρώμα της προτίμησής σας. Σημαντικό tip: 
Οι πλευρές των ξύλινων τετραγώνων πρέπει να είναι μεγαλύτερες 
από τη διάμετρο που έχουν οι γλάστρες στο χείλος τους. Για να το 
πετύχετε, καλύτερα να κόψετε τα ξύλα σε κάποιο εξειδικευμένο 
κατάστημα. Εκτός από τη μεγάλη τρύπα στο κέντρο, πρέπει να κάνετε 
και τρύπες στις γωνίες, για να μπορέσετε να περάσετε τον σπάγκο και 
να κρεμάσετε τις γλάστρες.
Για να το φτιάξετε, βάψτε αρχικά με το σπρέι τα ξύλα και αφήστε 
τα να στεγνώσουν. Στη συνέχεια περάστε με μια βελόνα τέσσερα 
κομμάτια σπάγκου ίδιου μήκους μέσα από τις τρύπες στις γωνίες των 
ξύλων και δέστε σφιχτούς κόμπους, στην απόσταση που προτιμάτε, 
για να τους στερεώσετε. Συμβουλή: Ανάλογα με το πόσο χοντρός 
είναι ο σπάγκος, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε διπλά κομμάτια. 
Έπειτα τοποθετήστε τις γλάστρες στα ξύλα, τραβήξτε τα χαλαρά 
άκρα των σπάγκων και δέστε τους μαζί στην κορυφή σε μια θηλιά. 
Τέλος, τοποθετήστε τα γεράνια στις γλάστρες και κρεμάστε την τελική 
σύνθεση από έναν γάντζο στην οροφή.

ΠΌΛΥΧΡΩΜΕΣ ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΜΕ ΦΌΥΝΤΕΣ
Πολύχρωμες γλάστρες με γεράνια που χαρίζουν χρώμα και ευεξία σε κάθε χώρο. Με 
ελάχιστο κόπο και υλικά όπως κρόσσια με φούντες, κορδέλες και άλλα διακοσμητικά 
μπορείτε να μετατρέψετε τις χρωματιστές πλαστικές γλάστρες σας σε μοναδικές boho 
διακοσμήσεις.
Γι’ αυτή την ιδέα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κολλήσετε με θερμόκολλα τα 
διακοσμητικά στοιχεία και τις κορδέλες της προτίμησής σας σε πλαστικές γλάστρες με 
έντονα χρώματα, κάνοντας τους συνδυασμούς που σας αρέσουν. Τα ροζ και τα λιλά 
γεράνια πραγματικά εντυπωσιάζουν σε αυτές τις φούξια και τιρκουάζ γλάστρες. Φροντίστε 
οι γλάστρες να είναι εντελώς καθαρές και στεγνές πριν κολλήσετε πάνω τους οτιδήποτε, 
για να στερεωθεί καλύτερα.

ΧΑΡΌΥΜΕΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΚΗΠΌΥ
Τα απλά καλάθια με τα πλούσια, υπέροχα γεράνια μεταμορφώνονται σε ιδιαίτερες 
γλάστρες σε χρόνο μηδέν και με λίγα υλικά και πρωταγωνιστούν στον καλοκαιρινό 
σας κήπο. Θα χρειαστείτε ψάθινα καλάθια, τσόχα στο χρώμα της επιλογής σας, στένσιλ 
γραμμάτων, έναν μαρκαδόρο, ένα ψαλίδι και θερμόκολλα. Συμβουλή: Το αποτέλεσμα θα 
είναι πολύ πιο εντυπωσιακό αν ταιριάξετε τα χρώματα της τσόχας και των γερανιών.
Το πρώτο βήμα για να το φτιάξετε είναι να σχεδιάσετε τα γράμματα της λέξης που έχετε 
επιλέξει στην τσόχα χρησιμοποιώντας τα στένσιλ. Καλό είναι να κάνετε τα γράμματα από την 
ανάποδη πλευρά, για να μη φαίνονται οι γραμμές από τον μαρκαδόρο πάνω στην τσόχα.
Για ένα ακόμα πιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα, σχεδιάστε μόνοι σας τα γράμματα. Στη συνέχεια, 
κόψτε τα γράμματα με ένα κοφτερό ψαλίδι ή κόφτη υφασμάτων. Στο τέλος, κολλήστε τα 
με θερμόκολλα πάνω στα καλάθια. Συμβουλή: Η «άτακτη» τοποθέτηση των γραμμάτων 
πάνω στα καλάθια θα κάνει τις λέξεις να δείχνουν λιγότερο στημένες.

Πηγή: Pelargonium for Europe



Λευκά δόντια
Μία από τις πιο γνωστές χρήσεις της μαγειρικής 
σόδας στην ομορφιά είναι για τη λεύκανση των 
δοντιών. Ανακατέψτε απλά μισό κουταλάκι 
σόδα με μισό κουταλάκι φυτικό λάδι και 
χρησιμοποιήστε το μείγμα ως οδοντόκρεμα. Η 
άλλη επιλογή είναι να προσθέσετε πολύ λίγη 
σόδα στην κανονική οδοντόκρεμά σας. Τα 
αποτελέσματα είναι ορατά σχεδόν αμέσως!

Καθαρό πρόσωπο
Μια άλλη χρήση της μαγειρικής σόδας είναι ως 
απολεπιστικό προσώπου. Απολεπίζει χωρίς να 
βλάπτει την ευαίσθητη επιδερμίδα.
Άλλη μια χρήση της σόδας για την ομορφιά του 
προσώπου: Μάσκα κατά της ακμής. Ανακατέψτε 
με νερό ώστε να σχηματιστεί πηχτό μείγμα 
και εφαρμόστε στο πρόσωπο για 10 λεπτά. 
Ξεπλύνετε με ζεστό νερό και θα μείνετε με 
υπέροχο, ενυδατωμένο δέρμα. Αν έχετε ακμή, 
θα δείτε σημαντική βελτίωση σε λίγες μέρες.

Δροσερή αναπνοή
Αν έχετε πρόβλημα με την αναπνοή σας, 
η μαγειρική σόδα θα σας βοηθήσει. Η 
σόδα περιέχει στοιχεία που βοηθούν στη 
ρύθμιση των οξέων που υπάρχουν στο 
στόμα. Χρησιμοποιήστε την ακριβώς όπως 
την οδοντόκρεμα και θα έχετε άμεσα 
αποτελέσματα και φρέσκια αναπνοή.

Αφαίρεση κάλων
Αν φοράτε συχνά τακούνια ή παπούτσια που 
σας χτυπάνε, μπορεί να δημιουργηθούν κάλοι 
στα πόδια σας. Η μαγειρική σόδα βοηθάει και 
σε αυτό, διώχνοντας τους κάλλους χωρίς να 
βλάπτει τα ευαίσθητα πόδια. Το μόνο που έχετε 
να κάνετε είναι να φτιάξετε ένα μείγμα από σόδα, 
νερό και λάδι και να το απλώσετε στους κάλους. 
Αφήστε το για περίπου 20 λεπτά και αφαιρέστε 
με ένα πανί και ζεστό νερό. Επαναλάβετε δύο 
με τρεις φορές την εβδομάδα για καλύτερα 
αποτελέσματα.
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Μυστικά 
ομορφιάς  

με μαγειρική 
σόδα
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Η μαγειρική σόδα υπάρχει σχεδόν σε 
κάθε σπίτι. Ακόμη κι αν δεν υπάρχει, 
είναι εύκολο να βρεθεί. Ξέρατε όμως 
ότι η σόδα μπορεί να βοηθήσει όχι 
μόνο στη μαγειρική αλλά και στην 

ομορφιά;



 

Έξι ιδανικές τροφές  
για μετά τη γυμναστική

Η Χριστίνα Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
•  Instagram: christy_mavridou
•  Facebook Page:  

Christy Mavridou
•  Youtube Channel:  

Christy Mavridou
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Της Χριστίνας Μαυρίδου

Αυγά
Τα αυγά είναι ένα πανεύκολο στη μεταφορά 
σνακ, με πολλή πρωτεΐνη και πλούσιο σε αντιο-
ξειδωτικά, καθώς και σε πολλές άλλες βιταμίνες 
που ενισχύουν τις λειτουργίες του οργανισμού, 
όπως βιταμίνη A, B12, B2 και B5.

Τυρί cottage
Αν δεν έχεις διάθεση για αυγό, η επόμενη 
επιλογή σου είναι αυτό το τυρί που περιέχει 
πολλή πρωτεΐνη και θα σε χορτάσει. Η πρό-
σληψη πρωτεϊνών συμβάλλει στη διατήρηση 
της μυϊκής μάζας και το cottage είναι ιδανική 
επιλογή αν κάνεις δίαιτα με στόχο την απώ-
λεια λίπους.

Γλυκοπατάτα
Γιατί αυτή η υπέροχη τροφή είναι ιδανική 
επιλογή μετά από σκληρή προπόνηση; Η 
απάντηση είναι απλή: Όταν γυμνάζεσαι, πέ-
φτουν τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα 
σου. Η γλυκοπατάτα τα βοηθάει να επανέλ-
θουν στο φυσιολογικό επίπεδο, προσφέρει 
αντιοξειδωτικά και είναι μια πολύ καλή επι-
λογή υδατάνθρακα.

Αρακάς
Ο καταψυγμένος αρακάς είναι εξαιρετική ιδέα 
για ένα γρήγορο φαγητό αν δεν έχεις φρέσκα 
λαχανικά στο σπίτι, περιέχει όμως και υψηλά 
επίπεδα βιταμίνης C και πρωτεΐνης σε σύγκριση 

με άλλα λαχανικά, που σημαίνει πως θα σε χορ-
τάσει για περισσότερη ώρα.

Σολομός
Ο σολομός είναι μία ακόμη εξαιρετική τροφή, 
γεμάτη πρωτεΐνη, που θα σε κρατήσει χορτάτο/-
η για πολλή ώρα. Ο σολομός περιέχει επίσης 
υψηλές ποσότητες ω3 λιπαρών οξέων, τα οποία 
συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής μετά 
την άσκηση.

Κουνουπίδι
Παρ’ ότι το μπρόκολο είναι εξαιρετική επιλογή, 
το κουνουπίδι βοηθάει πολύ στην καύση του 
λίπους.
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