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Βιβλίο 
«Ο Κωνσταντίνος 

Μητσοτάκης 
και η οικονοµία» 
του Θ. Πελαγίδη 

σελ. 24

ΧΩΡΙΣ ∆ΕΘ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΚΑΛΗ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

l  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ, 
ΑΛΛΑ ΜΕ ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΕΣ 
ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΥΣ

l  Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: «ΣΤΟ ΕΠΤΑΜΗΝΟ 
ΤΟΥ 2020 ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ!»

l  ΤΑ «ΟΠΛΑ» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

σελ. 10-14, 19, 20-21

•  Συµβουλές 
για οµαλή µετάβαση 
των παιδιών 
στο σχολείο

•  ∆ιατροφικές 
επιλογές 
για καλύτερες 
επιδόσεις

σελ. 26, 27

Καλή σχολική χρονιά!

Γ. Κύρτσος 
Η πιο δύσκολη 

επιστροφή 
 σελ. 4-6

Απ. Τζιτζικώστας 
«Η Κεντρική 
Μακεδονία 
είναι στον πυρήνα 
του σχεδιασµού 
του πρωθυπουργού» 

σελ. 16-17

Κ. Ζέρβας 
«Η οικονοµική 
απώλεια από την 
ακύρωση της ∆ΕΘ 
αποτιµάται περί τα 
50 εκατ. ευρώ» 

σελ. 15

M. Ζορπίδης 
«Η αγορά δεν πρόκειται 
να κινηθεί χωρίς 
ρευστότητα στους 
καταναλωτές 
και πραγµατική στήριξη 
από την πολιτεία» 

 σελ. 18
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για το
αυτοκίνητο!για το
αυτοκίνητο!για το

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν

 δίκτυο διανομής
FREE SUNDAY

από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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AUTO

• Μείνατε από µπαταρία; Και τώρα τι; • Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel 
 Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel στην Αθήνα;στην Αθήνα;

• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1

issuu.com/autosunday 
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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VOLVO S90

 Made in USA
 µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

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

  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster ››››››››  Volvo V40 Cross Country T3 Auto

  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  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
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Είναι το Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

Ford Focus RS, Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda CivicHonda 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

Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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ΝΕΟ MITSUBISHI 
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La vie est belle!
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• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, 
•  Έρχεται χειµώνας, 
•  

πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-XOpel Mokka-X›››››› Toyota CH-R Toyota CH-R Toyota CH-R ›››››› Skoda Octavia 1.0 TSI 

Skoda Octavia 1.0 TSI 
Skoda Octavia 1.0 TSI ›››››› Opel Adam 1.4 Easytronic 

Opel Adam 1.4 Easytronic 
Opel Adam 1.4 Easytronic ›››››› Renault Kadjar 1.2 TCe 130

Renault Kadjar 1.2 TCe 130
Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Η πιο δύσκολη επιστροφή
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β. ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ 
«Επενδύσεις πάνω από µισό δισ. ευρώ 
στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας»
22 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Άλλαξαν όλα, 
οριστικά
23 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μία πλήρης ∆ΕΘ 
χωρίς έκθεση
24 // ΒΙΒΛΙΟ Ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης για την οικονοµία
25 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Χωρίς εξετάσεις η 
αναγνώριση για τα πτυχία Νοµικής µε 
φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF
26 // ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Συµβουλές για οµαλή 
µετάβαση των παιδιών στο σχολείο µετά 
το καλοκαίρι
27 // ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ∆ιατροφικές επιλογές 
για καλύτερες επιδόσεις
28 // ΥΓΕΙΑ Κορονοϊός: ∆ιατηρούνται οι 
ελπίδες για εµβόλιο µέσα στο 2021

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
10-14 // Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ ∆εύτερος γύρος 
πανδηµίας για την οικονοµία
15 // Κ. ΖΕΡΒΑΣ «Οι παλιές “καραµέλες” 
έχουν λιώσει και το αποτέλεσµα για την 
πόλη δεν ήταν ικανοποιητικό»
16-17 // ΑΠ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ «Η 
Κεντρική Μακεδονία είναι στον πυρήνα 

του σχεδιασµού του πρωθυπουργού»
18 // Μ. ΖΟΡΠΙ∆ΗΣ «Να παγώσει 
κάθε απαίτηση του κράτους από τις 
επιχειρήσεις»
19 // Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ «Στο 
επτάµηνο του 2020 οι εξαγωγές 
αυξήθηκαν!»
20-21 // Τα όπλα κατά της κρίσης για το 
2020

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

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
33 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον 
κόσµο των διασήµων
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
«Ο έρωτας είναι απόλαυση»
36 // COOK FILES Πουτίγκα µε άρωµα 
λουκούµι
37 // BOOKS Τρία βιβλία για τον 
Σεπτέµβρη
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. 
Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 
Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 
και 4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.



Κορονοϊός: ∆ιατηρούνται οι ελπίδες 
για εµβόλιο µέσα στο 2021



Μ
ετά από ένα κάπως ανή-
συχο καλοκαίρι ο κόσμος ε-
πιστρέφει σε μια φθινοπω-
ρινή καθημερινότητα που 
προσδιορίζεται από την 
πανδημία αλλά και από διά-

φορες κρίσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι πραγματοποιεί-
ται η πιο δύσκολη επιστροφή, με την καθημερινό-
τητα να προσαρμόζεται στους κανόνες της πανδη-
μίας, τον κορονοϊό να δείχνει μεγαλύτερη αντοχή απ’ 
ό,τι είχε προβλεφθεί αρχικά, τις σχέσεις με την Τουρ-
κία να βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, το προσφυγικό-
μεταναστευτικό να παίρνει νέες διαστάσεις μετά την κα-
ταστροφή στη Μόρια και την οικονομία να δυσκολεύε-
ται να βγει από τον λαβύρινθο της πανδημίας.

Διαφορετική η καθημερινότητα
Το αναγκαίο άνοιγμα των σχολείων θα θέσει τους μαθη-
τές και τις οικογένειές τους μπροστά σε εξαιρετικά δύ-
σκολες καταστάσεις.
Σε χώρες που προηγήθηκαν στο άνοιγμα των σχολείων, 
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, παρατηρήθη-
καν προβλήματα, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα επη-
ρεάσουν την καθημερινότητα των πολιτών και 
στην Ελλάδα.
Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο 
πάρα πολλοί μαθητές δεν συμμορφώ-
θηκαν στις υποδείξεις και η επιβολή 
της αναγκαίας πειθαρχίας στις τά-
ξεις και στο προαύλιο αποδεί-
χθηκε σε πολλές περιπτώσεις 
πρακτικά αδύνατη.
Στη Γαλλία, η οποία βρίσκε-
ται αντιμέτωπη με έξαρση της 
πανδημίας, δεκάδες σχολεία 
έκλεισαν προτού καλά καλά 
ανοίξουν, επειδή διαπιστώ-
θηκε η ύπαρξη κρουσμάτων 
μεταξύ εκπαιδευτικών και 
του διοικητικού προσωπικού.
Στην Ισπανία η κυβέρνηση 
συνασπισμού Σοσιαλιστών-
Podemos δίνει κι αυτή τη δική 
της μάχη για να φορούν μάσκα 
όλοι οι μαθητές άνω των 6 ετών 
και βρίσκεται αντιμέτωπη με διαμαρ-
τυρίες γονέων που επηρεάζονται κυ-
ρίως από την άκρα Δεξιά. Η Ισπανία είναι 
πρώτη στα νέα κρούσματα, όπως άλλωστε 
και στον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων και 
των θανάτων από την πανδημία, μεταξύ των χωρών 
της Ε.Ε.
Το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας είναι αριστε-
ρής απόκλισης δείχνει ότι τα προβλήματα είναι παντού 
τα ίδια, όπως και η προσπάθεια αντιμετώπισής τους ή 
πολιτικής εκμετάλλευσής τους.
Η νέα καθημερινότητα δεν αφορά μόνο τα σχολεία, 
έχει να κάνει με τις αστικές συγκοινωνίες, τον χώρο ερ-
γασίας, την καταναλωτική μας συμπεριφορά, ακόμη και 
την κοινωνική μας ζωή.
Η κοινωνία και η κυβέρνηση θα περάσουν μέσα από 
συμπληγάδες, γιατί μέχρι τώρα η διαχείριση της πανδη-

Η ΠΙΟ 
ΔΎΣΚΟΛΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι 
το άνοιγμα των σχολείων είναι μία 
εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

μίας έγινε με όρους lockdown ή με όρους καλοκαιρινής 
χαλάρωσης. Θα είναι η πρώτη φορά που θα προσπαθή-
σουμε να συνυπάρξουμε με την πανδημία εκπληρώνο-
ντας το σύνολο των επαγγελματικών, οικογενειακών 
και κοινωνικών υποχρεώσεών μας.

Περιμένοντας το δεύτερο κύμα
Τα νέα δεν είναι καλά από το μέτωπο της πανδημίας, η 
οποία έχει μπει σε φάση ευρωπαϊκής έξαρσης. Τα πε-
ρισσότερα νέα κρούσματα καταγράφονται στην Ισπανία 
και στη Γαλλία. Στη διάρκεια μίας μόνο εβδομάδας τα 
νέα κρούσματα στην Ισπανία ξεπέρασαν τα 49.000. Η 
μεγάλη αύξηση των νέων κρουσμάτων είναι πλέον ευ-
ρωπαϊκός κανόνας, όπως δείχνουν οι σχετικοί αριθμοί 
σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα εξακολουθούμε να έχουμε πλεονέκτημα 
σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά 
η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη με το πέρασμα του 
χρόνου.
Το πλεονέκτημά μας οφείλεται στους καλούς χειρι-
σμούς στην πρώτη φάση της πανδημίας, οι οποίοι μας 
μετέτρεψαν σε παράδειγμα προς μίμηση.
Σήμερα ακολουθούμε τον κανόνα της μεγάλης αύξη-

σης των νέων κρουσμάτων, αλλά κινούμαστε αρ-
κετά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία όμως ότι η κρίση 
της πανδημίας σε ό,τι αφορά τη δημό-

σια υγεία θα συνεχιστεί. Αυτή την πε-
ρίοδο η πανδημία βρίσκεται σε έ-

ξαρση στην Ευρώπη, προκαλεί με-
γάλη καταστροφή στις ΗΠΑ και 
στη Λατινική Αμερική, ενώ η κα-
τάσταση τείνει να ξεφύγει από 
τον έλεγχο στην Ινδία των 1,3 
δισεκατομμυρίων κατοίκων.
Αντίθετα, στην Κίνα το καθε-
στώς γιορτάζει με κάθε τρόπο 
αυτό που παρουσιάζει και πι-
θανότατα είναι, το τέλος της 
πανδημίας του Covid-19, στη 
χώρα απ’ όπου ξεκίνησε.
Το οικονομικό και στρατη-

γικό πλεονέκτημα που αποκτά 
η Κίνα σε σχέση με τις ΗΠΑ και 

την Ε.Ε. εξαιτίας της άμεσης και 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης 

της πανδημίας είναι εξαιρετικά ση-
μαντικό.

Σε ό,τι αφορά την Ε.Ε., το βασικό σε-
νάριο είναι ότι η φθινοπωρινή έξαρση της 

πανδημίας θα δώσει σταδιακά τη θέση της στο 
δεύτερο κύμα πανδημίας, που θα εκδηλωθεί πιθα-

νότατα τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. Η παραγωγή 
ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου δεν είναι υ-
πόθεση μερικών μηνών, όπως έδειξαν οι περιπέτειες 
με το εμβόλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και το 
εμβόλιο της AstraZeneca. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο εμβο-
λιασμός του πληθυσμού είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
πραγματοποιηθεί εντός του 2021.
Αυτό σημαίνει ότι στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα θα πρέπει 
να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με ένα μείγμα μέ-
τρων προστασίας και αποτελεσματικότερης θεραπείας 

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Πέντε μεγάλες 
δοκιμασίες για κοινωνία 
και κυβέρνηση.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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έως ότου φτάσουμε, με το καλό, στον εμβολιασμό του 
πληθυσμού.
Μετά την καλοκαιρινή χαλάρωση, η οποία συνέβαλε 
στην έξαρση της πανδημίας στη χώρα μας πολύ περισ-
σότερο απ’ ό,τι ο τουρισμός, καλούμαστε να υιοθετή-
σουμε μία πειθαρχημένη επαγγελματική και κοινω-
νική συμπεριφορά σε δύσκολες συνθήκες και σε βάθος 
χρόνου.

Ο κοινωνικός λογαριασμός
Από τη στιγμή που η πανδημία είναι μεγαλύτερης έντα-
σης και διάρκειας απ’ ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, ανε-
βαίνει και το κοινωνικό κόστος αντιμετώπισής της.
Το χαμένο τουριστικό εισόδημα του καλοκαιριού θα 
κάνει εξαιρετικά δύσκολο το φθινόπωρο και τον χει-
μώνα για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, ενώ είναι 
αμφίβολο ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία 
σε συνθήκες σχετικής ομαλότητας τουλάχιστον μέχρι 
την άνοιξη του 2021.
Η ελληνική κοινωνία έχει πίσω της μία δεκαετία κρίσης 
και τώρα δέχεται μεγάλη πίεση εξαιτίας της πανδημίας. 
Η κυβέρνηση παρεμβαίνει για να στηρίξει, στο μέτρο 
του δυνατού, διάφορες επαγγελματικές και κοινωνικές 
τάξεις, είναι φανερό όμως ότι για τους περισσότερους 
πολίτες τα πράγματα θα πάνε χειρότερα προτού αρχίσει 
να βελτιώνεται η κατάσταση.
Σε διάφορες χώρες της Ευρώπης παρατηρούνται διεύ-
ρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και αρκετά μεγάλης 
κλίμακας διαμαρτυρίες, οι οποίες δεν είναι πάντα πολι-
τικά στοχευμένες, εκφράζουν όμως την αγωνία και τη 
δυσφορία των πολιτών, ιδιαίτερα των μη προνομιού-
χων.
Έχουμε μπροστά μας ένα φθινόπωρο μεγάλης κοινωνι-
κής δυσκολίας, το οποίο αν μετατραπεί σε φθινόπωρο 
κοινωνικής διαμαρτυρίας θα κάνει ακόμη πιο σύνθετη 
την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η κρίση με την Τουρκία
Τη φθινοπωρινή επιστροφή περιπλέκει η κρίση στις 
σχέσεις μας με την Τουρκία, η οποία έχει ασυνήθιστη 
ένταση και διάρκεια. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών 
μας δικαιωμάτων είναι ενταγμένη στον νεο-οθωμανικό 
επεκτατισμό του Ερντογάν και το πιθανότερο είναι ότι 
θα συνεχιστεί.
Η Τουρκία πληρώνει ακριβά τις επιλογές του Ερντο-
γάν, εφόσον η οικονομία της υφίσταται ήδη άτυπες κυ-
ρώσεις από την αγορά. Μεγάλες επενδύσεις, όπως της 
Volkswagen, ματαιώνονται, Ευρωπαίοι τουρίστες δεν ε-
πισκέφθηκαν την Τουρκία επειδή έχει και μεγάλο πρό-
βλημα κορονοϊού, τα ξένα κεφάλαια αποσύρονται με-
γαλώνοντας το συναλλαγματικό πρόβλημα της Τουρ-
κίας και προκαλώντας την επιταχυνόμενη διολίσθηση 
της τουρκικής λίρας.
Οι κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης αποδεικνύονται 
σωστά υπολογισμένες και αρκετά αποτελεσματικές. Το 
Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία παίρνει νέες διαστάσεις, η συ-
νεργασία με το Ισραήλ αναπτύσσεται, η συνεννόηση με 
τον αραβικό κόσμο, ο οποίος –με εξαίρεση το Κατάρ– 
αντιτίθεται στον τουρκικό επεκτατισμό, προωθείται. Οι 
συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο για την ΑΟΖ 
έδειξαν πόσο συστηματική είναι η ελληνική διπλωμα-
τία, ενώ με πρωτοβουλία του Μητσοτάκη και υποστή-
ριξη του Μακρόν η Ε.Ε. κινείται σταδιακά πιο κοντά 

στις ελληνικές θέσεις σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση 
της τουρκικής επιθετικότητας.
Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά, δεν είναι βέβαιο 
όμως ότι λύνουν το πρόβλημα. Η Τουρκία έχει καταλά-
βει μέρος της Συρίας, οργανώνει επιδρομές στα εδάφη 
των Κούρδων στο Ιράκ, ελέγχει –μέσω της κυβέρνη-
σης της Τρίπολης σε σημαντικό βαθμό– ένα τμήμα της 
Λιβύης. Σε αυτές τις συνθήκες είναι πιθανό να συνεχι-
στεί η επιθετικότητα της Τουρκίας σε βάρος της Ελλά-
δας και της Κύπρου, ανεξάρτητα από τις κινήσεις που 
θα κάνουν η Ελλάδα και η Ε.Ε. και το ενδεχόμενο κό-
στος για την Τουρκία.
Η μεγάλη ένταση στις σχέσεις με την Τουρκία ενισχύει 
ως έναν βαθμό την οικονομική και επενδυτική αβεβαιό-
τητα και μας υποχρεώνει σε δαπανηρά εξοπλιστικά προ-
γράμματα, προκειμένου να ενισχύσουμε την εθνικής 
μας άμυνα και να προστατεύσουμε, αν χρειαστεί, την ε-
θνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Μετά τη Μόρια
Οι έρευνες της κοινής γνώμης δείχνουν ότι τα προβλή-
ματα που σχετίζονται με το προσφυγικό-μεταναστευ-
τικό έχουν υποχωρήσει σημαντικά στην αξιολόγηση 
των πολιτών. Πρώτη ανησυχία των πολιτών είναι η 
πανδημία, ακολουθεί η οικονομία, στη συνέχεια είναι 
η κρίση με την Τουρκία και πολύ πιο κάτω στην ιεράρ-
χηση έρχεται το προσφυγικό-μεταναστευτικό.
Μετά την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προσφυ-

γικών-μεταναστευτικών ροών που οργάνωσε ο Ερντο-
γάν στον Έβρο και τον δυναμικό έλεγχο των θαλάσσιων 
συνόρων μας, το προσφυγικό-μεταναστευτικό τέθηκε 
σε γενικές γραμμές υπό έλεγχο.
Ο εμπρησμός της Μόριας από «αγανακτισμένους» πα-
ράνομους μετανάστες δημιουργεί μια νέα αρνητική δυ-
ναμική. Η κυβέρνηση πρέπει να διαχειριστεί ένα πρό-
βλημα που μπορεί να μετατραπεί σε ανθρωπιστική 
καταστροφή, με τους περισσότερους πρόσφυγες και με-
τανάστες αλλά και το σύνολο σχεδόν των κατοίκων της 
Λέσβου να απορρίπτουν κυβερνητικές επιλογές.
Αυτά που συνέβησαν στη Μόρια μπορεί να συμβούν 
και σε άλλους χώρους υποδοχής προσφύγων και μετα-
ναστών. Ταυτόχρονα, το προσφυγικό-μεταναστευτικό 
συνδέεται άμεσα με τη μορφή υβριδικού πολέμου που 
έχει εξαπολύσει ο Ερντογάν σε βάρος της χώρας μας 
και συμπεριλαμβάνει τις ροές ως μέσο πίεσης και εκ-
βιασμού. Επιπλέον, η αντιμετώπιση της πανδημίας δεν 
συμβιβάζεται με την άρνηση πολλών προσφύγων και 
μεταναστών να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές. 
Τους τελευταίους μήνες το ποσοστό των Αφγανών και 
των Ιρανών μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών 
είναι υψηλό. Πάνω από 1 εκατομμύριο Αφγανοί έχουν 
μετακινηθεί στο Ιράν με στόχο να φτάσουν κάποτε στην 
Ευρώπη, ενώ το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης 
έχει πολύ κακές επιδόσεις στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας. Επομένως, αν δεν ελεγχθούν οι ροές και δεν ε-
πιβληθεί κάποιου είδους πειθαρχία στους πρόσφυγες 
και στους μετανάστες, θα δημιουργηθούν συνθήκες 
που μπορεί να εκμεταλλευτεί η Τουρκία και θα διευκο-
λύνουν τη διάδοση του κορονοϊού.
Στις συνθήκες που περιγράψαμε, η φθινοπωρινή επι-
στροφή θα είναι για τους περισσότερους δύσκολη και 
μπορεί να μετατραπεί σε περιπετειώδη. Τα δύσκολα 
φαίνεται να είναι μπροστά μας, αυτό όμως δεν πρέπει 
να μας οδηγήσει στην απογοήτευση και στην παραί-
τηση, αλλά στη συμμετοχή σε μια οργανωμένη προσπά-
θεια να βγούμε όσο το δυνατόν ταχύτερα και με λιγό-
τερο κόστος από την πολυδιάστατη κρίση.

Η επιθετικότητα της Τουρκίας 
δημιουργεί νέους κινδύνους και 
οικονομικά βάρη.
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Και ρεύµα MAXI 
και ηλεκτρικό 
AMAΞΙ!

Τώρα είναι η καλύτερη στιγµή για να έρθεις στο 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

Γιατί τώρα έχεις και Ρεύµα και Αέριο 
στη χαµηλότερη τιµή της αγοράς 

και µπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις 
ένα από τα 5 ηλεκτρικά Smart EQ! 

Μάθε περισσότερα στο fysikoaerioellados.gr/smart
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Μέσα σε έξι µήνες 
θα έχουµε 50% αύ-
ξηση του στόλου των 
λεωφορείων που θα 
κυκλοφορούν στην 
Αττική.

Τ
ην απόφαση της κυβέρ-
νησης να διαθέσει στις α-
στικές συγκοινωνίες του 
Λεκανοπεδίου πάνω από 
µιaσό δισ. ευρώ σηµει-
ώνει σε συνέντευξή του 
στην F.S. o πρόεδρος της 

ΟΣΥ Α.Ε., της εταιρείας που διαχειρίζε-
ται τα τρόλεϊ και τα θερµικά λεωφορεία 
της Αθήνας. O κ. Ξυπολυτάς υπενθυµί-
ζει ότι η συγκεκριµένη απόφαση ήρθε 
µετά από κύκλο υποεπένδυσης µεγαλύ-
τερο των 10 ετών, µε στόχο καλύτερες 
υπηρεσίες στην Αθήνα, ο οποίος, όπως 
επισηµαίνει, θα επιτευχθεί µε περισσό-
τερα και καλύτερα λεωφορεία και πε-
ρισσότερο προσωπικό.
Σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία, ο κ. Ξυπο-
λυτάς διαβεβαιώνει ότι θα υπάρξει 50% 
αύξηση του στόλου των λεωφορείων 
που θα κυκλοφορούν στην Αττική µε 
την ένταξη σε αυτόν 203 λεωφορείων 
των ΚΤΕΛ µέχρι το τέλος του έτους και 
άλλων 300 λεωφορείων µέχρι τον Φε-
βρουάριο, ενώ θα γίνει προκήρυξη για 
την αγορά 1.000 λεωφορείων. Τα 400 
από τα 1.000, διευκρινίζει ο κ. Ξυπολυ-
τάς, θα είναι ηλεκτρικά.
Όσον αφορά το προσωπικό, όπου δεν 
είχαν γίνει προσλήψεις επί 13 χρόνια, 
θα προσληφθούν απο την ΟΣΥ, περισ-
σότεροι απο 450 οδηγοί και τεχνικοί µε 
fast-track διαδικασίες, αλλά µε τα κρι-
τήρια προσλήψεων του ΑΣΕΠ.
Ο πρόεδρος της ΟΣΥ σηµειώνει ότι οι 
στόχοι που έθεσε η εταιρεία είναι συ-
γκεκριµένοι και µετρήσιµοι και διαβε-
βαιώνει ότι οι δηµόσιες συγκοινωνίες 
θα αναγεννηθούν.

Εδώ και πέντε µήνες έχετε την πολιτική 
ευθύνη των αστικών λεωφορείων της 
Αθήνας, από τους πιο σηµαντικούς το-
µείς στην καθηµερινότητα του πολίτη. 
Ποιοι είναι οι στόχοι σας στη διοίκηση;
Οι στόχοι που θέσαµε είναι συγκεκρι-
µένοι και µετρήσιµοι:
• Περισσότερα και καλύτερα λεωφορεία
• Περισσότερο προσωπικό
• Καλύτερες υπηρεσίες στους κατοί-
κους της Αττικής
Ο άµεσος στόχος είναι να γίνουν πιο 
ανθρώπινες οι συνθήκες, βρίσκοντας 
πρακτικές λύσεις σε µια ήδη απαξιω-
µένη κατάσταση. Και εντός των επόµε-
νων τεσσάρων µηνών να αποκτήσουµε 
περισσότερα λεωφορεία και νέο προ-
σωπικό.
Προσπαθούµε –και θα τα καταφέρουµε– 
να αλλάξουµε τα λεωφορεία στην Αττική. 
Πιστέψτε µε, οι δηµόσιες συγκοινωνίες 
θα αναγεννηθούν.
Γιατί δηµιουργήθηκε τόσο µεγάλο έλ-
λειµµα συγκοινωνιακών µέσων και 
προσωπικού στην ΟΣΥ;

αστικές συγκοινωνίες του Λεκανοπεδίου.

Ποια είναι τα άµεσα επόµενα βήµατα 
για τη βελτίωση των οδικών συγκοι-
νωνιών;
Τα άµεσα επόµενα βήµατα είναι τέσσερα 
και συγκεκριµένα:
Πρώτον, άµεση προµήθεια 300 σύγ-
χρονων λεωφορείων µε leasing. Βγά-
λαµε τον διαγωνισµό στις αρχές της ε-
βδοµάδας.

Γιατί για 13 χρόνια δεν είχε γίνει ούτε 
µία πρόσληψη στα λεωφορεία.
Γιατί για 11 χρόνια δεν είχε αγοραστεί 
ούτε ένα λεωφορείο, ενώ τα τελευταία 
χρόνια δεν ασκήθηκε καµία πολιτική για 
την εξυγίανση του οργανισµού.
Σήµερα, οι κατευθύνσεις και οι εντολές 
που έχει δώσει ο πρωθυπουργός είναι 
σαφείς. Σπάµε έναν κύκλο υποεπένδυσης 
µεγαλύτερο των 10 ετών. Η κυβέρνηση 
επενδύει πάνω από µισό δισ. ευρώ στις 

∆εύτερον, σύµπραξη µε τα ΚΤΕΛ µέσω 
Σ∆ΙΤ, δηλαδή µέσω σύµπραξης ιδιωτι-
κού, που είναι τα ΚΤΕΛ, και δηµόσιου 
τοµέα, που είµαστε εµείς. Αυτή η σύ-
µπραξη θα µας δώσει 203 οχήµατα και 
550 οδηγούς σε ηµερήσια βάση.
Τρίτον, 450 άµεσες προσλήψεις οδηγών 
και τεχνικών στην ΟΣΥ. Με fast-track δι-
αδικασίες, τηρώντας όµως πλήρως τα 
κριτήρια προσλήψεων του ΑΣΕΠ. Στό-
χος µας είναι εντός του 2020 να έχουν 
στελεχωθεί οι κενές θέσεις.
Τέταρτον, αγορά 1.000 νέων λεωφορείων, 
µε τον διαγωνισµό για τα πρώτα 600 να 
προκηρύσσεται µέχρι τον Οκτώβριο.

Οι επιβάτες ζητούν άµεσα λύσεις. Ποια 
ουσιαστική διαφορά θα έχουν οι οδι-
κές συγκοινωνίες σε έξι µήνες; Μπο-
ρείτε να δεσµευτείτε;
Μέσα σε έξι µήνες θα έχουµε 50% αύ-
ξηση του στόλου των λεωφορείων που 
θα κυκλοφορούν στην Αττική. Θα έχουµε 
τα 203 λεωφορεία των ΚΤΕΛ µέχρι το 
τέλος του έτους και µε τον διαγωνισµό 
leasing θα έχουµε άλλα 300 λεωφορεία 
το αργότερο µέχρι τον Ιανουάριο-Φε-
βρουάριο, δηλαδή θα υπάρξει αισθητή 
ενίσχυση και ανανέωση του στόλου σε 
ένα εξάµηνο.

Πότε θα κυκλοφορήσουν τα 1.000 νέα 
λεωφορεία;
Η προµήθεια θα γίνει σε δύο φάσεις. 
Ο στόχος µας είναι η προκήρυξη για τα 
πρώτα 600 να έχει ολοκληρωθεί µέχρι 
τον Νοέµβριο και τα 300 από αυτά να κυ-
κλοφορούν στους δρόµους της Αθήνας 
µέχρι το τέλος του 2021.
Τα υπόλοιπα θα επακολουθήσουν. Α-
ξίζει να σηµειωθεί ότι τα υπόλοιπα 400 
θα είναι για πρώτη φορά ηλεκτρικά! Μια 
σηµαντική καινοτοµία για την ποιότητα 
ζωής στην Αθήνα.

«Επενδύσεις πάνω 
από µισό δισ. ευρώ στις αστικές 

συγκοινωνίες της Αθήνας»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Βασίλης 
Ξυπολυτάς, 

πρόεδρος 
της ΟΣΥ Α.Ε.
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Η 
ελληνική οικονομία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με νέα δοκιμασία 
εξαιτίας της έντασης και της δι-
άρκειας της πανδημίας. Το σε-
νάριο σύμφωνα με το οποίο θα 
είχαμε μια μεγάλη πτώση της 
οικονομίας και στη συνέχεια 

μια γρήγορη και εντυπωσιακή ανάκαμψη είναι ήδη ξε-
περασμένο από τις εξελίξεις. Τα πράγματα είναι δύσκολα 
και θα γίνουν δυσκολότερα προτού περάσουμε στη φάση 
της βελτίωσης και στη συνέχεια της ανάκαμψης και της 
ανάπτυξης.
Αυτό που κάνει εντύπωση και στηρίζει την αισιοδοξία για 
το μέλλον είναι οι θετικές εκτιμήσεις των Ευρωπαίων ε-
ταίρων και των αγορών για την προοπτική της ελληνικής 
οικονομίας. Δείχνουν να εμπιστεύονται την κυβέρνηση 

Μητσοτάκη και τη δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε 
σε εξαιρετικά σύνθετες καταστάσεις.

Η πτώση του ΑΕΠ
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το ελλη-
νικό ΑΕΠ σημείωσε πτώση της τάξης του 15,2% το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 
του 2019.
Ορισμένοι κυβερνητικοί παράγοντες θεωρούν «επιτυ-
χία» τη συγκράτηση της πτώσης, εφόσον η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει προβλέψει ότι η Ελλάδα θα έχει τις χει-
ρότερες επιδόσεις στο σύνολο της Ε.Ε., ακόμη και μεταξύ 
των χωρών του Νότου, η οικονομία των οποίων εξαρτά-
ται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και 
τις πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, πολλές από 
τις οποίες βρίσκονται εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης.

Τα αναγκαία εξοπλιστικά 
προγράμματα κάνουν ακόμη 
πιο δύσκολη τη δημοσιονομική 
διαχείριση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ισπανία και η Ιταλία, όπως 
και άλλες χώρες του Νότου, πήγαν χειρότερα από εμάς. 
Εκφράζεται, λοιπόν, η ελπίδα ότι δεν θα κλείσουμε το 
2020 με τη μεγαλύτερη πτώση του ΑΕΠ, 9,7%, σύμφωνα 
με τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κατά την άποψή μου, δεν έχουν σημασία τόσο οι συ-
γκρίσεις όσο η διαπίστωση ότι το πλήγμα για την ελλη-
νική οικονομία και για ολόκληρο τον Νότο της Ευρωζώ-
νης είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
Θεωρώ επίσης άστοχη την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, ο ο-
ποίος, ακολουθώντας τη γραμμή Τσίπρα, προσπαθεί να 
φορτώσει την ύφεση και τις οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με το σκεπτικό 
ότι είναι… νεοφιλελεύθερη. Η κυβέρνηση ποτέ δεν είχε 
νεοφιλελεύθερη στρατηγική και είναι τουλάχιστον α-
στείο να ασκείται κριτική σε έναν ανύπαρκτο νεοφιλε-
λευθερισμό σε μια περίοδο κατά την οποία οι κρατικές 
παρεμβάσεις στην οικονομία σπάνε κάθε προηγούμενο 
ρεκόρ και ενισχύεται συνεχώς ο ρόλος του δημόσιου 
τομέα σε βάρος του ιδιωτικού.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε έχουν σχέση με 
τις συνέπειες της πανδημίας και τα διαρθρωτικά προβλή-
ματα της οικονομίας μας. Άλλωστε οι δυσκολίες που α-
ντιμετωπίζει ο κυβερνητικός συνασπισμός Σοσιαλιστών-
Podemos στην Ισπανία λύνουν όλες τις… ιδεολογικές α-
πορίες και περιορίζουν τις δυνατότητες του αριστερού 
λαϊκισμού στη χώρα μας.

Η προοπτική
Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις του κυβερνητικού ε-
πιτελείου αλλά και διαφόρων ειδικών, είμαστε πιο κοντά 
στο σενάριο της πτώσης του ΑΕΠ κατά 8% το 2020, ενώ 
στη συνέχεια θα υπάρξει σχετικά αργή ανάκαμψη της οι-
κονομίας. Οι κυβερνητικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 
ανάπτυξη 4% το 2021.
Το πρόβλημα είναι ότι το οικονομικό επιτελείο έχει δη-
μιουργήσει μια παράδοση σχετικά αισιόδοξων εκτιμή-
σεων οι οποίες στη συνέχεια διαψεύδονται στην πράξη.
Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη απ’ ό,τι εκτιμούσαν οι 
αρμόδιοι πριν από μερικούς μήνες για διάφορους λό-
γους.
Πρώτον, το τουριστικό άνοιγμα δεν απέδωσε τα αναμε-
νόμενα στον οικονομικό τομέα. Έπρεπε να γίνει, αλλά ο 
τουρισμός αποδείχθηκε στην Ελλάδα –πολύ περισσό-
τερο στην Ισπανία και στην Ιταλία– πιο ευάλωτος απ’ ό,τι 
περιμέναμε.
Δεύτερον, η μεγάλη πτώση του ΑΕΠ επιβάλλει πρόσθε-
τες δαπάνες και διευκολύνσεις σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, προκειμένου να συγκρατηθεί. Δημι-
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Εντυπωσιακή επιδείνωση, αλλά η προοπτική 
παραμένει σταθερά καλή.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ



Κορονοϊός: Διατηρούνται οι ελπίδες 
για εμβόλιο μέσα στο 2021

www.alpha.gr

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  Μ Α Σ
η επιστροφή στην ομαλή οικονομική δραστηριότητα

Με το βλέμμα στο αύριο, στηρίζουμε έμπρακτα
την εθνική προσπάθεια επανεκκίνησης των επιχειρήσεων

•  Πρωταγωνιστούμε στην αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, παρέχοντας τα 
αναγκαία κεφάλαια κίνησης για τους Πελάτες μας

•  Στηρίζουμε τα επενδυτικά σχέδια και τη 
ρευστότητα των επιχειρήσεων, με περισσότερα 
από Ευρώ 2,2 δισ. τους πρώτους μήνες του 2020

•  Ενισχύουμε τις επενδύσεις στην πράσινη 
ενέργεια με χορηγήσεις Ευρώ 1 δισ. την προσεχή 
διετία, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό μας στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

•  Επενδύουμε διαχρονικά στην ανάπτυξη του 
τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας και στην 
ενίσχυση κλάδων με υψηλές προοπτικές, όπως 
αυτοί των τροφίμων, του real estate, των δικτύων
μεταφοράς και επικοινωνίας

•  Επιταχύνουμε τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, 
προσφέροντας σύγχρονους τρόπους συναλλαγών
για ταχύτερη εξυπηρέτηση, υψηλότερη ποιότητα 
και αυξημένη ασφάλεια.

Η επιστροφή στην ομαλή οικονομική δραστηριότητα προϋποθέτει κοινό όραμα και ισχυρή δέσμευση για 
την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων και τη στήριξη της απασχόλησης. Στην Alpha Bank, με συνέπεια, 
αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα:
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ουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις για διεύρυνση του δη-
μοσιονομικού ελλείμματος και μεγάλη αύξηση του δη-
μόσιου χρέους.
Τρίτον και σημαντικότερο, η πανδημία δεν ελέγχεται 
στον βαθμό που θα θέλαμε, στην Ελλάδα και στο σύνολο 
της Ε.Ε. Παρατηρείται μια έξαρση με μεγάλη αύξηση 
των νέων κρουσμάτων. Το βασικό επιστημονικό σενάριο 
είναι ότι την έξαρση θα ακολουθήσει ένα δεύτερο κύμα 
πανδημίας, πιθανότατα τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο.
Η αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδη-
μίας δυσκολεύει την επιστροφή στην οικονομική κανο-
νικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αλλάζουν οι εκτιμή-
σεις για τον χρόνο που θα χρειαστούμε για να επιστρέ-
ψουμε στις προ πανδημίας τουριστικές επιδόσεις. Το 
τουριστικό καλοκαίρι του 2021 προβλέπεται καλύτερο 
από το τουριστικό καλοκαίρι του 2020 αλλά αρκετά δύ-
σκολο και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2023 ή το 
2024 για να ζήσουμε μια νέα άνθηση του ελληνικού του-
ρισμού.
Στην αρχή της κρίσης οι περισσότεροι αναλυτές και κυ-
βερνητικοί παράγοντες πίστευαν ότι θα μπορούσαμε να 
έχουμε δυναμική ανάκαμψη από το φθινόπωρο ή και το 
καλοκαίρι του 2020 και ότι το 2021 θα καλύπταμε σχε-
δόν όλες τις οικονομικές απώλειες του 2020.Το σενά-
ριο αυτό έχει εγκαταλειφθεί και θα χρειαστούμε και το 
2022, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του 2023, για να ε-
πιστρέψει η οικονομική δραστηριότητα στα προ πανδη-
μίας επίπεδα.

Βήμα βήμα
Από τη βαθιά ύφεση η ελληνική οικονομία θα βγει βήμα 
βήμα. Τη μεγάλη πτώση του ΑΕΠ, σε ετήσια βάση, το 
δεύτερο τρίμηνο του 2020 θα ακολουθήσει μια νέα με-
γάλη πτώση –πάλι σε ετήσια βάση– το τρίτο τρίμηνο του 
2020, στο οποίο ο τουρισμός παίζει κυρίαρχο οικονο-
μικό ρόλο.
Η πτώση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση θα συνεχιστεί στη δι-
άρκεια όλου του χρόνου, όμως η οικονομική δραστηριό-
τητα θα αυξάνεται από τρίμηνο σε τρίμηνο. Το τρίτο τρί-
μηνο θα είναι κάπως καλύτερο από το δεύτερο τρίμηνο 
και το τέταρτο τρίμηνο αρκετά καλύτερο, εφόσον ο του-
ρισμός παίζει μικρότερο ρόλο στην πορεία της οικονο-
μίας.
Η μεγάλη διαφορά θα αρχίσει να φαίνεται από το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2021, οπότε η δραστηριότητα θα είναι 
σημαντικά αυξημένη σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 
του 2020, όταν και εφαρμόστηκε αναγκαστικά lockdown 
στην οικονομία για να περιοριστεί η διάδοση του κορο-
νοϊού.
Η υπόθεση εργασίας μας στηρίζεται στην εκτίμηση ότι 
δεν θα χρειαστεί νέο συνολικό lockdown στην οικονο-

μία για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού. 
Επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης και όλων των ευ-
ρωπαϊκών κυβερνήσεων είναι να αντιμετωπιστεί η έ-
ξαρση της πανδημίας με τοπικά lockdowns, που δεν θα 
σταθούν εμπόδιο στην ανάκαμψη της οικονομίας. Από 
την άλλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι αν εκδηλω-
θεί δεύτερο κύμα πανδημίας μπορεί να έχουμε μια πρό-
σθετη πτώση στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης, της τάξης των 3 
μονάδων.

Ελλείμματα και χρέος
Ως αποτέλεσμα της πανδημίας και των οικονομικών μέ-
τρων αντιμετώπισής της, η Ελλάδα επιστρέφει σε περί-
οδο δίδυμων ελλειμμάτων και αύξησης του χρέους του 
ελληνικού Δημοσίου.
Το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου το δημοσιονομικό 
έλλειμμα ήταν της τάξης των 11 δισ. ευρώ και ως ποσο-
στό επί του ΑΕΠ συγκρινόταν με το έλλειμμα του ίδιου 
επταμήνου του 2010.
Παράλληλα, επιστρέψαμε σε περίοδο σημαντικού ελ-
λείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Παρα-
τηρείται μείωση του εμπορικού ελλείμματος εξαιτίας της 
σταθερής επίδοσης των εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιο-
ειδή και της μείωσης των εισαγωγών λόγω του περιορι-
σμού της οικονομικής δραστηριότητας. Η βελτίωση στο 
εμπορικό ισοζύγιο δεν καλύπτει βέβαια τη μεγάλη απώ-
λεια τουριστικών εσόδων, της τάξης των 14 δισ. ευρώ, 
με αποτέλεσμα να έχουμε για πρώτη φορά τα τελευταία 
χρόνια σημαντικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συ-
ναλλαγών.
Η αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος οδηγεί α-
ναπόφευκτα και στην αύξηση του δημόσιου χρέους, ε-
φόσον το προγραμματισμένο πρωτογενές δημοσιονο-
μικό πλεόνασμα μετατρέπεται σε έλλειμμα. Η αύξηση 
του χρέους συνδυάζεται με μεγάλη πτώση του ΑΕΠ, με 
αποτέλεσμα να πλησιάζει το χρέος, ως ποσοστό επί του 
ΑΕΠ, το όριο του 200% του ΑΕΠ.
Οι αριθμοί τρομάζουν, εφόσον παραπέμπουν σε κατα-
στάσεις που μας κόστισαν μία δεκαετία προσαρμογής, 
αλλά φαίνεται να έχουν προεξοφληθεί από τις αγορές 

και τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών.

Εντυπωσιακή ψήφος εμπιστοσύνης
Οι αρνητικές εξελίξεις δεν εμπόδισαν την εντυπωσιακή 
ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών στην πολιτική της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη και στην προοπτική της ελληνι-
κής οικονομίας.
Το ελληνικό Δημόσιο βγήκε στις αγορές με δεκαετές ο-
μόλογο το οποίο εξασφάλισε στο δημόσιο ταμείο 2,5 δισ. 
ευρώ με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 1,2%. Οι 
ξένοι επενδυτές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, με αποτέ-
λεσμα η προσφορά να ξεπεράσει τα 16 δισ. ευρώ.
Άλλη εντυπωσιακή επιτυχία για το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης είναι η διάθεση 12μηνων εντόκων γραμ-
ματίων του Δημοσίου, με την οποία εξασφαλίστηκε άλλο 
1 δισ. ευρώ για το δημόσιο ταμείο, με μηδενικό επιτόκιο. 
Παρά τα οικονομικά προβλήματα, η Ελλάδα έχει μπει 
στο κλαμπ των προνομιούχων που μπορούν, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, να δανείζονται χωρίς κόστος. Πρόκειται 
για μία εντυπωσιακή εξέλιξη που αναδεικνύει την εμπι-
στοσύνη των αγορών στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και 
στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας.
Το μήνυμα είναι ότι πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουμε, 
γι’ αυτό βάζουν τα χρήματά τους στη χρηματοδότηση του 
ελληνικού χρέους.
Τέσσερις είναι οι παράγοντες στους οποίους στηρίζεται 

Επανεμφανίστηκαν τα δίδυμα 
ελλείμματα και η μεγάλη αύξηση 
του δημόσιου χρέους.

Οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών 
θεσμών ακολουθούν ευέλικτη 
τακτική και μας δίνουν τον 
αναγκαίο χρόνο προσαρμογής.



η βάσιμη, κατά την άποψή μου, αισιοδοξία των αγορών.
Πρώτον, η πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης που εφαρ-
μόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και στην 
οποία συμπεριέλαβε για πρώτη φορά την Ελλάδα, παρά 
το γεγονός ότι τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου δεν 
έχουν ακόμη επενδυτική βαθμίδα.
Η πολιτική αυτή θα εφαρμόζεται τουλάχιστον μέχρι τα 
μέσα του 2021 και προσφέρει μεγάλες δυνατότητες χρη-
ματοδότησης του ελληνικού χρέους και της οικονομίας 
μας.
Δεύτερον, η πολύ καλή διεθνής εικόνα του πρωθυπουρ-
γού, κ. Μητσοτάκη, και του οικονομικού επιτελείου της 
κυβέρνησης. Οι περισσότεροι σημαντικοί οικονομικοί 
και επιχειρηματικοί παράγοντες θεωρούν ότι η κυβέρ-
νηση θα βρει τρόπο να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις 
που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία προκειμένου να 
γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και πως δεν θα επιτρέ-
ψει μια νέα δημοσιονομική αποσταθεροποίηση.
Τρίτον, η βεβαιότητα ότι η Ευρωζώνη και ειδικά ο Ευ-
ρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα εξα-
σφαλίσουν τα αναγκαία περιθώρια στην κυβέρνηση για 
να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας και στη 
συνέχεια να επανέλθει σε πορεία δημοσιονομικής εξυ-
γίανσης.
Με βάση τις δηλώσεις Ρέγκλινγκ, η επιστροφή στους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΟΝΕ θα πάρει χρόνο και 
θα γίνει με έναν ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο.
Τέταρτον, η διαπραγματευτική επιτυχία Μητσοτάκη σε 
ό,τι αφορά τα 32 δισ. ευρώ που θα πάρει η Ελλάδα από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης εξασφαλίζει τη χρη-
ματοδότηση της ανοδικής πορείας της οικονομίας τα ε-
πόμενα χρόνια.
Μπορούμε να πούμε ότι η ψήφος εμπιστοσύνης των α-
γορών και των ευρωπαϊκών θεσμών στην πολιτική της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη και στην προοπτική της ελ-
ληνικής οικονομίας είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Η 
ψήφος εμπιστοσύνης δεν καταργεί βέβαια τις οικονομι-
κές και κοινωνικές δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, 
αλλά στέλνει ένα δυνατό μήνυμα ότι μπορούμε να τα κα-
ταφέρουμε. Διαμορφώνει θετική ψυχολογία, η οποία 
παίζει τεράστιο ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις.

Πολιτική διαμάχη
Στην οικονομία, ιδιαίτερα σε συνθήκες μεγάλης κρίσης, 
δεν υπάρχουν συμβόλαια με την επιτυχία. Δύο παρά-
γοντες μπορούν να περιπλέξουν την κατάσταση σε ό,τι 
αφορά την οργάνωση της οικονομικής ανάκαμψης.
Ο πρώτος έχει σχέση με την έγκριση από τα εθνικά Κοι-
νοβούλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει συν-
δεθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης με το Πολυε-
τές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και τον σεβασμό 
των κανόνων του κράτους δικαίου στην Ε.Ε.
Με τον τρόπο αυτόν οι ηγέτες της Ε.Ε. θέλησαν να απα-
ντήσουν στην κριτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
το οποίο θεωρεί εντελώς ανεπαρκείς τους ευρωπαϊκούς 
προϋπολογισμούς της περιόδου 2021-2027 και επιδιώ-
κει να ξεχωρίσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάκαμψης από την απόρριψη του Πολυετούς Δημοσι-
ονομικού Πλαισίου 2021-2027. Το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο τα διαπραγματεύεται σαν «πακέτο», για να μην υπάρ-
ξει δυνατότητα διαφοροποίησης από την πλευρά του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των κανόνων του κράτους δι-
καίου, αποτελεί μια μορφή πίεσης στην κυβέρνηση της 
Πολωνίας και ιδιαίτερα της Ουγγαρίας να εγκαταλεί-
ψουν αντιδημοκρατικές πρακτικές, προκειμένου να εξα-
σφαλίσουν τα αναγκαία ευρωπαϊκά κονδύλια.
Το πολιτικό παιχνίδι που παίζεται είναι υψηλού ρίσκου 
για την ελληνική πλευρά, γιατί μπορεί να καθυστερή-
σει την εκταμίευση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάκαμψης και να οδηγήσει σε πολιτικές συ-
γκρούσεις με φοβερές οικονομικές συνέπειες.
Ήδη παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία 
έγκρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά 
που επρόκειτο να συμβούν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώ-
βριο πάνε τώρα για Νοέμβριο ή Δεκέμβριο.
Επιπλέον, σκληραίνει η πολιτική αντιπαράθεση. Η κυ-
βέρνηση της Ουγγαρίας στέλνει μήνυμα ότι το Κοινο-
βούλιο της χώρας, στο οποίο έχει πλειοψηφία δύο τρί-
των, μπορεί να απορρίψει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανά-
καμψης εάν δεν αποσυνδεθεί ο σεβασμός των κανόνων 
του κράτους δικαίου από τη χορήγηση των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων.
Ταυτόχρονα, διάφοροι «φειδωλοί», με πρώτους απ’ 
όλους τους Ολλανδούς, προβάλλουν δυναμικά την απαί-
τηση για σεβασμό των κανόνων του κράτους δικαίου και 

δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα αν με ευθύνη της Ουγγα-
ρίας πηγαίναμε σε αναβολή και ματαίωση της δημιουρ-
γίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.
Το βασικό σενάριο είναι ότι θα υπάρξει στο τέλος κά-
ποιου είδους συμβιβασμός, αλλά και σοβαρή καθυστέ-
ρηση στην εκταμίευση των κονδυλίων που μας ενδιαφέ-
ρουν.

Κρίσιμο το ασφαλιστικό
Οι διαπραγματεύσεις γύρω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης είναι εξωγενής παράγοντας αβεβαιότητας, 
με την έννοια ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί 
να επηρεάσει καταλυτικά την εξέλιξή τους. Το ασφαλι-
στικό-συνταξιοδοτικό είναι ένας πρόσθετος παράγοντας 
αβεβαιότητας, που έχει τις ρίζες του στην πολιτική δια-
χείριση της οικονομίας από τις κυβερνήσεις, σε βάθος 
χρόνου.
Με τη μεγάλη πτώση του ΑΕΠ λόγω της πανδημίας γίνε-
ται πιο δύσκολη η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού ελ-
λείμματος, το οποίο διευρύνεται συνεχώς σε απόλυτους 
αριθμούς αλλά και ως ποσοστό επί του ΑΕΠ.
Παρά τις σημαντικές μειώσεις των συντάξεων κατά τη δι-
άρκεια της δεκαετίας της κρίσης, η Ελλάδα εξακολουθεί 
να έχει τις υψηλότερες δαπάνες για το ασφαλιστικό-συ-
νταξιοδοτικό, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, στο σύνολο της 
Ευρωζώνης.
Η κατάσταση χειροτερεύει, καθώς η κυβέρνηση ετοιμά-
ζεται να καταβάλει, βάσει δικαστικών αποφάσεων, ανα-
δρομικά ύψους 1,5 δισ. ευρώ στους συνταξιούχους, ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ πιέζει, ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, για την άμεση και πλήρη καταβολή των αναδρομι-
κών ύψους 3,9 δισ. ευρώ και τη διατήρηση του χριστου-
γεννιάτικου ή προεκλογικού επιδόματος στους συνταξι-
ούχους, που ο κ. Τσίπρας εμφανίζει σαν 13η σύνταξη.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ασφαλιστικό-συνταξιο-
δοτικό θα είναι το πρώτο θέμα στο οποίο η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη θα κληθεί να επιβάλει δημοσιονομική τάξη 
μόλις αφήσουμε την πανδημία πίσω μας και το επιτρέ-

Παρά τις δυσκολίες, οι αγορές 
μάς δανείζουν με ιστορικά 
χαμηλά επιτόκια. Εμπιστεύονται 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη και 
την οικονομική προοπτική.
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ψουν οι συνθήκες. Γι’ αυτό δεν πρέπει να υπάρξει με-
γάλη απόκλιση στους στόχους για τα ελλείμματα και το 
ύψος της κρατικής χρηματοδότησης του ασφαλιστικού-
συνταξιοδοτικού.

Το ζήτημα των εξοπλισμών
Η δημοσιονομική διαχείριση γίνεται πιο δύσκολη ε-
ξαιτίας των εξοπλιστικών προγραμμάτων που επιβάλλει 
η πρωτοφανής σε κλίμακα και διάρκεια ένταση με την 
Τουρκία.
Ο Ερντογάν φαίνεται αποφασισμένος να προωθήσει την 
ατζέντα του νεο-οθωμανικού επεκτατισμού και αυτό δη-
μιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις στην κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη. Πρέπει να ενισχύσει την εθνική άμυνα χωρίς 
τα λάθη, τις υπερβολές και την ιδιοτελή κακοδιαχείριση 
των εξοπλιστικών προγραμμάτων από προηγούμενες 
κυβερνήσεις. Το τουρκικό ΑΕΠ είναι περίπου τέσσε-
ρις φορές το ελληνικό, γεγονός που καθιστά αδύνατη, 
από οικονομική άποψη, τη συμμετοχή μας σε μια νέα 
κούρσα εξοπλισμών.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι στοχευμένα εξο-
πλιστικά προγράμματα τα οποία θα μας εξασφαλίσουν 
το αμυντικό πλεονέκτημα σε περίπτωση που πάμε σε 
σενάριο θερμού επεισοδίου ή και μεγαλύτερης κλί-
μακας αναμέτρηση. Τα γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη 
Rafale είναι ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη και εξαιτίας της ειδικής σχέσης 
της Ελλάδας με τη Γαλλία. Αναμένονται ενδιαφέρου-
σες εξελίξεις και στον τομέα της πολεμικής βιομηχα-
νίας, πιθανότατα με ισραηλινά και αμερικανικά κεφά-
λαια.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδιώκει, όπως είναι φυ-
σικό, τον περιορισμό της έντασης και την έναρξη ενός 
εποικοδομητικού διαλόγου για την υφαλοκρηπίδα 
και την ΑΟΖ, αφού πρώτα εγκαταλείψει η Τουρκία 
τις συστηματικές προκλήσεις και την άσκηση πίεσης 
σε βάρος της ελληνικής πλευράς. Προς το παρόν, τα 
προβλήματα με την Τουρκία δεν έχουν επηρεάσει την 
αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας και της προο-
πτικής της και αυτό δείχνει τον μεγάλο βαθμό εμπι-
στοσύνης στον Μητσοτάκη και στους χειρισμούς που 
κάνει.

Το πολιτικό πλαίσιο
Παρά τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλή-
ματα, οι λαϊκές αντιδράσεις είναι προς το παρόν σπο-
ραδικές. Αυτό οφείλεται στην κυριαρχία του Μητσο-
τάκη και της ΝΔ και στη μερική απαξίωση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στη βάση της διακυβέρνησης Τσίπρα.
Οι περισσότεροι πολίτες χρεώνουν στον ΣΥΡΙΖΑ το 
αχρείαστο τρίτο μνημόνιο και την απώλεια της «χρυ-
σής» αναπτυξιακής τριετίας 2015-2017 της Ευρωζώ-
νης. Θα μπορούσαμε να έχουμε βγει από την κρίση 
πιο γρήγορα και με λιγότερες οικονομικές και κοινω-
νικές θυσίες και να είμαστε σήμερα σε καλύτερη θέση 
να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της πανδημίας.
Ο αντιπολιτευτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ δεν πείθει, ε-
φόσον ουσιαστικά ζητεί από την κυβέρνηση να πάρει, 
παρά τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργεί η παν-
δημία, φιλολαϊκά μέτρα που δεν πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ σε 
πολύ λιγότερο δύσκολες καταστάσεις. Αντίθετα, όλες 
οι συνέπειες της πανδημίας, από τη μεγάλη πτώση των 
εισοδημάτων της μεσαίας τάξης που έχει σχέση με τον 

ιδιωτικό τομέα μέχρι την ελαστικοποίηση των σχέ-
σεων εργασίας και τη δημιουργία της λεγόμενης γε-
νιάς των 360 ευρώ, έχουν υπογραφή Τσίπρα.
Αντιμέτωπος με μια δημοσκοπική καχεξία διαρκείας, 
ο κ. Τσίπρας φαίνεται αποφασισμένος να ανεβάσει 
τους τόνους της κριτικής στην κυβέρνηση, ελπίζοντας 
ότι με τον τρόπο αυτόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανακάμψει δη-
μοσκοπικά και πολιτικά.
Ενδεικτική των προθέσεών του η αντικατάσταση στον 
τομέα της Οικονομίας του έμπειρου και ευρύτερα α-
ποδεκτού από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς Τσακα-
λώτου από την άσχετη με τα οικονομικά αλλά ειδική 
στους υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους Αχτσιό-
γλου.
Ο αριστερός λαϊκισμός μπορεί να ηττήθηκε στην Ελ-
λάδα εκλογικά και πολιτικά, διατηρεί όμως δυνάμεις 
και ελπίζει σε μια μεγάλη αντεπίθεση όταν το επιτρέ-
ψουν οι συνθήκες.
Το βασικό σενάριο είναι πως τα επόμενα τρίμηνα θα 
φρενάρει η πτώση της οικονομίας και πως το δεύτερο 
τρίμηνο του 2021 θα αρχίσει η ανάκαμψη, τουλάχι-
στον σε επίπεδο στατιστικών στοιχείων.
Κατά την εκτίμησή μου, θα πάμε Αύγουστο-Σε-
πτέμβριο του 2021 για να αρχίσει να αλλάζει ουσι-
αστικά το οικονομικό κλίμα και να φαίνεται η δια-
φορά στις περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει 
πως σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των κοινωνικών συν-
θηκών θα φτάσουμε στις αρχές του 2022 για να αρ-
χίσει να γίνεται ευρύτερα αντιληπτή. Υπάρχει, λοι-

πόν, ένα παράθυρο ευκαιρίας για μια επιθετική έως 
δημαγωγική αντιπολίτευση και η κυβέρνηση θα πρέ-
πει να βάλει τα δυνατά της ώστε η αναμενόμενη βελ-
τίωση της πορείας της οικονομίας να μην εμποδιστεί 
από κοινωνικές εντάσεις και τα όποια οφέλη να πε-
ράσουν το συντομότερο δυνατό στα νοικοκυριά και 
στους μη προνομιούχους.

Στροφή στην καθημερινότητα
Η κυβέρνηση οφείλει να κάνει μια εντυπωσιακή 
στροφή στην καθημερινότητα του πολίτη. Στην εποχή 
του κορονοϊού τα στατιστικά στοιχεία, έστω βελτιω-
μένα, υποκλίνονται στις συνθήκες διαβίωσης, γιατί οι 
πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες καταστάσεις 
και πρόσθετες πιέσεις.
Επαναλαμβάνω την πρότασή μου να προσφύγει η κυ-
βέρνηση στον ESM «εδώ και τώρα» για να πάρει δά-
νεια που θα αναλογούν στο 2% του ΑΕΠ, με περίπου 
μηδενικό επιτόκιο, για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες 
της πανδημίας, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας και 
της εκπαίδευσης.
Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι έχασαν πολύτιμο χρόνο 
επηρεασμένοι από την αβάσιμη προπαγάνδα του 
ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία η προσφυγή στον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας οδηγεί… σε 
μνημόνιο. Όσο είναι ισχυρή η σχέση του ελληνι-
κού Δημοσίου με τις διεθνείς αγορές, δεν υπάρχει 
κανένας λόγος για την επιβολή νέου μνημονίου. Τα 
μνημόνια ακολουθούν τον αποκλεισμό μας από τις 
αγορές και την ανάγκη να δανειστούμε από τους 
Ευρωπαίους εταίρους στη βάση συγκεκριμένων δε-
σμεύσεων.
Ανάλογες πρωτοβουλίες πρέπει να αναπτυχθούν στον 
τομέα των αστικών συγκοινωνιών και σε όλους τους 
τομείς που προσδιορίζουν την καθημερινότητα και 
την ασφάλεια του πολίτη σε συνθήκες πανδημίας.
Παρά το γεγονός ότι η οικονομία βρίσκεται στο κατώ-
τατο σημείο, σχεδόν όλοι προβλέπουν θετική εξέλιξη 
μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Σε ό,τι αφορά την κοι-
νωνία, όμως, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη, γιατί προ-
στίθενται στις εκκρεμότητες της περασμένης δεκαετίας 
τα προβλήματα της πανδημίας.

Η μεγάλη διάρκεια της 
πανδημίας ενισχύει την 
οικονομική αβεβαιότητα.
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«Οι παλιές “καραμέλες” έχουν λιώσει»

Έ
να ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης της 
Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιο-
χής ζητά από την κυβέρνηση ο δήμαρχος 
της πόλης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποί-
ος, μιλώντας στην F.S., προαναγγέλλει ότι 
θα καταθέσει ένα υπόμνημα με τις βασικές 

προτεραιότητες της επόμενης μέρας, όπως αποτυπώθη-
καν σε διευρυμένη σύσκεψη με όλους τους φορείς της 
ευρύτερης περιοχής.

Πόσο μεγάλη απώλεια είναι για τη Θεσσαλονίκη η ακύ-
ρωση της ΔΕΘ;
Είναι ουσιαστική οικονομική απώλεια που αποτιμάται 
περί τα 50 εκατ. ευρώ συνολικά για την πόλη, αλλά και 
απώλεια συμβολικής ισχύος, καθώς σηματοδοτούσε την 
έναρξη της νέας χρονιάς, την εξωστρέφεια και δυναμική 
της οικονομίας.
Η απόφαση ήταν επιβεβλημένη, καθώς η προστασία της 
δημόσιας υγείας ήταν και παραμένει πρώτιστος στόχος. 
Από κει και πέρα, όμως, προσωπικά, ως δήμαρχος της 
πόλης, αντιλαμβανόμενος τον σφυγμό και την αγω-
νία πολλών στην πόλη για τις οικονομικές επιπτώσεις, 
έσπευσα να συγκαλέσω διευρυμένη σύσκεψη με όλους 
τους φορείς της ευρύτερης περιοχής και παράλληλα να 
αποτυπώσω σε ένα υπόμνημα προς την ελληνική κυβέρ-
νηση τις βασικές προτεραιότητες της επόμενης μέρας. 
Χαίρομαι που μέρος αυτών των προτάσεων έγιναν απο-
δεκτές από τους φορείς της πόλης, τη διοίκηση της ΔΕΘ, 
και την ελληνική κυβέρνηση.

Πάντως, διαδηλώσεις διαμαρτυρίας γίνονται και χωρίς 
ΔΕΘ…
Εκτιμώ ότι αφήνοντας πίσω μας μία δωδεκαετία τεταμέ-
νου πολιτικού κλίματος και οξυμένων κοινωνικών προ-
βλημάτων η σημερινή κατάσταση είναι εμφανώς βελτι-
ωμένη. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε διαδηλώσεις 
και συγκεντρώσεις, όμως, από την άλλη, δεν μπορεί μια 
ολόκληρη πόλη να είναι όμηρος τέτοιων κινητοποιήσεων. 
Λύσεις που σταθμίζουν τα δικαιώματα και σέβονται τους 
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, της αγοράς, την ελεύ-
θερη μετακίνηση και κυκλοφορία υπάρχουν, ιδιαίτερα 
κάτω από αυτή τη δυσμενή συγκυρία.

Έχουμε συνηθίσει οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης να διεκ-
δικούν πόρους και κονδύλια από το «αθηνοκεντρικό 
κράτος». Εσείς, αντίθετα, προσφέρατε σε τουλάχιστον 
δύο περιπτώσεις: το οικόπεδο για το Μουσείο Ολοκαυ-
τώματος και τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Πρόκειται για 
αλλαγή φιλοσοφίας;
Σωστά! Αλλαγή φιλοσοφίας, αλλαγή στρατηγικής, αλλαγή 
οπτικής των πραγμάτων. Είμαι από τους ανθρώπους που 
επιδιώκουν μια λύση για κάθε πρόβλημα και όχι το αντί-
στροφο. Από αυτούς που εργάζονται μεθοδικά και δεν με-
ταθέτουν. Από αυτούς που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
και δεν το αναβάλλουν. Εάν χρειαστεί να συγκρουστώ, να 
είστε βέβαιος ότι θα το κάνω. Όπου χρειάζεται να διεκδι-
κήσω, το κάνω. Οι παλιές «καραμέλες» έχουν λιώσει και 

δημοτικούς συμβούλους και όλοι μαζί δεν αφήσαμε ούτε 
μία μέρα να πάει χαμένη.
Αναμένουμε τις προτάσεις της κυβέρνησης για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και τις όποιες θεσμικές αλλαγές θα προ-
ταθούν – δική μου άποψη είναι πως πρέπει να γίνουμε 
πιο τολμηροί και να ακολουθήσουμε πιο προχωρημένα 
μοντέλα αυτοδιοίκησης, εάν θέλουμε να κάνουμε το επό-
μενο, όχι μόνο αυτοδιοικητικό αλλά και διοικητικό, βήμα 
στη χώρα μας.

Ποιες θα θέλατε να είναι για τη Θεσσαλονίκη οι «εφε-
δρείες» και «πολεμοφόδια» που ο πρωθυπουργός είπε 
ότι η κυβέρνησή του διαθέτει για τον επικείμενο δύσκο-
λο χειμώνα;
Επιτάχυνση και ολοκλήρωση μεγάλων έργων, κατεύ-
θυνση πόρων προς τη Θεσσαλονίκη –και μέσω του προ-
γράμματος «Αντώνης Τρίτσης»–, οικονομικές και φορο-
λογικές ελαφρύνσεις προς την αγορά και το επιχειρείν της 
πόλης, τα θεωρώ βασικές παραμέτρους των εξαγγελιών.
Από κει και πέρα, όμως, μακροπρόθεσμα θα ήθελα να 
δω από την ελληνική κυβέρνηση ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο ανάδειξης της Θεσσαλονίκης (και της ευρύτερης 
περιοχής) σε δεύτερο εθνικό αναπτυξιακό πόλο, στα πρό-
τυπα όλων των κρατών. Είναι ζήτημα εθνικό, στοίχημα 
αναπτυξιακό, με αυξημένη γεωπολιτική βαρύτητα.

Είπατε πρόσφατα ότι αυτά τα οποία ως διοίκηση υπο-
σχεθήκατε στον πρώτο χρόνο έχουν εκπληρωθεί κατά 
85%. Ποιο είναι το υπόλοιπο 15%;
Προεκλογικά είχαμε εστιάσει σε 26 συγκεκριμένες δε-
σμεύσεις για τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, έναν χρόνο μετά, 
και ο πιο κακόπιστος παρατηρητής της διοίκησής μας 
είναι σε θέση να παραδεχτεί ότι καταπιαστήκαμε σχεδόν 
με όλες και έχουμε να παραθέσουμε κατάλογο πεπραγ-
μένων.
Σε ένα 15% των θεμάτων που δεν έχουμε να επιδείξουμε 
ακόμη έργο είναι κυρίως τομείς όπου απαιτείται καλύτερη 
προεργασία και τομείς που λόγω πανδημίας υποχώρη-
σαν στην ιεραρχημένη λίστα προτεραιοτήτων. Όπως, για 
παράδειγμα, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
ή στον πολιτισμό. Έχουμε όμως τρία γεμάτα χρόνια για να 
προχωρήσουμε και σε αυτούς τους τομείς. Και, βέβαια, 
αν σε αυτή την πορεία χρειαστεί να προσθέσουμε ή να 
αφαιρέσουμε κάτι από τις δεσμεύσεις, θα το κάνουμε. Θα 
ακολουθήσουμε τις ανάγκες και θα αξιοποιήσουμε τυχόν 
νέες ευκαιρίες.

το αποτέλεσμα για την πόλη δεν ήταν ικανοποιητικό. Ναι, 
το κράτος είναι αθηνοκεντρικό. Ναι, οι πόροι τις προηγού-
μενες δεκαετίες δεν κατανεμήθηκαν δίκαια. Αυτό όμως 
δεν μπορεί να συνιστά προπέτασμα καπνού και πάγια 
δικαιολογία της δικής μας ανικανότητας και υστέρησης.
Εφόσον μπορώ να δώσω μια λύση στο Μουσείο Ολο-
καυτώματος και το έργο να ξεκολλήσει από το απόλυτο 
μηδέν, θα το κάνω, εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Όχι σε κάποιο 
γραφείο της Αθήνας. Το ίδιο και με τα αστικά λεωφορεία. 
Μπορώ να δώσω μια ανάσα στους συμπολίτες μου; Εάν 
μπορώ, θα το κάνω. Αυτό σημαίνει για μένα πολιτική. 
Ύποσχέθηκα ότι θα είμαι ο δήμαρχος που θα κάνει τη 
δουλειά και γι’ αυτό με ψήφισαν οι Θεσσαλονικείς. Αυτό 
πράττω, σε αυτούς λογοδοτώ. Και, πιστέψτε με, τους Θεσ-
σαλονικείς τούς νοιάζει να ζήσουν σε μια πόλη καλύτερη, 
πιο καθαρή, με υποδομές – δεν τους νοιάζει ένα ατέρμο-
νο «κατηγορώ», επίρριψη ευθυνών, με τελικό αποτέλε-
σμα τη στασιμότητα.

Πόσο δύσκολη είναι η διοίκηση χωρίς σαφή δημαρχι-
ακή πλειοψηφία; Υπάρχει λόγος για επιπλέον θεσμικές 
αλλαγές;
Αν δείτε στενά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβου-
λίου, θα διαπιστώσετε ότι σε όλες εξασφαλίσαμε άνετη 
πλειοψηφία χωρίς τριγμούς. Σε κάθε συνεδρίαση, σε 
κάθε θέμα προς συζήτηση, επιδιώκουμε τη μέγιστη δυ-
νατή συσπείρωση. Ακούμε, ενσωματώνουμε παρατηρή-
σεις, διορθώνουμε λάθη και παραλείψεις – διαδικασία 
που μας δίνει την ευελιξία και την ικανότητα να απευθυ-
νόμαστε πειστικά στο σώμα και διά της πειθούς να προ-
χωράμε. Και όλο αυτό το οικοδόμημα της νέας διοίκησης 
είναι καρπός προσπαθειών που ξεκίνησαν την επομένη 
των εκλογών. Επέλεξα νέους, ορεξάτους, φιλόδοξους 

ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ, 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Η οικονομική απώλεια 
από την ακύρωση της 
ΔΕΘ αποτιμάται περί τα 
50 εκατ. ευρώ συνο-
λικά, αλλά η απόφαση 
ήταν επιβεβλημένη.



16 www.freesunday.gr

ΜΕΤΑΞΎ ΕΞΑΡΣΗΣ  
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ  

ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΉΣ ΑΝΑΚΑΜΨΉΣ
13.09.2020

«Η Κεντρική Μακεδονία είναι στον πυρήνα  
του σχεδιασμού του πρωθυπουργού»

Τ
ην εκτίμηση ότι γίνεται μια μεγάλη 
και συντονισμένη προσπάθεια ενί-
σχυσης των υποδομών στη Βόρεια 
Ελλάδα κάνει ο περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας και πρό-
εδρος της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας, Απόστολος Τζιτζικώστας, 

ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής των Περιφερειών.
Ο κ. Τζιτζικώστας αναλύει τις πρωτοβουλίες που 
έχει πάρει και επισημαίνει ότι οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις αυτή την ώρα χρειάζονται πραγμα-
τική στήριξη, ενώ τονίζει ότι είναι σε στενή επαφή 
και συνεργασία με τον πρωθυπουργό για τα επό-
μενα βήματα.

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν από τις 
πλέον πληγείσες από τον κορονοϊό, διότι επλήγη-
σαν τόσο οι διασυνοριακές δραστηριότητες όσο 
και ο τουρισμός. Έχετε εικόνα αν η ύφεση στην 
περιοχή διαφέρει από τον εθνικό μέσο όρο;
Είναι βέβαιο ότι η ύφεση θα κυμανθεί σε υψηλά 
επίπεδα. Οι αρνητικές επιδόσεις στον τουρισμό 
και η αναπόφευκτη ακύρωση της Διεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης έχουν επιφέρει σημαντικό 
πλήγμα στην τοπική μας οικονομία και οι τοπικές 
επιχειρήσεις έχουν υποστεί τεράστια ζημιά, ενώ 
υποφέρουν και από έλλειψη ρευστότητας. Όμως 
αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα του απολογισμού. 
Τώρα είναι η ώρα της μεγάλης μάχης σε όλα τα 
μέτωπα, και στην υγεία και στην οικονομία. Τώρα 
είναι η ώρα να ρίξουμε όλα μας τα όπλα για να 
νικήσουμε για δεύτερη φορά τον κορονοϊό. Ως 
διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας κινούμαστε αποφασιστικά και με ταχύτητα, 
αξιοποιώντας όλα τα μέσα και τις δυνατότητες 
που διαθέτουμε, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις, την 
αγορά, τους εργαζόμενους και το σύστημα υγείας.

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώσατε την από-
φασή σας να ενισχύσετε τις επιχειρήσεις της πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κεφάλαιο 
κίνησης. Ποιο ήταν το target group αυτής της 
χρηματοδότησης;
Πράγματι, πριν από λίγες ημέρες ανακοινώσαμε 
τη δράση ενίσχυσης των επιχειρήσεων της πε-
ριοχής μας με συνολικούς πόρους ύψους 150 
εκατ. ευρώ, που προέρχονται αποκλειστικά από 
το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Ο στόχος μας, από τη σημαντική αυτή επιχορήγη-
ση, είναι να ενισχυθούν περισσότερες από 7.500-
8.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με 

έδρα την Κεντρική Μακεδονία που απασχολούν 
έως 50 άτομα προσωπικό. Το χρηματικό ποσό 
που θα λάβουν οι δικαιούχοι κυμαίνεται από 5.000 
έως 50.000 ευρώ. Και βέβαια η επιχορήγηση δεν 
είναι δάνειο, είναι μη επιστρεπτέα, οι επιχειρήσεις 
δεν θα επιστρέψουν τα χρήματα αυτά. Συνεπώς, 
για να απαντήσω στην ερώτησή σας, η χρηματο-
δότηση στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών μας 
επιχειρήσεων με έμφαση σε όσους έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία, αλλά και στην 
προστασία των θέσεων εργασίας. Είναι πάγια 
θέση μου, την οποία ως διοίκηση της περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας κάνουμε πράξη σε αυτή 
τη δύσκολη συγκυρία, ότι η κοινωνική συνοχή 
και η στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας 
είναι προτεραιότητά μας.

Όπως διευκρινίσατε, αυτή η χρηματοδότηση δεν 
είναι επιστρεπτέα. Δεν δημιουργεί αδικίες αυτό;
Όχι, δεν δημιουργεί αδικίες. Το αντίθετο θα ήταν 
αδικία. Πρόκειται για ένα ποσό που προέρχεται 
από ευρωπαϊκούς πόρους, δεν επιβαρύνει τους 
πολίτες και είναι χρέος μας σε αυτή την συγκυρία 
να βοηθήσουμε αυτούς που επλήγησαν από την 
πανδημία. Άλλωστε, γι’ αυτή τη δράση ζητήσαμε 
και λάβαμε την έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Ε.Ε. Κοιτάξτε, αν η χρηματο-
δότηση ήταν επιστρεπτέα, δεν θα μιλούσαμε για 
βοήθεια, για «δίχτυ προστασίας», αλλά για δανει-
σμό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή την ώρα 
χρειάζονται πραγματική στήριξη, χρειάζονται ρευ-
στότητα, για να εξακολουθήσουν να είναι οικονο-
μικά ζωτικές, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασί-
ας, ώστε η επόμενη φάση μετά την πανδημία να 
μας βρει όλους όρθιους.

Είστε ικανοποιημένος από το εύρος των υποδο-
μών που δημιουργεί η κυβέρνηση στην περιφέ-
ρεια;
Γίνεται μια πολύ μεγάλη και συντονισμένη προ-
σπάθεια ενίσχυσης των υποδομών στη Βόρεια 
Ελλάδα, που θέλω να σας θυμίσω πως ήταν και 
η βασική προεκλογική μας δέσμευση, την οποία 

ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ

ΆΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 ΤΖΙΤΖΙΚΏΣΤΆΣ,  

περιφερειάρχης Κεντρικής  
Μακεδονίας

Σύντομα θα ξεκινή-
σουν οι εργασίες για 
40 νέα σχολεία στην 
Κεντρική Μακεδονία.



δεν πρόκειται να αφήσουµε πίσω, παρά το γεγο-
νός πως οι προτεραιότητες λόγω της πανδηµίας 
έχουν µεταβληθεί. Πριν από λίγες ηµέρες είχα µια 
αναλυτική σύσκεψη για θέµατα υποδοµών µε τον 
αρµόδιο υπουργό, Κώστα Καραµανλή, ο οποίος 
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη Μακεδονία και στη 
Θεσσαλονίκη. Ήδη προχωρούν τρία σηµαντικά 
έργα ευθύνης της Εγνατία Οδός Α.Ε., που είναι 
το «ορφανό» χιλιόµετρο στην Ποτίδαια της Χαλ-
κιδικής, η σύνδεση του Λιµένα Θεσσαλονίκης µε 
την ΠΑΘΕ και ο δρόµος Θέρµης-Γαλάτιστας, που 
ταλαιπωρούν χρόνια τώρα τους πολίτες και τους 
επισκέπτες. Οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί, 
έχουν δροµολογηθεί τα έργα, σύντοµα, λοιπόν, 
θα υπάρξουν και οι λύσεις. Επίσης, είµαστε κοντά 
στη δηµοπράτηση του Flyover της Περιφερειακής 
Θεσσαλονίκης, ένα έργο πολύ σηµαντικό για την 
περιοχή µας, καθώς θα αναβαθµιστούν οι µετα-
φορές όλης της Βόρειας Ελλάδας και ιδιαίτερα 
της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, τρέχουµε µαζί 
µε το υπουργείο Υποδοµών τα Σ∆ΙΤ για τα 40 νέα 
σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία, για τα οποία 
σύντοµα θα ξεκινήσουν οι εργασίες, ενώ ετοιµά-
ζουµε και τις προτάσεις µας για τα έργα που θα 
εντάξουµε στο Ταµείο Ανάκαµψης.

Ποιες θα θέλατε να είναι για την Κεντρική Μακε-
δονία οι «εφεδρείες» και «πολεµοφόδια» που ο 
πρωθυπουργός είπε ότι διαθέτει η κυβέρνησή του 
για τον επικείµενο δύσκολο χειµώνα;
Νοµίζω πως η Κεντρική Μακεδονία είναι στον 
πυρήνα του σχεδιασµού του πρωθυπουργού. 
Αυτό διαπίστωσα και κατά την τελευταία συνά-
ντηση που είχα µαζί του και πρέπει να σας πω 
πως είµαστε σε στενή επαφή και συνεργασία για 
τα επόµενα βήµατα.

Πόσο έχει αλλάξει ο κορονοϊός την ατζέντα σας για 
την τρέχουσα θητεία της διοίκησής σας;
Ο κορονοϊός προφανώς και έχει επιφέρει αλλα-
γές στα δεδοµένα. Από την πρώτη στιγµή θέσαµε 

ως κορυφαίες προτεραιότητες την προστασία της 
υγείας των συµπολιτών µας, την ενίσχυση των 
τοπικών µας επιχειρήσεων και την προστασία 
των θέσεων εργασίας. Ήδη, µάλιστα, πέρα από τα 
150 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις, εξασφαλίσα-
µε ακόµα 80 εκατ. ευρώ τόσο για την αναβάθµι-
ση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού σε όλα τα 
νοσοκοµεία της Κεντρικής Μακεδονίας όσο και 
για την ενίσχυση µε επικουρικό προσωπικό για 
τα επόµενα δύο χρόνια όλων των µονάδων υγεί-
ας και στις επτά περιφερειακές ενότητες της Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι 
όλες οι υπόλοιπες δράσεις µένουν πίσω. ∆ουλεύ-
ουµε ακόµα πιο εντατικά και µεθοδικά ώστε τα 
έργα, όπως, µεταξύ πολλών άλλων, η επέκταση 
του δικτύου φυσικού αερίου στις µεγάλες πόλεις, 
το Σ∆ΙΤ για την αναβάθµιση του ηλεκτροφωτισµού 
σε όλο το οδικό δίκτυο, η αξιοποίηση του παραλι-
ακού µετώπου της Θεσσαλονίκης, η ανάπτυξη της 
καινοτοµίας, η επένδυση στην κυκλική οικονοµία, 
τα µεγάλα αντιπληµµυρικά έργα, η κατασκευή 
νέων σχολείων, να συνεχίσουν να υλοποιούνται 
και να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις. Συ-
νεχίζουµε να χτίζουµε την Κεντρική Μακεδονία 
του 2030, µια περιφέρεια εξωστρεφή, καινοτόµα, 
πράσινη, σύγχρονη και ανθρώπινη.

Η κοινωνική συνοχή 
και η στήριξη των πιο 
ευάλωτων συµπολι-
τών µας είναι προτε-
ραιότητά µας.
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Η STIHL, η καινοτόµος εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της δα-
σοκοµίας και της κηπουρικής ως ένας από τους µεγαλύτερους κατασκευα-
στές µηχανηµάτων δίνοντας βαρύνουσα σηµασία στην ασφάλεια του χρήστη 

αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία τους, καλωσορίζει 
στο δίκτυο διανοµής των προϊόντων της την Praktiker Hellas Α.Ε., εγκαινιάζοντας 
έτσι µια µεγάλη και στρατηγικής σηµασίας συνεργασία µεταξύ των δύο εταιρειών µε 
στόχο να καλύψει τις ανάγκες κυρίως των αστικών περιοχών, µέσω ενός διευρυµέ-
νου γεωγραφικού πεδίου µε καταστήµατα σε κοµβικά σηµεία της ηπειρωτικής και 
της νησιωτικής Ελλάδας.
Στο πλαίσιο της νέας αυτής συνεργασίας, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα 
να βρουν όλη την γκάµα των επαναφορτιζόµενων και ηλεκτρικών µηχανηµάτων 
STIHL στα 16 καταστήµατα Praktiker, στο δυναµικό e-shop, καθώς και στα δύο Β2Β 
centers σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η Praktiker Hellas Α.Ε., µετρώντας 28 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, απο-
τελεί το Νo1 ελληνικό δίκτυο DIY & Home Improvement, εκπαιδεύοντας τους κα-

ταναλωτές γύρω από τη φιλοσοφία «Φτιάξ’ το µόνος σου» (Do-it-Yourself). Με µια 
καταρτισµένη οµάδα επαγγελµατιών και µε προτεραιότητα τις ξεχωριστές ανάγκες 
των πελατών της, η εταιρεία προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση.
Μέσω της σύµπραξης αυτής στόχος είναι η διεύρυνση του καναλιού των πιστοποιη-
µένων αντιπροσώπων της STIHL, ώστε να κάνει τα προϊόντα της ακόµα πιο εύκολα 
διαθέσιµα σε όλους και να µπορεί να ανταποκρίνεται µε µεγάλη ταχύτητα στην αυξη-
µένη ζήτηση για τη συγκεκριµένη κατηγορία των επαναφορτιζόµενων και ηλεκτρι-
κών προϊόντων της.
O κ. ∆ηµήτρης Μάγκος, διευθυντής Αγορών της Praktiker Hellas, δήλωσε 
σχετικά: «Ως ο Νο1 προορισµός για εργαλεία στη χώρα µας, φροντίζουµε να 
παρέχουµε συνεχώς ολοκληρωµένες και καινοτόµες λύσεις, για τους ιδιώτες 
και τους επαγγελµατίες πελάτες µας. Η νέα µας συνεργασία µε την ANDREAS 
STIHL, έναν εκ των κορυφαίων κατασκευαστών µηχανηµάτων κήπου, µας 
χαροποιεί ιδιαίτερα και αποτελεί κοµβικό σηµείο για την περαιτέρω εξάπλωση 
της φιλοσοφίας DIY πανελλαδικά».

Νέα συνεργασία                 και                           HellasΝέα συνεργασία                 και                           Hellas



«Να παγώσει κάθε απαίτηση του κράτους 
από τις επιχειρήσεις»

Η 
αγορά δεν πρόκειται να κινηθεί χωρίς να 
υπάρξει ρευστότητα στους καταναλωτές 
και πραγματική στήριξη από την πολιτεία, 
δηλώνει μιλώντας στην F.S. ο πρόεδρος 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης, Μιχάλης Ζορπίδης.

Πώς κρίνετε συνολικά την αγορά της Θεσσαλονίκης 
μετά το δύσκολο εξάμηνο του κορονοϊού;
Η πανδημία έδωσε τη χαριστική βολή στην αγορά και 
στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αν εξαιρέσου-
με τους κλάδους των τροφίμων και της υγιεινής, που 
λόγω των συνθηκών όχι απλώς δεν σημείωσαν πτώ-
ση αλλά είχαν άνοδο, η συντριπτική πλειονότητα επλή-
γη βάναυσα. Πρέπει να τονίσουμε ότι εμάς η κρίση δεν 
μας βρήκε σε μια κατάσταση κανονικότητας, όπως την 
υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς βρισκόμασταν σε μια περί-
οδο ανασυγκρότησης μετά τη δεκαετή δημοσιονομική 
κρίση. Εκεί δηλαδή που προσπαθούσαμε να σταθούμε 
στα πόδια μας χτυπημένοι από τη λιτότητα, εκεί που νο-
μίσαμε ότι είδαμε φως στην άκρη του τούνελ, εκεί μας 
χτύπησε ο κορονοϊός. Γι’ αυτό η κατάσταση είναι πιο 
οδυνηρή για εμάς.

Πόσο κοντά στη δική σας πρόταση είναι το φόρουμ που 
διεξάγεται αυτές τις μέρες;
Το φόρουμ είναι μια λύση ανάγκης για τη Θεσσαλονίκη. 
Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια ώστε να φτιάξουμε 
αυτό που ο Τάσος Τζήκας λέει το Νταβός των Βαλκανί-
ων. Σίγουρα είναι μια σημαντική προσπάθεια, η οποία θα 
δώσει την ευκαιρία να συζητηθούν σοβαρά θέματα και 
να υπάρξει ζύμωση και προβληματισμός πάνω σε κάθε 
ζήτημα. Σίγουρα η πόλη με τον τρόπο αυτόν θα διατηρηθεί 
στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Ωστόσο, σε καμία περί-
πτωση αυτή η διοργάνωση δεν μπορεί να πλησιάσει καν 
τα οφέλη, κυρίως τα οικονομικά, που είχε η πόλη και η 
αγορά από τη διοργάνωση της λεγόμενης γενικής έκθε-
σης. Για τον λόγο αυτόν εμείς είπαμε από την πρώτη στιγ-
μή ότι η κυβέρνηση οφείλει να βρει άλλους τρόπους ώστε 
να διατεθούν στη Θεσσαλονίκη τα 50 εκατ. ευρώ που θα 
έρχονταν στην πόλη με τη ΔΕΘ.

Δεν θα ήταν ρίσκο για την πόλη η διενέργεια της ΔΕΘ 
υπό τον φόβο υγειονομικής ανασφάλειας;
Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει τα υγειονομικά ζητή-
ματα. Εφόσον οι ειδικοί απεφάνθησαν κατ’ αυτόν τον τρό-
πο, οφείλουμε να τους σεβαστούμε και να υπακούσουμε. 
Δεν εξυπηρετεί σε τίποτα να διαφωνούμε, και μάλιστα εκ 
των υστέρων. Αυτό που εγώ γνωρίζω από πρώτο χέρι 
είναι ότι η Helexpo είχε πάρει όλα τα μέτρα ώστε η ΔΕΘ να 
γίνει σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρωτόκολλα. Ακόμη 
και οι Γερμανοί, που ξέρουμε πόσο μεθοδικοί και αυστη-
ροί είναι, είχαν εγκρίνει όλο τον σχεδιασμό.

τραπεζών, ήταν το μόνο που δούλεψε αμέσως και πραγ-
ματικά στήριξε τις επιχειρήσεις όσο κανένα άλλο.

Ποιες θα θέλατε να είναι για τους επαγγελματίες οι 
«εφεδρείες» και «πολεμοφόδια» που ο πρωθυπουργός 
είπε ότι η κυβέρνησή του διαθέτει για τον επικείμενο 
δύσκολο χειμώνα;
Θέλω να πιστεύω ότι αναφέρεται σε απτή στήριξη, δη-
λαδή σε ρευστότητα. Η αγορά δεν πρόκειται να κινηθεί 
χωρίς να υπάρξει ρευστότητα στους καταναλωτές και 
πραγματική στήριξη από την πολιτεία. Ξέρετε, κάθε λίγο 
και λιγάκι ακούμε για δισεκατομμύρια από την Ε.Ε. και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ταμείο Ανασυγκρότη-
σης και τόσα άλλα και πραγματικά απορούμε. Πού είναι 
αυτά τα χρήματα; Γιατί χρήματα ακούμε και χρήματα δεν 
βλέπουμε! Όλοι μιλούν για τη στήριξη των επιχειρήσε-
ων, όλοι κόπτονται για την αγορά, κι εμείς, που είμαστε 
στην καρδιά της ιδιωτικής οικονομίας, καμία στήριξη δεν 
βλέπουμε. Υπήρξαν βέβαια σωστά μέτρα, όπως η κάλυ-
ψη των μισθών των εργαζομένων, αλλά ο κύριος λόγος 
αφορά δάνεια. Οι επιχειρήσεις δεν θέλουν δάνεια, θέλουν 
να δουλέψουν! Γι’ αυτό και είπαμε στον πρωθυπουργό ότι 
θα πρέπει να παγώσει κάθε απαίτηση του κράτους από 
τις επιχειρήσεις μέχρις ότου εξομαλυνθεί η κατάσταση και 
επανέλθει η κανονικότητα στην αγορά. Μόνο έτσι θα στη-
ριχτούν οι επιχειρήσεις. Επίσης, είναι λίγο αστείο το κρά-
τος να μας δίνει στη δεξιά τσέπη δάνεια και ενισχύσεις και 
από την άλλη να μας παίρνει φόρους, τέλη και εισφορές.

Έχετε ανακοινώσει την απόφασή σας να σταματήσετε 
τις εκδρομές του πρακτορείου σας στην Κωνσταντινού-
πολη ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Πόσο επώδυνη οικο-
νομικά ήταν για σας η απόφαση; Τι θα σημάνει για την 
αγορά της Θεσσαλονίκης ενδεχόμενο να απαντήσουν 
με παρόμοιο τρόπο οι Τούρκοι συνάδελφοί σας;
Στα θέματα αυτά δεν χωρούν οικονομικά μεγέθη. Ένιωσα 
ότι δεν είναι δυνατόν να κάνω εκδρομή στην Κωνσταντι-
νούπολη και να μη βάλω στο πρόγραμμά της ξενάγηση 
στην Αγία Σοφία. Κωνσταντινούπολη χωρίς Αγία Σοφία 
δεν υπάρχει, έτσι απλά. Τα υπόλοιπα δεν μετράνε. Μα-
κάρι να συνέλθουν οι γείτονες και να επιστρέψουν στην 
ηρεμία. Μέχρι τότε, όμως, δεν θα κάνουμε εκδρομές και 
σε αυτό το ζύγι δεν βάζουμε τα λεφτά.

Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο δια-
χειρίζεται τα δημόσια πράγματα η κυβέρνηση;
Η δουλειά η δική μας είναι να μην είμαστε ποτέ ικανο-
ποιημένοι. Και πάντα να πιέζουμε για να λαμβάνονται οι 
σωστές αποφάσεις για την αγορά και την οικονομία. Η 
αλήθεια όμως είναι ότι η κυβέρνηση τα πήγε εξαιρετικά 
καλά στο υγειονομικό μέρος. Είδε έγκαιρα αυτό που δεν 
είδαν άλλες κυβερνήσεις, πήρε μέτρα, και το αποτέλεσμα 
τη δικαιώνει απολύτως. Θα ήθελα να καταλήξω στο ίδιο 
συμπέρασμα και στο κομμάτι των οικονομικών μέτρων, 
αλλά, δυστυχώς, δεν μπορώ. Εκεί δεν υπήρξε η ίδια ετοι-
μότητα, ούτε η ίδια προετοιμασία και αποτελεσματικότητα. 
Βέβαια, η κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει μια τεράστια 
κρίση και πιθανόν να μην είχε έτοιμα σχέδια. Αλλά έκανε 
χτυπητά λάθη, ενώ υπήρξαν και σοβαρές παραλείψεις 
και καθυστερήσεις. Το βασικό λάθος είναι ότι έβαλε σε 
αυτή την αλυσίδα της εφαρμογής των μέτρων στήριξης τις 
τράπεζες, οι οποίες δεν έχουν την υποδομή και την τεχνο-
γνωσία για να αποδώσουν υπό πίεση και σε συνθήκες 
κρίσης. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να παγώσουν όσα μέτρα, 
όπως τα δάνεια, τα ΤΕΠΙΧ κ.λπ., έπρεπε να περάσουν από 
τις διαδικασίες τους. Αντίθετα, το μέτρο της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, που δεν πέρασε από τις εγκρίσεις των 

ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

ΜΙΧΆΛΉΣ ΖΟΡΠΙΔΉΣ,
πρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Η κυβέρνηση να βρει 
τρόπους ώστε να δια-
τεθούν στη Θεσσαλο-
νίκη τα 50 εκατ. ευρώ 
που θα έρχονταν στην 
πόλη με τη ΔΕΘ.
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«Στο επτάμηνο του 2020  
οι εξαγωγές αυξήθηκαν!»

Ο
ι μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, 
της φορολόγησης και του κόστους του 
χρήματος θα προσφέρουν σημαντική 
βοήθεια στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, 
τονίζει σε συνέντευξή του στην F.S. o πρό-
εδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βο-

ρείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ότι οι εξαγωγές το διάστημα Ίανουάριος-Ίούλιος 2020 
μειώθηκαν κατά 11,6% συγκριτικά με το προηγούμενο 
έτος, μείωση η οποία οφείλεται αποκλειστικά στον κλά-
δο των πετρελαιοειδών, χωρίς τον οποίο καταγράφεται 
αύξηση κατά 1,9%, και ζητά στήριξη στους κλάδους των 
βιομηχανικών προϊόντων και των πρώτων υλών, που 
σημείωσαν μειώσεις.
Παράλληλα, χαρακτηρίζει πρόκληση τη διαχείριση των 
70 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και εκφράζει την 
ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα γίνουν οι σωστές ενέργειες με 
γνώμονα το καλό της χώρας.

Συμμερίζεστε την άποψη ότι η ύφεση το 2020 θα είναι 
κάτω από 8%;
Οι προβλέψεις για την ύφεση της οικονομίας ποικίλλουν 
και συνεχώς αναθεωρούνται, όπως συμβαίνει και στην 
παγκόσμια οικονομία. Για την Ελλάδα, το β΄ τρίμηνο 2020 
ήταν αδιαμφισβήτητα αρνητικό με τη μείωση 15,2% του 
ΑΕΠ, ωστόσο εκτιμώ και ελπίζω ότι η εικόνα στο σύνολο 
του έτους θα είναι καλύτερη και ότι η ύφεση δεν θα ξεπε-
ράσει το 8%.

Η κεντρική εκτίμηση είναι ότι θα βγούμε οριστικά από 
την κρίση όταν βρεθεί αποτελεσματική θεραπεία ή εμ-
βόλιο για τον κορονοϊό. Ποιο είναι το χρονικό περιθώ-
ριο που αντέχει η ελληνική οικονομία για να βρεθεί η 
θεραπεία;
Η ελληνική οικονομία έχει δεχτεί έντονες πιέσεις και βρί-
σκεται σε ένα οριακό σημείο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να δράσουμε 
άμεσα, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, λαμβάνοντας μέτρα 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσε-
ων και την αύξηση της απασχόλησης. Όταν καταφέρουμε 
να βρούμε μια αποτελεσματική θεραπεία ή το εμβόλιο για 
τον κορονοϊό, θα έχουμε καταπολεμήσει την πανδημία, 
αλλά όχι τις οικονομικές της επιπτώσεις. Σε καμία περί-
πτωση δεν πρέπει να αφήσουμε την οικονομία να φτάσει 
σε αδιέξοδο. Αντίθετα, θα πρέπει να δράσουμε έγκαιρα και 
προνοητικά, βρίσκοντας λύσεις για κάθε πιθανό σενάριο.

Πόσο αποτελεσματικά ήταν τα μέχρι στιγμής μέτρα στή-
ριξης των επιχειρήσεων και της απασχόλησης;
Σε έναν μεγάλο βαθμό τα μέτρα ήταν αποτελεσματικά για 
τους εξαγωγείς, αλλά σίγουρα υπήρξαν και δυσκολίες για 
πολλές επιχειρήσεις. Παρά την όποια υποστήριξη από το 
κράτος, οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στις διεθνείς 

22,9% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι εξαγωγές βιομηχανικών 
προϊόντων μειώθηκαν κατά 8,4% και οι πρώτες ύλες κατά 
20,3%. Επομένως θα πρέπει να υποστηρίξουμε και αυ-
τούς τους κλάδους, ώστε να επανέλθουν στα προ κρίσης 
επίπεδα και να υποστηρίξουν με τη σειρά τους την ελλη-
νική οικονομία.

Ποιες θα θέλατε να είναι για τις επιχειρήσεις οι «εφε-
δρείες» και «πολεμοφόδια» που ο πρωθυπουργός είπε 
ότι η κυβέρνησή του διαθέτει για τον επικείμενο δύσκο-
λο χειμώνα;
Εμείς, ως εξαγωγείς, στοχεύουμε πάντα στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στόχος ο οποί-
ος θα επιτευχθεί μέσα από ενέργειες διευκόλυνσης και 
υποστήριξης του διεθνούς επιχειρείν. Οι λύσεις σε υφιστά-
μενα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όπως οι υψηλές 
ασφαλιστικές εισφορές, η υπερφορολόγηση και το υψηλό 
κόστος χρήματος, θα είναι αδιαμφισβήτητα ισχυρά «πολε-
μοφόδια» που θα αποτελέσουν αρωγό στο έργο μας.

Πώς κρίνετε τον πρώτο χρόνο της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη;
Η συνεργασία επιχειρήσεων, φορέων και κράτους είναι 
απαραίτητο και βασικό συστατικό για την επιτυχή ανάπτυ-
ξη εξωστρεφών δράσεων. Στον ΣΕΒΕ, όντας ο μεγαλύτε-
ρος φορέας εξωστρέφειας της χώρας, έχουμε μια διαρκή 
και άψογη συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών και 
συγκεκριμένα με τον υφυπουργό για την Οικονομική Δι-
πλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κώστα Φραγκογιάννη, 
τον γενικό γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Εξωστρέφειας, κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, καθώς και 
με όλα τα τμήματα του υπουργείου, βρίσκοντας από κοι-
νού λύσεις σε καθημερινά, αλλά και χρόνια προβλήματα. 
Η συνολική μας εικόνα είναι αναμφίβολα θετική μέχρι 
στιγμής. Ευελπιστούμε ότι και μελλοντικά θα γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες ώστε να επανέλθει η οικονομία 
στα προ κρίσης επίπεδα και οι εξαγωγές να συνεχίσουν 
την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών.

αγορές κατέστησαν πολλές επιχειρήσεις μη βιώσιμες, 
δημιουργώντας έτσι σημαντικά προβλήματα. Ωστόσο, οι 
εξαγωγείς διακατέχονται από το στοιχείο της προσαρμο-
στικότητας και της ευρηματικότητας και βρήκαν τις λύσεις 
στα προβλήματα αυτά.
Από δω και πέρα έχουμε μπροστά μας μια πρόκληση. Το 
Ταμείο Ανάκαμψης είναι η πρόκληση και η ευκαιρία της 
Ελλάδας, γιατί θα έχουμε στη διάθεσή μας το σημαντικό 
ποσό των 70 δισ. ευρώ, αλλά το πώς θα το διαχειριστούμε 
συνιστά μια πρόκληση. Ευελπιστώ ότι αυτή τη φορά θα 
κάνουμε τις σωστές ενέργειες με γνώμονα το καλό της 
χώρας.

Τι απώλειες είχε ο κλάδος των εξαγωγών το 2020;
Το 2020 θα ήταν η χρονιά των ρεκόρ αν δεν είχε εμφανι-
στεί ο κορονοϊός, αλλά ο καλός ο καπετάνιος στη φουρ-
τούνα φαίνεται και μέσα στη φουρτούνα του Covid-19 
εμείς επιβιώσαμε. Συνολικά, οι εξαγωγές στο διάστημα 
Ίανουάριος-Ίούλιος 2020 μειώθηκαν κατά 11,6% συγκρι-
τικά με το προηγούμενο έτος, ωστόσο η μείωση οφείλεται 
αποκλειστικά στον κλάδο των πετρελαιοειδών, καθώς, αν 
τα εξαιρέσουμε, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,9%.
Στο διάστημα αυτό παρατηρείται μια έντονη αύξηση της 
εξωστρέφειας των τροφίμων και των χημικών, τα οποία 
ενίσχυσαν την εξαγωγική τους επίδοση κατά 10,8% και 

ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ

ΔΡ. ΓΙΏΡΓΟΣ  
ΚΏΝΣΤΆΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,  

πρόεδρος του ΣΕΒΕ

Το Ταμείο Ανάκαμψης 
είναι η πρόκληση και η 
ευκαιρία της Ελλάδας, 
γιατί θα έχουμε στη 
διάθεσή μας το σημα-
ντικό ποσό των 70 δισ. 
ευρώ, αλλά το πώς θα 
το διαχειριστούμε συνι-
στά μια πρόκληση.
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Τα όπλα κατά της κρίσης για το 2020

Μ
ειώσεις φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών, νέος κύκλος επιστρε-
πτέας προκαταβολής, εγγυημένα 
τραπεζικά δάνεια. Αυτά είναι με-
ρικά από τα όπλα της κυβέρνησης 
για τη στήριξη της ελληνικής οικο-

νομίας, όπου τώρα έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται οι 
συνέπειες των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που 
επιβλήθηκαν για τον κορονοϊό.
Η ελληνική οικονομία παρουσίασε ύφεση-ρεκόρ το 
β΄ τρίμηνο του 2020, με το ΑΕΠ να υποχωρεί κατά 
15,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 
Η μεγάλη αυτή ύφεση καθρεφτίζει τους τριγμούς που 
δέχτηκε η ελληνική οικονομία την περίοδο Απριλίου-
Ίουνίου, κατά την οποία βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη 
το lockdown και ουσιαστικά παρέμενε κλειστός ο του-
ριστικός κλάδος. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες 
που δέχτηκαν τα σκληρότερα χτυπήματα στην Ε.Ε., 
καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση, μετά την Ίσπανία, 
τη Γαλλία, την Ίταλία και την Πορτογαλία. Μάλιστα, στο 
υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι το πρόβλημα θα 
συνεχιστεί τουλάχιστον και τους πρώτους μήνες του 
2021.
Η κυβέρνηση έχει πολλάκις επισημάνει ότι οι δυσκολί-
ες δεν έχουν ξεπεραστεί, ούτε και έχει αρνηθεί τις επι-
πτώσεις της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης στην 
ελληνική οικονομία. Ωστόσο, διαβεβαιώνει ότι δεν θα 
κάτσει με σταυρωμένα χέρια, αλλά και ότι έχει φυλάξει 
εφεδρείες για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε συμπληρωματικό προϋπο-
λογισμό 6 δισ. ευρώ για νέα μέτρα στήριξης και αμυντι-
κές δαπάνες. Ειδικότερα, από τα 6 δισ. ευρώ, τα 4 δισ. 
αφορούν δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση 
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
πανδημίας. Ωστόσο, κατά 600 εκατ. ευρώ αυξάνονται 
οι πιστώσεις για εξοπλιστικές και προσφυγικές δαπά-
νες φέτος. Επιπλέον 1,4 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τις 
συνταξιοδοτικές δαπάνες (πληρωμή αναδρομικών σε 
συνταξιούχους), ενώ κατά 76 εκατ. ευρώ αυξάνεται η 
ειδική χρηματοδότηση φορέων για την εξόφληση ληξι-
πρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών αιτήσεων συντα-
ξιοδότησης.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών, Χρή-
στος Σταϊκούρας, έχει δεσμευτεί ότι στην αγορά θα πέ-
σουν επιπλέον 10 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους. 
Ήδη το δημοσιονομικό κόστος του κορονοϊού έχει 
φτάσει τα 15 δισ. ευρώ, ενώ φαίνεται πως θα ξεπερα-
στεί και η αρχική εκτίμηση για συνολικό κόστος 24 δισ. 
ευρώ.
Τα 10 δισ. που θα τροφοδοτήσουν την αγορά το προσε-
χές διάστημα θα προέλθουν από:
1. Την ενεργοποίηση του τρίτου κύκλου της επιστρε-
πτέας προκαταβολής, ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Ο νέος κύ-
κλος θα είναι διευρυμένος προκειμένου να καλύψει 
και τις τουριστικές επιχειρήσεις χωρίς ταμειακή μηχα-
νή. Η επιστρεπτέα προκαταβολή αφορά και τους μήνες 
Ίούλιο και Αύγουστο, για να καλύψει και επιχειρήσεις 
που λειτουργούν εποχικά και οι οποίες είχαν μεγάλες 
απώλειες τζίρου. Θα υπολογίζεται εξαρχής από τον 

Μάρτιο μέχρι και τον Αύγουστο.
2. Τα αναδρομικά 1,4 δισ. ευρώ για τις περικοπές στις 
κύριες συντάξεις Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που 
αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των 
δικαιούχων έως το τέλος του έτους.
3. Επιδοτήσεις που θα κατατεθούν στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των δανειοληπτών μέσω του προγράμ-
ματος «Γέφυρα» μέχρι το τέλος του έτους. Οι πρώτες 
καταβολές προγραμματίζονται για το τέλος Οκτωβρίου.
4. Οι επιχειρήσεις θα κρατήσουν στα ταμεία τους 
περί τα 1,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό προέρχεται από 
τη μείωση της προκαταβολής φόρου έως και 100%. 
Πρόκειται για χρήματα που είχαν προϋπολογιστεί να 
καταβληθούν αλλά τελικώς δεν θα πληρωθούν από 
τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα τα κεφάλαια αυτά να 
μπορούν να κατευθυνθούν στη στήριξη των επιχειρή-
σεων και της απασχόλησης.
5. Στήριξη των εργαζομένων με επεκτάσεις υφιστά-
μενων μέτρων (π.χ. «Συν-Εργασία» και αναστολές) 
αλλά και νέα μέτρα, όπως η επιδοτούμενη κατάρτιση 
κυρίως των εποχικών υπαλλήλων και παράταση των 
επιδομάτων εργασίας.
6. Αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων αλλά και 
αποζημιώσεις ιδιοκτητών ακινήτων λόγω του υπο-
χρεωτικού «κουρέματος» ενοικίων.
7. Εγγυημένα τραπεζικά δάνεια: Ύπάρχει μια εκκρεμό-
τητα 1,5 δισ. ευρώ από τον εγγυοδοτικό μηχανισμό που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Όμως οι τράπεζες αναμένουν το 
άνοιγμα και της δεύτερης φάσης του προγράμματος 
εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

Η κυβέρνηση κατέθε-
σε συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό 6 δισ. 
ευρώ για νέα μέτρα 
στήριξης και αμυντικές 
δαπάνες. Ειδικότερα, 
από τα 6 δισ. ευρώ, τα 
4 δισ. αφορούν δρά-
σεις που σχετίζονται με 
την υλοποίηση μέτρων 
αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών 
της πανδημίας.



Το πρόγραμμα θα προβλέπει τη χορήγηση επιπλέον 
ποσού 1,5 δισ. ευρώ ως κρατική εγγύηση που, με μό-
χλευση, θα μπορέσει να δημιουργήσει νέα ρευστότητα 
3,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
8. Νέο ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Πρόκειται για την επέκταση του ΤΕΠΙΧ 
ΙΙ κατά 500 εκατ. ευρώ για να καλυφθεί η υπερβάλλου-
σα ζήτηση που είχε εκδηλωθεί.
9. Κονδύλια ύψους 600 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για 
την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Τα αναδρομικά των συνταξιούχων
Τα ποσά των επιστροφών από τις αντισυνταγματικές 
μειώσεις των κύριων συντάξεων υπολογίζεται πως 
θα κυμανθούν από 550 έως 7.200 ευρώ, ενώ το μεσο-
σταθμικό ποσό κυμαίνεται ,σύμφωνα με ειδικούς της 
κοινωνικής ασφάλισης, σε 1.300-1.500 ευρώ. Αναλυ-
τικά, όσοι το 2012 είχαν άθροισμα συντάξεων:
•  1.000-1.100 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 550 

ευρώ
•  1.100-1.500 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 800 

ευρώ
•  1.500-2.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 

2.600 ευρώ
•  2.000-3.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 

5.500 ευρώ
Τα μεγάλα ποσά που αγγίζουν και ξεπερνούν τα 7.000 
ευρώ αφορούν κυρίως συνταξιούχους με άθροισμα 
συντάξεων το 2012 άνω των 3.000 ευρώ. Πρόκειται 
κυρίως για διπλοσυνταξιούχους που εισπράττουν δύο 
ή περισσότερες κύριες συντάξεις (π.χ. χηρείας και γή-
ρατος ή δύο γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος από δημό-
σιο και ιδιωτικό τομέα κ.ά.) και υψηλοσυνταξιούχους 
του ΙΚΑ, των ΔΕΚΟ-τραπεζών και του Δημοσίου που 
είχαν υψηλές και πολύ υψηλές συντάξεις το 2012.

Μειώσεις φόρων και εισφορών
Εν τω μεταξύ, έχουν «κλειδώσει» και οι μειώσεις φό-
ρων και ασφαλιστικών εισφορών. Τα μέτρα θα αφο-
ρούν μόνο το 2021, ενώ αν η παρένθεση της πανδη-
μίας κλείσει εντός του επόμενου έτους, οι μειώσεις θα 
λάβουν μόνιμο χαρακτήρα. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, το ποσό που εισπράττει ετησίως η κυβέρνηση θα 
μειωθεί κατά 50%, δηλαδή από τα 1,2 δισ. ευρώ στα 
600 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, το αν θα είναι οριζόντια η μείωση κατά 50% 
ή αν θα αυξηθεί το αφορολόγητο όριο στα 25.000 ή 
30.000 ευρώ δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Δηλα-
δή στην κυβέρνηση επεξεργάζονται δύο σενάρια, τα 
οποία προβλέπουν:
1. Μείωση της εισφοράς κατά 50% για τα εισοδήματα 
που αποκτούν οι φορολογούμενοι από την 1η Ιανουα-
ρίου 2021: Αυτό σημαίνει ότι μισθωτός με ετήσιο εισό-
δημα 20.000 ευρώ θα έχει όφελος 88 ευρώ ετησίως, 
ενώ μισθωτός με εισόδημα 30.000, όφελος 338 ευρώ. 
Επίσης, μισθωτός με εισόδημα 40.000 ευρώ, από 1.326 
ευρώ που πληρώνει σήμερα, θα πληρώσει την επόμε-
νη χρονιά 663 ευρώ, ενώ για κάποιον που έχει εισό-
δημα 50.000 ευρώ το όφελος ανέρχεται περίπου στα 
1.038 ευρώ.
2. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει την κατάργηση της 

εισφοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν εισοδήμα-
τα έως 25.000 ή 30.000 ευρώ, από 12.000 που ισχύει 
σήμερα. Ταυτόχρονα, θα περιοριστούν όλοι οι συντε-
λεστές της κλίμακας κατά μία ή δύο ποσοστιαίες μο-
νάδες.

Ισχυρές οι προοπτικές
Πάντως, ο οίκος αξιολόγησης Scope επισημαίνει ότι αν 
και η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας σταμάτησε 
απότομα εξαιτίας του κορονοϊού, η ισχυρή «απάντη-
ση» από την Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και την ελληνική κυβέρνηση έχει βελτιώσει τις μακρο-
πρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας και τη 
βιωσιμότητα του χρέους.
Κατά τον οίκο αξιολόγησης, η οικονομική ανάπτυξη 
της Ελλάδας το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί από 
την αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων από το 
Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε., τη συνέχιση των μεταρ-
ρυθμίσεων για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυνα-
μικού της οικονομίας και την επιτάχυνση της μείωσης 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) των ελλη-
νικών τραπεζών.
Η Ελλάδα, όπως σημειώνει, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμέ-
νη στον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας λόγω της 
εξάρτησής της από τον τουρισμό, που πλήττεται από το 

lockdown και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που 
επιβλήθηκαν, και του υψηλού ποσοστού του εργατι-
κού δυναμικού της που αποτελείται από αυτοαπασχο-
λούμενους.
Κατά το β΄ τρίμηνο του 2020 το ελληνικό πραγματι-
κό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 15,2% σε ετήσια βάση και η 
Scope αναμένει ότι η ανάκαμψη θα ξεκινήσει από το 
γ΄ τρίμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι το δεύτερο κύμα 
της πανδημίας δεν θα οδηγήσει σε νέο lockdown με 
αρνητικές επιπτώσεις στις προοπτικές ανάπτυξης της 
Ελλάδας και στην τροχιά του δημόσιου χρέους.

Στο 7,5% η ύφεση το 2020
Την ίδια στιγμή η Εθνική Τράπεζα προβλέπει ύφεση 
7,5% για το 2020. Σύμφωνα με τους αναλυτές, το γ΄ 
τρίμηνο αναμένεται ανάκαμψη σε τριμηνιαία βάση 
κατά 5,4%, έναντι υποχώρησης κατά 14% το β΄ τρίμη-
νο, όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Βεβαίως, σε 
ετήσια βάση το ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 
10,9%.
Οι αναλυτές, βεβαίως, επισημαίνουν ότι η πτώση 
του 15,2% το β΄ τρίμηνο είναι η μεγαλύτερη που έχει 
καταγραφεί ιστορικά σε ένα τρίμηνο, όπως και στις 
περισσότερες χώρες, τουλάχιστον για όσο διάστημα 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τριμηνιαίων εθνικών 
λογαριασμών. Προσθέτουν, ωστόσο, ότι η πτώση 
ήταν ανάλογη του μέσου όρου της Ευρωζώνης και 
ελαφρώς χαμηλότερη των περισσότερων χωρών 
του Νότου, παρά το γεγονός ότι οι πλέον πληττόμενοι 
κλάδοι, τουρισμός και εστίαση, έχουν μεγαλύτερη 
βαρύτητα στο ελληνικό ΑΕΠ. Σε τριμηνιαία, ωστόσο, 
βάση η συρρίκνωση ήταν μεγαλύτερη της Ευρωζώ-
νης, επισημαίνουν, κάτι που αντανακλά το σημαντικά 
μεγαλύτερο μερίδιο που έχουν στο ΑΕΠ οι περισσό-
τεροι πληττόμενοι κλάδοι των υπηρεσιών, ειδικά του 
τουρισμού, στο β΄ τρίμηνο.
Ενδιαφέρον σημείο της ανάλυσης της Εθνικής Τράπε-
ζας είναι επίσης ότι τα μέτρα στήριξης του Δημοσίου, 
ειδικά για την αγορά εργασίας, συγκράτησαν τη μέση 
μείωση της συνολικής αμοιβής της εργασίας στην οι-
κονομία (που συναρτάται από τη μέση αμοιβή και την 
απασχόληση) στο 7,3% ετησίως, παρά τη γενικευμένη 
παύση στην οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτό συνέ-
βαλε, βεβαίως, η σταθερότητα των αμοιβών και της 
απασχόλησης στο Δημόσιο.
Αντίθετα, τα εισοδήματα και τα κέρδη από την επιχει-
ρηματική δραστηριότητα συρρικνώθηκαν δραστικά, 
παρά τη στήριξη και τις αναστολές φορολογικών και 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Ο οίκος αξιολόγησης Scope επισημαίνει ότι αν και η οικονο-
μική ανάκαμψη της Ελλάδας σταμάτησε απότομα εξαιτίας 
του κορονοϊού, η ισχυρή «απάντηση» από την Ε.Ε., την Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ελληνική κυβέρνηση 
έχει βελτιώσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης 
της Ελλάδας και τη βιωσιμότητα του χρέους.
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την αντιμετωπίσει. Το ερώτημα που ανακύπτει αβίαστο 
είναι εάν οι οικονομικοί κλάδοι που στηρίζονται στη μα-
ζικότητα μπορούν να μείνουν αδρανείς ή υπολειτουρ-
γούντες για δύο και τρία χρόνια χωρίς να καταρρεύσουν 
οριστικά. Στην Ελλάδα της ήδη δεκαετούς χρεοκοπίας, 
η απάντηση είναι μάλλον προφανής και δυσάρεστη. Τί-
θεται εκ των πραγμάτων ζήτημα αντιμετώπισης της α-
νεργίας σε πρώτο χρόνο και αλλαγής τρόπου ζωής ταυ-
τόχρονα. Αν κάποιος δεν μπορεί να επενδύσει στον 
κλάδο της παροχής μαζικών υπηρεσιών, πρέπει να βρει 
κάτι άλλο να κάνει. Κι αυτό για πολλούς ίσως είναι αδύ-
νατο και πάντως θα είναι πολύ επώδυνο. Το να γίνει κα-
νείς αγρότης ή μάστορας σε μέση ηλικία εύκολα λέγε-
ται, δύσκολα πραγματοποιείται. Και το θέμα είναι ότι η 
πτώση ή η περιθωριοποίηση μερίδων του ενεργού πλη-
θυσμού παρασύρει προς τα κάτω τις υπόλοιπες ομάδες 
που θεωρητικά δεν πλήττονται άμεσα, αλλά η επιβρά-
δυνση των δραστηριοτήτων και η μείωση πελατείας, και 
λόγω αύξησης της ανεργίας, δημιουργούν την αλυσίδα 
της πτώσης του συνολικού βιοτικού επιπέδου. Ο άνερ-
γος δεν πάει διακοπές, δεν πάει στον δικηγόρο, δεν α-
γοράζει έπιπλα, δεν πάει, κάποιες φορές, ούτε στον για-
τρό. Και όλα αυτά δεν έχουν ορατό τέλος.
Το πράγμα χειροτερεύει, ως προς το αποτέλεσμα, από 
την άρνηση πολλών να δεχτούν την πραγματικότητα. 
Οποιαδήποτε σύνθετη και περίπλοκη κατάσταση, εξ ο-
ρισμού, αντιμετωπίζεται καλύτερα με οργάνωση, συντε-
ταγμένη λειτουργία και μέθοδο. Αυτά είναι αδύνατο να 
υπάρξουν όταν ο καθένας έχει άποψη για τη μεταδοτι-
κότητα του ιού ή τη χρησιμότητα της μάσκας και είναι 
διατεθειμένος να σηκώσει επανάσταση χωρίς όρια για 
να υποστηρίξει την άποψή του. Παίρνει κόσμο στον 
λαιμό του και αρνείται να το παραδεχτεί.
Ταυτόχρονα με το πρώτο κρούσμα της πανδημίας στη 
χώρα ενέσκηψε και η πρώτη «πολεμικού τύπου» επι-
χείρηση της Τουρκίας στον Έβρο. Εδώ και έξι μήνες, 

Το καλοκαίρι που φεύγει επιβεβαίωσε 
αυτό που απευχόμασταν. Η πανδη-
μία ήρθε για να μείνει. Δεν εξαφανί-
στηκε τη θερμή περίοδο, δεν είναι «γρι-
πούλα». Αποτελεί κοινό τόπο πλέον ότι 

η ασθένεια μεταδίδεται ιδιαίτερα σε χώρους όπου συ-
γκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι, όπως και σε χώρους 
που δεν αερίζονται καλά. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι 
όλες οι μαζικές εκδηλώσεις, είτε επαγγελματικές, είτε 
κοινωνικές, είτε ψυχαγωγικές, αναστέλλονται, ενστι-
κτωδώς, μέχρι νεωτέρας. Ενστικτωδώς πάλι, μια με-
ρίδα ανθρώπων αρνείται να «συμμορφωθεί», με αποτέ-
λεσμα η μετάδοση να διευρύνεται. Η διεύρυνση φέρνει 
θύματα και επέκταση του φόβου, πείθει μερικούς από 
τους δύσπιστους για την επικινδυνότητα της κατάστα-
σης, οι οποίοι στη συνέχεια αναστέλλουν κι αυτοί δρα-
στηριότητες, και τελικά δημιουργείται ο επώδυνος φαύ-
λος κύκλος.
Η σύγχρονη ζωή εξελίχθηκε με βάση τη μαζικότητα των 
ανθρώπινων λειτουργιών: με πολυπληθείς και αχανείς 
χώρους εργασίας, μεγάλα κέντρα διασκέδασης, αχανή θέ-
ρετρα, πολυκατοικίες ή και ουρανοξύστες. Με μέσα μαζι-
κής (όπως το λέει η λέξη) μεταφοράς. Όλα αυτά σε καιρό 
πανδημίας παύουν να είναι χρηστικά και γίνονται επι-
κίνδυνα. Τούτο σημαίνει ότι οι άνθρωποι αναστέλλουν 
δραστηριότητες –ίσως είναι νωρίς για να αλλάξουν πλή-
ρως τρόπο ζωής– και η αναστολή φέρνει απώλεια θέσεων 
εργασίας. Ο τουριστικός τομέας της χώρας συνιστά το α-
πόλυτο παράδειγμα. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και στον 
τομέα των μεταφορών (αεροπλάνα, πλοία, αστικά), της ε-
στίασης και σε όλον σχεδόν τον κλάδο των υπηρεσιών. Τα 
δικαστήρια, για παράδειγμα, δεν είναι πλέον χώρος στον 
οποίον κάποιος μπορεί να κινηθεί «ανέμελος».
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η πανδημία θα είναι εδώ και το 
επόμενο καλοκαίρι, όπως είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ι-
ατρική θα χρειαστεί αρκετά περισσότερο χρόνο για να 

και ενώ η πανδημία από μόνη της θα μπορούσε να έχει 
διαλύσει τη χώρα, εξελίσσεται και η αναμέτρησή μας με 
την Τουρκία, η οποία το τελευταίο δίμηνο είναι πλέον 
καθαρά ένοπλη σε θάλασσα (κυρίως) και αέρα. Οι στρα-
τοί έχουν πάρει θέσεις μάχης και το παιχνίδι παίζεται 
αποκλειστικά στο ποιος θα χρεωθεί την πρώτη βολή. 
Η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη για μας, διότι πρώτη 
φορά η χώρα παρέταξε τον στρατό και δήλωσε ότι θα 
τον χρησιμοποιήσει. Όλα δείχνουν ότι η κατάσταση 
αυτή θα συνεχιστεί χωρίς ορατό τέλος και με αυξα-
νόμενη, μέρα με τη μέρα, την πιθανότητα ανάφλεξης. 
Είναι εντυπωσιακό ότι η κοινή γνώμη σε μεγάλο ποσο-
στό απλώς δεν ασχολείται. Το θέμα είναι ότι η όξυνση 
είναι υπαρκτή, εξαιρετικά επικίνδυνη και απαιτείται 
γερό στομάχι και διάθεση για να αντιμετωπιστούν οι 
συνέπειες. Θερμό επεισόδιο σημαίνει πιθανότατα νε-
κροί και ανάλογο φρόνημα ακόμη και σε περίπτωση 
νίκης. Δεν είναι σίριαλ στην τηλεόραση.
Εννοείται ότι η μακρά «προπολεμική» περίοδος δημι-
ουργεί δαπάνες, καταπόνηση του προσωπικού και της 
χώρας, αβεβαιότητες για το μέλλον. Η Τουρκία βρίσκε-
ται στην κορύφωση των σχεδιασμών της απέναντι στη 
χώρα μας, μετά από μακρόχρονη προετοιμασία (ας μην 
ξεχνάμε ότι η σημερινή κρίση δεν θα μπορούσε να υφί-
σταται στη συγκεκριμένη μορφή αν η Τουρκία δεν είχε 
ιδιόκτητο πλωτό γεωτρύπανο), και φυσικά απέχει πολύ 
από το να καταρρεύσει. Επομένως, εμείς οφείλουμε να 
συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει ανά πάσα στιγμή να εί-
μαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας. Με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται, ως προς την παροιμιώδη ανεμε-
λιά και προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τα 
πάντα: από την άρνηση της οικονομικής κρίσης ως την 
άρνηση της χρήσης μάσκας και της πιθανότητας νεκρών 
(αυτό σημαίνει θερμό επεισόδιο).
Η πανδημία και η αλλαγή του τρόπου ζωής που αυτή ε-
πιβάλλει, η οικονομική κρίση που προκύπτει εξαιτίας 
της και η οποία συνεπάγεται (αναγκαστικά) εξαφάνιση 
μεγάλου τμήματος της παροχής υπηρεσιών ως μέσου 
βιοπορισμού, αλλά και η μόνιμη στο εξής ισορροπία 
του τρόμου με την Τουρκία, δημιουργούν ένα απολύ-
τως νέο πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η χώρα 
και ο καθένας από εμάς. Με απλούστερα λόγια, έρχε-
ται φτώχεια και (τουλάχιστον) σφίξιμο στο στομάχι από 
τον κίνδυνο πολεμικού επεισοδίου. Και όλα αυτά δεν 
απαλύνονται (το αντίθετο) από την υπογεννητικότητα 
και την εξάντληση (οικονομική και ψυχολογική) της 
δεκαετούς χρεοκοπίας.
Μπορούμε, σε επίπεδο νοοτροπίας, να παραμείνουμε 
σε όσα ξέρουμε ως τώρα, αρνούμενοι την πραγματικό-
τητα, πιστεύοντας ότι θα λυθούν τα προβλήματα και θα 
επιστρέψουμε στο παρελθόν. Μπορούμε, αντίθετα, να 
αποδεχτούμε τις αλλαγές και τις δυσκολίες (του πολέ-
μου και της μάσκας περιλαμβανομένων) ως νέα πραγμα-
τικότητα και να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Στη 
δεύτερη περίπτωση έχουμε ελπίδες να προοδεύσουμε.
Σε κάθε περίπτωση, η στασιμότητα που επιδιώξαμε 
ως σήμερα αποκλείεται να παραμείνει. Ή θα προσπα-
θήσουμε να δρομολογήσουμε την προσαρμογή ή, αν 
την αρνηθούμε, θα καταρρεύσουμε (πάλι) με πάταγο. 
Ας θυμόμαστε, δε, πως ό,τι είναι να γίνει θα γίνει κατά 
κύριο λόγο με δανεικά και ότι τα δανεικά ποτέ δεν φτά-
νουν, αν δεν συνοδεύονται από δουλειά.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Άλλαξαν όλα, οριστικά
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Η 
έκκληση του 
Δήμου Θεσσαλο-
νίκης στους δη-
μότες να μην κα-
τεβάζουν σκου-
πίδια στους 

δρόμους της πόλης από την Πέμπτη 10 
μέχρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θύ-
μισε στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης 
ότι η ακύρωση της ΔΕΘ, την οποία είχε 
ανακοινώσει η αναπληρώτρια κυβερνη-
τική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, 
έναν μήνα νωρίτερα, δεν ήταν αρκετή για 
να τους απαλλάξει από τις συνέπειες του 
πρωθυπουργικού τριημέρου στην πόλη.
«Η προγραμματισμένη για το διάστημα 
5-13 Σεπτεμβρίου 2020 85η Διεθνής Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης δεν θα πραγματο-
ποιηθεί. Ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί 
στη Θεσσαλονίκη με την καθιερωμένη ο-
μιλία που θα εκφωνήσει στις 5 Σεπτεμ-
βρίου σε περιορισμένο ακροατήριο» είχε 
δηλώσει η κ. Πελώνη, αλλά οι ημερομη-
νίες τελικά μετατέθηκαν κατά μία εβδο-
μάδα.
Η απόφαση για την ακύρωση της ΔΕΘ 
προκάλεσε κάποια δυσαρέσκεια, η οποία 
κρατήθηκε σε χαμηλούς τόνους, καθώς 
δεν υπήρξε ο ηγέτης που θα έπαιρνε 
πάνω του το βάρος της αντιπαράθεσης με 
την κυβέρνηση για την ακύρωση, με απο-
τέλεσμα η βουλευτής Θεσσαλονίκης του 
ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, που ως 
τομεάρχης Τουρισμού του κόμματος κα-
τήγγειλε την ακύρωση, να μείνει χωρίς 
φανατικούς υποστηρικτές.
Η κ. Νοτοπούλου είδε την ακύρωση ως 
απόδειξη του ότι «η Θεσσαλονίκη, για 
μια ακόμη φορά, φτωχός συγγενής, έρ-
μαιο της πολιτικής της ΝΔ, χωρίς ΔΕΘ, 

χωρίς υποδομές, χωρίς όραμα, χωρίς προ-
οπτική», αλλά δεν ανέδειξε καν το αί-
τημα να αναπληρωθούν με κάποιον άλλον 
τρόπο οι απώλειες για την αγορά της Θεσ-
σαλονίκης, τις οποίες ο πρόεδρος του Ε-
παγγελματικού Επιμελητηρίου, Μιχάλης 
Ζορπίδης, εκτίμησε στα 50 εκατ. ευρώ.
Σε αυτά τα 50 εκατ., πάντως, δεν συμπε-
ριλαμβάνονται τα έσοδα που η πόλη 
έχει από τον συνδικαλιστικό τουρισμό 
που προκαλεί η παραδοσιακή τα τελευ-
ταία 30 χρόνια πανελλαδική διαδήλωση 
διαμαρτυρίας των συνδικάτων, που με-
τακινούνται ομαδικά στην πόλη, αν και 
φέτος μπλοκ έχουν μόνο το ΠΑΜΕ και η 
ΑΔΕΔΥ των δημοσίων υπαλλήλων, ο πρό-
εδρος της οποίας, Γιάννης Πάιδας, ήταν το 
2019 υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ.
«Φέτος θα είμαστε οι μόνοι που θα διαδη-
λώσουμε» είπε ο κ. Πάιδας, o οποίος δεν 
συμπεριέλαβε σε όσους διαδηλώνουν δι-
αμαρτυρόμενοι το ΠΑΜΕ.
Τα αιτήματα της διαδήλωσης είναι η στή-
ριξη της δημόσιας υγείας και του ΕΣΥ 
και η διεκδίκηση να μην πληρώσουν την 
κρίση οι εργαζόμενοι, «όχι στις αντιλαϊκές 
πολιτικές».
Πέρυσι τα αντίστοιχα αιτήματα δεν απεί-
χαν πολύ, καθώς η διεκδίκηση ήταν για 
«σταθερή και πλήρη εργασία για όλους, 
χωρίς διακρίσεις, επαγγελματικά δικαιώ-

ματα σε εργασία, με υγεία και ασφάλεια, 
σταθερό κοινωνικό προϋπολογισμό, δί-
καιο και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής α-
σφάλισης, συντάξεις, παροχές».
Απέναντί τους οι διαδηλωτές της ΑΔΕΔΥ 
έχουν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, ο οποίος μιλά σε ένα «ακροα-
τήριο κορονοϊού», δηλαδή 50 ατόμων, το 
οποίο η κυβέρνηση θέλει να είναι άνθρω-
ποι του μόχθου, της οικονομίας και της 
εργασίας και όχι κομματικά στελέχη.
Η ομιλία του πρωθυπουργού στα εγκαί-
νια της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, στην 
οποία παραδοσιακά προαναγγέλλονται 
οι γενικές γραμμές της οικονομικής πο-
λιτικής της επόμενης χρονιάς, θα γίνει 
στο πλαίσιο ενός πολιτικο-οικονομικού 
φόρουμ, το οποίο διοργανώνει η ΔΕΘ-
Helexpo στη θέση της ματαιωθείσας 85ης 
ΔΕΘ, της πρώτης ΔΕΘ που δεν γίνεται 
από το 1951, όταν επαναλειτούργησε μετά 
από μία δεκαετία διακοπής λόγω πολέ-
μου, Κατοχής και Εμφυλίου.
To Thessaloniki Helexpo Forum πραγ-
ματοποιείται από την Παρασκευή 11 έως 
την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Συνε-
δριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» με 
την τήρηση όλων των πρωτοκόλλων α-
σφαλείας.
Η ακύρωση της ΔΕΘ συμπαρέσυρε και 
τις εκδηλώσεις για την τιμώμενη χώρα, η 

οποία ήταν η Γερμανία. Σύμφωνα με τις 
δηλώσεις που κατέγραψαν τη δυσαρέ-
σκεια της τοπικής επιχειρηματικής ελίτ, 
τα σχέδια υγειονομικής ασφάλειας που 
είχε καταρτίσει η ΔΕΘ είχαν εγκριθεί 
από τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία 
όμως είχε ακυρώσει παρόμοιες εκθέσεις 
στη Γερμανία.
Ενδεχόμενο μετάθεσης της τιμώμενης 
χώρας για το 2021 δεν προβλέπεται, γιατί 
έχει οριστεί ότι τότε θα είναι η Γαλλία.
Άλλωστε η ΔΕΘ διαβεβαιώνει ότι «συνε-
χίζει να βρίσκεται στις επάλξεις, σχεδιά-
ζοντας το μέλλον, παρά τις αντίξοες συν-
θήκες, και επεξεργάζεται μια σειρά νέων 
ιδεών και δράσεων, ώστε να είναι έτοιμη 
για την επόμενη μέρα».
Στο πλαίσιο του φόρουμ έχουν ενταχθεί 
τόσο η συνέντευξη Τύπου του κ. Μητσο-
τάκη όσο και οι παρεμβάσεις και συνε-
ντεύξεις των πολιτικών αρχηγών που πα-
ραδοσιακά γίνονταν στο πλαίσιο της ΔΕΘ 
και συγκεκριμένα:
• Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 20:00 ο 
γραμματέας του ΜέΡΑ25, κ. Γιάνης Βα-
ρουφάκης.
• Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 
20:00 η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, κ. Φώφη 
Γεννηματά.
• Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου ο γενικός 
γραμματέας του ΚΚΕ, κ. Δημήτρης Κου-
τσούμπας.
• Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Αλέ-
ξης Τσίπρας, και την Κυριακή 20 Σεπτεμ-
βρίου η συνέντευξη Τύπου του αρχηγού 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως 
και επί ΔΕΘ.
Την κενή ημέρα, τη 18η Σεπτεμβρίου, 
στις 20:00, στο Thessaloniki Helexpo 
Forum μιλά ο αντιπρόεδρος της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς.
Το φόρουμ περιλαμβάνει 23 θεματικά 
πάνελ, στα οποία συμμετέχουν υπουργοί, 
εκπρόσωποι κομμάτων, επιχειρηματικών 
φορέων, συνδέσμων, επιχειρήσεων, αυ-
τοδιοίκησης, αλλά και θεσμικοί παράγο-
ντες.
Σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο του 
ΕΟΔΥ, ο ανώτατος αριθμός όσων παρα-
κολουθούν τις εργασίες του κάθε πάνελ, 
με φυσική παρουσία, περιορίζεται στους 
50, όπως και στην ομιλία του πρωθυπουρ-
γού, αλλά προβλέπεται live streaming 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://
thessaloniki-helexpo-forum.gr/ και τη-
λεοπτική κάλυψη του φόρουμ.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι μέρος των 
χορηγών της ΔΕΘ, το οποίο δεν είναι 
γνωστό, μετέφεραν τη συμμετοχή τους 
και στο φόρουμ, ενώ η ΔΕΘ-Helexpo α-
πηύθυνε τις ευχαριστίες της και στους ορ-
γανωτές της γερμανικής συμμετοχής για 
την αμέριστη συμπαράστασή τους μέχρι 
την τελευταία στιγμή.

Η ΔΕΘ ματαιώθηκε, αλλά ο πρωθυπουργός 
και οι αρχηγοί των κομμάτων έχουν 
ομιλίες, τα συνδικάτα κάνουν διαδηλώσεις 
και οι επιχειρηματίες ζητούν αποζημιώσεις.

ΜΊΑ ΠΛΉΡΉΣ ΔΕΘ  
ΧΩΡΊΣ ΕΚΘΕΣΉ

  ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
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Μ
ία άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση 
στην οποία ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης ξεδιπλώνει τις απόψεις 
του και την οπτική με την οποία 
έβλεπε όχι μόνο την οικονομία 
αλλά το σύνολο των πολιτικών και 

κοινωνικών θεμάτων που αυτή επηρεάζει περιλαμβάνει 
το νέο βιβλίο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
Θοδωρή Πελαγίδη, «Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και 
η οικονομία», το οποίο βρίσκεται ήδη στα ράφια των 
βιβλιοπωλείων.
Η F.S. παρουσιάζει σήμερα ένα απόσπασμα από 
το βιβλίο, στο οποίο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 
μιλάει για τις σχέσεις με την Ευρώπη, τη σημασία των 
προσωπικών δεσμών στην πολιτική, αλλά και την 
παιδεία, τη γραφειοκρατία και τη δημόσια διοίκηση, με 
προσεγγίσεις οι οποίες δείχνουν εξαιρετικά επίκαιρες 
δέκα χρόνια μετά τη συζήτηση και τριάντα αφότου έγινε 
πρωθυπουργός.
Ανάμεσα στις επισημάνσεις του αείμνηστου πρώην 
πρωθυπουργού ξεχωρίζει ένα θέμα που εξακολουθεί 
να απασχολεί και να ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία, 
το θέμα της εκπαίδευσης που παρέχεται στη νέα γενιά.
«Τα καλά σχολεία τα κατήργησαν και τα κατέστρεψαν, 
διότι ήθελαν να δημιουργήσουν το καθεστώς του 
συνδικαλισμού, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν από το 
κακό στο χειρότερο» λέει αναφερόμενος στα χρόνια 
που κυβέρνηση ήταν το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τη δεκαετία 
του 1980, τις επιπτώσεις της οποίας εξακολουθεί να 
υφίσταται η ελληνική κοινωνία.

Θ.Π.: Κατά πόσο χάσατε εκεί το θετικό μομέντουμ; Εμείς 
έχουμε μια εικόνα την άνοιξη του ’93, αλλά πάντως η 
ανάκαμψη θα ωφελούσε την οικονομία…
Κ.Μ.: Βεβαίως, το είχαμε προβλέψει, είχαμε προβλέψει 
και την πτώση του πληθωρισμού, η οποία πράγματι…

Θ.Π.: Προλαβαίνατε;
Κ.Μ.: Προλαβαίναμε, κοίταξε, εγώ θα ήμουν μέχρι 
τον Μάιο, 1η Ιανουαρίου θα έπαιρνα την προεδρία 
της Ευρώπης, η οποία για μένα ήταν θησαυρός. Εγώ 
εκείνη την εποχή είχα πάρα πολύ καλή σχέση με όλους 
και με τον Ντελόρ είχαμε γίνει φίλοι. Με τον Ντελόρ 
συνεννοηθήκαμε εμείς, ήταν έξυπνος άνθρωπος… ήταν 
μεγάλης ικανότητος άνθρωπος.

Θ.Π.: Είχε αυτή την αμφισβήτηση για την Ελλάδα ότι 
μπορεί να ενταχθεί στην ΟΝΕ;
Κ.Μ.: Όλοι είχαν αυτή την αμφισβήτηση. Εγώ ήμουν 
αρκετά επιφυλακτικός, εγώ δεν θα έκανα ποτέ αυτή 
την πολιτική που έκανε ο Σημίτης, να βάλει την Ελλάδα 
χωρίς να υπάρχει προετοιμασία στην ΟΝΕ. Ήτανε λάθος 
και για τους Ευρωπαίους, αλλά, τέλος πάντων, αυτό 
κανείς δεν το ξέρει. Εκείνο πάντως που είναι βέβαιο 
είναι ότι εμείς πέσαμε σε μια στιγμή που απογειωνόταν 

η οικονομία. Σκέψου ότι είχαμε απελευθερώσει τις 
επικοινωνίες, το θέμα του ΟΤΕ είχε τότε λήξει… είχαμε 
συμφωνήσει ότι θα πουλούσαμε το 35% και θα δίναμε 
το μάνατζμεντ. Εμείς δώσαμε μόνο το 35%, το υπόλοιπο 
το κρατήσαμε στο κράτος. Ερχόταν και η μεγαλύτερη 
ιαπωνική εμπορική εταιρεία και ήτανε μια μεγάλη 
εταιρεία που έμπαινε στην Ευρώπη μέσω Ελλάδος. Ήταν 
μια μοναδική ευκαιρία που είχε η Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια. Γενικά νομίζω ότι πηγαίναμε πολύ καλά.

Θ.Π.: Τα βασικά ζητήματα της γραφειοκρατίας, της 
οργάνωσης του κράτους…;
Κ.Μ.: Είχαμε κάνει πολλές προσπάθειες, αλλά, όπως 

καταλαβαίνεις, δεν γίνονται όλα με την πρώτη τετραετία, 
χρειαζόταν και μια δεύτερη… Αν είχα μείνει, τις 
εκλογές δεν θα τις έχανα, αλλά και να μην τις κέρδιζα, 
ο Ανδρέας δεν θα θριάμβευε και ούτως ή άλλως δεν 
θα περνούσαμε αυτή την περιπέτεια που περάσαμε. 
Αλλά χρειαζόταν η Ελλάς μια δεύτερη τετραετία, γιατί 
η αρρώστια ήταν πολύ βαριά. Αλλά το κακό, να μου 
πείτε, είναι ότι, μετά που έφυγα εγώ, το έργο το δικό 
μου σχεδόν εξολοκλήρου ανατράπηκε. Με εξαίρεση 
την κοινωνική ασφάλιση. Παρά το γεγονός που είχαμε 
κάνει δύο νόμους για την κοινωνική ασφάλιση, 
πρωτοποριακούς νόμους, πολύ τολμηρούς, για την 
εποχή εκείνη… και όταν πέσαμε είχαμε 40% του 
ελληνικού λαού συνειδητό. Υπέρ της πολιτικής αυτής.

Θ.Π.: Αυτό είναι φοβερό, συγκρινόμενο μάλιστα με το 
σήμερα…
Κ.Μ.: Ναι, συγκρινόμενο με το σήμερα. Και από κει και 
πέρα περάσαμε μια πολιτική περίοδο που χειροτέρευαν 
τα πράγματα διαρκώς επί ΠΑΣΟΚ, το οποίο ισοπέδωσε 
τα πάντα, ήταν εναντίον της επιθεωρήσεως στην παιδεία. 
Ήταν από τα πρώτα θέματα που είχε απασχολήσει το 
ΠΑΣΟΚ, να καταργήσει τον θεσμό της επιθεώρησης 
στα σχολεία. Οι επιθεωρητές αντιμετωπίστηκαν ως οι 
χειρότεροι εγκληματίες και τους κυνήγησαν με λύσσα. 
Και τους εξόντωσαν. Τα καλά σχολεία τα κατήργησαν 
και τα κατέστρεψαν, διότι ήθελαν να δημιουργήσουν 
το καθεστώς του συνδικαλισμού, με αποτέλεσμα να 
πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Στο κράτος 
κατήργησαν την έννοια της δημόσιας διοίκησης. Στην 
Ελλάδα υπήρχε μια δημόσια διοίκηση αρκετά αξιόλογη. 
Εγώ, ας πούμε, έγινα πρώτη φορά υπουργός το 1951. Το 
’51, που έγινα υπουργός, βρήκα μια υπαλληλία για την 
οποία μπορούσε να είναι περήφανη κάθε χώρα. Είχαμε 
γενικούς διευθυντές αξιόλογους. Όταν έγινα, το 1964, 
υπουργός Οικονομικών, είχα 20 τουλάχιστον διευθυντές 
του υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι ήταν επιπέδου 
ανωτέρω κατά πολύ από τους αντίστοιχους διευθυντές 
και υποδιευθυντές των μεγάλων επιχειρήσεων. 
Δηλαδή είχαμε δημόσια διοίκηση. Τη σκότωσαν, την 
κατήργησαν. Θα μπορούσε δε κάθε υπάλληλος να 
αναλάβει τη διεύθυνση. Καταργήθηκε η ιεραρχία. 
Στην Ελλάδα υπήρχε numerus clausus διά τους 
τμηματάρχας, δηλαδή γινόσουνα με βάση την ιεραρχία 
μέχρι εισηγητής. Τμηματάρχης δεν γινόσουν, υπήρχαν 
ορισμένες οι θέσεις. Πολύ περισσότερο διευθυντής 
και πολύ περισσότερο γενικός διευθυντής. Υπήρχε, 
λοιπόν, ιεραρχία για τη δημόσια διοίκηση στην οποία 
μπορούσες να στηριχτείς. Το 1966 είχαμε γενικούς 
διευθυντές όπως ο Κοντογιώργης ή ο Τράκας στο Γενικό 
Λογιστήριο, γενικοί διευθυντές οι οποίοι άφησαν όνομα. 
Έχουν περάσει Έλληνες γενικοί διευθυντές οι οποίοι 
έχουνε μείνει στην ιστορία. Ο Επιτροπάκης στο Γενικό 
Λογιστήριο έκανε για πέντε υπουργούς. Αυτός διεύθυνε 
το Γενικό Λογιστήριο.

«Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η οικονομία» 
του καθηγητή Θοδωρή Πελαγίδη

 ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
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βιβλίο

“«Όταν έγινα, το 1964, υπουργός Οικονο-
μικών, είχα 20 τουλάχιστον διευθυντές 
του υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι 
ήταν επιπέδου ανωτέρω κατά πολύ από 
τους αντίστοιχους διευθυντές και υποδι-
ευθυντές των μεγάλων επιχειρήσεων. 
Δηλαδή είχαμε δημόσια διοίκηση». 

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης



Τ
ο υπουργείο Παιδείας διά 
του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Εφαρµογής της Ευρωπα-
ϊκής Νοµοθεσίας (ΑΤΕΕΝ, 
πρώην ΣΑΕΠ) αναγνώρισε 
ξανά, επισήµως, τα τετραετή 

πτυχία Νοµικής του ∆ηµόσιου Γαλλικού 
Πανεπιστηµίου Sorbonne Paris Nord 
(Paris 13) µε φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF 
ως επαγγελµατικά ισοδύναµα προς τα 
πτυχία Νοµικής των ελληνικών πανεπι-
στηµίων, χωρίς χρέωση µαθηµάτων.

Α. ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΤΥΧΙΑ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ
Α.1. Η απόφαση αναγνώρισης του ΑΤΕ-
ΕΝ (14/05/2020)
Το Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευ-
ρωπαϊκής Νοµοθεσίας (στο εξής ΑΤΕΕΝ), 
το οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 168 του 
ν. 4635/2019 είναι η νέα ενιαία αρµόδια 
εθνική αρχή για την έκδοση αποφάσεων 
αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυνα-
µίας, κοινοποίησε στην κ. Σ.Χ., πτυχιούχο 
Νοµικής του ∆ηµόσιου Γαλλικού Πανεπι-
στηµίου Paris 13 - Sorbonne Paris Cité µε 
φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF, την απόφαση 
αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυνα-
µίας, σύµφωνα µε την οποία: «Αναγνωρί-
ζουµε στη Σ.Χ. την επαγγελµατική ισοδυ-
ναµία του τίτλου σπουδών MAITRISE DE 
DROIT, ECONOMIE, GESTION, Mention 
DROIT του ιδρύµατος τυπικής ανώτατης 
εκπαίδευσης του UNIVERSITE PARIS 13 
- SORBONNE PARIS CITE της Γαλλίας µε 
τους απονεµόµενους τίτλους των Τµηµά-
των Νοµικών Σχολών των Ελληνικών 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
στο πλαίσιο του ηµεδαπού εκπαιδευτικού 
συστήµατος, µε τους όρους και τις προ-

ϋποθέσεις της ισχύουσας στην Ελλάδα 
νοµοθεσίας». (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)

A.2. To νέο στοιχείο στο δικαιολογητικό
της απόφασης του ΑΤΕΕΝ
«Έχοντας υπόψη: 1. […], 2.[…],
3. Τη µε αρ. πρωτ. […] αίτηση και το σύνο-
λο των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
και το γεγονός ότι κατόπιν σύγκρισης του 
τετραετούς προγράµµατος σπουδών που 
παρακολούθησε η ενδιαφερόµενη (τρία 
έτη License 1, 2, 3 και ένα έτος Master 
1) µε πρόγραµµα σπουδών Τµήµατος 
Νοµικών Σχολών ΑΕΙ της ηµεδαπής, δεν 
προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές για την 
επιβολή γραπτής δοκιµασίας επαγγελµα-
τικής ισοδυναµίας κατά το αρ. 57 Α ΤΟΥ 
Π∆ 38/2010 όπως ισχύει».
∆ηλαδή το ΑΤΕΕΝ, αφού ΣΥΝΕΚΡΙΝΕ 
το τετραετές πρόγραµµα σπουδών που 
παρακολούθησε η κ. Σ.Χ. µε πρόγραµµα 
σπουδών Τµήµατος Νοµικών Σχολών 
ΑΕΙ της Ελλάδας, ΑΠΕΦΑΝΘΗ ότι δεν 
προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές ΠΟΥ 
ΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ την επιβολή γραπτής 
δοκιµασίας επαγγελµατικής ισοδυναµίας 
κατά το αρ. 57 Α ΤΟΥ Π∆ 38/2010 όπως 
ισχύει.
Το γεγονός ότι το ΑΤΕΕΝ δεν χρέωσε 
στην κ. Σ.Χ., κάτοχο τετραετούς εθνικού 
γαλλικού πτυχίου Νοµικής, µαθήµατα Ελ-
ληνικού ∆ικαίου σηµαίνει ότι επικύρωσε, 
ως ενιαία αρµόδια εθνική αρχή επιφορ-
τισµένη να εφαρµόζει το πρωτογενές και 
το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο και τις 
αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε., µε 
τον πλέον επίσηµο τρόπο την πλήρη συ-
νάφεια των δύο δικαίων.
Σηµειώνουµε ότι εν έτει 2020 πτυχιούχοι 
Νοµικής του Γαλλικού Πανεπιστηµίου 

Paris 13 µε φοίτηση στο Γαλλικό Κολλέ-
γιο IdEF που έχουν αποκτήσει την άδεια 
ασκήσεως επαγγέλµατος είτε µέσω του 
πανελλαδικού διαγωνισµού υποψηφίων 
δικηγόρων είτε ως ενωσιακοί δικηγόροι 
ασκούν τη δικηγορία και είναι σήµερα δι-
κηγόροι µέχρι και παρ’ εφέταις.
Κατόπιν των προπαρατεθέντων, ο γενικός 
διευθυντής του Γαλλικού Κολεγίου IdEF, 
δρ. Στυλιανός Αµαργιανάκης, εκφράζει 
την ικανοποίησή του για την ως άνω και 
άλλες, πιο πρόσφατες, ανάλογες αποφά-
σεις του ΑΤΕΕΝ, που αφορούν αποκλει-
στικά και µόνο πτυχιούχους Νοµικής 
του ∆ηµόσιου Γαλλικού Πανεπιστηµίου 
Sorbonne Paris Nord (Paris 13) µε φοί-
τηση στο Κολλέγιο IdEF και δεν µπορεί 
να γίνει επίκλησή τους από πτυχιούχους 
Νοµικής άλλων πανεπιστηµίων της Ε.Ε., 
και παραθέτει τις προτάσεις του IdEF για 
το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 προς ενη-
µέρωση των υποψηφίων φοιτητών και 
των οικογενειών τους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 2020-2021
1) Μένω στην Αθήνα και θέλω να κάνω 
τετραετείς νοµικές σπουδές διά ζώσης 
στην Αθήνα. Ποια είναι η πρόταση του 
IdEF;
Το Κολλέγιο IdEF λειτουργεί κανονικά 
το παραδοσιακό, διά ζώσης, πρόγραµµα 
σπουδών σε σύµπραξη µε το ∆ηµόσιο 
Γαλλικό Πανεπιστήµιο Sorbonne Paris 
Nord (Paris 13). Με την περάτωση των τε-
τραετών σπουδών σας, το Πανεπιστήµιο 
της Σορβόννης σάς απονέµει το εθνικό 
γαλλικό πτυχίο Μaster 1, που αναγνω-
ρίζεται στην Ελλάδα, στην Ε.Ε. και σε όλο 
τον κόσµο.

2) Μένω στην Αθήνα και θέλω να κάνω 
τετραετείς νοµικές σπουδές διά ζώσης 
στο Παρίσι ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε. Το 
πρόβληµα είναι η πανδηµία. Ποια είναι 
η πρόταση του IdEF;
Το Κολλέγιο IdEF σάς δίνει τη δυνατότητα 
να περατώσετε επιτυχώς το πρώτο ή/και 
το δεύτερο έτος σπουδών στην Αθήνα 
και εντεύθεν να συνεχίσετε τις σπουδές 
σας στο ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο 
Sorbonne Paris Nord (Paris 13) δωρε-
άν, χωρίς δίδακτρα. Μπορείτε επίσης 
να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε άλλο 
δηµόσιο γαλλικό πανεπιστήµιο δωρεάν, 
χωρίς δίδακτρα.

3) Μένω εκτός Αθηνών και θέλω να 
κάνω τετραετείς νοµικές σπουδές από 
το σπίτι µου. Ποια είναι η πρόταση του 
IdEF;
Το Κολλέγιο IdEF σάς δίνει τη δυνατότη-
τα να περατώσετε επιτυχώς τις σπουδές 
σας στο ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο 
Sorbonne Paris Nord (Paris 13) µε τη 
µέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας.

4) Είµαι φοιτητής ελληνικού ΑΕΙ και 
επιθυµώ να κάνω παράλληλες νοµι-
κές σπουδές. Ποια είναι η πρόταση του 
IdEF;
Το Κολλέγιο IdEF σάς δίνει τη δυνατότη-
τα να περατώσετε επιτυχώς τις σπουδές 
σας στο ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο 
Sorbonne Paris Nord (Paris 13) µε τη 
µέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας ή µε µια µεικτή, διά ζώσης 
και εξ αποστάσεως, διδασκαλία.

5) Είµαι πτυχιούχος ΑΕΙ και επιθυµώ να 
αποκτήσω και πτυχίο Νοµικής, προκει-
µένου να ασκήσω δικηγορία ή να µεγι-
στοποιήσω την πιθανότητα πρόσληψής 
µου στον δηµόσιο τοµέα µέσω ΑΣΕΠ. 
Ποια είναι η πρόταση του IdEF;
Το Κολλέγιο IdEF σάς δίνει τη δυνατό-
τητα κατάταξης, την οποία αποφασίζει 
το Πανεπιστήµιο Sorbonne Paris Nord 
(Paris 13). Μετά την αποδοχή του φα-
κέλου σας οι σπουδές σας στο ∆ηµόσιο 
Γαλλικό Πανεπιστήµιο Sorbonne Paris 
Nord (Paris 13) γίνονται µε τη µέθοδο της 
ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκα-
λίας, αν εργάζεστε, ή µε µια µεικτή, διά 
ζώσης και εξ αποστάσεως, διδασκαλία, 
αν δεν εργάζεστε.

Χωρίς εξετάσεις η αναγνώριση για τα πτυχία 
Νοµικής µε φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF
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 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

να οργανώσουν τον χώρο μελέτης. Είναι σημαντικό να 
απαλλαχθεί το γραφείο του παιδιού από περιττά αντικεί-
μενα που αποσπούν την προσοχή του και περιορίζουν 
τον χώρο του. Επίσης, ο χώρος πρέπει να φωτίζεται 
επαρκώς και να έχει επιλεγεί η κατάλληλη καρέκλα για 
το παιδί. Τέλος, οι γονείς θα πρέπει να θυμούνται πως 
ο χώρος μελέτης θα πρέπει να είναι ένας και σταθερός 
κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς.

Συζήτηση
Είναι σημαντικό οι γονείς να συζητήσουν με τα παιδιά 
με ήρεμο τρόπο και χωρίς να εξωτερικεύουν το πιθανό 
δικό τους άγχος για την επιστροφή στο σχολείο. Θα πρέ-
πει να αποφεύγουν εκφράσεις που δημιουργούν φόβο 
και ανησυχία, όπως «τέρμα τα αστεία, τώρα αρχίζουν τα 
σοβαρά», «να δούμε τώρα, θα τα καταφέρεις;», «σε λί-
γες μέρες τέρμα οι βόλτες», «τώρα αρχίζουν τα βάσανα» 
κ.λπ. Ακόμη, σημαντικό είναι να ακούν με προσοχή όσα 
τους λένε τα παιδιά τους, αλλά κυρίως αυτά που δεν τους 
λένε. Να είναι σε ετοιμότητα να αντιληφθούν το πιθανό 
άγχος τους, ώστε να παρέμβουν και να τα υποστηρίξουν.

Βιβλία και παραμύθια
Υπάρχουν αρκετά παραμύθια και βιβλία που οι γονείς 
θα μπορούσαν να διαβάσουν με τα παιδιά τους και τα 
οποία βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν ομαλά στη σχο-
λική ζωή και στις υποχρεώσεις της.

Επίσκεψη στο σχολείο
Καλό θα είναι να κανονίσουν μια βόλτα με το παιδί τους 
στο σχολείο ακολουθώντας τη διαδρομή που θα κάνει 
όταν ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Μερικές επισκέψεις 
στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων θα 
βοηθήσουν το παιδί να νιώσει οικεία και να προσαρμο-
στεί γρηγορότερα.

Ευχάριστο κλίμα και γιορτινή διάθεση
Στο σπίτι πρέπει, ειδικά την πρώτη μέρα, να υπάρχει 
ευχάριστο κλίμα και ένα φαγητό ή και γλυκό που αρέ-
σει στο παιδί. Οι ερωτήσεις που θα του κάνουν οι γονείς 
για το σχολείο πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι 
αόριστες, ώστε το παιδί να αισθανθεί ότι πραγματικά 
ενδιαφέρονται.

Γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να θυμούνται πως 
δεν διαχειρίζονται όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο την 
επιστροφή στο σχολείο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. 
Κάποιοι από τους μικρούς μαθητές χρειάζονται χρόνο 
και υποστήριξη για να έχουν μια ομαλή μετάβαση.

Συμβουλές για ομαλή μετάβαση των 
παιδιών στο σχολείο μετά το καλοκαίρι

*  Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημονικός σύμβουλος του τομέα Ειδικής Αγωγής του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, επιστημονικός διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». eidikospaidagogos.gr

Η στάση των γονέων παίζει καταλυτικό ρόλο στην ομαλή 
μετάβαση των παιδιών στη σχολική πραγματικότητα, είτε 
πρόκειται για παιδιά που πάνε για πρώτη φορά σχολείο είτε 
για παιδιά μεγαλύτερων τάξεων που επιστρέφουν μετά από 
βδομάδες καλοκαιρινών διακοπών.“

Τ
ο κουδούνι έναρξης της σχολικής χρονιάς 
χτυπά σε λίγες μέρες για μαθητές δημόσι-
ων και ιδιωτικών σχολείων. Το καλοκαίρι 
έχει πλέον τελειώσει και η επιστροφή τους 
στις σχολικές υποχρεώσεις είναι γεγονός. 

Η επιστροφή αυτή συνήθως είναι δύσκολη τόσο για τα 
παιδιά όσο και για τους γονείς.
Η στάση των γονέων, ωστόσο, παίζει καταλυτικό 
ρόλο στην ομαλή μετάβαση των παιδιών στη σχολική 
πραγματικότητα, είτε πρόκειται για παιδιά που πάνε 
για πρώτη φορά σχολείο είτε για παιδιά μεγαλύτερων 
τάξεων που επιστρέφουν μετά από βδομάδες καλοκαι-
ρινών διακοπών.
Ακολουθούν μια σειρά από συμβουλές που θα μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν τους γονείς ώστε να προετοιμά-
σουν τόσο πρακτικά όσο και συναισθηματικά τα παιδιά 
τους για τη νέα σχολική χρονιά.

Πρόγραμμα και καθημερινή ρουτίνα
Καλό θα είναι να βάλουν σε πρόγραμμα τα παιδιά πριν 
ανοίξουν τα σχολεία και να θεσπίσουν μια καθημερι-

νή ρουτίνα. Θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί το ωράριο 
ύπνου και να θεσπιστεί η ώρα μελέτης των μαθημά-
των, κάνοντας μικρές επαναλήψεις ώστε τα παιδιά να 
προετοιμαστούν για τη νέα τάξη. Επίσης, καλό θα είναι 
οι γονείς να κρατήσουν ένα σταθερό ωράριο φαγητού, 
παρόμοιο με αυτό που ακολουθείται όταν τα παιδιά πη-
γαίνουν σχολείο. Η εισαγωγή του νέου προγράμματος 
θα πρέπει να γίνει με ομαλό τρόπο και με σεβασμό 
στους ρυθμούς του κάθε παιδιού.

Επιλογή νέων σχολικών ειδών
Τα ψώνια για τα σχολικά είδη είναι πάντα μια καλή και 
διασκεδαστική διαδικασία ένταξης στη σχολική ζωή. Οι 
γονείς καλό θα είναι να αφήσουν τα παιδιά να διαλέ-
ξουν μόνα τους τα τετράδια, τις τσάντες και τα μολύβια 
τους, ώστε να είναι ικανοποιημένα και να αρχίσουν να 
δημιουργούν μια θετική στάση απέναντι στο σχολείο.

Προετοιμασία χώρου μελέτης
Λίγες μέρες πριν την έναρξη του σχολείου, καλό θα εί-
ναι οι γονείς μαζί με τα παιδιά να τακτοποιήσουν και 
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Τ
η Δευτέρα ξεκινάει η νέα σχολική 
χρονιά! Το πρώτο κουδούνι μάς 
βρίσκει όλους προβληματισμένους 
με αρκετά θέματα που προκύπτουν 
από την ύπαρξη και εξάπλωση 

του κορονοϊού. Ένα από αυτά είναι και το 
θέμα της διατροφής των παιδιών στο σχολείο. 
Οι ανησυχίες ξεκινούν με σκέψεις για την 
ασφάλεια των τροφίμων και την ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού και συνεχίζονται με σκέψεις 
για την επίδραση του φαγητού στη σωματική 
και ψυχική υγεία, την επίτευξη και διατήρηση 
φυσιολογικού σωματικού βάρος και τη 
βελτίωση της σχολικής επίδοσης των παιδιών.
Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα κυλικεία 
των σχολείων θα λειτουργήσουν τηρώντας 
σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής, ενώ θα 
διατίθενται συσκευασμένα τρόφιμα και υγρά, 
είτε έτοιμα του εμπορίου είτε προετοιμασμένα 
και συσκευασμένα από το κυλικείο. Ωστόσο, 
υπάρχει πάντα η επιλογή της κατανάλωσης 
τροφίμων που έχουν ετοιμαστεί στο σπίτι, 
μια επιλογή που αυξάνοντας σημαντικά 
την ποικιλία τροφίμων σημαίνει μάλλον μια 
πιο ισορροπημένη διατροφή, αλλά και μια 
οικονομικότερη λύση. Ποιο είδος τροφίμων, 
όμως, ενδείκνυται να έχει ως σνακ στο 
σχολείο το παιδί;

Πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η 
κατανάλωση τροφίμων με υδατάνθρακες, 
για να παρέχεται γλυκόζη στο παιδί. Η 
γλυκόζη αποτελεί το μοναδικό συστατικό το 
οποίο τρέφει τον εγκέφαλο. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο ανά τακτά χρονικά διαστήματα το 
παιδί να καταναλώνει τρόφιμα που περιέχουν 
υδατάνθρακες, για να παρέχεται σταθερά 
στον εγκέφαλό του τροφή. Αυτό σημαίνει 
πως το σνακ στο σχολείο είναι απαραίτητο 
για τα παιδιά, ανεξάρτητα από το αν έχουν 
φάει πρωινό ή όχι. Μάλιστα, το παιδί που έχει 
φύγει από το σπίτι χωρίς πρωινό συστήνεται 
να καταναλώσει κάτι με την πρώτη ευκαιρία. 
Ισορροπημένες διατροφικές επιλογές που 
είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες αποτελούν 
όλα τα αρτοποιήματα, τα φρούτα, το γάλα και 
το γιαούρτι.
Σε συμφωνία με τις διατροφικές οδηγίες για 
υγιεινή διατροφή, συστήνεται η αποφυγή 
επιλογών όπως πατατάκια, κρουασάν, 
γλυκίσματα και γενικώς έτοιμα και 
συσκευασμένα τρόφιμα. Το παιδί μπορεί να 
κρατήσει μια τέτοια επιλογή για λίγες φορές 
μέσα στον μήνα. Αντιθέτως, σε καθημερινή 
βάση στόχος θα πρέπει να είναι τα σνακ 
υψηλής διατροφικής αξίας, μερικές ιδέες για 
τα οποία είναι οι εξής:

• Σάντουιτς ή τοστ ή αραβική πίτα ή ελληνική 
πίτα, τα οποία μπορούν να περιέχουν τυρί, 
λαχανικά, γαλοπούλα ή κοτόπουλο, αυγό, τόνο, 
μπιφτέκι, σολομό κ.ά. Ορισμένα παραδείγματα 
προς έμπνευση είναι:
√ Τορτίγια με γιαούρτι, φαλάφελ και λαχανικά
√ Ζυμωτό ψωμί με πάστα ελιάς, ντομάτα και 
αγγούρι
√ Στρογγυλό πολύσπορο ψωμάκι με μπιφτέκι, 
ντομάτα, μαρούλι και μουστάρδα
√ Ελληνική πίτα με κομματάκια κοτόπουλο, 
μουστάρδα και λαχανικά
√ Αραβική πίτα με μέλι και καρύδια
√ Τορτίγια με πραλίνα φουντουκιού, μπανάνα 
και ξηρούς καρπούς
√ Πολύσπορο ψωμί με αλειφόμενο τυρί και 
αγγούρι
• Σπιτική πίτα (τυρόπιτα, σπανακόπιτα κ.ά.) ή 
πίτσα
• Σπιτικά κουλουράκια ή μπάρες 
δημητριακών
• Φρούτα
• Ξηροί καρποί
• Ελαιόψωμο, σταφιδόψωμο, τυρόψωμο, 
κουλούρι Θεσσαλονίκης, κριτσίνια, παξιμάδια 
κ.ά.
Αν και τα παραπάνω αναφέρονται στην 
τροφή, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
ξεχνάμε την αναγκαιότητα και τη σημασία 
της ενυδάτωσης. Η ανεπαρκής πρόσληψη 
υγρών προκαλεί αφυδάτωση, η οποία 
οδηγεί σε μείωση της σωματικής αντοχής 
και της νοητικής λειτουργίας και σε αδυναμία 
συγκέντρωσης. Τα παιδιά πρέπει να πίνουν 
αρκετό νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 
και ειδικά όσα είναι ιδιαίτερα δραστήρια 
ή βρίσκονται σε θερμό περιβάλλον. Στα 
υγρά περιλαμβάνονται οι χυμοί, το γάλα, τα 
αναψυκτικά κ.ά. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος 
των αναγκών θα πρέπει να καλύπτεται από 
το νερό. Ας φροντίσει, λοιπόν, το παιδί να 
έχει μαζί του ένα παγουράκι και να το γεμίζει 
τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα.
Για να μπορέσουν οι γονείς να «προωθήσουν» 
τις πιο υγιεινές επιλογές τροφίμων στο 
σχολείο χρειάζεται σίγουρα οργάνωση και 
προγραμματισμός, κυρίως στο επίπεδο της 
προμήθειας τροφίμων και της προετοιμασίας 
τους. Ωστόσο, μια παράμετρος που συμβάλλει 
σε αυτόν τον στόχο και συχνά παραβλέπεται 
είναι η εμπλοκή του ίδιου του παιδιού στη 
διαδικασία προετοιμασίας του φαγητού 
του στο σπίτι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 
εξοικειώνεται με τα τρόφιμα που θα πάρει μαζί 
του στο σχολείο, «μαθαίνει» να του αρέσουν, 
ενώ διαπαιδαγωγείται επίσης στην αυτονομία!

Καλή σχολική χρονιά!
 ΤΗΣ ΜΕΛΊΝΑΣ Σ. ΚΑΡΊΠΊΔΟΥ*

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

- διατροφολόγος, επιστημονική 
συνεργάτιδα του Χαροκοπείου 

Πανεπιστημίου.
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Μ
πορεί η έρευνα για το εμβόλιο της Οξ-
φόρδης να έχει «παγώσει», ωστόσο οι 
ελπίδες για την ανακάλυψη εμβολίου σε 
εύλογο χρονικό διάστημα σε καμία πε-
ρίπτωση δεν έχουν χαθεί. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ολοκλήρωσε μάλιστα πριν από λίγες ημέρες 
τις διερευνητικές συνομιλίες με την BioNTech-Pfizer 
για την αγορά πιθανού εμβολίου κατά της Covid-19. Η 
BioNTech-Pfizer είναι η έκτη εταιρεία με την οποία η 
Επιτροπή ολοκλήρωσε συνομιλίες, μετά τη Sanofi-GSK 
στις 31 Ιουλίου, την Johnson & Johnson στις 13 Αυγού-
στου, την CureVac στις 18 Αυγούστου και τη Moderna 
στις 24 Αυγούστου. Η πρώτη σύμβαση, η οποία υπο-
γράφηκε με την AstraZeneca, τέθηκε σε ισχύ στις 27 
Αυγούστου.
Η σχεδιαζόμενη σύμβαση με την BioNTech-Pfizer θα 
παράσχει τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
να αγοράσουν το εμβόλιο, καθώς και να το δωρίσουν 
σε χώρες χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος ή να 
το ανακατευθύνουν σε ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτόν 
τον τρόπο η Επιτροπή θα διαθέτει ένα συμβατικό πλαί-
σιο για την αρχική αγορά 200 εκατομμυρίων δόσεων 
εμβολίου για λογαριασμό όλων των κρατών-μελών της 
Ε.Ε., καθώς και τη δυνατότητα αγοράς έως 100 εκατομ-
μυρίων δόσεων επιπλέον, μόλις ένα εμβόλιο αποδει-
χθεί ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της Covid-19.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσω ότι ολοκληρώσαμε τις συνομιλίες με την 
BioNTech-Pfizer για την αρχική αγορά 200 εκατομμυρί-
ων δόσεων μελλοντικού εμβολίου κατά του κορονοϊού. 
Πρόκειται για την έκτη από τις φαρμακευτικές εταιρείες 

με τις οποίες έχουμε ολοκληρώσει συνομιλίες ή έχου-
με υπογράψει συμφωνία, σε χρόνο-ρεκόρ, για πιθανά 
εμβόλια. Οι πιθανότητες να αναπτύξουμε και να διανεί-
μουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο δεν 
ήταν ποτέ καλύτερες, τόσο για τους Ευρωπαίους στην 
Ε.Ε. όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο. Για να νικήσου-
με τον κορονοϊό οπουδήποτε, πρέπει να τον νικήσουμε 
παντού».
Η Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, δήλωσε: «Οι τελικές συνομιλίες με την 
BioNTech-Pfizer αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα 
στις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε ένα ολοκλη-
ρωμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο υποψήφιων 
εμβολίων. Αυτός ήταν ο στόχος της στρατηγικής της Ε.Ε. για 
τα εμβόλια, και τον υλοποιούμε. Είμαστε αισιόδοξοι ότι ένα 
από αυτά τα υποψήφια εμβόλια θα αποδειχθεί ασφαλές και 
αποτελεσματικό κατά της νόσου Covid-19 και θα μας βοη-
θήσει να βγούμε νικητές από αυτή την πανδημία».
Η BioNTech είναι μια γερμανική εταιρεία που συνεργάζε-
ται με την Pfizer, η οποία έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, για 
την ανάπτυξη ενός νέου εμβολίου με βάση το αγγελιαφόρο 
RNA (mRNA). Το mRNA διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο 
στην ανθρώπινη βιολογία, μεταφέροντας τις οδηγίες που 
κατευθύνουν τα κύτταρα στο σώμα να συνθέτουν πρωτε-
ΐνες για την πρόληψη ή την καταπολέμηση νόσων.
Οι διερευνητικές συνομιλίες που ολοκληρώθηκαν έχουν 
ως στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία προαγοράς που θα 
χρηματοδοτηθεί από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης. 
Το εν λόγω μέσο διαθέτει κονδύλια που προορίζονται για 
τη δημιουργία χαρτοφυλακίου πιθανών εμβολίων τα οποία 
θα διαθέτουν διαφορετικά προφίλ και θα παρασκευάζονται 
από διαφορετικές εταιρείες.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Κορονοϊός: Διατηρούνται οι ελπίδες 
για εμβόλιο μέσα στο 2021

Η λήψη βιταμίνης D έχει φανεί ότι μπορεί να μει-
ώσει την πιθανότητα ιογενών λοιμώξεων του 
αναπνευστικού, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ανε-

πάρκεια στη βιταμίνη αυτή. Οι γιατροί της Θεραπευτικής 
Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών Ιωάννης Ντάνασης, Θεοδώρα Ψαλτοπού-
λου και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψί-
ζουν τα δεδομένα από την πρόσφατη μελέτη από τους 

D.O. Meltzer και συνεργάτες «Association of Vitamin D 
Status and Other Clinical Characteristics With Covid-19 
Test Results» στο περιοδικό «JAMA Network Open».
Οι συγγραφείς διερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ των 
επιπέδων βιταμίνης D στο αίμα και την πιθανότητα 
ανεύρεσης θετικού δείγματος σε έλεγχο για τον νέο κο-
ρονοϊό SARS-CoV-2. Πρόκειται για αναδρομική μελέτη 
που συμπεριέλαβε 489 ασθενείς με μέση ηλικία τα 49,2 
έτη, ενώ το 75% ήταν γυναίκες και το 32% ανήκε στη 
λευκή φυλή.
Οι συμμετέχοντες κατατάχθηκαν σε κατηγορίες ανάλο-
γα με τα επίπεδα βιταμίνης D κατά το τελευταίο έτος ως 
ακολούθως: 124 (25%) εμφάνιζαν πιθανότατα ανεπάρ-
κεια, 287 (59%) είχαν πιθανότατα επάρκεια και για 78 
(16%) ασθενείς δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί η κα-
τάσταση επάρκειας βιταμίνης D. Συνολικά, 71 ασθενείς 

(15%) είχαν θετική δοκιμασία PCR για τον νέο κορονοϊό 
SARS-CoV-2.
Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, μεγαλύτερη πιθανότητα 
για θετικό τεστ είχαν όσοι ασθενείς είχαν ηλικία πάνω από 
τα 50 έτη, δεν ανήκαν στη λευκή φυλή και εμφάνιζαν πι-
θανότατα έλλειψη βιταμίνης D. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ 
των ασθενών με ανεπάρκεια βιταμίνης D το ποσοστό των 
θετικών Covid-19 κρουσμάτων ήταν 21,6%, συγκριτικά με 
12,2% μεταξύ των ασθενών με επάρκεια βιταμίνης D.
Συμπερασματικά, οι ερευνητές καταλήγουν ότι η ανα-
δρομική μελέτη κοόρτης που διεξήγαγαν έδειξε ότι η 
έλλειψη βιταμίνης D πιθανώς σχετίζεται με αυξημένο 
κίνδυνο Covid-19 λοίμωξης. Τυχαιοποιημένες κλινικές 
μελέτες είναι απαραίτητες για να διαλευκανθεί η πιθανή 
συσχέτιση, καθώς και το πιθανό όφελος από χορήγηση 
βιταμίνης D σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες.

Συσχέτιση επιπέδων βιταμίνης D και κινδύνου Covid-19 λοίμωξης

Ιστορικό
Η ολοκλήρωση των διερευνητικών συνομιλιών με την 
BioNTech και την Pfizer αποτελεί σημαντικό βήμα για τη σύ-
ναψη συμφωνίας προαγοράς και, συνεπώς, για την εφαρ-
μογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα εμβόλια, η οποία 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2020. Στόχος 
της στρατηγικής αυτής είναι να εξασφαλίσει για όλους τους 
Ευρωπαίους πολίτες ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονο-
μικά προσιτά εμβόλια υψηλής ποιότητας μέσα σε διάστημα 
12 έως 18 μηνών. Για τον σκοπό αυτόν και από κοινού με 
τα κράτη-μέλη η Επιτροπή συνάπτει συμφωνίες προαγοράς 
με παρασκευαστές εμβολίων που επιφυλάσσουν για τα κρά-
τη-μέλη ή τους χορηγούν το δικαίωμα να αγοράσουν καθο-
ρισμένο αριθμό δόσεων εμβολίου σε συγκεκριμένη τιμή, 
μόλις ένα εμβόλιο καταστεί διαθέσιμο.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να εξασφα-
λίσει ότι κάθε άνθρωπος που χρειάζεται εμβόλιο θα έχει 
πρόσβαση σε αυτό οπουδήποτε στον κόσμο και όχι μόνο 
στην Ε.Ε. Κανένας δεν είναι ασφαλής έως ότου όλοι να είναι 
ασφαλείς.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον, από τις 4 Μαΐου 2020, 
έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν 16 δισ. ευρώ στο πλαίσιο 
της παγκόσμιας αντίδρασης στον κορονοϊό, της πα-
γκόσμιας δράσης για καθολική πρόσβαση σε δοκιμές, 
θεραπείες και εμβόλια κατά του κορονοϊού και για την 
παγκόσμια ανάκαμψη.
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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.

Τα πρωταθλήµατα ξεκινάνε, και µάλιστα 
σχεδόν όλα µαζί, τα πιο εµπορικά. Έ-
χουµε Ελλάδα, Αγγλία και όλες τις διορ-
γανώσεις που κλέβουν την παράσταση 
στο κουπόνι. Φυσικά, το Σάββατο, καλώς 

εχόντων των πραγµάτων, θα γίνει και ο τελικός Κυπέλ-
λου Ελλάδος, ανάµεσα σε ΑΕΚ και Ολυµπιακό. ∆εν µπο-
ρούσαµε, λοιπόν, να αφήσουµε αυτό το µατς εκτός των 
προγνωστικών µας. Σηµεία όµως έχουµε και για Super 
League Interwetten, και για Premier League, και για 
Βέλγιο, και για Κύπρο. Συνολικά, οι βασικές µας επιλο-
γές για το Σαββατοκύριακο είναι πέντε, και σε ελκυστι-
κές αποδόσεις. Πάµε να δούµε ποιες είναι αυτές!
Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινάνε από το Κύπελλο Ελλά-
δος. Το Σάββατο, στις 22:00, η ΑΕΚ θα συγκρουστεί µε τον 
Ολυµπιακό στο «Πανθεσσαλικό» στάδιο του Βόλου. Φυ-
σικά, κεκλεισµένων των θυρών. Το εν λόγω παιχνίδι έχει 
περάσει από χίλια κύµατα, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά 
θα πραγµατοποιηθεί. Η έδρα είναι ουδέτερη και οι δύο ο-
µάδες θα αγωνιστούν µε τα παλιά ρόστερ. Συνεπώς, δεν 
µπορούν να υπολογίζουν τις µεταγραφές τους, ούτε φυ-
σικά τους παίκτες που έφυγαν. Έτσι, οι συνθέσεις θα είναι 
κάπως… εναλλακτικές. Ποιότητα, ωστόσο, υπάρχει και 
πάλι στα ρόστερ, µε παίκτες όπως ο Λιβάγια, ο Μάνταλος, 
ο Ολιβέιρα, ο Φορτούνης, ο Ελ Αραµπί, ο Βαλµπουενά κ.ά. 
Υπό κανονικές συνθήκες, ο Ολυµπιακός θα είχε ένα µικρό 
προβάδισµα για τη νίκη. Το παιχνίδι, όµως, είναι ειδικών 
συνθηκών. Αµφότεροι οι αντίπαλοι το θέλουν πάρα πολύ 
και προβλέπεται µάχη. ∆εν βλέπουµε, λοιπόν, νικητή στα 
90 λεπτά και ρισκάρουµε στο «Χ» σε απόδοση 3.30.

Με το δεξί ο Παναθηναϊκός
Έφτασε η στιγµή να ξεκινήσει και το ελληνικό πρωτά-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Τελικός στο… «Χ»

θληµα ποδοσφαίρου, η Super League Interwetten! Ήδη 
από την Παρασκευή θα έχουν γίνει δύο µατς, ενώ την 
Κυριακή ξεχωρίζει το Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊ-
κός. Οι στοιχηµατικές δίνουν ουσιαστικά µοιρασµένες 
πιθανότητες στις οµάδες για τους τρεις βαθµούς. Με ελα-
φρύ φαβορί τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» ήταν δρα-
στήριοι στο µεταγραφικό παζάρι και, στα… χαρτιά του-
λάχιστον, µοιάζουν καλύτεροι από πέρυσι. Έχουν νέο 
προπονητή, τον Ντάνι Πογιάτος, που έφερε µια διαφο-
ρετική φιλοσοφία. Ο Αστέρας προέρχεται από µια µέτρια 
χρονιά, έκανε κι αυτός τις µεταγραφές του, αλλά πρέπει 
να τον δούµε στο γήπεδο πρώτα. Το ξεκίνηµα είναι δύ-
σκολο γι’ αυτόν, απέναντι σε µια οµάδα µε πολύ µεγαλύ-

τερο µπάτζετ. Θεωρούµε ότι ο Παναθηναϊκός θα αξιοποι-
ήσει την ποιότητα κάποιων παικτών του και θα κερδίσει. 
Πάµε µε το 2 DNB (το ποντάρισµα επιστρέφεται σε περί-
πτωση ισοπαλίας) σε απόδοση 1.85.

Συνεχίζει από κει που σταµάτησε η Λέστερ
Πρεµιέρα έχουµε και στην Premier League, το πιο εµπο-
ρικό πρωτάθληµα του πλανήτη. Την Κυριακή, λοιπόν, η 
Γουέστ Μπροµ υποδέχεται τη Λέστερ. Οι γηπεδούχοι α-
νέβηκαν µόλις από την Championship, όπου κατέλα-
βαν τη δεύτερη θέση της κατάταξης. Έφτασαν τους 83 πό-
ντους, κινδύνευσαν στο τέλος, αλλά κράτησαν το προβάδι-
σµα και πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο. Η Λέστερ, από 
την άλλη, πραγµατοποίησε µια εξαιρετική σεζόν πέρυσι. 
Έχασε την τετράδα την τελευταία αγωνιστική, αλλά δεν 
πρέπει να ξεχνάµε ότι έπρεπε να τα βάλει µε τα… θηρία. 
Ο Ρότζερς έχει βρει το κουµπί της οµάδας και η Λέστερ 
τα πάει περίφηµα στα µατς µε τις «µικροµεσαίες» οµάδες. 
Μαζεύει βαθµούς σε αυτά τα παιχνίδια και το ίδιο θέλει 
να κάνει και φέτος. Καλός ο ενθουσιασµός των γηπεδού-
χων, αλλά η Λέστερ υπερέχει σε ποιότητα. Επιλέγουµε το 
«διπλό» σε απόδοση 2.00.
Στο Βέλγιο τώρα, η Άντερλεχτ υποδέχεται τη Σερκλ 
Μπριζ για την 5η αγωνιστική. Οι γηπεδούχοι δεν χάνουν 
µε τίποτα µέχρι τώρα, αφού είναι αήττητοι, αλλά δεν κερ-
δίζουν κιόλας. Έχουν µόλις µία νίκη και τρεις ισοπαλίες. 
Επιθετικά τα πάνε καλά, αλλά τα κενά στην άµυνα τους 
στοιχίζουν πόντους. Η Σερκλ Μπριζ είναι ισόβαθµη αυτή 
τη στιγµή µε την Άντερλεχτ και θα αγωνιστεί χωρίς άγχος 
για ένα θετικό αποτέλεσµα. Το Goal/Goal σε απόδοση 
1.80 είναι αξιόλογο.
Στην Κύπρο, ο Ολυµπιακός Λευκωσίας φιλοξενεί τη 
∆όξα Κατωκοπιάς για την 3η αγωνιστική της διοργάνω-
σης. Η ∆όξα έχει ξεκινήσει ελαφρώς καλύτερα, αλλά οι 
διαφορές των οµάδων δεν είναι µεγάλες. Μάλιστα, ο Ο-
λυµπιακός παίζει εντός έδρας και είναι υποχρεωµένος να 
κυνηγήσει τη νίκη. Αυτό θα κάνει λοιπόν, µε τους φιλοξε-
νούµενους να είναι κι αυτοί επικίνδυνοι. Προβλέπουµε 
ένα ωραίο µατς µε γκολ εκατέρωθεν και πάµε µε το Goal/
Goal σε απόδοση 1.87.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία 
ακόµη εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο 
ενηµερωτικό site για το Στοίχηµα µπορείτε να βρί-
σκετε επιλογές για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, 
όταν υπάρχει έντονη στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη 
σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Ατρόµητος - Βόλος ΝΠΣ (13/09, 18:30): Τα τέσσερα 
τελευταία παιχνίδια του Βόλου έχουν δύο τέρµατα και 
κάτω. Τώρα, οι οµάδες είναι ακόµα µουδιασµένες και 
αναµένεται να κυριαρχήσει η σκοπιµότητα. Αναµενόµε-
νο το Under να παίζει σε τιµές κάτω του διπλασιασµού 
(1.75).

* ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Σπαρτάκ Μόσχας (13/09, 19:00): Η 
Σπαρτάκ είναι πρωτοπόρος, αλλά έχει δύσκολη αποστολή 
απόψε. Η ΤΣΣΚΑ δεν χάνει εδώ και τρία µατς και παίζει 
και στην έδρα της. Οι γηπεδούχοι είναι οριακό φαβορί, στο 
2.50, µε το «διπλό» να εντοπίζεται στο 2.80.

* Βαλένθια - Λεβάντε (13/09, 22:00): Η Βαλένθια παρα-
µένει αήττητη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της και έχει 
την ευκαιρία να διευρύνει το σερί της απόψε. Μοιάζει να 
είναι ανώτερο σύνολο και θέλει να µπει µε το δεξί στο νέο 
πρωτάθληµα. Ο «άσος» βρίσκεται σε τιµές διπλασιασµού.

Goal Tips

* Σπάρτα Ρότερνταµ - Άγιαξ (13/09, 15:30): Ο Άγιαξ 
έχασε σηµαντικούς ποδοσφαιριστές και πρέπει να προσαρ-
µοστεί. Θα προσέξει πολύ την άµυνά του, και γενικά το µατς 
µπορεί να είναι «κλειστό». Οι µπουκ, πάντως, το βλέπουν 
ανοιχτό και δίνουν το No Goal στο 2.10.

* Λοριάν - Λανς (13/09, 16:00): Μέτριο το ξεκίνηµα στο 
πρωτάθληµα και για τις δύο οµάδες. Θέλουν τους πόντους 
απόψε και θα παλέψουν γι’ αυτούς. ∆εν πείθουν αµυντικά, 
αλλά επιθετικά µπορούν να βρουν τις λύσεις. Το Goal/Goal, 
ωστόσο, είναι αουτσάιντερ, στο 1.95!

* Μονακό - Ναντ (13/09, 18:00): Η Μονακό έχει ξεκινή-
σει δυναµικά, ειδικά από τη µέση και µπροστά, όµως πίσω 
δεν έχει βρει τα πατήµατά της. Η Ναντ είναι καλή οµάδα 
και µπορεί να διεκδικήσει θετικό αποτέλεσµα. Οι βαθµοί 
αποτελούν προτεραιότητα και το 2-3 γκολ εντοπίζεται στο 
2.00, για όσους πιστεύουν ότι το µατς δεν θα ξεφύγει.

Σάββατο 12/09
22:00  ΑΕΚ - Ολυµπιακός   X  3.30

Κυριακή 13/09
14:30  Άντερλεχτ - Σερκλ Μπριζ   Goal/Goal  1.80
16:00  Γουέστ Μπροµ - Λέστερ   2  2.00
20:30  Αστ. Τρίπολης - Παναθηναϊκός   2 (DNB)  1.85
20:30  Ολ. Λευκωσίας - ∆όξα Κατωκοπιάς   Goal/Goal  1.87
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Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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H πλήρης πρεµιέρα έχει προγραµµατιστεί για τις 29 Σεπτεµβρίου, 
αλλά αυτό δεν εµποδίζει την Dacia να προσπεράσει τα teasers και 
να µας δώσει µερικές πρώτες εικόνες της νέας γενιάς των µοντέ-
λων της. Όπως µπορούµε να δούµε, τα αµαξώµατα είναι πολύ πιο 

µοντέρνα και νεανικά από εκείνα των απερχόµενων µοντέλων, µε σικ LED 
ηµέρας σε σχήµα Υ και εξίσου εντυπωσιακά LED στο πίσω µέρος.
Η γενική αισθητική ακολουθεί έναν πιο σύγχρονο τόνο, µε χαµηλότερη οροφή 
και πιο επικλινές παρµπρίζ, αλλά και πιο φαρδιά µετατρόχια. Αν και η εταιρεία 
υποστηρίζει ότι η απόσταση από το έδαφος είναι ίδια µε του προηγούµενου 
µοντέλου, το νέο δείχνει σαφώς πιο χαµηλό και πιο µοντέρνο.
Όπως και στην προηγούµενη γενιά, το Sandero Stepway έχει µια διαφορε-
τική µάσκα και ένα ξεχωριστό σετ από πρόσθετα περιµετρικά του αµαξώµα-
τος (προφυλακτήρες, φτερά κ.λπ.), ώστε να δώσει την εικόνα µιας πιο σκλη-

ρής κατασκευής.
Αλλά και το Logan έχει επωφεληθεί από τις πολύ ωραίες και ισορροπηµέ-
νες αισθητικές αλλαγές της γκάµας, µε τα µικρότερα παράθυρα και την κα-
λαίσθητη µάσκα να το κάνουν πλέον ένα πολύ ελκυστικό αυτοκίνητο, µε δε-
δοµένη και τη χαµηλή τιµή του.
Οι επόµενες εικόνες λογικά θα αφορούν το εσωτερικό, ενώ αργότερα θα ακο-
λουθήσουν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Θεωρείται δεδοµένο πως η πλατ-
φόρµα CMF-B που χρησιµοποιείται στα νέα Clio και Captur θα αντικαταστήσει 
την παλιά, πάνω στην οποία πατούσαν τα συγκεκριµένα µοντέλα από το 2002.
Έτσι, θα δούµε τον τρικύλινδρο 1.000άρη κινητήρα (µε 75 ατµοσφαιρικούς ίπ-
πους και 100 στην turbo εκδοχή του), ενώ λογικά θα υπάρξει και ντίζελ 1.5 µε 
85 ίππους. Ψηλότερα ίσως να υπάρξει έκδοση 1.3, ενώ σίγουρη θεωρείται η 
υβριδική E-Tech στα 1.600 κ.εκ. που στο Clio αποδίδει 140 ίππους.

∆οκιµές Hyundai Motorsport στην Ελλάδα: Συνοδήγηση Λεµπ - Λ. Αυγενάκη

Η Hyundai Motorsport επέλεξε 
χωµάτινες ειδικές διαδροµές 
κοντά στο Λουτράκι Κοριν-

θίας µε τη συµµετοχή των τριών ο-
δηγών της, Οττ Τάνακ, Τιερί Νεβίλ 
και Σεµπαστιάν Λεµπ. Μάλιστα, το 
«παρών» στις δοκιµές έδωσε ο υ-
φυπουργός Αθλητισµού, Λευτέρης 
Αυγενάκης, προσκεκληµένος της 
Hyundai Motorsport, ο οποίος συ-
νοµίλησε µε στελέχη της οµάδας, 
τεχνικούς και τους οδηγούς της, οι 
οποίοι δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποι-
ηµένοι από την οργάνωση και την α-
σφάλεια των δοκιµών, αλλά και από 
τον καλό καιρό, που τους επιτρέπει 
να προετοιµαστούν κατάλληλα για 
τους επόµενους αγώνες του WRC.
Στην απόφαση της οµάδας να πραγ-

µατοποιηθούν οι δοκιµές στην Ελ-
λάδα ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε το γε-
γονός ότι η χώρα µας παραµένει 
ασφαλής προορισµός όσον αφορά 
την Covid-19. Μάλιστα, η οµάδα της 
Hyundai πρόσφερε στον κ. Αυγε-
νάκη την εµπειρία της συνοδήγη-
σης µε τον εννέα φορές παγκόσµιο 
πρωταθλητή Σεµπαστιάν Λεµπ σε 
µια ειδική διαδροµή.
Ο κ. Αυγενάκης σε σύντοµη δήλωσή 
του τόνισε: «Ήταν µια ξεχωριστή και 
µοναδική εµπειρία να βρίσκοµαι στο 
κόκπιτ δίπλα σε έναν ταλαντούχο 
οδηγό παγκόσµιας κλάσης, όπως ο 
Σεµπαστιάν Λεµπ, και τον ευχαριστώ 
θερµά. Η παρουσία µου εδώ σήµερα 
είναι διότι θέλω να στείλω το µή-
νυµα ότι έχουν ξεκινήσει οι πρώτες 

προσπάθειες επαναφοράς του εθνι-
κού µας µηχανοκίνητου αγώνα εκεί 
όπου πρέπει να βρίσκεται. Θέλω να 
καταστήσω σαφές πως κάνουµε µια 
συντονισµένη προσπάθεια για να 
επουλώσουµε πληγές του παρελ-
θόντος στον χώρο του µηχανοκί-
νητου αθλητισµού. Η Ελλάδα είναι 
µια χώρα απολύτως φιλική προς το 
motorsport και η πολιτεία πιστεύει 
στο ελληνικό motorsport και το α-
γκαλιάζει».
Η επίσκεψη της Hyundai στη χώρα 
µας έρχεται λίγες µέρες µετά τις δο-
κιµές της Toyota Gazoo Racing, η 
οποία επέλεξε για δεύτερη συνεχό-
µενη χρονιά τις ειδικές διαδροµές 
της Στερεάς Ελλάδας για να προε-
τοιµαστεί για το Ράλι Τουρκίας.

Αυτό είναι το νέο Dacia Sandero!
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«ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ»: Η ΘΡΥΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΗ
Η «Όμορφη Πόλη» του Μίκη Θεο-
δωράκη με νέα σύνθεση-σκηνοθεσία 
Γιώργου Βάλαρη, η θεατρική-μουσική 
υπερπαραγωγή, μετά τα απανωτά sold 
out στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης, επιστρέφει για δύο 
μοναδικές παραστάσεις στο Ηρώδειο, 
την Κυριακή 13 και τη Δευτέρα 14 Σε-
πτεμβρίου και ώρα 21:00. Τα τραγούδια 
ερμηνεύουν οι Δημήτρης Μπάσης, Μίλ-
τος Πασχαλίδης, Φωτεινή Βελεσιώτου 
και Σαλίνα Γαβαλά. Πρωταγωνιστούν: 
Κώστας Καζάκος, Γιώργος Κιμούλης, 
Πέγκυ Σταθακοπούλου, Κωνσταντίνος 
Καζάκος, Ελισάβετ Μουτάφη, Γιώργος 
Βάλαρης, Αιμίλιος Ράφτης, Άκης Σιδέ-
ρης και η Λήδα Πρωτοψάλτη.

H ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ  
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
Η Γιώτα Νέγκα έρχεται για μία μόνο 
βραδιά, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 
στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 
για να μοιραστεί μαζί μας τραγούδια 
που πρωταγαπήσαμε από την ίδια: «Με 
τα μάτια κλειστά», «Δίκιο», «Έχω Άν-
θρωπο», «Δε με κρατάει ό,τι θυμάμαι», 
κομμάτια από τη νέα της δισκογραφική 
δουλειά, όπως τα «Βρες μου έναν άλ-
λον», «Οξυγόνο», «Διάρκεια μιας ζωής», 
«Πανοπλία», αλλά και σπουδαία λαϊκά 
τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα 
από τη μοναδική ερμηνεία της.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΠΑΝΟΣ –  
«ΑΡΡΗΦΟΡΟΙ»
Αυτοδίδακτος, σκοτεινός, θορυβώδης 
και ριζοσπαστικός, ο εικαστικός και 
εικονογράφος Γιώργος Τσόπανος (Heo 
Tsop) παρουσιάζει στην Gallery ERSI 
στο Κολωνάκι, από τις 15 Σεπτεμβρίου 
έως τις 3 Οκτωβρίου, την ατομική έκ-
θεση «Αρρηφόροι». Έργα με πενάκι και 
ινδική μελάνη που αναπαριστούν ένα 
μακάβριο σύμπαν που βρίθει συμβο-
λισμών και μυστικισμού. Η έκθεση θα 
συνοδεύεται από κείμενα του Αλέξαν-
δρου Βαγενά.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ - 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ 
ΣΤΟ OAKA  
OPEN AIR

Η συνεργασία της Ελευθερίας Αρβα-
νιτάκη και του Γιάννη Κότσιρα το 
φθινόπωρο του 2018 αγκαλιάστηκε 

από κοινό και δημοσιογράφους και το ντουέτο 
τους «Δυο ζωές» έπαιξε δυνατά στα ραδιόφωνα 
όλης της χώρας. Η αρχή έγινε στη σκηνή της 
Ακτής Πειραιώς στην Αθήνα και συνεχίστηκε 
με μια μεγάλη περιοδεία στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο, για να καταλήξει στο Stage της Θεσσα-
λονίκης τον περασμένο Νοέμβριο. Πάνω από 
60.000 θεατές έχουν δει την παράστασή τους. 
Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες ενώνουν ξανά 
τις δυνάμεις τους για μία και μοναδική συναυ-
λία στο λεκανοπέδιο της Αττικής την Τετάρτη 
16 Σεπτεμβρίου στο OAKA Open Air.



ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Η πρώην πρώτη κυρία μίλησε για τον γάμο της και 
για τις σχέσεις στο Michelle Obama Podcast, με κα-
λεσμένο τον Κόναν Ο’Μπράιεν. Αναφέρθηκε στο γε-
γονός ότι εκείνη ήθελε πάντοτε τον γάμο, ενώ ο σύ-
ζυγός της όχι, λόγω του διαζυγίου των γονιών του 
και του κακού γάμου των παππούδων του.
Είπε ότι το να ψάχνεις σύντροφο μοιάζει με το να 
σχεδιάζεις μια πετυχημένη ομάδα μπάσκετ.
«Θα είχαμε καλύτερους γάμους, γιατί, αν κοιτάζετε 
σε μια ομάδα, τους ανθρώπους με τους οποίους θέ-
λετε να κερδίσετε, τότε το νούμερο ένα που θέλετε 
όλοι στην ομάδα σας είναι να είναι δυνατοί, έτσι; Δεν 
θέλεις αδύναμους συνδέσμους, δεν θέλεις κάποιον 
στον οποίον να μπορείς να κυριαρχήσεις, δεν θέλεις 
κάποιον που είναι χαμένος. Επίσης, αν είσαι σε μια 
ομάδα, πρέπει να μπορείς να κάνεις τα πάντα, ειδικά 
στο μπάσκετ, είναι σαν να διαλέγεις κάποιον που να 
λέει “ντρίμπλα μόνο. Δεν ρίχνω βολές, δεν παίζω 
άμυνα, απλά ντριμπλάρισμα”. Θέλεις τον ΛεΜπρόν 
Τζέιμς. Δεν θέλεις τον τύπο στον πάγκο, στην τρίτη 
σειρά, που δεν μπήκε στην ομάδα, αλλά συχνά δεν 

το σκεφτόμαστε αυτό. Αυτό που θα πρέπει να πείτε 
είναι “παντρεύτηκα τον ΛεΜπρόν. Τη δική μου εκ-
δοχή του ΛεΜπρόν”».
Παρ’ όλα αυτά, όπως τονίζει, ακόμα κι αν καταφέ-
ρεις να έχεις τον ΛεΜπρόν στη ζωή σου, δεν σημαί-
νει ότι δεν θα έχεις αστοχίες και προκλήσεις να αντι-
μετωπίσεις.
«Υπήρχαν στιγμές που ήθελα να σπρώξω τον Μπα-
ράκ έξω από το παράθυρο. Και το λέω αυτό γιατί 
πρέπει να γνωρίζετε ότι τα συναισθήματα θα είναι έ-
ντονα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκατα-
λείπετε. Ο Μπαράκ κι εγώ τα ’χουμε σπάσει πολλές 
φορές κατά τη διάρκεια της κοινής μας ζωής, αλλά 
έχουμε έναν πολύ δυνατό γάμο. Και αν το είχα εγκα-
ταλείψει, αν είχα απομακρυνθεί από αυτό, εκείνες 
τις δύσκολες στιγμές, τότε θα είχα χάσει κι όλη την 
ομορφιά που υπήρχε εκεί».
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις εφαρμογές 
γνωριμιών που πολλοί χρησιμοποιούν σήμερα για 
να βρουν το «ιδανικό» ταίρι.
«Θέλεις να φτιάξεις κάτι με κάποιον; Δεν υπάρχει 

μαγικός τρόπος να το κάνεις αυτό, εκτός από το να 
κάνεις τα βασικά – να βρεις κάποιον, να είσαι ειλι-
κρινής με το ότι θέλεις να είσαι μαζί του, να τον γνω-
ρίσεις σοβαρά, να σχεδιάσεις ότι θα δεσμευτείς, να 
βγαίνεις μαζί του, βλέποντας πού πηγαίνει, και μετά 
να το κάνεις να συμβεί. Δεν μπορείς να βρεις τον 
δρόμο σου σε μια μακροχρόνια σχέση μέσα από το 
Tinder».

Οι Βρετανοί μποϊκοτάρουν το Netflix
Στις 2 Σεπτεμβρίου οι «New York Times» αποκάλυψαν ότι η Μέγκαν Μαρκλ και ο σύζυγός της, 
πρίγκιπας Χάρι, υπέγραψαν πολυετές συμβόλαιο με το Netflix. Το ζευγάρι, μέσω της εταιρείας 
παραγωγής που έχει ιδρύσει, θα δημιουργεί ντοκιμαντέρ, ταινίες, σειρές και παιδικά προγράμ-
ματα για λογαριασμό της πλατφόρμας.
Μόλις επιβεβαιώθηκε η είδηση, πολλοί Βρετανοί έσπευσαν να εκφράσουν τον θυμό τους στα 
κοινωνικά δίκτυα, ενώ κάποιοι αποφάσισαν να διαγράψουν το Netflix από τις συσκευές τους. 
«Όχι μόνο δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι έχουν να πουν αλλά επιπλέον θα ακυρώσω τη συν-
δρομή μου». «Εάν το Netflix θέλει να σπαταλήσει τα χρήματά του, είναι επιλογή τους, αλλά έ-
χουμε κι εμείς την επιλογή να ακυρώσουμε τη συνδρομή μας. Υπάρχουν κι άλλες πλατφόρ-
μες». «Δεν έχω εγγραφεί ποτέ στο Netflix, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ακυ-
ρώσω τη συνδρομή μου εξαιτίας του λεγόμενου mega-deal με αυτό το ενοχλητικό ζευγάρι». Αυτές είναι μερικές από τις δηλώσεις κάποιων 
ενοχλημένων Βρετανών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Express».
Σύμφωνα με φημολογίες, το κόστος της συμφωνίας ανάμεσα στο Netflix και το βασιλικό ζευγάρι ανέρχεται σε περισσότερα από 100 εκατ. δο-
λάρια, ξεπερνώντας σε οικονομική αξία ακόμα και το deal που είχε γίνει το 1998 με το ζεύγος Ομπάμα (98 εκατ. δολάρια). Πάντως, παρά τη 
συνεργασία με το Netflix, η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε επισήμως πως δεν σκοπεύει να εργαστεί ξανά ως ηθοποιός.

Το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο έγινε 19 ετών
Ήταν το μακρινό 2011 όταν ένα ανήλικο μοντέλο, η μικρή Γαλλίδα Τιλάν Μπλοντό, 
ανακηρύχθηκε «το ωραιότερο κορίτσι στον κόσμο».
Κόρη του ποδοσφαιριστή Πατρίκ Μπλοντό και της ηθοποιού Βερόνικα Λουμπρί, 
ξεκίνησε να ασχολείται με το μόντελινγκ στην ηλικία των 4 ετών.
Το 2005 συμμετείχε σε επίδειξη μόδας του οίκου Jean-Paul Gaultier, βαδίζοντας 
στην πασαρέλα πλάι σε ενήλικα μοντέλα.
Στα 10 της μπήκε στη γαλλική «Vogue», όμως το προκλητικό concept της φωτο-
γράφισης προκάλεσε αρνητικά σχόλια.
Με τα υπέροχα γαλάζια μάτια της και το φωτογενές πρόσωπό της ήταν κάτι παρα-
πάνω από βέβαιο ότι όταν μεγάλωνε θα γινόταν μια πανέμορφη γυναίκα.
Το τελευταίο διάστημα η 19χρονη πλέον Τιλάν έχει αλλάξει αρκετά την εμφάνισή 
της και δεν θυμίζει ιδιαίτερα το κορίτσι που γνωρίσαμε και έμοιαζε με άγγελο. Ο 
λόγος είναι ότι έχει αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της και πια είναι μελαχρινή.
Παραμένει πάντα μια πολύ όμορφη νεαρή γυναίκα και κάνει καριέρα στη μόδα.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Η Μισέλ Ομπάμα αποκαλύπτει το μυστικό για έναν επιτυχημένο γάμο



Όταν ο αυτοκράτορας της Κίνας εκδίδει 
διάταγµα να επιστρατεύεται ένας άντρας 
ανά οικογένεια στις υπηρεσίες του αυτο-

κρατορικού στρατού προς υπεράσπιση της χώρας 
από εισβολείς, η Hua Mulan, η µεγαλύτερη κόρη 
ενός σπουδαίου στρατιώτη, παίρνει τη θέση του 
άρρωστου πατέρα της. Μεταµφιεσµένη σε άντρα, 
η Hua Jun δοκιµάζεται µε κάθε τρόπο και κα-
λείται να βρει τη δύναµη µέσα της για να φτάσει 
στο αποκορύφωµα των δυνατοτήτων της. Είναι 
µια επική διαδροµή που τη µεταµορφώνει σε δι-
άσηµη πολεµίστρια, άξια του σεβασµού και της 

ευγνωµοσύνης ενός ολόκληρου έθνους και ενός 
περήφανου πατέρα.
Η Disney επιστρέφει στον θρύλο της Mulan µετά 
την αριστουργηµατική ταινία κινουµένων σχεδί-
ων του 1998, αυτή τη φορά µε µια συναρπαστική, 
καταιγιστική και συγκινητική live-action ται-
νία για την εµβληµατική πολεµίστρια, που είναι 
εµπνευσµένη από ένα αρχαίο κινέζικο ποίηµα.
Με φόντο απίθανα τοπία και θεαµατικά σκηνικά, 
η ταινία τιµά την παράδοση της Κίνας και επι-
στρατεύει ένα καστ από καταξιωµένους και νέους 
Κινέζους ηθοποιούς.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ένας ολο-
κληρωτικός πόλεµος µαίνεται µεταξύ των 
αφεντικών της σισιλιάνικης Μαφίας. Ο 

Τοµάζο Μπουσέτα, στέλεχος της Μαφίας, ανα-
ζητά καταφύγιο στη Βραζιλία, καθώς το ξεκαθά-
ρισµα λογαριασµών έχει ξεκληρίσει όλους τους 
συµµάχους που είχε. Μετά τη σύλληψή του από 

τη βραζιλιάνικη αστυνοµία και την έκδοσή του 
στην Ιταλία, ο Μπουσέτα οδηγείται σε µια από-
φαση που άλλαξε τον ρου της σύγχρονης ιταλικής 
ιστορίας. Κανονίζει συνάντηση µε τον δικαστή 
Τζοβάνι Φαλκόνε και αποκηρύσσει τους όρκους 
πίστης προς την Κόζα Νόστρα. Είναι πλέον ένας 
προδότης…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάρκο Μπελόκιο ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάρκο Μπελόκιο, Λουντοβίκα Ραµπόλντι, Βάλια Σαντέλα, 
Φραντσέσκο Πίκολο ΠΑΙΖΟΥΝ: Πιερφρανσέσκο Φαβίνο, Λουίτζι Λο Κάσιο, Φάουστο Ρούσο Αλέσι

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νίκι Κάρο ΣΕΝΑΡΙΟ: Ρικ Τζάφα, Αµάντα Σίλβερ, Ελίζαµπεθ Μάρτιν, Λόρεν Χινέκ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Γιφέι Λιου, Ντόνι Γιεν, Τζι Μα, Τζέισον Σκοτ Λι, Γκονγκ Λι, Τζετ Λι

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ζαν-Ντανιέλ Πολέ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζένη Καρέζη, Σάµι Φρέι, 
Φρανσουάζ Αρντί, Σπύρος Φωκάς, Βασίλης 
∆ιαµαντόπουλος, Σωτήρης Μουστάκας, 
Βιβέτα Τσιούνη, Αρτέµης Μάτσας, ∆ηµή-
τρης Μυράτ, Άννα Ραυτοπούλου, Γιώργος 
Μούτσιος, Χρήστος Νέγκας, Νίκος Τσακιρί-
δης, Νίκος Φέρµας, Κώστας Φέρρης, Φάνης 
Χηνάς, Γιώργος Μαρίνος, Ζανίνο
 

ΜΟΥΛΑΝ
MULAN

Ο ΠΡΟ∆ΟΤΗΣ
IL TRADITORE
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ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ
UNE BALLE 
AU COEUR

Η ταινία του Ζαν-Ντανιέλ Πολέ που 
γυρίστηκε στην Ελλάδα ανακαλύ-
φθηκε το 2018 στη Γαλλία, απο-

καταστάθηκε και ετοιµάζεται για την ελλη-
νική της πρεµιέρα. Η ταινία γυρίστηκε τον 
Μάιο του 1965 στη Σκύρο από τον Γάλλο 
–τότε ανερχόµενο σκηνοθέτη της nouvelle 
vague– Ζαν-Ντανιέλ Πόλε και ήταν η πρώ-
τη και µοναδική διεθνής ταινία της Τζένης 
Καρέζη, η οποία συµπρωταγωνιστούσε στο 
πλευρό του Σάµι Φρέι και της Φρανσουάζ 
Αρντί, µε µουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
Στην ταινία η Καρέζη υποδύεται την Κάρλα, 
τραγουδίστρια ενός καµπαρέ της Τρούµπας 
και πρώην ερωµένη ενός άρχοντα του υπο-
κόσµου. Ζει µια άχαρη ζωή, θύµα παλιών 
σφαλµάτων. Εκεί γνωρίζει τον Φραντσέσκο 
Μοντελέκρ (Σάµι Φρέι), τελευταίο απόγο-
νο µιας πλούσιας σικελικής οικογένειας, 
την περιουσία του οποίου έχει κλέψει η 
Μαφία κι αυτός έχει ορκιστεί εκδίκηση. 
Προσπαθώντας να ξεφύγει από τον γκάν-
γκστερ Ριζάρντι, ο οποίος τον καταδιώκει 
για λόγους παλιού οικογενειακού µίσους, ο 
Φραντσέσκο τον τραυµατίζει και τον παρα-
µορφώνει, µε αποτέλεσµα να τον κυνηγάει 
ο Ναβάρα, επικεφαλής όλης της συµµορί-
ας. Στην Ελλάδα φτάνει αναζητώντας έναν 
µάρτυρα, που θα τον βοηθήσει να στείλει 
στη φυλακή τον αρχιµαφιόζο. Γνωρίζει την 
Κάρλα, η οποία τον ερωτεύεται και τον βοη-
θάει υλικά και ηθικά, για να σκοτώσει όλους 
τους εχθρούς του. Ωστόσο, ο Φραντσέσκο 
είναι ερωτευµένος µε την Άννα (Φρανσουάζ 
Αρντί), που ήρθε στην Ελλάδα µαζί µε µια 
φίλη της, την Ελένη, για διακοπές.



Ο κορονοϊός θα 
μπορούσε να 
έχει επηρεάσει 
πολύ θετικά την 
ερωτική μας ζωή. 
Αφού, κλεισμένοι 
σπίτι, οι σύντροφοι 
έχουν χρόνο να 
μιλήσουν, να 
κάνουν μασάζ, 
αγκαλιές, να 
μάθουν Τάντρα και 
να κάνουν έρωτα 
ώρες, νιώθοντας 
απίστευτη 
χαλάρωση, ηδονή 
και θεραπεία, 
αφού η χαρά είναι 
θεραπεία.

Π
όσο αληθινά ερωτευόμαστε; 
Και πόσο αφήνουμε σώμα και 
νου να ανακαλύψει τη μαγεία 
του έρωτα; Πώς μπορούμε 
να διαφυλάξουμε τον ερωτι-

σμό μας, κόντρα στις κοινωνικές συμβά-
σεις και την ιδιαίτερα απαιτητική καθημερι-
νότητα, και μάλιστα να τον δούμε να ανθίζει; 
Στο καινούργιο του βιβλίο «Οι Επτά Πνευμα-
τικοί Νόμοι του Έρωτα» ο Χρήστος Αποστο-
λάκος έρχεται να απαντήσει σε όλα τα πα-
ραπάνω ερωτήματα. Προηγουμένως απα-
ντά στις δικές μας ερωτήσεις.

Ποιος ήταν ο κυριότερος λόγος που σας ο-
δήγησε να γράψετε αυτό το βιβλίο;
Μόλις γεννήθηκε η εγγονή μου. Θέλω, με-
γαλώνοντας, όπως και όλα τα νέα παιδιά, να 
ζήσει σε έναν κόσμο πιο ασφαλή, πιο ερω-
τικό, πιο γνήσιο, όπου δεν θα υπάρχουν πια 
ανόητα, μάτσο, τοξικά αρσενικά που έμα-
θαν πως σαν άντρας θα @@ και θα δέρνεις, 
η γυνή να φοβάται τον άντρα κ.λπ. Ούτε θα 
υπάρχουν κορίτσια άβουλα θύματα ή τρα-
γωδίες όπως της Ελένης στη Ρόδο – αδι-
ανόητες σε έναν πολιτισμένο κόσμο, όπου 
ο έρωτας είναι απόλαυση, υπέροχη ένωση 
σωμάτων και ψυχών, χαρά και όχι μιζέρια, 
εκτόνωση, εκμετάλλευση, έγκλημα. Θέλω 
τα παιδιά μας να ζήσουν σε έναν κόσμο ε-
λεύθερων, ερωτικών, χαρούμενων αν-
θρώπων – και κάποιες από τις ιδέες αυτού 
του βιβλίου, δοκιμασμένες στον χρόνο, 
μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό.

Διοργανώνετε εδώ και χρόνια σεμινάρια 
ταντρικού σεξ. Ποια είναι τα κυριότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα 
τα ζευγάρια;
Στα σεμινάρια Τάντρα –και όχι ταντρικού 
σεξ– που οργανώνουμε, εξηγούμε την Τά-
ντρα και κάνουμε ασκήσεις που ανάβουν 
την ερωτική φωτιά, συνδέουν το σεξ με την 
καρδιά κ.ά.
Τα προβλήματα είναι συνήθως ζήλια, π.χ. 
δεν θέλουν να δεχτεί μασάζ ή αγκαλιά από 
άλλο άτομο ο σύντροφος. Επίσης, ανασφά-
λεια, μειωμένη λίμπιντο, λόγω κακής ψυχο-
λογίας, καβγάδων, πλήξης.
Από την άλλη, κάποιοι/-ες έρχονται στο σε-
μινάριο για να βρουν ταίρι – αλλά εμείς τους 
προτείνουμε να δουλέψουν με τον εαυτό 
τους πρώτα και να γίνουν όπως το ταίρι που 
θέλουν να ελκύσουν στη ζωή τους. Είναι πιο 

αποδοτικό, γιατί είναι αληθινό.

Πώς έχει επηρεάσει ο κορονοϊός την ε-
ρωτική μας ζωή;
Θα μπορούσε να την έχει επηρεάσει πολύ 
θετικά. Θα μπορούσε. Αφού, κλεισμένοι 
σπίτι, οι σύντροφοι έχουν χρόνο να μιλή-
σουν, να κάνουν μασάζ, αγκαλιές, να μά-
θουν Τάντρα (που σημαίνει να σπουδά-
σουν τον ποιοτικό ερωτισμό) και να κάνουν 
έρωτα ώρες, νιώθοντας απίστευτη χαλά-
ρωση, ηδονή και θεραπεία, αφού η χαρά 
είναι θεραπεία.
Η εναλλακτική –Netflix, πίτσα, μπίρα, αυνα-
νισμός εκτόνωσης–, όμως, απ’ ό,τι ακούω, 
μάλλον επικράτησε. Ατυχώς.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές της Τάντρα 
και τι τις καθιστά επίκαιρες;
• Τάντρα δεν σημαίνει κάνω καλό σεξ.
• Δεν σημαίνει πως γίνομαι σούπερ ερα-
στής ή ερωμένη.
• Τάντρα σημαίνει κάνω update στη σεξου-
αλικότητά μου, κάνω delete στις σάπιες, 
πρόστυχες ιδέες που μου έχουν εμφυτεύ-
σει για τον έρωτα, το σεξ, για το άλλο φύλο, 
και βάζω στη θέση τους ιδέες όμορφες, έ-
ξυπνες, σωστές.
• Τάντρα θα πει νιώθω. Θα πει είμαι πρώτα 
άνθρωπος και ύστερα εραστής ή ερωμένη.
• Τάντρα θα πει συνδέω την καρδιά και το 
κορμί στο σεξ.
Η βασική –και πολύ επίκαιρη– αρχή της Τά-
ντρα σε μια φράση, λοιπόν, είναι: «Βλέπω 
τον ερωτισμό και το σεξ με αγάπη, σεβασμό 
και γνώση».

Τι ρόλο παίζει η αυτογνωσία στην επί-

τευξη μιας υγιούς και ευτυχισμένης ερω-
τικής ζωής;
Ας το δούμε αντίστροφα. Αν μου έχουν εμ-
φυτεύσει το τσιπάκι ότι στον έρωτα η αξία 
μου εξαρτάται από την ποσότητα του σεξ, τη 
στύση μου ή το να με κυνηγούν τα αρσενικά 
και αν πιστεύω ότι αξίζω όσο η εικόνα μου, 
απλά χτίζω ένα ψέμα – που θα σμίξει με ένα 
άλλο. Σε μια σχέση δίχως αύριο, με μια ε-
πιφανειακή, αγχωμένη, χωρίς ουσιαστική 
χαρά σεξουαλικότητα.
Αν όμως αρχίσω και το ψάχνω –ποιος είμαι; 
Ποιος θέλω να γίνω; Ποιο software με κινεί 
ερωτικά; Μήπως θέλει update, αφού κολ-
λάει;– και αν το δουλέψω όλο αυτό και με 
γνωρίσω αληθινά, τότε μπορώ άνετα να έχω 
μια ζωή ερωτική να με γεμίζει.

Από ποιες «παγίδες» πρέπει να ξεφύγουμε 
για να μη χαθεί ο ερωτισμός σε μια μακρο-
χρόνια σχέση;
Πλήξη. Ρουτίνα. Τυραννία ψηφιακή. Έλ-
λειψη ειλικρίνειας. Βόλεμα. Συμβιβασμός 
και, το κυριότερο, φόβος για αλλαγή – και 
μαζί το να πιστεύω ότι ο άλλος είναι δεδομέ-
νος. Δεν είναι. Για να παραφράσω τον ποι-
ητή, «θέλει αρετή και φαντασία και τόλμη ο 
(αληθινός) ερωτισμός».

Και, τελικά, πώς μπορεί να ανθίσει η ερω-
τική μας ζωή;
Με μια λέξη, αγαπώντας. Αληθινά. Χωρίς 
όρους, αλλά με όρια. Τον εαυτό μας (όχι την 
εικόνα μας). Τον σύντροφο. Τη ζωή μας. Το 
κορμί μας. Τη σκιά μας, φωτίζοντάς τη με τα 
μάγια της αγάπης, τα ισχυρότερα που υπάρ-
χουν. Αγαπώντας, όσο δύσκολο κι αν είναι, 
γιατί αξίζει. Όλοι αξίζουμε.

INFO

Χρήστος Αποστολάκος

«Ο έρωτας  
είναι απόλαυση»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Οι Επτά Πνευματικοί Νόμοι του  Έρωτα – Οδηγός Ευζήν, Σώμα & Νους
Χρήστος Αποστολάκος • Εκδόσεις Δαιδάλεος
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
•  Σε µια αντικολλητική κατσαρόλα ανακατεύουµε το κορν φλάουρ µε το νερό, 

έπειτα βάζουµε την κατσαρόλα σε µέτρια φωτιά και ανακατεύουµε µέχρι να 
γίνει διαφανές το µείγµα. Ρίχνουµε τη ζάχαρη στο µείγµα µας και ανακατεύ-
ουµε. Βράζουµε σε χαµηλή φωτιά για περίπου 20 λεπτά.

•  Προσθέτουµε τη χτυπηµένη µαστίχα και συνεχίζουµε να ανακατεύουµε µέ-
χρι το µείγµα να γίνει σαν κρέµα ζαχαροπλαστικής.

•  Βγάζουµε την κατσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνουµε µέσα τα καρύδια, το 
ανθόνερο και το ροδόνερο και ανακατεύουµε καλά.

•  Μοιράζουµε την πουτίγκα σε πιάτα της αρεσκείας µας, αφήνουµε στην άκρη 
µέχρι να κρυώσει κι έπειτα τη βάζουµε στο ψυγείο µέχρι να σερβίρουµε.

Πουτίγκα 
µε άρωµα λουκούµι

Υλικά
•  1 φλιτζάνι κορν φλάουρ

•  5 φλιτζάνια νερό

•  1 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη

•  1 κ.γλ. µαστίχα που έχουµε 

χτυπήσει µαζί µε λίγη ζάχαρη

•  1 φλιτζάνι καρύδια 

χοντροκοµµένα (µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε κι άλλους 

ξηρούς καρπούς αν θέλουµε)

•  1 κ.σ. ανθόνερο

•  1 κ.σ. ροδόνερο

*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: 4Μερίδες: 4
Χρόνος µαγειρέµατος: 40 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 40 λεπτάΒαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
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βιβλία 
για τον Σεπτέµβρη3

Νίκος Μαθιουδάκης, Η οδύσ[σ]εια των λέξεων, επιµέλεια: Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, 
πρόλογος: Peter Bien, εκδ. Κάπα Εκδοτική

Ο Νίκος Μαθιουδάκης παρουσιάζει την οδύσσεια των λέξεων µέσα 
σε ένα λογοτεχνικό δηµιούργηµα, από την έµπνευση και τη γραφή 
τους από τον συγγραφέα µέχρι την ανάγνωση και την κατανόησή 
τους από τον αναγνώστη, επικεντρώνοντας την έρευνά του στην 
«Οδύσεια» του Καζαντζάκη, η οποία αποτελεί θεµατικά τη συνέχεια 
της «Οδύσσειας» του Οµήρου.
Ασχολείται µε τις στρατηγικές κατανόησης της ποιητικής γλώσσας 
της «Οδύσειας» του Καζαντζάκη, προκειµένου να εντοπιστούν οι 
µέθοδοι που ακολουθεί ο εκάστοτε αναγνώστης για να αποκωδικο-
ποιήσει τη σηµασία άγνωστων λέξεων, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο την κατανόηση του κειµένου, που είναι και ο κύριος 
σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας.
Η παρούσα µελέτη αποτελεί την πρώτη γλωσσολογική πραγµατεία 
για το µεγαλειώδες αυτό έπος του Νίκου Καζαντζάκη, µέσα από 
την οποία αναδεικνύονται το ύφος και η γλώσσα του Κρητικού 
λογοτέχνη, αλλά και ο λεξικογραφικός πλούτος που χρησιµοποιεί 
για την ποιητική σύνθεση της «Οδύσειάς» του. 

Fang Fang, Το ηµερολόγιο της Γουχάν, 
µτφρ.: Ορέστης Μανούσος, εκδ. Anubis

Στις 25 Ιανουαρίου 2020, 
όταν η κυβέρνηση της 
Κίνας επέβαλε γενικό 
lockdown στη Γουχάν, η 
Fang Fang ξεκίνησε να 
καταγράφει τα γεγονότα 
και τις σκέψεις της στα 
social media µε τη 
µορφή ηµερολογίου. Τις 
εβδοµάδες που ακο-
λούθησαν, οι νυχτερινές 
δηµοσιεύσεις της έδωσαν 
φωνή στους φόβους, 
στην αγωνία, στην οργή και στις ελπίδες εκατοµµυρίων συ-
µπολιτών της, αντανακλώντας τον ψυχολογικό αντίκτυπο της 
καθηµερινότητας στην επ’ αόριστον αποµόνωση χωρίς αξι-
όπιστες πληροφορίες για την κατάσταση «εκεί έξω» – αφού, 
εκτός από µοναδικό παράθυρο στον έξω κόσµο, το διαδίκτυο 
αποτελούσε και βασική πηγή παραπληροφόρησης.
Με τον αριθµό των θυµάτων να αυξάνεται συνεχώς και την 
ανασφάλεια να κορυφώνεται, η συγγραφέας αντλούσε κου-
ράγιο από το σθένος φίλων, επαγγελµατιών στον τοµέα της 
υγείας και εθελοντών. Παράλληλα, θεώρησε καθήκον της 
να εκφραστεί ενάντια στις κοινωνικές ανισότητες και στην 
κατάχρηση της εξουσίας, ερχόµενη σε σύγκρουση µε την 
κυβέρνηση. Καθώς η Fang Fang εξιστορεί τις απαρχές της 
πανδηµίας, εντοπίζουµε µοτίβα και λάθη τα οποία επανέλα-
βαν πολλές από τις χώρες που αντιµετώπισαν στη συνέχεια 
τον νέο κορονοϊό. Όπως µας θυµίζει η ίδια, ο εχθρός είναι 
κοινός για όλη την ανθρωπότητα και ο µόνος τρόπος να τον 
κατανικήσουµε είναι να συνεργαστούµε αρµονικά.
Ένα χρονικό για το ξεκίνηµα της φονικής πανδηµίας 
γραµµένο από το χέρι µιας από τους πιο καταξιωµένους 
συγγραφείς της Κίνας παρά τις απόπειρες λογοκρισίας του 
καθεστώτος.
Για πολλούς στην Κίνα, οι άµεσες, απερίφραστες και συνάµα 
συγκρατηµένες αναρτήσεις της Fang Fang στα social media 
έγιναν γρήγορα η ανεπίσηµη πηγή πληροφοριών για τα 
γεγονότα στη Γουχάν, δηµοσιοποιώντας σε πραγµατικό 
χρόνο τις εσφαλµένες αρχικές αναφορές των αξιωµατού-
χων της Γουχάν, και την ταλαιπωρία και απόγνωση που 
ακολούθησαν.
Το «Ηµερολόγιο της Γουχάν» έχει κυκλοφορήσει ήδη στα 
αγγλικά και στα γερµανικά, ενώ αναµένεται να µεταφραστεί 
σε 15 γλώσσες.

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Jussi Adler Olsen, Το κορίτσι στο δέντρο, εκδ. Λιβάνη

Το 1997 η νεαρή Αλµπέρτε Γκόλντσµιντ παρασύρεται από ένα 
όχηµα σε αυτοκινητόδροµο, όπου έχει πάει µε το ποδήλατό της, και 
βρίσκεται κρεµασµένη σε ένα δέντρο δίπλα στον δρόµο, εκσφενδο-
νισµένη από την πρόσκρουση µε το αυτοκίνητο. Ο θάνατός της αντι-
µετωπίζεται ως τροχαίο δυστύχηµα, αλλά ο αστυνοµικός Κρίστιαν 
Χάµπερσοτ έχει τις αµφιβολίες του και ξεκινάει µια έρευνα για να 
αποδείξει ότι ο θάνατος της κοπέλας ήταν δολοφονία. ∆εν κατα-
φέρνει όµως να διαλευκάνει την υπόθεση, η οποία στη συνέχεια 
τον στοιχειώνει επί χρόνια, διαλύοντας και την οικογένειά του. Το 
2014 ο Χάµπερσοτ επικοινωνεί µε τον Καρλ Μερκ, τον επικεφαλής 
του Τοµέα Q, για να ζητήσει τη βοήθειά του στη διερεύνηση της 
υπόθεσης Αλµπέρτε. Στην προσπάθεια ανακάλυψης του ενόχου για 
τον θάνατο της νεαρής κοπέλας και αποκάλυψης των πραγµατικών 
γεγονότων που είχαν διαδραµατιστεί δεκαεφτά χρόνια πριν, η µια 
έκπληξη διαδέχεται την άλλη, µέχρι και την τελευταία σελίδα του 
βιβλίου.
Σαν σε όνειρο, είχε αφήσει πίσω το σώµα της και αιωρούνταν 
σαν πουλί. Όχι, ακόµη καλύτερα, σαν πεταλούδα. Σαν ένα πολύχρωµο φτερωτό έργο τέχνης, που υπήρχε 
αποκλειστικά και µόνο για να χαρίζει ευτυχία και οµορφιά. Σαν ένα πλάσµα που έστεκε ψηλά, ανάµεσα στον 
ουρανό και στη γη, η µαγική αύρα του οποίου µπορούσε να αφυπνίζει τον κόσµο, να τον φέρνει σε επαφή µε 
µια ατέλειωτη αγάπη και ευτυχία. Τότε θυµήθηκε τη σχολή και το ποδήλατο, το παγερό πρωινό και, πάνω απ’ 
όλα, το κροτάλισµα των δοντιών της. Και εκείνη ακριβώς τη στιγµή, καθώς η πραγµατικότητα εισέβαλλε και η 
καρδιά της σταµατούσε να χτυπάει, θυµήθηκε επίσης τον ξερό ήχο που άκουσε όταν τη χτύπησε το αυτοκίνη-
το, τον ήχο των κοκάλων που έσπαγαν, τα κλαδιά του δέντρου που τη συγκράτησαν, τη συνάντηση που…
Ο Γιούσι Άντλερ-Όλσεν είναι ο κορυφαίος συγγραφέας αστυνοµικών µυθιστορηµάτων στη ∆ανία.
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Τα φρύδια μας είναι από τα πιο 
σημαντικά χαρακτηριστικά του 
προσώπου μας. Είναι ουσιαστικά εκείνα 
που διαμορφώνουν την εικόνα μας. 
Για να τα διατηρήσετε πυκνά και υγιή, 
εφαρμόστε τα παρακάτω.

Καστορέλαιο
Βουτήξτε μια μπατονέτα σε καστορέλαιο 
και απλώστε την ποσότητα στα φρύδια 
σας. Κάντε μασάζ με κυκλικές κινήσεις 
για λίγα λεπτά και πέστε για ύπνο. Το 
πρωί, όταν σηκωθείτε, ξεπλύνετε με 
άφθονο ζεστό νερό. Αν δεν μπορείτε 
τη μυρωδιά, αφήστε το καστορέλαιο να 
δράσει για 30 λεπτά.

Λάδι καρύδας
Ζεστάνετε για σχεδόν μισό λεπτό λίγο 
λάδι καρύδας. Πάρτε μικρή ποσότητα 
με το δάχτυλό σας και απλώστε τη στα 
φρύδια σας. Αφήστε το όλη τη νύχτα. 
Την επόμενη μέρα ξεπλύνετε καλά με 
μπόλικο νερό. Εκτός από πιο πυκνά 
φρύδια, θα έχετε κάνει κι έναν ήρεμο 
ύπνο (από τη μυρωδιά της καρύδας).

Γάλα
Απ’ ό,τι φαίνεται, το γάλα δεν κάνει καλό 
μόνο στα κόκαλά μας αλλά βοηθάει και 

στον αγώνα μας για πιο πυκνά φρύδια. 
Πάρτε το γάλα, βουτήξτε σε αυτό μια 
μπατονέτα και απλώστε. Αφήστε το μέχρι 
να στεγνώσει και να ξεραθεί. Έπειτα 
ξεπλύνετε με ζεστό νερό.

Ελαιόλαδο
Ανακατέψτε λίγο λάδι με λίγο μέλι. Αν 
χρειαστεί να λιώσετε το μέλι, βάλτε 
το στα μικροκύματα για περίπου 30 
δευτερόλεπτα. Απλώστε το μείγμα στα 
φρύδια σας και κάντε μασάζ για λίγα 
λεπτά. Αφήστε το για 30 λεπτά κι έπειτα 
ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Η βιταμίνη Ε 
που έχει το ελαιόλαδο θα τα βοηθήσει 
να μεγαλώσουν και να πυκνώσουν 
γρηγορότερα.

Λεμόνι
Κόψτε το λεμόνι σε φέτες και, αφού με 
κυκλικές κινήσεις κάνετε λίγο μασάζ στα 
φρύδια σας, αφήστε τις φέτες πάνω τους 
για 15-20 λεπτά. Έπειτα ξεπλύνετε με 
μπόλικο νεράκι. Εναλλακτικά, μπορείτε 
να αναμείξετε τις φέτες από ένα λεμόνι 
με λίγο λάδι καρύδας. Αφήστε το μείγμα 
να δέσει για 15 μέρες και όταν είναι 
έτοιμο απλώστε με μια μπατονέτα 
στα φρύδια σας και πέστε για ύπνο. 
Ξεπλύνετε το πρωί που θα σηκωθείτε.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Πώς  
θα αποκτήσετε 
πυκνά φρύδια
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Ασκήσεις για τέλειους γλουτούς 
σε τετραποδική θέση

Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 

καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής - personal 

trainer.
•  Instagram: 

christy_mavridou
•  Facebook Page:  

Christy Mavridou
•  Youtube Channel:  

Christy Mavridou

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου
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Στηρίξου στις παλάμες και στα γόνατα 
και σήκωσε το ένα πόδι προς τα επά-
νω σε ορθή γωνία 90 μοιρών. Κάνε 10 

επαναλήψεις από το κάθε πόδι. Εκ-
πνοή στο ανέβασμα.

Πήγαινε το γόνατο στην αντίθετη πλευ-
ρά, με λυγισμένο πόδι σε ορθή γωνία.

Σήκωσε το ένα πόδι τεντωμένο προς 
τα επάνω. Κάνε 10 επαναλήψεις από 
το κάθε πόδι. Εκπνοή στο ανέβασμα.

Στη συνέχεια σήκωσέ το επάνω ψηλά, 
σφίγγοντας πολύ καλά τους γλουτούς.

Με λυγισμένο σε ορθή γωνία το ένα 
πόδι, σήκωσέ το στο πλάι, όπως στη 
φωτό. Κάνε 10 επαναλήψεις από το 
κάθε πόδι. Εκπνοή στο ανέβασμα.

Έπειτα φέρ’ το κάτω και πλάι, χωρίς 
να ακουμπήσει κάτω το γόνατο. Κάν’ 

το 10 φορές από το κάθε πόδι. Εκπνοή 
στο ανέβασμα.

Άσκηση Rainbow (Ουράνιο Τόξο)
«Ζωγράφισε» ένα ουράνιο τόξο με τις μύτες των ποδιών σου, κάνοντας τις παρακάτω κινήσεις:
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