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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
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  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 
Αλλαγή σκηνικού για την κυβέρνηση
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ «Η τουρκική 
προκλητικότητα διαµόρφωσε πιεστική 
συγκυρία»
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ «Η επιλογή 
του διαλόγου µε την Τουρκία από την 
κυβέρνηση δεν θα είναι αναίµακτη»
10-12 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Τσίπρας: Επιστροφή στον «αγνό» 
λαϊκισµό
18 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μετά τον Γράµµο, 
ο Τσίπρας ανακαλύπτει και τον 
δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό
19 // ΚΟΣΜΟΣ Οι πράκτορες του χάους
20-21 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ευρωζώνη: Η οικονοµία σε άγνωστη 
περιοχή λόγω πανδηµίας
22 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Καταβολή 
αναδροµικών εντός του Οκτωβρίου
24-25 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Ο λύκος
26 // ΥΓΕΙΑ Πληθαίνουν τα σοβαρά 
κρούσµατα κορονοϊού, αλλά και οι 
µολύνσεις στα παιδιά

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
Η αγορά ακινήτων εν µέσω 
πανδηµίας
14 // Φ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ «Η επένδυση στην 
εκµετάλλευση ακινήτων είναι θελκτική»
16 // Η αγορά ακινήτου βήµα προς βήµα
17 // Κ. ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ «Όλο και 
περισσότεροι τοποθετούν χρήµατα σε 
ακίνητα ως επένδυση»

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

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
33 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
34-35 // TV Ο κορονοϊός αλλάζει το 
τηλεοπτικό σκηνικό
36 // COOK FILES Μακλούµπε
37 // BOOKS Τρία πολιτικά βιβλία από τις 
εκδόσεις Παπαζήση
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.



Ά
μεση λύση στο επιτακτικό πρόβλημα 
της ρευστότητας έρχεται να προσφέρει 
το πρόγραμμα στήριξης «Συνεχίζουμε 
Μαζί» της Παπαστράτος, το οποίο ήδη 
έχουν υποδεχτεί με ενθουσιασμό οι 
επαγγελματίες του κλάδου, με πάνω από 

3.000 επιχειρήσεις να έχουν δηλώσει συμμετοχή σε μό-
λις 1 εβδομάδα από την έναρξή του. Οι επαγγελματίες 
του κλάδου της μικρής λιανικής που έχουν πληγεί από 
την οικονομική κρίση και την πανδημία του νέου κορο-
νοϊού μιλάνε για τις δυσκολίες αλλά και για την ελπίδα, 
για ένα αύριο προς το καλύτερο.
Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει η Αθηνά Βασίλη, ιδιο-
κτήτρια –μαζί με τον σύζυγό της και τον αδελφό του– πε-
ριπτέρου στο Παγκράτι εδώ και 10 χρόνια: «Η πανδημία 
του Covid-19 μας επηρέασε, καθώς ο κόσμος ερχόταν 
και αγόραζε τα απολύτως απαραίτητα. Εμείς μείναμε 
ανοιχτά σε όλο το lockdown, δεν κλείσαμε καθόλου. 
Προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους 
πελάτες, τον κόσμο μας, που μας στηρίζει και τους στη-
ρίζουμε. Γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια η γειτονιά μάς 
έχει βοηθήσει πολύ. Οι άνθρωποι δεν έρχονται μόνο για 
να αγοράσουν κάτι, αλλά για να μάθουν τα νέα μας, να 
πούμε πέντε κουβέντες, να επικοινωνήσουμε. Την ίδια 
στήριξη νιώθουμε και από την Παπαστράτος. Πιστεύω 
ότι αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε θα βοηθήσουν στο 
να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στα λειτουργικά 
μας έξοδα και να εκσυγχρονιστούμε. Με τη βοήθειά της 
νιώθουμε ασφαλείς για το ότι θα μπορέσουμε να συνε-
χίσουμε να λειτουργούμε».
Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η Τίνα Καποδίστρια, 
συνιδιοκτήτρια –μαζί με τον αδελφό της– επιχείρησης 
μικρής λιανικής στα Γλυκά Νερά εδώ και 18 χρόνια: 
«Είναι πραγματικά ανεκτίμητο να νιώθουμε ότι μια 
εταιρεία όπως η Παπαστράτος είναι δίπλα μας στις 
δύσκολες στιγμές, μας στηρίζει και μας βοηθάει προ-

κειμένου να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας και να 
προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω. Κάτι που αποδει-
κνύει έμπρακτα με κάθε κίνηση που κάνει. Οι άνθρω-
ποί της είναι απόλυτα φιλικοί μαζί μας, μας στηρίζουν, 
μας καθοδηγούν και είναι πάντα διαθέσιμοι όποτε τους 
χρειαστούμε. Δεν κλείνουν ποτέ τα τηλέφωνά τους και 
πραγματικά νιώθεις ότι έχεις πάντα έναν άνθρωπο δί-
πλα σου».
Το «Συνεχίζουμε Μαζί», στον πυρήνα του οποίου βρί-
σκεται η βιωσιμότητα της μικρής λιανικής μέσω της 
χορήγησης ρευστότητας ύψους 10 εκατ. ευρώ στις χι-
λιάδες επιχειρήσεις του κλάδου που το έχουν ανάγκη, 
είναι το αποτέλεσμα της έρευνας που ανέθεσε η Παπα-
στράτος στην εταιρεία Deloitte, στην οποία συνέβαλαν 
με την πολύτιμη εμπειρία τους και εκπρόσωποι των 
συνδέσμων του κλάδου. Ο μηχανισμός κατανομής και 
διάθεσής τους έχει σχεδιαστεί προκειμένου να καλυ-
φθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις που 
έχουν ανάγκη από ρευστότητα.
Πρόκειται για μια δυναμική πρωτοβουλία, που έρχεται 
συμπληρωματικά στα μέτρα της κυβέρνησης, η οποία, 
πέρα από τη ρευστότητα, φιλοδοξεί και στη μείωση του 
λειτουργικού κόστους των 21.000 επιχειρήσεων του 
κλάδου μέσα από τη σύναψη συνεργασιών με μερικές 
από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στην αγορά για την παροχή σημαντικών εκπτώσεων 
και προνομιακών προσφορών (σε ενέργεια, τηλεφωνία 
και αναλώσιμα). Εξίσου σημαντικός είναι και ο τρίτος 
πυλώνας, εκείνος που αφορά το βιώσιμο αύριο της μι-
κρής λιανικής, ο οποίος περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό 
των επιχειρήσεων μέσα –μεταξύ άλλων– από την ψη-
φιοποίησή τους και την εκπαίδευση των επαγγελματι-
ών προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις εξελισσόμενες 
απαιτήσεις καταναλωτών και αγοράς.
Ένας εκσυγχρονισμός που είναι προτεραιότητα για 
επαγγελματίες όπως ο ιδιοκτήτης οικογενειακής επι-

Ελπίδα για το μέλλον της μικρής λιανικής

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Αθηνά Βασίλη
Τίνα Καποδίστρια Κώστας Καρακάσης

Χρήστος Παπαγεωργίου

χείρησης μικρής λιανικής στην Ηλιούπολη Κώστας 
Καρακάσης, που δηλώνει: «Σαφώς και πιστεύω στο 
καινούργιο πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει η Παπαστρά-
τος. Θεωρώ ότι θα δώσει μια ώθηση στην επιχείρησή 
μου για να μπορέσω να εκσυγχρονιστώ και να φανώ 
πιο ανταγωνιστικός στην αγορά. Είναι μια στήριξη στα 
δύσκολα που έρχονται, καθώς η χώρα και η οικονομία 
περνούν δύσκολες στιγμές».
Τέλος, παράδειγμα προς μίμηση θεωρεί το «Συνεχί-
ζουμε Μαζί» ο πολύπειρος Χρήστος Παπαγεωργίου, 
ιδιοκτήτης –μαζί με τον αδελφό του– περιπτέρου στην 
πλατεία Συντάγματος εδώ και 20 χρόνια: «Είναι μια προ-
σπάθεια που έχει στόχο το όφελος της μικρής λιανικής. 
Ελπίζουμε να στηριχτεί περισσότερο και από τις υπό-
λοιπες εταιρείες, ώστε να υπάρξουν παρόμοιες πρωτο-
βουλίες».
Ένα πρόγραμμα που έρχεται την κατάλληλη στιγμή, 
προκειμένου να κάνει τους 43.000 εργαζόμενους του 
κλάδου να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους στην τόσο 
δύσκολη περίοδο που διανύουμε.



Ο
ι τελευταίες δημοσκοπήσεις επιβε-
βαιώνουν την πολιτική κυριαρχία 
Μητσοτάκη και ΝΔ έναντι Τσίπρα 
και ΣΥΡΙΖΑ, ταυτόχρονα όμως α-
ναδεικνύουν έναν βάσιμο προβλη-
ματισμό της κοινής γνώμης για την 

αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής.
Τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι πολίτες μεγαλώνουν με το πέρασμα του 
χρόνου. Η φθινοπωρινή επιστροφή στην καθημερινό-
τητα γίνεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ενώ οι εξελί-
ξεις σε σχέση με την πανδημία δεν είναι ενθαρρυντι-
κές. Όλη η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έξαρση 
της πανδημίας, ενώ οι περισσότεροι ειδικοί προβλέ-
πουν την εκδήλωση δεύτερου κύματος στο διάστημα 
Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου.

Το μοντέλο διακυβέρνησης
Το σκηνικό αλλάζει σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, με 
τη μεγάλη πρόκληση να έρχεται από την πλευρά της 
κοινωνίας και όχι του ΣΥΡΙΖΑ ή των άλλων κομμάτων 
της αντιπολίτευσης.
Η διακυβέρνηση στην Ελλάδα είναι παραδοσι-
ακά πρωθυπουργοκεντρική και το λεγόμενο 
επιτελικό κράτος είναι σχεδιασμένο για να 
δίνει τον πρώτο λόγο στον πρωθυπουργό 
και στο Μαξίμου, με το σκεπτικό ότι ο 
Μητσοτάκης είναι καλά εκπαιδευ-
μένος, έχει τις γνώσεις, τη διάθεση 
και την προσαρμοστικότητα για 
να φέρει ένα εξαιρετικά καλό α-
ποτέλεσμα.
Μέχρι σήμερα οι πρωτοβου-
λίες Μητσοτάκη απέδωσαν 
τα αναμενόμενα. Από την 
κρίση στον Έβρο μέχρι την 
αντιμετώπιση των νέων προ-
κλήσεων Ερντογάν και από 
την επιτυχημένη αντιμετώ-
πιση του πρώτου κύματος 
της πανδημίας με το έγκαιρο 
lockdown μέχρι την εξασφά-
λιση εντυπωσιακής ενίσχυσης 
για την Ελλάδα από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, όλα έ-
γιναν σωστά με υπογραφή Μητσο-
τάκη.
Όμως τώρα μπαίνουμε σε νέα φάση της 
πολιτικής ζωής, με τα προβλήματα της κοι-
νωνίας να ξεπερνούν τις δυνατότητες άμεσης 
παρέμβασης της κυβερνητικής ηγεσίας. Χρειά-
ζεται η επιτυχημένη διαμεσολάβηση του κυβερνητι-
κού και κρατικού μηχανισμού για να αντιμετωπιστούν 
με επιτυχία οι προκλήσεις και να καλυφθούν επαρκώς 
οι βασικές ανάγκες των πολιτών.
Η μεγάλη ανησυχία των πολιτών είναι ότι ο κυβερνη-
τικός, ο κρατικός και ο αυτοδιοικητικός μηχανισμός 
δεν θα ξεπεράσουν τα παραδοσιακά πλαίσια και δεν θα 
μπορέσουν να ανταποκριθούν.

Οι αστικές συγκοινωνίες
Οι αστικές συγκοινωνίες δεν είναι στο ύψος των περι-
στάσεων. Ιδιαίτερα τα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσ-

ΑΛΛΑΓΉ 
ΣΚΉΝΙΚΟΎ 
ΓΙΑ ΤΉΝ 

ΚΎΒΈΡΝΉΣΉ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο Μητσοτάκης 
μπροστά σε κοινωνικές 
προκλήσεις.

Στα κοινωνικά προβλήματα 
δεν αρκεί ο πρωθυπουργός, 
δοκιμάζεται η ποιότητα του 
κυβερνητικού και κρατικού 
μηχανισμού.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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σαλονίκη δεν εξυπηρετούν επαρκώς τους επιβάτες, 
ενώ δημιουργούνται συχνά συνθήκες συνωστισμού, 
οι οποίες μπορεί να διευκολύνουν τη μετάδοση του 
κορονοϊού.
Το λάθος των αρμοδίων είναι ότι νομίζουν ότι πηγαί-
νουν γρήγορα συγκρίνοντας τις κινήσεις τους με την 
πολιτική στις αστικές συγκοινωνίες επί ΣΥΡΙΖΑ, ενώ 
το μέτρο σύγκρισης είναι η πανδημία.
Οι διαβεβαιώσεις ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου θα 
έχουν αυξηθεί τα αστικά λεωφορεία κατά εκατοντάδες 
με την αξιοποίηση μεταχειρισμένων λεωφορείων από 
τη Γερμανία δεν λύνουν το πρόβλημα. Η πανδημία α-
ποκτά δυναμική εβδομάδα με την εβδομάδα και οι πε-
ρισσότεροι ειδικοί προεξοφλούν την εμφάνιση δεύτε-
ρου κύματος, που θα δοκιμάσει τις αντοχές μας, με-
ταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου.
Επομένως, κρινόμαστε «εδώ και τώρα» και πρέπει να 
βρεθούν δημιουργικοί τρόποι για να βελτιωθούν οι α-
στικές συγκοινωνίες, εφόσον ο συνδυασμός πτώσης 
εισοδήματος, παραδοσιακής ταλαιπωρίας και αυξη-
μένου κινδύνου μετάδοσης του κορονοϊού είναι πολύ 
βαρύς για τους συμπολίτες μας που χρησιμοποιούν τις 

αστικές συγκοινωνίες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει κριτική στην κυβέρ-

νηση, είχε αναθέσει τη… διάλυση των α-
στικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης 

στον πατέρα του Νίκου Παππά, ενώ ο 
ίδιος ο κ. Παππάς υποβαθμίστηκε 

στα πλαίσια του ανασχηματισμού 
των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε 
τομεάρχη Συγκοινωνιών και 
Υποδομών. Αυτό έγινε στην 
προσπάθεια του κ. Τσίπρα 
να περιορίσει τον πολιτικό 
ρόλο του κ. Παππά, εξαιτίας 
των αποκαλύψεων Καλογρί-
τσα και Σάμπυ Μιωνή για 
την άμεση ανάμειξή του σε 
κυβερνητικά σκάνδαλα του 
ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να φτάσει σε 
πολιτική ρήξη με τον άλλοτε 
βασικό συνεργάτη του, που 

ξέρει πολλά.
Η κυβέρνηση δεν συγκρίνε-

ται με τις επιδόσεις και την προ-
οπτική ΣΥΡΙΖΑ-Παππά στις συ-

γκοινωνίες, αλλά κρίνεται με βάση 
τις πρόσθετες ανάγκες που δημιουργεί 

η πανδημία.

Η δοκιμασία των σχολείων
Μεγάλες γαλλικές εφημερίδες προβάλλουν στα 

πρωτοσέλιδά τους την προσπάθεια της κυβέρνησης 
της Γαλλίας να κρατήσει ανοιχτά τα σχολεία, εκφράζο-
ντας την αμφιβολία τους για το τελικό αποτέλεσμα. Σε 
διάστημα λίγων εβδομάδων έκλεισαν προσωρινά στη 
Γαλλία, λόγω κορονοϊού, περισσότερα από 500 σχο-
λεία και 2.000 τμήματα.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει παράδοση ι-
σχυρού κράτους και καλών δημόσιων υπηρεσιών, ενώ 
οι δημόσιες δαπάνες, σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ, είναι 
οι υψηλότερες στην Ε.Ε. και κινούνται πλέον αρκετά 
πάνω από το 60% του ΑΕΠ.
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ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΛΗ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας δίνουμε όλη μας την ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Με μία  
επένδυση άνω των €3,2 δισ., φέραμε στην Ελλάδα το φυσικό αέριο, το πιο φιλικό προς το 
περιβάλλον από όλα τα ορυκτά καύσιμα, που μειώνει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. Σήμερα, το φυσικό αέριο είναι η γέφυρα προς την απολιγνιτοποίηση και την 
ενεργειακή μετάβαση της χώρας και εμείς βγαίνουμε πάλι μπροστά, επενδύοντας σε καινοτόμες 
τεχνολογίες, που το φέρνουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Παράλληλα, αναπτύσσουμε 
εναλλακτικά και φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο 
και επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας σε στρατηγικούς ενεργειακούς τομείς.

Γιατί στη ΔΕΠΑ Εμπορίας μάς γεμίζει ενέργεια το να στηρίζουμε την ανάπτυξη και την αειφορία.



Επομένως, οι δυσκολίες στη διαχείριση της πρωτο-
βάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συν-
θήκες πανδημίας πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. 
Από την άλλη, όλοι οι ειδικοί επιμένουν ότι τα σχο-
λεία πρέπει να λειτουργούν, κυρίως για κοινωνικούς 
λόγους, και πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δεν είναι 
κέντρα διάδοσης του κορονοϊού, εφόσον τα περισσό-
τερα κρούσματα στη μαθητική και εκπαιδευτική κοι-
νότητα είναι εξωσχολικά που «εισάγονται» στα σχο-
λεία.
Παρά τις προφανείς δυσκολίες, το σύστημα στην Ελ-
λάδα ανταποκρίνεται σε γενικές γραμμές, ενώ υπάρ-
χουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης στη λειτουργία των 
σχολείων και στον περιορισμό του ρίσκου σχετικά με 
την πανδημία.
Κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση θα μπορούσε να α-
ξιοποιήσει, αποζημιώνοντας τους ιδιοκτήτες, κτίρια τα 
οποία σε αυτή τη φάση δεν αξιοποιούνται –όπως, για 
παράδειγμα, ξενοδοχεία– για να συμβάλει στην απο-
συμφόρηση των σχολείων, κυρίως σε όφελος των με-
γαλύτερων τάξεων, που προετοιμάζονται για το πανεπι-
στήμιο και τη ζωή.
Επιμένω ότι η κυβέρνηση πρέπει να βάλει οριστικό 
τέλος στη δημαγωγία της αντιπολίτευσης για την υπο-
τιθέμενη οικονομική εγκατάλειψη της δημόσιας εκ-
παίδευσης και του ΕΣΥ προσφεύγοντας, όπως έχει τη 
δυνατότητα, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας (ΕΜΣ) για τη σύναψη δανείου μέχρι 2% του ΑΕΠ, 
με περίπου μηδενικό επιτόκιο, για αντιμετώπιση, απο-
κλειστικά, των συνεπειών της πανδημίας. Το ποσό, της 
τάξης των 3,4 δισ. ευρώ, μπορεί να πάει στη χρηματοδό-
τηση της βελτίωσης της υποδομής του εκπαιδευτικού 
συστήματος και στην εντυπωσιακή ενίσχυση των δυνα-
τοτήτων του ΕΣΥ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εμφανίζεται να πιέζει για την αύ-
ξηση της σχετικής χρηματοδότησης, ταυτόχρονα θεω-
ρεί ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας προσφέ-
ρει ο ΕΜΣ ισοδυναμεί με ένταξη σε νέο μνημόνιο. Από 
την πλευρά του, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης δεν θέλει να βιαστεί. Θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν πρέ-
πει να κάνει πρώτη χρήση των δυνατοτήτων που προ-
σφέρει ο ΕΜΣ σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, 
για να μην ερμηνευτεί η προσφυγή σε αυτόν ως δείγμα 
αδυναμίας από τις αγορές. Οι τελευταίες εμπιστεύονται 
τον πρωθυπουργό και το οικονομικό επιτελείο, γι’ αυτό 
το ελληνικό Δημόσιο δανείζεται με ιστορικά χαμηλά ε-
πιτόκια.
Ανεξάρτητα από τους πολιτικούς και οικονομικούς υ-
πολογισμούς της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 
γεγονός ότι πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση για το 
ΕΣΥ και τη δημόσια εκπαίδευση και πως υπάρχουν τα 
ευρωπαϊκά λεφτά γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Το προσφυγικό-μεταναστευτικό
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα την 
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου το νέο Σύμφωνο για τη Με-
τανάστευση και το Άσυλο. Η νέα Επιτροπή ακολουθεί 
μια πιο ρεαλιστική πολιτική, εγκαταλείποντας ορισμέ-
νους από τους σωστούς και φιλόδοξους στόχους που 
είχε θέσει η προηγούμενη Επιτροπή με πρωτοβουλία 
Γιούνκερ και Αβραμόπουλου. Οι υποχρεωτικές ποσο-
στώσεις για τη μαζική μετεγκατάσταση προσφύγων και 
μεταναστών εγκαταλείπονται, γιατί δεν εφαρμόστηκαν 

εξαιτίας των αντιδράσεων συγκεκριμένων χωρών.
Έτσι, η Ελλάδα θα συνεχίσει να δέχεται τη μεγαλύτερη 
πίεση από τα προσφυγικά-μεταναστευτικά ρεύματα, τα 
οποία ελέγχονται από τον Ερντογάν μέσω Τουρκίας 
και σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο μέσω Λιβύης, εφό-
σον η κυβέρνηση της Τρίπολης στηρίζεται στρατιωτικά 
και ελέγχεται από την Άγκυρα.
Από την άλλη πλευρά, οι προτάσεις της Επιτροπής μάς 
προσφέρουν τη δυνατότητα να διαχειριστούμε πιο α-
ποτελεσματικά τις ροές.
Πρώτον, βελτιώνουν τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφύγων-μεταναστών στα σύνορα, προτού περά-
σουν στον εθνικό, ευρωπαϊκό χώρο.
Δεύτερον, ενισχύεται η φρούρηση των συνόρων και 
βελτιώνεται η διαχείριση των χώρων υποδοχής σε συ-
νοριακές περιοχές με άμεση συμμετοχή της Ε.Ε.
Τρίτον, δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να με-
τατρέψουν την υποχρέωση συμμετοχής στο σύστημα 
των ποσοστώσεων σε γενικότερη στήριξη χωρών πρώ-
της εισόδου, όπως η Ελλάδα. Για παράδειγμα, θα μπο-

ρούν να αναλαμβάνουν τη σύνθετη διαδικασία επανα-
πατρισμού μεταναστών.
Τέταρτον, δίνεται ευρωπαϊκή διάσταση στη διαδικα-
σία επαναπατρισμού κι έτσι ενισχύεται η αποτελε-
σματικότητα του συστήματος. Μέχρι σήμερα πραγμα-
τοποιείται μόνο το 30% των επαναπατρισμών που α-
ποφασίζονται, λόγω γραφειοκρατικών και πολιτικών 
εμποδίων. Η Ελλάδα μόνη της είναι πολύ δύσκολο να 
πείσει την κυβέρνηση του Πακιστάν, του Ιράκ και του 
Αφγανιστάν να πάρουν πίσω μετανάστες, ενώ η Ε.Ε. 
μπορεί να το κάνει, αξιοποιώντας τις δυνατότητές της 
για αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά και τη μεγάλη οικονο-
μική επιρροή που διαθέτει.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας απαλλάσσει από τις α-
δικίες του Κανονισμού του Δουβλίνου, αλλά δημιουρ-
γεί τις δυνατότητες για μια πιο αποτελεσματική διαχεί-
ριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού από τις χώρες 
πρώτης υποδοχής, σαν την Ελλάδα, που δέχονται τη 
μεγαλύτερη πίεση.

Το δεύτερο κύμα
Οι σχέσεις κυβέρνησης-κοινωνίας θα κριθούν σε με-
γάλο βαθμό από την πορεία της πανδημίας. Όπως υπο-
γράμμισε ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στο τηλεο-
πτικό του διάγγελμα, είναι η ώρα της ατομικής ευθύνης 
και της συλλογικής προσπάθειας για να αποφύγουμε 
ένα νέο lockdown, που θα έχει τεράστιο οικονομικό και 
κυρίως κοινωνικό κόστος.
Επιδίωξη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως και όλων 
των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, είναι να αντιμετωπίσει 
την έξαρση της πανδημίας και το διαφαινόμενο δεύ-
τερο κύμα με στοχευμένα μέτρα που θα αποτρέψουν 
έναν νέο εγκλεισμό και «πάγωμα» της οικονομίας.
Αν φτάσουμε εκεί, το Δημόσιο, με την ενισχυμένη αξι-
οπιστία που έχει, θα μπορέσει να δανειστεί στις αγορές 
για να καλύψει για ένα διάστημα μερικών μηνών τους 
μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και τις συντάξεις 
όλων των συνταξιούχων. Ο νέος λογαριασμός, όμως, 
θα είναι ασήκωτος για ένα μεγάλο τμήμα του ιδιωτικού 
τομέα που έχει σχέση με τουρισμό και υπηρεσίες, πολ-
λούς μικρομεσαίους και πολλές οικογενειακές επιχει-
ρήσεις, οριακούς από οικονομική άποψη εργοδότες και 
εργαζόμενους και φυσικά τους ανέργους.
Το χτύπημα στην κοινωνική συνοχή από ένα νέο 
lockdown θα είναι πολύ ισχυρό, γι’ αυτό προσπαθούν 
να το αποφύγουν όλες οι κυβερνήσεις. Όλα όμως θα ε-
ξαρτηθούν από την εξέλιξη της πανδημίας, η οποία το 
τελευταίο διάστημα είναι ανησυχητική σε ό,τι αφορά 
την Ελλάδα. Σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες, έχουμε πολύ λιγότερους θανάτους ανά εκατομ-
μύριο κατοίκων, ενώ ο ρυθμός αύξησης των νέων κρου-
σμάτων μεγαλώνει, αλλά παραμένει πολύ χαμηλότερος 
του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Για παράδειγμα, τα νέα 
κρούσματα που καταγράφονται σε 24ωρη βάση είναι 
γύρω στα 350 στην Ελλάδα –με βάση τον μέσο όρο των 
δύο τελευταίων εβδομάδων–, ενώ σε Ισπανία και Γαλ-
λία είναι της τάξης των 10.000.
Η καλή συγκριτική μας θέση στέλνει το μήνυμα ότι 
μπορούμε και αυτή τη φορά να τα καταφέρουμε, αρκεί 
να βελτιωθεί η πολιτική αντιμετώπισης του κορονοϊού 
και να γίνουν σοβαρές προσπάθειες για τη βελτίωση 
μιας εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής και κοινωνι-
κής καθημερινότητας του πολίτη.

Στις αστικές συγκοινωνίες οι 
αρμόδιοι συγκρίνουν εαυτούς με 
τις επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η 
σύγκριση είναι με τις ανάγκες της 
πανδημίας.
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«Η τουρκική προκλητικότητα  
διαμόρφωσε πιεστική συγκυρία»

Τ
ην εκτίμηση ότι μια 
συμφωνία Ελλά-
δας-Τουρκίας για 
τη σύνταξη συνυ-
ποσχετικού για την 
παραπομπή των δι-

αφορών στο Δικαστήριο της Χάγης 
μοιάζει αδύνατη με τα σημερινά δεδο-
μένα κάνει, μιλώντας στην F.S., ο επίκου-
ρος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου της Νομικής 
Σχολής του ΑΠΘ Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης.

Τι ακριβώς θα διερευνηθεί στις «διερευνητικές συνομι-
λίες»; Δεν είναι γνωστές εκατέρωθεν οι θέσεις;
Η μήτρα που κυοφόρησε τις διερευνητικές συνομιλίες ήταν 
η σύνοδος κορυφής του Ελσίνκι το 1999 και συνοδευόταν 
από την αισιοδοξία για την πρόσδεση της Τουρκίας στην 
ευρωπαϊκή προοπτική. Άλλωστε κριτήριο για την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Τουρκίας στην 
Ε.Ε. ήταν ο ελληνοτουρκικός διάλογος, και σύμφωνα με 
την Τουρκία οι διερευνητικές συνομιλίες ικανοποιούσαν 
αυτό το κριτήριο.
Πλέον, οι διερευνητικές συνομιλίες συνιστούν για την Ά-
γκυρα μια αποδεκτή εναλλακτική στον διάλογο, τον οποίο 
δεν επιθυμεί ως διαδικασία, γιατί η διεξαγωγή του εμπο-
δίζει την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Αντίθετα, η βα-
σική επιδίωξη της Άγκυρας είναι η άμεση διεξαγωγή δι-
απραγματεύσεων εφ’ όλης της ύλης, όπως βέβαια εκείνη 
την προσδιορίζει. Συνεπώς, για την Άγκυρα, οι διερευνητι-
κές συνομιλίες είναι μια μορφή διαπραγμάτευσης που της 
επιτρέπει να θέτει στο τραπέζι των συνομιλιών το πλήρες 
εύρος των διεκδικήσεών της.
Για την Αθήνα, η συμμετοχή σε διερευνητικές συνομιλίες 
λειτουργεί ως απόδειξη της καλοπιστίας και της πάγιας 
δέσμευσης της χώρας μας για την ειρηνική επίλυση των 
διαφορών με την Τουρκία. Δεν συνιστά διαπραγμάτευση, 
εφόσον δεν τηρούνται πρακτικά, δεν ταυτίζεται με τον δι-
άλογο στον βαθμό που οι συζητήσεις απέχουν από τη δι-
αμόρφωση ατζέντας για την έναρξη διαπραγματεύσεων, 
αλλά αποτελεί μια ιδιόμορφη διαδικασία που διατηρεί α-

νοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και βοηθά στην αποφυγή 
ή την εκτόνωση των εντάσεων.
Με άλλα λόγια, οι διερευνητικές επαφές έχουν κυρίως προ-
σχηματική λειτουργία. Δεν είναι τυχαίο ότι από τον Απρί-
λιο του 2002 μέχρι και τον Μάρτιο του 2016 διεξήχθησαν 
60 γύροι διερευνητικών συνομιλιών. Επομένως, οι θέσεις 
των δύο πλευρών είναι γνωστές εκατέρωθεν.

Η προαναγγελία του 61ου γύρου διερευνητι-
κών συνομιλιών δεν σημαίνει ότι οι προη-

γούμενοι 60 δεν παρήγαγαν αποτέλεσμα;
Με δεδομένο ότι το περιεχόμενο των συ-
νομιλιών είναι απόρρητο και σε μια πε-
ρίοδο δεκαπέντε ετών διεξήχθησαν 60 
συναντήσεις, μπορούμε βάσιμα να υ-
ποθέσουμε ότι οι δύο πλευρές δυσκο-
λεύονται ή αποφεύγουν να επιτύχουν 

συγκλίσεις, παρά το γεγονός ότι υποστη-
ρίζεται πως υπήρξε ένα πακέτο ρυθμίσεων 

στις αρχές του 2004. Βέβαια, η φημολογία στο 
πεδίο της εξωτερικής πολιτικής συνήθως εξυπη-

ρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, συνεπώς δεν αρκεί για να 
προσφέρει αισιοδοξία για τον 61ο γύρο και την παρέκτασή 
του. Φυσικά, είναι σημαντικό να δίνουμε χρόνο στη διπλω-
ματία για να επιλύονται ειρηνικά οι διαφορές, αλλά όταν η 
άσκηση της διπλωματίας μετατρέπεται σε μηχανισμό διαι-
ώνισης μιας διαφοράς πρέπει να αναζητηθούν περισσότερο 
πειστικά διπλωματικά εργαλεία. Συνεπώς, οι διερευνητικές 
συνομιλίες μάλλον αποδεικνύονται μια ατελέσφορη διαδι-
κασία, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, που θα οφειλόταν 
σε δομικές αλλαγές της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.

Τι ευελιξία έχουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες ώστε να κα-
ταλήξουν σε συμφωνία στο πλαίσιο αυτών των συνομιλιών;
Ο απόρρητος χαρακτήρας των συνομιλιών και η μη τήρηση 
πρακτικών στις συναντήσεις διευκολύνουν τα μέλη των ο-
μάδων των δύο υπουργείων να λειτουργήσουν ευέλικτα 
και να συζητήσουν ιδέες χωρίς να συνεπάγονται δεσμεύ-
σεις. Προφανώς, αυτό είναι το πλεονέκτημα της διαδικασίας 
των διερευνητικών συνομιλιών και την ίδια στιγμή η αδυ-
ναμία τους, εφόσον δεν υπάρχει πραγματική πίεση για την 
επίτευξη χειροπιαστών αποτελεσμάτων. Με άλλα λόγια, η 
διαδικασία των διερευνητικών συνομιλιών τελικά υπηρετεί 
την ίδια τη διαδικασία και όχι την επιδιωκόμενη ουσία, που 
είναι η επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών.

Με βάση τις μέχρι τώρα δημόσιες τοποθετήσεις, ελληνι-
κές και τουρκικές, διαφαίνονται πιθανότητες σύγκλισης;
Η επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών τη συγκε-
κριμένη χρονική στιγμή οφείλεται αποκλειστικά στην πιε-
στική συγκυρία που διαμόρφωσε η τουρκική προκλητικό-
τητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκείνοι που ανέλαβαν τον 

ρόλο του διαμεσολαβητή επιδίωξαν να πείσουν την Τουρ-
κία να επανέλθει στη διαδικασία των διερευνητικών συνο-
μιλιών για να εκτονωθεί η κρίση και να αποφευχθεί η ρήξη 
με την Ε.Ε. υπό το κράτος της απειλής των κυρώσεων που 
θα μπορούσαν να της επιβληθούν. Η Τουρκία πιθανόν θα 
αποφύγει προσωρινά τις σοβαρές οικονομικές και εμπο-
ρικές κυρώσεις, ενώ η Ελλάδα κερδίζει χρόνο για να βελ-
τιώσει τις επιχειρησιακές δυνατότητές της, διατηρώντας πα-
ράλληλα την πρωτοβουλία των διπλωματικών κινήσεων 
που στοχεύουν την Τουρκία. Οι δε δημόσιες τοποθετήσεις 
και των δύο πλευρών προδιαγράφουν έναν νέο κύκλο αντι-
παράθεσης με απώτατο ορίζοντα τις αμερικανικές προεδρι-
κές εκλογές, εφόσον αλλάξει ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Τι πολιτικά περιθώρια έχουν Ελλάδα και Τουρκία να πουν 
«όχι» στις πιέσεις τρίτων χωρών για εκτόνωση της έντα-
σης στην Ανατολική Μεσόγειο;
Η Ελλάδα δεν διαθέτει τέτοιου είδους πολιτικά περιθώρια 
στο πλαίσιο της Ε.Ε. Θεσμικά μπορεί να κινητοποιήσει τα 
όργανα και να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων στην Ε.Ε., 
αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να στοιχηθεί πίσω από τις α-
ποφάσεις και τις δεσμεύσεις εντός της Ε.Ε. Φυσικά, απέ-
ναντι σε άλλες τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. η Ελλάδα μπορεί να 
προβάλει αντιστάσεις, αφού πρώτα εκτιμήσει το κόστος και 
το όφελος ενός «όχι». Αντίθετα, η Τουρκία παραμένει ένας 
επιτήδειος ουδέτερος που εκμεταλλεύεται την κρίσιμη γε-
ωπολιτική θέση της και μπορεί να λέει «όχι», εφόσον έχει 
εξασφαλίσει καλύτερες εναλλακτικές, ενώ παράλληλα παίζει 
διπλό παιχνίδι με τη Ρωσία. Στην πραγματικότητα, η Τουρ-
κία δεν έπαψε ποτέ να συμπεριφέρεται ως αυτοκρατορία, 
στοιχείο που της παρέχει τη βεβαιότητα πως διαθέτει το ει-
δικό βάρος να αντισταθεί σε οποιαδήποτε πίεση δεν εξυπη-
ρετεί τον νεο-οθωμανικό προσανατολισμό της.

Ας υποτεθεί ότι οι δύο χώρες συμφωνούν ότι δεν μπο-
ρούν να συμφωνήσουν και καταφεύγουν σε ένα διεθνές 
δικαιοδοτικό όργανο. Ποιο μπορεί να είναι αυτό;
Το πιο κατάλληλο δικαιοδοτικό όργανο θα ήταν το Διεθνές 
Δικαστήριο Δικαιοσύνης στη Χάγη γιατί διαθέτει τα ερμη-
νευτικά περιθώρια να εκδώσει μια ισορροπημένη από-
φαση με γνώμονα τη νομολογία του, ειδικά σε σύγκριση με 
ένα διαιτητικό όργανο, που θα ήταν λιγότερο προβλέψιμο 
και άρα ως επιλογή θα συνεπαγόταν μεγαλύτερο ρίσκο. Σε 
κάθε περίπτωση, η επιλογή της Χάγης προϋποθέτει τη σύ-
νταξη συνυποσχετικού, δηλαδή μιας συμφωνίας μεταξύ 
των δύο πλευρών για τις διαφορές που θα εισαχθούν ε-
νώπιον του Δικαστηρίου. Ωστόσο, τέτοια συμφωνία μοιά-
ζει αδύνατη με τα σημερινά δεδομένα. Πολύ δε περισσό-
τερο, η Άγκυρα είναι σταθερά προσανατολισμένη στις δι-
μερείς διαπραγματεύσεις, καθώς είναι πεπεισμένη ότι έτσι 
μπορεί να επιτύχει περισσότερα οφέλη σε σχέση με τη δι-
καστική επίλυση.

Μιλτιάδης  
Σαρηγιαννίδης,  

επ. καθηγητής  
Διεθνούς Δικαίου 

 στο ΑΠΘ

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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Περιµένω ότι η Ν∆ θα προ-
χωρήσει στον σχεδιασµό των 
δύο διαδοχικών εκλογών 
µόλις και όταν η πανδηµία 
τιθασευτεί.

Τ
ην εκτίµηση ότι η κόπωση των 
µέτρων και η ανασφάλεια για 
την οικονοµική κατάσταση α-
ποτυπώνονται πλέον µερικώς 
και στην εικόνα της κοινής γνώ-

µης για την κυβέρνηση, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
είναι σε θέση να το εκµεταλλευτεί, εκφρά-
ζει ο πολιτικός αναλυτής και αναπληρω-
τής καθηγητής του Πανεπιστηµίου Μακε-
δονίας Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο οποίος 
ειδικεύεται στην πολιτική συµπεριφορά.
Ανακεφαλαιώνοντας τα συµπεράσµατα 
από τις µετρήσεις του Σεπτεµβρίου, ο κ. 
Κωνσταντινίδης επισηµαίνει ότι «η υψηλή 
εµπιστοσύνη προς την κυβέρνηση είναι 
υπό συνθήκη», καθώς το αίσθηµα ανα-
σφάλειας της κοινής γνώµης «µοιραία αυ-
ξάνει τη συσπείρωση γύρω από τον εκά-
στοτε διαχειριστή των κρίσεων».
Παράλληλα, αποκλείει το ενδεχόµενο ε-
κλογών µέσα στην πανδηµία, εκφράζει την 
εκτίµηση ότι το τωρινό εκλογικό τοπίο δεν 
διασφαλίζει αυτοδυναµία µε απλή αναλο-
γική και προβλέπει ότι η Ν∆ θα προχω-
ρήσει στον σχεδιασµό διπλής εκλογικής 
αναµέτρησης όταν τιθασευτεί η πανδηµία.
Ο κ. Κωνσταντινίδης διαπιστώνει ότι ένα 
µη αµελητέο κοµµάτι του κεντρώου χώρου 
που παρείχε απλόχερα τη στήριξή του στη 
Ν∆ το 2019 προβληµατίζεται µε την απρο-
θυµία της κυβέρνησης να προχωρήσει 
σε µεταρρυθµίσεις µε κοινωνικά φιλε-
λεύθερο πρόσηµο και δεν αποκλείει το 
ενδεχόµενο αυτό το τµήµα να το διεκδι-
κήσει «κάποιο νέο κόµµα του χώρου».
Σε ό,τι αφορά τον ελληνοτουρκικό διά-
λογο, εκφράζει την εκτίµηση ότι η επι-
λογή του από την κυβέρνηση της Ν∆ δεν 
θα είναι αναίµακτη, από τη στιγµή που η 
κοινή γνώµη εκλαµβάνει τον δρόµο του 
διαλόγου µε την Τουρκία ως δρόµο άδι-
κου συµβιβασµού.

Στην πρώτη ανάγνωση των δηµοσκοπή-
σεων του Σεπτεµβρίου η εικόνα δείχνει 
να µην έχει αλλάξει. Είναι πράγµατι έτσι;
Είναι και δεν είναι. Οι πολίτες έχουν δι-
καιολογηµένα βάλει τη διαδικασία δια-
µόρφωσης των εκλογικών προτιµήσεών 
τους στον πάγο, τόσο λόγω του µουδιά-
σµατος που δηµιουργεί η αβεβαιότητα του 
νέου κύµατος πανδηµίας όσο και λόγω 
του µεγάλου χρονικού διαστήµατος που 
υπολείπεται µέχρι τις επόµενες εκλογές. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, και χωρίς να έχει 
λάβει χώρα ένα ηχηρό πολιτικό γεγονός 
–όπως, για παράδειγµα, µια αλλαγή ηγε-
σίας ή η είσοδος ενός νέου κόµµατος–, οι 
επιλογές ψήφου δεν έχουν λόγο να αλ-
λάξουν. Έτσι, η Ν∆ συνεχίζει να βρίσκε-
ται στα ποσοστά της κάλπης του 2019, ο 
ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να βρίσκεται στα ποσο-
στά των προ ευρωεκλογών δηµοσκοπή-
σεων του 2019 και τα µικρότερα κόµµατα 

πολίτευση. Ωστόσο, είναι χρήσιµο να σχε-
τικοποιήσουµε αυτή την αποτύπωση, αφε-
νός γιατί συναρτάται της εικόνας που έχει η 
κοινή γνώµη για τον ΣΥΡΙΖΑ, αφετέρου γιατί 
συναρτάται του αισθήµατος ανασφάλειας της 
κοινής γνώµης, που µοιραία αυξάνει τη συ-
σπείρωση γύρω από τον εκάστοτε διαχειρι-
στή των κρίσεων, δηλαδή την κυβέρνηση. 
Υπό αυτή την έννοια, η υψηλή εµπιστοσύνη 
προς την κυβέρνηση είναι υπό συνθήκη.

Άρα θα συµβουλεύατε την κυβέρνηση της 
Ν∆ να προχωρήσει το ταχύτερο σε πρό-
ωρες εκλογές, προκειµένου να «κάψει» 
την απλή αναλογική και να ανανεώσει τη 
θητεία της σε µια δεύτερη διαδοχική α-
ναµέτρηση;
Η προκήρυξη εκλογών εν µέσω πανδη-
µίας ενέχει προφανώς µεγάλο ρίσκο. Μια 
πιθανή αύξηση των κρουσµάτων κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου θα 

στα παγιωµένα εδώ και χρόνια και πολι-
τικά µη σηµαντικά ποσοστά τους. Ωστόσο, 
οι έρευνες καταγράφουν µια κάµψη του ε-
ξαιρετικά υψηλού ποσοστού αποδοχής που 
η κυβέρνηση απολάµβανε την άνοιξη χάρη 
στην επιτυχή διαχείριση του υγειονοµικού 
σκέλους της κρίσης του κορονοϊού. Η κό-
πωση των µέτρων και η ανασφάλεια για 
την οικονοµική κατάσταση αποτυπώνονται 
πλέον µερικώς και στην εικόνα της κοινής 
γνώµης για την κυβέρνηση.

Ωστόσο, η πλειονότητα δεν αίρει την ε-
µπιστοσύνη της στην κυβέρνηση, έτσι δεν 
είναι; Τι είναι αυτή η εµπιστοσύνη; Είναι 
µια «αναγκαστική εµπιστοσύνη»;
Σωστά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει 
να θεωρείται πιο έµπιστος από τον Αλέξη 
Τσίπρα και η κυβέρνηση συνεχίζει να θε-
ωρείται ικανότερη να διαχειριστεί όλα τα 
πεδία πολιτικής σε σύγκριση µε την αντι-

γινόταν άµεσα αντικείµενο ενός παιχνιδιού 
ευθυνών µεταξύ των κοµµάτων και των 
υπευθύνων της καµπάνιας καθενός. Υπό 
άλλες συνθήκες η κυβέρνηση θα είχε προ-
χωρήσει ήδη σε πρόωρες εκλογές και θα 
είχε κάθε λόγο να το κάνει. Η υπεροχή της 
είναι σαφής και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να 
έχει περιθώρια σχηµατισµού συµµαχιών 
µε µικρότερα κόµµατα ώστε να εµφανίζε-
ται ως απειλή για το πρώτο κόµµα, ακόµα 
κι αν αυτό δεν έχει πετύχει κοινοβουλευ-
τική πλειοψηφία. Συνεπώς, περιµένω ότι 
η Ν∆ θα προχωρήσει στον σχεδιασµό των 
δύο διαδοχικών εκλογών µόλις και όταν η 
πανδηµία τιθασευτεί.

Ακούγεστε απαισιόδοξος για την πορεία 
του ΣΥΡΙΖΑ στο κοντινό µέλλον. Εκτιµάτε 
ότι η προσπάθειά του να καταλογίσει ευ-
θύνες για τη διαχείριση του κορονοϊού 
στην κυβέρνηση είναι µάταιη;
Οι µετρήσεις καταγράφουν µια αύξηση –µε-
ταξύ Μαΐου και Σεπτεµβρίου– του ποσοστού 
εκείνων που αξιολογούν αρνητικά τη δια-
χείριση της κρίσης από την κυβέρνηση. Το 
άνοιγµα του τουρισµού, η λειτουργία των 
µέσων µαζικής µεταφοράς και η οργάνωση 
της σχολικής ζωής είναι θέµατα που διχά-
ζουν τις τοποθετήσεις της κοινής γνώµης. 
∆εν είναι θέµατα των οποίων τη διαχείριση 
η Ν∆ πιστώνεται εύκολα. Παραλλήλως, το 
ποσοστό εκείνων που εκτιµούν ότι τη µε-
γαλύτερη ευθύνη για τη διασπορά του ιού 
την έχει το κράτος –το οποίο ταυτίζεται µε 
την εκάστοτε κυβέρνηση– αυξήθηκε κατά 
20%. Όµως αυτή η αυξανόµενα επικριτική 
διάθεση δεν µπορεί να κερδηθεί από ένα 
κόµµα ιδεολογικά αδιαµόρφωτο και οργα-
νωτικά αδύναµο. Ο χρόνος στην αντιπολί-
τευση προσφέρεται σε ένα κόµµα για γεν-
ναίες αυτοκριτικές και δυναµικές ανακα-
τατάξεις προσώπων και προτεραιοτήτων. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να βρίσκεται κοντά 
σε οτιδήποτε από αυτά.

Μήπως η δυσκολία του ΣΥΡΙΖΑ να απο-
σαφηνιστεί βρίσκεται στο ότι αντιπροσω-
πεύει µια ετερογενή οµάδα ψηφοφόρων;
Είναι σαφές πως η εκλογική επιτυχία του 

«Η επιλογή του διαλόγου 
µε την Τουρκία από την κυβέρνηση 

δεν θα είναι αναίµακτη»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Γιάννης 
Κωνσταντινίδης, 

αν. καθηγητής 
στο Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας

www.freesunday.gr08 27.09.2020

συνέντευξη



Η αυξανόµενα επικριτική δι-
άθεση απέναντι στην κυβέρ-
νηση δεν µπορεί να κερδηθεί 
από ένα κόµµα ιδεολογικά 
αδιαµόρφωτο και οργανωτι-
κά αδύναµο.

ΣΥΡΙΖΑ του στοίχισε την ιδεολογική του κα-
θαρότητα. Οι ψηφοφόροι ενός κόµµατος του 
δικοµµατισµού δεν µπορούν παρά να εµ-
φανίζουν πολύ διαφορετικές προτιµήσεις, 
αυτό είναι αναπόφευκτο. Ωστόσο, το λάθος 
του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο γεγονός ότι υπο-
γράµµισε µε το παραπάνω την ετερογένεια 
αυτή στο υψηλότερο επίπεδο στελεχών, δη-
µιουργώντας τελικά την εικόνα ενός κόµ-
µατος-καιροσκόπου. Συνεργάστηκε µε τους 
ΑΝΕΛ, απέκτησε «κεντροδεξιά» τάση, απορ-
ρόφησε έναν πολύ µεγάλο αριθµό βουλευ-
τών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ όλων των 
ειδών, από σηµιτικούς και γαπικούς έως 
το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ και τους παπανδρε-
ϊκούς. Η κακή του αυτή εικόνα είναι πολύ 
ισχυρότερη από τις διαχειριστικές ανεπάρ-
κειες που αποδίδονται ολοένα και συχνό-
τερα στην κυβέρνηση της Ν∆.

Άρα υπό ποιες συνθήκες θα µπορούσε 
να κερδίσει το χαµένο έδαφος ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ο ΣΥΡΙΖΑ ηττήθηκε λόγω απροθυµίας µε-
ρίδας των ψηφοφόρων του της περιόδου 
2012-2015 να προσέλθουν στην κάλπη και 
λόγω της ευθείας µετακίνησης περίπου 
του 10% των ψηφοφόρων του προς τη Ν∆. 
Κανείς από αυτούς δεν φαίνεται να γυρί-
ζει ακόµα στον ΣΥΡΙΖΑ. Η συσπείρωση στη 

υπό το βάρος των πιέσεων του ΕΝΦΙΑ την 
περίοδο 2014-2015.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο δρόµος για τον 
ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ευκολότερος στις επόµε-
νες εκλογές, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης έχει αλλάξει πλέον το προφίλ του και 
κοιτάζει προς τα δεξιά του πολύ περισσό-
τερο σήµερα. Συµφωνείτε;
Το µυστικό της επιτυχίας του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη βρίσκεται αναµφισβήτητα στην α-
λίευση των ψήφων σηµαντικού αριθµού 
ψηφοφόρων του υφολογικά µετριοπαθούς, 
οικονοµικά αντι-κρατικιστικού και κοινω-
νικά φιλελεύθερου κέντρου. Είναι αλήθεια 
ότι τόσο τα λόγια και οι επιλογές πολλών υ-
πουργών και στελεχών του κόµµατος όσο 
και η απροθυµία της κυβέρνησης να προ-
χωρήσει σε µεταρρυθµίσεις µε κοινωνικά 
φιλελεύθερο πρόσηµο έχουν προβληµατί-
σει το µη αµελητέο κοµµάτι του κεντρώου 
χώρου που παρείχε απλόχερα τη στήριξή 
του στη Ν∆ το 2019. Όµως η πιθανή διστα-
κτικότητά τους να στηρίξουν εκ νέου τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα ωφελήσει ε-
κλογικά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραµένει ο 
βασικός εχθρός αυτού του χώρου και ο ο-
ποίος κατηγορείται για κρατισµό από τη µια 
και για δειλία στην παραχώρηση δικαιωµά-

βάση των ψηφοφόρων του 2019 παραµέ-
νει στο 65% περίπου –όταν για τη Ν∆ πα-
ραµένει στο 85%– και οι εισροές της από 
τη Ν∆ είναι µηδενικές. Σε µια εκλογική 
µάχη µε υψηλή πόλωση οι «απρόθυµοι» 
είναι πιθανό να επιστρέψουν, κάτι που πα-
ρατηρήσαµε µερικώς και στις βουλευτι-
κές εκλογές του 2019 σε σύγκριση µε τις 
ευρωεκλογές της ίδιας χρονιάς. Όµως ε-
κείνοι που εγκατέλειψαν τον ΣΥΡΙΖΑ για τη 
Ν∆ δεν είναι πιθανό να επιστρέψουν σύ-
ντοµα, κυρίως γιατί πρόκειται για παλαιό-
τερους ψηφοφόρους της Ν∆ που άφησαν 
προσωρινά την παραδοσιακή τους επιλογή 

των από την άλλη, αλλά πιθανώς το ΚΙΝΑΛ 
ή κάποιο νέο κόµµα του χώρου.

Πώς θα αντιδρούσαν οι συγκεκριµένοι 
ψηφοφόροι σε µια απόφαση της κυβέρ-
νησης να προχωρήσει σε διάλογο µε την 
Τουρκία;
Οι συγκεκριµένοι είναι πιθανό να αντιδρού-
σαν θετικά. Όµως η πλειονότητα της κοινής 
γνώµης τάσσεται υπέρ της άποψης ότι ο δι-
άλογος µε την Τουρκία θα φέρει περισσότε-
ρες ζηµίες παρά οφέλη στην Ελλάδα, ζηµίες 
τις οποίες ένας στους δύο ψηφοφόρους δεν 
είναι διατεθειµένος να χρεωθεί προκειµέ-
νου να γλιτώσει ένα θερµό επεισόδιο µε τη 
γειτονική χώρα. Συνεπώς, αφ’ ης στιγµής 
ο δρόµος του διαλόγου µε την Τουρκία ε-
κλαµβάνεται ως ένας δρόµος άδικου συµβι-
βασµού, η επιλογή του από την κυβέρνηση 
της Ν∆ δεν θα είναι αναίµακτη, πολύ περισ-
σότερο που το κοµµατικό της κοινό συνεχί-
ζει να περιλαµβάνει πολλούς ψηφοφόρους 
µε υπερπατριωτικές αντιλήψεις. Πρόκειται 
για µια άσκηση δύσκολης ισορροπίας για 
τη Ν∆, παρ’ ότι η περιορισµένη ενασχόληση 
του εκλογικού σώµατος µε τα πολύπλοκα 
ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής προσφέρει 
στο κυβερνών κόµµα σηµαντικά περιθώ-
ρια επικοινωνιακού χειρισµού.
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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ανάλυση

Τ
ο τελευταίο διάστημα ο πρόε-
δρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας επι-
χειρεί μία εντυπωσιακή στροφή 
προς τον «αγνό» επιθετικό λαϊκι-
σμό. Φαίνεται ότι επενδύει σε μια 
επανάληψη της πορείας που τον 
έφερε στην εξουσία το 2015. Το 

ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτικό περιβάλλον όμως έχει 
αλλάξει εξαιτίας της πρωτοφανούς κρίσης που προκαλεί η 
πανδημία και είναι πολύ πιο δύσκολο για τους δεξιόστρο-
φους και αριστερόστροφους λαϊκιστές απ’ ό,τι ήταν στην 
κρίση του 2008-2009 και στο ξεκίνημα της περιόδου των 
μνημονίων.

Δύο επιλογές
Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
είχε δύο βασικές επιλογές. Η πρώτη ήταν να κάνει μια ει-
λικρινή στροφή προς την κεντροαριστερά και την ευρω-
παϊκή σοσιαλδημοκρατία, να υιοθετήσει υπεύθυνες θέ-

σεις για την αντιμετώπιση της κρίσης και να οργανώσει 
την ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ σε βάθος χρόνου, αξιοποιώ-
ντας τις ευκαιρίες που αναπόφευκτα θα του δοθούν. 
Σε αυτή τη φάση η ΝΔ εξακολουθεί να έχει συντριπτική 
υπεροχή έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και ο Μητσοτάκης να δε-
σπόζει με την προσωπικότητά του στον δημόσιο βίο της 
χώρας. Σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν δια-
φορά μεγαλύτερη των 15 ποσοστιαίων μονάδων υπέρ της 
ΝΔ και σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί-
ται πολύ πιο πρωθυπουργικός και αξιόπιστος από τον κ. 
Τσίπρα.
Η συσπείρωση γύρω από την κυβέρνηση μπορεί να αλ-
λάξει, ως έναν βαθμό, εξαιτίας των μεγάλων οικονομικών 
και κοινωνικών προβλημάτων που εξακολουθεί να προ-
καλεί η πανδημία. Υπάρχει όμως τεράστια πολιτική από-
σταση μεταξύ της μελλοντικής σχετικής αποσυσπείρωσης 
και της ουσιαστικής ενίσχυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λογικό 
πάντως να περιμένουμε ότι μετά το ξεπέρασμα της κρίσης 
και την επιστροφή σε πορεία οικονομικής ανάκαμψης ή 

και ανάπτυξης οι πολίτες μπορεί να χαλαρώσουν και να 
δώσουν μεγαλύτερες πολιτικές ευκαιρίες στα κόμματα 
της αντιπολίτευσης.

Έλλειψη χρόνου
Η δεύτερη επιλογή, την οποία έκανε τελικά ο κ. Τσίπρας, 
οδηγεί στην επιστροφή στον επιθετικό λαϊκισμό ανεξάρ-
τητα από τις συνθήκες που επικρατούν.
Κατά την άποψή μου, οι λόγοι για τους οποίους ο κ. Τσί-
πρας επέλεξε να επαναλάβει τον εαυτό του είναι τρεις.
Πρώτον, τον τρομάζει η δημοσκοπική καθίζηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και η προσωπική υπεροχή Μητσοτάκη απέναντί 
του. Φοβάται τη διενέργεια πρόωρων βουλευτικών ε-
κλογών, που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλη εκλογική 
πτώση του ΣΥΡΙΖΑ και αμφισβήτηση της ηγεσίας. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και τα συνερ-
γαζόμενα με αυτήν ΜΜΕ προσπαθούν με κάθε τρόπο να 
κάψουν το σενάριο των πρόωρων εκλογών παρά το γε-
γονός ότι ο Μητσοτάκης διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνησή 
του θα εξαντλήσει την τετραετία. Σε αυτές τις συνθήκες 
ο ακραίος επιθετικός λαϊκισμός επιδιώκεται να μετατρα-
πεί σε μέσο συσπείρωσης της σκληρής εκλογικής βάσης.
Δεύτερον, η εκλογική ήττα και η δημοσκοπική καθίζηση 
δημιουργούν μεγάλη εσωκομματική αναταραχή. Δεν υ-
πάρχει ακόμη οργανωμένη αμφισβήτηση του ίδιου του 
κ. Τσίπρα, αλλά πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται 
να τον ακολουθήσουν σε επιλογές που έχουν χαρακτηρι-
στικά κλειστού κυκλώματος και πολιτικής, κοινωνικής α-
νευθυνότητας.
Τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποβάθμισαν την 
πολιτική, επικοινωνιακή λειτουργία τους σε όφελος ενός 
κυβερνητισμού που είχε συχνά και χαρακτήρα νομής της 
εξουσίας. Είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς να αναδείξουν 
ξανά τα αγωνιστικά τους χαρακτηριστικά και να οργα-
νώσουν ένα καλύτερο πολιτικό μέλλον. Η εκτίμηση του 
κ. Τσίπρα είναι και σε αυτή την περίπτωση ότι ο χρόνος 
δουλεύει σε βάρος του και αν συνεχιστεί η σημερινή κα-
τάσταση μπορεί να χάσει τον έλεγχο του κόμματος. Επι-
χειρεί, λοιπόν, τη συσπείρωση του σκληρού κομματικού 
πυρήνα μέσα από την ακραία πόλωση και τον ακραίο λα-
ϊκισμό.
Τρίτον και σημαντικότερο, το μόνο για το οποίο έχει εκ-
παιδευτεί σωστά ο κ. Τσίπρας είναι ο επιθετικός λαϊκι-
σμός. Του είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει τη βασική προ-
σέγγισή του στην πολιτική και δεν υπάρχουν εγγυήσεις 
για την επιτυχία. Προτιμά, λοιπόν, να κάνει αυτό που 
ξέρει καλά, ανεξάρτητα από τις συνέπειες.

Δύσκολη αποστολή
Μπορεί ο δρόμος του ακραίου λαϊκισμού που επέλεξε ο 

ΤΣΊΠΡΑΣ:  

ΕΠΊΣΤΡΟΦΉ  
ΣΤΟΝ «ΑΓΝΟ» ΛΑΪΚΊΣΜΟ

Το περιβάλλον όμως έχει αλλάξει σε Ελλάδα, Ε.Ε.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η δημοσκοπική καθίζηση και 
τα εσωκομματικά προβλήματα 
εξηγούν την επιλογή Τσίπρα υπέρ 
του ακραίου επιθετικού λαϊκισμού.



ΙΑΣΩ 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Σ
ε όλους προκαλεί ανησυχία και φόβο η 
προοπτική μιας χειρουργικής επέμβασης. 
Αυτά είναι φυσιολογικά συναισθήματα τα 
οποία πηγάζουν από εμπειρίες ή διηγή-
σεις συγγενών και φίλων για μεγάλες και 
επώδυνες χειρουργικές τομές, μεγάλο 

χρονικό διάστημα ανάρρωσης στο νοσοκομείο ή στο 
σπίτι, παρατεταμένη περίοδο απουσίας από την εργα-
σία και τη συνήθη δραστηριότητα και για την ανάγκη 
λήψης ισχυρών παυσίπονων.
Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (Minimally 
Invasive Surgery – MIS) αναπτύχθηκε για να μειώσει 
στο ελάχιστο όλα τα ανωτέρω. Αφορά στην εφαρμο-
γή των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων στον 
τομέα της χειρουργικής. Ουσιαστικά αναφέρεται σε 
χειρουργικές προσπελάσεις όπως η λαπαροσκοπική 
χειρουργική, η ενδοσκοπική χειρουργική, η χειρουρ-
γική διά ελαχίστων τομών, η χειρουργική χωρίς τομές 
κ.λπ. Επιπρόσθετα, αφορά και στην εφαρμογή σύγ-
χρονων τεχνολογιών, όπως υπέρηχοι, ραδιοσυχνότη-
τες, laser, μικροκύματα κ.λπ.
Στόχος είναι η ασφαλής και αποτελεσματική πραγμα-
τοποίηση της χειρουργικής επέμβασης με τον ελάχι-
στο τραυματισμό του ανθρωπίνου σώματος. Κατά συ-
νέπεια, ο οργανισμός αντιδρά με μειωμένη παραγωγή 
νευροδιαβιβαστών και άλλων ορμονών του στρες, οι 
οποίες απελευθερώνονται από τους τραυματισμένους 
ιστούς και νεύρα. Αποτέλεσμα είναι η διενέργεια ου-
σιαστικά ανώδυνων και αναίμακτων επεμβάσεων που 
οδηγούν σε ταχύτατη ανάρρωση και επιστροφή στην 
εργασία, άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, αποφυγή δη-

μιουργίας συμφύσεων και μελλοντικών προβλημά-
των, καθώς και εξάλειψη της ανάγκης μεταγγίσεων.
Στη νεοσύστατη Α΄ Χειρουργική Κλινική του ΙΑΣΩ, 
υπό τη διεύθυνση του έγκριτου χειρουργού Στέλιου 
Γαβριήλ, εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία όλες οι 
ανωτέρω μέθοδοι τόσο σε γυναίκες όσο και σε άν-
δρες ασθενείς όλων των ηλικιών. Σε αυτό συμβάλλει 
η τεχνολογική υπεροχή του ΙΑΣΩ, που διαθέτει, πέραν 
των υπολοίπων, οκτώ χειρουργικές αίθουσες που εν-
σωματώνουν τεχνολογικά αναβαθμισμένο εξοπλισμό 
με οθόνες υπερ-υψηλής ευκρίνειας 4Κ, λαπαροσκόπια 
3D, σύγχρονα αναισθησιολογικά μηχανήματα και πολ-
λαπλά συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου των 
ζωτικών λειτουργιών των ασθενών, καθώς η ασφάλεια 

των ασθενών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.
Ο κ. Στέλιος Γαβριήλ, διευθυντής της Α΄ Χειρουργικής 
Κλινικής του ΙΑΣΩ, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «με την 
ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί με επιτυχία η μεγάλη πλειονότητα των παθή-
σεων που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης. Εφαρ-
μόζουμε μεθόδους εξατομικευμένης προσέγγισης του 
κάθε ασθενούς και του προβλήματός του ξεχωριστά. 
Προσεγγίζουμε και αντιμετωπίζουμε την κάθε πάθηση 
όπως αρμόζει στον σύγχρονο κόσμο. Εφαρμόζουμε 
τις νεότερες ιατρικές τεχνικές, στις οποίες έχουμε εκ-
παιδευτεί σε αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού, 
με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αίσθημα αλληλεγ-
γύης απέναντι στους ανθρώπους που μας εμπιστεύο-
νται την υγεία τους».
Στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του ΙΑΣΩ αντιμετωπί-
ζονται με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους παθήσεις 
όπως:
•  Κήλες του κοιλιακού τοιχώματος (βουβωνοκήλη, 

ομφαλοκήλη, κοιλιοκήλη) με μεθόδους όπως TEP, 
TAAP, IPOM, TAAR

•  Όγκοι του πεπτικού συστήματος (καλοήθεις και κα-
κοήθεις όγκοι συμπαγών οργάνων)

•  Παθήσεις του λεπτού εντέρου, του παχέος εντέρου 
και του ορθού. Η ομάδα εξειδικεύεται στην αντιμε-
τώπιση των κακοήθων νεοπλασμάτων του παχέος 
εντέρου και του ορθού και του ιδιαιτέρως χαμηλού 
καρκίνου του ορθού με τη διενέργεια σφιγκτηρο-
σωστικών επεμβάσεων στις οποίες αποφεύγεται η 
δημιουργία μόνιμης παρά φύση έδρας (κολοστομί-
ας). Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, 
καθώς εφαρμόζουν ογκολογικές τεχνικές όπως 
TaTME (Trans-anal Total Mesorectum Excision), 
ΤΑΜΙΣ και ΤΕΜ για τη ριζικότερη αντιμετώπιση πο-
λυπόδων και καρκίνων ορθού μετά από πιστοποίη-
σή τους σε διεθνή κέντρα.

•  Σκωληκοειδίτιδα, εκκολπωματίτιδα, χολολιθίαση 
και χολοκυστίτιδα

•  Φλεγμονώδεις παθήσεις εντέρου (νόσος crohn και 
ελκώδης κολίτιδα)

Επίσης, εφαρμόζονται MIS τεχνικές για την αντιμετώ-
πιση αιμορροΐδων, πολυπόδων ορθού, πρόπτωσης 
ορθού, περιεδρικών συριγγίων, ραγάδων πρωκτού 
και κύστης κόκκυγος με χρήση υπερήχων doppler 
(THD ή HAL-RAR), laser (Filac), μικροκάμερας και 
συριγγοσκοπίου (VAAFT), καθώς και τεχνικές πλαστι-
κής αποκατάστασης με προωθητικούς και μισχωτούς 
κρημνούς.
Τέλος, ο κ. Γαβριήλ τονίζει: «Ο άνθρωπος αποτελεί τον 
κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται 
όλη η δραστηριότητα της κλινικής μας. Αποτελεί ιδιαί-
τερη τιμή και χαρά για όλους μας όταν καταφέρνουμε 
να προσθέσουμε άλλο ένα λιθαράκι στο μονοπάτι για 
τη θεραπεία των ασθενών μας, εφαρμόζοντας ό,τι πιο 
σύγχρονο έχει να επιδείξει η ιατρική, έχοντας πάντα 
κατά νου το ρητό των διδασκάλων της ιατρικής τέχνης 
“Ωφελέειν, μη βλάπτειν” (Ιπποκράτης)».

INFO
Α΄ Χειρουργική Κλινική ΙΑΣΩ
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 37-39, 15123, Μαρούσι. Tηλ. επικοινωνίας: 210 6183987, 210 6184000
Email: asurgeryiaso@iaso.gr
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ανάλυση

κ. Τσίπρας να είναι πιο εύκολος γι’ αυτόν επειδή τον ξέρει 
καλά, είναι όμως πιο δύσκολος για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται ένα ειλικρινές άνοιγμα στην κε-
ντροαριστερά για να αποτρέψει κάποιου είδους ανά-
καμψη του ΚΙΝΑΛ, να περιορίσει τη διείσδυση Μητσο-
τάκη σε αυτόν τον χώρο και να βελτιώσει την εκλογική 
προοπτική του. Με τον τρόπο που κινείται ο κ. Τσίπρας, ο 
ΣΥΡΙΖΑ καίει τις πολιτικές γέφυρες που χρειάζεται.
Η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει την επιστροφή Τσίπρα 
στον «αγνό» λαϊκισμό με επιφυλακτικότητα. Οι πολίτες 
πλήρωσαν ακριβά τον λογαριασμό της έκρηξης λαϊκισμού 
που οδήγησε στην εκλογική επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ το 
2015 και δεν φαίνονται έτοιμοι να επαναλάβουν το ίδιο 
λάθος. Επιπλέον, η κρίση που προκαλεί η πανδημία συ-
γκεντρώνει τα μυαλά και στρέφει τους περισσότερους πο-
λίτες κατά των λαϊκίστικων πειραμάτων.
Ενδεικτικό το αποτέλεσμα των εκλογών της περασμέ-
νης Κυριακής και Δευτέρας 20-21 Σεπτεμβρίου σε επτά 
περιφέρειες της Ιταλίας. Παρά τις μεγάλες απώλειες από 
τον κορονοϊό, τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και τις 
ενδοκυβερνητικές διαμάχες, οι ψηφοφόροι είπαν «όχι» 
στον Σαλβίνι και τη Λέγκα, που επεδίωκαν μια μεγάλη 
εκλογική νίκη για να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρ-
νηση Κόντε και να ανοίξει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές 
στις οποίες θα θριάμβευε η Λέγκα.
Τελικά ο Σαλβίνι δεν πέτυχε τους εκλογικούς του στόχους 
στις επτά περιφέρειες και η διεκδίκηση της Τοσκάνης, μιας 
εξαιρετικά σημαντικής περιφέρειας με κεντροαριστερή πα-
ράδοση, κατέληξε σε μεγάλη ήττα για την υποψήφια του 
κόμματός του και τις δυνάμεις που την υποστήριζαν. Σύμ-
φωνα με τις δημοσκοπήσεις, η Λέγκα, που άγγιζε ποσοστά 
της τάξης του 35%, υποχώρησε πρώτα προς το 30% και σή-
μερα κινείται γύρω στο 25%. Αυτά σε μια χώρα με κυβέρ-
νηση χωρίς πολιτική συνοχή, με τους θανάτους από την 
πανδημία να έχουν ξεπεράσει τους 30.000 και την οικονο-
μία να δέχεται αλλεπάλληλα πλήγματα. Παρά τα προβλή-
ματα που αναφέραμε, οι πολίτες δεν θεωρούν ότι είναι ώρα 
για λαϊκίστικα πειράματα και, απ’ ό,τι φαίνεται, έχουν δίκιο. 
Αναφέρω ενδεικτικά ότι η ήττα του Σαλβίνι και της Λέγκας 
στις περιφερειακές εκλογές προκάλεσε μεγάλη πτώση στο 
επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου του ιταλικού Δημοσίου. 
Βρισκόταν πάνω από το 1% και κατά περιόδους συγκρινό-
ταν με το ελληνικό και έπεσε κάτω από 0,8%. Η ήττα του 
Σαλβίνι ενίσχυσε την αξιοπιστία του ιταλικού Δημοσίου 
και συνέβαλε στη μείωση του κόστους διαχείρισης του υ-
πέρογκου χρέους.
Το ίδιο μήνυμα κατά του λαϊκισμού μάς έστειλαν και οι 
πρόσφατες εκλογές στη Γαλλία για τη συμπλήρωση επτά 
κενών βουλευτικών εδρών, με τους βουλευτές που τις κα-
τείχαν να έχουν αναλάβει αξιώματα στην τοπική αυτοδι-
οίκηση.
Η συμμετοχή, όπως θα περίμενε κανείς, λόγω πανδημίας 
και περιορισμένου πολιτικού ενδιαφέροντος, έπεσε από 
το 50% σε ένα πρωτοφανές 20%. Το κόμμα του προέδρου 
Μακρόν έδειξε να εξαφανίζεται, με τους υποψηφίους του 
να χάνουν από τον πρώτο γύρο ή και να μην περνάνε στον 
δεύτερο γύρο. Οι τεράστιες απώλειες της προεδρικής 
πλειοψηφίας δεν ωφέλησαν τους εκπροσώπους του κόμ-
ματος της Λεπέν και της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Κερδι-
σμένοι της αναμέτρησης στις συνθήκες που περιγράψαμε 
ήταν οι κεντροδεξιοί Ρεπουμπλικάνοι, οι Σοσιαλιστές και 
σε μικρότερο βαθμό οι Πράσινοι.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο κ. Τσίπρας επενδύει στον α-

κραίο επιθετικό λαϊκισμό σε μια περίοδο κατά την οποία 
η ελληνική κοινή γνώμη φαίνεται να κρατάει αποστάσεις 
ασφαλείας από αυτόν και στην Ε.Ε. οι λαϊκιστές της άκρας 
Δεξιάς και της ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν έχουν τη δυ-
ναμική με το μέρος τους και αδυνατούν να αξιοποιήσουν 
τις σημαντικές πολιτικές ευκαιρίες που τους προσφέρονται.

Πολιτικός κατήφορος
Προς το παρόν, πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει, με ευθύνη 
του κ. Τσίπρα, σε επικίνδυνο πολιτικό κατήφορο.
Η υποτιθέμενη ανανέωση των στελεχών που επιχείρησε 
η ηγεσία κατέληξε στην επικράτηση ενός ξύλινου κομ-
ματικού λόγου. Άνθρωποι με περιορισμένη πολιτική α-
ξιοπιστία και πιο περιορισμένη επαγγελματική εμπειρία 
εμφανίζονται να έχουν τις λύσεις σε όλα τα θέματα με το 
θράσος του άσχετου που αρνείται και να μάθει.
Η αντικατάσταση του κ. Τσακαλώτου στον τομέα της Οι-
κονομίας από την κ. Αχτσιόγλου συμβολίζει τη στροφή 
προς την απόλυτη ανευθυνότητα. Ο κ. Τσίπρας θέλησε να 
εκδικηθεί αυτόν που θεωρεί βασικό εσωκομματικό του α-
ντίπαλο και να στηριχτεί σε ένα στέλεχος που επαναλαμ-
βάνει ότι η ΝΔ είναι νεοφιλελεύθερη σε μια περίοδο που 
έχει σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ κρατικών παρεμ-
βάσεων και επιμένει ότι ο Μητσοτάκης, ο οποίος κυριαρ-
χεί στον χώρο του Κέντρου, απλώς μιμείται τον φασίστα 
δικτάτορα της Χιλής, Πινοσέτ.
Το χαμηλό πολιτικό επίπεδο της ηγετικής ομάδας του 
ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε με την παρέμβασή της η Ζανέτ Τσίπρα, 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αδελφή 
του προέδρου. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ζήτησε από τον κ. 
Τσακαλώτο να παραιτηθεί επειδή διαφώνησε δημόσια με 
τον χαρακτηρισμό «πολιτικός απατεώνας» που έκανε ο κ. 
Τσίπρας για τον κ. Μητσοτάκη.
Ο Τσακαλώτος υποστήριξε ότι η φραστική βιαιότητα και 
οι πολιτικές ακρότητες δεν τιμούν την παράδοση της Α-

ριστεράς και, κυρίως, δεν διευρύνουν το ακροατήριο του 
ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Τσίπρα ενταγμένο στη σχολή Πολάκη 
και να βρίσκει διάφορους μιμητές, όπως η κ. Τζάκρη, ο 
Τσακαλώτος αντιμετωπίζεται ως εχθρός του προέδρου 
και του κόμματος.
Άλλωστε η οικογένεια Τσίπρα ξεχωρίζει κατά περιόδους 
με τις αντιδημοκρατικές της εκρήξεις. Η κ. Μπαζιάνα, σύ-
ντροφος Τσίπρα, είχε ζητήσει κατά την περίοδο της κυ-
βέρνησης Τσίπρα τον απόλυτο έλεγχο της εξουσίας με τη 
λενινιστική έννοια του όρου. Με αυτά τα μυαλά, λογικό 
είναι και η αδελφή Τσίπρα να μην ανέχεται την απόλυτα 
λογική κριτική που ασκεί ο Τσακαλώτος.

Το κακό παράδειγμα
Πρώτος στον πολιτικό κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο 
πρόεδρός του. Αποδίδει την ύφεση στον… Μητσοτάκη, 
ενώ είναι παγκόσμιο φαινόμενο που σχετίζεται με την 
πανδημία και δοκιμάζει όλες τις οικονομίες.
Εμφανίζει την κυβέρνηση να εφαρμόζει σκληρή νεοφι-
λελεύθερη πολιτική υπέρ της αγοράς, ενώ ο Μητσοτά-
κης και το επιτελείο του έχουν σπάσει κάθε προηγού-
μενο ρεκόρ κρατικών παρεμβάσεων, σε μια προσπάθεια 
να στηρίξουν την οικονομία και την κοινωνία.
Εμφανίζει την κυβέρνηση να έχει χάσει τον έλεγχο στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ με βάση όλα τα στατι-
στικά στοιχεία οι επιδόσεις της Ελλάδας στο συγκεκρι-
μένο θέμα παραμένουν από τις καλύτερες στην Ε.Ε.
Τέλος, όπως έδειξε η αποτυχημένη προσπάθεια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να οργανώσει «αυθόρμητη» αποδοκιμασία του 
πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη από «αγανακτισμένους» 
πολίτες κατά την επίσκεψή του στην Καρδίτσα για να ε-
κτιμήσει τις ζημιές από τη θεομηνία, η ηγετική ομάδα 
είναι αποφασισμένη να προσπαθήσει να επαναλάβει τη 
θλιβερή ιστορία του υποτιθέμενου κινήματος της πλα-
τείας.

Ο Τσίπρας πρωτοστατεί στον πολιτικό κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ.



Η ΑΓΟΡΑ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΝ ΜΕΣΩ 

ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

EI∆ΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ
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«Η επένδυση στην εκµετάλλευση ακινήτων 
είναι θελκτική»

Τ
ην εκτίµηση ότι, όταν το εισόδηµα ανακάµψει 
στα επίπεδα του Φεβρουαρίου 2020, η αγορά 
ακινήτων θα έχει ανακτήσει το χαµένο έδαφος 
κάνει µιλώντας στην F.S. o επισκέπτης καθηγη-
τής του τµήµατος Οικονοµικών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Φώτιος Μουζά-
κης-Νεολής.
Ο δρ. Μουζάκης, ο οποίος είναι ιδρυτής και ακαδηµαϊκός 
υπεύθυνος elearning και µεταπτυχιακών προγραµµάτων 
στην ακίνητη περιουσία ΕΚΠΑ, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι 
στη συνέχεια η αγορά θα κινηθεί ανοδικά λόγω της ορµής 
που δηµιουργεί η διατήρηση της ανάκαµψης.

Πόση πίεση είχε δηµιουργήσει στο σύστηµα της στέγα-
σης η στροφή σε µισθώσεις airbnb;
Η βραχυχρόνια ενοικίαση αναπτύχθηκε κυρίως σε περι-
οχές που συνδυάζουν τουριστικό ενδιαφέρον και καλές 
συγκοινωνιακές διασυνδέσεις, δηλαδή στην πράξη στο 
κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ στις λοιπές περιοχές η 
συγκέντρωση είναι περιορισµένη. Στις περιοχές µεγάλης 
συγκέντρωσης άσκησε αυξητική πίεση στις τιµές και µει-
ωτική πίεση στη διαθεσιµότητα κενού χώρου. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις ώθησε τις τοπικές αγορές ακινήτων σε µε-
τάβαση από οικιστική σε τουριστική χρήση, µε σηµαντική 
αλλαγή στον κοινωνικοοικονοµικό χαρακτήρα τους, π.χ. 
στο Κουκάκι.

Τι αποτέλεσµα είχε η υπερτίµηση κατοικιών σε υποβαθ-
µισµένες περιοχές για τη στέγαση προσφύγων;
Η αντιµετώπιση της υψηλής κενότητας η οποία συντελεί 
στην υποβάθµιση περιοχών είναι θετικό χαρακτηριστικό. Η 
τοποθέτηση, όµως, µεταναστών είναι ένα σύνθετο κοινω-
νικό ζήτηµα το οποίο απαιτεί τους κατάλληλους χειρισµούς 
από την πολιτεία, ώστε να ωθείται η οµογενοποίηση και η 
κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Εάν µεγάλος αριθµός 
τοποθετηθεί απότοµα, δίχως τη συνεχή παρακολούθηση 
από τις κοινωνικές υπηρεσίες, καταλήγουµε σε γκετοποίη-
ση. Στις άλλες χώρες της Ευρώπης υπάρχει µεγάλη εµπει-
ρία πάνω στο ζήτηµα και είναι ανάγκη οι αποφάσεις που 
παίρνονται εδώ να στηρίζονται σε αυτήν, όπως και η επιλο-
γή των κατάλληλων πολιτικών και κοινωνικών κριτηρίων. 
Επαναλαµβάνω ότι εάν ο αριθµός των µεταναστών κατά 
περιοχή δεν είναι σηµαντικός ώστε να επηρεαστεί το σύ-
νολο και συνοδεύονται µε την κατάλληλη παρακολούθηση, 
τότε συντελούν στην αναβάθµιση των περιοχών αυτών. 
Στο θέµα, όµως, της υπερτίµησης, ασκεί παραµορφωτικές 
επιδράσεις στην αγορά οικιστικών. Η µόνη σωστή τιµή εί-
ναι η τιµή της αγοράς, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο.

∆ηµιουργεί νέο τοπίο η έλλειψη ζήτησης στέγης για φοι-
τητές στο πρώτο ακαδηµαϊκό εξάµηνο;

∆εν έχω ενηµερωθεί για νεότερα στοιχεία για τη ζήτηση 
αυτή συνολικά, αλλά γνωρίζω ότι στην περιοχή του ευ-
ρύτερου κέντρου ούτε οι τιµές έχουν µαλακώσει ούτε τα 
ακίνητα µένουν αζήτητα. Ίσως πλέον να αποφεύγονται 
κάποιες υπερβολές στη ζητούµενη τιµή για πολύ µικρούς 
χώρους που εµφανίστηκαν τα πρόσφατα έτη. Είναι σίγουρο 
ότι τώρα οι φοιτητές σκέφτονται πιο προσεκτικά τις δυνατό-
τητες συγκατοίκησης για εξοικονόµηση των εξόδων, κάτι 
που είναι η νόρµα στις αναπτυγµένες αγορές. Με αυτή την 
έννοια, ίσως η αγορά φοιτητικής κατοικίας να γίνεται πιο 
αποδοτική και κάτω από την πίεση της πανδηµίας να οδεύ-
ει προς αλλαγή συνηθειών και στην αποφυγή σπατάλης. 
∆εν είναι σπάνιο δυσχερείς περιστάσεις να ωθούν τις αγο-
ρές ακινήτων προς καλύτερη αυτορρύθµιση, ειδικά όταν 
στο παρελθόν αυτές λειτουργούσαν µακριά από τα πλαίσια 
αποδοτικότητας, πάντα σε σύγκριση µε τον διεθνή χώρο.

∆ιαπιστώσατε πτώση των ενοικίων από την έστω προ-
σωρινή υποχώρηση της ζήτησης;
Από την εµφάνιση της πανδηµίας Covid-19, τον Φεβρουά-
ριο, οι αγορές έδειξαν άµεσα διστακτικότητα, αλλά δεν βυ-
θίστηκαν. Ουσιαστικά ανακόπηκε η καθαρά αυξητική τάση 
των ενοικίων που σηµειωνόταν πρωτύτερα – σε άλλες 
περιοχές και τύπους κατοικιών µειώθηκε πολύ η αύξηση 
των ενοικίων και σε άλλες σηµειώθηκαν µικρές µειώσεις. 
Ουσιαστικά, από τότε η αγορά βρίσκεται σε φάση αναβλητι-
κότητας και αναµονής, λόγω της µεγάλης ασάφειας για τις 

αναµενόµενες εξελίξεις που χαρακτηρίζει αυτή την πανδη-
µία. Οι αυξήσεις στα ενοίκια απαιτούν ανάλογες αυξήσεις 
στο διαθέσιµο εισόδηµα, το οποίο συµπιέστηκε σηµαντικά. 
Εν αναµονή, όµως, της αναµενόµενης ανάκαµψης, δεδο-
µένου του θετικού κλίµατος της αγοράς, εάν εξωραΐσουµε 
τον Covid, η αγορά απέφυγε τον πανικό.

Πόσο επηρέασε την επαγγελµατική στέγη η τηλεργασία;
Η τηλεργασία που έλαβε χώρα φέτος δεν έχει χαρακτηρι-
στικά µονιµότητας, τουλάχιστον σε όλο της το µέγεθος. Σε 
κάποιον βαθµό αυτή αναµένεται να διακοπεί όταν ξεπε-
ραστεί η κρίση, αλλά και σε κάποιον βαθµό να παραµείνει. 
Σίγουρα επηρέασε τα ενοίκια, ειδικά στις δευτερεύουσας 
ποιότητας τοποθεσίες, και κάποιο µέρος αυτής της συµπίε-
σης θα παραµείνει, ενώ η χρήση επαγγελµατικών κτιρίων 
γίνεται πιο αποδοτική. Η αγορά επαγγελµατικών ακινήτων 
θα αποκατασταθεί όταν αποκατασταθεί και ο όγκος παρα-
γωγής, κάτι που απαιτεί αναπτυξιακή δυναµικότητα.

Μπορεί να επιστρέψει στα επίπεδα του Φεβρουαρίου η 
αγορά;
Βεβαίως και θα επιστρέψει, αν και κανείς δεν µπορεί να εί-
ναι σίγουρος πότε, εφόσον δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα πα-
ρέλθει αυτή η κρίση. Το κεντρικό σενάριο της αγοράς είναι 
ότι κατά τη διάρκεια του 2021 θα αρχίσει να αποκαθίσταται 
η κανονικότητα και να ανακάµπτουν τα εισοδήµατα. Η Τρά-
πεζα της Ελλάδος εκτίµησε ότι περισσότερο από το µισό της 
συρρίκνωσης του εισοδήµατος το ’20 θα αποκατασταθεί 
το ’21 και το λοιπό το ’22. Προσεγγιστικά, όταν το εισόδη-
µα ανακάµψει στα επίπεδα του Φεβρουαρίου, η αγορά θα 
έχει ανακτήσει το χαµένο έδαφος και επιπλέον θα κινείται 
ανοδικά λόγω της ορµής που δηµιουργεί η διατήρηση της 
ανάκαµψης.

Είναι θελκτική σήµερα η επένδυση στην εκµετάλλευση 
ακινήτων;
Είναι θελκτική και το επιβεβαιώνουν οι µεσίτες, οι οποί-
οι παρατηρούν το συνεχές ενδιαφέρον, παρόλο που οι 
πράξεις έχουν επιβραδυνθεί λόγω αναβλητικότητας. Όσα 
ανέφερα προηγουµένως για τα ενοίκια είναι το κίνητρο της 
επένδυσης σε ακίνητα. Επιπλέον, συνεχώς ωριµάζουν και 
οι υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων, προσφέροντας λύσεις 
στους επενδυτές. Πίσω από το ενδιαφέρον για τα ακίνητα 
είναι ότι η ελληνική οικονοµία συµπιέστηκε πολύ από τη 
δεκαετή κρίση και ξεκάθαρα έδειξε πέρυσι τις δυνατές 
προοπτικές ανάκαµψης, οι οποίες τείνουν να διορθώσουν 
την υπερβολική υποβάθµισή της. Η αγορά ακινήτων έδειξε 
επίσης τις ισχυρές αυξητικές πιέσεις στις οποίες την οδηγεί 
η οικονοµική ανάκαµψη, αλλά αυτή η δυναµικότητα έµει-
νε φέτος ανεκπλήρωτη, αναµένοντας την πρώτη ευκαιρία 
µετά τον Covid-19.

ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ, 
επισκέπτης καθηγητής στο τµήµα 

Οικονοµικών του ΕΚΠΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΝ ΜΕΣΩ 

ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

EI∆ΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ
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Η αγορά ακινήτου βήµα προς βήµα

Η 
αγορά σπιτιού είναι επένδυση ζωής, 
ενώ οι περισσότεροι ονειρεύονται 
το δικό τους κεραµίδι πάνω απ’ το 
κεφάλι τους. Ωστόσο, δεν πρόκειται 
για εύκολη υπόθεση, καθώς από την 
επιλογή του σπιτιού µέχρι την εγκα-
τάσταση σε αυτό µεσολαβούν πολ-

λές και πολύπλοκες διαδικασίες.
Αν και κανείς δεν µπορεί να αγοράσει σπίτι χωρίς τη µεσο-
λάβηση ειδικών, υπάρχουν κάποια πράγµατα που µπορεί 
να κάνει µόνος του και πράγµατα που θα πρέπει να γνωρί-
ζει ώστε να µη βρεθεί προ εκπλήξεων.

Η χρηµατοδότηση
Τα δάνεια χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύµατα µε διαφο-
ρετική πολιτική. Γι’ αυτό θα πρέπει να ενηµερωθείτε, προ-
κειµένου να αποφασίσετε ποιο στεγαστικό δάνειο ταιριάζει 
καλύτερα στις ανάγκες σας.
Αφού σκεφτείτε καλά τι ποσό µπορείτε να διαθέτετε κάθε 
µήνα για τη δόση του δανείου και για πόσα χρόνια µπορεί-
τε να δεσµευτείτε, θα πρέπει να κινηθείτε έγκαιρα για την 
εξασφάλιση του στεγαστικού δανείου. ∆ώστε προσοχή στο 
ύψος και στο είδος του δανείου που θα σας χορηγηθεί (στε-
γαστικό, ίσως και σε συνδυασµό µε επισκευαστικό), στο 
επιτόκιο, στα έξοδα δικηγόρου και µηχανικού, στο ύψος 
της µηνιαίας δόσης και στον τρόπο και χρόνο αποπληρω-
µής του δανείου.
Ένα δίληµµα στο οποίο θα κληθείτε να απαντήσετε είναι 
«σταθερό ή κυµαινόµενο επιτόκιο;». Το σταθερό επιτόκιο 
προσφέρει σιγουριά, αλλά είναι πάντοτε υψηλότερο. Το 
κυµαινόµενο, αντίθετα, είναι συνήθως χαµηλότερο, αλλά 
υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί και στιγµιαία να δηµιουργη-
θούν µεγαλύτερες οικονοµικές υποχρεώσεις και αύξηση 
της µηνιαίας δόσης.

Επιλογή περιοχής
Προτού αρχίσετε την έρευνα αγοράς, επιλέξτε την περιοχή 
στην οποία θέλετε να κατοικήσετε. Τα κριτήρια είναι σχετι-
κά απλά, όπως η ησυχία, ο θόρυβος, οι συγκοινωνίες, το 
οδικό δίκτυο, η άνεση στη στάθµευση, η ύπαρξη αγοράς, 
το ύψος της αγοραίας αξίας, αλλά και της αντικειµενικής. 
Η αξιολόγηση µιας περιοχής θέλει χρόνο και απαιτεί επι-
τόπου επισκέψεις.
Καλό είναι να είστε ενήµερος για ειδικές περιπτώσεις, 
όπως η αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής ή η αστυ-
νόµευση. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής δια-
µορφώνουν, µεταξύ άλλων, και την τιµή του τετραγωνικού. 
Κατά συνέπεια, όσο πιο πολλά γνωρίζετε, τόσο καλύτερα 
µπορείτε να διαπραγµατευτείτε την τελική τιµή και να απο-
φύγετε τις εκπλήξεις.

Έρευνα αγοράς
Σειρά έχει η έρευνα αγοράς. Είτε µέσω αγγελιών, είτε µε 

µεσίτη, είτε από συστάσεις, επισκεφτείτε όσο περισσότερα 
σπίτια µπορείτε και επιλέξετε αυτά που ικανοποιούν τις 
ανάγκες και τα κριτήριά σας. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
ενός σπιτιού είναι η εσωτερική διαρρύθµιση, ο προσανατο-
λισµός, η θέα, η οπτική επαφή µε γειτονικά κτίρια, δρόµους, 
πάρκα ή πλατείες, η ύπαρξη αποθηκευτικών χωρών, οι 
χώροι στάθµευσης και οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως σκά-
λες, ανελκυστήρες, κήπος, είσοδος, ταράτσα.
Αν το σπίτι είναι ακόµα στο στάδιο της κατασκευής, είναι 
χρήσιµο να επικοινωνήσετε µε τον κατασκευαστή, για να 
σας ενηµερώσει καλύτερα. Καλό θα ήταν να δείτε κι άλλες 
οικοδοµές του συγκεκριµένου κατασκευαστή, προκειµέ-

νου να διαπιστώσετε την ποιότητα της δουλειάς του, αλλά 
και να κάνετε µια έρευνα για τη φήµη και τη φερεγγυότητα 
της συγκεκριµένης κατασκευαστικής εταιρείας.
Πάντως, θα πρέπει να γνωρίζετε πως εάν χρησιµοποιή-
σετε κτηµατοµεσιτικό σύµβουλο θα επιβαρυνθείτε µε την 
αµοιβή.

Προκαταβολή
Όταν καταλήξετε σε κάποιο σπίτι, µπορείτε να το «κλείσετε» 
δίνοντας προκαταβολή. Είναι πολύ σηµαντικό να κρατήσετε 
απόδειξη της συναλλαγής (αντίγραφο ιδιωτικού συµφωνη-
τικού), όπου αναγράφονται όσα έχετε συµφωνήσει, όπως η 
τελική τιµή, ο χρόνος τµηµατικών πληρωµών, η περιγραφή 
του ακινήτου και των παραρτηµάτων του (αποθήκη, θέση 
στάθµευσης).
Αν το σπίτι είναι ακόµα υπό κατασκευή, θα πρέπει να ανα-
γράφεται και ο χρόνος αποπεράτωσης. Σε κάθε περίπτω-
ση, καλό θα είναι να αναφέρεται ρητά και η επιφύλαξη επι-
στροφής της προκαταβολής σε περίπτωση που αργότερα, 
κατά τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας, διαπιστωθεί νοµι-
κό ελάττωµα, αλλά και οι ποινικές ρήτρες σε περίπτωση 
υπαναχώρησης είτε του πωλητή είτε του αγοραστή.

Απαραίτητος ο δικηγόρος
Κρίσιµη θεωρείται η συνδροµή δικηγόρου, ο οποίος θα 
κάνει λεπτοµερή έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας στο οικείο 
υποθηκοφυλακείο. Αυτό είναι απαραίτητο, είτε το σπίτι είναι 
υπό κατασκευή είτε έτοιµο. Υπάρχει πιθανότητα το ακίνητο 
να είναι βεβαρηµένο µε υποθήκη, κατασχέσεις, ή να προ-
κύπτουν άλλα νοµικά ζητήµατα που θα σας απέτρεπαν από 
την αγορά ενός ακινήτου.

Φορολογικές επιβαρύνσεις
Ο συµβολαιογράφος που θα ετοιµάσει τα συµβόλαια θα 
συντάξει και τα σχετικά έγγραφα για να καταβάλετε στη 
εφορία τον φόρο που αντιστοιχεί στην επικείµενη αγορά.

Οι υπογραφές
Από τη στιγµή που ο δικηγόρος σας ανάψει το πράσινο 
φως, µπορείτε να προχωρήσετε στην υπογραφή του συµ-
βολαίου αγοράς, όπου θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι 
λεπτοµέρειες που έχουν προσυµφωνηθεί σχετικά µε την 
αποπληρωµή και να έχουν ετοιµαστεί τα σχετικά παρα-
στατικά (επιταγές τραπέζης, συναλλαγµατικές κ.λπ.). Επί-
σης, θα πρέπει να αναφέρονται όσα προβλέπονται από τη 
γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και οι 
τροποποιήσεις που συµφωνήθηκαν µε τον κατασκευαστή, 
αν πρόκειται για νεοανεγειρόµενο.
Για να ολοκληρωθεί η αγορά θα πρέπει το συµβόλαιο να 
µεταγραφεί στο οικείο υποθηκοφυλακείο.

ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η αγορά σπιτιού δεν είναι 
εύκολη υπόθεση, καθώς 
από την επιλογή του µέχρι 
την εγκατάσταση σε αυτό 
µεσολαβούν πολλές και 
πολύπλοκες διαδικασίες.

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΝ ΜΕΣΩ 

ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

EI∆ΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ
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«Όλο και περισσότεροι τοποθετούν χρήµατα 
σε ακίνητα ως επένδυση»

Π
ρος το παρόν έχουν µειωθεί ελάχιστα 
ή σχεδόν καθόλου οι τιµές στην αγορά 
στέγης, επισηµαίνει στην F.S. o επί-
κουρος καθηγητής του Τµήµατος Πο-
λιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ και του 
Εργαστηρίου Πειραµατικής Αντοχής 
Υλικών και Κατασκευών, Κώστας Κα-

τάκαλος, ο οποίος σηµειώνει ότι η πανδηµία δεν µείωσε 
το ενδιαφέρον, αλλά οδήγησε στην προσαρµογή των απαι-
τήσεων από τη στέγη στα νέα δεδοµένα που δηµιούργησε 
ο Covid-19.

Είναι η αντικειµενική αξία επαρκής τρόπος για την αξι-
ολόγηση ενός ακινήτου; Μήπως απλώς επιβεβαιώνει τη 
δυσπιστία του κράτους απέναντι στον πολίτη;
Οι αντικειµενικές αξίες διαφέρουν από 5% έως 30% σε σχέ-
ση µε τις πραγµατικές αξίες. Άλλες φορές είναι µεγαλύτερη 
η αντικειµενική αξία από την πραγµατική και άλλες µικρό-
τερη. Οπότε, είναι εν µέρει ένας επαρκής και σχετικά αξιό-
πιστος τρόπος στον κατά προσέγγιση υπολογισµό φόρων 
που έχουν να κάνουν µε το ακίνητο.

Παραδοσιακά για την ελληνική κοινωνία το «ένα κεραµί-
δι πάνω απ’ το κεφάλι µας» ήταν αξία ζωής και όχι επέν-
δυση προς εκµετάλλευση. Έχει αλλάξει αυτό;
Ένα µεγάλο ποσοστό το βλέπει ως αξία ζωής, όπως το 
έβλεπαν πάντα στην Ελλάδα, και ένα µικρότερο ποσοστό, 
που τείνει να µεγαλώνει, ως ένα επενδυτικό προϊόν όπου 
θα τοποθετήσουν τα χρήµατά τους. Ειδικά αυτή την εποχή, 
που οι τιµές έχουν πέσει αρκετά σε σχέση µε το 2009 και 
έχουν τάση ανοδική, στη µετά τον Covid-19 εποχή, όταν 
αυτή έρθει, είναι όλο και περισσότεροι εκείνοι που τοποθε-
τούν χρήµατα σε ακίνητα ως διασφάλιση και ως επένδυση.

Κάτω από ποιους όρους θα µπορούσε η αγορά ακινήτων 
να προσελκύσει µεγάλους Έλληνες ή ξένους επενδυτές;
Οι επενδυτές αυτή τη στιγµή έχουν να επιλέξουν ανάµεσα 
από πολλές χώρες στον κόσµο, γιατί αυτό που συµβαίνει 
είναι παγκόσµιο. Περιµένουν όλοι να δουν ποια είναι η 
καλύτερη αγορά για να τοποθετηθούν. Η Ελλάδα γενικά τα 
πήγε σχετικά καλά µε τον ιό και δεν έχουν πέσει οι τιµές 
όσο θα περίµεναν κάποιοι. Αυτό σηµαίνει ότι µάλλον δεν 
θα επιλέξουν τη χώρα µας αλλά άλλες αγορές, που έχουν 
πολύ µεγαλύτερη υγειονοµική και οικονοµική κρίση από 
την Ελλάδα. Αυτό βέβαια µένει να το δούµε στην πράξη. 
Το σταθερό πολιτικό περιβάλλον φυσικά βοηθάει προς 
την κατεύθυνση των µεγάλων τοποθετήσεων στην αγορά 
ακινήτων. Σίγουρα παίζουν ρόλο και οι σχέσεις µε τις γει-
τονικές µας χώρες.

Λόγω κορονοϊού βιώνουµε µια χρονιά χωρίς τουρισµό, 

άρα χωρίς airbnb, χωρίς φοιτητές, και µε µείωση των 
αναγκών για τη στέγαση προσφύγων. Θα είναι προσωρι-
νές ή βαθύτερες οι συνέπειες στην αγορά στέγης;
Η αγορά στέγης δεν επηρεάζεται τόσο όσο η µίσθωση 
στέγης. Πλέον συναντάµε επιπλωµένα, πλήρως ανακαινι-
σµένα διαµερίσµατα προς µακροχρόνια µίσθωση, και µά-
λιστα σε χαµηλότερες τιµές, κάτι που δεν ίσχυε τα τελευταία 
χρόνια, αφού όλα τα σπίτια ήταν στην πλατφόρµα «airbnb» 
και σε αντίστοιχες πλατφόρµες. Οπότε πιστεύω, µε µια νότα 
σχετικής αισιοδοξίας, ότι προσωρινά δεν θα επηρεαστούν 
οι τιµές πώλησης. Θα υπάρξουν βαθύτερες συνέπειες αν 
δεν υπάρξει θεραπεία. Πολλοί κλάδοι ίσως καταρρεύσουν 
και σίγουρα αυτό θα έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα τη 
µείωση των τιµών στα ακίνητα, αλλά αυτό δεν θα σηµαίνει 
και τη µείωση των πράξεων. Προς το παρόν έχουν µειωθεί 
ελάχιστα ή σχεδόν καθόλου οι τιµές και υπάρχει µια σταθε-
ρή πορεία.

Πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί η γήρανση των κτιρίων, 
ειδικά στα κέντρα των µεγάλων πόλεων; Οι παρεµβάσεις 
στο airbnb, για παράδειγµα, ήταν επιφανειακές…
Η γήρανση των κτιρίων είναι ένα γεγονός το οποίο είναι 
εντονότερο στα κέντρα των µεγάλων πόλεων, καθώς αυτά 
είναι που δοµήθηκαν πρώτα, σε σχέση µε τα προάστια. 
Είναι ένα φαινόµενο για το οποίο η πολιτεία προσπαθεί να 
δώσει λύσεις µέσα από προγράµµατα ενεργειακής ανα-
βάθµισης. ∆εν θα πρέπει να αµελείται βέβαια ότι ο εν λόγω 

δοµικός ιστός των αστικών κέντρων είναι κατασκευασµέ-
νος, κυρίαρχα, χωρίς αντισεισµικούς κανονισµούς, γεγο-
νός που θέτει κάποια ερωτήµατα στη συµπεριφορά των 
«γηρασµένων» κτιρίων σε ένα φυσικό φαινόµενο, όπως 
αυτό του σεισµού.

Τα ενοίκια δεν έχουν πέσει προς το παρόν, παρά τη µεί-
ωση της ζήτησης. Θα συνεχιστεί αυτό;
Οι τιµές ενοικίασης έχουν πέσει, αλλά όχι αισθητά. ∆εν θα 
γινόταν διαφορετικά, εφόσον βγήκαν τόσα ακίνητα βραχυ-
χρόνιας µίσθωσης τύπου «airbnb» στην αγορά, παλεύο-
ντας τη µακροχρόνια µίσθωση. Η γνώµη µου είναι ότι θα 
συνεχιστεί, εφόσον η ζήτηση παραµένει αισθητά µειωµένη. 
Γεγονός είναι ότι λόγω µεγάλης επάρκειας σε διαµερίσµα-
τα αρκετοί φοιτητές επέλεξαν να µισθώσουν σπίτι ενώ δεν 
ήταν στα πλάνα τους αρχικά. Αυτό βοήθησε στο να διατη-
ρηθούν οι τιµές σε ικανοποιητικά επίπεδα και να µην πέ-
σουν αρκετά.

Θα έπρεπε η ενεργειακή αξιολόγηση να οδηγεί σε υπο-
χρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων;
Τη δεδοµένη χρονική περίοδο θα πρέπει να αποφεύγεται 
ο όρος «υποχρεώσεις», θα χρησιµοποιούσα καλύτερα τον 
όρο «κίνητρα». Άλλωστε ένα ακίνητο χαµηλής ενεργειακής 
αξιολόγησης πλέον δεν είναι ελκυστικό.

Υπάρχει ενδεχόµενο η τηλεργασία, που σε πολλούς το-
µείς µονιµοποιείται, να µειώσει τη ζήτηση στην επαγγελ-
µατική στέγη και να αυξήσει την προσφορά στην κατοι-
κία;
Ήδη αυτό συµβαίνει. Πλέον οι απαιτήσεις αρκετών µισθω-
τών/αγοραστών είναι µε πολύ συγκεκριµένους εσωτερι-
κούς χώρους, που να επιτρέπουν την τηλεργασία στο σπίτι. 
Ο χαµένος της περιόδου είναι οι επαγγελµατικoί χώροι.

Μπορείτε να προβλέψετε την πορεία που θα έχουν οι τι-
µές στην αγορά στέγης;
Όπως µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, η πορεία της αγο-
ράς είναι δύσκολο να προβλεφθεί µε ακρίβεια. Υπολόγιζαν 
όλοι ότι µετά το lockdown, λόγω Covid-19, η ζήτηση θα άγ-
γιζε το µηδέν. Προς µεγάλη µας έκπληξη, όχι απλώς δεν 
συνέβη αλλά µπορεί να ειπωθεί ότι έγινε και το αντίθετο. 
Το ενδιαφέρον για αγορά αυξήθηκε από τοπικούς, «local» 
αγοραστές. Ένας λόγος ίσως είναι ο φόβος για ένα νέο 
lockdown, οπότε να πρέπει να τακτοποιηθεί άµεσα το θέµα 
του σπιτιού. Άλλος λόγος θα µπορούσε να είναι το γεγονός 
ότι οι ανάγκες αλλάζουν, πάλι σε σχέση µε τον Covid-19, 
και δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν θα επιστρέ-
ψουµε ποτέ στα παλιά δεδοµένα, οπότε πρέπει να υπάρξει 
η αντίστοιχη προσαρµογή µας σε µια νέα πραγµατικότητα, 
που σίγουρα έχει να κάνει και µε τη στέγη.

ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ, 
επίκουρος καθηγητής στο ΑΠΘ

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΝ ΜΕΣΩ 

ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

EI∆ΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ



Η 
διαπίστωση ότι 
«η κυβέρνηση 
Μ η τ σ ο τ ά κ η 
έχει χάσει τον έ-
λεγχο», η οποία 
συνοδεύεται από 

την πρόβλεψη ότι «έχει αρχίσει να απο-
σταθεροποιείται», δεν προκαλεί πλέον 
έκπληξη όταν χρησιµοποιείται από στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ, διότι από πέρυσι τον 
Σεπτέµβριο επαναλαµβάνεται πεισµα-
τικά σε διάφορες παρόµοιες εκδοχές.
«Το µέγεθος όµως της αναξιοπιστίας και 
της υποκρισίας της νέας κυβέρνησης ανα-
δεικνύεται πιο περίτρανα στην υπόθεση 
του νέου γ.γ. του υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη» έλεγε ο κ. Τσίπρας στην οµι-
λία του στη ∆ΕΘ το 2019, µόλις δύο µήνες 
µετά τις εκλογές.
Προφανώς, από τη στιγµή που το µέγε-
θος είχε αναδειχθεί σε δύο µήνες, η κλι-
µάκωση της ρητορείας γίνεται όλο και πιο 
δύσκολη. Όµως η επαναφορά από τον κ. 
Τσίπρα της επαπειλούµενης κατάρρευ-
σης της κυβέρνησης Μητσοτάκη τις τε-
λευταίες µέρες δεν εντάσσεται στην ό-
ξυνση της κριτικής του απέναντι στον 
πρωθυπουργό αλλά στην προσπάθειά του 
να αναγκάσει σε σιωπή µια αµφισβήτησή 
του στο εσωτερικό του κόµµατός του.
Κύριος, αν όχι µοναδικός, εκφραστής της 
αµφισβήτησης, η οποία εµφανώς ενοχλεί 
τον κ. Τσίπρα, είναι ο πρώην υπουργός 
Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, οι 
δηµόσιες διαφοροποιήσεις του οποίου σε 
θέµατα ύφους της εξουσίας οδηγούν τον 
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια 
να τον εκθέσει πολιτικά και να τον ελέγ-
ξει πειθαρχικά.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο, η κεντρική πολι-

τική άποψη του κ. Τσίπρα είναι ότι οι δι-
αφοροποιήσεις «δίνουν πάτηµα στη Ν∆», 
δηλαδή η διαφωνία εξυπηρετεί τον πολι-
τικό αντίπαλο, τις εσωτερικές διαφορο-
ποιήσεις στον οποίο αναδεικνύουν καθη-
µερινά τα φιλικά προς τον ΣΥΡΙΖΑ µέσα.
Σε ό,τι αφορά το πειθαρχικό µέρος της υ-
πόθεσης, ο πρόεδρος του κόµµατος προ-
σανατολίζεται στη συγκρότηση ενός ορ-
γάνου το οποίο θα έχει πειθαρχικές αρµο-
διότητες και θα αποτελείται από τέσσερα 
στελέχη του κόµµατος της απόλυτης προ-
σωπικής του επιλογής και συγκεκριµένα:
• τον γραµµατέα του κόµµατος, ∆ηµήτρη 
Τζανακόπουλο, που προτάθηκε από τον 
ίδιο,
• τη γραµµατέα της Κ.Ο., Όλγα Γεροβα-
σίλη, που ορίστηκε από τον ίδιο,
• τον εκπρόσωπο Τύπου, Νάσο Ηλιό-
πουλο, που ορίστηκε από τον ίδιο,
• τον διευθυντή της Κ.Ο., Θανάση Θεοχα-
ρόπουλο, που διορίστηκε από τον ίδιο.
«Πάντως σ’ εµάς, ακόµη και ο Παγορό-
πουλος εκλεγόταν» σχολίαζαν παλιά στε-
λέχη του ΠΑΣΟΚ, αναφερόµενα στον ι-
στορικό, επί Ανδρέα Παπανδρέου, πρό-
εδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου του 
κόµµατος, ο οποίος είχε θέσει εκτός κόµ-
µατος επίλεκτα στελέχη που µε τη στάση 
τους είχαν ενοχλήσει τον πρόεδρο.

Με το βλέµµα στον Λένιν
Ουσιαστικά, ο κ. Τσίπρας µε τον τρόπο 
που προσέγγισε το θέµα επαναφέρει σε 
ισχύ στον ΣΥΡΙΖΑ λογικές δηµοκρα-
τικού συγκεντρωτισµού που η ανανεω-
τική Αριστερά είχε απορρίψει από εποχής 
ΚΚΕ εσωτ., καθώς θέλει να πάρει «οργα-
νωτικά και πολιτικά µέτρα» ώστε «η δια-
φορετική άποψη να κατατίθεται στα συλ-

λογικά όργανα και να αποφασίζουµε συλ-
λογικά».
«Το κόµµα, όπως λέει ο Λένιν, δεν είναι 
οικογενειακός όµιλος, απαιτείται ενιαίο 
καθοδηγητικό κέντρο, παράλληλα µε την 
πειθαρχία, συλλογικότητα στην καθοδή-
γηση και γενικά συλλογικό πνεύµα» έ-
γραφε ο «Ριζοσπάστης» στις 22 Αυγού-
στου 2000 σε διαχρονικό άρθρο για τον 
δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό, όπως προ-
κύπτει από το σηµερινό πρόβληµα του 
πρώην πρωθυπουργού απέναντι στον 
πρώην υπουργό του: «Ένα ζήτηµα που 
πρέπει µόνιµα να απασχολεί είναι το πως 
αναζητούµε τον καλύτερο και πιο απο-
τελεσµατικό “χειρισµό” του κοµµατικού 
µέλους που δεν κατανοεί ή παραβιάζει 
αρχές και κανόνες λειτουργίας» ανέφερε 
το άρθρο.
Στη συγκεκριµένη περίσταση, το πρό-
βληµα του κ. Τσίπρα είναι ότι ο κ. Τσακα-
λώτος «δεν κατανοεί ή παραβιάζει αρχές 
και κανόνες λειτουργίας» και φέρεται να 
υποστηρίζει ότι «µπορεί να λέει δηµο-
σίως τη γνώµη του ακόµη και αν διαφω-
νεί».
Πολιτικοί του φίλοι, δε, επισηµαίνουν ότι 
ο πρώην υπουργός δεν διαφώνησε µε µια 
συλλογική απόφαση αλλά µε τον τρόπο 
εκφοράς του λόγου του κ. Τσίπρα. Πολύ 
δε περισσότερο που ο κ. Τσίπρας, εκφρά-
ζοντας την ενόχλησή του για τη διαφωνία 
του κ. Τσακαλώτου µε τον χαρακτηρισµό 
«πολιτικός απατεώνας» για τον κ. Μητσο-
τάκη, απέφυγε να τον επαναλάβει: «Είναι 
υπαρκτή η πολιτική “απάτη” της Ν∆ και 
αυτή καταγράφεται από την κοινωνία» 
φέρεται να είπε στα κοµµατικά όργανα ο 
πρώην πρωθυπουργός.
Ουσιαστικά, ο κ. Τσίπρας θέλει να διατά-

ξει τον κοµµατικό στρατό θέτοντας ως ι-
δεολογικό πλαίσιο τον «αντιµητσοτακι-
σµό», δηλαδή το «όχι» σε κάθε «ναι» της 
κυβέρνησης, όµως αυτό δίνει τη δυνατό-
τητα να εκφράζονται απόψεις όπως της 
βουλευτού Πέλλας, Θεοδώρας Τζάκρη, 
που αποκάλεσε τον κ. Μητσοτάκη «απά-
τριδα διεθνιστή», προκαλώντας την οργή 
του τµήµατος του ΣΥΡΙΖΑ που αυτο-
προσδιορίζεται ως αριστερό.
Είναι προφανές ότι η ακραία λεκτικά α-
ντιµετώπιση του νυν πρωθυπουργού δεν 
µπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο της συ-
νοχής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, όπως απο-
κάλυψε ο στενός πολιτικός υποστηρικτής 
του κ. Τσίπρα, Χρήστος Σπίρτζης, έχει 
βαθιές εσωτερικές ρωγµές.
«Σε όλα τα κόµµατα πρέπει και οφεί-
λουµε τα στελέχη, όταν υπάρχουν διαφω-
νίες, να συζητάµε µε τα όργανα, όχι µέσω 
Facebook. Αν το κάναµε όλοι αυτό, γι’ 
αυτά που διαφωνούσαµε µε τον Τσακα-
λώτο, εκεί να βλέπατε».
Λίγο αργότερα, ένας άλλος πολιτικός υ-
περασπιστής του κ. Τσίπρα και πολιτικός 
φίλος του κ. Σπίρτζη, ο πρώην αναπληρω-
τής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, 
επέλεγε ως συνήθως το Facebook για να 
εκφράσει, στο γνώριµο ύφος του, τη δια-
φωνία του µε αυτούς οι οποίοι είχαν ενο-
χληθεί απ’ όσα είχε πει η κ. Τζάκρη.

Λίστα ΣΥΡΙΖΑ
Σε κάθε περίπτωση, το tvxs.gr, το οποίο 
φιλοξένησε την αποστροφή Τσακαλώ-
του για τον χαρακτηρισµό «πολιτικός α-
πατεώνας», εξαιρέθηκε από τις ερωτήσεις 
στον κ. Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου 
στη Θεσσαλονίκη, µε αποτέλεσµα η διεύ-
θυνση του ιστοτόπου, ιδρυτής του οποίου 
είναι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέ-
λιος Κούλογλου, να καταγγέλλει το θε-
σµικό περιβάλλον Τσίπρα, ότι έφτιαξε 
µια λίστα ΣΥΡΙΖΑ, στη λογική της «λί-
στας Πέτσα».
Πάντως, στον ΣΥΡΙΖΑ κυκλοφορεί µια ι-
στορία, σύµφωνα µε την οποία, σε ταξίδι 
στις Βρυξέλλες προ κορονοϊού, όταν πα-
ρουσία ευρωβουλευτών και άλλων στε-
λεχών ο κ. Τσακαλώτος ρωτήθηκε αν θα 
ενδιαφερόταν για τη διαδοχή Τσίπρα, ε-
φόσον προέκυπτε τέτοιο θέµα, ο πρώην 
υπουργός είπε «όχι» και αντιπρότεινε σε 
µια τέτοια περίπτωση «να βγει µπροστά 
η Έφη», δείχνοντας την επίσης παρούσα 
Έφη Αχτσιόγλου.
Λίγες µέρες πριν, η «Έφη» δεν είπε «όχι» 
όταν ο κ. Τσίπρας τής πρότεινε να αντικα-
ταστήσει τον κ. Τσακαλώτο, ως τοµεάρ-
χης Οικονοµικών.
Μένει να αποδειχθεί κατά πόσο ένας 
τόσο ετερόκλητος συνασπισµός µπορεί 
να επιβιώσει στην προοπτική µας εξου-
σίας που οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν να 
απέχει πολύ.
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ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΟ, Ο ΤΣΙΠΡΑΣ 
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟ
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ



«Τ
ο 2016 η κυριαρχία μας 
προσβλήθηκε από μια ξένη 
δύναμη, η οποία βρήκε τρόπο να 
παρεισφρήσει στις δημοκρατικές 
διαδικασίες. Αντιμετωπίσαμε μια 

ασύμμετρη απειλή νέας μορφής. Οι Ρώσοι χάκαραν τη 
Δημοκρατία μας». Με αυτή την επισήμανση ξεκινά το 
τρέιλερ του πολιτικού ντοκιμαντέρ «Agents of Chaos» 
(Πράκτορες του Χάους) που έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ την 
περασμένη Τετάρτη. Σκηνοθετημένο από τον βραβευμένο 
Άλεξ Γκίμπνεϊ, το τετράωρο ντοκιμαντέρ του HBO έρχεται 
την πιο κατάλληλη στιγμή τόσο για τους Αμερικανούς 
όσο και για τους πολίτες άλλων χωρών, προκειμένου 
να διδάξει μαθήματα πολιτικής ιστορίας ενόψει μιας 
πολύ σημαντικής δημοκρατικής στιγμής, αυτής των 
αμερικανικών προεδρικών εκλογών, που θα διεξαχθούν 
στις 3 Νοεμβρίου 2020.

Η έκθεση Μιούλερ
Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στην παρέμβαση της Ρωσίας στις 
προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016, με αποτέλεσμα την 
εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ηγέτη των Ρεπουμπλικάνων, 
έναντι της Χίλαρι Κλίντον των Δημοκρατικών. Η 
παρέμβαση της Ρωσίας στις εκλογές του 2016 
επιβεβαιώθηκε και από την πρόσφατα δημοσιευμένη 
έκθεση Μιούλερ, που πήρε το όνομά της από τον Ρόμπερτ 
Μιούλερ, πρώην επικεφαλής του FBI, ανώτατο δικαστικό 
που ανέλαβε να ερευνήσει τη συνωμοσία. Η εν λόγω 
έκθεση, λοιπόν, αποτελούμενη από σχεδόν 1.000 σελίδες, 
οπτικοποιήθηκε κι έτσι προέκυψε το ντοκιμαντέρ, το 
οποίο μέσα σε τέσσερις ώρες εξηγεί πώς οι Ρώσοι 
δούλεψαν, με βάση τις αρχές του υβριδικού πολέμου, 
για να προκαλέσουν χάος μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα 
και τον έλεγχο της διαδικτυακής πληροφορίας και να 
αποδυναμώσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έκθεσης, η ρωσική 
ηγεσία παρενέβη στις εκλογές του 2016 «με σαρωτική 
και συστηματική μέθοδο, παραβιάζοντας κατάφωρα τους 
νόμους των ΗΠΑ». Με δύο προπαγανδιστικές στρατηγικές, 
χρησιμοποιώντας αφενός τα κοινωνικά δίκτυα και 
αφετέρου το χακάρισμα απόρρητων εγγράφων, οι Ρώσοι 
άσκησαν επιρροή στο εκλογικό αποτέλεσμα.
Η Διαδικτυακή Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρωσίας 
φρόντισε να στρατολογήσει αναρίθμητα τρολ, τα οποία 
εργάζονταν νυχθημερόν σε Facebook και Twitter, 
διαμορφώνοντας μια πολιτική καμπάνια υπέρ του 
Ντόναλντ Τραμπ και κατά της Χίλαρι Κλίντον. Άπειροι 
νέοι λογαριασμοί άνοιξαν, αμφιβόλου ποιότητας και 
περιεχομένου ιστοσελίδες ενημέρωσης δημιουργήθηκαν 
από το πουθενά. Περισσότερα από 100.000 δολάρια 
δαπανήθηκαν από το Κρεμλίνο για 3.500 διαφημίσεις που 
«έτρεξαν» προεκλογικά στο Facebook υπέρ του Τραμπ και 
κατά της Κλίντον.
Στο κακόβουλο αυτό παιχνίδι λίγο αργότερα μπήκε και 

η αμφιλεγόμενη GRU (ρωσική Στρατιωτική Υπηρεσία 
Πληροφοριών), η οποία κατάφερε να χακάρει υπολογιστές 
και λογαριασμούς email ανθρώπων που εργάζονταν 
για τη Χίλαρι Κλίντον, μεταξύ αυτών και του επικεφαλής 
της προεκλογικής της καμπάνιας, Τζον Ποντέστα. Η GRU 
απέκτησε πρόσβαση ακόμα και στους λογαριασμούς 
email του Δημοκρατικού Κόμματος και σταδιακά 
άρχισε να διαρρέει όλα τα απόρρητα έγγραφα μέσω του 
WikiLeaks και των ρωσικών DCLeaks και Guccifer 2, 
διαμορφωμένα προς επιρροή στις αμερικανικές εκλογές.

Τραμπ vs Πούτιν
Η έκθεση και κατ’ επέκταση το ντοκιμαντέρ εξετάζουν 
κατά πόσο υπήρξε εμπλοκή ανθρώπων από το στενό 
περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ και τα ευρήματα δείχνουν 
πως υπήρξαν περισσότερες από 100 επαφές μεταξύ 
συμβούλων του Προέδρου και ατόμων που εργάζονταν 
για λογαριασμό της ρωσικής κυβέρνησης. Οι «New York 
Times» έκαναν λόγο για τουλάχιστον 140 επαφές, που 
πραγματοποιήθηκαν είτε διαδικτυακά είτε μέσω φυσικής 
παρουσίας στον ουρανοξύστη του Τραμπ στη Νέα Υόρκη. 
Τα στοιχεία, αν και υπαρκτά, δεν στάθηκαν επαρκή 
προκειμένου να ασκηθούν διώξεις σε συγκεκριμένα 
άτομα από το περιβάλλον του Προέδρου – δεν είναι 
εύκολο άλλωστε να κυνηγήσει κανείς τον πιο ισχυρό 
άντρα των ΗΠΑ, από τη στιγμή που του δόθηκε το ανώτατο 
αξίωμα.
Τι θα κέρδιζαν, όμως, η Ρωσία και ο Πρόεδρος Πούτιν 
από την εκλογή Τραμπ; Είναι το ερώτημα που εξηγείται στο 
δεύτερο δίωρο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ, το οποίο κάνει 
λόγο για μια «σαγηνευτική σχέση μεταξύ δύο όμοιων 

ανθρώπων». Ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να αγοράσει 
ουρανοξύστες στη Μόσχα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κρατάει 
τους «εχθρούς» του πιο κοντά από τους φίλους του και 
θεωρεί πως μια αποσταθεροποιημένη Αμερική δεν 
αποτελεί κίνδυνο για τις ιμπεριαλιστικές βλέψεις του. «Όλα 
έχουν να κάνουν με την απληστία, τη φιλαργυρία και τη 
διαφθορά. Οι πράκτορες του χάους και στις δύο χώρες 
είχαν κοινούς στόχους» υπογραμμίζει ο Άλεξ Γκίμπνεϊ κι 
έρχεται να επισημάνει τον δικό του στόχο, που αφορά τις 
εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.
Το χάος δεν έχει σταματήσει και οι πράκτορες 
παραμένουν σε εγρήγορση. Πρόσφατα η Καμίλ 
Φρανσουά, ειδική ερευνήτρια ασφάλειας του 
κυβερνοχώρου στις ΗΠΑ, παρατήρησε πως το 
Facebook αφαίρεσε ένα δίκτυο ψεύτικων προφίλ 
που δημιουργήθηκαν από ρωσικά τρολ τα οποία 
προσπαθούσαν να στρατολογήσουν δημοσιογράφους, 
μεταξύ αυτών και Αμερικανούς, με σκοπό να γράφουν 
επικριτικά άρθρα για τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, 
Τζο Μπάιντεν –που προηγείται στις δημοσκοπήσεις 
έναντι του Τραμπ–, και τη γερουσιαστή και υποψήφια 
αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις.
Στόχος του καθηλωτικού ντοκιμαντέρ είναι να συμβάλει 
ώστε να μπει σε τάξη το χάος στις ΗΠΑ. Αφηγείται 
μια ιστορία που θα κάνει τους Αμερικανούς να 
προβληματιστούν για τη διαδικασία της 3ης Νοεμβρίου 
2020, μια ιστορία που θα αποτελέσει έναυσμα γι’ αυτούς 
να ελέγξουν το χάος στη χώρα τους. Γιατί, όπως είπε κι ο 
Ναπολέων Βοναπάρτης, «νικητής βγαίνει αυτός που θα 
ελέγξει το χάος, το δικό του και των εχθρών». Ποιος άραγε 
προκάλεσε το χάος το 2016 και ποιος θα το ελέγξει το 2020;

Πράκτορες του Χάους
 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ
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Ένα καθηλωτικό ντοκιμαντέρ για την επιρροή της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016.

Περισσότερα από 100.000 δολάρια δαπανήθηκαν από το Κρεμ-
λίνο για 3.500 διαφημίσεις που «έτρεξαν» προεκλογικά στο 
Facebook υπέρ του Τραμπ και κατά της Κλίντον το 2016. Όλοι 
προβληματίζονται για τις εκλογές του 2020.“
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Η 
οικονομία της Ευρωζώνης βρί-
σκεται σε μια άγνωστη και αρ-
κετά επικίνδυνη περιοχή λόγω 
των συνεπειών της πανδημίας. 
Φαίνεται να επιβεβαιώνεται το 
σενάριο της αργής και άνισης 
ανάκαμψης σε σχήμα Κ με με-

γάλη κερδισμένη τη Γερμανία.
Οι πιέσεις που δέχεται η οικονομία της Ευρωζώνης οδη-
γούν σε ενδιαφέρουσες προτάσεις που μπορεί στο μέλ-
λον να οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις. Παράλληλα, όλες 
οι κυβερνήσεις μετράνε το κόστος ενός ενδεχόμενου 
νέου lockdown και κάνουν ό,τι μπορούν για να το απο-
φύγουν.

Νέες τάσεις
Δύο είναι οι τάσεις που εκδηλώνονται το τελευταίο διά-
στημα και ανησυχούν ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ).
Παρατηρείται σημαντική ανατίμηση του ευρώ έναντι του 
δολαρίου ΗΠΑ, η οποία είναι της τάξης του 11% από τον 

περασμένο Μάρτιο, όταν ξέσπασε στην Ε.Ε. η πανδη-
μία. Η ανατίμηση του ευρώ είναι ένα λεπτό ζήτημα, γιατί 
κάνει συγκριτικά πιο ακριβές τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ 
και άλλες χώρες και δυσκολεύει την οικονομική ανά-
καμψη σε συνθήκες πανδημίας.
Ορισμένοι αναλυτές αποδίδουν την ανατίμηση του ευρώ 
σε σχέση με το δολάριο στην πιο χαλαρή νομισματική 
πολιτική που ακολουθεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των 
ΗΠΑ για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη. Ζητούν 
από την ΕΚΤ να απαντήσει με μια ακόμη πιο χαλαρή νο-
μισματική πολιτική, αλλά αυτό δεν είναι εύκολη υπόθεση 
από πολιτική και οικονομική άποψη.
Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου της η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητο το επιτόκιο του 
ευρώ στο -0,5%, όπως και το πρόγραμμα αγοράς ομολό-
γων αξίας 1,35 τρισ. ευρώ, για την αντιμετώπιση των οικο-
νομικών επιπτώσεων της πανδημίας.
Και να ήθελε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, να 
κάνει ακόμη χαλαρότερη τη νομισματική πολιτική που α-
κολουθεί, θα αντιμετώπιζε την αντίδραση της Ομοσπον-
διακής Τράπεζας της Γερμανίας, η διοίκηση της οποίας 

θεωρεί ότι έχουν ξεπεραστεί ήδη τα όρια.

Αρνητικός πληθωρισμός
Ο άλλος μεγάλος πονοκέφαλος για την ΕΚΤ είναι το 
πέρασμα της Ευρωζώνης σε αρνητικό πληθωρισμό για 
πρώτη φορά στη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο δείκτης τιμών 
καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,2% τον Αύγουστο σε 
σχέση με τον Αύγουστο του 2019, ενώ τον Ιούλιο είχε 
καταγράψει αύξηση 0,4%.
Ο πυρήνας του πληθωρισμού, στον οποίο δεν περιλαμ-
βάνονται η ενέργεια, τα τρόφιμα και τα καπνικά προϊό-
ντα, υποχώρησε στο 0,4% τον Αύγουστο, ενώ τον Ιούλιο 
ήταν 1,2%.
Παρατηρείται πλέον αποπληθωρισμός στα 12 από τα 19 
κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα. Βασικός στόχος της νομισματικής πολιτικής της 
ΕΚΤ είναι η διατήρηση του πληθωρισμού λίγο κάτω από 
το 2% σε ετήσια βάση για να λειτουργεί καλύτερα η οικο-
νομία και να διευκολύνεται η διαχείριση του δημόσιου 
χρέους. Η ΕΚΤ απομακρύνεται σιγά σιγά από τον στόχο 
του λίγο κάτω από το 2% για τον πληθωρισμό και προβλέ-
πει ότι μέχρι το 2022 ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 1,3%.
Από τον Αύγουστο, πάντως, η Ευρωζώνη έχει μπει επί-
σημα σε φάση αποπληθωρισμού και η αρνητική δυνα-
μική μπορεί να ενισχυθεί και λόγω της ανατίμησης του 
ευρώ, η οποία κάνει φθηνότερα τα εισαγόμενα προϊόντα.
Έχουμε, λοιπόν, ανατίμηση του ευρώ, που στέκεται ε-
μπόδιο στις εξαγωγές και στην ανάκαμψη. Απομάκρυνση 
από τον στόχο του 2% για τον ετήσιο πληθωρισμό και αρ-
νητικό πληθωρισμό τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα να 
γίνεται πιο δύσκολη η μακροπρόθεσμη διαχείριση του 
χρέους και αρνητικά επιτόκια για τα οποία δεν υπάρχει 
ευρύτερα αποδεκτή άποψη για το πώς επηρεάζουν την 
οικονομία και ποια είναι η προοπτική τους.

Ενδιαφέρουσα πρόταση
Σε αυτές τις συνθήκες αβεβαιότητας η Κριστίν Λαγκάρντ 
πήρε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και ζή-
τησε τη μονιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανά-
καμψης, το οποίο θα διαθέσει από το 2021 –εκτός συ-
γκλονιστικού πολιτικού απροόπτου– 750 δισ. ευρώ για 
να στηρίξει την οικονομία των κρατών-μελών.
Από αυτά, τα 390 δισ. ευρώ θα είναι δωρεάν οικονομικές 
ενισχύσεις μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ενώ 
το καθαρό όφελος για την Ελλάδα εκτιμάται ότι θα ξεπε-
ράσει το 9% του ΑΕΠ.
Κατά τη Λαγκάρντ, το δικαίωμα που δόθηκε στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή να βγει στις διεθνείς αγορές και να συ-
νάψει δάνειο μέχρι 750 δισ. ευρώ πρέπει να επεκταθεί, 
για να υπάρξουν κι άλλες σημαντικές παρεμβάσεις στο 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ: 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Ενισχύεται το σενάριο της αργής άνισης ανάκαμψης.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Λαγκάρντ προτείνει τη 
μονιμοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάκαμψης.
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μέλλον.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΚΤ, η πτώση του 
ΑΕΠ στην Ευρωζώνη θα είναι της τάξης του 8% το 2020, 
κάπως μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη πρό-
γνωση, αλλά τα προβλήματα θα μείνουν μαζί μας για με-
γάλο χρονικό διάστημα.
Η πρόταση της Λαγκάρντ απορρίπτεται από τους Γερμα-
νούς. Σε προγενέστερη δήλωσή του ο πρόεδρος της Ομο-
σπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας, Βάιντμαν, προει-
δοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί η εντύ-
πωση ότι το χρέος που αναλαμβάνει η Ε.Ε. κατά κάποιον 
τρόπο δεν μετράει. Επέμεινε επίσης ότι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να παραμείνει μία πρωτοβου-
λία αυστηρά αντιμετώπισης της κρίσης της πανδημίας και 
δεν πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για τον μόνιμο δανεισμό 
και τη σχετική αύξηση του χρέους της Ε.Ε.
Η Λαγκάρντ, πάντως, έθεσε το θέμα και είναι λογικό να 
περιμένουμε ότι θα υπάρξει ενδιαφέρουσα συνέχεια υπό 
την πίεση της σκληρής πραγματικότητας.

Το τέλος του πολέμου;
Η Ευρωζώνη βρίσκεται σε άγνωστη οικονομική περιοχή 
χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τις ΗΠΑ, 
οι οποίες κατά τη διάρκεια της τετραετίας Τραμπ εφάρμο-
σαν το δόγμα «πρώτα η Αμερική», αδιαφορώντας πλήρως 
για την οικονομική συνεργασία με την Ε.Ε.
Ο Άντονι Μπλίνκεν, βασικός σύμβουλος του Δημοκρα-
τικού υποψηφίου για την προεδρία Τζο Μπάιντεν, ξε-
καθάρισε ότι σε περίπτωση επικράτησης των Δημοκρα-
τικών οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να βελτιώσουν τις οικο-
νομικές σχέσεις τους με την Ε.Ε., επειδή πρόκειται για 
μία εξαιρετικά σημαντική αγορά και οι ΗΠΑ δεν κερ-
δίζουν τίποτα από τη σύγκρουση με τους συμμάχους 
τους. Όπως χαρακτηριστικά είπε σε ομιλία του στο Ε-
μπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ: «Πρέπει να σταμα-
τήσουμε τον τεχνητό εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε η 
διακυβέρνηση Τραμπ».
Στην Ευρωζώνη αντιλαμβάνονται τη σημασία της επικρά-
τησης των Δημοκρατικών για τη βελτίωση της οικονομι-
κής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, αποφεύγουν όμως τις δη-
μόσιες δηλώσεις. Δεν έχουν πειστεί ότι η υποψηφιότητα 
Μπάιντεν είναι τόσο ισχυρή όσο δείχνουν οι δημοσκο-
πήσεις. Φοβούνται την αντίδραση Τραμπ, ιδιαίτερα σε 
περίπτωση που επανεκλεγεί. Θεωρούν ότι η όποια πολι-
τική τους παρέμβαση μπορεί να έχει το αντίθετο από το ε-
πιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Η έλλειψη, πάντως, οποιασδήποτε συνεργασίας Ε.Ε.-
ΗΠΑ σε συνθήκες οικονομικής κρίσης είναι κι αυτή πρω-
τόγνωρη, με αποτέλεσμα να ενισχύει την οικονομική α-
βεβαιότητα.

Το μήνυμα της Γαλλίας
Η Γαλλία έχει τη δεύτερη σημαντικότερη οικονομία της 
Ευρωζώνης, αλλά βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση 
σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των οικονομικών συνε-
πειών της πανδημίας. Οι εκτιμήσεις της γαλλικής κυβέρ-
νησης δίνουν τις διαστάσεις του προβλήματος.
Για το 2020 προβλέπεται πτώση του ΑΕΠ κατά 10%, δη-
μοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 10,2% του ΑΕΠ, 
αύξηση του δημόσιου χρέους στο 117,5% του ΑΕΠ από 
98,1% του ΑΕΠ που ήταν το 2019 και εκτόξευση των δα-
πανών του Δημοσίου στο 62,8% του ΑΕΠ από 54% του 
ΑΕΠ που ήταν το 2019.

Η Γαλλία, χώρα που έχει το ρεκόρ στην Ε.Ε. στις δημόσιες 
δαπάνες σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ, σπάει ξανά το δικό 
της ρεκόρ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της γαλλικής κυ-
βέρνησης, το 2021 θα υπάρξει δυναμική αύξηση του ΑΕΠ 
κατά 8%, που θα ισορροπήσει κάπως την κατάσταση, μει-
ώνοντας το έλλειμμα στο 6,7% του ΑΕΠ και μειώνοντας ο-
ριακά το δημόσιο χρέος στο 116,2% του ΑΕΠ.
Όλα αυτά τα δύσκολα στη βάση της υπόθεσης εργασίας 
ότι η έξαρση της πανδημίας και το διαφαινόμενο δεύτερο 
κύμα δεν θα οδηγήσουν σε νέο lockdown. Διαφορετικά, 
τα δύσκολα θα γίνουν δυσκολότερα.

Αλλαγή νοοτροπίας
Η ένταση της κρίσης είναι τέτοια στη Γαλλία ώστε αλλά-
ζει τον τρόπο που σκέφτονται οι πολίτες για την οικονο-
μία. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα που πραγματοποιεί 
η εφημερίδα «Le Monde» σε συνεργασία με εταιρεία δη-
μοσκοπήσεων και κέντρα πολιτικών σπουδών και ανάλυ-
σης, 60% των Γάλλων αντιμετωπίζουν πλέον την παγκο-
σμιοποίηση σαν απειλή και μόνο το 40% σαν ευκαιρία για 
τη γαλλική οικονομία.
Εξήντα πέντε τοις εκατό των Γάλλων θεωρούν ότι η χώρα 
τους πρέπει να πάρει μεγαλύτερα μέτρα οικονομικής 
προστασίας έναντι του σύγχρονου κόσμου, ενώ μόνο 35% 
των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η γαλλική οικονομία πρέ-

πει να ανοιχτεί περισσότερο στον κόσμο.
Εξήντα ένα τοις εκατό των ερωτηθέντων έχουν την 
άποψη ότι για να βοηθηθούν οι γαλλικές εταιρείες πρέ-
πει να επιβληθούν μέτρα προστατευτισμού, ενώ 39% ε-
κτιμούν ότι η λύση βρίσκεται στην απελευθέρωση των 
οικονομικών συναλλαγών και στην κατάκτηση νέων α-
γορών.
Πενήντα τρία τοις εκατό των Γάλλων έχουν καλή ή πολύ 
καλή άποψη για τη συμμετοχή της Γαλλίας στην Ε.Ε. 
και ένα σημαντικό 34% έχει αρνητική ή πολύ αρνητική 
άποψη για τη συμμετοχή της χώρας στην Ε.Ε.
Τέλος, στο διάστημα των δύο τελευταίων ετών το ποσο-
στό των Γάλλων που θεωρούν ότι η πατρίδα τους είναι σε 
πτώση αυξήθηκε από 70% σε 78%, ενώ αυτοί που έχουν 
θετική άποψη για την προοπτική της χώρας τους περιο-
ρίστηκαν από 30% σε ένα ισχνό 22%.

Η σύγκριση με τη Γερμανία
Τους Γάλλους προβληματίζει, όπως είναι φυσικό, η σύ-
γκριση των επιδόσεών τους, σε συνθήκες κρίσης, με ε-
κείνες της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτι-
μήσεις του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (Ifo) του 
Μονάχου, το ΑΕΠ της Γερμανίας θα υποχωρήσει το 
2020 κατά 5,2%, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ το 2021 θα είναι 
5,1%, δίνοντας στην ανάκαμψη το σχήμα V, γρήγορη και 
μεγάλη πτώση με γρήγορη και μεγάλη άνοδο.
Αντίστοιχα, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα είναι της 
τάξης του 5,1% του ΑΕΠ, ενώ το πλεόνασμα στο ισοζύγιο 
των τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας αναμένεται 
να κινηθεί στο εντυπωσιακό επίπεδο των 215 δισ. ευρώ.
Η γερμανική ανάκαμψη είναι τύπου V, η Γαλλία δέχε-
ται ένα διπλάσιο οικονομικό και δημοσιονομικό πλήγμα 
από την πανδημία σε σχέση με τη Γερμανία, ενώ άλλες 
οικονομίες της Ευρωζώνης, με χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα την ισπανική και την ελληνική, έχουν μπροστά 
τους μια δύσκολη ανάκαμψη σε σχήμα Κ, σε βάθος χρό-
νου και με μεγάλες ανισότητες σε σχέση με τους ισχυ-
ρούς της Ευρωζώνης αλλά και στο εσωτερικό των χωρών.

Διπλό πρόβλημα για την ΕΚΤ  
η ανατίμηση του ευρώ και  
ο αρνητικός πληθωρισμός.



Σ
τα µέσα Οκτωβρίου σχεδιάζει η κυ-
βέρνηση την καταβολή των αναδροµι-
κών σε περίπου 1 εκατοµµύριο συντα-
ξιούχους του ιδιωτικού αλλά και του 
δηµόσιου τοµέα. Το συνολικό ποσό 
ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ, εκ των ο-

ποίων τα 892 εκατ. ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι του 
ιδιωτικού τοµέα µε συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ, ενώ 
τα υπόλοιπα 496 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν στους συ-
νταξιούχους-δικαιούχους του δηµόσιου τοµέα.
Τα αναδροµικά αφορούν τις περικοπές των συντάξεων 
για το 11µηνο Ιούνιος 2015 - Μάιος 2016 που κρίθηκαν 
αντισυνταγµατικές, ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις 
σχετικές τροπολογίες περιλαµβάνεται ρήτρα «απόσβε-
σης» όλων των µελλοντικών διεκδικήσεων.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ειδικών αλλά και τα 
πρώτα στοιχεία από την επεξεργασία των δεδοµένων 
στην οποία έχουν ήδη προχωρήσει το υπουργείο Ερ-
γασίας και ο e-ΕΦΚΑ, τα ποσά των επιστροφών του Ο-
κτωβρίου από τις αντισυνταγµατικές µειώσεις των κύ-
ριων συντάξεων υπολογίζεται πως θα κυµανθούν από 
550 έως 7.200 ευρώ. Βάσει των υπολογισµών, το µεσο-
σταθµικό ποσό κυµαίνεται, σύµφωνα µε ειδικούς της 
κοινωνικής ασφάλισης, σε 1.300 µε 1.500 ευρώ.
Στις κατηγορίες συνταξιούχων που θα πάρουν τα πα-
λαιά αναδροµικά περιλαµβάνονται:
• Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας και αναπη-
ρίας που έπαιρναν οριστική κύρια σύνταξη το διάστηµα 
Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016 και είχαν τις µειώσεις των 
νόµων 4051 και 4093 που τους επιστρέφονται.
• Οι συνταξιούχοι µε δύο ή και περισσότερες κύριες συ-
ντάξεις.

• Όσοι είχαν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης µετά τον Ι-
ούνιο του 2015 και πληρώθηκαν µετά το 2016 µε προ-
σωρινές ή οριστικές συντάξεις.
• Οι κληρονόµοι συνταξιούχων.
• Όσοι είχαν µόνο προσωρινή σύνταξη στο 11µηνο των 
αναδροµικών.
• Οι συνταξιούχοι που είχαν απασχόληση για όλο το 
11µηνο ή για µικρότερο διάστηµα.
Το ύψος των αναδροµικών κυµαίνεται για κάθε συντα-
ξιούχο από 550 έως 7.800 ευρώ µεικτά και µεσοσταθ-
µικά έως 1.500 ευρώ.
Ειδικότερα, 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.

Οι θεσµοί κρούουν τον κώδωνα 
του κινδύνου για αναδροµικά και 
εκκρεµείς συντάξεις.

• 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 συ-
ντάξεων το 2012 άνω των 3.000 ευρώ. Πρόκειται κατά 
κύριο λόγο για διπλοσυνταξιούχους που εισπράττουν 
δύο ή περισσότερες κύριες συντάξεις (π.χ. χηρείας και 
γήρατος ή δύο γήρατος εξ ιδίου δικαιώµατος από δηµό-
σιο και ιδιωτικό τοµέα κ.ά.) και υψηλοσυνταξιούχους 
του ΙΚΑ, των ∆ΕΚΟ-τραπεζών και του ∆ηµοσίου που 
είχαν υψηλές και πολύ υψηλές συντάξεις το 2012.

Μπαράζ αγωγών
Εν τω µεταξύ, µετά την απόφαση του Συµβουλίου της 
Επικρατείας για τα «κουτσουρεµένα» αναδροµικά έχει 
αρχίσει µπαράζ αγωγών. Κι αυτό γιατί µετά την πρό-
σφατη απόφαση του ΣτΕ (για επιστροφή αναδροµικών 
µόνο για κύριες συντάξεις, ύψους 1,4 δισ. ευρώ) εκτός 
αναδροµικών βρίσκονται περίπου 1,5 εκατοµµύρια συ-
νταξιούχοι (κυρίως χαµηλοσυνταξιούχοι), δηλαδή το 
60% του συνόλου.
Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του Ενιαίου ∆ικτύου Συ-
νταξιούχων (ΕΝ∆ΙΣΥ) έχουν προαναγγείλει ότι θα 
προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων. Την ίδια στιγµή καλούν την κυβέρνηση 
να επιστρέψει τα χρήµατα στο σύνολο των δικαιούχων.
Σύµφωνα µε νοµικούς κύκλους, ενεργές απαιτήσεις 
τις οποίες θα πρέπει να διεκδικήσουν στα δικαστήρια 
έχουν περίπου 2,1 εκατοµµύρια συνταξιούχοι. Κατά 
πρώτον, οι 600.000 από τους περίπου 1 εκατοµµύριο 
που θα λάβουν εντός του επόµενου µηνός τα αναδρο-
µικά του επίµαχου 11µήνου, καθώς διεκδικούν, εκτός 
από τις επιστροφές των περικοπών στις κύριες συντά-
ξεις, τις επιστροφές στα κοµµένα δώρα και στις επικου-
ρικές συντάξεις. Κατά δεύτερον, 1,5 εκατοµµύρια συ-
νταξιούχοι που δεν θα λάβουν τον Οκτώβριο κάποια 
επιστροφή, καθώς είχαν κύριες συντάξεις κάτω των 
1.000 ευρώ και κατά συνέπεια διεκδικούν µόνο τα ανα-
δροµικά των δώρων και των επικουρικών.

«Καµπανάκι» από θεσµούς
Πάντως, οι θεσµοί έχουν χτυπήσει καµπανάκι για το 
ενδεχόµενο να χρειαστεί η καταβολή αναδροµικών 
εκτός από τις κύριες συντάξεις και για τις επικουρικές 
και τα δώρα, κάτι που θα προκαλέσει επιπλέον βάρος 
στον προϋπολογισµό.
Στην 7η έκθεση αξιολόγησης των θεσµών, στο πλαίσιο 
της ενισχυµένης εποπτείας, γίνεται ειδική αναφορά 
στην απόφαση του ΣτΕ για τα αναδροµικά των συνταξι-
ούχων για την περίοδο Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016, επι-
σηµαίνοντας ότι η «εξαίρεση» από την καταβολή των α-
ναδροµικών σε επικουρικές συντάξεις και δώρα ενέχει 
δηµοσιονοµικούς κινδύνους, δεδοµένου ότι δεν είναι 
ακόµη ξεκάθαρο αν η απόφαση περιλαµβάνει και τις 
δύο παραπάνω κατηγορίες. Αν ισχύσει κάτι τέτοιο, οι 
θεσµοί επισηµαίνουν τον κίνδυνο να υπάρξει επιπλέον 
δηµοσιονοµικό κόστος άνω των 2 δισ. ευρώ.
Τέλος, στην έκθεση επισηµαίνεται ότι αυξήθηκε σηµα-
ντικά ο αριθµός των εκκρεµών συντάξεων, µε το ποσό 
να αυξάνεται κατά 300 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο σε σχέση 
µε τον ∆εκέµβριο του 2019. Μάλιστα, τονίζεται ότι οι 
ελληνικές αρχές έχουν δεσµευτεί έως το τέλος Οκτω-
βρίου να ετοιµάσουν αναλυτικό σχέδιο για τη µείωση 
των εκκρεµών συντάξεων.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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νερά που εκτοξεύουν οι τροχοί να κα-
ταβρέχουν τους πεζούς. Πολλοί πεζοί, 
δε, δεν αλλάζουν πλευρά και γίνονται 
μούσκεμα από τα αυτοκίνητα. Και ο ο-
δηγός και ο πεζός έχουν ευθύνη, αλλά 
ενδεχομένως σκέφτονται ότι είναι δου-
λειά του κράτους να φτιάξει σωστό 
δρόμο.

H ακρότητα των φαινομένων
Καρδίτσα, Εύβοια, Μάντρα είναι από 
τις πλέον πρόσφατες περιπτώσεις 
πλημμυρών με νεκρούς. Πολλές ακόμη 
ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν. 
Κοινή συνισταμένη στις πλημμύρες και 
στα θύματα «η ακρότητα των φαινομέ-
νων» και το κλείσιμο των ρεμάτων ή 
των ποταμών. Η ακρότητα των φαινο-
μένων, βέβαια, είναι ευφημισμός. Από 
πουθενά δεν έχουμε τη διαβεβαίωση 
πως όταν βρέχει η ποσότητα του νερού 
δεν θα ξεπεράσει ένα όριο και μάλιστα 
αυτό που μας βολεύει ώστε να μη χα-
λάσει ο δρόμος που φτιάξαμε μέσα στις 
κοίτες. Μπορεί να εξελίξαμε την τεχνο-
λογία, να παρατηρήσαμε τα φαινόμενα 
και να τα καταγράψαμε, ανώτατο όριο 
στα φυσικά φαινόμενα όμως δεν ανα-
καλύψαμε, ούτε πρόκειται να συμβεί.

Σ
την παλιά παρα-
λία της Θεσσαλο-
νίκης, όπως είναι 
δ ιαμορφωμένη 
εδώ και δεκαε-
τίες, συμβαίνει 
το εξής: από την 

πλευρά της θάλασσας υπάρχει το τσι-
μεντένιο κρηπίδωμα στο οποίο βολ-
τάρουν οι πολίτες. Ακριβώς από μέσα 
βρίσκεται η λεωφόρος Νίκης, δρόμος 
με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας. Με μια 
μέτρια βροχή η «λεωφόρος» πλημμυρί-
ζει και το μισό μεσαίο ρεύμα κυκλοφο-
ρίας και όλο το δεξιό καλύπτονται από 
στάσιμα νερά, με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται για την κυκλοφορία των αυτοκινή-
των και για την ασφάλεια των πεζών 
στο κρηπίδωμα. Μόλις δέκα μέτρα α-
πόσταση από τη θάλασσα και ο δρόμος 
πλημμυρίζει. Δεκαετίες τώρα, το ζήτημα 
δεν λύνεται. Υποθέτουμε ότι τεχνικά 
είναι πανεύκολο και φτηνό, αλλά πρέ-
πει κάποιος να ενδιαφερθεί. Το κρά-
τος, σε όλες του τις μορφές, δεν λύνει το 
πρόβλημα και έχει την ευθύνη. Ο πο-
λίτης, ωστόσο, γνωρίζοντας την κατά-
σταση που επικρατεί όταν βρέχει, δεν 
μειώνει ταχύτητα, με αποτέλεσμα τα 

Για το κλείσιμο των ρεμάτων και των 
ποταμών δεν χρειάζεται να πούμε κάτι 
ιδιαίτερο. Είναι σε όλους γνωστή η κα-
τάσταση και οι συνέπειές της, ωστόσο 
ουδείς είναι διατεθειμένος να ασχο-
ληθεί σοβαρά. Ναι, είναι κρατική ευ-
θύνη το να κάνει σωστά πολεοδομικά 
σχέδια, σωστές υποδομές, να μην αφή-
νει να μπαζώνονται ρέματα, να κλείνο-
νται ποτάμια, να βουλώνουν λεκάνες α-
πορροής. Είναι ευθύνη και του πολίτη 
όμως, όταν πηγαίνει να αγοράσει σπίτι, 
να προσέχει ώστε αυτό να μη βρίσκεται 
μέσα σε ρέμα. Όσο κι αν απομακρυνθή-
καμε από τη φύση, μία φορά ακούσαμε 
στις ειδήσεις ότι κάποιος πνίγηκε μέσα 
σε σπίτι που ήταν χτισμένο σε ρέμα. 
Αλλά, για να ανησυχήσουμε, πρέπει 
να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τον κίν-
δυνο. Κι αυτό πλέον δεν είναι ούτε εύ-
κολο ούτε αυτονόητο.

Εσφαλμένη βεβαιότητα
Η ραγδαία αστυφιλία που εκδηλώθηκε 
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ως 
συνέπεια άνθρωποι να γεννηθούν και 
να πεθάνουν έχοντας πατήσει μόνο σε 
τσιμέντο και άσφαλτο. Στο χώμα πάτη-
σαν μόνο για «περιπέτεια», πηγαίνο-

ντας για μπάνιο στη θάλασσα. Έχοντας 
την εσφαλμένη βεβαιότητα ότι είναι α-
σφαλείς μέσα στο τεχνητό περιβάλ-
λον στο οποίο έζησαν. Έχοντας ξεκό-
ψει από την αυτονόητη, ως τον πόλεμο, 
ανάγκη να παλέψουν με χέρια και με 
πόδια για να επιβιώσουν, απέναντι και 
στα φαινόμενα της φύσης και στα ζώα 
και στις αρρώστιες. Όσοι, λίγοι πλέον, 
μεγάλωσαν στα χωριά τους γνωρίζουν 
ενστικτωδώς πως μπροστά σε ένα ρέμα 
που «κατεβάζει», μία και μόνη είναι η 
αντίδραση: μεταβολή.
Έχει ενδιαφέρον πως σήμερα, ενώ το 
μπάζωμα των φυσικών οδών ροής των 
νερών αποτελεί την κύρια αιτία πλημ-
μυρών και θανάτων, όλοι αναζητούν 
τη λύση στα καλύτερα έργα. Οποιον-
δήποτε κατασκευαστή κι αν ρωτήσεις 
όμως, θα πει πως τα έργα έχουν ανώ-
τατα όρια αντοχών και αποτελέσματος. 
Η φύση (έπρεπε να γνωρίζουμε όμως 
ότι) δεν έχει. Ακόμη μεγαλύτερο ενδι-
αφέρον έχει το ότι, ενώ οι πλημμύρες 
και οι νεκροί πληθαίνουν, ουδείς ανα-
ζητεί τη λύση στην αντιστροφή. Στην α-
πελευθέρωση των φυσικών οδών ροής 
του νερού. Πρακτικά, στο ξήλωμα δρό-
μων και γεφυρών, στο γκρέμισμα σπι-

Ο λύκος
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της στατιστικής για να αγνοήσουµε 
όλες τις υπόλοιπες επιστήµες.

Κοντόφθαλµο 
µικροσυµφέρον
Στην πραγµατικότητα, είναι πάλι το 
κοντόφθαλµο µικροσυµφέρον που 
µας ωθεί να µιλήσουµε για «αντιδη-
µοκρατικές» µάσκες και «φασιστικές 
πρακτικές» κοινωνικών αποστάσεων. 
Μας τροµάζει η οικονοµική κατα-
στροφή, ελπίζουµε ότι δεν θα κολλή-
σουµε εµείς αλλά µόνο οι γέροι, δυ-
σκολευόµαστε να αυτοπεριοριστούµε, 
γιατί απλώς κακοµάθαµε στην τεχνο-
λογική ευηµερία των τελευταίων δε-
καετιών, και… εντέλει κάνουµε και 
πολιτική. ∆εν µας νοιάζει τι θα παρα-
δώσουµε στα εγγόνια µας, ελπίζοντας 
αφελώς ότι δεν θα επηρεαστούν τα 
παιδιά µας.
Κάποτε, όχι πολύ παλιά, οι άνθρω-
ποι δεν αποµακρύνονταν από τα σπί-
τια τους για να µην τους φάει ο λύκος. 
Στη θέση του λύκου σήµερα βρίσκεται 
ο κορονοϊός. ∆εν είναι υποχρεωτικό να 
έχει µεγάλο µέγεθος το θηρίο. Υποχρε-
ωτικό είναι να µάθουµε, ξανά, να επι-
βιώνουµε παλεύοντας µε χέρια και µε 
πόδια, σεβόµενοι τη φύση και ζώντας 
µέσα σε αυτήν.
Αυτό δεν θα µας το µάθει κανένα κρά-
τος. Το κράτος είµαστε εµείς. Όσα αντι-
πληµµυρικά κι αν γίνουν, είναι θέµα 
χρόνου να αστοχήσουν. Όσες ΜΕΘ 
κι αν χτιστούν, δεν θα µας σώσουν, αν 
κολλά µε κατά χιλιάδες. Πρέπει να µά-
θουµε να φυλαγόµαστε, ο καθένας 
µόνος του και όλοι µαζί, συντεταγ-
µένα. Όταν έξω κυκλοφορεί λύκος, 
δεν στέλνεις τα παιδιά να παίξουν στο 
δάσος. Το πρόλαβε κανείς, ώστε να 
µπορεί να µας συµβουλέψει σήµερα;

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής 
είναι δικηγόρος.

τιών, ενδεχοµένως στην κατάργηση ο-
λόκληρων συνοικιών. Στην αποδοχή 
του γεγονότος ότι ο άνθρωπος δεν µπο-
ρεί και δεν πρέπει να ξεπερνά τα φυ-
σικά όρια.

Στατιστική µειωµένων 
θυµάτων
∆εν θα ξεσπιτώσουµε τον κόσµο µπρο-
στά στην πιθανότητα να γίνει πληµµύρα 
µία φορά στα είκοσι χρόνια, θα πει κα-
νείς. Με άλλα λόγια, «στατιστική» µειω-
µένων θυµάτων ως αιτιολόγηση διατή-
ρησης της στρεβλότητας του µικροσυµ-
φέροντος εκάστου, το οποίο µέσα από 
τις εκλογικές διαδικασίες γίνεται «συλ-
λογικό» (ρουσφετολογικό). ∆εν είναι ά-
µοιρη ευθυνών η παραγωγή τις τελευ-
ταίες δεκαετίες δεκάδων χιλιάδων «επι-
στηµόνων» µε βαθµό εισαγωγής κάτω 
από τη βάση, οι οποίοι αποφοίτησαν 
«σπρωχτοί» και κατοχύρωσαν επαγγελ-
µατικά δικαιώµατα και υψηλές αµοιβές 
για έργα χωρίς ηθική και δεοντολογία.
Με αυτά ως δεδοµένα, δεν πρέπει να 
απορούµε για την εξέλιξη της πανδη-
µίας στη χώρα. Πληµµύρες και θάνα-
τοι σηµειώνονται τακτικά, αλλά αρνού-
µαστε να αντιµετωπίσουµε διαφορε-
τικά το φαινόµενο. Είναι αισιόδοξο να 
πιστέψουµε ότι µέσα σε λίγους µήνες 
θα συνειδητοποιήσουµε όλοι τι σηµαί-
νει πανδηµία και κορονοϊός. Πόσο συ-
νέβαλε η ως τώρα καταστροφή του πε-
ριβάλλοντος στην εµφάνισή τους και 
πόσο θα πρέπει να αλλάξουµε για να α-
ντιµετωπίσουµε τις συνέπειες.
Η στατιστική µειωµένων θυµάτων είναι 
η βάση για όλες τις θεωρίες που ανα-
πτύσσονται είτε για το ψευδές της παν-
δηµίας είτε για την καταστροφή της οι-
κονοµίας, ακόµη και για τις θεωρίες 
συνωµοσίας ότι κάποιοι αόρατοι χειρα-
γωγούν τις µάζες µε εργαλείο τον τρόµο. 
Κοινώς, δίνουµε έµφαση σε µια άκρη 

Κάποτε, όχι πολύ παλιά, οι άνθρωποι δεν αποµακρύνονταν 
από τα σπίτια τους για να µην τους φάει ο λύκος. Στη 
θέση του λύκου σήµερα βρίσκεται ο κορονοϊός. ∆εν 
είναι υποχρεωτικό να έχει µεγάλο µέγεθος το θηρίο. 
Υποχρεωτικό είναι να µάθουµε, ξανά, να επιβιώνουµε 
παλεύοντας µε χέρια και µε πόδια, σεβόµενοι τη φύση και 
ζώντας µέσα σε αυτήν.

www.freesunday.gr 25 27.09.2020

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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



Ή
πια αύξηση παρουσιάζουν τα σοβαρά πε-
ριστατικά κορονοϊού τις τελευταίες μέρες, 
γεγονός που αυξάνει και τις νοσηλείες σε 
νοσοκομεία. Την ίδια στιγμή, ραγδαία εί-
ναι η αύξηση των κρουσμάτων σε νεαρά 

άτομα, γεγονός που τονίζει πως η μεταδοτικότητα του 
ιού δεν κάνει καμία διάκριση.
Ειδικότερα, οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονταν στα 
νοσοκομεία της χώρας μέχρι τα μέσα της εβδομάδας 
έφταναν τους 617. Από το σύνολο των ασθενών αυ-
τών, το 70% βρισκόταν σε νοσοκομεία της Αττικής, ενώ 
οι 85 σε κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).
Πέρα όμως από τα στοιχεία αυτά, όσον αφορά τις ηλι-
κιακές ομάδες, εκείνη που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον είναι τα άτομα μέχρι 17 ετών. Σύμφωνα με τον 
ΕΟΔΥ, για το σύνολο των κρουσμάτων για τα οποία εί-
ναι γνωστά τα στοιχεία της ηλικίας, ήτοι για το 94% των 
κρουσμάτων (άγνωστο γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία 
για περίπου 1.000 κρούσματα), από τις 14/9, οπότε και 
άνοιξαν τα σχολεία, τα κρούσματα στα παιδιά αυξήθη-
καν κατά 31%, όταν τα συνολικά αυξήθηκαν κατά 23%.

Σε απόλυτο αριθμό διαπιστώνονται δηλαδή 245 νέες 
διαγνώσεις κορονοϊού σε παιδιά, εκ των οποίων βέ-
βαια οι 112 τις τελευταίες τρεις ημέρες, κάτι που συν-
δέεται και με τις γνωστές συρροές στα ΚΥΤ μετανα-
στών. Σημαντικό δε είναι το γεγονός ότι επτά παιδιά 
νοσηλεύονται.
Αν η ανοδική πορεία των νοσηλειών διατηρήσει αυτόν 
τον ρυθμό, κανείς δεν γνωρίζει πώς μπορεί να εξε-
λιχθεί η κατάσταση. Εξάλλου, όπως έχει αναφερθεί, 
ο αντίκτυπος των μέτρων στις νοσηλείες και στις ει-
σαγωγές σε ΜΕΘ αναμένεται να φανεί μετά από τρεις 
εβδομάδες. Όμως αυτό είναι ένα μεγάλο διάστημα, 
κατά το οποίο η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει.
Τα νοσοκομεία της Αττικής για την ώρα δείχνουν να 
αντέχουν. Σύμφωνα μάλιστα με την Ελληνική Εταιρεία 
Εντατικής Θεραπείας, στην Αττική είναι διαθέσιμα 337 
κρεβάτια ΜΕΘ σε κρατικά και στρατιωτικά νοσοκο-
μεία. Από αυτά, 107 έχουν διατεθεί για τις ανάγκες των 
ασθενών με Covid-19, ενώ εντός των επόμενων ημε-
ρών θα προστεθούν άλλα 42 σε νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Με βάση, λοιπόν, τα συγκεκριμένα στοιχεία, η κατά-

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Πληθαίνουν τα σοβαρά 
κρούσματα κορονοϊού, αλλά 
και οι μολύνσεις στα παιδιά

Ο αντίκτυπος των μέτρων στις 
νοσηλείες και στις εισαγωγές 
σε ΜΕΘ αναμένεται να φανεί 
μετά από τρεις εβδομάδες. 
Όμως αυτό είναι ένα μεγάλο 
διάστημα, κατά το οποίο η 
κατάσταση μπορεί να ξεφύγει.

Mια νέα εκστρατεία ενημέρωσης του κοι-
νού για τη μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο τύπου 
Β με κεντρικό πρόσωπο τον Σάκη Ρουβά ξε-

κινά άμεσα με στόχο την ευαισθητοποίηση των γονέ-
ων αναφορικά με τη μηνιγγίτιδα Β, μια σπάνια αλλά με 
σοβαρές επιπλοκές και δυνητικά θανατηφόρο νόσο, 
ούτως ώστε να συμβουλευτούν τον παιδίατρό τους 
για το πώς μπορούν να προστατέψουν τα παιδιά τους.
Η εκστρατεία έχει τίτλο «Missing B» και έρχεται να 
καλύψει το κενό στην ενημέρωση των γονέων ανα-

φορικά με την ύπαρξη διαφορετικών τύπων μηνιγ-
γίτιδας και ειδικά του τύπου Β, στον οποίο οφείλεται 
το 90% των κρουσμάτων. Μάλιστα, βάσει ευρημάτων 
έρευνας, 3 στους 4 γονείς δεν γνωρίζουν ότι ο τύπος 
Β είναι ο πιο συχνός τύπος μηνιγγίτιδας και ο εμβο-
λιασμός έναντι των άλλων τύπων (A, C, W και Υ) δεν 
προστατεύει από αυτόν. Η έρευνα διεξήχθη σε 3.600 
γονείς (ή κηδεμόνες) παιδιών ηλικίας 2 μηνών έως 
23 ετών σε Ελλάδα, Αυστραλία, Βραζιλία, Γερμανία, 
Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Η διηθητική μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος (κοινώς γνω-
στή ως μηνιγγίτιδα) είναι η κύρια αιτία εμφάνισης 
απειλητικής για τη ζωή μηνιγγίτιδας στο μεγαλύτερο 
μέρος του αναπτυγμένου κόσμου. Αν και σπάνια, η 
μηνιγγίτιδα εξελίσσεται ραγδαία, συνήθως σε προ-
ηγουμένως υγιή παιδιά και εφήβους, και μπορεί να 
προκαλέσει ισόβιες αναπηρίες ή και θάνατο. Τα αρ-
χικά συμπτώματα συχνά μοιάζουν με αυτά της κοινής 
γρίπης, γεγονός που δυσχεραίνει τη διάγνωσή της. 
Σχεδόν 1 στα 10 άτομα που θα προσβληθούν από 
τη νόσο θα χάσει τη ζωή του, ακόμα κι αν λάβει την 
κατάλληλη θεραπεία. Επιπλέον, περίπου 20% των 
ατόμων που επιβιώνουν ενδέχεται να υποστούν σο-
βαρές αναπηρίες (ακρωτηριασμό, απώλεια ακοής ή 
εγκεφαλικές βλάβες).
Τα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας μπορεί να αναπτυ-
χθούν γρήγορα. Τα πρώτα συμπτώματα είναι συ-
νήθως πυρετός, έμετος, πονοκέφαλος και αίσθημα 
αδιαθεσίας. Πόνος στα άκρα, ωχρότητα του δέρματος 
και κρύα χέρια και πόδια εμφανίζονται πολλές φορές 
νωρίτερα από το αιμορραγικό εξάνθημα (το οποίο 
φαίνεται εάν ακουμπήσουμε πάνω ένα ποτήρι), τη δυ-
σκαμψία του αυχένα, τη φωτοφοβία και τη σύγχυση.Ο Σάκης Ρουβάς πρεσβευτής ενημέρωσης για τη σπάνια αλλά επικίνδυνη μηνιγγίτιδα Β.

Άγνωστος στους γονείς ο τύπος Β της μηνιγγίτιδας

σταση δείχνει διαχειρίσιμη. Όμως οι επιδημιολόγοι 
τονίζουν ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε αύξηση 
νοσηλειών, και το σύστημα, για να αποσυμπιεστεί, 
χρειάζεται σημαντική μείωση των νέων κρουσμάτων. 
Ειδικά για την Αττική απαιτείται υποχώρηση των νέων 
διαγνώσεων κορονοϊού σε κάτω από 100.
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 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

• Προσκόλληση σε έναν γονέα ή άλλο πρόσωπο
Τα παιδιά που εμφανίζουν τα παραπάνω συμπτώματα 
προσπαθούν να αποφύγουν μια κατάσταση που τα κάνει 
να φοβούνται.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς
Αρχικά, καλό θα είναι οι γονείς να απευθυνθούν σε έναν 
παιδίατρο για να τους διαβεβαιώσει ότι τα συμπτώματα 
δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια. Σε περίπτωση που τα συ-
μπτώματα δεν έχουν φυσικά αίτια, θα πρέπει να κατανο-
ήσουν ότι είναι πραγματικά και πιθανότατα οφείλονται στο 
άγχος του παιδιού.
Δείτε παρακάτω ορισμένους τρόπους για να αντιμετωπί-
σετε το άγχος του παιδιού:
• Τα παιδιά θα πρέπει να τρέφονται σωστά και να 
αθλούνται, επειδή το άγχος επιβαρύνει τον οργανισμό.
• Απαραίτητο είναι τα παιδιά να κοιμούνται αρκετά (του-
λάχιστον 7-8 ώρες) και να ξεκουράζονται.
• Οι γονείς καλό θα είναι να αφιερώνουν ποιοτικό χρό-
νο στα παιδιά τους, ώστε εκείνα να αισθάνονται ότι τους 
έχουν δίπλα τους.
• Να ακούν ενεργητικά το παιδί όταν είναι αγχωμένο, 
χωρίς να ασκούν κριτική, και να προσπαθούν να αντι-
ληφθούν αυτό που δεν μπορεί να πει.
• Να συζητούν με το παιδί τους σχετικά με τους λόγους 
που του προκαλούν άγχος. Δεν είναι πάντοτε αναγκαία 
η συμβουλή από την πλευρά τους, μερικές φορές τα 
παιδιά έχουν απλώς ανάγκη να τα ακούσει κάποιος.
• Οι γονείς καλό θα είναι να επαναπροσδιορίσουν τις 
προσδοκίες τους και να μην επιδιώκουν μόνο τη βαθ-
μοθηρία.
• Σημαντική είναι και η κοινωνική παρουσία του παι-
διού στο σχολείο. Καλό θα είναι, λοιπόν, να ενισχύουν 
την κοινωνικοποίηση του παιδιού τους και να το βοη-
θούν να αναπτύξει και να διατηρήσει διαπροσωπικές 
σχέσεις.
• Να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών. Να τα 
επαινούν για καθετί καλό που κάνουν, να μην τα «μειώ-
νουν», να μην τα συγκρίνουν με άλλα παιδιά ή αδέρφια.
• Η επικοινωνία των γονιών με τον δάσκαλο ή τη δα-
σκάλα του παιδιού και η ενημέρωση για τα συναισθή-
ματα του παιδιού είναι εξίσου σημαντική.
• Τέλος, πολύ βασικό είναι να αναρωτηθούν οι γονείς αν 
αποτελούν οι ίδιοι πηγή άγχους για το παιδί τους.
Μόλις το παιδί εκδηλώσει τα πρώτα σημάδια άγχους, είναι 
σημαντικό οι γονείς να δείξουν αποδοχή, κατανόηση και 
συμπάθεια. Σε κάθε περίπτωση, αν νιώσουν αδύναμοι να 
βοηθήσουν το παιδί τους, δεν θα πρέπει να διστάσουν να 
αναζητήσουν τη βοήθεια ειδικών.

Τα σημάδια του άγχους στα μικρά παιδιά  
Συμβουλές για γονείς

*  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 ένταση και η επίδραση του άγχους στις νεαρές ηλικίες 
δεν διαφέρουν από αυτές στους ενηλίκους. Πολλές φορές, 
μάλιστα, γίνεται πιο έντονο και πιο δύσκολο στην αντιμετώ-
πισή του, μια και τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει ακόμη τους 
μηχανισμούς για τη σωστή διαχείρισή του.“

Δ
εν είναι λίγες οι φορές που ακούμε την άπο-
ψη ότι τα παιδιά ζουν σε έναν κόσμο ανέ-
μελο και απαλλαγμένο από στενοχώριες. 
Επομένως, χωρίς κανέναν προφανή λόγο 
για άγχος και ανησυχίες. Άποψη που φυ-

σικά δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα, ισχύει το ακριβώς 
αντίθετο.
Είναι γεγονός πως το άγχος εμφανίζεται στη ζωή του 
ανθρώπου από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. 
Η ένταση και η επίδρασή του στις νεαρές ηλικίες δεν 
διαφέρουν από αυτές στους ενηλίκους. Πολλές φορές, 
μάλιστα, γίνεται πιο έντονο και πιο δύσκολο στην αντιμε-
τώπισή του, μια και τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει ακόμη 
τους μηχανισμούς για τη σωστή διαχείρισή του.
Οι αιτιακοί παράγοντες εκδήλωσης παιδικού άγχους 
μπορεί να είναι πολλοί. Μπορεί να οφείλεται σε οικογε-
νειακούς λόγους (σχέσεις με τα υπόλοιπα μέλη της οικο-
γένειας, πολύ αυστηρός ή πολύ χαλαρός τρόπος διαπαι-
δαγώγησης, πολλές συγκρούσεις μεταξύ των γονέων ή 
διαζύγιο, ερχομός νέου μωρού, αλλαγή περιβάλλοντος 
λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων των γονέων 
κ.λπ.), σε ατομικούς λόγους (σωματικές ή συναισθηματι-
κές ιδιαιτερότητες του παιδιού, συχνές αλλαγές στο πρό-
γραμμά του, σχέσεις με συνομηλίκους, έναρξη προεφη-
βείας-εφηβείας, συχνές ασθένειες κ.λπ.) ή σε σχολικούς 
λόγους (σχολικός εκφοβισμός, αλλαγή σχολείου, σχέση 
με τον δάσκαλο, μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δη-
μοτικό ή από το δημοτικό στο γυμνάσιο, επανάληψη της 
τάξης κ.λπ.).

Συμπτώματα που μαρτυρούν άγχος
Δεν είναι πάντα εύκολο να διακρίνουμε πότε ένα παιδί 
έχει άγχος. Το άγχος του παιδιού εκδηλώνεται συνήθως 
με μια σειρά συμπτωμάτων, με κυριότερα τα ακόλουθα:
• Σωματικές ενοχλήσεις (πονοκέφαλος, στομαχόπονος 
κ.λπ.)
• Ξαφνική και έντονη κινητικότητα
• Ξεσπάσματα θυμού και επιθετικότητα
• Κοινωνική απομόνωση
• Παλινδρόμηση σε μικρότερη ηλικία
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• Δυσκολία συγκέντρωσης
• Άρνηση ολοκλήρωσης εργασιών ή άρνηση να πάει 
σχολείο
• Άρνηση για φαγητό
• Πόνος στο στήθος
• Τραυλισμός
• Εμετός
• Ναυτία
• Διάρροια
• Κλάματα
• Βραδινή ενούρηση
• Διαταραχές ύπνου



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.

Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινάνε από 
τη Superleague και συγκεκριµένα από 
την αναµέτρηση Ολυµπιακός - Παναιτω-
λικός για τη 2η αγωνιστική, που διεξάγε-
ται το Σάββατο στις 20:30. Ο Ολυµπιακός 

έχει ξεκινήσει δυναµικά το πρωτάθληµα µε νίκη στην πρε-
µιέρα του στη διοργάνωση. Αντιµετώπισε στην έδρα του 
τον Αστέρα Τρίπολης και κέρδισε µε σκορ 3-0 και χωρίς 
προβλήµατα. Είναι στην τέταρτη θέση του βαθµολογικού 
πίνακα µε τρεις πόντους. Ωστόσο, µετράει ένα παιχνίδι λι-
γότερο, καθώς το µατς του για την πρώτη αγωνιστική µε 
την ΑΕΚ αναβλήθηκε για τον ∆εκέµβριο. Ο λόγος ήταν 
ο µεταξύ τους τελικός Κυπέλλου για την προηγούµενη 
σεζόν, που διεξήχθη το ίδιο Σαββατοκύριακο. Ο Παναιτω-
λικός, από την άλλη, είναι ένατος στην κατάταξη µε έναν 
βαθµό. Τον κέρδισε στο πρώτο του φετινό παιχνίδι στη 
Superleague στην εκτός έδρας ισοπαλία µε τον ΟΦΗ µε 
1-1. Ακολούθησε ήττα από την ΑΕΚ στην έδρα του µε 0-2. 
Οι γηπεδούχοι έχουν, σαφώς, πιο ισχυρό ρόστερ και είναι 
το φαβορί. Το παιχνίδι αναµένεται να είναι κλειστό. Επο-
µένως, ποντάρουµε στο No Goal σε απόδοση 1.80.

Πιο φορµαρισµένη η Οσασούνα
Περνάµε στην Κυριακή. Στις 13:00 η Οσασούνα φιλοξενεί 
τη Λεβάντε για την 3η αγωνιστική της Primera Division. 
Η Οσασούνα ξεκίνησε µε εξαιρετικό τρόπο τη φετινή της 
πορεία στο πρωτάθληµα, επικρατώντας της Κάντιθ µε 
2-0 εκτός έδρας, σκοράροντας από ένα γκολ σε κάθε η-
µίχρονο. Η συνέχεια, βέβαια, δεν ήταν η ίδια, καθώς υ-
ποχρεώθηκε σε ήττα από τη Χετάφε, παρόλο που δηµι-
ούργησε ευκαιρίες για να σκοράρει στο µατς. Με τους 
τρεις βαθµούς καταλαµβάνει την έκτη θέση. Οι φιλοξε-
νούµενοι έχουν δώσει ένα µατς για το πρωτάθληµα και 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Επιλογές 

απ’ όλη την Ευρώπη!

δεν έχουν ακόµη συγκοµιδή. Έχασαν από τη Βαλένθια 
µε σκορ 4-2. Η Οσασούνα είναι ανώτερη στον αγωνιστικό 
χώρο και έχει και το πλεονέκτηµα της έδρας, οπότε η Λε-
βάντε δεν µπορεί να κάνει πολλά. Επιλέγουµε τον άσο σε 
απόδοση 2.35.

Γκολ στη Γαλλία
Λίγο αργότερα, στις 18:00, η Λοριάν υποδέχεται τη Λυών 
για την 5η αγωνιστική της Ligue 1. Απογοήτευση επικρα-
τεί στο στρατόπεδο των γηπεδούχων. Μετά την εύκολη 
νίκη στην πρεµιέρα µε το Στρασβούργο µε 3-1 ήρθαν τρεις 
διαδοχικές ήττες. Εκτός έδρας από τη Σεν Ετιέν και την 
Μπρεστ και στο «σπίτι» της από τη Λενς. Έχει µείνει µόλις 

στη 16η θέση µε το µοναδικό της «τρίποντο». Η Λυών έχει 
ανάλογη πορεία και εξίσου κακή ψυχολογία. Επίσης κέρ-
δισε στον πρώτο αγώνα της σεζόν, την Ντιζόν µε 4-1, και 
από τότε δεν έχει… σταυρώσει νίκη. Έχει δύο ισοπαλίες µε 
Μπορντό και Νιµ, καθώς και µία ήττα από τη Μονπελιέ, 
που την έχουν φέρει 12η στην κατάταξη µε συνολικά 5 πό-
ντους. Αυτό που παρατηρούµε είναι ότι η Λοριάν έχει σκο-
ράρει στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει, 
µάλιστα σε µατς µε τουλάχιστον τέσσερα γκολ συνολικά, 
ενώ και η Λυών βρίσκει δίχτυα. Και την Κυριακή περιµέ-
νουµε κάτι ανάλογο και αντίδραση και από τις δύο οµάδες, 
έτσι επιλέγουµε το Over 2.5 σε απόδοση 1.80.
Συνεχίζουµε το στοιχηµατικό µας ταξίδι στη Γερµανία, 
όπου στις 19:00 η Φράιµπουργκ συγκρούεται µε τη Βόλ-
φσµπουργκ για τη 2η αγωνιστική της Bundesliga. Εξαιρε-
τικά άρχισε το πρωτάθληµα η Φράιµπουργκ, που νίκησε 
εκτός έδρας τη Στουτγκάρδη µε ένα πλούσιο 2-3. Είναι 
πολύ σίγουρη επιθετικά και το απέδειξε. Έχει το απόλυτο 
και είναι στην έβδοµη θέση προς το παρόν µε βάση τη δια-
φορά τερµάτων. Η Βόλφσµπουργκ, αντίθετα, δεν τα πήγε 
τόσο καλά στην πρεµιέρα. Έµεινε σε ισοπαλία χωρίς τέρ-
µατα µε την Μπάγερ Λεβερκούζεν, µε µέτρια εικόνα. Ο 
ένας βαθµός τη φέρνει στην 11η θέση του βαθµολογικού 
πίνακα. Ποιοτικοί οι γηπεδούχοι και περιµένουµε να επι-
βληθούν, µε «µαξιλάρι» την ισοπαλία. Θα πάµε µε τον άσο 
draw no bet σε απόδοση 2.20.
Κλείνουµε τις στοιχηµατικές µας προτάσεις µε επιλογή 
από την Ιταλία αυτή τη φορά. Στις 21:45 η Ρόµα υποδέχε-
ται τη Γιουβέντους για τη 2η αγωνιστική της Serie A. Το 
κλίµα στη Ρόµα δεν είναι το καλύτερο, καθώς µε το «κα-
ληµέρα σας» έχασε µε το «βαρύ» 3-0 από τη Βερόνα εκτός 
έδρας. Είχε µεν ευκαιρίες για σκοράρισµα, δεν τις αξιοποί-
ησε δε. Έχει µείνει, µάλιστα, στην προτελευταία θέση της 
κατάταξης. Από την άλλη, τελείως διαφορετική η εικόνα 
για τη Γιουβέντους, που έδειξε την ισχύ της από νωρίς. Ε-
πιβλήθηκε χωρίς θέµατα µε 3-0 επί της Σαµπντόρια και 
πήρε µε άνεση το «τρίποντο». Είναι για την ώρα δεύτερη, 
πίσω από την Τζένοα, λόγω του συνόλου των γκολ. Σε κα-
λύτερο «φεγγάρι» και πιο δυνατοί, οι φιλοξενούµενοι ρο-
λάρουν αγωνιστικά και περιµένουµε να συνεχίσουν µε 
νίκη. Επιλέγουµε το διπλό σε απόδοση 2.05.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερω-
τικό site για το Στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επιλογές 
για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύρια-
κου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη 
στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Ναγκόγια - Σιµίζου (26/09, 08:00): Σε πολύ 
κακή κατάσταση είναι τελευταία οι φιλοξενούµενοι. 
Ούτε λίγο ούτε πολύ, έχουν 8 ήττες στα πιο πρόσφατα 
9 µατς τους. Το σερί µπορεί και να διευρυνθεί στο 
επόµενο παιχνίδι τους. Ο άσος της Ναγκόγια προ-
σφέρεται στο 1.57.

* Αούστρια Βιέννης - Αντµίρα Βάκερ (27/09, 
15:30): Οι γηπεδούχοι είναι σε καλό επίπεδο και 
έχουν 4 νίκες στα τελευταία τους 5 παιχνίδια. Η 
τελευταία ήταν αυτή µε τη Ριντ και πάλι για το 
πρωτάθληµα. Ο άσος επί της Αντµίρα προσφέρεται 
στο 1.44.

* Μουσκρόν - Σαρλερουά (27/09, 21:45): ∆εν 
διανύει την καλύτερη περίοδό της η Μουσκρόν, που 
έχει ξεχάσει τι θα πει νίκη. Συγκεκριµένα, µετράει 
4 ήττες και 2 ισοπαλίες στα τελευταία της 6 µατς. Το 
διπλό της Σαρλερουά προσφέρεται στο 1.72.

Goal Tips

* Χιροσίµα - Γκάµπα Οσάκα (27/09, 12:00): Η παράδοση µας δείχνει 
τον δρόµο για τη συγκεκριµένη αναµέτρηση. Από τα πιο πρόσφατα εφτά 
παιχνίδια που έχουν δώσει στην έδρα της Χιροσίµα ως αντίπαλοι, στα έξι 
σηµειώθηκαν τουλάχιστον τρία τέρµατα. Μονόδροµος µοιάζει το Over 
2.5 σε απόδοση 1.72.

* Σερβέτ - Βασιλεία (27/09, 17:00): Από τα τελευταία τέσσερα µατς 
που έχουν δώσει µεταξύ τους οι δύο οµάδες, στα τρία έχουν σηµειωθεί 
συνολικά από τέσσερα γκολ. Ο Άρθουρ της Βασιλείας, ειδικά, έχει 
σκοράρει και στα δύο επίσηµα µατς σε πρωτάθληµα και Ευρώπη φέτος, 
που ήρθαν αµφότερα Over. Αυτή είναι και η επιλογή µας, οπότε θα πάµε 
µε το Over 2.5 σε απόδοση 1.70.

* Μάντσεστερ Σίτι - Λέστερ (27/09, 18:30): H Σίτι είναι φύσει επιθετική 
οµάδα και είναι το φαβορί της συγκεκριµένης αναµέτρησης. Από την άλλη, 
η Λέστερ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το πρωτάθληµα, κάνοντας το δύο 
στα δύο απέναντι στην Μπέρνλι και στη Γουέστ Μπροµ, έχοντας σκοράρει 
εφτά γκολ. Προβλέπεται ανοιχτό µατς και το Over 3.5 προσφέρεται σε 
απόδοση 2.00.

Σάββατο 26/09
20:30  Ολυµπιακός - Παναιτωλικός   No Goal  1.80

Κυριακή 27/09
13:00  Οσασούνα - Λεβάντε   1  2.35
18:00  Λοριάν - Λυών   Over 2.5  1.80
19:00  Φράιµπουργκ - Βόλφσµπουργκ   1 (DNB)  2.20
21:45  Ρόµα - Γιουβέντους   2  2.05
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Διαθέσιμο  
το νέο Hyundai i20!

Το νέο i20 είναι το πρώτο μο-
ντέλο της μάρκας που υιοθετεί 
τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία 
Sensuous Sportiness και χα-

ρακτηρίζεται από την καινούργια εξαγω-
νική μάσκα, που πλέον είναι πιο κάθετη.
Σχεδιαστικά, το νέο Hyundai i20 δείχνει 
πιο νεανικό και δυναμικό, χάρη και στις 
διαφορετικές αναλογίες του αμαξώμα-
τός του. To ύψος του έχει μειωθεί κατά 
24 χιλιοστά και το πλάτος του έχει αυξη-
θεί κατά 30 χιλιοστά, δίχως για την ώρα 
οι Κορεάτες να λένε κάτι περισσότερο.
Τα +5 χιλιοστά δεν κάνουν κάποια ουσι-
αστική διαφορά στο μήκος, ενώ εξίσου 
μικρή είναι η αύξηση του μεταξονίου 
(+10 χιλιοστά). Ωστόσο, η εταιρεία κάνει 
λόγο για βελτίωση των χώρων (ένα ι-
σχυρό χαρτί του i20), αφού το πορτμπα-
γκάζ έχει μεγαλώσει κατά 25 λίτρα (φτά-
νοντας συνολικά τα 351).
Στο εσωτερικό υπάρχει ένα ολοκαίνου-
ριο ταμπλό με οριζόντιες γραμμές να το 
διατρέχουν, ενώ η προσοχή επικεντρώ-
νεται στη νέα οθόνη αφής 10,25 ιντσών 
(8 ίντσες στις βασικές εκδόσεις) που ο-
πτικά δημιουργεί ένα ενιαίο σύνολο με τον 
ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών.
Ο πίνακας αυτός αλλάζει χρώμα ανά-
λογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί, 
μπλε για το Norma, πράσινο για το Eco 
και πορτοκαλί για το Sport. Η οθόνη για 
το σύστημα infotainment έχει πολλά νέα 
στοιχεία εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων 
και το Hyundai Bluelink Telematics ή το 
Hyundai Live, που παρέχει real time πλη-

ροφορίες για την κίνηση στους δρόμους, 
τον καιρό, τα βενζινάδικα κ.λπ.
Παράλληλα είναι συμβατό με Android 
Auto και AppleCar Play, ενώ υπάρχει και 
ασύρματη φόρτιση για κινητό τηλέφωνο. 
Το σαλόνι διατίθεται σε τρία επίπεδα ε-
ξοπλισμού: Black, Mono και Black and 
Grey. Υπάρχει επίσης εξελιγμένος φω-
τισμός, ενώ εντυπωσιακή είναι η σχε-
δίαση των αεραγωγών, που συνδέονται 
με οριζόντιες ρίγες που εκτείνονται σε 
όλο το μήκος του ταμπλό.
Καινούργιο είναι και το τιμόνι με πολ-
λαπλές λειτουργίες, ενώ κάποιες φόρ-
μες στον σχεδιασμό δανείζονται στοι-
χεία από σχήματα που βρίσκουμε στη 
φύση. Φυσικά το όλο πακέτο πλαισιώ-
νουν όλα τα σύγχρονα συστήματα υπο-
βοήθησης, οι πλήρεις δυνατότητες δια-
σύνδεσης, καθώς και προαιρετικά ένα 
premium ηχοσύστημα της Bose στις top 
εκδόσεις.
Για πρώτη φορά το νέο i20 είναι διαθέσιμο 
και σε ήπιες υβριδικές εκδόσεις 48 Volt. 
Το mild-hybrid σύστημα είναι προαιρε-
τικό στην τρικύλινδρη έκδοση 1.0 T-GDi 
με τους 100 ίππους (0-100 χλμ./ώρα σε 
10,4 δλ.) και στάνταρ στην ισχυρότερη 
με τους 120 ίππους (0-100 σε 10,2 δλ.).
Η τελευταία είναι διαθέσιμη με στάνταρ 
το αυτόματο διπλόδισκο DCT7, κάτι που 
ισχύει για τις mild-hybrid εκδόσεις. H έκ-
δοση με τους 100 ίππους έχει και μηχα-
νικό 6άρι, ενώ η βασική τετρακύλινδρη 
ατμοσφαιρική έκδοση 1.2 MPi με τους 
84 ίππους έχει 5άρι σασμάν.

Έκδοση κινητήρα Hyundai i20 Έκδοση 
εξοπλισμού

Τιμή 
πώλησης

1.2 84 PS

Fresh €12.990
Exclusive €13.790
Premium €14.690
Distinctive €15.790

1.0 TGDI 100 PS

Fresh €13.990
Exclusive €14.790
Premium €15.690
Distinctive €16.790

1.0 TGDI 100 PS 7 DCT
Exclusive €16.190
Premium €17.090
Distinctive €18.190

1.0 TGDI 100 PS iMT 48V Hybrid
Exclusive €15.790
Premium €16.690
Distinctive €17.790

1.0 TGDI 100 PS 7 DCT 48V Hybrid
Exclusive €16.890
Premium €17.790
Distinctive €18.890

1.0 TGDI 120 PS iMT 48V Hybrid
Exclusive €16.490
Premium €17.390
Distinctive €18.490

1.0 TGDI 120 PS 7 DCT 48V Hybrid
Exclusive €17.590
Premium €18.490
Distinctive €19.590

Μετά από καταγγελίες για παραπλανητι-
κές διαφημίσεις ηλεκτροκίνητων μοτο-
ποδηλάτων τα οποία παρουσιάζονται 

ως ηλεκτρικά ποδήλατα το υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών προχώρησε σε σχετικές 
διευκρινίσεις.
Ειδικότερα, το υπουργείο με ανακοίνωσή του δι-
ευκρινίζει πως α) τα ηλεκτρικά ποδήλατα έχουν 
υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με ηλεκτροκι-
νητήρα, η ισχύς του οποίου διακόπτεται όταν 
σταματήσει η ποδηλάτηση. Για την κυκλοφορία 
των ηλεκτρικών ποδηλάτων δεν απαιτείται δί-

πλωμα οδήγησης και β) τα ηλεκτρικά μοτοπο-
δήλατα, που έχουν δυνατότητα αυτόνομης κί-
νησης χωρίς υποβοήθηση με πετάλι, είναι οχή-
ματα που υπάγονται σε κανόνες κυκλοφορίας 
και απαιτείται άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου 
για την κυκλοφορία τους.
Υπενθυμίζεται πως για την κυκλοφορία των η-
λεκτρικών μοτοποδηλάτων απαιτείται έγκριση 
τύπου, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες, δίπλωμα 
οδήγησης μοτοποδηλάτου, τα οποία πρέπει να 
φέρει ο οδηγός. Επίσης, είναι υποχρεωτική η 
χρήση κράνους. Σημειώνεται πως η κυκλο-

φορία των ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων χωρίς 
συνοδευτικά έγγραφα και εξοπλισμό συνιστά 
παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας.
«Στο νέο σχέδιο νόμου για τη μικροκινητικότητα 
το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα πε-
ριχαρακώσει περαιτέρω τη νόμιμη κυκλοφορία 
των ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση, με 
σκοπό την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού, 
την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και τη δι-
ευκόλυνση των ελέγχων από την Τροχαία» επι-
σημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Ηλεκτρικά μοτοποδήλατα vs ηλεκτρικά ποδήλατα: Χρειάζεται δίπλωμα για να τα οδηγήσει κάποιος;
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2O ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΣ: ΑΝΤΙΣΤΙΞΕΙΣ
Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το 2ο ∆ιαδικτυακό 
Φεστιβάλ της, µε τίτλο «Αντιστίξεις», σε καλλιτεχνική 
διεύθυνση Γιώργου Κουµεντάκη, το οποίο φωτίζει τη 
σχέση µεταξύ της λόγιας ελληνικής µουσικής και της 
αρχιτεκτονικής. Οι προβολές των βίντεο του φεστιβάλ 
θα πραγµατοποιηθούν από τις 27 Σεπτεµβρίου έως τις 31 
Οκτωβρίου 2020 και θα παραµείνουν διαθέσιµες για το 
κοινό για 30 µέρες µετά την πρεµιέρα τους. Οι προβολές 
θα πραγµατοποιούνται από το nationalopera.gr και µέσω 
των σελίδων της ΕΛΣ σε Facebook και YouTube, καθώς 
και από τον ιστότοπο του υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού digitalculture.gov.gr. Το φεστιβάλ υλοποι-
είται µε τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύµατος Σταύρος 
Νιάρχος για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέ-
φειας τη ς ΕΛΣ.

Ι∆ΡΥΜΑ Β&Ε ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ: ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020 το Ίδρυµα Β&Ε Γουλανδρή 
κλείνει το πρώτο έτος λειτουργίας του και υποδέχεται το 
κοινό µε ελεύθερη είσοδο µέσω ηλεκτρονικής προκράτησης 
και µε διευρυµένο ωράριο. Η ηµέρα πλαισιώνεται από την 
παρουσίαση ενός εκτενούς φωτογραφικού αφιερώµατος 
στο χρονικό της κατασκευής του Ιδρύµατος Β&Ε Γουλαν-
δρή στην Αθήνα, υπό το φωτογραφικό  βλέµµα του διακε-
κριµένου λειτουργού της τέχνης του φακού Χριστόφορου 
∆ουλγέρη, µε τίτλο «Εν τω γίγνεσθαι». Πρόκειται για µια 
διαδροµή στην κατασκευαστική πορεία του έργου και µια 
αφήγηση της ανέγερσης του µουσείου µέσα από φωτογρα-
φικά έργα-ντοκουµέντα. Την ίδια µέρα ξεκινά κι ένα µεγάλο 
bazaar µε εκπτώσεις έως 70% σε καταλόγους εκθέσεων, αφί-
σες και συλλεκτικά είδη από την εκθεσιακή δραστηριότητα 
του ιδρύµατος από το 1979 έως σήµερα.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Έναν νέο τρόπο ξενάγησης 
εγκαινιάζει το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης µε την 
υποστήριξη της Eurolife FFH. 

Από τις 23 Σεπτεµβρίου είναι διαθέσιµες 
οι ψηφιακές ξεναγήσεις σε όλες τις µόνι-
µες συλλογές του µουσείου, σε κάθε του 
όροφο. Οι ψηφιακές ξεναγήσεις πραγ-
µατοποιούνται µέσω της εφαρµογής Clio 
Muse Tours για smartphone ή tablet. Οι 
επισκέπτες του µουσείου αρκεί να σαρώ-
σουν τον QR κωδικό που βρίσκεται στην 
είσοδο και έξω από τις εκθέσεις, ώστε 
να κατεβάσουν δωρεάν την εφαρµογή. 
Στη συνέχεια, µπορούν να περιηγηθούν 
ψηφιακά και µε ασφάλεια στις συλλογές, 

να µάθουν περισσότερα για τα εκθέµατα 
και να διαβάσουν την ιστορία τους. Χάρη 
στην εφαρµογή, κάθε επισκέπτης µπορεί 
να απολαύσει την ξενάγηση στο µουσείο 
όπως ο ίδιος επιθυµεί, παρακολουθώντας 
τη µέσα από τη δική του συσκευή.
Παράλληλα, εγκαινιάζονται δύο νέες 
θεµατικές ξεναγήσεις. Η πρώτη, µε τίτλο 
«Κρασί: Το δώρο του θεού ∆ιονύσου», 
έχει ως βασικό θέµα το κρασί και τη θέση 
του στις αρχαίες ελληνικές κοινωνίες, 
ενώ η δεύτερη, «Το αίνιγµα της Κέρου: 
Μύθος ή πραγµατικότητα», παρουσιάζει 
ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα του 
Αιγαίου και τη σηµασία του κατά την 3η 
χιλιετία π.Χ.



Ο Πίτερ (Όουκς Φέγκλεϊ) και ο παπ-
πούς του, Εντ (Ρόµπερτ ντε Νίρο), 
είναι πολύ αγαπηµένοι και δεµένοι, 

µέχρι που ο παππούς του θα µετακοµίσει στο 
σπίτι της οικογένειάς  του και θα αναγκαστεί 
να εγκαταλείψει το πιο µεγάλο κεκτηµένο 
του, το δωµάτιό του. Ο Πίτερ, όµως, δεν το 
βάζει κάτω και επινοεί µε τους φίλους του 
φάρσες για να τον διώξει. Αλλά και ο παππούς 
του δεν παραδίνεται εύκολα…
Η ταινία βασίζεται στο µυθιστόρηµα του 
Ρόµπερτ Κίµελ Σµιθ, το οποίο έχει που-

λήσει πάνω από 1,5 εκατοµµύρια αντίτυπα. 
Έχοντας διαβάσει το αγαπηµένο του βιβλίο, 
ο εντεκάχρονος Τρε Πιρτ έψαξε παντού να 
δει την ταινία. Όµως δεν τη βρήκε. Τότε, 
πήγε το βιβλίο στους γονείς του –οι οποίοι 
είναι παραγωγοί ταινιών– κι εκείνοι άρχισαν 
τα σχέδια για την ταινία. Οι γονείς του Τρε, 
Μάρβιν και Ρόζα, ήθελαν να συµµετάσχει 
ενεργά κι ο γιος τους στην παραγωγή. Έτσι, ο 
Τρε κατάφερε να µπει στο βιβλίο των ρεκόρ 
Γκίνες ως ο πιο µικρός σε ηλικία παραγωγός 
σε ταινία µέχρι στιγµής.

H καλόκαρδη Λινγκ, µια καθηγήτρια 
λίγο πριν τα σαράντα, βιώνει καθη-
µερινά την υποτίµηση στη δουλειά 

της. Στα προσωπικά της, το τοπίο είναι εξίσου 
µουντό, καθώς ο γάµος της περνά σοβαρούς 
κλυδωνισµούς. Η Λινγκ υποβάλλεται σε µια 
επώδυνη θεραπεία γονιµότητας, έπειτα από 
οκτώ χρόνια άκαρπης προσπάθειας να απο-
κτήσει παιδί µε τον ελάχιστα υποστηρικτικό 

σύζυγό της. Η έµφυτη καλοσύνη και το ανι-
κανοποίητο µητρικό της ένστικτο βρίσκουν 
διέξοδο στη φροντίδα του Γουέι Λουνγκ, ενός 
µοναχικού µαθητή της, ο οποίος παρεξηγεί 
την τρυφερότητα που εισπράττει. Η εποχή 
των µουσώνων γίνεται ο ιδανικός καµβάς για 
ένα λεπτοδουλεµένο και ανεπιτήδευτο πορ-
τρέτο µιας εύθραυστης ψυχής, γεµάτο ενσυ-
ναίσθηση, αγάπη και χιούµορ.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Άντονι Τσεν 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Γεό Γιαν Γιαν, Κο Τζία Λερ, Γιανγκ Σι Μπιν

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τιµ Χιλ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τοµ Τζ. Αστλ, Ματ  Έµπερ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ρόµπερτ ντε Νίρο, Ούµα Θέρµαν, Ροµπ Ριγκλ, Όουκς Φέγκλεϊ, Λόρα Μαράνο, Τσιτς Μάριν, 
Τζέιν Σέιµουρ, Κρίστοφερ Γουόκεν

26Ο ∆ΙΕΘΝΕΣ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΟΥ 

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΝΥΧΤΕΣ 

ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

Η µεγάλη κινηµατογραφική 
γιορτή της πόλης, το ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 

Νύχτες Πρεµιέρας, είναι εδώ για 26η 
χρονιά, αισιόδοξο και πλήρως προσαρ-
µοσµένο στις νέες συνθήκες, συστήνο-
ντας για πρώτη φορά στη χώρα µας µια 
υβριδική εκδοχή της διοργάνωσης, 
προσιτή σε όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους θεατές.
Λόγω των νέων µέτρων προστασίας 
απέναντι στον Covid-19, που προβλέ-
πουν µεταξύ άλλων και την αναστολή 
της λειτουργίας των κλειστών κινη-
µατογράφων, το φεστιβάλ διεξάγεται 
(23/09-04/10) στους χώρους των θερι-
νών σινεµά Ριβιέρα, Στέλλα, Λαΐς και 
Τριανόν.
Παράλληλα, λειτουργεί και η ψηφια-
κή πλατφόρµα online.aiff.gr, όπου οι 
θεατές µπορούν να παρακολουθήσουν 
συγκεκριµένο αριθµό προβολών από 
το σπίτι τους, αφού εξασφαλίσουν το 
αντίστοιχο εισιτήριο και αποκτήσουν 
έτσι πρόσβαση για χρονικό διάστη-
µα 24 ωρών. Ειδικότερα, η ψηφιακή 
πλατφόρµα συµπεριλαµβάνεται στον 
φετινό προγραµµατισµό για τους θεα-
τές (ευπαθείς οµάδες, άτοµα που φρο-
ντίζουν ασθενείς ή λόγω επαγγέλµατος 
έρχονται σε επαφή µε ασθενείς, κάτοι-
κοι εκτός Αθηνών κ.ά.) που δεν µπο-
ρούν εκ των πραγµάτων να παραστούν 
στις προβολές και εξασφαλίζει συγκε-
κριµένο αριθµό geo-blocked προβο-
λών, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές 
ασφαλείας και υψηλού επιπέδου ψη-
φιακής διάδρασης, κατά τα πρότυπα 
επιτυχηµένων παραδειγµάτων µεγά-
λων διεθνών φεστιβάλ.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
THE WAR WITH GRANDPA

Η ΕΠΟΧΗ 
ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ
WET SEASON
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  NTEΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Ο 
καναπές και το τηλεκοντρόλ θα είναι (ή είναι ήδη) 
η νέα καθηµερινή πραγµατικότητα για πολύ µε-
γάλο µέρος του πληθυσµού. Ο υποχρεωτικός ή µη ε-
γκλεισµός ανάγει την τηλεόραση στο Νο1 ψυχαγω-
γικό µέσο και οι σταθµοί το γνωρίζουν, δηµιουργώ-
ντας προγράµµατα που τα έχουν όλα: ριάλιτι, talent 

shows, πρωινές εκποµπές, ενηµέρωση, µυθοπλασία, ξένες σειρές, τηλε-
παιχνίδια.
Νέα πρόσωπα, όπως η ∆ανάη Μπάρκα και η Ιωάννα Μαλέσκου, παλιά 
πρόσωπα, όπως ο Αντρέας Μικρούτσικος, καθηµερινά παιχνίδια, ηθο-
ποιοί που αναλαµβάνουν παρουσιάσεις εκποµπών (Καρύδη, Κουρής, 
Κοντογεώργη, Καπουτζίδης), δυναµική επιστροφή του Mega, η αναγεν-
νηµένη ΕΡΤ και φυσικά µια σειρά από ριάλιτι ανεβάζουν τον ανταγωνι-
σµό για τα νούµερα τηλεθέασης.

Πρωινή ζώνη
Πάντα ήταν σκληρός ο αγώνας µεταξύ των πρωινών ψυχαγωγικών εκπο-
µπών. Φέτος, µε την είσοδο του Mega στην αρένα, αναµένεται και ενδι-
αφέρων. Το Μεγάλο Κανάλι αναθέτει το πρωινό του ψυχαγωγικό πρό-
γραµµα στην ηθοποιό ∆ανάη Μπάρκα, µε πολύπειρη οµάδα δίπλα της 

και τον ρούκι σεφ Απόστολο Ρουβά (τον ολόιδιο αδερφό του Σάκη Ρουβά). 
Η εκποµπή στην πρώτη της µετάδοση συγκέντρωσε ποσοστό τηλεθέασης 
12,1% στο δυναµικό κοινό και 8,5% στο σύνολο.
Ωστόσο, αυτοί που φαίνεται να ταιριάζουν στη ζώνη είναι οι «Αταίριαστοι», 
Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας, που από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ 
αποσπούν υψηλά ποσοστά, τα οποία στο γενικό σύνολο φτάνουν ακόµα και 
το 30%, κάνοντας καθαρά ενηµερωτική εκποµπή κάθε µέρα στις 10:00. Η 
Σταµατίνα Τσιµτσιλή στον Alpha είναι εκείνη που ξεκινά τη µάχη της ψυ-
χαγωγίας στις 8:00. Σταθερή αξία, το «Happy Day» διατηρεί ποσοστά 15%-
19%, για να παραδώσει ισχυρή σκυτάλη στις 11:00 και µέχρι τις 13:00 στην 
Ελεονώρα Μελέτη. Απέναντί της έχουν ήδη ξεκινήσει το πρόγραµµά τους 
η Κατερίνα Καινούργιου µε το «Ευτυχείτε» (Open TV, 10:00), που δείχνει 
να κατοχυρώνει αργά αλλά σταθερά την πρώτη θέση, η Μπάρκα στο Mega, 
οι «Κου Κου» στο Star και η Φαίη Σκορδά στον ΑΝΤ1, που, µετά από χρό-
νια εύκολης επικράτησης, τις τελευταίες σεζόν φαίνεται να πραγµατοποιεί 
χαµηλές πτήσεις. Είναι ο ΣΚΑΪ όµως που κάνει την κίνηση-µατ στην πρω-
ινή ζώνη. Αµέσως µετά τους «Αταίριαστους» και για µισή ώρα αφήνει µόνη 
της στην κουζίνα την Αργυρώ Μπαρµπαρίγου, η οποία 11:30-12:00 είναι η 
απόλυτη κυρίαρχος της τηλεθέασης. Με ισχυρό, λοιπόν, προβάδισµα ξε-
κινάει στις 12:00 το «Love It» µε την Ιωάννα Μαλέσκου –η απάντηση στη 
µετα-Μενεγάκη εποχή–, που βρίσκει απέναντί της την Ελεονώρα Μελέτη 
και τις «Αλήθειες µε τη Ζήνα» στο Star, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη νική-
τρια.

Μεσηµεριανή ζώνη
Απόλυτα ξεκάθαρα και φέτος τα πράγµατα, µε τον Νίκο Μουτσινά να κερ-
δίζει τη µάχη χωρίς καν να ιδρώσει. Απέναντί του, το «Pop Up» µε την Η-
λιάνα Παπαγεωργίου πολυδιαφηµίστηκε, η ίδια το προανήγγειλε µε εν-
θουσιασµό φουντώνοντας την προσµονή, όµως στην πραγµατικότητα τί-
ποτα νέο δεν έφερε στη ζώνη, ούτε στην τηλεόραση γενικότερα. Και καθώς 
χάνει τη δεύτερη θέση ακόµα και από το «Ρουκ Ζουκ» του ΑΝΤ1 µε τη 
Ζέτα Μακρυπούλια, ο Alpha σκέφτεται από την πρώτη κιόλας εβδοµάδα 
της εκποµπής να κάνει ριζικές αλλαγές, αρχίζοντας από την ώρα, προκειµέ-
νου να µη βρίσκεται απέναντι από τον Μουτσινά.

Απογευµατινή ζώνη
Στην απογευµατινή ζώνη δεν φαίνεται να υπάρχουν εκπλήξεις, καθώς δεν 
υπάρχουν και νέα προγράµµατα. Το «Shopping Star» µε τη Βίκυ Καγιά ξε-
κινάει στις 15:50 και απέναντί του δεν έχει κάτι που να απειλεί το γενναίο 
ποσοστό του 16,7% (εκτός από τις «Οικογενειακές Ιστορίες»). Τα τηλεπαι-
χνίδια ξεκινούν µετά τις 17:30 (το «Still Standing» στον ΑΝΤ1 στις 17:45, ο 
«Τροχός της Τύχης» στο Star στις 18:40, το «Deal» στον Alpha στις 17:50). 
Ο Πέτρος Πολυχρονίδης µε τον «Τροχό της Τύχης» είναι και φέτος ο νι-
κητής µε ποσοστό 14,2% και δεν φαίνεται να τον κρατάει µακριά από την 
πρωτιά ούτε η τρίτη σεζόν του «My Style Rocks» στον ΣΚΑΪ. Αναµένονται 
στη µάχη, από το Open, αρχικά το «Style Me Up» µε τη Μαρία Μπακοδή-
µου, που θα προβάλλεται καθηµερινά, και στη συνέχεια το τηλεπαιχνίδι 

Ο κορονοϊός αλλάζει 
το τηλεοπτικό σκηνικό
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Καθώς το ενδεχόµενο του υποχρεωτικού εγκλεισµού είναι η νέα σκοτεινή πραγµατικότητα, 
οι τηλεοπτικοί σταθµοί δηµιούργησαν πληθωρικά προγράµµατα, ακονίζοντας τα µαχαίρια τους 

για έναν πρωτοφανή ανταγωνισµό.
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κινάει στις 15:50 και απέναντί του δεν έχει κάτι που να απειλεί το γενναίο 
ποσοστό του 16,7% (εκτός από τις «Οικογενειακές Ιστορίες»). Τα τηλεπαι-
χνίδια ξεκινούν µετά τις 17:30 (το «Still Standing» στον ΑΝΤ1 στις 17:45, ο 
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«Joker» µε τον Αλέξη Γεωργούλη, που επίσης θα προβάλλεται καθηµε-
ρινά, στις 18:00, πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Η µυθοπλασία επιστρέφει
O ΑΝΤ1 αποφάσισε και φέτος οι ελληνικές σειρές µυθοπλασίας να α-
ποτελέσουν τη βάση του προγράµµατός του. Την αυλαία, λοιπόν, σήκω-
σαν, τη ∆ευτέρα 14 Σεπτεµβρίου, οι «Άγριες Μέλισσες», η ναυαρχίδα της 
ελληνικής τηλεοπτικής µυθοπλασίας. H καινούργια καθηµερινή δραµα-
τική σειρά του ΑΝΤ1, «Ήλιος», έκανε πρεµιέρα την Κυριακή 20 Σεπτεµ-
βρίου και το «Καφέ της Χαράς» την Παρασκευή 25 Σεπτεµβρίου. Ανα-
µένεται το «Παρουσιάστε!», που αφορά τις κωµικοτραγικές καταστάσεις 
που χαρακτηρίζουν τη στρατιωτική θητεία, ενώ από Τετάρτη 30 Σεπτεµ-
βρίου η ατµόσφαιρα θα γίνεται πιο… οικογενειακή µέσα από τη «Φαµί-
λια». Και αν αναρωτιέστε αν οι τηλεθεατές επιβραβεύουν τις επιλογές 
του καναλιού του Αµαρουσίου, η απάντηση βρίσκεται φυσικά στα νού-
µερα, µε τις «Άγριες Μέλισσες» να αφήνουν πολύ πίσω το «Big Brother».
Οι «Άγριες Μέλισσες» και η επιτυχία που σηµείωσαν πέρυσι έβαλαν και 
πάλι τη µυθοπλασία στο κάδρο της ελληνικής τηλεόρασης. Έτσι, ο Alpha 
κάθε ∆ευτέρα και Τρίτη παρουσιάζει την «Αγγελική», ένα δράµα µε all-
star cast (ΦιλαρέτηΚοµνηνού, Γιώργος Χρυσοστόµου, Ιωάννης Παπα-
ζήσης, Πάνος Βλάχος κ.ά.) που, ενώ κερδίζει τις εντυπώσεις στα social 
media, στα πρώτα πέντε επεισόδια δεν κατάφερε να τα βάλει µε τις «Μέ-
λισσες» και το «Greece’s Next Top Model», χωρίς όµως τα ποσοστά του 
να είναι απογοητευτικά (11,2% την Τρίτη 22 Σεπτεµβρίου).

Ριάλιτι - talent shows
Η επιστροφή του «Big Brother» µε τον Αντρέα Μικρούτσικο µε το 
«καληµέρα σας» προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις, µε το ΕΣΡ να ρίχνει 
ηχηρή καµπάνα µετά τα απεχθή σχόλια παίκτη για τον βιασµό. Το επί-
πεδο της εκποµπής παγκοσµίως είναι συγκεκριµένο και δεν θα ήταν δι-
αφορετικά εδώ. Ωστόσο, είναι το ριάλιτι «The Bachelor», που για πρώτη 
φορά έρχεται στην Ελλάδα, από τον Alpha, που εξοργίζει. Είκοσι γυναί-
κες διαγωνίζονται µε έπαθλο έναν άντρα. Το ριάλιτι, που χρόνια κάνει 
καριέρα στις τηλεοράσεις του εξωτερικού, δεν είναι απλώς ένα αναχρο-
νιστικό µοτίβο σχέσεων, είναι προσβλητικό για κάθε σύγχρονη γυναίκα, 
αλλά και άντρα.
Από την άλλη, το GNTM άλλαξε τους όρους του, ώστε να διαγωνίζονται 
και άντρες, και µετά τα πρώτα επεισόδια του casting οι διαγωνιζόµενοι θα 
µπουν στο «σπίτι», εκεί όπου θα παιχτεί το σκληρό ριάλιτι.
Τέλος, το «Voice», το µουσικό talent show του ΣΚΑΪ, κυριάρχησε στην 
prime time, συγκεντρώνοντας στην πρεµιέρα του ποσοστά της τάξης του 
30,7% στο γενικό σύνολο και 29,9% στο δυναµικό κοινό. Το δηµοφιλές 
talent show έφτασε σε τέταρτο ακόµα και το 42,5%.

Οι τέσσερις Mega πρεµιέρες που έρχονται
Το Mega έχει σκοπό να βγάλει άλλους τέσσερις άσους από το µανίκι του. 
Συγκεκριµένα, στα τέλη του µήνα θα κάνει πρεµιέρα η µουσική εκπο-

µπή που µας κράτησε παρέα καθ’ όλη τη διάρκεια της καραντίνας, µε τίτλο 
«Μένουµε Σπίτι», από την οποία πέρασαν όλα τα µεγάλα ονόµατα του µου-
σικού στερεώµατος. Ποδαρικό στην εκποµπή, που θα προβάλλεται κάθε 
Παρασκευή βράδυ, θα κάνει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Από την άλλη, στα 
µέσα Οκτώβρη θα βγει στον αέρα το νέο τηλεπαιχνίδι του σταθµού µε τίτλο 
«Ένα εκατοµµύριο γεν» και παρουσιάστρια τη Σµαράγδα Καρύδη. Στο νέο 
πρόγραµµα του Mega έρχεται και ο Λάµπρος Φισφής µε ένα σατιρικό σόου 
που θα έχει έντονα τα στοιχεία του stand-up comedy, ενώ το «παρών» θα 
δίνουν κάθε φορά τρεις καλεσµένοι. Τέλος, µε προσµονή αναµένεται η ε-
βδοµαδιαία σειρά της Μυρτώς Κοντοβά (η δηµιουργός του «Μίλα µου 
βρώµικα» και «Υπέροχα Πλάσµατα»).

Η αντεπίθεση της ΕΡΤ
Η ελληνική µυθοπλασία αποκτά και πάλι θέση στο πρόγραµµα της ΕΡΤ µε 
νέες σειρές. Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη µεγάλη παραγωγή της ΕΡΤ1 φέρει 
τον τίτλο «Τα καλύτερά µας χρόνια» και σε αυτήν πρωταγωνιστούν οι Κα-
τερίνα Παπουτσάκη, Τζένη Θεωνά, Εριφύλη Κιτζόγλου, ∆ηµήτρης Καπου-
ράνης, Μανώλης Γκίνης, Τόνια Σωτηροπούλου, Ρένος Χαραλαµπίδης κ.ά. 
Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Όλγα Μαλέα, ενώ το σενάριο υπογράφουν 
ο Νίκος Απειρανθίτης και η Κατερίνα Μπέη. Η δεύτερη σειρά που θα προ-
βληθεί στην ΕΡΤ1 από το φθινόπωρο είνα ι καθηµερινή, κωµικού περιεχο-
µένου, µε τίτλο «Χαιρέτα µου τον πλάτανο» και πρωταγωνιστή τον Πέτρο 
Φιλιππίδη, που επιστρέφει µετά από αρκετά χρόνια στην τηλεόραση. Η 
τρίτη σειρά που θα δούµε µε το ξεκίνηµα της νέας σεζόν στην ΕΡΤ1 είναι κι 
αυτή κωµικού περιεχοµένου, ακούει στο όνοµα «Η τούρτα της µαµάς» και 
φέρει τις υπογραφές του γνωστού συγγραφικού διδύµου Αποστόλου-Ρήγα.
Μια νέα εκποµπή, µε άρωµα Ολυµπιακών Αγώνων, θα παρουσιάζει από 
το φθινόπωρο στην ΕΡΤ1 ο Γιώργος Καπουτζίδης, που φιλοδοξεί να µας 
γνωρίσει τους Έλληνες αθλητές οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα 
µας στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Τόκιο το καλοκαίρι του 2021. Θέση 
στο νέο πρόγραµµα της ΕΡΤ1 θα έχει κι ένα πρωτότυπο τηλεπαιχνίδι, βα-
σισµένο στην παραγωγή του BBC «A Question of Sport», µε παρουσιαστή 
τον Γιώργο Λέντζα, ο οποίος µέχρι πρότινος παρουσίαζε στον ΑΝΤ1 την 
ταξιδιωτική-ποδοσφαιρική εκποµπή «Football Stories». Το «A Question 
of Sport» προβάλλεται στο BBC ανελλιπώς από το 1968 και ουσιαστικά 
είναι ένα τηλεπαιχνίδι στο οποίο παίρνουν µέρος celebrities από τον 
χώρο του αθλητισµού και όχι µόνο. Τρεις ακόµη εκποµπές έρχονται στο 
πρόγραµµα της ΕΡΤ2: «Συν Γυναιξί», µε σηµείο αναφοράς τις γυναίκες 
και παρουσιαστή τον ηθοποιό Γιώργο Πυρπασόπουλο, «ΜΑΜΑ-∆ΕΣ», 
µε θέµατα σχετικά µε τη µητέρα και το παιδί και παρουσιάστρια τη Ζωή 
Κρονάκη, και «Πλάνα µε ουρά», που θα απευθύνεται σε φιλόζωους, µε 
συνεντεύξεις τις οποίες θα επιµελείται η δηµοσιογράφος Τασούλα Επτα-
κοίλη.
Τέλος, συνεχίζουν στο πρόγραµµα της νέας σεζόν δύο από τις εκποµπές 
που ξεκίνησαν το φετινό καλοκαίρι στην ΕΡΤ1. Πρόκειται για το απογευ-
µατινό ψυχαγωγικό µαγκαζίνο «φλΕΡΤ» της Νάντιας Κοντογεώργη και το 
τηλεπαιχνίδι «∆ες και βρες» που παρουσιάζει ο ηθοποιός Νίκος Κουρής.
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Ξεφλουδίζουµε τις µελιτζάνες και τις κόβουµε σε φέτες πάχους ενός πόντου.
• Τις τηγανίζουµε σε τηγάνι µε χοντρό πάτο σε µέτρια φωτιά µέχρι να πάρουν ένα 
χρυσό καφέ χρώµα και τις αφήνουµε στην άκρη.
• Ταυτόχρονα, σε µεσαία κατσαρόλα σε µέτρια φωτιά προσθέτουµε λάδι και βούτυ-
ρο. Όταν ζεσταθούν, ρίχνουµε πρώτα τα αµύγδαλα και τα καβουρντίζουµε µέχρι να 
πάρουν ένα χρυσό χρώµα. Τα αποµακρύνουµε και καβουρντίζουµε το κουκουνάρι 
µέχρι να πάρει χρυσό χρώµα. Τα αφήνουµε και τα δύο στην άκρη.
• Στην ίδια κατσαρόλα ρίχνουµε τον κιµά και τον σοτάρουµε. Προσθέτουµε 1 κ.γλ. 
αλάτι και όλα τα µπαχαρικά. Σοτάρουµε µέχρι να φύγουν όλα τα υγρά.
• Απλώνουµε τον κιµά σε όλο τον πάτο της κατσαρόλας. Πάνω από αυτόν στρώνου-
µε τις µελιτζάνες και κατόπιν το ρύζι. Έπειτα ρίχνουµε σιγά σιγά νερό και 1 κ.γλ. αλάτι. 
Κλείνουµε το καπάκι και βάζουµε την κατσαρόλα σε µέτρια φωτιά. Όταν εξατµιστεί 
το πολύ νερό, χαµηλώνουµε τη φωτιά στη χαµηλότερη θερµοκρασία που έχουµε 
και αφήνουµε το φαγητό για 20 λεπτά να µαγειρευτεί χωρίς να ανοίξουµε το καπάκι.
• Όταν περάσουν τα 20 λεπτά, βγάζουµε την κατσαρόλα από τη φωτιά και την αφή-
νουµε στην άκρη για 10 λεπτά (πάλι χωρίς να ανοίξουµε το καπάκι). Αφού πάρουµε 
ένα πιάτο λίγο µεγαλύτερο από την κατσαρόλα, ανοίγουµε το καπάκι της και τη γυ-
ρίζουµε ανάποδα, ώστε το περιεχόµενό της να πέσει στο πιάτο. Πασπαλίζουµε µε το 
 κουκουνάρι και τα αµύγδαλα και σερβίρουµε µαζί µε γιαούρτι.

Μακλούµπε
Μακλούµπε σηµαίνει «αναποδογύρισµα» και είναι ένα παραδοσιακό 

φαγητό της Μέσης Ανατολής, η τέχνη του οποίου βρίσκεται στο 
σερβίρισµα, όταν πρέπει να γυρίσουµε την κατσαρόλα για να 

«προσγειωθεί» η συνταγή στο πιάτο σαν τούρτα. Μπορεί να γίνει 
και µε άλλα λαχανικά (π.χ. κουνουπίδι, καρότο), καθώς και µε άλλα 

κρέατα (π.χ. κοτόπουλο).

Υλικά
•  1 1/2 κιλό µελιτζάνες
•  500 γρ. µοσχαρίσιος κιµάς λάπα
•  1 1/2 φλιτζάνι ρύζι γλασέ που 

έχουµε αφήσει σε χλιαρό νερό 
για 15 λεπτά

•  1/2 φλιτζάνι κουκουνάρι και 
αµύγδαλα χωρίς φλούδα

•  2 κ.σ. ηλιέλαιο
•  50 γρ. βούτυρο
•  2 κ.γλ. αλάτι
•  1/2 κ.γλ. κανέλα
•  1/2 κ.γλ. µπαχάρι
•  1/4 κ.γλ. µαύρο πιπέρι
•  3 φλιτζάνια νερό
•  2 1/2 φλιτζάνια ηλιέλαιο για το 

τηγάνισµα

*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
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πολιτικά βιβλία 
από τις εκδόσεις 
Παπαζήση3

Προκόπιος Παυλόπουλος, Ένα «πάρθι ο βέλος» κατά της ευρωπαϊκής ενοποίησης;, 
πρόλογος: Γιώργος Χ. Σωτηρέλης
H απόφαση της 5ης Μαΐου 2020 του Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού 
∆ικαστηρίου της Γερµανίας (ΟΣ∆Γ) (υπόθεση «Weiss») έθεσε, 
εµµέσως πλην σαφώς, υπό αµφισβήτηση την κανονιστική υπεροχή 
του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, διά της ευθείας αµφισβήτησης της 
δεσµευτικότητας των αποφάσεων του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (∆ΕΕ) έναντι των Εθνικών ∆ικαστηρίων. Πρέπει να επιση-
µανθεί ότι το ΟΣ∆Γ είχε «προειδοποιήσει» για τη στάση του αυτή, 
ήδη από το 2016, µέσω της απόφασης «Gauweiler». Το ∆ΕΕ έχει 
το δικό του µερίδιο ευθύνης εν προκειµένω, διότι δέχτηκε –τόσο 
στην υπόθεση «Gauweiler» όσο και στην υπόθεση «Weiss»– να 
αποφανθεί επί προδικαστικών ερωτηµάτων, που του απηύθυνε 
το ΟΣ∆Γ, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 267 της 
Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Και τούτο 
διότι, κατ’ ουσίαν, το ΟΣ∆Γ ζήτησε, απλώς, «γνώµη» του ∆ΕΕ, επιφυλασσόµενο να κρίνει εκείνο 
τελικώς την ερµηνεία των εν προκειµένω εφαρµοζόµενων διατάξεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου. 
Τέτοια φαινόµενα συγκρούσεων, ακόµη και σε επίπεδο ερµηνείας και εφαρµογής του Ευρωπαϊκού 
∆ικαίου, εκ µέρους ανώτατων δικαστηρίων, φέρνουν στο φως την κρίση που διέρχεται η πορεία 
της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και, ταυτοχρόνως, την άµεση ανάγκη ειλικρινούς και αποφασιστικής 
συνεργασίας όλων των συνειδητοποιηµένων Ευρωπαίων για την Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού 
Οικοδοµήµατος, στη βάση µιας οµοσπονδιακού τύπου Αντιπροσωπευτικής ∆ηµοκρατίας και ενός 
πραγµατικού Ευρωπαϊκού Συντάγµατος.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η οικονοµία, 
πρόλογος - επιµέλεια κειµένου συνέντευξης: 
Θοδωρής Πελαγίδης
Μια πολύ… επίκαιρη συ-
νέντευξη του Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη για την οικονο-
µία, τον Αύγουστο του 2012.
– Ο Ανδρέας… ήταν 
άνθρωπος ο οποίος ήταν 
ικανός και για το καλό και 
για το κακό.
– Ο Ντελόρ ήταν µεγάλος 
άντρας, είχε εξαιρετικές ικα-
νότητες, αλλά ήταν Γάλλος 
και καθολικός και είχε όλα 
τα ελαττώµατα, αλλά και τα 
προσόντα, του Γάλλου.
– Απολύσεις· και όχι µόνο έκανα απολύσεις, αλλά τις ενέκριναν ο 
Ανδρέας και ο Φλωράκης.
– Όταν έγινα το 1964 υπουργός Οικονοµικών, είχα 20 τουλάχιστον 
διευθυντές του υπουργείου Οικονοµικών οι οποίοι ήταν επιπέδου 
ανώτερου κατά πολύ από τους αντίστοιχους διευθυντές και υπο-
διευθυντές των µεγάλων επιχειρήσεων. ∆ηλαδή, είχαµε δηµόσια 
διοίκηση.
– Το υπουργικό συµβούλιο είναι δύσκολο να το διευθύνεις καµιά 
φορά, διότι οι υπουργοί πολλές φορές λένε και µπαρούφες ή και 
µπούρδες.
– Είναι ουσία. Το κοινοβούλιο είναι ουσία, πρέπει να το ξέρεις 
αυτό.
– ∆εν έχουµε ηγεσία… Θέλει κουράγιο να πηγαίνεις κόντρα στο 
ρεύµα.
– Στην πολιτική και στη ζωή το πρόβληµα της εµπιστοσύνης είναι 
το κυρίαρχο.
– Και οι Γερµανοί, στο τέλος, είναι σοβαρός λαός, όπου ακούγονται 
όλες οι απόψεις, η δηµοκρατία είναι πλήρης και τελικά…, έστω 
και µε καθυστέρηση…, θα κάνουν το σωστό.
– Εγώ δεν φοβόµουν ότι ο Τσίπρας θα κάνει αυτά που λέει, αλλά 
φοβόµουν την ακυβερνησία. Εµένα µου λέγανε από την Αριστερά, 
οι δικοί τους άνθρωποι, ότι είχανε πάθει πανικό εκείνο το βράδυ 
και περιµένανε µε αγωνία να ακούσουν ότι η Νέα ∆ηµοκρατία 
ήρθε πρώτη. Και τρέµανε µε τη σκέψη ότι µπορεί να έρθουν πρώ-
τοι αυτοί. ∆εν ήξεραν τι να κάνουνε, αυτό φοβόντουσαν.
– Γιατί ο Ρωµιός θέλει το βόλεµα, αγαπητέ µου, κατάλαβέ το άπαξ 
διαπαντός…
– Να σπάσουν, να σπάσουν όλες οι προστασίες και να ελευθερω-
θούν τα πάντα. Να ελευθερωθούν τα πάντα. 
[Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου]

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Σπυρίδων ∆ελλής (υποστράτηγος ε.α.), Η αυτοθυσία της Ελληνικής ∆ύναµης Κύπρου 
(ΕΛ∆ΥΚ), Μία Μαρτυρία
Ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα της σχετικά πρόσφατης ιστο-
ρικής µας πορείας υπήρξε αναµφισβήτητα η τουρκική εισβολή 
στην Κύπρο, στις 20 Ιουλίου 1974, και η από τότε κατοχή και 
συνεχής λεηλασία του 37% της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Το καλοκαίρι του 1974, ένα τµήµα του ελληνικού στρατού, η 
Ελληνική ∆ύναµη Κύπρου (ΕΛ∆ΥΚ), η οποία είχε σταλεί στην 
Κύπρο στις 16 Αυγούστου 1960, µε βάση τις συµφωνίες Ζυρίχης-
Λονδίνου, βρέθηκε κυριολεκτικά στο µάτι του κυκλώνα των 
γεγονότων, που σάρωσε τα πάντα στο πέρασµά του.
Μόνη και παντελώς αβοήθητη αντιµετώπισε ό,τι πιο εκλεκτό διέ-
θεταν τότε οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις και διεξήγαγε επικούς 
αγώνες χωρίς να λυγίσει. Το βιβλίο αυτό είναι µια µαρτυρία για 
την αυτοθυσία των αξιωµατικών και των οπλιτών της ΕΛ∆ΥΚ, οι οποίοι, µε το αίµα και τον ιδρώτα 
τους, πότισαν την κυπριακή γη.
Τα πολύτιµα στοιχεία που κατείχε ο συγγραφέας, συνδυαζόµενα µε τις έντονες εντυπώσεις και 
ανεξίτηλες µνήµες για τα γεγονότα που έζησε, ως αυτόπτης µάρτυρας, δίνουν τη δυνατότητα για µια 
ακριβή και αξιόπιστη καταγραφή τόσο της αυτοθυσίας των ανδρών της ΕΛ∆ΥΚ όσο και των αιτιών 
που οδήγησαν σε αυτήν.
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Οι δεκάδες αποχρώσεις του 
κάθε χρώματος μήπως τελικά 
μπερδεύουν αντί να διευκολύνουν 
την επιλογή χρώματος που 

ταιριάζει στο πρόσωπό μας; Προτού, 
λοιπόν, διαλέξετε χρώμα, θα πρέπει να 
εξακριβώσετε τον τόνο της επιδερμίδας 
σας. Οι τρεις βασικές κατηγορίες είναι οι 
ψυχροί, οι ζεστοί και οι ουδέτεροι τόνοι. 
Το να βρείτε σε ποια κατηγορία ανήκετε 
μπορεί να είναι κάπως περίπλοκο, γι’ 
αυτό σας έχουμε τέσσερα tips για να τα 
καταφέρετε.

1. Εν αρχή ην η επιδερμίδα
Ο ψυχρός τόνος επιδερμίδας έχει ροζ και 
λαδί υποτόνους, ενώ το θερμό δέρμα έχει 
κίτρινους και χρυσούς υποτόνους. Έχετε 
έναν συνδυασμό αυτών; Μάλλον είστε στην 
κατηγορία των ουδέτερων τόνων.

2. Ταυτιστείτε με μια διάσημη
Όταν ψάχνετε έμπνευση, προσπαθήστε να 
βρείτε διάσημες κυρίες που έχουν το ίδιο 

χρώμα δέρματος και ματιών μ’ εσάς. Έτσι, 
θα έχετε μια πολύ καλύτερη εικόνα τού 
πώς θα δείχνει το χρώμα σ’ εσάς.

3. Κοιτάξτε τον καρπό σας
Αν οι φλέβες σας είναι μπλε ή μοβ, τότε 
έχετε ψυχρό τόνο επιδερμίδας. Αν είναι 
πράσινες, έχετε θερμό τόνο.

4. Το χρώμα των ματιών σας 
έχει σημασία
Αν έχετε μικρές χρυσές κηλίδες στα 
μάτια σας, τότε μάλλον έχετε ζεστό τόνο 
επιδερμίδας. Αν έχετε μπλε ή πράσινες, 
τότε μάλλον έχετε ψυχρό τόνο επιδερμίδας.

Ο χρυσός κανόνας
Διαλέξτε έναν τόνο ο οποίος είναι αντίθετος 
από τους υποτόνους της επιδερμίδας σας. 
Δηλαδή, αν έχετε ζεστούς υποτόνους, 
καλύτερα να επιλέξετε μια ψυχρή 
απόχρωση και αντίστροφα. Αν, πάλι, έχετε 
ουδέτερο τόνο επιδερμίδας, τότε είστε 
τυχερή, αφού έχετε περισσότερες επιλογές.
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Πώς θα βρείτε 
το ιδανικό 

χρώμα  
μαλλιών  
για εσάς
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Τα βάρη «δυναμώνουν»  
και το μυαλό μας!

Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 

καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής - personal 

trainer.
•  Instagram: 

christy_mavridou
•  Facebook Page:  

Christy Mavridou
•  Youtube Channel:  

Christy Mavridou

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου

Κ
αθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας κυριολεκτικά «συρρικνώνεται» – αποκτούμε φθορές και κακώσεις 
σε ορισμένες περιοχές της φαιάς ουσίας μας.
Νέα έρευνα, από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολούμπια, δείχνει πως η προπόνηση με βάρη μπορεί να 
αποτρέψει αυτό το φαινόμενο.
Από την άλλη, μια μελέτη αποφάνθηκε πως η μεσογειακή διατροφή είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος 

πρόληψης της συρρίκνωσης του εγκεφάλου που επέρχεται με το πέρασμα του χρόνου. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη που 
ακολουθούσαν διατροφή πλούσια σε λαχανικά, όσπρια, ψάρι και υγιεινά λιπαρά είχαν εγκέφαλο που «φαινόταν» πέντε 
χρόνια νεότερος από των συμμετεχόντων με διαφορετικό είδος διατροφής.
Γυμνάσου, λοιπόν, και τρώγε σωστά, για να έχεις ένα «δυνατό» μυαλό!
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