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Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #535         05/04/20         www.freesunday.gr                                    freesundaygr          freesundaygr           @freesundaygr          i

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

tf i

σελ. 13 σελ. 17

Θ. Χατζηπαντελής 
«Είµαστε σε µια σταθερή 
κατάσταση» 

Από τον λοιµό των 
Αθηνών το 430 π.Χ. 
στον κορονοϊό 

Άγγ. Συρίγος 
«Σε τέτοιας εκτάσεως 
κρίσεις, οι διακοµµατικές 
συνεργασίες είναι 
επιβεβληµένες» 

σελ. 10-11σελ. 8

 σελ. 34-35

ΒΙΒΛΙΟ
Επιστροφή στους 

κλασικούς 

ΠΑΙ∆Ι 
Μένουµε 
σπίτι, αλλά 
µε καλή 
ψυχολογία 

 σελ. 22, 25, 38  σελ. 36-37

Επτά συµβουλές για αποτελεσµατική 
δουλειά από το σπίτι 

 σελ. 34-35

κλασικούς 

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
ΜΑΣ ∆ΕΙΧΝΕΙ 
ΤΟΝ ∆ΡΟΜΟΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ

l  ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

l  Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

l  Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΡΝΕΙ 
ΣΕ ∆ΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

σελ. 4-7, 12, 14-16
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 210-7230545
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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

››››››››››››››  Με το   Με το   Με το   Με το   Με το   Με το   Με το 
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››››  Με το 
››››  Με το 
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BlueHDI 100

στη Λακωνία 
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››››››››››››››››  Τα  πάντα για την 
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››  Τα  πάντα για την 
››››  Τα  πάντα για την 
››

››››››
››

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
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SPACE STAR 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ο 
Μητσοτάκης δείχνει τον δρόµο
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΓ. ΣΥΡΙΓΟΣ «Σε 
τέτοιας εκτάσεως κρίσεις, οι διακοµµατικές 
συνεργασίες είναι επιβεβληµένες»
12 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Το 
«θετικό νούµερο» κάνει δύσκολη την 
αντιπολίτευση
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 
«Είµαστε σε µια σταθερή κατάσταση»
14-16 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Οικονοµία: 
Ο κορονοϊός ήρθε για να µείνει
17 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Από τον λοιµό των 
Αθηνών το 430 π.Χ. στον κορονοϊό
18 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Η αλληλεγγύη 
των… άλλων
19 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η ευρωπαϊκή γεωγραφία 
του ιού και του ευρωοµολόγου
20-21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τεστ αντισωµάτων: 
Ίσως το κλειδί για επιστροφή στην 
κανονικότητα
22 // ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Συζητήστε και στηρίξτε 
τα παιδιά σας στον καιρό της πανδηµίας
23 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ι. ΓΟΥ∆ΕΒΕΝΟΣ 
Κορονοϊός και καρδιά

24 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Εταιρείες, εφοπλιστές και 
οργανισµοί στηρίζουν µε τις δωρεές τους 
το ΕΣΥ στη µάχη µε τον κορονοϊό
25 // ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Φ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Κορονοϊός: Οδηγός για γονείς
26 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Περιφέρεια Αττικής: 
Υπηρεσίες κατ’ οίκον λόγω κορονοϊού
27 // ∆ΙΑΤΡΟΦΗ Συστάσεις για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση της Covid-19

SPORTS
30 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Στο προσκήνιο τα esports 
και τα virtuals

FREE TIME
32 // CALENDAR Πολιτιστικά δρώµενα… 
από το σπίτι
33 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον 
κόσµο των διασήµων
34-35 // BOOKS Επιστροφή στους 
κλασικούς
36-37 // WORK Επτά συµβουλές για 
αποτελεσµατική δουλειά από το σπίτι
38 // ΠΑΙ∆Ι Μένουµε στο σπίτι µε τα παιδιά
39 // COOK FILES Μαγειρεύουµε µε τα 
παιδιά µας

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



εσύ, 

µπορείς να προσφέρεις
µαζί µας, στο 
Εθνικό Σύστηµα Υγείας.

 

#MenoumeSpiti
Μάθε περισσότερα: T: 210 328 8000 | www.piraeusbank.gr 

Στην Τράπεζα Πειραιώς, σας δίνουµε τη δυνατότητα να συµµετέχετε κι εσείς,
χωρίς καµία επιβάρυνση, στην πρωτοβουλία µας για προσφορά ιατρικού
εξοπλισµού στο ΕΣΥ. Μέχρι σήµερα, έχουµε ήδη προσφέρει 20 αναπνευστήρες
και συνεχίζουµε µε τη δική σας υποστήριξη.

Ενεργοποιήστε την υπηρεσία Pay & Save, αποταμιεύστε κάνοντας τις αγορές σας,
ανέπαφα και ηλεκτρονικά, µε χρεωστική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς και εµείς
θα διαθέτουµε κάθε εβδοµάδα και µέχρι τις 30 Απριλίου, το ισόποσο αυτού
που αποταµιεύετε, σαν επιπλέον προσφορά στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.   

Όλοι µαζί, βοηθούµε αυτούς 
που µας βοηθούν.
Εσείς, ενεργοποιείτε την υπηρεσία Pay & Save και κάνετε
τις συναλλαγές σας µε τις χρεωστικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
Εµείς, προσφέρουµε το ισόποσο των αποταµιεύσεών σας
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟ
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ανάλυση

Η 
Ελλάδα έχει πίσω της μία δεκαετία αρνητι-
κής δημοσιότητας. Το 2008-2009 ήταν η 
χώρα με τις μεγαλύτερες δημοσιονομικές 
αποκλίσεις. Στη συνέχεια έχασε π ολύτιμο 
χρόνο στην αναγκαστική οικονομική προ-
σαρμογή και μετά ήρθε το αποτυχημένο πεί-

ραμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς που λίγο έλειψε να οδηγήσει στο 
Grexit.
Η επικράτηση Μητσοτάκη και η ήττα του αριστερού λαϊκισμού βελ-
τίωσαν τη διεθνή εικόνα της χώρας μας, η οποία όμως παρέμεινε αρ-
κετά γκρίζα.
Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, εφόσον τώρα επιβάλλεται μια νέα 
διεθνής εικόνα της Ελλάδας, σε συνθήκες κρίσης του κορονοϊού. Οι 
Ευρωπαίοι εταίροι διαπιστώνουν ότι η Ελλάδα διαχειρίζεται την α-
πειλή του κορονοϊού πολύ καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Τα ρεπορτάζ των διεθνών ΜΜΕ για τις σωστές και έγκαιρες κινή-
σεις του Μητσοτάκη αυξάνονται, ενώ τα θετικά σχόλια για τον πρω-
θυπουργό και την κυβέρνηση είναι πραγματικά εντυπωσιακά.
Έχει σημασία ότι η διεθνής εικόνα της Ελλάδας βελτιώνεται σε έναν 
τομέα τεράστιας σημασίας για όλους. Οι θάνατοι από τον κορονοϊό, 
ο ρυθμός διάδοσής του και ο αριθμός των κρουσμάτων κυριαρχούν 
στην επικαιρότητα και στη σκέψη όλων των πολιτών.

Οι αριθμοί της επιτυχίας
Ο κ. Τσιόδρας, ο οποίος συντονίζει τη μάχη κατά του κορονοϊού και 

Ο ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ ΔΕΊΧΝΕΊ 
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Υποδειγματική θεωρείται από Έλληνες και 
Ευρωπαίους η αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Τα ποσοστά αποδοχής των 
πρωθυπουργικών κινήσεων από 
τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ 
είναι πρωτόγνωρα.

Η Ελλάδα έχει το ευρωπαϊκό ρεκόρ 
στον περιορισμό των συνεπειών του 
κορονοϊού.

έχει κερδίσει με τη στάση του την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση της 
ευρύτερης κοινής γνώμης, υπολόγισε ότι αν ακολουθούσαμε την ε-
ξέλιξη της καμπύλης της πανδημίας που παρατηρείται στην Ισπανία 
θα είχαμε μέχρι σήμερα περίπου 2.200 θανάτους επιπλέον.
Οι συγκρίσεις είναι εντυπωσιακές και δείχνουν ότι έχει γίνει μια σο-
βαρή προσπάθεια για τον περιορισμό των συνεπειών του κορονοϊού.
Η Ευρώπη είναι πλέον το επίκεντρο της πανδημίας. Με βάση τα 
στοιχεία μέχρι τις 2 Απριλίου, οι θάνατοι στην Ευρώπη ξεπερνούν 
τους 30.000, ενώ στις ΗΠΑ έχουν αναφερθεί 5.713 θάνατοι και στην 
Κίνα 3.318.
Εκφράζεται η άποψη ότι η δυναμική που εκδηλώνεται στις ΗΠΑ 
μπορεί να είναι χειρότερη από την ευρωπαϊκή, ενώ ορισμένοι ειδι-
κοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Κίνα κρύβει, με διάφορους 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

τρόπους, τον πραγματικό αριθμό των θανάτων.
Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία 
η Ελλάδα είναι στο πιο επιβαρυμένο περιβάλλον και αντιμετωπίζει 
τους μεγαλύτερους κινδύνους. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι πε-
ρισσότεροι από τα 2/3 των θανάτων στην Ευρώπη σημειώνονται στην 
Ιταλία και στην Ισπανία, στον ευρωπαϊκό Νότο.
Η Ελλάδα έχει εντυπωσιακό πλεονέκτημα σε σχέση με τις πιο ανα-
πτυγμένες μικρομεσαίες ευρωπαϊκές χώρες.
Στην Ολλανδία είχαν σημειωθεί μέχρι την Πέμπτη 2 Απριλίου 1.339 
θάνατοι και 14.697 κρούσματα.
Στο Βέλγιο οι θάνατοι έφτασαν τους 1.011 και τα κρούσματα τα 15.348. 
Οι ανάλογοι αριθμοί για την Ελβετία είναι 536 και 18.827.
Η χώρα μας, στην οποία έχουν καταγραφεί 53 θάνατοι και 1.544 
κρούσματα, μοιάζει, προς το παρόν, σχεδόν απόλυτα προστατευμένη 
σε σύγκριση με χώρες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Ελβετία, 
των οποίων θαυμάζουμε το επίπεδο ανάπτυξης και τα μέσα που δι-
αθέτουν. 
Η σύγκριση γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή υπέρ της Ελλάδας αν 
πάμε στα στοιχεία της Ιταλίας και της Ισπανίας. Στην Ιταλία είχαν κα-
ταγραφεί μέχρι τις 2 Απριλίου 13.915 θάνατοι και 115.242 κρούσματα, 
ενώ στην Ισπανία οι θάνατοι ήταν 10.348 και τα κρούσματα 112.065.
Ακόμη και σε σχέση με τη Γαλλία και τη Γερμανία, που θεωρούνται 
τα πιο καλά οργανωμένα κράτη της Ευρωζώνης, η Ελλάδα έχει συ-
γκριτικό πλεονέκτημα. Στη Γαλλία είχαμε 5.387 θανάτους και 59.105 
κρούσματα, ενώ στη Γερμανία –με την άψογη οργάνωση και την ε-
ντυπωσιακή υποδομή– 1.107 θανάτους και 84.794 κρούσματα.
Στο ζήτημα των κρουσμάτων υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Οι 
ειδικοί δέχονται ότι τα πραγματικά κρούσματα στην Ελλάδα μπορεί 
να είναι 7-10 φορές περισσότερα από τα βεβαιωμένα. Ανάλογοι υπο-
λογισμοί γίνονται και σε άλλες χώρες, με βάση τον αριθμό των δι-
αγνωστικών τεστ και τη δυνατότητα άμεσης διερεύνησης και κατα-
γραφής. Είναι πιθανό το ελληνικό πλεονέκτημα, σε επίπεδο κρου-
σμάτων, να είναι μικρότερο από αυτό που καταγράφεται. Σε αυτή 
την περίπτωση, η διαφορά θα αποτυπωθεί στην καμπύλη των θανά-
των τις επόμενες εβδομάδες. Δεν υπάρχει πάντως αμφιβολία ότι η 
Ελλάδα έχει αποκτήσει ένα εντυπωσιακό συγκριτικό πλεονέκτημα 
στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, το οποίο ενισχύει και τη διεθνή 
της εικόνα.

Κρίσιμος Απρίλιος
Η εθνική επιτυχία στην αντιμετώπιση του κορονοϊού δεν πρέπει να 
οδηγήσει στη χαλάρωση. Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μιλώντας 
την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή συνόψισε την κατάσταση με δύο 
χαρακτηριστικές φράσεις. Τόνισε ότι «αν χαλαρώσουμε, θα το πλη-
ρώσουμε». Υπογράμμισε επίσης ότι αυτή τη χρονιά το Πάσχα της α-
γάπης πρέπει να είναι «Πάσχα της ευθύνης και της ζωής».
Οι προκλήσεις του Απριλίου είναι πολλές και σημαντικές.
Πρώτον, η καμπύλη των θανάτων και των κρουσμάτων είναι σε 
πλήρη εξέλιξη και είναι βέβαιο ότι θα έχει δυναμική ανοδική τάση. 
Ο αριθμός των θανάτων και των κρουσμάτων θα αυξηθεί. Το ζήτημα 
είναι να μην πάμε σε ιταλικά και ισπανικά επίπεδα, που σε σχέση με 
τον πληθυσμό αναλογούν σε πάνω από 150 θανάτους την ημέρα στην 
Ελλάδα, στην κορύφωση της πανδημίας.
Όπως σώσαμε πάνω από 2.000 ζωές μέχρι σήμερα, μπορούμε να σώ-
σουμε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας εφαρμόζοντας με απο-
τελεσματικό τρόπο την ίδια πολιτική.
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δυναμίες του συστήματος υγείας, δημόσιου και ιδιωτικού, το οποίο 
είναι σύγχρονο, αλλά παρουσιάζει τεράστιες ελλείψεις.

Τα λάθη των άλλων
Συγκρίνοντας την κατάσταση στη χώρα μας με την κατάσταση σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες καταλήγουμε σε ενδιαφέροντα συμπερά-
σματα για τα λάθη και τις παραλείψεις των Ευρωπαίων εταίρων που 
συνέβαλαν στην ανάδειξη του συγκριτικού μας πλεονεκτήματος.
Το βασικό λάθος που έκαναν οι περισσότεροι είναι ότι άργησαν να 
πάρουν περιοριστικά μέτρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη ματαίωσε το καρναβάλι της Πάτρας προτού καταγρα-
φούν τα πρώτα κρούσματα. Η κυβέρνηση ήταν πάντα στις κινήσεις 
της αρκετά βήματα πριν από τις εξελίξεις και τους Ευρωπαίους εταί-
ρους.
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν σε αυτή την κρίσιμη φάση στι-
βαρή πολιτική ηγεσία και πρέπει να διαπραγματεύονται, σε κάθε 
βήμα, αυτονόητα μέτρα. Ο Μητσοτάκης αναλύει σωστά το πρό-
βλημα, ταυτόχρονα όμως είναι πολιτικά κυρίαρχος και έχει κερδίσει 
την εμπιστοσύνη της ευρύτερης κοινής γνώμης. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορεί να περάσει γρήγορα από τη θεωρία στην πράξη.
Η Ισπανία κινήθηκε σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση και το πλή-
ρωσε ακριβά. Ο ενδοκυβερνητικός ανταγωνισμός Σοσιαλιστών και 
Podemos για το ποιος θα απευθυνθεί καλύτερα στο γυναικείο κοινό 
οδήγησε σε τεράστιες διαδηλώσεις την Παγκόσμια Ημέρα της Γυ-
ναίκας (8 Μαρτίου) που συνέβαλαν στη διάδοση του ιού. Ο σκληρός 
πολιτικός ανταγωνισμός οδήγησε και σε άλλες υπερβολές, με το α-

κροδεξιό κόμμα Vox να πραγματοποιεί συνέδριο και μαζικές συνε-
δριακές εκδηλώσεις σε περίοδο κορονοϊού.
Ένα παραδοσιακό μειονέκτημα της ελληνικής διοίκησης, το οποίο 
όμως στις σημερινές συνθήκες μετατράπηκε σε πλεονέκτημα, είναι ο 
πρωθυπουργοκεντρικός και συγκεντρωτικός χαρακτήρας της.
Σε άλλες χώρες με περιφερειακές κυβερνήσεις και ισχυρή τοπική 
αυτοδιοίκηση χρειάστηκε μια σύνθετη διαδικασία διαπραγμάτευ-
σης για να αποφασιστούν και να εφαρμοστούν τα μέτρα. Η αποκέ-
ντρωση βοηθάει στην αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων, καθυ-
στερεί όμως αναπόφευκτα τη συνεννόηση για την αντιμετώπιση υ-
περτοπικών προβλημάτων.
Η Ελλάδα έχει μείνει πολύ πίσω σε αυτόν τον τομέα και γι’ αυτό 
χάνει σημαντικές ευκαιρίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυ-
ξης. Σε συνθήκες όμως πολέμου κατά του κορονοϊού, ο συγκεντρω-
τισμός, όταν είναι αποτελεσματικός, μπορεί να αποδειχθεί σωτήριος.
Ορισμένες χώρες πλήρωσαν ακριβά το γεγονός ότι στην αρχική 
φάση κινήθηκαν με βάση τη λεγόμενη «ανοσία της αγέλης». Άφησαν 
δηλαδή την πανδημία να εξελιχθεί, παίρνοντας υπόψη τους εισηγή-
σεις επιστημόνων σύμφωνα με τις οποίες η διάδοση του ιού στις κοι-
νωνίες θα οδηγήσει στη δημιουργία της κατάλληλης άμυνας του ορ-
γανισμού και στην εξασθένηση της πανδημίας.
Ο Συντηρητικός πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τζόνσον 
και ο Φιλελεύθερος πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρούτε κινήθηκαν 
αρχικά προς αυτή την κατεύθυνση και έχασαν πολύτιμο χρόνο. Στη 
συνέχεια πραγματοποίησαν στροφή 180 μοιρών, γιατί βρέθηκαν α-
ντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής κοινότητας 
και την έντονη αντίδραση του κόσμου. Η Σουηδία, με σοσιαλδημο-
κρατική κυβέρνηση, είναι η μόνη που επιμένει στην κατεύθυνση των 
ελάχιστων μέτρων, όχι με το σκεπτικό της ανοσίας της αγέλης αλλά 
επειδή οι επιστημονικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης υποστηρίζουν 
ότι θα υπάρξει και δεύτερο και τρίτο κύμα κορονοϊού, κατά συνέπεια 
το «κλείσιμο» της οικονομίας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα 
είναι μια μη ρεαλιστική επιλογή που δεν λύνει το πρόβλημα.
Το άλλο λάθος που έκαναν πολλοί Ευρωπαίοι εταίροι είναι ότι επέ-
μειναν στην πλήρη λειτουργία της οικονομίας, ενώ έπρεπε να δώ-
σουν προτεραιότητα, όπως ο Μητσοτάκης, στην προστασία της κοι-
νωνίας. Η επιλογή αυτή δημιούργησε τεράστια προβλήματα στη Βό-
ρεια Ιταλία, η οποία αποτελεί το παραγωγικό και εξαγωγικό κέντρο 
της Ιταλίας.
Αυτοί που έδωσαν προτεραιότητα στην οικονομία έναντι της προστα-
σίας της δημόσιας υγείας έδειξαν έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας 
αλλά και αδυναμία κατανόησης της κρίσης του κορονοϊού. Αν δεν α-
ντιμετωπιστεί η απειλή της πανδημίας, είναι πρακτικά αδύνατο να 
λειτουργήσει η οικονομία, εφόσον ο ιός χτυπάει ταυτόχρονα τη ζή-
τηση και την προσφορά.
Υπάρχουν και κοινωνικοί λόγοι που οδήγησαν άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες σε μεγαλύτερες περιπέτειες. Παρατηρείται εγκατάλειψη των 
ηλικιωμένων, σε μεγάλο ποσοστό, γεγονός που τους κάνει ιδιαίτερα 
ευάλωτους, με τη μοναξιά να περιορίζει τις αντοχές τους. Υπάρχει ε-
πίσης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εξαιτίας του τρόπου ζωής, με-
γάλη συγκέντρωση ηλικιωμένων σε οίκους ευγηρίας.
Σε πολλές περιπτώσεις οι οίκοι αυτοί μετατράπηκαν σε εστίες διά-
δοσης της πανδημίας. Στην Ισπανία καταγράφηκαν ανθρώπινα δρά-
ματα, με το προσωπικό ενός γηροκομείου στη Μαδρίτη να νοσεί και 
να τίθεται εκτός μάχης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκά-
δες ηλικιωμένοι μόνο στο συγκεκριμένο ίδρυμα.

Όπως προειδοποιεί ο πρωθυπουργός 
κ. Μητσοτάκης, ο Απρίλιος είναι 
κρίσιμος μήνας για την εξέλιξη της 
πανδημίας.

Με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού 
είμαστε η πρώτη χώρα που πήρε 
περιοριστικά μέτρα κι έτσι σώθηκαν 
χιλιάδες ζωές.

Δεύτερον, η έρευνα της Pulse για τον τηλεοπτικό ΣΚΑΪ κατέγραψε 
την ευρύτατη αποδοχή των κυβερνητικών μέτρων, αλλά κι έναν 
σκληρό πυρήνα 10% των συμπολιτών μας που έχουν αντίρρηση στα 
μέτρα. Αυτό το 10% είναι κρίσιμο, γιατί υπονομεύει με τη συμπε-
ριφορά του την αποτελεσματικότητα της πολιτικής που εφαρμόζε-
ται. Λειτουργεί σαν πολλαπλασιαστής στην παράκαμψη των μέτρων. 
Αυτοί οι συμπολίτες μας αποτελούν κίνδυνο για τον εαυτό τους, τους 
δικούς τους ανθρώπους και την κοινωνία στο σύνολό της.
Θα πρέπει να ελεγχθεί η συμπεριφορά τους, γιατί διαφορετικά θα 
κινδυνεύσει η μεγάλη εθνική επιτυχία.
Τρίτον, τα περιοριστικά μέτρα οδηγούν αναπόφευκτα σε κάποιου εί-
δους κόπωση, που μπορεί να φέρει χαλάρωση. Ο ανοιξιάτικος και-
ρός και η έξοδος του Πάσχα μπορεί να συμβάλουν σε αρνητικές εξε-
λίξεις. Γι’ αυτό ο πρωθυπουργός τονίζει τη σημασία της πασχαλινής 
συμπεριφοράς μας και οι αρμόδιοι συζητούν να μην πραγματοποιη-
θεί, λόγω των ειδικών συνθηκών, η παραδοσιακή πασχαλινή έξοδος 
από τα αστικά κέντρα.
Τέταρτον, τον Απρίλιο θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ειδικά προβλή-
ματα και έκτακτες καταστάσεις. Ο κορονοϊός αναπτύσσεται με ανη-
συχητικό τρόπο μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών που 
είναι συγκεντρωμένοι σε διάφορα κέντρα υποδοχής και περιοχές 
της χώρας.
Υπάρχουν πάντα και απρόβλεπτες καταστάσεις που μπορεί να δημι-
ουργήσουν αρνητική δυναμική, όπως είναι η υγειονομική κρίση στο 
πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η επιστροφή Ελλήνων από το ε-
ξωτερικό, από χώρες όπου η διάδοση του κορονοϊού είναι πολύ πιο 
δυναμική απ’ ό,τι στην Ελλάδα.
Πέμπτον, με το πέρασμα του χρόνου η μάχη θα περάσει αναπόφευ-
κτα από το στάδιο της πρόληψης στο στάδιο της θεραπείας. Η σχε-
τική υποδομή υστερεί στην Ελλάδα και τα κενά είναι πρακτικά αδύ-
νατο να καλυφθούν σε διάστημα λίγων εβδομάδων.
Η Ε.Ε. έχει τεράστιο έλλειμμα στην παραγωγή του αναγκαίου υλι-
κού και οι κυβερνήσεις στριμώχνονται για να καλύψουν τις ανάγκες 
τους κυρίως από την Κίνα. Ο αριθμός των κλινών ΜΕΘ στην Ελλάδα 
είναι πολύ χαμηλός όχι μόνο σε σχέση με τη Γερμανία, που έχει 
την πιο εντυπωσιακή υποδομή σε αυτό το θέμα, αλλά και σε σχέση 
με την Ιταλία και την Ισπανία, που έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες 
λόγω κορονοϊού.
Επομένως, όσο περνάμε από το στάδιο της πρόληψης στο στάδιο της 
θεραπείας, τόσο θα αναδεικνύονται οι διαχρονικές διαρθρωτικές α-
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Τέλος, μια άλλη διαφορά που λειτούργησε υπέρ της Ελλάδας είναι 
ο τρόπος οικιστικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα τα αστικά κέντρα δεν 
είναι τόσο πυκνοκατοικημένα όσο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ 
το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης λειτουργεί σαν άμυνα σε περίοδο 
κρίσης, όπου η βασική υποχρέωση είναι να μένουμε σπίτι μας.

Η αναγνώριση
Σε περιόδους κρίσης παρατηρείται μια ενστικτώδης συσπείρωση του 
κόσμου γύρω από τις κυβερνήσεις. Οι ανήσυχοι πολίτες αναζητούν 
ασφάλεια και προσβλέπουν στην εξουσία για τη χάραξη και εφαρ-
μογή της αναγκαίας πολιτικής.
Στην Ιταλία, η οποία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, η δημο-
τικότητα του κεντροαριστερού πρωθυπουργού Κόντε δείχνει άνοδο 
μεγαλύτερη των 20 μονάδων, ενώ ο λαλίστατος ηγέτης της Λέγκας, 
Σαλβίνι, δεν κυριαρχεί πλέον στο πολιτικό σκηνικό, γιατί ο κόσμος 
ασχολείται με σοβαρότερα προβλήματα.
Εντυπωσιακή άνοδο εμφανίζει και η δημοτικότητα του Γάλλου Προ-
έδρου Μακρόν, ο οποίος δίνει τη μάχη κατά του κορονοϊού στην 
πρώτη γραμμή και άφησε, λόγω της πανδημίας, πίσω του μια περί-
οδο έντονης κοινωνικής αμφισβήτησης της ασφαλιστικής-συνταξιο-
δοτικής μεταρρύθμισης, η οποία μπήκε τελικά κι αυτή στο «ψυγείο». 
Μέσα σε έναν μήνα η δημοτικότητά του ανέβηκε 12-14 μονάδες.
Ακόμη και οι ηγέτες που ξεκίνησαν εντελώς λάθος την προσπάθεια, 
όπως ο Τζόνσον στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο Τραμπ στις ΗΠΑ, 
βγαίνουν δημοσκοπικά ενισχυμένοι μετά την αναγκαστική στροφή 
180 μοιρών που πραγματοποίησαν.
Αυτή που, όπως θα περίμενε κανείς, σπάει ρεκόρ αποδοχής της πολι-
τικής της με ποσοστά της τάξης του 75%-80% είναι η καγκελάριος της 
Γερμανίας, Μέρκελ. Είναι μία έμπειρη πολιτικός που χειρίζεται με 
σύνεση τα μεγάλα ζητήματα και χαίρει της εμπιστοσύνης της ευρύτε-
ρης κοινής γνώμης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συσπείρωση γύρω από 
τη Μέρκελ ανεβάζει θεαματικά τα ποσοστά των Χριστιανοδημοκρα-
τών και ρίχνει τα ποσοστά των Πρασίνων, οι οποίοι είχαν το πολιτικό 
πλεονέκτημα πριν από την εκδήλωση της κρίσης του κορονοϊού.
Ένας πολιτικός έχει ποσοστά αποδοχής που συγκρίνονται ή και ξε-
περνούν τα ποσοστά αποδοχής της Μέρκελ, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης. Επωφελείται της τάσης συσπείρωσης γύρω από την ηγεσία σε 
περίοδο κρίσης και την ενισχύει με το καλό παράδειγμα που δίνει 
και τις σωστές επιλογές που κάνει.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, που έγινε για λογαριασμό 
του τηλεοπτικού ΣΚΑΪ, 78% των ερωτηθέντων ανησυχούν πολύ ή 
αρκετά για τον κορονοϊό. Το ποσοστό πριν από έναν μήνα σε έρευνα 
της ίδιας εταιρείας ήταν 42%. Η εντυπωσιακή αύξησή του εξηγεί και 
την τάση συσπείρωσης των πολιτών γύρω από την κυβέρνηση για να 
αντιμετωπιστεί η απειλή.
Το 82% των ερωτηθέντων, ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, κρίνει θε-
τικά τη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού από τον Μητσοτάκη και 
την κυβέρνηση.
Το ποσοστό ικανοποίησης με την πολιτική τους είναι της τάξης του 
94% μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ και φτάνει σε ένα εντυπωσιακό 
78% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
Φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης έχει πείσει για την αναγκαιότητα των μέ-
τρων και την ορθότητα των πρωτοβουλιών του. Τα ποσοστά-ρεκόρ α-
ποδοχής της πολιτικής του καταγράφονται σε μια περίοδο όπου ήδη 
το 57% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η κρίση έχει επηρεάσει πολύ ή 
αρκετά την οικονομική του κατάσταση.
Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί είναι ότι σύμφωνα με 
την ίδια δημοσκόπηση 86% των ερωτηθέντων τάσσονται υπέρ των 
περιοριστικών μέτρων, με ένα «σκληρό» 10% να διαφωνεί. Το πο-
σοστό αποδοχής των μέτρων μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ 
φτάνει στο 84%.
Η κρίση του κορονοϊού είναι η δεύτερη δοκιμασία που φαίνεται 
να περνάει με επιτυχία ο Μητσοτάκης. Η πρώτη ήταν η κρίση στον 
Έβρο, όπου κατάφερε να προστατεύσει τα ελληνικά και ευρωπαϊκά 
σύνορα και να βάλει στη θέση του τον Ερντογάν.
Οι μεγάλες κρίσεις και οι δοκιμασίες αναδεικνύουν ή καταστρέφουν 
τους ηγέτες. Ο Τσίπρας πλήρωσε ακριβά την τραγωδία στο Μάτι, 
γιατί δεν μπόρεσε να αντιδράσει έγκαιρα και φάνηκε να προσπα-
θεί να κοροϊδέψει την κοινή γνώμη. Ο Μητσοτάκης ενίσχυσε τη δη-
μόσια εικόνα του διαχειριζόμενος με επιτυχία την κρίση στον Έβρο 

και με τις πρωτοβουλίες που πήρε για τον κορονοϊό. Έτσι, έφτασε το 
κύρος και την αποδοχή του σε νέα επίπεδα.
Στο ερώτημα «ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός;» (έ-
ρευνα Pulse για ΣΚΑΪ) το ποσοστό του εκτοξεύτηκε από το 45% στο 
53% μέσα σε έναν μήνα, ενώ το ποσοστό εκείνων που θεωρούν κα-
ταλληλότερο ως πρωθυπουργό τον Τσίπρα έπεσε από το 26% στο 
22%, ανεβάζοντας τη μεταξύ τους διαφορά από τις 19 στις 31 μονάδες 
μέσα σε έναν μήνα. Πρόκειται για δημοσκοπικά ρεκόρ τα οποία πρέ-
πει να αποδοθούν στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν και στα η-
γετικά γνωρίσματα του πρωθυπουργού.
Η ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του Μητσοτάκη και η αποτελε-
σματική κυβερνητική δράση ανεβάζουν και τα δημοσκοπικά πο-
σοστά της ΝΔ. Μέσα σε έναν μήνα, με βάση πάντα την έρευνα της 
Pulse, η πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ ανέβηκε από το 39% στο 45%, 
ενώ η πρόθεση ψήφου για τον ΣΥΡΙΖΑ υποχώρησε από το 25% στο 
22%, εξασφαλίζοντας στο κυβερνητικό κόμμα… double score. Η συ-
μπίεση των ποσοστών των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε όφε-
λος της ΝΔ είναι γενική, με το ΚΙΝΑΛ να υποχωρεί από το 6,5% στο 
5,5%, την Ελληνική Λύση από το 5,5% στο 4,5% και το ΜέΡΑ25 να 
πέφτει στο 2,5%, κάτω από το όριο του 3% που εξασφαλίζει κοινο-
βουλευτική εκπροσώπηση.
Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Τσί-
πρας έχει αντιληφθεί την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων υπέρ 

Μητσοτάκη και ΝΔ σε περίοδο ακραίων καταστάσεων, γι’ αυτό έχει 
ρίξει, ως έναν βαθμό, τους τόνους. Παίζει αναγκαστικά άμυνα και σε 
βάθος χρόνου. Η επιλογή του φαίνεται να επιβραβεύεται από την 
κοινή γνώμη, εφόσον 46% των ερωτηθέντων έχουν θετική άποψη 
για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στη διάρκεια της κρίσης και 34% των ψη-
φοφόρων της ΝΔ θεωρούν θετική την προσέγγισή του.
Τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν υψηλότερα αν δεν υπήρχε η πα-
ραφωνία αρκετών κομματικών στελεχών τα οποία επιμένουν σε μια 
αντιπολιτευτική γραμμή που δεν έχει σχέση με τη σημερινή σκληρή 
πραγματικότητα και οραματίζονται ξεκαθάρισμα πολιτικών λογαρια-
σμών μόλις αφήσουμε πίσω μας την πανδημία.

Δύσκολη πορεία
Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια δύσκολη πορεία σε ό,τι αφορά την 
αντιμετώπιση της πανδημίας και τη διαχείριση του οικονομικού και 
κοινωνικού λογαριασμού που θα αφήσει πίσω της.
Η αποτελεσματικότητα του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, η ι-
σχυρή δημόσια εικόνα του Μητσοτάκη και το κλίμα εθνικής συσπεί-
ρωσης που έχει δημιουργηθεί αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα για 
να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δύσκολα οικονομικά μέτρα που ανακοί-
νωσε η κυβέρνηση, τα οποία αναπόφευκτα δεν καλύπτουν όλους έ-
ναντι της κρίσης, εγκρίνονται (έρευνα Pulse) από το 67% των ερωτη-
θέντων, ενώ αρνητική άποψη έχει το 29%. Μεταξύ των ψηφοφόρων 
του ΣΥΡΙΖΑ, το 48%, περίπου οι μισοί, επικροτούν τα οικονομικά 
μέτρα της κυβέρνησης παρά τις συνεχείς καταγγελίες των μέτρων και 
των υποτιθέμενων προθέσεων Μητσοτάκη από τα περισσότερα κο-
ρυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Ελλάδα έχει μπροστά της δύο δοκιμασίες. Την απειλή για τη δη-
μόσια υγεία, που είναι ο κορονοϊός, και τις σημαντικές οικονομικές 
και κοινωνικές συνέπειες από την κρίση του κορονοϊού. Στο θέμα 
της αντιμετώπισης της πανδημίας στην αρχική κρίσιμη φάση της, η 
Ελλάδα έκανε την έκπληξη και μετατράπηκε στο καλό παράδειγμα 
για τους Ευρωπαίους, που δοκιμάζονται σκληρά.
Το ίδιο μπορεί να συμβεί, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, και στην 
οικονομία, εφόσον αξιοποιηθεί η θετική πολιτική και κοινωνική δυ-
ναμική που έχει δημιουργηθεί, με υπογραφή Μητσοτάκη.

Η επιτυχία Μητσοτάκη στην πρώτη 
φάση αντιμετώπισης του κορονοϊού 
έρχεται μετά την εθνική επιτυχία του 
στον  Έβρο.
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συνέντευξη

Το θέμα με το «κορονοομόλογο» δεν έχει 
κλείσει. Η Ε.Ε. λειτουργεί με χρονοκαθυ-
στέρηση στις κρίσεις. Το κρίσιμο σημείο για 
εμάς είναι ότι για πρώτη φορά ύστερα από 
μία δεκαετία η συμμετοχή μας στην Ε.Ε. και 
στο ευρώ σημαίνει ασφαλές λιμάνι που θα 
μας προστατεύσει σχετικά από τις τρικυμίες 
των εθνικών νομισμάτων των υπολοίπων 
μικρομεσαίων χωρών του πλανήτη.

«Σε τέτοιας εκτάσεως κρίσεις,  
οι διακομματικές συνεργασίες  

είναι επιβεβλημένες»

Τ
η βεβαιότητά του ότι η Ε.Ε. θα βγει πολύ πιο ισχυρή 
την επόμενη μέρα, εάν λειτουργήσει σωστά και δη-
μιουργήσει ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ για τις πληγεί-
σες ευρωπαϊκές οικονομίες, εκφράζει σε συνέ-
ντευξή του στην F.S. o αναπληρωτής καθηγητής 
Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής Άγ-

γελος Συρίγος, βουλευτής της ΝΔ στην Α΄ Αθηνών.
Ο κ. Συρίγος αποδίδει τις θετικές κινήσεις της Ε.Ε. προς την Αθήνα 
στο ότι «τώρα βλέπει μια κυβέρνηση σοβαρή και αποφασισμένη», 
ενώ, αν και διαπιστώνει ότι η αντιπολίτευση αντιλαμβάνεται τη 
σοβαρότητα της κατάστασης, της καταλογίζει «τρομερή έλλειψη 
φαντασίας» και καλεί τον κ. Τσίπρα να αναλάβει χρήσιμες πρω-
τοβουλίες για την ελληνική κοινωνία, ανάμεσα στις οποίες κατο-
νομάζει τη «συμμετοχή σε εθελοντική αιμοδοσία», καθώς, όπως 
επισημαίνει, «τα αποθέματα αίματος που έχουμε λιγοστεύουν ε-
πικίνδυνα».

Ξαφνικά η Ελλάδα άρχισε να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από 
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με κυριότερα παραδείγματα την 
κατάργηση των πρωτογενών πλεονασμάτων και την ένταξη στο 
QE. Πέρασε από τον Έβρο αυτή η αλλαγή;
Όταν ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης ολοκλή-
ρωσε την ενημέρωση του Συμβουλίου Υπουργών στις Βρυξέλ-
λες την 4η Μαρτίου για τα γεγονότα στον Έβρο, οι παριστάμενοι 
υπουργοί ξέσπασαν σε παρατεταμένο χειροκρότημα. Αυτό είναι 
κάτι εξαιρετικά σπάνιο σε Συμβούλια Υπουργών της Ε.Ε. Είναι 
ακόμη σπανιότερο για τη χώρα μας. Τα τελευταία δέκα χρόνια οι 
όποιες ενθαρρυντικές χειρονομίες προς τη χώρα μας ήταν από 
συμπάθεια ή οίκτο. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν τα τέσσερα χα-
οτικά χρόνια της συγκυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η Ε.Ε., αφού 
στρίμωξε τις κυβερνήσεις Τσίπρα, τον μετέτρεψε σε έναν ακίν-
δυνο συνομιλητή. Τώρα βλέπει μια κυβέρνηση σοβαρή και α-
ποφασισμένη.

Η Ελλάδα τάχθηκε υπέρ της έκδοσης του ευρωομολόγου για 
την αντιμετώπιση του κορονοϊού, μαζί με την Ιταλία και την Ι-
σπανία. Όμως, σε αντίθεση με την Ελλάδα, ήταν δύο χώρες 
που δεν πήραν τα μέτρα που έπρεπε για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας. Δεν είναι αντιφατικό το αίτημα για το ευρωομόλογο 
και εύλογη η επιφυλακτικότητα όσων αντιμετώπισαν την παν-
δημία με επάρκεια;
Το πρόβλημα για την επόμενη μέρα δεν αφορά τον τρόπο δια-
χειρίσεως του κορονοϊού σήμερα, αλλά της οικονομίας. Αυτό θα 
είναι κοινό πρόβλημα για όλο τον κόσμο. Η Ε.Ε. πρέπει να είναι 
ενωμένη σε αυτό.

Ακούστηκε ότι ο ιός έπληξε πολιτικά τον λαϊκισμό. Όμως ούτε 
ο Μακρόν, ούτε ο Σάντσεθ, ούτε ο Κόντε περιλαμβάνονται σε 
αυτή την πολιτική κατηγοριοποίηση.
Πιστεύω ότι η κρίση δεν θα πλήξει τον λαϊκισμό, αλλά θα απο-
καλύψει τους ελλιποβαρείς από τους σοβαρούς ηγέτες. Από κει 
και πέρα, στην πρώτη φάση υπήρχαν προβλήματα ενημερώ-
σεως ως προς την πραγματική σοβαρότητα του κορονοϊού. Στη 
Γαλλία η κατάσταση είναι εμφανώς καλύτερη απ’ ό,τι στην Ισπα-
νία και στην Ιταλία. Αυτό οφείλεται στο κεντρικό σύστημα διοι-
κήσεως της χώρας.

Είναι βάσιμη η διασύνδεση της αναποτελεσματικής αντιμετώ-
πισης της κρίσης στην Ισπανία και στην Ιταλία με το ότι οι δύο 
χώρες κυβερνώνται από σχήματα συνεργασίας;
Είναι πολλοί οι λόγοι. Ο πρώτος και κύριος λόγος είναι να αντιλη-
φθεί ο ηγέτης της χώρας, Πρόεδρος ή πρωθυπουργός, το πρό-
βλημα. Ο Τραμπ στην Αμερική ή ο Τζόνσον στη Βρετανία έχουν 
ισχυρές κυβερνήσεις. Οι ιδεοληψίες τους, όμως, δεν τους ε-
πέτρεψαν να ακούσουν τους επιστήμονες και να δουν το πρό-
βλημα. Τώρα οι χώρες τους βρίσκονται στο μάτι του επιδημικού 
κυκλώνα. Ο δεύτερος λόγος είναι πράγματι οι ισχυρές μονοκομ-
ματικές κυβερνήσεις. Μπορούν ευκολότερα να πάρουν γρήγο-
ρες και δύσκολες αποφάσεις. Ιταλία και Ισπανία, λόγω του συ-
στήματος απλής αναλογικής, έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας. 
Ο τρίτος λόγος, που δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα στον δη-
μόσιο διάλογο, είναι ο τρόπος λειτουργίας των δύο συγκεκριμέ-
νων κρατών. Βασίζονται σε ένα εξαιρετικά αποκεντρωμένο σύ-
στημα διοικήσεως μέσω περιφερειών. Το κεντρικό κράτος έχει 
ελάχιστες αρμοδιότητες. Η σύγχυση ως προς τα αναγκαία μέτρα 
που επικράτησε τις πρώτες ημέρες εκδηλώσεως της πανδημίας 
οφείλεται ακριβώς στην ασυνεννοησία μεταξύ περιφερειών και 
κεντρικής κυβερνήσεως.

Παρά το «όχι» στο ευρωομόλογο, η Ε.Ε. έδειξε να αναζητά κοι-
νούς βηματισμούς στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Μπορεί 
να έχουμε περισσότερη Ευρώπη μετά την κρίση;
Το θέμα με το «κορονοομόλογο» δεν έχει κλείσει. Η Ε.Ε. λειτουργεί 
με χρονοκαθυστέρηση στις κρίσεις. Το κρίσιμο σημείο για εμάς 
είναι ότι για πρώτη φορά ύστερα από μία δεκαετία η συμμετοχή 
μας στην Ε.Ε. και στο ευρώ σημαίνει ασφαλές λιμάνι που θα μας 
προστατεύσει σχετικά από τις τρικυμίες των εθνικών νομισμά-
των των υπολοίπων μικρομεσαίων χωρών του πλανήτη. Φαντα-
στείτε πού θα είχε κατακρημνιστεί αυτή τη στιγμή η δραχμή, εάν 
είχαμε επιστρέψει το 2015 στο εθνικό νόμισμα. Εάν η Ε.Ε. λει-
τουργήσει σωστά και δημιουργήσει ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ για 
τις πληγείσες ευρωπαϊκές οικονομίες, θα βγει πολύ πιο ισχυρή 
την επόμενη μέρα.

Θεωρείτε ότι η πρόταση Όρμπαν για ενίσχυση της εκτελεστικής 
εξουσίας και περιορισμούς στην άσκηση των δημοκρατικών 
ελευθεριών ως μέθοδος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
μεγάλων κρίσεων μπορεί να είναι μεταδοτική;
Οι περιορισμοί στην άσκηση κάποιων ελευθεριών και δικαιω-
μάτων είναι κατανοητοί και αποδεκτοί για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα και προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια κρίση. Το πρό-
βλημα με τον Όρμπαν είναι ότι το κοινοβούλιο του δίνει αρμοδι-
ότητες να κυβερνά μέσω διαταγμάτων και για όσο χρονικό δι-
άστημα ο ίδιος κρίνει ότι θα χρειαστεί. Οι δημοκρατίες λειτουρ-
γούν σωστά όταν υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα που ελέγχουν την 
εκτελεστική εξουσία. Στην Ουγγαρία αυτό χάθηκε.

Η άλλη εκδοχή του ίδιου στόχου εισηγείται την ενίσχυση της 
εκτελεστικής εξουσίας με ευρύτερες διακομματικές συνεργα-
σίες. Μπορεί να είναι αποδοτικές;
Όταν αντιμετωπίζεις τέτοιας εκτάσεως κρίσεις, οι διακομματι-
κές συνεργασίες είναι επιβεβλημένες. Εκείνο που προέχει είναι 
η κοινή στάση των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στον ύπουλο 
και επικίνδυνο εχθρό. Θεωρώ θετικό ότι η αντιπολίτευση, πλην 
κάποιων ακραίων φωνών, δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τη σοβα-
ρότητα της καταστάσεως.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να περιβληθεί με απόφαση της Βουλής η κα-
τάθεση του μισού μισθού των βουλευτών. Το θεωρείτε θε-
σμικά απαραίτητο;
Η αντιπολίτευση αναζητά να προβάλει μια διαφορετική πρόταση 
στις πρωτοβουλίες της κυβερνήσεως. Δείχνει όμως τρομερή έλ-
λειψη φαντασίας. Θα ήταν πιο χρήσιμο για την ελληνική κοινωνία 
εάν ο κ. Τσίπρας αναλάμβανε κάποια άλλη πρωτοβουλία, όπως 
τη συμμετοχή σε εθελοντική αιμοδοσία. Τα αποθέματα αίματος 
που έχουμε λιγοστεύουν επικίνδυνα.

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Άγγελος Συρίγος, 
αν. καθηγητής Διεθνούς Δικαίου 

& Εξωτερικής Πολιτικής,  
βουλευτής Α  ́Αθηνών της ΝΔ





Στο ξεκίνημα της νέας δεκαετίας, η ελληνική οικονομία έχει διορθώσει τις μείζονες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές 
ανισορροπίες που προκάλεσαν την οικονομική κρίση και προσπαθεί να επιταχύνει το βηματισμό της προς μια διατηρήσιμη 
αναπτυξιακή τροχιά. Στο δρόμο της έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις, σε μεγάλο βαθμό ως απόρροια της 
οικονομικής κρίσης, καθώς και εξωτερικούς κινδύνους. Η εξάπλωση του κορωνοϊού που προκαλεί τη νόσο Covid-19 και η όξυνση 
του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος επηρεάζουν καταλυτικά τις βραχυπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές και 
θέτουν, προσωρινά, μεγάλα εμπόδια στην πορεία προς την κανονικότητα. Η πανδημία του κορωνοϊού δοκιμάζει τις κοινωνικές και 
οικονομικές αντοχές όλου του πλανήτη και απαιτεί άλλο επίπεδο διεθνούς επιστημονικής, κοινωνικής και οικονομικής συνεργασίας 
από αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι αγορές ομολόγων και κεφαλαίων έχουν ήδη υποστεί μεγάλες απώλειες, με τις πιο αδύναμες 
οικονομίες να πλήττονται περισσότερο.    
Παρά την αναιμική μεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ελληνική οικονομία συνέχισε να ανακάμπτει μέχρι πρόσφατα, όπως 
μαρτυρούν οι θετικές επιδόσεις που καταγράφηκαν σε βασικούς μακροοικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες. Η ισχυρή 
ανοδική τάση του δείκτη οικονομικού κλίματος και η ενίσχυση του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών υποδήλωναν, μέχρι 
πρότινος, συνέχιση και επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής. Παράλληλα, καταγράφηκαν θετικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό 
τομέα, με αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων και βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης των τραπεζών, που συνέβαλαν στην 
ενίσχυση της ρευστότητάς τους και επέτρεψαν την αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. 
Εξάλλου, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα επέφερε την πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων 
από την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Επιπρόσθετα, η πρόσφατη κατάργηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ) της απόφασης του Μαρτίου 2015, με την οποία είχαν επιβληθεί ανώτατα όρια στην αγορά ελληνικών κρατικών 
ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες, πιστοποίησε την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 
Η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ο προσανατολισμός του δημοσιονομικού μίγματος προς μια πολιτική περισσότερο φιλική προς 
την ανάπτυξη, με κύριο χαρακτηριστικό την εκλογίκευση του φορολογικού βάρους και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, η 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), οι ιδιωτικοποιήσεις και η εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων 
είναι οι σημαντικότεροι άξονες της προσπάθειας για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής σε μεσοπρόθεσμο 
ορίζοντα. Πολλά από τα μεσοπρόθεσμα αυτά στοιχεία της οικονομικής πολιτικής πρέπει να διατηρηθούν και στις σημερινές έκτακτες 
οικονομικές συνθήκες, άλλα όμως πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.
Επιβράβευση της προόδου που σημείωσε η Ελλάδα είναι η αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας κατά μία βαθμίδα τον Οκτώβριο 
του 2019 από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s και πιο πρόσφατα, τον Ιανουάριο του 2020, από τον οίκο Fitch, αλλά και 
η βελτίωση της θέσης της χώρας κατά επτά βαθμίδες όσον αφορά το δείκτη αντίληψης της διαφθοράς που καταρτίζει η Διεθνής 
Διαφάνεια. Σε ένα διεθνές περιβάλλον αρνητικών αποδόσεων, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων 
κατέγραψαν συνεχή και ταχεία αποκλιμάκωση, η οποία μόλις προσφάτως ανατράπηκε λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, με τα 
περιθώρια (spreads) να αυξάνονται σημαντικά τις τελευταίες ημέρες. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις καταδεικνύουν, μεταξύ άλλων, 
τη σημασία που έχει η συμμετοχή των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντική η απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στις 
18 Μαρτίου να εφαρμόσει εξαίρεση (waiver) από το γενικό κανόνα επιλεξιμότητας ομολόγων για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα με 
το νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων που συνδέεται με την πανδημία (PEPP) ύψους 750 δισεκ. ευρώ και θα διαρκέσει τουλάχιστον 
έως το τέλος του 2020.
Για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να ενταχθεί με αξιώσεις στο νέο παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, θα πρέπει να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την αντιμετώπιση μιας σειράς από περιορισμούς και προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται, με 
έμφαση στη μείωση του μεγάλου επενδυτικού κενού, στη δημιουργία πολλών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας πλήρους 
απασχόλησης και υψηλής εξειδίκευσης, στην αποκλιμάκωση του υψηλού αποθέματος των ΜΕΔ και στη μείωση του δημόσιου 
χρέους. Παράλληλα, η εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων, με τις προσαρμογές 
που επιβάλλουν οι έκτακτες συνθήκες, συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί και 
ο εξορθολογισμός των δημοσιονομικών στόχων. Η προσαρμογή του στόχου για το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα σε 
χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα που ισχύουν σήμερα συνεπάγεται οφέλη, αρκεί να μην είναι τέτοια η μείωση του πλεονάσματος που 
να ανατρέπει τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.
Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να ιδωθεί και η πρόσφατη θετική απόφαση του Eurogroup της 16ης Μαρτίου, το οποίο, αξιοποιώντας τις 
διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης περί ευελιξίας στην εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων σε περίπτωση 
δυσμενών οικονομικών εξελίξεων λόγω έκτακτων γεγονότων, εξαιρεί, για όλα τα κράτη-μέλη, τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που 
σχετίζονται με τα προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Επιπλέον, η λειτουργία των αυτόματων 
σταθεροποιητών στην οικονομία δεν θα επηρεάσει τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Τέλος, στην περίπτωση της 
Ελλάδος, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης θα εξαιρεθούν από τον υπολογισμό 
του στόχου του δημοσιονομικού αποτελέσματος. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Το 2019 η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας διατηρήθηκε, παρά την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο 
ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές διαμορφώθηκε σε 1,9%, όπως και το 2018, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός της οικονομίας της 
ζώνης του ευρώ επιβραδύνθηκε σε 1,2% από 1,9% το 2018. Το 2020 η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα καθοριστεί σε μεγάλο 
βαθμό από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο οικονομικός αντίκτυπος 
εκδηλώνεται μέσω τριών διαύλων. Από την πλευρά της ζήτησης, με επιβράδυνση των ελληνικών εξαγωγών, τόσο αγαθών όσο 
και υπηρεσιών (μεταφορές, ναυτιλία και τουρισμός), και της εγχώριας κατανάλωσης και των επενδύσεων. Από την πλευρά της 
προσφοράς, με διατάραξη στις διεθνείς και περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού ενδιάμεσων και κεφαλαιακών αγαθών, καθώς 
και με το κλείσιμο επιχειρήσεων για να περιοριστεί η πανδημία. Από την πλευρά του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης λόγω της επανατιμολόγησης των κινδύνων διεθνώς οδηγεί στην επιδείνωση των όρων 
και του κόστους άντλησης νέας χρηματοδότησης για τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, καθώς και για το Ελληνικό 
Δημόσιο. Ήδη παρατηρείται πολύ σημαντική αύξηση των περιθωρίων (spreads) τις τελευταίες ημέρες, ιδιαιτέρως στην περίπτωση 
της Ελλάδος, στις αγορές ομολόγων, οι οποίες, ούτως ή άλλως, παρουσιάζουν πολύ έντονη μεταβλητότητα. 
Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί σημαντικά το 2020, δεδομένων των επιπτώσεων 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Οι επιπτώσεις αυτές προς το παρόν δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, δεδομένου 
ότι δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία και η πανδημία είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο της 
Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα είναι μηδενικός το 2020, αντί 2,4% που ήταν η πιο πρόσφατη 
πρόβλεψη μετά την ενσωμάτωση των στοιχείων των Εθνικών Λογαριασμών για το δ΄ τρίμηνο του 2019 (6 Μαρτίου 2020). Η προς 
τα κάτω αναθεώρηση της πρόβλεψης του ρυθμού ανάπτυξης κατά επιπλέον 2,4 ποσοστιαίες μονάδες οφείλεται στην ενσωμάτωση 
των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Με βάση τα τελευταία στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας, η πιθανότερη 
εκδοχή είναι ότι θα υπάρξει σημαντική αρνητική επίπτωση στην οικονομία τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020, η οποία θα αντισταθμιστεί 

μερικώς τα δύο τελευταία τρίμηνα. Η επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης θα προέλθει κυρίως από διαταραχές 
στην πλευρά της ζήτησης, με μείωση της εξωτερικής ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών και της εγχώριας ζήτησης, αφού πλήττονται 
ιδιαιτέρως τομείς όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, το εμπόριο, η εστίαση και η ψυχαγωγία. Ουδείς σήμερα μπορεί να προβλέψει 
με ακρίβεια την εξέλιξη της πανδημίας, ενώ οι επιπτώσεις της στις εθνικές οικονομίες θα εξαρτηθούν και από τα εθνικά και διεθνή 
δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα που λαμβάνονται. Το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος ενσωματώνει υποθέσεις για 
τα αντισταθμιστικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το 2019, η εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής χαρακτηρίστηκε από την τήρηση των συμφωνηθέντων στο πλαίσιο της 
ενισχυμένης εποπτείας, την προσήλωση στην υλοποίηση των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και, μετά τις εκλογές του Ιουλίου, 
την ανασύνθεση του δημοσιονομικού μίγματος με κύρια αλλαγή την ελάφρυνση του φορολογικού βάρους. Η μεταβολή της 
δημοσιονομικής πολιτικής προς αναπτυξιακή κατεύθυνση και, κυρίως, η έμφαση στις μεταρρυθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα την 
ταχεία αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων σε νέα ιστορικά χαμηλά, η οποία επέτρεψε την άνετη πρόσβαση 
του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές για άντληση φθηνών κεφαλαίων, καθώς και την πρόωρη 
αποπληρωμή μέρους του δανείου του ΔΝΤ.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ταμειακά στοιχεία της γενικής κυβέρνησης για το 2019 υπήρξε, για πέμπτο συνεχές έτος, υπέρβαση του 
στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο εκτιμάται, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, ότι έκλεισε κοντά στο 4% του ΑΕΠ. 
Για το 2020, μέχρι προσφάτως η πρόβλεψη ήταν ότι θα επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής 
ενός αναπτυξιακού και δημοσιονομικά ουδέτερου μίγματος πολιτικής με κύρια χαρακτηριστικά την ελάφρυνση του φορολογικού 
βάρους και την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όμως, η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού αφενός δημιουργεί 
νέες υψηλές δαπάνες για την αντιμετώπιση της νόσου, τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη διαφύλαξη της απασχόλησης και 
αφετέρου έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, στα κρατικά έσοδα. Με αυτά 
τα δεδομένα, το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί αρκετές ποσοστιαίες μονάδες του 
ΑΕΠ κάτω από τον αρχικό στόχο 3,5% του ΑΕΠ, αν και αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια. Λόγω 
όμως της ευελιξίας που ενσωματώνεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για έκτακτες συνθήκες, η διαμόρφωση του 
δημοσιονομικού αποτελέσματος σε χαμηλότερα επίπεδα δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως παραβίαση του στόχου.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημοσιονομική πολιτική σήμερα, που μεταβάλλει ριζικά όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι να 
αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται ώστε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των δαπανών για την αντιμετώπιση της 
νόσου του κορωνοϊού και να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιδράσεις στην πραγματική οικονομία, με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει 
η μικρότερη δυνατή επίπτωση στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το 2019 καταγράφηκε σημαντική υποχώρηση του ρυθμού αύξησης του παγκόσμιου εμπορίου σε 1%, από 3,7% το 2018, ως 
αποτέλεσμα του εντεινόμενου εμπορικού προστατευτισμού και της αυξημένης αβεβαιότητας. Η επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου 
έπληξε την εξωτερική ζήτηση και τη βιομηχανική παραγωγή και οδήγησε σε συγκρατημένη μεγέθυνση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 
2,9%, που ήταν ο χαμηλότερος ρυθμός της δεκαετίας, έναντι 3,6% το 2018.
Ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ υποχώρησε σε 1,2% από 1,9% το 2018, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της 
εξασθένησης της εξωτερικής ζήτησης. Ωστόσο, η επιβράδυνση της ανάπτυξης της οικονομίας της ζώνης του ευρώ συγκρατήθηκε 
από την εγχώρια ζήτηση, που παρέμεινε ισχυρή λόγω αύξησης της απασχόλησης και του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και από 
τη συνεχιζόμενη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών λόγω της διατήρησης της διευκολυντικής κατεύθυνσης της ενιαίας 
νομισματικής πολιτικής.
Η εξάπλωση του κορωνοϊού συνιστά σήμερα τη μεγαλύτερη πηγή κινδύνου για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία, 
αφού άμεσες είναι οι συνέπειες στη βιομηχανία μέσω διαταράξεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο εμπόριο, στις μεταφορές, 
στον τουρισμό, αλλά και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι οικονομικές επιπτώσεις δεν μπορούν ακόμη να ποσοτικοποιηθούν με 
ακρίβεια, παρά μόνο να εκτιμηθούν με βάση διάφορα υποθετικά σενάρια. Σύμφωνα με το μετριοπαθές σενάριο του ΟΟΣΑ, υπό την 
προϋπόθεση δηλαδή μιας περιορισμένης και ήπιας εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας 
για το 2020 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 2,4%, θα είναι δηλαδή κατά 0,5 της ποσοστιαίας μονάδας χαμηλότερος έναντι της πρόβλεψης 
του Νοεμβρίου του 2019. Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, στο ενδεχόμενο δηλαδή μιας ευρύτερης εξάπλωσης της νόσου και 
γενικευμένης διάχυσης των επιπτώσεων, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας θα περιοριστεί στο 1,5%. Μετά τις 
τελευταίες εξελίξεις φαίνεται ότι το μετριοπαθές σενάριο του ΟΟΣΑ έχει ελάχιστες πιθανότητες να υλοποιηθεί. 
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ (Μάρτιος 2020), για την οικονομία 
της ζώνης του ευρώ προβλέπεται ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης το 2020 θα περιοριστεί στο 0,8%, από 1,1% που ήταν η προηγούμενη 
πρόβλεψη (Δεκέμβριος 2019), υπό την προϋπόθεση μιας περιορισμένης εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ειδικότερα, εκτιμάται πολύ 
αδύναμη μεγέθυνση το πρώτο εξάμηνο του έτους και βελτίωση το δεύτερο εξάμηνο, καθώς η εξωτερική ζήτηση σταδιακά θα 
ανακάμπτει, οι κυβερνήσεις συντονισμένα θα έχουν ήδη λάβει αντισταθμιστικά δημοσιονομικά μέτρα, ενώ η επεκτατική νομισματική 
πολιτική θα συμβάλλει και αυτή στην οικονομική ανάκαμψη. Οι αρνητικές επιπτώσεις οφείλονται τόσο στις διαταράξεις στις αλυσίδες 
εφοδιασμού και παραγωγής, λόγω των προληπτικών αλλά και των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή ευρύτερης διασποράς 
της πανδημίας, όσο και στη χειροτέρευση της εμπιστοσύνης. Στην περίπτωση δε που η εξάπλωση του κορωνοϊού ενταθεί χρονικά και 
γεωγραφικά, οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη δυσμενέστερες. Συγκεκριμένα, βάσει δύο εναλλακτικών δυσμενών σεναρίων, σε πιθανή 
ένταση της πανδημίας με μεγαλύτερη διασπορά στη ζώνη του ευρώ ή και με επιπλέον διαταραχές στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές 
αγορές και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εκτιμάται ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης το 2020 θα επιβραδυνθεί περαιτέρω κατά 0,6 
έως 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή η οικονομία της ζώνης του ευρώ είναι πολύ πιθανόν να εισέλθει σε αρνητικούς ρυθμούς 
οικονομικής ανάπτυξης.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη ζώνη του ευρώ σήμερα, που θέτει σε δεύτερη μοίρα όλα τα προηγούμενα, είναι η προστασία της 
ανθρώπινης ζωής και η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής, καθώς και η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών 
επιπτώσεων στην οικονομία και κοινωνία από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Αν και η μέχρι τώρα αντίδραση της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), της Ευρωομάδας 
(Eurogroup) και ιδιαιτέρως των ίδιων των κρατών-μελών μπορεί να χαρακτηριστεί θετική, είναι σαφές ότι απαιτείται ακόμη 
μεγαλύτερη συνεργασία και συντονισμός σε επιστημονικό αλλά και σε δημοσιονομικό/νομισματικό επίπεδο, όπου η ευελιξία και ο 
ρεαλισμός πρέπει να υπερισχύσουν. Επειδή οι δυνατότητες των κρατών-μελών δεν είναι οι ίδιες, η επίδειξη συνοχής, αλληλεγγύης 
και ευελιξίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας και η παροχή διευκολύνσεων στα κράτη-μέλη που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη 
ή έχουν δημοσιονομικές δυσκολίες είναι καταλυτικής σημασίας για την καταξίωση της διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ στη 
συνείδηση των πολιτών αυτή την κρίσιμη περίοδο.

Αθήνα,  20 Μαρτίου 2020

Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2019

2020: ΕΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τη διασπορά του κορωνοϊού και τους κινδύνους που δημιουργεί για την οικονομία 
της ζώνης του ευρώ, τις αγορές και το πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής και είναι σε εγρήγορση προκειμένου να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων. Ως πρώτη αντίδραση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στη συνεδρίαση 
της 12ης Μαρτίου αποφάσισε τη λήψη ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων νομισματικής πολιτικής, ενώ και το Εποπτικό Συμβούλιο 
(Supervisory Board) της ΕΚΤ έλαβε παραλλήλως μέτρα εποπτικά που διευκολύνουν τις τράπεζες, ώστε αυτές να μπορούν με τη σειρά 
τους να συνεχίσουν να δανειοδοτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται από την πανδημία. 
Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε: α) Διενέργεια, προσωρινά, πρόσθετων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης (LTRO) με σκοπό την άμεση παροχή στήριξης σε ρευστότητα προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης 
του ευρώ. Οι πράξεις αυτές παρέχουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό στήριξης. Θα διενεργούνται μέσω δημοπρασίας σταθερού 
επιτοκίου με πλήρη κατανομή και επιτόκιο ίσο με το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και θα παρέχουν 
ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους με σκοπό την κάλυψη της περιόδου μέχρι την πράξη TLTRO-III που είναι προγραμματισμένη για 
τον Ιούνιο του 2020. β) Εφαρμογή σημαντικά ευνοϊκότερων όρων κατά την περίοδο Ιουνίου 2020-Ιουνίου 2021 σε όλες τις πράξεις 
TLTRO-III που εκκρεμούν στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, με σκοπό τη στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων προς όσους έχουν 
πληγεί περισσότερο από την εξάπλωση του κορωνοϊού, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής, το 
επιτόκιο θα είναι κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο που εφαρμόζεται στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 
του Ευρωσυστήματος. Για τους αντισυμβαλλομένους που διατηρούν τα επίπεδα χορήγησης πιστώσεών τους, το επιτόκιο θα είναι 
χαμηλότερο και, στη διάρκεια της περιόδου που θα λήξει τον Ιούνιο του 2021, μπορεί να διαμορφωθεί έως και κατά 25 μονάδες βάσης 
χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. Το μέγιστο συνολικό ποσό που μπορούν οι τράπεζες να 
δανειστούν μέσω των πράξεων TLTRO-III αυξάνεται στο 50% του υπολοίπου των αποδεκτών δανείων τους όπως είχε διαμορφωθεί 
στις 28 Φεβρουαρίου 2020. γ) Προσωρινή διάθεση συνολικού ποσού ύψους 120 δισεκ. ευρώ για πρόσθετες καθαρές αγορές στοιχείων 
ενεργητικού μέχρι το τέλος του 2020, διασφαλίζοντας την ισχυρή συμβολή των προγραμμάτων αγοράς περιουσιακών στοιχείων του 
ιδιωτικού τομέα. Σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα προγράμματα αγοράς τίτλων (APP), το πρόγραμμα αυτό θα στηρίξει τις ευνοϊκές 
συνθήκες χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας σε περιστάσεις αυξημένης αβεβαιότητας. 
Στις 18 Μαρτίου η ΕΚΤ, στη δεύτερη και πιο καθοριστική για τις αγορές παρέμβασή της, αποφάσισε να διαθέσει συνολικά 750 δισεκ. 
ευρώ, στο πλαίσιο έκτακτου προγράμματος αγοράς τίτλων που συνδέεται με την πανδημία (Pandemic Emergency Purchase 
Programme - PEPP), στο οποίο θα γίνονται δεκτά και ελληνικά κρατικά ομόλογα, μέσω της επαναφοράς της εξαίρεσης (waiver) από 
τους γενικούς κανόνες επιλεξιμότητας ομολόγων.
Οι σημαντικές αυτές δράσεις της ΕΚΤ συμπληρώνουν τις δημοσιονομικές δράσεις, τόσο σε επίπεδο ευρωζώνης όσο και σε εθνικό 
επίπεδο, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορωνοϊού στις οικονομίες των κρατών-μελών της ζώνης του 
ευρώ. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα το 2019 προσδιορίστηκαν από τη βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία, τη διατήρηση 
της κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδο, τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της πιστωτικής επέκτασης προς τις μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, την άνοδο των τραπεζικών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα και την περαιτέρω μείωση του 
αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στους ισολογισμούς των τραπεζών, το οποίο όμως παραμένει πολύ υψηλό. 
Η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας οφείλεται κυρίως σε μη επαναλαμβανόμενα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και 
στη συγκράτηση των εξόδων. Αντίθετα, μείωση εμφάνισε η οργανική κερδοφορία, κυρίως εξαιτίας της συρρίκνωσης του δανειακού 
χαρτοφυλακίου των τραπεζών ως αποτέλεσμα αφενός της πώλησης θυγατρικών τους στο εξωτερικό και αφετέρου της υπέρβασης των 
αποπληρωμών δανείων σε σχέση με τις νέες εκταμιεύσεις, καθώς και της διενέργειας πρόσθετων προβλέψεων.
Ο περιορισμός του υψηλού αποθέματος των ΜΕΔ αποτελεί τη βασικότερη πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα. Η εφαρμογή του 
σχεδίου “Ηρακλής” αναμένεται να συμβάλει στην ταχύτερη αποκλιμάκωση του αποθέματος αυτού. Η παρατηρούμενη μέχρι στιγμής 
μείωση των ΜΕΔ σε συνδυασμό με τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας συνέβαλαν στη βελτίωση των συνθηκών τραπεζικής 
χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, κυρίως προς τις επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Αντίθετα, ο ρυθμός μεταβολής της 
στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης παρέμεινε αρνητικός.
Θετική ήταν η εξέλιξη των τραπεζικών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, ως αποτέλεσμα της επανατοποθέτησης τραπεζογραμματίων 
και του επαναπατρισμού κεφαλαίων επενδεδυμένων σε χρηματοοικονομικά στοιχεία στο εξωτερικό. Η εξέλιξη αυτή ήταν ευνοϊκότερη 
στην περίπτωση των νοικοκυριών ως συνέπεια της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματός τους, ενώ η δυναμική της αύξησης των 
καταθέσεων των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων εξασθένησε. Η βαθμιαία αποκατάσταση της καταθετικής βάσης των ελληνικών 
τραπεζών επέτρεψε αφενός τον τερματισμό της προσφυγής στο μηχανισμό έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) της Τράπεζας 
της Ελλάδος και τον περιορισμό της άντλησης ρευστότητας μέσω των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και, 
αφετέρου, τη συγκράτηση της υποχώρησης της πιστωτικής επέκτασης προς την οικονομία.
Η βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταθετών στο τραπεζικό σύστημα συνέβαλε ώστε να μην παρατηρηθεί εκροή καταθέσεων μετά 
την πλήρη άρση, το Σεπτέμβριο του 2019, και των τελευταίων περιορισμών στις διεθνείς πληρωμές και στη μεταφορά κεφαλαίων στο 
εξωτερικό.
Στις 12 Μαρτίου 2020 το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε, όπως ήδη αναφέρθηκε, σειρά εποπτικών μέτρων ώστε να 
διασφαλίσει ότι οι τράπεζες που βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της είναι σε θέση να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την πραγματική 
οικονομία εν όψει των αρνητικών επιπτώσεων αλλά και των προκλήσεων στις επιχειρησιακές λειτουργίες τους από την εξάπλωση του 
κορωνοϊού. Η ανακοίνωση της ΕΚΤ έγινε σε συντονισμό με συναφή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT/ΕΒΑ) που 
αναφερόταν ειδικότερα στην αναβολή της διεξαγωγής της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον τραπεζικό τομέα 
της ζώνης του ευρώ κατά ένα έτος και σε σειρά άλλων παρεμβάσεων. Η ανακοίνωση της ΕΚΤ αναφέρεται σε μέτρα κεφαλαιακής 
ελάφρυνσης, καθώς και σε πολιτικές ευελιξίας στην εφαρμογή εποπτικών μέτρων για κάθε επιμέρους τράπεζα. 
Οι ελληνικές τράπεζες, κάνοντας χρήση των προαναφερόμενων νομισματικών και εποπτικών διευκολύνσεων της ΕΚΤ, προχώρησαν 
ήδη σε ανακοίνωση δράσεων για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων σε κλάδους που θίγονται από την κρίση του κορωνοϊού.
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Κατά τη διάρκεια του 2019, οι τράπεζες συνέχισαν τις προσπάθειές τους στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του υψηλού αποθέματος 
των ΜΕΔ. Αν και το πρόβλημα των ΜΕΔ θεωρείται κυρίως απόρροια της ύφεσης, νομοθετικές παρεμβάσεις όπως η αναστολή των 
πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, η κατάχρηση του πλαισίου προστασίας από κατασχέσεις, καθώς και διάφορα άλλα νομικά και 
δικαστικά εμπόδια δεν επέτρεψαν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2019 τα ΜΕΔ παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο και ανήλθαν σε 68,0 δισεκ. ευρώ (ή 40,3% του συνόλου των 
δανείων, έναντι 3,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2019), μειωμένα κατά 13,8 δισεκ. ευρώ συγκριτικά με το 
τέλος Δεκεμβρίου του 2018 και κατά 39,2 δισεκ. ευρώ έναντι του Μαρτίου 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο ΜΕΔ. 
Η υποχώρηση του αποθέματος των ΜΕΔ κατά τη διάρκεια του 2019 οφείλεται κυρίως σε πωλήσεις δανείων ύψους 8,1 δισεκ. ευρώ 
και σε διαγραφές ύψους 4,3 δισεκ. ευρώ. 
Όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους για τη μείωση των ΜΕΔ, η στόχευση των τραπεζών είναι ο δείκτης ΜΕΔ να έχει 
διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 20% στο τέλος του 2021. Ο ρυθμός μείωσης των ΜΕΔ μπορεί να επιταχυνθεί περαιτέρω με την 
εφαρμογή λύσεων όπως του σχεδίου “Ηρακλής” (ν. 4649/2019). Σε επόμενο στάδιο και αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματά του, 
το σχέδιο “Ηρακλής” αναμένεται να πλαισιωθεί από την εφαρμογή και άλλων μέτρων ολιστικής προσέγγισης, όπως αυτά που έχει 
προτείνει στο πρόσφατο παρελθόν η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα και το ζήτημα που προκύπτει 
από τη σημερινή κεφαλαιακή διάρθρωση των τραπεζών, με την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (DTC) να αποτελεί δυσανάλογα 
μεγάλο μέρος των συνολικών κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση, με την υλοποίηση του σχεδίου “Ηρακλής” θα είναι σημαντικό να υπάρξει 
αξιολόγηση των θεμελιωδών μεγεθών του ελληνικού τραπεζικού τομέα, κυρίως της οργανικής κερδοφορίας, του δείκτη κάλυψης 
επισφαλών απαιτήσεων και της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων, ιδιαίτερα μετά την παρέλευση της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Όλα αυτά όμως τελούν υπό αναθεώρηση εν όψει των έκτακτων περιστάσεων και των συνθηκών μεγάλης αβεβαιότητας υπό τις οποίες 
καλείται να λειτουργήσει σήμερα το τραπεζικό σύστημα, όπως και η πραγματική οικονομία. Αναμένεται δηλαδή να επηρεαστεί αρνητικά 

η πορεία προς την επίτευξη του στόχου της σημαντικής μείωσης του ποσοστού των ΜΕΔ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όχι 
όμως και ο τελικός στόχος.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας περιλαμβάνουν σημαντικούς κινδύνους από ένα ασταθές διεθνές οικονομικό 
περιβάλλον, από γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω κλιματικής 
αλλαγής, από την πρόσφατη έξαρση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης, κυρίως όμως από την εξάπλωση του κορωνοϊού, 
η οποία επηρεάζει σημαντικά την ελληνική οικονομία τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς, με 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στις μεταφορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά και στην εγχώρια 
ζήτηση λόγω της μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης και των ιδιωτικών επενδύσεων. Στη φάση αυτή, όπως ήδη αναφέρθηκε, η 
Τράπεζα της Ελλάδος αναθεωρεί την πρόβλεψή της για το ΑΕΠ το 2020 και εκτιμά μηδενικό ρυθμό μεταβολής, από 2,4% που ήταν η 
προηγούμενη πρόβλεψη. 
Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, κίνδυνοι προκύπτουν από μια αβέβαιη και αδύναμη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. 
Στο ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης σε διάρκεια και ένταση εξάπλωσης του κορωνοϊού, ενισχύονται οι προσδοκίες προσωρινής 
ύφεσης, όπως αυτό γίνεται ήδη φανερό από τη νευρικότητα των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών, και ως εκ τούτου ο κίνδυνος 
επιβράδυνσης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομίας αυξάνεται σημαντικά. Όσον αφορά την οικονομία της ζώνης του ευρώ, η 
ανάπτυξη, όπως ήδη αναφέρθηκε, προβλέπεται ότι θα παραμείνει εξαιρετικά αδύναμη, με πολύ σημαντική πιθανότητα να καταγραφεί 
αρνητικός ρυθμός σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ήδη αρνητική επίδραση που ασκούν στις επιχειρηματικές επενδύσεις, στη 
μεταποίηση και στις εξαγωγές η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου και η μείωση της εξωτερικής ζήτησης, κυρίως όμως η 
συγκράτηση της εγχώριας ζήτησης από τη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού. 
Σε ό,τι αφορά το εγχώριο περιβάλλον, η εξάπλωση του κορωνοϊού και η πρόσφατη έξαρση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης 
αποτελούν τους σημαντικότερους κινδύνους. 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ήπια άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια στηρίχθηκε κυρίως στην ενίσχυση της συνολικής ενεργού 
ζήτησης, με τη συμβολή της κατανάλωσης και των εξαγωγών. Η συντελούμενη στροφή της οικονομικής πολιτικής προς αναπτυξιακή 
κατεύθυνση και οι δρομολογούμενες αλλαγές στη δομή και λειτουργία του κράτους και της οικονομίας δημιουργούν προσδοκίες 
σταδιακής επανόδου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τροχιά σύγκλισης προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μεσοπρόθεσμα, και όταν βεβαίως 
παρέλθει η κρίση του κορωνοϊού. 
Για την καταγραφή ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης μεσομακροπρόθεσμα, αφού ξεπεραστεί η τρέχουσα κρίση, η ελληνική οικονομία 
καλείται να αντιμετωπίσει, εκτός των δύο πολύ σοβαρών εξωγενών κλυδωνισμών, που προφανώς αποτελούν εθνικές προτεραιότητες, 
και μια σειρά από μεσοπρόθεσμες προκλήσεις. Αυτές είναι: το μεγάλο επενδυτικό κενό, η υψηλή ανεργία, το μεγάλο απόθεμα των ΜΕΔ, 
το υψηλό δημόσιο χρέος και ο αργός ψηφιακός μετασχηματισμός. 
Επομένως κρίνονται αναγκαίες παρεμβάσεις οικονομικής πολιτικής που στοχεύουν στην ενίσχυση κυρίως της πλευράς της 
προσφοράς, για την επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας και την άνοδο του πραγματικού και του δυνητικού προϊόντος. 
Είναι προφανές ότι ορισμένες από τις παρεμβάσεις που απαιτούνται δεν μπορούν να υλοποιηθούν υπό τις σημερινές συνθήκες έντονης 
διόρθωσης των διεθνών αγορών. Η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και γενικότερα η προστασία της δημόσιας υγείας, μαζί 
με την αντιμετώπιση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης, είναι σήμερα προτεραιότητες οι οποίες κινητοποιούν τις δυνάμεις του 
έθνους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι παρεμβάσεις που παράγουν μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα πρέπει τώρα να αγνοηθούν. Άλλωστε, 
οδηγούν σε υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα και στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, που είναι 
προϋποθέσεις για τη διάθεση περισσότερων πόρων στη δημόσια υγεία, καθώς και στη διαφύλαξη των εθνικών συνόρων, τα οποία 
είναι ταυτοχρόνως και ευρωπαϊκά σύνορα. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τις ακόλουθες προτεραιότητες:
• Αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). 
• Άσκηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής. 
• Αύξηση των ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων. 
• Μείωση της ανεργίας. 
• Εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων. 
• Ιδιωτικοποιήσεις, αποτελεσματικότερη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και επέκταση του θεσμού των συνεργασιών και 

συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ). 
• Εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων πολιτικής για την αναστροφή της προβλεπόμενης πτωτικής τάσης του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού εξαιτίας των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων. 
• Ενδυνάμωση του “τριγώνου της γνώσης” και ανάπτυξη του αποθέματος του ανθρώπινου κεφαλαίου. 
•  Αξιοποίηση των ευκαιριών από τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. 

****
Η ελληνική οικονομία συνέχισε μέχρι πρόσφατα να ανακάμπτει και έχει αποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό η αξιοπιστία της οικονομικής 
πολιτικής. Η προσήλωση στη δημοσιονομική σταθερότητα, η εξισορρόπηση του μίγματος της δημοσιονομικής πολιτικής και η έγκαιρη 
υλοποίηση του φιλόδοξου μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης είναι οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί για την επάνοδο της 
οικονομίας σε διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Εντούτοις, για την επίτευξη ισχυρής ανάκαμψης, μετά την 
παρέλευση της κρίσης του κορωνοϊού, και ταχύρρυθμης ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη αντιμετώπιση των 
σημαντικών προβλημάτων που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της οικονομίας ως απόρροια της οικονομικής κρίσης, 
αλλά και των διαχρονικών διαρθρωτικών της αδυναμιών. Τα σημαντικότερα από όλα αυτά τα ζητήματα είναι η μείωση των ΜΕΔ και η 
ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος με κατεύθυνση τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για το επιχειρείν. 
Η ομαλή πορεία της οικονομίας ανακόπτεται σήμερα από την εξάπλωση του κορωνοϊού, ο οποίος, από οικονομική άποψη, μπορεί 
να θεωρηθεί ότι είναι ένας πολύ σοβαρός εξωτερικός κλυδωνισμός που επιδρά από την πλευρά της ζήτησης, από την πλευρά 
της προσφοράς, αλλά και από την πλευρά του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και του οποίου η αντιμετώπιση συναρτάται και με 
τα απαραίτητα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας. Παρότι οι επιπτώσεις στην ελληνική 
οικονομία από την εξάπλωση του κορωνοϊού είναι πολύ δύσκολο στη φάση αυτή να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, είναι σαφές 
ότι θα μειώσουν σημαντικά τον μέχρι τώρα προβλεπόμενο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Οι αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται να 
εκδηλωθούν στα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους, κυρίως το δεύτερο, και η μερική αντιστάθμισή τους να γίνει στα δύο τελευταία τρίμηνα, 
εν μέρει και ως αποτέλεσμα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που ήδη υλοποιείται παγκοσμίως. 
Η πανδημία του κορωνοϊού θέτει στις κοινωνίες, στους πολίτες, στους θεσμούς και στις πολιτικές ηγεσίες σημαντικές προκλήσεις 
και διλήμματα. Αξίες και αρετές όπως ευθύνη, αλληλεγγύη, συνεργασία, ορθολογισμός, συλλογικότητα, συντονισμός, 
αξιοποίηση και εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης, καθώς και υπεύθυνη και ικανή ηγεσία, αποκτούν καίρια σημασία για 
την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας. Αυτές αποτελούν αναγκαίες αλλά όχι και ικανές συνθήκες για την επιτυχή αντιμετώπιση 
της πανδημίας που επελαύνει σε όλο τον πλανήτη. Αυτή ακριβώς η διεθνής διάσταση θέτει επί τάπητος και την απόλυτη ανάγκη 
διεθνούς συνεργασίας και συντονισμού στον επιστημονικό-επιδημιολογικό τομέα κατά κύριο λόγο, αλλά και στο δημοσιονομικό-
νομισματικό. Τώρα είναι η στιγμή να αντιμετωπιστεί συλλογικά, σε διεθνές επίπεδο, με όλα τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα, το 
υγειονομικό κόστος της πανδημίας, αλλά και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της, με τη χρήση της δημοσιονομικής και της 
νομισματικής πολιτικής ταυτοχρόνως. Επιπροσθέτως, η πανδημία θα πλήξει περισσότερο τις πιο αδύναμες οικονομίες με τα 
λιγότερο οργανωμένα συστήματα υγείας. Αυτές θα πρέπει να υποστηριχθούν με όλα τα μέσα. Ευελιξία, διεθνής συνεργασία 
και άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων πολιτικής από προηγούμενες επιδημιολογικές και οικονομικές/χρηματοπιστωτικές 
κρίσεις θα ελαχιστοποιήσουν τις ανθρώπινες απώλειες, θα επιτύχουν την ελαχιστοποίηση του κόστους στις οικονομίες και θα 
συμβάλουν στην ταχεία ανάκαμψή τους.



Σ
ε στρατηγικό αδιέξοδο σε ό,τι 
αφορά τη διαχείριση της κρί-
σης του κορονοϊού βρίσκεται 
η αξιωματική αντιπολίτευση, 
όπως προκύπτει από μία και 
μόνο φράση που χρησιμοποί-

ησε ο πρόεδρος του κόμματος και πρώην πρωθυ-
πουργός, Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του προ-
χθές στη Βουλή.
«Η χώρα μας βρίσκεται σχετικά σε θετικό νού-
μερο» είπε ο κ. Τσίπρας στην παραδοχή μιας α-
λήθειας η οποία δεν μπορεί πλέον να αμφισβη-
τηθεί, καθώς η Ελλάδα αντιμετωπίζεται περίπου 
ως case study σε μια περίοδο που άλλες χώρες 
βλέπουν εκθετική αύξηση των κρουσμάτων 
αλλά και των θυμάτων από τον κορονοϊό.
Σε αυτή την κατάσταση, ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μια 
προσπάθησε να μεταθέσει τη συζήτηση για μετά, 
στη λογική «θα λογαριαστούμε μετά», που εξήγ-
γειλε πρώτος ο πρώην αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας Παύλος Πολάκης, και από την άλλη προ-
σπάθησε να βρει ακροατήριο σε διάφορους κλά-
δους, οι οποίοι δικαίως ή αδίκως είχαν παρά-
πονα για τη διαχείρισή τους από την κυβέρνηση.
Στο πλαίσιο αυτό, η κύρια διαφοροποίηση του 
ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε θέματα ύφους άσκησης της ε-
ξουσίας και όχι περιεχομένου. Για παράδειγμα, 
σε τρεις περιπτώσεις επέμεινε ότι η πρωτοβου-
λία έπρεπε να είναι κρατική, και μάλιστα συ-
γκρουσιακή, και όχι με συναινετικές πολιτικές, 
που επιδίωκε η κυβέρνηση.
Η πρώτη από αυτές ήταν με την Εκκλησία, όταν 
ο ΣΥΡΙΖΑ επέμενε ότι την απόφαση για το κλεί-
σιμο ή όχι των ναών έπρεπε να την πάρει η κυ-
βέρνηση και όχι η Ιερά Σύνοδος, χωρίς ο ίδιος 

να παίρνει σαφή θέση αν θα έπρεπε να κλείσουν. 
Ο Μητσοτάκης αποφάσισε να διακοπούν οι λει-
τουργίες, όταν δεν το έκανε η Ιεραρχία.
Η δεύτερη ήταν όταν πρότεινε οι ΜΕΘ των ιδι-
ωτικών κλινικών να μην ενοικιάζονται αλλά να ε-
πιτάσσονται, δημιουργώντας θέμα με το κόστος 
ενοικίασης, καθώς θεώρησε ότι τα 1.600 ευρώ 
την ημέρα είναι πολλά, αν και απέφυγε να απα-
ντήσει στο ότι στο κόστος των 1.600 ευρώ ήταν 
και το μισθολογικό κόστος του προσωπικού που 
θα απασχολούνταν. Λίγο αργότερα διάφορες ι-
διωτικές επιχειρήσεις υγείας παραχωρούσαν 
χωρίς αντίτιμο τις μονάδες τους.
Η τρίτη περίπτωση ήταν η αντίδραση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην πρόταση Μητσοτάκη προς τους βου-
λευτές και υπουργούς του να καταθέσουν τον 
μισό μισθό τους επί δύο μήνες, για την αντιμε-
τώπιση του κορονοϊού, όπου εισηγήθηκε η κα-
τάθεση να γίνει υποχρεωτικά με απόφαση της 
Βουλής και όχι με προσωπική πρωτοβουλία των 
βουλευτών. Έτσι, οι της ΝΔ κατέθεσαν τον μισό 

μισθό τους, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οχυρώθη-
καν πίσω από τον μη υποχρεωτικό χαρακτήρα 
και δεν το έκαναν, ενώ ο εκδότης της εφημερί-
δας «Documento» κατηγόρησε τον υπουργό Α-
νάπτυξης γιατί η κατάθεση έγινε με έμβασμα…
Σε τρεις περιπτώσεις, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε 
να προτιμά ως λογική την ισοπέδωση του ατό-
μου και της πρωτοβουλίας του, που στις δύο –
τουλάχιστον– περιπτώσεις είχε αποτελέσματα 
κάτω από την ισχύ του κράτους.

Πείθοντας τους πικραμένους
Μια άλλη προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η οι-
κειοποίηση ακροατηρίων που για διάφορους λό-
γους δυσαρεστήθηκαν από την κυβέρνηση.
Η χαρακτηριστικότερη περίπτωση ήταν αυτή 
του επιδόματος των επιστημόνων, για το οποίο ο 
κ. Τσίπρας επέμεινε να είναι 800 ευρώ, όπως σε 
όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.
«Στα ζωτικά προβλήματα των πιο χαρακτηριστι-
κών εκπροσώπων της, των ελεύθερων επαγγελ-
ματιών-επιστημόνων, απαντάει με τα ψίχουλα 
των 300 ευρώ τον μήνα, και μάλιστα με τρόπο 
εξευτελιστικό» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
μετά από τηλεδιάσκεψη με τα προεδρεία των δι-
κηγορικών συλλόγων.
Παράλληλα, επιδίωξε να ροκανίσει το πλεονέ-
κτημα που κέρδισε η κυβέρνηση στην αποτελε-
σματικότητα για τη διαχείριση της κρίσης, ανα-
δεικνύοντας δευτερεύουσες πτυχές που γκριζά-
ρουν τις ζώνες των επιτυχιών Μητσοτάκη.
Η βουλευτής Δώρα Αυγέρη προέβαλε το ότι α-
νώνυμοι γιατροί και νοσηλευτές του Νοσοκο-
μείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης δια-
μαρτυρήθηκαν κρατώντας ένα πλακάτ το οποίο 

έγραφε «Δεν είμαστε ζητιάνοι» και απαιτώντας 
μάσκες, ενώ άλλοι βουλευτές ανέδειξαν ότι α-
νώνυμοι στρατιώτες της 1ης Στρατιάς στη Λάρισα 
με επιστολή τους διαμαρτυρήθηκαν διότι, ενώ 
οι ίδιοι έμεναν «εδώ και μια βδομάδα μέσα στο 
στρατόπεδο της 1ης Στρατιάς Λάρισας, τα στε-
λέχη μπαινοβγαίνουν συνεχώς, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο». Από την άλλη, πρώην υφυπουργός 
των κυβερνήσεων Τσίπρα είπε ότι του κατήγγει-
λαν πως κάποιος είχε μείνει εγκλωβισμένος στο 
σπίτι του επειδή είχε χαλάσει το κινητό του και 
δεν μπορούσε να στείλει sms.

Οι ιεραπόστολοι του ΕΣΥ
και των δημοσίων δαπανών
Στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι το ΕΣΥ τούς προσφέ-
ρει ένα ακροατήριο που ενδιαφέρεται για τα ζητή-
ματα, με αποτέλεσμα να το έχουν μετατρέψει σε 
βασική πολιτική τους ατζέντα ακόμη και στελέχη 
που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα της 
υγείας, όπως η κ. Γεροβασίλη, και συγχρόνως κα-
ταγγέλλουν την εγκατάλειψη του ΕΣΥ.
Στην ίδια ατζέντα έχουν εντάξει και την αύξηση 
των δημοσίων δαπανών, παρ’ ότι δεν συμφωνούν 
στους αριθμούς: «Ήδη η Γερμανία προχωρά σε 
δαπάνες 15%. Ισπανία και Ιταλία 20%. Γαλλία 
12%» είπε ο κ. Τσίπρας, αλλά όταν στο βήμα, λίγο 
αργότερα, ανέβηκε ο τομεάρχης Οικονομίας, 
Νίκος Παππάς, τα ποσά είχαν αυξηθεί. «Οι πα-
ρεμβάσεις που έχουν παρουσιαστεί από ελληνι-
κής πλευράς ανέρχονται στο 3,5% του ΑΕΠ, όταν 
στη Γερμανία φτάνουν στο 51% του ΑΕΠ, στη 
Γαλλία στο 22,9%, στην Ιταλία στο 21,2%, στο Η-
νωμένο Βασίλειο στο 17,9%, στη Δανία και στις 
ΗΠΑ στο 12,2%» είπε ο κ. Παππάς.
Αντίθετα, στην Κουμουνδούρου δεν δείχνουν να 
θεωρούν ότι μπορούν να έχουν ακροατήριο στην 
παραγωγή. O κ. Τσίπρας αφιέρωσε μικρό μέρος 
της ομιλίας του στη Βουλή και ζήτησε χωρίς 
καμία διευκρίνιση «μεγάλο πακέτο στήριξης ε-
πιχειρήσεων και θέσεων εργασίας».
Την εξειδίκευση της αναφοράς ανέλαβε, σε ό,τι 
αφορά τις επιχειρήσεις που παράγουν υγειο-
νομικό υλικό, ο βουλευτής Πρέβεζας Κώστας 
Μπάρκας, ο οποίος ζήτησε από την κυβέρνηση 
«αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 
εργαλείων, όπως το ΕΣΠΑ και η Αναπτυξιακή 
Τράπεζα».
Όμως, παρά την επιμονή για στήριξη των επιχει-
ρήσεων, όταν υπάρχουν μέτρα που στηρίζουν ε-
πιχειρήσεις, όπως τα 11 εκατ. ευρώ για τα μέσα 
ενημέρωσης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατα-
λογίζουν διαπλοκή στη διαχείριση και παράλ-
ληλα καταγγέλλουν ότι τα μέτρα που λαμβάνο-
νται έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τις επιχει-
ρήσεις και να διαλύσουν την αγορά εργασίας με 
πρόσχημα την πανδημία.
Σε αυτά περιλαμβάνουν και τη μετάθεση της κα-
ταβολής της δεύτερης δόσης για τις τηλεοπτι-
κές συχνότητες, την οποία είχε μεταθέσει από το 
2017 στο 2020 ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εκείνο που δεν έχει γίνει σαφές είναι αν οι α-
κραίες και απειλητικές εκφράσεις που χρησιμο-
ποίησαν πρώην δημοσιογράφος της ΕΡΤ και ο 
ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου είχαν απή-
χηση.
Προς το παρόν τουλάχιστον, το συγκεκριμένο 
λεξιλόγιο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε με υπό-
μνηση στον Γεώργιο Καραϊσκάκη, δείχνει να α-
ποσύρθηκε.

Η θετική διαχείριση της 
κρίσης δυσχεραίνει τα 
αντιπολιτευτικά επιχειρήματα 
του προέδρου και των 
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

ΤΟ «ΘΕΤΙΚΟ ΝΟΎΜΕΡΟ»  
ΚΆΝΕΙ ΔΎΣΚΟΛΗ ΤΗΝ ΆΝΤΙΠΟΛΙΤΕΎΣΗ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Η εκτίµηση είναι ότι για κάθε 
έναν από τους 50 θετικούς 
υπάρχουν άλλοι 10 µε 20 
που έχουν τον ιό. ∆ηλαδή 
500 µε 1.000 στη Θεσσαλο-
νίκη των 500.000 κατοίκων. 
Ποια είναι η πιθανότητα 
να συναντήσεις κάποιον; 
1/1.000 µε 1/500. Έτσι, περιο-
ρίζοντας τις κοινωνικές επα-
φές µειώνεις τον αριθµό των 
ατόµων που συναντάς.

Τ
ην εκτίµηση ότι η Ελλάδα, σε ό,τι 
αφορά την εξέλιξη της πανδη-
µίας, βρίσκεται σε µια σταθερή 
κατάσταση κάνει µιλώντας στην 
F.S. ο καθηγητής Εφαρµοσµένης 
Στατιστικής και πρώην πρόεδρος 
του Τµήµατος Πολιτικών Επιστη-

µών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλο-
νίκης Θόδωρος Χατζηπαντελής. Με βάση τα δια-
θέσιµα στοιχεία, ο κ. Χατζηπαντελής υπολογίζει 
ότι η Ελλάδα µέχρι στιγµής έχει αναµενόµενο α-
ριθµό κρουσµάτων ανά ηµέρα περίπου 60 και 
υποστηρίζει ότι τα γενικευµένα τεστ δεν είναι α-
ντιπροσωπευτικά.

Με ποια δεδοµένα δηµιουργούνται τα υπολο-
γιστικά µοντέλα για την πανδηµία;
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούµε αναφέρονται 
στον αριθµό κρουσµάτων, στον αριθµό ατόµων 
που χρειάζεται να νοσηλευτούν, στον αριθµό των 
ατόµων που πρέπει να νοσηλευτούν σε εντατική, 
στον αριθµό αυτών που έγιναν καλά και στον α-
ριθµό όσων πέθαναν. Πρακτικά, αυτό που χρει-
άζεται είναι να ξέρουµε τι έγινε µε τον καθέναν 
που διαγνώστηκε θετικός. Όπως µάλλον καταλα-
βαίνουµε, ο καθένας που σήµερα διαγνώστηκε 
θετικός αύριο βρίσκεται σε µία από τις εξής κατα-
στάσεις: νοσηλεία στο σπίτι, νοσηλεία σε νοσοκο-
µείο, νοσηλεία σε εντατική, θάνατος, υγιής. Γνω-
ρίζοντας αναλυτικά για τον καθέναν, µπορούµε να 
υπολογίσουµε όλα τα δεδοµένα που µας χρειάζο-
νται: χρόνο και πιθανότητα µετάβασης από καθε-
µία κατάσταση κάθε µέρα και άρα και τον χρόνο 
τελικά που χρειάζεται ένας που έχει διαγνωστεί 
ή να γίνει καλά ή να πεθάνει. Είναι ένα κλασικό 
πρόβληµα θεωρίας ουρών και µάλιστα µε διακριτό 
αριθµό µεταβάσεων. Αν είχαµε πλήρη στοιχεία, θα 
το λύναµε αµέσως. Πλήρη στοιχεία έχουµε από 
άλλες χώρες και τίποτα δεν µας κάνει να αµφι-
βάλλουµε ότι έτσι θα εξελιχθεί και σ’ εµάς. Ση-
µειώνω ότι αυτό δεν έχει να κάνει µε τον αριθµό 
κρουσµάτων ή τα µέτρα που θα πάρει µια χώρα. 
Σε καµία περίπτωση, δε, δεν θα πρέπει να παρα-
συρόµαστε απ’ ό,τι συµβαίνει αλλού.

Πόσο ασφαλή µπορεί να είναι τα στοιχεία που 
έχουµε, όταν, για παράδειγµα, πριν από λίγες 
ηµέρες Ελλάδα και Ρουµανία είχαν περίπου 
τον ίδιο αριθµό θανάτων και σήµερα η Ρουµα-
νία είναι 1/3 πάνω από την Ελλάδα;
Εµείς γνωρίζουµε σήµερα πόσα κρούσµατα κα-
ταγράφονται κάθε µέρα, πόσοι θάνατοι καταγρά-
φονται, πόσοι γίνονται καλά και πόσοι παραµέ-
νουν για νοσηλεία. Επειδή αυτά τα νούµερα α-
ναφέρονται το καθένα σε άλλη χρονική στιγµή, 
δεν είναι µεταξύ τους συγκρίσιµα. Έτσι, πρέπει 
να τα παρακολουθούµε το καθένα ξεχωριστά. Ο 
αριθµός κρουσµάτων ανά ηµέρα, ο αριθµός θα-
νάτων, ο αριθµός όσων έγιναν καλά, ο αριθµός 
όσων νοσηλεύονται, ξεχωριστά σαν µεταβλητές 
είναι επίσης δεδοµένο ότι ακολουθούν την κατα-
νοµή Poisson (αριθµός συµβάντων σε µια χρο-
νική µονάδα).

Ποιος είναι αυτός ο αριθµός στα καθ’ ηµάς;
Στην Ελλάδα, µέχρι στιγµής, ο αριθµός αυτός έχει 
µέση τιµή –δηλαδή αναµενόµενο αριθµό κρου-
σµάτων ανά ηµέρα– περίπου 60.

Μπορεί να υπολογιστεί η ακριβής εξάπλωση 

που έχει τον ιό. Αν π.χ. συναντήσεις 50 ανθρώ-
πους, η πιθανότητα ένας από αυτούς να έχει τον 
ιό είναι (απλουστευτικά) από 5% µέχρι 10%. Το 
άλλο είναι η πιθανότητα µετάδοσης. Ακόµη κι αν 
τον συναντήσεις, δεν σηµαίνει ότι θα κολλήσεις. 
Πόσο είναι αυτή η πιθανότητα; Κάτω από 5%, µε 
βάση τα δεδοµένα που έχουµε. Με βάση την ε-
ξέλιξη, είµαστε αισιόδοξοι ότι τουλάχιστον είµα-
στε σε µια σταθερή κατάσταση.

Ποια είναι η σχέση ανάµεσα στα κρούσµατα και 
στα τεστ, από τη στιγµή που τα τεστ δεν γίνονται 
σε συγκεκριµένο δείγµα;
Κάνοντας πολλά τεστ µπορούµε να κάνουµε εκτί-
µηση του πραγµατικού ποσοστού στον πληθυσµό. 
Μειώνοντας τις µετακινήσεις και τις επαφές µει-
ώνουµε την πιθανότητα µετάβασης. Το δεύτερο 
είναι προφανώς το πλέον χρήσιµο και απαραί-
τητο. Για να µην αυξηθεί ο αριθµός αυτών που 
θα νοσήσουν και υπάρξουν προβλήµατα αντιµε-
τώπισης στα νοσοκοµεία.

Άρα ένα γενικευµένο τεστ θα ήταν χρήσιµο;
Η πιθανότητα να έχει κάποιος τον ιό φυσικά δεν 

του ιού στην Ελλάδα;
Μεγάλη σηµασία έχει η πιθανότητα να κολλή-
σει κάποιος από κάποιον που έχει τον ιό. Εδώ 
έχουµε δύο διαφορετικούς υπολογισµούς (και 
ανάλογα µέτρα). Στη Θεσσαλονίκη των 500.000 
κατοίκων έχουν διαγνωστεί 50 κρούσµατα. ∆η-
λαδή 1 στους 10.000 έχει διαγνωστεί να έχει τον ιό. 
Όµως πόσοι έχουν τον ιό πραγµατικά; Σε αυτό το 
ερώτηµα απαντούν τα γενικευµένα τεστ σε όλους. 
Αν µπορούσαµε να κάνουµε το τεστ σε όλους, θα 
το µαθαίναµε. Όµως αυτό δεν µπορεί να γίνει κι 
έτσι κάνουµε δειγµατοληπτικές έρευνες σε τυχαίο 
δείγµα, ελπίζοντας αυτό να είναι αντιπροσωπευ-
τικό. Αυτό φυσικά δεν είναι αυτόµατο, γιατί δεν 
έχει ο καθένας την ίδια πιθανότητα να είναι θετι-
κός στον ιό. Για να µην κουράσουµε µε στατιστι-
κές λεπτοµέρειες, να πούµε ότι η εκτίµηση είναι 
ότι για κάθε έναν από τους 50 θετικούς υπάρχουν 
άλλοι 10 µε 20, δηλαδή 500 µε 1.000 στη Θεσσα-
λονίκη έχουν τον ιό. Ποια είναι η πιθανότητα να 
συναντήσεις κάποιον; 1/1.000 µε 1/500. Έτσι, πε-
ριορίζοντας τις κοινωνικές επαφές µειώνεις τον 
αριθµό των ατόµων που συναντάς και κατά συ-
νέπεια την πιθανότητα να συναντήσεις κάποιον 

είναι ίδια για τον καθέναν. Κάποιος που ήρθε σε 
επαφή µε κάποιον που είναι ή ήταν θετικός έχει 
µεγαλύτερη πιθανότητα. Έτσι, π.χ., στους 1.000 
Θεσσαλονικείς, αν οι 200 ήρθαν σε επαφή µε κά-
ποιον φορέα και οι 800 όχι, η αναφορά µας είναι 
στους 200. Γι’ αυτό τα γενικευµένα τεστ δεν µπο-
ρεί να θεωρηθεί ότι είναι αντιπροσωπευτικά. Τι 
κάνουµε, λοιπόν; Προσπαθούµε να βρούµε τις 
κοινωνικές επαφές των θετικών στον ιό, ώστε 
να υπολογίσουµε την πιθανότητα µετάδοσης και 
επίσης να περιορίσουµε όσους είναι θετικοί.

Πόσο πιθανό είναι να έχουµε έναν βάσιµο υπο-
λογισµό των αριθµών των θανάτων στην Ελλάδα;
Πρόκειται προφανώς για ένα θέµα που έχει δύο 
πλευρές. Επιδηµιολογικά, ο αριθµός κρουσµά-
των, η πιθανότητα µετάδοσης, ο χρόνος νοση-
λείας, ο χρόνος µέχρι να γίνει καλά ή να πεθά-
νει κάποιος και το ποσοστό του πληθυσµού που 
νοσεί έχουν µεγάλη σηµασία. Για τη λειτουργία 
του συστήµατος υγείας.

Αποτυπώνεται στους αριθµούς η προσήλωση 
στην εφαρµογή των µέτρων;
Από πολιτική άποψη, τα µέτρα όσον αφορά τη δι-
άχυση αφορούν τις οικονοµικές επιπτώσεις και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. Με την εκτίµηση ότι το 
ποσοστό αυτών που θα πεθάνουν ή θα αποκτή-
σουν σοβαρά προβλήµατα είναι χαµηλό, προφα-
νώς αν µειωθεί η διάχυση ο αριθµός θανάτων θα 
είναι ακόµη χαµηλότερος. Ό,τι, δηλαδή, έγινε στην 
Κίνα. Αλλά η Κίνα είναι µια κεντρική οικονοµία και 
πιθανόν να ανακάµψει. Αν αφεθεί χωρίς µέτρα, 
θα γίνει µεγαλύτερο. Για να το καταλάβουµε: Αν 
κολλήσουν και οι 500.000 Θεσσαλονικείς, θα αρ-
ρωστήσουν σοβαρά 10%, δηλαδή 50.000. Θα πε-
θάνει το 25% από αυτούς, δηλαδή 12.500. Τραγι-
κός αριθµός και γι’ αυτό περιορίζουµε τις κοινω-
νικές επαφές, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσµα να 
είναι καλύτερο. Σήµερα στην Ελλάδα από τα 1.400 
κρούσµατα πέθαναν µέχρι στιγµής 50 από τους 
200 που νοσηλεύτηκαν. Είναι νωρίς για να βγά-
λουµε ακριβή συµπεράσµατα. Ας αισιοδοξούµε 
για φάρµακο και εµβόλιο και ας είµαστε ψύχραι-
µοι. Πανικός ΟΧΙ. Ψυχραιµία και συγκράτηση ΝΑΙ.
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«Είµαστε σε µια σταθερή 
κατάσταση»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Θόδωρος 
Χατζηπαντελής, 

καθηγητής 
Εφαρµοσµένης 

Στατιστικής
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ανάλυση

Μ
ε το πέρασμα του χρόνου αλλάζουν 
προς το χειρότερο οι εκτιμήσεις για την 
κλίμακα και τη διάρκεια της πανδημίας. 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναθεωρη-
θούν και οι προβλέψεις για την πορεία 
της οικονομίας, εφόσον, αν δεν αφή-

σουμε πίσω μας την πανδημία του κορονοϊού, δεν θα μπορέσουμε 
να οργανώσουμε τη δυναμική ανάκαμψη που χρειάζονται η οικο-
νομία και κυρίως η κοινωνία.

Υπάρχει και δεύτερο κύμα
Ο επικεφαλής της ομάδας που έχει συγκροτηθεί στον Λευκό Οίκο 
για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, δρ. Άντονι Φάουτσι, είναι –
σε αντίθεση με τον Πρόεδρο Τραμπ– σταθερός και αυστηρός στην 
προσέγγιση της πανδημίας. Θεωρεί ότι ο αριθμός των θανάτων στις 
ΗΠΑ θα κυμανθεί από 100.000 έως 250.000 και, το κυριότερο, 
προειδοποιεί ότι την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου θα εκδηλω-
θεί ένα νέο κύμα κορονοϊού.
Αναφέρεται και στο προηγούμενο της πανδημίας Η1Ν1 του 2009, 
η οποία χτύπησε δύο φορές τις ΗΠΑ. Πρώτα τον Μάιο-Ιούνιο και 
στη συνέχεια ξανά στα τέλη Οκτωβρίου. Χρειάστηκε να φτάσουμε 
στον Αύγουστο του 2010 για να κηρύξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας, επίσημα, το τέλος της πανδημίας.
Ο Φάουτσι εκτιμά ότι το φθινόπωρο δεν θα έχουν στις ΗΠΑ ε-
πανάληψη της μεγάλης κρίσης που αντιμετωπίζουν σήμερα. 
Θεωρεί ότι η δυνατότητα των ΗΠΑ να κάνουν διαγνω-
στικά τεστ, ιχνηλάτηση και να απομονώνουν τους φο-
ρείς θα έχει ενισχυθεί. Επίσης, προβλέπει ότι οι 
κλινικές δοκιμές για τη φαρμακευτική αγωγή 
του κορονοϊού θα έχουν βελτιωθεί, ενισχύο-
ντας την άμυνά μας μέχρις ότου δοθεί λύση 
με το εμβόλιο, από το οποίο, όμως, μπορεί 
να απέχουμε έναν έως ενάμιση χρόνο.
Ανάλογες εκτιμήσεις για τη διάρκεια 
της πανδημίας του κορονοϊού κάνουν 
και οι επιστημονικοί σύμβουλοι της 
σουηδικής κυβέρνησης. Οι Σουη-
δοί Σοσιαλδημοκράτες που βρίσκο-
νται στην εξουσία δεν επιβάλλουν 
αυστηρά περιοριστικά μέτρα, με το 
σκεπτικό ότι ο κορονοϊός δεν μπο-
ρεί να ελεγχθεί πλήρως, εφόσον ε-
ξελίσσεται σε βάθος χρόνου. Κατά 
συνέπεια, θεωρούν ότι δεν υπάρχει 
λόγος να «κλείσουν» την οικονομία, 
γιατί σε διάστημα μηνών θα βρεθούν 
σε πλήρες οικονομικό και κοινωνικό α-
διέξοδο, χωρίς να έχουν λύσει το πρό-
βλημα της πανδημίας.
Η επιλογή της κυβέρνησης της Σουηδίας 
έχει προκαλέσει την αντίδραση του μεγα-
λύτερου μέρους της διεθνούς επιστημονικής 
κοινότητας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υ-
γείας.
Η σουηδική κυβέρνηση, πάντως, επιμένει στην ε-
πιλογή της και στελέχη της υπογραμμίζουν ότι οι άλλες 
κυβερνήσεις κάνουν πολιτικές επιλογές στη διαχείριση της 
πανδημίας αντί να ακολουθούν τις συμβουλές των επιστημόνων. 
Επικαλούνται τους επιστημονικούς συμβούλους της σουηδικής 
κυβέρνησης, οι οποίοι προβλέπουν δεύτερο και τρίτο κύμα κορο-
νοϊού.
Δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλή πρόβλεψη για το ποια θα είναι 
η εξέλιξη της πανδημίας. Σε ό,τι αφορά, όμως, την οικονομία μπο-
ρούμε να κάνουμε δύο βασικές εκτιμήσεις.
Πρώτον, η υποτιθέμενη επιστροφή στην οικονομική κανονικότητα 
από τον Μάιο είναι ήδη ξεπερασμένη από τις εξελίξεις για την Ε.Ε. 
και τις ΗΠΑ.
Δεύτερον, η επιστροφή σε ένα είδος κανονικότητας σε ό,τι αφορά 
τη δημόσια υγεία δεν οδηγεί αυτόματα στην επιστροφή στην κανο-
νικότητα στην οικονομία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: 
Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ 

ΉΡΘΕ  
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Κρίσιμοι μήνες ο Ιούνιος 
και ο Οκτώβριος.

Οι οικονομικές συνέπειες του 
κορονοϊού θα είναι μαζί μας για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Η δεύτερη εκτίμηση ενισχύεται και απ’ όσα συμβαίνουν σε περιο-
χές όπως το Χονγκ Κονγκ, που θεωρητικά έχουν αφήσει πίσω τους 
την πανδημία. Οι «ουρές» σε ό,τι αφορά την αντιμετώπισή της στέ-
κονται εμπόδιο στην πλήρη λειτουργία της οικονομίας, ενώ ο φόβος 
για την εκδήλωση δεύτερου κύματος εξακολουθεί να επηρεάζει την 
οικονομική και κοινωνική συμπεριφορά.
Είναι τέτοια η φύση του κορονοϊού, που μπορούμε να πούμε, σε ό,τι 
αφορά την οικονομία, ότι ήρθε για να μείνει. Θα είναι μαζί μας σαν 
πανδημία ή σαν απειλή εκδήλωσης δεύτερου κύματος τουλάχιστον 
μέχρι τον Νοέμβριο του 2020.
Ο επόμενος Ιούνιος θα είναι κρίσιμος, γιατί τότε θα αξιολογήσουμε 
την πορεία του κορονοϊού και τη δυνατότητα σταδιακής επιστρο-
φής στη δημοσιονομική και οικονομική κανονικότητα. Κρίσιμος θα 
είναι και ο επόμενος Σεπτέμβριος, γιατί τότε θα μπορούμε να κά-
νουμε ακριβή εκτίμηση για το δεύτερο κύμα και τις πιθανές συνέ-
πειές του.

Νέα κούρσα υπερχρέωσης
Στον οικονομικό τομέα ο κορονοϊός δημιουργεί νέα προβλήματα, 
που θα είναι μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ένα από τα σημαντικότερα είναι η νέα κούρσα υπερχρέωσης του 
Δημοσίου των κρατών-μελών της Ευρωζώνης.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 
κ. Στουρνάρα, η αύξηση του δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη θα 

είναι από 10% έως 20% του ΑΕΠ. Είναι φανερό ότι θα βρε-
θούν σε πιο δύσκολη θέση τα κράτη με υπέρογκο δημόσιο 

χρέος, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία.
Η επιβάρυνση του χρέους θα εξελιχθεί δυναμικά 

με τρεις τρόπους. Θα έχουμε σημαντική αύξηση 
των δημοσίων δαπανών για να υποστηριχθούν 

οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και η κοινω-
νία στο σύνολό της. Ήδη η κυβέρνηση Μη-

τσοτάκη ανακοίνωσε μέτρα για την κά-
λυψη των αναγκών τον Μάρτιο και τον Α-
πρίλιο. Αν υποθέσουμε ότι ο Μάιος και 
ο Ιούνιος θα είναι κι αυτοί δύσκολοι, 
θα υπάρξει νέα δημοσιονομική επιβά-
ρυνση.
Η αύξηση των δημοσίων δαπανών 
συνδυάζεται με τη μεγάλη μείωση των 
φορολογικών εσόδων. Τα στοιχεία του 
Μαρτίου είναι αρκετά ικανοποιητικά, 
αλλά η μεγάλη πτώση των δημοσίων ε-
σόδων θα αρχίσει να εκδηλώνεται από 
τον Απρίλιο, οπότε θα έχουμε Πάσχα 
χωρίς έξοδο και χωρίς τόνωση της κατα-

νάλωσης.
Η αρνητική δυναμική για τα δημόσια 

έσοδα εκδηλώθηκε σε ορισμένες οικονο-
μικές δραστηριότητες ήδη από τον Μάρτιο. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη εβδομάδα 
του Μαρτίου είχαμε μείωση στην κατανάλωση 

της βενζίνης της τάξης του 15%, ενώ την τελευταία 
εβδομάδα του Μαρτίου η μείωση έφτασε το 57%. Για 

τον Απρίλιο προβλέπεται μείωση της κατανάλωσης της 
βενζίνης κατά 70%-80% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019, 

εφόσον θα ενισχυθούν οι περιορισμοί και δεν θα υπάρξει πα-
σχαλινή έξοδος. Ανάλογη θα είναι η μείωση στα φορολογικά έσοδα 
του Δημοσίου, αφού οι φόροι αναλογούν περίπου στα 2/3 της τιμής 
της βενζίνης στα πρατήρια.
Ο τρίτος λόγος για τον οποίο θα αυξηθεί το δημόσιο χρέος είναι 
η πτώση του ΑΕΠ. Με το ΑΕΠ να παίρνει ξανά την κατηφόρα, το 
χρέος θα αυξηθεί σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ, που είναι ένα από τα 
βασικά κριτήρια της βιωσιμότητάς του.
Δεν είναι δύσκολο να προβλέψουμε ότι η Ελλάδα θα βγει από την 
κρίση του κορονοϊού με ένα δημόσιο χρέος της τάξης του 190%-
200% του ΑΕΠ. Το χρέος θα εξελιχθεί σε βαρίδι για την οικονο-
μία μας. Θα υπάρξει νέα εκτίμηση της θέσης μας από τις αγορές, νέα 
ανάλυση της βιωσιμότητάς του από τους διεθνείς οργανισμούς και 
μια νέα πολιτική διαχείρισής του σε βάθος χρόνου.



Πρέπει να αποφύγουμε μια νέα κούρσα 
υπερχρέωσης με δημόσιο χρέος 200% 
του ΑΕΠ.

Υπερχρέωση νοικοκυριών
Ο κορονοϊός δεν αυξάνει μόνο το χρέος του Δημοσίου αλλά και το ι-
διωτικό χρέος. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στις 
ΗΠΑ, οι δανειακές υποχρεώσεις των νοικοκυριών βρίσκονται σε ι-
στορικά υψηλά επίπεδα. Η πανδημία οδηγεί σε μεγάλη μείωση της 
οικονομικής δραστηριότητας και σημαντική αύξηση της ανεργίας. 
Αυτό σημαίνει ότι πολλά νοικοκυριά δεν θα μπορέσουν να εκπλη-
ρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τράπεζες, εφορία και ασφαλι-
στικά ταμεία, με συνέπεια να αυξηθεί κι άλλο το ιδιωτικό χρέος.
Όσο πιο υπερχρεωμένα βγουν τα νοικοκυριά από την πανδημία, 
τόσο πιο συγκρατημένη θα είναι η κατανάλωση αγαθών και υπηρε-
σιών το επόμενο διάστημα.
Για παράδειγμα, οι Ευρωπαίοι τουρίστες –που τόσο έχουμε ανάγκη 
αυτό το καλοκαίρι– μπορεί να μην έρθουν, φοβούμενοι τον κορο-
νοϊό ή την επανεμφάνισή του, ενώ πολλοί από αυτούς σίγουρα δεν 
θα έρθουν, γιατί δεν θα τους το επιτρέπει ο οικογενειακός προϋπο-
λογισμός στη βάση των νέων υποχρεώσεών τους.
Επομένως, δεν μπορούμε να περιμένουμε γρήγορη και πλήρη επι-
στροφή στην οικονομική κανονικότητα ακόμη και στην περίπτωση 
που θα έχουμε αντιμετωπίσει, μέχρι τον Ιούνιο, την πανδημία.
Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει στα επίπεδα περισ-
σότερο αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, έχει όμως ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά που το κάνουν εξαιρετικά επικίνδυνο σε συνθήκες κο-
ρονοϊού.
Έχει πίσω του μια περίοδο εκρηκτικής αύξησης που συνδυάζεται με 
τον μεγάλο περιορισμό των οικονομικών δυνατοτήτων των νοικοκυ-
ριών. Σε αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το ιδιωτικό χρέος 
δεν ρυθμίστηκε στην Ελλάδα μετά την κρίση του 2008-2009. Η α-
παράδεκτη καθυστέρηση δημιουργεί συνθήκες οικονομικής αστά-
θειας και αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες τώρα που ο κορονοϊός 
δημιουργεί ένα νέο κύμα υπερχρέωσης των νοικοκυριών.
Τέλος, η Ελλάδα έχει το ρεκόρ στην Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τα κόκκινα 
δάνεια και είναι βέβαιο ότι θα διεκδικήσει το ρεκόρ και στα δάνεια 
που θα κοκκινίσουν ή θα ξανακοκκινίσουν. Το ρεκόρ σε διάφορα 
είδη δανείων που δεν εξυπηρετούνται συνδυάζεται με τον προβλη-
ματικό χαρακτήρα του τραπεζικού μας συστήματος, το οποίο πα-
λεύει ακόμα με τις συνέπειες της κρίσης του 2015.
Η υπερχρέωση που περιγράψαμε παρατηρείται και σε επίπεδο επι-
χειρήσεων. Σε διεθνές επίπεδο, πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα 
το έχουν οι ΗΠΑ, όπου οι επιχειρήσεις στηρίχτηκαν στην έκδοση 
ομολογιακών δανείων με αμφίβολης ποιότητας κριτήρια, τα οποία 
τώρα απειλούν την οικονομική σταθερότητα. Στην Ε.Ε. και στην Ελ-
λάδα η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων γίνεται κυρίως μέσω του 
τραπεζικού συστήματος, όπου τα κριτήρια είναι αυστηρότερα.

Περισσότεροι στο περιθώριο
Αυτά που συμβαίνουν στην Ιταλία μάς προειδοποιούν για τα προ-
βλήματα που προκαλεί ο κορονοϊός στους μη προνομιούχους και 
στους φτωχούς.
Ο αρχικός ενθουσιασμός, με τους Ιταλούς να βγαίνουν στα μπαλκό-
νια για να ενθαρρύνουν τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσω-
πικό που δίνουν τη μάχη, στην πρώτη γραμμή, κατά του κορονοϊού, 
έχει αρχίσει να δίνει τη θέση του, σε πολλές φτωχές περιοχές και 
συνοικίες, στην απογοήτευση και στην οργή.
Στην Ελλάδα –όπως στην Ιταλία– έχουμε υψηλά ποσοστά παράλ-
ληλης οικονομίας, ανεργίας, φτωχών και περιθωριοποιημένων εξαι-
τίας της προηγούμενης κρίσης. Πολλοί από αυτούς στερούνται στοι-
χειώδους κοινωνικής προστασίας, ενώ έχουν πολύ περιορισμένες 
οικονομικές δυνατότητες.
Στην Ιταλία πολλοί βγαίνουν στα μπαλκόνια για να εκδηλώσουν την 
αγανάκτησή τους, επειδή πλέον δεν έχουν χρήματα για να αγορά-
σουν τρόφιμα, ενώ στα ρεπορτάζ των ΜΜΕ καταγράφονται περι-
πτώσεις πολιτών οι οποίοι εμφανίζονται στα σούπερ μάρκετ και ζη-
τούν να προμηθευτούν τα βασικά χωρίς να πληρώσουν.
Η κυβέρνηση της Ιταλίας αντέδρασε σε αυτή την κατάσταση θέτο-
ντας στη διάθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης ένα κονδύλι 400 εκατ. 
ευρώ για να καλυφθούν οι ανάγκες σε τρόφιμα των πιο φτωχών πο-
λιτών. Το κονδύλι θεωρείται εντελώς ανεπαρκές, άρα δείχνει προς 
ποια κατεύθυνση κινούνται οι εξελίξεις στην Ιταλία, αλλά και τα ζη-
τήματα που θα αντιμετωπίσουμε σε έναν-δυο μήνες στην Ελλάδα.

Η πτώση του ΑΕΠ
Η πανδημία προκαλεί μεγάλη πτώση του ΑΕΠ σε όλες τις χώρες. 
Θεωρητικά, η πτώση θα διαρκέσει 3-6 μήνες και στη συνέχεια θα υ-
πάρξει δυναμική ανάπτυξη που θα επιτρέψει την κάλυψη του χαμέ-
νου εδάφους σε 6-12 μήνες.
Η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, όμως, αποδεικνύο-
νται πιο σύνθετες από τη θεωρία.
Κατ’ αρχάς, μας ενδιαφέρει το επίπεδο της μείωσης της οικονομι-
κής δραστηριότητας, το οποίο θα προσδιορίσει τη βάση εκκίνησης 
την επόμενη μέρα.
Σε έκθεση του ΟΟΣΑ περιλαμβάνεται η εκτίμηση ότι η Γερμανία θα 
γνωρίσει προσωρινή κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας που 
μπορεί να φτάσει το 29%, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό 
μπορεί να είναι 35%. Αντίθετα, η εκτίμηση για την Ιρλανδία είναι για 
προσωρινή πτώση της οικονομικής δραστηριότητας «μόλις» 15%. 
Αυτού του είδους οι εκτιμήσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν ακρι-
βείς, έχουν όμως ενδιαφέρον, γιατί στηρίζονται στην ανάλυση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε οικονομίας. Οι ειδικοί θεωρούν 
ότι η Ιρλανδία θα τα πάει καλύτερα από τις άλλες χώρες της Ευρωζώ-
νης, γιατί έχει μια εξωστρεφή οικονομία που στηρίζεται στις πολυ-
εθνικές του φαρμάκου και της ψηφιακής οικονομίας, που δείχνουν 
να είναι από τους κερδισμένους της κρίσης ή να υφίστανται μικρότε-
ρες απώλειες από τους άλλους κλάδους.
Η Ελλάδα, με μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό και τις υπηρε-
σίες, θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη από τον κορονοϊό και έχει ση-
μασία να βρούμε τρόπους να περιορίσουμε –στο μέτρο του δυνα-
τού– την προσωρινή καθίζηση της οικονομικής δραστηριότητας στη 
χώρα μας.

Μόνη λύση το ευρωομόλογο
Στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, η μόνη σοβαρή λύση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το ευρωομόλογο.
Υπάρχουν βέβαια υποστηρικτικά και συμπληρωματικά μέτρα σε ε-
πίπεδο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Σταθερότητας, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ευρωπα-
ϊκού προϋπολογισμού και αποφάσεων Eurogroup για χαλάρωση 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, δεν επαρκούν όμως για την αποτελε-
σματική αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορονοϊού.
Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων της Γερμανίας, 
της Ολλανδίας, της Αυστρίας και της Φινλανδίας, δεν μοιάζει ιδιαί-
τερα πιθανή η έκδοση ευρωομολόγου. Οι κυβερνήσεις των χωρών 
αυτών προτιμούν την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας από την αμοιβαιοποίηση του χρέους.
Η κοινή γνώμη σε αυτές τις χώρες είναι διαμορφωμένη στην κα-
τεύθυνση ότι μπορούν να τα καταφέρουν μόνες τους λόγω της εξω-
στρεφούς οικονομίας τους και της καλής κατάστασης των δημόσιων 
οικονομικών τους και πως δεν χρειάζεται να αναλάβουν πρόσθετα 
βάρη των λιγότερο οικονομικά επιτυχημένων της Ευρωζώνης.
Πρόκειται για ένα δόγμα που προσυπογράφουν οι βασικές πολιτι-
κές δυνάμεις. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ολλανδίας, που 
εμφανίζεται πιο άκαμπτη από τη Γερμανία. Ο πρωθυπουργός Ρούτε 
είναι Φιλελεύθερος, ενώ ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ντάισελ-
μπλουμ, ο οποίος θεωρούσε ότι η Ελλάδα έπεσε έξω από τα ποτά και 
τα ξενύχτια, είναι Εργατικός. Ο σημερινός υπουργός Οικονομικών 
Χούκστρα είναι κεντροδεξιός και αντέδρασε στην πρόταση για έκ-
δοση ευρωομολόγου με προκλητικό τρόπο. Κάλεσε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να διερευνήσει τι λάθη έκαναν οι κυβερνήσεις των κρα-
τών της Ευρωζώνης που προτείνουν το ευρωομόλογο και δεν είναι 
σε θέση να χρηματοδοτήσουν με τις δικές τους δυνάμεις την αντιμε-
τώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορονοϊού.
Διακομματική είναι η αντίθεση στην έκδοση ευρωομολόγου και στη 
Γερμανία. Η κ. Μέρκελ και οι Χριστιανοδημοκράτες λένε αποφασι-
στικά «όχι» και την ίδια στάση τηρεί ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός 
Οικονομικών Σολτς. Επαναλαμβάνει το «όχι» του χριστιανοδημο-
κράτη προκατόχου του, Σόιμπλε, παρά το γεγονός ότι οι σημερινές 
συνθήκες καθιστούν πιο αναγκαία την έκδοση του ευρωομολόγου.
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης πρωταγωνιστεί στην πολιτική 
προσπάθεια υπέρ της έκδοσης ευρωομολόγου, αλλά οι υπολογι-
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Αυτά που συμβαίνουν στην Ιταλία 
μάς προειδοποιούν για τα κοινωνικά 
προβλήματα που δημιουργεί η κρίση του 
κορονοϊού.

Επιβάλλονται ριζικές λύσεις για το 
ιδιωτικό χρέος που παραμένει σε 
εκκρεμότητα.

σμοί του πολιτικού κόστους που κάνουν οι κυβερνήσεις της Γερ-
μανίας, της Ολλανδίας, της Αυστρίας και της Φινλανδίας οδηγούν σε 
μια επίμονη άρνηση.
Επικαλούνται, για να δικαιολογήσουν την άρνησή τους, τον λεγό-
μενο «ηθικό κίνδυνο», δηλαδή το ενδεχόμενο αυτοί που δεν είναι 
συνεπείς και αποτελεσματικοί στη δημοσιονομική διαχείριση να 
φορτώσουν –μέσω του ευρωομολόγου– τα λάθη και τα ελλείμματά 
τους στους συνεπείς και αποτελεσματικούς.
Το επιχείρημα του ηθικού κινδύνου ήταν ισχυρό στην προηγού-
μενη κρίση, γιατί δεν υπήρχε αμφιβολία ότι χώρες όπως η Ελλάδα 
είχαν χάσει τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών. Σήμερα όμως 
δεν ισχύει. Όλες οι οικονομίες της Ευρωζώνης με διαρθρωτικές αδυ-
ναμίες και πρόβλημα δημόσιου χρέους πέρασαν από μια δύσκολη 
περίοδο προσαρμογής και έχουν πιστοποιητικά καλής οικονομικής 
συμπεριφοράς από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Επιπλέον, ο κορονοϊός δεν έχει σχέση με το επίπεδο διαχείρισης 
των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Είναι ένα είδος κοινής απειλής 
και ανωτέρας βίας που επιβάλλει συσπείρωση και αλληλεγγύη.
Η θεωρία του ηθικού κινδύνου αποτελεί πολιτική πρόκληση όταν 
προβάλλεται από εκείνους που δεν παίζουν πάντα το παιχνίδι σύμ-
φωνα με τους κανόνες. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ολλαν-
δίας, που από τη μια ηθικολογεί για τα ελλείμματα και το χρέος και 
από την άλλη οργανώνει τη φοροαποφυγή πολυεθνικών επιχειρή-
σεων για να ενισχύσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της στο εσω-
τερικό της Ευρωζώνης. Με αυτόν τον τρόπο στερεί πολύτιμα φορο-
λογικά έσοδα από αυτούς που κατηγορεί για το δημοσιονομικό τους 
έλλειμμα.
Την επόμενη εβδομάδα θα αποσαφηνιστεί η στάση των κρατών-με-
λών της Ευρωζώνης σε σχέση με το ευρωομόλογο. Αν, όπως όλα δεί-
χνουν, επιμείνουν οι κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Ολλανδίας, 
της Αυστρίας και της Φινλανδίας στην άρνησή τους, η διαχείριση 
της κρίσης θα είναι πιο δύσκολη για την Ευρωζώνη και ειδικά για 
την Ιταλία και την Ελλάδα.

Διαφορετική προσέγγιση
Τα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί ο κορονοϊός είναι πρωτό-
γνωρα και πηγαίνουν σε βάθος χρόνου.
Δεν έχουμε να κάνουμε με μια κλασικού τύπου ύφεση, όπου μπο-
ρείς να περιορίσεις τις αρνητικές συνέπειες με την αύξηση των δη-
μοσίων δαπανών και την τόνωση της ζήτησης. Ο κορονοϊός χτυπάει 
ταυτόχρονα τη ζήτηση, εφόσον περιορίζει την κατανάλωση και την 
οικονομική δραστηριότητα, και την προσφορά, εφόσον αδρανο-
ποιεί ολόκληρους κλάδους της οικονομίας.
Οι οικονομικά επιτυχημένοι της Ευρωζώνης κάνουν ένα λάθος στρα-
τηγικής σημασίας, γιατί ερμηνεύουν τη σημερινή οικονομική κρίση 
με τους όρους της προηγούμενης. Θα διαπιστώσουν ότι είναι λιγό-
τερο ισχυροί απ’ ό,τι ίσως νομίζουν. Στη Γερμανία η Volkswagen, 
η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, αφήνει απλήρω-
τους για ένα απροσδιόριστο διάστημα 80.000 εργαζόμενους, εφό-
σον βρίσκεται αντιμέτωπη με μια καταστροφική πτώση της ζήτησης 
αλλά και την αδυναμία να συνεχίσει την παραγωγή χωρίς να εκθέσει 
τους εργαζόμενους στον κίνδυνο του κορονοϊού.
Τα πολυκαταστήματα Kaufhof, μια φίρμα ταυτισμένη με τη μετα-
πολεμική άνοδο της γερμανικής οικονομίας, ζήτησαν ήδη προστα-
σία από τους πιστωτές τους, γιατί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα στο 
νέο περιβάλλον.

Η Deutsche Bank, η μόνη γερμανική τράπεζα που προσπάθησε να 
παγκοσμιοποιηθεί, είναι εδώ και χρόνια βυθισμένη στα προβλή-
ματα και θα δοκιμαστεί σκληρά στις νέες συνθήκες.
Επομένως, αυτοί που λένε «όχι» στο ευρωομόλογο λειτουργούν στη 
βάση της ανάμνησης της οικονομικής ισχύος και όχι στη βάση της 
σημερινής κατάστασης της οικονομίας τους.
Και στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα με τον τρόπο που αντιλαμβά-
νονται πολλοί την οικονομική πραγματικότητα. Η κυβέρνηση δέχε-
ται μεγάλη πίεση από την αντιπολίτευση να αυξήσει την οικονομική 
στήριξη στους εργαζόμενους και σε διάφορους κλάδους της οικο-
νομίας. Όλα προβάλλονται στη βάση διεκδικήσεων χωρίς κανέναν 
σοβαρό υπολογισμό του κόστους και των ενδεχόμενων συνεπειών.
Η νέα οικονομική κρίση είναι διαφορετικού τύπου και θα πάει σε 
βάθος χρόνου. Επομένως, η αντιπολιτευτική ρουτίνα του παρελθό-
ντος –«ψίχουλα οι ενισχύσεις», «υπάρχουν τα λεφτά, αλλά τα δίνουν 
στους πλούσιους»– δεν έχει σχέση με τις σημερινές συνθήκες, ούτε 
πείθει το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης, το οποίο αντιλαμβά-
νεται τις διαστάσεις της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε.

Κανόνες επιβίωσης
Για να μη βρεθούμε τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο σε δημοσιονομικό 
και οικονομικό αδιέξοδο, πρέπει να ακολουθήσουμε ορισμένους 
κανόνες στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής.
Πρώτον, πρέπει να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ των σημερινών ε-
νισχύσεων, που απλώς βάζουν την οικονομία σε καταστολή, και των 
ενισχύσεων που θα χρειαστούν για τη δυναμική ανάκαμψη μόλις το 
επιτρέψουν οι συνθήκες.
Δεύτερον, πρέπει να αλλάξουμε τους υπολογισμούς και τον σχεδι-
ασμό, εφόσον είναι πλέον φανερό ότι η οικονομική κρίση που συν-
δέεται με τον κορονοϊό θα διαρκέσει πολύ περισσότερο απ’ ό,τι είχε 
αρχικά υπολογιστεί.
Τρίτον, πρέπει να εξασφαλίσουμε την αναγκαία υποστήριξη εργα-
ζομένων και επιχειρήσεων, χωρίς όμως να φτάσουμε στα τέλη του 
2020 με το χρέος να πλησιάζει το 200% του ΑΕΠ.
Αν μπούμε σε νέα φάση υπερχρέωσης, θα βρεθούμε στη συνέχεια 
αντιμέτωποι με μία ακόμη δύσκολη δεκαετία.
Τέταρτον, έχουμε υποχρέωση να προχωρήσουμε τη ρύθμιση και 
τη δραστική μείωση του ιδιωτικού χρέους. Η απαράδεκτη καθυστέ-

ρηση που παρατηρήθηκε σε αυτό το ζήτημα δημιουργεί ένα σωρό 
οικονομικές και κοινωνικές παρενέργειες.
Πέμπτον, η Ελλάδα και οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης θα 
βρεθούν αντιμέτωπες με τεράστια κοινωνικά προβλήματα, που μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε πολύ σκληρές καταστάσεις ή και ανθρωπιστική 
κρίση.
Επιβάλλονται παρεμβάσεις υπέρ των φτωχών και περιθωριοποιη-
μένων συμπολιτών μας, πολλοί από τους οποίους δεν καλύπτονται 
από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.
Έκτον, χρειαζόμαστε μια στρατηγική εξόδου από την κρίση με 
μέτρα σταδιακής χαλάρωσης που θα είναι απόλυτα τεκμηριωμένα 
και σωστά μελετημένα. Διαφορετικά, θα κινδυνεύσουμε με ένα 
μπρος-πίσω σε σχέση με τον κορονοϊό, χαλάρωση μέτρων και στη 
συνέχεια αναγκαστική επιστροφή σε αυστηρούς περιορισμούς, που 
θα συμβάλει στη δημιουργία κρίσης αξιοπιστίας.
Κατά την άποψή μου, αντιμετωπίζουμε την πιο σύνθετη οικονομική 
κρίση της μεταπολεμικής περιόδου. Οι δυσκολίες δεν θα πρέπει να 
μας οδηγήσουν στην παραίτηση, αλλά στη συνεννόηση, στην κοινή 
και αποτελεσματική δράση και στην αλληλεγγύη.
Στο ζήτημα της προστασίας της δημόσιας υγείας οι κινήσεις 
του Μητσοτάκη, της κυβέρνησης και των αρμοδίων θεωρούνται 
πλέον υποδειγματικές από τους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι 
αναφέρονται συνεχώς στο ελληνικό καλό παράδειγμα. Το ίδιο 
μπορούμε να επιτύχουμε και στον τομέα της οικονομίας παρά τις 
μεγάλες δυσκολίες.
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Δ
εν είναι λίγοι οι ιστορικοί και οι 
αρχαιολόγοι που τις τελευταίες 
εβδομάδες ανέδειξαν τις ομοι-
ότητες μιας τραγικής περιόδου 
της Ιστορίας μας με την πανδη-
μία του κορονοϊού. Ο λόγος για 
τα παράξενα κοινά σημεία που 

φαίνεται πως έχει ο λοιμός που χτύπησε αλύπητα στη 
διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου την πόλη-
κράτος της Αθήνας με τον κορονοϊό που έχει επιφέρει 
τεράστιο πλήγμα στη σημερινή Ελλάδα και τον κόσμο. 
Οι συνέπειες του λοιμού των Αθηνών ήταν μοιραίες για 
τη λειτουργία της πόλης, τα ήθη και τα έθιμα, τον πολι-
τισμό και εν γένει για τον Χρυσό Αιώνα του Περικλή, 
κατά τον οποίο θεμελιώθηκαν και οι βασικές αρχές της 
δημοκρατίας.

«Εισαγόμενη» νόσος
Όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, ο λοιμός των Αθηνών 
εκδηλώθηκε το 430 π.Χ., κατά τη διάρκεια του Πελο-
ποννησιακού Πολέμου. Η επιδημία ξεκίνησε από το 
κύριο λιμάνι της Αθήνας, τον Πειραιά, και τα κρούσμα-
τα ήταν «εισαγόμενα», καθώς η ασθένεια προερχόταν 
από την Αιθιοπία και πέρασε μέσω Αιγύπτου στην Αθή-
να, η οποία ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της 
Μεσογείου κατά την αρχαιότητα. Ο λοιμός επέστρεψε 
δύο φορές στην Αθήνα και καθόρισε τόσο την έκβαση 

του πολέμου όσο και την εξέλιξη της πιο «φωτεινής» 
πόλης της αρχαιότητας, με τον θάνατο, το 429 π.Χ., του 
Περικλή, ο οποίος προσβλήθηκε από τη νόσο.
Σύμφωνα με τις πολύτιμες περιγραφές του Θουκυ-
δίδη, η νόσος ήταν τρομακτική. Κανένας από τους 
γιατρούς της εποχής δεν γνώριζε πώς να ανακόψει 
τη θανατηφόρα πορεία της, ενώ οι ίδιοι πέθαιναν 
πρώτοι λόγω της στενής και συνεχούς επαφής τους 
με ασθενείς. Τουλάχιστον 300 ιππείς και 1.400 οπλίτες 
πέθαναν από τη νόσο σε μια περίοδο που η συνει-
σφορά τους ήταν απαραίτητη λόγω του πολέμου με 
τη Σπάρτη.
Κατά τον αρχαίο Έλληνα ιστορικό, ο οποίος επίσης 
προσβλήθηκε από τη νόσο αλλά κατάφερε να την ξε-
περάσει, τα συμπτώματα που εμφάνιζαν οι άνθρωποι 
ήταν πονοκέφαλος, πυρετός, ερεθισμός των ματιών, 
πονόλαιμος, δυσκολία στην εκπνοή, φτέρνισμα, βρα-
χνάδα και έντονος βήχας. Οι περισσότεροι νοσούντες 
πέθαιναν την 7η με 9η μέρα από την εκδήλωση των 
συμπτωμάτων, ενώ όσοι κατόρθωναν να επιζήσουν 
στο τέλος εμφάνιζαν εξαντλητικά γαστρεντερικά προ-

βλήματα, τα οποία τους ταλαιπωρούσαν για μέρες. 
Οι περισσότεροι ασθενείς εμφάνιζαν και ψυχικές 
διαταραχές λόγω του άγχους σχετικά με το τι θα 
τους συνέβαινε.
Η νόσος δεν είχε προτίμηση, ήταν εξίσου κατα-
στροφική για όλες τις ηλικίες, ενώ υπολογίζεται ότι 
αφάνισε έως και το 1/3 του πληθυσμού της Αθήνας, 
που τότε μετρούσε εντός των τειχών της περί τους 
300.000 ανθρώπους.

Κοινωνικές επιπτώσεις
Ο λοιμός των Αθηνών, εκτός από το ισχυρό πλήγμα 
που κατάφερε στη δημόσια υγεία της πόλης, είχε 
τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. 
Η απώλεια του μεγάλου ηγέτη Περικλή από τη νόσο 
αλλά και ο πανικός που επικρατούσε οδήγησαν σε 
διάσπαση της κοινωνικής συνοχής.
Όπως επισημαίνει ο Θουκυδίδης, οι Αθηναίοι στα-
μάτησαν να ακολουθούν τους νόμους, υπό τον 
φόβο ότι ο θάνατός τους πλησίαζε. Οι πλούσιοι 
άρχισαν να ξοδεύουν τις περιουσίες τους, θεω-

ρώντας ότι δεν θα επιβίωναν για πολύ. Οι ενάρετοι 
και επιφανείς πολίτες άρχισαν να συμπεριφέρονται 
ως παράνομοι και ανήθικοι, νομίζοντας ότι δεν είχαν 
λόγο να φέρονται όπως άρμοζε στη σπουδαιότε-
ρη Δημοκρατία της αρχαιότητας. Οι θεοσεβούμενοι 
Αθηναίοι ξέχασαν την πίστη τους, ένιωσαν εγκαταλε-
λειμμένοι από τους θεούς και εντός των σπουδαίων 
ναών της πόλης επικρατούσε αναρχία, καθώς εκεί 
είχαν βρει καταφύγιο άρρωστοι πρόσφυγες από την 
ύπαιθρο. Οι ταφές των νεκρών και η απόδοση τιμής 
–σημαντική πτυχή των ηθών και εθίμων της αρχαί-
ας Αθήνας– σταμάτησαν να πραγματοποιούνται, υπό 
τον φόβο της μετάδοσης. Οι περισσότεροι πέθαιναν 
μόνοι τους και αποτεφρώνονταν ομαδικά, το πλήγμα 
στα ήθη, τα έθιμα και τις αρχές της Αθήνας του Περι-
κλή ήταν τεράστιο.
Η πόλη αποδεκατίστηκε, έχασε τους ηγέτες και τη 
συνοχή της. Η λειτουργία της κοινωνίας βασιζόταν 
αποκλειστικά και μόνο σε όσους είχαν επιβιώσει, σε 
όσους είχαν αποκτήσει ανοσία και μπορούσαν να ερ-
γάζονται και να προσφέρουν τα απαραίτητα. Ο κατα-
στροφικός λοιμός εξαφάνισε κάθε αίσθηση προοπτι-
κής για τους Αθηναίους και η προοπτική αποτελεί το 
κίνητρο της ζωής και της καλυτέρευσης. 

Συμμαχίες
Τότε η Αθήνα έμεινε μόνη της, παρά τις συμμαχίες 
που είχαν δημιουργήσει οι πόλεις-κράτη. Η μεγάλη 
δύναμη έμεινε μόνη της με καταστροφικές συνέπειες, 
αφού δεν κατόρθωσε ποτέ να ανακάμψει, ανακτώ-
ντας τη χαμένη της αίγλη.
Η εποχή του κορονοϊού, παρά τις ομοιότητες της νό-
σου με τον λοιμό των Αθηνών, δεν μας βρίσκει απρο-
ετοίμαστους, ούτε μόνους. Η «παγκοσμιοποίηση» της 
επιδημίας δημιουργεί συμμαχίες αντιμετώπισής της, 
ενώ η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας μάς 
δείχνει ένα σίγουρο φως στην άκρη του τούνελ, το 
οποίο είναι μεν μακρύ, αλλά έχει τέλος. Οι συμμαχίες 
και οι ενώσεις, εφόσον λειτουργήσουν σωστά, θα βο-
ηθήσουν και τις κοινωνίες να διατηρήσουν τη συνοχή 
τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους από κει όπου στα-
μάτησε πριν από μερικές εβδομάδες.
Όπως συνόψισε και ο Έλληνας φιλόσοφος Στέλιος 
Ράμφος σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερί-
δα «Καθημερινή»: «Η αρχαία τραγωδία έχει τρομακτι-
κή επικαιρότητα. Τότε ήταν η πόλη και τα όριά της το 
μεγάλο θέμα. Η Αθήνα νικήθηκε από ένα χωριό, τη 
Σπάρτη, επειδή δεν είχε καταλάβει τα όριά της. Εάν 
δεν κατανοηθεί το πρόβλημα και διαλυθεί η Ευρώπη, 
θα πάμε ύστερα από 50 χρόνια σε ένα νέο εγχείρημα. 
Εάν κατανοηθεί, θα περάσει αυτή η δύσκολη φάση και 
θα πάμε σε ανώτερες μορφές ενώσεως. Μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο πήγαμε σε μεγαλύτερες ενώσεις 
στην Ευρώπη και δεν είχαμε πόλεμο για 70-80 χρόνια. 
Πάντα, όταν ξεπερνάμε μια κρίση, έχουμε ανάγκη από 
μια άνοιξη».
Και η άνοιξη θα έρθει, γιατί έχουμε και τη γνώση της 
Ιστορίας μας.

Όταν η Ιστορία επαναλαμβάνεται
Από τον λοιμό των Αθηνών το 430 π.Χ. στον κορονοϊό της Ελλάδας το 2020.

Επίκαιρες οι περιγραφές του Θουκυδίδη για τον 
λοιμό των Αθηνών κατά τη διάρκεια του Πελο-
ποννησιακού Πολέμου.“
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ντας ακόμη τον λογαριασμό, γνωρίζουμε σίγουρα ότι πληθωρικό 
χρήμα σημαίνει οριζόντια, αλλά όχι αναλογική, κάθοδος του βιο-
τικού επιπέδου. Με τον πληθωρισμό, οι φτωχοί θα δοκιμαστούν 
περισσότερο. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης θα είναι πιο ε-
πώδυνη γι’ αυτούς. Έχει ήδη προαναγγελθεί το πρόγραμμα αγο-
ράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρόκειται 
για πληθωρικό και δανειζόμενο χρήμα. Στο μεταξύ, κατανοήσαμε 
όλοι τι σημαίνει δανεικό χρήμα την προηγούμενη δεκαετία.
Η άλλη λύση που προωθείται και βρίσκει αντιστάσεις είναι τα ευ-
ρωομόλογα. Κοινώς, να δανειστούν όλα τα κράτη της Ε.Ε. από 
κοινού και αν κάποιο στην πορεία αδυνατεί να εξοφλήσει, τα υ-
πόλοιπα να πληρώσουν τον λογαριασμό. Η λύση, εύλογα, βρί-
σκει αντιδράσεις από τις βόρειες χώρες, οι οποίες αρνούνται να 
ρισκάρουν, στο πλαίσιο της ενωσιακής αλληλεγγύης, το βιοτικό 
τους επίπεδο, ειδικά όταν ο λογαριασμός είναι ακόμη απολύτως 
απροσδιόριστος και θα διαμορφωθεί οριστικά(;) σε έναν-ενάμιση 
χρόνο, στο καλό σενάριο. Απλοϊκά θα μπορούσε να λεχθεί ότι τα 
λεφτά των Βορείων δεν φτάνουν για όλους.
Επιστρέφοντας στα δικά μας, μετά από δέκα χρόνια οξείας οικο-
νομικής κρίσης, εκ των οποίων τα πέντε τελευταία χρόνια χαρα-
κτηρίστηκαν από την υπερφορολόγηση του ιδιωτικού τομέα και 
της λεγόμενης μεσαίας τάξης (κατάσταση που δεν έχει ακόμη α-
ντιστραφεί), γνωρίζουμε ότι πάρα πολλά νοικοκυριά επιβιώνουν 
μήνα με τον μήνα, καλύπτοντας οριακά τις υποχρεώσεις τους ή 
ξοδεύοντας από τα ελάχιστα, πλέον, διαθέσιμα. Αναλόγως, τα ερ-
γατοϋπαλληλικά νοικοκυριά, χτυπημένα από την υψηλή ανεργία, 
επιβιώνουν μέρα με τη μέρα, ανάλογα του αν και πόσο βρίσκουν 
εργασία.
Κατά συνέπεια, λεφτά δεν υπάρχουν και, παρά τα όσα λέγονται, 
αν η κυβέρνηση δεν υποσχόταν το περίφημο 800άρι δύσκολα θα 
γινόταν σεβαστή η καραντίνα, διότι ο κόσμος πρέπει να δουλέ-

Η 
πανδημία βρίσκεται σε πλήρη εξέ-
λιξη και πλέον συνειδητοποιούμε 
όλοι ότι βρισκόμαστε στην αρχή. Θε-
ραπεία αναζητείται, εμβόλιο θα υ-
πάρξει, στην καλύτερη εκδοχή, σε 
ενάμιση χρόνο. Κλειστήκαμε μέσα 
για να αποφύγουμε άμεσους μαζι-

κούς θανάτους και πλέον γνωρίζουμε ότι για έναν-ενάμιση χρόνο 
η κυκλοφορία μας δεν θα είναι ελεύθερη, ούτε ανέμελη, αλλά θα 
γίνεται με κύριο κριτήριο το αν θα μας προλαβαίνουν οι γιατροί.
Ο μηδενισμός της οικονομικής δραστηριότητας είναι προφανής 
και οι βαριές συνέπειες άμεσα ορατές. Ειδικά η χώρα μας, ου-
σιαστικά χρεοκοπημένη ακόμη, χάνει όλα τα φετινά έσοδα από 
τον τουρισμό και η ανεργία ήδη εκτοξεύεται, μια και τα ξενοδο-
χεία και όλες οι θερινές επιχειρήσεις, το πιθανότερο, δεν θα ανοί-
ξουν καν. Η πανδημία ήδη δείχνει ότι χτυπά βάναυσα τις ισχυρές 
χώρες του πλανήτη και τις πολυπληθείς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
και για την οικονομική μας εξάρτηση από αυτές. Τα ισχυρά πορ-
τοφόλια του πλανήτη, που θα έρχονταν εδώ είτε για διακοπές είτε 
για επενδύσεις, θα πάψουν να είναι τόσο ισχυρά και μέχρι να κο-
πάσει η πανδημία η ροή του χρήματος θα μειωθεί.
Όλοι γνωρίζουμε ότι οικονομικά αποθέματα η χώρα μας δεν έχει, 
ότι είναι δανεισμένη μέχρι τον λαιμό και ότι και χωρίς την παν-
δημία θα χρειαζόταν πολλή προσπάθεια για να ανακάμψουμε. 
Πλέον αυτά τα ξεχνάμε και πρέπει να οργανώσουμε την επιβί-
ωσή μας στον χρόνο. Ο λιτός βίος (ειρωνικό…) γίνεται η σοφή 
προοπτική μας.
Η συζήτηση περιστρέφεται στην έκδοση πληθωρικού χρήμα-
τος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδη-
μίας – για την οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα τελειώσει και πόσο 
(και πόσα) βαθιά τραύματα θα μας έχει αφήσει. Μη γνωρίζο-

ψει για να φάει. Το παράδειγμα της Ιταλίας δεν έφτανε. Πλέον η 
γενίκευση των θανάτων ανά τον κόσμο μάς κρατά μέσα, αλλά, όσο 
περνά ο καιρός, το ένστικτο της επιβίωσης (έστω και με υγειονο-
μικό ρίσκο) θα βγει στην επιφάνεια αναπόφευκτα. Πολλά θα εξαρ-
τηθούν από τον προγραμματισμό της κυβέρνησης και το πόση ε-
μπιστοσύνη θα εμπνεύσει στο κοινό. Λίγο-πολύ, από αυτή την ι-
στορία θα βγούμε υγιείς και (πολύ) φτωχότεροι. Το θέμα είναι ότι 
σήμερα ήδη υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται, αν δεν αδυνατεί, 
να αγοράσει τα βασικά από το σούπερ μάρκετ. Οι βίαιες αντιδρά-
σεις των ελεύθερων επαγγελματιών στο κόψιμο του επιδόματος 
αυτό ακριβώς μαρτυρούν. Το ίδιο ισχύει για τους εργάτες και τους 
εποχικούς υπαλλήλους.
Η πανδημία, ιδίως η διαφαινόμενη επιτυχής αντιμετώπισή της από 
τη χώρα μας (δεν σημειώνονται ανεξέλεγκτες απώλειες – είθε ως 
το τέλος) και η σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες, μπορεί να αποτε-
λέσει ως και πλεονέκτημα για την επόμενη μέρα. Πλεονέκτημα α-
ξιοπιστίας και ελπίδας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο διεθνές γίγνε-
σθαι. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και εξωτερικός εχθρός σε τρέ-
χοντα επιθετικό οργασμό και ότι η πανδημία δεν πρέπει να μας 
απορρυθμίσει. Ως τότε, πρέπει να επιβιώσουμε, στηρίζοντας ο ένας 
τον άλλον και μοιράζοντας αναμεταξύ μας τα βάρη.
Χωρίς περιστροφές, πρέπει να ξεχάσουμε αυτά που (νομίζαμε ότι) 
ξέρουμε. Είναι αδιανόητο να μη μειωθούν οι δαπάνες του Δημο-
σίου, ιδίως η μισθοδοσία του. Οι φόροι θα εισπραχθούν μειωμέ-
νοι, οι δαπάνες δεν μπορεί να μείνουν αλώβητες. Ο ιδιωτικός το-
μέας θα πεινάσει, ο δημόσιος απλώς θα ζοριστεί, αν μειωθούν οι α-
ποδοχές του. Έτσι κι αλλιώς, υπήρξε ο ευνοημένος της δεκαετούς 
χρεοκοπίας.
Χρειαζόμαστε αναδιανομή των όποιων διαθέσιμων στο εξής 
πόρων, με κύριο και μοναδικό (ίσως) στόχο να εξασφαλιστεί βρα-
χυπρόθεσμα η επιβίωση όλων μας ανεξαιρέτως. Αν το υλοποιή-
σουμε μέχρι το τέλος, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε πληθωρικό 
χρήμα ή δανεικά, και επειδή είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν κι αυτά, 
θα αποκτήσουμε ένα βασικό πλεονέκτημα. Θα μπορούμε να τα 
χρησιμοποιήσουμε για την ταχεία επανεκκίνηση. Αν τα δανεικά 
τα «φάμε» τώρα (προκειμένου και μόνο κάποιοι να διατηρήσουν 
τα προνόμιά τους), στο τέλος θα μείνουμε κολλημένοι στον πάτο, 
χωρίς ελπίδα. Θα είναι οριστικό.
Πριν απαιτήσουμε την αλληλεγγύη των άλλων χωρών, ας επιδεί-
ξουμε την εσωτερική μας αλληλεγγύη. Ας μαζέψουμε δυνάμεις για 
την επόμενη μέρα. Οφείλουμε να αυτοπεριοριστούμε, προκειμέ-
νου να έχουμε να παραδώσουμε τουλάχιστον την ελπίδα στην ε-
πόμενη γενιά, στα παιδιά μας.
Χρειαζόμαστε καθαρό μυαλό και αλληλεγγύη. Αν δεν το κάνουμε 
εμείς για μας, δεν θα το κάνουν (και σωστά) οι βόρειοι εταίροι για 
μας. Ζούμε ήδη και ανεπιστρεπτί σε έναν άλλον κόσμο. Να κά-
νουμε την κρίση, με αλληλεγγύη, ευκαιρία.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Πριν απαιτήσουμε την αλληλεγγύη 
των άλλων χωρών, ας επιδείξουμε 
την εσωτερική μας αλληλεγγύη. Ας 
μαζέψουμε δυνάμεις για την επόμενη 
μέρα. Οφείλουμε να αυτοπεριοριστούμε, 
προκειμένου να έχουμε να παραδώσουμε 
τουλάχιστον την ελπίδα στην επόμενη 
γενιά, στα παιδιά μας.

Η αλληλεγγύη των... άλλων
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Π
άνω από ένα εκατομ-
μύριο είναι πλέον 
τα κρούσματα του 
κορονοϊού παγκο-
σμίως, ενώ οι θάνα-
τοι έχουν ξεπεράσει 
τους 50.000. Το κύριο 

πεδίο της εξάπλωσης όμως είναι η Ε.E., όπου έχει 
καταγραφεί πάνω από το 55% των θανάτων, ενώ 
στις ΗΠΑ έχει καταγραφεί το 25% των κρουσμά-
των.
Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι στις 10 
πρώτες σε αριθμό θανάτων χώρες παγκοσμίως, οι 
οποίες μετρούν πάνω από 1.000 νεκρούς, οι έξι 
είναι χώρες-μέλη της Ε.Ε., ενώ στη δεκάδα είναι 
μία ακόμη ευρωπαϊκή χώρα, η Βρετανία, και στην 
11η θέση ακολουθεί και πάλι ευρωπαϊκή χώρα και 
συγκεκριμένα η Ελβετία.
Οι τέσσερις από τις έξι χώρες-μέλη της Ένωσης 
στη δεκάδα είναι οι μεγάλες, δηλαδή Γερμανία, 
Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, αλλά περιλαμβάνονται 
και δύο από τις μικρομεσαίες χώρες, η Ολλανδία 
των 17 εκατομμυρίων κατοίκων και το Βέλγιο των 
11 εκατομμυρίων κατοίκων, και στο σύνολό τους 
μετρούν τα δύο από τα τρία θύματα του Covid-19 
παγκοσμίως.
Αυτό, σε συνδυασμό με την αγωνία για την επο-
μένη μέρα, ερμηνεύει γιατί οι πρωθυπουργοί των 
τεσσάρων από τις έξι χώρες συνυπέγραψαν την ε-
πιστολή των εννέα ηγετών, οι οποίοι ζήτησαν την 
έκδοση ευρωομολόγου για τη χρηματοδότηση 

των οικονομιών τους μετά τον κορονοϊό.
«Ειδικότερα, να εργαστούμε για ένα εργαλείο κοι-
νού χρέους το οποίο θα εκδοθεί από ευρωπαϊκό 
θεσμό για να βρεθεί χρηματοδότηση στις αγορές, 
στην ίδια βάση και προς όφελος όλων των χωρών-
μελών, διασφαλίζοντας έτσι τη σταθερή μακρο-
πρόθεσμη χρηματοδότηση για τις πολιτικές που 
απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
ζημιά που έχει προκαλέσει η πανδημία» έγραφαν 
στην επιστολή τους, η οποία τέθηκε στη σύνοδο 
κορυφής της 26ης Μαρτίου και θα επανέλθει στο 
επόμενο ευρωπαϊκό συμβούλιο, καθώς δίχασε το 
σώμα, με τον Ιταλό πρωθυπουργό, Αντόνιο Κόντε, 
να απειλεί με βέτο αν δεν συμπεριληφθεί στα Συ-

μπεράσματα και τη Γερμανίδα καγκελάριο να αρ-
νείται οποιαδήποτε αναφορά.

Οι εννέα του ευρωομολόγου
Την κοινή επιστολή υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Γαλ-
λίας, Εμανουέλ Μακρόν, και οι πρωθυπουργοί της Ι-
ταλίας, Αντόνιο Κόντε, της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, 
του Βελγίου, Σοφί Βιλμές, της Ελλάδας, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, της 
Ιρλανδίας, Λέο Βάραντκαρ, της Σλοβενίας, Γιάνεζ 
Γιάνσα, και του Λουξεμβούργου, Ξαβιέρ Μπετέλ.
Πρόκειται για μία κίνηση η οποία εκφράζει πο-
λιτικούς απ’ όλο το ευρωπαϊκό πολιτικό φάσμα, 
καθώς από τους εννέα:
• στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συμμετέχουν τρεις 
και συγκεκριμένα, εκτός από τη ΝΔ, τα κυβερνη-
τικά κόμματα της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας,
• στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα δύο, της Ι-
σπανίας και της Πορτογαλίας, ενώ ο πρωθυπουρ-
γός της Ιταλίας στηρίζεται από κόμματα της κε-
ντροαριστεράς,
• στη Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών 
ανήκουν τα κόμματα των πρωθυπουργών του Βελ-
γίου και του Λουξεμβούργου,
• ο Πρόεδρος Μακρόν δηλώνει ότι το κόμμα του 
συσπειρώνει τους προοδευτικούς της Δεξιάς και 
της Αριστεράς.
Όμως η κύρια ανησυχία των εννέα είναι το πλήγμα 
που θα επιφέρει ο κορονοϊός στις οικονομίες και 
στα συστήματα υγείας. Συγκεκριμένα:
• Η Πορτογαλία των 10 εκατομμυρίων κατοίκων 

έχει ξεπεράσει τους 200 νεκρούς και αγγίζει τα 
10.000 κρούσματα, πάνω από το 2‰ του πληθυ-
σμού.
• Η Ιρλανδία των 6,5 εκατομμυρίων κατοίκων 
πριν από τέσσερις ημέρες ήταν μαζί με την Ελ-
λάδα περίπου στα 40 θύματα και τώρα φτάνει τα 
4.000 κρούσματα και τους 100 νεκρούς, 1,5‰ του 
πληθυσμού της.
• Η Σλοβενία των 2 εκατομμυρίων κατοίκων έχει 
17 θανάτους, δηλαδή περίπου το 1‰ του πληθυ-
σμού της.
• Το Λουξεμβούργο των 600.000 κατοίκων μετρά 
2.500 κρούσματα και 30 νεκρούς, δηλαδή το μισό 
τοις χιλίοις των κατοίκων του.
Η μόνη από τις χώρες που συνυπέγραψαν που δι-
ατηρεί χαμηλά τον δείκτη των απωλειών είναι η 
Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στη 14η θέση των «27» 
της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τον αριθμό των απωλειών.

Οι 18 κατά του ευρωομολόγου
Από την άλλη πλευρά, οι χώρες που δεν συνυπέ-
γραψαν την επιστολή για το ευρωομόλογο είναι 
18. Από αυτές:
• Δύο, η Γερμανία και η Ολλανδία, βρίσκονται 
στην πρώτη δεκάδα σε αριθμό θυμάτων, αλλά 
έχουν ισχυρές οικονομίες και είναι παραδοσιακά 
αντίθετες στην έκδοση.
• Η Σουηδία εφαρμόζει μια δική της μέθοδο κα-
ταπολέμησης του ιού και έχει μέχρι τώρα πάνω 
από 300 θύματα.
• Η Αυστρία και η Δανία, που επίσης έχουν ισχυ-
ρές οικονομίες, ξεπέρασαν τους 150 και τους 100 
νεκρούς αντίστοιχα.
• Η Ρουμανία, με διπλάσιο από την Ελλάδα πλη-
θυσμό, που έχει οικονομικά προβλήματα, επίσης 
ξεπέρασε τους 100 νεκρούς.
• Η Πολωνία, με πληθυσμό 35 φορές μεγαλύτερο 
από της Ελλάδας, που πριν από λίγες ημέρες ήταν 
στα μισά θύματα της Ελλάδας, την έχει πλέον ξε-
περάσει.
• Η Τσεχία, που είναι ίδια σε πληθυσμό με την 
Ελλάδα και που ήταν επίσης στα μισά της θύματα 
πριν από λίγες ημέρες, βρίσκεται ήδη στην ίδια 
τάξη μεγέθους.
• Η Ουγγαρία, που είναι περίπου ίδια σε πληθυ-
σμό με την Ελλάδα, έχει περίπου τα μισά θύματα 
από αυτήν, αλλά η πληροφόρηση από τη Βουδα-
πέστη είναι απόλυτα ελεγχόμενη από την κυβέρ-
νηση.
• Η Φινλανδία, η Βουλγαρία, η Εσθονία και η Κύ-
προς αναφέρουν κάτω από 20 νεκρούς.
• Η Λιθουανία και η Κροατία δηλώνουν κάτω από 
10 νεκρούς.
• Η Σλοβακία έχει μόλις ένα θύμα.
• Η Λετονία, με 500 κρούσματα, και η Μάλτα, με 
περίπου 200, δεν έχουν αναφέρει ανθρώπινη α-
πώλεια.
Ουσιαστικά, δηλαδή, από τις 18 χώρες που δεν υ-
πέγραψαν την επιστολή, δύο είναι παραδοσιακά 
αντίθετες, τρεις είναι ισχυρές οικονομίες, εννέα 
είναι μάλλον αδιάφορες, αφού τα πλήγματα στην 
οικονομία τους δείχνουν ότι θα είναι ελέγξιμα, και 
μία, η Ουγγαρία, είναι περίπου εκτός ευρωπαϊκών 
διαδικασιών μετά την απόφαση του κοινοβουλίου 
να δώσει στον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν τη 
δυνατότητα να κυβερνά με διατάγματα.
Το κρίσιμο μέγεθος του «όχι» στο ευρωομόλογο 
θα είναι η διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού 
στην Πολωνία, στην Τσεχία και στη Ρουμανία και 
τα αποτελέσματα που θα έχει.

Το πλέον ανησυχητικό 
στοιχείο είναι ότι στις 10 
πρώτες σε αριθμό θανάτων 
χώρες παγκοσμίως, οι οποίες 
μετρούν πάνω από 1.000 
νεκρούς, οι έξι είναι χώρες-
μέλη της Ε.Ε.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΊΑ ΤΟΥ ΊΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟΥ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Μ
ε τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο να πα-
σχίζουν να αντιµετωπίσουν τον κορονοϊό, 
αλλά και να καταρτίσουν σχέδιο για restart 
της κοινωνίας, οι προτάσεις δείχνουν να 
επικεντρώνονται στα τεστ αντισωµάτων: 
µια εξέταση που δεν ανιχνεύει τον ίδιο τον 
ιό, αλλά τα µόρια που παράγει ως άµυνα το 

ανοσοποιητικό σύστηµα. Θεωρητικά, τα αντισώµατα αυτά γίνονται 
ανιχνεύσιµα στο αίµα αρκετές ηµέρες µετά την έκθεση στον ιό, 
ακόµη και σε ανθρώπους που δεν εµφάνισαν ποτέ συµπτώµατα.
Τα τεστ αντισωµάτων είναι το βασικό όπλο στα σχέδια ανάκαµψης 
που συντάσσονται σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ανέφερε την περασµένη 
εβδοµάδα η «Washington Post». Η κεντρική ιδέα είναι πως όσοι 
διαθέτουν αντισώµατα θα έχουν και ανοσία στον ιό, τουλάχιστον 
σε κάποιον βαθµό, εποµένως µπορούν να επιστρέψουν πρώτοι 
στα καθήκοντά τους.
Στις ΗΠΑ, τα τεστ αντισωµάτων αναγνωρίζονται ως βασικό ση-
µείο σε έκθεση µε επικεφαλής τον Σκοτ Γκότλιµπ, πρώην επίτρο-
πο της FDA (Υπηρεσίας Τροφίµων και Φαρµάκων), καθώς και 
στο σχέδιο που παρουσίασε ο Εζέκιελ Εµάνουελ, ένας από τους 
αρχιτέκτονες του Νόµου Προσβάσιµης Περίθαλψης επί Μπαράκ 
Οµπάµα. Στα τέλη Ιανουαρίου, επίσης, ο ερευνητής Τοµ Ίγκλσµπι 
του Κέντρου Ασφάλειας Υγείας στο Johns Hopkins απηύθυνε 
έκκληση για «επείγουσα ανάπτυξη ορολογικών προγραµµάτων» 
(αναφέρεται στον ορό του αίµατος όπου κολυµπούν τα αντισώ-
µατα).
Στη Γερµανία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει εξετά-
σεις αντισωµάτων σε µεγάλη µελέτη 100.000 πολιτών, ασθενών 
και µη, και δεν αποκλείεται µάλιστα να χορηγεί πιστοποιητικά σε 
όσους βρεθούν θετικοί. Η ιδέα είναι ότι ο πληθυσµός θα χωριστεί 
στα δύο, σε αυτούς που κινδυνεύουν από τον ιό και σε αυτούς 
µε ανοσία. Πολλοί εργαζόµενοι νοσοκοµείων θα µπορούν να 
επιστρέψουν στα καθήκοντά τους και οι απλοί πολίτες που ξεπέ-
ρασαν τον κίνδυνο θα µπορούν να βοηθήσουν τους υπόλοιπους. 
Αυτό είχε συµβεί εξάλλου στην επιδηµία Έµπολα στην Αφρική, 
όπου όσοι επέζησαν της ασθένειας και ανέπτυξαν αντισώµατα 
έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη φροντίδα των ασθενών και στη λει-
τουργία της κοινωνίας.
Επιπλέον, τα τεστ αντισωµάτων θα µπορούσαν να προσφέρουν 
πολύτιµα στοιχεία για τη συµπεριφορά του ίδιου του κορονοϊού, 
καθώς µπορούν να αποκαλύψουν πόσοι τελικά µολύνθηκαν και 
ποια είναι η θνησιµότητα της πνευµονίας Covid-19. Οι πληροφο-
ρίες αυτές θα έχουν κρίσιµη σηµασία στις αποφάσεις για άρση 
των περιορισµών στη µετακίνηση, άνοιγµα των σχολείων και 
επιστροφή στην καθηµερινότητα.
Υπάρχουν όµως και παγίδες. Ειδικοί προειδοποιούν ότι η µαζι-
κή διάθεση εκατοµµυρίων τεστ µπορεί να συναντήσει πρακτικά 
και επιστηµονικά προβλήµατα, όπως συνέβη και µε τα τεστ RT-
PCR που χρησιµοποιούνται για διάγνωση της ενεργού λοίµω-
ξης. Υπάρχουν επίσης πολλές άγνωστες παράµετροι, όπως ποιο 
επίπεδο αντισωµάτων επαρκεί για ανοσία ή πόσο αυτή διαρκεί. 
Υπάρχει εξάλλου η ανησυχία για ψευδώς θετικά αποτελέσµα-
τα, λόγω αντισωµάτων που στοχεύουν άλλους κορονοϊούς, του 
απλού κρυολογήµατος. Σε µια µικρή µελέτη του 1990 οι εθελο-
ντές µολύνθηκαν εκ νέου µε έναν κορονοϊό του απλού κρυο-
λογήµατος έναν χρόνο µετά την πρώτη έκθεση, χωρίς όµως να 
εκδηλώνουν συµπτώµατα – ένδειξη ότι τα αντισώµατα διαρκούν 
πάνω από 12 µήνες.
Τα ερωτήµατα που µένει να απαντηθούν είναι πολλά και κάθε 

χώρα θα µπορούσε να εφαρµόσει διαφορετικό µοντέλο µαζικών 
εξετάσεων. Σε αυτό το παγκόσµιο πείραµα οι πρώτες απαντή-
σεις αναµένονται τις επόµενες εβδοµάδες από την κοµητεία του 
Σαν Μιγκέλ στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όπου και οι 8.000 κάτοι-
κοι θα υποβληθούν σε τεστ αντισωµάτων που προσφέρει δω-
ρεάν στις αρχές η εταιρεία United Biomedical. Όπως είπε στην 
«Washington Post» η Μέι Μέι Χου, συνδιευθύνουσα σύµβουλος 
της εταιρείας, «στόχος µας είναι να εξετάσουµε ολόκληρη τη 
χώρα».

Η ιδιωτικότητα σε καραντίνα
Από άποψη εθνικής ασφάλειας, η πανδηµία της πνευµονίας 
Covid-19 δείχνει να εξελίσσεται σε µια νέα 11η Σεπτεµβρίου – 
ένα ιστορικό ορόσηµο πέρα από το οποίο τίποτα δεν θα είναι 
όπως πριν. Όπως συνέβη τότε, έτσι και σήµερα οι κυβερνήσεις 
επικαλούνται την επείγουσα κατάσταση για να διευρύνουν τις 
εξουσίες τους, µια διεύρυνση που βέβαια δεν πρόκειται να αναι-
ρεθεί όταν η κρίση τελειώσει.
Ενδεικτικό των παράξενων καιρών που ζούµε είναι ότι η Γερµα-
νία, η χώρα που φροντίζει για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
περισσότερο από κάθε άλλη, εξετάζει το ενδεχόµενο να αναπτύ-
ξει ένα app που θα παρακολουθεί όλες τις επαφές των ασθενών 
µε κορονοϊό. Η ιδέα είναι ότι, τη δεδοµένη συγκυρία, η προστασία 

της ιδιωτικότητας είναι άσχετο ζήτηµα, το οποίο θα µπορούσε και 
να αποδειχθεί θανάσιµη επιλογή για τους πολίτες και τη λειτουρ-
γία του κράτους. Από την άλλη, οργανώσεις για την προστασία 
των προσωπικών δεδοµένων ανησυχούν ότι οι εξελίξεις µάς ρί-
χνουν στην αγκαλιά του Μεγάλου Αδελφού.
Σύµβουλος της καγκελαρίου Μέρκελ και επικεφαλής της γερµα-
νικής προσπάθειας είναι ο Χανς-Κρίστιαν Μπος, ερευνητής και 
επιχειρηµατίας στον χώρο της τεχνητής νοηµοσύνης. Σε συνέ-
ντευξη Τύπου την περασµένη εβδοµάδα διαβεβαίωσε ότι η προ-
στασία της ιδιωτικότητας είναι βασικό µέληµα της οµάδας του. 
Όπως είπε, στόχος τους είναι να απαντήσουν στο ερώτηµα αν 
µπορούµε να ιχνηλατήσουµε τις επαφές προστατεύοντας πλή-
ρως την ιδιωτική ζωή. Η λύση που ανέπτυξαν βασίζεται σε µια 
εφαρµογή που οι πολίτες θα κατεβάζουν στο κινητό τους εθελο-
ντικά. Η εφαρµογή θα παρακολουθεί τα σήµατα Bluetooth των 
συσκευών που βρίσκονται σε µικρή απόσταση από τον χρήστη 
και θα τα συλλέγει κάτω από έναν ανώνυµο αναγνωριστικό αριθ-
µό. Η οµάδα του Μπος έφερε µάλιστα ως καλό παράδειγµα την 
εφαρµογή TraceTogether που χρησιµοποιείται ήδη στη Σιγκα-
πούρη.
Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι οι λύσεις που θα µπορούσαν να 
εφαρµοστούν στην Ευρώπη θα βασίζονταν στην εθελοντική συµ-
µετοχή (η οποία πάντως θα έπρεπε να καλύπτει ένα µεγάλο µέ-
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ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ: 

Ίσως το κλειδί για επιστροφή 
στην κανονικότητα

Τα τεστ αντισωµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στο σπίτι. ∆εν προσφέρουν όµως διάγνωση.
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ρος του πληθυσµού για να δίνει ικανοποιητικά δεδοµένα). Υπάρ-
χουν όµως και χώρες που δεν δείχνουν ανάλογο σεβασµό στην 
ιδιωτικότητα των πολιτών τους.
Στη Ρωσία, η εφαρµογή Κοινωνικής Παρακολούθησης για τους 
πολίτες που έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό απαιτεί πρόσβα-
ση στις κλήσεις, στην τοποθεσία, στην κάµερα, στα αποθηκευτικά 
µέσα, στις πληροφορίες δικτύου και σε άλλα δεδοµένα. Θα µπο-
ρεί έτσι να ελέγχει ποιοι παραβίασαν την καραντίνα.
Στην Κίνα, οι πολίτες είναι υποχρεωµένοι να κατεβάζουν app που 
συνδέεται µε την ταυτότητά τους και τους ενηµερώνει αν µπο-
ρούν να βγουν από το σπίτι. 
Κάτι ανάλογο ισχύει και στην Ταϊβάν, όπου η κυβέρνηση χρησι-
µοποιεί τα δεδοµένα των δικτύων τηλεφωνίας. Σε µια περίπτωση 
µάλιστα ένας ασθενής ανέφερε ότι η αστυνοµία εµφανίστηκε στο 
σπίτι του σε λιγότερο από µία ώρα αφότου το κινητό του έµεινε 
από µπαταρία.
Η πιο δραστική λύση όµως αναπτύχθηκε στο Ισραήλ. Είναι η τε-
λευταία δηµιουργία της NSO Group, εταιρείας που ιδρύθηκε ως 
spinoff των µυστικών υπηρεσιών. Η NSO ανέπτυξε το λογισµι-
κό που φέρεται να χρησιµοποιήθηκε για χάκινγκ στο τηλέφωνο 
του Τζεφ Μπέζος από τη Σαουδική Αραβία και έχει δεχτεί αγωγή 
από τη WatsApp για αποστολή ιών στα τηλέφωνα ακτιβιστών και 
δηµοσιογράφων σε όλο τον κόσµο. Η εταιρεία λέει ότι το σύστη-
µά της λειτουργεί καλύτερα όταν η κυβέρνηση ζητήσει από τους 
παρόχους να παραδώσουν τα δεδοµένα για όλους τους χρήστες 
κινητών. Το σύστηµα θα παρακολουθεί τους ασθενείς µε κορο-
νοϊό και θα εµφανίζει στον χάρτη τις κινήσεις και τις επαφές τους 
ακόµα και για την περίοδο προτού ασθενήσουν.
Πολλοί βέβαια θα θεωρήσουν αφέλεια το να εµπιστευτεί µια κυ-
βέρνηση την NSO, µια εταιρεία µε σκοτεινό ιστορικό, της οποίας 
δουλειά είναι η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και της εµπιστο-
σύνης. Οι δυτικές κυβερνήσεις είναι απίθανο να επιβάλουν τη 
χρήση app παρακολούθησης, ακόµα και σε καιρό πανδηµίας, 
είναι όµως λογικό και αναµενόµενο να αξιοποιήσουν τα big data 
ως όπλο εναντίον ενός νέου εχθρού. Και, όπως συνέβη και µε 
την 11η Σεπτεµβρίου, η πλειονότητα των πολιτών µάλλον θα δώ-
σει τη συγκατάθεσή της.

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: 
Η τρικυµία άραξε στον Πειραιά
Αγκυροβοληµένο στην αποµονωµένη προβλήτα «Θεµιστοκλής» 
του Πειραιά, ένα ανεπιθύµητο βιολογικό πείραµα δοκιµάζει τις 
ελληνικές αρχές, µετά τα τεστ που έδειξαν ότι περίπου ένας στους 
τρεις από τους 380 επιβαίνοντες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει 
προσβληθεί από κορονοϊό.
Οι αρχές έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν, µετά το φιάσκο της Ια-
πωνίας στην περίπτωση του «Diamond Princess», το οποίο είχε 
τεθεί σε καραντίνα ενώ βρισκόταν ελλιµενισµένο στη Γιοκοχάµα 
µε περίπου 2.500 επιβαίνοντες. Σε συνθήκες σύγχυσης και χά-
ους, δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς να έχουν εξετα-
στεί για τον ιό, ενώ άλλοι, που βρέθηκαν υγιείς στο πρώτο τεστ, 
βγήκαν θετικοί στην επόµενη εξέταση, όταν πια είχαν επιστρέψει 
στα σπίτια τους. Τουλάχιστον οκτώ εργαζόµενοι του ιαπωνικού 
υπουργείου Υγείας, οι οποίοι είχαν αναλάβει να επιτηρούν την 
καραντίνα, µολύνθηκαν τελικά στους χώρους που επέβλεπαν.
Ο Κεντάρο Ιβάτα, ειδικός του Πανεπιστηµίου του Κόµπε, είχε 
καταγγείλει τότε ότι οι απαράδεκτες συνθήκες στο «Diamond 
Princess» παραβίαζαν όλες τις αρχές ελέγχου των λοιµώξεων: 
οι υπάλληλοι του υπουργείου Υγείας δεν λάµβαναν τα συνιστώ-
µενα µέτρα προσωπικής προστασίας, όπως µάσκες, προσωπίδες 
και αδιάβροχες ολόσωµες ποδιές. Σε βίντεο που ανάρτησε στο 
διαδίκτυο, ο Ιβάτα δήλωνε ότι ουδέποτε ανησύχησε ότι θα µολυ-
νόταν όταν εργαζόταν στις προηγούµενες επιδηµίες Έµπολα και 
SARS, φοβήθηκε όµως ότι θα προσβαλλόταν από κορονοϊό µετά 
την επίσκεψή του στο «Diamond Princess».
To αρνητικό παράδειγµα της Ιαπωνίας δεν µπορεί παρά να ελή-
φθη υπόψη στην περίπτωση του «Ελ. Βενιζέλος». Εξάλλου πριν 
από λίγες εβδοµάδες ο δρ. Σωτήρης Τσιόδρας, επικεφαλής της 
οµάδας του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, είχε περιγράψει 
το «Diamond Princess» ως «βιολογικό πείραµα» που πρόσφερε 
νέα στοιχεία για τη συµπεριφορά της πνευµονίας Covid-19.
Η αποµάκρυνση των ασθενών για νοσηλεία σε νοσοκοµεία ή 
άλλους χώρους θα απαιτούσε µια γιγαντιαία επιχείρηση, δεδοµέ-
νου ότι θα αφορούσε 116 κρούσµατα, οπότε προτιµήθηκε τελικά 

η αποµάκρυνση των 256 επιβαινόντων που βρέθηκαν αρνητικοί 
στο πρώτο τεστ. Αποβιβάζονται σταδιακά αυτό το Σαββατοκύρια-
κο, για να µεταφερθούν αρχικά σε ξενοδοχεία για αποµόνωση 
και τελικά να επιστρέψουν στις χώρες τους (πρόκειται για ναυτι-
κούς διαφόρων εθνικοτήτων που ταξίδευαν για να πιάσουν δου-
λειά στην Ισπανία).
Όσοι επιβαίνοντες βρέθηκαν θετικοί στον ιό θα παραµείνουν σε 
αποµόνωση στις καµπίνες τους. Οι ελληνικές αρχές υπόσχονται 
συνεχή υποστήριξη στη γιατρό του πλοίου και σπεύδουν να στή-
σουν στην προβλήτα ιατρείο εκστρατείας, όπου θα προετοιµάζεται 
το προσωπικό που εισέρχεται στο πλοίο. ∆είγµατα που λήφθηκαν 
από το σύστηµα εξαερισµού του σκάφους θα µπορούσαν ενδε-
χοµένως να προσφέρουν νέα στοιχεία για τον τρόπο διάδοσης 
του SARS-2-CoV.
Το «Ελ. Βενιζέλος» είχε ναυλωθεί από εταιρεία της Μάλτας και 
Τούρκο ιδιοκτήτη για να µεταφέρει στην Ισπανία 349 ναυτικούς. 
Η Ισπανία αρνήθηκε να το δεχτεί και το πλοίο κατευθύνθηκε στην 
Τουρκία, όπου αποβιβάστηκαν µόνο οι Τούρκοι υπήκοοι. Η πε-
ριπέτεια συνεχίστηκε για µέρες µέχρι το πλοίο να πάρει τελικά το 
πράσινο φως για Πειραιά. Ας ελπίσουµε ότι η οδύσσεια σύντοµα 
θα τελειώσει χωρίς διαρροή του ιού ή άλλα παρατράγουδα.

Ο ΠΟΥ το ξανασκέφτεται για τις µάσκες
Τελικά έχει νόηµα να φοράµε µάσκες; Μέχρι σήµερα ο Παγκό-
σµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) επιµένει ότι οι µάσκες είναι µόνο 
για τους ασθενείς και όσους τους φροντίζουν, ενώ οι υπόλοιποι 
µπορούµε να αρκεστούµε στην τήρηση ασφαλούς απόστασης 
δύο µέτρων από άλλους ανθρώπους. Όµως ο Οργανισµός πρό-
κειται να επανεξετάσει τη στάση του σε τηλεδιάσκεψη που προ-
γραµµατίζεται για τις επόµενες ηµέρες. «Ο ΠΟΥ ανοίγει εκ νέου 
τη συζήτηση, προκειµένου να εξετάσει τα νέα δεδοµένα και να 
αποφασίσει αν θα πρέπει να αλλάξει τις συστάσεις του για τη χρή-
ση µάσκας» δήλωσε ο καθηγητής Ντέιβιντ Χέιµαν, επικεφαλής 
της Στρατηγικής και Τεχνικής Συµβουλευτικής Οµάδας για Λοι-
µώδεις Κινδύνους, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση.
Τα «νέα δεδοµένα» στα οποία αναφέρθηκε ο Χέιµαν περιλαµβά-
νουν πρόσφατη µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο JAMA Insights και 
έδειχνε ότι ο κορονοϊός ίσως µπορεί να καλύπτει µεγαλύτερες 
αποστάσεις απ’ ό,τι νοµίζαµε: τα σταγονίδια του βήχα εκτοξεύο-
νται µέχρι έξι µέτρα µακριά, ενώ τα σταγονίδια του φτερνίσµατος 
φτάνουν τα οκτώ µέτρα, έδειξε το εργαστηριακό πείραµα στο MIT.
Η ιδέα της ασφαλούς απόστασης των δύο µέτρων στηρίζεται στην 
υπόθεση ότι τα σταγονίδια πέφτουν στο έδαφος ή εξατµίζονται 
πριν διανύσουν µεγάλες αποστάσεις. Ωστόσο, η βιντεοσκόπηση 
εθελοντών που έβηχαν ή φτερνίζονταν έδειξε ότι παράγονται 
σταγονίδια διαφόρων µεγεθών. Τα µεγαλύτερα πράγµατι πέ-
φτουν γρήγορα κάτω, αλλά τα µικρότερα συνεχίζουν να κινού-
νται οριζόντια µέσα στο ρεύµα αέρα που προκαλεί ο βήχας και 
το φτέρνισµα. 
Η αλήθεια είναι ότι το πείραµα πραγµατοποιήθηκε σε εργαστηρι-
ακές συνθήκες και δεν µελέτησε τη συµπεριφορά του ίδιου του 
ιού. Πάντως, για την επικεφαλής του πειράµατος, την καθηγήτρια 
Λίντια Μπουρούιµπα του MIT, το συµπέρασµα είναι σαφές. «Η 
ψευδής ιδέα της ασφάλειας στην απόσταση των δύο µέτρων, ότι 
δηλαδή µε κάποιον τρόπο οι σταγόνες πέφτουν στο έδαφος σε 
αυτή την απόσταση, δεν αντιστοιχεί σε αυτό που ποσοτικοποιήσα-
µε, µετρήσαµε και απεικονίσαµε µε άµεσο τρόπο» είπε η ερευ-
νήτρια στο BBC.
Η θέση της ίδιας είναι ότι η µάσκα µειώνει τον κίνδυνο µόλυνσης 
σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως σε εσωτερικούς χώρους χωρίς 
καλό αερισµό. Οι µάσκες χωρίς φίλτρο, λέει, δεν εµποδίζουν την 
εισπνοή των µικρότερων σταγονιδίων, τουλάχιστον όµως εκτρέ-
πουν τον εισερχόµενο αέρα προς τα πλάγια, µακριά από το πρό-
σωπο.
Επιπλέον, µέχρι σήµερα δεν έχει αποκλειστεί οριστικά το εν-
δεχόµενο να µεταδίδεται ο κορονοϊός και «αερογενώς», δηλα-
δή από ξεραµένα σταγονίδια που µένουν στον αέρα για ώρες, 
όπως συµβαίνει σε πολύ µεταδοτικές ασθένειες, όπως η φυ-
µατίωση.
Κληθείς να σχολιάσει τα ευρήµατα της µελέτης, ο δρ. Χέιµαν δια-
βεβαίωσε ότι όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα θα εξεταστούν. Ανάλο-
γα µε το ποιες ενδείξεις υπερτερούν, είπε, «θα µπορούσε κάλλι-
στα να ισχύει ότι η χρήση µάσκας είναι εξίσου ή και περισσότερο 
αποτελεσµατική από την τήρηση ασφαλούς απόστασης».

Η κεντρική ιδέα είναι πως 
όσοι διαθέτουν αντισώµατα 
θα έχουν και ανοσία στον 
ιό, τουλάχιστον σε κάποιον 
βαθµό, εποµένως µπορούν 
να επιστρέψουν πρώτοι στα 
καθήκοντά τους.



Μ
προστά σε ανατρεπτικά γεγο-
νότα της ζωής, η ενίσχυση της 
αίσθησης ασφάλειας των παι-
διών αποτελεί τον πιο σημαντικό 
στόχο για την αποτελεσματική 
στήριξή τους. Για να νιώσουν 

ασφαλή, είναι απαραίτητο να συζητήσουμε μαζί τους 
όσα συμβαίνουν την περίοδο της πανδημίας, να τα 
ακούσουμε και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους, 
καθώς βιώνουν πρωτόγνωρες εμπειρίες στη ζωή 
τους.

Μην περιμένετε να σας κάνουν ερωτήσεις τα παιδιά. 
Ρωτήστε εσείς τι έχουν καταλάβει για την πανδημία 
του κορονοϊού και προσκαλέστε τα να μοιραστούν τις 
απορίες τους.
Ξεκινήστε τη συζήτηση κάνοντας ανοιχτές ερωτήσεις, 
όπως, για παράδειγμα, «τι έχεις καταλάβει ότι είναι 
ο κορονοϊός;». Ακούστε και εντοπίστε ενδεχόμενες 
εσφαλμένες αντιλήψεις πριν τα ενημερώσετε. Ενθαρ-
ρύνετε τα παιδιά να μοιραστούν τις απορίες τους, οι 
οποίες μπορεί να μην αφορούν τον κορονοϊό, αλλά τις 
ανατρεπτικές αλλαγές που έχει επιφέρει η πανδημία 
στην καθημερινή τους ζωή.

Δώστε απλές απαντήσεις σε όσα τα απασχολούν και 
διορθώστε τυχόν παρανοήσεις.
Εξηγήστε με απλά λόγια και κατανοητά για την ηλικία 
τους. Τα παιδιά επηρεάζονται από αυτό που τους λέτε 
και από τον τρόπο που τα ενημερώνετε. Ξεκινήστε τη 
συζήτηση με ψυχραιμία και απαντήστε σε αυτά που 
σας ρωτούν. Όσο μεγαλύτερα είναι τα παιδιά, τόσο 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δώσετε. Δι-
ορθώστε τυχόν παρερμηνείες που μπορεί να έχουν 
δημιουργηθεί. Αναγνωρίστε ότι η πανδημία του κορο-
νοϊού είναι πρωτόγνωρη για μικρούς και μεγάλους και 
έχει επιφέρει αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων σε όλο 
τον κόσμο. Τονίστε ότι τα μέτρα προστασίας που λαμ-
βάνονται αποβλέπουν στην προστασία όλων, ώστε να 
αρρωστήσουν όσο το δυνατόν λιγότεροι άνθρωποι.

Αποφύγετε τις φορτισμένες λέξεις και εκφράσεις.
Τον τελευταίο καιρό τα παιδιά ακούν ότι είναι υπεύθυ-
να για τη διάδοση του κορονοϊού στους παππούδες και 
τις γιαγιάδες τους, που κινδυνεύουν να αρρωστήσουν 
εξαιτίας τους. Μην τα αποκαλείτε «κινούμενες βόμβες» 
και φροντίστε να τα απενοχοποιήσετε στην περίπτωση 
που νοσήσει κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο. Δια-
βεβαιώστε τα ότι δεν φταίνε για ό,τι συμβαίνει. Αποφύ-
γετε διατυπώσεις όπως «αυτός είναι πόλεμος!», που 
εύκολα παρερμηνεύονται. Εξηγήστε στα μεγαλύτερα 
παιδιά την υπερβολή που χαρακτηρίζει τις εκφράσεις 
των ανθρώπων σε καιρό κρίσης.
Μην κατακλύζετε τα παιδιά με πληροφορίες που δεν 
σας έχουν ζητήσει και μη μοιράζεστε όλα όσα γνωρίζε-

τε. Αποφύγετε τη διαρκή έκθεσή τους σε ειδήσεις, ει-
κόνες και προγράμματα που καλλιεργούν ένα κλίμα 
πανικού, καθώς αυξάνουν το άγχος τους. Κλείστε την 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Πληροφορηθείτε από 
τα μέσα ενημέρωσης για τις τελευταίες εξελίξεις σε 
στιγμές που τα παιδιά δεν είναι παρόντα.

Δώστε χρόνο στα παιδιά ώστε να εκφράσουν τα συ-
ναισθήματα και τους προβληματισμούς τους.
Μην υποτιμάτε τις ανησυχίες και μην ασκείτε κριτι-
κή όταν μοιράζονται τα συναισθήματά τους μαζί σας. 
Να είστε διαθέσιμοι και να τα ακούτε. Πολλά παιδιά 
εκφράζονται μέσα από το παιχνίδι, τις ζωγραφιές ή 
αλλαγές στη συμπεριφορά τους: προσκόλληση σε 
σημαντικούς άλλους ή φόβος αποχωρισμού, κλά-
μα, ανυπακοή, επιθετικότητα, δυσκολίες στον ύπνο, 
παλινδρόμηση (π.χ. μωρουδίζουν) ή απόσυρση. Οι 
έφηβοι μπορεί να συμπεριφέρονται σαν να μη συμ-
βαίνει τίποτα, να γίνονται κυνικοί ή/και υπερβολικοί 
στις αντιδράσεις τους. Αποφύγετε τις νουθεσίες και 
τον καταιγισμό των «πρέπει». Δείξτε κατανόηση και 
αναγνωρίστε το άγχος που μπορεί να κρύβουν πα-
ρόμοιες συμπεριφορές.

Λειτουργήστε ως πρότυπο για τα παιδιά σας.
Τονίστε ότι όλοι μπορούμε να προστατέψουμε τον 
εαυτό μας και τους άλλους. Μιλήστε για τους κανό-
νες υγιεινής και την ανάγκη να είμαστε προσεκτικοί, 
χωρίς πανικό και υπερβολές. Εξηγήστε τους γιατί δεν 
μπορούν να επισκεφτούν συγγενείς και φίλους αυτή 
την περίοδο.

Εδραιώστε μια νέα ρουτίνα.
Η ρουτίνα παρέχει ένα αίσθημα ασφάλειας στα παι-

διά, ώστε να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες 
για όσο καιρό διαρκέσουν. Διαβεβαιώστε τα ότι με-
ρικά πράγματα θα παραμείνουν ίδια (π.χ. παραμύθι 
πριν κοιμηθούν) ακόμα και αν πολλά έχουν αλλάξει 
στη ζωή τους. Διατηρήστε σταθερές κάποιες συνή-
θειες, όπως την ώρα των γευμάτων και του ύπνου. 
Διαμορφώστε ένα νέο πλάνο δραστηριοτήτων με τα 
παιδιά σας και συνεννοηθείτε με άλλους γονείς για 
«διαδικτυακή επικοινωνία» με φίλους και συμμα-
θητές.

Αφουγκραστείτε τις ανησυχίες των παιδιών όσον 
αφορά το μέλλον.
Αν και δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα εξε-
λιχθούν τα πράγματα, διαβεβαιώστε τα παιδιά ότι η 
κρίση αγγίζει όλους μας και πως οι επιστήμονες σε 
όλο τον κόσμο εργάζονται σκληρά για να αντιμετω-
πίσουν τον κορονοϊό και να βρουν το κατάλληλο 
φάρμακο και εμβόλιο.
Εξηγήστε πώς μεταδίδεται ο κορονοϊός και πώς 
μπορούμε να προστατευτούμε. Η μάσκα δεν εί-
ναι χρήσιμη για όλους. Όμως πρέπει να τη φο-
ρούν όσοι έχουν συμπτώματα, για να μην κολ-
λήσουν τους γύρω τους, και όσοι φροντίζουν 

αυτούς που βρίσκονται στα νοσοκομεία.

«Πότε θα ανοίξουν πάλι τα σχολεία;»
Εξηγήστε ότι δεν το γνωρίζουμε ακόμη, γιατί αυτή η 
πανδημία είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Επειδή ο 
ιός μεταδίδεται πολύ γρήγορα, είναι σημαντικό να μη 
βρίσκονται πολλά παιδιά στον ίδιο χώρο, π.χ. τάξη ή 
γυμναστήριο, για να προστατευτούν και να προστατέ-
ψουν και τους άλλους.

«Γιατί δεν πας στη δουλειά;»
Εξηγήστε ότι αυτό συμβαίνει για να αποφεύγονται οι 
συναντήσεις πολλών ανθρώπων στον ίδιο χώρο, με 
αποτέλεσμα οι περισσότεροι να εργάζονται πλέον από 
το σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άρρωστοι. Επιβάλ-
λεται να προστατευτούμε έτσι ώστε να αρρωστήσουν 
όσο το δυνατόν λιγότεροι άνθρωποι.

«Τι θα γίνει αν κολλήσω εγώ ή εσύ τον ιό;»
Εξηγήστε ότι η οικογένειά σας παίρνει τα απαραίτη-
τα μέτρα προφύλαξης και ακολουθεί τις οδηγίες της 
πολιτείας. Όμως κάποιες φορές ορισμένοι γονείς και 
παιδιά αρρωσταίνουν, χωρίς να το θέλουν. Διαβεβαι-
ώστε τα ότι εάν ο κορονοϊός επηρεάσει την οικογένειά 
σας θα το αντιμετωπίσετε όλοι μαζί με ψυχραιμία, 
ακολουθώντας τις συμβουλές των γιατρών.

«Δεν μπορεί κάποιος γιατρός να κάνει κάτι γι’ αυτόν 
τον ιό;»
Αυτός ο ιός είναι καινούργιος. Εμφανίστηκε στους αν-
θρώπους πριν από τρεις μήνες. Γιατροί και επιστήμο-
νες σε όλο τον κόσμο εργάζονται σκληρά για να βρουν 
ένα αποτελεσματικό φάρμακο και εμβόλιο που θα μας 
προφυλάσσει στο μέλλον. Στο μεταξύ, ακολουθούμε 
τις οδηγίες που μας δίνουν οι ειδικοί, για να προφυλά-
ξουμε τον εαυτό μας και τους άλλους.

«Γιατί δεν μπορούμε να δούμε τον παππού και τη 
γιαγιά;»
Εξηγήστε στα παιδιά ότι μένοντας μακριά από τα αγα-
πημένα μας πρόσωπα αυτή τη χρονική περίοδο φτιά-
χνουμε ένα δίχτυ προστασίας γύρω απ’ όσους μπορεί 
να είναι πιο ευαίσθητοι στον ιό. Έτσι, τους προστατεύ-
ουμε και διατηρούμε την επαφή μαζί τους τηλεφωνικά 
και με βιντεοκλήσεις, που δίνουν και σ’ εκείνους χαρά.

Συζητήστε και στηρίξτε τα παιδιά σας  
στον καιρό της πανδημίας

www.freesunday.gr22 05.04.2020

ρεπορτάζ

Προτάσεις των ψυχολόγων της Μέριμνας για την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.

Μέριμνα - Εταιρία για τη Φροντίδα Παιδιών 
και Οικογενειών στην Αρρώστια και τον Θάνατο
Παπανικολή 2Α, 152 32, Αθήνα (Σίδερα Χαλανδρίου)
Τηλ.: 210 6463367, Fax: 210 6452338
Εmail: administration@merimna.org.gr • www.merimna.org.gr



Γ
ια τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην καρδιά μάς 
μιλάει ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής 
Εταιρείας, καθηγητής Καρδιολογίας, Ιωάννης Γου-
δέβενος, και σημειώνει τι πρέπει να προσέχουν οι 
άνθρωποι με υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια και 

κολπική μαρμαρυγή.

Ο Covid-19 είναι αποδεδειγμένο ότι προκαλεί ποικίλη συ-
μπτωματολογία στους ασθενείς. Πώς και σε ποιον βαθμό επη-
ρεάζει το καρδιαγγειακό σύστημα;
Παρόλο που οι κύριες εκδηλώσεις της νόσου είναι από το ανα-
πνευστικό, μερικοί ασθενείς έχουν και σοβαρές επιπτώσεις στο 
καρδιαγγειακό σύστημα. Επιπλέον, ασθενείς με υποκείμενα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (κυρίως καρδιακή ανεπάρκεια, συγ-
γενείς καρδιοπάθειες, πνευμονική υπέρταση) έχουν υψηλότερο 
κίνδυνο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η καρδιά λειτουργεί με εφεδρείες. Σε 
καταστάσεις stress, όπως πνευμονία, οξεία αναπνευστική δυ-
σχέρεια, οι ασθενείς μπαίνουν σε μεγάλη δοκιμασία και πολλοί 
δεν αντέχουν. Σε λίγες περιπτώσεις ίσως έχει άμεση προσβολή, 
με αποτέλεσμα μυοκαρδίτιδα. Επομένως, είναι σημαντική η κα-

τανόηση της βλάβης που προκαλείται από τον Covid-19 στο καρ-
διαγγειακό σύστημα, καθώς και των παθοφυσιολογικών μηχα-
νισμών, ώστε η θεραπεία αυτών των ασθενών να είναι έγκαιρη 
και αποτελεσματική.
Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση και καρδια-
κή ανεπάρκεια είναι πιο ευάλωτα σε συμπτωματική νόσηση από 
τον Covid-19. Ακόμα όμως και ασθενείς χωρίς προϋπάρχουσα 
καρδιακή νόσο διατρέχουν κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιαγγει-
ακές επιπλοκές, όπως οξεία μυοκαρδιακή βλάβη, μυοκαρδίτιδα, 
αρρυθμίες και φλεβική θρομβοεμβολική νόσο. Επίσης, οι χορη-
γούμενες θεραπείες έχουν κάποιες καρδιαγγειακές ανεπιθύμη-
τες παρενέργειες.
Τέλος, να επισημάνω ότι και παλαιότερες μελέτες σε επιδημίες 
αναπνευστικών λοιμώξεων είχαν δείξει αύξηση του καρδιαγγει-
ακού κινδύνου σε μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών.

Ποιοι ασθενείς με καρδιολογικές παθήσεις ανήκουν στις ευ-
παθείς ομάδες σε περίπτωση μόλυνσης με Covid-19;
Στην κατηγορία ευπαθών ομάδων σε περίπτωση μόλυνσης με 
Covid-19 ανήκουν όσοι έχουν:
1. Καρδιακή ανεπάρκεια (ισχαιμικής ή μη αιτιολογίας)
2.  Στεφανιαία νόσο [πρόσφατο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή επέμ-

βαση επαναγγείωσης (αγγειοπλαστική-stent ή αορτοστεφανι-
αία παράκαμψη) τους τελευταίους 12 μήνες]

3. Πνευμονική υπέρταση
4.  Συγγενείς καρδιοπάθειες μετά από χειρουργική διόρθωση με 

σημαντική υπολειπόμενη βλάβη ή μη διορθωμένες συγγενείς 
καρδιοπάθειες

5. Προσθετικές καρδιακές βαλβίδες
6. Μυοκαρδιοπάθειες
7. Ιστορικό τεκμηριωμένης μυοκαρδίτιδας
8.  Καναλοπάθειες
Φυσικά, όσο περνά ο καιρός, τα επιστημονικά στοιχεία διευρύ-
νονται και στο άμεσο μέλλον θα έχουμε ακόμα περισσότερες 
πληροφορίες σε σχέση με τις ευπαθείς ομάδες που νοσούν από 
Covid-19 για να ενημερώσουμε περαιτέρω τον πληθυσμό.

Αν θέλουμε να το δούμε πιο συγκεκριμένα, τι πρέπει να προ-
σέχουν οι άνθρωποι με υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια ή και 
κολπική μαρμαρυγή;
Ας τα πάρουμε ένα ένα. Σε σχέση με την υπέρταση, εκείνο που 
προέχει είναι ο υπερτασικός να παίρνει σωστά τα φάρμακά 
του, ώστε να έχει ρυθμισμένη την πίεσή του. Μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχει απόδειξη ότι η υπέρταση αυτή καθαυτή συνδέεται με 
αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης με Covid-19. Φυσικά οι υπερτασι-
κοί ασθενείς θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις προφυλάξεις, 
για να μην κολλήσουν.
Οι ασθενείς που λαμβάνουν χρόνια θεραπεία καρδιακής ανε-
πάρκειας δεν πρέπει με βάση τα τωρινά δεδομένα να δια-
κόπτουν την αγωγή τους. Πρέπει να ζυγίζονται κάθε μέρα, να 
μετρούν τους παλμούς τους (σφύξεις) και την αρτηριακή τους 
πίεση.
Σε ό,τι αφορά την κολπική μαρμαρυγή, οι κατηγορίες ασθενών 
που εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για λοίμωξη και ακολού-
θως εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών είναι εκείνοι που είναι 
πάνω από 60 ετών και πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως 
καρδιακή ανεπάρκεια, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτης, πνευ-
μονοπάθειες, καρκίνος, παθήσεις των νεφρών και ήπατος ή 
άλλες χρόνιες καταστάσεις. Επίσης, η κολπική μαρμαρυγή από 
μόνη της δεν φαίνεται να θέτει τον ασθενή σε υψηλότερο κίν-
δυνο, εφόσον βέβαια δεν συνυπάρχουν οι προαναφερθείσες 
επιβαρυντικές καταστάσεις. Τέλος, ούτε η αντιπηκτική θεραπεία 
φαίνεται να θέτει τον ασθενή σε ομάδα υψηλότερου κινδύνου.

Για να προστατευτούν οι πολίτες και οι ασθενείς από τον κο-
ρονοϊό, φαίνεται να αποφεύγουν την προσέλευση στο νοσο-

κομείο για τυχόν άλλα παθολογικά ευρήματα που μπορεί να 
προκύψουν στην καθημερινότητά τους. Αυτό όμως σε κάποιες 
περιπτώσεις δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία τους;
Αυτή την περίοδο δίνεται σημαντική προτεραιότητα στην ανα-
γνώριση πασχόντων από Covid-19 και στην αντιμετώπιση του 
κορονοϊού, κάτι λογικό, αφού βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη 
φάση της εξάπλωσης.
Από την άλλη όμως πλευρά, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
αμελείται η διάγνωση και θεραπεία των καρδιαγγειακών παθή-
σεων και άλλων παθολογικών καταστάσεων που εξακολουθούν 
να αποτελούν την κύρια αιτία θνησιμότητας και νοσηρότητας 
στην Ελλάδα.
Παραδείγματος χάρη, ένα πιθανό έμφραγμα σε ασθενή σημαίνει 
ότι κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Επομένως κάποιος που, είτε 
είναι είτε δεν είναι καρδιοπαθής, νιώσει έντονο πόνο στο στήθος 
ή και άλλα συμπτώματα δεν πρέπει να διστάσει να καλέσει τις 
Πρώτες Βοήθειες και να αναζητήσει άμεσα νοσοκομειακή φρο-
ντίδα, κατά προτίμηση σε νοσοκομείο με αιμοδυναμικό τμήμα.

Κλείνοντας, πείτε μας τις συστάσεις της Ελληνικής Καρδιολο-
γικής Εταιρείας για τους ασθενείς με καρδιολογικά προβλή-
ματα.
Ευνόητη και επιβεβλημένη είναι η τήρηση των μέτρων πρόλη-
ψης για ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο. Επομένως, ο καρδι-
οπαθής:
1.  Αποφεύγει τις συναθροίσεις, παραμένει στο σπίτι και τηρεί 

τους κανόνες υγιεινής.
2.  Όχι επισκέψεις σε νοσοκομεία και ιατρεία εάν δεν υπάρχουν 

συμπτώματα.
3.  Απόλυτη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική θεραπεία για την 

καρδιακή ανεπάρκεια, τον σακχαρώδη διαβήτη κ.λπ., ούτως 
ώστε να μειωθεί η πιθανότητα επανεισαγωγής στο νοσοκο-
μείο.

4.  Προσέχει τη διατροφή του, αποφεύγοντας το αλάτι και το κά-
πνισμα.

5.   Εάν παρουσιαστούν οξέα συμπτώματα (π.χ. θωρακικό άλγος, 
δύσπνοια ή ζάλη με αίσθημα παλμών), επικοινωνεί άμεσα με 
τον θεράποντα καρδιολόγο του ή καλεί για τις Πρώτες Βοή-
θειες.

 ΣΤΟΝ ΓΙΏΡΓΟ ΣΑΚΚΑ

Κορονοϊός και καρδιά

Παρόλο που οι κύριες εκδηλώσεις 
της νόσου είναι από το 
αναπνευστικό, μερικοί ασθενείς 
έχουν και σοβαρές επιπτώσεις 
στο καρδιαγγειακό σύστημα. 
Επιπλέον, ασθενείς με υποκείμενα 
καρδιαγγειακά νοσήματα έχουν 
υψηλότερο κίνδυνο.
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συνέντευξη

Ιωάννης Γουδέβενος, 
καθηγητής Καρδιολογίας, 
πρόεδρος της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας



Τ
ην ώρα που οι επαγγελματίες της υγείας στα ελληνικά νο-
σοκομεία δίνουν καθημερινά μάχη ενάντια στον κορονο-
ϊό βάζοντας υποθήκη τη ζωή τους, εκατομμύρια πολίτες, 
ατομικά, ακολουθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης δι-
ασποράς της νόσου και η κυβέρνηση προσπαθεί να περι-
ορίσει τις ολέθριες επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία, 

μεγάλοι όμιλοι, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις δείχνουν 
τον δρόμο της αλληλεγγύης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ενέκρινε δωρεά ύψους 2,5 εκατ. 
ευρώ για να καλυφθούν δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά ιατρικού 
και νοσοκομειακού εξοπλισμού και αναλωσίμων, καθώς και με την ενί-
σχυση μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Επίσης, η εταιρεία θα πα-
ράσχει στα νοσοκομεία αναφοράς δωρεάν νερό, ύψους 500.000 ευρώ, 
για όλη την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού.
Με εξοπλισμό, όπως αναπνευστήρες ΜΕΘ και μεταφοράς, ακτινολογικά 
μηχανήματα, ογκομετρικές αντλίες έγχυσης φαρμάκων με τα αναλώσι-
μά τους και προκατασκευασμένους οικισμούς (isobox), προμηθεύει νο-
σοκομεία ανά την επικράτεια ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Πιο συγκεκριμένα, στην προσφορά 
του ΑΔΜΗΕ ανταποκρίθηκαν το Νοσοκομείο Σωτηρία, το Πανεπιστημι-
ακό Νοσοκομείο Πατρών, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
και το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με την προμήθεια του εξοπλισμού να 
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η ΔΕΗ αποφάσισε να προβεί σε δωρεά ύψους άνω των 5 εκατ. ευρώ 
για να καλυφθούν ανάγκες σε μάσκες, προστατευτικές στολές, γυαλιά 
και άλλα αναλώσιμα υλικά και προχώρησε άμεσα στην αγορά από την 
Κίνα 1.500.000 μασκών FPP2Q και FPP3Q, 75.000 προστατευτικών στο-
λών Q, TYVEC 800 Series Q και TYVEC 600 Series Q και 50.000 προστα-
τευτικών γυαλιών Q. Το υλικό θα έρθει με ειδική ναυλωμένη πτήση από 
την Κίνα, το κόστος της οποίας θα καλύψει εξολοκλήρου η ΔΕΗ.
Η εταιρεία ΟΛΥΜΠΟΣ αναλαμβάνει να ενισχύσει τη δυναμικότητα των 
ΜΕΘ σε ποσοστό 60% στα νοσοκομεία των πόλεων όπου βρίσκονται 
οι παραγωγικές της μονάδες, ήτοι Λάρισα (γαλακτοκομείο ΟΛΥΜΠΟΣ), 
Τρίκαλα (γαλακτοκομείο ΤΥΡΑΣ) και Ξάνθη (γαλακτοκομείο ΡΟΔΟΠΗ). 
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, θα διατεθούν 20 πλήρως 
εξοπλισμένες ΜΕΘ, οι οποίες θα κατανεμηθούν ως εξής: 6 στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 6 στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, 5 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και 3 στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. 
Επίσης, η εταιρεία στέκεται δίπλα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό, στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, καλύπτοντας τις ανάγκες 
του νοσοκομείου αναφοράς (Πανεπιστημιακό Λάρισας) σε γαλακτοκο-
μικά προϊόντα ΟΛΥΜΠΟΣ. Παράλληλα, προσφέρει 6.000 προστατευτικές 
μάσκες στο Νοσοκομείο Τρικάλων και στο νοσοκομείο αναφοράς του 
Πανεπιστημιακού της Λάρισας.
Στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» 
19 καινούργιοι αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας, που θα εξοπλίσουν 
άμεσα αντίστοιχες νέες κλίνες στις ΜΕΘ του νοσοκομείου, και πιο συ-
γκεκριμένα στη ΜΕΘ του Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπάρκειας και στη 
ΜΕΘ της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής, ήταν το πρώτο 
μέρος της δωρεάς της εταιρείας Παπαστράτος.
Δωρεά 50 καινούργιων αναπνευστήρων υψηλής τεχνολογίας έκανε 
η εταιρεία Motor Oil στο υπουργείο Υγείας, για να εξοπλίσουν άμεσα 
αντίστοιχες νέες κλίνες στις ΜΕΘ των νοσοκομείων. Οι συγκεκριμένοι 
αναπνευστήρες είναι κατάλληλοι για την εντατική θεραπεία ενηλίκων, 
παιδιών και νεογνών.
Η οικογένεια των Θεόδωρου και Γιάννας Αγγελόπουλου και των 
τριών παιδιών τους πρόσφερε το ποσό του 1.000.000 ευρώ για να 
ενισχυθούν τα νοσοκομεία της χώρας που αντιμετωπίζουν καθη-
μερινά τα κρούσματα του κορονοϊού, αλλά και οι δημόσιες δομές 
υγείας, στις οποίες γιατροί και νοσηλευτές «σηκώνουν» τις τελευ-

ταίες εβδομάδες το μεγαλύτερο μέρος της κρίσης.

ΣΕΒ: Άνω των 23 εκατ. ευρώ οι συνεισφορές 
Από τις πρώτες ημέρες της διασποράς του κορονοϊού στη χώρα μας, ο 
ΣΕΒ συνεργάζεται με την πολιτεία. Μέχρι σήμερα, επιχειρήσεις μέλη του 
ΣΕΒ έχουν συνεισφέρει κατόπιν συνεννόησης με την πολιτεία, είτε σε 
χρήματα είτε σε είδος (μεταξύ άλλων, ειδικές κλίνες εντατικής θεραπεί-
ας, ηλεκτρονικός εξοπλισμός ΜΕΘ, αναπνευστήρες, μάσκες προστασίας 
και άλλο υγειονομικό και ιατρικό υλικό ή υποστηρικτικές υπηρεσίες), 
ποσό άνω των 23.000.000 ευρώ.

Ο τραπεζικός κόσμος
Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε να ενισχύ-
σει τον ΕΟΔΥ με 5 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank ήρθε σε συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας και την Εθνική 
Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) για την προσφορά νοσοκο-
μειακού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού κατά τις υποδείξεις των 
αρμόδιων φορέων.
Η Εθνική Τράπεζα προχωρά σε δωρεά 11 σύγχρονων αναπνευστήρων 
για τον άμεσο εξοπλισμό και την ενίσχυση των αυξανόμενων αναγκών 
των ΜΕΘ του εθνικού συστήματος υγείας (ΕΣΥ).
Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την προσφορά υγειονομικού υλικού πρώτης 
ανάγκης στο υπουργείο Υγείας, διευρύνει τις δράσεις της στη μάχη κατά 
του κορονοϊού. Αξιοποιώντας την υπηρεσία Pay & Save, που διαθέτει 
στους πελάτες της, προσφέρει στο υπουργείο Υγείας ποσό ίσο με το συ-
νολικό ποσό που θα αποταμιεύουν οι πελάτες της κάθε εβδομάδα μέσω 
της υπηρεσίας Pay & Save.
Την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων συν-
θηκών που βιώνει η χώρα από την πανδημική εξάπλωση του κορονοϊ-
ού στηρίζει η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Ο επιχειρηματικός κόσμος
Η πλατφόρμα online παραγγελιών e-food δώρισε στο ΕΣΥ 250.000 
ευρώ. Επίσης, γνωστοποίησε την έναρξη πρωτοβουλίας δωρεών όσων 
παραγγέλνουν από την πλατφόρμα, δίνοντας 0,50 ευρώ από κάθε πα-
ραγγελία.
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχωρά σε δωρεά πλήρως εξοπλισμένου isobox 
ειδικής κατασκευής, καθώς και ιατρικού εξοπλισμού, στο Γενικό Νοσο-
κομείο Βόλου.
Η Μοτοδυναμική ΑΕΕ, επίσημη εισαγωγέας της Porsche, της Yamaha 
και της Sixt στην Ελλάδα, αλλά και του Μοτοδικτύου, ανακοίνωσε πως 
θέτει άμεσα στη διάθεση της πολιτείας και των δήμων επιβατικά οχήμα-
τα, vans και μοτοσικλέτες, ώστε να χρησιμοποιηθούν όπως και όπου οι 
ανάγκες το απαιτούν.
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εξασφάλισε και δωρίζει στο υπουργείο Υγείας 
100.000 μάσκες για να αξιοποιηθούν από τον ΕΟΔΥ και τους λειτουργούς 
του στη μάχη κατά της μετάδοσης του κορονοϊού στην κοινότητα.

Κοινωφελή ιδρύματα
Μετά από συντονισμένη προσπάθεια, το Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία 
με το Γραφείο του Πρωθυπουργού και το υπουργείο Υγείας, εξασφάλισε 
13,5 εκατομμύρια προστατευτικές μάσκες. Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, στο 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, προσγειώθηκε το ένα από τα τρία 
αεροσκάφη που μεταφέρουν το δυσεύρετο αυτό υλικό από την Κίνα και 
την Τρίτη 31 Μαρτίου έφτασε στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος από τις 
27.000 κούτες με τις 13,5 εκατομμύρια χειρουργικές μάσκες, συνολι-
κού κόστους 7.750.000 ευρώ. Οι ιατρικές μάσκες θα διατεθούν από το 
υπουργείο Υγείας στο ΕΣΥ, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε όλη την 
ελληνική επικράτεια και να δώσουν «ανάσα» στο ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό σε αυτή τη σκληρή μάχη που δίνει κατά της πανδημίας 
που προκάλεσε ο κορονοϊός.
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προχώρησε σε νέα δωρεά 
προς το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», νοσοκομείο αναφο-
ράς για τον κορονοϊό, ενισχύοντας με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξο-
πλισμό το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (TEΠ), καθώς και τη ΜΕΘ 
του Λατσείου Κέντρου Εγκαυμάτων, που αποτελεί αναπόσπαστο, οργα-
νικό μέρος του νοσοκομείου.
Τέλος, το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου προχώρη-
σε σε δωρεά 1.000.000 ευρώ που θα διατεθεί στο Ινστιτούτο Φαρμακευ-
τικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΙΦΕΤ Α.Ε.) για την προμήθεια του 
αναγκαίου εξοπλισμού σε νοσοκομεία και δημόσιες δομές υγείας.
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ρεπορτάζ

Εταιρείες, εφοπλιστές και οργανισμοί  
στηρίζουν με τις δωρεές τους το ΕΣΥ  

στη μάχη με τον κορονοϊό
  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Αυξάνονται καθημερινά οι 
επιχειρήσεις που με την 
προσφορά τους βοηθούν 
στη δύσκολη αυτή στιγμή τον 
ευαίσθητο κλάδο της υγείας.
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ψυχολογία

 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

Α
διαμφισβήτητα αυτό που βι-
ώνουμε το τελευταίο διάστη-
μα είναι κάτι πρωτόγνωρο 
τόσο για τους γονείς όσο και 
για τα παιδιά. Το κλείσιμο των 
σχολείων για τόσο μεγάλο 
χρονικό διάστημα κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς δημιουργεί ανη-
συχία και αρκετές δυσκολίες στους γονείς, όπως 
η διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών 
τους, η εκπαίδευσή τους, η εύρεση κατάλληλων 
δραστηριοτήτων, η κοινωνικοποίησή τους, μια 
και μένουν αρκετό διάστημα απομονωμένα, το 
πώς θα απασχολήσουν τόσες ώρες τα παιδιά 
και πολλά άλλα. Οι γονείς, δηλαδή, καλούνται να 
διαχειριστούν τη δική τους αγωνία για όλα όσα 
συμβαίνουν, αλλά και τη συμπεριφορά των παι-
διών τους.
Αρχικά, είναι σημαντικό να εξηγηθεί στα παιδιά 
η νέα αυτή συνθήκη της ζωής μας. Οι γονείς θα 
πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν 

τι είναι αυτό που συμβαίνει, σεβόμενοι πάντα 
την αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού και προ-
σαρμόζοντας αναλόγως το λεξιλόγιο που θα 
χρησιμοποιήσουν. Σε παιδιά μικρότερης ηλι-
κίας ίσως χρειαστεί να γίνει μέσω παιχνιδιού, 
ζωγραφικής ή παραμυθιών που υπάρχουν ήδη 
στο διαδίκτυο με το συγκεκριμένο θέμα. Σε με-
γαλύτερα παιδιά ή σε εφήβους η ενημέρωση 
μπορεί να γίνει μόνο μέσω συζήτησης, χωρίς 
να πανικοβάλουν ή να τρομοκρατήσουν τα παι-
διά. Οι γονείς θα πρέπει να θυμούνται πως δεν 
θα πρέπει να μεταφέρουν το άγχος τους στα 
παιδιά. Είναι σημαντικό να τονιστούν οι βασικοί 
κανόνες υγιεινής, να εξηγηθεί πως μπορεί να 
μεταδοθεί ο ιός από τον έναν άνθρωπο στον άλ-
λον και πως μένοντας σπίτι προστατεύουν τους 
εαυτούς τους, τους γονείς τους, τους παππού-
δες τους, τους φίλους τους και όσους αγαπούν. 
Καλό θα είναι να μη δοθεί από τους γονείς συ-
γκεκριμένο χρονικό όριο για τη λήξη της πα-
ραμονής στο σπίτι. Προς το παρόν είναι άγνω-

στο για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να 
παραμείνουμε στο σπίτι, οπότε θέτοντας από 
μόνοι τους ένα χρονικό τέλος σε ό,τι συμβαί-
νει μπορεί να μην επαληθευτούν κι έτσι να 
προδώσουν την εμπιστοσύνη των παιδιών 
τους και να τους δημιουργήσουν μεγαλύτερο 
άγχος.
Η ρουτίνα, το πρόγραμμα και τα όρια είναι 
πολύ βοηθητικά για τα παιδιά. Τα βοηθάνε να 
νιώθουν ασφάλεια και τι αναμένει το περιβάλ-
λον από αυτά. Ένα οικογενειακό περιβάλλον 
χωρίς πρόγραμμα ίσως μεταφραστεί από το 
παιδί ως μια περίοδος διακοπών, κάτι που 
δεν ισχύει γι’ αυτή την περίοδο. Επίσης, είναι 
δύσκολο για ένα παιδί να μένει εκτός ρουτί-
νας για άγνωστο χρονικό διάστημα. Μπορούν 
οι γονείς να φτιάξουν ένα δομημένο πρόγραμ-
μα μαζί με τα παιδιά τους, που να περιλαμβά-
νει τις ώρες των γευμάτων, της μελέτης, της 
ψυχαγωγίας, του ύπνου κ.λπ. Για μικρότερα 
παιδιά το πρόγραμμα αυτό μπορεί να είναι 
οπτικοποιημένο, μια και η οπτική πληροφορία 
είναι πιο άμεση και βοηθητική για τα παιδιά. 
Υπάρχει σίγουρα χώρος για μια σχετική ευε-
λιξία, δεν χρειάζεται οι γονείς να προσπαθούν 
να επιβάλουν στρατιωτική πειθαρχία στο παιδί 
τους, ωστόσο είναι σημαντικό να θέτουν κά-
ποια όρια που θα κρατήσουν τα παιδιά σε μια 
κανονικότητα.
Είναι γεγονός πως είναι πολύ δύσκολο για ένα 
παιδί να παραμείνει τόσες ώρες μέσα σε ένα 
σπίτι. Οι γονείς θα πρέπει να βρουν δραστη-

ριότητες και κινητικά παιχνίδια που θα εκτονώ-
νουν και θα απασχολούν δημιουργικά τα παιδιά. 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες ιδέες:
• Παζλ και κατασκευές
• Επιτραπέζια παιχνίδια
• Γυμναστική και χορός
• Βιβλία και παραμύθια
•  Δουλειές του σπιτιού, όπως μαγείρεμα, τακτο-

ποίηση βιβλιοθήκης, συρταριών κ.λπ.
• Online εκπαιδευτικά παιχνίδια
•  Παιχνίδια, όπως παντομίμα, παιχνίδι ρόλων 

κ.λπ.
• Ταινίες και ντοκιμαντέρ
Σίγουρα υπάρχουν πολλές ακόμη δραστηριότητες 
που θα μπορούσαν να κάνουν με τα παιδιά τους 
μέσα στο σπίτι. Κάθε φορά θα πρέπει να επιλέγονται 
δραστηριότητες που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα 
και στην ηλικία των παιδιών. Επίσης, είναι σημαντι-
κό οι γονείς να αφήσουν τα παιδιά κάποιες στιγμές 
να βαρεθούν και να το εκφράσουν. Μπορούν τότε 
να προτείνουν και τα ίδια δραστηριότητες που θα τα 
βοηθήσουν να καταπολεμήσουν την πλήξη τους.
Οι παραπάνω δραστηριότητες έχουν σκοπό, 
εκτός από το να εκπαιδεύσουν το παιδί και να 
το απασχολήσουν δημιουργικά, να περιορίσουν 
την έκθεσή του στις οθόνες και στο διαδίκτυο. 
Αυτή την περίοδο οι οθόνες και η τεχνολογία 
ίσως είναι μια εύκολη λύση για τους γονείς. Θα 
πρέπει όμως να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί 
αυτή τους η επιλογή ενέχει αρκετούς κινδύνους 
για το παιδί. Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί, αλλά προγραμματισμένα και με μέτρο.
Ο τρόπος που μεταφέρονται οι ειδήσεις αυτή την 
περίοδο μέσω της τηλεόρασης και του διαδικτύου 
μπορεί να προκαλέσει μεγάλο άγχος και ανησυχία 
στα παιδιά. Πολλές από αυτές τις πληροφορίες εί-
ναι δύσκολο να κατανοηθούν από τα παιδιά χωρίς 
να τους προκαλέσουν φόβο. Οπότε καλό θα είναι οι 
γονείς να περιορίσουν την έκθεση των παιδιών στις 
ειδήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενημερώνουν τα 
παιδιά για το τι συμβαίνει. Όπως αναφέρθηκε και πιο 
πάνω, τα παιδιά θα πρέπει να γνωρίζουν. Οι γονείς 
θα πρέπει να φιλτράρουν τις πληροφορίες και να τις 
παρουσιάζουν με τον κατάλληλο τρόπο στα παιδιά.
Τέλος, οι γονείς δεν θα πρέπει να ξεχνούν πως 
αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά τους. Αν οι 
ίδιοι παραμένουν ψύχραιμοι, θα είναι και τα 
παιδιά τους ψύχραιμα. Επίσης, θα πρέπει να 
αποφύγουν να κατηγορήσουν για όλη αυτή την 
κατάσταση πρόσωπα ή φυλές. Αυτή την περίο-
δο είναι εύκολο να στιγματιστούν πρόσωπα και 
καταστάσεις και τα παιδιά να υπεργενικεύσουν 
τους χαρακτηρισμούς των γονιών τους.
Μένουμε σπίτι. Μένουμε αισιόδοξοι.

Κορονοϊός: Οδηγός για γονείς
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Η ρουτίνα, το πρόγραμμα και τα όρια είναι πολύ βοη-
θητικά για τα παιδιά. Τα βοηθάνε να νιώθουν ασφά-
λεια και τι αναμένει το περιβάλλον από αυτά. Ένα οι-
κογενειακό περιβάλλον χωρίς πρόγραμμα ίσως με-
ταφραστεί από το παιδί ως μια περίοδος διακοπών, 
κάτι που δεν ισχύει γι’ αυτή την περίοδο.“



Η 
Περιφέρεια Αττικής, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού 
και των µέτρων πρόληψης που λαµβάνονται για τον περι-
ορισµό του, δηµιουργεί µια δράση για όσους οφείλουν να 
περιορίσουν τις µετακινήσεις τους σε χώρους πιθανής δι-
ασποράς του κορονοϊού, παραµένοντας στις οικίες τους.
Ειδικότερα, για τη διευκόλυνση των παιδιών των οποί-

ων οι σχολικές µονάδες παραµένουν κλειστές, των ευάλωτων οµάδων, 
των ηλικιωµένων και των εργαζοµένων µε συµπτώµατα κορονοϊού στους 
χώρους εργασίας τους, δηµιουργεί έναν διαδικτυακό τόπο συγκέντρωσης 
δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον ή εξ 
αποστάσεως.
Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί φορείς, ψυχολόγοι και λογοψυχολόγοι, 
υπηρεσίες τηλεϊατρικής, ιδιαίτερα µαθήµατα, εικαστικά, δράσεις για την 
οδική ασφάλεια και τη φύλαξη των δασών, συµβουλές καριέρας, αλλά και 
υπηρεσίες των ΟΤΑ, όπως Εθνικό Κτηµατολόγιο και πιστοποιητικά οικογε-
νειακής κατάστασης, µπορούν να βρουν οι ενδιαφερόµενοι στην πλατφόρ-
µα της περιφέρειας.
Τα στοιχεία «των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων των οποίων τις υπηρε-
σίες µπορείτε να έχετε στη διάθεσή σας, από το σπίτι», µπορείτε να τα δείτε 
στο http://www.patt.gov.gr/.
Οι φορείς που διατίθενται να µετάσχουν στην πρωτοβουλία µπορούν να 
το κάνουν συµπληρώνοντας τη σχετική φόρµα στο http://patt.gov.gr/
coronavirus/.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: 

Υπηρεσίες κατ’ οίκον λόγω κορονοϊού
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



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

 ΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑΣ Σ. ΚΑΡΙΠΙ∆ΟΥ*
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Η 
πανδηµία του κορονοϊού είναι 
αδιαµφισβήτητα µια πρωτοφα-
νής κατάσταση για όλους µας. 
Είναι καίριας σηµασίας αυτή 
την περίοδο, που το άγχος και 

η ανησυχία όλων µας είναι στα ύψη, να προ-
σπαθούµε να ενηµερωνόµαστε από έγκυρες 
πηγές για το τι ισχύει και τι όχι. Μεταξύ των 
διαφόρων πτυχών του θέµατος, έχουν ανα-
κύψει και προβληµατισµοί στο κοινό για τον 
ρόλο της διατροφής και των τροφίµων και 
κατά πόσο µπορούν να µας προφυλάξουν 
από µια επικείµενη µόλυνση.
Επί της αρχής, λοιπόν, ο Παγκόσµιος Οργανι-
σµός Υγείας (WHO – World Health Organization) 
και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίµων (EFSA – European Food Safety 
Authority) αναφέρουν ότι κανένα συγκεκριµένο 
τρόφιµο ή συµπλήρωµα διατροφής δεν µπορεί 
να µας προφυλάξει ώστε να µη µολυνθούµε 
από τον κορονοϊό, ούτε και έχει εγκριθεί κά-
ποιος σχετικός ισχυρισµός για τρόφιµο ή συστα-
τικό. Τη θέση αυτή ασπάζονται και άλλοι οργανι-
σµοί υγείας, όπως και ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
∆ιαιτολόγων-∆ιατροφολόγων.
∆υστυχώς, όµως, οι µύθοι γύρω από την επί-
δραση της διατροφής στην ενίσχυση του ανο-
σοποιητικού συστήµατος και στην προστασία 
από την ασθένεια Covid-19 φιγουράρουν σε όλα 
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και κοινωνικής 
δικτύωσης. Οι πιο δηµοφιλείς αναφορές αφο-
ρούν το σκόρδο, το λεµόνι, το ζεστό νερό, το λάδι 
ρίγανης και κάποια super foods. Όσον αφορά 
τα θρεπτικά συστατικά, πολύ συχνή είναι η συ-
σχέτιση των βιταµινών D, C, A, αυτών του συ-
µπλέγµατος Β, αλλά και των ω-3 λιπαρών οξέ-
ων και του σιδήρου µε την προφύλαξη από την 

Covid-19. Μπορεί όλα αυτά µε κάποιον τρόπο 
να συνδέονται µε τη λειτουργία του ανοσοποιη-
τικού µας συστήµατο ς, αυτό όµως απέχει πολύ 
από το να θεωρούµε ότι η µεγάλη κατανάλωσή 
τους θα δράσει ως όπλο κατά του ιού. Επανα-
λαµβάνοντας τη βασική αρχή, µέχρι στιγµής δεν 
υπάρχει καµία επιστηµονική τεκµηρίωση για 
τον ρόλο κανενός από αυτά στην προστασία µας 
από τον κορονοϊό.
Στο γενικότερο πλαίσιο θωράκισης της υγείας 
µας, παράλληλα µε την επίτευξη µιας καλής φυ-
σικής κατάστασης, ενθαρρύνεται η διατήρηση 
µιας ισορροπηµένης διατροφής. Σίγουρα υπάρ-
χουν πολλά θρεπτικά συστατικά που εµπλέκο-
νται στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού 
µας συστήµατος, αλλά δεν µπορούµε να ξεχω-
ρίσουµε κάποιο από αυτά ως κυριότερο ή να το 
προτείνουµε ως πρόληψη από τις λοιµώξεις. 
Πάντως, για την ελληνική πραγµατικότητα, η 
ισορροπηµένη διατροφή είναι και σε µεγάλο 
βαθµό εφαρµόσιµη, σύµφωνα µε το περιβόητο 
µοντέλο της µεσογειακής δίαιτας, η οποία έχει 
διαπιστωθεί ότι προλαµβάνει από πολλά χρόνια 
νοσήµατα. Παράλληλα, ενισχυτικές για την υγεία 
και την άµυνά µας συµπεριφορές είναι η επαρ-
κής πρόσληψη θερµίδων, η καλή ενυδάτωση, 
ο επαρκής ύπνος, η περιορισµένη κατανάλωση 
αλκοόλ και η περιορισµένη χρήση νικοτίνης.
Εν κατακλείδι, κρατάµε την ψυχραιµία µας, προ-
σπαθούµε να τρώµε σωστά και επαρκώς, δεν 
αναζητάµε µαγικά τρόφιµα ή συστατικά για να 
µας προφυλάξουν και οπλιζόµαστε µε δύναµη 
και υποµονή.

*Η Μελίνα Σ. Καριπίδου, MSc, είναι κλινική δι-
αιτολόγος - διατροφολόγος, επιστηµονική συ-
νεργάτιδα του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου.

∆ιατροφικές συστάσεις 
για την πρόληψη 

και αντιµετώπιση της Covid-19

άρθρο
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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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Hνέα Skoda Octavia βραβεύτηκε 
με Red Dot για τον σχεδιασμό της

H Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. τηρεί 
υπεύθυνη στάση στη μάχη κατά της πανδημίας 
Covid-19

Η ολοκαίνουρια 
Skoda Octavia 
τιμήθηκε με το 
Red Dot Award, 

φτάνοντας τα τρία συνο-
λικά στις τέσσερις γενιές 
του μοντέλου, μετά από 
αυτά του 2006 και του 
2017.
H ολοκαίνουρια Skoda 
Octavia εντυπωσίασε την 
κριτική επιτροπή των πε-
ρίπου 40 ειδικών απ’ όλο 
τον κόσμο με το έντονο, 
εκφραστικό της στυλ, τα 
ανάγλυφα σχεδιαστικά μο-
τίβα και τις κομψές, δυ-
ναμικές αναλογίες της. 
Έτσι, στην 65η διοργά-
νωση του έγκυρου δια-
γωνισμού σχεδίασης, η 
Skoda έφτασε τα 14 συνολικά βραβεία Red Dot για τα μοντέλα της.
Σε μια προσπάθεια να αποδοθεί σε απλή γλώσσα η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Skoda και να συ-
μπυκνωθούν σε πέντε λέξεις οι ιδέες των designers της νέας Octavia, το μοντέλο χαρακτηρίζεται από 
μακριές ακμές, ανάγλυφα στοιχεία, αρμονικές επιφάνειες, επικοινωνώντας δυναμισμό και έντονη 
προσωπικότητα.
Εξίσου καινούργια είναι και η προσέγγιση του εσωτερικού σχεδιασμού της Octavia: άμεση είναι η αί-
σθηση για τα κορυφαίας ποιότητας υλικά, ενώ, για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής της Skoda, η 
νέα γενιά του best seller της διαθέτει μια ελεύθερη κεντρική οθόνη που συμπληρώνεται από έναν νέο 
πίνακα οργάνων πολλαπλών επιπέδων και μια τολμηρή σχεδιαστικά κεντρική κονσόλα.
Τα Red Dot Awards είναι η κορυφαία ίσως παγκοσμίως αναγνώριση του εξαιρετικού σχεδιασμού 
προϊόντων. Η επιτροπή των βραβείων Red Dot αποτελείται από 40 ειδικούς απ’ όλο τον κόσμο, όπως 
ανεξάρτητους καθηγητές design, δημοσιογράφους και βιομηχανικούς σχεδιαστές, που αξιολογούν 
κάθε χρόνο χιλιάδες προϊόντα.

Η Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε., καθώς και το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών της 
Nissan, αντιμετωπίζουν την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τον κορονοϊό πολύ σοβαρά 
και με αυξημένο αίσθημα ευθύνης. Προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των εργαζομέ-
νων, των πελατών και του κοινωνικού συνόλου, με τήρηση των οδηγιών των κρατικών 

φορέων και της νομοθεσίας.
Σήμερα, αρκετές εκθέσεις και συνεργεία παραμένουν ανοιχτά και παρέχονται υπηρεσίες πωλήσεων, 
όπως και after sales service. Όπως είναι φυσικό, τα συνεργεία εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα ερ-
γαζομένους στο σύστημα υγείας, οχήματα ειδικού σκοπού (ασθενοφόρα, σώματα ασφαλείας κ.ά.), 
καθώς και έκτακτες περιπτώσεις πελατών, ενώ το κοινό καλό θα είναι να επικοινωνεί με τους κατά 
τόπους αντιπροσώπους για επακριβείς πληροφορίες.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του Δικτύου Εμπόρων και Επισκευαστών της Nissan ανά την Ελλάδα είναι 
διαθέσιμα στο https://www.nissan.gr/dealer-locator.html. Σε ό,τι αφορά τα ανταλλακτικά, θα υπάρ-
χει εφοδιασμός της αγοράς και του Δικτύου Επίσημων Επισκευαστών Nissan μέσω του Κέντρου 
Διανομής Ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο.
Για κάθε πληροφορία, ερώτηση ή ενημέρωση το καταναλωτικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο 
customercare@nissan.gr ή να επισκεφθεί το www.nissan.gr.

Πώς θα προστατέψουμε το αυτοκίνητό μας 
από την ακινησία λόγω κορονοϊού;

Η απαγόρευση κυκλοφορίας έχει ως 
αποτέλεσμα το αυτοκίνητό μας να 
μένει ακινητοποιημένο, οπότε καλό 

είναι να προσέξουμε, προκειμένου να πε-
ριορίσουμε όσο γίνεται τις φθορές. Έτσι:
•  Το καθαρίζουμε όσο καλύτερα μπο-

ρούμε και φροντίζουμε να απομακρύ-
νουμε βρομιές, όπως τα περιττώματα 
πουλιών, που είναι ιδιαίτερα επιβλαβή 
για το χρώμα.

•  Φροντίζουμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ 
μέχρι τα 3/4 τουλάχιστον, για να μην ψά-
χνουμε πρατήριο όταν το χρειαστούμε.

•  Βάζουμε περισσότερο αέρα στα λάστιχα 
απ’ ό,τι συνήθως, μια και χάνουν σιγά σιγά 
αέρα ακόμα και όταν το αυτοκίνητο είναι 
ακινητοποιημένο. Αν η πίεση των ελα-
στικών είναι μικρή θα αρχίσουν να φθεί-
ρονται τα λινά στα πλαϊνά και θα καθί-
σουν στο σημείο που πατούν στον δρόμο.

•  Αφαιρούμε όλα όσα υπάρχουν στο εσω-
τερικό, για να αποφύγουμε την όποια α-
πόπειρα κλοπής.

•  Αν μπορούμε, το βάζουμε σε κλειστό γκα-
ράζ, οπωσδήποτε χωρίς υγρασία, προ-
κειμένου να μην είναι εκτεθειμένο στις 
καιρικές συνθήκες. Αν δεν μπορούμε, το 
βάζουμε σε σκιερό μέρος και ιδανικά με 
κουκούλα που δένουμε καλά.

• Κλείνουμε τους αεραγωγούς.
•  Το πολύ κάθε δύο εβδομάδες βάζουμε 

μπροστά τον κινητήρα και τον αφήνουμε 
σε λειτουργία 5 με 7 λεπτά. Αν μπορούμε 
και να το κινήσουμε προκειμένου να λει-
τουργήσουν και όλα τα περιφερειακά συ-
στήματα, ακόμα καλύτερα.

•  Όσο λειτουργεί ο κινητήρας, ενεργοποι-
ούμε τον κλιματισμό και το καλοριφέρ, 
προκειμένου να λιπανθούν τα ελαστικά 
σωληνάκια τους και να μην ξεραθούν.
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Το Betarades.gr και η F.S. σάς προσφέρουν τις… γνώσεις τους για τα τυχερά παιχνίδια στο internet. Η εξάπλωση του κορονοϊού έχει οδηγήσει σε αναβολή τις 
περισσότερες ποδοσφαιρικές και γενικά αθλητικές διοργανώσεις. Συνεπώς, οι παίκτες στρέφονται σε άλλες επιλογές για το στοίχηµα, µε τη δράση να συνεχίζε-
ται σε άλλα… ληµέρια. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει βελτιώσει και τις υπηρεσίες που αφορούν το online στοίχηµα. Έτσι, το κοινό έχει τη δυνατότητα να στοι-
χηµατίσει σε πολλά και διαφορετικά αθλήµατα. Για παράδειγµα, στα esports και στα virtual sports. Τι είναι αυτά τα δύο; Θα τα δούµε αναλυτικά στη συνέχεια.

Esports
Τα video games είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη ζωή των ανθρώπων. Την τελευταία δεκαετία, 
όµως, έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Τα γραφικά είναι εντυπωσιακά, τα ηχητικά εφέ επίσης, ενώ το 
gameplay φέρνει όλο και πιο πολύ στην πραγµατικότητα. Μάλιστα, πλέον διοργανώνονται και µεγάλα 
τουρνουά για ηλεκτρονικά παιχνίδια. Οι αγώνες µεταδίδονται ζωντανά σε όλο τον κόσµο, σε πλατφόρµες 
όπως το Twitch και το YouTube. Οι χορηγίες είναι… τεράστιες, µε τα έπαθλα να φτάνουν τα εκατοµµύρια 
ευρώ στις διάσηµες διοργανώσεις. Έτσι, έχουν δηµιουργηθεί τα λεγόµενα esp orts. Οµάδες ανθρώπων α-
νταγωνίζονται σε video games και αυτά τα µατς παίζουν και στο στοίχηµα.
Στις πλατφόρµες των νόµιµων στοιχηµατικών ιστοσελίδων θα βρείτε αναµετρήσεις από τα πιο δηµο-
φιλή παιχνίδια. Counter Strike, League of Legends (LoL), DOTA, PUBG, King of Glory (KoG) και άλλα 
games που έχουν κάνει πάταγο στο κοινό. Η δράση είναι τόσο έντονη, που τέτοιου είδους αγώνες διεξά-
γονται καθηµερινά. Μάλιστα, αυτά τα µατς δεν σταµατάνε ούτε τώρα, την εποχή της καραντίνας!
Τι στοιχηµατικές επιλογές προσφέρονται, όµως, για τα esports; Ο νικητής του χάρτη, ο αριθµός των kills 
(συνολικό και οµαδικό), το ακριβές σκορ, ο νικητής κάθε γύρου, είναι µερικές από τις επιλογές που υ-
πάρχουν. Εξάλλου, είναι λογικό κάθε παιχνίδι να έχει και τις δικές του, ξεχωριστές επιλογές.
Να σηµειωθεί πως το Betarades.gr έχει µεριµνήσει και για τους fans των video games και έχει καθηµε-
ρινή στήλη µε προγνωστικά esports. Η κοινωνία εξελίσσεται διαρκώς και αυτό συµβαίνει και στο στοί-
χηµα. Ως αποτέλεσµα, είµαστε υποχρεωµένοι να ακολουθούµε τις εξελίξεις και να προσαρµοζόµαστε 
στα νέα δεδοµένα.

Στοίχηµα: Στο προσκήνιο τα esports και τα virtuals

Virtual sports
Αυτά τα παιχνίδια, λογικά, θα είναι γνωστά στους περισσότερους. Αυτή την περίοδο µάλιστα έχουν την 
τιµητική τους, γιατί ούτε αυτά σταµατάνε. Ο λόγος για τα virtual sports ή, αλλιώς, τα εικονικά σπορ. Η 
συγκεκριµένη ενότητα δεσπόζει πλέον στα στοιχηµατικά sites, αφού οι αγώνες της διεξάγονται κανο-
νικά. Είναι άλλωστε εικονικά αθλήµατα, µε τα αποτελέσµατα να βασίζονται σε Γεννήτρια Τυχαίων Α-
ριθµών (RNG). Χάρη στα τεχνολογικά µέσα που οι υπεύθυνοι έχουν στη διάθεσή τους, έχουν δηµιουρ-
γήσει virtual sports που µοιάζουν µε αληθινά. Οι αναµετρήσεις είναι µεν εικονικές, αλλά η δράση θυµί-
ζει ξεκάθαρα πραγµατικό γήπεδο. Σε αυτό συµβάλλουν αποφασιστικά τα κορυφαία graphics αλλά και η 
µετάδοση, που γίνεται από sportscasters!
Υπάρχει, λοιπόν, µεγάλη ποικιλία στα αθλήµατα που θα βρείτε. Ποδόσφαιρο, τένις, µηχανές, ιπποδρο-
µίες, κυνοδροµίες, είναι µερικά από τα σπορ που εντοπίζονται στις πλατφόρµες. Το στοίχηµα δεν δια-
φέρει σχεδόν καθόλου από τα πραγµατικά µατς. Και εδώ υπάρχουν επιλογές για το Τελικό Αποτέλε-
σµα, το Over/Under, το Goal/No Goal, το Ακριβές Σκορ και άλλα στοιχεία του παιχνιδιού. Όπως είναι 
λογικό, και σε αυτή την περίπτωση κάθε σπορ έχει τις δικές του αγορές, που του δίνουν και το ξεχωρι-
στό του χρώµα. Οι οµοιότητες µε την πραγµατικότητα είναι πολλές, αφού υπάρχουν φαβορί και αου-
τσάιντερ, και οι αποδόσεις κυµαίνονται αναλόγως.
Στο Betarades.gr θα βρείτε πολλές και χρήσιµες πληροφορίες και για τα virtual sports. Γενικά, χρειά-
ζεται προσοχή και µελέτη προτού ασχοληθείτε στοιχηµατικά µε τις δύο κατηγορίες που αναλύθηκαν. 
Όπως φυσικά το ίδιο ισχύει και για το στοίχηµα στο αληθινό ποδόσφαιρο, το µπάσκετ κ.λπ. Στις δύ-
σκολες µέρες της καραντίνας που διανύουµε, τα esports και τα virtuals µπορούν να προσφέρουν στιγ-
µές χαλάρωσης, διασκέδασης, αλλά και… αδρεναλίνης!
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ΤΟ PUBLIC ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
MENOUMESPITI.PUBLIC.GR
Το Public δηµιούργησε την πλατφόρµα 
menoumespiti.public.gr, που συγκεντρώνει προτά-
σεις και συµβουλές από ειδικούς που θα κάνουν την 
παραµονή µας στο σπίτι πιο ευχάριστη και δηµιουρ-
γική. Αυτές τις µέρες #ΜένουµεΣπίτι, παίζουµε, δια-
βάζουµε, µαγειρεύουµε, επικοινωνούµε, δουλεύουµε, 
χαλαρώνουµε, και το Public µάς θυµίζει ότι αυτές τις 
στιγµές πάντα υπάρχει κάτι δηµιουργικό να κάνουµε:
• Γυµναζόµαστε σπίτι: Tips προπόνησης στο σπίτι µε 
τα κατάλληλα gadgets.
• ∆ιαβάζουµε σπίτι: Βιβλία που θα µας συντροφεύ-
σουν τώρα που περνάµε περισσότερο χρόνο στο σπίτι.
• Παίζουµε σπίτι: Συµβουλές για το πώς µοιράζουµε 
τον χρόνο των παιδιών σε διάβασµα και παιχνίδι.
• ∆ουλεύουµε σπίτι: Προτάσεις για να εξοπλιστούµε 
κατάλληλα για εργασία από το σπίτι.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ONLINE 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Mε αφορµή την εµβληµατική έκθεση «Ίασις. Υγεία, 
Νόσος, Θεραπεία από τον Όµηρο στον Γαληνό» που 
παρουσιάστηκε το 2014, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 
καλωσορίζει τους ενήλικες σε µια σειρά online δραστηρι-
οτήτων στο cycladic.gr. H έκθεση παρουσίαζε την εξέλιξη 
των αρχαίων θεραπευτικών πρακτικών, εξετάζοντας τη 
µετάβαση από τη µαγικο-θρησκευτική θεραπεία στην 
ορθολογική, επιστηµονική ιατρική. Οι επισκέπτες µπο-
ρούν να εξερευνήσουν από το σπίτι τον κόσµο της υγείας 
στην αρχαία Ελλάδα και να ανακαλύψουν πρακτικές και 
παραδόσεις, ορισµένες από τις οποίες συνεχίζουν να 
εφαρµόζονται µέχρι σήµερα, µέσα από πλούσ ια κείµενα 
και υλικό στο https://cycladic.gr/page/imnos-stin-
igiia?slide=1.

«ΑΒΕΛΑΡ∆ΟΣ ΚΑΙ ΕΛΟΪΖΑ» ΣΤΟ YOUTUBE
Η παράσταση «Αβελάρδος και Ελοΐζα» προσφέρεται δια-
δικτυακά στο YouTube, σε κείµενο και σκηνοθεσία του 
Γιάννη Καλαβριανού. Στα σκοτεινά χρόνια του Μεσαίωνα 
ο διάσηµος θεολόγος και φιλόσοφος Pierre Abelard και 
η µαθήτριά του Heloise Fulbert ξεκινούν µια τραγική 
αγάπη-σκάνδαλο για την κοινωνία της Εκκλησίας και του 
Παρισιού της εποχής.

Το «Inside» του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου 
διαθέσιµο στο internet

Για τους λάτρεις των καλλιτεχνικών παραστά-
σεων του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου, ο ίδιος ο 
δηµιουργός ανέβασε ψηφιακά την αµοντάρι-
στη εξάωρη παράσταση-performance «Μέσα» 

(Inside) που ανέβηκε στο θέατρο Παλλάς από τον Απρί-
λιο µέχρι και τον Μάιο του 2011. Χαρακτηριστικά ανα-
φέρει πως «η παράσταση πραγµατοποιήθηκε σε ένα δω-
µάτιο στον εσωτερικό χώρο ενός θεάτρου στο κέντρο της 
πόλης. Το “Inside” αποτελεί µια απλή σειρά κινήσεων 
που δείχνουν στιγµές από την καθηµερινή επιστροφή 
στο σπίτι επαναλαµβανόµενες από 30 ερµηνευτές σε α-
µέτρητους συνδυασµούς και αλληλεπιδράσεις. Έξι ώρες 
επί σκηνής, χωρίς αρχή, µέση ή τέλος. Οι πόρτες του θε-
άτρου άνοιγαν καθηµερινά στις 17:30 και έκλειναν στις 
23:30. Η δράση επί σκηνής ξεκινούσε πριν από την εί-
σοδο των θεατών και συνέχιζε αφότου εκείνοι έφευγαν. 
Οι θεατές µπορούσαν να παρακολουθήσουν όσο ήθελαν, 
να καθίσουν όπου ήθελαν, να βγουν από την αίθουσα και 
να επιστρέψουν όσες φορές ήθελαν. Στο “Inside” το θέα-
τρο αποτέλεσε έναν εκθεσιακό χώρο και το έργο ήταν το 
έκθεµα, που καλούσε το κοινό να ενεργήσει ως επισκέ-
πτης, παρακολουθώντας τη δράση σαν να παρατηρεί ένα 
τοπίο».
https://vimeo.com/74864424
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Στην εντατική με κορονοϊό ο τραγουδιστής 
των Rammstein
Στην εντατική νοσοκομείου του Βερολίνου νοσηλεύεται ο τραγουδιστής των 
Rammstein, Τιλ Λίντεμαν, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό. Σύμφωνα 
με την «Bild», ο 57χρονος Λίντεμαν είχε δώσει συναυλία στη Μόσχα στις 15 Μαρτίου. 
Κατά την επιστροφή του στο Βερολίνο, διεκομίσθη στο νοσοκομείο εκτάκτως λόγω 
«ακραία υψηλού» πυρετού. Εκεί, μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, διαγνώστηκε θετι-
κός στον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2. Μετά τη διάγνωση της πνευμονίας μπήκε αμέ-
σως σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση και τέθηκε σε καραντίνα. 
Πάντως, η κατάσταση της υγείας του έχει βελτιωθεί και, σύμφωνα με την «Bild», η 
ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Πριν από δύο ημέρες μοιράστηκε με το κοινό του 
μέσω Instagram φωτογραφία του από την επίσκεψή στο Τσερνόμπιλ και οι φαν του 
απάντησαν με εκατοντάδες σχόλια για ταχεία ανάρρωση.

Για τη δολοφονία του Τζον Κένεντι 
το καινούργιο τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν
Το πρώτο του νέο τραγούδι εδώ και οκτώ χρόνια μόλις κυκλοφόρησε στο internet ο Μπομπ 
Ντίλαν. Όχι, δεν αφορά τον κορονοϊό αλλά τη δολοφονία του Τζον Κένεντι και την Αμερική 
μετά από αυτό το συνταρακτικό γεγονός του 1963. Το τραγούδι είναι μια μπαλάντα με πιάνο, 
βιολί και κρουστά, στο γνώριμο ύφος του νομπελίστα καλλιτέχνη, ο οποίος μισοτραγουδά 
και μισοαπαγγέλλει τους στίχους, και διαρκεί 17 ολόκληρα λεπτά. Το κομμάτι «Murder Most 
Foul» περιγράφει τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου, λέγοντας ότι ο Κένεντι «οδηγή-
θηκε στη σφαγή σαν πρόβατο σε θυσία. Του τίναξαν το κεφάλι, ενώ ήταν στο αυτοκίνητο, τον 
πυροβόλησαν σαν σκυλί μέρα μεσημέρι». Στη συνέχεια, ο Ντίλαν μιλά για μια Αμερική σε 
παρακμή που ξεκίνησε τότε, αλλά λέει ότι η μουσική είναι αυτή που της χαρίζει σωτηρία και 
αναφέρει στους στίχους τα ονόματα διάσημων μουσικών: Beatles, Τσάρλι Πάρκερ, Eagles, 
Στίβι Νικς, καθώς και το Φεστιβάλ του Γούντστοκ.

Ο οίκος Armani φτιάχνει στολές προστασίας 
για γιατρούς και νοσοκόμες
Ο ιταλικός οίκος μόδας Armani ανακοίνωσε ότι τα εργοστάσιά του στην Ιταλία θα αρ-
χίσουν να παράγουν στολές προστασίας για το «ιατρικό προσωπικό που δίνει μάχη» 
εναντίον της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Ο ιδρυτής του οίκου, Τζόρτζιο Αρμάνι, 
έχει ήδη κάνει δωρεά ύψους 2 εκατ. ευρώ σε νοσοκομεία της χώρας, που έχουν κα-
τακλυστεί από ασθενείς. Ο όμιλος είχε έσοδα 2,1 δισ. ευρώ το 2018. Η πλειονότητα 
των εργαζομένων στον όμιλο εργάζονται από το σπίτι και οι μονάδες παραγωγής λει-
τουργούν με όσο το δυνατόν λιγότερους εργαζόμενους.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ υποστηρίζει τον Τζόνι Ντεπ 
στη διαμάχη του με την Άμπερ Χερντ
Μετά τη Γουινόνα Ράιντερ και την Πενέλοπε Κρουζ, και ο Χαβιέ Μπαρδέμ καταθέτει υπέρ του 
Τζόνι Ντεπ στη δικαστική διαμάχη του με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ. Πέρασαν τέσ-
σερα χρόνια σκληρής δικαστικής διαμάχης, σωματικής και ψυχικής ταλαιπωρίας, λάσπης και 
διασυρμού. Και όλα φάνηκαν ότι πάγωσαν με τον συμβιβασμό του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ 
Χερντ. Όμως ο Ντεπ πέρασε στην αντεπίθεση. Ο ηθοποιός τον Μάιο του 2019 έκανε μήνυση για 
συκοφαντική δυσφήμηση στη Άμπερ Χερντ και τώρα εκδικάζεται η υπόθεση.
Μετά τη Γουινόνα Ράιντερ, που αποφάσισε να στηρίξει τον πρώην σύντροφό της, και την Πε-
νέλοπε Κρουζ, η οποία τον συνάντησε σε έναν από τους πρώτους πρωταγωνιστικούς της 
ρόλους στο Χόλιγουντ, τώρα και ο Χαβιέ Μπαρδέμ (συμπρωταγωνιστής του στους «Πειρα-
τές της Καραϊβικής 5») στέκεται δημόσια στο πλευρό του. «Τον αγαπώ τον Τζόνι. Πάντα ήταν 
ένας σωστός κύριος και απέναντί μου και απέναντι στη γυναίκα και την οικογένειά μου» α-
ναφέρει ο Μπαρδέμ στη γραπτή του κατάθεση υπεράσπισης. «Είχα τη μεγάλη τύχη επίσης 
να συνεργαστώ μαζί του δύο φορές και να τον ζήσω στο σετ και να δω πώς συμπεριφέρε-
ται σε κάθε συμπρωταγωνιστή του, σε κάθε μέλος του συνεργείου: με απόλυτο σεβασμό και 
διαολεμένο χιούμορ. Στέκομαι στο πλευρό του Τζόνι και καταθέτω υπέρ του γιατί είμαι μάρ-
τυρας του χαρακτήρα του: ξέρω ότι είναι ένας φροντιστικός και τρυφερός άνθρωπος και 
ένας εξαιρετικός, μοναδικός καλλιτέχνης, ο οποίος ποτέ δεν αρνήθηκε να ακούσει όποιον 
είχε την ανάγκη του…»

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Επιστροφή 
στους κλασικούς

Τα σταφύλια της οργής, John Steinbeck, 

εκδ. Παπαδόπουλος

Ελάχιστα µυθιστορήµατα έφτασαν ποτέ 
να συµβολίσουν µια ολόκληρη εποχή. 
Και το πιο εντυπωσιακό από αυτά είναι 
το πιο πολυσυζητηµένο αµερικανικό 
βιβλίο του 20ού αιώνα. Από το 1939, 
που πρωτοεκδόθηκε, έχει κυκλοφο-
ρήσει σε εκατοντάδες εκατοµµύρια 
αντίτυπα και έχει µεταφραστεί και 
ξαναµεταφραστεί στις περισσότερες 
γλώσσες. Η εποχή είναι η δεκαετία 
του ’30, το µεγάλο κραχ, η αρχετυπική 
οικονοµική κρίση που εντυπώθηκε µε 
τρόµο στο συλλογικό φαντασιακό. Η 
ιστορία µιας από τις χιλιάδες οικογένει-
ες του αµερικανικού Νότου που έχασαν 
τα πάντα, εν µέσω της µεγάλης ύφεσης, 
όταν καταστράφηκαν οι σοδειές τους 
από την παρατεταµένη ξηρασία και 
από τους θυελλώδεις ανέµους. Με τα 
λιγοστά υπάρχοντά τους φορτωµένα σε ένα σαραβαλιασµένο φορτηγάκι ταξιδεύουν προς 
τη Γη της Επαγγελίας, την Καλιφόρνια, ελπίζοντας να βρουν δουλειά και ψωµί. Μα ακόµα 
και όταν φτάνουν στον προορισµό τους, δεν αργούν να αντιληφθούν ότι τα πράγµατα δεν 
ήταν όπως είχαν ελπίσει.
Ένας ύµνος στον άνθρωπο και στην ανθρωπιά, στη δύναµη της οικογένειας, στη µάχη για 
τον επιούσιο, στις µικρές πράξεις καλοσύνης των ανθρώπων.

Ιστορία δύο πόλεων, Τσαρλς Ντίκενς, 

εκδ. Ψυχογιός

Τι ακριβώς είναι αυτή η τρέλα στην οποία 
οδηγείται στο τέλος της «Ιστορίας δύο πό-
λεων» ο Σίντνεϊ Κάρτον, βρίσκοντας όµως 
έτσι την πιο γλυκιά ανάπαυση που θα 
µπορούσε ποτέ να ονειρευτεί άνθρωπος; 
Είναι µια πράξη ηρωισµού, αυτοθυσίας 
από έναν παθιασµένο ιδεαλιστή ή τεκµή-
ριο ενός αγνού έρωτα, που δεν γνωρίζει 
όρια και, κυρίως, δεν λυγίζει απέναντι 
στην απειλή του θανάτου; Όπως και να 
το ορίσει κάποιος, παραµένει µια µεγάλη 
στιγµή στην ιστορία της λογοτεχνίας. Το 
µυθιστόρηµα αυτό του Τσαρλς Ντίκενς, 
ένα εµβληµατικό, συναρπαστικό έργο, 
περιλαµβάνει την πλέον αξιοµνηµόνευτη 
αρχή, αλλά και ένα άκρως δραµατικό, 
συγκινητικό φινάλε.
∆ύο πόλεις, το Λονδίνο και το Παρίσι, 
στη δίνη της Γαλλικής Επανάστασης, 
διατρέχουν µε τους ανθρώπους τους την επική, γεµάτη αγωνία αυτή αφήγηση, αναδει-
κνύοντας µε έναν µοναδικό τρόπο πώς η Ιστορία µπορεί να διαλύσει τον ανθρώπινο βίο, 
τα ανθρώπινα πάθη, τις επιθυµίες και τα όνειρα κάθε ατόµου. Η επιβλητική µορφή του 
Σίντνεϊ Κάρτον έρχεται να µας θυµίσει πως υπάρχει ελπίδα και πίστη ακόµα και στις πιο 
σκοτεινές, απελπισµένες στιγµές.
Η «Ιστορία δύο πόλεων» παραµένει έως σήµερα ένα από τα πλέον αγαπηµένα έργα του 
Ντίκενς, που έχει µεταφερθεί πολλές φορές στον κινηµατογράφο και στην τηλεόραση, και 
την ίδια στιγµή αποτελεί ένα από τα κορυφαία µυθιστορήµατα που γράφτηκαν ποτέ.

Οδυσσέας, Τζαίηµς Τζόυς, 

εκδ. Κέδρος

Ο «Οδυσσέας» είναι ο απολογισµός µιας µοναδικής µέρας, της 16ης Ιουνίου 1904. Ο χώρος είναι συγκεκριµένος, το ∆ουβλίνο. Ένας πολίτης 
αυτής της πόλης, ο Λεοπόλδος Μπλουµ, ξυπνάει το πρωί και φεύγει για τη δουλειά του. Οι κοινωνικές, οι επαγγελµατικές και οι συναισθηµα-
τικές υποχρεώσεις του καθυστερούν την επιστροφή του µέχρι τις πρώτες ώρες της επόµενης µέρας, καθώς περνάει µέσα από µια αντιστοιχία 
περιπετειών ανάλογων µ’ εκείνες του Οδυσσέα. Το κατέβασµα στον Άδη βρίσκει την αντιστοιχία του στη µετάβαση του Μπλουµ στο νεκροτα-
φείο, το οποίο επισκέπτεται συνοδεύοντας στην τελευταία του κατοικία έναν φίλο που πέθανε απροσδόκητα. Το νησί του Αιόλου βρίσκει την 
αντιστοιχία του στα γραφεία µιας εφηµερίδας, όπου φυσάνε όλοι οι άνεµοι. Οι Σειρήνες είναι τα κορίτσια του µπαρ του ξενοδοχείου Όρµοντ, στο 
οποίο καταφεύγει ο Μπλουµ για ένα καθυστερηµένο γεύµα. Η σπηλιά του Κύκλωπα είναι το µπαρ Μπάρνεϋ Κίερναµ, όπου συχνάζει κάποιος 
φανατικός εθνικιστής που κατονοµάζεται ως Πολίτης και που διακηρύσσει τη µισαλλοδοξία του απέναντι σε καθετί που δεν είναι ιρλανδέζικο 
και που προκαλεί ένα µικρής έκτασης πογκρόµ στον Μπλουµ, ο οποίος είναι εβραϊκής καταγωγής. Η Κίρκη είναι ένα πορνείο της νυχτερινής 
πόλης, το οποίο επισκέπτεται ο Μπλουµ για να βοηθήσει έναν µισοπεθαµένο νεαρό που συνάντησε πριν λίγο και που νιώθει γι’ αυτόν ένα 
ισχυρό αίσθηµα πατρικής φροντίδας. Η δράση είναι ελάχιστη, όµως η τεχνική του «εσωτερικού µονόλογου» που επινοεί ο συγγραφέας για την 
έκθεση της αφήγησής του του παρέχει τη δυνατότητα να σχολιάσει µε ακρίβεια και µε λεπτοµέρειες όλο το πλέγµα των σχέσεων των προσώπων 
που λαµβάνουν µέρος σε αυτό το σε µικρογραφία έπος. Το ενδιαφέρον του σύγχρονου αναγνώστη εστιάζεται τόσο στις οµοιότητες του µύθου 
όσο και στις διαφορές και στις ανατροπές του, οι οποίες τον βοηθούν στην εξαγωγή συµπερασµάτων κατ’ αρχάς για µια σύγκριση του κόσµου 
µας µε τον κλασικό κόσµο και δεύτερον για την ανίχνευση της ηθικής και πνευµατικής πορείας του σύγχρονου κόσµου.
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Θύελλα, James Ellroy,

εκδ. Κλειδάριθμος

Ο κορυφαίος στυλίστας του αμερικα-
νικού αστυνομικού μυθιστορήματος 
μας μεταφέρει στο 1942. Καθώς το Λος 
Άντζελες παραπαίει μετά το σοκ του Περλ 
Χάρμπορ, οι Ιάπωνες κάτοικοι της πόλης 
συλλαμβάνονται και φυλακίζονται. Κατά 
τη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας, 
οι χείμαρροι ξεθάβουν ένα πτώμα στο 
Πάρκο Γκρίφιθ. Οι αστυνομικοί θεωρούν 
ότι πρόκειται για μια υπόθεση ρουτίνας, 
αλλά κάνουν λάθος. Είναι το προειδο-
ποιητικό καμπανάκι πριν ακολουθήσει 
το χάος: φονικές πυρκαγιές, ληστείες 
χρυσού, ναζί, κομμουνιστές, απατεώνες 
που εκμεταλλεύονται το φυλετικό μίσος. 
Μπλεγμένοι σε αυτή τη δίνη, τρεις άντρες 
και μία γυναίκα έχουν ραντεβού με την 
Ιστορία. Η «Θύελλα» αποτελεί συνέχεια 
του «Perfidia», το οποίο εγκαινίασε τη 
Δεύτερη Τετραλογία του Λος Άντζελες, 
που τοποθετείται χρονικά στον B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτήν, ο Ελρόι χρησιμοποιεί 
χαρακτήρες από την πρώτη Τετραλογία και από την Τριλογία (οι οποίες διαδραματίζονται 
την περίοδο 1946-1972).

Ο μετρ και η Μαργαρίτα, Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ, εκδ. Μίνωας

Για να ξανασυναντήσει τον άνθρωπο που αγαπά, 
έναν καταραμένο συγγραφέα κλεισμένο σε άσυλο, 
η Μαργαρίτα συμφωνεί να παραδώσει την ψυχή 
της στον Διάβολο. Το μυθιστόρημα «Ο μετρ και η 
Μαργαρίτα» αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή του 
μύθου του Φάουστ, τοποθετημένη στη Μόσχα της 
δεκαετίας του 1930, και μία από τις πιο συγκινη-
τικές και δυνατές ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν 
ποτέ. Ο συγγραφέας δούλευε το μυθιστόρημα 
δώδεκα χρόνια, εν μέσω απόλυτης κυριαρχίας της 
σταλινικής γραφειοκρατίας, έχοντας επίγνωση ότι 
δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να δει εν ζωή την 
έκδοση του βιβλίου του. Υμνώντας την ελευθερία 
των καλλιτεχνών εναντίον κάθε μορφής λογοκρι-
σίας, αυτό το αριστούργημα της παγκόσμιας λο-
γοτεχνίας δημοσιεύτηκε πρώτη φορά τη δεκαετία 
του 1970, καθιστώντας τον Μπουλγκάκοφ ισάξιο 
των μεγάλων κλασικών: Ντοστογιέφσκι, Γκόγκολ, 
Τολστόι και Τσέχοφ. Σήμερα, ογδόντα χρόνια μετά τον θάνατο του συγγραφέα, το μυθιστό-
ρημα «Ο μετρ και η Μαργαρίτα» φαντάζει πάντα επίκαιρο – όσο επίκαιρα παραμένουν το 
γέλιο, ο έρωτας και ο αντίκτυπος της εξουσίας στη ζωή των ανθρώπων.

Περί Τυφλότητος, Ζοζέ Σαραμάγκου, 

εκδ. Καστανιώτη

Ένας άνθρωπος χάνει ξαφνικά το φως του. Τα 
περιστατικά αιφνίδιας τύφλωσης κλιμακώνονται 
και η κυβέρνηση αποφασίζει να βάλει σε καρα-
ντίνα τους τυφλούς. Με γραφειοκρατική ακρίβεια, 
ο Zοζέ Σαραμάγκου έχει υπολογίσει όλα όσα θα 
μπορούσαν να συμβούν σε έναν κόσμο που χάνει 
την όρασή του. Για πόσο καιρό η κίνηση στους 
δρόμους θα είναι ομαλή; Για πόσο καιρό θα επαρ-
κούν τα τρόφιμα για τις πεινασμένες ορδές; Πόσος 
χρόνος χρειάζεται για να καταρρεύσει η παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου και νερού; Τι θα 
απογίνουν τα κατοικίδια; Οι σεξουαλικοί φραγμοί; 
Πόσοι τυφλοί φτιάχνουν μια τυφλότητα; Και τέλος: 
Σε έναν κόσμο τυφλών, τι θα έκανες αν έβλεπες;

Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, Άλκη Ζέη,

 εκδ. Μεταίχμιο

«Αντίσταση, εμφύλιος, διώξεις. Μεγάλα 
οράματα και διαψεύσεις, διάλυση 
πολλών ψευδαισθήσεων. Η Ελλάδα, ο 
κόσμος. Σε ένα μεταίχμιο της ζωής της 
και της πρόσφατης Ιστορίας μας –στη 
διάρκεια της δικτατορίας– η αρραβω-
νιαστικιά του Αχιλλέα, ανασύροντας τις 
μνήμες της πετράδι το πετράδι, συν-
θέτει το ψηφιδωτό της τριακονταετίας. 
Εύθραυστη κι όμως αγέρωχη, μπροστά 
σ’ ένα αόριστο κι ωστόσο πάλι καθο-
ρισμένο μέλλον, μιλάει χωρίς πικρία, 
χωρίς μεταμέλεια, με ζεστασιά, κάποτε 
με χιούμορ, με μια τρυφερή φροντίδα 
θα ’λεγες να μη γυμνώσει το παρελθόν, 
τη ζωή της και τη ζωή. Η ανθρώπινη 
φωνή της Άλκης Ζέη.
Να, όμως, που μας έρχεται αυτό το νέο 
βιβλίο της καταξιωμένης πεζογράφου 
Άλκης Ζέη και φωτίζει μ’ ένα νέο φως, 
“παρθενικό” θα το ’λεγα, αυτή την τρομερή για το γένος των Ελλήνων τριακονταετία ’40-
’70, που μας άλλαξε όλους (τους επιζήσαντες), μας γύρισε “το μέσα έξω” και, το χειρότερο, 
χωρίς να βρούμε το ζητούμενο, χωρίς κανένα “διάφορο”. Αυτή η Αρραβωνιαστικιά του 
Αχιλλέα είναι ένας “αποχαιρετισμός στα όπλα”, στο όνειρο και τ’ όραμα ενός ολόκληρου 
κόσμου, είν’ ένα Ρέκβιεμ για τη Γενιά της Νικηφόρας Επανάστασης που χάθηκε».  
Κώστας Σταματίου, Τα Νέα, 5/9/1987

Οκτάνα, Ανδρέας Εμπειρίκος, 

εκδ. Ίκαρος

Η «Οκτάνα» αποτελεί ένα από τα κορυφαία 
έργα της ελληνικής λογοτεχνίας, στο οποίο ο 
Ανδρέας Εμπειρίκος είχε οραματιστεί την ύπαρξη 
μιας ερωτικής οικουμενικής ουτοπίας, όπου οι 
άνθρωποι ζουν σε μια απόλυτη ευδαιμονία. Το 
βιβλίο εκφράζει ένα συγκροτημένο φιλοσοφικό 
και κοσμικό σύστημα, που πραγματεύεται τον 
έρωτα, τον θάνατο και το όραμα ενός νέου κόσμου 
ως βασικά του θέματα. Αποτελείται από 31 πεζά 
κείμενα, λυρικής διάθεσης, τα οποία καλύπτουν 
μια μεγάλη χρονική περίοδο, γραμμένα από το 
1958 μέχρι το 1965.



Μ
ε ολόκληρες χώρες να βρί-
σκονται σε κατάσταση κα-
ραντίνας λόγω του κορονο-
ϊού (Covid-19), πολλές ε-
ταιρείες δυσκολεύονται να 
βρουν τρόπους για να δου-

λέψουν οι εργαζόμενοί τους από το σπίτι. Αυτή η με-
τάβαση είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για την ίδια 
την εταιρεία, που θα διασφαλίσει την κανονικότητα 
και τη συνέχιση της λειτουργίας της, όσο και για τους 
εργαζομένους, που μπορούν να παραμείνουν παραγω-
γικοί από την ασφάλεια του σπιτιού τους. Η Action 
Digital (https://actiondigitalagency.com/) σας δίνει 
επτά συμβουλές που θα βοηθήσουν την επιχείρησή 
σας να πετύχει μια ομαλή μετάβαση από το παραδο-
σιακό περιβάλλον εργασίας στη δουλειά από το σπίτι.

Μπείτε στο Cloud
Αν η καραντίνα του κορονοϊού έχει πλήξει κατά πολύ 
τη λειτουργία σας, τότε μάλλον είχατε οπωσδήποτε α-
νάγκη από κάποιες αναβαθμίσεις. Μία από τις καινο-
τομίες της σύγχρονης τεχνολογίας είναι ότι μπορείς 
να μεταφέρεις τη ροή εργασιών σου στο Cloud, να γί-
νεις πλήρως ψηφιακός και να έχεις τη δυνατότητα να 
εργάζεσαι απ’ οπουδήποτε κι αν βρίσκεσαι. Οι επιχει-
ρήσεις που παραμένουν στα παραδοσιακά εργαλεία 
και δεν προσαρμόζονται με τις τελευταίες τεχνολογι-
κές τάσεις θα μείνουν πίσω. Υπάρχει πληθώρα διαθέ-
σιμων εργαλείων, όμως και μόνο δύο από αυτά μπο-

ρούν να βοηθήσουν την εταιρεία σας να ενσωματωθεί 
πλήρως στην ψηφιακή εποχή: το Gsuite (διαθέσιμο 
από την Google) και το Office 365. Αυτά τα παντοδύ-
ναμα εργαλεία θα προσφέρουν σ’ εσάς και στους ερ-
γαζομένους σας την ελευθερία να δουλέψετε απ’ ο-
πουδήποτε βρίσκεστε και μέσω σχεδόν όλων των συ-
σκευών. Δεν μπορούμε να τονίσουμε αρκετά το πόσο 
σημαντικό είναι να μάθετε να δουλεύετε αποτελεσμα-

τικά αυτά τα εργαλεία – όχι μόνο για να επιβιώσετε 
στην καραντίνα του κορονοϊού αλλά και για να μετα-
φέρετε την εταιρεία σας στο επόμενο επίπεδο.

Επιβεβαιώστε πως οι εργαζόμενοί 
σας έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό
Το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να 
προσέξετε (κάτι που συνήθως παρατηρούμε όταν είναι 

Επτά συμβουλές για αποτελεσματική  
δουλειά από το σπίτι
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ήδη πολύ αργά) είναι να επιβεβαιώσετε πως όλοι οι ερ-
γαζόμενοι έχουν τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους 
επιτρέψουν να δουλέψουν με επιτυχία από το σπίτι. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι δεν θα έχουν πρόβλημα, μια κι 
ένα απλό laptop αρκεί. Όμως θα πρέπει να διπλοτσε-
κάρετε, αφού κάποια σπίτια έχουν μόνο έναν κοινό υ-
πολογιστή για όλους. Φυσικά, θα πρέπει επίσης να ε-
πιβεβαιώσετε πως όλοι οι εργαζόμενοι έχουν και τους 
κατάλληλους κωδικούς για να συνδεθούν στις πλατ-
φόρμες που αξιοποιείτε στην εταιρεία σας από το σπίτι 
τους.

Το σωστό (online) εργαλείο 
για τη σωστή (online) δουλειά
Η τεχνολογία μάς προσφέρει πάρα πολλά εργαλεία για 
να δουλέψουμε από το σπίτι, αρκεί να ξέρουμε πού να 
ψάξουμε. Και τα καλύτερα νέα; Τα περισσότερα από 
αυτά είναι δωρεάν στη βασική τους έκδοση. Αν αναζη-
τάτε μια πλατφόρμα για επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Slack ή το Flowdock. 
Αν τα μηνύματα δεν είναι αρκετά και προτιμάτε την ε-
πικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο, τότε το Google 
Meet, το Zoom, το FaceTime, το GoToMeeting και το 
Microsoft Teams είναι στις υπηρεσίες σας.
Το δυσκολότερο κομμάτι της εργασίας από το σπίτι 
είναι η σωστή οργάνωση και το αποτελεσματικό 
project management για ομάδες που έχουν περιορι-
σμένη επαφή μεταξύ τους. Εδώ θα σας βοηθήσουν οι 
πλατφόρμες για project management της Asana και 

της Trello, των οποίων οι βασικές υπηρεσίες είναι –το 
μαντέψατε– δωρεάν!
Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να έχει εγκατεστημένη 
την τελευταία έκδοση στον υπολογιστή του και να επι-
βεβαιώσετε πως έχει όλους τους κωδικούς για να συν-
δεθεί.

Καθημερινή πρωινή επικοινωνία
Έρευνες έχουν αποδείξει ότι μία από τις μεγαλύτερες 
δυσκολίες της τηλεργασίας είναι το αίσθημα απομόνω-
σης. Όταν νιώθουν αποκομμένοι από την ομάδα, οι ερ-
γαζόμενοι τείνουν να γίνονται λιγότερο παραγωγικοί. 
Πώς μπορεί μια εταιρεία να αντιμετωπίσει αυτό το φαι-
νόμενο; Ένα πρωινό online meeting, ακόμα και μια δε-
κάλεπτη τηλεδιάσκεψη, αρκεί για να δείξει στους ερ-
γαζομένους ότι, ακόμα κι αν δεν βρίσκονται στο ίδιο 
φυσικό μέρος, εξακολουθούν να είναι μέρος της ίδιας 
ομάδας. Εκτός από την τόνωση του ηθικού, μπορεί να 
αποτελέσει και μια υπενθύμιση ότι η δουλειά από το 
σπίτι σημαίνει δουλειά και όχι ευκαιρία για χαλάρωση.

Ξεκάθαρες οδηγίες για διαλείμματα
Παρ’ ότι δεν υπάρχει, προφανώς, τρόπος να παρακο-
λουθείτε αν κάποιος που δουλεύει από το σπίτι ακο-
λουθεί το πρόγραμμα, θα πρέπει να δίνετε στους εργα-
ζομένους ελεύθερο χρόνο και διαλείμματα για φαγητό, 
κατά τη διάρκεια των οποίων μπορούν να φεύγουν από 
την οθόνη του υπολογιστή. Τις υπόλοιπες ώρες, που 
δεν έχουν καθοριστεί ως ώρες διαλλείματος, οι εργα-

ζόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι και έτοιμοι για 
δράση. Για να είναι όλοι συντονισμένοι, οι περισσό-
τερες online πλατφόρμες επικοινωνίας προσφέρουν 
«status updates», ώστε ο κάθε χρήστης να ορίζει την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται, για παράδειγμα «μα-
κριά από τον υπολογιστή» ή «σε διάλειμμα για φα-
γητό». Πρέπει να σημειώσουμε βέβαια πως, ακόμα κι 
αν είναι σε διάλειμμα για φαγητό, θα πρέπει πάντα να 
απαντά σε κλήσεις που έχουν να κάνουν με την εργα-
σία του.

Οργανώστε έναν εικονικό καφέ
Η ενδυνάμωση της συντροφικότητας και του αισθή-
ματος ομαδικότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές για 
να πολεμήσετε το αίσθημα απομόνωσης και να κά-
νετε τους υπαλλήλους σας πιο παραγωγικούς. Και τι 
λέει «δουλεύουμε παρέα» πιο καλά από μια κούπα 
ζεστό καφέ και λίγη χαλαρή κουβέντα; Οργανώστε ένα 
meeting μεταξύ εργαζομένων με μόνο στόχο να απο-
λαύσετε παρέα έναν καφέ και να συζητήσετε για τη 
μέρα σας. Η διατήρηση της καθημερινής εργασιακής 
ρουτίνας είναι ουσιώδης, μια και υπενθυμίζει στους 
εργαζομένους πως, παρά τις ασυνήθεις συνθήκες ερ-
γασίας, το σπίτι τους πλέον είναι το περιβάλλον εργα-
σίας τους.

Κρατήστε επαφή με τους πελάτες σας
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η διατήρηση της ρου-
τίνας είναι το κλειδί για να μεταφέρετε με επιτυχία τη 
λειτουργία σας στο σπίτι. Μέσα σε αυτή τη ρουτίνα 
είναι και η επικοινωνία με τους πελάτες. Δεν χρειάζε-
ται να ακυρώσετε συναντήσεις, απλώς μεταφέρετέ τες 
online και ενημερώστε τους πρόσωπο με πρόσωπο πως 
η εταιρεία σας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, σαν 
να μην άλλαξε τίποτα. Επιδείξτε τους την ευελιξία σας 
ως οργανισμού και (γιατί όχι) εντυπωσιάστε τους με 
την ευστροφία σας. Μπορείτε να πάτε κι ένα βήμα πα-
ραπέρα και να τους δώσετε συμβουλές για το πώς θα 
το κάνουν και οι ίδιοι. Οργανώστε ψηφιακά workshops 
ή καθοδηγήστε τους στα σωστά εργαλεία που θα τους 
βοηθήσουν να μεταφέρουν τη λειτουργία τους online, 
ώστε να επιβεβαιώσετε ότι δεν θα σταματήσουν να 
είναι αποδοτικοί και παραγωγικοί.



ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
ΣΤΟ ΘΈΑΤΡΟ ΦΟΥΡΝΟΣ
Το θέατρο Φούρνος παρουσιάζει ακουστικά 
πρωτότυπα παραμύθια, ένα κάθε εβδομάδα, 
τα οποία αφηγούνται ηθοποιοί της ομάδας του 
θεάτρου αλλά και φίλοι ηθοποιοί που αγκάλιασαν 
την πρωτοβουλία. Κάθε παραμύθι, όπως και 
οι παραστάσεις, είναι αφορμή για κουβέντα 
ενήλικα και παιδιού. Στο τέλος κάθε παραμυθιού 
προτείνουμε και μια μικρή δραστηριότητα. Κάποια 
παραμύθια είναι πιο μεγάλα, άλλα πιο μικρά. 
Κάποια πιο πολύπλοκα, άλλα πιο απλά. Κάποια 
σε συνέχειες και άλλα αυτοτελή. Κάποια είναι 
αστεία και άλλα πιο σοβαρά. Σίγουρα όμως όλα 
προσκαλούν τα παιδιά να κλείσουν τα μάτια τους 
και να φανταστούν καινούργιους κόσμους. Κάθε 
Πέμπτη στις 10:30 ένα καινούργιο παραμύθι 
στο YouTube: https://www.youtube.com/c/
ΤοΦρατζολάκιΘέατροΦούρνοςγιαταΠαιδιά.

«ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΈ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΜΈ ΤΗΝ ΈΡΤ
Στην υπηρεσία της εκπαίδευσης, μέσα στις 
πρωτόγνωρες συνθήκες των ημερών, μπαίνει η 
ΕΡΤ με τη δημιουργία ειδικής τηλεοπτικής ζώνης 
εξ αποστάσεως μαθημάτων. Κάθε πρωί στις 10 
από την ΕΡΤ2, η εκπαιδευτική τηλεόραση του 
υπουργείου Παιδείας επιστρέφει στη δημόσια 
τηλεόραση, ανανεωμένη και προσαρμοσμένη 
στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις ιδιαίτερες 
ανάγκες της εποχής. Στο γνώριμο περιβάλλον 
μιας σχολικής αίθουσας, εκπαιδευτικοί 
όλων των βαθμίδων στέκονται μπροστά στην 
κάμερα, για να παραδώσουν στις μαθήτριες και 
στους μαθητές του Δημοτικού τηλεμαθήματα, 
κρατώντας τα παιδιά σε… μαθησιακή εγρήγορση 
μέχρι να ανοίξουν ξανά τα σχολεία. Στόχος 
του εγχειρήματος δεν είναι –προφανώς– η 
υποκατάσταση της διά ζώσης διδασκαλίας, γι’ 

αυτό και τα μαθήματα είναι προσανατολισμένα 
στην επανάληψη και στην εμβάθυνση της ήδη 
διδαχθείσας ύλης.

GRAHAME BAKER-SMITH, Ο ΡΥΘΜΟΣ 
ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ,  ΜΤΦΡ.: ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΚΑΝΑ, 
ΈΚΔ. ΙΚΑΡΟΣ
Ο Άιζακ παίζει στην αγαπημένη του λίμνη στην 
πλαγιά του βουνού. Όταν αρχίζει να βρέχει, 
αδειάζει το νερό απ’ το βαζάκι του στη λίμνη και 
τρέχει μαζί με τα ρυάκια, καθώς αυτά κυλούν 
σε καταρράκτες, ορμάνε μέσα από ποτάμια και 
ξεχύνονται στη θάλασσα. Πού θα πάει τώρα το 
νερό απ’ το βαζάκι μου; αναρωτιέται ο Άιζακ.
Από την πιο μικρή σταγόνα βροχής έως τον 
βαθύτερο ωκεανό, αυτό το βιβλίο παρακολουθεί 
τον κύκλο του νερού από τη μια άκρη της γης στην 
άλλη. Ένα υπέροχο εικονογραφημένο βιβλίο για 
τον αέναο κύκλο του νερού και τις δυνάμεις της 
φύσης που στηρίζουν και προστατεύουν τη ζωή 
στον πλανήτη μας. Ή, όπως έγραψε ο «Guardian», 
«μια τέλεια αρμονία λυρικής γλώσσας και 
τοπίων σε πράσινες και γαλάζιες αποχρώσεις. Το 
βιβλίο του Baker-Smith δημιουργεί μια αίσθηση 
θαύματος και μαγείας στη φύση». Ηλικία: από 3 
ετών.

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Αρχικά, για παιδιά προσχολικής ηλικίας και 
έως 5-6 ετών, οριοθετήστε έναν χώρο που θα 
αποτελεί τον δικό τους «κήπο» έτσι ώστε όλα 
να μπορούν να είναι στο «μέγεθός τους», ενώ 
με μεγαλύτερα παιδιά μπορείτε θαυμάσια να 
μοιραστείτε τη φροντίδα των φυτών σε έναν 
κανονικό κήπο ή στις γλάστρες-ζαρντινιέρες 
ενός μπαλκονιού. Έτοιμες χαμηλές περιφράξεις 
για παρτέρια, όπως και πέτρες-βότσαλα που 
μπορούν και να βαφτούν σε έντονα χρώματα, 

είναι κάποιοι τρόποι για να δημιουργήσετε-
οριοθετήσετε έναν χώρο κηπουρικής για τα 
παιδιά ή χρησιμοποιήστε μεγάλες γλάστρες-
ζαρντινιέρες. Σε καταστήματα παιχνιδιών θα 
βρείτε πολύ φτηνά παιδικά «σετ κηπουρικής» 
και μερικά πολύχρωμα πλαστικά εργαλεία, 
μια ποδιά, γάντια κήπου, ένα μικρό ποτιστήρι, 
κουβαδάκια κ.λπ., που θα δημιουργήσουν στα 
παιδιά το αρχικό ενδιαφέρον για να ασχοληθούν 
και να γνωρίσουν πώς ένας σπόρος ή ένα 
κουκούτσι φρούτου με τη δική τους φροντίδα 
μπορεί να γίνει δέντρο-φυτό ή… να σας 
προσφέρουν στη γιορτή της μητέρας ένα 
λουλούδι που εκείνα φύτεψαν και μεγάλωσαν.
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Μένουμε στο σπίτι  
με τα παιδιά
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Μπισκότα ουράνιο τόξο 
µε άρωµα βανίλιας

Αυγά κούπες

Μαγειρεύουµε µε τα παιδιά µας

Υλικά
• 3 φλιτζάνια αλεύρι
• 1/4 κ.γλ. αλάτι
• 226 γρ. βούτυρο σε θερµοκρασία δωµατίου
• 1 φλιτζάνι ζάχαρη
• 1 αυγό
• 2 κ.γλ. βανίλια υγρή
•  2 φλιτζάνια χρωµατιστή τρούφα της 

αρεσκείας µας

Εκτέλεση
• Σε ένα μπολ βάζουμε μαζί αλεύρι και αλάτι 
και ανακατεύουμε καλά.
• Σε ένα άλλο µπολ βάζουµε µαζί το βούτυρο µε τη 
ζάχαρη και χτυπάµε µε ηλεκτρικό µίξερ µέχρι να γί-
νει αφράτο το µείγµα µας. Έπειτα ρίχνουµε µέσα το 
αυγό και τη βανίλια και συνεχίζουµε σε χαµηλή τα-
χύτητα το χτύπηµα για άλλα 2 λεπτά. Προσθέτουµε 
το µείγµα αλευριού και ανακατεύουµε καλά.
• Πλάθουµε το µείγµα σε µπαλάκια (σαν κεφτεδά-
κια) και καλύπτουµε κάθε µπάλα µε την τρούφα. Βά-
ζουµε τις µπάλες µας σε ταψιά που έχουµε στρώσει 
µε λαδόκολλα µε περίπου 2-3 πόντους απόσταση 
µεταξύ τους. Βάζουµε τα ταψιά στον καταψύκτη για 
30 λεπτά.
• Ψήνουµε τα µπισκότα µας για 14 λεπτά σε προθερ-
µασµένο φούρνο στους 180°C. Βγάζουµε τα ταψιά 
από τον φούρνο, στρώνουµε τα µπισκότα στη σχάρα 
µέχρι να κρυώσουν και σερβίρουµε.

Υλικά
• 6 µεγάλες φέτες ψωµί του τοστ
• 1 φλιτζάνι σπανάκι baby
•  1 φλιτζάνι χοντροκοµµένο τυρί τσένταρ (ή 

οποιοδήποτε τυρί της αρεσκείας µας)
• 6 λωρίδες µπέικον
• 1 φλιτζάνι ντοµάτα κοµµένη σε κύβους
• 6 αυγά
• 1 κ.σ. βούτυρο
• αλάτι - πιπέρι

*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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Εκτέλεση
• Με ένα ποτήρι κόβουµε 2 κύκλους από κάθε φέτα ψωµί (δεν 
πετάµε το υπόλοιπο, το ψήνουµε στον φούρνο µέχρι να πάρει 
χρυσό χρώµα και το χτυπάµε στο µούλτι ώστε να έχουµε φρυ-
γανιά τριµµένη).
• Αλείφουµε µε βούτυρο ένα ταψί για κέικ µε έξι µεγάλες 
κούπες. Σε κάθε κούπα βάζουµε 2 κύκλους ψωµί µε τρόπο 
που να καλύπτει όλη την επιφάνεια σε κάθε κούπα. Πάνω στο 
ψωµί µοιράζουµε το σπανάκι, το τυρί και µία λωρίδα µπέικον. 
Σε κάθε κούπα µοιράζουµε την ντοµάτα κι έπειτα σπάµε από 
ένα αυ γό. Ρίχνουµε αλάτι και πιπέρι και ψήνουµε σε προθερ-
µασµένο φούρνο στους 180°C για 15 λεπτά ή µέχρι να πάρει 
χρώµα το ψωµί και να ψηθεί το αυγό.
• Σερβίρουµε µε ντιπ της αρεσκείας µας.

Μερίδες: 40 µπισκότα
Χρόνος µαγειρέµατος: 60 λεπτά

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο

Μερίδες: 6
Χρόνος µαγειρέµατος: 25 λεπτά

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο



ΣΥΝΟΛΟ 
15 ΕΥΡΩ 

ΜΕ ΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

& ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 

210.3466996210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

++

2 ΣΑΚΙΑ 
ΦΟΥΡΝΙΣΤΑ
∆ΡΥΣ & ΟΞΙΑ

1 ΣΑΚΟΥΛΑ 
ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ 

ΦΟΥΡΝΙΣΤΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
* Όλα τα ξύλα αποξηραίνονται σε πιστοποιηµένους φούρνους για καλύτερη ενεργειακή απόδοση

 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ

1 σακί κάρβουνα 10kg

1 σακούλα προσάναµµα 
& 1 προσάναµµα κύβων

1 σακί κάρβουνα 10kg1 σακί κάρβουνα 10kg

1 σακούλα προσάναµµα 1 σακούλα προσάναµµα 
& 1 προσάναµµα κύβων& 1 προσάναµµα κύβων& 1 προσάναµµα κύβων& 1 προσάναµµα κύβων

12€

210.3466996

 ΜΕΓΑΛΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ

1 σακούλα προσάναµµα 1 σακούλα προσάναµµα 
& 1 προσάναµµα κύβων& 1 προσάναµµα κύβων& 1 προσάναµµα κύβων& 1 προσάναµµα κύβων

210.3466996
∆ΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
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