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AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

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; 

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

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

03 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η δύσκολη 

αντιπολίτευση την εποχή των κρίσεων

04-06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η πανδημία 

του κορονοϊού αλλάζει τον παγκόσμιο 

πολιτικό χάρτη

07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΒΑΡΣΑΚΕΛΗΣ Τα δύο 

σενάρια για την οικονομία

08 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Novartis: Τον «δίνουν» ή τον 

διευκολύνουν;

09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ι. ΖΟΥΚΑΣ «O Έβρος 

πρέπει να έχει νερό»

09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ. ΤΣΑΪΛΑΣ «Το 

“ατύχημα” αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

σχεδιασμού»

10-11 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Κάνει βουτιά 

η οικονομία, «παγώνει» το προσφυγικό-

μεταναστευτικό

12-13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πανδημία COVID-19: 

Ερωτήσεις και απαντήσεις

14 // ΑΠΟΨΗ ΑΘ. ΤΣΑΚΡΗΣ O κορονοϊός 

στην Ελλάδα

16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το πλήγμα του κορονοϊού 

στην ελληνική οικονομία

17 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι… άμυνες των μεγάλων 

οικονομιών απέναντι στον κορονοϊό

18-19 // TV Η καθημερινότητα στα χρόνια 

της… καραντίνας

20-21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τι πιστεύουν οι Έλληνες 

το 2020

22-23 // TWITTER Πρόπολη, θαυματουργές 

αλοιφές και αγιασμός στη μάχη κατά του 

κορονοϊού

24 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Το τέλος μιας 

ιδιαίτερης θητείας

26 // ΑΠΟΨΗ Ν. ΠΑΓΩΝΗΣ Η στάση του 

υπεύθυνου πολίτη εν καιρώ κρίσης

FREE TIME
32 // ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ Ερμηνευτές και 

καινούργιες κυκλοφορίες

33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΜΑΛΙΑΡΑΣ 

«Πρέπει να έρθουμε σε σύγκρουση με τον 

ψευδεπίγραφο “πολιτισμό”»

34 // BOOKS Τέσσερα μυθιστορήματα με τη 

γυναίκα στο επίκεντρο

35 // ΠΡΟΣΩΠΟ Ρ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΤΗ «Είναι 

στην ανθρώπινη φύση η λατρεία της 

εξουσίας»

37 // COOK FILES Καλαμάρι σαλάτα με 

ινδική καρύδα

38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συμβουλές για καλύτερη 

ζωή

*ΑΠΑΓΌΡΕΥΕΤΑΙ 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, ΝΔ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου.



Έ
να νέο πλαίσιο πολιτικής α-
ντιπαράθεσης διαμορφώνουν 
στη χώρα οι έκτακτες κατα-
στάσεις από τη μια της αντι-
μετώπισης του κορονοϊού και 
από την άλλη της απόπειρας 

εισβολής δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στα σύ-
νορα του Έβρου.
H κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία και την ευ-
θύνη για τις αποφάσεις για τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν, με αποτέλεσμα ο ρόλος της αντιπο-
λίτευσης να υποχωρεί.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι με την επί-
κληση του κορονοϊού, στις 12 Μαρτίου, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι προχωρά στην αναστολή 
όλων των προσυνεδριακών διαδικασιών και των 
δημόσιων εκδηλώσεων του κόμματος μέχρι το 
Πάσχα, σε μια απόφαση που πολλοί χαρακτή-
ρισαν συμβολική, διότι, σε κάθε περίπτωση, 
δεν είχε παρατηρηθεί κοσμοσυρροή στις τε-
λευταίες εκδηλώσεις.
Παρόμοια απόφαση είχε λάβει δύο ημέρες νωρί-
τερα το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο επίσης 
έδωσε ορίζοντα μέχρι το Πάσχα, ενώ το ΚΙΝΑΛ 
είχε αποφασίσει την αναβολή όλων των προσυνε-
δριακών εκδηλώσεων που θα άρχιζαν στις 3 Μαρ-
τίου, συμπεριλαμβανομένης της συνδιάσκεψης 
του Σαββατοκύριακου.

Ο αντιπολιτευτικός λόγος
Η ανάπτυξη αντιπολιτευτικού λόγου γίνεται 
ακόμη πιο δύσκολη για τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο πρό-
εδρος του κόμματος και στις δύο περιπτώσεις εμ-
φανίστηκε σύμφωνος με τις κυβερνητικές κινή-
σεις, καθώς στο ζήτημα της κρίσης στα σύνορα 

είπε στο Mega ότι «από τη στιγμή που υπάρχει 
αυτή η μαζική απόπειρα εισροής στη χώρα, κάθε 
κυβέρνηση θα έκανε αυτό που έκανε η σημε-
ρινή», ενώ, σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, στη δή-
λωση της Τρίτης 10 Μαρτίου ζήτησε «να πάρουμε 
έγκαιρα κάθε δυνατό προληπτικό μέτρο και να α-
ποφύγουμε τη ραγδαία εξάπλωση του ιού, που θα 
οδηγήσει σε γενικευμένη καραντίνα».
Υποχρεωτικά, μετά τις τοποθετήσεις του πρώην 
πρωθυπουργού υποχώρησε και η διάθεση για α-
ντιπολίτευση στο σύνολο των στελεχών και των 
βουλευτών του κόμματος, με αποτέλεσμα να κυ-
ριαρχούν δηλώσεις «ενότητας και ομοψυχίας», με 
ελάχιστες εξαιρέσεις.
Τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ έκρινε ότι αποτελεί «αχίλ-
λειο πτέρνα» της πολιτικής της ΝΔ, στο μεν θέμα 
των συνόρων, η παρουσία πολιτικών από δεξιά 
και ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης στα νησιά 
και στον Έβρο, στο δε θέμα του κορονοϊού, η 
θέση της Εκκλησίας.
Στο πρώτο θέμα το βάρος σήκωσε κυρίως ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανα-
κόπουλος, υπερασπιζόμενος την αριστερή συνεί-
δηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον αδελφό του, ο ο-
ποίος διαδήλωσε έξω από την ελληνική πρεσβεία 
στο Λονδίνο με συνθήματα που συμπεριλάμβα-
ναν την καταγγελία ότι και «οι Έλληνες είναι φο-
νιάδες των λαών».
«Είμαι υπερήφανος και τη συνυπογράφω την πα-
ρουσία, αυτό που φώναζαν είναι ότι απέναντι στον 
Ερντογάν δεν μπορεί να υψωθεί μια Ευρώπη-
φρούριο» είπε ο κ. Τζανακόπουλος, σε μια θέση 
που αποκλίνει από τη θέση που καθόρισε ο πρόε-
δρος του κόμματος.
Σε ό,τι αφορά την Εκκλησία, οι αναφορές του 

κόμματος με πολύ προσεκτικές διατυπώσεις α-
πέφυγαν να είναι επικριτικές για την ίδια την Εκ-
κλησία, αλλά απευθύνθηκαν στην κυβέρνηση.
«Συμφωνεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση 
ότι ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται με τη Θεία Κοι-
νωνία;» ανέφερε η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, 
η οποία όμως σε κανένα σημείο δεν ζητούσε να 
κλείσουν οι εκκλησίες ή να διακοπεί η θεία κοι-
νωνία.
Η στάση του κόμματος ήταν περισσότερο μια 
προσπάθεια να καταδειχθεί ότι η ΝΔ είναι υπο-
ταγμένη στην οπισθοδρομική ηγεσία της Εκκλη-
σίας και όχι να καταγγείλει ως οπισθοδρομική την 
ίδια την ηγεσία της Εκκλησίας, με την οποία είχε 
σχέσεις κάθε άλλο παρά κακές.
Στην Κουμουνδούρου, κύριο προνομιακό 
πεδίο στην πολιτική του κόμματος θεωρήθηκε 
το ζήτημα της δημόσιας υγείας, το οποίο ανέ-
δειξε ο κ. Τσίπρας στη δήλωσή του στην οποία 
κάλεσε την κυβέρνηση «να πάρει άμεσα γεν-
ναία μέτρα για τη στήριξη του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο 
και σε υλικοτεχνική υποδομή», ενώ στη συνέ-
χεια ακολούθησαν οι περισσότεροι βουλευτές 
του κόμματος στις παρεμβάσεις τους στα μέσα 
ενημέρωσης.
Το δεύτερο προνομιακό πεδίο που εντόπισε ο 
ΣΥΡΙΖΑ και προτίθεται να αναδείξει είναι η ευ-
θύνη της κυβέρνησης για τα φαινόμενα αισχρο-
κέρδειας.
«Την ώρα που πληθαίνουν τα φαινόμενα αισχρο-
κέρδειας στα αντισηπτικά και τις μάσκες, ο αρ-
μόδιος υπουργός Ανάπτυξης κρίνει ότι δεν είναι 
σκόπιμο να παρέμβει» είπε ο εκπρόσωπος του 
κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης.

Πάντως, η άποψη Πολάκη, σύμφωνα με την 
οποία «μακάρι για τη χώρα και τους ανθρώπους 
της να είχαμε εμείς το υγειονομικό τιμόνι σε αυτή 
την κρίση», δεν αποτέλεσε σε καμία περίπτωση 
κυρίαρχο πνεύμα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ούτε οι 
ερμηνείες Πολάκη ότι «τον ιό μεταφέρουν χρι-
στιανοί και πλούσιοι» ή Κούλογλου, σύμφωνα με 
τον οποίο «οι επιστήμονες εξήγησαν ότι η κατα-
στροφή των παρθένων δασών του πλανήτη και η 
διαταραχή των οικοσυστημάτων που αυτή προκά-
λεσε μας έφερε σε επαφή με ιούς που υπήρχαν 
μεν, αλλά δεν προσέβαλλαν μέχρι τώρα ανθρώ-
πους».

Αποτρεπτικές δημοσκοπήσεις
Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε στη δια-
χείριση της κρίσης του κορονοϊού με ένα σοβαρό 
μειονέκτημα από τη διαχείριση της κρίσης στα 
σύνορα, καθώς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, 
οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες στον Έβρο είχαν 
αποδοχή της τάξης του 90%, ποσοστό στο οποίο 
συμπεριλαμβανόταν και πολύ μεγάλο μέρος των 
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις μέχρι εκείνη 
την ώρα διαφορετικές φωνές από στελέχη του 
κόμματος.
Γι’ αυτό άλλωστε και στο διάγγελμά του ο κ. Μη-
τσοτάκης παρέπεμψε στην επιτυχή απόκρουση 
της εισβολής στον Έβρο.
Αυτό το κλίμα είχε ως αποτέλεσμα να επικρατή-
σουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ λογικές επιβίω-
σης με χαμηλούς τόνους, καθώς διάχυτη ήταν η α-
νησυχία ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα και 
την ευχέρεια να εκμεταλλευτεί την επιθυμία των 
πολιτών για αίσθημα ασφάλειας, το οποίο παρέ-
χει η εξουσία και όχι η αντιπολίτευση.
Όταν υπάρχει κρίση, οι πολίτες προτιμούν να ε-
μπιστεύονται αυτούς οι οποίοι τους διοικούν, ση-
μείωνε πολιτικός αναλυτής, ο οποίος υπενθύμιζε 
ότι αυτός είναι και ο βασικός λόγος που πάντοτε 
ο εν ενεργεία πρωθυπουργός έχει καλύτερα πο-
σοστά αποδοχής από τον διεκδικητή της πρωθυ-
πουργίας. Ο μόνος πρωθυπουργός που διαρκώς 
έχανε από τον αντίπαλό του ήταν ο Αλέξης Τσί-
πρας, επισήμανε, εκφράζοντας την άποψη ότι αν η 
σύγκρουση παρείχε πολιτικό αποτέλεσμα, θα την 
έκανε, αλλά τα μηνύματα από την κοινωνία ήταν 
αποτρεπτικά.

Στον ΣΥΡΙΖΑ επικράτησαν 
λογικές επιβίωσης με 
χαμηλούς τόνους, καθώς 
διάχυτη ήταν η ανησυχία 
ότι η κυβέρνηση έχει τη 
δυνατότητα και την ευχέρεια 
να εκμεταλλευτεί την 
επιθυμία των πολιτών για 
αίσθημα ασφάλειας, το οποίο 
παρέχει η εξουσία και όχι η 
αντιπολίτευση.

Η ΔΎΣΚΟΛΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΎΣΗ  
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΚΡΊΣΕΩΝ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Η 
πανδημία του κορονο-
ϊού εκτός από παγκόσμια 
απειλή για τη δημόσια 
υγεία έχει και πολιτικές, 
οικονομικές συνέπειες 
που μπορεί να την ανα-

δείξουν σε ιστορικό γεγονός πέρα από την ανθρώ-
πινη, κοινωνική διάσταση που έχει.
Το παρόν και το μέλλον της διεθνούς οικονομίας 
κρίνονται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο αντι-
μετώπισης της πανδημίας. Ταυτόχρονα, τα μέτρα 
που παίρνει κάθε χώρα ξεχωριστά για την αντιμε-
τώπισή της επηρεάζουν το ειδικό βάρος της στο δι-
εθνές οικονομικό και πολιτικό σύστημα. Οι χώρες 
που θα αντιμετωπίσουν την πρόκληση του κορο-
νοϊού γρήγορα και αποτελεσματικά θα βγουν ενι-
σχυμένες από τη δοκιμασία, ενώ, αντίθετα, αυτές 
που θα μείνουν πίσω στην προσπάθεια θα δουν τη 
θέση τους στη διεθνή επιρροή και στον ανταγωνι-
σμό να υποχωρεί.

Η κινεζική μέθοδος
Η Κίνα πρωταγωνιστεί στη διεθνή κρίση που 
προκάλεσε ο κορονοϊός, όχι μόνο γιατί ο ιός ξε-
κίνησε την πορεία του από αυτήν αλλά και γιατί 
χρησιμοποίησε μεθόδους με ιδιαίτερα χαρακτη-

Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 
ΑΛΛΑΖΕΊ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟ 

ΠΟΛΊΤΊΚΟ ΧΑΡΤΗ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Δημιουργεί ντόμινο οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων.

Η Κίνα έμοιαζε μεγάλος 
χαμένος, αλλά μπορεί 
να αναδειχθεί σε μεγάλο 
κερδισμένο της κρίσης του 
κορονοϊού.

Η δοκιμασία του κορονοϊού 
μπορεί να μετατραπεί σε 
κρίση εμπιστοσύνης για 
το δημοκρατικό πολιτικό 
σύστημα.

ριστικά για την αντιμετώπισή του.
Οι περισσότεροι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέ-
ρασμα ότι στις αρχές του 2020 οι κινεζικές αρχές 
έχασαν πολύτιμο χρόνο στην αντιμετώπιση του 
ιού που πρωτοεμφανίστηκε στη μεγαλούπολη 
Ουχάν της περιφέρειας Χουπέι.
Είναι η φύση του σταλινικού-μαοϊκού καθεστώ-
τος της Κίνας που δεν επιτρέπει διαφάνεια και 
άμεση παραδοχή αδυναμιών και λαθών. Ο πρώ-
τος επιστήμονας που προειδοποίησε για τη νέα α-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

πειλή αντιμετωπίστηκε στην αρχή σαν εχθρός του 
κράτους και του καθεστώτος. Πέθανε χτυπημένος 
από τον ιό, πικραμένος γιατί το σύστημα δεν επι-
τρέπει διαφορετική άποψη και επειδή η έγκυρη 
προειδοποίηση που έδωσε ως γιατρός που ήταν 
δεν βρήκε άμεση ανταπόκριση.
Ήταν τέτοιο το σοκ στην Κίνα από την καθυστε-
ρημένη αντίδραση του καθεστώτος ώστε ορισμέ-
νοι αναλυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο 
κορονοϊός μπορεί να ήταν για το κινεζικό Κ.Κ. ότι 
η πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ για το 
ΚΚΣΕ. Θα έφερνε την κατάρρευση της αξιοπι-
στίας του στην αντίληψη των Κινέζων πολιτών, 
ίσως και την κατάρρευση του ίδιου του καθεστώ-
τος, όπως έγινε στη Σοβιετική Ένωση. Οι εκδηλώ-
σεις διαμαρτυρίας που προηγήθηκαν στο Χονγκ 
Κονγκ και η επικράτηση στις προεδρικές εκλο-
γές στην Ταϊβάν της υποψηφίου που ήταν αντί-
θετη στην παραπέρα ανάπτυξη της συνεργασίας 
με το κινεζικό καθεστώς λόγω του αντιδημοκρα-
τικού χαρακτήρα του είχαν ήδη δημιουργήσει 
μια γκρίζα εικόνα για την απήχηση και την προ-
οπτική του ΚΚΚ.
Στη συνέχεια, όμως, τα σταλινικά-μαοϊκά χαρα-
κτηριστικά του καθεστώτος φαίνεται ότι ενίσχυ-
σαν την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση 

της εξάπλωσης του κορονοϊού και λειτούργησαν 
υπέρ του πληθυσμού, εξασφαλίζοντάς του υψη-
λού επιπέδου προστασία.
Από τους 1,4 δισεκατομμύρια Κινέζους, τα 150 ε-
κατομμύρια λειτουργούν τους τελευταίους μήνες 
σε καθεστώς αυστηρής επιτήρησης και ελέγχων, 
ενώ στη Χουπέι, ένα αστικό κέντρο 11 εκατομμυ-
ρίων κατοίκων, εκατομμύρια κάτοικοι έχουν να 
βγουν από το σπίτι τους από τον Ιανουάριο.
Στην Κίνα έχουν καταγραφεί οι περισσότεροι θά-
νατοι από τον κορονοϊό, πάνω από 3.000, το τε-
λευταίο διάστημα όμως παρατηρείται κάθετη μεί-
ωση των κρουσμάτων και κυρίως των θανάτων. Το 
καθεστώς έχει αρχίσει να πανηγυρίζει, ίσως πρό-
ωρα, τη μεγάλη πολιτική και πατριωτική νίκη της 
Κίνας επί του κορονοϊού.
Οι ειδικοί αμφισβητούν ως έναν βαθμό την ακρί-
βεια των στοιχείων που δίνουν στη δημοσιότητα 
οι Κινέζοι, δέχονται όμως ότι τα σκληρά μέτρα 
που εφάρμοσαν αποδείχθηκαν εξαιρετικά απο-
τελεσματικά και η διοικητική, επιστημονική, ια-
τρική-νοσοκομειακή κινητοποίησή τους πραγμα-
τικά εντυπωσιακή.

Κίνα, ο πρωταγωνιστής
Είναι γνωστό ότι η Κίνα είναι η νέα οικονομική υ-
περδύναμη η οποία ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ, ενώ 
τις έχει ξεπεράσει σε πολλούς τομείς στρατηγικής 
σημασίας. Όμως η κρίση που προκάλεσε ο κορο-
νοϊός έφερε στην επιφάνεια τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία με 
έναν τρόπο που εξέπληξε ακόμη και αυτούς που 
θεωρούν δεδομένο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο 
στην παγκόσμια οικονομία.
Τα σχετικά παραδείγματα αφθονούν. Στο Μι-
λάνο οι οίκοι μόδας δεν επλήγησαν μόνο από την 
κατάρρευση της ιταλικής και ευρωπαϊκής αγο-
ράς αλλά και από την προσωρινή εξαφάνιση της 
κινεζικής αγοράς για τα προϊόντα τους, η οποία 
είναι υπεύθυνη για το 30% του κύκλου εργασιών 
τους. Οι ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες διαπί-
στωσαν ότι το 80% της πρώτης ύλης για την πα-
ραγωγή των προϊόντων τους προέρχεται από την 
Ασία, κυρίως από την Κίνα. Η εμπορική ναυτιλία 
βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη πτώση των ναύ-
λων εξαιτίας της οικονομικής επιβράδυνσης στην 
Κίνα και των περιορισμών που επιβλήθηκαν. Η 
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Ο Τραμπ υποτίμησε την 
απειλή του κορονοϊού και 
οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να το 
πληρώσουν ακριβά.

των 60 ετών. Από 60 έως 69 ετών, χάνει τη μάχη 
με τον ιό το 2,5% όσων νοσήσουν. Από 70 έως 79 
ετών, το 6,4%, και στους άνω των 80 ετών το ποσο-
στό εκτοξεύεται στο 13,2%.
Η δημογραφική γήρανση της Ιταλίας, η οποία α-
νεβάζει τον αριθμό των θανάτων από τον κορο-
νοϊό, ισχύει βέβαια και στην Ελλάδα, όπως σχε-
δόν και στο σύνολο της Ε.Ε. Αν συνδυάσουμε τα 
ποσοστά θνητότητας που παρατηρούνται στην Ι-
ταλία στις ηλικίες άνω των 60 ετών με την πρό-
γνωση Μέρκελ ότι περίπου δύο στους τρεις Γερ-
μανούς θα μολυνθούν από τον ιό, φτάνουμε σε 
προγνώσεις θανάτων που είναι πραγματικά εφι-
αλτικές και η αποτροπή τους επιβάλλει κοινή ευ-
ρωπαϊκή πολιτική υγείας πολύ υψηλού επιπέδου 
και με τεράστιες δαπάνες. Προς το παρόν, πάντως, 
η διαπίστωση της κλίμακας του προβλήματος και 
η διατύπωση των σχετικών σεναρίων δεν οδη-
γούν σε πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση μιας 
κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής υγείας.
Η μάχη που δίνουν οι κυβερνήσεις των κρατών-

Η Ε.Ε. χάνει, ως συνήθως, πολύτιμο χρόνο στην 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών και στη χάραξη 
νέας οικονομικής πολιτικής.

μελών είναι μόνο για την καθυστέρηση της διά-
δοσης του ιού, ώστε η καμπύλη των κρουσμάτων 
να είναι στα μέτρα των εθνικών συστημάτων υ-
γείας και να μη μείνουν χωρίς βοήθεια όσοι αρ-
ρωστήσουν βαριά και εμφανίσουν αναπνευστική 
ανεπάρκεια.

Η οικονομική διάσταση
Ούτε στο ζήτημα της αντιμετώπισης των οικονο-
μικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας 
του κορονοϊού στέκεται η Ε.Ε. στο ύψος των πε-
ριστάσεων.
Έχουμε την πρωτοβουλία της Ιταλίας για αύξηση 
των δημοσίων δαπανών κατά 25 ή και παραπάνω 
δισ. ευρώ και την πρόταση της Γαλλίας για την αλ-
λαγή της οικονομικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό ε-
πίπεδο, δεν έχουμε όμως μια ευρύτερη συναί-
νεση για την προετοιμασία μιας εντελώς διαφορε-
τικής οικονομικής στρατηγικής που θα οδηγήσει 
γρήγορα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση 
της κρίσης του κορονοϊού.
Η εικόνα της Ε.Ε. παραπέμπει στο 2008-2009, 
οπότε η αντίδρασή της στην οικονομική κρίση 
ήταν καθυστερημένη και μικρής κλίμακας σε 
σχέση με τις διαστάσεις του προβλήματος και την 
αντίδραση των ΗΠΑ.
Προς το παρόν, υπάρχει απλώς η διάθεση για χα-
λαρότερη εφαρμογή των δημοσιονομικών κανό-
νων που ισχύουν για το έλλειμμα και το χρέος. Οι 
ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι κυβερνήσεις ειδικεύ-
ονται σε συμβιβαστικές διατυπώσεις στις οποίες 
χωράνε διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά τώρα εί-
μαστε στην ώρα της κρίσης και της δράσης για την 
αντιμετώπισή της.
Η ιταλική οικονομία, η οποία είχε μπει σε νέα 
φάση στασιμότητας πριν από την εμφάνιση του 

κορονοϊού, πλήττεται ιδιαίτερα σκληρά από την 
πανδημία. Οι περισσότεροι θάνατοι παρατηρού-
νται στον βιομηχανικό Βορρά της χώρας, ο ο-
ποίος, μαζί με περιοχές της Αυστρίας και της Γερ-
μανίας, αποτελεί κέντρο της εξωστρεφούς ευρω-
παϊκής βιομηχανίας. Παράλληλα, ο τουρισμός, οι 
υπηρεσίες, η βιομηχανία της μόδας και της πολυ-
τέλειας βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, η οποία 
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια 
πόσο θα διαρκέσει. Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι 
η πανδημία του κορονοϊού στην Ε.Ε. θα φτάσει 
στην κορύφωσή της τον Απρίλιο ή τον Μάιο, ενώ 
άλλοι κάνουν λόγο για Ιούνιο ή και Σεπτέμβριο.
Η διαφορά στις εκτιμήσεις των επιστημόνων για 
την εξέλιξη του κορονοϊού έχει τεράστια σημασία 
για την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι άλλο να δοκι-
μαστούν οι αντοχές της για ένα ή δύο τρίμηνα και 
στη συνέχεια να υπάρξει δυναμική ανάκαμψη και 
άλλο να χαθεί ολόκληρο το 2020 και να επικρα-
τήσει αβεβαιότητα και το 2021.
Με το πέρασμα του χρόνου η κατάσταση γίνεται 
πιο σύνθετη και ενισχύονται τα σενάρια που δεν 
κάνουν απλώς λόγο για επιστροφή της Ευρωζώ-
νης στην ύφεση από το πρώτο εξάμηνο του 2020 
αλλά για μεγάλη έως καταστροφική πτώση του 
ΑΕΠ.
Οι χρηματιστηριακοί δείκτες πέφτουν, η ιταλική 
οικονομία αποσταθεροποιείται, η Ελλάδα δέ-
χεται μεγάλη οικονομική πίεση, γιατί θεωρείται 
μαζί με την Ιταλία αδύναμος κρίκος της Ευρωζώ-
νης, και οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή κατα-
φύγια στα ομόλογα των οικονομικά ισχυρότερων 
κρατών, αυξάνοντας τα spreads στα δεκαετή ομό-
λογα του ιταλικού και του ελληνικού Δημοσίου.
Οι περισσότεροι οικονομολόγοι καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι μια νέα χαλάρωση της οικονομι-
κής πολιτικής της ΕΚΤ δεν πρόκειται να λύσει το 
πρόβλημα και πως έφτασε η ώρα να πάρουν την 
πρωτοβουλία οι κυβερνήσεις, εφαρμόζοντας τα α-
ναγκαία δημοσιονομικά μέτρα.
Αυτό όμως προσκρούει στις αντιρρήσεις κυβερ-
νήσεων όπως της Γερμανίας και της Ολλανδίας, 
οι οποίες δεν θέλουν να τεθεί σε αμφισβήτηση 
το Σύμφωνο Σταθερότητας και θεωρούν ότι με 
έναν συνδυασμό χαλάρωσης, διευκολύνσεων και 
στοχευμένων μέτρων υπέρ των επιχειρήσεων και 
στην αγορά εργασίας μπορεί να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα.
Η κοινή γνώμη στη Γερμανία, στην Ολλανδία και 
άλλες χώρες στηρίζει την αυστηρότητα που δεί-
χνουν οι κυβερνήσεις τους σε ζητήματα δημοσι-
ονομικής πολιτικής. Ανεξάρτητα, πάντως, από πο-
λιτικές ισορροπίες, η οικονομία της Ε.Ε. χρειά-
ζεται δυναμική δημοσιονομική στήριξη και νέες 
ιδέες για μια διαφορετική οικονομική στρατη-
γική, οι οποίες είναι δύσκολο να αναδειχθούν σε 
αυτή τη φάση.

Ο Αμερικανός ασθενής
Η Ε.Ε. μπορεί να μην έχει κοινή ευρωπαϊκή πο-
λιτική για την υγεία, έχει όμως ισχυρά συστήματα 
υγείας που μπορούν να δώσουν τη μάχη κατά του 
κορονοϊού και αναπτυγμένα συστήματα κοινωνι-
κής πρόνοιας σε εθνικό επίπεδο. Αντίθετα, στις 
ΗΠΑ, οι οποίες έχουν το ρεκόρ δαπανών υγείας 
σε ποσοστό επί του ΑΕΠ, κυριαρχεί ο ιδιωτικός 
τομέας, ο οποίος είναι αμφίβολο ότι μπορεί να α-
ντιμετωπίσει την κρίση του κορονοϊού.
Γύρω στα 60 εκατομμύρια Αμερικανοί είναι 
ανασφάλιστοι ή έχουν μια υποτυπώδη ασφά-

αγορά πετρελαίου περνάει δοκιμασία και εξαι-
τίας της μείωσης της ζήτησης από την Κίνα. Και 
οι εφοδιαστικές αλυσίδες δυσλειτουργούν σε πα-
γκόσμιο επίπεδο εξαιτίας των προβλημάτων που 
προκάλεσε ο κορονοϊός στην κινεζική παραγωγή. 
Μέχρι και οι προστατευτικές μάσκες, για τις ο-
ποίες παρατηρείται μεγάλη ζήτηση, παράγονται 
στην Κίνα, σε πολλές περιπτώσεις από ξένες επι-
χειρήσεις.
Η διαπίστωση, κάτω από δύσκολες συνθήκες, 
της μεγάλης εξάρτησης από την κινεζική οικονο-
μία φέρνει στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα στην 
Ε.Ε., το θέμα της δημιουργίας ευρωπαϊκών επι-
χειρήσεων που θα καλύπτουν βασικές ανάγκες 
της Ε.Ε. και θα εξασφαλίζουν τη στρατηγική της 
αυτονομίας σε κλάδους μεγάλης σημασίας. Δεν 
προβλέπονται πάντως σημαντικές εξελίξεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί κυριαρχεί στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και γενικότερα η λογική του ε-
λεύθερου ανταγωνισμού και όχι της δημιουργίας 
Ευρωπαίων πρωταθλητών που θα μπορούν να α-
ντέξουν στις αμερικανικές και κινεζικές πιέσεις.
Η Κίνα έχει ενισχύσει το ειδικό οικονομικό της 
βάρος με θεαματικό τρόπο και δείχνει αποφασι-
σμένη να βγει πρώτη από την κρίση του κορονο-
ϊού, εξασφαλίζοντας πρόσθετα οικονομικά πλεο-
νεκτήματα.

Ευρωπαϊκή αδυναμία
Η δοκιμασία του κορονοϊού βρίσκει την Ε.Ε. σε 
μια δύσκολη περίοδο, γεγονός που ενισχύει τις 
αμφιβολίες για την άμεση και αποτελεσματική α-
ντιμετώπιση της πανδημίας.
Η διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπο-
λογισμό της περιόδου 2021-2027 ανέδειξε την έλ-
λειψη ευρωπαϊκού ζήλου των κρατών με καθαρή 
συνεισφορά στον προϋπολογισμό. Ο πρωθυπουρ-
γός κ. Μητσοτάκης κατάφερε να συσπειρώσει 
τους Ευρωπαίους στο προσφυγικό-μεταναστευ-
τικό και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
του Ερντογάν, σε γενικές γραμμές όμως η Ε.Ε. 
δείχνει πολιτικά κουρασμένη μετά το Brexit.
Οι ιδρυτικές συνθήκες δεν προβλέπουν κοινή πο-
λιτική σε ζητήματα δημόσιας υγείας και ο περιο-
ρισμός των εσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογι-
σμού γύρω στο 1% του ΑΕΠ των «27» στέκεται ε-
μπόδιο σε θεαματικές πρωτοβουλίες, εφόσον οι 
δαπάνες για τη δημόσια υγεία με την ενδεχόμενη 
δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού συστήματος είναι 
άλλης τάξης μεγεθών.
Γι’ αυτό η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορο-
νοϊού είναι διαφοροποιημένη στην Ε.Ε. ανάλογα 
με την ποιότητα των συστημάτων υγείας, της δη-
μόσιας διοίκησης και των οικονομικών δυνατοτή-
των κάθε κράτους-μέλους ξεχωριστά.
Δεν είναι πολύ πιθανό να υπάρξει άμεση και απο-
τελεσματική αντιμετώπιση του κορονοϊού στην 
Ε.Ε., ανάλογη με εκείνη που παρατηρείται στην 
Κίνα. Η δοκιμασία θα πάει, σύμφωνα με όλες τις 
ενδείξεις, σε βάθος χρόνου. Εντυπωσιακή από 
την άποψη αυτή είναι η εκτίμηση που έκανε δη-
μόσια η καγκελάριος Μέρκελ ότι θα μολυνθεί 
από τον ιό μεσομακροπρόθεσμα το 60%-70% του 
πληθυσμού της Γερμανίας.
Η εκτίμηση της καγκελαρίου ενίσχυσε τον προ-
βληματισμό, γιατί συνέπεσε χρονικά με τη με-
γάλη αύξηση των θυμάτων από τον κορονοϊό στην 
Ιταλία. Τα ποσοστά θνητότητας από τον κορονοϊό 
στην Ιταλία είναι ανησυχητικά για τις ηλικίες άνω 



τιμής του πετρελαίου.
Σε διάστημα μηνών και με τη βοήθεια της κρί-
σης του κορονοϊού η διεθνής τιμή του πετρε-
λαίου έπεσε από τα 70 δολάρια το βαρέλι προς 
τα 35 δολάρια το βαρέλι. Στη μείωση της τιμής 
του πετρελαίου προστέθηκε η άρνηση της Ρω-
σίας να συμφωνήσει με τον ΟΠΕΚ σε μια ορ-
γανωμένη μείωση της παραγωγής και η αντί-
δραση της Σαουδικής Αραβίας, μεγαλύτερου 
εξαγωγέα πετρελαίου, η οποία αύξησε την πα-
ραγωγή της για να «τιμωρήσει» τη Ρωσία και 
να της επιβάλει στη συνέχεια πειθαρχία.
Οι Ρώσοι, όμως, κάνουν μια διαφορετική ανά-
γνωση της αγοράς πετρελαίου. Αρνούνται να 
συμβάλουν στην αύξηση της διεθνούς τιμής 
του γιατί, έτσι όπως λειτουργεί η διεθνής 
αγορά, καταλήγουν να δουλεύουν για τους Α-
μερικανούς παραγωγούς πετρελαίου από σχι-
στολιθικά πετρώματα, οι οποίοι ανεβάζουν το 
μερίδιό τους στην αγορά αξιοποιώντας τις αρ-
κετά καλές διεθνείς τιμές.
Φαίνεται ότι οι Ρώσοι προτιμούν μια χαμηλή 
διεθνή τιμή που θα τους στερήσει σημαντικά 
έσοδα προκειμένου να στριμώξουν τους Αμε-
ρικανούς παραγωγούς πετρελαίου από σχι-
στολιθικά πετρώματα, οι εταιρείες των οποίων 
είναι υπερχρεωμένες και μπορεί να οδηγη-
θούν στη χρεοκοπία αν η διεθνής τιμή του πε-
τρελαίου παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα για 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα καλύ-
ψουν την απώλεια εσόδων με συναλλαγματικά 
αποθέματα ύψους 500 δισ. δολαρίων τα οποία 
συγκέντρωσαν κυρίως μέσω ενός τεχνικού τα-
μείου επενδύσεων τα τελευταία χρόνια αξιο-
ποιώντας τις ικανοποιητικές διεθνείς τιμές του 
πετρελαίου.
Η απότομη πτώση της διεθνούς τιμής του πε-
τρελαίου θα μπορούσε να είναι ευεργετική 

για τους καταναλωτές και τη διεθνή οικονομία 
σε μια περίοδο σχετικής ομαλότητας, σήμερα 
όμως μοιάζει να συμβάλλει στην οικονομική 
και πολιτική αποσταθεροποίηση.
Για παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία, η οποία 
υποτίθεται ότι οργανώνει τη σταδιακή απεξάρ-
τηση της οικονομίας της από το πετρέλαιο, θα 
δυσκολευτεί να χρηματοδοτήσει τη νέα πο-
λιτική της, ενώ το Ιράκ –δεύτερη πετρελαιο-
παραγωγική χώρα του ΟΠΕΚ– θα χάσει ση-
μαντικά έσοδα σε μια περίοδο λαϊκής δια-
μαρτυρίας για τη διαφθορά του συστήματος 
εξουσίας. Πρόσθετες δυσκολίες θα έχει και η 
Νιγηρία, η οποία δοκιμάζεται από την ισλα-
μική τρομοκρατία.
Η πτώση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου ε-
πηρεάζει αναπόφευκτα και τα σχέδια για την 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου, 
ενδεχομένως και πετρελαίου, στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Μεγαλώνουν το γεωπολιτικό 
ρίσκο, ενώ περιορίζουν το προσδοκώμενο οι-
κονομικό όφελος.

Δοκιμασία για το σύστημα
Η πανδημία του κορονοϊού και οι οικονομι-
κές και κοινωνικές συνέπειές της αποτελούν 
μεγάλη δοκιμασία για το πολιτικό σύστημα, 
όποια και να είναι τα χαρακτηριστικά του.
Στην Κίνα το κομμουνιστικό σύστημα πέρασε 
από τη μερική απονομιμοποίησή του στην α-
ντίληψη των πολιτών, εξαιτίας της καθυστερη-
μένης αντίδρασης στην απειλή, στην ενισχυ-
μένη αυτοπεποίθηση, που στηρίζεται στην 
εκτίμηση ότι τελικά μπόρεσε να ελέγξει τη δι-
άδοση του ιού, με αποτέλεσμα το 80% του πα-
ραγωγικού δυναμικού της χώρας να έχει επι-
στρέψει σε κάποιου είδους κανονικότητα.
Στην Ε.Ε. οι λεγόμενες συστημικές πολιτικές 
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λιση και δεν αντέχουν την οικονομική επιβά-
ρυνση που συνδέεται με τη διάγνωση του κο-
ρονοϊού. Οι φτωχοί Αμερικανοί και η πλειο-
νότητα όσων απασχολούνται στην ψηφιακή 
οικονομία στερούνται κοινωνικών δικαιωμά-
των τα οποία εμείς θεωρούμε αυτονόητα. Για 
παράδειγμα, στερούνται της δυνατότητας να 
πάρουν άδεια μετ’ αποδοχών για να φροντί-
σουν την υγεία τους.
Αν δεν αρθούν όλα αυτά τα οικονομικά αντι-
κίνητρα στην έγκαιρη διάγνωση όσων έχουν 
νοσήσει, η διάδοση του κορονοϊού θα είναι ε-
κρηκτική.
Την κατάσταση περιπλέκει η έλλειψη προε-
τοιμασίας και δημιουργίας επαρκών κέντρων 
διάγνωσης του κορονοϊού.
Η εικόνα των ΗΠΑ είναι μιας οικονομικής υ-
περδύναμης με τεράστιες δυνατότητες στον 
χώρο της υγείας, η οποία όμως δυσκολεύεται 
να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.
Σημαντικό ρόλο για την καθυστέρηση προ-
σαρμογής παίζει ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος 
υποτίμησε την απειλή της πανδημίας στην 
προσπάθειά του να προστατέψει τους χρη-
ματιστηριακούς δείκτες και τις επιδόσεις της 
οικονομίας, στις οποίες στηρίζει την επανε-
κλογή του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμ-
βρίου. Ακόμη και στο διάγγελμά του την πε-
ρασμένη Τετάρτη, με το οποίο αναγκάστηκε 
να προσγειωθεί στη σκληρή πραγματικότητα, 
ο Πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε να εμφανίσει 
την απειλή της πανδημίας στα δικά του πολι-
τικά μέτρα. Έτσι, αναφέρθηκε σε «κινεζικό ιό» 
για να τονίσει τη στρατηγική αντιπαράθεση 
ΗΠΑ-Κίνας και έκανε αναφορά στην ελλιπή 
αντίδραση της Ε.Ε. για να αναδείξει ότι ο κίν-
δυνος είναι «εισαγόμενος».
Ο τρόπος που έχει οργανωθεί ο τομέας της υ-
γείας στις ΗΠΑ και η επιφανειακή προσέγ-
γιση του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος έχει φτά-
σει στο σημείο να συγκρίνει τους αρρώστους 
από τη γρίπη με τους θανάτους από τον κορο-
νοϊό στην αρχική του φάση για να υποστηρί-
ξει ότι κάποιοι υπερβάλλουν σκόπιμα σε ό,τι 
αφορά την εκτίμηση του κινδύνου, μας προε-
τοιμάζουν για μια λιγότερο αποτελεσματική α-
ντιμετώπιση του κορονοϊού στις ΗΠΑ τους ε-
πόμενους μήνες.
Μια αρνητική εξέλιξη στις ΗΠΑ θα έχει σοβα-
ρές συνέπειες στην Ε.Ε. Αν, για παράδειγμα, η 
Ε.Ε. καταφέρει να βγει από την κρίση του κο-
ρονοϊού στα τέλη του 2020 και οι ΗΠΑ καθυ-
στερήσουν ακόμη περισσότερο, η ευρωπαϊκή 
οικονομία δεν θα βρει τη στήριξη που χρειά-
ζεται από την αμερικανική για να ανακάμψει 
δυναμικά.

Ο πόλεμος του πετρελαίου
Η πανδημία του κορονοϊού δημιουργεί ένα 
χρηματιστηριακό και οικονομικό ντόμινο εξε-
λίξεων. Μεταξύ των άλλων, μείωσε δραστικά 
τη ζήτηση για το πετρέλαιο και οδήγησε σε 
έναν οικονομικό πόλεμο μεταξύ πετρελαιοπα-
ραγωγών κρατών.
Ο ΟΠΕΚ και η Ρωσία δεν μπόρεσαν να συνε-
χίσουν τη συνεργασία τους, που ξεκίνησαν το 
2014, μετά την τότε πτώση της διεθνούς τιμής 
του πετρελαίου. Μέσα από συμφωνίες για την 
κοινή μείωση της παραγωγής μπόρεσαν να ορ-
γανώσουν τη μερική ανάκαμψη της διεθνούς 

δυνάμεις δέχονται μεγάλη πίεση τα τελευταία 
χρόνια από αντισυστημικά κόμματα με εντε-
λώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ορισμένα 
από αυτά δίνουν προτεραιότητα στα ζητήματα 
της προστασίας του περιβάλλοντος και της κα-
ταπολέμησης της διαφθοράς, ενώ άλλα έχουν 
ακροδεξιά χαρακτηριστικά.
Δεν είναι δύσκολο να προβλέψουμε ότι στην 
Ιταλία ο κυβερνητικός συνασπισμός θα βρεθεί 
σε δύσκολη θέση εξαιτίας των οικονομικών 
και κοινωνικών συνεπειών του κορονοϊού και 
πως το τέλος της περιόδου Μέρκελ στη Γερμα-
νία θα είναι δύσκολο για τους Χριστιανοδημο-
κράτες, οι οποίοι σκέφτονται να αναβάλουν το 
προγραμματισμένο συνέδριο για την ανάδειξη 
της νέας ηγεσίας λόγω κορονοϊού.
Το πολιτικό σύστημα στην Ε.Ε. κινδυνεύει με 
νέα κρίση εμπιστοσύνης και πολυδιάσπαση 
δυνάμεων, αν δεν υπάρξει έγκαιρη και αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση της πρόκλησης του 
κορονοϊού.
Ό,τι ισχύει για την Ε.Ε. ισχύει ακόμη περισσό-
τερο για τις ΗΠΑ. Η έλλειψη ισχυρών δομών 
για τη δημόσια υγεία και αναπτυγμένου κρά-
τους πρόνοιας συνδυάζεται με την επιφανειακή 
προσέγγιση μεγάλων θεμάτων, όπως η κλιμα-
τική αλλαγή και η απειλή του κορονοϊού, από 
τον Πρόεδρο Τραμπ, για να δημιουργήσουν τις 
προϋποθέσεις για την εκδήλωση κρίσης εμπι-
στοσύνης εις βάρος του πολιτικού συστήματος.
Ο Τραμπ υπονόμευσε την ασφαλιστική μεταρ-
ρύθμιση του Ομπάμα που είχε στόχο την κοι-
νωνική ασφάλιση των δεκάδων εκατομμυρίων 
περιθωριοποιημένων Αμερικανών και τώρα πι-
έζεται από τη σκληρή πραγματικότητα να ενι-
σχύσει το ασφαλιστικό σύστημα, χωρίς, προς το 
παρόν, να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. 
Αν δεν αλλάξει η πολιτική που εφαρμόζει ο 
Πρόεδρος Τραμπ, ο κορονοϊός μπορεί να οδη-
γήσει στην πολιτική αμφισβήτηση στις ΗΠΑ 
και στον περιορισμό του ειδικού βάρους της 
στη διεθνή οικονομία.
Οι ανακατατάξεις μπορεί να είναι απότομες έως 
βίαιες σε μια σειρά από χώρες που δοκιμάζο-
νται από τον κορονοϊό και τις οικονομικές και 
κοινωνικές προεκτάσεις του.
Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι η 
στρατηγική που ακολουθεί η Σαουδική Αραβία 
θα αποδώσει ή ότι δεν θα υπάρξει νέος γύρος 
λαϊκών κινητοποιήσεων στο Ιράν, όπου η δι-
άδοση του κορονοϊού είναι ανησυχητική και 
η μείωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου 
κάνει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση α-
πελπιστική. Το Ιράκ επίσης αναμένεται να 
συμβάλει στην αστάθεια της ευρύτερης περιο-
χής λόγω των πρόσθετων οικονομικών δυσκο-
λιών, ενώ αποκτά νέα διάσταση και το προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό. Στο Ιράν, χώρα με πολλά 
κρούσματα και θανάτους εξαιτίας του κορονο-
ϊού, βρίσκονται 1.000.000 Αφγανοί πρόσφυγες 
και μετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να προω-
θηθούν στην Τουρκία και στη συνέχεια σε Ελ-
λάδα και Ε.Ε., σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. 
Είναι φανερό έτσι ότι περιπλέκεται, εξαιτίας 
του κορονοϊού, η διαχείριση των προσφυγι-
κών-μεταναστευτικών ροών.

Οι Ευρωπαίοι διαπιστώνουν την οικονομική κυριαρχία της 
Κίνας, δυσκολεύονται όμως να αντιδράσουν.
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Η κ. υπουργός βιάστηκε να μιλήσει για τη-
λεκπαίδευση και εξ αποστάσεως μαθήματα. 
Δεν υπάρχουν οι υποδομές για μια τέτοια 
λύση βραχυπρόθεσμα στην πρωτοβάθμια 
και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τα δύο σενάρια 
για την οικονομία

Υ
πάρχουν δύο σενάρια σε σχέση με τις επιπτώσεις 
του κορονοϊού στην οικονομία, λέει μιλώντας στην 
F.S. ο καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτι-
κής και πρώην αντιπρύτανης Οικονομικών του ΑΠΘ 
Νίκος Βαρσακέλης. Ο καθηγητής Βαρσακέλης επι-
σημαίνει ότι το κόστος στην οικονομία συναρτάται 

με το ποιο σενάριο θα επικρατήσει, καθώς, όπως υποστηρίζει, 
στο καλό, η ελληνική οικονομία διαθέτει, αν και δύσκολα, τους 
πόρους να αντεπεξέλθει, ενώ, στο άσχημο, μόνο μέσα από συ-
ντονισμένη ευρωπαϊκή δράση θα μπορέσει η ευρωπαϊκή οικο-
νομία να μετριάσει τις επιπτώσεις.

Γίνεται πολλή συζήτηση για τις επιπτώσεις στην οικονομία από 
τον κορονοϊό. Μπορούμε να συζητήσουμε γι’ αυτές χωρίς να έ-
χουμε αποτιμήσει τις συνέπειες στην ίδια τη λειτουργία της αν-
θρώπινης κοινωνίας;
Οι επιπτώσεις στην οικονομία αλληλεξαρτώνται από τις επιπτώ-
σεις στην ανθρώπινη κοινωνία. Για παράδειγμα, η υιοθέτηση του 
μέτρου της χωρικής καραντίνας αλλάζει τον τρόπο που συμπερι-
φερόμαστε, που αλληλεπιδρούμε, όπως π.χ. να πιούμε με παρέα 
έναν καφέ. Συνεπώς, καθώς μεταβάλλονται οι συμπεριφορές 
μας, πλήττεται σε μεγάλο βαθμό και η οικονομία. Όπως όλες οι 
αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα αίρονται (π.χ. 
οι παγκόσμιοι πόλεμοι), έτσι και στην περίπτωση της τρέχουσας 
επιδημίας θα επανέλθουμε αργά ή γρήγορα στην κανονικότητα.

Και στο παρελθόν η ανθρωπότητα βίωσε παρόμοιες υγειονομι-
κές κρίσεις, που απείλησαν την ίδια την κοινωνία. Πόσο διαφο-
ρετική ήταν η οικονομία μετά την κρίση;
Οι προηγούμενες υγειονομικές κρίσεις συνέβησαν σε μια παγκό-
σμια οικονομία με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη σημερινή. 
Σήμερα μιλάμε για παγκοσμιοποιημένη και διασυνδεδεμένη οι-
κονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, γεγονός που επιτρέπει αφενός 
μεν την ταχύτατη διάδοση της ίδιας της ασθένειας, της πληροφο-
ρίας και των οικονομικών μεταβολών. Ειδικότερα, η όλο και με-
γαλύτερη εξάπλωση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών 
με βάση την παγκόσμια αλυσίδα αξίας μπορεί να οδηγήσει ταχύ-
τατα στη διάδοση της αρνητικής οικονομικής επίπτωσης στο σύ-
νολο σχεδόν της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας (αλλά 
και το αντίστροφο). Αυτό παρατηρούμε σήμερα. Το κλείσιμο ερ-

γοστασίων στην Κίνα, στην Κορέα και αλλού σπάει την αλυσίδα 
παραγωγής αξίας, με αποτέλεσμα σε άμεσο σχεδόν χρόνο οι αρ-
νητικές εξελίξεις να μεταφέρονται από χώρα σε χώρα. Ελπίζω 
η εξομάλυνση της κατάστασης στην Κίνα να οδηγήσει σε αντι-
στροφή των εξελίξεων.

Ποια είναι τα σημάδια που θα μας κάνουν να κατανοήσουμε ότι 
η «επίθεση του κορονοϊού» αρχίζει να ξεπερνιέται; Θα είναι η 
κανονικότητα μετά τον κορονοϊό ίδια με αυτήν που ήταν πριν;
Στατιστικά, η «επίθεση» θα αρχίσει να ξεπερνιέται όταν τα νέα 
κρούσματα θα μειώνονται συνεχώς. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει 
στην Κίνα. Πρέπει να αναμένουμε ακόμη λίγο καιρό για να δούμε 
εάν αυτή η εξέλιξη είναι μόνιμη ή παροδική. Όσον αφορά την κα-
νονικότητα, η μεν κοινωνική θα επιστρέψει αρκετά γρήγορα και 
ίσως να έχουμε και μια θετική υπεραντίδρασή της, η οικονομική, 
όμως, εξαρτάται από τη διάρκεια της επιδημίας. Όσο μικρότερο 
χρονικό διάστημα διαρκέσει, τόσο ταχύτερα θα επιστρέψει και η 
κανονικότητα στην οικονομία.

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε δρα-
στηριότητες όπως ο τουρισμός. Αυτό την κάνει πιο ευάλωτη σε 
αυτή την κρίση;
Έχετε απόλυτο δίκιο. Για να είμαστε δίκαιοι, ο τουρισμός ουσια-
στικά κράτησε όρθια τη χώρα την περίοδο της κρίσης, διότι συμ-
μετέχει με σημαντικό μερίδιο στο εγχώριο προϊόν. Σήμερα, όμως, 
κινδυνεύουμε ως χώρα να υποστούμε μια νέα κρίση, λόγω, πλέον, 
της πτώσης του τουρισμού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα απο-
τελέσματα των μεταβολών στον τουρισμό επηρεάζουν πολλούς 
κλάδους της οικονομίας, τα γνωστά μας πολλαπλασιαστικά απο-
τελέσματα, διότι πολλοί παραγωγικοί κλάδοι, όπως η βιομηχανία 
τροφίμων, ο αγροτικός τομέας, οι μεταφορές κ.ά., συνεργάζονται 
με την τουριστική δραστηριότητα. Επομένως, μια σημαντική μεί-
ωση του τουριστικού προϊόντος θα προκαλέσει σημαντικές επι-
πτώσεις στην ελληνική οικονομία. Ειδικά εάν επαληθευτούν οι 
προβλέψεις που διαβάζουμε για την πτώση του τουρισμού το 2020.

Λεφτά υπάρχουν για να στηριχτούν οικονομικά οι δραστηριότη-
τες που έχουν πληγεί; Και, αν ναι, για πόσο καιρό; Μήπως πρέπει 
να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε πιο μακροπρόθεσμα σενάρια;
Υπάρχουν δύο σενάρια σε σχέση με τις επιπτώσεις στην οικονο-
μία. Το πρώτο, το ήπιο, υποθέτει ότι η επιδημία θα λήξει σύντομα 
και κατά συνέπεια η επίδραση στην οικονομία θα είναι ανάλογη 
με τις εποχικές επιδράσεις που παρατηρούνται σε όλες τις οικο-
νομίες κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το δεύτερο σενάριο υπο-
θέτει ότι η επιδημία θα επιμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα, 
ίσως όσος χρόνος απαιτείται μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο. Σε αυτή 
την περίπτωση, οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι δραματικές. 
Στην περίπτωση του πρώτου σεναρίου, η ελληνική οικονομία δι-
αθέτει, αν και δύσκολα, τους πόρους να αντεπεξέλθει. Στο δεύ-
τερο σενάριο, το άσχημο, μόνο μέσα από συντονισμένη ευρω-
παϊκή δράση θα μπορέσει η ευρωπαϊκή οικονομία να μετριάσει 
τις επιπτώσεις. Ελπίζω, λαμβάνοντας υπόψη το τι συμβαίνει στην 
Κίνα, να βρισκόμαστε στο πρώτο σενάριο.

Μπορεί το σύστημα υγείας να αντέξει οικονομικά μια τέτοια κρίση;
Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα εξαρτάται αφενός μεν από τα 
σενάρια που αναφέραμε παραπάνω και αφετέρου από τα μέτρα 

που λαμβάνει μια κοινωνία για να προφυλαχτεί. Η ελληνική κοι-
νωνία φαίνεται να αντιδρά σχετικά θετικά στην πρόκληση, όπως 
δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, έχει αντιληφθεί την κρισιμότητα 
και εφαρμόζει τα ατομικά μέτρα υγιεινής. Ανοησίες όπως αυτές 
οι απαράδεκτες και αντικοινωνικές συμπεριφορές στα καρναβά-
λια φαίνεται να ανήκουν στο παρελθόν, χωρίς όμως να εξαλεί-
φονται, όπως έδειξε η συμπεριφορά ανθρώπων που βρίσκονταν 
σε καραντίνα και κυκλοφορούσαν στον δρόμο, σύμφωνα με την 
καταγγελία του δημάρχου Πύργου. Η ελληνική πολιτεία, ακολου-
θώντας τις οδηγίες των ειδικών, αντέδρασε σχετικά γρήγορα και 
αποτελεσματικά μέχρι σήμερα. Όμως υπάρχουν ακόμη «τρύπες», 
όπως, για παράδειγμα, ο εκκλησιασμός και άλλες μαζικές συνα-
θροίσεις. Η προστασία της υγείας και της ζωής του πληθυσμού 
είναι υπόθεση όλων μας. Περιμένω από την ελληνική Εκκλησία, 
που πάντα ήταν στο πλευρό των Ελλήνων στις δύσκολες στιγμές, 
να αντιμετωπίσει θετικά και αυτή την πρόκληση.

Η Ε.Ε. συζητά τη διάθεση περίπου 25 δισ. ευρώ για την αντιμε-
τώπιση του κορονοϊού. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, τι κό-
στος έχουν τα μέτρα που ήδη πήρε η κυβέρνηση; Πόσο μπορεί 
να έχει επιβαρυνθεί το σύστημα υγείας;
Αυτή τη στιγμή, επειδή εμείς, που είμαστε έξω από το στρατηγείο 
κατά του κορονοϊού, δεν γνωρίζουμε τα μοντέλα που χρησιμο-
ποιούν, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το κόστος στο σύστημα 
υγείας. Το ίδιο βέβαια και για το αν τα 25 δισ. ευρώ είναι αρκετά 
ή όχι. Πάντως, όπως είπα και παραπάνω, όλα εξαρτώνται από 
το σενάριο, καλό ή κακό.

Η υπουργός Παιδείας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναζητη-
θούν τρόποι για τηλεδιδασκαλία. Πόσο εφικτό είναι και, αν είναι, 
γιατί μετά να επιστρέψουμε στην κλασική διδασκαλία;
Νομίζω ότι η κ. υπουργός βιάστηκε να μιλήσει για τηλεκπαί-
δευση και εξ αποστάσεως μαθήματα. Δεν υπάρχουν οι υπο-
δομές για μια τέτοια λύση βραχυπρόθεσμα στην πρωτοβάθμια 
και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η τηλεκπαίδευση δεν είναι 
απλά μια κλήση Skype. Χρειάζεται προετοιμασία από τον καθη-
γητή, να δημιουργηθεί ο πίνακας, σύστημα παρακολούθησης ε-
ρωτήσεων και απαντήσεων απ’ όλους κ.ά. Επίσης, επειδή, συ-
νήθως, οι υπουργοί Παιδείας δεν γνωρίζουν την πραγματική κα-
τάσταση στα σχολεία, πολλές φορές αναφέρονται σε λύσεις που 
πρακτικά είναι ανέφικτες.

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

Νίκος Βαρσακέλης, 

καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας 
και Πολιτικής στο ΆΠΘ



Α
μηχανία έχει προκαλέ-
σει στα μέλη της προ-
καταρκτικής επιτροπής 
της Βουλής, η οποία δι-
ερευνά το ενδεχόμενο ο 
πρώην αναπληρωτής υ-
πουργός Δικαιοσύνης 

των κυβερνήσεων Τσίπρα, Δημήτρης Παπαγ-
γελόπουλος, να έχει τελέσει αδικήματα κατά 
την τέλεση των καθηκόντων του, η πλήρης υ-
ποβάθμιση της δημοσιότητας που ευλόγως 
θα είχε η επιτροπή, εξαιτίας των εξελίξεων 
στην υπόθεση του κορονοϊού.
«Ούτε παραγγελία να είχαν οι προπαγανδι-
στές κάποιων πλευρών τον ιό» έλεγε σε ρα-
διοφωνικές του συνεντεύξεις το μέλος της 
Επιτροπής και γραμματέας της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ Βασίλης Κε-
γκέρογλου, σύμφωνα με τον οποίο η κάλυψη 
του ιού «σκέπασε τα πάντα», ενώ, με βάση το 
περιεχόμενο των εξελίξεων, «τώρα θα προκα-
λούσε σεισμό».
Το μείζον θέμα των τελευταίων εξελίξεων, 
το οποίο προσπαθούν να αξιολογήσουν στην 
πλειοψηφία της Επιτροπής, είναι οι καταθέ-
σεις δύο συναδέλφων του κ. Παπαγγελόπου-
λου στις κυβερνήσεις Τσίπρα.
Πρόκειται για τους δύο κατά τεκμήριο πιο 
στενούς συνεργάτες του πρώην πρωθυπουρ-
γού, τους κ.κ. Νίκο Παππά, πρώην υπουργό 
Επικρατείας και Ψηφιακής Πολιτικής και νυν 
τομεάρχη Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, και Δημή-
τρη Τζανακόπουλο, πρώην υπουργό Επικρα-
τείας και νυν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο 
του κόμματος, οι οποίοι στις καταθέσεις τους 

κατονόμασαν και οι δύο τον πρώην πρωθυ-
πουργό.
Ο πρώτος είπε ότι ανέλαβε τη μεσολαβητική 
πρωτοβουλία για τη διευθέτηση των διαφο-
ρών ανάμεσα στον εκδότη Γ. Φιλιππάκη και 
τον επιχειρηματία Σάμπι Μιωνή κατόπιν ο-
δηγίας του κ. Τσίπρα, στον οποίο είχε απευ-
θύνει τη σχετική παράκληση η ισραηλινή κυ-
βέρνηση.
Ο κ. Τζανακόπουλος είπε ότι η επίσκεψή του 
στον Άρειο Πάγο, την οποία απέδωσε στην 
επιθυμία της κυβέρνησης να ενημερωθεί 
αν όντως υπήρχε φάκελος για την υπόθεση 
Novartis, ήταν σε γνώση του πρώην πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα. Και όχι μόνο αυτό 
αλλά ο πρώην υπουργός Επικρατείας είπε ότι 
η περίφημη δήλωση του κ. Παπαγγελόπου-
λου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ότι το σκάν-
δαλο Novartis είναι «το μεγαλύτερο σκάν-
δαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους» 
ήταν επίσης σε γνώση του τότε πρωθυπουρ-
γού.

Ουσιαστικά ο κ. Τσίπρας βρέθηκε στο κάδρο 
τόσο σε ό,τι αφορά την αρχική υπόθεση όσο 
και σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση του κατηγο-
ρητηρίου, το οποίο προκάλεσε η κατάθεση 
του κ. Μιωνή, ο οποίος σε συμπληρωματικό 
του υπόμνημα προς την Επιτροπή κατηγό-
ρησε τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαι-
οσύνης για εκβιασμό.
Ο κ. Τσίπρας μέχρι τώρα δεν συμπεριλαμ-
βανόταν στην έρευνα της Επιτροπής, καθώς, 
όπως είχε πει ο πρωθυπουργός μιλώντας στη 
Βουλή, δεν υπήρχαν στοιχεία που να τον 
συνδέουν με τις δραστηριότητες του κ. Πα-
παγγελόπουλου.
Όμως ο πρώην πρωθυπουργός επανειλημ-
μένα είχε ζητήσει να συμπεριληφθεί στη 
λίστα των ερευνωμένων από την προκαταρ-
κτική επιτροπή, προκαλώντας ουσιαστικά τον 
κ. Μητσοτάκη να τον συμπεριλάβει.
«Ή και οι δύο ή κανένας» έλεγαν κύκλοι του 
ΣΥΡΙΖΑ στις 18 Σεπτεμβρίου, όταν είχαν κυ-
κλοφορήσει οι πρώτες διαρροές ότι η πλει-
οψηφία της Βουλής προσανατολιζόταν στην 
παραπομπή Παπαγγελόπουλου κι ενώ την 
προηγούμενη μέρα ο υπουργός Επικρατείας, 
Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε δηλώσει ότι πρέ-
πει να υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για να πα-
ραπεμφθεί ένας πρώην πρωθυπουργός σε 
Προανακριτική και αυτές «δεν προκύπτουν 
μέχρι τώρα».
Είκοσι μέρες αργότερα, κατά τη συζήτηση 
στη Βουλή για τη σύσταση της Προκαταρ-
κτικής, ο κ. Τσίπρας είχε χαρακτηρίσει «δυο 
φορές δειλό» τον κ. Μητσοτάκη, που ήταν 
απών: «Είναι δυο φορές δειλός, γιατί δεν έχει 

το σθένος να παραπέμψει κι εμένα. Άντε και 
την έστησε, λοιπόν, τη σκευωρία ο Παπαγγε-
λόπουλος. Πώς την έστησε; Μόνος του; Για 
ποιο προσωπικό όφελος; Εκτός αν θέλετε 
να αποδείξετε ότι ο Παπαγγελόπουλος είχε 
προσωπικές διαφορές με τον Γεωργιάδη και 
τον Λοβέρδο».
Στις 22 Φεβρουαρίου 2020, μιλώντας σε κομ-
ματική συγκέντρωση στο Tae Kwon Do στην 
Αθήνα, είχε πει: «Και σας προκαλώ να πάτε 
την εκτροπή μέχρι τέλους. Να τολμήσετε να 
οδηγήσετε εμένα σε ειδικό δικαστήριο, αν 
έχετε τα κότσια».
Σε ό,τι αφορά τη στάση των κ.κ. Παππά και 
Τζανακόπουλου, υπάρχουν δύο εναλλακτι-
κές ερμηνείες. Η πρώτη από αυτές προτάσ-
σει ότι οι δύο πρώην υπουργοί αισθάνονται 
ότι δεν έχουν πλήρη κομματική κάλυψη και 
προτιμούν να συνδέσουν τις δικές τους δρα-
στηριότητες με τον πρωθυπουργό, για να κα-
ταστήσουν σαφές ότι όσα έκαναν δεν ήταν 
δικές τους πρωτοβουλίες αλλά κυβερνητικές 
αποφάσεις.
Στην ερμηνεία αυτή συντείνει το γεγονός 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε να λάβει οποιαδή-
ποτε θέση για την κλήση του κ. Παππά για 
κατάθεση στην Προκαταρκτική και η πλή-
ρης σιωπή του κ. Τσίπρα στον ισχυρισμό του 
κ. Παππά ότι αυτός του είπε να αναμειχθεί 
στην προσπάθεια για εξεύρεση λύσης, επειδή 
ήταν επιθυμία της ισραηλινής κυβέρνησης, η 
οποία διέψευσε κάθε παρέμβαση.
Σε ό,τι αφορά τον κ. Τζανακόπουλο, η από-
φαση του κ. Τσίπρα να μη συμμετάσχουν στις 
εργασίες της Επιτροπής ο ίδιος και ο κ. Πολά-
κης, παρά την επιθυμία τους να παραμείνουν 
και να μην επιτρέψουν τη διενέργεια των ερ-
γασιών της, αλλά και η δήλωση του κ. Τσίπρα 
ότι καλώς έπραξε η κυβέρνηση στο κλείσιμο 
των συνόρων, ενώ ο ίδιος είχε καταγγείλει 
τον πρωθυπουργό ως «Όρμπαν» για την από-
φασή του.
Η δεύτερη ερμηνεία της στάσης των δύο 
πρώην υπουργών είναι ότι είναι σε πλήρη 
συνεννόηση με τον πρώην πρωθυπουργό, 
καθώς εξυπηρετούν την επιδίωξή του να είναι 
κατηγορούμενος στην υπόθεση μαζί με τον κ. 
Παπαγγελόπουλο.
Η πολιτική ερμηνεία είναι ότι θέλει μια επα-
νάληψη του 1989, με τον εαυτό του σε ρόλο 
Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος θα τον διευ-
κολύνει να συσπειρώσει το κόμμα του, το 
οποίο δείχνει να έχει πολλές αποκλίνουσες 
τάσεις.
Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, η παρά-
πλευρη ωφέλεια της ανάμειξης Τσίπρα στην 
υπόθεση θα είναι η εμπλοκή του πρώην πρω-
θυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος θεω-
ρούν ότι μετά την εμπλοκή του ονόματος του 
κ. Τσίπρα θα απαιτήσει την παραπομπή του, 
καθώς, όπως έχει πει, «θα τους πάει μέχρι το 
τέλος».
Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, αν ο κ. Μη-
τσοτάκης προσθέσει τον κ. Τσίπρα στη λίστα 
των κατηγορουμένων, θα του δώσει την ευ-
καιρία που θέλει. Αν δεν τον συμπεριλάβει, 
θα διαρρήξει τις σχέσεις του με τον κ. Σα-
μαρά, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη συνοχή της 
ΝΔ. Άρα, σε κάθε περίπτωση, ο αρχηγός του 
ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ωφελημένος.

Παππάς και Τζανακόπουλος 
εμπλέκουν τον Τσίπρα σε 
διάφορες δραστηριότητες του 
κ. Παπαγγελόπουλου.

ΤΟΝ «ΔΊΝΟΥΝ» ’Ή ΤΟΝ ΔΊΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ;
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Ποια διαφορά έχει η άμυνα απέναντι σε μια στρα-
τιωτική εισβολή από την άμυνα απέναντι σε χιλιά-
δες άοπλους ανθρώπους;
Η προσπάθεια ένοπλης εισβολής ξένου κράτους θα 
τύχει ένοπλης αντιμετώπισης. Όταν όμως έχουμε 
άοπλη προσπάθεια, η αντιμετώπιση θα γίνει με άλλα 
μέσα. Δηλαδή δεν θα χρησιμοποιηθούν όπλα. Όπως 
ο τρόπος με τον οποίον άκρως αποτελεσματικά απο-
τράπηκε στον Έβρο η προσπάθεια ατόμων να μπουν 
αόπλως στο ελληνικό έδαφος.

Άυτή η προσπάθεια, όμως, στηρίχτηκε και στον 
αιφνιδιασμό…
Πάντοτε στις ακριτικές περιοχές υπάρχουν τμήματα 
της συνοριοφυλακής και του στρατού που είναι σε 
διαρκή εγρήγορση. Στην προκειμένη περίπτωση, εί-
χαμε μια ανακοίνωση από τον Ερντογάν με βάση 
την οποία άλλαζαν πλήρως τα δεδομένα και η ελλη-
νική αντίδραση υπήρξε αστραπιαία και πέτυχε τρία 
πράγματα. Το πρώτο ήταν να αποτρέψει την εισβολή 
ξένων στο ελληνικό έδαφος κι έτσι η Τουρκία απέ-
τυχε να δημιουργήσει μείζον πρόβλημα στην Ελλάδα 
για να σώσει ο Ερντογάν το προσωπικό του πρεστίζ 
και το κύρος της κυβέρνησής του στο εσωτερικό 
του ακροατήριο, καθώς η μια αποτυχία του διαδέ-
χεται την άλλη. Το δεύτερο ήταν ότι αναγκάσαμε τον 
Ερντογάν να πιστέψει ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανα-
νία αλλά έχει τη δυνατότητα της αυτοπροστασίας της 
και το τρίτο ότι στείλαμε το μήνυμα στους συμμάχους 
και σε όλο τον κόσμο ότι η Ελλάδα είναι χώρα κύ-
ρους η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και 
χρειάζεται την αλληλεγγύη τους, την οποία η Ε.Ε. άρ-
χισε ήδη να επιδεικνύει με αποστολή προσωπικού, 
μέσων και χρημάτων.

Τι θα γινόταν αν περνούσαν;
Ο ισχυρισμός του Ερντογάν «ανοίξτε κι εσείς τα σύ-
νορά σας, για να φύγουν προς την Ευρώπη» δεν ευ-
σταθεί, διότι η Ελλάδα και νομοταγής χώρα είναι και 
σέβεται τις υποχρεώσεις της, αλλά και να τα άνοιγε 
η Ελλάδα, τα έχουν κλειστά οι προς βορράν γείτο-
νές μας. Θα είχαμε πολύ μεγαλύτερη επιδείνωση 
στο προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα που α-

Ποιες είναι οι επιχειρησιακές δυσκολίες στην επι-
τήρηση των θαλάσσιων συνόρων στο Άιγαίο;
Η διπλή επιχειρησιακή υπόσταση, που περιλαμβάνει 
στρατιωτικές ενέργειες και καθεστώς επιβολής του 
νόμου, απαιτεί από τους ελέγχοντες να εξισορροπή-
σουν τις ευθύνες για αποτροπή εισόδου παρανόμων 
σε ελληνικό έδαφος και διάσωση των όποιων ναυα-
γών οι οποίοι κινδυνεύουν, ακόμη και με δική τους 
ευθύνη, σκίζοντας τις πνευστές σχεδίες κατά παραγ-
γελία. Στην ικανότητα επιβολής του νόμου η ακτοφυ-
λακή πρέπει να είναι συνετή όσον αφορά την τήρηση 
των νομικών διαδικασιών και προσεκτική στην καλ-
λιέργεια της εμπιστοσύνης στην κοινή γνώμη. Αυτό 
είναι ένα δύσκολο έργο, καθώς δεν επιτρέπεται η 
απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ οι συνθήκες την 
ευνοούν σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως λόγω με-
γάλης έκτασης ακτών, δυσμενών καιρικών συνθη-
κών, ορατότητας και πανικού.

Πόσο εύκολη είναι μια εμπλοκή με τουρκικά πο-
λεμικά σκάφη και πώς μπορεί να αποφευχθεί ένα 
«ατύχημα»;
Οι εμπλεκόμενοι με την επιχειρησιακή σχεδίαση έχουν 
πλήρη επίγνωση των κινδύνων της κλιμάκωσης μιας 
οποιασδήποτε κρίσης. Γι’ αυτόν τον λόγο η επιχειρη-
σιακή σχεδίαση εξετάζει το ενδεχόμενο θερμό επει-
σόδιο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, αφού περιλαμ-
βάνει περίπλοκα σενάρια, που φτάνουν και σε επί-
πεδο παιγνίου πολέμου ακόμη και από εσκεμμένες 
ενέργειες, για τη διαχείριση κρίσης και αποφυγή ε-
μπλοκής. Επίσης, η κλιμάκωση λόγω ατυχήματος α-
ποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του σχεδιασμού, 
εξαιτίας κυρίως της ασκούμενης πίεσης των πληρω-
μάτων για την επίτευξη της αποστολής τους. Όμως 
πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος, αφού έχουμε να κά-
νουμε με πολύπλοκες πολιτικές και λήψη στρατηγι-
κών αποφάσεων που περιπλέκονται ακόμη περισ-
σότερο λόγω της αλληλεπίδρασης των αντικρουόμε-
νων αποστολών, των δυνάμεων που εμπλέκονται.

Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση η διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών;
Βέβαια, γι’ αυτό οι εμπλεκόμενοι κατέχουν υψηλό 

ντιμετωπίζει η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Θα έμε-
ναν εδώ και ανάμεσα στις συνέπειες της παραμονής 
τους θα ήταν το υψηλό κόστος της στέγασης και της 
σίτισής τους, ενώ το αδέσποτο της κυκλοφορίας τους 
θα ενίσχυε τα προβλήματα εσωτερικής ασφάλειας.

Άκούγονται επιφυλάξεις για τη συμμετοχή των πο-
λιτών στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, λέγεται ότι 
είχαν όπλα…
Το ότι οι κάτοικοι της περιοχής δεν είχαν διαφορετική 
άποψη από αυτήν της κυβέρνησης να αποτρέψει την 
εισβολή, αλλά συνέδραμαν με κάθε τρόπο στην προ-
σπάθεια και συμπαρίστανται στους ανθρώπους που 
έχουν την ευθύνη της άμυνας και της ασφάλειας των 
συνόρων, έδειξε την εθνική συνοχή που έχει η συ-
γκεκριμένη περιοχή. Περιστατικά με αυθαίρετη χρήση 
όπλων δεν είχαμε στο παρελθόν, ούτε προβλέπεται 
να έχουμε. Η βοήθεια από τους κατοίκους της πε-
ριοχής λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες από την 
κεντρική πολιτική εξουσία της χώρας.

Οι δυνάμεις της Frontex θα είναι χρήσιμες;
Ασφαλώς και θα είναι χρήσιμες, για δύο λόγους. Πρώ-
τον, θα αποδεικνύουν ότι τα ελληνικά σύνορα είναι 
και σύνορα της Ε.Ε. και, δεύτερον, θα ενισχύουν τις 
ελληνικές δυνάμεις που αντιμετωπίζουν το προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό πρόβλημα. Για την αποτελεσμα-
τικότητα, δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα, διότι δεν 
θα λειτουργούν κατά μόνας και ανεξάρτητα, οι οποίες 
γνωρίζουν τα δεδομένα της γεωγραφίας και τον τρόπο 
δράσης της απέναντι πλευράς.

Όταν το ποτάμι έχει πολύ νερό, πλημμυρίζει. Όταν 
έχει λίγο, διευκολύνει τις διαβάσεις. Τελικά, τι είναι 
καλύτερο για την ελληνική άμυνα;
Εμείς θέλουμε το νερό για πολλούς λόγους. Ένας 
από αυτούς είναι ότι δυσκολεύει την προσπάθεια 
παράνομων μεταναστών να μπουν στη χώρα. Ένας 
άλλος είναι ότι, επειδή είναι ευφορότατη η περιοχή 
του Έβρου, θέλουμε να αρδεύονται αυτές οι περι-
οχές κοντά στο ποτάμι. Τα κατασκευασθέντα αντι-
πλημμυρικά έργα έχουν ήδη περιορίσει τα πλημ-
μυρικά φαινόμενα.

επίπεδο εκπαίδευσης και ετοιμότητας, επιχειρησι-
ακό και τακτικό σχεδιασμό, που επιβλέπεται συνε-
χώς από την κεντρική πολιτική και φυσική ηγεσία, 
ώστε να εκμηδενιστεί η περίπτωση του λάθους. Γι’ 
αυτόν τον λόγο, με διαδικασίες που επαναλαμβά-
νονται κατά τις ασκήσεις, η διοίκηση και ο έλεγχος 
είναι ενέργειες που τουλάχιστον θεωρητικά θα λέ-
γαμε συντονισμένες. Αλλά στην πράξη έχει αποδει-
χθεί συχνά ότι υπόκεινται σε ανθρώπινα σφάλματα 
και στην ομίχλη των τριβών.

Γεωγραφικά, τι είναι αυτό που καθιστά τη Λέσβο 
προτιμότερο, από άλλα νησιά, προορισμό για τους 
διακινητές;
Ο Τουργκούτ Οζάλ είχε κάνει έναν «πρόλογο» για 
τις υβριδικές απειλές της Τουρκίας λέγοντας: «Δεν 
χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα, αρκεί 
να αφήσουμε μετανάστες να περάσουν τα ελληνικά 
σύνορα». Η Λέσβος κυρίως, όπως και η Χίος και η 
Σάμος ως νησιά του Βορείου Αιγαίου, με την επή-
ρεια που κατέχουν από το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης 
σε υφαλοκρηπίδα, αιγιαλίτιδα ζώνη και ΑΟΖ, άρα 
σε κυριαρχικά δικαιώματα, και σε συγκερασμό με 
την εγγύτητα στις τουρκικές ακτές, αποτελούν τον 
κύριο «κυματοθραύστη» στις επιδιώξεις των Τούρ-
κων για μοιρασιά του Αιγαίου στον 25ο Μεσημβρινό.

Σε τι θα βοηθήσει η παρουσία της Frontex στις 
περιπολίες;
Η Frontex είναι ένας οργανισμός ευρωπαϊκής συνο-
ριοφυλακής και ακτοφυλακής που δημιουργήθηκε 
για να δείξει η Ε.Ε. ότι απασχολείται αλληλέγγυα με 
το πρόβλημα της παράνομης εισόδου ατόμων στην 
περιοχή της Ευρώπης. Για την ώρα, επειδή δεν υ-
πάρχει πλήρης διοικητική υπαγωγή με τις εθνικές 
δυνάμεις όπου δρουν, δημιουργούνται νομικά κω-
λύματα που περισσότερο αφορούν την ερμηνεία 
των διεθνών κανόνων. Πάντως, όσο περνάει ο και-
ρός, φαίνεται ότι ξεπερνιούνται τα προβλήματα και ο 
ρόλος τους είναι πράγματι επιβοηθητικός.
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συνέντευξη

Με αφορμή τις κρίσιμες εξελίξεις στην ελληνοτουρκική μεθόριο, η F.S. φιλοξενεί σήμερα τις απόψεις δύο κορυφαίων στρατιωτικών, οι οποίοι υπηρέτησαν όχι 
μόνο σε νατοϊκές θέσεις, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, αλλά και σε κρίσιμες υπηρεσιακά θέσεις στα συνοριογραμμή. Ο στρατηγός ε.α. Ιωάννης Ζούκας έχει 
διατελέσει διοικητής σε τρεις μονάδες στον Έβρο, όπου έγινε η πρόσφατη απόπειρα εισβολής, ενώ ο υποναύαρχος ε.α. Δημήτρης Τσαϊλάς έχει διατελέσει δι-
οικητής σκαφών στα θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία, εκεί όπου καταγράφονται σήμερα οι αφίξεις των μεταναστών με τα καρυδότσουφλα των διακινητών.

«O  Έβρος 
πρέπει  

να έχει νερό»

«Το “ατύχημα” 
αποτελεί  
αναπόσπαστο 
μέρος του 
σχεδιασμού»

Ιωάννης Ζούκας, 
στρατηγός ε.α.

Δημήτρης Τσαϊλάς, 
υποναύαρχος ε.α.
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Η Ελλάδα και το σύνολο της Ε.Ε. 
μπαίνουν σιγά σιγά στην καμπύλη 
εξέλιξης του κορονοϊού που χαρα-
κτηρίζει την Ιταλία.

Στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο επικοινω-
νιακοί σύμβουλοι των κυβερνήσεων εκτιμούν ότι 
οι χώρες αυτές απέχουν τρεις έως πέντε εβδομά-
δες από ιταλικού τύπου καταστάσεις, με δεκάδες 
χιλιάδες κρούσματα και καθημερινή εκατόμβη.
Στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες γίνεται με-
γάλη προσπάθεια ώστε η εξέλιξη της πανδημίας 
να είναι βραδύτερη και να μην ξεπεραστούν γρή-
γορα οι δυνατότητες του συστήματος υγείας, όπως 
στην Ιταλία. Όλοι οι ειδικοί, πάντως, προβλέπουν 
έναν πολύ δύσκολο Απρίλιο και Μάιο, γι’ αυτό 
άλλωστε η καγκελάριος Μέρκελ προετοίμασε την 
κοινή γνώμη της χώρας της λέγοντας ότι τελικά 
μπορεί να νοσήσει μέχρι και το 70% του πληθυ-
σμού.
Με βάση την εκτίμηση ότι τα βαριά περιστατικά 
κορονοϊού είναι το 5% του συνόλου και πως όσοι 
εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα στην αναπνοή 
λόγω της πνευμονίας που προκαλεί ο κορονο-
ϊός χρειάζονται υποστήριξη στις ΜΕΘ για 3-4 ε-
βδομάδες, καταλαβαίνουμε τι περιπέτεια έχουμε 
μπροστά μας.
Το ζήτημα της δημόσιας υγείας γίνεται απόλυτα 

ΚΆΝΕΙ ΒΟΥΤΙΆ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΆ, 
«ΠΑΓΏΝΕΙ» ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η πανδημία κορονοϊού προσδιορίζει τις εξελίξεις.

Η Ευρωζώνη πάει 
ολοταχώς για ύφεση.

Πολύ σοβαρές οι 
συνέπειες για την 
ελληνική οικονομία, 
χωρίς να μπορούμε 
να προσδιορίσουμε τη 
διάρκεια της δοκιμασίας.

κυρίαρχο για ένα απροσδιόριστο διάστημα και 
καθορίζει τις εξελίξεις.

Οικονομικό σοκ
Ο κορονοϊός έχει τινάξει στον αέρα τον οικονο-
μικό σχεδιασμό σε επίπεδο Ε.Ε. και Ελλάδας. 
Αυτά που περιμέναμε δεν πρόκειται να γίνουν 
στο άμεσο μέλλον, ενώ ο πρωθυπουργός κ. 
Μητσοτάκης και το οικονομικό επιτελείο κα-
λούνται να χαράξουν νέα στρατηγική σε νέες 
συνθήκες όπου, προς το παρόν, όλα αλλάζουν 
προς το χειρότερο. Η κάπως χλωμή εμφάνιση 
της επικεφαλής της ΕΚΤ κ. Λαγκάρντ και η α-
πόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ να 
διακόψει τις αεροπορικές συγκοινωνίες με-

ΜΕ ΕΝΆ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΆΙ ΣΤΗ ΔΡΆΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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ταξύ των ΗΠΑ και της Ε.Ε., με εξαίρεση την 
Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο 
πλέον δεν ανήκει σε αυτήν, πέρασαν το μή-
νυμα της ανεξέλεγκτης κρίσης και προκάλε-
σαν νέα εντυπωσιακή πτώση στο χρηματιστή-
ριο και άνοδο των spreads στα δεκαετή ομό-
λογα του Δημοσίου σε βάρος της Ιταλίας και 
κυρίως της Ελλάδας.
Το κλίμα εμπιστοσύνης που με τόσο κόπο δια-
μόρφωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν υπάρ-
χει πια και αντικαταστάθηκε από ένα κλίμα α-
βεβαιότητας που μπορεί να δώσει τη θέση της 
στον πανικό.
Οι κινήσεις του πρωθυπουργού και των συνερ-
γατών του είναι προσεκτικές και μεθοδικές, 
αλλά για να σταθεροποιηθεί σε πρώτη φάση η 
οικονομία και να αρχίσει μετά να κερδίζει το 
χαμένο έδαφος χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής, το οποίο είναι πολιτικά 
δύσκολο να διαμορφωθεί έγκαιρα.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών 
εξελίξεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
είναι τα εξής:
Πρώτον, η Ευρωζώνη πηγαίνει ολοταχώς σε 
νέα ύφεση.
Δεύτερον, εξασθενούν οι οικονομικές σχέσεις 
με Κίνα και ΗΠΑ, γεγονός που μπορεί να κάνει 

προβληματική τη μελλοντική ανάκαμψη.
Τρίτον, η κρίση που προκαλεί ο κορονοϊός ο-
δηγεί αναπόφευκτα σε μεγάλη αύξηση των 
δημοσίων δαπανών, πρώτα στον χώρο της υ-
γείας και στη συνέχεια για να υποστηριχθούν 
οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές.
Τέταρτον, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα βρεθούν 
σύντομα αντιμέτωπα με μεγάλη πτώση των δη-
μοσίων εσόδων, καθώς τα περιοριστικά μέτρα 
μειώνουν δραστικά την κατανάλωση και τα 
φορολογικά έσοδα που προέρχονται από τους 
καταναλωτικούς φόρους.
Πέμπτον, η νομισματική πολιτική φαίνεται 
να έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της σε ό,τι 
αφορά τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονο-
μίας και η Λαγκάρντ δεν έχει ακόμα την επιρ-
ροή και το κύρος που είχε αποκτήσει ο Ντρά-
γκι μέσα από την αντιμετώπιση της κρίσης του 
2012-2013.
Έκτον, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν αρχίσει να 
δείχνουν ευαισθησία σε ό,τι αφορά την εφαρ-
μογή του Συμφώνου Σταθερότητας, αλλά απέ-
χουν πολύ από τη χάραξη μιας νέας στρατηγι-
κής, ικανής να αντιμετωπίσει τις νέες προκλή-
σεις.
Η χαρακτηριστική βραδύτητα των ευρωπα-
ϊκών θεσμών και των ευρωπαϊκών κυβερνή-
σεων στην επεξεργασία και την εφαρμογή μιας 
νέας πολιτικής έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 
την επιτάχυνση των αρνητικών εξελίξεων.
Έβδομον, το χρηματοπιστωτικό σύστημα μπαί-
νει σε περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Ακόμα 
και οι τράπεζες που θεωρούνται ισχυρές, 
όπως, για παράδειγμα, οι γερμανικές, έχουν 
σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα –χαρα-
κτηριστική η κακή κατάσταση της Deutsche 
Bank και της Commerzbank– που μπορεί να 
έρθουν στο προσκήνιο υπό την πίεση της κρί-
σης του κορονοϊού. 
Όγδοον, το επενδυτικό κλίμα δέχεται ισχυρό 
πλήγμα εξαιτίας της δυσλειτουργίας μεγάλων 
επιχειρήσεων, του αναγκαστικού περιορισμού 
των επαγγελματικών ταξιδιών και των επαφών 
μεταξύ των στελεχών, αλλά και της αδυναμίας 
βραχυπρόθεσμου οικονομικού σχεδιασμού.
Ένατον, η Ελλάδα δοκιμάζεται σκληρότερα 
από τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. γιατί έμεινε 
πίσω στην οικονομία και στις επενδύσεις εξαι-
τίας των διαστάσεων της κρίσης που αντιμετώ-
πισε και της χαμένης τριετίας 2015-2017.
Αντιμετωπίζεται ακόμη από αυτούς που παίρ-
νουν τις επιχειρηματικές και επενδυτικές α-
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νοϊό πολύ περισσότερο απ’ ό,τι παραδέχεται η η-
γεσία του. Η απόφασή της να ζητήσει δάνειο 5 δισ. 
δολαρίων από το ΔΝΤ, εφαρμόζοντας το σχετικό 
πρόγραμμα προσαρμογής, θεωρείται αποτέλεσμα 
της αδυναμίας της να καλύψει βασικές ανάγκες 
στον τομέα της υγείας εξαιτίας και του σκληρού 
εμπάργκο που έχει επιβάλει ο Πρόεδρος Τραμπ. 
Ο αριθμός των θυμάτων και των θανάτων πρέπει 
να είναι πολλαπλάσιος από αυτούς που παραδέ-
χεται το καθεστώς, αν κρίνουμε και από την ανά-
λυση φωτογραφιών που έχουν ληφθεί από δορυ-
φόρους και δείχνουν το άνοιγμα μαζικών τάφων 
σε αστικά κέντρα του Ιράν.
Η πανδημία του κορονοϊού δυσκολεύει τις κι-
νήσεις για την αποσυμφόρηση των ελληνικών 
νησιών και την κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώ-
πιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού.

Ο Ερντογάν σε αδιέξοδο
Από την άλλη πλευρά, η πανδημία του κορο-
νοϊού εκθέτει ακόμη περισσότερο τον Ερντο-
γάν στην αντίληψη της ευρωπαϊκής κοινής 
γνώμης και υποχρεώνει τους ευρωπαϊκούς θε-
σμούς και τις κυβερνήσεις σε αυστηρότερη α-
ντιμετώπιση των κινήσεών του.
Όσο επιμένει στο να στέλνει πρόσφυγες και 
μετανάστες στην περιοχή του Έβρου και στα 
ελληνικά νησιά, τόσο ενισχύει τις αντιδράσεις 
των Ευρωπαίων, οι οποίοι δεν έχουν πλέον 
τον νου τους μόνο στο προσφυγικό-μετανα-
στευτικό αλλά και στον έλεγχο του ρυθμού δι-
άδοσης του κορονοϊού. Ιρανοί πρόσφυγες και 
Αφγανοί οι οποίοι έχουν περάσει από το Ιράν 
θεωρούνται σοβαρή απειλή, σε ό,τι αφορά τον 
κορονοϊό, για τη δημόσια υγεία.
Διαμορφώνεται έτσι μια νέα κατάσταση, με τον 
Ερντογάν να βλέπει τις δυνατότητες εκβιασμού 
των Ευρωπαίων να περιορίζονται, αλλά και την 
προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων για το προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό να καθυστερούν. Αυτό 
σημαίνει ότι για όσο διάστημα συνεχίζεται η 
κρίση του κορονοϊού, η Ελλάδα θα εξακολουθή-
σει να έχει πρόβλημα υπερσυγκέντρωσης προ-
σφύγων και μεταναστών σε συγκεκριμένες περιο-
χές και να δέχεται πιέσεις από την Τουρκία.
Το τουρκικό καθεστώς γνωρίζει πλέον ότι οι 
πιέσεις αυτές είναι αντιπαραγωγικές και δεν ο-
δηγούν πουθενά, δεν θα τις εγκαταλείψει όμως 
εύκολα, για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Ο 
Ερντογάν βρίσκεται πλέον σε δύσκολη θέση ε-
ξαιτίας της μερικής αποτυχίας της στρατηγικής 
του στη Συρία, του ενός εκατομμυρίου Σύρων 
προσφύγων που θέλουν να περάσουν στα 
εδάφη της Τουρκίας, αλλά και των σοβαρών ε-
πιπτώσεων που αρχίζει να έχει στην τουρκική 
οικονομία η κρίση του κορονοϊού.
Οι οικονομικές δυσκολίες που προβλέπονται 
είναι μεγάλες και μπορεί να αποδειχθούν πο-
λιτικά εκρηκτικές σε μια χώρα με διαρθρωτικά 
προβλήματα στην οικονομία της, μεγάλες κοι-
νωνικές ανάγκες και αντιθέσεις και μια νεο-ο-
θωμανική επεκτατική στρατηγική, το κόστος 
της οποίας ξεπερνάει κατά πολύ τις οικονομι-
κές δυνατότητές της.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποια θα είναι η κλιμά-
κωση και η διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού, 
η οποία πλέον επηρεάζει όλα τα άλλα σημαντικά 
θέματα. Συγκεκριμένη απάντηση δεν έχει δώσει 
ακόμη η επιστημονική κοινότητα. Το μόνο βέ-
βαιο είναι ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι.

ποφάσεις ως αδύναμος κρίκος της Ευρωζώ-
νης εξαιτίας του δημόσιου και του ιδιωτικού 
χρέους, αλλά και της μεγάλης εξάρτησης της 
οικονομίας της από τον τουρισμό, τις υπη-
ρεσίες και τις μεταφορές, που δέχονται όλες 
σκληρά χτυπήματα από τον κορονοϊό. 

Μεταβατική φάση
Σε μεταβατική φάση μπαίνει εξαιτίας του κο-
ρονοϊού και η διαχείριση του προσφυγικού-
μεταναστευτικού.
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης αντιμετώπισε 
με δυναμικό και αποτελεσματικό τρόπο την αύ-
ξηση των ροών και τις μεθοδεύσεις του Ερντο-
γάν. Οι επαφές που είχε στο Βερολίνο και στη 
Βιέννη με Μέρκελ και Κουρτς έδειξαν πόσο ε-
κτιμούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τις πρωτοβουλίες 
που πήρε και τη μετατροπή της Ελλάδας σε βα-
σικό εγγυητή της μη επανάληψης της κρίσης του 
2015-2016 στο προσφυγικό-μεταναστευτικό.
Ο πρωθυπουργός έχει προετοιμάσει τη βήμα-
βήμα αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η Τουρκία δεν πρόκειται να εξασφαλίσει 
πρόσθετη ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια για 
τους Σύρους πρόσφυγες που βρίσκονται στο 
έδαφός της, αν δεν εγκαταλείψει ο Ερντογάν 
την προσπάθεια να στείλει με το ζόρι κόσμο 
στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
Η Ε.Ε. θα συμβάλει με διάφορους τρόπους 
στη σταδιακή αποσυμφόρηση των ελληνικών 
νησιών. Ήδη οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανέ-
λαβαν τη δέσμευση να υποδεχτούν στις χώρες 
τους 1.600 ασυνόδευτους ανηλίκους και η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε την οικονομική ε-
νίσχυση σε όσους μετανάστες αποφασίσουν 
να γυρίσουν στην πατρίδα τους σε 2.000 ευρώ 
ανά άτομο. Στόχος είναι ο σταδιακός επαναπα-
τρισμός 5.000 μεταναστών εντός του 2020.
Έχει προετοιμαστεί πολιτικά το έδαφος για 
σημαντικές αλλαγές στους κανόνες που ισχύ-
ουν για την υποδοχή και την επιστροφή προ-
σφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.
Πιθανότατα η Τουρκία θα υποχρεωθεί να δε-
χτεί επιστροφές μεταναστών που πέρασαν από 
τα ελληνικά νησιά στην ενδοχώρα, ενώ το δεύ-
τερο εξάμηνο του 2020 η γερμανική προεδρία 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα προσπαθή-
σει να αλλάξει τους κανόνες του Δουβλίνου 
για τις χώρες πρώτης υποδοχής. Επιδίωξη 
είναι όσοι εξασφαλίζουν μια πρώτη έγκριση 
του αιτήματος για χορήγηση ασύλου στην Ελ-
λάδα να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα, 
μέχρι την οριστική κρίση της αίτησής τους, σε 
άλλες χώρες της Ε.Ε.
Όλα αυτά επιβραδύνονται ή αναβάλλονται ε-
ξαιτίας των συνεπειών του κορονοϊού. Σε μια 
περίοδο που κράτη-μέλη της Ε.Ε. κλείνουν τα 
σύνορά τους με την Ιταλία εξαιτίας του κορο-
νοϊού, δυσκολεύονται οι μετακινήσεις προ-
σφύγων και το προσφυγικό-μεταναστευτικό 
αποκτά μια σοβαρή υγειονομική διάσταση.
Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στους πρόσφυ-
γες και τους μετανάστες που προέρχονται από το 
Αφγανιστάν και το Ιράν. Οι Αφγανοί που έχουν 
περάσει στο Ιράν υπολογίζονται στο 1.000.000 
και οι περισσότεροι από αυτούς ελπίζουν να 
φτάσουν κάποτε στην Ελλάδα, για να περάσουν 
στη συνέχεια σε Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία 
και άλλες εξαιρετικά αναπτυγμένες χώρες.
Το Ιράν φαίνεται ότι έχει πληγεί από τον κορο-

Ο 
ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Γιώργος Κύρτσος κατέθεσε σειρά γραπτών ερωτή-
σεων κατά προτεραιότητα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες της επιδημίας από τον 
κορονοϊό, αλλά και τις δαπάνες για το προσφυγικό-μεταναστευτικό, ενόψει του 
νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για τα έτη 2021-2027.

1. Θέμα: Κοινή αντιμετώπιση οικονομικών συνεπειών κορονοϊού
Στην κρίση του 2008-2009 η Ε.Ε. άργησε να χαράξει κοινή στρατηγική αντιμετώπισής της και έ-
μεινε πολύ πίσω στους χειρισμούς από τις ΗΠΑ, με τα γνωστά αρνητικά αποτελέσματα.
Η Ευρωζώνη και η Ε.Ε. των «27» βρισκόμαστε ξανά στο ξεκίνημα μιας μεγάλης οικονομικής 
κρίσης, η οποία οφείλεται στις συνέπειες του κορονοϊού. Για μία ακόμη φορά η Ε.Ε. φαίνεται να 
μένει πίσω στην κοινή αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορονοϊού, σε σχέση με 
τις διαστάσεις του προβλήματος αλλά και τις πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται στις ΗΠΑ.
Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Τι πρωτοβουλίες θα πάρει για να αποκτήσουμε γρήγορα μια κοινή και αποτελεσματική οικονο-
μική στρατηγική για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού, διαφορετική από αυτήν 
που εφαρμόζαμε πριν από την εμφάνιση της επιδημίας;

2. Θέμα: Οι δαπάνες για προσφυγικό-μεταναστευτικό
Το προσφυγικό-μεταναστευτικό ήρθε ξανά στην επικαιρότητα μετά την προσπάθεια του Προέ-
δρου της Τουρκίας Ερντογάν να επαναλάβει τις ανεξέλεγκτες ροές προς την Ελλάδα και την Ε.Ε., 
στα πρότυπα του 2015-2016.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απάντησε αποτελεσματικά στην πρόκληση της Τουρκίας και λειτούρ-
γησε σαν καταλύτης στη συσπείρωση της Ε.Ε. για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2015-2016. 
Είναι φανερό όμως ότι το πρόβλημα θα μείνει μαζί μας για πολύ καιρό και σε μεγάλη κλίμακα.
Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Τι πρωτοβουλίες θα πάρει για να ματαιώσει την προωθούμενη μείωση των δαπανών για το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό και τη Frontex, στο πλαίσιο του ΠΔΠ, τώρα που όλα δείχνουν ότι 
το πρόβλημα με τις μεγάλες ροές είναι και θα παραμείνει σε έξαρση;

3. Θέμα: Νέα μέτρα για τις ελληνικές τράπεζες
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δοκιμάζεται από τις συνέπειες του κορονοϊού σε μια κρίσιμη 
μεταβατική φάση, κατά την οποία έδινε απόλυτη προτεραιότητα στη διαχείριση των κόκκινων 
δανείων.
Είναι φανερό ότι οι συστημικές τράπεζες δεν μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά, στις 
νέες συνθήκες, τα κόκκινα δάνεια και αυτό αντανακλάται και στην πορεία της μετοχής τους.
Παράλληλα, δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμη το τεράστιο ιδιωτικό χρέος, προς τράπεζες, εφορία, 
ασφαλιστικά ταμεία, που δημιουργήθηκε εξαιτίας της κρίσης του 2008-2009, ενώ υπάρχει σο-
βαρός κίνδυνος να δημιουργηθεί μια νέα γενιά κόκκινων δανείων, όπως επιχειρήσεων στον 
τουρισμό και στην εστίαση, εξαιτίας των συνεπειών του κορονοϊού.
Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα:
Τι πρωτοβουλίες θα πάρει για να ενισχύσει τις ελληνικές συστημικές τράπεζες ενόψει των νέων 
κινδύνων που δημιουργεί ο κορονοϊός και για να προστατέψει παράλληλα τους οφειλέτες από 
δυσάρεστες καταστάσεις;



Δεν αποκλείεται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προειδοποιήσει ότι κι άλλες χώ-
ρες θα βρεθούν στην ίδια κατάσταση με την Ιταλία. Στη γειτονική χώρα τα πρώτα κρού-
σματα εμφανίστηκαν αρκετά νωρίτερα από ό,τι στην Ελλάδα.

Ο δρ. Σωτήρης Τσιόδρας, επικεφαλής της ομάδας εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, είχε 
δηλώσει στις αρχές της κρίσης ότι τα κρούσματα παγκοσμίως μπορεί να είναι δεκάδες ή εκατοντά-
δες φορές περισσότερα από τα επιβεβαιωμένα.
Στη Βρετανία, η κυβέρνηση προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πραγματικός αριθμός 
κρουσμάτων μπορεί να έφτανε εκείνη τη στιγμή τις 5.000 με 10.000, έναντι 600 επιβεβαιωμένων. 
Αυτό θα υποδείκνυε ότι για κάθε γνωστό περιστατικό θα υπήρχαν στη Βρετανία ακόμα 8 με 17 σιω-
πηλά κρούσματα.
Η αναλογία αυτή πάντως πιθανότατα διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Εκτίμηση μαθηματικού μοντέλου για τα πραγματικά κρούσματα έναντι των καταγεγραμμένων στις 
αρχές της επιδημίας στην Κίνα. 

Πηγή: Κέντρο Επιστήμης Συστημάτων και Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, ΗΠΑ
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Πανδημία COVID-19 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Υπάρχει περίπτωση να γίνουμε Ιταλία; Πόσα μπορεί να είναι τα πραγματικά κρούσματα στην Ελλάδα;

Πόσοι θα νοσήσουν;

Επιβεβαιωμένα κρούσματα covid-19 μέχρι τις 12 Μαρτίου. Η κατάσταση παραμένει πολύ καλύτερη 
στην Ελλάδα, προσέξτε όμως ότι η επιδημία στην Ιταλία ξεκίνησε νωρίτερα. Η απότομη αύξηση στις 
17 Φεβρουαρίου οφείλεται σε αλλαγή της μεθοδολογίας αναφοράς των κρουσμάτων στην Κίνα.

Δεδομένα: ΠΟΥ, Απεικόνιση: Our World In Data

Ημερήσια επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι τις 12 Μαρτίου. Ο ρυθμός αύξησης στην Ελλάδα δείχνει 
ακόμα μάλλον χαμηλός. Η απότομη αύξηση στις 17 Φεβρουαρίου οφείλεται σε αλλαγή της μεθοδο-
λογίας αναφοράς των κρουσμάτων στην Κίνα.

Δεδομένα: ΠΟΥ, Απεικόνιση: Our World In Data

Στην Ελλάδα, η επιτροπή διαχείρισης της κρίσης εκτίμησε ότι ο κορονοϊός μπορεί να προσβάλει τελικά το 
5 με 15 τοις εκατό του πληθυσμού, ή περίπου έναν στους δέκα Έλληνες.
Στη Βρετανία, η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι στη χειρότερη περίπτωση μέχρι και το ένα πέμπτο του 
εργατικού δυναμικού της χώρας μπορεί να νοσεί κατά την κορύφωση της επιδημίας.
Στη Γερμανία, οι αρχές εκτίμησαν ότι ο ιός μπορεί να προσβάλει το 70% του πληθυσμού, μια εκτίμηση που 
κατηγορήθηκε ωστόσο ως υπερβολική από κάποιους ειδικούς.
Τελικά ποια είναι η θνησιμότητα;
To ποσοστό των ασθενών που θα νοσήσουν δεν είναι γνωστό καθώς πολλά κρούσματα είναι ήπια και δεν 
επισκέπτονται γιατρό. Επιπλέον, η θνητότητα μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Σε μελέτη της Επιτροπής Υγείας της Κίνας το ποσοστό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που κατέληξαν 
σε θάνατο ήταν 2,8% για τους άνδρες και 1,7% για τις γυναίκες. Για τα άτομα κάτω των 50 ο κίνδυνος θανά-
του ήταν μικρότερος από 0,5%, ενώ για τα άτομα άνω των 70 εκτοξευόταν σε πάνω από 8%.
Συγκριτικά, η θνητότητα της γρίπης εκτιμάται γύρω στο 0,1% για το σύνολο του πληθυσμού.

ΘΝΗΤΌΤΗΤΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΌΜΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΧΏΡΑ
Κίνα μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 

Age 80+ 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9
 14.8 8.0 3.6 1.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0

Ιταλία μέχρι τις 9 Μαρτίου 

Age 80+ 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9
 13.2 6.4 2.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Νότια Κορέα μέχρι τις 12 Μαρτίου 

Age 80+ 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9
 8.2 4.8 1.4 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

Δεδομένα: China CDC, Istituto Superiore di Sanità, South Korea CDC
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Ποιος είναι ο στόχος της εθνικής προσπάθειας; Μπορεί ο ιός να μεταδίδεται 
και από τον αέρα;

Πλύσιμο με αλκοολούχο διάλυμα  
ή με σαπούνι;

Μάσκα;

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στη φάση ΙΙ της επιδημίας, κατά την οποία προτεραιότητα είναι να μειωθεί ο ρυθμός νέων κρουσμάτων ώστε 
να μη γονατίσει το σύστημα Υγείας από μαζική εισροή ασθενών.
Οι επιδημιολόγοι περιγράφουν τον στόχο της προσπάθειας ως «ίσιωμα της καμπύλης». Η παρακάτω γραφική παράσταση είναι ουσια-
στικά ο μπούσουλας κατά της πανδημίας για όλο τον πλανήτη.
Το γράφημα δείχνει ότι η μείωση του ρυθμού μετάδοσης της λοίμωξης είναι πολύτιμη ακόμα και αν ο συνολικός αριθμός των ασθενών 
δεν μειωθεί, σε σχέση με ό,τι θα περίμενε κανείς χωρίς τη λήψη μέτρων.

Σε τι διαφέρουν τα συμπτώματα σε σχέση με τη γρίπη;

H σημαντικότερη διαφορά είναι ότι οι ασθενείς του covid-19 σπάνια εμφανίζουν πονόλαιμο και συνάχι, καθώς ο ιός προσβάλλει το κατώτερο 
και όχι το ανώτερο αναπνευστικό.

Τα κυριότερα συμπτώματα σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ για 55.924 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κίνα 
μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου

Ίσως. Αυτό που θεωρείται σίγουρο είναι ότι ο SARS-2-CoV μετα-
δίδεται από τα σταγονίδια που εκτοξεύονται με τον βήχα, το φτέρ-
νισμα και την ομιλία. Τα σταγονίδια είναι σχετικά μεγάλα και δεν 
μένουν για πολύ στον αέρα, γι’ αυτό και η μόλυνση είναι πιθανό-
τερο να συμβεί την ώρα που ο ασθενής βρίσκεται στον ίδιο χώρο.
Δεν έχει αποκλειστεί ωστόσο η «αερογενής» μετάδοση από τα 
μικρότερα σωματίδια που παραμένουν αιωρούμενα στον αέρα 
μετά την εξάτμιση των σταγονιδίων.
Μελέτη των αμερικανικών Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, η οποία 
ωστόσο δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί, και επομένως δεν έχει 
ελεγχθεί επαρκώς, εξέτασε την επιβίωση του ιού στον αέρα και 
σε διάφορα υλικά που απαντούν ευρέως σε σπίτια και στα νοσο-
κομεία. Τα ευρήματα:
Στον αέρα: 3 ώρες 
Σε χάλκινες επιφάνειες: 4 ώρες
Στο χαρτί: 1 μέρα
Σε ατσάλινες και πλαστικές επιφάνειες: 7 ημέρες
Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ μικρότεροι σε συνθήκες 
υψηλής υγρασίας και θερμοκρασίας και σε χώρους που εκτίθε-
νται στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.
Καλό θα ήταν να αποφεύγονται οι χώροι από τους οποίους μπο-
ρεί να είχαν περάσει νωρίτερα ασθενείς, καθώς και τα κοινόχρη-
στα μεταλλικά και πλαστικά εξαρτήματα όπως χειρολαβές.
Ο ιός δεν αποκλείεται να παραμένει μεταδοτικός και πάνω στα 
χαρτονομίσματα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά σχολαστική απολύ-
μανση των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα μόνο αν δεν υπάρχει 
διαθέσιμο σαπούνι. Τρίψτε όλη την επιφάνεια των χεριών και 
των δακτύλων, ξεπλύνετε και σκουπίστε με καθαρή πετσέτα, την 
οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κλείσετε τη βρύση.

Ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας 
επιμένει να μη 
συνιστά τη χρήση 
μάσκας από τον 
υγιή πληθυσμό. Οι 
απλές χειρουργικές 
μάσκες αφήνουν αέρα 
να περάσει αφιλτράρι-
στος. Επιπλέον, μπορεί 
να δημιουργήσουν ψευ-
δές αίσθημα ασφάλειας. 
Επειδή είναι ενοχλητικές, 
ο χρήστης μπορεί να έχει 
την τάση να αγγίζει τη μά-
σκα και το πρόσωπο, κάτι 
που πρέπει να αποφεύγε-
ται. Πιο αποτελεσματικές 
είναι οι μάσκες με φίλτρο 
(προδιαγραφή FFP2 ή 
Ν95).



  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ  
ΤΣΑΚΡΉ*

O ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ

Η 
επιδημία εξαπλώνεται και η αύξηση των κρου-
σμάτων είναι πλέον εκθετική. Μέχρι στιγμής στη 
χώρα μας έχουμε τοπικές εστίες. Το μεγάλο στοί-
χημα από δω και πέρα είναι η επιβράδυνση της 
ευρείας διασποράς του ιού στην κοινότητα. Γι’ αυτό 

και οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Το κλείσιμο των 
σχολείων, των θεάτρων, των κινηματογράφων κ.λπ. είναι μέτρα 
που ελήφθησαν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά, δεδομένου 
ότι με τα δεδομένα που προκύπτουν συνεχώς η κατάσταση ε-
παναξιολογείται καθημερινά, δεν αποκλείεται να ληφθούν κι 
άλλα, αυστηρότερα.
Οι περισσότεροι απ’ όσους νοσήσουν θα έχουν ήπια συμπτώματα. 
Κάποιοι, όμως, μεγαλύτερης ηλικίας ή με χρόνια νοσήματα, ενδέ-
χεται να χρειαστούν νοσηλεία. Να κερδίσουμε χρόνο, αυτό είναι 
το ζητούμενο, ώστε, όπως τόνισε στο διάγγελμά του και ο πρωθυ-
πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τυχόν σοβαρά κρούσματα να α-
πλωθούν σε βάθος χρόνου και οι δομές υγείας να μπορέσουν να 
παράσχουν σε όλους τους ασθενείς ό,τι είναι απαραίτητο για να ξε-
περάσουν το πρόβλημα. Διαφορετικά, το βάρος που θα κληθούν 

δικούς μας ανθρώπους, και το κοινωνικό σύνολο. Ειδικά οι γονείς 
ας έχουν στο μυαλό τους ότι αυτές οι δύο εβδομάδες χωρίς σχολεία 
δεν είναι περίοδος διακοπών για τα παιδιά τους. Και ο νοών νοείτω…
Θεραπεία προς το παρόν δεν υπάρχει για τον νέο κορονοϊό. Μο-
ναδικό φάρμακο είναι η πρόληψη και η σοβαρότητα. Κανείς δεν 
έχει το δικαίωμα να δείξει ανευθυνότητα και να θέσει σε κίνδυνο 
τους συνανθρώπους του.

*Ο Αθανάσιος Τσακρής είναι καθηγητής Μικροβιολογίας, διευ-
θυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Ίατρικής Σχολής Πανεπι-
στημίου Αθηνών.να επωμιστούν τα νοσοκομεία μας και το ιατρονοσηλευτικό προ-

σωπικό θα είναι αβάσταχτο.
Επίσης, όσο καταφέρνουμε να αναχαιτίζουμε την εξάπλωση του 
ιού, ερχόμαστε ολοένα και πιο κοντά στην παραγωγή και έγκριση 
κάποιου εμβολίου, το οποίο μπορεί να μην είναι διαθέσιμο για την 
αντιμετώπιση του πρώτου ενδημικού κύματος, αλλά είναι πολύ πι-
θανό να το έχουμε στη διάθεσή μας για τα επόμενα. Τέλος, αν και 
ο ιός είναι νέος και εν πολλοίς άγνωστος, ελπίζουμε η συμπερι-
φορά του να είναι ανάλογη με του SARS, του MERS ή του ιού της 
γρίπης, που την άνοιξη, και πολύ περισσότερο το καλοκαίρι, πα-
ρουσιάζουν σημαντική ύφεση.
Η ανησυχία είναι εύλογη, πανικός όμως δεν χρειάζεται. Τα φοβικά 
συναισθήματα είναι τοξικά. Όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε: 
αποφεύγουμε χώρους με συνωστισμό, λαμβάνουμε όλα τα μέτρα 
ατομικής υγιεινής, μένουμε στο σπίτι αν έχουμε συμπτώματα ίωσης, 
προσπαθούμε να μην αγγίζουμε το πρόσωπό μας (σύμφωνα με έ-
ρευνες, το κάνουμε ασυναίσθητα έως και 25 φορές κάθε ώρα) για 
να μην εισαχθεί ο ιός στους βλεννογόνους, καταβάλλουμε κάθε 
προσπάθεια ώστε να προστατέψουμε και τον εαυτό μας, και τους 
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Να κερδίσουμε χρόνο, αυτό είναι το ζητούμε-
νο, ώστε, όπως τόνισε στο διάγγελμά του και 
ο πρωθυπουργός, τυχόν σοβαρά κρούσματα 
να απλωθούν σε βάθος χρόνου και οι δομές 
υγείας να μπορέσουν να παράσχουν σε όλους 
τους ασθενείς ό,τι είναι απαραίτητο για να ξεπε-
ράσουν το πρόβλημα.

Δεν υπάρχει θεραπεία για τον κορο-
νοϊό. Όμως προχωρούν με γρή-
γορο ρυθμό οι έρευνες. Ο Πα-
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας κή-

ρυξε «πανδημία» τον κορονοϊό, ο οποίος 
εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, όπως και 
στη χώρα μας, όπου μέχρι στιγμής έχουμε 
δεκάδες επιβεβαιωμένα κρούσματα και 
έναν θάνατο.
Δυστυχώς, εμβόλιο κατά του κορονοϊού 
δεν υπάρχει, ενώ τα φάρμακα που βοη-
θούν στην ίαση της νόσου των πνευμό-
νων που προκαλείται από τον COVID-19 
δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί.
Ωστόσο, οι επιστήμονες και οι ειδικοί έχουν 
ξεκινήσει τις μελέτες για τη δημιουργία εμ-
βολίου, αν και το μόνο σίγουρο είναι πως η 
διαδικασία θα είναι χρονοβόρα, καθώς δεν 
αρκεί η παρασκευή του, αλλά χρειάζονται 
και οι κλινικές δοκιμές του στον άνθρωπο.
Τα αντιβιοτικά δεν δρουν κατά των ιών, 
όμως υπάρχουν ενδείξεις για δυνατότητες 
θεραπείας. Περισσότερες από 70 φαρμα-
κευτικές ουσίες και συνδυασμοί τους βρί-
σκονται υπό κλινική έρευνα και σταδιακά 
θα γίνονται γνωστά τα αποτελέσματά τους.
Οι σημαντικότερες μέχρι σήμερα εξελίξεις, 

σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, συ-
νοψίζονται ως εξής:
•  Αναστολείς ιικού πολλαπλασιασμού: Το 

ενδοφλέβιο αντιικό ρεμδεσιβίρη είναι ευ-
ρέος φάσματος και αναστέλλει τον πολλα-
πλασιασμό των ιών που έχουν γενετικό 
υλικό RNA, όπως είναι ο κορονοϊός. Στις 
ΗΠΑ έχει ξεκινήσει διπλή τυφλή κλινική 
μελέτη, ώστε να καθοριστεί η αποτελε-
σματικότητα της ρεμδεσιβίρης σε επιβε-
βαιωμένα περιστατικά.

•  Εμβόλια: Η βασική στρατηγική εμβολια-
σμού έγκειται στην έγχυση ιικών αντιγό-
νων στον οργανισμό, ώστε να ενεργοποι-
ηθεί η ανοσιακή απόκριση και ακολού-
θως η ανοσιακή μνήμη. Σχετικές κλινικές 
μελέτες έχουν ήδη ξεκινήσει, ωστόσο θε-
ωρείται απίθανο να υπάρχει εμβόλιο δι-
αθέσιμο για το ευρύ κοινό πριν από την 
πάροδο ενός έως δύο ετών. Μια άλλη 
προσέγγιση είναι η έγχυση κατακερμα-
τισμένου γενετικού υλικού του ιού στον 
οργανισμό, το οποίο θα χρησιμοποιήσει 
τους μηχανισμούς μεταγραφής και μετά-
φρασης στα κύτταρα του ξενιστή, ώστε να 
παράγει τις ιικές πρωτεΐνες. Στη συνέχεια, 
το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή θα 

αναγνωρίσει τις ξένες ιικές πρωτεΐνες κι 
έτσι θα εκλυθεί ανοσιακή απάντηση και 
ακολούθως ανοσιακή μνήμη. Αναμένε-
ται ότι σχετικές κλινικές μελέτες θα ξε-
κινήσουν τον Απρίλιο.

•  Πλάσμα από επιζώντες: Οι ασθενείς που 
έχουν ιαθεί διαθέτουν στην κυκλοφορία 
του αίματός τους ειδικά αντισώματα ένα-
ντι των αντιγόνων του κορονοϊού. Θεω-
ρείται, λοιπόν, ότι οι περισσότεροι από 
30.000 ιαθέντες μέχρι σήμερα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως πηγή αντισω-
μάτων για βαρέως πάσχοντες.

•  Αντιρετροϊκά φάρμακα: Ο νέος κορονο-
ϊός έχει γενετικό υλικό το RNA, όπως και 
ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας 
(HIV). Επομένως, έχει ξεκινήσει η κλινική 
δοκιμή εμπορικά διαθέσιμων φαρμάκων, 
όπως ο συνδυασμός λοπιναβίρης και ρι-
τοναβίρης και ο συνδυασμός εμτρισιτα-
βίνης και τενοφοβίρης.

•  Ανθελονοσιακά φάρμακα: Το ανθελονο-
σιακό φάρμακο χλωροκίνη έχει δείξει εν-
θαρρυντικά αποτελέσματα, σύμφωνα με 
τα πρώιμα αποτελέσματα κλινικής μελέ-
της στην Κίνα που δημοσιεύτηκε στο πε-
ριοδικό «Bioscience Trends».

ΠΩΣ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ  
ΝΆ ΚΆΤΆΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

 ΓΊΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
 



Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε το www.kafsoxilo.gr,
εναλλακτικά µπορείτε να καλέσετε στο 210 3466996 (09:00-18:00)

Η τιµή διάθεσης των καυσόξυλών µας είναι σχεδόν ίδια µε τις τιµές των άλλων καυσόξυλων της 
αγοράς, µε επιπλέον χαρακτηριστικά τη διπλάσια θερµαντική αξία και τη µηδενική εκποµπή ρύπων στο 

περιβάλλον µέσα και έξω από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

115x115x100

1,30m3 (χύδην)

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάµειξης µέχρι 3 διαφορετικών ειδών ξύλων σε κάθε Big Bag.

A Π Ο  Φ Ε Τ Ο Σ  ∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Η  Π Α Ρ Α ∆ Ο Σ Η  Μ Ε  Γ Ε Ρ Α Ν Ο

από 4,5€

από 140€
1,3 m3 (χύδην)

από 7€

ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ
(∆ΙΧΤΥ)

ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ
(∆Α∆Ι)

Ανάµεικτα Big Bag Οξιά - ∆ρυς 

Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής υλοτοµίας 3€ 5€

120€
 Στις τιµές περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ!

Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα 
υλοτοµίας

αποκλειστικά ελληνικής υλοτοµίας
αποκλειστικά ελληνικής 

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



Μ
έρα με τη μέρα 
η κυβέρνηση ε-
πικαιροποιεί τα 
έκτακτα μέτρα 
για τον κορο-
νοϊό, ενώ οι συ-
σκέψεις του οι-

κονομικού επιτελείου είναι συνεχείς, ώστε 
οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονο-
μία να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισ-
σότερο.
Οι περισσότεροι κλάδοι της ελληνικής οι-
κονομίας βρίσκονται σε κατακόρυφη πτώση 
λόγω της εξάπλωσης της νόσου.
Ο κλάδος της εστίασης και της ψυχαγωγίας 
καταγράφει ήδη τεράστιες απώλειες, με ε-
πιχειρηματίες στο κέντρο της Αθήνας να μι-
λούν για πτώση ακόμη και 70% και να φο-
βούνται για το τι θα ακολουθήσει τις ε-
πόμενες ημέρες, ενώ και λιανεμπορικές 
επιχειρήσεις εκτός των τροφίμων μετρούν 
ήδη απώλειες άνω του 50% και συνεχώς κα-
ταγράφονται νέες ακυρώσεις σε τουριστικά 
πακέτα και κρατήσεις προς την Ελλάδα.
Παράλληλα, η αναβολή συνεδρίων, εκθέ-
σεων, αθλητικών δραστηριοτήτων, που θα 
αποτελούσαν τόνωση για τις τοπικές αγο-
ρές και τις επιχειρήσεις από τον εσωτερικό 
τουρισμό, έχει φέρει ένα μαύρο σύννεφο 
πάνω από την αγορά, ενώ κανείς δεν μπο-
ρεί να προβλέψει τις επιπτώσεις ενόψει του 
Πάσχα αλλά και της καλοκαιρινής σεζόν, ε-
φόσον δεν υπάρξει βελτίωση έως τον Απρί-
λιο, με τους επιχειρηματίες να δηλώνουν έ-
ντονα προβληματισμένοι.
Μάλιστα, αν αναλογιστεί κανείς ότι περί-
που 200 επαγγέλματα είναι συνδεδεμένα με 
τον κλάδο του τουρισμού, αντιλαμβάνεται 
τη ζημιά για την οικονομία σε μια χώρα που 
βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης ύστερα από 
μια μακροχρόνια κρίση.

Τα μέτρα
Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση έχει λάβει μια 

πρώτη δέσμη μέτρων, ενώ έχει δεσμευτεί για 
στήριξη των κλάδων που θα δεχτούν πλήγμα 
από την πανδημία. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο 
πακέτο μέτρων περιλαμβάνονται:
1. Η αναστολή πληρωμής ΦΠΑ, πληρωτέου 
τέλος Μαρτίου, για 4 μήνες, σε κλάδους και 
περιοχές όπου διακόπτεται η οικονομική 
δραστηριότητα της επιχείρησης, με κρατική 
εντολή, για περισσότερες από 10 ημέρες.
2. Η αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων ο-
φειλών προς τις ΔΟΥ, καθώς και των δόσεων 
ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών, πληρωτέων τέλος Μαρτίου, για 
4 μήνες, αντίστοιχα σε κλάδους και περιοχές 
όπου διακόπτεται η οικονομική δραστηριό-
τητα της επιχείρησης, με κρατική εντολή, για 
περισσότερες από 10 ημέρες.
3. Η αναστολή για 3 μήνες, έως την 30ή Ιου-
νίου 2020, της πληρωμής των ασφαλιστικών 
εισφορών και των δόσεων κάθε είδους ρύθμι-
σης, οι οποίες είναι πληρωτέες έως 31 Μαρτίου 
2020 (τρέχουσες εισφορές Φεβρουαρίου), σε 
κλάδους και περιοχές (ανά ΚΑΔ και Περιφε-
ρειακή Ενότητα) όπου διακόπτεται η οικονο-
μική δραστηριότητα της επιχείρησης, με κρα-
τική εντολή, για περισσότερες από 10 ημέρες.
Επίσης έχει θεσμοθετηθεί άδεια ειδικού 
σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς με παι-
διά κάτω των 15 ετών.

Οι πιο… εκτεθειμένοι εργαζόμενοι
Όπως είναι κατανοητό, οι επαγγελματίες του 
τομέα της ιατρικής και όσοι εργάζονται στις 
πρώτες βοήθειες είναι πιθανό να βρεθούν 
στην πρώτη γραμμή σε οποιαδήποτε μεγάλη 
εστία ασθένειας. Εκτός όμως από αυτές τις ο-
μάδες, οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες (άτομα 
που φτιάχνουν φαγητό, οι ντελιβεράδες) και 
μεταφορές διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο να 
προσβληθούν ή να διαδώσουν έναν επιδη-
μικό ιό, όπως ο κορονοϊός.

Το πλήγμα στις αεροπορικές
Η επιδημία του κορονοϊού θα μπορούσε να 

στερήσει από τις αεροπορικές εταιρείες επι-
βατικών πτήσεων έσοδα έως 113 δισ. δολάρια 
φέτος, όπως προειδοποίησε φορέας του κλά-
δου, ποσό που είναι υπερτριπλάσιο της προ-
ηγούμενης πρόβλεψης, καθώς ο ιός συνεχί-
ζει να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο.
Η προειδοποίηση της Διεθνούς Ένωσης Αε-
ρομεταφορών (IATA) ήρθε την περίοδο που 
η βρετανική περιφερειακή αεροπορική εται-
ρεία Flybe αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο θύμα 
της μείωσης στη ζήτηση που προκάλεσε η 
κρίση.

Τα τρία σενάρια
Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομι-
κών Ερευνών (ΚΕΠΕ) παρουσίασε τρία σενά-
ρια για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην οικο-
νομία, αλλά και τους τομείς που θα πληγούν πε-
ρισσότερο.
Πιο αναλυτικά:
Ήπιο σενάριο: Η επιδημία περιορίζεται και ε-
λέγχεται εντός του Μαρτίου.
Μείωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του 
πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,1%-0,3% για το 2020 
σε σχέση με την ισχύουσα πρόβλεψη.
•  Ήπιες επιπτώσεις στον τουρισμό, στο εμπόριο 

και στις μεταφορές.
•  Οριακή επίδραση στην κατανάλωση και στις ε-

πενδύσεις.

Μετριοπαθές σενάριο: Η επιδημία περιορίζεται 
και ελέγχεται εντός του δεύτερου τριμήνου του 
2020.
Μείωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του 
πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,4%-0,6% για το 2020 
σε σχέση με την ισχύουσα πρόβλεψη.
•  Αυξημένες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη και 

αντιμετώπιση του φαινομένου.
•  Μέτριες επιπτώσεις στον τουρισμό, στο εμπό-

ριο και στις μεταφορές. Επηρεάζεται η τουρι-
στική κίνηση κατά την περίοδο του Πάσχα, τον 
Μάιο και κατά τον πρώτο καλοκαιρινό μήνα. 
Εντονότερες είναι οι επιπτώσεις στις εισαγω-
γές και στις εξαγωγές.

•  Μέτριες επιπτώσεις στη βιομηχανία λόγω των 
διαταραχών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσί-
δες.

•  Μέτρια επίδραση στην κατανάλωση και στις ε-
πενδύσεις.

•  Επιπτώσεις περιορισμένης κλίμακας στα βα-
σικά μεγέθη της αγοράς εργασίας.

Δυσμενές σενάριο: Η επιδημία επεκτείνεται και 
στο τρίτο τρίμηνο του 2020.
Μείωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του 
πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,7%-0,9% για το 2020 
σε σχέση με την ισχύουσα πρόβλεψη.
•  Σημαντική δημοσιονομική δαπάνη για ια-

τρική περίθαλψη και αντιμετώπιση του φαι-
νομένου.

•  Σημαντικές επιπτώσεις στον τουρισμό, στο ε-
μπόριο και στις μεταφορές. Επηρεάζεται η 
τουριστική κίνηση κατά τη θερινή περίοδο 
και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Πλήττονται 
σε σημαντικό βαθμό οι εισαγωγές και οι εξα-
γωγές.

•  Σημαντικές επιπτώσεις στη βιομηχανία λόγω 
των διαταραχών στις διεθνείς εφοδιαστικές α-
λυσίδες.

•  Βαθύτερη επίδραση στην κατανάλωση και στις 
επενδύσεις, με σημαντική επιδείνωση των 
προσδοκιών και του οικονομικού κλίματος.

•  Επιπτώσεις μεγαλύτερης κλίμακας στα βα-
σικά μεγέθη της αγοράς εργασίας.

Οι περισσότεροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας 
βρίσκονται σε κατακόρυφη πτώση λόγω της 
εξάπλωσης του κορονοϊού.
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Η 
επιδημία του νέου κορονοϊού μπο-
ρεί να προκαλέσει απώλειες ύψους 
μεταξύ 1 τρισ. και 2 τρισ. δολαρίων 
το 2020, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με 
τις κυβερνήσεις να προσπαθούν 
να συντονιστούν για να αντιμε-
τωπίσουν αυτές τις ζοφερές ε-
κτιμήσεις στην οικονομία.

Η διάρκεια και το εύρος της κρίσης θα εξαρτηθούν από την ε-
ξάπλωση του ιού, τον χρόνο που θα χρειαστεί για να βρεθεί 
το εμβόλιο, την αντίδραση του πληθυσμού και τα μέτρα που 
θα ληφθούν ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της επιδημίας 
στην οικονομία και στην υγεία, αναφέρουν οι αναλυτές.
Ωστόσο, εκεί όπου συμφωνούν οι περισσότεροι είναι ότι 
οι κεντρικές τράπεζες δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 
μόνες τους αυτή την κρίση.
Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει η βρετανική τράπεζα 
Standard Chartered, ο συνδυασμός των χαμηλών επιτοκίων 
και των δημοσιονομικών κινήτρων θα βοηθήσει την παγκό-
σμια οικονομία.
Χρειάζεται συντονισμένη απάντηση των ισχυρότερων οικο-
νομιών του πλανήτη, με «επιθετικές δημοσιονομικές δαπά-
νες» και «σημαντικές δημόσιες επενδύσεις», για να αντισταθ-
μιστεί η πτώση της κατανάλωσης και των επενδύσεων των ε-
πιχειρήσεων.

Παράλληλα, η συνεδρίαση του Eurogroup στις 16 Μαρτίου 
θα είναι σημαντική, καθώς αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων 
και η Ελλάδα, ζητούν να υπάρξει μια συντονισμένη κίνηση 
και τη δυνατότητα να υπάρξει εξαίρεση έκτακτων δαπανών 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορονοϊό.
Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα δεν ακολούθησε το παράδειγμα της Fed και της Κε-
ντρικής Τράπεζας της Αγγλίας, μειώνοντας τα επιτόκια. Ω-
στόσο, ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση της ρευ-
στότητας στο ευρωσύστημα.
Ειδικότερα, η ΕΚΤ, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις 

έκτακτες συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία του κορονο-
ϊού, ανακοίνωσε:
1. Πρόσθετες δράσεις μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης 
(LTRO) για να παρασχεθεί άμεση στήριξη του ευρωσυστήμα-
τος με ρευστότητα.
2. Στις δράσεις αναχρηματοδότησης TLTRO III θεσπίζονται 
πιο ευνοϊκοί όροι από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Ιούνιο 
του 2021.
3. Πρόσθετες αγορές ενεργητικού, ύψους 120 δισ. ευρώ, έως 
τα τέλη του έτους, σε συνδυασμό με τις αγορές του υφιστάμε-
νου προγράμματος αγορών ομολόγων.
4. Η επανεπένδυση των εσόδων από τους τίτλους που ωριμά-
ζουν θα συνεχιστεί για εκτεταμένη χρονική περίοδο, μετά και 
την εκκίνηση των αυξήσεων επιτοκίων, και για όσο χρειαστεί, 
ώστε να διασφαλιστούν ευνοϊκές συνθήκες.
Σημειώνεται ότι η Fed και η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας 
έχουν μειώσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης.

Ιταλία
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε ανακοίνωσε ότι η 
κυβέρνησή του θα διαθέσει συνολικά 25 δισ. ευρώ για την α-
ντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης από τον κορονοϊό.
Οι πληρωμές για στεγαστικά δάνεια θα ανασταλούν σε όλη τη 
χώρα και το ιταλικό τραπεζικό λόμπι ΑΒΙ δήλωσε ότι οι τρά-
πεζες θα προσφέρουν αναστολή πληρωμών των δανείων σε 
μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν τις 
οικονομικές επιπτώσεις του ιού.

Γερμανία
Πακέτο μέτρων με απώτερο στόχο την υποστήριξη της οικο-
νομίας έχει ανακοινώσει και η κυβέρνηση στη Γερμανία, σε 
μια προσπάθεια να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει την ε-
πέλαση της επιδημίας του κορονοϊού.
Η κυβέρνηση, αφού ζήτησε να απαγορευτούν τις επόμενες ε-
βδομάδες όλες οι συναθροίσεις 1.000 και πλέον ανθρώπων, 
εξήγγειλε μια σειρά μέτρων που αποβλέπουν στη διευκό-
λυνση προς εταιρείες σε δυσκολία να θέτουν προσωρινά σε 
αργία τους εργαζομένους τους ή να μειώνουν τις ώρες εργα-
σίας τους, τη χορήγηση δανείων, ενώ προβλέπει τη δαπάνη 
12,8 δισ. ευρώ για επενδύσεις στις υποδομές τα επόμενα τέσ-
σερα χρόνια.

Κίνα
Η Κίνα ανακοίνωσε τη διάθεση 110,5 δισ. γουάν (15,9 δισ. δο-
λαρίων) για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Το Πεκίνο ε-
νίσχυσε τη χρηματοδοτική στήριξη των περιοχών που επλή-
γησαν από τον ιό και η κεντρική τράπεζα της χώρας μείωσε 
αρκετά από τα βασικά επιτόκιά της, περιλαμβανομένου του 
επιτοκίου αναφοράς, ενώ κάλεσε τις τράπεζες να χορηγούν 
φθηνά δάνεια και να προχωρούν σε ελαφρύνσεις πληρωμών 
για τις εκτεθειμένες επιχειρήσεις.
Η Κίνα θα τροποποιήσει την περιβαλλοντική εποπτεία των 
εταιρειών για να βοηθήσει στην επανέναρξη της παραγωγής 
που είχε σταματήσει λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, δί-
νοντας στις εταιρείες περισσότερο χρόνο για να αντιμετωπί-
σουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Ιαπωνία
Η Ιαπωνία ανακοίνωσε και δεύτερο πακέτο δαπανών, ύψους 
περίπου 4 δισ. δολαρίων, εστιάζοντας στη στήριξη των μικρών 
και μεσαίων εταιρειών, καθώς οι ανησυχίες κορυφώνονται 
σχετικά με τους κινδύνους για την εύθραυστη οικονομία της.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Χαρουχίκο Κουρό-
ντα, δεσμεύτηκε να τροφοδοτήσει με περισσότερη ρευστό-
τητα τις αγορές και να αυξήσει τις αγορές περιουσιακών στοι-
χείων. Η ιαπωνική κεντρική τράπεζα μπορεί επίσης να λάβει 
μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες, που πλήττονται από 
τον κορονοϊό, δεν θα αντιμετωπίσουν χρηματοδοτικά προ-
βλήματα, σύμφωνα με πηγές.

Οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου 
έχουν μια σειρά από στρατηγικές για 
την αντιμετώπιση των οικονομικών 
επιπτώσεων από τον κορονοϊό.

ΟΙ... ΆΜΥΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΆΛΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΆΠΕΝΆΝΤΙ  
ΣΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ
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Η καθημερινότητα  
στα χρόνια της... καραντίνας

Με τον κορονοϊό να αλλάζει δραματικά 
την καθημερινότητά μας, τους προ-
σεχείς μήνες δεν είναι λίγοι εκείνοι 

που θα αναγκαστούν να παραμείνουν κλει-

σμένοι στα σπίτια τους, στο πλαίσιο της ασφα-
λούς καραντίνας, μέχρι να περάσει τουλάχι-
στον η έξαρση του ιού. Ξεχνάμε τις περιττές 
βόλτες και εξόδους και εστιάζουμε στις σπι-

τικές απολαύσεις, μία εκ των οποίων είναι η 
παρακολούθηση σειρών, κυρίως μέσα από 
συνδρομητικές πλατφόρμες.
Η «Free Sunday» συγκέντρωσε τις πιο αξι-

όλογες σειρές που προβάλλονται σε Netflix, 
Cosmote TV και Nova, προκειμένου να πα-
ρακολουθήσετε ό,τι δεν έχετε προλάβει τα 
τελευταία χρόνια.

ΤΑ ΝΕΑ ΣΙΡΙΑΛ

Dracula
Σειρά εποχής του Netflix που εξετάζει τη 
ζωή του γνωστού Κόμη Δράκουλα από 
την αρχή της περιπέτειάς του στην Ανατο-
λική Ευρώπη μέχρι και τις μάχες του με 
τους απογόνους του Βαν Χέλσινγκ.

The Stranger
Η σειρά μυστηρίου έχει ως κεντρική ηρω-
ίδα μια νεαρή γυναίκα η οποία αποκαλύ-
πτει ένα μυστικό σε έναν άγνωστο άντρα, 
επηρεάζοντας δραματικά της ζωή του. 
Σύντομα η σύζυγός του εξαφανίζεται και 
η νεαρή κοπέλα είναι η μόνη που μπορεί 
να βοηθήσει στην αναζήτησή της. Η σειρά 
προβάλλεται από το Netflix.

Outsider
Έκανε πρεμιέρα στο HBO στις 12 Ιανουαρίου 
και είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του 
Στίβεν Κινγκ. Ένα ειδεχθές έγκλημα και μια 
ομάδα ερευνητών που προσπαθούν κόντρα 
στον χρόνο να το εξιχνιάσουν.

The Witcher
Από τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix 
φέτος, το «Witcher» διηγείται την ιστορία 
ενός θρυλικού πολεμιστή και μιας πριγκί-
πισσας που η μοίρα τούς έφερε κοντά με 
έναν παράξενο τρόπο.

Little Fires Everywhere
Αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Μαρτίου 
μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του 
Hulu. Πρωταγωνίστριες, η Χολιγουντιανή 
Ρις Γουίδερσπουν και η Κέρι Ουάσινγκτον, 
γνωστή από το «Scandal». Η δραματική σει-
ρά ακολουθεί την οικογένεια Ρίτσαρντσον και 
αποτυπώνει τις σχέσεις της μητέρας με τα 
υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Emergence
Η μεταφυσική σειρά προβάλλεται από το Foxlife 
(Cosmote TV, Nova) και διηγείται την ιστορία 
ενός κοριτσιού το οποίο βρίσκει μια αστυνομι-
κός στον τόπο ενός ατυχήματος. Το κορίτσι δεν 
θυμάται τι συνέβη, ωστόσο σταδιακά οι μνήμες 
της αρχίζουν να παραξενεύουν την αστυνομικό, 
η οποία εμπλέκεται σε ένα περίεργο εγκλημα-
τικό παιχνίδι.

Locke and Key
Προβάλλεται από το Netflix και εξιστορεί 
τις περιπέτειες μιας μητέρας η οποία μετά 
τη δολοφονία του συζύγου της αναγκάζε-
ται να μείνει με τα τρία της παιδιά σε ένα 
στοιχειωμένο σπίτι το οποίο κρύβει πολλά 
μυστικά.

911 Lone Star
Με πρωταγωνιστές τη Λιβ Τάιλερ και τον Ρομπ 
Λόου, το σίριαλ αποτυπώνει τις περιπέτειες και 
την καθημερινότητα των σωμάτων ασφαλείας 
της Πολιτείας του Τέξας. Πυροσβεστική, Άμε-
ση Δράση και ασθενοφόρα, όλα στη διάθεση 
των πολιτών, παρά τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε αυτά. Η σειρά 
προβάλλεται με επιτυχία από το κανάλι FOX 
(CosmoteTV, Nova).
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La Casa de Papel
Η κλασική περιπέτεια που έχει αποκτήσει θαυμαστές παγκο-
σμίως επιστρέφει στο Netflix με νέα επεισόδια στις 3 Απριλίου. 
Όσοι δεν την έχετε παρακολουθήσει είναι μια καλή περίοδος 
να ξεκινήσετε τον πρώτο κύκλο μέχρι την πρεμιέρα του τέταρ-
του, που αναμένεται. Η «Τέλεια Ληστεία», όπως είναι ο τίτλος 
στα ελληνικά, ακολουθεί μια ομάδα ανθρώπων με αρχηγό τον 
Professor που αποφασίζουν να ληστέψουν το Νομισματοκο-
πείο της Μαδρίτης, τυπώνοντας δικά τους χαρτονομίσματα.

When they see us
Η εν λόγω σειρά έχει από τις υψηλότερες βαθμολογίες στο 
Netflix, είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα και πιο συ-
γκεκριμένα στην υπόθεση βιασμού μιας γυναίκας το 1989 
στο Central Park της Νέας Υόρκης. Πέντε άντρες κατηγο-
ρούνται άδικα για το έγκλημα, γίνονται θύματα ρατσιστικών 
συμπεριφορών και το σίριαλ ακολουθεί τον γολγοθά τους.

You
Ένα από τα πιο διάσημα ψυχολογικά θρίλερ του Netflix θέ-
τει στο επίκεντρο έναν όμορφο μάνατζερ μεγάλου βιβλι-
οπωλείου της Νέας Υόρκης ο οποίος είναι κατά συρροή 
δολοφόνος. Όταν ερωτεύεται μια πελάτισσα του βιβλιοπω-
λείου, αποκτά εμμονή μαζί της και προσπαθεί πάση θυσία 
να την κατακτήσει και ταυτόχρονα να διαχειριστεί τα δολο-
φονικά του ένστικτα.

Alias Grace
Κλασική σειρά, βασισμένη στο βιβλίο της Μάργκαρετ Άτ-
γουντ, μία από τις καλύτερες διαθέσιμες στο Netflix, εστι-
άζει στην ιστορία μιας βασανισμένης κοπέλας η οποία 
αποφυλακίζεται έπειτα από 15 χρόνια για έναν φόνο που 
διέπραξε. Αν και η ίδια δεν θυμάται καλά τα γεγονότα, αρ-
χίζει σιγά σιγά να έχει μνήμες από ένα δύσκολο παρελθόν.

The haunting of Hill House
Το 2018 έκανε πρεμιέρα στο Netflix και προκάλεσε πάταγο μετα-
ξύ των χρηστών. Ατμοσφαιρική, τρομακτική και καλογυρισμένη, 
η σειρά εστιάζει σε πέντε αδέλφια που ξανασυναντιούνται έπειτα 
από χρόνια και θυμούνται τα παιδικά τους χρόνια στο Hill House. 
Οι μεταφυσικές δραστηριότητες που βίωσαν τους στοιχειώνουν 
ακόμη, με αποκορύφωμα τα άσχημα γεγονότα που έζησαν το 
1992, όταν όλη η οικογένεια αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι 
εξαιτίας ενός θανάτου.

Crown
Αποτελεί επίσης μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές του 
Netflix, πολυβραβευμένη και επίκαιρη. Το «Crown» είναι 
η ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ και όλων των μελών του 
Μπάκιγχαμ. Η σειρά δεν εστιάζει μόνο στους έρωτες και 
στα σκάνδαλα αλλά αποτυπώνει με ακρίβεια και μερικά 
από τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα σε όλη τη διάρκεια 
της βασιλείας της Ελισάβετ.

Mindhunter
Διαθέσιμη επίσης μέσω Netflix, η σειρά ακολουθεί τρεις 
πράκτορες του FBI τη δεκαετία του ’80 οι οποίοι παίρνουν 
συνεντεύξεις από κατά συρροή δολοφόνους με σκοπό να 
αναλύσουν τη συμπεριφορά τους και να βοηθηθούν στην 
εξιχνίαση άλλων υποθέσεων που απασχόλησαν τις ΗΠΑ 
από τα τέλη του ’70 κι έπειτα.

Peaky Blinders
Η βρετανική σειρά εποχής που προβλήθηκε για πρώτη 
φορά το 2013 και πλέον είναι διαθέσιμη και μέσω Netflix 
ακολουθεί την εγκληματική οικογένεια Σέλμπι και τη μαφία 
της Αγγλίας λίγο μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Gracie and Frankie
Η πιο έξυπνη κωμωδία του Netflix έχει για πρωταγωνίστρι-
ες την Τζέιν Φόντα και τη Λίλι Τόμλιν. Οι δυο τους έρχονται 
κοντά όταν οι σύζυγοί τους τους ανακοινώνουν ότι είναι 
ερωτευμένοι μεταξύ τους και σκοπεύουν να παντρευτούν.

ΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ



Τ
ι πιστεύουν οι Έλληνες σήμερα; Πώς επηρέασαν οι πρόσφατες 
εξελίξεις τις απόψεις και τις αντιλήψεις τους; Και πού βρισκό-
μαστε πια στα βασικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία 
και την οικονομία μας σε σχέση με το πού βρισκόμασταν πέντε 
χρόνια πριν; Βλέπουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία; 

Θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η κρίση;
Η μεγάλη πανελλαδική δημοσκοπική έρευνα της διαΝΕΟσις, η οποία 
διενεργήθηκε τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2019 σε συνεργασία με την 
εταιρεία ερευνών MARC και περιλαμβάνει πάνω από 200 μεταβλητές, 
σκιαγραφεί τις απόψεις της ελληνικής κοινωνίας σε μια σειρά από θέ-
ματα, όπως η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε., η οικονομία, η μετανά-
στευση, η θρησκεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες σημαντικές 
πτυχές της κοινωνικής ζωής.

1. Συναισθήματα
Το 28% των Ελλήνων που απαντούν στην έρευνα δηλώνει ότι το συ-
ναίσθημα που αισθάνεται πιο έντονα είναι η «ανασφάλεια», ενώ 1 
στους 5 δηλώνει ότι νιώθει «απογοήτευση». Αλλά περίπου 1 στους 
4 δηλώνει ότι νιώθει αισιοδοξία, κάτι που όμως δεν είναι κοινό για 
όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Στους άνδρες, για παράδειγμα, το 
ποσοστό αυτών που νιώθουν «αισιοδοξία» είναι ίδιο με το ποσοστό 
αυτών που νιώθουν «ανασφάλεια». Στις γυναίκες, το ποσοστό αυτών 
που νιώθουν «ανασφάλεια» είναι 10 μονάδες μεγαλύτερο από αυτών 
που νιώθουν «αισιοδοξία» (32% έναντι 22,1%). Απ’ ό,τι φαίνεται από τα 
αποτελέσματα, το αν και κατά πόσο κάποιος αισθάνεται «αισιόδοξος» 
σήμερα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές του προτιμήσεις 
και την ιδεολογική του αυτοτοποθέτηση.
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2. Αντιευρωπαϊσμός και μνημόνια
Το πιο σημαντικό εύρημα του «Τι πιστεύουν οι Έλληνες» το 2015 και 
το 2016 ήταν ο αυξανόμενος αντιευρωπαϊσμός και μια υιοθέτηση αρ-
κετά αμφιλεγόμενων απόψεων όσον αφορά τις σχέσεις της χώρας 
μας με την Ε.Ε. Μολονότι αυτός ο αντιευρωπαϊσμός ποτέ δεν αποτέ-
λεσε πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία μας, η αλήθεια είναι πως η 
τάση στα μέσα της δεκαετίας ήταν μια ραγδαία αυξανόμενη επιφυλα-
κτικότητα απέναντι στην Ε.Ε. και τους θεσμούς της. Πλέον αυτό έχει 
αναστραφεί εντελώς.
Σήμερα 67% των Ελλήνων πολιτών συμφωνούν ότι «η Ε.Ε. αποτελεί 
πρόοδο και είναι αναγκαία η παραμονή της Ελλάδας σε αυτήν» και 
64,5% αποτιμούν τη συμμετοχή της χώρας στην Ε.Ε. «θετικά» ή «μάλ-
λον θετικά». Οι μόνες δημογραφικές ομάδες που θα προτιμούσαν η 
χώρα μας να φύγει από την Ε.Ε. είναι αυτοί που έχουν μηνιαίο εισό-
δημα μικρότερο των 500 ευρώ και αυτοί που αυτοτοποθετούνται στην 
Αριστερά/άκρα Αριστερά (και αυτοί όχι σε μεγάλα ποσοστά).
Πάντως, αν και απομακρυνόμαστε από την κορύφωση της κρίσης και 
την εποχή των μνημονίων, πολλές από τις απόψεις που επικρατού-
σαν στην κοινή γνώμη τότε εξακολουθούν να επιβιώνουν. Μολονότι 
η πλειοψηφία των Ελλήνων συμφωνεί ότι με τα μνημόνια «υποχρε-
ωθήκαμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις που δεν θα κάναμε ποτέ από 
μόνοι μας», ότι τα μνημόνια «βοήθησαν τη χώρα να αποφύγει την 
πτώχευση και την έξοδο από την Ε.Ε.» και ότι «ήταν αναγκαίο κακό», 
ταυτόχρονα εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα μνημόνια «ήταν εφεύρημα 
των Ευρωπαίων για να εκμεταλλευτούν τη χώρα μας» και ότι «μπο-
ρούσαμε μόνοι μας, χωρίς μνημόνια και με τις δικές μας δυνάμεις να 
ξεπεράσουμε την κρίση».

3. Οικονομική βελτίωση και προσαρμογή
Μέσα στους 22 μήνες που μεσολάβησαν από το προηγούμενο «Τι πι-
στεύουν οι Έλληνες», η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων, όπως 
αναφέρουν οι ίδιοι τουλάχιστον, μοιάζει να έχει βελτιωθεί αισθητά. 
Στην αρχή του 2018 το 52% των πολιτών δήλωνε πως «τα βγάζουν 
πέρα δύσκολα» ή «δεν τα βγάζουν πέρα», αλλά στο τέλος του 2019 το 
ποσοστό αυτό έχει μειωθεί στο 38%. Παράλληλα, το ποσοστό αυτών 
που δηλώνουν «σχετικά άνετοι οικονομικά» έχει αυξηθεί από 5,5% 
του πληθυσμού σε 14,2%.
Η στροφή της ελληνικής κοινωνίας που παρατηρήθηκε στις έρευνες 
των προηγούμενων χρόνων παγιώνεται: πλέον πάνω από 6 στους 10 
Έλληνες θέλουν μικρότερη φορολογία, έστω και εις βάρος του ισχυ-
ρού κράτους πρόνοιας. Τον Απρίλιο του 2015 το ποσοστό των πολιτών 
που το πίστευαν αυτό ήταν μόλις 39,2%. Σήμερα όλες οι ομάδες του 
πληθυσμού, εκτός από αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως «αριστε-
ροί/ακροαριστεροί», –ακόμα και οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ– απορρί-
πτουν το ότι «πρέπει να υπάρχει υψηλή φορολογία και ισχυρό κράτος 
πρόνοιας για όλους».
Οι Έλληνες εξακολουθούν να έχουν αρκετά φιλελεύθερες απόψεις 
σε θέματα που αφορούν την αγορά και την οικονομία. Είναι καθολικά 
υπέρ των ξένων επενδύσεων, 6 στους 10 πιστεύουν ότι χρειαζόμαστε 
μικρότερο δημόσιο τομέα, 6 στους 10 είναι υπέρ των αποκρατικοποι-
ήσεων και 6 στους 10 πιστεύουν ότι «το κράτος επεμβαίνει υπερβο-
λικά και δεν επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα να δημιουργήσει πλούτο 
και θέσεις εργασίας». Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι 
οι Έλληνες έχουν υιοθετήσει απολύτως φιλελεύθερες οικονομικές 
αντιλήψεις. Η πιο δημοφιλής επιλογή στην ερώτηση «αν μπορούσατε 
να επιλέξετε μια εργασία, ποια θα επιλέγατε;» για πρώτη φορά από 
το 2016 είναι η «μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα». Ένας στους 
3 Έλληνες προτιμά μια δουλειά στο Δημόσιο (αλλά όχι οι νέοι – λίγο 
περισσότεροι νέοι ηλικίας 17-24 θα προτιμούσαν μισθωτή εργασία 
στον ιδιωτικό τομέα).
Στην ερώτηση, δε, για το αν θα επέλεγαν μια δουλειά με μέτριο μι-
σθό, μικρές προοπτικές εξέλιξης αλλά σταθερότητα ή μια δουλειά με 
μεγάλες αποδοχές, υψηλές προοπτικές εξέλιξης αλλά χωρίς εργασι-
ακή ασφάλεια, 6 στους 10 επιλέγουν την πρώτη, ένα ποσοστό σχεδόν 

Τι πιστεύουν οι  Έλληνες το 2020
Η μεγάλη πανελλαδική δημοσκοπική έρευνα της διαΝΕΟσις αποκαλύπτει τάσεις, στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας.
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αναλλοίωτο από το 2015.
Εξάλλου, σχεδόν οι μισοί Έλληνες εξακολουθούν να θεωρούν ότι 
πρέπει να παίρνουμε σύνταξη πριν από τα 60 και μόνο 7% πιστεύ-
ουν ότι πρέπει να παίρνουμε σύνταξη μετά τα 65. Έχει ενδιαφέρον το 
ότι 57,4% των νέων Ελλήνων και Ελληνίδων ηλικίας 17-24 σήμερα 
πιστεύουν ότι πρέπει να πάρουν σύνταξη πριν από τα 60. Έχει ενδια-
φέρον, επίσης, το ότι σε άλλη ερώτηση μόνο 43% των ερωτηθέντων 
θεωρούν το ότι θα πάρουν σύνταξη εξασφαλισμένο – ή ότι η σύνταξη 
που ήδη παίρνουν είναι εξασφαλισμένη. Σχεδόν 1 στους 4 Έλληνες 
(και το 41,6% των Ελλήνων ηλικίας 25-39) θεωρεί ότι δεν θα πάρει 
σύνταξη ποτέ.
Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία; 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, 56% των Ελλήνων πιστεύουν ότι οι 
γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες απασχόλησης με τους άνδρες, 
ενώ 96,4% θεωρούν ότι «η μητέρα και ο πατέρας πρέπει να έχουν 
ακριβώς τις ίδιες ευθύνες στη φροντίδα των παιδιών». Ταυτόχρονα, 
όμως, 1 στους 4 Έλληνες άνδρες πιστεύει ότι «οι άνδρες είναι πιο ικα-
νοί να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις», 1 στους 3 θεωρεί πως «όταν 
οι δουλειές είναι λίγες, οι άνδρες πρέπει να έχουν προτεραιότητα 
παρά οι γυναίκες» και 54,2% (και 52,7% των γυναικών) κρίνουν ότι «οι 
γυναίκες πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην οικογένεια απ’ 
ό,τι στην καριέρα». Σε αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα, όπως θα περί-
μενε κανείς, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ανάλογα με την ηλικία. 
Στους άνω των 65 το ποσοστό που συμφωνεί με αυτή την άποψη είναι 
72,3%, αλλά στις ηλικίες 17-24 είναι πολύ χαμηλότερο: μόνο 28,7%.

4. Κοινωνία, αξίες και η θέση μας στον κόσμο
Οι πολίτες δηλώνουν ως σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζει η χώρα το δημογραφικό, με δεύτερη τη μετανάστευση και μόλις 
τέταρτη την «οικονομική κατάσταση». Έχει ενδιαφέρον το ότι οι ερω-
τηθέντες του δείγματος δηλώνουν πως έχουν κατά μέσο όρο 1,39 
παιδιά, ένας αριθμός πολύ κοντά στον (πολύ χαμηλό) δείκτη γονιμό-
τητας της χώρας, που είναι 1,35 παιδιά ανά γυναίκα. Μάλιστα, 64% των 
Ελλήνων ηλικίας 25-39 ετών δηλώνουν πως δεν έχουν κανένα παιδί.
Φέτος στην έρευνα προστέθηκαν μια σειρά από ερωτήσεις που ανα-
φέρονται στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Ένας στους 3 (33,1%) 
καπνίζει, 61,5% υποστηρίζουν ότι ασκούνται σωματικά, 74,1% βλέπουν 
τηλεόραση καθημερινά, 76,3% χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες και 
14,3% (και το 40,3% των αγροτών!) δηλώνουν πως δεν καταναλώνουν 
κρέας. Το 42% των Ελλήνων έχει κάποιο κατοικίδιο (οι επιχειρηματίες, 
οι αγρότες και οι ψηφοφόροι του ΜέΡΑ25 οι μόνες ομάδες του πληθυ-
σμού που έχουν κατοικίδιο σε ποσοστό πάνω από 50%), ενώ περίπου 
1 στους 3 Έλληνες (37,3%) παραδέχεται ότι δεν διάβασε κανένα βιβλίο 
τους προηγούμενους 12 μήνες. Στην προηγούμενη μέτρηση, όταν η 
ερώτηση είχε διατυπωθεί λίγο διαφορετικά («πόσα βιβλία θα λέγατε ότι 
διαβάσατε;» πέρυσι, «μπορέσατε να διαβάσετε κάποιο βιβλίο;» φέτος), 
το ποσοστό ήταν 21,9%.
Το ότι η κοινωνία μας είναι μια παραδοσιακή, συντηρητική κοινωνία, 
πάντως, είναι κάτι που επιβεβαιώνεται και απ’ όλες τις προηγούμενες 
έρευνες του «Τι πιστεύουν οι Έλληνες». Η πλειοψηφία των Ελλήνων 
τάσσεται κατά του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να συνά-
πτουν γάμο (55,4%) ή να τεκνοθετούν (74,1%). Σχεδόν οι μισοί Έλληνες 
δηλώνουν υπέρ της επαναφοράς της θανατικής ποινής, κάτι που, βε-
βαίως, απαγορεύεται από το κοινοτικό κεκτημένο.
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (54,2%) πιστεύει ότι «Έλληνας γεννιέ-
σαι» και όχι ότι «Έλληνας γίνεσαι» (39,3%). Ποιες ομάδες διαφωνούν; Οι 
νέοι, οι ευκατάστατοι, οι μορφωμένοι και όσοι αυτοτοποθετούνται στην 
κεντροαριστερά, στην Αριστερά και στην άκρα Αριστερά του φάσματος. 
Πάντως, το χαρακτηριστικό που οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι περισ-
σότερο απ’ όλα χαρακτηρίζει την ελληνικότητα κάποιου εξακολουθεί να 
είναι το «να υιοθετεί τα ελληνικά ήθη και έθιμα», περισσότερο από το να 
έχει γεννηθεί από Έλληνες γονείς ή το να μιλάει ελληνικά.
Το 82,8% των Ελλήνων δηλώνει ότι πιστεύει στον Θεό. Όλες οι ομάδες 
του πληθυσμού πιστεύουν, συμπεριλαμβανομένων όσων αυτοπροσδι-
ορίζονται ως «αριστεροί-ακροαριστεροί» (52,9%) και των ψηφοφόρων 
του ΚΚΕ (51,2%). Έξι στους 10 δηλώνουν ότι βρίσκονται «κοντά ή πολύ 
κοντά» στη θρησκεία, 46,1% ότι πηγαίνουν στην εκκλησία πάνω από 1-2 
φορές τον μήνα (εκτός γάμων και άλλων έκτακτων τελετών), ενώ 56,1% 
δηλώνουν ότι πιστεύουν στα θαύματα. Είναι ενδιαφέρον ότι, ενώ οι νέοι 
ηλικίας 17-24 είναι η κοινωνική ομάδα που δηλώνει το χαμηλότερο πο-
σοστό πίστης στον Θεό, είναι ταυτόχρονα και η κοινωνική ομάδα που 
δηλώνει το υψηλότερο ποσοστό πίστης στα θαύματα.
Τέλος, ίσως είναι αξιοσημείωτο και το ότι 54,2% των Ελλήνων δηλώ-
νουν ότι πιστεύουν στο μάτι, ενώ 14,6% παραδέχονται ότι πιστεύουν στα 

ζώδια. Μπορεί αυτά τα ποσοστά να μοιάζουν υψηλά (και, σε κάποιες 
περιπτώσεις, να προκαλούν έκπληξη, όπως, για παράδειγμα, το ότι 
46,2% των κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου πιστεύουν 
στο μάτι ή το ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πίστης στα ζώδια, 29,6%, εμφα-
νίζεται σε αυτούς που αυτοτοποθετούνται στην «ανώτερη» κοινωνική 
τάξη), αλλά τέτοιες απαντήσεις δεν είναι σπάνιες και σε έρευνες άλλων 
χωρών.

5. Ιδεολογία και πολιτική
Περίπου 1 στους 5 Έλληνες δηλώνει φιλελεύθερος, με τη «σοσιαλδη-
μοκρατία» από κοντά, στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση έρχεται η αυ-
θόρμητη απάντηση «κανένα από αυτά».
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ερώτηση «ποιος έχει επηρεάσει πε-
ρισσότερο τις πολιτικές σας πεποιθήσεις;». Σχεδόν 1 στους 4 Έλληνες 
(23,8%) δηλώνει ότι ο πατέρας του είναι αυτός που έχει επηρεάσει πε-
ρισσότερο τις πολιτικές του πεποιθήσεις.
Υπάρχει ένα εξαιρετικά υψηλό 43% που δηλώνει ότι ενδιαφέρεται ελά-
χιστα ή καθόλου για την πολιτική. Από την άλλη, 6,1% των πολιτών δη-
λώνουν ότι είναι μέλη κάποιου πολιτικού κόμματος (ποσοστό λίγο με-
γαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο), αλλά μόνο 1 στους 10 (10,6%) 
δηλώνει ότι έχει σκεφτεί να συμμετάσχει στην πολιτική ως υποψήφιος 
σε εκλογές (βουλευτικές ή αυτοδιοικητικές) και περίπου 1 στους 20 
(5,5%) έχει συμμετάσχει ήδη. Εδώ ίσως έχει ενδιαφέρον να παρατη-
ρήσουμε ότι το ποσοστό των ανδρών που λένε ότι έχουν σκεφτεί να 
κατέβουν υποψήφιοι σε εκλογές είναι σχεδόν διπλάσιο από το ποσοστό 
των γυναικών – ενώ το ποσοστό των ανδρών που δηλώνουν ότι έχουν 
ήδη συμμετάσχει είναι υπερδιπλάσιο.

6. Μετανάστευση
Και στο «Τι πιστεύουν οι Έλληνες», όπως και στην άλλη πρόσφατη 
έρευνα της διαΝΕΟσις, τεκμηριώνεται ότι οι απόψεις των Ελλήνων για 
το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι εξαιρετικά αρνητικές. Το 92% 
των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο αριθμός των μεταναστών είναι «υπερ-
βολικά μεγάλος» –δεν υπάρχει ούτε μία ομάδα του πληθυσμού που 
να διαφωνεί σε αυτό–, ενώ σε μεγάλα πλειοψηφικά ποσοστά πιστεύ-
ουν ότι οι μετανάστες αυξάνουν την εγκληματικότητα, αυξάνουν την 
ανεργία, έχουν αρνητική οικονομική επίπτωση (το 64% των αγροτών 
το πιστεύει αυτό), δεν «βοηθούν την επίλυση του δημογραφικού» και 
δεν «εμπλουτίζουν τον πολιτισμό μας». Μόνο 1 στους 5 πιστεύει ότι οι 
παράνομοι μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας πρέπει να ενσω-
ματωθούν στην κοινωνία μας, ενώ η άποψη ότι τα παιδιά των νόμιμων 
μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα πρέπει να λαμβάνουν άμεσα 
την ελληνική υπηκοότητα έχει υποχωρήσει από το 75,2% τον Απρίλιο 
του 2015 στο 58% τον Δεκέμβριο του 2019.

7. Τι πιστεύουμε (και τι ξέρουμε) για τους άλλους
Μόνο δύο από τα διεθνώς διάσημα δημόσια πρόσωπα που τέθηκαν υπ’ 
όψιν των ερωτηθέντων συγκεντρώνουν θετικές γνώμες από περισσό-
τερους από τους μισούς: 3 στους 4 (74,8%) έχουν θετική γνώμη για τον 
Μπαράκ Ομπάμα, 54,4% έχουν θετική γνώμη για τον Μπιλ Γκέιτς, ενώ 
σχεδόν οι μισοί έχουν θετική γνώμη και για τον Εμανουέλ Μακρόν. 
Σχεδόν όλες οι υπόλοιπες πολιτικές προσωπικότητες συγκεντρώνουν 
περισσότερες αρνητικές απ’ ό,τι θετικές γνώμες: και ο Βλαντίμιρ Πούτιν 
πια (41% θετικές έναντι 46% αρνητικές) και η Άνγκελα Μέρκελ (30%-62%) 
και ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον 
(μόλις 13,3% θετικές, 54% αρνητικές). Ο ελληνικός λαός έχει εξαιρετικά 
αρνητική γνώμη για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (μόλις 10% 
έχουν θετική άποψη και ένα 82% έχει αρνητική), ενώ λίγοι (περίπου 
35%) γνωρίζουν ποιος είναι ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Πάντως, 
οι Έλληνες που έχουν θετική γνώμη για τον σχεδόν άγνωστο Πρόεδρο 
Σι είναι σε απόλυτο αριθμό διπλάσιοι από αυτούς που έχουν θετική 
γνώμη για τον καθολικά αναγνωρίσιμο Πρόεδρο Τραμπ.
Μόνο οι μισοί Έλληνες (49,4%) γνωρίζουν ποιος είναι ο CEO του 
Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ (και λίγο περισσότεροι από τους μισούς 
εξ αυτών έχουν θετική γνώμη γι’ αυτόν), μόνο 31,7% γνωρίζουν ποια 
είναι η νεαρή Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ (οι γνώμες και 
αυτών είναι διχασμένες) και μόλις 19,7% έχουν ακουστά την Πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που, την επο-
χή που διεξήχθη η έρευνα, είχε μόλις επιλεγεί σε αυτή τη σημαντική 
θέση.

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα στο dianeosis.org.



ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Από την άλλη πλευρά, οι Ιταλοί και ο υπόλοιπος 
κόσμος δεν έχουν τις δικές μας δυνατότητες αντιμε-
τώπισης του ιού. Οι επιστήμονες εξαντλούν όλα τα 
μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να βρουν όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα εμβόλιο και αντιικά φάρμακα 
που να αντιμετωπίζουν τον νέο κορονοϊό, ωστόσο 
στην Ελλάδα είμαστε πολύ πιο μπροστά, έχουμε ήδη 
βρει τουλάχιστον τρεις τρόπους.
Τον πρώτο μάς τον φανέρωσε ο πολύ ειδικός λοι-
μωξιολόγος-συνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης, αφού 
προηγουμένως μας αποκάλυψε ότι ο ΚΟΡΟΝΑΒΑΪ-
ΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΦΑΝΕΡΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ (sic).
Σύμφωνα με τον κ. Κραουνάκη λοιπόν,

Εκείνο που δεν γίνεται ξεκάθαρο στην οδηγία είναι αν 
το πασάλειμμα με πρόπολη πρέπει να γίνει μετά θάνα-
τον προς αποφυγήν εξάπλωσης του ιού ή είναι εξίσου 
αποτελεσματικό και πριν επέλθει το μοιραίο. 

Πιο ξεκάθαρη η λύση του βουλευτή και προέδρου της 
Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος 
πουλάει ως μέτρο πρόληψης την αλοιφή Βυζαντινόν, 
φτιαγμένη από δηλητήριο οχιάς & μέδουσας, κα-
λέντουλα, τεϊόδεντρο, σανδαλόξυλο, ρίγανη, αλόη, 
δενδρολίβανο και διάφορα άλλα. Με τρεις επαλείψεις 
τη μέρα μπορείς να κάνεις μέχρι και 17 χειραψίες 
ημερησίως, ο κορονοϊός δεν σε πλησιάζει.

Βασικά μεν, όχι για όλους δε.

Υπάρχουν βέβαια και συντηρητικές λύσεις, όπως 
αυτή που πρότεινε ο πρώην μητροπολίτης Αμβρόσιος: 
αγιασμός σε μορφή σπρέι, ο οποίος μάλιστα έχει και 
ιδιότητα αναπαραγωγής ώστε να αρκεί μια μικρή πο-
σότητα για μακροχρόνια προστασία από τον κορονοϊό. 

Επίσης, αν δεν είχαμε αλλάξει το καλοκαίρι κυβέρνηση και 
πρωθυπουργό, οι επιλογές μας θα ήταν ακόμη περισσότερες.

Όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, και στην Ιταλία τα ίδια 
έκαναν. 
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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
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Εσχάτως προέκυ-
ψε και άλλη μία 
ασφαλής μέθοδος 
προστασίας από τον 
κορονοϊό: η επαφή 
με τον Τζέραλντ 
Μπάτλερ.

Και για όποιον 
αμφιβάλλει για 
την αποτελε-
σματικότητα της 
συγκεκριμένης 
μεθόδου, υπάρχει 
και υπουργική 
επιβεβαίωση.

Με Τζέραρντ Μπάτλερ πάμε για ποτάκια και selfies, δεν χρειάζεται να #μένουμεστοσπίτι.
Mε την Έλενα Ράπτη, πάλι, πάμε για μετάληψη.

Συνεπώς δεν χρειάζεται να ανησυχού-
με για τίποτα, συνεχίζουμε τις διακο-
πούλες μας και το πιθανότερο είναι ότι 
σύντομα θα γίνουμε Ιταλία.

Και όχι μόνο εμείς.
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άρθρο

λεσαν και λόγους για τους οποίους η ΝΔ έχασε την εξουσία στις ε-
κλογές του 2009. Η τρίτη αιτιολογία χρειάστηκε λίγο περισσότερο 
χρόνο για να αρχίσει να γίνεται κατανοητή. Μιλώντας για τη θέση 
της χώρας στην Ε.Ε., μπορούμε να θυμηθούμε την υπόθεση της νο-
μοθεσίας για τον «βασικό μέτοχο», για το ασυμβίβαστο, δηλαδή, 
της ιδιότητας του εργολάβου δημοσίων έργων και ιδιοκτήτη ΜΜΕ. 
Αφού θεσπίστηκε διάταξη στην αναθεώρηση του Συντάγματος το 
2001, ο πρώτος εφαρμοστικός νόμος, του 2002 (επί ΠΑΣΟΚ), κρί-
θηκε αντισυνταγματικός. Η κυβέρνηση ΝΔ που προέκυψε το 2004, 
με υπουργό Εσωτερικών τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο, έφερε νέο 
νόμο για το θέμα, ως βασική εκπλήρωση των προεκλογικών υπο-
σχέσεων για «επανίδρυση του κράτους». Ο νόμος συνάντησε τη 
σφοδρή αντίδραση της Ε.Ε. και άλλαξε τάχιστα σε συμμόρφωση 
προς το ενωσιακό δίκαιο. Πρόδρομη συμπεριφορά, όμοια με αυτήν 
που επέδειξε λίγο αργότερα η χώρα απέναντι στα μνημόνια!
Στη διάρκεια της θητείας του ο κ. Παυλόπουλος λοιδορήθηκε αρ-
κετά για τις δηλώσεις του εναντίον «του Μινώταυρου του νεοφιλε-
λευθερισμού» και κατακρίθηκε για την παρουσία και τη στάση του 
κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, κ. 
Ερντογάν, στην Αθήνα. Αμφότερα, όμως, ταίριαζαν απόλυτα με τις 
αντιλήψεις και κοσμοθεωρίες της κυβέρνησης που τον εξέλεξε και 
ειδικά το πρώτο και με τις αντιλήψεις μεγάλου μέρους της τότε α-
ντιπολίτευσης. Ουδεμία πρωτοτυπία.
Στο τέλος της θητείας του ο κ. Παυλόπουλος έκανε μια κίνηση με 
ιδιαίτερη σημασία. Αρνήθηκε, παραμονές των εκλογών του 2019, 
να υπογράψει τον διορισμό της νέα ηγεσίας του Αρείου Πάγου 
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-προθύμων και ολίγον ΑΝΕΛ. Τυ-
πικά, είχε το δικαίωμα να υπογράψει. Η άρνησή του ίσως ήταν, σε 
προσωπικό επίπεδο, η «χάρη» προς την επελαύνουσα ΝΔ, προκει-
μένου να του δώσει δεύτερη θητεία. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην 
υπόθεση Παπαγγελόπουλου που ερευνάται από την Προανακρι-
τική της Βουλής, σε συνδυασμό με την κωλυσιεργία της τότε ηγε-

Γ
ια τον απερχόμενο Πρόεδρο της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, έχουν ει-
πωθεί πολλά, ορισμένα όχι τόσο κολακευτικά, 
ενδεχομένως σε συνάρτηση και με την κυβέρ-
νηση που τον εξέλεξε. Ο σημερινός πρωθυπουρ-
γός είχε δηλώσει το 2015 ότι δεν θα ψήφιζε τον κ. 

Παυλόπουλο, γιατί δεν είχε αντισταθεί στις σειρήνες του πελατει-
ακού κράτους (αθρόες προσλήψεις στο Δημόσιο), για τον τρόπο α-
ντιμετώπισης των επεισοδίων μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου 
το 2008 και γιατί δεν εξέφραζε τη θέση της Ελλάδας στην Ενωμένη 
Ευρώπη με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμούσε. Αυτές οι αιτιολογίες 
είχαν περάσει περίπου αδιάφορες τότε, διότι οι περισσότεροι υπέ-
θεσαν ότι ο νέος πολιτικός ήθελε απλώς να δείξει το μπόι του στο 
πολιτικό σκηνικό. Ουδείς, πριν από πέντε μόλις χρόνια, πίστευε 
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ήταν σήμερα πρωθυπουργός. Εν-
νοείται ότι οι «επικρίσεις» του προς τον κ. Παυλόπουλο δεν απευ-
θύνονταν ουσιαστικά σε αυτόν, αλλά, προφανώς, προς τον προϊστά-
μενό του, τότε πρωθυπουργό, κ. Κώστα Καραμανλή. Το πυραμι-
δικό συγκεντρωτικό σχήμα με το οποίο ο ίδιος σήμερα κυβερνά 
βοηθά να κατανοήσουμε, εκ των υστέρων, το μέγεθος της βολής 
προς τον Κ. Καραμανλή. Με δεδομένο ότι την επιλογή Παυλόπου-
λου στήριξε και ο τότε αρχηγός της ΝΔ, κ. Αντώνης Σαμαράς, γίνε-
ται προφανές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέτυχε «απαλά» να αμ-
φισβητήσει ευθέως δύο διαδοχικούς αρχηγούς της ΝΔ, να θέσει 
τις βάσεις της πολιτικής του αυτονόμησης και, κυρίως, της προσω-
πικής του αποκοπής από τα έως τότε, όχι άριστα, πεπραγμένα του 
κόμματός του. Ουδέποτε έγινε κατανοητό γιατί ο κ. Σαμαράς επέ-
λεξε να ψηφίσει τον κ. Παυλόπουλο και δεν επέμεινε στην υπο-
ψηφιότητα του αντιπροέδρου του κόμματος, κ. Σταύρου Δήμα, τη 
στιγμή μάλιστα που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χρησιμοποιήσει απροκάλυπτα 
την εκλογή Προέδρου για να ρίξει την κυβέρνησή του.
Για τις δύο πρώτες αιτιολογίες τα πράγματα ήταν εμφανή και αποτέ-

σίας να διερευνήσει τις καταγγελίες (ουσιαστικά μήνυση) του αντει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ι. Αγγελή για παρατυπίες στη διε-
ρεύνηση του λεγόμενου «σκανδάλου Novartis», δίνουν αναδρομικά 
έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στη συγκεκριμένη κίνηση. Η άρνηση του 
Προέδρου να υπογράψει τον διορισμό της νέας ηγεσίας αδίκησε 
ίσως τα πρόσωπα που τότε επελέγησαν, αλλά πολιτικά «ράπισε» τον 
ΣΥΡΙΖΑ, ως μη ενδεχομένως όφειλε.
Η τοποθέτηση Μητσοτάκη, το 2015, για τη θέση της χώρας στην 
Ε.Ε. κατέστη εμφανής με το καλημέρα της πρωθυπουργίας του. Ε-
γκαταλείφθηκε τάχιστα κάθε πολιτική αντίθεσης και επίκρισης και 
εγκαινιάστηκε μια πολιτική δυναμικής και άμεσης συνεργασίας, 
με εμφανή την προσπάθεια του Έλληνα πρωθυπουργού να βρεθεί 
μέχρι και στην πρωτοπορία ορισμένων από τις βασικές πολιτικές της 
Ε.Ε., με ταυτόχρονη διακήρυξη ότι η χώρα θα τηρήσει τις δεσμεύ-
σεις. Ανάκτηση αξιοπιστίας λέγεται και δεν είναι εύκολη δουλειά. 
Προφανής στόχος στο ξεκίνημα η μείωση των πρωτογενών πλεονα-
σμάτων, αλλά και η μεγιστοποίηση εισερχόμενων πόρων.
Επίσημος στόχος της ένταξής μας στην τότε ΕΟΚ, ήδη Ε.Ε., ήταν 
και η θωράκιση της χώρας έναντι εξωτερικών απειλών. Το αποτέ-
λεσμα φάνηκε εξαιρετικά απτό με την έλευση των Ευρωπαίων στον 
Έβρο. Φάνηκε και από την ευθυγράμμιση των θέσεων των εκπρο-
σώπων της Ε.Ε., της Γερμανίδας καγκελαρίου και του Έλληνα πρω-
θυπουργού, μαζί με τη μαζική στήριξη των λοιπών ηγετών, απένα-
ντι στην Τουρκία. Μπορεί κάποιοι να μην είναι απόλυτα ευχαριστη-
μένοι, αλλά αυτή τη φορά η χώρα εισακούστηκε σε μεγάλο βαθμό. 
Δεν είναι μόνο τα όπλα που θα σταματήσουν τον γείτονα. Η δύναμη 
της Ε.Ε. θα αποτελέσει το μεγάλο ανάχωμα. Όπως και η ένταξη της 
χώρας, με τρόπο δημιουργικό, στο διεθνές παίγνιο συσχετισμών 
και ισχύος. Με τήρηση των συμφωνηθέντων και δυναμικό «πάρε 
δώσε». Στη διεθνή σκηνή απαιτείται πραγματισμός και όχι ατέρ-
μονη θεωρητικολογία και ηθικολογία.
Ελάχιστοι θυμήθηκαν μία ακόμη τοποθέτηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη που συνόδευσε τότε, το 2015, τις τρεις αιτιολογίες: «Πί-
στευα πάντα ότι στη δεδομένη χρονική συγκυρία ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας θα ήταν καλύτερο να μην είναι πολιτικό πρόσωπο. 
Φοβάμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να επιλέξει μια 
σπουδαία Ελληνίδα ή έναν σπουδαίο Έλληνα από την κοινωνία των 
πολιτών για να σηματοδοτήσει πράγματι την ελπίδα ότι κάτι και-
νούργιο γεννιέται στην πατρίδα μας».
Το είπε το 2015, το υλοποίησε ο ίδιος το 2020, με την ψήφο και 
του ΣΥΡΙΖΑ. Αποδεικνύοντας ότι υπάρχει βάθος πολιτικής σκέψης, 
προγραμματισμός και επίμονο κυνήγι του στόχου. Ότι και η εκλογή 
Προέδρου μπορεί τελικά να σηματοδοτεί μια βαθιά και ουσιαστική 
πολιτική διεργασία, όπως ακριβώς της αξίζει.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Στο τέλος της θητείας του ο κ. 
Παυλόπουλος έκανε μια κίνηση με 
ιδιαίτερη σημασία. Αρνήθηκε, παραμονές 
των εκλογών του 2019, να υπογράψει 
τον διορισμό της νέα ηγεσίας του Αρείου 
Πάγου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
προθύμων και ολίγον ΑΝΕΛ. Τυπικά, 
είχε το δικαίωμα να υπογράψει. Η άρνησή 
του ίσως ήταν, σε προσωπικό επίπεδο, 
η «χάρη» προς την επελαύνουσα ΝΔ, 
προκειμένου να του δώσει δεύτερη θητεία.

Το τέλος  
μιας ιδιαίτερης θητείας

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*





 ΤΟΥ ΝΊΚΟΥ ΠΑΓΏΝΗ*

Η στάση του υπεύθυνου πολίτη 
εν καιρώ κρίσης

Η 
έννοια της υπευθυνότητας έχει βαρύνουσα σημα-
σία, όπως και η έννοια του υπεύθυνου και δημο-
κρατικού πολίτη, όχι μόνο στις μέρες μας αλλά και 
διαχρονικά στις συζητήσεις μας για τη δημοκρα-
τία. Η δημοκρατία είναι το πιο σκληρό πολίτευμα, 
γιατί προϋποθέτει, για να λειτουργήσει, αυτές α-

κριβώς τις έννοιες.
Σε μια κοινωνία που συνταράσσεται διαρκώς από κλυδωνισμούς 
στην οικονομία, στις ανθρώπινες σχέσεις και στις αξίες, καλείται 
ο καθείς εξ ημών να παραμείνει ακλόνητος στα δημοκρατικά «πι-
στεύω» του, στον αυτοκαθορισμό του ατομικά και συνάμα κοινω-
νικά, αλλά και να προσαρμόζεται στις ανάγκες των καιρών. Τι συ-
νεπάγεται όμως αυτό;
Πρωτίστως, συνέπεια μεταξύ ιδεών και πράξεων. Δεν νοείται να θέ-
λουμε να εφαρμόζονται μέτρα για τους άλλους κι εμείς να αρνού-
μαστε, και μάλιστα πολλές φορές μετ’ επιτάσεως ή με πείσμα, να τα 
τηρήσουμε. Πρέπει να εμπεδωθεί η έννοια ότι σε μια δημοκρατική 
πολιτεία, ιδιαίτερα εν καιρώ κρίσης και ανάγκης, το καλό του συνό-
λου ταυτίζεται και με το προσωπικό μας καλό. Στάσεις και συμπε-
ριφορές μικροπρεπείς και ατομοκεντρικές δεν είναι της παρούσης. 

γνώση, που καλλιεργεί τη σκέψη, διαμορφώνει συμπεριφορές και 
καθορίζει στάσεις. Μια γνώση που ταυτίζεται με την παιδεία. Η επέν-
δυση στην παιδεία, σε όλο το φάσμα των ηλικιακών κατηγοριών, α-
ποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία υπεύθυνων ανθρώπων και, α-
κολούθως, υπεύθυνων πολιτών. Πρώτα ο άνθρωπος, με όλα τα πα-
ράγωγα και τα εννοιολογικώς συγγενή καλά που αποπνέει αυτή η 
λέξη: την ανθρωπιά, τη συμπόνια, την ελπίδα, τη δύναμη που ενυ-
πάρχει στον καθέναν και κατορθώνει θαύματα. Ακολούθως ο πολί-
της, η ευαισθητοποίηση για τα κοινά, για την ανάγκη εξάλειψης των 
κακώς κειμένων, συντεταγμένα και σε κοινή γραμμή με τους έτε-
ρους συμπολίτες.
Ενάντια σε οιαδήποτε κρίση, η λύση είναι ο άνθρωπος και η υπεύ-
θυνη στάση απέναντι στον εαυτό του και στους γύρω του.

*Ο Νίκος Παγώνης είναι γραμματέας των Ειδικών Κομματικών 
Οργανώσεων (ΕΚΟ) της ΝΔ.

Αντιθέτως, πρωτοβουλίες με σκοπό την αυτοβελτίωση και δράσεις 
για την ενίσχυση των αδύναμων και ευπαθών μελών του κοινωνι-
κού συνόλου είναι απαραίτητο να προωθούνται και να επιβραβεύ-
ονται. Τόσο από το κράτος και τους θεσμούς, όσο και από τον κάθε 
πολίτη ξεχωριστά. Στην κρίση της ιικής έξαρσης, η καραντίνα και ο 
αυτοπεριορισμός δεν βάλλουν κατά της προσωπικής ελευθερίας 
του καθενός. Αντίθετα, είναι ελευθερία. Είναι η ελευθερία να πράτ-
τει κάποιος το σωστό!
Ως δεύτερος σημαντικός άξονας τοποθετείται η ανάγκη σωστής ε-
νημέρωσης και πληροφόρησης, η διαλογή των εισερχόμενων πλη-
ροφοριών, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και, ακολούθως, η αναμε-
τάδοση της είδησης ει δυνατόν πλησιέστερα στις αληθινές της δια-
στάσεις, χωρίς υπερβολές και πλεονασμούς, που δεν έχουν τίποτε 
να προσφέρουν παρά μόνο να δημιουργούν εστίες σύγχυσης και α-
ποπροσανατολισμού.
Άλλωστε το να διυλίζουμε μια πληροφορία προτού την οικειοποιη-
θούμε και την αναπαραγάγουμε αποτελεί θέσφατο και ιδεατό για τη 
συνοχή των μελών του κοινωνικού ιστού, αδιακρίτως κοινωνικοοι-
κονομικού υποβάθρου.
Για την επίτευξη των ως άνω προαπαιτούμενο είναι η πολυεπίπεδη 
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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ο αυτοπεριορισμός δεν βάλλουν κατά της προ-
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Ε
νδιαφέροντα είναι τα 
ευρήματα έρευνας 
σύμφωνα με τα οποία 
οι Έλληνες τείνουν να 
μην αντιμετωπίζουν την 

παχυσαρκία ως ασθένεια, παρά τα 
αυξημένα ποσοστά της στην Ελ-
λάδα. Αντιθέτως, πολλοί θεωρούν 
ότι πρόκειται για προσωρινό πρό-
βλημα το οποίο λύνεται με δίαιτα, 
αδιαφορώντας για τις ασθένειες 
που σχετίζονται με αυτήν. Η έρευ-
να πραγματοποιήθηκε το διάστη-
μα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2019 
από την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία 
Παχυσαρκίας και παρουσιάστηκε 
ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας 
Παχυσαρκίας (WOD), που για το 
2020 είχε οριστεί στις 4 Μαρτίου.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο 
Ευθύμιος Καπάνταης, πρόεδρος 
της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας 
Παχυσαρκίας: «Υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη να γίνει ευρύτερα αντιλη-
πτό γιατί η παχυσαρκία είναι μια 
νόσος και ποιες είναι οι αιτίες και 
οι συνέπειές της. Οι επαγγελματίες 
υγείας μπορούν να κάνουν τη δια-
φορά με την καλύτερη ενημέρωσή 
τους για τη νόσο και καταβάλλοντας 

προσπάθειες για την αντιμετώπιση 
των αναγκών και των ανησυχιών 
των ασθενών».
Όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώ-
πισης του υπερβάλλοντος βάρους, 
σύμφωνα με την έρευνα 68% των 
ερωτηθέντων ανέφεραν ότι είναι 
ενάντια στην ιατρική θεραπεία κυ-
ρίως λόγω πιθανών παρενεργει-
ών, καθώς και επειδή είναι αντί-
θετοι στη φαρμακευτική αγωγή 
γενικά. Αντιθέτως, το 88% απάντη-
σε πως αναγνωρίζει τη σωστή δια-
τροφή και τη σωματική άσκηση ως 
τις καλύτερες μεθόδους απώλειας 
βάρους.
Τα παραπάνω ευρήματα σχολίασε 
ο Γεώργιος Βαλσαμάκης, μέλος 
του Δ.Σ. της Ελληνικής Ιατρικής 
Εταιρείας Παχυσαρκίας: «Το αντι-
κείμενο της παχυσαρκίας ως μέρος 
της ιατρικής κατάρτισης καταλαμ-
βάνει πολύ λίγο χώρο και θα έπρε-
πε να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες στην κατανόηση της 
παχυσαρκίας από τους επαγγελ-
ματίες υγείας και στις ολοκληρω-
μένες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
που μπορούν να παρασχεθούν ως 
μέρος της ιατρικής φροντίδας προς 

τους ασθενείς».
Η παχυσαρκία αναγνωρίζεται πλέ-
ον από οργανώσεις υγείας, όπως 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ), ο Οργανισμός Οικονομι-
κής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), η Αμερικανική Ιατρική 
Ένωση (AMA) και η Καναδική Ια-
τρική Ένωση (CMA), ως χρόνια 
πάθηση που απαιτεί μακροχρόνια 
διαχείριση και αντιμετώπιση. Η 
Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με 
μια κρίση παχυσαρκίας που παίρ-
νει διαστάσεις επιδημίας, η οποία 
παρουσιάζει αυξανόμενες οικο-
νομικές επιβαρύνσεις στα συστή-
ματα υγειονομικής περίθαλψης. 
Η ανταπόκριση των ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων στο πρόβλημα της 
παχυσαρκίας δεν λειτουργεί κι έτσι 
προκύπτει η ανάγκη για μια νέα 
προσέγγιση. Η πρόληψη της πα-
χυσαρκίας πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα. Ωστόσο, η συνεχι-
ζόμενη αύξηση του επιπολασμού 
της παχυσαρκίας αποδεικνύει ότι 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη 
θεραπεία αλλά και στην πρόληψη.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΊΑ 

Οι  Έλληνες αδιαφορούν για τα παραπάνω κιλά

Ως προσωρινό πρόβλημα το οποίο λύνεται με 
δίαιτα χαρακτηρίζεται η παχυσαρκία από τους 
περισσότερους από εμάς.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 
περίπου 6.700 σπάνιες 
παθήσεις, καθεμία εκ των 
οποίων επηρεάζει λιγότερους 
από 1 στους 2.000 ανθρώπους.

Σύμφωνα με νέα μελέτη* από την εταιρεία Sobi, 
που επικεντρώνεται στις σπάνιες παθήσεις, 28% 
των ανθρώπων που ζουν με μια σπάνια νόσο δη-
λώνουν ότι η πάθησή τους έχει υπάρξει αιτία για 

το τέλος μιας προσωπικής τους σχέσης, ενώ 41% δηλώ-
νουν ότι τους έχει εμποδίσει να ξεκινήσουν μια νέα ερω-
τική σχέση.
Υπάρχουν περίπου 6.700 σπάνιες παθήσεις, καθεμία εκ 
των οποίων επηρεάζει λιγότερους από 1 στους 2.000 αν-
θρώπους. Περίπου 350 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον 
κόσμο διαγιγνώσκονται με μία ή περισσότερες σπάνιες 
νόσους.
«Αυτή είναι η πρώτη φορά που μελετήσαμε πώς οι σπά-
νιες ασθένειες μπορούν να επηρεάσουν τις σχέσεις. Γνω-
ρίζουμε ότι οι προσωπικές σχέσεις αποτελούν ένα ζωτικό 
κομμάτι της ζωής και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
τους ανθρώπους που ζουν με μια σπάνια νόσο» δήλωσε 
η Jennifer Cain Birkmose, Global Head of Access Patient 
and Community Engagement της Sobi.
Το 28% των ερωτηθέντων στη μελέτη της Sobi δήλωσε ότι 
μια σπάνια πάθηση ήταν ο λόγος για τον οποίο τελείωσε 
μια σχέση. Σχεδόν οι μισοί (43%) δήλωσαν ότι η ασθένεια 
αποτελεί εμπόδιο σε όλες τις σχέσεις τους, είτε ερωτικές 
είτε φιλικές, ενώ 41% πιστεύουν ότι η ασθένειά τους τους 
εμπόδισε να ξεκινήσουν μια νέα ερωτική σχέση.
Η Jennifer Cain Birkmose δήλωσε ότι τα αποτελέσματα 

της μελέτης τονίζουν επίσης τις επιπτώσεις στους ανθρώ-
πους που βρίσκονται πιο κοντά σε αυτούς που ζουν με 
μια σπάνια ασθένεια. «Είναι σημαντικό να έχουμε κατά 
νου ότι τα ευρύτερα δίκτυα των οικογενειών, των φίλων 
και των ομάδων φροντίδας επίσης επηρεάζονται. Η Ημέ-
ρα Σπάνιων Παθήσεων αποτελεί μια υπενθύμιση για να 
αφουγκραστούμε την κοινότητα των σπάνιων παθήσεων, 
προκειμένου να κατανοήσουμε βαθύτερα τις ανάγκες της 
και να καταφέρουμε να συνεργαστούμε για να ευαισθητο-
ποιήσουμε και να βελτιώσουμε τις θεραπευτικές δυνατό-
τητες» ανέφερε.

*Σχετικά με τη μελέτη:
• Η μελέτη διενεργήθηκε ηλεκτρονικά στις ΗΠΑ, στην Ιτα-
λία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Σουηδία και στο Ηνω-
μένο Βασίλειο μεταξύ ασθενών και φροντιστών.
• Οι ασθενείς έπρεπε να νοσούν από κάποια σπάνια 
πάθηση της λίστας σπάνιων παθήσεων του National 
Organization for Rare Diseases (NORD).
• Οι φροντιστές έπρεπε να έχουν αναλάβει τη φροντίδα 
κάποιου ασθενούς που νοσεί από κάποια σπάνια πάθηση 
της λίστας σπάνιων παθήσεων του NORD.
• Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5 και 13 Φεβρου-
αρίου 2020.
• 200 συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν συνολικά.

Οι σπάνιες παθήσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις προσωπικές σχέσεις
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Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Ευρώπη: Άνοδος και το 2019 τα κόμπακτ SUV

SEAT: Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για το Tarraco

Με άνοδο 1,4% και σύνολο 15,3 εκατομμυρίων 
μονάδων κινήθηκαν οι πωλήσεις νέων αυτοκι-
νήτων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Για μία ακόμη χρονιά τα SUV ήταν τα δημοφιλέστερα μοντέλα 
για τους Ευρωπαίους, σημειώνοντας αύξηση 13% (σε σχέση 
με το 2018), με πωλήσεις που άγγιξαν τις 5,7 εκατομμύρια 

μονάδες ή 650.000 αυτοκίνητα. Οι αριθμοί αυτοί δίνουν μερίδιο α-
γοράς 37% επί του συνόλου των πωλήσεων για το 2019 (33% για το 
2018 και 29% για το 2017).
Από τις υποκατηγορίες των SUV, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 
στα μικρά SUV, τα οποία ανέβηκαν κατά 20%, στις 1,92 εκατομμύ-
ρια μονάδες. Κυρίαρχος το Renault Captur, το οποίο κατάφερε να 
πάρει την πρώτη θέση στο σύνολο των SUV, ξεπερνώντας το VW 
Tiguan και αφήνοντας τρίτο το Nissan Qashqai.
Στην πρώτη θέση των συνολικών πωλήσεων βρέθηκε και πάλι το 
VW Golf, παρά την αλλαγή του μοντέλου που έγινε μέσα στην χρο-
νιά. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είχαν εκρηκτική άνοδο, στο +82%, 

με 356.249 μονάδες, με πρωταγωνιστή το Tesla Model 3. Τη μεγα-
λύτερη πτώση έχουν τα πολυχρηστικά (ή πολυμορφικά MPV) και 
τα μεγάλα σεντάν.

Στο πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης των πωλήσεων του μεγά-
λου της SUV και σε συνεργασία με τη Volkswagen Financial 
Services, η SEAT Tεχνοκάρ ανακοινώνει δύο νέα επιδοτούμενα 

χρηματοδοτικά προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για το Tarraco. Οι 
διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν τα παρακάτω προγράμματα:
• Classic Credit 0%: Άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που απευ-
θύνεται σε πελάτες που θέλουν ιδιοκτησία στο αυτοκίνητό τους.
• Auto Credit 2,9%: Πρόγραμμα τύπου balloon που απευθύνεται 
σε πελάτες που θέλουν να απολαμβάνουν τη χρήση του αυτοκινή-
του τους με μια χαμηλή μηνιαία δόση, αλλά να έχουν και πολλα-
πλές επιλογές στο τέλος του προγράμματος.
Τα παραπάνω προγράμματα ισχύουν για αυστηρά περιορισμένο α-
ριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων SEAT Tarraco 1.5 TSI Style 
150hp, σε συνδυασμό με προνομιακή τιμή αγοράς 28.600 ευρώ 
(περιλαμβάνεται η χρέωση μεταλλικού χρώματος).

To νέο Fiat 500e είναι ηλεκτρικό!

Το νέο Fiat 500e είναι ηλεκτρικό με μοτέρ 120 ίππων και μια μπα-
ταρία λιθίου ιόντων στις 42 kWh που θα προσφέρει αυτονομία για 
320 χλμ. Από πλευράς επιδόσεων, το 0-100 χλμ./ώρα διαρκεί 9 
δευτερόλεπτα, με την τελική να περιορίζεται στα 150 χλμ./ώρα.

Το νέο 500αράκι φτάνει σε μήκος τα 3,63 μέτρα (πλάτος στα 1,69 μ., 
ύψος στα 1,48 μ.) και είναι περίπου 6 εκατοστά μακρύτερο, όταν το με-
ταξόνιο έχει μακρύνει επίσης κατά 2 εκατοστά. Στο εσωτερικό υπάρ-
χει καλύτερη εκμετάλλευση χώρων και ένα ολοκαίνουριο ταμπλό με 

μια ορθογώνιου σχήματος οθόνη αφής διαγωνίου 10,25 ιντσών και με 
ψηφιακό πίνακα οργάνων.
Στην κεντρική κονσόλα δεν υπάρχει επιλογέας μετάδοσης αλλά δια-
κόπτες κίνησης με τρία προγράμματα οδήγησης. Ο εξοπλισμός αναμέ-
νεται υπερπλήρης και με τα τελευταία συστήματα υποβοήθησης. Του-
λάχιστον θα μπορεί να δικαιολογείται η τιμή του ηλεκτροκίνητου Fiat 
500e, το οποίο στην Ευρώπη και στην έκδοση First Edition διαμορφώ-
νεται στα 37.900 ευρώ.

Η ιταλική εταιρεία επιβεβαιώ-
νει ότι το νέο Fiat 500e θα είναι 
αποκλειστικά ηλεκτρικό με 320 
χλμ. αυτονομία. Το λανσάρισμά 
του ξεκινά από το ερχόμενο 
φθινόπωρο, ενώ οι συμβατι-
κές του εκδόσεις θα συνεχί-
σουν να προσφέρονται κανο-
νικά και παράλληλα.

Το Dacia Duster LPG  
που καίει υγραέριο κοστίζει 
από 14.180 ευρώ
Η ελληνική αντιπροσωπεία της Dacia ανακοί-
νωσε τις νέες εκδόσεις του Duster, που περι-
λαμβάνουν και την έκδοση LPG σε μια πολύ δε-
λεαστική τιμή πώλησης.

Το Duster εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις καλύτερες value 
for money επιλογές, ειδικά τώρα που προσφέρεται και στη βα-
σική έκδοση 1.0 TCe με τους 100 ίππους και αποκλειστικά με 

κίνηση στους μπροστινούς τροχούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι 
LPG εκδόσεις, τόσο με τον turbo 1.000άρη TCe όσο και με τον ατμο-
σφαιρικό 1.600άρη SCe (με 115 ίππους). Παραγγελίες γίνονται ήδη, 
πρώτες παραδόσεις τον Μάιο. 

ΈΚΔΟΣΗ DACIA DUSTER ΤΙΜΗ  
1.0 TCe 100 4x2 AMBIANCE  €13.580
1.0 TCe 100 4x2 SPORTIVE  €15.050
1.0 TCe 100 4x2 PRESTIGE  €15.850
1.0 TCe 100 4x2 LPG AMBIANCE  €14.180
1.0 TCe 100 4x2 LPG SPORTIVE  €15.650
1.0 TCe 100 4x2 LPG PRESTIGE  €16.450
1.6 SCe 115 4x2 LPG AMBIANCE  €14.480
1.6 SCe 115 4x2 LPG SPORTIVE  €15.950
1.6 SCe 115 4x2 LPG PRESTIGE  €16.750
1.3 130hp 4x2 SPORTIVE  €16.300
1.3 130hp 4x2 PRESTIGE  €17.100
1.3 130hp 4X4 SPORTIVE  €17.340
1.3 130hp 4X4 PRESTIGE  €19.640
1.3 150hp 4x2 SPORTIVE  €16.990
1.3 150hp 4x2 PRESTIGE  €18.490
1.3 150hp 4X4 SPORTIVE  –
1.3 150hp 4X4 PRESTIGE  €20.440
1.5 Blue dCi 115 4x2 SPORTIVE  €17.330
1.5 Blue dCi 115 4x2 PRESTIGE  €19.280
1.5 Blue dCi 1.5 dCi 4x4 AMBIANCE  €17.490
1.5 Blue dCi 115 4x4 SPORTIVE  €19.780
1.5 Blue dCi 115 4x4 PRESTIGE  €20.580
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ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ – «ΕΜΠΑΡΓΚΟ»: 
Ο ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Η Panik Records επανακυκλοφορεί έναν από τους εμβλη-
ματικούς δίσκους της ελληνικής μουσικής, το «Εμπάργκο» 
του Θάνου Μικρούτσικου. Ο δίσκος-σταθμός, που είχε 
εξαντληθεί από τα ράφια των δισκοπωλείων, κυκλοφόρησε 
το 1982 και θεωρείται ένα από τα πλέον αριστουργηματικά 
έργα του. Το «Εμπάργκο» εγκαινιάζει τη συνεργασία του 
Θάνου Μικρούτσικου με τον ποιητή Άλκη Αλκαίο. Τα 
τραγούδια ερμηνεύουν η Μαρία Δημητριάδη, ο Βλάσης 
Μπονάτσος, ο Κώστας Καράλης, ο ίδιος ο Θάνος Μικρού-
τσικος και ο Μανώλης Μητσιάς, στο περίφημο «Ερωτικό». 
Το «Εμπάργκο» κυκλοφορεί σε πολυτελή έκδοση, με τους 
στίχους όλων των τραγουδιών και σημείωμα του Θάνου Μι-
κρούτσικου, ενώ στο tracklist περιλαμβάνεται ως μπόνους 
ένα από τα τραγούδια που δεν μπήκαν στην πρώτη έκδοση 
του δίσκου, το «Spleen», το οποίο κυκλοφόρησε στην 
επόμενη έκδοση, το 2008. Παράλληλα, η Panik Records 
κυκλοφορεί και το «Ανθολόγιο», μια συλλογή με 13 από τις 
καλύτερες ηχογραφήσεις του Θάνου Μικρούτσικου στη 
CBS - Sony Music από τις αρχές έως και τα μέσα της δεκα-
ετίας του ’80. Μεταξύ άλλων, περιέχει το «Ερωτικό» στην 
πρώτη εκτέλεση με τον Μανώλη Μητσιά, το «Ένας νέγρος 
θερμαστής από το Τζιμπουτί» με τον Βλάση Μπονάτσο, 
καθώς και τα «Ψάξε στ’ όνειρό μας» και «Ήτανε μια χώρα» 
με τη Χαρούλα Αλεξίου.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ 
– «ΔΥΟ ΠΡΩΙΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ»
Η Φωτεινή Βελεσιώτου τραγουδάει με μοναδική αισθα-
ντικότητα τα «Δυο πρωινά λεωφορεία», ένα νέο τραγούδι 
που έγραψαν ειδικά γι’ αυτήν ο Μίλτος Πασχαλίδης 
(μουσική) και ο Άγγελος Σφακιανάκης (στίχους). Ένα 
αυθεντικό λαϊκό τραγούδι που αποκτά ιδιαίτερο βάρος με 
τη χαρακτηριστική φωνή της Φωτεινής Βελεσιώτου. Στο 
τραγούδι συμμετέχει ο Μίλτος Πασχαλίδης. Κυκλοφορεί 
σε μορφή digital single από τη Μικρός Ήρως.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΙΔΑΚΗΣ – ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
Μια σημαντική δισκογραφική στιγμή για έναν από τους 
σπουδαιότερους ερμηνευτές του νεότερου ελληνικού 
τραγουδιού. Ο Μανώλης Λιδάκης παρουσιάζει το άλ-
μπουμ «Να σε πηγαίνω, όπου με πας», που κυκλοφορεί 
από την Panik Oxygen. Με τα τραγούδια του άλμπουμ 
ο Μανώλης Λιδάκης επαναπροσδιορίζει το λαϊκό 
τραγούδι, προσδίδοντάς του το κύρος και την αξία που 
αντιστοιχούν στην υψηλή αυτή περιοχή της ελληνικής 
μουσικής. Το «Να σε πηγαίνω, όπου με πας» αποτε-
λείται από έναν κύκλο δέκα λαϊκών τραγουδιών, με τα 
λόγια του ξεχωριστού στιχουργού Κώστα Φασουλά και 
τις μουσικές του Χρυσόστομου Καραντωνίου, ενός από 
τους πλέον ταλαντούχους συνθέτες της νεότερης γενιάς. 
Το άλμπουμ μάς συστήθηκε μέσα από το «Για να ’χω 
λόγο να υπάρχω», ενώ ακολούθησαν άλλα τέσσερα επι-
τυχημένα singles, τα «Στα Μάτια», «Το Μήλο», «Είναι 
που μοιάζεις με μαχαίρι» και το ομώνυμο του άλμπουμ 
τραγούδι, που ξεχώρισαν στις προτιμήσεις του κοινού 
και τις ραδιοφωνικές συχνότητες. Το «Να σε πηγαίνω, 
όπου με πας» κυκλοφορεί σε όλα τα φυσικά σημεία 
πώλησης δίσκων, καθώς και στα ψηφιακά καταστήματα: 
https://smarturl.it/ManolisLidakisNSPOMP.

H CHRISTINA 
AGUILERA  

ΣΤΗ «MULAN»

Η πολυβραβευμένη Christina Aguilera επιστρέ-
φει, 22 χρόνια μετά, στον κόσμο της «Mulan» 
για να ερμηνεύσει το «Loyal Brave True», καθώς 
και μια καινούργια βερσιόν του κλασικού πλέον 

«Reflection». Και τα δύο νέα τραγούδια θα κυκλοφορήσουν 
στο soundtrack της ταινίας, που έγραψε ο Harry Gregson-
Williams. H Christina Aguilera έλαμψε με την ερμηνεία της 
στην animated εκδοχή της «Mulan», όταν ήταν ακόμα 16 
ετών, και αυτό αποτέλεσε κομβικό σημείο στη μετέπειτα τε-
ράστια καριέρα της. Και τώρα επιστρέφει για να αναγεννήσει 
το «Reflection» και να συστήσει την ίδια, μα και καινούργια η-
ρωίδα με το «Loyal Brave True». Η ίδια, ενθουσιασμένη που 
επιστρέφει σε μια γνώριμη ιστορία γεμάτη δύναμη και συμβο-
λισμούς, υπογραμμίζει τη σημασία της ιστορίας στο πέρασμα 
των χρόνων, αλλά και την αξία του να μένεις αληθινός και να 
αποδεικνύεις πως είσαι ατρόμητος, ακριβώς όπως το νέο τρα-
γούδι, που βρίσκει την ισορροπία ανάμεσα στη σημασία του 
να είσαι ευάλωτος μα και παράλληλα δυνατός.
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Στην Ελλάδα 
πολύ συχνά 
μένουμε στο 
εύκολο εμπορικό 
μουσικό προϊόν, 
το οποίο, μάλιστα, 
βαφτίζεται 
πολιτιστικό, και 
αυτό μας αρκεί. 
Ικανοποιούμε 
τα γούστα των 
πλατιών μαζών, 
πράγμα που είναι 
καλό, αλλά χωρίς 
να κάνουμε μια 
προσπάθεια να 
τους σηκώσουμε 
λίγο πιο ψηλά, 
να τους δώσουμε 
λίγο περισσότερα 
ερεθίσματα, να 
τους γνωρίσουμε 
και πράγματα που 
δεν γνωρίζουν και 
δεν βρίσκουν με 
πρώτη ευκαιρία. 
Πρόκειται, κατά 
τη γνώμη μου, για 
έναν πολιτιστικό 
λαϊκισμό.

Ο 
μουσικολόγος, φιλόλογος και καθηγη-
τής Ιστορικής Μουσικολογίας στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών Νίκος Μαλιάρας είναι 
ο άνθρωπος που ίδρυσε πριν από λίγα 
χρόνια τη δραστήρια Φιλαρμόνια Ορχή-
στρα Αθηνών, που το Σάββατο 28 Μαρ-

τίου φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πει-
ραιώς και υποδέχεται στο πόντιουμ τον Κροάτη μαέστρο 
Miran Vaupotic.

Κύριε Μαλιάρα, συστηθείτε μας και στη συνέχεια συστή-
στε μας και τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών.
Ασχολούμαι με τη μουσική από την ηλικία των 4 ετών. Τη 
στιγμή αυτή, εδώ και περίπου 25 χρόνια, είμαι καθηγητής 
Ιστορικής Μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
διευθυντής της Μικτής Χορωδίας του Τμήματος Μουσι-
κών Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου και της Παιδικής 
Χορωδίας «Μανώλης Καλομοίρης». Το 2016 ο καλός 
φίλος, αρχιμουσικός Βύρων Φιδετζής κι εγώ πήραμε 
την απόφαση να ιδρύσουμε τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Α-
θηνών. Είναι μια νέα ορχήστρα που στηρίζεται αποκλει-
στικά σε ιδιωτική χρηματοδότηση από ένα ιδιωτικό σχο-
λείο, τα Νέα Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα, που ανήκουν 
στην οικογένειά μου και που στηρίζουν την ορχήστρα οι-
κονομικά αλλά και διοικητικά. Κρατική χρηματοδότηση 
ή άλλου είδους στήριξη μέχρι στιγμής δεν έχουμε. Στη-
ριζόμαστε αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις. Μέχρι 
τώρα, στα τριάμισι χρόνια της λειτουργίας μας, έχουμε 
δώσει πάνω από 80 συναυλίες και παραστάσεις όπερας 
και έχουμε ηχογραφήσει δεκάδες έργα πολλών Ελλή-
νων συνθετών, πολλά από τα οποία έχουν δρομολογηθεί 
για να εκδοθούν σε CD. Ήδη κυκλοφόρησε το πρώτο μας 
CD, με έργα του Νίκου Σκαλκώτα σε πρώτη παγκόσμια 
ηχογράφηση. Έχουμε διεθνείς συνεργασίες, επισκεφτή-
καμε πρόσφατα την Κίνα για μια περιοδεία περίπου 20 η-

μερών, ενώ προγραμματίζουμε ήδη όχι μόνο την επό-
μενη χρονιά αλλά και τη μεθεπόμενη.

Γιατί η κλασική μουσική είναι τόσο παρεξηγημένη στην 
Ελλάδα;
Η κλασική μουσική είναι πράγματι παρεξηγημένη και, 
κυρίως, παραμελημένη στην Ελλάδα για πολλούς λό-
γους. Ο πρώτος είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχει δημιουρ-
γηθεί η μουσική παράδοση που έχει υπάρξει σε άλλες 
χώρες της Ευρώπης. Κυρίως, όμως, είναι θέμα παι-
δείας. Όπως σε πολλά σημεία, η ελληνική εκπαίδευση 
έχει κι εδώ ένα ελάττωμα, ότι δεν προετοιμάζει τους μα-
θητές, τους αυριανούς συμπολίτες μας και το μέλλον της 
χώρας μας, να εκτιμούν τις υψηλές αξίες, γενικά, και 
στην περίπτωσή μας τις υψηλές πολιτιστικές και καλ-
λιτεχνικές αξίες. Στην Ελλάδα πολύ συχνά μένουμε στο 
εύκολο εμπορικό μουσικό προϊόν, το οποίο, μάλιστα, 
βαφτίζεται πολιτιστικό, και αυτό μας αρκεί. Ικανοποιούμε 
τα γούστα των πλατιών μαζών, πράγμα που είναι καλό, 
αλλά χωρίς να κάνουμε μια προσπάθεια να τους σηκώ-
σουμε λίγο πιο ψηλά, να τους δώσουμε λίγο περισσό-
τερα ερεθίσματα, να τους γνωρίσουμε και πράγματα που 
δεν γνωρίζουν και δεν βρίσκουν με πρώτη ευκαιρία. 
Πρόκειται, κατά τη γνώμη μου, για έναν πολιτιστικό λαϊ-
κισμό, που είναι κι αυτός το ίδιο βλαβερός με τον πολιτι-
κάντικο, αν όχι βλαβερότερος, διότι τα αποτελέσματά του 
είναι μακροπρόθεσμα και δεν διορθώνονται εύκολα. Αν 
δεν αλλάξει αυτή η λατρεία του εύκολου, του ευπρόσι-
του, του επιφανειακού, του επιδερμικού, δεν βλέπω να 
μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα.

Φέτος πραγματοποιήσατε και μια σχεδόν επική περιο-
δεία στην Κίνα. Μεγάλο ταξίδι, μεγάλη εμπειρία και ένα 
μνημόνιο συνεργασίας. Μιλήστε μας γι’ αυτό το ταξίδι 
και για το τι πρόσφερε στην Ορχήστρα.

Πράγματι, ήταν μια καταπληκτική και αξέχαστη εμπει-
ρία. Ήταν ένα ταξίδι περίπου 20 ημερών, τις ημέρες των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επισκεφτήκαμε 
μια χώρα που τελευταία έχει τεράστια οικονομική ανά-
πτυξη, με υπέροχο και πανάρχαιο πολιτισμό. Ο πολιτι-
σμός της, όμως, είναι πολύ διαφορετικός από τον ευρω-
παϊκό. Έτσι, η ορχήστρα μας ήταν στην πραγματικότητα 
και ένας πρέσβης του ευρωπαϊκού πολιτισμού σε αυτή 
τη μεγάλη χώρα της Άπω Ανατολής. Επισκεφτήκαμε 10 
πόλεις, δώσαμε 11 συναυλίες, ενώ υπογράψαμε και μια 
συμφωνία συνεργασίας και καλλιτεχνικών ανταλλαγών 
μεταξύ των δύο ορχηστρών και των δύο χωρών. Τώρα 
δεν μένει παρά να σκεφτούμε τρόπους για να υλοποιή-
σουμε αυτή τη συμφωνία το συντομότερο δυνατόν.

Έχουμε όμως και την έκδοση του πρώτου CD της Φι-
λαρμόνιας, ενός CD αφιερωμένου στον Σκαλκώτα.
Η παραγωγή ενός CD δεν είναι μια υπόθεση που τε-
λειώνει γρήγορα. Η ενασχόληση με τον στόχο αυτόν άρ-
χισε ήδη από την πρώτη καλλιτεχνική σεζόν της Φιλαρ-
μόνιας, όταν, τον Ιούνιο του 2017, παίξαμε σε συναυλία 
για πρώτη φορά τη Μικρή Συμφωνία του Σκαλκώτα, ένα 
από τα σπουδαιότερα έργα του. Σύντομα προχωρήσαμε 
στην ηχογράφηση του έργου αυτού με τον διεθνούς 
φήμης μηχανικό ήχου Hans Kipfer και τη σουηδική δι-
σκογραφική εταιρεία BIS, που έχει ηχογραφήσει μεγάλο 
αριθμό έργων του Σκαλκώτα. Λίγο αργότερα, ο Σύλ-
λογος Φίλων της Μουσικής μάς κάλεσε να ερμηνεύ-
σουμε για πρώτη φορά παγκοσμίως δύο χαμένα έργα 
του Σκαλκώτα που ανακαλύφθηκαν σε ένα αρχείο βι-
βλιοθήκης στην Αμερική και αποκαταστάθηκαν ενορχη-
στρωτικά από τον Γιάννη Σαμπροβαλάκη. Έτσι, με τους 
ίδιους σολίστ που ερμήνευσαν τα έργα αυτά στην πρώτη 
τους παγκόσμια παρουσίαση, τον Γιώργο Δεμερτζή και 
τον Βασίλη Βαρβαρέσο, προχωρήσαμε και στην ηχο-
γράφησή τους. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς που 
είμαστε η πρώτη ελληνική ορχήστρα που ηχογραφεί 
έργα του Σκαλκώτα. Και είμαστε επίσης πολύ χαρούμε-
νοι που κι άλλες ορχήστρες, όπως η Κρατική Ορχήστρα 
Αθηνών, ακολούθησαν το παράδειγμά μας.

Τι θα λέγατε στον υπουργό Πολιτισμού αν βρισκόσασταν 
σε διπλανές θέσεις σε ένα αεροπορικό ταξίδι;
Να καταλάβει πως κρατάει στα χέρια του την ίδια τη φυ-
σιογνωμία, την ίδια την ιδιοσυστασία της χώρας, του έ-
θνους και του λαού που υπηρετεί (υπουργός σημαίνει, 
όπως γνωρίζετε, υπηρέτης). Οι Έλληνες δεν συνεισέφε-
ραν απλώς κάποια στοιχεία στον ευρωπαϊκό πολιτισμό: 
δημιούργησαν τις βάσεις του. Χωρίς αυτούς, ο σημερι-
νός πολιτισμός μας θα ήταν πολύ διαφορετικός. Θα του 
έλεγα, λοιπόν, πως αυτό πρέπει να το καταλάβει, να το 
σεβαστεί και να μην το ευτελίζει στην πολιτική και στις 
προσωπικές μικροεπιδιώξεις, αλλά ούτε στον βωμό 
των εμπορικών και οικονομικών συμφερόντων. Να 
στηρίξει τη συνέχεια του μεγάλου αρχαιοελληνικού πο-
λιτισμού, που, κατά τη γνώμη μου, έχει τη συνέχειά του 
στο μεγαλείο του παραδοσιακού μας πολιτισμού, αλλά 
και στον υψηλό πολιτισμό των Ελλήνων δημιουργών 
σε όλους τους τομείς της τέχνης και της επιστήμης. Για 
να το κάνει αυτό, θα πρέπει να έρθει σε σύγκρουση με 
όλους εκείνους που υπηρετούν έναν ψευδεπίγραφο 
«πολιτισμό» που μόνο στόχο έχει να στερήσει από τον 
Έλληνα τη δημιουργική ικμάδα που έμφυτη έχει μέσα 
του και να τον καταστήσει απλό μέλος μιας αγόμενης και 
φερόμενης μάζας καταναλωτών ευτελών δήθεν πολιτι-
στικών προϊόντων. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πετύχαινα να 
τον πείσω. Ο πολιτισμός και η παιδεία, έννοιες που ουσι-
αστικά ταυτίζονται, δημιουργούν ανθρώπους με κρίση, 
με ενδιαφέροντα, με ενημέρωση, με επιχειρήματα, με α-
ντιρρήσεις, με αντιστάσεις. Κι αυτό φοβάμαι ότι οι πολιτι-
κοί μας δεν το θέλουν…

Νίκος Μαλιάρας

«Πρέπει να έρθουμε 
σε σύγκρουση με τον 

ψευδεπίγραφο “πολιτισμό”»
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



 

μυθιστορήματα  
με τη γυναίκα  
στο επίκεντρο4

Αθώοι Ένοχοι, Ελευθερία Μεταξά, εκδ. Μίνωας

«Το αχλάδι της αγωνίας!» ψελλίζει έκπληκτη η Έλσα Γληνού αντικρίζοντας το πτώμα της 
νεαρής Ζωής Κομνηνού, που πριν από λίγες ώρες δήλωνε υπεύθυνη για μια σειρά άλυτων 
φόνων. Η φράση αυτή θα οδηγήσει την ίδια και τον αστυνόμο Μάνο Βαρσάμη σε μια 
αποτρόπαιη διαπίστωση: Κάποιος δολοφονεί ανθρώπους χρησιμοποιώντας μεθόδους που 
ανάγονται στον Μεσαίωνα. Ποιος σπέρνει τον θάνατο με φρικτά βασανιστήρια; Ποιο είναι 
το κίνητρό του; Τι συνδέει τα θύματά του; Τι ρόλο παίζουν σε αυτή την υπόθεση ο Στάθης 
Κομνηνός, ο καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας Ιορδάνης Φωκάς και ο δημοσιογράφος 
Φώτης Μπακιρτζής; Τι σημαίνει η φράση «Memento mortis» που ανακάλυψε η Έλσα στο 
ημερολόγιο της Ζωής; Προσπαθώντας 
να δώσουν απάντηση στα ερωτήματα 
αυτά, η Έλσα και ο Βαρσάμης θα 
ξετυλίξουν το κουβάρι μιας τρο-
μακτικής ιστορίας που θα βάλει σε 
κίνδυνο τη ζωή δύο αθώων παιδιών. 
Θα προλάβουν να τα σώσουν πριν να 
είναι αργά;

Να είσαι γενναία, Cheryl Strayed, εκδ. Key Books

Η Σέριλ Στρέιντ στο βιβλίο της έρχεται να μας θυμίσει πως ό,τι και να συνέβη, θετικό ή 
αρνητικό, έχει βάλει ένα λιθαράκι στη μεγάλη εικόνα της ζωής μας. Και οι αποτυχίες μάς 
πάνε μπροστά. Και οι κακουχίες. Όπως και όλες εκείνες οι φορές που ράγισε η καρδιά 
μας. Η Στρέιντ έχει βιώσει μια ζωή έντονη. Έχασε τη μητέρα της σε νεαρή ηλικία, πα-
ντρεύτηκε και χώρισε γρήγορα, ναρκωτικά και εφήμερες σχέσεις δοκίμασαν τα όρια του 
μυαλού, του σώματος και της καρδιάς της. Μια στιγμή, όμως, ήταν αρκετή για να τη βγάλει 
από το αδιέξοδο. Η απόφασή της να περπατήσει μόνη 1.700 χιλιόμετρα στο Μονοπάτι του 
Ειρηνικού Ωκεανού την οδήγησε στη λύτρωση. Και μετά ήρθε και η επιτυχία. Η περιπέτειά 
της έγινε βιβλίο με τίτλο «Άγρια», 
το βιβλίο παγκόσμιο best seller και 
τελικά ταινία που προτάθηκε για 
δύο Όσκαρ. Το «Να είσαι γενναία» 
της Στρέιντ χαρακτηρίστηκε 
εγχειρίδιο της ψυχής. Εδώ έχει 
συγκεντρώσει τα καλύτερα απο-
φθέγματα από τα βιβλία, τα άρθρα 
και τις εκπομπές της και μέσα από 
αυτά μάς ωθεί να ανακαλύψουμε 
τα ανεξάντλητα αποθέματα αγάπης, 
συμπόνιας, συγχώρεσης και αντο-
χής που έχουμε όλες μέσα μας.

Η ιστορία της θεραπαινίδας, Μάργκαρετ Άτγουντ, εκδ. Ψυχογιός

Η Δημοκρατία της Γαλαάδ προσφέρει 
στην Τουφρέντ μόνο μία επιλογή: την 
αναπαραγωγή. Αν παρεκκλίνει από 
τον σκοπό της, θα καταλήξει, όπως 
όλοι οι αντιφρονούντες, κρεμασμένη 
στο Τείχος, ή θα σταλεί στις Αποικίες, 
όπου θα βρει αργό και μαρτυρικό 
θάνατο από ραδιενέργεια. Αλλά ακό-
μα κι ένα απολυταρχικό καθεστώς 
δεν μπορεί να αφανίσει τον πόθο – 
ούτε της Τουφρέντ ούτε και των δύο 
ανδρών από τους οποίους κρέμεται 
η μοίρα της. Μια μεγαλοφυής, 
συγκλονιστική δυστοπία για το κακό 
που παραμονεύει στην ανθρώπινη 
φύση, το βιβλίο της Άτγουντ διαβά-
ζεται και σαν σκοτεινό χρονικό μιας 
εναλλακτικής πραγματικότητας ή σαν 
σπαραχτική μαρτυρία για τη θέση της 
γυναίκας στον σύγχρονο κόσμο.

Πέντε στάσεις, Μάκης Τσίτας, εκδ. Μεταίχμιο

Η Τασούλα είχε όλους τους 
δρόμους ανοιχτούς μπροστά της, 
αλλά τους έκοψε ο Θεόφιλος με τον 
έρωτά του. Κι όμως, εκείνη βρήκε 
παράδρομους: σπούδασε, δούλεψε, 
μεγάλωσε δύο υπέροχα παιδιά. 
Στην ουσία, μόνη της. Ο Θεόφιλος 
πάντα απών στα σημαντικά και 
πάντα απάνθρωπος απέναντι σε 
όλους. Άραγε να έφταιγε γι’ αυτό 
το τρομερό μυστικό του; Η Τασούλα 
πέρασε των παθών της τον τάραχο, 
μα κρατήθηκε όρθια. Προχώρησε 
με κουράγιο, πείσμα, αλλά και με 
τη διαρκή έγνοια για το «τι θα πει 
ο κόσμος». Κι ενώ θα μπορούσε 
να έχει μια καλύτερη ζωή, τη 
στερήθηκε.
Ο Μάκης Τσίτας γράφει για μια 
γυναίκα από την επαρχία που 
έζησε για τριάντα χρόνια στη 
Θεσσαλονίκη κινούμενη με ασφάλεια στη διαδρομή των πέντε στάσεων του λεωφορείου, 
από το σπίτι στη δουλειά και πάλι πίσω. Μια ιστορία δοσμένη με συμπόνια και αγάπη για 
τις αμέτρητες γυναίκες που έζησαν και ζουν με γνώμονα την ιερή αίσθηση του καθήκο-
ντος, πληρώνοντας συνειδητά το όποιο τίμημα.
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Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι φτιαγμένος να ξεχνάει, ώστε να μπορεί 
να αντέχει τις βαθιές δυσκολίες και τις απώλειες της ζωής. Διαφορετικά, το 
άλγος και η σκέψη του θανάτου δεν θα αντέχονταν. Όσον αφορά την Ιστορία, 
παρόλο που τη διαβάζουμε, παρόλο που τη μελετούμε και την αναλύουμε, 
συνεχίζουμε να κάνουμε πάνω-κάτω τα ίδια λάθη.

Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη
«Είναι στην ανθρώπινη φύση  
η λατρεία της εξουσίας»

  ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Η 
ομάδα ΑΝΙΜΑ, μετά τις επιτυχημένες πα-
ραστάσεις «Γαμήλιο Εμβατήριο», «Έξοδος» 
και τη σπουδαία διάκριση της σκηνοθέτριας 
Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη με το βραβείο 
«Κάρολος Κουν» για το έργο «Ο Ζητιάνος», 

ανεβάζει το «Πίστη, Αγάπη, Ελπίδα» του Έντεν φον Χόρ-
βατ. Γραμμένο το 1932, είναι ένα από τα πιο σκοτεινά και 
δυστοπικά έργα του 20ού αιώνα. Σκοπός της παράστασης 
είναι να ανοίξει έναν διάλογο με τη σημερινή, εξίσου άγρια 
εποχή. Η σκηνοθέτις μάς εξηγεί γιατί είναι σημαντικό.

Τι σας οδήγησε να σκηνοθετήσετε το «Πίστη, Αγάπη, 
Ελπίδα» του Χόρβατ και τι αισθανθήκατε στην πρώτη α-
νάγνωση με την ομάδα σας;
Στην ΑΝΙΜΑ έχουμε ως στόχο να δουλεύουμε θεατρικά 
έργα και κείμενα τα οποία να συνομιλούν με την εποχή και 
τους προβληματισμούς της. Σκοπός μας είναι να δημιουρ-
γούμε όσο γίνεται έναν ανοιχτό διάλογο με τον πολίτη, την 
κοινωνία, τα συστήματα, την εξουσία. Το «Πίστη, Αγάπη, 
Ελπίδα» του Χόρβατ είναι ένα τέτοιο έργο, το οποίο, αν και 
γραμμένο το 1932, έχει ευθείες αναφορές με την Ελλάδα 
και την Ευρώπη του σήμερα. Τα θέματα που θίγει αναζη-
τούν απαντήσεις και στη σύγχρονη εποχή, μεταφέροντας 
τις εικόνες του σε μια οποιαδήποτε χώρα, π.χ. την Ελλάδα. 
Στην πρώτη κιόλας ανάγνωση ένιωσα πραγματικά πόσο 
σημερινό και επίκαιρο είναι. Ταυτόχρονα, επειδή πρόκει-
ται για ένα σκοτεινό κείμενο, στο οποίο οι καταστάσεις λει-
τουργούν υπόγεια και υπαινικτικά, χρειάζεται να σκάψεις 
πολύ για να τις ανακαλύψεις, και αυτό μας φόβισε και μας 
εξιτάρισε ταυτόχρονα.

Ποια είναι τα κυριότερα θέματα που θίγει η παράσταση;
Το έργο, γραμμένο στον Μεσοπόλεμο, περιγράφει μια κα-
τάσταση πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης και ανέχειας, 
στην οποία επίσης κυριαρχούν η ανεργία, ο κοινωνικός α-
ποκλεισμός, η έλλειψη δικαιοσύνης, το έγκλημα, η αστυ-
νομοκρατία. Σε αυτό το περιβάλλον ο άνθρωπος νιώθει α-
βοήθητος, μόνος, ανασφαλής, λειτουργώντας με κυνισμό 
και έντονο ατομικισμό. Ο Χόρβατ επιτίθεται στις ρίζες των 
αξιών του δυτικού πολιτισμού, ενόψει μάλιστα και ενός ε-
πικείμενου πολέμου.

Ποια κοινά σημεία ανάμεσα στο έργο του Χόρβατ και την 
Ελλάδα της γενικευμένης κρίσης εντοπίσατε;
Νομίζω ότι διαβάζοντας κανείς την παραπάνω απάντηση 

αναγνωρίζει σημερινά θέματα. Ακόμη και το θέμα του 
πολέμου, που ίσως μοιάζει πιο μακρινό εκ πρώτης σκέ-
ψης, είναι αρκετά ορατό και παίρνει διάφορες μορφές. Ο 
πόλεμος στη Συρία, ο εμφύλιος στη Λιβύη, τα γεωπολι-
τικά παιχνίδια ανάμεσα στις πιο αδύναμες και στις ισχυ-
ρές χώρες, η στάση της Τουρκίας στο προσφυγικό, τι 
άλλο μπορεί να είναι; Και, φυσικά, όλη αυτή η κοινωνική 
και οικονομική ανισότητα, που έχει διαμορφωθεί παγκο-
σμίως, δημιουργεί άτυπους πολέμους χωρίς αληθινές 
σφαίρες αλλά εξίσου θανατηφόρους.

Τελικά, η Ιστορία επαναλαμβάνεται γιατί ξεχνάμε ή ε-
πειδή δεν την αξιολογούμε όπως της πρέπει;
Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι φτιαγμένος να ξε-
χνάει, ώστε να μπορεί να αντέχει τις βαθιές δυσκολίες 
και τις απώλειες της ζωής. Διαφορετικά, το άλγος και η 
σκέψη του θανάτου δεν θα αντέχονταν. Όσον αφορά την 
Ιστορία, παρόλο που τη διαβάζουμε, παρόλο που τη με-
λετούμε και την αναλύουμε, συνεχίζουμε να κάνουμε 
πάνω-κάτω τα ίδια λάθη. Είναι στην ανθρώπινη φύση 
η λατρεία της εξουσίας. Αυτή μοιάζει με αδηφάγο τέρας, 
που στο διάβα της συνεπαίρνει τα πάντα. Σε συνδυασμό 
και με τον θεό πλούτο, όλα εναρμονίζονται και βρίσκουν 
τον καταστροφικό στόχο τους. Ο Μακιαβέλι τα έχει πει 
όλα στον «Ηγεμόνα» του.

Πείτε μας μια ατάκα από το έργο που συμπυκνώνει όλη 
τη δυναμική του.
«Οι άνθρωποι δεν είναι πια άνθρωποι» και «χωρίς πίστη, 
αγάπη, ελπίδα, δεν υπάρχει ζωή».

Ποια είναι ή θα έπρεπε να είναι η ουσία των εννοιών 
«πίστη», «αγάπη» και «ελπίδα»;
Οι έννοιες αυτές, αντλώντας περιεχόμενο από τις επιστο-
λές του Αποστόλου Παύλου, αγγίζουν την ανθρώπινη 
πλευρά και επαφίενται στις θετικές πλευρές της ανθρώ-
πινης ψυχής να τις επεξεργαστεί. Στόχος είναι μέσω των 
εννοιών αυτών να διατηρηθεί η ανθρωπιά, η εμπιστο-
σύνη στη δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο, 
η αγάπη στον εαυτό.

Έχει, κατά τη γνώμη σας, το θέατρο τη δύναμη να αφυ-
πνίσει συνειδήσεις και, αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί 
να τα καταφέρει;
Αν δεν πίστευα στη βαθιά αφυπνιστική και επουλωτική 

δύναμη του θεάτρου, δεν ξέρω αν θα άντεχα να το υπη-
ρετώ μέσα από τις πολλές ματαιώσεις και αντιξοότητες 
που εμπεριέχει. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά το θέα-
τρο, αν και όχι μόνο δουλειά. Το θέατρο υπήρξε για μένα 
θεραπευτικό σε πολλές περιπτώσεις στη μέχρι τώρα ζωή 
μου και ήταν ο ισχυρός πόλος ενός συστήματος που πλητ-
τόταν. Και όπως κι εγώ έχω δει παραστάσεις που συγκε-
κριμένες στιγμές, συγκεκριμένες καταστάσεις, συγκεκρι-
μένες ατάκες, όχι μόνο με συγκίνησαν αλλά έγραψαν μέσα 
μου αλλαγές και συνειδητοποιήσεις, νομίζω ότι αυτό συμ-
βαίνει σε όλους τους θεατές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Ποια καλλιτεχνική ανάγκη σάς οδήγησε στη δημιουργία 
της ομάδας ΑΝΙΜΑ;
Η ανάγκη να μοιραστούμε κάποιοι άνθρωποι σκέψεις, 
ιδέες, οράματα. Η ανάγκη να δουλέψουμε πολύ, εκτός θε-
ατρικού ωραρίου, εκτός θεατρικών συμβάσεων, ώστε να 
πειραματιστούμε σε φόρμες και θεατρικούς κώδικες με α-
πώτερο σκοπό να προσπαθήσουμε να αρθρώσουμε λόγο 
για όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Μετά τη βράβευσή σας για τη σκηνοθεσία του έργου «Ό 
Ζητιάνος» αισθάνεστε ότι έχει ανέβει πιο ψηλά ο πήχης 
ή απλώς την αξιολογείτε ως μια αναγνώριση της δου-
λειάς σας;
Αναγνώριση όχι της δουλειάς –νομίζω ότι πρέπει να υπάρ-
χει πολλά χρόνια κάποιος στον χώρο για να φέρει τον τίτλο 
του σκηνοθέτη ή του ηθοποιού κ.λπ.– αλλά της προσπά-
θειας. Και βέβαια είμαι πολύ περήφανη για την παράσταση 
του «Ζητιάνου», που ήταν μια συλλογική δουλειά, και γι’ αυτή 
τη διάκριση, που ταυτόχρονα εννοείται ότι ανέβασε τον πήχη 
πολύ ψηλά. Δεν μας επιτρέπεται, αισθάνομαι, τίποτα εύκολο, 
τίποτα χωρίς πολλή δουλειά και προσπάθεια.

INFO

του Έντεν Φον Χόρβατ

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Κυριακού
Σκηνοθεσία - Δραματουργική επεξεργασία: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη
Παίζουν: Σήφης Πολυζωίδης, Κατερίνα Μπιλάλη, Αντώνης Γκρίτσης, Γιώργος Μπανταδάκης, 
Βασιλική Διαλυνά, Γιώτα Τσιότσκα, Λευτέρης Παπακώστας, Μάγδα Κατσιπάνου
Bios Main, Πειραιώς 84, Αθήνα, Τηλ.: 210 3425335
Από Πέμπτη 19 Μαρτίου και κάθε Πέμπτη-Κυριακή στις 21:00

Πίστη, Αγάπη, Ελπίδα



ΟΙ ΑΡΚΟΎΔΕΣ ΞΎΠΝΗΣΑΝ 
ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΎΝ

Την Κυριακή 15 Μαρτίου και ώρες 11:00-13:00 η 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία μάς προσκα-
λεί για 26η συνεχή χρονιά στα «Χελιδονίσματα» 
στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποί-

ησης «Α. Τρίτσης» στο Ίλιον για να καλωσορίσουμε την ά-
νοιξη και να υποδεχτούμε τα χελιδόνια φτιάχνοντάς τους πή-
λινες φωλιές.
Με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά σχετικά με τη 
μετανάστευση των χελιδονιών και το μακρύ και δύσκολο 
ταξίδι τους, στα «Χελιδονίσματα» μαθαίνουν τρόπους για 
να τα βοηθήσουν φτιάχνοντας πήλινες χελιδονοφωλιές. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα παιδιά και οι γονείς 

κατασκευάζουν μαζί τις φωλιές, με τη βοήθεια των εκπαι-
δευτών, τις παίρνουν μαζί τους σε ειδικό κουτί και, όταν 
στεγνώσουν, τις τοποθετούν στο σχολείο ή στο σπίτι τους. 
Έτσι, προσφέρονται στα χελιδόνια έτοιμες κατοικίες για 
το μεγάλωμα των μικρών τους και στα παιδιά η ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν όλη αυτή την όμορφη, φυσική δια-
δικασία από κοντά.

Χώρος εκδήλωσης: ανοιχτός χώρος μπροστά στο Γυμναστή-
ριο του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, δίπλα στο κα-
νάλι στο κέντρο του πάρκου
Όλα τα υλικά κατασκευής και μεταφοράς των φωλιών παρέ-

χονται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
Η συμμετοχή για το κοινό είναι ελεύθερη.
Η εκδήλωση υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολο-
γική Εταιρεία σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης 
του Πάρκου «Α. Τρίτσης» και τους «Φίλους του Πάρκου», 
με την υποστήριξη της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Γ΄ Αθήνας.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ευσταθία Σιδέρη, υπεύθυνη 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο Πάρκο «Α.Τρίτσης»
Τηλ.: 210 2316977, 210 8228704, e-mail: park@ornithologiki.gr

«ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ»  
στο Πάρκο «Α. Τρίτσης»

Ήδη εδώ και αρκετές ημέρες οι περισσότερες αρκούδες στο Καταφύγιο της Αρκούδας στο Νυμφαίο 
περνούν αρκετές ώρες έξω από τις φωλιές τους, διαισθανόμενες την άφιξη της άνοιξης. Φέτος ο 
χειμέριος λήθαργος ήταν πιο σύντομος από άλλες χρονιές λόγω των υψηλών για την εποχή θερ-
μοκρασιών. Εντός του Καταφυγίου υπάρχει αρκετή κινητικότητα, με τις αρκούδες να κάνουν μι-

κρές και μεγάλες βόλτες και να παίρνουν το μπάνιο τους στις μικρές λιμνούλες. Όπως κάθε χρόνο, οι νεαρότερες 
αρκούδες ήταν εκείνες που ξύπνησαν πρώτες. Η Sandy, η Mira και ο Duke μαζί με τον Γιώργο ξύπνησαν νωρί-
τερα και άρχισαν τα παιχνίδια, όπως και ο Μανώλης με τον Κυριάκο. Η Τασούλα, η Κατερίνα και η Μπάρμπαρα, 
που και φέτος επέλεξαν να κοιμηθούν σε φυσικές φωλιές, ξύπνησαν και απολαμβάνουν την ανοιξιάτικη ατμό-
σφαιρα. Η διάθεσή τους για φαγητό δεν έχει επανέλθει ακόμη, κάτι που είναι φυσιολογικό, καθώς διακόπτεται 
εντελώς κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Το εγερτήριο των αρκούδων ανοίγει ταυτόχρονα και τις πόρτες του Καταφυγίου. Το κοινό μπορεί και πάλι να ε-
πισκέπτεται το Καταφύγιο καθημερινές (εκτός Τετάρτης) και Σαββατοκύριακα 10:00-17:00 (ώρες ξεναγήσεων: 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30). Ανοιχτοί κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες είναι και οι άλλοι 
δύο χώροι του Περιβαλλοντικού Κέντρου του Αρκτούρου, το Καταφύγιο του Λύκου στις Αγραπιδιές Φλώρινας 
και το Κέντρο Ενημέρωσης για την Αρκούδα στη Νίκειο Σχολή στο Νυμφαίο. Περισσότερες πληροφορίες για 
τους επισκέπτες και ραντεβού για τα σχολεία στα τηλ. 23860 41500 & 23860 31155.
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα καλαμάρια, το μισό τσίλι, το μισό κρεμμυδάκι, τον 
χυμό λάιμ, το γάλα καρύδας, τη fish sauce, το λευκό ξίδι και τη ζάχαρη. Σκεπάζου-
με με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον δύο ώρες.

• Βγάζουμε το μπολ από το ψυγείο, βάζουμε σε σουρωτήρι τα καλαμάρια και τα 
αφήνουμε να σουρώσουν για 5 λεπτά. Ρίχνουμε το ηλιέλαιο σε αντικολλητικό 
τηγάνι με χοντρό πάτο, το τοποθετούμε σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε τα καλα-
μάρια σε δόσεις (πρέπει να σφίξουν τα καλαμάρια και να γίνουν άσπρα, περίπου 
1 λεπτό θα χρειαστούν). Βάζουμε τα καλαμάρια σε μπολ μαζί με τα υγρά τους και 
αφήνουμε να πάρουν θερμοκρασία δωματίου.

• Προτού σερβίρουμε, ανακατεύουμε τα καλαμάρια που έχουν κρυώσει με τα 
υγρά τους, προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά, ανακατεύουμε καλά και δοκιμάζου-
με για να δούμε μήπως χρειάζεται αλάτι. Σερβίρουμε τη σαλάτα σε τέσσερα ατο-
μικά μπολ, πασπαλίζουμε με λίγο φρέσκο κόλιαντρο και ένα κομμάτι λάιμ.

Καλαμάρι σαλάτα 
με ινδική καρύδα Υλικά

•  1 κιλό καλαμάρια καθαρισμένα 
και κομμένα σε μέτριες ροδέλες

•  2 κόκκινα τσίλι χωρίς σπόρους, 
κομμένα σε λεπτές λωρίδες

•  2 κ.σ. χυμός λάιμ
•  1/2 φλιτζάνι φρέσκο κρεμμύδι 

κομμένο σε λεπτές λωρίδες
•  4 κ.σ. γάλα καρύδας από 

κονσέρβα
•  2 κ.σ. fish sauce
•  2 κ.σ. ξίδι λευκό
•  1 κ.σ. ζάχαρη

•  2 κ.σ. ηλιέλαιο
•  1 φλιτζάνι χοντροκομμένη 

φρέσκια ινδική καρύδα
•  1 φλιτζάνι χοντροκομμένο 

φρέσκο κόλιαντρο
•  2 κ.σ. χυμός λεμονιού
•  2 κ.σ. ελαιόλαδο ελαφρύ
•  1 κ.γλ. ξύσμα λεμονιού
•  1 κ.γλ. ξύσμα λάιμ
•  1 κ.σ. χοντροκομμένο κόλιαντρο
•  1 λάιμ κομμένο στα τέσσερα
•  αλάτι (αν χρειαστεί)

*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

Mερίδες: 4
Χρόνος προετοιμασίας: 120 λεπτάΧρόνος μαγειρέματος: 20 λεπτάΒαθμός δυσκολίας: εύκολο
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Τ
α αιθέρια έλαια προέρχονται από 
απόσταξη αρωματικών φυτών. 
Είναι τόσο συμπυκνωμένα όσο 
σχεδόν 70 φορές ένα κανονικό φυτό 
και για τον λόγο αυτόν μια πολύ 

μικρή ποσότητα από το περιεχόμενό τους 
είναι επαρκής για ολόκληρη την μπανιέρα 
σας. Έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν 
χαλάρωση και τόνωση, ενώ είναι δραστικά 
και αποτελεσματικά σε γυναίκες (και άντρες) 
με δερματικά προβλήματα, με μυϊκούς 
πόνους, με προβλήματα του κυκλοφορικού 
συστήματος, με στρες αλλά και με αϋπνίες.

Τι πρέπει να προσέξετε 
κατά την αγορά
Το μόνο κοινό που εντοπίζεται ανάμεσα στα 
αιθέρια έλαια και στα φυτικά έλαια (τα λάδια 
που λέμε) είναι το γεγονός ότι δεν διαλύονται 
στο νερό. Διαλύονται μόνο στο λάδι ή στο 
αλκοόλ. Επομένως, όταν έχετε αγοράσει ένα 
οποιοδήποτε αιθέριο έλαιο με σκοπό να το 
αξιοποιήσετε για το χαλαρωτικό σας μπάνιο, 
μην το βάλετε απευθείας στη γεμισμένη με 
νερό μπανιέρα σας. Γιατί το γνήσιο αιθέριο 
έλαιο δεν θα διαλυθεί, παρά θα δημιουργήσει 
ορισμένες κηλίδες στην επιφάνεια του 
νερού, όπως ακριβώς θα γινόταν αν ρίχνατε 
οποιοδήποτε κοινό λάδι σε ένα ποτήρι με νερό.

Πώς να ετοιμάσετε το μπάνιο σας
• Όπως είπαμε, απαγορεύεται να ρίχνουμε 

σκέτο το αιθέριο έλαιο στη γεμάτη με νερό 
μπανιέρα μας. Πρέπει να το διαλύουμε 
από πριν σε γάλα, στο αφρόλουτρο που 
χρησιμοποιούμε, σε θειωμένο καστορέλαιο ή 
σε άλλα έλαια βάσης, σε άλατα μπάνιου.
• Έπειτα, είναι απαραίτητο να κάνετε μια 
δοκιμή προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι 
δεν πρόκειται να εμφανίσετε οποιαδήποτε 
αλλεργική αντίδραση. Ποιος θα είναι ο 
έλεγχος: Σε ένα κουταλάκι του γλυκού έλαιο 
βάσης ανακατέψτε λίγη ποσότητα από το 
αιθέριο έλαιο που έχετε προμηθευτεί. Βάλτε 
πολύ λίγο από το μείγμα στον καρπό σας. 
Περιμένετε ένα ολόκληρο 24ωρο μέχρι να 
πλυθείτε στη συγκεκριμένη περιοχή. Αν δεν 
εμφανιστεί ερεθισμός ή κοκκινίλα, δεν είστε 
αλλεργικές στο εν λόγω αιθέριο έλαιο, κατά 
συνέπεια μπορείτε να το αξιοποιήσετε.
• Στην περίπτωση που είστε έγκυες, ίσως να 
υπάρχουν κάποια αιθέρια έλαια που να μη 
συνιστώνται. Μόνο ο γιατρός σας μπορεί να 
σας το υποδείξει.

Μετά απ’ όλα αυτά είστε έτοιμη: Προσθέτετε 
στη γεμάτη με νερό μπανιέρα σας το 
διαλυμένο –σε κάποιο έλαιο βάσης ή σε 
αφρόλουτρο ή σε γάλα ή σε άλατα μπάνιου– 
αιθέριο έλαιο που έχετε επιλέξει (μπορείτε 
και να συνδυάσετε παραπάνω από ένα), 
ανακατεύετε με το χέρι σας και παίρνετε το 
χαλαρωτικό σας μπάνιο!
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Χαλαρωτικό 
μπάνιο  

με αιθέρια 
έλαια  

στο σπίτι



 

Είσαι γυναίκα; Δες πότε πρέπει να γυμναστείς 
για να χάσεις περισσότερο λίπος!

Η Χριστίνα Μαυρίδου είναι καθηγήτρια  
Φυσικής Αγωγής - personal trainer.
•  YouTube Channel: Christy Mavridou 
• Instagram: christymav  
•  Facebook Page: Christy Μαυρίδου
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Μπορείς να χάσεις 
περισσότερο βάρος 
αν ασκείσαι κατά τη 
διάρκεια της τελευ-

ταίας φάσης του εμμηνορροϊκού 
σου κύκλου απ’ ό,τι σε οποιαδή-
ποτε άλλη στιγμή του κύκλου σου, 
σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη 
από το Πανεπιστήμιο της Αδελα-
ΐδας στην Αυστραλία. Οι ορμόνες 
οιστρογόνα και προγεστερόνη 
βάζουν φωτιά στον μεταβολισμό 
σου και κάνουν τον οργανισμό 
σου να χρησιμοποιήσει περισσό-
τερο λίπος ως πάροχο ενέργειας, 
έτσι καίγεται περισσότερο καθώς 
ασκείσαι. Οι γυναίκες καίνε πε-
ρίπου 30% περισσότερο λίπος τις 
δύο εβδομάδες μετά την ωορ-
ρηξία μέχρι περίπου δύο ημέρες 
πριν από την περίοδο!
Ξεκίνα τη γυμναστική σου με 20-
30 λεπτά αερόβια άσκηση, όπως 
γρήγορο περπάτημα, ελλειπτικό, 
τραμπολίνο, χορό, zumba ή με τις 
μπότες kangoo jumps, και συνέ-
χισε με άλλα 20-30 λεπτά μυϊκή 
ενδυνάμωση. Μπες στο κανάλι 
Christy Mavridou στο YouTube για 
να δεις ενδιαφέρουσες και πρω-
τότυπες ασκήσεις ενδυνάμωσης 
και αερόβιας γυμναστικής με τις 
μπότες kangoo jumps!

Δυσκολεύεσαι 
να χάσεις κιλά εδώ 
και αρκετό καιρό;  
Η παρακάτω έρευνα 
σου δίνει τη λύση!

Της Χριστίνας Μαυρίδου
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