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Διανέμεται Δωρεάν
www.freesunday.gr

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

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

04-06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Νέου 
τύπου η οικονομική κρίση
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΡ. ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ 
«Η αναίρεση των πλεονασμάτων θα 
ισοσκελίσει τη μείωση του ΑΕΠ»
08 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο 
Μητσοτάκης κέρδισε την εμπιστοσύνη 
της κοινωνίας στη διαχείριση των 
κρίσεων
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΛΤ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ «Κανείς δεν μπορεί 
να παίζει με τον Θεό, εκβιάζοντας ένα 
θαύμα»
10-11 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ο 
Ερντογάν στη γωνία
12 // ΥΓΕΙΑ Φάκελος Κορονοϊός: 
Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε για το 
εργαστηριακό τεστ
14-15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Όπλα της 
τεχνολογίας σε καιρό πανδημίας
16-17 // ΚΟΣΜΟΣ Κορονοϊός: Ποιοι 
διάσημοι έχουν προσβληθεί από τη νόσο 
μέχρι τώρα

18 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Η νοοτροπία 
της αγέλης

FREE TIME
22 // TV Τι να δούμε στη μικρή οθόνη 
αυτή την εβδομάδα
23 // CELEBRITIES Στιγμιότυπα από τον 
κόσμο των διασήμων
24-25 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤ. ΣΤΡΟΥΖΑ 
«Με ανησυχεί η τάση της κοινωνίας μας 
να “φωνάζει”, χωρίς να επεξεργάζεται 
αυτά που δηλώνει»
26 // ΠΑΙΔΙ Έξι εύκολες χειροτεχνίες
27 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ CINEMA PARADISO 
PROJECT «Μας αρέσει η πολυμορφία»
28-29 // BOOKS Δέκα βιβλία για να 
μείνουμε σπίτι (μικροί και μεγάλοι)
30 // BEAUTY Φυσικοί τρόποι ενάντια 
στην ψαλίδα
31 // COOK FILES Δύο εύκολα σνακ για 
να περνάει η ώρα μας πιο ευχάριστα όσο 
μένουμε σπίτι

*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.
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ανάλυση

 Ο κορονοϊός έχει προκαλέσει μία χωρίς προ-
ηγούμενο παγκόσμια οικονομική κρίση η 
οποία δοκιμάζει τις αντοχές της ελληνικής 
οικονομίας.

Άλλο Ομπάμα, άλλο Τραμπ
Η αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης είναι πολύ πιο δύσκολη από 
εκείνη του 2008-2009 για μια σειρά λόγους.
Δεν υπάρχει πλέον ο συντονισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Ε.Ε. 
που υπήρχε επί προεδρίας Ομπάμα. Ο Τραμπ έχει χαράξει μια νέα 
στρατηγική που συνοψίζεται στη φράση «Πρώτα η Αμερική».
Οι Αμερικανοί αντέδρασαν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά απ’ 
ό,τι οι Ευρωπαίοι στην κρίση του 2008-2009, αλλά είχαν πάντα 
κατά νου τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι ο Ομπάμα ήταν σταθερός υποστηρικτής της αλλη-
λεγγύης προς την Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωζώνης.
Ο Τραμπ έχει εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Αυτό φάνηκε όταν 
ανακοίνωσε τη διακοπή των επιβατικών πτήσεων μεταξύ ΗΠΑ και 
26 κρατών-μελών της Ε.Ε. (εξαίρεσε προσωρινά την Ιρλανδία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο) χωρίς καν να ενημερώσει τις Βρυξέλλες και 
τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Το μέτρο προκάλεσε κρίση εμπιστοσύνης, γιατί έδειξε τις διαστά-
σεις της κρίσης αλλά και την πλήρη έλλειψη συνεννόησης μεταξύ 
των δύο βασικών κέντρων αυτού που αποκαλούσαμε δυτικό οικο-
νομικό και πολιτικό σύστημα.
Η νοοτροπία Τραμπ επηρεάζει σε αρκετές περιπτώσεις 
και τη στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, 
η οποία κινείται αυτόνομα και χωρίς να επιδιώκει ο-
ποιονδήποτε συντονισμό με την ΕΚΤ.

Χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο
Σε αυτή την κρίση η Ε.Ε. μετράει και τις συνέ-
πειες από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βα-
σιλείου από αυτήν.
Το Brexit τής στέρησε το σημαντικότερο 
χρηματοπιστωτικό κέντρο της Ευρώπης, με 
αποτέλεσμα να γίνεται πιο δύσκολη η αντι-
μετώπιση των συνεπειών που έχει ο κορο-
νοϊός στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-
σον στέλνει με κάθε ευκαιρία μηνύματα δι-
αφοροποίησης από την Ε.Ε. των «27». Έ-
φτασε στο σημείο να υιοθετήσει διαφο-
ρετική προσέγγιση ακόμη και στα μέτρα 
επιβράδυνσης της διάδοσης του κορονοϊού, 
προκαλώντας την αρνητική αντίδραση των πε-
ρισσότερων επιστημόνων, των Βρυξελλών και 
πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.
Σε σχέση με το 2008-2009 δεν υπάρχει συνεννόηση 
μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε., ενώ η Ε.Ε. έχει περιορισμένη ε-
πιρροή στις διεθνείς εξελίξεις λόγω του Brexit.

Κόπωση της κοινής γνώμης
Η διαχείριση της κρίσης γίνεται πιο σύνθετη και εξαιτίας της κόπω-
σης σημαντικού τμήματος της κοινής γνώμης ύστερα από μία δεκα-
ετία δύσκολων αποφάσεων και μέτρων.
Ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, που δεν έχουν καλύψει την οι-
κονομική και κοινωνική πτώση που προκάλεσε η προηγούμενη 
κρίση, ο κόσμος αντιμετωπίζει με μεγάλη ανησυχία την επιστροφή 
σε εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις.
Οι κυβερνήσεις πρέπει να μετράνε προσεκτικά σε κάθε τους βήμα 
τις αντιδράσεις μιας κουρασμένης κοινωνίας, η οποία αντιμετωπί-
ζει με καχυποψία το οικονομικό και πολιτικό σύστημα εξουσίας.
Προς το παρόν επιτυγχάνεται, μπροστά στην απειλή του κορονο-
ϊού, μια ενστικτώδης συσπείρωση γύρω από την εξουσία.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ιταλίας, η οποία έχει το ρεκόρ 
σε κρούσματα και θανάτους στην Ε.Ε. και με την αρνητική δυνα-
μική που έχει αναπτύξει φαίνεται ότι θα αφήσει σύντομα πίσω της 
και την Κίνα, παρά το γεγονός ότι η τελευταία έχει 24 φορές τον 
πληθυσμό της Ιταλίας.

ΝΈΟΥ ΤΥΠΟΥ  
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΡΙΣΗ

  ΤΟΥ ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Πολύ πιο σύνθετη από 
εκείνη του 2008-2009.

Μεγάλη επιτυχία Μητσοτάκη η 
ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο 
ενισχυμένο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης της ΕΚΤ.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν έγκριση των κινήσεων του 
πρωθυπουργού Κόντε σε ποσοστά της τάξης του 70%-75%. Όσο πε-
ρισσότερο βαθαίνει η κρίση, τόσο μεγαλώνει η συσπείρωση γύρω 
από την ηγεσία αλλά και η εντύπωση ότι η Ιταλία αντιμετωπίζει τις 
προκλήσεις καλύτερα από άλλες χώρες.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Ένα άλλο παράδειγμα συσπείρωσης, λόγω της κρίσης του κορονο-
ϊού, γύρω από τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις μάς έδωσαν τα 
αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών στη Βαυαρία. Οι ψη-
φοφόροι συσπειρώθηκαν γύρω από τους Χριστιανοκοινωνιστές 
(CDU) και τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), σπάζοντας τη δυναμική 
που είχαν αναπτύξει οι Πράσινοι στη Βαυαρία και στο σύνολο της 
Γερμανίας.
Υπάρχουν όμως και χώρες, όπως η Γαλλία, όπου δεν έχει επιτευ-
χθεί τόσο μεγάλη συσπείρωση γύρω από την ηγεσία. Η πολιτική 
του Μακρόν αμφισβητείται έντονα στη Γαλλία και η απόφασή του 
να προχωρήσει στη διενέργεια του πρώτου γύρου των δημοτικών ε-
κλογών, την περασμένη Κυριακή, δεν τον βοήθησε. Το ποσοστό α-
ποχής έφτασε το 56%, γιατί ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών 
συνέπεσε με την κατακόρυφη αύξηση κρουσμάτων και θανάτων.
Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου δεν ήταν ικανοποιητικά για 
τους υποψηφίους της παράταξης του Μακρόν, ενώ ο Γάλλος Πρό-
εδρος υποχρεώθηκε να ανακοινώσει την αναβολή του δεύτερου 
γύρου των δημοτικών εκλογών και τη λήψη εξαιρετικά αυστηρών 
μέτρων για την επιβράδυνση της διάδοσης του ιού.
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Φιλίπ ανακοίνωσε την αναβολή της ε-
φαρμογής της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, η οποία προκάλεσε 
μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις, έφθειρε τον Πρόεδρο και την κυ-
βέρνηση και στην τελική της μορφή δεν μοιάζει ιδιαίτερα αποτε-
λεσματική.

Η Γαλλία είναι η περίπτωση χώρας όπου η κρίση του κορονοϊού 
συντηρεί ή και αυξάνει την αμφισβήτηση της εξουσίας. Είναι 

πιθανό να υπάρξουν ανάλογες εξελίξεις σε άλλες χώρες 
όταν τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία και ο κόσμος, απαλ-

λαγμένος από το άγχος για την υγεία του, αρχίσει να 
μετράει τον οικονομικό και κοινωνικό λογαριασμό.

Έλλειψη συνοχής
Ένα άλλο εμπόδιο στην αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση της πρόκλησης είναι η εξασθένηση της 
πολιτικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Από την προηγούμενη οικονομική κρίση 
έχουν μεσολαβήσει το Brexit αλλά και η ενί-
σχυση κομμάτων που χαρακτηρίζονται από 
ευρωσκεπτικισμό ή και αντιευρωπαϊσμό.
Ακόμη κι αυτοί που δηλώνουν ευρωπαϊστές, 
όπως, για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Γερ-
μανίας, διστάζουν να πάρουν μέτρα στην κα-
τεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με-

τρώντας ενδεχόμενες πολιτικές αντιδράσεις στο 
εσωτερικό.

Την εικόνα έλλειψης συνοχής και ευρωπαϊκού 
ζήλου έδωσε η αδυναμία των «27» να συμφωνή-

σουν στους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς για την 
περίοδο 2021-2027. Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου για ετήσιο προϋπολογισμό που θα αναλογεί 
στο 1,3% του ΑΕΠ προσκρούει στην αντίδραση πολλών κυ-

βερνήσεων που θέλουν να τον περιορίσουν στο 1% του ΑΕΠ για 
να μην αυξηθεί η καθαρή συνεισφορά των χωρών τους σε αυτόν. 

Φοβούνται την κριτική με το σκεπτικό ότι «πετάνε τα λεφτά των φο-
ρολογουμένων». Αυτού του είδους η κριτική αποτέλεσε και την κι-
νητήρια δύναμη που οδήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο στο Brexit.
Η έλλειψη ευρωπαϊκού ζήλου φαίνεται και από την απροθυμία των 
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να συντονίσουν την πολιτική τους για 
την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Η συνεργασία για θέματα δημό-
σιας υγείας δεν περιλαμβάνεται στις ιδρυτικές συνθήκες της Ένωσης 
και βέβαια δεν μπορεί να στηριχτεί σε έναν ευρωπαϊκό προϋπολογι-
σμό της τάξης του 1% του ΑΕΠ των «27».
Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκε πολιτική δυνα-
μική για τη θεσμοθέτηση συνεργασίας σε θέματα δημόσιας υγείας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κρίση θα μπορούσε να αποτελέσει ευρω-
παϊκή ευκαιρία για μια τέτοια εξέλιξη, προς το παρόν όμως δεν ανα-
πτύσσονται σχετικές πρωτοβουλίες.

Οι θεσμοί και οι κυβερνήσεις
Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν τα σημαντικά λάθη που έγιναν στη δι-
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αχείριση της κρίσης του 2008-2009 θα οδηγήσουν σε μια διαφο-
ρετική προσέγγιση. Υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία στη 
στάση των θεσμών και των κυβερνήσεων. Ταυτόχρονα, όμως, παρα-
τηρούνται σημαντικά λάθη και παραλείψεις που προκαλούν δικαι-
ολογημένο προβληματισμό.
Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Λαγκάρντ, έκανε ένα πολύ άσχημο ξε-
κίνημα στη διαχείριση της κρίσης, αλλά, ευτυχώς, χάραξε γρή-
γορα διορθωτική πορεία. Στην αρχή θεώρησε ότι ο προκάτο-
χός της, Ντράγκι, είχε εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της νομισματικής πολιτικής, γι’ 
αυτό ανακοίνωσε μέτρα πολύ υποδεέστερα των αντίστοιχων 
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Ξεκαθάρισε μάλιστα 
ότι η λεγόμενη ποσοτική χαλάρωση έχει εξαντλήσει τα περι-
θώριά της και πως έφτασε η ώρα των κυβερνήσεων να στηρί-
ξουν την οικονομία με δημοσιονομικά μέτρα.
Σαν να μην έφτανε αυτό, η Λαγκάρντ έκανε ένα ατυχές σχό-
λιο ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα της ΕΚΤ ο περιορισμός των 
spreads, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά στις αγορές τα επιτό-
κια των ομολόγων του Δημοσίου της Ιταλίας και της Ελλάδας.
Ύστερα και από παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη 
Στουρνάρα, η Λαγκάρντ άλλαξε πολιτική και υιοθέτησε ένα ε-
ξαιρετικά επιθετικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για το 
2020, ύψους 750 δισ. ευρώ. Το εντυπωσιακό είναι ότι περιέ-
λαβε σε αυτό, για πρώτη φορά, ομόλογα του ελληνικού Δημο-
σίου 12 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι αυτά δεν έχουν αποκτή-
σει ακόμη επενδυτική βαθμίδα με βάση τα κριτήρια των διε-
θνών οίκων αξιολόγησης.
Πρόκειται για μια μεγάλης σημασίας στροφή στην πολιτική 
ΕΚΤ-Λαγκάρντ, που αναδεικνύει και τη σημαντική επιρροή 
Μητσοτάκη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Σε ό,τι αφορά το Eurogroup, αποφασίστηκε σε πρώτη φάση η 
χαλάρωση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανά-
πτυξης για να αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες και να υπάρξουν 
φοροαπαλλαγές στο επίπεδο του 1% του ΑΕΠ, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι οικονομίες που δοκιμάζονται από την κρίση του 
κορονοϊού. Έχει επίσης ανοίξει ο δρόμος για την από μηδενική 
βάση επεξεργασία της μελλοντικής οικονομικής και δημοσιο-
νομικής στρατηγικής των Ευρωπαίων εταίρων.
Για πρώτη φορά η Γερμανία κάνει κατ’ αρχήν δεκτές ιδέες 
που απέρριπτε στο παρελθόν, όπως είναι η έκδοση ευρωομο-
λόγου για την κοινή χρηματοδότηση αντιμετώπισης της κρί-
σης. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε για να δούμε αν πρόκει-
ται για απλές συζητήσεις ή για το ξεκίνημα μιας διαφορετικής 
προσέγγισης. Οι αντιρρήσεις που προβάλλει ο Φιλελεύθερος 
πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρούτε, δείχνουν ότι υπάρχουν 
ακόμη πολλοί που δεν θέλουν να μοιραστούν οικονομικά βάρη 
και ρίσκο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η βασική διαφορά
Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ της σημερινής οικονομικής 
κρίσης και της κρίσης του 2008-2009 είναι ότι ο κορονοϊός 
πλήττει ταυτόχρονα τη ζήτηση και την προσφορά.
Το κλίμα αβεβαιότητας αλλά και οι περιορισμοί στη συμπερι-
φορά των πολιτών προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κορονο-
ϊός περιορίζουν ή και εξαφανίζουν τη ζήτηση από ολόκληρους 
κλάδους της οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός, οι αεροπορι-
κές συγκοινωνίες και πολλές υπηρεσίες.
Ταυτόχρονα, όμως, ο κορονοϊός προκαλεί τεράστια προβλή-
ματα στην παραγωγή, πλήττοντας την προσφορά. Χαρακτηρι-
στικό τα παράδειγμα γερμανικών και άλλων ευρωπαϊκών αυ-
τοκινητοβιομηχανιών οι οποίες διέκοψαν προσωρινά την πα-
ραγωγή επειδή είχαν επηρεαστεί αρνητικά οι εφοδιαστικές 
αλυσίδες λόγω προβλημάτων στην παραγωγή στην Κίνα και σε 
άλλες χώρες. Επίσης, επειδή δεν ήταν σε θέση να εγγυηθούν 
την προστασία των εργαζομένων τους από τον κορονοϊό.
Με τη ζήτηση και την προσφορά να καταρρέουν ταυτόχρονα, 
δημιουργούνται ιδιαίτερα δυσάρεστες οικονομικές καταστά-
σεις. Ήδη διατυπώνονται προγνώσεις για πτώση του ΑΕΠ της 
Γερμανίας της τάξης του 25% μέσα σε ένα τρίμηνο σε σχέση με 

την ίδια περίοδο του 2019 και πτώση του ΑΕΠ πάνω από 5% για 
το σύνολο της Ευρωζώνης το 2020.
Οι προγνώσεις δεν είναι βέβαια ασφαλείς, γιατί πολλά θα εξαρ-
τηθούν από τη χρονική διάρκεια της κρίσης. Σε γενικές γραμ-
μές, πάντως, δεν υπάρχουν αναλυτές που να προβλέπουν ότι η 
απειλή για την υγεία μας θα διαρκέσει λιγότερο από τρεις μήνες 
και οι περισσότεροι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το 2020 
θα είναι δύσκολο έως εφιαλτικό για την ευρωπαϊκή οικονομία.
Η έμφαση δίνεται στο να μην υπάρξει μεγάλη, διαρθρωτική 
βλάβη στην οικονομία, ώστε, όταν με το καλό αφήσουμε πίσω 
μας τον κορονοϊό, να μπορέσουμε να καλύψουμε γρήγορα το 
χαμένο έδαφος.

Η Ελλάδα αδύναμος κρίκος
Η νέα οικονομική κρίση ήρθε την πιο ακατάλληλη περίοδο για 
την Ελλάδα. Εξαιτίας της προηγούμενης κρίσης και της χρεοκο-
πίας του Δημοσίου χάσαμε περίπου 25% του ΑΕΠ, ενώ οι πε-
ρισσότεροι πολίτες έχουν πίσω τους μία δεκαετία μεγάλων οι-
κονομικών και κοινωνικών δυσκολιών.
Την κατάσταση περιέπλεξε το αποτυχημένο πείραμα Τσίπρα-
Βαρουφάκη το πρώτο εξάμηνο του 2015. Καθυστέρησε την 
έξοδό μας από το μνημόνιο, οδήγησε στην απώλεια της τριε-
τίας 2015-2017, που ήταν εξαιρετικά καλή για την Ευρωζώνη, 
και προκάλεσε τεράστια προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα 
της χώρας.
Παρά τη βελτίωση της κατάστασης μετά το 2018, η Ελλάδα πα-
ραμένει στην αντίληψη των αγορών ο πιο αδύναμος κρίκος της 
Ευρωζώνης. Αυτό οδήγησε στην εκτόξευση του επιτοκίου των 
δεκαετών ομολόγων του Δημοσίου από λιγότερο από 1%, που 
ήταν στα μέσα Φεβρουαρίου, σε πάνω από 4% την περασμένη 
Τετάρτη. Οι αγορές έστειλαν το μήνυμα ότι η ελληνική οικονο-
μία εξακολουθεί να ανήκει στη δική της, κατώτερη κατηγορία 
της Ευρωζώνης.
Η επιτυχημένη παρέμβαση Μητσοτάκη-Στουρνάρα οδήγησε 
στην αλλαγή της τακτικής της ΕΚΤ, με αποτέλεσμα να συμπερι-
ληφθούν τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου στο ενισχυμένο 

πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και να επιτευχθεί εντυπωσι-
ακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων.
Στη νέα κρίση οι αναλυτές θα εστιάσουν την προσοχή τους στις 
εξελίξεις στην Ιταλία και στην Ελλάδα για να εκτιμήσουν την α-
ντοχή των δύο πιο αδύναμων κρίκων της Ευρωζώνης και να αξι-
ολογήσουν τη συνοχή της Ευρωζώνης.
Οι πορείες της ιταλικής και της ελληνικής οικονομίας δεν πρέ-
πει να αντιμετωπίζονται σαν μια εθνική υπόθεση, γιατί έχουν 
ενισχυμένη ευρωπαϊκή διάσταση. Αν δεν πάνε καλά, οι συνέ-
πειες θα είναι πολύ σοβαρές για την Ευρωζώνη. Ιδιαίτερα η οι-
κονομία της Ιταλίας, η τρίτη μεγαλύτερη της Ευρωζώνης, είναι 
στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της Ε.Ε. μετά το Brexit.
Ενδεχόμενη ιταλική αποτυχία θα έδινε νέες πολιτικές δυνατό-
τητες στον Σαλβίνι και στη Λέγκα, ενώ μια μελλοντική ρήξη της 
Ρώμης με τις Βρυξέλλες θα μπορούσε να οδηγήσει στην απο-
σύνθεση της Ε.Ε.
Το ζήτημα είναι να αντιληφθούν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι 
και οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων την ευρωπαϊκή σημασία 
της πορείας της ελληνικής και κυρίως της ιταλικής οικονομίας.

Υπέρογκο χρέος
Το μεγάλο βαρίδι για την ελληνική οικονομία, σε περίοδο κρί-
σης, είναι το εξαιρετικά υψηλό δημόσιο χρέος και η σημαντική 
αύξηση του ιδιωτικού χρέους εξαιτίας της προηγούμενης κρί-
σης.
Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο, αναλογικά, δημόσιο χρέος στην 
Ευρωζώνη, ακολουθούμενη από την Ιταλία.
Οι τοκοχρεολυτικές υποχρεώσεις του ελληνικού Δημοσίου 
έχουν, σε γενικές γραμμές, ρυθμιστεί για τα επόμενα χρόνια με 
τους προνομιακούς όρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας. Επομένως, δεν κινδυνεύουμε από δυσάρεστες εκ-
πλήξεις σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του χρέους.
Έχει όμως τεράστια σημασία η εμπιστοσύνη των αγορών στην 
προοπτική της ελληνικής οικονομίας για την επαρκή χρηματο-
δότησή της με ικανοποιητικούς όρους. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι η πρόσφατη μεγάλη αύξηση των επιτοκίων δανεισμού του 

Από μέτρα 3,8 δισ. ευρώ περάσαμε σε διάστημα ημερών σε πρωτοβουλίες της τάξης 
των 10 δισ. ευρώ.
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ελληνικού Δημοσίου προκάλεσε μεγάλη αύξηση των αποδό-
σεων και πτώση της αξίας των ομολόγων που έχουν εκδώσει 
ελληνικές τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.

Προβληματικές τράπεζες
Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν συνέλθει από την κρίση του 
2015 και έχουν μείνει πολύ πίσω στη διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων.
Αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα πριν από την εκδήλωση 
της νέας κρίσης και τώρα μπαίνουν σε περίοδο δοκιμασίας.
Από τη μια το προβληματικό χαρτοφυλάκιό τους θα δει την 
ποιότητα να πέφτει κι άλλο. Από την άλλη δεν υπάρχει η δυ-
νατότητα να πάρουν αυστηρά μέτρα κατά των δανειοληπτών 
που δεν είναι συνεπείς και αυτών που θα βρεθούν σε δύσκολη 
θέση. Δεν είναι δύσκολο να προβλέψουμε ότι σε διάστημα 
μηνών θα έχουν δημιουργηθεί νέα σημαντικά κόκκινα δάνεια, 
θα έχουν κοκκινίσει δάνεια που έχουν ρυθμιστεί και θα έχει 
αναπτυχθεί η δημόσια συζήτηση για την επάρκεια κεφαλαίων 
των τραπεζών και την προοπτική τους.
Οι μεγάλες υποχρεώσεις των νοικοκυριών και των επιχειρή-
σεων προς τις τράπεζες, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία 
αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντικές επιπλοκές. Θα υπάρ-
ξει σοβαρή έλλειψη πόρων για το ασφαλιστικό σύστημα και το 
δημόσιο ταμείο, καθώς θα συνδυαστεί η υπερχρέωση των νοι-
κοκυριών και των επιχειρήσεων με τη μεγάλη πτώση εσόδων 
του Δημοσίου εξαιτίας της δραστικής μείωσης της κατανάλω-
σης και των φαινομένων ύφεσης της οικονομίας.
Το μέγεθος της δημοσιονομικής τρύπας δεν μπορεί να προ-
βλεφθεί με ακρίβεια, γιατί πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσο 
μεγάλη θα είναι η υποχώρηση του ΑΕΠ και πόσο θα διαρκέσει 
η απειλή του κορονοϊού.
Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα ειδικά προβλήματα και τις μι-
κρότερες δυνατότητες για την αντιμετώπιση της κρίσης σε 
σχέση με τις άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Δυναμική παρέμβαση
Παρά τις δυσκολίες, η παρέμβαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
στην οικονομία γίνεται ολοένα πιο δυναμική με το πέρασμα 
του χρόνου.
Σε διάστημα ημερών τα πρώτα μέτρα, ύψους 3,8 δισ. ευρώ, έ-
δωσαν τη θέση τους σε παρεμβάσεις ύψους 10 δισ. ευρώ, που 
περιέγραψε ο πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό διάγγελμα της 
περασμένης Πέμπτης.
Η δυναμικότερη κυβερνητική παρέμβαση στηρίζεται σε δύο 
διαπραγματευτικές επιτυχίες: στην απαλλαγή της Ελλάδας από 
την υποχρέωση να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 
3,5% του ΑΕΠ το 2020 και στη συμμετοχή μας, για πρώτη 
φορά, στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Δημιουργήθηκαν έτσι οι προϋποθέσεις για καλύτερη χρημα-
τοδότηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττο-
νται. Τα μέτρα που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις είναι, σε γενι-
κές γραμμές, τα ίδια και διαφέρουν ως προς το ύψος των κον-
δυλίων.
Χρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη μετα-
βατική φάση, παρέχονται κρατικές εγγυήσεις για επιχειρημα-
τικά δάνεια, αναβάλλονται υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τα χρε-
ολύσια, ενδεχομένως και τους τόκους. Παρέχονται διευκο-
λύνσεις σε σχέση με τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. 
Προσφέρονται εισοδηματικές ενισχύσεις σε εργαζόμενους ε-
πιχειρήσεων που παύουν προσωρινά να λειτουργούν ή αντιμε-
τωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Καλύπτονται, στο μέτρο του δυ-
νατού, οι ανάγκες ελεύθερων επαγγελματιών που βρίσκονται 
σε δύσκολη θέση, ενισχύεται η προστασία των ανέργων.
Είναι βέβαιο ότι οι παρεμβάσεις θα αλλάζουν ανάλογα με τα 
προβλήματα που θα εμφανίζονται στην πορεία.
Μία από τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας είναι ότι 
έχουν οδηγηθεί στο επαγγελματικό και οικονομικό περιθώριο 
πάρα πολλοί εξαιτίας της έντασης και της διάρκειας της προ-
ηγούμενης κρίσης. Προς το παρόν, η κυβέρνηση στηρίζει αυ-
τούς που κινούν την οικονομία, για να διατηρήσει τη δυνατό-

τητα γρήγορης ανάκαμψης μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. 
Θα πρέπει όμως να ασχοληθεί και με αυτούς που οδηγήθηκαν 
στο περιθώριο εξαιτίας των συνεπειών της προηγούμενης κρί-
σης και χάνουν τώρα οποιαδήποτε δυνατότητα να τακτοποιή-
σουν τις υποχρεώσεις τους ή να οργανώσουν την επαγγελμα-
τική τους επιστροφή.

Ο ρόλος της ηγεσίας
Όλοι οι κλάδοι της οικονομίας που έπαιξαν πρωταγωνιστικό 
ρόλο τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σήμερα σε εξαιρετικά δύ-
σκολη θέση. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του τουρισμού, ο 
οποίος πέρασε σε χρόνο-ρεκόρ από τις εντυπωσιακές επιδόσεις 
στη μεγάλη κρίση, και της εμπορικής ναυτιλίας, η οποία, ως πα-
γκόσμιος πρωταθλητής που είναι, δέχεται μεγάλες πιέσεις εξαι-
τίας της διεθνούς οικονομικής αναταραχής.
Έχει τεράστια σημασία πώς ακριβώς θα κινηθούμε στις συν-
θήκες που διαμορφώνονται. Οι κινήσεις του πρωθυπουργού κ. 
Μητσοτάκη και των συνεργατών του είναι όλες στη σωστή κα-
τεύθυνση και ενισχύουν την εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά την α-
ντοχή και την προοπτική της ελληνικής οικονομίας.
Η κυβέρνηση κατάφερε να δημιουργήσει κλίμα οικονομικής 
και επενδυτικής εμπιστοσύνης, με τους σχετικούς δείκτες να 
φτάνουν σε επίπεδα-ρεκόρ της τελευταίας 15ετίας. Η κρίση που 
ξέσπασε εξαιτίας του κορονοϊού οδηγεί σε χαμένες ευκαιρίες 
και αναβάλλει ή ακυρώνει σημαντικά επιχειρηματικά και επεν-

δυτικά σχέδια.
Η οικονομία περνάει προσωρινά σε μια διαφορετική προσέγ-
γιση, που στηρίζεται περισσότερο στην κρατική παρέμβαση και 
στη δημιουργία μιας οικονομικής «άμυνας» που θα μας προστα-
τέψει από τα χειρότερα.
Σε αυτή τη φάση παίζει σημαντικότερο ρόλο η ποιότητα της πο-
λιτικής ηγεσίας, εφόσον αλλάζουν οι όροι λειτουργίας της οικο-
νομίας και προσαρμόζονται στον «πόλεμο» που κηρύσσουν οι 
κυβερνήσεις κατά του κορονοϊού.
Τα δείγματα γραφής του κ. Μητσοτάκη και βασικών συνεργα-
τών του είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά, εφόσον δείχνουν ικανοί 
να αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις.
Για να περιορίσουμε όμως τις οικονομικές απώλειες και τα κοι-
νωνικά προβλήματα και να διατηρήσουμε τις προϋποθέσεις για 
μια γρήγορη ανάκαμψη μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, πρέ-
πει να αποτραπούν σε διεθνές επίπεδο περιττές τριβές και οι-
κονομικές συγκρούσεις και να γίνει πιο αποτελεσματική η οι-
κονομική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρούνο Λεμέρ, συνό-
ψισε την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερα εύστοχο 
τρόπο: «Ή θα αντιδράσει η ζώνη του ευρώ ενωμένη στην οι-
κονομική κρίση και θα βγει πιο δυνατή ή θα αντιδράσει χωρίς 
συντονισμό και θα κινδυνεύσει με εξαφάνιση. Η ευθύνη μας 
ξεπερνάει τα οικονομικά και τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα. 
Πρόκειται για το πολιτικό μέλλον της ηπείρου μας».

Το πλαίσιο οικονομικής πολιτικής της Ε.Ε. αλλάζει, αλλά όχι με τους ρυθμούς που 
επιβάλλει η κρίση.



Τηλεργασία χωρίς ενίσχυση 
και εκσυγχρονισμό του θε-
σμικού πλαισίου προστασίας 
των εργασιακών, ατομικών 
και συλλογικών, δικαιωμά-
των σίγουρα δεν θα οδηγήσει 
στην ανάπτυξη, ενώ ακόμη 
και ως προς την οικονομική 
μεγέθυνση θα έχει μεσοπρό-
θεσμα αρνητικές επιπτώσεις.

Τ
ην πρόβλεψη ότι η ανάπτυξη της ελ-
ληνικής οικονομίας το 2020 θα είναι 
μηδενική κάνει μιλώντας στην F.S. ο 
κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών και 
Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, 
Γρηγόρης Ζαρωτιάδης. Ο καθηγητής 

Ζαρωτιάδης χαρακτηρίζει πρόωρη την εκτίμηση ότι 
η Ευρώπη «ανοίγει το πορτοφόλι», αν και, όπως λέει, 
«σαφώς και υπάρχουν ενδείξεις σε αυτή την κατεύ-
θυνση, αλλά έχουμε πολύ δρόμο».

Πού αποδίδετε την απόφαση του Eurogroup να ε-
ξαιρέσει την Ελλάδα από τα πλεονάσματα του 3,5%; 
Είναι πολιτική απόφαση ή ένδειξη αλληλεγγύης;
Τόσο η απόφαση παροδικής εξαίρεσης της Ελλάδας 
από τα μονίμως επιβαλλόμενα πλεονάσματα του κρα-
τικού προϋπολογισμού όσο και η πρόσφατη ένταξη 
της χώρας στον νέο μηχανισμό νομισματικής χαλά-
ρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εντάσ-
σονται στην πολιτική της Ε.Ε. να δημιουργήσει τον α-
παιτούμενο νομισματικό και δημοσιονομικό χώρο 
για να αντιμετωπιστούν οι άμεσες συνέπειες που θα 
έχει η επιδημική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στις 
ευρωπαϊκές οικονομίες. Για την Ελλάδα λήφθηκε ε-
πιπρόσθετα υπόψη η παράλληλη κρίση στον Έβρο, 
αλλά και η ούτως ή άλλως επισφαλής θέση της στις 
διεθνείς χρηματαγορές (παρά τις θετικές τάσεις στην 
απόδοση των ελληνικών ομολόγων της τελευταίας 
χρονιάς). Ως εκ τούτου, είναι μια επιβεβλημένη πο-
λιτική απόφαση με κάποια δόση αναπόφευκτης (…) 
«ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

Πόσο θα πλήξει το ΑΕΠ η εν εξελίξει κρίση, ειδικά 
με την αναμενόμενη πτώση του τουρισμού; Σε τι 
μεγέθη πρέπει να υπολογιστεί το 3,5% που δεν θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί;
Αυτή τη στιγμή τα μοντέλα προβλεπτικού υπολογι-
σμού των επιπτώσεων προσαρμόζονται στις σύγχρο-
νες ιδιαίτερες συνθήκες. Βεβαίως ήδη έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας εκτιμήσεις που καταλήγουν σε 
συμπεράσματα που κυμαίνονται από την πρόκληση 
μείωσης του ΑΕΠ της χώρας (έως της τάξεως του 
-2,5%) έως πιο αισιόδοξα σενάρια, με μετριασμό της 
προβλεπόμενης για φέτος αύξησης στο 1,5% με 2%. 
Θεωρώ ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και ότι 
μάλλον θα καταγράψουμε μια χρονιά οριακής έως 
μηδενικής μεγέθυνσης. Ο λόγος είναι ότι στην περί-
πτωση της Ελλάδας η προβλεπόμενη μείωση του 
ρυθμού μεγέθυνσης της παγκόσμιας οικονομίας θα 
εμφανιστεί με μεγαλύτερη έμφαση, ακριβώς λόγω της 
μονοκαλλιεργικής εξέλιξής της στον τομέα του του-
ρισμού και των συναφών υπηρεσιών, κάτι το οποίο 
επιτάθηκε τα τελευταία έτη, σε συνέχεια της συνολι-
κής αποπαραγωγικοποίησης, απόρροιας των μνη-
μονιακών προσαρμογών.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει την οικο-
νομία και την κοινωνία με διάφορους τρόπους. 
Λεφτά υπάρχουν ή χρειάζεται μια αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού με διαφορετικές κατανομές 
των δαπανών;
Πρόκειται ουσιαστικά για μια χρονική μετατόπιση των 
φορολογικών επιβαρύνσεων συνεπικουρούμενη με 
άμεσες ενισχύσεις συγκεκριμένων ομάδων επαγγελ-
ματιών και εργαζομένων, οι οποίες θίγονται από την 
προκαλούμενη διακοπή σημαντικού μέρους της ε-
νεργού ζήτησης. Η αναμόρφωση του προϋπολογι-
σμού είναι μια αναγκαιότητα – άλλωστε έχει προα-
ναγγελθεί από την κυβέρνηση. Τη στιγμή που η α-
ναίρεση των προς επίτευξη πλεονασμάτων μάλλον 

να είναι παραγωγικές για την οικονομία;
Ναι, καθώς ενισχύουν συγκεκριμένους κλάδους, 
προεξάρχοντος αυτού της φαρμακοβιομηχανίας. 
Στην περίπτωση όμως αυτή, οι συγκεκριμένες θε-
τικές οικονομικές επιπτώσεις απέχουν πολύ από το 
να αντισταθμίσουν τα άμεσα κατακλυσμιαία αποτε-
λέσματα στην ενεργό ζήτηση, πολύ δε περισσότερο 
τις έμμεσες, γρήγορα όμως αναμενόμενες επιπτώ-
σεις στις διεθνείς χρηματαγορές και στο παγκόσμιο 
οικονομικό γίγνεσθαι.

Σχετίζεται η διαφαινόμενη αλλαγή στάσης απέναντι 
στην Ελλάδα με τη στάση της στον Έβρο;
Η στάση της Ελλάδας στον Έβρο αποτελεί την αδιαμ-
φισβήτητη υποχρέωσή της, ως άμεση ανταπόκριση 
στην αήθη, επιθετική εργαλειοποίηση από την πλευρά 
της Τουρκίας των μεταναστών και προσφύγων. Την 
ίδια στιγμή βεβαίως έχω διατυπώσει τη θέση μου ότι 
σε δεύτερο χρόνο η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να 
προβεί γρήγορα σε μια προοδευτική «κόντρα ρελάνς» 
(ως προς το περιεχόμενο αυτής της στρατηγικής έχω 
πρόσφατα αρθρογραφήσει) και να μην αυτοπαγιδευ-
τεί στον ρόλο του προπυργίου μια «Ευρώπης-φρού-
ριο». Αν, λοιπόν, η κατάσταση στον Έβρο έπαιξε ρόλο 
στο να αλλάξουν στάση απέναντι στην Ελλάδα οι Βρυ-
ξέλλες και οι λοιπές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αυτό 
είναι γιατί πολλοί από τους εταίρους μας επιδιώκουν 
να μας ορίσουν ως τους φύλακές τους. Εμείς δεν έ-
χουμε λόγο να το δεχτούμε αυτό. Ο δικός μας ιστο-
ρικά επιβεβλημένος ρόλος είναι άλλος: είναι αυτός 

θα ισοσκελιστεί από τη σημαντικά μειωμένη αύξηση 
του ΑΕΠ (πάντα σε σχέση με την αρχικώς προϋπολο-
γιζόμενη), οι πρόσθετες αυτές δαπάνες και η μετατό-
πιση των κρατικών εσόδων καθιστούν την αναμόρ-
φωση του προϋπολογισμού του 2020 αναπόφευκτη.

Οι αντοχές της οικονομίας είναι μετρήσιμο μέγε-
θος. Οι αντοχές της κοινωνίας πώς μετριούνται;
Οι αντοχές της κοινωνίας δύσκολα μετριούνται, αφε-
νός γιατί είναι πολύπλευρες, ως προς περισσότερα 
ζητούμενα, τα οποία επιπρόσθετα στην πλειονότητά 
τους έχουν ποιοτικό και όχι ποσοτικό χαρακτήρα. Για 
να δείξω τι εννοώ ας πάρουμε μερικές από τις επιπτώ-
σεις στην κοινωνία που μπορούμε να συζητήσουμε. 
Στη θετική πλευρά, για παράδειγμα, συγκαταλέγονται 
η διαφαινόμενη ενίσχυση της αλληλεγγύης, ατομικής 
και συλλογικής, καθώς και αντιστοίχως της ενσυναί-
σθησης. Από την άλλη, στην αρνητική πλευρά θα κα-
ταγράφαμε την προκαλούμενη αποστασιοποίηση από 
το συλλογικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, μια ενισχυό-
μενη εξατομίκευση στην αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων. Επιπρόσθετα, ως κοινωνική επίπτωση μπο-
ρούμε να θεωρήσουμε τους πιθανούς πολιτειακούς, 
θεσμικούς κινδύνους γενίκευσης και/ή μονιμοποίη-
σης μέρους των προληπτικών μέτρων. Αντιλαμβα-
νόμαστε όλοι/-ες πόσο σημαντικά αλλά και πόσο δύ-
σκολο να αποτυπωθούν είναι όλα αυτά. Δυστυχώς, 
συνήθως τα αντιλαμβανόμαστε αφού επέλθουν…

Μπορούν οι δαπάνες για την αντιμετώπιση του ιού 

του εγγυητή της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, του 
αλληλοσεβασμού, της δημοκρατίας και της κοινω-
νικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης στην 
ευρύτερη, ζωτική περιοχή μας.

Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια από τα έκτακτα μέτρα 
για τον ιό, όπως π.χ. η τηλεργασία, να μονιμοποιη-
θούν και να επηρεάσουν τις εργασιακές σχέσεις;
Η αξιοποίηση της επιταχυνόμενα εξελισσόμενης τε-
χνολογίας είναι δικαίωμα και ευθύνη της ανθρώπι-
νης κοινωνίας. Είναι όμως άλλο η αξιοποίησή της 
και άλλο η εκμετάλλευσή της προς τέρψη των πιο 
επιθετικών, κυνικών και ακόρεστων κερδοσκοπι-
κών επιδιώξεων. Με άλλα λόγια, τηλεργασία χωρίς 
ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου 
προστασίας των εργασιακών, ατομικών και συλλο-
γικών, δικαιωμάτων σίγουρα δεν θα οδηγήσει στην 
ανάπτυξη, ενώ ακόμη και ως προς την οικονομική 
μεγέθυνση θα έχει μεσοπρόθεσμα αρνητικές επι-
πτώσεις. Συνεπώς, καθώς η εφαρμογή της τηλερ-
γασίας επιταχύνεται ως μέσο αντιμετώπισης της ε-
πιδημικής κρίσης, αντίστοιχα πρέπει να βιαστούν οι 
θεσμικές πρωτοβουλίες για ενίσχυση και εκσυγχρο-
νισμό της προστασίας της εργασίας.

Η Ε.Ε., εξαιτίας του ιού, δείχνει να ήρθε πιο κοντά 
απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη κρίση στο παρελ-
θόν και φαίνεται διατεθειμένη να ανοίξει το πορτο-
φόλι. Είναι ασφαλής μια τέτοια προσέγγιση ή είναι 
πολύ πρόωρη;
Είναι μια πρόωρη, θα έλεγα, εκτίμηση. Σαφώς και 
υπάρχουν ενδείξεις σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά 
έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για να συμπεράνουμε 
ότι η Ευρώπη πήρε το μάθημά της από τις συνεχείς 
αστοχίες των τελευταίων αρκετών δεκαετιών. Απο-
τελεί μονόδρομο για την επιβίωση του ευρωπαϊκού 
εγχειρήματος η επάνοδος (αρχικά) από το νεοφιλε-
λεύθερο κοινοτικό κεκτημένο στο ευρωπαϊκό κεκτη-
μένο της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και της συλλογικής αποτελεσματικότητας. Ακολού-
θως οφείλουμε κι ένα βήμα παραπάνω στην κατεύ-
θυνση της ισόρροπης, δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυ-
ξης – ως μοντέλου ανάλογης μετεξέλιξης της παγκό-
σμιας κοινότητας. Συνηθίζω με τέτοιες αφορμές να 
κλείνω με το εξής: θυμηθήκαμε ξανά ότι η Ιστορία 
δεν σταματά – λοιπόν, ή θα τη διαμορφώσουμε ή θα 
την υποστούμε. Στην περίπτωση της Ευρώπης, αυτό 
βρίσκει απόλυτη εφαρμογή.
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συνέντευξη

«Η αναίρεση των πλεονασμάτων 
θα ισοσκελίσει τη μείωση  

του ΑΕΠ»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Γρηγόρης 
Ζαρωτιάδης, 

κοσμήτορας Σχολής 
Πολιτικών 

και Οικονομικών 
Επιστημών ΑΠΘ



Υ
ψηλή αποδοχή δείχνει να 
έχει από την κοινωνία ο 
νέος τρόπος επικοινωνίας 
και διακυβέρνησης τον 
οποίο εφαρμόζει ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μη-

τσοτάκης με αφορμή την προσπάθεια περι-
ορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού στην 
Ελλάδα.
Οι δύο άξονες στους οποίους κινήθηκε ο κ. 
Μητσοτάκης είναι από τη μια οι πρωτοβουλίες 
που αναλαμβάνει το κράτος για να αντιμετω-
πίσει την πανδημία και από την άλλη η ανά-
δειξη της ατομικής ευθύνης του πολίτη στην 
προσπάθεια.
Σε ό,τι αφορά τον πρώτο άξονα, η κυβέρνηση 
κινήθηκε στην εξαγγελία μέτρων περιοριστι-
κών, ώστε να μην εξαπλωθεί ο κορονοϊός, αλλά 
και μέτρων για την οικονομία.
Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο άξονα, ο πρωθυ-
πουργός απέφυγε συστηματικά να δώσει στην 
κοινωνία οποιουδήποτε τύπου άλλοθι για τη 
μη τήρηση των μέτρων ή να δείξει κατανόηση 
σε παρεκτροπές οι οποίες οφείλονταν στις κα-
ταλυτικές επιπτώσεις που είχε η αντιμετώπιση 
της εξάπλωσης στην καθημερινότητά μας.
Στο πνεύμα αυτό, χαρακτηριστική ήταν η προ-
ειδοποίησή του στο τρίτο του μήνυμα, της Πέ-
μπτης 19 Μαρτίου, καθώς, όπως είπε, «απ’ 
όλους εμάς και τη συμπεριφορά μας εξαρτά-
ται, τελικά, αν η κυβέρνηση χρειαστεί να πάρει 
ακόμα πιο δραστικά μέτρα περιορισμού της 
κυκλοφορίας», αλλά και η πολύ επιφυλακτική 
στάση του απέναντι στα φάρμακα και στα εμ-
βόλια, για τα οποία απλώς είπε ότι «για τους ε-

πόμενους μήνες δεν θα υπάρξει καμία μαγική 
λύση».
Το δεύτερο στοιχείο το οποίο αναδείχθηκε 
ήταν ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε το 
θέμα της απροθυμίας της Εκκλησίας να απο-
φασίσει τα μέτρα περιορισμού των θρησκευτι-
κών λειτουργιών. Ο κ. Μητσοτάκης πίεσε τον 
αρχιεπίσκοπο να προωθήσει μια ανάλογη α-
πόφαση της Ιεράς Συνόδου, αλλά όταν αυτή 
δεν ελήφθη για όποιους λόγους δεν ελήφθη 
από την Ιεραρχία, δεν δίστασε να αναλάβει το 

πολιτικό βάρος να είναι δική του η απόφαση 
με την οποία έκλεισαν οι εκκλησίες.

Η μαγιά του Έβρου
Σε όλη αυτή την προσπάθεια ο πρωθυπουργός 
έβαλε στη δική του πλευρά της ζυγαριάς ένα 
πολιτικό στοιχείο το οποίο ανέδειξε από το 
πρώτο του διάγγελμα, κι αυτό ήταν η υψηλή, 
όπως καταγράφηκε σε όλες τις δημοσκοπή-
σεις, αποδοχή από την κοινωνία της στάσης 
της κυβέρνησης στην απόπειρα εισβολής στον 
Έβρο.
«Την ασύμμετρη απειλή του μεταναστευτικού 
την αντιμετωπίζουμε με επιτυχία. Γιατί η κοι-
νωνία ενώθηκε κάτω από την αυτονόητη επι-
λογή της κυβέρνησης να προστατέψει τα σύ-
νορά μας. Και οι άνθρωποι που επιφορτίστη-
καν με αυτή την αποστολή αποδείχθηκαν 
πανάξιοι. Έτσι θα αποκρούσουμε και την υγει-
ονομική απειλή του κορονοϊού» είχε πει στο 
πρώτο του μήνυμα, της 11ης Μαρτίου, όταν η 
υπόθεση του Έβρου ήταν πιο πρόσφατη στα 
μάτια της κοινωνίας.
Όμως η υπόθεση του Έβρου άνοιξε για τον 
πρωθυπουργό έναν διαφορετικό τρόπο αντι-
μετώπισης της Ελλάδας στο εσωτερικό της 
Ε.Ε., κυρίως από χώρες οι οποίες ήταν πολύ 
επιφυλακτικές, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη 
στάση της Αθήνας στη διαχείριση των μετανα-
στευτικών ροών, με χαρακτηριστικότερο πα-
ράδειγμα την Αυστρία.
Η στάση αυτή διευκόλυνε τα επιχειρήματα 
του κ. Μητσοτάκη σχετικά με την οικονομία, 
τα οποία αφορούσαν δύο τομείς: από τη μια 
την ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση, από την 

οποία η Ελλάδα είχε εξαιρεθεί την άνοιξη του 
2015, κατά την πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα, και 
από την άλλη την κατάργηση για το 2020 της 
υποχρέωσης για πρωτογενή πλεονάσματα της 
τάξης του 3,5%.
Τα δύο αυτά μέτρα σημαίνουν για την ελληνική 
οικονομία περίπου 20 δισ. ευρώ, δηλαδή ένα 
ποσό περίπου 15% υψηλότερο από το σύνολο 
των φόρων που προβλέπονται στον προϋπολο-
γισμό και οι οποίοι είναι περίπου 17 δισ. ευρώ.

Το ηγετικό προφίλ
Ουσιαστικά οι δύο διαδοχικές κρίσεις ενισχύ-
ουν το ηγετικό προφίλ του πρωθυπουργού και 
του δίνουν ένα επιπλέον ακροατήριο, με το 
οποίο μπορεί να επικοινωνεί πλέον προσω-
πικά και το οποίο δεν είναι οι κλασικοί ψηφο-
φόροι ή εν δυνάμει ψηφοφόροι της ΝΔ.
Το προφίλ αυτό ενίσχυσε και η επιλογή του 
καθηγητή Τσιόδρα ως εκπροσώπου του υ-
πουργείου Υγείας σε ό,τι αφορά την ενημέ-
ρωση, η οποία αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυ-
χής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις αρχές 
Φεβρουαρίου, όταν τα μέτρα της ετοιμότητας 
για τον κορονοϊό περιορίζονταν στα νοσοκο-
μεία, οι διοικητές των περιφερειακών επιτρο-
πών αλλά και των νοσοκομείων είχαν λάβει 
σαφή εντολή να μη μιλάνε για τα θέματα του 
ιού, η διαχείριση των οποίων, τους είχε τονι-
στεί, θα γινόταν κεντρικά.
Η μόνη περίπτωση όπου ο έλεγχος του Με-
γάρου Μαξίμου όσον αφορά τη διάχυση πλη-
ροφοριών στην κοινή γνώμη δεν απέδωσε τα 
προσδοκώμενα ήταν στην υπόθεση του δώρου 
Πάσχα, καθώς η διαρροή που αποδόθηκε στον 
υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, 
για το ενδεχόμενο κατάργησης ή ετεροχρονι-
σμού της καταβολής του δώρου έδωσε μια ευ-
καιρία για σημαία αντιπολίτευσης, την οποία 
άδραξε κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να 
αναλάβει τη διόρθωση ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός, στο τρίτο του μήνυμα.
Σύμφωνα με παραδοσιακές εκτιμήσεις της 
πολιτικής επιστήμης, έως ένα σημείο η επέν-
δυση εμπιστοσύνης από την κοινωνία στον ε-
κάστοτε ηγέτη την περίοδο μιας μείζονος κρί-
σης είναι ψυχολογικό αποκούμπι, καθώς με 
αυτόν τον τρόπο καλύπτει κάθε ανασφάλεια 
που μπορεί να νιώθει.
Στελέχη της ΝΔ επισήμαιναν όμως ότι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης κέρδισε την εμπιστοσύνη 
της κοινωνίας με τον τρόπο με τον οποίο δια-
χειρίστηκε δύο διαδοχικές κρίσεις. Και κυρίως 
μιας κοινωνίας η οποία έχει πολύ πρόσφατες 
μνήμες από την οικονομική κατάρρευση του 
2010, τη διαπραγμάτευση του πρώτου εξάμη-
νου του 2015 και την προσφυγική κρίση του 
δεύτερου.
Σύμφωνα με στελέχη της ΝΔ, σε αντίθεση με 
όλους τους προκατόχους του οι οποίοι είχαν 
στα χέρια τους την τύχη της χώρας τότε, ο Μη-
τσοτάκης ούτε χάιδεψε αυτιά ούτε προσπάθησε 
να ενισχύσει το ηθικό των πολιτών. Τους έθεσε 
απλώς ενώπιον των ευθυνών τους, την ίδια ώρα 
που αυτός διαχειριζόταν αποτελεσματικά τις 
ευθύνες που του είχαν αναθέσει εκείνοι.
Ο Μητσοτάκης είπε ότι στέλνει ένα μήνυμα ε-
νότητας, πειθαρχίας και αποφασιστικότητας, 
έλεγαν και εξέφραζαν την αισιοδοξία τους ότι 
αυτό θα έχει ανάδραση.

Σε αντίθεση με τους 
προκατόχους του που είχαν 
στα χέρια τους την τύχη της 
χώρας κατά τις οικονομικές 
κρίσεις του 2010 και του 2015 
και την προσφυγική κρίση, 
ο Μητσοτάκης ούτε χάιδεψε 
αυτιά ούτε κολάκεψε, αλλά είπε 
την αλήθεια, προσπαθώντας 
να ενεργοποιήσει την ατομική 
ευθύνη των πολιτών.

Ο ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ 
ΚΈΡΔΙΣΈ ΤΗΝ 

ΈΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗ  
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΆΣ 
ΣΤΗ ΔΙΆΧΈΙΡΙΣΗ  

ΤΩΝ ΚΡΙΣΈΩΝ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΆΤΗΣ
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συνέντευξη

Όλες οι θρησκευτικές κοινότητες υποφέ-
ρουν από φονταμενταλιστικές ομάδες που 
δρουν στο εσωτερικό τους.

«Κανείς δεν μπορεί να παίζει  
με τον Θεό, εκβιάζοντας ένα θαύμα»

Τ
ην άποψη ότι η Εκκλησία της Ελλάδος βρέθηκε απροε-
τοίμαστη να αντιμετωπίσει το ζήτημα του κορονοϊού εκ-
φράζει σε συνέντευξή του στην F.S. o Μιλτιάδης Κων-
σταντίνου, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 
Άρχων Διδάσκαλος του Ευαγγελίου της Μεγάλης του 
Χριστού Εκκλησίας. Ο κ. Κωνσταντίνου διευκρινίζει ότι 

ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη απόφαση της Ιεράς Συνόδου δι-
αφαίνεται κάποια τάση αμφισβήτησης της επιστημονικής θέσης, με 
την οποία συμφώνησαν όλοι οι ιεράρχες, και σημειώνει ότι προβλη-
ματισμός υπήρξε μόνο στον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να αντιμετω-
πιστεί η κατάσταση.

Οι αποφάσεις μετά τις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου έδειχναν 
αντιφατικές. Προσπαθούσαν συμβιβασμό με το κράτος ή ήταν συμ-
βιβασμός στο εσωτερικό της Ιεραρχίας;
Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος 
βρέθηκε απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα για το οποίο δεν 
είχε προηγούμενη εμπειρία. Ουδέποτε μέχρι σήμερα τέθηκε θέμα να 
κλείσουν οι εκκλησίες και μην ξεχνάμε ότι σε παλιότερους αιώνες οι 
επιδημίες αντιμετωπίζονταν με λιτανείες. Ταυτόχρονα βρέθηκε αντι-
μέτωπη με μια απρόσμενη επίθεση από ανθρώπους, στην πλειονό-
τητά τους μη μέλη του πληρώματός της, που απαιτούσαν να κλείσουν 
οι εκκλησίες. Ακούστηκε ακόμα και το εξωφρενικό ότι οι χριστιανοί 
ευθύνονται για τη διάδοση του ιού. Από την εποχή του Νέρωνα είχε 
να ακουστεί τέτοια κατηγορία. Έτσι, η Ιεραρχία αιφνιδιάστηκε και βρέ-
θηκε χωρίς λόγο απολογούμενη, πράγμα που την οδήγησε στη λαν-
θασμένη επιλογή να δώσει μια λύση που θα συνδύαζε την πίστη και 
τη διδασκαλία της με την ανάγκη προστασίας του πληρώματός της 
από την πανδημία. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό ήταν αδύ-
νατο, καθώς η Εκκλησία δεν μπορεί να απευθύνεται στο σύνολο των 
Ελλήνων πολιτών, αφού υπάρχουν πολλοί που δεν πιστεύουν στην 
πρόνοια του Θεού, αλλά μόνο στα μέλη της, μεταξύ των οποίων υ-
πάρχουν επίσης διάφορα επίπεδα θρησκευτικής συνείδησης και θε-
ολογικής συνειδητοποίησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πίεζε να πάρει την απόφαση η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση 
προτιμούσε να την πάρει η Εκκλησία. Σαν να επιθυμούσαν και οι 
δύο να μη φορτωθούν το κόστος μιας σύγκρουσης.
Είναι αλήθεια ότι, ανεξάρτητα από τη ρητορική των διαφόρων κομμά-
των, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έθεσε ποτέ σοβαρά το θέμα των 

σχέσεων Εκκλησίας-πολιτείας. Και οι λόγοι είναι προφανείς: από τη 
μια καμία κυβέρνηση δεν είχε επεξεργασμένο σχέδιο για το είδος των 
σχέσεων που επιθυμεί να προτείνει προς την Εκκλησία και από την 
άλλη καμία κυβέρνηση δεν θέλει να επωμιστεί το πολιτικό κόστος μιας 
ενδεχόμενης σύγκρουσης με την Εκκλησία, αλλά ούτε και το βάρος 
μιας επιλογής που κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγήσει.

Η Εκκλησία στην πρώτη της ανακοίνωση αποθάρρυνε τους πιστούς 
από την προσέλευση στη θεία λειτουργία, αλλά εκείνοι γέμισαν τους 
ναούς. Μήπως δεν εμπιστεύονται την Ιεραρχία;
Δεν τίθεται θέμα εμπιστοσύνης ή μη προς την Ιεραρχία. Όλες οι θρη-
σκευτικές κοινότητες υποφέρουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό 
από φονταμενταλιστικές ομάδες που δρουν στο εσωτερικό τους. Κάτι 
ανάλογο ισχύει και στα πολιτικά κόμματα, είτε στα δεξιά με τις ακραίες 
φασιστικές ομάδες είτε στα αριστερά με τις αριστερίστικες οργανώ-
σεις. Όταν για διάφορους λόγους οι ομάδες αυτές υποκινούνται ή εν-
θαρρύνονται να δράσουν, δημιουργούνται προβλήματα που είναι σε 
όλους γνωστά και δεν χρειάζονται περισσότερη ανάλυση.

Μήπως η Ιεραρχία φοβάται ότι αν κλείσουν οι εκκλησίες οι πιστοί 
θα αναζητήσουν τη θεία σκέπη αλλού;
Στην Ελλάδα τέτοιο θέμα δεν τίθεται στην πραγματικότητα. Η Εκκλησία 
δεν κινδυνεύει να χάσει μέλη της από τη δράση άλλων θρησκευτικών 
ομάδων. Η όποια προσηλυτιστική δράση νεοφανών προτεσταντικής 
απόχρωσης κύκλων στοχεύει κυρίως σε ανθρώπους που δεν είναι 
μέλη κάποιας εκκλησιαστικής κοινότητας, ενώ η δράση κάποιων γλα-
φυρών αποσχισθέντων από την Ορθόδοξη Εκκλησία κληρικών είναι 
one man show, που κάνουν βέβαια θόρυβο με τις υπερβολικές και α-
θεολόγητες θέσεις τους, αλλά δεν έχουν ευρύτερη απήχηση στο σώμα 
των πιστών. Γι’ αυτό και οι περισσότεροι μητροπολίτες δεν παίρνουν 
καν σοβαρά μέτρα εναντίον τους. Οι παλαιοημερολογίτικες κοινότητες, 
από την άλλη, έχουν τόσα εσωτερικά προβλήματα διαιρέσεων μεταξύ 
τους, που επίσης δεν αποτελούν απειλή για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Πόσο πιθανό είναι η ορθόδοξη θεολογία να είναι απλώς πιο συντη-
ρητική, άρα και επιφυλακτική, και πιο μεταφυσική απέναντι στην 
επιστήμη σε σχέση με άλλες Εκκλησίες;
Δεν υπάρχει στην ιστορική πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας κάποιο 
προηγούμενο αντιπαράθεσης με την επιστήμη, ούτε ανέπτυξε ποτέ κά-
ποια συστηματική μεταφυσική που θα την έφερνε σε αντίθεση προς 
τη Φυσική ως επιστήμη. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα και οι 
ιδέες του Διαφωτισμού διαδόθηκαν στον ελλαδικό χώρο είτε από 
κληρικούς είτε από ανθρώπους που μορφώθηκαν σε εκκλησιαστι-
κές σχολές και ιδρύματα. Το Άγιον Όρος αποτελεί τη μεγαλύτερη πα-
γκοσμίως βιβλιοθήκη χειρογράφων που διασώζει σύνολη την πολι-
τισμική κληρονομιά της αρχαιότητας. Άλλωστε, ούτε στην πρώτη ούτε 
στη δεύτερη απόφαση της Συνόδου διαφαίνεται κάποια τάση αμφι-
σβήτησης της επιστημονικής θέσης, με την οποία συμφώνησαν όλοι 
οι ιεράρχες. Προβληματισμός υπήρξε μόνο στον τρόπο με τον οποίο 
έπρεπε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Ο Τσίπρας προσπάθησε να κερδίσει μέσω του αρχιεπισκόπου την 
κάλυψη της Εκκλησίας στις Πρέσπες, ο Μητσοτάκης στη μετάληψη, 
αλλά απέτυχαν. Είναι θεσμική αδυναμία του αρχιεπισκόπου να πεί-
σει τη Σύνοδο ή προσωπική αποτυχία;
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος συνεδριάζει ως ελεύθερο 
δημοκρατικό σώμα και δεν είναι εύκολο σε κανέναν αρχιεπίσκοπο, 
όσο ισχυρός και να είναι, να επιβάλει καθολικά τις απόψεις του. Μπο-

ρεί να επηρεάσει κάποιους μητροπολίτες, αλλά καθολική επιβολή 
των απόψεών του είναι αδύνατο να επιτύχει. Πολύ περισσότερο που 
ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δεν φαίνεται να είναι αυτής της λογικής. 
Επομένως, δεν θα μπορούσε να του καταλογίσει κανείς προσωπική 
αποτυχία σε κάτι που δεν προσπάθησε να επιβάλει.

Αποτέλεσε ήττα για την Εκκλησία το ότι η πολιτική εξουσία αποφά-
σισε αυτοτελώς για ένα δικό της θέμα;
Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι στο εσωτερικό της Ι-
εραρχίας υπήρξε έντονος προβληματισμός σχετικά με το ποιος πρέ-
πει να πάρει την απόφαση για τη λήψη περισσότερων περιοριστικών 
μέτρων στις συνάξεις. Και οι δύο τάσεις που διαμορφώθηκαν είχαν 
ισχυρή επιχειρηματολογία, κάτι που δυσκόλευε ακόμα περισσότερο 
τη δυνατότητα λήψης μιας ομόφωνης απόφασης. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει, πάντως, το ότι οι υποστηρικτές της μιας ή της άλλης άπο-
ψης δεν ανήκουν σε συγκεκριμένη τάση μέσα στο σώμα της Ιεραρ-
χίας, κάποιοι μάλιστα έχουν εντελώς αποκλίνουσες απόψεις σε άλλα 
θέματα, πράγμα που αποδεικνύει πόσο ελεύθερα διατυπώνονται οι 
απόψεις στις συνεδριάσεις της Συνόδου. Επομένως, δεν νομίζω ότι 
μπορεί να μιλάει κανείς για ήττα ή για νίκη.

Η Εκκλησία της Ελλάδος δείχνει διχασμένη στο εσωτερικό της. 
Είναι λάθος να συνδυάζεται αυτό με τα διαφορετικά οράματα των 
υποψηφίων να καθοδηγήσουν την επόμενη μέρα της Εκκλησίας 
της Ελλάδος;
Αναμφίβολα φιλοδοξίες υπάρχουν μεταξύ αρκετών ιεραρχών να παί-
ξουν ηγετικό ρόλο στα πράγματα της Εκκλησίας. Όμως κάθε σοβα-
ρός και έμπειρος περί τα εκκλησιαστικά πράγματα ιεράρχης γνωρίζει 
ότι η εκλογή του σε κάποια ηγετική θέση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τη χρονική στιγμή κατά την οποία θα τεθεί το ζήτημα και από πλή-
θος άλλων παραγόντων που αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν είναι άμεσα 
ορατή κάποια διάθεση παραίτησης του αρχιεπισκόπου από τη θέση 
του, δεν μπορούν με βεβαιότητα να προβλεφθούν.

Και αν την Κυριακή έχουμε φαινόμενα ανυπακοής στους ναούς;
Πιστεύω ότι οπωσδήποτε θα υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι θα θελήσουν 
να διαδηλώσουν την πίστη τους με αυτόν τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι 
οι περισσότεροι πιστοί έχουν κατανοήσει ότι δεν μπορεί κανείς να 
παίζει με τον Θεό, εκβιάζοντας κάποιο θαύμα. Ένα θαύμα που γίνε-
ται κατά παραγγελία μάλλον λειτουργεί ως απόδειξη ότι δεν υπάρχει 
Θεός (αφού υποτάσσει τη δύναμη του Θεού στις ανθρώπινες πολιτι-
κές) παρά επιβεβαιώνει την ύπαρξή του και τη δύναμή του. Σε κάθε 
περίπτωση, κάτι που ανέδειξε μεταξύ άλλων η παρούσα κρίση είναι 
η ανάγκη περισσότερης κατήχησης των μελών της Εκκλησίας προς 
την κατεύθυνση μιας αυθεντικότερης έκφρασης της πίστης αντί της 
θρησκευτικής μαγικής θεώρησης της σχέσης με τον Θεό.

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, 
ομ. καθηγητής Θεολογικής 

Σχολής ΑΠΘ
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ανάλυση

Η εικόνα του πανίσχυρου Ερντογάν δίνει σταδιακά τη 
θέση της στην εικόνα ενός ηγέτη που πολιορκείται 
από προβλήματα και αδυνατεί να αντιδράσει αποτε-
λεσματικά.

Η Τουρκία μπαίνει σε περίοδο μεγάλης δοκιμασίας. Από την οικονο-
μία μέχρι τον κορονοϊό και από τη Συρία μέχρι το προσφυγικό-μετα-
ναστευτικό, όλα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.

Η κρίση στην Ιντλίμπ
Μετά τις σημαντικές απώλειες που είχαν τα τουρκικά στρατεύματα 
στην περιοχή της Ιντλίμπ ο Ερντογάν υποχρεώθηκε σε μία ακόμη 
συνεννόηση με τον Πούτιν για να βγει, προσωρινά, από τη δύσκολη 
θέση.
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μετά από πολύωρη συνομιλία των δύο 
ανδρών στις αρχές Μαρτίου στη Μόσχα είναι στα μέτρα της Ρωσίας 
και του καθεστώτος Άσαντ. Προβλέπει κοινές περιπολίες ρωσικών 
και τουρκικών στρατευμάτων και δέσμευση των δύο πλευρών να ε-
ξουδετερώσουν τις τρομοκρατικές οργανώσεις που δρουν στην πε-
ριοχή, να κρατήσουν ανοιχτή τη στρατηγικής σημασίας εθνικό οδό 
Μ4 και τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας σε βάθος 6 χιλιομέτρων από 
κάθε πλευρά της εθνικής οδού.
Οι δυσκολίες στην εφαρμογή της συμφωνίας φάνηκαν στην πρώτη 
κοινή περιπολία, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου. Δεν κα-
λύφθηκε η προβλεπόμενη απόσταση, γιατί σύμφωνα με ανακοίνωση 

Ο ΕΡΝΤΟΓΆΝ ΣΤΗ ΓΩΝΊΆ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο Μητσοτάκης εξουδετέρωσε τον εκβιασμό που 
ασκούσε ο Τούρκος Πρόεδρος στους Ευρωπαίους.

Εξαιρετικά ευάλωτα τα τουρκικά 
στρατεύματα στην Ιντλίμπ.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου 
ακυρώνει τα ενεργειακά σχέδια της 
Τουρκίας.

του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας: «Οι τρομοκράτες προσπάθησαν 
να χρησιμοποιήσουν πολίτες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και 
παιδιών, σαν ανθρώπινη ασπίδα».
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας επισήμανε από την πλευρά 
του ότι ομάδες ενόπλων στην Ιντλίμπ δεν προσαρμόζονται στους 
όρους της ανακωχής και αναπτύσσουν επιθετική δραστηριότητα 
στην περιοχή.
Την περασμένη Πέμπτη ανακοινώθηκε ότι σκοτώθηκαν δύο ακόμη 
Τούρκοι στρατιωτικοί εξαιτίας της δράσης απροσδιόριστων ομάδων 
ενόπλων.
Με ευθύνη του Ερντογάν η Τουρκία έχει περιέλθει σε αδιέξοδο σε 
ό,τι αφορά την Ιντλίμπ. Για να κερδίσει χρόνο για τα εγκλωβισμένα 
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στρατεύματά του, ο Ερντογάν ανέλαβε υποχρεώσεις τις οποίες δεν 
μπορεί να τιμήσει. Από τη στιγμή που προσυπέγραψε την εξουδετέ-
ρωση των τρομοκρατικών οργανώσεων που ελέγχουν την περιοχή, 
θα πρέπει να στραφεί κατά των ισλαμιστών με τους οποίους συνεργά-
ζεται ή να αθετήσει τις δεσμεύσεις του προς τη Ρωσία.
Τα τουρκικά στρατεύματα βρίσκονται περικυκλωμένα από δυνάμεις 
που δεν ελέγχουν ή δυνάμεις της Ρωσίας και της Συρίας που μπορεί 
να συνεχίσουν, εάν το κρίνουν σκόπιμο, την προέλασή τους.
Με τις διπλωματικές του κινήσεις ο Ερντογάν κέρδισε κάποια χρο-
νικά περιθώρια, έχει μπροστά του όμως το πρόβλημα της αποτυχη-
μένης εκστρατείας στην Ιντλίμπ.
Οι διπλωματικοί του ελιγμοί δεν έφεραν τα επιδιωκόμενα αποτελέ-
σματα, εφόσον έχει αποξενώσει πολλούς από τους δυτικούς συμμά-
χους του και έχει «καπελωθεί» σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία, η 
οποία έχει το πλεονέκτημα στην περιοχή.
Η κριτική που του ασκούν οι Γάλλοι και άλλοι Ευρωπαίοι οφείλεται 
και στο γεγονός ότι στέλνει στη Λιβύη Σύρους, Τουρκμένους, Τσε-
τσένους, ακόμη και βορειοαφρικανικής καταγωγής Ευρωπαίους τζι-
χαντιστές, για να ενισχύσουν την κυβέρνηση της Τρίπολης και την 
τουρκική επιρροή στην περιοχή.
Από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη, η νεο-οθωμανική επεκτατική στρα-
τηγική του Ερντογάν προκαλεί αντιδράσεις και μοιάζει εκτός τόπου 
και χρόνου.

Προβλήματα στην οικονομία
Το οικονομικό κόστος της στρατηγικής του Ερντογάν είναι τερά-
στιο, ενώ η κρίση του κορονοϊού αρχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της 
τουρκικής οικονομίας.
Στην αρχή, το καθεστώς προσπάθησε να εμφανίσει την επιδημία 
του κορονοϊού σαν κάτι που δεν αφορά τους… βιολογικά ανώτερους 
Τούρκους. Αυτού του είδους η προπαγάνδα εμπόδισε την έγκαιρη α-
ντιμετώπιση της επιδημίας, η οποία πλέον βρίσκεται σε πλήρη εξέ-
λιξη στη γειτονική χώρα.
Η κεντρική τράπεζα βρέθηκε στην ανάγκη να μειώσει το βασικό επι-
τόκιο από 10,75% σε 9,75%, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη δια-
φαινόμενη ύφεση. Η κίνηση αυτή θεωρείται ριψοκίνδυνη, γιατί ανα-
δεικνύει την αδυναμία της τουρκικής λίρας.
Με πληθωρισμό της τάξης του 12%, το βασικό επιτόκιο είναι εντυ-
πωσιακά αρνητικό στην Τουρκία, γεγονός που διώχνει τα ξένα κε-
φάλαια και ενισχύει την πτωτική τάση της ισοτιμίας της τουρκικής 
λίρας. Το σκεπτικό της κεντρικής τράπεζας, η οποία ελέγχεται από 
την κυβέρνηση, είναι ότι θα εξασθενήσουν οι πληθωριστικές πιέσεις 
εξαιτίας της πτώσης των τιμών των εισαγόμενων πρώτων υλών και 
κυρίως του πετρελαίου.
Είναι γεγονός ότι η παγκόσμια ύφεση που προκαλεί η κρίση του 
κορονοϊού πιέζει τις τιμές προς τα κάτω, αλλά έχει και σοβαρές πα-
ρενέργειες στην τουρκική οικονομία. Το 2019 επισκέφθηκαν την 
Τουρκία 52 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες και άφησαν συνάλλαγμα 
ύψους 34,5 δισ. δολαρίων. Οι συναλλαγματικές απώλειες θα είναι τε-
ράστιες για την τουρκική οικονομία, ενώ οι τοκοχρεολυτικές υπο-
χρεώσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς τους ξένους πι-
στωτές ανέρχονται σε 172 δισ. δολάρια για τους επόμενους 12 μήνες.
Το ζήτημα της οικονομίας έχει τεράστια πολιτική σημασία σε 
μια χώρα με τα κοινωνικά προβλήματα της Τουρκίας. Ο Ερντο-
γάν εξασφάλισε τετραετίες εξαιρετικά δυναμικής οικονομικής 
ανάπτυξης και ανόδου του βιοτικού επιπέδου. Η οικονομία, 
όμως, δυσκολεύεται από τη συναλλαγματική κρίση που εκδη-
λώθηκε το 2018 και ο συνδυασμός δαπανηρής επεκτατικής πο-
λιτικής του Ερντογάν και συνεπειών της κρίσης του κορονοϊού 
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ανάλυση

έρχεται την πιο ακατάλληλη στιγμή.
Χαρακτηριστική του αδιεξόδου στο οποίο βρίσκεται ο Ερντογάν 
είναι η επένδυση που έχει κάνει σε τρία πλωτά γεωτρύπανα και τον 
συμπληρωματικό εξοπλισμό προκειμένου να αναπτύξει ενεργειακές 
πρωτοβουλίες και να επιβάλει τους όρους του στην Ανατολική Με-
σόγειο. Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ έπεσε μέσα σε λίγους μήνες 
από τα 70 προς τα 25 δολάρια το βαρέλι εξαιτίας της δραστικής μείω-
σης της ζήτησης λόγω κορονοϊού και του πολέμου τιμών που έχει ξε-
σπάσει μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας.
Σε αυτές τις οικονομικές συνθήκες η ενεργειακή πολιτική του Ερ-
ντογάν μοιάζει εξωπραγματική. Στηρίζεται σε τεράστιες δαπάνες και 
ριψοκίνδυνες επεκτατικές κινήσεις χωρίς να υπάρχουν οι δυνατότη-
τες για την εκμετάλλευση σημαντικών κοιτασμάτων από τουρκικά 
συμφέροντα. Το μόνο που επιτυγχάνει είναι να προκαλεί την αρ-
νητική αντίδραση των πρωταγωνιστών του ενεργειακού τομέα, οι ο-
ποίοι αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικά προβλήματα και δεν εκτιμούν 
τις τουρκικές πρωτοβουλίες που περιπλέκουν την κατάσταση.

«Πόρτα» από τους Ευρωπαίους
Οι αλλαγές στο διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον και τα 
μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία δυσκολεύουν τις 
διπλωματικές κινήσεις του Ερντογάν.
Η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 
μεταξύ του Ερντογάν και της Μέρκελ, του Μακρόν και του Μπόρις 
Τζόνσον έδειξε τα όρια των διπλωματικών δυνατοτήτων της Άγκυ-
ρας. Δεν ήταν μια διαπραγμάτευση μεταξύ «μεγάλων», όπως θα την 
ήθελε ο Ερντογάν για να εντυπωσιάσει την τουρκική κοινή γνώμη, 
αλλά μια συζήτηση μεταξύ ηγετών που διαπίστωναν την αδυναμία 
τους να καλύψουν τις πολιτικές ανάγκες του Τούρκου Προέδρου.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεν πρόσφερε τίποτα 
ουσιαστικό στη συζήτηση, εφόσον το Brexit στερεί από το Ηνωμένο 
Βασίλειο τη δυνατότητα να επηρεάζει τις ευρωτουρκικές σχέσεις.
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν ήταν, όπως πάντα, αυστηρός με τον 
Ερντογάν στα ζητήματα της Συρίας και της Λιβύης, αλλά και στο προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό.
Ακόμη και η καγκελάριος Μέρκελ, η οποία θεωρείται ο ισχυρότε-
ρος υποστηρικτής της Τουρκίας στην Ε.Ε., ήταν αυτή τη φορά ιδιαί-
τερα προσεκτική.
Ανακοίνωσε την πρόθεση του Βερολίνου να συμβάλει με ένα ποσό 
της τάξης των 125 εκατ. ευρώ στη διαχείριση του προσφυγικού κύμα-
τος που δημιουργήθηκε εξαιτίας των συγκρούσεων στην Ιντλίμπ και 
καλωσόρισε τη συνεννόηση μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας προκειμέ-
νου να μην ξεφύγει από τον έλεγχο η ανθρωπιστική τραγωδία που 
βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.
Απέφυγε όμως να δεσμευτεί για τη μελλοντική οικονομική βοήθεια 
προς την Τουρκία για το προσφυγικό-μεταναστευτικό και να συν-
δυάσει τον έλεγχο των ροών με τη βελτίωση της συμφωνίας τελω-
νειακής ένωσης Τουρκίας-Ε.Ε. ή την κατάργηση της βίζας για όλους 
τους Τούρκους που επισκέπτονται την Ε.Ε. Η καγκελάριος τόνισε 
ότι το προσφυγικό-μεταναστευτικό και η ανανέωση της ευρωτουρ-
κικής συμφωνίας του 2016 είναι υπόθεση που αφορά τους διαπραγ-
ματευτές της Ε.Ε.
Ο Ερντογάν δεν πήρε αυτά που ήθελε για δύο βασικούς λόγους.
Πρώτον, η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την αποφασιστική στάση που 
κράτησε στον Έβρο εξουδετέρωσε τον εκβιασμό που προσπάθησε 
να ασκήσει ο Ερντογάν σε βάρος των Ευρωπαίων. Ο Τούρκος Πρό-

εδρος ανακοίνωσε ότι πάνω από 120.000 πρόσφυγες και μετανάστες 
πέρασαν τα σύνορα με την Ελλάδα και πως θα ακολουθούσαν εκα-
τοντάδες χιλιάδες. Ήθελε να δημιουργήσει μια κατάσταση ανάλογη 
με αυτήν του 2015-2016, για να υποχρεώσει τους Ευρωπαίους να δε-
χτούν όλα τα αιτήματά του.
Στην πραγματικότητα, τα σύνορα πέρασαν λίγες εκατοντάδες πρό-
σφυγες και μετανάστες, προερχόμενοι κυρίως από το Ιράν και το 
Αφγανιστάν, οι οποίοι συνελήφθησαν και πρόκειται να επιστραφούν 
στην Τουρκία. Η αποφασιστική στάση Μητσοτάκη μετέτρεψε την 
Ελλάδα σε ασπίδα της Ε.Ε. –η έκφραση ανήκει στην πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φον ντερ Λάιεν– και απάλλαξε τους Ευρω-
παίους από το άγχος του εκβιασμού του Ερντογάν και της επανάλη-
ψης της κρίσης του 2015-2016.
Η επιτυχία του Μητσοτάκη βρίσκεται και στο ότι, στην αντίληψη 
της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, μετέτρεψε τις προσφυγικές-μετα-
ναστευτικές ροές από ανθρωπιστικό ζήτημα σε ασύμμετρη απειλή. 
Ο Ερντογάν επέμεινε στην ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης που 
τροφοδοτούσε για να κινητοποιήσει σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊ-
κής κοινής γνώμης και να επιτύχει τους στόχους του. Ο πρωθυπουρ-
γός κ. Μητσοτάκης και βασικοί συνεργάτες του επέμειναν στη διά-
σταση της ασύμμετρης απειλής των ελεγχόμενων από μια συγκεκρι-
μένη δύναμη προσφυγικών και μεταναστευτικών ρευμάτων, με την 
έννοια που την ορίζουν το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε.
Δεύτερον, η κρίση του κορονοϊού οδήγησε αναπόφευκτα σε περι-
οριστικά μέτρα που δεν επιτρέπουν στον Ερντογάν να αυξήσει τις 
προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.
Η Ε.Ε. έχει ήδη κλείσει για μία περίοδο 30 ημερών τα σύνορά της 
σε πολίτες που προέρχονται από τρίτες χώρες. Άλλωστε και η ίδια η 
Τουρκία έχει κλείσει τα σύνορά της προς Ελλάδα και Βουλγαρία στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορονοϊού.
Βασικό λάθος του Ερντογάν ήταν και η μαζική προώθηση Ιρανών και 

Αφγανών προσφύγων και μεταναστών στα σύνορα με την Ελλάδα. 
Στο Ιράν έχουν εγκατασταθεί ένα εκατομμύριο Αφγανοί, ενώ οι ίδιοι 
οι Ιρανοί δοκιμάζονται σκληρά από την επιδημία του κορονοϊού. Η 
Τεχεράνη φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να αυ-
ξάνονται συνεχώς τα κρούσματα και οι θάνατοι. Είναι τόσο σοβαρή 
η κατάσταση, ώστε το θεοκρατικό καθεστώς έφτασε στο σημείο να 
προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και να ζητήσει 
πιστώσεις ύψους 5 δισ. δολαρίων για να μπορέσει να χρηματοδοτή-
σει την αντιμετώπιση του ιού.
Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν οι Ευρωπαίοι, με τον κορονοϊό να 
δοκιμάζει τις αντοχές της Ιταλίας και ολόκληρης της Ε.Ε., θα ήταν η «ει-
σαγωγή» κρουσμάτων από το Ιράν και το Αφγανιστάν μέσω των ελεγ-
χόμενων από τον Ερντογάν προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.

Οι προκλήσεις συνεχίζονται
Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν πλέον λόγο να βιάζονται, γι’ αυτό και η τη-
λεδιάσκεψη με τον Ερντογάν έληξε με τον Μακρόν και τη Μέρκελ 
να διαπιστώνουν ότι χρειάζεται καλύτερη επεξεργασία των θεμάτων 
για να προχωρήσουν οι συνεννοήσεις.
Ο Ερντογάν προσπάθησε με τις κινήσεις του στον Έβρο να επιβά-
λει στους Ευρωπαίους τον ρυθμό και τους όρους του, όπως ακριβώς 
το 2015-2016.
Η αποφασιστική στάση Μητσοτάκη οδήγησε στην πλήρη αντι-
στροφή των ρόλων, με τους Ευρωπαίους, και φυσικά την Ελλάδα, να 
είναι σε θέση να επιβάλουν τον δικό τους ρυθμό και τους όρους τους 
στον Ερντογάν.
Ο τελευταίος πιέζεται από την ανήσυχη ανακωχή στη Συρία, το νέο 
προσφυγικό ρεύμα που δημιούργησαν οι εχθροπραξίες στην περι-
οχή και κατευθύνεται προς τα σύνορα με την Τουρκία, την επιδεί-
νωση της κατάστασης της τουρκικής οικονομίας, την κρίση του κορο-
νοϊού και φυσικά το μπλοκάρισμα των ελεγχόμενων από την Άγκυρα 
προσφυγικών και μεταναστευτικών ρευμάτων από την Ελλάδα.
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν δεν οδηγούν, προς το 
παρόν, στην εγκατάλειψη της προκλητικής πολιτικής του. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι την ίδια ώρα που η τουρκική κυβέρνηση ανακοι-
νώνει το κλείσιμο των συνόρων με την Ελλάδα για την αντιμετώπιση 
του κορονοϊού, καθοδηγεί ομάδες προσφύγων και μεταναστών που 
προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα στον Έβρο.
Η Αθήνα προεξοφλεί ότι η Τουρκία θα επιμείνει σε μια αντιπαρα-
γωγική έως επιθετική πολιτική, έχει όμως εμπιστοσύνη στις δυνά-
μεις της. Επιδίωξή της δεν είναι να απομονώσει την Άγκυρα, αλλά να 
συμβάλει σε μια ευρωτουρκική συνεννόηση, με τους όρους της Ε.Ε. 
και όχι του Ερντογάν, η οποία θα καλύπτει και τα καλώς εννοούμενα 
συμφέροντά μας.

Σημάδια ραγδαίας 
επιδείνωσης της 
τουρκικής οικονομίας.

Η τετραμερής τηλεδιάσκεψη έδειξε ότι 
ο τουρκικός εκβιασμός στο προσφυγικό-
μεταναστευτικό δεν περνάει.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Τ
ις ειδικές συστάσεις που έχουν δοθεί 
από τους αρμόδιους φορείς του υπουρ-
γείου Υγείας θα πρέπει να ακολουθούν 
οι ιδιωτικές δομές υγείας που έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν ελέγχους για κο-

ρονοϊό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες πραγ-
ματοποιείται μεγάλος αριθμός τεστ σε ημερήσια 
βάση από ιδιωτικούς φορείς, κάτι το οποίο επιτρέ-
πεται.
Σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, η διαδικα-
σία θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, 
τα οποία έχουν συζητηθεί, και προβλέπεται συγκε-
κριμένο πλαίσιο ελέγχου. Ελλοχεύουν επίσης δύο 
κίνδυνοι όταν το τεστ γίνεται εντός του χώρου ενός 
ιδιωτικού μικροβιολογικού εργαστηρίου: πρώτον, 
της μετάδοσης και περαιτέρω διασποράς του ιού αν 
κάποιος τον έχει και, δεύτερον, της έκθεσης στον ιό, 
αν δεν τον έχει, και της μεταφοράς του στο σπίτι. Τα 
ιδιωτικά εργαστήρια πρέπει με αυστηρές προϋπο-
θέσεις να μπορούν να ελέγχουν τους ανθρώπους 
που πληρούν τα κριτήρια της νόσου και θέλουν να 
ελεγχθούν.
«Βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας όλα 
τα μέτρα πρόληψης της μετάδοσης και διασποράς 
της νόσου. Μπορεί να είναι ένας ειδικός χώρος δια-
λογής στο εργαστήριο, δίκην νοσοκομείου. Μπορεί 
να είναι εκτός του χώρου του ιδιωτικού εργαστη-
ρίου. Μπορεί να είναι στο σπίτι των ασθενών και 
μόνο» σημειώνει ο λοιμωξιολόγος κ. Τσιόδρας.

«Δεν θέλουμε οι έλεγχοι αυτοί να λειτουργήσουν 
σαν ευκαιρία μετάδοσης του ιού σε νέες εστίες δια-
σποράς του. Και φυσικά το μήνυμα αυτοαπομόνω-
σης παραμένει το ίδιο ανεξαρτήτως αποτελέσματος. 
Τα αποτελέσματα αυτά φυσικά και κοινοποιούνται 
και αποστέλλονται στον ΕΟΔΥ και συνυπολογίζονται 
στην επιδημιολογική παρακολούθηση της τρέχου-
σας κατάστασης της επιδημίας» συμπληρώνει, ενώ 
τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμίας μορφής 
αισχροκέρδεια σε βάρος των πολιτών που να έχει 
σχέση με τον έλεγχο για τον ιό.
«Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε ότι ταυτόχρονα 
με τον ιό αυτόν κυκλοφορούν ένα σωρό άλλοι ιοί 
του αναπνευστικού, για τους οποίους τόσα χρόνια 
κανείς μας δεν μιλά σοβαρά σε επίπεδο παγκόσμιο. 
Κι αυτό δείχνει μια αδυναμία του συστήματος υγεί-
ας σε παγκόσμιο επίπεδο, το ξανατονίζω, έχουμε 
ασχοληθεί με τον ιό της γρίπης μόνο» λέει ο κ. Τσι-
όδρας.
Τις τελευταίες ημέρες ο αριθμός των ελέγχων αυ-
ξάνεται, γεγονός που έχει να κάνει με την αύξηση 
των κρουσμάτων που ανακοινώνονται καθημερινά, 
και μέσω της ιχνηλάτησης διευρύνεται ο κύκλος 
των ατόμων που ελέγχονται. Την ίδια στιγμή γίνο-
νται και εξετάσεις τις οποίες κάνουν ιδιωτικά εργα-
στήρια επειδή κάποιος το ζητά. Ο κ. Τσιόδρας, βέ-
βαια, είναι κατηγορηματικός, τονίζοντας και πάλι ότι 
δεν χρειάζεται να τρέχει κανείς για έλεγχο με ήπια 
συμπτώματα.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ 

Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε για το εργαστηριακό τεστ

Η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα 
κριτήρια, τα οποία έχουν συζητηθεί, και 
προβλέπεται συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου.

Ελπιδοφόρα νέα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
ανακοινώνονται τις τελευταίες ημέρες, όπως επισημαί-
νει ο λοιμωξιολόγος και υπεύθυνος ενημέρωσης του 
υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό Σωτήρης Τσιόδρας. 

Πρόσφατα ανέφερε πως ερευνητική ομάδα της Γαλλίας υπό τον δι-
άσημο καθηγητή λοιμώξεων Ντιντιέ Ραούλ χρησιμοποίησε σχήμα 
φαρμάκων με βάση την ουσία χλωροκίνη που ήδη χρησιμοποιεί-
ται σε όλα τα ελληνικά νοσοκομεία. Η χρήση των φαρμάκων σε έξι 
ημέρες οδήγησε σε αρνητικοποίηση για τον ιό στο 90% των ασθε-
νών, σε σχέση με μια άλλη ομάδα, στην οποία δεν χορηγήθηκε το 
σχήμα. Από την τελευταία ομάδα το 96% παρέμεινε θετικό για τον ιό 
το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Παράλληλα, ερευνητική ομάδα από την Κίνα ανακοίνωσε θερα-
πευτική χρήση νέου φαρμάκου σε κλινική μελέτη 340 ασθενών στη 
Γουχάν και στη Σενζέν, η οποία έδειξε αρνητικοποίηση του ιού εντός 
τεσσάρων ημερών από τη χορήγηση του φαρμάκου. Πρόκειται για 
ένα νέο φάρμακο από την Ιαπωνία.
«Άρα υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά δεδομένα που μας επιτρέ-
πουν να βλέπουμε το μέλλον με κάποια αισιοδοξία και περιμένουμε 
να επιβεβαιωθούν και από άλλες μελέτες. Ειδικά γι’ αυτό το θέμα, 
αναμένουμε και ειδικές οδηγίες, ιδιαίτερα για τα σοβαρά περιστα-
τικά, από ειδική ομάδα εργασίας που έχει συστηθεί ειδικά γι’ αυτόν 
τον σκοπό υπό την προεδρία του κ. Γαργαλιάνου, που είναι πρόε-
δρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων» ανέφερε ο κ. Τσιόδρας.
Η χλωροκίνη έχει ανθελονοσιακές ιδιότητες και χορηγείται για την 

αποτροπή και την αντιμετώπιση της ελονοσίας, αλλά και αυτοάνο-
σων ασθενειών, όπως ο λύκος και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Στην 
Κίνα, σε κλινικές δοκιμές κατά του Covid-19, χρησιμοποιήθηκαν 
επιτυχώς για τη θεραπεία νοσούντων από κορονοϊό φωσφορική 
χλωροκίνη και υδροξυχλωροκίνη.
Ο καθηγητής Ραούλ σε ανάρτησή του στα social media τόνισε τα 
πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα των δοκιμών χλωροκίνης σε 
24 νοσούντες στη Γαλλία. Ο ίδιος σημείωσε πως στους ασθενείς 
που έλαβαν αγωγή διαπιστώθηκε θεαματική επίσπευση της θερα-
πευτικής διαδικασίας, αλλά και η μείωση του χρόνου καραντίνας. 
Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε ο καθηγητής, έξι ημέρες μετά την 
έναρξη χορήγησης του φαρμάκου, ο ιός εξαφανίστηκε από τα 3/4 
των ανθρώπων που έλαβαν την αγωγή.
Την ίδια στιγμή αντιγριπικό φάρμακο το οποίο έχει αναπτύξει 
ιαπωνική εταιρεία φαίνεται ότι λειτουργεί αποτελεσματικά ένα-
ντι του κορονοϊού. Μάλιστα στην Κίνα έχει αρχίσει η χρήση του 
φαρμάκου. «Είναι ιδιαίτερα ασφαλές και εμφανώς αποτελεσμα-
τικό» σημείωσε ο Ζανγκ Ξινμίν, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου 
Ανάπτυξης Βιοτεχνολογίας του υπουργείου Επιστημών της Κίνας, 
σε συνέντευξη Τύπου την οποία παραχώρησε. Κλινικές μελέτες 
που έγιναν σε ασθενείς σε νοσοκομεία της Γουχάν και της Σενζέν 
έδειξαν ότι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο εμφανίστηκαν πολύ 
σύντομα αρνητικοί στο τεστ του ιού. Ταυτόχρονα, τα συμπτώματα 
πνευμονίας υποχώρησαν σημαντικά, ενώ δεν παρουσιάστηκαν 
εμφανείς παρενέργειες.

ΦΆΚΕΛΟΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ
Ποια φάρμακα δείχνουν να έχουν αποτέλεσμα στην καταπολέμηση του κορονοϊού
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υγεία

Ερευνητική ομάδα 
από την Κίνα 
ανακοίνωσε τη 
θεραπευτική χρήση 
νέου φαρμάκου σε 
κλινική μελέτη 340 
ασθενών στη Γουχάν.





Κ
αθώς η πανδημία Covid-19 σα-
ρώνει τον πλανήτη και φέρνει 
παγκόσμιο πανικό, οι κοινωνίες 
στρέφονται στην τεχνολογία για 
να αποτρέψουν την κατάρρευση 
ζωτικών λειτουργιών, από τα 

συστήματα υγείας και τις υπηρεσίες μέχρι την 
κοινωνική ζωή. Ας δούμε μερικές τεχνολογίες 
που υπόσχονται να φέρουν πιο κοντά το τέλος 
του εφιάλτη ή διευκολύνουν την προσαρμογή 
στη νέα πραγματικότητα.

Ηλεκτρονική παρακολούθηση
Η κινεζική κυβέρνηση, η οποία δεν θεωρεί την 
ιδιωτικότητα ζήτημα άξιο λόγου, ανέπτυξε σύ-
στημα επιτήρησης που χρησιμοποιεί μεγάλα δε-
δομένα για να εκτιμήσει τον κίνδυνο μόλυνσης 
κάθε μεμονωμένου πολίτη, ανάλογα με το ταξι-
διωτικό ιστορικό του, τον χρόνο που παρέμεινε 
σε εστίες του κορονοϊού και την πιθανή επαφή 
του με ασθενείς. Οι πολίτες χρησιμοποιούν τις 
δημοφιλείς εφαρμογές WeChat ή Alipay για να 
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ρεπορτάζ

 ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

ελέγξουν τον χρωματικό τους κώδικα (κόκκινο, 
κίτρινο ή πράσινο) με τον οποίο η κυβέρνηση 
τους ενημερώνει αν μπορούν να βγουν έξω ή 
βρίσκονται σε καραντίνα. Ακόμα, η Κίνα χρη-
σιμοποίησε σύστημα της εταιρείας SenseTime 
το οποίο αναγνωρίζει πρόσωπα στον δρόμο, 
μετρά τη θερμοκρασία τους από απόσταση και 
αναγνωρίζει πιθανούς ασθενείς. Μια παρόμοια 
τεχνολογία χρησιμοποιείται στα «έξυπνα κρά-
νη» που φορούν οι αρχές του Σετσουάν για να 
αναγνωρίζουν τους πολίτες με πυρετό.

Όπλα της τεχνολογίας  
σε καιρό πανδημίας

Στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νε-
τανιάχου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα 
ότι ζήτησε άδεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
προκειμένου να εφαρμοστεί μαζικό πρόγραμμα 
ιχνηλάτησης επαφών. «Πολύ σύντομα θα αρχί-
σουμε να χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία 
[…] ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούσαμε 
ως τώρα στη μάχη κατά της τρομοκρατίας» είπε 
ο Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου. Η υπηρε-
σία ασφαλείας Σιν Μπετ επιβεβαίωσε αργότερα 
ότι δέχτηκε αίτημα να αξιοποιήσει την τεχνο-

Η AI ίσως είναι καλύτερη από τους 
ακτινολόγους στον έλεγχο αξονικών.
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γνωσία της στον πόλεμο κατά της επιδημίας 
κορονοϊού. Το σύστημα θα μπορούσε να πα-
ρακολουθεί τις κινήσεις ασθενών προκειμένου 
να διαπιστώνεται αν τηρούν την καραντίνα αλλά 
και να προσδιορίζονται οι επαφές τους. 
Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα 
ακολουθήσει τα βήματα της Ταϊβάν στην παρα-
κολούθηση των ασθενών. «Όλα τα χρόνια μου 
ως πρωθυπουργός απέφευγα να χρησιμοποι-
ήσω τέτοια μέσα στους πολίτες, δεν υπάρχει 
όμως άλλη επιλογή» είπε.
Η Ένωση Πολιτικών Δικαιωμάτων του Ισραήλ 
εξέφρασε επιφυλάξεις. Η ανησυχία είναι ότι, 
από τη στιγμή που θα στηθεί ένα τέτοιο σύστη-
μα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε 
άλλες περιπτώσεις πέραν των πανδημιών, για 
παράδειγμα για την παρακολούθηση αντιφρο-
νούντων και μειονοτήτων, όπως ήδη γίνεται 
στην Κίνα.

Εμβόλια RNA
Την περασμένη εβδομάδα παραλίγο να προ-
κληθεί διπλωματικό επεισόδιο όταν γερμανικά 
μέσα ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε 
προσπαθήσει να εξαγοράσει τη μικρή γερμα-
νική εταιρεία CureVac, η οποία αναπτύσσει 
εμβόλιο mRNA κατά του ιού, με στόχο να εξα-
σφαλίσει αποκλειστική πρόσβαση για τον αμε-
ρικανικό πληθυσμό. Το θέμα τέθηκε τη Δευτέρα 
στο γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο. Την ίδια 
μέρα, όλως περιέργως, η Κομισιόν ανακοίνω-
σε ότι θα χρηματοδοτήσει την CureVac με 80 
εκατ. ευρώ για να την κρατήσει στην Ευρώπη.
Τα εμβόλια RNA κατά του SARS-2-CoV θα είναι 
πιθανώς τα πρώτα που θα φτάσουν στην αγορά 
και η τεχνολογία τους θα μπορούσε να αποδειχθεί 
στρατηγικής σημασίας στην παγκόσμια κρίση.
Τα περισσότερα σημερινά εμβόλια περιέχουν 
τμήματα παθογόνων παραγόντων, τα οποία 
αναγνωρίζει ως ξένα το ανοσοποιητικό σύστη-
μα ώστε να παραγάγει αντισώματα. Η διαδικα-
σία απαιτεί συνήθως την καλλιέργεια χιλιάδων 
ιών, από τους οποίους απομονώνονται τα αντι-
γόνα – για παράδειγμα, ο ιός της γρίπης πρέπει 
να καλλιεργείται σε ζωντανά αυγά κότας. Τα εμ-
βόλια RNA υπόσχονται να επιταχύνουν δραστι-
κά τη διαδικασία: δεν περιέχουν αντιγόνα αλλά 
μόρια RNA που δίνουν εντολή στον ανθρώπινο 
οργανισμό να παράγει μόνος του μόρια του πα-
θογόνου παράγοντα.
Την ίδια μέρα που η Κομισιόν μπλόκαρε την εν-
δεχόμενη έξοδο της CureVac στις ΗΠΑ, η Κίνα 
πρόσφερε 133 εκατ. δολάρια για να αποκτήσει 
μερίδιο στην BionTech, μια άλλη γερμανική 
εταιρεία στην κούρσα για εμβόλιο RNA, η οποία 
θα συνεργαστεί και με τη Pfizer. Η αμερικανική 
Modea, μία από τις δεκάδες μικρές εταιρείες που 
πειραματίζονται με εμβόλια RNA, ξεκίνησε ήδη 
κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους σε συνεργασία 
με τα αμερικανικά εθνικά ινστιτούτα υγείας.
Όμως οι δοκιμές θα διαρκέσουν τουλάχιστον 
έναν χρόνο. Και μέχρι σήμερα κανένα εμβόλιο 
RNA δεν έχει εγκριθεί για χρήση στον άνθρωπο.

Τα πάντα από απόσταση
Η πανδημία αποδεικνύεται ήδη θησαυρός για 
τις εταιρείες που αναπτύσσουν λύσεις τηλερ-
γασίας, καθώς εκατομμύρια εργαζόμενοι πα-
σχίζουν να προσαρμοστούν στη νέα ρουτίνα της 
δουλειάς από το σπίτι. Η Microsoft και η Google 
έσπευσαν να προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες 
online συνεργασίας, αρπάζοντας την ευκαιρία 
να διευρύνουν τη βάση των χρηστών τους. 
Νέες προοπτικές ανοίγονται και στις υπηρεσίες 

τηλεδιάσκεψης, με την αμερικανική Zoom να 
εντυπωσιάζει τους επενδυτές την περασμένη 
εβδομάδα. Ο νέος τρόπος ζωής απαιτεί επίσης 
ταχύτερες διαδικτυακές συνδέσεις, που σημαί-
νει καλύτερες μπίζνες για τους ISP. Και βέβαια 
οι υπηρεσίες streaming ψυχαγωγίας, όπως το 
Netflix, έχουν την τιμητική τους σε καιρό καρα-
ντίνας.

Τεχνητή νοημοσύνη για κάθε χρήση
Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ελαφρώς ρεζίλι πριν 
από δέκα ημέρες, όταν προανήγγειλε ένα 
online εργαλείο διάγνωσης και αναγνώρισης 
ύποπτων κρουσμάτων που είχε αναπτυχθεί 
από την Google και θα γινόταν, όπως υπονόη-
σε ο Αμερικανός Πρόεδρος, διαθέσιμο σε όλη 
τη χώρα. Το εργαλείο της Verily, μέλους του 
ομίλου Alphabet της Google, λειτουργεί τελι-
κά μόνο σε δύο κομητείες της Καλιφόρνιας σε 
πολύ περιορισμένη βάση εθελοντών.
Παρά το φιάσκο, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) προ-
σφέρει μεγάλες προοπτικές όσον αφορά τη δι-
άγνωση, καθώς προηγούμενες έρευνες έχουν 
δείξει την ανωτερότητά της έναντι των ακτινολό-
γων στον έλεγχο απεικονιστικών εξετάσεων. Δε-
δομένου ότι η πνευμονία Covid-19 προκαλεί χα-
ρακτηριστικές βλάβες στους πνεύμονες, ορατές 
σε αξονική τομογραφία, η αξιοποίηση της ΑΙ εί-
ναι πιθανό να επιταχυνθεί. Η εταιρεία Infervision 
ανέπτυξε ένα εργαλείο ΑΙ που επιτρέπει στο 
νοσηλευτικό προσωπικό να αναγνωρίζει τους 
ασθενείς και να παρακολουθεί την ασθένεια. Και 
η Alibaba, γίγαντας του κινεζικού εμπορίου, υπο-
στηρίζει ότι ανέπτυξε σύστημα ΑΙ διάγνωσης που 
προσφέρει ακρίβεια 96%.
Ακόμα, η AI φέρεται ικανή να ανιχνεύει επι-
δημίες κατά τη γέννησή τους, αναλύοντας ει-
δήσεις, αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα και 
επίσημα έγγραφα. Μάλιστα, το σύστημα της κα-
ναδικής BlueDot φέρεται να προειδοποίησε για 
το ξέσπασμα επιδημίας στη Γουχάν της Κίνας 
αρκετές ημέρες προτού σημάνει συναγερμό ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Περισσότερος αυτοματισμός
Καθώς ο κόσμος αδυνατεί να πάει στις δου-
λειές του και οι πάντες αποφεύγουν τους πά-
ντες λόγω καραντίνας, επιχειρήσεις σε όλο τον 
κόσμο θα έχουν μια επιπλέον δικαιολογία για 
να ξεφορτωθούν εργαζομένους και να τους 
αντικαταστήσουν με ρομπότ. Για παράδειγμα, 
μια πλατφόρμα blockchain την οποία προσφέ-
ρει η Ant Financial διεκπεραιώνει τον ασφα-
λιστικό έλεγχο ασθενών στα νοσοκομεία για 
να επιταχύνει τη διαδικασία, μειώνοντας πα-
ράλληλα τις ανθρώπινες επαφές. Στην Κίνα, η 
Pudu Technologies τροποποιεί τα ρομπότ της, 
τα οποία χρησιμοποιούνται κανονικά στην τρο-
φοδοσία, ώστε να αντικαταστήσουν τους τραπε-
ζοκόμους σε περισσότερα από 40 νοσοκομεία.

Με συγχωρείτε, δεν σας κατάλαβα
Την περασμένη εβδομάδα η ελληνική κυβέρ-
νηση πήρε μέτρα για τα τηλεφωνικά κέντρα, 
ώστε να μη συνωστίζονται υπάλληλοι σε αυτά. 
Ένας επιπλέον λόγος, λοιπόν, για την αντικατά-
στασή τους από αυτοματοποιημένα κέντρα εξυ-
πηρέτησης με αναγνώριση ομιλίας. Ναι, είναι 
άκρως ενοχλητικά, αλλά θα βελτιώνονται χάρη 
στην τεχνητή νοημοσύνη. Τέτοια συστήματα 
κρύβονται εξάλλου πίσω από τα chatbots που 
προσφέρουν απαντήσεις και συμβουλές για την 
πανδημία, όπως αυτό που ανέπτυξε ο κινεζικός 
γίγαντας TenCent.

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



Τ
α κρούσματα του κορονοϊού έχουν ξεπεράσει το 
φράγμα των 200.000 παγκοσμίως μέχρι τη στιγμή που 
γράφεται αυτό το κείμενο και έχει αποδειχθεί πως η 
νόσος δεν κάνει διακρίσεις. Ανάμεσα στους ανθρώ-
πους που έχουν προσβληθεί από τον Covid-19, που 
αλλάζει τον τρόπο που ζούμε και σκεφτόμαστε, ενδε-

χομένως για πάντα, βρίσκονται και πολλά πρόσωπα της δημόσιας 
σφαίρας. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα διασήμων που έχουν 
βρεθεί θετικοί στον ιό.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Τομ Χανκς και η σύζυγός του, 
ηθοποιός Ρίτα Ουίλσον «κόλλησαν» τον ιό στην Αυστραλία, όπου 
βρίσκονταν για γυρίσματα ταινίας. Ο Χανκς έκανε γνωστό μέσω 
Twitter ότι ο ίδιος και η σύζυγός του μολύνθηκαν από τον κορονοϊό 
και νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο. «Για να είμαστε σωστοί, πράγμα 
που είναι απαραίτητο στον κόσμο σήμερα, υποβληθήκαμε σε εξε-
τάσεις για μόλυνση από τον κορονοϊό και βγήκαν θετικές» ανέφερε 
ο ηθοποιός. Το ζευγάρι ένιωθε κουρασμένο, είχε σωματικούς πό-
νους, κρυάδες και δέκατα και γι’ αυτό αποφάσισε να υποβληθεί σε 
εξετάσεις. «Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα; Οι υγειονομικές αρχές έχουν 
πρωτόκολλα, τα οποία οφείλουμε να τηρήσουμε. Εμείς, οι Χανκς, 

θα υποβληθούμε σε εξετάσεις, θα τελούμε υπό παρακολούθηση 
και απομόνωση όσο καιρό είναι απαραίτητο για την προστασία της 
δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα 
περισσότερο από το να πηγαίνουμε μέρα τη μέρα, έτσι δεν είναι;» 
είχε γράψει ο ηθοποιός.
Mε νεότερη ανάρτησή του στο Instagram παρότρυνε τον κόσμο να 
μείνει στο σπίτι και να προσευχηθεί γι’ αυτούς που επηρεάζονται 
από την πανδημία: «Την προσοχή σας. Γνωρίζω ότι τα πράγματα 
δεν πάνε και τόσο καλά. Αυτός ο ιός εξαπλώνεται παντού. Μείνετε 
στο σπίτι, κάντε το για τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Μπο-
ρείτε να παρακολουθήσετε ταινίες ή τηλεοπτικές εκπομπές. Αν 
έχετε παρακολουθήσει όλες τις ταινίες του Τομ Χανκς, τις βλέπετε 
ξανά… απολαύστε τες. Αυτό δεν πρόκειται να είναι για πάντα. Ίσως 
κρατήσει για μία εβδομάδα ή δύο. Ας το κάνουμε για τον κόσμο. 
Προσευχηθείτε γι’ αυτούς που επηρεάζονται».
Ο αστέρας του ΝΒΑ Κέβιν Ντουράντ βρέθηκε θετικός στον κο-
ρονοϊό μαζί με τέσσερις ακόμη συμπαίκτες του στους Μπρούκλιν 
Νετς.
Ο Καναδός πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό, θα παραμείνει απο-
μονωμένος για δύο εβδομάδες, καθώς η σύζυγός του, Σόφι, είναι 
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 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

ΑΠΟ ΗΘΟΠΟΙΟΎΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎΣ.

O βραβευμένος με Όσκαρ 
ηθοποιός Τομ Χανκς και η σύζυγός 
του, ηθοποιός Ρίτα Ουίλσον 
«κόλλησαν» τον ιό στην Αυστραλία, 
όπου βρίσκονταν για γυρίσματα 
ταινίας. Ο Χανκς έκανε γνωστό 
μέσω Twitter ότι ο ίδιος και η 
σύζυγός του μολύνθηκαν από τον 
κορονοϊό και νοσηλεύτηκαν σε 
νοσοκομείο.

ασθενής. Επιστρέφοντας πρόσφατα από το Λονδίνο παρουσίασε 
συμπτώματα όπως αυτά της γρίπης και βρέθηκε θετική στον κο-
ρονοϊό.
Ο Βρετανός ηθοποιός Ίντρις Έλμπα δήλωσε στις 16 Μαρτίου ότι 
έχει τον κορονοϊό. Ο Έλμπα, ο οποίος το 2018 είχε ψηφιστεί από 
το «People» ως ο πιο σέξι εν ζωή άνδρας στον κόσμο, με την επι-
στροφή του από ένα ταξίδι υποβλήθηκε στο τεστ για τον κορονοϊό, 
όχι γιατί είχε κάποια συμπτώματα αλλά γιατί είχε έρθει σε επαφή 
με κρούσμα του ιού. Ο διάσημος ηθοποιός, μετά τα αποτελέσματα, 
μπήκε σε καραντίνα στο σπίτι του, ενώ σε βίντεο που ανέβασε στα 
social media εξήγησε στον κόσμο πως μπορεί να νοσείς με τον 
κορονοϊό και να μην εμφανίσεις συμπτώματα. Γι’ αυτό, όπως υπο-
γράμμισε, θα πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Πίτερ Ντάτον, είναι επί-
σης μεταξύ των ασθενών. Εισήχθη στο νοσοκομείο στη βορειοα-
νατολική πολιτεία Κουίνσλαντ.
Ο υφυπουργός Ύγείας του Ιράν, Ιράι Χαρίτζι, νοσεί και βρίσκεται σε 
καραντίνα από τις 25 Φεβρουαρίου.
Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, είναι επίσης μολυσμέ-
νος με τον ιό, με αποτέλεσμα όλη η ομάδα –παίκτες, προσωπικό 

Κορονοϊός: 
Ποιοι διάσημοι έχουν προσβληθεί 

από τη νόσο μέχρι τώρα
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Ο τραγουδιστής Θοδωρής Φέρρης, με ένα post στο Instagram 
ανακοίνωσε πως προσβλήθηκε από τον ιό. Στη λίστα προστέθηκαν 
η Χριστίνα Κοντοβά και ο Τζώνης Καλημέρης, οι οποίοι αποκάλυ-
ψαν επίσης πως είναι θετικοί.
Η πρώτη επώνυμη στην Ελλάδα που αποκάλυψε πως κόλλησε τον 
ιό ήταν η Χριστίνα Μπόμπα. Ο σύζυγός της, γνωστός τηλεπαρουσι-
αστής Σάκης Τανιμανίδης, όταν έκανε η κ. Μπόμπα την αποκάλυ-
ψη δεν ήταν θετικός στον ιό. Ωστόσο, λίγες μέρες μετά αποκάλυπτε 
στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «BAD NEWS: 
Δεν τη γλίτωσα ούτε εγώ απ’ ό,τι φαίνεται… GOOD NEWS: Είμαστε 
και πάλι αγκαλιά και δεν χρειάζεται να παίζουμε κρυφτό μέσα στο 
ίδιο μας το σπίτι!
Εδώ και δύο μέρες έχω κι εγώ όλα τα συμπτώματα (πυρετό, βήχα, 
ελαφριά δύσπνοια). Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με για-
τρούς πήραμε το ok για να κινούμαστε επιτέλους ελεύθερα στο 
σπίτι. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμπαράσταση και τα μη-
νύματα. Σας αγαπάμε με όλη μας την καρδιά! Καταλαβαίνω ότι 
αυτή τη στιγμή υπάρχει φόβος για το μέλλον… για το ποια είναι η 
επόμενη μέρα. «Θα είναι καλά οι δικοί μου άνθρωποι, τι θα γίνει 
με τη δουλειά μου, θα επιβιώσει από αυτή την κρίση η επιχείρησή 
μου, τι θα γίνει με το σχολείο και τις πανελλήνιες, πότε θα κυκλο-
φορήσουμε και πάλι ελεύθερα;» Θέλω όμως να θυμάστε ότι η γη 
δεν θα σταματήσει ποτέ να γυρίζει κι ότι αργά ή γρήγορα η ζωή θα 
επανέλθει στο κανονικό. Αυτό το PAUSE που πατήσαμε όλοι στην 
κανονική μας ζωή γι’ αυτό το διάστημα, σαν ταινία που την κόψαμε 
στη μέση για διάλειμμα, δεν είναι STOP… είναι PAUSE».

Η πρώτη επώνυμη στην Ελλάδα 
που αποκάλυψε πως κόλλησε 
τον ιό ήταν η Χριστίνα Μπόμπα. 
Ο σύζυγός της, γνωστός 
τηλεπαρουσιαστής Σάκης 
Τανιμανίδης, όταν έκανε η κ. 
Μπόμπα την αποκάλυψη δεν 
ήταν θετικός στον ιό. Ωστόσο, 
λίγες μέρες μετά αποκάλυπτε 
στον προσωπικό του λογαριασμό 
στο Instagram: «BAD NEWS: 
Δεν τη γλίτωσα ούτε εγώ απ’ ό,τι 
φαίνεται».

και προπονητικό τιμ– να τεθεί σε καθεστώς απομόνωσης.
Και ο επιθετικός της Τσέλσι Καλούμ Χάντσον-Οντόι βρέθηκε θε-
τικός, αφού εμφάνισε συμπτώματα παρόμοια με αυτά ενός ήπιου 
κρυώματος. Και σε αυτή την περίπτωση άπαντες στην ομάδα μπή-
καν σε καραντίνα.
Ο αμυντικός της Γιουβέντους Ντανιέλε Ρουγκάνι ήταν ο πρώτος 
ποδοσφαιριστής της Serie A (πρώτη επαγγελματική κατηγορία της 
Ιταλίας) που «κόλλησε» τον κορονοϊό.
Άλλα ονόματα από τον κόσμο του ποδοσφαίρου που διαγνώστηκαν 
με τον ιό είναι ο Γάλλος μέσος της Γιουβέντους Μπλες Ματουιντί, 
ο Μανόλο Γκαμπιαντίνι της Σαμπντόρια, ο Εζεκιέλ Γκαράι της Βα-
λένθια, ο Γάλλος διεθνής Ελιακίμ Μανγκαλά, παίκτες της Φιορε-
ντίνα, συμπεριλαμβανομένου του Νορβηγού Μόρτεν Θόρσμπι, του 
Σουηδού Άλμπιν Έκνταλ, του Γκαμπονέζου Ομάρ Κόλεϊ και του 
Πορτογάλου προπονητή της Φλαμένγκο, Ζόρζε Ζεσούς.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ
Στη χώρα μας έως τώρα (18/3) έχει γίνει γνωστό ότι έχουν βρε-
θεί θετικοί στον κορονοϊό, μεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός, εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, ο διευθυντής της 
εφημερίδας «Καθημερινή», Άλέξης Παπαχελάς, η σύζυγος του 
κυβερνητικού εκπροσώπου Σ. Πέτσα κ.ά.
Το βράδυ του Σαββάτου τη δική της ανακοίνωση μέσα από τα stories 
της στο Instagram έκανε η Φαίη Σκορδά, η οποία αποκάλυψε πως, 
αν και ασυμπτωματική, έκανε το τεστ, καθώς βρέθηκε στο ευρύτερο 
περιβάλλον της επιβεβαιωμένο κρούσμα, και βγήκε θετική.
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δες εντατικής θεραπείας στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε επίσης ότι η α-
πομόνωση εκάστου είναι η καλύτερη μέθοδος καταπολέμησης των 
συνεπειών της πανδημίας. Γνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι η οικονο-
μία μας μόλις κατάφερε να σταθεί στα πόδια της, μια και η χώρα 
πρακτικά μόλις εξήλθε από ουσιαστική και επίπονη χρεοκοπία. 
Συνεπώς, λεφτά απεριόριστα δεν υπάρχουν για την αντιμετώπιση 
της έκτακτης κατάστασης, ούτε για την επούλωση των πληγών που 
θα υπάρχουν αναπόφευκτα στο τέλος.
Έχουμε την ευτυχία να διαπιστώνουμε ότι η κυβέρνηση βρέθηκε 
αρκετά καλά διαβασμένη απέναντι στην πανδημία και αξιοποιώ-
ντας τη διεθνή εμπειρία προσπαθεί να βρεθεί ένα βήμα μπροστά 
στην αντιμετώπιση των συνεπειών της. Έχουμε τη σπάνια ευτυχία 
σύσσωμη η αντιπολίτευση να στηρίζει τον βηματισμό της κυβέρ-
νησης, συμβάλλοντας στην εμπέδωση της αίσθησης ότι η χώρα κι-
νείται σε σωστή κατεύθυνση. Τεράστια επιτυχία του πολιτικού μας 
προσωπικού συνολικά, η οποία αποτρέπει τον πανικό. Έχουμε αί-
σθηση ηγεσίας, αλλά δεν έχουμε την ίδια αίσθηση κράτους.
Αν θέταμε ως μοναδικό στόχο την αντιμετώπιση της πανδημίας, θα 
μπορούσαμε από το πρώτο κρούσμα να κλείσουμε τα πάντα – και 
τα σύνορα. Ο λογαριασμός θα ήταν φρικώδης και οι θάνατοι θα ε-
πέρχονταν από την πείνα. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε(;) από 
την αρχή στο να λειτουργήσουν όλα όσα μπορούν να λειτουργή-
σουν, πριν η κατάσταση γίνει κρίσιμη. Να συνεχίσουν να λειτουρ-
γούν και μετά, προκειμένου να μείνει κάτι όρθιο στο τέλος. Τούτο 
το απλοϊκό, όμως, δεν έχει γίνει κατανοητό. Στην κρατικοδίαιτη 
οικονομία μας, οι ομάδες του Δημοσίου διεκδίκησαν και πέτυχαν 
την άμεση λήψη μέτρων στον δικό τους χώρο, με τη βεβαιότητα 
(αφελή, επιτρέψτε μου) ότι στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί μι-
σθός. Στον ιδιωτικό τομέα τέτοια ασφάλεια δεν υπάρχει και όλοι 
γνωρίζουμε ότι, όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, ο λο-
γαριασμός στο τέλος θα είναι ασήκωτος. Οι ιδιώτες είναι οι μόνοι 
που προσπαθούν να κινηθούν με πολλαπλή στόχευση: να προστα-

Η 
χώρα βρίσκεται σε πρωτόγνωρη κατά-
σταση και δεν αναφέρομαι στην πανδη-
μία καθαυτή. Την πανδημία στην έναρξή 
της την παρακολουθήσαμε στη διάρκεια 
των γιορτών από την τηλεόραση, ως μια ι-
στορία που εξελίσσεται στην Κίνα, πιστεύ-

οντας ότι δύσκολα θα έρθει σ’ εμάς ή ότι, αν έρθει, θα αντιμετω-
πιστεί ευκολότερα. Ο ιός «πήδηξε» μέσα στην Ευρώπη κι έτσι έ-
φτασε και σ’ εμάς. Από την ώρα που έφτασε, έπρεπε να μας είναι 
απολύτως γνωστό και σαφές το τι θα ακολουθήσει. Τα όσα έγιναν 
στην Κίνα δεν ήταν σενάριο ταινίας αλλά ωμή πραγματικότητα. Η 
χώρα μας είχε τη μαύρη τύχη να εισαγάγει τον ιό από τη γειτονική 
Ιταλία, όπου η πανδημία θερίζει και διαλύει τα πάντα στο πέρασμά 
της. Οι δεσμοί μας όμως με τη χώρα αυτή είναι στενοί και σε επί-
πεδο πολιτειακό, αλλά κυρίως σε ανθρώπινο, άρα μαθαίνουμε από 
πρώτο χέρι. Η Ιταλία διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα συστήματα 
υγείας στην Ευρώπη, ή έστω τις υποδομές που χρειάζονται για να 
αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη πανδημία, και όμως κατέρρευσε. 
Καταρρέει η κοινωνική ζωή, μαζί της η οικονομική, και στο τέλος 
θα μετρήσουμε τα ερείπια.
Το παράδειγμα, συνεπώς, είναι έντονο και θα έπρεπε στην Ελ-
λάδα να το έχουμε κατανοήσει. Ζούμε σε καιρούς που το διαδί-
κτυο και όλοι οι τρόποι επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης επιτρέ-
πουν στην πληροφορία να διαχυθεί τάχιστα. Το αυτονόητο ερώ-
τημα βέβαια είναι πόσοι και ποιοι μπορούν να αξιοποιήσουν την 
πληροφορία, πόσοι και ποιοι μπορούν να διαχωρίσουν την πληρο-
φορία από τις δοξασίες και τα σκουπίδια που κυκλοφορούν γύρω 
μας. Και πώς μπορούν να την αξιοποιήσουν, μετατρέποντάς τη σε 
ωφέλιμη πράξη με συγκεκριμένες ενέργειες και ηθικό κανόνα συ-
μπεριφοράς.
Το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία στη χώρα μας το γνωρίζουμε προ-
καταβολικά. Γνωρίζουμε ότι εμείς διαθέτουμε τις λιγότερες μονά-

τευτούν από τον ιό, να διεκπεραιώσουν όποια εργασία μπορούν, να 
κρατήσουν την οικονομική δραστηριότητα στοιχειωδώς ζωντανή.
Κι εδώ έρχονται οι καταστροφικές συνέπειες της αίσθησης ασφά-
λειας των κρατικοδίαιτων αυτής της χώρας. Οι παππούδες έχουν τη 
σιγουριά ότι στο τέλος του μήνα θα μπει η σύνταξη, έχουν εμπιστο-
σύνη στον παπά και δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβουν τι θα πει εκ-
θετική αύξηση κρουσμάτων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πήραν τις ά-
δειες, έκλεισαν τις πόρτες, δέχονται μόνο με ραντεβού και παρέπεμ-
ψαν τα υπόλοιπα στα ΚΕΠ! Με κυβερνητική απόφαση έκλεισαν 
τα δικαστήρια και δόθηκε η ευχέρεια στις διοικήσεις τους να ρυθ-
μίσουν τις εργασίες. Η επιλογή εκ μέρους των διοικήσεων ήταν το 
λουκέτο. Δεν δόθηκε ούτε ένα email για να επικοινωνεί ο έξω κό-
σμος μαζί τους. Δουλειές που μπορούν να ολοκληρωθούν μόνο η-
λεκτρονικά, απλώς δεν γίνονται. Από τα δικαστήρια εκπορεύονται 
πιστοποιητικά απαραίτητα για διαγωνισμούς προμηθειών, τραπεζι-
κές συναλλαγές, εμπόριο, τακτοποίηση προσωπικών σχέσεων. Όλα 
αυτά, που δεν απαιτούν φυσική παρουσία, απλώς δεν γίνονται. Υ-
πάρχει και οδηγία που υποδεικνύει οι μηνύσεις να κατατίθενται στα 
αστυνομικά τμήματα και όχι στην εισαγγελία.
Το κόστος στον ιδιωτικό τομέα προκύπτει βαρύτατο, ενώ θα μπο-
ρούσε να είναι πιο περιορισμένο. Με έναν υπάλληλο σε κάθε γρα-
φείο του Δημοσίου που θα επικοινωνούσε ηλεκτρονικά με τον 
κόσμο. Χρειάζεται ακόμη πολύς καιρός ώσπου οι μεσαίοι θεσμοί 
αυτής της χώρας να λειτουργήσουν πολυπαραγοντικά, να σκεφτούν 
σύνθετα και να υπηρετήσουν περισσότερους του ενός στόχους με 
αίσθηση καθήκοντος. Δεν είναι δύσκολο να πάρει κανείς πρωτο-
βουλία και να μην αρκείται στις οδηγίες της κεντρικής κυβέρνησης. 
Ούτε είναι δύσκολο, σε όποιον νοιάζεται, να ερμηνεύσει δημιουρ-
γικά αυτές τις οδηγίες και να προσπαθήσει να παραγάγει έργο με α-
σφάλεια. Η μη χρήση απλής και φτηνής τεχνολογίας προκαλεί τε-
λικά αχρείαστες μετακινήσεις.
Με γνώμονα μόνο την ασφάλεια των εργαζομένων θα έπρεπε να 
κλείσουν όλα τα σούπερ μάρκετ. Το ίδιο και οι τράπεζες (τα χρει-
αζόμαστε τα λεφτά;). Το ίδιο και τα συνεργεία αυτοκινήτων, αλλά 
μετά πώς θα πάνε οι γιατροί και τα ασθενοφόρα στα νοσοκομεία; Η 
χώρα καταρρέει συνολικά, αλλά κάποιοι κινούνται με την αφελή σι-
γουριά ότι στο τέλος του μήνα θα λάβουν τους μισθούς τους. Δεν α-
ντιλαμβάνονται (πάλι) το αυτονόητο: ότι αν καταρρεύσει ο φορολο-
γούμενος του ιδιωτικού τομέα, λεφτά δεν θα υπάρχουν. Ο ιδιωτικός 
τομέας ζητά οικονομική στήριξη από το κράτος, αλλά δεν θα μπορεί 
να τη λάβει παρά μόνο αν μειωθούν δραστικά μισθοί και συντάξεις.
Λεφτά δεν θα υπάρξουν αν δεν αναλάβουμε τις ευθύνες μας και δεν 
προσπαθήσουμε να τα δημιουργήσουμε. Δεν είναι καιρός για βόλτα 
στις παραλίες. Ο χαρακτηρισμός των υγειονομικών και των σωμάτων 
ασφαλείας (μην ξεχνάτε τον Έβρο) ως ηρώων δεν εξαντλεί τις υπο-
χρεώσεις μας. Ούτε οι εργαζόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα μπο-
ρούν να σηκώσουν τη χώρα μόνοι τους.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Η χώρα καταρρέει συνολικά, αλλά 
κάποιοι κινούνται με την αφελή 
σιγουριά ότι στο τέλος του μήνα 
θα λάβουν τους μισθούς τους. Δεν 
αντιλαμβάνονται (πάλι) το αυτονόητο: 
ότι αν καταρρεύσει ο φορολογούμενος 
του ιδιωτικού τομέα, λεφτά δεν θα 
υπάρχουν.

Η νοοτροπία της αγέλης
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands

www.freesunday.gr 2909.06.2019

auto www.freesunday.gr20 22.03.2020

auto

Το Citroën Berlingo ξεπέρασε ήδη τις 200.000 πωλήσεις παγκοσμίως

Η Nissan και η 4R Energy βραβεύτηκαν για τις προσπάθειές 
τους στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας με τα EVs

Σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο ύστερα από το λανσάρισμά του το 
Citroën Berlingo, στην 3η του γενιά, έχει ήδη ξεπεράσει τις 200.000 
πωλήσεις παγκοσμίως. Στην Ευρώπη έχει φτάσει το 16% στην κα-

τηγορία του (επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά) για το 2019, παίζοντας 
σημαντικό ρόλο στην εξαιρετική πορεία της Citroën, η οποία σημείωσε τη 
μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις της μέσα στον χρόνο, μεταξύ των 12 
κορυφαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων.
Από το λανσάρισμά του, τον Σεπτέμβριο του 2018, και μέχρι σήμερα η 3η 
γενιά του Berlingo έχει σημειώσει περισσότερες από 200.000 πωλήσεις 
(Berlingo και Berlingo Van), με τις 150.000 να είναι από το 2019, τοποθε-
τώντας το μοντέλο στη δεύτερη θέση των παγκόσμιων πωλήσεων στην 
γκάμα της Citroën, πίσω μόνο από το C3.
Η μεγάλη του επιτυχία για λογαριασμό της Citroën στην Ευρώπη υπογραμ-
μίζεται από το γεγονός πως για το 2019 το Berlingo είχε το 16% των συνο-
λικών πωλήσεων της κατηγορίας του, με τα 2/3 αυτών να αφορούν την 
επαγγελματική του εκδοχή και το 1/3 την επιβατική.
Η εμπορική επιτυχία της 3ης γενιάς του Berlingo έχει παίξει σημαντικό ρόλο 

στο momentum της Citroën, της μάρκας που για το 2019 καταγράφηκε 
ως αυτή με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη ανάμεσα στους 12 κατασκευαστές 
αυτοκινήτων με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη.

Το νέο Kuga, που ξεκινά από τα 1.500 κυβικά, είναι  
το πιο εξηλεκτρισμένο μοντέλο στην ιστορία της Ford

Τ
ο κομψό και ξεχωριστό νέο Ford Kuga είναι το πιο ε-
ξηλεκτρισμένο μοντέλο στην ιστορία της Ford. Βασί-
ζεται στη νέα, ευέλικτη και παγκόσμια προσθιοκίνητη 
πλατφόρμα της Ford, η οποία υποστηρίζει τη βελτιω-
μένη αεροδυναμική του αμαξώματος για μεγαλύτερη 

οικονομία καυσίμου.
Το κομψό Kuga Titanium, το σπορ Kuga ST Line και το πολυ-
τελές Kuga Vignale είναι διαθέσιμα με μια προηγμένη σειρά υ-
βριδικών συστημάτων κίνησης που επιτυγχάνουν την καλύτερη 
στην κατηγορία οικονομία καυσίμου – η μέση αυτονομία είναι 
βελτιωμένη κατά 28% στην απευθείας σύγκριση με τις ανάλο-
γες εκδόσεις του απερχόμενου Kuga.
Η πολυπληθής οικογένεια του νέου Kuga περιλαμβάνει τις εξη-
λεκτρισμένες εκδόσεις Plug-In Hybrid (τετρακύλινδρος βενζινο-

κινητήρας 2.5L που λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Atkinson, 
σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα, γεννήτρια και μπαταρία ιό-
ντων λιθίου 14,4 kWh, με μέγιστη απόδοση 225 ίππους), EcoBlue 
Hybrid (πετρελαιοκινητήρας 2.0L EcoBlue με 150 ίππους με εν-
σωματωμένη μίζα/γεννήτρια και αερόψυκτη μπαταρία ιόντων λι-
θίου των 48 Volt) και Hybrid (πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης 
με αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία που συνδυάζει βενζινοκινητήρα 
2.5L, ηλεκτροκινητήρα, γεννήτρια, μπαταρία ιόντων λιθίου και αυ-
τόματο σύστημα κατανομής της ροπής που έχει εξελίξει η Ford).
Το νέο Ford Kuga είναι επίσης διαθέσιμο στις πετρελαιοκίνη-
τες εκδόσεις 2.0L EcoBlue και 1.5L EcoBlue, με απόδοση 190 
και 120 ίππους, αλλά και σε εκείνη με τον καταξιωμένο 1.5L 
EcoBoost κινητήρα βενζίνης της Ford, σε εκδόσεις με 120 και 
150 ίππους.

Jeep
Συνεργασία με το δημοφιλές 
ποπ συγκρότημα Now United

Μετά την τεράστια επιτυχία του διαφημιστικού «Η μέρα 
της μαρμότας» με πρωταγωνιστή τον Bill Murray, το 
οποίο προβλήθηκε στο φετινό Super Bowl και ήδη 

έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια θεάσεις στο YouTube, η 
Jeep ανακοινώνει μια ακόμα συνεργασία που ξεσηκώνει –ι-
διαίτερα– το νεανικό κοινό. Από τις 7 Μαρτίου, σε συνεργασία 
με το δημοφιλές ποπ συγκρότημα Now United, η Jeep δημι-
ουργεί μια σειρά προωθητικών ενεργειών, ξεκινώντας με το 
βιντεοκλίπ του νέου τραγουδιού του συγκροτήματος με τίτλο 
«Come Together», το οποίο μέσα σε 24 ώρες ξεπέρασε τις 1,8 
εκατομμύρια προβολές.
Στο βιντεοκλίπ πρωταγωνιστεί το Jeep Renegade, το πλέον 
νεανικό μοντέλο της μάρκας που έφερε το όνομα Jeep κοντά 
σε ένα ευρύτερο κοινό που αναζητά παράλληλα με τις παρα-
δοσιακές αξίες της Jeep την ευελιξία και τη χρηστικότητα στις 
καθημερινές μετακινήσεις.
Το συγκρότημα Now United είναι το πρώτο ποπ συγκρότημα 
που αποτελείται από 15 τραγουδιστές που προέρχονται από 15 
διαφορετικές χώρες και αποτελεί δημιούργημα που διάσημου 
μουσικού παραγωγού Simon Fuller. Το συγκρότημα αριθμεί πε-
ρισσότερους από 40 εκατομμύρια φίλους σε όλο τον κόσμο και 
αποτελεί μια ακόμα μεγάλη επιτυχία του Fuller, ο οποίος βρί-
σκεται πίσω από τεράστια ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, 
όπως τα Spice Girls, η Amy Winehouse και η Annie Lennox.

Η Nissan Motor Co. Ltd. και η 4R Energy έχουν τιμη-
θεί από την Ιαπωνική Ένωση Ανθεκτικότητας για τις 
προσπάθειές τους στην προώθηση της ηλεκτροκί-
νησης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρι-

κών αυτοκινήτων ως πηγών ενέργειας έκτακτης ανάγκης 
κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών.
Οι δύο εταιρείες έλαβαν το Βραβείο «Καλύτερης Ανθεκτι-
κότητας» στην κατηγορία των επιχειρήσεων και της βιομη-
χανίας, στο πλαίσιο των Ιαπωνικών Βραβείων Ανθεκτικό-

τητας του 2020.
Το βραβείο αναγνωρίζει το πρόγραμμα Blue Switch που ξεκί-
νησε από τη Nissan τον Μάιο του 2018. Το πρόγραμμα προω-
θεί τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων για την αντιμετώπιση ζη-
τημάτων που σχετίζονται με την πρόληψη καταστροφών, τη δι-
αχείριση της ενέργειας, την κλιματική αλλαγή, τον τουρισμό και 
την υπογεννητικότητα. Τα τελευταία δύο χρόνια περισσότερα 
από 8 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ιαπωνία αντιμετώπισαν 
διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω φυσικών καταστροφών.
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ΚΥΡΙΑΚΉ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ, ALPHA TV, 20:00

AKIS’ FOOD TOUR
Ο Άκης βγαίνει σε γαστρονομικό tour και μας καλεί να 
(ξανα)γνωρίσουμε την Ελλάδα μαζί του! Στη νέα του τη-
λεοπτική εκπομπή ο αγαπημένος σεφ βγαίνει για λίγο 
από τη γνώριμη κουζίνα του «Kitchen Lab» και μας 
παρουσιάζει τις πιο όμορφες αλλά και τις πιο γευστικές 
γωνιές της χώρας.

ΤΡΙΤΉ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ, NOVACINEMA1HD, 22:00

TOLKIEN
Πρεμιέρα

Σκηνοθεσία: Ντομ Καρουκόσκι
Παίζουν: Νίκολας Χουλτ, Λίλι Κόλινς, Λάουρα Ντόνελι, 
Κολμ Μίνι, Ντέρεκ Τζάκομπι

Υπόθεση: Η ταινία μάς μεταφέρει στα χρόνια πριν γρα-
φτούν τα έργα, τότε που ο Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν άρχιζε την ακα-
δημαϊκή του καριέρα και ένιωθε να μην ανήκει σε αυτό. 
Τότε που βρήκε τη δική του συντροφιά του Δαχτυλιδιού 
και την έκανε μια αλληγορία στο «Lord of the Rings». 
Ο Τόλκιν είχε φτιάξει μια παρέα από τους «παρίες» της 
δημοφιλίας στο σχολείο. Όταν όμως ήρθε ο Α΄ Παγκό-
σμιος Πόλεμος και έπρεπε να καταταγούν, η συντροφιά 
διαλύθηκε. Ο Χουλτ εξιστορεί ως Τόλκιν όλη αυτή την 
πορεία και βλέπουμε το πώς έφτασε στη συγγραφή ως μια 
αναπόληση.

ΤΕΤΑΡΤΉ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ, STAR CHANNEL, 23:30

GAME NIGHT
Α΄ τηλεοπτική προβολή

Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Γκόλντσταϊν, Τζον Φράνσις Ντάλεϊ
Παίζουν: Τζέισον Μπέιτμαν, Ρέιτσελ Μακ Άνταμς, Κάιλ 
Τσάντλερ

Υπόθεση: Ο Μαξ και η Άνι είναι φανατικοί των επιτραπέ-
ζιων παιχνιδιών και ετοιμάζονται για ένα game night με 
άλλα δύο φιλικά ζευγάρια και τον χαρισματικό και αστείο 
αδερφό του Μαξ, τον Μπρουκς. Ξεφεύγοντας από τα 
συνηθισμένα, ο τελευταίος τούς προκαλεί με ένα παιχνίδι 
μυστηρίου, γεμάτο απαγωγές, κακοποιούς και μυστικούς 
πράκτορες, όπου τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και παι-
χνιδιού δεν είναι τόσο ευδιάκριτα. Και όταν ο Μπρουκς 
πέφτει θύμα απαγωγής, είναι κι αυτό μέρος του παιχνι-
διού ή όχι; Κατάλληλο για άνω των 12 ετών – περιέχει 
απρεπή εκφορά λόγου.

ΤΙ ΝΑ 
ΔΟΎΜΕ 

ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ 
ΟΘΟΝΗ 

ΑΎΤΗ ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 21 ΚΑΙ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΕΡΤ2, 18:30

ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ… ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Τα τέσσερα επόμενα επεισόδια του τρίτου κύκλου της 
κοινωνικής σειράς «Μπαμπάδες... εν δράσει» (House 
Husbands) σε α΄ τηλεοπτική μετάδοση

Σκηνοθεσία: Γκέοφ Μπένετ, Σίρλεϊ Μπάρετ, Κάθριν 
Μίλαρ, Σον Σιτ
Παίζουν: Φιράς Ντιράνι, Γκάιτον Γκράντλεϊ, Ρις 
Μούλντουν, Γκάρι Σουίτ, Άνα Μακ Γκάχαν, Τζού-
λια Μόρις, Νάταλι Σαλίμπα, Τιμ Κάμπελ, Τζόρτζια 
Φλόιντ

Ύπόθεση: Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε 
που γνωρίσαμε τους Μπαμπάδες στην είσοδο 
του σχολείου. Από τότε, πολλά έχουν αλλάξει. Ο 
Τζάστιν, μόνος και πάλι, βρίσκεται στην αγκαλιά 
της Τας, μιας μαμάς που γνωρίζει στο πάρκο. O 
Κέιν βρίσκει επιτέλους την οικογενειακή γαλήνη, 
μέσα από τη σχέση του με τον Άλεξ, τον γοητευτι-
κό βιβλιοθηκάριο του σχολείου. Με παρότρυνση 
των θετών παιδιών του Κέιν, Στέλλας και Φιν, 
αποφασίζουν να συγκατοικήσουν. Η επιχείρηση 
του Κέιν με τις πίτες πηγαίνει όλο και καλύτερα, 
μέχρι τη στιγμή που ανακαλύπτει ότι υπάρχει 
ανταγωνιστής. Πρόκειται για την Εύα, που έχει τη 
δική της επιχείρηση κέτερινγκ. O Kέιν με την Εύα 
συγκρούονται, αλλά πολύ γρήγορα ανακαλύπτουν 
κάτι κοινό. Επιθυμούν και οι δύο να αποκτήσουν 
ένα δικό τους παιδί. Πολύ σύντομα ξεκινά μια 
ασυνήθιστη σχέση.
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SΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ  
μαζί στη σκηνή μετά από 23 χρόνια
Είκοσι τρία χρόνια μετά τον γάμο τους, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο σύζυγός της Μάθιου Μπρόντε-
ρικ θα βρεθούν και πάλι μαζί στη θεατρική σκηνή του Μπρόντγουεϊ, στο έργο του Νιλ Σάιμον «Plaza 
Suite». Τελευταία τους κοινή εμφάνιση στο σανίδι στο Μπρόντγουεϊ ήταν στο «How to succeed in 
business without really trying» το 1996, έναν χρόνο πριν παντρευτούν.
Μιλώντας για την επικείμενη συνεργασία τους, η Πάρκερ ανέφερε πως κατ’ επανάληψη τους έχει 
τεθεί το ερώτημα της συνεργασίας: «Υπάρχουν πρακτικοί και προσωπικοί λόγοι. Οι πρακτικοί έχουν 
να κάνουν με το γεγονός ότι δεν υπήρχε λόγος να το κάνουμε. Είμαστε και οι δύο ευχαριστημένοι που 
δουλεύουμε χωριστά. Το προσωπικό κομμάτι σχετίζεται αποκλειστικά με τα παιδιά και το ποιος θα 
είναι σπίτι, όπως και με τις απαιτήσεις του θεάτρου σε σχέση με την τηλεόραση και το σινεμά».
«Θα είναι δύσκολο το πρόγραμμά μας, καθώς σπάνια δουλεύουμε συγχρόνως» υποστηρίζει ο Μπρό-
ντερικ.
Να σημειωθεί πως Μάθιου Μπρόντερικ και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχουν τρία παιδιά, έναν γιο 17 
ετών και δύο δίδυμα κορίτσια ηλικίας 10 ετών.

Η Κιάρα Φεράνι μάζεψε πάνω από 3.300.000 ευρώ 
σε μία μέρα για τον κορονοϊό
Τη στιγμή που το εθνικό σύστημα υγείας της Ιταλίας δοκιμάζεται σκληρά και τα κρεβάτια των 
νοσοκομείων είναι δυσεύρετα, ο διακεκριμένος γιατρός και καθηγητής πανεπιστημίου Αλ-
μπέρτο Ζανγκρίλο δημιούργησε μαζί με τη γνωστή Ιταλίδα fashion blogger και επιχειρημα-
τία Κιάρα Φεράνι και τον σύντροφό της Φέντεζ μια πλατφόρμα crowdfunding ώστε να μα-
ζευτούν χρήματα για να αγοραστούν νέα κρεβάτια και εξοπλισμός για το νοσοκομείο San 
Raffaele του Μιλάνου. Το ζεύγος άρχισε να προωθεί την καμπάνια στο Instagram, η Φεράνι 
ανέβαζε stories με swipe up που οδηγούσαν στην πλατφόρμα του Go Fund Me, ενώ η πρω-
τοβουλία αναδημοσιεύτηκε και στο Instagram δεκάδων γνωστών Ιταλών (και όχι μόνο). 
Ποδοσφαιριστές, μοντέλα, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, καλούσαν το κοινό τους να κάνει swipe up 
και να δωρίσει χρήματα για τον συγκεκριμένο σκοπό (με ελάχιστο ποσό τα 5 ευρώ). Είκοσι 
τέσσερις ώρες μετά, μαζεύτηκαν για το νοσοκομείο 3.336.300 ευρώ.

Τα ακραία μέτρα προστασίας της Ναόμι Κάμπελ 
από τον κορονοϊό
Η Ναόμι Κάμπελ πρόσφατα ταξίδεψε από το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη και φρόντισε να ενημερώσει τους 
ινσταγκραμικούς φίλους της ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, προσέχοντας ίσως λίγο πε-
ρισσότερο από το αναμενόμενο. Σε δύο φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram, εμφανίζεται με ολόσωμη 
στολή, γάντια, χειρουργική μάσκα και γυαλιά, σε μια προσπάθεια να αποφύγει κάθε επαφή με κάποιον συ-
νεπιβάτη της που θα μπορούσε να είναι φορέας του ιού.
Πριν από λίγο καιρό το μοντέλο είχε ποστάρει ένα ακόμη βίντεο, στο οποίο χρησιμοποιούσε αντιβακτηριακά 
μαντιλάκια για να καθαρίσει το κάθισμα του αεροπλάνου, το τραπέζι, τα χερούλια και οτιδήποτε άλλο βρι-
σκόταν κοντά της, τονίζοντας ότι για την ίδια είναι πολύ σημαντικό να φροντίζεις για την υγιεινή στα ταξίδια 
σου. «Δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άνθρωποι για μένα. Είναι η υγεία μου και με κάνει να αισθάνομαι κα-
λύτερα» είχε πει τότε.
Πάντως, αυτή τη φορά δεν είναι καθόλου λίγοι εκείνοι που έχουν σχολιάσει ειρωνικά την ακραία εμφάνισή της.

Η Τάβι Γκέβινσον θα πρωταγωνιστήσει  
στο reboot του «Gossip Girl»
Το reboot του «Gossip Girl» θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο στο HBO MAX με δέκα επεισόδια και το καστ των πρωτα-
γωνιστών έχει ανακοινωθεί. Ανάμεσα στους ηθοποιούς θα δούμε και την Τάβι Γκέβινσον, συγγραφέα και blogger, 
την οποία πρωτογνωρίσαμε το 2008, όταν ήταν μόλις 14 ετών.
Η Τάβι ξεχώρισε αμέσως για το ευφάνταστο και εκκεντρικό στιλ της (αρκεί να θυμηθούμε τα καπέλα της), αλλά κυ-
ρίως για τις γνώσεις της στη μόδα μέσα από το προσωπικό της blog «Style Rookie». Οι πρώτοι που αντιλήφθηκαν τη 
δυναμική της παρουσία στο διαδίκτυο ήταν οι Kate και Laura Mulleavy, του οίκου Rodarte, που την προσέγγισαν με 
ένα e-mail τον Δεκέμβριο του 2008. Αργότερα της ζήτησαν να γίνει το πρόσωπο της σειράς «Rodarte For Target». Έ-
πειτα γνωρίστηκε με τον Marc Jacobs, τον Yohji Yamamoto, επισκέφτηκε το στούντιο της Rei Kawakubo στην Ια-
πωνία, έγινε εξώφυλλο στα περιοδικά «Pop» και «Love» και παρακολουθούσε τα fashion shows από την πρώτη 
γραμμή.
Η υπόθεση της σειράς θα διαδραματίζεται οκτώ χρόνια μετά το τέλος της αρχικής και θα επικεντρώνεται σε 
μια διαφορετική ομάδα μαθητών ενός ιδιωτικού σχολείου. Εκτός από την Τάβι Γκέβινσον θα πρωταγω-
νιστούν επίσης οι Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez και Jason Gotay. Η 
Kristen Bell θα δανείσει ξανά τη φωνή της ως «Gossip Girl», ενώ παραμένει άγνωστο αν θα επιστρέψει 
κάποιος ηθοποιός από το αρχικό καστ.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

www.freesunday.gr 2322.03.2020 FREETIME



IN
TE

R
VI

EW
ΣΤΕΦΑΝΊΑ ΣΤΡΟΎΖΑ
«Με ανησυχεί  
η τάση της  
κοινωνίας μας  
να “φωνάζει”,  
χωρίς να  
επεξεργάζεται 
αυτά που δηλώνει»

  ΣΤΗ ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

www.freesunday.gr
22.03.202024 FREETIME

Η 
Στεφανία Στρούζα (www.
stefaniastrouza.com) ζει και ερ-
γάζεται ως εικαστικός στην Αθήνα. 
Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Ε-
θνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 
υλοποίησε τις μετέπειτα μετα-

πτυχιακές σπουδές της στο Ινστιτούτο Art, Space 
and Nature του Edinburgh College of Art το 2010 
και στο τμήμα Textual Sculpture της Ακαδημίας 
Καλών Τεχνών της Βιέννης το 2015. Το γλυπτικό 
της έργο διερευνά τους διαπολιτισμικούς συγκε-
ρασμούς και τις υβριδικές ταυτότητες που προκύ-
πτουν από την ανταλλαγή υλικών αγαθών και νο-
ημάτων σε εκτενείς αποστάσεις ανά τους αιώνες.
Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε ατομικές και ο-
μαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
όπως στην Pinta Miami 2018, στην 6η Μπιενάλε 
Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), 
στο Bauhaus Foundation Dessau (Γερμανία), στο 
Wiener Art Foundation [Αυστρία (ατομική)], στη 
Neue Galerie Innsbruck [Αυστρία (ατομική)], στο 
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2014 [Ελλάδα (α-
τομική)], στο BOZAR (Βέλγιο), στο Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης (Ελλάδα) μεταξύ άλλων. Το 2016 
διετέλεσε υπότροφος στο Bauhaus Foundation 
Dessau και στο Seeger Center for Hellenic Studies 
στο Princeton University και το 2018 πραγματοποί-
ησε το Studio Residency στην Πόλη του Μεξικού 
με υποτροφία από το υπουργείο Πολιτισμού της 
Αυστρίας. H Στρούζα είναι παραλήπτρια του βρα-
βείου ARTWORKS του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρ-
χος, του Βραβείου Νέων Καλλιτεχνών της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος και του Βραβείου Αποφοί-
των της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Βιέννης. 
Το 2019 υπήρξε artist-in-residence στο MANA 
Contemporary New Jersey και συμμετείχε στην 
έκθεση «The Palace at 4 a.m.» στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Μυκόνου μετά από ανάθεση του Ορ-
γανισμού ΝΕΟΝ. Η αξιόλογη εικαστικός μάς μιλάει 
για την έκθεση «Nixe» που πραγματοποιήθηκε στη 
Μαγιόρκα τον Φεβρουάριο, ενώ τα έργα της μας 
κάνουν να ξεφύγουμε λίγο από τη δύσκολη περί-
οδο που βιώνουμε. 

Μιλήστε μας για την έκθεση «Nixe».
Η έκθεση «Nixe» πραγματοποιήθηκε στη Μα-
γιόρκα τον Φεβρουάριο του 2020, στο πλαίσιο του 
προγράμματος artist-in-residence, όπου συμμε-
τείχα, στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης CCA Andratx. 
Τα έργα που παρήγαγα στο CCA σχετίζονται με την 
έρευνά μου πάνω στις επιστημονικές περιηγήσεις 
του Αυστριακού αρχιδούκα και ερευνητή Λουδο-
βίκου Σαλβατόρ (Ludwig Salvator) και τη διασύν-
δεσή τους με την ιστορία της εκτεταμένης οικογέ-
νειάς μου, της οικογένειας Τσιλιμίγκρα, στη Ζά-
κυνθο και στη Μαγιόρκα. Ο τίτλος προέρχεται από 
το όνομα της θαλαμηγού του αρχιδούκα, της λεγό-
μενης «Nixe», με την οποία διέσχισε τη Μεσόγειο 
προκειμένου να πραγματοποιήσει επιτόπια έρευνα 
σε πολυάριθμα νησιά και ακτές της.

Ποια είναι η ιστορία που κρύβει πίσω της;
Η γλυπτική αυτή εγκατάσταση αναφέρεται στους 
δεσμούς που δημιουργήθηκαν ανάμεσα σε δυο 

νησιά της Μεσογείου, τη Ζάκυνθο και τη Μαγιόρκα, 
στις αρχές του 20ού αιώνα, με αφορμή τη μονο-
γραφία του αρχιδούκα «Ζάντε». Το 1901 ο Σαλβα-
τόρ, έχοντας αποπλεύσει από τη μόνιμη κατοικία 
του στη Μαγιόρκα, έφτασε στη Ζάκυνθο, όπου δι-
εξήγαγε μια εκτεταμένη έρευνα πάνω στα ζώα, τα 
φυτά, την ιστορία, τα τοπικά έθιμα και την αρχιτε-
κτονική του νησιού. Κατά τη διάρκεια της ερευνη-
τικής αποστολής στο νησί εξελίσσεται κι ένα ειδύλ-
λιο, ανάμεσα στην κόρη του γραμματέα του Σαλβα-
τόρ, η οποία συμμετείχε επίσης στο ταξίδι, και στον 
Ζακυνθινό ποιητή και γιατρό Γιάννη Τσιλιμίγκρα. 
Όταν η αποστολή θα φτάσει στο τέλος της, ο Τσιλι-
μίγκρας θα ακολουθήσει την αγαπημένη του Λου-
ίζα Βίβες και τους υπόλοιπους επιβάτες της «Nixe» 
στη Μαγιόρκα, για να ξεκινήσει μια νέα ζωή εκεί. 
Το 1904 ο Σαλβατόρ δημοσίευσε τα αποτελέσματα 
της έρευνάς του –μια εκτενής περιγραφή του νη-
σιού μέσα από κείμενα και αναλυτικά σχέδια– 
στην εκτεταμένη μονογραφία «Ζάντε». Δεδομέ-
νου ότι το νησί καταστράφηκε ολοσχερώς το 1953 
από τον λεγόμενο «μεγάλο σεισμό της Ζακύνθου», 
η έκδοση αντιπροσωπεύει μια ανεκτίμητη πολιτι-
στική κληρονομιά και την εικόνα ενός κόσμου ο ο-
ποίος σε έναν μεγάλο βαθμό έχει χαθεί πια.

Πώς επιτυγχάνεται η «ένωση» Ζακύνθου και Μα-
γιόρκας μέσα από την έκθεση;
Το έργο στο CCA Andratx ερμηνεύει την ιστορία 
αυτή μέσα από μια σειρά αντικειμένων που βα-
σίζονται στις επιστημονικές καταγραφές του Σαλ-
βατόρ, καθώς και στην ιστορία του ειδυλλίου ανά-
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μεσα στη Βίβες και τον Τσιλιμίγκρα. Επιδίωξα να 
εξετάσω τις πολιτισμικές αναφορές και διαπροσω-
πικές σχέσεις που συνδέουν τα δύο αυτά μακρινά 
νησιά της Μεσογείου μέσα από μια γλυπτική προ-
σέγγιση. Η εγκατάσταση αποτελείται από κεραμικά 
που βασίζονται σε ιστορικά αντικείμενα της οικο-
γένειάς μου, που βρίσκονται στη Ζάκυνθο και στη 
Μαγιόρκα, καθώς και στα σχέδια του Σαλβατόρ 
από τη μονογραφία «Ζάντε». Τα τελευταία αποκα-
λύπτουν την οπτική του πάνω στο πολιτιστικό τοπίο, 
ως ένα βλέμμα ταλαντευόμενο μεταξύ αντικειμε-
νικής παρατήρησης και παθιασμένης εμπλοκής. 
Στην εγκατάσταση, τα σχέδια αυτά ερμηνεύονται σε 
πηλό, προσομοιώνοντας αντικείμενα, αρχιτεκτονι-
κές λεπτομέρειες ή φυσικές τοποθεσίες που εμφα-
νίζονται στο βιβλίο. Τα γλυπτά συνοδεύονται από 
μια σειρά από μονοτυπίες που απεικονίζουν τη λε-
γόμενη «Άβυσσο» –μια αινιγματική τοποθεσία στη 
Ζάκυνθο που αναπαρίσταται από τον Σαλβατόρ– 
και την εικόνα ενός φοινικόδεντρου, το οποίο εμ-
φανίζεται ως ένα επαναλαμβανόμενο οπτικό μο-
τίβο στις πολυάριθμες ταξιδιωτικές του μελέτες.

Ο ακριβής τίτλος της έκθεσης, όπως αναφέρεται, 
είναι «Nixe, μεταξύ φοινικόδεντρων και αβύσσου, 
η πιθανότητα ενός νησιού». Αναλύστε μου αυτή την 
πιθανότητα ύπαρξης ενός νησιού. Πώς αναδεικνύ-
εται από την έκθεση;
Η έκθεση αναδεικνύει την «πιθανότητας ύπαρ-
ξης» εστιάζοντας στον θραυσματικό χαρακτήρα 
των έργων και στην παρουσίασή τους στον χώρο 
σαν ένα ανοιχτό σύστημα συσχετισμών ανάμεσα 
σε ετερογενείς φόρμες. Τα γλυπτά προσομοιώνουν 
μια αφηρημένη τοπογραφία, συγκροτώντας υποε-
νότητες που δεν στηρίζονται σε αυστηρές αφηγη-
ματικές δομές αλλά σε συνδυασμούς χειρονομιών 
πάνω στο υλικό. Στο βιβλίο του 1904 η Ζάκυνθος 
συγκροτείται μέσα από αναλυτικά παραθέματα και 
λεπτομερή σχέδια, συχνά με μια διάθεση εξιδανί-
κευσης, προκειμένου να δομηθεί μια ολοκληρω-
μένη εντύπωση του τόπου. Το νησί στο οποίο α-
ναφέρεται η έκθεση είναι ουσιαστικά απόν, υπάρ-
χουν μόνο σημεία-αναφορές σε αυτό, καθώς και 
μια υποψία καταστροφής, φυσικής ή ανθρωπογε-
νούς. Στον τίτλο, το φοινικόδεντρο και η άβυσσος 
αφορούν δυο ακραία στοιχεία, την ηδονή αλλά και 
το ανοίκειο, που επιφυλάσσει η συνάντηση με έναν 
άγνωστο τόπο, ή με ένα νέο πρόσωπο.

Έχετε κάποιο αγαπημένο δημιούργημα απ’ όσα ε-
κτίθενται;
Αγαπημένο έργο είναι σίγουρα το «Pro itu et 
reditu», του οποίου ο τίτλος μεταφράζεται ως «Για 
τον δρόμο και την επιστροφή». Το έργο εμπνέεται 
από αναθηματικές πλάκες που αφιέρωναν οι περι-
ηγητές της Μεσογείου στους θεούς κατά τους αρ-
χαίους χρόνους. Η ιδέα ήταν ότι παρείχαν προ-
στασία στο ταξίδι και ότι κατά την επιστροφή του 
ο περιηγητής τοποθετούσε το πέλμα του πάνω σε 

αυτές. Στο έργο η θηλιά της σαγιονάρας από χαλκό 
συνδυάζεται με το ογκώδες πάτημα από πηλό. Το 
γλυπτό «ακυρώνει» την έννοια του εφήμερης δια-
μονής, καθηλώνοντάς τη στην ακινησία ενός θραύ-
σματος.

Τι μπορεί να καταλάβει κανείς για τη δική σας πο-
ρεία μέσα από τη «Nixe»;
Η «Nixe» αποτελεί μια «στάση» σε μια σειρά δικών 
μου περιηγήσεων σε διαφορετικούς τόπους, όπως 
το Μεξικό, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, όπου ταξίδεψα για 
έρευνα και παραγωγή εικαστικού έργου μέσα από 
διαφορετικά artist-in-residence programs. Επί-
σης, τα τελευταία χρόνια έχω αφιερώσει ένα με-
γάλο τμήμα της έρευνάς μου πάνω στους διαπο-
λιτισμικούς συγκερασμούς και ιστορίες διασποράς 
στον μεσογειακό χώρο. Το νέο, ίσως, στοιχείο στη 
«Nixe» είναι η δική μου προσωπική εμπλοκή στη 
συγκεκριμένη αφήγηση.

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την τέχνη, 
δεδομένου ότι στο βιογραφικό σας βλέπω ότι τα 
πρώτα σας βήματα τα κάνατε στο Πολυτεχνείο, 
στην Αρχιτεκτονική (αναφέρομαι στο πρώτο Μά-
στερ);
Η τέχνη ήταν εξαρχής εκεί ως εμμονή. Την προ-
σέγγισα, ωστόσο, από διαφορετικά μονοπάτια, 
όπως η Αρχιτεκτονική, μέχρις ότου να τη θεω-
ρήσω και ως κύριο επάγγελμά μου. Οι σπουδές 
μου στην Καλών Τεχνών στη Βιέννη σίγουρα συ-
νέβαλαν σε αυτό, καθώς η συγκεκριμένη πόλη α-
ναγνωρίζει τους καλλιτέχνες της ως πολιτισμικό 
κεφάλαιο που δικαιούται οικονομικής στήριξης και 
δημόσιων παροχών.

Απ’ όλες τις προσωπικές εκθέσεις που έχετε κάνει 
και τις συμμετοχές σε ομαδικές, έχετε κάποια αγα-
πημένη;
Πολύτιμη είναι η εμπειρία μου από την πρόσφατη 
ομαδική έκθεση του Οργανισμού ΝΕΟΝ σε συνερ-
γασία με τη Whitechapel Gallery, «Τhe Palace at 
4 a.m.», στην οποία συμμετείχα με ένα νέο έργο, 
μετά από ανάθεση του ΝΕΟΝ. Νομίζω ότι η συν-
θήκη της επιτόπιας έρευνας στη Δήλο, η οποία ε-

Η τέχνη ήταν εξαρχής εκεί ως εμμονή. Την προσέγγισα, ωστόσο, από 
διαφορετικά μονοπάτια, όπως η Αρχιτεκτονική, μέχρις ότου να τη 
θεωρήσω και ως κύριο επάγγελμά μου. Οι σπουδές μου στην Καλών 
Τεχνών στη Βιέννη σίγουρα συνέβαλαν σε αυτό.

πηρέασε τη μετέπειτα δουλειά μου, και η εξαι-
ρετική επιμέλεια της Ελίνας Κουντούρη και της 
Iwona Blazwick στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Μυκόνου αποτελούν πια για μένα σημείο ανα-
φοράς για το πώς αντιλαμβάνομαι μια γόνιμη συ-
νεργασία, σε πολλαπλά επίπεδα.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
Τα μελλοντικά μου σχέδια περιλαμβάνουν μια ε-
γκατάσταση στον δημόσιο χώρο, ανάθεση της 
3ης Industrial Art Biennial στην Κροατία, καθώς 
και ένα επερχόμενο residency στο International 
Studio & Curatorial Program στη Νέα Υόρκη.

Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο στις 
μέρες μας, ως άνθρωπο αρχικά και ως καλλιτέ-
χνη σε δεύτερο επίπεδο;
Σίγουρα, ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη, με α-
νησυχεί η τάση της κοινωνίας μας να «φωνάζει», 
χωρίς να επεξεργάζεται αυτά που δηλώνει. Προ-
σωπικά, θεωρώ την ουσιαστική παρατήρηση μια 
διαφορετική μεν, αλλά εξίσου ενεργητική στάση 
απέναντι στα πράγματα.

Άποψη της εγκατάστασης Nixe [between the palm trees 
and the abyss, the probability of an island], 2020, κεραμικά, 
διαστάσεις μεταβλητές

Pro itu et reditu, 2020, πηλός, χαλκός, 42x20x10 εκ.

Abyss and Palm 
Tree, 2020, 
μονοτυπία 
σε πλαστικό, 
40x75 εκ.



Ο
ι χειροτεχνίες είναι ένας καλός τρόπος 
για να περάσετε δημιουργικό χρόνο με 
τα παιδιά σας. Μπορείτε να περάσετε 
ευχάριστο χρόνο μαζί με τα μικρά σας 
στο σπίτι, κι αυτά να ξετρελαθούν από 
το αποτέλεσμα. Μερικές χειροτεχνίες 

που μπορείτε να κάνετε με τα παιδιά σας:

1. ΜΠΑΣΤΟΎΝΙ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ 
ΣΤΑ ΧΡΏΜΑΤΑ ΤΟΎ ΟΎΡΑΝΙΟΎ ΤΟΞΟΎ
Μπορείτε να φτιάξετε ένα μουσικό όργανο για τα 
παιδιά σας με υλικά που έχετε ήδη στο σπίτι. Θα 
χρειαστείτε χαρτοταινία, σελοτέιπ, φασόλια ή ρύζι, 
άσπρη υφασμάτινη κολλητική ταινία, προαιρετικά 
πινέζες και σφυρί.

2. ΓΛΑΣΤΡΟΎΛΑ-ΚΑΡΠΟΎΖΙ
Μια κεραμική γλάστρα, δύο πινέλα και ακριλικές 
μπογιές (από αυτές που χρησιμοποιεί το παιδί στον 
παιδικό σταθμό) σε πράσινο, ροζ και μαύρο είναι 
ό,τι χρειάζεστε για να φτιάξετε αυτές τις χαρούμενες 
γλαστρούλες. Αφού τελειώσετε, μπορείτε είτε να 
φυτέψετε με το παιδί το αγαπημένο του λουλούδι 
και να τις βάλετε στο μπαλκονάκι του είτε, για 
μεγαλύτερη πρακτικότητα, να τις χρησιμοποιεί ως 
μολυβοθήκες ή κουτιά για τα μικρά παιχνίδια του.

3. ΨΑΡΑΚΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ
Πλαστικά πιάτα που γίνονται… ψαράκια θα 
διακοσμήσουν τον τοίχο του παιδικού δωματίου, 
δημιουργώντας μια γωνιά του «ωκεανού». Κολλήστε 
τα με μπλου τακ για να φαίνεται ότι κολυμπάνε και 
για να μην αφήσουν σημάδια στον τοίχο. Για τη 
θάλασσα, μπορείτε να προσθέσετε λωρίδες από 
γκοφρέ χαρτόνι σε μπλε χρώμα.

4. ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ ΠΟΎ ΕΠΙΠΛΕΟΎΝ
Σε μια λεκάνη βάλτε νερό, κολλήστε δύο-τρεις φελλούς 
από μπουκάλια κρασιού, φτιάξτε τα πανιά τους και 
αφήστε τα καραβάκια να κάνουν τις βόλτες τους.

5. ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΙ ΑΠΟ ΚΟΎΚΟΎΝΑΡΙΑ
Εκτός από τα κλασικά κουκουνάρια θα χρειαστείτε 
και ένα κομμάτι τσόχα ή, αν δεν έχετε, ένα απλό 
χαρτόνι, για να σχεδιάσετε το πρόσωπο του 
σκαντζόχοιρου. Σχεδιάστε έναν κύκλο και, αφού 
τον κόψετε, κολλήστε τον σε σχήμα κώνου. Κόψτε 
δύο μικρότερους κύκλους που θα χρησιμεύσουν 
ως αυτιά. Για μύτη επιλέξτε μαύρο πομ πομ και 
μικρές μαύρες χάντρες για τα μάτια (αν δεν έχετε, τα 
σχεδιάζετε με μαύρο μαρκαδόρο).

6. ΠΟΛΎΧΡΏΜΑ ΚΛΑΔΙΑ
Πάρτε τα κλαδιά που έχετε μαζέψει και ζητήστε από 
τα παιδιά να τα στολίσουν με πολύχρωμες κορδέλες 
ή νήματα. Η επιλογή είναι δική τους.
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Το δέσιμο του 
σχήματος έχει 
να κάνει με τις 
προσωπικές μας 
σχέσεις. Κι αυτές 
έχουν διανύσει 
πολλά χρόνια 
και πολλές 
καταστάσεις. Οι 
διαφορετικές 
καταβολές είναι 
αλήθεια ότι μπορεί 
να αποτελέσουν 
πεδίο τριβής, 
αποτελούν όμως 
και το έδαφος 
για δημιουργία 
προτάσεων 
με φαντασία 
και ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον.

Μ
ε αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρό-
νων από την ίδρυσή τους, οι Cinema 
Paradiso Project κάνουν μια ανα-
δρομή στην πορεία τους, μιλώντας 
για τις πιο καθοριστικές τους στιγμές, 
για τα κινηματογραφικά τους όνειρα 

αλλά και για τα πιο αγαπημένα τους soundtracks, αυτά 
που μπορούν να μας κρατήσουν συντροφιά και με ακ-
μαίο ηθικό τώρα που μένουμε σπίτι. Μας μιλούν δύο από 
τα ιδρυτικά μέλη του γκρουπ, η Χριστίνα Κατσιάρη και η 
Σουζάνα Γιαννακοπούλου.

Ποια η αφορμή για τη δημιουργία του γκρουπ και ποια 
καλλιτεχνική ανάγκη ήρθε να καλύψει;
Xρ.K.: Η αφορμή για τη δημιουργία των Cinema Paradiso 
Project ήταν το «Tema d’amore», το βασικό θέμα από 
το soundtrack της ταινίας «Nuovo Cinema Paradiso», 
πολλά χρόνια μετά την αρχική γνωριμία με την ταινία 
και τη μουσική της. Η ετεροχρονισμένη «συνάντηση» α-
νέσυρε την εικόνα, αλλά ακόμα πιο πολύ τη συγκίνηση, 
την έμπνευση, τη χαρά, την παρέα, τη γειτονιά, την εποχή 
που είχε συνδεθεί με την κινηματογραφική εμπειρία και 
τον «απόηχο» αυτής της μουσικής. Κι έτσι η ανάγκη μας 
ως καλλιτεχνών και μουσικών να εκφραστούμε περνάει 
μέσα από αυτή μας την εμπειρία, μέσα από τα κινηματο-
γραφικά μας όνειρα.

Παίζετε και διασκευάζετε μουσική από τον κινηματο-
γράφο. Πρόκειται για μια πελώρια «δεξαμενή». Με ποια 
κριτήρια επιλέγετε το ρεπερτόριό σας;
Σ.Γ.: Το αρχικό κριτήριο ήταν καθαρά αυτοβιογραφικό. 
Οι πρώτες παραστάσεις περιείχαν κομμάτια που είχαν 
συνδεθεί πολύ στενά με προσωπικά βιώματα, ταινίες 
δηλαδή και soundtracks που συνδέθηκαν με σημα-
ντικά γεγονότα της ζωής μας. Στην πορεία το ρεπερτό-
ριο εμπλουτίζεται συνεχώς με soundtracks από και-
νούργιες ή και παλαιότερες ταινίες που βλέπουμε και 
αγαπάμε. Οι επιλογές μας δείχνουν ότι μας αρέσει η πο-

λυμορφία, κάτι που η πελώρια δεξαμενή της κινηματο-
γραφικής μουσικής μάς δίνει την ευκαιρία να εξερευνή-
σουμε. Τα κριτήρια επιλογής διαμορφώνονται επίσης με 
βάση την περίσταση, όπως π.χ. συνέβη με τις διαφορετι-
κές συνεργασίες που κάναμε με καλλιτέχνες όπως η Αρ-
γυρώ Καπαρού με τη βαθιά λαϊκή φωνή της, ο Βασίλης 
Λέκκας με τη μακρά θητεία του δίπλα στον Μάνο Χατζι-
δάκι, ο Χρήστος Θηβαίος με τη διδασκαλία από τον ίδιο 
τον Nicola Piovani. Άλλου είδους περίσταση αποτέλεσε 
η τελευταία μας εμφάνιση, όπου θελήσαμε να κάνουμε 
ένα αποκριάτικο χορευτικό πάρτι, οπότε τι πιο προφανές 
από το να ανασύρουμε τις αγαπημένες κινηματογραφι-
κές disco στιγμές μας και να επιλέξουμε για πρώτη φορά 
κομμάτια αυτού του είδους.

Πρόσφατα επικοινωνήσατε με το κοινό και την πιο ’80s 
πλευρά σας. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι’ αυτό που ο-
νομάζετε «Para-disco»;
Χρ.Κ.: Η ιδέα ξεκίνησε από ένα γραμματικό λάθος το πε-
ρασμένο φθινόπωρο. Μεταξύ μας αποκαλούμαστε για 
συντομία «Paradiso». Σε ένα μήνυμα «κυκλοφόρησε» 
από λάθος το «Paradisco», κάτι που δημιούργησε πολύ 
κέφι και πολλές προτάσεις. Τελικά διαμορφώθηκε η ιδέα 
να μασκαρευτούμε όλοι ’70s και ’80s και να στήσουμε ένα 
αποκριάτικο χορευτικό πάρτι με κορυφαία disco κομμά-
τια, όπως το ανεπανάληπτο «Staying Alive» των Bee Gees 
από το «Saturday Night Fever», το οσκαρικό «What a 
feeling» από το «Flashdance» ή το ατμοσφαιρικό «Putting 
out the fire» (γνωστό και ως «Gasoline») του μοναδικού 
David Bowie από το «Cat Eyes», μεταξύ άλλων. Το «Para-
disco» αποδείχθηκε μια εξαιρετική ιδέα που σκοπεύουμε 
να εμπλουτίσουμε και να εξελίξουμε.

Είστε ένα πολυμελές γκρουπ. Τι είναι αυτό που δένει τό-
σους ανθρώπους με διαφορετικές καταβολές, ώστε να 
προσφέρουν τελικά στον θεατή ένα ενιαίο και αισθητικά 
άρτιο αποτέλεσμα;
Σ.Γ.: Το δέσιμο του σχήματος έχει να κάνει με τις προσω-

πικές μας σχέσεις. Κι αυτές έχουν διανύσει πολλά χρόνια 
και πολλές καταστάσεις. Οι διαφορετικές καταβολές είναι 
αλήθεια ότι μπορεί να αποτελέσουν πεδίο τριβής, απο-
τελούν όμως και το έδαφος για δημιουργία προτάσεων 
με φαντασία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ενιαίο και αι-
σθητικά άρτιο αποτέλεσμα έχει να κάνει με την ικανότητα 
και τη βαθιά μουσική παιδεία των μελών του σχήματος, 
καθώς και με τη κοινή διάθεση να παρουσιάσουμε κάτι 
αξιόλογο.

Συμπληρώνεται μία δεκαετία από την ίδρυση του 
γκρουπ. Αν μπορούσατε να επιλέξετε τις τρεις μέχρι 
τώρα πιο καθοριστικές στιγμές της πορείας σας, ποιες 
θα ήταν αυτές;
Χρ.Κ.: Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι η αρχική ιδέα αφο-
ρούσε τη σύμπραξη φίλων μουσικών για μια σειρά πα-
ραστάσεων. Η στιγμή που αποφασίσαμε να γίνουμε 
γκρουπ και τότε που αποφασίσαμε ποιο θα είναι το 
όνομά μας ήταν το 2012, όταν το Half Note μάς κάλεσε για 
πρώτη φορά να παίξουμε. Επόμενη καθοριστική στιγμή 
θα πρέπει να πούμε ότι ήταν η δημιουργία του πρώτου 
μας CD, με τίτλο «Cinema Paradiso Project - Vol. 1». 
Τέλος, καθοριστική αισθανθήκαμε και την εμφάνισή μας 
στο Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ τον περασμένο Νοέμβριο. 
Δεν ήταν η πρώτη φορά που εμφανιζόμασταν ζωντανά 
στην ΕΡΑ, αλλά, αν και κάθε φορά η τιμή και η χαρά είναι 
μεγάλη, αυτή τη φορά παρουσιάσαμε πανελλαδικά πρω-
τότυπη μουσική.

Έχετε στα σκαριά τον επόμενο δίσκο σας. Τι να περιμέ-
νουμε;
Σ.Γ.: Στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε την εγγραφή 
και παραγωγή πρωτότυπης μουσικής που έχουμε πρό-
σφατα παρουσιάσει, αλλά και κάποια επιπλέον κομμάτια 
που φτιάχνουμε τώρα και που δεν έχουν παρουσιαστεί. 
Τα κομμάτια ανήκουν σε διαφορετικά projects, όπως π.χ. 
μουσική που γράφτηκε ως soundtrack πάνω στη βρα-
βευμένη ταινία animation μικρού μήκους της Ειρήνης 
Βιανέλλη «The leaf of the poplar», ταινία εμπνευσμένη 
από το ομότιτλο ποίημα του Γιώργου Σεφέρη («Το φύλλο 
της λεύκας»), καθώς και αποσπάσματα από το έργο 
«Some logical answers» που γράφτηκε με αφορμή το 
διακεκριμένο θεατρικό έργο του Λεωνίδα Προυσαλίδη 
«Επτά λογικές απαντήσεις», όπως οι Cinema Paradiso 
Project το φαντάστηκαν μουσικά για τη μεγάλη οθόνη.

Αν η ζωή, όπως τη βιώνετε εσείς, ήταν soundtrack, ποιο 
θα ήταν;
Χρ.Κ.: «Ερωτική Επιθυμία» (In the mood for love) του 
Shigeru Umebayashi.

Αν η πορεία του γκρουπ γινόταν ταινία, ποιο θα ήταν το 
soundtrack;
Σ.Γ.: Αν δεν το γράφαμε εμείς (!), θα ήταν πολυσυλλε-
κτικό, όπως στις ταινίες του Αλμοδόβαρ, χρησιμοποιώ-
ντας όμως soundtracks άλλων ταινιών: «Struggle for 
pleasure» του Wim Mertens (The belly of an architect), 
«Alfama» των Madredeus (Lisbon Story), «Moon River» 
του Henri Mancini (Breakfast at Tiffany’s), «Amado Mio» 
των Fisher και Roberts (Gilda), «Voir sur ton chemin» 
του Bruno Coulais (Les Choristes), «Big my secret» 
του Michael Nyman (The Piano), «Burn it blue» του 
Elliot Goldenthal (Frida), «Hay Amores» της Shakira (El 
Amor en los Tiempos de Colera), «Iguazu» του Gustavo 
Santaolalla (Babel), «Young and Beautiful» της Lana Del 
Rey (The Great Gatsby), «Les parapluies de Cherbourg» 
του Michel Legrand, «Smile» του Charlie Chaplin κ.ο.κ., 
με το «Blue» του Χατζιδάκι και το «Serpico» (Δρόμοι Πα-
λιοί) του Θεοδωράκη απαραίτητες επιλογές πριν κατα-
λήξουμε… σε ποιο άλλο από το «Cinema Paradiso» του 
Morricone και το «La vita e bella» του Piovani!

Cinema Paradiso Project

«Μας αρέσει η πολυμορφία»
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



 

βιβλία για  
να μείνουμε σπίτι 
(μικροί και μεγάλοι)10

Υπογαία, Robert Macfarlane, εκδ. Μεταίχμιο

Ο πολυβραβευμένος Robert Macfarlane με το 
«Υπογαία» παραδίδει το αριστούργημά του: μια 
επική εξερεύνηση των κάτω κόσμων του πλανήτη, 
όπως υπάρχουν στον μύθο, στη λογοτεχνία, στη 
μνήμη και στη γη την ίδια. Μία από τις σημαντικό-
τερες κυκλοφορίες της χρονιάς, το νέο βιβλίο του 
αποκαλούμενου «μεγάλου φυσιοδίφη συγγραφέα 
της γενιάς του» θα μας κάνει να αναρωτηθούμε 
αν είμαστε οι κατάλληλοι απόγονοι της Γης του 
μέλλοντος.
«Είναι πολύ γνωστός ο τελευταίος στίχος από 
το ποίημα “Ένας τάφος των Άραντελ” του Φίλιπ 
Λάρκιν: “Αυτό που μένει από μας είναι η αγάπη”.
Λάθος. Αυτό που θα μείνει είναι πλαστικό, κόκαλα 
από γουρούνια και μόλυβδος-207, το σταθερό 
ισότοπο στο τέλος της αλυσίδας διάσπασης του 
ουρανίου-235».
Παγκόσμιο στη γεωγραφία του και γραμμένο με μεγάλο λυρισμό και δύναμη, το 
«Υπογαία» είναι μια ισχυρή δήλωση για την παρούσα στιγμή μας. Ένα επικό έργο που πα-
ρασύρει τον αναγνώστη σε ένα ξεχωριστό ταξίδι σε όσα κείτονται κάτω από την επιφάνεια 
τόσο του τόπου όσο και του νου. Ταξιδεύοντας μέσα από τον «βαθύ χρόνο» –τις ιλιγγιώ-
δεις εκτάσεις του γεωλογικού χρόνου που απλώνονται μακριά από το παρόν–, κινούμαστε 
από την αρχή του σύμπαντος μέχρι μια μετα-ανθρώπινη Γη. Περνάμε καθ’ οδόν από τα-
φικούς θαλάμους της Εποχής του Χαλκού, παρισινές κατακόμβες, τηκόμενους παγετώνες 
στη Γροιλανδία, «άναστρους» ποταμούς και αρκτικές θαλάσσιες σπηλιές, υπόγεια δίκτυα 
μυκήτων μέσω των οποίων επικοινωνούν τα δέντρα και μια βαθιά βυθισμένη «κρυψώ-
να», σχεδιασμένη για την αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων για 100.000 χρόνια.

Η βιβλιοθηκάριος του Άουσβιτς, Antonio G. Iturbe, εκδ. Κλειδάριθμος

Ιανουάριος του 1944. Η έφηβη Ντίτα Κράους με 
τους γονείς της μεταφέρεται από το γκέτο των 
Εβραίων της Τερεζίν στην Πράγα στο στρατόπεδο 
Άουσβιτς-Μπιρκενάου. Μόνο η Ντίτα Κράους και 
μια χούφτα ακόμα κρατούμενοι επέζησαν, έπειτα 
από παραμονή ενός έτους, πριν από την απελευ-
θέρωσή τους από τους Συμμάχους την άνοιξη του 
’45. Παρατηρεί τα πάντα, θυμάται τα πάντα και αφη-
γείται τα πάντα στον Αντόνιο Ιτούρμπε: τον φόβο, 
τους συντρόφους που έβρισκαν νεκρούς το πρωί 
από την πείνα και το κρύο, την καταναγκαστική ερ-
γασία κάτω από τα γρονθοκοπήματα των «Κάπος», 
τις περιοδικές «επιλογές» που ξεχώριζαν τους 
υγιείς από τους αρρώστους, που οδηγούνταν στα 
κρεματόρια. Μα πάνω απ’ όλα θυμάται τον Φρέντι 
Χιρς, τον αρχηγό του παιδικού μπλοκ 31. Στη μαύρη 
λάσπη του Άουσβιτς που καταπίνει τα πάντα, ο Φρέντι Χιρς έχτισε μυστικά ένα σχολείο. Οι 
ναζί δεν το ξέρουν. Όπως δεν γνωρίζουν και την ύπαρξη της μικρότερης, κρυμμένης και 
παράνομης δημόσιας βιβλιοθήκης που υπήρξε ποτέ. Περιλαμβάνει έξι «ομιλούντα» βιβλία 
και οχτώ τυπωμένα. Τα τελευταία η νεαρή Ντίτα τα κρύβει κάτω από το φόρεμά της με 
κίνδυνο της ζωής της.
Το βιβλίο τιμήθηκε με το βραβείο TROA και μεταφράστηκε σε 22 γλώσσες.

Κάτω από τον ήλιο της Ταγγέρης, Κριστίν Μάνγκαν, εκδ. Ψυχογιός

Ο τελευταίος άνθρωπος που περίμενε να δει η Άλις 
Σίπλεϊ στην Ταγγέρη ήταν η Λούσι Μέισον. Κάποτε 
ήταν αχώριστες, αλλά από εκείνο το ατύχημα στο 
Μπένινγκτον δεν ξαναμίλησαν ποτέ. Τώρα η παλιά 
της συγκάτοικος στεκόταν μπροστά της, δείχνοντας 
πως ήθελε να ξαναγίνουν όλα όπως πριν. Και ίσως 
δεν ήταν κακή ιδέα. Η Άλις, που είχε έρθει νιόπα-
ντρη στο Μαρόκο με τον άντρα της, δεν μπορούσε 
να συνηθίσει τα πολύβουα παζάρια και την εξα-
ντλητική ζέστη. Η άφοβη Λούσι θα την έβγαζε από 
το καβούκι της, θα τη βοηθούσε να προσαρμοστεί. 
Αλλά σύντομα ένα γνώριμο συναίσθημα αρχίζει 
να κατατρώει την Άλις, ένιωθε πως η Λούσι την 
έλεγχε και την καθοδηγούσε σε κάθε της κίνηση. 
Κι όταν ο σύζυγός της εξαφανίστηκε, η Άλις άρχισε 
να αμφιβάλλει για τα πάντα: τη σχέση της με την 
αινιγματική φίλη της, την απόφασή της να έρθει στην Ταγγέρη, την ίδια την πνευματική της 
ισορροπία…

Αντί για passatempo…, Λάκης Αποστολάκης - Τάκης Χρηστάκης,  
εκδ. Θερμαϊκός

Ας μη γελιόμαστε. Οι «συγγραφείς» δεν διεκδικούν 
τον τίτλο του λογοτέχνη. Δεν κάνουν λογοτεχνία. Τα 
περισσότερα από τα κείμενα του βιβλίου στην πραγ-
ματικότητα αποτελούν επιστολές που αντάλλασσαν 
μεταξύ τους στην πορεία του χρόνου για προσωπική 
τους τέρψη, ίσως και προς τέρψη κάποιων καλών 
τους φίλων. Αποτελούν προσωπικές τους εμπειρίες 
εμπλουτισμένες με δόκιμες επινοήσεις για να προσ-
δώσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να πετύχουν 
τον στόχο τους: να περιγράψουν χαρακτήρες και 
συμπεριφορές και να κριτικάρουν στιγμές του ιδιω-
τικού και δημόσιου βίου στα χρόνια από το ’50 και 
μέχρι την πρόσφατη μεγάλη κρίση. Τα περισσότερα 
ονόματα είναι φανταστικά, μα οι χαρακτήρες πραγ-
ματικοί, ζουν ανάμεσά μας και, μερικές φορές, μας 
κάνουν περήφανους. Συνήθως, όμως, μας πετάνε 
στα τάρταρα της ντροπής. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για φιγούρες γνήσια ελληνικές, 
που χαρακτηρίζουν απόλυτα τη φυλή μας, τις αδυναμίες της, αλλά και τη δύναμή της. Οι 
λόγοι της έκδοσης ήταν δύο: ο πρώτος, να μαζευτεί ένα ποσό –μικρό ή μεγαλύτερο– προ-
κειμένου να βοηθηθεί η καταπληκτική προσπάθεια που κάνει ο «Φάρος του Κόσμου» 
και ο πατήρ Αθηναγόρας. Ο δεύτερος, να δώσει την ευκαιρία στον αναγνώστη να περάσει 
ευχάριστα λίγο χρόνο, όταν δεν έχει τίποτα καλύτερο να κάνει. Αντί για πασατέμπο.
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Τιμωρός – Οργή Θεού, Νίκος Βιτωλιώτης, εκδ. Anubis

Κωνσταντινούπολη, αρχές του 13ου αιώνα. Ο γιος 
του έκπτωτου αυτοκράτορα δραπετεύει με κατεύ-
θυνση το Σβάμπεν της Γερμανίας, κουβαλώντας 
μαζί του ένα τεχνούργημα που όλοι το έχουν για 
χαμένο. Στη Δύση, ο πάπας ξεσηκώνει τη χριστια-
νοσύνη για να απελευθερώσει τους Άγιους Τόπους 
από τους Σαρακηνούς. Στον μυχό της Αδριατικής, 
ο δόγης της Βενετίας εξυφαίνει σχέδιά του που θα 
εξασφαλίσουν στη Γαληνοτάτη Δημοκρατία το μέ-
γιστο κέρδος από τον επερχόμενο πόλεμο. Ο φυγάς 
πρίγκιπας διεκδικεί τον θρόνο και ζητά τη βοήθεια 
των σταυροφόρων, υποσχόμενος πλούτη, δόξα και 
ένα θρυλικό σπαθί που έρχεται από τα βάθη των 
αιώνων για να χαρίσει νίκες στους πολέμους ενα-
ντίον των απίστων. Μια μυστική αδελφότητα κάνει 
τα πάντα για να αποτρέψει τη διαφαινόμενη καταστροφή, αλλά ο χρόνος πιέζει αφόρητα. 
Θα μπορέσουν οι Μιχαηλίτες να τηρήσουν τον όρκο τους; Θα μπορέσει ο πρίγκιπας να 
κερδίσει τον θρόνο μιας αυτοκρατορίας που ψυχορραγεί; Ποια είναι η κατάρα που φέρνει 
μαζί της η Οργή του Θεού, το μυθικό σπαθί των Ρωμιών;

Η Δώρα & ο γάτος που τον έλεγαν Οδυσσέα, Μάκης Τσίτας,  
εικονογράφηση: Ρένια Μεταλληνού, εκδ. Μίνωας

Το νέο παραμύθι του βραβευμένου 
(Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) Μάκη Τσίτα μόλις κυκλοφό-
ρησε από τις εκδόσεις Μίνωας. Μετά το 
«Όνομά μου είναι Δώρα», η έξυπνη και 
αστεία ηρωίδα του Μάκη Τσίτα αποκτά 
ένα γατάκι, δώρο των γονιών της από 
το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων. Ο 
γάτος Οδυσσέας θα φέρει πολλές αλ-
λαγές στην καθημερινότητα της Δώρας, 
δείχνοντάς της ότι η απόκτηση ενός 
κατοικιδίου απαιτεί πολλή φροντίδα, 
αφοσίωση και αγάπη. Ένα τρυφερό 
και απολαυστικό βιβλίο, με εξαιρετική 
εικονογράφηση, για παιδιά ηλικίας 2-6 ετών.

Ένας πραγματικός ιππότης, Άγγελος Αγγέλου - Έμη Σίνη,  
εικονογράφηση: Πέτρος Μπουλούμπασης, εκδ. Ίκαρος

Ένα αγόρι. Ονειρεύεται να γίνει ιππότης. 
Τι θα χρειαστεί; Μια περικεφαλαία, μια 
ασπίδα, ένα σπαθί. Θα πρέπει να τρέξει, να 
σκαρφαλώσει, να αγωνιστεί σκληρά για 
να αποκτήσει τον εξοπλισμό του. Για να νι-
κήσει στρατούς, δράκους. «Είμαι ιππότης! 
Χρειάζεται κανείς τη βοήθειά μου;» Κανείς 
μάλλον. Δεν είναι καιρός για ιππότες. Μα 
κάτι ακούγεται από μακριά. Κάποιος τον 
χρειάζεται. Και το αγόρι τρέχει…

Η αρχιτεκτονική στην εποχή της διχασμένης αναπαράστασης,  
Dalibor Vesely, εκδ. Παπαζήση

Η νέα εκδοτική σειρά επιχειρεί να προσεγγίσει 
την ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτονικής ως γνω-
στικής περιοχής και τον ιδιότυπο λόγο που τη 
χαρακτηρίζει μέσα από τα αρχιτεκτονικά έργα 
και τον φιλοσοφικό, θεωρητικό και κριτικό λόγο 
γι’ αυτά. Αφορά τις φιλοσοφικές, θεωρητικές, 
μεθοδολογικές και πρακτικές διερευνήσεις και 
μελέτες της αρχιτεκτονικής γνώσης, ως θεωρητι-
κής και πρακτικής γνώσης των αρχιτεκτόνων, ως 
εμπειρικής και πρακτικής γνώσης των μαστόρων, 
αλλά και ως εμπράγματης γνώσης που βρίσκεται 
ενσωματωμένη στα αρχιτεκτονικά έργα και τις 
πολιτισμικές πρακτικές και δράσεις που σχετίζο-
νται με αυτά.

Αθώα Πλάσματα, Αλέξης Σταμάτης, εκδ. Καστανιώτη

Ο Αλέξης Σταμάτης, ένας από τους πιο αγαπητούς 
συγγραφείς της νεότερης γενιάς, μας συστήνει τον 
καινούργιο του ήρωα, τον Στέφανο, έναν μοναχικό 
ερευνητή που επιστρέφει στην πόλη φέροντας ένα 
πολύχρονο τραύμα από τη σχέση του με μια γυναί-
κα. Μια υποψήφια πελάτισσα τον επισκέπτεται και 
του ζητά κάτι ασυνήθιστο: να την παρακολουθήσει. 
Ενώ αρχικά αρνείται, στη συνεχεία εμπλέκεται σε 
μια μυστηριώδη ιστορία, η οποία τον οδηγεί σε 
σκοτεινά μονοπάτια. Ο ήρωας οδηγείται όλο και πιο 
βαθιά σε μια απίστευτη αναζήτηση. Αναζητώντας 
τον άλλον, αναζητάς τον εαυτό σου.
Στο νέο βιβλίο του Αλέξη Σταμάτη το πανάρχαιο 
δίπολο έρωτας-θάνατος είναι η κινητήρια δύναμη 
του μυθιστορηματικού του κόσμου. Είτε ταλαντώνεται σαν απειλητικό εκκρεμές είτε πέφτει 
σαν σκιά στα γεγονότα, οδηγεί την ιστορία σε μια αναπάντεχη διαδρομή που σημαδεύει 
ανεξίτηλα όλους τους εμπλεκομένους.

Ο Νταής του Ποντικοσχολείου μας, Ζαχαρούλα Καραβά, εικονογράφηση: 
Λιάνα Δενεζάκη, εκδ. Πορφύρα

Τι συμβαίνει στο ποντικοσχολείο της γειτονιάς; 
Γιατί ο Ροκανούλης έχει βαλθεί να κάνει πατίνι τη 
ζωή της Ροκανούλας και τι θέση παίρνουν οι συμ-
φοιτητές τους; Τι θα αλλάξει τα σχέδιά του και πώς 
ένας τρικούβερτος τσακωμός μπορεί να εξελιχθεί 
σε δυνατή φιλία;
Ο «Νταής του Ποντικοσχολείου μας» απευθύνεται 
σε παιδιά δημοτικού και τα βοηθά να αναγνω-
ρίσουν τον εκφοβισμό, να μην τον φοβηθούν, 
να αντιδράσουν ακολουθώντας συγκεκριμένα 
βήματα, αλλά και να μη διστάσουν να ζητήσουν 
βοήθεια. Και το σπουδαιότερο: τους δείχνει πως 
επιστρατεύοντας την αγάπη, τη φιλία και την 
καλοσύνη μπορούν να νικήσουν τον θυμό, τη ζήλια και τη διάθεση κάποιων να είναι πάντα 
αρχηγοί.
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Ο 
όρος «ψαλίδα» αναφέρεται στη 
διάσπαση ή ξέφτισμα της τρίχας. 
Η κατάσταση αυτή ιατρικώς 
ονομάζεται «τριχοπτίλωση» 
(trichoptilosis) και προκαλείται 
από τη θερμική, μηχανική 

ή χημική καταπόνηση που φθείρει το 
προστατευτικό εξωτερικό στρώμα των τριχών. 
Φτιάξε μόνη σου τα κατάλληλα… εργαλεία με 
υλικά που έχεις και θα καταπολεμήσουν την 
ψαλίδα.

Παπάγια και γιαούρτι: Αφαίρεσε τους 
σπόρους από την παπάγια και τη χτύπησέ τη 
στο μπλέντερ ώστε να αποκτήσει παχύρρευστη 
μορφή, για να μπορέσεις να την απλώσεις. 
Πρόσθεσε μισό φλιτζάνι γιαούρτι και άπλωσε το 
μείγμα στα μαλλιά σου. Σκέπασε το κεφάλι σου 
με ένα σκουφάκι για να απορροφηθεί καλύτερα 
το μείγμα και μετά από λίγο ξέβγαλε.

Καρύδα: Άπλωσε λίγο έλαιο καρύδας 
στις άκρες των μαλλιών σου. Έτσι, θα τις 
ενυδατώσεις και θα δεις τα μαλλιά σου πιο υγιή 
από ποτέ!

Μέλι: Βάλε λίγο μέλι μέσα σε ένα μπουκάλι 

και κράτησέ το στο μπάνιο σου. Χρησιμοποίησε 
λίγο ζεστό νερό, ενώ είσαι στο μπάνιο, για 
να ζεστάνεις το μέλι και άπλωσέ το στα 
μαλλιά σου. Άφησέ το λίγα λεπτά και μόλις το 
ξεβγάλεις θα δεις τα μαλλιά σου πολύ μαλακά, 
ενώ η ψαλίδα θα έχει μειωθεί.

Jojoba: Πάρε το έλαιο jojoba και άπλωσέ 
το στις άκρες των μαλλιών σου. Άφησέ το 
να δράσει περίπου 20 λεπτά ή ακόμη και 
ολόκληρο το βράδυ, αν είναι πολύ έντονη η 
ψαλίδα. Αφού λουστείς, θα δεις πόσο λεία 
θα είναι τα μαλλιά σου, χωρίς κόμπους και 
ψαλίδα.

Αυγό: Χτύπησε έναν κρόκο αυγού και κατόπιν 
ανακάτεψέ τον με 2 ή 3 κ.σ. ελαιόλαδο και 
1 κ.σ. μέλι. «Δούλεψε» το μείγμα σε νωπά 
μαλλιά, άφησέ το για 30 λεπτά και στη συνέχεια 
ξέπλυνε. Τέλος, λούσου με το κανονικό 
σαμπουάν των μαλλιών σου.
Εναλλακτικά, χτύπησε ελαφρά ένα αυγό με 
1 κ.γλ. αμυγδαλέλαιο. Εφάρμοσε το μείγμα 
σε νωπά μαλλιά, άφησέ το για 20 με 30 λεπτά 
πριν το ξεβγάλεις και στη συνέχεια λούσου 
κανονικά.

www.freesunday.gr
22.03.202030 FREETIME

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Φυσικοί 
τρόποι 
ενάντια 

στην ψαλίδα



www.freesunday.gr 31 22.03.2020 FREETIME

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Κεφτεδάκια σάντουιτς ταψιού

Πάνκεϊκ μπανάνα

Μένουμε Σπίτι – Εύκολες συνταγές

Υλικά
•  12 μικρά ψωμάκια για μπέργκερ
•  12 κεφτεδάκια που μας έχουν μείνει
•  2 φλιτζάνια ντομάτα κομμένη σε κύβους
•  μια χούφτα φρέσκος βασιλικός 

χοντροκομμένος
•  1 κ.γλ. ζάχαρη
•  1/2 κ.γλ. πάπρικα
•  2 φλιτζάνια τριμμένη μοτσαρέλα
•  3 κ.σ. τριμμένη παρμεζάνα
•  3 κ.σ. ελαιόλαδο
•  αλάτι

Υλικά
Υγρά:
•  1 φλιτζάνι λιωμένη μπανάνα
•  1 φλιτζάνι γάλα ψημένο αμύγδαλο
•  2 κ.σ. ζάχαρη
•  2 κ.σ. λιωμένο βούτυρο

Στερεά:
•  1 1/4 φλιτζάνι αλεύρι
•  1 κ.σ. κορν φλάουρ
•  1 κ.γλ. αλάτι
•  1 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ
•  1/2 κ.γλ. μαγειρική σόδα *Η Abir Wazzan 

γεννήθηκε στον Λίβανο 
και μεγάλωσε στη 

Σαουδική Αραβία και 
στην Κύπρο. Σπούδασε 

Πολιτικές Επιστήμες 
και Ψυχολογία και 
ασχολήθηκε με τη 

μαγειρική στα 25 της, 
ενώ μέχρι τότε δεν 

είχε μαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε μέχρι σήμερα 

ανακατεύει κουζίνες του 
κόσμου και παρουσιάζει 
δικές της συνταγές και 
μενού. Το 2017 ήταν 

στους 50 του «Master 
Chef».  

Instagram: abirwazzan,  
Facebook: AbirWazzan
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Εκτέλεση
• Κόβουμε τα ψωμάκια στη μέση και σε ένα ταψί 
βάζουμε το κάτω μέρος τους. Ανακατεύουμε την 
ντομάτα με τον βασιλικό, τη ζάχαρη,2 κ.σ. ελαιόλαδο 
και αλάτι και απλώνουμε το μείγμα πάνω στα ψω-
μάκια. Βάζουμε ένα κεφτεδάκι πάνω σε κάθε ψω-
μάκι, πασπαλίζουμε με τα τυριά και τοποθετούμε το 
πάνω μέρος του ψωμιού. Αλείφουμε τα ψωμάκια με 
το υπόλοιπο λάδι και ψήνουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 180°C για 20 λεπτά ή μέχρι να λιώσει 
το τυρί.

Εκτέλεση
• Ανακατεύουμε όλα τα υγρά υλικά μαζί εκτός από 
το βούτυρο.
• Ανακατεύουμε όλα τα στερεά υλικά μαζί.
• Βάζουμε τα στερεά υλικά στα υγρά υλικά και ανακα-
τεύουμε καλά. Προσθέτουμε το βούτυρο και ανακα-
τεύουμε. Αφήνουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά. Έπειτα, 
σε ένα αντικολλητικό τηγάνι που έχουμε τοποθετήσει 
σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, όταν ζεσταθεί καλά, με 
ένα ποτήρι του κρασιού παίρνουμε από το μείγμα και 
ρίχνουμε στο κέντρο του τηγανιού. Όταν δούμε ότι έχει 
στεγνώσει η επιφάνεια, γυρίζουμε από την άλλη πλευ-
ρά μέχρι να πάρει κι αυτή χρώμα και βγάζουμε. Συνε-
χίζουμε μέχρι να τελειώσει το μείγμα.
• Σε δύο πιάτα μοιράζουμε τα πάνκεϊκ και σερβίρου-
με με ό,τι μας αρέσει (φρέσκα φρούτα, γιαούρτι, μέλι, 
ξηρούς καρπούς, maple syrup κ.λπ.).

Μερίδες: 12
Χρόνος μαγειρέματος: 35 λεπτά

Βαθμός δυσκολίας: εύκολο

Μερίδες: 2
Χρόνος μαγειρέματος: 45 λεπτά

Βαθμός δυσκολίας: εύκολο




	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032

