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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03-05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ο 
κορονοϊός αλλάζει πολιτική-οικονομία
06-07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΧ. 
ΖΑΠΡΑΝΗΣ «Ο “ηθικός κίνδυνος” για το 
ευρωομόλογο δεν ισχύει στην κρίση του 
κορονοϊού»
08-10 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ο 
κορονοϊός φέρνει γεωπολιτικές εντάσεις
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΖΕΡΒΑΣ «Το 
σύστημα μέχρι στιγμής άντεξε»
12-13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κορονοϊός: Η 
Ελλάδα δείχνει να βρίσκεται σε καλή 
πορεία
14-15 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η 
αγορά σε αχαρτογράφητούς ιούς
16 // ΥΓΕΙΑ Φάκελος Κορονοϊός: Τι 
πρέπει να προσέχουν όσοι πάσχουν από 
άσθμα και ΧΑΠ
17 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Το Σύνταγμα 
της αγέλης
18-19 // ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡ. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ 
Corona Effect στην ελληνική οικονομία: 
Ποια θα είναι η επόμενη μέρα;
20 // ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μ. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ 

«Μένουμε Σπίτι» και προσέχουμε τη 
διατροφή μας και το βάρος μας

FREE TIME

22 // CALENDAR Πολιτιστικά 
δρώμενα… από το σπίτι
23 // TV Τι να δούμε στη μικρή οθόνη 
αυτή την εβδομάδα
24 // ART Τα νέα της τέχνης την εποχή 
της απαγόρευσης
25 // CELEBRITIES Στιγμιότυπα από τον 
κόσμο των διασήμων
26 // PLANET «Αιολικά Πάρκα» στις 
προστατευόμενες περιοχές NATURA 
2000
27 // HOME Βέλτιστες πρακτικές για 
ασφαλή τηλεργασία
28-29 // BOOKS Δέκα βιβλία για μικρούς 
και μεγάλους
30 // COOK FILES Χοιρινές μπριζόλες με 
μήλο και πορτοκάλι
31 // BEAUTY Πώς να αντιμετωπίσετε τη 
λιπαρότητα της επιδερμίδας

*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 εκτός από σοβαρή απειλή για τη 
δημόσια υγεία είναι και ένα κορυφαίο οικονο-
μικό και πολιτικό γεγονός.
«Παγώνει» για ένα διάστημα την οικονομική 
δραστηριότητα, ενώ δημιουργείται η εντύ-
πωση ότι η μελλοντική οικονομική κανονικό-

τητα θα έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με την προ κορονοϊού κα-
νονικότητα.
Θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερης σημασίας οι αλλαγές που φέρνει ο κο-
ρονοϊός στην κοινωνική συμπεριφορά των πολιτών και στην αντί-
ληψη που έχουν για την εξουσία. Σύμφωνα με έρευνα της Opinion 
Poll, 61,5% των πολιτών δηλώνουν ότι δεν έχουν ανησυχήσει τόσο 
πολύ στη ζωή τους όσο με την πανδημία κορονοϊού. Η ανησυχία 
και ο φόβος μπροστά στην απειλή διαμορφώνουν την κοινή γνώμη 
σε εντελώς διαφορετική βάση απ’ ό,τι κατά το παρελθόν.
Περνάει από μια εποχή γενικής αμφισβήτησης σε μια περίοδο α-
ναγκαστικής συσπείρωσης.
Αλλάζει και η αντίληψη των περισσότερων πολιτών για την πολι-
τική.

Η άνοδος Μητσοτάκη
Σε αυτό το διαφορετικό πλαίσιο αναδεικνύονται τα ηγετικά χαρα-
κτηριστικά του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και ενισχύονται συ-
νεχώς η δημόσια εικόνα και η επιρροή του.
Τα ποσοστά που δίνει η έρευνα της Opinion Poll είναι 
πραγματικά εντυπωσιακά. Το 85% των πολιτών εγκρί-
νει, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, τους 
χειρισμούς του. Τα λεγόμενα πρωθυπουργικά 
χαρακτηριστικά του έχουν εκτοξευτεί στο 
51%, με το ανάλογο ποσοστό του κ. Τσίπρα 
να είναι στο 20%.
Η ευρύτερη αποδοχή που έχει εξασφα-
λίσει ο κ. Μητσοτάκης ενισχύει και τα 
δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ. Σύμ-
φωνα με την ίδια έρευνα, κινείται 
στο 40% σε ό,τι αφορά την πρόθεση 
ψήφου, με τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι 
στο 20%.
Το ποσοστό της ΝΔ είναι πλέον δι-
πλάσιο του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό δεί-
χνει την αλλαγή εποχής και νοοτρο-
πίας. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρ-
νηση δέχεται μεγάλη πίεση από μια 
δυσάρεστη έως επικίνδυνη πραγμα-
τικότητα που εξελίσσεται συνεχώς 
λόγω κορονοϊού, οι πολίτες συσπει-
ρώνονται γύρω από αυτήν. Η παραδο-
σιακή νεοελληνική γκρίνια και η αμφι-
σβήτηση των θεσμών θεωρούνται πλέον 
από τους περισσότερους πολίτες εντελώς 
ξεπερασμένες από την πραγματικότητα.
Στην αλλαγή της αντίληψης για την πολιτική 
και στην ενίσχυση της θέσης της ΝΔ έχει παίξει 
καθοριστικό ρόλο η συμπεριφορά του κ. Μητσο-
τάκη. Είναι ο ίδιος στα εύκολα και στα δύσκολα, ακού-
ραστος, μεθοδικός και αξιοπρεπής.
Διάφορα γεγονότα που θα μπορούσαν να τινάξουν στον αέρα 
τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη μετατρέπονται με πρωτοβουλία του 
ιδίου σε πολιτικά ατού της κυβερνητικής παράταξης.
Πέρασε με χαρακτηριστική άνεση τη δοκιμασία του Έβρου. Μπό-
ρεσε να αποκρούσει την επιθετικότητα του Ερντογάν, να επιτύχει 
την εθνική συσπείρωση στη βάση ότι δεν έχουμε να κάνουμε με 
μια απλή διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού αλλά με 
την αντιμετώπιση μιας ασύμμετρης απειλής σχεδιασμένης από τον 
ίδιο τον Πρόεδρο της Τουρκίας.
Με την αποφασιστική στάση του ο πρωθυπουργός κέρδισε και την 
ευρύτερη αναγνώριση της Ε.Ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, αποκάλεσε την 
Ελλάδα «ασπίδα» της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά το προσφυγικό-μετανα-
στευτικό. Οι Ευρωπαίοι είδαν στον Μητσοτάκη τον ηγέτη ο οποίος 

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ 
ΑΛΛΑΖΕΙ  
ΠΟΛΙΤΙΚΉ 

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο Μητσοτάκης εθνικός 
ηγέτης με ευρωπαϊκή 
ακτινοβολία.
 

Ο πρωθυπουργός βγαίνει ενισχυμένος 
μέσα από αλλεπάλληλες δοκιμασίες.

εγγυάται ότι δεν θα έχουμε επανάληψη των γεγονότων του 2015-
2016, με τον Ερντογάν να εκβιάζει ένα πλήθος εξαθλιωμένων προ-
σφύγων και μεταναστών και την Ε.Ε. να υφίσταται τις κοινωνικές και 
πολιτικές συνέπειες από τις ανεξέλεγκτες ροές.
Ο κ. Μητσοτάκης και άλλα κυβερνητικά στελέχη, όπως ο κ. Χρυσο-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

χοΐδης, κέρδισαν την ευρύτερη αναγνώριση της κοινής γνώμης με 
τη στάση τους στον Έβρο. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός ενίσχυσε 
περισσότερο τη δημόσια εικόνα του επιβάλλοντας πειθαρχία στην 
εκκλησιαστική ιεραρχία, η οποία θεώρησε ότι οι κανόνες που ισχύ-
ουν για τους πολίτες, σε ό,τι αφορά την προστασία της δημόσιας υ-
γείας από τον κορονοϊό, μπορεί να μην ισχύουν για τους πιστούς, ε-
φόσον αυτοί προστατεύονται από την πίστη τους.
Ύστερα από μια αξιοπρεπή αλλά αυστηρή παρέμβαση του κ. Μη-
τσοτάκη οι ιεράρχες υποχρεώθηκαν να προσαρμοστούν στις κυβερ-
νητικές αποφάσεις και στη λαϊκή απαίτηση. Σύμφωνα με την έρευνα 
της Opinion Poll, πάνω από το 50% των πολιτών εγκρίνουν τους πε-
ριορισμούς που επιβλήθηκαν στη λειτουργία των εκκλησιών. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο τόλμησε να διαφωνήσει με την ιεραρ-
χία της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά επέβαλε τους όρους του, ενι-
σχύοντας ταυτόχρονα το πολιτικό του κεφάλαιο.
Σωστά μηνύματα έστειλε ο Μητσοτάκης και με τις επιλογές επιστη-
μόνων που έκανε για τον συντονισμό της αντιμετώπισης του κορο-
νοϊού. Οι καλές επιλογές του προσωποποιούνται στον καθηγητή κ. 
Τσιόδρα, ο οποίος με τον ήρεμο και αποφασιστικό τρόπο που πα-
ρεμβαίνει δημιουργεί μια νέα κοινωνική δυναμική, ενώ αυξάνει τις 
πιθανότητες να περιορίσουμε κάπως τον αριθμό των θανάτων από 
τον κορονοϊό.
Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική «απογείωση» του 
Μητσοτάκη σε συνθήκες μεγάλης δοκιμασίας αλλάζει τον συσχετι-

σμό των δυνάμεων και την πολιτική δυναμική. Η επιτυχία του 
οφείλεται στην προσωπικότητα και στις επιλογές του, αλλά 

και σε ένα επικοινωνιακό, πολιτικό λάθος στρατηγικής 
σημασίας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Τσίπρας και οι άλλοι
Με πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα η επικοινωνία 

και η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ εστίασαν 
στη δαιμονοποίηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη. Κοινωνικά αδίστακτος νεοφιλελεύ-
θερος, επίδοξος μιμητής του Πινοσέτ σε 
κοινωνικά ζητήματα, υπηρέτης της δε-
ξιάς πτέρυγας της ΝΔ και απολογητής 
της άκρας Δεξιάς, εγκλωβισμένος στη 
Δεξιά του Κυρίου κ.λπ.
Αυτή η περιγραφή του βασικού πο-
λιτικού αντιπάλου του ΣΥΡΙΖΑ συ-
γκρούεται βάναυσα με την πραγμα-
τικότητα και τα βασικά πολιτικά χα-
ρακτηριστικά του κ. Μητσοτάκη και 
καταλήγει να λειτουργεί υπέρ του.
Οι πολίτες συγκρίνουν τον Μητσοτάκη 

στην εξουσία με την περιγραφή του από 
τον ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγουν στο συμπέ-

ρασμα ότι είναι ακόμη καλύτερος απ’ ό,τι 
πραγματικά είναι.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένας δι-
χασμός στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του κόμμα-

τος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Τσίπρας, ρί-
χνει τους τόνους, σεβόμενος την ανησυχία του ελλη-

νικού λαού αλλά και αναγνωρίζοντας ότι σε αυτή τη φάση 
ο Μητσοτάκης μοιάζει πολιτικά άτρωτος. Προτιμά, λοιπόν, 

να πάει την αντιπαράθεση σε βάθος χρόνου, όταν του το επιτρέ-
ψουν οι συνθήκες, παρά να μετρήσει και να σπαταλήσει δυνάμεις σε 
μια περίοδο κατά την οποία το πολιτικό πλεονέκτημα ανήκει στον 
πρωθυπουργό.
Τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, δεν ακολουθούν 
τη γραμμή Τσίπρα, επιμένουν στη δαιμονοποίηση του Μητσο-
τάκη και της κυβέρνησης και ορισμένοι προσθέτουν σε αυτή μια 
μεγάλη δόση ρεβανσισμού. Είναι φανερό ότι βρίσκονται εκτός 
τόπου και χρόνου και λίγοι τούς δίνουν σημασία. Η επιλογή τους 
μπορεί να βασίζεται στην αδυναμία σωστής ανάλυσης της πολιτι-
κής κατάστασης ή και στην προσπάθεια συσπείρωσης του σκλη-
ρού πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Όποια και να είναι τα κίνητρά τους, σε 
αυτή τη φάση δουλεύουν, αντικειμενικά, για τον Μητσοτάκη και 
την κυβέρνηση.
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Μεγάλη ελληνική επιτυχία η στροφή 
180 μοιρών της Λαγκάρντ.

Η επιστροφή της πολιτικής
Η πολιτική άνοδος του Μητσοτάκη σε συνθήκες κρίσης λειτουργεί 
σαν καταλύτης και στην επιστροφή της πολιτικής και του σεβασμού 
προς το κράτος. Οι πολίτες έχουν σταματήσει να χλευάζουν το πο-
λιτικό σύστημα και περνάνε σταδιακά από τον κυνισμό του «όλοι 
ίδιοι είναι» στην αναγνώριση του ρόλου της κυβερνητικής ηγεσίας 
και γενικότερα των πολιτικών στελεχών που κινούνται στο πνεύμα 
της νέας εποχής.
Αυτή η εξέλιξη έχει τεράστια σημασία για τις μελλοντικές εξελί-
ξεις, γιατί δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέου τύπου συσπεί-
ρωση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλή του κορονοϊού και 
στη συνέχεια να οργανωθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
σε διαφορετική βάση.
Η αλλαγή νοοτροπίας φαίνεται και από τη θερμή υποδοχή των α-
στυνομικών των ΜΑΤ από τους κατοίκους του Έβρου. Ένα σώμα το 
οποίο αντιμετωπιζόταν εχθρικά από μεγάλο τμήμα της κοινής γνώ-
μης για δεκαετίες μετατρέπεται τώρα σε σύμβολο της αποτελεσμα-
τικότητας του κράτους και της προστασίας της εθνικής κυριαρχίας 
και των δικαιωμάτων του πολίτη.
Στην αλλαγή της αντίληψης για την πολιτική συμβάλλει και ο συμ-
βολισμός της ανάδειξης της κ. Σακελλαροπούλου στην Προεδρία 
της Δημοκρατίας. Περάσαμε από το γνωστό πολιτικό παιχνίδι και 
τον πολιτικό βερμπαλισμό του παλιού κατεστημένου που τροφοδο-
τούσε την κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος σε μια γυ-
ναίκα που συμβολίζει τη ρήξη με το παρελθόν και τις δυνατότητες 
της νέας εποχής.
Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον πρωθυπουργό, 
στην κυβέρνηση και στο κράτος είναι εντυπωσιακή αν σκεφτούμε 
την κρίση αξιοπιστίας που διέρχονται λόγω κορονοϊού άλλες δη-
μοκρατίες. Για παράδειγμα, Τραμπ και Τζόνσον δεν μπόρεσαν, σε 
πρώτη φάση, να χαράξουν ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντι-
μετώπιση του κορονοϊού και τώρα τρέχουν να καλύψουν το χαμένο 
έδαφος. Ο Τραμπ με επιτυχία, απ’ ό,τι φαίνεται, που βασίζεται κυ-
ρίως στις οικονομικές πρωτοβουλίες του, ενώ ο Τζόνσον παραμέ-
νει σε κατάσταση πολιτικής σύγχυσης. Από την πλευρά του, ο Μα-
κρόν, ο οποίος κινήθηκε δυναμικά και προσπάθησε να δώσει και 
ευρωπαϊκή διάσταση στην αντίδραση για τον κορονοϊό, δεν φαίνε-
ται να έχει τις πολιτικές εφεδρείες και τις αντοχές του Μητσοτάκη. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη έρευνα της κοινής γνώμης 
(Elabe) 73% των Γάλλων εκτιμούν ότι η κυβέρνηση «άργησε πολύ» 
να πάρει τα αναγκαία μέτρα και μόνο το 27% καταλήγει στο συμπέ-
ρασμα ότι έκανε το καλύτερο δυνατό.

Η στροφή της Λαγκάρντ
Έχοντας ενισχύσει εντυπωσιακά τη θέση του στο εξωτερικό, ο Μη-
τσοτάκης αναπτύσσει εντυπωσιακές πρωτοβουλίες υπέρ των καλώς 
εννοούμενων ευρωπαϊκών και εθνικών συμφερόντων στην Ε.Ε.
Σε διάστημα μίας εβδομάδας μπόρεσε, υποστηριζόμενος από τον 
κ. Στουρνάρα, να επιτύχει στροφή 180 μοιρών της επικεφαλής της 
ΕΚΤ, κ. Λαγκάρντ, σε ό,τι αφορά τα ελληνικά ομόλογα. Στην αρχή 
η Κριστίν Λαγκάρντ ήταν υπέρ μιας περιορισμένης παρέμβασης της 
ΕΚΤ, ρίχνοντας το μπαλάκι στις διστακτικές κυβερνήσεις και στη 
δημοσιονομική πολιτική τους. Τόνισε μάλιστα, απαντώντας σε ερώ-
τηση δημοσιογράφου, ότι δεν είναι υποχρέωση της ΕΚΤ να παίρνει 
μέτρα για τον περιορισμό των λεγόμενων spreads.
Η έλλειψη σημαντικών πρωτοβουλιών εκ μέρους της και η δήλωση 
για τα spreads δημιούργησαν την εντύπωση ότι άφησε την Ιταλία 
και την Ελλάδα στο έλεος των αγορών. Σε διάστημα λίγων ημερών 
το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου ε-
κτοξεύτηκε σε πάνω από 4%, ενώ στα μέσα Φεβρουαρίου, προ κο-
ρονοϊού, ήταν κάτω από 1%.
Μητσοτάκης και Στουρνάρας έδρασαν άμεσα και αποτελεσματικά 
και συνέβαλαν στη στροφή 180 μοιρών που πραγματοποίησε στην 
πολιτική της η ΕΚΤ. Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης έγινε 
από μίζερο εξαιρετικά φιλόδοξο και για πρώτη φορά εντάχθηκε σε 
αυτό η Ελλάδα, αν και δεν πληροί τα κριτήρια, εφόσον τα ομόλογά 
της δεν έχουν αποκτήσει ακόμα επενδυτική βαθμίδα. Στη συνέχεια 
η επικεφαλής της ΕΚΤ πλησίασε ακόμα περισσότερο τις ελληνικές 
θέσεις, καταργώντας τους περιορισμούς που ισχύουν στην αγορά 
ομολόγων συγκεκριμένων χωρών. Με βάση αυτούς τους περιορι-

σμούς, η ΕΚΤ θα μπορούσε να αγοράσει ελληνικά ομόλογα μέχρι 
το ύψος των 12 δισ. ευρώ, ενώ τώρα μπορεί να αγοράσει όσα ομό-
λογα κρίνει σκόπιμο. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρεμβαίνει ήδη, εκ 
μέρους της ΕΚΤ, στη δευτερογενή αγορά και αγοράζει ομόλογα του 
ελληνικού Δημοσίου, με αποτέλεσμα το επιτόκιο του δεκαετούς ο-
μολόγου να έχει υποχωρήσει στο 2%.
Αυτή η επιτυχημένη και τολμηρή κίνηση Μητσοτάκη-Στουρνάρα 
προστίθεται σε άλλες επιτυχίες του πρωθυπουργού και του οικο-
νομικού επιτελείου. Έτσι, η Ελλάδα απαλλάχθηκε από την υπο-
χρέωση του υπερπλεονάσματος του 3,5% του ΑΕΠ, όπως και από 
τους βασικούς περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας.
Εκτός από την εντυπωσιακή ένταξή της με ιδιαίτερα ευνοϊκούς 
όρους στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης εξασφάλισε και τη 
δυνατότητα μιας νέας πιστωτικής γραμμής, ύψους 2% του ΑΕΠ, 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και την αξιοποίηση 
των σημαντικών υπολοίπων του ΕΣΠΑ χωρίς τις γνωστές αυστη-
ρές προϋποθέσεις.
Αν και η Ελλάδα παραμένει η χώρα με το πιο υπερχρεωμένο Δη-
μόσιο της Ε.Ε., οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό με τις 
διαπραγματευτικές επιτυχίες της κυβέρνησης και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, δημιούργησαν τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο 
για την υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας αυτή την περίοδο.
Έτσι, όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, κ. Σταϊκούρας, σε συ-
νέντευξή του στον τηλεοπτικό ΣΚΑΪ, οι δημοσιονομικές παρεμ-
βάσεις της κυβέρνησης ανέρχονται ήδη στο 2,5% του ΑΕΠ, με τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο να κινείται στο 2% του ΑΕΠ. Πρόκειται για 
μεγάλη πολιτική και οικονομική επιτυχία, αν σκεφτούμε ότι λόγω 
της υπερχρέωσης του ελληνικού Δημοσίου είμαστε η χώρα της 
Ευρωζώνης με τις περισσότερες δεσμεύσεις και περιορισμούς.

Πρωτοβουλία για ευρωομόλογο
Αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή επιρροή του, ο Μητσοτάκης πήρε 
πρωτοβουλία, μαζί με άλλους οκτώ ηγέτες χωρών της Ευρωζώνης, 
υπέρ της έκδοσης ευρωομολόγου με στόχο τη χρηματοδότηση της 
προσπάθειας αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονοϊού. Στις 

εννέα υπογραφές περιλαμβάνονται οι υπογραφές του Μακρόν, 
του Κόντε και του Σάντσεθ. Με την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ι-
σπανία να πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση, η συμμετοχή στο 
εγχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αποκτά ξεχωριστή σημασία. 
Από το ΕΛΚ υπάρχουν μόνο δύο μεγάλες υπογραφές, του Μητσο-
τάκη και του πρωθυπουργού της Ιρλανδίας, Βαράντκαρ. Ο δεύτε-
ρος, αν και εξαιρετικά ικανός, προέρχεται από εκλογική ήττα και 
δεν έχει πλέον την επιρροή και την ακτινοβολία του Έλληνα πρω-
θυπουργού.
Με την κίνησή του αυτή ο Μητσοτάκης έδειξε ότι πρωταγωνιστεί 
στον χώρο του ΕΛΚ, πως διατηρεί την αυτονομία του σε σχέση με 
ισχυρές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, όπως η 
καγκελάριος Μέρκελ, και έχει στενές επαφές με ηγέτες που κι-
νούνται στον φιλελεύθερο και σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό 
χώρο.
Παρουσίασε την έκδοση ευρωομολόγου ως μια πολιτική και οικο-
νομική αναγκαιότητα που ξεπερνά τις ανάγκες της χρηματοδότη-
σης. Στην αντίληψή του, η έκδοση ευρωομολόγου για την αντιμε-
τώπιση των συνεπειών του κορονοϊού θα στείλει το σωστό μήνυμα 
στις αγορές, θα ενισχύσει τη θέση της οικονομίας χωρών με ιδιαί-
τερα προβλήματα, όπως η ελληνική, θα δημιουργήσει νέα δυνα-
μική για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και θα ενισχύσει την εμπι-
στοσύνη των πολιτών στην Ε.Ε.
Η συζήτηση για την έκδοση ευρωομολόγου γίνεται σήμερα σε ε-
ντελώς διαφορετική βάση απ’ ό,τι κατά τη διάρκεια της προηγού-
μενης οικονομικής κρίσης. Τότε υπήρχε ο λεγόμενος ηθικός κίν-
δυνος, να επιβαρυνθούν δηλαδή κράτη με καλή δημοσιονομική 
διαχείριση εξαιτίας άλλων κρατών της Ευρωζώνης, που βρέθηκαν 
σε αδιέξοδο λόγω της υπέρμετρης αύξησης των δημόσιων δαπα-
νών, της χρηματοδότησης παροχών με δανεικά ή σοβαρών προ-
βλημάτων στο τραπεζικό τους σύστημα. Αυτή τη φορά χώρες όπως 
η Ελλάδα έχουν όλα τα πιστοποιητικά καλής δημοσιονομικής συ-
μπεριφοράς και αντιμετωπίζουν μια απειλή για την οικονομία τους 
για την οποία δεν έχουν καμία ευθύνη.
Το αίτημα, λοιπόν, για την έκδοση ευρωομολόγου –αποκλειστικά 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού– είναι πολύ 
πιο ισχυρό απ’ ό,τι κατά το παρελθόν.
Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να προσκρούει σε αντιρρήσεις δια-
φόρων κυβερνήσεων και πολιτικών κομμάτων. Οι Χριστιανοδημο-
κράτες και οι Σοσιαλδημοκράτες που βρίσκονται στην κυβέρνηση 
Μέρκελ, οι Φιλελεύθεροι που ασκούν την εξουσία στην Ολλαν-
δία, οι Κεντροδεξιοί και οι Πράσινοι της Αυστρίας, οι Σοσιαλιστές 
και οι Κεντρώοι της Φινλανδίας λένε «όχι» στην έκδοση του ευρω-
ομολόγου, θεωρώντας ότι η αμοιβαιοποίηση ευρωπαϊκού χρέους 
θα τους εκθέσει στην αντίληψη των φορολογούμενων πολιτών των 
χωρών τους και θα ενισχύσει τα ποσοστά της άκρας Δεξιάς, που ε-
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πιμένει αντιευρωπαϊκά. Ο πολιτικός συλλογισμός τους είναι βά-
σιμος, αλλά χάνει τη μεγάλη ευρωπαϊκή εικόνα. Εάν σε αυτή τη 
φάση αφεθεί οικονομικά αβοήθητη η Ιταλία, που απειλείται από 
τον κορονοϊό και έχει συμπληρώσει εικοσαετία οικονομικής στα-
σιμότητας, είναι πιθανό οι Ιταλοί να στραφούν προς τον αντιευ-
ρωπαϊσμό της άκρας Δεξιάς, που εκφράζεται κυρίως από τη Λέγκα 
και τον Σαλβίνι. Ενδεχόμενη πολιτική ανατροπή στην Ιταλία ε-
ξαιτίας της έλλειψης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης μέσω ευρωομο-
λόγου μπορεί να σημάνει και το ουσιαστικό τέλος της Ε.Ε. Ένα 
Italexit από την Ευρωζώνη και την Ε.Ε. μετά το Brexit θα είναι 
ένα πολιτικό πλήγμα από το οποίο δύσκολα θα συνέλθει η Ε.Ε.
Ο κεντροαριστερός πρωθυπουργός της Ιταλίας, Κόντε, επιμένει, 
πολύ σωστά, στην έκδοση του ευρωομολόγου, γιατί γνωρίζει ότι 
στην αντίθετη περίπτωση θα ενισχυθούν εντυπωσιακά οι δυνά-
μεις που αμφισβητούν τη συμμετοχή της Ιταλίας στην Ευρωζώνη 
και στην Ε.Ε.
Με τις πρωτοβουλίες που παίρνει, ο Μητσοτάκης υπερασπίζεται 
αποτελεσματικά τα καλώς εννοούμενα εθνικά μας συμφέροντα, 
χαράσσει ευρωπαϊκή στρατηγική, ενισχύει την επιρροή του στις 
κυβερνήσεις και στις πολιτικές δυνάμεις της Ευρωζώνης.
Στην προσπάθεια υπέρ του ευρωομολόγου συμμετέχει και η ε-
πικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Δεν είναι υπερβολή να 
πούμε ότι οι δύο επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες όχι μόνο 
για την έκδοση ευρωομολόγου αλλά και για την πορεία της Ε.Ε.

Αποκατάσταση ισορροπίας
Με την κρίση του κορονοϊού φαίνεται να φτάνει στο τέλος της μια 
περίοδος που ξεκίνησε με την πτώση του λεγόμενου υπαρκτού 
σοσιαλισμού και της Σοβιετικής Ένωσης και οδήγησε στον δι-
αρκή θρίαμβο των οικονομικών, επιχειρηματικών συμφερόντων 
επί του πολιτικού συστήματος.
Το δυτικό σύστημα, απαλλαγμένο από τους περιορισμούς του α-
νταγωνισμού με το ανατολικό μπλοκ, έκανε μια επιλογή υπέρ των 
επιχειρηματικών συμφερόντων και σε βάρος της πολιτικής εξου-
σίας.
Πανίσχυρες επιχειρήσεις, επενδυτές κάθε είδους, συστημικές 
τράπεζες, διεθνείς οργανισμοί και πιστωτές, διεθνείς αξιολογητές, 
επέβαλαν ο ένας μετά τον άλλον τους όρους τους σε ένα πολιτικό 
σύστημα που έμοιαζε αποδυναμωμένο σε σχέση με την εξουσία 
του χρήματος.
Τώρα όλα αυτά αμφισβητούνται. Ακόμη και οι πιο ισχυρές επιχει-
ρήσεις και οι τράπεζες εξαρτώνται από την κρατική παρέμβαση 
για την επιβίωσή τους. Επειδή μάλιστα οι λαοί έχουν πίσω τους 
μια δεκαετία αυστηρής εισοδηματικής και δημοσιονομικής πολι-
τικής, είναι φανερό ότι αυτή τη φορά ο λογαριασμός θα πάει πε-
ρισσότερο προς την πλευρά των μεγάλων οικονομικών συμφερό-
ντων και λιγότερο προς την πλευρά των εργαζομένων και των οι-
κογενειών τους.
Καθημερινά η ελληνική κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις για τις ε-
πιχειρήσεις που θα βοηθηθούν με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ενώ στη συνέχεια θα περάσει στην αντι-
μετώπιση των προβλημάτων συγκεκριμένων επιχειρήσεων ανε-
ξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο υπάγονται, σε παρεμβάσεις 
για την ενίσχυση αλλά και για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας 
των τραπεζών, για την επιβολή νέων κανόνων σε ό,τι αφορά τη δι-
αχείριση των δανείων που εξυπηρετούνται και αυτών που δεν ε-
ξυπηρετούνται.
Περνάμε, λοιπόν, σε μια περίοδο κρατικής παρέμβασης για τη 

στήριξη της οικονομίας, με την πολιτική εξουσία να ενισχύει θε-
αματικά τη θέση της έναντι των μεγάλων επιχειρηματικών συμφε-
ρόντων.
Ο Μητσοτάκης είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη 
θέση για δύο βασικούς λόγους. Έχει διατηρήσει την αυτονομία του 
από τα μεγάλα συμφέροντα και το αποδεικνύει καθημερινά με τις 
επιλογές του. Γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας και 
του ιδιωτικού τομέα και θα χρησιμοποιήσει το πολιτικό πλεονέ-
κτημα που απέκτησε η πολιτική εξουσία έναντι της εξουσίας του 
χρήματος με δημιουργικό τρόπο. Θα ορίσει κανόνες που θα λει-
τουργούν υπέρ του κεντρικού συνόλου χωρίς να στέκονται εμπό-
διο στη μελλοντική ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας 
και στην ενίσχυση, όπου αυτό επιβάλλεται, του δημόσιου τομέα.
Η αποκατάσταση της ισορροπίας σε όφελος της πολιτικής και σε 
βάρος της οικονομίας ενισχύει την εμπιστοσύνη στους δημοκρα-
τικούς θεσμούς και διευκολύνει την επιστροφή των πολιτών στην 
πολιτική.

Μαραθώνιος
Η αλλαγή του οικονομικού και πολιτικού πλαισίου δεν οδηγεί αυ-
τόματα στην επίλυση των προβλημάτων, δημιουργεί όμως τις προ-
ϋποθέσεις για μια δημιουργική και αποτελεσματική αντιμετώπισή 
τους. Το πρώτο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση 
είναι η εξέλιξη των κρουσμάτων κορονοϊού και των θανάτων. Είναι 
φανερό ότι στις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες τα πράγματα θα 
πάνε χειρότερα. Εάν κρίνουμε από αυτά που συμβαίνουν σε Ιτα-
λία και Ισπανία, Γαλλία και τις τελευταίες ημέρες και σε Γερμανία, 

έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη δοκιμασία. Δεν μπορούμε να την 
αποφύγουμε, μπορούμε όμως να την περιορίσουμε, έχοντας όσο 
το δυνατόν λιγότερες απώλειες.
Τα μέτρα της κυβέρνησης αποδεικνύονται αποτελεσματικά σε σύ-
γκριση με αυτά που παίρνουν άλλες χώρες, έχουμε όμως σε Ε.Ε. 
και Ελλάδα βασικές ελλείψεις στην υποδομή, οι οποίες δυσκο-
λεύουν την κατάσταση. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, η Ε.Ε. καλύπτει μόνο το 10% των αναγκών για ιατροφαρ-
μακευτικό υλικό και εξοπλισμό που έχει σχέση με την αντιμετώ-
πιση του κορονοϊού, με αποτέλεσμα να στρέφονται οι κυβερνήσεις 
προς την Κίνα και σε περιπτώσεις στην Ινδία για να καλύψουν τις 
ανάγκες τους.
Αυτό το μεγάλο κενό –τα ζητήματα υγείας δεν περιλαμβάνονται 
στις ευρωπαϊκές συνθήκες– είναι ανάγκη να καλυφθεί, εάν μας εν-
διαφέρει μια ενωμένη Ευρώπη που θα προστατεύει πραγματικά 
τους πολίτες της.
Ο κυβερνητικός μαραθώνιος θα περάσει στη συνέχεια στον τομέα 
της οικονομίας, όπου θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις, για να αντέ-
ξει στην πρόκληση του κορονοϊού. Αυτές οι παρεμβάσεις θα είναι 
υποχρεωτικά εξαιρετικά δαπανηρές και είναι φανερό ότι η Ελλάδα 
μπαίνει ξανά σε πορεία υπερχρέωσης. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι 
με νέα πτώση του ΑΕΠ, ελπίζουμε προσωρινή, ενώ η τάση των ε-
πιτοκίων δανεισμού μας στις διεθνείς αγορές παραμένει ανοδική 
σε σχέση με τα προ κορονοϊού επίπεδα. Δεν είναι δύσκολο, λοι-
πόν, να προβλέψουμε ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε νέα 
αύξηση του χρέους του ελληνικού Δημοσίου ως ποσοστού επί του 
ΑΕΠ.
Επομένως η κυβέρνηση καλείται να συντηρήσει την ελληνική οι-
κονομία για όσο διάστημα η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση και 
στη συνέχεια να προσαρμοστεί, χωρίς μεγάλες κοινωνικές απώ-
λειες, σε μια νέα κανονικότητα, που θα είναι πιο σύνθετη από τη 
δύσκολη προ κορονοϊού κανονικότητα. 
Τίποτα δεν έχει κριθεί, έχουμε μπροστά μας μεγάλες δοκιμασίες 
στον τομέα της υγείας, της οικονομίας και της κοινωνίας, αλλά η 
διαμόρφωση της κοινής γνώμης σε νέα βάση και η αλλαγή του οι-
κονομικού και πολιτικού πλαισίου επιτρέπουν βάσιμη αισιοδοξία 
ότι θα τα καταφέρουμε.

Ο πρωθυπουργός πρωταγωνιστής της 
διεκδίκησης της έκδοσης ευρωομολόγου 
για τον κορονοϊό.

Το καλό παράδειγμα της εξουσίας 
ενισχύει την αξιοπιστία της πολιτικής.
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συνέντευξη

Η γενναιόδωρη διαγραφή σημαντικού τμήματος ή και του συνό-
λου του ιδιωτικού χρέους αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση. Ασφα-
λώς όμως αυτό απαιτεί συλλογικές αποφάσεις και συντονισμένη 
δράση των θεσμών της Ε.Ε.

«Ο “ηθικός κίνδυνος” για το ευρωομόλογο 
δεν ισχύει στην κρίση του κορονοϊού»

Τ
η δυσοίωνη πρόβλεψη ότι η 
υπόθεση της ευρωπαϊκής ο-
λοκλήρωσης δεν θα βγει αλώ-
βητη από την κρίση του κορο-
νοϊού, αν τελικά επικρατήσει 
η πλευρά που αντιτίθεται στη 
μεταφορά πόρων από αυτούς 

που έχουν πλεόνασμα σε αυτούς που βρίσκο-
νται σε κατάσταση ανάγκης, κάνει μιλώντας 
στην F.S. ο καθηγητής Χρηματοοικονομικής 
και Νευρωνικών Συστημάτων και πρώην πρύ-
τανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αχιλ-
λέας Ζαπράνης.
O καθηγητής Ζαπράνης εκφράζει την άποψη ότι, 
στην «πολεμική οικονομία» που βιώνει η ανθρω-
πότητα παγκοσμίως, η σημαντική αύξηση του 
δημόσιου χρέους είναι μονόδρομος και υπο-
στηρίζει ότι τα μέτρα της ΕΚΤ είναι θετικά, αλλά 
δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα, η οποία θεωρεί 
ότι βρίσκεται στην έκδοση του ευρωομολόγου, 

ενώ διευκρινίζει ότι στην Ελλάδα δεν πρέπει να 
ανησυχούμε για την κρίση περισσότερο απ’ ό,τι 
ένας Ισπανός ή ένας Γάλλος.
Ο πρώην πρύτανης, ο οποίος είχε έρθει σε σκληρή 
σύγκρουση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τα 
θέματα του ασύλου, δηλώνει αισιόδοξος για την 
ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης στα πανε-
πιστήμια, καθώς διαπιστώνει «πολιτική βούληση 
και αποφασιστικότητα» στο υπουργείο Παιδείας, 
αλλά διευκρινίζει ότι δεν αποτολμά «συγκεκρι-
μένες προβλέψεις, καθώς πολλά θα εξαρτη-
θούν από το πόσο υπεύθυνη και ειλικρινής θα 
είναι η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης (και) σε αυτό το θέμα».

Και ξαφνικά βρέθηκαν λεφτά: 1,5 τρισ. ο Τραμπ, 
μισό δισ. η Γερμανία, σχεδόν 750 δισ. η ΕΚΤ. 
Πού βρέθηκαν τόσα λεφτά;
Το σύνολο των μέχρι στιγμής στοχευμένων δρά-
σεων κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών για 
τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας κα-
ταδεικνύει και το μέγεθος του προβλήματος. Το 
πρόγραμμα που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ είναι το 
μεγαλύτερο πακέτο οικονομικής στήριξης στην 
αμερικανική ιστορία. Για να επικεντρωθούμε 
στην Ευρώπη, η ΕΚΤ κάνει ό,τι μπορεί, ασκώ-
ντας μία μη συμβατική δημοσιονομική πολιτική 
ποσοτικής χαλάρωσης, καθώς δεν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το εργαλείο των επιτοκίων, που 
βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος. Συχνά ακού-
γεται η φράση –η οποία με βρίσκει σύμφωνο– 
ότι οι παρούσες συνθήκες αντιστοιχούν σε «πο-
λεμική οικονομία». Σε αυτή την περίπτωση η 
σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους είναι 
μονόδρομος. Από την άλλη, το ζήτημα που α-
νακύπτει και αναμένω ότι θα συζητηθεί τόσο 
σε εθνικό όσο και σε επίπεδο θεσμών της 
Ε.Ε. είναι η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέ-
ους που θα δημιουργηθεί από τα μέτρα άμε-
σης χρηματοδότησης από το κράτος και ανα-
βολής των φορολογικών, ασφαλιστικών και 
άλλων υποχρεώσεων. Ο ιδιωτικός τομέας α-
φενός δεν είναι υπεύθυνος για την υγειονο-
μική κρίση και αφετέρου δύσκολα θα μπορέ-
σει να εξυγιάνει τους ισολογισμούς του όταν 
αυτή παρέλθει. Είμαι της άποψης ότι η γεν-
ναιόδωρη διαγραφή σημαντικού τμήματος ή 
και του συνόλου του ιδιωτικού χρέους απο-
τελεί την ενδεδειγμένη λύση. Ασφαλώς όμως 
αυτό απαιτεί συλλογικές αποφάσεις και συντο-
νισμένη δράση των θεσμών της Ε.Ε.

Ποιος είναι ο φόβος που προσπαθούν να ε-
ξαγοράσουν τα χρήματα;
Η συμπίεση τόσο της ζήτησης όσο και της προ-
σφοράς οδηγεί σε απότομη και σημαντική α-
πώλεια του ΑΕΠ και αναπόφευκτη οικονομική 

ύφεση που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και 
με αποφασιστικότητα, ώστε να αποφύγουμε τη 
μετατροπή της σε βαθιά ύφεση (depression) 
ως αποτέλεσμα ενδεχόμενου κύματος πτω-
χεύσεων. Ο στόχος είναι να αποφευχθεί η έ-
ξοδος από την πανδημία να συνοδευτεί με 
μόνιμα χαμηλότερη απασχόληση και παρα-
γωγική ικανότητα. Επειδή όμως δεν πρόκει-
ται για μια ενδογενή κρίση της ελληνικής οι-
κονομίας, αλλά οφείλεται σε εξωγενείς παρά-
γοντες που επηρεάζουν τις οικονομίες όλων 
των χωρών της Ευρωζώνης, οι εξελίξεις εν-
δεχομένως να οδηγήσουν σε συνολικές και 
ίσως ριζοσπαστικές απαντήσεις που θα αφο-
ρούν όλους. Όσο πιο γρήγορα ξεπεραστούν οι 
σημερινές αντιδράσεις κάποιων χωρών και 
υπάρξουν γενναία μέτρα ενίσχυσης της ρευ-
στότητας, πέραν αυτών που λαμβάνει ήδη η 
ελληνική κυβέρνηση, τόσο το καλύτερο.

Αρκούν τα λεφτά όμως;
Δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει η κρίση 
της πανδημίας. Καθώς εξελίσσεται, ανάλογα 
αναθεωρούνται οι εκτιμήσεις των οικονομι-
κών επιπτώσεων και ο σχεδιασμός των αντι-
σταθμιστικών μέτρων. Το καλό σενάριο περι-
λαμβάνει την εξάλειψη του ιού το καλοκαίρι, 
την ανάκαμψη σε κάποιον βαθμό της οικονο-
μίας το τελευταίο τρίμηνο του 2020 και ισχυρή 
ανάπτυξη που θα καλύψει το χαμένο έδαφος 
το 2021. Κανείς όμως δεν μπορεί να γνωρί-
ζει τι θα συμβεί και το μέγεθος της ύφεσης 
που θα ακολουθήσει. Μέχρι στιγμής, το πα-
κέτο των μέτρων που ανακοίνωσε η ελληνική 
κυβέρνηση αντιστοιχεί στο 2,5% του ΑΕΠ, έ-
ναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 2%. Είναι μάλ-
λον βέβαιο ότι ανεξάρτητα από την εξέλιξη της 
πανδημίας θα απαιτείται η επέκταση των υφι-
στάμενων και η λήψη νέων μέτρων στήριξης 
τους επόμενους μήνες. Η ικανότητα αντίδρα-
σης της ελληνικής κυβέρνησης με ίδια μέσα 
δεν είναι ανεξάντλητη, γι’ αυτό η συλλογική 
απάντηση των θεσμών της Ε.Ε. είναι θεμελι-

ώδους σημασίας.

H αντιμετώπιση του κορονοϊού δείχνει να 
ενεργοποίησε πολύ περισσότερο τις κοινές 
ευρωπαϊκές πολιτικές. Είναι δρόμος χωρίς 
επιστροφή ή θα τελειώσει μαζί με την κρίση;
Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει 
καταστεί ανενεργό, η Ελλάδα έχει εξέλθει από 
ειδικό καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και η 
ΕΚΤ έχει αντιδράσει με ταχύτητα και αναλογι-
κότητα στην πρόκληση για την αντιμετώπιση 
των οικονομικών επιπτώσεων των περιορι-
στικών μέτρων για την προστασία της δημό-
σιας υγείας. Στα πλαίσια του προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης θα προχωρήσει στην 
αγορά κρατικών ομολόγων (αλλά και εμπορι-
κών χρεογράφων με επαρκή πιστωτική ποιό-
τητα) αξίας 750 δισ. ευρώ και μάλιστα χωρίς 
το πλαφόν του 33% ανά έκδοση. Τα ελληνικά 
ομόλογα είναι επιλέξιμα και αυτό ισοδυναμεί 
με άμεση κρατική χρηματοδότηση. Όλα αυτά 
είναι πολύ θετικά, αλλά δεν δίνουν μια ριζική 
λύση στο πρόβλημα.
Η έκδοση ευρωομολόγου ειδικού σκοπού, ε-
παρκούς μεγέθους και διάρκειας, όπως ζη-
τούν οι χώρες του Νότου, είναι η ενδεδειγ-
μένη απάντηση, που μάλιστα θα πρέπει να 
έρθει σχετικά γρήγορα, ώστε να αποφύγουμε 
τις καθυστερήσεις και παλινδρομήσεις των 
διαπραγματεύσεων του 2009 που χειροτέρε-
ψαν την κρίση.
Μέχρι στιγμής, υπάρχει σθεναρή αντίσταση 
σε αυτή την πρόταση από χώρες όπως η Ολ-
λανδία, η Γερμανία και η Αυστρία, οι οποίες 
παραπέμπουν στη χρήση του ESM για όποιον 
χρειαστεί βοήθεια, που όμως συνοδεύεται από 
αυστηρά δημοσιονομικά και μεταρρυθμιστικά 
προγράμματα, δηλαδή τα γνωστά μας μνημόνια.
Η επίκληση όμως του επιχειρήματος του «η-
θικού κινδύνου» από μέρους τους (δηλαδή 
ότι η ανεύθυνη οικονομική διαχείριση κά-
ποιων δεν πρέπει να επιβαρύνει αυτούς που 
ασκούν χρηστή οικονομική διαχείριση) αυτή 

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ

Αχιλλέας  
Ζαπράνης, 

καθηγητής  
Χρηματοοικονομικής, 

 πρ. πρύτανης  
του Πανεπιστημίου  

Μακεδονίας
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
www.gethealthier.gr
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Να μη συνοδευτεί η έξοδος από την πανδημία με μόνιμα 
χαμηλότερη απασχόληση και παραγωγική ικανότητα.

τη φορά δεν ισχύει, γιατί η κρίση οφείλεται 
σε εξωγενείς παράγοντες και καμία οικο-
νομία δεν αντιμετώπιζε προβλήματα μέχρι 
πριν από έναν μήνα.
Αν τελικά επικρατήσει η πλευρά που αντι-
τίθεται στην έκδοση ευρωομολόγων ή κά-
ποιου συνδυασμού ισοδύναμων μέτρων, 
δηλαδή της μεταφοράς πόρων από αυτούς 
που έχουν πλεόνασμα σε αυτούς που βρί-
σκονται σε κατάσταση ανάγκης (χώρες του 
Νότου), τότε εκτιμώ ότι η υπόθεση της ευ-
ρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεν θα βγει αλώ-
βητη από την κρίση του κορονοϊού. Στην α-
ντίθετη περίπτωση, το τέλος της κρίσης θα 
σημάνει και μια νέα εποχή αισιοδοξίας, ευ-
ημερίας και αλληλεγγύης για την Ευρώπη.

Συμμερίζεστε την ανησυχία για τις προο-
πτικές επιβίωσης των τραπεζών;
Κατηγορηματικά όχι. Θα ανησυχούσα, και 
πολύ μάλιστα, εάν η κρίση δεν ήταν απο-
τέλεσμα εξωγενών παραγόντων και αφο-
ρούσε μόνο την ελληνική οικονομία και όχι 
όλη την Ευρωζώνη. Για να το θέσω διαφο-
ρετικά, δεν ανησυχώ –και δεν πρέπει να 
ανησυχούμε– περισσότερο απ’ ό,τι ένας Ι-
σπανός, Γάλλος κ.λπ.

Πολλές μικρές επιχειρήσεις, που βρέθηκαν 
για διάφορους λόγους εκτός προστασίας, 
βρίσκονται αντιμέτωπες με λουκέτο. Μπο-
ρεί να αντέξει η κοινωνία αυτή την κρίση;
Τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα ρευστό-
τητας των επιχειρήσεων δεν πρέπει να με-
τατραπούν σε προβλήματα φερεγγυότητας. 
Αυτό δεν μπορεί να το αντέξει ούτε η οικο-
νομία ούτε η κοινωνία. Η κυβέρνηση ήδη 
έχει εντάξει πολλές επιχειρήσεις σε καθε-
στώς προστασίας και παράλληλα εφαρμό-
ζει μέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση 
των θέσεων απασχόλησης και στην άμεση 
ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομέ-
νων. Καθώς οι εκτιμήσεις των θεσμών για 
την ύφεση αλλάζουν συνεχώς επί το δυ-
σμενέστερο, αναμένεται αυτές οι ευνοϊκές 
πρόνοιες να επεκταθούν στο σύνολο των 
επιχειρήσεων.
Θα πρέπει όλοι μας όμως να λειτουργήσουμε 
επιδεικνύοντας ατομική υπευθυνότητα είτε 
ως ιδιώτες που εξοφλούν έγκαιρα τους λογα-
ριασμούς των οργανισμών κοινής ωφελείας 
είτε ως επιχειρήσεις και επαγγελματίες που, 
εφόσον έχουν τη δυνατότητα, καταβάλλουν 
τις υποχρεώσεις τους με την έκπτωση του 
25%. Ο κρατικός προϋπολογισμός στηρίζεται 
σε έσοδα που προέρχονται απ’ όλους εμάς 

και η ατομική ευθύνη δεν περιορίζεται στην 
τήρηση των μέτρων υγειονομικού χαρακτήρα.

Ξαφνικά, μέσα στην κρίση, η αστυνομία μπήκε 
στο Πολυτεχνείο χωρίς καμία αντίδραση. Έχει 
επιστροφή αυτό στην προτέρα κατάσταση;
Είναι αναμφίβολα θετική εξέλιξη, αλλά είναι 
νωρίς για προβλέψεις. Αυτό που θέλω να ε-
πισημάνω είναι ότι πρόκειται για δύο διαφο-
ρετικά πράγματα α) να είναι η σπουδάζουσα 
νεολαία στην εμπροσθοφυλακή πολιτικών και 
κοινωνικών ρευμάτων, όπως συμβαίνει πα-
ντού στον κόσμο, και β) η Ελλάδα να είναι 
η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου κάποιοι 
αντιλαμβάνονται αυτόν ως τον πρωτεύοντα 
ρόλο του πανεπιστημίου. Η σκόπιμη σύγχυση 
που καλλιεργείται από περιθωριακές ομάδες 
και πολιτικά κόμματα ανάμεσα στα δύο παρα-
πάνω «νομιμοποιεί» στη συνείδηση κάποιων 
συμπολιτών μας την υποβάθμιση του πανε-
πιστημιακού χώρου και της λειτουργίας του, 
καθώς και ποινικές συμπεριφορές κάθε εί-
δους. Θεωρώ ότι η κοινή γνώμη έχει ωρι-
μάσει και είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα και 
στα ΑΕΙ. Είμαι αισιόδοξος για την ουσιαστική 
βελτίωση της κατάστασης, καθώς η πολιτική 
βούληση και η αποφασιστικότητα του υπουρ-
γείου Παιδείας είναι δεδομένη, αλλά δεν α-
ποτολμώ συγκεκριμένες προβλέψεις, καθώς 
πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσο υπεύθυνη 
και ειλικρινής θα είναι η στάση των κομμά-
των της αντιπολίτευσης (και) σε αυτό το θέμα.

Ακούγαμε τέσσερα χρόνια τον πρώην πρω-
θυπουργό να ζητά αλληλεγγύη από την Ε.Ε. 
και ξαφνικά ήρθε πολύ περισσότερη απ’ όση 
προσδοκούσε και ο νυν πρωθυπουργός. Τι 
είναι αυτό που άλλαξε το τοπίο;
Αξιοπιστία, συνέπεια λόγων και έργων, συ-
ναινετικός και χωρίς ακρότητες λόγος, απο-
δοτικότητα και αποτελεσματικότητα είναι με-
ρικά από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της 
κυβέρνησης, που αναγνωρίζονται τόσο στο ε-
σωτερικό όσο και από τους εταίρους μας. Σε 
συνδυασμό με την προσωπικότητα του πρω-
θυπουργού και τις προσωπικές σχέσεις που 
καλλιεργεί με τους υπόλοιπους ηγέτες και αν-
θρώπους-κλειδιά στην ηγεσία της Ε.Ε., νομίζω 
ότι είναι ο λόγος αυτής της θεαματικής στρο-
φής στην αντιμετώπιση της χώρας μας από 
τους εταίρους μας. Είναι ένα νέο υπόδειγμα 
διακυβέρνησης για την Ελλάδα που μας έχει 
εκπλήξει ευχάριστα και ελπίζω να αποτελέ-
σει τον καταλύτη πολιτικών εξελίξεων που θα 
αλλάξουν άρδην το πολιτικό σκηνικό.
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Η 
άποψη σύμφωνα με την οποία θα 
μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε 
ένα είδος διεθνούς κανονικότητας 
σε διάστημα μερικών μηνών μοιά-
ζει υπερβολικά αισιόδοξη.
Δεν γνωρίζουμε την εξέλιξη της 
πανδημίας και από τη στιγμή που 

δεν έχουμε τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε ακριβείς οικονομικές και πολιτικές εκτι-
μήσεις.
Το χειρότερο είναι ότι η πανδημία δημιουργεί νέα προβλή-
ματα σε χώρες που δοκιμάζονται και προκαλεί οικονομικές 
και πολιτικές εντάσεις μεταξύ των κρατών που δέχονται με-
γάλη πίεση.
Το ζήτημα, λοιπόν, έχει εκτός από την υγειονομική-επιστη-
μονική διάσταση και μια γεωστρατηγική διάσταση. Αν υπάρ-
ξουν νέα προβλήματα σε χώρες γεωστρατηγικής σημασίας ή 
δημιουργηθούν εντάσεις μεταξύ τους, τότε η επιστροφή σε 
κάποιου είδους κανονικότητα, μετά τη λήξη της υγειονομι-
κής απειλής, θα γίνει πιο δύσκολη.

Η πανδημία
Στο Ιράν παρατηρείται γρήγορη και επικίνδυνη διάδοση του 
κορονοϊού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (Πέμπτη 26/3), 

Ο κορονοϊός και η αντιπαράθεση 
Σαουδικής Αραβίας - Ρωσίας έφεραν 
μεγάλη πτώση στη διεθνή τιμή του 
πετρελαίου.

έχουμε 29.406 κρούσματα και 2.234 θανάτους. Οι περισσό-
τεροι αναλυτές θεωρούν ότι το θεοκρατικό καθεστώς της Τε-
χεράνης υποβαθμίζει σκόπιμα τις συνέπειες του κορονοϊού.
Στο Ιράκ η εξέλιξη του κορονοϊού είναι ακόμη σε αρχική 
φάση, με 382 κρούσματα και 36 θανάτους. Οι αντίστοιχοι α-
ριθμοί είναι 900 κρούσματα και 2 θάνατοι για τη Σαουδική Α-
ραβία και 2.433 κρούσματα και 59 θάνατοι για την Τουρκία.
Χώρες με ιδιαίτερα προβλήματα, όπως η Συρία, που βρίσκε-
ται στον ένατο χρόνο του εμφυλίου, ο Λίβανος, που αντιμε-
τωπίζει μεγάλη οικονομική κρίση και υπερσυγκέντρωση 
προσφύγων και μεταναστών, τα παλαιστινιακά εδάφη και η 
Λιβύη, έχουν καταγράψει τα πρώτα κρούσματα και όλοι α-
ναρωτιούνται τι θα γίνει όταν αυξηθούν θεαματικά τα κρού-
σματα και οι θάνατοι. Πρόκειται για χώρες που δεν έχουν ε-
παρκή συστήματα υγείας και ο κορονοϊός μπορεί να μετατρα-
πεί σε πρόσθετο παράγοντα αποσταθεροποίησης.

Οικονομικά σύννεφα
Εντυπωσιακή είναι η επίδραση της πανδημίας του κορονο-
ϊού στα οικονομικά της Σαουδικής Αραβίας. Πρόκειται για τη 
χώρα με τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου και τις μεγα-
λύτερες εξαγωγές «μαύρου χρυσού», γεγονός που την καθι-
στά πρωταγωνιστή στον ΟΠΕΚ και γενικότερα στη διαμόρ-
φωση της διεθνούς αγοράς πετρελαίου.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Ο κορονοϊός χτύπησε διεθνώς τη ζήτηση για πετρέλαιο, εφό-
σον προκάλεσε μεγάλη μείωση στην παραγωγή, στις μεταφο-
ρές και στην κατανάλωση.
Σαν να μην έφτανε αυτό, ξέσπασε πόλεμος τιμών μεταξύ Σα-
ουδικής Αραβίας, Ρωσίας και αμερικανικών εταιρειών που πα-
ράγουν πετρέλαιο από σχιστολιθικά πετρώματα. Στις 31 Μαρ-
τίου λήγει η τριετής συμφωνία ΟΠΕΚ-Ρωσίας για τον έλεγχο 
της παραγωγής ώστε να μην προκληθεί πτώση της διεθνούς 
τιμής του πετρελαίου και των εσόδων των πετρελαιοεξαγω-
γικών κρατών. Σαουδική Αραβία και Ρωσία δεν μπόρεσαν 
να συνεννοηθούν για τη συνέχεια, ενώ οι Ρώσοι κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι μια πτώση της διεθνούς τιμής του πετρε-
λαίου θα έφερνε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τις αμερικανι-
κές εταιρείες που παράγουν πετρέλαιο από σχιστολιθικά πε-
τρώματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν κατακτήσει σημαντικό 
μερίδιο της διεθνούς αγοράς, αλλά, επειδή είναι υπερχρεω-
μένες, δύσκολα θα αντέξουν μια μεγάλη πτώση της διεθνούς 
τιμής του πετρελαίου.
Σε αυτή τη φάση Σαουδάραβες και Ρώσοι προτιμούν να δι-
εκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο της διεθνούς αγοράς και να 
δουν τη διεθνή τιμή του πετρελαίου και τα έσοδά τους να πε-
ριορίζονται.
Οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει, από τα έσοδα του πετρε-
λαίου και του φυσικού αερίου, εθνικά επενδυτικά ταμεία με 
κεφάλαια της τάξης των 450-500 δισ. δολαρίων. Εκτιμούν, 
λοιπόν, ότι μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε πτώση ε-
σόδων τα επόμενα χρόνια μέσω αυτών των επενδυτικών τα-
μείων.
Ανεξάρτητα πάντως από τη θεωρία, το οικονομικό και πολι-
τικό πλήγμα από τον κορονοϊό και τον σχετικό πόλεμο τιμών 
στη διεθνή αγορά πετρελαίου είναι σημαντικό για τη Σαου-
δική Αραβία. Το πετρέλαιο τύπου Brent κατρακύλησε σε δι-
άστημα λίγων μηνών από τα 70 δολάρια το βαρέλι στην περι-
οχή των 25-30 δολαρίων, ενώ πολλοί αναλυτές καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι μπορεί να βρεθεί το αμέσως επόμενο δι-
άστημα κάτω από τα 20 δολάρια.
Ο πόλεμος τιμών που βρίσκεται σε εξέλιξη υποχρέωσε ήδη τη 
Σαουδική Αραβία να προχωρήσει σε μια πρώτη μείωση των 
δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020 κατά 
13,2 δισ. δολάρια. Εκτιμάται ότι για να καλύψει πλήρως τις 
χρηματοδοτικές της ανάγκες η Σαουδική Αραβία χρειάζε-
ται μια διεθνή τιμή του πετρελαίου της τάξης των 80-90 δο-
λαρίων το βαρέλι. Υπολογίζεται ότι για κάθε πτώση της δι-
εθνούς τιμής του πετρελαίου κατά 10 δολάρια οι χώρες του 
Κόλπου χάνουν από 2%-4% του ΑΕΠ τους.
Η πτώση της τιμής του πετρελαίου δημιουργεί τεράστια προ-
βλήματα στην εφαρμογή του προγράμματος «Όραμα 2030», 
το οποίο στηρίζεται στην προσέλκυση τεράστιων ξένων επεν-
δύσεων και στον μετασχηματισμό της οικονομίας της Σαουδι-
κής Αραβίας, ώστε να περιοριστεί η εξάρτησή της από το πε-
τρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Πολιτικά προβλήματα
Η Σαουδική Αραβία είναι σε φάση μετάβασης, με τον πρί-
γκιπα-διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να προσπαθεί από το 
2017, οπότε αναγνωρίστηκε επίσημα ως ο διάδοχος του βα-

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Αναμέτρηση Σαουδικής Αραβίας - Ρωσίας στην αγορά 
πετρελαίου, νέα προβλήματα σε Ιράν, Ιράκ και Τουρκία.

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΦΕΡΝΕΙ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΤΆΣΕΙΣ
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σιλιά Σαλμάν, να επιβάλει τον πλήρη πολιτικό έλεγχο στους 
διάφορους κλάδους του οίκου του Σαούντ.
Πρόκειται για έναν εξαιρετικά δυναμικό τριαντάρη ηγέτη, ο 
οποίος όμως δεν έχει όρια στη φιλοδοξία και στις κινήσεις 
του.
Επενδύει στον ανταγωνισμό με το αντίπαλο Ιράν, το οποίο 
δεν έχει τα οικονομικά μέσα της Σαουδικής Αραβίας αλλά 
έχει ένα καλύτερα οργανωμένο καθεστώς που ενισχύει συ-
νεχώς την επιρροή του στην ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα στο 
Ιράκ, στη Συρία και στον Λίβανο.
Ο πρίγκιπας-διάδοχος προχώρησε και στην κλιμάκωση του 
πολέμου που διεξάγει συνασπισμός αραβικών κρατών υπό 
την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας κατά των ανταρτών Χούτι, 
οι οποίοι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της Υεμένης. Ο πό-
λεμος όμως δεν πηγαίνει καλά για τη Σαουδική Αραβία. Η 
πολεμική αεροπορία και τα στρατεύματά της κατηγορούνται 
για μεθόδους που παραπέμπουν σε εγκλήματα πολέμου, το 
κόστος είναι τεράστιο και τα συμμαχικά στρατεύματα έχουν 
μεγάλες απώλειες και υποχωρούν μπροστά στις δυνάμεις των 
ανταρτών Χούτι.
Με πρωτοβουλία του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επιβλήθηκε 
και αποκλεισμός από τη Σαουδική Αραβία στο Κατάρ, με 
το σκεπτικό ότι η μοναρχία του λειτουργεί αποσταθεροποι-
ητικά για τη Σαουδική Αραβία μέσω του ελεγχόμενου από 
αυτήν τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera και πως έχει υπερβο-
λικά καλές σχέσεις με το αντίπαλο Ιράν.
Το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας, μια μορφή απολυταρ-
χικής μοναρχίας με ισλαμιστική διάσταση, θεωρείται στα-
θερό και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της κριτικής, πολύ πε-
ρισσότερο οποιασδήποτε μορφής αντιπολίτευσης. Είναι 
φανερό όμως ότι οι οικονομικές και πολιτικές δυσκολίες με-
γαλώνουν για τη Σαουδική Αραβία και η διάδοση του κορο-
νοϊού σε μια χώρα με τεράστιες κοινωνικές αντιθέσεις και 
πάρα πολλούς ξένους μετανάστες θα δημιουργήσει μεγάλες 
εντάσεις. Αυτές δεν θα επιτραπεί να εκφραστούν πολιτικά 
στο εσωτερικό, μπορεί όμως να οδηγήσουν σε σκληρή οικο-
νομική αντιπαράθεση με τη Ρωσία, να επιδεινώσουν τις σχέ-
σεις με το Ιράν και το Κατάρ και να κάνουν ακόμη πιο σύν-
θετη τη διαχείριση της εκστρατείας στην Υεμένη.
Η Υεμένη γνωρίζει μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κατα-
στροφή. Τα θύματα του εμφυλίου και της ξένης επέμβασης 
ξεπερνούν τις 100.000, ενώ 22 εκατομμύρια κάτοικοι αδυ-
νατούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους σε τρόφιμα.

Δοκιμασία για το Ιράν
Το σιιτικό Ιράν είναι ο βασικός αντίπαλος της σουνιτικής 
Σαουδικής Αραβίας στη στρατηγικής σημασίας περιοχή. Το 
Ιράν έχει χτυπηθεί σκληρά από τον κορονοϊό σε μια περίοδο 
κατά την οποία αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά και κοι-
νωνικά προβλήματα.
Το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης ακολουθεί με ε-
πιτυχία μια επεκτατική στρατηγική, αξιοποιώντας σοβαρά 
λάθη στρατηγικής των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.
Η αποσταθεροποίηση του Σαντάμ Χουσεΐν από τους δυτι-
κούς συμμάχους επέτρεψε στο Ιράν να αποκτήσει, μέσα από 
μια περιπετειώδη και αιματηρή διαδρομή που περιλάμβανε 
και την προσωρινή επικράτηση του Ισλαμικού Κράτους, τε-
ράστια επιρροή στο Ιράκ, του οποίου ο πληθυσμός αποτε-

λείται κατά τα 2/3 από σιίτες. Οι ελεγχόμενες από το Ιράν σι-
ιτικές πολιτοφυλακές έχουν μετατραπεί σε μια παράλληλη ε-
ξουσία στο Ιράκ.
Οι Ιρανοί «φρουροί της επανάστασης» είναι μαζί με τους Ρώ-
σους το βασικό στήριγμα του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, το 
οποίο έχει μπει στη φάση της τελικής επικράτησης στον εμ-
φύλιο που ξεκίνησε το 2011.
Τεράστια επίσης είναι η επιρροή του Ιράν στον Λίβανο μέσω 
της ελεγχόμενης από αυτό ισλαμικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. 
Αυτή ανακοίνωσε την κινητοποίηση 25.000 μελών της, στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται πολλοί γιατροί και νοσηλευτές, 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας που έκανε την εμφάνισή 
της και στον Λίβανο. Με την πρωτοβουλία της αυτή η Χεζ-
μπολάχ έδειξε πως η πανδημία και η αντιμετώπισή της έχουν 
και πολιτική διάσταση και θα είναι το επόμενο πεδίο αναμέ-
τρησης. 
Η επεκτατική στρατηγική της θεοκρατίας του Ιράν έχει τε-
ράστιο κόστος, ενώ η εθνική οικονομία βρίσκεται σε εξαιρε-
τικά δύσκολη θέση εξαιτίας της κατάρρευσης των διεθνών 
τιμών του πετρελαίου αλλά και του εμπάργκο που επέβαλαν 
οι ΗΠΑ μετά την απόσυρσή τους, με πρωτοβουλία του Προ-
έδρου Τραμπ, από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα 
του Ιράν.
Σε μια προσπάθεια να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά, η 
κυβέρνηση του Ιράν προχώρησε τον περασμένο Νοέμβριο 
στον τριπλασιασμό της τιμής της βενζίνης, με αποτέλεσμα να 
υπάρξουν αντιδράσεις και κινητοποιήσεις που αντιμετωπί-
στηκαν με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο.
Είναι τέτοια η οικονομική αδυναμία του Ιράν ώστε η κυβέρ-
νηση ξεπέρασε τις ιδεολογικές και πολιτικές επιφυλάξεις 
της και ζήτησε δάνειο ύψους 5 δισ. δολαρίων από το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο. Η ηγεσία της χώρας θεωρεί ότι με τον 
τρόπο που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ το οικονομικό εμπάργκο, το 
Ιράν αδυνατεί να προμηθευτεί στη διεθνή αγορά το αναγκαίο 
ιατροφαρμακευτικό υλικό για την αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση του κορονοϊού.

Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει 
κατηγορήσει δημόσια τις ΗΠΑ ότι ευθύνονται για την παρα-
γωγή του κορονοϊού και πως ανέπτυξαν στα εργαστήριά τους 
μια ειδική εκδοχή, προσαρμοσμένη στα γενετικά χαρακτηρι-
στικά των Ιρανών.
Το καθεστώς έχει τον απόλυτο πολιτικό έλεγχο παρά τις κοι-
νωνικές και λαϊκές αντιδράσεις στην πολιτική του. Οι πρό-
σφατες βουλευτικές εκλογές οδήγησαν στον θρίαμβο των 
σκληροπυρηνικών υποψηφίων σε βάρος των μετριοπαθών 
και των σχετικά φιλελεύθερων, που είδαν την επιρροή τους 
να περιορίζεται δραστικά. Η χαμηλή συμμετοχή, της τάξης 
του 42%, στις βουλευτικές εκλογές μπορεί να ερμηνευτεί σαν 
μήνυμα δυσαρέσκειας ή και πολιτικής παραίτησης ενός ση-
μαντικού μέρους του πληθυσμού, αλλά οι ειδικού τύπου δι-
αδικασίες, που περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό περίπου των 
μισών υποψηφίων για διάφορους λόγους και την εκτεταμένη 
νοθεία, ανέδειξαν μια Βουλή με σύνθεση απόλυτα προσαρμο-
σμένη στις ανάγκες του καθεστώτος. Εκτιμάται ότι οι σκληρο-
πυρηνικοί, υπερσυντηρητικοί βουλευτές ελέγχουν σήμερα τα 
3/4 των 290 εδρών της Βουλής, ενώ μετά τις εκλογές του 2016 
ήλεγχαν γύρω στο 30% των εδρών. Αντίθετα, οι μετριοπαθείς 
και μεταρρυθμιστές υποψήφιοι ήλεγχαν μετά τις εκλογές του 
2016 γύρω στο 40% των εδρών, ενώ στη Βουλή με τη νέα σύν-
θεσή της ελέγχουν μόλις το 6% των εδρών.
Η διάδοση του κορονοϊού δυσκολεύει ακόμη περισσότερο 
την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και μπορεί να ο-
δηγήσει το καθεστώς να υιοθετήσει μια ακόμη πιο επιθετική 
στρατηγική στο εξωτερικό. Ήδη έχει δώσει γραμμή στις ελεγ-
χόμενες από αυτό σιιτικές πολιτοφυλακές του Ιράκ να εξαπο-
λύουν συνεχείς επιθέσεις στα στρατεύματα των ΗΠΑ και των 
συμμάχων τους, ώστε να υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τη 
χώρα.
Αυτή η τακτική φαίνεται να αποδίδει, με τους Αμερικανούς να 
εγκαταλείπουν ορισμένες από τις βάσεις και να συγκεντρώ-
νουν τις δυνάμεις τους στις μεγαλύτερες από αυτές και τους 
Ευρωπαίους να περιορίζουν τη στρατιωτική τους παρουσία. 

Οι νέες δυσκολίες μπορεί να οδηγήσουν στη σκλήρυνση της Σαουδικής Αραβίας 
έναντι Ιράν, Υεμένης και Κατάρ.

Η Τεχεράνη μπορεί να επιχειρήσει 
«εξαγωγή» των προβλημάτων της σε 
Ιράκ, Συρία και Λίβανο.
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ανάλυση

Η Γαλλία ανακοίνωσε ήδη την «προσωρινή» αποχώρηση των 
200 στρατιωτικών που έχει στο Ιράκ, με το σκεπτικό ότι η 
χώρα πλήττεται από τον κορονοϊό, γεγονός που δημιουργεί 
μια πρόσθετη απειλή για τη συμβολική γαλλική στρατιωτική 
παρουσία.
Τα πεδία της αντιπαράθεσης που θα επιλέξει η Τεχεράνη 
μπορεί να είναι στο Ιράκ, στον Λίβανο, στη Συρία, στην Υ-
εμένη, στα στενά του Ορμούζ ή ακόμη και στη Σαουδική Α-
ραβία, οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της οποίας αποτελούν 
πάντα στόχο στρατηγικής σημασίας.

Το Ιράκ στην πρέσα
Το Ιράκ έρχεται δεύτερο στις εξαγωγές πετρελαίου μεταξύ 
των χωρών του ΟΠΕΚ και είναι φανερό ότι θα πληγεί από 
τον πετρελαϊκό πόλεμο τιμών που συνδέεται και με τον κο-
ρονοϊό. Οι οικονομικές δυσκολίες συνδυάζονται με τη μεγα-
λύτερη πολιτική κρίση που διέρχεται η χώρα από την πτώση 
του Σαντάμ Χουσεΐν.
Η διαφθορά και η ανικανότητα του πολιτικού συστήματος 
προκάλεσαν μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις στα τέλη του 
2019, τις οποίες οι δυνάμεις ασφαλείας έπνιξαν στο αίμα.
Η κυβέρνηση έπεσε χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί το νέο 
κυβερνητικό σχήμα, οι λαϊκές κινητοποιήσεις εξασθένησαν 
και με τη βοήθεια του κορονοϊού, ενώ οι ελεγχόμενες από το 
Ιράν σιιτικές πολιτοφυλακές έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστές 
των πολιτικών εξελίξεων. Άλλοτε στηρίζουν τις κινητοποιή-
σεις για να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση, άλλοτε συμ-
βάλλουν στην καταστολή τους για να διαπραγματευτούν κα-
λύτερα με την κυβέρνηση.
Η στρατιωτική ηγεσία του Ιράκ κινδυνεύει με πλήρη απα-
ξίωση εξαιτίας των επιθέσεων των σιιτικών πολιτοφυλακών 
κατά αμερικανικών και συμμαχικών στόχων, αλλά και της α-
ντίδρασης των Αμερικανών με πλήγματα «χειρουργικής α-
κρίβειας», τα οποία συχνά προκαλούν θύματα μεταξύ των α-
μάχων και των ένστολων του Ιράκ. Η Βουλή έχει ζητήσει την 
απόσυρση από το Ιράκ των συμμαχικών δυνάμεων, τις οποίες 
είχε προσκαλέσει με κάθε επισημότητα στη χώρα για να ε-
ξουδετερώσει την πρόκληση του Ισλαμικού Κράτους.
Το Ιράκ πιέζεται, σε αυτή τη φάση, από δύο πλευρές. Το Ιράν 
μεγαλώνει, μέσω αυτών που ελέγχει, τη στρατιωτική πίεση 
που ασκεί και οι Αμερικανοί αναλαμβάνουν αμυντική στρα-
τιωτική δράση παρά τις διαμαρτυρίες των αρχών. Οι περισ-
σότεροι Ιρακινοί δηλώνουν ότι πρέπει να αποσυρθούν όλα 
τα ξένα στρατεύματα, αμερικανικά, ιρανικά, συμμαχικά, από 
τη χώρα, χωρίς να μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό 
τις εξελίξεις.
Η εμφάνιση του κορονοϊού κάνει ακόμη πιο σύνθετη την κα-
τάσταση. Πολλοί από τους προσκυνητές αρνούνται να πει-
θαρχήσουν στις οδηγίες της κυβέρνησης για περιορισμό των 
μετακινήσεων και απαγόρευση των συγκεντρώσεων, δηλώ-
νοντας ότι η πίστη τους τους προστατεύει από τον κορονοϊό. 
Προκαλεί επίσης εντύπωση η διάδοση «πληροφοριών» σύμ-
φωνα με τις οποίες έχει ήδη βρεθεί θεραπεία για τον κορο-
νοϊό και οι πολίτες δεν χρειάζεται να ανησυχούν ιδιαίτερα. 
Ο συνδυασμός ενός πληθυσμού που δεν έχει σωστή ενη-
μέρωση και δεν πειθαρχεί και ενός συστήματος υγείας που 
είναι υπό κατάρρευση προκαλεί δικαιολογημένη ανησυχία 
για τη μελλοντική πορεία της επιδημίας στο Ιράκ.

Προσφυγικό και Τουρκία
Οι μεγάλες δυσκολίες σε χώρες στρατηγικής σημασίας, όπως 
είναι το Ιράν και το Ιράκ, συνδυάζονται με εντυπωσιακές εξε-
λίξεις στο Αφγανιστάν.
Οι ΗΠΑ ήρθαν σε απευθείας συνεννόηση με τους Ταλιμπάν, σε 
μια προσπάθεια να προστατέψουν τα στρατεύματά τους από τους 
πιο επιθετικούς αντάρτες του Ισλαμικού Κράτους. Οι Αμερικανοί 
παρέκαμψαν ουσιαστικά την πολιτική τάξη της Καμπούλ, η οποία 
είναι διχασμένη, διεφθαρμένη και αναποτελεσματική. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι έχουν ορκιστεί δύο αντίπαλοι Πρόεδροι της Δη-
μοκρατίας, εφόσον οι πολιτικές δυνάμεις δεν μπόρεσαν να συμ-
φωνήσουν στο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.
Ο Πρόεδρος Τραμπ επείγεται να περιορίσει τη στρατιωτική πα-
ρουσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν πριν από τις προεδρικές εκλο-
γές του Νοεμβρίου. Εκτιμά ότι «φέρνοντας τα παιδιά μας πίσω» 
θα διευκολυνθεί στους προεκλογικούς χειρισμούς του. Μία από 
τις βασικές υποσχέσεις του είναι ο περιορισμός της στρατιωτικής 
παρουσίας των ΗΠΑ σε αναμετρήσεις που δεν οδηγούν πουθενά.
Η συνεννόηση των Αμερικανών με τους Ταλιμπάν φέρνει πιο 
κοντά την επιστροφή των τελευταίων στην εξουσία και μεγαλώ-
νει τις προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές από το Αφγανιστάν με 
πρώτο προορισμό το Ιράν.
Στο Ιράν βρίσκονται ήδη 1.000.000 πρόσφυγες και μετανάστες, 
πολλοί από τους οποίους επιδιώκουν να προωθηθούν στην Τουρ-
κία και στη συνέχεια σε Ελλάδα, Ε.Ε.
Τα πρόσφατα επεισόδια στον Έβρο έδειξαν ότι στο μείγμα προ-
σφύγων και μεταναστών που προωθούσαν οι τουρκικές αρχές στα 
σύνορα με την Ελλάδα είχαν κυρίαρχη παρουσία οι Αφγανοί και 
οι Ιρανοί. Η πανδημία προκαλεί νέα προβλήματα σε σχέση με τα 
προσφυγικά-μεταναστευτικά ρεύματα, εφόσον ο κορονοϊός α-
ναπτύσσεται δυναμικά στο Ιράν και οι Αφγανοί προωθούνται σε 

Τουρκία, Ελλάδα μέσω Ιράν.
Η Τουρκία έχει την ευθύνη της οργάνωσης ενός νέου εκβιασμού 
σε βάρος της Ε.Ε. που στηρίζεται στο προσφυγικό-μεταναστευ-
τικό. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι και η ίδια δέχεται τεράστια 
πίεση από το προσφυγικό-μεταναστευτικό.
Η επιδείνωση της κατάστασης σε Ιράν, Αφγανιστάν και Ιράκ ε-
νισχύει τις ροές προς την Τουρκία, ενώ η αποτυχημένη τουρ-
κική εκστρατεία στη Συρία έχει δημιουργήσει ένα νέο προσφυ-
γικό ρεύμα, της τάξης του ενός εκατομμυρίου, που ξεκινάει από 
την περιοχή της Ιντλίμπ στη Συρία με κατεύθυνση τα σύνορα με 
την Τουρκία.
Το προσφυγικό-μεταναστευτικό γίνεται πιο βασανιστικό για την 
Τουρκία και συνδυάζεται πλέον με την πανδημία του κορονο-
ϊού. Στην αρχή οι τουρκικές αρχές προσπάθησαν να υποβαθμί-
σουν την απειλή του κορονοϊού, ενώ τώρα, που πλήττεται καίρια 
η τουρκική οικονομία, ο Πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί να δη-
μιουργήσει την εντύπωση ότι η Τουρκία θα αφήσει πίσω της την 
κρίση του κορονοϊού σε διάστημα λίγων εβδομάδων.
Εφαρμόζοντας μια επεκτατική νεο-οθωμανική στρατηγική, ο Ερ-
ντογάν προσπάθησε να μετατρέψει την Τουρκία σε ισχυρό περι-
φερειακό παίκτη που θα όριζε τις εξελίξεις από τη Συρία μέχρι την 
Κύπρο και από τον Έβρο και το Αιγαίο μέχρι τη Λιβύη. Η Τουρκία 
αποκτά σιγά σιγά την εικόνα του μεγάλου περιφερειακού ασθε-
νούς, με τη στρατηγική της στη Συρία να της δημιουργεί περισ-
σότερα προβλήματα από αυτά που της λύνει, την οικονομία της να 
δοκιμάζεται και τη χώρα να μην έχει σοβαρή στρατηγική αντιμε-
τώπισης του κορονοϊού.
Όσο επικίνδυνη είναι για τα συμφέροντά μας μια ισχυρή Τουρ-
κία με μεγάλες φιλοδοξίες, άλλο τόσο επικίνδυνη είναι μια Τουρ-
κία που δέχεται μεγάλη πίεση, αντιμετωπίζει ολοένα μεγαλύτερα 
προβλήματα και γνωρίζει απογοητεύσεις.
Το Μαξίμου προεξοφλεί ότι ο Ερντογάν θα συνεχίσει στην ίδια 
γραμμή της άσκησης πιέσεων μέσω του προσφυγικού-μετανα-
στευτικού σε Ελλάδα και Ε.Ε., των προκλήσεων στο Αιγαίο και 
της αμφισβήτησης της ΑΟΖ της Κύπρου και της Ελλάδας. Όχι από 
θέση ισχύος αλλά από θέση αδυναμίας, αλλά αυτό δεν μας λύνει 
το πρόβλημα, εφόσον θα πρέπει να δείξουμε την ίδια αποφασι-
στικότητα και αποτελεσματικότητα έναντι των μεθοδεύσεων της 
Άγκυρας.

Το Ιράν έχει μετατραπεί σε επίκεντρο της 
πανδημίας του κορονοϊού.

Η Τουρκία δέχεται τεράστια πίεση 
εξαιτίας προσφυγικών-μεταναστευτικών 
ροών και της εξάπλωσης του κορονοϊού.



Όταν στην παραλία παρα-
τηρήθηκε συνωστισμός, 
αποφάσισα να παρέμβω, 
ίσως και καθ’ υπέρβαση των 
αρμοδιοτήτων μου, καθώς 
έκρινα πως υπήρχε σοβα-
ρός κίνδυνος για τη δημόσια 
υγεία.

Τ
η διαβεβαίωση ότι ο Δήμος Θεσσαλο-
νίκης λειτουργεί κανονικά και, όσο το 
επιτρέπουν οι συνθήκες, δεν θα μείνει 
τίποτε πίσω σε εκκρεμότητα δίνει στη 
συνέντευξή του στην F.S. o δήμαρχος 
της πόλης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ο κ. 

Ζέρβας θεωρεί ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις και 
οι κατευθύνσεις που δόθηκαν ήταν επαρκείς και έ-
γκαιρες και προαναγγέλλει ότι σύντομα, σε συνεργα-
σία και με τη διοίκηση της ΚΕΔΕ, θα προχωρήσει σε 
εκτεταμένα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης επιχει-
ρηματιών και πολιτών της Θεσσαλονίκης.

Πότε πήρατε την οδηγία να αρχίσετε να ετοιμάζεστε 
τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων από τον κορονοϊό; Είχατε υπόψη σας το εύρος 
του προβλήματος ή το διαπιστώσατε βήμα βήμα;
Παρακολουθούσαμε την εξέλιξη της τότε ακόμη ε-
πιδημίας. Η πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομέ-
νου της κυβέρνησης ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα, 
μετά το οποίο αρχίσαμε να ενεργούμε. Την παρα-
μονή της εμφάνισης του πρώτου κρούσματος στη 
χώρα, και μάλιστα στην πόλη μας, δηλαδή την Τρίτη 
25 Φεβρουαρίου, η εκτελεστική μας επιτροπή πήρε 
τις πρώτες αποφάσεις έτσι ώστε να είμαστε επαρκώς 
έτοιμοι, έχοντας παραγγείλει ενημερωτικό υλικό και 
σημαντικές ποσότητες ατομικών μέσων προστασίας 
και αντισηπτικών.
Τότε, αρχικά, ίσως το εύρος του προβλήματος δεν 
ήταν αντιληπτό στο σύνολό του, όμως, από την άλλη, 
δεν υποτιμήσαμε τον κίνδυνο. Παρακολουθούσαμε, 
και συνεχίζουμε να το κάνουμε, στενά τις εξελίξεις 
και τις οδηγίες.

Έχετε εικόνα για τον βαθμό μείωσης των παρε-
χόμενων υπηρεσιών από τον δήμο και των μει-
ώσεων προσωπικού που επέφερε η παροχή δι-
ευκολύνσεων ειδικού σκοπού σε ευπαθείς ομά-
δες και γονείς;
Αρχικά να τονίσουμε το εξής: όλες οι υπηρεσίες πλην 
αυτών που έκλεισαν (σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθ-
μοί κ.ο.κ.) συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Η ε-
πισκεψιμότητα βέβαια είναι μειωμένη κατά 80% και 
περίπου 1.000 άτομα από τα 3.800 που απασχολεί ο 
δήμος έκαναν χρήση των ειδικών αδειών.
Το κρίσιμο όμως είναι άλλο – και αυτό είναι το κε-
ντρικό μήνυμα που θέλω και από εδώ να περάσω. 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λειτουργεί κανονικά και, όσο 
το επιτρέπουν οι συνθήκες, δεν θα μείνει τίποτε πίσω 
σε εκκρεμότητα. Και μάλιστα, προσπαθούμε να λύ-
σουμε κι άλλα μικρά προβλήματα, παράλληλα με τα 
θέματα αντιμετώπισης της πανδημίας, να δώσουμε 
λύσεις σε ζητήματα που χρόνιζαν.

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης τι επιπλέον υπηρεσίες 
προσφέρατε στους δημότες σας;
Πρώτα απ’ όλα ενισχύσαμε τη δομή και το πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι». Σήμερα απασχολούνται εκεί πε-
ρισσότεροι από 100 υπάλληλοι από άλλες υπηρε-
σίες, που δεν λειτουργούν. Αυτοί εξυπηρετούν ημε-
ρησίως 60-80 περιπτώσεις συνανθρώπων μας που 
δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν βασικές 
τους ανάγκες.
Ήμασταν από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα 
που από την πρώτη μέρα, από το πρώτο επιβεβαι-
ωμένο κρούσμα, μοιράσαμε μαζικά ενημερωτικό 
υλικό, προβήκαμε σε απολυμάνσεις σχολείων και 
δημοτικών κτιρίων, οργανώσαμε σχολικά μαθήματα 
μέσω της TV100 και διασφαλίσαμε την υγεία των ερ-
γαζομένων εντός των κτιριακών δομών με την πα-

νίκης λειτουργεί – οι βασικές λειτουργίες συνεχίζο-
νται κανονικά. Η πόλη δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
αφεθεί στην τύχη της. Με όλες τις πρόνοιες της νομο-
θεσίας, με σχέδια έκτακτης ανάγκης, με αναδιάταξη 
προσωπικού και με μέτρα ατομικής προστασίας σε 
κάθε υπάλληλο, ανταποκρινόμαστε καθημερινά σε 
όλες τις υποχρεώσεις.
Πιστέψτε με, είμαστε συνεχώς πάνω από τηλέφωνα 
και υπολογιστές, αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα 
που παρουσιάζεται και διασφαλίζουμε την ομαλή 
λειτουργία των βασικών υπηρεσιών του δήμου μας. 
Αυτό που λέω σε όλους, συνεργάτες και αντιδημάρ-
χους, είναι ότι «πρέπει να είμαστε ένα βήμα μπροστά 
από τις εξελίξεις, να προλαμβάνουμε καταστάσεις, 
να αποφεύγουμε αδιέξοδα». Αυτή είναι η mentalité 
της διοίκησης – όχι μόνο τώρα, λόγω κορονοϊού, 
αλλά γενικότερα.

Συνολικά, μπόρεσε να ανταποκριθεί το σύστημα; 
Άντεξε; Υπάρχει κάποιο ζήτημα θεσμικής λειτουρ-
γίας που αναδείχθηκε και πρέπει να θεσμοθετηθεί;
Ναι, άντεξε. Τα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής αρ-
κετά καλά. Δεν παρατηρήθηκαν ελλείψεις, δυστοκίες 
και ολιγωρίες. Παρά την αναστάτωση, τον δικαιολο-
γημένο φόβο και τις αλλαγές, κινηθήκαμε γρήγορα 
και αποτελεσματικά. Συνολικά η διαχείριση της ελλη-
νικής πολιτείας είναι μέχρι στιγμής υποδειγματική, σε 
βαθμό που και παγκόσμια ΜΜΕ αναφέρονται σε αυτό.
Έγκαιρα και αποφασιστικά ελήφθησαν μέτρα, γίνεται 
ταυτόχρονα προσπάθεια αναδιάταξης του ΕΣΥ και ο 
κόσμος –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων– φαίνεται να 
ακολουθεί τις οδηγίες. Σε θεσμικό επίπεδο σίγουρα 
θα τεθούν πολλά νέα ερωτήματα, καθώς λόγω παν-
δημίας εκλείπει ο φυσικός δημόσιος διάλογος.
Η πορεία θα δείξει εάν θα προχωρήσουμε σε μια νέα 
θεσμοθέτηση κανόνων που θα ανταποκρίνονται σε 

ροχή των μέσων ατομικής προστασίας.
Εγκαινιάσαμε τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής 
υποστήριξης σε συνεργασία με εθελοντές ψυχολό-
γους – καθώς η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημα-
ντικό ζήτημα.
Τέλος, ανέλαβα πρωτοβουλία συντονισμού και κινη-
τοποίησης επιχειρηματικών δυνάμεων της Βορείου 
Ελλάδας ώστε με τρόπο συντεταγμένο και αποδοτικό 
να ενισχύσουμε όλοι μαζί το εθνικό σύστημα υγείας 
και συγκεκριμένα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. 
Ξέρετε, είναι απολύτως σημαντικό η βοήθεια, οι δω-
ρεές και η αλληλεγγύη να οργανώνονται και να δι-
οχετεύονται εκεί όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη.
Σύντομα θα ανακοινώσουμε, σε συνεργασία και με 
τη διοίκηση της ΚΕΔΕ, εκτεταμένα μέτρα οικονομι-
κής ελάφρυνσης επιχειρηματιών και πολιτών μας.

Πόση ευελιξία παρέχεται θεσμικά για την αναδι-
άταξη των υπηρεσιών του δήμου λόγω ειδικών 
συνθηκών;
Οι κυβερνητικές αποφάσεις και οι κατευθύνσεις που 
δόθηκαν ήταν επαρκείς και έγκαιρες. Ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης κατάφερε σε πρώτο χρόνο να αναδιατάξει 
το προσωπικό και να πετύχει αφενός την αποσυμ-
φόρηση των υπηρεσιών και αφετέρου την ομαλή 
λειτουργία χωρίς ελλείψεις. Σε αυτό, οφείλω να συ-
μπληρώσω, έπαιξε καθοριστικό ρόλο και η προ κο-
ρονοϊού στρατηγική μας στόχευση να μεταφέρουμε 
πολλές πράξεις στο διαδίκτυο, ώστε ο πολίτης να ε-
ξυπηρετείται ηλεκτρονικά.

Τι μέτρα λάβατε για τη διασφάλιση τόσο της απο-
κομιδής των απορριμμάτων όσο και της υγιεινής 
του προσωπικού στις ειδικές συνθήκες που έχουν 
δημιουργηθεί;
Το μήνυμα είναι ένα: η πόλη και ο Δήμος Θεσσαλο-

νέες ανάγκες και συνθήκες ή αν τα παραδεδεγμένα 
μοντέλα οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονο-
μίας θα αντέξουν και σε αυτή την κρίση.

Επειδή ο δήμος άσκησε και αστυνομικά καθήκο-
ντα, έχει εικόνα για τον βαθμό συμμόρφωσης και 
τον βαθμό απείθειας των πολιτών; Για παράδειγμα, 
τι έγινε στην παραλία;
Είναι ένα σημείο της πόλης μοναδικής ομορφιάς – 
το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, το αγαπά. Όμως, προ 
της ολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας, παρα-
τηρήθηκε ένας αδικαιολόγητος συνωστισμός πολι-
τών παρά τις σαφείς οδηγίες των αρχών. Εκεί απο-
φάσισα να παρέμβω, ίσως και καθ’ υπέρβαση των 
αρμοδιοτήτων μου, καθώς έκρινα πως υπήρχε σο-
βαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Βγήκα ευθαρ-
σώς και δήλωσα πως «θα την κλείσω αν συνεχιστεί 
αυτό» και έδωσα εντολή στη Δημοτική Αστυνομία να 
προβεί σε καθημερινές περιπολίες και σε συνεχείς 
εκκλήσεις. Έκανα αυτό που πίστευα και που αντικει-
μενικά ήταν το σωστό και αν με ρωτάτε θα το ξανά-
κανα, εάν χρειαζόταν. Σε περιστάσεις κρίσιμες δεν 
είμαι άνθρωπος που θα οχυρωθεί πίσω από διαδι-
κασίες και αρμοδιότητες. Πρώτος στόχος η υπερά-
σπιση του υπέρτερου αγαθού της υγείας. Θα έχουμε 
χρόνο και καιρό να την απολαύσουμε ξανά σύντομα.

Έχετε υπολογίσει το κόστος του κορονοϊού μέχρι 
τώρα; Λεφτά υπάρχουν για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών;
Αυτή είναι μια κουβέντα που έχει ανοίξει και θα συ-
νεχιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια, τη στιγμή της 
μάχης με τον νέο ιό ίσως φαντάζει άκαιρη, αλλά ε-
κτιμώ ότι δεν είναι. Φαίνεται σε μια πρώτη φάση πως 
οι ηγεσίες σε Ε.Ε. και ΗΠΑ έχουν τη διάθεση να χρη-
σιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν για να μετριά-
σουν τις επιπτώσεις της πανδημίας στην παγκόσμια 
οικονομία, όμως, από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε 
το χρονικό βάθος αυτής, οτιδήποτε υποστηρίξουμε 
θα είναι παρακινδυνευμένο.
Το σίγουρο είναι ότι μετά την πανδημία πρέπει πολ-
λές προτεραιότητες να αναθεωρηθούν, καθώς είναι 
βέβαιη μια παγκόσμια ύφεση. Υπάρχουν διδάγματα 
από το παρελθόν που αναλογικά μπορούν να δείξουν 
τον δρόμο. Θέλω να πιστεύω ότι οι ηγεσίες κρατών 
και υπερεθνικών οργανισμών θα σταθούν στο ύψος 
των περιστάσεων, θα ξεπεράσουν ταμπού και στενές 
αντιλήψεις και θα ενεργήσουν με γνώμονα τον μετρι-
ασμό των επιπτώσεων. Και η οικονομική άνοιξη που 
διαφαινόταν να επέρχεται στην πόλη και στη χώρα 
μας απλά να καθυστερήσει λίγο και να μην ακυρωθεί.
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«Το σύστημα  
μέχρι στιγμής άντεξε»

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, 
δήμαρχος 

Θεσσαλονίκης



Π
ερίπου έναν μήνα μετά την αναφορά του πρώτου 
κρούσματος κορονοϊού SARS-2-CoV στη χώρα, 
η καθημερινή οικιακή ρουτίνα για εκατομμύρια 
Έλληνες περιλαμβάνει την τηλεοπτική αναφορά 
του Σωτήρη Τσιόδρα για τα κρούσματα της ημέ-
ρας, τα οποία μέχρι στιγμής δεν δείχνουν να αυ-

ξάνονται με ρυθμούς Ιταλίας ή Ισπανίας.
Τα πρωτοφανή μέτρα καραντίνας που επέβαλε η ελληνική κυ-

βέρνηση, πολύ νωρίτερα σε σχέση με τις δύο άλλες μεσογεια-
κές χώρες που πλέον γονατίζουν από τη διόγκωση της κρίσης, 
δείχνουν να πιάνουν τόπο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. «Δεν κα-
ταγράφεται επιθετική πορεία της νόσου» ανέφερε στα τέλη της 
εβδομάδας ο δρ. Τσιόδρας, επικεφαλής της ομάδας εμπειρο-
γνωμόνων του υπουργείου Υγείας, προειδοποιώντας όμως ότι η 
περιπέτεια δεν έχει τελειώσει.
Αυτό που δημιουργεί σχετική αισιοδοξία είναι ότι η καμπύλη των 

ημερήσιων κρουσμάτων στην πορεία του χρόνου δεν ανεβαίνει 
απότομα με εκθετικό ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί 
να ελπίζει ότι θα πετύχει τον πρωτεύοντα στόχο της προσπάθειας, 
τη λεγόμενη «ισοπέδωση της καμπύλης», δηλαδή την επιβράδυν-
ση της επιδημίας σε βαθμό που το σύστημα υγείας να μπορεί να 
αντιμετωπίζει ταυτόχρονα όλα τα περιστατικά που προκύπτουν.
Περίπου 200 ασθενείς νοσηλεύονται σήμερα με πνευμονία 
Covid-19 σε περίπου 20 νοσοκομεία της Ελλάδας, αριθμός που 
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ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Η Ελλάδα δείχνει να βρίσκεται 
σε καλή πορεία

  ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

Ημερήσια κρούσματα ανά χώρα. Η καμπύλη της Έλλάδας παραμένει ενθαρρυντικά επίπεδη.
ΔΈΔΟΜΈΝΑ: ECDC
ΑΠΈΙΚΟΝΙΣΗ: Our World in Data



www.freesunday.gr 13 29.03.2020

ρεπορτάζ

παραμένει ακόμη άνετα διαχειρίσιμος. Ωστόσο, μεγάλο τμήμα 
των ασθενών επιβιώνει μόνο χάρη σε αναπνευστήρες, ακριβά 
συστήματα υποστήριξης της αναπνοής τα οποία χρησιμοποιού-
νται σε ασθενείς που νοσηλεύονται υπό καταστολή σε μονάδες 
εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Η Ελλάδα είναι γνωστό ότι αντιμετω-
πίζει ελλείψεις σε ΜΕΘ, με λιγότερα από 1.000 κρεβάτια διαθέσι-
μα προ πανδημίας, ωστόσο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, το ΕΣΥ 
έχει εξασφαλίσει επιπλέον 1.000 κλίνες.
Σημαντικές για την προσπάθεια είναι και οι δωρεές εκατοντάδων 
αναπνευστήρων από τον ιδιωτικό τομέα.
Ακόμα, την περασμένη εβδομάδα η Ελλάδα παρέλαβε με ειδι-
κή πτήση της Aegean πέντε τόνους χλωροκίνης από την Ινδία, η 
οποία θα μεταποιηθεί σε χάπια από την κρατική ελληνική φαρ-
μακοβιομηχανία Uni-Farma. Η χλωροκίνη είναι παράγωγο του 
κινίνου, φαρμάκου κατά της ελονοσίας το οποίο επιλεγόταν συ-
χνά ως μέσο αυτοκτονίας στις ελληνικές ταινίες. Δείχνει να έχει 
αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, αν και δεν τον 
θεραπεύει, και πιθανότατα θα είναι μέρος της προληπτικής αγω-
γής που σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ θα αρχίσει να χορηγείται σύντομα 
στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που διαχειρίζεται ασθε-
νείς Covid-19.

HΠΑ: Παράδειγμα προς αποφυγή
Όταν η κρίση ξέσπασε στο έδαφός της, η Κίνα πήρε δραστικά 
μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, μέτρα 
που έδωσαν το παράδειγμα για την καραντίνα που επιβλήθη-
κε αργότερα σε μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου. Τώρα 
όμως επίκεντρο της πανδημίας γίνονται οι ΗΠΑ, οι οποίες όχι 
μόνο δεν δείχνουν να ανταποκρίνονται στον ρόλο της ηγέτιδας 
δύναμης αλλά, αντίθετα, προσφέρουν μόνο παραδείγματα προς 
αποφυγή.
Θέλοντας πεισματικά να προστατέψει την οικονομία από μια βα-
θιά κρίση, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιστάθηκε 
στις προτάσεις για κλείσιμο των επιχειρήσεων και περιορισμό 
των μετακινήσεων και επέμενε να στέλνει αντιφατικά μηνύματα 
για τη στάση που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος στην καθημερι-
νότητα. Την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό πως ο Πρόεδρος 
τσακώθηκε με τον δρα Άντονι Φάουτσι, επικεφαλής της ομάδας 
του Λευκού Οίκου για τον κορονοϊό, ο οποίος απουσίασε για δύο 
ημέρες από την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων. 
Με το παράδειγμά του ο Τραμπ επέτεινε τη σύγχυση για την πρω-
τοφανή απειλή, την οποία επέμενε να αποκαλεί «κινεζικό ιό», και 
έβαλε φρένο σε μέτρα καραντίνας που είχαν ήδη αποδειχθεί επι-
τυχή σε άλλες χώρες.
Η στάση του Λευκού Οίκου, σε συνδυασμό με τη γιγάντια γκάφα 
των αμερικανικών κέντρων ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων 
να διανείμουν ελαττωματικά τεστ που καθυστέρησαν τους ελέγ-
χους σε όλη τη χώρα, βοήθησε να φουντώσει η φωτιά της επιδη-
μίας. Ο ιός έχει επεκταθεί και στις 50 πολιτείες, με την πόλη της 
Νέας Υόρκης να αριθμεί δεκάδες χιλιάδες κρούσματα και τη Νέα 
Ορλεάνη να αναφέρει τους υψηλότερους ρυθμούς εξάπλωσης 
στον κόσμο.
Είναι πλέον σχεδόν σίγουρο ότι και οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν 
δραματική έλλειψη σε αναπνευστήρες, όπως συνέβη στην Ιταλία, 
στην Ισπανία και στη Γαλλία. Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ 
ετοιμαζόταν να ανακοινώσει συνεργασία με την General Motors 
για την επείγουσα προμήθεια δεκάδων χιλιάδων αναπνευστή-
ρων, τελικά όμως άλλαξε γνώμη λόγω του κόστους του 1 δισ. 
δολαρίων.

Αναπνευστήρας: Πώς λειτουργεί η σωτήρια πνοή
Στα υπό κατάρρευση νοσοκομεία της Ιταλίας και της Ισπανίας για-
τροί με δάκρυα στα μάτια ανέφεραν πως αναγκάζονταν να αφαι-
ρέσουν αναπνευστήρες από ηλικιωμένους και εξασθενημένους 
ασθενείς για να σώσουν τους νεότερους. Οι εταιρείες που παρά-
γουν αναπνευστήρες (οι περισσότερες ευρωπαϊκές) αδυνατούν 
να αντεπεξέλθουν στη ζήτηση, οπότε κυβερνήσεις σε όλο τον κό-
σμο στρέφονται σε μη συμβατικές λύσεις: η Βρετανία παρήγγειλε 
10.000 μονάδες από εταιρεία Dyson, περισσότερο γνωστή για τις 
ηλεκτρικές σκούπες της, και βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Rolls-
Royce, ενώ ανάλογα σχέδια έχουν πολλές ακόμα αυτοκινητοβιο-
μηχανίες, όπως η Tesla.
Η πνευμονία Covid-19 μπορεί να καταστρέψει τον ιστό των κυψε-
λίδων στους πνεύμονες, εκεί όπου το αίμα απορροφά οξυγόνο. 

Όταν ο ασθενής δεν μπορεί να αναπνεύσει καθόλου μόνος του, η 
μόνη λύση είναι να συνδεθεί με αναπνευστήρα, μια συσκευή που 
φυσά ελεγχόμενα αέρα και κάνει τους πνεύμονες να φουσκώ-
νουν και να ξεφουσκώνουν ορατά ακόμα κι αν ο ασθενής δεν 
καταβάλλει καμία προσπάθεια.
Για να γίνει αυτό, απαιτείται τις περισσότερες φορές η λεγόμενη 
τραχειακή διασωλήνωση, κατά την οποία εισάγεται ένας σωλή-
νας από το στόμα μέχρι την τραχεία, που οδηγεί στους πνεύμονες. 
Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά άβολη (και στην πορεία μπο-
ρεί ακόμα και να σπάσει κάποιο δόντι από το μεταλλικό εργαλείο 
που εισάγεται στο στόμα), γι’ αυτό και ο ασθενής τίθεται σε κατα-
στολή με γενική αναισθησία.
Ο σωλήνας που έχει εισαχθεί στην τραχεία τροφοδοτείται με αέρα 
είτε από μια πνευματική τρόμπα είτε από συμπιεστή ή τουρμπίνα, 
με τη ροή του αέρα και άλλες παραμέτρους να ελέγχονται ηλε-
κτρονικά ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή. Επειδή ο σωλή-
νας εφαρμόζει αεροστεγώς στην τραχεία, το μηχάνημα μπορεί 
να φουσκώνει τους πνεύμονες ανεβάζοντας την πίεση του αέρα. 
Μετά η πίεση μειώνεται, οπότε οι πνεύμονες ξεφουσκώνουν από 
μόνοι τους σαν μπαλόνι, και η διαδικασία επαναλαμβάνεται για 
κάθε ανάσα.
Δεδομένου ότι ενδεχόμενη αποτυχία του αναπνευστήρα θα σή-
μαινε θάνατο, τα μηχανήματα αυτά θεωρούνται κρίσιμης ση-
μασίας και πληρούν αυστηρές προδιαγραφές για εφεδρικά συ-
στήματα και δικλείδες ασφαλείας. Ο εξοπλισμός είναι ογκώδης, 
καθώς περιλαμβάνει εφεδρικές μπαταρίες, φιάλες οξυγόνου και 
συστήματα παρακολούθησης και συναγερμού για παραμέτρους 

όπως η πίεση, η ροή και τυχόν διαρροές. Και επειδή ο ασθενής 
βρίσκεται σε καταστολή, πρέπει να παρακολουθείται με μόνιτορ 
της καρδιακής λειτουργίας.
Σε ηπιότερα περιστατικά, όπου ο ασθενής δυσκολεύεται μεν, 
αλλά μπορεί σε κάποιον βαθμό να αναπνέει μόνος του, ο ανα-
πνευστήρας ή μια απλούστερη παροχή οξυγόνου μπορεί να 
συνδεθεί με μάσκα που εφαρμόζει στο πρόσωπο και δεν απαι-
τεί διασωλήνωση. Σε βίντεο από νοσοκομεία της Λομβαρδίας 
πολλοί ασθενείς φορούν πλαστικές κάσκες που καλύπτουν τε-
λείως το κεφάλι. Και εδώ όμως το πρόβλημα είναι ότι ο ασθε-
νής δεν μπορεί να τραφεί από το στόμα, αφού η κάσκα πρέπει 
να μένει κλειστή για μέρες.

Εκτίμηση της πορείας της επιδημίας στην Ελλάδα το διάστημα 
25-31 Μαρτίου. Η γκρίζα και η κόκκινη περιοχή αντιστοιχούν 
σε βαθμό εμπιστοσύνης 98% και 68%. Τα κρούσματα δεν ανε-
βαίνουν απότομα. Το επιδημιολογικό μοντέλο του γερμανικού 
Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ είναι ένα από τα λίγα που λαμβάνουν 
υπόψη στις προγνώσεις τους τα μέτρα περιορισμού της κυκλο-
φορίας.
Πηγή: Benjamin F Maier et al. / Robert Koch Institute Berlin

«Δεν καταγράφεται επιθετική 
πορεία της νόσου» ανέφερε 
στα τέλη της εβδομάδας ο δρ. 
Τσιόδρας, επικεφαλής της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων 
του υπουργείου Υγείας, 
προειδοποιώντας όμως ότι η 
περιπέτεια δεν έχει τελειώσει.

To πρωτότυπο του αναπνευστήρα της Dyson (πηγή: Dyson).



Προς «λουκέτο» επιχειρήσεις 
που με βάση την πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου δεν 
μπορούν να κλείσουν, αλλά 
με βάση την κατάσταση της 
αγοράς δεν έχουν πελάτες που 
δουλεύουν για να πουλήσουν.

H 
απάντηση του διευθυντή 
μεγάλου υποκαταστήμα-
τος συστημικής τράπεζας 
στον επιχειρηματία πε-
λάτη του, ο οποίος του τη-
λεφώνησε για να τον ρω-

τήσει τι διευκολύνσεις πρόκειται να κάνουν στις 
επιχειρήσεις που έχουν προβλήματα λόγω κορο-
νοϊού, ήταν αφοπλιστική. «Μην ακούτε αυτά που 
λένε οι τηλεοράσεις» είπε, αφήνοντας ενεό τον 
πελάτη του, ο οποίος βρισκόταν σε ένα εξαιρετικά 
πολύπλοκο οικονομικό αδιέξοδο.
Όπως εξηγεί στην F.S. ο επιχειρηματίας, o κλάδος 
του δεν συμπεριλαμβάνεται στους 344 Κωδικούς 
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι έχουν 
δυνατότητα αναστολής εργασιών στο πλαίσιο των 
κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνη-
τικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού 
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
«Με βάση την πράξη νομοθετικού περιεχομέ-
νου (ΠΝΠ) δεν μπορούμε να κλείσουμε, αλλά με 
βάση την κατάσταση της αγοράς δεν μπορούμε 
να πουλήσουμε» διευκρινίζει ο επιχειρηματίας, 
ο οποίος περιγράφοντας την κατάσταση του κλά-
δου αναφέρει: «Ο κλάδος μας δουλεύει με πωλη-
τές που πηγαίνουν αυτοπροσώπως και όχι με ηλε-
κτρονικές αγορές μέσω διαδικτύου. Κανένας πω-
λητής δεν ρισκάρει να πάει και καμία επιχείρηση 
δεν τον δέχεται. Επιβιώσαμε στην κρίση, δεν έ-
χουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές, και όμως, τις επό-
μενες μέρες θα μας σφραγίσουν επιταγές», κάνο-
ντας τη διαπίστωση ότι το τέλος της επιχείρησης, 
η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο επί τρεις 
γενιές, «είναι πολύ κοντά».
Άλλωστε ο λόγος που επικοινώνησε με την τρά-
πεζα, περιμένοντας την ανταπόκρισή της και μετά 

την προαναγγελία του υπουργού Οικονομικών, 
Χρήστου Σταϊκούρα, ότι στην αναθεωρημένη 
λίστα με τους ΚΑΔ που θα δοθεί στη δημοσιό-
τητα την επόμενη εβδομάδα θα είναι ελάχιστες οι 
εξαιρέσεις, ήταν γιατί είχαν δεσμεύσει προκατα-
βολικά τους τόκους του πρώτου τριμήνου δανείων 
του 2020 και δεν υπήρχε πλέον επαρκές ρευστό 
για τις επιταγές.

Ζητώντας λύση για τις επιταγές
Οι επιταγές είναι μια πολύ περίπλοκη υπόθεση. 
Σύμφωνα με τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε την 
Παρασκευή, δίνεται αναστολή 75 ημερών για την 
πληρωμή όλων των αξιογράφων που θα προσκο-
μιστούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες τους στις 
τράπεζες εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 
έκδοση της ΠΝΠ, μέσω ειδικής εφαρμογής της 
Τειρεσίας Α.Ε., ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση πε-
ριλαμβάνεται σήμερα στις πληττόμενες ή θα περι-
ληφθεί σε αυτές στο μέλλον.
«Βλέπετε τον κ. Τσιόδρα και τις κυβερνητικές α-
νακοινώσεις, είναι ένα σαφές πρωτόκολλο, το 
οποίο έχει εκπονηθεί από διεθνείς φορείς και ε-
φαρμόζεται, όμως στις επιταγές δεν υπάρχει τί-
ποτα τέτοιο, διότι είναι ελληνικό χρηματοδοτικό 
εργαλείο» σχολίασε ανώτατο στέλεχος συστημι-
κής τράπεζας, που πρόσφατα αποχώρησε από τον 
κλάδο. Σύμφωνα με την εκτίμηση που κάνει, οι 
τράπεζες έχουν ελέγξει τον όγκο των επιταγών οι 
οποίες θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι 31 Μαΐου 
και έχουν δει τι κόστος θα έχει αυτό και αν μπο-
ρούν να αντεπεξέλθουν.
Ο κ. Σταϊκούρας κάλεσε τις τράπεζες «με μεγαλύ-
τερους βαθμούς ελευθερίας, να ενεργήσουν, όπως 
ξεκίνησαν να κάνουν, προς την κατεύθυνση που 
συμφωνήσαμε». Εκείνο το οποίο ανησυχεί την 

αγορά είναι ότι με την ανακοίνωση δείχνει να δη-
μιουργούνται δύο κατηγορίες επιχειρήσεων που 
μπορούν να επωφεληθούν από το μέτρο για τις ε-
πιταγές, το οποίο αφορά «ΚΑΔ των επιχειρήσεων 
που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με 
κρατική εντολή ή πληγεί δραστικά από την επι-
δημία του Covid-19, με βάση τις πράξεις νομοθε-
τικού περιεχομένου».
Όπως λένε, δεν διευκρινίζεται το κατά πόσο η α-
ναφορά σε επιχειρήσεις που «έχουν πληγεί δρα-
στικά από την επιδημία του Covid-19, με βάση τις 
πράξεις νομοθετικού περιεχομένου» δίνει στις 
τράπεζες τη δυνατότητα να ερμηνεύουν το περι-
εχόμενο της ΠΝΠ σε ό,τι αφορά το «ποιος έχει 
πληγεί» και να μην παρέχουν τη διευκόλυνση σε 
επιχειρήσεις που τη χρειάζονται.
Διευθυντής κεντρικού υποκαταστήματος μεγάλης 
συστημικής τράπεζας, που επίσης πρόσφατα απο-
χώρησε από την υπηρεσία, χαρακτηρίζει το συ-
γκεκριμένο θέμα «πολύ κρίσιμο» για την ίδια την 
επιβίωση των τραπεζών και προειδοποιεί ότι εν-
δέχεται να οδηγήσει σε έναν νέο κύκλο κόκκινων 
δανείων, ακριβώς επειδή σε ορατό χρονικό διά-
στημα σχεδόν καμία επιχείρηση δεν θα μπορεί να 
πληρώσει τις υποχρεώσεις της.
«Οι τράπεζες έκαναν το πρόγραμμα “Ηρακλής” 
για να μπορέσουν να ξεφορτωθούν τα κόκκινα 
δάνεια που είχαν» λέει χαρακτηριστικά, για να α-
ναρωτηθεί «τι νόημα έχει ένας επιπλέον κύκλος 
κόκκινων δανείων που θα πλήξουν τα ίδια τα τρα-
πεζικά τους μεγέθη και θα θέσουν σε αμφισβή-
τηση την ίδια την επιβίωσή τους;».
«Και μην ξεχνάτε», προσθέτει, επισημαίνοντας 
ότι το μέτρο ισχύει για όσες επιταγές προσκομι-
στούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες τους στις 
τράπεζες εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

έκδοση της ΠΝΠ, «ότι η επιταγή είναι πληρωτέα 
επί τη εμφανίσει και όχι με βάση την ημερομη-
νία που αναγράφει, οπότε αν εμφανιστεί επιταγή 
στο ταμείο, θα πρέπει να ακολουθηθεί η νόμιμη 
διαδικασία, ή να πληρωθεί ή να σφραγιστεί, κι 
αυτό μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή μέχρις τις 
31 Μαΐου».
Άλλωστε υπενθυμίζει ότι την εποχή των capital 
controls οι τράπεζες ήταν κλειστές για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.
Πεπειραμένος λογιστής από τον οποίο ζητήθηκε 
να κάνει μια εκτίμηση με βάση το 2015, εξέφρασε 
την άποψη ότι οι περισσότεροι κάτοχοι επιταγών 
θα δεχτούν να τις ανταλλάξουν με μεταγενέστε-
ρες. Όμως διευκρινίζει ότι δεν γνωρίζει τι είναι 
αυτό το οποίο διασφαλίζει πως σε 2,5 μήνες οι εκ-
δότες θα έχουν τα χρήματα να πληρώσουν τις ε-
πιταγές τους. «Κάποιοι κλάδοι», προσθέτει, «α-
νάμεσα στους οποίους και ο τουριστικός, είναι α-
πίθανο να σηκώσουν κεφάλι στους επόμενους 
μήνες».
Όμως, σύμφωνα με τις προσδοκίες στα ανώτατα 
τραπεζικά κλιμάκια, η αλλαγή πολιτικής από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δώσει τη δυνα-
τότητα διαφορετικής προσέγγισης στα ποσοτικά 
μεγέθη της τραπεζικής επάρκειας.
«Αν οι τράπεζες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν 
στους κανόνες, έτσι όπως είναι σήμερα, θα αλλά-
ξουν οι κανόνες και θα γίνουν πιο ευέλικτοι, για 
να τις χωράνε» σημειώνει το διοικητικό στέλεχος 
της συστημικής τράπεζας. «Οι τράπεζες απλώς θα 
αλλάξουν» διευκρινίζει, παραπέμποντας στη δή-
λωση του κ. Σταϊκούρα, σύμφωνα με τον οποίο, 
οι διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπε-
ζών «αναφορικά με την ευελιξία στην εποπτική 
και λογιστική αντιμετώπιση των ρυθμίσεων δα-
νείων και την αναγνώριση του πιστωτικού κινδύ-
νου, θα διευκολύνουν τις αποφάσεις των τραπε-
ζών στην επιβεβλημένη προσπάθειά τους να στη-
ρίξουν τους συνεπείς δανειολήπτες, επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά».
Άλλωστε, η συζήτηση δεν αφορά μόνο τις ελληνι-
κές τράπεζες. «Νομίζετε ότι το τραπεζικό σύστημα 
της Ιταλίας ή της Ισπανίας είναι σε καλύτερη κα-
τάσταση σήμερα;» αναρωτιέται το τραπεζικό στέ-
λεχος, για να προσθέσει ότι «απλώς οι σκελετοί 
των γερμανικών τραπεζών μέχρι τώρα καλύπτο-
νταν από την ύπαρξη παραγωγής, όμως, με τα ερ-
γοστάσια κλειστά, θα φανούν».
Σύμφωνα με τον διευθυντή του υποκαταστήμα-
τος στον οποίο απευθύνθηκε η επιχείρηση χωρίς 
ΚΑΔ αναστολής, «σε έναν μήνα δεν θα υπάρχουν 
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τράπεζες». «Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα αντέ-
ξουν οι τράπεζες τον επόμενο μήνα, αλλά αν θα α-
ντέξει η επιχείρησή μου» απάντησε εκείνος.
Πάντως, τραπεζικοί κύκλοι λένε ότι τη ρύθμιση 
του θέματος των μεταχρονολογημένων επιτα-
γών κάνουν ακόμη πιο δύσκολη οι ενδιάμεσες ο-
πισθογραφήσεις, καθώς κάποιες μπορεί να είναι 
από επιχειρήσεις με ΚΑΔ που εξαιρούνται ενώ 
άλλες όχι, αλλά η ρύθμιση πρέπει να αφορά και 
τις δύο περιπτώσεις, άρα πρέπει να βρεθεί η δια-
τύπωση που θα τις καλύπτει.

Πολιτική πίεση
Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί φοροτεχνικοί 
συμβουλεύουν τους πελάτες τους να στραφούν 
στην άσκηση πολιτικής πίεσης στον υπουργό και 
στην κυβέρνηση για να συμπεριληφθούν και οι 
δικοί τους ΚΑΔ στην αναστολή.
Σε παρόμοιο πλαίσιο, κάποιοι κλάδοι, όπως η Ο-
μοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων του 
Νομού Θεσσαλονίκης, ζήτησαν με έγγραφο από 
τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουρ-
γούς να προβλεφθούν οικονομικές ενισχύσεις 
για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, δη-
λαδή και γι’ αυτές που δεν έχουν περάσει σε α-
ναστολή. Μάλιστα, στην επιστολή τους ζητούν 
«οι όποιες οικονομικές ενισχύσεις να χορηγη-
θούν απευθείας στις επιχειρήσεις για να καλυ-
φθούν οι ζημιές και το οικονομικό κόστος αυτών, 
υιοθετώντας το πρόγραμμα στήριξης της γερμα-
νικής κυβέρνησης».
Σύμφωνα με κάποιες πρώτες οικονομοτεχνικές 

ρούν να αποδείξουν ότι έχουν πληγεί με βάση 
τις φορολογικές τους δηλώσεις και θα μπορούσε 
να λύσει το πρόβλημα όσων χρειάζονται ενί-
σχυση, και μάλιστα στηρίζοντας κυρίως όσους 
είχαν κάνει ειλικρινείς δηλώσεις και προκύπτει 
η μείωση εσόδων.
«Κάποιοι θα είχαν μείωση εισοδήματος, αλλά 
δεν θα μπορούσαν να την αποδείξουν, διότι φο-
ροδιέφευγαν, και αυτό θα τους ήταν κι ένα επι-
πλέον μάθημα» προσθέτει.
Παράγοντες της αγοράς επιβεβαιώνουν την προ-
σέγγιση, δίνοντας ως χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα τον ΚΑΔ 4671 επιχειρήσεων χονδρικού 
εμπορίου στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων 
και συναφών προϊόντων, στο πλαίσιο του οποίου 
δραστηριοποιούνται οι μεγάλοι παίκτες της αγο-
ράς αλλά και μικρότερες εμπορικές επιχειρήσεις 
που πουλάνε έλαια αυτοκινήτων. Στην επιστολή 
της προς την κυβέρνηση η ΓΣΕΒΕ ζήτησε την έ-
νταξη στα μέτρα ενίσχυσης όλων των επιχειρή-
σεων του κωδικού, αλλά στην κυβέρνηση έχουν 
επιφυλάξεις.
Με βάση, πάντως, τη διατύπωση της αρχικής 
ΠΝΠ, δημοσιογραφικοί κύκλοι που μελέτη-
σαν το θέμα πρότειναν στην επιχείρηση που 
βρέθηκε σε αδιέξοδο εξαιτίας της εξαίρεσής της 
από τους ΚΑΔ να απευθυνθεί στην Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση την 
εισήγηση της οποίας, όπως προβλέπεται στην 
ΠΝΠ, ο υπουργός Οικονομικών αποφασίζει και 
«προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά 
κλάδο και ανά περιοχή, το χρονικό διάστημα πα-

εκτιμήσεις, η συμπερίληψη του συνόλου των ε-
πιχειρήσεων θα επιφέρει τεράστια αύξηση κό-
στους, όμως, σύμφωνα με τους αριθμούς που 
δίνει η κυβέρνηση, οι 344 ΚΑΔ που έχουν δικαί-
ωμα αναστολής περιλαμβάνουν περί τις 600.000 
ιδιωτικές επιχειρήσεις με 1.200.000 μισθωτούς, 
όπως και 550.000 ελεύθερους επαγγελματίες. 
Δηλαδή σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Αν 
συνυπολογιστούν οι συνταξιούχοι και ο δημό-
σιος τομέας, πόσοι ακόμη έχουν μείνει εκτός της 
ευνοϊκής ρύθμισης, αναρωτιέται φοροτεχνικός 
που ρωτήθηκε από την F.S., ο οποίος επισημαί-
νει ότι ο ίδιος πρότεινε στους πελάτες του που 
δεν έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις να διαμαρτυ-
ρηθούν προς κάθε αρμόδιο.
Τραπεζικό στέλεχος υποστηρίζει, πάντως, ότι 
δεν χρειαζόταν η αναλυτική καταγραφή των 
ΚΑΔ, καθώς στην ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου υπάρ-
χει επαρκής περιγραφή για να καλύψει όσες επι-
χειρήσεις πλήττονται. Συγκεκριμένα, στα άρθρα 
1 και 2 αναφέρεται ότι «σε επιχειρήσεις που ε-
πλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορονοϊού Covid-19, δύναται να 
παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να α-
ναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βε-
βαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου 
προς καταβολή (χρεωστικές), βεβαιωμένων ο-
φειλών στις ΔΟΥ ή τα ελεγκτικά κέντρα, καθώς 
και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθ-
μίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών».
Αυτό βάζει στο κάδρο της ενίσχυσης όσους μπο-

ράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστο-
λής είσπραξης του ΦΠΑ, καταβολής και αναστο-
λής είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών και 
των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμη-
ματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών».
Προφανώς η ΑΑΔΕ γνωρίζει και, αν δεν γνωρί-
ζει, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ποιος βάσιμα 
ισχυρίζεται ότι έχει μείωση εσόδων, έλεγαν οι 
ίδιοι κύκλοι, οι οποίοι υποστήριζαν ότι όντως η 
ΑΑΔΕ έχει τα εφόδια σε ανθρώπους και προσω-
πικό ώστε να έχει ακριβή εικόνα και να κάνει τις 
σωστές εισηγήσεις.
«Να απευθυνθώ στην ΑΑΔΕ;» αναρωτήθηκε ο ι-
διοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος έκανε γνω-
στό ότι έχει απευθυνθεί ήδη στον πρωθυπουργό, 
στο Μέγαρο Μαξίμου: «Τηλεφώνησα στο Μέ-
γαρο Μαξίμου, με συνέδεσαν με μια κυρία, την 
ιδιότητα της οποίας δεν κατάλαβα, αλλά ήταν 
πολύ ευγενική και έδειξε μεγάλη κατανόηση. 
Αφού με άκουσε, μου ζήτησε να στείλω ένα 
email με όλα τα στοιχεία, για να το προωθήσει. 
Δεν κατάλαβα αν θα το προωθήσει στον πρω-
θυπουργό ή σε κάποιον άλλον. Το έστειλα σχε-
δόν αμέσως, χωρίς να χρησιμοποιήσω ούτε δικη-
γόρο ούτε δημοσιογράφο, ήθελα να καταγράψω 
την κατάσταση ακριβώς όπως τη νιώθω. Ήθελα 
να πω στον πρωθυπουργό ότι απλώς κλείνουμε 
και στο χέρι του είναι να βοηθήσει να μη συμ-
βεί αυτό. Προφανώς δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά 
δεν ξέρω πόσοι άλλοι έφτασαν εκεί».
Προς το παρόν περιμένει τις επόμενες κυβερνητι-
κές διευκρινίσεις.
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Η 
πανδημία Covid-19 δημιουργεί 
ανησυχία και ερωτήματα στους 
ασθενείς με άσθμα και χρόνια απο-
φρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). 
Οι παθήσεις αυτές έχουν σημαντική 

νοσηρότητα στον ελλαδικό χώρο και οι πάσχο-
ντες ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Να σημει-
ώσουμε ότι πριν από μερικές ημέρες ανακοινώ-
θηκε ο θάνατος μιας γυναίκας 41 ετών από την 
Καστοριά η οποία έπασχε από άσθμα και η υγεία 
της επιβαρύνθηκε έντονα από τον κορονοϊό, με 
αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, λοιπόν, 
συμβουλεύει μέσω της επικαιροποίησης των 
οδηγιών για άσθμα και ΧΑΠ: Αν πάσχετε από ΧΑΠ 
ή άσθμα, θα πρέπει να συμβουλευτείτε άμεσα τον 
ειδικό πνευμονολόγο-φυματιολόγο, για να λάβε-
τε τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες. Ο κορονοϊός 
δύναται να απορρυθμίσει την αναπνευστική νόσο 
σας όταν εκείνη είναι επηρεασμένη, δεν ελέγχε-
ται σωστά και δεν διατηρείτε ένα καλό επίπεδο 
αναπνευστικής υγείας.
Για τους ασθενείς με άσθμα οι πνευμονολόγοι 
συμβουλεύουν:
• Να κρατήσουν τη νόσο τους ελεγχόμενη, να 
λαμβάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή και να 
βρίσκονται σε επαφή με τον πνευμονολόγο τους.
• Η εισπνεόμενη κορτιζόνη, που είναι η βασι-
κή θεραπεία της νόσου, δεν έχει αποδειχθεί ότι 
προκαλεί ανοσοκαταστολή, άρα τη συνεχίζουμε 
κανονικά.
• Για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα δεν υπάρ-
χει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι η χρήση 
των βιολογικών παραγόντων δεν είναι ασφαλής.

• Σε περίπτωση συμπτωμάτων λοίμωξης, επικοι-
νωνήστε με τον γιατρό σας και αξιολογηθείτε πριν 
πάτε στο νοσοκομείο. Δεν πρέπει να επιβαρύνου-
με το σύστημα υγείας χωρίς ιδιαίτερο λόγο.
• Ο ασθενής που έχει αλλεργικό προφίλ και πά-
σχει από βρογχικό άσθμα είναι εξοικειωμένος με 
τα συμπτώματά του, τα οποία εμφανίζονται ετησί-
ως και σχετίζονται με την εποχική κατανομή.
• Συμπτωματολογία όπως φτέρνισμα, αύξηση 
του βήχα, συρίττουσα αναπνοή, επίταση της δύ-
σπνοιας, αύξηση της συχνότητας αναπνοών, βή-
χας μετά την άσκηση, κνησμός στην περιοχή των 

οφθαλμών και της μύτης, καταρροή και ρινική 
συμφόρηση, αίσθημα κνησμού στον ρινοφάρυγ-
γα όταν το βρογχικό άσθμα συνυπάρχει με αλλερ-
γική ρινίτιδα, μπορεί να διαρκέσουν καθ’ όλη τη 
διάρκεια των εποχικών αλλεργιογόνων. Αντίθε-
τα, η εμφάνιση συμπτωμάτων λοιμώξεως ανα-
πνευστικού με πυρετό ο οποίος μπορεί να ποικίλ-
λει και πιθανόν να παραμένει για αρκετές ημέρες, 
η αλλαγή της χροιάς των πτυέλων με τον βήχα, οι 
διαρροϊκές κενώσεις, η τάση για έμετο, η ναυτία, 
οι αρθραλγίες, καθώς και το αίσθημα αδυναμίας 
και κόπωσης, αποτελούν ενδείξεις λοίμωξης και 

πρέπει να αξιολογούνται από τον γιατρό σας.
• Το ήπιο άσθμα (που αφορά το μεγαλύτερο πο-
σοστό του ελληνικού πληθυσμού) που λαμβάνει 
τη φαρμακευτική του αγωγή και είναι ελεγχόμε-
νο δεν ανήκει στις σοβαρές πνευμονοπάθειες. Η 
επικοινωνία με τον πνευμονολόγο-φυματιολόγο 
είναι σημαντική για να λάβουν οι ασθενείς τις 
απαραίτητες οδηγίες και, εφόσον χρειαστεί, να 
τροποποιήσουν την αγωγή που λαμβάνουν.
Για τους ασθενείς με ΧΑΠ οι πνευμονολόγοι συμ-
βουλεύουν:
• Να λαμβάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή 
και να βρίσκονται σε επαφή με τον πνευμονολόγο 
τους. Αυτοί που λαμβάνουν οξυγονοθεραπεία κατ’ 
οίκον να τηρούν αυστηρά το χρονοδιάγραμμα.
• Δεν υπάρχει κάποια επιστημονική απόδειξη ότι 
η εισπνεόμενη ή η από το στόμα κορτιζόνη (αφο-
ρά παροξύνσεις για χρονικό διάστημα 5 ημερών 
σε προκαθορισμένη δόση) θα πρέπει να αποφεύ-
γεται στους ασθενείς με ΧΑΠ κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας Covid-19.
• Σε περίπτωση που συνεχίζουν να καπνίζουν, να 
διακόψουν αμέσως το κάπνισμα.
• Σε περίπτωση συμπτωμάτων λοίμωξης, επικοι-
νωνήστε με τον γιατρό σας και αξιολογηθείτε πριν 
πάτε στο νοσοκομείο. Δεν πρέπει να επιβαρύνου-
με το σύστημα υγείας χωρίς ιδιαίτερο λόγο.
• Υπενθυμίζουμε ότι τα κριτήρια παρόξυνσης 
ασθενών με ΧΑΠ είναι η αύξηση της απόχρεμ-
ψης, η αλλαγή του χρώματος των πυέλων και η 
επιδείνωση της δύσπνοιας. Η βαρύτητα της ΧΑΠ, 
όπως έχει καθοριστεί από τον θεράποντα γιατρό, 
αποτελεί οδηγό για την αξιολόγηση και διαχείριση 
της νόσου.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Φάκελος Κορονοϊός
Τι πρέπει να προσέχουν όσοι πάσχουν από άσθμα και ΧΑΠ

Σ
την ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού με ειδι-
κές μάσκες, γυαλιά προστασίας και ειδικές στολές 
προχωρά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), 
δεδομένου ότι οι γιατροί της χώρας στερούνται σή-
μερα βασικά μέσα προστασίας από τον κορονοϊό.

Με πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΙΣ, Αθανάσιου Εξαδά-
κτυλου, ξεκινά συνεργασία με καινοτόμο επιχείρηση εθελο-
ντικής δράσης, η οποία μέσα σε χρόνο-ρεκόρ σχεδίασε και 
υλοποίησε σύγχρονα είδη για την προστασία από τον κορο-
νοϊό.
Πρόκειται για την ανοιχτή κοινότητα εθελοντών COVID-19 
Response Greece, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία αν-
θρώπων της κοινότητας του OK!Thess και συντονίζεται από 
εταιρείες και startups που συνδέονται με το OK!Thess και το 
ευρύτερο οικοσύστημα τεχνολογικής καινοτομίας της Θεσσα-
λονίκης.
Η COVID-19 Response Greece είναι μια ανοιχτή ομάδα εθελο-
ντών με επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο που παρα-
κολουθούν στενά τα προβλήματα και τις ανάγκες που προκύ-
πτουν από την πανδημία. Στόχος της κοινότητας είναι η άμεση 
ανταπόκριση και γρήγορη κινητοποίηση μέσα από την έρευνα 
και τον σχεδιασμό πρακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση 

κρίσιμων προβλημάτων, τη δωρεάν διάθεση προϊόντων και 
υπηρεσιών, την ανοιχτή πρόσβαση και τα ανοιχτά σχέδια.
Μέσα σε μόλις λίγες ημέρες από τη έναρξη της δράσης, μέλη 
της κοινότητας σχεδίασαν και κατασκεύασαν δύο διαφορετι-
κού τύπου προστατευτικές ασπίδες προσώπου για χρήση από 
υγειονομικό προσωπικό, οι οποίες μπορούν να παρασκευα-
στούν μαζικά με χαμηλό κόστος και να διατεθούν άμεσα στα 
νοσοκομεία.
Ο πρόεδρος του ΠΙΣ προχωρά στη σχετική συνεργασία με 
ταχύτατους ρυθμούς και ήδη παραδόθηκαν τα πρώτα 30 σετ 
εξοπλισμού στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στον διοικητή του νοση-
λευτικού ιδρύματος, Παναγιώτη Παντελιάδη.
Τις επόμενες ημέρες η νέα καινοτόμος επιχείρηση θα είναι 
έτοιμη να παραδώσει 5.000 σετ εξοπλισμού, τα οποία θα δο-
θούν από τον ΠΙΣ πρωτίστως στους γιατρούς των δημόσιων 
νοσοκομείων που δίνουν τη μάχη με τον κορονοϊό. Αμέσως 
μετά ο σχετικός εξοπλισμός θα δοθεί και στους μάχιμους 
ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς.
Στόχος του ΠΙΣ είναι να δημιουργηθεί ασπίδα προστασίας 
όλων των γιατρών της χώρας, που σήμερα δίνουν μια πρω-
τοφανή μάχη με έναν αόρατο εχθρό, ο οποίος θα πρέπει να 
καταπολεμηθεί με κάθε μέσο.

Ο ΠΙΣ δημιουργεί ασπίδα προστασίας για τα μέλη του
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υγεία

Η Ελληνική 
Πνευμονολογική 
Εταιρεία προχώρησε 
στην επικαιροποίηση 
των οδηγιών για άσθμα 
και χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια, μετά 
και το ατυχές συμβάν 
στην Καστοριά.



μονίζονται με το σύνολο των κανόνων που ήδη διέπουν την κρα-
τική ζωή. Κάποια στιγμή αργότερα, οι όποιες λύσεις δόθηκαν σε 
τέτοια περίπτωση θα κριθούν από τα δικαστήρια, τα οποία θα ορι-
στικοποιήσουν κάποιες κατευθύνσεις και συνήθως το θέμα λύνε-
ται με την ψήφιση νόμου που θα καλύψει το κενό. Όταν όμως μι-
λάμε για το Σύνταγμα, η ψήφιση νόμου που θα καλύψει το κενό 
δεν είναι δυνατή, ως γνωστόν το Σύνταγμά μας αναθεωρείται με 
αργές και μακρόσυρτες διαδικασίες.
Ζούμε στις μέρες της καραντίνας για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας. Το ελληνικό Σύνταγμα περιέχει κατ’ αρχήν διάταξη που 
προβλέπει ότι το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών. Α-
νάλογες διατάξεις υπάρχουν και για τις λοιπές εκφάνσεις της α-
τομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Περιέχει επίσης ρητή 
διάταξη που απαγορεύει τη λήψη ατομικών μέτρων που περιο-
ρίζουν την κίνηση των προσώπων, με εξαίρεση, μέσω ερμηνευ-
τικής δήλωσης των εισαγγελικών διατάξεων, για ποινικές υποθέ-
σεις και την αντιμετώπιση επιδημιών. Τυπικά, υπάρχει λοιπόν 
γράμμα του Συντάγματος που καλύπτει όσα ζούμε σήμερα, ίσως 
και κάποια περισσότερα, που ενδεχομένως επιβληθούν στο μέλ-
λον. Είναι μάλλον εμφανές, όμως, ότι το υφιστάμενο πλέγμα δια-
τάξεων δεν θεσπίστηκε έχοντας υπόψη το φαινόμενο της παγκό-
σμιας πανδημίας και ουσιαστικά δεν το αντιμετώπισε. Εάν επρό-
κειτο να αποκλείσουμε μια συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, 
όσο μεγάλη και αν ήταν αυτή, για την αντιμετώπιση μιας αρρώ-
στιας, ουδείς θα ασχολούνταν. Ο αποκλεισμός όμως ολόκληρης 
της χώρας εκ των πραγμάτων δημιουργεί προβληματισμούς. Κά-
ποιοι μίλησαν για κατάλυση ατομικών δικαιωμάτων και περιορι-
σμό δημοκρατικών ελευθεριών. Επικαλέστηκαν το γεγονός ότι, 
με την έως τώρα ερμηνεία, ορισμένα ατομικά και δημοκρατικά 
δικαιώματα κατοχυρώνονται άκαμπτα, χωρίς εκπτώσεις, και ότι 
η «εξουσία» δεν δικαιούται να τα περιορίσει. Πρόκειται για τυ-
πική θεωρητική προσέγγιση, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη την 
πραγματικότητα (αυτή ορίζει το πρόβλημα), ούτε κυρίως το πρω-
τοφανές και εν μέρει αρρύθμιστο του πράγματος, αλλά αρκείται 
σε «κλισέ» υπηρετώντας σκοπιμότητες άλλου είδους.
Η πρώτη διαπίστωση που πρέπει να κάνουμε είναι ότι τα περιορι-
στικά μέτρα ελήφθησαν κυριολεκτικά κατόπιν ιατρικής συνταγής 
και σε συμμόρφωση με αυτήν. Κατά τους ιατρούς, η κοινωνική α-

Η 
Νομική συγκαταλέγεται, σύμφωνα 
με την κλασική κατάταξη, στις θε-
ωρητικές επιστήμες. Το θέμα είναι 
ότι στην πραγματική ζωή είναι μία 
απολύτως εφαρμοσμένη επιστήμη, 
η οποία καλείται πάντα να δώσει ά-
μεσες λύσεις σε αληθινά προβλή-

ματα, μη επιδεχόμενα αναβολή. Στην εφαρμοσμένη Νομική το 
πρόβλημα δεν τίθεται ποτέ με τη μορφή «ένα συν ένα ίσον δύο». 
Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός από τον άλλον, η αντίδρασή 
του στο ίδιο πρόβλημα είναι διαφορετική, το «ίδιο» το πρόβλημα 
στην πραγματικότητα δεν είναι ίδιο. Διαφορετικοί άνθρωποι, δια-
φορετικός χρόνος, διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο, εντελώς διαφο-
ρετική αντίληψη του γίγνεσθαι από κάθε συμμετέχοντα στο πρό-
βλημα. Κατά συνέπεια, δεν είναι καθόλου παράξενο σε κάτι που 
μοιάζει «ίδιο» οι αντιδράσεις να είναι τελείως διαφορετικές. Περί-
που με αυτά ως δεδομένα, ο νομικός της πράξης καλείται να δώσει 
στον ενδιαφερόμενο άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις και, επειδή στη 
ζωή ένα κι ένα δεν υπάρχει ποτέ ώστε να κάνει εύκολα δύο, να κα-
θορίσει το πλαίσιο δράσης: να ορίσει τα βήματα εκείνα τα οποία με 
βάση το υφιστάμενο πλέγμα κανόνων είναι απολύτως κατάλληλα 
και ασφαλή. Να ορίσει τα άλλα βήματα, τα οποία είναι απολύτως α-
κατάλληλα και ανασφαλή. Να περιγράψει και εκείνες τις ενέργειες 
για τις οποίες δεν υπάρχει μονοσήμαντη θετική ή αρνητική πρό-
βλεψη. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνοδεύσει την 
περιγραφή με ανάλυση πιθανών επιπτώσεων, κοινώς ανάλυση ρί-
σκου. Στον πελάτη απόκειται να αποφασίσει πώς θα πορευτεί.
Όλα αυτά είναι, πρέπει να πούμε, αδιάφορα στους μισούς τουλά-
χιστον πελάτες. Σχεδόν όλοι ζητούν μια σαφή απάντηση και φυ-
σικά την προκαταβολική βεβαιότητα ότι τα λεφτά που θα πληρώ-
σουν θα πιάσουν τόπο. Οι μισοί στην πορεία θα καταλάβουν την 
ανάλυση ρίσκου και θα λάβουν τις αποφάσεις τους μέσα στα όρια 
που τους υποδείχθηκαν, οι άλλοι θα ψάξουν να βρουν κάποιον 
που θα τους πει όσα θέλουν να ακούσουν. Το πράγμα γίνεται 
ακόμη πιο σύνθετο όταν δεν υπάρχει νόμος που να ρυθμίζει το 
αντικείμενο του ερωτήματος. Εκεί, ο εφαρμοστής πρέπει να ανα-
ζητήσει πιθανές λύσεις αναζητώντας αναλογίες στην υφιστάμενη 
νομοθεσία και να προσπαθήσει οι λύσεις που επιλέγει να εναρ-

πομόνωση αποτελεί το μοναδικό, αυτή τη στιγμή, μέσο αντιμετώ-
πισης της πανδημίας. Τα περιοριστικά μέτρα δεν αποτέλεσαν επι-
λογή καμίας «εξουσίας» και καμίας «κάστας», ούτε ελήφθησαν από 
μια πολιτική ομάδα εναντίον άλλης. Αφορούν, οριζοντίως, τους πά-
ντες. Έχουν τη συναίνεση όλων των φορέων που εκφράζουν τους 
πολίτες σε μια δημοκρατία: κόμματα, αυτοδιοίκηση, επαγγελμα-
τικά σωματεία, επιμελητήρια. Αυτή είναι μια πραγματική ένδειξη 
δημοκρατικής νομιμοποίησης. Εννοείται ότι η εφαρμογή τους πρέ-
πει πάντα να παρακολουθείται, να κρίνεται και να βρίσκεται σε α-
ναλογία μέσου προς σκοπό. Αυτή την αναλογία σε πρώτο πλάνο τη 
δίνουν οι άλλες επιστήμες, εν προκειμένω η Ιατρική. Η κυβέρνηση 
δείχνει προσοχή σε αυτό, αναθέτοντας την επίβλεψη στην αστυνο-
μία και στην Πυροσβεστική και όχι στον στρατό. Πέρα από την ι-
δεολογική φόρτιση, ο στρατός παραμένει μια παγίως οργανωμένη 
ομάδα της χώρας, με ισχυρότατες επιχειρησιακές δυνατότητες. Η 
τυχόν εμπλοκή του θα σήμαινε ότι χάσαμε το ιατρικό παιχνίδι.
Αντί αναλύσεως για τα ατομικά δικαιώματα και τις δημοκρατικές 
ελευθερίες ας παρατηρήσουμε το εξής: Για την απλή γρίπη υπάρ-
χει εμβόλιο. Πολλοί δεν το κάνουν, είτε από αμέλεια είτε επειδή 
πιστεύουν στους ψεκασμούς. Η απλή γρίπη, συνεπώς, κάθε χρόνο 
κυκλοφορεί ελεύθερη ανάμεσά μας και στέλνει στην εντατική αρ-
κετό κόσμο. Σημαντικός αριθμός ανθρώπων πεθαίνει, επειδή ου-
σιαστικά η «κοινότητα» δεν λαμβάνει οργανωμένα μέτρα εναντίον 
της. Επειδή κανένας δεν θεωρεί υποχρέωσή του να εμβολιαστεί, 
προκειμένου να μη στείλει έναν καρδιοπαθή ή έναν διαβητικό 
στην εντατική και ενδεχομένως στον θάνατο. Η τυπική αντίδραση 
ήταν, έως σήμερα, «όποιος φοβάται, κάθεται μέσα». Ως τώρα, ου-
δείς ενδιαφερόταν για το πώς θα ζήσει όποιος «κάτσει μέσα».
Τώρα, που την πάθαμε όλοι, αναρωτιόμαστε πώς θα επιβιώσουμε. 
Τώρα, υβρίζουμε σκαιώς όποιον αντιτίθεται στην καραντίνα, αντι-
στρέφοντας πλήρως την ατομικιστική συμπεριφορά που χθες (κυ-
ριολεκτικά) επιδεικνύαμε επί απλής γρίπης. Ο άνθρωπος δεν είναι 
αριθμός και έστω και ένας θάνατος από γρίπη θα έπρεπε να αποδο-
κιμάζεται ΑΠΟΛΥΤΑ από την «κοινότητα».
Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα ατομικά δικαιώματα έχουν και… συνέ-
πειες. Ότι πρέπει να ασκούνται και υπό την εκδοχή της υπηρεσίας 
προς την κοινότητα, της προστασίας του πλησίον μας. Με ωριμό-
τητα και σεβασμό στις επιστήμες (καιρός είναι…). Και με κυρώσεις.
Η πραγματικότητα θέτει επιτακτικά το ζήτημα της αναθεώρησης 
όλων αυτών που πιστεύαμε, της ερμηνείας του Συντάγματος περι-
λαμβανομένης. Η υποστήριξη μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας, 
με αξιοποίηση της γνώσης (δεν μας ψεκάζουν), βαθαίνει τη δημο-
κρατία, εντέλει.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Τα περιοριστικά μέτρα δεν αποτέλεσαν 
επιλογή καμίας «εξουσίας» και καμίας 
«κάστας», ούτε ελήφθησαν από μια 
πολιτική ομάδα εναντίον άλλης. 
Αφορούν, οριζοντίως, τους πάντες. 
Έχουν τη συναίνεση όλων των φορέων 
που εκφράζουν τους πολίτες σε μια 
δημοκρατία: κόμματα, αυτοδιοίκηση, 
επαγγελματικά σωματεία, επιμελητήρια. 
Αυτή είναι μια πραγματική ένδειξη 
δημοκρατικής νομιμοποίησης.

Το Σύνταγμα της αγέλης
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Οι οικονομικές συνέπειες αναμένεται να είναι δυσμενέστερες για 
χώρες που στηρίζονται προνομιακά στις υπηρεσίες, όπως η Ελλάδα. 
Αυτή την περίοδο, λοιπόν, που διακυβεύεται η συλλογική μας 
ύπαρξη, ενδεχομένως να πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις αρχές 
μας και να προσανατολιστούμε στην ενδογενή παραγωγή.

Θ
α αλλάξουν κι άλλο 
οι ζωές μας; Θα είναι 
προσωρινό; Πόσο 
καιρό θα συνεχίσει 
να υπάρχει αυτή η κα-
τάσταση; Τι άλλο θα 
χρειαστεί να κάνουμε 

για να προστατευτούμε; Πόσο ακόμη θα ε-
πηρεαστεί η ομαλή λειτουργία όλου του κό-
σμου; Τι σημάδια θα αφήσει όλο αυτό; Πόσο 
θα αλλάξουν οικονομικά οι ζωές μας; Πώς θα 
είναι η επόμενη μέρα;
Όλες αυτές οι σκέψεις ταλαιπωρούν τις συ-
νειδήσεις όλων μας σε καθημερινή βάση, 

καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ευ-
ρισκόμενοι στα σπίτια μας, αμυνόμαστε στην 
εκθετική αύξηση των κρουσμάτων του ιού, ι-
κανοί παρ’ όλα αυτά σε νόηση και προβλημα-
τισμούς.
Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Υπάρχει 
ένας αόρατος εχθρός ο οποίος έχει κηρύξει 
πόλεμο στην ανθρωπότητα παγκοσμίως. Οι 
οικονομίες βρίσκονται σε κατάσταση αιμορ-
ραγίας, ενώ η παραγωγική μηχανή καθολικά 
παραμένει αδρανής, άγνωστο για πόσο ακόμη 
στο μέλλον. Η ευκολία και η γεωμετρική α-
ποτελεσματικότητα μετάδοσης του «φαινο-
μένου» χωρίς διακρίσεις επιβάλλει υποχρε-

ωτικά συνθήκες πολέμου σε παγκόσμιο επί-
πεδο.
Τα νούμερα στις αγορές είναι ξεκάθαρα και 
το επιβεβαιώνουν.
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελ-
λάδα προτού ξεσπάσει η πανδημία ήταν αρ-
κετά ελπιδοφόρος (προβλέψεις για αύξηση 
του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ το 2020, 
μείωση φόρων, αύξηση κεφαλαιοποίησης 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών κ.λπ.). Η εξά-
πλωση όμως του ιού έσκασε σαν ωρολογιακή 
βόμβα στις διεθνείς αγορές, κάτι που, ως α-
ναμενόταν, δεν άφησε την Ελλάδα αλώβητη.
Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός DOW των 
ΗΠΑ έχασε από τα μέσα προς τα τέλη Φε-
βρουαρίου περί τις 10.000 μονάδες (από 
29.500 μονάδες στις περίπου 19.200 μονάδες 
στις τελευταίες συνεδριάσεις). Ο γερμανικός 
DAX από τις περίπου13.700 μονάδες διολί-
σθησε κάτω από τις 9.000 μονάδες (απώλειες 
άνω των 4.500 μονάδων), ο ρωσικός MOEX 
από τις 3.100 μονάδες έφτασε πριν από λίγες 
μέρες να καταγράφει ζημιές της τάξης των 
1.000+ μονάδων με πρόσφατα κλεισίματα 
περί τις 2.300 μονάδες, ενώ αντίστοιχες κα-
θοδικές μεταβολές παρουσίασαν και οι ασια-
τικές αγορές. Ξεκάθαρη εικόνα δίνει το μέγε-
θος της διασποράς του ιού στις επιδόσεις των 

αγορών κατά τόπους, καθώς η Ιταλία μετρά 
συνολικές απώλειες της τάξης του 40%.
Το ζήτημα είναι ότι αυτή η «διόρθωση» στις 
αγορές διεθνώς έγινε με έναν πολύ απότομο 
και βίαιο τρόπο, ενώ η αιτία είναι πρωτό-
γνωρη. Οι ποσοστιαίες πτωτικές επιδόσεις 
αυτή τη φορά ξεπέρασαν κατά πολύ το κραχ 
του ’87, το χτύπημα των Δίδυμων Πύργων και 
το «Big Short» του χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος των ΗΠΑ το 2008. Σύγχρονοι οι-
κονομικοί (και μη) αναλυτές χαρακτηρίζουν 
το φαινόμενο ως το σημαντικότερο «οικονο-
μικό» γεγονός της ζωής μας, ενώ κάποιοι δεν 
διστάζουν να το ονομάσουν μια μορφή Γ΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί 
φαίνεται να έχουν λογική και νόημα, καθώς 
παγκοσμίως οι μηχανές της οικονομίας πα-
ραμένουν κλειστές, υπάρχει φόβος και α-
νασφάλεια για το μέλλον σε κοινωνικό επί-
πεδο, αναγκαία ανικανότητα για παραγωγή 
και γενικευμένη μισαλλοδοξία. Ενδείξεις 
που μαρτυρούν ότι πρόκειται να επηρεαστεί 
αρνητικά σε μεγάλο βαθμό η ζήτηση.
Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μείνει αμέ-
τοχη στα παραπάνω. Παρ’ ότι προς το παρόν 
φαίνεται να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ε-
πιτυχία, σε σχέση με άλλα κράτη, το φαινό-
μενο της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού, είχε 
κι αυτή με τη σειρά της βαρύτατες απώλειες 
στον καθρέφτη της οικονομίας της. Ο Γενικός 
Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρι-
σκόταν άνω των 900 μονάδων τους πρώτους 
μήνες του έτους και υποχώρησε βίαια ακόμη 
και κάτω των 500 μονάδων, ενώ στις τελευ-
ταίες συνεδριάσεις προσπαθεί να εξισορρο-
πήσει περί των 530 μονάδων.
Σε αυτή την «τέλεια καταιγίδα» οι κεντρι-
κές τράπεζες και οι κυβερνήσεις φαίνεται 
να είναι υποστηρικτικές. Τόσο οι ΗΠΑ όσο 
και η Ευρώπη έχουν προχωρήσει σε πο-
λιτικές ποσοτικής χαλάρωσης, ενώ η FED 
έχει «ρίξει» και τα επιτόκιά της στο μηδέν. 
Το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικές θα 
είναι αυτές οι πολιτικές μακροπρόθεσμα. Το 
χρήμα που «κόβεται» είναι ικανό να αντι-
σταθμίσει τις απώλειες στις αγορές και την ε-
περχόμενη ύφεση στην πραγματική οικονο-
μία; Και, αν ναι, για ποιον λόγο να επανεπεν-
δυθεί σε κάτι το οποίο, έστω και προσωρινά, 
έχει παραμείνει παραγωγικά αδρανές;
Στο σημείο αυτό έρχεται να μπει και ένα εν-
δεχόμενο «τέλος» στα σενάρια συνωμοσίας 
που συνηθίζουν να πλανώνται πάνω από τόσο 
μεγάλης κλίμακας δυσάρεστα γεγονότα. Δύο 
είναι οι βασικοί λόγοι που τέτοια σενάρια κα-
θίστανται άτοπα. Πρώτον, ο ιός δεν κάνει δι-
ακρίσεις (δεν απευθύνεται δηλαδή αποκλει-
στικά και μόνο σε κάποιο κράτος ή σε μια συ-
γκεκριμένη ομάδα ανθρώπων) και, δεύτερον, 
κανένας δεν φαίνεται να κερδίζει σε μαζικό 
βαθμό εξυπηρέτησης συμφερόντων, όλοι χά-
νουν. Χάνουν χρήματα, χάνουν δουλειές, χά-
νουν όνειρα, χάνουν δικούς τους ανθρώπους. 
Σε όλα τα οικονομετρικά μοντέλα που μελε-
τούμε για να προσεγγίσουμε το μέλλον υ-
πάρχει σχεδόν πάντα ο παράγοντας «τ», που 
υποδηλώνει έναν «τυχαίο περίπατο» ή ένα 
«τυχαίο σοκ». Θεωρώ, λοιπόν, την πανδημία 
που βιώνουμε ένα τέτοιο γεγονός.
Μένει, λοιπόν, να δούμε πόσο αποτελεσματι-

CORONA EFFECT ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: 

ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ;

  ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΛΕΜΟΝΊΔΉ*
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Μήπως είναι μια καλή ευκαιρία 
αυτή για να επανεξεταστεί ένα 
συλλογικό κούρεμα; Μήπως να 
γίνει κοινή αντίληψη ότι όλοι 
είμαστε ίσοι απέναντι σε έναν 
εχθρό που δεν κάνει διακρίσεις, 
να παραμεριστούν συμφέροντα 
κρατών και να προχωρήσουν σε 
συναίνεση οι κυβερνώντες σε 
μια τέτοια ιστορική απόφαση;

κές θα μπορούσαν να είναι οι πολιτικές αυτές 
για την «επόμενη μέρα». Για να το κάνουμε 
αυτό, ενδεχομένως θα πρέπει να γυρίσουμε 
αρκετά πίσω στον χρόνο. Τα δεδομένα που 
βιώνουμε είναι γενικευμένα, πρωτόγνωρα, 
και ενώ συντρέχουν γεγονότα που θα μπο-
ρούσαν να ευνοήσουν την αμεσότητα της ε-
πανεκκίνησης της παραγωγής στην παγκό-
σμια οικονομία, όπως η πτώση της τιμής του 
πετρελαίου, είναι άγνωστη η διάρκεια της 
κατάστασης προς το παρόν, καθώς και το μέ-
γεθός της. Οι εικόνες στα ταμπλό θυμίζουν σε 
πολλά σημεία τη μεγάλη ύφεση της Αμερι-
κής το 1929. Ο DOW είχε πέσει από τις 5.000 
μονάδες στις περίπου 850 έως τον Μάιο του 
’32. Η νευρικότητα συνεχίστηκε με επάνοδο 
του δείκτη στις 2.900 μονάδες τον Δεκέμ-
βριο του ’38, για να κατρακυλήσει και πάλι 
στις 1.500 μονάδες τον Απρίλιο του 1942, 
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Κοινή αντίληψη αποτελεί ότι οι εποχές 
που ζούμε αφομοιώνουν τις αλλαγές σε μεγα-
λύτερη κλίμακα πιο γρήγορα, λόγω πολλών 
παραγόντων (π.χ. τεχνολογία).
Στην ελληνική πραγματικότητα, όμως, πώς 
θα μπορούσε να μεταφραστεί αυτό; Αν και 
φαίνεται ότι η κατανάλωση σε είδη πρώτης 
ανάγκης έχει αυξηθεί, η κατάσταση αναμέ-
νεται να επηρεάσει σε πρώτη φάση και με 
άμεσο τρόπο την αυτόνομη δαπάνη των νοι-
κοκυριών. Αυτό θα οφείλεται στη μείωση του 
διαθέσιμου εισοδήματος, στην αποστροφή 
της κατανάλωσης με φυσική παρουσία, στην 
έλλειψη ψυχολογίας για spending και κατ’ 
επέκταση στη μείωση των μαζικών αγορών 
από επιχειρήσεις.
Άμεσα, λοιπόν, θεωρείται λογικό να παρα-
τηρηθεί μια πτώση της ζήτησης. Ως προς τον 
τουρισμό, που αποτελεί βαρύ ανταγωνιστικό 
κλάδο της ελληνικής οικονομίας, είναι κοινή 
νόηση ότι έχει πληγεί καθοριστικά τη φετινή 
σεζόν. Το γεγονός αυτό θα έχει περαιτέρω 
πλήγματα στην εγχώρια ζήτηση σε δευτερο-

ται να επηρεαστεί άμεσα από τον ιό. Η ανα-
γκαστική διακοπή των λειτουργιών πολλών 
επιχειρήσεων και οι πιθανές ελλείψεις σε 
πρώτες ύλες συνθέτουν ένα σκηνικό πτώσης 
και της προσφοράς. Επίσης, στην περίπτωση 
που η κατάσταση διαρκέσει μεγάλο ακόμη 
χρονικό διάστημα, είναι πιθανό να παρατη-
ρηθούν ελλείψεις και σε προϊόντα πρώτης 
ανάγκης, αν αναλογιστεί κανείς την παγκό-
σμια αγορά ζήτησής τους και τις δυνητικές 
μεγάλες περιόδους μη παραγωγής τους.
Σε όλο αυτό, ευκαιρία για την Ελλάδα υπάρ-
χει στη συμμετοχή της στο πακέτο ποσοτικής 
χαλάρωσης. Το νέο βρήκε θετικό αντίκτυπο 
στην ελληνική αγορά, η οποία στις τελευταίες 
συνεδριάσεις προσπάθησε να εξισορροπήσει 
και να ανελιχθεί με κέρδη στις 530 μονάδες 
από τα χαμηλά της επίπεδα των περίπου 485 
μονάδων. Εάν, λοιπόν, η εξέλιξη της κατάστα-
σης δεν έχει μεγάλη διάρκεια, ενδεχομένως 
η επαναπροσαρμογή στην κανονικότητα να 
είναι πιο γρήγορη απ’ ό,τι αναμένουμε.
Παρ’ όλα αυτά, οι οικονομικές συνέπειες α-
ναμένεται να είναι δυσμενέστερες για χώρες 
που στηρίζονται προνομιακά στις υπηρεσίες, 
όπως η Ελλάδα. Αυτή την περίοδο, λοιπόν, 
που διακυβεύεται η συλλογική μας ύπαρξη, 
ενδεχομένως να πρέπει να επαναπροσδι-
ορίσουμε τις αρχές μας και να προσανατο-
λιστούμε στην ενδογενή παραγωγή. Οι εγ-
χώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (όσες α-
ντέξουν) επίσης θα μπορούσαν να παίξουν 
σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανασυ-
γκρότηση της «επόμενης μέρας».
Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι είμαστε σε 
μια εποχή άμεσης συνάφειας των οικονομιών 
παγκοσμίως. Τα ερωτήματα που εγείρονται 
είναι εάν θα αντέξουν οι οικονομίες διεθνώς. 
Τι θα γινόταν, για παράδειγμα, εάν η κατά-
σταση διαρκούσε μεγάλο χρονικό διάστημα 
και, παρά τις υποστηρικτικές πολιτικές των 
κεντρικών τραπεζών, μια μεγάλη οικονομία, 
όπως αυτή της Ιταλίας, που μετράει προς το 

γενές επίπεδο, ενώ, εάν η κατάσταση που βι-
ώνουμε δεν είναι προσωρινή, η λογική λέει 
ότι θα επιβαρυνθεί σημαντικά και ο πλούτος. 
Εδώ πρέπει να αναλογιστούμε ότι η περίο-
δος με τα υψηλότερα τουριστικά έσοδα είναι 
από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Επομέ-
νως, το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε 
να περιμένει κανείς θα ήταν να ανέβει ικανο-
ποιητικά η θερμοκρασία τις επόμενες 40 η-
μέρες, καθώς οι ειδικοί διατείνονται ότι ο ιός 
δεν είναι ανθεκτικός σε θερμοκρασίες άνω 
των 27οC (και εφόσον δεν έχει μεταλλαχτεί).
Επιπλέον, αναμένεται να πληγούν και οι ε-
ξαγωγές. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
BOFA, που εκτιμά μείωση του πραγματικού 
ΑΕΠ στην Ευρωζώνη (δηλαδή ύφεση) της 
τάξης του 1,7% και δεδομένης της τραγικής 
κατάστασης στη γείτονα Ιταλία, θα ανέμενε 
κανείς μείωση των εξαγωγών αγαθών και υ-
πηρεσιών, καθώς και εμπορευμάτων (εκτός 
πετρελαίου). Η προσφορά επίσης αναμένε-

παρόν τις μεγαλύτερες πληγές, αδυνατούσε 
να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της προς 
τους δανειστές της; Σε μια τέτοια περίπτωση 
θα μιλούσαμε για αλυσιδωτή αντίδραση και 
για διαφορετικά δεδομένα. Χαρακτηριστική 
είναι σε αυτό το σημείο η κίνηση της ισοτι-
μίας του EUR/USD, που από το 1,1286 την 1η 
Μαρτίου 2020 έπεσε κάτω από το 1.07, ενώ η 
ποσοτική χαλάρωση της FED είναι μεγαλύ-
τερη από την αντίστοιχη της ΕΚΤ.
Αλλά και στην περίπτωση που όλα πάνε καλά, 
τα μέτρα αυτά των κεντρικών τραπεζών δεν 
θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα ελλείμματα 
στο μέλλον και κατ’ επέκταση δεν θα διογκώ-
σουν το ήδη αδιαχείριστο παγκόσμιο χρέος; 
Μήπως είναι μια καλή ευκαιρία αυτή για 
να επανεξεταστεί ένα συλλογικό κούρεμα; 
Μήπως να γίνει κοινή αντίληψη ότι όλοι εί-
μαστε ίσοι απέναντι σε έναν εχθρό που δεν 
κάνει διακρίσεις, όπως η πανδημία, που έχει 
αλλάξει, έστω και προσωρινά, τις ζωές μας, να 
παραμεριστούν συμφέροντα κρατών και να 
προχωρήσουν σε συναίνεση οι κυβερνώντες 
σε μια τέτοια ιστορική απόφαση;
Η αλήθεια είναι ότι ο ιός μπορεί να πτωχεύ-
σει περισσότερους από αυτούς που στο τέλος 
θα σκοτώσει. Εμείς, ο καθένας μας σε προ-
σωπικό επίπεδο, το καλύτερο που έχουμε να 
κάνουμε γι’ αυτό είναι να μη χάσουμε την αν-
θρωπιά μας. Στην πρωτόγνωρη αυτή εμπει-
ρία στην οποία έχει περιέλθει η ανθρωπό-
τητα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να α-
φήσουμε το φαινόμενο να γενικευτεί σε έναν 
«παγκόσμιο πόλεμο μεταξύ γειτόνων».
Ο εχθρός μας είναι ο χρόνος και μόνο.

*Ο Χρήστος Λεμονίδης, απόφοιτος του Τμήμα-
τος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοι-
κητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτο-
χος με διάκριση ΜΒΑ Global Finance του Πα-
νεπιστημίου του Derby, είναι Senior Account 
Manager Ελλάδας και Κύπρου στην ΕΧΑΝΤΕ 
Investment Firm.
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O Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθη-
νών Α.Ε. (ΟΑΣΑ), σε συνεργασία με την Ελλη-
νική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. 

(ΕΕΣΥΠ), ανακοίνωσε τον διορισμό από τις 20 Μαρτίου 
του Βασίλη Ξυπολυτά στη θέση του προέδρου Δ.Σ. και 
του Δημήτρη Νταλταγιάννη ως μη εκτελεστικού μέλους 
Δ.Σ. της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ).
Επιπλέον, ο ΟΑΣΑ, σε συνεργασία με την ΕΕΣΥΠ, ανα-
κοίνωσε τον διορισμό από τις 20 Μαρτίου νέου διοικη-
τικού συμβουλίου της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες 
Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ).
Η ΣΤΑΣΥ είναι αρμόδια για την εκτέλεση του συγκοινω-
νιακού έργου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό και την κατα-
νομή αυτού από τον ΟΑΣΑ, που συντελείται με τα μέσα 
σταθερής τροχιάς (τραμ, γραμμές 2 & 3 του μετρό και 
γραμμή 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου), τη συντή-
ρηση, επισκευή και χρησιμοποίηση του τροχαίου υλι-

κού και τη λειτουργία και συντήρηση των γραμμών 2 & 3 
του μετρό, των οποίων ιδιοκτήτης είναι η Αττικό Μετρό.
Το Δ.Σ. του ΟΑΣΑ, μοναδικού μετόχου της ΣΤΑΣΥ, σε συ-
νεργασία με την ΕΕΣΥΠ, αποφάσισε ομόφωνα τον διορι-
σμό νέου Δ.Σ. της ΣΤΑΣΥ, μεταξύ των οποίων τον διευ-
θύνοντα σύμβουλο, τον Νικόλαο Χαιρέτα, τον μη εκτε-
λεστικό πρόεδρο Δ.Σ., καθώς και τρία μη εκτελεστικά 
μέλη, εκ των οποίων ένας είναι ο διευθύνων σύμβου-
λος του ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο της βελτίωσης του συντονι-
σμού με τη ΣΤΑΣΥ.
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΣΤΑΣΥ είναι η ακόλουθη:
1. Χαράλαμπος Δαμάσκος, πρόεδρος, μη εκτελεστικό 
μέλος
2. Νικόλαος Χαιρέτας, διευθύνων σύμβουλος, εκτελε-
στικό μέλος
3. Νικόλαος Αθανασόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
4. Μαρία Κολυβά, μη εκτελεστικό μέλος και πρόεδρος 

της Επιτροπής Ελέγχου
5. Ελένη Βλαχογιάννη, μη εκτελεστικό μέλος
Το νέο Δ.Σ. θα συμπληρωθεί από ένα μη εκτελεστικό 
μέλος που θα προταθεί προς εκλογή από τον υπουργό 
Οικονομικών κατ’ άρθρο 197 παρ. 4 ν. 4389/2016.
Το νέο Δ.Σ. της ΣΤΑΣΥ θα διαμορφώσει το πλαίσιο για 
την επίτευξη του στόχου του ΟΑΣΑ και των δύο θυ-
γατρικών του, που είναι η αύξηση του ποσοστού των 
μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς με την κα-
λύτερη δυνατή διαχείριση των διατιθέμενων πόρων. 
Στην κατεύθυνση αυτή, η ΣΤΑΣΥ θα πρέπει να προω-
θήσει τη συντονισμένη λειτουργία των συγκοινωνιών 
σε σταθερή τροχιά με το συνολικό συγκοινωνιακό σύ-
στημα και να προχωρήσει στην επέκταση και αναβάθ-
μιση του συγκοινωνιακού της έργου, στο πλαίσιο ενός 
συνολικού σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
για την Αθήνα.

Νέος πρόεδρος του ΟΣΥ ο Β. Ξυπολυτάς, νέος διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ ο Ν. Χαιρέτας



 ΤΗΣ ΜΕΛΊΝΑΣ Σ. ΚΑΡΊΠΊΔΟΥ*

Δ
ιανύουμε μία από τις πιο ιδιαίτερες 
περιόδους των τελευταίων δεκα-
ετιών. Όλος ο πλανήτης απειλείται 
από τον κορονοϊό και προσπαθεί 
με προστατευτεί από την ασθένεια 
Covid-19. Οι μέχρι τώρα συστάσεις, 

τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στη χώρα μας, 
αναφέρουν ως μία τακτική προστασίας το να «Μένου-
με Σπίτι». Το άγχος που δημιουργεί αυτή η πανδημία, 
σε συνδυασμό με τον αυστηρό περιορισμό στο σπίτι, 
έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στη διατροφι-
κή συμπεριφορά όλων των πληθυσμιακών ομάδων. 
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τόσο το στρες 
και οι αγχωτικές συνθήκες όσο και η παρατεταμένη 
παραμονή στο σπίτι μάς οδηγούν σε υπερκατανάλω-
ση φαγητού. Δηλαδή τα άτομα μπορεί να αυξήσουν 
τη συχνότητα κατανάλωσης (τσιμπολόγημα), την πο-
σότητα του φαγητού, αλλά και την κατανάλωση «εύ-
κολων» τροφίμων «κακής» ποιότητας, όπως είναι τα 
συσκευασμένα τρόφιμα, αλμυρά ή γλυκά σνακ. Συνε-
πώς, ο «διατροφικός» κίνδυνος σε αυτή την περίπτω-
ση είναι η αύξηση του σωματικού βάρους, αλλά και 
πιθανώς η μη κάλυψη των απαραίτητων θρεπτικών 
συστατικών, τα οποία μακροχρονίως θα μπορούσαν 
να ενισχύσουν και την άμυνα του οργανισμού. Ας 
σκεφτούμε, λοιπόν, μερικούς τρόπους που μπορεί να 
μας βοηθήσουν όσο «Μένουμε Σπίτι» προκειμένου 
να διατρεφόμαστε σωστά και να προσέχουμε το σω-
ματικό μας βάρος.

Μαγειρική
Η μαγειρική αποτελεί μια ευχάριστη και εποικοδο-
μητική απασχόληση κατά τη διάρκεια της περιόδου 
«Μένουμε Σπίτι». Ωστόσο, ενέχει διάφορους κιν-
δύνους, με μεγαλύτερο την υψηλή διαθεσιμότητα 
ποσότητας και ποικιλίας τροφίμων. Συνεπώς, είναι 
φρόνιμο να μη μαγειρεύουμε περισσότερα από αυτά 
που είναι να καταναλώσουμε ανά γεύμα. Ούτως ή 
άλλως, έχουμε χρόνο. Στο επόμενο γεύμα μπορούμε 
να ξαναμαγειρέψουμε.

Σχεδιασμός γευμάτων
Η διαθεσιμότητα τροφίμων τόσο στο σπίτι μας όσο 
και στο σούπερ μάρκετ αποτελεί ένα ζητούμενο αυ-
τόν τον καιρό. Είναι καλό να εφοδιαζόμαστε με τόσα 
πράγματα όσα μας είναι απαραίτητα. Το πλεόνασμα 
τροφίμων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπερ-
κατανάλωση. Επομένως, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να 
οργανώνουμε τόσο τα ψώνια της εβδομάδας όσο και 
τα φαγητά που θα μαγειρέψουμε μέσα στην ημέρα. 
Μαγειρεύετε και καταναλώνετε μικρές μερίδες και 
σερβίρετε το φαγητό σας σε μικρότερα πιάτα!

Τοποθέτηση τροφίμων στην κουζίνα
Όσο περισσότερο χρόνο περνάει κάποιος στο σπίτι, 
τόσο περισσότερο αυξάνει τις επισκέψεις του στην 
κουζίνα και τόσο πιο επιρρεπής γίνεται στο να ανοί-
γει τα ντουλάπια και το ψυγείο. Μπορείτε να ανακα-
λέσετε πόσες φορές την ημέρα πήγατε βόλτα στην 

κουζίνα; Πόσες φορές ανοίξατε τα ντουλάπια και 
την πόρτα του ψυγείου; Τώρα σκεφτείτε μια κου-
ζίνα στην οποία υπάρχουν επάνω στον πάγκο ένα 
βάζο με κουλουράκια, ένα με παξιμαδάκια, ένα 
με διάφορους ανάλατους και ωμούς ξηρούς καρ-
πούς, ένα με δημητριακά πρωινού και ένα τάπερ 
με κέικ της μαμάς. Στη συνέχεια σκεφτείτε μια άλλη 
κουζίνα, στην οποία δεν υπάρχει κανένα τρόφιμο 
πάνω στον πάγκο. Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις 
έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες να καταναλώσετε 
περισσότερες από 1.000 θερμίδες σε μία ημέρα; Η 
απάντηση είναι προφανής. Ίδια λογική θα πρέπει να 
ακολουθούμε και στη διαθεσιμότητα των τροφίμων 
μέσα στα ντουλάπια και στο ψυγείο. Όσο λιγότερα 
τρόφιμα υπάρχουν, τόσο λιγότερα θα καταναλω-
θούν. Προσπαθήστε να εφοδιάσετε το ψυγείο σας 
με φρούτα, λαχανικά και γιαούρτια. Είναι τρόφιμα 
τα οποία είναι απαραίτητα σε καθημερινή βάση στη 
διατροφή μας και δεν έχουν πολλές θερμίδες.

Αυτοέλεγχος
Εάν βρίσκεστε σε περίοδο που ακολουθείτε ένα 
διαιτολόγιο για τη μείωση του σωματικού σας βά-
ρους, χρησιμοποιήστε διάφορες μεθόδους ελέγχου 
της κατανάλωσης φαγητού. Τέτοιες είναι η τήρηση 
καθημερινού ημερολογίου καταγραφής τροφίμων 
και η φωτογράφιση των μερίδων του φαγητού. Με 
αυτούς τους τρόπους αυξάνετε τη συνειδητοποίηση 
του πόσο τρώτε πραγματικά και έχετε μια εικόνα 

τού τι κάνετε καθημερινά.

Τσιμπολόγημα
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές διατροφικές συμπε-
ριφορές που παρατηρούνται στα περισσότερα άτομα 
που περνούν αρκετό χρόνο μέσα στο σπίτι είναι το 
τσιμπολόγημα. Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε στην 
επαναλαμβανόμενη κατανάλωση μικρής ποσότητας 
φαγητού, διάφορες ώρες της ημέρας ανάμεσα στα 
βασικά γεύματα, η οποία συνήθως δεν οφείλεται σε 
πείνα. Για να αποφύγετε το τσιμπολόγημα, το οποίο 
είναι από τους βασικούς υπεύθυνους της αύξησης 
του σωματικού βάρους, καλό είναι να σχεδιάσετε το 
καθημερινό σας διαιτολόγιο έχοντας ως στόχο την 
ύπαρξη τριών κύριων γευμάτων (πρωινό, μεσημε-
ριανό, βραδινό) και από ένα ενδιάμεσο σνακ. Επίσης, 
η κατανάλωση ροφημάτων χωρίς θερμίδες (νερό, 
ανθρακούχο νερό, τσάι χωρίς ζάχαρη, καφές κ.ά.) βο-
ηθούν στον περιορισμό του τσιμπολογήματος.

Ταχύτητα κατανάλωσης φαγητού
Αν τρώτε γρήγορα, περιμένετε να περάσουν 20 λεπτά 
για να συνειδητοποιήσετε το επίπεδο του κορεσμού 
σας. Βέβαια, επειδή μένοντας στο σπίτι έχουμε άπλετο 
χρόνο, μπορούμε να τρώμε πιο αργά. Αν για κάποιους 
είναι δύσκολο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφο-
ρες τεχνικές για να το επιτύχουν, όπως να κόβουν το 
φαγητό τους σε μικρά κομμάτια χρησιμοποιώντας μα-
χαιροπίρουνα, να αφήνουν το μαχαιροπίρουνο ακου-
μπισμένο στο πιάτο τους μετά από κάθε μπουκιά τους 
και να το ξαναπιάνουν αφού καταπιούν, να μιλάνε 
με τους συνδαιτυμόνες τους αντί να παρακολουθούν 
τηλεόραση, ακόμη και να δοκιμάσουν να φάνε με 
chopsticks(!) ή με το αριστερό χέρι αν είναι δεξιόχει-
ρες ή αντίστροφα.

Τακτικό ζύγισμα
Να ζυγίζεστε τακτικά! Η τακτική παρακολούθηση του 
σωματικού βάρους (τουλάχιστον 1-2 φορές την εβδο-
μάδα) φαίνεται ότι επιδρά ευεργετικά στη διατήρησή 
του. Και η αλήθεια είναι πως αυτές τις μέρες στόχος 
δεν είναι η απώλεια βάρους, αλλά η μη αύξησή του!

Γυμναστική
Κάντε γυμναστική στο σπίτι! Αν έχετε κάποιο όργανο 
γυμναστικής, είναι πολύ πιο εύκολο να αφιερώσετε 
2 μισάωρα την ημέρα για να γυμναστείτε. Σε αντίθε-
τη περίπτωση, υπάρχουν αρκετά προγράμματα στο 
διαδίκτυο, που μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις 
προτιμήσεις. Από μαθήματα χορού και σουηδικής γυ-
μναστικής μέχρι γιόγκα και πιλάτες.

Συνεπώς, διαλέξτε μεθόδους ελέγχου του τι και πόσο 
φαγητό καταναλώνετε, οπλιστείτε με υπομονή και 
προγραμματισμό, και θα τα καταφέρουμε!

*Η Μελίνα Σ. Καριπίδου, MSc, είναι κλινική διαιτο-
λόγος - διατροφολόγος, επιστημονική συνεργάτιδα 
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

«Μένουμε Σπίτι»  
και προσέχουμε τη διατροφή μας και το βάρος μας
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Νέο Renault Captur από €16.880 Τα υβριδικά Peugeot 3008 ξεκινούν από €50.600

Διαθέσιμο με πέντε εκδόσεις κινη-
τήρων και τέσσερις εκδόσεις εξο-
πλισμού (Authentic, Expression, 

Dynamic, Initiale Paris) είναι το νέο 
Renault Captur στην ελληνική αγορά. Η 
βασική έκδοση Authentic περιλαμβάνει 
όλα τα βασικά, όπως έξι αερόσακους, ESP, 
ηλεκτρικά παράθυρα, κλιματισμό, τα βα-
σικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού κ.ά.
Συγκεκριμένα, η έκδοση των 1.000 κ.εκ. 
με τους 100 ίππους ξεκινά από τα €16.880. 
Με €800 επιπλέον μπορεί κάποιος να α-
ποκτήσει την έκδοση υγραερίου LPG και 
τα οφέλη της υγραεριοκίνησης.
Από κει και πάνω υπάρχει ο τετρακύλινδρος των 1.300 κ.εκ. με 130 ίππους 
και τιμή από €20.800. Από πλευράς diesel, υπάρχει ο 1.5 dCi σε δύο εκδό-
σεις, με 95 και 115 ίππους. Οι ισχυρότερες εκδόσεις συνδυάζονται και με 
αυτόματο EDC κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Όλες οι εκδόσεις είναι προσθιοκίνητες. Παρακάτω συνο-
πτικά οι τιμές πώλησης ανά έκδοση:
• Renault Captur 1.0 TCe 100 PS: €16.880
• Renault Captur 1.0 TCe 100 PS LPG: €17.680
• Renault Captur 1.3 TCe 130 PS: €20.800
• Renault Captur 1.3 TCe EDC 130 PS: €22.330
• Renault Captur 1.5 blue dCi 95 PS: €19.550
• Renault Captur 1.5 blue dCi 115 PS: €20.850
• Renault Captur 1.5 blue dCi 115 PS EDC: €25.650

Τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα ε-
ξακολουθούν 

να είναι ακριβά, 
ακόμη και τα plug-
in υβριδικά. Στα τε-
λευταία κατατάσσο-
νται οι PHEV εκδό-
σεις του Peugeot 
3008, που είναι δι-
αθέσιμες σε δύο 
εκδοχές. Η βασική 
είναι η 3008 Hybrid 
225 που αποδίδει 
225 ίππους.
Εδώ ο τετρακύ-
λινδρος turbo 1.6 
PureTech των 180 
ίππων συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 110 ίππων, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο αυτό-
ματο κιβώτιο 8 σχέσεων. Η ισχυρότερη έκδοση, Hybrid 4 300, διαθέτει και έναν δεύτερο ηλεκτροκινη-
τήρα στον πίσω άξονα ισχύος 112 ίππων. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 300 ίππους, ενώ το 0-100 
ολοκληρώνεται σε μόλις 5,9 δεύτερα.
Το 3008 Hybrid 225 είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις εξοπλισμού Allure και GT Line και ξεκινά από €50.600 
και €52.600 αντίστοιχα. Οι τιμές εκκίνησης του 3008 Hybrid 4 300 είναι €55.600 για την έκδοση Allure 
και €58.600 για την έκδοση GT Line. Οι εκπομπές CO2 κυμαίνονται από 29 έως 33 γρ./χλμ., οπότε ως 
εταιρικά απαλλάσσονται από φόρους.

Η αυθεντική μάσκα της Jeep συμπλήρωσε 75 χρόνια παρουσίας

Ο 
θρύλος της Jeep γεννήθηκε μέσα στη δίνη του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, όταν μετά από διαγωνισμό της κυβέρνη-
σης των ΗΠΑ η Willys-Overland δημιούργησε το Willys 
MA (πρωτότυπο) και το ΜΒ (μοντέλο παραγωγής) ή, όπως 
έμεινε γνωστό, το Jeep.

Ένα ελαφρύ «σπαρτιάτικο» πολυχρηστικό τετρακίνητο όχημα που η 
παραγωγή του έφτασε κατά τη διάρκεια του Πολέμου τις 650.000 μο-
νάδες, αποτελώντας ένα από τα βασικά «εργαλεία» στη μάχη κατά των 
δυνάμεων του Άξονα σε όλο τον κόσμο. Το πρώτο μοντέλο για πο-
λιτική χρήση, το CJ-2A (Civilian Jeep), που μπήκε στην παραγωγή το 
1945, ακολουθούσε την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία, ενισχύοντας ένα 
σχεδιαστικό DNA που παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα.
Η Jeep αποτελεί τη μοναδική εταιρεία στον κόσμο η οποία από τη δη-
μιουργία της μέχρι και σήμερα, περισσότερα από 75 χρόνια μετά, δι-
ατηρεί αναλλοίωτες τις βασικές γραμμές που διαμορφώνουν την ει-
κόνα μιας μάρκας. Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης 
(ΜοΜΑ) χαρακτήρισε το Jeep ως ένα «αριστούργημα του χρηστικού 
design», ενώ παράλληλα το κοινό αναγνωρίζει άμεσα τον σχεδιασμό 
ενός Jeep, ανεξάρτητα από την περίοδο παραγωγής του, από το 1945 
μέχρι τις μέρες μας.
Εκτός από την κλασική γρίλια με τα επτά κάθετα ανοίγματα, ο τετρά-
γωνος σχεδιασμός των θόλων, οι γραμμές που ορίζουν τις γυάλινες 
επιφάνειες και οι ακμές στο αμάξωμα, που ενισχύουν την αίσθηση στι-
βαρότητας, αποτελούν αναμφισβήτητα αυθεντικά στοιχεία Jeep. Στην 
πάροδο των χρόνων έχουν προσπαθήσει κι άλλοι κατασκευαστές να 
τα εντάξουν στον σχεδιασμό των SUV μοντέλων τους, με στόχο να ε-
νισχύσουν την εικόνα τους.
Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα και ζωντανό δείγμα αυτής της 
άρρηκτης σχεδιαστικής γλώσσας της μάρκας είναι το Jeep Wrangler, 
ένα μοντέλο που σε επίπεδο styling, αλλά και δυνατοτήτων, αποτελεί 
τον πιστό απόγονο του οχήματος που βοήθησε όσο λίγα στη νίκη των 
Συμμάχων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κλασική μάσκα, οι τροχοί στα 
άκρα του αμαξώματος και βέβαια η μοναδική δυνατότητα του μοντέλου 
να αφαιρούνται (πόρτες και οροφή) ή να αναδιπλώνονται (παρμπρίζ 
και οροφή) μέρη του αμαξώματος δίνουν τη σύγχρονη εκδοχή ενός 

σχεδιασμού που παραμένει επίκαιρος για περισσότερα από 75 χρόνια.
Πλέον το Jeep Wrangler είναι ένα μοντέλο που εφοδιάζεται με σύγ-
χρονους κινητήρες βενζίνης (2.0Τ 272 hp) και diesel (2.2T 200 hp), αυ-
τόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων 
υποβοήθησης της οδήγησης (ADAS) και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης 
και ασφάλειας. Εξακολουθεί να αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφο-
ράς για τα εκτός δρόμου αυτοκίνητα, αλλά πλέον είναι πρακτικό και 
άνετο στην καθημερινή χρήση. Εξελίχθηκε, αλλά το design του, τόσο 
σε επίπεδο στιλ όσο και σε επίπεδο συνολικότερης φιλοσοφίας, ακο-
λουθεί απαρέγκλιτα τη γλώσσα που ίδρυσε ο εξίσου διάσημος πρό-
γονός του τη δεκαετία του 1940, αποτελώντας το απόλυτο παράδειγμα 
διαχρονικού σχεδιασμού.
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ  
–ΚΑΙ– ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
H νέα υπηρεσία του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν 
«Το Θέατρο Τέχνης –και– στο σπίτι» με χαμηλό αντίτι-
μο δίνει τη δυνατότητα της on-demand παρακολούθη-
σης των παραστάσεων που διακόπηκαν λόγω της ανα-
στολής λειτουργίας των θεατρικών σκηνών της χώρας. 
Παράλληλα το Θέατρο Τέχνης ετοιμάζει «βιβλιοθήκη» 
με αρχειακό υλικό από παραστάσεις περασμένων ετών 
που θα διατίθενται δωρεάν. Η παράσταση που εγκαι-
νιάζει τη νέα υπηρεσία είναι ο «Έντμοντ» του Ντέιβιντ 
Μάμετ. Μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Θεάτρου 
Τέχνης www.theatro-technis.gr ή στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης του Θεάτρου Τέχνης και ακολουθήστε τις 
οδηγίες για να επιλέξετε την παράσταση που επιθυμεί-
τε να παρακολουθήσετε μέσω streaming. Το κόστος 
παρακολούθησης είναι 3,50 ευρώ, με δυνατότητα 
streaming για 24 ώρες. Τα έσοδα από τη νέα υπηρεσία 
θα διατίθενται στους καλλιτέχνες, στους συντελεστές 
και σε όλους τους άλλους εργαζόμενους του Θεάτρου 
Τέχνης. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημε-
ρινά 10:00-13:00 στα τηλ. 210 3222760 και 6982 012514 
ή να στείλετε email στο info@theatro-technis.gr.

ΔΩΡΕΑΝ KAI ONLINE  
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, με στόχο τη διάδο-
ση του πολιτισμού μας μέσα από τις νέες τεχνολογίες, 
επενδύει διαχρονικά στην ανάπτυξη περιεχομένου 
για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Σε αυτή τη 
δύσκολη για όλους περίοδο το Ίδρυμα προσπαθεί 
με τον δικό του τρόπο να στηρίξει τον κόσμο που 
βρίσκεται στο σπίτι, ανταποκρινόμενο στην πρωτο-
βουλία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
#DigitalSolidarityGR. Σε μια εποχή που η απόκτηση 
των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων, απ’ όλους, 
είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ  
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Β&Ε ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ  
ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Σπάνια έργα τέχνης από τη συλλογή του Ιδρύματος 
Β&Ε Γουλανδρή παρουσιάζονται στο goulandris.
gr και είναι προσβάσιμα για ελεύθερη ψηφιακή 
περιήγηση από το σπίτι. Ψηφιακές αναπαραγωγές 
148 έργων, εικόνες λεπτομερειών και ηχητικές ξενα-
γήσεις σε δύο γλώσσες προσφέρουν στους χρήστες 
μια ολοκληρωμένη οπτική των έργων τέχνης και ένα 
νέο σημείο επαφής με το μουσείο. Μέσα από την 
ψηφιακή περιήγηση στη συλλογή οι χρήστες μπο-
ρούν να εξερευνήσουν έργα των Van Gogh, Picasso, 
El Greco, Monet, Rodin, Miró, Degas, Giacometti, 
Cézanne, Παρθένη, Τσαρούχη, Μόραλη και άλλων 
ονομάτων της νεότερης και σύγχρονης τέχνης.

Το θέατρο Πορεία, που σε λίγο κλείνει 20 χρόνια δημιουργικής 
πορείας, προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα να παρακολου-
θήσει διαδικτυακά και χωρίς αντίτιμο τις πιο σημαντικές του 
παραγωγές.

• «Οι Τρειςευτυχισμένοι» του Eugène Labiche, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χου-
βαρδά, 2017, Σάββατο 28/3 (10 π.μ. έως 10 π.μ. της επόμενης ημέρας).
• «Τρεις Αδερφές» του Άντον Τσέχοφ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, 
2016, Κυριακή 29/3 (10 π.μ. έως 10 π.μ. της επόμενης ημέρας).
• «Μιράντα» βασισμένο στην «Τρικυμία» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε διασκευή 
και σκηνοθεσία του Oskaras Korsunovas, 2016, Δευτέρα 30/3 (10 π.μ. έως 10 
π.μ. της επόμενης ημέρας).
• «Το Κτήνος στο Φεγγάρι» του Richard Kalinoski (Playwright 615 Dove 
St. Oshkosh, WI 54902 920.232.5635 rkalinoski@sbcglobal.net kalinosk@
uwosh.edu), σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού, 2009, Τρίτη 31/3 (10 π.μ. έως 
10 π.μ. της επόμενης ημέρας).
• «Η υπόθεση της οδού Λουρσίν» του Eugene Labiche, σε σκηνοθεσία 
Μάρθας Φριντζήλα, 2010, Τετάρτη 1/4 (10 π.μ. έως 10 π.μ. της επόμενης 
ημέρας).
• «Βάκχες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Renate Jett, 2008, Πέμπτη 2/4 
(10 π.μ. έως 10 π.μ. της επόμενης ημέρας).
• «Το Τυφλό Σημείο» του Γιάννη Μαυριτσάκη, σε σκηνοθεσία Μάρθας Φρι-
ντζήλα, 2008, Παρασκευή 3/4 (10 π.μ. έως 10 π.μ. της επόμενης ημέρας).
• «Δάφνης και Χλόη, Ταξίδι Αναψυχής», βασισμένο στο αρχαίο ελληνικό 
μυθιστόρημα του Λόγγου και στη μετάφραση του Ρόδη Ρούφου, σε σκηνική 
σύνθεση και σκηνοθεσία του Cezaris Grauzinis, 2006, Σάββατο 4/4 (10 π.μ. 
έως 10 π.μ. της επόμενης ημέρας).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΡΕΙΑ
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Όλοι οι φίλοι 
του ποδο-
σφαίρου αλλά 
και οι φίλοι 

του e-gaming θα έχουν τη 
δυνατότητα να παρακο-
λουθούν το πρωτάθλημα 
ePlayoff2020 που ξεκί-
νησε την Τετάρτη 25 Μαρ-
τίου στις 19:30 και θα προ-
βάλλεται μέσα από την επί-
σημη σελίδα Novasports.
gr, καθώς και από το κα-
νάλι του Novasports στο 
YouTube. Για πρώτη φορά 
μια διοργάνωση esports μεταδίδεται live από τα μέσα μετάδοσης Novasports 
(WEB & YouTube). Το τουρνουά διοργανώνεται από τη VGL eSports, με τα κα-
νάλια Novasports να αποτελούν τον επίσημο μεταδότη.
Έξι ομάδες, Piraeus E.F.C., Toumba, AEK, Panathinaikos, Heraklion ES και 
Aris, αγωνίζονται σε 10 αγωνιστικές με το σύστημα των playoffs (3 αγώνες ανά α-
γωνιστική) με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι ομάδες αποτελού-
νται από 11 παίκτες και 1 προπονητή. Οι παίκτες θα αγωνίζονται κάθε Τετάρτη 
στις 19:30, με το πρόγραμμα των αγώνων να είναι προσαρμοσμένο στην κλή-
ρωση των playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η σειρά βασίζεται στην 
κλασική πλέον ταινία 
«Fargo», που έχει βραβευ-
τεί με Όσκαρ και πραγμα-
τεύεται μια αληθινή ιστο-
ρία εγκλήματος. Χαρακτη-
ρίζεται από ένα ιδιότυπο 
χιούμορ, με καινούργια υ-
πόθεση και καινούργιους 
χαρακτήρες.
Υπόθεση: Ο ήρωας είναι ο 
Λόρνε Μάλβο, ένας δαιμό-
νιος τυχοδιώκτης που αλ-
λάζει για πάντα τη ζωή του 
Λέστερ Νάιγκαρντ, ο ο-
ποίος εργάζεται ως ασφαλιστής σε μια μικρή πόλη. Ο αστυνομικός Γκας Γκρίμλι 
είναι ένας μόνος πατέρας που καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην προσωπική 
του ασφάλεια και το καθήκον του ως αστυνομικού, όταν έρχεται πρόσωπο με 
πρόσωπο με έναν δολοφόνο. Μαζί του και η φιλόδοξη αστυνομικός Μόλι Σάλ-
βερσον.
Σκηνοθεσία: Άνταμ Μπέρνστιν
Σενάριο: Νόα Χόλι
Παίζουν: Μπίλι Μπομπ Θόρντον, Μάρτιν Φρίμαν, Κόλιν Χανκς, Άλισον Τόλμαν, 
Μπομπ Όντενκερκ, Όλιβερ Πλατ, Κέιτ Ουόλς, Γκλεν Χάουερτον, Τζόι Κινγκ 
κ.ά.

Υπόθεση: Εκπαιδευμένη ως πολεμίστρια, η πριγκίπισσα των Αμαζόνων Νταϊάνα 
εγκαταλείπει το απομονωμένο νησί της και ακολουθεί έναν Αμερικανό πιλότο 
στην πρώτη γραμμή του μετώπου του Α΄ Παγκοσμίου, με σκοπό να σταματήσει 
τα ολέθρια σχέδια του θεού του πολέμου Άρη. Η χολιγουντιανή συνταγή της 
κόμικς περιπέτειας εκτελείται με προβλέψιμη μα διασκεδαστική στιβαρότητα, 
μπολιάζοντας με γοητευτική, σέξι τσαχπινιά το σκοτεινό και δύσθυμο υπερηρω-
ικό σύμπαν της DC.
Σκηνοθεσία: Πάτι Τζένκινς
Παίζουν: Γκαλ Γκέιντοτ, Κρις Πάιν, Ντέιβιντ Θιούλις, Κόνι Νίλσεν, Ντάνι Χι-
ούστον

Novasports στο YouTube,  
ePlayoff2020, κάθε Τετάρτη

ΕΡΤ1, 
Fargo (Ά  κύκλος), κάθε Δευτέρα

Alpha, 
TULLY: Τα παιδιά είναι ευτυχία;  
(Ά  προβολή), 31 Μαρτίου

Star Channel,  
Wonder Woman, 2 Απριλίου

Τι να δούμε στη μικρή οθόνη αυτή την εβδομάδα

Υπόθεση: Εξουθενωμένη, καθώς έχει μόλις γεννήσει το τρίτο της παιδί, η Μάρλο 
προσλαμβάνει μια νυχτερινή νταντά. Μια νεαρή, ανεξάρτητη φοιτήτρια που θα 
της αλλάξει απρόσμενα τη ζωή. Σπιρτόζικη κομεντί, που προσπαθεί να περιγρά-
ψει τη γυναικεία ψυχοσύνθεση ειλικρινά και κάποιες στιγμές έξυπνα.
Σκηνοθεσία: Τζέισον Ράιτμαν
Παίζουν: Σαρλίζ Θερόν, Ρον Λίβινγκστον, Μαρκ Ντιπλάς, Μακένζι Ντέιβις



 • Αν βάλετε το hashtag #TogetherAtHome στο YouTube, 
θα βρείτε καλλιτέχνες όπως ο Chris Martin, o John 
Legend και o Hozier, που ανεβάζουν βίντεο ή κάνουν live 
streaming με αυτοσχεδιασμούς ή «παραγγελιές» που βλέ-
πουν στα μηνύματα των fans τους. Στην Ελλάδα, κάτι πα-
ρόμοιο κάνει ο Σωκράτης Μάλαμας κάθε μέρα τις μεση-
μεριανές ώρες. Αναμένουμε περισσότερες πρωτοβουλίες 
σαν αυτές.

• Ο Στέλιος Ρόκκος παρουσιάζει την πιο ροκ ερωτική ε-
ξομολόγηση με το νέο του single «Σ’ Αγαπώ» που κυκλο-
φορεί από την Panik Platinum. Το «Σ’ Αγαπώ», που ήδη 
έχει ξεχωρίσει μέσα από την αποκλειστική ραδιοφωνική 
του μετάδοση, έχει την υπογραφή του Στέλιου Ρόκκου 
στη μουσική και του Βασίλη Γιαννόπουλου στους στίχους 
και έρχεται λίγους μήνες μετά την επιτυχία «Μακάρι». 
Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα: https://
smarturl.it/sagaporokkos.

• Τα «Νέα της Τέχνης», που διανύουν αισίως το 28ο έτος 
κυκλοφορίας τους, έχουν τη χαρά να σας παρουσιάσουν το 
νέο τους site, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει τον νέο, 
διαδικτυακό κόμβο συνάντησης για την τέχνη, τον κόσμο 
και τους ανθρώπους της – ως ένα μικρό αντίδοτο στον κο-
ρονοϊό, εξαιτίας του οποίου έχουμε κλειστεί στο σπίτι, 
ενώ εξακολουθούμε να θέλουμε να περπατήσουμε στον 
κόσμο. Το www.taneatistechnis.com έχει σχεδιαστεί για 
να αποτελέσει –με καθημερινή ενημέρωση της ύλης του 
και με την παρουσίαση των θεμάτων της έντυπης έκδοσης 
των «Νέων της Τέχνης»– ένα σημείο ενημέρωσης, επα-
φής, διαλόγου και έρευνας γύρω από την πολιτιστική και 
πολιτισμική επικαιρότητα, απ’ όσα συμβαίνουν στις πό-
λεις μας αλλά και σ’ εκείνες του κόσμου.

• Αναβάλλεται το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καν-
νών, καθώς, όπως ανακοινώθηκε, δεν θα διεξαχθεί στις 
προβλεπόμενες ημερομηνίες, από τις 12 έως τις 23 Μαΐου, 
λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, αλλά πιθανώς θα με-
τατεθεί για το καλοκαίρι. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, 
«αρκετές εκδοχές μελετώνται για τη διεξαγωγή του, από 
τις οποίες η κύρια μπορεί να είναι μια απλή μεταφορά των 
ημερομηνιών τέλη Ιουνίου - αρχές Ιουλίου 2020». Είναι η 
πρώτη φορά στην 73χρονη ιστορία του που το φεστιβάλ α-
ναβάλλεται. Κατά το παρελθόν ακυρώθηκε μόνο μία φορά, 
κατά τη διάρκεια του Μάη του ’68.

• Οι street artists έχουν το μεγάλο προσόν να αποτυπώ-
νουν όψεις της καθημερινότητας, της ζωής, της πολιτικής 
κατάστασης με έναν τρόπο που συχνά δεν μπορούμε να 
εκφράσουμε με λέξεις. Ως τέκνα κυρίως των πόλεων, απο-
τυπώνουν στους τοίχους αυτών το δικό τους βίωμα (που 
είναι και δικό μας), χρησιμοποιώντας χρώματα, μηνύ-
ματα, χιούμορ, σαρκασμό, ειρωνεία. Πώς θα μπορούσαν, 
λοιπόν, να μη βγουν στους δρόμους εν μέσω μιας πανδη-
μίας όπως αυτή του κορονοϊού, που αλλάζει την καθημε-
ρινότητά μας σε σημείο που πλήττει την ίδια την καρδιά 
του πολιτισμού μας; Στους τοίχους της Αθήνας δύο εντυ-
πωσιακά γκράφιτι για τον ιό, αλλά και ένα νέο, με θέμα 
«Μένουμε Σπίτι» για προστασία από τον κορονοϊό, που 
παρουσίασε ο 16χρονος S.F. στην ταράτσα του σπιτιού του 
στην Ηλιούπολη.

• Η Εικονική Έκθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπως 
ονομάζεται το αρχείο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, εντάσ-
σεται στο SearchCulture.gr, τη διαδικτυακή πύλη αναζή-
τησης πολιτιστικού περιεχομένου που έχει αναπτύξει το 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχο-
μένου. Με 2.662 τεκμήρια η Εικονική Έκθεση της Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής προσφέρει την ευκαιρία να εξερευ-
νήσει κανείς τα 81 χρόνια παρουσίας του μοναδικού λυρι-
κού θεάτρου στην Ελλάδα. Ο χρήστης του SearchCulture.
gr μπορεί να εξερευνήσει εκατοντάδες μακέτες και σχέ-

δια κοστουμιών από το 1941 έως σήμερα, πάνω από 200 
ηχογραφήσεις έργων διάσημων Ελλήνων και ξένων συν-
θετών, παρτιτούρες και μια απίστευτη συλλογή τρισδιά-
στατων αντικειμένων: μάσκες, κοσμήματα, ενδύματα και 
σκηνικά. Μπορείτε να δείτε σπάνιες φωτογραφίες από τις 
πρώτες παραστάσεις της Μαρίας Κάλλας, τότε Καλογερο-
πούλου, από τις δεκαετίες του 1940 και του 1950, καθώς 
και έργα Ελλήνων συνθετών, όπως του σημαντικότερου 
συνθέτη της αθηναϊκής οπερέτας, Νίκου Χατζηαποστό-
λου, του Νίκου Κυπουργού, του Πάρη Κωνσταντινίδη κ.ά.

Τα νέα της τέχνης 
την εποχή της απαγόρευσης
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Η πρώτη ανάρτηση της Duffy μετά την αποκάλυψη  
του βιασμού της
Μέσω ανάρτησης στο Instagram τον περασμένο Φεβρουάριο, η Duffy σόκαρε την παγκόσμια κοινή 
γνώμη αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν κάποιος τη νάρκωσε, την κράτησε όμηρο και τη βίαζε για 
μέρες. Τότε η Duffy είχε υποσχεθεί να μιλήσει για όσα βίωσε σε συνέντευξή της, ωστόσο είναι κάτι 
που ακόμα δεν έχει κάνει. Την περασμένη εβδομάδα, όμως, η γνωστή Βρετανίδα τραγουδίστρια έ-
στειλε ένα μήνυμα στη γνωστή ραδιοφωνικό παραγωγό του BBC Radio 2, Jo Whiley, γράφοντας: 
«Γεια σου Jo, εύχομαι να είσαι καλά και να παραμένεις ασφαλής. Θα ήθελα να σου στείλω ένα κομ-
μάτι προκειμένου να το παίξεις στο ραδιόφωνο, αν σου αρέσει φυσικά. Πιθανόν να έχεις διαβάσει τα 
όσα έγραψα πριν από μερικές εβδομάδες. Νιώθω ότι απελευθερώθηκα. Προσπάθησα να μιλήσω για 
τα όσα βίωσα σε μια συνέντευξη, αλλά τελικά είναι πιο δύσκολο απ’ ό,τι πίστευα. Γι’ αυτό θα συνεχίσω 
να ενημερώνω τον κόσμο γράφοντας τις σκέψεις μου. Ούτε η εταιρεία μου ούτε κανείς άλλος γνωρί-
ζει ότι το κάνω αυτό. Δεν θα ενοχληθούν, όμως, γιατί είναι αξιαγάπητοι. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι 
και λέγεται “Something Beautiful”. Σου το στέλνω για να το παίξεις στο κοινό, αν πιστεύεις ότι αυτό θα 
τους κάνει να αισθανθούν καλύτερα. Δεν έχω σκοπό να το κυκλοφορήσω, απλά σκέφτηκα ότι θα ήταν 
ωραίο να κρατήσει συντροφιά σε όσους βρίσκονται σε καραντίνα».

Το «Grey’s Anatomy» και άλλες ιατρικές σειρές 
στέλνουν γάντια και μάσκες
Αρκετές είναι οι δημοφιλείς αμερικανικές ιατρικές σειρές οι οποίες αποφάσισαν να συνει-
σφέρουν με τον δικό τους τρόπο στη μάχη κατά του κορονοϊού. «Grey’s Anatomy», «The 
Resident», «The good doctor», «Station 19», είναι μερικές από τις πιο γνωστές ιατρικές σει-
ρές που προβάλλονται πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Καθώς η παραγωγή και τα γυρί-
σματα έχουν σταματήσει, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να μαζέψουν μάσκες, γάντια και ιατρι-
κές ποδιές και να τις στείλουν εκεί όπου παρατηρείται έλλειψη: σε νοσοκομεία και στους 
εργαζόμενους της υγείας που δουλεύουν ασταμάτητα όλες αυτές τις ημέρες, φροντίζο-
ντας ασθενείς με κορονοϊό. Μάλιστα, γιατροί και νοσοκομεία μοιράστηκαν φωτογραφίες στο 
Instagram με τις προμήθειες που εστάλησαν από τις τηλεοπτικές παραγωγές.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε και η κόρη της, Αλέγκρα,  
δώρισαν 200.000 ευρώ στη μάχη κατά του κορονοϊού
Ολοένα και περισσότεροι διάσημοι Ιταλοί ρίχνονται με οικονομικά μέσα στον αγώνα κατά του κορονοϊού. 
Μετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι και την Κιάρα Φεράνι σειρά είχαν η Ντονατέλα Βερσάτσε και η κόρη της, Αλέ-
γκρα. Όπως ανακοίνωσε η σχεδιάστρια στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, η ίδια και η κόρη της 
σκοπεύουν να προσφέρουν 200.000 ευρώ στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στο Μιλάνο για να 
βοηθήσουν τον αγώνα των γιατρών και των νοσηλευτών. «Σε εποχές όπως αυτές, είναι σημαντικό να είμα-
στε ενωμένοι και να υποστηρίζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, οι 
οποίοι αγωνίζονται καθημερινά για να σώσουμε εκατοντάδες ζωές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Α-
λέγκρα κι εγώ αποφασίσαμε να κάνουμε μια προσωπική δωρεά 200.000 ευρώ στο τμήμα εντατικής θερα-
πείας του νοσοκομείου San Raffaele στο Μιλάνο. Οι καρδιές μας είναι σε όλους εκείνους που έχουν πληγεί 
από αυτή την ασθένεια και σε όλους τους γιατρούς και το ιατρικό προσωπικό που εργάζονται ηρωικά χωρίς 
διακοπή τις τελευταίες εβδομάδες, στην προσπάθειά τους να φροντίσουν τους αγαπημένους μας. Γι’ αυτό κι 
εμείς, ως κοινωνία, πρέπει να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον και να φροντίσουμε ο ένας τον άλλον» α-
ναφέρει στο μήνυμά της η σχεδιάστρια.

Μπεν Άφλεκ - Άνα ντε Άρμας:  
Οι ρομαντικές φωτογραφίες από το ταξίδι τους
Ο Μπεν Άφλεκ και η Άνα ντε Άρμας, το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ, φροντίζουν 
να απολαμβάνουν τον έρωτά τους μακριά από τον συνωστισμό, κάνοντας μα-
γικές αποδράσεις. Ο 47χρονος ηθοποιός μαζί με την 31χρονη αγαπημένη του 
είχαν καταγραφεί στον φακό των παπαράτσι στην Κόστα Ρίκα στις αρχές του 
μήνα, αλλά πλέον η Άνα ντε Άρμας δημοσιεύει μόνη της φωτογραφίες στο 
Instagram που τη δείχνουν πολύ ευτυχισμένη και όλοι καταλαβαίνουμε ότι 
πίσω από αυτές βρίσκεται ο αγαπημένος της.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

www.freesunday.gr 2529.03.2020 FREETIME



Τ
ι είναι και πώς λειτουργούν τα «Αι-
ολικά Πάρκα»; Τι είναι το Δίκτυο 
NATURA 2000; Ποιοι είναι οι κίν-
δυνοι από την απώλεια της βιοποικι-
λότητας; Γιατί περιβαλλοντικές οργα-
νώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών αντιτίθενται σε ορισμένες περιπτώσεις εγκα-
τάστασης βιομηχανικών Αιολικών Σταθμών Παραγωγής 
Ενέργειας; Χρειάζεται να «θυσιάσουμε κάτι» προκειμέ-
νου να πετύχουμε τους στόχους για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής;
Σε αυτά και σε πολλά άλλα επίκαιρα ερωτήματα απαντά η 
νέα έκδοση της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας 
«Όλα όσα θέλατε να μάθετε για τα “Αιολικά Πάρκα” στις 
προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000».
Μια συγκυρία που προκαλεί ανησυχία όσον αφορά την 
προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας 
ώθησε την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία να συγκεντρώσει 
σε ένα ευανάγνωστο έντυπο όλες τις βασικές έννοιες σχε-
τικά με το σοβαρό ζήτημα της εγκατάστασης βιομηχανι-
κής κλίμακας Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ – γνωστοί ως «Αιολικά Πάρκα») 
σε προστατευόμενες περιοχές του ευρωπαϊκού δικτύου 
NATURA 2000.
Είναι αρκετά τα σημεία που προκαλούν αυτή την ανησυ-
χία: Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια 
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Σε αυτό προβλέπεται ότι, μέχρι το 
2030, η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΣΠΗΕ θα υπερδιπλα-
σιαστεί με τελικό στόχο τα 7 GW.
Ταυτόχρονα, παρά τη δημοσίευση του ΕΣΕΚ, η σύνταξη 

νέου Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ καθυστερεί, με 
το ισχύον σήμερα Σχέδιο (από το 2008) να είναι ξεπερα-
σμένο, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη την επιδείνωση της κα-
τάστασης της βιοποικιλότητας παγκοσμίως και στην Ελ-
λάδα και έχει σοβαρά προβλήματα νομιμότητας.
Η ελληνική Διοίκηση και Δικαιοσύνη εγκρίνουν έργα που 
έχουν αποδεδειγμένα σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα 
είδη πανίδας και χλωρίδας και στους οικοτόπους των προ-
στατευόμενων περιοχών NATURA 2000. Κάτι που οδή-
γησε την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, την Καλ-
λιστώ και την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 
να καταθέσουν πρόσφατα καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή για τη συστηματική και κατάφωρη παραβίαση της 
ενωσιακής νομοθεσίας από την Ελληνική Δημοκρατία.
Μόλις ολοκληρώθηκε η –εξαιρετικά σύντομη– δημό-
σια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου του 
ΥΠΕΝ «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθε-
σίας», ένα νομοσχέδιο που εντέλει διευκολύνει την αδει-
οδότηση των ΑΣΠΗΕ. Οι ίδιες τρεις περιβαλλοντικές ορ-
γανώσεις ανάρτησαν από κοινού τα σχόλιά τους, που περι-
έχουν ουσιαστικές ενστάσεις στις προβλεπόμενες από το 
νομοσχέδιο ρυθμίσεις.
Όλα αυτά, τη στιγμή που τα επιστημονικά δεδομένα δεί-
χνουν ξεκάθαρα ότι οι ΑΣΠΗΕ έχουν επιβλαβείς συνέ-
πειες για την ακεραιότητα των προστατευόμενων οικοτό-
πων και ότι θα αποτελέσουν απειλή για τη βιοποικιλότητα 
και ειδικά για πληθυσμούς κρισίμως απειλούμενων ειδών 
πουλιών.
Παράλληλα, η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους 
ΑΣΠΗΕ παραμένει ελλιπής και αποσπασματική, ενώ δια-
κινούνται πολλές παρερμηνείες και στρεβλώσεις σχετικά 

με το γενικότερο ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας (ΑΠΕ).
Με αφορμή όλα αυτά, η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Ε-
ταιρεία έκρινε σκόπιμη την έκδοση «Όλα όσα θέλατε να 
μάθετε για τα “Αιολικά Πάρκα” στις προστατευόμενες πε-
ριοχές NATURA 2000», ώστε να αποσαφηνιστούν τόσο 
οι βασικές έννοιες όσο και οι αντιρρήσεις που διατυπώνει, 
έπειτα από την πολύχρονη και πολύπλευρη ενασχόλησή 
της με την προστασία της βιοποικιλότητας.

Λήψη της έκδοσης σε μορφή pdf: http://files.ornithologiki.gr/
docs/Aiolika_se_Natura_ORNITHOLOGIKI_web.pdf

Όλα όσα θέλατε να μάθετε  
για τα «Αιολικά Πάρκα»  

στις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000
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Εσείς γνωρίζετε ότι:
•  Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι εξίσου κατα-

στροφική με την κλιματική αλλαγή;
•  Το 27,3% της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας είναι 

ενταγμένο στο Δίκτυο NATURA 2000;
•  Σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει άμε-

σος κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα και τα φυσικά 
οικοσυστήματα από την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ;

•  Προκειμένου να καλυφθεί ο στόχος που έχει τεθεί 
για το 2030 όσον αφορά την παραγωγή αιολικής 
ενέργειας, αρκεί να εγκατασταθεί μόλις το 25,8% 
των ΑΣΠΗΕ που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί εκτός 
των περιοχών NATURA 2000, χωρίς την εγκατά-
σταση ΟΥΤΕ ΜΙΑΣ πρόσθετης ανεμογεννήτριας 
εντός προστατευόμενης περιοχής NATURA;

Εγκατεστημένοι ΑΣΠΗΕ και όρια περιοχών NATURA 
2000 στη νότια Εύβοια και στον Έβρο.



H 
PRIORITY Α.Ε. (www.priority.com.gr), εταιρεία συμβούλων 
οργάνωσης και πληροφορικής, στην παρούσα συγκυρία και 
συντασσόμενη πλήρως με την πρωτοβουλία της πολιτείας 
#DigitalSolidarityGR και την καμπάνια #menoumespiti, 
προχωρά σε μια σειρά δωρεάν παροχών των δεξιοτήτων και 
της τεχνογνωσίας της μέσα από την αξιοποίηση της ψηφιακής 

τεχνολογίας.
Το επόμενο διάστημα θα μεταφέρει την τεχνογνωσία της σε σημαντικά 
ζητήματα, όπως cybersecurity, ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και 
GDPR, υγεία και ασφάλεια στην εργασία κ.ά., μέσα από ενημερώσεις από 
το blog της και τα social media κανάλια της, αλλά και μέσω webinars, που 
θα ανακοινώνονται στο site της. Η αρχή γίνεται με μια σειρά από σημαντικές 
συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές για όσους δουλεύουν αυτό το διάστημα 
απομακρυσμένα, με τηλεργασία.

17 ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΉ ΤΉΛΈΡΓΑΣΙΑ
Τώρα που χρειάζεται να δουλεύουμε από το σπίτι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 
μερικούς βασικούς κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούμε προκειμένου 
να διασφαλίζουμε ότι θα κρατάμε μακριά όλους τους κακόβουλους που 
θα προσπαθούν να εισέλθουν στον υπολογιστή μας για να διαβάσουν, 
τροποποιήσουν, σβήσουν τα αρχεία μας ή να προκαλέσουν δυσλειτουργίες 
στα προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούμε.
1.  Ακολουθούμε τις οδηγίες του τμήματος ΙΤ για να συνδεόμαστε 

απομακρυσμένα στο εταιρικό δίκτυο και εφαρμογές. Η σύνδεση θα πρέπει 
να γίνεται μέσω ασφαλών καναλιών επικοινωνίας (π.χ. VPN, RAS).

2.  Χρησιμοποιούμε τον εξοπλισμό που μας έχει παραχωρήσει η εταιρεία για 
να συνδεόμαστε απομακρυσμένα στο δίκτυό της.

3.  Δεν ξεχνάμε να αλλάζουμε τους κωδικούς πρόσβασης με τη συχνότητα 
που επιβάλλει η πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία μας.

4.  Οι νέοι κωδικοί που ορίζουμε θα πρέπει να έχουν το ελάχιστο μήκος και 
να περιέχουν τα είδη των χαρακτήρων που ορίζει η πολιτική της εταιρείας 
μας.

5.  Δεν κοινοποιούμε τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης σε μέλη της 

οικογένειάς μας (και φυσικά σε κανένα άλλο τρίτο πρόσωπο).
6.  Δεν προσπαθούμε να απενεργοποιήσουμε το λογισμικό προστασίας που 

είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές που μας έχουν παραχωρηθεί.
7.  Δεν συνδεόμαστε σε ιστοχώρους που έχουν υψηλό κίνδυνο μόλυνσης με 

κακόβουλο λογισμικό (porn, gambling, p2p sites).
8.  Φροντίζουμε να ενημερώνουμε άμεσα το λογισμικό του εταιρικού 

υπολογιστή μας όταν εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα.
9.  Φροντίζουμε να προστατεύουμε και τους προσωπικούς μας υπολογιστές 

με αντιικό λογισμικό και να εγκαθιστούμε έγκαιρα τις ενημερώσεις των 
λογισμικών που εκδίδουν οι κατασκευαστές τους.

10.  Δεν συνδεόμαστε σε δημόσια ασύρματα δίκτυα ή ασύρματα δίκτυα 
τρίτων.

11.  Προγραμματίζουμε το internet router του σπιτιού μας να χρησιμοποιεί το 
πρωτόκολλο WPA2.

12.  Προστατεύουμε το οικιακό ασύρματο δίκτυο με ισχυρό κωδικό. Σε καμία 
περίπτωση δεν το αφήνουμε ξεκλείδωτο.

13.  Αλλάζουμε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης στο internet router.
14.  Δεν αποθηκεύουμε εταιρικές πληροφορίες σε οικιακά αποθηκευτικά 

μέσα ή σε ιστοχώρους αποθήκευσης δεδομένων (dropbox, onedrive, box 
κ.λπ.) που είναι συνδεδεμένοι με προσωπικούς μας λογαριασμούς.

15.  Αποθηκεύουμε τακτικά τα αρχεία που επεξεργαζόμαστε στο κεντρικό 
αποθηκευτικό μέσο της εταιρείας μας.

16.  Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτης συμπεριφοράς ή δυσλειτουργίας στο 
λογισμικό που χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε άμεσα με το τμήμα ΙΤ της 
εταιρείας μας.

17.  Δεν ανοίγουμε email με ύποπτο περιεχόμενο ή όταν προέρχονται από 
άγνωστους αποστολείς. Προσοχή: Αυτή την περίοδο οι κακόβουλοι 
χρήστες θα προσπαθήσουν να εισέλθουν στους υπολογιστές μας ή να 
εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό αποστέλλοντας email με θέμα τον 
κορονοϊό Covid-19.

Η τηλεργασία είναι ένα μέτρο για να περιορίσουμε την εξάπλωση του 
κορονοϊού. Ας ακολουθήσουμε όλοι τις πιο πάνω οδηγίες για να κρατήσουμε 
και τους ηλεκτρονικούς ιούς μακριά από τη ζωή μας.
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Βέλτιστες πρακτικές

για ασφαλή τηλεργασία
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βιβλία για μικρούς 
και μεγάλους10

Εράν – Βυζαντινά αμαρτήματα, Γιάννης Καλπούζος, εκδ. Ψυχογιός

Εράν: να ερωτεύεσαι, να αγαπάς. 766 μ.Χ. Η Λυγινή 
και ο Υάκινθος σύρονται μαζί με πλειάδα μοναχών 
στον Ιππόδρομο, διαπομπεύονται και τους παντρεύ-
ουν με τη βία. Κρύβουν και οι δύο επτασφράγιστα 
μυστικά, τα οποία θα σημαδέψουν τις ζωές τους και 
εν πολλοίς θα τις καθορίσουν κατά την οδύσσειά 
τους. Ο Ροδανός, αγγελοπρόσωπος, ριψοκίνδυνος, 
θηρευτής των ηδονών, μα και με φοβερά μυστικά 
να τον σφιχτοδένουν, είναι συνάμα προσηλωμένος 
σε ό,τι θεωρεί χρέος. Γύρω από αυτούς τους τρεις 
ήρωες και το μυστήριο του Ιερού Στιχαρίου, το 
οποίο θα μπορούσε να ανατρέψει αυτοκράτορες 
και πολιτικές δεκαετιών, κινείται η μυθοπλασία 
κατά το δεύτερο μισό του 8ου αιώνα με φόντο 
την Εικονομαχία και την καθημερινή ζωή στην 
Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα και τη Θράκη. Σε 
μια μοναδική εποχή, άγνωστη και μυθώδη. Τους πλαισιώνουν αρκετοί δευτεραγωνιστές, 
όπως ο μοχθηρός Ερμάς, ο καλλιεργημένος δούλος Κιτίν, ο Αρκάδιος που τον μεγάλω-
σε στο δάσος μια αρκούδα, η θεατρίνα Γοργονία, ο πατρίκιος Φωκάς με την ομάδα των 
Λεόντων του, ο μαύρος ευνούχος Αράν και άλλοι. Οι πρωταγωνιστές φτάνουν στα άκρα, 
ερωτεύονται παράφορα, ζουν ανέμελα, δίνονται στη ζωή και τους δίνεται, ταπεινώνονται, 
συνθλίβονται, ανακάμπτουν, ξαναπέφτουν στον βούρκο, καταρρέουν, αφιερώνονται 
στον Θεό ή Τον απαρνούνται, γίνονται θύματα της εικόνας τους ή οδηγούνται στο εράν 
διά του οράν της ψυχής. Έχουν να αντιμετωπίσουν συκοφαντίες, πολέμους, ραδιουργίες, 
θανάσιμους εχθρούς, έναν έρωτα-σφαγή, εφιάλτη και όνειρο και, πάνω απ’ όλα, τον ίδιο 
τους τον εαυτό.

H ηχώ του Παρισιού, Sebastian Faulks, μτφρ.: Κλαίρη Παπαμιχαήλ,  
εκδ. Κλειδάριθμος

Η «Ηχώ του Παρισιού» είναι ένα ατμοσφαιρικό 
μυθιστόρημα για τις χαμένες ψυχές στη γαλλική 
πρωτεύουσα. Η ιστορία του διαδραματίζεται με φό-
ντο το Παρίσι όπως δεν το έχετε ξαναδεί –μια πόλη 
όπου σε κάθε κτίριο φαίνεται να αντηχεί ένα κρυφό 
παρελθόν, οι σκιές του Βισύ και της Αλγερίας.
Η Αμερικανίδα μεταδιδακτορική ερευνήτρια Χάνα 
και ο νεαρός Μαροκινός Τάρεκ, που το ’χει σκάσει 
από το σπίτι του, μπορεί να μην έχουν πολλά κοινά 
μεταξύ τους, επηρεάζονται ωστόσο από τα φαντά-
σματα που κυκλοφορούν με το φως της μέρας στο 
Παρίσι. Η Χάνα ακούει τις απίστευτες μαρτυρίες των 
γυναικών που έζησαν στη διάρκεια της γερμανικής 
κατοχής. Θέλοντας να κατανοήσει τις ζωές τους, και 
μέσα από αυτές και τη δική της, ανακαλύπτει μια 
πόλη γεμάτη στοιχεία και διασυνδέσεις. Στα προάστια των μεταναστών, ο Τάρεκ ψάχνει τη 
μητέρα, που γνώρισε ελάχιστα. Αθώος όπως είναι, το κάθε βουλεβάρτο, ο κάθε σταθμός 
του μετρό και η κάθε γωνιά του δρόμου αποτελούν γι’ αυτόν πηγή έκπληξης.
Σε αυτό το βαθιά συγκινητικό μυθιστόρημα ο Faulks ασχολείται με τα ζητήματα της αποι-
κιοκρατίας, της μετανάστευσης, της αδικίας και της ταυτότητας. Με μεγάλη πρωτοτυπία και 
σκοτεινό χιούμορ, η «Ηχώ του Παρισιού» μας κάνει να αναρωτηθούμε πόσα χρειάζεται 
πράγματι να ξέρουμε ώστε να ζήσουμε μια ζωή που να έχει αξία.

Ένα σύννεφο για τα γενέθλιά μου, Ελένη Ανδρεάδη, εικονογράφηση: Ναταλία 
Καπατσούλια, εκδ. Μεταίχμιο

Η Ελένη Ανδρεάδη, που εμπνέει χιλιάδες παιδιά σε 
όλο τον κόσμο, επιστρέφει με ολοκαίνουριο βιβλίο. 
Μέσα από μια πρωτότυπη ιστορία, η βραβευμένη 
με Κρατικό Βραβείο συγγραφέας δείχνει στην 
εκκολαπτόμενη γενιά αναγνωστών ποια είναι τα 
πιο όμορφα και ουσιαστικά πράγματα σε αυτή τη 
ζωή. Μέσα από την best-seller σειρά βιβλίων της 
«Πράκτορες του Πλανήτη» η Ελένη Ανδρεάδη έχει 
καταφέρει να δημιουργήσει με τον πιο διασκε-
δαστικό τρόπο μια συνειδητοποιημένη επίλεκτη 
ομάδα παιδιών-αναγνωστών σε Ελλάδα, Αμερική, 
Κίνα, Κορέα, Τουρκία και Αίγυπτο, που αναλαμβά-
νει καθημερινά δράση για το περιβάλλον, βάζοντας 
τα γυαλιά στους ενήλικες.

Εννιά μικρές ιστορίες για το φως και το σκοτάδι, Μαριέττα Πεπελάση,  
εκδ. IANOS

Η Μαριέττα Πεπελάση μέσα από το γλαφυρό ύφος 
και την περιγραφή εικόνων, άλλοτε παρμένων από 
τον κόσμο που μας περιβάλλει και άλλοτε εμπνευ-
σμένων από τον σουρεαλισμό του υποσυνείδητου, 
προσπαθεί να απεικονίσει τις αντιθέσεις που ενυ-
πάρχουν τόσο στον άνθρωπο ως έναν αυθύπαρκτο 
μικρόκοσμο όσο και στην κοινωνία που τον «γεννά» 
και μετέπειτα τον φιλοξενεί. Αυτές οι εννιά ιστορίες 
βρίθουν νοημάτων σχετιζόμενων με την ειρήνη, την 
αλληλεγγύη, τον αλτρουισμό και το ενδιαφέρον για 
τον πλησίον – αξίες που θα έπρεπε να διέπουν κάθε 
άνθρωπο. Δεν διστάζουν, όμως, να δείξουν και τη 
σκοτεινή όψη της ανθρώπινης φύσης, με την οποία 
η ανθρωπότητα οδηγήθηκε μακριά από τη θαλπωρή 
του φωτός της αγάπης.
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H επανάσταση των ζώων, Michael Escoffier, εικονογράφηση: Stéphane 
Sénégas, μτφρ.: Αργυρώ Πιπίνη, εκδ. Παπαδόπουλος

Τα αγαπημένα μας ζώα, από τους κροκόδειλους 
μέχρι τους γύπες και από τις αρκούδες μέχρι τα 
φίδια, δεν άντεξαν άλλο. Για πάρα πολλά χρόνια 
ταλαιπωρήθηκαν, κυνηγήθηκαν, φυλακίστηκαν, 
εκτέθηκαν στο τσίρκο και αποτέλεσαν θέαμα στο 
ενυδρείο. Πόσο να υπομείνουν πια τη συμπεριφορά 
των ανθρώπων; Έτσι, μαζεύτηκαν όλα μαζί και 
αποφάσισαν να αλλάξουν την τύχη τους, επαναστα-
τώντας ενάντια στους ανθρώπους και τις πρακτικές 
τους. Εσείς τι λέτε, καλά δεν έκαναν;
Η «Επανάσταση των ζώων» ίσως σας θυμίσει τη 
«Φάρμα των ζώων» του Όργουελ, κρύβει ανατρο-
πές που θα διασκεδάσουν τους μικρούς μας φίλους 
αλλά και ενδιαφέροντες χαρακτήρες που απεικο-
νίζονται μέσα από την πανέξυπνη εικονογράφηση. 
Πρόκειται για μια ιστορία που θα ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους γύρω από τα 
δικαιώματα των ζώων. Ένα βιβλίο με τα αξιαγάπητα ζώα σε όλο τους το μεγαλείο.

9 μαγικοί μήνες, Δρ. Έντριεν Λ. Σιμόν, Δρ. Τζάκλιν Γουέρθ, Ντανιέλ Κλάρο, 
εκδ. Μίνωας

Δύο κορυφαίες μαιευτήρες-γυναικολόγοι και μία 
επιτυχημένη συγγραφέας βιβλίων αυτοβελτίωσης, 
με τρόπο απλό, κατανοητό και φιλικό, καθώς και με 
τη ζεστασιά της γυναικείας κατανόησης, απαντούν 
σε όλες τις ερωτήσεις που θέτει μια γυναίκα στον 
γυναικολόγο της γι’ αυτή την υπέροχη περίοδο της 
ζωής της. Στο βιβλίο αυτό οι σύγχρονες μέλλουσες 
μητέρες θα βρουν έναν ανεκτίμητο φίλο: έναν 
έξυπνο, υποστηρικτικό και περιεκτικό οδηγό, 
γεμάτο πρακτικές συμβουλές. Αποφεύγοντας τον 
συνηθισμένο καταιγισμό συχνά περιττών πληροφο-
ριών, έρχεται να τις ηρεμήσει, να τις ενημερώσει 
για ό,τι πρέπει να ξέρουν και να τις βοηθήσει να 
χαρούν την εγκυμοσύνη τους χωρίς αβάσιμους φό-
βους, άγχος, έμμονες ιδέες και αγωνιώδεις αναζητήσεις στο χάος του internet. Πρακτικές 
συμβουλές για τη διατροφή, τις ραγάδες, τις μετακινήσεις και τα ταξίδια κατά τη διάρκεια 
της κύησης, τον ύπνο, τον θηλασμό, την αντιμετώπιση της επιλόχειας κατάθλιψης, το πώς 
η νέα μαμά θα ξαναβρεί τη φόρμα της μετά τη γέννα.

Η τύχη του Φάουστο, Oliver Jeffers, μτφρ.: Φίλιππος Μανδηλαράς,  
εκδ. Ίκαρος

Το νέο έργο του βραβευμένου δημιουργού είναι αρκετά 
διαφορετικό από τα προηγούμενα. Ο Oliver Jeffers 
συνδυάζει σε αυτό τα λιγοστά κείμενα με τα μινιμαλιστικά 
εικαστικά του και δημιουργεί ένα βιβλίο για τη σύγχρονη 
ηθική. Το αποτέλεσμα είναι μια συγκινητική εμπειρία 
ανάγνωσης για τους αναγνώστες όλων των ηλικιών. Η 
«Τύχη του Φάουστο» διακρίθηκε ως ένα από τα καλύτερα 
παιδικά βιβλία του 2019 από το περιοδικό «Time».

Η ατελείωτη γραφή του αίματος, Νίκος Μπακόλας, εκδ. Κέδρος

Η ιστορία ξεκινάει με ένα διπλό φονικό και μια αυτο-
χειρία σε ένα χωράφι της Μακεδονίας την εποχή του 
θερισμού το 1923. Η γραφή του αίματος, σαν κόκκινη 
κλωστή, ενώνει τους ήρωες και τις προσωπικές τους 
ιστορίες και, καθώς ξετυλίγεται, διαγράφει μια ελικοειδή 
διαδρομή, χωρίς πραγματική κατάληξη, εφόσον η ζωή 
μεταγγίζεται από γενιά σε γενιά μαζί με τα αισθήματα, τα 
πάθη, τα λάθη και όλα όσα συνθέτουν το μεγαλείο της.
Το βρέφος που βρέθηκε στον «αγρό του αίματος» θα καταλά-
βει το κέντρο της αφήγησης. Στη ζωή και στη διήγηση η ιστο-
ρία πηγαινοέρχεται από τη Φλώρινα έως τη Μάνη κι έπειτα 
φτάνει στη Θεσσαλονίκη, και ξεδιπλώνεται με φαντασία και 
αίσθημα και με πολλή επιδεξιότητα, για να σμίξει με την άλλη Ιστορία και να φτάσει προς τα πίσω 
ως τον Μακεδονικό Αγώνα, κι ύστερα να μπει στο μεγάλο ποτάμι του αίματος: του πολέμου του 
’40, της Κατοχής και του Εμφυλίου, ως τις παραμονές της χουντικής δικτατορίας.
Το κάθε πρόσωπο, στο μυθιστόρημα του Νίκου Μπακόλα, κουβαλάει μέσα του τα ξέθωρα 
κι όμως ανεξίτηλα σημάδια της δικής του μοίρας, εκείνα που υπαγορεύουν στον καθέναν 
την πορεία που πρόκειται να ακολουθήσει.
Είναι μια γραφή όπου ο μύθος και η αλήθεια, το πραγματικό και το φανταστικό, το αρχέ-
γονο και το νέο, το ιστορικό και το θρυλούμενο δένονται σε ένα μοιραίο δίχτυ, αξεδιάλυτο 
πολλές φορές. Ο αναγνώστης κρατάει στα χέρια του ένα βιβλίο θελκτικό και μαγευτικό και 
καλείται να γίνει κοινωνός στα μυστήρια της ζωής.

Παράξενος, Κανισάλες, εικονογράφηση: Κανισάλες, μτφρ.: Αμάλια Βάργκας, 
εκδ. Διάπλαση

Οι εκδόσεις Διάπλαση κυκλοφορούν στη 
σειρά «Σύγχρονες ιστορίες και παραμύθια 
απ’ όλο τον κόσμο» τη σύγχρονη ιστορία από 
την Ισπανία «Παράξενος» του Κανισάλες, που 
έκανε και την εικονογράφηση του βιβλίου, σε 
μετάφραση Αμάλια Βάργκας.
Όταν ο Κλεμέντε ακούει ότι «ζητούνται υπάλ-
ληλοι στην καινούργια βίλα, πηγαίνει αμέσως 
για συνέντευξη, γεμάτος αισιοδοξία. Και όταν 
αντικρίζει τους υπόλοιπους υποψήφιους, είναι 
σίγουρος ότι δεν θα δυσκολευτεί καθόλου να 
πιάσει δουλειά, αφού είναι ο μόνος φυσιολο-
γικός και όλοι οι άλλοι τού φαίνονται πολύ πα-
ράξενοι. Μόνο που… τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Ποιος θα προσληφθεί τελικά;
Ένα βιβλίο που μας μαθαίνει να εκτιμάμε την πραγματική μας ταυτότητα και μας κάνει να 
ξανασκεφτούμε τι θεωρούμε φυσιολογικό και τι παράξενο.

Ο Δράκος της Πρέσπας ΙΙ – Κεχριμπαρένια Έρημος, Ιωάννα 
Μπουραζοπούλου, εκδ. Καστανιώτη

Η τριλογία του «Δράκου της Πρέσπας» αφηγείται 
από τρεις διαφορετικές οπτικές την εμφάνιση 
ενός τέρατος στη Μεγάλη Πρέσπα, τη λίμνη που 
μοιράζονται τρεις μικρές χώρες, ευάλωτες σε 
δαιμόνια και κακοδαιμονίες: η Ελλάδα, η Βόρεια 
Μακεδονία και η Αλβανία. Η επέλαση του θηρίου 
είναι σαρωτική. Κάθε χώρα ερμηνεύει διαφορε-
τικά τις προθέσεις του μυστηριώδους εισβολέα 
και αναπτύσσει τη δική της δρακολογική πολιτική. 
Στην «Κοιλάδα της Λάσπης» (Βραβείο Ακαδημίας 
Αθηνών, Βραβείο περιοδικού «Κλεψύδρα») περι-
γράφονται οι περιπέτειες της ελληνικής πλευράς. 
Στην «Κεχριμπαρένια Έρημο» η αφήγηση μας 
μεταφέρει στην πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας. 
Εκεί ο δράκος εμφανίζεται ως απόκοσμη άμμος που μετατρέπει τη λίμνη σε αδιάβατη 
έρημο. Οραματιστές και τυχοδιώκτες, δημαγωγοί και εγκληματίες, φιλόσοφοι και έμποροι 
συναγωνίζονται και συνωμοτούν στη φωλιά του. Απατηλός και απρόβλεπτος, ο δράκος 
προκαλεί τους ερευνητές που τον μελετούν, την αγορά που τον ορέγεται και την κοινω-
νία που τον ανέχεται, τον συντηρεί και τον φαντασιώνεται, αλλά ο μύθος του αρχίζει να 
κλονίζεται…
Η τριλογία του «Δράκου της Πρέσπας» διαβάζεται με οποιαδήποτε σειρά. Κάθε βιβλίο 
αποκαλύπτει έναν καινούργιο κόσμο δράσης και μυστηρίου, μεταφυσικών αινιγμάτων 
και πολιτικών δολοπλοκιών, φωτίζοντας τα λεπτά νήματα που ενώνουν τα όνειρα και τις 
αυταπάτες ανθρώπων και λαών.
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τον ζωμό κότας, 
τον χυμό μήλο, τον χυμό πορτοκάλι, το μη-
λόξιδο και τη μουστάρδα και αφήνουμε στην 
άκρη γι’ αργότερα.

• Πασπαλίζουμε τις μπριζόλες με αλάτι και 
πιπέρι (προσέχουμε το αλάτι, γιατί ο ζωμός 
έχει ήδη αλάτι).

• Σε ένα τηγάνι με χοντρό πάτο βάζουμε το 
λάδι, το βούτυρο, την κανέλα και το μπαχάρι. 
Όταν ζεσταθεί, βάζουμε τις μπριζόλες και τις 
τηγανίζουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά 
για 4-5 λεπτά από κάθε πλευρά. Όταν είναι 
έτοιμες, τις βγάζουμε και τις αφήνουμε στην 
άκρη.

• Στο ίδιο τηγάνι ρίχνουμε τα μήλα, το 
κρεμμύδι, το φασκόμηλο και το δεντρολί-
βανο και σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι 
να μαλακώσουν τα μήλα και το κρεμμύδι. 
Προσθέτουμε το μείγμα με τον ζωμό και 
τους χυμούς και βράζουμε σε χαμηλή φω-
τιά για περίπου 20 λεπτά ή μέχρι να μειω-
θούν τα υγρά. Δύο-τρία λεπτά πριν από την 
ολοκλήρωση του βρασμού προσθέτουμε 
το κορν φλάουρ, το οποίο έχουμε διαλύσει 
σε δύο κ.σ. νερό. Στη συνέχεια βάζουμε τις 
μπριζόλες, αφήνοντάς τες 30 δευτερόλεπτα 
από κάθε πλευρά.

• Σερβίρουμε με ρύζι, πουρέ, γλυκοπατάτα ή 
ό,τι άλλο μάς αρέσει.

Χοιρινές μπριζόλες με μήλο 
και πορτοκάλι

•  4 χοιρινές μπριζόλες χωρίς κόκαλα σε 
θερμοκρασία δωματίου

•  1 φλιτζάνι ζωμός κότας
•  1/2 φλιτζάνι χυμός μήλο
•  1/2 φλιτζάνι χυμός πορτοκάλι
•  2 κ.γλ. μηλόξιδο
•  1 κ.σ. μουστάρδα τύπου Ντιζόν
•  1 ξυλάκι κανέλα
•  4 κόκκοι μπαχάρι
•  αλάτι - πιπέρι
•  2 κ.σ. ελαιόλαδο
•  2 κ.σ. βούτυρο
•  1 κόκκινο μήλο κομμένο σε λεπτές φέτες 

μισοφέγγαρο με τη φλούδα
•  1 κίτρινο μήλο κομμένο σε λεπτές φέτες 

μισοφέγγαρο με τη φλούδα
•  1 μεγάλο κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες 

μισοφέγγαρο
•  2 κ.σ. φρέσκο φασκόμηλο
•  2 κ.σ. φρέσκο δεντρολίβανο
•  1 κ.γλ. κορν φλάουρ
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Έ
να από τα πιο συχνά λάθη 
που κάνουν οι γυναίκες με 
λιπαρή επιδερμίδα είναι να 
αποφεύγουν την ενυδατική 
κρέμα. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα το δέρμα να γίνεται 

ξηρό κι έτσι να παράγει ακόμα περισσότερη 
λιπαρότητα στην προσπάθειά του να 
προστατευτεί.
Ένα από τα πιο παλιά beauty tricks 
που αφορούν τις γυναίκες με λιπαρή 
επιδερμίδα είναι η χρήση μηλόξιδου ή 
πράσινου τσαγιού αντί για toner. Και τα 
δύο συστατικά φέρνουν σε ισορροπία το 

pH της επιδερμίδας.
Το μηλόξιδο έχει στυπτικές και 
αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, κάτι που το 
καθιστά σημαντικό στην αντιμετώπιση 
σοβαρών θεμάτων της επιδερμίδας, όπως η 
έντονη λιπαρότητα. Η λιπαρότητα, με τη σειρά 
της, συνεπάγεται σπυράκια, τάση ακμής, 
εμφάνιση πόρων.
Προσθέστε μηλόξιδο και νερό σε βαμβάκι ή σε 
στρογγυλό pad και περάστε το πρόσωπό σας 
μετά τον καθαρισμό. Δώστε έμφαση στα σημεία 
όπου παρουσιάζεται έντονη λιπαρότητα, όπως 
είναι η περιοχή Τ. Στη συνέχεια εφαρμόστε την 
ενυδατική σας και είστε έτοιμες.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Πώς να 
αντιμετωπίσετε 
τη λιπαρότητα 

της επιδερμίδας

BEAU
TY
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