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Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«Δεν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17
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 σελ. 8-9  σελ. 8-9

Χρ. Παπαστεργίου 
Η ιδιωτική υγεία 
χρηματοδοτείται  
από το κράτος,  
γιατί “αξιοποιεί”  
τις αδυναμίες του ΕΣΥ 

Γ. Τσιάκαλος 
Όσα δεν έγιναν  
τη φετινή σχολική χρονιά 
να συμπεριληφθούν 
στους στόχους  
της επόμενης

Ν. Αβραμίδης 
Τα μέτρα στήριξης  
και οι παρεμβάσεις  
του Δήμου Αθηναίων  
για τον κορονοϊό 

σελ. 10-11 σελ. 6-7

 σελ. 24

Διαδικτυακές προβολές 
και παραστάσεις 

Ελ. Τσιούλη 
Πώς να 
διαχειριστείτε 
αποτελεσματικά 
την περίοδο της 
καραντίνας και να 
μην καταπέσετε 
ψυχολογικά 

 σελ. 14-15  σελ. 16-17

To ICC WOMEN HELLAS κατά της 
ενδοοικογενειακής βίας 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΘΎΕΛΛΑ 
ΣΤΗΝ ΕΎΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

l  EUROGROUP: ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, 
ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟ

l  «ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ» ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ  
ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟΥ

l  ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

σελ. 3-5, 10-13
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Διανέμεται Δωρεάν
www.freesunday.gr

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03-05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ «Μπετόν 
αρμέ» το «όχι» στο ευρωομόλογο
06-07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
Τα μέτρα στήριξης και οι παρεμβάσεις του 
Δήμου Αθηναίων για τον κορονοϊό
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡ. 
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ «Η ιδιωτική υγεία 
χρηματοδοτείται από το κράτος, γιατί 
“αξιοποιεί” τις αδυναμίες του ΕΣΥ»
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ 
«Όσα δεν έγιναν τη φετινή σχολική χρονιά 
να συμπεριληφθούν στους στόχους της 
επόμενης»
10-13 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Το μέλλον 
της Ευρώπης κρίνεται στην Ιταλία
14-15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛ. ΤΣΙΟΥΛΗ «Η 
αυτοαπομόνωση μπορεί να αποτελέσει μια 
καλή ευκαιρία για ενδοσκόπηση»
16-17 // Το ICC WOMEN HELLAS κατά 
της ενδοοικογενειακής βίας
18 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Η αρρώστια των 
εκλογών
19 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πόσο καλά τα πάει η 
Ελλάδα στη διαχείριση του κορονοϊού;

20 // ΑΠΟΨΗ Ν. ΠΑΓΩΝΗΣ Ξαναθύμισε ο 
κ. Τσιόδρας ότι υπάρχει συναίσθημα στην 
πολιτική;
20 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Η διαφορά είναι ότι η Ελλάδα τώρα έχει 
σχέδιο

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

FREE TIME
24 // CALENDAR Πολιτιστικά δρώμενα… 
από το σπίτι
25 // CELEBRITIES Στιγμιότυπα από τον 
κόσμο των διασήμων
26-27 // BOOKS Έξι βιβλία για το Πάσχα
28 // PLANET WWF: Έρευνα γνώμης για 
τις παράνομες αγορές άγριας ζωής και την 
εμφάνιση πανδημιών
30 // BEAUTY Πρησμένα μάτια και 
σακούλες: Πώς μπορείτε να απαλλαγείτε
31 // COOK FILES Noodles ρυζιού με 
σάλτσα σπανάκι και φιστικοβούτυρο

*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.



Τ
ο θέμα της έκδοσης ευρωομολόγου –ει-
δικά για την αντιμετώπιση των οικονο-
μικών συνεπειών του κορονοϊού– διχά-
ζει, για μία ακόμη φορά, την Ευρωζώνη.
Η Ελλάδα συμμετέχει στην ομάδα 
των εννέα κρατών-μελών της Ευρω-
ζώνης που διεκδικούν την έκδοση 
ευρωομολόγου για να περιοριστούν 

οι συνέπειες της κρίσης.
Όπως φάνηκε και στο Eurogroup της περασμένης Πέμπτης, η υπό-
θεση του ευρωομολόγου δεν προχώρησε, απλώς συμφωνήθηκε να 
συζητηθεί στο μέλλον, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η λει-
τουργία ενός Ταμείου Ανάκαμψης, με τους αντιπάλους του ευρωο-
μολόγου να μένουν σταθεροί στις θέσεις τους.

Ισχυρά επιχειρήματα
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης πρωταγωνιστεί στη διεκδίκηση 
του ευρωομολόγου μαζί με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας, Κόντε, 
και τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Σάντσεθ.
Η στάση Μακρόν είναι πιο διακριτική, υποστηρίζει το αίτημα. Ταυ-
τόχρονα, όμως, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Μπρούνο Λε 
Μερ, φροντίζει να κρατάει σε πολύ καλό επίπεδο τη συνεννό-
ηση με τον Γερμανό ομόλογό του, Όλαφ Σολτς.
Η επιχειρηματολογία υπέρ της έκδοσης ευρωομολό-
γου είναι πολύ πιο ισχυρή απ’ ό,τι κατά την προη-
γούμενη οικονομική κρίση της Ευρωζώνης.
Πρώτον, οι δυσκολίες δεν έχουν σχέση με χα-
λαρή δημοσιονομική διαχείριση ή «φού-
σκα» στην αγορά ακινήτων, όπως το 2008-
2009, αλλά με τον κορονοϊό, μια απρό-
βλεπτη μεγάλη απειλή για τη δημόσια 
υγεία.
Δεύτερον, τα κράτη-μέλη που ήταν 
δημοσιονομικά χαλαρά πριν από 
τη χρηματοπιστωτική κρίση του 
2008-2009 έχουν πίσω τους μία 
δεκαετία αυστηρής προσαρμο-
γής. Μπορεί να μην έχουν μει-
ώσει το δημόσιο χρέος προς 
το επίπεδο του 60% του ΑΕΠ 
που προβλέπουν οι κανόνες της 
ΟΝΕ, έχουν όμως όλα τα πιστο-
ποιητικά καλής δημοσιονομικής 
συμπεριφοράς.
Είναι επίσης φανερό ότι πρέπει να 
υποστηριχθούν οικονομικά, γιατί η 
επιστροφή σε περίοδο ανελέητης λι-
τότητας μπορεί να προκαλέσει κοινω-
νικές αντιδράσεις και πολιτικές περιπέ-
τειες.
Τρίτον, το βασικό δίδαγμα της προηγούμε-
νης κρίσης είναι ότι μια γρήγορη αντιμετώ-
πιση έχει μικρότερο κόστος, ενώ οι αρχικοί δι-
σταγμοί και οι οικονομίες –όπως μετά την κρίση 
του 2008-2009– οδηγούν, σε τελική ανάλυση, σε με-
γαλύτερο λογαριασμό. 
Η επιχειρηματολογία υπέρ του ευρωομολόγου είναι βάσιμη, 
αλλά ελάχιστοι θεωρούν ότι θα σπάσει το μπλόκο του «όχι».
Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Φινλανδία επιμένουν, 
ενώ υποστηρίζονται πιο διακριτικά από τη Σλοβακία και τις Δημο-
κρατίες της Βαλτικής.
Μόνο η αλλαγή στάσης της Γερμανίας θα μπορούσε να οδηγήσει 
στην άρση του αδιεξόδου και στην πολυπόθητη έκδοση του ευρω-
ομολόγου. Αυτή, όμως, θεωρείται ελάχιστα πιθανή.

Κυριαρχία Μέρκελ
Η καγκελάριος Μέρκελ έχει απορρίψει κατά το παρελθόν την έκ-
δοση ευρωομολόγου. Υπάρχουν μάλιστα δηλώσεις της σύμφωνα 
με τις οποίες, όσο είναι στην εξουσία, δεν πρόκειται να υπάρξει α-
μοιβαιοποίηση του χρέους, με τη μορφή ευρωομολόγου.

«ΜΠΕΤΌΝ ΑΡΜΕ» 
ΤΌ «ΌΧΙ» ΣΤΌ 

ΕΥΡΩΌΜΌΛΌΓΌ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Μόνο αλλαγή στάσης της 
Γερμανίας θα οδηγούσε 
στην άρση του αδιεξόδου.

Η γερμανική κοινή γνώμη 
σταθερά κατά του ευρωομολόγου.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Στη Γερμανία παρατηρείται ένα πολιτικό παράδοξο. Η περίοδος 
Μέρκελ φτάνει στο τέλος της, εφόσον έχει παραιτηθεί από την ηγε-
σία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και έχει δηλώσει ότι δεν 
θα κατέβει στις εκλογές του 2021.
Πριν από την κρίση του κορονοϊού η καγκελάριος είχε την εικόνα 
μιας σημαντικής προσωπικότητας που εμφάνιζε έντονα τα σημάδια 
της πολιτικής κόπωσης. Η κρίση, όμως, την αναζωογόνησε. Οι Γερ-
μανοί εκτιμούν τη σύνεση, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικό-
τητά της και συσπειρώνονται γύρω της για να αντιμετωπίσουν τη με-
γάλη απειλή του κορονοϊού για τη δημόσια υγεία και την οικονομία.
Τα ποσοστά δημοτικότητάς της έχουν εκτοξευτεί, ενώ η εντυπωσι-
ακή της ανάκαμψη ενισχύει δημοσκοπικά και το Χριστιανοδημο-
κρατικό Κόμμα. Οι Χριστιανοδημοκράτες είχαν υποχωρήσει προς 
το 27% και είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι θα μπορούσαν να αμ-
φισβητηθούν από τους Πράσινους, οι οποίοι κατέγραφαν ποσοστά 
της τάξης του 22% με ανοδική τάση.
Τώρα οι Χριστιανοδημοκράτες είναι πάνω από το 35%, με τους Πρά-
σινους να έχουν πέσει αρκετά κάτω από το 20%.

Εξηγώντας το «όχι»
Το «όχι» της Μέρκελ στο ευρωομόλογο αποκτά ιδιαίτερη σημασία 

τώρα, που είναι ξανά πολιτικά κυρίαρχη. Στηρίζεται σε λόγους τα-
κτικής, αλλά και στρατηγικής.

Η καγκελάριος δεν θέλει να δώσει πολιτική ευκαιρία 
στην ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία 

αναπτύσσει ήδη εκστρατεία κατά του ευρωομολό-
γου, με το σκεπτικό ότι θα υπάρξει αφαίμαξη του 

Γερμανού φορολογουμένου για να χρηματο-
δοτηθούν τα ελλείμματα άλλων ευρωπαϊκών 

κρατών.
Η Εναλλακτική για τη Γερμανία δη-
μιουργήθηκε ως αντίδραση στο πρό-

γραμμα στήριξης της Ελλάδας και 
άλλων κρατών της Ευρωζώνης που 
βρέθηκαν σε αδιέξοδο εξαιτίας της 
διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρί-
σης του 2008-2009. Πλησίασε, 
αλλά δεν έφτασε το όριο του 5% 
που εξασφαλίζει εκπροσώπηση 
στην Ομοσπονδιακή Βουλή της 
Γερμανίας. Η μεγάλη ώρα της Ε-
ναλλακτικής για τη Γερμανία σή-
μανε με την απόφαση της Μέρκελ 
να ανοίξει τα σύνορα και την κοινω-
νία της Γερμανίας στους πρόσφυγες 

και τους μετανάστες το 2015-2016, για 
να αποτραπεί μια μεγάλης κλίμακας 

ανθρωπιστική κρίση. Η γερμανική άκρα 
Δεξιά ενίσχυσε εντυπωσιακά τη θέση της 

και έχει πλέον ρόλο κόμματος αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. Εκτός από την Εναλλακτική 

για τη Γερμανία, και η βαυαρική Χριστιανοκοι-
νωνική Ένωση, το αδελφό κόμμα των Χριστιανο-

δημοκρατών που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον 
κυβερνητικό συνασπισμό, αντιτίθεται στην έκδοση ευ-

ρωομολόγου, θεωρώντας πως δεν χρειάζεται και ότι είναι 
αντιπαραγωγική.

Επιπλέον, και η δεξιά πτέρυγα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμ-
ματος επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία την αντίθεσή της στο ευρω-
ομόλογο. Επειδή το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σε δι-
αδικασία συνεδρίου για την εκλογή της νέας ηγεσίας, η καγκελά-
ριος δεν θέλει να δημιουργήσει εσωκομματική αναταραχή με μια 
απόφαση υπέρ του ευρωομολόγου. Ο Σοσιαλδημοκράτης υπουρ-
γός Οικονομικών Σολτς στηρίζει τη θέση της καγκελαρίου, ενώ δεν 
δέχεται πίεση υπέρ της έκδοσης ευρωομολόγου από το κόμμα του. 
Πολλοί Σοσιαλδημοκράτες –όπως ο πρώην πρόεδρος του Σοσιαλ-
δημοκρατικού Κόμματος, Γκάμπριελ– και πολλοί ευρωβουλευτές 
τάσσονται υπέρ του ευρωομολόγου, αλλά αυτό δεν δεσμεύει την η-
γεσία.
Ο Σολτς ηττήθηκε στη μάχη της ηγεσίας από τον Μπόργιανς, ο ο-
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Μόνο ένα οικονομικό σοκ θα 
προκαλούσε αλλαγή της στάσης του 
Βερολίνου.

Η κρίση πηγαίνει στη Μέρκελ,  
η δημοτικότητά της στα ύψη.

ποίος θεωρείται εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας, αλλά κι αυτός 
δεν παρεμβαίνει υπέρ του ευρωομολόγου. Τονίζει ότι πρέπει να υ-
πάρξουν γρήγορες αποφάσεις για ουσιαστική ενίσχυση της ευρω-
παϊκής οικονομίας, μεταθέτοντας την εξέταση του θέματος του ευ-
ρωομολόγου στο απροσδιόριστο μέλλον.
Στη Γερμανία μόνο η Αριστερά και οι Πράσινοι στηρίζουν ειλικρινά 
την έκδοση του ευρωομολόγου, αλλά η θέση τους δεν κερδίζει ψή-
φους. Σε συνθήκες κρίσης, τα ποσοστά των Πρασίνων υποχωρούν, 
ενώ η Αριστερά βρίσκεται σταθερά στην εκλογική γωνία. Οι δημο-
σκοπήσεις δείχνουν ότι δύο στους τρεις Γερμανούς απορρίπτουν 
την έκδοση ευρωομολόγου. Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, η κα-
γκελάριος δεν έχει κανέναν λόγο να αλλάξει στάση. Άλλωστε, η αντί-
θεσή της στην έκδοση ευρωομολόγου δεν έχει σχέση μόνο με την 
πολιτική συγκυρία αλλά και με την πεποίθησή της ότι θα δημιουρ-
γούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε. Θα προ-
καλούσε αύξηση του γερμανικού δημόσιου χρέους, το οποίο έχει 
συμπιεστεί στο 60% του ΑΕΠ, αλλά τώρα θα ακολουθήσει ανοδική 
πορεία εξαιτίας ενός φιλόδοξου προγράμματος στήριξης της οικο-
νομίας, το συνολικό κόστος του οποίου μπορεί να φτάσει το 1 τρισ. 
ευρώ. Το «όχι» της Μέρκελ συνδέεται και με την εκτίμηση ότι η α-
μοιβαιοποίηση του χρέους με γερμανική εγγύηση θα οδηγήσει στη 
χαλάρωση της προσπάθειας ορισμένων κρατών της Ευρωζώνης να 
βάλουν σε τάξη τα δημόσια οικονομικά τους και να προχωρήσουν 
στις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές.
Δεν προκύπτει από πουθενά, λοιπόν, ότι η Μέρκελ μπορεί να αλλά-
ξει στάση και να πει το μεγάλο «ναι» στο ευρωομόλογο.

Στον ρόλο του κακού
Οι Γερμανοί, πάντως, δεν αρνούνται την ανάγκη μιας κοινής προ-
σπάθειας για τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και δηλώνουν 
πρόθυμοι να αναλάβουν πρόσθετες υποχρεώσεις. Θέλουν να το κά-
νουν όμως με στοχευμένα μέτρα και υπό προϋποθέσεις και όχι με 
τη χωρίς όρους άφθονη χρηματοδότηση μέσω ευρωομολόγου.
Εκτός από τη βασική αντίρρηση που έχουν, τους προβληματίζει 
η χρήση των χρημάτων που μπορεί να κάνουν κυβερνητικά κόμ-
ματα όπως το Podemos στην Ισπανία και ενδεχομένως στο μέλλον 
η Λέγκα στην Ιταλία.
Η άρνηση των Γερμανών είναι πάντα αξιοπρεπής και κάνουν προσπά-
θεια να την εμφανίσουν και ως δημιουργική. Τον ρόλο του κακού στο 
θέμα του ευρωομολόγου έχει αναλάβει η Ολλανδία, η οποία συχνά υ-
περασπίζεται το «όχι» με δυναμικό ή και προσβλητικό, για τα κράτη 
της Ευρωζώνης που υποστηρίζουν το ευρωομόλογο, τρόπο.
Η Ολλανδία έχει μια εξαιρετικά εξωστρεφή, παγκοσμιοποιημένη 
οικονομία και η κυρίαρχη αντίληψη της πολιτικής της τάξης είναι 
πολύ κοντά σε εκείνη που οδήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο στο 
Brexit. Επιδιώκει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των Ολλαν-
δών φορολογουμένων από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και γι’ 
αυτό επιμένει στον περιορισμό του στο 1% του ΑΕΠ των 27 κρα-
τών-μελών. Υποτίθεται ότι με αυτόν τον εξαιρετικά περιορισμένο 
προϋπολογισμό θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την πρά-
σινη μετάβαση, την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, την CAP, 
τις παραδοσιακές πολιτικές σύγκλισης, ακόμη και την αντιμετώ-
πιση των φοβερών οικονομικών συνεπειών του κορονοϊού.
Πίσω από το «όχι» των Ολλανδών στην αναγκαία αύξηση των οι-
κονομικών πόρων της Ε.Ε. κρύβεται μια στρατηγική που στηρίζε-
ται στην αξιοποίηση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς για να υπο-
στηριχθεί η επιτυχημένη παγκοσμιοποίηση της ολλανδικής οικο-

νομίας με όσο το δυνατόν λιγότερες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
Οι Ολλανδοί για να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους προβάλ-
λουν τον λεγόμενο «ηθικό κίνδυνο», σύμφωνα με τον οποίο μπο-
ρεί να βρεθούν στην ανάγκη να πληρώσουν για τις δημοσιονομι-
κές, οικονομικές αμαρτίες των άλλων. Προς το παρόν, πάντως, οι 
άλλοι πληρώνουν τη μετατροπή της Ολλανδίας σε φορολογικό πα-
ράδεισο που στερεί από τους Ευρωπαίους εταίρους πολύτιμες ε-
πενδύσεις και φορολογικά έσοδα. Οι Ολλανδοί εναντιώνονται δυ-
ναμικά σε κάθε προσπάθεια φορολογικής εναρμόνισης σε ευρω-
παϊκό επίπεδο με στόχο να περιοριστεί η νόμιμη φοροαποφυγή 
των πολυεθνικών επιχειρήσεων και να αυξηθούν τα φορολογικά 
έσοδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Φιλελεύθερος πρωθυπουργός Ρούτε απορ-
ρίπτει την έκδοση του ευρωομολόγου, γνωρίζοντας ότι έχει την υ-
ποστήριξη του τετραμελούς κυβερνητικού συνασπισμού, της πλει-
οψηφίας της Βουλής, όπως και της ολλανδικής κοινής γνώμης.
Ο Ρούτε ηγείται τετρακομματικού κυβερνητικού συνασπισμού 
που αποτελείται από το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη 
Δημοκρατία (VVD), που πήρε 14,6% στις τελευταίες εκλογές με 
αυτόν επικεφαλής, το Χριστιανοδημοκρατικό Κάλεσμα (CDA), το 
κεντρώο κόμμα Δημοκράτες 66 και τη Χριστιανική Ένωση.
Πρόκειται για έναν κεντροδεξιό κυβερνητικό συνασπισμό που 
δέχεται πίεση από τα δεξιά του, από το Φόρουμ για τη Δημοκρα-
τία και το ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας του Βίλντερς. Τα δύο τε-
λευταία έχουν μια δύναμη της τάξης του 15%-16%, είναι δυναμικά 
υπέρ της λιγότερης Ευρώπης και φλερτάρουν με την ιδέα της απο-
χώρησης της Ολλανδίας από την Ευρωζώνη και την Ε.Ε. Θεωρούν 
ότι κάθε ευρώ του Ολλανδού φορολογουμένου που καταλήγει 
στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι χαμένο και είναι φανερό 
ότι η πολιτική τους ατζέντα επηρεάζει την κυβερνητική πολιτική.
Πάντως, ούτε το Εργατικό Κόμμα, το οποίο είναι η σημαντικότερη 
δύναμη της αντιπολίτευσης, ασκεί πίεση υπέρ του ευρωομολόγου.
Αυτός που εξαγριώνει τους υποστηρικτές του ευρωομολόγου στον 
Νότο είναι ο υπουργός Οικονομικών (CDA), Βόπκε Χούκστρα. 
Είναι ένας δυναμικός 45άρης με τέσσερα παιδιά και προφίλ μά-
νατζερ. Επί χρόνια στέλεχος της McKinsey, αντικατέστησε τον Ο-
κτώβριο του 2017 στο υπουργείο Οικονομικών τον προερχόμενο 

από το Εργατικό Κόμμα, γνωστό από τα ελληνικά μνημόνια, Γε-
ρούν Ντάισελμπλουμ. Ο Χούκστρα φαίνεται ότι ζήλεψε τη δόξα 
του προκατόχου του, ο οποίος είχε δηλώσει ότι οι Έλληνες μπορεί 
να φάγαμε τα λεφτά σε… γυναίκες και ξενύχτια. Ο κεντροδεξιός α-
ντικαταστάτης του λέει σταθερά «όχι» σε κάθε πρωτοβουλία υπέρ 
περισσότερης Ευρώπης. Έχει εναντιωθεί στον προϋπολογισμό για 
την Ευρωζώνη, στον διορισμό «υπουργού» για το σύνολο της Ευ-
ρωζώνης, όπως και στην ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είναι προσωπικότητα που ασκεί ευρύτερη επιρροή. Γι’ αυτό όταν 
φάνηκε, τον Ιούνιο του 2018, ότι η Γαλλία και η Γερμανία μπο-
ρεί να προωθούσαν τη μεταρρύθμιση και την ενίσχυση της Ευρω-
ζώνης, οργάνωσε τη συνεργασία κρατών-μελών που είναι αντίθετα 
σε αυτή την εξέλιξη, στο πλαίσιο της λεγόμενης «νέας χανσεατι-
κής λίγκας».
Τον Ιανουάριο του 2019 άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή επειδή απέφυγε να κινήσει τη διαδικασία υπερβολικού ελ-
λείμματος σε βάρος της Ιταλίας. Επανήλθε πρόσφατα ζητώντας 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει γιατί πολλά από τα 
κράτη που τάσσονται υπέρ της έκδοσης ευρωομολόγου εξακολου-
θούν να έχουν υπερβολικό χρέος και δημοσιονομικό έλλειμμα.
Οι παρεμβάσεις του προκάλεσαν την έκρηξη του Σοσιαλιστή πρω-
θυπουργού της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος δήλωσε 
πως «αυτή η επαναλαμβανόμενη μικρότητα υπονομεύει πλήρως 
αυτό που πρέπει να είναι το πνεύμα της Ε.Ε.».
Η Ολλανδία ειδικεύεται στον ρόλο του «κακού» στο μπλοκ των α-
ντιπάλων του ευρωομολόγου. Φαίνεται απόλυτα ικανοποιημένη με 



Η άρνηση στην έκδοση ευρωομολόγου 
είναι μέρος της εθνικής στρατηγικής 
Ολλανδίας, Αυστρίας, Φινλανδίας.

Ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών 
στον δρόμο που χάραξε ο… 
Ντάισελμπλουμ.

την επιλογή της και μόνο ένα άδειασμα από τη Γερμανία –το οποίο 
δεν προβλέπεται– θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο ήπια στάση.

Αρνητικός και ο Κουρτς
Σταθερά αρνητικός στο θέμα του ευρωομολόγου είναι και ο κε-
ντροδεξιός καγκελάριος της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς. Πήρε 
την ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος τον Μάιο του 2017, σε ηλικία 29 
ετών. Το ανανέωσε, έδωσε τα δικά του πολιτικά χαρακτηριστικά, 
ανέτρεψε τα προγνωστικά και επικράτησε στις βουλευτικές εκλο-
γές του 2017 με 31,5%.
Από τον Δεκέμβριο του 2017 μέχρι τον Μάιο του 2019 κυβέρνησε 
με το ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας στη βάση ενός κυβερνητικού 
προγράμματος που απέκλειε οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση της Αυστρίας για την καλύτερη λειτουργία της Ε.Ε.
Σήμερα ο Κουρτς ηγείται κυβερνητικού συνασπισμού με τους 
Πράσινους. Θριάμβευσε στις εκλογές του περασμένου Σεπτεμ-
βρίου με 37,5%, ενώ η άκρα Δεξιά υποχώρησε από το 26% στο 
16,2% εξαιτίας σκανδάλων διαφθοράς, αλλά και επειδή ο Κουρτς 
πραγματοποίησε εντυπωσιακή διείσδυση στον πολιτικό της χώρο. 
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα υποχώρησε από το 26,9% στο 21,2%, ενώ 
οι Πράσινοι, εκφράζοντας τη δυναμική της εποχής, απογειώθηκαν 
από το 3,8% στο 13,9%.
Η συνεργασία κεντροδεξιάς και Πρασίνων, την οποία επέλεξε ο 
Κουρτς, θεωρείται ένα ενδιαφέρον πείραμα, που μπορεί να επη-
ρεάσει και τις μελλοντικές εξελίξεις στη Γερμανία. Οι βασικές θέ-
σεις, όμως, του Κουρτς και του Λαϊκού Κόμματος παραμένουν οι 
ίδιες, ανεξάρτητα από το αν συνεργάζονται με την άκρα Δεξιά ή 
τους Πράσινους.
Το «όχι» στο ευρωομόλογο δείχνει σταθερό και αδιαπραγμάτευτο. 
Δεν υπάρχουν στην Αυστρία πολιτικές δυνάμεις που θα δώσουν 
μάχη υπέρ του ευρωομολόγου, ενώ η κοινή γνώμη είναι διαμορ-
φωμένη στην κατεύθυνση της αντίθεσης στο ευρωομόλογο.

Φινλανδική παγωνιά
Πιο σκληρό κι από εκείνο της Ολλανδίας μοιάζει το «όχι» της Φιν-
λανδίας στο ευρωομόλογο. Οι Φινλανδοί έχουν μια παράδοση α-
ποστασιοποίησης από τις προσπάθειες αντιμετώπισης της χρεοκο-
πίας κρατών της Ευρωζώνης και της αμοιβαιοποίησης του χρέους.
Είχαν δημιουργήσει ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση στην ελληνική 
κοινή γνώμη όταν είχαν απαιτήσει, κατά τη διάρκεια της διαπραγ-
μάτευσης του δεύτερου δανειακού «πακέτου» στην Ελλάδα και του 
σχετικού μνημονίου, να πάρουν αμέσως πίσω τα χρήματα που είχαν 
συνεισφέρει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δανεισμού της Ελλάδας.
Τότε κυριαρχούσε η κεντροδεξιά στην πολιτική ζωή της Φινλαν-
δίας, αλλά και τώρα, που κυριαρχεί η κεντροαριστερά, η προσέγ-
γιση δεν έχει αλλάξει.
Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, που πραγματοποιήθηκαν τον 
περασμένο Απρίλιο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ήρθε πρώτο με 
17,7%, ακολουθούμενο από τους ακροδεξιούς Φινλανδούς με 17,5%. 
Επικεφαλής του πεντακομματικού κυβερνητικού σχηματισμού 
είναι η 34χρονη ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, Σάνα Μάριν. Και 
τα πέντε κυβερνητικά κόμματα έχουν στην ηγεσία γυναίκες. Το 
Κόμμα του Κέντρου έχει στην ηγεσία την 32χρονη Κάτρι Κουλ-
μούνι, υπουργό Οικονομικών. Η Πράσινη Ένωση την 34χρονη 
Μαρία Οχισάλο, υπουργό Εσωτερικών. Η Αριστερή Συμμαχία 
την 32χρονη Λι Άντερσον, υπουργό Παιδείας. Τέλος, του Σουηδι-

κού Λαϊκού Κόμματος –που εκφράζει τη σουηδική μειονότητα της 
χώρας– ηγείται η 55χρονη Άνα-Μάγια Χένρικσον.
Η αντίθεση της νέας γενιάς πολιτικών ηγετών στο ευρωομόλογο 
είναι σταθερή και δεν επηρεάζεται από τις ιδεολογικές προτιμήσεις. 
Κεντροαριστεροί, αριστεροί, κεντροδεξιοί, ακροδεξιοί, είναι ενωμέ-
νοι στην προσπάθεια να αποφύγουν οποιαδήποτε πρόσθετη οικο-
νομική επιβάρυνση της Φινλανδίας στο πλαίσιο της Ευρωζώνης.

Ο διχασμός
Παρατηρείται, λοιπόν, στο θέμα του ευρωομολόγου ένας ευρω-
διχασμός μεταξύ Βορρά και Νότου, ο οποίος είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο να ξεπεραστεί.
Χώρες του Νότου, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ιταλία, 
εκτιμούν ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος αυτής της κρίσης 
μόνες τους, εφόσον κινδυνεύουν με πολύ μεγάλη αύξηση του δη-
μόσιου χρέους, η οποία θα υπονομεύσει την προοπτική της οικο-
νομίας τους.
Από την άλλη πλευρά, «βόρειες» χώρες, με πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα την Ολλανδία, κρίνουν ότι πρέπει να κινούνται ελεύ-
θερα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με όσο το δυνατόν λι-
γότερες ευρωπαϊκές οικονομικές υποχρεώσεις.
Μπορεί θεωρητικά τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που τάσσο-
νται υπέρ του ευρωομολόγου να υπερτερούν αριθμητικά έναντι ε-
κείνων που εναντιώνονται στην έκδοσή του –11 προς 8– και οι υ-
ποστηρικτές της έκδοσης να ελέγχουν μεγαλύτερο ποσοστό του 
ΑΕΠ της Ευρωζώνης, όμως στην πράξη το μπλοκ του «όχι» είναι 
πολύ ισχυρό.
Πρώτον, η Γαλλία δεν επιμένει ιδιαίτερα στο ευρωομόλογο, γιατί 
δίνει προτεραιότητα στη συνεννόηση με τη Γερμανία.
Δεύτερον, η άρνηση της Γερμανίας –που έχει τη σημαντικότερη 
οικονομία στην Ευρωζώνη– στηρίζεται σε μια στρατηγική επιλογή 
που έχει την υποστήριξη της ευρύτερης κοινής γνώμης. Τα «όχι» 
της Ολλανδίας, της Αυστρίας και της Φινλανδίας είναι ενταγμένα 
στην εθνική στρατηγική και αδιαπραγμάτευτα.
Στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, μόνο μια στροφή 180 μοι-
ρών της Γερμανίας στο θέμα του ευρωομολόγου θα μπορούσε να 
ανοίξει τον δρόμο στην έκδοσή του, εφόσον τα άλλα κράτη που το 
αρνούνται δεν έχουν οικονομικό και πολιτικό ειδικό βάρος για να 
επιμείνουν στην άρνησή τους χωρίς τη Γερμανία.
Η αλλαγή στάσης της Γερμανίας δεν είναι βέβαια στην ημερήσια 
διάταξη. Θα πρέπει να αλλάξει δραματικά η κατάσταση στην Ευρω-
ζώνη για να πει η Γερμανία «ναι» στο ευρωομόλογο. Υπάρχει προ-

ηγούμενο αιφνίδιας μεταστροφής, σε ό,τι αφορά το προσφυγικό-
μεταναστευτικό, το 2015-2016. Από κει που η Γερμανία υποστή-
ριζε μια αυστηρή αντιμετώπιση των προσφύγων και μεταναστών, 
προχώρησε στο άνοιγμα των συνόρων και της κοινωνίας, για να 
αποτρέψει την ανθρωπιστική καταστροφή. Με την αλλαγή πολι-
τικής έναντι των προσφύγων και των μεταναστών η Γερμανία α-
νέλαβε ετήσια οικονομικά βάρη της τάξης των 19-20 δισ. ευρώ σε 
επίπεδο ομοσπονδιακής κυβέρνησης, περιφερειακών κυβερνή-
σεων και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το «σοκ» που θα μπορούσε να φέρει την αλλαγή πολιτικής είναι η 
διαπίστωση ότι με τον Νότο σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση 
και προβλήματα στη συνεργασία με την Κίνα και τις ΗΠΑ, η γερ-
μανική οικονομία θα δυσκολευτεί πολύ να επιστρέψει σε πορεία 
σταθερής ανάπτυξης.
Τότε, το κόστος του «όχι» στο ευρωομόλογο θα είναι για την ισχυ-
ρότερη οικονομία της Ευρωζώνης πολλαπλάσιο του κόστους της 
συμμετοχής στη χρηματοδότηση της έκδοσής του. Μόνο που τότε 
μπορεί να είναι αργά για τις οικονομίες του ευρωπαϊκού Νότου, 
ίσως και για την οικονομία της ίδιας της Γερμανίας.
Προς το παρόν παραμένει η εκκρεμότητα με τη μορφή της μελλο-
ντικής λειτουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης, που αποφασίστηκε 
στο Eurogroup της περασμένης Πέμπτης.
Ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, συνόψισε την κατά-
σταση μετά την κρίσιμη συνεδρίαση ως εξής: «Το Ταμείο θα ενι-
σχύσει τη δυναμική των ευρωπαϊκών επενδύσεων που χρειαζόμα-
στε για να δημιουργήσουμε μια καλύτερη, πιο πράσινη, πιο ανθε-
κτική και περισσότερο ψηφιακή οικονομία. Ορισμένα κράτη-μέλη 
διατύπωσαν την άποψη ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί μέσα από 
την έκδοση κοινού χρέους. Άλλα κράτη-μέλη υποστήριξαν ότι 
πρέπει να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης».
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Ο 
αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανα-
κύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, 
Νίκος Αβραμίδης, μας ενημερώ-
νει για τα μέτρα του δήμου κατά 
του κορονοϊού και εξηγεί γιατί 
«μεγάλο χειροκρότημα αξίζει και 

στους εργάτες της καθαριότητας».

Ας ξεκινήσουμε από το θέμα των ημερών. Ποια 
είναι τα μέτρα που ο δήμος λαμβάνει κατά του 
κορονοϊού;
Ο Δήμος Αθηναίων, στην προσπάθειά του να προ-
στατέψει στον μέγιστο βαθμό τη δημόσια υγεία 
των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης, ακο-
λουθώντας τις αποφάσεις του υπουργείου Υγείας 
και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ), προχώρησε άμεσα στην εφαρμογή μέ-
τρων στήριξης και παρεμβάσεων για την Αθήνα. 
Με τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλω-
σης να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης, 
με το σύνολο του στόλου των πλυστικών μηχα-
νημάτων (80 πλυστικά μηχανήματα), ξεκινήσαμε 
τακτική απολύμανση τρεις φορές την ημέρα και 
στις επτά δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθη-
ναίων, μαζί με το πλύσιμο σε δρόμους, πεζοδρό-
μια, πεζόδρομους και πλατείες, με ειδικό βάρος 
στα παγκάκια, τις στάσεις λεωφορείων και τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς, νοσοκομεία, βενζι-
νάδικα, φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, φούρνους 

και καταστήματα προμηθειών αγαθών πρώ-
της ανάγκης.
Μεταξύ άλλων, η Δημοτική Αστυνομία ανέστειλε 
τη λειτουργία του συστήματος της ελεγχόμενης 
στάθμευσης στις θέσεις επισκεπτών με στόχο 
να διευκολυνθούν οι πολίτες να αποφύγουν τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμεύοντας χωρίς 
καταβολή τέλους, εν μέσω έξαρσης του κορο-
νοϊού, ενώ επέστρεψε όλες τις πινακίδες κυ-
κλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που 
είχαν αφαιρεθεί, προκειμένου να διευκολυν-
θούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους.
Επίσης, ανεστάλη η λειτουργία των παιδικών 
χαρών του Δήμου Αθηναίων και, σε επίπεδο 
υπηρεσιών, για την όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερη αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του δήμου 
και την προστασία των πολιτών, ενεργοποιή-
θηκε η ψηφιακή πλατφόρμα https://eservices.
cityofathens.gr/ για την εξυπηρέτηση των πολι-
τών για τα θέματα του δήμου. Παράλληλα, για 
την υποστήριξη στο κράτος, σε συνεργασία με 
τον ΕΟΔΥ διέθεσε το δημοτικό ιατρείο που βρί-
σκεται στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στα Άνω 
Πατήσια, ως ιατρείο για τον έλεγχο πολιτών σε 
σχέση με τον κορονοϊό, ενώ ταυτόχρονα έθεσε 
στη διάθεση του ΕΟΔΥ και μια σειρά από άλ-
λους χώρους του Δήμου Αθηναίων σε όλες τις 
δημοτικές κοινότητες. Ο Αθήνα 9.84 εκπέμπει 
τακτικά ενημερωτικά σποτ για τα μέτρα προφύ-
λαξης από τον κορονοϊό, όχι μόνο στα ελληνικά 
αλλά και στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και α-
ραβικά, ενώ θέσαμε σε λειτουργία τηλεφωνική 
γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης με τρεις ψυ-
χολόγους και μία κοινωνική λειτουργό, καθώς 
και γραμμή πρώτης βοήθειας με ιατρούς από 
τα δημοτικά ιατρεία.
Τέλος, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι Plus», έναν κοινωνικό μηχανισμό του 
Δήμου Αθηναίων με κοινωνικούς λειτουργούς, 
καθώς και διανομές τροφίμων και άλλων α-
παραίτητων αγαθών σε μοναχικά πρόσωπα, 
που δοκιμάζονται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.

Μιλήστε μας για τα μέτρα οικονομικής ανα-
κούφισης επιχειρήσεων και οικογενειών από 
τον Δήμο Αθηναίων κατά την περίοδο της κρί-
σης του κορονοϊού.
Ο δήμαρχός μας, Κώστας Μπακογιάννης, προ-
έβη σε μια σειρά οικονομικών ελαφρύνσεων 
για την ανακούφιση των επιχειρήσεων της Αθή-
νας, αλλά και των οικογενειών οι οποίες πλήτ-
τονται από την πρωτόγνωρη κρίση που περνά 
ο τόπος μας.
Έτσι, οι επιχειρήσεις που διέκοψαν υποχρεω-
τικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων απο-
τροπής διάδοσης του κορονοϊού δεν θα πλη-
ρώσουν δημοτικά τέλη (καθαριότητας & φωτι-
σμού και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων), 

τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, τέλη 
διαμονής παρεπιδημούντων και τέλη επί των 
ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων για 
όσο διαρκέσει η κατάσταση που ζούμε, ενώ 
έδωσε και παράταση στις ρυθμίσεις χρεών 
προς τον δήμο.
Επίσης, καμία οικογένεια δεν θα πληρώσει 
τροφεία στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς 
σταθμούς του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό 
διάστημα που αυτοί παραμένουν κλειστοί. Ο-
φείλουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε δημότη 
που βιώνει στο σπίτι του και στο εισόδημά 
του τις συνέπειες της πανδημίας.

Είστε αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανα-
κύκλωσης στον πιο επιβαρυμένο με απορ-
ρίμματα δήμο της χώρας. Μιλήστε μας για 

τις κυριακάτικες παρεμβάσεις καθαριότητας 
που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο στις γειτονιές 
της Αθήνας.
Οι συντονισμένες μας επεμβάσεις καθαριότη-
τας και αποκατάστασης πραγματοποιούνται σε 
εβδομαδιαία βάση και όσο πιο συχνά μπορούμε 
λόγω φόρτου εργασιών των διευθύνσεων, σε συ-
νεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις Πρα-
σίνου και Ηλεκτρολογικού, από τον Σεπτέμβριο, 
δηλαδή αμέσως μόλις αναλάβαμε τη διοίκηση 
της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλω-
σης του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για ολο-
κληρωμένες παρεμβάσεις όπου αποκαθιστούμε 
τις φθορές που υπάρχουν στην Αθήνα μετά από 
τόσα χρόνια εγκατάλειψης. Επισκευάζουμε πα-
γκάκια, προσθέτουμε καλαθάκια απορριμμάτων, 
βάφουμε, αφαιρούμε γκράφιτι, αποκαθιστούμε 

«Οι επιχειρήσεις που διέκοψαν 
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους  

δεν θα πληρώσουν δημοτικά τέλη»

Αυτή τη στιγμή 80 πλυστικά μηχανήματα στο σύνο-
λο σαρώνουν όλη την πόλη, απολυμαίνοντας και 
στις 7 δημοτικές κοινότητες και στις 129 γειτονιές, 
για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την υγιει-
νή, την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.“
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Νίκος Αβραμίδης, 
αντιδήμαρχος Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
του Δήμου Αθηναίων

 ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ



τον ηλεκτροφωτισμό και περιποιούμαστε το πρά-
σινο, πλένουμε και απολυμαίνουμε, κι έτσι ανα-
μορφώνουμε πλατείες και δημόσιους χώρους 
και στις 129 γειτονιές της Αθήνας μας.
Από τον Ιανουάριο παρουσιάσαμε τις «Κυριακές 
Καθαριότητας», την πιο μεγάλης κλίμακας συ-
ντονισμένη επιχείρηση καθαριότητας που πραγ-
ματοποιήθηκε ποτέ στην Αθήνα, με στόχο αυτή 
τη μέρα, που οι ρυθμοί στην πόλη χαλαρώνουν, 
εμείς να επιχειρούμε σαρωτικά στο σύνολο για 
την καθαριότητα της πόλης με πέντε σάρωθρα 
και πέντε πλυστικά μηχανήματα, έναντι του ενός 
που επιχειρεί κανονικά κάθε μέρα σε κάθε δη-
μοτική κοινότητα.
Ως Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
του Δήμου Αθηναίων, είμαστε υπερήφανοι που 
ήδη μέσα σε 7 μήνες περισσότερα από 71 ση-
μεία και πλατείες στις 129 γειτονιές της Αθήνας 
μας έχουν ήδη αποκατασταθεί και επισκευα-
στεί μετά από χρόνια εγκατάλειψη, με τον σωστό 
προγραμματισμό και τις συντονισμένες παρεμ-
βάσεις μας. Οι «Κυριακές Καθαριότητας» συμ-
βολίζουν τη μεγάλη αλλαγή στη λειτουργία των 
υπηρεσιών του Δήμου της Αθήνας, που εκσυγ-
χρονίζεται και αλλάζει. Γι’ αυτή την Αθήνα, λοι-
πόν, που αλλάζει, άλλαξαν και οι Κυριακές μας. 
Για να επαναφέρουμε τον πολιτισμό της καθη-
μερινότητας στους Αθηναίους πολίτες και να α-
ποκτήσουμε επιτέλους μια πόλη ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών, με πλήρη σεβασμό στην πρω-
τεύουσα της χώρας μας και στην ιστορία της.

Με ποιον τρόπο γίνονται οι απολυμάνσεις στα 
όρια του δήμου;
Ξεκινήσαμε, σχεδόν από τα μέσα Μαρτίου, ταυ-
τόχρονη απολύμανση μαζί με εντατικό πλύ-
σιμο σε δρόμους, πεζοδρόμια, πεζόδρομους 
και πλατείες, με ειδική μέριμνα για τα σημεία 
που συγκεντρώνουν πιο πολύ κόσμο, δηλαδή 
στάσεις λεωφορείων, παγκάκια, μέσα μαζικής 
μεταφοράς, ενώ με την επιβολή των μέτρων 
απαγόρευσης της άσκοπης κυκλοφορίας επε-
κτείναμε ειδικά το πρόγραμμα της απολύμαν-
σης σε νοσοκομεία, βενζινάδικα, φαρμακεία, 
σούπερ μάρκετ, φούρνους και καταστήματα 
προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, στα ση-
μεία δηλαδή που είναι κυρίως προσβάσιμα από 
τους πολίτες.

Η απολύμανση γίνεται με το σύνολο του στό-
λου των πλυστικών μηχανημάτων, δηλαδή 
80 στο σύνολο σάρωθρα, καδοπλυντήρια και 
υδροφόρες, όπου εκτός από νερό χρησιμο-
ποιείται και απαιτούμενη ποσότητα απολυμα-
ντικού υγρού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του Εθνικού Οργανισμού Υγείας.
Η προσπάθειά μας πρόσφατα ενισχύθηκε με 
την προμήθεια 35 νέων πολυμηχανημάτων, 
που με την παραλαβή τους μπήκαν αμέσως 
στη μάχη της καθαριότητας και της απολύ-
μανσης. Έτσι, ο στόλος της καθαριότητας του 
Δήμου Αθηναίων τριπλασιάστηκε και σύντομα 
θα τετραπλασιαστεί.
Αυτή τη στιγμή 80 πλυστικά μηχανήματα στο 
σύνολο σαρώνουν όλη την πόλη, απολυμαί-
νοντας και στις 7 δημοτικές κοινότητες και στις 
129 γειτονιές, για να μπορέσουμε να εξασφαλί-
σουμε την υγιεινή, την ασφάλεια και την προ-
στασία των πολιτών.
Η ασφάλεια των εργαζομένων μας που είναι 
εκτεθειμένοι όχι μόνο τώρα αλλά διαχρονικά 
σε κινδύνους, ιούς και σε άλλες μολυσματι-
κές ασθένειες είναι για εμάς ζήτημα ύψιστης 
σημασίας. Εξοπλίσαμε με όλα τα απαραίτητα 
μέσα ατομικής προστασίας όλους τους εργάτες 
μας στην καθαριότητα (φόρμες, μάσκες, γιλέκα, 
γάντια και γυαλιά, απολυμαντικά κ.ά.), για να 
μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά 
και κυρίως με όλα τα μέτρα ασφαλείας απέ-
ναντι σε αυτές τις σκληρές συνθήκες.

Προ ημερών χειροκροτήσαμε τους ηρωικούς 
γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες, που με 
κίνδυνο να κολλήσουν τον ιό δίνουν τη μάχη 
τους στα νοσοκομεία της χώρας. Ένα πολύ με-
γάλο χειροκρότημα αξίζει και στους εργάτες της 
καθαριότητας του δήμου μας, του μεγαλύτερου 
δήμου της χώρας, με τις πιο απαιτητικές ανά-
γκες, οι οποίοι κι αυτοί από την πρώτη στιγμή 
δίνουν τη μάχη τους απέναντι σε αυτόν τον α-
όρατο εχθρό.
Απολυμαίνουν την πόλη και τους κάδους απορ-
ριμμάτων, μαζεύουν τα σκουπίδια, αλλά και τα 
σκουπίδια ασθενών από νοσοκομεία, και έρ-
χονται αντιμέτωποι με όλες τις αντίξοες συνθή-
κες που μπορεί να σκεφτεί κανείς στην πόλη.
Κι όμως, με υψηλή την αίσθηση του καθήκοντος, 
βρίσκονται έξω στους δρόμους 24 ώρες το ει-
κοσιτετράωρο με κίνδυνο της ζωής τους, δου-
λεύοντας σκληρά, με ζήλο και πάθος, σε διπλές 
βάρδιες, για την προστασία της υγείας των συ-
μπολιτών μας. Αξίζουν, λοιπόν, ένα μεγάλο «ευχα-
ριστώ», τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας.

Λίγο μακάβρια η ερώτηση αλλά, δεδομένου 
ότι συμβαίνει στην Ιταλία, απαραίτητη: Καθώς 
υπήρξαν ήδη οι πρώτες απώλειες σε ανθρώ-
πινες ζωές, ο Δήμος Αθηναίων έχει αρκετές 
θέσεις στα κοιμητήριά του;
Ο Δήμος Αθηναίων έχει λάβει ήδη όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα γι’ αυτή την περίπτωση. Ας ελπί-
σουμε όμως ότι δεν θα χρειαστεί.
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Σ
τη διαπίστωση ότι η έγκαιρη λήψη μέτρων 
περιορισμού δημιούργησε στα νοσοκομεία τη 
δυνατότητα να ανταποκριθούν στην κρίση, παρά 
τις ελλείψεις που έχουν, γιατί έτσι οι έχοντες α-
νάγκη νοσηλείας είναι αναλογικά πολύ λιγότεροι 
απ’ ό,τι σε άλλες χώρες, καταλήγει ο ακτινολόγος 
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πρώην πρόε-

δρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης και επικεφα-
λής της παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία» στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, Χρήστος Παπαστεργίου.

O πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα επαινέσει τη συμβολή 
των υγειονομικών στη μάχη για την καταπολέμηση του κορο-
νοϊού. Τα νοσοκομεία έδειξαν ότι ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες. 
Πότε και πώς προετοιμάστηκε αυτός ο πόλεμος;
Τα νοσοκομεία ανταποκρίνονται στις ανάγκες κυρίως γιατί ελή-
φθησαν έγκαιρα τα μέτρα περιορισμού, κι έτσι οι έχοντες ανά-
γκη νοσηλείας είναι, αναλογικά, πολύ λιγότεροι απ’ ό,τι σε άλλες 
χώρες. Κλάσμα αυτών των αναγκών αν είχαμε στη χώρα μας, 
θα βιώναμε τραγικές καταστάσεις, που ούτε ο πλέον απαισιόδο-
ξος θα είχε φανταστεί ποτέ. Στις ανάγκες, όμως, ανταποκρίνονται 

Τ
ην άποψη ότι δεν πρέπει να παραταθεί η σχολική 
χρονιά αλλά να συμπεριληφθούν στην επόμενη όσα 
δεν έγιναν φέτος εκφράζει ο ομότιμος καθηγητής 
και πρώην κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής 
του ΑΠΘ Γιώργος Τσιάκαλος, επειδή, όπως εξη-
γεί, «μετά το σοκ της πανδημίας, οι μαθητές/-τριες 

και οι οικογένειές τους έχουν ανάγκη να αποβάλουν το άγχος». 
Ο κ. Τσιάκαλος εκφράζει την πεποίθησή του ότι υπάρχει η εκ-
παιδευτική τεχνογνωσία για να γίνει αυτό εφικτό, ενώ τονίζει ότι 
υπάρχουν πολλά που μπορούμε να διατηρήσουμε μόνιμα από 
την τηλεκπαίδευση. Διευκρινίζει, όμως, ότι η εκπαίδευση ήταν 
από πάντα και είναι κυρίως μια διαπροσωπική σχέση.

Πόσο διαφορετική είναι η διαδικασία της εκπαίδευσης από 
την τάξη στο τηλεμάθημα; Πόσο αλλάζει η σχέση δασκάλου 
και μαθητή;
Έχουμε άπειρες εμπειρίες απ’ όλο τον κόσμο, κι αυτές υ-
πενθυμίζουν ότι η εκπαίδευση ήταν από πάντα και είναι κυ-
ρίως μια διαπροσωπική σχέση. Στις συνθήκες επιβεβλημέ-

οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, παρά τις ελλείψεις σε στελέχωση 
και υποδομές. Χαρακτηριστικά, στο πλέον σύγχρονο νοσοκομείο 
της χώρας, στο «Παπαγεωργίου», από τις 20 κλίνες ΜΕΘ, λειτουρ-
γούν οι 12. Σημειώστε επιπλέον ότι, υπό κανονικές συνθήκες, θα 
έπρεπε να έχουμε περίπου 3.500 κλίνες ΜΕΘ και τώρα, με τις ε-
σπευσμένες προσθήκες, πλησιάζουμε τις 900. Σε ό,τι αφορά δε 
την πρωτοβάθμια φροντίδα, ας μην αναφερθούμε καλύτερα…

Αντιμετωπίζετε το «δώρο Πάσχα», το οποίο δόθηκε, ως συμ-
βολική αναγνώριση της συμβολής των υγειονομικών;
Μα μόνον ως τέτοιο θα μπορούσε να εκληφθεί. Η πολιτεία, δι-
αχρονικά, αρνείται να αξιολογήσει αντικειμενικά την προσφορά 
των εργαζομένων στο ΕΣΥ. Παρά την εμπειρία και της πανδη-
μίας, κωφεύει στις προτάσεις για ένταξη των υγειονομικών 
στα βαρέα και ανθυγιεινά. Οι αμοιβές είναι εξαιρετικά χαμηλές 
και οι συνθήκες εργασίας τραγικές, και τώρα αλλά και το προ-
ηγούμενο διάστημα. Γι’ αυτό και οι νέοι γιατροί και νοσηλευ-
τές εγκαταλείπουν την Ελλάδα και κοσμούν ξένα συστήματα 
υγείας. Είναι πραγματικά κρίμα η πατρίδα να τους εκπαιδεύει 
και άλλες χώρες να αξιοποιούν αυτόν τον «πλούτο». Ούτε καν 
τη δέσμευση ότι θα μονιμοποιηθούν όσοι επιλέγουν, υπό τις 

νης κοινωνικής αποστασιοποίησης, η σχέση των εκπαιδευ-
τικών με τους μαθητές και τις μαθήτριες διαφοροποιήθηκε 
και οδήγησε σε επανεκτίμηση των μέχρι τώρα «κανονι-
κών» σχέσεων. Φυσικά δεν έχουμε ακόμη μια συστημα-
τική αξιολόγηση, αλλά πολλές εκατοντάδες καταγραμμένες 
από τα ΜΜΕ ιστορίες εμφανίζουν χαρακτηριστικά ενός δη-
μοψηφίσματος υπέρ του σχολείου των άμεσων διαπροσω-
πικών σχέσεων. Στις ιστορίες καταγράφονται αλλαγές μέσα 
στις οικογένειες των μαθητών/-τριών, όπου η αντιμετώπιση 
της νέας κατάστασης στην αρχή χαρακτηρίζεται από περι-
έργεια και στενή συνεργασία, αλλά πολύ γρήγορα οδηγεί 
σε άγχος και εντάσεις, έτσι ώστε όλες οι πλευρές να λένε 
«άντε ν’ ανοίξει το σχολείο, για να ησυχάσουμε!». Δεν ήταν 
απροσδόκητη αυτή η εξέλιξη. Οι γονείς έχουν οργανώσει 
τη ζωή τους με δεδομένη την απουσία του παιδιού από το 
σπίτι λόγω του σχολείου, και τα παιδιά στο σχολείο απολαμ-
βάνουν την επαφή με συνομήλικους, που αποτελεί σε αυτή 
την ηλικία απόλυτη αναγκαιότητα. Η σημασία όλων αυτών 
αναδείχθηκε στις συνθήκες της καραντίνας.

«Η ιδιωτική υγεία χρηματοδοτείται  
από το κράτος, γιατί “αξιοποιεί”  

τις αδυναμίες του ΕΣΥ»

«Όσα δεν έγιναν φέτος  
να συμπεριληφθούν στους  

στόχους της επόμενης χρονιάς»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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Αντιμετωπίζετε την αλλαγή της σχέσης ως μόνιμη 
ή απλώς προσωρινή λόγω της απειλής;
Θεωρώ ότι οι σημερινές εμπειρίες θα οδηγήσουν σε 
καλύτερες σχέσεις ανάμεσα στους παράγοντες της εκ-
παίδευσης (μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς), 
που θα χαρακτηρίζονται από σεβασμό στον ιδιαίτερο 
ρόλο του καθενός και από αναγνώριση και κατανό-
ηση των προβλημάτων και δυσκολιών που αντιμε-
τωπίζει η κάθε κατηγορία. Θα είναι το θετικό που θα 
προκύψει από την κρίση. Βέβαια δεν μπορώ να πω 
πόσο καιρό θα αντέξει αυτή η θετική σχέση, επειδή 
στη συνέχεια οι πραγματικές εμπειρίες περνούν στο 
παρασκήνιο και τον κύριο ρόλο στη διαμόρφωση α-
ντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών θα παίζει 
και πάλι η έμμεση εικόνα της πραγματικότητας, που 
παρέχουν τα ΜΜΕ.

Τι μπορούμε να διατηρήσουμε μόνιμα από την τη-
λεκπαίδευση;
Πολλά μπορούμε να διατηρήσουμε. Μπορούμε να α-
ντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της εκπαίδευσης παι-
διών που για κάποιο χρονικό διάστημα δεν μπορούν 
να βρίσκονται μέσα στην τάξη, όπως εκείνα που α-
σθενούν και βρίσκονται στο νοσοκομείο. Ήδη η τη-
λεκπαίδευση σε άλλες χώρες χρησιμοποιείται για την 
εκπαίδευση παιδιών μετακινούμενων ομάδων. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκει το προσωπικό επαγγελμάτων 
που έχουν σχέση με πανηγύρεις, με τσίρκο και με ε-
ποχικές αγροτικές εργασίες. Στην κατηγορία αυτή α-
νήκουν πολλές οικογένειες Ρομά. Αλλά προϋπόθεση 
αποτελεί η ύπαρξη σχετικής τεχνικής υποδομής στην 
οικογένεια ή σε δημόσιους χώρους.

που δημιουργεί η τηλεκπαίδευση και να αποκτή-
σουν όλη την ίδια πρόσβαση;
Διαπιστώσαμε αυτές τις ανισότητες. Στην περιοχή με 
το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ευρώπη, 
στο Αμβούργο, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε ότι 
αυτή την περίοδο τα σχολεία πρέπει να δανείσουν τους 
υπολογιστές τους στους μαθητές οικογενειών που δεν 
έχουν. Μύθος ότι όλες οι οικογένειες έχουν τις ίδιες 
τεχνικές δυνατότητες συμμετοχής. Γι’ αυτό παντού, 
ακόμη και στην πλούσια Ελβετία, η τηλεκπαίδευση 
συνδυάστηκε με τη δημιουργία από τους/τις εκπαι-
δευτικούς «παραδοσιακών υλικών» και την κατ’ οίκον 
παράδοσή τους. Παρακολουθώ την ίδια διαδικασία σε 
γνωστό δημοτικό σχολείο της Γκράβας. Παράλληλα με 
την τηλεκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζουν ειδικά 
πακέτα εκπαιδευτικού υλικού για κάθε παιδί που δεν 
μπορεί να συμμετάσχει ισότιμα σε αυτήν. Κάθε Παρα-
σκευή πηγαίνουν προσωπικά στα σπίτια και παραδί-
δουν τα πακέτα της επόμενης εβδομάδας. Παρεμπι-
πτόντως: Τα επιβεβλημένα δύο μέτρα κοινωνικής α-
πόστασης μάλλον ενισχύουν παρά εμποδίζουν την 
ανάπτυξη ακόμη πιο στενών σχέσεων μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και των οικογενειών.

Κάποτε, ως κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχο-
λής, είχατε οργανώσει ένα μεγάλο πρόγραμμα με-
τεκπαίδευσης των δασκάλων που είχαν τελειώσει 
παιδαγωγικές ακαδημίες διετούς φοίτησης. Τώρα 
χρειάζεται μετεκπαίδευση για αφομοίωση της τη-
λεκπαίδευσης;
Αν εξαιρέσει κανείς τη Φινλανδία και τη Νότια Κορέα, 
κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν ήταν έτοιμο για τόσο 

σημερινές συνθήκες, να προσφέρουν στο ΕΣΥ δεν 
αναλαμβάνει εμπράκτως η κυβέρνηση, ενώ ούτε τη 
χορήγηση του επιπλέον βοηθήματος για όσο θα δι-
αρκέσει η πανδημία συζητά.

Ακούμε διάφορες καταγγελίες για ελλείψεις στα 
νοσοκομεία. Προφανώς καλό είναι να υπάρχουν 
1.000 μάσκες και όχι 100, αλλά πώς υπολογίζο-
νται οι ελλείψεις;
Ακριβής υπολογισμός των αναγκών σε μέσα ατομι-
κής προστασίας δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να είναι 
διαρκής η παρακαταθήκη τους. Είναι αδιανόητο να 
χρειαστεί κάποιος υγειονομικός γάντια, μάσκα, στολή, 
αντισηπτικό κ.λπ. και να μη βρίσκει ή να πρέπει να 
παρακαλέσει, να φωνάξει κ.λπ. Δεν είναι αυτή η δου-
λειά του. Τέτοια παραδείγματα είναι καθημερινά και 
γι’ αυτό μαθαίνουμε διαρκώς για γιατρούς, νοσηλευ-
τές κ.ά. που νοσούν ή βλέπουμε τις φωτογραφίες με 
τα «αποτυπώματα» από τη συνεχή χρήση των ίδιων 
προστατευτικών μέσων.

Γίνεται πολλή συζήτηση για την ενίσχυση του ΕΣΥ. 
Υπάρχει κοινή άποψη και συγκεκριμένη μελέτη για 
το τι σημαίνει «ενίσχυση του ΕΣΥ», έτσι ώστε να 
μη μετατραπεί η συζήτηση σε πλειοδοτικό διαγω-
νισμό φιλολαϊκού κομματικού προσώπου;
Ενίσχυση του ΕΣΥ σημαίνει ένα απλό πράγμα: κα-
τάρτιση, επιτέλους, ενός σύγχρονου χάρτη υγείας, ο 
οποίος θα προβλέπει, σε βάθος χρόνου, τις ανάγκες 
σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, νοση-
λείας, εκπαίδευσης και έρευνας, πρόληψης και ενη-
μέρωσης, αντιμετώπισης χρονίων παθήσεων, ειδι-
κών νόσων, κέντρων αποκατάστασης, επείγουσας 
μεταφοράς, κοινωνικής φροντίδας κ.λπ. Ενός χάρτη 

νόνες. Είναι γνωστό ότι το ιδιωτικό σύστημα υγείας 
στη χώρα μας χρηματοδοτείται από το κράτος, γιατί 
«αξιοποιεί» τις αδυναμίες του ΕΣΥ.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που συνάδελφοί 
σας έκαναν έξω από τον Ευαγγελισμό την Παγκό-
σμια Ημέρα της Υγείας αντιμετωπίστηκε ως κομ-
ματική εκδήλωση. Είχε τα εχέγγυα μιας δημιουρ-
γικής παρέμβασης του κλάδου;
Ήταν κομματική εκδήλωση του ΚΚΕ. Τι εχέγγυα κλα-
δικής παρέμβασης να έχει, ειδικά όταν αντιστρατεύ-
εται τα όσα ως γιατροί λέμε για τη διάσπαση της α-
λυσίδας διάδοσης του ιού. Οι κομματικές αλυσίδες 
είναι πάντα… αλυσίδες. Ο χώρος της υγείας, συν-
δικαλιστικά και επιστημονικά, χρειάζεται σύγχρονη 
εκπροσώπηση, πειστική και τεκμηριωμένη. Έτσι, θα 
οδηγηθούμε νωρίτερα σε δημόσιο σύστημα υγείας 
σύγχρονο, δωρεάν την ώρα της χρήσης, με κάλυψη 
όλων των πολιτών και παροχές υψηλού επιπέδου. 
Σε αυτό το σύστημα θα έχουν και οι εργαζόμενοί του 
πραγματική αξιοπρέπεια και ανταμοιβή, γιατί αλλιώς 
δεν θα είναι όπως το περιέγραψα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απελευθέρωσε τα κονδύ-
λια από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 τα οποία 
δεν είχαν χρησιμοποιηθεί. Να είναι ικανοποιημένη 
η κοινή γνώμη για το ότι βρέθηκαν χρήματα ή απο-
γοητευμένη για το ότι τόσα χρήματα δεν αξιοποιή-
θηκαν εγκαίρως; Θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα 
στον χώρο της υγείας;
Προκειμένου να χαθούν τα χρήματα, καλώς έπραξε 
η κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά, στην Κεντρική Μα-
κεδονία, από τα 1 δισ. και πλέον ευρώ του ΕΣΠΑ 
2014-2020, έχουν απορροφηθεί μόλις 335 εκατ. και 

Αυτό που ελπίζω ότι θα παραμείνει είναι η χρήση της 
τηλεκπαίδευσης για τη συνεργασία ανάμεσα σε τά-
ξεις σχολείων από διαφορετικές περιοχές, ακόμη και 
χώρες, όπως επίσης για το άνοιγμα του σχολείου στην 
κοινωνία μέσω της συνομιλίας των μαθητών/-τριών 
με ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν κάτι ιδιαί-
τερο σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Βλέπουμε στα πα-
ραδείγματα αυτά ότι τηλεκπαίδευση δεν σημαίνει α-
πομάκρυνση των παιδιών από το σχολείο, αλλά διεύ-
ρυνση των δυνατοτήτων απόκτησης εμπειριών, άρα 
μάθησης, με την υπέρβαση του εμποδίου της γεω-
γραφικής απόστασης.

Σε κάποιους εκπαιδευτικούς που αντέδρασαν στην 
τηλεκπαίδευση καταλογίστηκε φυγοπονία.
Τα στοιχεία που δίνει το υπουργείο για τη συμμετοχή 
στην τηλεκπαίδευση δεν δικαιολογούν ούτε κατ’ ε-
λάχιστον τη μομφή για φυγοπονία. Οι εκπαιδευτικές 
οργανώσεις και πολλές/-οί μάχιμοι εκπαιδευτικοί μί-
λησαν για δυσκολίες, που πράγματι υπάρχουν. Αυτό 
συνέβη σε όλες τις χώρες, χωρίς να αποτελέσει εκεί 
θέμα. Ζούμε σε μια εποχή όπου καταρρέουν οι εικό-
νες και οι αρνητικές εκτιμήσεις για τους ανθρώπους 
πολλών επαγγελμάτων, όπως των νοσοκομειακών 
γιατρών και γενικότερα του προσωπικού των δημό-
σιων νοσοκομείων. Παρόμοια αρνητική ήταν προη-
γουμένως η εικόνα που δημιουργήθηκε σε κάποιους 
κύκλους για τους εκπαιδευτικούς. Εκείνες οι προκα-
ταλήψεις οδήγησαν σε επιπόλαιες και λανθασμένες 
αντιλήψεις, μία από αυτές ήταν η δήθεν φυγοπονία.

Πώς μπορούν να εξισορροπηθούν οι ανισότητες 

εκτεταμένη και φιλόδοξη τηλεκπαίδευση. Μικρά σε-
μινάρια επιμόρφωσης αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Δεν 
θεωρώ ότι απαιτείται ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα 
όπως εκείνο της εξομοίωσης τότε, αλλά οπωσδή-
ποτε πρέπει να δοθούν περισσότερες δυνατότητες ε-
πιμόρφωσης. Αλλά να προσθέσω: όχι για να αντικα-
τασταθεί το σχολείο των άμεσων, στενών, κοινωνι-
κών διαπροσωπικών σχέσεων από ένα τηλεσχολείο 
διαρκούς κοινωνικής αποστασιοποίησης και ατομι-
κής καραντίνας. Ανέφερα προηγουμένως τις ευκαι-
ρίες που δίνει η τηλεκπαίδευση για ένα πιο ζωντανό 
και ανθρώπινο σχολείο. Αυτόν τον σκοπό πρέπει να 
υπηρετήσει η επιμόρφωση.

Ακούγεται ότι δεν θα ανοίξουν ξανά τα σχολεία. Θα 
μπορέσει η τηλεκπαίδευση να φτάσει στην ολοκλή-
ρωση της ύλης; Τι θα σημάνει το ενδεχόμενο να μη 
συμβεί αυτό;
Η επίσημη άποψη του υπουργείου για την εφαρμοζό-
μενη τηλεκπαίδευση ήταν και είναι η εξής: «Η εξ απο-
στάσεως διδασκαλία δεν υποκαθιστά το μάθημα στην 
τάξη. Στόχος δεν είναι η κάλυψη της διδακτέας ύλης, 
αλλά η διατήρηση της επαφής των μαθητών με τη μα-
θησιακή διαδικασία». Άρα η διδακτέα ύλη δεν πρόκει-
ται να καλυφθεί. Σε σχέση με αυτό, προειδοποιώ για 
τις αρνητικές επιπτώσεις μιας πιθανής παράτασης λει-
τουργίας των σχολείων και μέσα στο καλοκαίρι. Μετά 
το σοκ της πανδημίας, οι μαθητές/-τριες και οι οικογέ-
νειές τους έχουν ανάγκη να αποβάλουν το άγχος. Υ-
πάρχει η παιδαγωγική τεχνογνωσία για να αναμορφώ-
σουμε τους στόχους της επόμενης χρονιάς, έτσι ώστε 
να συμπεριληφθούν σε αυτούς όσα δεν έγιναν φέτος.

υγείας που θα παραχωρεί αυξημένες αρμοδιότητες 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά σε ό,τι αφορά τις 
πρωτοβάθμιες υπηρεσίες και παροχές. Έτσι, θα ξε-
περαστεί και η πολυτυπία της χώρας μας σε ζητή-
ματα που έχουν να κάνουν με την εποχικότητα (π.χ. 
τουριστικές ζώνες), το γεωφυσικό ανάγλυφο (π.χ. ο-
ρεινές περιοχές), αλλά και τη νοοτροπία (ακόμη προ-
σπαθώ να καταλάβω γιατί χρειάζεται καινούργιο νο-
σοκομείο η Κομοτηνή, όταν στα 20 λεπτά απόσταση 
υπάρχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξαν-
δρούπολης, το οποίο, όμως, είναι υποστελεχωμένο). 
Μετά, θα μπορούμε να συζητήσουμε για ανάγκες.

Παράλληλα, ακούγονται καταγγελίες για εύνοια στον 
ιδιωτικό τομέα της υγείας και ζητούνται επιτάξεις. 
Όμως αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται λιγότερες 
ΜΕΘ απ’ όσες είναι διαθέσιμες. Θα ήταν χρήσιμες;
Ανέφερα και πριν τι ισχύει για τις ΜΕΘ. Με βάση τη 
διεθνή πρακτική, το 10% των νοσηλευτικών κρεβα-
τιών πρέπει να είναι κλίνες ΜΕΘ. Η Γερμανία έχει 
αυτόν τον αριθμό (35.000 κλίνες) και έτσι εξηγείται 
γιατί, χωρίς μεγάλους περιορισμούς, δεν βιώνει τις 
λυπηρές καταστάσεις άλλων χωρών. Οι κλίνες ΜΕΘ 
δεν χρειάζονται μόνο σε περιόδους κρίσης. Είναι α-
παραίτητες για να υποστηρίξουν μετεγχειρητικές κα-
ταστάσεις και, συνεπώς, να μειωθούν οι λίστες α-
ναμονής, να δώσουν ελπίδες ζωής σε τραυματίες, 
σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μια βαριά επι-
πλοκή κ.λπ. Η πολιτεία, δυστυχώς, αποφάσισε να 
αποζημιώσει τις ιδιωτικές ΜΕΘ, με τιμή σχεδόν δι-
πλάσια από την αναγκαία και, ως τώρα, ισχύουσα. 
Πολλαπλές μελέτες το τεκμηριώνουν (βλ. «Καθη-
μερινή», 1/4/2020, Π. Μανδραβέλης). Είναι λάθος να 
σπαταλώνται πόροι και να μην ισχύουν ενιαίοι κα-

έχουν συμβασιοποιηθεί άλλα 313 εκατ. ευρώ. Η α-
πώλεια χρημάτων θα ξεπερνά τα 360 εκατ. ευρώ. 
Εμείς, ως παράταξη, προειδοποιούσαμε από τα τέλη 
του 2018 - αρχές του 2019 ότι υπάρχει αυτός ο κίν-
δυνος. Η πανδημία έσωσε τα προσχήματα. Μακάρι 
τα χρήματα που δεσμεύει η πολιτεία από τις περιφέ-
ρειες, εξαιτίας της ανικανότητάς τους, να διοχετευ-
τούν στην ενίσχυση του συστήματος υγείας. Είναι 
όμως λυπηρό, γιατί, αν οι περιφέρειες είχαν σταθεί 
στο ύψος τους, θα είχαν αξιοποιηθεί αυτά τα χρή-
ματα και τώρα, λόγω της κρίσης, θα μπορούσαμε 
να διεκδικήσουμε επιπλέον ποσά. Δυστυχώς, αυτό 
το υφίσταται και η Κεντρική Μακεδονία.

Θα μπορούσαν οι θετικές παρεμβάσεις την περίοδο 
της κρίσης να συμβάλουν έτσι ώστε να αλλάξουν 
οι ισορροπίες στην αντιπολίτευση; Πόσο δίκαιες 
είναι οι αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι το Κίνημα Αλλα-
γής είναι σε πλήρη συμπόρευση με την κυβέρνηση;
Επιτρέψτε μου δύο παρατηρήσεις: α) Ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
πρέπει να φροντίσει να έρθει σε συμπόρευση με 
τον εαυτό του. Ο κ. Ξανθός με τον κ. Πολάκη και την 
κ. Βουνάτσου, οι υποστηρικτές του «στηρίζουμε τα 
μέτρα» με τους προσχηματικά συμπορευτές τους και 
όλοι αυτοί με τους «θα λογαριαστούμε». Ο κ. Τσίπρας 
πατά σε δύο βάρκες, των οποίων οι κωπηλάτες δεν 
συγχρονίζονται ούτε καν μεταξύ τους. Τι θα (του)συμ-
βεί είναι εύκολο να προβλεφθεί. β) Αν παρακολου-
θήσει κανείς τη χρονική ακολουθία των γεγονότων, 
από τον Φεβρουάριο ακόμη, θα διαπιστώσει ότι πολ-
λές από τις προτάσεις του ΚΙΝΑΛ τις υιοθέτησε εκ 
των υστέρων και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνε-
πώς, αυτοί ακολουθούν, αλλά, δυστυχώς, το κάνουν 
με καθυστέρηση, δολιχοδρομίες και παλινδρομήσεις.
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ανάλυση

Η 
Ιταλία έχει δημιουργήσει μια παρά-
δοση έντονης πολιτικής αντίδρασης 
στον τρόπο που η Ε.Ε. διαχειρίζεται 
τις διάφορες κρίσεις.
Τόσο στην αντιμετώπιση των συνε-
πειών της χρηματοπιστωτικής κρί-
σης του 2008-2009 όσο και στο προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό, ένα μεγάλο 

τμήμα της ιταλικής κοινής γνώμης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 
Ε.Ε. δεν στάθηκε στο πλευρό της Ιταλίας.
Κατά περιόδους ενισχύεται ο ευρωσκεπτικισμός και ο αντιευρωπαϊ-
σμός ως αντίδραση στις μεγάλες δυσκολίες.
Ανάλογες αντιδράσεις έχουν παρατηρηθεί κατά περιόδους και στη 
χώρα μας, η οποία ακολουθεί κατά τη διάρκεια των κρίσεων παράλ-
ληλη πορεία προς την Ιταλία. Σε αυτή τη φάση, όπου ο κορονοϊός α-
ποτελεί μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία αλλά και την οικονομία, 
η Ελλάδα δείχνει να έχει μεγαλύτερες αντοχές, αλλά μπορεί να αντι-
μετωπίσει στο μέλλον πιο σύνθετα οικονομικά προβλήματα.

Πρωτοφανής δοκιμασία
Η Ιταλία δοκιμάζεται αυτή την περίοδο σε δύο μέτωπα. Έχει τις με-
γαλύτερες απώλειες –ο αριθμός των θανάτων αγγίζει το φράγμα των 
20.000– από τις ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας του κορονοϊού και η οι-
κονομία της έχει δεχτεί ένα φοβερό πλήγμα, από το οποίο είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο να συνέλθει.

ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΗΣ ΈΥΡΏΠΗΣ 
ΚΡΊΝΈΤΑΊ ΣΤΗΝ ΊΤΑΛΊΑ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ελλάδα έχει μεγαλύτερα προβλήματα,  
αλλά και περισσότερες αντοχές.

Στην Ιταλία οι ευρωσκεπτικιστές 
και οι αντιευρωπαίοι προβλέπεται 
να διατηρήσουν το πολιτικό 
πλεονέκτημα.

Στην Ελλάδα ηττήθηκε ο λαϊκισμός 
του ΣΥΡΙΖΑ και της άκρας Δεξιάς 
και αυτό διευκολύνει τη διαχείριση 
της κρίσης.

Ήδη οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να στρέφονται ξανά κατά των Βρυξελ-
λών και του Βερολίνου και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εντυπωσια-
κές εξελίξεις, ακόμη και να θέσει σε δοκιμασία τη συνοχή της Ευρω-
ζώνης και της Ε.Ε.
Μετά το Brexit η Ε.Ε. δεν έχει περιθώρια να χάσει άλλο σημαντικό 
κράτος-μέλος. Η Ιταλία είναι ιδρυτικό κράτος-μέλος της ΕΟΚ, έχει 
μεγάλη συμβολή στη διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης και έχει 
την τρίτη σημαντικότερη οικονομία της Ευρωζώνης, μετά τη Γερμα-
νία και τη Γαλλία.
Σε αντίθεση με αυτά που ισχυρίζονται όσοι την εμφανίζουν εξαρτη-
μένη από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, έχει καθαρή συνεισφορά 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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σε αυτόν, δηλαδή δίνει σε ετήσια βάση περισσότερα απ’ όσα παίρνει.
Η κρίση στην Ιταλία, υγειονομική και οικονομική, ξέσπασε στο πιο 
αναπτυγμένο, βόρειο τμήμα της. Εκεί είναι συγκεντρωμένη η βιομη-
χανία της και σημαντικές εξαγωγικές επιχειρήσεις με άμεση διασύν-
δεση με άλλες περιοχές της Ε.Ε. που είναι εξαιρετικά αναπτυγμένες 
και χαρακτηρίζονται από υψηλό βιοτικό επίπεδο. Όταν πηγαίνουν 
άσχημα το Μιλάνο και η Λομβαρδία, δυσκολεύονται η Αυστρία, η 
Βαυαρία και άλλες περιοχές της Ε.Ε., όπως και η Ελβετία.
Επομένως, δεν μιλάμε για μία λιγότερο αναπτυγμένη χώρα της Ευ-
ρωζώνης που δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τις εξελίξεις, αλλά για έναν από 
τους πρωταγωνιστές του ευρωσυστήματος.
Το πρόβλημα είναι ότι η Ιταλία έχει πίσω της μία εικοσαετία οικο-
νομικής στασιμότητας, η οποία στην αντίληψη της ευρύτερης κοι-
νής γνώμης ταυτίζεται με τη συμμετοχή της στο ευρώ. Είναι το μόνο 
κράτος-μέλος της Ευρωζώνης, εκτός φυσικά από την Ελλάδα, όπου 
το ΑΕΠ εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα απ’ ό,τι το 
2008-2009.
Είχε δημιουργηθεί η προσδοκία ότι θα έβρισκε σιγά-σιγά τον δρόμο 
προς την οικονομική ανάπτυξη. Δυστυχώς, το τελευταίο τρίμηνο του 
2019 και το πρώτο δίμηνο του 2020 η οικονομία σταμάτησε να ανα-
πτύσσεται και στη συνέχεια ήρθε ο κορονοϊός, για να δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις της βαθιάς ύφεσης.

Μόνο η ΕΚΤ
Στην πρώτη φάση της νέας δοκιμασίας που διέρχεται η Ιταλία μόνο 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στάθηκε στο ύψος των πε-
ριστάσεων.
Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ξεκίνησε άσχημα, δηλώ-
νοντας ότι τα spreads δεν είναι δική της αρμοδιότητα. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να προκληθεί κρίση εμπιστοσύνης σε βάρος των ομολό-
γων του ιταλικού Δημοσίου και να παρατηρηθεί αύξηση στο επιτόκιο 
του δεκαετούς ομολόγου.
Στη συνέχεια, όμως, η ΕΚΤ ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου προ-
γράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, ύψους 750 δισ. ευρώ, με τη μορφή 
Επειγουσών Αγορών για την Πανδημία.
Με το πρόγραμμα αυτό η ΕΚΤ στοχεύει στην αποτροπή της εξασθέ-
νησης της συνοχής της Ευρωζώνης. Ο μεγάλος κερδισμένος είναι η 
ιταλική οικονομία, εφόσον τα ιταλικά ομόλογα, του Δημοσίου αλλά 
και των επιχειρήσεων, ήταν τον Μάρτιο το 35% των συνολικών αγο-
ρών ομολόγων που πραγματοποίησε η Τράπεζα.
Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση και μια μορφή έμπρακτης 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στη σκληρά δοκιμαζόμενη ιταλική οικο-
νομία.

Διαφορετική εικόνα
Η εικόνα, όμως, είναι εντελώς διαφορετική σε ό,τι αφορά τη διακυ-
βερνητική συνεργασία στο Eurogroup και στο Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο.
Η Ιταλία πρωταγωνιστεί στη διεκδίκηση της έκδοσης ευρωπαϊκού ο-
μολόγου, στην προσπάθειά της όμως αντιτίθενται η Γερμανία, η Ολ-
λανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώ-
νης.
Το δημόσιο χρέος της Ιταλίας είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευ-
ρωζώνη, μετά το ελληνικό, σαν ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώ-
ριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Κυμαίνεται γύρω στο 135% του ΑΕΠ και οι 
ειδικοί προβλέπουν ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονο-



πτικισμού και του αντιευρωπαϊσμού.

Μεγάλες ελλείψεις
Το πρόγραμμα στήριξης της ιταλικής οικονομίας και συνολικά της 
Ευρωζώνης παρουσιάζει μεγάλες ελλείψεις.
Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι καθηλωμένος με απόφαση του 
Συμβουλίου στο 1% του ΑΕΠ των 27 κρατών-μελών και δεν μπορεί 
να χρηματοδοτήσει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της 
οικονομίας της Ευρωζώνης. Αυτό που γίνεται σε επίπεδο Βρυξελ-
λών είναι να μεταφέρονται συνεχώς κονδύλια από τη μία πολιτική 
στην άλλη, χωρίς να επαρκούν για τη συνολική χρηματοδότησή τους. 
Πριν από την κρίση του κορονοϊού είχαμε μεταφορά κονδυλίων από 
τις παραδοσιακές πολιτικές της ΚΑΠ και των ταμείων περιφερειακής 
ανάπτυξης-σύγκλισης στη λεγόμενη «πράσινη μετάβαση». Τώρα, τα 
κονδύλια στρέφονται στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 
που προκαλεί ο κορονοϊός, χωρίς όμως να αυξάνονται. Ο επίτροπος 
Προϋπολογισμού, Γιοχάνες Χαν, προσπαθεί να δημιουργήσει νέες 
δυνατότητες χρηματοδότησης χωρίς αύξηση των κονδυλίων. Όπως 
δήλωσε στους «Financial Times»: «Αυτό που διερευνούμε στην Ε-
πιτροπή είναι η αξιοποίηση των περιθωρίων στο επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για να μπορέσει η Επιτροπή να αντλήσει 
πρόσθετα κεφάλαια στις αγορές με ελκυστικά επιτόκια στη βάση της 
αξιολόγησης των τριών Α που έχει και στη συνέχεια να δώσει αυτά τα 
χρήματα σε κράτη-μέλη που έχουν υποστεί σκληρό πλήγμα από την 
κρίση του κορονοϊού».
Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, η οποία όμως στηρί-

ζεται στην εκτίμηση ότι τα κράτη-μέλη με καθαρή συνεισφορά στον 
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό δεν πρόκειται να δεχτούν την αύξησή 
της και πως το χρηματοδοτικό κενό πρέπει να καλυφθεί με πρόσθετα 
δανειακά κεφάλαια. Η διαφορά είναι σημαντική.
Η Ιταλία έχει τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης, οι οποίες είναι 
πρακτικά αδύνατο να καλυφθούν μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανι-
σμό Σταθερότητας. Ο Γκάμπριελ Φελμπερμάιρ, πρόεδρος του Ινστι-
τούτου του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία, εκτιμά ότι ο Ευ-
ρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας μπορεί, με βάση τους ισχύο-
ντες κανόνες, να προσφέρει δανεικά κεφάλαια 200 δισ. στο σύνολο 
της Ευρωζώνης, ενώ εκτιμά ότι μόνη της η Ιταλία χρειάζεται «εδώ 
και τώρα» 200-250 δισ. Γι’ αυτό είναι ένας από τους λίγους κορυφαί-
ους οικονομολόγους της Γερμανίας που τάσσονται υπέρ της έκδοσης 
ευρωομολόγου. Όπως χαρακτηριστικά λέει: «Μια μεταφορά δανεια-
κού ρίσκου μέσω ομολόγων θα βοηθήσει να αποφύγουμε ένα σενά-
ριο σύμφωνα με το οποίο η Ιταλία θα εγκλωβιστεί σε μια κρίση χρέ-
ους για πολλά χρόνια».
Υπάρχει κι ένα λεπτό πολιτικό ζήτημα, αν δηλαδή θα δοθούν με 
πρόσθετους όρους ή όχι. Σύμφωνα με το καταστατικό του Ευρωπα-
ϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, το άνοιγμα προληπτικής γραμμής 
χρηματοδότησης ECCL προϋποθέτει πιστοποιητικό βιωσιμότητας 
του χρέους. Η χορήγηση του πιστοποιητικού προϋποθέτει την αξιο-
λόγηση της δημοσιονομικής διαχείρισης και της προοπτικής της οι-
κονομίας, ενδεχομένως και τη λήψη νέων μέτρων. Το ζήτημα είναι 
εκρηκτικό από κοινωνική και πολιτική άποψη, γι’ αυτό δόθηκε στο 
Eurogroup σκληρή μάχη για την ακριβή διατύπωση.
Οι δυσκολίες για την Ιταλία ισχύουν προφανώς και για την Ελλάδα.
Αν κρίνουμε από τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του Eurogroup, 
Μάριο Σεντένο, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Eurogroup την 
περασμένη Πέμπτη, βρέθηκε ένας εποικοδομητικός συμβιβασμός 
στην ακόλουθη βάση:
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα προσφέρει δάνεια στα 
κράτη-μέλη που έχουν ανάγκη μέχρι 2% του ΑΕΠ της Ε.Ε. των «27», 
δηλαδή ένα ποσό της τάξης των 240 δισ. ευρώ.
Θα ισχύουν οι οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα 
κράτη-μέλη, αλλά δεν θα υπάρξουν νέες δεσμεύσεις, εφόσον τα χρή-
ματα κατευθυνθούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονο-
ϊού, κυρίως σε θέματα δημόσιας υγείας.
Κατά τον υπουργό Οικονομικών της Ιταλίας, Γκουαλτιέρι, αυτό ση-
μαίνει την αποφυγή οποιωνδήποτε νέων μέτρων, ενώ ο υπουργός 
Οικονομικών της Ολλανδίας, Χούκστρα, επιμένει ότι οι δαπάνες που 
δεν έχουν σχέση με την αντιμετώπιση του κορονοϊού αλλά με τη γε-
νικότερη στήριξη της οικονομίας οδηγούν σε αιρεσιμότητα, πιθανόν 
και τη λήψη νέων μέτρων.
Θα δοθεί μια μάχη ερμηνείας, με χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα 
να έχουν το πλεονέκτημα.
Πιο εύκολα είναι τα πράγματα για την Ιταλία σε ό,τι αφορά το πρό-
γραμμα προσωρινής επιδότησης της εργασίας (SURE), μία εξαιρε-
τικά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα 
στηριχτεί σε εγγυήσεις 25 δισ. που θα προσφέρουν τα κράτη-μέλη 
της Ευρωζώνης, οι οποίες θα εξασφαλίσουν τη συγκέντρωση ενός 
ποσού 100 δισ. από τις αγορές. Θα διατεθούν με τη μορφή δανείου 
με προνομιακό επιτόκιο στα κράτη-μέλη για να στηρίξουν την αγορά 
εργασίας για όσο διάστημα αποτελεί ο κορονοϊός απειλή για τη δη-
μόσια υγεία.
Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία που ενδιαφέρει την Ιταλία, και 

Τα μέτρα που αποφάσισε το 
Eurogroup είναι θετικά, δεν αρκούν 
όμως για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της κρίσης.

Το βασικό πρόβλημα που ενώνει 
Ιταλία και Ελλάδα είναι το υπέρογκο 
δημόσιο χρέος, που αναμένεται να 
αυξηθεί κι άλλο.

μικών συνεπειών του κορονοϊού θα το οδηγήσουν, σε συνδυασμό με 
τη διαφαινόμενη πτώση του ΑΕΠ, σε πολύ υψηλότερα ποσοστά, που 
θα ξεπερνούν το 160% του ΑΕΠ.
Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται δραστικές παρεμβάσεις για να μην ξε-
φύγει το δημόσιο χρέος της Ιταλίας, αμφισβητηθεί από τις αγορές 
η βιωσιμότητά του και δημιουργηθεί σε συνέχεια η ανάγκη λήψης 
πρόσθετων οικονομικών μέτρων.
Υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας είναι ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, 
επί σειρά ετών πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισμα-
τικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τον οποίο συ-
νεργάστηκα την προηγούμενη πενταετία ως πλήρες μέλος της Επι-
τροπής. Προέρχεται από το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, 
έχει τέλεια γνώση της ευρωπαϊκής οικονομίας και όλων των πρωτο-
βουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε σχέση με την ΟΝΕ και την 
τραπεζική ένωση, είναι ένθερμος ευρωπαϊστής, μέλος –όπως κι εγώ– 
της ομάδας Σπινέλι. Ο Αλτιέρο Σπινέλι ήταν ένας Ιταλός αντιφασί-
στας ο οποίος οραματίστηκε την ενωμένη Ευρώπη ως απάντηση στον 
Μουσολίνι και τον Χίτλερ και πρωταγωνίστησε στη δημιουργία και 
ανάπτυξη της ΕΟΚ, η οποία μετεξελίχθηκε σε Ε.Ε.
Δεν πρόκειται για έναν ανεύθυνο λαϊκιστή που μπορεί να μπει εύ-
κολα στο στόχαστρο των «επιτυχημένων» της Ευρωζώνης, αλλά για 
έναν σοβαρό φιλοευρωπαίο πολιτικό, γνώστη του αντικειμένου.
Παρ’ όλα αυτά, οι θέσεις του υπέρ της έκδοσης ευρωομολόγου και 
ουσιαστικής στήριξης της ιταλικής οικονομίας δεν βρίσκουν, προς το 
παρόν, ανταπόκριση σε επίπεδο Eurogroup και Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου.
Η Γερμανία, η Ολλανδία και άλλα κράτη-μέλη λένε «όχι» στην αμοι-
βαιοποίηση του χρέους μέσω ευρωομολόγου για τον κορονοϊό και 
εκτιμούν ότι το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα μείγμα 
παρεμβάσεων από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τον Ευρωπα-
ϊκό Μηχανισμό Στήριξης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.
Πρόκειται για μία προσέγγιση που είναι ουσιαστική, αλλά σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις των περισσότερων ειδικών θα αποδειχθεί ανεπαρ-
κής ελλείψει ευρωομολόγου.
Ο μεγάλος κίνδυνος για την Ιταλία είναι να παρθούν μέτρα που 
απλώς θα τη συντηρήσουν σε συνθήκες οικονομικής στασιμότητας 
και κοινωνικού μαρασμού. Αν συμβεί αυτό, θα δημιουργηθούν οι 
πολιτικές προϋποθέσεις για την παραπέρα ανάπτυξη του ευρωσκε-
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φυσικά την Ελλάδα, είναι η δημιουργία ενός νέου ταμείου εγγυή-
σεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ύψους 25 δισ., το 
οποίο με την κατάλληλη αξιοποίηση μπορεί να εξασφαλίσει πρό-
σθετη τραπεζική χρηματοδότηση, ιδιαίτερα σε όφελος μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, της τάξης των 200 δισ.
Όλα τα παραπάνω είναι χρήσιμα για την αντιμετώπιση της οικονομι-
κής κρίσης στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στο σύνολο της Ευρωζώνης, 
δεν φαίνεται όμως να επαρκούν.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η ύφεση που θα χτυπήσει την Ε.Ε. το 2020 μπορεί να οδηγήσει σε 
πτώση του ΑΕΠ κατά 10% –πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι στην κρίση του 
2008-2009–, με την πτώση να είναι πιο έντονη σε χώρες με υπέρο-
γκο δημόσιο χρέος και διαρθρωτικά προβλήματα στην οικονομία 
τους, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα.
Δεν υπάρχουν, λοιπόν, περιθώρια για χαλαρή αντιμετώπιση της κρί-
σης του Νότου από τον ευρωπαϊκό Βορρά. Η έγκυρη γερμανική οι-
κονομική εφημερίδα «Handelsblatt» συνόψισε (8/4) την κατάσταση 
ως εξής: «Αν εδραιωθεί η εντύπωση ότι ο πλούσιος Βορράς εγκατα-
λείπει τον Νότο, ο οποίος έχει πληγεί σκληρά από την κρίση, αυτό θα 
είναι επικίνδυνο για το κοινό νόμισμα. Τότε, θα μπορούσε να υπάρ-
ξει ένα κερδοσκοπικό κύμα επιθέσεων εναντίον της Ιταλίας και της 
Ισπανίας, το οποίο θα επισκιάσει όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα 
και θα φέρει την ΕΚΤ σε δύσκολη θέση. Η απώλεια εμπιστοσύνης 
στο ίδιο το ευρώ θα μπορούσε να είναι η μοιραία συνέπεια».
Πάντως, μετά το Eurogroup της περασμένης Πέμπτης ο υπουργός 
Οικονομικών της Ιταλίας, Γκουαλτιέρι, εμφανίστηκε ικανοποιημέ-
νος με το αποτέλεσμα, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον ευρω-
σκεπτικισμό και τον αντιευρωπαϊσμό στη χώρα του. Όπως χαρακτη-
ριστικά δήλωσε: «Τα ευρωομόλογα τέθηκαν στο τραπέζι, οι όροι (για 
την εξασφάλιση χρηματοδότησης κρατών από πλευράς) του Ευρω-
παϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας αποσύρθηκαν από το τραπέζι».
Η αναφορά του Γκουαλτιέρι έχει σχέση με την απόφαση της δημι-
ουργίας, στο μέλλον, του Ταμείου Ανάκαμψης για τη δυναμική στή-
ριξη των επενδύσεων και της ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πα-
ραμένει όμως η διχογνωμία Βορρά-Νότου για το αν το ταμείο αυτό 
χρηματοδοτηθεί με την έκδοση ευρωομολόγου ή με εναλλακτικό 
τρόπο.

Ρεκόρ στις απώλειες
Τις σχέσεις της Ρώμης με τις Βρυξέλλες περιπλέκει και η φοβερή 
κρίση που αντιμετωπίζει η Ιταλία στον τομέα της δημόσιας υγείας. 
Μέχρι σήμερα, δύο στους τρεις θανάτους που παρατηρούνται σε πα-
γκόσμιο επίπεδο από τον κορονοϊό καταγράφονται σε χώρες της 
Ε.Ε., με την Ιταλία να κατέχει τη θλιβερή πρωτιά.
Στα τέλη Φεβρουαρίου η ιταλική κυβέρνηση ζήτησε από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιήσει τον Μηχανισμό Πολιτικής 
Προστασίας. Τα αποτελέσματα δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, 
ενώ η Γαλλία και η Γερμανία επέβαλαν προσωρινή απαγόρευση εξα-
γωγών αναγκαίου ιατροφαρμακευτικού υλικού προς την Ιταλία, φο-
βούμενες ότι δεν θα καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Οι ελλείψεις 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι τεράστιες, με αποτέλεσμα η μία ευρω-
παϊκή κυβέρνηση να δυσκολεύει με τις κινήσεις της την άλλη και 
όλες μαζί να στρέφονται προς την Κίνα για την εξασφάλιση του ανα-
γκαίου υλικού.
Για ένα διάστημα η Ρωσία, η Κίνα και η Κούβα στήριξαν περισσό-
τερο την προσπάθεια της Ιταλίας με το αναγκαίο υλικό και γιατρούς 
απ’ ό,τι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε μετά 
από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την άρση των πε-
ριορισμών στις εξαγωγές ιατροφαρμακευτικού υλικού για τον κορο-
νοϊό από τη Γαλλία και τη Γερμανία προς την Ιταλία. Υπήρξαν και κι-
νήσεις γεμάτες ευρωπαϊκό συμβολισμό, όπως η μεταφορά Ιταλών α-
σθενών σε γερμανικά νοσοκομεία.
Οι ευρωπαϊκές συνθήκες δεν προβλέπουν συνεργασία των κρατών-
μελών σε θέματα δημόσιας υγείας, ούτε καν τον συντονισμό της πο-
λιτικής των κυβερνήσεων των κρατών-μελών. Αυτό φαίνεται στη δι-
αφορετική αντιμετώπιση, από χώρα σε χώρα, της απειλής του κορο-
νοϊού.
Ανεξάρτητα από τους περιορισμούς των συνθηκών, θα έπρεπε λο-
γικά να είχε δημιουργηθεί μια δυναμική συνεργασίας σε ζητήματα 
δημόσιας υγείας μπροστά στην κοινή απειλή του κορονοϊού. Δυστυ-

χώς, δεν εκδηλώθηκε τέτοια τάση, όπως έδειξε και η παραίτηση του 
Μάουρο Φεράρι, Ιταλοαμερικανού επικεφαλής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας.
Υποβάλλοντας την παραίτησή του ο κορυφαίος επιστήμονας έκανε 
σημαντικές καταγγελίες. Έφερε στη δημοσιότητα έναν σκληρό πό-
λεμο ευρωπαϊκού παρασκηνίου, ο οποίος οδήγησε στην περιθωριο-
ποίησή του. Μίλησε για μια «εσωτερική πολιτική καταιγίδα». Τόνισε 
ότι απορρίφθηκαν βασικές προτάσεις του, με αποτέλεσμα να χάσει 
«την πίστη του στο σύστημα». Επισήμανε ότι υπάρχει επαναλαμβα-
νόμενη αντίθεση στις πρωτοβουλίες οικονομικής στήριξης του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, το οποίο διανέμει σε ετήσια βάση 
2 δισ. από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την ανάπτυξη της έ-
ρευνας.
Ο Φεράρι μίλησε για «πλήρη απουσία συντονισμού πολιτικών υ-
γείας ανάμεσα στα κράτη-μέλη και μονομερές κλείσιμο των συνό-
ρων», για να καταλήξει: «Νόμιζα ότι σε μια εποχή όπως αυτή, οι κα-
λύτεροι επιστήμονες στον κόσμο θα πρέπει να διαθέτουν πόρους και 
ευκαιρίες για την καταπολέμηση της πανδημίας, με νέα φάρμακα, 
νέα εμβόλια, νέα διαγνωστικά εργαλεία, νέες δυναμικές προσεγγί-
σεις, βασισμένες στην επιστήμη, για να αντικαταστήσουν τις συχνά 
αυτοσχεδιασμένες διαισθήσεις των πολιτικών ηγετών».
Πολλοί θεωρούν τον Φεράρι υπεύθυνο για την αδυναμία ανάπτυξης 
της ευρωπαϊκής έρευνας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και 

του αποδίδουν έλλειψη ενδιαφέροντος λόγω και της δραστηριοποίη-
σής του στις ΗΠΑ. Ανεξάρτητα, πάντως, από το ποια είναι τα αίτια για 
την ανεπαρκή ευρωπαϊκή αντίδραση στον κορονοϊό, η ιταλική κοινή 
γνώμη έχει βγάλει τα συμπεράσματά της.
Σε έρευνα της κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκε στα τέλη 
Μαρτίου, 72% των Ιταλών πολιτών δήλωσαν ότι η Ε.Ε. δεν είχε καμία 
συμβολή στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ το ποσοστό των Ιτα-
λών που εμπιστεύονται την Ε.Ε. έπεσε από το ήδη χαμηλό 34% που 
ήταν πριν από την πανδημία στο 25%!

Αδύνατη η πρόγνωση
Η βαθιά δυσαρέσκεια των Ιταλών για τον τρόπο που η Ε.Ε. διαχειρί-
ζεται τη νέα κρίση δεν πρόκειται να αλλάξει, εξαιτίας των αποφάσεων 
του Eurogroup, οι οποίες είναι θετικές, όχι όμως καθοριστικές για 
το μέλλον της ιταλικής οικονομίας. Άλλωστε, στο θέμα της δημόσιας 
υγείας, το οποίο είναι κυρίαρχο στην αντίληψη της ιταλικής κοινής 
γνώμης, η ευρωπαϊκή συμβολή παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.
Η πρόγνωση για τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία είναι 
προς το παρόν αδύνατη. Το πολιτικό σκηνικό είναι ιδιαίτερα ρευστό 
και τα κόμματα παρουσιάζουν εντυπωσιακές αυξομειώσεις στην ε-
κλογική τους δύναμη.
Η μεγάλη αντιευρωπαϊκή δύναμη, που αναφέρεται συνεχώς σε «το-
κογλύφους των Βρυξελλών», είναι η Λέγκα του Σαλβίνι. Στις βου-
λευτικές εκλογές του Μαρτίου 2018 υπερτριπλασίασε το ποσοστό 
της σε 18,8%, ενώ στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 έκανε επίδειξη 
δύναμης με 34,33%. Σήμερα οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν κάτω 
από 30%, με πτωτική τάση, εφόσον το μήνυμα του Σαλβίνι δεν περ-
νάει τόσο αποτελεσματικά σε συνθήκες κρίσης κορονοϊού.
Η μεγάλη φιλοευρωπαϊκή δύναμη της χώρας είναι το κεντροαρι-
στερό Δημοκρατικό Κόμμα.
Στις εκλογές του Μαρτίου 2018 υποχώρησε στο 18,8%, στις ευρωε-
κλογές του Μαΐου 2019 ανέκαμψε στο 22,7% και τώρα εμφανίζεται 
δημοσκοπικά σταθερό με πάνω από 22%.
Το Κίνημα Πέντε Αστέρων, που συμμετέχει με το Δημοκρατικό 
Κόμμα στην κυβέρνηση Κόντε, βρίσκεται σε εκλογική πτώση, ταυ-
τόχρονα όμως πραγματοποιεί πολύτιμη φιλοευρωπαϊκή στροφή. 
Πέρασε από την κυβερνητική συμμαχία με τη Λέγκα στην κυβερνη-

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της πανδημίας δημιουργεί θετική 
ψυχολογία στην πατρίδα μας για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων.
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πώδυνων διαπραγματεύσεων για τα λεγόμενα «προγράμματα διάσω-
σης» με τους γνωστούς σκληρούς όρους.

Διαφορές υπέρ της Ελλάδας
Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μεγαλύτερες ανάγκες και θα α-
ντιμετωπίσει μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα από την Ιταλία, 
έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα που μπορεί να συμβάλουν στην 
αποτελεσματική διαχείριση της νέας κρίσης με το μικρότερο δυνατό 
οικονομικό και κοινωνικό κόστος.
Η Ελλάδα δεν αποτελεί συστημικό κίνδυνο και πρόβλημα για 
την Ευρωζώνη, εξαιτίας των μικρών οικονομικών μεγεθών της. 
Αντίθετα, η Ιταλία, η οποία έχει την τρίτη μεγαλύτερη οικονο-
μία της Ευρωζώνης, αποτελεί διαρκή απειλή για τη σταθερό-
τητά της, ενώ η διάσωση και η υποστήριξή της προϋποθέτουν 
αλλαγές των κανόνων που είναι δύσκολο να γίνουν από πολι-
τική και θεσμική άποψη.
Τα μικρά μεγέθη της Ελλάδας προσφέρουν ευελιξία στη διαχεί-
ριση της κρίσης και τη δυνατότητα, σε όσους το επιθυμούν, να 
μας υποστηρίξουν χωρίς να αλλάξουν το πλαίσιο λειτουργίας της 
Ευρωζώνης.
Ένα δεύτερο πλεονέκτημα που αποκτήσαμε με τις σωστές κινήσεις 
Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και πρέπει να διατη-
ρήσουμε είναι η καλή ψυχολογία. Είναι εντελώς διαφορετική η ει-
κόνα μιας Ιταλίας που ήδη θρηνεί περίπου 20.000 νεκρούς από τον 
κορονοϊό από αυτήν της Ελλάδας, που έχει περιορίσει σημαντικά τις 

απώλειες από την πανδημία.
Μπαίνουμε στη νέα οικονομική κρίση με καλή ψυχολογία, ενώ οι 
φίλοι μας οι Ιταλοί τείνουν να χάσουν την εμπιστοσύνη στις δυνά-
μεις τους, ιδιαίτερα στις βόρειες, πιο αναπτυγμένες περιοχές της 
χώρας, οι οποίες αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα σε ό,τι 
αφορά τη δημόσια υγεία.
Μια τρίτη διαφορά σε όφελος της Ελλάδας είναι η πολιτική σταθε-
ρότητα και η εντυπωσιακή συσπείρωση γύρω από τον πρωθυπουργό, 
κ. Μητσοτάκη.
Ο Μητσοτάκης έχει δείξει ηγετικές αρετές στην κρίση του Έβρου 
και στην κρίση του κορονοϊού που συσπειρώνουν και εμπνέουν τον 
κόσμο και η ΝΔ είναι πολιτικά κυρίαρχη.
Αντίθετα, στην Ιταλία η κυβερνητική συνεργασία Δημοκρατικού 
Κόμματος και Κινήματος Πέντε Αστέρων έχει βασικό στόχο να ε-
μποδίσει την επικράτηση της Λέγκας και του Σαλβίνι, ενώ ο πρω-
θυπουργός Κόντε είναι δημοφιλής, χωρίς όμως να έχει κομματική ή 
προσωπική πολιτική βάση.
Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι η πολιτική, ε-
κλογική ήττα που έχει υποστεί ο αριστερός λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ 
και η ουσιαστική εξαφάνιση των δυνάμεων της «ψεκασμένης» και 
της άκρας Δεξιάς. Στην Ιταλία ο δεξιόστροφος λαϊκισμός εξακολου-
θεί να είναι πολιτικά και ιδεολογικά κυρίαρχος, παρά τη σχετική α-
πώλεια δυναμικής που γνωρίζει.
Στην Ελλάδα περάσαμε τις πολιτικές εξετάσεις χτυπώντας τον αρι-
στερό και τον δεξιό λαϊκισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, διατηρεί σημαντι-
κές δυνάμεις και επιρροή, έχει χάσει όμως, σε όφελος της ΝΔ, την ι-
δεολογική και πολιτική κυριαρχία.
Αυτό επιτρέπει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να διαχειριστεί αποτε-
λεσματικά την κρίση. Τα πρώτα δείγματα γραφής που έδωσε είναι ε-
ξαιρετικά θετικά και γίνονται δεκτά με ανακούφιση ή και ενθουσια-
σμό από την ευρύτερη κοινή γνώμη.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η διαχείριση της κρίσης και όλων 
των σχετικών προβλημάτων από τον Μητσοτάκη και τους συνεργά-
τες του θα είναι πιο άμεση, τολμηρή και αποτελεσματική απ’ ό,τι η δι-
αχείριση της κρίσης στη γειτονική Ιταλία.
Πρόκειται για μια ουσιαστική ποιοτική διαφορά, η οποία ήδη φαίνε-
ται στο ζήτημα της προστασίας της δημόσιας υγείας και αναμένεται 
να αναδειχθεί γρήγορα και στη δύσκολη διαχείριση της οικονομίας.

Τα ηγετικά γνωρίσματα και η 
συσπείρωση γύρω από τον Μητσοτάκη 
αποτελούν ατού της Ελλάδας στη 
διαχείριση της κρίσης. 

τική συνεργασία με το Δημοκρατικό Κόμμα, διατηρώντας στην πρω-
θυπουργία τον μετριοπαθή Κόντε, του οποίου η δημοτικότητα είναι 
σε άνοδο, παρά τις μεγάλες δυσκολίες στη διαχείριση της κρίσης του 
κορονοϊού.
Το Κίνημα Πέντε Αστέρων πέτυχε ένα θριαμβευτικό 32,7% στις ε-
κλογές του Μαρτίου 2018, έπεσε στο 17% στις ευρωεκλογές του 
Μαΐου 2019 και οι δημοσκοπήσεις τού δίνουν τώρα ένα ποσοστό της 
τάξης του 14%.
Εντυπωσιακά ανοδική είναι η πορεία του σκληρού δεξιού έως ακρο-
δεξιού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, το οποίο συμπληρώνει την πο-
λιτική προσπάθεια της Λέγκας. Στις εκλογές του Μαρτίου 2018 είχε 
ποσοστό 4,4%, στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 ανέβηκε στο 6,4% 
και οι δημοσκοπήσεις τού δίνουν τώρα ένα ποσοστό της τάξης του 
13%.
Αντίστροφη είναι η πορεία του κόμματος Forza Italia του Μπερλου-
σκόνι. Επισήμως είναι στον χώρο της κεντροδεξιάς και του Ευρωπα-
ϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), πραγματοποιεί όμως ανοίγματα και 
συνεργάζεται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τη Λέγκα και 
τα Αδέλφια της Ιταλίας. Στις εκλογές του Μαρτίου 2018 το κόμμα του 
Μπερλουσκόνι πήρε 14%, στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 έπεσε 
στο 8,7% και τώρα κινείται δημοσκοπικά γύρω στο 6%.
Νέο κόμμα που προσφέρει στις δυνάμεις της κεντροαριστεράς ε-
μποδίζοντας όμως την άνοδο του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι το 
κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Ρέντσι, Italia Viva, με δημοσκο-
πικό ποσοστό της τάξης του 3%.
Η ιταλική πολιτική ζωή είναι από τη φύση της ιδιαίτερα σύνθετη και 
το πολιτικό σκηνικό ιδιαίτερα ρευστό, εφόσον αυξομειώνονται οι 
πολιτικές δυνάμεις, αλλάζουν οι συμμαχίες και δεν προβλέπονται ε-
κλογές πριν από το 2023. Η πενταετής θητεία είναι συνταγματικά πε-
ρίπου κατοχυρωμένη και η προσπάθεια της Λέγκας και του Σαλβίνι 
να προκαλέσουν πρόωρες εκλογές οδήγησε στην έξοδό τους από την 
προηγούμενη κυβέρνηση Κόντε και σε σημαντική κάμψη των δημο-
σκοπικών ποσοστών τους.
Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι οι δυνάμεις του ευρωσκεπτικισμού 
και του αντιευρωπαϊσμού υπερέχουν αριθμητικά των φιλοευρωπαϊ-
κών πολιτικών δυνάμεων και αυτό δύσκολα θα αλλάξει.

Οι ομοιότητες με την Ελλάδα
Η ανάλυση της κατάστασης και της προοπτικής της Ιταλίας έχει εξαι-
ρετικό ενδιαφέρον, γιατί επηρεάζει –μέσω Ευρωζώνης και Ε.Ε.– τις 
εξελίξεις και στην Ελλάδα.
Υπάρχουν τρεις βασικές ομοιότητες μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας.
Πρώτον, είναι οικονομικά και κοινωνικά καταπονημένες μετά από 
μία δεκαετία κρίσης. Το ΑΕΠ των δύο χωρών εξακολουθεί να κινεί-
ται κάτω από τα επίπεδα του 2008-2009, με την Ελλάδα να έχει υπο-
στεί τη μεγαλύτερη πτώση σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα, ενώ 
έχουν μεγαλώσει επικίνδυνα τα κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι 
η ανεργία, η ανεργία των νέων, η συρρίκνωση της μεσαίας τάξης, η 
περιθωριοποίηση και η φτωχοποίηση ευρύτερων κοινωνικών και ε-
παγγελματικών στρωμάτων.
Δεύτερον, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και οι περισσότεροι έγκυροι 
αναλυτές καταλήγουν στην εκτίμηση ότι οι δύο χώρες θα χτυπηθούν 
σκληρότερα από τη νέα κρίση, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη. 
Κι αυτό γιατί έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά, το υπέρογκο δημό-
σιο χρέος και τη μεγάλη εξάρτηση της οικονομίας τους από τον του-
ρισμό και τις υπηρεσίες.
Τρίτον και σημαντικότερο, οι δύο χώρες προβλέπεται να βγουν από 
την κρίση του κορονοϊού με ακόμη υψηλότερο δημόσιο χρέος.
Οι πρώτοι υπολογισμοί –οι οποίοι είναι αναγκαστικά κάπως πρόχει-
ροι, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης 
του κορονοϊού– αναφέρονται σε αύξηση του δημόσιου χρέους της Ι-
ταλίας από 135% σε πάνω από 160% του ΑΕΠ και του δημόσιου χρέ-
ους της Ελλάδας από 175% σε πάνω από 200% του ΑΕΠ.
Πρόκειται για σκληρά σενάρια, εφόσον η νέα περίοδος υπερχρέω-
σης θα μας εκθέσει αναπόφευκτα στην αυστηρή κρίση των αγορών, 
ενώ πολλά θα εξαρτηθούν από τη στάση που θα κρατήσουν οι ευρω-
παϊκοί θεσμοί και οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης.
Αν δηλαδή θα διευκολύνουν την Ιταλία και την Ελλάδα με μια σιω-
πηρή αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους με χαμηλά επιτόκια και 
σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου ή θα μπούμε ξανά στον κύκλο των ε-



 ΣΤΗ ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Η 
Ελίνα Τσιούλη, ψυχολόγος ΕΚΠΑ, 
MSc. «Έλεγχος του Στρες και 
Προαγωγή της Υγείας» - Ιατρική 
Σχολή Αθηνών, μας μιλάει για τις 
επιπτώσεις της καραντίνας, της 
κοινωνικής αποστασιοποίησης, 

για τον πανικό της νόσησης, για την ενδοοικογενει-
ακή βία που καλπάζει αυτή την περίοδο, αλλά και 
για τις πτυχές αισιοδοξίας που κρύβει ο ανθρώ-
πινος νους και μπορούμε όλοι να αξιοποιήσουμε 
αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι επιπτώσεις της κα-
ραντίνας και του «εγκλεισμού» αφενός για τους 
ανθρώπους που είναι μόνοι και αφετέρου για τις 
οικογένειες;
Η πανδημία και η απειλή ευρείας εξάπλωσης του 
κορονοϊού έχει επιβάλει την καραντίνα, την κοινω-
νική αποστασιοποίηση, την αυτοαπομόνωση, ως 
μέτρο επιδημιολογικής επιτήρησης για την αποτε-
λεσματικότερη διαχείριση της απειλής. Ωστόσο, σε 
ψυχολογικό επίπεδο, ο «εγκλεισμός» λειτουργεί 
σαν έλλειψη αέρα-οξυγόνου. Οι άνθρωποι είμαστε 
κοινωνικά όντα και ως εκ τούτου αντιλαμβανόμα-
στε τη ζωή μας και την ύπαρξή μας μέσω της συνύ-
παρξης και συσχέτισης με άλλους ανθρώπους. Τα 
μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κο-
ρονοϊού συνεπάγονται και την κατάπνιξη των αντα-
νακλαστικών που σχετίζονται με την κοινωνικοποί-
ηση. Απαγορεύεται η αγκαλιά, το άγγιγμα, η χειρα-
ψία, η εγγύτητα, η συνύπαρξη σε μικρή απόσταση. 
Καλούμαστε να οργανώσουμε πλέον διαφορετικά 
τη συμπεριφορά μας, ώστε να προστατευτούμε. Οι 
άνθρωποι που είναι κοινωνικά ευάλωτοι, όπως 
π.χ. οι ηλικιωμένοι, είναι πιθανό να επηρεαστούν 
περισσότερο αυτή την περίοδο αβεβαιότητας. Η 
απώλεια των καθημερινών κοινωνικών επαφών 
μπορεί να έχει σοβαρό ψυχολογικό κόστος. Αρκετά 
άτομα σε τέτοιες περιόδους μπορεί να παρουσιά-

σουν σοβαρές ψυχολογικές δυσκολίες, όπως αύ-
ξηση των επιπέδων του στρες, αϋπνία, συναισθη-
ματική εξάντληση, κατάθλιψη, υπερκατανάλωση 
αλκοόλ. Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, συχνά 
χάνουν την ικανότητα να βγαίνουν έξω, να κοι-
νωνικοποιούνται, τα υποστηρικτικά τους δίκτυα 
συρρικνώνονται, καθώς σταδιακά φίλοι και μέλη 
της οικογένειάς τους φεύγουν από τη ζωή. Οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι άνω των 65 ετών είναι κοι-
νωνικά απομονωμένοι και έχουν φτωχές κοινω-
νικές σχέσεις. Οι άνθρωποι αυτοί σε μεγάλο πο-
σοστό βίωναν μοναξιά και πριν από την επιβολή 
των μέτρων περιορισμού. Την τρέχουσα περίοδο, 
όμως, είναι δυνατό να ενταθούν τα συναισθήματα 
μοναξιάς, ανησυχίας, κατάθλιψης, αβοηθητότητας 
και ανημπόριας, καθώς καλούνται επιπρόσθετα 
να στερηθούν τις επισκέψεις των παιδιών τους 
και των εγγονιών τους, που ήταν ίσως και οι μόνες 
συναναστροφές που τους είχαν απομείνει. Αυτές 

οι περίοδοι απομόνωσης αφορούν βέβαια και 
ολόκληρες οικογένειες, τα μέλη των οποίων κα-
λούνται να παραμείνουν στο σπίτι όλα μαζί για 
μακρά περίοδο, καθώς έχει επιβληθεί το κλείσι-
μο των σχολικών μονάδων και για πολλούς γο-
νείς η τηλεργασία ή αναστολή εργασίας. Το πώς 
θα προσαρμοστούν οι οικογένειες σε αυτή την 
κατάσταση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 
όπως η ηλικία των παιδιών, η φύση της εργα-
σίας τους, η ιδιοσυγκρασία γονέων-παιδιών, ο 
τρόπος επίλυσης συγκρούσεων κ.λπ. Αν τα μέλη 
της οικογένειας δεν αναπτύξουν ισχυρούς συ-
ναισθηματικούς δεσμούς που να τους δίνουν τη 
δυνατότητα να επικοινωνούν προσδοκίες, άγχη, 
ανησυχίες, τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος της βίω-
σης έντονης μοναξιάς, ανησυχίας, κατάθλιψης ή 
πεσμένης διάθεσης.

Τι σας λένε οι θεραπευόμενοί σας; Τι τους 

προβληματίζει περισσότερο;
Η πλειονότητα των θεραπευομένων, συμμορφού-
μενοι στα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης της νό-
σου, πραγματοποιούν εξ αποστάσεως συνεδρίες, 
όπου έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν άγχη 
και ανησυχίες που βιώνουν σε αυτές τις ιδιαίτερες 
συνθήκες ζωής. Η πιο συχνή αγωνία είναι η αβε-
βαιότητα για το μέλλον, πώς θα είναι οι κοινωνικές 
σχέσεις όταν θα ξεπεραστεί η κρίση, αν θα έχουν 
εμποτιστεί τόσο με τον φόβο του κινδύνου νόση-
σης, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν τις αυθόρ-
μητες εκδηλώσεις έκφρασης προς τους άλλους. 
Πολλοί, που ήδη βίωναν παθολογικό άγχος, νιώ-
θουν ότι δεν μπορούν να το διαχειριστούν αποτε-
λεσματικά και ότι έχει ενταθεί ακόμα περισσότερο 
σε αυτές τις συνθήκες, σε συνθήκες δηλαδή όπου 
απουσιάζουν τα κοινωνικά υποστηρικτικά τους δί-
κτυα που συνέβαλλαν θετικά στη διαχείριση των 
στρεσογόνων εκδηλώσεών τους. Το μοίρασμα 
των σκέψεων, της αγωνίας, του πόνου, καθώς και 
η εκτόνωση μέσω της διασκέδασης και επαφής 
με τους άλλους, μετρίαζαν κατά πολύ το βάρος της 
κατάστασης. Αντίθετα, η συγκεκριμένη συνθήκη 
επιβάλλει κοινωνική απομόνωση. Τέλος, πολλοί 
θεραπευόμενοι βιώνουν οικονομικό στρες, ανα-
σφάλεια για το εργασιακό τους μέλλον, φόβο ότι 
θα απολέσουν την εργασία τους στο ασταθές οι-
κονομικό περιβάλλον που προοιωνίζεται μετά το 
ξεπέρασμα της υγειονομικής κρίσης. Επίσης, δεν 
είναι λίγοι αυτοί που δηλώνουν ότι ο κορονοϊός 
έπληξε την ανθρωπότητα ώστε να επωφεληθούν 
καθεστώτα και σκοτεινοί κύκλοι από τον έλεγχο 
των μαζών. Όσοι ενστερνίζονται τέτοιες απόψεις 
βιώνουν έντονο άγχος και αίσθημα αδυναμίας 
ελέγχου της ζωής τους και του μέλλοντός τους.

Βλέπουμε επίσης αύξηση των κρουσμάτων εν-
δοοικογενειακής βίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι 
μπορούν να κάνουν όσοι είναι εγκλωβισμένοι με 
τους «δυνάστες» τους;
Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι πρωτοεμφανι-
ζόμενη. Όμως σε αυτή τη δύσκολη εποχή μπορεί 
να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι περισσότερες 
μελέτες δείχνουν ότι όταν ένας δράστης αρχίζει 
να κακοποιεί, δύσκολα σταματάει. Η αναγκαστική 
συμβίωση για πολλές ώρες μπορεί να εντείνει 
τέτοια φαινόμενα. Σε μια περίοδο αβεβαιότητας, 
μείωσης εισοδημάτων, οικονομικής ανασφάλειας, 
η πίεση και το άγχος αυξάνουν, οπότε και η βιαιό-
τητα ευοδώνεται κάτω από τέτοιες συνθήκες. Τέ-
τοια φαινόμενα πρέπει άμεσα να καταγγέλλονται. 
Ακόμα κι αν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 

«Η αυτοαπομόνωση  
μπορεί  να αποτελέσει μια καλή 
ευκαιρία για ενδοσκόπηση»

Αρκετά άτομα σε τέτοιες περιόδους μπορεί να 
παρουσιάσουν σοβαρές ψυχολογικές δυσκολίες, 
όπως αύξηση των επιπέδων του στρες, αϋπνία, 
συναισθηματική εξάντληση, κατάθλιψη, υπερκα-
τανάλωση αλκοόλ.“

Ελίνα Τσιούλη, 
ψυχολόγος 

- ψυχοθεραπεύτρια
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δεν αναζητήσουν νομική καθοδήγηση, είναι σημα-
ντικό να υποβάλουν μήνυση στο αστυνομικό τμήμα 
της περιοχής τους, απ’ όπου θα τους υποδειχθεί μια 
δημόσια ιατροδικαστική δομή για δωρεάν εξέταση. 
Σε περίπτωση που το θύμα δεν επιθυμεί να προβεί 
σε μήνυση, πρέπει να επισκεφθεί ένα ιατροδικα-
στικό ιατρείο για πιστοποίηση σωματικών βλαβών. 
Μετά την ιατροδικαστική εξέταση είναι ωφέλιμο να 
απευθυνθεί στην κοινωνική υπηρεσία του τόπου 
διαμονής του για να λάβει ψυχολογική, κοινωνική 
υποστήριξη και συμβουλευτική ή να παραπεμφθεί 
σε δομές για κακοποιημένα άτομα. Το σημαντικό 
είναι το θύμα να μην αποσιωπήσει το συμβάν αλλά 
να διεκδικήσει καλύτερους όρους ζωής και αξιο-
πρέπεια. Ακόμα και σε μια δύσκολη περίοδο, όπως 
αυτή που διανύουμε, η ενεργητική αντίδραση είναι 
το ζητούμενο για το ξεπέρασμα της εν λόγω παθο-
γένειας και όχι η παθητικοποίηση.

Τι θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος που 
βιώνει σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση την 
καραντίνα, ώστε να έχει μια πιο ευχάριστη κα-
θημερινότητα;
Για να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την περίοδο 
της καραντίνας και να μην καταπέσετε ψυχολογικά 
είναι σημαντικό να εξασκηθείτε στα παρακάτω:
• Σκεφτείτε πώς μπορείτε να διαδράσετε με τους 
άλλους χωρίς να βάλετε την υγεία σας σε κίνδυνο. 
Μπορείτε π.χ. να μιλήσετε με τους γείτονες από το 
μπαλκόνι σας.
• Αν έχετε πρόσβαση στην τεχνολογία, αξιοποιήστε 
την. Οι βιντεοκλήσεις π.χ., που σας επιτρέπουν να 
δείτε τις εκφράσεις του προσώπου των αγαπημέ-
νων σας, μπορούν να βοηθήσουν στην ισχυροποί-
ηση της αίσθησης σύνδεσης μαζί τους.
• Βοηθήστε ανθρώπους του περιβάλλοντός σας 
που μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι, όπως π.χ. ηλι-
κιωμένους που δεν μπορούν να κάνουν διαδικτυ-
ακές αγορές και φοβούνται να βγουν από το σπίτι. 
Η ενδυνάμωση της αλληλεγγύης μπορεί να δράσει 
θεραπευτικά και για εσάς.
• Αξιοποιήστε τον χρόνο στο σπίτι για την ενδυνά-
μωση των σχέσεων με τα αγαπημένα σας πρό-
σωπα. Συζητήστε περισσότερο, μοιραστείτε από 
κοινού δραστηριότητες (π.χ. γυμναστική, παρακο-
λούθηση ταινίας κ.λπ.).
• Διαχειριστείτε τα επίπεδα του στρες με άσκηση 
στο σπίτι, διαλογισμό και διατηρήστε μια υγιεινή 
ρουτίνα 24ώρου με επαρκή ξεκούραση και τακτικά 
υγιεινά γεύματα.
• Τέλος, δεν είναι μόνο η οικογένεια και οι φίλοι 
που χρειάζονται υποστήριξη αλλά και πολλά άλλα 
άτομα στην κοινότητα. Δείχνοντας καλοσύνη στους 
άλλους ωφελείστε κι εσείς, αφού αυξάνει το αίσθη-
μα της αξίας και του σκοπού, συμβάλλοντας περαι-
τέρω και στη δική σας ευζωία. Αναλάβετε δράση 
και να είστε δημιουργικοί, ώστε να περιορίσετε τις 
ψυχολογικές επιπτώσεις των περιοριστικών μέ-
τρων.

Πώς μπορούν να διαχειριστούν το άγχος τους 
όσοι είναι στο σπίτι και πανικοβάλλονται στην 
ιδέα να κολλήσουν τη νόσο;
Ο πανικός είναι αποτέλεσμα βίωσης ακραίου φό-
βου και παθολογικής αύξησης των επιπέδων του 
στρες. Άνθρωποι που φτάνουν σε αυτό το σημείο 
καλό είναι πρωταρχικά να μειώσουν τα επίπεδα 

του στρες. Αυτό είναι εφικτό να συμβεί αν εξασκη-
θούν σε τεχνικές χαλάρωσης, διαλογισμού, αλλά 
και σε πρακτικές ορθότερης γνωστικής εκτίμησης 
των καταστάσεων, δηλαδή παραγωγής θετικών 
εναλλακτικών ρεαλιστικών σκέψεων. Για οτιδή-
ποτε δεν γνωρίζουμε για τη νόσο Covid-19, υπάρ-
χουν πολλά επίσης που γνωρίζουμε. Ο εχθρός 
είναι μεν αόρατος, ωστόσο η τήρηση των κανό-
νων υγιεινής και των μέτρων προφύλαξης απο-
τελεί μια καλή ασπίδα προστασίας. Δεν υπάρχει, 
λοιπόν, λόγος πανικού. Η ψύχραιμη στάση στην 
αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κατάστασης, η 
ενημέρωση, η εγρήγορση και όχι ο εφησυχασμός 
αποτελούν μια καλή θωράκιση.

Πόσο θεωρείτε ότι θα επηρεάσει η καραντίνα τη 
μέση ελληνική οικογένεια; Θα γίνουμε καλύτε-
ροι άνθρωποι ή θα καταλήξουμε με περισσότε-
ρα προβλήματα;
Η αυτοαπομόνωση μπορεί να αποτελέσει μια 
καλή ευκαιρία για ενδοσκόπηση, αναθεώρηση 
των αξιών και επαναπροσδιορισμό της στάσης 
απέναντι στη ζωή. Αυτή η διεργασία, που μπο-
ρεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο επίπεδο αυτο-
συνειδησίας, είναι εφικτή σε υγιή περιβάλλοντα. 
Αν μια οικογένεια είναι δυσλειτουργική, τα μέλη 
της έχουν δυσλειτουργικές πεποιθήσεις ή έχουν 
υιοθετήσει ακατάλληλους ρόλους, τότε εντός του 
πλαισίου αυτής της οικογένειας θα ενισχυθούν 
οι εντάσεις των μελών και τα αδιέξοδα θα γίνουν 
μεγαλύτερα. Και σίγουρα σε καταστάσεις «εγκλει-
σμού» η αποκατάσταση της επικοινωνίας των 

μελών μιας οικογένειας χωρίς την παρέμβαση 
ενός ειδικού ψυχικής υγείας είναι πολύ δύσκο-
λη. Όσο πιο υψηλό επίπεδο αυτοσυνειδησίας και 
εσωτερικής ισορροπίας έχει κατακτήσει ένας 
άνθρωπος, τόσο περισσότερο πνευματικά ανα-
γεννημένος θα βγει από αυτή την κρίση. Είναι 
μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να σκεφτούν 
τον εαυτό τους όχι μόνο ως μέλη μιας οικογένει-
ας, μιας ομάδας, μιας παράταξης που στοχεύουν 
απλά και μόνο στην ατομική τους σωτηρία. Καλό 
είναι να αναπτύξουμε μια συλλογική συνείδηση 
ως ανθρώπινο είδος που καλούμαστε να δρά-
σουμε συλλογικά σε αυτή την περίσταση για τη 
σωτηρία τόσο του ανθρώπινου είδους όσο και 
των υπολοίπων ειδών του πλανήτη. Να συνει-
δητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια άρρηκτη 
αμοιβαία σχέση, η διατάραξη της οποίας μπορεί 
να οδηγήσει στην εμφάνιση νέων ασθενειών και 
απειλών.

Πώς μπορούν να εξηγήσουν οι γονείς στα παι-
διά τους την παρούσα κατάσταση;
Αρκετοί γονείς ανησυχούν για το πώς θα πραγ-
ματευτούν το θέμα της επιδημίας με έναν τρό-
πο που θα διασφαλίσει ότι τα παιδιά τους δεν 
θα ανησυχήσουν περισσότερο. Αρχικά, δεν θα 
πρέπει να φοβούνται να συζητήσουν για τον 
κορονοϊό, δεν θα πρέπει να αποτελεί ένα απα-
γορευμένο θέμα. Τα περισσότερα παιδιά ήδη 
έχουν ακούσει για την επιδημία και έχουν δει 
ανθρώπους να φοράνε μάσκες. Το να μη συ-
ζητάνε καθόλου για το θέμα μπορεί να αυξήσει 

την ανησυχία των παιδιών. Οι γονείς θα πρέπει 
να κάνουν για τα παιδιά τους την «ψυχική πέψη» 
των ειδήσεων για τη νόσο και να τους δίνουν αυτές 
τις ειδήσεις σε μια αφομοιώσιμη μορφή, ανάλογα 
με την ηλικία τους. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι 
για να λύσουν κάθε τους απορία και να ωθούν τα 
παιδιά τους να τους πουν οτιδήποτε γνωρίζουν για 
τον κορονοϊό, καθώς και για το πώς αισθάνονται. Ο 
στόχος από τη συζήτηση είναι να μην ενισχυθεί ο 
φόβος και η υπερβάλλουσα φαντασία. Είναι σημα-
ντικό για τους γονείς να διεξάγουν τη συζήτηση για 
τέτοια θέματα ενόσω βρίσκονται σε ήρεμη ψυχική 
κατάσταση και δεν βιώνουν ανησυχία και πανικό. 
Επίσης, επειδή τα παιδιά είναι εγωκεντρικά, ακού-
γοντας για τον κορονοϊό στις ειδήσεις μπορεί να 
πιστέψουν ότι θα κολλήσουν. Είναι βοηθητικό να 
διαβεβαιώσετε τα παιδιά για τη σπανιότητα της νό-
σησης και να τους εξηγήσετε ότι στις μικρές ηλικίες 
τα συμπτώματα είναι ήπια. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι 
τα παιδιά γνωρίζουν τους κανόνες προφύλαξης. Τα 
παιδιά νιώθουν ενδυναμωμένα όταν γνωρίζουν τι 
πρέπει να κάνουν για να είναι ασφαλή. Τέλος, δη-
μιουργήστε μια αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον. 
Μπορείτε να συζητήσετε για όσα ωραία μπορείτε 
να προγραμματίσετε όταν θα ξεπεραστεί η κρίση.

Κατά την άποψή σας, τα ζευγάρια, που πλέον 
αναγκάζονται να περνούν όλη την ημέρα μαζί, 
θα αποκτήσουν πιο ισχυρές σχέσεις ή θα διαλυ-
θούν; Στην Κίνα, για παράδειγμα, παρατηρήθηκε 
αύξηση των διαζυγίων μετά την καραντίνα.
Η «απομόνωση» που πρέπει να ακολουθήσουμε 
αυτή την περίοδο είναι μια σπουδαία δοκιμασία 
για κάθε ζευγάρι και μετά από αυτή τη δοκιμασία 
μπορεί να μάθει πολλά για τα χαρακτηριστικά και 
την ποιότητα της σχέσης του. Είναι στο χέρι του 
ζευγαριού να κάνει πράγματα που θα διαφυλά-
ξουν την ποιότητα της σχέσης. Είναι σημαντικό 
πρωταρχικά να οριστούν κάποιοι κανόνες για την 
καθημερινότητα, όπως π.χ. ο χώρος όπου θα ερ-
γάζεται ο καθένας ξεχωριστά, η ώρα του φαγητού, 
η ώρα της χαλάρωσης, ώστε να διασφαλιστεί μια 
αίσθηση κανονικότητας. Επίσης, σημαντικός είναι 
ο σεβασμός των προσωπικών αναγκών του άλ-
λου. Δεν πρέπει ένα ζευγάρι να έχει την απαίτηση 
να τα κάνει όλα μαζί. Καλό ωστόσο είναι να ορι-
στούν και δραστηριότητες που το ζευγάρι θα κάνει 
από κοινού, ώστε να περνάει πιο εποικοδομητικό 
χρόνο μαζί. Σημαντικό επίσης είναι να ωθεί ο ένας 
τον άλλον στην έκφραση. Αν τηρηθεί μια ισορρο-
πία ανάμεσα στην αυτονομία και την οικειότητα και 
αποφευχθεί η συνεχής γκρίνια για τις αλλαγές που 
συνεπάγεται αυτή η κατάσταση για τη ζωή του κα-
θενός, τότε το ζευγάρι μπορεί να βγει αλώβητο από 
αυτή τη δοκιμασία και με μια πιο ενδυναμωμένη 
σχέση.

Εσείς, ως ψυχοθεραπεύτρια, από πού αντλείτε 
αισιοδοξία αυτή την περίοδο;
Από την επικοινωνία με τα αγαπημένα μου πρό-
σωπα, απ’ όσα μπορώ να ονειρευτώ για το μέλλον 
και από τους εξής στίχους από την «Ασκητική» του 
Νίκου Καζαντζάκη: «Όλα ρέουν τρογύρα μου σαν 
ποταμός μα εγώ, ο Νους, με υπομονή για να μην 
τρεκλίσω, να γκρεμιστώ, στερεώνω απάνω στον 
ίλιγγο σημάδια, ρίχνω γιοφύρια, ανοίγω δρόμους, 
οικοδομώ την άβυσσο».

Για οτιδήποτε δεν γνωρίζουμε για τη νόσο Covid-19, 
υπάρχουν πολλά επίσης που γνωρίζουμε. Ο εχθρός 
είναι μεν αόρατος, ωστόσο η τήρηση των κανόνων 
υγιεινής και των μέτρων προφύλαξης αποτελεί μια 
καλή ασπίδα προστασίας. Δεν υπάρχει, λοιπόν, λό-
γος πανικού.“
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Τ
ο Σάββατο 11/04 και ώρα 19:00 
το Cluster της Ισότητας έχει 
προσκαλέσει τη Μαρία Συρεγ-
γέλα, γενική γραμματέα Ισό-
τητας, και την ψυχολόγο Τένια 
Μακρή, οι οποίες θα μιλήσουν 
για την αύξηση της ενδοοικογε-

νειακής βίας λόγω της αναγκαστικής πολύωρης 
συμβίωσης που επιβάλλουν τα μέτρα για την 
προστασία της υγείας μας.
Συντονίστρια της συζήτησης θα είναι η Χρυσαυ-
γή Ατσιδάκου, ενώ συγχρόνως η Αλεξία Τασού-
λη θα παρεμβαίνει μέσα από το Instagram (@
iccwomenhellas), υπογραμμίζοντας ότι είναι 
πρωτοβουλία του ICC WOMEN HELLAS και κα-
λώντας να γίνουν followers όλους όσοι παρακο-
λουθούν live την ομιλία. Παρακολουθήστε την 
ομιλία μέσα από τα social media του ICC WOMEN 
HELLAS στο Facebook και στο Instagram.
Τέλος, την Κυριακή 12/04 και ώρα 19:00 θα μιλή-
σει η ψυχολόγος Τένια Μακρή μέσω των social 
media του ICC WOMEN HELLAS στο Facebook 
και στο Instagram, με συντονίστρια τη Χρυσαυγή 
Ατσιδάκου.
Η Ράνια Θρασκιά έδωσε ήδη τρεις ομιλίες, για τη 
διαχείριση των προβλημάτων στην οικογένεια, 
στα προσωπικά και στις δουλειές μας λόγω της 
κρίσης με τον κορονοϊό.
Τα αποτελέσματα παρακολούθησης των ομιλιών 
της Ράνιας Θρασκιά στα social media, που έγιναν 
με πρωτοβουλία του ICC WOMEN HELLAS, ήταν 
πολύ ενθαρρυντικά. Περίπου 14.000 άτομα πα-
ρακολούθησαν τις ομιλίες της σε live σύνδεση, 
όπως και στα stories βίντεο live. Επίσης, κάθε 
μέρα αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός 
των ατόμων που παρακολουθεί σε on demand 
τις ομιλίες της Ράνιας.
Κάντε follow τα social media του ICC WOMEN 
HELLAS στο Facebook και στο Instagram και 
μη διστάζετε να προχωρήσετε, εκτός από το like, 
στην οποιαδήποτε διαδραστικότητα, όπως π.χ. 
σχόλια, ερωτήσεις και λοιπά, που παίζουν μεγά-
λο ρόλο στη διάδοση του εγχειρήματός μας. Ακό-
μη, με χαρά προτείνετε 10-15 φίλες σας, ώστε να 
γίνουν followers.

Αύξηση ενδοοικογενειακής βίας
Καθώς η πανδημία των κορονοϊού αναγκάζει τις 
χώρες να πάρουν αυστηρά μέτρα για να περιο-
ρίσουν την κυκλοφορία των πολιτών, τα θύματα 
της ενδοοικογενειακής βίας βρίσκονται ξαφνικά 
παγιδευμένα στο σπίτι με τον κακοποιό τους.
Κάποια δεν είναι σε θέση να καλέσουν την αστυ-
νομία, επειδή τρέμουν από τον φόβο, λένε οι 
ειδικοί. Ο εγκλεισμός στο σπίτι λόγω κορονοϊού 

έχει οδηγήσει σε αύξηση των κρουσμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα του 
«Guardian», οι καταγγελίες για ενδοοικογενει-
ακή βία αυξήθηκαν κατά 30% σε Κύπρο, κατά 
30% στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας, απ’ όπου 
και ξεκίνησε η πανδημία, κατά 30% στην Ιταλία 
και κατά 20% στην Ισπανία και ιδιαίτερα στην 
Καταλονία.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Κρι-
στόφ Καστανέρ, ανέφερε ότι οι καταγγελίες για 
ενδοοικογενειακή βία σε όλη τη Γαλλία έχουν 
σημειώσει άνοδο άνω του 30% από τότε που 

στη χώρα μπήκε σε εφαρμογή το lockdown, 
στις 17 Μαρτίου. Αποκάλυψε ότι την Πέμπτη 
26 Μαρτίου μόνο στο Παρίσι οι υποθέσεις αυ-
ξήθηκαν κατά 36%.
Στην Ευρώπη περισσότερο από το 1/3 των γυ-
ναικών έχουν πέσει θύματα βίας κάποια περί-
οδο της ζωής τους, ενώ, σύμφωνα με μελέτη 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) του 
2017, τα περιστατικά άσκησης βίας κατά των 
γυναικών υπερβαίνουν σε παγκόσμιο επίπε-
δο ακόμη και το 35%. Επίσης, οι μισές από 
τις γυναίκες θύματα ανθρωποκτονίας έχουν 
δολοφονηθεί από νυν ή πρώην σύζυγο ή σύ-

ντροφο.
Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες στατιστικές της 
Ε.Ε., μία στις τέσσερις Ελληνίδες άνω των 15 
ετών έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία 
τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της. Είναι εν-
δεικτικό ότι, σύμφωνα με μελέτες, 21,3% των 
Ελληνίδων βιώνουν περιστατικά σωματικής ή 
σεξουαλικής βίας αλλά δεν το αναφέρουν, πο-
σοστό που είναι κατά 10 μονάδες πάνω από τον 
μέσο όρο της Ε.Ε. (Ινστιτούτο Ισότητας της Ε.Ε., 
2017).
Αναφορικά με τη βία μεταξύ συντρόφων και 
τα θύματα βίας που κάλεσαν τη γραμμή SOS 
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 
(ΓΓΙΦ) την περίοδο Νοεμβρίου 2016 - Νοεμ-
βρίου 2017, πρόκειται ως επί το πλείστον για 
Ελληνίδες (87%), που αντιπροσωπεύουν όλες 
τις ηλικιακές κατηγορίες, τα μορφωτικά επίπεδα 
και τις εργασιακές καταστάσεις.
Αποθαρρυντικοί είναι όμως και οι αριθμοί που 
συνθέτουν τα στατιστικά στοιχεία του Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).
Σύμφωνα με αυτά, 1 στις 3 γυναίκες κάποια 
στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει κάποιου 
είδους βία (σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλι-
κή) από τον σύντροφό της και 1 στις 5 γυναίκες 
θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού.
Εκτιμάται ότι μέσα σε έναν χρόνο πάνω από 
16.700.000 γυναίκες υπέστησαν σωματική βία ή 
σεξουαλική κακοποίηση στους κόλπους της Ε.Ε.
Όσο για το ποια γυναίκα βρίσκεται πίσω από το 
θύμα βίας, η απάντηση σήμερα είναι: οποιαδή-
ποτε γυναίκα! Μέχρι και πριν από μερικά χρό-
νια υπήρχε η αντίληψη ότι οι κακοποιημένες 
γυναίκες προέρχονται από χαμηλό κοινωνικό-
οικονομικό περιβάλλον και κατά κανόνα είναι 
αμόρφωτες. Σήμερα, όμως, φαίνεται ότι αυτή η 
άποψη ανατρέπεται και θύμα βίας μπορεί να εί-
ναι πλούσια, φτωχή, άνεργη, επιτυχημένη επαγ-
γελματίας, νέα, ηλικιωμένη.

Η περίπτωση της Ελλάδας
Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη 
ΓΓΙΦ, το μεγαλύτερο ποσοστό των κακοποιη-
μένων γυναικών που απευθύνονται στις δομές 
φιλοξενίας ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 26-
55 ετών και περιλαμβάνει όλα τα μορφωτικά 
επίπεδα.
Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε και τον σκοτει-
νό αριθμό πίσω από αυτούς τους αριθμούς, 
καθώς αυτά που ξέρουμε είναι μόνο η κορυφή 
του παγόβουνου. Τα περισσότερα θύματα δεν 
καταγγέλλουν, δεν φτάνουν ποτέ στις αρχές, 
δεν μιλούν. Η κάθε μορφής βία που τους προ-
καλεί απελπισία, πόνο και απόγνωση τα οδηγεί 

Οι πρωτοβουλίες  
του ICC WOMEN HELLAS  

εν μέσω κορονοϊού

www.freesunday.gr16 12.04.2020

ρεπορτάζ

Η πρόεδρος του ICC Women Initiative,  
κ. Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου.



www.freesunday.gr 1712.04.2020

και στον φόβο των επιπτώσεων, στον φόβο του 
στιγματισμού.

Δράσεις της ΓΓΟΠΙΦ
Το δίκτυο δομών στήριξης της Γενικής Γραμμα-
τείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 
Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) για τις γυναίκες θύματα βίας 
(έμφυλης ή/και ενδοοικογενειακής) είναι:
•  Η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900. Η λειτουρ-

γία της γραμμής είναι 24ωρη και 7ήμερη και 
τα στελέχη της (ψυχολόγοι και κοινωνικοί λει-
τουργοί) παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτι-
κής και ενημέρωσης σε θέματα βίας.

•  Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της γραμμής 
SOS 15900. Το email sos15900@isotita.gr εί-
ναι διαθέσιμο, ειδικά για περιπτώσεις γυναι-
κών ή τρίτων προσώπων που δεν μπορούν να 
επικοινωνήσουν τηλεφωνικά.

•  Τα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμ-
ματείας. Τα 14 Συμβουλευτικά Κέντρα σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα 
Ισότητας (ΚΕΘΙ-ΝΠΙΔ, φορέας εποπτευόμενος 
από τη ΓΓΟΠΙΦ), τα 27 Συμβουλευτικά Κέντρα 
σε συνεργασία με τους δήμους και το 1 Συμ-
βουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας 
λειτουργούν κανονικά. Για τις ήδη προγραμ-
ματισμένες συνεδρίες, προβλέπεται η πραγ-
ματοποίησή τους μέσω Skype ή τηλεφώνου, 
αν το επιθυμούν οι συμβουλευόμενες.

•  Οι ξενώνες φιλοξενίας, 18 εξ αυτών υπό την 
επίβλεψη των δήμων και 2 υπό την επίβλεψη 
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (ΕΚΚΑ), λειτουργούν κανονικά, πραγμα-
τοποιώντας ωστόσο τις απαραίτητες ιατρικές 
εξετάσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουρ-
γίας. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η Γενική Γραμ-
ματεία, σε συνεργασία με την Ελληνική Ιατρο-
δικαστική Εταιρία, προσφέρει ειδικούς χώρους 
φιλοξενίας, με δωρεάν στέγαση και σίτιση, σε 
όλη την Ελλάδα.

•  Σε περιπτώσεις γυναικών παρέχονται δωρε-
άν εξετάσεις από την Ελληνική Ιατροδικαστική 
Εταιρία και δωρεάν εξετάσεις για τα παιδιά 
τους από το Χαμόγελο του Παιδιού.

•  Το ΚΕΘΙ πραγματοποίησε χορηγούμενη κα-
μπάνια ενημέρωσης για τις δομές στήριξης 
προς τα θύματα βίας, στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, με σύντομο βίντεο (Gif).

•  Η ΓΓΟΠΙΦ ενημερώνει τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, ώστε να αντιμετωπι-
στούν οι όποιες έκτακτες περιπτώσεις ενδοοι-
κογενειακής βίας μπορεί να έχουν απευθυν-
θεί σε άλλους φορείς.

•  Η γενική γραμματέας ενημέρωσε με επιστο-
λή της τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, κ. Γκουτέρες, για τις δράσεις της χώ-
ρας όσον αφορά την έμφυλη βία και τις επι-
πτώσεις της πανδημίας Covid-19, αποδεχόμε-
νη ταυτόχρονα την έκκληση του κ. Γκουτέρες 
για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής 
βίας εν μέσω Covid-19.

•  Επίσης, με επιστολή της, η Γενική Γραμ-
ματεία θα ενημερώσει άμεσα τους τομείς 
Ισότητας των Φύλων και Βίας κατά των Γυ-
ναικών του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
της Επιτροπής Μερών για τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης σχετικά με τις δράσεις 

της και την εύρυθμη λειτουργία των δο-
μών στήριξης των θυμάτων βίας.

Ψυχολογική υποστήριξη
Κάτω από συνθήκες κοινωνικής κρίσης, όπως 
αυτή του αναγκαστικού περιορισμού, οι περι-
πτώσεις ενδοοικογενειακής βίας αυξάνονται, 
εφόσον οι γυναίκες περιορίζονται στο σπίτι με 
τον κακοποιό τους για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα.
«Αυτά εντείνουν την εξουσία των δραστών, με 
αποτέλεσμα την απόκτηση μεγαλύτερου ελέγ-
χου στη ζωή των γυναικών και επιδείνωση 
της σφοδρότητας της βίας».
Αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας στις μέρες 
του κορονοϊού. Οι συνθήκες καραντίνας και ο 
περιορισμός στο σπίτι οδήγησαν σε έκρηξη της 
ενδοοικογενειακής βίας στην Κύπρο. Βγάλτε 
τον ελέφαντα από το δωμάτιο! Τα αδιαφιλονί-
κητα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας είναι 
οι γυναίκες και τα παιδιά. Κάποιοι μένουν σπίτι 
για να προφυλάξουν και να προφυλαχθούν 
από τον κορονοϊό και πληγώνουν όποιον είναι 
μέσα σε αυτό. Πόσο τραγικά ειρωνικό!
Άνθρωποι αρρωσταίνουν ανθρώπους. Για 
κάποιες γυναίκες είναι εφιάλτης η συνύπαρ-
ξη στο σπίτι. Πόσο μάλλον για τα παιδιά, στην 
ψυχή και στο σώμα των οποίων ανοίγουν πλη-
γές. Κάπου διάβασα πως «είναι η πρώτη φορά 
που όλοι μας έχουμε έναν κοινό εχθρό». Πόσο 
ειδυλλιακά ενωτικό, ε; Τα προβλήματα συνε-
χίζουν να υπάρχουν, οι παθογένειες το ίδιο. Η 
ενδοοικογενειακή βία έχει καλά κουρδισμένα 
στρατιωτάκια στη δούλεψή της. Δεν τους σκιά-
ζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταί-
νουν και ξανά προς το δράμα τραβούν.

Η άλλη πλευρά του #ΜενουμεΣπιτι
Στις 17 Μαρτίου ο κυπριακός Σύνδεσμος για την 
Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικο-
γένεια (ΣΠΑΒΟ) εξέδωσε μέσω του ιστοχώρου 
του (domviolence.org.cy) μια ανακοίνωση που 
ενημερώνει για επιδείνωση της ενδοοικογε-
νειακής βίας στην Κύπρο. Ο περιορισμός λόγω 
Covid-19 δημιουργεί εύφορο έδαφος για επιδεί-
νωσή της. Ο οργανισμός παρατήρησε 30% αύ-
ξηση στις τηλεφωνικές κλήσεις προς τη γραμμή 
βοήθειας 1440 μέσα σε οκτώ μόλις μέρες, με-
τρώντας από την πρώτη μέρα που επιβεβαιώ-
θηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Από τις 9 
Μαρτίου 2020, που επιβεβαιώθηκε το πρώτο 
κρούσμα κορονοϊού στην Κύπρο, μέχρι και 
σήμερα, 17 Μαρτίου, σύμφωνα με το σύστημα 
καταγραφής κλήσεων της γραμμής βοήθειας 
1440, παρατηρείται αύξηση της τάξης του 30%, 
με τις κλήσεις να φτάνουν τις 750, έχουν γίνει 5 
νέα αιτήματα για εισδοχή σε χώρους φιλοξενί-
ας και 4 νέα αιτήματα για ατομική συμβουλευ-
τική, παρουσιάζοντας ανησυχητικά αυξητική 
τάση. Όπως διαπιστώνεται, ο περιορισμός, ως 
μέτρο πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης της 
εξάπλωσης του ιού Covid-19, μπορεί ταυτό-
χρονα να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια των 
δραστών για αύξηση της συχνότητας, της έντα-
σης και της επικινδυνότητας της βίας κατά των 
γυναικών και των παιδιών».
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μήνες για το ό,τι έγινε. Η ίδια προετοιμασία στο ευρύτερο προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα απέτυχε. Για τον απλούστατο 
λόγο ότι η κοινή γνώμη δεν θέλησε να ασπαστεί τη μεθοδολογία 
της κυβέρνησης – η οποία θέλησε να συνεργαστεί με τον διεθνή 
παράγοντα και να κινηθεί με βάση τους κανόνες. Κανόνες που εν 
πολλοίς διαμόρφωσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ο ρεαλισμός 
της κυβέρνησης τσαλακώθηκε από την άρνηση της κοινωνίας.
Σήμερα, εν μέσω πανδημίας, πολλοί διαμαρτύρονται επειδή με-
τανάστες κινούνται ελεύθεροι ή ανεξέλεγκτοι. Όταν όμως η κυ-
βέρνηση θέλησε να κάνει κλειστά κέντρα, όλοι αρνήθηκαν, κά-
ποιοι πήραν και τις καραμπίνες. Τώρα, μετά και τον Έβρο, ο ρεα-
λισμός αρχίζει επώδυνα να εμπεδώνεται στην κοινή γνώμη. Αυτό 
που δεν εμπεδώνεται είναι ότι η μεθοδολογία και η συνεργατικό-
τητα της κυβέρνησης με τον διεθνή παράγοντα μπορεί –και στο 
μεταναστευτικό– να είναι πιο παραγωγική από τη στείρα άρνηση. 
Επειδή όμως γενικά η κυβέρνηση τα πάει καλά, κάποιοι πρέπει 
κάτι να λένε για να κάνουν αντιπολίτευση.
Η πανδημία, είναι σίγουρο, θα προκαλέσει σοβαρές ζημιές, πόνο 
και φτώχεια. Η κυβέρνηση σοφά θυσίασε την οικονομία για χάρη 
της ζωής των ανθρώπων. Απεδείχθη ότι και άλλο δρόμο να επέ-
λεγε, η οικονομία και πάλι θα θυσιαζόταν, ενώ οι ανθρώπινες α-
πώλειες θα ήταν ανεξέλεγκτες. Η έγκαιρη προετοιμασία έβαλε 
έναν σημαντικό παράγοντα πάνω στο τραπέζι: λίγες ανθρώπινες 
απώλειες σημαίνει διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, ίσως και 
του ηθικού. Το σίγουρο είναι ότι και η δική μας γενιά απέκτησε 
τη δική της «κατοχή», την οποία θα επισείει ως παράδειγμα στις 
επόμενες γενιές.
Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση οικονομικής καταστροφής, στην 
οποία θα βρεθούμε το αργότερο το φθινόπωρο, θα διαρκέσει για 
ικανό χρονικό διάστημα και θα είναι αποτέλεσμα της πανδημίας. 
Θα είναι εξέλιξη την οποία λίγο-πολύ θα αντιμετωπίσει όλη η υ-
φήλιος και η οποία θα έχει προκύψει ανεξάρτητα από την όποια 
πολιτική όποιας κυβέρνησης. Η ύφεση, η ανεργία, η φτώχεια, θα 
προκύψουν όχι επειδή η κυβέρνηση άσκησε τη μία ή την άλλη 
πολιτική, αλλά επειδή ομόθυμα η ελληνική κοινωνία επέλεξε να 
σώσει τους ανθρώπους, ασχέτως κόστους.

Η 
απλή αναλογική είναι το σύστημα με το 
οποίο θα διεξαχθούν οι επόμενες εκλο-
γές, όποτε γίνουν. Είναι δεδομένο ότι θα 
προκύψει ακυβερνησία και ότι θα χρεια-
στούν δεύτερες. Η εκδοχή να συνεργα-
στεί η ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ του «θα λογα-

ριαστούμε μετά» δεν αντέχει σε κανένα λογικό πλαίσιο, εκτός αν 
θεωρήσουμε ότι η χώρα θα βρίσκεται ημιθανής, ο μισός ΣΥΡΙΖΑ 
θα έχει διαγραφεί και ο άλλος μισός θα έχει ασπαστεί την κοινή 
(ευρωπαϊκή) λογική.
Η παρούσα κυβέρνηση, σχεδόν προτού συγκροτηθεί, κλήθηκε 
να αντιμετωπίσει τη θεομηνία στη Χαλκιδική, η οποία είχε και 
νεκρούς και σημαντικές καταστροφές. Αντέδρασε άμεσα και, ά-
σχετα από επιμέρους αστοχίες, έσωσε την τουριστική παρτίδα και 
για τον νομό και για τη χώρα. Δόθηκε εντός και εκτός Ελλάδος η 
αίσθηση ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Ανάλογα έδρασε στις 
φωτιές του καλοκαιριού.
Όσο εμείς χαζεύαμε στις ειδήσεις τα γεγονότα στην Κίνα, απο-
δείχθηκε ότι κάποιοι στην κυβέρνηση μελετούσαν την κατά-
σταση και ετοιμάζονταν. Όσο κι αν η γειτονική Ιταλία αποτέλεσε 
ζωντανό παράδειγμα, είναι αδύνατο να κινητοποιηθεί ένας τερά-
στιος μηχανισμός την τελευταία μέρα. Οι εξελίξεις μέχρι σήμερα 
έφεραν τη χώρα στη θέση του παγκόσμιου παραδείγματος αντι-
μετώπισης της πανδημίας. Επί δέκα χρόνια είχαμε συνηθίσει να 
είμαστε το μαύρο και ανυπόληπτο πρόβατο.
Δεν είναι λογικό να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση τα έκανε όλα 
καλά. Εισήγαγε όμως στη δράση της στοιχεία πρωτόγνωρα για 
τη δική μας πραγματικότητα: πρόγραμμα, στοχοπροσήλωση, α-
ξιοποίηση δυναμικού απ’ όλους τους πολιτικούς χώρους και κυ-
ρίως αξιοποίηση επιστημόνων και αληθινών τεχνοκρατών σε κυ-
βερνητικές και διοικητικές θέσεις. Εγκατέλειψε την άγονη και α-
πρόσφορη αντικοινοτική ρητορική και επέλεξε να συνεργαστεί 
με την ηγεσία της Ε.Ε.
Θα ήταν αφελής κάποιος αν πίστευε ότι η σκληρή και αποτελε-
σματική στάση της χώρας στον Έβρο οργανώθηκε και αποφασί-
στηκε σε μια νύχτα. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση ετοιμαζόταν 

Η Ιστορία μάς επιστρέφει ως ηθικές επιλογές τις μπαρούφες του 
παρελθόντος. «Πρώτα ο άνθρωπος και μετά οι αριθμοί» έλεγαν κά-
ποτε κάποιοι πεφωτισμένοι και εννοούσαν ανεξέλεγκτο δανεισμό 
και σπατάλη. Τώρα η φράση απέκτησε κυριολεκτικό νόημα. Φτω-
χαίνουμε για να επιζήσουν όλοι. Ο λιτός βίος (κυριολεκτικά) είναι 
το μέλλον μας. Μένει να το συνειδητοποιήσουμε και με ψυχραι-
μία να το αντιμετωπίσουμε. Θα χρειαστούμε υπομονή, μεθοδικό-
τητα, ψυχραιμία, τεχνοκρατισμό και αποφασιστικότητα. Τα στοι-
χεία αυτά, και στην κρίση του Έβρου και στην έως τώρα αντιμετώ-
πιση της πανδημίας, έδειξε ότι τα διαθέτει η παρούσα κυβέρνηση. 
Έδειξε ότι διαθέτει τον κοινό νου της συνεργασίας με την Ε.Ε., από 
την οποία ήδη πήραμε αδιανόητες έως τώρα οικονομικές και άλλες 
βοήθειες, οι οποίες μας επιτρέπουν να ελπίζουμε για το μέλλον.
Έχουμε μια κυβέρνηση σταθερή, που απέδειξε ότι διαθέτει τις βα-
σικές αρετές για να κατευθύνει την ανόρθωση της χώρας. Η συ-
ζήτηση που λέει ότι το φθινόπωρο θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα 
και δεν θα μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά της είναι συζήτηση 
χωρίς αντικείμενο. Το ίδιο και η συζήτηση που λέει ότι θα πρέπει 
τότε να γίνουν πρόωρες εκλογές. Εν μέσω οικονομικής καταστρο-
φής, προτείνεται να κλειδώσουμε τη χώρα επί τρίμηνο (ακόμη η 
δημόσια διοίκηση εξαρτάται από την πολιτική ιεραρχία) για να «ε-
ξουδετερώσουμε» με διπλές εκλογές την απλή αναλογική και τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να υπολογίσουμε ότι πλέον και επισήμως αντι-
μετωπίζουμε ευθέως επιθετική (και καθόλου αμελητέα) πολιτική 
από τη γείτονα.
Η συζήτηση περί πρόωρων εκλογών ακυρώνει τα όποια προσό-
ντα εμφάνισε η κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, εξακολουθούμε να πι-
στεύουμε ότι μας κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται μόνο 
για την καριέρα τους ή, ακόμη χειρότερα, εξακολουθούμε να ζη-
τούμε από τους πολιτικούς να ασχοληθούν με την καταστροφή του 
αντιπάλου και όχι με το καλό της χώρας εν μέσω καταστροφής. Η 
χώρα θα χρειαστεί εθνική προσπάθεια υπό στιβαρή ηγεσία, την 
οποία διαθέτει. Τι περισσότερο θα δώσουν οι εκλογές;
Η ελληνική κοινωνία εμφάνισε ισχυρό φρόνημα και στην αντιμε-
τώπιση της κατάστασης στον Έβρο και στην έως τώρα αντιμετώ-
πιση της πανδημίας. Θα πρέπει να εμφανίσει το ίδιο φρόνημα και 
στην πορεία ανόρθωσης της χώρας. Η παρούσα κυβέρνηση, εφό-
σον ανταποκριθεί, θα έχει πολλές θητείες μπροστά της. Αν η κοι-
νωνία δεν συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα, η παρούσα κυ-
βέρνηση δεν θα σωθεί με τις πρόωρες εκλογές. Θα πέσει αμέσως 
μετά. Η κυβέρνηση, όμως, έδειξε ήδη ότι ξέρει να πείθει και να κα-
θοδηγεί.
Πρόωρες εκλογές θα βλάψουν τη χώρα και θα σημάνουν εκ μέ-
ρους της κυβέρνησης ακύρωση του εαυτού της, της έως τώρα πολι-
τικής της και αποφυγή της ιστορικής της ευθύνης. Θα σημάνουν ο-
πισθοδρόμηση, η οποία δύσκολα θα αντιστραφεί.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Πρόωρες εκλογές θα βλάψουν τη 
χώρα και θα σημάνουν εκ μέρους της 
κυβέρνησης ακύρωση του εαυτού της, 
της έως τώρα πολιτικής της και αποφυγή 
της ιστορικής της ευθύνης. Θα σημάνουν 
οπισθοδρόμηση, η οποία δύσκολα θα 
αντιστραφεί.

Η αρρώστια των εκλογών
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Ε
ίναι μία από τις λίγες φορές που η Ελλάδα αναδει-
κνύεται σε παράδειγμα προς μίμηση: από το αραβικό 
Al Jazeera και τον βρετανικό «Independent» μέχρι τη 
γερμανική «Handelsblatt» και την ιταλική «Corriere 
della Sera», ο διεθνής Τύπος των προηγούμενων 
ημερών γέμισε κολακευτικά σχόλια για τους χειρι-
σμούς της Αθήνας. Η Ελλάδα είναι μία από τις σχε-

τικά λίγες χώρες στην Ευρώπη που κατάφεραν να «ισοπεδώσουν την 
καμπύλη» των ημερήσιων κρουσμάτων κορονοϊού, να εμποδίσουν 
δηλαδή την εκθετική άνοδό τους. Τα εύσημα κέρδισαν ο εθνικός αρ-
χίατρος Σωτήρης Τσιόδρας και ο «προσεκτικός και ταπεινός» πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι οποίοι φρόντισαν να κλείσουν 
έγκαιρα σχολεία και καταστήματα και να επιβάλουν τελικά περιορι-
σμούς στην ελεύθερη μετακίνηση.
Τα γρήγορα αντανακλαστικά φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, 
αν και πιθανότατα δεν εξηγούν πλήρως την επιτυχία. «Τα δύο πιο απο-
τελεσματικά μέτρα είναι το κλείσιμο των σχολείων και το lockdown» 
λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης, επιδημιολόγος της Ιατρικής Αθηνών και 
μέλος της ομάδας τεχνοκρατών του υπουργείου Υγείας. «Στη μελέ-
τη μας φαίνεται ότι η Ελλάδα παρουσίασε κατακόρυφη πτώση των 
(εκτιμώμενων) μολύνσεων από κορονοϊό στις 23 Μαρτίου, την ημέρα 
που τέθηκε σε εφαρμογή το lockdown. Από την ίδια μέρα φαίνεται ότι 
και η μεταδοτικότητα του ιού είναι σε πορεία συρρίκνωσης, σε σχέ-
ση με άλλες χώρες, ενώ σημαντική μείωση εμφάνισης κρουσμάτων 
προηγήθηκε, στις 10 Μαρτίου, με το κλείσιμο των σχολείων» είπε στο 
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δρ. Μαγιορκίνης, ο οποίος συμμε-
τέχει σε συνεχιζόμενη προσπάθεια του Imperial College στο Λονδίνο 
για τη μοντελοποίηση της πανδημίας σε επίπεδο χώρας. Εντυπωσια-
κό, παρατήρησε ο ερευνητής, είναι το γεγονός ότι σε σύγκριση με τη 
Γερμανία, η οποία διενεργεί μαζικά τεστ αλλά ακόμη δεν έχει περάσει 
σε ύφεση, η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση και τα μέτρα δείχνουν να 
έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Ένας άλλος παράγοντας που ενδεχομένως έπαιξε ρόλο ήταν ότι η Ελ-
λάδα κατέγραψε το πρώτο κρούσμα της σχετικά αργά, όταν πια η επι-
δημία είχε λάβει ολέθριες διαστάσεις στη γειτονική Ιταλία. Η ελληνική 
κυβέρνηση είχε δίπλα της ένα παράδειγμα προς αποφυγήν, κάτι που 
μπορεί να επιτάχυνε τη λήψη μέτρων μπροστά σε έναν πρωτόγνωρο 
κίνδυνο. Αυτό κράτησε την επιδημία σε χαμηλό ρυθμό, παρά την έλ-
λειψη σε αντιδραστήρια που περιόρισε το εύρος των εργαστηριακών 
εξετάσεων.
Ήταν όμως τα γρήγορα αντανακλαστικά ο μόνος λόγος επιτυχίας; Πι-
θανότατα όχι. Αν σκαλίσει κανείς τα διαθέσιμα δεδομένα, η κατάστα-
ση γίνεται εκνευριστικά πιο σύνθετη. Ας πάρουμε για παράδειγμα την 
Πορτογαλία, χώρα με πληθυσμό συγκρίσιμο με αυτόν της Ελλάδας, 
η οποία ανέφερε το πρώτο κρούσμα τρεις ημέρες μετά την Ελλάδα, 
στις 3 Μαρτίου. H Λισαβόνα αντέδρασε εξίσου γρήγορα, με κλείσιμο 
σχολείων (στις 12 Μαρτίου, δύο ημέρες μετά την Ελλάδα) και εμπο-
ρικών καταστημάτων (19 Μαρτίου, μία ημέρα μετά την Ελλάδα), και 
τελικά απαγόρευση της ελεύθερης μετακίνησης (επίσης στις 19 Μαρ-
τίου, τρεις ημέρες νωρίτερα απ’ ό,τι η Ελλάδα). Επιπλέον, η Πορτογαλία 
διενεργεί περισσότερα τεστ σε σχέση με τον πληθυσμό της, σύμφωνα 
με δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών. Κι όμως, 
δεν κατάφερε να συγκρατήσει αποτελεσματικά την επιδημία και μετρά 
σήμερα πάνω από 14.000 κρούσματα και 400 θανάτους.
Πού, λοιπόν, οφείλεται η διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες, αφού και 
οι δύο έλαβαν παρόμοια μέτρα ταυτόχρονα; Μια προφανής διαφορά 
είναι ότι η Πορτογαλία μοιράζεται σύνορα 1.200 χιλιομέτρων με τη 
μαρτυρική Ισπανία, όπου η εκρηκτική επιδημία έχει σκοτώσει πάνω 
από 15.000 ανθρώπους. Είναι, λοιπόν, πιθανό ότι δεχόταν περισσότερα 
εισαγόμενα κρούσματα. Ακόμα κι αυτή η εξήγηση, όμως, πιθανώς δεν 
δίνει πλήρη απάντηση, αφού η Ελλάδα και η Πορτογαλία μπορεί να δι-
αφέρουν σε αναρίθμητες άλλες παραμέτρους, από την πυκνότητα των 
εισερχόμενων πτήσεων μέχρι το πόσο αγκαλιάζονται ή φιλιούνται οι 
δύο λαοί. Ή αν πλένουν το ίδιο τα χέρια τους ή, ακόμα σημαντικότερο, 

αν σέβονται εξίσου τα μέτρα καραντίνας. Ακόμα και ο παράγοντας της 
τύχης δεν μπορεί να αποκλειστεί όταν πρόκειται για τόσο περίπλοκες 
αλληλεπιδράσεις.
Από επιστημονική άποψη, δεν υπάρχουν ακόμα εύκολες απαντήσεις. 
Βρισκόμαστε ακόμα στις 100 μέρες από την έναρξη μιας παγκόσμιας 
κρίσης και οι διαθέσιμες μελέτες δίνουν απλώς τις πρώτες ενδείξεις. 
Ο τεράστιος όγκος δεδομένων που συγκεντρώνεται τώρα σε όλο τον 
κόσμο θα χρειαστεί χρόνια για να αναλυθεί και να δώσει την πλήρη 
εικόνα μιας πρωτόγνωρης απειλής.
 

Πόσο καλά τα πάει η Ελλάδα  
στη διαχείριση του κορονοϊού;

Seth Flaxman, Swapnil Mishra, 
Axel Gandy et al, Imperial 
College London (2020), doi: 
https://doi.org/10.25561/77731

Αριθμός κρουσμάτων 
ανά ημέρα στην Ελλάδα. 
Οι καφέ μπάρες αντι-
στοιχούν στα επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα, ενώ 
η γαλάζια περιοχή αντι-
στοιχεί στα εκτιμώμενα 
πραγματικά κρούσματα 
με αξιοπιστία 95%. Η 
μπλε ζώνη αντιστοιχεί 
σε αξιοπιστία 50%.
Τα υποθετικά κρούσματα 
της γαλάζιας περιοχής 
έπεσαν απότομα μετά το 
lockdown στις 23 Μαρτίου.

Seth Flaxman, Swapnil Mishra, 
Axel Gandy et al, Imperial 
College London (2020), doi: 
https://doi.org/10.25561/77731

Το μοντέλο προβλέπει 
ότι η καμπύλη των θα-
νάτων θα παραμείνει 
επίπεδη ή θα ακολουθή-
σει ελαφρώς κανονική 
πορεία.

Χάρης Παπαδάκης, Γιώργος Ατσαλάκης, Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων & Πρόβλε-
ψης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Σύνολο θανάτων από τον κορονοϊό σε πέντε χώρες με πληθυσμό 
γύρω στα 10 εκατομμύρια. Η Ελλάδα και η Τσεχία τα πηγαίνουν 
πολύ καλύτερα.

Χάρης Παπαδάκης, Γιώργος Ατσαλάκης, Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων & Πρόβλε-
ψης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εργαστηριακοί έλεγχοι για SARS-CoV-2 ανά εκατομμύριο κατοί-
κων. Η Ελλάδα κατάφερε να προμηθευτεί σχετικά μικρό αριθμό 
τεστ.



 ΤΟΥ ΝΊΚΟΥ ΠΑΓΏΝΗ*

Ξαναθύμισε ο κ. Τσιόδρας ότι υπάρχει 
συναίσθημα στην πολιτική;

Η 
δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε ανέδειξε, στο πλαίσιο 
της ανάγκης επαναδιαπραγμάτευσης των αξιών και των 
διαπροσωπικών μας σχέσεων, ένα πρότυπο ανθρώ-
που και επιστήμονα που «μιλάει» στην καρδιά των Ελ-
λήνων. Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, εγνωσμένου 

κύρους και επιστημονικής κατάρτισης σε εγχώριο και διεθνές επί-
πεδο, από τους πρωτεργάτες της εθνικής μας προσπάθειας κατά της 
πανδημίας, είναι αναμφισβήτητα το πρόσωπο των ημερών. Ο ελλη-
νικός και ο ξένος Τύπος τον εξυμνούν και, το κυριότερο, ο ελληνικός 
λαός τον αποθεώνει. Όχι μόνο για το εξαιρετικά μεγάλο εύρος των 
γνώσεών του αλλά κυρίως και πρωτίστως για την ανθρωπιά που τον 
χαρακτηρίζει και διαφαίνεται μέσα από τον λόγο και τη στάση του. Η 
συγκίνησή του, όταν αναφέρθηκε στα αγαπημένα μας πρόσωπα που 
οφείλουμε να προστατέψουμε, άγγιξε και τους πλέον αποστασιοποιη-
μένους, προσδίδοντας άλλη διάσταση στην αντιμετώπιση της κρίσης, 
αλλά και στο πολιτικό τοπίο ευρύτερα. Ένα πολιτικό τοπίο στο οποίο 
το «συναίσθημα» ήταν μέχρι πρότινος εξοστρακισμένο, συνδεδεμένο 
με υποτιθέμενη «αδυναμία», χλευασμούς και στηλίτευση όσων από 
εμάς το έθεταν ως κριτήριο για τις ενέργειες και τις δράσεις τους. 
Αλήθεια, πόσοι από εμάς, άνθρωποι με το σαράκι του ενδιαφέρο-
ντος για τα κοινά και της διάθεσης για προσφορά, κατηγορηθήκαμε 

άρρηκτα συνδεδεμένο με την αλήθεια, την ευθύνη, την ευθύτητα, το 
πράττειν και το πράττειν το σωστό. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο!

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

ως «not politically correct», πόσοι λοιδορηθήκαμε για την τάχα «υ-
περβολική ευαισθησία» μας, πόσοι υφιστάμεθα αρνητική κριτική ε-
πειδή πρώτα επιλέγουμε να θέτουμε στο επίκεντρο τον συνάνθρωπο;
Μια πρωταρχική αλήθεια εμπνέει. Ότι η ασφάλεια και πληρότητα του 
καθενός μας περνάει από την ασφάλεια και πληρότητα του άλλου και 
ότι η ευτυχία μόνο όταν μοιράζεται είναι ευτυχία και αξίζει. Το «συ-
ναίσθημα», με όσα αυτό αντιπροσωπεύει, προσδίδει αξία στην αν-
θρώπινη προσωπικότητα, μια αξία που υπερέχει κατά πολύ των δια-
φόρων τυπικών προσόντων και ακαδημαϊκών τίτλων και δεν είναι 
μέγεθος προς σύγκριση και, σαφέστατα, ούτε προς εξαγορά. Και ο-
πωσδήποτε επ’ ουδενί αντικείμενο χλευασμού.
Μήπως αυτό το «συναίσθημα» προϋπήρχε και στην πολιτική, αλλά 
εθεωρείτο μειονέκτημα; Το ερώτημα είναι ασφαλώς ρητορικό και η 
απάντηση καταφατική. Συνεπώς, η ανάδειξη μέσα από τη συγκυρία 
και εντέλει η καταξίωση ενός τέτοιου ανθρώπου-πρότυπο, καθώς 
και η αποδοχή του από την ελληνική κοινωνία, σηματοδοτεί μια και-
νούργια εποχή για την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, η οποία ταυτίζεται 
με την ελπίδα. Μια ελπίδα που αναφύεται και στην πολιτική και αφορά 
την ανάδειξη στελεχών με διαφορετικά κριτήρια, με πυξίδα προσα-
νατολισμένη στις ανθρώπινες αξίες για μια καλύτερη κοινωνία, με 
καλύτερους ανθρώπους, χωρίς κυνισμό. Στελεχών με συναίσθημα, 
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Η ανάδειξη μέσα από τη συγκυρία και εντέλει η 
καταξίωση ενός τέτοιου ανθρώπου-πρότυπο, 
καθώς και η αποδοχή του από την ελληνική 
κοινωνία, σηματοδοτεί μια καινούργια εποχή 
για την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, η οποία ταυ-
τίζεται με την ελπίδα.

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΊΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

Η διαφορά είναι  
ότι η Ελλάδα τώρα έχει σχέδιο

Α
ξίζει, νομίζω, να συγκρίνουμε την Ελλάδα του 2020 
με την Ελλάδα της περιόδου 2009-2019, δηλαδή την 
Ελλάδα της δεκαετούς οικονομικής κρίσης με την 
Ελλάδα της τριπλής σημερινής κρίσης (οικονομία, 
τουρκική επίθεση, κορονοϊός).

Η Ελλάδα της δεκαετούς κρίσης είχε κοινά χαρακτηριστικά, 
ανεξάρτητα αν κυβερνούσε ΠΑΣΟΚ, ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά ήταν 
η απόλυτη έλλειψη σχεδίων για οτιδήποτε, ένα κράτος-θεα-
τής που φρέναρε τα πάντα και δεν πρόσφερε το παραμικρό 
και ένα πολιτικό σύστημα που αλληλοϋπονομευόταν, με μία 
και μόνη διαχωριστική γραμμή (ψεύτικη κι αυτή): μνημονια-
κοί - αντιμνημονιακοί.
Οι όμοιες πρακτικές όλων των κυβερνήσεων αυτής της δεκα-
ετίας επιβεβαίωναν αυτό που νομίζαμε όλοι (και που ερχόταν 
από παλιότερα): «αυτή είναι η Ελλάδα», «αυτό το κράτος μάς α-
ξίζει», «τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει», «οι Έλληνες δεν συνετί-
ζονται» και πολλά άλλα.
Επιπρόσθετα, με την άνοδο της Αριστεράς στη διακυβέρνηση 
της χώρας ζήσαμε, μέσω ύβρεων και ταπεινώσεων της κοινής 
νοημοσύνης, το φάντασμα του διχασμού με βάση τον εμφύλιο 
του 1945-1949. «Εμείς και οι άλλοι», «το φως και το σκοτάδι», 
«αυτοί οι λωποδύτες κι εμείς οι ηθικοί» κ.ο.κ.

(ΥΓ.: Αυτή η ιστορική μετάλλαξη της χώρας έχει την υπογραφή 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ενώνει τους Έλληνες, επέλεξε 
σωστούς υπουργούς και τιμά τους θεσμούς και το πολίτευμα της 
χώρας χωρίς τακτικισμούς, ψεύδη και πομφόλυγες).

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας.

Ερχόμαστε στο 2020. Τι πραγματικά έχει συμβεί και η Ελλάδα 
λειτουργεί παντού συντεταγμένα και απίστευτα αποτελεσμα-
τικά; Κυρίως ΕΝΑ πράγμα: για πρώτη φορά η χώρα είχε από 
την πρώτη μέρα της νέας κυβέρνησης σχέδιο για κάθε τομέα.
Κανένας υπουργός δεν έχει πια το δικό του βιλαέτι, ούτε πο-
ρεύεται όπως του καπνίσει. Απολογείται συνεχώς σε σχέση με 
τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτύχει. Δείτε τα υπουργεία Ε-
θνικής Άμυνας, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, 
Εργασίας, Εξωτερικών: εργάζονται σε πρωτοφανείς ρυθμούς, 
αντιμετωπίζοντας τα πάντα.
Ακριβώς αυτή η ύπαρξη σχεδιασμού σε όλους τους τομείς άλ-
λαξε την Ελλάδα μονομιάς. Η οργάνωση και η απόδοση πέρα-
σαν στις περιφέρειες, στους δήμους, σε κλάδους ολόκληρους 
και στο τέλος, ναι, στον ίδιο τον Έλληνα πολίτη, που είναι πλέον 
ο ανώνυμος πρωταγωνιστής αυτής της φοβερής αλλαγής (πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων).
Η Ελλάδα θα έχει φυσικά κι άλλες κυβερνήσεις στο μέλλον. Καμία 
όμως δεν πρέπει να διανοηθεί να αναλάβει τη χώρα χωρίς σχέ-
διο. Η εποχή που οι αρλούμπες του τίποτα τους έφερναν στην ε-
ξουσία για να περιφέρονται αδρανείς και εντελώς άχρηστοι, κα-
ταστρέφοντας το παρόν και το μέλλον της χώρας, πρέπει να πάει 
οριστικά στα σκουπίδια της ελληνικής ιστορίας.

Η οργάνωση και η απόδοση πέρασαν στις 
περιφέρειες, στους δήμους, σε κλάδους 
ολόκληρους και στο τέλος, ναι, στον ίδιο τον 
Έλληνα πολίτη.



Από την πρώτη στιγμή ταυτοποίησης του νέου 
κορονοϊού, ο οποίος ευθύνεται για τη νόσο 
Covid-19, η Gilead κινητοποίησε όλες τις δυ-
νάμεις της, προκειμένου να συνδράμει στην 

αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας κρίσης για τη δημό-
σια υγεία. Όπως αναφέρει ο Σάββας Χαραλαμπίδης, γε-
νικός διευθυντής Ελλάδος-Κύπρου της Gilead Sciences: 
«Αξιοποιούμε την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχουμε 
συσσωρεύσει από δεκαετίες πρωτοποριακής έρευνας 
και ανάπτυξης αντιικών φαρμάκων, τα οποία άλλαξαν 
την πορεία απειλητικών για τη ζωή νόσων, όπως η HIV 
λοίμωξη και η ηπατίτιδα C, και διαθέτουμε τους πόρους 
που απαιτούνται, προκειμένου –άμεσα– να προάγουμε 
δυνητικές θεραπείες για την Covid-19».
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη ρεμντεσιβίρη (remdesivir) –
ένα ερευνητικό φάρμακο, το οποίο δεν έχει λάβει ακόμη 
έγκριση από καμία κανονιστική αρχή στον κόσμο και για 
καμία ένδειξη–, η έρευνα της Gilead ξεκίνησε πριν από 
μία δεκαετία. Μέσα από πολλές δοκιμές, αποτυχίες και 
επαναλήψεις, η εταιρεία ήταν σε θέση γρήγορα να αντι-
ληφθεί τη θεραπευτική δυναμική του remdesivir έναντι 
της Covid-19 και να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για να 
επιταχυνθεί η ανάπτυξή του.
Στο πλαίσιο αυτής της αμιγώς ανθρωπιστικής προσπά-
θειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο κ. Χαραλα-
μπίδης αναφέρει τα εξής:
«Κινηθήκαμε με ταχύτητα για να προσδιορίσουμε την 
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του remdesivir 
ως μιας δυνητικής θεραπείας. Έχουμε ξεκινήσει κλινικές 
μελέτες Φάσης 3 σε χώρες με σημαντική επιδημιολογική 

επιβάρυνση, ενώ υποστηρίζουμε όλες τις κλινικές μελέ-
τες επιστημονικών φορέων (μεταξύ άλλων, NIAID –στην 
οποία συμμετέχει και η Ελλάδα–, WHO, INSERM κ.ά.) ανά 
τον κόσμο, παρέχοντας δωρεάν το ερευνητικό φάρμακο.
»Επενδύσαμε στην αύξηση της δυνατότητας παραγω-
γής, ακόμη και πριν βεβαιωθούμε ότι το remdesivir θα 
είναι αποτελεσματικό. Ήδη από τον Ιανουάριο έχουμε 
αυξήσει κατά 30 φορές τη δυνατότητα παραγωγής του 
remdesivir, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο επάρκειας 
καμία άλλη από τις θεραπείες μας. Επίσης μειώσαμε τον 
χρόνο της εξαιρετικά πολυσύνθετης και χρονοβόρου δι-
αδικασίας παραγωγής του από 12 σε 6 μήνες. Επιπλέον, 
δημιουργούμε μια κοινοπραξία φαρμακευτικών και χη-
μικών εταιρειών, προκειμένου να επιταχύνουμε περαι-
τέρω την παραγωγή. Στόχος μας είναι να έχουμε έτοιμες 
προς διάθεση θεραπείες για 1 εκατομμύριο ασθενείς 
μέχρι το τέλος του 2020.
»Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε υπεύθυνη πρόσβαση 
στο remdesivir, τώρα και μετά από μια δυνητική έγκριση. 
Εκτός από τις κλινικές μελέτες, στις οποίες έχουμε διαθέ-
σει δωρεάν φάρμακο, το remdesivir έχει ήδη χορηγηθεί 
δωρεάν για τη θεραπεία περισσότερων από 1.700 ασθε-
νών, στο πλαίσιο προγράμματος εξατομικευμένων αιτη-
μάτων παρηγορητικής φροντίδας, ενώ, ήδη, ξεκινούμε 
σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, 
(δωρεάν) πρόγραμμα διευρυμένης πρόσβασης, προκει-
μένου να επιταχύνουμε την πρόσβαση στο φάρμακο για 
τους ασθενείς που δυνητικά μπορούν να ωφεληθούν 
από τη θεραπεία».

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Αρωγός στην προσπάθεια αναχαίτισης του κορονοϊού 
το φάρμακο ρεμντεσιβίρη
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υγεία

Αν και το φάρμακο δεν κυκλοφόρησε ποτέ, η 
εταιρεία Gilead προχωρά στην παραγωγή του 
και σε κλινικές μελέτες, όπου συμμετέχει και η 
Ελλάδα.

Πρωτόγνωρες είναι οι οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις που διαμορφώνονται πλέον σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Η πανδημία Covid-19 και η επιβολή 
περιοριστικών μέτρων για τη μείωση της εξάπλω-

σης του ιού έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες και στον πολύ-
πλευρο χώρο της υγείας και ιδιαίτερα στην παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών, που γίνονται πια σε μεγάλο βαθμό ψηφιακά.
Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια αποτελούν μια πολυ-
άριθμη και ευπαθή ομάδα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Η 
επαγρύπνηση των ασθενών σε σχέση με την αναγνώριση 
συμπτωμάτων, τη συστηματική καταγραφή κλινικών παραμέ-
τρων (σωματικό βάρος, μέτρηση αρτηριακής πίεσης και σφυγ-
μού), την επιμελή λήψη των φαρμάκων τους και την τήρηση 
των υγειονο-διαιτητικών μέτρων, παρ’ ότι είναι αποφασιστικής 
σημασίας για την ευοίωνη έκβαση της ασθένειάς τους, παρα-
μένει συχνά ελλιπής.
Η αυτοδιαχείριση της νόσου από τον ασθενή σε καθημερινή 
βάση, χωρίς τη συχνή παρουσία του στις δομές υγείας, ειδικά 
λόγω των νέων συνθηκών, κρίνεται αναγκαία και σωτήρια.
Η εφαρμογή ThessHF για smartphone ή tablet (προς το παρόν 
μόνο σε λογισμικό Android) από την Ελληνική Καρδιολογική 
Εταιρεία είναι μια υπηρεσία υπενθύμισης και εκπαίδευσης, 
ένα «προσωπικό ημερολόγιο» κάθε ασθενούς με καρδιακή 
ανεπάρκεια. H εφαρμογή αυτή στοχεύει στο να αποτελέσει 
έναν ψηφιακό βοηθό που θα δώσει δύναμη και υπευθυνότητα 

στον ασθενή ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τη νόσο 
του.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής;
• Ασθενοκεντρικός χαρακτήρας – πρωταγωνιστής ο ασθενής
• Ειδική για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
•  Σχεδιασμένη στο Android Studio για smartphones με λογι-

σμικό Android
•  Τρία λεπτά για την καρδιά: καθημερινή καταγραφή σωματι-

κού βάρους, αρτηριακής πίεσης και δύσπνοιας
•  Επιπλέον δυνατότητα καταγραφής: οιδημάτων κάτω άκρων, 

καρδιακών σφύξεων, κορεσμού οξυγόνου, διάθεσης και 
γλυκόζης αίματος

•  Παρότρυνση για επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό σε πε-
ρίπτωση ακραίων τιμών ή μεταβολών

•  Ιστορικό καταγεγραμμένων τιμών με τη μορφή πινάκων και 
γραφημάτων

• Εκπαιδευτικά κουίζ
• Υπενθύμιση λήψης φαρμακευτικής αγωγής
•  Καταγραφή συμμόρφωσης ασθενούς με την αγωγή
Σε καμία περίπτωση η εφαρμογή δεν υποκαθιστά τον θεράπο-
ντα ιατρό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον επικουρικά 
και να συμβάλει στη βέλτιστη διαχείριση της συνολικής κατά-
στασης του ασθενούς.
Η εφαρμογή θα διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας (www.hcs.gr).

Έξυπνη εφαρμογή σε κινητό για τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Ο καθηγητής Καρδιολογίας του ΑΠΘ και συντονιστής 
του προγράμματος, Βασίλης Βασιλικός, με τους συνερ-
γάτες του.



www.freesunday.gr22 12.04.2020

sports

Κάθε εβδομάδα η Free Sunday, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο πάνω στο στοίχημα site www.betarades.gr,  
σας ενημερώνει διεξοδικά με μοναδικό στόχο το… ταμείο.

Γ
ια μία ακόμη φορά το Betarades.gr και η 
«Free Sunday» σας προσφέρουν τα προ-
γνωστικά τους για τα παιχνίδια της εβδο-
μάδας. Μπορεί στην Ελλάδα και στην υ-
πόλοιπη Ευρώπη να υπάρχει… ησυχία, 
αφού οι διοργανώσεις έχουν αναβληθεί, 
ωστόσο υπάρχει μια χώρα στην οποία 

ακόμα παίζεται ποδόσφαιρο! Ο λόγος φυσικά για τη Λευ-
κορωσία, της οποίας το πρωτάθλημα συνεχίζεται κανονικά. 
Όπως και το Κύπελλο. Η κίνηση αυτή των υπευθύνων έχει 
κατακριθεί από τα ΜΜΕ σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρ’ όλα 
αυτά, το δεδομένο είναι ότι οι διοργανώσεις στη Λευκορω-
σία παίζουν μπάλα και κατά συνέπεια οι αγώνες υπάρχουν 
και στο Στοίχημα. Έτσι, το Betarades.gr έχει ξεχωρίσει τρεις 
προτάσεις για την Κυριακή (12/04). Μάλιστα, οι επιλογές 
είναι για όλα τα γούστα, και αφορούν τα γκολ, τελικό αποτέ-
λεσμα, χάντικαπ.
Οι προτάσεις της ημέρας ξεκινάνε από τον αγώνα της Μινσκ 
με την ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ. Είναι η τέταρτη αγωνιστική του 
πρωταθλήματος Λευκορωσίας και το ματς γίνεται στις 15:00. 
Η Μινσκ έχει κάνει το 2/3 μέχρι τώρα, συγκεντρώνοντας 
έξι πόντους. Για την ακρίβεια, κέρδισε την Μπελσίνα και 
την Ντιναμό Μινσκ, πριν ηττηθεί από την Ενερτζέτικ. Έχει 
προβλήματα στην άμυνα μέχρι τώρα και ειδικά σήμερα πρέ-
πει να προσέξει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έχει 
πολύ δύσκολο αντίπαλο και δεν μπορεί να ακολουθήσει ίδιο 
τρόπο παιχνιδιού. Συνεπώς, αναμένεται να κλειστεί περισ-
σότερο στην άμυνα, για να περιορίσει τα δυνατά στοιχεία του 
αντιπάλου.
Από την άλλη, η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ προέρχεται από την 
πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, με 1-0 επί της Ρουχ Μπρεστ. 
Είχαν προηγηθεί δύο ήττες, από την Ενερτζέτικ και τη Σλά-
βια Μοζίρ. Δεν είχε κάνει καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα 
η ΜΠΑΤΕ, αλλά τελικά πήρε το πρώτο τρίποντο και θέλει 
να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο. Με σταθερότητα στην άμυνα 
θα επιδιώξει να βρει το γκολ που θα της δώσει το «διπλό». 
Βέβαια, η ψυχολογία της δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, 
αφού έχασε στο Κύπελλο με 1-0 από τη Σλάβια. Φυσικά, το 
σκορ μπορεί να ανατραπεί στη ρεβάνς.
Το ματς είναι δύσκολο για αμφότερες τις ομάδες και δεν πε-
ριμένουμε ρίσκα. Προβλέπουμε κλειστό παιχνίδι με έμφαση 
στην άμυνα και λίγα γκολ. Έτσι, ποντάρουμε στο Under 2.5 
σε απόδοση 1.90.

Ανώτερη η Σαχτιόρ
Δύο ώρες αργότερα, στις 17:00, η Σμολέβιτσι υποδέχεται 
τη Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ. Οι γηπεδούχοι δεν είναι σε καθό-
λου καλή αγωνιστική κατάσταση και από νωρίς φαίνεται ότι 
θα έχουν… πρόβλημα. Μέχρι στιγμής, έχουν έναν πόντο και 
βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού. Προέρχονται από 
δύο συνεχόμενες ήττες, στις οποίες δεν πέτυχαν ούτε γκολ. 
Το μόνο τέρμα που σημείωσαν μέχρι τώρα ήταν την πρώτη 
αγωνιστική, στο 1-1 με την Ντιναμό Μπρεστ. Η Σμολέβιτσι 
είναι σε κακό μομέντουμ και δύσκολα θα διεκδικήσει θετικό 
αποτέλεσμα σήμερα, με αυτή την εικόνα.
Στην αντίπερα όχθη, η Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ έχει σαφώς 

καλύτερη ομάδα από τη Σμολέβιτσι. Κέρδισε εκτός έδρας 
με 0-2 την Γκοροντέγια και αυτή είναι η μόνη νίκη της 
μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Έχει επίσης την ισοπαλία με 
τη Νέμαν Γκρόντνο και την ήττα από την Τορπέντο. Παρ’ 
όλα αυτά, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και μπορεί να τα πάει 
ακόμη καλύτερα και στα αποτελέσματα. Η νίκη είναι υπο-
χρέωση απόψε για τους φιλοξενούμενους, που θα πρέπει 
να κάνουν τη δουλειά τους απέναντι σε έναν αδύναμο α-
ντίπαλο.
Η Σαχτιόρ είναι ανώτερη και μπορεί να πάρει και εύκολα τη 
νίκη σήμερα. Θεωρούμε ότι θα αποδείξει την ανωτερότητά 
της στο γήπεδο και θα κερδίσει. Πάμε με το Σαχτιόρ Σόλι-
γκορσκ -1 (Ασιατικό) (το ποντάρισμα επιστρέφεται σε περί-
πτωση νίκης της Σαχτιόρ με 1 γκολ διαφορά) σε απόδοση 
2.05.

Για τη νίκη η Ντιναμό Μπρεστ
Το πρόγραμμα της Κυριακής στη Λευκορωσία κλείνει με το 
Ντιναμό Μπρεστ - Ισλόχ, στις 19:00. Είναι η τέταρτη αγωνι-
στική και η Ντιναμό έχει μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. 
Έχει δυνατό ρόστερ και θα προσπαθήσει να κάνει βαθμολο-
γικό άλμα απόψε. Το ηθικό είναι ανεβασμένο, αφού κέρδισε 
με 2-0 τη Σαχτιόρ για το Κύπελλο και έκανε μεγάλο βήμα 
για την πρόκριση. Παίζει ωραία στην επίθεση και, αν συγκε-
ντρωθεί περισσότερο στην άμυνα, έχει το πάνω χέρι για τη 
νίκη σήμερα.
Η Ισλόχ την περασμένη αγωνιστική γνώρισε την πρώτη της 
ήττα στο πρωτάθλημα, και μάλιστα εντός έδρας. Υποδέχτηκε 

τη Σλουτσκ και έχασε με 2-3. Είχαν προηγηθεί δύο νίκες για 
την Ισλόχ, που τη διατηρούν ψηλά στη βαθμολογία. Ωστόσο, 
είναι ακόμα νωρίς και η ποιότητα των φιλοξενούμενων δεν 
είναι ικανή να τους κρατήσει τόσο ψηλά μέχρι τέλους. Στο 
πιο πρόσφατο ματς που έδωσε φάνηκαν πολλές από τις αδυ-
ναμίες της, ειδικά στην άμυνα. Δεν αποκλείεται να αρχίζει 
το… ντεφορμάρισμα για την Ισλόχ.
Η Ντιναμό Μπρεστ είναι καλύτερη και έχει και το πλεονέ-
κτημα της έδρας σήμερα. Πιστεύουμε ότι οι γηπεδούχοι θα 
κερδίσουν, εύκολα ή δύσκολα. Έτσι, στηρίζουμε τον «άσο» 
σε απόδοση 1.70.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για μία ακόμη ε-
βδομάδα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενημερωτικό 
site για το Στοίχημα μπορείτε να βρίσκετε επιλογές όλη τη 
διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ημέ-
ρες, όταν υπάρχει έντονη στοιχηματική δράση. Καλή τύχη σε 
ό,τι και αν επιλέξετε!

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

Στη Λευκορωσία παίζουν μπάλα!

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

12/04
15:00  FC Μινσκ - ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ   Under 2.5  1.90
17:00  Σμολέβιτσι - Σόλιγκορσκ   Σόλιγκορσκ -1 (Ασ.)  2.05
19:00  Ντιναμό Μπρεστ - Ισλόχ   1  1.70
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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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Ford: Στην Ελλάδα οι νέες εκδόσεις ST-Line για το Puma

Το νέο Ford Puma ST-Line είναι διαθέσιμο 
στην ελληνική αγορά με τιμή 20.991 ευρώ 
στην έκδοση 1.0L EcoBoost 125 PS mHEV 
και 23.366 ευρώ στην 1.0L EcoBoost 155 

PS mHEV.Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες 
εκδόσεις του μοντέλου, έτσι και το νέο Puma ST-
Line μπορεί να αποκτηθεί μέσω του ευέλικτου 
χρηματοδοτικού προγράμματος «MyPuma» της 
Ford Finance, το οποίο προσφέρει προνομιακούς 
όρους με προκαταβολή από 0%, επιτόκιο από 1% 
και διάρκεια αποπληρωμής έως και 84 μήνες. Το 
νέο Ford Puma ST-Line είναι διαθέσιμο με την κο-
ρυφαία στην ελληνική αγορά 8ετή εργοστασιακή 
εγγύηση Ford Protect.

Covid-19: Τα 92 δισ. ευρώ θα φτάσει η ζημιά  
για τις αυτοκινητοβιομηχανίες!

Εάν τα εργοστάσια των κατασκευαστών σε Ευρώπη και 
Βόρεια Αμερική μείνουν κλειστά έως τα τέλη Απριλίου 
(που είναι και το πιο πιθανό σενάριο), η συνολική ζημιά 
θα ξεπεράσει τα 92 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ανάλυση 

άρθρου στους «Financial Times».
Οι πωλήσεις αυτοκινήτων που θα χαθούν στην Ευρώπη θα φτά-
σουν συνολικά τις 2,6 εκατομμύρια μονάδες και σε αξία τα 66 δισ. 
ευρώ, ενώ στη Βόρεια Αμερική τα αντίστοιχα νούμερα είναι 2 

εκατομμύρια μονάδες και 48 δισ. ευρώ. Η ζημιά αποτυπώθηκε 
και σε εβδομαδιαία βάση και ανέρχεται σε 8 δισ. ευρώ για την 
Ευρώπη και 6,9 δισ. ευρώ για τις ΗΠΑ.
Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε δεινή θέση λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς τόσο η παραγωγή όσο και οι 
πωλήσεις –ειδικά οι τελευταίες– έχουν πέσει σε μηδενικά επίπεδα. 
Την ίδια στιγμή τρέχουν οι πάγιες οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ 
σημαντική χασούρα σημειώνουν και οι προμηθευτές εξαρτημάτων. Ο 89χρονος Bernie Ecclestone 

θα γίνει και πάλι μπαμπάς!

Φτάνοντας τις εννέα δεκαετίες ζωής, ο Ecclestone, ο άνθρω-
πος που κινούσε τα νήματα για πολλά χρόνια στη Formula 
1, δείχνει πως έχει την κράση και τις αντοχές για να απο-

κτήσει ένα ακόμη παιδί, με τη Fabiana Flosi, με την οποία είναι 
παντρεμένος εδώ και οκτώ χρόνια. Πέραν του ότι του ρίχνει ένα 
κεφάλι σε μπόι, η 44χρονη Βραζιλιάνα έχει τα μισά του χρόνια και 
θα μπορούσε χαλαρά να είναι και κόρη του (παίζει και εγγονή;).
Εκτός από το νέο παιδί που θα φέρει στον κόσμο, ο Bernie έχει 
άλλα τρία. Την 65χρονη Deborah από την πρώτη του γυναίκα, Ivy 
Bamford, και δύο ακόμη κόρες, από τη δεύτερη γυναίκα του, την 
Clavica Radic. Την 35χρονη Τamara και την 31χρονη Petra, οι ο-
ποίες απασχολούν συχνά-πυκνά τα βρετανικά ταμπλόιντ.
Ο παράλληλος βίος του Bernie Ecclestone με την F1 ξεκίνησε το 
1974. Πολύ γρήγορα αντιλήφθηκε τη δυναμική και το χρήμα που 
έκρυβαν οι αγώνες και φρόντισε το πρωτάθλημα της F1 να ανα-
δειχθεί ως το κορυφαίο στον πλανήτη. Ουσιαστικά, είναι ο άνθρω-
πος που κινούσε τα νήματα της F1 για 42 χρόνια. Όταν συμφώνησε, 
το 2016, να πουλήσει τα δικαιώματα της F1 στη Liberty Media, ενί-
σχυσε το ταμείο του με 8 δισ. δολάρια.

Η Xiaomi θα πουλά και ηλεκτρικά σκούτερ!

Από τα smartphones και τα smartwatches στα smart-
scooters; Γιατί όχι, αφού η Xiaomi αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρονικών σε όλο τον κόσμο, 
ξεκινώντας από τα smartphones και κατασκευάζοντας 

πλέον ό,τι ηλεκτρονικό μπορεί να φανταστεί κανείς. Μάλιστα, η 
Xiaomi δεν θέλει να χάσει το πέρασμα στη μελλοντική ατομική κινη-
τικότητα, γι’ αυτό ανακοίνωσε τη διάθεση δύο ηλεκτρικών σκούτερ.
Πρόκειται για δύο νέα προϊόντα της σειράς 70mai. Το βασικό σκού-
τερ είναι το A1 και θα έχει αυτονομία 60 χλμ., ενώ το A1 Pro, με τη 

μεγαλύτερη μπαταρία, θα μπορεί να κινήσει τον χρήστη του έως 70 
χλμ. με μία φόρτιση. Για λόγους ασφαλείας η τελική ταχύτητα περι-
ορίζεται στα 25 χλμ./ώρα (για όσους σκέφτονται το «τσιπάρισμα»).
Η Xiaomi τονίζει πως τα σκούτερ της είναι ιδιαίτερα πρακτικά και 
φυσικά προσφέρουν πλήρη συνδεσιμότητα μέσω μιας οθόνης 
αφής 6,86 ιντσών, με υποστήριξη φωνητικών εντολών, εφαρμο-
γών (apps), κάμερας HD, συστήματος πλοήγησης κ.λπ. Η κινεζική 
εταιρεία θα λανσάρει από το τέλος της χρονιάς τα δύο ηλεκτρικά 
σκούτερ με τιμή εκκίνησης γύρω στα 500 ευρώ.
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΈΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΣΥΝΑΥΛΙΏΝ 
ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΏΝ
Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανεβάζει στο κανάλι 
της στο YouTube (Athens State Orchestra: https://
bit.ly/3bmN5RM) εμβληματικά έργα της παγκό-
σμιας λόγιας μουσικής τα οποία θα παραμένουν στη 
διάθεση των θεατών για μία εβδομάδα.

ΣΈΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΈΧΝΈΣ 
& ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Το Σεμινάριο Πολιτιστικής Επικοινωνίας που ειση-
γείται στην Artens o κοινωνιολόγος, θεατρικός συγ-
γραφέας και διευθυντής Επικοινωνίας & Προβολής 
του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, Άρης Ασπρού-
λης, ακολουθώντας τις οδηγίες για την αντιμετώπιση 
και τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19, τη 
φετινή άνοιξη θα πραγματοποιηθεί online. Το μάθημα 
πρόκειται να επικεντρωθεί σε θεωρητικές προσεγγί-
σεις και πρακτικά ζητήματα, εργαλεία εργασίας και 
τεχνικές επικοινωνίας, προσφέροντας στους ενδια-
φερόμενους τα κατάλληλα εμπειρικά κλειδιά για να 
κατανοήσουν πώς επικοινωνείται ένα έργο τέχνης, 
ένας καλλιτέχνης, μια καλλιτεχνική δράση, ένας καλ-
λιτεχνικός θεσμός ή οργανισμός και ένα πολιτιστικό 
γεγονός. Εγγραφές: http://artens.gr/portfolio-items/
politistiki-epikinonia.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΈΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ 
ΤΏΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΈΏΝ ΤΟΥ ΈΘΝΙΚΟΥ 
ΘΈΑΤΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΚΑΝ
To Εθνικό Θέατρο προχωρά σε μια σειρά διαδικτυ-
ακής προβολής παραστάσεων οι οποίες διακόπηκαν 
βιαίως λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας Covid-19, στη διεύθυνση www.n-t.gr. Οι 
προβολές των παραστάσεων θα είναι διαθέσιμες τις 
ίδιες μέρες και ώρες από τις ιστοσελίδες του υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.
gr), καθώς και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης (www.mindigital.gr).

Το Ίδρυμα Ωνάση ανεβάζει και 
μοιράζεται στο κανάλι του στο 
YouTube στιγμές, εικόνες, 
συζητήσεις, ήχους, συναισθή-
ματα. Sold-out παραστάσεις, 

podcasts, εκπαιδευτικά προγράμματα, virtual 
κινηματογραφικές πρεμιέρες, online μαθή-

ματα, secret συναυλίες. Η πραγματικότητα 
του Ιδρύματος Ωνάση γίνεται ψηφιακή. Μια 
Στέγη σε κάθε σπίτι, σε ένα σημείο που δεν 
υπάρχει στον χάρτη, για να διασκεδάζει, να 
επιμορφώνει, να ενώνει, να ανοίγει συζητή-
σεις.
Πιάστε την καλύτερη θέση στον καναπέ 

και συντονιστείτε στο ψηφιακό κανάλι του 
Ιδρύματος Ωνάση. Εκεί όπου σήμερα και 
κάθε μέρα υπάρχει κάτι διαφορετικό που 
μπορείτε να δείτε όποτε θέλετε, με υλικό 
που προστίθεται κάθε Παρασκευή και 
μένει διαθέσιμο χωρίς αντίτιμο ή χρονικό 
περιορισμό.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΏΝΑΣΗ

CALENDAR
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Με iPhones τα γυρίσματα του 
«Keeping up with the Kardashians» 
λόγω κορονοϊού
Η εξάπλωση του κορονοϊού έχει σταματήσει τις παραγωγές 
σόου σε όλο τον πλανήτη. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, να γλιτώ-
σει από την πανδημία το ριάλιτι της οικογένειας Καρντάσιαν. Το 
τελευταίο επεισόδιο της 18ης σεζόν του «Keeping up with the 
Kardashians» θα γυριστεί λόγω καραντίνας μέσω iPhone. Το α-
ποκάλυψε η Κιμ Καρντάσιαν σε συνέντευξη που έδωσε, μέσω 
video call, στον Τζίμι Φάλον για το «Tonight Show: At Home 
Edition».
Η διάσημη τηλεπερσόνα μίλησε για το πώς η οικογένεια Καρ-
ντάσιαν-Τζένερ αποφάσισε να χειριστεί τις επαγγελματικές της 
υποχρεώσεις τη στιγμή που ο ιός αναγκάζει όλο τον κόσμο να 
μένει στα σπίτια του. Πήραν την υπόθεση στα χέρια τους.
«Έχουμε γυρίσει όλη τη σεζόν εκτός από το τελευταίο επεισό-
διο. Τώρα σταματήσαμε την παραγωγή και θα είμαστε όλοι μας 
σε καραντίνα μαγνητοσκοπώντας ο καθένας ξεχωριστά τον 
εαυτό του» εξήγησε η Κιμ. «Έχουμε τρίποδα να στήσουμε και τα 
iPhones μας και όλο το τελευταίο επεισόδιο θα αφορά το τι κά-
νουμε στην καραντίνα».
Η ίδια παραμένει στο σπίτι της, μακριά από τις υπόλοιπες αδερ-
φές της, οπότε, όπως εκμυστηρεύτηκε, δεν έχει ιδέα τι κάνουν 
οι άλλες.

Η Τζένιφερ Άνιστον άφησε τον Μπραντ Πιτ 
να περιμένει μήνες
Tο ειδύλλιό τους, που οδήγησε σε γάμο και διαζύγιο, άφησε εποχή. Και, 
παρ’ ότι από τότε έχουν μεσολαβήσει ισάριθμοι γάμοι και διαζύγια και 
για τους δύο, ούτε εμείς τους έχουμε ξεπεράσει –για να τους συζητάμε 
ακόμα– ούτε οι ίδιοι εδώ που τα λέμε. Η υφήλιος ολόκληρη τους θέλει 
ξανά μαζί, η Κόρτνι Κοξ επίσης, όμως εκείνοι κατά πάσα πιθανότητα θα 
παραμείνουν φίλοι. Ωστόσο, πάντα οι ιστορίες που τους αφορούν γίνονται 
ανάρπαστες. Η τελευταία, στο «Mirror», αναφέρει ότι η Άνιστον έλεγε πει-
σματικά «όχι» στις ερωτικές «διαθέσεις» του Πιτ λόγω του ότι φοβόταν 
πως αν έρχονταν τόσο κοντά θα μπορούσε να καταστραφεί η σχέση τους. 
Εντέλει, οι δυο τους… προχώρησαν κατά τη διάρκεια εκείνου του περί-
φημου Σαββατοκύριακου που πέρασαν μαζί στο Ακαπούλκο, όπου είχαν 
πάει για να γιορτάσουν τον Άγιο Βαλεντίνο, το 1999. Μάλιστα, δύο χρόνια 
μετά, το 2001, σε συνέντευξή του στο «W Magazine» ο Πιτ είχε εξομολο-
γηθεί ότι το πρώτο πράγμα που έφτιαξε στο σπίτι που είχαν αγοράσει μαζί 
ήταν το μπάνιο. Είχε τοποθετήσει μια τεράστια μαρμάρινη μπανιέρα, γιατί 
«εκείνη την περίοδο είχα πολύ βρόμικο μυαλό».

Η Ιρίνα Σάικ βρήκε τον έρωτα  
στο πρόσωπο ενός πρώην  
της Χάιντι Κλουμ
Άλλη μια επιβεβαίωση ότι ο κόσμος είναι πολύ μικρός: Η 
Ιρίνα Σάικ μάλλον βρήκε καινούργιο σύντροφο και κάπου τον 
έχουμε ξαναδεί.
Συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε να 
κάνει βόλτα μαζί του στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν μπει στο διαμέ-
ρισμά του, όπου κατά πάσα πιθανότητα έχουν επιλέξει να βρί-
σκονται σε καραντίνα μαζί εν μέσω της πανδημίας του κορο-
νοϊού, όπως μεταδίδει το Page Six.
Ο λόγος για τον Βίτο Σνάμπελ, έμπορο τέχνης και ιδιοκτήτη της 
ομώνυμης γκαλερί στη Νέα Υόρκη, με τον οποίο διατηρεί εδώ 
και καιρό φιλικές σχέσεις. Κατά το «Us Weekly», ο έρωτας υ-
πέβοσκε μεταξύ τους, αφού εκείνος «πάντα ενδιαφερόταν για 
την Ιρίνα», ενώ «είναι ένας πολύ κοινωνικός άνθρωπος, που 
του αρέσει να βγαίνει έξω και να διασκεδάζει».

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Η θέα από τη Roca Redonda – Δαρβίνος • Μέλβιλ • Κόνραντ,  
Διονύσης Καψάλης, εκδ. ΜΙΕΤ

Ένα δοκίμιο που πραγματεύεται στιγμι-
ότυπα από το ταξίδι της νεωτερικότητας, 
ανοίγοντας με τον «λαμπρό νέο κόσμο» 
της Μιράντας από την «Τρικυμία» του 
Σαίξπηρ για να κλείσει με τον Γκάτσμπυ 
του Σκοτ Φιτζέραλντ. Εξετάζοντας την 
πορεία της νεωτερικής αυτοσυνειδησί-
ας, ο συγγραφέας διαπιστώνει πως «η 
μαγεία του “νέου κόσμου” παραδίδεται 
έτοιμη με το απομαγευμένο μέλλον 
της».
Στον κορμό του δοκιμίου βρίσκο-
νται οι παράλληλες αφηγήσεις δύο 
εμβληματικών προσωπικοτήτων του 
19ου αιώνα: το ταξίδι του πλοίου της 
βρετανικής αυτοκρατορίας Beagle 
(1835), στο οποίο επιβαίνει ο νεαρός 
φυσιοδίφης Κάρολος Δαρβίνος, και το 
ταξίδι του αμερικανικού φαλαινοθηρι-
κού Acushnet (1841), στο οποίο μέλος 
του πληρώματος είναι ο 22χρονος Χέρμαν Μέλβιλ. Και οι δύο καταγράφουν αργότερα 
την εμπειρία τους από την παραμονή τους στα Μαγεμένα Νησιά ή νησιά Γκαλάπαγκος. 
Ολοκληρώνοντας την περιδιάβασή του στην περιπέτεια του «νέου κόσμου» στη νεωτερική 
σκέψη και στη νεωτερική φαντασία, ο Διονύσης Καψάλης θα σταθεί σε ένα τρίτο βλέμμα, 
που συμπληρώνει προοπτικά τα βλέμματα του Δαρβίνου και του Μέλβιλ: είναι το βλέμμα 
του αφηγητή Μάρλοου, στην «Καρδιά του σκότους» του Τζόζεφ Κόνραντ, που πέφτει πάνω 
στις πιο αποτρόπαιες όψεις της αυτοκρατορικής πολιτικής και ιδεολογίας.

Σαρακοστιανά, Μαριγούλα Δ. Κοκκίνου - Γεωργία Σ. Κοφινά,  
Φωτογραφίες: Θανάσης Ταμβακίδης, εκδ. Πορφύρα

Μετά από 78.000 αντίτυπα, το 
διαχρονικό πλέον βιβλίο μαγειρι-
κής «Σαρακοστιανά: Μεσογειακή, 
νηστήσιμη, χορτοφαγική κουζίνα» 
επανακυκλοφορεί ανανεωμένο. 
Με καινούργιες φωτογραφίες και 
φρέσκες ιδέες. Στις σελίδες του θα 
βρείτε 387 συνταγές, εμπνευσμένες 
από την παραδοσιακή κουζίνα, που 
μυρίζουν Ελλάδα. Ένα πολύτιμο 
απόκτημα για όσους νηστεύουν, για 
τους χορτοφάγους, αλλά και για όλους 
εκείνους που βασανίζονται από το 
ερώτημα «τι θα φάμε σήμερα;» και 
επιδιώκουν να ακολουθήσουν μια 
ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. 
Τα «Σαρακοστιανά» υπογραμμίζουν 
τη σημασία της μεσογειακής διατρο-
φής και την άρρηκτη σύνδεση μεταξύ 
σωματικής και ψυχικής υγείας, ενώ 
προβάλλουν πατροπαράδοτες διατροφικές συνήθειες, προσαρμοσμένες στον σημερινό 
τρόπο ζωής.

Το φωτάκι, Αντόνιο Μορέσκο, μτφρ.: Μαρία Φραγκούλη, εκδ. Καστανιώτη

Μακριά από τα πάντα, σε έναν εγκαταλελειμμένο ορεινό οικισμό, ένας άντρας ζει στη μοναξιά. Ένα μυστήριο, όμως, ταράζει την 
απομόνωσή του: Κάθε νύχτα, την ίδια ώρα, το πυκνό σκοτάδι διακόπτεται από ένα φωτάκι που εμφανίζεται πάνω στο βουνό, ακριβώς 
απέναντι από το πέτρινο σπίτι του. Τι να είναι; Ο κάτοικος ενός άλλου ακατοίκητου χωριού; Μια ξεχασμένη λάμπα δρόμου που ανάβει 
από κάποια ηλεκτρική ώθηση; Κάποιος εξωγήινος μήπως; Μια μέρα ο άντρας φτάνει στο σημείο απ’ όπου προέρχεται το φως. Εκεί βρί-
σκει να τον περιμένει ένα παιδί που ζει κι αυτό μόνο του σε ένα κατάλυμα μες στο δάσος και μοιάζει να έρχεται από μιαν άλλη εποχή – 
ή ίσως από έναν άλλον κόσμο. Καινούργια ερωτήματα κατακλύζουν το μυαλό του άντρα: Ποιο είναι στ’ αλήθεια αυτό το παιδί; Και ποια 
σχέση τούς ενώνει; Θα το ανακαλύψουμε σταδιακά, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στον μυστικό πυρήνα αυτής της αλλόκοτης και 
τρομερής ιστορίας, μέχρι το απρόσμενο τέλος της. Το «Φωτάκι» του Αντόνιο Μορέσκο είναι ένα βιβλίο αινιγματικό, έντονο και βαθύ, 
που προκαλεί ταραχή, προορισμένο να σημαδέψει την ψυχή των αναγνωστών.
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Χτίζοντας Ταυτότητα, Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, εκδ. Ίκαρος

Το «Χτίζοντας Ταυτότητα» είναι το τρίτο, 
μετά τους «Παιδικούς Έρωτες» και τους 
«Παιδικούς Φόβους», βιβλίο της σειράς 
«Σχολή Ανήσυχων Γονέων». Πρόκειται 
για ένα «ανοιχτό» βιβλίο, χωρίς 
ιδεολογικούς ή άλλους φραγμούς, 
που συζητά τα θέματα της παιδικής 
κατάστασης και της οικογενειακής 
λειτουργίας μέσα σε μια ρευστή κοι-
νωνική πραγματικότητα. Παράλληλα, 
επιχειρεί να προσφέρει γνώσεις και 
δρόμους σκέψης για το πώς θα μπο-
ρούσε να υποστηριχτεί το χτίσιμο της 
ταυτότητας του παιδιού, ώστε αυτή να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οι-
κογένειας και της κοινωνίας χωρίς να 
είναι κάποιος επιδερμικός ρόλος αλλά 
μια ταυτότητα ριζωμένη στον βαθύ και 
πραγματικό εαυτό του.
Η πορεία για την αναγνώριση των 
ζητημάτων του παιδιού δεν μπορεί να είναι παραγωγική παρά μόνο αν περνά μέσα από 
την αναγνώριση του τι αυτά τα ζητήματα ανακαλούν και προκαλούν στους γονείς. Αυτό εί-
ναι που ορίζει και τη στάση τους απέναντι στην αναδυόμενη προσωπικότητα του παιδιού. 
Μέσα από αυτό το πρίσμα γίνονται οι συζητήσεις από τις οποίες προέκυψε το βιβλίο, με 
αυτή την ψυχοδυναμική ψυχαναλυτική θεώρηση ορίζονται οι απαντήσεις.
Στα πέντε κεφάλαια του βιβλίου αναπτύσσεται το πώς δημιουργείται η ταυτότητα κάτω 
από την επίδραση των συνειδητών και ασυνείδητων επιθυμιών των γονέων, των κατα-
γωγικών μύθων της οικογένειας, των επιταγών των κοινωνικών θεσμών. Το πώς η ταυ-
τότητα δεν γίνεται ένας ψεύτικος Εαυτός ή ένας ρόλος, αλλά ένας διαρκώς και δυναμικά 
μεταβαλλόμενος σχηματισμός, ο οποίος ανήκει και στον Εαυτό και στους άλλους, χωρίς 
δυσφορία. Το πώς χτίζονται η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση και η ψυχική ανθεκτικότη-
τα του παιδιού παράλληλα με αυτή των γονέων, σε μια κοινή και συγχρόνως εξατομικευ-
μένη πορεία προς αναζήτηση του νοήματος, της επιτυχίας και, ει δυνατόν, της ευτυχίας. 
Ένα βιβλίο για τους γονείς, τους παιδαγωγούς, τους ειδικούς της ψυχικής υγείας και, 
γενικότερα, τους «χτίστες ταυτότητας».

Ώρα Μηδέν..., Αιμιλία Πλατή,  
εκδ. Αύρα

Στο βάθος του γκρεμού κείτεται το πτώ-
μα ενός νέου άντρα. Ο 19χρονος Πάβελ, 
Πολωνός μετανάστης δεύτερης γενιάς, 
είναι δυνατόν να ευθύνεται για τον θά-
νατο ενός ανθρώπου στην προσπάθειά 
του να σώσει την αγαπημένη του; Το 
μόνο που ήθελε ήταν να βοηθήσει την 
Άνια να ξεφύγει από το κύκλωμα στο 
οποίο είχε μπλέξει. Παγιδευμένος και ο 
ίδιος πλέον, εγκαταλείπει τις σπουδές 
του στο Πολυτεχνείο και επιστρέφει στην 
Πολωνία, όπου εργάζεται σε ένα εργο-
στάσιο στη Βαρσοβία. Αυτή τη φορά ένα 
τραγικό παιχνίδι της μοίρας τον φέρνει 
αντιμέτωπο με ανθρώπους που του 
έσωσαν στο παρελθόν τη ζωή και τον 
στήριξαν. Προτού βυθιστεί στην από-
γνωση, ένα sms τον φέρνει ξανά κοντά 
στην Άνια. Τώρα πια είναι αποφασισμένος να προσφέρει στον ίδιο και στην αγαπημένη του 
μια δεύτερη ζωή. Θα τα καταφέρει;
Μια ιστορία για το δικαίωμα των νέων ανθρώπων να ονειρεύονται χωρίς τα όρια που 
βάζουν η οικογένεια, η τάξη στην οποία ανήκουν, η κοινωνία, η πατρίδα. Μια ιστορία για 
την αληθινή αγάπη, το έγκλημα, την τιμωρία και την κάθαρση, που τελικά έρχεται μόνο 
μέσα από την προσφορά στον συνάνθρωπο.

Πώς να είσαι θετικός, Σόφι 
Γκόλντινγκ, εκδ. Ψυχογιός

Ετοιμάσου να ανακαλύψεις την εσω-
τερική αισιοδοξία σου ακολουθώντας 
αυτές τις απλές συμβουλές, ώστε να 
διώξεις τα μαύρα σύννεφα και να επι-
κεντρωθείς σε ό,τι καλό υπάρχει γύρω 
σου. Γεμάτο ενθαρρυντικές ρήσεις για 
να σε βοηθήσουν να δεις τη φωτεινή 
πλευρά των πραγμάτων, το βιβλίο αυτό 
θα σε προικίσει με τη δύναμη της θετι-
κότητας, προκειμένου να κατακτήσεις 
την ευτυχία.



Μ
ε αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Υγείας (7 Απριλίου) 
το WWF δίνει στη δημοσιό-
τητα έρευνα γνώμης με τίτλο 
«Η πανδημία του κορονοϊού 
(Covid-19) και το παράνομο ε-

μπόριο άγριας ζωής σε 5 ασιατικές αγορές». Η έρευνα, 
που υλοποιήθηκε από τη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία 
GlobeScan για λογαριασμό του WWF, εξετάζει τη σύν-
δεση της λειτουργίας των παράνομων και μη ελεγχόμενων 
αγορών άγριας ζωής με την αυξημένη πιθανότητα εμφάνι-
σης και έξαρσης πανδημιών, όπως είναι ο κορονοϊός. Στο 
πλαίσιο αυτό, η έρευνα εστίασε σε συνολικά πέντε ασια-
τικές αγορές (Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία, Μιανμάρ, Ταϊλάνδη 
και Βιετνάμ), καταγράφοντας και αναλύοντας τη γνώμη 
των κατοίκων των συγκεκριμένων χωρών για τη λειτουρ-
γία των παράνομων αγορών άγριας ζωής εν μέσω πανδη-
μίας κορονοϊού.
Σημειώνεται πως η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις αρχές 
Μαρτίου (3-11 Μαρτίου 2020), οπότε τα πρώτα καταγε-
γραμμένα κρούσματα του κορονοϊού είχαν κάνει μεν την 
εμφάνισή τους, όμως ακόμα δεν μιλούσαμε για παγκό-
σμιας κλίμακας πανδημία.
Η πρόσφατη έξαρση του κορονοϊού έφερε στη δημό-
σια συζήτηση το κρίσιμο θέμα της σύνδεσης των ζωονό-
σων (δηλαδή των ασθενειών που μεταφέρονται από τα 
ζώα στον άνθρωπο) με το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής 
και τις αντίστοιχες αγορές που λειτουργούν στη ΝΑ Ασία. 
Από τη δημοσκόπηση, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 
5.000 κάτοικοι σε Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία, Μιανμάρ, Τα-
ϊλάνδη και Βιετνάμ, προκύπτει πως το 82% είναι πολύ 
έως και πάρα πολύ ανήσυχο για την έξαρση του κορονο-
ϊού και τις συνέπειές του στην ανθρώπινη υγεία και οικο-
νομία, ενώ το 93% εξ αυτών στη ΝΑ Ασία και στο Χονγκ 
Κονγκ (δηλαδή σε όλες τις χώρες της έρευνας πλην της 
Ιαπωνίας) θα υποστήριζε κυβερνητικές προσπάθειες και 

δράσεις προκειμένου να κλείσουν οι παράνομες και οι μη 
ελεγχόμενες αγορές άγριας ζωής στις χώρες τους. Σημει-
ώνεται πως τα άγρια ζώα που πωλούνται περισσότερο στις 
εν λόγω αγορές είναι τα ζωντανά πτηνά (46%), τα φίδια 
(34%), οι νυχτερίδες (23%), οι μοσχογαλές (20%), οι παν-
γκολίνοι (19%) και οι χελώνες (15%), ενώ πολύ συχνά ανά-
μεσά τους διακινούνται και απειλούμενα είδη.
Αντίστοιχα, 8 στους 10 συμμετέχοντες και στις πέντε 
χώρες δήλωσαν πως θα ανησυχούν πολύ έως πάρα πολύ 
για την εμφάνιση μελλοντικών εξάρσεων σε περίπτωση 
που δεν ληφθούν μέτρα για την παύση της λειτουργίας 
αυτών των αγορών, ενώ στην ερώτηση σχετικά με το πώς 
θα υποστήριζαν πρωτοβουλίες για το κλείσιμο των αγο-
ρών το 55% απάντησε πως θα σταματούσε να καταναλώνει 
άγρια ζώα, το 53% θα προσπαθούσε να πείσει κι άλλους να 
μην αγοράζουν/καταναλώνουν τέτοια είδη, το 50% θα υ-
ποστήριζε δράσεις επικοινωνίας για το κλείσιμο των αγο-
ρών και το 49% θα βοηθούσε στη διάδοση πληροφοριών 
σχετικά με την αναγκαία προστασία των ζώων.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι η 
σημερινή πανδημία Covid-19, μαζί με τουλάχιστον το 61% 
όλων των ανθρώπινων παθογενειών, προέρχονται από ζω-
ονόσους. Σε αυτό το πλαίσιο, επιβεβαιώνεται πως το πα-
ράνομο και ανεξέλεγκτο εμπόριο άγριων ζώων, με το στοί-
βαγμα ειδών και τις ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής, αυξά-
νει κατακόρυφα τον κίνδυνο εμφάνισης και στη συνέχεια 
εξάπλωσης των ζωονόσων. Ταυτόχρονα, η διαπίστωση 
αυτή αναδεικνύει το παράνομο εμπόριο άγριων ζωών ως 
τη δεύτερη μεγαλύτερη άμεση απειλή για τη βιοποικιλό-
τητα παγκοσμίως, μετά την καταστροφή των οικοτόπων.
«Τα ερωτήματα σχετικά με την ακριβή πηγή προέλευσης 
του νέου κορονοϊού δεν έχουν απαντηθεί ακόμα και οι 
σχετικές επιστημονικές έρευνες είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, 
είναι σαφές πως ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με τη φύση όλο 
και πιο επιθετικά, με τρόπο που, όπως τραγικά μας επιβε-
βαιώνει και η πανδημία Covid-19, θέτει σε άμεσο κίνδυνο 
όχι μόνο την περιβαλλοντική ισορροπία και βιωσιμότητα 
αλλά και την ανθρώπινη υγεία»» σχολιάζει ο Δημήτρης 
Καραβέλλας, γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς.

Η πλήρης έρευνα είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: 
http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF_WILDLIFE_
MARKET_SURVEY.pdf.

WWF 
Έρευνα γνώμης για τις παράνομες αγορές  
άγριας ζωής και την εμφάνιση πανδημιών
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ΈΧΑΣΈΣ ΤΟ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΣΟΥ; 
ÜΤο να χάνεις τον σκύλο ή τη γάτα σου είναι κάτι εξαιρετικά επώδυνο. Αγωνία, 

ανησυχία και συνεχής αναζήτηση. Δημοσιεύσεις στο Facebook, βάζεις αγγελίες 
και αφίσες στις γειτονιές. Ακόμη και με όλες αυτές τις ενέργειες, όμως, μόνο κατά τύχη 
θα μπορέσεις να βρεις το κατοικίδιό σου. Πρέπει να πέσεις στην περίπτωση που κάποιος 
θα δει την αφίσα που κόλλησες ή θα πετύχει τη δημοσίευσή σου στο Facebook.
Ανάλογη είναι και η αγωνία όταν βρίσκεις ένα χαμένο ζώο και δεν μπορείς να εντοπίσεις 
τον κηδεμόνα του. Βλέπεις το ζώο να είναι φοβισμένο και ανήσυχο και γνωρίζεις ότι την 
ίδια στιγμή υπάρχει κάπου ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε πανικό επειδή το έχει χάσει.
Αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από το site https://pet-finder.gr/. Η χρήση του είναι δωρεάν.

ÜΜε το μήνυμα «Γινόμαστε μια 
ομάδα για τα ζώα» εθελοντές 

σε όλη την Ελλάδα κάνουν κάλεσμα 
για συντονισμό, προκειμένου να 
βοηθήσουν αδέσποτα σκυλιά και 
γατιά, ώστε να μην πεινάσουν κατά 

το διάστημα που εφαρμόζεται η 
απαγόρευση κυκλοφορίας.
Αυτή η συγκέντρωση και 
συνεργασία καταβάλλεται 
προσπάθεια να γίνει μέσω του μη 
κερδοσκοπικού οργανισμού Dog’s 

Voice, από τη στιγμή που έγινε η 
διευκρίνιση πως επιτρέπεται η 
σίτιση αδέσποτων μόνο εντός του 
δήμου όπου μένει ο εθελοντής και 
με τη σχετική βεβαίωση.
https://covid19.dogsvoice.gr/

ΚΑΛΈΣΜΑ ΈΘΈΛΟΝΤΏΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΈΣΠΟΤΏΝ ΖΏΏΝ 
ΣΈ ΟΛΗ ΤΗΝ ΈΛΛΑΔΑ

ΤΣΙΟΔΡΑΣ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΈΣ ΖΏΏΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ 
– ΔΈΝ ΈΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΤΑ ΈΓΚΑΤΑΛΈΙΠΟΥΝ

ÜΟ λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας κατά τη 
διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης το 

απόγευμα της Παρασκευής 3 Απριλίου διέψευσε ότι τα 
ζώα συντροφιάς νοσούν από κορονοϊό (Covid-19) και 
κάλεσε τους κηδεμόνες τους να μην τα εγκαταλείπουν.
Συγκεκριμένα, ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε σε 
δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για παρουσία του ιού σε 
μία γάτα στο Βέλγιο και σε έναν σκύλο στο Χονγκ Κονγκ, 
καθώς και σε μια υπό δημοσίευση μελέτη που έδειξε ότι 
οι γάτες μπορούν να μολυνθούν με ήπια λοίμωξη, ενώ 
οι σκύλοι, τα κοτόπουλα, τα γουρούνια και οι πάπιες δεν 
μπορούν να μολυνθούν. Όπως είπε, ακόμη και οι γάτες σε 
αυτή την πειραματική μελέτη δεν εμφάνισαν συμπτώματα 
και δεν υπάρχουν δεδομένα ότι αυτές οι πειραματικά 
μολυσμένες γάτες είχαν ποσότητα του ιού ικανή να μολύνει 

τον άνθρωπο.
Όπως τόνισε, οι ιδιοκτήτες γάτας δεν πρέπει να 
ανησυχούν. Τα εργαστηριακά πειράματα στα οποία 
εκθέτει κανείς τα ζώα σε υψηλές ποσότητες του ιού, 
μέσα στη μύτη τους, όπως έκαναν οι Κινέζοι γιατροί, με 
κανέναν τρόπο δεν αντιπροσωπεύει την αλληλεπίδραση 
ανθρώπων με ζώα συντροφιάς.
Ο κ. Τσιόδρας δεν άφησε καμία δικαιολογία για όσους 
εγκαταλείπουν τα ζώα τους: «Δεν είναι λόγος να τα 
εγκαταλείπουν, όπως ακούγεται όλο και περισσότερο, 
όπως έγινε και στο εξωτερικό».
Εξάλλου, όπως συμπλήρωσε, δεν προκύπτει με τα 
έως τώρα επιστημονικά δεδομένα να έχουν κάποιον 
σημαντικό ρόλο στη μετάδοση και τη διασπορά της 
νόσου σε ανθρώπους.



*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και μεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

στην Κύπρο. Σπούδασε 
Πολιτικές Επιστήμες 
και Ψυχολογία και 
ασχολήθηκε με τη 

μαγειρική στα 25 της, 
ενώ μέχρι τότε δεν 

είχε μαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε μέχρι σήμερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef».  

Instagram: abirwazzan,  
Facebook: AbirWazzan

Υλικά

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Ετοιμάζουμε τα noodles όπως λένε οι οδηγίες στη συσκευασία.

• Παράλληλα ετοιμάζουμε τη σάλτσα: Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε το λάδι σε μέτρια 
προς δυνατή φωτιά μέχρι να κάψει, ρίχνουμε μέσα το σκόρδο και το τζίντζερ και σοτάρουμε για 
30 δευτερόλεπτα. Προσθέτουμε το φιστικοβούτυρο και ανακατεύουμε καλά για λίγο, μέχρι τα 
υλικά να γίνουν μια πάστα. Ρίχνουμε το γάλα καρύδας και ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα. 
Αφήνουμε να βράσει σε χαμηλή φωτιά για περίπου δύο λεπτά, προσθέτουμε τα noodles και 
την Tamari ή σόγια σος και ανακατεύουμε καλά. Βγάζουμε το τηγάνι από τη φωτιά και ρίχνου-
με μέσα το σπανάκι. Ανακατεύουμε καλά.

• Μοιράζουμε τα noodles σε τέσσερα μπολ. Ρίχνουμε από πάνω τον χυμό λάιμ, μοιράζουμε 
και τα καβουρδισμένα φιστίκια και το σουσάμι, προσθέτουμε κι ένα κομμάτι λάιμ σε κάθε μπολ 
και σερβίρουμε.

Noodles ρυζιού  
με σάλτσα σπανάκι  
και φιστικοβούτυρο

• 320 γρ. noodles ρυζιού ή noodles σόγιας

• 3 κ.σ. σησαμέλαιο

• 3 κ.σ. Tamari ή σόγια σος

• 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες

• 1 κ.σ. τριμμένο φρέσκο τζίντζερ

• 3 κ.σ. φιστικοβούτυρο

•  1 1/2 φλιτζάνια γάλα καρύδας από 

κονσέρβα

• 4 γεμάτες χούφτες σπανάκι baby

• 4 κ.γλ. χυμός λάιμ

• 1 λάιμ κομμένο στα τέσσερα για σερβίρισμα

•  1/2 φλιτζάνι καβουρντισμένα φιστίκια 

(αυτά που χρησιμοποιούνται για το 

φιστικοβούτυρο)

• 4 κ.γλ. καβουρδισμένο σουσάμι

www.freesunday.gr
12.04.202030 FREETIME

C
O

O
K

 F
IL

E
S Μερίδες: 4

Χρόνος μαγειρέματος: 20 λεπτάΒαθμός δυσκολίας: εύκολο



Τ
ο πρήξιμο κάτω από τα μάτια 
οφείλεται είτε στην υπερβολική 
κούραση της ημέρας, είτε σε 
κληρονομικούς παράγοντες, είτε 
στην κατακράτηση υγρών. Ένας 

τρόπος για να το καμουφλάρετε είναι η 
εφαρμογή καλυπτικού προϊόντος, όπως το 
κονσίλερ. Όμως το πρήξιμο μπορεί να μειωθεί 
σημαντικά με καλό και επαρκή ύπνο, σωστή 
διατροφή και αποφυγή ατασθαλιών.
Συμπληρωματικά:
• Περιορίστε την κατανάλωση αλατιού. Το 
αλάτι που καταναλώνετε δεν είναι μόνο αυτό 
που εσείς χρησιμοποιείτε στα γεύματά σας 
αλλά είναι κρυμμένο σε όλες τις τροφές που 
αγοράζετε έτοιμες. Χρησιμοποιώντας στο 
καθημερινό σας διαιτολόγιο λιγότερο αλάτι 
περιορίζετε ταυτόχρονα και την κατακράτηση 
υγρών, που ευθύνεται για το πρήξιμο των 
ματιών σας.
• Δοκιμάστε τις πλύσεις με θαλασσινό νερό ή 
αλατόνερο. Εισπνεύστε δυνατά το νερό πρώτα 
από το ένα ρουθούνι και αφήστε το να βγει. 
Επαναλάβετε τη διαδικασία και για το άλλο 
ρουθούνι. Με τον τρόπο αυτόν ξεφορτώνεστε 
τη συσσωρευμένη υγρασία στα ιγμόρεια, που 
δημιουργεί πρήξιμο στα μάτια. 
• Αποφύγετε την καθημερινή κατανάλωση 
αλκοόλ. Αν πάλι τύχει και καταναλώσετε 
αρκετές ποσότητες, πιείτε πολύ νερό πριν 
κοιμηθείτε. Το αλκοόλ προκαλεί κατακράτηση 

υγρών όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην περιοχή 
των ματιών.
• Κόψτε το κάπνισμα.

Φυσικές λύσεις
Φέτες πατάτας: Ο χυμός που περιέχουν οι φέτες 
πατάτας βοηθά να μειωθούν οι μαύροι κύκλοι και το 
πρήξιμο κάτω από τα μάτια. Μπορείτε να εφαρμόσετε 
μία ή δύο φέτες πατάτας απευθείας κάτω από τα μάτια 
ή να βυθίσετε δύο βαμβάκια σε χυμό πατάτας και να 
εφαρμόσετε αυτά αντί για τις φέτες.

Φέτες αγγουριού: Είναι γνωστό ότι το αγγούρι 
έχει ήπιες στυπτικές ιδιότητες και συχνά 
χρησιμοποιείται ενάντια στο πρήξιμο. Απλά 
εφαρμόστε τις φέτες, αφήστε τες δέκα λεπτά 
και στη συνέχεια πλύνετε το πρόσωπό σας ως 
συνήθως. Αν επαναλαμβάνετε τη διαδικασία δύο 
φορές την εβδομάδα, σύντομα θα δείτε ότι το 
πρήξιμο θα μειωθεί.

Χαμομήλι: Βυθίστε δύο βαμβάκια σε κρύο 
χαμομήλι και εφαρμόστε τα στην περιοχή κάτω 
από τα μάτια. Γνωστό για τις αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητές του, το χαμομήλι είναι πολύ 
αποτελεσματικό τόσο στη μείωση των μαύρων 
κύκλων όσο και στην ελάττωση του πρηξίματος 
κάτω από τα μάτια. Μπορείτε, επίσης, να 
εφαρμόσετε χρησιμοποιημένα φακελάκια 
χαμομηλιού στην περιοχή. Απλώς βεβαιωθείτε ότι 
έχουν κρυώσει.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Πρησμένα 
μάτια και 
σακούλες:  
Πώς μπορείτε  

να απαλλαγείτε

BEAU
TY
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EXTRA TIP: 
Για να μπορείτε να 
αντιμετωπίζετε πιο 
εύκολα τα πρησμένα μάτια 
έχετε στο ψυγείο σας μια 
κρέμα ή τζελ με συστατικά 
όπως αγγούρι, αλόη και 
καφεΐνη. Τα συστατικά 
αυτά θα σας βοηθήσουν 
να ξεφορτωθείτε 
πρησμένα μάτια και 
μαύρους κύκλους μέσα 
σε λίγα λεπτά. Μπορείτε 
επίσης να δοκιμάσετε να 
κοιμάστε με το κεφάλι 
σας πιο ψηλά, σε δύο 
μαξιλάρια, ώστε να 
«στραγγίζουν» τα υγρά 
στη διάρκεια του ύπνου 
σας.



ΣΥΝΟΛΟ 
15 ΕΥΡΩ 

ΜΕ ΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

& ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 

210.3466996210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

++

2 ΣΑΚΙΑ 
ΦΟΥΡΝΙΣΤΑ
∆ΡΥΣ & ΟΞΙΑ

1 ΣΑΚΟΥΛΑ 
ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ 

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

 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ

1 σακί κάρβουνα 10kg

1 σακούλα προσάναµµα 
& 1 προσάναµµα κύβων

1 σακί κάρβουνα 10kg1 σακί κάρβουνα 10kg

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

12€

210.3466996

 ΜΕΓΑΛΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ

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

210.3466996
∆ΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
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