
tf

Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #537         19/04/20         www.freesunday.gr                                    freesundaygr          freesundaygr           @freesundaygr          i

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

tf i

 σελ. 7  σελ. 12-14

Χρ. Ξενάκης 
«Ο βαθµός ανταπόκρισης 
του προσωπικού 
του δηµόσιου τοµέα 
στην ψηφιοποίησή του 
είναι εντυπωσιακός»

Γ. Κύρτσος 
Πώς η πανδηµία αλλάζει 
τον παγκόσµιο χάρτη – 
Κερδισµένοι και χαµένοι 
του κορονοϊού

Σ. Νικολάου 
«Μάχη µε τον χρόνο 
να µείνει ο κορονοϊός 
έξω από τις φυλακές»

σελ. 10-11 σελ. 11

 σελ. 16-17

Η FREE SUNDAY 
σάς εύχεται 

καλό και ασφαλές 
Πάσχα

l  ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ 
ΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

l  ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟ 
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ 200% 
ΤΟΥ ΑΕΠ

l  Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 
ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

σελ. 4-6

ΓΙΑΤΙ 
ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ

Πάσχα 
υπό 

επιτήρηση 
 σελ. 18

Τελικά, 
από πού ήρθε 
ο κορονοϊός;

 σελ. 21
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FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
kyrtsos@freesunday.gr 

210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430, 
FAX: 210-6729238

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
ΑΕΒΕ

∆ιανέµεται ∆ωρεάν
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
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY

AUTO
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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

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

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

››››››
››

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Γιατί θα τα 
καταφέρουµε
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡ. ΞΕΝΑΚΗΣ 
«Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει 
επιπτώσεις, αλλά είναι και ευκαιρία»
08-09 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ 
«Μαξιλάρια» και «µπαζούκας» στον 
πόλεµο κατά του κορονοϊού
10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το #µένουµε σπίτι 
µειώνει δραστικά κλοπές και διαρρήξεις
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ «Μάχη 
µε τον χρόνο να µείνει ο κορονοϊός έξω 
από τις φυλακές»
12-14 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ο κορονοϊός αλλάζει τον παγκόσµιο χάρτη
15 // ΑΠΟΨΗ Φ. ΣΠΕΗ Η καραντίνα 
αυξάνει τον βαθµό έκθεσης στην 
ενδοοικογενειακή βία
16-17 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το e-shopping 
την εποχή της πανδηµίας
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πάσχα υπό επιτήρηση
20 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το πασχαλινό τραπέζι 
της… καραντίνας
21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τελικά, από που ήρθε 
ο κορονοϊός;
22 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γιατί 
κάνουν καλά τη δουλειά τους

23 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Το κύτταρο
24 // ΥΓΕΙΑ O κορονοϊός δεν µεταδίδεται 
από τα τρόφιµα, αλλά χρειάζεται προσοχή 
όταν τα ψωνίζουµε
25 // ∆ΙΑΤΡΟΦΗ Βιταµίνη C: Γνωριµία µε 
µια παλιά γνώριµη!

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

FREE TIME
31 // CALENDAR Πολιτιστικά δρώµενα… 
από το σπίτι
32 // BOOKS Τρία β ιβλία µε τη γυναίκα στο 
επίκεντρο
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΚΑΝΕΛΛΟΣ «Πηγή 
έµπνευσης για έναν καλλιτέχνη είναι η ζωή 
και τα βιώµατα του λαού»
34-35 // WORK ∆ουλειά από το σπίτι; 
Συµβουλές από τους καλύτερους
36 // WWF Νέα έρευνα «Η απώλεια 
της φύσης και η έξαρση των πανδηµιών»
37 // ΠΑΙ∆Ι Παιχνίδι για Όλους
39 // BEAUTY Οι άλλες χρήσεις 
της πατάτας

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

Η 
κρίση που προκαλεί ο κορονοϊός 
στην ελληνική και διεθνή οικονομία 
είναι πρωτοφανής. Χτυπάει ταυτό-
χρονα τη ζήτηση και την προσφορά, 
ενώ η διάρκεια της κρίσης προσδιο-
ρίζεται από τη διάρκεια της πανδη-
μίας και όχι από οποιονδήποτε οι-
κονομικό χειρισμό. Πρέπει επίσης 

να τονιστεί ότι η παραδοσιακή τόνωση της οικονομικής δραστηριό-
τητας μέσω αύξησης των δημοσίων δαπανών δεν λειτουργεί αποτε-
λεσματικά, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως η προσφορά σε 
συνθήκες πανδημίας.
Σε αυτές τις συνθήκες, οι αρνητικές προγνώσεις για την ελληνική και 
τη διεθνή οικονομία διαδέχονται η μία την άλλη. Χαρακτηριστικό το 
παράδειγμα της έκθεσης του ΔΝΤ (World Economic Outlook), στην 
οποία προβλέπεται ύφεση για την παγκόσμια οικονομία της τάξης 
του 3%, ύφεση στην Ευρωζώνη 7,5% και ύφεση στην Ελλάδα της 
τάξης του 10%.
Η αλλαγή σκηνικού είναι δραματική, αν σκεφτούμε ότι ξεκινήσαμε 
το 2020 με πρόγνωση για αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 1% στην 
Ευρωζώνη και του 2,5% στην Ελλάδα.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, αμφιβολία ότι θα δοκιμαστούμε σκληρά. Ακρι-
βώς επειδή η δοκιμασία είναι πρωτόγνωρη για τη μεταπολεμική πε-
ρίοδο, δεν έχουμε την πολυτέλεια της απαισιοδοξίας και της παραί-
τησης. Πρέπει να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις 

ΓΙΑΤΙ  
ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΈΡΟΥΜΈ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Δώδεκα λόγοι βάσιμης αισιοδοξίας σε συνθήκες 
πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης.

Επιδίωξη της κυβέρνησης για τον 
τουρισμό, που πλήττεται, είναι να 
έχουμε μεγαλύτερο μερίδιο από τη 
μικρότερη διεθνή πίτα.

Η καλή ψυχολογία που 
δημιουργήθηκε, βασικό ατού για 
την αντιμετώπιση των οικονομικών 
δυσκολιών.

δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, στα οποία θα στηριχτούμε 
για να τα βγάλουμε πέρα.

Η σημασία της ψυχολογίας
Το πρώτο πλεονέκτημα που έχουμε είναι η καλή ψυχολογία εξαι-
τίας της συγκριτικά καλής επίδοσης στην αντιμετώπιση του κορονο-
ϊού. Ο αριθμός των κρουσμάτων και κυρίως των θανάτων είναι πε-
ριορισμένος, ενώ έχουμε αποφύγει την ουσιαστική κατάρρευση του 
συστήματος υγείας εξαιτίας πολύ μεγάλου αριθμού ασθενών τους ο-
ποίους δεν μπορούν να διαχειριστούν οι μονάδες εντατικής θερα-
πείας (ΜΕΘ).

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Θα μπορούσαμε να ήμασταν σαν το Βέλγιο, μια αναπτυγμένη χώρα 
της Ευρωζώνης με συγκρίσιμο με εμάς πληθυσμό και πάνω από 
4.500 θανάτους από τον κορονοϊό. Θα μπορούσαμε επίσης να είχαμε 
σκηνές Αποκάλυψης στα νοσοκομεία, στις ΜΕΘ, στα γηροκομεία, α-
νάλογες με αυτές που παρατηρούνται στην Ιταλία και στην Ισπανία, 
χώρες με την τρίτη και τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώ-
νης και συστήματα υγείας πολύ πιο αναπτυγμένα από το δικό μας.
Εξαιτίας των γρήγορων και αποτελεσματικών κινήσεων Μητσο-
τάκη, προστατέψαμε, στο μέτρο του δυνατού, την υγεία των πολιτών 
και αυτό δημιουργεί θετική ψυχολογία, που είναι εξαιρετικά χρή-
σιμη για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη.
Ο Μητσοτάκης ιεράρχησε σωστά τις προτεραιότητες και η κοινή 
γνώμη ανταποκρίνεται. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Marc για λο-
γαριασμό του τηλεοπτικού Alpha, 68,3% των πολιτών θεωρούν ότι η 
βασική απειλή από τον κορονοϊό είναι για την υγεία τη δική τους και 
της οικογένειάς τους και μόνο 12,7% των ερωτηθέντων δίνουν προ-
τεραιότητα, σε αυτή τη φάση, στις οικονομικές επιπτώσεις από την 
κρίση του κορονοϊού.
Η επιλογή Μητσοτάκη είναι εύστοχη για δύο λόγους. Πρώτον, η 
προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινωνίας αποτελεί βασική 
προτεραιότητα. Δεύτερον, χωρίς αυτή την προστασία δεν μπορούμε 
να πάμε στη δεύτερη φάση, που είναι η αντιμετώπιση των οικονο-
μικών συνεπειών της κρίσης. Όσοι το επιχείρησαν, όπως, για παρά-
δειγμα, ο Μπόρις Τζόνσον στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο Τραμπ στις 
ΗΠΑ, βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Έβλαψαν σοβαρά τη δημό-
σια υγεία και καθυστέρησαν την αναγκαία επιστροφή στην οικονο-
μική κανονικότητα.

Εκπαιδευμένοι στα δύσκολα
Ένα δεύτερο πλεονέκτημα που διαθέτουμε είναι ότι είμαστε εκπαι-
δευμένοι στα δύσκολα εξαιτίας της δεκαετούς οικονομικής και κοι-
νωνικής κρίσης που ακολούθησε τη χρηματοπιστωτική κατάρρευση 
του 2008-2009.
Πολλοί θεωρούν ότι είμαστε πρόχειροι και απείθαρχοι, μετατρέπο-
ντας το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα και το υπέρογκο χρέος 
σε εθνικά χαρακτηριστικά. Αρκετοί από τους επικριτές μας δυσκο-
λεύονται πολύ περισσότερο από εμάς στην οργάνωση της άμυνας της 
κοινωνίας έναντι της πανδημίας και θα δούμε πώς θα τα πάνε τώρα, 
που η κρίση δεν αφορά κυρίως τους αδύναμους κρίκους της Ευρωζώ-
νης, όπως το 2008-2009, αλλά όλους χωρίς εξαίρεση.
Όσο πιο σύνθετο και καλολαδωμένο είναι ένα οικονομικό και κοι-
νωνικό σύστημα και όσο περισσότερο οι πολίτες θεωρούν αυτονό-
ητη την αποτελεσματική λειτουργία του, τόσο μεγαλύτερες θα είναι 
οι δυσκολίες προσαρμογής στις νέες συνθήκες.
Θεωρώ ότι όπως γίναμε το καλό παράδειγμα της Ευρωζώνης στην α-
ντιμετώπιση του κορονοϊού με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες, 
έτσι μπορούμε να κάνουμε τη θετική έκπληξη και στην οικονομία. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποφύγουμε τις μεγάλες δυσκολίες, αλλά η 
αντίδρασή μας μπορεί να είναι πιο ουσιαστική απ’ ό,τι εκτιμούν οι α-
ναλυτές και να φέρει καλύτερα αποτελέσματα.

Γρήγορα στην επόμενη μέρα
Το τρίτο πλεονέκτημα έχει να κάνει με την ταχύτητα με την οποία 
μπορούμε να πάμε στην επόμενη μέρα, προκειμένου να αντιμετωπί-
σουμε τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού.



αντίπαλό του.
Η συσπείρωση γύρω από τον Μητσοτάκη έχει τεράστια σημασία για 
τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε. Ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια 
της ενστικτώδους αντίδρασης των πολιτών την ώρα της μεγάλης κρί-
σης που τους οδηγεί στη συσπείρωση γύρω από την εξουσία και α-
ποκτά άλλη ποιοτική διάσταση. Τον Μητσοτάκη πλέον τον παραδέ-
χτηκε και ένα μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, με το 
σκεπτικό ότι δοκιμάστηκε σε ακραίες καταστάσεις, από τον Έβρο 
μέχρι τον κορονοϊό, και έφερε πολύ καλά αποτελέσματα.
Η κυριαρχία Μητσοτάκη διευκολύνει την αντιμετώπιση της οικονο-
μικής κρίσης, γιατί ανοίγει τον δρόμο σε γρήγορες αποφάσεις από 
έναν πολιτικό ηγέτη που είναι άρτια εκπαιδευμένος στα οικονομικά 
θέματα και έχει μια πρακτική προσέγγιση σε αυτά.

Ανακαλύπτουμε νέες δυνάμεις
Αυτοί που εκτιμούν ότι η Ελλάδα θα πληγεί περισσότερο απ’ όλους 
τους άλλους εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης κάνουν μία 
αναγκαστικά περιορισμένη ανάλυση, που αφήνει έξω σημαντικές 
κοινωνικές και πολιτικές παραμέτρους.
Το ιδιαίτερα θετικό με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ότι ανα-
καλύπτει νέες δυνάμεις και απελευθερώνει δυναμικό σε τομείς τους 
οποίους θεωρούσαμε εντελώς στατικούς και σε φάση παρατεταμέ-
νης παρακμής.
Ποιος, για παράδειγμα, μπορούσε να προβλέψει ότι η ΕΛ.ΑΣ. θα με-
τατρεπόταν από ένα σώμα που ήταν στο έλεος του κομματικού κρά-
τους σε ένα σώμα με εξαιρετικές επιδόσεις σε εντελώς διαφορετικούς 

τομείς, από την προστασία των συνόρων στον Έβρο μέχρι την κατα-
πολέμηση της εγκληματικότητας, τον περιορισμό της δράσης των «α-
ντιεξουσιαστών» και τη σωστή επιβολή των περιοριστικών μέτρων.
Και ποιος θα μπορούσε να προβλέψει πριν από έναν χρόνο ότι το 
ΕΣΥ του κομματικού κράτους, των διορισμών και της προκλητικής 
συμπεριφοράς Πολάκη θα μετατρεπόταν σε παράδειγμα προς μί-
μηση για τα συστήματα υγείας των κρατών της Ευρωζώνης σε ό,τι 
αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Η αντιμετώπιση των ασθε-
νών είναι αξιοπρεπής, η θεραπεία είναι αρκετά αποτελεσματική με 
βάση τις δυνατότητες της επιστήμης και η κοινωνική ισότητα από-
λυτη, πλούσιοι και φτωχοί, ισχυροί και αδύναμοι που βρίσκονται σε 
κίνδυνο καταλήγουν με τους ίδιους όρους στα νοσοκομεία αναφο-
ράς.
Ξεδιπλώνονται συνεχώς νέες δυνατότητες ενός κράτους που όλοι θε-
ωρούσαμε βαρίδι για την κοινωνία και την οικονομία. Στην επόμενη 
φάση είναι πολύ πιθανό να εντυπωσιαστούμε με τη στροφή προς την 
ψηφιακή διαχείριση και την ψηφιακή οικονομία, με το κράτος να 
παίζει ρόλο καταλύτη σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική υπόθεση.

Ο λαϊκισμός σε υποχώρηση
Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της Ελλάδας μπροστά στη νέα οι-
κονομική κρίση είναι ότι ο αριστερόστροφος και ο δεξιόστροφος λα-
ϊκισμός έχουν ήδη ηττηθεί πολιτικά.
Στην προηγούμενη οικονομική κρίση ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης 
είχαν μεγάλο και ολοένα αυξανόμενο ακροατήριο, ενώ μέχρι και ο 
Καμμένος μπορούσε να πουλάει με ευκολία τα οικονομικά παραμύ-
θια του.
Ο λαϊκισμός μάς κόστισε ακριβά. Οδήγησε σε ένα αχρείαστο μνημό-
νιο, προκάλεσε νέα κρίση στο τραπεζικό σύστημα και οδήγησε στο 
χάσιμο της τριετίας 2015-2017, που ήταν «χρυσή» από άποψη επιδό-
σεων για την Ευρωζώνη. Πληρώσαμε τον λογαριασμό, ταυτόχρονα 
όμως απαλλαγήκαμε από τις ψευδαισθήσεις. Οι διάφοροι «ψεκασμέ-
νοι» της Δεξιάς και της άκρας Δεξιάς δεν παίζουν πλέον σημαντικό 
ρόλο, ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που κρατάει δυνάμεις, δυσκολεύεται πάρα 
πολύ να πείσει για την ορθότητα της οικονομικής επιχειρηματολο-
γίας του.
Η εμπειρία με την κυβέρνηση Τσίπρα, η ανεπάρκεια του οικονομι-
κού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ και η εμπιστοσύνη προς τον Μητσο-
τάκη και την κυβέρνηση ΝΔ στέκονται εμπόδιο στην ενίσχυση των 
λαϊκιστών της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Αντίθετα, σε άλλες χώρες οι 
λαϊκιστές περιμένουν τη μεγάλη ευκαιρία που θα τους δώσει η νέα 
κρίση, όπως ο Σαλβίνι στην Ιταλία, ή συμμετέχουν στο κυβερνητικό 
σχήμα, όπως οι Podemos στην Ισπανία.
Από πολιτική άποψη, η Ελλάδα μπορεί να αντιδράσει πιο γρήγορα 
και αποτελεσματικά στη νέα κρίση από χώρες με πολύ μεγαλύτερες 
οικονομικές δυνατότητες, όπως είναι η Ιταλία και η Ισπανία.

Νέου τύπου υπερχρέωση
Το ΔΝΤ και διάφοροι ξένοι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα 
που έχω διατυπώσει, εδώ και εβδομάδες, στα τηλεοπτικά παράθυρα.
Θα φτάσουμε στα τέλη του 2020 με ένα δημόσιο χρέος που θα ξε-
περνά το 200% του ΑΕΠ. Αυτό οφείλεται σε έναν συνδυασμό αρνη-
τικών παραγόντων, την πτώση του ΑΕΠ, τη μείωση των δημοσίων ε-
σόδων και την αύξηση των δημοσίων δαπανών για να στηριχτούν οι 
επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, σε μια δύσκολη 
και απροσδιόριστης διάρκειας μεταβατική περίοδο.

Περιορίζοντας τις απώλειες από τον 
κορονοϊό, έχουμε προβάδισμα για την 
επόμενη μέρα, που θα κυριαρχούν τα 
οικονομικά ζητήματα.

Το δημόσιο χρέος θα ξεπεράσει το 
200% του ΑΕΠ, αλλά θα παραμείνει 
διαχειρίσιμο.

Είναι φανερό ότι δεν πρέπει να βιαστούμε και πως η επιστροφή στην 
οικονομική κανονικότητα πρέπει να είναι προσεκτική και καλά σχε-
διασμένη, για να μην έχουμε οπισθοδρόμηση σε περιοριστικά μέτρα 
που θα δημιουργήσουν δυσλειτουργίες και θα πλήξουν την αξιοπι-
στία μας.
Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις των επιστημόνων, δεν μπορεί να 
υπάρξει πλήρης επιστροφή στις προηγούμενες συνήθειες χωρίς θε-
ραπευτική αγωγή και εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Μιλάνε για δεύ-
τερο και τρίτο κύμα και ορισμένοι προβλέπουν και τέταρτο κύμα, το 
οποίο θα προέλθει από την εξέλιξη της πανδημίας στις λιγότερο ανα-
πτυγμένες χώρες.
Ο κορονοϊός φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει, αλλά στην Ελλάδα έ-
χουμε ήδη αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχουμε καλύ-
τερα αποτελέσματα στην αντιμετώπισή του απ’ όλες τις χώρες της Ευ-
ρωζώνης και έχουμε ενισχύσει το σύστημα υγείας με έναν τρόπο που 
εγγυάται ότι οι συνέπειες του δεύτερου και του τρίτου γύρου θα είναι 
σχετικά περιορισμένες και διαχειρίσιμες.
Αυτό σημαίνει ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας μας μπορεί να 
γίνει πιο γρήγορα και σε καλύτερες συνθήκες από άλλες χώρες που 
είναι οικονομικά πιο αναπτυγμένες, αλλά δεν περάσανε τη δοκιμα-
σία του κορονοϊού με τη δική μας υψηλή βαθμολογία.

Επένδυση στον Μητσοτάκη
Τα αποτέλεσμα της δημοσκόπησης της Marc είναι πραγματικά εντυ-
πωσιακά σε ό,τι αφορά την αποδοχή της πολιτικής του πρωθυπουρ-
γού, κ. Μητσοτάκη, και την ισχυρή δημόσια εικόνα του.
Το 80,4% των ερωτηθέντων κρίνει τα μέτρα που πήρε αναγκαία, 
10,5% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι είναι ανεπαρκή και ζητούν τη 
λήψη πρόσθετων μέτρων, ενώ 8,7% τα θεωρούν υπερβολικά.
Εντυπωσιακή είναι και η αποδοχή των οικονομικών μέτρων σε μια 
περίοδο κατά την οποία πολλοί συμπολίτες μας βρίσκονται σε εξαι-
ρετικά δυσχερή θέση: 75,9% των πολιτών θεωρούν, σύμφωνα με την 
έρευνα της Marc, θετικά τα οικονομικά μέτρα, ενώ 20% έχουν αρνη-
τική άποψη γι’ αυτά.
Σε προσωπικό επίπεδο ο Μητσοτάκης κυριαρχεί απόλυτα στον δη-
μόσιο βίο: 63,1% των ερωτηθέντων τον θεωρούν καταλληλότερο για 
πρωθυπουργό, ενώ το ανάλογο ποσοστό για τον Τσίπρα είναι μόλις 
19,1%. Πρώτη φορά καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις τόσο ισχυρά 
πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά και πρώτη φορά είναι τόσο μεγάλη 
η διαφορά που χωρίζει τον πρωθυπουργό από τον βασικό πολιτικό 
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Ένα χρέος 200% του ΑΕΠ τρομάζει με το μέγεθός του, αλλά θεωρώ 
ότι είναι απόλυτα διαχειρίσιμο στις νέες συνθήκες.
Πρώτον, η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που θα εμφανίσει σημα-
ντικό δημοσιονομικό έλλειμμα αντί για το προγραμματισμένο πρω-
τογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις των διε-
θνών οργανισμών κάνουν λόγο για έλλειμμα 8% του ΑΕΠ στη δημο-
σιονομικά ορθόδοξη Γερμανία και έλλειμμα της τάξης του 12% του 
ΑΕΠ σε Γαλλία και Ισπανία.
Αυτό σημαίνει ότι δεν ξεχωρίζουμε με τη δημοσιονομική χαλαρό-
τητα, όπως το 2008-2009, αλλά είμαστε μέρος του γενικότερου προ-
βλήματος που προκαλεί ο κορονοϊός.
Δεύτερον, αυτή τη φορά δεν επειγόμαστε να διαπραγματευτούμε 
τη ρύθμιση του χρέους, γιατί έχει γίνει ήδη για τα αμέσως επόμενα 
χρόνια. Δεν κινδυνεύουμε με την επανάληψη της κρίσης αξιοπιστίας 
που είχαμε σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου στο ξεκίνημα της προ-
ηγούμενης οικονομικής κρίσης.
Το γεγονός ότι μπορέσαμε να εκδώσουμε, στις σημερινές, ιδιαίτερα 
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, επταετές ομόλογο του ελληνικού 
Δημοσίου με επιτόκιο της τάξης του 2% δείχνει ότι παραμένουμε 
εντός των αγορών και πως είμαστε αρκετά αξιόπιστοι με ρυθμισμένο 
χρέος.
Τρίτον και σημαντικότερο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν σε 
επίπεδο Ευρωζώνης μεγάλες διευκολύνσεις για τις υπερχρεωμένες 
χώρες, όπως η Ελλάδα. Και αυτό γιατί η Ευρωζώνη δεν μπορεί να α-
ντέξει μια νέα κρίση εμπιστοσύνης που μπορεί να προκληθεί εξαι-
τίας του υπέρογκου δημόσιου χρέους της Ιταλίας και της Ισπανίας. 
Το δικό μας χρέος είναι αναλογικά μεγαλύτερο, αλλά οι απόλυτοι α-
ριθμοί του δικού τους χρέους μπορεί να αποδειχθούν καταδικαστι-
κοί για την αποτελεσματικότητα και την ίδια τη συνοχή της Ευρω-
ζώνης.
Επομένως, είναι λογικό να περιμένουμε πρωτοβουλίες σημαντικής 
ελάφρυνσης του χρέους με πολιτικά εφικτούς τρόπους.

Μικρότερη πίτα, μεγαλύτερο μερίδιο
Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης οικονομικής κρίσης ο τουρι-
σμός κράτησε στην κυριολεξία την ελληνική οικονομία. Μέσα από 
αλλεπάλληλα ρεκόρ στα έσοδα, λειτούργησε εξισορροπητικά και α-
ποφύγαμε τα χειρότερα σε ό,τι αφορά την ύφεση και την ανεργία.
Τώρα ο τουρισμός μετατρέπεται από μεγάλο ατού σε μεγάλη αδυνα-
μία της οικονομίας. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν μεγα-
λύτερη πτώση του ελληνικού ΑΕΠ και μεγαλύτερη αύξηση της ανερ-
γίας εξαιτίας της μεγάλης εξάρτησής μας από τον τουρισμό.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πλήγμα που θα δεχτούμε θα είναι 
σκληρό, υπάρχουν όμως οι δυνατότητες για να μετριάσουμε τις επι-
πτώσεις.
Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει ένα μέρος από τις τουρι-
στικές εισπράξεις του γ΄ τριμήνου (Ιούλιος-Σεπτέμβριος), στο οποίο 
αναλογεί σχεδόν το 60% των ετήσιων τουριστικών εσόδων. Πρόκει-
ται για εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, αλλά οι καλές επιδόσεις μας 
στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και η καλή διεθνής εικόνα του 
Μητσοτάκη και της κυβέρνησης επιτρέπουν μια σχετική αισιοδοξία.
Η γραμμή του Μητσοτάκη είναι να αξιοποιήσουμε σε εξαιρετικά δύ-
σκολες συνθήκες το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε αποκτή-
σει, ώστε το 2020 και το 2021 να έχουμε μεγαλύτερο μερίδιο από τη 
μικρότερη διεθνή τουριστική πίτα.

Δυνατότητες χρηματοδότησης
Μια άλλη βασική διαφορά από την προηγούμενη κρίση είναι ότι έ-
χουμε στη διάθεσή μας πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδό-
τησης της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής.
Οι αποφάσεις που πήρε το τελευταίο Eurogroup δημιούργησαν 
πρόσθετη χρηματοδότηση 540 δισ. ευρώ που μπορεί να κατευθυνθεί 
στη διατήρηση θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, 
ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, στη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης 
των άμεσων ή έμμεσων συνεπειών της κρίσης του κορονοϊού.
Πρόκειται για νέα, σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία που προστί-
θενται σε προηγούμενες αποφάσεις για πιο γρήγορη χρηματοδό-
τηση, με λιγότερους όρους και μεγαλύτερη ευελιξία από τα ευρωπα-
ϊκά ταμεία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Το βαρύ πυροβολικό, όμως, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 

που έχει ήδη αποφασίσει ενίσχυση της ρευστότητας κατά 750 δισ. 
ευρώ και πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι αρκετά εύκολα θα πάει στα 
1,5 τρισ. ευρώ.
Αυτή τη φορά η Ελλάδα δεν είναι αποκλεισμένη από την πολιτική 
της ποσοτικής χαλάρωσης. Εντάχθηκε σε αυτήν ύστερα από πρωτο-
βουλία του πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη, και του διοικητή της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, κ. Στουρνάρα. Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Λαγκάρντ, 
ανταποκρίθηκε, ενέταξε τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσο-
τικής χαλάρωσης και κατάργησε το «πλαφόν» στην αγορά ελληνικών 
ομολόγων, δημιουργώντας έτσι απεριόριστες δυνατότητες χρηματο-
δότησης της ελληνικής οικονομίας.
Τέτοιες ευκολίες δεν είχαμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης οι-
κονομικής κρίσης.
Μπορεί να απέχουμε ακόμη πολύ από το ευρωομόλογο, αλλά με τις 
αποφάσεις που παίρνει το Eurogroup, και κυρίως τις δυναμικές πρω-
τοβουλίες της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ, δημιουργούνται αποτελεσμα-
τικά υποκατάστατα του ευρωομολόγου σε ό,τι αφορά τη χρηματοδό-
τηση της οικονομίας μας σε περίοδο κρίσης.

Ταμείο για την ανάκαμψη
Το δέκατο οικονομικό πλεονέκτημα που έχουμε για την αντιμε-
τώπιση της νέας κρίσης είναι το υπό δημιουργία Ταμείο Ανάκαμ-
ψης. Είναι μια φιλόδοξη πρόταση της Γαλλίας, προκειμένου να κα-
λυφθούν οι ανάγκες που δημιουργεί η άρνηση του ευρωπαϊκού 
«Βορρά» να δεχτεί την αμοιβαιοποίηση του χρέους μέσω της έκδο-
σης ευρωομολόγου.
Το πλαίσιο δημιουργίας του ταμείου Ανάκαμψης είναι ακόμη αντι-
κείμενο διαπραγμάτευσης, κυρίως μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. 
Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι θα εξασφαλίσει πρόσθετη σημα-

ντική και γρήγορη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για να 
βγούμε όσο το δυνατόν ταχύτερα από την ύφεση που προκαλεί η 
κρίση του κορονοϊού.

Η άτυπη οικονομία
Η άτυπη, παράλληλη οικονομία αντιμετωπίζεται από τους διεθνείς 
οργανισμούς και τους περισσότερους αναλυτές ως βασικό διαχρο-
νικό διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας.
Στέκεται εμπόδιο στον πλήρη εκσυγχρονισμό της και στην ενίσχυση 
της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της με βάση τους κανόνες που ι-
σχύουν στην Ευρωζώνη.
Από την άλλη πλευρά, σε περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης η 
άτυπη οικονομία περιορίζει το κοινωνικό και οικονομικό σοκ, ακρι-
βώς γιατί λειτουργεί στα όρια των κανόνων και με μεγάλη ευελιξία 
και προσαρμοστικότητα.
Οι περισσότεροι αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι σε αυτή 
τη φάση θα λειτουργήσει με τρόπο που θα περιορίσει τα φαινόμενα 
ύφεσης και την αύξηση της ανεργίας.
Δεν μπορούμε βέβαια να βασίσουμε το μέλλον μας στο μεγάλο μερί-
διο της άτυπης οικονομίας στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά σε 
αυτή τη φάση συμβάλλει στον περιορισμό των διαστάσεων της κρί-
σης.

Επιθετική λογική
Τέλος, ένα άλλο ισχυρό πλεονέκτημα που έχουμε αποκτήσει για την 
αντιμετώπιση της νέας κρίσης είναι μια επιθετική λογική που διατρέ-
χει την οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Δεν παίζουμε άμυνα, όπως στο παρελθόν, προσπαθώντας να υπερα-
σπιστούμε κεκτημένα άλλων εποχών και να καθυστερήσουμε όσο το 
δυνατόν την αναγκαία προσαρμογή. Παίζουμε συνεχώς, παρά τις με-
γάλες δυσκολίες, επίθεση, αναζητώντας τρόπους με τους οποίους θα 
μετατρέψουμε τα φαινόμενα της κρίσης σε ευκαιρίες, επιδιώκοντας 
να αφήσουμε πίσω τους εταίρους και ανταγωνιστές σε ό,τι αφορά την 
αναγκαία προσαρμογή και επιχειρώντας με κάθε τρόπο να δημιουρ-
γήσουμε το κατάλληλο οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον.
Η διαφορά είναι τεράστια. Στο παρελθόν δίναμε μάχες που ήταν βέ-
βαιο ότι θα χάναμε, ενώ τώρα δίνουμε μάχες που είναι πολύ πιθανό 
να κερδίσουμε.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να ξεφύγει από τις συνέπειες της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης που έφερε ο κορονοϊός. Έχει όμως πολλά συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες που θα της επιτρέψουν να 
φέρει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που προβλέπουν οι 
διεθνείς οργανισμοί και οι περισσότεροι ειδικοί.

Παρά την έλλειψη του 
ευρωομολόγου, έχουμε εντυπωσιακές 
νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες στη 
διάθεσή μας.
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συνέντευξη

Να ασκηθεί πίεση για μείωση της φορο-
λογίας και των τιμών, ώστε οι πολίτες να 
έχουν πρόσβαση σε οικονομικότερα συμ-
βόλαια υψηλότερων ταχυτήτων.

«Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει 
επιπτώσεις, αλλά είναι και ευκαιρία»

Ο
ι πλατφόρμες της τηλεκπαίδευσης είναι ασφαλείς, 
αλλά οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι παρόντες 
καθ’ όλη τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ώστε να 
μη γίνεται μη απαραίτητη χρήση της κάμερας, και 
οι γονείς και οι κηδεμόνες να επαγρυπνούν, επι-
σημαίνει σε συνέντευξή του στην F.S. o καθηγη-

τής Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς Χρήστος Ξενάκης.
Ο κ. Ξενάκης τονίζει ότι με την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα οι πο-
λίτες άρχισαν να αλλάζουν γνώμη για την αναποτελεσματικότητα και την 
κωλυσιεργία των δημόσιων υπηρεσιών. Χαρακτηρίζει εντυπωσιακή την 
ανταπόκριση των δημοσίων υπαλλήλων, προειδοποιεί όμως ότι ενδέχεται 
να υπάρξουν επιπτώσεις στην ελληνική αγορά εργασίας, μια και με αυτόν 
τον τρόπο παραδοσιακά μοντέλα οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως ο 
τουρισμός, κλονίζονται, αλλά εκφράζει την πεποίθηση ότι μπορεί να ανα-
δυθούν νέες ευκαιρίες προβολής και ανάπτυξης της χώρας.

Τον τελευταίο μήνα υπάρχει μια κατακόρυφη αύξηση της χρήσης του 
διαδικτύου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο. Χωράμε όλοι; 
Θα μας αντέξει το σύστημα;
Είναι γεγονός ότι η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για διαδικτυακή χω-
ρητικότητα ασκεί πρόσθετη πίεση στα δίκτυα τηλεπικοινωνιακών υποδο-
μών. Στην ουσία, η χρήση του διαδικτύου έχει μεταφερθεί από τις επιχει-
ρήσεις στα σπίτια, με αποτέλεσμα να απαιτούνται υψηλότερες ταχύτητες 
σε οικιακό επίπεδο. Η νέα αυτή πραγματικότητα καταδεικνύει την ανάγκη 
για ουσιαστικές επενδύσεις στον χώρο των δικτύων με νέες τεχνολογίες, 
όπως, για παράδειγμα, το «fiber to the home». Παράλληλα, με δεδομένο 
ότι το διαδίκτυο δεν αποτελεί πια πολυτέλεια αλλά υπηρεσία ζωτικής α-
νάγκης, θα πρέπει να ασκηθεί πίεση για μείωση της φορολογίας και, κατ’ 
επέκταση, μείωση των τιμών, ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε οι-
κονομικότερα συμβόλαια υψηλότερων ταχυτήτων. Πέρα από τα ανωτέρω, 
σε ατομικό επίπεδο, όλοι οι διαδικτυακοί χρήστες οφείλουν να ακολου-
θούν τις συστάσεις των ειδικών για ορθολογική χρήση των δεδομένων, 
συμπιέζοντας τα διακινούμενα αρχεία, αποφεύγοντας την αποστολή μα-
ζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων και απενεργοποιώντας τη βιντεοκάμερα 
στις διαδικτυακές συνομιλίες.

Παράλληλα έχουν αυξηθεί οι ομαδικές δραστηριότητες, κυρίως με τη-
λεδιασκέψεις, με αποτέλεσμα να ακούγονται πολλές καταγγελίες για 
την επάρκεια άρα και την ασφάλεια των δομών. Είναι βάσιμες; Τι μπο-

ρεί να γίνει εφόσον είναι;
Αναμφίβολα, κάθε ψηφιακή επικοινωνία μπορεί να αποτελέσει στόχο 
κακόβουλων δραστηριοτήτων, αλλά και λανθασμένων ενεργειών στον 
κυβερνοχώρο, οι οποίες, δυστυχώς, είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτές 
από τους συμμετέχοντες. Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών για δόλιους σκοπούς παραβιάζει το απόρρητο των επικοι-
νωνιών και της ιδιωτικότητας και υπονομεύει τη σταθερότητα, την ασφά-
λεια και τα οφέλη που παρέχει το διαδίκτυο. Είναι επιτακτική ανάγκη, ε-
πομένως, τόσο οι εμπλεκόμενοι όσο και οι διαχειριστές των συστημάτων 
να λάβουν ειδικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των συμμε-
τεχόντων, καθώς και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται. Στη νέα κα-
τάσταση που διαμορφώνεται, οι χρήστες οφείλουν να ενημερωθούν για 
τις κυβερνοαπειλές, ενώ οι διαχειριστές, από την πλευρά τους, πρέπει να 
εφαρμόζουν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας από αυτές, ώστε να δια-
σφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό η ασφάλεια της διαδικτυακής επικοινωνίας.

Σε ό,τι αφορά τις υπουργικές συνόδους, υπάρχει ζήτημα ασφάλειας;
Αναφορικά με τις τηλεδιασκέψεις αυτού του επιπέδου, θεωρώ ότι οι διορ-
γανωτές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως είναι η εγκατάσταση 
και λειτουργία ασφαλών servers και η χρήση των κατάλληλων συστημά-
των ασφαλείας, ώστε να προστατεύονται οι επεξεργαζόμενες πληροφορίες 
και να διασφαλίζεται το απόρρητο της επικοινωνίας. Για παράδειγμα, δεν 
πιστεύω ότι χρησιμοποιούνται οι ίδιες λύσεις που προορίζονται για τα online 
μαθήματα. Επίσης, οι αρμόδιες ομάδες υποστήριξης θα πρέπει να παρακο-
λουθούν στενά την εξέλιξη των τηλεδιασκέψεων, ώστε να είναι σε θέση να 
ανιχνεύουν και να ανακόπτουν εν τη γενέσει πιθανές ύποπτες ενέργειες.
Σε επίπεδο Ε.Ε., οι πληροφορίες είναι διαβαθμισμένες ανάλογα με τη σο-
βαρότητά τους και κατατάσσονται σε τέσσερα επίπεδα, ενώ ελέγχονται από 
την αρμόδια Επιτροπή Ασφάλειας, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικό-
τητα, η ακεραιότητα και η γνησιότητα των διακινούμενων πληροφοριών.

Η στροφή σε διαδικτυακές συναλλαγές δεν είναι εύλογο να θέλξει και 
το οργανωμένο έγκλημα; Πόσο προηγμένη είναι η διαδικτυακή αστυ-
νόμευση; Είναι ικανή να προλάβει ή να αποτρέψει το έγκλημα;
Όπως κάθε δραστηριότητα, έτσι και το οργανωμένο έγκλημα έχει ακο-
λουθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο εν λόγω πλαίσιο, λοιπόν, οι 
χρήστες μπορεί να αποτελέσουν στόχο υποκλοπής προσωπικών δεδο-
μένων, να εκτραπούν σε ψεύτικες ιστοσελίδες ή να γίνονται παραλήπτες 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ψαρέματος. Από την άλλη πλευρά, η διαδικτυ-
ακή αστυνόμευση στην Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Ωστόσο, 
οι χρήστες καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη χρήση 
διαδικτυακών υπηρεσιών και να προτιμούν αξιόπιστα online καταστήματα. 
Παράλληλα, συστήνεται στους χρήστες να μην απαντούν σε e-mails που 
λαμβάνουν και τα οποία τους προτρέπουν να συμμετάσχουν σε διαγωνι-
σμούς, να μεταφέρουν χρηματικά ποσά κ.λπ. και, κυρίως, να μην παρα-
χωρούν προσωπικά τους στοιχεία.

Πόσο ασφαλείς είναι οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται στην εκ-
παίδευση, καθώς είναι πάντοτε ευαίσθητος ο χώρος των μαθητών και 
των σχολείων;
Κύριο μέλημα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά την επι-
λογή μιας πλατφόρμας για εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πρωτίστως 
η ασφάλεια και οι τεχνικές προδιαγραφές της, σε συνδυασμό με το φιλικό 
περιβάλλον και τη δυνατότητα συμμετοχής μεγάλου αριθμού χρηστών. Οι 
διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι 
εναρμονισμένες με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσω-
πικών Δεδομένων και θεωρώ ότι οι πλατφόρμες αυτές είναι ασφαλείς για 
την προβλεπόμενη χρήση τους. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι 
παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης και να επιβλέπουν τους 

χρήστες, ώστε να μη γίνεται μη απαραίτητη χρήση της κάμερας, καθώς 
και ανταλλαγή πληροφοριών που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα. Οι 
γονείς και οι κηδεμόνες, από την πλευρά τους, θα πρέπει να επαγρυπνούν 
για τους ελλοχεύοντες κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα παιδιά με 
την απρόσμενη αύξηση της χρήσης του διαδικτύου.

Ποια είναι η γνώμη σας για τον βαθμό ανταπόκρισης του προσωπικού 
του δημόσιου τομέα στην ψηφιοποίησή του;
Χωρίς αμφιβολία, ο βαθμός ανταπόκρισης του προσωπικού του δημό-
σιου τομέα είναι εντυπωσιακός. Πολλές υπηρεσίες ψηφιοποιήθηκαν, μει-
ώθηκε η γραφειοκρατία και εξοικονομείται χρόνος, ενέργεια και χρήμα 
στις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο. Αξιοσημείωτο παράδειγμα 
αποτελεί το Gov.gr.

Πόσο έχει αλλάξει η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 
τη ζωή μας και τι οικονομία κλίμακας μπορεί να δημιουργήσει;
Στο μικρό αυτό διάστημα που εργαζόμαστε και επικοινωνούμε κατά κύριο 
λόγο από απόσταση, διαπιστώσαμε ότι πολλές εργασίες μπορούν να πραγ-
ματοποιηθούν διαδικτυακά. Ο δημόσιος τομέας καθίσταται πλέον δυνα-
μικός και ανταποκρίνεται αξιοπρεπώς στις νέες συνθήκες, είτε με τη βο-
ήθεια των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων είτε με τον σχεδι-
ασμό νέων. Στη νέα αυτή πραγματικότητα οι δημόσιοι υπάλληλοι είδαν τα 
εργασιακά τους εργαλεία να αναβαθμίζονται τεχνολογικά και να αξιοποι-
ούνται οι δυνατότητές τους, ενώ οι πολίτες άρχισαν να αλλάζουν γνώμη 
για την αναποτελεσματικότητα και την κωλυσιεργία των δημόσιων υπη-
ρεσιών. Οι υπηρεσίες πλέον είναι πιο φιλικές, οι διαδικασίες απλουστεύ-
ονται, οι διά ζώσης συναλλαγές μειώνονται και όλο αυτό προμηνύει μια 
θετική αλλαγή που ευελπιστούμε να συνεχιστεί και να εξελιχθεί περαιτέρω 
και μετά το τέλος της παγκόσμιας αυτής πανδημίας.

Επειδή δείχνει ότι αυτό το βήμα στη διαδικτυακή αναπλήρωση της κα-
ραντίνας δεν θα έχει επιστροφή, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν και τι κενά 
πρέπει να καλυφθούν;
Δυνητικά, ενδέχεται να υπάρξουν επιπτώσεις στην ελληνική αγορά εργα-
σίας, μια και πολλές διαδικασίες ψηφιοποιούνται και, επομένως, παρα-
δοσιακά μοντέλα οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως, για παράδειγμα, 
στον τουρισμό, κλονίζονται. Στη νέα αυτή διαμορφούμενη κατάσταση η Ελ-
λάδα έχει τη δυνατότητα, μέσω της τεχνολογίας, να στραφεί σε άλλες μορ-
φές ψηφιακού τουρισμού, όπως η ψηφιακή ξενάγηση σε μουσεία και η 
online παρακολούθηση παραστάσεων και συναυλιών. Επίσης, μέσω της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως τα αρ-
χαία ελληνικά, μπορεί να αναδυθούν νέες ευκαιρίες προβολής και ανά-
πτυξης της χώρας μας. Η νέα εποχή απαιτεί συνεργασία και ανταλλαγή 
γνώσεων των επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων και, αναμφισβήτητα, 
η Ελλάδα διαθέτει πλήθος διακεκριμένων νέων επιστημόνων, τους οποί-
ους θα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο.

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ

Χρήστος Ξενάκης, 
καθηγητής Άσφάλειας 

Ψηφιακών Συστημάτων
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς



Χ
αραμάδες αισιοδοξίας 
έχει δημιουργήσει τον 
τελευταίο καιρό στο 
οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης η ε-
ξέλιξη στην πορεία της 
αντιμετώπισης του κο-

ρονοϊού, με την οποία συναρτάται η επόμενη 
μέρα της ελληνικής οικονομίας.
Τα κυβερνητικά στελέχη μιλούν για διάφορα 
σενάρια, το καλύτερο εκ των οποίων προσδιο-
ρίζει την έναρξη της αντίστροφης πορείας στα 
μέσα Μαΐου.
«Επειδή πηγαίνουμε πολύ καλά στο θέμα του 
κορονοϊού, θα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο 
μέσα στον Μάιο, με βάση το καλό σενάριο, για 
να μπορεί να ξεκινήσει η αντίστροφη πορεία» 
δήλωσε το πρωί της Μ. Πέμπτης ο υπουργός 
Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.
Το «πολύ καλά» στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. 
Γεωργιάδης σημαίνει ότι η Ελλάδα 50 ημέ-
ρες μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσμα-
τος στη χώρα, στις 26 Φεβρουαρίου 2020, βρί-
σκεται στην 43η θέση από πλευράς ανθρώπι-
νων απωλειών, 16η στην Ε.Ε., αλλά με καμία 
μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα παρακάτω. 
Αυτό σε αναλογία θανάτων ανά εκατομμύριο 
πληθυσμού ρίχνει τη χώρα στην 21η θέση, 
με 10 θανάτους ανά εκατομμύριο, ενώ στην 
πρώτη θέση είναι το Βέλγιο, μία χώρα με πλη-
θυσμό όπως η Ελλάδα, που θρηνεί σχεδόν 

450 ανθρώπους για κάθε εκατομμύριο πλη-
θυσμού. Παράλληλα, η διαχείριση των κρου-
σμάτων ήταν τέτοια που χρησιμοποιήθηκε τε-
λικά τμήμα των μονάδων εντατικής θεραπείας 
(ΜΕΘ) –ποτέ δεν έγινε υπέρβαση του αριθ-
μού των 100 ΜΕΘ ταυτόχρονα σε χρήση–, με 
αποτέλεσμα να μη φορτωθεί το ΕΣΥ και να 
μην απαιτείται, προς το παρόν τουλάχιστον, 
συνολική εκ βάθρων αναδιοργάνωσή του, 
όπως, για παράδειγμα, στην Ισπανία, που σε 
όλη τη διάρκεια της κρίσης είχε σταθερά πάνω 
από 7.000 ασθενείς σε «κρίσιμη κατάσταση».
Όμως, ακόμη κι αν η πρόβλεψη του «καλού σε-
ναρίου» επιβεβαιωθεί, στα μέσα Μαΐου, που 
θα αρχίσει η αντίστροφη πορεία, με βάση τις 
εκτιμήσεις του υπουργού Οικονομικών, Χρή-
στου Σταϊκούρα, στις 12 Απριλίου, ο οποίος 
είπε ότι κάθε μήνας κρίσης κοστίζει 2,5% του 

ΑΕΠ, η χώρα θα έχει χάσει περίπου 5% του 
ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 10 δισ. ευρώ.
Βέβαια ο κ. Σταϊκούρας δεν είχε αποκλείσει 
ως ακραία εκδοχή και βαθιά ύφεση, της τάξης 
του 10% –9,1% ήταν η ύφεση του 2011, πρώτης 
χρονιάς του μνημονίου–, εκτίμηση που λίγο 
αργότερα επαναλήφθηκε στην έκθεση του 
ΔΝΤ, ενώ τις εκτιμήσεις για βαθιά ύφεση στην 
Ευρωζώνη το 2020 δείχνει να συμμερίζεται 
και η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.
Με βάση το 2,5%, μια τέτοια ύφεση σημαίνει 
ότι υπήρχε σενάριο που έβαζε εντός κρίσης και 
τον Ιούλιο. Όμως αυτό δείχνει να έχει απομα-
κρυνθεί, καθώς το άνοιγμα του taxis για την υ-
ποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2019 
έγινε με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Ι-
ουνίου και όχι την 28η Ιουλίου, όπως ήταν πέ-
ρυσι, και χωρίς την πρόβλεψη για εκπτώσεις σε 

όσους προβούν σε εφάπαξ καταβολή, γεγονός 
που ερμηνεύεται ως εξής: μέχρι τότε η ζωή θα 
έχει επιστρέψει στην κανονικότητα. Αυτό ση-
μαίνει ότι η προσδοκία για την είσπραξη 3,5 
δισ. από την εκκαθάριση των φορολογικών δη-
λώσεων παραμένει στο ακέραιο και η κυβέρ-
νηση δεν σκοπεύει να διαθέσει τμήμα τους για 
να εξασφαλίσει έσοδα εγκαίρως.

Η ενίσχυση εργαζομένων 
και επιχειρήσεων
Σύμφωνα με τον υπολογισμό που έκανε ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του της Μ. 
Δευτέρας, το ποσό που θα διατεθεί για την ενί-
σχυση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων 
ανέρχεται στα 14 δισ. ευρώ.
«Διαθέτουμε πάνω από 14 δισ. ευρώ, για να 
στηριχτούν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις, 
καθώς και άλλα 10 δισ. ρευστότητα» είπε ο 
πρωθυπουργός στο τελευταίο του μήνυμα.
Η ρευστότητα θα προκύψει από την ένταξη των 
ελληνικών τραπεζών στο QE και την απόφαση 
της ΕΚΤ να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως ε-
νέχυρο, ενώ στα 14 δισ. ευρώ, που μέχρι τώρα α-
ποφάσισε να διαθέσει η κυβέρνηση, συνεισφέ-
ρουν η κατάργηση της υποχρέωσης για παρα-
γωγή πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5%, η οποία 
θα καταστήσει διαθέσιμο ένα ποσό της τάξης 
των 6 δισ. ευρώ, αλλά και το ελληνικό μερίδιο 
από το πρόγραμμα SURE της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, που υπολογίζεται σε 1,4 δισ. ευρώ.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ, διά του προέδρου του Αλέξη 
Τσίπρα, προτάθηκε η χρησιμοποίηση του 
«μαξιλαριού» των 37,5 δισ. που άφησε η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση αρχικά δεν 
απέκλεισε να συμβεί αυτό κάποια στιγμή, σε 
συνάρτηση με τη διάρκεια της κρίσης, όμως 
τη Μ. Τετάρτη πηγή του υπουργείου Οικο-
νομικών επιβεβαίωσε ότι στους διαθέσιμους 
πόρους για την ενίσχυση της οικονομίας συ-
μπεριλαμβάνει και 14 έως 20 δισ. ευρώ από 
το «μαξιλάρι». Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι τα 
15,7 δισ. ευρώ από αυτά τα χρήματα βρίσκο-
νται σε χωριστό «μαξιλάρι» υπό την εποπτεία 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
(ESM) και δεν θα τα αγγίξουν προς το παρόν, 
αν και άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο, λέγο-
ντας, όπως έγραψε τη Μ. Πέμπτη η «Καθημε-
ρινή», ότι «το “μαξιλάρι” είναι για τέτοιες περι-
πτώσεις, μεγάλων κρίσεων». «Πιάστηκαν με το 
“μαξιλάρι” στην πλάτη» ήταν το πρωτοσέλιδο 
της «Αυγής», ενώ ο πρώην υπουργός Οικονο-
μικών και τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ζήτησε διαφά-
νεια και κάλεσε την κυβέρνηση να πει «στον 
κόσμο πόσα είναι τα χρήματά του και τι κά-
νετε με αυτά» και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και 
πρώην πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα ίσως 
και να είχε χρεοκοπήσει χωρίς το «μαξιλάρι».
Παράλληλα, το επταετές ομόλογο πρόσφερε 
στην κυβέρνηση όχι μόνο τα 2 δισ. ευρώ που 
ζητούσε αλλά συγχρόνως και ένα επιτόκιο της 
τάξης του 2%, που θεωρείται πολύ ικανοποιη-
τικό. Ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι 
είναι στα ίδια επίπεδα με την έκδοση του καλο-
καιριού του 2019 και πολύ καλύτερο από την α-
ντίστοιχη έκδοση του Φεβρουαρίου 2018, που 
είχε κινηθεί στο 3,5%. Άλλωστε τον τελευταίο 
καιρό, εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού, πα-
ρατηρείται μια σοβαρή αύξηση των αποδόσεων 

«Το “μαξιλάρι” είναι για τέτοιες περιπτώσεις, μεγάλων κρίσεων» 
λέει η κυβέρνηση και ρίχνει στον πόλεμο της αντιμετώπισης του 
κορονοϊού και 14-20 δισ. από το «μαξιλάρι» που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
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των οµολόγων. Έτσι, το ελληνικό δεκαετές που 
στις 20 Φεβρουαρίου, λίγο πριν από την έναρξη 
της κρίσης, είχε απόδοση κάτω του 1% έναν 
µήνα αργότερα, στις 18 Μαρτίου, είχε φτάσει 
στο 3,8% και στην έκδοση του επταετούς κινή-
θηκε λίγο πάνω από το 2,1%, ελαφρώς ανεβα-
σµένο σε σχέση µε τις προηγούµενες ηµέρες.

Ο τουρισµός σε αβεβαιότητα
Όµως η µεγάλη αβεβαιότητα που αφορά την 
οικονοµία εξακολουθεί να είναι η πορεία του 
τουρισµού, ο οποίος σύµφωνα µε τα στοι-
χεία του Ινστιτούτου των Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων για το 2018 (για το 2019 δεν έχει γίνει 
ακόµη απολογισµός) παρήγαγε το 30% του ελ-
ληνικού ΑΕΠ, ενώ σύµφωνα µε έρευνα του Πα-
γκόσµιου Συµβουλίου Ταξιδιών και Τουρισµού 
(WTTC) αντιπροσωπεύει το 20,6% του ΑΕΠ της 
Ελλάδας, έναντι 10,4% που είναι το ποσοστό πα-
γκοσµίως.
Στο πλαίσιο αυτό, στην Αθήνα προκάλεσε δυ-
σαρέσκεια η προτροπή της προέδρου της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η 
οποία προειδοποίησε τους Ευρωπαίους να µην 
κλείσουν ακόµη τις καλοκαιρινές τους διακοπές. 
Τη δυσαρέσκεια επέτεινε η έκθεση του ∆ΝΤ, 
σύµφωνα µε την οποία «ο τουρισµός θα είναι 
µηδέν στην Ελλάδα».
«Εφόσον επικρατήσει το καλό σενάριο, δηλαδή 
αυτό που θα φέρει σταδιακή άρση των µέτρων 

της καραντίνας τον Μάιο και σχετικά οµαλή ζωή 
µέσα στο καλοκαίρι, µε τον ιό αποδυναµωµένο. 
Ο τουρισµός, έτσι, δεν θα είναι στο µηδέν» είπε 
ο κ. Γεωργιάδης, ενώ ο υφυπουργός ∆ηµοσιο-
νοµικής Πολιτικής, Θόδωρος Σκυλακάκης, πε-
ριορίστηκε να σχολιάσει ότι «δεν πέφτουν και 
πολύ µέσα οι διεθνείς οργανισµοί στις προβλέ-
ψεις τους», αν και πρόσθεσε ότι η Αθήνα «λαµ-
βάνει υπόψη τους διεθνείς οργανισµούς και τις 
αγορές».
Η ανησυχία ενισχύθηκε και από τις εκτιµήσεις 
του ∆ΝΤ για την ανεργία, για την οποία προέ-
βλεψε αύξηση κατά 6 µονάδες, από το 17% στο 
22,3%, δηλαδή αύξηση που σε αριθµούς σηµαί-
νει περίπου 300.000 άτοµα.
Όµως λίγες ώρες πριν από τη δηµοσιοποίηση της 
έκθεσης, µετά από τηλεδιάσκεψη µε τον πρωθυ-
πουργό, είχε ανακοινωθεί η δηµιουργία µέσω 
προγραµµάτων µε τους δήµους και άλλους φο-

ρείς περίπου 105.000 θέσεων εποχικής ή επιδο-
τούµενης απασχόλησης.
Σε κάθε περίπτωση, κοινή διαπίστωση όλων των 
εκτιµήσεων είναι ότι το 2021 θα υπάρξει αναπτυ-
ξιακή έκρηξη. Το είπε και ο πρωθυπουργός στο 
µήνυµά του, ενώ το ∆ΝΤ την υπολόγισε σε 5%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει 
και ξορκίζει τις εκλογές
Το κλίµα αυτό, ειδικά όπως διατυπώθηκε στο 
τελευταίο µήνυµα του πρωθυπουργού, µε τις α-
ναφορές σε λογοδοσία µετά τη λήξη της κρίσης, 
στον ΣΥΡΙΖΑ ερµηνεύτηκε ως σενάριο εκλο-
γών, το οποίο όµως διέψευσαν κατηγορηµατικά 
πολλά κυβερνητικά στελέχη.
Την εκτίµηση του ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν να ενισχύ-
σουν οι δηµοσκοπήσεις των τελευταίων ηµε-
ρών, από τις οποίες προέκυπτε µια σαφής υπε-
ροχή της Ν∆ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, µε διαφορές 
της τάξης των 20 µονάδων, αλλά και του πρωθυ-
πουργού έναντι του κ. Τσίπρα, ο οποίος µάλιστα 
σε κάποιες από αυτές εµφανιζόταν ως τρίτη πρω-
θυπουργική επιλογή, πίσω και από τον «κανέ-
ναν».
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις αναλυτών που γνωρί-
ζουν τους εκλογικούς αριθµούς, ποσοστό 43,5%, 
που κατέγραφε η Ν∆ στη δηµοσκόπηση της 
Marc τη Μ. Τετάρτη, σηµαίνει ότι µε ένα ποσο-
στό της τάξης του 45% η αυτοδυναµία είναι ε-
φικτή ακόµη και µε απλή αναλογική, αν τα πο-

σοστά των εκτός Βουλής κοµµάτων κινηθούν 
γύρω στο 10%, υπενθυµίζοντας ότι στις εκλογές 
του Ιουλίου 2019 η µη αντιπροσωπευθείσα στη 
Βουλή ψήφος ήταν στο 8,07% και στις τελευ-
ταίες δηµοσκοπήσεις το κόµµα του κ. Βαρου-
φάκη ήταν κάτω από 3%.
Πάντως, η κυβέρνηση περιµένει το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο της 23ης Απριλίου, το οποίο θα συ-
ζητήσει την επόµενη µέρα της ευρωπαϊκής οι-
κονοµίας. Η απόφαση του Eurogroup που δίνει 
φτηνή πρόσβαση στα χρήµατα του ESM χωρίς 
µνηµόνιο για τις δαπάνες της υγείας δεν προκα-
λεί ενθουσιασµό στην Αθήνα, καθώς η Ελλάδα 
πέτυχε να µην έχει µεγάλη εξασθένηση του συ-
στήµατος υγείας, άρα δεν θα χρειαστεί πολλά 
χρήµατα γι’ αυτόν τον σκοπό.
Σε κάθε περίπτωση, η προσδοκία του ευρωοµο-
λόγου, το οποίο ο κ. Σταϊκούρας έχει χαρακτη-
ρίσει ως το «µπαζούκας» που περιµένει η ελλη-
νική οικονοµία, έχει αρχίσει να ξεθωριάζει προς 
το παρόν και να παραπέµπεται στο µέλλον, χωρίς 
να έχει εξαϋλωθεί, όπως και η ιδέα του ταµείου 
της ανάκαµψης, η δύναµη πυρός του οποίου δεν 
έχει προσδιοριστεί ακόµη. Μπορεί όµως να πε-
ριµένει τι ακριβώς σηµαίνει η διαβεβαίωση του 
Βερολίνου ότι η γερµανική προεδρία, το δεύ-
τερο εξάµηνο του 2020, θα είναι προεδρία για 
την αντιµετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού. 
Το ενδεχόµενο να επιφυλάσσει άλλα «µπαζού-
κας» θα φανεί στο τέλος.

Ο τουρισµός, το πιο κρίσιµο 
µέγεθος για το ΑΕΠ του 2020.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Σ
τις 9 Απριλίου το αρχηγείο 
της ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε οκτώ 
δελτία Τύπου. Από αυτά, τα 
δύο είχαν να κάνουν µε τους 
ελέγχους για τον κορονοϊό. 
Από τα υπόλοιπα έξι, τρία α-

φορούσαν κλοπές, δύο ναρκωτικά και ένα πα-
ραβίαση της νοµοθεσίας για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Για την ακρίβεια, εναπό-
θεταν ανεξέλεγκτα µπάζα από κατεδαφίσεις 
κτιρίων.
Γενική εντύπωση είναι ότι καταγράφεται µια 
µείωση της εγκληµατικότητας, η οποία αποτυ-
πώνεται και στα στατιστικά στοιχεία που ανα-
κοίνωσε η αστυνοµία. Στα επίσηµα στατιστικά 
στοιχεία για τον Μάρτιο του 2020 αποτυπώ-
νεται και επιβεβαιώνεται µε αριθµούς αυτή η 
µείωση.
Τον Μάρτιο του 2019 είχαν καταγραφεί 395 
ληστείες, αριθµός που αντιστοιχεί σε περίπου 
13 την ηµέρα, δηλαδή µία ανά δύο ώρες. Τον 
αντίστοιχο µήνα του 2020 καταγράφηκαν 244 
ληστείες, δηλαδή περίπου 10 την ηµέρα, άρα 
µία ανά τρεις ώρες. Στατιστικά, η µείωση των 
151 ληστειών αντιστοιχεί στο 38,23%, αλλά δεν 
είναι ισόρροπη σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκρι-
µένα, στην Αθήνα γίνονταν τέσσερις λιγότερες 
κάθε µέρα (από 311 µειώθηκαν σε 191), αλλά 
στη Θεσσαλονίκη η µείωση άγγιξε το 50%, 
καθώς, από τις 54 κάθε µέρα του 2019, γίνο-
νταν 28 το 2020.
Σύµφωνα µε κάποιες ερµηνείες, στη µείωση 
των ληστειών συνετέλεσε το κλείσιµο των κα-
ταστηµάτων το δεύτερο δεκαπενθήµερο του 
Μαρτίου, το οποίο στέρησε από τους… ενδια-

φερόµενους έναν µεγάλο αριθµό στόχων.
Όµως αντίστοιχη µείωση είχε καταγραφεί και 
στο πρώτο δίµηνο του 2020, όπως προκύπτει 
από τα αναλυτικά στοιχεία που είχε ανακοινώσει 
η αστυνοµία και σύµφωνα µε τα οποία η µείωση 
ήταν 33% στο σύνολο της χώρας (546 έναντι 819) 
και σχεδόν 40% στην Αττική (399 από 663).
Ουσιαστικά, η πανδηµία δεν επηρέασε επι-
πλέον τη µείωση των δεικτών στις ληστείες, 
γιατί πρόσθεσε µια νέα κατηγορία: τις λη-
στείες σε καταστήµατα που παραµένουν ανοι-
χτά παρά τα έκτακτα µέτρα της κυβέρνησης 
(περίπτερα, βενζινάδικα και φαρµακεία), οι ο-
ποίες δεν γίνονται µε όπλα αλλά µε την απειλή 
µαχαιριών, κατσαβιδιών και «ό,τι άλλο βρί-
σκουν», όπως λένε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Στόχος τα σούπερ µάρκετ
Τα όπλα παρέµειναν σε χρήση για τις ληστείες 
των σούπερ µάρκετ, τα οποία έγιναν κεντρικός 
στόχος. Μόλις την πρώτη ηµέρα του κλεισίµα-
τος της αγοράς, στις 18 Μαρτίου, και εν µέσω 

της γενικής εντύπωσης ότι τα σούπερ µάρκετ 
κάνουν «εισπράξεις παραµονών Χριστουγέν-
νων», κατά τη διάρκεια ληστείας σε σούπερ 
µάρκετ στην Κηφισιά τραυµατίστηκαν δύο πε-
λάτες, ενώ ληστεία σε σούπερ µάρκετ στις Συ-
κιές της Θεσσαλονίκης έγινε από δύο δράστες 
που φορούσαν χειρουργικές µάσκες.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, η στοχοποίηση 
των σούπερ µάρκετ έφερε αλλαγές στον σχεδι-
ασµό της αστυνόµευσης στο Λεκανοπέδιο της 
Αττικής, οι οποίες δείχνουν προς το παρόν να 
αντιµετώπισαν το θέµα, όµως ληστείες σούπερ 
µάρκετ έγιναν και στην επαρχία, όπως αυτή 
σε σούπερ µάρκετ στην παραλία Αυλίδας στην 
Εύβοια το βράδυ του Σαββάτου 21 Μαρτίου.
Πάντως µία από τις ληστείες στην Αττική, η 
οποία επίσης είχε γίνει µε τη χρήση χειρουρ-
γικής µάσκας, εξιχνιάστηκε και έγινε και µία 
σύλληψη.
Ο τοµέας στον οποίο είχε καθοριστική σηµα-
σία η πανδηµία και το #µένουµε σπίτι ήταν 
αυτός των κλοπών και των διαρρήξεων, καθώς, 
ενώ το πρώτο δίµηνο του 2020 η µείωση ήταν 
πολύ µικρή (1,22% στην επικράτεια και σχε-
δόν 4% στην Αττική, ενώ στη Θεσσαλονίκη 
είχε αύξηση 3%), τον Μάρτιο η παραµονή στο 
σπίτι προκάλεσε µείωση πάνω από 40% στην 
Αττική, σχεδόν 39% στη Θεσσαλονίκη και 37% 
πανελλαδικά.
Παρόµοια εικόνα καταγράφεται και στις κλο-
πές τροχοφόρων, καθώς τον Μάρτιο του 2020 
η αριθµητική µείωση (602 λιγότερες σε όλη τη 
χώρα) ήταν µεγαλύτερη από τις 496 που ήταν 
η µείωση στο σύνολο του πρώτου διµήνου της 
χρονιάς, παρά το γεγονός ότι στη Θεσσαλο-

νίκη είχε καταγραφεί αύξηση 12,5%.
Συνολικά, δηλαδή, παρά τις θετικές εξελίξεις 
στη µείωση της εγκληµατικότητας πανελλα-
δικά, καταγράφεται ένα έλλειµµα στη Θεσσα-
λονίκη, όπου το πρώτο τρίµηνο οι κλοπές τρο-
χοφόρων σηµείωσαν αύξηση µεγαλύτερη από 
5%, ενώ στο πρώτο δίµηνο είχαν παρουσιάσει 
αύξηση και οι κλοπές, κατά 3%, και µικρότερη 
ήταν η µείωση και στις ληστείες.

Φυλακές
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη, τον Μάρτιο έγι-
ναν 639 έρευνες στις φυλακές όλης της χώρας 
–περίπου µία κάθε ώρα του µήνα– και κατα-
σχέθηκαν πάνω από 750 γραµµάρια κάνναβης, 
8 γραµµάρια ηρωίνης, 34 ναρκωτικά χάπια, 
πάνω από 50 µαχαίρια και αυτοσχέδια σου-
βλιά, 85 κινητά και 43 λίτρα αυτοσχέδιου αλ-
κοόλ, ενώ τα περισσότερα ευρήµατα ήταν στις 
φυλακές Κορυδαλλού, Χανίων και Ναυπλίου.
Μάλιστα, στην έρευνα στις φυλακές Χανίων 
βρέθηκαν δύο τράπουλες και αυτοσχέδιες 
µάρκες πονταρίσµατος, που παραπέµπουν σε 
χαρτοπαιξία, όπως είχε συµβεί και στον Κορυ-
δαλλό, όπου η Γενική Γραµµατεία Αντεγκλη-
µατικής Πολιτικής τον Φεβρουάριο είχε πει 
ότι λειτουργούσε καζίνο.
Πάντως, οι περιορισµοί στο επισκεπτήριο 
και στις άδειες δεν δηµιούργησαν σοβαρά ζη-
τήµατα τάξης µέσα στις φυλακές, όπως δηµι-
ουργήθηκαν στις φυλακές των περισσότερων 
ευρωπαϊκών χωρών όταν ελήφθησαν οι αντί-
στοιχες αποφάσεις. Μάλιστα, σε κάποιες πε-
ριπτώσεις οι εξεγέρσεις ήταν τέτοιας έντασης 
που καταγράφηκαν και ανθρώπινες απώλειες.
Η µοναδική περίπτωση έντασης καταγράφηκε 
στη γυναικεία φυλακή του Ελαιώνα, στις 9 Α-
πριλίου, όταν µια κρατούµενη έχασε τη ζωή 
της και οι συγκρατούµενές της υποστήριξαν 
ότι είχε προσβληθεί από κορονοϊό που δεν α-
ντιµετωπίστηκε εγκαίρως.
Σε δήλωση που έκανε ο τοµεάρχης ∆ικαιοσύ-
νης του ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρος Λάππας, ο οποίος 
είναι επικεφαλής των βουλευτών του κόµµατος 
στην Προκαταρκτική για τον πρώην αναπλη-
ρωτή υπουργό ∆ικαιοσύνης ∆ηµήτρη Παπαγ-
γελόπουλο, αναρωτήθηκε «θανάτους περιµένει 
η κυβέρνηση στις φυλακές για να δράσει;».
Μία ηµέρα νωρίτερα ο κ. Λάππας σε άρθρο 
του είχε θέσει το θέµα των αποφυλακίσεων, 
ώστε να µειωθεί ο συγχρωτισµός των φυλακι-
σµένων, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι στις 
φυλακές δοκιµάζει τη µέθοδο της «ανοσίας 
της αγέλης». «∆εν θέλουµε να πιστέψουµε ότι 
στις φυλακές θα δοκιµαστεί η “ανοσία της αγέ-
λης”, µε παντελή αδιαφορία για την υγεία και 
τις ζωές κρατουµένων και φυλάκων τους» ανέ-
φερε ο κ. Λάππας, ενώ ο βουλευτής Κέρκυρας 
Αλέξανδρος Αυλωνίτης είπε ότι «απαίτηση και 
ανάγκη είναι η άµεση αποσυµφόρηση των φυ-
λακών και µάλιστα ΤΩΡΑ, πριν να είναι αργά».
Είχε προηγηθεί, στις 26 Μαρτίου, ερώτηση 38 
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ρωτούσαν 
τον υπουργό ∆ικαιοσύνης τι µέτρα προτίθεται 
να λάβει το υπουργείο Προστασίας του Πο-
λίτη για να αντιµετωπίσει την εξάπλωση του 
κορονοϊού στα καταστήµατα κράτησης και στις 
φυλακές, αλλά θέµα αποσυµφόρησης, δηλαδή 
αποφυλακίσεων, δεν έθεταν.

Με ειδικό σχέδιο η ΕΛ.ΑΣ. 
αντιµετώπισε τη στοχοποίηση 
των σούπερ µάρκετ από ληστές.

ΤΟ #ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ 
ΜΕΙΩΝΕΙ ∆ΡΑΣΤΙΚΑ ΚΛΟΠΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΡΗΞΕΙΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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Με τον νόµο Παρασκευό-
πουλου και τον νέο Ποινικό 
Κώδικα, που αµνήστευε 
ακόµα και ειδεχθή κακουρ-
γήµατα, µεγαλύτερη απο-
ρία µού προξένησε το ότι 
υπήρξαν και κάποιοι κρα-
τούµενοι που δεν ψήφισαν 
ΣΥΡΙΖΑ.

Τ
η διαβεβαίωση ότι στις φυλακές έχει 
δηµιουργηθεί ένα ισχυρότατο και 
µέχρι τώρα απροσπέλαστο πλέγµα 
προστασίας απέναντι στον ιό δίνει 
µιλώντας στην F.S. η γενική γραµ-
µατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής, 

Σοφία Νικολάου. Η κ. Νικολάου αναλύει τα µέτρα 
που έχουν ληφθεί, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδε-
χόµενο να αποφυλακιστούν κάποιοι από τους 600 
σε σύνολο 11.500 κρατουµένων που εκτίουν ποι-
νές για αδικήµατα χαµηλής κοινωνικής απαξίας.
Παράλληλα, χαρακτηρίζει «µακρύ και επικίνδυνο 
τον δρόµο» έως ότου σπάσουν τα αποστήµατα 
που λυµαίνονται τις φυλακές της χώρας και δια-
λυθούν οι προνοµιακοί δίαυλοι ορισµένων κρα-
τουµένων µε εξωτερικούς θύλακες ανοµίας, αλλά 
διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση έχει τη βούληση 
να το πράξει και τονίζει ότι τα σχέδια για τη δηµι-
ουργία της νέας φυλακής που θα αντικαταστήσει 
τον Κορυδαλλό προχωρούν κανονικά.

Η κύρια µέθοδος αντιµετώπισης της πανδηµίας 
είναι η αποφυγή του συγχρωτισµού. Τι κάνατε στις 
φυλακές, όπου αυτό είναι αδύνατο;
Στις φυλακές καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε 
τον κορονοϊό µε το µειονέκτηµα της αδυναµίας α-
ποφυγής του συγχρωτισµού. Για τον λόγο αυτόν, 
το σχέδιο που καταρτίσαµε και τα µέτρα που πή-
ραµε ήδη από τον Φεβρουάριο είχαν ως βασικό 
γνώµονα το δεδοµένο αυτό. ∆ώσαµε, συνεπώς, 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην απολύµανση όλων των 
χώρων, στην επαρκέστατη προµήθεια σε µάσκες, 
γάντια και αντισηπτικό υγρό, αλλά και σε άλλα µέτρα 
προληπτικού χαρακτήρα, όπως είναι η απαγόρευση 
των ελεύθερων επισκεπτηρίων και της εισαγωγής 
φαγητού και ρουχισµού, αλλά και η υποχρεωτική 
θερµοµέτρηση κάθε εισερχόµενου. Με τον τρόπο 
αυτόν, δηµιουργήσαµε ένα ισχυρότατο και µέχρι 
τώρα απροσπέλαστο πλέγµα προστασίας απέναντι 
στον ιό, καταφέρνοντας να κρατήσουµε τον κορο-
νοϊό µακριά από τα καταστήµατα κράτησης. Λόγω 
των µέτρων αυτών, δεν υπάρχει κανένα κρούσµα, 
µέχρι στιγµής τουλάχιστον, στις ελληνικές φυλακές.

Ποιος είναι ο σχεδιασµός, αν υπάρξουν;
Η καθηµερινή µας µάχη έχει µοναδικό σκοπό την 
αποφυγή της εµφάνισης ενός κρούσµατος στις φυ-
λακές. Είµαστε όµως προετοιµασµένοι και για την 
αντιµετώπισή του. Σε περίπτωση, λοιπόν, εµφάνισης 
ύποπτων συµπτωµάτων σε κάποιον κρατούµενο, 
αυτός θα µεταφερθεί άµεσα σε ειδικό χώρο αποµό-
νωσης, που έχει διαµορφωθεί σε κάθε κατάστηµα 
κράτησης για τον σκοπό αυτόν. Οι συγκρατούµενοί 
του θα τεθούν σε υποχρεωτικό εγκλεισµό στο κελί 
τους, µε απαγόρευση προαυλισµού. Αν ο έλεγχος 
δείξει ότι ο κρατούµενος είναι θετικός στον ιό, τότε 
θα µεταφερθεί σε χώρο δυναµικότητας 120 ατόµων, 
που έχουµε ήδη διαµορφώσει στις γυναικείες φυ-
λακές Κορυδαλλού. Τόσο για την πρόληψη όσο και 
για την αντιµετώπιση ενός κρούσµατος κορονοϊού 
υπάρχει ήδη σε όλες τις φυλακές της επικράτειας, 
από τις αρχές Μαρτίου, ειδικό πρωτόκολλο ενερ-
γειών, το οποίο συντάχθηκε µε πρωτοβουλία της 
Γενικής Γραµµατείας και την αρωγή του καθηγητή 
κ. Τσιόδρα. Κάθε µέλος του πληθυσµού των φυλα-
κών γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, πώς να 
το κάνει και πότε να το κάνει.

Σε άλλες χώρες υπήρξαν πολύ έντονες αντιδρά-
σεις, µέχρι και εξεγέρσεις, εναντίον των περιο-

νοϊό έξω από τις φυλακές. Στη µάχη αυτή χρησι-
µοποιούµε κάθε όπλο. Είναι βέβαιο ότι, εάν χρει-
αστεί, θα αναλάβουµε όποια πρωτοβουλία απαι-
τηθεί και µάλιστα µε τρόπο που από τη µια θα δίνει 
λύση στο πρόβληµα του συγχρωτισµού, από την 
άλλη, όµως, δεν θα προσβάλλει το κοινό περί δι-
καίου αίσθηµα, όπως, δυστυχώς, είχαµε συνηθί-
σει κατά το παρελθόν.

Πριν από λίγες ηµέρες το υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη έδωσε στη δηµοσιότητα τα ευρήµατά 
του από τις έρευνες µέσα στις φυλακές. Αξιολο-
γώντας τον κατάλογο, εκτιµάτε ότι δείχνει βελτί-
ωση σε σχέση µε την κατάσταση όταν αναλάβατε;
Το σηµαντικότερο από τα ευρήµατα αυτού του κα-
ταλόγου, σε σχέση µε τα ευρήµατα αντίστοιχων κα-
ταλόγων του όχι πολύ µακρινού παρελθόντος, βρί-
σκεται έξω από τον κατάλογο. Πλέον, τέτοιοι κατά-
λογοι δηµοσιεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, 
αποδεικνύοντας ότι πολύ συχνά διεξάγονται εκτετα-
µένες έρευνες για την ύπαρξη παράνοµων αντικει-
µένων σε κάθε χώρο των φυλακών. Τα αντικείµενα 
αυτά κατάσχονται και οι υπαίτιοι τιµωρούνται. ∆εν 
θα σταµατήσουµε, όµως, µέχρι τα ευρήµατα αυτά 
να είναι µηδενικά. Όχι επειδή δεν θα γίνονται έλεγ-
χοι, όπως στο παρελθόν, αλλά επειδή δεν θα υπάρ-
χουν αντικείµενα. Αντικείµενα που δεν έχουν θέση 
στα κελιά των κρατουµένων.

Πόσο πίσω πήγαν τα σχέδια για τη νέα φυλακή που 
θα αντικαταστήσει τον Κορυδαλλό, λόγω κορονοϊού;
Είναι δεδοµένο ότι η παγκόσµια υγειονοµική κρίση 
έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τις πρωτοβουλίες 
που αναλαµβάνουµε την περίοδο αυτή. Αυτό όµως 
δεν σηµαίνει ότι έχει ανασχεθεί η προώθηση της 

ρισµών. Στις ελληνικές φυλακές, το επισκεπτή-
ριο κάτω από ποιους όρους γίνεται; ∆ιατηρού-
νται στην εποχή του κορονοϊού διευκολύνσεις 
όπως οι άδειες;
Μόλις ολοκλήρωσα µια σειρά επισκέψεων στα κα-
ταστήµατα κράτησης σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι 
βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες. Συναντή-
θηκα και µε επιτροπές κρατουµένων. Σκοπός δεν 
ήταν ο επιδερµικός έλεγχος της τήρησης των µέ-
τρων, αλλά η προσπάθειά µου να επιστήσω την 
προσοχή σε όλους για την αναγκαιότητα αυτών των 
µέτρων, που εξ ορισµού ενέχουν έναν περαιτέρω 
περιορισµό για τους κρατούµενους. Σε κανένα κα-
τάστηµα κράτησης δεν µπορεί πλέον να πραγµα-
τοποιηθεί ελεύθερο επισκεπτήριο, αλλά και κανέ-
νας κρατούµενος δεν µπορεί αυτή την περίοδο να 
λάβει άδεια. Το θετικό µήνυµα που έλαβα είναι ότι 
όλοι είναι πεπεισµένοι για την υποχρέωσή τους να 
ακολουθούν τα µέτρα µε ευλάβεια και γνωρίζουν µε 
επάρκεια τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν, προ-
κειµένου να αποφύγουν την εµφάνιση ενός κρού-
σµατος, αλλά και το πώς θα αντιδράσουν και πώς 
να το αντιµετωπίσουν.

Η κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει το ενδεχόµενο 
αποφυλακίσεων για αδικήµατα για τα οποία έχουν 
επιβληθεί µικρές ποινές. Πόσος είναι ο πληθυσµός 
στις ελληνικές φυλακές; Υπάρχουν πλέον τέτοιοι 
κρατούµενοι στις ελληνικές φυλακές;
Αυτή τη στιγµή στις ελληνικές φυλακές βρίσκονται 
περίπου 11.500 κρατούµενοι. Εξ αυτών, περίπου 
600 κρατούνται για ποινές µέχρι 5 ετών, οι οποίες 
έχουν επιβληθεί για αδικήµατα χαµηλής κοινω-
νικής απαξίας. ∆ίνουµε µια καθηµερινή µάχη µε 
τον χρόνο, προκειµένου να κρατήσουµε τον κορο-

συνολικής σωφρονιστικής πολιτικής µας, η οποία, 
σε επίπεδο έργων, έχει ως κεντρικό άξονα τη µε-
τεγκατάσταση του καταστήµατος κράτησης Κορυ-
δαλλού. Αντιθέτως, τη στιγµή αυτή έχουν ήδη ο-
λοκληρωθεί οι αρχικές αυτοψίες, οι απαραίτητες 
µελέτες και εκθέσεις, και το έργο προχωρά µε τα-
χύτατους ρυθµούς.

Πρόσφατα, όταν βρήκατε το αυτοσχέδιο τζακούζι, 
δηλώσατε ότι «σπάσατε τη µαφία στις φυλακές». 
Μπορούν να υπάρξουν φυλακές χωρίς «µαφία»;
Η ύπαρξη, µέσα στους χώρους των φυλακών, έ-
κνοµων αποστηµάτων είναι πρωτίστως ζήτηµα α-
νυπαρξίας πολιτικής βούλησης και δευτερευόντως 
διαχειριστικής ανικανότητας. Η σηµερινή κυβέρ-
νηση έχει και την πολιτική βούληση και τη διαχει-
ριστική ικανότητα να σπάσει τέτοιου είδους απο-
στήµατα, που λυµαίνονται τις φυλακές της χώρας, 
διαλύοντας πρωτευόντως τους προνοµιακούς δι-
αύλους ορισµένων κρατουµένων µε εξωτερικούς 
θύλακες ανοµίας. Ο δρόµος είναι µακρύς και επι-
κίνδυνος, έχουµε όµως αποδείξει ότι µπορούµε και 
θα τα καταφέρουµε. Το ότι βρήκαµε και διαλύσαµε 
το τζακούζι ενέχει κι έναν συµβολισµό. Είναι δεδο-
µένο ότι δεν µένουµε µόνο σε συµβολικές κινήσεις.

Πού αποδίδετε το γεγονός ότι οι φυλακισµένοι στις 
εκλογές προτίµησαν τον ΣΥΡΙΖΑ; Τους είχε παρα-
χωρήσει η σηµερινή αντιπολίτευση δικαιώµατα, 
που εσείς θέλετε να καταργήσετε;
Όταν αναλάβαµε τη Γενική Γραµµατεία, τον Ιούλιο 
του 2019, τα πρώτα µηνύµατα που λάβαµε από τους 
σωφρονιστικούς υπαλλήλους ανά την επικράτεια 
ήταν ότι, πλέον, ο «έλεγχος» των φυλακών είχε πε-
ράσει στους κρατούµενους. Βρήκαµε υπαλλήλους 
φοβισµένους και χωρίς ψυχολογία. Βρήκαµε όµως 
κι έναν νόµο Παρασκευόπουλου που επί σχεδόν 4,5 
χρόνια αποφυλάκιζε πρόωρα επικίνδυνους κακο-
ποιούς, αλλά κι έναν νέο Ποινικό Κώδικα, που α-
µνήστευε ακόµα και ειδεχθή κακουργήµατα. Υπό 
αυτά τα δεδοµένα, µεγαλύτερη απορία µού προξέ-
νησε το γεγονός ότι υπήρξαν και κάποιοι κρατούµε-
νοι που δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Πέρα από την όποια 
διάθεση αστεϊσµού, η υπόθεση της ασφάλειας της 
κοινωνίας είναι ένα στοίχηµα που περνάει µέσα από 
καταστήµατα κράτησης που λειτουργούν µε όρους 
και κανόνες. Και αυτό το στοίχηµα να είστε βέβαιοι 
ότι θα το κερδίσουµε.
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συνέντευξη

«Μάχη µε τον χρόνο 
να µείνει ο κορονοϊός έξω από 

τις φυλακές»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Σοφία 
Νικολάου, 

γ.γ. Αντεγκληµατικής 
Πολιτικής



Οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν κηρύξει 
«πόλεμο» στον κορονοϊό. Ταυτόχρονα, όμως, 
διεξάγεται μια διπλωματική αντιπαράθεση με-
ταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ενώ πολλές χώρες βλέ-
πουν τη διεθνοπολιτική τους θέση να απειλεί-

ται ή να ενισχύεται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.
Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι διεξάγεται ένας «πόλεμος 
μέσα στον πόλεμο». Η πανδημία –όμοια της οποίας δεν έχει 
υπάρξει από το 1918, οπότε εκδηλώθηκε η λεγόμενη ισπανική 
γρίπη– είναι ένα κοσμοϊστορικό γεγονός που επηρεάζει τις ε-
ξελίξεις και δημιουργεί δυναμική.

Η άνοδος της Ανατολής
Η αντιμετώπιση της πανδημίας δίνει διαφορετικά αποτελέ-
σματα, ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται και τις ιδι-
αιτερότητες κάθε χώρας.
Οι περισσότεροι αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 
Ανατολή έχει αποκτήσει προβάδισμα έναντι της Δύσης στην α-
ποτελεσματική διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού.
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια μετατόπιση της οι-
κονομικής και πολιτικής ισχύος από τη Δύση προς την Ανα-
τολή, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί εξαιτίας του κορο-
νοϊού.
Ο Νοτιοκορεάτης φιλόσοφος Μπιουνγκ-Τσουλ 
Χαν σημειώνει σε άρθρο του στην ισπανική «El 
Pais»: «Ασιατικά κράτη, όπως η Ιαπωνία, η 
Κορέα, η Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊβάν 
και η Σιγκαπούρη, έχουν μια αυταρχική 
νοοτροπία που προέρχεται από την πο-
λιτιστική παράδοση του κομφουκια-
νισμού. Οι άνθρωποι έχουν μικρό-
τερη τάση να επαναστατούν και 
είναι περισσότερο υπάκουοι απ’ 
ό,τι στην Ευρώπη. Εμπιστεύο-
νται το κράτος περισσότερο. Η 
καθημερινή ζωή είναι περισ-
σότερο οργανωμένη. Πάνω απ’ 
όλα οι Ασιάτες, για να αντιμε-
τωπίσουν τον ιό, έχουν αναλά-
βει ισχυρή δέσμευση υπέρ της 
ψηφιακής παρακολούθησης. 
Οι επιδημίες στην Ασία κατα-
πολεμούνται όχι μόνο από ι-
ολόγους και επιδημιολόγους 
αλλά και από επιστήμονες των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
ειδικούς των μεγάλων δεδομένων 
(big data)».
Ακόμη και μεταξύ των χωρών που α-
ναφέραμε υπάρχει διαφορετική προ-
σέγγιση. Ορισμένοι ειδικοί καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι η Κορέα και η Ταϊ-
βάν –οι οποίες είναι δημοκρατίες, σε αντί-
θεση με την Κίνα, στην οποία ελέγχει τα πάντα 
το κομμουνιστικό καθεστώς– είχαν την καλύτερη 
αντίδραση στην πανδημία, εφόσον συνδύασαν την 
πειθαρχημένη αντιμετώπιση με τη σχετική διαφάνεια 
και τον δημοκρατικό έλεγχο.
Το ασιατικό μοντέλο, όποιο ακριβώς και να είναι, αποδει-
κνύεται πιο αποτελεσματικό και γι’ αυτό πιο ελκυστικό από 
το δυτικό μοντέλο. Υπάρχει βέβαια το θέμα των δημοκρατι-
κών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, εφόσον η Α-
νατολή φαίνεται να δίνει απόλυτη προτεραιότητα στον έλεγχο 
και στην επιβολή πειθαρχίας, στη βάση ενός μοντέλου ψηφι-
ακής αστυνόμευσης. Από την άλλη, ούτε στη Δύση μπορούν 
να υπάρξουν οι παραδοσιακές ελευθερίες χωρίς τη θεραπεία 
ή το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Με τους περισσότερους πολί-
τες κλεισμένους στα σπίτια τους και ένα σημαντικό ποσοστό 
να χάνουν την εργασία τους και τη δυνατότητα να θρέψουν την 
οικογένειά τους, οι παραδοσιακές ελευθερίες υπονομεύονται.

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ 
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΑΡΤΗ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Μεγάλη ένταση μεταξύ 
ΗΠΑ και Κίνας, εσωτερικές 
αντιθέσεις στην Ε.Ε.

Με την επίθεση στον ΠΟΥ 
ενισχύεται ο απομονωτισμός  
των ΗΠΑ.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Ο ρόλος της Κίνας
Μεγάλη κερδισμένη από την πανδημία φαίνεται να είναι η 
Κίνα. Πολλοί αμφισβητούν τη δημοκρατικότητα του καθεστώ-
τος της, ελάχιστοι όμως την αποτελεσματικότητά του.
Στο ξεκίνημα της πανδημίας, όταν το κομμουνιστικό καθεστώς 
χρησιμοποίησε τις παραδοσιακές μεθόδους απόκρυψης της α-
λήθειας και στράφηκε κατά των επιστημόνων που πρώτοι επι-
σήμαναν την απειλή, πολλοί μίλησαν για κινεζικό Τσερνόμπιλ. 
Θεώρησαν ότι όπως η καταστροφή στον πυρηνικό σταθμό πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απονομιμοποίησε το σοβιετικό 
καθεστώς στην αντίληψη των πολιτών και επιτάχυνε την πτώση 
του, έτσι και ο κορονοϊός θα αποσταθεροποιούσε το κινεζικό 
καθεστώς.
Υπήρξε το προηγούμενο της δυναμικής πολιτικής αμφισβήτη-
σης των εκλεκτών του καθεστώτος στο Χονγκ Κονγκ και το α-
ποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στην Ταϊβάν, όπου έχασε 
με διαφορά ο προεδρικός υποψήφιος, που είχε ταχθεί υπέρ της 
στενότερης συνεργασίας με την Κίνα. Δημιουργήθηκε έτσι η ε-
ντύπωση μιας ευρύτερης αμφισβήτησης του κινεζικού μοντέ-
λου, που θα μπορούσε να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις εξαι-
τίας της κακής διαχείρισης της πανδημίας.

Το καθεστώς, όμως, διόρθωσε γρήγορα τα αρχικά του λάθη 
και κήρυξε πανστρατιά κατά του κορονοϊού.

Η αντίδραση υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική και 
σχολιάστηκε ιδιαίτερα θετικά από τους εκπρο-

σώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ). Υπάρχει βέβαια μια μόνιμη αμφισβή-

τηση των στατιστικών στοιχείων που δίνει 
η Κίνα, στη συγκεκριμένη περίπτωση του 

αριθμού των θανάτων και των κρουσμά-
των.
Με τους θανάτους εξαιτίας του κορο-

νοϊού που έχει αναφέρει η Κίνα να 
συγκρίνονται με εκείνους της Ολ-
λανδίας και να υπολείπονται του 
Βελγίου, αντιλαμβανόμαστε ότι 
έχουμε να κάνουμε με μια τε-
ράστια επιτυχία για μια χώρα 
1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων, 
ακόμα κι αν έχει προηγηθεί ένα 
στατιστικό μαγείρεμα.
Η άνοδος της Κίνας, όμως, δεν 
μετριέται μόνο με τον σχετικά 
χαμηλό αριθμό θανάτων και 
κρουσμάτων.

Επιβεβαιώθηκε ως «το εργοστάσιο 
του κόσμου», εφόσον πολλές δυτι-

κές κυβερνήσεις απευθύνθηκαν σε 
αυτήν για να καλύψουν τις ανάγκες 

τους σε αναπνευστήρες, χειρουργικές 
μάσκες και φάρμακα για την αντιμετώ-

πιση του κορονοϊού.
Οι παραγωγικές δυνατότητες της Κίνας, σε 

συνδυασμό με την αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση της πανδημίας, της επέτρεψαν να αναπτύξει τη 

λεγόμενη «διπλωματία του κορονοϊού». Βοήθησε ευ-
ρωπαϊκές χώρες –κυρίως την Ιταλία– να αντιμετωπίσουν 

τις συνέπειες της πανδημίας, στέλνοντας μηνύματα καλής διά-
θεσης και ισχύος.
Επιπλέον, η Κίνα προηγείται των δυτικών χωρών στην επι-
στροφή στην κανονικότητα, που περιλαμβάνει την πλήρη α-
ξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της. Εδώ και αρκε-
τές ημέρες δεν καταγράφονται επίσημα –με ελάχιστες εξαιρέ-
σεις– θάνατοι από τον κορονοϊό. Τα περισσότερα κρούσματα 
που καταγράφονται –που συνήθως δεν ξεπερνούν τα 100 την 
ημέρα– είναι κυρίως εισαγόμενα.
Εκφράζονται αμφιβολίες για το εάν η Κίνα θα μπορέσει να κα-
ταργήσει τους περιορισμούς και να επιστρέψει πλήρως στην 
κανονικότητα χωρίς να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δεύτερο 
κύμα κορονοϊού. Όλοι οι ειδικοί όμως συμφωνούν ότι βρίσκε-
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Η Ανατολή διαχειρίζεται την κρίση πιο 
αποτελεσματικά από τη Δύση.

Η Κίνα δείχνει να είναι ο μεγάλος 
κερδισμένος από την πανδημία.

ται πολύ πιο μπροστά από τις δυτικές χώρες στην πλήρη κατα-
γραφή των κρουσμάτων, στα μαζικά διαγνωστικά τεστ, στην πι-
στοποίηση ότι αυτοί που υπήρξαν φορείς έχουν σταματήσει να 
είναι και στην ιχνηλασιμότητα.
Ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο το συγκριτικό οικονομικό πλε-
ονέκτημα της Κίνας και η επιρροή της στο διεθνές πολιτικό σύ-
στημα.

Οι ΗΠΑ κατά της συνεργασίας
Η άλλη υπερδύναμη, οι ΗΠΑ, φαίνεται να βγαίνει ζημιωμένη 
από τη διαχείριση της πανδημίας. Οι Αμερικανοί διαπιστώνουν 
βασικές ελλείψεις στο οικονομικό και κοινωνικό τους μοντέλο, 
ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ δυσκολεύεται να πείσει για τις ηγετι-
κές ικανότητές του. Αναπόφευκτα, η σύγκριση μεταξύ των επι-
δόσεων της Κίνας και των ΗΠΑ αποκτά τεράστια σημασία.
Είχε προηγηθεί ένα είδος εμπορικού πολέμου Ουάσινγκτον-
Πεκίνου, με τον Πρόεδρο Τραμπ να προσπαθεί να περιορίσει 
το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα στις διμερείς συναλλαγές με 
την Κίνα, και ένα είδος ψηφιακού πολέμου, με την αμερικανική 
διοίκηση να προσπαθεί να φρενάρει την ψηφιακή άνοδο των 
κινεζικών πολυεθνικών. Η αντιμετώπιση του κορονοϊού μετα-
τράπηκε, σε αυτές τις συνθήκες, σε μία ακόμη αμερικανο-κινε-
ζική αντιπαράθεση.
Η αντιπαράθεση αυτή γίνεται από την πλευρά των ΗΠΑ στη 
βάση του δόγματος «πρώτα η Αμερική». Αυτό σημαίνει ότι ο 
Τραμπ δεν αναζητά στήριξη στο πλαίσιο αυτού που αποκαλού-
σαμε «δυτική συμμαχία», αλλά ανοίγει ταυτόχρονα διαφορε-
τικά μέτωπα με τους Κινέζους και τους Ευρωπαίους.
Τα τελευταία χρόνια ζούμε την αποδυνάμωση του πολυμερούς 
διεθνούς συστήματος συνεργασίας με πρωτοβουλία της υπερ-
δύναμης που πρωταγωνίστησε στη δημιουργία και την ανά-
πτυξή του.
Σε όλα τα σημαντικά ζητήματα οι ΗΠΑ κινούνται ουσιαστικά 
μόνες τους, αναπτύσσοντας την αρνητική παράδοση που δημι-
ούργησαν με την αποχώρησή τους από τη Συμφωνία του Παρι-
σιού για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα της προσέγγισης της κυβέρνη-
σης Τραμπ: Οι ΗΠΑ προχώρησαν στην απαγόρευση υπερατλα-
ντικών πτήσεων προς και από την Ε.Ε. χωρίς προηγουμένως να 
συνεννοηθούν με τις Βρυξέλλες και τις άλλες ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες. Προσπάθησαν να εξασφαλίσουν αποκλειστικά δικαι-
ώματα ενός εμβολίου που φαίνεται ότι θα παραχθεί στη Γερμα-
νία χωρίς να λάβουν υπόψη τους τα καλώς εννοούμενα συμφέ-
ροντα των Ευρωπαίων. Ακόμη και στο θέμα των οικονομικών 
κυρώσεων η Ουάσινγκτον ακολουθεί μοναχικό δρόμο. Αποσύρ-
θηκε από τη συμφωνία με το Ιράν για τη μη απόκτηση πυρηνι-
κού οπλοστασίου από το θεοκρατικό καθεστώς, στη συνέχεια ε-
πέβαλε εξοντωτικές οικονομικές κυρώσεις στην Τεχεράνη και 
τώρα αρνείται να τις χαλαρώσει, για να μπορέσουν οι Ιρανοί να 
προμηθευτούν το αναγκαίο ιατροφαρμακευτικό υλικό για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας.

Πόλεμος στον ΠΟΥ
Ο Πρόεδρος Τραμπ έφτασε την πολιτική του διεθνούς απομο-
νωτισμού των ΗΠΑ στα άκρα κηρύσσοντας οικονομικό πόλεμο 
κατά του ΠΟΥ.
Θεωρεί ότι ο ΠΟΥ δεν ενημέρωσε έγκαιρα, ως όφειλε, για την 
απειλή της πανδημίας και πρόσφερε κάλυψη σε αμφιλεγόμε-
νους χειρισμούς της Κίνας.
Στις 30 Ιανουαρίου οι ειδικοί του ΠΟΥ εκτίμησαν ότι δεν χρει-

αζόταν η επιβολή περιορισμών στα ταξίδια και στο εμπόριο για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στις 31 Ιανουαρίου ο Τραμπ 
επέβαλε μπλόκο στα ταξίδια και στους τουρίστες από την Κίνα. 
Υπήρξε, λοιπόν, σημαντική διαφορά στην εκτίμηση του κινδύ-
νου, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί μια τόσο επιθετική κίνηση σε 
βάρος ενός διεθνούς οργανισμού που έχει την ευθύνη για τον 
συντονισμό της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας.
Ο Τραμπ έδειξε τις προθέσεις του αποκαλώντας, ακόμη και στις 
διπλωματικές επαφές του με τους Κινέζους, τον κορονοϊό «ιό 
της Κίνας» ή «ιό της Γουχάν». Ο ΠΟΥ έσπευσε να τον ονομα-
τίσει Covid-19, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις διπλωμα-
τικές τριβές.
Με την απόφαση του Τραμπ, ο ΠΟΥ θα στερηθεί ετήσια χρη-
ματοδότηση από τις ΗΠΑ της τάξης των 500 εκατ. δολαρίων. Ο 
Τραμπ δεν δέχεται μια τόσο μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, 
θεωρώντας τον ΠΟΥ «κινεζοκεντρικό» και διαμαρτυρόμενος 
γιατί η ετήσια συνεισφορά της Κίνας στη χρηματοδότησή του 
είναι μόλις 40 εκατ. δολάρια, ποσό που δεν έχει σχέση με την 
οικονομική ισχύ και τις δυνατότητές της Κίνας.
Η επιθετική κίνηση του Τραμπ κατά του ΠΟΥ καταδικάστηκε 
από τον ΟΗΕ, την Κίνα, την Ε.Ε., την Αφρικανική Ένωση, τη 
Ρωσία, αλλά και τον Μπιλ Γκέιτς, το ίδρυμα του οποίου είναι 
ο πρώτος ιδιωτικός φορέας που συνεισφέρει στον προϋπολογι-
σμό του ΠΟΥ, που ελέγχεται από τον ΟΗΕ και έχει την έδρα 
του στη Γενεύη. Εντύπωση προκάλεσαν οι δηλώσεις του διευ-
θυντή του Κέντρου Δημόσιας Υγείας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων του ΠΟΥ, καθηγητή Λόρενς Γκόστιν: «Ακόμη κι αν κα-
ταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο την επιδημία οι ΗΠΑ και η 
Ευρώπη, αν ο Covid-19 μαίνεται σε άλλες περιοχές του πλα-
νήτη, στη διασυνδεδεμένη κοινωνία που ζούμε, θα επιστρέψει. 
Θα έλεγα, δε, ότι αν ξεφύγει από κάθε έλεγχο στις χώρες χαμη-
λότερων εισοδημάτων, θα δούμε στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη 
ένα δεύτερο, ένα τρίτο και ακόμη ένα τέταρτο κύμα. Στην πραγ-
ματικότητα, επομένως, είμαστε τόσο ασφαλείς όσο και ο πιο α-
δύναμος κρίκος στην παγκόσμια αλυσίδα».
Ο Γκόστιν συμπλήρωσε την προειδοποίησή του τονίζοντας: 
«Είναι βαθιά ανησυχητικό και απογοητευτικό –μεσούσης μιας 
πανδημίας που εμφανίζεται μία φορά στα 100 χρόνια, με δεκά-
δες χιλιάδες ανθρώπους να πεθαίνουν ανά την υφήλιο– να στα-

ματάει ή να περιορίζεται η χρηματοδότηση του ΠΟΥ».
Με τη μέθοδο που ακολουθεί ο Τραμπ, οι ΗΠΑ οδηγούνται σε 
ένα είδος διεθνούς απομόνωσης σε μια περίοδο κατά την οποία 
έπρεπε να πρωταγωνιστούν στην ενίσχυση της διεθνούς συνερ-
γασίας. Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ομπάμα, ανακοίνωσε 
την υποστήριξή του στον προεδρικό υποψήφιο Μπάιντεν –ο ο-
ποίος υπήρξε αντιπρόεδρος επί προεδρίας Ομπάμα–, υπογραμ-
μίζοντας την επικινδυνότητα των επιλογών του Τραμπ και την 
ανάγκη να αλλάξουν πορεία οι ΗΠΑ.

Πολύ δύσκολη κατάσταση
Η επίθεση Τραμπ κατά του ΠΟΥ και η απόδοση ευθυνών στην 
Κίνα για την πανδημία εξυπηρετούν και την προεκλογική του 
στρατηγική ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.
Το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ χάνει τα δημοσκοπικά κέρδη 
που προκάλεσε η συσπείρωση των Αμερικανών γύρω από τον 
Πρόεδρο και την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. Επίσης, οι δημοσκοπήσεις μεταξύ των εγγεγραμμένων 
ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών τον 
εμφανίζουν να χάνει στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.
Οι υποστηρικτές του Τραμπ θεωρούσαν σχεδόν βέβαιη τη δεύ-
τερη τετραετία στον Λευκό Οίκο, στη βάση των καλών οικονο-
μικών και χρηματιστηριακών επιδόσεων. Όλα αυτά ανήκουν 
στο παρελθόν εξαιτίας του κορονοϊού και οι πολιτικοί υπολογι-
σμοί ξεκινάνε από την αρχή.
Ο Τραμπ δεν φαίνεται να έχει τα ηγετικά γνωρίσματα που απαι-
τεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας και έχει την 
τάση να κατασκευάζει συνεχώς ενόχους, από τα ΜΜΕ και τους 
επιστήμονες μέχρι την Κίνα και τον ΠΟΥ.
Προς το παρόν, η διαχείριση της κρίσης είναι χαοτική, με τις ΗΠΑ 
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ανάλυση

Η Ε.Ε. αδυνατεί να επεξεργαστεί ενιαία 
αποτελεσματική στρατηγική.

Η χαοτική κατάσταση στις ΗΠΑ πλήττει 
τη διεθνή εικόνα και τον ρόλο τους.

να έχουν το ρεκόρ θανάτων από κορονοϊό (26.000), χωρίς να 
έχουν φτάσει στο ανώτατο σημείο της καμπύλης της πανδημίας.
Ο κορονοϊός αναδεικνύει –με τραγικό τρόπο– τα αδύναμα ση-
μεία του αμερικανικού μοντέλου. Σοβαρές ελλείψεις στην έ-
ρευνα και την παραγωγή, προβλήματα συντονισμού μεταξύ της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των Πολιτειών, φοβερές κοι-
νωνικές ανισότητες, με τους μαύρους και τους λατινοαμερικανι-
κής προέλευσης να χτυπιούνται πιο σκληρά από την πανδημία, 
τεράστιες ελλείψεις στο σύστημα υγείας, το οποίο είναι το πιο 
ακριβό στον κόσμο και κυριαρχείται από ιδιωτικά συμφέροντα.
Η εικόνα των ΗΠΑ σε σχέση με τον κορονοϊό δεν είναι καλή 
και οι επιλογές του Τραμπ φαίνεται να επιταχύνουν την υποχώ-
ρηση της διεθνούς επιρροής της υπερδύναμης.
Ορισμένοι συγκρίνουν τις επιπτώσεις που έχει η κρίση του 
κορονοϊού στις ΗΠΑ με τις επιπτώσεις που είχε η κρίση του 
Σουέζ, το 1956, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η αποτυχημένη στρατιωτική επέμβαση των Βρετανών τότε 
έβαλε τέλος στην ψευδαίσθηση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. 
Η χαοτική κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ σε σχέση με τον 
κορονοϊό μπορεί να βάλει τέλος στην ψευδαίσθηση της αμερι-
κανικής παντοδυναμίας.

Ευρωπαϊκή αδυναμία
Με την Κίνα να ενισχύει μέσω κορονοϊού τη διεθνή της θέση 
και τις ΗΠΑ να υποχωρούν, δημιουργείται –θεωρητικά– ένα 
κενό σε αυτό που ορίζαμε ως δυτική συμμαχία, το οποίο θα 
μπορούσε να καλύψει η Ε.Ε.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η θεωρία απέχει πάρα πολύ από 
την πράξη.
Η Ε.Ε. είναι στρατηγικά αποδυναμωμένη εξαιτίας του Brexit 
και δεν φαίνεται ικανή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την 
πανδημία και τις οικονομικές συνέπειές της, ενισχύοντας έτσι 
τη διεθνή της θέση.
Η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία αθροίζουν έναν τεράστιο α-
ριθμό θανάτων και κρουσμάτων από κορονοϊό, γεγονός που δι-
ατηρεί την Ε.Ε. στο επίκεντρο της πανδημίας, παρά την εντυπω-
σιακή διάδοση του ιού στις ΗΠΑ.
Οι συζητήσεις που γίνονται στο Eurogroup δείχνουν ότι δεν υ-
πάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις για προώθηση της ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης μέσω της δοκιμασίας στην οποία μας υ-
ποβάλλει ο κορονοϊός.
Οι λεγόμενες χώρες του Νότου –μεταξύ των οποίων και η Ελ-
λάδα– κινδυνεύουν από μια νέα κρίση υπερχρέωσης και γι’ 
αυτό ζητούν την ενίσχυση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού 
και τη μερική αμοιβαιοποίηση του χρέους μέσω της έκδοσης 
ευρωομολόγου.
Η Γαλλία τις ενθαρρύνει στις κινήσεις τους, χωρίς όμως να τις 
υποστηρίζει αποφασιστικά, ενώ η Γερμανία επιμένει σε ένα δυ-
ναμικό «όχι» στην αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού 
και στην έκδοση ευρωομολόγου. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί 
μια ομάδα κρατών της Ευρωζώνης –μεταξύ των οποίων έχει συ-
ντονιστικό ρόλο η Ολλανδία– που είναι ακόμη πιο κάθετη στην 
άρνησή της στο μοίρασμα των βαρών. Στις συνθήκες που έχουν 
δημιουργηθεί, η Ε.Ε. αντιμετωπίζει δύο κινδύνους. Πρώτον, να 
μπει σε μια νέα φάση οικονομικής κρίσης με βασικό χαρακτη-
ριστικό την εξασθένηση της συνοχής της. Δεύτερον, να μείνει 
ακόμη πιο πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ, οι οποίες, αν κρίνουμε 
από τις αποφάσεις του Τραμπ και τις πρωτοβουλίες της Ομο-
σπονδιακής Τράπεζας, στηρίζουν την οικονομία τους πολύ πιο 

δυναμικά από τους Ευρωπαίους, όπως μετά τη χρηματοπιστω-
τική κρίση του 2008.
Επομένως, η ενίσχυση της Κίνας και η σταδιακή υποβάθμιση 
της διεθνούς θέσης των ΗΠΑ δεν αποτελεί ευκαιρία για την 
Ε.Ε., απλώς επιβεβαιώνει την αδυναμία της να εξελιχθεί σε ι-
σχυρό ανταγωνιστή των ΗΠΑ και της Κίνας.

Ισλαμοφοβία και τζιχάντ
Μέχρι τώρα ασχολούμαστε με τις ανακατατάξεις που προκαλεί 
η πανδημία μεταξύ Δύσης και Ανατολής, Κίνας, Ε.Ε. και ΗΠΑ. 
Οι μεγάλες αλλαγές, όμως, που μπορεί να είναι και εκρηκτικές, 
θα έρθουν από τη διάδοση του ιού στην Ινδία, σε χώρες στρα-
τηγικής σημασίας, όπως είναι το Ιράν, η Τουρκία, το Ιράκ, η 
Συρία, η Λιβύη, στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική.
Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες δεν έχουν σύγχρονα συστήματα 
υγείας, ούτε τη διοικητική δυνατότητα να αντιδράσουν αποτελε-
σματικά στην πανδημία. Αυτή δημιουργεί νέα προβλήματα σε συν-
θήκες μεγάλων οικονομικών δυσκολιών, κοινωνικής έντασης, ένο-
πλων συγκρούσεων, εθνοτικών και θρησκευτικών ανταγωνισμών.
Χαρακτηριστική η περίπτωση της Ινδίας –μιας χώρας 1,3 δισεκα-
τομμυρίων κατοίκων–, όπου η πλειοψηφία χρεώνει τη διάδοση 
του ιού σε θρησκευτικές τελετές μουσουλμάνων. Οι μουσουλμά-
νοι αποτελούν, με 200.000.000, σημαντική μειοψηφία, που δέχε-
ται συνεχώς την πίεση, ακόμη και διωγμούς, των ινδουιστών.
Οι συγκρούσεις και η αποσταθεροποίηση λόγω κορονοϊού μιας 
χώρας σαν την Ινδία μπορεί να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις.
Ο κορονοϊός έχει εξελιχθεί σε διεθνοπολιτικό παράγοντα σε μια 
σειρά χωρών που δοκιμάζονται σκληρά.
Η Σαουδική Αραβία τον χρησιμοποιεί σαν μια καλή δικαιολογία 
για να αποσύρει σταδιακά τις δυνάμεις της από τον εμφύλιο της Υ-
εμένης, όπου ο συνασπισμός των δυνάμεων που μάχονται υπό την 
ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας αδυνατεί να φτάσει στη στρατιω-
τική επικράτηση.
Στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν θεωρούν ότι ο κορονοϊός ενισχύει τη 
θέση τους έναντι των αμερικανικών και συμμαχικών στρατευμά-
των, που περιορίζουν σταδιακά την παρουσία τους στη χώρα, αλλά 
και της κυβέρνησης, η οποία κινδυνεύει να μείνει μόνη, χωρίς ου-
σιαστική αμερικανική, νατοϊκή υποστήριξη.
Αντίπαλες των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν είναι σε αυτή τη φάση 
οι δυνάμεις που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος και δεν θέ-
λουν καμία συνεννόηση με τις ΗΠΑ και την κυβέρνηση του Αφ-
γανιστάν.

Στη Συρία και στο Ιράκ τα απομεινάρια του Ισλαμικού Κράτους 
βλέπουν στον κορονοϊό την ευκαιρία να ανασυντάξουν τις δυνά-
μεις τους. Η πανδημία αναδεικνύει τις αδυναμίες του κράτους και 
του κατεστραμμένου συστήματος υγείας, μεγαλώνει τη λαϊκή δυ-
σαρέσκεια, ενώ στην περίπτωση του Ιράκ επιταχύνει την αποχώ-
ρηση των αμερικανικών και συμμαχικών στρατευμάτων. Οι τζιχα-
ντιστές εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να υπερασπιστούν τα τελευταία 
προπύργιά τους, ενώ δίνουν οδηγίες για το πώς θα προστατευτεί ο 
πληθυσμός στις περιοχές που ελέγχουν από τον κορονοϊό, ακόμη 
και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς και από την Ευ-
ρώπη, την οποία θεωρούν επίκεντρο της πανδημίας.
Ο εμφύλιος στη Λιβύη γίνεται ακόμη πιο σκληρός σε συνθήκες κο-
ρονοϊού, ενώ οι χώρες του Σαχέλ στην Υποσαχάρια Αφρική περι-
ορίζουν τη συνεργασία με τα γαλλικά στρατεύματα στην αντιμετώ-
πιση των τζιχαντιστών που δρουν στα εδάφη τους, θεωρώντας τις 
δυνάμεις τους ανεπαρκείς για τέτοιου είδους αποστολές και αντι-
παραθέσεις.
Ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα σε σχέση με τις διεθνοπολιτικές α-
νακατατάξεις που σχετίζονται με τον κορονοϊό. Αυτές θα γίνονται 
πιο εντυπωσιακές και επικίνδυνες στον βαθμό που θα δοκιμάζεται 
η αντοχή κρατών με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, αδύ-
ναμα συστήματα υγείας και τεράστιες αντιθέσεις.
Όπως πολύ σωστά τονίζουν οι ειδικοί του ΠΟΥ, η αδυναμία αυτών 
των κρατών μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση δεύτερου και τρί-
του κύματος κορονοϊού, που θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλή-
ματα στις ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ.
Η εξέλιξη του φαινομένου θα είναι σε βάθος χρόνου και κανείς 
δεν μπορεί να κάνει ασφαλή πρόγνωση, γιατί εκτός από υγειο-
νομική έχει και οικονομική, κοινωνική και διεθνοπολιτική δι-
άσταση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο κορονοϊός αλλάζει τον πα-
γκόσμιο οικονομικό και πολιτικό χάρτη.



 ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΦΟΊΒΗΣ ΣΠΈΗ*

Π
έρα από την παγκόσμια κρίση 
ως αποτέλεσμα της έξαρσης 
της εξάπλωσης του SARS-CoV 
2 και τη διαχείριση αυτής, τις 
τελευταίες ημέρες αναδεικνύ-
εται έντονα η ανησυχία για την 

αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής 
βίας λόγω των μέτρων περιορισμού των μετακι-
νήσεων των πολιτών.
Πριν από λίγες ημέρες το βίντεο της Eman al-
Khatib από την Ιορδανία, η οποία ζητούσε βο-
ήθεια, καθώς αντιμετώπιζε βία από τη μητέρα 
της και τους αδελφούς της, έκανε τον γύρο του 
κόσμου (έκτοτε, η Eman al-Khatib και ο γιος της 
έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον).
Είναι ενθαρρυντικό το ενδιαφέρον που αναπτύσ-
σεται για το ζήτημα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καθώς τονίζεται το γεγονός ότι η ενδοοικογενειακή 
βία δεν είναι ένα «προσωπικό» πρόβλημα, κατά το 
ελληνικό «τα εν οίκω μη εν δήμω», αλλά, αντιθέ-
τως, ένα ζήτημα δημόσιας υγείας που οφείλουμε 
να αντιμετωπίσουμε και σε επίπεδο κοινωνίας.
Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τedros Adhanom 
Ghebreyesus, προειδοποίησε ότι οι γυναίκες 
που βρίσκονται σε σχέσεις από τις οποίες βιώ-
νουν βία, καθώς και τα παιδιά τους, είναι πλέον 

πιο πιθανό να εκτίθενται σε βία.
Ταυτόχρονα, τα Ηνωμένα Έθνη κάλεσαν την Κυ-
ριακή για επείγουσα δράση για την καταπολέμηση 
της παγκόσμιας αύξησης της ενδοοικογενειακής 
βίας. «Καλώ όλες τις κυβερνήσεις να θέσουν 
πρώτα την ασφάλεια των γυναικών καθώς αντα-
ποκρίνονται στην πανδημία» σημείωσε ο γενικός 
γραμματέας, Antonio Guterres, στο Twitter.
Δικαίως παρατηρείται η ανησυχία αυτή πα-
γκοσμίως, καθώς το άγχος που συνδέεται με 
τη φτώχεια, η οικονομική ανασφάλεια και οι 
ελλιπείς στρατηγικές διαχείρισης αυτών (π.χ. 
κατάχρηση ουσιών) μπορούν να οδηγήσουν 
σε αυξήσεις του φαινομένου της βίας κατά των 
συντρόφων και της παιδικής κακοποίησης.
Γνωρίζουμε ήδη από άλλα περιβάλλοντα κρί-

σεων πως όταν τα μέλη της οικογένειας βρί-
σκονται σε στενή εγγύτητα υπό συνθήκες 
καταναγκασμού για παρατεταμένες χρονικές 
περιόδους, τα ποσοστά βίας κατά των γυναι-
κών και των παιδιών είναι υψηλά. Η καραντί-
να αυξάνει, όπως είναι αυτονόητο, τον βαθμό 
έκθεσης στους δράστες και μπορεί να δράσει 
ενισχυτικά σε τακτικές κοινωνικής απομόνω-
σης που ήδη χρησιμοποιούσαν οι δράστες. 
Ταυτόχρονα, σε περιόδους κρίσης οι γυναίκες 
είναι πιο ευάλωτες, καθώς –σε σχέση με τους 
άντρες– είναι πιο πιθανό να ζουν σε επισφα-
λείς συνθήκες, με ελλιπής κοινωνικούς, μορ-
φωτικούς και οικονομικούς πόρους.
Η ενδοοικογενειακή βία συνήθως ορίζεται ως 
η βία μεταξύ ενός νυν ή πρώην συντρόφου, 

και μάλιστα η βία που προκαλείται από οικείο 
πρόσωπο, κυρίως αρσενικού φύλου, είναι η πιο 
διαδεδομένη μορφή βίας εναντίον των γυναικών. 
Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σωματική, τη σε-
ξουαλική και τη συναισθηματική/ψυχολογική βία.
Έχουν αναπτυχθεί αρκετά θεωρητικά μοντέλα 
που επιχειρούν να αποτυπώσουν τα αίτια των 
συμπεριφορών αυτών, με το πιθανότερο να είναι 
πως η ενδοοικογενειακή βία είναι αποτέλεσμα 
της αλληλεπίδρασης διάφορων παραγόντων 
του ατόμου, της σχέσης, της κοινότητας και της 
κοινωνίας σε πολλαπλά επίπεδα. Από έρευνα 
του ΠΟΥ, με στοιχεία από 80 χώρες, προκύπτει 
ότι μία στις τρεις γυναίκες ή 35% των γυναικών 
έχουν βιώσει σωματική και/ή σεξουαλική βία 
από οικείο πρόσωπο ή σεξουαλική βία από μη 
οικείο πρόσωπο. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις επιπο-
λασμού της ενδοοικογενειακής βίας ποικίλλουν, 
από 23,2% έως και 37,7% παγκοσμίως.
Ταυτόχρονα, στην πλειονότητα των χωρών με δια-
θέσιμα στοιχεία, λιγότερο από το 40% των γυναικών 
που βιώνουν βία αναζητούν βοήθεια οποιουδήπο-
τε είδους. Μεταξύ των γυναικών που το κάνουν, 
οι περισσότερες στρέφονται προς την οικογένεια 
και τους φίλους και πολύ λιγότερες προστρέχουν 
σε επίσημους θεσμούς και μηχανισμούς, όπως η 
αστυνομία και οι υπηρεσίες υγείας. Λιγότερο από 
το 10% των γυναικών που ζητούν βοήθεια άμεσα 
απευθύνονται στην αστυνομία.
Την περίοδο αυτή, όπως και κάθε άλλη βέβαια, εί-
ναι αναγκαίο να παρέχεται επιπλέον πληροφόρηση 
για τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στις γυναίκες 
(όπως επίσης και σε άλλα άτομα) που βιώνουν βία 
στην οικογένεια, έτσι ώστε να μπορούν να ενερ-
γούν εάν και όταν βρεθούν αντιμέτωπες με τέτοιες 
προκλήσεις. Παρά τις συνθήκες που έχουν δια-
μορφωθεί λόγω της έξαρσης της εξάπλωσης του 
SARS-CoV 2, οι δομές στήριξης για τις γυναίκες 
που βιώνουν βία εξακολουθούν να λειτουργούν. 
Η 24ώρη τηλεφωνική γραμμή SOS για την Ελλάδα 
είναι το 15900 και οι γυναίκες μπορούν να επικοι-
νωνήσουν ανώνυμα και με εμπιστευτικότητα.
Για τους υπόλοιπους από εμάς, μπορούμε να 
κάνουμε ενεργές προσπάθειες να διατηρούμε 
τις συνδέσεις μας στα δικά μας κοινωνικά δί-
κτυα, ιδιαίτερα με γυναίκες που γνωρίζουμε ότι 
είναι ευάλωτες, για να παράσχουμε υποστήριξη 
σε μια περίοδο ανάγκης. Οι προσπάθειες προ-
σέγγισης που καταβάλλουμε ως άτομα θα συμ-
βάλουν σημαντικά στο να διασφαλίσουμε ότι οι 
φίλοι μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα είναι 
σε θέση να αντιμετωπίσουν και την τωρινή κρί-
ση, παραμένοντας υγιείς και ασφαλείς.

*Η δρ. Φοίβη Σπέη είναι εργοθεραπεύτρια-ψυ-
χολόγος, ιδιοκτήτρια του «Φοίβη Σπέη – Ρόδι. 
Κέντρο Παιδιού, Εφήβου και Οικογένειας» (Ιάσ. 
Μαράτου 11, Ζωγράφου, τηλ. 210 7774040).

Η καραντίνα αυξάνει τον βαθμό έκθεσης 
στην ενδοοικογενειακή βία

Γνωρίζουμε ήδη από άλλα περιβάλλοντα κρίσε-
ων πως όταν τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται 
σε στενή εγγύτητα υπό συνθήκες καταναγκασμού 
για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, τα ποσο-
στά βίας κατά των γυναικών και των παιδιών εί-
ναι υψηλά.“
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 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

επηρέασε αρχικά θετικά την επισκεψιμότητα 
των ηλεκτρονικών καταστημάτων στους περισ-
σότερους κλάδους του ηλεκτρονικού εμπορί-
ου. Πιο συγκεκριμένα, το 54,4% (157 καταστή-
ματα) δηλώνει ότι η επισκεψιμότητα αυξήθηκε, 
το 12,50% (36) ότι παρέμεινε σταθερή, το 28,6% 
(83) ότι μειώθηκε και το 4,4% (13 καταστήματα) 
απάντησε ότι δεν γνωρίζει.
Τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα δι-
απίστωσαν αύξηση της επισκεψιμότητάς τους 
μέσω των οργανικών αποτελεσμάτων. Το 
45,3% (122 καταστήματα) δηλώνει ότι αυξήθηκε, 
το 22,3% (60) ότι παρέμεινε σταθερή, το 26% (70) 
ότι μειώθηκε, ενώ το 6,3% (17) απάντησε ότι δεν 
γνωρίζει. Διαπιστώνεται μια γενική αύξηση των 
online παραγγελιών και αφορά την πλειονότητα 
των κλάδων των ηλεκτρονικών καταστημάτων. 
Το 52,2% (150 καταστήματα) δηλώνει ότι οι πα-
ραγγελίες αυξήθηκαν, το 8,09% (23) ότι παρέ-
μειναν σταθερές, το 31,62% (91) ότι μειώθηκαν 

και το 8,09% (23) δεν γνωρίζει ακόμη.

Στενότερες σχέσεις με social media 
και Google
Τα social media αποτελούν ένα από τα βασικά 
κανάλια που τροφοδοτούν με επισκεψιμότητα 
τα ηλεκτρονικά καταστήματα, οι εκπρόσω-
ποι των οποίων δηλώνουν στην έρευνα της 
Plushost ότι αυξήθηκαν σημαντικά οι επισκέ-
πτες, κυρίως μέσω του Facebook. To 43,70% 
(110 καταστήματα) δηλώνει ότι αυξήθηκε η 
επισκεψιμότητά του, το 28,5% (72) ότι παρέμει-
νε σταθερή, το 19,3% (49) ότι μειώθηκε, ενώ 
το 8,4% (21) δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσει 
κάποια απάντηση.
Όσον αφορά το e-mail marketing, που αποτε-
λεί το πιο άμεσο μέσο επικοινωνίας των ηλε-
κτρονικών καταστημάτων με τους πελάτες, η 
επισκεψιμότητα που φέρνει αυτή την περίοδο 
παραμένει στην πλειονότητά της σταθερή. Το 

25,52% (61 καταστήματα) δηλώνει ότι αυξήθηκε, 
το 37% (90) ότι παρέμεινε σταθερή, το 20,92% (50) 
ότι μειώθηκε, ενώ το 15,9% των συμμετασχό-
ντων στην έρευνα (38) είτε δεν γνωρίζει είτε δεν 
επιθυμεί να απαντήσει.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειονότητα των 
ηλεκτρονικών καταστημάτων επενδύει αυτή 
την περίοδο στις πληρωμένες διαφημίσεις της 
Google. Το 45,2% (113 καταστήματα) απαντά στη 
σχετική ερώτηση ότι η επένδυσή του αυξήθηκε, 
το 21,18% (53) ότι παρέμεινε σταθερή, το 22,02% 
(55) ότι υπέστη μείωση και το 11,6% (29) δεν ξέ-
ρει ή δεν επιθυμεί να απαντήσει στην ερώτηση.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
έρευνας, το Skroutz συνεισφέρει κι αυτό στην 
αύξηση της επισκεψιμότητας των ηλεκτρο-
νικών καταστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, το 
39,2% (98 καταστήματα) δηλώνει ότι η κίνηση 
μέσω της πλατφόρμας αυτής αυξήθηκε, το 20% 
(50) ότι η συνεισφορά της είναι σταθερή, το 16% 
(40) ότι μειώθηκε και το 24,8% (62) δεν γνωρί-
ζει.
Η πλειονότητα των ηλεκτρονικών καταστημά-
των δεν χρησιμοποιεί το Bestprice ως μέσο 
προώθησης, όπως προκύπτει από τα αποτελέ-
σματα της έρευνας. Το 19,16% (41 καταστήματα) 
αναφέρει ότι αυξήθηκε η χρήση της πλατφόρ-
μας, το 22,43% (48) ότι παρέμεινε σταθερή, το 
18,22% (39) ότι μειώθηκε, ενώ το 40,19% (86) δεν 
δίνει απάντηση.

Νέοι πελάτες: Ήρθαν για να μείνουν;
Η γενικότερη αύξηση της επισκεψιμότητας πα-
ρατηρείται ότι ενισχύθηκε από νέους χρήστες. 

Το e-shopping την εποχή της πανδημίας
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Τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα διαπί-
στωσαν αύξηση της επισκεψιμότητάς τους μέσω 
των οργανικών αποτελεσμάτων. Το 45,3% (122 
καταστήματα) δηλώνει ότι αυξήθηκε, το 22,3% (60) 
ότι παρέμεινε σταθερή, το 26% (70) ότι μειώθηκε, 
ενώ το 6,3% (17) απάντησε ότι δεν γνωρίζει.“Μ

ια πιο «άσπρη» μέρα 
ξημερώνει για το e-
commerce στην Ελλάδα 
μετά την κρίση της πανδη-
μίας Covid-19 σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της 

πρώτης έρευνας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
με τίτλο «Οι προκλήσεις για το e-commerce 
και η επόμενη ημέρα», που διεξήχθη από την 
εταιρεία Plushost.gr με τη συμμετοχή 288 ηλε-
κτρονικών καταστημάτων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διε-
νήργησε την περίοδο 1-7 Απριλίου η Plushost.gr, η 
οποία εξειδικεύεται εξολοκλήρου στο e-commerce 
360, η επισκεψιμότητα σε e-shops, τόσο direct όσο 
και μέσω των social media, εκτοξεύεται κατά 45%, 
ενώ οι online παραγγελίες βλέπουν τον όγκο τους 
να μεταβάλλεται κατά +52,3%. Οι αγορές μέσω με-
γάλων οθονών κάνουν ηχηρό comeback (+50%), οι 
τηλεφωνικές παραγγελίες από κινητό ανακτούν το 
χαμένο έδαφος (+53%), ενώ διαπιστώνεται πρόσθε-
ση νέων χρηστών κατά 61%.
Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ νωρίς να εκτιμήσει κα-
νείς το μέγεθος της μεγάλης αλλαγής που επέρχεται 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στελέχη της αγοράς σκια-
γράφησαν με τις απαντήσεις τους μια πρώτη εικόνα, 
αποτυπώνοντας τη μεταστροφή των καταναλωτικών 
συνηθειών και τη δυναμική των ηλεκτρονικών αγο-
ραστικών συμπεριφορών στο άμεσο μέλλον.

Αύξηση επισκεψιμότητας 
και online παραγγελιών
Ο περιορισμός της μετακίνησης των πολιτών 
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Το 61,03% (176) των εκπροσώπων των ηλεκτρο-
νικών καταστημάτων απαντά θετικά στην ερώτη-
ση αν η κρίση της πανδημίας έφερε νέους πελά-
τες στα e-shops, ενώ το 28,68% (83) έχει αντίθετη 
άποψη. Ένα 10,29% (30) δεν γνωρίζει ακόμη.
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι αποτυπώνεται ίδιο 
ποσοστό μεταβολής τόσο σε αύξηση όσο και σε 
μείωση των τηλεφωνικών παραγγελιών (33,09% 
και 95 καταστήματα αντίστοιχα τόσο για θετικές 
όσο και για αρνητικές απαντήσεις). Το 23,53% (68 
καταστήματα) δηλώνει ότι παρέμειναν σταθερές 
και το 10,29% (30) δεν γνωρίζει.
Τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα διαπί-
στωσαν αύξηση του τζίρου τους την περίοδο της 
πανδημίας. Το 17,71% (51 καταστήματα) απαντά 
ότι ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε πάνω από 60%, 
το 35,42% (102) ότι διογκώθηκε έως και 60%, το 
4,86% (14) ότι παρέμεινε σταθερός, το 25,35% (73) 
ότι μειώθηκε έως και 60%, ενώ το 16,67% (48) ότι 
μειώθηκε πάνω από 60%.
Αύξηση παρατηρείται και στον μέσο όρο της πα-
ραγγελίας για την πλειονότητα των ηλεκτρονικών 
καταστημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα. 
Το 13,54% (39 καταστήματα) απαντά ότι αυξή-
θηκε πάνω από 60%, το 28,47% (82) έως 60%, το 
17,36% (50) ότι έμεινε σταθερός, το 19,7% (57) ότι 
μειώθηκε έως 60%, ενώ το 20,83% (60) ότι έπεσε 
πάνω από 60%.

Η πληγή του delivery
Το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα που προέκυ-
ψε αφορά τις παραδόσεις των παραγγελιών που 
γίνονται από την πλευρά των εταιρειών courier. 
Αυτό δηλώνει το 66,91% (193) των ερωτηθέντων, 
ενώ την αντίθετη άποψη έχει το 22,79% (66). Ακό-
μη δεν γνωρίζει το 10,29% (30).
Παρόλο που σημειώνεται καθυστέρηση στις πα-
ραδόσεις των παραγγελιών, αυτό δεν οδήγησε 
σε σημαντική αύξηση του ποσοστού των επι-
στροφών, με τα περισσότερα ηλεκτρονικά κατα-
στήματα να δηλώνουν ότι έχει παραμείνει σταθε-
ρό. Ένα μικρότερο ποσοστό, 20,69% (59 καταστή-
ματα), παραδέχεται ότι οι επιστροφές αυξήθηκαν 
το επίμαχο διάστημα, με τη συντριπτική πλειονό-
τητα (48,53% ή 140 καταστήματα) να δηλώνει ότι 
οι καταναλωτές που επιστρέφουν προϊόντα από 
e-shops παρέμειναν σταθεροί. Μόλις 10,29% 
(30) δηλώνουν ότι οι επιστροφές μειώθηκαν και 
20,59% (59) απαντούν ότι δεν γνωρίζουν.

Σήμερα επάρκεια, αύριο…
Το θετικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ηλεκτρονικών καταστημάτων για την ώρα διαθέ-
τει εμπορεύματα προκειμένου να εξυπηρετήσει 
τους πελάτες. Το 72,06% (208) δηλώνει ότι έχει 
επάρκεια, το 17,65% (51) καταγράφει ανεπάρ-
κεια, ενώ το 10,29% (30) δεν ξέρει/δεν απαντά. Η 
πλειονότητα των εκπροσώπων των καταστημά-
των εκτιμά ότι «στο άμεσο διάστημα θα υπάρξει 
πρόβλημα σχετικά με την επάρκεια των αποθε-
μάτων που διαθέτουν τα ηλεκτρονικά καταστή-
ματα και την ανατροφοδότησή τους». Μάλιστα, 
41,18% (119) του συνόλου πιστεύουν ότι σύντομα 
θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, 36,03% (104) 
εκφράζουν την αντίθετη άποψη, ενώ 22,79% (66) 
δεν γνωρίζουν ή δεν απαντούν.

Α
ισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τα ελ-
ληνικά fashion e-shops σύμφωνα με 
την έρευνα της μηχανής αναζήτησης 
μόδας GLAMI. Παρ’ όλη την αρχική 

πτώση στις πωλήσεις (που ξεπέρασε το 35%) το 
πρώτο διάστημα των μέτρων αντιμετώπισης της 
πανδημίας Covid-19, η αύξηση που παρατηρείται 
σε παραγγελίες, αναζητήσεις και κυρίως σε πω-
λήσεις μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Απρι-
λίου είναι μεγαλύτερη και από την προ Covid-19 
περίοδο (+15% στις πωλήσεις).

Μέτρα και επιπτώσεις 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Το 78% των ερωτηθέντων είδε άμεσα μείωση 
στις πωλήσεις κυρίως μετά την εξαγγελία των 
πρώτων μέτρων. Σημαντικά ήταν επίσης τα προ-
βλήματα που αντιμετώπισαν τα e-shops σε όλο 
το φάσμα των συνεργατών τους, από την προ-
μήθεια νέου εμπορεύματος (39%) μέχρι και τις 
καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελιών 
(36,6%). Στα θετικά, ένα ποσοστό της τάξης του 
7,3% είδε τις πωλήσεις του να ανεβαίνουν.

Οικονομικότερα προϊόντα 
και ανάγκη για περισσότερη 
επικοινωνία με τους καταναλωτές
Η επικοινωνία αναδεικνύεται ως μία από τις 
σημαντικότερες διαφαινόμενες αλλαγές στη συ-
μπεριφορά των καταναλωτών, αφού παρατηρεί-
ται αύξηση στην αλληλεπίδραση με τα e-shops, 
με το 41% να λαμβάνει περισσότερες ερωτήσεις 
σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης, το 
20,5% ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια κατά 
την παράδοση και το 10,3% σχετικά με τους τρό-
πους πληρωμής. Η ζήτηση για οικονομικότερα 
προϊόντα παρατηρήθηκε από τις πρώτες κιόλας 

ημέρες από το 43,6% των ερωτηθέντων.

Αισιόδοξες ενδείξεις 
από τους καταναλωτές
Η παροχή ειδικών προσφορών, σε συνδυασμό με 
τη συνεχή επικοινωνία (69%), τα δωρεάν μετα-
φορικά (27,3%) και την άμεση επικοινωνία με το 
κοινό για θέματα ασφάλειας και χρόνου παράδο-
σης (36,5%), έχουν αρχίσει ήδη να αποδίδουν και 
κρίνονται από τα e-shops ως οι τρεις ενέργειες 
με τα θετικότερα αποτελέσματα για τα ηλεκτρονι-
κά καταστήματα.
Η θετική αυτή στάση φαίνεται να συμφωνεί και 
με τα δεδομένα που συλλέγει όλο αυτό το διά-
στημα το GLAMI και δείχνουν μια πολύ θετική 
προσαρμοστικότητα της online συμπεριφοράς 
και στα προϊόντα μόδας. Ενώ οι πωλήσεις των 
καταστημάτων, όπως αναμενόταν, σημείωσαν 
πτώση το πρώτο διάστημα, η αύξηση που παρα-
τηρείται σε παραγγελίες, πωλήσεις και αναζη-
τήσεις μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Απρι-
λίου είναι μεγαλύτερη και από την προ Covid-19 
εποχή. Το παραπάνω trend αποδεικνύει τις 
προβλέψεις για μετατόπιση των καταναλωτικών 
δαπανών προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών της μόδας. 
Σημαντική αύξηση στον αριθμό πωλήσεων στο 
GLAMI.gr σημείωσαν οι κατηγορίες αθλητικού, 
παιδικού και βρεφικού ρουχισμού, εσωρούχων 
και ρούχων ύπνου.

Οι προσδοκίες για το μέλλον 
της online αγοράς μόδας
Αν και το 56,1% των ερωτηθέντων θέτει ως άμε-
σο στόχο την επιβίωση της εταιρείας μέχρι την 
ομαλοποίηση της κατάστασης, το 41,6% βλέπει 
και την αισιόδοξη πλευρά, καθώς θεωρεί την 

πανδημία μια ευκαιρία να προσαρμόσει ο κλάδος 
τις στρατηγικές του και να δοκιμάσει νέα πράγ-
ματα, επιβεβαιώνοντας τη θετική προσδοκία ότι 
οι τρέχουσες εξελίξεις μπορούν να δημιουργή-
σουν μακροπρόθεσμα ευκαιρίες για τα online 
καταστήματα.

Άμεση αλλαγή στρατηγικής 
και marketing mix
Με μια πιθανή ύφεση στην ελληνική οικονο-
μία, οι εταιρείες εμπορίου μόδας προχώρησαν 
άμεσα σε αλλαγές και διορθωτικές κινήσεις, 
με το 68,3% των e-shops να μειώνει τις δι-
αφημιστικές δαπάνες που δεν φέρνουν άμε-
σο ROI και το 48,8% να προχωρά σε αλλαγή 
στρατηγικής και αναζήτηση νέων καναλιών 
marketing, επενδύοντας περισσότερο στο 
online marketing. Η εισαγωγή νέων προϊο-
ντικών γραμμών που απαντούν στα ζητούμενα 
των καταναλωτών είναι κάτι στο οποίο προχώ-
ρησε το 22% των e-shops, ενώ το 42% προ-
χώρησε σε προσφορές και εκπτώσεις που δεν 
ήταν προγραμματισμένες.
Η έρευνα διεξήχθη τις πρώτες ημέρες του Απρι-
λίου με τη συμμετοχή στελεχών 41 ηλεκτρονικών 
καταστημάτων μόδας της χώρας και με στοιχεία 
της αγοραστικής συμπεριφοράς που αφορούν 
την περίοδο πριν και μετά την εφαρμογή των 
μέτρων κλεισίματος των καταστημάτων και την 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
Αναλυτικά όλα τα στοιχεία της έρευνας στο www.
fashion-research.gr, το «εργαλείο» που δημι-
ούργησε το GLAMI για όσους επιθυμούν να «ξε-
κλειδώσουν» τα στοιχεία της συμπεριφοράς των 
Ελλήνων καταναλωτών και να ενημερωθούν για 
τα πιο σημαντικά e-commerce trends στον χώρο 
του ηλεκτρονικού εμπορίου μόδας.

Έρευνα καταγραφής αντιδράσεων των e-shops μόδας και των καταναλωτών
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«Σ
ε συναγερμό η αστυνο-
μία για το τριήμερο του 
Πάσχα» γράφουν συνή-
θως οι τίτλοι των ειδή-
σεων αυτή την εποχή. 
Φέτος, όμως, το κλισέ 

πήρε νέες διαστάσεις. Οι αρχές εφαρμόζουν 
ένα πρωτοφανές επιχειρησιακό σχέδιο, που 
προβλέπει ότι οι ναοί πρέπει να μείνουν άδειοι, 
τα πασχαλινά τραπεζώματα να καταργηθούν, οι 
μετακινήσεις και επισκέψεις να αποφευχθούν 
πάση θυσία και οι χαιρετισμοί και τα φιλιά να 
αντιμετωπιστούν ως υγειονομικές βόμβες. 
Ακόμα και η οσμή του αρνιού σούβλας ίσως 
αρκεί για να προκαλέσει καταγγελίες από τους 
γείτονες και έφοδο αστυνομικών.
Παρά τη συζήτηση που είχε προηγηθεί περί 
νέων, ακόμα αυστηρότερων μέτρων, η κυβέρ-
νηση επέλεξε τελικά να μην επιβάλει ειδικούς 
περιορισμούς για την περίοδο των γιορτών. 
Διπλασίασε όμως στα 300 ευρώ το πρόστιμο 
για άσκοπη μετακίνηση μέχρι τα μεσάνυχτα της 
Δευτέρας του Πάσχα και ενίσχυσε την αστυ-
νομική επιτήρηση στους ναούς, μετά τα φαι-
νόμενα αντίστασης από μικρή μερίδα πιστών. 
Αστυνομικοί με στολές αλλά και με πολιτικά 
ανέλαβαν να τους αντιμετωπίζουν. Στις εξό-
δους και εισόδους των πόλεων, αλλά και στους 
παράδρομους που προσφέρουν εναλλακτική 
λύση, αστυνομικά μπλόκα ελέγχουν τους οδη-
γούς, οι οποίοι πρέπει να φέρουν το έντυπο Ε1 
της εφορίας, που δείχνει τον τόπο διαμονής. Αν 
μετακινούνται σε άλλη περιφερειακή ενότητα, 
ας πούμε από το Παγκράτι στη Γλυφάδα, πλη-
ρώνουν πρόστιμο 300 ευρώ, υποχρεώνονται 
σε αναστροφή και χάνουν τις πινακίδες για τρεις 
μήνες. Ακόμη και το Λιμενικό ελέγχει για όσους 
επιχειρούν να ταξιδέψουν χωρίς το Ε1, κάτι που 
ισχύει και στα αεροδρόμια αλλά και στα ΚΤΕΛ, 
όπου παρατηρήθηκε συνωστισμός από Αθη-
ναίους που έτρεξαν να παραλάβουν δέμα από 
το χωριό. Από τη Μ. Πέμπτη, δε, ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος διευκρίνισε πως οι αστυνομικοί 
δεν θα δέχονται αστήρικτες δικαιολογίες και ότι 
η μετακίνηση για «παροχή βοήθειας» σε άτομα 
που το έχουν ανάγκη θα ελέγχεται αυστηρότε-
ρα.

Από drone και από Facebook
Η κορύφωση της επιχείρησης έρχεται την Κυ-
ριακή του Πάσχα. Για πρώτη φορά στον ελλη-
νικό ουρανό, drones και ελικόπτερα θα πετούν 
στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, επιτηρώντας 
για τυχόν μαζικούς εορτασμούς ακόμα και σε 
πυλωτές και ταράτσες. Θα ελέγχονται ακόμα και 
ανοιχτοί χώροι, όπως το Ζάππειο, του Φιλοπάπ-
που, το Πεδίον του Άρεως, το Τατόι, αλλά και 
πάρκα και πλατείες.
Όπως διευκρίνισαν οι αρχές, η αστυνομία είναι 
υποχρεωμένη να επεμβαίνει την ημέρα του 
Πάσχα ακόμα και σε ιδιωτικούς χώρους όπου 
συγκεντρώνεται κόσμος και δεν τηρούνται οι 
αποστάσεις. «Το νομικό πλαίσιο για τη διάλυ-
ση τέτοιων συναθροίσεων υπάρχει» είπε στο 

Αθηναϊκό Πρακτορείο αρμόδιος αξιωματικός, ο 
οποίος δεν κατονομάστηκε αλλά προσφέρθηκε 
να λύσει την απορία πολλών μέσων ενημέρω-
σης. «Αν υπάρξουν καταγγελίες, δεν μπορούμε 
να μην επέμβουμε, κυρίως με συστάσεις […]
εύχομαι όμως να μη χρειαστεί. Οι συμπολίτες 
μας θα τηρήσουν όσα υπογραμμίζουν κάθε 
μέρα οι ειδικοί» δήλωσε ο αξιωματικός με αι-
σιόδοξη διάθεση.
Ίσως όμως η πιο ιδιαίτερη επιχείρηση της αστυ-
νομίας δεν αφορά τα drones, αλλά τις έρευνες 
της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για 

αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα που προτρέ-
πουν σε παραβίαση των μέτρων. Οι περισσό-
τερες απ’ όσες εμφανίστηκαν τις προηγούμενες 
ημέρες αφορούσαν παραθρησκευτικές ομάδες, 
διάσπαρτες σε πόλεις της Ελλάδας, αποφασι-
σμένες να επιβάλουν θεοκρατικές αντιλήψεις.
Ο απείθαρχοι κάθε αιτιολογίας αναδείχθηκαν 
σε μικρή αλλά όχι αμελητέα δύναμη στις δημο-
σκοπήσεις. Παρόλο που η μεγάλη πλειονότητα 
των πολιτών εγκρίνει τα μέτρα, στην έρευνα της 
Marc για τον Alpha το 6% δήλωσε ότι θα δεχτεί 
συγγενείς στο σπίτι και σχεδόν το 10% ότι σχε-

δίαζε να εκκλησιαστεί τη Μεγάλη Εβδομάδα. 
Είναι μια μικρή μερίδα του πληθυσμού, αρκετά 
μεγάλη όμως για να αποτελέσει εστία λοίμω-
ξης.
Όπως παραδέχτηκε τη Μ. Τετάρτη ο Νίκος 
Χαρδαλιάς, η ευρεία κινητοποίηση των αρ-
χών αποφασίστηκε «για τους λίγους που με 
ανευθυνότητα δηλώνουν σε δημοσκοπήσεις 
ότι θα μετακινηθούν κανονικά το Πάσχα, 
προκειμένου να γιορτάσουν». Για τους λίγους 
που δεν δέχονται το καλό τους και το καλό 
των άλλων.

 ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

Πάσχα υπό επιτήρηση

Η κορύφωση της επιχείρησης έρχεται την Κυριακή του Πάσχα. Για πρώτη φορά 
στον ελληνικό ουρανό, drones και ελικόπτερα θα πετούν στην Αττική και στη 
Θεσσαλονίκη, επιτηρώντας για τυχόν μαζικούς εορτασμούς ακόμα και σε πυλωτές 
και ταράτσες.
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Τ
ην… τιµητική του έχει φέτος το Πάσχα 
το αρνάκι στον φούρνο, καθώς τα µέτρα 
για τον περιορισµό της εξάπλωσης του 
κορονοϊού δεν άφησαν περιθώρια για ε-
ξορµήσεις στην επαρχία και στην εξοχή. 
Αυτό άλλωστε προκύπτει και από την έ-
ρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανε-

µπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Όσον αφορά το 
κόστος του πασχαλινού τραπεζιού, φαίνεται πως είναι οριακά 
µειωµένο (κατά 0,4%) σε σχέση µε το 2019 και υπολογίζεται 
σε 53,66 ευρώ, από 53,86 ευρώ που ήταν πέρυσι.
Η τιµή του αρνιού στις µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ δια-
µορφώθηκε, σε γενικές γραµµές, περίπου στις ίδιες τιµές µε 
το προηγούµενο έτος, παρουσιάζοντας ελάχιστες διακυµάν-
σεις. Συγκεκριµένα, η µέση τιµή του αρνιού τη Μεγάλη Ε-
βδοµάδα ήταν, σύµφωνα µε το ΙΕΛΚΑ, κατά 0,19 ευρώ µει-
ωµένη (-3%) σε σχέση µε το 2019, στα 5,80 ευρώ έναντι 5,99 
ευρώ κατά µέσο όρο, ενώ η τιµή του κατσικιού εκτιµάται µει-
ωµένη κατά 0,09 ευρώ (-1%) σε σχέση µε το 2019, στα 6,48 
ευρώ ανά κιλό κατά µέσο όρο έναντι 6,57 ευρώ.
Βέβαια θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η κατανάλωση τόσο του 
αρνιού όσο και του κατσικιού φέτος αναµένεται να είναι µει-
ωµένη.
Σηµαντικό ρόλο για άλλη µια χρονιά, σύµφωνα µε το ΙΕΛΚΑ, 
αναµένεται να παίξει και η παρατηρούµενη το τελευταίο δι-
άστηµα ένταση των προσφορών και των προωθητικών ενερ-
γειών από τις αλυσίδες σούπερ µάρκετ και τις προµηθευτι-
κές εταιρείες µε τη µορφή παροχής επιπλέον εκπτώσεων, ε-
πιπλέον ποσοτήτων, δωροεπιταγών, εκπτωτικών κουπονιών 
κ.λπ., η οποία αφορά σχεδόν το σύνολο των εποχικών προ-
ϊόντων και εκτιµάται ότι παρέχει επιπλέον όφελος περίπου 
13% κατά µέσο όρο στους καταναλωτές που θα τις επιλέξουν.
Εξάλλου, το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των κατα-
ναλωτών δεν ταξίδεψε εκτός των αστικών κέντρων για τις ηµέ-
ρες του Πάσχα συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, και γεωγραφική 
ανακατανοµή της δαπάνης των νοικοκυριών.

Αλλάζουν οι συνήθειες
Από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ προκύπτει ότι φέτος άλλαξαν 

άρδην και οι συνήθειες των Ελλήνων. Πιο αναλυτικά:
1. Τα οικογενειακά τραπέζια αυτών των ηµερών ήταν µικρό-
τερα. Το 2019 το 67% ή 2 στους 3 καταναλωτές συµµετεί-
χαν σε µεγάλα οικογενειακά τραπέζια άνω των 10 ατόµων. 
Το ποσοστό αυτό πέφτει το 2020 στο 3%, ενώ, αντίθετα, το 
ποσοστό των καταναλωτών που θα συµµετάσχουν σε µικρό 
τραπέζι κάτω των 10 ατόµων ανεβαίνει από 38% σε 52%. Από 
την άλλη, το 31% το οποίο επέλεγε πέρυσι να κάνει το πα-
σχαλινό του τραπέζι σε κάποια ταβέρνα ή εστιατόριο πρα-
κτικά µηδενίζεται το 2020 λόγω των µέτρων περιορισµού 
κυκλοφορίας.
2. Αυξάνεται η τάση Do-It-Yourself (DIY) όσον αφορά τη 
µαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. ∆ηλαδή οι καταναλωτές 
επιλέγουν να φτιάξουν µόνοι τους γλυκά και άλλα πασχα-
λινά είδη σε µεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση µε το παρελθόν. 
Για παράδειγµα, το ποσοστό των καταναλωτών που θα αγο-
ράσουν γλυκά από το ζαχαροπλαστείο πέφτει από το 53% 
το 2019 στο 39% το 2020, ενώ το ποσοστό που θα φτιάξει 
γλυκά στο σπίτι ανεβαίνει από το 51% στο 62% και το βάψιµο 
αυγών ανεβαίνει από το 67% στο 80%.
3. Τέλος, όσον αφορά το αρνί και το κατσίκι, το σούβλισµα 
του αρνιού πέφτει από το 58% στο 13% και το ψήσιµο στον 
φούρνο ως εναλλακτική ανεβαίνει από το 34% στο 67%. 
Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασµό µε τον µειωµένο αριθµό ατό-

Όσον αφορά το κόστος του πασχαλινού 
τραπεζιού, φαίνεται πως είναι οριακά 
µειωµένο (κατά 0,4%) σε σχέση µε το 
2019 και υπολογίζεται σε 53,66 ευρώ, από 
53,86 ευρώ που ήταν πέρυσι.

µων στα οικογενειακά τραπέζια, µεταφράζεται σε εκτιµήσεις 
για αγορές µικρότερων ποσοτήτων, αλλά και την επιλογή δι-
αφορετικών «κοπών» για τα είδη κρέατος από τους κατανα-
λωτές.

Κραυγή αγωνίας από τους κτηνοτρόφους
Από την πλευρά του, πάντως, ο Σύνδεσµος Ελληνικής Κτηνο-
τροφίας (ΣΕΚ) κάνει λόγο για µεγάλη µείωση των τιµών παρα-
γωγού στα αµνοερίφια ενόψει του Πάσχα: «Παρ’ ότι βρισκό-
µαστε στην περίοδο του Πάσχα, οι τιµές παραγωγού κρέατος 
αµνοεριφίων κατρακυλούν στα 3 έως 4 ευρώ το κιλό σφάγιο έ-
ναντι 5,5 έως 6 ευρώ που ήταν πέρυσι την ίδια περίοδο».
Στον χορό της µείωσης µπήκε και το χοιρινό κρέας, αφού 
προορίζεται κυρίως για τη µαζική εστίαση, που δεν λειτουρ-
γεί λόγω των µέτρων για τον περιορισµό της εξάπλωσης του 
κορονοϊού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως οι τιµές παρα-
γωγού διαµορφώνονται από 1,10 ευρώ έως 1,20 ευρώ/ζων 
βάρος, έναντι 1,50-1,65 ευρώ/ζων βάρος, δηλαδή απώλεια 
40-50 ευρώ ανά πωλούµενο χοίρο.

Επάρκεια προϊόντων
Καθησυχαστικός για την επάρκεια των προϊόντων παρά τα 
περιοριστικά µέτρα εµφανίστηκε ο πρόεδρος του Εµπορικού 
και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορ-
κίδης. «∆υστυχώς, φέτος το Πάσχα οι συνθήκες που ζούµε 
είναι διαφορετικές. Το ευτύχηµα είναι ότι δεν αντιµετωπί-
ζουµε κανένα πρόβληµα στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφί-
µων, ούτε βεβαίως ελλείψεις αγαθών στα ράφια µεγάλων και 
µικρών καταστηµάτων τροφίµων» δήλωσε σχετικά και τόνισε 
ότι υπάρχουν 700.000 αµνοερίφια στα ψυγεία και άλλα 1,5 
εκατοµµύρια στα µαντριά, µε την εκτίµηση πως 500.000 θα 
µείνουν απούλητα, λόγω της µείωσης των εξαγωγών κατά 1/3 
από πέρυσι.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής Αγοράς του Ρέντη, 
που επικαλέστηκε ο κ. Κορκίδης, στις τιµές χονδρικής υπάρ-
χουν ορισµένες αυξήσεις, λόγω του ιού, στα οπωροκηπευ-
τικά και στα φρούτα, κυρίως από τις δυσκολίες στη συγκο-
µιδή, αλλά, πάρα την αυξηµένη ζήτηση, υπάρχει επάρκεια 
στην αγορά.

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ… 
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Αμερικανός Πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ κατάφερε ξανά 
να προκαλέσει παγκόσμια 
αίσθηση δηλώνοντας την 
περασμένη εβδομάδα πως 
ο κορονοϊός της πνευμονίας 
Covid-19 ίσως δραπέτευσε 
από το Ινστιτούτο Ιολογίας 

της Γουχάν, της κινεζικής πόλης όπου ξέσπασε 
η πανδημία. Ο δραματικός ισχυρισμός ήταν το 
αποκορύφωμα της επίθεσής του εναντίον της 
Κίνας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ), μιας επίθεσης που ήρθε ως αντιπερι-
σπασμός στις επικρίσεις που δέχεται ο ίδιος ο 
Πρόεδρος. Πέρα από την πολιτική, όμως, εκα-
τομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν 
όντως πειστεί ότι ο ιός SARS-CoV-2 προήλθε 
από κάποιο εργαστήριο. Ας δούμε, λοιπόν, γιατί 
αυτό δεν ισχύει.
Πρώτον, ο Τραμπ ήρθε σε αντίφαση με προη-
γούμενες δηλώσεις του επικεφαλής του Πεντα-
γώνου, στρατηγού Μαρκ Μίλεϊ, ο οποίος ανέ-
φερε ότι οι μυστικές υπηρεσίες είχαν εξετάσει 
το ενδεχόμενο να ξέφυγε ο ιός από εργαστήριο, 
όμως όλες οι ενδείξεις συνηγορούσαν πως 
είχε «φυσική προέλευση». Το Ινστιτούτο Ιολο-
γίας της Γουχάν πράγματι διενεργεί μελέτες με 
κορονοϊούς, όμως η πρώτη φορά που συνδέ-
θηκε με την πανδημία ήταν στις 24 Ιανουαρίου, 
όταν η «Washington Times», μια φυλλάδα που 

δεν πρέπει να συγχέεται με την «Washington 
Post», έκανε λόγο για ιό που αναπτύχθηκε ως 
βιολογικό όπλο στη Γουχάν. Λίγο αργότερα η 
«Washington Post» δημοσίευσε ρεπορτάζ που 
διέψευδε τη θεωρία. Αμερικανοί ειδικοί εξήγη-
σαν ότι το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν είναι 
ακατάλληλο για έρευνες βιολογικών όπλων, ότι 
οι περισσότερες χώρες έχουν εγκαταλείψει την 
ανάπτυξη βιολογικών όπλων και ότι δεν υπάρ-
χουν ενδείξεις ότι ο ιός είχε δημιουργηθεί με 
μεθόδους γενετικής μηχανικής.
Δεύτερον, το γονιδίωμα του ιού, το οποίο έχει 
διαβαστεί σε όλη του την έκταση από αρκετά 
εργαστήρια σε όλο τον κόσμο, δεν φέρει κα-
μία από τις χαρακτηριστικές ενδείξεις γενε-
τικής παρέμβασης. Για παράδειγμα, δεν πε-
ριέχει κανένα ξένο γονίδιο και η αλληλουχία 
του είναι κατά 96% όμοια με κορονοϊούς των 
νυχτερίδων και των παγκολίνων. Μελέτη που 
δημοσιεύτηκε στο έγκριτο «Nature Medicine» 

έδειξε «αναμφισβήτητα» ότι ο SARS-CoV-2 
δεν δημιουργήθηκε με πρώτη ύλη κάποιον 
άλλον ιό και ότι η ικανότητα του ιού να συν-
δέεται στην επιφάνεια ανθρώπινων κυττάρων 
προήλθε «κατά πάσα πιθανότητα» από τη φυ-
σική επιλογή. Κοντολογίς, κανένας σοβαρός 
ιολόγος σε όλο τον κόσμο δεν έχει στηρίξει τη 
θεωρία του αδέσποτου ιού.
Τρίτον, δεν χρειάζεται να καταφύγουμε σε 
«εναλλακτικές» εξηγήσεις για την πανδημία, 
αφού η αλήθεια είναι ότι την περιμέναμε να 
συμβεί. Είχαν προηγηθεί αναρίθμητοι ιοί που 
μεταπήδησαν από τα ζώα στον άνθρωπο με 
απολύτως φυσικό τρόπο, όπως συνέβη στις 
καλά μελετημένες πανδημίες του HIV και της 
γρίπης των χοίρων H1N1. Τα προηγούμενα 
χρόνια μπορεί να περνούσε στα ψιλά γράμ-
ματα των ειδήσεων, όμως ο ΠΟΥ και επιδη-
μιολόγοι σε όλο τον κόσμο προειδοποιούσαν 
ότι μια νέα πανδημία, είτε από γρίπη είτε από 

κάποια νέα ασθένεια, ήταν θέμα χρόνου να 
χτυπήσει και η ανθρωπότητα θα ήταν ανέτοι-
μη να την αντιμετωπίσει. Το ίδιο είχε δηλώ-
σει επανειλημμένα ο Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος 
διέθεσε σχεδόν όλη του την περιουσία για να 
δημιουργήσει το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό 
ίδρυμα του κόσμου. Ο Γκέιτς δεν εξέφραζε 
την προσωπική του άποψη όταν προειδοποι-
ούσε για επικείμενες πανδημίες. Εξέφραζε 
την ανησυχία των ειδικών, που ήταν ήδη 
γνωστή. Όμως μόλις σήμερα ανακαλύπτουν 
κάποιοι τις δηλώσεις του, τις οποίες ερμη-
νεύουν ως απροκάλυπτη παραδοχή του ρό-
λου του στη δημιουργία του ιού της Γουχάν. 
Σήμερα, ακόμα και τα δίκτυα 5G και η ακτι-
βίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ κατηγορούνται 
για ανάμειξη στην εξελισσόμενη πανδημία. H 
κρίση της Covid-19 κάποια στιγμή θα τελειώ-
σει, όμως κανένα επιχείρημα δεν δείχνει ικα-
νό να ανακόψει την πανδημία παράνοιας.
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ρεπορτάζ

 ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

Τελικά, από πού ήρθε ο κορονοϊός;

Τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να περνούσε στα ψιλά γράμματα των ειδήσεων, 
όμως ο ΠΟΥ και επιδημιολόγοι σε όλο τον κόσμο προειδοποιούσαν ότι μια νέα 
πανδημία, είτε από γρίπη είτε από κάποια νέα ασθένεια, ήταν θέμα χρόνου να 
χτυπήσει και η ανθρωπότητα θα ήταν ανέτοιμη να την αντιμετωπίσει.
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Κλιντ Ίστγουντ έχει εξε-
λιχθεί σε έναν από τους 
σημαντικότερους σκηνο-
θέτες της εποχής μας. Στις 
τελευταίες ταινίες του επι-
κεντρώνεται σε ένα βασικό 

μήνυμα. Για παράδειγμα, στην ταινία «The 
Mule» (Το Βαποράκι) πρωταγωνιστεί ο ίδιος 
ως ένας 90χρονος που μεταφέρει ναρκωτικά. 
Με τα χρήματα που βγάζει κάνει αγαθοεργίες. 
Στο τέλος, όταν θα συλληφθεί, θα πει: «Όλα 
έχουν να κάνουν με τον χρόνο. Μπορούσα να 
αγοράσω τα πάντα εκτός από αυτόν».
Παλαιότερα, στην ταινία «Sully», περιέ-
γραφε την αληθινή ιστορία του πιλότου που 
προσθαλάσσωσε το αεροπλάνο σε ένα πο-
τάμι, σώζοντας όλους τους επιβάτες. «Ο σύγ-
χρονος ήρωας είναι αυτός που κάνει καλά τη 
δουλειά του» θα πει.
Παίρνω αυτή την ατάκα του Κλιντ Ίστγουντ 
για να περιγράψω τον κ. Τσιόδρα. Ο Τύπος 

σμός της πανδημίας, ένα κράτος που λειτουρ-
γεί και, το σημαντικότερο, μαζική συνδρομή 
των Ελλήνων πολιτών στο κοινό συμφέρον.
Τσιόδρας και Μητσοτάκης αναδεικνύουν 
τις αξίες ως πρωταγωνιστές και τους χρήσι-
μους ως αναγκαίους. Ας το αντιληφθούν τα 
κόμματα της κεντροαριστεράς, που εξακο-
λουθούν να νομίζουν ότι αρκούν τα κομμα-
τικά-ιδεολογικά λάβαρα για να παρασύρουν 
πολίτες στις τάξεις τους. Δεν αρκούν. Αυτό 
συνέβαινε τον 20ό αιώνα. Είμαστε στον 21ο.
Φυσικά, ακόμα δεν το έχουν καταλάβει. Γι’ 
αυτό και έχασαν παταγωδώς την εξουσία με 
τριπλή, βαριά ήττα, ενώ, σε καθεστώς μόνιμης 
σύγχυσης, βρίσκονται πλέον πίσω 23% από τη 
ΝΔ στις δημοσκοπήσεις. Η διαφορά είναι α-
κριβώς αυτή: η κυβέρνηση κάνει (όσο μπορεί) 
καλά τη δουλειά της, η αντιπολίτευση όχι.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιο-
γράφος και συγγραφέας.

στις ΗΠΑ τον χαρακτηρίζει ήρωα, ενώ στην 
τελευταία δημοσκόπηση της Marc οι θετικές 
γνώμες φτάνουν στο εξωπραγματικό 95%. 
Όλα αυτά γιατί πράγματι, όπως πολύ σωστά 
είπε ο Κλιντ Ίστγουντ, «κάνει καλά τη δου-
λειά του». Άλλωστε ήρωες δεν είναι και οι 
γιατροί και οι νοσηλευτές;
Όμως πίσω από τον κ. Τσιόδρα υπάρχει αυτός 
που τον επέλεξε και είναι επίσης κάποιος 
«που κάνει καλά τη δουλειά του». Πρόκειται 
για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Κάνει καλά τη δουλειά του χρόνια τώρα (πώς 
νομίζετε ότι κέρδισε την αρχηγία της ΝΔ;), 
αλλά αυτό είναι πλέον σε κοινή θέα από τη 
στιγμή που ανέλαβε τη χώρα.
Σχέδια παντού, σωστές επιλογές υπουργών, 
ενωτικός για όλους τους Έλληνες (ποτέ δεν 
έχει συμβεί αυτό εδώ και 200 χρόνια, ο διχα-
σμός έδινε την εξουσία και ρόλους).
Ακόμη, σπουδαία νίκη ουσίας και εντυπώ-
σεων στα σύνορα με την Τουρκία, περιορι-

Τσιόδρας και Μητσοτάκης 
αναδεικνύουν τις αξίες 
ως πρωταγωνιστές 
και τους χρήσιμους 
ως αναγκαίους. Ας το 
αντιληφθούν τα κόμματα 
της κεντροαριστεράς, που 
εξακολουθούν να νομίζουν 
ότι αρκούν τα κομματικά-
ιδεολογικά λάβαρα για να 
παρασύρουν πολίτες στις 
τάξεις τους.

ΣΎΓΧΡΟΝΟΙ ΉΡΩΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΎΤΟΙ  
ΠΟΥ ΚΆΝΟΥΝ ΚΆΛΆ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΆ ΤΟΥΣ

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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ΜΟΛΙΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Έζησε, τελικά, ο Ματιέ;
Καταδικάστηκε έστω ένας από αυτούς που τον 
χτυπούσαν ενώ ήταν πεσμένος κατάχαμα στο 

σουπερμάρκετ; 
Είναι ληστής ή ακτιβιστής για την προστασία 
του περιβάλλοντος που έμπλεξε χωρίς να το 

καταλάβει;

Αθώος ή ένοχος;

Μ Ε Τ Α Μ Ε Σ Ο Ν Υ Κ Τ Ι Ε Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ



αυτό είναι το κανονικό, αυτό στο οποίο περάσαμε τα παιδικά 
μας χρόνια, είτε το εξοχικό, όπου θα μαζευτούμε συγγενείς 
και φίλοι. Φέτος η αγάπη μας προς τους δικούς μας εκφρά-
ζεται με την απομάκρυνσή μας από αυτούς.
Η ελληνική οικογένεια, αυτό το ιδιαίτερο ελληνικό κύτταρο, 
δοκιμάζεται ξανά και καλείται, για άλλη μια φορά, να επιβε-
βαιώσει τον θεμελιώδη ρόλο της. Καλείται σήμερα να δεί-
ξει την αμέριστη αλληλεγγύη στα μέλη της μένοντας χωρι-
σμένη. Όσο κι αν μας είναι ξένο όλο αυτό, δεν παύει να είναι 
μια πραγματικότητα με τον ευγενή στόχο να προστατέψει ο 
ένας τον άλλον. Όσο κι αν δυσκολευόμαστε, έχουμε πειστεί 
ότι αυτό είναι το σωστό.
Αυτό που θα ακολουθήσει το έχουμε εν μέρει ξαναζήσει. 
Μέρες δύσκολες θα έρθουν, οικονομική δυσκολία, ανερ-
γία και αδιέξοδα, ίσως σε χειρότερο βαθμό απ’ ό,τι στο πρό-
σφατο παρελθόν. Είμαστε μαθημένοι στις κακουχίες, μετά 
τα δέκα χρόνια χρεοκοπίας, αλλά ξέρουμε ότι οι δικοί μας 
άνθρωποι θα είναι το στήριγμά μας. Η οικογενειακή αλλη-
λεγγύη ήταν και παραμένει το χαρακτηριστικό της ελληνι-
κής κοινωνίας και το μεγάλο της όπλο. Θα έρθει η ώρα να ε-
νωθούμε και με φυσικό τρόπο και να αντιμετωπίσουμε τις ε-
πόμενες δυσκολίες. Θα το καταφέρουμε και τότε, γιατί, πολύ 
απλά, έτσι ξέρουμε ενστικτωδώς να φερόμαστε.
Πίσω από την οικογένεια υπάρχει η Εκκλησία. Όσο κι αν ε-
κτραπήκαμε σε κοσμικού τύπου συμπεριφορές και τυποποι-
ήσαμε την παρουσία μας στους ναούς, στο βάθος πιστεύουμε 
και η πίστη καθορίζει μεγάλο μέρος της συμπεριφοράς μας. 
Έτσι μάθαμε, βιωματικά, έτσι λειτουργούμε. Κάποιες φορές 
ανορθολογικά, κάποιες φορές παρορμητικά. Η Εκκλησία α-
νέκαθεν υπήρξε πραγματικό ή πνευματικό αποκούμπι, είτε 
για τις κοινωνικές μειονότητες είτε για τους ταλαιπωρημέ-

Π
ολλά παιδιά που τελείωσαν τις 
σπουδές τους ξεκίνησαν να εργάζο-
νται σε άλλη πόλη ή σε άλλη χώρα 
και ουσιαστικά έφυγαν από το πα-
τρικό, έστω κι αν τούτο δεν είχε 
συνειδητοποιηθεί. Βλέπετε, αν δεν 
προκύψει γαμπρός ή νύφη, τα πα-

τρικό είναι στο μυαλό των γονιών η κύρια κατοικία των παι-
διών. Το κλείσιμο των δραστηριοτήτων λόγω της πανδημίας 
έφερε τους ενήλικες-«παιδιά» πίσω στα πατρικά τους σπίτια, 
ακόμη και από το εξωτερικό. Ειδικά σε χώρες όπου, ενώ μαι-
νόταν το κακό, όπως στην Ιταλία, δεν φαινόταν να λαμβάνο-
νται μέτρα πολλοί δικοί μας φρόντισαν για εξ αποστάσεως 
εργασία και επέστρεψαν στην πατρίδα. Δεν ήταν τότε σαφές 
ότι η Ελλάδα θα τα πήγαινε καλά. Λάμβανε όμως μέτρα, την 
ώρα που άλλες χώρες αδρανούσαν. Και κάπως έτσι κάποιοι 
γονείς ζουν μια απρόσμενη επανάληψη, με τα «παιδιά» στο 
σπίτι. Το Πάσχα ήρθε πρόωρα για πολλές οικογένειες και θα 
διαρκέσει για πολύ ακόμη, μέχρι να ανοίξουν οι δρόμοι και 
τα αεροδρόμια. Αυτοί είναι οι λίγοι «τυχεροί» των περιστά-
σεων. Όσο βέβαια είναι τύχη το να αναστέλλει ένας νέος το 
δρομολόγιο της ζωής του για λόγους ανωτέρας βίας, έστω κι 
αν το ίδιο συμβαίνει με όλους μας. Οι μεγαλύτεροι έχουμε 
ήδη εκπληρώσει ή κάψει κάποια όνειρα και έχουμε συνηθί-
σει πιο πολύ στις ανατροπές.
Πολλοί, όσοι δεν μπορούσαν να μεταπέσουν σε εξ αποστά-
σεως εργασία, δεν θα επιστρέψουν στα πατρικά για τις ημέ-
ρες του Πάσχα. Έχουν αποκλειστεί στους τόπους εργασίας 
και δεν θα ενωθούν με τους υπόλοιπους στο πατρικό. Και 
μόνο το γεγονός αυτό ρίχνει το ηθικό και προκαλεί θλίψη. 
Φέτος δεν θα υπάρξει η μαζική μετάβαση στο «χωριό», είτε 

νους της ζωής, αλλά και για τον καθέναν από εμάς. Ό,τι κάνει 
το κάνει κατά κανόνα αθόρυβα, χωρίς να εκθέτει πρόσωπα και 
καταστάσεις, ειδικά στις μικρότερες κοινωνίες. Είναι ο πλέον 
οργανωμένος και σταθερός μηχανισμός αλληλεγγύης στη 
χώρα και σε μεγάλο ποσοστό βασίζεται στην εθελοντική προ-
σφορά. Είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας κοινωνικής 
συνοχής και οφείλουμε να σεβαστούμε τη δυσκολία της να 
προσαρμοστεί στις συνθήκες καραντίνας. Το ότι έχει ακόμη 
δρόμο στο να λειτουργήσει σε πιο σύγχρονη εκδοχή δεν α-
ναιρεί τη σημαντική της προσφορά. Ενδεχομένως θα διευκο-
λυνθεί η αποστολή της και το έργο της θα γίνει ακόμη πιο ου-
σιαστικό εάν και ο καθένας από εμάς αποβάλει μέρος της (ά-
χρηστης τελικά) βιτρίνας του και στραφεί σε πιο ουσιαστικές 
συμπεριφορές, συμμετέχοντας και στα δρώμενά της.
Όπως δείχνουν τα πράγματα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι 
ανά πάσα στιγμή να ξαναχωριστούμε. Δεν θα τελειώσει μια κι 
έξω αυτό που ζούμε και θα πηγαινοέρχεται για καιρό. Ακόμα 
κι αν φύγει αυτή η πανδημία, τίποτε δεν αποκλείει να έρθει 
σχετικά γρήγορα μια επόμενη. Αυτό που δεν φαίνεται να αλ-
λάζει είναι η ιδιότητα του Έλληνα να συσπειρώνεται με βάση 
την οικογένειά του και να ταυτίζει σε μεγάλο ποσοστό την 
προσωπική πρόοδο με την πρόοδο των μελών της οικογέ-
νειας. Πολλοί νέοι επαναστάτησαν έναντι των μεγαλυτέρων, 
για να τους διαδεχτούν στην ίδια νοοτροπία μόλις έκαναν τη 
δική τους οικογένεια.
Μ’ αυτά και μ’ εκείνα, μέρες περίεργες και πρωτοφανείς περ-
νάμε, οι οποίες όμως μας δίνουν μια μοναδική ευκαιρία να αλ-
λάξουμε το παράδειγμα της ζωής. Να αξιολογήσουμε ακόμη 
περισσότερο πόσο αξίζουν και οι δικοί μας άνθρωποι αλλά και 
οι «ξένοι». Να ξαναδούμε τις ως τώρα «δεδομένες» συνήθειές 
μας και πώς είμαστε διατεθειμένοι να λειτουργήσουμε στο 
εξής. Κοντά στην κλιματική αλλαγή, βγήκε εμφαντικά στην ε-
πιφάνεια ο υπερπληθυσμός και η υπερκατανάλωση (ως σπα-
τάλη) των πόρων του πλανήτη. Η αλλοίωση της φύσης και οι 
παρενέργειές της. Ο τρόπος ζωής σε όλο τον πλανήτη άλλαξε 
οριστικά και αυτό θα το συνειδητοποιήσουμε σύντομα.
Αντίθετα σε βασικά μας ένστικτα, αλλά σύμφωνα με τα βαθύ-
τερα και ουσιαστικά συναισθήματα και αξίες μας, θα είμαστε 
υποχρεωμένοι για καιρό πια να κρατάμε αποστάσεις για να 
προφυλάξουμε τους αγαπημένους μας, την ώρα που λαχτα-
ράμε να τους αγκαλιάσουμε.
Αυτή η χώρα έχει τις ψυχικές αντοχές να προσαρμοστεί στις 
καινούργιες συνθήκες. Ίσως χρειαζόταν και μια ιδιαίτερη 
(έστω και κρίσιμη) πρόκληση για να βγει από το τέλμα της 
χρεοκοπίας. Όσο κι αν φαίνεται αντιφατικό, μια πανδημία, 
που θα φέρει άλλη μια χρεοκοπία, μπορεί να είναι η κλοτσιά 
που χρειαζόμαστε για να φύγουμε μπροστά. Με τη βοήθεια 
της οικογένειας και της πίστης μας, με αλληλεγγύη και αυτο-
πεποίθηση.
Χριστός Ανέστη!

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Η ελληνική οικογένεια δοκιμάζεται 
ξανά και καλείται, για άλλη μια φορά, να 
επιβεβαιώσει τον θεμελιώδη ρόλο της. 
Καλείται σήμερα να δείξει την αμέριστη 
αλληλεγγύη στα μέλη της μένοντας 
χωρισμένη.

Το κύτταρο
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Σ
τον συνδυασµό καινοτόµων τεχνολογιών τους για την ανά-
πτυξη ενός ανοσοενισχυµένου εµβολίου έναντι του SARS-
CoV-2 προχωρούν δύο κορυφαίες φαρµακευτικές εταιρεί-
ες, η Sanofi και η GSK. Οι κλινικές δοκιµές για το υποψήφιο 
εµβόλιο αναµένεται να αρχίσουν το δεύτερο εξάµηνο του 
2020 και, εάν είναι επιτυχείς, το εµβόλιο αναµένεται να είναι 

διαθέσιµο το δεύτερο εξάµηνο του 2021. Σηµειώνεται πως οι δύο εταιρείες 
πρωταγωνιστούν διεθνώς στην αγορά των εµβολίων για πολλές ασθένει-
ες.
Η Sanofi θα συνεισφέρει το αντιγόνο S-πρωτεΐνης του SARS-CoV-2, το 
οποίο βασίζεται σε τεχνολογία ανασυνδυασµένου DNA. Με την εν λόγω 
τεχνολογία έχει παραχθεί ένα αντιγόνο το οποίο είναι ακριβές γενετικό 
αντίγραφο των πρωτεϊνών που βρίσκονται στην επιφάνεια του ιού και η 
αλληλουχία DNA που κωδικοποιεί αυτό το αντιγόνο έχει συνδυαστεί µε το 
DNA συστήµατος έκφρασης βακτροϊού, που αποτελεί τη βάση για εγκε-
κριµένο προϊόν έναντι της γρίπης που κυκλοφορεί από τη Sanofi στις ΗΠΑ.
Η GSK θα συνεισφέρει στη συνεργασία µε την αποδεδειγµένη τεχνολογία 
πανδηµικού ανοσοενισχυτικού που κατέχει. Η χρήση ενός ανοσοενισχυτι-
κού µπορεί να έχει ιδιαίτερη σηµασία σε µια κατάσταση πανδηµίας, καθώς 
µπορεί να µειώσει την ποσότητα της απαιτούµενης πρωτεΐνης εµβολίου 
ανά δόση, επιτρέποντας την παραγωγή περισσότερων δόσεων εµβολίου 
και κατά συνέπεια συµβάλλοντας στην προστασία περισσότερων ανθρώ-
πων.
Ο Paul Hudson, CEO της Sanofi, δήλωσε: «Καθώς ο κόσµος αντιµετωπίζει 
αυτή την άνευ προηγουµένου παγκόσµια κρίση υγείας, είναι σαφές ότι κα-
µία εταιρεία δεν µπορεί να αντεπεξέλθει µόνη της. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο η Sanofi συνεχίζει να µοιράζεται την εµπειρία και τους πόρους 
της µε οµολόγους της, όπως η GSK, µε στόχο τη δηµιουργία και την προ-
µήθεια επαρκών ποσοτήτων εµβολίων, που θα βοηθήσουν τη διαχείριση 
της εξάπλωσης του ιού».

Η Emma Walmsley, CEO της GSK, δήλωσε: «Αυτή η συνεργασία φέρνει 
κοντά δύο από τις µεγαλύτερες εταιρείες εµβολίων παγκοσµίως. Συνδυ-
άζοντας την επιστήµη και τις τεχνολογίες µας, πιστεύουµε ότι µπορούµε 
να βοηθήσουµε στην επιτάχυνση της παγκόσµιας προσπάθειας για την 
ανάπτυξη εµβολίου για την προστασία όσο το δυνατόν περισσότερων αν-
θρώπων από την Covid-19».
Ο συνδυασµός ενός πρωτεϊνικού αντιγόνου και ενός ανοσοενισχυτικού 
είναι καθιερωµένη πρακτική και χρησιµοποιείται σε πολλά εµβόλια που 
βρίσκονται ήδη στην αγορά. Τα ανοσοενισχυτικά προστίθενται σε κάποια 
εµβόλια µε σκοπό την ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης και έχει 
αποδειχθεί ότι επάγουν ισχυρότερη και πιο µακροχρόνια ανοσία κατά των 
λοιµώξεων σε σύγκριση µε ένα εµβόλιο χωρίς ανοσοενισχυτικό. Επίσης, 
η προσθήκη ανοσοενισχυτικού δύναται να βελτιώσει την πιθανότητα ανά-
πτυξης ενός αποτελεσµατικού εµβολίου, το οποίο µπορεί να κατασκευα-
στεί σε µεγάλες ποσότητες.
Όπως έχει ανακοινωθεί από τη Sanofi, η ανάπτυξη του υποψήφιου ανα-
συνδυασµένου εµβολίου για την Covid-19 υποστηρίζεται από χρηµατοδό-
τηση και συνεργασία µε την Αρχή Βιοϊατρικής Προηγµένης Έρευνας και 
Ανάπτυξης (Biomedical Advanced Research and Development Authority 
– BARDA) των ΗΠΑ.
Ο διευθυντής της BARDA, Rick A. Bright, Ph.D., δήλωσε: «Οι στρατηγικές 
συµµαχίες µεταξύ των ηγετών της βιοµηχανίας εµβολίων είναι απαραί-
τητες για τη διάθεση ενός εµβολίου έναντι του κορονοϊού το συντοµότερο 
δυνατόν. Η ανάπτυξη του υποψήφιου ανοσοενισχυµένου και ανασυνδυ-
ασµένου εµβολίου για την Covid-19 παρέχει τη δυνατότητα µείωσης της 
ποσότητας της απαιτούµενης δόσης αντιγόνου, επιτρέποντας την πρόσβα-
ση στο εµβόλιο σε µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων, µε σκοπό αφενός τη 
διαχείριση της πανδηµίας και αφετέρου την καλύτερη προετοιµασία των 
ανθρώπων ή ακόµα και την πιθανή αποτροπή παρόµοιων πανδηµιών 
κορονοϊού».

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Συ��αχία Sanofi και GSK �ε σκοπό την ανάπτυξη 
ε�βολίου κατά του κορονοϊού

Οι κλινικές δοκιµές για το 
υποψήφιο εµβόλιο αναµένεται 
να αρχίσουν το δεύτερο 
εξάµηνο του 2020 και, εάν 
είναι επιτυχείς, το εµβόλιο 
αναµένεται να είναι διαθέσιµο 
το δεύτερο εξάµηνο του 2021.

Αρκετός λόγος έχει γίνει σχετικά µε τον τρόπο µετά-
δοσης του ιού και το κατά πόσο µπορεί να υπάρχει 
ο κίνδυνος διασποράς του µέσα από τα τρόφιµα. Το 
υπουργείο Υγείας τονίζει ότι δεν υπάρχουν σαφείς 

επιστηµονικές ενδείξεις για τη µετάδοση του ιού µε αγωγό 
τα τρόφιµα, ούτε σχετικά µε τη µόλυνση των αγαθών που 
προµηθεύονται οι καταναλωτές από τα σηµεία πώλησης. Ο 
κίνδυνος κυρίως εστιάζεται στον συγχρωτισµό και την επαφή 
µας µε δυνητικά µολυσµένα άτοµα.
Για τον λόγο αυτόν, τα τρόφιµα δεν πρέπει να θεωρούνται µο-
λυσµένες επιφάνειες, εκτός των περιπτώσεων σαφούς ένδει-
ξης µόλυνσης. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση απολυµαντικών 
ουσιών (διάλυµα χλωρίνης, υποχλωριώδες νάτριο, υπερο-
ξείδιο του υδρογόνου κ.λπ.) δεν αφορά αγαθά και ειδικότερα 
τρόφιµα, τα οποία σε περίπτωση εφαρµογής απολυµαντικών 
χηµικών ουσιών θα ήταν δυνατό να προκαλέσουν επικίνδυνες 
επιβαρύνσεις µε χηµικές ουσίες και πιθανές δηλητηριάσεις.
Όπως τονίζει το υπουργείο Υγείας, ως αρµόδια επιτελική 
αρχή για την προστασία της δηµόσιας υγείας, κατόπιν ερωτη-
µάτων που έχουν υποβληθεί εκ µέρους των καταναλωτών, 
θα πρέπει να γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Με βάση τα επιστη-
µονικά δεδοµένα, ο ιός SARS-CoV-2 ανήκει σε γνωστή οικο-
γένεια κορονοϊού και είναι ένας ιός που µπορεί να οδηγήσει 

σε λοίµωξη του αναπνευστικού συστήµατος. Η µετάδοσή του 
γίνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο µέσω σταγονιδίων που 
αποβάλλονται από άτοµο που νοσεί, µέσω βήχα ή πταρµού ή 
µε άµεση ή έµµεση επαφή µε εκκρίσεις αναπνευστικού (δη-
λαδή µέσω µολυσµένων χεριών).
Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις υψηλής µεταδοτικότητας του 
ιού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις παραµονής του στις διάφο-
ρες επιφάνειες µε διάρκεια από λίγες ώρες έως αρκετές 
ηµέρες. Για τη διακοπή της διασποράς του κρίνεται µεταξύ 
άλλων απαραίτητη η διατήρηση υψηλού επιπέδου ατοµικής 
υγιεινής, αλλά και υγιεινής του περιβάλλοντος χώρου όπου 
ζει και δραστηριοποιείται ο άνθρωπος.
Η µετάδοση του κορονοϊού προς το επιδεκτικό άτοµο γίνεται 
µέσω των µολυσµένων σταγονιδίων, τα οποία µπορούν να 
εξαπλωθούν σε απόσταση µεγαλύτερη του ενός µέτρου και 
να εναποτεθούν σε επιφάνειες.
Εκτός από την εισπνοή των σταγονιδίων, η µόλυνση µπορεί 
να συµβεί και µε επαφή των χεριών µε τις επιφάνειες που 
έχουν µολυνθεί από τα σταγονίδια και έπειτα αγγίζοντας τη 
µύτη, το στόµα ή τα µάτια. Κατά την τρέχουσα περίοδο η πρό-
ληψη είναι καίριας σηµασίας, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν 
εγκεκριµένες θεραπείες. Η απολύµανση είναι ενδεδειγµένη 
µόνο στις επιφάνειες του περιβάλλοντος των ασθενών.
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υγεία

O κορονοϊός δεν µεταδίδεται από τα τρόφιµα, 
αλλά χρειάζεται προσοχή όταν τα ψωνίζουµε



Η 
βιταμίνη C έχει την τιμητική της 
αυτές τις μέρες. Το πρώτο πράγμα 
που φέρνουν στο μυαλό μας 
η έξαρση του κορονοϊού και η 
ανάγκη όλων μας να ενισχύσουμε 
το ανοσοποιητικό μας είναι η 

βιταμίνη αυτή και ο φυσικός χυμός πορτοκάλι. 
Αν και οι προσδοκίες μας για άμεση ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού κατά του κορονοϊού δεν 
έχουν καμία βάση, με αφορμή τη συχνή αναφορά 
που γίνεται γύρω από αυτήν, ας τη γνωρίσουμε 
καλύτερα.

Ποια είναι η βιταμίνη C
Η βιταμίνη C ή το L-ασκορβικό οξύ, όπως είναι 
η επιστημονική ονομασία της, αποτελεί την πιο 
δημοφιλή υδατοδιαλυτή βιταμίνη. Το όνομά της 
προέρχεται από το στερητικό πρόθεμα α- και το 
σκορβούτο, την ασθένεια που προκαλείται από 
την έλλειψη του οργανισμού σε βιταμίνη C και 
εκδηλώνεται με αιμορραγία στο δέρμα και στα 
ούλα, μειωμένη επούλωση τραυμάτων, μυϊκό 
άλγος, αδυναμία και κακουχία.

Ποια τα οφέλη της βιταμίνης C
Η βιταμίνη C αναλαμβάνει πολλές δουλειές στον 
ανθρώπινο οργανισμό. Η πιο δημοφιλής δράση 
της, η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, 
αποδίδεται στο ότι υποστηρίζει ένα μεγάλο εύρος 
λειτουργιών των κυττάρων που εμπλέκονται 
στις διαδικασίες της ανοσίας. Μεταξύ αυτών, 
συμμετέχει στην ενίσχυση του δέρματος, αλλά και 
άλλων ιστών, ως φυσικών εμποδίων στα παθογόνα 
του περιβάλλοντος, αλλά και στην εξόντωση 
των παθογόνων μέσω της αντιοξειδωτικής της 
ιδιότητας. Γι’ αυτό σε έλλειψή της παρατηρείται 
διαταραγμένη ανοσία και μεγαλύτερη ευαισθησία 
σε λοιμώξεις. Η αντιοξειδωτική της δράση 
μελετάται επίσης ως προστατευτική για διάφορα 
νοσήματα, όπου οι λεγόμενες ελεύθερες ρίζες 
εμπλέκονται στην παθογένειά τους, όπως είναι 
τα καρδιαγγειακά, ο καρκίνος, η έκπτωση της 
νοητικής λειτουργίας και η γήρανση. Επίσης, 
συμμετέχει στη σύνθεση του κολλαγόνου, στην 
ανάπτυξη και την καλή υγεία των δοντιών και 
των οστών, στην ανάπτυξη των ιστών και την 
επούλωση των πληγών, ενώ βοηθάει και στην 

απορρόφηση του σιδήρου.

Πόσο ευαίσθητη είναι η βιταμίνη C
Προσοχή! Η βιταμίνη C ανήκει στις υδατοδιαλυτές 
βιταμίνες, συνεπώς είναι πολύ ευαίσθητη στην 
επεξεργασία. Συγκριμένα, μειώνεται σημαντικά η 
συγκέντρωσή της από τα φρούτα και τα λαχανικά 
όταν αυτά μαγειρεύονται, όταν πλένονται με άφθονο 
νερό, καθώς και όταν κόβονται σε πολύ μικρά 
κομμάτια χωρίς να καταναλώνονται αμέσως.
Ορισμένες συμβουλές που μπορείτε να 
ακολουθείτε για να πετύχετε τη μεγαλύτερη δυνατή 
απορρόφηση της βιταμίνης C από τις διατροφικές 
της πηγές είναι οι εξής:
• Επιλέξτε εποχικά φρούτα και λαχανικά.
• Μην τα ξεφλουδίζετε, όπου είναι εφικτό.
• Μην τα κόβετε! Αν χρειαστεί να τα τεμαχίσετε, 
καταναλώστε τα το συντομότερο δυνατό.
• Μαγειρέψτε τα στη χαμηλότερη δυνατή 
θερμοκρασία, στον λιγότερο χρόνο και στο λιγότερο 
νερό με κλειστό το καπάκι!

Πλούσιες πηγές βιταμίνης C
Εκτός από τα δημοφιλή πορτοκάλια και τον 
φυσικό χυμό τους, υπάρχουν αρκετά φρούτα και 
λαχανικά που είναι πολύ καλές πηγές βιταμίνης C. 
Παρακάτω θα βρείτε 10 τρόφιμα, στις μερίδες που 
συνήθως καταναλώνονται και τη συγκέντρωσή 
τους σε βιταμίνη C, ξεκινώντας από αυτό με τη 
μεγαλύτερη ποσότητα:
• 1 κίτρινη πιπεριά (~119 γρ.): 218 mg
• 1 κόκκινη πιπεριά (~119 γρ.): 152 mg
• 1 φλιτζάνι φράουλες (~166 γρ.): 97,6 mg
• 1 πράσινη πιπεριά (~119 γρ.): 95,7 mg
• 1 ακτινίδιο (~100 γρ.): 92,7 mg
• 1 φλιτζάνι μπρόκολο (~88 γρ.): 78,5 mg
• 1 φλιτζάνι λαχανάκια Βρυξελλών (~88 γρ.): 74,8 mg
• 1 μέτριο πορτοκάλι (~131 γρ.): 69,7 mg
• 1 φλιτζάνι κουνουπίδι (~107 γρ.): 51,6 mg
• 1 φλιτζάνι κόκκινο λάχανο (~89 γρ.): 50,7 mg

Πηγή: https://fdc.nal.usda.gov/
Η συνιστώμενη ημερήσια δόση (ΣΗΔ) για τους ενήλικους 
άνδρες είναι 90 mg και για τις ενήλικες γυναίκες 75 mg.

Βιταμίνη C: 
Γνωριμία με μια παλιά γνώριμη!

 ΤΗΣ ΜΕΛΊΝΑΣ Σ. ΚΑΡΊΠΊΔΟΥ*

*Η Μελίνα Σ. Καριπίδου,  
MSc, είναι κλινική διαιτολόγος 

- διατροφολόγος, επιστημονική 
συνεργάτιδα του Χαροκοπείου 

Πανεπιστημίου.
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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 F.S. σάς προσφέρουν τα προγνωστικά 
τους γι’ αυτή την εβδοµάδα. Τα πρω-
ταθλήµατα και οι ευρωπαϊκές διοργα-
νώσεις έχουν αναβληθεί λόγω της εξά-
πλωσης του κορονοϊού, αλλά θα έρθει η 
στιγµή που θα επιστρέψει η δράση. Γε-
νικά, έρχονται από… διάφορα µέρη πλη-

ροφορίες για πιθανές ηµεροµηνίες επιστροφής στα γήπεδα. 
Απ’ ό,τι φαίνεται, η Bundesliga θα είναι το πρώτο από τα µε-
γάλα πρωταθλήµατα που θα αρχίσει ξανά, ενώ θα ακολου-
θήσουν και τα υπόλοιπα. Οι οικονοµικές συνέπειες από την 
αποχή είναι τεράστιες και πρόθεση των αρµοδίων συνολικά 
είναι να τελειώσουν κανονικά τα πρωταθλήµατα, όποτε και 
αν αυτό καταστεί δυνατό. Έτσι, οι στοιχηµατικές ιστοσελίδες 
έχουν αναρτήσει µακροχρόνιες αγορές για τους νικητές των 
διοργανώσεων. Τα στοιχήµατα αυτά παρουσιάζουν µεγάλο 
ενδιαφέρον και µπορούν να παρουσιαστούν καλές ευκαιρίες, 
αφού κανείς δεν ξέρει πώς θα επιστρέψουν τα φαβορί στη 
δράση. Πάµε να δούµε πώς έχουν τα πράγµατα.
Ξεκινάµε, λοιπόν, µε την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλο-
γική διοργάνωση, το Champions League. Η UEFA έχει κάνει 
εδώ και καιρό γνωστό τον σκοπό της για ολοκλήρωση του 
Champions League. Ο θεσµός είναι στη φάση των «16» και οι 
υπεύθυνοι σκοπεύουν να συνεχιστεί το καλοκαίρι. Μάλιστα, 
έπεσε στο τραπέζι και η σκέψη για διεξαγωγή Final-8. Φυ-
σικά, κεκλεισµένων των θυρών. Αυτή τη στιγµή πρώτο φα-
βορί για την κούπα είναι η Μάντσεστερ Σίτι, παρόλο που δεν 
έχει προκριθεί ακόµα στους «8». Ακολουθούν Μπάγερν Μο-
νάχου, Παρί Σεν Ζερµέν και Μπαρτσελόνα, ενώ την πεντάδα 
κλείνει η Γιουβέντους. Σε τιµές µεγάλου αουτσάιντερ προ-
σφέρεται η Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει χάσει µε 1-2 από τη Σίτι 
στο πρώτο µατς για τους «16». Ωστόσο, ποτέ δεν πρέπει να 
υποτιµάται η «βασίλισσα». Σίγουρα είναι δύσκολο να προ-
βλέψει κανείς ποιος θα κατακτήσει το Champions League, 
αφού οι ανατροπές είναι πάρα πολλές, ειδικά τα τελευταία 
χρόνια. Η απόδοση και της Γιουβέντους πάντως, στο 13.00, 
µοιάζει επίσης υπερβολική. Η «µεγάλη κυρία» έχασε 1-0 
από τη Λυών, αλλά έχει τη ρεβάνς στην έδρα της, ενώ στο 
ρόστερ της έχει και τον «Mr. Champions League», τον Κρι-
στιάνο Ρονάλντο.
Συνεχίζουµε µε την άλλη ευρωπαϊκή διασυλλογική διορ-
γάνωση, το Europa League. Και σε αυτή την περίπτωση η 
UEFA είναι αποφασισµένη για ολοκλήρωση. Εδώ έχουµε 
φτάσει στους «16» της διοργάνωσης και έχει γίνει ο πρώ-
τος γύρος, µε κάποιες… ελλείψεις. Έχουν µείνει µεγάλα ο-
νόµατα στο Europa League και υπάρχει σηµαντικό ενδιαφέ-
ρον. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ίντερ, η Ρόµα, η Σεβίλλη, 
η Μπάγερ Λεβερκούζεν, είναι ακόµη στον θεσµό και έχουν 
στόχο το τρόπαιο. Άλλωστε ο νικητής κερδίζει το εισιτήριο 
για τους οµίλους του Champions League της επόµενης πε-
ριόδου. Να σηµειωθεί πως έχουµε και ελληνική συµµετοχή, 
µε τον Ολυµπιακό να κοντράρεται µε τη Γουλβς. Το πρώτο 
µατς ήρθε 1-1 και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ελπίδες πρόκρι-
σης. Εδώ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει το πάνω χέρι για 
την κατάκτηση, σύµφωνα µε τους bookmakers. Ακολουθεί 

η Γουλβς, κάτι που δείχνει και το µεγάλο εµπόδιο που κα-
λείται να ξεπεράσει ο Ολυµπιακός. Ίντερ, Λεβερκούζεν και 
Σεβίλλη συµπληρώνουν το Top 5 των φαβορί. Οι αποδόσεις 
είναι ελκυστικές και παρουσιάζουν στοιχηµατικό ενδιαφέ-
ρον, ακόµα και στα µεγάλα ονόµατα. Όσον αφορά τον Ολυ-
µπιακό, παίζεται στο 50.00, όντας µακριά από τα τελευταία 
αουτσάιντερ!
Αφήνουµε τώρα τις διασυλλογικές διοργανώσεις και µετα-
φερόµαστε στα εθνικά πρωταθλήµατα. Στην Πρέµιερ Λιγκ, 
αρχικά όλα κυλούσαν οµαλά για τη Λίβερπουλ, που έχει α-
ποκτήσει διαφορά ασφαλείας από τη Σίτι και της αρκούν έξι 
βαθµοί για να σηκώσει την κούπα και µαθηµατικά. Παρ’ όλα 
αυτά, η καραντίνα χάλασε τα σχέδια των Reds. Ωστόσο, η 
Πρέµιερ Λιγκ θα συνεχιστεί κάποια στιγµή. Η µόνη επιλογή 
για νικητή της διοργάνωσης είναι η Μάντσεστερ Σίτι, στο ε-
ξωφρενικό 200.00! Εξάλλου, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως 
αδύνατο να χάσει η Λίβερπουλ το πρωτάθληµα. Για τους λά-
τρεις των… θαυµάτων πάντως, η Μάντσεστερ Σίτι είναι διαθέ-
σιµη για ένα fun bet.
Στη Γερµανία το πρωτάθληµα αναµένεται να αρχίσει πρώτο 
σε σχέση µε τις υπόλοιπες µεγάλες λίγκες. Η Bundesliga 
ήταν συναρπαστική φέτος, µέχρι τη στιγµή της διακοπής. Η 
Μπάγερν Μονάχου είναι στην πρώτη θέση, στο +4 από την 
Ντόρτµουντ και στο +5 από τη Λειψία. Οι «Βαυαροί» είναι 
φυσικά το µεγάλο φαβορί για τον τίτλο. Άλλωστε είναι το α-

πόλυτο αφεντικό στη χώρα εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά η 
Ντόρτµουντ είναι µια πολύ καλή οµάδα, µε εξαιρετικά ταλα-
ντούχους ποδοσφαιριστές, και συνιστά απειλή για την Μπά-
γερν. Να σηµειωθεί πως έχει και το ντέρµπι του δεύτερου 
γύρου στην έδρα της. Σε τροµερή κατάσταση όµως φέτος βρί-
σκεται και η Λειψία, που εντοπίζεται σε απόδοση 10.00! Η 
διαφορά των πέντε πόντων από την κορυφή δεν είναι καταδι-
καστική. Εξάλλου, µέχρι τώρα έχουν προκύψει πολλές ανα-
κατατάξεις στη βαθµολογία της Bundesliga και οι ανατροπές 
είναι πολλές. Συνεπώς, σε αυτό το πρωτάθληµα τα αουτσάι-
ντερ έχουν µεγάλο στοιχηµατικό ενδιαφέρον.
Από κει και πέρα, στη Γαλλία η Παρί παίζει ουσιαστικά µόνη 
της και είναι το απόλυτο φαβορί για το τρόπαιο, µε την α-
πόδοση να µην έχει value. Στην Ιταλία και στην Ισπανία τα 
πράγµατα είναι ρευστά και περιµένουµε τα νεότερα για τη 
συνέχεια των διοργανώσεων. Εποµένως, προς το παρόν ε-
πικεντρωνόµαστε σε Champions League, Europa League, 
Πρέµιερ Λιγκ και Bundesliga όσον αφορά τα µακροχρόνια 
στοιχήµατα.
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 καθ’ όλη 
τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες η-
µέρες, όταν υπάρχει έντονη στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη 
σε ό,τι και αν επιλέξετε!

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

Ποιοι θα σηκώσουν τις µεγάλες κούπες;



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

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

περιβάλλον µέσα και έξω από το σπίτι.

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

115x115x100

1,30m3 (χύδην)

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

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

από 4,5€

από 140€
1,3 m3 (χύδην)

από 7€

ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ
(∆ΙΧΤΥ)

ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ
(∆Α∆Ι)

Ανάµεικτα Big Bag Οξιά - ∆ρυς 

Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής υλοτοµίας 3€ 5€

120€
 Στις τιµές περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ!

Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα 
υλοτοµίας

αποκλειστικά ελληνικής υλοτοµίας
αποκλειστικά ελληνικής 

ΦΟΥΡΝΙΣΤΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
* Όλα τα ξύλα αποξηραίνονται σε πιστοποιηµένους φούρνους για καλύτερη ενεργειακή απόδοση
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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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Πρώτη η Volvo Car Hellas εξέλιξε και θέτει σε 
λειτουργία το Volvo Online Ordering. Από την 
άνεση και την ασφάλεια του προσωπικού του 

χώρου ο υποψήφιος πελάτης µπορεί πλέον να βρει 
συγκεντρωµένες όλες τις τρέχουσες προσφορές για 
τα µοντέλα της Volvo και να κατοχυρώσει αυτή που 
τον ενδιαφέρει, ενώ ο Επίσηµος ∆ιανοµέας της επι-
λογής του θα επικοινωνήσει άµεσα µαζί του.
Με το Volvo Online Ordering η Volvo Car Hellas προ-
σθέτει ακόµη µία διάσταση στο στρατηγικό πλαίσιο 
που συνδυάζει την καινοτοµία µε την τεχνολογία για 
µια καλύτερη ζωή. Η πρωτοποριακή πλατφόρµα λαν-
σάρεται σε µια συγκυρία όπου η προστασία που προ-
σφέρουν οι online επαφές αναδεικνύεται σε προ-
τεραιότητα. Με ένα «κλικ» ο πελάτης µπορεί να απολαύσει την κορυφαία εµπειρία Volvo, µε έµφαση στην ασφαλή, προσωπική επαφή.
Εκτός από την περιεκτική πληροφόρηση που λαµβάνει για όλες τις τρέχουσες προσφορές, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξερευνή-
σει τα νέα χρηµατοδοτικά προγράµµατα που προσφέρονται σε συνεργασία µε τη Eurobank, αλλά και να υλοποιήσει τα πρώτα στάδια της 
παραγγελίας του. Έτσι, κρατώντας τις αποστάσεις offline, µπορεί να «κρατήσει» ένα Volvo online.
Η Volvo Car Hellas, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για κορυφαία εµπειρία σε όλα τα σηµεία επαφής µε τον πελάτη, θα εµπλουτίζει δι-
αρκώς την πλατφόρµα µε νέες δυνατότητες.

H Ferrari κερδίζει ένα πολύ µεγάλο πόσο για κάθε 
αυτοκίνητο που πουλάει

Tα Kia Soul EV 
και Telluride 
κατέκτησαν 
τα Βραβεία Παγκόσµιου 
Αυτοκινήτου 2020

Η Kia Motors Corporation είναι η µεγάλη νικήτρια των Βρα-
βείων Παγκόσµιου Αυτοκινήτου (World Car Awards) 2020, 
καθώς το Telluride ανακηρύχθηκε Παγκόσµιο Αυτοκίνητο 

της Χρονιάς (World Car of the Year) και το Soul EV Παγκόσµιο Αυ-
τοκίνητο Πόλης (World Urban Car).
Το Kia Telluride βραβεύτηκε από την κριτική επιτροπή για τον ιδι-
αίτερο σχεδιασµό και τη µεγάλη πρακτικότητά του. ∆ιαθέσιµο σε 
όλη τη Βόρεια Αµερική και σε πολλές από τις παγκόσµιες αγορές 
της Kia, συνδυάζει την εντυπωσιακή εµφάνιση µε µια ευρύχωρη, 
πρακτική και υψηλής ποιότητας καµπίνα, που µπορεί να φιλοξε-
νήσει έως και οκτώ επιβάτες.
Το πλήρως ηλεκτρικό Soul EV ανακηρύχθηκε το ιδανικό αυτοκί-
νητο για την πόλη, καθώς συνδυάζει επιδόσεις µηδενικών ρύπων 
και µια εντυπωσιακή αυτονοµία µε ένα κόµπακτ αµάξωµα, ενδια-
φέρουσα σχεδίαση και υψηλά επίπεδα πρακτικότητας. Το κόµπακτ 
Kia Soul EV διαθέτει ένα ισχυρό ηλεκτρικό σύστηµα µετάδοσης 
µε µπαταρίες 64 ή 39,2 kWh. Με µία φόρτιση µπορεί να καλύψει 
µέχρι και 452 χιλιόµετρα (µοντέλο µε µπαταρία 64 kWh, συνδυα-
σµένος κύκλος WLTP), προσφέροντας έτσι µεγαλύτερη αυτονοµία 
από πολύ πιο ακριβά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Volvo Online Ordering: Νέα πρωτοποριακή πλατφόρµα 
online παραγγελιών

Το 2019 οι παγκόσµιες πωλήσεις της Ferrari ξεπέρασαν τις 
10.000 µονάδες, φτάνοντας τις 10.131, ενώ είναι γνωστό πως 
η ιταλική αυτοκινητοβιοµηχανία δουλεύει µε το µεγαλύ-

τερο περιθώριο κέρδους στην παγκόσµια αυτοκινητοβιοµηχανία.
Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται κατά µέσο όρο στο 23,2%, κάτι 
που για το 2019 αντιστοιχούσε σε 86.639 ευρώ για κάθε αυτοκί-
νητο που πούλησε. Το ποσό αυτό µάλιστα ήταν κατά τι µεγαλύ-
τερο από το αντίστοιχο του 2018, που έφτασε τις 86.601 ευρώ.

Τα συνολικά έσοδά της ήταν κοντά στα 3,766 δισ. ευρώ, σηµει-
ώνοντας άνοδο 10,1% σε σχέση µε πέρυσι. Οι καλύτερες αγο-
ρές είναι της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, ενώ σηµείωσε 
µια κάµψη στις ΗΠΑ.
Για να έχουµε µια συγκριτική εικόνα του περιθωρίου κέρδους 
που έχει η Ferrari, για να βγάλει τα ίδια λεφτά η BMW πρέπει να 
πουλήσει 30 αυτοκίνητα, η VW 56, η Mercedes 67, ενώ η Ford 
χρειάζεται 908 αυτοκίνητα και η Nissan 928 αυτοκίνητα.
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ΜΑΚΜΠΕΘ ONLINE
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ξεκινάει μια σει-
ρά διαδικτυακών δράσεων που ονομάζει «Μόνοι 
Μαζί». Η αρχή γίνεται, σε συνεργασία με το Εθνικό 
Θέατρο, με την παράσταση «Μακμπέθ» του Ουίλιαμ 
Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη, που 
ήταν να κάνει πρεμιέρα στο Δημοτικό Θέατρο στις 
12 Μαρτίου, αλλά διακόπηκε λόγω των προληπτι-
κών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
Covid-19. Η δωρεάν προβολή της παράστασης θα 
πραγματοποιηθεί μέσω του www.dithepi.gr το Σάβ-
βατο 25 Απριλίου στις 21:00.

OPEN CALL: ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή προσκαλεί παιδιά και 
εφήβους έως 15 ετών να εμπνευστούν από τα αγαπη-
μένα τους αντικείμενα και να δημιουργήσουν τα δικά 
τους έργα από το σπίτι.
• Αφού ολοκληρώσετε τα έργα σας, μπορείτε να τα 
σκανάρετε ή να τα φωτογραφίσετε και να τα στείλετε 
στο education@goulandris.gr με το ονοματεπώνυμό 
σας, τον τίτλο του έργου και την ηλικία σας, καθώς και 
ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, έως τις 09/05/2020. Σε 
περίπτωση που εμπνευστήκατε από κάποιο έργο της 
συλλογής του Ιδρύματος, μπορείτε να αναφέρετε επί-
σης τον τίτλο του έργου και τον δημιουργό του (δεν 
είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση).
• Τα ζωγραφικά έργα να μην ξεπερνούν τις διαστάσεις 
39x50 εκ.
• Οι κατασκευές και τα γλυπτά να μην ξεπερνούν τις 
διαστάσεις 40x40x40 εκ.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
goulandris.gr.

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Το Μουσείο Ηρακλειδών, ανταποκρινόμενο 
στην πρόσκληση του υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, αγκαλιάζει την πρωτοβουλία 
#DigitalSolidarityGr και προσφέρει σε όλους 
τους Έλληνες τους θησαυρούς της αρχαίας ελλη-
νικής τεχνολογίας, έτσι όπως αυτοί μελετήθηκαν, 
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την Εταιρεία 
Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής 
Τεχνολογίας.
Το κοινό μπορεί να δει βίντεο και να μάθει μεταξύ 
άλλων για: α) την αυτόματη Θεραπαινίδα Φίλω-
νος και Ήρωνος, το πρώτο δηλαδή ρομπότ στην 
τεχνολογική ιστορία της ανθρωπότητας. Η μελέτη, 
σχεδίαση και κατασκευή του ομοιώματος έγινε από 
τον ακαδημαϊκό Μανόλη Κορρέ σε μια ιδέα του 
καθηγητή Θεοδόση Τάσιου. Ο κ. Κορρές μελέτησε 
και κατασκεύασε και τον μηχανισμό κίνησης, ενώ 
τον μηχανισμό κεράσματος κατασκεύασε ο Σπύρος 
Οικονομόπουλος, β) τον Μηχανισμό των Αντικυθή-
ρων, τον πρώτο δηλαδή αναλογικό υπολογιστή στην 
τεχνολογική ιστορία της ανθρωπότητας. Η μελέτη 
και σχεδίαση του μεγάλου λειτουργικού μοντέ-
λου έγινε από τους καθηγητές του ΑΠΘ Ιωάννη 
Σειραδάκη και Κυριάκο Ευσταθίου. https://www.
herakleidon.org/home/

Μπορεί, αυτή την περίοδο, συναυλίες να μη γίνονται, η μουσική όμως δεν μπορεί με τίποτα να στα-
ματήσει. Οι μουσικοί δεν μπορούν με τίποτα να σταματήσουν να παίζουν, να εκφράζονται, να δη-

μιουργούν… H Τεχνόπολη προτείνει μια σειρά από πρωτότυπες δράσεις, στις οποίες μπορούν να έχουν 
πρόσβαση όλες και όλοι από το σπίτι με ένα μόνο κλικ, δίνοντας χώρο και βήμα στους αγαπημένους μας 
καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας τα… Πιτζάμα Σέσιονς, μια σειρά μουσικών βίντεο φτιαγμένων από το σπίτι 
για να ακούγονται –πού αλλού;– στο σπίτι. https://athens-technopolis.gr/index.php/el/

ΠΙΤΖΑΜΑ ΣΕΣΙΟΝΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
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βιβλία με τη γυναίκα 
στο επίκεντρο3

Η Ανάσταση, Λέων Τολστόι, 
εκδ. Κέδρος

Ρωσία, τέλη του 19ου αιώνα. Μια πόρνη, η Κατερίνα 
Μάσλοβα, κατηγορείται για φόνο. Στη δίκη της 
παρίσταται ως ένορκος ο πρίγκιπας Ντμίτρι Ιβάνοβιτς 
Νεχλιούντοφ. Ήταν αυτός που, νεαρή ακόμη, την είχε 
αποπλανήσει και την είχε εγκαταλείψει έγκυο στο 
παιδί τους, τον μικρό Μίτιενκα. Η κατηγορούμενη 
καταδικάζεται σε τέσσερα χρόνια καταναγκαστικά έργα 
στη Σιβηρία. Ο Νεχλιούντοφ, κατατρεγμένος από τις 
Ερινύες, ακολουθεί την Κατερίνα στην εξορία και στο 
μαρτύριό της.
Η τραγική ιστορία της Κατερίνας Μάσλοβα δίνει την 
ευκαιρία στον Τολστόι να εξαπολύσει τα φαρμακερά 
βέλη του με στόχο τους θλιβερά παρηκμασμένους θε-
σμούς –από την οικογένεια έως τη Δικαιοσύνη– μιας 
Ρωσίας που καταρρέει στο λυκόφως του 19ου αιώνα.
Η «Ανάσταση» είναι ένα κλασικό μυθιστόρημα της 
παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ένα αριστουργηματικό βιβλίο 
που στην εποχή του (1899) ξεπέρασε σε πωλήσεις το 
«Πόλεμος και Ειρήνη» και την «Άννα Καρένινα». Το 
τελευταίο σπουδαίο έργο του Λέοντος Τολστόι.

Το σχολείο των γυναικών, Μολιέρος, 
εκδ. ΜΙΕΤ

Το «Σχολείο των γυναικών» αποτέλεσε στην εποχή 
του σκάνδαλο – τόσο μεγάλο μάλιστα, που μόνο ο 
«Ταρτούφος» έμελλε να το ξεπεράσει. Κι αυτό δεν 
ήταν καθόλου τυχαίο: Ο Μολιέρος έβαλε στο στόχαστρο 
την τρέχουσα ηθική και την κοινωνική υποκρισία, 
παίρνοντας θέση σε ένα καυτό πρόβλημα του καιρού 
του, ένα πρόβλημα που έθιγε το ίδιο το θεμέλιο της 
κοινωνίας, την οικογένεια. Γιατί θέμα του έργου αυτού 
δεν είναι άλλο από το ζήτημα του γάμου και ειδικότερα 
της επιλογής συζύγου. Λοιδορώντας τις κρατούσες 
αντιλήψεις, που αναγνώριζαν μόνο στον πατέρα ή 
στον σύζυγο το αποκλειστικό δικαίωμα της επιλογής, ο 
μεγάλος κωμικός διακηρύσσει ότι σχολείο της ηθικής 
δεν είναι τα απομονωμένα μοναστήρια, τα ηθικοπλα-
στικά αναγνώσματα και οι κάθε είδους απαγορεύσεις 
και περιορισμοί, αλλά αυτή η ίδια η κοινωνική ζωή, 
όταν πραγματώνεται με πνεύμα απόλυτης ελευθερίας 
και εμπιστοσύνης. Σε μια εποχή σαν τη δική μας, όπου 
καθημερινά διαπιστώνουμε πως η ουσιαστική ισοτιμία 
και ο σεβασμός της προσωπικότητας των γυναικών 
εξακολουθεί να αποτελεί το ζητούμενο, το έργο αυτό 
παραμένει εξίσου καυτό και επίκαιρο.

Ανεμοδαρμένα Ύψη, Έμιλι Μπροντέ, 
εκδ. Ψυχογιός

Μπορούσε μια κοπέλα να έχει γράψει ένα τέτοιο 
βιβλίο; Πολλοί αναγνώστες έθεσαν αυτό ακριβώς το 
ερώτημα αφού διάβασαν τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» 
της Έμιλι Μπροντέ, όχι μόνο στην εποχή της αλλά και 
αργότερα. Ένα σκοτεινό, παθιασμένο, αγωνιώδες και 
άκρως συναρπαστικό αφήγημα που εκτυλίσσεται στην 
καρδιά της βικτοριανής Αγγλίας, στις άγριες ερημιές 
του Βορρά, σε τόπους στοιχειωμένους. Ένας λυσσαλέ-
ος έρωτας κυριαρχεί, αυτός ανάμεσα στην τρυφερή, μα 
και ατίθαση, επαναστατική Κάθριν και στον απόκοσμο, 
τραχύ Χίθκλιφ, με τα φαντάσματα των δύο εραστών 
να κατατρύχουν όσους επισκέπτονται τους τόπους 
τους. Η σύγκρουση ανάμεσα στον πολιτισμό (με την 
καταπίεση και την υποκρισία του, αλλά και τη δική 
του βία) και στην ανεξέλεγκτη φύση είναι επίσης ένα 
άλλο σημαντικό στοιχείο του μυθιστορήματος, το οποίο 
φαίνεται να βρίσκεται πιο μπροστά από την εποχή του. 
Όταν, μάλιστα, πρωτοκυκλοφόρησε, στα μέσα του 19ου 
αιώνα, προκάλεσε πολλές συζητήσεις και διαφωνίες, 
σόκαρε και τάραξε τα νερά. Σήμερα όμως θεωρείται 
ένα αδιαφιλονίκητο κλασικό ανάγνωσμα, με έναν 
ανέλπιστα μοντέρνο, νεωτερικό αέρα να το διαπερνά. 
Εξού και τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ενέπνευσαν ταινίες 
και τηλεοπτικές σειρές, μιούζικαλ, μπαλέτα, όπερες, 
σκετς από τους Μόντι Πάιθον, αλλά και τραγούδια από 
την Κέιτ Μπους.
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Είµαι ένας 
τραγουδιστής µε 
τη συγκεκριµένη 
χροιά και φωνή, 
αλλά πάνω απ’ όλα 
είµαι λαϊκός (εκτός 
της καταγωγής µου 
και του τρόπου 
που µεγάλωσα 
και ανατράφηκα), 
επειδή µε 
προβληµατίζουν, 
κινητοποιούµαι, ζω 
µέσα σε αυτά και 
κυρίως µε αφορά 
η επίλυση των 
προβληµάτων του 
απλού κόσµου.

Ο ∆ηµήτρης Κανέλλος µάς µιλάει για την τρίτη 
του προσωπική δισκογραφική δουλειά, µε 
τίτλο «Όσα Ονειρευτήκαµε», και για το πώς 
περνάει τις ώρες του στην καραντίνα.

∆ηµήτρη, πες µας λίγα λόγια για σένα. Πού γεννήθηκες 
και µεγάλωσες και πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια;
Αρχικά, σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Γεννήθηκα 
και µεγάλωσα στη Νίκαια του Πειραιά. Είµαι το τρίτο και 
τελευταίο στη σειρά παιδί από τα τρία αγόρια που είµα-
στε σύνολο και ο µόνος στην οικογένεια που ασχολή-
θηκε τελικά µε τη µουσική. Τα παιδικά µου χρόνια ήταν 
γενικά δύσκολα οικονοµικά, γιατί δούλευε µόνο ο πατέ-
ρας µας, µια και η µάνα ήταν στο σπίτι για να µας µεγα-
λώσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα από µικρή ηλικία εγώ 
και τα αδέρφια µου, παράλληλα µε το σχολείο µας (στις 
αργίες λόγου χάρη), να πηγαίνουµε µαζί µε τον πατέρα 
στην οικοδοµή για να τον βοηθήσουµε. Αν και περάσαµε 
δύσκολα, είχαµε πολλή αγάπη από τους γονείς µας και 
είµαστε αληθινά τυχεροί σε αυτό.

Στους παράξενους καιρούς που ζούµε, µε τον εγκλει-
σµό λόγω κορονοϊού, τι είναι αυτό που σε προβληµατί-
ζει περισσότερο;
Αυτό που µε προβληµατίζει, αλλά πολλές φορές µε εξε-
γείρει κιόλας, είναι πώς κατάφεραν όλες ανελλιπώς και 
διαχρονικά οι κυβερνήσεις να απαξιώσουν µε τη χρόνια 
υποχρηµατοδότηση το εθνικό σύστηµα υγείας. Οι για-
τροί, αλλά και όλο το προσωπικό των νοσοκοµείων, υ-
περβαίνουν πραγµατικά τον εαυτό τους για να στηρίξουν 

τους ασθενείς.
Ένα είναι αυτό. Το άλλο, το οποίο είναι εξίσου σηµα-
ντικό και επίκαιρο και πρέπει άµεσα να παρθούν µέτρα, 
είναι η στήριξη πολλών καλλιτεχνών(και άλλων οικονο-
µικά αδύναµων πολιτών) που αδυνατούν να τα βγάλουν 
πέρα, και είναι πραγµατικά στα πρόθυρα της εξαθλίω-
σης, έστω µε αυτό το µικρό επίδοµα των 800 ευρώ. Άν-
θρωποι που όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα µας 
διασκέδαζαν µε το ταλέντο τους και την αγάπη για την 
τέχνη τους τώρα είναι κυριολεκτικά πεταµένοι από το 
κράτος. Είναι αληθινά κρίµα.

Σε έχει ρίξει ψυχολογικά η καραντίνα; Πώς τη διαχει-
ρίζεσαι;
Νοµίζω ότι τη διαχειρίζοµαι (για την ώρα τουλάχιστον) 
όσο µπορώ πιο εποικοδοµητικά. Κάνω πράγµατα που 
δεν µπορούσα να κάνω πριν. Γυµνάζοµαι, ακούω και 
παίζω µουσική, διαβάζω βιβλία, βλέπω ταινίες, συνο-
µιλώ µε φίλους µέσα από τα διαδικτυακά µέσα κ.λπ. ∆υ-
στυχώς, πολλοί συνάνθρωποί µας δεν µπορούν όλον 
αυτόν τον εγκλεισµό να τον διαχειριστούν(κυρίως για 
οικονοµικούς λόγους) και παρουσιάζουν έντονα συ-
µπτώµατα κατάθλιψης. Πρέπει όσοι καταφέρνουµε να 
το διαχειριστούµε όλο αυτό κάπως καλύτερα να έχουµε 
επαφή και µε τους άλλους ανθρώπους, προκειµένου, αν 
χρειαστούν τη στήριξή µας, να τους την προσφέρουµε. 
Μένουµε µεν σπίτι, αλλά παράλληλα µένουµε ενωµένοι 
και δυνατοί.

Πες µας λίγα λόγια για την τελευταία σου δισκογραφική 

δουλειά, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τη 
Minos EMI.
Είναι µια δουλειά που αποτελείται από δέκα στο σύνολο 
τραγούδια, σε ποίηση του Άλκη Αλκαίου(εκτός από ένα, 
που είναι σε στίχους του αδερφού του Άλκη Αλκαίου, 
του Γρηγόρη Λιάρου) και σε µουσικές των Θάνου Μι-
κρούτσικου, Μίλτου Πασχαλίδη, Θύµιου Παπαδόπου-
λου και Μανόλη Ανδρουλιδάκη. Την επιµέλεια παραγω-
γής και την ενορχήστρωση τις έκανε ο εξαιρετικός Θύ-
µιος Παπαδόπουλος, ενώ οι ηχογραφήσεις, η µίξη και το 
master των τραγουδιών έγιναν από τον Σωτήρη Παπα-
δόπουλο στο στούντιο «Στέντορ».
Μια πολύ τιµητική για µένα δισκογραφική δουλειά, για 
πολλούς και διάφορους λόγους. Κατ’ αρχάς, η συνερ-
γασία µου επί σκηνής, αλλά και δισκογραφικά, µε τον 
Θάνο Μικρούτσικο. Είναι αληθινά µια παρακαταθήκη 
που θα την κουβαλάω χρόνια. Η εξίσου σηµαντική για 
µένα στιγµή να τραγουδήσω τραγούδια σε ποίηση Άλκη 
Αλκαίου, που αληθινά ήταν ένα όνειρο ζωής. Συνεργά-
στηκα µε εξίσου αγαπηµένους δηµιουργούς σε αυτή τη 
δισκογραφική δουλειά, όπως είναι ο Μίλτος Πασχαλί-
δης, ο Θύµιος Παπαδόπουλος και ο Μανόλης Ανδρουλι-
δάκης. Όλοι οι συντελεστές αυτού του µουσικού αποτε-
λέσµατος είναι πολύ αγαπηµένοι και τους χρωστάω α-
ληθινά πολλά για τη στήριξή τους. Σηµαντική εξίσου είναι 
και η συνεργασία µου αυτή τη στιγµή µε τη Minos EMI, 
την οποία και ευχαριστώ για τη µουσική αγκαλιά που 
µου πρόσφερε.
Συνοψίζοντας, είµαι πολύ περήφανος γι’ αυτή τη δου-
λειά, όπως επίσης µε γεµίζει µε ευθύνες για τις µελλο-
ντικές καλλιτεχνικές µου κινήσεις.

Αν σου λέγαµε να κατατάξεις σε έναν χώρο τον εαυτό 
σου ως τραγουδιστή, ποιος θα ήταν αυτός;
Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία µου, και όσο είναι εφι-
κτό να κρίνω εγώ αντικειµενικά τον εαυτό µου, θα έλεγα 
πως είµαι λαϊκός τραγουδιστής. Το ίδιο είχε πει και ο 
Θάνος Μικρούτσικος για µένα, όταν συζητούσαµε για 
τραγούδια. Είµαι ένας τραγουδιστής µε τη συγκεκριµένη 
χροιά και φωνή, αλλά πάνω απ’ όλα είµαι λαϊκός (εκτός 
της καταγωγής µου και του τρόπου που µεγάλωσα και 
ανατράφηκα), επειδή µε προβληµατίζουν, κινητοποιού-
µαι, ζω µέσα σε αυτά και κυρίως µε αφορά η επίλυση 
των προβληµάτων του απλού κόσµου. Κακά τα ψέµατα, 
πηγή έµπνευσης για έναν καλλιτέχνη ήταν, είναι και θα 
είναι η ζωή και τα βιώµατα του λαού µέσα στον οποίο 
γεννήθηκε και µεγάλωσε.

Πες µας δυο λόγια για τα µελλοντικά σου σχέδια και µια 
ευχή στον κόσµο της «Free Sunday».
Όταν η ιατρική επιστήµη µάς το επιτρέψει (έχοντας α-
παραίτητα ανακαλύψει κάποιο φάρµακο για τον κορο-
νοϊό), θα κάνω σίγουρα εµφανίσεις, για να επικοινω-
νήσω στον κόσµο και την τελευταία µου δισκογραφική 
δουλειά.
Εύχοµαι µέσα από την καρδιά µου σε όλο τον κόσµο 
που ταλαιπωρείται τόσο καιρό από αυτή την πανδηµία 
να έχει την υγεία του και όσο µπορεί να µένει σπίτι του, 
για να προστατέψει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους. 
Να µην το βάζει κάτω, ενώ είναι καιρός να απαιτήσει ένα 
αξιοπρεπές σύστηµα υγείας, που να ανταποκρίνεται στις 
σηµερινές του ανάγκες.

INFO
Το νέο CD του ∆ηµήτρη Κανέλλου κυκλοφορεί 
ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρµες: 
https://DimitrisKanellos.lnk.to/OsaOnireftikame.

∆ηµήτρης Κανέλλος

«Πηγή έµπνευσης για έναν 
καλλιτέχνη είναι η ζωή 

και τα βιώµατα του λαού»
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης

Εργάζομαι δεκαετίες στο (εκάστοτε) σπίτι μου. Επιγραμματικά, 
τι φρόντιζα πάντα να μη μου λείπει ποτέ (εκτός, βέβαια, από τα 
απαραίτητα για τη δουλειά):
• Τρανζιστοράκι (ή οτιδήποτε παίζει μουσική).
• Φρούτα, λαχανικά, ξηροκάρπια κ.λπ. Το καλό με την εργασία 
στο σπίτι είναι ότι τρώμε λίγο όποτε πεινάσουμε, τρώμε στο διά-
λειμμα, και ελέγχουμε τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα.
• Μερικά «φετιχάκια/φυλαχτά»: π.χ. ένα βαζάκι με έναν κάκτο, 
η φωτογραφία ενός αγαπημένου προσώπου, μια ξύστρα από την 
εφηβεία, ένας στυλογράφος που μας δώρισαν κάποτε κ.λπ.
• Πολλά διαλείμματα – και αν είναι δημιουργικά, τόσο το καλύ-
τερο: περίπατος με το κατοικίδιο, ψώνια στη λαϊκή, σύντομη επί-
σκεψη σε φιλικό πρόσωπο, ένα καφεδάκι σε κοντινό στέκι κ.λπ.
• Και, τέλος, εάν δεν ζούμε με την οικογένειά μας αλλά μόνοι/-
ες, φροντίζουμε να καλούμε ανά δύο, το πολύ τρεις μέρες φί-
λους/-ες στο σπίτι, για να μην το νιώθουμε σαν κάτεργο και για 
να το ζεσταίνει η παρουσία αγαπημένων προσώπων.

Πρόσφατα μετέφρασε για τις Ε.Κ. τα «Μυστικά της λογοτε-
χνίας» του Thomas C. Foster.

Κλαίρη Παπαμιχαήλ

• Οριοθετήστε τον δικό σας χώρο εργασίας. Στο σαλόνι, στην 
κρεβατοκάμαρα, στην κουζίνα, θα έχετε μια γωνία η οποία θα 
είναι μόνο για σας και για τη δουλειά σας. Απαραβίαστη.
• Τηρήστε κάποιο ωράριο και απαιτήστε από τους άλλους να το 
σεβαστούν. Δουλέψτε όπως θα δουλεύατε στο γραφείο σας, με 
την ίδια προσοχή και προσήλωση. Διατηρήστε τις ίδιες συνήθειες. 
Καθορίστε από πριν τα διαλείμματα της εργασιακής σας μέρας.
• Οπλιστείτε με καφέ (αν πίνετε), τσιγάρα (αν καπνίζετε), α-
κουστικά (αν ακούτε μουσική) και κυρίως ΥΠΟΜΟΝΗ. Κανείς 
δεν πιστεύει ότι η δουλειά στο σπίτι είναι πραγματική δουλειά, 
οπότε μάθετε να απομονώνεστε από το περιβάλλον σας και να 
συγκεντρώνεστε σε αυτό που έχετε να κάνετε.
• Μην ενδίδετε σε πειρασμούς. Κλειστά το Facebook, το Twitter 
και το Insta όσο δουλεύετε. Το πλυντήριο, το σκούπισμα και το 
μαγείρεμα μπορούν να περιμένουν. Όπως και το τηλεφώνημα 
στη μαμά και στην κολλητή σας.
• Αυτοπειθαρχία, αυτοπειθαρχία, ΑΥΤΟΠΕΙΘΑΡΧΙΑ.

Πρόσφατα μετέφρασε για τις Ε.Κ. την «Ηχώ του Παρισιού» του 
Sebastian Faulks.

Δουλειά από το σπίτι;  
Συμβουλές από τους καλύτερους
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ΟΚΤΏ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΚΆΙ ΜΕΤΆΦΡΆΣΤΕΣ ΤΏΝ ΕΚΔΟΣΕΏΝ ΚΛΕΙΔΆΡΙΘΜΟΣ ΜΆΣ ΔΙΝΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΆ ΤΗΝ ΕΡΓΆΣΙΆ 
 ΆΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΒΟΗΘΏΝΤΆΣ ΜΆΣ ΜΕ ΤΗ ΓΝΏΣΗ ΚΆΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΆ ΤΟΥΣ ΝΆ ΆΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΆ, ΠΡΏΤΟΓΝΏΡΗ 

 ΓΙΆ ΕΜΆΣ ΚΆΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΆ.

Γιάννης Καλιφατίδης

Όταν, πριν από σχεδόν 12 χρόνια, άρχισα να εργάζομαι από το 
σπίτι, πίστευα ότι η αλλαγή αυτή θα μου εξασφάλιζε την πολυ-
πόθητη αυτονομία και περισσότερες ελευθερίες. Θα ξυπνούσα 
ό,τι ώρα ήθελα, θα δούλευα όσο ήθελα, δεν θα είχα να δίνω και 
πολύ λογαριασμό σε κανέναν. Πολύ σύντομα, ωστόσο, διαπί-
στωσα πόσο απαραίτητοι σύμμαχοι είναι η πειθαρχία, η καλή 
διαχείριση του χρόνου και η επικοινωνία με τον έξω κόσμο, κα-
θότι η δουλειά από το σπίτι είναι μοναχική, με τις γνωστές συ-
νέπειες που έχει στον άνθρωπο η μοναξιά. Εργονομικές οδηγίες 
(συχνά διαλείμματα, σωματική άσκηση) θα βρούμε όλοι στο δι-
αδίκτυο. Δεν επιτρέπουμε στη δουλειά να μας απορροφήσει σε 
βαθμό να ξεχνάμε να φάμε. Προσπαθούμε να μην παραμελούμε 
τον εαυτό μας, την ψυχική και σωματική μας υγεία, αλλά ούτε 
και τις σχέσεις με τους ανθρώπους με τους οποίους συγκατοι-
κούμε. Το σημαντικότερο είναι, ίσως, ο σαφής διαχωρισμός του 
χώρου εργασίας από τον χώρο διαβίωσης, τόσο χωροταξικά όσο 
και στο μυαλό μας.

Πρόσφατα μετέφρασε για τις Ε.Κ. το «Μπέλα Γερμάνια» του 
Daniel Speck. 
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Χριστίνα Σωτηροπούλου

Πριν από λίγες μέρες γέλασα πολύ με ένα meme που έλεγε: 
«Μόλις διαπίστωσα ότι ο τρόπος ζωής μου ονομάζεται καρα-
ντίνα». Η συμβουλή μου είναι η εξής: Όσο μπορείτε, περιο-
ρίστε την ενέργεια της δουλειάς (το άγχος, τον αυστηρό ερ-
γασιακό σας εαυτό) σε συγκεκριμένο χώρο του σπιτιού και 
θέστε χρονικά όρια. Η δουλειά μας, όσο και να τη λατρεύ-
ουμε, έχει την τάση να εξαπλώνεται σαν χμ… ιός. Μπορεί να 
μολύνει το τραπέζι του φαγητού, τον καναπέ όπου χαλαρώ-
νουμε διαβάζοντας και βλέποντας ταινίες, ακόμα και το υπνο-
δωμάτιό μας. Είναι καλύτερα να δουλεύετε σε συγκεκριμένο 
χώρο και, αν δεν έχετε ωράριο 9-5, να επιλέγετε τις ώρες ερ-
γασίας σας και να τις τηρείτε ευλαβικά. Έτσι, θα μπορέσετε 
να επιστρέψετε στο «σπίτι», όταν τελειώσετε τη δουλειά σας.

Πρόσφατα μετέφρασε για τις Ε.Κ. τη σειρά «Μυστική Ακα-
δημία Κατασκόπων» του Stuart Gibbs.

Αγγελική Βασιλάκου

Να θέλεις και να σκέφτεσαι.
Κάθε πρωί ξυπνάω με μουσική, παίρνω τους φίλους μου, πί-
νουμε καφέ, ανταλλάσσουμε καθημερινότητες. Μετά κοι-
τάω τα μηνύματα, και το Twitter, φίλοι μου ζουν στην Ι-
σπανία. Στη Μαδρίτη, τη Χιχόν, τη Βαρκελώνη… Είναι όλοι 
καλά. Και επιστρέφω στη μετάφραση. Στην αρχή ζορίζομαι, 
μετά η ίδια η δυσκολία του κειμένου σε παρασύρει, βυθίζε-
σαι στις λέξεις και, πριν καλά καλά το καταλάβεις, βρίσκεσαι 
να δουλεύεις. Έτσι κάνω πάντα, προχωράω και σκέφτομαι… 
Βλέπω το τέλος… όταν τελειώσει η μετάφραση, όταν περά-
σει η πανδημία, αφού θα έχουμε αντισταθεί με όλες μας τις 
δυνάμεις (κι είμαστε και σε καραντίνα!), τότε το Χρώμα του 
Καλοκαιριού θα είναι εκτυφλωτικό, όπως και η ζωή, που συ-
νεχίζεται…

Πρόσφατα μετέφρασε για τις Ε.Κ. τη «Βιβλιοθηκάριο του 
Άουσβιτς» του Antonio Iturbe.

Στέλλα Κάσδαγλη

Ως μεταφράστρια και ως μέλος μιας 100% remote ομάδας, θα περίμενε κανείς να 
είμαι εντελώς ατάραχη και εξοικειωμένη με τη συνθήκη που καλούμαστε τώρα να 
αντιμετωπίσουμε οι περισσότεροι και οι περισσότερες – φυσικά, η πραγματικότητα 
απέχει πολύ από αυτό. Αυτή η νέα και μη ελεγχόμενη καθημερινότητα μου θυμίζει 
περισσότερο απ’ οτιδήποτε την περίοδο της λοχείας που περνάει μια ελεύθερη ε-
παγγελματίας: Δεν είμαι ποτέ μόνη μου, διαρκώς κάποιος χρειάζεται κάτι από μένα, 
πρέπει να ξαναθυμηθώ πώς είναι να δουλεύεις σε διαστήματα 10λέπτου και φυσικά 
να συγκεντρωθώ παρά την αβεβαιότητα, την ανησυχία και τις συνεχείς ανατροπές. 
Και νομίζω πως η σημαντικότερη δεξιότητα που καλούμαστε να καλλιεργήσουμε 
αυτή την περίοδο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με όλα αυτά: είναι η εμπιστοσύνη 
στην προσαρμοστικότητά μας (τα 10λεπτα φαίνονται ακατόρθωτα μέχρι να τα κα-
τορθώσεις), η παραίτηση από την τελειομανία μας, η οριοθέτησή μας –και η συνε-
χής διαπραγμάτευση των ορίων μας– και η αποδοχή. Του εαυτού μας, της κατάστα-
σης και των άλλων.

Πρόσφατα μετέφρασε για τις Ε.Κ. το «Βγες από τον λαβύρινθο» του Dr Spencer 
Johnson.

Έφη Τσιρώνη

Δουλεύοντας από το σπίτι, δεν ξεχνάω να…
…αποφεύγω τα μακρόπνοα προγράμματα εργασίας, αφού η αδυναμία τήρησής τους 
συνήθως οδηγεί σε αγανάκτηση, ενοχές και απογοητεύσεις, και να μακαρίζω την 
τύχη μου που σε αυτή τη συγκυρία όχι μόνο έχω δουλειά αλλά και την πολυτέλεια 
να την κάνω μένοντας σπίτι.
…θυμάμαι ότι, εκτός από σύμμαχος, το διαδίκτυο είναι και εχθρός της παραγωγικό-
τητάς μου, και να μακαρίζω την τύχη μου που όχι μόνο έχω δουλειά αλλά και την 
πολυτέλεια να την κάνω μένοντας σπίτι.
…μην αντιμετωπίζω όσους ζουν μαζί μου ως συναδέλφους, και να μακαρίζω την 
τύχη μου που όχι μόνο έχω δουλειά αλλά και την πολυτέλεια να την κάνω μένο-
ντας σπίτι.
…τρώω (υγιεινά), να κοιμάμαι (ένα οχτάωρο), να πλένομαι (ναι, ναι…), να ασκούμαι 
ή έστω να σηκώνομαι πότε πότε από την καρέκλα, και να μακαρίζω την τύχη μου 
που όχι μόνο έχω δουλειά αλλά και την πολυτέλεια να την κάνω μένοντας σπίτι.
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ!

Πρόσφατα μετέφρασε για τις Ε.Κ. το «Ινστιτούτο» του Stephen King.

Δάφνη Παπαδούδη

Συμβουλές για εργασία από το σπίτι:
• Όρια στον χώρο και χρόνο εργασίας: Διαμορφώνουμε έναν μόνιμο 
σταθμό εργασίας σε κάποιο σημείο του σπιτιού και τηρούμε συγκεκριμέ-
νους χρόνους εργασίας. Έτσι, διαχωρίζουμε την εργασιακή από την προ-
σωπική, οικογενειακή ζωή.
• Λίστα εργασιών για μεγαλύτερη αποδοτικότητα: Για να διαχειριστούμε 
καλύτερα τον χρόνο και τον όγκο της δουλειάς, κάνουμε μια λίστα με τις 
εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο ενός μεγαλύτε-
ρου project και τις κατανέμουμε μέσα στην ημέρα/εβδομάδα.
• Διαλείμματα ανά 2-3 ώρες: Όταν δουλεύουμε από το σπίτι, σηκωνόμαστε 
πιο συχνά, επισκεπτόμαστε το ψυγείο, χαζεύουμε στο διαδίκτυο κ.λπ. Για 
να μη χάνουμε άσκοπα χρόνο και για να χαλαρώνουμε πιο ουσιαστικά, μπο-
ρούμε να βάλουμε υπενθύμιση για να κάνουμε καθορισμένα διαλείμματα, 
με συγκεκριμένη διάρκεια.
• «Τι θα έκανα αν δεν εργαζόμουν από το σπίτι;»: Τέλος, θέτοντας στον εαυτό 
μας το ερώτημα αυτό, ίσως μας βοηθήσει να καθορίσουμε επιπλέον ωφέλιμες 
συμπεριφορές που θέλουμε να έχουμε όταν εργαζόμαστε από το σπίτι.

Πρόσφατα μετέφρασε για τις Ε.Κ. το «Από στόμα σε στόμα» του Jonah 
Berger.
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Κ
αθώς η ανθρωπότητα βρίσκεται εν μέσω μιας πρωτοφανούς για τα 
δεδομένα της εποχής πανδημίας, η οποία έχει πλήξει σε παγκόσμιο 
επίπεδο τη δημόσια υγεία, τις κοινωνίες, αλλά και την οικονομία, 
το WWF Ιταλίας πραγματοποίησε μια νέα έρευνα («Η απώλεια 
της φύσης και η έξαρση των πανδημιών») που καταδεικνύει την 
επιτακτική ανάγκη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε 
να περιοριστεί η πιθανότητα εμφάνισης παρόμοιων πανδημιών 

στο μέλλον. Στην έρευνα αποτυπώνεται η σύνδεση ανάμεσα στην ανθρωπογενή 
υποβάθμιση της φύσης (π.χ. παράνομη εμπορία και διακίνηση άγριων ζώων, 
καταστροφή οικοσυστημάτων) και στην άνοδο των πανδημιών, με το WWF να καλεί 
τις κυβερνήσεις να υπογράψουν μια παγκόσμια δεσμευτική συμφωνία που θα 
προωθεί μια πιο βιώσιμη και αρμονική σχέση ανθρώπου και φύσης.
Ο νέος κορονοϊός δεν είναι ο πρώτος ιός με τον οποίο έρχεται αντιμέτωπη η 
ανθρωπότητα. Τις τελευταίες δεκαετίες πολλές ακόμα νέες ασθένειες (Έμπολα, AIDS, 
SARS, νόσος πτηνών κ.λπ.) έχουν κάνει την εμφάνισή τους, θέτοντας την ανθρώπινη 
υγεία σε κίνδυνο. Πέραν αυτού, όμως, όλες είχαν κάτι κοινό: όλες ήταν ζωονόσοι, 
δηλαδή ασθένειες που μεταδόθηκαν στον άνθρωπο από κάποιο ζώο, και μάλιστα 
αρκετές συνδέονται εντέλει με την υπερεκμετάλλευση της φύσης από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες, οι οποίες και τελικά βρίσκονται πίσω από την εμφάνιση και εξάπλωση 
νέων ασθενειών. Μάλιστα, πάνω από 200 ζωονόσοι καταγράφονται διεθνώς και 
αρκετές έχουν σχετιστεί με περιβαλλοντική υποβάθμιση ή αλλαγή.
«Καθώς οι καταστροφικές συνέπειες της σημερινής πανδημίας του κορονοϊού 
μελετώνται ακόμα, είναι κρίσιμης σημασίας να βρούμε παράλληλα χρόνο για να 
αναλογιστούμε τη σχέση μας με τη φύση. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να δούμε 
τι μαθήματα έχει να μας διδάξει η τραγική αυτή κρίση, ώστε να αποτρέψουμε 
παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Ένας υγιής πλανήτης είναι το θεμέλιο της δικής 
μας υγείας και ευημερίας» δήλωσε ο Δημήτρης Καραβέλλας, γενικός διευθυντής 
του WWF Ελλάς.

Πώς η παράνομη διακίνηση άγριας ζωής & η υποβάθμιση 
των οικοτόπων συνδέονται με τις πανδημίες
Εδώ και 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια οι ιοί, τα βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί 

παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη ζωή στη Γη. Όπως τονίζει και η έρευνα, στη 
συντριπτική τους πλειονότητα είναι οργανισμοί απολύτως αβλαβείς και συχνά 
ζωτικής σημασίας για την ισορροπία των οικοσυστημάτων, αλλά και την 
ανθρώπινη υγεία. Όμως δραστηριότητες όπως η κατανάλωση και η παράνομη 
διακίνηση και εμπορία άγριων ζώων πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες όχι 
μόνο εμφάνισης νέων παθογόνων παραγόντων αλλά και μετάδοσής τους στον 
άνθρωπο. Η αιχμαλωσία άγριων ζώων ή η εκτροφή τους σε αιχμαλωσία με 
σκοπό την εμπορία τους, μια συχνά παράνομη και μη ελεγχόμενη δραστηριότητα, 
δημιουργεί συνθήκες που διευκολύνουν την ανάπτυξη παλαιών και νέων 
ζωονόσων και μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην εμφάνιση πανδημιών, με 
ανυπολόγιστες επιπτώσεις για την υγεία, την κοινωνία και την οικονομία, όχι μόνο 
σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αντίστοιχα, τα φυσικά οικοσυστήματα είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη κάθε 
μορφής ζωής στον πλανήτη και, ως εκ τούτου, η υποβάθμιση ή η καταστροφή τους 
θέτει την υγεία και την ευημερία του ανθρώπου σε άμεσο κίνδυνο, καθώς διευκολύνει 
την ανάπτυξη και διάδοση νέων μολυσματικών ασθενειών. Οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες έχουν προκαλέσει κατακλυσμιαίες αλλαγές στον πλανήτη μας. 
Υπολογίζεται, μάλιστα, πως έχουν προκαλέσει αλλοίωση στα 3/4 της χερσαίας έκτασης 
του πλανήτη και στα 2/3 των ωκεανών, φέρνοντας την άγρια ζωή σε στενότερη επαφή 
με τον άνθρωπο και διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μετάδοση ασθενειών.
Γίνεται, λοιπόν, σαφές πως η προστασία και αποκατάσταση των φυσικών 
οικοσυστημάτων είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου να αποφύγουμε στο 
μέλλον παρόμοιους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Με άλλα λόγια, αυτό που 
τονίζεται στην τελευταία αυτή έρευνα του WWF είναι πως η υγεία του ανθρώπου 
συνδέεται στενά με την υγεία των άλλων ειδών που ζουν στον πλανήτη, αλλά και 
συνολικά με την υγεία του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό, το WWF καλεί τις κυβερνήσεις να υπογράψουν μια «Νέα 
Συμφωνία για τη Φύση και τον Άνθρωπο», μια παγκόσμια δεσμευτική συμφωνία 
προκειμένου:
•  να μειωθεί κατά 50% το αποτύπωμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη φύση,
•  να σταματήσει η απώλεια φυσικών οικοτόπων,
•  να σταματήσει η απώλεια βιοποικιλότητας.

WWF 
Νέα έρευνα «Η απώλεια της φύσης  

και η έξαρση των πανδημιών»



Η 
Fisher-Price δημοσιεύει τη νέα 
της έκθεση, η οποία εστιάζει 
στα θετικά αποτελέσματα που 
προσφέρει το παιχνίδι με τα 
παιδιά στους γονείς και σε 
όσους τα φροντίζουν, την οποία 

πραγματοποίησε σε συνεργασία με την Dr. 
Jacqueline Harding (MA Cert Ed SFHEA), επίκουρη 
καθηγήτρια στο Middlesex University και διεθνή 
εμπειρογνώμονα στην ανάπτυξη των παιδιών και 
στη νευροφυσιολογία.
Για την έκθεσή της με τίτλο «Παιχνίδι για Όλους» η 
Dr. Harding διεξήγαγε την πρώτη έρευνα που έγινε 
ποτέ βάσει ακαδημαϊκών στοιχείων σχετικά με 
την πιθανή επίδραση του διαδραστικού παιχνιδιού 
ανάμεσα σε γονείς ή όσους τα φροντίζουν 
και σε μικρά παιδιά καθώς συνεργάζονται 
με ένα αντικείμενο-παιχνίδι, αναλύοντας 
περισσότερες από 100 διαφορετικές μελέτες και 
διασταυρώνοντας διάφορα ακαδημαϊκά πεδία.
Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί πολλά από τα 
οφέλη που προσφέρει το παιχνίδι στα παιδιά, αλλά 
λίγα είναι γνωστά για τα θετικά αποτελέσματα που 
έχει στους ενήλικες. Η νέα αναφορά εξετάζει αυτή 
την παράμετρο συγκεντρώνοντας πολυάριθμες 
μελέτες που επικεντρώνονται ειδικά πάνω σε 
αυτή την περιοχή, την οποία η Dr. Harding έχει 
ερμηνεύσει με τη νέα της θεωρία στο «Τριγωνικό 
Παιχνίδι».
Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η ώρα του 
παιχνιδιού μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των 
επιπέδων του άγχους, να ενισχύσει την ευζωία, να 
δυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα και, ακόμη, 
να ανυψώσει τη διανοητική ικανότητα. Μάλιστα, 
το γέλιο με τα παιδιά, για παράδειγμα, μπορεί να 
ισοδυναμεί με την ώρα που πάτε στο γυμναστήριο. 

Σε μια μελέτη που καταγράφει η Dr. Harding στην 
αναφορά της οι γιατροί περιέγραψαν το «πηγαίο 
γέλιο» ως ισοδύναμο με το «τρέξιμο σε διάδρομο», 
γιατί μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και το 
άγχος και να δυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα 
όπως μια μέτριας έντασης άσκηση.
Σε μια περιοχή στην οποία η Dr. Harding εστιάζει 
στην αναφορά της, αναλύει πώς το συνεχές άγχος 
ελευθερώνει στον εγκέφαλο την καταστροφική 
ορμόνη κορτιζόλη και πώς το παιχνίδι με τα παιδιά 
βοηθάει στην εξουδετέρωσή της, παράγοντας ένα 
έξυπνο αντίδοτο. Και, επιπλέον, λέει ότι αυτό είναι 

κυκλικό: για τους γονείς και όσους φροντίζουν 
τα παιδιά, οι οποίοι έχουν υποστεί μια αύξηση 
των επιπέδων του άγχους λόγω του κορονοϊού, 
το διαδραστικό παιχνίδι μπορεί να εμποδίσει τη 
διάβρωση των καλών σχέσεων με τα παιδιά τους 
μέσα από εκρήξεις χαράς και αρμονικού παιχνιδιού. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσα σε αυτή την 
κρίση, τώρα που τα παιδιά δεν είναι σε θέση να 
παίξουν ή να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά.
Η Dr. Harding λέει: «Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μία 
απίστευτα στρεσογόνα περίοδος για τους γονείς, 
που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τόσα 
πολλά σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Αυτή η 
αναφορά αποκαλύπτει ότι το παιχνίδι μπορεί να 
είναι το αντίδοτο στο άγχος και να προσφέρει πολλά 
πλεονεκτήματα τόσο για τους ενήλικες όσο και για 
τα παιδιά. Το να συνεχίσετε να παίζετε με το παιδί 
σας, με όποιον τρόπο σας αρέσει περισσότερο, 
και με οφέλη που θα κρατήσουν για μια ζωή, είναι 
ό,τι καλύτερο για τα παιδιά και πολύ σημαντικό για 
εσάς. Είναι κάτι που κερδίζουν και οι δυο μεριές».
Αν και αρχικά καθορίστηκε να κυκλοφορήσει 
αργότερα μέσα στη χρονιά η παγκόσμια καμπάνια 
της Fisher-Price «Ας Γίνουμε Πάλι Παιδιά», που 
καλεί τους ενήλικες να θυμηθούν τα παιδικά 
τους χρόνια και να ανακαλύψουν εκ νέου τη 
χαρά του παιχνιδιού, πάρθηκε η απόφαση να 
κυκλοφορήσουν, τελικά, νωρίτερα τα ευρήματά 
τους, για να προσφέρουν στους γονείς, που 
επηρεάζονται από την πρόσφατη κατάσταση 
με την Covid-19, ανακούφιση και επιστημονική 
γνώση για τις θετικές επιδράσεις στην κοινωνική, 
ψυχολογική και φυσική κατάσταση του 
οργανισμού που μπορεί να προσφέρει το παιχνίδι 
με τα παιδιά τους.
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Παιχνίδι για όλους
Τι μας λέει η έκθεση της Fisher-Price «Παιχνίδι για Όλους» για τη σημασία του παιχνιδιού στις συνθήκες 

της σημερινής κατάστασης που οι οικογένειες έχουν να αντιμετωπίσουν λόγω της πανδημίας Covid-19;

1. ΚΑΘΡΈΦΤΗ, ΚΑΘΡΈΦΤΑΚΙ ΜΟΥ
Ο συγχρονισμός της βιοσυμπεριφοράς είναι 
το κλειδί της ευζωίας μεταξύ των μικρών 
παιδιών και των γονιών ή εκείνων που τα 
φροντίζουν. Με απλά λόγια, αυτό επιτυγχάνεται 
όταν βρίσκεστε σε άνετη και άμεσα κοντινή 
απόσταση με το παιδί, διατηρώντας οπτική 
επαφή, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον στα 
μάτια. Με αυτή την προσέγγιση μοιράζεστε 
νευροβιολογικές και φυσιολογικές αποκρίσεις. 
Δηλαδή καθρεφτίζετε τη συναισθηματική σας 
κατάσταση ο ένας στον άλλον.

2. ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, 
ΣΚΟΡΠΙΣΑΝ ΠΑΝΤΟΥ
Ποιοτικά, ευφάνταστα παιχνίδια έχουν τη 
δυνατότητα να ενισχύσουν την προσήλωσή 
σας με το παιδί και την ευχαρίστησή σας 
(δημιουργώντας ένα συναρπαστικό σχήμα που 

μοιάζει με τρίγωνο: Ενήλικας-Παιδί-Παιχνίδι). 
Αυτό μπορείτε να το πετύχετε με βάση ένα 
«κοινό έδαφος» για εσάς και το παιδί. Με άλλα 
λόγια, να είστε και οι δύο αφοσιωμένοι στη 
δράση με το παιχνίδι. Αυτή η πρώιμη μορφή 
«διαλόγου» έχει την προοπτική να ενισχύσει και 
να χτίσει τη διαπροσωπική νευροβιολογία σας 
(επωφελές και για τους δύο συμμετέχοντες).

3. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
Υπάρχει η προοπτική για αμοιβαία, θετικά 
οφέλη ανάμεσα στο παιδί και στον ενήλικα 
όταν είναι αφοσιωμένοι στη δραστηριότητα 
με ένα παιχνίδι και έχει ακόμα μεγαλύτερα 
αν ο ενήλικας μπορεί να συμβάλλει 
διαμορφώνοντας το παιχνίδι για το παιδί. Και οι 
δύο πλευρές βγαίνουν κερδισμένες από αυτή 
την εμπειρία της αμοιβαίας ανταπόκρισης μέσω 
ενός μοιρασμένου περιβάλλοντος σύνδεσης.

Π
ΑΙΔΙ
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ÜΕδώ και μισόν αιώνα ακριβώς, από το 1970 έως σήμερα και κάθε χρόνο, 
στις 22 Απριλίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Γης. Εκατομμύρια 

άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο λαμβάνουν μέρος στις ετήσιες δράσεις 
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Έτσι, και το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρά τη φετινή, ιδιαίτερη 
συγκυρία με την πανδημία Covid-19, συμμετέχει στον εορτασμό 
αυτής της σημαντικής ημέρας για το περιβάλλον. Με ποιον τρόπο; 
Από το σπίτι μας, καθώς φέτος μένουμε σπίτι. Πώς;
Ανήμερα, στις 22 Απριλίου, οι χρήστες των social media, όσοι 
έχουν ευαισθησία για το θέμα, καλούνται να ανεβάσουν στους 
προσωπικούς τους λογαριασμούς φωτογραφίες 
και παιδικές ζωγραφιές με έμπνευση από τις 
ομορφιές της ελληνικής γης. Οι φωτογραφίες 
και οι ζωγραφιές στα social media 
μπορούν να συνοδεύονται από τα 
hashtags #ypen και #earthday2020, 
ώστε να διευκολυνθεί η 
ανάρτησή τους και στα αντίστοιχα 
social media του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η 
δράση αυτή έχει ήδη αναρτηθεί και 
στον ιστότοπο του Οργανισμού για την 
Παγκόσμια Ημέρα Γης (https://www.
earthday.org).
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κωστής Χατζηδάκης, δηλώνει: «Αυτό το Πάσχα 
θα είναι πολύ διαφορετικό, καθώς όλοι μένουμε σπίτι. 

Φέτος δεν θα επισκεφθούμε τους δικούς μας ανθρώπους, για να 
παραμείνουμε όλοι υγιείς και όρθιοι για τη σταδιακή επιστροφή 

στην κανονικότητα της χώρας μας, που είναι και το 
διακύβευμα της επόμενης ημέρας. Μένοντας σπίτι, με 
τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή ή το κινητό μας, ας 
υπενθυμίσουμε ότι εδώ, στην Ελλάδα, εκτός από τις 
καλές μας επιδόσεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας, 
μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε και στην προστασία 
του περιβάλλοντος. Δεν ξεχνάμε το περιβάλλον, που είναι 
το κοινό μας σπίτι».

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΓΗΣ  
ΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ DIGITAL ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΌΔΗΓΙΈΣ ΦΡΌΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΌΙΚΙΔΙΑ ΜΑΣ 
ΈΝ ΜΈΣΩ ΚΌΡΌΝΌΪΌΎ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΔΚΈ*

ÜΠιστή στο έργο της και εναρμονιζόμενη με τις επικρατούσες συνθήκες, η 
Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδας (ΕΔΚΕ) παραθέτει έναν δεκάλογο 

κανόνων υγιεινής που αφορά την αλληλεπίδρασή μας με τα ζώα αυτές τις δύσκολες 
ημέρες.
Να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε έως τώρα, τα ζώα συντροφιάς, 
τόσο αδέσποτα όσο και δεσποζόμενα, δεν αποτελούν πηγή μόλυνσης ή δεξαμενή 
επιβίωσης του νέου κορονοϊού SARS-Cov-2.
1. Μικρές βόλτες με λουρί κοντά στο σπίτι.
2. Αποφύγετε επαφές με άγνωστα ζώα. Η κοινωνικοποίηση του ζώου σας ας μπει σε 
δεύτερη μοίρα λόγω των έκτακτων μέτρων.
3. Κρατήστε απόσταση από άλλα άτομα και ζώα τουλάχιστον 2 μέτρων και μην 
επιτρέπετε να αγγίζουν τον σκύλο σας άγνωστα άτομα.
4. Κατά τη διάρκεια της βόλτας τηρήστε τους κανόνες υγιεινής συλλέγοντας τα 
περιττώματα του ζώου σας. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε γάντια και αποφύγετε να 
αγγίξετε το πρόσωπό σας.
5. Αφού επιστρέψετε από τη βόλτα, καθαρίστε σχολαστικά τα πόδια του σκύλου 
σας με ειδικό σαμπουάν αραιωμένο με χλιαρό νερό, ξεπλύνετε με άφθονο νερό 
και στεγνώστε πολύ καλά. Φυσικά πλύνετε πολύ καλά και τα δικά σας χέρια και 
φροντίστε να απολυμάνετε και το λουρί του σκύλου σας.
6. Ένα βρεγμένο με νερό πανί αποτελεί καλή επιλογή για να καθαρίσετε τη μουσούδα 
του σκύλου σας.
7. Δώστε τροφή και νερό σε αδέσποτα ζώα, αλλά μην παραλείπετε να ακολουθείτε 
τους κανόνες υγιεινής που αναφέρθηκαν παραπάνω. Συνιστάται να φοράτε γάντια, 
αλλά αποφύγετε να αγγίξετε το πρόσωπό σας.
8. Καθαρίστε καθημερινά την αμμοδόχο της γάτας σας.
9. Πολλές γάτες συνηθίζουν να κάνουν βόλτα στον κήπο του σπιτιού ή και σε 
μεγαλύτερες αποστάσεις, ιδιαίτερα στις ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές. Αν δεν είναι 
δυνατό να περιορίσετε τη γάτα σας, τις ημέρες αυτές συνιστάται να ακολουθείτε ό,τι 
αφορά έναν σκύλο (βλ. οδηγία 5).
10. Τέλος, καλό είναι αυτό το διάστημα να αποφύγετε τις ιδιαίτερες εκδηλώσεις 
αγάπης με τα ζώα σας (φιλιά, γλείψιμο στο πρόσωπο, παροχή φαγητού από το πιάτο 
σας).

Η Εθελοντική Δράση 
Κτηνιάτρων Ελλάδας 

ιδρύθηκε το 2013 
από κτηνιάτρους με 

σκοπό την εξομάλυνση 
του προβλήματος 

των αδέσποτων. Η 
ΕΔΚΕ ταξιδεύει σε 

όλη την Ελλάδα, όπου 
στειρώνει, εμβολιάζει 

κατά της λύσσας και 
τοποθετεί microchip 

στα αδέσποτα. Από το 
2013 έως τώρα έχει 

στειρώσει περισσότερα 
από 4.700 ζώα σε 

περισσότερα από 40 
μέρη της Ελλάδας. Για 

να μάθετε κι εσείς πώς 
μπορείτε να βοηθήσετε 

ένα αδέσποτο, 
επισκεφθείτε το 

www.edke.gr.
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Η 
πατάτα, ως καλλυντικό ομορφιάς, 
ενυδατώνει το δέρμα, ανακουφίζει 
τα πρησμένα μάτια, καταπολεμά 
την ακμή, είναι εκπληκτική ως 
μάσκα μαλλιών. Οι πατάτες είναι 
πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, 

συμπεριλαμβανομένου του συμπλέγματος της 
βιταμίνης Β, τα οποία διευκολύνουν την ανανέωση 
των κυττάρων του δέρματος, καθώς και σε 
νιασιναμίδιο, γνωστό για τις ιδιότητες λεύκανσης της 
επιδερμίδας.

Απομακρύνει τους μαύρους κύκλους: Οι 
πατάτες είναι ένα φυσικό λευκαντικό για τα μάτια. 
Εφαρμόζουμε χυμό πατάτας ή κομμάτια πατάτας 
για να εξαφανίσουμε τους μαύρους κύκλους 
των ματιών. Καθαρίζουμε και κόβουμε μια ωμή 
πατάτα σε μεγάλα κομμάτια. Την τοποθετούμε σε 
ένα ύφασμα ή μαντίλι και τη βάζουμε κάτω από τα 
μάτια μας για 15-20 λεπτά. Ξεπλένουμε με χλιαρό 
νερό. Αν το κάνουμε τακτικά, θα μειώσουμε τους 
μαύρους κύκλους σημαντικά. Μπορούμε επίσης να 
εφαρμόσουμε χυμό πατάτας σε βαμβάκι κάτω από 
τα μάτια για να εξασθενίσει τους μαύρους κύκλους.

Μειώνει το πρήξιμο: Κρατάμε μερικές φέτες 
πατάτας στο ψυγείο και όταν νιώθουμε τα μάτια 
μας πρησμένα ή κουρασμένα τις τοποθετούμε σε 
αυτά. Έχουν καταπραϋντική δράση και μειώνουν το 
πρήξιμο.

Καταπολεμά την ακμή: Για να βοηθήσουμε το 
δέρμα μας να «καθαρίσει» εφαρμόζουμε τον χυμό 
της πατάτας απευθείας πάνω στα σπυράκια ή 
αλείφουμε ολόκληρο το πρόσωπό μας με αυτόν. 
Αφήνουμε λίγη ώρα και ξεπλένουμε.

Θεραπεία των ρυτίδων: Η πατάτα είναι ένα 
αποτελεσματικό αντιγηραντικό. Η τακτική εφαρμογή του 
χυμού πατάτας χαρίζει μια υγιή λάμψη και απαλότητα 
στο δέρμα μας, καθώς αποτρέπει την εμφάνιση των 
ρυτίδων.

Θεραπεία για τα μαύρα στίγματα: Αν έχουμε μαύρα 
στίγματα, μπορούμε να χτυπήσουμε καθαρισμένες 
πατάτες σε ένα μπλέντερ και να τις εφαρμόσουμε στο 
πρόσωπό μας. Κάνουμε ένα απαλό μασάζ για 5 λεπτά 
και στη συνέχεια ξεπλένουμε με καθαρό νερό.

Ενυδατική μάσκα: Τρίβουμε 1 πατάτα και 
ανακατεύουμε με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. 
Στη συνέχεια προσθέτουμε 1 κουταλιά της σούπας 
μέλι. Ανακατεύουμε καλά και εφαρμόζουμε στο δέρμα. 
Αφήνουμε για 10 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένουμε 
με άφθονο νερό.

Μάσκα για απαλά χέρια: Παίρνουμε μια μεσαίου 
μεγέθους πατάτα και την ψήνουμε. Λιώνουμε με ένα 
πιρούνι και προσθέτουμε 2 κουταλιές της σούπας 
ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας μέλι, λίγο γάλα και 
ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα. 
Το απλώνουμε στα χέρια μας και αφήνουμε για 15 
λεπτά περίπου. Ξεπλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι 
και χλιαρό νερό.

Έγκαυμα από τον ήλιο: Τοποθετούμε παγωμένες 
φέτες πατάτας στο σημείο του δέρματος που είναι 
καμένο από τον ήλιο και αμέσως θα ανακουφιστούμε.

Θεραπεία για εξανθήματα και τσιμπήματα από 
έντομα: Τοποθετούμε μια φέτα πατάτας στην πάσχουσα 
περιοχή, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της μέρας, και 
θα ανακουφιστούμε.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Οι άλλες 
χρήσεις  

της πατάτας

BEAU
TY
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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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