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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03-05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
πανδημία αλλάζει και την κοινωνία
06 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Νίκη χωρίς 
θριαμβολογίες και σκελετοί στις ντουλάπες
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΔ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ «Η 
διασύνδεση “πρόσφυγας” και “υγειονομική 
βόμβα” είναι αβάσιμη και ανήθικη»
08 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Η επόμενη μέρα
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
«Κανένα κρούσμα κορονοϊού στον 
οικισμό των Ρομά και στο στρατόπεδο των 
προσφύγων»
10-12 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Η πανδημία, νέα ευκαιρία για τους 
τζιχαντιστές;
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΛ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ «Οι 
τιμές στο πετρέλαιο δεν θα μείνουν για 
πάντα χαμηλές»
15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ευ. Σπανός: Η μεγάλη 
πορεία στην επιστήμη, στην υγεία και στην 
επιχειρηματικότητα
16 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δεν 
ξέρουν να κάνουν ούτε αντιπολίτευση
17 // ΚΟΣΜΟΣ Πόλεμος πληροφοριών: Ο 

κορονοϊός ως πολιτικό όπλο

18 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στα ύψη οι εξαγωγές και 

οι… τιμές φρούτων και οπωροκηπευτικών

20 // TWITTER Φρέσκες ιδέες διέσχισαν το 

μυαλό του Προέδρου

SPORTS
24 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από 

το Betarades.gr

FREE TIME
25 // CALENDAR Πολιτιστικά δρώμενα… 

από το σπίτι

26 // BOOKS Τρία βιβλία που δεν θα 

μπορέσετε να αφήσετε

27 // CELEBRITIES Στιγμιότυπα από τον 

κόσμο των διασήμων

28-29 // PLANET Η καταστροφή της 

φύσης υπεύθυνη για τις πανδημίες

30 // BEAUTY Πώς να χρησιμοποιήσετε 

την πούδρα στο μακιγιάζ σας

31 // COOK FILES Υπέροχα γλυκά με 

μπανάνες Chiquita

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



Ο 
κορονοϊός αποτελεί μια παγκόσμια δο-
κιμασία, η οποία δημιουργεί νέες κοινω-
νικές τάσεις και συμπεριφορές. Την Πα-
ρασκευή 24 Απριλίου έχουν ήδη κατα-
γραφεί 191.061 θάνατοι από κορονοϊό και 
2.725.972 κρούσματα. Η δυναμική του 
φαινομένου είναι τέτοια ώστε στις 24 ώρες 

που θα μεσολαβήσουν από το γράψιμο ως τη δημοσίευση αυτού 
του κειμένου οι αριθμοί θα έχουν αλλάξει.

Δύσκολη κατάσταση
Με βάση την καταγραφή της 24ης Απριλίου, πρώτες σε θανάτους 
και κρούσματα έρχονται οι ΗΠΑ, με 50.243 και 886.709 αντίστοιχα.
Παρά την αρνητική εικόνα των ΗΠΑ, η κατάσταση στην Ευρώπη 
είναι χειρότερη. Πρώτη έρχεται η Ιταλία με 25.549 θανάτους και 
189.973 κρούσματα, ακολουθούμενη από την Ισπανία με 22.157 θα-
νάτους και 213.024 κρούσματα.
Στην τρίτη θέση με μικρή διαφορά η Γαλλία με 21.856 θανάτους και 
158.183 κρούσματα. Στην τέταρτη το Ηνωμένο Βασίλειο με 18.738 
θανάτους και 138.078 κρούσματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ξε-
σπάσει διαμάχη, με γιατρούς και επιστήμονες να υποστηρίζουν ότι 
ο αριθμός των θανάτων είναι υπερδιπλάσιος, εφόσον σε επίσημες 
ανακοινώσεις περιλαμβάνονται μόνο οι θάνατοι σε νοσοκο-
μεία, ενώ πάρα πολλοί πεθαίνουν ουσιαστικά αβοήθητοι 
στα γηροκομεία ή στο σπίτι τους.
Η Γερμανία –με ένα πολύ αποτελεσματικό σύ-
στημα υγείας– έχει καταφέρει να περιορίσει 
τους θανάτους στους 5.575, παρά το γεγονός 
ότι τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί 
είναι 153.129. Μια εξήγηση είναι ότι κάνει 
καλύτερη δουλειά και στην ακριβή κα-
ταγραφή των κρουσμάτων, εφόσον στις 
περισσότερες χώρες ο πραγματικός α-
ριθμός είναι πολλαπλάσιος του επί-
σημου αριθμού των κρουσμάτων. 
Για παράδειγμα, στην Ελλάδα εκτι-
μάται ότι ο πραγματικός αριθμός 
των κρουσμάτων μπορεί να είναι 
επτά έως δέκα φορές ο αριθμός 
των βεβαιωμένων κρουσμάτων.
Εντύπωση προκαλεί η σχετική ή 
απόλυτη αποτυχία ευρωπαϊκών 
κρατών που θεωρούμε ιδιαίτερα α-
ναπτυγμένα στην αντιμετώπιση του 
κορονοϊού. Στο Βέλγιο –όπου βρί-
σκεται και η έδρα των ευρωπαϊκών 
θεσμών– έχουμε 6.490 θανάτους και 
42.797 κρούσματα. Το Βέλγιο έχει πλη-
θυσμό συγκρίσιμο με της Ελλάδας, αλλά 
περίπου 50 φορές περισσότερους θανά-
τους από εμάς.
Στην Ολλανδία έχουμε 4.177 θανάτους και 
35.729 κρούσματα, ενώ στη Σουηδία 2.021 θανά-
τους και 16.755 κρούσματα. Οι δύο τελευταίες χώρες 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί εφαρμόζουν 
όσο το δυνατόν λιγότερα μέτρα και πλησιάζουν στην πολι-
τική αντιμετώπισης του κορονοϊού που εφαρμόζουν τη λεγό-
μενη θεωρία της ανοσίας της αγέλης.
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η Ευρώπη είναι και θα 
παραμείνει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα το επίκεντρο της 
πανδημίας.
Στο Ιράν έχουμε 5.481 θανάτους και 87.026 κρούσματα και στην 
Κίνα 4.652 θανάτους και 82.804 κρούσματα. Πολλοί αμφισβητούν 
την αξιοπιστία των επίσημων στοιχείων της Κίνας και ιδιαίτερα του 
Ιράν. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι η Κίνα –απ’ όπου ξεκίνησε 
ο κορονοϊός– έχει την πιο αποτελεσματική αντιμετώπισή του και 
βρίσκεται πιο κοντά στην επιστροφή στην κανονικότητα.
Στη Βραζιλία έχουμε 3.531 θανάτους και 50.036 κρούσματα και 
στην Τουρκία 2.491 θανάτους και 101.790 κρούσματα.
Η πανδημία αναπτύσσει δυναμική και εκτός Ευρώπης και ΗΠΑ 

Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ 
ΑΛΛΑΖΕΊ ΚΑΊ  

ΤΗΝ ΚΟΊΝΩΝΊΑ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Δημιουργούνται  
νέες κοινωνικές τάσεις  
και συμπεριφορές.

Η πανδημία αναδεικνύει τη 
σημασία της οικογένειας.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

και μπορεί να απειλήσει τη σταθερότητα σε λιγότερο αναπτυγμένες 
χώρες με πολλά προβλήματα.
Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορεί να γίνει ασφαλής 
πρόγνωση για το τι ακριβώς θα συμβεί, ενώ καθημερινά αναδεικνύ-
ονται νέες δυσκολίες στην επιστροφή στη νέα κανονικότητα, όποια 
και να είναι αυτή.
Είναι τέτοια η σημασία της πανδημίας για τις εξελίξεις σε παγκό-
σμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ώστε θα διαμορφώσει κοινω-
νική συμπεριφορά σε βάθος χρόνου.
Αυτό πρόκειται να συμβεί και στη χώρα μας, η οποία προς το παρόν 
διακρίνεται διεθνώς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κο-
ρονοϊού. Παλαιότερα είχαμε το σύνδρομο της Κατοχής και των στε-
ρήσεών της που οδηγούσε στην έμφαση στην καλή διατροφή όταν 
το επέτρεπαν οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες ή τις οικογε-
νειακές επενδύσεις σε ακίνητα σε όλη τη διάρκεια της μεταπολεμι-
κής περιόδου ως απάντηση στον υπερπληθωρισμό και τις συχνές υ-
ποτιμήσεις του εθνικού νομίσματος.
Θεωρώ ότι η κοινωνική νέα κανονικότητα που θα προκύψει μετά 
την αντιμετώπιση της πανδημίας θα είναι διαφορετική, όπως η κοι-
νωνική συμπεριφορά και η κοινωνική δυναμική.

Ευάλωτοι ηλικιωμένοι
Οι επίσημες ανακοινώσεις για τους θανάτους από κορονοϊό στην 

Ελλάδα ενισχύουν την εντύπωση ότι οι ηλικιωμένοι με υ-
ποκείμενο νόσημα είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Ένα από τα 

χαρακτηριστικά του κορονοϊού είναι ότι χτυπάει πιο 
σκληρά τις μεγαλύτερες ηλικίες, σε αντίθεση με 

την ισπανική γρίπη του 1918-1919, που υπολο-
γίζεται ότι προκάλεσε γύρω στους 50.000.000 

θανάτους, κυρίως μεταξύ των νέων.
Ήρθε από τη Βοστώνη μαζί με τα αμερι-
κανικά στρατεύματα που ενίσχυσαν τις 

συμμαχικές δυνάμεις κατά της Γερμα-
νίας του Κάιζερ. Σκότωσε πάνω από 
100.000 στρατιωτικούς στα χαρακώ-
ματα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
αλλά για προφανείς λόγους η σημα-
σία της υποβαθμίστηκε στην αρχή 
της πανδημίας. Οι αναφορές για θα-
νάτους και κρούσματα ήρθαν κυρίως 
από την ουδέτερη Ισπανία και τελικά 
η θανατηφόρα γρίπη ονομάστηκε ι-
σπανική χωρίς να σχετίζεται με τη 
συγκεκριμένη χώρα.

Η έννοια του ηλικιωμένου αλλάζει 
υπό την πίεση της πανδημίας στη χώρα 

μας. Πριν από λίγους μήνες ένας 65άρης 
θεωρούνταν σε απόλυτα δημιουργική η-

λικία και σε αρκετά καλή βιολογική κατά-
σταση. Και το υποκείμενο νόσημα είναι μια 

σχετική έννοια, η οποία προσαρμόζεται στις 
συνθήκες.

Πολλοί από αυτούς που καταλήγουν λόγω κορονο-
ϊού έχουν υπέρταση, η οποία πριν από λίγο καιρό θεω-

ρούνταν περίπου αυτονόητη και σχεδόν απόλυτα ελεγχό-
μενη κατάσταση που συνδέεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, 

το στρες, την υπερκατανάλωση φαγητού και αλκοόλ, το τσιγάρο 
κ.λπ.
Με την Ελλάδα να πάσχει από δημογραφική γήρανση και το ποσο-
στό των άνω των 65 ετών πολιτών να αυξάνεται συνεχώς, είναι φα-
νερό ότι χρειαζόμαστε μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτών που α-
ποδεικνύονται ευάλωτοι.
Μεγαλύτερη φροντίδα, καλύτερη διατροφή, λιγότερο ή καθόλου 
αλκοόλ ή τσιγάρο, περισσότερα μέτρα προστασίας και αυτοπροστα-
σίας.
Η εποχή των Πολάκηδων έχει περάσει. Δεν πρόκειται για μαγκιά, 
αλλά για άγνοια κινδύνου και ανεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά.

Η σημασία της οικογένειας
Σε πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες σχεδόν οι μισοί θάνατοι από 
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Η επιτυχία στον περιορισμό των θανάτων 
μπορεί να φέρει το επιθυμητό brain gain.

Ο κορονοϊός επιταχύνει τη μετάβασή μας 
στην ψηφιακή εποχή.

κορονοϊό καταγράφονται στα γηροκομεία. Έχει αναπτυχθεί η τάση 
να στέλνουν τους ανήμπορους ηλικιωμένους στα γηροκομεία –οίκοι 
ευγηρίας είναι ένας πιο ελκυστικός τρόπος παρουσίασης–, όπου η 
μεγάλη συγκέντρωση, η μοναξιά και σε αρκετές περιπτώσεις η ε-
γκατάλειψη μετατρέπουν τους ευάλωτους ηλικιωμένους σε εύκολο 
στόχο του κορονοϊού.
Τα διεθνή ΜΜΕ είναι γεμάτα ρεπορτάζ για σκηνές Αποκάλυψης 
στα γηροκομεία της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, που δεν 
τιμούν τον πολιτισμό μας ούτε τον λεγόμενο ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.
Ευτυχώς, στην Ελλάδα λειτουργεί ακόμη αποτελεσματικότερα ο θε-
σμός της διευρυμένης οικογένειας και δεν έχουμε τέτοιου είδους 
κοινωνικές καταστάσεις στην ίδια κλίμακα.
Από τη δοκιμασία του κορονοϊού βγαίνει ενισχυμένη η παραδοσι-
ακή διευρυμένη οικογένεια στην Ελλάδα, ως μέσο κοινωνικής αυ-
τοάμυνας.
Η κατάσταση βέβαια κάθε άλλο παρά ιδανική είναι, διότι σε συν-
θήκες εγκλεισμού –συχνά σε ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλ-
λον– παρατηρήθηκε κατακόρυφη αύξηση της ενδοοικογενειακής 
βίας. Φάνηκε επίσης η έλλειψη κοινωνικών υπηρεσιών και λειτουρ-
γών ικανών να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις, εφόσον η προσφυγή 
στην αστυνομία σπάνια οδηγεί στην επίλυση σύνθετων οικογενεια-
κών προβλημάτων.
Η κοινωνία των πολιτών αρχίζει να οργανώνεται προς αυτή την κα-
τεύθυνση, αλλά είναι φανερό ότι έχουμε να καλύψουμε τεράστια α-
πόσταση.

Απροσδόκητο brain gain
Ο κορονοϊός δεν φαίνεται να απειλεί σοβαρά την υγεία των νέων, 
τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό με την υγεία των ηλικιωμένων.
Δημιουργεί όμως πρόσθετες δυσκολίες στην προετοιμασία τους για 
τη ζωή –απόδειξη όσα παρατηρούνται με την προσπάθεια οργάνω-
σης των εισαγωγικών εξετάσεων–, αλλά και στην ένταξή τους στην 
αγορά εργασίας, από την οποία πολλοί από αυτούς έχουν ήδη απο-
κλειστεί.
Με ρεκόρ ανεργίας των νέων και σοβαρά προβλήματα επαγγελματι-
κής και κοινωνικής κοινωνικότητας για τη νέα γενιά, το τελευταίο που 
μας έλειπε είναι οι πρόσθετες δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία.
Υπάρχει όμως ένα εντυπωσιακό κέρδος από τις πολύ καλές επιδό-
σεις μας στον περιορισμό των θανάτων συγκριτικά με άλλες, πιο α-
ναπτυγμένες χώρες. Αυτή τη φορά η «κόλαση» για τους νέους δεν 
είναι η έλλειψη επαγγελματικής προοπτικής στην Αθήνα, αλλά οι 
κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη ή σε 
άλλες μεγαλουπόλεις.
Η Ελλάδα απέδειξε στην πράξη ότι προστατεύει τα παιδιά της και 
αυτό έχει τεράστια σημασία για τους νέους μας που βρίσκονται α-
ντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις στις μεγαλουπόλεις του εξω-
τερικού.
Όλα δείχνουν ότι θα περάσουμε από το brain drain της προηγούμε-
νης κρίσης στο brain gain αυτής της κρίσης με έναν πραγματικά α-
προσδόκητο τρόπο.

Στροφή στη μικρή ιδιοκτησία
Στις νέες κοινωνικές συνθήκες που δημιουργεί ο κορονοϊός, αυξά-
νεται η σημασία της μικρής ιδιοκτησίας, η οποία είχε πληγεί από 
την προηγούμενη κρίση.
Μπήκαμε στην κρίση του 2008-2009 με πανευρωπαϊκό ρεκόρ στα 
ποσοστά της ιδιοκατοίκησης (πάνω από 80%), με τη Γερμανία να κι-
νείται γύρω στο 45%.
Επρόκειτο για μία εντυπωσιακή ελληνική κοινωνική κατάκτηση, η 
οποία αμφισβητήθηκε έντονα από τα μέτρα υπερφορολόγησης των 

ακινήτων του Σεπτεμβρίου 2011 και από τα «κόκκινα δάνεια» των 
νοικοκυριών και των μικρομεσαίων και πολύ μικρών οικογενεια-
κών επιχειρήσεων.
Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα υποχώρησε σε αυτές 
τις συνθήκες προς το 70%, παραμένει όμως συγκριτικά υψηλό σε 
σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η επιστροφή στο 
οικογενειακό ακίνητο αναμένεται να ενισχυθεί, γιατί είναι και μια 
καλή άμυνα έναντι της πανδημίας. Για παράδειγμα, σε περιοχές της 
Βόρειας Ιταλίας υπήρξε εντυπωσιακή διάδοση του ιού με τη βοή-
θεια μεγάλων οικιστικών συγκροτημάτων, όπου οι ένοικοι των δια-
μερισμάτων –εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις της ιδιαίτερα αναπτυγ-
μένης περιοχής– εναλλάσσονται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.
Στο νέο περιβάλλον μπαίνει ουσιαστικά τέλος και στα σχέδια για 
πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, με την εξαίρεση ίσως δόλιας 
πτώχευσης πολιτών με μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες από 
αυτές που παρουσιάζουν στη φορολογική τους δήλωση. Οι θεσμοί 
μπορεί να αντιδρούν σε αυτή την προοπτική, αλλά η κοινωνική 
πίεση για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση θα υπερισχύσει.

Εθνική αυτοπεποίθηση
Οι καλές επιδόσεις της κυβέρνησης, των αρμόδιων υπηρεσιών και 
της κοινωνίας στο σύνολό της στην αντιμετώπιση του κορονοϊού ε-
νισχύουν την εθνική μας αυτοπεποίθηση.
Πρόκειται για μια εξέλιξη με τεράστια σημασία, εφόσον έχουμε 
πίσω μας μία δεκαετία εθνικής ταπείνωσης και αυτοταπείνωσης ε-
ξαιτίας του αρνητικού πρωταγωνιστικού μας ρόλου στην προηγού-
μενη κρίση της Ευρωζώνης και μπροστά μας μια δύσκολη περίοδο 
εξαιτίας των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδη-
μίας.
Η διεθνής εικόνα μιας αδύναμης και εξαρτημένης Ελλάδας δίνει 
τη θέση της στην εικόνα μιας συγκριτικά ισχυρής και αποτελεσμα-
τικής Ελλάδας. Αντίθετα, άλλοι λαοί περνάνε από την αυτοπεποί-
θηση σε περίοδο αμφισβήτησης και εσωστρέφειας.
Χαρακτηριστική η περίπτωση των Αμερικανών, που διαπιστώνουν 
ότι η χώρα τους δεν είναι μόνο χώρα ευκαιριών και οικονομικού 
δυναμισμού αλλά και πεδίο μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων που 
συνδυάζονται με τη διοικητική υποβάθμιση. Όσο για τους Βρετα-
νούς, που έκλεισαν με δύναμη πίσω τους την πόρτα στην Ε.Ε. για 
να πρωταγωνιστήσουν σε παγκόσμιο επίπεδο, διαπιστώνουν τώρα 
σοβαρές διοικητικές και οργανωτικές αδυναμίες και την κρίση του 
εθνικού συστήματος υγείας, το οποίο υποτίθεται ότι θα «απογείω-
ναν» με τα χρήματα που θα γλίτωνε το Ηνωμένο Βασίλειο από την 
καθαρή συνεισφορά του στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Υπάρχουν κι άλλοι λαοί που βλέπουν την αυτοπεποίθησή τους να 

κλονίζεται, όπως οι Ολλανδοί, που έχουν αποκτήσει την κακή συ-
νήθεια να κουνάνε το δάχτυλο στους Νότιους της Ευρωζώνης για 
ζητήματα οικονομικής διαχείρισης. Αποδεικνύονται όμως κατώτε-
ροι των περιστάσεων στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ξεκίνησαν 
εφαρμόζοντας μια παραλλαγή της θεωρίας της ανοσίας της αγέλης 
και τώρα προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν.

Μετράμε αντοχές
Με την κρίση του κορονοϊού και τις οικονομικές και κοινωνικές συ-
νέπειές της θα μετρήσουμε αναπόφευκτα και κοινωνικές αντοχές. 
Θα δούμε πόσες οικονομικές δυσκολίες αντέχουν οι κοινωνίες και 
πώς αντιδρούν σε συνθήκες αφόρητης πίεσης.
Η εκτίμησή μου είναι ότι θα είμαστε στους νικητές και σε αυτή τη 
δοκιμασία για δύο λόγους.
Ύστερα από μία δεκαετία οικονομικής και κοινωνικής κρίσης με τα 
σχετικά μέτρα προσαρμογής είμαστε καλά εκπαιδευμένοι στην α-
ντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Μπορεί να είμαστε ταλαιπω-
ρημένοι, είμαστε όμως και ετοιμοπόλεμοι.
Επιπλέον, η καλή ψυχολογία που δημιουργεί η επιτυχημένη αντι-
μετώπιση της πανδημίας αυξάνει τις πιθανότητες για μια καλή συνέ-
χεια σε δύσκολες συνθήκες.
Οι μεγάλες κρίσεις με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σαν αυτή του κορο-
νοϊού, θα δοκιμάσουν την αντοχή των μεγάλων συστημάτων. Οι βε-
βαιότητες στη βάση των οποίων λειτούργησαν χώρες όπως οι ΗΠΑ, 
η Γερμανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχουν πια και τώρα θα 
δούμε αν οι κοινωνίες τους μπορούν να προσαρμοστούν στη νέα κα-
νονικότητα ή οι δυσκολίες θα φέρουν στην επιφάνεια μεγάλες α-
ντιθέσεις.

Η επιστροφή της αξιοπιστίας
Οι κρίσεις δημιουργούν συσπείρωση –τουλάχιστον για ένα διά-
στημα– της κοινής γνώμης γύρω από την εξουσία σε αναζήτηση δι-
εξόδου.
Όταν οι επιδόσεις της εξουσίας είναι καλές έως εντυπωσιακές, η εν-
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Δεν υπάρχει περίπτωση νέου μνημονίου, 
όμως η πτώση της οικονομίας θα 
μεγαλώσει τις δυσκολίες.

Η ελληνική κοινωνία είναι καλά 
εκπαιδευμένη στις δυσκολίες και 
εξαιρετικά ανθεκτική.

στικτώδης συσπείρωση αποκτά χαρακτηριστικά ενίσχυσης της αξιο-
πιστίας των θεσμών και του κράτους.
Αυτό ακριβώς καταγράφουν όλες οι έρευνες της κοινής γνώμης στην 
Ελλάδα, όπου τα ποσοστά ικανοποίησης από τους χειρισμούς του 
Μητσοτάκη και της κυβέρνησης είναι, ανάλογα με τη δημοσκό-
πηση, από 75% έως 85%.
Πέρα από τα δημοσκοπικά κέρδη του πρωθυπουργού και της ΝΔ, 
παρατηρείται κάτι πολύ πιο σημαντικό και υπερκομματικό. Ενισχύ-
εται η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση, στη δημόσια δι-
οίκηση, στην ΕΛ.ΑΣ., στο ΕΣΥ.
Ύστερα από δεκαετίες αμφισβήτησης –στα όρια της γελοιοποίη-
σης– της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης από τους πολίτες, 
παρατηρείται η μεγάλη επιστροφή της εμπιστοσύνης του πολίτη.
Πραγματοποιείται επίσης η αξιολόγηση και η αναβάθμιση της δη-
μόσιας διοίκησης που έχει υποσχεθεί ο Μητσοτάκης σε συνθήκες 
μεγάλης πίεσης.
Οι υποστηρικτές του παραδοσιακού κομματικού κράτους ζητάνε 
ξανά περισσότερα χρήματα και ένα νέο κύμα προσλήψεων, θεωρώ-
ντας μάλιστα ότι οι εξελίξεις τούς έχουν δικαιώσει. Δεν έχουν αντι-
ληφθεί ότι το πλαδαρό νεοελληνικό κράτος ανήκει οριστικά στο πα-
ρελθόν και τώρα αναδεικνύονται υπηρεσίες –από το ΕΣΥ μέχρι την 
ΕΛ.ΑΣ.– που κερδίζουν τον σεβασμό του πολίτη στην πράξη.

Πτώση χωρίς μνημόνιο
Παρά τα όσα υποστηρίζουν ορισμένοι, δεν κινδυνεύουμε από κά-
ποιου είδους μνημόνιο, γιατί αυτό το «εργαλείο» είναι εντελώς ξε-
περασμένο σε ό,τι αφορά την κρίση που προκαλεί η πανδημία.
Οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης πηγαίνουν για μεγάλη 
πτώση του ΑΕΠ, διψήφιο δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό επί 
του ΑΕΠ και μεγάλη αύξηση του δημόσιου χρέους.
Δεν υπάρχει μνημόνιο που να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις, γι’ 
αυτό επιλέγονται άλλες μέθοδοι διαχείρισης της κρίσης, όπως είναι 
η νέα ποσοτική χαλάρωση που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ).
Το ότι δεν θα υπάρξει μνημόνιο δεν σημαίνει ότι θα προστατευ-
τούν πλήρως οι θέσεις εργασίας και το βιοτικό μας επίπεδο. Από τη 
στιγμή που έχουν «παγώσει» ολόκληροι κλάδοι της οικονομίας και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει πτώση του ΑΕΠ 
στην Ευρωζώνη της τάξης του 7,5% για το 2020, ενώ η πρόεδρος της 
ΕΚΤ, Λαγκάρντ, κάνει λόγο για βασικό σενάριο πτώσης 9% και κακό 
σενάριο για την Ευρωζώνη με πτώση του ΑΕΠ κατά 15% το 2020, 
όλοι καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να συμβεί.
Εκατομμύρια Έλληνες θα δουν το εισόδημά τους να περιορίζεται κι 
άλλο. Αυτοί που βρίσκονται ήδη στο επαγγελματικό και οικονομικό 
περιθώριο θα διαπιστώσουν την έλλειψη αποτελεσματικού κράτους 
πρόνοιας, ενώ οι «κόκκινοι» δανειολήπτες θα περάσουν από τη μια 
περίοδο μαζικών χρεοκοπιών στην άλλη.
Οι διαστάσεις της κρίσης επιβάλλουν αλλαγή πολιτικής και συμπε-
ριφοράς, με έμφαση στην κοινωνική αλληλεγγύη και στη δίκαιη κα-
τανομή των βαρών.
Οι πολίτες αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλήματος και θα κά-
νουν ό,τι μπορούν για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Δεν 
πρόκειται όμως να ανεχθούν τις γνώριμες πρακτικές εξυπηρέτη-
σης οργανωμένων ή μεγάλων συμφερόντων σε βάρος του δημόσιου 
συμφέροντος, κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος και προ-
κλητικά άδικης κατανομής των βαρών.
Η υπόθεση των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ), που 
έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την κυβέρνηση, αναδεικνύει τα 

κριτήρια της νέας εποχής. Το παραδοσιακό κόλπο να πάρουμε κά-
ποια ευρωπαϊκά χρήματα και να τα βαφτίσουμε επαγγελματική κα-
τάρτιση για να καλύψουμε εισοδηματικές ανάγκες και δημοσιονο-
μικές τρύπες, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα επαγγελματικά κυκλώ-
ματα, είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Η αντίδραση στην κυβερνητική επιλογή δεν ήρθε τόσο από την α-
ντιπολίτευση όσο από την ίδια την κοινωνία και τους άμεσα ενδι-
αφερόμενους επαγγελματίες. Ο πρωθυπουργός κατάλαβε το λάθος 
και πέταξε το υποτιθέμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 
εκεί όπου ανήκει, στο καλάθι των αχρήστων.

Ψηφιακή επιτάχυνση
Οι περιορισμοί που επιβάλλει η πανδημία επιταχύνουν την πορεία 
μας προς το ψηφιακό μέλλον.
Αλλάζει ο τρόπος εργασίας, με την τηλεργασία –μέσω της αναγκαίας 
υποδομής– να κερδίζει συνεχώς έδαφος.
Το αναγκαστικό πέρασμα στην ψηφιακή εποχή αναδεικνύει το πρό-
βλημα του ψηφιακού αναλφαβητισμού, ιδιαίτερα για τις μεγαλύτε-
ρες ηλικίες. Επιβάλλεται η σχετική κατάρτιση, αρκεί βέβαια να είναι 
πραγματική και όχι εικονική.
Με βάση όσα συμβαίνουν στις πιο αναπτυγμένες χώρες, καταλή-
γουμε στο συμπέρασμα ότι η κυριαρχία της ψηφιακής οικονομίας 
προκαλεί συχνά σοβαρές κοινωνικές αναταράξεις. Χαρακτηριστικό 
το παράδειγμα της Amazon του Τζεφ Μπέζος στις ΗΠΑ και διε-
θνώς, εταιρείας που θεωρείται από τους μεγάλους κερδισμένους της 
πανδημίας. Στις ΗΠΑ, όπου δημιουργήθηκαν 25 εκατομμύρια ά-
νεργοι σε διάστημα λίγων εβδομάδων, η Amazon πραγματοποίησε 
75.000 προσλήψεις, δεχόμενη ταυτόχρονα σκληρή κριτική για το 
καθεστώς που επιβάλλει στους εργαζομένους.
Η επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης επιβάλλεται και για την όσο 
το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή στη νέα κανονικότητα. Χωρίς μα-
ζικά διαγνωστικά τεστ, πλήρη ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και έκ-
δοση πιστοποιητικών υγείας, είναι πρακτικά αδύνατο να πάμε στην 
επόμενη μέρα με επανεκκίνηση της οικονομίας και κλάδων με τερά-
στιο ενδιαφέρον για εμάς, όπως ο τουρισμός.
Από την άλλη, το μοντέλο που περιγράφουμε, το οποίο εφαρμόζε-
ται με απόλυτο τρόπο στην Κίνα, έχει στοιχεία ψηφιακής παρακο-
λούθησης των πολιτών, που προκαλούν δικαιολογημένο προβλημα-
τισμό. Θα πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ πλή-
ρους καταγραφής και προστασίας της ιδιωτικότητας.

Ποιότητα και πειθαρχία
Στα κοινωνικά χαρακτηριστικά της νέας εποχής συμπεριλαμβάνω 
την ενίσχυση της καλώς εννοούμενης πειθαρχίας και τη διαρκή α-
ναζήτηση της ποιότητας.
Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Μητσοτάκης έχει εξαιρε-

τικά υψηλή δημοτικότητα και ισχυρά πρωθυπουργικά χαρακτηρι-
στικά είναι ότι στέλνει με τη συμπεριφορά του τα σωστά μηνύματα.
Χωρίς πειθαρχημένη κοινωνική συμπεριφορά, είναι πρακτικά αδύ-
νατο να αντιμετωπίσουμε την πολυδιάστατη πρόκληση της πανδη-
μίας. Επιπλέον, θα βρεθούμε σύντομα μπροστά σε προβλήματα όπως 
είναι η αυτάρκεια σε βασικά τρόφιμα και η επιδίωξη της σχετικής ευ-
ρωπαϊκής και εθνικής αυτοδυναμίας σε ιατροφαρμακευτικό υλικό.
Η χαλαρή προσέγγιση της προηγούμενης περιόδου, με την Ελλάδα 
να είναι εισαγωγέας τροφίμων και αγροτικών προϊόντων και να απευ-
θύνεται μαζί με όλη την Ε.Ε. στην Κίνα για να καλύψει βασικές α-
νάγκες στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, πρέπει να αλλάξει ριζικά.
Μόλις η πανδημία απλωθεί στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες με 
τα περισσότερα προβλήματα, θα προκύψουν τεράστια ζητήματα σε 
σχέση με την αγροτική παραγωγή, την επάρκεια των τροφίμων και 
προς τα πού θα κατευθυνθεί το ιατροφαρμακευτικό υλικό, με τη ζή-
τηση να ξεπερνά την προσφορά.
Επιβάλλεται, λοιπόν, αλλαγή προτεραιοτήτων, με έμφαση στην 
καλώς εννοούμενη πειθαρχία, στην ενίσχυση –στο μέτρο του δυνα-
τού– της αυτάρκειας και στη στροφή στην ποιότητα.
Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όλα θα γίνουν πιο σύνθετα και απαι-
τητικά. Για παράδειγμα, το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, όπου 
περίπου όλοι κάνουν ό,τι θέλουν, δεν μπορεί πλέον να λειτουργή-
σει. Χρειάζονται συστηματικοί έλεγχοι, ενδεχομένως και πιστοποι-
ητικά υγείας, αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των ξενοδοχειακών 
μονάδων και των χώρων εστίασης, μέτρα ειδικού τύπου στις αερο-
πορικές συγκοινωνίες και άλλα πολλά.
Η πανδημία επιβάλλει αλλαγές και επηρεάζει άμεσα και σε βάθος 
χρόνου τη δυναμική της κοινωνίας. Η επόμενη μέρα θα είναι εντε-
λώς διαφορετική από την προηγούμενη, εφόσον η επιστροφή στο 
γνωστό παρελθόν μοιάζει πρακτικά αδύνατη.
Οι κοινωνικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πιο σύν-
θετες και από τα ζητήματα της υγείας και της οικονομίας και μας ε-
πιβάλλουν να αναδείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας, σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο.



Χ
αμηλότερους του αναμενο-
μένου τόνους σε ό,τι αφορά 
την κριτική στην κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη κράτησε 
ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τη δικαί-
ωση που είχε η κριτική του 

στην ανάθεση της κατάρτισης των επιστημόνων 
σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ) με 
το voucher των 600 ευρώ.
Οι δηλώσεις του προέδρου και των στελεχών του 
ΣΥΡΙΖΑ που παρενέβησαν στο θέμα απείχαν από 
τις θριαμβολογίες, δεν ανέφεραν σχεδόν καθόλου 
ότι υπήρχε δικαίωση της θέσης του κόμματος και 
είχαν ως μοναδικό στόχο να εμπλέξουν στην υπό-
θεση, που χαρακτήρισαν «σκάνδαλο», τον πρω-
θυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο πιέ-
ζουν να απομακρύνει τον υπουργό Εργασίας.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την υπό-
θεση «ομολογία αποτυχίας αλλά και ενοχής για 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη» και επέμεινε ότι θα 
καταθέτει την ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα 
στη Βουλή κάθε φορά που δεν θα απαντά ο κ. Μη-
τσοτάκης.
Όμως ούτε ο κ. Τσίπρας ούτε κάποιο άλλο από 
τα στελέχη του κόμματος που είχαν διατελέσει 
υπουργοί Εργασίας τοποθετήθηκαν στο τμήμα 
εκείνο της πρωθυπουργικής απόφασης την 
οποία ανακοίνωσε ο κ. Βρούτσης και αφορούσε 
την «έρευνα». Όπως είπε ο υπουργός Εργασίας, 
της πρωθυπουργικής απόφασης για κατάργηση 
της ανάθεσης στα ΚΕΚ είχε προηγηθεί έρευνα 
και ο κ. Μητσοτάκης έδωσε εντολή για αξιολό-
γηση των ΚΕΚ.

Το κατά Κατρούγκαλο πάρτι
Μια πρώτη ερμηνεία για τη στάση αυτή δίνει ο 
πρώην υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκα-
λος, ο οποίος, όταν ρωτήθηκε την Πέμπτη, την ε-
πομένη της απόφασης Μητσοτάκη, στον Status 
107.7 της Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για πάρτι 
που πάντα γινόταν στα ΚΕΚ και αναφέρθηκε 
σε «προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ» να το αποφύγει, 
χωρίς να λέει πώς ολοκληρώθηκε αυτή η προσπά-
θεια.
«Είχαμε προσπαθήσει να βάλουμε κάποια κριτή-
ρια, ήταν από τα πράγματα που γινόταν πάρτι πά-
ντοτε, γιατί, κακά τα ψέματα, το κριτήριο των κυ-
βερνήσεων πολλές φορές –εμείς προσπαθήσαμε 
να το αποφύγουμε– ήταν ότι υπάρχουν διαθέσιμα 
χρήματα στο ΕΣΠΑ, να πάνε, χωρίς να εξετάζουμε 
ούτε την ποιότητα ούτε το αποτέλεσμα της κατάρ-
τισης» ανέφερε.
Την ίδια περίπου ώρα, απαντώντας σε ερώτηση 
του βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής Βασίλη 
Κεγκέρογλου, ο υπουργός Εργασίας έδινε μια 
λίστα με αναθέσεις κατάρτισης που είχε κάνει στα 
ίδια ΚΕΚ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του κ. Βρούτση, οι κυ-
βερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ είχαν διαθέσει με την ίδια 
διαδικασία ανάθεσης προγράμματα περίπου 200 
εκατ. ευρώ στα ΚΕΚ.
Από τα προγράμματα αυτά, όμως, κανένα δεν είχε 
την υπογραφή του κ. Κατρούγκαλου, αλλά είχαν 
τις υπογραφές του προκατόχου του και της διαδό-
χου του στο υπουργείο, δηλαδή του νυν γραμμα-
τέα της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνου Σκουρλέτη, και 
της κ. Έφης Αχτσιόγλου.

Ο κ. Σκουρλέτης απάντησε στην παρέμβασή του 
στη συζήτηση στη Βουλή, κύριο θέμα της οποίας, 
όμως, ήταν τα ελλείμματα στα μέτρα για την αντι-
μετώπιση του κορονοϊού, τα οποία διαπίστωσε 
στα μεταλλεία της Eldorado Gold στη Χαλκιδική.
«Όχι, το πρόβλημα δεν είναι η κατάρτιση. Η κα-
τάρτιση υπήρχε στην Ελλάδα, υπάρχουν τα κέ-
ντρα διά βίου μάθησης, γίνεται σε όλη την Ευ-
ρώπη, είναι ένας τρόπος για να αξιοποιούνται κά-
ποια χρήματα από το ΕΣΠΑ» είπε ο βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια διατύπωση που μάλλον επι-
βεβαίωσε την οπτική του κ. Κατρούγκαλου.
Από την πλευρά της, η κ. Αχτσιόγλου άφησε ανα-
πάντητο το συγκεκριμένο τμήμα των αναθέσεων 
και στη δική της δήλωση επέμεινε στην προσπά-
θεια για διασύνδεση του voucher με τον πρωθυ-
πουργό και το Μέγαρο Μαξίμου.
«Γνώριζε ο κ. Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μα-
ξίμου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
προγράμματος-σκάνδαλο ή ήταν δική του πρω-
τοβουλία που υλοποιήθηκε εν αγνοία του πολι-
τικού του προϊσταμένου;» διερωτήθηκε στη δή-
λωσή της η κ. Αχτσιόγλου, υπογράφοντας με την 
ιδιότητα «βουλεύτρια Επικρατείας και τομεάρχης 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο. του 
ΣΥΡΙΖΑ».
Ο μόνος ο οποίος υπερασπίστηκε τον τρόπο με 
τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε τα ΚΕΚ έ-
δειξε να είναι ο Νίκος Παππάς, αν και δεν α-
ναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο γίνονταν 
οι αναθέσεις, αλλά στη διαδικασία των προσλή-
ψεων των εκπαιδευτών και των αμοιβών των 
καταρτιζομένων.

«Εμείς θεσπίσαμε πλαίσιο με πιστοποίηση για τα 
κέντρα και ελάχιστο αριθμό εργαζομένων. Σχεδι-
άσαμε προγράμματα με βάση τις πραγματικές α-
νάγκες και όχι εις βάρος του δημοσίου συμφέ-
ροντος. Ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που το 
75% της αμοιβής στα ΚΕΚ και το 25% στον δικαι-
ούχο το έκανε 65% στον δικαιούχο και 35% στα 
ΚΕΚ» είπε ο πρώην υπουργός και νυν τομεάρχης 
Οικονομίας, επιβεβαιώνοντας τον κ. Βρούτση ότι 
πρόκειται για ΚΕΚ που είχαν πιστοποιηθεί με το 
πλαίσιο ΣΥΡΙΖΑ.

Η εσωκομματική κατάρτιση
Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία προσπάθησαν να 
ερμηνεύσουν τη στάση του κόμματος τη συνέ-
δεαν με την υψηλή αποδοχή την οποία απολαμ-
βάνει η κυβέρνηση σε όλες τις τελευταίες δημο-
σκοπήσεις για τους χειρισμούς της στα ζητήματα 
της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στόχος είναι να φθαρεί η 
εικόνα του Μητσοτάκη, η οποία είναι πολύ καλύ-
τερη στην κοινωνία από αυτήν του προέδρου του 
ΣΥΡΙΖΑ. Μια μετωπική σύγκρουση για ένα θέμα 
διαφθοράς πιθανόν να οδηγούσε σε υποβάθμιση 
του θέματος στο γενικό πλαίσιο που έχει δημι-
ουργηθεί.
Μια άλλη εκδοχή συνδέει τη στάση και με το γε-
γονός της απόφασης της κυβέρνησης να ανασύ-
ρει από την ντουλάπα τους σκελετούς των ΚΕΚ, 
καθώς αυτοί τους οποίους ενέπλεξε ο κ. Βρούτσης 
στη διαχείριση των κονδυλίων είναι δύο στελέχη 
απέναντι στα οποία ο κ. Τσίπρας είναι εξαιρετικά 
επιφυλακτικός.
Από τη μια ο κ. Σκουρλέτης ήταν ο βασικός μο-
χλός της καθυστέρησης στα σχέδια του κ. Τσίπρα 
για τη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ και επιθυμία του 
προέδρου εφέρετο να είναι η αντικατάστασή του 
στη θέση του γραμματέα, την οποία λέγεται ότι 
προσπάθησε ανεπιτυχώς.
Από την άλλη, η κ. Αχτσιόγλου έχει ανέβει πολλά 
σκαλιά στην κομματική ιεραρχία και είναι ίσως το 
πιο προβεβλημένο όνομα της επόμενης μετά τον 
κ. Τσίπρα ηλικιακής γενιάς, από την οποία, όπως 
είπε και ο κ. Τσακαλώτος, θα προέρχεται ο διά-
δοχος του νυν αρχηγού, όποτε τεθεί τέτοιο θέμα.
Παράλληλα, ο κ. Παππάς έχει εμπλακεί στην υ-
πόθεση Μιωνή, η οποία ερευνάται από την προ-
καταρκτική επιτροπή της Βουλής και είναι το 
πρόσωπο το οποίο συνδέει τον κ. Τσίπρα με τον 
ερευνώμενο πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαι-
οσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.
Σε κάθε περίπτωση, μια μετωπική σύγκρουση με 
τον κ. Μητσοτάκη, με παράλληλη αμφισβήτηση 
της εντιμότητάς του, θα μπορούσε να αποτελέσει 
ακόμη και ευκαιρία για την κήρυξη εκλογών, οι ο-
ποίες μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 θα γίνουν με 
λίστα.
Και τη λίστα καθορίζει ο αρχηγός, ο οποίος έχει ε-
πιλέξει να δώσει στην υπόθεση ΚΕΚ χαρακτήρα 
σκανδάλου, αν και από τη δήλωσή του προκύπτει 
η ανησυχία ότι με την ανάκληση θα ξεχαστεί το 
«σκάνδαλο πρώτου μεγέθους», όπως είπε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ.
«Η κυβέρνηση της ΝΔ βρήκε, καθώς φαίνεται, 
την κρίση της πανδημίας ως ευκαιρία για να στή-
σει δουλειές εκατομμυρίων. Η απόσυρση μετά 
την κατακραυγή, ωστόσο, δεν λειτουργεί ως κο-
λυμβήθρα του Σιλωάμ» είπε ο κ. Τσίπρας.

ΝΊΚΗ ΧΩΡΊΣ ΘΡΊΑΜΒΟΛΟΓΊΕΣ  
ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΣΤΙΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Ομάδες ανθρώπων που βρίσκονται 
υποχρεωτικά σε κάπως στενή επαφή 
πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ. Η 
διενέργεια των τεστ είναι σαν να ανά-
βουμε το φως σε ένα σκοτεινό δωμά-
τιο. Είναι ο μόνος τρόπος να ξέρουμε τι 
γίνεται και συνεπώς να αντιδράσουμε 
αποτελεσματικά.

Ε
ίναι αβάσιμος και ανήθικος ο χαρακτηρισμός 
των προσφύγων ως «υγειονομικής βόμβας» υ-
ποστηρίζει ο επικεφαλής του Κοινωνικού ΕΚΑΒ 
και πρώην πρόεδρος των Γιατρών Χωρίς Σύ-
νορα, Οδυσσέας Βουδούρης, ο οποίος καταλο-
γίζει την ευθύνη για τον συγχρωτισμό σε περι-
πτώσεις όπως η Μόρια σε αυτόν «που έχει τη 

δυνατότητα να δώσει λύση και δεν το κάνει», διευκρινίζοντας ότι 
«στην προκειμένη περίπτωση είναι κυρίως η Ε.Ε. στο σύνολό της».
Ο κ. Βουδούρης αποδίδει τον οριζόντιο χαρακτήρα των μέτρων 
που έχουν ληφθεί λίγο-πολύ σε όλες τις χώρες στον αιφνιδιασμό 
που προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19, ενώ προβλέπει ότι 
η μείωση των μεταναστευτικών ροών δεν θα συνεχιστεί για πολύ.

Μπορεί σε περιπτώσεις όπως η διαμονή στο Κρανίδι να απο-
φεύγεται ο συγχρωτισμός; Εάν δεν είναι εφικτό, τι μέτρα πρέ-
πει να λαμβάνονται σε τέτοιους καταυλισμούς για περιπτώσεις 
πανδημιών;
Να αποφεύγεται τελείως είναι δύσκολο. Πιο ρεαλιστικό είναι να 
περιορίζεται. Πρέπει να τηρούνται τα γνωστά μέτρα, με μάσκες 
προστασίας, συχνό πλύσιμο χεριών, απολύμανση, τακτική κα-
θαριότητα κ.λπ. Αλλά το κλειδί είναι τα τεστ. Ομάδες ανθρώπων 
που βρίσκονται υποχρεωτικά σε κάπως στενή επαφή πρέπει να 
υποβάλλονται σε τεστ. Η διενέργεια των τεστ είναι σαν να ανά-
βουμε το φως σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Είναι ο μόνος τρόπος 
να ξέρουμε τι γίνεται και συνεπώς να αντιδράσουμε αποτελε-
σματικά. Εμείς το εφαρμόσαμε στις τρεις δομές μας για ανήλι-
κους ασυνόδευτους, στα παιδιά και στο προσωπικό, με τεστ α-
ντισωμάτων. Στα περίπου 200 τεστ που κάναμε, είχαμε δύο θε-
τικά. Αυτό μας επέτρεψε να πάρουμε άμεσα τα κατάλληλα μέτρα 
προστασίας για όλους.

πτωση θα έλεγα ότι είναι κυρίως η Ε.Ε. στο σύνολό της. Διότι αυτή 
έχει τα μέσα να ανταποκριθεί και, αν τηρούσε τις αρχές που επι-
καλείται, το πρόβλημα θα λυνόταν εύκολα. Η διασύνδεση «πρό-
σφυγας» και «υγειονομική βόμβα» είναι αβάσιμη και ανήθικη.

Υπάρχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά που έχουν οι ευπαθείς ο-
μάδες που θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπιστεί με μια άλλη 
πολιτική;
Πιστεύω πως είναι πολύ πιθανό. Κάνει εντύπωση ο οριζόντιος χα-
ρακτήρας των μέτρων που έχουν παρθεί, λίγο-πολύ, σε όλες τις 
χώρες. Αυτό βέβαια μπορεί σε έναν βαθμό να εξηγηθεί από τον 
αιφνιδιασμό που προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19. Ωστόσο, 
είναι ακόμη νωρίς για να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. 
Αλλά μόλις καταλαγιάσει η τρικυμία, θα πρέπει να εξετάσουμε σε 
τέτοιες περιπτώσεις ποια μέτρα μπορούν να είναι αποτελεσματικά 
χωρίς τις τρομερές παρενέργειες που έρχονται. Ένα φάρμακο είναι 
καλό όταν εξαλείφει την ασθένεια χωρίς να γονατίζει τον ασθενή.

Θεωρείτε βάσιμη την ανησυχία ότι κάποια κέντρα εξουσίας στην 
Τουρκία ενδέχεται να διοχετεύσουν προς την Ελλάδα μετανά-
στες που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό;
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη γι’ αυτό, αλλά ούτε και για το αντίθετο.

Σχετίζονται με την πανδημία οι μηδενικές μεταναστευτικές ροές 
των τελευταίων εβδομάδων προς τα νησιά;
Ναι, πιστεύω ότι οι γενικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας επηρεά-
ζουν, αλλά η μείωση των ροών δεν θα κρατήσει για πολύ. Θα βρε-
θούν νέοι τρόποι για να ξεφύγουν οι άνθρωποι από τον πόλεμο και 
την απόλυτη φτώχεια. Η προσδοκία για το καλύτερο είναι πάντα 
κυρίαρχη κινητήρια δύναμη για το μεγάλο ταξίδι της προσφυγιάς. 
Με όποιο ρίσκο.

Καταυλισμοί που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, όπως η Μόρια, 
αλλά και οικισμοί όπως η Νέα Σμύρνη, έχουν χαρακτηριστεί 
«ναρκοπέδια για τη διάδοση του ιού». Είναι εύλογη η ανησυχία;
Οποιοσδήποτε συνωστισμός δημιουργεί συνθήκες μετάδοσης 
ενός ιού. Είναι αυτονόητο και λογικό. Αυτό που δεν είναι λογικό 
είναι να συνδέουμε τους πρόσφυγες με αυτές τις καταστάσεις. Ο 
απαράδεκτος συγχρωτισμός που επικρατεί στη Μόρια π.χ. δεν 
σχετίζεται με την ιδιότητα του πρόσφυγα, ούτε είναι ευθύνη των 
προσφύγων. Αν κάποιος έχει ευθύνη, είναι αυτός που έχει τη δυ-
νατότητα να δώσει λύση και δεν το κάνει. Στην προκειμένη περί-
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του Κοινωνικού ΕΚΑΒ
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ξαν να μην κλειστούν, για να μη ζημιωθούν οικονομικά, α-
ντιμετώπισαν υψηλότατο αριθμό θανάτων και την ίδια (αν 
όχι χειρότερη) οικονομική καταστροφή με τις υπόλοιπες. Ας 
συνυπολογίσουμε ότι κάθε πρόωρος θάνατος, έστω και υπε-
ρήλικα, φέρνει πρόσθετα προβλήματα στο περιβάλλον του 
θανόντος, ψυχολογικά, οργανωτικά και οικονομικά. Όταν οι 
θάνατοι είναι συνολικά πολλοί, έχουν δραματικά μεγαλύ-
τερη επίπτωση στην κοινωνία και στο κράτος. Δεν θα συνέλ-
θουν εύκολα οι πόλεις και τα χωριά στα οποία σημειώθηκαν 
μαζικοί θάνατοι.
Το διάστημα της καραντίνας είναι το εύκολο κομμάτι της 
πανδημίας. Το δυσκολότερο θα έρθει όταν, χωρίς εγκεκρι-
μένη θεραπεία και χωρίς εμβόλιο, θα αρχίσουμε να κυκλο-
φορούμε, και τότε θα πρέπει να αντιπαλέψουμε τον φόβο 
μας. Η παρούσα γενιά γεννήθηκε και μεγάλωσε χωρίς τον 
φόβο της υγειονομικής επιβίωσης. Εμβόλια, θεραπείες, τε-
χνολογία, συνέβαλαν ώστε εδώ και δεκαετίες να θεωρούμε 
βέβαιο ότι ο άνθρωπος θα μεγαλώσει και θα αναπτυχθεί α-
πρόσκοπτα, χωρίς να φοβάται πρόωρο θάνατο από κάποια 
αρρώστια. Δεν ήταν βέβαια έτσι στις αρχές του περασμένου 
αιώνα. Μπορεί να είμαστε βέβαιοι ότι θα βρεθεί φάρμακο, 
αλλά ως τότε θα πρέπει να ζήσουμε περίπου όπως οι πρόγο-
νοί μας. Μετρημένα και με προφυλάξεις. Ίσως με αυτή την 
ευκαιρία αντιστραφούν και κάποιες αφελείς μυθολογίες ότι 
τα εμβόλια συνιστούν μια παγκόσμια συνωμοσία ελέγχου 
του πληθυσμού. Η δεδομένη και άκοπη υγειονομική ασφά-
λεια μας έκανε μαλθακούς και άσκεφτους. Πλέον, ορισμέ-
νοι αναγκάζονται να αναμετρηθούν και με τις δοξασίες τους.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστών και μέσω 
αυτής των μεταφορών άνοιξε ανεπιστρεπτί τα σύνορα και α-
νακάτεψε ανθρώπους από κάθε γωνιά του πλανήτη σε κάθε 

Π
άει μήνας που βρισκόμαστε σε κα-
θεστώς καραντίνας και φαίνεται 
ότι η περίοδος της «ανεμελιάς» 
τελειώνει ανεπιστρεπτί. Δεν ανα-
φέρομαι στα οικονομικά, φυσικά. 
Γνωρίζαμε από την αρχή, ή έστω 
συνειδητοποιήσαμε γρήγορα, ότι 

οικονομικά θα δυσκολευτούμε πολύ ως δραματικά από δω 
και πέρα. Η «ανεμελιά» προέκυψε αναγκαστικά από το γε-
γονός ότι, με την απειλή έξω, καθίσαμε σπίτι και άλλος λιγό-
τερο, άλλος περισσότερο απολαύσαμε πράγματα που είχαμε 
χαμένα επί χρόνια. Αίσθηση ασφάλειας, λίγο παραπάνω 
ύπνος, λίγο συμμάζεμα του οίκου, λίγο παραπάνω χρόνος 
με τα μέλη της οικογένειας, περισσότερη συζήτηση με τον 
γείτονα στο διπλανό μπαλκόνι, λιγότερη φθορά. Όσο ο ιός 
κυκλοφορεί, η ασφάλεια του σπιτιού δεν παύει να είναι μια 
ωραία όαση. Για τα οικονομικά, θέλοντας και μη, δεν μπο-
ρούσαμε να κάνουμε κάτι κλεισμένοι μέσα. Πλησιάζει η ώρα 
που θα χρειαστεί να βγούμε έξω να αντιμετωπίσουμε την α-
πειλή. Πλησιάζει η ώρα του εφαρμοσμένου φόβου.
Ο φόβος μάς μάζεψε μέσα και μοιάζει, αλλά δεν είναι, εντυ-
πωσιακή η ευκολία με την οποία έγινε αυτό. Υποτίθεται ότι 
είμαστε ελεύθερα πνεύματα, απείθαρχοι, μποέμηδες και 
όλα τούτα τα ωραία. Στην πραγματικότητα, είμαστε, ειδικά 
τα τελευταία χρόνια, καταταλαιπωρημένοι, με έντονους ρυθ-
μούς ζωής, όχι πάντα αποδοτικούς, με χαμένη την αίσθηση 
του χρόνου και την επαφή με τους ανθρώπους γύρω μας. Η 
πανδημία μάς έδωσε το περιθώριο να τα δούμε όλα αυτά, 
να συνειδητοποιήσουμε λίγο καλύτερα αυτό που μας συνέ-
βαινε και συνειδητά ή ασυνείδητα να το αξιολογήσουμε. Α-
ξίζει να σημειώσουμε και το γεγονός ότι όσες χώρες επέλε-

γωνιά του πλανήτη. Αυτή η συνολική ανάπτυξη, λένε οι ει-
δικοί, κατέστρεψε μεγάλο μέρος της χλωρίδας και της πανί-
δας και έφερε τον άνθρωπο πολύ κοντά και με τα πλάσματα 
του πλανήτη με τα οποία δεν θα έπρεπε να βρίσκεται. Το συ-
νολικό ανακάτεμα προκάλεσε παλιότερα επιδημίες και πλέον 
την τρέχουσα πανδημία. Με τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει και 
επόμενη. Με άλλη διατύπωση, τα ίδια πράγματα που μας έ-
καναν «πανίσχυρους» και πολλούς πάνω στον πλανήτη μάς έ-
καναν και σημαντικά ευάλωτους. Η ισορροπία της φύσης σε 
κάθε περίπτωση λειτουργεί.
Είναι χωρίς αντικείμενο το να συζητάμε για αντιστροφή της 
παγκοσμιοποίησης. Ουδείς από μας θέλει να πετάξει το κι-
νητό και τον υπολογιστή του, ούτε φυσικά το αυτοκίνητό του. 
Πολύ περισσότερο, ουδείς διανοείται να καταργήσει το αερο-
πλάνο. Από την ώρα που ο άνθρωπος μπορεί να επικοινωνεί 
και να μετακινείται, θα το κάνει. Θα αναμειγνύεται με τους ο-
μοίους του σε όλο τον κόσμο και μόνο καλό μπορεί να προκύ-
πτει απ’ όλο αυτό. Το μέλλον δεν βρίσκεται στην επιστροφή 
στις κλειστές και πρωτόγονες κοινωνίες, αλλά στον εξορθολο-
γισμό της αλόγιστης επέκτασής μας πάνω στον πλανήτη. Και 
σίγουρα στον μεγαλύτερο σεβασμό της φύσης και των ισορ-
ροπιών της.
Μέχρι τότε, πρέπει να βγούμε στον δρόμο, με τον «αόρατο 
εχθρό» να καραδοκεί. Αναπόφευκτα, θα σκληρύνουμε. Θα 
σφίξουμε τα δόντια και θα προχωρήσουμε. Το έκαναν γενιές 
ολόκληρες πριν από εμάς, καλούμαστε πλέον να το κάνουμε 
κι εμείς. Πρέπει να μάθουμε να προφυλάσσουμε τον εαυτό 
μας και μέσω αυτού τους δικούς μας ανθρώπους. Μπορεί να 
γίνει, με συνεπή συμπεριφορά, σύνεση και προπάντων με ψυ-
χραιμία.
Είναι σημαντικές οι οδηγίες που θα δοθούν από τους ειδι-
κούς, όπως σημαντική είναι και η ικανότητά μας να συμμορ-
φωθούμε με αυτές. Ακόμη σημαντικότερη, όμως, θα είναι η 
αποφασιστικότητά μας να προσαρμοστούμε στις νέες συν-
θήκες, να προχωρήσουμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας 
εαυτό. Εξακολουθούμε να έχουμε τη δυνατότητα να διαμορ-
φώσουμε ένα καλύτερο, και ίσως πιο ορθολογικό, μέλλον, με 
σεβασμό στον πλανήτη που μας φιλοξενεί.
Δεν είναι η οικονομική ανάγκη που θα μας σπρώξει έξω. Είναι 
η έμφυτη ανάγκη να ζήσουμε και να προχωρήσουμε παρα-
κάτω. Θα το κάνουμε με νέους όρους, μακροπρόθεσμα, όχι α-
παραίτητα κακούς. Οι βάσεις για πιο ουσιαστική ανθρώπινη 
λειτουργία φαίνεται πως έχουν τεθεί. Σίγουρα μάθαμε να ε-
κτιμούμε καλύτερα αυτούς που έχουμε γύρω μας, για τους ο-
ποίους και λάβαμε προφυλάξεις. Με την ίδια λογική, θα μά-
θουμε να μη φοβόμαστε τον απώτερο συνάνθρωπό μας, γιατί 
και ο ίδιος έχει δικούς του ανθρώπους να προφυλάξει.
Μια νέα συνθήκη αλληλεγγύης μπήκε στη ζωή μας. Οι πα-
λιότεροι φοβούνταν το άγριο ζώο που βρισκόταν έξω από το 
σπίτι. Σήμερα πρέπει να μάθουμε να μη φοβόμαστε τον άν-
θρωπο που κυκλοφορεί έξω από το σπίτι.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Το μέλλον δεν βρίσκεται στην επιστροφή 
στις κλειστές και πρωτόγονες κοινωνίες, 
αλλά στον εξορθολογισμό της αλόγιστης 
επέκτασής μας πάνω στον πλανήτη. Και 
σίγουρα στον μεγαλύτερο σεβασμό της 
φύσης και των ισορροπιών της.

Η επόμενη μέρα
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Το αρμόδιο υπουργείο έχει 
προσλάβει επιπλέον σε-
κιούριτι και έχει τοποθετη-
θεί και πύλη ασφαλείας για 
την είσοδο και την έξοδο 
των μεταναστών από το 
στρατόπεδο Αναγνωστο-
πούλου, έξω από το οποίο 
υπάρχει μόνιμα αστυνομία, 
που κάνει ελέγχους για τις 
άσκοπες μετακινήσεις.

Τ
η διαβεβαίωση ότι οι Ρομά και οι 
πρόσφυγες που διαμένουν στον 
δήμο Δέλτα, στον οικισμό Αγία 
Σοφία και στο στρατόπεδο Ανα-
γνωστοπούλου αντίστοιχα, τηρούν 
τους περιορισμούς δίνει ο δήμαρ-
χος Δέλτα, Γιάννης Ιωαννίδης.

Ο κ. Ιωαννίδης, ο οποίος με επιστολή του στον υ-
φυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, 
ζήτησε μεγαλύτερη επιτήρηση και αστυνόμευση 
για την εφαρμογή των μέτρων στον οικισμό Αγία 
Σοφία, όπου διαμένουν οι Ρομά, σημειώνει ότι α-
πάντηση στο αίτημα δεν υπάρχει, αλλά διευκρινίζει 
ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Στον δήμο σας διαμένουν δύο ομάδες πολιτών 
που έχουν χαρακτηριστεί ευάλωτες στον κο-
ρονοϊό και έχουν απασχολήσει την κυβέρνηση: 
οι Ρομά στον οικισμό Αγίας Σοφίας και οι αι-
τούντες άσυλο στο στρατόπεδο Αναγνωστοπού-
λου. Πού οφείλεται το γεγονός ότι εκεί δεν εί-
χατε κανένα κρούσμα, αλλά είχατε στη Βιομη-
χανική Περιοχή;
Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία 
του κορονοϊού στη χώρα μας και άρχισαν να τί-
θενται σε ισχύ μέτρα της κυβέρνησης για την α-
ναχαίτιση της επιδημίας, αναλάβαμε πρωτοβου-
λία για να προστατεύουμε τους κατοίκους από τη 
νόσο. Αμέσως απολυμάναμε όλα τα δημοτικά κτί-
ρια, τα ΚΑΠΗ και τα σχολεία, καθώς και τις αθλη-
τικές εγκαταστάσεις και το δημαρχείο. Κλείσαμε 
τα δημοτικά κτίρια, για να αποφύγουμε τις συνα-
θροίσεις, και τα ΚΑΠΗ πολύ νωρίτερα από την κυ-
βερνητική εντολή για το κλείσιμο των σχολείων.
Στον οικισμό Αγία Σοφία στείλαμε ενημερωτικό 
υλικό στον πρόεδρο των Ρομά με σαφή εντολή 
να το διανείμει και να γίνει κατανοητό απ’ όλους 
τους οικιστές, ακόμη και από τους αναλφάβητους, 
ενώ ζητήσαμε και την απαγόρευση κυκλοφορίας 
τους όσο αυτό ήταν δυνατόν.
Άμεσα απολυμάναμε όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με 
τους κατοίκους της περιοχής, για να καλύψουμε 
ανάγκες υγειονομικού υλικού. Επίσης, μοιρά-
σαμε απολυμαντικά και είδη καθαριότητας σε 
όλους τους κατοίκους του οικισμού, προκειμέ-
νου να απολυμάνουν και να προστατέψουν τα 
σπίτια τους και τις οικογένειές τους. Μοιράσαμε 
τρόφιμα, νερά και είδη πρώτης ανάγκης μέσα 
στον οικισμό με τη βοήθεια των υπαλλήλων της 
κοινωνικής υπηρεσίας και εθελοντών, ώστε να 
μη χρειαστεί να μετακινηθούν στα σούπερ μάρ-
κετ για την προμήθεια αγαθών.
Όσο για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε 
στη ΒΙΠΕΘ, είναι κάτι που ο δήμος δεν μπορεί να 
ελέγξει και αφορά τις υπηρεσίες του κράτους. Θα 
ήθελα να υπογραμμίσω όμως την ανάγκη συμ-
μόρφωσης των επιχειρηματιών με τα μέτρα του 
ΕΟΔΥ, προκειμένου να προστατευτεί το εργατικό 
δυναμικό από τον ιό.

Στην επιστολή σας στον υφυπουργό Πολιτικής 
Προστασίας ζητήσατε μεγαλύτερη υγειονομική 
επιτήρηση. Τι ακριβώς δεν έγινε;
Στην επιστολή που έστειλα στον κ. Χαρδαλιά 
ζήτησα να γίνει επιτήρηση των Ρομά μετά την 
υπόθεση της Λάρισας. Η επιστολή εστάλη λίγες 
ημέρες πριν από το Πάσχα και αναμένουμε να 
δούμε αν θα ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα. Ευ-
τυχώς, προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος ανη-

του ΕΟΔΥ. Δεν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες; Τη-
ρήθηκαν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας;
Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας από τους φιλοξε-
νούμενους στη δομή Αναγνωστοπούλου τηρού-
νται κατά γράμμα, όπως μας ενημερώνει και η 
διοίκηση της δομής. Μάλιστα, το αρμόδιο υπουρ-
γείο έχει προσλάβει επιπλέον σεκιούριτι και έχει 
τοποθετηθεί και πύλη ασφαλείας για την είσοδο 
και την έξοδο των μεταναστών.
Έξω από τη δομή βρίσκεται δύναμη της αστυ-
νομίας, προκειμένου να ελέγχονται οι πρόσφυ-
γες και οι μετανάστες για άσκοπες μετακινήσεις, 
καθώς και γι’ αυτούς ισχύει η αποστολή μηνύ-
ματος στο 13033.
Ωστόσο, υπάρχουν κάποια μεμονωμένα περιστα-
τικά μεταναστών που έφτασαν στη δομή τελευταία 

συχίας, καθώς δεν υπάρχει υποψία για κρού-
σμα στον οικισμό Αγία Σοφία και φυσικά κα-
τανοούμε ότι έχουν ξεσπάσει πολύ σημαντικά 
περιστατικά στη χώρα, που αντλούν, όπως είναι 
φυσικό, την προσοχή των αρχών. Επίσης, ζη-
τήσαμε μεγαλύτερη αστυνόμευση για την τή-
ρηση των μέτρων απαγόρευσης, ενώ εξακο-
λουθούμε να είμαστε σε εγρήγορση για να αντα-
ποκριθούμε σε όποιο αίτημα μας κατατεθεί από 
τους κατοίκους στον οικισμό Ρομά. Οι κάτοικοι 
του οικισμού είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν 
μήνυμα στο 13033 και να ενημερώνουν για τις 
μετακινήσεις τους.

Ζητήσατε επίσης μεγαλύτερη εναρμόνιση των 
προσφύγων και των μεταναστών με τις οδηγίες 

και, απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχουν καταγραφεί και 
εξεταστεί από το μόνιμο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που 
βρίσκεται μέσα στον χώρο του πρώην στρατοπέ-
δου Αναγνωστοπούλου. Οι φιλοξενούμενοι και οι 
εργαζόμενοι στη δομή ζητούν μέσα προστασίας 
για να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες εξετά-
σεις. Εμείς, από την πλευρά μας, συμβάλλουμε 
ώστε να ακουστούν τα επιμέρους αιτήματα της 
δομής στην πολιτεία.
Όσο για τους Ρομά, όπως προείπα, τηρούν τα μέτρα 
απαγόρευσης, ενώ με επισκέψεις της Υπηρεσίας 
Κοινωνικής Πολιτικής φροντίσαμε να γίνει κατα-
νοητό ότι είναι απαραίτητο να εναρμονιστούν με τις 
υποδείξεις όλοι οι Ρομά και να μείνουν στα σπίτια 
τους, κάτι που κατανόησαν και οι ίδιοι.

Πόση ανησυχία υπάρχει στους κατοίκους για 
το ενδεχόμενο εξάπλωσης του ιού;
Η ανησυχία των κατοίκων του δήμου Δέλτα δεν 
διαφέρει από αυτήν όλης της υπόλοιπης χώρας. 
Ωστόσο, έχω να πω με περηφάνια ότι οι δημότες 
ακολούθησαν πίστα τις οδηγίες και δεν έσπασαν 
την απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ τηρούν όλα τα 
μέτρα προστασίας που επιβάλλονται για να συνε-
χίσουν να κρατούν τον ιό μακριά. Μέχρι στιγμής 
τα πράγματα πάνε πολύ καλά για τον δήμο μας 
και δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα κορο-
νοϊού. Εύχομαι, με τη συνέχιση της επαγρύπνη-
σης από τους κατοίκους και τη δική μας συμβολή 
σε ό,τι μας αφορά, να συνεχίσει έτσι η κατάσταση 
μέχρι την ολική άρση του lockdown.

Υπάρχουν μέτρα τα οποία πιστεύετε ότι πρέπει 
να διατηρηθούν στον δήμο σας για λόγους δη-
μόσιας υγείας;
Αν οι ειδικοί επιστήμονες μας δώσουν διαβεβαι-
ώσεις ότι μπορούμε να άρουμε όλα τα μέτρα, θα 
το κάνουμε. Αν κριθεί ότι χρειάζεται η παραμονή 
κάποιων συνθηκών, θα ακολουθήσουμε τις οδη-
γίες. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν μπο-
ρούμε από τη μια στιγμή στην άλλη να επιστρέ-
ψουμε στην κανονικότητα, καθώς θα χρειαστεί 
μεγάλο διάστημα προσαρμογής, που σίγουρα θα 
πρέπει να συνοδεύεται από την ατομική ευθύνη, 
που δεν πρέπει να ξεχάσουμε στο εξής.
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«Κανένα κρούσμα κορονοϊού 
στον οικισμό των Ρομά και στο 
στρατόπεδο των προσφύγων»

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ

Γιάννης 
Ιωαννίδης, 

δήμαρχος Δέλτα
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Η 
πανδημία επηρεάζει και τον λεγόμενο 
Ιερό Πόλεμο που διεξάγουν οι τζιχα-
ντιστές με διάφορα μέσα σε διαφορετι-
κές χώρες και σταθερό στόχο τους «άπι-
στους», ιδιαίτερα στην Ευρώπη.
Η ισλαμική τρομοκρατία εξελίσσεται σε 
βάθος χρόνου, έχει βαθιές ρίζες στην Ευ-

ρώπη και σε στρατηγικής σημασίας περιφερειακές χώρες. Η κρίση 
που προκαλεί ο κορονοϊός επηρεάζει και τη στρατηγική των τζιχα-
ντιστών.

Σε βάθος χρόνου
Την Τετάρτη 11 Μαρτίου η Γαλλία τίμησε για πρώτη φορά την εθνική 
Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα Θύματα της Τρομοκρατίας.
Με αυτόν τον τρόπο ο Πρόεδρος Μακρόν θέλησε να στείλει το μή-
νυμα ότι η απειλή της τρομοκρατίας είναι υπαρκτή και πως χρειάζε-
ται ευρωπαϊκός συντονισμός για την αποτελεσματική αντιμετώπισή 
της.
Η Ε.Ε. τιμά τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας από τον Μάρτιο 
του 2005, έναν χρόνο μετά το χτύπημα της Αλ Κάιντα στον κεντρικό 
σιδηροδρομικό σταθμό της Μαδρίτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον 
θάνατο 191 ατόμων και τον τραυματισμό 2.000.
Από τότε, η Αλ Κάιντα είδε την επιρροή της να περιορίζεται σε όφε-
λος του Ισλαμικού Κράτους και των τρομοκρατικών οργανώσεων που 
συνδέονται με αυτό.

Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ, ΝΈΑ ΈΥΚΑΊΡΊΑ  
ΓΊΑ ΤΟΥΣ ΤΖΊΧΑΝΤΊΣΤΈΣ;

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ηττήθηκαν σε Συρία, Ιράκ, εξουδετερώθηκαν σε 
Ευρώπη, αλλά επενδύουν σε μια κρίση στην περιφέρεια.

Οι προσφυγικές ροές σταμάτησαν, 
λόγω κορονοϊού, να προσφέρουν 
δυνατότητα επιστροφής στους 
Ευρωπαίους τζιχαντιστές.

Για τους τζιχαντιστές, ο κορονοϊός 
είναι «τιμωρία των απίστων».

Ανεξάρτητα από το ποιοι πρωταγωνιστούν στον χώρο της ισλαμικής 
τρομοκρατίας, υπάρχει μια σταθερή στόχευση, όπως αποδεικνύει 
και το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους 
του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη. Το στρατηγι-
κής σημασίας χτύπημα ήταν συνέχεια ενός άλλου χτυπήματος, στο 
ίδιο κτιριακό συγκρότημα, στις 26 Φεβρουαρίου 1993.
Η ισλαμική τρομοκρατία δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο. Μεταλ-
λάσσεται συνεχώς, σε μια προσπάθεια να προσαρμοστεί στις διεθνείς 
συνθήκες και να τις αξιοποιήσει για τους δικούς της σκοπούς.

Η κατάσταση στην Ε.Ε.
Η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ισλαμική τρομοκρατία στην Ε.Ε. συ-
νοψίζεται ως εξής:
Παρατηρείται ένας εκφυλισμός στη δράση των ισλαμιστών τρομο-
κρατών. Φαίνεται ότι έχουν χάσει τη δυνατότητα να οργανώνουν με-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

γάλα και σύνθετα χτυπήματα και πλέον τον «Ιερό Πόλεμο» διεξά-
γουν μεμονωμένοι ισλαμιστές, που μπορεί και να μην έχουν σχέση 
με τρομοκρατικές οργανώσεις.
Χαρακτηριστικό το τελευταίο χτύπημα, στις αρχές Απριλίου, σε ε-
παρχιακή πόλη της Γαλλίας. Ένας πρόσφυγας από το Σουδάν, που 
κατέφυγε στη Γαλλία τον Ιούνιο του 2017, του χορηγήθηκε άσυλο 
και υποστηρίχθηκε από τις κρατικές υπηρεσίες, πήγε στην ουρά των 
εμπορικών καταστημάτων και με ένα μαχαίρι σκότωσε δύο ανύπο-
πτους πολίτες και τραυμάτισε άλλους τέσσερις προτού συλληφθεί.
Τα τελευταία χρόνια ο κίνδυνος στη δημόσια ασφάλεια προέρχεται 
από μεμονωμένους ισλαμιστές, γιατί η ήττα του Ισλαμικού Κράτους 
σε Ιράκ και Συρία αφαίρεσε τη δυνατότητα από τους ισλαμιστές που 
ελέγχονται ή συνεργάζονται με αυτό να οργανώνουν μεγάλα χτυπή-
ματα στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με την επίσημη θέση του Ισλαμικού Κράτους, οι τζιχα-
ντιστές πρέπει να αποφεύγουν αυτή την περίοδο την Ευρώπη, που 
θεωρείται το επίκεντρο της πανδημίας. Ούτως ή άλλως, το κλείσιμο 
των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. κάνει εξαιρετικά δύσκολη την επι-
στροφή Ευρωπαίων τζιχαντιστών από τα εδάφη του Ιράκ και της Συ-
ρίας, όπου έδωσαν και έχασαν τη μάχη υπέρ του Ισλαμικού Κράτους.
Χιλιάδες από αυτούς κρατούνται στη ΒΑ Συρία, στα εδάφη που ε-
λέγχονται ακόμη από τους Κούρδους, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν 
στον πόλεμο κατά του Ισλαμικού Κράτους. Το άδειασμα των Κούρ-
δων της Συρίας από τον Τραμπ σε όφελος της στρατηγικής του Ερ-
ντογάν, που αποσκοπεί στον τουρκικό έλεγχο εδαφών της Συρίας –
στα οποία συγκεντρώνονται οι Κούρδοι αυτής της χώρας–, ενισχύει 
την αστάθεια και την ανασφάλεια στην περιοχή. Αυξάνει την πιθανό-
τητα να ξεφύγουν από την επιτήρηση των Κούρδων οι Ευρωπαίοι ι-
σλαμιστές και οι οικογένειές τους, που επιδιώκουν να επιστρέψουν 
στην Ευρώπη για να συνεχίσουν τη δράση τους.
Ένα άλλο θέμα που μπορεί να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις είναι η 
κράτηση στις ευρωπαϊκές φυλακές εκατοντάδων σκληρών ισλαμι-
στών που αργά ή γρήγορα θα αποφυλακιστούν.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου κρατούνται 530 
ισλαμιστές που ανήκουν ή συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώ-
σεις. Σαράντα από αυτούς πρόκειται να αποφυλακιστούν εντός του 
2020, 60 το 2021 και 45 το 2022. Η παράταση της κράτησής τους για 
λόγους ασφαλείας προσκρούει στα συνταγματικά τους δικαιώματα. 
Γι’ αυτό η κυβερνητική πλειοψηφία προωθεί νομοθεσία για την αυ-
στηρή επιτήρηση και πλήρη συμμόρφωσή τους μετά την αποφυλά-
κισή τους, η παραβίαση της οποίας οδηγεί σε νέα, τριετή φυλάκιση 
και πρόστιμο μέχρι 45.000 ευρώ.

Οι ρίζες της τρομοκρατίας
Η μελέτη της δράσης των τζιχαντιστών στις ευρωπαϊκές χώρες έχει 
οδηγήσει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον τρόπο ανάπτυξης 
της ισλαμικής τρομοκρατίας.
Σημαντικό ρόλο έπαιξε η αδυναμία οικονομικής και κοινωνικής εν-
σωμάτωσης πολιτών που προέρχονται κυρίως από πρώην γαλλικές 
αποικίες της Βόρειας Αφρικής. Ύστερα από δύο και τρεις γενιές στο 
οικονομικό και κοινωνικό περιθώριο, πολίτες της Γαλλίας ή του Βελ-
γίου με ρίζες στη Βόρεια Αφρική περνάνε από την παραβατικότητα 
στην τρομοκρατία, προτού το αντιληφθούν οι αρχές ασφαλείας.
Ρόλο στη στρατολόγηση τζιχαντιστών παίζει και το οικονομικό και 
κοινωνικό αδιέξοδο της νεολαίας σε υποβαθμισμένες περιοχές του 
Παρισιού, της Τουλούζης, του Στρασβούργου ή των Βρυξελλών.



Την επόμενη μέρα είχαμε τη δολοφονία ενός αστυνομικού από ι-
σλαμιστή και την ομηρία σε εβραϊκό σούπερ μάρκετ στο Παρίσι που 
κατέληξε στη δολοφονία άλλων τεσσάρων πολιτών.
Οι τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον δημοσιογράφων και εβραϊκών 
στόχων προκάλεσαν τη διαμαρτυρία και τη συσπείρωση των πολι-
τών και την οργάνωση μεγαλειώδους πορείας στο Παρίσι στις 11 Ι-
ανουαρίου 2015 κατά της ισλαμικής τρομοκρατίας και υπέρ της δη-
μοκρατίας, στην οποία υπολογίζεται ότι πήραν μέρος 1,5 εκατομμύ-
ρια πολίτες.
Ακολούθησαν μεμονωμένες τρομοκρατικές ενέργειες με δολοφο-
νίες αθώων, για να φτάσουμε στις 13 Νοεμβρίου 2015. Ιρακινός κα-
μικάζι ανατινάχτηκε στο Στάδιο της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του 
φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα Γαλλίας-Γερμανίας, χωρίς όμως να 
προκαλέσει θύματα, γιατί δεν μπόρεσε να περάσει τον έλεγχο ασφα-
λείας. Στη συνέχεια, όμως, ομάδες τρομοκρατών πολυβόλησαν εστι-
ατόρια στο Παρίσι, ενώ οργανώθηκε επίθεση σε χώρο θεαμάτων στο 
Μπατακλάν κατά τη διάρκεια ροκ συναυλίας. Το αποτέλεσμα ήταν 
130 νεκροί και 400 τραυματίες και η κήρυξη της Γαλλίας από τον 
Πρόεδρο Ολάντ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για πρώτη φορά 
από τον Πόλεμο της Αλγερίας.
Οι τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους, Γάλλοι ή Βέλγοι πολίτες, έ-
πεσαν θύματα της επιτυχίας τους. Προκάλεσαν συσπείρωση των με-
γάλων δυνάμεων εναντίον τους, με αποτέλεσμα να δώσει ο ΟΗΕ το 
πράσινο φως στη διεθνή συμμαχία που πολεμούσε τους ισλαμιστές 
στο Ιράκ να πραγματοποιεί αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ισλαμι-
κού Κράτους στη Συρία και ειδικά στην πρωτεύουσά του, τη Ράκα.

Οι εντυπωσιακές τρομοκρατικές ενέργειες συνεχίστηκαν, πάντως, με 
το διπλό πολύνεκρο χτύπημα στις Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου 2016. 
Πρώτα στο διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών, Ζάβεντεμ, και στη 
συνέχεια στο δίκτυο του μετρό.
Η διεθνής συμμαχία κλιμάκωσε τις επιθέσεις της κατά του Ισλαμι-
κού Κράτους, με αποτέλεσμα να περιορίσει σημαντικά τα εδάφη που 
ήλεγχε το καλοκαίρι του 2016 και να το οδηγήσει σε κατάρρευση το 
καλοκαίρι του 2017.
Η ήττα των ισλαμιστών στα πεδία των μαχών στη Συρία οδήγησε 
στην ποιοτική υποβάθμιση των τρομοκρατικών ενεργειών που ορ-
γάνωσαν στην Ευρώπη, εφόσον πλέον δεν είχαν τις δυνατότητες για 
μεγάλα και σύνθετα χτυπήματα. Παρ’ όλα αυτά, ένας ισλαμιστής από 
την Τυνησία κατάφερε να μετατρέψει το φορτηγό που οδηγούσε σε 
όπλο που έστρεψε κατά του πλήθους που γιόρταζε στη Νίκαια την 
εθνική επέτειο της Γαλλίας στις 14 Ιουλίου 2016, σκοτώνοντας 86 
άτομα και τραυματίζοντας εκατοντάδες.
Μετά την κορύφωση της δραστηριότητας των τρομοκρατών στην Ευ-
ρώπη το 2015-2016, περάσαμε σε ύφεση του φαινομένου, με κάποιες 
εξάρσεις που δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν οι αρχές ασφαλείας.
Ισλαμιστής σκότωσε τέσσερα άτομα στη χριστουγεννιάτικη αγορά 
του Στρασβούργου τον Δεκέμβριο του 2018. Εντυπωσιακό ήταν και 
το τρομοκρατικό χτύπημα στο αρχηγείο της αστυνομίας στο Παρίσι 
στα τέλη του 2019, με έναν υπάλληλο να δολοφονεί εν ψυχρώ τέσ-
σερις αστυνομικούς.

Επικίνδυνα πηγαινέλα
Η ανάπτυξη της ισλαμικής τρομοκρατίας στην Ευρώπη συνδυάστηκε 
με την ισχυρή παρουσία Ευρωπαίων ισλαμιστών στα μέτωπα της Συ-
ρίας και του Ιράκ.
Εκτιμάται ότι την περίοδο 2012-2018 ένα 80% των Ευρωπαίων τζι-
χαντιστών που πολέμησαν με το Ισλαμικό Κράτος προέρχονταν από 
τέσσερις χώρες: τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και 
το Βέλγιο.
Οι Γάλλοι ισλαμιστές ήταν γύρω στους 2.000 και αντιπροσώπευαν 
το 40% του συνόλου. Από αυτούς, 800 ήταν Γερμανοί πολίτες, άλλοι 
τόσοι περίπου Βρετανοί, ενώ 600 ισλαμιστές είχαν πάει στα πεδία 
των μαχών από το Βέλγιο.
Η περίπτωση του Βελγίου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση για δύο λό-
γους. Αναλογικά με τον πληθυσμό του, έστειλε τους περισσότερους 
ισλαμιστές να πολεμήσουν για το Ισλαμικό Κράτος. Το 75% των Βέλ-
γων ισλαμιστών που πήγαν να πολεμήσουν προέρχονται από πέντε 
κοινότητες των Βρυξελλών, κυρίως από το Μόλενμπεκ, όπου οργα-
νώθηκε εν μέρει και το μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι.
Οι ειδικοί στον Ιερό Πόλεμο και στην ανάπτυξη του τζιχαντισμού 
στην Ευρώπη υπογραμμίζουν ότι η επιρροή των ισλαμιστών και η 
στρατολόγηση μαχητών αναπτύχθηκε σε περιοχές με σοβαρά οικο-
νομικά και κοινωνικά προβλήματα, όπου όμως είχαν αναπτυχθεί πυ-
ρήνες ισλαμιστών που δημιούργησαν το κατάλληλο περιβάλλον.
Επισημαίνουν επίσης την ισχυρή παρουσία των ισλαμιστών στο δι-
αδίκτυο, το οποίο προσφέρεται για την πρώτη γνωριμία και τον ε-
γκλωβισμό αρκετών νέων που βρίσκονται σε αδιέξοδο στον μικρό-
κοσμο της ευρωπαϊκής τζιχάντ.
Οι Ευρωπαίοι ισλαμιστές ήταν αυτή την περίοδο υπερδεκαπλάσιοι 
από την εποχή του εμφυλίου στην Αλγερία ή του πολέμου στη Βο-

Με την κατάρρευση του Ισλαμικού 
Κράτους χάθηκε η δυνατότητα για 
μεγάλης κλίμακας τρομοκρατικές 
ενέργειες στην Ευρώπη.

Πάνω από 5.000 Ευρωπαίοι 
τζιχαντιστές πολέμησαν για το 
Ισλαμικό Κράτος και ενδεχόμενη 
επιστροφή τους στην Ευρώπη αποτελεί 
δημόσιο κίνδυνο.

Οι ειδικοί στην ισλαμική τρομοκρατία θεωρούν ότι το κοινωνικό πε-
ριβάλλον, η αδυναμία ενσωμάτωσης και η έλλειψη προοπτικής για 
πολλούς νέους συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κύκλου συμπα-
θούντων –ιδιαίτερα στο διαδίκτυο– την τρομοκρατία, δεν εξηγούν 
όμως πλήρως τη στρατολόγηση και το πέρασμα στη δράση. Η ανά-
πτυξη της τρομοκρατίας περνάει και από τη δημιουργία κλειστών κύ-
κλων ισλαμιστών σε συγκεκριμένες περιοχές που αναλαμβάνουν –
σε βάθος χρόνου– να διαφωτίσουν και να προσηλυτίσουν ιδιαίτερα 
τους νέους.
Ένας από τους βασικούς λόγους που αναπτύχθηκε η ισλαμική τρο-
μοκρατία στην Ευρώπη είναι η αποτυχία των πολέμων και των στρα-
τιωτικών επιχειρήσεων σε περιφερειακές χώρες στρατηγικής σημα-
σίας, όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ, η Συρία και η Λιβύη.
Οι επεμβάσεις των Ευρωπαίων, στο πλευρό των ΗΠΑ, οδήγησαν στα 
αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Αντί για την ανάπτυξη 
της δημοκρατίας έφεραν την απόλυτη διάλυση και δυστυχία. Έτσι, 
δημιουργούνται προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές που μπο-
ρεί να διευκολύνουν την ανάπτυξη της τρομοκρατίας. Στην αντίληψη 
πολλών μουσουλμάνων της Ευρώπης κυριαρχεί η εικόνα των «ά-
πιστων» που καταστρέφουν βάσει προγράμματος ισλαμικές χώρες. 
Έχει, λοιπόν, τεράστια σημασία για την εξέλιξη της ισλαμικής τρο-
μοκρατίας στην Ευρώπη το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε μια 
σειρά ισλαμικές χώρες την περίοδο του κορονοϊού. Όσο μεγαλώνουν 
τα προβλήματα και οι κοινωνικές αντιθέσεις, τόσο διευκολύνονται οι 
ισλαμιστές στο έργο τους.

Τα μεγάλα χτυπήματα
Το 2015-2016, οπότε το Ισλαμικό Κράτος είχε σημαντική παρουσία 
στη Συρία και στο Ιράκ, ήταν σε θέση να οργανώνει μεγάλα τρομο-
κρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη.
Η άνοδος του Ισλαμικού Κράτους διευκολύνθηκε από τον εμφύλιο 
πόλεμο στη Συρία, ο οποίος ξέσπασε το καλοκαίρι του 2011 και κλι-
μακώθηκε το καλοκαίρι του 2012. Οι ισλαμιστές έφτασαν στο σημείο 
να κηρύξουν τον Ιούνιο του 2014 Χαλιφάτο στη Συρία, έχοντας ήδη 
εξασφαλίσει ισχυρή παρουσία στο Ιράκ.
Τον Μάιο του 2014 είχαμε τρομοκρατική επίθεση στο Εβραϊκό 
Μουσείο του Βελγίου με τέσσερις νεκρούς.
Τον Ιανουάριο του 2015 είχαμε την τρομοκρατική επίθεση στο σα-
τιρικό περιοδικό «Charlie Hebdo» στο Παρίσι με 12 νεκρούς και 11 
τραυματίες.
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σνία-Ερζεγοβίνη, γεγονός που δείχνει πόσο μεθοδικά δούλεψαν οι 
καλά οργανωμένοι πυρήνες τους σε βάθος χρόνου και πώς μπόρεσαν 
να αξιοποιήσουν την ευνοϊκή γι’ αυτούς συγκυρία.
Οι Ευρωπαίοι ισλαμιστές δέχτηκαν αλλεπάλληλα πλήγματα. Πολ-
λοί έπεσαν στα πεδία των μαχών ή εξοντώθηκαν από τα συμμαχικά 
drones. Μετά την κατάρρευση του Ισλαμικού Κράτους πολλές ε-
κατοντάδες φυλακίστηκαν από τους Κούρδους σε περιοχές της ΒΑ 
Συρίας που ελέγχουν, με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μη δέχο-
νται την επιστροφή των φυλακισμένων στις χώρες προέλευσής τους, 
παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν την παράνομη δραστηριότητά τους ως 
πολίτες αυτών των χωρών.
Η επιστροφή των Ευρωπαίων ισλαμιστών, όπως και των οικογενειών 
τους, στις χώρες προέλευσής τους έγινε σε πολλές περιπτώσεις μέσω 
των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών. Η αποφασιστική στάση 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη έναντι του Ερντογάν και της κυβέρνη-
σής του και στη συνέχεια το ξέσπασμα της πανδημίας, που οδήγησε 
στο κλείσιμο των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., έκλεισαν κι αυτή την 
οδό επιστροφής.
Οι περισσότεροι ισλαμιστές που δραστηριοποιήθηκαν με διάφορους 
τρόπους σε χώρες όπως η Γαλλία και το Βέλγιο έχουν ήδη καταλή-
ξει στη φυλακή και το βασικό ερώτημα είναι πώς θα ελεγχθούν όταν 
φτάσει η ώρα της αποφυλάκισής τους.
Η ισλαμική τρομοκρατία έχει δεχτεί αλλεπάλληλα πλήγματα στη 
Συρία, στο Ιράκ και κυρίως στην Ευρώπη και έχει πλέον περιορι-
σμένες δυνατότητες.
Στο αρνητικό γι’ αυτήν σκηνικό, ο κορονοϊός μετατρέπεται σε με-
γάλη πολιτική και στρατιωτική ελπίδα στην αντίληψη των τζιχαντι-
στών, με το σκεπτικό ότι μπορεί να αποσταθεροποιήσει περιφερει-
ακές χώρες στρατηγικής σημασίας και να τους δώσει με αυτόν τον 
τρόπο τη νέα ευκαιρία που έχουν ανάγκη.

Στο ξεκίνημα της πανδημίας
Το Ισλαμικό Κράτος προσπαθεί –με βάση το περιεχόμενο του επί-
σημου δελτίου που εκδίδει– να παρουσιάσει τον κορονοϊό σαν ένα 
είδος ανωτέρας βίας που στρέφεται κατά των απίστων. Έτσι, η εμφά-
νιση του κορονοϊού στην Κίνα εξηγείται με τον ακόλουθο τρόπο: «Η 
ισχύς του Θεού χτύπησε την Κίνα, η οποία κήρυξε τον πόλεμο στο 
Ισλάμ και στους μουσουλμάνους και διώκει τους αδελφούς μας τους 
Ουιγούρους. Οι αρρώστιες δεν χτυπάνε μόνες τους, αλλά με εντολή 
και απόφαση του Θεού».
Οι εκπρόσωποι του Ισλαμικού Κράτους δίνουν οδηγίες σε αυτούς 
που τους ακολουθούν να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη, 
η οποία περιγράφεται ως «η χώρα της επιδημίας».
Περιγράφουν επίσης τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι πι-
στοί για να προστατέψουν την υγεία τους, ιδιαίτερα σε περιοχές που 
έχουν χτυπηθεί από τον κορονοϊό και «όσοι έχουν νοσήσει δεν πρέ-
πει να βγουν από αυτές».
Το Ισλαμικό Κράτος θέλει να περάσει το μήνυμα ότι προστατεύει 
από την πανδημία όσους βρίσκονται σε περιοχές που ακόμη ελέγ-
χει ή επηρεάζει και να εμφανίσει ως υπεύθυνους για ενδεχόμενη αύ-
ξηση των θανάτων από τον κορονοϊό και των κρουσμάτων αντίπαλες 
δυνάμεις στη Συρία, στο Ιράκ και άλλα κράτη.
Για παράδειγμα, στη Σομαλία η ισλαμιστική οργάνωση Αλ Σαμπάμπ 
ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της εξαι-
τίας του κορονοϊού, με βασικό στόχο να προστατέψει τον πληθυσμό. 
Η Σομαλία θεωρείται από πολλούς ειδικούς η πιο ευάλωτη χώρα 
στον κορονοϊό, εφόσον δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει οργα-
νωμένα στην πανδημία. Οι ισλαμιστές, λοιπόν, εμφανίζονται να δί-
νουν απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της υγείας του πληθυ-
σμού, ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις τους.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιες ακριβώς θα είναι οι εξελίξεις όταν η 
πανδημία φτάσει στην κλιμάκωσή της σε ιδιαίτερα προβληματικές 
χώρες που έχουν στρατηγική σημασία. Με βάση τα τελευταία στοι-
χεία (worldometers.info 24/4), στο Ιράκ έχουμε 83 θανάτους από 
κορονοϊό και 1.677 κρούσματα, στη Συρία μόλις 3 νεκρούς και 42 
κρούσματα, στην Υεμένη μόλις 1 κρούσμα, στη Σομαλία 16 νεκρούς 
και 328 κρούσματα, στη Λιβύη 2 νεκρούς και 60 κρούσματα, ενώ στο 
Αφγανιστάν 42 νεκρούς και 1.279 κρούσματα.
Είναι πιθανό σε χώρες όπου έχει καταρρεύσει η διοίκηση και το σύ-
στημα υγείας λόγω σκληρών συγκρούσεων και μεγάλων ελλείψεων 

να μην καταγράφονται πλήρως οι θάνατοι και τα κρούσματα από τον 
κορονοϊό.
Σε χώρες που είναι στην ίδια ευρύτερη περιοχή με μεγαλύτερες δι-
οικητικές δυνατότητες και πιο αναπτυγμένα συστήματα υγείας εμ-
φανίζεται μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Στο Ιράν 5.481 θάνα-
τοι και 87.026 κρούσματα, στην Τουρκία 2.491 θάνατοι και 101.790 
κρούσματα, ενώ στη Σαουδική Αραβία 121 θάνατοι και 13.930 κρού-
σματα.
Το κρίσιμο ζήτημα σε ό,τι αφορά τη νέα ευκαιρία που αναζητούν οι 
τζιχαντιστές θα προσδιοριστεί κυρίως από τις εξελίξεις στο Αφγανι-
στάν, στο Ιράκ και στη Συρία.
Στο Αφγανιστάν έχουν έρθει σε συνεννόηση οι ΗΠΑ με τους Τα-
λιμπάν για σταδιακό περιορισμό των εχθροπραξιών και αποχώρηση 
των συμμαχικών στρατευμάτων εντός του 2021.
Οι Ταλιμπάν, όμως, δεν συνεννοούνται με τις… δύο κυβερνήσεις του 
Αφγανιστάν και πιέζουν για την απελευθέρωση χιλιάδων φυλακι-
σμένων Ταλιμπάν, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της ει-
ρήνευσης, επικαλούμενοι και τον κίνδυνο του κορονοϊού.
Οι οργανώσεις του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν κλιμακώ-
νουν τις τρομοκρατικές ενέργειες, σε μια προσπάθεια να υπονομεύ-
σουν τη συνεννόηση ΗΠΑ και Ταλιμπάν.
Το Ιράκ διέρχεται τη μεγαλύτερη πολιτική κρίση των τελευταίων 
ετών, με τον λαό –ιδιαίτερα τους νέους– να διεκδικούν βασικά δικαι-
ώματα, θέσεις εργασίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η κε-
ντρική εξουσία έχει αποδυναμωθεί, οι σιιτικές πολιτοφυλακές που 

ελέγχονται από το Ιράν παίζουν καθοριστικό ρόλο, ενώ η δυσαρέ-
σκεια της σουνιτικής μειοψηφίας μπορεί να οδηγήσει στη δυναμική 
επανεμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους.
Το Ιράκ απειλείται από τον κορονοϊό, αλλά δοκιμάζεται και από τη 
μεγάλη πτώση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου εξαιτίας των οικο-
νομικών παρενεργειών του κορονοϊού. Το Ιράκ έρχεται δεύτερο σε 
εξαγωγές πετρελαίου, μετά τη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των κρατών 
του ΟΠΕΚ και η μεγάλη πτώση των δημόσιων εσόδων από το πε-
τρέλαιο συμβάλλει στη λαϊκή δυσαρέσκεια και στην πολιτική απο-
σταθεροποίηση.
Η κατάσταση είναι έκρυθμη και στη Συρία. Το καθεστώς του 
Άσαντ μπορεί να έχει ανακτήσει τον έλεγχο στο μεγαλύτερο 
μέρος της χώρας, υποστηριζόμενο από τις δυνάμεις της Ρωσίας 
και του Ιράν, αλλά δεν μπορεί να οργανώσει την ανοικοδόμηση 
της κατεστραμμένης χώρας. Δεν έχει τα οικονομικά μέσα, παρα-
μένει σε καθεστώς σχετικής διεθνούς απομόνωσης και ως προτε-
ραιότητα έχει την εξόντωση των αντιπάλων του και όχι την εθνική 
συμφιλίωση. Από την άλλη πλευρά, οι αντικαθεστωτικοί έχουν 
συγκεντρώσει τις δυνάμεις τους στην περιοχή του Ιντλίμπ. Κυρι-
αρχούν μεταξύ τους τζιχαντιστές που έχουν έρθει σε ρήξη με το 
Ισλαμικό Κράτος και κρατούν τις θέσεις τους χάρη στη στρατιω-
τική βοήθεια της Τουρκίας.
Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επηρεάσει η πανδη-
μία τις χώρες που πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις στην ευρύτερη πε-
ριοχή, το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία –που αποτελούν αντίπαλες 
δυνάμεις–, αλλά και την Τουρκία. Επίσης, ο κορονοϊός αναμένεται 
να παίξει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στην Υεμένη, η οποία περ-
νάει έναν σκληρό εμφύλιο πόλεμο με στρατιωτική παρέμβαση της 
Σαουδικής Αραβίας, στη Λιβύη, όπου η κυβέρνηση της Τρίπολης 
ανακτά μέρος του χαμένου εδάφους από τις δυνάμεις του Χαφτάρ 
με τη βοήθεια δυνάμεων που ελέγχονται από την Τουρκία, και στις 
χώρες του Σαχέλ της Υποσαχάριας Αφρικής, όπου οι ισλαμιστές εμ-
φανίζονται εξαιρετικά ενισχυμένοι έναντι αδύναμων και προβλημα-
τικών κυβερνήσεων. Οι γαλλικές δυνάμεις που μάχονται κατά της ι-
σλαμικής τρομοκρατίας αδυνατούν να εξασφαλίσουν σοβαρή ευρω-
παϊκή υποστήριξη.
Το Ισλαμικό Κράτος έχει ηττηθεί στο Ιράκ και στη Συρία και η ισλα-
μική τρομοκρατία έχει σχεδόν πλήρως εξουδετερωθεί στην Ευρώπη. 
Όμως ο κορονοϊός με τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στην πε-
ριφέρεια μπορεί να φέρει στερήσεις, αστάθεια και τοπικές συγκρού-
σεις, που θα δώσουν στους τζιχαντιστές μια νέα ευκαιρία.

Από το Αφγανιστάν μέχρι την 
Υεμένη και από τη Λιβύη μέχρι τις 
χώρες του Σαχέλ, η πανδημία θα 
κάνει πιο σκληρούς τους εμφύλιους 
πολέμους.
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Οι χαμηλές τιμές (και αναμένεται μέχρι το 
τέλος του έτους αλλά και την επόμενη χρονιά 
να έχουμε τιμές περί τα 30 δολάρια το βα-
ρέλι) καθιστούν κάθε έρευνα για αναζήτηση 
και εκμετάλλευση θαλασσίων κοιτασμάτων 
αντιοικονομική λόγω χαμηλής απόδοσης και 
σε μερικές περιπτώσεις ζημίας.

«Οι τιμές στο πετρέλαιο  
δεν θα μείνουν για πάντα χαμηλές»

Τ
ην άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε 
μαζικές προμήθειες πετρελαίου το προσεχές διά-
στημα, γιατί μπορεί να δούμε σύντομα δραματική 
μείωση της παγκόσμιας παραγωγής για να ανέβουν 
τεχνητά, εκφράζει ο δρ. Κλεάνθης Κυριακίδης, πλοί-
αρχος (ε.α.), επίκουρος καθηγητής - διευθυντής Προ-

πτυχιακού Προγράμματος Στρατηγικής και Ασφαλείας του Αμερι-
κανικού Πανεπιστημίου των Εμιράτων.
Ο κ. Κυριακίδης δεν αποκλείει πολύ σύντομα να επανακάμψει η 
προσπάθεια προσέγγισης Μόσχας - Σαουδικής Αραβίας, ενώ θε-
ωρεί ότι η πτώση των τιμών δεν θα δημιουργήσει αστάθεια στα 
καθεστώτα της Χερσονήσου.

Πώς αντιμετωπίστηκε στην Αραβική Χερσόνησο η πτώση των 
τιμών του πετρελαίου;
Παρά τις σοβαρές συνέπειές της, οι κυβερνήσεις έχουν επιδείξει 
ψυχραιμία. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται σοβαρή προσπάθεια απ’ 
όλες τις χώρες της περιοχής να μη βασίζονται αποκλειστικά στο 
πετρέλαιο και πλέον η απόλυτη εξάρτηση της οικονομίας τους από 
αυτό ανήκει σε περασμένες εποχές. Παρ’ όλα αυτά, αν συνδυά-
σουμε τις συνέπειες της πανδημίας με την πτώση της τιμής του 
πετρελαίου, έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα με σημαντικότατες οι-
κονομικές επιπτώσεις.

Μακροπρόθεσμα μια ύφεση στη Δύση μπορεί να επηρεάσει τη 
σταθερότητα των καθεστώτων στη Χερσόνησο και κυρίως της 

Σαουδικής Αραβίας;
Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν τίθεται σε καμία περίπτωση πρόβλημα 
στις εδραιωμένες μοναρχίες του Κόλπου. Η κρίση φέρνει οικονο-
μικές δυσχέρειες και έκτακτα μέτρα, αλλά οι οικονομικές και κοι-
νωνικές συνέπειες δεν αναμένεται να προκαλέσουν αντίστοιχες 
πολιτικές. Ιδιαίτερη περίπτωση είναι μόνο το Μπαχρέιν, που έχει 
σουνίτη μονάρχη και σιιτική πλειοψηφία κατοίκων, επιρρεπών 
στην ιρανική προπαγάνδα, και προσπάθεια ευρύτερης αποστα-
θεροποίησης της περιοχής. Άλλωστε ήταν η μοναδική χώρα του 
Κόλπου με σοβαρά θέματα κατά τη διάρκεια των επαναστάσεων 
της επονομαζόμενης «Αραβικής Άνοιξης». Από τις χώρες της πε-
ριοχής, θεωρώ ότι η Σαουδική Αραβία θα υποστεί το μεγαλύτερο 
πλήγμα λόγω της παράλληλης de facto απαγόρευσης του «χατζ», 
ήτοι του προσκυνήματος στη Μέκκα, που αποτελεί τεράστια πηγή 
εσόδων για το βασίλειο.

Γιατί δεν προχώρησε η προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά το 
Ριάντ και η Μόσχα;
Τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι ενίοτε αποκλίνοντα. Στον 
μεν ΟΠΕΚ υπάρχουν χώρες με τεράστια αντιπαλότητα, όπως το 
Ιράν και η Σαουδική Αραβία, ενώ οι ΗΠΑ έχουν διαφορετική α-
τζέντα. Παρενθετικά, οι ΗΠΑ αποτελούν την πρώτη χώρα σε πα-
ραγωγή (όχι σε εξαγωγές), αφού παράγουν περίπου 13 εκατομμύ-
ρια βαρέλια την ημέρα, χωρίς δυνατότητες άμεσης απορρόφησης 
και μακροπρόθεσμης αποθήκευσης. Τόσο η αύξηση της τιμής του 
δολαρίου όσο και η ανεξέλεγκτη αμερικανική παραγωγή αποτε-
λούν βασικές αιτίες της πτώσης των τιμών, φυσικά με κυριότερη 
αιτία την έλλειψη ζήτησης λόγω Covid-19. Φυσικά η Ρωσία δεν 
έχει ιδιαίτερη διάθεση συνεργασίας ή βοήθειας προς την αμερι-
κανική οικονομία. Προβλέπω, πάντως, ότι Ριάντ και Μόσχα θα α-
ναγκαστούν εκ των περιστάσεων να συνεργαστούν και να περιο-
ρίσουν σημαντικά την παραγωγή τους (περισσότερο από τη συμ-
φωνηθείσα μείωση κατά 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από 
την 1η Μαΐου) πολύ σύντομα.

Τι επιπτώσεις θα έχει η μείωση των τιμών στο Ιράν; Μπορεί να 
απειληθεί το καθεστώς;
Το Ιράν θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερο πρόβλημα από τις αραβι-
κές χώρες (με εξαίρεση το Ιράκ), λόγω της εσωτερικής του κατά-
στασης. Αποτελεί τη χώρα που έχει δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα 
από την πανδημία, ενώ αντιμετωπίζει και σοβαρότατο πρόβλημα 
λόγω των διεθνών –κυρίως αμερικανικών– κυρώσεων. Ένα και-
νούργιο κύμα διαδηλώσεων, όπως το Πράσινο Κίνημα του 2009, 
δεν είναι καθόλου απίθανο.

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ απειλούν το Ιράν με βύθιση των σκαφών 
που παρενοχλούν αμερικανικά πλοία. Μπορεί αυτό να αποτε-
λέσει θρυαλλίδα εντάσεων στον Κόλπο;
Παρ’ ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι απρόβλεπτος και μας έχει εκ-
πλήξει με κάποιες ενέργειες στο παρελθόν, όπως η δολοφονία του 
Ιρανού ταξιάρχου και λαϊκού ήρωα Κασέμ Σολεϊμάνι, δεν νομίζω 
ότι θα χρησιμοποιήσει το Ιράν για αποπροσανατολισμό των εσω-
τερικών προβλημάτων της χώρας του. Η Αμερική αντιμετωπίζει 
για πρώτη φορά στην ιστορία τόσο βαθύ πολιτικό διχασμό και έλ-
λειψη κοινωνικής συνοχής, ενώ η πανδημία έχει κοστίσει σε νε-
κρούς (συνυπολογιζομένων των αναμενόμενων απωλειών από 
τους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση) περισσότερο απ’ ό,τι ο πό-

λεμος του Βιετνάμ, χωρίς ορατό κάποιο ενδεχόμενο σημαντικής 
βελτίωσης. Δεν διαβλέπω κάποια αξιόλογη αλλαγή για την περι-
οχή του Κόλπου, στην οποία οι εντάσεις είναι ούτως ή άλλως κα-
θημερινό φαινόμενο.

Ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η πτώση των τιμών είναι ευκαιρία 
για την αύξηση των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ. Αυτό 
μπορεί να καταστήσει τις ΗΠΑ πιο αυτάρκεις;
Η Αμερική πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη χώρα από τη 
λάθος πετρελαϊκή πολιτική της. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η 
πλήρωση των αποθηκευτικών χώρων και η αύξηση της αμερι-
κανικής παραγωγής σε μια περίοδο χαμηλής κατανάλωσης λόγω 
της πανδημίας. Για κάθε χώρα οι χαμηλές τιμές πετρελαίου απο-
τελούν ευκαιρία για δημιουργία στρατηγικού αποθέματος, αλλά 
οι ΗΠΑ είναι η τελευταία χώρα που μπορεί σήμερα να αξιοποιή-
σει την κρίση.

Η Τουρκία αναγγέλλει νέες γεωτρήσεις. Τι σημασία έχει για 
την αναζήτηση κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο η πτώση 
των τιμών;
Οι χαμηλές τιμές (και αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους αλλά και 
την επόμενη χρονιά να έχουμε τιμές περί τα 30 δολάρια το βαρέλι) 
καθιστούν κάθε έρευνα για αναζήτηση και εκμετάλλευση θαλασ-
σίων κοιτασμάτων αντιοικονομική λόγω χαμηλής απόδοσης και 
σε μερικές περιπτώσεις ζημίας. Το ίδιο συμβαίνει και σε περιπτώ-
σεις δύσκολα εξορύξιμου σχιστολιθικού πετρελαίου.

Για την Ελλάδα, τι σημασία έχει η πτώση των τιμών; Είναι ευ-
καιρία για μαζικές προμήθειες;
Όπως όλες οι χώρες έτσι και η Ελλάδα θα ήταν καλό να προχωρήσει 
σε μαζικές προμήθειες το προσεχές διάστημα, γιατί οι τιμές δεν θα πα-
ραμείνουν για πάντα τόσο χαμηλές και φυσικά μπορεί να δούμε σύ-
ντομα δραματική μείωση της παγκόσμιας παραγωγής για να ανέβουν 
τεχνητά. Μακροπρόθεσμα, και λόγω της δεδομένης αυξητικής τάσης 
στη ζήτηση, θα δούμε, το πολύ σε δέκα χρόνια από τώρα, σταθερά 
τριψήφιο αριθμό στην τιμή του βαρελιού. Πραγματικά είναι η στιγμή 
που μπορεί κάποια χώρα να αποκτήσει στρατηγικές εφεδρείες, αρκεί 
να έχει φροντίσει για ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων που να καθι-
στούν τη δημιουργία αυτών των στρατηγικών αποθεμάτων εφικτή.

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

Κλεάνθης Κυριακίδης, 
πλοίαρχος (ε.α.), επ. καθηγητής 

 του Άμερικανικού Πανεπιστημίου  
των Εμιράτων
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Η 
ιστορία του Ευάγγελου Σπανού, ο 
οποίος το Μεγάλο Σάββατο έγινε 
το 109ο θύμα της επιδημίας του 
κορονοϊού στην Ελλάδα, ξεκινά 
με έναν έφηβο που δουλεύει ξυ-
πόλυτος στα χωράφια και τελειώ-

νει με τη δημιουργία μιας μικρής αυτοκρατορίας 
στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, τον όμιλο κλινι-
κών και διαγνωστικών εργαστηρίων Βιοϊατρική.
Ο δρ. Σπανός, μια σεμνή προσωπικότητα που 
υπέγραψε ένα σπάνιο για την εποχή του success 
story, χρειάστηκε στην πορεία να αντιταχθεί και να 
παρακάμψει τα νομικά προβλήματα της ελληνικής 
αγοράς, μέχρι που η λειτουργία διαγνωστικών ερ-
γαστηρίων απελευθερώθηκε με παρέμβαση της 
τρόικας το 2010. Ο όμιλος που αφήνει πίσω του 
περιλαμβάνει τρεις κλινικές, σε Αθήνα, Πειραιά 
και Θεσσαλονίκη, και δεκάδες διαγνωστικά κέ-
ντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Εύβοια και Κύπρο.
Στο βιογραφικό του εντάσσεται και η συγγραφή 
τριών βιβλίων Ιατρικής την τελευταία εικοσαετία. 
Το 2001 κυκλοφόρησε το έργο του «Εργαστηριακή 
Ενδοκρινολογία», το 2006 το «Κλινική Χημεία» και 
μόλις πέρυσι, το 2019, το βιβλίο του «Εργαστηρια-
κή Διαγνωστική».
Δύσκολα θα φανταζόταν κανείς μια τέτοια πορεία 
όταν ο Σπανός, γεννημένος το 1943 στη Σίνδο 
Θεσσαλονίκης, δούλευε στις καλλιέργειες βαμ-
βακιού της οικογένειάς του. «Όταν δεν είχα σχο-
λείο, τα καλοκαίρια, από τις έξι το πρωί μέχρι το 
βράδυ δούλευα στα χωράφια μας. Ποτίζαμε τα 
βαμβάκια. Ήμασταν ξυπόλυτοι μέσα στα νερά, με 
εκατομμύρια κουνούπια γύρω μας» είχε δηλώσει 
σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή». Απέδιδε 
δε τη φιλοδοξία του στις κακουχίες της φτωχής 
αγροτικής ζωής, την οποία ήθελε πάση θυσία να 
εγκαταλείψει.
Όνειρό του ήταν να σπουδάσει χημικός, τελικά 

όμως φοίτησε στην Ιατρική για να ικανοποιήσει 
την επιθυμία της μητέρας του, η οποία στεκόταν 
με σθένος στο πλευρό του όταν ο πατέρας του 
απαιτούσε να αφήσει τις σπουδές για να δουλέψει 
στα κτήματα. Το «επιχειρηματικό δαιμόνιο», όπως 
ανέφερε ο ίδιος στην τελευταία του συνέντευξη, 
για το διαδικτυακό κανάλι Success TV, άρχισε να 
γίνεται εμφανές από το πρώτο έτος των σπουδών 
του στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, όταν ασχο-
λήθηκε με τη μεταπώληση μεταχειρισμένων ια-
τρικών βιβλίων. Αποδείχθηκε επιτυχημένη ιδέα, 
που του επέτρεπε να στηρίζει οικονομικά την οι-
κογένειά του. Μετά την αποφοίτησή του, το 1969, 
και τον θάνατο του πατέρα του έπεισε τον μεγαλύ-
τερο, ετεροθαλή αδερφό του να εγκαταλείψουν τη 
γεωργία, να πουλήσουν την περιουσία στη Σίνδο 
και να εγκατασταθούν στη Θεσσαλονίκη, όπου 
άνοιξαν βιβλιοπωλείο με μεταχειρισμένα ιατρικά 
βιβλία κοντά στη Ροτόντα, απέναντι από το πανε-
πιστήμιο. Πριν φύγει για το Λονδίνο, παραχώρησε 
το μερίδιό του στον αδερφό του, ο οποίος συνέχι-
σε την πορεία του ως επιτυχημένος βιβλιοπώλης.
Στο Λονδίνο βρέθηκε με υποτροφία και έμεινε 
εκεί οκτώ χρόνια, αρχικά μεταπτυχιακός φοι-

τητής και στη συνέχεια ως ερευνητής. Το 1979 
ολοκλήρωσε το PhD του στην Εργαστηριακή 
Ενδοκρινολογία στο Πανεπιστήμιο του Λονδί-
νου. Παράλληλα, εργαζόταν για να καλύψει τα 
έξοδα της διαμονής του με τη σύζυγό του, Αν-
δρομάχη. Εκείνη είχε σπουδάσει Αγγλική Φι-
λολογία και χρησίμευσε ως διερμηνέας όταν 
ο Σπανός, ο οποίος γνώριζε ακόμη ελάχιστα 
αγγλικά, είχε την πρώτη του συνάντηση με τον 
υπεύθυνο καθηγητή. Έγινε δεκτός ύστερα από 
εξετάσεις και αφού αναγκάστηκε να παρακο-
λουθήσει μαθήματα ώστε να μάθει την ιατρική 
ορολογία στην αγγλική γλώσσα. Στο πίσω μέ-
ρος του μυαλού του παρέμενε πάντα η αγάπη 
για τη χημεία. Απέκτησε άριστες γνώσεις στη 
Βιοχημεία και, όπως είχε πει ο ίδιος, κατά την 
παραμονή του στη Βρετανία έγινε διεθνώς 
γνωστός για το ερευνητικό έργο του στον με-
ταβολισμό της βιταμίνης D.
Επιστρέφοντας από το Λονδίνο ως κάτοχος δι-
δακτορικού διπλώματος, ο Σπανός συνέχιζε να 
ονειρεύεται ακαδημαϊκή καριέρα. Όμως ο Βρετα-
νός καθηγητής του τον ενθάρρυνε να ανοίξει δικό 
του εργαστήριο, και μάλιστα πρόσφερε ο ίδιος το 
αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης. «Με μετοχικό 
κεφάλαιο 200.000 δραχμές, το 1981 ανοίξαμε ένα 
μικρό ενδοκρινολογικό εργαστήριο, στην οδό Μι-
χαλακοπούλου, με τη σύζυγό μου τηλεφωνήτρια 
και αιμολήπτρια κι εμένα μαζί με μια βοηθό να 
κάνουμε τις εξετάσεις» ανέφερε στην τελευταία 
συνέντευξή του.
Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας ο τζίρος ήταν 
αναιμικός, κάτι που έσπειρε αμφιβολία μετα-
ξύ των εταίρων. «Οι σημαντικότερες δυσκολί-
ες που αντιμετώπισα είχαν να κάνουν με την 
προσπάθεια της πολιτείας να απαγορεύσει τη 
λειτουργία υποκαταστημάτων στα διαγνωστι-
κά κέντρα, ευνοώντας έτσι κατάφωρα τις κλι-

νικές» ανέφερε πριν από περίπου έναν χρόνο 
στο Success TV. Η λύση δόθηκε έπειτα από 
μία δεκαετία, το 2010, με παρέμβαση της τρόι-
κας, που προχώρησε στην απελευθέρωση του 
ιατρικού επαγγέλματος. Στο μεταξύ, προκειμέ-
νου να μη μείνει η Βιοϊατρική με ένα σημείο 
εξυπηρέτησης, οι μέτοχοί της αποφάσισαν να 
επεκταθεί στον κλάδο των ιδιωτικών κλινι-
κών, εξαγοράζοντας από το 2001 έως το 2006 
τρεις κλινικές, σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσα-
λονίκη. Σήμερα η Βιοϊατρική απασχολεί περί-
που 3.000 άτομα, τα οποία εξυπηρετούν πάνω 
από 2,5 εκατομμύρια επισκέψεις τον χρόνο.
Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες ο όμιλος άρχισε 
να κατασκευάζει ασπίδες προσώπου με τρισδιά-
στατους εκτυπωτές, τις οποίες έθεσε στη διάθεση 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
για την προστασία των επαγγελματιών υγείας 
από τον κορονοϊό. Η ασπίδα σχεδιάστηκε από το 
Τμήμα Έρευνας & Τεχνολογίας της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής του ομίλου. Η σχεδίαση βασίστη-
κε σε διεθνή σχέδια, αλλά προσαρμόστηκε στις 
ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Τα σχέδια 
κατασκευής διατέθηκαν δωρεάν προς κάθε εν-
διαφερόμενο.
Ο Ευάγγελος Σπανός τελικά προσβλήθηκε από 
πνευμονία Covid-19 και νοσηλεύτηκε για αρκετές 
ημέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας του «Σω-
τηρία», ενός από τα νοσοκομεία αναφοράς για 
τον κορονοϊό στην Αθήνα. Έχασε τελικά τη μάχη, 
αφήνοντας πίσω του δύο παιδιά, τον Γιώργο και 
τη Δήμητρα, αλλά και έναν όμιλο υπηρεσιών υγεί-
ας που γνωρίζει όλη η Ελλάδα.
Όπως έλεγε, είχε στο ενεργητικό του έξι δεκαετίες 
σκληρής δουλειάς σε χωράφια, πανεπιστήμια και 
εργαστήρια. Η πορεία του αναγνωρίστηκε διε-
θνώς το 2013, όταν η Ernst & Young τού απένειμε 
το Βραβείο Αυτοδημιούργητου Επιχειρηματία.
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Δεν ήξεραν πώς να κυβερνήσουν, 
τώρα φαίνεται καθαρά ότι δεν 
ξέρουν ούτε πώς να κάνουν α-
ντιπολίτευση. Δείτε τη ζημιά 
που έγινε από την εμμονική τα-

κτική ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ να παρουσιάζουν 
ως μέγα σκάνδαλο την τηλεκατάρτιση των ε-
πιστημόνων.
Όλοι γνωρίζουμε ότι στην ουσία η κυβέρνηση, 
σε μια εποχή οικονομικής κατάρρευσης της 
χώρας, προσπάθησε να αξιοποιήσει χρήματα 
του ΕΣΠΑ βάζοντας –πολύ σωστά– σε δεύ-
τερη μοίρα την ποιότητα στη διαδικασία.
Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΚΙΝΑΛ είδαν πε-
δίον δόξης λαμπρόν για να κάνουν αντιπολί-
τευση και με τερατώδη ψεύδη υπονόμευαν 
καθημερινά το εγχείρημα. Τι έλεγε ψευδώς η 
αντιπολίτευση;
Πρώτον, ότι οι επιστήμονες δεν έχουν ανά-
γκη την τηλεκατάρτιση και η μεθόδευση αυτή 
τούς προσβάλλει. Ψέμα. Το σύνολο των επι-

τηλεκατάρτισης γίνονταν άψογα;
Δεν ήταν τα προγράμματα αυτά σε μεγάλο 
βαθμό εικονικά; Ποιον νομίζουν ότι κοροϊ-
δεύουν; Δεν είχαν βασικό στόχο να εξυπηρε-
τηθεί το πελατειακό κράτος που διαχρονικά 
μοίραζε το ευρωπαϊκό χρήμα με τη σκέψη στο 
βόλεμα ψηφοφόρων αλλά και κολλητών επι-
χειρηματιών (αναθέσεις); Νομίζουν ότι δεν 
γνωρίζουμε πόσα εκατομμύρια πετάχτηκαν 
σε ανύπαρκτα προγράμματα δήθεν κατάρτι-
σης εδώ και δεκαετίες;
Με αυτή τη βαθύτατα υποκριτική στάση, λοι-
πόν, ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ κατάφεραν:
α) Επιχειρήσεις ΚΕΚ, που οι περισσότερες έ-
καναν σωστά τη δουλειά τους και έχουν ξο-
δέψει μεγάλα ποσά σε διαφημίσεις, έκτακτες 
προσλήψεις προσωπικού κ.ά., να πιστέψουν 
το κράτος, να χρεωθούν και τελικά να μην πά-
ρουν ούτε ένα ευρώ. Ακόμα, να διασυρθούν ως 
παραμάγαζα και εστίες διαφθοράς.
β) Τα χρήματα των επιστημόνων να δοθούν 

τελικά από τον συνεχώς μειούμενο κρατικό 
κορβανά και όχι από το ΕΣΠΑ, όπου μένουν 
αδιάθετα.
Εύγε, κύριοι της αντιπολίτευσης! Ενώ και στις 
δικές σας εποχές τα ΚΕΚ λειτουργούσαν α-
κριβώς όπως και σήμερα, καταφέρατε να τι-
μωρήσετε και το κράτος (που πληρώνει από 
την τσέπη του) και τον ιδιωτικό τομέα (που 
για μία ακόμη φορά ξεγελάστηκε, συμμε-
τείχε σε έναν κρατικό διαγωνισμό και το πλη-
ρώνει). Και πάλι εύγε, αλλά δεν σας νοιάζει. 
Όπως πάντα, άλλοι πληρώνουν τη δική σας α-
νεπάρκεια.
(ΥΓ.: Με βάση τα παραπάνω, θεωρώ ότι η κυ-
βέρνηση δεν έπρεπε να καταργήσει το πρό-
γραμμα, αλλά να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες 
του και, ευκαιρίας δοθείσης, να εξυγιάνει τον 
χώρο).

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιο-
γράφος και συγγραφέας.

στημόνων σίγουρα έχει ανάγκη επιμόρφωσης 
σε μία από τις προτεινόμενες δεξιότητες.
Δεύτερον, ότι αδικούνται, γιατί παίρνουν μόνο 
600 ευρώ. Ψέμα. Παίρνουν άλλα 800 ευρώ 
τον Μάιο, δηλαδή αθροιστικά θα πάρουν πε-
ρισσότερα και από τους εργαζόμενους και από 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, αφού η επό-
μενη ενίσχυση αυτών θα είναι αναλογική των 
ημερών αναστολής εργασίας και κλεισίματος 
των επιχειρήσεών τους αντίστοιχα.
Τρίτον, ότι δίνονται χαριστικά σε κολλητούς 
των ΚΕΚ μεγάλα ποσά (400 ευρώ ανά καταρτι-
ζόμενο). Ψέμα. Η λίστα των ΚΕΚ είναι αυτή που 
ήταν και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Οι καταρτι-
ζόμενοι επέλεξαν πού θα επιμορφωθούν. Τα δε 
χρήματα που θα έπαιρναν τα ΚΕΚ αφορούσαν 
πρόσθετες δαπάνες, ενώ μετά τη φορολόγησή 
τους θα τους έμενε ένα σαφώς μικρότερο ποσό.
Το ερώτημα βέβαια στην αντιπολίτευση των 
κεραμιδιών που έγινε είναι: Στις δικές τους ε-
ποχές (ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ), τα προγράμματα 

ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ  
ΟΎΤΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΎΣΗ

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Η 
πανδημία είναι καλή εποχή για 
μπίζνες, τουλάχιστον αν είσαι 
τρολ, λαϊκιστής ή εξτρεμιστής 
πολέμιος της παγκοσμιοποί-
ησης. Γιατί είναι μια εποχή 
κοινωνικής και πολιτικής 

αναστάτωσης, μια εποχή αβεβαιότητας που 
ενθαρρύνει τις συγκρούσεις της αλήθειας με 
«εναλλακτικά δεδομένα» και θεωρίες συνω-
μοσίας. Εξάλλου ο ΟΗΕ προειδοποίησε τον 
Μάρτιο για «πανδημία παραπληροφόρησης», 
η οποία συχνά δεν προέρχεται από τυχαίους 
φαρσέρ αλλά από στοχευμένες παρεμβάσεις. 
Ας δούμε μερικά παραδείγματα πολιτικών, 
χωρών και ομάδων που χρησιμοποιούν το 
ψέμα για άμυνα και για επίθεση.

Αμερικανοί ακροδεξιοί: «Εκατομμύρια έγ-
γραφα υποκλάπηκαν από το Ίδρυμα Γκέιτς, 
τον ΠΟΥ και το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν» 
έγραφαν οι τίτλοι την περασμένη εβδομάδα. 
Ενδιαφέρουσα είδηση, μια και τα τρία μέρη 
εμπλέκονται, αν δεν το γνωρίζετε, στη δημι-
ουργία του κορονοϊού στο εργαστήριο με στό-
χο την παγκόσμια αποσταθεροποίηση και την 
ανάδειξη μιας νέας, παγκόσμιας κυβέρνησης.
Μμμ, τα πράγματα δεν έχουν ακριβώς έτσι. 
Δεν επιβεβαιώθηκε καμία διαρροή εγγράφων 
και καμία κυβερνοεπίθεση, μόνο η ανάρτηση 

στο διαδίκτυο διευθύνσεων email και κωδι-
κών πρόσβασης που είχαν υποκλαπεί παλαι-
ότερα. Εμφανίστηκαν ξαφνικά στο 4chan, μια 
πλατφόρμα συζήτησης που συχνά φιλοξενεί 
ακραίο πολιτικό περιεχόμενο και λόγο μίσους. 
Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι χάκερ που ανάρ-
τησαν τις λίστες, μπορούμε όμως να κάνουμε 
υποθέσεις. Όπως ανέφεραν η «Washington 
Post» και το Motherboard, ακροδεξιές οργα-
νώσεις στις ΗΠΑ έσπευσαν να τις αναπαρά-
γουν στα κοινωνικά μέσα, σε μια εκστρατεία 
παραπληροφόρησης που στέλνει την μπάλα 
στην εξέδρα. Και όλη αυτή η ιστορία δεν είναι 
τόσο παρανοϊκή όσο ακούγεται, αφού ο Μπιλ 
Γκέιτς (ίσως ο μεγαλύτερος φιλάνθρωπος 
στην Ιστορία) είναι εμβληματική προσωπικό-
τητα της παγκοσμιοποίησης και αγαπά το πε-
ριβάλλον και τους φτωχούς ξένους αντί για τις 
θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Γιατί, λοιπόν, να μη 
συνεργαστεί με την Κίνα σε μια νέα υπερδύνα-
μη; Η απειλή από σκοτεινούς παράγοντες είναι 
απαραίτητο αφήγημα σε κάποιους κύκλους.

Κρεμλίνο: Η Μόσχα γνωρίζει ότι η παραπλη-

ροφόρηση είναι αποτελεσματικό όπλο, μετά 
την εκπληκτικά επιτυχή ανάμειξή της στις 
αμερικανικές εκλογές του 2016. Οι λεγόμενες 
«φάρμες τρολ του Κρεμλίνου» χειρίστηκαν 
τότε το αμερικανικό κοινό πνίγοντας στη λά-
σπη την υποψήφια των Δημοκρατικών, Χίλα-
ρι Κλίντον, έναντι της υποψηφιότητας Τραμπ, 
η οποία αποτελούσε για τη Ρωσία υπόσχεση 
για πολιτική αστάθεια στις ΗΠΑ. Οι ίδιες ή 
παρόμοιες φάρμες λειτουργούν και σήμερα, 
με άλλο ρόλο. Στα μέσα Μαρτίου εσωτερικό 
έγγραφο της Ε.Ε. που διέρρευσε στο Reuters 
προειδοποιούσε για εκστρατεία παραπληρο-
φόρησης για την πανδημία από «ρωσικά κρα-
τικά μέσα ενημέρωσης και από φιλικά προς το 
Κρεμλίνο μέσα», με «πρωταρχικό στόχο να… 
επιδεινωθεί η κρίση δημόσιας υγείας σε δυ-
τικές χώρες… στην ίδια γραμμή με την ευρύ-
τερη στρατηγική του Κρεμλίνου για απόπειρα 
αποσταθεροποίησης ευρωπαϊκών κοινωνι-
ών».

Ντόναλντ Τραμπ: Ο Αμερικανός Πρόεδρος κα-
τέφυγε στην προσφιλή του τακτική της παρα-

πληροφόρησης για να υποβαθμίσει την αποτυ-
χία του στη διαχείριση της επιδημίας Covid-19. 
Ένα από τα πρώτα fake news είχε μάλλον 
τραγελαφικές διαστάσεις: ο Τραμπ ισχυρίστη-
κε ότι η έλλειψη προστατευτικών μασκών στα 
νοσοκομεία της Νέας Υόρκης οφειλόταν σε… 
μαζική κλοπή τους από αγνώστους. Φυσικά 
αυτό δεν επιβεβαιώθηκε, από την άλλη όμως 
είναι δύσκολο και να αποδειχθεί ότι δεν συ-
νέβη – ένα βασικό χαρακτηριστικό του καλού 
fake news. To ίδιο ισχύει για τον όρο «κινέζι-
κος ιός» που εμπνεύστηκε ο Λευκός Οίκος σε 
ένα κρεσέντο απομονωτισμού, καθώς και για 
τον πιο προκλητικό ισχυρισμό ότι ο κορονοϊός 
δεν αποκλείεται να δραπέτευσε από κινεζικό 
εργαστήριο. «Είναι κάτι που θα ερευνήσουμε» 
είπε ο Τραμπ, αν και λίγες ημέρες νωρίτερα ο 
επικεφαλής του Πενταγώνου δήλωνε ότι δεν 
υπήρχε τέτοια ένδειξη.

Κίνα: Στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης της 
κρίσης στο εσωτερικό της χώρας, το Πεκίνο 
όλως περιέργως διαρρέει τις ακριβώς αντίθε-
τες θεωρίες απ’ ό,τι ο Τραμπ. Διάφοροι Κινέζοι 
αξιωματούχοι διαδίδουν τη θεωρία ότι ο ιός 
δεν πρωτοεμφανίστηκε στην Κίνα αλλά στις 
ΗΠΑ ή στην Ιταλία, μια θεωρία που προβάλ-
λεται επίσης στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης. 
Δημοφιλής εξάλλου αποδεικνύεται η θεωρία 
ότι ο ιός δημιουργήθηκε από τον αμερικανικό 
στρατό. Ακόμα και ο εκπρόσωπος του υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Λιάο Ζιζιάγκ, έχει επανει-
λημμένα υπονοήσει ότι ο ιός γράφει «Made in 
America»
Όπως φαίνεται, όμως, ο σινο-αμερικανικός 
πόλεμος πληροφοριών δεν περιορίζεται σε επί-
πεδο δηλώσεων. Την περασμένη εβδομάδα οι 
«New York Times» ανέφεραν πως, σύμφωνα 
με τις υπηρεσίες πληροφοριών, η Κίνα προ-
σπάθησε ενεργά να μεγιστοποιήσει τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας στις ΗΠΑ με διαδικτυακή 
εκστρατεία παραπληροφόρησης. Κορυφώθηκε 
στα μέσα Μαρτίου με την ψευδή προειδοποί-
ηση ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα έβαζε άμεσα 
τη χώρα σε lockdown και θα έβγαζε στους 
δρόμους τον στρατό, μια προειδοποίηση που 
θορύβησε τη συντηρητική μερίδα των ΗΠΑ. 
Το μήνυμα διαδόθηκε αστραπιαία και εντός 48 
ωρών ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση 
στο Twitter ότι η είδηση είναι «FAKE».

Σαλβίνι και Μπολσονάρο: Δύο μικρότεροι 
παίκτες, που αξίζει όμως να αναφερθούν. Ο 
Ιταλός εθνικιστής πολιτικός Ματέο Σαλβίνι, 
τέως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπο-
στηρίζει ότι ο κορονοϊός δημιουργήθηκε σε 
κινεζικό εργαστήριο. Δεν υπάρχει καμία έν-
δειξη για κάτι τέτοιο, όμως η θεωρία ενισχύει 
το προφίλ του ως πολέμιου της παγκοσμιο-
ποίησης. Όμως μακράν καλύτερος παίκτης 
αναδεικνύεται ο υπερσυντηρητικός Πρόεδρος 
της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρο, ο οποίος, 
στην προσπάθειά του να καθησυχάσει τον 
πληθυσμό, ισχυρίστηκε ότι το φάρμακο υδρο-
ξυχλωροκίνη είναι σίγουρη θεραπεία για την 
Covid-19. Κατάφερε έτσι να κερδίσει μια μο-
ναδική διάκριση, το μπλοκάρισμα των αναρτή-
σεών του σε Facebook, Instagram, Twitter και 
YouTube λόγω διασποράς ψευδών ειδήσεων.
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 ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ:  

Ο κορονοϊός ως πολιτικό όπλο

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε τον Μάρτιο για «πανδημία παραπληροφόρησης», η οποία 
συχνά δεν προέρχεται από τυχαίους φαρσέρ αλλά από στοχευμένες παρεμβάσεις.



Α
ν και πολλοί κλάδοι της πρωτογε-
νούς παραγωγής στην Ελλάδα έχουν 
δεχτεί μεγάλο πλήγμα λόγω των μέ-
τρων που ελήφθησαν –τόσο στη χώρα 
όσο και στο εξωτερικό– για τον περι-
ορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοι-
χεία για τα αγροτικά προϊόντα. Συ-

γκεκριμένα, ο κλάδος των φρούτων και των λαχανικών δείχνει 
ότι έχει ισχυρά «θεμέλια», καθώς, όπως προκύπτει από τα μέχρι 
τώρα στοιχεία, υπάρχει αύξηση των εξαγωγών, αλλά και της εγ-
χώριας κατανάλωσης.
Σημαντικό ρόλο σε αυτή την τάση, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
σε χώρες του εξωτερικού, διαδραματίζει η υψηλή διατηρησιμό-
τητα των προϊόντων αυτών σε οικιακά ψυγεία, η περιεκτικότητά 
τους σε συστατικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα 
και έχουν ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό, καθώς και 
ο περιορισμός της προσέλευσης των καταναλωτών σε μανάβικα 
όσο και σε σούπερ μάρκετ λόγω της καραντίνας που έχει επιβλη-
θεί σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.
«Η τάση εξακολουθεί να είναι ανοδική στα φρούτα και κυρίως 
στα εσπεριδοειδή, συμπεριλαμβανομένων των ακτινιδίων, και 
από τα κηπευτικά των πιπεριών» δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μα-
κεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ο ειδικός σύμ-
βουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, 
Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT-
HELLAS, Γιώργος Πολυχρονάκης, προσθέτοντας ότι «οι εξαγω-
γές διεξάγονται κανονικά, με εξαίρεση κάποιες καθυστερήσεις 
στα σύνορα».
Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Πολυχρονάκη, δεν αναμένεται να υ-
πάρξει κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την τροφοδότηση της ευ-
ρωπαϊκής αγοράς.

Πορτοκάλια και ακτινίδια πρωταγωνιστούν
Κατά το πρώτο δίμηνο του φετινού έτους η αύξηση των εξαγω-
γών φρούτων και λαχανικών άγγιξε σε όγκο το 15% και σε αξία 
το 32%, έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Σύμφωνα 
με τον κ. Πολυχρονάκη, αυτό συνέβη καθώς «συνεχίστηκε η 
τάση από την περασμένη χρονιά, όπου και σημειώθηκε ρεκόρ ε-

ξαγωγών», ενώ «η τάση αυτή έχει ενισχυθεί από τις τελευταίες 
εβδομάδες και μετά, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού».
Την πρώτη θέση στις εξαγωγές, σε όγκο, καταλαμβάνουν τα 
πορτοκάλια, παρ’ ότι έως τον Ιανουάριο υπήρχε μια υστέρηση 
έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, η οποία έφτανε 
έως και -5%. Κενό που όχι μόνο καλύφθηκε αλλά πλέον κατα-
γράφεται αύξηση 5,2%, με τον συνολικό όγκο στους 285.103 τό-
νους έναντι 270.991 τόνων την ίδια περίοδο πέρυσι.
Ρεκόρ κατέγραψαν οι εξαγωγές ακτινιδίων, οι οποίες άγγιξαν 
τους 163.301 τόνους έναντι 126.274 πέρυσι, με την αύξηση να 
ορίζεται στο 29,3%. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την περα-
σμένη χρονιά ο συνολικός όγκος των εξαγωγών ακτινιδίων α-
νήλθε στους 154.000 τόνους.
Με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσονται και οι εξαγωγές μανταρι-
νιών, καθώς έως και την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 άγγιζαν τους 
116.024 τόνους έναντι 100.653 πέρυσι, με την άνοδο να φτάνει 
το 15,3%, σημειώνοντας ήδη ρεκόρ, και τις εξαγωγές τους να συ-
νεχίζονται.

Η εσωτερική αγορά
Αυξητική είναι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και στην 
Ελλάδα. Με την καραντίνα να μετρά περίπου έναν μήνα, πολ-
λοί είναι οι Έλληνες καταναλωτές που επιλέγουν να προμηθευ-
τούν φρούτα, αλλά και λαχανικά, έναντι άλλων προϊόντων.
«Παρά το κλείσιμο των κέντρων εστίασης και άλλων καταστη-
μάτων, αλλά και των δυσκολιών που υπάρχουν στις λαχαναγο-
ρές, η κατανάλωση των φρούτων και των λαχανικών έχει αυξη-

Οι τιμές των φρούτων και των λαχανικών 
έχουν εκτοξευτεί, με αυξήσεις που 
φτάνουν και το 200%.

θεί» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πολυχρονάκης, προσθέτοντας 
ότι στον κόσμο έχει δημιουργηθεί η αίσθηση «λήψης και απο-
θήκευσης αυξημένων ποσοτήτων φρούτων και λαχανικών, λόγω 
της μη κυκλοφορίας, ενώ από την άλλη έχει προσθέσει στα ημε-
ρήσια γεύματά του περισσότερα φρούτα και λαχανικά».

Στον αντίποδα…
Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για την αγορά κρέατος και κρασιού. Κι 
αυτό λόγω των ακυρώσεων παραγγελιών από χώρες του εξωτε-
ρικού, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, καθώς, λόγω των αυστηρών 
μέτρων που έχουν επιβληθεί, δεν επέτρεψαν στους πολίτες να 
γιορτάσουν το καθολικό Πάσχα.
Ταυτόχρονα, η αναστολή λειτουργίας των εγχώριων τουριστι-
κών μονάδων και των χώρων εστίασης μείωσε κατακόρυφα την 
κατανάλωση οίνου, αλλά και κρέατος.

Στα ύψη οι τιμές
Την ίδια στιγμή, όμως, στα ύψη είναι οι τιμές φρούτων και οπω-
ροκηπευτικών, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στα ελληνικά 
νοικοκυριά, που πλέον βρίσκονται σε δεινή θέση, όχι μόνο διότι 
το εισόδημά τους έχει συρρικνωθεί δραματικά αλλά και διότι ελ-
λοχεύει ο κίνδυνος της ανεργίας, ως αποτέλεσμα της κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία.
Αρχίζουν να φαίνονται ξεκάθαρα στην αγορά οι αυξήσεις τιμών 
στα οπωροκηπευτικά, που ανέρχονται από 30% και 50% έως και 
100% στην περίπτωση των μπρόκολων, που εισάγονται από Ι-
σπανία, και 200% για τα κουνουπίδια. Είναι αξιοσημείωτες οι 
αυξήσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων προκύπτουν λόγω των 
συνθηκών πανδημίας του κορονοϊού, ανάλογα με το προϊόν. Τις 
αυξήσεις αντιμετωπίζουν πρώτα οι μανάβηδες, που αγοράζουν 
ακριβότερα από τις κεντρικές λαχαναγορές, και στη συνέχεια οι 
καταναλωτές, αφού είναι νόμος, ως γνωστόν, ότι όσο πιο ακριβά 
αγοράζεις, τόσο πιο ακριβά πουλάς.
Την παραδοχή ότι οι τιμές σε συγκεκριμένες κατηγορίες τρο-
φίμων έχουν πάρει την ανηφόρα έκανε και ο υπουργός Ανά-
πτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι οι έλεγχοι στην 
αγορά είναι συνεχείς, ενώ απέδωσε την αύξηση των τιμών σε ο-
ρισμένα προϊόντα, φρούτα και λαχανικά, στο γεγονός ότι οι εξα-
γωγές τους αυξήθηκαν κατά 150%.

ΣΤΑ ΎΨΗ  
ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ  

ΚΑΙ ΟΙ… ΤΙΜΕΣ
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

www.freesunday.gr18 26.04.2020

οικονομία



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



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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Ο Πρόεδρος αναζητά εναγωνίως λύσεις για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας. Και τις αναζητά οπουδήποτε, 
κατεβάζοντας συνεχώς φρέσκες ιδέες. Του παρουσία-
σαν οι ειδικοί μια μελέτη ότι τα απολυμαντικά «σκο-
τώνουν» τον κορονοϊό σε μολυσμένες επιφάνειες σε 
λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ ανάλογη δράση εμφανί-
ζει και η υπεριώδης ακτινοβολία.
Η μελέτη φάνηκε «πολύ ενδιαφέρουσα» στον Πρό-
εδρο και αμέσως δύο ιδέες του διέσχισαν –κατά 
Αχτσιόγλου– το μυαλό.

Θα μπορούσε να πει κανείς πως αυτή τη φορά ο 
Πρόεδρος ήταν πιο προσεκτικός. Την προηγούμενη 
φορά, που, χωρίς να υπάρχει καμία σχετική απόδειξη, 
πρόβαλε ως μεγάλη ελπίδα για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού τη χλωροκίνη, ένας άντρας πέθανε στις 
ΗΠΑ μετά την κατάποση ενός υγρού που περιέχει τη 
συγκεκριμένη ουσία και συγκεκριμένα του καθαρι-
στικού που ρίχνουν στο νερό που προορίζεται για τα 
ενυδρεία προκειμένου να εξουδετερώσει το χλώριο.

Αν, πάντως, δεν είναι λύση το να κάνουμε ένεση με 
αντισηπτικό ή έστω να το πιούμε, ας το λουστούμε να 
απολυμανθούμε.

Ας περιμένουμε πάντως και τις σχετικές έρευνες των 
ειδικών πάνω στην κατεύθυνση που έδωσε ο Πρό-
εδρος, γιατί, αν τα ερευνητικά δεδομένα τον δικαιώ-
σουν, η μέθοδος φαίνεται πολλά υποσχόμενη και οι 
δυνατότητες μοιάζουν απεριόριστες.

Σε κάθε περίπτωση, ζούμε σε περίεργους καιρούς και 
οι αντισυμβατικές λύσεις, όπως αυτές που προτείνει 
ο Πρόεδρος, θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με πιο 
ανοιχτά μυαλά.

Εξού και η πρεμούρα των εταιρειών που παρασκευά-
ζουν αντισηπτικά να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση.

Προσοχή, δεν πρότεινε την άμεση χρήση των ενέσεων 
απολυμαντικών για έναν «εσωτερικό καθαρισμό» 
και του «να βάλουμε με κάποιον τρόπο δυνατό φως 
μέσα στο σώμα» για την αντιμετώπιση του κορονο-
ϊού, πρότεινε απλώς να στρέψουν και προς αυτή την 
κατεύθυνση τις προσπάθειές τους οι ειδικοί ερευνητές 
και οι κλινικοί γιατροί, η βοήθεια των οποίων είναι 
απαραίτητη, όπως συμπλήρωσε ο Πρόεδρος.
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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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Πρόκειται για την περιπετειώδη εκδοχή του 
A1 Sportback με υπερυψωμένο αμάξωμα 
και σχετικό crossover άρωμα. Στη χώρα 

μας το Audi A1 Citycarver θα προσφέρεται αρ-
χικά με τον 1.5 TSI που αποδίδει 150 ίππους (αρ-
γότερα θα προστεθούν και οι εκδόσεις 1.0 TSI με 
95 και 116 ίππους). Στην έκδοση με το μηχανικό 
6άρι κιβώτιο οι τιμές για το A1 Citycarver 1.5 TSI 
ξεκινούν από τα 25.410 ευρώ και για την αυτόματη 
έκδοση S tronic από τα 27.490 ευρώ.

Από πλευράς εξοπλισμού υπάρχουν σχεδόν τα 
πάντα, με στάνταρ ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 
ιντσών, εξελιγμένο σύστημα infotainment με διευ-
ρυμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας smartphones 
και (προαιρετικά) πλοήγηση Google Earth. Σε σχέση 
με το A1 Sportback, το A1 Citycarver ξεχωρίζει με 
τον crossover χαρακτήρα του και την αυξημένη 
απόστασή του από το έδαφος κατά 4 εκατοστά (3,5 
από τα νέα ελατήρια της ανάρτησης και 0,5 από 
τις 16άρες ζάντες).

H Kia πουλά όλο  
και περισσότερα ηλεκτρικά 
και υβριδικά αυτοκίνητα

Παρόλο που το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς είχε πτώση στο 
-25,6%, η Kia κατάφερε να βελτιώσει τις πωλήσεις της. Έτσι, 
παρά τη μείωση του 14% που είχε για την ίδια περίοδο, η 

κορεατική εταιρεία κατάφερε να αυξήσει το ποσοστό της στην Ευ-
ρώπη. Συγκεκριμένα, κατάφερε να βελτιώσει το περσινό 3,2%, φτά-
νοντας στο φετινό 3,7% (πάντα για το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς). 
Ποσοτικά, οι πωλήσεις της εταιρείας έφτασαν στις 113.025 μονά-
δες (πέρυσι ήταν στις 132.174 μονάδες).
Ακόμη ένα αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι τα πάσης φύσεως η-
λεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα παρουσίασαν άνοδο 20%, αγγί-
ζοντας τις 21.340 μονάδες. Το ποσοστό τους στις συνολικές πωλή-
σεις της κορεατικής εταιρείας ξεπερνούν το 18%, όταν πέρυσι το 
ίδιο διάστημα ήταν στο 13%. Τα Niro και e-Soul είχαν την τιμητική 
τους, σημαντική ήταν και η άνοδος των plug-in υβριδικών, ενώ 
αυξημένες ήταν και οι πωλήσεις των μοντέλων Ceed.

Η υπηρεσία Online Booking, η οποία είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή smartphone MyCitroen 
App και στην ειδική ενότητα στο website της Citroën, σας δίνει τη δυνατότητα να κλείσετε ρα-
ντεβού στον Επίσημο Επισκευαστή Citroën της επιλογής σας εύκολα και γρήγορα μέσα από το 

smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή, από την άνεση του σπιτιού σας. Σύμφωνα με το Διάταγμα που 
εκδόθηκε στις 15 Μαρτίου 2020, τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία είναι πιστοποιημένες εγκαταστάσεις 
και αυτό με τη σειρά του σημαίνει πως τα μέτρα ασφαλείας και οι ενδεδειγμένοι κανόνες υγιεινής με 
την υποχρεωτική χρήση γαντιών, τις αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων που κινούνται στους χώρους 
της Citroën, ακόμα και στην αναμονή για την παραλαβή ή την παράδοση του αυτοκινήτου, είναι από-
λυτη προτεραιότητα για όλους. Αξιοσημείωτο είναι πως και η οδική βοήθεια που προσφέρεται στους 
δικαιούχους εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, με 
παράλληλη αδιάλειπτη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου στο 210 9461209.

Διαθέσιμο το Audi A1 Citycarver Ολοκληρωμένες After Sales υπηρεσίες 
από τη Citroën

Το Tiguan αποτελεί πλέον ένα αδιαμφισβήτητο best seller 
για τη Volkswagen, αφού για το έτος 2019 κατάφερε να 
ξεπεράσει σε πωλήσεις ακόμη και το Golf (το οποίο πέ-
ρασε στην επόμενη γενιά του). Την άνοιξη του 2020 συ-

μπλήρωσε το ορόσημο των 6 εκατομμυρίων αυτοκινήτων από 
την έναρξη της παραγωγής του, το 2007.
Χαρακτηριστικό είναι πως κάθε 35 δευτερόλεπτα κατασκευάζε-
ται και ένα Tiguan, με αποτέλεσμα το γερμανικό SUV να κατα-
τάσσεται ανάμεσα στα τρία δημοφιλέστερα σε πωλήσεις παγκο-
σμίως. Μόνο το 2019, η παραγωγή του Tiguan έφτασε τα 910.926 
αυτοκίνητα και είναι το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις 

στο VW Group. Διατίθεται στο 80% των χωρών του πλανήτη και 
κατασκευάζεται στα εργοστάσια της μάρκας στη Γερμανία, στη 
Ρωσία, στην Κίνα και στο Μεξικό.
Η επιτυχία ήρθε από την αρχή για το Tiguan, έχοντας εξαιρετι-
κές πωλήσεις από την πρώτη χρονιά στην αγορά, ενώ πλέον, 
στην τρίτη του γενιά, πωλείται παντού, και με μεγάλη επιτυχία σε 
χώρες όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ, όπου ιδιαίτερης εκτίμησης τυγ-
χάνουν οι επιμηκυμένες XL εκδόσεις του με το μακρύ μεταξόνιο. 
Η συνέχεια για το Tiguan αφορά ένα «βαρύ» facelift που θα δεχτεί 
ώστε να εναρμονιστεί τεχνολογικά και αισθητικά με το νέο Golf 
και να αποκτήσει για πρώτη φορά και plug-in υβριδική έκδοση.

Το VW Tiguan  
είναι το δημοφιλέστερο SUV στην Ευρώπη
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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.

Η 
προσοχή μας για μία ακόμη φορά 
στρέφεται στο πρωτάθλημα της 
Λευκορωσίας, όσον αφορά το Στοί-
χημα. Είναι η διοργάνωση που συ-
νεχίζει να παίζει μπάλα και οι αγώ-
νες της προσφέρουν στοιχηματικές 
επιλογές. Την Κυριακή, λοιπόν, θα 

πραγματοποιηθούν τρεις αναμετρήσεις για τη συγκεκριμένη 
διοργάνωση. Σε αυτές υπάρχουν και φαβορί, και αουτσάι-
ντερ, και γενικά γίνεται… παιχνίδι. Κατά βάση, στα προγνω-
στικά μας θα στηριχτούμε στις έδρες και στην ποιότητα κά-
ποιων ομάδων, ενώ σε ένα από τα τρία ματς βλέπουμε την κα-
τάσταση να είναι αμφίρροπη.
Οι προτάσεις της ημέρας ξεκινάνε από τον αγώνα της Σλουτσκ 
με την Μπελσίνα. Είναι η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήμα-
τος και το παιχνίδι θα γίνει στις 14:00. Στην αναμέτρηση υ-
πάρχει φαβορί και δεν είναι άλλο από τους γηπεδούχους. Η 
Σλουτσκ πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία μέχρι τώρα στο 
πρωτάθλημα και δίκαια απολαμβάνει την πρώτη θέση της 
κατάταξης. Έχει συγκεντρώσει δέκα πόντους και προέρχεται 
από το σημαντικό «διπλό» επί της Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ με 
1-2. Αγνοεί την ήττα εδώ και τρία παιχνίδια και στο γήπεδό 
της έχει τα φόντα για να πάρει ένα ακόμη τρίποντο. Άλλωστε 
υπερέχει σε ποιότητα της αντιπάλου της σήμερα.
Η Μπελσίνα βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολο-
γίας και, παρόλο που είναι νωρίς, φαίνεται ότι θα δυσκολευ-
τεί πολύ φέτος. Δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κανένα από 
τα οκτώ τελευταία παιχνίδια που έδωσε. Επιπλέον, στα επτά 
πιο πρόσφατα ματς της δέχτηκε τουλάχιστον ένα γκολ. Την 
περασμένη αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Σμο-
λέβιτσι, εντός έδρας. Είχε προηγηθεί η ισοπαλία με το ίδιο 
σκορ στο γήπεδο της Νέμαν Γκρόντνο. Έχει σοβαρά προβλή-
ματα στην άμυνα, τα οποία δεν φαίνεται να διορθώνονται. Ε-
πίσης, επιθετικά δεν πείθει και δύσκολα θα διεκδικήσει κάτι 
θετικό σήμερα.
Όπως δείχνει και ο βαθμολογικός πίνακας, υπάρχει διαφορά 
ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι γηπεδούχοι είναι κα-
λύτεροι σε όλους τους τομείς και αποτελούν το φαβορί για 
τη νίκη. Τους εμπιστευόμαστε και πάμε με τον «άσο» σε α-
πόδοση 1.80.

Κερδίζει η Τορπέντο
Αργότερα, και συγκεκριμένα στις 16:00, η Τορπέντο Ζοντίνο 
φιλοξενεί τη Ρουχ Μπρεστ. Η Τορπέντο έχει προλάβει σε 
πέντε αγώνες να συγκεντρώσει δέκα πόντους και ισοβαθμεί 
στην κορυφή με τη Σλουτσκ. Παρ’ όλα αυτά, υστερεί στη δι-
αφορά τερμάτων. Στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην άμυνα, έ-
χοντας δεχτεί μόλις δύο γκολ σε αυτές τις πρώτες αγωνιστι-
κές. Την περασμένη αγωνιστική, μάλιστα, πήρε σημαντική 
ισοπαλία στην έδρα της ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ, με 0-0. Πριν 
από αυτό το ματς, είχε κερδίσει με 2-0 την Ενερτζέτικ. Δια-
θέτει καλό σύνολο και ιδιαίτερα πειθαρχημένο.
Στην αντίπερα όχθη, η Ρουχ Μπρεστ προέρχεται από τη νίκη 
με 1-0 επί της Μινσκ. Είναι σε καλή φόρμα γενικά, αλλά φαί-
νεται ότι έχει… ταβάνι. Δύο αγωνιστικές πριν, αναδείχθηκε ι-
σόπαλη 0-0 με τη Σλάβια Μοζίρ. Έχει πρόβλημα στη δημι-

ουργία φάσεων και στην αποτελεσματικότητα. Αυτό μπορεί 
να αποδειχθεί σε πολύ δύσκολα ματς, όπως το σημερινό. Σε 
τέτοια παιχνίδια χρειάζεται ποιότητα και η μισή ευκαιρία να 
γίνεται γκολ. Γενικά, συμμετέχει σε κλειστούς αγώνες, με τα 
έξι τελευταία παιχνίδια της να είναι Under 2.5.
Το παιχνίδι δεν είναι εύκολο για την Τορπέντο Ζοντίνο, 
αλλά δεν παύει να έχει το πάνω χέρι για τη νίκη. Παίζει στην 
έδρα της, όπου είναι ακόμα καλύτερη, ενώ δεν έχει να φοβη-
θεί κάτι από τη Ρουχ Μπρεστ. Θεωρούμε ότι δεν θα κινδυ-
νεύσουν οι γηπεδούχοι, και θα βρουν τα γκολ που χρειάζο-
νται. Επιλέγουμε τον «άσο» σε απόδοση 2.00.

Πάνε για κλειστό ματς
Το πρόγραμμα της Κυριακής στη Λευκορωσία κλείνει με 
το Ισλόχ - Βιτέμπσκ. Το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 
18:00, φυσικά για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος 
Λευκορωσίας. Η Ισλόχ βρίσκεται έναν πόντο κάτω από τη Βι-
τέμπσκ, έχοντας εννέα βαθμούς. Κέρδισε τη Σλάβια Μοζίρ 
με 2-1 και σήμερα θέλει να συνεχίσει με νίκη, για να μείνει 
κοντά στην πρώτη θέση της κατάταξης. Δεν έχει να… ζηλέψει 
τίποτα από τη σημερινή της αντίπαλο και θα προσπαθήσει να 
πάρει αυτό το σημαντικό ματς, εύκολα ή δύσκολα. Παρ’ όλα 
αυτά, πρέπει πρώτα να προσέξει την άμυνά της και μετά να 
ψάξει τη νίκη.
Το ίδιο όμως αναμένεται να πράξει και η Βιτέμπσκ. Οι φι-
λοξενούμενοι είναι ένα σκληροτράχηλο σύνολο που δεν 
χάνει εύκολα. Είναι αήττητη εδώ και τρεις αγωνιστικές, ενώ 
τα πέντε πιο πρόσφατα ματς που έδωσε έληξαν Under 2.5. 

Δίνει μεγάλη σημασία στα μετόπισθεν και δεν ρισκάρει. Εν-
δεικτικά, όλες οι νίκες της τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα 
ήρθαν με το ίδιο σκορ (1-0). Αυτός αναμένεται να είναι ο προ-
σανατολισμός της και στην έδρα της Ισλόχ. Δηλαδή θα επι-
χειρήσει να κρατήσει το μηδέν πίσω και από κει και πέρα θα 
διεκδικήσει το κάτι παραπάνω.
Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι με 
πολλές μονομαχίες και… σκακιέρα ανάμεσα στους δύο προ-
πονητές. Δεν βλέπουμε να ανοίγονται οι δύο αντίπαλοι. Αντί-
θετα, θα δώσουν βάση πρώτα στην άμυνα και μετά ό,τι προ-
κύψει. Το Χ Ημίχρονο σε απόδοση 2.00 μοιάζει με την κα-
λύτερη επιλογή από το ματς.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για μία ακόμη ε-
βδομάδα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενημερωτικό 
site για το Στοίχημα μπορείτε να βρίσκετε επιλογές όλη τη 
διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ημέ-
ρες, όταν υπάρχει έντονη στοιχηματική δράση. Καλή τύχη σε 
ό,τι και αν επιλέξετε!

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

Επιλογές από τη Λευκορωσία

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

26/4
14:00 Σλουτσκ - Μπελσίνα   1  1.80
16:00  Τορπέντο Ζοντίνο - Ρουχ Μπρεστ   1  2.00
18:00  Ισλόχ - Βιτέμπσκ   Χ Ημ.  2.00



FR
EE

TI
M

E

«ΥΠΕΡΣΙΒΗΡΙΚΕ, ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ» 
ΣΤΗΝ ΕΡΤ2
Τη συναρπαστική σειρά ντοκιμαντέρ «Υπερσιβηρι-
κέ, αγάπη μου», παραγωγής Γαλλίας 2011, έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν, σε α΄ τηλεοπτική 
μετάδοση, οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2 από τη Δευτέρα 
27 Απριλίου έως και την Παρασκευή 1 Μαΐου, στις 
16:00.
Λατρεύουν τα ταξίδια και τους αρέσει πολύ να ανα-
καλύπτουν νέους πολιτισμούς. Η Μαντλέν Αρκάντ 
με τον σύντροφό της και σκηνοθέτη Ολιβιέ Πικάρ 
θα μας πάρουν μαζί τους σε ένα ταξίδι ζωής. Με ένα 
σακίδιο στην πλάτη και μοναδικό μάρτυρα τον φακό 
της κάμερας θα διανύσουν στις ράγες του Υπερσιβη-
ρικού τα 10.000 χιλιόμετρα που χωρίζουν την Αγία 
Πετρούπολη από το Βλαδιβοστόκ. Κατά τη διάρκεια 
αυτού του συναρπαστικού ταξιδιού, που καλύπτει 
το 1/4 της επιφάνειας της Γης, οι εξερευνητές μας 
θα αντιμετωπίσουν πλήθος δυσκολιών, που θα 
αντισταθμιστούν από τις υπέροχες στιγμές που θα 
ζήσουν, καθώς και από τους νέους φίλους που θα 
κάνουν σε όλη αυτή τη διαδρομή.

Ο THEODORE LIVE  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΟ ΤΟΥ ΚΠΙΣΝ
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
(ΚΠΙΣΝ) εγκαινιάζει τη νέα διαδικτυακή μουσι-
κή σειρά #snfccAtHome: music, στην οποία, κάθε 
Σάββατο, καταξιωμένοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν συ-
ναυλίες, σε ζωντανή αναμετάδοση, από εμβληματικούς 
χώρους του ΚΠΙΣΝ, χωρίς την παρουσία κοινού και 
τηρώντας αυστηρά τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Η 
live σειρά συναυλιών ξεκινά το Σάββατο 25 Απριλίου 
στις 21:00 με τον συνθέτη, performer και πολυοργανί-
στα Theodore, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά 
στο ΚΠΙΣΝ τον Ιούλιο του 2017, στο πλαίσιο της 
σειράς συναυλιών Music Escapades.

ΙΡΑΝFLIX
Ιράνφλιξ, η νέα δυνατότητα που παρέχει το Μορφω-
τικό Κέντρο της Ιρανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα 
για τους λάτρεις του ιρανικού κινηματογράφου, οι 
οποίοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα, κάθε Πέμπτη 
από τις 20:00 έως τις 22:30, να παρακολουθούν 
ζωντανά σύγχρονες ιρανικές ταινίες υποτιτλισμένες 
στα ελληνικά.
Το πρόγραμμα των προβολών:
• Ένας κύβος ζάχαρης / 2011, 116΄, 30/4/2020
• Εδώ χωρίς εμένα / 2011, 100΄, 7/5/2020
• Ο αδελφός μου ο Χοσρό / 2014, 130΄, 14/5/2020
• Τόσο απλά / 2008, 97΄, 21/5/2020
• Πισίνα ζωγραφικής / 2013, 95΄, 28/5/2020
• Το τελευταίο δείπνο (ντοκιμαντέρ) / 2017, 70΄, 
4/6/2020
www.iranculture.gr/iranflix

Η a.antonopoulou.art gallery διαθέτει τις παρουσιάσεις των εκθέσε-
ών της για να περιηγηθούμε σε αυτές ενώ μένουμε σπίτι. Μπορείτε 

να βρείτε τις εκθέσεις των Γιάννη Μπουτάρη, Ντέμης Κάια, Δημήτρη 
Μεράντζα, Νάνας Σαχίνη, Nithah & Michael Stöcklin και τις ομαδικές 
«Αφαιρετική Φόρμα. Τέχνη και Design στην Ελλάδα του 1950 και 1960» 
και «Η ηχώ του χθες ως εικόνα του αύριο».
https://www.aaart.gr/

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
ΤΗΣ A.ANTONOPOULOU.ART GALLERY

CALENDAR



 

βιβλία που δεν θα 
μπορέσετε να αφήσετε3

Το Βιβλίο των Οστών, John Connolly, εκδ. Bell

Το «Βιβλίο των Οστών» του John Connolly είναι η 
πολυαναμενόμενη, χορταστική, 17η περιπέτεια του 
Τσάρλι Πάρκερ, όπου ο σπουδαίος Ιρλανδός συγγρα-
φέας φέρνει τον αγαπημένο ντετέκτιβ «αντιμέτωπο με 
δύο από τους πιο συναρπαστικούς κακούς που έχει 
δημιουργήσει» (Booklist). «Η περίτεχνη πλοκή, οι 
πλούσιοι χαρακτήρες και μια σειρά από τρομακτικές 
καταστάσεις θα κάνουν τους αναγνώστες να καταβρο-
χθίσουν τις σελίδες» (Kirkus Reviews) και «οι λάτρεις 
του Connolly θα συμφωνήσουν πως αυτό είναι το 
αριστούργημά του» (Publishers Weekly).
Στους βάλτους της ΒΑ Αγγλίας ανακαλύπτεται το πτώμα 
μιας νεαρής γυναίκας. Στα νότια, σε έναν τόπο λατρείας 
και θυσίας παλιό όσο και η ιστορία του ανθρώπου, 
μια κοπέλα βρίσκεται θαμμένη. Στα νοτιοανατολικά, 
ένα πηγάδι στα ερείπια ενός μοναστηριού φανερώνει 
το μακάβριο μυστικό του. Κάποιος θυσιάζει. Κάποιος 
καλεί. Και κάτι μέσα στο σκοτάδι ακούει το κάλεσμα. 
Αλλά και κάποιος άλλος έρχεται. Ο Τσάρλι Πάρκερ 
βγαίνει για κυνήγι και ακολουθώντας τις δικές του 
διαδρομές φτάνει στους δρόμους του Λονδίνου, για 
να βρει εκείνους που θέλουν να βυθίσουν αυτόν τον 
κόσμο στο σκοτάδι.

Σκέψου και πλούτισε, Napoleon Hill, 
 εκδ. Κλειδάριθμος

Αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση του 
εμβληματικού βιβλίου του Napoleon Hill, απαραίτητου 
οδηγού για κάθε άνθρωπο που θέλει να κατακτήσει 
τους πιο πολύτιμους στόχους του. Γραμμένο το 1937 
μετά από 25ετή έρευνα, το βιβλίο αυτό θεωρείται ένα 
από τα διεθνώς αναγνωρισμένα αριστουργήματα στον 
τομέα της προσωπικής ανάπτυξης.
Η φιλοσοφία του βιβλίου επικεντρώνεται στην παρα-
δοχή ότι κάθε στόχος μπορεί να κατακτηθεί μέσω του 
οραματισμού του και της φαντασίας. Μπορεί κανείς να 
γίνει ό,τι το μυαλό του θεωρεί πιθανό. O Hill αποκα-
λύπτει μια διαχρονική και παντοδύναμη φόρμουλα 
επιτυχίας που μας δίνει τη δυνατότητα να κατακτήσου-
με τους πιο πολύτιμους στόχους μας.
Σε αντίθεση με τις περισσότερες εκδόσεις του βιβλίου 
του Hill, αυτή η έκδοση επαναφέρει το αριστούργημά 
του στην αρχική του μορφή και πρόθεση. Περιλαμβάνει 
σημαντικό υλικό για το πώς να ευημερήσετε σε δύσκο-
λες οικονομικές περιόδους, το οποίο είχε αφαιρεθεί 
από μεταγενέστερες εκδόσεις, αλλά είναι απίστευτα 
επίκαιρο σήμερα. Αυτή είναι η μόνη έκδοση που περι-
έχει πλήρη σχολιασμό και χρήσιμο ευρετήριο, τα οποία 
παρέχουν σημαντικές λεπτομέρειες για τη ζωή του Hill 
και την εποχή του, για τη διά βίου έρευνά του και για 
τους ηγέτες των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, 
τους οποίους μελέτησε προκειμένου να συγκεντρώσει 
τις ανεκτίμητες βασικές αρχές της επιτυχίας που θα 
ανακαλύψετε σε αυτό το βιβλίο.

Το Βιβλίο της Σκόνης 2 – Η Μυστική 
Κοινοπολιτεία, Φίλιπ Πούλμαν, εκδ. Ψυχογιός

Έχουν περάσει είκοσι χρόνια από τα γεγονότα που 
διαδραματίστηκαν στον πρώτο τόμο του «Βιβλίου της 
Σκόνης» και σηματοδότησαν την αρχή του ταξιδιού που 
θα άλλαζε για πάντα τη ζωή της Λύρας Μπελάκουα. 
Έχουν περάσει εφτά χρόνια από τότε που οι ανα-
γνώστες άφησαν τη Λύρα και τον αγαπημένο της 
Γουίλ Πάρι σε ένα παγκάκι στον Βοτανικό Κήπο της 
Οξφόρδης και τώρα τη συναντούν και πάλι ως Λύρα 
Χρυσόστομη και δεν είναι πλέον παιδί… Στον δεύτερο 
τόμο του «Βιβλίου της Σκόνης» η εικοσάχρονη πλέον 
Λύρα και το δαιμόνιό της, ο Παντελεήμων, παρασύρο-
νται στα περίπλοκα και επικίνδυνα μέρη ενός κόσμου 
που δεν είχαν ιδέα ότι υπήρχε. Τον δικό του δρόμο 
τραβάει και ο Μάλκολμ. Κάποτε ήταν ένα αγόρι με μια 
βάρκα και με αποστολή να σώσει ένα μωρό από την 
πλημμύρα. Τώρα είναι άντρας με έντονη την αίσθηση 
του καθήκοντος και την επιθυμία να κάνει το σωστό. 
Ο κόσμος τους είναι οικείος και ασυνήθιστος συνάμα 
και πρέπει να ταξιδέψουν πέρα από την Οξφόρδη, να 
διασχίσουν την Ευρώπη και την Ασία, αναζητώντας μια 
πόλη στοιχειωμένη από δαίμονες, ένα μυστικό στην 
καρδιά μιας ερήμου και το μυστήριο της Σκόνης.
Η «Τριλογία του Κόσμου» αποτελεί σημείο αναφοράς 
στην παγκόσμια λογοτεχνία, με πωλήσεις που έχουν 
ξεπεράσει τα 17,5 εκατομμύρια αντίτυπα και μεταφρά-
σεις σε 40 γλώσσες.
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

H Γκουίνεθ Πάλτροου δημοπρατεί 
ένα ιστορικό φόρεμα από τα  Όσκαρ
Η Γκουίνεθ Πάλτροου αποφάσισε να δώσει για δημοπρασία το 
φόρεμα που είχε φορέσει στα Όσκαρ το 2000, προκειμένου να 
συγκεντρώσει κεφάλαια για τις προσπάθειες ανακούφισης από 
την Covid-19.
Η δημοπρασία είναι μέρος του «All In Challenge», το οποίο πα-
ρέχει φαγητό σε όλους τους ανθρώπους που έχουν οικονομική 
ανάγκη. Η ίδια επέλεξε το Instagram για τη συγκεκριμένη α-
νάρτηση και περιέγραψε τους λόγους για τους οποίους διάλεξε 
ένα τόσο σημαντικό φόρεμα για εκείνη: «Είναι ένα χειροποίητο 
φόρεμα Calvin Klein. Το φόρεσα στα Όσκαρ την επόμενη χρο-
νιά από αυτήν που κέρδισα το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στο 
“Shakespeare in Love”. Και είναι στο στιλ της δεκαετίας του ’90, 
που έχει επιστρέψει».
Στο παρελθόν η ταλαντούχα ηθοποιός είχε παραδεχτεί ότι δεν πί-
στευε ότι το φόρεμα ήταν το πλέον κατάλληλο για τα Όσκαρ και 
φαίνεται ότι δεν της άρεσε και τόσο αυτή της η εμφάνιση στο red 
carpet.

Πώς ευχήθηκαν η Μέγκαν Μαρκλ  
και ο πρίγκιπας Χάρι στη Βασίλισσα
Παρόλο που βρίσκονται χιλιάδες μίλια μακριά, η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας 
Χάρι φρόντισαν να ευχηθούν «χρόνια πολλά» στη βασίλισσα Ελισάβετ. Το ζευ-
γάρι μοιράστηκε μια βιντεοκλήση με τη μονάρχη, για να γιορτάσουν τα 94α γενέ-
θλιά της. Ο γιος τους, Άρτσι, ο οποίος θα γίνει ενός έτους στις 6 Μαΐου, συμμετείχε 
κι εκείνος.
Η Βασίλισσα πέρασε την ημέρα των γενεθλίων της ιδιωτικά στο Κάστρο του Ου-
ίνδσορ, όπου βρίσκεται σε αυτοαπομόνωση μαζί με τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα 
Φίλιππο, 98 ετών. Η βασίλισσα Ελισάβετ περιόρισε τον εορτασμό των γενεθλίων 
της φέτος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η μονάρχης ζήτησε να μην υπάρ-
ξουν ειδικοί χαιρετισμοί όπλων για τον εορτασμό των γενεθλίων της, τα οποία συ-
νήθως γιορτάζονται με πυροβόλα στρατού σε κάποια από τα βασιλικά πάρκα στο 
κεντρικό Λονδίνο και αλλού. Πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά στη βασιλεία της 
που δεν γίνονται χαιρετισμοί. Όπως και να ’χει, όλα τα μέλη της βασιλικής οικο-
γένειας της ευχήθηκαν με τον δικό τους τρόπο και η βιντεοκλήση ήταν μια πολύ 
γλυκιά κίνηση.

Σάρον Στόουν:  
Ο θάνατος στενού της προσώπου από κορονοϊό
Η Σάρον Στόουν πενθεί τη «θετή γιαγιά» της, Αϊλίν Μίτζμαν, που πέθανε από κορονοϊό. Λίγο 
πριν από τον θάνατο της Μίτζμαν, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram που τιμούσε τη φίλη 
και συνάδελφό της ακτιβίστρια κατά του HIV/AIDS, την οποία συνήθιζε να αποκαλεί «θετή 
γιαγιά». Στο κλιπ εξηγούσε ότι η Μίτζμαν και ο σύζυγός της, Νιλ, ασχολήθηκαν με τους «Ενδι-
αφερόμενους Γονείς για την Έρευνα» για το AIDS, αφού η κόρη τους, Μάρνι, πέθανε από α-
σθένεια που σχετιζόταν με το AIDS το 1991. Η άλλη κόρη της Μίτζμαν, Στέισι, είχε σκοτωθεί 
σε τροχαίο το 1982.
«Τους ρώτησα αν θα μπορούσαν να είναι οι θετοί παππούδες μου από τότε που πέθανε η 
δική μου γιαγιά» είπε η Στόουν στο βίντεο. «Έγιναν οι θετοί παππούδες μου και οι συνάδελ-
φοί μου στο HIV/AIDS και εργαστήκαμε πολύ σκληρά μαζί για να κάνουμε πολλά καλά σε 
αυτόν τον κόσμο».
Η Στόουν είπε ότι λόγω των περιορισμών του κορονοϊού η 85χρονη Μίτζμαν δεν επιτρεπόταν 
να δει κανένα μέλος της οικογένειάς της ή άλλους επισκέπτες τις τελευταίες μέρες, κάτι που 
οδήγησε στον θάνατό της σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.
«Νομίζω ότι πρέπει να θρηνούμε σαν πολεμιστές τώρα, γιατί η θλίψη θα μας κάνει να αρρω-
στήσουμε και θα επηρεάσουμε τους πνεύμονες και τα αναπνευστικά μας συστήματα με έναν 
τρόπο που δεν πρέπει» είπε. «Απόψε θέλω να βγεις έξω από το παράθυρό σου και να ουρ-
λιάξεις, θέλω να παλέψεις και να φωνάξεις για την Αϊλίν. Δεν θέλω να πεθάνει μόνη της… 
Θέλω να την ενημερώσετε ότι σέβεστε τη ζωή της και ότι σέβεστε τον θάνατό της».

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Μ
ια σειρά πρόσφατων άρθρων του 
διεθνούς Τύπου[1], με αφορμή 
την πανδημία της νόσου Covid-19 
(κορονοϊός), παραθέτουν τα 
τελευταία επιστημονικά δεδομένα. 
Σύμφωνα με αυτά, η ολοένα 
αυξανόμενη απώλεια βιοτόπων 

και βιοποικιλότητας στον πλανήτη είναι εκείνη που 
πιθανότατα διευκολύνει τη μεταφορά παθογόνων για τον 
άνθρωπο οργανισμών, οδηγώντας σε επιδημίες που στο 
μέλλον ενδέχεται να γίνουν ανεξέλεγκτες. Μόνη λύση, η 
προστασία της άγριας ζωής και των ενδιαιτημάτων της.
Μόλις πριν από μία ή δύο δεκαετίες ήταν διαδεδομένη 
η άποψη ότι τα τροπικά δάση και οι άθικτοι από τον 
άνθρωπο φυσικοί βιότοποι, με την άγρια πανίδα, 
απειλούν το ανθρώπινο είδος, επειδή εκεί αφθονούν 
ιοί και παθογόνοι οργανισμοί που προκαλούν νέες, 
άγνωστες ασθένειες.
Ωστόσο, τα ζώα δεν φέρουν την παραμικρή ευθύνη. 
Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι τα άγρια ή τα «εξωτικά» 
ζώα είναι σε μεγάλο βαθμό προσβεβλημένα από 
θανατηφόρους παθογόνους οργανισμούς έτοιμους να 
μας μολύνουν. Στην πραγματικότητα, η πλειονότητα 
αυτών των μικροβίων ζει μέσα στον οργανισμό των 
ζώων χωρίς να τους προξενούν το παραμικρό κακό. Το 
πρόβλημα βρίσκεται αλλού: με την ξέφρενη αποψίλωση 
των δασών, την αστικοποίηση και την εκβιομηχάνιση, 
προσφέραμε σε αυτά τα μικρόβια τον τρόπο να φτάσουν 
μέχρι το ανθρώπινο σώμα και να προσαρμοστούν 
σε αυτό. Πολύ απλά, o άνθρωπος έχει φτάσει πλέον 
παντού, ακόμα και σε περιοχές στις οποίες δεν θα 
έπρεπε να έχει βρεθεί ποτέ.
Έτσι, όλο και περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι 
η εξάπλωση νέων ιών και νόσων οφείλεται στην 
καταστροφή της βιοποικιλότητας από τον άνθρωπο.
Σε πρόσφατο άρθρο του στους «New York Times» ο 
David Quammen, συγγραφέας του «Spillover: Animal 
Infections and the Next Pandemic», συμπύκνωνε με 

απλά λόγια το φαινόμενο: «Εισβάλλουμε στα τροπικά 
δάση και σε άγριους βιοτόπους, όπου αφθονούν 
τόσο πολλά είδη φυτών και ζώων – και μέσα στους 
οργανισμούς αυτών των πλασμάτων αφθονούν τόσο 
πολλοί άγνωστοι ιοί. Κόβουμε τα δέντρα, σκοτώνουμε 
τα ζώα ή τα βάζουμε σε κλουβιά και τα στέλνουμε 
σε αγορές. Διασαλεύουμε την ισορροπία των 
οικοσυστημάτων και αποσπούμε τους ιούς από τους 
φυσικούς ξενιστές τους. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, 
χρειάζονται καινούργιο ξενιστή. Συχνά, ο καινούργιος 
ξενιστής τους είμαστε εμείς».
Ιστορικά, πολλές ασθένειες πέρασαν από τα ζώα 
στον άνθρωπο, όπως η λύσσα ή η πανώλη. Ωστόσο, 
ο κατάλογος τέτοιων ασθενειών δείχνει να μακραίνει 
τα τελευταία 60 χρόνια: Ματσούπο (Βολιβία, 1961), 
Μάρμπουργκ (Γερμανία, 1967), Έμπολα (Ζαΐρ και 
Σουδάν, 1976), Ιός της Ανθρώπινης Ανοσολογικής 
Ανεπάρκειας (HIV, αναγνωρίστηκε στη Νέα Υόρκη 
και στην Καλιφόρνια, 1981), μια μορφή του Ιού Χάντα, 
γνωστού πλέον ως Σιν Νόμπρε (ΝΔ ΗΠΑ, 1993), Χέντρα 
(Αυστραλία, 1994), Γρίπη των Πτηνών (Χονγκ Κονγκ, 
1997), Νίπαχ (Μαλαισία, 1998), Ιός του Δυτικού Νείλου 
(Νέα Υόρκη, 1999), SARS (Κίνα, 2002-2003), MERS 
(Σαουδική Αραβία, 2012), επανεμφάνιση του Έμπολα 
(Δυτική Αφρική, 2014), Ζίκα (Βραζιλία, 2015).
Κι αυτή είναι μόνο μια ενδεικτική επιλογή τέτοιων ιών. 
Η τελευταία προσθήκη στον κατάλογο είναι ο ιός SARS-
CoV-2, που προκάλεσε την τρέχουσα πανδημία της 
νόσου Covid-19.

Οι επιστήμονες με τα δικά τους λόγια
Τα Κέντρα για την Πρόληψη και τον Έλεγχο Λοιμωδών 
Νόσων των ΗΠΑ (CDC) εκτιμούν ότι τα 3/4 των νέων 
ή αναδυόμενων ασθενειών που προσβάλλουν τον 
άνθρωπο ξεκινούν από τα ζώα. Το 2008 μια ομάδα 
ερευνητών υπό την Kate Jones, επικεφαλής της 
έδρας Οικολογίας και Βιοποικιλότητας του University 
College of London, ταυτοποίησε 335 ασθένειες που 

εκδηλώθηκαν μεταξύ 1960 και 2004, με την πλειονότητά 
τους (τουλάχιστον 60%) να είναι ζωικής προέλευσης. 
Ορισμένες προέρχονται από οικόσιτα ή εκτρεφόμενα 
ζώα, όμως οι περισσότερες (πάνω από τα 2/3) 
μεταδόθηκαν από άγρια ζώα.
Ο Thomas Gillespie, αναπληρωτής καθηγητής στο 
Τμήμα Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Emory, μελετά τους τρόπους με τους οποίους οι 
συρρικνωμένοι φυσικοί οικότοποι και οι αλλαγές 
στη συμπεριφορά αυξάνουν τον κίνδυνο διάχυσης 
ασθενειών από τα ζώα στους ανθρώπους. Λέει ότι «οι 
παθογόνοι οργανισμοί δεν σέβονται τα όρια μεταξύ 
ειδών. Δεν με εκπλήσσει καθόλου η επιδημία του 
κορονοϊού. Η πλειονότητα των παθογόνων οργανισμών 
δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί. Βρισκόμαστε μόνο στην 
κορυφή του παγόβουνου».
Κι όμως, η έρευνα για την ανθρώπινη υγεία 
σπάνια λαμβάνει υπόψη της τα οικοσυστήματα 
που περιβάλλουν το είδος μας. Ο Richard Ostfeld, 
επικεφαλής Ερευνών στο Ινστιτούτο Οικοσυστημικών 
Ερευνών Cary στο Μίλμπρουκ της Νέας Υόρκης, είναι 
ανάμεσα στους επιστήμονες που αναπτύσσουν τον 
κλάδο της «πλανητικής υγείας», η οποία εξετάζει τους 
δεσμούς ανάμεσα στην υγεία των ανθρώπων και των 
οικοσυστημάτων. «Υπάρχει η παρανόηση, και στους 
επιστήμονες και στο κοινό, ότι τα φυσικά οικοσυστήματα 
αποτελούν πηγή απειλών προς εμάς. Είναι λάθος. Η 
φύση όντως δημιουργεί απειλές, αλλά η πραγματική 
ζημιά γίνεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι 
κίνδυνοι για την υγεία που υπάρχουν σε ένα φυσικό 
οικοσύστημα μπορούν να επιταθούν κατά πολύ όταν 
παρεμβαίνουμε εμείς» λέει ο ερευνητής.

Τα παζάρια ζώων, η κτηνοτροφία 
και ο ρόλος τους
Οι κίνδυνοι ανάδυσης ασθενειών δεν εντείνονται μόνο 
από την απώλεια των φυσικών βιοτόπων αλλά και 
από τον τρόπο με τον οποίο τους αντικαθιστούμε. Για 

Η καταστροφή της φύσης 
υπεύθυνη για τις πανδημίες
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να ικανοποιήσει την ολοένα μεγαλύτερη όρεξή του 
για κρέας, ο άνθρωπος αποψίλωσε μια έκταση ίση με 
την αφρικανική ήπειρο (ο υπολογισμός σε άρθρο του 
George Monbiot στον «Guardian», 19 Νοεμβρίου 2015), 
προκειμένου να εκθρέψει ζώα που προορίζονται για 
σφαγή. Ορισμένα από αυτά τα ζώα καταλήγουν στα 
κυκλώματα του παράνομου εμπορίου ή πωλούνται σε 
υπαίθρια παζάρια ζώων και σφαγίων (wet markets), 
από κοινού με άγρια πανίδα. Εκεί, είδη που σίγουρα δεν 
θα είχαν συναντηθεί ποτέ μέσα στη φύση, βρίσκονται 
σε διπλανά κλουβιά και τα μικρόβια μπορούν άνετα 
να περάσουν από το ένα ζώο στο άλλο. Σε αυτόν 
τον τύπο ανάπτυξης, ο οποίος ήδη δημιούργησε την 
περίοδο 2002-2003 τον κορονοϊό που ήταν υπεύθυνος 
για το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (SARS), 
ενδέχεται να βρίσκεται η ρίζα του άγνωστου κορονοϊού 
που μας πολιορκεί σήμερα.
Κατά πολλούς ερευνητές, όμως, το διαρκώς 
αναπτυσσόμενο εμπόριο άγριων ζώων είναι ακόμη 
πιο σημαντικός παράγοντας μετάδοσης από τα 
υπαίθρια παζάρια ζώων του Τρίτου Κόσμου, που 
εντέλει προσφέρουν πολύτιμους διατροφικούς πόρους 
σε απότομα αναπτυγμένα αστικά περιβάλλοντα. 
Επιχειρηματολογούν γι’ αυτό σε μια ανάρτησή τους ο 
Eric Fevre, καθηγητής Κτηνιατρικών Μεταδιδόμενων 
Νοσημάτων του Ινστιτούτου Λοιμώξεων και 
Παγκόσμιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, 
και η συνάδελφός του Cecilia Tacoli, επικεφαλής της 
ερευνητικής ομάδας για τους ανθρώπινους οικισμούς 
του Διεθνούς Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 
(IIED): «Τα άγρια ζώα, και όχι τόσο τα οικόσιτα, είναι οι 
φυσικοί ξενιστές πολλών ιών. Τα υπαίθρια παζάρια 
ζώων θεωρούνται μέρος του άτυπου εμπορίου 
τροφίμων που συχνά κατηγορείται για τη μετάδοση 
νοσημάτων. Όμως, […] τα δεδομένα δείχνουν ότι 
η σύνδεση μεταξύ των άτυπων αγορών και των 
νοσημάτων δεν είναι πάντοτε τόσο ξεκάθαρη».
Ωστόσο, πολύ περισσότερα είναι τα ζώα που 
εξελίσσονται μέσα στο σύστημα βιομηχανικής 
κτηνοτροφίας μας. Εκατοντάδες χιλιάδες ζώα 
στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο περιμένοντας να 
οδηγηθούν στο σφαγείο: ιδού οι ιδανικές συνθήκες 
για τη μετάλλαξη των μικροβίων σε θανάσιμους 
παθογόνους οργανισμούς! Για παράδειγμα, οι ιοί 
της Γρίπης των Πτηνών, των οποίων ξενιστές ήταν 
υδρόβια πουλιά, έκαναν θραύση στα πτηνοτροφεία 
όπου βρισκόταν φυλακισμένος τεράστιος αριθμός 
κοτόπουλων: εκεί μεταλλάχτηκαν και απέκτησαν 
μεγαλύτερη λοιμογόνο δύναμη.
Ας μη βαυκαλιζόμαστε, λοιπόν, ότι ο «αναπτυγμένος» 
δυτικός άνθρωπος απέχει από συνήθειες που ευνοούν 
τη μετάδοση παθογόνων οργανισμών. Η κατανάλωση 
άγριων ζώων ή/και η παγίδευσή τους για άλλους 
σκοπούς (π.χ. πώληση πτηνών ως ωδικών, παράνομη 
εμπορία για συλλέκτες) δυστυχώς ανθεί και στην 
ήπειρό μας, ειδικά όσον αφορά τα μεταναστευτικά 
πουλιά, που αποτελούν και εύκολο στόχο (λόγω 
εξάντλησης) κατά το ταξίδι τους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα πουλιά που διανύουν 
μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στις ηπείρους ενδέχεται 
να είναι χαμηλής μεταδοτικότητας φορείς παθογόνων 
οργανισμών, ωστόσο αυτό δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο 
για τον άνθρωπο όσο τα αφήνουμε στην ησυχία 
τους. Αντίθετα, υπάρχουν αρκετές πρακτικές που 
καταστρατηγούν τους βασικούς κανόνες βιοασφάλειας:
• H παγίδευση μικρών πουλιών σε δίχτυα 
και ξόβεργες, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο και με 
αποκορύφωμα βέβαια την Κύπρο, όπου τα καλούμενα 
«Αμπελοπούλια» (Μαυροσκούφηδες Sylvia articapilla) 
πωλούνται παράνομα ως «εκλεκτός μεζές» σε 

ταβέρνες (ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου εκτιμά 
τον αριθμό πουλιών που παγιδεύονται παράνομα 
ετησίως σε επίπεδο εκατοντάδων χιλιάδων).
• Οι υπαίθριες αγορές ζώων, ειδικά σε αστικά κέντρα, 
όπου πωλούνται και παράνομα παγιδευμένα άγρια 
πουλιά. Στην Αττική λ.χ. το παζάρι του Σχιστού αποτελεί 
μια μόνιμη «πληγή» παρανομίας, που συνεπάγεται και 
μηδενική υγειονομική επιτήρηση.
• Το παράνομο κυνήγι απειλούμενων ειδών, που 
αποδυναμώνει την εξαιρετικά πλούσια ελληνική 
βιοποικιλότητα, με άγνωστες ακόμη επιπτώσεις, 
σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για τα ελληνικά 
οικοσυστήματα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει 
ενδεικτικά και το ανοιξιάτικο κυνήγι των Τρυγονιών και 
άλλων μεταναστευτικών πουλιών, με επίκεντρο τα Ιόνια 
Νησιά, όπου παραμένει ριζωμένο ως «έθιμο», ενώ έχει 
απαγορευτεί εδώ και πάνω από 30 χρόνια.
• Στη Γαλλία, πάλι, η –απαγορευμένη από το 1999– 
θήρευση, σύλληψη και κατανάλωση ως «πολυτελούς 
λιχουδιάς» ολόκληρων Βλαχοτσίχλονων (επίσης 
μεταναστευτικό είδος) θεωρείται αναπόσπαστο μέρος 
της ντόπιας γαστρονομικής κουλτούρας.
Όσον αφορά γενικότερα την Ελλάδα, μπορεί να μην 
υπάρχουν οι αχαρτογράφητες ζούγκλες των τροπικών, 
ωστόσο υπάρχουν σημαντικοί δυσπρόσιτοι φυσικοί 
πυρήνες, σε ψηλά βουνά, νησίδες, φαράγγια, που 
αποτελούν καταφύγια για την άγρια ζωή. Η κατασκευή 
νέων δρόμων και άλλων υποδομών πρόσβασης σε 
τέτοιες περιοχές για αναπτυσσόμενες οικονομικές 
δραστηριότητες (όπως η εγκατάσταση Αιολικών 
Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας), πέρα από 
την υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων μέσω 
του κατακερματισμού τους, μειώνει δραματικά και 
την απαραίτητη απόσταση με την άγρια ζωή και κάνει 
πολύ πιο εύκολη την προσέγγιση στους πληθυσμούς 

των άγριων ζώων (για σύλληψη ή θήρευση) – και 
κατ’ επέκταση την επαφή με δυνητικά παθογόνους 
οργανισμούς.

Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης;
Οι επιδημιολόγοι θεωρούν ότι οι εμφανίσεις ιών είναι 
αναπόφευκτες, αλλά όχι και οι επιδημίες. Ωστόσο, δεν 
θα απαλλαγούμε από αυτές όσο επιτείνονται οι κάθε 
είδους εισβολές στις μέχρι χθες δυσπρόσιτες περιοχές 
της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Άρα, απαιτείται άμεσα 
μια ριζική αλλαγή αντίληψης και πολιτικής όσον αφορά 
τη σχέση μας με τη Φύση: πρέπει να προστατέψουμε τη 
βιοποικιλότητα και τους οικοτόπους της άγριας ζωής, 
ώστε τα ζώα να κρατούν τα μικρόβιά τους αντί να μας 
τα μεταδίδουν. Ακόμη πιο απλά, πρέπει να αφήσουμε 
τα άγρια ζώα στην ησυχία τους!
Κάτι τέτοιο βεβαίως απαιτεί μια συνολική επανεξέταση 
της σχέσης του υπερκαταναλωτικού κόσμου μας με τις 
πρώτες ύλες του Τρίτου Κόσμου και τις αναπτυξιακές 
προτεραιότητες της σύγχρονης οικονομίας.
Υπάρχουν όμως και ορισμένα πράγματα που μπορούμε 
να κάνουμε άμεσα εδώ, στην Ελλάδα:
• Να πάψουμε να ενισχύουμε το κύκλωμα παράνομης 
παγίδευσης και πώλησης άγριων πουλιών. Οι 
Καρδερίνες, οι Φλώροι, οι Σπίνοι, τα Κοτσύφια και τα 
άλλα άγρια πουλιά δεν ανήκουν στα κλουβιά.
• Να πάψουμε να ενισχύουμε υπαίθρια παζάρια όπου 
πωλούνται (παρανόμως) άγρια ζώα.
• Να μην καταναλώνουμε παράνομο κυνήγι. Τα ισχνά, 
κατάκοπα Τρυγόνια της άνοιξης, μετά το μακρύ ταξίδι 
τους από την Αφρική, δεν είναι «μεζές».
• Να πάψουμε να αγοράζουμε ξενικά, εξωτικά 
είδη ζώων – και βεβαίως να πάψουμε να τα 
ελευθερώνουμε, όταν τα «βαρεθούμε», σε ένα φυσικό 
περιβάλλον ανέτοιμο γι’ αυτά.=

[1] Με στοιχεία από τα άρθρα:
•  Tip of the iceberg: Is our destruction of nature responsible for Covid-19? The Guardian, 18 Μαρτίου 2020. Του John Vidal, περιβαλλοντικού συντάκτη 

της εφημερίδας και συγγραφέα. https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-destruction-of-nature-
responsible-for-covid-19-aoe

•  Think Exotic Animals Are to Blame for the Coronavirus? Think Again. The Nation, 18 Φεβρουαρίου 2020. Της Sonia Shah, δημοσιογράφου 
επιστημονικών θεμάτων και συγγραφέα, μεταξύ άλλων, του PANDEMIC: Tracking Contagion from Cholera to Ebola and Beyond (2016). 
https://www.thenation.com/article/environment/coronavirus-hab

•  Η ελληνική μετάφραση του προηγούμενου κειμένου: Από πού έρχονται οι κορονοϊοί; Le Monde diplomatique – ελληνική έκδοση, 22 Μαρτίου 2020. Το 
άρθρο εδώ: https://monde-diplomatique.gr/?p=4114

ΠΗΓΗ: http://www.ornithologiki.gr/



H πούδρα είναι ένα απαραίτητο beauty product με πολλές χρήσεις, αρκεί να μάθουμε να τη 
βάζουμε σωστά. Κι ενώ οι περισσότερες έχουμε μια loose powder στο beauty kit μας, δεν τη 
χρησιμοποιούμε συχνά.
Ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουμε και να γιατί:
1. Η πούδρα βοηθάει το foundation να διαρκεί περισσότερο.
2. Δίνει ματ αποτέλεσμα στο μακιγιάζ.
3.  Μια loose powder μπορεί κάλλιστα να φορεθεί και χωρίς foundation, για να μειώσει τυχόν 

γυαλάδες στο πρόσωπο και για να βελτιώσει τη χρωματική του ομοιομορφία.
4.  Μια loose powder με shimmer μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το πρόσωπο, αλλά και στον 

λαιμό και σε όποιο άλλο σημείο θέλετε, για να δώσετε μια έξτρα λάμψη στο αποτέλεσμα.

www.freesunday.gr
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Πώς να 
χρησιμοποιήσετε 

την πούδρα  
στο μακιγιάζ σας

BE
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TY
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ΜΠΑΝΑΝΌΨΩΜΌ ΜΕ ΒΡΩΜΗ
Φτιαγμένο με γευστικές ώριμες μπανάνες Chiquita, βρώμη, σιρόπι σφενδά-
μου και τραγανά καρύδια, αυτό το αφράτο και ζουμερό μπανανόψωμο «πα-
ντρεύει» τις μπανάνες με υγρά και στεγνά υλικά και δίνει ένα παραδεισένιο 
κέικ. Για μια διασκεδαστική πινελιά μπορείτε να βάλετε επιπλέον μπανάνα 
από πάνω.

VEGAN MUFFINS ΜΕ ΜΠΑΝΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΡΎΔΙΑ ΠΕΚΑΝ
Αυτά τα εύκολα και νόστιμα muffins δεν περιέχουν λακτόζη, οπότε αυτή η 
συνταγή είναι τέλεια και για όσους έχουν δυσανεξία. Καστανή ζάχαρη, λάδι 
καρύδας και γάλα αμυγδάλου αναμειγνύονται με πολτοποιημένες μπανάνες 
και δίνουν ένα μαγικά γευστικό αποτέλεσμα.

VEGAN MUFFINS ΜΕ ΣΌΚΌΛΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΝΑΝΑ
Σκέφτεστε τι θα μπορούσε να κάνει μια μπανάνα ακόμη καλύτερη; Μα φυσικά 
η σοκολάτα! Αυτά τα λαχταριστά muffins περιέχουν μικρά κομμάτια vegan 

σοκολάτας που τα κάνουν πραγματικά υπέροχα. Σίγουρα δεν θα μπορείτε να 
σταματήσετε να τα τρώτε!

VEGAN ΚΕΙΚ ΜΕ ΦΎΣΤΙΚΌΒΌΎΤΎΡΌ ΚΑΙ ΜΠΑΝΑΝΕΣ
Οι οικογένειες θα λατρέψουν αυτόν τον γευστικό συνδυασμό – τι μπορεί να 
είναι καλύτερο από το κρεμώδες φυστικοβούτυρο σε συνδυασμό με τη γευ-
στική μπανάνα Chiquita;

ΚΕΙΚ ΜΕ ΚΑΡΎΔΑ ΚΑΙ ΜΠΑΝΑΝΕΣ
Οι μπανάνες και η καρύδα φτιάχνουν έναν εξωτικό συνδυασμό σε αυτήν εδώ 
τη συνταγή. Με μια γενναία ποσότητα ινδοκάρυδου, αυτό το κέικ απογειώνε-
ται σε γεύση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνταγές, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα https://www.chiquita.gr.

Υπέροχα γλυκά  
με μπανάνες Chiquita

Οι μπανάνες μπορούν να μεταμορφώσουν μια καλή συνταγή σε πραγματικά 
υπέροχη, όπως θα δείτε στις παρακάτω πέντε συνταγές, οι οποίες μπορούν να γίνουν 

απ’ όλους, ανεξάρτητα από τις ζαχαροπλαστικές τους ικανότητες.
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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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