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free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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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...
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 

AUTO
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
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IGNIS
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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 ∆ώδεκα 
δύσκολοι µήνες µέχρι την έναρξη της 
ανάκαµψης
06 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Υπέρ της 
συνέχισης του λιγνίτη στο Αµύνταιο µέχρι 
την τελευταία στιγµή ο ΣΥΡΙΖΑ
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ρ. ΚΡΑΤΣΑ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ «∆ίνουµε έµφαση 
στον εσωτερικό τουρισµό»
08-10 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ ΗΠΑ: 
Η πανδηµία φέρνει µεγάλες αλλαγές
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ 
«Η πρόκληση ενός θερµού επεισοδίου 
δεν αποκλείεται»
12-13 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επανεκκίνηση της 
οικονοµίας και στήριξη σε εργαζόµενους
14 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Παραγωγή 
στελεχών

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

FREE TIME
32 // CALENDAR Πολιτιστικά 
δρώµενα… από το σπίτι
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β. ΜΑΥΡΑΚΗ «Η 
αστρολογία δεν µπορεί να αλλάξει τα 
γεγονότα»
34-35 // PLANET Αντιδράσεις της ΠΦΟ για 
την ταινία ΛΑΛΚΑ // WWF: Μια ιδιαίτερη 
αντιπυρική περίοδος ξ εκινά φέτος
36-37 // BOOKS Έξι βιβλία για τον Ιούνιο
38 // BEAUTY Πώς να αποκτήσετε 
απαλότερες φτέρνες
39 // COOK FILES Πίτα µε κολοκυθάκια 
και µελιτζάνες

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

∆ιακοπές στη σκιά 
του κορονοϊού

AΦΙΕΡΩΜΑ

σελ. 15-28
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ανάλυση

Ο 
κορονοϊός ανέτρεψε τον οικονομικό 
σχεδιασμό της κυβέρνησης, ταυτό-
χρονα όμως πρόσφερε μια μεγάλη ευ-
ρωπαϊκή αναπτυξιακή ευκαιρία στην 
ελληνική οικονομία.
Από το 2021 θα αρχίσει, εκτός απροό-
πτου, η δυναμική ανάκαμψη της οικο-
νομίας. Υπάρχει όμως το κρίσιμο ερώ-

τημα σε ποια ακριβώς κατάσταση θα είναι η οικονομία και η κοινω-
νία όταν αρχίσουν οι θετικές εξελίξεις.
Η ζημιά που πρόκειται να πάθουμε το 2020 δεν είναι μόνο συγκυ-
ριακή αλλά και διαρθρωτική, γιατί σχετίζεται με παραδοσιακές α-
δυναμίες μας. Επίσης, δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και κοινω-
νική, εφόσον η μεγάλη οικονομική πτώση θα έχει τονισμένη την 
κοινωνική διάσταση.
Έχει τεράστια σημασία σε ποια κατάσταση θα μας βρει το ξεκίνημα 
της ανάκαμψης. Αν περιορίσουμε τη ζημιά, θα μπορέσουμε στη συ-
νέχεια να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας προσφέρο-
νται. Αν όμως χάσουμε τον έλεγχο της κατάστασης και δημιουργη-
θούν νέες εκκρεμότητες και «μαύρες τρύπες», τότε θα γίνουν πιο 
δύσκολες οι σχέσεις μας με τους Ευρωπαίους εταίρους και είναι 
πολύ πιθανό να περιοριστούμε στη γνωστή τρέχουσα διαχείριση 
χωρίς αξιόλογη οικονομική στρατηγική.

Το σημείο εκκίνησης
Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα αποκτήσει 
δυναμική, αν όλα πάνε καλά, το β΄ εξάμηνο του 2021.
Στα τέλη Ιουνίου - αρχές Ιουλίου 2021 ο ελληνι-
κός τουρισμός θα επιστρέφει σε αρκετά καλές ε-
πιδόσεις, ενώ θα έρχονται και οι πρώτες ση-
μαντικές χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης θα 
αρχίσει τη λειτουργία του στις αρχές 
του 2021. Θα χρειαστεί όμως κάποιος 
χρόνος για να υποβληθούν οι ελλη-
νικές προτάσεις και να αρχίσει η ε-
κταμίευση των κονδυλίων. Η κυβέρ-
νηση δεν είναι ικανοποιημένη από 
τον ρυθμό εκταμίευσης των ευρω-
παϊκών κονδυλίων σε αυτή τη φάση 
και, όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, δεν 
έχουμε πάρει ακόμα ούτε ένα ευρώ 
στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Ακόμη και στο πλαίσιο του 
προγράμματος SURE, πρόγραμμα το 
οποίο έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για 
την άμεση στήριξη της απασχόλησης, η ε-
κταμίευση υπολογίζεται ότι θα πραγματο-
ποιηθεί τον Ιούλιο.
Το «πακέτο» που έχει εξασφαλίσει η κυβέρ-
νηση θεωρείται ένα νέο ΕΣΠΑ και συμπεριλαμβά-
νει 22,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 9,4 δισ. ευρώ 
σε δάνεια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φάνηκε ιδιαίτερα γενναιόδωρη έ-
ναντι της Ελλάδας, εμπλουτίζοντας την πολύ καλή γαλλογερμα-
νική πρόταση. Ξεκινά τους υπολογισμούς της για το ύψος της οικο-
νομικής υποστήριξης από τη διαπίστωση ότι είμαστε η χώρα με τα 
μεγαλύτερα διαρθρωτικά προβλήματα στην οικονομία της, η οποία 
θα πληγεί περισσότερο από την πανδημία.
Με βάση τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έχουμε 
κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2021-2024: ετήσια αύξηση του 
ΑΕΠ 2,1% έως 4,2%, ετήσια αύξηση της απασχόλησης κατά 0,7% 
έως 2% και των πραγματικών μισθών κατά 0,2% έως 1,8%.
Προβλέπεται επίσης ότι θα υπάρξει αύξηση των ιδιωτικών επενδύ-
σεων με ετήσιο ρυθμό 1,9% έως 3% και «έκρηξη» των δημοσίων ε-
πενδύσεων κατά 42,8% έως 70,3% ετησίως. Θα υπάρξει επίσης μεί-
ωση του δημόσιου χρέους κατά 1,9% έως 5,4% ετησίως.
Η περιγραφή των στόχων προκαλεί δικαιολογημένο προβληματι-

ΔΏΔΕΚΑ ΔΎΣΚΟΛΟΙ 
ΜΉΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 

ΤΉΝ ΕΝΑΡΞΉ ΤΉΣ 
ΑΝΑΚΑΜΨΉΣ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Καθοριστικής σημασίας 
ξανά το ασφαλιστικό και  
η φαρμακευτική δαπάνη.

Αναγκαία η συγκράτηση του 
δημοσιονομικού ελλείμματος για να 
μην ξεφύγει το χρέος.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

σμό για τη δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε. Δυσκολευόμαστε 
να πιάσουμε στόχους για την απορρόφηση επενδυτικών κονδυλίων 
της τάξης των 3 δισ. ευρώ ετησίως και θα πρέπει να βρούμε την α-
ναγκαία συγχρηματοδότηση και κυρίως τις καλές προτάσεις που θα 
οδηγήσουν στην επενδυτική «έκρηξη». Διαφορετικά, η νέα ευρω-
παϊκή ευκαιρία που μας προσφέρεται θα αρχίσει σε λίγο να θυμί-
ζει Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, πακέτο Ντελόρ, πα-
κέτο Σαντέρ, σχέδιο Γιούνκερ και ΕΣΠΑ.
Προς το παρόν, πρέπει να οργανώσουμε την οικονομική και κοινω-
νική άμυνα για το επόμενο δωδεκάμηνο, μέχρις ότου αποκτήσει δυ-
ναμική η ανάκαμψη. Υπάρχει μια χρονική διαφοροποίηση σε ό,τι 
αφορά την ελληνική οικονομία το 2020 εξαιτίας της μεγάλης εξάρ-
τησής μας από τον τουρισμό. Θα βυθιστούμε πιο βαθιά στην ύφεση 
το γ΄ τρίμηνο του έτους, το οποίο περιλαμβάνει τους τουριστικούς Ι-
ούλιο και Αύγουστο, ενώ οι περισσότερες οικονομίες της Ευρωζώ-
νης θα περιορίζουν τα φαινόμενα ύφεσης λόγω της ανάκαμψης στη 
βιομηχανία και της μικρότερης εξάρτησής τους από τουρισμό και υ-
πηρεσίες.
Το βάθεμα της ύφεσης θα μετατραπεί σε μεγάλες κοινωνικές δυ-
σκολίες το γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2020, καθώς και το α΄ τρίμηνο του 
2021, εφόσον θα λείψουν τα εισοδήματα του τουρισμού και των κλά-
δων που συνδέονται με αυτόν.

Το έλλειμμα και το χρέος
Εξαιτίας του κορονοϊού επιστρέφουμε σε μια περίοδο κατά 

την οποία αποκτούν τεράστια σημασία τα στοιχεία που 
έχουν σχέση με το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δη-

μόσιο χρέος. Η Ελλάδα επιστρέφει σε μια περίοδο 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων που μπορούν να 

συμβάλουν στην παραπέρα υπερχρέωσή της.
Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά, στο πρό-

γραμμα που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, ότι το 2020 θα έχουμε πρωτογενές 
έλλειμμα της τάξης του 1,9% και στη συ-
νέχεια πρωτογενές πλεόνασμα 2,5% του 
ΑΕΠ το 2021.
Από την πλευρά του, το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει 
πρωτογενές έλλειμμα 5,1% του ΑΕΠ το 
2020 και πρωτογενές έλλειμμα 4,4% 
το 2021. Σχετικά αισιόδοξη εμφανίζε-
ται η Τράπεζα της Ελλάδος, με εκτιμή-
σεις αρκετά κοντά σε εκείνες του οικο-
νομικού επιτελείου.
Σε αυτή τη φάση είναι πολύ δύσκολο 

να γίνει ακριβής πρόβλεψη για την ε-
ξέλιξη του ελλείμματος, γιατί δεν γνωρί-

ζουμε την πτώση του ΑΕΠ, που προσδιο-
ρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις τουριστικές 

επιδόσεις.
Το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου παρατηρή-

θηκε υστέρηση στα δημόσια έσοδα 1,35 δισ. ευρώ, 
ενώ είχαμε πρωτογενές έλλειμμα 1,5 δισ. ευρώ ένα-

ντι στόχου για πλεόνασμα 783 εκατ. ευρώ. Έχουν αρ-
χίσει να εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις, οι οποίες θα 

πρέπει να ελεγχθούν. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης διεκδικεί ήδη την απαλλαγή μας από την υποχρέωση να επι-

τύχουμε πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2021 και το 2022. Πρόκειται 
για έναν ρεαλιστικό στόχο, η επίτευξη του οποίου όμως δεν λύνει 
το δημοσιονομικό πρόβλημα, που είναι και θα παραμείνει οξύτατο.
Η επιστροφή λόγω κορονοϊού σε περίοδο δημοσιονομικών ελ-
λειμμάτων οδηγεί σε νέα αύξηση του δημόσιου χρέους. Με βάση 
τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πλεόνασμα της γενι-
κής κυβέρνησης ύψους 1,5% του ΑΕΠ το 2019 θα μετατραπεί σε έλ-
λειμμα 6,4% του ΑΕΠ το 2020, για να περιοριστεί σε έλλειμμα 2,1% 
του ΑΕΠ το 2021. Αντίστοιχα, το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί από 
176,6% του ΑΕΠ το 2019 σε 196,4% του ΑΕΠ το 2020, για να αρχί-
σει να υποχωρεί το 2021, οπότε θα διαμορφωθεί στο 183% του ΑΕΠ.
Πολλοί θεωρούν ότι το δημόσιο χρέος θα ξεπεράσει το 200% του 
ΑΕΠ εξαιτίας των συνεπειών της κρίσης του κορονοϊού. Με βάση 
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ανάλυση

Το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους 
είναι πιο σύνθετο, σε συνθήκες 
κορονοϊού, από το πρόβλημα του 
δημόσιου χρέους.

Η πανδημία δημιούργησε μια νέα 
ασφαλιστική τρύπα, που ξεπερνά 
ετησίως τα 2 δισ. ευρώ.

τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η διεθνής οικονομία περνάει σε νέα φάση 
υπερχρέωσης εξαιτίας της πανδημίας.
Μετά την κρίση του 2008-2009 το δημόσιο χρέος των χωρών-με-
λών του ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά 28 μονάδες του ΑΕΠ, για να φτάσει 
στα 17 τρισ. δολάρια. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κρίσης της 
Ευρωζώνης είχε επικρατήσει η άποψη ότι δημόσιο χρέος που ξε-
περνάει το 90% του ΑΕΠ δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Στις 
χώρες του ΟΟΣΑ το δημόσιο χρέος σήμερα αναλογεί στο 109% του 
ΑΕΠ και ετοιμάζεται να κάνει ένα άλμα προς το 137% του ΑΕΠ εξαι-
τίας ενός συνδυασμού μείωσης των φορολογικών εσόδων και αύξη-
σης των δημοσίων δαπανών για τη στήριξη της οικονομίας.
Η επόμενη μέρα, λοιπόν, θα μας βρει με ένα δημόσιο χρέος που 
μπορεί να είναι της τάξης του 200% του ΑΕΠ, ενώ η συνολική ει-
κόνα του ΟΟΣΑ θα παραπέμπει σε εξαιρετικά υψηλό δημόσιο 
χρέος, επιπέδου της Ιταλίας (135% του ΑΕΠ) πριν από την κρίση 
του κορονοϊού.
Η Ελλάδα σήμερα επωφελείται από την ενισχυμένη αξιοπιστία της 
και την πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης που ακολουθεί ξανά η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με αποτέλεσμα να διατηρούνται 
τα επιτόκια δανεισμού σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Με το επι-
τόκιο στο δεκαετές ομόλογο του ελληνικού Δημοσίου να είναι της 
τάξης του 1,5% και να προγραμματίζεται νέα έξοδος με ικανοποιητι-
κούς όρους του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές στο άμεσο μέλλον, 
έχουμε μια εικόνα σταθερότητας και αξιοπιστίας, την οποία πρέπει 
να διαφυλάξουμε.
Ο νέος γύρος υπερχρέωσης σε επίπεδο Ευρωζώνης, αλλά και ΟΟΣΑ, 
μπορεί να οδηγήσει στο μέλλον σε συνολικές λύσεις στα μέτρα μας, 
αλλά και σε μια περίοδο λιγότερο ευνοϊκών επιτοκίων.

Η μαύρη τρύπα του ασφαλιστικού
Το οικονομικό μας μέλλον θα κριθεί, σε μεγάλο βαθμό, από την ε-
ξέλιξη των οικονομικών της κοινωνικής ασφάλισης. Προς το παρόν, 
η κυβερνητική πολιτική εξυπηρετεί αλληλοσυγκρουόμενους στό-
χους, χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για τον έλεγχο της 
κατάστασης.
Οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας επηρεάζουν άμεσα το α-
σφαλιστικό έλλειμμα. Εκτιμάται ότι για κάθε μήνα μερικού ή συνο-
λικού lockdown της οικονομίας το ασφαλιστικό έλλειμμα διευρύνε-
ται κατά 300 έως 400 εκατ. ευρώ. Ήδη και η ετήσια απόκλιση από 
τους στόχους σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Εθνικού Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) είναι της τάξης των 2 δισ. ευρώ.
Η προβλεπόμενη αύξηση της ανεργίας, η επικράτηση ελαστικών 
μορφών απασχόλησης, η πτωτική τάση μισθών και εισοδημάτων, α-
φαιρούν σημαντικούς πόρους από την κοινωνική ασφάλιση.
Ταυτόχρονα, δημιουργούνται νέες υποχρεώσεις, καθώς η κυβέρ-
νηση εφαρμόζει δικαστικές αποφάσεις για αύξηση επικουρικών συ-
ντάξεων που είχαν περικοπεί βάσει του νόμου Κατρούγκαλου με ε-
τήσιο κόστος άνω των 300 εκατ. ευρώ. Από την 1η Ιουνίου ξεκίνησε 
η προγραμματισμένη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία 
στην αρχική της φάση θα έχει ετήσιο κόστος 130 εκατ. ευρώ. Στη συ-
νέχεια το κόστος αυτό θα υπερδεκαπλασιαστεί, για να περιοριστούν 
τα ασφαλιστικά βάρη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Την κατά-
σταση περιπλέκει η γνωστή ουρά 250.000-300.000 κάθε είδους συ-
ντάξεων αλλά και εφάπαξ, η απόδοση των οποίων καθυστερεί απα-
ράδεκτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πολυδιαφημισμένη ψηφιακή 
σύνταξη θα αφορά τις νέες συντάξεις και όχι τις παλαιές, που βρί-
σκονται σε μεγάλη καθυστέρηση.

Ένα άλλο πρόβλημα για το ασφαλιστικό σύστημα είναι τα πολυ-
τελή προγράμματα εθελουσίας εξόδου που βρίσκονται σε εξέλιξη 
από τις τράπεζες μέχρι τη ΔΕΗ και δημιουργούν νέες μεγάλες ε-
πιβαρύνσεις σε ένα σύστημα του οποίου η αντοχή δοκιμάζεται. Για 
παράδειγμα, το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που αφορά 800 έως 
1.000 εργαζόμενους στη ΔΕΗ προβλέπει πλήρη συνταξιοδοτικά δι-
καιώματα από τα 55 χρόνια και ένα μπόνους 20.000 ευρώ επιπλέον 
των προβλεπομένων.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, για τον Μάρτιο του 2020, οι συ-
νταξιούχοι ανέρχονται στη χώρα μας γύρω στα 2,5 εκατομμύρια και 
η μηναία δαπάνη για τις συντάξεις ήταν στα 2,24 δισ. ευρώ.
Η μέση κύρια σύνταξη κυμάνθηκε γύρω στα 724 ευρώ και η μέση ε-
πικουρική γύρω στα 172 ευρώ.
Το ασφαλιστικό έχει τεράστια σημασία, γιατί ασκεί φοβερή δημο-
σιονομική αλλά και πολιτική πίεση στην κυβέρνηση, δοκιμάζει τις 
σχέσεις μας με τους Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές –οι οποίοι 
θεωρούν ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση μπορούσε να είχε προ-
χωρήσει περισσότερο– και στέκεται εμπόδιο στην προσέλκυση ε-
πενδύσεων, γιατί συμβάλλει στη διατήρηση του μη μισθολογικού 
κόστους των επιχειρήσεων σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.
Από το ξεκίνημα της πανδημίας διατύπωσα την άποψη ότι οι συ-
νέπειες θα είναι εξαιρετικά σημαντικές για το ασφαλιστικό μας σύ-
στημα και πως μεσομακροπρόθεσμα θα δημιουργηθούν πιέσεις για 
νέα μείωση των συντάξεων, κάτι το οποίο θεωρείται πολιτικά και 
κοινωνικά αδιανόητο για την κυβέρνηση.
Στη διεύρυνση του ασφαλιστικού ελλείμματος έρχεται να προστε-
θεί μια ολοένα μεγαλύτερη υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπά-
νης. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Συνδέσμου Φαρμακευτι-
κών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), η υπέρβαση της δαπάνης του 
ΕΟΠΥΥ, που θα οδηγήσει στο πολυσυζητημένο clawback, θα ξε-
περάσει το 2020 το 1 δισ. ευρώ, ενώ το 2019 ήταν ήδη 800 εκατ. 
ευρώ.
Ανεξάρτητα από την ακρίβεια των υπολογισμών του ΣΦΕΕ, είναι 
φανερό ότι επιστρέφει στο προσκήνιο το δίδυμο των ελλειμμάτων 
που έχει σχέση με το ασφαλιστικό σύστημα και τη φαρμακευτική 
δαπάνη.
Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι μπορεί να καλύψει για ένα αρ-
κετά μεγάλο χρονικό διάστημα τις νέες διαχειριστικές τρύπες με 
τους κατάλληλους χειρισμούς και τον απαραίτητο πρόσθετο δανει-
σμό. Οι εκτιμήσεις του μοιάζουν κατ’ αρχήν σωστές, αλλά η δημι-
ουργία πρόσθετων ελλειμμάτων και δανειακών βαρών μπορεί να 
περιορίσει αρνητικά τη σχέση μας με τους Ευρωπαίους εταίρους 

και πιστωτές και το επίπεδο διαχείρισης του «πακέτου» στο οποίο 
στηρίζεται η δυναμική ανάκαμψη την περίοδο 2021-2024.
Αποκλίσεις της τάξης των 3 δισ. ευρώ ή και περισσότερο σε ετήσια 
βάση αθροίζονται σε τεράστια ποσά, που μπορεί να μετατρέψουν 
ένα εξαιρετικά φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα σε τρέχουσα δια-
χείριση κάλυψης ελλειμμάτων και αναγκών.

Δαπανηρές εκκρεμότητες
Για να φτάσουμε χωρίς περιττές αναταράξεις στην περίοδο της δυ-
ναμικής ανάκαμψης της οικονομίας, η κυβέρνηση πρέπει να διαχει-
ριστεί σημαντικές εκκρεμότητες που δημιουργήθηκαν κατά το πα-
ρελθόν.
Η εξυγίανση της ΔΕΗ, με το άμεσο και το έμμεσο κόστος, είναι μία 
από αυτές. Το θέμα της ουσιαστικά χρεοκοπημένης ΛΑΡΚΟ είναι 
στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διεκδικεί 
επιστροφή κρατικών ενισχύσεων ή την επιβολή προστίμων από το 
Δικαστήριο της Ε.Ε. σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου. Η ΛΑΡΚΟ 
οδηγήθηκε σε αδιέξοδο σε βάθος χρόνου και με ευθύνη όλων των 
κυβερνήσεων. Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές της είναι της 
τάξης των 700 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 460 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ. 
Ανάλογες καταστάσεις έχουν δημιουργηθεί στην ΕΑΒ, στην Ελλη-
νική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) και σε άλλες επιχειρήσεις του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα της οικονομίας.
Χρειάζεται μεγάλη μαεστρία από τους κυβερνητικούς αρμόδιους 
για να κλείσουν αυτές οι εκκρεμότητες χωρίς να ξεφύγει από τον έ-
λεγχο το κοινωνικό και το πολιτικό κόστος και χωρίς να δημιουργη-
θεί η εντύπωση στους Ευρωπαίους εταίρους ότι η κυβέρνηση εγκα-
ταλείπει τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες.

Νέο αύξηση ιδιωτικού χρέους
Την περασμένη τετραετία έγιναν σοβαρές προσπάθειες για τη ρύθ-



Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η 
φαρμακευτική δαπάνη ξεπερνά ήδη 
τον ετήσιο στόχο κατά 1 δισ. ευρώ.

Το σοκ στον τουρισμό από την 
πανδημία μπορεί να στερήσει από την 
οικονομία 31 δισ. ευρώ το 2020.

μιση του χρέους του ελληνικού Δημοσίου. Δεν υπήρξε όμως καμία 
σοβαρή πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, 
το οποίο είχε αυξηθεί υπέρμετρα εξαιτίας των συνεπειών της κρί-
σης του 2008-2009.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέλαβε ένα τεράστιο πρόβλημα σε ό,τι 
αφορά το ιδιωτικό χρέος και προτού εφαρμόσει διάφορα μέτρα για 
τον περιορισμό και τον διακανονισμό του βρίσκεται αντιμέτωπη με 
την προοπτική νέας αύξησής του εξαιτίας του κορονοϊού.
Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει περισσότερες δόσεις σε ό,τι 
αφορά τη ρύθμιση των φορολογικών εκκρεμοτήτων, επειδή από τον 
Σεπτέμβριο επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα πρέπει να αρχίσουν να 
καταβάλλουν τους φόρους, η καταβολή των οποίων αναβλήθηκε στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης.
Παρατηρείται ήδη σημαντική αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς την εφορία, αλλά και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η πανδη-
μία ανέκοψε την καλή πορεία των εσόδων από τη ρύθμιση που φτά-
νει μέχρι τις 120 δόσεις και τα σχετικά έσοδα του Κέντρου Είσπρα-
ξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) έχουν ήδη μειωθεί κατά 50%.
Η πανδημία δημιουργεί τις προϋποθέσεις και για νέα αύξηση 
των κόκκινων δανείων των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρο-
μεσαίων και των πολύ μικρών, όπως και των νοικοκυριών. Η αύ-
ξηση των κόκκινων δανείων έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για 
το τραπεζικό σύστημα, το οποίο δεν έχει συνέλθει ακόμη από 
την κρίση του 2015. Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ότι το τραπε-
ζικό σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, με τις δικές του δυνά-
μεις και τις προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις ληξιπρόθεσμων ο-
φειλών, τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται. Γι’ αυτό προωθεί 
σε επίπεδο ΕΚΤ τη δημιουργία μιας bad bank που θα βελτιώσει 
τους ισολογισμούς των τραπεζών και θα τους επιτρέψει να χρη-
ματοδοτήσουν επαρκώς την οικονομία.
Από δω και πέρα το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους μπορεί να απο-
κτήσει μεγαλύτερη σημασία για την πορεία της οικονομίας και από 
το πρόβλημα του δημόσιου χρέους.
Χωρίς επαρκή χρηματοδότηση και χωρίς προοπτική άμεσης αύ-
ξησης των επενδύσεων, η ανάκαμψη θα ξεκινήσει το 2021 από χα-
μηλά επίπεδα. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, το επενδυτικό 
έλλειμμα της Ελλάδας ήταν προ πανδημίας της τάξης των 100 δισ. 
ευρώ σε βάθος τετραετίας. Υπολογίζεται ότι εξαιτίας του κορονοϊού 
θα χαθούν ή θα αναβληθούν επενδύσεις 10 έως 15 δισ. ευρώ.
Η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός κάνουν ό,τι μπο-
ρούν για να περιορίσουν τις νέες απώλειες σε ό,τι αφορά τις επενδύ-
σεις, είναι φανερό όμως ότι η μεγάλη ύφεση στην Ευρωζώνη και η 
αβεβαιότητα που δημιουργεί η πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο κά-
νουν ακόμη πιο δύσκολη την προσέλκυση των αναγκαίων επενδύ-
σεων. Σωστή κίνηση, η οποία προετοιμάζει θετικές εξελίξεις, είναι η 
απόφαση της κυβέρνησης να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό του 
2020, για να αυξηθεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τα ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια και οι δημόσιες επενδύσεις θα πρωταγωνιστή-
σουν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2021-
2024.

Το στοίχημα της εξωστρέφειας
Ο περιορισμός της πτώσης του ΑΕΠ το 2020 περνάει υποχρεωτικά 
από τη διατήρηση και στο μέτρο του δυνατού την ενίσχυση της εξω-
στρέφειας της ελληνικής οικονομίας.
Το α΄ τρίμηνο του 2020 οι εξαγωγές, με βάση τα στοιχεία του Κέ-
ντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), είχαν καλές ε-
πιδόσεις.

Μειώθηκαν κατά 25 εκατ. ευρώ ή κατά 0,3% σε 7,98 δισ. ευρώ. Χωρίς 
τα πετρελαιοειδή, αυξήθηκαν κατά 277,6 εκατ. ευρώ ή κατά 4,9% σε 
5,94 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγές προς την Ευρωζώνη αυξήθηκαν 9,1% το 
α΄ τρίμηνο, οι εξαγωγές προς το σύνολο της Ε.Ε. κατά 10,3% και οι ε-
ξαγωγές προς τις χώρες του ΟΟΣΑ κατά 7,6%. Αντίθετα, οι εξαγωγές 
μας σε άλλες αγορές σημείωσαν μεγάλη πτώση. Προς τις πετρελαι-
οπαραγωγές χώρες του ΟΠΕΚ κατά 29,2% και προς τις χώρες του 
Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου κατά 43,4%.
Το α΄ τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό, γιατί ο Ιανουάριος και ο 
Φεβρουάριος δεν επηρεάστηκαν από την πανδημία. Επιβεβαιώνει 
όμως τη μεγάλη μας εξάρτηση από την Ευρωζώνη και την Ε.Ε., γεγο-
νός που δημιουργεί δικαιολογημένο προβληματισμό για το άμεσο 
μέλλον. Χώρες όπως η Γαλλία, που είναι η έκτη σημαντικότερη 
αγορά για τις εξαγωγές μας το α΄ τρίμηνο, αντιμετωπίζουν πτώση του 
ΑΕΠ κατά 11%, ενώ η εκτίμηση της Λαγκάρντ για το σύνολο της Ευ-
ρωζώνης είναι για πτώση από 8% έως 12%.
Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι εξαγωγές αγροτικών προϊό-
ντων κατέγραψαν αύξηση κατά 19,5% και των βιομηχανικών 3,6%, 
όπως και ότι το δεύτερο σε αξία εξαγωγών προϊόν μετά τα προϊόντα 
πετρελαίου είναι τα φάρμακα.
Πρέπει να βρούμε τρόπους να στηρίξουμε τις εξαγωγές και να πε-
ριορίσουμε τις εισαγωγές, που μειώθηκαν κατά 1,9% το α΄ τρίμηνο, 
για να περιορίσουμε έτσι την πτώση του ΑΕΠ και την άνοδο της α-
νεργίας.
Έχουμε μπροστά μας ένα χωρίς προηγούμενο τουριστικό σοκ, εφό-
σον είναι πολύ πιθανό τα έσοδα από τον τουρισμό να περιοριστούν 
από 18 δισ. ευρώ το 2019 σε μόλις 4 δισ. ευρώ το 2020. Σύμφωνα 
με ορισμένες εκτιμήσεις των οικονομολόγων, για κάθε ευρώ τουρι-
στικής δαπάνης δημιουργείται προστιθέμενη αξία 2,2 έως 2,6 ευρώ. 
Έτσι, η πτώση στα τουριστικά έσοδα κατά 14 δισ. ευρώ μπορεί να 
στερήσει από το ΑΕΠ 31 δισ. ευρώ, δηλαδή ένα ποσό που αναλογεί 
περίπου στο 16% του ΑΕΠ. Ουσιαστικά, δίνουμε μια μάχη για κά-
ποιον περιορισμό των τεράστιων απωλειών και για την προετοιμα-
σία των επόμενων τουριστικών περιόδων, ώστε να επανέλθει ο του-
ριστικός τομέας σε επίπεδα ρεκόρ μέχρι το 2022-2023.
Πρόβλημα έχει και η ναυτιλία εξαιτίας της αναταραχής που προκα-
λεί η πανδημία στο διεθνές εμπόριο και στις διεθνείς μεταφορές. 
Ο τουρισμός και η ναυτιλία μας μπορεί να δεχτούν πιέσεις και από 
τους «πράσινους» φόρους, της τάξης των 10 δισ. ευρώ ετησίως, που 

προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να χρηματοδοτήσει 
τα δάνεια που θα συνάψει στις διεθνείς αγορές για τη λειτουργία 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.

Ευθύνες για όλους
Το επόμενο δωδεκάμηνο είναι κρίσιμο για την οικονομία και την 
κοινωνία. Θα δεχτούμε μεγάλες πιέσεις εξαιτίας των συνεπειών της 
πανδημίας. Πρέπει να παίξουμε αποτελεσματική άμυνα για να α-
ποφύγουμε συσσώρευση ελλειμμάτων και ζημιά της οικονομίας σε 
βάθος, που μπορεί να επηρεάσουν στη συνέχεια αρνητικά την ανά-
καμψη και την ανάπτυξη της περιόδου 2021-2024.
Κατά την άποψή μου, τα ΜΜΕ πρέπει να σταματήσουν την ανα-
ζήτηση ενός… Τσιόδρα για την οικονομία, γιατί είναι εντελώς δια-
φορετικό πράγμα η αντιμετώπιση της πανδημίας από την αποτελε-
σματική διαχείριση της οικονομίας, σε δύσκολες συνθήκες και σε 
βάθος χρόνου.
Τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να ακολουθήσουν το καλό παρά-
δειγμα του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, ο οποίος αποφεύγει να 
ωραιοποιεί καταστάσεις και να κρύβει προβλήματα, περνώντας ταυ-
τόχρονα το μήνυμα της αποφασιστικότητας, της αποτελεσματικότη-
τας και της ρεαλιστικής ελπίδας.
Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης πρέπει 
να εγκαταλείψουν την αντιπολίτευση τύπου 2012 και τις πολιτικές 
προτάσεις τύπου 2015 και να αναζητήσουν έναν πιο δημιουργικό 
ρόλο.
Τα προβλήματα είναι τεράστια, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε.
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Η 
κυβέρνηση επιμέ-
νει στη θέση ότι δεν 
πωλούνται υδροη-
λεκτρικές μονάδες, 
είχε πει στη ΓΕΝΟΠ 
ΔΕΗ στις 27 Μαρ-
τίου 2017 ο τότε υ-

πουργός Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, επιβε-
βαιώνοντας ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν α-
πέκλειε την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της 
επιχείρησης.
Περίπου 40 ημέρες αργότερα, η κυβέρνηση απο-
φάσισε την πώληση του 40% του λιγνιτικού δυνα-
μικού της ΔΕΗ, το οποίο τότε παρήγε 4.280 με-
γαβάτ και συγκεκριμένα 1.550 από τη μονάδα του 
Αγίου Δημητρίου, 1.200 στην Καρδιά (με χρόνο 
λήξης το 2020), 600 στο Αμύνταιο (επίσης το 
2020), 330 στη Μελίτη και 600 στη Μεγαλόπολη.
Ο κ. Σταθάκης διαβεβαίωνε μάλιστα ότι δεν πρό-
κειται να πουλήσει τις υδροηλεκτρικές μονάδες, 
παρά το γεγονός ότι είχε γίνει αποδέκτης των α-
πόψεων εταιρειών όπως η Elpedison, σύμφωνα 
με τις οποίες η πώληση μόνο των λιγνιτικών μο-
νάδων δεν ήταν ελκυστική.
Τρία χρόνια αργότερα, από αυτό το 40%, το 14%, 
ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αμυνταίου, 
σταμάτησε να δουλεύει πριν από λίγες ημέρες, 
και συγκεκριμένα εν μέσω πανδημίας, στις 30 Α-
πριλίου, ενώ ένα άλλο 28%, ο ΑΗΣ της Καρδιάς, 
είναι σχεδόν εκτός λειτουργίας, καθώς οι μονάδες 
3 και 4 αναμένεται ότι θα επαναλειτουργήσουν 
περί τα μέσα Οκτωβρίου – προκειμένου να τρο-
φοδοτήσουν το δίκτυο τηλεθέρμανσης της περι-
οχής.

Οι λιγνιτικές μονάδες
Ουσιαστικά, δηλαδή, από τα 4.280 μεγαβάτ πα-
ραγωγής από λιγνιτικούς σταθμούς η ΔΕΗ έμεινε 

με 2.480. Πριν από δυόμισι χρόνια, τον Νοέμβριο 
του 2017, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε συμφωνή-
σει με την ευρωπαϊκή διεύθυνση DG Comp της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λιγνιτικό χαρτοφυλά-
κιο που θα παρέμενε μετά το 2020 στη ΔΕΗ να 
είναι στα 1.022 μεγαβάτ, δηλαδή στα 342 MW της 
5ης μονάδας του Αγ. Δημητρίου με διάρκεια ζωής 
έως το 2040 και τα 660 MW της νέας μονάδας 
Πτολεμαΐδα 5, που βρίσκεται υπό κατασκευή και 
η ανταγωνιστικότητά της είναι υπό αμφισβήτηση.
Παράλληλα, είχε συμφωνήσει να ξεκινήσει μέσα 
στο 2018 η διαδικασία για να πουληθούν τέσσε-
ρις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ συνολικής ισχύος 
1.291 MW και συγκεκριμένα:
• η Μελίτη 1 ισχύος 330 MW και χρόνο ζωής έως 
το 2040,
• η άδεια για τη Μελίτη 2 ισχύος 450 MW,
• οι μονάδες 3 και 4 της Μεγαλόπολης ισχύος 255 
MW και 256 MW, αντίστοιχα, με χρόνο ζωής έως 
το 2025.
Μάλιστα, στις 24 Νοεμβρίου 2017, μιλώντας σε ε-
νεργειακό συνέδριο, ο κ. Σταθάκης είχε αναφερ-

θεί στη δημιουργία δύο ή και τριών λιγνιτικών 
πόλων στην αγορά ηλεκτρισμού, ενώ ο τότε διευ-
θύνων σύμβουλος της εταιρείας είχε πει ότι βλέ-
πει «την εξέλιξη ως ευκαιρία» και είχε εκτιμήσει 
ότι μόνο από την πώληση της Μελίτης θα γίνουν 
επενδύσεις 800-900 εκατ. ευρώ, ενώ θα ανοίξουν 
τα ορυχεία της Βεύης και του Κλειδίου, δημιουρ-
γώντας 600 νέες θέσεις εργασίας». 
Όμως η μόνη συζήτηση που έγινε ουσιαστικά α-
φορούσε τον ΑΗΣ του Αμυνταίου. Τέσσερις 
μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2018, ο Ό-
μιλος Μυτιληναίου εμφανιζόταν πρόθυμος να α-
ναλάβει πλήρως τη χρηματοδότηση των 110 εκατ. 
ευρώ για την αναβάθμιση του ΑΗΣ Αμυνταίου με 
αντάλλαγμα η ΔΕΗ να υπογράψει σύμβαση προ-
μήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της «Αλουμίνιον» 
με διάρκεια έως το 2030 για ισχύ 300-400 MW.
Η πρόσφορα Μυτιληναίου ήταν κατά 10-40 εκατ. 
ευρώ καλύτερη από την εκτίμηση της ΕΤΕ ΔΕΗ, 
η οποία υπολόγιζε ότι απαιτούνται επενδύσεις 
70-100 εκατ. ευρώ, τα οποία θα έδινε η επιχεί-
ρηση.
«Δεν θα επιτρέψουμε τον εκτοπισμό και την απα-
ξίωση του λιγνίτη και την απώλεια του ΑΗΣ Αμυ-
νταίου από τον παραγωγικό ιστό της ΔΕΗ» ανέ-
φερε η Ένωση Τεχνικών.

Διαβεβαιώσεις για τη συνέχεια
Εννέα μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2018, ο 
πρόεδρος της ΔΕΗ, Μ. Παναγιωτάκης, προεξό-
φλησε ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπο-
λίτευση θέλουν να λειτουργήσουν οι μονάδες και 
προανήγγειλε διαγωνισμό για την αναβάθμιση 
του ΑΗΣ Αμυνταίου με ήδη τέσσερις ενδιαφε-
ρόμενους και συγκεκριμένα τους ομίλους Μυτι-
ληναίου, Καπελούζου, TΕΡΝΑ και ΙΝΤΡΑΚΑΤ. 
Δεκαπέντε μήνες αργότερα, κι ενώ η κυβέρνηση 
είχε ανακοινώσει τις αποφάσεις για την απολιγνι-

τοποίηση, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος 
Κόκκαλης αναρωτιόταν σε άρθρο του «έχει νόημα 
να πεθάνεις μέσα στο κάρβουνο;».
Πάντως, τον Νοέμβριο του 2018 ο βουλευτής 
Φλώρινας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Σέλτσας, τασσό-
ταν υπέρ της συνέχισης λειτουργίας του ΑΗΣ Α-
μυνταίου.
«Η συνέχιση λειτουργίας του ΑΗΣ Αμυνταίου 
είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Πρόκειται για 
ένα κομβικής σημασίας ζήτημα για τη λιγνιτική 
παραγωγή, τους εργαζόμενους αλλά και την ευρύ-
τερη περιοχή» έλεγε ο κ. Σέλτσας, ο οποίος στις ε-
πόμενες εκλογές, που έγιναν στις 7 Ιουλίου 2019, 
δεν εξελέγη.
Οι δηλώσεις του κ. Σέλτσα έγιναν ενώ τελείω-
σαν οι ώρες λειτουργίας της μονάδας του Αμυ-
νταίου, οι οποίες και παρατάθηκαν, ενώ τρεις 
εβδομάδες πριν από τις εκλογές του Ιουλίου 
2019 τελείωσαν και επίσης παρατάθηκαν οι 
ώρες λειτουργίας των σταθμών στην Καρδιά. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τότε κυβερνητικών 
παραγόντων, η επέκταση έφτανε τις 32.000 
ώρες και θα έδινε τη δυνατότητα λειτουργίας 
μέχρι τον Μάιο του 2021.
Τη συνέχεια της λειτουργίας υποστήριξε –κι ενώ 
η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την 30ή Απριλίου 
ως τελευταία ημέρα λειτουργίας της μονάδας του 
Αμυνταίου– και η κ. Πέτη Πέρκα, που κέρδισε 
και διαδέχτηκε τον κ. Σέλτσα στην έδρα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στον νομό Φλώρινας και η οποία τάχθηκε 
εμμέσως πλην σαφώς υπέρ της συνέχισης της λει-
τουργίας των λιγνιτικών μονάδων, για να αποφευ-
χθεί η «βίαιη και άδικη απολιγνιτοποίηση».
«H κυβέρνηση θα επανεξετάσει τις θέσεις της ως 
προς τη βίαιη και άδικη απολιγνιτοποίηση που 
έχει εξαγγείλει, προσαρμοζόμενη στις έκτακτες 
συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας 
Covid-19;» ρωτούσε η κ. Πέρκα τον υπουργό κ. 
Χατζηδάκη στις 29 Απριλίου 2020.
«Tο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της χώρας 
πρέπει να γίνει με όρους που να εξασφαλίζουν 
τη δίκαιη μετάβαση, τους εργαζόμενους σε λιγνι-
τωρυχεία και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, αλλά 
και την τηλεθέρμανση των λιγνιτικών περιοχών» 
έλεγε στην ερώτησή της η κ. Πέρκα, η οποία υ-
πενθύμιζε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της απολιγνι-
τοποίησης.
Τρεις ημέρες αργότερα, στις 2 Μαΐου, το θέμα της 
τηλεθέρμανσης επανέφερε ο περιφερειάρχης Δυ-
τικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, ο οποίος 
σε επιστολή του προς τον κ. Χατζηδάκη και τον υ-
φυπουργό Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά, ζήτησε οι 
αδιάθετες ώρες λειτουργίας του ΑΗΣ Αμυνταίου, 
τις οποίες υπολόγισε σε περίπου 6.000, «να δια-
τεθούν στον ΑΗΣ Καρδιάς», για να τροφοδοτεί με 
θερμικό φορτίο την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας.
Τηλεθέρμανση στη Δυτική Μακεδονία έχουν 
τέσσερις δήμοι (Φλώρινας, Αμυνταίου, Εορδαίας 
και Κοζάνης), οι οποίοι, σύμφωνα με τις πρόσφα-
τες ανακοινώσεις του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, θα τηλεθερμανθούν με φυ-
σικό αέριο.

Από το 2017 είχαν αποδεχτεί 
ότι θα κλείσει η λιγνιτική 
μονάδα του Αμυνταίου, αλλά 
επέμεναν να αναζητούν τρόπο 
και επενδυτή για να συνεχίσει 
να λειτουργεί.

ΥΠΈΡ ΤΗΣ ΣΥΝΈΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 
ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ ΤΈΛΈΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ Ο ΣΥΡΙΖΑ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Έχουµε λάβει όλα τα απα-
ραίτητα µέτρα και οι υπηρε-
σίες υγείας της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων θα ελέγχουν 
την έξοδο επιβατών και 
πληρωµάτων από τα ιδιωτι-
κά σκάφη στα νησιά.

Έ
µφαση στον εσωτερικό τουρισµό 
δίνει φέτος η Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων, όπως δηλώνει στην F.S. 
η περιφερειάρχης, κ. Ρόδη Κρά-
τσα-Τσαγκαροπούλου. Η κ. Κρά-
τσα επισηµαίνει ότι στα Ιόνια Νησιά 

υπήρξε µονοκαλλιέργεια όχι µόνο στον τουρισµό 
ως οικονοµική δραστηριότητα αλλά και στο είδος 
του τουρισµού, και τονίζει ότι γερή παρακαταθήκη 
για το µέλλον θα αποτελέσει το να αποδείξουµε ότι 
µπορούµε να προσαρµοζόµαστε στις νέες συνθή-
κες των κρίσεων και των ραγδαίων εξελίξεων.

Τα Ιόνια Νησιά αποτελούν κοµβικό σηµείο ει-
σόδου στη χώρα, κυρίως από τη ∆ύση, και µά-
λιστα από τις περισσότερο πληγείσες χώρες της 
Ευρώπης, την Ιταλία και την Αγγλία, που απο-
τελούν κύριες αγορές για τα Ιόνια. Πώς νοµί-
ζετε ότι πρέπει να ελεγχθούν τα λιµάνια και τα 
αεροδρόµια;
Είµαστε όλοι σε ετοιµότητα, ακολουθώντας την ε-
φαρµογή των κανονισµών και των υγειονοµικών 
πρωτοκόλλων, όπως αυτά εξελίσσονται και προ-
σαρµόζονται στις συνθήκες που δηµιουργούνται. 
Αυτές εξαρτώνται από το άνοιγµα των συνόρων, 
τις αεροπορικές εταιρείες που θα πετάξουν και 
τα ξενοδοχεία που θα λειτουργήσουν. Καθώς δεν 
υπάρχουν σαφείς εκτιµήσεις και προβλέψεις για 
την πορεία της πανδηµίας, όπως και για το ενδι-
αφέρον για ταξίδια των πολιτών από τις διάφο-
ρες χώρες, δεν γνωρίζουµε πώς θα εξελιχθούν 
οι κρίσιµες παράµετροι της τουριστικής αλυσί-
δας, ξεκινώντας από τις πύλες εισόδου. Είµαστε, 
όµως, ικανοποιηµένοι από τη συνεργασία µας µε 
τα αρµόδια όργανα και υπηρεσίες.

Πώς θα ελεγχθεί η ροή εισόδου µε ιδιωτικά 
σκάφη τα οποία κατεβαίνουν από την Αδριατική;
Σκάφη αναψυχής ενδιαφέρονται να έρθουν από 
πολλούς προορισµούς. Το Ιόνιο είναι ένας παρά-
δεισος για τον θαλάσσιο τουρισµό και προσπα-
θούµε σήµερα να αναπτύξουµε τις λιµενικές υπο-
δοµές για να αξιοποιήσουµε αυτά τα χαρίσµατα. 
Από τις 15 Ιουνίου, σύµφωνα µε το σηµερινό νο-
µοθετικό πλαίσιο, θα επιτρέπεται ο κατάπλους µε 
ειδικούς όρους, δηλαδή ελέγχους από το λιµε-
ναρχείο, τήρηση των υγειονοµικών πρωτοκόλ-
λων στον αριθµό των επιβαινόντων και στην υγει-
ονοµική κατάστασή τους σχετικά µε τον Covid-19 
(κρούσµατα, επαφές µε κρούσµατα κ.λπ.). Πα-
ράλληλα, οι υπηρεσίες υγείας της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων θα ελέγχουν αυτά τα δεδοµένα 
για να επιτρέψουν ή όχι την έξοδο επιβατών και 
πληρωµάτων στα νησιά. Έχουµε λάβει όλα τα α-
παραίτητα µέτρα.

Τι προσδοκίες υπάρχουν φέτος για τις τουριστι-
κές επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους;
Στηρίζουµε τα αιτήµατα των επιχειρήσεών µας 
µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, της εποχικό-
τητας, και των εργαζοµένων στους αντίστοιχους 
κλάδους. Παραχωρήσαµε, όπως και άλλες περι-
φέρειες, ένα µέρος από τους διαθέσιµους πόρους 
του ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων προς το υπουργείο Α-
νάπτυξης για να ενισχύσουµε τα µέτρα στήριξης.
Από την πλευρά µας, προσαρµόζουµε την εκ-
στρατεία προβολής των νησιών στις νέες συνθή-
κες, µε έµφαση στον εσωτερικό τουρισµό, οργα-
νώνουµε το Film Office της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων για να έλξουµε το ενδιαφέρον οπτικοα-

του τουρισµού. Τόσο η κρίση της κατάρρευσης 
της Thomas Cook όσο και η κρίση του Covid-19 
µάς έκρουσαν το καµπανάκι για διεύρυνση των 
αγορών και των χωρών προέλευσης των του-
ριστών για εξειδίκευση των τουριστικών υπη-
ρεσιών και επιµήκυνση της περιόδου.
Μπορούµε να προσφέρουµε περισσότερες δυνα-
τότητες εναλλακτικού τουρισµού, τόσο σε σχέση 
µε το υπέροχο και πλούσιο φυσικό περιβάλλον 
όσο και σε σχέση µε την πολιτισµική παράδοση, 
την ιδιαίτερη γαστρονοµία και τις τεράστιες δυνα-
τότητες του θαλάσσιου τουρισµού, που δεν έχει 
αξιοποιηθεί ακόµα.
Αυτά προσπαθούµε να σχεδιάσουµε και να προ-
σφέρουµε δυνατότητες σε υποδοµές και υπηρε-
σίες, σε συνεργασία µε τους δήµους και τους του-
ριστικούς παράγοντες.
Τα Ιόνια Νησιά δεν θα πάψουν να είναι ελκυστι-
κός προορισµός µε τεράστιες δυνατότητες. Πρέ-
πει, όµως, να αποδείξουµε ότι µπορούµε να προ-
σαρµοζόµαστε στις νέες συνθήκες των κρίσεων 
και των ραγδαίων εξελίξεων και αυτό θα απο-
τελέσει µια γερή παρακαταθήκη για το µέλλον.

Πώς συνδυάζεται η τουριστική ανάπτυξη µε τις 
τόσο έντονες συγκρούσεις για τη διαχείριση των 

κουστικών παραγωγών, µε ήδη καλά αποτελέ-
σµατα, και συνεχίζουµε να στηρίζουµε την επεν-
δυτικότητα και αναβάθµιση των επιχειρήσεων και 
των εργαζοµένων.
Εντάξαµε στο ΕΣΠΑ 324 επιπλέον νέες τουριστι-
κές επιχειρήσεις στα Ιόνια Νησιά, οι οποίες ε-
πιχορηγούνται µε 49.414.307 ευρώ από το Ε.Π. 
«Ιόνια Νησιά 2014-2020». Το σύνολο των ενταγ-
µένων τουριστικών επενδύσεων που επιχορη-
γούνται στα Ιόνια Νησιά είναι 400 και ο συνολι-
κός προϋπολογισµός επένδυσης ανέρχεται σε 
61.780.770 ευρώ.
Παράλληλα, προωθούµε τη σύγχρονη εκπαίδευση 
για 500 ανέργους στα Ιόνια Νησιά. Στόχος είναι 
να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα 
έχουν άµεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση 
του βιογραφικού τους και στην ένταξή τους στην 
αγορά εργασίας.

Ακούγονται πολλά για τη µονοκαλλιέργεια του 
τουρισµού. Μπορούν να ζήσουν τα Ιόνια Νησιά 
χωρίς τουρισµό;
Σίγουρα τα Ιόνια µπορούν να ζήσουν καλύτερα 
και µε καλύτερο και ποικίλο τουρισµό.
Η µονοκαλλιέργεια δεν έγινε µόνο στον τουρισµό 
ως οικονοµική δραστηριότητα, αλλά και στο είδος 

απορριµµάτων;
Η τουριστική κίνηση και η ελκυστικότητα των Ιο-
νίων Νήσων ποτέ δεν ανακόπηκε, αλλά οι άσχη-
µες καταστάσεις που δηµιουργεί η αδυναµία δια-
χείρισης των απορριµµάτων πλήττουν την εικόνα 
των νησιών και ευρύτερα της χώρας. Όραµά µας 
είναι η αναβάθµιση της ποιοτικής τουριστικής ταυ-
τότητας, της ζωής των κατοίκων και της δηµό-
σιας υγείας, και γι’ αυτό στηρίζουµε οικονοµικά 
τις πρωτοβουλίες των δήµων για να αντιµετω-
πίσουν τα προβλήµατα ενισχύοντας τη διαλογή 
στην πηγή και την ανακύκλωση, όπως και τη δι-
αχείριση των στερεών αποβλήτων.
Σήµερα µπαίνουµε σε µια νέα πορεία, µε θετι-
κές προοπτικές. Με τον πρόσφατο νόµο, τη δια-
χείριση στερεών αποβλήτων θα αναλάβει ένας 
νέος φορέας (Ανώνυµη Εταιρεία Τοπικής Αυτο-
διοίκησης) µε εταίρους την Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων και όλους τους δήµους, µε στόχο τη συ-
ντονισµένη διαχείριση, σύµφωνα µε την εθνική 
πολιτική και τις δεσµεύσεις της χώρας για σύγ-
χρονη διαχείριση, που σέβεται και προστατεύει 
τους πολίτες και το περιβάλλον.

Τι θετικό και τι κενά άφησε πίσω της η διαχεί-
ριση της αποφυγής εξάπλωσης του κορονοϊού;
Μας άφησε πολλά θετικά. Κατ’ αρχάς, συνειδητο-
ποιήσαµε παντού πόσο σηµαντικό είναι να απο-
φασίζουµε και να ενεργούµε ως χώρα, ως κοι-
νωνία, συντεταγµένα και υπεύθυνα. Είναι, ακόµη, 
σηµαντικό ότι, για πρώτη φορά, µετά την κρίση 
της πανδηµίας οι πολίτες εµπιστεύονται τα θε-
σµικά όργανα, όπως πρέπει να συµβαίνει σε µια 
ευνοµούµενη πολιτεία. Αναπτύξαµε, επίσης, δυ-
νατότητες ψηφιακής επικοινωνίας, συνεργασίας 
φορέων και λειτουργίας υπηρεσιών και τηλερ-
γασίας ευρύτερα.
Από υγειονοµικής πλευράς, τα νοσοκοµεία εξο-
πλίστηκαν καλύτερα και στελεχώθηκαν µε ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό, όσο δύσκολο κι αν 
είναι στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές µας, 
µε υψηλό κόστος διαµονής, να έρθουν γιατροί.
Ως περιφέρεια, πέρα από τη στήριξή µας στα νο-
σοκοµεία, έχουµε ξεκινήσει, προ της κρίσης του 
κορονοϊού, τον προγραµµατισµό για την πλήρη 
αναβάθµιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, του 
ιατρικού και λειτουργικού εξοπλισµού των 12 κέ-
ντρων υγείας στα νησιά µας, για να έχουν οι πο-
λίτες και οι επισκέπτες τις κατάλληλες υπηρεσίες 
υγείας παντού.
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«∆ίνουµε έµφαση στον εσωτερικό 
τουρισµό»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Ρόδη 
Κράτσα

-Τσαγκαροπούλου, 
περιφερειάρχης Ιονίων 

Νήσων



Ο
ι ΗΠΑ είναι η χώρα στην οποία ο κορονο-
ϊός έφερε τις μεγαλύτερες αλλαγές. Συνδυ-
άστηκαν διάφοροι παράγοντες για να αλλά-
ξουν την ισχυρότερη χώρα στον κόσμο μέσα 
σε λίγους μήνες. Πραγματοποιούνται μεγά-
λες αλλαγές και ανατροπές –ορισμένες θε-
τικές, οι περισσότερες αρνητικές–, χωρίς να 

μπορούμε να κάνουμε ασφαλή πρόγνωση για το τι ακριβώς θα γίνει.
ΟΙ ΗΠΑ έχουν περάσει, με επιτυχία, ανάλογες κρίσεις στο παρελ-
θόν, αλλά το σημερινό πλαίσιο είναι εντελώς διαφορετικό.

Το σοκ του κορονοϊού
Οι αριθμοί σε ό,τι αφορά τους θανάτους και τα κρούσματα της παν-
δημίας του κορονοϊού είναι πραγματικά εντυπωσιακοί. Οι θάνατοι 
πάνω από 110.000 και τα κρούσματα της τάξης των 2.000.000, όλα 
με ανοδική τάση.
Οι εικόνες από τα νοσοκομεία αμερικανικών μεγαλουπόλεων που 
δεν μπόρεσαν κατά την κορύφωση της πανδημίας να αντέξουν στην 
πίεση, οι μαζικοί τάφοι στην περιοχή της Νέας Υόρκης και τα έρημα 
–για ένα διάστημα– μεγάλα αστικά κέντρα δημιουργούν την εντύ-
πωση ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση υγειονομικής κατάρρευσης.
Το πρόβλημα είναι μεγάλο, αλλά παραμένει διαχειρίσιμο. Οι ΗΠΑ 
είναι μια αχανής χώρα με μεγάλο πληθυσμό και τα στατιστικά στοι-
χεία πρέπει να αναλύονται σε σχέση με τις άλλες χώρες που έχουν 
πληγεί. Ο αριθμός των θανάτων από κορονοϊό ανά εκατομμύριο κα-
τοίκους είναι πολύ χαμηλότερος στις ΗΠΑ απ’ ό,τι, για παράδειγμα, 

ΗΠΑ: Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΦΈΡΝΈΊ 
ΜΈΓΑΛΈΣ ΑΛΛΑΓΈΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η οικονομία πιο γρήγορα στην ψηφιακή εποχή,  
η κοινωνία πίσω στο 1968.

Το πλήγμα από τον κορονοϊό στις 
ΗΠΑ είναι αναλογικά μικρότερο 
απ’ ό,τι σε Ιταλία, Ισπανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Τραμπ στρέφεται κατά του 
ΠΟΥ και της Κίνας σε αναζήτηση 
υπευθύνων για τη δοκιμασία της 
πανδημίας.

στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία και στην Ιταλία. Αν όμως συ-
γκρίνουμε τις επιδόσεις των ΗΠΑ στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
με εκείνες της Γερμανίας, της Ελλάδας και πολύ περισσότερο της 
Κίνας, θα δούμε ότι έχουν τεράστια απόσταση να καλύψουν για να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την απειλή για τη δημόσια υγεία. 
Προβληματίζει επίσης το ύψος των κρουσμάτων, το οποίο, αναλο-
γικά, είναι πολύ υψηλότερο από των ευρωπαϊκών χωρών και είναι 
πιθανό να μετατραπεί σε περισσότερους θανάτους. Προς το παρόν, 
πάντως, το ρεκόρ σε θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους έχουν ευ-
ρωπαϊκές χώρες, με μεγάλη διαφορά από τις ΗΠΑ.
Η πανδημία, όμως, ανέδειξε κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες χα-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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ρακτηρίζουν διαχρονικά τις ΗΠΑ. Το αμερικανικό σύστημα υγείας 
είναι το ακριβότερο στον κόσμο. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του 
2016, η κατά κεφαλήν δαπάνη για την υγεία στις ΗΠΑ είναι της τάξης 
των 10.000 δολαρίων τον χρόνο, ένα αστρονομικό ποσό με βάση τις 
διεθνείς συγκρίσεις. Την ίδια χρονιά η κατά κεφαλήν δαπάνη για την 
υγεία ήταν γύρω στα 4.200 δολάρια για το Ηνωμένο Βασίλειο, 4.900 
δολάρια στο Βέλγιο και 2.220 δολάρια στην Ελλάδα.
Το σύστημα υγείας στις ΗΠΑ είναι το ακριβότερο στον κόσμο και 
από τα πιο άδικα που υπάρχουν. Οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία 
είναι της τάξης του 55% του συνόλου. Χωρίς λεφτά, δύσκολα μπο-
ρείς να αντιμετωπίσεις το πρόβλημά σου. Δεν υπάρχει δίχτυ ασφα-
λείας για δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς και πολλοί άνεργοι κιν-
δυνεύουν να βρεθούν εκτός συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.
Ακόμη και η μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας υπέρ των φτω-
χών, γνωστή ως Obamacare, θεωρείται ελλιπέστατη με βάση τα ευ-
ρωπαϊκά κριτήρια, ενώ περιορίστηκε δραστικά με πρωτοβουλία του 
Προέδρου Τραμπ.
Σύμφωνα με τις πρώτες μελέτες, ο κορονοϊός χτύπησε στις ΗΠΑ 
σκληρότερα τους φτωχούς των αστικών κέντρων και τις μειονότητες 
που αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. 
Επομένως, το πλήγμα από την πανδημία είναι αναλογικά μικρότερο 
απ’ ό,τι σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, ανέδειξε όμως τις κοινωνικές 
ανισότητες που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τις ΗΠΑ, αλλά και την α-
νεπάρκεια και τις αδικίες του πανάκριβου συστήματος υγείας που 
κυριαρχείται από ιδιωτικά συμφέροντα.

Ξαφνική επιδείνωση
Η πανδημία θέτει σε προσωρινή αμφισβήτηση και το παραδοσιακό 
πλεονέκτημα των ΗΠΑ έναντι των άλλων δυτικών χωρών στην οι-
κονομία.
Το 2017 ο ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας ήταν 
2,2%, το 2018 ήταν 2,9%, το 2019 ήταν 2,3%, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ 
είχε προγραμματίσει αναπτυξιακή επιτάχυνση και μία ακόμη χρη-
ματιστηριακή απογείωση για το εκλογικό 2020.
ΟΙ αναπτυξιακοί ρυθμοί των ΗΠΑ δεν είναι πλέον ιδιαίτερα εντυπω-
σιακοί, είναι όμως σταθερά υψηλότεροι και σε περιπτώσεις διπλά-
σιοι από εκείνους που καταγράφονται στην Ε.Ε.
Μέσα σε λίγους μήνες η σταθερή ανάπτυξη μετατράπηκε σε μεγάλη 
ύφεση. Η τελευταία πρόγνωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
(ΔΝΤ) είναι για πτώση του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά 5,9% το 2020 και α-
νάκαμψη με αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,7% το 2021.
Ακόμη και στην πτώση της, η αμερικανική οικονομία φαίνεται να δι-
ατηρεί το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Ε.Ε., το ΑΕΠ της ο-
ποίας προβλέπεται να κάνει «βουτιά» το 2020 τουλάχιστον 7,5%. Η 
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Λαγκάρντ, 
προειδοποιεί για πτώση της τάξης του 8%-12%. Οι εκτιμήσεις της έ-
παιξαν ρόλο στη διαμόρφωση της γαλλογερμανικής πρότασης για τη 
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία εμπλου-
τίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η μεγάλη αλλαγή που έφερε η πανδημία είναι στον τομέα της απα-
σχόλησης. Προ κορονοϊού το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ ήταν της 
τάξης του 3,5%, το χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας πεντηκοντα-
ετίας. Σε διάστημα δύο μηνών οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 16 εκα-
τομμύρια, το ποσοστό ανεργίας πλησίασε τον Απρίλιο το 15% και υ-
πάρχουν προγνώσεις σύμφωνα με τις οποίες η ανεργία μπορεί να 
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καν για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των πιο φτωχών Αμερικανών.
Ο θρίαμβος της τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας –ένα άλλο 
παράδειγμα είναι η νέα φάση εξερεύνησης του Διαστήματος, η οποία 
στηρίζεται στη SpaceX του Έλον Μασκ– γίνεται με όρους που αυξά-
νουν τις κοινωνικές εντάσεις. Η νέα οικονομία θριαμβεύει σε όλους 
τους τομείς επί της παραδοσιακής. Έτσι, η νέα φάση ανάπτυξης της 
Amazon συνδυάζεται με το κλείσιμο αλυσίδων πολυκαταστημάτων 
με ιστορία δεκαετιών στις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι ψηφιακοί κολοσ-
σοί απομακρύνονται από το παραδοσιακό μοντέλο εργασίας, εξέλιξη 
που έχει μεγάλες συνέπειες για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστι-
κού συστήματος και τις αποδοχές των εργαζομένων σε αυτούς χωρίς 
ιδιαίτερη ειδίκευση.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι 
στις ΗΠΑ και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Το αμερικανικό μοντέλο, 
παρά τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργεί, είναι πολύ πιο δυ-
ναμικό από το ευρωπαϊκό και απειλείται, σε βάθος χρόνου, μόνο από 
το κινεζικό.

Επιστροφή στο… 1968
Η όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων που προκάλεσε η πανδη-
μία μπορεί να συνέβαλε στην ανάπτυξη των φυλετικών συγκρού-
σεων που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στις ΗΠΑ.
Η χώρα έχει μια παράδοση οικονομικής και κοινωνικής περιθωρι-
οποίησης των Αφροαμερικανών, οι πρόγονοι των οποίων έφτασαν 
στον Νέο Κόσμο ως σκλάβοι. Οι Αφροαμερικανοί έχουν στις περισ-
σότερες περιπτώσεις περίπου το μισό εισόδημα απ’ ό,τι οι λευκοί Α-
μερικανοί που ζουν στις ίδιες περιοχές με αυτούς και καταγράφουν 
συνεχώς ρεκόρ στη φτωχοποίηση και στην εγκληματικότητα.
Τα κοινωνικά προβλήματα των Αφροαμερικανών έρχονται συχνά με 
δραματικό τρόπο στην επικαιρότητα εξαιτίας της βαρβαρότητας που 
επιδεικνύουν απέναντί τους πολλοί αστυνομικοί.

Είναι τεράστιος ο κατάλογος των πράξεων αστυνομικής βίας σε 
βάρος Αφροαμερικανών και άλλων μειονοτήτων που οδηγούν σε ε-
κρήξεις λαϊκής διαμαρτυρίας κατά κανόνα με βίαιο τρόπο. Από τη μια 
έχουμε αστυνομικούς που καταπιέζουν ή και δολοφονούν Αφροαμε-
ρικανούς και από την άλλη μια μάζα καταπιεσμένων οι οποίοι αναζη-
τούν ευκαιρίες για να αναδείξουν το πρόβλημά τους και να προβά-
λουν τα αιτήματά τους.
Το 1964 είχαμε τις ταραχές στο Χάρλεμ και στο Ρότσεστερ της Νέας 
Υόρκης εξαιτίας της δολοφονίας ενός Αφροαμερικανού από την α-
στυνομία.
Το 1968 είχαμε ταραχές στο Ντιτρόιτ, στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιν-
γκτον, στο Σικάγο, στο Πίτσμπουργκ, στη Βαλτιμόρη και σε πολλές 
άλλες πόλεις μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στις 4 Α-
πριλίου στην πόλη Μέμφις του Τενεσί.
Η αντίδραση στη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ήταν κυρίως 
πολιτική, ανέδειξε όμως κι αυτή τα διαχρονικά κοινωνικά προβλή-
ματα.
Το 1973 είχαμε ταραχές στο Κουίνς της Νέας Υόρκης μετά τη δολο-
φονία 10χρονου Αφροαμερικανού από αστυνομικό. Είχαμε επίσης 
την ένοπλη εξέγερση των Ινδιάνων στο Γούντεντ Νι της Νότιας Ντα-
κότα, που κράτησε από τα τέλη Φεβρουαρίου ως τις αρχές Μαΐου.
Το 1982 και το 1989 είχαμε φυλετικές ταραχές στο Μαϊάμι εξαιτίας 
απρόκλητης αστυνομικής βίας. Τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1992 
είχαμε εξέγερση με δεκάδες νεκρούς στο Λος Άντζελες, ύστερα από 
τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Ρόντνεϊ Κινγκ από αστυνομικό.
Ανάλογες καταστάσεις καταγράφονται κάθε χρόνο σε διάφορες πό-
λεις και περιοχές των ΗΠΑ.
Η δολοφονία από αστυνομικό στα τέλη Μαΐου του Αφροαμερικανού 
Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη της Μινεσότα ήρθε μετά τη δολοφο-
νία της 26χρονης Αφροαμερικανής Μπριόνα Τέιλορ μέσα στο σπίτι 
της από λευκούς αστυνομικούς στην πόλη Λούισβιλ του Κεντάκι τον 
περασμένο Μάρτιο, για να επιβεβαιώσει την αντίληψη των μειονο-
τήτων ότι βρίσκονται πάντα στο στόχαστρο των αρχών ασφαλείας.
Οι ταραχές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε δεκάδες πόλεις των ΗΠΑ 
συγκρίνονται, σε ό,τι αφορά την κλίμακα, με εκείνες του 1968, χωρίς 
να έχουν το πολιτικό βάθος εκείνης της περιόδου.
Η πανδημία έφερε ξανά στο προσκήνιο τα κοινωνικά, φυλετικά προ-
βλήματα των ΗΠΑ και η χρονική σύμπτωση με δολοφονίες Αφρο-
αμερικανών από λευκούς αστυνομικούς οδήγησε σε έκρηξη λαϊκής 
διαμαρτυρίας και οργής.

Ο ρόλος του Τραμπ
Πολλοί αναλυτές αποδίδουν ευθύνες στον Πρόεδρο Τραμπ για 
τον τρόπο που αντιμετώπισε την πανδημία. Θεωρούν ότι άργησε 
να πάρει μέτρα προστασίας του πληθυσμού. Τον κατηγορούν ότι 
εκφράζει συχνά αμφιλεγόμενες έως εξωφρενικές απόψεις για τον 
τρόπο αντιμετώπισης και τη θεραπεία του κορονοϊού. Τελευταία του 
αποδίδουν εμπρηστικές δηλώσεις κατά αντιφασιστών «τρομοκρα-
τών» και ταραχοποιών που απειλούν ό,τι έχει απομείνει από την κοι-
νωνική γαλήνη στις ΗΠΑ. Του αποδίδουν επίσης μια μόνιμη τάση 
μεταφοράς των δικών του ευθυνών σε άλλους, όπως στην περίπτωση 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και κυρίως της Κίνας.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εκρηκτική προσωπικότητα του Τραμπ 
και η ειδίκευσή του στη φραστική επιθετικότητα και στα διχαστικά 
μηνύματα έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της πολυδιάστατης κρίσης.
Δεν πρέπει όμως να πέφτουμε στην παγίδα της πολιτικής δαιμονο-

Η απότομη αύξηση της ανεργίας 
μπορεί να αποσταθεροποιήσει την 
αμερικανική κοινωνία.

ξεπεράσει το 20%, προτού οργανωθεί η επανεκκίνηση της οικονο-
μίας. Η μοίρα των ανέργων είναι πολύ πιο σκληρή στις ΗΠΑ απ’ ό,τι 
στην Ε.Ε. Δεν υποστηρίζονται όσο οι Ευρωπαίοι άνεργοι από το κρά-
τος πρόνοιας και ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς κινδυνεύει να 
χάσει την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη.
Δημιουργούνται αναπόφευκτα κοινωνικές εντάσεις, οι οποίες έχουν 
απροσδιόριστη διάρκεια.

Εκτόξευση στο μέλλον
Είναι λάθος όμως να αξιολογούμε την αμερικανική οικονομία με 
βάση τα ευρωπαϊκά κριτήρια. Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει μεγαλύ-
τερη εξάρτηση από τους παραδοσιακούς κλάδους και το κοινωνικό 
δίχτυ ασφαλείας της Ευρώπης είναι πολύ ισχυρότερο του αμερικα-
νικού.
Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν το απόλυτο 
πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά τις χρηματιστηριακές αξίες, ενώ η παν-
δημία δίνει νέα ώθηση στην ψηφιακή οικονομία, στην οποία κυρι-
αρχούν, με την Κίνα να έρχεται δεύτερη και την Ε.Ε. να έχει μείνει 
πολύ πίσω.
Από τον Μάρτιο παρατηρείται εξαιρετικά δυναμική χρηματιστηρι-
ακή ανάκαμψη στις ΗΠΑ. Ο δείκτης S&P 500 αυξήθηκε μέχρι τα 
τέλη Μαΐου κατά 36% από τα χαμηλά του Μαρτίου. Το δίμηνο Απρι-
λίου-Μαΐου ήταν το καλύτερο χρηματιστηριακό δίμηνο στις ΗΠΑ 
από το 2009. Στα τέλη Μαΐου ο S&P 500 είχε υποχωρήσει, παρά την 
πανδημία, μόλις 5,8% σε σχέση με τις αρχές του 2020, ενώ ο πανευ-
ρωπαϊκός STOXX 600 είχε καταγράψει πτώση 16%.
Οι καλές χρηματιστηριακές επιδόσεις των ΗΠΑ οφείλονται σε δύο 
βασικούς λόγους.
Η υποστήριξη της οικονομίας σε περίοδο κρίσης από την Ομοσπον-
διακή Τράπεζα των ΗΠΑ και από την αμερικανική κυβέρνηση είναι 
–όπως μετά την κρίση του 2008-2009– πολλαπλάσια της υποστήρι-
ξης της ευρωπαϊκής οικονομίας από την ΕΚΤ, τις ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις και τις Βρυξέλλες.
Ο δεύτερος λόγος για τη νέα χρηματιστηριακή άνοδο στις ΗΠΑ έχει 
σχέση με τη νέα οικονομία, που βγαίνει ενισχυμένη από τη δοκι-
μασία της πανδημίας. Οι μετοχές ψηφιακών κολοσσών, όπως η 
Microsoft και η Apple, καταγράφουν σημαντικά κέρδη σε σχέση με 
τις αρχές του 2020, ενώ το πρώτο πεντάμηνο η άνοδος των τεχνολο-
γικών, ψηφιακών μετοχών ήταν της τάξης του 6,7%. Αυτού του εί-
δους οι μετοχές αναλογούν στο 25% του δείκτη S&P 500, ενώ το α-
ντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του πλανήτη εκτός ΗΠΑ είναι 10%.
Αντίστροφη είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις μετοχές του χρη-
ματοπιστωτικού κλάδου, οι οποίες δέχονται μεγάλες πιέσεις, ιδιαί-
τερα εκτός ΗΠΑ. Στις μετοχές του χρηματοπιστωτικού κλάδου ανα-
λογεί το 10% του S&P 500 και το 20% του παγκόσμιου δείκτη (εκτός 
ΗΠΑ) MSCI.
Ο χρηματιστηριακός δυναμισμός των ΗΠΑ έχει τεράστια σημασία, 
εφόσον η αμερικανική οικονομία χρηματοδοτείται πολύ περισσό-
τερο μέσω χρηματιστηρίου και δεν έχει τόσο μεγάλη εξάρτηση από 
το τραπεζικό σύστημα όπως η ευρωπαϊκή.
Η πανδημία επιβάλλει ένα νέο μοντέλο οικονομικής οργάνωσης που 
επιταχύνει την ψηφιακή μετάβαση και ενισχύει το ψηφιακό πλεονέ-
κτημα των ΗΠΑ. Το μοντέλο της τηλεργασίας επεκτείνεται, οι ευέλι-
κτες μορφές εργασίας μετατρέπονται από εξαίρεση σε κανόνα και οι 
ψηφιακοί κολοσσοί δίνουν το παράδειγμα, αυξάνοντας συνεχώς το 
ποσοστό των εργαζομένων σε αυτούς που μπορούν, αν το επιθυμούν, 
να εργάζονται από το σπίτι.
Η ψηφιακή απογείωση της αμερικανικής οικονομίας δημιουρ-
γεί φοβερή συσσώρευση πλούτου και ισχύος. Οι Τζεφ Μπέζος 
της Amazon, Μπιλ Γκέιτς της Microsoft, Μαρκ Ζάκερμπεργκ του 
Facebook και Λάρι Έλισον της Oracle Corporation αύξησαν την προ-
σωπική τους περιουσία κατά δεκάδες δισεκατομμύρια στη διάρκεια 
του τριμήνου Μαρτίου-Μαΐου.
Τα περιοριστικά μέτρα λειτούργησαν υπέρ των εταιρειών της ψηφια-
κής οικονομίας. Η μετοχή του Facebook κατέγραψε κέρδη 60%, του 
Netflix 46%, της Amazon 45% και της Apple 31%.
Εκτιμάται ότι ο Τζεφ Μπέζος της Amazon αύξησε την προσωπική 
του περιουσία κατά 10 δισ. δολάρια και διέθεσε το 1% αυτού του 
ποσού (100 εκατ. δολάρια) σε τράπεζες τροφίμων που δημιουργήθη-

Η πανδημία επιταχύνει την ψηφιακή 
μετάβαση και αναδεικνύει την 
ψηφιακή κυριαρχία των ΗΠΑ.
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ανάλυση

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρεται σε «κινεζικό ιό», για να περάσει 
το μήνυμα ότι το Πεκίνο έχει τη βασική ευθύνη για τη δοκιμασία 
που περνάνε σήμερα οι ΗΠΑ εξαιτίας της πανδημίας.
Η καταγγελία της Κίνας τονίζει τον στρατηγικό ανταγωνισμό των δύο 
υπερδυνάμεων και εξυπηρετεί την προεκλογική καμπάνια του Τραμπ 
ενόψει της αναμέτρησης του Νοεμβρίου. Η Κίνα είναι ένας αντίπαλος 
εναντίον του οποίου συσπειρώνεται η ευρύτερη αμερικανική κοινή 
γνώμη. Ο τρόπος λειτουργίας του κομμουνιστικού καθεστώτος, η φι-
λοδοξία του να αμφισβητήσει –σε βάθος χρόνου– την αμερικανική 
πρωτοκαθεδρία, οι πρακτικές του Πεκίνου από την επιδότηση των 
μεγάλων κινεζικών επιχειρήσεων μέχρι την προώθηση της κινεζικής 
τεχνολογίας –συχνά με ανορθόδοξες μεθόδους σε βάρος των ΗΠΑ–, 
δεν κερδίζουν φίλους στις ΗΠΑ. Έτσι, είναι πιθανό η ένταση στις σχέ-
σεις ΗΠΑ-Κίνας να ωφελήσει εκλογικά τον Τραμπ.
Η σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας έχει βέβαια και οικονομική διάσταση. 
Παρά το πλήγμα που δέχτηκε από τον κορονοϊό, η κινεζική οικονο-
μία αναμένεται να αναπτυχθεί με ποσοστό 1%-3% στη διάρκεια του 
2020. Πρόκειται για μια αρνητική μεταβολή σε σχέση με την ετή-
σια ανάπτυξη 6%-7% που καταγράφει η κινεζική οικονομία, αλλά και 
για μια πολύ καλή επίδοση σε σχέση με την ύφεση που παρατηρεί-
ται στις ΗΠΑ.
Στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, του χρηματιστηριακού δυ-
ναμισμού και της ψηφιακής μετάβασης η Κίνα είναι ο μόνος σοβα-
ρός ανταγωνιστής των ΗΠΑ και αυτό αντανακλάται στις επιλογές της 
Ουάσινγκτον και του Πεκίνου.
Η κινεζική ηγεσία απαντά με ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο στις πρωτο-
βουλίες του Προέδρου Τραμπ. Προβάλλει τον πράγματι αποτελε-
σματικό τρόπο αντιμετώπισης του κορονοϊού στην Κίνα σαν ένα μο-
ντέλο στο οποίο μπορεί να στηριχτεί η ανάπτυξη της διεθνούς συνερ-
γασίας για τον έλεγχο της πανδημίας.
Καταγγέλλει τον Αμερικανό Πρόεδρο –με αφορμή τον τερματισμό 

της συνεργασίας των ΗΠΑ με τον ΠΟΥ– ότι είναι εθισμένος στην 
απόσυρση από διεθνείς οργανισμούς και στην κατάργηση διεθνών 
συνθηκών.
Στην αντίληψη της κινεζικής ηγεσίας οι ΗΠΑ δεν έχουν το δικαίωμα 
να παρεμβαίνουν στην πολιτική της Κίνας έναντι του Χονγκ Κονγκ 
επικαλούμενες τα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία 
δεν μπορούν να προστατεύσουν στη χώρα τους, με βάση όσα συμ-
βαίνουν στις αμερικανικές μεγαλουπόλεις. Οι Κινέζοι υπογραμμί-
ζουν ότι αντιμετώπισαν έναν χρόνο αναταραχής στο Χονγκ Κονγκ 
χωρίς να στείλουν στρατεύματα για να επιβάλουν την τάξη, ενώ στις 
ΗΠΑ χρειάστηκαν λίγες ημέρες διαμαρτυριών και ταραχών για να 
βγει η εθνοφρουρά στους δρόμους και να επιβληθεί νυχτερινή απα-
γόρευση κυκλοφορίας σε πολλές πόλεις.

Οι προεδρικές του Νοεμβρίου
Ο συνδυασμός της πανδημίας, των προσωρινών οικονομικών δυσκο-
λιών, των κοινωνικών εντάσεων και των φυλετικών ταραχών, αλλά 
και η σύγκρουση των ΗΠΑ με τον ΠΟΥ και την Κίνα, δίνουν μια 
άλλη διάσταση για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.
Θα αντιμετωπιστεί έγκαιρα η πανδημία ή οι ταραχές και οι συγκρού-
σεις θα συμβάλουν και αυτές στη διάδοση του κορονοϊού;
Θα εκδηλωθεί προεκλογικά ο οικονομικός, χρηματιστηριακός δυνα-
μισμός των ΗΠΑ ή τα κοινωνικά προβλήματα θα καλύψουν τις αξιό-
λογες οικονομικές επιδόσεις;
Η φραστική επιθετικότητα του Τραμπ και η προσπάθειά του να ανα-
δειχθεί Πρόεδρος του νόμου και της τάξης που θα προστατεύσει τη 
ζωή και τις περιουσίες των Αμερικανών πολιτών θα αποδώσουν εκλο-
γικά ή οι ψηφοφόροι θα του αποδώσουν ευθύνες για όσα συμβαίνουν;
Οι Δημοκρατικοί με τον Μπάιντεν θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν 
τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται ή τελικά οι μειονότητες θα τους 
αντιμετωπίσουν με απάθεια, όπως στις προεδρικές του 2016, και οι 
μη προνομιούχοι λευκοί ψηφοφόροι θα συσπειρωθούν ξανά γύρω 
από τον Τραμπ;
Ο νεο-απομονωτισμός των ΗΠΑ θα δημιουργήσει νέες δυσάρεστες 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο στην πορεία προς τις εκλογές, σε μια πε-
ρίοδο κατά την οποία επιβάλλεται η διεθνής συνεργασία για την α-
ντιμετώπιση εξαιρετικά σημαντικών προβλημάτων;
Τι θα κάνει η Ε.Ε. σε αυτή τη νέα ιστορική περίοδο, κατά την οποία 
οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν σταδιακά το διεθνές σύστημα πολυμερούς 
συνεργασίας, το οποίο δημιούργησαν σε βάθος χρόνου, ενώ η Κίνα 
ενισχύει συνεχώς τη διεθνή θέση της;
Η πανδημία λειτουργεί σαν καταλύτης για θετικές και αρνητικές ε-
ξελίξεις στις ΗΠΑ, την ισχυρότερη χώρα του κόσμου. Οι αλλαγές και 
οι ανατροπές στις ΗΠΑ έχουν μεγάλη σημασία, λόγω του ειδικού 
βάρους της χώρας, για το διεθνές οικονομικό και πολιτικό σύστημα.

ποίησης, στην οποία άλλωστε ο ίδιος θεωρείται άφταστος.
Η οικονομική αντίδραση του Προέδρου Τραμπ στην πανδημία ήταν 
πολύ πιο άμεση και μεγαλύτερης κλίμακας από αυτήν που παρατη-
ρήθηκε στην Ε.Ε.
Εντυπωσιακές χρηματιστηριακές επιδόσεις, ιδιαίτερα της νέας οικο-
νομίας, προετοιμάζουν το έδαφος για τη δυναμική επανεκκίνηση της 
αμερικανικής οικονομίας μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Τα λάθη που έκανε στη διαχείριση της πανδημίας δεν ήταν μεγα-
λύτερα, αν κρίνουμε με βάση το αποτέλεσμα, από αυτά που έκαναν 
οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες. Στην Ιταλία ο Κόντε άργησε να 
επιβάλει περιοριστικά μέτρα, στην Ισπανία ο Σάντσεζ επέτρεπε τις 
μεγάλες πολιτικές εκδηλώσεις μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρ-
τίου, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Τζόνσον εμφανίστηκε πολύ πιο 
μπερδεμένος από τον Τραμπ.
Κατά την άποψή μου, τρεις είναι οι κινήσεις του Τραμπ που επιδεί-
νωσαν την κρίση.
Πρώτον, συνέχισε να εφαρμόζει την ίδια συγκρουσιακή πολιτική, 
ενώ είναι φανερό ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει και πως χρειάζεται 
μια διαφορετική, πιο ήπια και συναινετική προσέγγιση.
Δεύτερον, αντιμετωπίζει την κρίση με προεκλογική λογική και το 
σχετικό άγχος, γιατί από κει που στις αρχές του 2020 θεωρείτο ότι 
θα έκανε έναν προεδρικό περίπατο προς τη δεύτερη τετραετία, τώρα 
εμφανίζεται να υστερεί εμφανώς έναντι του Δημοκρατικού υποψη-
φίου Μπάιντεν παρά την αδυναμία του τελευταίου να συσπειρώσει 
γύρω του την κοινωνική πλειοψηφία.
Τρίτον, ο Τραμπ κλιμακώνει την πολιτική «πρώτα η Αμερική» και 
στρέφεται, για καθαρά πολιτικούς λόγους, κατά του ΠΟΥ και της 
Κίνας, ενώ είναι φανερό ότι η πανδημία επιβάλλει ανάπτυξη της δι-
εθνούς συνεργασίας για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική α-
ντιμετώπισή της.

Αμερικανικός απομονωτισμός
Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κριτική για τον τρόπο αντι-
μετώπισης της πανδημίας, ο Πρόεδρος Τραμπ στράφηκε κατά του 
ΠΟΥ και της Κίνας.
Υποστήριξε ότι ο ΠΟΥ βρίσκεται ουσιαστικά υπό τον έλεγχο της 
Κίνας, γι’ αυτό την κάλυψε στην πρώτη φάση της εμφάνισης του κο-
ρονοϊού στην πόλη Ουχάν της επαρχίας Χουπέι, με αποτέλεσμα να 
χαθεί πολύτιμος χρόνος και να αναπτυχθεί η πανδημία σε βάρος 
άλλων χωρών και φυσικά των ΗΠΑ.
Η κριτική του Τραμπ προς τον ΠΟΥ είναι βάσιμη, μόνο που δεν ο-
φείλεται σε πολιτική συμπαιγνία σε όφελος της Κίνας και σε βάρος 
των ΗΠΑ. Ο ΠΟΥ, όπως όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, έχει μια γρα-
φειοκρατική διάσταση που μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην άμεση 
και αποτελεσματική αντίδραση σε μια κρίση σαν αυτή που αντιμε-
τωπίζουμε. Επιπλέον, οι επικεφαλής του ΠΟΥ είναι υποχρεωμένοι 
να συνεργάζονται με την Κίνα και άλλες μεγάλες χώρες δείχνοντας 
ευελιξία και κατανόηση, γιατί διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν ένα 
τείχος αδιαφάνειας που θα σταθεί εμπόδιο στην κοινή αντιμετώπιση 
των προβλημάτων.
Ο Τραμπ προχώρησε αρχικά στο «πάγωμα» της αμερικανικής χρη-
ματοδότησης στον ΠΟΥ, της τάξης των 550 εκατ. δολαρίων τον 
χρόνο, για να ανακοινώσει στη συνέχεια την οριστική διακοπή της 
συνεργασίας των ΗΠΑ με τον ΠΟΥ.
Επί Τραμπ οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει μια παράδοση υπονόμευ-
σης του συστήματος διεθνούς συνεργασίας, στη δημιουργία του ο-
ποίου πρωταγωνίστησαν σε όλη τη διάρκεια της μεταπολεμικής πε-
ριόδου.
Οι ΗΠΑ έχουν αποσυρθεί από την UNESCO, από το Συμβούλιο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, από τη Συμφωνία των Παρισίων 
για την Κλιματική Αλλαγή, από την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν 
και από την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.
Η στρατηγική του Τραμπ στηρίζεται σε έναν νεο-απομονωτισμό που 
αφήνει ακάλυπτους σε πολλά ζητήματα τους συμμάχους των ΗΠΑ, 
ενώ δημιουργεί ένα κενό διεθνούς επιρροής που σπεύδει να καλύ-
ψει η Κίνα.

Η σύγκρουση με την Κίνα
Η πανδημία, σε συνδυασμό με τις κινήσεις του Τραμπ, φαίνεται να 
οδηγούν στην κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Κίνας.

Οι δολοφονίες Αφροαμερικανών από 
λευκούς αστυνομικούς προκαλούν 
διαμαρτυρίες και ταραχές ανάλογες 
του 1968.
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συνέντευξη

Αν η Τουρκία μεταφέρει ερευνητικά σκά-
φη στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, αυτά θα 
συνοδεύονται και από πολεμικά σκάφη, 
συνεπώς το ενδεχόμενο απελευθέρωσης 
κανόνων εμπλοκής και η πρόκληση ενός 
θερμού επεισοδίου είναι μια πιθανότητα 
που δεν αποκλείεται. 

«Η πρόκληση ενός θερμού  
επεισοδίου δεν αποκλείεται»

Η 
δικαστική επίλυση των νομικών διαφορών με την 
Τουρκία παραμένει η καλύτερη επιλογή για τα ελλη-
νικά συμφέροντα, καθώς έτσι περιορίζεται η ατζέντα 
των διαφορών μας μόνο στα ζητήματα των οριοθετή-
σεων των θαλάσσιων ζωνών μας, που αλληλεπικα-
λύπτονται, τονίζει σε συνέντευξή του στην F.S. o επί-
κουρος καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στη 

Νομική Σχολή του ΑΠΘ, Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης.

Ποιο είναι το νομικό καθεστώς με το οποίο η διεθνής κοινότητα προ-
σεγγίζει τη Λιβύη; Ποιος την εκπροσωπεί;
Το 2011 η λεγόμενη «Αραβική Άνοιξη» οδήγησε τη Λιβύη σε διαδοχικά ε-
πεισόδια ένοπλων συγκρούσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η κα-
τάρρευση του καθεστώτος Καντάφι, η επιρροή του Ισλαμικού Κράτους στην 
περιοχή και ο πολιτικός κατακερματισμός και ανταγωνισμός ανάμεσα σε 
εκπροσώπους τοπικών πολιτικών φορέων και φυλών δημιούργησαν τις 
προϋποθέσεις για έναν εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα σε πολλούς και διαφο-
ρετικούς εμπλεκόμενους. Τον Δεκέμβριο του 2015 ο Ειδικός Απεσταλμέ-
νος του Γ.Γ. του ΟΗΕ και η Αποστολή Αρωγής του ΟΗΕ για τη Λιβύη πέ-
τυχαν μια Πολιτική Συμφωνία που επιχειρούσε να κρατήσει τις πολιτικές 
ισορροπίες, ώστε να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια στη χώρα και 
τα εμπλεκόμενα μέρη να συγκροτήσουν Σύνταγμα και να διενεργήσουν 
εκλογές για την ανάδειξη κοινοβουλίου και κυβέρνησης. Η Πολιτική Συμ-
φωνία δημιούργησε ένα εννεαμελές εκτελεστικό όργανο, το Προεδρικό 
Συμβούλιο, με έδρα την Τρίπολη και επικεφαλής τον Φαγέζ Αλ-Σάρατζ. 
Το Προεδρικό Συμβούλιο διορίζει και εποπτεύει την Κυβέρνηση Εθνικής 
Ενότητας, ωστόσο το Κοινοβούλιο, που αποτελεί τον άλλο ισχυρό πολιτικό 
πόλο που εδρεύει στο Τομπρούκ, δεν έχει αποδεχτεί τον διορισμό της και 
επομένως δεν έχει δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι 
το Κοινοβούλιο στο Τομπρούκ προέκυψε από εκλογές, που διεξήχθησαν 
πριν από την επίτευξη της Πολιτικής Συμφωνίας και το αποτέλεσμα των 
οποίων αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα, διαθέτει και την πολιτική 
νομιμοποίηση να αμφισβητεί το «δοτό» Προεδρικό Συμβούλιο της Τρίπο-
λης. Ωστόσο, η Πολιτική Συμφωνία, που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών και με τη συμφωνία όλων των εμπλεκομένων, δεν α-
ναγνωρίζει εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Κοινοβούλιο. Συνεπώς, ελλεί-
ψει Υπουργικού Συμβουλίου, το Προεδρικό Συμβούλιο, του οποίου ηγείται 
ο Φαγέζ Αλ-Σάρατζ, εκπροσωπεί τη Λιβύη στις διεθνείς σχέσεις της, ενώ 
την ίδια στιγμή το Κοινοβούλιο, που ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαφτάρ, 
πιέζει για την άρση της διεθνούς αναγνώρισης της de facto κυβέρνησης 
του Φαγέζ Αλ-Σάρατζ.

Σε ποια δικαιοδοτικά όργανα μπορεί να αμφισβητηθεί η νομιμότητα του 

τουρκολιβυκού μνημονίου;
Το ζήτημα είναι αν μπορεί κάποιος άλλος, εκτός από τα δύο κράτη, να αμ-
φισβητήσει τη νομιμότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου ενώπιον ενός 
δικαιοδοτικού οργάνου. Κάτι τέτοιο φαίνεται μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, 
αυτό που θα προκύψει στο μέλλον είναι η παραβίαση των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Ελλάδας στην υφαλοκρηπίδα της, εξαιτίας της παράνο-
μης συμπεριφοράς της Τουρκίας ή της Λιβύης ή και των δύο, με έρευνες 
και γεωτρήσεις, με άξονα τον χάρτη και τις συντεταγμένες με τις οποίες 
καθόρισαν στο μνημόνιο/συμφωνία του περασμένου Νοέμβριου τις θα-
λάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας τους. Ενώ, λοιπόν, η Λιβύη έχει δηλώσει ε-
πίσημα την προθυμία της να επιλύσει τις διαφορές της με την Ελλάδα για 
την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών τους ενώπιον του Διεθνούς Δι-
καστηρίου Δικαιοσύνης στη Χάγη, όπως το έχει κάνει στο παρελθόν με τη 
Μάλτα και την Τυνησία, η Τουρκία προφανώς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό το 
σενάριο. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιο-
σύνης θα εκδίκαζε μια υπόθεση οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας μεταξύ 
Λιβύης και Ελλάδας χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας και μέχρι ποιο ση-
μείο πάνω στον χάρτη.

Η Τουρκία επικαλείται την κατάθεση του τουρκολιβυκού μνημονίου 
στον ΟΗΕ. Είναι αυτή νομιμοποιητική διαδικασία;
Στο Άρθρο 3 του μνημονίου προβλέπεται η καταχώρισή του στη Γραμμα-
τεία του ΟΗΕ, προκειμένου να πρωτοκολληθεί και να τηρηθεί ο τύπος της 
δημοσιότητας. Πρόκειται για διαδικασία που ακολουθείται για κάθε διεθνή 
συμφωνία που παράγει έννομες συνέπειες. Ακολούθως, η Τουρκία συμ-
μορφώθηκε με την παραπάνω διάταξη και προχώρησε στην καταχώριση 
του μνημονίου στη Γραμματεία του ΟΗΕ, με τη συναίνεση της de facto κυ-
βέρνησης του Φαγέζ Αλ-Σάρατζ. Η καταχώριση του μνημονίου από μόνη 
της δεν περιβάλλει το κείμενο με τον τύπο της διεθνούς συνθήκης, αλλά 
αποτελεί ισχυρή ένδειξη για την πρόθεση των δύο μερών να δεσμευτούν 
νομικά και όχι πολιτικά ή ηθικά. Καθίσταται, λοιπόν, προφανές ότι και οι δύο 
πλευρές ευθυγραμμίστηκαν με τη διάταξη του Άρθρου 102(2) του Χάρτη 
του ΟΗΕ για την καταχώριση και δημοσίευση των διεθνών συμφωνιών, 
ώστε να θεμελιώσουν πέρα από κάθε αμφιβολία τη δυνατότητά τους να 
επικαλεστούν το περιεχόμενο του μνημονίου και ενώπιον των οργάνων 
του ΟΗΕ, και ειδικότερα εκείνων που σχετίζονται με το Δίκαιο της Θάλασ-
σας, όπως η Διεύθυνση Ωκεάνιων Υποθέσεων και Δικαίου της Θάλασσας.

Μπορεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο να έχει πολιτική λύση ή έχει παρα-
γάγει ήδη μη αναστρέψιμες νομικές συνέπειες;
Εννοείται πως ήδη παράγει νομικές συνέπειες, οι οποίες όμως περιορί-
ζονται στις σχέσεις ανάμεσα στην Τρίπολη και την Άγκυρα. Από την άλλη 
πλευρά, η Αθήνα έχει ενεργήσει με τέτοιον τρόπο ώστε το μνημόνιο αυτό 
να μην είναι αντιτάξιμο έναντί μας και έχει αναδείξει διπλωματικά τη γεω-
πολιτική ανορθογραφία του. Ενδεχόμενη πολιτική λύση προϋποθέτει πο-
λιτική μεταβολή, προφανώς στη Λιβύη, η οποία θα μπορούσε να οδηγή-
σει και στην ακύρωση του μνημονίου, χωρίς όμως αυτό το ενδεχόμενο 
να αποτελεί απαραίτητα και την πλέον βέβαιη έκβαση.

Πόση διεθνή νομιμότητα δημιουργεί η αποδοχή από την τουρκική κυ-
βέρνηση ενός αιτήματος τουρκικών εξορυκτικών εταιρειών για έρευ-
νες στα οικόπεδα;
Το καθεστώς Ερντογάν διαλέγει καρπούζι και μαχαίρι. Με άλλα λόγια, το 
τουρκικό κράτος απαντά στο αίτημα της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου. 
Πρόκειται για καθαρά εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας που δεν παράγει 
διεθνή νομιμότητα. Αντιθέτως, η επίσημη δημοσίευση χαρτών με θαλασ-
σοτεμάχια παράγει νομική διαφορά με την Ελλάδα, η οποία πρέπει να ε-
πιλυθεί, κατά προτίμηση ενώπιον δικαιοδοτικού οργάνου.

Η αποτροπή των τουρκικών ερευνών σε ελληνικό χώρο, αν υποτεθεί ότι 
ξεκινούν, γίνεται μόνο με χρήση βίας ή υπάρχουν κι άλλες διαδικασίες;
Η Ελλάδα οφείλει να είναι προσεκτική στον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει 
τακτικά να κλιμακώσει τις ενέργειές της. Με άλλα λόγια, είναι σημαντικό 
να λειτουργήσουμε προληπτικά σε διπλωματικό επίπεδο, τόσο διμερώς 
με την Τουρκία όσο και σε πολυμερές επίπεδο, στο πλαίσιο διεθνών ορ-
γανισμών και συνεργατικών σχημάτων, ειδικά με γειτονικά μας κράτη. Με 
άλλα λόγια, χρειαζόμαστε αποτελεσματική δημόσια διπλωματία για να α-
ναδείξουμε τον τουρκικό αναθεωρητισμό που εκφράζεται με την παρα-
βίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και εκδηλώνεται με ενέργειες 
όπως αυτές στην κυπριακή ΑΟΖ. Από κει και πέρα, αν η Τουρκία μεταφέ-
ρει ερευνητικά σκάφη στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, αυτά θα συνοδεύ-
ονται και από πολεμικά σκάφη. Συνεπώς, σε τακτικό επίπεδο, το ενδεχό-
μενο απελευθέρωσης κανόνων εμπλοκής και η πρόκληση ενός θερμού 
επεισοδίου είναι μια πιθανότητα που δεν αποκλείεται. Το ερώτημα είναι 
πόσο πολύ είναι αποφασισμένη η Τουρκία να πιέσει αυτό το καλοκαίρι, 
που ο πιο σημαντικός παράγοντας άσκησης επιρροής πάνω της όχι μόνο 
είναι ιδιαίτερα ανεκτικός απέναντί της αλλά είναι και απασχολημένος με 
την εσωστρέφεια των προεδρικών εκλογών.

Υπάρχει η εντύπωση ότι η Τουρκία βάζει στο τραπέζι της διαπραγμά-
τευσης όλα τα πιθανά θέματα προς διμερή διαπραγμάτευση. Ποια είναι 
αυτά και πόσα μπορεί να δεχτεί η Ελλάδα;
Η Τουρκία επιδιώκει τη διαπραγμάτευση και θέτει όλο και περισσότερα 
ζητήματα, διότι θεωρεί, πιθανόν βάσιμα, ότι μπορεί να αποσπάσει περισ-
σότερα κέρδη απ’ οποιαδήποτε άλλη μορφή ειρηνικής επίλυσης των δι-
αφορών. Άλλωστε, το ανατολίτικο παζάρι, ως διαδικασία απαλλαγμένη 
από τύπους και κανόνες, είναι μια ελκυστική προοπτική για οποιοδήποτε 
αναθεωρητικό καθεστώς. Προφανώς, στην παρούσα χρονική συγκυρία, 
δεν πρέπει να επιλέξουμε τη διαπραγμάτευση, ούτε και να συρθούμε σε 
διαπραγμάτευση με αφανείς επιδιαιτητές μετά από ένα θερμό επεισόδιο 
«τύπου Ιμίων». Η δικαστική επίλυση των νομικών διαφορών με την Τουρ-
κία παραμένει η καλύτερη επιλογή για τα ελληνικά συμφέροντα, καθώς έτσι 
περιορίζεται η ατζέντα των διαφορών μας μόνο στα ζητήματα των οριοθε-
τήσεων των θαλάσσιων ζωνών μας, που αλληλεπικαλύπτονται. Ωστόσο, 
πρόκειται για μια επιλογή που δεν εξυπηρετεί την Άγκυρα, ανεξάρτητα αν 
πρόκειται για κεμαλιστές ή για νεο-οθωμανιστές. Και ίσως δεν εξυπηρε-
τεί ούτε και την Αθήνα, η οποία θα έπρεπε να περιμένει για μια καλύτερη 
πολιτική συγκυρία στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ

Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης,  
επ. καθηγητής Δημοσίου  

Διεθνούς Δικαίου στο ΆΠΘ



Σ
το φουλ δουλεύουν οι µηχανές για την 
επανεκκίνηση της οικονοµίας, ώστε η 
ύφεση λόγω του κορονοϊού να είναι κατά 
το δυνατόν χαµηλότερη.
Η κυβέρνηση έχει ποντάρει πολλά στην 
ανάσχεση της ανεργίας, καθώς µια ε-
κτόξευσή της όχι µόνο θα αποτελέσει 

πλήγµα για την οικονοµία αλλά µπορεί να αµαυρώσει και τη 
θετική εικόνα που έχει χτίσει η κυβέρνηση απέναντι στην 
πλειοψηφία των πολιτών όσον αφορά τη µάχη κατά του κο-
ρονοϊού. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του ΣΕΒ, η ανεργία 
θα φτάσει το 2020 στο 20%, κάτι που σηµαίνει µείωση της α-
πασχόλησης κατά 155.000 άτοµα: 54.000 αυτοαπασχολούµε-
νοι και 101.000 µισθωτοί, από τους οποίους οι 13.000 θα είναι 
στον τουριστικό κλάδο. Αν ληφθούν υπόψη οι εποχικές δια-
κυµάνσεις (πολύ µεγαλύτερη απασχόληση τους µήνες Μάρ-
τιο έως Ιούλιο, ιδίως στον τουρισµό), προκύπτει ότι οι καθα-
ρές προσλήψεις στον τουρισµό θα είναι µειωµένες σε σχέση 
µε την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 224.000 άτοµα, και 
στους λοιπούς κλάδους κατά 141.000 άτοµα, δηλαδή συνο-
λικά περίπου 365.000 άτοµα. Αν σε αυτούς προστεθούν οι α-
ναλογούντες αυτοαπασχολούµενοι, το σύνολο των πληττόµε-
νων από τη νέα ανεργία θα ανέλθει σε περίπου 580.000 άτοµα 
για πέντε µήνες.
Κατά συνέπεια, το βάρος πέφτει στο πρόγραµµα ΣΥΝ-ΕΡΓΑ-
ΣΙΑ που χρηµατοδοτείται από το SURE, ισχύει από την 1η Ι-
ουνίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου, είναι ύψους 1 δισ. ευρώ και 
δικαίωµα συµµετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις που εµ-
φανίζουν µείωση του τζίρου τους τουλάχιστον 20% κατά το 
προηγούµενο χρονικό διάστηµα.

Η ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Το πρόγραµµα για τη στήριξη της απασχόλησης θα λειτουρ-
γεί ως εξής:
• Για όσο διάστηµα ο εργαζόµενος βρίσκεται σε καθεστώς 
µειωµένης απασχόλησης, ο εργοδότης απαγορεύεται να προ-
βεί σε καταγγελία της σύµβασης εργασίας και σε µείωση του 

ονοµαστικού του µισθού.
• Το δικαίωµα του εργοδότη να µειώνει τον χρόνο εργασίας 
του εργαζοµένου πλήρους απασχόλησης έως και 50% θα α-
σκείται υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα µεταβάλλε-
ται το είδος της σχέσης εργασίας.
• Ο µηχανισµός θα καλύπτει όλους τους υφιστάµενους εργα-
ζόµενους πλήρους απασχόλησης.
• Το ίδιο θα ισχύσει και για όσους προσληφθούν µε καθε-
στώς πλήρους απασχόλησης σε εποχικές επιχειρήσεις, όµως 
µόνο µέχρι τον αριθµό των εργαζοµένων πλήρους απασχόλη-
σης που διατηρούσαν οι επιχειρήσεις αυτές τον αντίστοιχο 
µήνα του 2019.
• Η πολιτεία αναλαµβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης 
κατά 60% του εισοδήµατος του εργαζοµένου για τον χρόνο 
που ο εργαζόµενος δεν θα εργάζεται. Επιπλέον, σε περίπτωση 
που η καθαρή αµοιβή µετά την παραπάνω προσαρµογή υπο-
λείπεται του κατώτατου µισθού, η διαφορά θα καλύπτεται ε-
ξολοκλήρου από το κράτος.
• Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο 

των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζοµένου, υπολογιζόµε-
νων επί του αρχικού ονοµαστικού µισθού του.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν απαιτείται καµία συναίνεση για 
την ένταξη του εργαζοµένου στο πρόγραµµα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, 
καθώς πρόκειται για µια απόφαση που λαµβάνει µόνο ο ερ-
γοδότης, ο οποίος δικαιούται, αν θέλει, να βάλει µέχρι και το 
100% των εργαζοµένων του σε πρόγραµµα µε µειωµένο ωρά-
ριο.

Ο τουρισµός
Σε κάθε περίπτωση, το στοίχηµα του τουρισµού θα είναι κα-
θοριστικό για την έξοδο της Ελλάδας από την οικονοµική 
κρίση. Στόχος είναι να µη χαθεί όλη η τουριστική σεζόν και 
στο πλαίσιο αυτό έχει δοθεί µεγάλη βαρύτητα στο προσεκτικό 
«άνοιγµα» του κλάδου σταδιακά από τις 15 Ιουνίου (θα αρχί-
σουν οι πτήσεις από το εξωτερικό µε προορισµό την Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη), ενώ το µεγάλο «κύµα» θα έρθει την 1η 
Ιουλίου, καθώς οι πτήσεις θα είναι τότε ελεύθερες προς όλα 
τα αεροδρόµια της επικράτειας, ενώ θα ανοίξουν ξανά και τα 
ξενοδοχεία 12µηνης λειτουργίας που παραµένουν κλειστά, 
συµπεριλαµβανοµένων προσώρας και µεγάλων ξενοδοχεια-
κών συγκροτηµάτων της Αθήνας.
Εξάλλου, από τις 15 Ιουνίου θα τροποποιηθούν και τα υγειο-
νοµικά πρωτόκολλα για την υποδοχή των τουριστών, καθώς 
θα καταργηθεί η καραντίνα των 14 ηµερών, αλλά και το υπο-
χρεωτικό τεστ για όσους φτάνουν στην Ελλάδα µε πτήσεις 
από «ασφαλή» αεροδρόµια – σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες 
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Αεροπορικής Ασφάλειας.
Πάντως, η DBRS δίνει δύο σενάρια για την ελληνική οικο-
νοµία:
• Με βάση το µετριοπαθές σενάριο, το ελληνικό ΑΕΠ θα συρ-
ρικνωθεί κατά 6,5% φέτος και η ανεργία θα ανέλθει στο 20% 
από 16,4% το 2019. Για το 2021 προβλέπεται επιστροφή στην 
ανάκαµψη µε ρυθµούς 4% και υποχώρηση της ανεργίας στο 
18%, ενώ για το 2022 η ανάπτυξη θα κυµανθεί στο 4,5% και η 
ανεργία θα υποχωρήσει στο 17,5%.
• Το δυσµενές σενάριο προβλέπει ύφεση 10% για φέτος και 

Από τις 15 Ιουνίου θα τροποποιηθούν 
και τα υγειονοµικά πρωτόκολλα για 
την υποδοχή των τουριστών, καθώς θα 
καταργηθεί η καραντίνα των 14 ηµερών, 
αλλά και το υποχρεωτικό τεστ για όσους 
φτάνουν στην Ελλάδα µε πτήσεις από 
«ασφαλή» αεροδρόµια.
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εκτόξευση της ανεργίας στο 23%. Για το 2021 η ανάκαμψη θα 
είναι πιο αδύναμη, μόλις στο 1,5%, με υποχώρηση της ανερ-
γίας στο 21%, ενώ για το 2022 προβλέπεται επιτάχυνση στο 
4% και περαιτέρω υποχώρηση του ποσοστού ανέργων στο 
18,5%.

Κοινωνικός τουρισμός
Εξάλλου, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να καθο-
ριστούν οι όροι για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», 
που αφορά την παροχή vouchers σε περίπου 250.000 πολί-
τες – εγγεγραμμένους στο ταμείο του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα 
προβλέπει τη χορήγηση εκπτωτικών κουπονιών, ύψους 120 
ευρώ, για καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας κατ’ ελάχιστον 
τεσσάρων διανυκτερεύσεων.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται στα 30 
εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πό-
ρους. Στόχος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας του τουριστι-
κού κλάδου και η στήριξη του εσωτερικού τουρισμού, στο 
πλαίσιο των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κο-
ρονοϊού.
Στο μεταξύ, το υπουργείο Τουρισμού αναμένεται να προχω-
ρήσει και σε εταιρικά vouchers, που θα δοθούν από ιδιωτικές 
επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους τους. Ως κίνητρο προς 
τις εταιρείες, η κυβέρνηση αναμένεται να παράσχει διάφορες 
φορολογικές ελαφρύνσεις, ύψους έως 10 εκατ. ευρώ.
Τα εταιρικά vouchers θα γίνονται αποδεκτά ως εταιρικές δα-
πάνες, που θα εκπίπτουν φορολογικά από τα έξοδα της εται-
ρείας. Τα χρήματα, μάλιστα, θα είναι αφορολόγητα για τους 
εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό
Εν τω μεταξύ, η δέσμη μέτρων της κυβέρνησης για τον τομέα 
του τουρισμού που ενεργοποιήθηκε από την 1η Ιουνίου προ-

βλέπει παράταση του επιδόματος ανεργίας στους 120.000 ε-
ποχικά απασχολούμενους στα ξενοδοχεία που δεν θα επανα-
προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική σεζόν και επιδότηση 
ασφαλιστικών εισφορών στους εποχικά εργαζόμενους μερι-
κής απασχόλησης.
Σχετικά με τους εποχικά εργαζόμενους που δεν έχουν το δι-
καίωμα επαναπρόσληψης και λαμβάνουν το εποχικό επίδομα 
ανεργίας από 9/2019 έως 2/2020, θα δικαιούνται επίδομα α-
νεργίας για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, ίσο με 
το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας (400 ευρώ) που έλα-
βαν, με την προϋπόθεση να παραμένουν στα μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕΔ την περίοδο 9/2019 έως 2/2020. Αν επαναπροσλη-
φθούν με μερική απασχόληση στις εποχικές αυτές επιχειρή-
σεις, οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα καλυφθούν από τον 
κρατικό προϋπολογισμό για το διάστημα από 1ης Ιουνίου έως 
30 Σεπτεμβρίου. Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των μέ-
τρων υποχρεούνται να μην κάνουν απολύσεις.
Όσον αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται εποχικά 
στον τομέα των ξενοδοχείων και του τουρισμού γενικότερα, 
δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες τους να τους θέσουν σε 
αναστολή σύμβασης εργασίας, από 1/6/2020 έως 30/9/2020, 
εφόσον προηγουμένως τους επαναπροσλάβουν. Αυτοί οι ερ-
γαζόμενοι –σε αναστολή– θα είναι δικαιούχοι αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ, ενώ οι ασφαλιστικές εισφο-
ρές εργοδότη και εργαζομένου, επί των 534 ευρώ, θα καλυ-
φθούν πλήρως από το κράτος.
Σταδιακά, οι παραπάνω επιχειρήσεις θα μπορούν να ανακα-
λούν την αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συ-
νόλου των εργαζομένων που είναι σε αναστολή, ανάλογα με 
το ποσοστό πληρότητας για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 
Για παράδειγμα, σε ξενοδοχείο που παρουσιάζει 20% πληρό-
τητα, ο εργοδότης θα πρέπει να ανακαλέσει το 1/3 των συμβά-
σεων εργασίας των εργαζομένων τους οποίους έχει θέσει σε 
αναστολή. Με πληρότητα 50%, θα πρέπει να ανακαλέσει τα 
2/3 των συμβάσεων εργασίας, ενώ με πληρότητα 80% ο εργο-
δότης υποχρεούται να ανακαλέσει την αναστολή των συμβά-
σεων εργασίας όλων των εργαζομένων.
Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι των οποίων ανακαλείται η α-
ναστολή της σύμβασης εργασίας θα μπορούν να εντάσσονται 
στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ώστε να εργάζονται με μει-
ωμένο ωράριο (κατά 50%) και τον μισό μισθό, ενώ οι απώ-

λειες εισοδήματος που θα έχουν θα καλύπτονται κατά 60% 
από το ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Μείωση εισφορών και φοροελαφρύνσεις
Πάντως, παρά τα αρνητικά σενάρια για ύφεση και ανεργία, η 
κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην πολιτική μείωσης 
των φόρων που ανεστάλη λόγω της πανδημίας και προαναγ-
γέλλει συνέχεια…
Από την πλευρά του, άλλωστε, ο υπουργός Οικονομικών, 
Χρήστος Σταϊκούρας, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο κά-
ποιες από τις μειώσεις ΦΠΑ που θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα 
για την επανεκκίνηση του κλάδου της εστίασης, του τουρι-
σμού και των μεταφορών να γίνουν μόνιμες.
Πέρα από αυτά, όμως, στην κυβέρνηση επιμένουν να λένε 
πως μετά την πρώτη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
κατά 0,9%, που ισχύει από την 1η Ιουνίου, έρχεται και νέα 
μείωση εισφορών για τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα σχέδιο 
που προβλέπει συνολική μείωση εισφορών κατά 5% σε ορί-
ζοντα τετραετίας (αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023), το 
οποίο, απ’ ό,τι φαίνεται, θα προχωρήσει ανεξάρτητα από την 
κρίση, με στόχο να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος και να 
καταπολεμηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα που άφησε η δεκαε-
τής κρίση που προηγήθηκε του κορονοϊού: η υψηλή ανεργία.

Η επιστρεπτέα προκαταβολή
Την ίδια στιγμή δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη δεύ-
τερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής, με στόχο το 
μέτρο να είναι έτοιμο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, 
ώστε έως τις αρχές Ιουλίου να καταβληθούν τα ποσά στους 
δικαιούχους. Μάλιστα, το ποσό αναμένεται να είναι υπερδι-
πλάσιο της πρώτης φάσης του μέτρου, καθώς θα αγγίξει τα 1,4 
δισ. ευρώ.
Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετάσχουν και όσες επι-
χειρήσεις είχαν ενταχθεί στην πρώτη φάση, με το ποσό που 
έλαβαν στην πρώτη φάση να αφαιρείται. Προϋπόθεση είναι 
και τα νέα στοιχεία να επιβεβαιώνουν τη μείωση του τζίρου 
τους.
Στη δεύτερη φάση θα διευρυνθεί η περίμετρος των επιχειρή-
σεων που θα περιληφθούν στο σχήμα στήριξης και θα υπάρ-
χει μέριμνα και για ατομικές επιχειρήσεις που δεν είχαν ε-
νταχθεί στην πρώτη φάση του προγράμματος.

Το υπουργείο Τουρισμού αναμένεται 
να προχωρήσει και σε εταιρικά 
vouchers, που θα δοθούν από ιδιωτικές 
επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους 
τους. Ως κίνητρο προς τις εταιρείες, η 
κυβέρνηση αναμένεται να παράσχει 
διάφορες φορολογικές ελαφρύνσεις, 
ύψους έως 10 εκατ. ευρώ. 
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ματα και εκ των πραγμάτων πλάθουν ήθος. Ο παλαιότερος διδά-
σκει στον νεότερο, όχι μόνο την επιστήμη και τέχνη αλλά τη νοο-
τροπία, τη δεοντολογία, την αίσθηση του καθήκοντος. Διαμορφώ-
νονται χαρακτήρες και μάλιστα με όρους μη καταναγκαστικούς. Σε 
ένα πρόγραμμα εθελοντισμού η θύρα εξόδου είναι ανοιχτή για τον 
εθελοντή, χωρίς συνέπειες. Και ο εκπαιδευτής έχει τη σπάνια ευ-
καιρία να δει μέσα στο πλήθος ποιο είναι το πραγματικό αστέρι.
Κάτι ανάλογο είναι θεσμοθετημένο στη δικηγορία. Μετά τις τετρα-
ετείς σπουδές, όποιος θέλει να γίνει δικηγόρος πρέπει να ασκη-
θεί σε δικηγορικό γραφείο επί δεκαοκτάμηνο. Ο δικηγόρος έχει 
ασυμβίβαστο με σχεδόν οποιοδήποτε επάγγελμα. Το ίδιο ακριβώς 
ισχύει και για τον ασκούμενο, ο οποίος είναι και άμισθος, ως μαθη-
τευόμενος. Η σχέση (πρέπει να) είναι δασκάλου-μαθητή και φυ-
σικά δεν περιλαμβάνει μόνο την εφαρμοσμένη επιστήμη αλλά, α-
ναπόφευκτα, το ήθος και τη δεοντολογία της δουλειάς.
Τα χρόνια που μεσολάβησαν αλλοίωσαν τη σχέση, εις βάρος (και) 
του επαγγέλματος. Ο ασκούμενος, αναζητώντας πόρους επιβίωσης, 
αναζήτησε αμοιβή, ο ασκών την έδωσε ζητώντας έργο, συχνά γραμ-
ματειακό, η σχέση χάλασε. Η μαθητεία μετεξελίχθηκε σε σχέση 
γραμματειακής εργασίας. Αναπόφευκτα, ο διαπαιδαγωγικός ρόλος 
του παλιού προς τον νέο υποψήφιο επαγγελματία ατόνησε σε πολ-
λές περιπτώσεις. Οι συνέπειες καταγράφονται στην πορεία του 
χρόνου.
Δεν είναι βέβαιο ότι όποιος τελείωσε νομική θα γίνει δικηγόρος, 
ούτε ότι θα έχει εξασφαλισμένο εισόδημα. Θα πρέπει να αγωνι-
στεί, να αποδείξει στην πράξη ότι αξίζει και αργότερα να καθιερω-
θεί. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα άλλα ελεύθερα ή ιδιωτικά ε-
παγγέλματα, είτε προηγείται η μαθητεία είτε όχι. Πιστεύαμε κά-
ποτε, και διεκδικούσαμε, ότι τα πτυχία έπρεπε να φέρνουν είτε 
διασφαλισμένες αποδοχές είτε άμεσο διορισμό και να διασφαλί-
ζουν συγκεκριμένο επίπεδο διαβίωσης. Μόνα τους, χωρίς άλλες 
προϋποθέσεις. Η νοοτροπία που υποδείκνυε ότι όποιος πάρει ένα 
χαρτί δικαιούται τα πάντα, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει (ή να 
μάθει) τίποτε άλλο, αποτέλεσε βασικό πυλώνα της χρεοκοπίας μας. 
Ατράνταχτη απόδειξη, η κοινώς γνωστή ιδιότητα του «αδιόριστου 
εκπαιδευτικού». Αργότερα, η νοοτροπία επεκτάθηκε και στα μη 
επιστημονικά επαγγέλματα, με κριτήριο το τι χρειάζεται κάποιος 
για να ζει καλά, ασχέτως αν το αξίζει ή αν μπορεί να το κερδίσει. Ο 

Η 
είδηση έλεγε, όταν η πανδημία ξε-
κινούσε, πως η Γ΄ Παθολογική Κλι-
νική του Νοσοκομείου «Σωτηρία» 
ζήτησε από φοιτητές και πτυχιού-
χους Ιατρικής να εργαστούν εθελο-
ντικά στο σύστημα υγείας. Ήδη τη 
στιγμή της πρόσκλησης γιατροί, νο-

σηλευτές και βιολόγοι πρόσφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους 
στο νοσοκομείο. Αρκετοί φοιτητές και πτυχιούχοι ανταποκρίθη-
καν και ανέλαβαν καθήκοντα, περιφερειακά βέβαια, μια και το συ-
γκεκριμένο νοσοκομείο αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα αντιμε-
τώπισης της πανδημίας, ως νοσοκομείο αναφοράς. Στη συνέχεια 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα εθελοντισμού έλαβε εγκωμιαστικά 
σχόλια και από τον Τύπο, εγχώριο και διεθνή.
Οι εθελοντές ασχολήθηκαν με δευτερεύοντα καθήκοντα και όχι 
με νοσηλεία πρώτης γραμμής στις μονάδες Covid, αφήνοντας πο-
λύτιμο χρόνο στους γιατρούς να ασχοληθούν με την κυρίως νοση-
λεία, απέναντι σε μια ασθένεια άγνωστη σε όλους. Είναι προφανές 
ότι η διευκόλυνση στο σύστημα ήταν μεγάλη, όπως και η εξοικονό-
μηση δαπανών. Εξίσου προφανές είναι ότι η παροχή εθελοντικής 
εργασίας έδωσε σημαντικό εφόδιο γνώσεων στους συμμετέχοντες, 
γνώσεων που δεν θα είχαν αποκτήσει αν δεν είχαν προσφερθεί. Το 
ότι δεν πληρώθηκαν είναι φυσικά αμελητέο. Το βασικό είναι ότι έ-
ζησαν την πραγματικότητα του μέλλοντός τους. Είδαν πώς θα είναι 
η ζωή τους στο μέλλον, εάν κάνουν τη συγκεκριμένη επιλογή, να 
γίνουν νοσοκομειακοί γιατροί.
Πέρα από την εμπειρία στο αντικείμενο, πέρα από το εφόδιο της 
προϋπηρεσίας, το μεγαλύτερο ίσως εφόδιο που απέκτησαν οι ε-
θελοντές είναι η απόλυτη συνείδηση του τι τους περιμένει αν ε-
νταχθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτός που πέρασε από το 
πρόγραμμα εθελοντισμού και αργότερα θα ζητήσει να ενταχθεί 
(=διοριστεί) στο σύστημα υγείας θα είναι κατασταλαγμένος, δεν 
πρόκειται να εκπλαγεί θετικά ή, κυρίως, αρνητικά και θα αποτε-
λέσει, με βεβαιότητα, αξιόλογη μονάδα στο σύστημα. Θα γνωρίζει 
προκαταβολικά, και είτε θα το έχει αποδεχτεί και θα γίνει σταυρο-
φόρος του συστήματος είτε, αν επιλέξει να το χρησιμοποιήσει ως 
σκαλοπάτι για κάτι άλλο, ένας συνετός εργαζόμενος.
Αυτά τα πράγματα δεν διδάσκονται στις αίθουσες, συνιστούν βιώ-

ανειδίκευτος κατέληξε να λαμβάνει περισσότερα χρήματα από τον 
πτυχιούχο, με βάση «κατακτήσεις» και ευκαιρίες που έδωσαν ο συ-
ντεχνιασμός, η κομματικοποίηση και, φυσικά, ο ατέλειωτος δανει-
σμός της χώρας.
Θα υπέθετε κανείς ότι αυτή η νοοτροπία υποχώρησε τα τελευταία 
χρόνια, υποταγμένη στην πραγματικότητα. Ήρθαν και μας προσγεί-
ωσαν εκείνοι οι φοιτητές του ΑΠΘ που διαδήλωσαν στα μέσα της 
εβδομάδας, αξιώνοντας να περάσουν το εξάμηνο χωρίς εξετάσεις 
λόγω κορονοϊού! Κοινώς, να τεμπελιάσουν και να επιβραβευτούν. 
Ας ελπίζουμε ότι κάποιοι φοιτητοπατέρες απλώς έμειναν κολλημέ-
νοι στα παλιά και η κοινωνία θα τους κοροϊδέψει. Διαπιστώνουμε 
όμως ότι η στρέβλωση αργεί, τελικά, να εξαφανιστεί και ενδημεί και 
στους νεότερους. Πολύ απλά, διότι έτσι τους έμαθαν οι παλιότεροι. 
Συνδικαλιστική μαθητεία!
Πέρα (και μέσα) από τα τυπικά προσόντα, τις οικονομικές απο-
λαβές, την οργάνωση, το μοντέλο διοίκησης, κάθε σοβαρός οργα-
νισμός στην καθημερινή του λειτουργία πρέπει να καταφέρνει να 
«παράγει στελέχη». Να δημιουργεί εργαζόμενους ενταγμένους στο 
σύστημα, στη νοοτροπία, στη δεοντολογία και στον ευρύτερο στόχο 
που υπηρετεί ή επιδιώκει ο φορέας. Αρκεί να υπάρχουν αυτά ενσω-
ματωμένα στη δομή του οργανισμού, είτε είναι δημόσιος είτε ιδι-
ωτικός, είτε εταιρεία είτε ατομική επιχείρηση. Ο ανώτερος πρέπει 
να καθοδηγεί τον κατώτερο, όπως και ο μεγαλύτερος τον μικρότερο. 
Να μεταλαμπαδεύει γνώση, εμπειρία, ήθος. Με αυτόν τον τρόπο 
ο εργαζόμενος ή το στέλεχος ενσωματώνεται και αισθάνεται ότι υ-
πηρετεί κάτι συνολικότερο, πέρα από την ανάγκη για επιβίωση, το 
οποίο του δίνει και προσωπική αξία. Ότι φεύγοντας από κει θα έχει 
και τα παράσημα αυτού που εργάστηκε σε έναν σοβαρό μηχανισμό, 
άρα είναι και ο ίδιος σοβαρός.
Οι οργανισμοί που δεν καταφέρνουν να δημιουργούν γενιές διακε-
κριμένων στελεχών ή εργαζομένων είναι, τελικά, αυτοί που καταρ-
ρέουν γρηγορότερα, όταν το ευρύτερο περιβάλλον χαλάει. Η προ-
σωπική φιλοδοξία και το οικονομικό κίνητρο λειτουργούν μέχρις 
ένα σημείο. Όταν το συνολικό μέγεθος δεν διακρίνεται και για κά-
ποιες ποιοτικές παραμέτρους, η διάρκειά του τελειώνει, μαζί με τις 
φιλοδοξίες και τα οικονομικά κίνητρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
οι τράπεζες της χώρας, οι οποίες εγκατέστησαν στο πρόσφατο πα-
ρελθόν στο κέντρο της δράσης τους τον ανταγωνισμό με μοχλό τις 
προσωπικές (και μόνο) φιλοδοξίες, με μεταγραφές στελεχών και κί-
νητρα επίτευξης μόνο ποσοτικών στόχων. Έχασαν τη συνοχή και 
τον προσανατολισμό τους, χρεοκόπησαν τρεις φορές και παλεύουν, 
ακόμη, να ορθοποδήσουν. Μαζί τους, αναλογικά, παλεύει και η ίδια 
η χώρα.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Οι οργανισμοί που δεν καταφέρνουν 
να δημιουργούν γενιές διακεκριμένων 
στελεχών ή εργαζομένων είναι, τελικά, 
αυτοί που καταρρέουν γρηγορότερα, 
όταν το ευρύτερο περιβάλλον χαλάει. 
Η προσωπική φιλοδοξία και το 
οικονομικό κίνητρο λειτουργούν 
μέχρις ένα σημείο. Όταν το συνολικό 
μέγεθος δεν διακρίνεται και για 
κάποιες ποιοτικές παραμέτρους,  
η διάρκειά του τελειώνει.

Παραγωγή στελεχών
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Τ
ο φετινό καλοκαίρι θα είναι µια ιδιάζουσα 
περίοδος για όλους µας. Η εξάπλωση 
της επιδηµίας του κορονοϊού ανατρέπει 
συνήθειες, σκέψεις, σχέδια και µας ε-
πιβάλλει µια νέα πραγµατικότητα, στην 
οποία προσπαθούµε να ισορροπήσουµε 

µεταξύ της ανάγκης µας για ξεκούραση και διακοπές 
και της ιδιαίτερης προσοχής για την υγεία τη δική µας 
και των οικείων µας.
Στο παρόν αφιέρωµα υγείας, στις επόµενες σελίδες, 
δίνεται βαρύτητα στο τι θα πρέπει να προσέχουν ει-
δικά όσοι ανήκουν στις οµάδες εκείνες για τις οποίες 
ο ιός θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Επειδή για την 
επιδηµία έχουν γραφτεί εκατοµµύρια λέξεις και όλοι 
µας έχουµε σε µεγάλο βαθµό γίνει γνώστες της επι-
κινδυνότητας του ιού, καταγράψαµε κάποιες από τις 
σηµαντικότερες περιπτώσεις για την υγεία µας που 
χρήζουν εκτενέστερης αναφοράς.
Παράλληλα, αναφερόµαστε και σε κάποιες βασικές 
συνήθειες τις οποίες θα πρέπει να υιοθετούµε την πε-
ρίοδο του καλοκαιριού, µε βασικότερη την ενυδά-
τωση.
∆εν παραλείψαµε να σηµειώσουµε τη συµβολή του 
κλάδου των φαρµακευτικών εταιρειών στην προσπά-
θεια αναχαίτισης της πανδηµίας, αλλά και σε κάποιες 
επιστηµονικές εξελίξεις που αφορούν συνανθρώπους 
µας οι οποίοι αντιµετωπίζουν κάποια σοβαρή νόσο.
Ευχόµαστε να έχουµε ένα καλό καλοκαίρι, διατηρώ-
ντας τη δέουσα προσοχή που το φετινό απαιτεί. Ο κο-
ρονοϊός εξακολουθεί να σκιάζει την καθηµερινότητά 
µας και, όπως διατείνονται οι επιδηµιολόγοι, δεν θα 
πρέπει να ξεχνάµε ότι «απειλεί» να επανέλθει µε ένα 
δεύτερο κύµα. Όσο τετριµµένο κι αν ακούγεται, θα 
πρέπει να τηρούµε τις συνθήκες υγιεινής που επιτάσ-
σει, ώστε να χαρούµε στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό 
τις στιγµές χαλάρωσης που επιθυµούµε.
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Α
πό την αρχή της εξάπλωσης της επιδημίας κο-
ρονοϊού οι συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ήταν σαφείς για όσους 
θα έπρεπε ή επιθυμούσαν να ταξιδέψουν. Ο 
κίνδυνος για τον ταξιδιώτη να προσβληθεί από 
τον ιό θεωρείται πολύ υψηλός και γι’ αυτό συ-

στηνόταν η αποφυγή του ταξιδιού ακόμη και εντός Ελλάδας.
Πλέον τα σύνορα της χώρας ανοίγουν σταδιακά και η πρό-
σβαση σε όλη την Ελλάδα είναι ελεύθερη. Πολλοί από εμάς 
σχεδιάζουμε να ταξιδέψουμε και τα στοιχεία από την εξά-
πλωση της επιδημίας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, ώστε να 

Τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα 
είναι λίγα πλέον, όμως ο ερχομός 
των τουριστών δείχνει να παραμένει 
ένας υψηλός παράγοντας κινδύνου.

απολαύσουμε τις διακοπές μας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Τα κρούσματα κορονοϊού στη 
χώρα είναι λίγα πλέον, όμως ο ερχομός των τουριστών δείχνει 
να παραμένει ένας υψηλός παράγοντας κινδύνου.
Ο ΕΟΔΥ εξακολουθεί να συνιστά την αποφυγή ταξιδιών εντός και 
εκτός Ελλάδας όλων των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες αυ-
ξημένου κινδύνου, δηλαδή ατόμων με ηλικία άνω των 70 ετών 
ή οποιασδήποτε ηλικίας με υποκείμενα σοβαρά χρόνια νοσήμα-
τα (καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, νοσήματα 
του αναπνευστικού) και ατόμων με ανοσοκαταστολή.
Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι και οι άνθρωποι με χρόνια αναπνευ-

στικά νοσήματα, όπως, για παράδειγμα, χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), χρόνιο βρογχικό άσθμα, πνευμονική 
ίνωση κ.λπ. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να παρουσιάσουν ταχεία 
επιδείνωση σε περίπτωση λοίμωξης και είναι σχεδόν βέβαιο ότι 
θα χρειαστούν νοσηλεία. Ιδιαίτερα ευάλωτοι στον ιό είναι και οι 
καπνιστές, καθώς έχουν αυξημένες πιθανότητες να κολλήσουν 
τον ιό, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν ενδείξεις ότι αυξάνεται και η 
πιθανότητα να νοσήσουν πιο βαριά.
Επιπλέον, τα άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, η οποία 
μπορεί να οφείλεται είτε σε κάποιο νόσημα, όπως, για παράδειγ-
μα, κάποιο είδος καρκίνου του αίματος, είτε σε φαρμακευτική 
αγωγή που λαμβάνουν, ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Φαρμα-
κευτικές αγωγές τέτοιου είδους λαμβάνουν οι καρκινοπαθείς, 
άνθρωποι με αυτοάνοσα νοσήματα, οι μεταμοσχευμένοι κ.λπ. Σε 
κάθε περίπτωση, η ανοσοκαταστολή, κληρονομική ή επίκτητη, 
είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου, καθώς οι άμυνες του 
οργανισμού είναι μειωμένες.
Τέλος, σημαντικός παράγοντας κινδύνου είναι και ο σακχαρώ-
δης διαβήτης, είτε είναι τύπου 1 είτε τύπου 2. Έρευνες έχουν 
συσχετίσει τον διαβήτη με αυξημένο ποσοστό θνητότητας μετά 
από λοίμωξη από τον κορονοϊό, ωστόσο ακόμα δεν έχει εξα-
κριβωθεί ο λόγος. Ο κίνδυνος για τους διαβητικούς παραμένει 
σχετικά χαμηλός, ιδιαίτερα σε σύγκριση με άτομα που έχουν σο-
βαρά καρδιαγγειακά νοσήματα. Παρ’ όλα αυτά, και οι διαβητικοί 
ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.
Συνοψίζοντας, στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν άτομα μεγαλύτε-
ρης ηλικίας (άνω των 60), άτομα με χρόνιες υποκείμενες νό-
σους, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα χρόνια ανα-
πνευστικά νοσήματα, ο καρκίνος, ο σακχαρώδης διαβήτης, και 
οι ανοσοκατεσταλμένοι. Αν ανήκετε σε κάποια από τις παραπά-
νω κατηγορίες ή ανήκει κάποιος δικός σας άνθρωπος, θα πρέ-
πει να γνωρίζετε ότι δύο είναι οι βασικές προτεραιότητές σας: α) 
να προστατευτείτε από τον ιό λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα (σχολαστική ατομική υγιεινή, απομόνωση κ.λπ.) και β) να 
συνεχίσετε να λαμβάνετε τη φαρμακευτική σας αγωγή σύμφω-
να με τις οδηγίες του προσωπικού σας ιατρού. Για οποιαδήποτε 
απορία τόσο για το νόσημά σας όσο και για το αν ανήκετε στις 
ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον θεράποντα 
ιατρό σας.
Αν ταξιδεύετε, συνιστάται:
•  Να πλένετε συχνά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι.
•  Να αποφύγετε την επαφή με τα ζώα (ζωντανά ή νεκρά), τις 

αγορές ζώων και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης (όπως μη 
μαγειρεμένο κρέας).

•  Να αποφύγετε την επαφή με ασθενείς.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού συνιστάται:
•  Να αναβάλετε το ταξίδι σας αν έχετε συμπτώματα (πυρετό ή 

άλλα συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως δυσκολία στην 
αναπνοή, βήχα).

•  Να καλύπτετε το στόμα και τη μύτη σας με ένα χαρτομάντιλο 
ή με το μανίκι σας (όχι με το χέρι) όταν βήχετε ή φτερνίζεστε.

•  Να αποφύγετε την επαφή με άλλα άτομα ενώ έχετε συμπτώ-
ματα (πυρετό ή άλλα συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως 
δυσκολία στην αναπνοή, βήχα).

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: 

Ιδιαίτερη προσοχή  
σε όσους ταξιδεύουν 
και ανήκουν στις ευπαθείς  
ομάδες



Στη Νovartis, αξιοποιούµε στο έπακρο τη δύναµη της καινοτοµίας στην επιστήµη
για να αντιµετωπίσουµε µερικά από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που απασχολούν
την κοινωνία στο χώρο της υγείας.
∆εν σταµατάµε ποτέ να αναζητούµε µε πάθος νέους τρόπους που θα βοηθούν
τους ασθενείς να ζουν περισσότερο και καλύτερα.  

Changing the 
practice of medicine

Novartis Hellas
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Τ
ο καλοκαίρι έρχεται και όλοι προετοιμαζόμαστε για 
τις διακοπές. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, γι’ αυτό και 
είναι σημαντικό να προσέξουμε την υγεία μας μέσα 
στη ζέστη του ελληνικού καλοκαιριού. Επηρεάζει, 
όμως, η ζέστη την καρδιά μας και, αν ναι, πώς μπο-
ρούμε να προστατευτούμε για να μην αντιμετωπί-

σουμε προβλήματα;
Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η προστασία και η ιδιαίτερη 
προσοχή που χρειάζεται η καρδιά μας το καλοκαίρι δεν είναι 
ανεξάρτητη από την πανδημία του κορονοϊού. Είναι γνωστό ότι ο 
«ύπουλος» ιός προκαλεί σημαντικές επιπλοκές, γι’ αυτό θα πρέ-
πει να ακολουθούμε σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής, ώστε να 
μην εκτεθούμε και σε αυτόν τον κίνδυνο.
Πέρα από τον κορονοϊό, είναι γνωστό ότι όταν ο καιρός είναι ζε-
στός, ιδρώνουμε, προκειμένου η θερμοκρασία του σώματος να 
διατηρηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα. Όμως η έντονη εφίδρωση 
οδηγεί σε μεγαλύτερη απώλεια υγρών απ’ ό,τι συνήθως, με απο-
τέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πτώσης της αρτηριακής πίεσης 
και σημαντικής ταχυκαρδίας. Αυτό για τους περισσότερους αν-
θρώπους δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, αρκεί να λαμβάνουν 
άφθονα υγρά, όπως νερό και αναψυκτικά που κατά προτίμηση 
δεν περιέχουν ζάχαρη. Αν όμως δεν λάβουμε τα κατάλληλα μέ-
τρα ή αν έχουμε κάποια καρδιακή πάθηση, μπορεί να εμφανι-
στούν συμπτώματα θερμικής εξάντλησης ή ακόμα και θερμο-
πληξίας, διευκρινίζει ο καρδιολόγος Κωνσταντίνος Κοντός.
Ενδείξεις θερμικής εξάντλησης αποτελούν ο πονοκέφαλος, η 
έντονη εφίδρωση, το κρύο και υγρό δέρμα, οι μυϊκές κράμπες, η 
ναυτία, οι έμετοι. Σε αυτή την περίπτωση διακόπτουμε την όποια 
δραστηριότητα, μετακινούμαστε σε δροσερό περιβάλλον, πίνου-
με άφθονα υγρά και κάνουμε κρύο ντους. Ενδέχεται να χρειαστεί 
ιατρική βοήθεια.
Η θερμοπληξία εμφανίζεται με ζεστό, ξηρό δέρμα, χωρίς εφί-
δρωση, δυνατό, γρήγορο σφυγμό, σύγχυση ή/και απώλεια αι-

Χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή απ’ όλους κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να 
μην αντιμετωπίσουμε δυσάρεστες 
καταστάσεις.

σθήσεων, υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, ναυτία ή/και έμετο. 
Σε αυτή την περίπτωση ζητάμε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Τι μπορούμε, όμως, να κάνουμε έτσι ώστε να διατηρούμε τη θερ-
μοκρασία μας και να αποτρέψουμε τη θερμοπληξία;
• Διατηρούμαστε ενυδατωμένοι, πίνοντας άφθονο νερό ή γενικά 
υγρά που δεν περιλαμβάνουν ζάχαρη.
• Δεν καταναλώνουμε ποτά που περιέχουν αλκοόλ ή καφεΐνη 
(προκαλεί μεγαλύτερη απώλεια υγρών από το σώμα).
• Τρώμε μικρότερα και συχνότερα γεύματα, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις σαλάτες και στα φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.
• Βρισκόμαστε σε δροσερό περιβάλλον.
• Φοράμε ελαφριά ρούχα (βαμβακερά κατά προτίμηση) που είναι 
χαλαρά και δεν μας στενεύουν.
• Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο και στη ζέστη, κυρίως από τις 
12 το μεσημέρι έως και τις 5 το απόγευμα, που είναι και το πιο ζεστό 
διάστημα της ημέρας.
• Αποφεύγουμε την έντονη σωματική άσκηση, κυρίως κατά τη δι-
άρκεια των θερμών ωρών της ημέρας.
• Όταν είμαστε υποχρεωμένοι να μετακινηθούμε αυτές τις ώρες, 

κινούμαστε στη σκιά, φορώντας καπέλο, αντηλιακό και έχοντας 
μαζί μας νερό.
Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν κατά τη διάρκεια του κα-
λοκαιριού οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με 
την καρδιά τους. Οι πιο συχνές καρδιολογικές παθήσεις είναι η αρ-
τηριακή υπέρταση, η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια και 
η κολπική μαρμαρυγή. Οι υπερτασικοί ασθενείς θα πρέπει να γνω-
ρίζουν ότι η ζέστη προκαλεί πτώση της αρτηριακής πίεσης μέσω της 
αγγειοδιαστολής και της απώλειας υγρών. Αυτό, σε συνδυασμό με 
την αγωγή που λαμβάνουν, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη πτώ-
ση της αρτηριακής πίεσης. Έτσι, οι ασθενείς αυτοί, πέρα από τα γενικά 
μέτρα που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει σε συνεννόηση με 
τον γιατρό τους να προσαρμόσουν την αγωγή τους, ιδιαίτερα εάν αυτή 
περιλαμβάνει διουρητικά ή αποκλειστές διαύλων ασβεστίου.
Σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο μπορεί να επιδεινωθούν τα στη-
θαγχικά επεισόδια λόγω μεγαλύτερων απαιτήσεων σε οξυγόνο 
κατά τους θερινούς μήνες. Σε αυτή την περίπτωση επειγόντως θα 
πρέπει να επικοινωνήσουν με τον καρδιολόγο τους, για περαιτέρω 
έλεγχο και ρύθμιση της αντιστηθαγχικής αγωγής.
Ομοίως, οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μπορεί να εμφανίσουν 
επιδείνωση της αρρυθμίας λόγω της αφυδάτωσης αλλά και της τα-
χυκαρδίας που προκαλεί η άνοδος της θερμοκρασίας (για κάθε βαθ-
μό θερμοκρασίας η καρδιά χτυπάει περίπου 10 φορές περισσότερο).
Ειδική κατηγορία αποτελούν οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, 
οι οποίοι, επειδή η καρδιά τους δεν λειτουργεί όπως πρέπει (μει-
ωμένο κλάσμα εξώθησης), λαμβάνουν διουρητικά, που, σε συν-
δυασμό με την αφυδάτωση λόγω ζέστης αλλά και της μειωμένης 
πρόσληψης υγρών, μπορεί να εμφανίσουν επιδείνωση της νόσου 
και σοβαρές επιπλοκές. Έτσι, είναι επιβεβλημένη η επικοινωνία με 
τον καρδιολόγο τους για τη βέλτιστη ρύθμιση της αγωγής τους.
Χρειάζεται, λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή απ’ όλους κατά τους καλο-
καιρινούς μήνες, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε δυσάρεστες κατα-
στάσεις, καταλήγει ο κ. Κοντός.

Επηρεάζει η ζέστη την καρδιά μας;

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΣΤΗ «ΣΚΙΑ»  
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Ο
ι θερινοί µήνες συνδυάζονται µε ξεκούρα-
ση, διακοπές και διασκέδαση. Παράλληλα 
µε αυτά τα κύρια θετικά γνωρίσµατα του κα-
λοκαιριού εισβάλλουν στην καθηµερινότητά 
µας και οι ιπτάµενοι εισβολείς, τα έντοµα και 
δη τα κουνούπια. Είναι γνωστό ότι τα έντοµα 
µπορεί να µας µεταδώσουν και ασθένειες, 

όµως το σίγουρο είναι πως δεν κινδυνεύουµε να προσβλη-
θούµε από κορονοϊό λόγω αυτών.
Μάλιστα, το ενδεχόµενο µετάδοσης του κορονοϊού µε το τσί-
µπηµα των κουνουπιών απέκλεισε και ο καθηγητής Λοιµωξι-
ολογίας Σωτήρης Τσιόδρας. Όπως έχει αναφέρει, δεν υπάρ-
χουν κάποια δεδοµένα που να υποστηρίζουν αυτή την άποψη, 
ιδιαίτερα από χώρες στις οποίες έχει λάβει χώρα το πρώτο 
κύµα και είναι επίσης χώρες στις οποίες υπάρχει παρουσία 
κουνουπιών. Αυτό είναι κάτι θετικό, αλλά δεν θα πρέπει να 
µας διαφεύγει ότι πρέπει να είµαστε προσεκτικοί για άλλες νό-
σους, όπως ο ιός του ∆υτικού Νείλου.
«Ελπίζουµε να παίξουν ρόλο και η θερµοκρασία και οι συν-
θήκες και φυσικά η χρήση σήτας, που είναι επίσης µία σηµα-
ντική παράµετρος στην αντιµετώπιση επικείµενων κρουσµά-
των από τον ιό του ∆υτικού Νείλου, τα οποία αναµένουµε να 
εµφανιστούν την περίοδο του καλοκαιριού» έχει τονίσει ο κ. 
Τσιόδρας.
Επισήµανε, πάντως, ότι δεν είναι σίγουρος για το πώς θα εµ-
φανιστεί ο ιός του ∆υτικού Νείλου: «Είναι ένας ιός που δεί-
χνει συµπεριφορές τις οποίες δεν τις περιµένουµε και µάλι-
στα κατά τα προηγούµενα ένα-δύο χρόνια δεν είχαµε πολλά 
κρούσµατα. Θεωρώ όµως ότι θα πρέπει να είµαστε σε επα-
γρύπνηση και γι’ αυτόν τον ιό».
Υποστηρίζει ακόµη ότι δεν αναιρεί η επαγρύπνηση για τον 
συγκεκριµένο ιό την παρουσία άλλων ιών στην κοινότητα και 
φυσικά δεν αναιρεί την υπόλοιπη φροντίδα της υγείας µας. 

Η άνοδος της θερµοκρασίας, η υγρασία 
αλλά και η πολύωρη παραµονή µας 
σε εξωτερικούς χώρους κατά τους 
θερινούς µήνες αυξάνουν την έκθεσή 
µας στα τσιµπήµατα των εντόµων.

Μάλιστα, ο κ. Τσιόδρας επιφυλάχθηκε για το ενδεχόµενο να εκ-
δοθούν κάποια ειδικά µέτρα καθαρισµού και απολύµανσης του 
δικτυωτού στα παράθυρα, το οποίο είναι ένα θέµα το οποίο αξίζει 
να συζητηθεί.

Τσιµπήµατα εντόµων
Τσιµπήµατα από κουνούπια, µέλισσες, σφήκες και µέδουσες µας 
θυµίζουν συχνά πως κάνουµε διακοπές στη φύση. Ο κνησµός και 
το τσούξιµο είναι τα συνήθη συµπτώµατα, τα οποία µερικές φορές 
εξελίσσονται σε σηµαντικότερο πρόβληµα. Αν γνωρίζετε πως εί-
στε σοβαρά αλλεργικοί σε τσιµπήµατα εντόµων, καλό θα είναι να 
έχετε πάντα µαζί σας µια ένεση αδρεναλίνης.
Αν σας τσιµπήσει κάποιο έντοµο, αφαιρέστε µε προσοχή το κε-
ντρί, ξεπλύντε την πάσχουσα περιοχή µε σαπούνι και νερό, τοπο-
θετήστε παγάκια, τυλιγµένα σε µια πετσέτα, για 10-20 λεπτά. Αν 
το τσίµπηµα είναι επώδυνο ή υπάρχει οίδηµα, χρησιµοποιήστε 
αναλγητικά και εφαρµόσετε κρέµα µε αντιισταµινικό ή υδροκορ-
τιζόνη. Επίσης, χρησιµοποιήστε κάποιο αντιισταµινικό χάπι για να 
περιοριστεί η αντίδραση.

Ιός του ∆υτικού Νείλου
Τα κουνούπια µπορεί να µεταδώσουν νοσήµατα, µε σηµα-
ντικότερο πρόβληµα για τη χώρα µας τον ιό του ∆υτικού 
Νείλου. Το 20% αυτών που µολύνονται αναπτύσσει ήπια 
συµπτώµατα: πυρετό, πονοκέφαλο, αδυναµία, µυαλγίες και 
αρθραλγίες, εµέτους, δερµατικά εξανθήµατα και διόγκωση 
λεµφαδένων.
Για να αποφύγετε τα τσιµπήµατα των κουνουπιών, φοράτε ρού-
χα µε µακριά µανίκια και µακριά παντελόνια και χρησιµοποιήστε 
εντοµοαπωθητικά στο δέρµα και στα ρούχα µε αποτελεσµατικές 
δραστικές ουσίες, όπως DEET, πικαριδίνη/ικαριδίνη, ΙR3535 , αι-
θέρια έλαια ευκαλύπτου κ.ά.
Με στόχο την προφύλαξή σας από τα κουνούπια, ο Εθνικός Ορ-
γανισµός ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ) συνιστά επίσης να µην αφήνετε 
στάσιµα νερά πουθενά, µέσα και έξω από το σπίτι, στα µπαλκόνια, 
στην αυλή κ.λπ. Αναποδογυρίστε, καλύψτε ή αδειάζετε τακτικά το 
νερό (τουλάχιστον κάθε εβδοµάδα) απ’ όλα τα αντικείµενα που µα-
ζεύουν νερό.
Παράλληλα, προτείνονται και µέτρα ατοµικής προστασίας για τη 
χρήση των εντοµοαπωθητικών σώµατος. Συγκεκριµένα, ο ΕΟ∆Υ 
αναφέρει ότι: 
•  ∆ιαβάζουµε µε προσοχή τις οδηγίες χρήσης.
•  ∆εν εφαρµόζουµε πάνω σε ερεθισµένο δέρµα, σε τραύµατα ή 

αµυχές και αποφεύγουµε τα µάτια και το στόµα.
•  Εφαρµόζουµε σε δέρµα που δεν καλύπτεται από ρούχα.
•   ∆εν χρησιµοποιούµε εντοµοαπωθητικό στα χέρια (παλάµες) των 

παιδιών.
• Χρησιµοποιούµε µετά το αντηλιακό.
• Αν χρειαστεί, ξαναβάζουµε µετά από µερικές ώρες.
•  Οι έγκυες-θηλάζουσες θα πρέπει να συµβουλεύονται τον γιατρό 

τους.
•  Ξεπλένουµε το εντοµοαπωθητικό µε νερό και σαπούνι καθη-

µερινά.

Καλοκαίρι, 
τσιµπήµατα 

και κορονοϊός

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ «ΣΚΙΑ» 
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Η 
προστασία των ματιών μας δεν αποτελεί μια 
φροντίδα συγκεκριμένης εποχής. Όμως το 
καλοκαίρι με την εντονότερη ηλιοφάνεια 
δείχνουμε πάντα μια μεγαλύτερη προσοχή, 
όπως και λόγω της κολύμβησης. Η πανδημία 
του κορονοϊού θα πρέπει επίσης να μας έχει 

σε εγρήγορση, διότι ο ιός φαίνεται να έχει επίπτωση και στην 
όρασή μας.
Όπως επισημαίνει η ιατρική κοινότητα, ο νέος κορονοϊός μπο-
ρεί να επηρεάζει τα μάτια και την όραση με τρόπους που ήταν 
άγνωστοι μέχρι πρότινος. Μια νέα κλινική μελέτη αποκαλύ-
πτει ότι η μόλυνση από αυτόν μπορεί να προκαλέσει ανατο-
μικές βλάβες βαθιά μέσα στο μάτι, οι οποίες ίσως αποτελούν 
ένδειξη γενικότερης βλάβης στο κεντρικό νευρικό σύστημα 
και ειδικά στον εγκέφαλο.
Είναι η πρώτη φορά που αναφέρονται σε ανθρώπους ανατο-
μικές οφθαλμικές βλάβες σχετιζόμενες με τον νέο κορονοϊό. 
Ωστόσο, είχαν προηγηθεί ανάλογα περιστατικά σε ζώα. Αν τα 
νέα ευρήματα επιβεβαιωθούν από άλλες κλινικές μελέτες, οι 
οφθαλμικές βλάβες που σχετίζονται με τον κορονοϊό μπορεί 
να αποτελέσουν δείκτη για το αν κάποιοι ασθενείς κινδυνεύ-
ουν να εκδηλώσουν και εγκεφαλικά προβλήματα εξαιτίας του, 
εκτιμούν οι ερευνητές.
Η νέα μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Instituto da Visao και 
στην Οφθαλμολογική Κλινική του Unifesp (Ομοσπονδιακό 
Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο), στη Βραζιλία. Όπως γράφουν 

Αρκετοί ασθενείς με κορονοϊό 
παρουσιάζουν βλάβες στο επίπεδο 
ορισμένων στοιβάδων του 
αμφιβληστροειδούς.

οι ερευνητές στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet», εξέτασαν 12 
επαγγελματίες υγείας (έξι άντρες και έξι γυναίκες, ηλικίας 25 
έως 69 ετών) οι οποίοι είχαν νοσήσει από τον νέο κορονοϊό. 
Όλοι είχαν εκδηλώσει πυρετό, αδυναμία και δύσπνοια. Οι 11 
από αυτούς είχαν επίσης απώλεια όσφρησης (ανοσμία). Οι δύο 
χρειάστηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο (αλλά όχι στην εντατική), 
ενώ οι εννέα ασθενείς ήταν γιατροί.
Έντεκα έως 33 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων τους, 
οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε λεπτομερή έλεγχο των ματιών τους 
με μια εξέταση που λέγεται οπτική τομογραφία συνοχής (OCT). Η 
εξέταση έγινε δύο φορές, σε δύο διαφορετικά μηχανήματα, για 
να βεβαιωθούν οι ερευνητές για τα ευρήματά της.

«Η οπτική τομογραφία συνοχής είναι μια προηγμένη εξέταση 
που επιτρέπει την υψηλής ευκρίνειας, λεπτομερή ανάλυση του 
πρόσθιου και του οπίσθιου θαλάμου του οφθαλμού, καθώς και 
του αμφιβληστροειδούς» εξηγεί ο χειρουργός-οφθαλμίατρος δρ. 
Αναστάσιος-Ι. Κανελλόπουλος, MD, καθηγητής Οφθαλμολογίας 
Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης (NYU Medical School). «Η εξέταση 
αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τις υποκλινι-
κές (ασυμπτωματικές) αλλοιώσεις του χιτώνα σε ασθενείς που 
πάσχουν από συστηματικά νοσήματα, όπως ο σακχαρώδης δια-
βήτης, η νόσος Πάρκινσον, η νόσος Αλτσχάιμερ, ορισμένες ιογε-
νείς λοιμώξεις κ.λπ. Μας επιτρέπει επίσης να παρακολουθούμε 
την εξέλιξη των οφθαλμικών βλαβών, καθώς και να κάνουμε 
συμμετρική ανάλυση, με ταυτόχρονη προβολή και σύγκριση 
των δύο οφθαλμών. Είναι μια εξέταση που δεν χρησιμοποιεί 
ακτινοβολία, επομένως μπορεί να επαναλαμβάνεται όσο συχνά 
χρειάζεται. Ουσιαστικά, είναι σαν να λαμβάνουμε φωτογραφίες 
από το εσωτερικό του ματιού χρησιμοποιώντας μια εξελιγμένη 
φωτογραφική μηχανή».
Η OCT έδειξε ότι όλοι οι ασθενείς με κορονοϊό είχαν βλάβες στο 
επίπεδο ορισμένων στοιβάδων του αμφιβληστροειδούς (πιο 
συγκεκριμένα, στην έσω συναπτική στοιβάδα και στη στοιβά-
δα των γαγγλιακών κυττάρων). Τέσσερις ασθενείς είχαν επίσης 
μικροαιμορραγίες κατά μήκος του αγγειακού τόξου (arcade) του 
αμφιβληστροειδούς, καθώς και χαρακτηριστικές βλάβες που 
υποδηλώνουν απόφραξη των προτριχοειδικών αρτηριδίων 
(cotton wool spots, CWS).
Αντιθέτως, δεν υπήρχαν ενδείξεις φλεγμονής μέσα στο μάτι, 
ενώ η οπτική οξύτητα και τα αντανακλαστικά της κόρης των μα-
τιών ήταν φυσιολογικά σε όλους τους ασθενείς.
Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα του 
ματιού και διαθέτει τα κύτταρα-υποδοχείς του φωτός (λέγονται 
ραβδία και κωνία). Το φως εστιάζεται πάνω του, δεσμεύεται από 
τα ραβδία και τα κωνία και ύστερα το οπτικό ερέθισμα μεταδίδε-
ται, μέσω του οπτικού νεύρου, στον εγκέφαλο, όπου μετατρέπε-
ται σε εικόνα. Η φυσιολογική λειτουργία του αμφιβληστροειδούς 
είναι απαραίτητη για καλή όραση.
«Οι ανατομικές αλλοιώσεις που εντοπίστηκαν στη νέα μελέτη 
προφανώς έχουν κάποιες λειτουργικές επιπτώσεις στην όραση, 
οι οποίες όμως δεν αναφέρονται από τους ασθενείς, ούτε γνω-
ρίζουμε ακόμα ποιες θα μπορούσαν να είναι» σχολιάζει ο δρ. 
Κανελλόπουλος. «Είναι μια κατάσταση παρόμοια με εκείνη πολ-
λών ασθενών με Covid-19, οι οποίοι αισθάνονται υγιείς, έχουν 
ενδεχομένως μόνο λίγο ήπιο βήχα, αλλά όταν κάνουν αξονική 
τομογραφία εντοπίζονται σημαντικές βλάβες στους πνεύμονές 
τους».
Το πιο σημαντικό εύρημα, συνεχίζει, είναι το γεγονός ότι εντο-
πίστηκαν αλλοιώσεις στην έσω συναπτική και στη γαγγλιακή 
στοιβάδα του αμφιβληστροειδούς. «Τα γαγγλιακά κύτταρα είναι 
ένα είδος νευρικών κυττάρων, που υπάρχουν και στο κεντρικό 
νευρικό σύστημα (ΚΝΣ)» εξηγεί. «Η εμφάνιση βλαβών σε αυτά 
τα οφθαλμικά κύτταρα μπορεί να σχετίζεται με τις εκδηλώσεις 
του κορονοϊού στο ΚΝΣ, οι οποίες έχουν περιγραφεί σε τόσες 
άλλες μελέτες σε ανθρώπους και σε ζώα. Δεν αποκλείεται, μά-
λιστα, όπως εκτιμούν και οι ερευνητές, να αποτελούν οι βλά-
βες στα οφθαλμικά γαγγλιακά κύτταρα έναν βιολογικό δείκτη 
που θα προειδοποιεί για ανάλογες, ασυμπτωματικές βλάβες 
στο ΚΝΣ και ειδικά στον εγκέφαλο. Ίσως, λοιπόν, τα ευρήματα 
στην OCT να αποτελούν έναν απλό και γρήγορο τρόπο για να 
εντοπίζουμε στο εγγύς μέλλον αν ένας ασθενής με Covid-19 έχει 
αρχίσει να παρουσιάζει εγκεφαλικές αλλοιώσεις. Ωστόσο, αυτό 
είναι κάτι που πρέπει να τεκμηριωθεί με επιστημονική μελέτη 
για να εφαρμοστεί».
Οι ερευνητές από τη Βραζιλία συνεχίζουν την παρακολούθη-
ση των 12 ασθενών, για να εξακριβώσουν αν οι οφθαλμικές 
βλάβες που εντόπισαν θα επιμείνουν, θα υποχωρήσουν ή θα 
επιδεινωθούν με το πέρασμα του χρόνου, δήλωσε ο κύριος 
ερευνητής της νέας μελέτης, Dr Rubens Belfort Jr, καθηγητής 
Οφθαλμολογίας στο Unifesp.

Ο κορονοϊός μπορεί  
να προκαλεί σοβαρές  
βλάβες στα μάτια
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Ί
σως θεωρηθεί κοινοτοπία να επαναλάβουμε ότι το νερό 
είναι συνυφασμένο με την ύπαρξη της ζωής, αποτελώ-
ντας το στοιχείο με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στο 
σώμα μας και συμβάλλοντας κατά 55%-75% στο βάρος 
μας. Όμως πολλές φορές ξεχνάμε την αξία του, ιδιαίτε-
ρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που οι ανάγκες σε υγρά 
είναι αυξημένες και που η καλή ενυδάτωση αποτελεί 

προτεραιότητα σε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής.
Η γνωστή παρότρυνση να καταναλώνουμε 6-8 ποτήρια νερό 
την ημέρα, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, είναι κάτι 
σχετικό, καθώς οι απαιτήσεις του οργανισμού σε νερό διαφέ-
ρουν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το βάρος, τις κλιματικές 
συνθήκες, αλλά και τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας 
του ατόμου. Η ενυδάτωση του οργανισμού μας αποτελεί λοι-
πόν «προσωπική» υπόθεση και εξαρτάται επίσης και από την 
κατανάλωση άλλων υγρών. Όλα τα τρόφιμα, όπως το γιαούρτι, 
τα φρούτα, τα λαχανικά, και τα ροφήματα, εκτός των αλκοο-
λούχων, περιέχουν νερό και συνεισφέρουν στις ημερήσιες 
ανάγκες μας σε ποσοστό περίπου 20%.
Επίσης, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι δεν θα πρέπει να αι-
σθανθούμε ότι διψάμε για να καταναλώσουμε νερό ή κάποιο 

Αν αφυδατωθούμε, τα 
συμπτώματα που θα εμφανιστούν 
θα περιλαμβάνουν έλλειψη 
συγκέντρωσης, αδυναμία μνήμης  
και μειωμένη απόδοση 
δραστηριότητας.

ρόφημα. Η δίψα αποτελεί ένα σήμα του οργανισμού ότι τα επίπεδα 
ενυδάτωσής του έχουν μειωθεί πολύ και υπάρχει άμεση ανάγκη 
για αναπλήρωση των υγρών του. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστι-
κό ότι αν αφυδατωθούμε τα συμπτώματα που θα εμφανιστούν 
θα είναι άμεσα και θα περιλαμβάνουν έλλειψη συγκέντρωσης, 
αδυναμία μνήμης, μειωμένη απόδοση κατά την εργασία, κατά το 
διάβασμα, ακόμη και κατά την οδήγηση. Γι’ αυτό είναι σημαντικό 
κάποιος να ενυδατώνεται επαρκώς προτού χτυπήσει το «καμπα-
νάκι» της δίψας.
Σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις, η πρόσληψη νερού πρέπει 
να κυμαίνεται γύρω στο 1 ml ανά θερμίδα ενεργειακής κατανά-
λωσης για άτομα που ζουν σε περιβάλλοντα με κανονική θερμο-
κρασία. Για παράδειγμα, για έναν άντρα που καταναλώνει κατά 
μέσο όρο 3.000 Kcal την ημέρα συστήνεται η πρόσληψη υγρών 
της τάξης των 3.000 ml. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κάλυψη των 
αναγκών σε νερό σε τρεις ειδικές ομάδες του πληθυσμού, τους 
ηλικιωμένους, τις εγκυμονούσες και θηλάζουσες γυναίκες και 
στα παιδιά. Η αφυδάτωση και η θερμοπληξία εμφανίζονται πολύ 
πιο απότομα στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες, καθιστώντας 
έτσι απαραίτητη τη λήψη υγρών ακόμη και όταν αυτά δεν διψούν, 
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ενυδάτωση:  
Μην περιμένετε  
να διψάσετε  
για να καταναλώσετε υγρά
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Μ
ε συγκεκριμένες κινήσεις στρατηγικής 
που βασίζονται στις αρχές της κοινω-
νικής ευαισθησίας, και ακολουθώντας 
ένα πρότυπο ασθενοκεντρικό μοντέλο 
πάνω στο οποίο έχει δομήσει τη δρα-
στηριότητά της, η Novartis Hellas από 
την αρχή της εκδήλωσης της πανδημίας 

Covid-19 λειτούργησε με τρόπο ώστε αφενός να εξασφαλίσει 
την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες θε-
ραπείες της, αφετέρου να διατηρήσει ένα ασφαλές περιβάλλον 
εργασίας για τους ανθρώπους της.
Η επιστροφή της ελληνικής κοινωνίας στην κανονικότητα μετά 
και την 4η Μαΐου, οπότε αποφασίστηκαν τα πρώτα βήματα για 
την άρση των περιοριστικών μέτρων, επιτρέπει σε σημαντικό 
βαθμό χαλάρωση της κοινωνικής απομόνωσης, όμως προϋ-
ποθέτει την προσεκτική και υπεύθυνη συμπεριφορά όλων μας, 
καθώς ο ιός εξακολουθεί να υπάρχει. Η Novartis, ακολουθώ-
ντας ένα πλαίσιο οδηγιών που προάγει την ασφάλεια των εργα-
ζομένων της, με παράλληλη διατήρηση της παροχής φροντίδας 
στους ασθενείς που λαμβάνουν τις θεραπείες της, έχει προε-
τοιμάσει ήδη τον τρόπο λειτουργίας της κατά την επόμενη φάση 
της πανδημίας.
Για τη Novartis, η επιστροφή των εργαζομένων της στον φυσικό 
επαγγελματικό τους χώρο είναι προσωπική τους απόφαση με 
βάση την ασφάλεια τη δική τους και της οικογενειας τους. Η νέα 
εργασιακή καθημερινότητα διέπεται από συγκεκριμένους κα-
νόνες, με βάση τις οδηγίες της πολιτείας αλλά και της μητρικής 
εταιρείας, τόσο για τους εργαζομένους στο γραφείο όσο και γι’ 
αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν από απόσταση.
Η εξασφάλιση αυτής της διαδικασίας έχει ως βασικό γνώμονα, 
πέρα από τη διατήρηση της υγείας του έμψυχου δυναμικού, την 
ορθή λειτουργία της εταιρείας, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει 
με το ίδιο ρυθμό την προ Covid-19 δραστηριότητά της, που δεν 
είναι άλλη από τη κάλυψη των αναγκών του Έλληνα ασθενή.
Ειδικότερα, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που είναι σε ισχύ 
τα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της 
πανδημίας, η Novartis Hellas, σε συνεργασία με την εταιρεία 
Bioaxis, έχει διασφαλίσει τη δωρεάν παράδοση θεραπειών στο 

σπίτι των ασθενών. Το πρόγραμμα δωρεάν παράδοσης κατ’ 
οίκον απευθύνεται σε περίπου 5.500 ασθενείς των οποίων η 
θεραπευτική αγωγή δεν διατίθεται από ιδιωτικά φαρμακεία, 
δεν εξυπηρετούνται από αντίστοιχο πρόγραμμα του συστήματος 
υγείας και ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.
Επίσης, υποστηρίζει την υλοποίηση ασθενοκεντρικών πρωτο-
βουλιών, όπως το πρόγραμμα εκπαίδευσης ατόμων με προ-
βλήματα όρασης στις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και τηλερ-
γασίας. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από την ΑΜΚΕ «Με 
Άλλα Μάτια» και στόχο έχει την αποφυγή περιθωριοποίησης 
των ατόμων αυτών και τη διευκόλυνση προσαρμογής τους στις 
νέες συνθήκες, που επιβάλλουν την υιοθέτηση τεχνολογικών 
λύσεων.

Στηρίζοντας το ΕΣΥ
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Novartis Hellas συμμετέχει ενεργά 
και στην εθνική προσπάθεια στήριξης του συστήματος υγείας 
στη χώρα. Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που έλα-
βε ήταν αυτή όπου, αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Απόκρι-

Η επιστροφή των εργαζόμενων της 
Novartis στον φυσικό επαγγελματικό 
τους χώρο είναι προσωπική τους 
απόφαση με βάση την ασφάλεια τη δική 
τους και της οικογένειάς τους.

σης στον Covid-19 που έχει συσταθεί από τη μητρική εταιρεία, 
σε συνεργασία με το συντονιστικό τμήμα του υπουργείου Υγείας 
προχώρησε σε αγορά ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού 
που κάλυψαν συγκεκριμένες ανάγκες των δημόσιων νοσο-
κομείων αναφοράς και του Ινστιτούτου Παστέρ. Συγκεκριμένα 
προσφέρθηκαν:
•  Τρεις κλίνες ΜΕΘ με τον απαραίτητο ιατρικό και τεχνολογικό 

εξοπλισμό για την υποστήριξη και παρακολούθηση των ασθε-
νών σε δημόσια νοσοκομεία (η δωρεά αφορά αγορά 3 σύγχρο-
νων ηλεκτρικών κλινών, 3 αναπνευστήρων ΜΕΘ, 3 φορητών 
αναπνευστήρων, 3 monitors παρακολούθησης ασθενών, 1 
κεντρικού σταθμού και αναλωσίμων).

•  Πέντε οθόνες για την παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών 
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

•  Τέσσερις χιλιάδες ιατρικές μάσκες και γάντια μιας χρήσης για 
το προσωπικό των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.

•  Τεχνολογικός εξοπλισμός στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για 
την υποστήριξη της τηλεργασίας των εργαζομένων του.

Πέραν των παραπάνω, η Novartis είχε ήδη προχωρήσει σε δω-
ρεά δύο αναπνευστήρων, απαντώντας στη σχετική πρωτοβουλία 
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης
Αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για εκπαίδευση σε τομείς όπως η 
επαγγελματική επικοινωνία, η χρήση ψηφιακών εργαλείων και 
η συγκέντρωση πόρων, η Novartis Hellas, στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος Ενδυνάμωσης Φορέων Ασθενών, εκπόνησε σεμινά-
ριο για δεύτερη συνεχή χρονιά, αυτή τη φορά μέσω διαδικτύου, 
σεβόμενη την επιταγή της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Κεντρι-
κός άξονας του σεμιναρίου ήταν η προσαρμογή στη νέα πραγμα-
τικότητα της πανδημίας Covid-19, μέσω 6 θεματικών ενοτήτων, 
συνολικής διάρκειας 4 ωρών, τις οποίες παρακολούθησαν 110 
εκπρόσωποι, από 38 ενώσεις ασθενών. Στο σεμινάριο συμμετεί-
χαν επιφανείς εισηγητές, οι οποίοι μοιράστηκαν με τους εκπρο-
σώπους της κοινότητας των ασθενών τις γνώσεις και την εμπειρία 
τους σχετικά με την ψηφιακή μετάβαση, την τηλεργασία και την 
επικοινωνία στην εποχή του κορονοϊού, ενώ παράλληλα παρείχαν 
συμβουλές διαχείρισης συναισθημάτων και well-being.

Novartis: Στρατηγικές κινήσεις κοινωνικής ευαισθησίας 
για την επιστροφή στην κανονικότητα
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Η 
αξία της βιταµίνης D στον ανθρώπινο οργα-
νισµό και οι επιπτώσεις από την έλλειψή της 
έχουν αναλυθεί ενδελεχώς από την επιστη-
µονική κοινότητα και όλοι έχουµε κατανοήσει 
πόσο απαραίτητη είναι για µας. Πρόσφατα οι 
επιστήµονες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 

η βιταµίνη D µπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στη θωράκιση 
του ανθρώπινου οργανισµού γενικά, αλλά και ειδικότερα έναντι 
του νέου κορονοϊού. Μάλιστα, θα µπορούσε να περιορίσει ακό-
µα και στο µισό τον αριθµό των θυµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο, 
όπως ανέφεραν οι συµµετέχοντες στο ηλεκτρονικό συµπόσιο µε 
θέµα «Νόσος Covid-19 & Παιδιατρική Ενδοκρινολογία».
Το συµπόσιο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιά-
τρων, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής & Εφη-
βικής Ενδοκρινολογίας και του Ινστιτούτου Βιολογίας & Ιατρικής 
του Στρες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα στοιχεία που παρουσίασε ο συ-
ντονιστής του συµποσίου, οµότιµος καθηγητής Παιδιατρικής και 
Ενδοκρινολογίας Γεώργιος Χρούσος, σχετικά µε τον πιθανό ρόλο 
της βιταµίνης D στις µέρες του κορονοϊού. Αναφερόµενος στα 
στοιχεία πρόσφατων ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν στις Φι-
λιππίνες, στην Ινδονησία και στις ΗΠΑ, ο καθηγητής Χρούσος επι-
σήµανε ότι κοινή διαπίστωση όλων των ερευνών είναι πως όσο 
χαµηλότερα είναι τα επίπεδα βιταµίνης D στον οργανισµό, τόσο 
πιο έντονα είναι τα συµπτώµατα νόσησης µε Covid-19. Όπως ανέ-
φερε χαρακτηριστικά, 86% των κρουσµάτων της νόσου που είχαν 
φυσιολογικά επίπεδα βιταµίνης D νόσησαν µε ήπια συµπτώµατα, 
ενώ, αντιθέτως, 73% των κρουσµάτων που είχαν έλλειψη βιταµί-
νης D εµφάνισαν σοβαρά συµπτώµατα. Μάλιστα, το συµπέρασµα 
των ειδικών µε βάση τις έρευνες αυτές είναι πως αν τα επίπεδα 
βιταµίνης D στο σύνολο του πληθυσµού ήταν φυσιολογικά, θα εί-

Η βιταµίνη D δρα πολλαπλά σε 
όλα τα συστήµατα του οργανισµού, 
όπως στον µεταβολισµό, στην 
υγεία των οστών, στο κεντρικό 
νευρικό σύστηµα, στο καρδιαγγειακό 
σύστηµα, αλλά και στο ανοσοποιητικό 
σύστηµα.

χαµε τους µισούς θανάτους από κορονοϊό παγκοσµίως!
Ο κ. Χρούσος θύµισε ότι η βιταµίνη D δρα πολλαπλά σε όλα τα συ-
στήµατα του οργανισµού, όπως, µεταξύ άλλων, στον µεταβολισµό, 
στην υγεία των οστών, στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, στο καρδι-
αγγειακό σύστηµα, αλλά και στο ανοσοποιητικό σύστηµα, και τόνισε 
ότι η υποβιταµίνωση D είναι προάγγελος νοσηρών καταστάσεων. 
Το πρόβληµα, ειδικά για την Ελλάδα, είναι µεγάλο, καθώς περίπου 
το 60% του πληθυσµού παρουσιάζει υποβιταµίνωση. Όπως εξήγη-
σε ο καθηγητής, η έκθεση στον ήλιο δεν είναι από µόνη της επαρκής 
πηγή βιταµίνης D, καθώς για να µετατραπεί η συγκεκριµένη βιτα-
µίνη σε πλήρως ενεργή ορµόνη, ενεργοποιείται αρχικά στο δέρµα 
αλλά ρυθµίζεται µέσω των νεφρών, γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η 

λήψη της µέσω της τροφής και ειδικών συµπληρωµάτων.
Ο κ. Χρούσος επισήµανε ακόµη ότι η λήψη βιταµίνης D συστήνε-
ται ως µέσο πρόληψης από επιπλοκές σε περίπτωση νόσησης µε 
Covid-19, ωστόσο πρόσθεσε ότι, και ανεξάρτητα από τον νέο κο-
ρονοϊό, η βιταµίνη D πρέπει να λαµβάνεται απ’ όλους, σε όλες τις 
εποχές. Ως ενδεικτική δόση για εφήβους και ενηλίκους ανέφερε 
κατά µέσο όρο τις 3.000 µονάδες ηµερησίως, λέγοντας ότι είναι 
απολύτως ασφαλής ποσότητα.
Κύριος ρόλος της βιταµίνης D είναι η ρύθµιση του µεταβολισµού, 
του ασβεστίου και του φωσφόρου. Επιπλέον της συµβολής της 
στην υγεία των οστών, έχει αποδειχθεί ότι ρυθµίζει άµεσα ή έµµεσα 
έως και 1.250 γονίδια. Νεότερα δεδοµένα δείχνουν και τον πιθανό 
ρόλο της στην παθογένεση πολλών µολυσµατικών, αλλεργικών και 
αυτοάνοσων ασθενειών.
∆υστυχώς, όµως, ο αριθµός των ανθρώπων που αντιµετωπίζουν 
έλλειψη ή ανεπάρκειά της παγκοσµίως είναι αξιοσηµείωτος. Στη 
Ελλάδα το ποσοστό των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων που έχουν 
χαµηλά επίπεδα βιταµίνης D είναι υψηλό, παρά την έντονη ηλιοφά-
νεια που επικρατεί σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Για τον 
λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η προσπάθεια για επίτευξη ικανοποιη-
τικών επιπέδων βιταµίνης D, αφού διαφορετικά µπορεί να επηρε-
αστεί αρνητικά η υγεία. Στα παιδιά µπορεί να έχει ως συνέπεια την 
εµφάνιση ραχίτιδας και στους ενήλικες οστεοµαλακίας.
Επίσης, οι ανεπαρκείς ποσότητες βιταµίνης D επιδεινώνουν τη δια-
δικασία της γήρανσης, µειώνοντας την κινητικότητα και αυξάνοντας 
τη σοβαρότητα της οστεοπόρωσης και την πιθανότητα πτώσεων, 
καταγµάτων και άλλων σοβαρών συνεπειών της. Μειώνουν επί-
σης τη µακροζωία, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών θα-
νάτων, διαβήτη τύπου 2 και ορισµένων καρκίνων, ιδίως του καρ-
κίνου του ορθού.

Ο ρόλος 
της βιταµίνης D 
στην αντιµετώπιση 
του κορονοϊού
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Σ
υνυφασμένη με το σύνολο των επιχειρηματικών του 
δραστηριοτήτων, η κοινωνική ευαισθησία του Ομίλου 
Φαρμακευτικών Εταιρειών Τσέτη (ΟΦΕΤ) εκφράστηκε 
με τον πλέον εποικοδομητικό τρόπο κατά την περίοδο 
της πανδημίας, μέσα από υψηλής αξίας δράσεις ενί-
σχυσης της ελληνικής κοινωνίας και του ΕΣΥ. Η μεγά-
λων διαστάσεων δωρεά σκευασμάτων χλωροκίνης 

προς τις δημόσιες δομές υγείας, αλλά και οι δεκάδες χιλιάδες συσκευ-
ασίες αντισηπτικών, αποδεικνύουν την ταχύτητα με την οποία ο όμιλος 
ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της χώρας με το ξέσπασμα της πανδημίας 
Covid-19.
Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές της διευθύνουσας συμβούλου του 
ομίλου, κ. Ιουλίας Τσέτη, η οποία, ως φαρμακοποιός με μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Βιοφαρμακευτική, αντιλήφθηκε αμέσως τις ανάγκες του 
ΕΣΥ σε φάρμακα και υγειονομικό υλικό. Συγκεκριμένα, γνωρίζοντας ότι 
στο χαρτοφυλάκιο της Uni-Pharma υπήρχε, από τη δεκαετία του 1980 
ακόμη, η άδεια κυκλοφορία της χλωροκίνης με το όνομα Unikinon, σε 
μια ιδιαίτερα δύσκολη διεθνή συγκυρία εξασφάλισε 5 τόνους πρώτης 
ύλης από την Ινδία, οι οποίοι προσγειώθηκαν στην Ελλάδα το Σάββα-
το 21 Μαρτίου 2020. Το κόστος της αγοράς της πρώτης ύλης ανήλθε σε 
370.000 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε εξολοκλήρου από ίδια κεφάλαια.
Για την παραγωγή του σκευάσματος απασχολήθηκε στο εργοστάσιο της 
Uni-Pharma μία συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής για τη χλωροκίνη, 
που εργάστηκε ασταμάτητα, ώστε να έχει έτοιμο και να παραδώσει γρή-
γορα το φάρμακο.
Η δωρεά καλύπτει 800.000 ασθενείς και «αυτό που ευχόμαστε είναι 
να μη χρειαστεί κανείς το φάρμακο, να είμαστε όλοι καλά και να λήξει 
όσο το δυνατόν πιο σύντομα η μάχη της πανδημίας. Αναφορικά με τη 
δωρεά, δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, γιατί αισθάνομαι ότι θα χαθεί 
η έννοια της προσφοράς. Αυτό που αναφέρω, πάντως, είναι ότι στη 
δύσκολη αυτή υγειονομική κρίση εμείς πράττουμε απλά το χρέος μας 
προς την κοινωνία με υψηλό αίσθημα ευθύνης» σημείωσε η κ. Τσέτη.
Να σημειωθεί ότι η Uni-Pharma διαθέτει δύο εργοστάσια –το παλιό, 
ιστορικό στην εθνική οδό (που ανακαινίστηκε πλήρως) και το καινούρ-
γιο, βιοκλιματικό–, η InterMed διαθέτει μία μονάδα, ενώ ετοιμάζεται και 
η μονάδα εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo, η οποία θα λει-
τουργεί και ως ινστιτούτο μελέτης της χλωρίδας μας από νέους επιστή-
μονες και φοιτητές.

Αντισηπτικά
Πέρα από το σημαντικό φαρμακευτικό σκεύασμα χλωροκίνης, για το 
οποίο μάλιστα η εταιρεία χρηματοδοτεί και τη σχετική κλινική μελέτη, ο 
όμιλος προχώρησε μέσα στους κρίσιμους μήνες της πανδημίας σε μία 
ακόμη δωρεά προς το υγειονομικό σύστημα της χώρας.
Η διοίκηση, μέσω της θυγατρικής InterMed, παρέδωσε στο υπουργείο 
Υγείας (μετά από δωρεάν χορήγηση οινοπνεύματος από το υπουργείο 
Ανάπτυξης) πάνω από 14.000 λίτρα αντισηπτικού δωρεάν, με προδια-
γραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), το οποίο θα χρησιμο-
ποιηθεί αμιγώς για νοσοκομειακή χρήση.
Η παραγωγή υλοποιήθηκε στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της φαρ-
μακοβιομηχανίας InterMed, η οποία διέθεσε ανθρώπινο δυναμικό και 
πόρους προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο.
H InterMed δημιουργήθηκε το 1996 από τον ακούραστο ερευνητή και 
φαρμακοποιό Κλέωνα Τσέτη.
Στόχος της φαρμακοβιομηχανίας είναι η δημιουργία καινοτόμων 
πρωτοποριακών καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών σκευασμάτων, συ-
μπληρωμάτων διατροφής, βιοκτόνων - καθαριστικών - αντισηπτικών, 
ειδών ειδικής διατροφής, καθώς και βοτάνων τσαγιού για αφεψήματα 
που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των καθημερινών και ειδικών 
καταστάσεων υγείας που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο και 
ασθενή.
Η InterMed έχει δημιουργήσει μια σειρά από δυνατά brand names, 
όπως Algofren, Unisept, Chlorhexil, Eva, Eva Belle, Reval, Luxurious και 
πολλά ακόμη, τα οποία έχουν εδραιωθεί όχι μόνο στην ελληνική αλλά 
και στις απαιτητικές διεθνείς αγορές.

Άλλες δράσεις ΕΚΕ
Η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση της κατανάλωσης φυσικών 
πόρων και ενέργειας και η έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτε-
λούν για τον ΟΦΕΤ με τους 568 εργαζομένους του και τις εταιρείες που 
τον απαρτίζουν (Uni-Pharma, InterMed, Pharmabelle και UniHerbo) 
απλώς μια μόδα. Αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα και ανάγκη, κυρίως 
για τις επόμενες γενιές, όπως διατρανώνουν διαρκώς οι επικεφαλής του 
ομίλου, κυρίες Ιουλία και Ειρήνη Τσέτη.
Στο πλαίσιο αυτό και πάντα στη λογική της υπευθυνότητας που διέπει 
κάθε πράξη προσφοράς και ενέργειας του ομίλου, με το σύνθημα «Save 
The Sea» και με το μότο «U&I Green», δραστηριοποιείται η 20μελής δυ-

Το σημαντικό φαρμακευτικό σκεύασμα 
χλωροκίνης, για το οποίο μάλιστα η 
εταιρεία χρηματοδοτεί και τη σχετική 
κλινική μελέτη, καθώς και χιλιάδες 
αντισηπτικά, χορήγησε στο ΕΣΥ ο όμιλος.

ναμική ομάδα «Green Team» του ΟΦΕΤ.
Η Green Team τα τελευταία δύο χρόνια δίνει δυναμικό «παρών» στα νη-
σιά μας, προκειμένου να καθαρίσει τις θάλασσες και τις ακτές (με υπο-
βρύχια και παράκτια μέσα).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η «πράσινη» αυτή δράση εντάσσεται στο πλαίσιο 
της Στρατηγικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου, ειδικότερα δε της πε-
ριβαλλοντικής του διάστασης, U&I Green, Uni-Pharma & InterMed, αλλά 
ταυτόχρονα «Εσύ και Εγώ Μαζί Νοιαζόμαστε για το Περιβάλλον».
Το σύνθημα TELEIA αποτελεί το ακρωνύμιο της φιλοσοφίας του ομίλου 
και αφορά τις εταιρικές ΑΞΙΕΣ.
Το TELEIA μεταφράζεται ως εξής: Ομαδικότητα - Teamwork, Ηθική - 
Ethos, Διαρκής Μάθηση - Learning, Αριστεία - Excellence, Καινοτομία 
- Innovation και Υπευθυνότητα - Accountability.
Εξάλλου οι Uni-Pharma και InterMed (αξίζει να σημειωθεί ότι είναι οι 
μοναδικές φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα) αποτελούν από τον Ιανου-
άριο του 2016 υπερήφανα μέλη του Ελληνικού Δικτύου Οικουμενικού 
Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών.
Το UN Global Compact αποτελεί ένα παγκόσμιο πλαίσιο, σύμφωνα με το 
οποίο επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο καλούνται να ευθυγραμμίσουν τις 
λειτουργίες και τις στρατηγικές τους με 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές 
στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, 
του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς, της προβολής 
των πρακτικών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της κινητοποίη-
σης των επιχειρήσεων για συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και της Κλιματικής Αλλαγής.
Άλλες δράσεις του ΟΦΕΤ κοινωνικού χαρακτήρα έχουν ως εξής:
Το Ίδρυμα ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ, με παροχή υποτροφιών, αποτελεί 
στήριγμα για τις νέες γενιές, θέλοντας να στείλει το ισχυρό μήνυμα οι νέοι 
μας να παραμείνουν στην Ελλάδα και να αντιστρέψουν το κλίμα της αι-
μορραγίας της μετανάστευσης.
SCIENCE ON THE GO: Κινητό εργαστήριο επιστήμης, το οποίο ταξιδεύει 
σε όλη τη χώρα, όπου οι επιστήμονες του ομίλου, σε συνεργασία με την 
ακαδημαϊκή και πανεπιστημιακή κοινότητα, διδάσκουν το know-how για 
σκευάσματα (όπως στοματικά διαλύματα) και συμπληρώματα διατροφής.
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗΣ τείνει πλέον να γίνει θεσμός, με επισκέψεις σε απο-
μακρυσμένες περιοχές και συνεργασία με την Ελληνική Ενδοκρινολογι-
κή Εταιρεία και κατά τόπους ιατρικούς και οδοντιατρικούς συλλόγους, για 
ενημέρωση και προληπτικές εξετάσεις.

Δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας υψηλής 
αξίας από τον ΟΦΕΤ εν μέσω πανδημίας
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Ν
έα δεδομένα από κλινικές έρευνες δημιουρ-
γούν πρόσθετη αισιοδοξία στην επιστημονική 
κοινότητα για τη βελτίωση της ζωής αρκετών 
ασθενών που πάσχουν από μια σοβαρή κλη-
ρονομική ασθένεια, τη νωτιαία μυϊκή ατροφία. 
Πρόσφατα η εταιρεία Biogen ανακοίνωσε επι-
πρόσθετα δεδομένα από το πρόγραμμα κλι-

νικής ανάπτυξης της καινοτόμου θεραπείας nusinersen, τα οποία 
καταδεικνύουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και τη μακρο-
χρόνια ασφάλεια του φαρμάκου αυτού σε ένα ευρύ φάσμα ασθε-
νών με νωτιαία μυϊκή ατροφία. Τα νέα αυτά δεδομένα επιλέχθηκαν 
για να παρουσιαστούν στην 72η ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής 
Ακαδημίας Νευρολογίας (American Academy of Neurology – AAN).
Η νωτιαία μυϊκή ατροφία είναι μια «αυτοσωμική υπολειπόμενη» 
ασθένεια, δηλαδή για να εκδηλωθεί πρέπει και οι δύο γονείς να 
έχουν βλάβη στο γενετικό τους υλικό ή να συμβεί μια τυχαία με-
τάλλαξη δίχως να υπάρχουν βλάβες στους γονείς. Είναι η τρίτη πιο 
συχνή ασθένεια που κληρονομείται με αυτό τον τρόπο (δηλαδή με 
αυτοσωμική υπολειπόμενη κληρονομικότητα) στην Ελλάδα (επί-
πτωση στην Ελλάδα από 1:7400 έως 1:12000 γεννήσεις, επίπτωση 
σε πανεθνικό επίπεδο από 1:6000 έως 1:11000 γεννήσεις) και αφορά 
την έλλειψη μιας πρωτεΐνης (survival of motor neuron – SMN) που 
παίζει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία των κινητικών νευρώνων, δη-
λαδή των νευρικών κυττάρων που ελέγχουν τους μυς. Υπάρχουν 
δύο κρίσιμες περιοχές (γονίδια) στο γενετικό υλικό, τα γονίδια SMN1 
και SMN2. Η νωτιαία μυϊκή ατροφία προκαλείται από την έλλειψη 
ή τη μετάλλαξη του γονιδίου SMN1. Παράλληλα όμως παρατηρού-
με μια κλινική ετερογένεια, η οποία οφείλεται σε τροποποιητές της 
νόσου, αρκετοί από τους οποίους βρίσκονται εντός και κοντά στον 
τόπο των γονιδίων SMN. Ο πιο εμφανής περιλαμβάνει τον αριθμό 
των αντιγράφων του γονιδίου SMN2, όπου πολλαπλά γονίδια SMN2 
συμβάλλουν στη σύνθεση περισσότερης (συμπληρωματικής) λει-
τουργικής πρωτεϊνης SMN, οδηγώντας σε πιο ήπια κλινική εκδή-
λωση της νόσου.
Όσον αφορά τα συμπτώματα, όσο πιο μικρή η ηλικία κατά την οποία θα 
εμφανιστούν, τόσο πιο βαριά θα είναι η εξέλιξη της ασθένειας. Υπάρ-

χουν διαφορετικοί φαινότυποι της ασθένειας, αλλά στους περισσότε-
ρους ασθενείς παρουσιάζεται συμμετρική μυϊκή αδυναμία κυρίως 
στο κέντρο του σώματος, σε ώμους, γοφούς, μηρούς και ανώτερη 
πλάτη, με τα πόδια να παρουσιάζονται πιο αδύναμα από τα χέρια και 
να υπάρχει επιρροή σε λαιμό και πρόσωπο. Οι επιπλοκές παρουσιά-
ζονται όταν επηρεάζονται οι αναπνευστικοί μύες και οι μύες που συμ-
μετέχουν στην κατάποση, περιλαμβάνοντας σοβαρές αναπνευστικές 
λοιμώξεις. Επιπλέον, παρουσιάζονται απώλεια αντανακλαστικών, 
παρουσία τρόμου και σκολίωση ή και κύφωση και άλλα προβλήματα 
οστών.
«Ως η πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία για τη νωτιαία μυϊκή ατροφία, το 
nusinersen προσφέρει ένα σημαντικό σύνολο δεδομένων που μας 
επιτρέπει να αξιολογήσουμε με μοναδικό τρόπο την ασφάλεια και τη 
διατηρούμενη αποτελεσματικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων σε 
βάθος χρόνου σε άτομα διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και επι-
πέδων βαρύτητας της νόσου» δήλωσε ο Alfred Sandrock, Jr., M.D., 
Ph.D., εκτελεστικός αντιπρόεδρος Έρευνας και Ανάπτυξης της Biogen. 
Και πρόσθεσε: «Νέα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η συνεχής θερα-
πεία με nusinersen για έως και εξίμισι έτη βελτίωσε ή σταθεροποίησε 
την κινητική λειτουργία και την ενεργότητα της νόσου σε ένα ευρύ φά-
σμα ασθενών με νωτιαία μυϊκή ατροφία. Τα αποτελέσματα αυτά είναι 
εντελώς διαφορετικά από την αναμενόμενη φυσική πορεία της νόσου. 
Επίσης, σε μια εξελισσόμενη νόσο, όπως η νωτιαία μυϊκή ατροφία, η 
σταθεροποίηση αποτελεί σημαντική παράμετρο θεραπευτικής επιτυ-
χίας, επιτρέποντας στους ασθενείς να διατηρήσουν κινητική λειτουρ-
γία που σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν χάσει».

Η μελέτη
Τα νέα δεδομένα προέκυψαν από μελέτη στην οποία εντάχθηκαν 
292 ασθενείς (βρέφη έως και έφηβοι) από πέντε προηγούμενες κλι-
νικές μελέτες του nusinersen. Τα νέα ευρήματα καταδεικνύουν ότι 
η θεραπεία με nusinersen είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της κι-
νητικής λειτουργίας ή τη σταθεροποίηση της νόσου σε νήπια, παιδιά 
και νεαρούς ενήλικες που λάμβαναν συνεχή θεραπεία, κάποιοι εξ 
αυτών για έως και εξίμισι έτη.
Τα κύρια σημεία περιλαμβάνουν:

«Ως η πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία 
για τη νωτιαία μυϊκή ατροφία, 
το nusinersen προσφέρει ένα 
σημαντικό σύνολο δεδομένων που 
μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε με 
μοναδικό τρόπο την ασφάλεια και τη 
διατηρούμενη αποτελεσματικότητα 
επαναλαμβανόμενων δόσεων σε 
βάθος χρόνου». 

Alfred Sandrock

• Οι ασθενείς με νωτιαία μυϊκή ατροφία βρεφικής έναρξης που εντά-
χθηκαν, οι οποίοι είχαν πρώιμη έναρξη θεραπείας με το nusinersen, 
εμφάνισαν το μεγαλύτερο όφελος και εκείνοι με πιο όψιμη έναρξη 
της θεραπείας είχαν ενδείξεις σταθεροποίησης ή βελτίωσης της κι-
νητικής λειτουργίας.
• Μια ξεχωριστή ανάλυση αξιολόγησε μια ομάδα επτά νεαρών ενη-
λίκων (με SMA όψιμης έναρξης, τύπου 2 ή 3) που ξεκίνησαν να λαμ-
βάνουν θεραπεία με nusinersen ως έφηβοι (ηλικίας 13 έως σχεδόν 
16 ετών) και από τότε έχουν ήδη λάβει θεραπεία για έως και εξίμισι 
έτη (από 5,3 έως 6,8 έτη). Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς 
επέδειξαν εν γένει σταθερή ή βελτιωμένη κινητική λειτουργία σε 
ολόκληρη τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, όπως αυτή 
εκτιμήθηκε με συγκεκριμένες κλίμακες λειτουργικής αξιολόγησης.
• Τα αποτελέσματα μέτρησαν επίσης τον αντίκτυπο στους φροντιστές 
των συμμετεχόντων μέσω της Αξιολόγησης Εμπειριών Φροντιστών 
Ατόμων με Νευρομυϊκή Νόσο (Assessment of Caregiver Experience 
with Neuromuscular Disease – ACEND), με την πλειονότητα των 
φροντιστών να αναφέρει σταθερό ή μειωμένο αντίκτυπο στην ίδια 
χρονική περίοδο. Η ACEND είναι ένα εργαλείο αποτίμησης της έκβα-
σης που είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αξιολόγηση του αντικτύπου 
που έχει στους φροντιστές η ανατροφή παιδιών που έχουν προσβλη-
θεί από νευρομυϊκή νόσο, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών, 
συναισθηματικών και οικονομικών παραμέτρων.
• Η διατηρήσιμη αποτελεσματικότητα του nusinersen καταδείχθηκε 
επίσης σε άτομα με νωτιαία μυϊκή ατροφία όψιμης έναρξης, καθώς οι 
βαθμολογίες στις σχετικές κλίμακες ήταν σταθερές.
• Σε όλες τις παρουσιάσεις της μελέτης το προφίλ ασφάλειας του 
nusinersen συνάδει με τα ευρήματα που έχουν ήδη καταγραφεί.
Να σημειώσουμε ότι το nusinersen είναι η πρώτη εγκεκριμένη θε-
ραπεία για την αντιμετώπιση της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας σε βρέ-
φη, παιδιά και ενήλικες και είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 50 
χώρες. Έως τις 31 Μαρτίου 2020 περισσότεροι από 10.000 ασθενείς 
είχαν λάβει θεραπεία με nusinersen. Είναι η μοναδική θεραπεία για 
τη νωτιαία μυϊκή ατροφία που συνδυάζει μεγάλη εμπειρία στην καθη-
μερινή κλινική πρακτική και το υψηλότερο επίπεδο κλινικής τεκμηρί-
ωσης σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμού ασθενών.

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΣΤΗ «ΣΚΙΑ»  
ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Θετικές εξελίξεις για τους ασθενείς  
με νωτιαία μυϊκή ατροφία



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 
στιγµή που περίµεναν οι φίλοι του ποδοσφαί-
ρου στην Ελλάδα έφτασε! Μετά τη µεγάλη δι-
ακοπή, η Superleague είναι και πάλι εδώ. Και 
µάλιστα µε ντέρµπι. Για τα πλέι-οφ του πρω-
ταθλήµατος, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυ-
µπιακό και η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Αµφό-

τερες οι αναµετρήσεις έχουν µεγάλο ενδιαφέρον και αγωνιστικά. 
Συµπεριλαµβάνονται, δε, στις προτάσεις µας γι’ αυτή την εβδοµάδα. 
Από κει και πέρα, ασχολούµαστε και µε άλλα πρωταθλήµατα της 
Ευρώπης. Εξάλλου, όλο και περισσότερες χώρες επιστρέφουν στη 
δράση και οι στοιχηµατικές επιλογές αυξάνονται κατά πολύ. Συνο-
λικά, έχουµε ξεχωρίσει πέντε σηµεία για το Στοίχηµα από το κου-
πόνι της εβδοµάδας. Έχουµε και γκολ, και σηµεία, και ειδικά στοι-
χήµατα, και… ό,τι άλλο θέλετε! Στη συνέχεια θα αναλύσουµε τα παι-
χνίδια που επιλέξαµε.
Οι προτάσεις Στοιχήµατος για το Σαββατοκύριακο ξεκινάνε από την 
Πολωνία. Για την 28η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρω-
ταθλήµατος η Γιαγκελόνια υποδέχεται τη Βίσλα Πλοκ. Οι γηπεδού-
χοι χρειάζονται οπωσδήποτε τη νίκη στο µατς. Παίζουν στην έδρα 
τους και παλεύουν για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην ο-
κτάδα. Έτσι, θα παίξουν στον όµιλο του πρωταθλητή. Γύρισαν µε νίκη 
από τη διακοπή, ενώ και πριν από αυτήν είχαν δύο σερί «τρίποντα».
Η Βίσλα Πλοκ, από την άλλη, δεν πείθει µε την απόδοσή της. Μά-
λιστα, την πρώτη αγωνιστική µετά τη διακοπή έχασε µε το βαρύ 1-4 
από την Κορόνα Κίελτσε. Βρίσκεται στο -4 από την οκτάδα και δεν 
φαίνεται να έχει την ποιότητα για να παίξει στα πλέι-οφ του πρω-
ταθλητή. Το βασικό της πρόβληµα βρίσκεται στην άµυνα. Ενδει-
κτικά, έχει δεχτεί τουλάχιστον ένα γκολ στα πέντε τελευταία παι-
χνίδια της. Έδειξε ντεφορµέ στην επιστροφή της και έχει δύσκολη 
αποστολή.
Το µατς έχει φαβορί και αυτό είναι η Γιαγκελόνια. Οι γηπεδούχοι 
είναι καλύτερη οµάδα συνολικά και παίζουν και στο γήπεδό τους. 
Επίσης, γύρισαν… φουριόζοι και επιθυµούν να συνεχίσουν στο ίδιο 
µοτίβο. Έτσι, επιλέγουµε τον «άσο» σε απόδοση 1.75.

Πήρε µπρος η Στουτγκάρδη
Στη δεύτερη κατηγορία της Γερµανίας γίνεται µεγάλη µάχη για 
την άνοδο στην Bundesliga. Αλλά και για την παραµονή. Η Στουτ-
γκάρδη, λοιπόν, φιλοξενεί την Όσναµπρικ, µε τις δύο οµάδες να 
έχουν διαφορετικούς στόχους. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από 
δύο συνεχόµενες νίκες. Η µία µάλιστα επί του Αµβούργου µε 3-2, 
στο ντέρµπι ανόδου. Θέλουν να παραµείνουν στην πρώτη δυάδα 
µέχρι τέλους και φορµαρίζονται την κατάλληλη στιγµή. Έχουν και 
σήµερα µεγάλο προβάδισµα για τη νίκη.
Από την άλλη, η Όσναµπρικ µάχεται για την παραµονή στην κατηγο-
ρία. Οι φιλοξενούµενοι έχουν 34 πόντους και βρίσκονται στο +4 από 
τα µπαράζ και στο +6 από τον απευθείας υποβιβασµό. Την περασµένη 
αγωνιστική αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 µε τη Ρέγκενσµπουργκ. Με 
την αµυντική συµπεριφορά που δείχνουν, δύσκολα θα προβάλουν α-
ντίσταση στη Στουτγκάρδη. Στον πρώτο γύρο την είχαν κερδίσει µε 
1-0, αλλά το σηµερινό παιχνίδι είναι εντελώς διαφορετικό.
∆ικαιολογηµένα οι γηπεδούχοι είναι το φαβορί από τις στοιχη-
µατικές. Υπερέχουν σε ποιότητα, ενώ βρίσκονται και σε εξαιρε-
τική αγωνιστική κατάσταση. Επιθυµούν να κάνουν ακόµα ένα 
βήµα ανόδου και τους στηρίζουµε. Στουτγκάρδη -1 (Ασιατικό) 
(το ποντάρισµα επιστρέφεται αν η Στουτγκάρδη κερδίσει µε 1 

γκολ διαφορά) σε απόδοση 1.80.

Πολλά γκολ στην Αυστρία
Στην Αυστρία τώρα, αρχίζουν τα πλέι-οφ του πρωταθλητή. Είναι οι 
πρώτοι αγώνες µετά τη διακοπή και η Βόλφσµπεργκερ φιλοξενεί τη 
Λίντσερ. Η Βόλφσµπεργκερ βρίσκεται στο -5 από την κορυφή, αλλά 
στόχος της είναι η πεντάδα. Έτσι, πρέπει να διεκδικεί θετικά απο-
τελέσµατα. Στο φιλικό µε τη Μάτερσµπουργκ έδειξε σε καλή κατά-
σταση. Κέρδισε µε 3-0 και θέλει να δείξει παρόµοια εικόνα και στα 
επίσηµα. Τα περισσότερα παιχνίδια της έχουν πολλά γκολ και αυτό 
περιµένουµε και σε αυτό το µατς.
Απεναντίας, η Λίντσερ έπεσε από την κορυφή εξαιτίας της τιµωρίας 
της. Ειδικότερα, της αφαιρέθηκαν έξι πόντοι λόγω παραβιάσεων 
κανονισµών στην καραντίνα. Παρ’ όλα αυτά, ως οµάδα είναι πολύ 
καλή και το έχει δείξει πολλές φορές φέτος. Άλλωστε, καθαρά αγω-
νιστικά έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους στην κανο-
νική διάρκεια. Τώρα, είναι στο -3 από τη Σάλτσµπουργκ και οφείλει 
να κάνει υπερβάσεις. Έχει τα φόντα για το «διπλό» και θα ψάξει τα 
γκολ της νίκης.
Γενικά, προβλέπουµε ένα «ανοιχτό» µατς, όπως αυτό στις 7 ∆εκεµ-
βρίου ανάµεσα στις δύο οµάδες. Τότε, η Λίντσερ είχε επικρατήσει 
µε 1-3. Πολλά γκολ περιµένουµε και πάλι, αφού το στιλ των οµάδων 
είναι επιθετικό. Καταλήγουµε στο Over 2.5 σε απόδοση 1.75.

«Σκληρό» ντέρµπι στην Τούµπα
Ήρθε η ώρα της Ελλάδας! Η Superleague επιστρέφει και στην 
πρώτη αγωνιστική των πλέι-οφ έχουµε µεγάλο ντέρµπι. ΠΑΟΚ και 
Ολυµπιακός κοντράρονται στην Τούµπα – και θέλουν να επιστρέ-
ψουν µε νίκη. Ο ΠΑΟΚ θα έχει κάποιες σηµαντικές απουσίες, όπως 
του Γιαννούλη. Θα είναι, λοιπόν, ιδιαίτερα προσεκτικός. Οι παίκτες 
του θα κυνηγήσουν τη νίκη, καθώς επιθυµούν να κάνουν το χρέος 
τους αγωνιστικά. Είναι και το γόητρο που µετράει σε τέτοια µατς. 
∆εν περιµένουµε τους «ασπρόµαυρους» να ρισκάρουν, αλλά να ψά-
ξουν προσεκτικά το «τρίποντο».
Το ίδιο όµως αναµένουµε και από την πλευρά του Ολυµπιακού. Οι 
«ερυθρόλευκοι» θυµούνται πώς την πάτησαν στο Κύπελλο. Τότε, 
προηγήθηκαν νωρίς µε 0-2 επί του ΠΑΟΚ, αλλά αµέλησαν τα αµυ-
ντικά τους καθήκοντα. Έτσι, ηττήθηκαν µε 3-2. Τώρα, θα είναι πιο… 
διαβασµένοι. Η άµυνα είναι το πρώτο µέληµα της οµάδας του Μαρ-
τίνς σε αυτό το ντέρµπι. Να κρατήσει το µηδέν, και από κει και πέρα 
να αναζητήσει τη νίκη. Έτσι, θα προσπαθήσει να κλείσει τους χώ-
ρους και να γίνει επικίνδυνη στις στιγµές της.
Το ντέρµπι αναµένεται… συντηρητικό, λόγω και της µακράς αποχής. 
Οι οµάδες θα χρειαστούν χρόνο για να βρουν τα πατήµατά τους και 

είναι λογικό να µη ρισκάρουν. Περιµένουµε ένα «σκληρό» παιχνίδι, 
που µπορεί να κριθεί οριακά. Πάµε µε το Χ Ηµίχρονο ή Χ Τελικό 
(ένα ειδικό στοίχηµα) σε απόδοση 1.75.

Σκοράρουν στο ΟΑΚΑ
Ντέρµπι όµως έχουµε και στην Αθήνα για τα πλέι-οφ της 
Superleague. Ειδικότερα, θα γίνει το κλασικό αθηναϊκό ντέρµπι, α-
νάµεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ είχε αλλάξει προς 
το καλύτερο πριν τη διακοπή, µε τον Καρέρα στον πάγκο. Μάλιστα, 
είχε κερδίσει και τον Παναθηναϊκό. Έχει στόχο τη δεύτερη θέση στο 
πρωτάθληµα και οφείλει να παίξει µόνο για τη νίκη. Η «Ένωση» δεν 
έχει την πολυτέλεια να κλειστεί πίσω. Επιπλέον, διαθέτει παίκτες µε 
ποιότητα µεσοεπιθετικά, που βρίσκουν τρόπους να σκοράρουν.
Αυτό ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, που είναι επικίνδυνος, ει-
δικά στις αντεπιθέσεις. Οι «πράσινοι» δεν έχουν ιδιαίτερο άγχος και 
θα επιχειρήσουν να κάνουν το παιχνίδι τους. Άλλωστε, αισθάνονται 
άνετα στο ΟΑΚΑ. Πόσο µάλλον από τη στιγµή που η ΑΕΚ δεν θα 
έχει τον κόσµο στο πλευρό της. Ο Παναθηναϊκός έχει καλή παρου-
σία συνολικά στα ντέρµπι και θα ήθελε να ξεσπάσει στο χορτάρι για 
όλα αυτά που γίνονται στο θέµα του προπονητή.
Ποιος µπορεί να ξεχάσει το φοβερό 3-2 του πρώτου γύρου, µε την 
επική ανατροπή του Παναθηναϊκού; Και σε αυτό το ντέρµπι περιµέ-
νουµε αµφότερες οι οµάδες να βρουν δίχτυα. Έχουν ταλαντούχους 
ποδοσφαιριστές και µπορούν να εκµεταλλευτούν τα δυνατά τους 
στοιχεία. Θα ποντάρουµε στο Goal/Goal σε απόδοση 2.22.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη εβδοµάδα. 
Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό site για το Στοί-
χηµα µπορείτε να βρίσκετε επιλογές όλη τη διάρκεια του Σαββατο-
κύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη στοι-
χηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

Επιστροφή µε ντέρµπι στη Superleague!

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

06/06
16:00  Γιαγκελόνια - Βίσλα Πλοκ   1   1.75

07/06
14:30  Στουτγκάρδη - Όσναµπρικ   Στουτγκάρδη -1 (Ασ.)   1.80
18:00  Βόλφσµπεργκερ - Λίντσερ   Over 2.5   1.75
19:30  ΠΑΟΚ - Ολυµπιακός   Χ Ηµ. ή Χ Τελ.   1.75
21:30  ΑΕΚ - Παναθηναϊκός   Goal/Goal   2.22
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Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Νέο Hyundai Santa Fe  
και με PHEV έκδοση

Η 
ανανέωση στο Santa Fe υπερβαίνει το πρότυπο ενός 
facelift, αφού περιλαμβάνει νέα σχεδίαση, νέα πλατ-
φόρμα και νέες υβριδικές εκδόσεις που θα μπαί-
νουν και στην πρίζα.
Το νέο Santa Fe μάς δείχνει το νέο του, ελκυστικό 

στιλ με την εμφατική μάσκα, τα κάθετα LED στα άκρα και λίγο 
ψηλότερα τους πολύ λεπτούς προβολείς. Σχεδόν κάθε σημείο 
του αμαξώματος έχει αλλάξει, ώστε το νέο μοντέλο να διαφορο-
ποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το παλιό. Οι προφυλακτήρες 
είναι νέοι, ενώ επανασχεδιασμένα είναι και τα πίσω φωτιστικά 
σώματα, που τα «συνδέει» μια αντανακλαστική ρίγα.
Ριζική είναι η αλλαγή και στο επταθέσιο εσωτερικό, όπου πρα-
κτικά μόνο οι αεραγωγοί φαίνεται να έχουν μείνει στη θέση του. 
Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει μια νέα οθόνη αφής με στενό-
μακρη διαγώνιο 10,25 ιντσών και νέοι διακόπτες (αντί μοχλού) 

για το αυτόματο κιβώτιο, ενώ ο πίνακας οργάνων είναι ψηφια-
κός με οθόνη 12,3 ιντσών.
Στην παλέτα έχουν προστεθεί τα τελευταίας γενιάς συστήματα υ-
ποβοήθησης, ενώ το Terrain Mode Selector είναι ένα νέο στοι-
χείο που προσφέρει επιλογή από διάφορα προγράμματα οδή-
γησης. Η Hyundai δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την γκάμα των 
κινητήρων, αλλά γνωρίζουμε πως θα δούμε υβριδικές και plug-
in υβριδικές εκδόσεις.
Λογικά, θα δούμε τα σύνολα του νέου Kia Sorento με τον ντίζελ 
2.2 Smartstream των 202 ίππων, τον υβριδικό turbo 1.600άρη 
των 230 ίππων και το PHEV με 265 άλογα και 50 χλμ. ηλεκτρι-
κής αυτονομίας. Το νέο Hyundai Santa Fe θα κυκλοφορήσει 
στην Ευρώπη από τον Σεπτέμβριο και πιθανότατα, λόγω των 
νέων υβριδικών του εκδόσεων, θα εισαχθεί αυτή τη φορά και 
στη χώρα μας.

Το Nivus παρουσιάστηκε στη Βραζιλία για τη Νότια Αμερική, 
αλλά από το 2021 θα λανσαριστεί και σε συγκεκριμένες α-
γορές της Ευρώπης.

Ως μοντέλο, το Nivus τοποθετείται στην κατηγορία του T-Cross 
και σχεδιαστικά διαφοροποιείται από την κουπέ σχεδίαση του 
αμαξώματος. Ωστόσο, το Nivus, με μήκος 4,266 μέτρα, όχι μόνο 
είναι μακρύτερο από το T-Cross αλλά πλησιάζει το T-Roc. Γι’ 
αυτόν τον λόγο το νέο VW, που πιθανότατα θα ονομάζεται T-
Sport, θα λανσαριστεί σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές αγορές, 
δίχως ακόμη να γνωρίζουμε αν σε αυτές θα περιλαμβάνεται 
και η ελληνική.
Το Nivus είναι το πρώτο Volkswagen που εξελίχθηκε στη Βρα-
ζιλία ως ένα παγκόσμιο μοντέλο και βασίζεται στην πλατφόρμα 
MQB (συγκεκριμένα, στην A0, στην οποία βασίζονται τα Audi A1, 
Seat Arona, Skoda Scala κ.ά.). Στην Ευρώπη θα κατασκευάζε-
ται από τα μέσα του 2021 στην Παμπλόνα της Ισπανίας και προς 
τα τέλη της εν λόγω χρονιάς θα ξεκινήσουν και οι πωλήσεις.
Την κίνηση του Nivus αναλαμβάνει ένας τρικύλινδρος TSI με 
116 ίππους που καταναλώνει βενζίνη ή με 128 ίππους στην πε-
ρίπτωση που «καίει» αιθανόλη (στην Ευρώπη προφανώς όλες 
οι εκδόσεις θα έχουν mild-hybrid σύστημα ως eTSI). Συνδυά-
ζεται με κιβώτιο 6 σχέσεων, με την κίνηση να περνά αποκλει-
στικά στους μπροστινούς τροχούς. Στο εσωτερικό, η σχεδίαση 
του ταμπλό παραπέμπει ευθέως στο Polo, ενώ ο χώρος απο-
σκευών είναι στα 415 λίτρα.

Νέο χρηματοδοτικό KiaMovingWithYou
H Kia ενισχύει περαιτέρω την ασφά-

λεια και την ποιότητα που εξασφαλίζει 
η 7ετής εργοστασιακή εγγύησή της, 

προσφέροντας επιπλέον δωρεάν service για 5 
χρόνια σε όλα τα μοντέλα της. Το πρόγραμμα 
αφορά όλα τα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα 
Kia και καλύπτει για 5 χρόνια ή 75.000 χλμ. 
(όποιο από τα δύο λήξει πρώτο) τα τακτικά 
και προγραμματισμένα service των μοντέ-
λων Kia, όπως αυτά προβλέπονται από τον 
κατασκευαστή, χωρίς καμία περαιτέρω ε-
πιβάρυνση του πελάτη. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι, όπως και η 7ετής εργοστασιακή εγγύ-
ηση, το δωρεάν service συνοδεύει το αυτο-
κίνητο και μεταβιβάζεται αυτόματα στον νέο 
ιδιοκτήτη σε περίπτωση πώλησής του, αυ-
ξάνοντας σημαντικά τη μεταπωλητική αξία 
των αυτοκινήτων Kia.

Παράλληλα, η Kia προσφέρει δύο νέα χρη-
ματοδοτικά προγράμματα στους πελάτες 
της, δίνοντας τη δυνατότητα χαμηλής προ-
καταβολής, συγκεκριμένης χαμηλής ευέ-
λικτης δόσης, μόλις 1% της αξίας του αυ-
τοκινήτου, και δυνατότητα αποπληρωμής 
ανά πάσα στιγμή. Τα νέα χρηματοδοτικά 
προγράμματα παρέχονται σε συνεργασία 
με τη Eurobank και αποτελούνται από 30% 
προκαταβολή, δόση το 1% της αξίας του 
αυτοκινήτου και περίοδο αποπληρωμής 
60 ή 84 μήνες με 7,5% επιτόκιο, με συ-
γκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 
Με μηνιαία δόση που ξεκινά, για παρά-
δειγμα, από 100 ευρώ για το Picanto ή 
από 223 ευρώ για το Sportage, 7 χρόνια 
εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δω-
ρεάν service.

VW Nivus: Από τη Βραζιλία 
στην... Ευρώπη!
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«ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ
Ποια είναι τα οφέλη της χρήσης του φωταερίου στην 
οικιακή κατανάλωση; Πώς συνέβαλε το φωταέριο 
στην εξέλιξη της θεατρικής τέχνης; Τι σχέση έχει το 
καλλιτεχνικό ρεύμα της Αρ Νουβό (Art Nouveau) με 
το εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας; Η ομάδα του 
Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου δίνει όλες τις 
απαντήσεις μέσα από τρεις συναρπαστικές ψηφιακές 
αφηγήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του μουσείου 
https://gasmuseum.gr/.

POP UP MUNCHIES  
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΥΨΕΛΗΣ
Το απόλυτο γαστρονομικό fair επιστρέφει στη Δημοτική 
Αγορά Κυψέλης το Σάββατο 13 Ιουνίου, με φρέσκο όνομα 
και μενού, και υπόσχεται να μας φέρει πίσω στην κανο-
νικότητα! Αγαπημένοι σεφ, μάγειρες και καντίνες δίνουν 
πλέον νέο απογευματινό ραντεβού στο Pop Up Munchies 
με πρωτότυπα μενού και κοκτέιλ, σε μια καλοκαιρινή 
συνάντηση με γεύση, μουσική και παρέα, με αποστάσεις!
Αν θέλετε να πάρετε μέρος ως προμηθευτής, δηλώστε 
συμμετοχή στο https://bit.ly/3gosMXG.
Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα
Τηλ. παραγγελιών: 210 3210146

MAJA LUNDE, «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» 
@PUBLICFB
Το Public και οι εκδόσεις Κλειδάριθμος σας προσκαλούν 
σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου 
της Τετραλογίας του Περιβάλλοντος, «Η ιστορία του 
νερού» της Maja Lunde, σε ζωντανή μετάδοση, την Τρίτη 
16/6 στις 20:00. Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με τη 
δημοσιογράφο Λένα Παπαδημητρίου. Μια επική ιστορία 
για τις δυνάμεις της φύσης, που δείχνει πώς οι επιλογές 
μας καθορίζουν τη ζωή μας. Πόσο τρωτός μπορεί να γίνει 
ο άνθρωπος μπροστά στην έλλειψη νερού; Νορβηγία, 
2017. Η 70χρονη ακτιβίστρια Σίνε ξεκινάει ένα επικίν-
δυνο ταξίδι: με ένα ιστιοφόρο και ένα πολύ ιδιαίτερο 
φορτίο προσπαθεί να φτάσει από τη δυτική Νορβηγία στις 
γαλλικές ακτές.

«ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ»  
(SOSHITE CHICHI NI NARU)

CALENDAR

Ο επιτυχημένος αρχιτέκτονας Ριότα 
Νινομίγια έχει εργαστεί σκληρά 
όλη του τη ζωή και πιστεύει ότι δεν 
υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να 

κάνει. Ώσπου μια μέρα αυτός και η γυναίκα του 
δέχονται ένα απροσδόκητο τηλεφώνημα από το 
νοσοκομείο. Ο εξάχρονος γιος τους, Κεϊτά, δεν 
είναι δικός τους. Το νοσοκομείο τούς έδωσε λά-
θος μωρό. Ο Ριότα πρέπει να πάρει μια απόφα-
ση ζωής, αν θα επιλέξει το παιδί που μεγάλωσε 
ή το φυσικό του παιδί. Επιπλέον, όταν θα έρθει 
σε επαφή με την οικογένεια που μεγάλωσε το 
βιολογικό του παιδί, θα αρχίσει να αμφισβητεί 
και τον ρόλο του ως πατέρα… Τρυφερή, συγκι-
νητική ιστορία γύρω από δύο οικογένειες οι 
οποίες προσπαθούν να διαχειριστούν το γεγο-
νός πως ύστερα από έξι χρόνια μαθαίνουν ότι τα 
παιδιά τους είχαν δοθεί σε λάθος οικογένειες.
Προβολή: 12/6, 23:00, ΕΡΤ2
Σκηνοθεσία-Σενάριο: Χιροκάζου Κορέεντα
Παίζουν: Μασαχάρου Φουκουγιάμα, Ματσίκο 
Όνο, Κέιτα Νινομίγια, Γιόκο Μάκι, Λίλι Φράν-
κι, Ρίρι Φουράνκου
Διάρκεια: 113΄
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Όπως σε όλα τα 
επαγγέλματα 
έτσι και στην 
αστρολογία 
υπάρχει 
επαγγελματικός 
κώδικας ηθικής. 
Η δουλειά ενός 
αστρολόγου 
είναι η ερμηνεία 
της πλανητικής 
κίνησης στην 
υπηρεσία της 
διευκόλυνσης 
της ζωής του 
ανθρώπου και όχι 
η αναπαραγωγή 
των φόβων του.

Η 
αστρολογία και η λογοτεχνία σμίγουν αρ-
μονικά στο πρόσωπο της Βάσιας Μαυ-
ράκη, εκφράζοντας την ανάγκη της να φω-
τίσει τις ζωές των ανθρώπων δίπλα της.

Έχετε σπουδάσει ψυχολογία, ενώ τα τελευταία χρόνια α-
σχολείστε επαγγελματικά με τη συμβουλευτική αστρο-
λογία. Παράλληλα, έχετε κυκλοφορήσει δύο μυθιστορή-
ματα. Μοιάζει να σας ενδιαφέρει πολύ ο κόσμος των συ-
νανθρώπων σας και να προσπαθείτε να τον εξηγήσετε 
με κάθε τρόπο.
Και οι τρεις «ενασχολήσεις» μου κινούνται γύρω από τον 
ίδιο άξονα, τον άνθρωπο. Η ψυχολογία προσπαθεί να τον 
βοηθήσει ώστε να βρει την εσωτερική ισορροπία που 
χρειάζεται μέσα από τη θεραπεία των τραυμάτων του 
παρελθόντος του. Η αστρολογία προσπαθεί να τον βοη-
θήσει στην ερμηνεία των κοσμικών του επιρροών και 
προδιαθέσεων, ώστε να βρει το προσωπικό καρμικό του 
«άλλοθι» προκειμένου να προαγάγει τη ζωή του. Και η 
συγγραφή προσπαθεί να συνδυάσει αυτές τις δύο αδελ-
φές εξ αίματος, ώστε μέσα από το ανοιχτό παράθυρό της 
να δημιουργήσει προοπτική αλλά και ψυχαγωγία, με την 
κυριολεκτική της όμως έννοια: αγωγή της ψυχής.

Στο νέο σας μυθιστόρημα, «Ο Καπήλαρης», καταγρά-
φετε τις αναμνήσεις σας από την περιπετειώδη ζωή της 

γιαγιάς σας, ενός ανθρώπου που έζησε δύσκολα. Πέρα 
από την προσωπική σας εκπλήρωση, τι προσφέρει στον 
αναγνώστη;
Ίσως την αναμόχλευση των προσωπικών του αναμνή-
σεων από μια γιαγιά ή έναν παππού δικό του. Ο Καπή-
λαρης με κάποιον μαγικό τρόπο είναι ο κοινός πρόγονος 
όλων όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την ηλικία, εκεί, κοντά 
στην πρώτη χειρώνεια επιστροφή μας. Εμάς, που μεγα-
λώσαμε σε έναν κόσμο ειρηνικό μεν, αλλά με τις νωπές 
μνήμες ενός πολέμου στο μυαλό των γεννητόρων μας 
δε. Ο «Καπήλαρης» για μένα είναι ένα «μνημόσυνο» στη 
γιαγιά μου τη Χριστίνα και σε όλους αυτούς που πλαισί-
ωσαν τη δύσκολη νιότη της. Ίσως, λοιπόν, να αποτελέ-
σει ένα τέτοιο νοσταλγικό ταξίδι και για τους αναγνώστες.

Πώς διαχειρίζεστε έναν άνθρωπο που πρέπει να του με-
ταφέρετε άσχημες προβλέψεις; Είστε ειλικρινής;
Όπως σε όλα τα επαγγέλματα έτσι και στην αστρολογία 
υπάρχει επαγγελματικός κώδικας ηθικής. Η δουλειά 
ενός αστρολόγου είναι η ερμηνεία της πλανητικής κί-
νησης στην υπηρεσία της διευκόλυνσης της ζωής του 
ανθρώπου και όχι η αναπαραγωγή των φόβων του. 
Θα είμαι ειλικρινής, ναι, σε έναν γενέθλιο χάρτη φαί-
νονται όλα. Και για να προλάβω την επόμενη ερώτησή 
σας, ναι, φαίνεται και το μάκρος της ζωής. Έχει όμως 
αξία να θελήσει κάποιος να πάρει απάντηση σε αυτό 

το ερώτημα από τη στιγμή που είναι το μόνο σίγουρο 
στη ζωή μας; Έχει αξία όταν στη ζωή έχουμε ερω-
τήματα για τον τρόπο που ερωτευόμαστε, διασκεδά-
ζουμε, παντρευόμαστε, γινόμαστε γονείς, κάνουμε ση-
μαντικές καριέρες; Αν κάποιος προσδοκά απαντήσεις 
σε αυτά τα ερωτήματα, τότε ο συμβουλευτικός ρόλος 
του αστρολόγου είναι μια σοφή επιλογή. Η αστρολο-
γία δεν μπορεί να αλλάξει τα γεγονότα, μπορεί όμως 
να προετοιμάσει τον άνθρωπο για το πώς θα τα δια-
χειριστεί. Μπορεί να βοηθήσει ώστε να «αλχημιστεί» 
η πλανητική ενέργεια και ο άνθρωπος να επιλέξει την 
κατάλληλη στιγμή για τη μέγιστη επιτυχία κάθε εγχει-
ρήματος της ζωής του. Η αστρολογία δεν είναι «μα-
γεία», η αστρολογία είναι μελέτη και χρειάζεται διά-
κριση, όπως όλα στη ζωή. Αποφύγετε τους ανθρώ-
πους σε όλα τα επαγγέλματα που προσπαθούν να σας 
χειραγωγήσουν μέσω του φόβου. Όχι, όποιος σάς φο-
βίζει δεν πασχίζει για το καλό σας. Θέλει απλώς να σας 
έχει δέσμιους… είτε είναι αστρολόγος, είτε είναι ψυ-
χολόγος, είτε είναι κληρικός, είτε είναι πολιτικός. Και 
να ξέρετε πως η αστρολογία απευθύνεται στους σο-
φούς ανθρώπους, γιατί ο σοφός «κυβερνά» τα άστρα 
του. Είμαι, λοιπόν, πάντα ειλικρινής, γιατί πάντα έχω 
μια λύση να προτείνω για το πρόβλημα που εντοπίζω 
σε ένα γενέθλιο ή προοδευμένο κοσμόγραμμα. Αλ-
λιώς, καμία επιστήμη που δεν θα πρότεινε λύσεις στον 
άνθρωπο δεν θα είχε νόημα ύπαρξης.

Υπήρχε πρόβλεψη για την έλευση της πανδημίας του 
κορονοϊού;
Υπήρχε πρόβλεψη από το 2019, ίσως και πιο πριν. Αυτό 
που δεν προβλέψαμε, ίσως γιατί δεν το επιθυμούσαμε, 
ήταν η διάσταση που θα έπαιρνε. Η πρόβλεψη υπήρχε, 
γιατί η σύνοδος Πλούτωνα-Κρόνου στον Αιγόκερω ήταν 
προ των πυλών και ξέραμε πως μόνο δεινά είχε να 
φέρει στην ανθρωπότητα. Εμείς οι Έλληνες έχουμε μια 
εύνοια, σε σχέση με την αστρολογία, να αντιλαμβανόμα-
στε τα αρχέτυπα του κάθε πλανήτη χωρίς να χρειάζεται 
να έχουμε ειδική γνώση. Πλούτωνας, ο απόλυτος άρχο-
ντας του Κάτω Κόσμου, και Κρόνος, ο σκληρός πατέρας 
που «τρώει» τα ίδια του τα παιδιά για να μη χάσει την ε-
ξουσία. Αιγόκερως, το ζώδιο των ταγών και της απόλυ-
της εξουσίας… Εκεί συναντήθηκαν αυτοί οι δύο, και θα 
ξανασυναντηθούν μαζί με τον Δία σε τετράγωνο με τον α-
νάδρομο Άρη στον Κριό μέχρι το τέλος του 2020.

Ένα μεγάλο θέμα που θίγει το βιβλίο είναι η ύπαρξη δι-
χασμών στο παρελθόν της ελληνικής κοινωνίας. Βλέ-
πετε και σήμερα να υφίστανται διχασμοί ακόμα και σε 
μια τέτοια κρίσιμη στιγμή;
Όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχουν διχασμοί. Η ισό-
τητα και η δικαιοσύνη είναι έννοιες που πραγματικά δεν 
μπορούν να αφορούν όλους μας με τον ίδιο τρόπο, γιατί 
δεν υπάρχει κοινή αφετηρία για όλους τους ανθρώπους. 
Επόμενο, λοιπόν, οι διχασμοί να υπάρχουν πάντα και για 
πάντα, αλλά να προσαρμόζονται στις εκάστοτε ιστορικές 
και κοινωνικές συνθήκες. Οι διχασμοί στα χρόνια που 
ζούμε έχουν αλλάξει και νόημα και περιεχόμενο. Έχουν 
περισσότερο φιλοσοφική και πνευματική διάσταση παρά 
πρακτική και επικίνδυνη. Γιατί στα χρόνια που έζησε ο 
Καπήλαρης υπήρχαν δεξιοί και αριστεροί, αντάρτες και 
χίτες, και το μίσος του διχασμού μπορούσε να γίνει α-
γεφύρωτο ακόμη και ανάμεσα στις οικογένειες, ακόμη 
και ανάμεσα στα αδέρφια. Τότε ο διχασμός είχε κόστος, 
κόστος ζωής και αίματος! Σήμερα ο διχασμός έχει πιο 
κομψή έννοια, με χαρακτήρα περισσότερο κοινωνικό 
και οικονομικό. Είναι στη φύση του ανθρώπου να δη-
μιουργεί διχασμούς ακόμη και όταν δεν υπάρχει λόγος, 
γιατί έτσι μπορεί να δηλώνει την εγωιστική του ανάγκη να 
φαίνεται ξεχωριστός.

Βάσια Μαυράκη

«Η αστρολογία δεν μπορεί 
να αλλάξει τα γεγονότα»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



«Κ
ανένα ζώο δεν κακοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
των γυρισμάτων της ταινίας. Σφάχτηκε, γδάρ-
θηκε, τεμαχίστηκε… Ο λόγος για την ταινία μι-
κρού μήκους ΛΑΛΚΑ της Λένας Κιτσοπούλου» 
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Φι-
λοζωική Ομοσπονδία εκφράζοντας την αντίθεσή 

της στην προβολή αυτής της ταινίας, υπογραμμίζοντας πως το εν λόγω εγχείρημα 
νομιμοποιεί την απροκάλυπτη σφαγή ενός ζώου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Κανένα ζώο δεν κακοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας. Σφά-
χτηκε, γδάρθηκε, τεμαχίστηκε… Ο λόγος για την ταινία μικρού μήκους ΛΑΛΚΑ της 
Λένας Κιτσοπούλου.
»Μόνη σχετική αναφορά στο σημείωμα της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση που χρη-
ματοδότησε την ταινία: “Το έργο περιέχει σκηνές που μπορεί να θεωρηθούν ενο-
χλητικές από ορισμένους θεατές. Κατάλληλο άνω των 18 ετών”.
»Οι σκηνές που “μπορεί να θεωρηθούν ενοχλητικές από ορισμένους” περιλαμβά-
νουν το κοντινό και επίμονο πλάνο ενός σκοτωμένου ζαρκαδιού κρεμασμένου α-
νάποδα πάνω από το αίμα του, το ολοκληρωτικό γδάρσιμό του, το ξεκοίλιασμα του 
ζώου με ροκ υπόκρουση, η επίδειξη των εντοσθίων του πριν τα καταβροχθίσει ωμά 
ο κεντρικός ήρωας, διακηρύσσοντας, σε κατάσταση βακχικής χαράς, τη φιλοσοφία 
του και μήνυμα της ταινίας, να “αγαπήσουμε τα ένστικτά μας, να τα γιορτάσουμε, 
τουλάχιστον να μην τα καταπιέζουμε άλλο στον βωμό μιας δήθεν πολιτισμένης και 
ανελεύθερης ζωής”. Στη γιορτή των ενστίκτων βίας, να προσθέσουμε τα τραχιά επι-
φωνήματα ηδονής, στον ρυθμό του τεμαχίσματος του ζαρκαδιού με μπαλτά.
»Η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία δεν αντιλαμβάνεται με ποιον τρόπο η α-
προκάλυπτη σφαγή και το on camera γδάρσιμο ενός ζαρκαδιού εντάσσονται στον 
σκοπό του προγράμματος ENTER της Στέγης “να συμπεριλάβουμε και να κατα-
νοήσουμε το παρόν, να διδαχτούμε από αυτό, να το αφηγηθούμε και να το ξορκί-
σουμε, δημιουργώντας παράλληλα μια ψηφιακή χρονοκάψουλα που θα διατηρήσει 
τη μνήμη αυτής της εποχής για τις μελλοντικές γενιές”. Η τέχνη δεν έχει υποχρέ-

ωση να είναι ούτε ωραία ούτε χρήσιμη. Η ταινία, όμως, ούτε ντοκιμαντέρ για σφα-
γεία είναι ούτε κάποια μάχη επιβίωσης καταγράφει, και οι ευθύνες της Στέγης για 
τη συγκεκριμένη ανάθεση και τη χρηματοδότηση της “ψηφιακής χρονοκάψουλας” 
της Κιτσοπούλου είναι αναμφισβήτητες: το πολιτιστικό προϊόν είναι και προτρέπει 
στην ωμή βία, προάγει την επίθεση στην άγρια φύση ως τρόπο ζωής και συνυφαίνει 
την επιστροφή στα ένστικτα με την απόλυτη έλλειψη σεβασμού στα ζώα.
»Ως φιλοζωική οργάνωση, δεν θα μπούμε στον πειρασμό να σχολιάσουμε περισ-
σότερο το εγχείρημα Κιτσοπούλου. Κανένα “καλλιτεχνικό πρότζεκτ” δεν νομιμο-
ποιεί την απροκάλυπτη σφαγή ενός ζώου και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Ίδρυμα 
Ωνάση θα διαχωρίσει τη θέση του από αυτή τη βαρβαρότητα. Θεωρούμε το ζήτημα 
εξαιρετικά σοβαρό και αναθέσαμε στον δικηγόρο μας κ. Γιώργο Νικόπουλο να εξε-
τάσει όλες τις νομικές πτυχές του θέματος ώστε να προβούμε σε ενέργειες ενώπιον 
των αρμοδίων Αρχών και Δικαστηρίων».

Αντιδράσεις της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας  
για την ταινία ΛΑΛΚΑ
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WWF: Μια ιδιαίτερη αντιπυρική περίοδος ξεκινά φέτος

Σ
τη χώρα μας ξεκινά φέτος μια ιδιαίτερη αντιπυρική περίοδος. Με 
δεδομένο ότι η απώλεια της φύσης συνδέεται άμεσα με την αν-
θρώπινη υγεία, οφείλουμε, ως κράτος, να αντιμετωπίσουμε και 
τις δασικές πυρκαγιές με την ίδια σοβαρότητα και εγρήγορση που 
χειριστήκαμε τον Covid-19. Οι πυρκαγιές αποτελούν μια σοβαρή 
και δυστυχώς χρόνια «ασθένεια» της χώρας μας, που σε ετήσια 

βάση απειλεί τα φυσικά μας οικοσυστήματα, τις περιουσίες και τις ζωές των συναν-
θρώπων μας. Ο επιτυχημένος χειρισμός της πανδημίας από τη χώρα μας βασίστηκε 
σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό στην πρόληψη, με στόχο να αποφευχθεί μια καταστρο-
φική έξαρση της ασθένειας στην Ελλάδα, που θα έφερνε τον κρατικό μηχανισμό στα 
όρια και θα έθετε τους πολίτες σε άμεσο κίνδυνο. Ωστόσο, αφού γνωρίζουμε πως η 
πρόληψη είναι η μόνη αποτελεσματική λύση σε όλα τα προβλήματα, γιατί όταν πρό-
κειται για τις δασικές πυρκαγιές επιμένουμε να ακολουθούμε την περιορισμένων 
δυνατοτήτων στρατηγική της καταστολής;
Σε παγκόσμιο επίπεδο οι δασικές πυρκαγιές, πέραν του ότι εντείνουν την κλιματική 
κρίση, ευθύνονται για την αλλοίωση ή ακόμα και την απώλεια φυσικών οικοσυστη-
μάτων. Αυτό, σύμφωνα με τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και μελέτες, μπορεί 
να οδηγήσει στην εμφάνιση και την έξαρση νέων μολυσματικών ασθενειών, που με 
τη σειρά τους επηρεάζουν άμεσα την υγεία και ευημερία των ανθρώπων. Ενδεικτικό 
αυτής της σοβαρής απώλειας οικοσυστημάτων παγκοσμίως είναι το παράδειγμα δε-
κάδων μεγαπυρκαγιών που έπληξαν πολλές χώρες: η Αυστραλία μόλις βγήκε από τη 
χειρότερη αντιπυρική περίοδο της ιστορίας της, ενώ η Κροατία, η Γαλλία και η Ρου-
μανία βρίσκονται ήδη πολύ πάνω από τους εθνικούς μέσους όρους δεκαετίας όσον 
αφορά τις καμένες εκτάσεις. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην Ταϊλάνδη, που βιώ-
νει τις χειρότερες πυρκαγιές εδώ και δεκαετίες (190.000 στρέμματα καμένων εκτά-
σεων), και στο Μεξικό (420.000 στρέμματα), που έχει κηρύξει εθνική κατάσταση έ-
κτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών.
Οι οιωνοί για φέτος το καλοκαίρι δεν είναι καλοί. Το 2019 καταγράφηκε ως ένα από 
τα θερμότερα έτη στην Ευρώπη, ο χειμώνας ήταν σχετικά ήπιος και τον Απρίλιο στη 
χώρα μας καταγράφηκαν αρκετά περιστατικά δασικών πυρκαγιών.
Η ραγδαία αύξηση των καμένων εκτάσεων και της έντασης των πυρκαγιών σε παγκό-
σμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, καθώς και το ολοένα εντεινόμενο πρόβλημα των 
δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις «πιέσεις» που ασκεί φέτος η 
αντιμετώπιση της πανδημίας στα αντανακλαστικά και τις δυνάμεις των αρμόδιων φο-
ρέων, δείχνουν με ακόμα πιο ξεκάθαρο τρόπο πως η αποτελεσματική λύση περνάει 

μέσα από την πρόληψη και όχι μέσα από την καταστολή, όπως παραδοσιακά γίνεται 
τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας.
Η πρόληψη κοστίζει λιγότερο, έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αποτρέπει κα-
ταστροφές και επιτρέπει την έγκαιρη ενημέρωση και ενεργή συμμετοχή όλης της 
κοινωνίας. Αντιθέτως, η καταστολή έχει αβέβαια αποτελέσματα, επιμένει στη λο-
γική μιας «εκ των υστέρων αντιμετώπισης» του προβλήματος και, όπως έχει δείξει η 
διεθνής εμπειρία, σε μια δύσκολη χρονιά έχει συγκεκριμένα όρια που αν τα ξεπερά-
σει καταρρέει ο –όποιος– μηχανισμός.
Παρόλο που το τελευταίο διάστημα γίνονται θετικές κινήσεις για την ενίσχυση του 
κατασταλτικού μηχανισμού της χώρας (π.χ. η ανανέωση του στόλου οχημάτων, η 
πρόσληψη 1.300 εποχικών δασοπυροσβεστών, εισαγωγή νέων εθελοντών πυροσβε-
στών), αυτό δεν αρκεί από μόνο του. Φαίνεται πως γι’ ακόμα μια χρονιά επενδύουμε 
πολλές δυνάμεις και πολλά χρήματα στο πώς θα σβήσουμε μια φωτιά ή στο πώς θα 
διαχειριστούμε επικοινωνιακά μια δύσκολη κατάσταση, ωστόσο εξακολουθούμε να 
μην επενδύουμε στη σωστή προετοιμασία της χώρας μας και των πολιτών της, ώστε 
να μειώσουμε τα περιστατικά και την ένταση των δασικών πυρκαγιών.
Πιο συγκεκριμένα, γι’ ακόμα μια χρονιά δεν έχουν υλοποιηθεί μια σειρά από ση-
μαντικά διαχειριστικά μέτρα σε δασικές εκτάσεις, τα οποία θα είχαν ως στόχο την 
αειφορική διαχείριση των δασών, τη μείωση της καύσιμης ύλης και την εκτέλεση 
δασοτεχνικών έργων, όπως οι στεγασμένες αντιπυρικές ζώνες. Επιπλέον, δεν έχει 
γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός τοπικών σχεδίων πρόληψης δασικών πυρκαγιών 
υπό την ευθύνη των κατά τόπους ΟΤΑ και την επίβλεψη από την κυβέρνηση, τα 
οποία ιδανικά θα περιλάμβαναν προτάσεις για αντιπυρικά έργα και υποδομές, ανα-
γνώριση κινδύνων, και θα βασίζονταν σε μια σοβαρή στατιστική ανάλυση των αιτιών 
σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, η Δασική Υπηρεσία παραμένει υποστελεχωμένη 
και χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, ενώ ο νέος Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης 
Κρίσεων, ο οποίος ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, μια νέα προσπάθεια αξιοποίησης των εθελοντών, παραμένει ανεφάρμοστος.
Στην Ελλάδα, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια 
(τουλάχιστον 30%), μια σοβαρή και τακτική εκστρατεία ενημέρωσης θα εξασφάλιζε 
την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας, ώστε αυτή να μην παραμένει αμέτοχη σε ένα, 
εντέλει, κοινωνικό ζήτημα, όπως αυτό των πυρκαγιών. Τέλος, δεν έχει γίνει και πάλι 
επαναξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο του κινδύνου πυρκαγιάς σε δασικές εκτάσεις (η 
τελευταία ήταν το μακρινό 1980), ώστε να υπάρχει κατάλληλος σχεδιασμός αλλά και 
στρατηγική ιεράρχηση των δράσεων πρόληψης.
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Στην Αθήνα κάποτε (διαφορές & οµοιότητες), Μαρικαίτη Καµβασινού, εκδ. 
Οδός Πανός

Η συγγραφέας Μαρικαίτη Καµβασινού, ιδρύτρια του ιστορικού χώρου Επίγραµµα, στην οδό 
Βουκουρεστίου, στον οποίο παρουσιάστηκαν πολλές εκθέσεις ιστορικού και συλλεκτικού πε-
ριεχοµένου, και βιογράφος του Φιλοποίµενα Φίνου, κυκλοφορεί από τις ιστορικές εκδόσεις 
Οδός Πανός το νέο της µυθιστόρηµα «Στην Αθήνα κάποτε (διαφορές & οµοιότητες)».
Πρόκειται για την ερωτική ένωση δύο νέων στην Αθήνα του 1875, που οδήγησε, µε τις 
απρόσµενες συνέπειές της, σε έναν βεβιασµένο και τραυµατικό γάµο. Οι κοινωνικές και 
οικονοµικές συγκυρίες και ο τυφλός εγωισµός κατέστρεψαν τα µεταξύ τους αισθήµατα, 
όσο κι αν στο κύλισµα του χρόνου απέκτησαν τέσσερα παιδιά.
Μέσα από την αφήγηση της πορείας αυτής της εξαµελούς οικογένειας προβάλλεται –ως το 
1946– η γυναικεία µοίρα και νοοτροπία εκείνων των εποχών, καθώς και οι επιδιώξεις, τα 
λάθη, τα πάθη, οι ουτοπίες και οι ελπίδες όλων των µελών της.
Ο έρωτας και η αγάπη εισβάλλουν ξανά στην ώριµη πια ζωή των δύο πρωταγωνιστών, 
αλλάζοντας όχι µόνο τον ψυχισµό τους, τις συµπεριφορές τους και τους χαρακτήρες τους, 
αλλά και τη συνειδητοποιηµένη πια µατιά τους σε όσα διαδραµατίζονται στην Αθήνα, τα 
οποία περιγράφονται µε σεβασµό στις ιστορικές αλήθειες.

Οι όµηροι του Γκαίρλιτς , Θανάσης Πέτρου, εκδ. Ίκαρος

Το 1916, στη διάρκεια του τρίτου 
χρόνου του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, 
η Ελλάδα προσπαθεί να διατηρή-
σει στάση ουδετερότητας. Όταν η 
Βουλγαρία εισβάλλει στην Ανατολική 
Μακεδονία, το ∆΄ Σώµα Στρατού, που 
εδρεύει εκεί, βρίσκεται µεταξύ σφύ-
ρας και άκµονος. Οι Έλληνες στρα-
τιώτες είναι αποκλεισµένοι, αλλά 
δεν έχουν δικαίωµα να αντισταθούν 
στους Βουλγάρους. Η πρόταση του 
επικεφαλής του Σώµατος µοιάζει 
εξωπραγµατική!
Αναµειγνύοντας την υψηλή 
αισθητική και την τεκµηριωµένη 
έρευνα ο Θανάσης Πέτρου παρου-
σιάζει µε απίστευτη ζωντάνια τη 
διαδροµή των Ελλήνων στρατιωτών 
του ∆΄ Σώµατος Στρατού µέχρι το 
Γκαίρλιτς και την επώδυνη-πολυ-
πόθητη επιστροφή στην Ελλάδα τον 
Φεβρουάριο του 1919.

Τα µαθηµατικά του Οζ, Clifford 
A. Pickover, µτφρ.: Παναγιώτης 
Παπαχρήστου, εκδ. Κέδρος

Στα «Μαθηµατικά του Οζ» ο γνωστός 
συγγραφέας Dr. Clifford A. Pickover, 
συντροφιά µε την Ντόροθι και τον 
∆ρα Οζ, εξερευνούν ένα ευρύτατο 
πεδίο αριθµών, το οποίο εκτείνε-
ται από τους κυκλικούς αριθµούς 
πρώτης τάξης µέχρι άγνωστους, 
εξωτικούς αριθµούς, όπως είναι ο 
αριθµός της Λεγεώνας, που είναι 
τόσο µεγάλος ώστε κάνει το 1 τρισε-
κατοµµύριο να ωχριά µπροστά του.
Γεωµετρία και ακολουθίες, σειρές, 
σύνολα, διατάξεις, πιθανότητες, 
θεωρία αριθµών, µαθηµατικά 
προβλήµατα γύρω από τον φυσικό 
κόσµο. Τα «Μαθηµατικά του Οζ» 
είναι µια διασκεδαστική εισαγωγή 
στην ιστορία των αριθµών και στον 
ρόλο που αυτοί διαδραµατίζουν στα σύγχρονα παίγνια, στην τεχνητή νοηµοσύνη, αλλά 
και στην καθηµερινή ζωή.
«Προσθέστε δύο δόσεις Ισαάκ Ασίµοφ και από µια δόση Μάρτιν Γκάρντνερ και Καρλ 
Σαγκάν, και θα έχετε τον Clifford Pickover, έναν από τους πιο διασκεδαστικούς και 
βαθυστόχαστους συγγραφείς της εποχής µας». Michael Shermer, αρχισυντάκτης του 
περιοδικού «Skeptic»
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2019: Οι πρώτες εκλογές µετά το µνηµόνιο – 
Η ακτινογραφία της ψήφου, Πέτρος Ιωαννίδης - Ηλίας 
Τσαουσάκης, εκδ. Παπαζήση

Το βιβλίο έχει σαν αφορµή και κεντρική ύλη την ηµερίδα που 
διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 7 Οκτωβρίου 2019 από τις εταιρείες 
aboutpeople και Cloud7, µε σκοπό µια πρώτη εµπεριστατωµένη 
αποτίµηση των τριπλών εκλογών του 2019. Τα ερωτήµατα που 
κλήθηκαν να απαντήσουν οι συµµετέχοντες ήταν κεφαλαιώδη 
για την κατανόηση του εκλογικού αποτελέσµατος. Ποια µηνύµατα 
προκύπτουν από τις εκλογικές αναµετρήσεις; Πόσο σηµαντικό ήταν 
το αποτέλεσµα αυτών των εκλογών; Υπάρχουν αλλαγές στο πολιτικό 
σκηνικό και ποιες είναι αυτές; Ποιες ήταν οι ιδιαιτερότητες των 
εκλογών της 7ης Ιουλίου; Ποιοι ήταν οι βασικοί άξονες της στρα-
τηγικής και της επικοινωνίας που ακολούθησαν τα δύο κόµµατα 
εξουσίας;

Τεχνητή νοηµοσύνη και άνθρωπος – Μια απόπειρα κατανόησης της εποχής µας,
 Γιάννης Μαστρογεωργίου, 
εκδ. Παπαδόπουλος

Τι είναι η τεχνητή νοηµοσύνη και γιατί η εξάπλωση 
των εφαρµογών της αποτελεί µια τόσο ανατρεπτική 
αλλαγή; Θα επιδεινώσει η ανάπτυξή της τις αντι-
φάσεις της σύγχρονης κοινωνίας ή µήπως θα µας 
βοηθήσει να οικοδοµήσουµε έναν καλύτερο κόσµο; 
Πώς µπορούµε να προστατέψουµε και να πραγµα-
τώσουµε τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε έναν κόσµο 
τεχνητής νοηµοσύνης;
Η τεχνητή νοηµοσύνη έχει ήδη διαδοθεί σε τοµείς 
όπως οι ψηφιακές πλατφόρµες, οι τράπεζες, το 
ηλεκτρονικό εµπόριο, η ασφάλιση, η υγειονοµική 
περίθαλψη, η ενέργεια, η άµυνα και η ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο. Η εξέλιξή της, όµως, θα πρέπει 
να συµβαδίζει µε θεσµικές πρωτοβουλίες για την 
ορθή χρήση της, κάτι που θα απαιτήσει όχι µόνο πε-
ρισσότερη δουλειά αλλά και τη σταθερή πεποίθηση 
ότι ο στόχος αξίζει την προσπάθεια, προς όφελος 
όλων.
Ο Γιάννης Μαστρογεωργίου αναλύει και εξηγεί τις 
πολλαπλές επιδράσεις που φέρει η εξάπλωση της 
τεχνητής νοηµοσύνης και καταθέτει ολοκληρωµένες προτάσεις για τη διαµόρφωση ενός ανθρωποκεντρικού 
πλαισίου διακυβέρνησης, το οποίο θα διασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν θα τεθούν σε δοκιµα-
σία.

Τα δικά µας χρόνια, Χόρχε Γκαλάν, µτφρ.: Αχιλλέας Κυριακίδης, εκδ. Ψυχογιός

Εν αρχή, ένας άντρας σκορπίζει καναρόσπορους 
στους δρόµους για να δελεάσει κουκουβάγιες που 
θα του φέρουν πίσω την αγαπηµένη του. Τίποτα πιο 
δελεαστικό για τον αναγνώστη, που, όσο προχωράει 
η αφήγηση, βυθίζεται στην ιστορία µιας οικογενεια-
κής κατάρας και σε αυτήν µιας καταραµένης χώρας 
που δοκιµάζεται σαν τον Ιώβ, µε αλλεπάλληλους 
κατακλυσµούς, σεισµούς, επιδηµίες, δικτατορίες και 
άλλες µάστιγες, και σώζεται µονάχα µε τη δύναµη 
της πίστης στους µύθους και στα θαύµατα των 
µύθων. Ένας τέτοιος µύθος ξεδιπλώνεται σε αυτό το 
µαγικό µυθιστόρηµα, του οποίου ο αφηγητής διασχί-
ζει, πληγωµένος αλλά όρθιος, έναν αιώνα ιστορίας 
του τόπου του.
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δελεαστικό για τον αναγνώστη, που, όσο προχωράει 
η αφήγηση, βυθίζεται στην ιστορία µιας οικογενεια-
κής κατάρας και σε αυτήν µιας καταραµένης χώρας 
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του τόπου του.



1. Ποδόλουτρο και 
ελαφρόπετρα
Μουλιάστε τα πόδια σας σε ζεστό νερό 15-20 
λεπτά πριν πάτε στο κρεβάτι. Στη συνέχεια 
τρίψτε τις φτέρνες σας με μια ελαφρόπετρα, 
προσέχοντας να μην το παρακάνετε στις 
σκασμένες περιοχές. Έτσι, θα αφαιρέσετε τα 
νεκρά κύτταρα του δέρματος και θα αποκτήσετε 
πιο λείο δέρμα. Στο τέλος των 15-20 λεπτών 
θα πρέπει να ξεβγάλετε και να στεγνώσετε 
τα πόδια σας. Μετά εφαρμόστε ενυδατική 
κρέμα και φορέστε κάλτσες. Θα πρέπει να το 
επαναλαμβάνετε κάθε βράδυ.

2. Βαζελίνη και χυμός λεμονιού
Ο χυμός λεμονιού και η βαζελίνη δρουν στο 
δέρμα και βοηθούν στο να γίνουν απαλότερα 
τα σκληρά σημεία, μειώνοντας τις πιθανότητες 
να σκάσει το δέρμα. Για να χρησιμοποιήσετε 
σωστά αυτά τα συστατικά, πρέπει να βουτήξετε 
τις φτέρνες σας σε ζεστό αλατόνερο για 15-20 
λεπτά. Έπειτα στεγνώστε τα πόδια σας καλά και 

επικαλύψτε τις φτέρνες σας με ένα μείγμα από 
χυμό λεμόνι και βαζελίνη. Τέλος, καλύψτε τα 
πόδια σας με βαμβακερές κάλτσες και επιτρέψτε 
στο μείγμα να δουλέψει όλη νύχτα.

3. Μέλι, ένα φυσικό μαλακτικό 
για το δέρμα
Χάρη στην ωφέλιμη δράση του, το μέλι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μία πολύ δραστική θεραπεία 
για το δέρμα, καθώς το βοηθά να ενυδατωθεί και 
να γίνει απαλότερο. Για να το εκμεταλλευτείτε, 
χρειάζεται μονάχα να αναμείξετε μια κουταλιά 
μέλι με ζεστό νερό σε μια λεκάνη και να βάλετε 
μέσα τα πόδια σας.

4. Καστορέλαιο
Το καστορέλαιο μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο 
στη βελτίωση της εμφάνισης των σκασμένων 
ποδιών, αλλά δεν θα πρέπει να το εφαρμόζετε 
σε ανοιχτές πληγές. Για να το κάνετε αυτό, θα 
πρέπει να μουλιάσετε ένα πανί ή μια γάζα σε 
καστορέλαιο. Έπειτα τοποθετήστε το στην ξηρή 
περιοχή και κρατήστε το εκεί με κολλητική ταινία.
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Πώς να αποκτήσετε 
απαλότερες 

φτέρνες
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Για να αποκτήσετε απαλότερες 
φτέρνες, υπάρχουν κάποιες σπιτικές 
θεραπείες τις οποίες μπορείτε να 
δοκιμάσετε:
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Βάζουµε το αλεύρι σε ένα µπολ και κάνουµε λακκούβα στο κέντρο. Σε ένα άλλο µπολ βά-
ζουµε το 1 1/2 φλιτζάνι χλιαρό νερό (κρατάµε δηλαδή λίγο νερό και το προσθέτουµε σιγά σιγά 
αν χρειαστεί), το ξίδι, το σπορέλαιο και το αλάτι, και ανακατεύουµε καλά µέχρι να διαλυθεί το 
αλάτι. Ρίχνουµε αυτό το µείγµα στη λακκούβα που έχουµε δηµιουργήσει στο αλεύρι.

• Ζυµώνουµε καλά τη ζύµη µέχρι να µαζευτεί σε µπάλα και να καθαρίσουν τα τοιχώµατα του 
µπολ από τα υλικά. Ζυµώνουµε µε δυνατές κινήσεις τη ζύµη στον πάγκο µας. Όσο πιο πολύ 
ζυµώνουµε, τόσο πιο εύπλαστη και απαλή στην υφή της θα γίνει.

• Χωρίζουµε τη ζύµη σε δύο κοµµάτια. Πασπαλίζουµε µε αλεύρι τον πάγκο και τη ζύµη, 
ανοίγουµε το πρώτο κοµµάτι σε χοντρό φύλλο µε διάµετρο 50 εκ. και ακουµπάµε ένα πιάτο 
20 εκ. στο κέντρο του φύλλου. Με πινέλο αλείφουµε µε το µισό µαλακό βούτυρο όλη την 
επιφάνεια, εκτός από το κέντρο, όπου είναι το πιάτο. Με κοφτερό µαχαίρι, ξεκινώντας από το 
πιάτο προς τα έξω, κόβουµε 8 ακτίνες. Αφαιρούµε το πιάτο. Κλείνουµε αντικριστά τα απένα-
ντι φύλλα πάνω στο κέντρο όπου είχαµε το πιάτο. Αφού κλείσουµε όλες τις πλευρές, αναπο-
δογυρίζουµε το φύλλο σε δισκάκι, πασπαλίζουµε µε αλεύρι και το αφήνουµε να παγώσει για 
τουλάχιστον 30 λεπτά. Κάνουµε το ίδιο και µε το δεύτερο κοµµάτι ζύµης.

• Όσο ξεκουράζονται τα φύλλα, ετοιµάζουµε τη γέµιση. Σε ένα µεγάλο βαρύ τηγάνι µε χοντρό 
πάτο βάζουµε το ελαιόλαδο. Όταν ζεσταθεί, ρίχνουµε το κρεµµύδι, τα κολοκυθάκια και τις 
µελιτζάνες µε λίγο αλάτι και σοτάρουµε σε µέτρια προς δυνατή φωτιά µέχρι να µαλακώ-
σουν ελαφριά και να εξατµιστούν τα υγρά. Βγάζουµε από τη φωτιά και αφήνουµε στην άκρη 
να κρυώσουν. Σε ένα µπολ χτυπάµε τα αυγά µε σύρµα, έπειτα ρίχνουµε µέσα το γιαούρτι 
και ανακατεύουµε καλά, κατόπιν προσθέτουµε τα τυριά και τον δυόσµο ή τον βασιλικό και 
ανακατεύουµε καλά µε κουτάλι. ∆ιορθώνουµε το αλάτι και το πιπέρι στα λαχανικά και στο 
µείγµα του αυγού (προσέχουµε µε το αλάτι, γιατί έχουµε τη φέτα, που είναι αρκετά αλµυρή).

• Βάζουµε τα φύλλα της ζύµης σε αλευρωµένο πάγκο και τα ανοίγουµε µε λεπτό πλάστη, 
πασπαλίζοντας µε αλεύρι οπότε είναι αναγκαίο. Ανοίγουµε όσο πιο λεπτό φύλλο µπορούµε.

• Λαδώνουµε ένα µεγάλο ρηχό ταψί και στρώνουµε το πρώτο φύλλο ελαφρώς τσαλακωµέ-
νο. Βάζουµε τη γέµισή µας, πρώτα τα λαχανικά σε λεπτή στρώση και από πάνω ρίχνουµε το 
µείγµα του αυγού. Καλύπτουµε µε το δεύτερο φύλλο ελαφρώς τσαλακωµένο. Λαδώνουµε 
καλά τα σηµεία όπου ενώνονται τα δύο φύλλα και στρίβουµε αεράτα. Χαράζουµε σε κοµ-
µάτια ακτινωτά. Περιχύνουµε µε το µείγµα µας για επιφάνεια (χτυπάµε το αυγό και έπειτα 
ρίχνουµε µέσα σιγά σιγά το λάδι χωρίς να σ ταµατήσουµε το χτύπηµα µέχρι να γίνει σαν 
πηχτός χυλός).

• Ψήνουµε στους 180°C στις αντιστάσεις για περίπου 1 ώρα, ώστε να ροδίσει καλά.

Πίτα µε κολοκυθάκια 
και µελιτζάνες

Υλικά
Για την πίτα:
•  750 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
•  1/4 φλιτζάνι σπορέλαιο
•  2 κ.σ. ξίδι
•  1 1/2 κ.γλ. αλάτι
•  1 3/4 φλιτζάνι χλιαρό νερό
•  4 κ.σ. αγελαδινό βούτυρο ή 

µαργαρίνη σε θερµοκρασία 
δωµατίου

Για τη γέµιση:
•  3 φλιτζάνια µελιτζάνες κοµµένες 

σε µικρούς κύβους
•  3 φλιτζάνια κολοκυθάκια κοµµένα 

σε µικρούς κύβους
•  1 φλιτζάνι ψιλοκοµµένο φρέσκο 

κρεµµύδι
•  1/2 φλιτζάνι έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο
•  4 µεγάλα αυγά
•  1/2 φλιτζάνι γιαούρτι
•  1 φλιτζάνι λιωµένο ανθότυρο
•  2 φλιτζάνια φέτα τριµµένη
•  1 φλιτζάνι φρέσκος δυόσµος 

ή πλατύφυλλος βασιλικός 
ψιλοκοµµένος

•  αλάτι και φρεσκοτριµµένο πιπέρι

Για την επιφάνεια:
•  1 µεγάλο αυγό
•  1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο
•  1/4 φλιτζάνι σπορέλαιο

*Η Abir Wazzan γεννήθηκε στον Λίβανο και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και στην Κύπρο. Σπούδασε Πολιτικές 

Επιστήµες και Ψυχολογία και ασχολήθηκε µε τη µαγειρική 
στα 25 της, ενώ µέχρι τότε δεν είχε µαγειρέψει ποτέ. Από 
τότε µέχρι σήµερα ανακατεύει κουζίνες του κόσµου και 
παρουσιάζει δικές της συνταγές και µενού. Το 2017 ήταν 

στους 50 του «Master Chef». 
Instagram: abirwazzan, 
Facebook: AbirWazzan

Μερίδες: 8Μερίδες: 8
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριοΧρόνος µαγειρέµατος: 120 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 120 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 120 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 120 λεπτά
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ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 

210.3466996210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

1 σακί κάρβουνα 10kg
1 σακούλα προσάναμμα  
1 προσάναμμα κύβων

1 σακί κάρβουνα 10kg1 σακί κάρβουνα 10kg1 σακί κάρβουνα 10kg
1 σακούλα προσάναμμα 1 σακούλα προσάναμμα 1 σακούλα προσάναμμα 
1 προσάναμμα κύβων1 προσάναμμα κύβων1 προσάναμμα κύβων12€

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

1 προσάναμμα κύβων1 προσάναμμα κύβων1 προσάναμμα κύβων1 προσάναμμα κύβων1 προσάναμμα κύβων1 προσάναμμα κύβων121212€€

210.3466996

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ
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