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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

3-5 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ο κορονοϊός συντηρεί την οικονομική 
αβεβαιότητα
6 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στα ύψη η εργασιακή 
ανασφάλεια μετά τον κορονοϊό
7 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΕΛΙΣΑΦ 
«Στη χώρα μας έχει διαμορφωθεί 
“διαφορετικό κλίμα” σε σχέση με τους 
Εβραίους»
8-9 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ 
«Η πολιτική καίει ή αλλοτριώνει 
ανθρώπους»
10-13 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ο 
κορονοϊός δημιουργεί νέες ενεργειακές 
προκλήσεις
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στα 4,7 δισ. ευρώ το 
πρωτογενές έλλειμμα της καραντίνας
15 // ΕΥΡΩΠΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Εκλογές με 
φόντο τις εντατικές στα Σκόπια
16 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Η επιστήμη του 
ψεκασμού και της συνωμοσίας

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

FREE TIME
23 // CALENDAR Τα πολιτιστικά 
δρώμενα της εβδομάδας
24 // CINEMA Τι θα δούμε στις 
κινηματογραφικές αίθουσες 
25 // CELEBRITIES Στιγμιότυπα από τον 
κόσμο των διασήμων
26 // HI-TECH Plazz: Η επόμενη μέρα 
και οι προκλήσεις για τις οργανωμένες 
παραλίες 
27 // LIFE Ν. ΜΑΛΛΕΡΟΥ: Οι 
επιχειρήσεις και οι οικογένειες στην 
εποχή της Covid-19
28 // BOOKS Τρία βιβλία για την υγεία
29 // COOK FILES Καρπούζι γρανίτα 
30 // BEAUTY Έξι τροφές που κόβουν 
την όρεξη

*ΑΠΑΓΌΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
μοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, μερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχομένου της 
εφημερίδας με οποιονδήποτε 
τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νό-
μοι 238/ 1970, 4301/1979, Ν. 
100/1975, ΝΔ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου.
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Σ
την Επιτροπή Οικονομικών και Νομι-
σματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, στην οποία είμαι για δεύ-
τερη πενταετία πλήρες μέλος, παρου-
σιάζουν τις εκτιμήσεις τους για την πο-
ρεία της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας 
οικονομίας ισχυροί ευρωπαϊκοί παρά-

γοντες. Η Λαγκάρντ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
ο Ρέγκλινγκ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, 
ο πρόεδρος του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών των 
κρατών που ασκούν την προεδρία του Συμβουλίου και άλλοι 
πολλοί. 
Αυτό που μου έκανε εντύπωση το τετράμηνο Μαρτίου – Ιου-
νίου 2020 είναι ότι εμφανίζονται οι ίδιοι παράγοντες στην Ε-
πιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, κάνο-
ντας ολοένα χειρότερες εκτιμήσεις για την πορεία της ευρω-
παϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας. 

Χειρότερα σενάρια
Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η συνεχής επιδείνωση 
της προοπτικής της οικονομίας δεν οφείλεται τόσο σε οικο-
νομικούς, δημοσιονομικούς χειρισμούς όσο στη διαπίστωση 
ότι κανείς τελικά δεν ξέρει πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η παν-
δημία. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι διεθνείς οργανισμοί 
δουλεύουν βάσει σεναρίων, με τη δυναμική να εκδη-
λώνεται υπέρ της πραγματοποίησης των χειρότε-
ρων από αυτά.
Στις αναλύσεις που γίνονται σε κλειστό 
κύκλο με παράγοντες και ειδικούς ξεκι-
νήσαμε από τη θεωρία της ανάκαμψης 
σε σχήμα V, δηλαδή μεγάλη πτώση 
της οικονομίας και γρήγορη κά-
λυψη των απωλειών για να κατα-
λήξουμε στο σενάριο της ανά-
καμψης σε σχήμα Κ. 
Σχεδόν όλοι πλέον συμφω-
νούν ότι η κάλυψη των απω-
λειών στο Ακαθάριστο Εγχώ-
ριο Προϊόν θα πάρει τουλά-
χιστον δύο χρόνια, ενώ σε 
κλάδους της οικονομίας που 
πλήττονται ιδιαίτερα σκληρά 
από την πανδημία, όπως ο 
τουρισμός, η επάνοδος στο 
προ-κορονοϊού επίπεδο δρα-
στηριότητας θα χρειαστεί τρία 
έως πέντε χρόνια. 
Όσο περισσότερο διαρκεί η οι-
κονομική κρίση που σχετίζεται 
με την πανδημία τόσο μεγαλύτε-
ρες θα είναι οι νέες κοινωνικές α-
νισότητες που θα δημιουργηθούν. 
Μπορεί η πανδημία να είναι μία συμ-
μετρική απειλή με την έννοια ότι χτυ-
πάει όλες τις οικονομίες του κόσμου, οι 
συνέπειες όμως είναι ασύμμετρες. Υπάρχουν 
οικονομίες με μεγάλες δημοσιονομικές δυνα-
τότητες που αντιδρούν πιο δυναμικά στην κρίση 
και περιορίζουν τις οικονομικές και κοινωνικές απώ-
λειες. Υπάρχουν τομείς της οικονομίας όπως ο τουρισμός 
που δέχονται ισχυρά πλήγματα και υποβαθμίζονται στο διε-
θνή καταμερισμό της εργασίας και άλλοι τομείς, κυρίως της 
ψηφιακής οικονομίας, που αξιοποιούν τις νέες τάσεις που 
δημιουργεί η πανδημία και φεύγουν μπροστά. Υπάρχουν ε-
παγγελματικές και κοινωνικές τάξεις οι οποίες ήταν στο όριο 
πριν την πανδημία και τώρα κινδυνεύουν με απόλυτη φτω-
χοποίηση και περιθωριοποίηση. Υπάρχουν χώρες με αξιό-
λογα συστήματα Υγείας που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
του κορονοϊού και χώρες που δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες 
και απλά αφήνουν τα πράγματα να εξελιχθούν. 

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΕΊ ΤΗΝ 
ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΗ 
ΑΒΕΒΑΊΟΤΗΤΑ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η παγκόσμια οικονομία 
εξαρτάται άμεσα από την 
εξέλιξή του

Η αντοχή της πανδημίας οδηγεί σε 
ολοένα χειρότερες προγνώσεις για την 
οικονομία.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των παραγόντων μπορεί να είναι 
μια αργή ανάκαμψη τύπου Κ όπου στην αρχή υφίστανται όλοι 
μεγάλες απώλειες εισοδήματος, στη συνέχεια όμως επέρχεται 
μια κοινωνική διαφοροποίηση με πολλούς να συμμετέχουν 
στην ανάκαμψη αλλά και πολλούς να πέφτουν ακόμη πιο χα-
μηλά σε ό,τι αφορά το εισόδημα και το βιοτικό τους επίπεδο. 
Για να ελεγχθεί η πορεία της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας 
οικονομίας πρέπει πρώτα να ελεγχθεί η πανδημία. Η επιστη-
μονική κοινότητα αδυνατεί να δώσει σαφείς απαντήσεις για 
την ένταση και τη διάρκεια της απειλής για τη δημόσια υγεία 
που προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό το οικονομικό αποτέλε-
σμα. 

Έλλειψη συγχρονισμού
Η αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις ενισχύεται από την 
έλλειψη συγχρονισμού στην εξάπλωση της πανδημίας στις δι-
άφορες χώρες. Αλλού ξεκίνησε νωρίτερα και αλλού δημιουρ-
γεί μεγαλύτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά τους θανάτους και 
τα κρούσματα. Μια ματιά στον πίνακα των θανάτων ανά εκα-
τομμύριο κατοίκους (18 Ιουνίου) δείχνει πόσο διαφορετική 
είναι η κατάσταση από χώρα σε χώρα. 
Στο Βέλγιο που φιλοξενεί και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς έ-
χουμε παγκόσμιο ρεκόρ με 847 θανάτους εξαιτίας του κορο-

νοϊού ανά εκατομμύριο κατοίκους. Στη δεύτερη θέση είναι 
το Ηνωμένο Βασίλειο με 643 θανάτους ανά εκατομμύ-

ριο κατοίκους, ακολουθούμενο από την Ισπανία με 
580, την Ιταλία με 570, τη Σουηδία με 495, τη 

Γαλλία με 440. Η πρώτη εξάδα είναι ευρωπα-
ϊκή γεγονός που δείχνει ότι η Ευρώπη πα-

ραμένει το επίκεντρο της πανδημίας.
Στην 7η θέση έρχονται οι ΗΠΑ με 395 

θανάτους ανά εκατομμύριο κατοί-
κους αλλά και μια πιο αρνητική  δυ-
ναμική  από αυτή που εκδηλώνε-
ται στην Ευρώπη. Η Βραζιλία α-
νεβαίνει συνεχώς στον σχετικό 
πίνακα και βρίσκεται στους 222 
θανάτους ανά εκατομμύριο κα-
τοίκους. 
Η Γερμανία θεωρείται το 
success story μεταξύ των μεγά-
λων ευρωπαϊκών χωρών με 106 
θανάτους ανά εκατομμύριο κα-
τοίκους. Η Ελλάδα βρίσκεται 
στους 17 θανάτους, μία επιτυχία 
που αναγνωρίζεται διεθνώς. 
Στην Ινδία που παρατηρείται έ-

ξαρση της πανδημίας είμαστε 
ακόμη στους 9 θανάτους ανά εκα-

τομμύριο κατοίκους εξαιτίας του 
πληθυσμού που ξεπερνάει τα 1,3 δισ. 

αλλά και πιθανών προβλημάτων στα ε-
πίσημα στατιστικά στοιχεία. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η 
Κίνα, από όπου ξεκίνησε η πανδημία, ανα-

φέρει μόλις 3,3 θανάτους ανά εκατομμύριο κα-
τοίκους εξαιτίας και του τεράστιου πληθυσμού 

της που ξεπερνά τα 1,4 δισ. 
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει μία πολύ μπερδε-

μένη κατάσταση με άλλες χώρες να καταγράφουν μεγάλο α-
ριθμό θανάτων, άλλες να βρίσκονται αρκετά πίσω στο σχετικό 
πίνακα αλλά να έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν εξαιτίας της με-
γάλης αύξησης των κρουσμάτων και άλλες όπως η Κίνα να 
έχουν πλησιάσει τον απόλυτο έλεγχο της πανδημίας με πολύ 
μικρό αριθμό θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκους. 
Λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας η αδυναμία του 
ενός μετατρέπεται σε κόστος για όλους. Για παράδειγμα, η 
Ελλάδα που έχει πάρα πολύ καλές επιδόσεις στο πρώτο κύμα 
της πανδημίας δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά 
τον τουριστικό τομέα της οικονομίας της εφόσον το Ηνωμένο 
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Ακόμη και η Κίνα και η Νέα Ζηλανδία 
που θεωρούνται πολύ προωθημένες 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
βρίσκονται αντιμέτωπες με νέα 
κρούσματα.

Δεν υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ των 
κρατών στην εξέλιξη του κορονοϊού 
ούτε συντονισμός για την αντιμετώπισή 
του. 

Βασίλειο, η Ιταλία και η Γαλλία, χώρες με μεγαλύτερο πρό-
βλημα σε ό,τι αφορά την πανδημία, είναι αμέσως μετά τη Γερ-
μανία οι καλύτερες αγορές για τις τουριστικές υπηρεσίες μας. 
Αντίστοιχα οι γερμανικές εξαγωγές πλήττονται από τις χειρό-
τερες επιδόσεις άλλων χωρών ενώ μέχρι και η Κίνα, η οποία 
έχει ελέγξει την πανδημία και φιλοδοξεί να έχει αύξηση του 
ΑΕΠ και το 2020, δυσκολεύεται στην παραγωγή και στις ε-
ξαγωγές της εξαιτίας των μεγαλύτερων προβλημάτων άλλων 
χωρών αλλά και των εντάσεων που δημιουργεί η πανδημία, ι-
διαίτερα στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. 

Απέχουμε από τον πλήρη έλεγχο
Από την αρχή της κρίσης φάνηκε η μεγάλη διαφορά στην 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής που εφαρμόζεται με-
ταξύ της Κίνας και των χωρών της Άπω Ανατολής από τη μία 
πλευρά και της ΕΕ και των ΗΠΑ από την άλλη. 
Η Κίνα και οι χώρες της Άπω Ανατολής μεταξύ των οποίων η 
Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν, εμφανίστηκαν καλύ-
τερα προετοιμασμένες έχοντας αξιοποιήσει τα διδάγματα από 
προηγούμενες κρίσεις όπως την επιδημία του SARS το 2002 
– 2003, του MERS από το 2012 μέχρι σήμερα ή ακόμη της 
γρίπης των χοίρων 2009 – 2010.
Αντέδρασαν πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη πειθαρχία και κα-
λύτερο σύστημα. Στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ είμαστε ακόμη 
πολύ πίσω σε ό,τι αφορά τα διαγνωστικά τεστ, την ιχνηλασι-
μότητα και το lockdown των περιοχών στις οποίες παρατη-
ρούνται πολλά κρούσματα. 
Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και στην Κίνα και τη Νέα Ζη-
λανδία, χώρες στις οποίες επί αρκετές εβδομάδες τα νέα 
κρούσματα ήταν μηδενικά ή ελάχιστα, παρατηρείται επανεμ-
φάνιση του κορονοϊού. Στο Πεκίνο εκδηλώθηκε αρκετά σο-
βαρό πρόβλημα σε μία μεγάλη αγορά τροφίμων με τους αρ-
μόδιους να θεωρούν ότι τα νέα κρούσματα μπορεί να οφεί-
λονται σε εισαγόμενο από την Ευρώπη σολομό, κατηγορία 
την οποία βέβαια απορρίπτουν οι Ευρωπαίοι αρμόδιοι και 
δείχνει το κλίμα καχυποψίας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ 
ΗΠΑ, Κίνας και ΕΕ σε μια περίοδο που είναι φανερό ότι μόνο 
μέσω της συνεργασίας μπορούμε να φτάσουμε στην όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Η χαλάρωση των μέτρων ιδιαίτερα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ δίνει 
νέες ευκαιρίες στον κορονοϊό. Θεωρείται όμως οικονομικά, 
κοινωνικά και κυρίως πολιτικά αναπόφευκτη. 
Η ανησυχία της κοινή γνώμης έχει μετατοπιστεί από το θέμα 
της υγείας στο θέμα της οικονομικής καθημερινότητας. Σε 
πολύ λίγες χώρες, όπως το Βέλγιο, έχουν επηρεαστεί σε με-
γάλο βαθμό τα στατιστικά της θνησιμότητας. Σε χώρες όπως η 
Ελλάδα η απειλή έχει αρχίσει να μοιάζει μακρινή – ενώ δεν 
είναι – λόγω του μικρού αριθμού των θανάτων εξαιτίας του 
κορονοϊού. Από το ξεκίνημα της πανδημίας στη χώρα μας έ-
χουμε κάτι λιγότερο από δύο θανάτους την ημέρα ενώ χάνο-
νται καθημερινά πάνω από 320 συμπολίτες μας από άλλες α-
σθένειες και αιτίες. 
Η κοινωνική κρίση για την επαναλειτουργία της οικονομίας 
ενισχύεται με το πέρασμα του χρόνου και αυτό επηρεάζει τις 
αποφάσεις των κυβερνήσεων και τη στάση των κομμάτων της 

αντιπολίτευσης. 
Την περίοδο που ακολούθησε το τριήμερο του Αγίου Πνεύ-
ματος, οπότε άρχισε η χαλάρωση των μέτρων στην Ελλάδα, 
παρατηρείται σταθερή αύξηση των κρουσμάτων σε ημερήσια 
βάση γεγονός το οποίο προκαλεί δικαιολογημένο προβλημα-
τισμό. Από τη μια έχουμε την προσπάθεια να περιοριστεί η 
οικονομική ζημιά της πανδημίας και από την άλλη την πι-
θανή ενίσχυση της απειλής για τη δημόσια υγεία. 
Η προσπάθεια να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ δη-
μόσιας υγείας και οικονομίας δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαι-
ότητας και ανασφάλειας το οποίο επηρεάζει τις οικονομικές ε-
πιδόσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλή πρόγνωση για την 
εξέλιξη της πανδημίας και των οικονομικών συνεπειών της μπο-
ρούμε όμως να θεωρούμε βέβαιη τη συνέχιση της δυσλειτουρ-
γίας της οικονομίας για όσο διάστημα δεν φτάνουμε στον από-
λυτο έλεγχο του κορονοϊού. Οι εξελίξεις στην Κίνα και τη Νέα 
Ζηλανδία, χώρες που είναι πολύ μπροστά από εμάς στην αντιμε-
τώπιση του κορονοϊού, δείχνουν ότι έχουμε τεράστια απόσταση 
να καλύψουμε για να πλησιάσουμε τον απόλυτο έλεγχο. 

Το επόμενο κύμα
Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που τα πήγαν πολύ καλά στην 
αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας έχει μπροστά 
της όμως το δεύτερο, ενδεχομένως και το τρίτο κύμα. Οι ειδι-
κοί τονίζουν ότι το ερώτημα σε ό,τι αφορά το δεύτερο κύμα δεν 
είναι «εάν» αλλά «πότε». 
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Καθημερινής (ρεπορτάζ 
Πέννυς Μπουλούτζα) ο Θεοκλής Ζαούτης, καθηγητής παιδια-
τρικής και επιδημιολογίας στην Ιατρική σχολή του πανεπιστη-
μίου της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ έδωσε την ακόλουθη απάντηση 
σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωσης δεύτερου κύματος 
πανδημίας: «Ωστόσο, πολλοί επιδημιολόγοι εκτιμούν ότι θα υ-
πάρξει και δεύτερο κύμα. (…) το «κακό» σενάριο, που αφορά ένα 
πιο φονικό «επιδημικό κύμα» το φθινόπωρο και το χειμώνα, βα-
σίζεται στην εμπειρία από την ισπανική γρίπη, πριν από έναν 
αιώνα. Παρότι αρχικά ξεκίνησε με ένα μικρό κύμα στις αρχές 
του 1918 ακολούθησε μία κορύφωση την άνοιξη του ιδίου έτους 
και ύστερα ένα τρίτο μεγάλο κύμα, στις αρχές του 1919. Υπάρ-
χουν και άλλα σενάρια όπως το να δούμε μία σειρά από μικρό-
τερα κύματα εντός του 2021 ή ακόμη και το σενάριο της αργής 

αλλά σταθερής ισοπέδωσης της μετάδοσης του ιού, κάτι που δεν 
έχουμε ξαναδεί σε προηγούμενες πανδημίες».
Στην ίδια έρευνα ο Νικόλαος Σύψας, καθηγητής Παθολογι-
κής Φυσιολογίας Λοιμώξεων του ΕΚΠΑ, έδωσε τη δική του α-
πάντηση στο κρίσιμο ερώτημα: «Παρά τη σταδιακή άρση των 
περιοριστικών μέτρων και την επιστροφή της κανονικότητας, 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε για πιθανό 
δεύτερο κύμα της επιδημίας το φθινόπωρο ή και νωρίτερα το κα-
λοκαίρι (…) οι αιτίες ενός δεύτερους κύματος είναι ότι ο ιός πα-
ραμένει στην κοινότητα, η πλειονότητα των ανθρώπων δεν έχει 
αναπτύξει ανοσία, η ανοσία όταν υπάρχει δεν διαρκεί για πάντα 
και ενδεχομένως ο ιός αλλάζει μέσω μεταλλάξεων και γίνεται πε-
ρισσότερο μεταδοτικός. Επομένως, παρά την αβεβαιότητα, το ε-
ρώτημα δεν είναι αν θα έχουμε δεύτερο κύμα, αλλά πότε».
Οι γνώμες των ειδικών συγκλίνουν ότι το καλοκαίρι οι κλιματο-
λογικές συνθήκες, ανοιχτοί χώροι, ανοιχτά παράθυρα και υψηλή 
θερμοκρασία, προστατεύουν ως ένα βαθμό τον πληθυσμό στην 
Ελλάδα αλλά λόγω του τουρισμού θα αυξηθεί αναπόφευκτα το 
εισαγόμενο ρίσκο. 
Από τη στιγμή που το δεύτερο κύμα θεωρείται αναπόφευκτο 
συντηρείται η αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την οικονομία. Δεν 
μπορεί να λειτουργήσει κοντά στο πλήρες δυναμικό της, ενώ 
όλοι, από τους καταναλωτές και τους αποταμιευτές μέχρι τους 
επενδυτές, είναι διστακτικοί γιατί δεν θέλουν να βρεθούν ε-
κτεθειμένοι στις οικονομικές συνέπειες ενός δεύτερου κύμα-
τος. Ειδικά για τον τουρισμό αυτές μπορεί να είναι πολύ με-
γάλες εάν το άνοιγμα της τουριστικής αγοράς συνδυαστεί με 



Το δεύτερο κύμα θεωρείται βέβαιο από 
τους επιστήμονες, το ερώτημα είναι 
πότε θα εκδηλωθεί. 

Το εμβόλιο ανακοινώνεται εύκολα από 
τους πολιτικούς αλλά αναπτύσσεται 
δύσκολα από τους επιστήμονες. 

καταστάσεις και εξελίξεις που θα επιβάλλουν στη συνέχεια το 
μερικό ή συνολικό κλείσιμό της. 

Η θεραπεία και τα εμβόλια
Το δεύτερο κύμα, όποτε εκδηλωθεί, θα μας βρει καλύτερα 
προετοιμασμένους και έτσι μπορούμε να θεωρούμε βέβαιο 
ότι θα περιοριστούν οι απώλειες από τον κορονοϊό. Η πρόο-
δος όμως σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία δεν προβλέπεται να 
είναι τέτοια ώστε να εξαφανίσει όλες τις δυσλειτουργίες στην 
οικονομία.
Αντιμέτωποι με αυτή τη σύνθετη κατάσταση πολιτικοί, όπως 
ο πρόεδρος Τραμπ, αισθάνονται την ανάγκη να προβλέπουν 
ότι θα έχουμε στη διάθεσή μας το εμβόλιο για τον κορονοϊό 
ακόμη και πριν τα τέλη του 2020. 
Η επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΥ Σουμίγια Σουαμινατάν 
θεωρεί αυτού του είδους τα πολιτικά σενάρια υπερβολικά αισι-
όδοξα. Κατά την άποψή της ένα καλό σενάριο είναι η εξασφά-
λιση του εμβολίου για δεκάδες εκατομμύρια εντός του 2021 
με τη διανομή να γίνεται κυρίως μεταξύ όσων απασχολούνται 
στην Υγεία και την κάλυψη μεγαλύτερου μέρους του πληθυ-
σμού να περιμένει μέχρι το 2022. Εκτιμά ότι η πλήρης επικρά-
τηση επί του Covid-19 μπορεί να πάρει τέσσερα έως πέντε χρό-
νια. 
Υπογραμμίζει ότι ασφαλής πρόγνωση δεν μπορεί να γίνει ε-
φόσον πολλά εξαρτώνται από τη συμπεριφορά του ιού, πώς θα 
μεταλλαχτεί, εάν θα γίνει περισσότερο επικίνδυνος και πιο με-
ταδοτικός. 
Η ιστορία των εμβολίων δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, αν 
και η επιστήμη έχει κάνει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρό-
νια. Έρευνα Ολλανδών επιστημόνων το 2013 είχε καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη ενός εμβολίου παίρνει κατά 
μέσον όρο 10,7 χρόνια και μόνο 6% των προσπαθειών οδηγού-
νται σε επιτυχία από την αρχή μέχρι το τέλος. 
Την αβεβαιότητα ενισχύει το γεγονός ότι η αναζήτηση του εμ-
βολίου για τον Covid-19 διευκολύνεται από τις έρευνες που έ-
γιναν για τους κορονοϊούς SARS και MERS, οι οποίες όμως δεν 
κατέληξαν στην ανάπτυξη αξιόπιστου εμβολίου. 
Υπάρχουν και ειδικές δυσκολίες σε σχέση με την ανάπτυξη 
του εμβολίου για τον Covid-19. Για να διαπιστωθεί εάν ένα εμ-
βόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό χρειάζεται χρόνος, με 
τις δοκιμές να γίνονται συνήθως σε νέους και υγιείς. Όμως η 
πανδημία αυτή τη φορά πλήττει κυρίως ηλικιωμένους.
Ακόμη και αν φτάσουμε σε ένα ασφαλές εμβόλιο το ερώτημα 
είναι πόσο αποτελεσματικό θα είναι. Θα αντιμετωπίζει τη διά-
δοση του ιού ή μόνο το πρόβλημα όσων θα νοσήσουν. Θα κα-
λύπτει πλήρως όσους εμβολιαστούν από τον Covid-19 ή θα 
προστατεύει όσους νοσήσουν μόνο από τα πιο βαριά συμπτώ-
ματα της ασθένειας, όπως το εμβόλιο για τη γρίπη. 
Επίσης, σε ποιο ποσοστό θα προστατεύει τον πληθυσμό. Θα 
κινηθεί μεταξύ 40 – 60% σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικό-
τητα όπως είναι η στατιστική των περισσότερων εμβολίων ή θα 
πάει πιο ψηλά προς το 70% που θα θεωρηθεί μεγάλη επιτυχία.
Ανεξάρτητα πάντως από το πόσο αποτελεσματικό θα είναι φαί-
νεται ότι δεν θα υπάρξει πλήρης κάλυψη. Αναπτύσσεται ένας 
ανταγωνισμός μεταξύ ισχυρών κρατών και μεγάλων φαρμα-
κευτικών εταιρειών για το ποιες θα φτάσουν πρώτες στην ανά-
πτυξη του εμβολίου, σε ποιους θα το διαθέσουν και με τι οικο-

νομικούς όρους χωρίς οι επιστήμονες να μπορούν να δώσουν 
απάντηση σε ό,τι αφορά τον χρόνο της ανάπτυξης και την απο-
τελεσματικότητα του εμβολίου. 
Με την προοπτική του εμβολίου για τον Covid-19 να παραμέ-
νει αβέβαιη η έμφαση θα δοθεί για ένα απροσδιόριστο χρο-
νικό διάστημα σε βασικά μέτρα προφύλαξης και στην ανάπτυξη 
θεραπευτικής αγωγής που θα φέρνει καλύτερα αποτελέσματα. 
Καταγράφεται σημαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά τη θεραπευ-
τική αγωγή. Για παράδειγμα επιστήμονες του πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης ανακοίνωσαν ότι η δεξαμεθαζόνη, ένα φτηνό 
σκεύασμα σε πλήρη επάρκεια που έχει αντιφλεγμονώδη 
δράση, μπορεί με την κατάλληλη δοσολογία να μειώσει τους 
θανάτους από Covid-19 κατά 33% στους διασωληνωμένους α-
σθενείς και κατά 20% σε εκείνους που υποστηρίζονται με ο-
ξυγόνο. Οι πανεπιστημιακοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι αν η 
δεξαμεθαζόνη είχε χορηγηθεί από την αρχή της πανδημίας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο θα είχαν αποτραπεί τουλάχιστον 5.000 θά-
νατοι. 
Βήμα-βήμα λοιπόν ενισχύουμε τη θέση μας έναντι του κορονο-
ϊού, η αβεβαιότητα όμως και η ανασφάλεια παραμένουν με α-
ποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η οικονομία. 

Το παρελθόν και το μέλλον
Το πιθανότερο είναι ότι ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει και πως 
θα αποκτήσει με το χρόνο ενδημικά χαρακτηριστικά. 
Οι κρίσεις αυτής της κλίμακας προκαλούν εντυπωσιακές ανα-
κατατάξεις.
Ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος βγάζει τα ακόλουθα συμπερά-

σματα από την παγκόσμια και ελληνική ιστορία των πανδη-
μιών (Βήμα, 29/03/2020): «Οι απαντήσεις εξαρτώνταν από τις 
αντιλήψεις της ιατρικής σε κάθε εποχή. Στις αρχές του 20ου 
αιώνα δινόταν μεγαλύτερη έμφαση στο περιβάλλον, ιδίως των 
πόλεων, που θεωρούνταν ανθυγιεινό και μολυσματικό, και 
στις συνθήκες διαβίωσης. Έγιναν συντονισμένες προσπάθειες 
από την αποξήρανση των ελών, την υδροδότηση και τις αποχε-
τεύσεις, έως την αγορανομία και την εξυγίανση των συνθηκών 
εργασίας και κατοίκησης. Παράλληλα άρχισε να αναπτύσσε-
ται ο εμβολιασμός, μια περισσότερο εξατομικευμένη αντιμε-
τώπιση. Και τα δύο απαιτούσαν κοινωνική ιατρική. Για την Ελ-
λάδα κρίσιμη ήταν η επιδημία του Δάγκειου πυρετού το 1928. 
Δρομολόγησαν εξελίξεις σε όλα αυτά, ακόμη και το ΙΚΑ σε 
αυτές οφείλεται». Από την πλευρά του ο Γιώργος Πρεβελάκης, 
ειδικός στη γεωπολιτική και εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 
ΟΟΣΑ επισημαίνει (Βήμα, Κυριακή 26/04/2020): «Οι πανδη-
μίες απετέλεσαν κατ’ επανάληψη τον καταλύτη για κοσμοϊστο-
ρικές αλλαγές. Η ανάδυση του σύγχρονου κράτους στη Δύση 
δεν είναι άσχετη με την επιδημία πανώλης τον 14ο αιώνα. Η 
πολεοδομία και οι σοσιαλιστικές ιδέες γεννήθηκαν στην Ευ-
ρώπη της Βιομηχανικής Επανάστασης, μετά τις σαρωτικές ε-
πιδημίες οι οποίες οφείλονταν στις άθλιες βιοτικές συνθήκες 
των προλεταρίων. Με την τρέχουσα υγειονομική κρίση βιώ-
νουμε μία μεγάλη ιστορική καμπή, ανάλογη με το τέλος του 
Ψυχρού Πολέμου».
Η πανδημία εξελίσσεται σε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός που 
θα προκαλέσει ανακατατάξεις σε όλα τα επίπεδα. Μπορούμε 
να δούμε υποχώρηση της στρατηγικής θέσης των ΗΠΑ σε ό-
φελος της Κίνας, μπορούμε επίσης να δούμε επιτάχυνση της 
ψηφιακής μετάβασης και αποδυνάμωση ολόκληρων τομέων 
της οικονομίας όπως είναι ο τουρισμός. Μπορεί να υπάρξουν 
και μεγάλες κοινωνικές αλλαγές υπό την πίεση των προκλή-
σεων που αντιμετωπίζουμε. 
Αυτό που δεν πρόκειται να υπάρξει στο άμεσο μέλλον είναι η 
επιστροφή στην οικονομική κανονικότητα η οποία είναι πρα-
κτικά αδύνατη εάν δεν αντιμετωπιστεί πλήρως η πανδημία. 
Τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα και κυρίως η οικονομική 
αβεβαιότητα θα είναι μαζί μας για τα επόμενα χρόνια συμ-
βάλλοντας σε πιθανές ευρύτερες ανακατατάξεις.
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ανάλυση



Β
αθιές πληγές στην αγορά εργασίας αφήνει 
η κρίση του κορονοϊού και η έρευνα του 
ΙΝΕ ΓΣΕΕ περιγράφει με ιδιαίτερα με-
λανά χρώματα το κλίμα αβεβαιότητας που 
επικρατεί.
Ένας στους έξι μισθωτούς ο οποίος μπήκε 
σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εξανα-

γκάστηκε από τον εργοδότη του να δουλεύει «μαύρα» κατά τη 
διάρκεια της αναστολής. Περίπου 4 στους 10 μισθωτούς δηλώ-
νουν ότι δεν νιώθουν ασφάλεια για τη διατήρηση της θέσης ερ-
γασίας τους, ενώ, ακόμη χειρότερα, οι 6 στους 10 δεν περιμένουν 
κάποια θετική εξέλιξη στον μισθό τους.
Μπορεί ως χώρα η Ελλάδα να βγήκε σχεδόν αλώβητη από τη 
μάχη με τον κορονοϊό, παρά το κατακερματισμένο σύστημα υ-
γείας, ωστόσο τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα και το προσωρινό 
λουκέτο σε επιχειρήσεις συνθέτουν ένα σκηνικό που επιστρέ-
φει τη χώρα πολλά χρόνια πίσω.
Η ΓΣΕΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και κάνει λόγο για 
ανασφάλεια και αβεβαιότητα των εργαζομένων του ιδιωτικού 
τομέα για το μέλλον της εργασίας και των αμοιβών τους. «Είναι 
ξεκάθαρο πως η εργασία και οι εργαζόμενοι χρειάζονται επι-
πλέον υποστήριξη και πως οι σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά 
εργασίας θα εντείνονται όσο επιλέγονται η ημιαπασχόληση, η 
εργασιακή ευελιξία και οι μειωμένες αμοιβές ως μέσα αύξησης 
της ανταγωνιστικότητας και καταπολέμησης της ανεργίας» πα-
ρατηρεί η ΓΣΕΕ και συμπληρώνει: «Χρειάζεται πλήρης επανα-
φορά και ενεργοποίηση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων, του κοινωνικού διαλόγου, και η διαμόρφωση ενός 
πλέγματος ουσιαστικής ενίσχυσης και προστασίας της εργα-
σίας. Χρειάζεται, επίσης, η ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου ρύθ-
μισης της τηλεργασίας, μετά από εξειδικευμένο κοινωνικό δι-
άλογο, με στόχο την αποτύπωση και ανάδειξη των θετικών και 
των “γκρίζων” περιοχών της, πριν μετατραπεί από ευκαιρία σε 
ακόμη μια αρνητική παράμετρο για την εργασία».

Η έρευνα
Η έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ διεξήχθη την περίοδο 9-14 Ιουνίου 
αποκλειστικά σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και τα ευ-

ρήματα είναι αποκαλυπτικά τόσο για την απαισιοδοξία που 
διαμορφώνεται στους Έλληνες εργαζόμενους όσο και για τις 
αυθαίρετες πρακτικές των εργοδοτών την περίοδο της καρα-
ντίνας.
Το 33% των εργαζομένων, δηλαδή 1 στους 3, δήλωσε ότι έχει 
μεταβληθεί η σχέση εργασίας του μετά την πανδημία. Το 19% 
των εργαζομένων δήλωσε ότι μετά την πανδημία συνεχίζει 
να εργάζεται με τηλεργασία και το 14% με μερική ή εκ περι-
τροπής απασχόληση. Αποκαλύπτεται, δηλαδή, πως 1 στους 7 
έχασε τη θέση πλήρους απασχόλησης που είχε πριν από την 
έλευση του κορονοϊού και πλέον εργάζεται με μερική ή εκ πε-
ριτροπής απασχόληση.
Υπενθυμίζεται πως τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» του 
περασμένου Απριλίου έδειξαν εκρηκτική άνοδο στις μετατρο-
πές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις εκ περι-
τροπής εργασίας είτε με τη σύμφωνη γνώμη του μισθωτού είτε 
με μονομερή απόφαση του εργοδότη. Αναλυτικά, τον περα-
σμένο Απρίλιο καταγράφηκαν 4.206 μετατροπές συμβάσεων 
πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής με συμφωνία εργαζό-
μενου-εργοδότη, όταν τον Απρίλιο του 2019 είχαν καταγραφεί 
528 μετατροπές. Η αύξηση αγγίζει το 800%. Αντίστοιχη εικόνα 
καταγράφηκε και τον Μάρτιο, οπότε μετρήθηκαν 2.810 συναι-
νετικές μετατροπές έναντι 532 τον Μάρτιο του 2019.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΓΣΕΕ, κατά το διάστημα της τη-
λεργασίας το 35% των απασχολουμένων που εργαζόταν με αυτή 
τη μορφή δήλωσε ότι δούλευε περισσότερο χρόνο σε σχέση με 
το κανονικό του ωράριο, κάτι που συνεπάγεται παραβίαση του 
ωραρίου και ευελιξία απασχόλησης, με αποτέλεσμα ο μισθω-
τός να δουλεύει τελικά περισσότερο απ’ ό,τι δούλευε πριν.

Ελεύθερη πτώση της… αισιοδοξίας
Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ για 18 συνεχόμενους μήνες, από 
τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι τον Μάρτιο του 2020, ο δεί-
κτης ασφάλειας της απασχόλησης ανέκαμπτε συνεχώς, φτάνο-
ντας από το -31% στο -22%, πλέον κάνει ελεύθερη βουτιά, πέ-
φτοντας κάτω και από τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου του 2018, 
στο -39%.
Η αίσθηση της επισφάλειας οργιάζει στους μισθωτούς μερικής 
απασχόλησης, καθώς το 46% από αυτούς θεωρεί αβέβαιη τη δι-
ατήρηση της θέσης εργασίας του το επόμενο εξάμηνο. Από την 
άλλη, οι μισθωτοί πλήρους απασχόλησης εκφράζουν αβεβαιό-
τητα σε ποσοστό 35%, ενώ το 60% είναι σίγουρο ότι θα διατη-
ρήσει τη θέση του στην αγορά εργασίας το επόμενο εξάμηνο.
Επιπρόσθετα, περίπου 6 στους 10 εργαζόμενους (59%) δεν α-
ναμένουν κάποια θετική εξέλιξη στον μισθό τους, επιβεβαιώ-
νοντας την έλλειψη αισιοδοξίας των μισθωτών για την εξέλιξη 
των αμοιβών τους.
Δεν είναι τυχαίο πως ο δείκτης εξέλιξης των αμοιβών έχει ε-
πιδεινωθεί κατά 12 μονάδες από τον Μάρτιο του 2020. Ενδει-
κτικό είναι μάλιστα το γεγονός πως ενώ από τον Σεπτέμβριο 
του 2018 (που η ΓΣΕΕ έχει συγκρίσιμα στοιχεία) ο εν λόγω 
δείκτης συνεχώς αυξάνονταν, τώρα κάνει κατακόρυφη βουτιά, 
πέφτοντας κάτω ακόμη και από το επίπεδο του Σεπτεμβρίου 
του 2018.
Η μεγαλύτερη απαισιοδοξία κρύβεται στους εργαζόμενους με-
ρικής απασχόλησης, καθώς σε αυτή την υποομάδα το 65% ε-
κτιμά πως η εξέλιξη των αμοιβών του το επόμενο εξάμηνο δεν 
θα είναι θετική. Οι μισθωτοί πλήρους απασχόλησης είναι επί-
σης απαισιόδοξοι, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό, καθώς σε αυτή την 
υποομάδα το 55% εκτιμά πως η εξέλιξη των αμοιβών του το ε-
πόμενο εξάμηνο δεν θα είναι θετική.

Η ΓΣΕΕ κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου και κάνει λόγο για ανασφάλεια 
και αβεβαιότητα των εργαζομένων 
του ιδιωτικού τομέα για το μέλλον της 
εργασίας και των αμοιβών τους.
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ΣΤΑ ΎΨΗ  
Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ  

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



Οι δύο μεγάλοι οδικοί άξο-
νες, η Εγνατία και η Ιόνια 
Οδός, έδωσαν νέα ώθηση 
στην τουριστική κίνηση στα 
Γιάννενα και δημιουργούν 
σημαντικές προοπτικές ανά-
πτυξης.

Τ
ην άποψη ότι η δημιουργία του Μου-
σείου του Ολοκαυτώματος στη Θεσ-
σαλονίκη γίνεται εφικτή χάρη στο 
«διαφορετικό κλίμα» που έχει δια-
μορφωθεί στη χώρα μας σε σχέση 
με τους Εβραίους και όχι χάρη στην 

ταύτιση απόψεων και συμφερόντων μεταξύ της 
Ελλάδας και του Ισραήλ σε πολιτικό επίπεδο εκ-
φράζει ο δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ, 
ο πρώτος εβραϊκής καταγωγής δήμαρχος της 
χώρας και πρόεδρος της εβραϊκής κοινότητας 
των Ιωαννίνων.
Ο κ. Ελισάφ, ο οποίος είναι καθηγητής Ιατρικής 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αποδίδει τη δημι-
ουργία του «διαφορετικού κλίματος» στην κατα-
λυτική συμβολή του πολιτικού κόσμου, της α-
καδημαϊκής κοινότητας, των διανοούμενων και 
των ΜΜΕ, αλλά επισημαίνει ότι το έργο της κα-
τασκευής του Μουσείου του Ολοκαυτώματος συ-
ναντά πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια.
Ο δήμαρχος Ιωαννίνων χαρακτηρίζει άριστη τη 
συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, το 
οποίο έχει την εποπτεία του Φορέα Διαχείρισης 
της Παμβώτιδας, και διαβεβαιώνει ότι θα κάνει 
ό,τι μπορεί για την προστασία και την ανάδειξη 
της λίμνης των Ιωαννίνων, ενώ παράλληλα α-
ναδεικνύει ως προτεραιότητα για τον νομό Ιω-
αννίνων την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού μέχρι 
τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην Κακαβιά, για να 
μπορέσει να λειτουργήσει ως πραγματικός διευ-
ρωπαϊκός κόμβος.

Πριν από δέκα μήνες, κατά την επίσκεψή σας 
στη Θεσσαλονίκη, είχατε εκφράσει τη «διαθε-
σιμότητα» και τη «βούλησή» σας να σταθείτε 
αρωγός στο εγχείρημα του Μουσείου Εβραϊ-
κού Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης. Πριν 
από τέσσερις μήνες, στην επόμενη επίσκεψή 
σας, ακούστηκε ότι θα προταθείτε ως μέλος της 
Γενικής Συνέλευσης του Μουσείου. Καλύπτει 
αυτό τη «διαθεσιμότητα» και τη «βούλησή» σας;
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή το να συμμετάσχω ως 
μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Μουσείου 
Εβραϊκού Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης. Η 
παρουσία μου θα σηματοδοτήσει την καταλυτική 
συμβολή του ελληνόφωνου ρωμανιώτικου εβρα-
ϊσμού στην πολυκύμαντη ιστορία των εβραϊκών 
κοινοτήτων που έζησαν στον ευρύτερο ελλαδικό 
χώρο, οι περισσότερες από τις οποίες έπαψαν να 
υπάρχουν μετά τη «Shoa». Μοναδική εξαίρεση 
αποτελεί η μικρή εβραϊκή κοινότητα των Ιωαννί-
νων, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος 
και η οποία επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανή την 
πλούσια παράδοση του ρωμανιώτικου εβραϊ-
σμού και τα μνημεία του.

Τι σημαίνει για σας το Μουσείο του Ολοκαυτώ-
ματος; Εντάσσεται στο «εντελώς διαφορετικό 
κλίμα» που πρόσφατα διαπιστώσατε ότι έχει 
διαμορφωθεί στη χώρα μας σε σχέση με τους 
Εβραίους ή είναι πιο κοντά στην ταύτιση από-
ψεων και συμφερόντων της Ελλάδας και του 
Ισραήλ σε πολιτικό επίπεδο;
Το Μουσείο Ολοκαυτώματος θα συμβάλει με τις 
πολλαπλές και κυρίως τις εκπαιδευτικές του δρα-
στηριότητες στη διατήρηση ζωντανής της ιστορικής 
μνήμης της παρουσίας των διαφορετικών εβραϊ-
κών κοινοτήτων στον ελλαδικό χώρο, στην κατα-
νόηση και αποδοχή του «διαφορετικού», καθώς 
και στη γνώση των συνθηκών που οδήγησαν στη 

Έχει αποδώσει ήδη η προσπάθεια τουριστικής 
προβολής των Ιωαννίνων εκτός Ελλάδας. Ποιο 
είναι το αφήγημα της προβολής και σε ποια α-
κροατήρια απευθύνεται;
Η τουριστική μας καμπάνια αυτή την περίοδο είναι 
προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα που προκλή-
θηκαν από την πανδημία. Πρώτο ζητούμενο είναι 
η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Τα Γιάννενα, 
λοιπόν, απευθύνονται στους Έλληνες τουρίστες 
αλλά και στους τουρίστες των γειτονικών χωρών 
ως ένας ασφαλής προορισμός, με δύο μεγάλα νο-
σοκομεία –το Πανεπιστημιακό αποτελεί και νοσο-
κομείο αναφοράς για τον Covid–, και με δυνατό-
τητα γρήγορης πρόσβασης είτε στους ορεινούς ό-
γκους είτε στις εκπληκτικές παραλίες της Ηπείρου.

Τα απομονωμένα Γιάννενα βρέθηκαν πριν από 
λίγα χρόνια στο σταυροδρόμι δύο μεγάλων οδι-
κών αρτηριών. Τι κέρδισε η πόλη και η περιοχή;
Οι δύο μεγάλοι οδικοί άξονες άλλαξαν τον χάρτη 
των Ιωαννίνων και της Ηπείρου συνολικά. Τα 
Γιάννενα δεν αποτελούν πλέον μια απομονω-

«Shoa», δηλαδή την ολοκληρωτική καταστροφή 
των Εβραίων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Θεσ-
σαλονίκη και στην πατρίδα μας.
Προφανώς η δημιουργία του συμβαδίζει με 
ένα «διαφορετικό κλίμα» που έχει διαμορφω-
θεί στη χώρα μας σε σχέση με τους Εβραίους, 
με την καταλυτική συμβολή του πολιτικού κό-
σμου, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των δια-
νοούμενων και των ΜΜΕ, και έχει μικρότερη 
συσχέτιση με την ταύτιση απόψεων και συμ-
φερόντων μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ 
σε πολιτικό επίπεδο.

Έχετε κάποια ερμηνεία γιατί τόσα χρόνια δεν 
προχωράει; Είναι γραφειοκρατικό το ζήτημα ή 
εντάσσεται στον «υπόκωφο αντισημιτισμό» στον 
οποίο είχατε αναφερθεί παλιότερα;
Το εγχείρημα αυτό συναντά πολλά γραφειοκρα-
τικά εμπόδια. Επιπρόσθετα, έχει απόλυτη ανάγκη 
γενναίας χρηματοδότησης από πολλαπλές πηγές, 
ώστε να μπορέσει να κατασκευαστεί και στη συ-
νέχεια να αντεπεξέλθει στο δύσκολο έργο του.

μένη περιοχή, αλλά μια πόλη με εύκολη, γρή-
γορη και ασφαλή πρόσβαση από τη Βόρεια και 
τη Νότια Ελλάδα. Οι δύο μεγάλοι οδικοί άξονες 
έδωσαν νέα ώθηση στην τουριστική κίνηση και 
δημιουργούν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Ο πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι τα χρήματα 
από την Ε.Ε. θα χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να 
πιάσουν τόπο. Ποιο νομίζετε ότι είναι το έργο το 
οποίο αν χρηματοδοτηθεί στην περιοχή θα λει-
τουργήσει ως «αναπτυξιακό μπαζούκας», όπως 
λέει ο υπουργός Οικονομικών;
Η περιοχή έχει ανάγκη από την ολοκλήρωση της 
Ιόνιας Οδού με επέκτασή της ως την Κακαβιά, τα 
ελληνοαλβανικά σύνορα δηλαδή, για να μπορέ-
σει να λειτουργήσει ως πραγματικός διευρωπαϊ-
κός κόμβος. Αυτό αποτελεί έργο προτεραιότητας 
για ολόκληρο τον νομό Ιωαννίνων. Για τον δήμο 
μας, θεωρώ ότι προέχει ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα παρεμβάσεων, με τη σύμπραξη δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα, που θα δώσει και πάλι αίγλη 
στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.

Ο καθηγητής Παθολογίας πόσο ανησυχεί για την 
εξάπλωση του κορονοϊού από τον συγχρωτισμό 
στη λίμνη και στους πεζοδρόμους;
Η ανησυχία πάντα υπάρχει. Όχι από τον συγχρω-
τισμό στη λίμνη και τους πεζοδρόμους, όπου δεν 
καταγράφονται ιδιαίτερα προβλήματα. Μπορεί ένα 
τυχαίο γεγονός να προκαλέσει προβλήματα. Ως εκ 
τούτου, οφείλουμε όλοι να είμαστε προσεκτικοί 
και να τηρούμε τα μέτρα προστασίας και υγιεινής.

Πώς βλέπετε τη διαχείριση της λίμνης και την 
προοπτική της;
Η λίμνη αποτελεί σημείο αναφοράς για τα Γιάν-
νενα. Ήδη λειτουργεί ο Φορέας Διαχείρισης της 
Παμβώτιδας υπό την εποπτεία του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, με τον οποίο είχαμε άριστη συ-
νεργασία. Εκτιμώ ότι η συνεργασία αυτή θα συ-
νεχιστεί και με το νέο καθεστώς που δημιουργεί 
ο περιβαλλοντικός νόμος. Ο δήμος μας εκτελεί 
ένα μεγάλο και σημαντικό έργο, την κατασκευή 
αποχετευτικών δικτύων στο σύνολο σχεδόν των 
παραλίμνιων οικισμών. Έργο που θα συμβάλει 
σημαντικά στην προστασία της. Παράλληλα, συ-
νεργάζεται με την περιφέρεια και όλους τους το-
πικούς φορείς για παρεμβάσεις αναβάθμισης. Η 
λίμνη είναι το κόσμημα της πόλης και θα κάνουμε 
ό,τι περνάει από το χέρι μας για την προστασία και 
την ανάδειξή της.
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«Στη χώρα μας έχει διαμορφωθεί 
“διαφορετικό κλίμα” σε σχέση  

με τους Εβραίους»
 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

Μωυσής  
Ελισάφ, 

 καθηγητής Ιατρικής,  
δήμαρχος 
 Ιωαννίνων
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συνέντευξη

Η εγγύτητα και με ανθρώπους 
άλλων κομμάτων οδηγεί στους 
«μέσα κώδικες», όχι του κόμμα-
τος ή της πολιτικής επικράτειας, 
αλλά της ανθρωπιάς. Αυτό κέρ-
δισα, την ανθρώπινη επαφή.

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

«Η πολιτική  
καίει ή αλλοτριώνει  ανθρώπους»

Γ
ια να απευθυνθείς στον «αντί-
παλο» πρέπει να καταλάβεις 
και τη δική του εκδοχή δικαίου, 
αν είναι τίμιος και την υπερα-
σπίζεται ο ίδιος ή απλώς την 
«πουλάει» ή την προφασίζεται, 
λέει μιλώντας στην F.S. ο ζω-

γράφος, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Αρ-
χιτεκτόνων του ΕΜΠ και πρώην βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Σεβαστάκης με αφορμή την 
έκθεσή του «Πολιτικά Σχέδια», την οποία διορ-
γανώνει και παρουσιάζει το Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) στο βιβλιοπωλείο του, 
Αμερικής 13, στην Αθήνα. Πρόκειται για 46 σχέ-
δια προσώπων τα οποία έκανε κατά την περί-

οδο 2015-2019, που ήταν βουλευτής, και, όπως 
λέει, «το πρόσωπο καθόριζε όχι τους ανατομι-
κούς, αλλά τους συναισθηματικούς όρους με 
τους οποίους το “πλησίαζε”».

Στο ΜΙΕΤ παρουσιάζεται η έκθεσή σας με τα 
«πολιτικά σχέδια», δημιουργημένα την περί-
οδο που ήσασταν βουλευτής. Πότε τα σχεδιά-
ζατε; Την ώρα των συνεδριάσεων;
Το σχέδιο για έναν ζωγράφο είναι η πρώτη ύλη 
του. Η ζωγραφική για τον ζωγράφο είναι ο τρό-
πος να ενδοβάλλει την πραγματικότητα. Στη δι-
άρκεια της κοινοβουλευτικής μου θητείας κρα-
τούσα και σχεδιαστικές σημειώσεις. Το γράφω 
εξάλλου και στο κείμενο της έκθεσης. Το ακα-

ριαίο σκίτσο του προσώπου, ένας μορφασμός, 
το βλέμμα, πράγματα που δεν αναδύονται στον 
επίσημο πολιτικό λόγο ή στα πάνελ. Είναι ση-
μειώσεις σημαντικές, που συμπλήρωναν την 
πολύωρη και εντατική κοινοβουλευτική εργα-
σία μου και με βοηθούσαν να οργανώνω απο-
τελεσματικά τη σκέψη και την πράξη μου. Στη 
συνέχεια, από το καλοκαίρι του 2019 και μετά, 
επεξεργάστηκα αυτή τη σχεδιαστική ύλη. Ήταν 
κάτι σαν ημερολόγιο. Η αποθησαύριση προσώ-
πων στοιχειοθετεί αυτή την έκθεση, αλλά σιγά 
σιγά ο σχεδιασμός, η ζωγραφική, επεκτείνεται. 
Από το καλοκαίρι του 2019 εργάζομαι πάνω σε 
αυτές τις σύντομες σχεδιαστικές σημειώσεις και 
συνεχίζω να τις εμπλουτίζω. Μεταβάλλονται, ο-

ριστικοποιούνται, πλάθονται, μερικές φορές κα-
ταστρέφονται. Είναι ένα ημερολόγιο πολιτικής ε-
μπειρίας μέσα από τη γλώσσα της ζωγραφικής.

Παρουσιάζετε 46 σχέδια προσώπων. Πόσα 
περιλάμβανε η αρχική συλλογή;
Πολλά, πάρα πολλά. Συνεχίζω να δουλεύω τη 
συλλογή. Γεμίζω τετράδια, χαρτιά, μικρά, μεγάλα, 
μερικά τα προχωράω με τέμπερες (χρώμα και 
ρευστή, υδαρή ύλη), συχνά εκτός από γραφίτη 
χρησιμοποιώ και μελάνι, όπως στο πορτρέτο του 
δασκάλου μου, του Γιάννη Μόραλη, λίγο πριν 
από το φυσικό τέλος του.

Δεν αισθανόσασταν συμπάθεια για τα πρό-
σωπα τα οποία σχεδιάζατε; Ήταν απλώς αντι-
κείμενα;
Τα πρόσωπα ποτέ δεν γίνονται αντι-κείμενα. 
Πάντα σε περιέχουν. Διαισθανόμουν τι αισθά-
νονταν, πού ένιωθαν ανασφάλεια, πού καταβάλ-
λονταν, πότε ένιωθαν την αποξένωση (και από 
δικούς τους), τη μοναξιά, πότε είχαν έναν παρο-
δικό, στιγμιαίο θρίαμβο. Το πρόσωπο καθόριζε 
όχι τους ανατομικούς, αλλά τους συναισθηματι-
κούς όρους με τους οποίους το «πλησίαζα». Όσο 
ωριμάζεις πνευματικά, ζωγραφικά, γίνεσαι ο ά-
τυπος εξομολογητής των προσώπων. Θες να τα 
καταλάβεις, να τα διασώσεις, να σωθείς ψυχικά 
μέσω αυτών. Αυτό είναι η ζωγραφική, η τέχνη. 
Σωτηριακή πράξη, όχι χειροτεχνική. Υπαρκτική.

Ποιο είναι το «δράμα» στην πολιτική, του ο-
ποίου τα πρόσωπα είναι «θνησιγενείς φο-
ρείς»;
Το δράμα στην πολιτική είναι η περιθωριοποί-
ησή της. Δεν είναι αυτή που κατασκευάζει την 
πραγματικότητα. Και διεθνώς, η πολιτική κατα-
λήγει διεκπεραιωτής οικονομικών δομών ή πι-
έσεων λόμπι. Τα «μεγάλα» δεν τα αποφασίζει η 
πολιτική. Ε, σε αυτή τη διαδικασία καταναλώνει 
και ανθρώπους. Τους καίει ή τους αλλοτριώνει. 
Αλλά ο αγώνας για να επιζήσεις πολιτικά είναι 
το πλέον σημαντικό πράγμα που έχεις να κά-
νεις; Είναι το καλύτερο που έχεις να κάνεις, τα 
λίγα χρόνια που σου διαθέτει ο Θεός; Από αυτή 
την απάντηση εξαρτώνται όλα. Αν πεις «θέλω 
να κάνω πράγματα που αγαπώ, αντί να αγωνί-
ζομαι να γίνω αυλικός και μετά να αγωνίζομαι 
να κρατήσω τη θέση μου και μετά να αγωνίζο-
μαι να ικανοποιήσω αυτούς που με βοηθάνε να 
κρατήσω τη θέση μου κ.λπ.», τότε η πολιτική δεν 
είναι τόσο γόνιμος χώρος. Είναι πολύ διαμεσο-
λαβημένος. Πιθανόν για κάποιους να είναι μια 
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τα ταλέντα, οι συμπτώσεις, οι έρωτες, οι προ-
δοσίες, η φιλαργυρία, το μίσος, έχουν γράψει 
την Ιστορία. Ο Σοφοκλής έχει δώσει την εγκυ-
ρότερη πλευρά της Ιστορίας, στο πλάι της αφή-
γησης του Θουκυδίδη.

Τον Λεωνίδα Κύρκο ή τον Χαρίλαο Φλω-
ράκη τούς σχεδιάσατε ποτέ; Είχαν διεκδική-
σει ρόλο στη ζωή σας;
Πολιτικό ρόλο, ναι, είχαν, προσωπικές σχέσεις 
όμως δεν είχα. Έχω ζωγραφίσει συμμαθητές, 
φίλους και φίλες μου παλιότερα, φυσιογνωμίες 
στο μπαρ, στο καφενείο, στον δημόσιο χώρο, πε-
λάτες στο δικηγορικό γραφείο του πατέρα μου, 
αλλά όχι μακρινά πρόσωπα. Ζωγράφισα αυτή 
την περίοδο πολιτικούς γιατί ήρθαν κοντά μου. 
Μιλάς, σου εκμυστηρεύονται, σε εμπιστεύονται, 
ξέρουν ότι δεν θα τους «δώσεις». Έχουν πα-
ράπονα με δικούς τους, τους διαγκωνισμούς, 
τις συνωμοσίες των παλατιανών. Αυτή η εγγύ-
τητα και με ανθρώπους άλλων κομμάτων οδη-

γεί στους «μέσα κώδικες», όχι του κόμματος ή 
της πολιτικής επικράτειας, αλλά της ανθρωπιάς. 
Αυτό κέρδισα, την ανθρώπινη επαφή.

Στο τελευταίο υστερόγραφό σας στην «Αυγή» 
μιλάτε για έναν αριστερό του οποίου «θα-
μπώνουν τα γυαλιά» και ο οποίος «μαθαίνει 
το YouTube από τον γιο του». Έχει να αντιμε-
τωπίσει η Αριστερά χάσμα γενεών;
Καινούργιο φαινόμενο είναι τα χάσματα των 
γενεών; Σε όλη την κοινωνία υπάρχουν χά-
σματα τεχνογνωσίας, πολιτικών παραστάσεων, 
αναφορών, βιωμάτων. Και πιο πολύ υπάρχει 
«διαγενεακός» ανταγωνισμός. Σύνταξη ενα-
ντίον μισθού. Ασφαλιστική κάλυψη εναντίον 
επένδυσης. Στο κείμενο που αναφέρετε προ-
σπαθώ να εικονογραφήσω όλες τις αβεβαι-
ότητες, τα αδιέξοδα, τις δυνατότητες, τις φο-
βίες, τις πολιτικές αποσκευές, αλλά και το τι 
επιτρέπει να επιζήσει η πραγματικότητα των 
social media.

Πόσο αισθάνεστε εσείς ότι επηρεάσατε την 
πολιτική στο πέρασμά σας από τη Βουλή;
Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη. 
Προσπάθησα, πάντως, όταν όλα έσπρωχναν προς 
τις πολιτικές ευκολίες, τους λαϊκισμούς, τις ύβρεις 
ή την ατάκα στη θέση της πολιτικής ανάλυσης, να 
προτείνω κάτι άλλο. Να ακολουθήσω τη θεσμική 
οδό και τον δρόμο της συναίνεσης και της δημι-
ουργικής λογικής. Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη ήπιο, 
όσο αντίστοιχο και συνεπές με τον τρόπο που α-
ντιλαμβάνομαι τον κόσμο. Εξάλλου ο ζωγράφος 
πριν απ’ όλα παρατηρεί και εκεί θεμελιώνει τη 
δράση. Αυτό το προσεκτικό βλέμμα σε κάνει να 
βλέπεις πάντα και την άλλη πλευρά των πραγ-
μάτων. Αυτό συνήθως το ονομάζουμε ηπιότητα, 
ενώ είναι το συν-δίκιο, το δίκιο που συστήνεται 
από ποικίλα και αντιφατικά χαρακτηριστικά. Για 
να απευθυνθείς στον «αντίπαλο» πρέπει να κα-
ταλάβεις και τη δική του εκδοχή δικαίου. Αν είναι 
τίμιος και την υπερασπίζεται ο ίδιος ή απλώς την 
«πουλάει» ή την προφασίζεται.

επαγγελματική διέξοδος ή μια ναρκισσιστική ε-
πιβεβαίωση. Πάλι, όμως, καταβάλλεις ένα κό-
στος που δεν σου επιστρέφεται, κατά τη γνώμη 
μου, ποτέ.
Να πω όμως εδώ ότι η πολιτική μπορεί να είναι 
ο τρόπος να κάνεις πράγματα που θα ενισχύσουν 
το «κοινό καλό», που θα λύσουν κάποια θέματα, 
σε πείσμα της ανασχετικής πολιτικής και διοικη-
τικής γραφειοκρατίας. Σε αυτή την περίπτωση 
πιθανόν είναι «δράμα σωτήριο».

Λέτε ότι προσπαθούσατε να καταλάβετε «την 
ποιότητα, την κατάπτωση, την οίηση, την α-
νασφάλεια, την προετοιμασία, τη συναισθη-
ματική ευχέρεια». Τι ενδιαφέρον έχουν για 
την «αριστερή οπτική» της Ιστορίας τα πρό-
σωπα;
Δεν είμαι σίγουρος για τη διατύπωση «αριστερή 
οπτική». Αλλά είναι παρεξήγηση ότι η αριστερή 
οπτική βασίζεται στον κακο-ερμηνευμένο μαρ-
ξισμό «νομοτέλειες και όχι πρόσωπα». Ίσα ίσα, 
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Η πανδημία αλλάζει τους ενεργειακούς υπολογισμούς και ενι-
σχύει τη δυναμική υπέρ της πράσινης μετάβασης στον ενεργει-
ακό τομέα.
Τα φιλόδοξα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πράσινη με-
τάβαση προηγήθηκαν της πανδημίας, αλλά είχαν διατυπωθεί 
μέσα σε ένα εξαιρετικά περιοριστικό οικονομικό πλαίσιο το οποίο 
μείωνε την αξιοπιστία τους.
Ο κορονοϊός προκάλεσε μεγάλο πλήγμα στην οικονομία και οδή-
γησε σε αναθεώρηση της οικονομικής στρατηγικής των ευρωπαϊ-
κών κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η σύνδεση με το περιβάλλον
Η επιστημονική κοινότητα συνδέει την ανάπτυξη των κορονο-
ϊών με τη συστηματική υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Από την 
άποψη αυτή, ενισχύονται τα κίνητρα για πράσινη μετάβαση. Στους 
αρχικούς στόχους που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προστί-
θενται νέες οικονομικές δυνατότητες.
Για παράδειγμα, περίπου τετραπλασιάζονται οι πόροι του Τα-
μείου Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο έχει πλέον στη διάθεσή του 
ένα ποσό της τάξης των 40 δισ. ευρώ μέσα από τις πρωτοβουλίες 
που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης.
Έτσι, σταματά να έχει έναν καθαρά συμβολικό χαρακτήρα και η 
Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει από αυτό ένα ποσό της τάξης των 
1,5 έως 2 δισ. ευρώ, το οποίο βέβαια δεν καλύπτει τις ανάγκες, 
αλλά αποτελεί μια σοβαρή υποστήριξη.
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας προσφέρονται είναι μία 

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 
ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
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Νέες δυνατότητες, αλλά και υποχρεώσεις  
για την Ελλάδα.

Η πανδημία βάζει οριστικό 
τέλος στις θεωρίες για ελληνικό 
πετρελαϊκό πλούτο.

Ακόμη πιο δύσκολοι τώρα οι 
οικονομικοί υπολογισμοί για τον 
EastMed.

εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας την 
αρνητική διαχειριστική παράδοση που έχουμε δημιουργήσει.
Στο υπό διαπραγμάτευση Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
2021-2027, της τάξης των 1,3 τρισ. ευρώ, τουλάχιστον το 25% των 
δαπανών πρέπει να συνδέονται με την αποτροπή της κλιματικής 
αλλαγής.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο εξασφαλίζει νέες δυ-
νατότητες σε ό,τι αφορά την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, 
προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση 
των προγραμμάτων που θα υποβληθούν. Οι προτάσεις, που θα υ-
ποβληθούν από το φθινόπωρο και πέρα, θα πρέπει να είναι ενταγ-
μένες σε εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό με 
τον εθνικό σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Διαπιστώνεται ήδη μεγάλη υστέρηση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά 
την προετοιμασία των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και έχει ανα-
πτυχθεί ο προβληματισμός σε κυβερνητικό και πολιτικό επίπεδο 
εάν τελικά θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα σημαντικά κον-
δύλια που προσφέρονται με βάση τις προϋποθέσεις που τίθενται 
χωρίς τις γνωστές ελληνικές καθυστερήσεις.
Στο κυβερνητικό επιτελείο παραδέχονται ότι είναι δύσκολο να 
οργανωθεί η έγκαιρη εκταμίευση των ποσών που μας ενδιαφέ-
ρουν στη βάση της επίτευξης «ορόσημων και στόχων» που συνδέ-
ονται με την πρόοδο των ίδιων των έργων.
Από την άποψη αυτή, ο μεγάλος κίνδυνος δεν είναι η λεγόμενη 
δημοσιονομική αιρεσιμότητα που ζητούν η Δανία, η Σουηδία, η 
Αυστρία, η Ολλανδία και η Φινλανδία για να περιοριστεί η χρημα-
τοδότηση του Νότου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανά-
καμψης, αλλά αυτή που έχει σχέση με την εκπλήρωση των προϋ-
ποθέσεων για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων.
Το συμπέρασμα είναι ότι εξαιτίας της πανδημίας και των πρωτο-
βουλιών που πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η στρατηγική μας πρέ-
πει να γίνει πιο πράσινη και αποτελεσματική. Δεν είναι εύκολο, 
είναι όμως αναγκαίο.

Ο ακριβός μύθος του πετρελαίου
Το πρώτο θύμα των αλλαγών που έφερε ο κορονοϊός είναι η πα-
ραγωγή πετρελαίου στην Ελλάδα. Η οικονομική κρίση λόγω της 
πανδημίας έφερε πτώση στη ζήτηση για πετρέλαιο σε παγκόσμιο 
επίπεδο, με αποτέλεσμα τον λογαριασμό να τον πληρώσουν κυ-
ρίως χώρες που παίζουν δευτερεύοντα ή περιθωριακό ρόλο στην 
παραγωγή πετρελαίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις χώρες που εξάγουν πετρέλαιο 
για να στηρίξουν την οικονομία τους τη μεγαλύτερη ζημιά θα υπο-
στεί η πολύπαθη Βενεζουέλα, εξαιτίας και του συνδυασμού από-
λυτης διαφθοράς του καθεστώτος Μαδούρο και των σκληρών οι-
κονομικών κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.
Η πτώση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η οποία σύμφωνα με 
την Έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA) μπορεί να 
διαρκέσει δύο χρόνια γιατί η κάμψη στη ζήτηση θα έχει συνέχεια, 
ανέδειξε τα προβλήματα που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση 
του κοιτάσματος του Πρίνου.
Το 2019 ο Πρίνος είχε ήδη μειώσει την παραγωγή από τα 4.000 
στα 3.300 βαρέλια ημερησίως, ενώ επιβάρυνε τον ισολογισμό 
της εταιρείας Energean, που τον εκμεταλλεύεται, με λειτουργι-
κές ζημίες 70 εκατ. δολαρίων. Όπως αναφέρει η «Καθημερινή» 
(31/5/2020) στο σχετικό ρεπορτάζ, το κόστος εξόρυξης πετρε-
λαίου από το κοίτασμα του Πρίνου είναι υψηλό, 21,5 δολάρια το 
βαρέλι. Η παραγωγή πωλείται στην ΒΡ με έκπτωση 7-8 δολάρια 
σε σχέση με τη διεθνή τιμή, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του 
αργού σε θείο.
Την περίοδο της κορύφωσης της οικονομικής κρίσης που προκά-
λεσε η πανδημία υπήρχαν φορτία από τον Πρίνο που διατέθηκαν 
στην ΒΡ προς 9 δολάρια το βαρέλι, πολύ κάτω από το κόστος πα-
ραγωγής.
Επί δεκαετίες συζητάμε για τον υποτιθέμενο πετρελαϊκό πλούτο 
της Ελλάδας, για να διαπιστώσουμε τώρα ότι η περισσότερο συμ-
βολική παρά ουσιαστική παραγωγή από το κοίτασμα του Πρίνου 
μπορεί να συνεχιστεί μόνο με βαριά κρατική επιδότηση, η οποία 
βέβαια δεν δικαιολογείται από οικονομική άποψη.
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είναι αυστηρή και θα γίνει αυστηρότερη.
Στην Ελλάδα το φυσικό αέριο προβάλλεται από ορισμένους ως το 
ιδανικό καύσιμο για την περίοδο μετάβασης από τον λιθάνθρακα 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Είναι εντελώς διαφορε-
τική η προσέγγιση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα από αυτήν 
που ισχύει στην Ε.Ε.
Ο Όμιλος Μυτιληναίου ελέγχει, σύμφωνα με δικούς του υπολογι-
σμούς, το 37% της αγοράς φυσικού αερίου, ξεπερνώντας τη ΔΕΠΑ 
και επιτυγχάνοντας πρωτιά σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές LNG 
(Liquefied Natural Gas) στην Ελλάδα το 2019. Η πρόσφατη υπο-
γραφή συμφωνίας δεκαετούς συνεργασίας της ρωσικής Gazprom 
με τον Όμιλο Μυτιληναίου δείχνει ότι ο συγκεκριμένος επιχει-
ρηματικός όμιλος θα επιμείνει στις επενδύσεις που στηρίζονται 
στο φυσικό αέριο. Ο Όμιλος Μυτιληναίου μέσω της εταιρείας 
Protergia λειτουργεί δύο θερμικές μονάδες με καύσιμο φυσικό 
αέριο, συνολικής ισχύος περί τα 880 MW (μεγαβάτ), και σταθμό 
συμπαραγωγής, ισχύος 330 MW, στις εγκαταστάσεις της Αλουμί-
νιον. Έχει επενδύσει επίσης σε μία υπό κατασκευή μονάδα φυσι-
κού αερίου ισχύος 826 MW στη Βοιωτία.
Από τη στιγμή που έχουν αναπτυχθεί τόσο μεγάλα συμφέροντα 
γύρω από το φυσικό αέριο, είναι φανερό ότι θα θελήσουν να πα-
ρατείνουν τη μεταβατική περίοδο προς τις ΑΠΕ, στη διάρκεια της 
οποίας το βασικό καύσιμο θα είναι το φυσικό αέριο.
Από την άλλη, η εντυπωσιακή στροφή της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής προς την πράσινη μετάβαση και οι ενεργειακές ανακατατάξεις 
που προκαλεί η πανδημία επιβάλλουν την επιταχυνόμενη πορεία 
της Ελλάδας προς την απόλυτη κυριαρχία των ΑΠΕ. Διαφορετικά, 
θα υπάρξουν μεγάλες δυσκολίες συνεννόησης με τους Ευρωπαί-
ους αρμόδιους και θα χαθούν πολλές από τις αναπτυξιακές-επεν-
δυτικές ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω του Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Ανάκαμψης.

Η μάχη για τις ΑΠΕ
Πολλοί μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, συμπεριλαμβανομένου 
του Ομίλου Μυτιληναίου, αναπτύσσουν τη στρατηγική τους και 
στον χώρο των ΑΠΕ. Υπάρχει βέβαια πάντα το θέμα της κλίμα-
κας και της ταχύτητας των επενδύσεων, που πρέπει να παρακο-
λουθούν ή και να υπερβαίνουν τις ευρωπαϊκές τάσεις.
Ο Όμιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ έχει ένα σημαντικό επενδυτικό πρό-
γραμμα 1,5 δισ. ευρώ σε έργα ΑΠΕ. Προβάλλει συστηματικά μια 
ενδιαφέρουσα επιχειρηματολογία υπέρ της πράσινης μετάβα-
σης, η οποία συνοψίζεται στα εξής: Υπάρχουν έτοιμες επενδύσεις 
ΑΠΕ με άδεια εγκατάστασης συνολικής ισχύος περίπου 2.200 
MW. Άλλα 5.800 MW έργων ΑΠΕ έχουν πλήρη περιβαλλοντική 
αδειοδότηση. Όλα αυτά κάνουν ένα επενδυτικό πρόγραμμα της 
τάξης των 9 δισ. ευρώ που θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να υ-
λοποιηθεί σε βάθος τριετίας.
Στις επενδύσεις αυτές μπορούν να προστεθούν, μόλις υπάρξει το 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, έργα 1.000 MW για την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας (αντλησιοταμιευτικά, υβριδικά) ύψους 1,5 
έως 2 δισ. ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση νησιών του Αιγαίου και 

Για την Ε.Ε. το φυσικό αέριο δεν 
είναι «καθαρό» καύσιμο, όπως 
πιστεύουν πολλοί στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση καλείται να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Εάν δεν 
στηρίξει οικονομικά τη συνέχιση της εκμετάλλευσης του κοιτά-
σματος του Πρίνου, θα αντιμετωπίσει κατηγορίες ότι υπονομεύει 
την όποια πετρελαϊκή προοπτική της χώρας. Από την άλλη, εάν δι-
αθέσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τη συνέχισης μιας οι-
κονομικά ασύμφορης υπόθεσης, θα στείλει εντελώς λάθος δημο-
σιονομικά και ενεργειακά μηνύματα στην Ε.Ε.
Οι επενδύσεις στην αξιοποίηση πετρελαίου είναι πλέον εκτός της 
λίστας ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, γιατί θεωρείται ότι υπονο-
μεύουν τον στόχο της πράσινης μετάβασης.

Στρατηγική χωρίς οικονομικό όφελος
Η επιτάχυνση της ευρωπαϊκής πράσινης μετάβασης εξαιτίας του 
κορονοϊού κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα οικονομικά του αγωγού 
φυσικού αερίου EastMed.
Θεωρητικά, ο αγωγός αυτός αναδεικνύει την ενεργειακή συνεργα-
σία Ισραήλ και Κύπρου, που έχουν εξαιρετικά σημαντικά υποθα-
λάσσια κοιτάσματα φυσικού αερίου, με την Ελλάδα και την Αίγυ-
πτο και μετατρέπει τη χώρα μας σε σοβαρό παράγοντα στο ενερ-
γειακό παιχνίδι των αγωγών.
Η θεωρία όμως απέχει πολύ από την οικονομική και διεθνοπο-
λιτική πραγματικότητα. Το κόστος κατασκευής του αγωγού είναι 
εξαιρετικά υψηλό και διαμορφώνεται ανάλογα με τη χάραξή του 
και τον τρόπο που θα συνδεθεί με τη μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά. 
Αυτά τα θέματα δεν έχουν απαντηθεί και η κρίση στην αγορά ε-
νέργειας που προκαλεί η παγκόσμια ύφεση που έφερε ο κορονο-
ϊός κάνει ακόμα πιο αβέβαιους και δύσκολους τους υπολογισμούς.
Επιπλέον, υπάρχουν ζητήματα διεθνούς πολιτικής που στέκο-
νται εμπόδιο στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Κύπρου. Η 
Τουρκία με την πολιτική που ακολουθεί στην Ανατολική Μεσό-
γειο στέλνει το μήνυμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων φυσικού αερίου και κατασκευή αγωγού φυσικού α-
ερίου χωρίς να θέσει η ίδια τους όρους που επιθυμεί. Στην περί-
πτωση της Κύπρου η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου φαίνεται 
να περνάει υποχρεωτικά από την επίλυση, με ή χωρίς εισαγωγικά, 
του Κυπριακού με τρόπο που θα ικανοποιεί την Άγκυρα.
Η προοπτική του αγωγού EastMed γίνεται ακόμη πιο αβέβαιη ε-
ξαιτίας της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιορίσει 
τη χρηματοδότηση των επενδύσεων για την αξιοποίηση κοιτα-
σμάτων φυσικού αερίου και ενός πολύ συγκεκριμένου μεταβατι-
κού σταδίου, το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο να αξιοποιήσουμε, 
εξαιτίας και των τουρκικών αντιδράσεων.
Επομένως, αναπτύσσεται μια συζήτηση για έναν αγωγό στρατηγι-
κής σημασίας, ο οποίος όμως δεν μπορεί να προσφέρει στην πρά-
σινη μετάβαση της οικονομίας μας, ούτε εγγυάται, έστω μεσομα-
κροπρόθεσμα, οικονομικά οφέλη.
Αντίθετα, οι εντάσεις που προκαλούν οι τουρκικές πρωτοβουλίες 
στην Ανατολική Μεσόγειο οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε 
ένα νέο πρόγραμμα εξοπλισμών για την ενίσχυση της δύναμης α-
ποτροπής μας. Μόνο οι δύο υπερσύγχρονες φρεγάτες, την από-
κτηση των οποίων διαπραγματεύεται η κυβέρνηση με τη Γαλλία, 
θα έχουν ένα κόστος που θα διαμορφωθεί, ανάλογα και με τα ο-
πλικά συστήματα, από 2 έως 3 δισ. ευρώ.

Δεν είναι «καθαρό»
Μια άλλη παραδοχή της ενεργειακής πολιτικής μας η οποία θα 
αμφισβητηθεί έντονα εξαιτίας της στροφής της Ε.Ε. προς την πρά-
σινη ανάπτυξη είναι η αυξανόμενη εξάρτησή μας από το 100% ει-
σαγόμενο φυσικό αέριο.
Σε πολλά ελληνικά ΜΜΕ και σε ένα σημαντικό τμήμα της κοινής 
γνώμης έχει επικρατήσει η άποψη ότι το φυσικό αέριο είναι κα-
θαρό καύσιμο, ενώ οι κυβερνητικές αποφάσεις που ελήφθησαν 
σε βάθος χρόνου αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς οικονο-
μικούς όρους ορισμένες δήθεν «καθαρές» επενδύσεις στην παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο.
Είναι γεγονός ότι η ρύπανση που προκαλεί το φυσικό αέριο είναι 
κάτω από το 50% της ρύπανσης που προκαλεί ο λιθάνθρακας. 
Αυτό όμως δεν μετατρέπει το φυσικό αέριο σε «καθαρό» καύσιμο 
και η μεταχείρισή του, στα πλαίσια των προγραμμάτων της Ε.Ε., 

Από οικονομική, ευρωπαϊκή και στρατηγική άποψη οι ΑΠΕ μάς 
καλύπτουν πλήρως.
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ξαιρετικά προβληματικά εξαιτίας των διαρθρωτικών προβλημά-
των της εξαιρετικά σημαντικής δημόσιας επιχείρησης, αλλά και 
των λαθών στη διάρκεια της κρίσιμης τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ, 
οπότε θα έπρεπε να είχαν αναπτυχθεί δυναμικές πρωτοβουλίες 
στην κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης.
Το κρίσιμο θέμα για τη ΔΕΗ είναι ο ρυθμός της απολιγνιτοποίη-
σης. Πρέπει να απαλλαγεί από τη μεγάλη εξάρτησή της από τον λι-
γνίτη, γιατί η Ελλάδα δεν έχει εξασφαλίσει διευκολύνσεις ανάλο-
γες με εκείνες της Βουλγαρίας και κυρίως της Πολωνίας.
Οι οικονομικές επιδόσεις της ΔΕΗ βελτιώθηκαν σημαντικά το 
πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 
2019 εξαιτίας του συνδυασμού της κυβερνητικής απόφασης για 
αύξηση των τιμολογίων της και μιας ευνοϊκής διεθνούς ενερ-
γειακής συγκυρίας σε ό,τι αφορά την επιχείρηση. Παραμένει 
όμως υπερχρεωμένη, ενώ χάνει συνεχώς μερίδιο αγοράς βάσει 
σχετικού προγραμματισμού. Στην περίπτωση της ΔΕΗ η κυ-
βέρνηση Τσίπρα αντί να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση της 
λεγόμενης μικρής ΔΕΗ που θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό, θα ε-
ξασφάλιζε επενδύσεις και, κυρίως, θα συνέβαλλε στη χρημα-
τοδότηση της ίδιας της ΔΕΗ, κατέληξε να ιδιωτικοποιήσει το 
50% της αγοράς της ΔΕΗ χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση για 
την επιχείρηση.
Έτσι, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί με τις ίδιες τε-
ράστιες υποχρεώσεις με ολοένα μικρότερο μερίδιο αγοράς, που 
είναι βέβαιο ότι θα περιορίσει τον κύκλο των εργασιών της. Η 
προσωρινή οικονομική σταθεροποίηση της ΔΕΗ δεν λύνει το βα-
σικό πρόβλημα, που είναι η έλλειψη πρωταγωνιστικής παρουσίας 
της στη στροφή προς την πράσινη οικονομία. Η πανδημία και οι 
οικονομικές συνέπειές της αναμένεται να δοκιμάσουν ξανά την α-
ντοχή της.
Απαιτούνται επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες δεί-
χνουν να είναι πολύ πέρα από τις οικονομικές δυνατότητες της 
δημόσιας επιχείρησης. Η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΗ 

έχουν δεσμευτεί υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου της στις ΑΠΕ, 
αλλά όλα είναι ζήτημα χρηματοδότησης και μεγάλης κλίμακας ε-
πενδύσεων στο άμεσο μέλλον.
Εν τω μεταξύ, η απολιγνιτοποίηση προωθείται χωρίς να έχουν ε-
ξασφαλιστεί εναλλακτικές επενδύσεις και κυρίως απασχόληση 
στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας, που 
πλήττονται ιδιαίτερα από αυτή τη διαδικασία. Οι νέες προτεραι-
ότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι νέες οικονομικές δυνα-
τότητες που μας προσφέρει αποτελούν μοναδική ευκαιρία για να 
προσελκυστούν οι αναγκαίες άμεσες ξένες επενδύσεις και να χρη-
ματοδοτηθούν οι περιοχές που πλήττονται ήδη από την απολιγνι-
τοποίηση της ΔΕΗ.
Σε διάστημα λίγων μηνών πρέπει να εμφανιστεί ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα. Διαφορετικά η απολιγνιτοποίηση θα συν-
δυαστεί με τον οικονομικό μαρασμό ολόκληρων περιοχών, 
την εφαρμογή νέων προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου που 
θα δοκιμάσουν τα οριακά οικονομικά της κοινωνικής ασφάλι-
σης, ενώ η ίδια η ΔΕΗ δεν θα μπορέσει να μετατρέψει την οι-
κονομική σταθεροποίησή της στη δυναμική επιχειρηματική 
ανάπτυξη σε νέες βάσεις.
Ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη εναλλακτικών επενδύ-
σεων παρουσιάζει το σχέδιο «εισόδου» του Εθνικού Συστήμα-
τος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην εποχή των Ανανεώσιμων 
Αερίων που σχεδιάζει ο ΔΕΣΦΑ. Το σχέδιο στηρίζεται στη δια-
κίνηση υδρογόνου το οποίο θα παράγεται από «πράσινη» ηλε-
κτρική ενέργεια, την οποία θα εξασφαλίζουν ηλιακά πάρκα στη 
Δυτική Μακεδονία («Ναυτεμπορική», ρεπορτάζ Κ. Δεληγιάννη). 
Όπως επισημαίνεται: «Το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο συμμε-
τοχής του ΔΕΣΦΑ στο project White Dragon, το οποίο αφορά 
τη δημιουργία παραγωγικής υποδομής υδρογόνου ισχύος 1 GW 
(γιγαβάτ) από φωτοβολταϊκά στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, ένα 
μέρος του παραγόμενου “πράσινου” αερίου θα εγχέεται στους α-
γωγούς του ΔΕΣΦΑ, ώστε να μεταφέρεται ως πρόσμειξη στο φυ-
σικό αέριο». Το συγκεκριμένο σχέδιο διεκδικεί ευρωπαϊκή χρη-
ματοδότηση στη βάση της ενθάρρυνσης επενδύσεων στον τομέα 
του υδρογόνου. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Ιταλού διευθύνο-
ντος συμβούλου του ΔΕΣΦΑ, Νικόλα Μπατιλάνα, το σχέδιο αυτό 
μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ, να δημιουρ-
γήσει θέσεις εργασίας και να αποτρέψει την έκλυση στην ατμό-
σφαιρα, σε ετήσια βάση, 1,4 εκατ. τόνων CO2.
Η φιλόδοξη πρωτοβουλία του ΔΕΣΦΑ έχει αρκετές πιθανότητες 
επιτυχίας, με συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
της ΔΕΠΑ, της ΔΕΗ και μεγάλων Ευρωπαίων επενδυτών. Δείχνει 
ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε το ενεργειακό μας 
μέλλον και έξω από το πλαίσιο που γνωρίζουμε.

κυρίως της Κρήτης, η οποία προωθείται από το επενδυτικό πρό-
γραμμα του ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές, είναι 
ύψους 2 έως 2,5 δισ. ευρώ και προσφέρει νέες δυνατότητες στην 
ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Η ενεργειακή πρόταση υπέρ των ΑΠΕ ενισχύεται από το γεγονός 
ότι τα σχετικά έργα έχουν υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία, της 
τάξης του 50% για τα αιολικά, του 70% για τα υδροηλεκτρικά και 
του 75% για τα αποθηκευτικά-αντλησιοταμίευσης.
Τέλος, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Τα 
Νέα» (30/4/2020), υπάρχουν έγκυρες διεθνείς μελέτες σύμφωνα 
με τις οποίες οι επενδύσεις σε ΑΠΕ επιστρέφουν στην οικονο-
μία 3-8 ευρώ για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται σε αυτές, ενώ μπο-
ρούν, μεσομακροπρόθεσμα, να συμβάλουν και στην αύξηση της 
απασχόλησης.
Στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται και με τις δυνατότη-
τες χρηματοδότησης που έχουμε εξασφαλίσει, πρέπει να επιτα-
χύνουμε τη στροφή προς τις ΑΠΕ, προωθώντας κατάλληλα προ-
γράμματα και προσελκύοντας μεγάλες επενδύσεις. Πρέπει επίσης 
να περιορίσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τη μεταβατική ενεργει-
ακή περίοδο που στηρίζεται στο φυσικό αέριο.
Η στροφή προς τις ΑΠΕ δυσχεραίνεται εξαιτίας προβλημάτων 
στον προγραμματισμό της κατασκευής αιολικών πάρκων, την 
κακή σε αρκετές περιπτώσεις μεταχείριση των τοπικών κοινωνιών 
από τους αρμόδιους αλλά και από τις υπερβολικές αντιδράσεις το-
πικών παραγόντων και πολιτικών κομμάτων.
Αναφέρω ενδεικτικά ρεπορτάζ και αναλύσεις εφημερίδων που 
πρόσκεινται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ 
της «Εφημερίδας των Συντακτών» (11/6/2020): «Το καλώδιο φέρ-
νει χιλιάδες ανεμογεννήτριες στην Κρήτη. Υπεγράφη η σύμβαση 
για τη μεγάλη υποθαλάσσια διασύνδεση Ηρακλείου-Αττικής με 
ορίζοντα κατασκευής το 2023. Πρόσχημα η ενεργειακή επάρκεια 
του νησιού, αλλά στην ουσία αυτό θα τροφοδοτεί την ηπειρωτική 
Ελλάδα».
Άλλο ρεπορτάζ της ίδιας εφημερίδας (13-14/6/2020) μας πληρο-
φορεί ότι: «Τα αιολικά βάζουν πλώρη για Ίο, Αμοργό, Ανάφη και 
Γυάρο. Η Γυάρος κινδυνεύει να μετατραπεί σε εργοστάσιο, όπως 
συνέβη με το νησί Αϊ-Γιώργης απέναντι από το Σούνιο».
Σε περιπτώσεις, η αντίδραση για τα αιολικά πάρκα είναι διακομ-
ματική. Η «Αυγή» (14/6/2020) φιλοξενεί άρθρο του Βαγγέλη Α-
ποστόλου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, με τίτλο «Γιατί η Εύβοια αντι-
δρά στη νέα επέλαση των ανεμογεννητριών». Ανάλογη θέση δια-
τυπώνει η ελεγχόμενη από τη ΝΔ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
που έχει αντίρρηση στην αδειοδότηση και εγκατάσταση νέων βι-
ομηχανικών αιολικών σε επτά περιοχές της περιφέρειας. Μάλι-
στα, σε σχετική ανακοίνωση συμπεριλαμβάνει στις ανανεώσιμες 
και ήπιες πηγές ενέργειας που βρίσκονται στην περιφέρεια της 
Στερεάς τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο που 
βρίσκονται στο Αλιβέρι και στη Θήβα και την υπό κατασκευή μο-
νάδα παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο στα Άσπρα Σπίτια 
Βοιωτίας.
Για την Ε.Ε. το φυσικό αέριο δεν είναι ούτε ανανεώσιμη ούτε ήπια 
πηγή ενέργειας, γι’ αυτό επιβάλλεται αλλαγή στον τρόπο που σκε-
φτόμαστε και λειτουργούμε. Συνομιλώντας με ευρωβουλευτές και 
παράγοντες του ενεργειακού τομέα άλλων χωρών-μελών της Ε.Ε., 
κατέληξα στο συμπέρασμα ότι τα βιομηχανικά αιολικά πάρκα α-
ναπτύσσονται κατά προτίμηση σε θαλάσσιες περιοχές, με σοβαρή 
συμμετοχή και επενδυτικά οφέλη για τους τοπικούς πληθυσμούς. 
Είναι φανερό ότι στην Ελλάδα δεν αξιοποιούμε σε αυτό το ζήτημα 
την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ οι τοπικές κοινωνίες, 
άλλοτε δικαιολογημένα και άλλοτε αδικαιολόγητα, εμφανίζονται 
λιγότερο συνεργάσιμες.
Πρέπει να λυθούν αυτά τα ζητήματα για να επιταχύνουμε το πέρα-
σμα στις ΑΠΕ, αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι τι είδους λύσεις θα 
βρεθούν και πόσο χρόνο θα απαιτήσει η εφαρμογή τους.

Ο ρόλος της ΔΕΗ
Η πράσινη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας θα ήταν πιο εύ-
κολη αν είχαμε μια οικονομικά εύρωστη ΔΕΗ, η οποία θα μπο-
ρούσε να χαράξει τον δρόμο προς το μέλλον.
Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, τα οικονομικά της ΔΕΗ είναι ε-

Η κακή οικονομική κατάσταση της 
ΔΕΗ δεν της επιτρέπει να παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις ΑΠΕ.
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ανάλυση

ϊκό Ταμείο Ανάκαμψης δίνει νέες ευκαιρίες, αλλά δημιουργεί και 
νέες υποχρεώσεις.
Αναζητούνται ήδη πρόσθετα κονδύλια για να εξυπηρετηθούν σε 
βάθος χρόνου τα δάνεια που θα συνάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στις διεθνείς αγορές.
Ο λογαριασμός έχει κι αυτός μια περιβαλλοντική διάσταση, που 
δεν είναι ευνοϊκή για τα οικονομικά μας συμφέροντα.
Σε αναζήτηση πόρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει, μεταξύ 
των άλλων, την επέκταση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστή-
ματος Εμπορίας Ρύπων στον τομέα της ναυτιλίας και των αερομε-
ταφορών. Με βάση τους υπολογισμούς των ειδικών της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, με τη μέθοδο αυτή μπορεί να εξασφαλιστούν περί 
τα 10 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, που θα πάνε στην εξυπηρέτηση 
του χρέους που θα φορτωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χρη-
ματοδοτήσει την ανάκαμψη.
Υπάρχουν κι άλλες προτάσεις για την εξασφάλιση των αναγκαίων 
εσόδων, αυτές όμως προσκρούουν στην αντίδραση των ΗΠΑ και 
της Κίνας. Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ αντιτίθενται στη δίκαιη φο-
ρολογία των αμερικανικών ψηφιακών κολοσσών που κυριαρχούν 
στην ευρωπαϊκή αγορά και απειλούν με εμπορικά αντίποινα σε 
περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινηθεί προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Επίσης, η Κίνα αντιτίθεται στην επιβολή ενός είδους 
περιβαλλοντικού δασμού στην εισαγωγή στην Ε.Ε. προϊόντων κι-
νεζικής παραγωγής χωρίς συμβολή στην προσπάθεια μείωσης των 
αερίων του θερμοκηπίου.
Η αναζήτηση νέων πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί 
να κάνει κάπως ακριβότερες τις αεροπορικές συγκοινωνίες και να 
δημιουργήσει προβλήματα διεθνούς ανταγωνισμού στον ισχυρό 
εμπορικό στόλο μας. Αυτό δείχνει ότι οι ευκαιρίες που μας προ-
σφέρονται δεν είναι εντελώς δωρεάν, γι’ αυτό πρέπει να τις αξιο-
ποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Προς μίνι μάρκετ ηλεκτροκίνησης
Η πράσινη μετάβαση στηρίζεται αναπόφευκτα και στην ανάπτυξη 
της ηλεκτροκίνησης. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει επιδο-
τήσεις για την ηλεκτροκίνηση με τη μορφή κινήτρων και μπόνους 
για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Παράλληλα, σοβαροί επι-
χειρηματικοί όμιλοι της χώρας μας εκδηλώνουν επενδυτικό ενδι-
αφέρον για σταθμούς φόρτισης, δημιουργία μονάδων παραγωγής 
φορτιστών, παραγωγής μπαταριών και άλλων επενδύσεων που 
έχουν σχέση με την ηλεκτροκίνηση.
Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται μια απλή γεύση 
της νέας εποχής σε βάθος χρόνου, αλλά τη μετατροπή της, σε 
χρόνο ρεκόρ, σε πρωταγωνιστή στην Ε.Ε. σε έναν τομέα όπου ου-
σιαστικά είναι ανύπαρκτη.
Η απλή γεύση της νέας εποχής θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός 
μίνι μάρκετ ηλεκτροκίνησης που δεν θα συμβάλει ουσιαστικά 
στην πράσινη μετάβαση, ούτε θα ενισχύσει τη συγκριτική θέση 
της ελληνικής οικονομίας.
Έχω προτείνει την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτροκίνησης από τα 
αστικά λεωφορεία και τα ταξί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 
Μόνο με μεγάλες επενδύσεις θα εξοικειωθεί η κοινή γνώμη με 
τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, θα βελτιωθεί η ποιότητα 
ζωής στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα και θα δημιουργηθεί η κατάλ-
ληλη υποδομή για να απλωθεί στη συνέχεια η ηλεκτροκίνηση στα 
ΙΧ και σε όλα τα οχήματα.
Η πρότασή μου βέβαια έχει σοβαρές δυσκολίες εφαρμογής, γιατί, 
μεταξύ των άλλων, οι Ευρωπαίοι είναι πολύ πίσω στην ηλεκτροκί-
νηση των λεωφορείων, με τους Κινέζους να κυριαρχούν απόλυτα 
στην παγκόσμια αγορά. Χρειάζεται, λοιπόν, ευελιξία και δημιουρ-
γικές επενδυτικές προτάσεις για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε 
την αξιοποίηση των κινεζικών επιτευγμάτων με τις ευκολίες της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Η δημιουργική απολιγνιτοποίηση, 
όπως και η ηλεκτροκίνηση, 
περνάνε υποχρεωτικά από μεγάλες 
επενδύσεις.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Επιβάλλεται επίσης η προσέλκυση μεγάλων άμεσων ξένων επεν-
δύσεων από πρωτοπόρους, σε παγκόσμιο επίπεδο, του τομέα, για 
να μην προσεγγίσουμε ένα θέμα στρατηγικής σημασίας σε… βιο-
τεχνική βάση σε ό,τι αφορά τα διεθνή κριτήρια.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στις συνθήκες που δημιούργησε 
ο κορονοϊός επιβάλλεται ριζική αλλαγή των προτεραιοτήτων μας 
στον ενεργειακό τομέα και προγράμματα και πρωτοβουλίες που 
θα εκπλήξουν θετικά τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.
Τα λεφτά είναι σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένα για την πρά-
σινη μετάβαση της οικονομίας μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα 
χωρίς ολοκληρωμένες, καλά τεκμηριωμένες, οικονομικά βιώσι-
μες και σε πλήρη αρμονία με τις νέες ευρωπαϊκές προτεραιότη-
τες προτάσεις.

Ποιος θα πληρώσει
Η παρέμβαση των 750 δισ. ευρώ που επιχειρείται με το Ευρωπα-



Π
ρωτογενές έλλειμμα λίγο κάτω από τα 5 
δισ. ευρώ δημιούργησαν στο πεντάμηνο 
Ιανουαρίου-Μαΐου 2020 τα αυστηρά πε-
ριοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό, ενώ ε-
ξίσου δύσκολος αναμένεται να είναι και 
ο Ιούνιος.

Ωστόσο, στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναμένουν 
ανάκαμψη στα έσοδα του προϋπολογισμού από τον Ιούλιο και 
μετά.
Ενδεικτικό της στασιμότητας στην οποία έχει περιέλθει η ελλη-
νική οικονομία και κοινωνία είναι το γεγονός ότι μέχρι και τις 16 
Ιουνίου δεν είχαν υποβληθεί περίπου 4 εκατ. φορολογικές δη-
λώσεις, γεγονός που «επέβαλε» την παράταση της προθεσμίας 
έως τις 29 Ιουλίου.

Αναμενόμενη η μείωση
Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει αναμενόμενη τη μείωση των εσό-
δων κατά τον Μάιο, καθώς επλήγησαν ταυτόχρονα από το μα-
ζικό lockdown της οικονομίας τον μήνα Απρίλιο, από τις ανα-
στολές φορολογικών υποχρεώσεων για πολύ μεγάλο μέρος της 
οικονομίας και από την προπληρωμή (λόγω της έκπτωσης του 
25%) μέρους του ΦΠΑ που επρόκειτο να εισπραχθεί τον Μάιο 
στο τέλος Απριλίου.
Ειδικότερα, το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου ο προϋπολογι-
σμός παρουσίασε πρωτογενές έλλειμμα 4,795 δισ. ευρώ έναντι 
στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 43 εκατ. ευρώ. Την ίδια πε-
ρίοδο πέρυσι είχε σημειωθεί πρωτογενές πλεόνασμα 916 εκατ. 
ευρώ. Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανου-

αρίου-Μαΐου 2020 παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του 
κρατικού προϋπολογισμού (γενική κυβέρνηση) ύψους 7,445 
δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,512 δισ. ευρώ που έχει 
περιληφθεί γι’ αυτό το διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκ-
θεση του προϋπολογισμού.
Την ίδια περίοδο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού 
ανήλθαν στα 23,523 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες 
κατά 2,271 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι κυριότερες αιτίες 
της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:
α) Η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδη-
μίας Covid-19, ύψους περίπου 747 εκατ. ευρώ (μισθωτών και ε-
πιστημόνων), η οποία πληρώθηκε από το υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων).
β) Οι αυξημένες εκροές του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων (ΠΔΕ) κατά 1,760 δισ. ευρώ κυρίως λόγω των δαπανών 

για αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχο-
λούμενων και των δαπανών για επιδότηση τόκων δανείων μι-
κρών και μεσαίων επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας Covid-19.
γ) Οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 97 εκατ. ευρώ.

Παραμένει η αβεβαιότητα
Ωστόσο, οι αβεβαιότητες για την οικονομία παραμένουν και 
σχετίζονται άμεσα με την πορεία του τουρισμού, αλλά και με την 
ανταπόκριση των τραπεζών στην ανάγκη για παροχή ρευστότη-
τας στην αγορά.
Το βασικό σενάριο της κυβέρνησης για την πορεία της οικονο-
μίας το 2020 παραμένει το ίδιο και προβλέπει ύφεση από 4,7% 
έως 7,9%, ενώ το έλλειμμα του προϋπολογισμού προβλέπεται 
ότι θα κυμανθεί σε ετήσια βάση φέτος λίγο πάνω από το 3% του 
ΑΕΠ.
Παρ’ όλα αυτά, παρατηρούνται και θετικά στοιχεία, που αφο-
ρούν την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τους κα-
ταναλωτές.

Τα τρία σενάρια για την οικονομία
Εν τω μεταξύ, σε νέα έκθεση της Ernst & Young αναλύονται τρία 
σενάρια για τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού στην ελ-
ληνική οικονομία. Και στα τρία σενάρια η ύφεση κορυφώνεται 
κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020.
Σύμφωνα με το σενάριο βάσης, η ελληνική οικονομία θα συρρι-
κνωθεί κατά 9,5% το 2020 σε όρους ΑΠΑ (Ακαθάριστης Προστι-
θέμενης Αξίας) σε σύγκριση με το 2019, ενώ η απασχόληση θα 
υποχωρήσει κατά 4,1%.
Το σενάριο αυτό, το οποίο σύμφωνα με την έκθεση συγκεντρώ-
νει πιθανότητες 60%, προϋποθέτει ότι ο δείκτης μετάδοσης του 
ιού «R» θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του R=1, η κατανάλωση θα 
επανέλθει μεσοπρόθεσμα, οι επενδύσεις θα συρρικνωθούν, τα 
σύνορα θα ανοίξουν μερικώς τον Ιούλιο, ενώ η κοινωνική συ-
μπεριφορά των Ελλήνων θα εξακολουθήσει να επηρεάζεται από 
την πανδημία, με λιγότερες μετακινήσεις για ταξίδια και αυξη-
μένη τηλεργασία.
Το αισιόδοξο σενάριο, το οποίο συγκεντρώνει πιθανότητες 20%, 
βασίζεται στην παραδοχή δείκτη «R» μικρότερου της μονάδας 
(R<1), γεγονός που θα επιτρέψει την ταχεία ανάκτηση των απω-
λειών της κατανάλωσης και των επενδύσεων που καταγράφηκαν 
κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το άνοιγμα των συνόρων τον 
Ιούνιο και την επιστροφή στις προ κορονοϊού κοινωνικές συ-
μπεριφορές.
Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, η μείωση της ΑΠΑ θα περιοριστεί 
στο 7,1% και της απασχόλησης στο 3,1%.
Το απαισιόδοξο σενάριο, το οποίο, επίσης, συγκεντρώνει πιθα-
νότητες 20%, βασίζεται στην υπόθεση δείκτη «R» μεγαλύτερου 
της μονάδας (R>1), που θα οδηγήσει σε δεύτερο κύμα της παν-
δημίας, και, κατ’ επέκταση, σε εξαιρετικά αργή ανάκαμψη της οι-
κονομικής δραστηριότητας και πλήρη άρση των ταξιδιωτικών 
περιορισμών στις αρχές του 2021.
Σύμφωνα με τη δυσμενή αυτή εκτίμηση, η μείωση σε όρους 
ΑΠΑ θα φτάσει το 12,5%, ενώ η απασχόληση θα συρρικνωθεί 
κατά 5,4%.

Οι επιπτώσεις ανά κλάδο
Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας διαφοροποιείται ση-
μαντικά ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας.
Έτσι, στο βασικό σενάριο, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, 
όπου και καταγράφεται κορύφωση στις απώλειες σε όρους ΑΠΑ, 
στη μεταποίηση προβλέπεται μείωση της τάξης του 26%, στις ε-
παγγελματικές υπηρεσίες 21% και στις μεταφορές και την απο-
θήκευση 49%.
Αντίστοιχα, στο απαισιόδοξο σενάριο, η μεταποίηση καταγράφει 
απώλειες της τάξης του 27% σε ΑΠΑ, οι επαγγελματικές υπηρε-
σίες 22% και οι μεταφορές και η αποθήκευση περί το 52%.
Στον κρίσιμο τομέα του τουρισμού, η έκθεση εκτιμά, ανά σενά-
ριο, ότι η ΑΠΑ θα καταγράψει ανώτατες απώλειες μέσα στο 2020 
έως 49% (σενάριο βάσης), 41% (αισιόδοξο σενάριο) και 53% (α-
παισιόδοξο σενάριο) αντίστοιχα.

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου οι 
δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού 
ανήλθαν στα 23,523 δισ. ευρώ.
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ΣΤΑ 4,7 ΔΙΣ. ΕΥΡΏ  
ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 

ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



Σ
ε κλίμα πλήρους αβεβαιό-
τητας, πολιτικής και οικο-
νομικής, βαδίζει η Βόρεια 
Μακεδονία, όπου, παρά 
τη δραματική επιδείνωση 
των αριθμών για την εξά-
πλωση της πανδημίας, τα 

πολιτικά κόμματα συμφώνησαν να προχωρή-
σουν σε εκλογές στις 15 Ιουλίου.
Το ραντεβού στις κάλπες είχε δοθεί για τις 12 
Απριλίου, αλλά στις 22 Μαρτίου τα πολιτικά 
κόμματα αποφάσισαν να αναβάλουν την εκλο-
γική μάχη λόγω της πανδημίας, ενώ η χώρα 
μετρούσε συνολικά 113 ενεργά κρούσματα και 
έναν θάνατο.
Η αντίστροφη μέτρηση για την προσφυγή στις 
κάλπες ξεκίνησε στις 27 Μαΐου, όταν η υπό 
τον Όλιβερ Σπάσοφσκι υπηρεσιακή κυβέρ-
νηση, στην οποία κυριαρχούν οι Σοσιαλδημο-
κράτες του Ζόραν Ζάεφ, αποφάσισε να δώσει 
το σήμα για την επανεκκίνηση της οικονομίας 
της χώρας, η οποία πλέον μετρούσε 450 ε-
νεργά κρούσματα και 119 θανάτους.
Με την επανεκκίνηση της οικονομίας, η πίεση 
των Σοσιαλδημοκρατών για κάλπες εντάθηκε 
και στις 15 Ιουνίου η κεντροδεξιά αντιπολί-
τευση του VMRO δέχτηκε να οριστούν οι ε-
κλογές για τις 15 Ιουλίου, ενώ η χώρα είχε 
2.241 ενεργά κρούσματα, δηλαδή πενταπλά-
σια σε σχέση με τρεις εβδομάδες νωρίτερα, 
και 193 θανάτους.
«Πρέπει να προστατέψουμε τη χώρα απ’ ο-
ποιονδήποτε κίνδυνο επιδείνωσης της κατά-
στασης. Χωρίς κοινοβούλιο και κυβέρνηση, 
η χώρα δεν θα μπορέσει να αντέξει μια μεγα-
λύτερη κρίση από αυτήν» είπε ο Ζάεφ, ενώ ο 

κύριος αντίπαλός του, ο πρόεδρος του VMRO, 
Κρίστιαν Μίτσκοσκι, είπε ότι το κόμμα του θα 
πάρει μέρος στις εκλογές και μαζί με τον λαό 
θα νικήσει «την αιτία της κρίσης, τον Ζόραν 
Ζάεφ και τους Σοσιαλδημοκράτες».
Και όλα αυτά ενώ η χώρα μετρά έναν νεκρό για 
κάθε 9.600 κατοίκους, δηλαδή πάνω από 100 
στο εκατομμύριο, με μέσο όρο παγκοσμίως 
τους 58 και την Ελλάδα να είναι στους 18.

Η προετοιμασία για τις κάλπες
Λίγες ώρες αργότερα, ο Πρόεδρος Πεντα-
ρόφσκι κήρυξε οκταήμερη κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης, ώστε οι αρχές να κάνουν τις α-
ναγκαίες προετοιμασίες για να διασφαλίσουν 
ότι η δημόσια υγεία θα προστατεύεται κατά τη 
διάρκεια της εκστρατείας εν μέσω πανδημίας. 
Μόλις δύο ημέρες μετά, τα κρούσματα και οι 
θάνατοι κατέγραψαν αύξηση 10%.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πλη-

ροφορίες, έχει ήδη αποφασιστεί οι κάλπες να 
μείνουν ανοιχτές περισσότερες ώρες, ενώ τις ε-
κλογές θα επιτηρήσει αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ.
Ο πληθυσμός της γειτονικής χώρας είναι λίγο 
πάνω από 2,08 εκατομμύρια, οι εγγεγραμμένοι 
ψηφοφόροι είναι 1,8 εκατομμύρια, στις βουλευ-
τικές του 2016 είχαν ψηφίσει περίπου 1,2 εκα-
τομμύρια, στις προεδρικές του 2019 είχαν ψη-
φίσει 750.000 και στο δημοψήφισμα για τη 
Συμφωνία των Πρεσπών περίπου 650.000.
Στις τελευταίες εκλογές, τον Δεκέμβριο του 
2016, το VMRO είχε κερδίσει με περίπου 
39,4%, αλλά κυβέρνηση έκαναν οι Σοσιαλδη-
μοκράτες, που είχαν πάρει 1,5 μονάδες λιγό-
τερες, εξασφάλισαν όμως την πλειοψηφία σε 
συνεργασία με τα αλβανικά κόμματα, τα οποία 
παίρνουν συνολικά περίπου 18%-20% των 
ψήφων και των εδρών.
Στα δυόμισι χρόνια που κυβέρνησε, ο Ζάεφ 
κατάφερε να περάσει από τη Βουλή με πλει-
οψηφία 2/3 τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά 
δεν άντεξε τις καταγγελίες για διαφθορά και 
την αποτυχία του να πάρει ημερομηνία έναρ-
ξης διαπραγματεύσεων για ένταξη στην Ε.Ε. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συμφωνήσει να 
παραδώσει σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, η 
οποία ανέλαβε στις 3 Ιανουαρίου, για να οδη-
γήσει τη χώρα στις 12 Απριλίου σε εκλογές, 
που αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας.

Η Πρέσπα στα επιχειρήματα 
του Ζάεφ
Για τον κ. Ζάεφ η συμφωνία αποτελεί ένα από 
τα βασικά προεκλογικά του επιχειρήματα. 
«Άξιζε τον κόπο, γιατί σήμερα έχουμε γείτο-
νες που μας υποστηρίζουν ισχυρά. Στη διαδι-

κασία να ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. 
η Ελλάδα όχι μόνο δεν μας εμποδίζει αλλά μας 
βοηθά στη γρήγορη ένταξή μας» έγραψε προ-
χθές στον προσωπικό του λογαριασμό στο 
Facebook με την αφορμή της συμπλήρωσης 
δύο χρόνων από την υπογραφή της συμφωνίας.
Μάλιστα, σε άλλη ανάρτησή του, προσπαθώ-
ντας να αποδομήσει τα επιχειρήματα της αντι-
πολίτευσης, έγραψε ότι «μια για πάντα οι Μα-
κεδόνες και η μακεδονική γλώσσα είναι γραμ-
μένα στο θησαυροφυλάκιο των παγκόσμιων 
εθνών και γλωσσών και κανείς δεν έχει διλήμ-
ματα πια, κανείς δεν το αμφισβητεί», αν και 
Έλληνες διπλωμάτες επισημαίνουν ότι πολλά 
σημεία της συμφωνίας δεν έχουν εφαρμοστεί.
Όμως η οικονομία έχει σοβαρά προβλήματα. Τον 
Μάρτιο η πτώση στα φορολογικά έσοδα ήταν 
25% και για το 2020 συνολικά προβλέπεται υπο-
χώρηση από 40% έως 65%, ενώ το εθνικό νόμι-
σμα υποτιμήθηκε κατά 3%. Η κεντρική τράπεζα 
μείωσε το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 
1,75%, ενώ η κυβέρνησης με διάταγμα υποχρέωσε 
τις τράπεζες να διευκολύνουν όσους δεν μπορούν 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω 
της πανδημίας. Παράλληλα, αποφάσισε να ενι-
σχύσει όσους δεν δουλεύουν λόγω πανδημίας με 
235 ευρώ τον μήνα για τους μήνες μέχρι και τον Ι-
ούνιο, ποσό με το οποίο θα πληρωθούν οι δημό-
σιοι υπάλληλοι το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου.
Η χώρα εναποθέτει τις ελπίδες της στα περί-
που 66 εκατ. ευρώ που θα πάρει από την Ε.Ε. 
(4 εκατ. για την υγεία και 62 εκατ. για την οι-
κονομική ανάκαμψη) και στα επιπλέον 16 
εκατ. από τις ΗΠΑ.
Επίσης, θα έχει πρόσβαση στο Ταμείο Αλλη-
λεγγύης της Ε.Ε. που θα διαθέσει συνολικά 800 
εκατ. ευρώ σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες, 
το ΔΝΤ ετοιμάζει ένα πακέτο 191,8 εκατ. δο-
λαρίων για την αντιμετώπιση των οικονομικών 
συνεπειών της πανδημίας και η Παγκόσμια 
Τράπεζα θα χορηγήσει δάνειο 50 εκατ. ευρώ 
για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας.

Σύνορα και τουρισμός
Από τις 15 Ιουνίου η χώρα έχει ανοίξει τα σύνορα 
με Αλβανία, Βουλγαρία και Σερβία και επιτρέπει 
την είσοδο σε ξένους μόνο εφόσον έχουν αρνη-
τικό τεστ για Covid-19 τις τελευταίες τρεις ημέ-
ρες και στη συνέχεια αυτοαπομονώνονται για 14 
ημέρες. Αν κάποιος είναι θετικός, μπαίνει σε κα-
ραντίνα υπό κρατικό έλεγχο.
Παράλληλα, σε μια προσπάθεια να διευκολύ-
νει τους Σέρβους κυρίως τουρίστες, έδωσε τη 
δυνατότητα της διέλευσης χωρίς στάση από το 
Ταμπανόφτσε, στα σύνορα με τη Σερβία, μέχρι 
τους Ευζώνους, στα σύνορα με την Ελλάδα.
Η απόσταση είναι ένας αυτοκινητόδρομος 164 
χιλιομέτρων και η άδεια διαρκεί για πέντε 
ώρες, με μόνη δυνατότητα στάσης τον ανεφο-
διασμό σε καύσιμα. Όμως μέχρι στιγμής δεν 
έχει αποτιμηθεί η χρησιμότητα του διαδρό-
μου, καθώς η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ότι θα 
ανοίξει τα επίγεια σύνορα με τη Βόρεια Μακε-
δονία την 1η Ιουλίου.
Όμως η Βουλγαρία έχει ανοίξει τα σύνορά της 
με τη Σερβία και οι Σέρβοι τουρίστες έρχο-
νται στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας, σε μια δι-
αδρομή μεγαλύτερη κατά μόλις 30 χιλιόμε-
τρα, που δεν είναι αυτοκινητόδρομος σε όλο 
το μήκος της.

Η γειτονική χώρα μετρά 
έναν νεκρό για κάθε 9.600 
κατοίκους, δηλαδή πάνω από 
100 στο εκατομμύριο, με μέσο 
όρο παγκοσμίως τους 58.
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από τη βάση. Μειωμένη επίδοση τεκμαίρεται μειωμένα προσόντα. 
Κακά τα ψέματα, όλοι αυτό σκεφτόμαστε. Για τα παλιότερα χρό-
νια, όλοι κάτι έχουμε ακούσει για το «πολιτικό πέντε», κοινώς τη 
διευκόλυνση στις πανεπιστημιακές εξετάσεις με συνδικαλιστική 
ή κομματική υποστήριξη, και το «ακαδημαϊκό τέταρτο», κοινώς 
την καθυστέρηση έναρξης του μαθήματος διότι ο καθηγητής και 
οι φοιτητές έχουν άλλες δουλειές. Αυτά είναι και ολίγον γλαφυρές 
αναμνήσεις του παρελθόντος. Σήμερα, λέγεται, οι κομματικές νε-
ολαίες μοιράζουν θέσεις σε σεμινάρια και σημειώσεις για να περα-
στούν μαθήματα.
Μέχρι πρόσφατα ο καμβάς συμπληρωνόταν από το πανεπιστημι-
ακό άσυλο υπέρ των πάσης φύσεως ανόμων και παρανόμων, όπως 
και από επεισόδια βίας εις βάρος καθηγητών που ήθελαν απλώς να 
λειτουργήσουν ως καθηγητές.
Αλήθεια, σε ποια υπόληψη θα είχατε έναν επιστήμονα γνωρίζο-
ντας (ή υποψιαζόμενοι με βεβαιότητα) ότι μπήκε με βαθμό κάτω 
από τη βάση, τελείωσε με το πάσο του σε πέντε, έξι, επτά χρόνια 
(αντί για τέσσερα), ότι δέχτηκε «σπρώξιμο» λόγω σχέσεων με πα-
ρατάξεις και κόμματα, ότι εν πάση περιπτώσει (όπως πολλοί λέμε) 
«αν μπεις, θα βγεις»;
Πόσο θα ανέβει στην εκτίμησή σας ένας μαθηματικός που δεν 
μπορεί να γράψει μια παράγραφο με σωστή σύνταξη ή ένας φιλό-
λογος που χρειάζεται αριθμομηχανή για να κάνει πράξεις;
Πόσο περισσότερο θα εκτιμήσετε έναν επιστήμονα που από τη 
λήψη του πτυχίου του διορίστηκε κάπου κι έκτοτε απλώς εφαρ-
μόζει εγκυκλίους, εντός ωραρίου, χωρίς καμία προσωπική πρωτο-
βουλία ή αντίσταση; Που αρνείται να διαβάσει και να εφαρμόσει 
μόνος του έναν νόμο ή να αντιμετωπίσει μια κατάσταση αυτενερ-
γώντας, αν προηγουμένως δεν λάβει οδηγία από ανώτερο «για να 
είναι καλυμμένος»;
Συμβαίνουν αυτά στο Δημόσιο, εδώ και χρόνια, συμβαίνουν ω-
στόσο και στον ιδιωτικό μας τομέα, ιδίως στο κομμάτι εκείνο που 
έχει εξασφαλισμένες συναλλαγές με το Δημόσιο. Με στόχο έναν 
ήρεμο καθημερινό βίο, μια πρόωρη συνταξιοδότηση κι ένα καλό 
εφάπαξ.
Αν κοιτάξουμε πίσω στον χρόνο, ίσως δούμε ότι αυτού του κύρους 
επιστήμονες παρήγε η χώρα επί δεκαετίες. Επιστήμονες από τους 
οποίους ουδείς απαιτούσε να συνεχίσουν να επιμορφώνονται ή να 
επιδεικνύουν αποτελεσματικότητα.
Αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι στο πρόσφατο παρελθόν 

Σ
ε έρευνα της εταιρείας Pulse RC για την 
«Καθημερινή» καταγράφηκε το εύρημα πως 
οι μισοί Έλληνες (53%) πιστεύουν πως ο κο-
ρονοϊός είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Το 
30% θεωρεί πως πρόκειται για σκόπιμο δη-
μιούργημα, το 23% για δημιούργημα κατά 
λάθος. Μόλις το 37% πιστεύει πως είναι δη-

μιούργημα της φύσης (αυτό που θεωρείται ως επιστημονικό δεδο-
μένο) και οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουν.
Σε παλιότερη έρευνα, του 2013, της Metron Analysis, που είχε δη-
μοσιεύσει το «Έθνος της Κυριακής», το 33,3% των ερωτηθέντων 
πίστευε ότι μας ψεκάζουν, το 58,4 πίστευε ότι δεν μας ψεκάζουν 
και οι υπόλοιποι είχαν δηλώσει ότι δεν ξέρουν.
Αμφότερες οι έρευνες προκάλεσαν ειρωνικά σχόλια για το υψηλό 
ποσοστό ψεκασμένων και συνωμοσιολόγων και όχι λίγοι παρατή-
ρησαν ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Η δημοσιοποίηση της πρώτης έ-
ρευνας έγινε παραμονές των πανελλήνιων εξετάσεων που τώρα ε-
ξελίσσονται, από τις οποίες θα προκύψουν οι φετινοί υποψήφιοι 
επιστήμονες. Αυτοί τους οποίους αργότερα το 1/3 των συμπολιτών 
μας δεν θα εμπιστεύεται.
Οι πανελλήνιες εξετάσεις θεωρούνται εδώ και χρόνια καταξιω-
μένη διαδικασία, διότι είναι αδιάβλητη και επιτρέπει στους κα-
λύτερους να διακριθούν. Επί της διαδικασίας έτσι έχει το πράγμα, 
αλλά: το εξεταζόμενο αντικείμενο σε συντριπτικό ποσοστό συνί-
σταται στη δυνατότητα απομνημόνευσης, οι επιστήμες έχουν δια-
χωριστεί στη λογική της επιλεκτικής χρησιμότητας (εφόσον γίνω 
μαθηματικός, δεν μου χρειάζονται τα φιλολογικά και αντίστροφα) 
και, κυρίως, πρόκειται για εξετάσεις κατάταξης και όχι εξετάσεις ε-
πίδοσης ή πιστοποίησης καταλληλότητας.
Περίπου 8 στους 10 υποψηφίους κάθε χρόνο «περνούν» σε κά-
ποια σχολή, ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ασχέτως επιδόσεως. Η όποια επίδοση στις 
εξετάσεις δεν επιβεβαιώνει την ικανότητα (… και τη σκοπιμότητα!) 
του να γίνει κανείς επιστήμονας, αλλά απλώς καθορίζει τη σειρά 
και την πόρτα εισόδου. Η πλειονότητα των υποψηφίων καταλή-
γουν σε διαφορετική σχολή από αυτήν που στόχευαν και υποχρε-
ώνονται στη συνέχεια να συμβιβαστούν. Αν σε αυτό προστεθεί και 
η οικονομική δυσπραγία, τότε γίνεται κατανοητό ότι ο μειωμένων 
βαθμολογικών προσόντων εισελθών μετατρέπεται σε μειωμένου 
κινήτρου σπουδαστή.
Έστω λοιπόν ότι μπήκε κάποιος σε μια σχολή με επίδοση κάτω 

οι επιστήμονες πληρώνονταν σε πολλές περιπτώσεις τα μισά από 
τους ανειδίκευτους, ίσως αντιληφθούμε ότι αφαιρέσαμε τα κίνητρα 
απ’ οποιονδήποτε να σπουδάσει, να αριστεύσει και να προοδεύσει.
Όλα αυτά και ο άκριτος πληθωρισμός επιστημόνων μάς δημιούρ-
γησαν το «γιατρουδάκι», τον «δικηγοράκο», τον «καθηγητάκο» και 
όλα τα συναφή.
Η χρεοκοπία ξανάφερε στην επιφάνεια την αναγκαιότητα της επι-
βίωσης μέσω της επαρκούς κατάρτισης και έβαλε στο μυαλό των 
νέων ανθρώπων την ανάγκη να αναπτύξουν την επιστήμη και τα 
προσόντα, για να ξεκολλήσουν από το τέλμα. Όπως γινόταν και με-
ταπολεμικά, που οι σπουδές άνοιγαν δρόμους και έδιναν ευκαιρίες. 
Τώρα, βέβαια, ο ανταγωνισμός είναι σκληρότερος και το πεδίο δρά-
σης, ουσιαστικά, βρίσκεται έξω από τη χώρα, στην παγκοσμιοποιη-
μένη κοινωνία.
Έχουμε καταφέρει να έχουμε υγειονομικούς που αρνούνται να εμ-
βολιαστούν, αρνούμενοι ουσιαστικά την επιστήμη τους. Δικηγό-
ρους που ονομάζουν τις τράπεζες τοκογλύφους, θεωρώντας ότι λένε 
κάτι σοβαρό, καταργώντας κάθε ορισμό της δικής τους επιστήμης. 
Φιλόλογους (φυσικούς, μαθηματικούς…) που θα διδάξουν στα ιδι-
αίτερα για να γίνει ο υποψήφιος φιλόλογος, που θα διδάξει άλλους 
υποψηφίους για να γίνουν φιλόλογοι, που θα διδάξουν στα ιδιαί-
τερα: ένα κλειστό, μη παραγωγικό κύκλωμα, χαμηλών τελικά απαι-
τήσεων, που αναπαράγει αδιέξοδα. Γεωπόνους (τι είναι αυτό;) που 
έγιναν δάσκαλοι.
Είτε μέσα από την απουσία οποιασδήποτε διαδικασίας αξιολόγη-
σης και στην εκπαίδευση και στον εργασιακό χώρο του Δημοσίου, 
είτε μέσα από τις ασφυκτικές φορολογικές και ασφαλιστικές υπο-
χρεώσεις του ιδιωτικού τομέα, είτε μέσα από τις οριζόντιες μισθο-
λογικές ρυθμίσεις, έχουμε καταφέρει να υποβαθμίσουμε όποιον 
φέρει τον τίτλο του επιστήμονα σε ταλαίπωρο εργαζόμενο που και 
παλεύει να επιβιώσει και συμβιβάζεται με τη μετριοκρατία και τις ο-
ριζόντιες πολιτικές.
Όταν οι μισοί, τουλάχιστον, επιστήμονες σε αυτή τη χώρα έχουν 
αποκοπεί από κάθε διαδικασία επιμόρφωσης ή εξέλιξης από τότε 
που πήραν πτυχίο, είναι λογικό να έχουν δημιουργήσει έλλειμμα 
εμπιστοσύνης στα μάτια της κοινής γνώμης. Είναι φυσιολογικό, τε-
λικά, για την κοινή γνώμη να μην εμπιστεύεται κανέναν. Και, ίσως, 
τα ποσοστά αυτών που δεν εμπιστεύονται τα πορίσματα της επιστή-
μης να είναι τελικά, και κατά τρόπο θαυμαστό, μικρά!
Η νέα γενιά της χρεοκοπίας έχει καταλάβει ότι οι «άπλες» του πα-
ρελθόντος τελείωσαν ανεπιστρεπτί. Ότι η επίδοση, η αξιολόγηση, 
η διαρκής βελτίωση, είναι αυτή που θα φέρει, με σκληρούς όρους 
είναι αλήθεια, την προσωπική πρόοδο. Ότι η με αξιοκρατικούς, 
και μόνο, όρους κατάταξη, προώθηση, ανταμοιβή είναι ο τρόπος 
να πάμε μπροστά. Μέχρι τότε, μέχρι να αλλάξει η παρούσα γενιά, 
φυσιολογικά, θα πιστεύουμε ότι μας ψεκάζουν, ενώ ταυτόχρονα θα 
βλέπουμε τους νέους να μεταναστεύουν.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Όταν οι μισοί, τουλάχιστον, επιστήμονες 
σε αυτή τη χώρα έχουν αποκοπεί από 
κάθε διαδικασία επιμόρφωσης ή εξέλιξης 
από τότε που πήραν πτυχίο, είναι λογικό 
να έχουν δημιουργήσει έλλειμμα 
εμπιστοσύνης στα μάτια της κοινής γνώμης. 
Είναι φυσιολογικό, τελικά, για την κοινή 
γνώμη να μην εμπιστεύεται κανέναν.

Η επιστήμη του ψεκασμού  
και της συνωμοσίας

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*





Σ
τις 11 Ιουνίου 2020 δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδι-
κό JAMA η επίδραση της θερμοκρασίας, της υγρασίας 
και του γεωγραφικού πλάτους στη μεταδοτικότητα και 
στην εποχικότητα της Covid-19. Η μελέτη ανασκοπείται 
από τους καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριο Παρασκευή (αναπληρωτή 
καθηγητή Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής), Νίκο Θω-
μαΐδη (καθηγητή στο Τμήμα Χημείας) και Θάνο Δημόπουλο (κα-
θηγητή Θεραπευτικής και πρύτανη ΕΚΠΑ).
Κατόπιν σύγκρισης περιοχών με διαφορετικά επίπεδα διασπο-
ράς βρέθηκε ότι οι πόλεις με εκτεταμένη διασπορά Covid-19 εί-
χαν σημαντικά χαμηλότερη μέση θερμοκρασία και χαμηλότερη 
μέση ειδική υγρασία Q, ενώ, αντίθετα, δεν βρέθηκε συσχέτιση με 
τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας.
Δεδομένης της ταυτόχρονης εξάπλωσης σε γεωγραφικές πε-
ριοχές με παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες και γεωγραφι-
κό πλάτος, ενδεχομένως να μπορούσε να είχε προβλεφθεί η 
εξάπλωση της Covid-19 κατά τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2020. 
Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα θερμοκρασίας και υγρασίας του 
2019 για τον Μάρτιο και Απρίλιο, θα έπρεπε να περιμένουμε ότι 
η διασπορά θα ήταν μεγαλύτερη για περιοχές βορειότερα, όπως 
η Μαντζουρία, η Κεντρική Ασία, η περιοχή του Καυκάσου, η 
Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Βο-
ρειοανατολικές και Κεντροδυτικές ΗΠΑ, καθώς και η Βρετανική 
Κολομβία του Καναδά.

Σχέση θερμοκρασίας  
και επιβίωσης του SARS-CoV-2
Οι καθηγητές αναφέρουν ότι η θερμοκρασία και η υγρασία απο-

τελούν γνωστούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση 
των SARS-CoV, MERS-CoV και της γρίπης. Νέες εστίες διασπο-
ράς σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων 
με θερμοκρασίες παρόμοιες με αυτές των αρχικών εστιών. 
Εκτός από την καλύτερη βιωσιμότητα του ιού, άλλοι πιθανοί μη-
χανισμοί που σχετίζονται με τα χαμηλότερα επίπεδα θερμοκρα-
σίας και υγρασίας περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των σταγο-
νιδίων, την αυξημένη μετάδοση στον ρινικό βλεννογόνο και την 
εξασθενημένη ανοσία, όπως έχει βρεθεί ανάλογα και με άλλους 
ιούς του αναπνευστικού. Είναι σημαντικό ότι σε πιο ψυχρές περι-
οχές στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη οι μεταδόσεις Covid-19 ήταν 
περιορισμένες, υποδεικνύοντας ότι ο ιός πιθανόν μεταδίδεται σε 
ένα συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας.
Όλα τα παραπάνω, όπως τονίζουν οι καθηγητές, υποδεικνύουν 
μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ θερμοκρασίας και επιβίωσης του 
SARS-CoV-2 στο περιβάλλον.
Επισημαίνουν ότι ένα πεδίο για περαιτέρω έρευνα περιλαμ-
βάνει τη χρήση σύνθετων επιδημιολογικών μοντέλων που εν-
σωματώσουν κλιματολογικές/καιρικές μεταβλητές (π.χ. θερμο-
κρασία, υγρασία), τις χωροχρονικές αλλαγές τους, καθώς και 
προσομοίωση σεναρίων ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων (π.χ. 
μετακινήσεις, πυκνότητα πληθυσμού). Τέτοια μοντέλα μπορούν 
να βελτιώσουν τις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις των προβλέψε-
ων. Αυτή η προσέγγιση θα επέτρεπε να απαντηθούν ερωτήματα 
όπως ποιοι πληθυσμοί διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και για 
πόσο διάστημα, πού πρέπει να γίνεται εκτεταμένη επιτήρηση, 
πού πρέπει να εφαρμόζονται πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα ή 
πώς μπορεί να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού στο νότιο ημι-
σφαίριο, καθώς και να γίνουν προβλέψεις για τη διασπορά του 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Πιθανή η σχέση μεταξύ περιβάλλοντος  
και επιβίωσης του κορονοϊού

Η θερμοκρασία, η υγρασία και το 
γεωγραφικό πλάτος φαίνεται ότι 
επηρεάζουν τη μεταδοτικότητα και 
την εποχικότητα της Covid-19.

Την έναρξη των εργασιών στο Παιδοκαρδιοχει-
ρουργικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παίδων «Η 
Αγία Σοφία», μετά από ένα σημαντικό χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο δεν πραγματοποιούνταν 

επεμβάσεις, ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας ο 
υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. Ο υπουργός επισκέ-
φτηκε την Τρίτη το πρωί το νοσοκομείο, όπου και συγκάλε-
σε σύσκεψη με τον διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας, τον διοικητή του νοσοκομείου, τις διευθύντριες Ιατρι-
κής Υπηρεσίας και τη διευθύντρια της Β΄ Πανεπιστημιακής 
Παιδιατρικής Κλινικής.
Μετά την επίσκεψή του ο κ. Κικίλιας έκανε την ακόλουθη 
δήλωση: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι 
το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του Γενικού Νοσο-
κομείου Παίδων Αθηνών “Η Αγία Σοφία” μπορεί πλέον 
να επαναλειτουργήσει άμεσα. Είχα δεσμευτεί δημόσια 
και είχα διαβεβαιώσει γονείς και ιατρικό προσωπικό ότι η 
Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα (ΚΕΜ) τριών κλινών 
του Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπα-
θειών Παίδων (ΕΚΑΣΚΑΠ), θα επανερχόταν το συντομότε-
ρο δυνατό στη σταθερή της κατάσταση. Και αυτό έγινε. Τα 
αντίθετα σενάρια που διακινήθηκαν αυτό το διάστημα ήταν 

fake news, που δυστυχώς αναστάτωσαν και επιβάρυναν 
περισσότερο τις οικογένειες που αγωνιούν.
»Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης μέσω δω-
ρεάς, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της κλινικής 
στο πλαίσιο της πανδημίας ως ΜΕΘ Covid-19 για τα περι-
στατικά νεογνών, παιδιών και εφήβων, κανένα παιδί για 
κανέναν λόγο δεν έμεινε χωρίς νοσηλεία από το δημόσιο 
σύστημα υγείας. Όλα τα τακτικά και έκτακτα καρδιοχει-
ρουργικά περιστατικά του νοσοκομείου αντιμετωπίστηκαν 
από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ), πρω-
τοπόρο στην αντιμετώπιση καρδιοπαθειών, χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους και ανα-
σφάλιστους γονείς των παιδιών.
»Τέλος, με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας, η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) του Νοσο-
κομείου “Π.&Α. Κυριακού” θα μετατραπεί άμεσα σε ΜΕΘ 
Covid-19 δυναμικότητας πέντε κλινών, και για τα δύο νο-
σοκομεία, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η νοσηλεία πιθανών 
μελλοντικών περιστατικών Covid-19. Γι’ ακόμα μία φορά 
η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας αποδεικνύουμε 
εμπράκτως ότι για εμάς πάνω και πέρα απ’ όλα είναι ο άν-
θρωπος, ο κάθε άνθρωπος, η κάθε περίπτωση χωριστά».

Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία 
Σοφία», συνοδευόμενος από τον διοικητή του νοσοκομείου, Μανώλη 
Παπασάββα.
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υγεία

Λειτουργεί και πάλι το Παιδοκαρδιοχειρουργικό 
στο «Αγία Σοφία»

ιού το 2021 και το 2022. Η καλύτερη κατανόηση των παραμέτρων 
που σχετίζονται με την εποχικότητα των κορονοϊών και άλλων 
ιών του αναπνευστικού θα βοηθούσε στην ανάπτυξη καλύτερων 
θεραπειών και στρατηγικών πρόληψης.
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Υβριδικές mild hybrid εκδόσεις  
για το Ford Fiesta

H 
Ford επεκτείνει τη γκάμα των εξηλεκτρισμένων 
μοντέλων της, καθώς το Fiesta καταρχήν και στη 
συνέχεια το Focus θα αποκτήσουν και εκδόσεις 
με τον 1.0 EcoBoost των 125 και 155 ίππων με την 
ήπια υβριδική υποβοήθηση. Την οποία η ίδια ο-

νομάζει Belt-driven Integrated Starter/Generator (BISG), στην 
πράξη αντικαθιστά το δυναμό και συνδυάζεται και με δευτε-
ρεύον ηλεκτρικό κύκλωμα 48 Volt.
Οι συγκεκριμένοι κινητήρες χρησιμοποιούνται ήδη στο Puma 
και όταν υπάρχει ανάγκη, κατά την εκκίνηση δηλαδή και στις 
ενδιάμεσες επιταχύνσεις από τις χαμηλές στροφές, το BISG 
συμβάλλει με 15,6 ίππους (11,5 kW) και 20 Nm. Η ενέργεια 
που ανακτάται κατά την επιβράδυνση αποθηκεύεται σε μια 
μπαταρία 10 Ah από την οποία και αποδίδεται.
Ενδιαφέρον είναι πως από τη στιγμή που στις χαμηλές στρο-

φές υπάρχει πλέον το ηλεκτρικό boost, μπορούν να γίνουν 
και αλλαγές στον τρικύλινδρο αυτό καθαυτό. Έτσι έχει μει-
ωθεί η συμπίεσή του, ενώ υπάρχει και μεγαλύτερη τουρ-
μπίνα, ενώ όλες αυτές οι αλλαγές οδηγούν σε μια εξοικονό-
μηση καυσίμου της τάξης του 5% σε σχέση με τις αντίστοιχες 
συμβατικές εκδόσεις.
Οι δύο ήπια υβριδικές εκδόσεις του Fiesta συνδυάζονται στά-
νταρ με χειροκίνητα κιβώτια 6 σχέσεων και προαιρετικά με 
ένα νέο αυτόματο κιβώτιο με 7 σχέσεις. Το οποίο είναι δια-
θέσιμο και για τον πετρελαιοκινητήρα των 1.500 κυβικών και 
των 85 ίππων.
Με ήπια ηλεκτρική υποβοήθηση είναι διαθέσιμο και το Fiesta 
Van, ενώ μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς η γκάμα της 
Ford θα περιλαμβάνει συνολικά 18 μοντέλα με ήπια υβρι-
δική υποβοήθηση.

Το ντιζάιν του T-Roc Cabriolet προδιαθέτει για ελευθερία και οδη-
γική ευχαρίστηση με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, μυώδη 
χαρακτηριστικά με τονισμένους ώμους και φτερά, εντυπωσιακή 
φαρδιά μάσκα και προφυλακτήρες που τονίζουν το ύψος του αυ-

τοκινήτου. Υπάρχει ξεχωριστή σχεδίαση στο πίσω μέρος, 2-θυρο αμά-
ξωμα και μαλακή οροφή που ανοίγει και κλείνει πλήρως αυτόματα με 
ηλεκτροϋδραυλικό μηχανισμό σε εννέα και έντεκα δευτερόλεπτα αντί-
στοιχα και σε ταχύτητές μέχρι τα 30 χλμ./ώρα. Το νέο T-Roc Cabriolet 
προσφέρεται σε δύο εκδόσεις κινητήρων με στάνταρ το DSG-7. Με τον 
1.0 TSI (με 115 ίππους) η προτεινόμενη τιμή λιανικής είναι 28.310 € ενώ 
με τον 1.5 TSI ACT (με 150 ίππους) η τιμή διαμορφώνεται στα 33.600 €.

To νέο Citroen e-Spacetourer  
είναι 100% ηλεκτρικό και 9-θέσιο!

Για όσους θέλουν να συνδυάσουν άπλετους χώρους και 
το χαμηλότερο κόστος χρήσης υπάρχει το νέο Citroen e-
Spacetourer. Το  σύστημα πρόωσης έχει ένα ηλεκτρο-

κινητήρα 136 ίππων στον μπροστινό άξονα του οποίου η ισχύς 
μεταβάλλεται ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα κίνησης.
Σχετικά με την μπαταρία υπάρχουν δύο εκδόσεις. Η βασική 
των 50 kWh με μέγιστη αυτονομία 230 χλμ. και η μεγαλύτερη 
των 75 kWh με 330 χλμ. (κατά WLTP). H Citroen παρέχει το 
μονοφασικό καλώδιο Type 2 ισχύος 7,3 kW για την φόρτιση 
σε οικιακούς σταθμούς ενώ προαιρετικό είναι το τριφασικό 
wallbox των 11 kW. Υποστηρίζεται ταχυφόρτιση DC ρεύμα-
τος με ισχύ έως 100 kW.
H εγγύηση για την μπαταρία είναι για 8 χρόνια ή για 160.000 
χλμ. Το e-Spacetourer θα είναι διαθέσιμο από τα τέλη του 
έτους σε τρία μήκη (XS: 4,60 μέτρα, M: 4,95 μέτρα, XL: 5,30 
μέτρα) από 5 έως 9 θέσεις.

Διαθέσιμο το νέο Volkswagen 
T-Roc Cabriolet από 28.310€

Η Peugeot υποδέχεται 
το καλοκαίρι στο Cine 
Φλοίσβος!

Φέτος για τέταρτη διαδοχική χρονιά ο θερινός κινηματογράφος 
CΙΝΕ Φλοίσβος Peugeot έχει ντυθεί στα μπλε. Ένα τεράστιο 
λιοντάρι με Γαλλικές περγαμηνές βρίσκεται στην είσοδο για 

να καλωσορίσει τους  φίλους της έβδομης τέχνης στη νέα εμπειρία 
«Entertainment by Peugeot».
Μαζί με την κινηματογραφική ταινία της επιλογής τους στο CINE Φλοί-
σβος Peugeot, οι επισκέπτες, θα μπορούν να απολαύσουν και την ι-
στορία της Peugeot μέσα από εντυπωσιακά εικαστικά, που αναβιώ-
νουν τις αγωνιστικές και κινηματογραφικές επιτυχίες της γαλλικής 
φίρμας, αλλά και να απολαύσουν τα νέα μοντέλα της γαλλικής φίρμας 
καθώς αυτά παρουσιάζονται σε banners που διακοσμούν τον εσωτε-
ρικό χώρο του κινηματογράφου. 
Το Cine Φλοίσβος Peugeot έχει λάβει όλα τα μέτρα προστασίας κατά 
της εξάπλωσης του ιού COVID-19, μεταξύ των οποίων η τήρηση των 
αποστάσεων ασφαλείας με αραιά καθίσματα και όριο πληρότητας 40%. 
Επιπλέον, θα υπάρχει ειδική διαδικασία κατά την είσοδο και έξοδο του 
κοινού στους χώρους τους, προκειμένου να μην παρατηρηθούν φαι-
νόμενα συγχρωτισμού. Φέτος το καλοκαίρι, η βραδινή διασκέδαση 
είναι μία προσφορά της Peugeot!
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Κάθε εβδομάδα η Free Sunday, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο πάνω στο στοίχημα site www.betarades.gr,  
σας ενημερώνει διεξοδικά με μοναδικό στόχο το… ταμείο.

Γ
ια μία ακόμη φορά το Betarades.gr και η F.S. σάς 
προσφέρουν τα προγνωστικά τους για τα παιχνί-
δια της εβδομάδας. Πλέον, έχει επιστρέψει στη 
δράση μεταξύ άλλων και η Πρέμιερ Λιγκ. Συνε-
πώς, το κουπόνι είναι ακόμα πιο γεμάτο και οι 
στοιχηματικές επιλογές συνεχίζουν να αυξάνο-

νται. Φυσικά, μπάλα παίζεται κανονικά και στην ελληνική Σού-
περλιγκ και μάλιστα με… ματσάρες. Το Σάββατο η ΑΕΚ υποδέ-
χεται τον Άρη, ενώ την Κυριακή είναι το ντέρμπι των «αιωνίων», 
Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού. Και από τα δύο αυτά παιχνίδια θα 
διαβάσετε στη συνέχεια τι κρατήσαμε για το Στοίχημα. Από κει 
και πέρα, ασχολούμαστε και με άλλα πρωταθλήματα της Ευρώ-
πης. Όπως αναφέρθηκε, η Πρέμιερ Λιγκ είναι και πάλι εδώ και 
βγάζει επιλογή. Ωραία… πραγματάκια εντοπίστηκαν και στο πρω-
τάθλημα της Ισπανίας, αλλά και σε αυτό της Τουρκίας. Συνολικά, 
έχουμε ξεχωρίσει πέντε επιλογές γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο, 
που θα αναλυθούν παρακάτω.
Οι προτάσεις Στοιχήματος της εβδομάδας ξεκινάνε από την ελ-
ληνική Σούπερλιγκ. Το Σάββατο, αρχικά, στις 21:30, η ΑΕΚ φι-
λοξενεί τον Άρη στο ΟΑΚΑ. Το γεγονός της εβδομάδας στην ΑΕΚ 
ήταν η αποχώρηση του Βράνιες. Σίγουρα αυτό δημιουργεί ένα 
θέμα στα μετόπισθεν και πονοκεφαλιάζει τον Καρέρα. Επιθετικά 
η Ένωση έδειξε να βρίσκει ρυθμό στο 0-2 επί του ΟΦΗ. Διαθέ-
τει άλλωστε κάποιους ποδοσφαιριστές, όπως ο Λιβάγια, που κά-
νουν τη διαφορά.
Και ο Άρης, όμως, έχει ταλέντο στην επίθεση και το δείχνει. Γε-
νικά δημιουργεί πολλές ευκαιρίες στα παιχνίδια του και αν βρε-
θεί σε καλή μέρα σκοράρει και αρκετά. Ακόμα και στην ήττα από 
τον Ολυμπιακό οι Θεσσαλονικείς έχασαν πολλές φάσεις, μέχρι 
και για να προηγηθούν. Αμυντικά, όμως, παρουσίασαν πολλά 
κενά και το πλήρωσαν ακριβά. Παρ’ όλα αυτά, ο Άρης δεν παύει 
να είναι μια ποιοτική ομάδα που μπορεί να βάλει δύσκολα σε ο-
ποιονδήποτε αντίπαλο.
Η ΑΕΚ «καίγεται» για τη νίκη, αφού κυνηγάει τη δεύτερη θέση, 
που οδηγεί στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Είναι υπο-
χρεωμένη να βρει γκολ και θα το αναζητήσει από νωρίς. Ο Άρης 
δεν θα κλειστεί και θα δοκιμάσει πράγματα πριν από τον μεταξύ 
τους ημιτελικό. Περιμένουμε ένα ωραίο ματς, επιλέγοντας το 
Goal/Goal σε απόδοση 2.45.

Σκορ και θέαμα στην Πρέμιερ
Στην Πρέμιερ Λιγκ, τώρα, η Άστον Βίλα υποδέχεται την Κυ-
ριακή, στις 18:15, την Τσέλσι. Το αγγλικό πρωτάθλημα άρχισε και 
πάλι και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η Βίλα έπαιξε και την Τετάρτη, 
σε εξ αναβολής αγώνα με τη Σέφιλντ. Το ματς έληξε 0-0. Οι «χω-
ριάτες» παλεύουν για την παραμονή στην κατηγορία και πρέπει 
να ψάχνουν νίκες απέναντι και στους πιο μεγάλους αντιπάλους. 
Ειδικά στην έδρα τους, θα αναζητήσουν τα γκολ και μπορούν να 
βρουν δίχτυα.
Η Τσέλσι, με τη σειρά της, είναι σαφώς ανώτερη ομάδα ποιοτικά. 
Βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης και επιθυμεί να πα-
ραμείνει στην τετράδα μέχρι τέλους. Το έργο της δεν θα είναι εύ-
κολο, αφού η Γιουνάιτεντ πιέζει. Ωστόσο, η ομάδα του Λάμπαρντ 
έχει τα φόντα να πάρει τους βαθμούς που χρειάζεται. Θα παίξει 
μόνο για το «διπλό» απέναντι στη Βίλα, δίνοντας αναγκαστικά 
βάση στην επίθεση. Στο τελευταίο της ματς κέρδισε με 4-0 την Έ-

βερτον και έδειξε τις επιθετικές αρετές της.
Προβλέπουμε ένα θεαματικό παιχνίδι ανάμεσα στην Άστον Βίλα 
και την Τσέλσι. Αμφότερες χρειάζονται τα γκολ και τους βαθμούς 
και αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο παιχνιδιού τους. Οι άμυνές τους 
δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη και θα ποντάρουμε στο Over 2.5 σε 
απόδοση 1.65.

Πολλά γκολ στην Τουρκία
Μεταφερόμαστε στην Τουρκία και στην 28η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κασίμπασα παίζει εντός 
έδρας με τη Φενέρμπαχτσε, στις 18:30. Οι γηπεδούχοι βρίσκο-
νται σε δύσκολη θέση. Εντοπίζονται στα χαμηλά στρώματα της 
βαθμολογίας και συγκεκριμένα στο +4 από τη ζώνη του υποβιβα-
σμού. Διαθέτουν μία από τις χειρότερες άμυνες της κατηγορίας, 
αλλά στην επίθεση βρίσκουν λύσεις. Μετράνε τρεις σερί νίκες και 
θα προσπαθήσουν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες.
Η Φενέρμπαχτσε, από την άλλη, δεν διανύει μια καλή αγωνι-
στική περίοδο φέτος. Βρίσκεται στην έβδομη θέση με 43 πό-
ντους και η έξοδος στην Ευρώπη έχει γίνει μια πολύ δύσκολη α-
ποστολή. Παρ’ όλα αυτά, και με το βάρος της φανέλας, θα επιδι-
ώξει να αντιστρέψει την κατάσταση. Σαφώς το αδύναμο σημείο 
της είναι η άμυνα. Έχει δεχτεί γκολ στα οκτώ τελευταία παιχνίδια 
της. Μεσοβδόμαδα γνώρισε την ήττα με 1-3 από την Τραμπζον-
σπόρ για το Κύπελλο.
Τα πέντε τελευταία ματς ανάμεσα σε Κασίμπασα και Φενέρ είχαν 
τρία και περισσότερα τέρματα. Για κάτι τέτοιο μας προϊδεάζει και 
αυτή η αναμέτρηση, αν αναλογιστούμε και το αγωνιστικό στιλ 
των δύο ομάδων. Το Over 2.5 εντοπίζεται στο 1.70 και έχει αξία 
στοιχηματικά.

Ανώτερη η Βαλένθια
Ερχόμαστε τώρα στην Ισπανία και στη La Liga. Για την 30ή αγω-
νιστική της διοργάνωσης θα γίνει μεταξύ άλλων και το Βαλένθια 
- Οσασούνα. Οι στοιχηματικές θεωρούν φαβορί τους γηπεδού-
χους και όχι άδικα. Η Βαλένθια διαθέτει πιο ποιοτικό ρόστερ και 
μάχεται για την έξοδο στην Ευρώπη. Δεν έχει περιθώρια για α-
πώλειες. Στο πρώτο ματς μετά την επιστροφή έμεινε στο 1-1 με 
τη Λεβάντε στο «Μεστάγια». Τώρα, λοιπόν, οφείλει να κερδίσει, 

δείχνοντας την ποιότητά της στο χορτάρι.
Άλλωστε η Οσασούνα δεν είναι αντίπαλος φόβητρο για τις «νυ-
χτερίδες». Μοιάζει να έχει εξασφαλίσει την παραμονή της στην 
κατηγορία και η συνέχεια του πρωταθλήματος αποτελεί περισ-
σότερο… τυπική υπόθεση γι’ αυτήν. Μεσοβδόμαδα ηττήθηκε με 
το βαρύ 0-5 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, δείχνοντας ότι το κίνη-
τρό της πλέον δεν είναι τόσο ισχυρό. Εμφάνισε πάρα πολλά κενά 
στην άμυνα και επιβεβαίωσε ότι είναι ντεφορμέ μετά τη διακοπή.
Το κίνητρο είναι πολύ ισχυρό για τους γηπεδούχους, που ούτως 
ή άλλως υπερέχουν αγωνιστικά των αντιπάλων τους. Θεωρούμε 
ότι η Βαλένθια θα κάνει το χρέος της και θα πάρει το «τρίποντο», 
εύκολα ή δύσκολα. Πάμε με τον «άσο» σε απόδοση 1.90.

Μάχη στο «αιώνιο» ντέρμπι
Επιστρέφουμε στην Ελλάδα και στα πλέι-οφ της Σούπερλιγκ. Για 
την τρίτη αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος θα πραγματοποι-
ηθεί το ντέρμπι των «αιωνίων». Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον 
Παναθηναϊκό στον Πειραιά. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κατακτή-
σει ουσιαστικά το πρωτάθλημα και μένει η μαθηματική επιβεβαί-
ωση. Προέρχονται από το 4-1 επί του Άρη, αλλά με τον Παναθη-
ναϊκό δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα φέτος. Δεν αποκλείεται να κρα-
τήσουν και δυνάμεις για τον ημιτελικό του Κυπέλλου. Όπως και 
να ’χει, θα ψάξουν τη νίκη, αλλά με μεγάλη προσοχή και χωρίς 
ρίσκα.
Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, δεν έχει ιδιαίτερο άγχος για το 
ντέρμπι. Δεν ήταν καλός στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ και τώρα θέλει να 
δείξει θετικά στοιχεία. Εξάλλου, στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό 
οι «πράσινοι» μοιάζουν… άλλη ομάδα. Είχαν σταθεί πολύ καλά 
σε αυτό το γήπεδο στην κανονική διάρκεια. Έχασαν με 1-0, έχο-
ντας και σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία. Στο ΟΑΚΑ είχαν α-
ναδειχθεί ισόπαλοι 1-1 με τους «ερυθρόλευκους». Το ματς έχει 
σημασία για τους φιλοξενούμενους για πολλούς λόγους και θα 
το «χτυπήσουν».
Βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να τα δίνει όλα και μπορεί να δυσκο-
λέψει τον Ολυμπιακό. Οι γηπεδούχοι θα έχουν το μυαλό τους και 
στο Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ και αυτό είναι πιθανό να τους επηρε-
άσει. Στηρίζουμε το Χ2 Ημίχρονο σε απόδοση 1.70.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για μία ακόμη εβδο-
μάδα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενημερωτικό site για 
το Στοίχημα μπορείτε να βρίσκετε επιλογές καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, όταν υ-
πάρχει έντονη στοιχηματική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν ε-
πιλέξετε!

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

Σημεία για τις... ματσάρες της Σούπερλιγκ

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

20/06
21:30  ΑΕΚ - Άρης   Goal/Goal  2.45

21/06
18:15  Άστον Βίλα - Τσέλσι   Over 2.5  1.65
18:30  Κασίμπασα - Φενέρμπαχτσε   Over 2.5  1.70
20:30  Βαλένθια - Οσασούνα   1  1.90
21:30  Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός   Χ2 Ημ.  1.70
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CALENDAR

Ο Διονύσης Σαββόπουλος 
έρχεται το Σάββατο 20 Ιου-
νίου στις 21:00 στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στο 

πλαίσιο της διαδικτυακής σειράς συναυ-
λιών #snfccAtHome: music. Ο Διονύσης 
Σαββόπουλος, ζωντανά από τον Θόλο, την 
εγκατάσταση στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, 
θα παρουσιάσει διαδικτυακά μια συναυλία 
ειδικά σχεδιασμένη για το ΚΠΙΣΝ. Πρό-
κειται για μία από τις λίγες φορές που το 
κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει τον 
κορυφαίο δημιουργό μόνο του επί σκηνής, 
με τη συνοδεία της κιθάρας του. Ο Σαβ-
βόπουλος θα ερμηνεύσει τραγούδια που 
θα ακουστούν σήμερα όπως πριν από 50 
χρόνια, πιο επίκαιρα από ποτέ, τραγούδια 
που άντεξαν στον χρόνο, γιατί επισήμαναν 
σε ανύποπτες στιγμές τις βαθύτερες προ-
κλήσεις του εθνικού μας βίου στη διάρκεια 
των τελευταίων δεκαετιών.

ΤΟ THEATER OF WAR PRODUCTIONS 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ OEDIPUS PROJECT
Παρά το γεγονός ότι ο «Οιδίπους Τύραννος» 
γράφτηκε πριν από δυόμισι χιλιάδες χρό-
νια, το κοινό του Summer Nostos Festival 
RetroFuture θα έχει την ευκαιρία να δια-
πιστώσει πόσο επίκαιρος παραμένει. Χάρη 
στις ερμηνείες διεθνώς αναγνωρισμένων 
ηθοποιών, όπως οι Frances McDormand, 
Oscar Isaac, John Turturro, Jeffrey Wright 
και David Strathairn, το έργο θα πυροδοτή-
σει μια συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες 
της πανδημίας Covid-19 σε διαφορετικούς 
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, πάντα με τη 
συμμετοχή του κοινού. Μετά την ανάγνωση 
του «Οιδίποδα Τυράννου» ακολουθεί σχολια-
σμός από πάνελ ομιλητών και συζήτηση με τη 
συμμετοχή κοινού, υπό την καθοδήγηση του 
Bryan Doerries. Την Τετάρτη 24 Ιουνίουστις 
20:00. Για να λάβετε μέρος στη συζήτηση 
είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στο https://
www.eventbrite.com/e/the-oedipus-project-
snfestival-registration-108463324724.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 18ου ΑΙΩΝΑ
Η Vergos Auctions ανανεώνει το ραντεβού της 
με το βιβλιόφιλο και φιλότεχνο κοινό μέσω της 
καθιερωμένης πλέον δημοπρασίας «Σπάνιων 
Βιβλίων, Χειρογράφων και Εγγράφων – Νεοελλη-
νικής Χαρακτικής και Ζωγραφικής», η οποία θα 
λάβει χώρα στις 24 και 25 Ιουνίου (ώρα 18:00) στο 
ξενοδοχείο Athens Plaza. Ένα νοητό οδοιπορικό 
στην Ελλάδα του 18ου αιώνα γίνεται εφικτό μέσω 
δύο εξαιρετικά σπάνιων έργων, του «Viaggio nella 
Grecia» του Ιταλού ζωγράφου Simone Pomardi 
και του «De Venise à Constantinople à travers la 
Grèce» του Γάλλου σχεδιαστή και χαράκτη Th. 
Du Moncel, τα οποία περιλαμβάνονται στα 526 
είδη που θα δημοπρατηθούν την πρώτη ημέρα.

ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ DOCUMENTARY  
ΤΩΝ DEPECHE MODE
Μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία αλλά και τις 
εξαιρετικές κριτικές που έλαβε από fans και κρι-
τικούς η περιοδεία τους, οι Depeche Mode θα κυ-
κλοφορήσουν από την Panik Records και τη Sony 
Music το documentary και live film «Depeche 
Mode: SPiRiTS in the Forest» σε DVD και Blu-
Ray στις 26 Ιουνίου 2020. Η special κυκλοφορία 
περιλαμβάνει 2 CDs και 2 DVDs. Τα 2 DVDs πε-
ριέχουν το documentary «SPiRiTS in the Forest» 
και το LiVESPiRiTS, τη συναυλία των Depeche 
Mode, η οποία οπτικοποιήθηκε στα δύο τελευταία 
shows της GlobalSpirit Tour στο Waldbühne του 
Βερολίνου. Αυτό το υλικό δεν έχει δημοσιευτεί 
ποτέ ξανά. Εκτός από τα DVDs, περιλαμβάνονται 
και 2 CDs με το ηχητικό της εμφάνισής τους.
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Ένας παρουσιαστής ειδήσεων, μια ηθοποιός και 
ένας ποδοσφαιριστής ταξιδεύουν στον κόσμο 
για να γνωρίσουν την εξωτική και απομονωμέ-

νη φυλή των «Μαλάουα».
«Ο ξεκαρδιστικός βασιλιάς της γαλλικής κωμωδίας, 

Κριστιάν Κλαβιέ, σε μία ακόμα μοναδική επιτυχία!» 
έγραψε ο ξένος Τύπος. Το φιλμ, μια γαλλοβελγική 
παραγωγή, είχε προβληθεί με επιτυχία στο Βέλγιο 
τα περασμένα Χριστούγεννα. Μια κωμωδία που μας 
οδηγεί στην άγρια φύση… και στην ανθρώπινη φύση.

O Ατόμ Εγκογιάν επιστρέφει με ένα καθηλω-
τικό ψυχολογικό θρίλερ, με τον Ντέιβιντ 
Θιούλις σε μια σπουδαία ερμηνεία.

Ο Τζιμ και η κόρη του Βερόνικα, μια νεαρή δασκάλα 
μουσικής, επιχειρούν να ξεδιπλώσουν τις πολύπλο-
κες ιστορίες τους και τα αλληλένδετα μυστικά τους. 
Μετά από μια φάρσα που εξελίσσεται πολύ άσχημα, 

η Βερόνικα καταδικάζεται αδίκως για ένα σεξουαλι-
κής φύσεως έγκλημα. Παρ’ όλα αυτά, θεωρεί πως της 
αξίζει να τιμωρηθεί, για κάποια άλλα εγκλήματα του 
παρελθόντος που τη βαραίνουν και για τα οποία νιώ-
θει ένοχη. Ο πατέρας της αδυνατεί να καταλάβει την 
αδιάλλακτη στάση της κόρης του και η αγωνία του 
αρχίζει σταδιακά να επηρεάζει τη ζωή του.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Ατόμ Εγκογιάν 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντέιβιντ Θιούλις, Λουκ Γουίλσον, Λάισλα ντι Ολιβέιρα, Ρόσιφ Σάδερλαντ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέιμς Χιου ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζέιμς Χιου, Σόνια Σιλίτο, Μάικλ Γιουν 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Κριστιάν Κλαβιέ, Σιλβί Τεστίντ

ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ
LES TRADUCTEURS

Απομονωμένοι σε ένα πολυτελές κα-
ταφύγιο, χωρίς καμία επαφή με τον 
έξω κόσμο, εννέα μεταφραστές από 

διαφορετικές χώρες συγκεντρώνονται για να 
αποδώσει ο καθένας στη γλώσσα του τον τε-
λευταίο τόμο μίας από τις μεγαλύτερες επιτυ-
χίες της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αλλά μόλις 
εμφανίζονται στο διαδίκτυο οι δέκα πρώτες 
σελίδες του μυθιστορήματος και ένας χάκερ 
απειλεί να αποκαλύψει τη συνέχεια αν δεν 
του δοθεί ένα αστρονομικό ποσό, ένα ερώτη-
μα γίνεται εμμονή: πώς διέρρευσε το βιβλίο;
Μια απολαυστική ιστορία μυστηρίου, γεμάτη 
ανατροπές, παραπλανητικά στοιχεία, αγωνία 
και αινίγματα, που κινείται μεθοδικά ανάμε-
σα σε διάφορα κινηματογραφικά είδη, που 
ξεπερνά το κλασικό ερώτημα «ποιος είναι 
ο ένοχος» ανάμεσα σε εννέα εσώκλειστους 
υπόπτους, για να διηγηθεί μια καλοστημένη 
ιστορία αυτοδικίας που κλιμακώνεται συνε-
χώς.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρεζί Ρουανσάρ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ρεζί Ρου-
ανσάρ, Ντάνιελ Πρέσλεϊ, Ρομέν Κομπίν 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Λαμπέρ  Ουιλσόν, Όλγκα Κιριλένκο, 
Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, Σίντσε Μπάμπετ Κνούντσεν, 
Εντουάρντο Νοριέγκα, Άλεξ Λόθερ, Άνα Μαρία 
Στουρμ, Φρεντερίκ Σο, Μαρία Λέιτε και ο Μανώλης 
Μαυροματάκης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΛΑΟΥΑ
RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS

ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ  
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
GUEST OF HONOUR
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Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία
Ένα «ζουμερό» δημοσίευμα της «Daily Mail» υποστηρίζει ότι η ηθοποιός και μοντέλο 
Κάρα Ντελεβίν απολάμβανε συστηματικά ερωτικές περιπτύξεις με το ζεύγος Άμπερ 
Χερντ - Έλον Μασκ, όσο τουλάχιστον οι τελευταίοι ήταν ζευγάρι. Οι τρεις τους περνού-
σαν πολύ χρόνο μαζί στο ρετιρέ της Χερντ στο Λος Άντζελες, το οποίο η ίδια χρησιμο-
ποιούσε ως βασική κατοικία της μετά τον χωρισμό της από τον Τζόνι Ντεπ. Ο τελευ-
ταίος έχει σκοπό να κινήσει νομικές διαδικασίες ώστε να αποκαλυφθεί επισήμως από 
την Κάρα Ντελεβίν το ερωτικό τρίγωνο, καθώς η εν λόγω πληροφορία θα τον βοη-
θήσει στη δίκη που εκκρεμεί για το διαζύγιό του με την Άμπερ Χερντ. Ως γνωστόν, ο 
Ντεπ κατέθεσε αγωγή κατά της Χερντ πριν από μερικούς μήνες ζητώντας αποζημί-
ωση ύψους 50 εκατ. δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμηση, αφού η πρώην σύζυγός 
του είχε δηλώσει δημόσια ότι είχε κακοποιηθεί σωματικά από τον Ντεπ κατά την περί-
οδο του γάμου τους. Το αποτέλεσμα ήταν ο Ντεπ να χάσει αρκετούς ρόλους λόγω της 
κακής δημοσιότητας. Δεν είναι λίγοι οι γείτονες και άτομα από το προσωπικό της πο-
λυκατοικίας όπου διέμενε η Χερντ που υποστηρίζουν ότι τα περί ερωτικού τριγώνου ι-
σχύουν. Άλλωστε τόσο η Κάρα Ντελεβίν όσο και η Άμπερ Χερντ έχουν δηλώσει δη-
μόσια ότι στις ερωτικές τους περιπτύξεις περιλαμβάνονται και άντρες και γυναίκες, με 
την πρώτη μάλιστα να υποστηρίζει ότι είναι πανσέξουαλ.

Δεν θέλει τέτοιες φίλες
Φιλικές σχέσεις τέλος για τη Μέγκαν Μαρκλ και την Τζέσικα Μαλρόνεϊ. Η δούκισσα 
του Σάσεξ αποφάσισε να κόψει τις διπλωματικές σχέσεις με τη στιλίστρια, κολλητή 
και κουμπάρα της, αφού, όπως αναφέρουν πολλά δημοσιεύματα, η Μαλρόνεϊ εκμε-
ταλλευόταν τη φιλία τους για να ανεβάσει τις μετοχές της στον χώρο του θεάματος και 
ως influencer του Instagram. Ειδικά από τη στιγμή που Μέγκαν και Χάρι μετακόμι-
σαν στον Καναδά και έπειτα στις ΗΠΑ, η Τζέσικα Μαλρόνεϊ δεν άφηνε τη δούκισσα 
να κάνει βήμα χωρίς την ίδια στο πλευρό της. Η Μαρκλ, αν και η φιλία τους μετρούσε 
αρκετά χρόνια, αποφάσισε να την περιθωριοποιήσει, προκειμένου να έχει την ησυχία 
της και να μην αισθάνεται θύμα εκμετάλλευσης.

Ενάντια στην κοινωνική αδικία
Η ηθοποιός Τζένιφερ Λόρενς θα είναι η επίσημη εκπρόσωπος των σταρ του Χόλι-
γουντ στο Twitter για την εξάλειψη της κοινωνικής αδικίας στις ΗΠΑ. Μετά τον θά-
νατο του Τζορτζ Φλόιντ και της Μπριόνα Τέιλορ στο Κεντάκι, η οποία πυροβολήθηκε 
οκτώ φορές από αστυνομικούς ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι της, οι σταρ του Χόλι-
γουντ έπιασαν δουλειά, προκειμένου να στρέψουν την προσοχή στις κοινωνικές α-
δικίες και την αστυνομική βία που επικρατούν στις ΗΠΑ. Η Λόρενς δημιούργησε τον 
λογαριασμό @JLawrence_RepUs, όπου καθημερινά ανεβάζει υλικό, συνεντεύξεις, 
βίντεο, φωτογραφίες ενάντια στη βία, τον ρατσισμό και τις κοινωνικές ανισότητες, εκ-
προσωπώντας μια μεγάλη μερίδα ηθοποιών και ανθρώπων του θεάματος στις ΗΠΑ.

Η Κρίστεν  
στον ρόλο της Νταϊάνα
Την πριγκίπισσα Νταϊάνα θα υποδυθεί η Κρίστεν 
Στιούαρτ στο νέο φιλμ του Πάμπλο Λαρέν –γνω-
στού κυρίως από την ταινία «Τζάκι»– με τίτλο 
«Spencer». Η ταινία θα εστιάζει στις τρεις ημέρες 
που υποτίθεται ότι πέρασε η Νταϊάνα κάποια Χρι-
στούγεννα στα ανάκτορα του Σάντριχαμ και οδη-
γήθηκε στην απόφαση να ζητήσει διαζύγιο από 
τον Κάρολο. Όπως τόνισε ο σκηνοθέτης, ήθελε 
μια ηθοποιό που να αποπνέει μυστήριο και να 
δείχνει εύθραυστη, γι’ αυτό και επέλεξε την Κρί-
στεν Στιούαρτ, γνωστή κυρίως από τους ρόλους 
της στη σειρά ταινιών «Twilight». Τα γυρίσματα 
θα ξεκινήσουν το 2021, κορονοϊού επιτρέποντος.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Η ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΣΕ LIVE 
ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. Μ

ια νέα μέρα με ξεχωριστές προκλή-
σεις και αναζήτηση λύσεων έχει ξε-
κινήσει για τις τουριστικές επιχειρή-
σεις, αλλά και τις οργανωμένες πα-
ραλίες της χώρας, που αναμένεται 
να αποτελέσουν το «αντικείμενο του 

πόθου» για εγχώριους και ξένους επισκέπτες, ύστερα από την 
κορύφωση της κρίσης της πανδημίας.
Η βραβευμένη πλατφόρμα online κράτησης και διαχείρισης 
παραλίας Plazz, που διαθέτει ήδη ένα δίκτυο από 3.500 ξα-
πλώστρες σε όλη την Ελλάδα και πάνω από 50.000 χρήστες, α-
νταποκρινόμενη απόλυτα στα ζητούμενα που διαμορφώθηκαν 
–μέσα από την έρευνα που διεξήγαγε σε οργανωμένες παρα-
λίες/πισίνες τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα–, 
προσάρμοσε στις νέες συνθήκες τις υπηρεσίες της, με στόχο την 
προστασία της υγείας των χρηστών της, εμπλουτίζοντάς τες με 
όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν στους 
χρήστες τη συνέχιση της απόλαυσης της παραλίας χωρίς επιφυ-
λάξεις και ανησυχία για την επιλογή τους.
Η πλατφόρμα Plazz είναι μοναδική στο είδος της και ένα εύ-
χρηστο δυναμικό εργαλείο beach management. Με την πλατ-
φόρμα, οι ιδιοκτήτες μπορούν να παρακολουθούν σε πραγ-
ματικό χρόνο τις κρατήσεις, ώστε να οργανώνουν εύκολα και 
άμεσα τους επισκέπτες που προσέρχονται στην παραλία ή στην 
πισίνα χωρίς απώλειες και δυσαρεστημένους πελάτες και να 
έχουν στη διάθεσή τους όλο τον απαραίτητο χρόνο για να απο-
λυμαίνουν τους χώρους και τα αντικείμενα ύστερα από κάθε α-
ναχώρηση επισκέπτη. Μέσω της Plazz, η επιχείρηση μπορεί να 
δημιουργήσει ειδικά εκπτωτικά πακέτα για τις reserved ξαπλώ-
στρες στην παραλία ή στην πισίνα, ώστε να αυξήσει την προ-
σέλκυση των επισκεπτών, όπως και να αποκτήσει τη δυνατό-
τητα αναλυτικής εικόνας στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότη-
τας και εσόδων.
Σύμφωνα με τους ιδρυτές της πλατφόρμας, «τόσο οι επισκέπτες 
όσο και οι τουριστικές επιχειρήσεις χρειάζονται να αισθάνονται 
ασφαλείς κι εμείς είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε όλες ε-
κείνες τις προϋποθέσεις ώστε να τους προσφέρουμε ένα περι-
βάλλον ασφάλειας που τόσο πολύ έχουν ανάγκη».
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους χρήστες της πλατ-
φόρμας και στις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, σε 
συνδυασμό με τους περιορισμούς κοινωνικής απόστασης 
(social distancing) και την ανάγκη του κόσμου για ασφά-
λεια, σχεδίασαν από την αρχή τον χάρτη απεικόνισης του 
χώρου της παραλίας και της πισίνας, ώστε να είναι διακρι-
τές οι αποστάσεις μεταξύ των θέσεων των ομπρελών. Έθε-
σαν σε εφαρμογή τη δυνατότητα περιορισμού μαζικής προ-
σέλευσης σε επιλεγμένες ώρες προς αποφυγή συνωστισμού, 
ενώ πρόσθεσαν τη δυνατότητα αυτόματης εμφάνισης στην ε-
φαρμογή του καταλόγου φαγητού/ποτού (food menu) της ε-
πιχείρησης, ώστε να αποφεύγεται κάθε επαφή με οποιονδή-
ποτε τυπωμένο κατάλογο.
«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις επιχειρήσεις και συνεχίζουμε 
με οργάνωση και αξιοπιστία για να αναδείξουμε τη χώρα μας όχι 
μόνο ως τον πιο κορυφαίο αλλά και ως τον πιο ασφαλή προορι-
σμό» σημειώνουν οι ιδρυτές της Plazz.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.plazz.com. 

Plazz  
Η επόμενη μέρα και οι προκλήσεις  
για τις οργανωμένες παραλίες
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H δρ. Νάνσυ Μαλλέρου, life, business και executive 
coach, δίνει λύσεις και καθοδήγηση για να 
αντεπεξέλθουμε στα καινούργια, αχαρτογράφητα 
νερά.

Περάσαμε μια ομολογουμένως δύσκολη περίοδο με το γενικό 
lockdown της χώρας. Εσάς πώς σας επηρέασε;
Στην αρχή με προβλημάτισε. Μετά, καθώς πάγωσαν τα πάντα, 
είχα την ευκαιρία να ξεκουραστώ και να σκεφτώ καινούργια 
πράγματα. Έπειτα, να συνδεθώ με τον κόσμο, να συνεισφέρω 
με όποιον τρόπο μπορούσα, το οποίο μάλιστα απέδωσε σε 
ένα επίπεδο που ποτέ δεν περίμενα. Το καλύτερο που συνέβη 
αυτή την περίοδο ήταν ότι βρήκα χρόνο να καθαρίσω το μυαλό 
μου επαγγελματικά, να «γεννήσω» νέες ιδέες, αλλά και να 
ευχαριστηθώ τον προσωπικό μου χρόνο με την οικογένειά μου.

Ποια ήταν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι 
άνθρωποι οι οποίοι απευθύνθηκαν σ’ εσάς για συμβούλευση;
Μέσα στο lockdown με προσέγγισαν περισσότερο εταιρείες, 
με αποτέλεσμα να μιλάω καθημερινά με 100 ανθρώπους από 
διαφορετικές εταιρείες. Σε ατομικό επίπεδο, σίγουρα υπήρξε 
η ανάγκη να συνδεθούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, λόγω της 
απομόνωσης, καθώς και να διαχειριστούν την απώλεια επιλογής 
ως προς το ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να βγουν έξω, να 
δουν κάποιο κοντινό τους πρόσωπο. Ακόμη ένα πρόβλημα που 
αντιμετώπισαν οι άνθρωποι μέσα στην πανδημία ήταν η σχέση 
τους μέσα στην οικογένεια, για παράδειγμα η σχέση με τα παιδιά 
τους, αλλά και η ανάγκη διαχείρισης εργασίας από το σπίτι. Από 
την άλλη, το κομμάτι της ψυχικής υγείας ήταν ένα ζήτημα που 
απασχόλησε πολύ και αφορούσε περισσότερο τα άτομα που ήταν 
μόνα τους εν μέσω πανδημίας. Μπορεί η παραγωγικότητά τους 
να μη μειώθηκε, όμως υπήρξε έντονη αλλαγή διάθεσης. Τέλος, 
διαταραχές υπήρξαν στο κομμάτι του ύπνου, της λήψης τροφής 
και του άγχους.

Ποιος ήταν ο σωστός τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για την 
απαγόρευση κυκλοφορίας και τώρα πια για την κοινωνική 
αποστασιοποίηση;
Πιστεύω ότι τα παιδιά μπορούν να σηκώσουν την αλήθεια 
χωρίς πανικό. Γενικά, ο φόβος και ο πανικός δεν είναι καλοί 
σύμβουλοι. Εμείς πρώτοι πρέπει να ελέγξουμε τον φόβο και την 
ανασφάλειά μας και μετά να το εξηγήσουμε στα παιδιά. Τα παιδιά 
εξάλλου είναι πολύ πιο προσαρμόσιμα και αλλάζουν ευκολότερα 
συνήθειες σε σχέση με τους ενήλικες. Για παράδειγμα, έχουμε 
δει παιδιά να βάζουν το χέρι τους μπροστά την ώρα που 
φτερνίζονται, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που οι μεγάλοι, στην 
ίδια περίπτωση, το ξεχνούν. Επομένως, θεωρώ ότι ο σωστός 
τρόπος είναι να μιλήσουμε στα παιδιά υπεύθυνα, να τους 
εξηγήσουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, χωρίς ωστόσο να 
σπείρουμε στην καρδιά τους την αγωνία, την ανασφάλεια ή τον 
πανικό.

Οι επιχειρήσεις –μικρές και μεγάλες– αντιμετωπίζουν τεράστια 
προβλήματα. Ποιες θα ήταν οι συμβουλές σας προς αυτές;
Οι συμβουλές μου προέρχονται από ανθρώπους που έχουν 
ζήσει κρίσεις, οπότε θα ανατρέξω σε αυτούς (είτε πρόκειται 

για μέντορές μου είτε για συγγενικά μου πρόσωπα) και θα 
πω το εξής: Οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Νομίζω 
ότι αν το δούμε ιστορικά θα συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή 
είναι πράγματι μια κρίση, αλλά δεν είναι η μοναδική που 
θα περάσει μια εταιρεία. Εάν θέλουμε, ωστόσο, να έχουμε 
μακροβιότερες επιχειρήσεις, θα πρέπει να κοιτάξουμε τη 
μεγάλη εικόνα και στη μεγάλη εικόνα αυτό που βλέπουμε 
είναι ότι τα προβλήματα είναι καθημερινότητα. Και γι’ αυτόν 
τον λόγο έχω να επισημάνω ως συμβουλές την αντοχή και 
την προσαρμοστικότητα. Αυτή είναι η κατάλληλη εποχή να 
προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα, να σκεφτούμε και να 
βγάλουμε από μέσα μας τον πολυμήχανο «Οδυσσέα» που 
όλοι κρύβουμε σε αυτή τη χώρα, να γίνουμε πιο ελαστικοί, να 
ψάξουμε να βρούμε διαφορετικές πηγές τζίρου, να κάνουμε 
γρηγορότερα τεχνολογικά βήματα που είχαμε αφήσει για 
λίγο στην άκρη, να συνεχίσουμε να επιχειρούμε και να 
δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και, τέλος, να είμαστε 
ρεαλιστικά αισιόδοξοι.

Όταν η χώρα αντιμετωπίζει τόσο μεγάλη οικονομική 
δυσπραγία, το ηθικό αλλά και η αυτοπεποίθηση των ατόμων 
πέφτει κατακόρυφα. Υπάρχει τρόπος επαναφοράς στην 
κανονικότητα και, αν ναι, ποιος είναι αυτός;
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια κανονικότητα στην οποία πρέπει να 
«γαντζωθούμε». Αντίθετα, θεωρώ ότι πρέπει να δημιουργήσουμε 
μια νέα κανονικότητα. Συμφωνώ ότι η αυτοπεποίθηση και το 
ηθικό πέφτουν αυτή την περίοδο, αλλά επειδή η αυτοπεποίθηση 
είναι μια δεξιότητα που αναπτύσσεται μέσα από την εξάσκηση, 
θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξασκούμαστε και να βάζουμε 
στόχους, μικρούς και μεγάλους. Αυτό θα βοηθήσει να πετύχουμε 
έναν στόχο και θα μας δώσει περισσότερη πίστη στον εαυτό 
μας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα σημάδια, αλλά μπορούμε 
να επικεντρωθούμε στο να προσαρμόσουμε τις πρακτικές 
μας, τις αρχές της επιτυχίας μας στην επιχείρησή μας στη νέα 
πραγματικότητα, η οποία δεν πιστεύω ότι θα είναι κακή, απλώς 
θα είναι διαφορετική.

Κλείνοντας, πιστεύετε πως θα ανακάμψουμε γρήγορα ως 
χώρα; Τι θα πρέπει να κάνουμε σε ατομικό επίπεδο ώστε να 
βελτιώσουμε τη ζωή μας;
Είναι δύσκολο να πει κανείς αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο 
οικονομικός αντίκτυπος για τη χώρα. Ωστόσο, η χώρα αυτή 
και ο κόσμος έχουν δείξει ανθεκτικότητα και αντοχή. Πιστεύω 
ότι θα ανακάμψουμε, αλλά θα χρειαστεί να δουλέψουμε 
σκληρά και μεθοδικά γι’ αυτό. Τέλος, θεωρώ ότι έχει έρθει 
η στιγμή της συνεισφοράς. Πρέπει να ενωθούμε, γιατί η 
εποχή του συνανταγωνισμού είναι εδώ, που σημαίνει ότι 
είναι καθοριστικό να συνεργαστούμε σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο, για να μεγαλώσουμε την πίτα και να διευρύνουμε 
τους ορίζοντές μας, καθώς και τον τρόπο που θα παρέχουμε 
τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας. Οφείλουμε να στηριχτούμε 
στους εαυτούς μας για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον 
διπλανό μας, με στόχο να δημιουργήσουμε δίκτυα που θα 
πάνε τον κλάδο μας μπροστά, την οικογένειά μας μπροστά και 
τη χώρα μας μπροστά.
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Οι επιχειρήσεις  
και οι οικογένειες  
στην εποχή της Covid-19

 ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Πιστεύω ότι τα 
παιδιά μπορούν 
να σηκώσουν 
την αλήθεια 
χωρίς πανικό. 
Γενικά, ο φόβος 
και ο πανικός 
δεν είναι καλοί 
σύμβουλοι. Εμείς 
πρώτοι πρέπει να 
ελέγξουμε τον φόβο 
και την ανασφάλειά 
μας και μετά να το 
εξηγήσουμε στα 
παιδιά.
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Ξενοφών Κοντιάδης, Πανδημία, βιοπολιτική και 
δικαιώματα – Ο κόσμος μετά τον Covid-19,  
εκδ. Καστανιώτη

Στις 25 Μαΐου κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ξενοφώντα 
Κοντιάδη «Πανδημία, βιοπολιτική και δικαιώματα – Ο 
κόσμος μετά τον Covid-19». Πρόκειται για ένα άκρως 
επίκαιρο βιβλίο που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε την πε-
ρίοδο του εγκλεισμού, με αφορμή την πανδημία αλλά και 
χάρη σε αυτήν. Αναπόφευκτα εμπεριέχει και βιωματικά 
στοιχεία, ακριβώς τη στιγμή που εκδηλώθηκαν, όπως 
ο φόβος, η ανασφάλεια, η αγωνία για την πορεία των 
πραγμάτων, αλλά και η περιέργεια, η επιθυμία κατανόη-
σης όσων καινοφανών συμβαίνουν.
Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:
«Η πανδημία αποτέλεσε τον καταλύτη και τον επιταχυντή 
για την επιβολή και την επικράτηση μιας σειράς πρα-
κτικών, περιορισμών και συμπεριφορών, που δεν ήταν 
άγνωστες στις τεχνολογικά αναπτυγμένες κοινωνίες της 
ύστερης νεωτερικότητας. Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, 
η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
της οικονομίας, το Διαδίκτυο και η κουλτούρα του, η 
τηλεργασία και οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, οι 
κοινωνίες της επιτήρησης, οι βιοϊατρικοί πειραματισμοί, 
οι μεταμορφώσεις του δημόσιου χώρου, οι ψηφιακές 
ανισότητες, η υποχώρηση επιμέρους δικαιωμάτων και 
οι περιβαλλοντικές διακινδυνεύσεις έχουν απασχολήσει 
τον δημόσιο διάλογο από τα τέλη του 20ού αιώνα. Ποιος 
είναι, λοιπόν, ο «θαυμαστός καινούργιος κόσμος» που 
αναδύθηκε με την πανδημία; Το νέο βιοπολιτικό παρά-
δειγμα που αναδύεται είναι κατασκευασμένο από υλικά 
που προϋπήρχαν. Η βιοπολιτική πειθάρχηση του κράτους 
πρόληψης, η εξάπλωση των τεχνολογιών επιτήρησης, η 
απορρύθμιση των συνθηκών απασχόλησης, η τεχνοκρα-
τική στροφή της μεταδημοκρατίας, η απονεύρωση του 
κοινωνικού κράτους, η άνοδος του δεξιού λαϊκισμού και 
ο εικονιστικός κόσμος της διαδικτυακής χειραγώγησης 
ήταν ήδη εδώ. Με την πανδημία το πρόσωπο του νέου 
Λεβιάθαν αποκαλύπτεται και από αόρατος γίνεται πλέον 
ορατός».

Freddy Vinet, Η μεγάλη γρίπη του 1918 – Η χειρότερη επιδημία του 20ού αιώνα,  
μτφρ.: Αριστέα Κομνηνέλλη, εκδ. Μεταίχμιο

Πώς έζησε η ανθρωπότητα την ισπανική γρίπη καθώς μαίνονταν ο Α΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος, πριν από έναν αιώνα; Τι συνέβη με τη μετάδοσή 
της και τα διαδοχικά κύματα, πώς λειτούργησε η καραντίνα, ποια ήταν τα 
θύματά της; Πώς η εμπειρία της ισπανικής γρίπης απωθήθηκε σε συλλο-
γικό επίπεδο, καθώς η κοινή γνώμη δεν μπορούσε να συμφιλιωθεί με το 
γεγονός ότι ο κόσμος απλώς… πεθαίνει από γρίπη;
Ο Freddy Vinet, γεωγράφος και ιστορικός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
του Μονπελιέ, επιχειρεί μια χαρτογράφηση της λεγόμενης «ισπανικής 
γρίπης», καθώς και μια αποτίμηση της αντιμετώπισής της, των συνεπει-
ών της και της θέσης που κατέλαβε στη συλλογική μνήμη.
Το βιβλίο, που εκδόθηκε στη Γαλλία το 2018, είναι προϊόν αρχειακής 
έρευνας και αξιοποίησης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, η οποία έχει 
πυκνώσει το τελευταίο διάστημα. Η συγκεκριμένη πανδημία είχε για 
πολλά χρόνια αγνοηθεί από την ιστορική έρευνα και κατείχε δευτερεύ-
ουσα θέση στην εξιστόρηση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η γρίπη ξεσπά 
την άνοιξη του 1918, όταν η έκβαση του πολέμου είναι ακόμη αβέβαιη, 
λίγους μήνες δηλαδή πριν από την ανακωχή της 11ης Νοεμβρίου 1918. 
Το γεγονός ότι η επιδημία εκδηλώνεται μεσούντος του πολέμου επηρε-
άζει καθοριστικά τη διάδοσή της, τον τρόπο αντιμετώπισής της, αλλά και 
τη θέση που θα λάβει στην ιστορική μνήμη. Πενήντα με 100 εκατομμύρια 
νεκροί σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός έτους είναι ο τραγικός απολογισμός. 
Διαβάζουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα και περιστατικά που με αφηγηματική οικονομία αναπλάθουν την εποχή. Έτσι, 
μαθαίνουμε γιατί οι αμερικανικές Σαμόα δεν επλήγησαν, ενώ υπήρξε εκατόμβη νεκρών στις Δυτικές Σαμόα, ποιο ήταν το 
πλοίο που έσπειρε την επιδημία στα αρχιπελάγη του ΝΑ Ειρηνικού, πώς παρουσιάζουν τη γρίπη οι γιατροί σε αναφορές 
τους προς τις υγειονομικές αρχές. Το βιβλίο συνοδεύεται από διαγράμματα, χάρτες και εκτενείς βιβλιογραφικές και 
αρχειακές παραπομπές.
Η επιδημία Covid-19 μάς θύμισε πως ο μολυσματικός κίνδυνος δεν έχει εκλείψει και ότι πρέπει να μένουμε σε εγρήγορση 
απέναντι στην απειλή αυτή.

Μαρία Τρέμπεν, Υγεία από το φαρμακείο του Θεού – Συμβουλές και εμπειρίες με φαρμακευτικά βότανα, 
μτφρ.: Ελευθερία Μαντζώρου, εκδ. Κέδρος

Το βιβλίο «Υγεία από το φαρμακείο του Θεού» έχει μεταφραστεί σε 20 
γλώσσες και έχει πουλήσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα.
«Στην εποχή μας, που η πλειοψηφία της ανθρωπότητας έχει απομακρυν-
θεί από τους φυσικούς τρόπους ζωής και η αρρώστια που οφείλεται σε 
αυτή την αλλαγή μάς απειλεί όλο και περισσότερο, πρέπει να στραφούμε 
και πάλι στα ιαματικά βότανα, με τα οποία ο Θεός, στη Μεγαλοσύνη Του, 
μας εφοδίασε από γενέσεως κόσμου. Όπως λέει και ο αβάς Κνάιπ (ένας 
αναγνωρισμένος Ευρωπαίος βοτανοθεραπευτής): “Υπάρχει ένα φυτό για 
κάθε ασθένεια”».
Εδώ και χρόνια, το διακεκριμένο βιβλίο της Μαρία Τρέμπεν «Υγεία από 
το φαρμακείο του Θεού» είναι στην κορυφή της λίστας των μπεστ-σέλερ 
της Γερμανίας, έχοντας πωλήσει εκατομμύρια αντίτυπα. Η ίδια η συγ-
γραφέας ήταν μία εξαιρετικά δημοφιλής και περιζήτητη ομιλήτρια στην 
Ευρώπη. Οπουδήποτε μιλούσε, οι αίθουσες ξεχείλιζαν από τα ενθουσιώ-
δη πλήθη, που αποζητούσαν να ακούσουν την Τρέμπεν να διηγείται, με 
τεράστια επιτυχία, τις προσωπικές της εμπειρίες σχετικά με την αγωγή 
και τη θεραπεία ακόμα και κακοήθων παθήσεων με την αποκλειστική 
χρήση βοτάνων.

βιβλία  
για την υγεία3
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Χτυπάμε πολύ καλά όλα τα υλικά στο μπλέντερ.
• Μοιράζουμε το μείγμα σε φόρμα παγωτού/γρανίτας.
• Αφήνουμε στην κατάψυξη για 4 ώρες τουλάχιστον. Έπειτα, μπορούμε να απολαύσουμε ένα 
σπιτικό υγιεινό παγωτό.

Καρπούζι γρανίτα
Αυτή η συνταγή είναι πολύ εύκολη, έχει πολλές 

παραλλαγές, είναι υγιεινή γιατί δεν έχει ζάχαρη και με 
το κατάλληλο χτύπημα μετατρέπει ακόμα και το μέτριο 

καρπούζι σε γλυκό χυμό.

Υλικά

•   4 φλιτζάνια καρπούζι 

(χωρίς κουκούτσι και 

κομμένο σε μικρούς 

κύβους)

•   χυμός & ξύσμα  

από ένα λάιμ  

ή ένα λεμόνι

*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
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Μερίδες: 10
Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτάΒαθμός δυσκολίας: πολύ εύκολο

•  Μπορούμε να φτιάξουμε τρία φλιτζάνια καρπούζι και ένα φλιτζάνι φράουλες ή τρία 
φλιτζάνια καρπούζι και ένα φλιτζάνι γιαούρτι ή κρέμα καρύδας.

• Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα φρούτα της εποχής.

TIPS



1. Οι σπόροι Chia
Οι σπόροι Chia μπορούν να απορροφήσουν 
μέχρι και 10 φορές το βάρος τους σε νερό, 
γεγονός που σημαίνει ότι σε γεμίζουν. Επειδή 
δεν έχουν γεύση, μπορείς να τους προσθέτεις 
στα αγαπημένα σου σνακ και γεύματα, χωρίς 
να διακινδυνεύσεις να αλλάξει η γεύση τους. 
Οι σπόροι Chia βοηθούν ακόμη στη διατήρηση 
των ηλεκτρολυτών, που ενθαρρύνουν την 
ενυδάτωση και την αποτελεσματική απορρόφηση 
των θρεπτικών συστατικών στον οργανισμό 
σου. Είναι επίσης γεμάτοι Ω-3 λιπαρά οξέα, 
αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες, σίδηρο, μαγνήσιο 
και ασβέστιο.

2. Τα αχλάδια
Τα αχλάδια περιέχουν πηκτίνη, η οποία 
απορροφά πολύ νερό. Γι’ αυτό βοηθούν 
σημαντικά την πέψη, χαμηλώνουν τη 
χοληστερίνη και ρυθμίζουν την απορρόφηση των 
σακχάρων στον οργανισμό σου. Μην ξεχνάς να 
τα τρως με τη φλούδα τους, καθώς αυτή περιέχει 
την αντιοξειδωτική κερσετίνη.

3. Το κριθάρι
Αυτό το δημητριακό, το οποίο επίσης απορροφά 
μεγάλη ποσότητα νερού, έχει πεντανόστιμη 
γεύση και υφή ζυμαρικού. Μπορείς να το 

προσθέσεις σε σαλάτες/σούπες ή να το 
χρησιμοποιήσεις για να αντικαταστήσεις το ρύζι 
σαν συνοδευτικό σε άλλα πιάτα.

4. Τα φύκια νόρι (nori)
Τα αποξηραμένα φύκια νόρι χρησιμοποιούνται 
για να τυλίξουμε το σούσι. Αποτελούνται από 
35% φυτικές ίνες, οι περισσότερες από τις οποίες 
είναι υδρόφιλες. Πωλούνται σε λεπτές, επίπεδες 
φέτες, σαν φύλλα, και μπορείς να τα βρεις σε 
καταστήματα με βιολογικά προϊόντα ή μέσω 
internet.

5. Τα ρεβίθια
Πλούσια σε φυτικές ίνες, τα ρεβίθια θα σε 
κρατήσουν χορτάτη για ώρες. Μπορείς να 
δοκιμάσεις να φτιάξεις μια πάστα με ψητά 
ρεβίθια και να τα απλώσεις σε φρυγανιά, σαν 
σνακ.

6. Οι μπάμιες
Είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες και περιέχουν 
λίγες θερμίδες, καθώς μία κούπα έχει 36 
θερμίδες. Οι περισσότεροι τις αποφεύγουν 
επειδή έχουν γλοιώδη υφή, αλλά σε κρατούν 
χορτασμένη και δεν αξίζει να μην τους δώσεις 
μία ευκαιρία ακόμη. Επίσης, είναι πλούσιες σε 
βιταμίνες C, Α και Β6, φυλλικό οξύ, ασβέστιο, 
σίδηρο, κάλιο και μαγνήσιο.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Έξι τροφές 
που κόβουν 
την όρεξη
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Μια τροφή θεωρείται υδρόφιλη 
όταν γεμίζει με νερό κι έπειτα γεμίζει 
κι εσένα, ικανοποιώντας την πείνα 
σου. Αν θέλεις, λοιπόν, να χάσεις 
κιλά, πρέπει να προσπαθήσεις να 
προσθέσεις κάποιες διαλυτές φυτικές 
ίνες στη διατροφή σου.



 

Γιατί δεν χάνεις κιλά  
ενώ γυμνάζεσαι

Η Χριστίνα Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια  Φυσικής Αγωγής 
- personal trainer.
•  YouTube Channel: Christy 

Mavridou 
• Instagram: christymav  
•  Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου
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ΕΥΕΞΙΑ

Της Χριστίνας Μαυρίδου

Γυμνάζεσαι αρκετό καιρό αλλά δεν πέφτει ο δείκτης της ζυγαριάς σου; Ίσως κάνεις κάποιο από τα 
παρακάτω λάθη.

1. Υπερβολική ή ελλιπής πρόσληψη πρωτεΐνης: Στην πρώτη περίπτωση η επιπλέον πρωτεΐνη είναι πολύ πιθανό να μετατραπεί σε λίπος και στη δεύτε-
ρη δεν θα έχεις τη γράμμωση που θέλεις. Η συνιστώμενη ποσότητα καθαρής πρωτεΐνης είναι 1,2-1,6 γρ./κιλό σωματικού βάρους ανά ημέρα. Αυτή την 

ποσότητα πρωτεΐνης πρέπει να τη «μοιράσεις» στα γεύματα της ημέρας, καθώς ο οργανισμός μπορεί να αφομοιώσει μέχρι 30 γρ. ανά τρεις ώρες.

2. Ανεπαρκής ενυδάτωση: Καλό είναι να καταναλώνεις νερό πριν και κατά τη διάρκεια της προπόνησης, καθώς η αφυδάτωση μειώνει την αθλητική 
απόδοση. Προσοχή, όχι υπερβολές!



ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 

210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

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

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ
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