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Γ. Κύρτσος 
Ο Ερντογάν χωρίς 
τον Τραµπ και 
τον γαµπρό 

 σελ. 10-12

Πολιτική 
H αµηχανία του 
ΣΥΡΙΖΑ µπροστά 
στην εκλογή 
Μπάιντεν 

 σελ. 9

Κορονοϊός 
Θετικές εξελίξεις 
για εµβόλιο, 
θεραπεία 

 σελ. 26

Στ. Κραουνάκης 
«Απλά, 

δεν είµαστε 
µόνοι» 

Θέµα
Η ψυχαγωγία στις 

µέρες της καραντίνας 
Σχολιάζουν οι: 

Βασίλης Γ. Χατζηβασιλείου, 
Κώστας ∆. Μπλιάτκας, 
Πέγκυ Σταθακοπούλου

 σελ. 31

ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ 
ΑΥΣΤΗΡΟ LOCKDOWN

σελ. 14-16

l  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
Η ΕΠΙ∆ΕΙΝΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

l  ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ 
ΣΤΗΝ Ε.Ε.

l  ΝΕΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

σελ. 4-8, 13, 18-19
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!για το
αυτοκίνητο!για το

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν

 δίκτυο διανομής
FREE SUNDAY

από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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AUTO

• Μείνατε από µπαταρία; Και τώρα τι; • Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel 
 Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel στην Αθήνα;στην Αθήνα;

• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1

issuu.com/autosunday 
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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VOLVO S90

 Made in USA
 µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
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  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster ››››››››  Volvo V40 Cross Country T3 Auto

  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Είναι το Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

Ford Focus RS, Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda CivicHonda 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

Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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ΝΕΟ MITSUBISHI 
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La vie est belle!
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• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, 
•  Έρχεται χειµώνας, 
•  

πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-XOpel Mokka-X›››››› Toyota CH-R Toyota CH-R Toyota CH-R ›››››› Skoda Octavia 1.0 TSI 

Skoda Octavia 1.0 TSI 
Skoda Octavia 1.0 TSI ›››››› Opel Adam 1.4 Easytronic 

Opel Adam 1.4 Easytronic 
Opel Adam 1.4 Easytronic ›››››› Renault Kadjar 1.2 TCe 130

Renault Kadjar 1.2 TCe 130
Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04-08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Μπροστά σε νέα δοκιµασία
09 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ 
H αµηχανία του ΣΥΡΙΖΑ µπροστά στην 
εκλογή Μπάιντεν
10-12 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ο Ερντογάν χωρίς Τραµπ και γαµπρό
13 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Χορός πάνω 
στα θύµατα
14-16 // ΘΕΜΑ Ψυχαγωγία και 
εγκλεισµός
Β. Γ. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ψυχαγωγία 
στις µέρες της καραντίνας
Κ. ∆. ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ Η ψυχαγωγία και η 
τηλεόραση την εποχή της πανδηµίας
Π. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ «Μου λείπει 
πολύ η συνωµοσία της νύχτας»
18-19 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η οικονοµία του 
lockdown No2
20-23 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Η Ευρώπη, ο Μπάιντεν και ο κόσµος
25 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆ιάδοση του 
µηνύµατος της οδικής ασφάλειας σε 
µαθητές
26 // ΥΓΕΙΑ Σηµαντική εξέλιξη για τη 
θεραπεία του κορονοϊού από τις ΗΠΑ

27 // ΥΓΕΙΑ Λ. ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ Καινοτόµες 
θεραπείες στην ψωρίαση και η 
πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε 
αυτές

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

FREE TIME
30 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
31 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤ. 
ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ «Απλά, δεν είµαστε 
µόνοι»
32-33 // BOOKS  Έντεκα βιβλία για τον 
Νοέµβριο
34 // MARKET PLACE 
Το απολαυστικό Φίλεµα της Λέλας
35 // ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΛ. ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ 
«Θαυµάζω τη γενιά µου»
36  // COOK FILES Ρολό κολοκύθας 
γεµιστό µε µείγµα αρωµατικών 
µπαχαρικών
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για 
καλύτερη ζωή

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
µοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, µερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της 
εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. 
Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 
Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 
και 4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.
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Η 
αντιμετώπιση της πανδη-
μίας μπαίνει σε κρίσιμη 
φάση στην Ελλάδα και 
στην Ε.Ε. Η θεαματική 
πρόοδος σε ό,τι αφορά το 
εμβόλιο είναι το φως στο 
τέλος ενός τούνελ που κα-

νείς δεν ξέρει ακόμη τι μήκος έχει και τι δοκιμασίες μάς 
επιφυλάσσει.
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει για πρώτη φορά σοβαρό πρό-
βλημα σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία, ενώ αρχίζουν 
να προβληματίζουν και οι επιδόσεις της οικονομίας. 
Παρά την επιδείνωση της κατάστασης και της άμεσης 
προοπτικής, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι 
μικρότερες σε σχέση με όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές 
χώρες. Την καλή συγκριτική μας θέση αντισταθμίζει το 
γεγονός ότι λειτουργούμε σε ένα ολοένα πιο δύσκολο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Χειρότερα από τις ΗΠΑ
Ο βασικός λόγος για τον οποίο έχασε τις προεδρι-
κές εκλογές ο Τραμπ ήταν η αδυναμία του να 
ελέγξει την πανδημία. Ο αριθμός των θανά-
των εξαιτίας της πανδημίας ξεπέρασε στις 
ΗΠΑ τις 245.000 και είναι πιθανό να 
ξεπεράσει τις 300.000 πριν από τα 
Χριστούγεννα.
Στην Ε.Ε. ασκείται αυστηρή κρι-
τική στον Τραμπ για την υπο-
τίμηση του κινδύνου από τον 
κορονοϊό. Αυτό όμως που ξε-
φεύγει από τους περισσότε-
ρους επικριτές του είναι ότι 
στην Ε.Ε. διαμορφώνεται μια 
ακόμη χειρότερη κατάσταση.
Χαρακτηριστικά τα στοι-
χεία για την Τετάρτη 11 Νο-
εμβρίου. Στις ΗΠΑ είχαμε 
1.479 θανάτους από κορονοϊό, 
ενώ στα πέντε μεγαλύτερα 
κράτη-μέλη της Ε.Ε. είχαμε 623 
στην Ιταλία, 430 στην Πολωνία, 
349 στην Ισπανία, 328 στη Γαλ-
λία και 222 στη Γερμανία. Οι πέντε 
αυτές ευρωπαϊκές χώρες έχουν όλες 
μαζί μικρότερο πληθυσμό από τις ΗΠΑ 
αλλά πιο αρνητική δυναμική σε ό,τι αφορά 
την πανδημία, εφόσον ημερησίως χάνονται 
περισσότεροι άνθρωποι απ’ ό,τι στις ΗΠΑ.
Και οι μικρότερες χώρες της Ε.Ε. αντιμετωπίζουν α-
νάλογα προβλήματα. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου κα-
ταγράφηκαν 345 θάνατοι στο Βέλγιο, με τον συνολικό 
αριθμό να φτάνει στους 13.561, έναν αριθμό που είναι 
πραγματικά εντυπωσιακός, αν σκεφτούμε ότι πρόκει-
ται για μία χώρα με πληθυσμό συγκρίσιμο με αυτόν της 
Ελλάδας.
Την ίδια ημέρα είχαμε 203 θανάτους στη Ρουμανία, με 
το σύνολο να ανεβαίνει στους 8.389, στην Ολλανδία 98 
θανάτους με το σύνολο στους 8.304, στην Τσεχία 247 
θανάτους με το σύνολο στους 5.570, στην Πορτογα-
λία 82 θανάτους με το σύνολο στους 3.103, στην Ουγ-
γαρία 101 θανάτους με το σύνολο στους 2.697 και αντί-
στοιχα στη Βουλγαρία 47 και 1.898 και στην Αυστρία 65 

ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΕ 
ΝΕΆ ΔΟΚΙΜΆΣΙΆ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ε.Ε. ξανά  
στο επίκεντρο  
της πανδημίας.

Παρά τη μεγάλη επιδείνωση, η 
Ελλάδα έχει από τις καλύτερες 
ευρωπαϊκές επιδόσεις.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

και 1.564.
Στην Ελλάδα την περασμένη Τετάρτη είχαμε 43 θανά-
τους, αριθμό-ρεκόρ, με το σύνολο να ανεβαίνει στους 
909.
Από τη σύγκριση των αριθμών προκύπτει ότι η Ελλάδα, 
παρά την επιδείνωση της κατάστασης, είναι σε πολύ 
καλή θέση σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
τόσο ως προς τον αριθμό των θανάτων που καταγράφο-
νται όσο και ως προς το σύνολο των θανάτων εξαιτίας 
της πανδημίας.
Αναλύοντας τα στοιχεία και για τους «27» καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα ότι μόνο η Φινλανδία, η Εσθονία και 
η Λετονία τα πηγαίνουν καλύτερα από εμάς, σε σχέση 
και με τον πληθυσμό.

Αναγκαίες συγκρίσεις
Επειδή εκδηλώνεται μια προσπάθεια πολιτικής εκμε-
τάλλευσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε, επι-
βάλλονται δύο επιμέρους παρατηρήσεις.
Πρώτον, η συμμετοχή της ριζοσπαστικής Αριστεράς 

στην εξουσία ή/και ο χαρακτηρισμός μιας κυβέρνη-
σης ως «προοδευτικής» δεν περιορίζουν το πρό-

βλημα της πανδημίας.
Στην Ισπανία, όπου οι Podemos, οι «σύ-

ντροφοι» του ΣΥΡΙΖΑ, συμμετέχουν 
στην κυβέρνηση, ο αριθμός των θα-

νάτων έχει ξεπεράσει τις 40.000 
και αυξάνεται κατά 300-400 την 

ημέρα.
Στην Πορτογαλία, όπου κυ-
βερνά η κεντροαριστερά υ-
ποστηριζόμενη κοινοβου-
λευτικά από την Αριστερά, 
έχουμε συνολικά 3.103 θα-
νάτους και ημερήσια αύξηση 
της τάξης των 60-80.
Αυτοί, λοιπόν, που κάνουν 
«αριστερή» κριτική στην κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη για τις 
επιδόσεις της στην αντιμετώ-

πιση της πανδημίας δεν έχουν 
το ηθικό και πολιτικό δικαίωμα 

να παραλείπουν τη σύγκριση με 
την Ισπανία και την Πορτογαλία, η 

οποία είναι σαφώς υπέρ της Ελλάδας.
Δεύτερον, στην προσπάθειά τους να μει-

ώσουν τις επιδόσεις της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ε-

πινοήσει τη θεωρία της… γεωγραφικής απο-
μόνωσης της Ελλάδας, στην οποία αποδίδουν τον 

συγκριτικά χαμηλό αριθμό θανάτων.
Υποστηρίζουν, για παράδειγμα, ότι δεν μπορεί να συ-
γκρίνεται το Βέλγιο –έδρα των ευρωπαϊκών θεσμών– 
με την Ελλάδα. Αυτή η θεωρία καταρρέει αν συγκρί-
νουμε τις επιδόσεις της Ελλάδας με τις πολύ χειρότερες 
της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Ρουμανίας, της Ουγγα-
ρίας και της Βουλγαρίας, οι οποίες χτυπήθηκαν ιδιαί-
τερα σκληρά στο δεύτερο κύμα της πανδημίας.
Όποια προσέγγιση και να επιλέξουμε, το βασικό συ-
μπέρασμα είναι το ίδιο. Η Ε.Ε. έχει μετατραπεί ξανά σε 
επίκεντρο της πανδημίας. Η Ελλάδα τα πηγαίνει πολύ 
καλύτερα απ’ όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, παρά 
τη σοβαρή επιδείνωση που παρατηρείται το τελευταίο 

www.freesunday.gr04 15.11.2020

ανάλυση





διάστηµα. Η συγκριτική µας θέση µένει ίδια, γιατί η ε-
πιδείνωση είναι ο ευρωπαϊκός κανόνας.

Το πρόβληµα της οικονοµίας
Το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν απειλεί µόνο τη 
δηµόσια υγεία αλλά και την ελληνική οικονοµία και 
την προοπτική της.
Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης αναθεωρεί 
συνεχώς προς το χειρότερο τις εκτιµήσεις του για την 
πορεία της ελληνικής οικονοµίας. Με βάση το τελευ-
ταίο σενάριο που υιοθέτησαν οι κυβερνητικοί αρµό-
διοι, η πτώση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
(ΑΕΠ) θα ξεπεράσει το 10% το 2020, ενώ η ανάκαµψη 
θα είναι βραδύτερη απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιµηθεί, µε 
αύξηση 4,5%-5% του ΑΕΠ το 2021.
Αυτό σηµαίνει ότι το 2021 θα καλυφθεί µόνο ένα µέρος 
του εδάφους που χάσαµε το 2020 και θα χρειαστεί, πι-
θανότατα, να φτάσουµε στο 2023 για να επιστρέψουµε 
στις οικονοµικές επιδόσεις του 2019.
Αρνητική προβλέπεται η εξέλιξη και σε ό,τι αφορά το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα, το οποίο θα ξεπεράσει το 
2020 το 10% του ΑΕΠ, ποσοστό που παραπέµπει στην 
κρίση του 2009-2010. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, 
πάντως, να αποφασιστεί σε επίπεδο Ε.Ε. ότι οι δαπά-
νες που σχετίζονται µε επιστρεπτέες προκαταβολές και 
απώλεια εσόδων που σχετίζεται µε αναστολές φορολο-
γικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων δεν θα συµπε-
ριληφθούν στο δηµοσιονοµικό έλλειµµα για όσο διά-
στηµα διαρκεί η πανδηµία. Με αυτή την ευνοϊκή ρύθ-
µιση, που θα ισχύσει για το σύνολο της Ε.Ε., µπορεί να 
περιοριστεί το δηµοσιονοµικό έλλειµµα γύρω στο 8% 
του ΑΕΠ.
Το δηµόσιο χρέος, όµως, θα συνεχίσει την ανησυχη-
τική ανοδική του πορεία εξαιτίας του συνδυασµού µε-
γάλου δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και πτώσης του 
ΑΕΠ. Το ΑΕΠ έχει ήδη υποχωρήσει στα 162-163 δισ. 
ευρώ, δηλαδή στα επίπεδα του 2002. Αυτό οφείλεται 
στην πτώση που προκαλεί η πανδηµία, αλλά και στην 
αναθεώρηση του ΑΕΠ, στην οποία προχώρησε η ΕΛ-
ΣΤΑΤ. Μείωσε το ΑΕΠ του 2019 αλλά και όλης της τε-
λευταίας πενταετίας κατά 3-4 δισ. ευρώ, µε αποτέλεσµα 
να αυξηθεί ακόµη περισσότερο το δηµόσιο χρέος ως 
ποσοστό επί του ΑΕΠ.
Προς το τέλος του χρόνου το ελληνικό ∆ηµόσιο θα χρω-
στάει γύρω στα 340 δισ. ευρώ, δηλαδή 205%-206% του 
ΑΕΠ. Επειδή µε βάση τις νέες παραδοχές θα έχουµε 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα τουλάχιστον 3% του ΑΕΠ το 
2021, το χρέος θα διατηρηθεί πάνω από το φράγµα του 
200% του ΑΕΠ και αυτή τη χρονιά.
Η αναθεώρηση του βασικού σεναρίου της κυβέρνησης 
έχει δηµιουργήσει µια εικόνα σχετικής αστάθειας και 
προκάλεσε τη σκληρή κριτική των κοµµάτων της αντι-
πολίτευσης.
Στην πραγµατικότητα, τίποτα δεν έχει αλλάξει, εκτός 
από τον βαθµό αισιοδοξίας των αρµόδιων κυβερνητι-
κών στελεχών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επισηµά-
νει στην εαρινή έκθεση του 2020 ότι το ελληνικό ΑΕΠ 
επρόκειτο να υποχωρήσει κατά 9,5% το 2020. Η Ελ-
λάδα µαζί µε την Ιταλία και την Ισπανία θα είχαν τη µε-
γαλύτερη πτώση εξαιτίας της εξάρτησης της οικονοµίας 
τους από τον τουρισµό, τις µεταφορές και τις υπηρεσίες, 
που πλήττονται ιδιαίτερα σκληρά από την πανδηµία. Σε 
όλες τις αναλύσεις τους οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Ε-

πιτροπής προειδοποιούσαν ότι σε περίπτωση που εκ-
δηλωνόταν, όπως όλοι περίµεναν, το δεύτερο κύµα της 
πανδηµίας, θα είχαµε µία επιπλέον µείωση του ΑΕΠ 
στην Ευρωζώνη, και φυσικά στην Ελλάδα, της τάξης 
του 2%-3%.
Εποµένως, φτάνουµε στο τέλος του 2020 σύµφωνα µε 
το βασικό σενάριο που είχε παρουσιάσει από την ά-
νοιξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το οικονοµικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης, αντί να στηρίξει την πολιτική του 
στο βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προ-
σπάθησε να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι µπορούσε 
να περιορίσει την υποχώρηση του ΑΕΠ στο 2%, στο 
4%, ή στο 6%, αργότερα στο 8%, και πως οι Βρυξέλλες 
είχαν κάνει λάθος στον υπολογισµό.
Από αυτή την άσκηση υπερβολικής αισιοδοξίας δηµι-
ουργείται τώρα η εντύπωση ότι η οικονοµία πηγαίνει 
χειρότερα απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί, ενώ στην πραγµα-
τικότητα εξελίσσεται σύµφωνα µε το βασικό σενάριο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεπε ότι η ελληνική 
οικονοµία θα είχε, εξαιτίας των διαρθρωτικών προ-
βληµάτων της, τη µεγαλύτερη πτώση στην Ευρωζώνη, 
αυτό µπορεί να µη συµβαίνει. Η Ισπανία, η Ιταλία και 
η Γαλλία βρίσκονται αντιµέτωπες, µε βάση τους υπολο-
γισµούς των κυβερνήσεών τους, µε διψήφιο ποσοστό 
πτώσης του ΑΕΠ το 2020.
Κατά την άποψή µου, και το νέο σενάριο της κυβέρνη-

σης µοιάζει αισιόδοξο, εφόσον βασίζεται στην εκτίµηση 
ότι οι επιδόσεις του τουρισµού µας το 2021 θα ανέβουν 
στο 60% των επιδόσεων-ρεκόρ του 2019, από το 20% 
που ήταν το 2020. ∆εν προβλέπω τόσο σηµαντική αύ-
ξηση του τουρισµού σε σχέση µε το 2020, γιατί η παν-
δηµία θα συνεχίσει να απειλεί τη δηµόσια υγεία του-
λάχιστον µέχρι το επόµενο καλοκαίρι, ενώ και όταν µε 
το καλό αφήσουµε οριστικά πίσω µας την πανδηµία θα 
χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επιστρέψουν πολίτες 
και νοικοκυριά στις παλιές τους καταναλωτικές συνή-
θειες.

∆ύσκολη, αλλά όχι απελπιστική
Η κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας είναι –εξαιτίας 
της πανδηµίας– δύσκολη, όχι όµως απελπιστική.
Υπάρχουν αρκετά καλά νέα που οδηγούν στο ασφαλές 
συµπέρασµα ότι θα αντέξουµε στη µεγάλη πίεση που 
δεχόµαστε.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει συµπε-
ριλάβει την Ελλάδα στο έκτακτο πρόγραµµα ποσοτι-
κής χαλάρωσης που εφαρµόζει για την αντιµετώπιση 
της πανδηµίας. Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Λαγκάρντ, έχει 
ήδη προετοιµάσει µε δηλώσεις της το έδαφος για αύ-
ξηση του προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης και 
χρονική επέκτασή του µέχρι το 2022.
Με βάση αυτό το πρόγραµµα, η ΕΚΤ έχει αγοράσει ως 
τώρα ελληνικά οµόλογα 14 δισ. ευρώ, συµβάλλοντας 
στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονο-
µίας και στην υποχώρηση του κόστους δανεισµού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το επιτόκιο στο δεκαετές ο-
µόλογο του ελληνικού ∆ηµοσίου κινείται κάτω από το 
1% –σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα–, ενώ ο βραχυπρόθε-
σµος δανεισµός του ελληνικού ∆ηµοσίου πραγµατο-
ποιείται µε αρνητικά επιτόκια, κάτι πρωτοφανές. Η Ελ-
λάδα ανήκει στο κλαµπ των προνοµιούχων, όπου για 
διάφορες κατηγορίες τίτλων του ∆ηµοσίου οι επενδυ-
τές δέχονται να… επιβαρυνθούν για να τους αποκτή-
σουν.
Πρόκειται για µία βασική διαφορά σε σχέση µε την 
προηγούµενη οικονοµική κρίση, οπότε βρεθήκαµε 
εκτός αγορών και υποχρεωθήκαµε να υπογράψουµε 

Το εµβόλιο της Pfizer και της 
BioNTech µοιάζει µε το φως στην 
άκρη του τούνελ.
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ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΛΗ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας δίνουμε όλη μας την ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Με μία  
επένδυση άνω των €3,2 δισ., φέραμε στην Ελλάδα το φυσικό αέριο, το πιο φιλικό προς το 
περιβάλλον από όλα τα ορυκτά καύσιμα, που μειώνει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. Σήμερα, το φυσικό αέριο είναι η γέφυρα προς την απολιγνιτοποίηση και την 
ενεργειακή μετάβαση της χώρας και εμείς βγαίνουμε πάλι μπροστά, επενδύοντας σε καινοτόμες 
τεχνολογίες, που το φέρνουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Παράλληλα, αναπτύσσουμε 
εναλλακτικά και φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο 
και επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας σε στρατηγικούς ενεργειακούς τομείς.

Γιατί στη ΔΕΠΑ Εμπορίας μάς γεμίζει ενέργεια το να στηρίζουμε την ανάπτυξη και την αειφορία.



σκληρά µνηµόνια για να καλύψουν οι Ευρωπαίοι εταί-
ροι τις δανειακές µας ανάγκες.

Όλοι έπεσαν έξω
Τα κόµµατα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να εκµε-
ταλλευτούν την επιδείνωση σε ό,τι αφορά την πανδηµία 
και την οικονοµία για να αναδείξουν αυτό που θεωρούν 
κυβερνητικές ευθύνες και αποτυχία.
Εκµεταλλεύονται και τη δήλωση του Άδ. Γεωργιάδη 
ότι η κυβέρνηση έπεσε έξω στις εκτιµήσεις της για το 
δεύτερο κύµα της πανδηµίας για να στήσουν ένα αφή-
γηµα κυβερνητικής προχειρότητας και αστοχίας. Πα-
ραλείπουν σκόπιµα να πουν ότι οι ηγέτες των «27» έπε-
σαν όλοι έξω στη βασική τους εκτίµηση για το δεύτερο 
κύµα της πανδηµίας.
Θεωρούσαν βέβαιο ότι θα εκδηλωθεί δεύτερο κύµα 
πανδηµίας, αλλά, στηριζόµενοι στις γνώµες των ειδι-
κών, εκτιµούσαν ότι θα εκδηλωνόταν έναν-δύο µήνες 
αργότερα και σε πολύ µικρότερη ένταση από αυτήν που 
αντιµετωπίζουµε.
Οι επιστηµονικές µας γνώσεις για την πανδηµία δεν 
είναι πλήρεις και το λάθος σε ό,τι αφορά την εκτίµηση 
για το δεύτερο κύµα της πανδηµίας αφορά το σύνολο 
της Ε.Ε. και δεν προσφέρεται για πολιτική εκµετάλ-
λευση.

Εµβόλιο και νέα στρατηγική
Η µεγάλη πρόοδος στην παρασκευή του εµβολίου από 
τη Pfizer και τη γερµανική BioNTech επιβάλλει κατά 
την άποψή µου αλλαγή στρατηγικής.
Γνωρίζουµε ότι από το καλοκαίρι του 2021 θα υπάρ-
χουν δυνατότητες για µαζικό, ασφαλή και αποτελεσµα-
τικό εµβολιασµό του πληθυσµού. Άρα υπάρχει φως στο 
τούνελ της πανδηµίας και πρέπει να αποφασίσουµε 
πώς ακριβώς θα προγραµµατίσουµε τις κινήσεις µας.
Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η οικονοµία θα αφή-
σει οριστικά πίσω της την πανδηµία προς τα τέλη του 
2021, οπότε θα µπει σε µια περίοδο δυναµικής ανάκαµ-
ψης και στη συνέχεια ανάπτυξης.
Από την οριστική αντιµετώπιση της πανδηµίας µε τη 
βοήθεια του εµβολίου φαίνεται να µας χωρίζουν 9-12 
µήνες. Το χρονικό διάστηµα είναι σηµαντικό, αν σκε-
φτούµε την εξαιρετικά αρνητική δυναµική που έχει α-
ναπτυχθεί και τις οικονοµικές και κοινωνικές συνέ-
πειες.
Από τη στιγµή που ξέρουµε πότε περίπου θα τελειώσει 
στην Ε.Ε. η δοκιµασία και γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχει 
πρόβληµα χρηµατοδότησης της οικονοµικής µας προ-
σπάθειας, πρέπει να κάνουµε δύο κινήσεις.
Πρώτον, να κάνουµε ρεαλιστικές προγνώσεις για την 
πορεία των οικονοµικών µεγεθών, η οποία θα είναι και 
στη διάρκεια του µεγαλύτερου µέρους του 2021 αρκετά 
προβληµατική.
∆εύτερον και σηµαντικότερο, να εγκαταλείψουµε την 
πρακτική των lockdowns µε βασικές ελλείψεις και 
να προχωρήσουµε σε αυστηρό και αποτελεσµατικό 
lockdown διάρκειας δύο έως δυόµισι µηνών, για να θέ-
σουµε την πανδηµία υπό έλεγχο αρκετά πριν από τη δι-
άθεση του εµβολίου στο σύνολο του πληθυσµού που α-
πειλείται. Αν µας τροµάζει το µοντέλο της Κίνας ή της 
Ταϊβάν σε ό,τι αφορά το lockdown, ας πάµε σε µια πα-
ραλλαγή του µοντέλου της Αυστραλίας ή της Νέας Ζη-
λανδίας, χώρες µε τις οποίες θεωρούµε ότι έχουµε πε-

ρισσότερα κοινά σηµεία.
Η άποψή µου είναι ότι δεν µπορούµε να περάσουµε 
9-12 µήνες µε ηµίµετρα, γιατί το ανθρώπινο κόστος θα 
είναι τεράστιο, ενώ έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι η 
οικονοµία σε µια χώρα µε τόσο µεγάλη εξάρτηση από 
τον τουρισµό και τις υπηρεσίες δεν µπορεί να λειτουρ-
γήσει σε συνθήκες πανδηµίας.
Πριν από µερικές εβδοµάδες οι κυβερνήσεις των «27» 
είχαν υιοθετήσει την άποψη ότι ένα γενικό lockdown, 
έστω και περιορισµένο, ήταν αδιανόητο, γιατί θα είχε 
απαγορευτικό κόστος για την οικονοµία. Από τις στή-
λες της «Free Sunday» αντέτεινα ότι, ανεξάρτητα από 
τις πολιτικές προτιµήσεις των «27», θα πηγαίναµε σε 
µία προβληµατική κατάσταση, χωρίς σοβαρή προστα-
σία έναντι της πανδηµίας και µε προβληµατική λει-
τουργία της οικονοµίας, η οποία θα κατέληγε σε κά-
ποιου είδους lockdown. Το συνολικό κόστος αυτής της 
διαδικασίας θα ήταν µεγαλύτερο από του lockdown 
που ήθελαν να ξορκίσουν οι ηγέτες των «27», χωρίς να 
είναι σε θέση να το αποτρέψουν.
Τώρα που η Ε.Ε. αρχίζει να κινείται στην κατεύθυνση 
που περιέγραψα, επιµένω ότι χρειαζόµαστε ένα άµεσο 
και αποτελεσµατικό lockdown και πως το µερικό 
lockdown ή το λεγόµενο «lockdown-ακορντεόν», που 
θα ανοιγοκλείνει ανάλογα µε τον αριθµό κρουσµάτων, 
εισαγωγών στις ΜΕΘ και θανάτων, δεν πρόκειται να 
µας λύσουν το πρόβληµα.
Είναι προτιµότερο να θυσιάσουµε τους επόµενους 2-3 
µήνες για να θέσουµε την πανδηµία υπό σχεδόν πλήρη 
έλεγχο και στη συνέχεια να οργανώσουµε µε αυστη-
ρούς κανόνες το σταδιακό άνοιγµα της οικονοµίας και 
της κοινωνίας, παρά να συνεχίσουµε τους επόµενους 

9-12 µήνες µε τα σηµερινά ηµίµετρα, που δεν φαίνεται 
να αποδίδουν σε ελληνικό και, κυρίως, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.
Οι κυβερνήσεις των «27» φοβούνται τώρα το πολιτικό 
κόστος από ένα γενικό και αυστηρό lockdown, αλλά, 
έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγµατα, σε 3-4 εβδοµάδες 
θα φοβούνται περισσότερο το πολιτικό κόστος από τον 
µεγάλο αριθµό κρουσµάτων, εισαγωγών στις ΜΕΘ και 
θανάτων. Καλύτερα, λοιπόν, να κινηθούµε γρήγορα για 
να προλάβουµε καταστάσεις και να διαµορφώσουµε τις 
εξελίξεις παρά να τρέχουµε πίσω από τους εφιαλτικούς 
αριθµούς που θα διαµορφώσει η επικίνδυνη καθυστέ-
ρηση.

Καλύτερα ένα γενικό και αυστηρό 
lockdown από αµφίβολης 
αποτελεσµατικότητας ηµίµετρα.
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Το νέο βιβλίο 
του Γιώργου Κύρτσου 
«Στον λαβύρινθο 
της πανδηµίας» µπορείτε
να το βρείτε σε όλα 
τα βιβλιοπωλεία και τα e-shops τους:
www.klidarithmos.gr
www.public.gr
www.ianos.gr
www.politeianet.gr
www.e-shop.gr

Το νέο βιβλίο 
του Γιώργου Κύρτσου 

INFO



Έ
ναν σαφώς θε-
τικό απολογισμό 
για τον τρόπο με 
τον οποίο ο πρό-
εδρος Τραμπ δια-
χειρίστηκε τις σχέ-
σεις του με την Ελ-

λάδα επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ έκανε 
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης 
της έκθεσης του υπουργείου Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ στο πλαίσιο του «Eastern 
Mediterranean Security and Energy 
Partnership Act».
«Εάν, λίγες βδομάδες μετά την επίσκεψη 
του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Ελλάδα, οι 
θέσεις του State Department είναι πλέον 
αυτές, η Νέα Δημοκρατία κατάφερε σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ακυ-
ρώσει σημαντικά βήματα στις ελληνοα-
μερικανικές σχέσεις, που πραγματοποι-
ήθηκαν κατά τα χρόνια της διακυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των συμφερόντων της 
χώρας» ανάφερε σε ανακοίνωσή του ο 
ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία καταγράφεται η δι-
απίστωση ότι η πρόσφατη κλιμάκωση της 
τουρκικής επιθετικότητας, την οποία χα-
ρακτηρίζει «τη χειρότερη της τελευταίας 
25ετίας», συνέβη «με ανοχή του προέ-
δρου Τραμπ».
Από τις διατυπώσεις που επιλέγονται 
είναι σαφές ότι η «ανοχή» του Αμερικα-
νού προέδρου αποδίδεται στην κυβέρ-
νηση της ΝΔ, όμως λογικά είναι απίθανο 
οι συντάκτες της ανακοίνωσης να αγνοού-
σαν δύο παραμέτρους: Η πρώτη είναι ότι 
η έκθεση δεν είχε καμία σχέση με την ε-
πίσκεψη Πομπέο, διότι είχε υποβλη-
θεί στο Κογκρέσο στις 18 Μαρτίου 2020, 
και η δεύτερη ότι στις 10 Νοεμβρίου, μία 
ημέρα προτού ο ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώσει τη 
«στροφή» της αμερικανικής εξωτερικής 
πολιτικής, ο Αμερικανός υπουργός Εξω-
τερικών ανακοίνωνε ότι θα επισκεφθεί 
στην Κωνσταντινούπολη τον Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο, χωρίς να συναντηθεί με ο-
ποιονδήποτε Τούρκο αξιωματούχο.
«Θα ήταν πιο ενδεδειγμένο για τις ΗΠΑ 
να κοιταχτούν στον καθρέφτη και να α-
ντιμετωπίσουν τον ρατσισμό, την ισλαμο-
φοβία και τα εγκλήματα μίσους στη χώρα 
τους» σχολίασε η Άγκυρα, εκφράζοντας 
την έντονη δυσφορία της για την επί-
σκεψη, στόχος της οποίας, σύμφωνα με 
το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, 
είναι να συζητηθούν «ζητήματα θρησκευ-
τικού ενδιαφέροντος στην Τουρκία και 
στην περιοχή και να προωθήσει τη σθε-
ναρή στάση των ΗΠΑ ως προς τη θρη-
σκευτική ελευθερία σε όλο τον κόσμο». 
Βέβαια ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
στη συγχαρητήρια επιστολή που είχε 
στείλει προς τον νεοεκλεγέντα Αμερι-
κανό πρόεδρο την προηγουμένη, στις 9 
Νοεμβρίου, απέφυγε, τουλάχιστον στα 

αποσπάσματα που ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε στη 
δημοσιότητα, να κάνει οποιαδήποτε α-
ναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
ή στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσό-
γειο και περιορίστηκε στο να αναφερθεί 
στην επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα, όταν 
ήταν στην κατάσταση που είναι σήμερα ο 
Τραμπ, δηλαδή διαχειριζόταν την εξουσία 
ενώ είχε ήδη εκλεγεί ο διάδοχός του.
Η συγχαρητήρια επιστολή ήταν περί-
που αναγκαία, γιατί στην ανάρτησή του 
στο Twitter, όταν έγινε γνωστή η εκλογή 
Μπάιντεν, είχε περιοριστεί στο να συγχα-
ρεί τον αμερικανικό λαό που πήγε τόσο 
μαζικά στις κάλπες, χωρίς καμία αναφορά 
στην ήττα Τραμπ: «Συγχαρητήρια στον 
Τζο Μπάιντεν που αναδεικνύεται 46ος 
πρόεδρος των ΗΠΑ. Η χωρίς προηγού-
μενο συμμετοχή στις εκλογές απέδειξε 
πως η Δημοκρατία θα ανθεί εκεί όπου ο 
λαός είναι αποφασισμένος να συμμετέχει 
και να ψηφίζει για το μέλλον του. Η υπο-
στήριξη του εκλεγμένου προέδρου στην 
προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέ-
σεων θα είναι σημαντική για την ενδυνά-

μωση αυτών των σχέσεων αλλά και για 
την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προ-
κλήσεων στην περιοχή».
Η βασική ισορροπία την οποία προσπα-
θεί να διατηρήσει ο κ. Τσίπρας είναι α-
νάμεσα στην παγκόσμια ανακούφιση για 
την ήττα Τραμπ και στις καλές σχέσεις 
που η κυβέρνησή του είχε με την κυβέρ-
νηση Τραμπ, λαμβάνοντας υπόψη και το 
γεγονός ότι στο εσωτερικό του κόμματός 
του ο Μπάιντεν δεν ήταν και η πιο προ-
σφιλής επιλογή.
Ο τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής και 
πρώην υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος 
Κατρούγκαλος, μία ημέρα πριν ανοίξουν 
οι κάλπες στις ΗΠΑ έγραφε για τη «δυ-
ναμική εμφάνιση στην πολιτική σκηνή 
χιλιάδων νέων ανθρώπων, που στρατεύ-
τηκαν γύρω από τον Μπέρνι Σάντερς και 
στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρή-
σεις» και χαιρέτιζε τη «χαρισματική Α-
λεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, νέα βουλευτή 
των Δημοκρατικών από τη Νέα Υόρκη 
και άτυπη επικεφαλής μιας “ομάδας” τεσ-
σάρων νέων γυναικών που εκλέχθηκαν 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2018, 
στη βάση μιας αριστερής πλατφόρμας». 
«Η νέα αυτή Αριστερά, Αριστερά των 
νέων, δεν έχει ενδιαφέρον μόνον για τις 
ΗΠΑ, αφορά και εμάς, στην Ευρώπη και 
στην Ελλάδα» έγραφε ο κ. Κατρούγκα-
λος. 
Αλλά και o ευρωβουλευτής Δημήτρης 
Παπαδημούλης, σε δήλωσή του στο ρω-
σικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik μετά 
την επισημοποίηση της εκλογής Μπάι-
ντεν, σημείωνε ότι «η Ε.Ε. δεν θα πρέ-
πει να γίνει ουραγός του Μπάιντεν» και 
εμμέσως πλην σαφώς τασσόταν υπέρ της 
Ε.Ε. ως διαφορετικού παγκόσμιου πόλου, 
καθώς, όπως έλεγε, «η ευρωατλαντική 
συνεργασία και η προσπάθεια της Ε.Ε. να 
έχει καλύτερη συνεργασία με τον Μπάι-
ντεν θα πρέπει να εγγραφεί ως μια προ-
σπάθεια ενίσχυσης της πολυπολικής, δι-
εθνούς συνεργασίας».
Πρακτικά, όμως, το μεγαλύτερο πρό-
βλημα που δείχνει να έχει ο κ. Τσίπρας 
είναι η έλλειψη δεσμών και διαύλων ε-
πικοινωνίας με το Δημοκρατικό Κόμμα. 
Οι επαφές του στην Ουάσινγκτον ήταν 
κυρίως μέσω του πρώην συγκυβερνήτη, 
Πάνου Καμμένου, και των επαφών του, 
οι οποίες ήταν στενά προσανατολισμένες 
στους Ρεπουμπλικάνους. Άλλωστε στην 
Ελλάδα ήταν ο πρώτος που πανηγύρισε 
για την εκλογή Τραμπ το 2016, θριαμβο-
λογώντας για τις επαφές που είχε στο επι-
τελείο του απερχόμενου προέδρου.
Ο κ. Τσίπρας δεν είναι βέβαιο ότι θυμά-
ται με τις καλύτερες αναμνήσεις τη συ-
ζήτηση με τον πρώην πρόεδρο Κλίντον 
στο Clinton Foundation τον Σεπτέμβριο 
του 2015, οι Έλληνες μεσάζοντες της ο-
ποίας είναι μάλλον απίθανο να παρέμ-
βουν ξανά σε μια παρόμοια κατεύθυνση. 
Παράλληλα, πρέπει να θεωρεί βέβαιο 
ότι στα αρχεία του διπλωματικού κατε-
στημένου της αμερικανικής πρωτεύου-
σας έχει εγγραφεί η «κωλοτούμπα» που 
έκανε όταν κατά τη συνάντηση με τον 
πρόεδρο Τραμπ έπρεπε να πάρει πίσω 
τον χαρακτηρισμό «κακό» που είχε χρη-
σιμοποιήσει για το ενδεχόμενο εκλογής 
του.
Ήταν τότε που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
είχε μόλις εκφράσει την ικανοποίησή του 
για τη συμφωνία των 2,4 δισ. ευρώ για την 
αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών 
F-16, όταν άκουσε δημόσια τον πρόεδρο 
Τραμπ να πανηγυρίζει, γιατί με την ελ-
ληνική παραγγελία εξασφάλισε δουλειές 
για την αμερικανική πολεμική βιομηχα-
νία.
Πάντως πλέον δεν αποκλείεται κάποιος 
να ενδιαφερθεί και για την κόστους μισού 
δισ. δολαρίων συμφωνία επισκευής πέντε 
αεροσκαφών της πολεμικής μας αεροπο-
ρίας, η τύχη της οποίας αγνοείται από τον 
Μάρτιο του 2015.

Τρεις ημέρες μετά την εκλογή 
Μπάιντεν, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει δημόσια 
ότι ο Τραμπ έγινε φιλικός στην Τουρκία 
όταν εξελέγη ο Μητσοτάκης.

H ΑΜΗΧΑΝΊΑ ΤΟΥ ΣΥΡΊΖΑ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ 

ΜΠΑΙΝΤΕΝ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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Ο 
Ερντογάν λειτουρ-
γεί πλέον σε διαφο-
ρετικό πολιτικό και 
διεθνοπολιτικό περι-
βάλλον. Τα αδύνατα 
σημεία του είναι η με-

γάλη επιδείνωση της οικονομικής κατά-
στασης της Τουρκίας και η εκλογική ήττα 
του προέδρου Τραμπ, με τον οποίο είχε 
αναπτύξει στενή προσωπική και οικογε-
νειακή σχέση.
Από την άλλη πλευρά, ο Ερντογάν κατα-
γράφει επιτυχίες στον νότιο Καύκασο και 
στη Λιβύη, οι οποίες ενισχύουν την ελευ-
θερία των κινήσεών του.
Επιδίδεται σε κινήσεις τακτικής προσπα-
θώντας να κερδίσει χρόνο και να χαράξει 
στρατηγική που θα ανταποκρίνεται στις 
νέες συνθήκες.

Η ήττα Τραμπ
Ο Ερντογάν είναι από τους ηγέτες που 
χρειάστηκαν μερικά 24ωρα για να αφο-
μοιώσουν πολιτικά την εκλογική ήττα 
Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος του πρό-
σφερε πλουσιοπάροχα πολιτική κάλυψη 

διαδόχου του, Μπεράτ Αλμπαϊράκ.
Ο Αλμπαϊράκ θεωρήθηκε πολιτικά ευ-
άλωτος διότι είχε αναπτύξει προσωπική 
σχέση με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζά-
ρεντ Κούσνερ, η οποία εξαιτίας του εκλο-
γικού αποτελέσματος μετατράπηκε από 
πολιτικό πλεονέκτημα σε μειονέκτημα.
Επιπλέον, ο γαμπρός του Ερντογάν θε-
ωρείται ότι έχει ανάμειξη σε δύο σκάν-
δαλα τα οποία μπορεί να αποκτήσουν ι-
διαίτερη πολιτική σημασία στο μέλλον. 
Κατά το παρελθόν είχε διατελέσει διευ-
θύνων σύμβουλος του τουρκικού ομίλου 
επιχειρήσεων Calik, στον οποίο ανήκει 
και η Aktif Bank. Η συγκεκριμένη τρά-
πεζα φέρεται να έχει ειδίκευση στο ξέ-
πλυμα μαύρου χρήματος, που συμπερι-
λαμβάνει χρηματοδότηση της τρομοκρα-
τίας και παράνομες δραστηριότητες στο 
Αφγανιστάν.
Ο Αλμπαϊράκ είναι εκτεθειμένος και ε-
πειδή συμμετείχε σε κύκλωμα λαθρε-
μπορίου χρυσού και παραβίασης του ε-
μπάργκο κατά του Ιράν. Ο Τουρκοϊρα-
νός λαθρέμπορος χρυσού Ζαράμπ κατά 
τη δίκη του στις ΗΠΑ περιέγραψε τη λει-
τουργία κυκλώματος με επικεφαλής τον 
Αλμπαϊράκ και τον φίλο του, Μεχμέτ 
Ατίλα, αναπληρωτή διευθύνοντα σύμ-
βουλο της Halkbank, η οποία μεσολά-
βησε στις συναλλαγές με το Ιράν.
Η αμερικανική Δικαιοσύνη δεν κινή-
θηκε κατά του Αλμπαϊράκ, ενώ επέτρεψε 
στον Ατίλα, ο οποίος κρατείτο στις ΗΠΑ, 
να επιστρέψει στην Τουρκία. Ψιθυρίζε-
ται ότι ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται πίσω 
από τη σχετική αδράνεια της αμερικανι-
κής Δικαιοσύνης.
Αποσύροντας τον γαμπρό του από το 
προσκήνιο, ο Ερντογάν ουσιαστικά τον 
προστατεύει, εφόσον παύει προσωρινά 
να είναι πολιτικός στόχος μεγάλης ση-
μασίας. Τα τελευταία χρόνια είχε ανα-
πτυχθεί η λεγόμενη «διπλωματία των 
γαμπρών», με τον Αλμπαϊράκ και τον 
Κούσνερ να ρυθμίζουν πολιτικά και οι-

σε θέματα τα οποία θα προκαλούσαν δυ-
ναμική αντίδραση των ΗΠΑ, αν τα είχε 
κινήσει ξένος ηγέτης που δεν είχε την 
προεδρική εύνοια.
Από τα θέματα αυτά, δύο είναι που ξε-
χωρίζουν: το σπάσιμο του εμπάργκο στο 
Ιράν από την Τουρκία με τη βοήθεια της 
τράπεζας Halkbank και η προμήθεια των 
ρωσικών πυραύλων S-400.
Η αμερικανική διοίκηση είναι ιδιαίτερα 
αυστηρή στο ζήτημα της εφαρμογής του 
εμπάργκο σε βάρος του Ιράν, γιατί το θε-
ωρεί αποτελεσματικό μέσο πίεσης προ-
κειμένου να μην αποκτήσει το Ιράν πυ-
ρηνικό οπλοστάσιο. Στην αντίληψη των 
ΗΠΑ το Ιράν είναι παράγοντας αποστα-
θεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή και 
θανάσιμη απειλή για το Ισραήλ, με το 
οποίο οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ειδική 
σχέση.
Η προμήθεια των ρωσικών πυραύλων 
S-400 δημιουργεί πρόβλημα αξιοπιστίας 
στην Τουρκία στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ 
και ήδη έχει προκαλέσει τη ματαίωση 
της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρό-
γραμμα συμπαραγωγής των μαχητικών 

αεροσκαφών 5ης γενιάς, όπως και τη μα-
ταίωση της παράδοσής τους στην τουρ-
κική πολεμική αεροπορία, η οποία θα 
προκαλούσε δραστική ανατροπή του συ-
σχετισμού δυνάμεων σε βάρος της Ελλά-
δας.
Η αμερικανική αντίδραση θα μπορούσε 
να είναι πιο σκληρή αν δεν είχε παρέμ-
βει ο πρόεδρος Τραμπ στο Πεντάγωνο 
και στο State Department. Το 2018 τα οι-
κονομικά μέτρα που πήραν οι ΗΠΑ σε 
βάρος της Τουρκίας, εξαιτίας της σύλλη-
ψης του Αμερικανού πάστορα που θεω-
ρήθηκε ότι συνωμοτούσε σε βάρος του 
καθεστώτος, προκάλεσαν νομισματική 
και συναλλαγματική κρίση στη γειτονική 
χώρα. Επομένως, ο αμερικανικός παρά-
γοντας εξακολουθεί να προσδιορίζει, σε 
μεγάλο βαθμό, τις εξελίξεις και αυτό υπο-
χρεώνει τον Ερντογάν σε αναγκαία προ-
σαρμογή της πολιτικής του.

Η εξαφάνιση του γαμπρού
Η πρώτη απόφαση που πήρε ο Ερντογάν 
μετά την ήττα του Τραμπ ήταν η πολιτική 
εξαφάνιση του γαμπρού του και επίδοξου 

Ο ΕΡΝΤΟΓΆΝ  
ΣΕ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

Τα προβλήματα της οικονομίας και η ήττα Τραμπ 
αλλάζουν τους υπολογισμούς.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Άγκυρα προβάλλεται 
στις ΗΠΑ και στην 
Ε.Ε. σαν παράγοντας 
περιορισμού της 
επιρροής της Ρωσίας σε 
Συρία, Λιβύη και νότιο 
Καύκασο.
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κονοµικά ζητήµατα στη βάση µιας προ-
σωπικής σχέσης που είχαν αναπτύξει.
Ο Κούσνερ θεωρείται βασικό στέλεχος 
του συστήµατος Τραµπ, το οποίο είχε την 
τάση να ανακατεύει τη διπλωµατία µε την 
προώθηση των επιχειρηµατικών συµφε-
ρόντων του οµίλου Τραµπ. Είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι µετά τις 20 Ιανουαρίου 2021 –
οπότε ο Μπάιντεν θα αναλάβει την προ-
εδρία των ΗΠΑ– το πολιτικό και ενδε-
χοµένως το δικαστικό ενδιαφέρον θα 
στραφεί στον ρόλο του Κούσνερ και της 
οικογενειοκρατίας Τραµπ.
Από τον Κούσνερ οι αµερικανικές αρχές 
θα µπορούσαν να περάσουν σχετικά εύ-
κολα στον Αλµπαϊράκ ή να ακολουθή-
σουν την αντίστροφη πορεία.
Στις νέες συνθήκες, η πολιτική εξαφά-
νιση του Αλµπαϊράκ µπορεί να θεωρηθεί 
πράξη πολιτικής σοφίας από την πλευρά 
του Ερντογάν, εφόσον τον κάνει λιγότερο 
ευάλωτο στις πιέσεις των ΗΠΑ και διευ-
κολύνει τη συνεννόηση µε τη διακυβέρ-
νηση Μπάιντεν.

Οικονοµική κρίση
Η αποποµπή του υπουργού Οικονοµι-
κών Αλµπαϊράκ από την κυβέρνηση ήταν 
αναγκαία και εξαιτίας της κακής πορείας 
της οικονοµίας. Τα δύο τελευταία χρόνια 
το δίδυµο Ερντογάν-Αλµπαϊράκ εφάρ-
µοσε µια ανορθόδοξη οικονοµική πολι-
τική, που έδινε απόλυτη προτεραιότητα 
στην εύκολη χρηµατοδότηση των επιχει-
ρήσεων και της οικονοµίας σε βάρος της 
οικονοµικής και νοµισµατικής σταθερό-
τητας.
Ενώ σχεδόν όλοι οι αναλυτές υποδεί-
κνυαν άνοδο των βασικών επιτοκίων µε 
πρωτοβουλία της κεντρικής τράπεζας για 
να χτυπηθεί ο πληθωρισµός και να σταθε-
ροποιηθεί το εθνικό νόµισµα, ο πρόεδρος 
και ο υπουργός Οικονοµικών κινήθηκαν 
σε διαµετρικά αντίθετη κατεύθυνση.
Τους τελευταίους 18 µήνες ο πανίσχυρος 
πρόεδρος της Τουρκίας καρατόµησε δύο 
διοικητές της κεντρικής τράπεζας, γιατί 
δεν ακολούθησαν πλήρως τις οδηγίες του 
ή γιατί είχε εξαντληθεί η πολιτική χρησι-
µότητά τους. Αρχές Νοεµβρίου ο Ερντο-
γάν τοποθέτησε στη διοίκηση της Τράπε-
ζας της Τουρκίας τον πρώην υπουργό Οι-
κονοµικών Νατζί Αγµπάλ, ο οποίος είχε 
µια συγκρουσιακή σχέση µε τον Αλµπα-
ϊράκ. Ο τελευταίος αντέδρασε, σύµφωνα 
µε το ρεπορτάζ των τουρκικών ΜΜΕ, υ-
ποβάλλοντας την παραίτησή του από τη 
θέση του υπουργού Οικονοµικών.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε θυµί-
ζει τουρκικό τηλεοπτικό σήριαλ. Ο Αλ-
µπαϊράκ ανακοίνωσε την παραίτησή του 
µέσω διαδικτύου. Η Προεδρία της ∆η-
µοκρατίας χρειάστηκε 48 ώρες για να 

πάρει θέση και να την κάνει αποδεκτή. 
Τα ΜΜΕ, ακόµη κι αυτά που ελέγχονται 
από την οικογένεια του Αλµπαϊράκ, δεν 
ανέφεραν την παραίτηση µέχρι να πάρει 
τις αποφάσεις του ο Ερντογάν. Στο παρα-
σκήνιο αναπτύχθηκε ο ψίθυρος για εξω-
συζυγική σχέση του Αλµπαϊράκ µε πανέ-
µορφη ηθοποιό, µε αποτέλεσµα να χάσει 
την εύνοια του Ερντογάν και να τον «σω-
φρονίσουν» άνθρωποι του προέδρου.
Η αποποµπή του Αλµπαϊράκ έγινε µε 
τρόπο που εκθέτει διπλά τον Ερντογάν. 
Πρώτον, ανέδειξε το πρόβληµα της οικο-
νοµίας και την αποτυχία των οικονοµικών 
επιλογών τους. ∆εύτερον, ενίσχυσε την ε-
ντύπωση ότι το οικογενειακό-κρατικό κα-
θεστώς που έχει αναπτυχθεί είναι από-
λυτα διεφθαρµένο.
Στην αντίληψη πολλών µη προνοµιού-
χων Τούρκων ο Ερντογάν δεν αποτελεί 
πλέον εγγύηση οικονοµικής και κοινωνι-
κής ανόδου αλλά εκφράζει ένα κατεστη-
µένο που νέµεται την εξουσία στέλνοντας 
τον λογαριασµό στο κοινωνικό σύνολο.
Ο ίδιος ο Ερντογάν, ο γιος του Μπιλάλ 
και η κόρη του, Έζρα Αλµπαϊράκ, έχουν 
κατηγορηθεί από την αντιπολίτευση για 

πεζας και του υπουργού Οικονοµικών, ε-
νίσχυσε προσωρινά την τουρκική λίρα, 
γιατί θεωρήθηκε προµήνυµα προσαρ-
µογής της οικονοµικής πολιτικής στη 
σκληρή πραγµατικότητα. Οι αγορές πε-
ριµένουν να δουν αν θα προχωρήσει το 
διοικητικό συµβούλιο της Τράπεζας της 
Τουρκίας σε άνοδο των βασικών επιτο-
κίων στη συνεδρίαση που έχει προγραµ-
µατιστεί για την Πέµπτη 19 Νοεµβρίου.

Η αλλαγή κεντρικού 
τραπεζίτη και υπουργού 
Οικονοµικών µάλλον 
οδηγεί στην εγκατάλειψη 
των ανορθόδοξων 
οικονοµικών Ερντογάν-
Αλµπαϊράκ.

ανάµειξη σε µεγάλα σκάνδαλα και η υπό-
θεση Αλµπαϊράκ φαίνεται να επιβεβαιώ-
νει τις χειρότερες υποψίες.
Στη θέση του Αλµπαϊράκ τοποθετήθηκε 
ο Λουτφί Ελβάν, βουλευτής και ανώ-
τατο στέλεχος του κυβερνώντος κόµµα-
τος AKP, ο οποίος έχει διατελέσει υπουρ-
γός Μεταφορών, Ναυτιλίας και Υποδο-
µών και υπουργός Ανάπτυξης. Η διπλή 
αλλαγή, του διοικητή της κεντρικής τρά-
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Οι περισσότεροι αναλυτές φαίνεται να 
προεξοφλούν την άνοδο των επιτοκίων, η 
οποία, αν πραγματοποιηθεί, θα είναι μία 
ακόμη εξαιρετικά σημαντική κίνηση προ-
σαρμογής του Ερντογάν.
Η άνοδος των επιτοκίων και μια σχετικά 
περιοριστική πολιτική θεωρούνται ανα-
γκαίες για τη σταθεροποίηση της οικο-
νομίας και του νομίσματος, αλλά θα επη-
ρεάσουν, για ένα διάστημα, αρνητικά το 
βιοτικό επίπεδο των περισσότερων Τούρ-
κων, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να 
μεγαλώσει η πολιτική φθορά του καθε-
στώτος και προσωπικά του Ερντογάν.

Οι επιτυχίες της Άγκυρας
Τα οικονομικά προβλήματα δείχνουν ότι 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να χρηματοδο-
τηθεί η νεο-οθωμανική επεκτατική στρα-
τηγική του Ερντογάν από ένα ΑΕΠ 750 
δισ. δολαρίων και μια οικονομία η οποία 
απειλείται από το αυξανόμενο χρέος των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων σε συνάλλαγμα.
Σε επίπεδο στρατηγικής, ο Ερντογάν έχει 
βάλει ένα στοίχημα το οποίο είναι πολύ 
δύσκολο να κερδηθεί. Σε ό,τι αφορά όμως 
την τακτική, καταγράφει επιτυχίες που α-
ντισταθμίζουν τη φθορά του εξαιτίας των 
οικονομικών δυσκολιών στο εσωτερικό 
και ενισχύουν τη διαπραγματευτική του 
θέση στο εξωτερικό.
Η στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας 
στη Λιβύη, με drones και μισθοφόρους, 
ματαίωσε την επικράτηση των δυνάμεων 
του Χάφταρ, σταθεροποίησε τη διεθνώς 
αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης 
και οδήγησε τους εμπόλεμους σε κατά-
παυση του πυρός. Επομένως, η Τουρκία 
ενίσχυσε τη θέση της στη Λιβύη παρά την 
αντίδραση πολλών αραβικών κρατών και 
εμφανίζεται μαζί με τη Ρωσία να ελέγχει 
τις αντιμαχόμενες πλευρές.
Ανάλογη κατάσταση, αλλά με τη Ρωσία 
να έχει το πλεονέκτημα, στη Συρία, όπου 
η Ρωσία και το Ιράν είναι τα βασικά στη-
ρίγματα του καθεστώτος Άσαντ, αλλά η 
Τουρκία έχει καταφέρει να ελέγχει την 
περιοχή στην οποία έχουν συγκεντρωθεί 
οι τελευταίοι αντικαθεστωτικοί τζιχαντι-
στές, αλλά και την περιοχή με κουρδικό 
πληθυσμό.
Στην κατεχόμενη Κύπρο ο Ερντογάν κα-
τάφερε να αντικαταστήσει, μέσα από ε-
κλογές, τον Ακιντζί με τον άμεσα ελεγχό-
μενο από αυτόν Τατάρ.
Στον νότιο Καύκασο η Τουρκία έκανε ε-
πίδειξη δύναμης βοηθώντας το Αζερμπα-
ϊτζάν να ανακαταλάβει τα εδάφη που είχε 
χάσει τη δεκαετία του ’90 στην περιοχή 
του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Οι στρατιωτι-
κές δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν επικρά-
τησαν με άνεση των Αρμενίων, στηριζό-
μενες κυρίως σε ισραηλινά και ρωσικά 

στη Γαλλία, τον εξέθεσαν στην αντίληψη 
αρκετών Ευρωπαίων ηγετών και κυρίως 
της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Ο Ερντο-
γάν θεωρείται παράγοντας αποσταθερο-
ποίησης και φορέας ενός απαράδεκτου ε-
θνικοϊσλαμισμού, του οποίου μάλιστα ε-
πιχειρεί την εξαγωγή στην Ε.Ε.
Η γαλλική κυβέρνηση έθεσε τους ακρο-
δεξιούς Γκρίζους Λύκους εκτός νόμου, 
ενώ και η Αυστρία μετά το ισλαμικό τρο-
μοκρατικό χτύπημα στη Βιέννη επανεξε-
τάζει την παρουσία και τη λειτουργία ορ-
γανώσεων που συνδέονται με το τουρ-
κικό κράτος και παρακράτος στα εδάφη 
της.

Η άμυνα της Άγκυρας
Η άμυνα της Άγκυρας, σε ό,τι αφορά τις 
σχέσεις της με την Ε.Ε. και την αποτροπή 
ενδεχόμενων οικονομικών κυρώσεων, θα 
κινηθεί σε τρεις άξονες.
Ο Ερντογάν θα επιχειρήσει απευθείας 
συνεννόηση με τη Μέρκελ, ώστε να πα-
ρέμβει και να του εξασφαλίσει τον ανα-
γκαίο πολιτικό χρόνο για ένα υποτιθέ-
μενο νέο ξεκίνημα στις σχέσεις του με 
την Ε.Ε. Η εικόνα της Τουρκίας στη Γερ-
μανία είναι το τελευταίο διάστημα ενι-
σχυμένη, γιατί το ζευγάρι των επιστημό-
νων που ελέγχει την εταιρεία BioNTech, 
που ανέπτυξε το εμβόλιο κατά του κορο-
νοϊού σε συνεργασία με τη Pfizer, είναι 
Γερμανοί πολίτες, παιδιά Τούρκων μετα-
ναστών.
Η Γερμανία προβάλλει την ανάπτυξη του 
εμβολίου και τη χρηματοδότηση της πα-
ραγωγής και διανομής του από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ως μεγάλη ευρωπαϊκή ε-
πιτυχία.
Η Άγκυρα θα χρησιμοποιήσει την τουρ-
κική παρουσία και επιρροή σε Συρία, 
Λιβύη και νότιο Καύκασο για να εξα-
σφαλίσει την ανοχή των περισσότερων 
κυβερνήσεων της Ε.Ε., που θεωρούν τη 
Ρωσία, ιδιαίτερα μετά την προσάρτηση 
της Κριμαίας, τη βασική απειλή. Το α-
ντιρωσικό μπλοκ που έχει δημιουργη-
θεί στην Ε.Ε. δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον για τις κινήσεις της Τουρκίας σε 
βάρος της Ελλάδας, της Κύπρου και της 
Γαλλίας και την αντιμετωπίζει ως παρά-
γοντα μετριασμού της ρωσικής επιρροής.
Η Τουρκία θα προσπαθήσει να εκμεταλ-
λευτεί και την παράδοση που έχει δημι-

οπλικά συστήματα, αλλά και σε Σύρους 
μισθοφόρους και drones που τους προ-
μήθευσε η Τουρκία. Η κατάπαυση του 
πυρός υπογράφηκε με όρους που είναι 
υπέρ του Αζερμπαϊτζάν και σε βάρος των 
Αρμενίων και με τη Ρωσία και την Τουρ-
κία να αναλαμβάνουν την επίβλεψη της 
εκεχειρίας και της τήρησης της συμφω-
νίας. Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία της 
Τουρκίας, γιατί μέχρι σήμερα η Ρωσία 
θεωρούσε το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμε-
νία μέρος του λεγόμενου «εγγύς εξωτερι-
κού», που αποτελείται από πρώην σοβι-
ετικές δημοκρατίες, και δεν μοιραζόταν 
την επιρροή και τη στρατιωτική παρουσία 
της σε αυτές.

Εκκρεμότητες με ΗΠΑ, Ε.Ε.
Επιδίωξη του Ερντογάν είναι να αξιοποι-
ήσει την ενισχυμένη θέση της Τουρκίας 
σε Συρία, Λιβύη και νότιο Καύκασο για 
να κλείσει, όσο καλύτερα γίνεται, τις εκ-
κρεμότητές του με ΗΠΑ και Ε.Ε.
Οι ΗΠΑ επί Μπάιντεν είναι σχεδόν βέ-
βαιο ότι θα ζητήσουν τρία πράγματα από 
τον Ερντογάν: 1) Να σταματήσει την ανά-
πτυξη των ρωσικών πυραύλων S-400. 2) 
Να εξασφαλίσει καλύτερη μεταχείριση 
των Κούρδων της Συρίας που πολέμησαν 
κατά του Ισλαμικού Κράτους αλλά τώρα 
καταπιέζονται από τα τουρκικά στρατεύ-
ματα κατοχής και τους Σύρους τζιχαντι-
στές συνεργάτες τους. 3) Να δείξει με-
γαλύτερο σεβασμό στα ανθρώπινα και 
δημοκρατικά δικαιώματα και στις θρη-
σκευτικές μειονότητες.
Ο Ερντογάν θα πρέπει να κινηθεί σε αυτή 
την κατεύθυνση διαπραγματευόμενος 
συνεχώς με την Ουάσινγκτον, εφόσον η 
Τουρκία θεωρείται στρατηγικής σημα-
σίας για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.
Επιπλέον, θα εμφανίσει την παρουσία 
της Τουρκίας σε Συρία, Λιβύη και νότιο 
Καύκασο σαν αντιστάθμισμα της ρωσι-
κής παρουσίας, εφόσον οι ΗΠΑ εφαρμό-
ζουν στρατηγική σταδιακής απόσυρσης 
και η Ε.Ε. δεν ενδιαφέρεται να καλύψει 
τα όποια κενά δημιουργούνται.
Και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Ε.Ε. ο 
Ερντογάν είναι υποχρεωμένος να επιχει-
ρήσει ένα νέο ξεκίνημα. Οι συστηματικές 
επιθέσεις του κατά της Γαλλίας και του 
προέδρου Μακρόν, ύστερα μάλιστα από 
χτυπήματα της ισλαμικής τρομοκρατίας 

ουργήσει η Ε.Ε. υπέρ ήπιων μορφών οι-
κονομικών κυρώσεων. Οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. 
είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές στην ε-
πιβολή οικονομικών κυρώσεων, αλλά α-
κολουθούν διαφορετική προσέγγιση. Οι 
ΗΠΑ επιβάλλουν σκληρές κυρώσεις που 
έχουν φοβερές οικονομικές και κοινωνι-
κές συνέπειες. Αντίθετα, η Ε.Ε. ειδικεύε-
ται σε στοχευμένες και περισσότερο συμ-
βολικές κυρώσεις, που στέλνουν πολιτικά 
μηνύματα σε βάρος κυβερνήσεων και κα-
θεστώτων αλλά δεν τιμωρούν τους πολί-
τες των χωρών στις οποίες επιβάλλονται 
οι κυρώσεις. Η Ε.Ε. επιλέγει αυτή την 
προσέγγιση για να μην τιμωρούνται οι 
λαοί για τις επιλογές αυτών που τους κυ-
βερνούν, αλλά και γιατί θεωρεί την οικο-
νομική επιρροή και τη σχετική διπλωμα-
τία το βασικό της πλεονέκτημα, εφόσον 
δεν λειτουργεί σαν ενιαία πολιτικο-στρα-
τιωτική δύναμη, ικανή να διαμορφώσει ε-
ξελίξεις σε άλλες χώρες.
Με βάση αυτή τη λογική που επικρατεί 
στην Ε.Ε., η Τουρκία θα επιδιώξει να α-
ποτρέψει σκληρές κυρώσεις, όπως είναι 
το πάγωμα της τελωνειακής ένωσης, και 
να τις περιορίσει –αν τελικά υπάρξουν– 
σε συμβολικές κινήσεις χωρίς πρακτικό 
αποτέλεσμα, όπως ήταν οι κυρώσεις σε 
βάρος τουρκικών εταιρειών και στελε-
χών τους που έπαιξαν ρόλο στην παρα-
βίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
Κύπρου.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Ερ-
ντογάν μπορεί με διάφορους τρόπους να 
προστατεύσει, σε μεγάλο βαθμό, τα συμ-
φέροντα του καθεστώτος που έχει δημι-
ουργήσει και της Τουρκίας. Θα πρέπει 
όμως να αποφύγει νέες προκλήσεις –ιδι-
αίτερα σε βάρος της Γαλλίας– και να ρίξει 
τους τόνους στην αντιπαράθεση με την 
Κύπρο και την Ελλάδα, για να διευκολυν-
θεί στους χειρισμούς του.
Η κακή κατάσταση της τουρκικής οικο-
νομίας και η αναγκαστική προσαρμογή 
που θα επιχειρήσει δεν του επιτρέπουν 
κινήσεις που ενισχύουν την αρνητική του 
εικόνα στην αντίληψη των ξένων επενδυ-
τών και στέκονται εμπόδιο στη σταθερο-
ποίηση και στην ανάκαμψη της τουρκι-
κής οικονομίας.
Ο Ερντογάν στο νέο περιβάλλον που έχει 
δημιουργηθεί θα είναι πιο προσεκτικός 
στις κινήσεις του, χωρίς αυτό να σημαί-
νει ότι θα παραιτηθεί από την επεκτατική 
νεο-οθωμανική στρατηγική του. Γνωρίζει 
ότι αν δεν ελέγξει τα μέτωπα που έχει α-
νοίξει με την Ε.Ε., η οικονομία του θα υ-
ποστεί νέο πλήγμα, ακόμη και χωρίς κυ-
ρώσεις, λόγω της επιδείνωσης του κλί-
ματος, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι 
πιθανότητες να οδηγηθεί σε πρόγραμμα 
του ΔΝΤ, όπως κατά το παρελθόν.

Ο Μπάιντεν θα ζητήσει μεγαλύτερες 
αποστάσεις από τη Ρωσία και 
μεγαλύτερο σεβασμό των Κούρδων 
της Συρίας.



ογδόντα. Είναι κοινή γνώση πλέον ότι το πρόβλημα βρί-
σκεται στη μετάδοση. Εφόσον της επιτρέψουμε να γίνει 
ανεξέλεγκτη, είναι ζήτημα χρόνου να πάψει να επαρκεί 
οποιαδήποτε υγειονομική δομή. Όταν η κριτική επικε-
ντρώνεται στην ανυπαρξία ΜΕΘ, αμελείται η πρόληψη. 
Δίνεται, κακώς, η εντύπωση ότι οι ΜΕΘ θα υποκαταστή-
σουν τα μέτρα πρόληψης.
Στην ίδια λογική, όταν ζητείται η πρόσληψη συμβασιού-
χων γιατρών για να καλύψουν τα κενά των νοσούντων, 
είναι πονηρό να καταγγέλλεται το γεγονός και να ζητεί-
ται πρόσληψη μονίμων. Κάποια στιγμή οι νοσούντες θα 
επιστρέψουν και τότε οι νεοπροσληφθέντες θα πληρώ-
νονται για να κάθονται. Ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμη μια 
χρεοκοπημένη χώρα, της οποίας το χρέος λόγω της παν-
δημίας αυξάνεται. Βέβαια, στην Ελλάδα το να πληρώνε-
ται κανείς από το Δημόσιο, χωρίς να δουλεύει, ουδέποτε 
υπήρξε κακό.
Με την ίδια λογική καταγγέλλεται η κυβέρνηση για τη 
μη επαρκή ενίσχυση των ΜΜΜ. Η αξιωματική αντιπο-
λίτευση βαρύνεται με το κορυφαίο υπόδειγμα αποτυχη-
μένης διοίκησης, αυτό της κρατικοποίησης των Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όπου παρέδωσε τον οργα-
νισμό με μισό κύκλο εργασιών, μισά έσοδα και μισά λε-
ωφορεία, σε σχέση με ό,τι παρέλαβε. Και επειδή οι προ-
μήθειες του Δημοσίου απαιτούν διαδικασίες και χρόνο, 
είναι μεν εύκολο να αγοράσει κανείς με απευθείας ανά-
θεση όσα λεωφορεία επιθυμεί, πλην όμως θα καταγγελ-
θεί αμέσως για ευνοιοκρατία και σκάνδαλο προμήθειας 
σε κολλητούς.
Τα 5 δισ. ευρώ που έφερε ο τουρισμός, μαζί με τα κρού-
σματα, δεν είναι αμελητέο ποσό στην κατάσταση που βρι-
σκόμαστε και, κυρίως, ενόψει των ζημιών που φέρνει η 
πανδημία παγκοσμίως. Κάποιοι άνθρωποι, έστω λιγό-
τεροι, κατοχύρωσαν ασφαλιστικά δικαιώματα, έβγαλαν 
λίγα χρήματα να περάσουν τον χειμώνα, ελάφρυναν εκ 
των πραγμάτων το δημόσιο ταμείο. Οι τουρίστες έφυγαν, 
τα λεφτά έμειναν, τα κρούσματα αυξήθηκαν δραματικά ε-
πειδή εμείς κυκλοφορούσαμε ως να μη συμβαίνει τίποτα.
Οι συμπληγάδες μεταξύ υγειονομικής κρίσης και οικο-
νομικής κρίσης στη χρεοκοπημένη και ταλαιπωρημένη 

Η 
εντατικολογία είναι ιατρική 
εξειδίκευση που αποκτάται 
μετά την ειδικότητα. Σύμ-
φωνα με την ελληνική νο-
μοθεσία, γιατρός που έχει 
λάβει μία από τις βασικές ι-
ατρικές ειδικότητες μπορεί 

στη συνέχεια να κάνει διετή εκπαίδευση και να λάβει τον 
τίτλο του εντατικολόγου από το υπουργείο Υγείας. Αν λη-
φθούν υπόψη και οι διαδικαστικές πράξεις, από την αί-
τηση ως την επιλογή για εκπαίδευση και την απονομή 
του τίτλου στο τέλος, η όλη διαδικασία για έναν ειδικευ-
μένο γιατρό χρειάζεται περίπου τρία χρόνια. Για τον πτυ-
χιούχο Ιατρικής απαιτούνται δέκα, με δεδομένο ότι οι βα-
σικές ειδικότητες απαιτούν πέντε με έξι ή και επτά χρόνια 
εκπαίδευσης. Για τους νοσηλευτές η αντίστοιχη διαδικα-
σία απαιτεί εκπαίδευση δεκαοκτώ μηνών. Στις μονάδες ε-
ντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) το μεγαλύτερο μέρος του προ-
σωπικού είναι νοσηλευτές.
Είναι εύκολο να αγοραστούν μηχανήματα ή να βρεθούν 
κτίρια μέσα σε λίγες εβδομάδες, αλλά είναι αδύνατο να 
βρεθούν εξειδικευμένοι γιατροί και νοσηλευτές. Όταν, 
λοιπόν, η χώρα λέει ότι διπλασίασε τις διαθέσιμες ΜΕΘ, 
πρακτικά διπλασίασε τα μηχανήματα και τους χώρους. Το 
προσωπικό δεν το διπλασίασε, και οι ανάγκες προσωπι-
κού καλύπτονται από τους υφιστάμενους γιατρούς και νο-
σηλευτές, οι οποίοι εκπαιδεύονται στην πράξη και σε συν-
θήκες πολέμου. Καθόλου τυχαία, η προκήρυξη του Μαΐου 
για νοσηλευτές αναφέρεται σε πρόσληψη ειδικευομένων. 
Έτοιμοι ειδικευμένοι δεν υπήρχαν και δεν θα υπάρξουν 
πριν περάσουν δύο χρόνια.
Με αυτά ως δεδομένα, η προτροπή ενίσχυσης του συστή-
ματος υγείας με άνοιγμα ΜΕΘ και προσλήψεις είναι πυ-
ροτέχνημα. Ζητείται το αδύνατο. Από την άλλη πλευρά, 
οφείλουμε να έχουμε συνείδηση ότι το ζητούμενο δεν 
είναι, έχοντας διπλάσιες ΜΕΘ, να μπορούμε να κυκλοφο-
ρούμε έχοντας διπλάσιους νοσηλευόμενους. Με άλλη δι-
ατύπωση, σήμερα πεθαίνουν σαράντα ημερησίως. Οι δι-
πλάσιες ΜΕΘ θα μας έδιναν τη δυνατότητα να μην πάμε 
σε απαγόρευση κυκλοφορίας προτού οι θάνατοι γίνουν 

χώρα αποτελούν ευκαιρία για την αντιπολίτευση να πλή-
ξει την κυβέρνηση. Λογικά, σε ένα από τα δύο ή και στα 
δύο θα προκύψει πρόβλημα που θα το χρεωθεί η κυβέρ-
νηση. Ως εδώ, ας πούμε, το πράγμα μοιάζει φυσιολογικό.
Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την άνοιξη την κυβέρνηση 
για βεβιασμένο άνοιγμα των σχολείων. Ζήτησε διπλές τά-
ξεις και διορισμούς, όταν η ίδια παρέδωσε άπειρα κενά. 
Και όταν όλο αυτό περάσει, είπαμε ήδη, δεν είναι κακό 
να κάθεται κανείς και να πληρώνεται. Τώρα την κατηγο-
ρεί για την τηλεκπαίδευση. Ασχέτως του αν και ποιες υ-
ποδομές παραδόθηκαν (που δεν παραδόθηκαν), η πα-
νευρωπαϊκή πτώση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης δεν 
δικαιολογεί κραυγές, γραμμένες εκ των προτέρων, για α-
νεπάρκεια της κυβέρνησης. Όταν αποδεικνύεται ότι η κυ-
βέρνηση δεν φταίει, η επιμονή στο αφήγημα μαρτυρά 
δόλο.
Το πράγμα ξεφεύγει όταν κορυφαίοι της αντιπολίτευσης 
υιοθετούν επισήμως και πονηρά τα επιχειρήματα των ψε-
κασμένων και της ακροδεξιάς. Πρώην πρύτανης και κο-
ρυφαίος του ΣΥΡΙΖΑ διακίνησε το συνηθισμένο ψέμα 
των ψεκασμένων περί ανθρώπου που ειδοποιήθηκε για 
θετικό τεστ χωρίς να έχει κάνει τεστ. Το παραμύθι διατυ-
πώνεται εδώ και εβδομάδες για κάθε πόλη όπου πηγαίνει 
ο ΕΟΔΥ. Την ίδια στιγμή ο πρώην υπουργός Υγείας δι-
ατυμπανίζει μέσω κοινωνικών δικτύων όχι μόνο ότι συ-
ναθροίζεται παρατύπως αλλά και ότι θα συνεχίσει να γλε-
ντάει μέσα στην καραντίνα και ότι η ζωή δεν σταματάει. 
Οι αρνητές της πανδημίας λένε εξαρχής ότι δεν υπάρχει 
λόγος να σταματήσουμε να ζούμε επειδή θα πεθάνουν με-
ρικοί παππούδες. Ωραίο κλείσιμο του ματιού στους ψεκα-
σμένους και στους ασυμμάζευτους των μπαρ. Κι αν τυχόν 
η κυβέρνηση στείλει την αστυνομία, θα την κατηγορή-
σουμε για αυταρχισμό. Όπως έγινε και την άνοιξη άλλω-
στε.
Πρόκειται για σαφή προσπάθεια υπονόμευσης της αξι-
οπιστίας όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και όλων των ε-
μπλεκόμενων θεσμών και προσώπων. Οι επιθέσεις, από 
την πρώτη στιγμή, στο πρόσωπο του Σωτήρη Τσιόδρα και 
στη συνέχεια στα υπόλοιπα μέλη της ειδικής επιτροπής 
(τα οποία έχουν ακούσει όχι λίγα και από τους ψεκασμέ-
νους) στοχεύει πολύ απλά στο να χάσει ο κόσμος την ε-
μπιστοσύνη του στα πάντα και να «εξεγερθεί». Ελπίζε-
ται ότι οι νεκροί θα ρίξουν την κυβέρνηση και, αν δεν το 
κάνουν αυτοί, θα το κάνει η οικονομική κρίση – η οποία 
κρίση θα είναι βαθύτερη αν οι νεκροί γίνουν πολλοί. Ου-
δέποτε η αντιπολίτευση προπαγάνδισε την ατομική ευ-
θύνη πρόληψης. Περιορίστηκε να προαναγγείλει την ανε-
πάρκεια της κυβέρνησης μόνο με βάση ανεδαφικές παρα-
δοχές, γνωρίζοντας ότι είναι αδύνατο να υπάρξει έλεγχος 
της πανδημίας χωρίς ατομική συμμόρφωση. Εκ πλαγίου, 
δεν είναι κακό το να κάνουμε μια πορεία, εκφράζοντας το 
δημοκρατικό φρόνημα, αλλά (αναπόφευκτα) και το δικαί-
ωμα στη μόλυνση. Η πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομεια-
κών Γιατρών Θεσσαλονίκης (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) καλεί για συμ-
μετοχή στην πορεία για το Πολυτεχνείο, την ίδια ώρα που 
διεκτραγωδεί την κατάσταση στα νοσοκομεία.
Είναι λογικό να μη στηρίζει η αντιπολίτευση την επίδειξη 
ατομικής ευθύνης. Δεν μπόρεσε ποτέ να την επιδείξει η 
ίδια. Ελπίζει, αφελώς (και επιεικώς), ότι οι θάνατοι θα την 
ευνοήσουν. Πλην όμως, με δόλια υιοθέτηση ψεκασμένων 
θεωριών και κραυγές (οι διορισμοί δεν είναι πρόταση) δεν 
επιστρέφει το αντιμνημόνιο, ούτε θα βρεθούμε στο 2015.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Χορός πάνω στα θύματα
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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From COVID-19
Str. LOCKDOWN 2   Ρ.Ρ. 13033   GREECE
«Φίλη/-ε, παρακαλώ και απαιτώ πάραυτα 
την προσοχή σου. Αγάπησε το κλουβί σου, 
ερωτεύσου τη μοναξιά σου, συνύπαρξε με 
τη μάσκα σου και μην πλησιάζεις άνθρωπο, 
μήπως και τη βγάλεις καθαρή μέχρι να σε 
εμβολιάσουν… Σου ξηγούμαι απλά και ξε-
κάθαρα, μη μου πεις μεθαύριο ότι δεν σε 
προειδοποίησα… Α, και κάτι ακόμα. Πάψε 
να κάνεις ηλίθιες ερωτήσεις… Λεφτά δεν 
υπάρχουν, και τα 800 που σου δίνουν για 
να τη βγάλεις πολλά σού πέφτουν. Σταρά-
τες κουβέντες, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ, 
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ. Τουλάχιστον αυτοί, 
όταν ζητάς ψωμί, δεν σου δίνω τσάι, σαν 
τον Ερντογάν…»

Έγραφε και πρόσταζε, πρόσταζε και υ-
ποσχόταν.
Κι εγώ, λάτρης του ολίγου, περιηγη-
τής των κελιών, παρατηρητής της από-
γνωσης, εραστής του ονείρου, βουβός 
ιχνηλατώ την ανέχεια των ημερών.
Αδιάφορος στην αδιαφορία περιφέρο-
μαι. Αδειούχος ηλεκτρονικών μηνυ-
μάτων. Εμβαδομετρώ την απέραντη ε-
ρημιά του σπιτιού μου. Δρασκελίζω τα 
χιλιόμετρα που χωρίζουν το κρεβάτι 
απ’ τον νιπτήρα, το καζανάκι απ’ το θυ-
ροτηλέφωνο, την TV απ’ το βιβλίο, το 
τσίπουρο απ’ τα τσιγάρα, τα γυαλιά απ’ 
το κινητό, εμένα από σένα, εμάς από 
τους άλλους.
Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης σε 
ρόλο πρωταγωνιστή. Καθησυχαστικές, 
οι ψευδαισθήσεις διεκδικούν μερτικό 
της ψυχικής μου γαλήνης.
Αισιοδοξώ ότι τα βιβλία θα κρατήσουν 
απόρθητο τον νου και «ζωντανό» το 

σαρκίο μου. Όχι, ακόμα δεν μαντρώ-
σανε τις σκέψεις, δεν ξεθώριασαν τις 
αναμνήσεις, ούτε ναρκοθέτησαν τις 
προσδοκίες μου. Οι αντοχές μου χα-
λιναγωγούν τις ορέξεις μου. Κλέβω 
χρόνο από τις νύχτες ζώντας την ησυ-
χία τους. Έτσι κι αλλιώς τη μέρα την ξό-
δεψα στα δίσεκτα χρόνια. Ό,τι απόμεινε 
είναι για να μου θυμίζει τον ήλιο.
Χαμογελώ αποχαυνωμένος μπρο-
στά στο έγχρωμο χαζοκούτι. Αλκοόλ, 
κάπνα, μοναξιά και υποσχέσεις ψη-
φοθηρευτών συνδράμουν καθοριστικά 
στη νιρβάνα μου. Το σταχτοδοχείο ξέ-

χειλο, όπως η υπομονή μου. Τι μέρα 
είναι;
Αγκαλιάζω το laptop. Αφήνω τις πασι-
έντσες και προσγειώνομαι στο FB. Θλί-
βομαι παρακολουθώντας τις μοναχικές 
ψυχές να κάνουν αισθητή την παρου-
σία τους επιζητώντας απεγνωσμένα 
ανταπόκριση αγνώστων «φίλων», κι 
άλλους να διεκδικούν ποσοστά δη-
μοσιότητας και σταγόνες αναγνώρι-
σης με βαρύγδουπες αναρτήσεις. Κά-
που-κάπου ανάμεσα στο τσούρμο των 
αυτοδιαφημισμένων, επιδειξιομανών, 
θρησκόληπτων και καθοδηγητών συ-

ναντώ και κανέναν γνωστό. Καλό το 
πανηγύρι, αλλά δεν το αντέχω.
Σαλπάρω γι’ αλλού. Αγκυροβολώ στις 
ειδήσεις… και χάνομαι στο βασίλειο 
των fake news. Η ναρκοθετημένη ενη-
μέρωση σε όλο της το μεγαλείο. Η επι-
στήμη της παραπληροφόρησης, της δι-
αστρέβλωσης, του καμουφλάζ και της 
παραποίησης καταθέτει τα διαπιστευ-
τήριά της… Εδώ πράγματι παίρνεις 
όρκο πως «Η αλήθεια είναι το μεγαλύ-
τερο ψέμα».
Ανοίγω το ραδιόφωνο. Χορεύω εκ-
στασιασμένος. Απολαμβάνω την ηχο-
ρύπανση των αντιθέσεων και την τζαζ 
άποψη κάθε είδους μπουρδολόγου. Το 
μεγαλείο πασών των πολιτικών και φί-
λαθλων αποχρώσεων στα FM των ρά-
διο-φόνων. Αλλάζω σταθμούς. Τσε-
κάρω τα νεύρα μου.
Η ώρα βαλτωμένη δεν λέει να περάσει. 
Ο Προκρούστης παίζει με τις αισθή-
σεις μου αυξομειώνοντας τις διαστά-
σεις. Ο χώρος συρρικνώνεται, συστέλ-
λεται, μικραίνει. Η οροφή αγγίζει τους 
ώμους μου. Δύσπνοια, αφίδρωση, ε-
ξάντληση.
Το τηλέφωνο βρυχάται.
- Ο Σταύρος μπήκε στο ΑΧΕΠΑ, καταπί-
νει σωλήνες. Τράβα αμέσως για τεστ και 
κοίτα μη βγεις θετικός, γιατί την έβαψες…
Πώς να ημερέψει ο νους; Ποια μου-
σική να καταλαγιάσει τη σκέψη; Ποιο 
κείμενο την απειλή; Ποιος ήχος κρα-
σοπότηρου θα συνοδεύσει το «άντε 
γεια μας»; Κουράστηκα… «από παιδί 
στον ύπνο μου έβλεπα βροχή».
Βάσανο η ψυχαγωγία στα χρόνια της 
πανδημίας…, «κι ο καθένας το παλεύει 
όπως ξέρει και μπορεί…».

Ψυχαγωγία και εγκλεισμός
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Ένα καινούργιο τοπίο στην καθημερινότητα της κοινω-
νίας δημιουργούν ο εγκλεισμός στο σπίτι και ο περιο-
ρισμός των μετακινήσεων, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε 

απαγόρευση μετά τις 9 το βράδυ.
Το σημερινό ΘΕΜΑ της «Free Sunday» αφορά την ψυχαγω-
γία στην εποχή του εγκλεισμού, τον οποίο η παγκόσμια κοι-
νότητα βίωσε και την προηγούμενη άνοιξη.
Στο σημερινό ΘΕΜΑ παρεμβαίνουν με άρθρα τους ο 
συγγραφέας Βασίλης Χατζηβασιλείου και ο δημοσιο-
γράφος, πρώην γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3, Κώστας 
Μπλιάτκας, ενώ η ηθοποιός Πέγκυ Σταθακοπούλου 
απαντά σχετικά με την ψυχαγωγία και από τις δύο 

πλευρές, και ως παραγωγός της και ως αποδέκτης του 
προϊόντος.
Ο Βασίλης Χατζηβασιλείου σπούδασε τοπογραφία. Ασχο-
λείται με την πεζογραφία, το θεατρικό έργο, το αφήγημα για 
παιδιά, το κόμικ και τη συγγραφή τηλεοπτικών και κινηματο-
γραφικών σεναρίων. Όσα από τα βιβλία του απευθύνονται σε 
παιδιά συμπεριλαμβάνονται με απόφαση των υπουργείων 
Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου στον κατάλογο των βιβλίων 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο Κώστας Μπλιάτκας γεννήθηκε στη Νάουσα το 1957. 
Πτυχιούχος Βιολογίας του ΑΠΘ, σπούδασε επίσης Οργά-
νωση και Διοίκηση Μέσων Ενημέρωσης. Εργάστηκε επί 

πολλά χρόνια στις εφημερίδες «Μακεδονία» και «Θεσσα-
λονίκη» και διετέλεσε γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3. Ερ-
γάστηκε επίσης στην ιδιωτική τηλεόραση και στον αθηνα-
ϊκό Τύπο, ενώ έχει συνεργαστεί με το ΒΒC και με ελληνικά 
και ξένα περιοδικά.
Η Πέγκυ Σταθακοπούλου είναι ηθοποιός. Αποφοίτησε από 
τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και παράλληλα έκανε σπουδές 
στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έχει παρακο-
λουθήσει μαθήματα Ιστορίας της Φιλοσοφίας και έχει συμ-
μετάσχει ενεργά σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις 
(Διεθνής Αμνηστία, Χαμόγελο του Παιδιού, ActionAid), ενώ 
διδάσκει υποκριτική σε σχολές θεάτρου.

  ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ Γ. ΧΑΤΖΗΒΑΣΊΛΕΊΟΥ

Η ψυχαγωγία στις μέρες της καραντίνας
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   ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ∆. ΜΠΛΙΑΤΚ Α

Η ψυχαγωγία και η τηλεόραση την εποχή της πανδηµίας

Ακούµε συνεχώς ερεβώδη ε-
ρωτήµατα: Το τέλος της νουβέ-
λας; Το τέλος των συναυλιών; Το 

τέλος του γραφείου; Το τέλος του πανε-
πιστηµιακού campus; Το τέλος της τη-
λεόρασης;
Ένας περίεργος «θανατάς» γυρίζει κατά 
τη διάρκεια σχεδόν όλου του 2020 και δεν 
έχει σχέση µε τον µακάβριο απολογισµό 
των θανάτων από τον Covid-19. Είναι ο 
βίαιος αποχωρισµός µας από συνήθειες, 
χόµπι και τρόπους δουλειάς που µέχρι 
πριν από µήνες ήταν η ζωή µας όλη.
Για το πρώτο ερώτηµα, είναι αλήθεια 
πως οι νεότεροι λογοτέχνες θα χρεια-
στεί να κάνουν rewriting στη φαντασία 
τους, καθώς µε τον κορονοϊό η πραγµατι-
κότητα ξεπέρασε και τον πιο ευφάνταστο 
συγγραφέα και σεναριογράφο.
Για το δεύτερο, µόνο όταν λήξουν τα 
lockdowns θα ξέρουµε αν θα γεµίσουν 
ξανά τα αχανή στάδια για κοντσέρτα δη-
µοφιλών ποπ σταρ.
Το γραφείο µάλλον θα παραµείνει, έστω 
και ηµιθανές, καθώς µέγα τµήµα των ερ-
γασιών µετακόµισαν στο σπίτι για online 
εργασία και αυτό βολεύει τις εταιρείες 
–που γλιτώνουν ενοίκια, λειτουργικά 
έξοδα κ.λπ.–, αλλά όχι τους εργαζόµε-
νους.
Το campus µάλλον θα επιζήσει, λένε οι 
κοινωνιολόγοι, αφού οι νέοι φοιτητές θέ-

συσκευή της τηλεόρασης µε κεραία στην ταρά-
τσα, ενώ τα παιδιά µας έχουν να την ανοίξουν 
δυο χρόνια» µου λέει φιλικό ζευγάρι 45άρη-
δων. «Η εικόνα της συσκευής στο σαλόνι που 
µαζεύει όλη την οικογένεια για ένα σίριαλ, ένα 
µατς ή για τις ειδήσεις στις 8 το βράδυ είναι πια 
µια µακρινή ανάµνηση» προσθέτουν. Μια ανα-
λαµπή ήρθε την άνοιξη µε την ενηµέρωση Τσι-
όδρα-Χαρδαλιά, πιο πολύ σαν τελευταία ανα-
λαµπή στην υγεία του µελλοθάνατου.
Είµαστε στο κατώφλι της τρίτης δεκαετίας του 
21ου αιώνα και ο νέος είναι πια πολύ βιαστι-
κός, ανυπόµονος και απαιτητικός για να περι-
µένει να τελειώσουν οι διαφηµίσεις για να δει 
στη συγκεκριµένη ώρα το πρόγραµµα που 
ίσως τον ενδιαφέρει. Οι νέες τεχνολογίες και οι 
αντίστοιχες συσκευές τού επιτρέπουν να φέρ-

λουν την καθηµερινή φυσική επαφή, την 
επικοινωνία και τη διά ζώσης συνεργασία.
Για την τηλεόραση τώρα, η φωτογραφία 
προς το παρόν βγαίνει «φλου».
Ο αργός θάνατος της συµβατικής τηλεό-
ρασης είχε αρχίσει πολύ πριν την πανδη-
µία. Στις ΗΠΑ ένας στους δύο τηλεθεατές 
βλέπει συνδροµητική τηλεόραση κάθε 
είδους και µορφής.
Η δουλειά online από το σπίτι, το δεύ-
τερο κύµα της επίθεσης του κορονοϊού 
και η ανάγκη για ψυχαγωγικές αποδρά-
σεις για να νικηθεί η κατάθλιψη απλώς ε-
πέτειναν κάτι που φαινόταν ξεκάθαρα τα 
τελευταία χρόνια. Έγινε µαζική στροφή 
στις «streaming» και «on-demand» υ-
πηρεσίες.
«∆εν ξέρω καν αν έχουµε συνδεµένη τη 

νει την ψυχαγωγία του στα ωράρια που τον βο-
λεύουν, στα apps που προτιµά. Είναι, δηλαδή, 
συνεχώς µε µια φορητή συσκευή στο χέρι, 
κάνει βόλτα σε πλατφόρµες «streaming» και 
«on-demand» και στα social media, και όταν 
ανοίγει τηλεόραση, το κάνει αραιά και στοχευ-
µένα. Η εποχή που µόλις έµπαινες στο σπίτι έ-
πιανες το TV control έφυγε ανεπιστρεπτί. Αυτή 
που παραµένει πιστή στην TV είναι η λεγόµενη 
«τρίτη ηλικία», κυρίως οι άνω των 60, καθώς 
είναι πια αργά για να µάθουν τα κόλπα των 
νέων τεχνολογιών.
Η διαφήµιση φεύγει από τη συµβατική τηλε-
όραση. Οι διαφηµιστές και οι παραγωγοί προ-
γραµµάτων έχουν επινοήσει κι έναν όρο για 
τους θεατές των Millennials και της Gen Y, που 
απορρίπτουν την παραδοσιακή τηλεόραση: 
«The Unreachables» (Οι Απλησίαστοι)!
Το ότι αλλάζουν όλα εδώ κάτω µε ορµή µπο-
ρείτε να το δείτε και µε ένα απρόσµενο παρά-
δειγµα. Ο γίγας µε τα ξύλινα πόδια, η εν πολ-
λαίς αµαρτίαις ΕΡΤ, αναστήθηκε µέσα από το 
ERTFLIX και τη µυθοπλασία, που φτάνει στους 
νέους µέσω ψηφιακής πλατφόρµας.
Η χρυσή εποχή της τηλεόρασης πέρασε. Ζει 
πλέον η µικρή οθόνη, που λέγαµε κάποτε, τα 
βαθιά της γεράµατα, αλλά ένας κόσµος που 
έζησε και δοξάστηκε µε αυτήν δεν θα εγκατα-
λείψει τον αγώνα και θα παλέψει για την επι-
βίωσή της, όσο κι αν η απώλεια διαφηµιζόµε-
νων προς τα ψηφιακά µέσα στο ρευστό τοπίο 
της ψυχαγωγίας θα συνεχιστεί.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Η 
τέχνη µπορεί να αποτε-
λέσει ένα από τα «αντί-
δοτα» στην τωρινή κα-
τάσταση, που προσοµοι-
άζει µε αληθινό πόλεµο, 
λέει η ηθοποιός Πέγκυ 
Σταθακοπούλου στη συ-

νέντευξή της στο ΘΕΜΑ της «Free Sunday» 
για την ψυχαγωγία στην εποχή του lockdown.
H κ. Σταθακοπούλου επισηµαίνει ότι η τέχνη 
µπορεί να αποτελέσει, ειδικά για την Ελλάδα, 
και πολύ σηµαντικό εγχώριο εισόδηµα, αλλά 
εκφράζει την ανησυχία της για το ότι τα κον-
δύλια που προσφέρονται στον πολιτισµό είναι 
πολύ περιορισµένα σε σχέση µε άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες.
Παράλληλα τονίζει ότι πρέπει να ξεκινήσει 
µια µεγάλη συζήτηση του κλάδου της µε το 
υπουργείο Πολιτισµού για τα συγγενικά δι-
καιώµατα καθώς και για τον τρόπο αµοιβής 
των ηθοποιών από τις διαδικτυακές προβο-
λές θεατρικών παραστάσεων.

Την περίοδο του lockdown έχετε αναθε-
ωρήσει την άποψή σας για το τι είναι ψυ-
χαγωγία;
Η έννοια της ψυχαγωγίας παραµένει για µένα 
πάντα ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί δεν περιορί-
ζεται στενά στην έννοια της διασκέδασης. Στην 
ιδιαίτερα δύσκολη αυτή περίοδο της γενικής 
απαγόρευσης εξόδου και των τόσων περιο-
ρισµών στην προσωπική επικοινωνία όλων 
µας, θεωρώ ότι πρέπει να επανεφεύρουµε 
όχι µόνο τρόπους ψυχαγωγίας (µε την έννοια 
της απασχόλησης και αγωγής της ψυχής µας) 
αλλά και δρόµους µέσα από τους οποίους 
θα αισθανθούµε δηµιουργικοί και χαρούµε-
νοι. Ακόµα κι αν κάτι τέτοιο µοιάζει ουτοπικό 
κάποιες στιγµές, είναι ο µόνος τρόπος κατά 
την άποψή µου για να «κατασκευάσουµε» 
τον νέο προσωπικό κόσµο του ο καθένας. 
Έναν κόσµο µέσα στον οποίο οι αισθήσεις 
µας θα λειτουργούν ελεύθερα και η φαντα-
σία θα µας ταξιδεύει σε όλα τα ταξίδια που 
προς το παρόν ακυρώθηκαν.

Αισθάνεστε ότι έχετε λιγότερες επιλογές 
απ’ όσες πρόσφερε µια βραδινή έξοδος;
Οι βραδινές έξοδοι για µένα ήταν πάντα συ-
νυφασµένες µε την ελευθερία µου. Το βράδυ 
µου γέµιζε πάντα πάνω στη σκηνή του θε-
άτρου, η επικοινωνία µου µε το κοινό είναι 
συνδεδεµένη µε το σκοτάδι της σκηνής και 
της πλατείας του θεάτρου και φυσικά µετά 
τις παραστάσεις συναντούσα τους φίλους και 
τους συναδέλφους µου για να µοιραστώ µαζί 
τους στιγµές, σκέψεις, γέλια, ιδέες. Μου λεί-
πει πολύ η συνωµοσία της νύχτας και όλων 
των µυστικών που κρύβονται στα σκοτάδια.

Είναι ανταγωνιστικές επιλογές ψυχαγω-
γίας το βιβλίο και η τηλεόραση;
Σε καµία περίπτωση δεν θεωρώ ανταγωνι-
στικές επιλογές ψυχαγωγίας την τηλεόραση 
και το βιβλίο. Αντίθετα, νοµίζω ότι είναι απο-

ως θεατής (µε επιλογή προγραµµάτων) αλλά 
και ως ηθοποιός, γιατί µου δίνει την ευκαιρία 
µιας κάποιας επικοινωνίας µε όλο τον κόσµο. 
Αλλά όχι, δεν µε επηρεάζει στην προσέγγισή 
µου αυτή η προσωπική µου σχέση µε αυτό 
το µέσο. Αναµφισβήτητα η τηλεόραση είναι 
το ισχυρότερο τοπίο που επηρεάζει την κα-
θηµερινότητα του καθενός µας και µε αυτή 
την έννοια η δύναµή της είναι τεράστια.

Θα συνιστούσατε την παρακολούθηση µιας 
διαδικτυακής θεατρικής παράστασης;
Φυσικά και ναι! Υπό κάποιες προϋποθέσεις 
βέβαια. Πρωταρχικά, έχει µεγάλη σηµασία 
πώς έχει γίνει η καταγραφή της παράστασης, 
γιατί αυτό επηρεάζει το καλλιτεχνικό αποτέ-
λεσµα απόλυτα. Αν η καταγραφή είναι πρό-
χειρη και ερασιτεχνική, καταστρέφεται από-
λυτα η ατµόσφαιρα και η αξία του καλλιτε-
χνικού έργου. Επίσης, πραγµατικά αξίζει να 
παρακολουθήσει κανείς θεατρικές παραστά-
σεις που έχουν ήδη ανέβει και δεν είχε την 
ευκαιρία να τις απολαύσει. ∆εν θεωρώ όµως 
ότι µπορεί βαθµιαία και µεθοδικά (κι αυτός 
είναι τεράστιος κίνδυνος) να υποκατασταθεί 
η ουσία της θεατρικής πράξης, που προϋπο-
θέτει τη συνύπαρξη ηθοποιών και θεατών 
µέσα από τη σύµβαση και τη µαγεία ενός 

λύτως συµπληρωµατικές, υπό την προϋπό-
θεση ότι διαλέγουµε πώς θα µοιράσουµε τον 
χρόνο µας και φυσικά δεν κρατάµε όλη την 
ηµέρα ανοιχτό τον δέκτη της τηλεόρασης, µε 
την ψευδαίσθηση ότι µας κρατάει συντρο-
φιά ή ότι µόνο µε την τηλεόραση µπορούµε 
να είµαστε άριστα ενηµερωµένοι ανά πάσα 
στιγµή για το τι συµβαίνει στον κόσµο. Υπάρ-
χουν ώρες για ενηµέρωση ή ψυχαγωγία µε 
τηλεόραση, ώρες για διάβασµα ωραίων βι-
βλίων, ώρες για κουβέντα µε τους φίλους, 
ώρες µουσικής ή ραδιοφώνου και ώρες η-
συχίας και βαθύτερης επικοινωνίας µε τον 
εαυτό µας.

Θα µπορούσατε να δείτε την τηλεοπτική 
ενηµέρωση ως ψυχαγωγικό προϊόν;
Κάποιες φορές συµβαίνει κι αυτό. Υπάρχουν 
υπέροχα ντοκιµαντέρ, ενδιαφέρουσες συνε-
ντεύξεις µε ξεχωριστούς ανθρώπους, ψαγ-
µένες ταξιδιωτικές περιηγήσεις, ιστορικά ο-
δοιπορικά και φυσικά εκποµπές αληθινής 
ενηµέρωσης.

Σας επηρεάζει θετικά ή αρνητικά στην προ-
σέγγισή σας το γεγονός ότι µέσω της τη-
λεόρασης µπήκατε στα σπίτια µας;
Είναι αλήθεια ότι αγαπώ την τηλεόραση και 

αόρατου µυστικού που µοιραζόµαστε µέσα 
σε µια σκοτεινή θεατρική αίθουσα όλοι µαζί.
Από την άλλη, εδώ πρέπει να ξεκινήσει µια 
µεγάλη συζήτηση του κλάδου µας µε το υ-
πουργείο Πολιτισµού για τα συγγενικά µας 
δικαιώµατα, καθώς και για τον τρόπο αµοι-
βής των ηθοποιών από αυτές τις προβολές. 
Οτιδήποτε ισχύει ερήµην µας είναι καταχρη-
στικό και άδικο.

Πόσες επαγγελµατικές δυνατότητες µετά 
τον κορονοϊό νοµίζετε ότι θα έχουν τα παι-
διά στα οποία διδάσκετε υποκριτική; Όσες 
κι η προηγούµενη γενιά;
Αυτό µένει να αποδειχθεί στο επόµενο χρο-
νικό διάστηµα. Και εννοώ τα επόµενα χρό-
νια και φυσικά αφού αποφοιτήσουν τα παι-
διά από τις δραµατικές σχολές. Αυτό που πα-
ραµένει κρίσιµο αυτή τη στιγµή και για όσο 
οι δραµατικές σχολές παραµένουν κλειστές 
είναι το γεγονός ότι µε τόσους περιορισµούς 
είναι σχεδόν αδύνατο να διδαχτούν υποκρι-
τική ή θεατρικό αυτοσχεδιασµό ή τραγούδι ή 
κινησιολογία, τηρώντας αποστάσεις ή φορώ-
ντας µάσκες. Η ουσία της θεατρικής τέχνης 
βρίσκεται τόσο στη σωµατική όσο και στην 
πνευµατική-συναισθηµατική επαφή των αν-
θρώπων και καλλιτεχνών.

Ποιες βεβαιότητες, συµπεριλαµβανοµένων 
των οικονοµικών, του επαγγέλµατός σας 
και όλων των συναφών επαγγελµάτων 
έχουν ακυρωθεί προσωρινά ή οριστικά;
Ένας καλλιτέχνης, από την ίδια τη φύση της 
δουλειάς του, ποτέ δεν είναι ασφαλής επαγ-
γελµατικά. Ειδικά ο ηθοποιός, συχνά είναι ά-
νεργος ή σε αναζήτηση δουλειάς. Με πενι-
χρές απολαβές, πολλές φορές απλήρωτος 
και υποαπασχολούµενος, µε ελάχιστη ή και 
καθόλου ασφάλιση. Αυτό δεν µπορεί να συνε-
χιστεί άλλο. Η εποχή του κορονοϊού ανέδειξε 
πλήρως τα χρόνια προβλήµατα του κλάδου 
µας, προσθέτοντας νέα ζητήµατα προς συ-
ζήτηση και διασφάλιση της αξίας της δου-
λειάς µας. Αποφεύγοντας την καταστροφο-
λογία, δεν µπορώ να µη µοιραστώ µαζί σας 
την τεράστια αγωνία µου για την πορεία του 
θεάτρου και των εργαζοµένων στον χώρο 
της τέχνης. Όλα αυτή τη στιγµή δείχνουν ι-
σοπεδωµένα και ακινητοποιηµένα. Είµαστε 
επί µεγάλο χρονικό διάστηµα απολύτως ά-
νεργοι. Τα δε κονδύλια που προσφέρονται 
στον πολιτισµό στην Ελλάδα είναι τόσο πε-
ριορισµένα σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, που αναρωτιέται κανείς ποια τελικά 
είναι συνολικά η αντίληψη και η σηµασία 
που το ίδιο το κράτος µας αποδίδει στον πο-
λιτισµό. Αντιλαµβάνοµαι ότι η τωρινή κατά-
σταση προσοµοιάζει µε αληθινό πόλεµο –µε 
δεδοµένη και τη χρόνια οικονοµική κρίση–, 
αλλά ένα από τα «αντίδοτα» πρέπει να είναι 
και η τέχνη, αν φυσικά έχουµε πιστέψει ότι 
–εκτός όλων των άλλων– µπορεί να αποτε-
λέσει, ειδικά για τη χώρα µας, και πολύ ση-
µαντικό εγχώριο εισόδηµα.

«Μου λείπει πολύ 
η συνωµοσία της νύχτας»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Πέγκυ 
Σταθακοπούλου
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Α
πό τις 5 Νοεµβρίου η Ελ-
λάδα βρίσκεται στο δεύτερο 
lockdown. Για δεύτερη φορά 
µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής 
οικονοµίας βάζει «λουκέτο». 
Για δεύτερη φορά µέσα σε ελά-
χιστους µήνες η κυβέρνηση κα-

λείται να στηρίξει τις πληττόµενες κοινωνικές οµάδες 
αλλά και τις επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν να κα-
τεβάσουν ρολά. Και το ερώτηµα που προκύπτει είναι 
«πόσο αντέχει η οικονοµία;».
Αν και από την ελληνική κυβέρνηση διαµηνύεται ότι 
υπάρχουν αποθέµατα, η έκθεση της Εθνικής Τράπε-
ζας προειδοποιεί ότι το δεύτερο lockdown θα δηµι-
ουργήσει σηµαντικές πιέσεις στην οικονοµική δραστη-
ριότητα. Για το υπόλοιπο του έτους η τράπεζα αναµέ-
νει µείωση του ΑΕΠ κατά 5,1% σε εποχικά διορθωµένη 
τριµηνιαία βάση το δ΄ τρίµηνο (-12,8% ετησίως το δ΄ τρί-
µηνο), η οποία θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του ΑΕΠ 
κατά 9,4% ετησίως το 2020.

Οι προϋποθέσεις
Ωστόσο, η Εθνική Τράπεζα βασίζει τις εκτιµήσεις της 
σε τρεις προϋποθέσεις που κανείς δεν µπορεί να εγγυ-
ηθεί ότι θα ισχύσουν. Η πρώτη από αυτές είναι η οµα-
λοποίηση της επιδηµικής καµπύλης έως τις αρχές ∆ε-
κεµβρίου, που θα επιτρέψει τη µερική άρση των πε-
ριορισµών στο λιανικό εµπόριο και στις υπηρεσίες 
«χαµηλού υγειονοµικού κινδύνου». Η πορεία της παν-
δηµίας, όµως, επί του παρόντος τουλάχιστον, δεν πα-
ρουσιάζει τέτοια σηµάδια. Οι νεκροί έχουν εκτοξευτεί, 
οι διασωληνωµένοι το ίδιο, και κανείς δεν µπορεί να εγ-
γυηθεί για τις αντοχές του συστήµατος υγείας.
Η δεύτερη προϋπόθεση για την κατά 9,4% συρρίκνωση 
του ΑΕΠ το 2020 είναι ότι η συρρίκνωση της δραστη-

ριότητας σε τοµείς των οποίων η λειτουργία έχει ανα-
σταλεί θα είναι παρόµοια µε εκείνη που παρατηρήθηκε 
το δίµηνο Απριλίου-Μαΐου (ειδικά σε υπηρεσίες δια-
µονής και εστίασης, καθώς και στη βιοµηχανία διύλι-
σης καυσίµων).
Τέλος, η τρίτη προϋπόθεση είναι ηπιότερη συρρί-
κνωση για την υπόλοιπη οικονοµία (αντιστοιχώντας 
περίπου στα 2/3 του αντίστοιχου πλήγµατος το β΄ τρί-
µηνο, καθώς επιδρούν και οι ανασχετικοί παράγοντες 
που προαναφέρθηκαν).

Οι κίνδυνοι
Από τη µια πλευρά η Εθνική Τράπεζα εκτιµά ότι οι υ-
φεσιακές πιέσεις που θα προκληθούν εξοµαλύνονται, 
εν µέρει, από ένα νέο πακέτο υποστηρικτικών µέτρων 
της τάξης των 3,8 δισ. ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων των 
µέτρων που ανακοινώθηκαν τέλη Οκτωβρίου - αρχές 
Νοεµβρίου), που προσεγγίζει τα 5 δισ. ευρώ (3,1% του 

 Αν και από την ελληνική κυβέρνηση 
διαµηνύεται ότι υπάρχουν 
αποθέµατα, η έκθεση της Εθνικής 
Τράπεζας προειδοποιεί ότι το 
δεύτερο lockdown θα δηµιουργήσει 
σηµαντικές πιέσεις στην οικονοµική 
δραστηριότητα.

ΑΕΠ) αν συµπεριληφθούν και οι πληρωµές αναδροµι-
κών στους συνταξιούχους.
Από την άλλη πλευρά, όµως, οι αναλυτές της Εθνικής 
Τράπεζας επισηµαίνουν ότι υπάρχουν και σηµαντικοί 
κίνδυνοι, που σχετίζονται, κυρίως, µε:
α) τις περιορισµένες δυνατότητες των περισσότερο ευ-
άλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων να αντεπεξέλ-
θουν σε έναν δεύτερο γύρο επιβολής µέτρων περιορι-
σµού, παρά τη δηµοσιονοµική στήριξη,
β) τη µη επαναλαµβανόµενη αύξηση τµηµάτων της εγ-
χώριας δαπάνης τα προηγούµενα τρίµηνα λόγω των ε-
κτάκτων αναγκών που δηµιούργησε η πανδηµία (π.χ. α-
γορές τεχνολογικού εξοπλισµού, διαρκών καταναλωτι-
κών αγαθών και εξειδικευµένων υπηρεσιών) και
γ) µια πιθανή εξασθένηση της εξωτερικής ζήτησης, κα-
τόπιν βελτίωσής της το γ΄ τρίµηνο.

Το κόστος του lockdown 
Κάθε µήνας καθολικού lockdown στοίχισε 2,5%-3% του 
ΑΕΠ. Αυτό τόνισε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, σε δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκποµπή.
«Οποιοσδήποτε περιορισµός έχει δυσµενείς επιπτώ-
σεις στην οικονοµία» δήλωσε και συµπλήρωσε πως όσο 
περισσότεροι είναι οι περιορισµοί και η έκτασή τους σε 
βάθος χρόνου, τόσο µεγαλύτερο είναι το κόστος.
Ο ίδιος διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η κυβέρνηση χτίζει δι-
αθέσιµα και ότι η οικονοµία αντέχει.
«Είµαστε εδώ για να στηρίξουµε την ελληνική κοινω-
νία, για όσο περισσότερο χρόνο γίνεται» τόνισε ο κ. 
Σταϊκούρας και δεσµεύτηκε ότι το δώρο Χριστουγέν-
νων στους εργαζοµένους οι οποίοι έχουν τεθεί σε ανα-
στολή θα καταβληθεί το συντοµότερο δυνατόν.
Αναφορικά µε το θέµα των µακροχρόνια ανέργων, που 
µένουν εκτός έκτακτης υποστήριξης, εξήγησε ότι για 
την επιδότησή τους «πρέπει να υπάρξει συσχέτιση µε 
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τον κορονοϊό, γιατί έτσι δίνει χρήµατα η Ε.Ε.». Αυτό ση-
µαίνει πως θα πρέπει να έχουν αποκτήσει αυτή την ιδι-
ότητα το 2019.

Ποιοι µένουν… εκτός µέτρων
Ωστόσο, στα µέτρα της κυβέρνησης που µέχρι στιγµής 
έχουν ανακοινωθεί και αφορούν την οικονοµική στή-
ριξη των πληγέντων από την πανδηµία δεν έχει προ-
βλεφθεί αποζηµίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ή 534 
ή 300 ευρώ, για ελεύθερους επαγγελµατίες, ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων µε προσωπικό έως 20 άτοµα, αυτοαπα-
σχολούµενους και επιστήµονες.
Παράλληλα µε τα µέτρα στήριξης που έχουν ήδη ανα-
κοινωθεί προβλέπονται τα εξής:
• Αναστολή µόνο των ρυθµισµένων οφειλών, εποµένως 
οι τρέχουσες οφειλές πρέπει να καταβληθούν κανο-
νικά. Κανονικά θα γίνει η πληρωµή του ΕΝΦΙΑ και του 
φόρου εισοδήµατος (µόνο ο ΦΠΑ µπαίνει σε αναστολή 
και όχι για τις επιχειρήσεις µε βιβλία β΄ κατηγορίας).
• Μείωση ενοικίου κατά 40%.
• Για τους ιδιοκτήτες που έχουν οικειοθελή µείωση 
30% δεν προβλέπεται ανάλογη επιστροφή, ενώ µένουν 
έξω και τα νοµικά πρόσωπα.
• Οι επιχειρηµατίες αναγκάζονται να πληρώσουν το 
60% του ενοικίου όταν η επιχείρησή τους είναι υπο-
χρεωτικά κλειστή.
• Όσον αφορά την αναστολή του ΦΠΑ Νοεµβρίου, 
είναι άνιση η αντιµετώπιση των επιχειρήσεων που τη-
ρούν βιβλία β΄ κατηγορίας (τρίµηνη υποβολή ΦΠΑ).

Αναστολή πλειστηριασµών
Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονοµίας ανακοίνωσε 
από το βήµα της Βουλής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης.
Ειδικότερα, αναστέλλονται οι πλειστηριασµοί µε νοµο-
θετική ρύθµιση που θα φέρει άµεσα το υπουργείο ∆ι-
καιοσύνης.
Επίσης, θα δοθεί οικονοµική ενίσχυση στα πιο αδύ-
ναµα νοικοκυριά. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε 
νοικοκυριά που δεν έχουν λάβει κρατική στήριξη, κάτι 
που σηµαίνει ότι εκτός µένουν οι εργαζόµενοι που 
έχουν τεθεί σε αναστολή αλλά και οι συνταξιούχοι, οι 
οποίοι έχουν λάβει αναδροµικά.

Φόβοι για «λουκέτα»
Από τους µεγάλους χαµένους του lockdown είναι τα κα-
ταστήµατα και ο κλάδος της εστίασης και της διασκέ-
δασης. Οι ειδικοί προειδοποιούν για «λουκέτα», καθώς 
κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι όλες οι επιχειρήσεις 
των εν λόγω κλάδων θα σηκώσουν ρολά µετά την άρση 
του lockdown. Άλλωστε κανείς δεν µπορεί να εγγυη-
θεί την άρση του lockdown στις 30 Νοεµβρίου, ώστε να 
πάρει ανάσα η αγορά. Ακόµα όµως και στην περίπτωση 
που η αγορά ανοίξει, κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι 
οι καταναλωτές θα έχουν τη διάθεση αλλά και την οικο-
νοµική άνεση για δαπάνες.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ακόµα και πριν από το 
lockdown η πανδηµία, η έλλειψη τουριστικού ρεύµα-
τος, τα απανωτά µέτρα και η µείωση των εισοδηµάτων 
είχαν οδηγήσει σε µείωση τζίρου στην εστίαση που µε-
σοσταθµικά υπολογίζεται σε 40% πανελλαδικά. Μετά 
τα τελευταία µέτρα οι παράγοντες της αγοράς της εστί-
ασης κάνουν λόγο για µείωση τζίρου 60% έως το τέλος 

του χρόνου, γεγονός που οδηγεί µοιραία σε λουκέτα ε-
πιχειρήσεων.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε σύνολο 
82.000 επιχειρήσεων που το 2019 παρουσίασαν τζίρο 
πάνω από 6 δισ. ευρώ, το τρίµηνο Απριλίου-Ιουνίου 
έφερε έσοδα µόλις 592 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 59% 
σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2019, οπότε ο 
τζίρος είχε προσεγγίσει τα 1,5 δισ. ευρώ.

70.000 επιχειρήσεις 
στα πρόθυρα «λουκέτου»
«Τα οικονοµικά µέτρα προσπαθούν να ακολουθήσουν 
τις απώλειες, αλλά κανένα µέτρο δεν µπορεί να είναι ι-
σόποσο της οικονοµικής ζηµιάς από τις επιπτώσεις της 
πανδηµίας, ούτε καλύπτει το εύρος των επιχειρήσεων 
που πλήττονται» τόνισε ο πρόεδρος του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορ-
κίδης.
Όπως σηµείωσε ο κ. Κορκίδης, «είναι φιλότιµη η προ-
σπάθεια της κυβέρνησης, αφού τα µέτρα στήριξης είναι 
µε ίδια µέσα και όχι µε κοινοτικά κονδύλια. ∆εν υπάρ-
χουν, όµως, µέτρα που να αντισταθµίζουν την αναστολή 
λειτουργίας µιας επιχείρησης, απλά επουλώνουν πλη-
γές και σε στηρίζουν, ώστε να συνεχίσεις να παλεύεις 
για την επιβίωσή σου. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και 
οι αριθµοί το επιβεβαιώνουν, αφού τα µέχρι σήµερα 
µέτρα στήριξης φτάνουν τα 27,3 δισ. ευρώ και η µεί-
ωση του τζίρου ξεπερνά τα 35 δισ. ευρώ. Το 1/3 από τις 
206.000 επιχειρήσεις της εστίασης και του λιανεµπο-
ρίου που κλείνουν στο δεύτερο lockdown δεν θα µπο-
ρέσει να ανακάµψει εύκολα. Αυτό σηµαίνει πως περί-
που 70.000 επιχειρήσεις εκπέµπουν σήµα κινδύνου 
για “λουκέτο” και πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας 
κινδυνεύουν να χαθούν».

Τα µέτρα
Τα οικονοµικά µέτρα στήριξης ύψους 3,3 δισ. ευρώ σε 
επιχειρήσεις που κλείνουν και εργαζόµενους σε ανα-
στολή, µέχρι τέλος Νοεµβρίου, είναι τα ακόλουθα:
• Οι εργαζόµενοι σε εταιρείες που κλείνουν µπαίνουν 
σε αναστολή σύµβασης και παίρνουν επίδοµα ειδικού 
σκοπού.

• Οι εργαζόµενοι που τίθενται σε αναστολή τον Νοέµ-
βριο θα λάβουν 800 ευρώ αναλογικά µε τις ηµέρες α-
ναστολής.
• Επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας δεν πληρώ-
νουν ΦΠΑ Νοεµβρίου µέχρι 30 Απριλίου και θα απο-
πληρωθεί σε δόσεις.
• Οι εταιρείες σε αναστολή µπορούν να µην πληρώ-
σουν ρυθµισµένες οφειλές Νοεµβρίου, αλλά στο τέλος 
της ρύθµισης.
• Εργαζόµενοι σε αναστολή µπορούν να µην πληρώ-
σουν ρυθµίσεις χρεών για τον Νοέµβριο και να τις κα-
ταβάλουν στο τέλος της ρύθµισης.
• Συνεχίζεται η αναστολή πληρωµής δόσεων τραπεζι-
κών δανείων, σε συνεννόηση µε την Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών (ΕΕΤ), µέχρι το τέλος του έτους.
• Οι εταιρείες στη διευρυµένη λίστα ΚΑ∆ δικαιούνται 
µείωση ενοικίου κατά 40% µε καταβολή του 1/3 της 
µείωσης στους ιδιοκτήτες.
• Στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 µπαίνουν όλες οι 
κλειστές εταιρείες και λαµβάνουν κατ’ ελάχιστο 2.000 
ευρώ χωρίς επιστροφή του 50%.
• Σχεδιάζεται παράταση στην πληρωµή των επιταγών 
κλειστών επιχειρήσεων.

Κερδισµένα τα σουπερµάρκετ
Στους «κερδισµένους» του lockdown περιλαµβάνονται 
τα σουπερµάρκετ, που βλέπουν τους τζίρους τους να 
αυξάνονται διαρκώς.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την τρίτη εβδοµάδα του Ο-
κτωβρίου ο τζίρος στο οργανωµένο λιανεµπόριο τρο-
φίµων αυξήθηκε κατά 7,2%, αγγίζοντας τα 117,12 εκατ. 
ευρώ, σε σχέση µε την αντίστοιχη εβδοµάδα του 2019, 
οπότε ήταν 109,24 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη της αγο-
ράς τη συγκεκριµένη εβδοµάδα οφείλεται σε µεγάλο 
βαθµό στην αγορά της Αττικής, που ελέγχει µερίδιο 
σχεδόν 54% και η οποία «έτρεξε» µε ρυθµό 7%.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο σύνολο της αγοράς είχε 
προηγηθεί αύξηση πωλήσεων 5,5% τη δεύτερη εβδο-
µάδα του Οκτωβρίου, οπότε ο τζίρος στο οργανωµένο 
λιανεµπόριο τροφίµων άγγιξε τα 118,26 εκατ. ευρώ, ένα-
ντι 112,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο έναν χρόνο 
πριν.
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Κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί την 
άρση του lockdown στις 30 Νοεµβρίου, 
ώστε να πάρει ανάσα η αγορά. Ακόµα 
όµως και στην περίπτωση που η 
αγορά ανοίξει, κανείς δεν µπορεί να 
εγγυηθεί ότι οι καταναλωτές θα έχουν 
τη διάθεση αλλά και την οικονοµική 
άνεση για δαπάνες.



ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Μ
ε την Αριζόνα 
να ψηφίζει κι 
αυτή Μπάι-
ντεν, τους ε-
κλέκτορες να 
έχουν ανεβεί 

στους 290 –20 παραπάνω από αυτούς 
που χρειάζεται–, την υπεροχή στις ψή-
φους του έναντι του Τραμπ να ξεπερνάει 
τα 5 εκατομμύρια και τις ευχές του πάπα, 
ο Μπάιντεν ετοιμάζεται να αναλάβει, στις 
20 Ιανουαρίου του 2021, την προεδρία.
Τίθεται το ερώτημα τι μπορούμε να περι-
μένουμε από τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ 
στις βασικές επιλογές που θα κάνει και 
ποια πρέπει να είναι η στάση της Ε.Ε. α-
πέναντί του.

Αλλάζει το κλίμα
Με το πέρασμα της προεδρίας από τον 
Τραμπ στον Μπάιντεν αλλάζει το κλίμα 
στις διεθνείς σχέσεις. Ο Μπάιντεν είναι 
συναινετικός στην προσέγγισή του και θα 

Η αποστολή του Μπάιντεν είναι εξαιρε-
τικά δύσκολη, γιατί κατά τη διάρκεια της 
τετραετίας Τραμπ καταβαραθρώθηκαν 
η διεθνής εικόνα και η αξιοπιστία των 
ΗΠΑ, ιδιαίτερα στην Ε.Ε. Έχουμε φτά-
σει στο σημείο οι Ευρωπαίοι πολίτες να 
εμπιστεύονται περισσότερο τον Πούτιν ή 
τον Σι Τζινπίνγκ, παρά τα χαμηλά ποσο-
στά αξιοπιστίας που καταγράφουν.
Είναι βέβαιο ότι με τον Μπάιντεν θα αλ-
λάξει η εικόνα και η μέθοδος της εξωτε-
ρικής πολιτικής των ΗΠΑ. Σε ό,τι αφορά 
την ουσία της πολιτικής που ακολουθεί-
ται, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη.

Κίνα, ο αντίπαλος
Κατά την περίοδο Τραμπ αναδείχθηκε η 
αντιπαλότητα ΗΠΑ-Κίνας. Η Κίνα έχει 
κάνει τεράστια πρόοδο στην οικονομία 
και στην τεχνολογία και είναι περίπου ι-
σοδύναμη των ΗΠΑ, οι οποίες έχασαν 
πολύτιμο χρόνο στην αντιμετώπιση της 
στρατηγικής απειλής.

επιδιώξει συνεννόηση με τα νομοθετικά 
σώματα των ΗΠΑ για τη διαμόρφωση ε-
θνικής στρατηγικής. Οι Ρεπουμπλικάνοι 
δεν θα δεχτούν εύκολα τα ανοίγματά του, 
αλλά, έχοντας παρουσία δεκαετιών στη 
Γερουσία, θα αξιοποιήσει τις επαφές και 
το καλό «προφίλ» του σε αναζήτηση της 
αναγκαίας συναίνεσης.
Από τον απότομο και εριστικό Τραμπ 
περνάμε στον ήπιο και προσεκτικό Μπάι-
ντεν, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η 
συνεννόηση σε διεθνές επίπεδο. Επι-
πλέον, ο Μπάιντεν είναι συνεπής υπο-

στηρικτής της πολυμερούς συνεννόη-
σης στο πλαίσιο του διεθνούς συστήμα-
τος που διαμόρφωσαν οι ΗΠΑ και άλλες 
δυνάμεις κατά τη διάρκεια της μεταπο-
λεμικής περιόδου και διαφωνεί με τον ι-
διόμορφο απομονωτισμό που επέβαλε ο 
Τραμπ.
Ο Μπάιντεν είναι φιλελεύθερος πολιτι-
κός και δεν πρόκειται να δώσει έμφαση 
στις προσωπικές επαφές με διάφορους 
«σκληρούς», όπως ο Πούτιν και ο Μπολ-
σονάρου ή ο Όρμπαν και ο Ερντογάν, που 
είχαν τη σταθερή προτίμηση του Τραμπ.

Η ΕΥΡΏΠΗ, Ο ΜΠΆΙΝΤΕΝ ΚΆΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
Τι θα αλλάξει στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ουάσινγκτον χρειάζεται τη συνεργασία της Ε.Ε. 
για τον περιορισμό της ανόδου της Κίνας.



www.freesunday.gr 2115.11.2020

ανάλυση

Οι δύο υπερδυνάμεις συγκρούονται 
πλέον ανοιχτά σε ζητήματα λειτουργίας 
της οικονομίας, εμπορικών συναλλαγών, 
ψηφιακής κυριαρχίας, ακόμη και στρα-
τιωτικής παρουσίας στην ευρύτερη περι-
οχή της Κίνας.
Η αντιπαλότητα μπορεί να εκδηλώθηκε 
με ωμό τρόπο, εξαιτίας ορισμένων πρωτο-
βουλιών του Τραμπ, αλλά έχει ρίζες στον 
στρατηγικό ανταγωνισμό για την παγκό-
σμια πρωτοκαθεδρία και προβλέπεται να 
συνεχιστεί.
Η προσέγγιση του Μπάιντεν στο θέμα 
των σχέσεων με την Κίνα θα είναι αυ-
στηρή, ταυτόχρονα όμως και εποικοδο-
μητική. Αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη 
έμφαση απ’ ό,τι ο Τραμπ στην προστασία 
των ανθρώπινων και δημοκρατικών δι-
καιωμάτων στην Κίνα και να αναζητήσει 
ταυτόχρονα νέους τομείς συνεργασίας 
μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, όπως για 
παράδειγμα στην προστασία του περι-
βάλλοντος και στην αποτροπή της κλιμα-
τικής αλλαγής.
Η βασική διαφορά με τον Τραμπ είναι 
ότι ο Μπάιντεν θα θελήσει να συνεργα-
στεί με την Ε.Ε. και όλες τις δυνάμεις της 
Δύσης σε μια στρατηγική σχετικού περι-
ορισμού της ανόδου της διεθνούς επιρ-
ροής της Κίνας. Η στρατηγική που επέ-
λεξε ο Τραμπ, να ανοίγει μέτωπα με την 
Κίνα και ταυτόχρονα να μη συνεννοείται 
με την Ε.Ε., ωφέλησε πάρα πολύ το Πε-
κίνο, εφόσον οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον 
τις δυνάμεις για να του επιβάλουν μόνες 
τους όρους τους.
Η στροφή Μπάιντεν δίνει ευκαιρία στην 
Ε.Ε., ταυτόχρονα όμως τη θέτει προ των 
ευθυνών της. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να 
αποδείξουν κι αυτοί στην πράξη ότι θεω-
ρούν την Κίνα στρατηγικό αντίπαλο και 
να στηρίξουν βασικές επιλογές των ΗΠΑ 
στην Ευρώπη και αλλού, για να απελευ-
θερωθούν αμερικανικές δυνάμεις στον 
στρατηγικό ανταγωνισμό με την Κίνα.

Στη Ρωσία χωρίς αγάπη
Η πολιτική Τραμπ έναντι της Ρωσίας έ-
στελνε ένα κάπως μπερδεμένο μήνυμα. 
Από τη μια, οι ΗΠΑ εφάρμοζαν πολι-
τική κυρώσεων έναντι της πρώην υπερ-
δύναμης. Από την άλλη, ο Τραμπ ήθελε 
να προβάλλει την προσωπική του συνεν-
νόηση με τον Πούτιν για να ενισχύσει 
την εικόνα του ηγέτη με «ισχυρή προ-
σωπικότητα» που σέβονται και οι αντί-
παλοι, όπως ο Ρώσος πρόεδρος. Στη δι-
άρκεια των τελευταίων ετών εκδηλώθηκε 
μία ακόμη κρίση εμπιστοσύνης στις σχέ-
σεις ΗΠΑ-Ρωσίας, με τον Τραμπ να απο-
χωρεί από δύο συμφωνίες για τον έλεγχο 
του πυρηνικού οπλοστασίου, κατηγορώ-
ντας τη ρωσική πλευρά ότι «κλέβει» στην 

εφαρμογή τους, και να δέχεται την πα-
ράταση μιας τρίτης συμφωνίας μόνο υπό 
όρους.
Το μήνυμα που θα στείλει ο Μπάιντεν 
για τις σχέσεις με τη Ρωσία θα είναι πολύ 
πιο καθαρό. Διαφωνεί με βασικές επι-
λογές της Μόσχας και δεν νιώθει την α-
νάγκη να προβάλει οποιαδήποτε στενή 
σχέση με τον Πούτιν, τον οποίο θεωρεί 
ένα είδος δικτάτορα.
Ο Μπάιντεν είναι υπέρ της συνεννόησης 
με τη Ρωσία για τον αναγκαίο έλεγχο του 
πυρηνικού οπλοστασίου και θα εγκατα-
λείψει την πολιτική της αποχώρησης από 
τις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες 
που εφαρμόζει ο Τραμπ. Ο Μπάιντεν θα 
είναι πιο αυστηρός σε ό,τι αφορά τις ρω-

τους Ευρωπαίους συμμάχους να τιμή-
σουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλά-
βει, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, για άμεση 
αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 2% 
του ΑΕΠ.
Η συνεννόηση ΗΠΑ και Ε.Ε. στο θέμα 
του ΝΑΤΟ περνάει αναγκαστικά από την 
αύξηση των αμυντικών δαπανών της Γερ-
μανίας, οι οποίες παραμένουν κάτω από 
το 1,5% του ΑΕΠ. Ο Μπάιντεν δεν πρό-
κειται να δεχτεί να επιβαρύνονται το αμε-
ρικανικό Δημόσιο και οι Αμερικανοί φο-
ρολογούμενοι για την άμυνα της Ευρώ-
πης, αν οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι συνεχίσουν 
να αποφεύγουν τις οικονομικές υποχρε-
ώσεις τους.
Το πρόβλημα είναι ότι η σοβαρή αύξηση 
των αμυντικών δαπανών απορρίπτεται 
στη Γερμανία, για διαφορετικούς λόγους, 
από το σύνολο σχεδόν των πολιτικών δυ-
νάμεων. Αν δεν βρουν τρόπο οι Γερμα-
νοί να αυξήσουν ουσιαστικά τις αμυντι-
κές δαπάνες τους, θα αποδειχθεί πολύ 
δύσκολη η συνεννόηση μεταξύ Ε.Ε. και 
ΗΠΑ για το ΝΑΤΟ.
Το ΝΑΤΟ δεν πάσχει μόνο από έλλειψη 
οικονομικών πόρων, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τους Ευρωπαίους, αλλά και από 
έλλειψη μιας ευρύτερης στρατηγικής. Ο 
συμβατικός πόλεμος μοιάζει όλο και πιο 
ξεπερασμένος και πλέον κυριαρχούν οι 
ασύμμετρες απειλές και ο λεγόμενος «υ-
βριδικός πόλεμος». Οι Ευρωπαίοι πρέπει 
να καλύψουν τεράστια κενά για να αντα-

Η σταθερή υποστήριξη 
του Μπάιντεν στην Ε.Ε. 
και στη χώρα καταγωγής 
του, την Ιρλανδία, 
δημιουργεί προβλήματα 
στον Τζόνσον.

σικές παρεμβάσεις σε χώρες όπως η Ου-
κρανία, η Λευκορωσία, η Γεωργία, η Αρ-
μενία και το Αζερμπαϊτζάν, που αποτε-
λούσαν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης 
– γι’ αυτόν τον λόγο και αντιμετωπίζονται 
από τη Μόσχα ως σφαίρα επιρροής του 
λεγόμενου «εγγύς εξωτερικού».
Η Ε.Ε. θα πρέπει να ξεκαθαρίσει σε ποιον 
βαθμό θα στηρίξει τον Μπάιντεν στην 
πολιτική του έναντι της Ρωσίας. Αρκετά 
συχνά η Γερμανία και κατά περιόδους η 
Γαλλία πραγματοποιούν οικονομικά και 
πολιτικά ανοίγματα έναντι της Ρωσίας, 
που ενισχύουν τον σκεπτικισμό της Ου-
άσινγκτον. 
Η ενίσχυση των σχέσεων Ε.Ε.-ΗΠΑ περ-
νάει υποχρεωτικά και από την καλύτερη 
συνεννόηση σε ό,τι αφορά την αντιμετώ-
πιση της Ρωσίας. Για παράδειγμα, οι Αμε-
ρικανοί και χωρίς Τραμπ θα συνεχίσουν 
να εναντιώνονται στην αναβάθμιση της 
στρατηγικής ενεργειακής συνεργασίας 
μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά τον αγωγό φυσικού αερίου 
Nord Stream II.

Το κριτήριο του ΝΑΤΟ
Ο Μπάιντεν πιστεύει στον ρόλο και στην 
ενίσχυση του ΝΑΤΟ. Θα θελήσει να 
βάλει τέλος στην επίδειξη αδιαφορίας 
του Τραμπ και στην προβολή του περι-
ορισμού της αμερικανικής στρατιωτικής 
παρουσίας στην Ευρώπη.
Είναι βέβαιο όμως ότι θα ζητήσει από 
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ποκριθούν στις νατοϊκές απαιτήσεις του 
Μπάιντεν. Πρέπει να αυξήσουν τις αμυ-
ντικές δαπάνες τους, να ενισχύσουν τον 
περιφερειακό ρόλο τους, αναλαμβάνο-
ντας το σχετικό ρίσκο, και να συμβάλουν 
στην επεξεργασία και εφαρμογή μιας 
πολυδιάστατης στρατηγικής.

Το κλίμα και ο ΠΟΥ
Τα πολύ καλά νέα για την Ε.Ε. είναι ότι 
με τον Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο οι 
ΗΠΑ θα επιστρέψουν στη συμφωνία 
του Παρισιού για την αποτροπή της κλι-
ματικής αλλαγής, πιθανότατα και στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).
Ο Μπάιντεν έχει δηλώσει ήδη την πρό-
θεσή του για άμεση επιστροφή των 
ΗΠΑ στη συμφωνία του Παρισιού. Ο 
Τραμπ αντιμετωπίζει την προστασία 
του περιβάλλοντος ως μεγάλη απειλή 
για την οικονομία, ενώ ο Μπάιντεν 
συμφωνεί με την Ε.Ε. ότι η αναγκαία 
προσαρμογή μπορεί να μετατραπεί σε 
μεγάλη ευκαιρία για την οικονομία.
Η αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ στο θέμα 
της αποτροπής της κλιματικής αλλα-
γής και σε θέματα προστασίας του πε-
ριβάλλοντος έχει τεράστια σημασία για 
την Ε.Ε. Την ενθαρρύνει στην επιδίωξη 
των φιλόδοξων στόχων που έχει θέσει 
για το 2030 και το 2050, διευκολύνει 
τη συνεννόηση και τη συνεργασία με 
τις ΗΠΑ και δημιουργεί τις προϋπο-
θέσεις για να επιβληθούν συγκεκριμέ-
νοι κανόνες και στην Κίνα. Η Κίνα θα 
πρέπει να προστατεύσει κι αυτή το πε-
ριβάλλον, για να μη βρεθεί αντιμέτωπη 
με την επιβολή αντισταθμιστικών «πρά-
σινων» δασμών στις εξαγωγές της.
Η αναθέρμανση της πολυμερούς δι-
εθνούς συνεργασίας επί Μπάιντεν α-
ναμένεται να οδηγήσει και στην επι-
στροφή των ΗΠΑ στον ΠΟΥ, αφού δο-
θούν οι αναγκαίες εξηγήσεις και γίνουν 
διορθωτικές κινήσεις από την πλευρά 
του Οργανισμού.
Είναι κωμικοτραγική η αποσύνθεση 
του ΠΟΥ, με πρωτοβουλία του Τραμπ, 
σε μια περίοδο κατά την οποία ο Οργα-
νισμός καλείται να δικαιολογήσει τον 
ρόλο και την ύπαρξή του, συντονίζοντας 
την παγκόσμια αντιμετώπιση της παν-
δημίας.
Ο Τραμπ εμφάνισε τον ΠΟΥ σαν όρ-
γανο της Κίνας και τον Covid-19 σαν 
«κινεζικό ιό» για να δικαιολογήσει την 
προκλητική αδράνειά του και την υπο-
τίμηση του κινδύνου στην κρίσιμη αρ-
χική φάση της πανδημίας. Ο Μπάιντεν 
αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την πρό-
κληση της πανδημίας και είναι βέβαιο 
ότι θα αναζητήσει συνεργασίες σε πα-
γκόσμιο επίπεδο για να υπάρξουν θε-

άρνηση της Λεπέν να δεχτεί την ήττα 
του Τραμπ και να στείλει συγχαρητήρια 
στον Μπάιντεν.
Η επικράτηση του Μπάιντεν αδειάζει, 
ως έναν βαθμό, και την προσπάθεια του 
Βρετανού πρωθυπουργού Τζόνσον να 
προχωρήσει σε σκληρό Brexit. Ομπάμα 
και Μπάιντεν ήταν κατά του Brexit. Ο 
Μπάιντεν δέχεται την απόφαση του 
βρετανικού λαού, ταυτόχρονα όμως ε-
πιθυμεί ένα πολιτισμένο διαζύγιο, στη 
βάση ενός συμφωνημένου Brexit με-
ταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ε.Ε.
Κατάγεται από την Ιρλανδία και δείχνει 
ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα που 
αφορούν τους Ιρλανδούς. Θεωρεί ότι το 
σκληρό Brexit που επιδιώκει ο Τζόν-
σον μπορεί να προκαλέσει την κατάρ-
ρευση της συμφωνίας ειρήνευσης με-
ταξύ προτεσταντών και καθολικών στη 
Βόρεια Ιρλανδία, η οποία έχει συμπλη-
ρώσει εικοσαετία επιτυχημένης εφαρ-
μογής.
Η πολιτική στροφή των ΗΠΑ υπέρ 
της Ε.Ε. επί προεδρίας Μπάιντεν δεν 
καταργεί βέβαια βασικές αντιθέσεις. 

τικά αποτελέσματα. Η συνεργασία της 
αμερικανικής Pfizer με τη γερμανική 
BioNTech στην ανάπτυξη και παρα-
γωγή ενός ασφαλούς και αποτελεσματι-
κού –με βάση τα πρώτα αποτελέσματα– 
εμβολίου αναδεικνύει τη σημασία της 
συνεργασίας ΗΠΑ-Ε.Ε. για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας.

Υπέρ της Ε.Ε.
Με το πέρασμα από τον Τραμπ στον 
Μπάιντεν θα επιστρέψουμε στη στρα-
τηγική του Ομπάμα, που ήταν σαφώς 
υπέρ της ανάπτυξης της Ε.Ε. και της 
στενής συνεργασίας των ΗΠΑ με αυτήν.
Ο Τραμπ επένδυσε πολιτικά στο Brexit 
και έχει πάντα στενές σχέσεις με τον 
βασικό εκφραστή του, τον ακραίο λαϊ-
κιστή Φάρατζ. Ταυτόχρονα, ενθαρρύ-
νει όλους τους πολιτικούς που επιδιώ-
κουν την αποδυνάμωση και τη διάλυση 
της Ε.Ε., από τον Όρμπαν και τον Κα-
τσίνσκι μέχρι τη Λεπέν και τον Σαλβίνι. 
Ενδεικτική της στενής πολιτικής σχέ-
σης του Τραμπ με τους ευρωσκεπτικι-
στές και τους αντιευρωπαίους είναι η 

Απλώς δημιουργεί ένα καλύτερο πλαί-
σιο διαπραγμάτευσης.
Οι ΗΠΑ θα επιμείνουν σε μια πιο ισορ-
ροπημένη εμπορική σχέση και θα ζη-
τήσουν, ιδιαίτερα από τη Γερμανία, να 
βρει τρόπους να περιορίσει το εμπο-
ρικό της πλεόνασμα στις διμερείς συ-
ναλλαγές. Επιπλέον, θα θελήσουν να 
προστατεύσουν την κυριαρχία των α-
μερικανικών ψηφιακών κολοσσών απ’ 
οποιαδήποτε ευρωπαϊκή προσπάθεια 
αμφισβήτησής τους. Οι πρωταγωνιστές 
της Silicon Valley στάθηκαν δυναμικά 
στο πλευρό του Μπάιντεν, προκαλώ-
ντας μάλιστα την οργισμένη αντίδραση 
του Τραμπ. Θετικό στοιχείο για μια συ-
νεννόηση μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ στο 
πλαίσιο του ΟΟΣΑ είναι η θέση Μπάι-
ντεν για δικαιότερη φορολογία των με-
γάλων επιχειρήσεων. Ίσως έτσι φτά-
σουμε σε έναν συμβιβασμό που θα ε-
ξασφαλίζει την επιβολή ευρωπαϊκής 
φορολογίας στους αμερικανικούς ψη-
φιακούς κολοσσούς, χωρίς αυτή να θε-
ωρηθεί δυναμική αμφισβήτηση του 
πρωταγωνιστικού τους ρόλου από τους 
Ευρωπαίους. 

Ιράν, Ισραήλ, Σαουδική 
Αραβία, Τουρκία
Μεγάλο ενδιαφέρον για την Ε.Ε. έχουν 
και οι πιθανές αλλαγές της αμερικανι-
κής πολιτικής –με πρωτοβουλία Μπάι-
ντεν– έναντι του Ιράν, του Ισραήλ, της 

Ο Μπάιντεν θα είναι πιο αυστηρός 
έναντι του Πούτιν, αλλά και 
εποικοδομητικός σε ζητήματα ελέγχου 
των εξοπλισμών.



Σαουδικής Αραβίας και της Τουρ-
κίας. Πρόκειται για χώρες στρατη-
γικής σηµασίας, που είναι πάντα 
ψηλά στις προτεραιότητες του State 
Department.
Σε ό,τι αφορά το Ιράν, ο Μπάιντεν 
θεωρεί ότι η πολιτική της µέγιστης 
πίεσης που ακολουθεί ο Τραµπ µέσω 
ισοπεδωτικών οικονοµικών κυρώ-
σεων είναι αντιπαραγωγική. Επιθυ-
µεί την επιστροφή στη συµφωνία 
του 2018, από την οποία οι ΗΠΑ α-
ποχώρησαν µε πρωτοβουλία Τραµπ, 
αφού όµως πρώτα το Ιράν αρχίσει να 
τηρεί πλήρως τους όρους για τη µη 
απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου. 
Στη συνέχεια θα επιδιώξει να δια-
πραγµατευτεί κάποιους νέους όρους, 
που θα καλύπτουν τις ανησυχίες των 
ΗΠΑ και ιδιαίτερα του Ισραήλ.
Ο Μπάιντεν είναι, όπως ο Τραµπ 
και όλοι οι πρόεδροι των ΗΠΑ, δυ-
ναµικά στο πλευρό του Ισραήλ. Κα-
λωσόρισε την εντυπωσιακή συµφω-
νία που επετεύχθη µεταξύ του Ισ-
ραήλ και των Ηνωµένων Αραβικών 
Εµιράτων (ΗΑΕ), η οποία συµβάλ-
λει στον περιορισµό των παραδοσι-
ακών αραβο-ισραηλινών διαφορών 
σε παλαιστινο-ισραηλινές διαφορές.
Το λεπτό σηµείο στις σχέσεις µε το 
Ισραήλ είναι ότι ο Μπάιντεν και το 
∆ηµοκρατικό Κόµµα θεωρούν την 
πολιτική που ακολουθείται στη ∆υ-
τική Όχθη απαράδεκτα επιθετική σε 
βάρος των Παλαιστινίων.
Ένας άλλος ισχυρός σύµµαχος των 
ΗΠΑ στη στρατηγικής σηµασίας πε-
ριοχή είναι η Σαουδική Αραβία. Ο 
Μπάιντεν δείχνει µεγαλύτερη ευαι-
σθησία από τον Τραµπ σε ζητήµατα 
ανθρώπινων δικαιωµάτων στη Σα-
ουδική Αραβία και διαφωνεί µε τη 
στήριξη των ΗΠΑ, µέσω ιδιαίτερα 
εξελιγµένων οπλικών συστηµάτων, 
στην πολεµική προσπάθεια της Σα-
ουδικής Αραβίας στην Υεµένη.
Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, δεν ε-
γκρίνει τις µεθόδους του Ερντογάν 
και θα προσπαθήσει να ενισχύσει τη 
θέση των Κούρδων της Συρίας, οι ο-
ποίοι πρωταγωνίστησαν στον πό-
λεµο κατά του Ισλαµικού Κράτους 
και αδειάστηκαν µε εντυπωσιακό 
τρόπο από τον Τραµπ σε όφελος της 
Τουρκίας.
Οι διορθωτικές κινήσεις που θα επι-
χειρήσει ο πρόεδρος Μπάιντεν στην 
πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Ιράν, 
του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας 
και της Τουρκίας είναι πολύ κοντά 
στις θέσεις της Ε.Ε. Το κρίσιµο ε-
ρώτηµα όµως είναι αν η Ε.Ε. θα βρει 

τρόπους να καλύψει το κενό που α-
φήνει η σταδιακή αµερικανική απο-
χώρηση από το Αφγανιστάν µέχρι το 
Ιράκ και τη Συρία, η οποία προβλέ-
πεται να συνεχιστεί και επί Μπάι-
ντεν. Η Ε.Ε. –ιδιαίτερα µετά το 
Brexit– δεν έχει τη στρατηγική δυ-
νατότητα για διαµόρφωση των εξελί-
ξεων σε κρίσιµες περιοχές του πλα-
νήτη και, κυρίως, δεν έχει την πολι-
τική διάθεση να την αποκτήσει.

Κοινή αδυναµία
Υπάρχουν και περιοχές του πλανήτη 
όπου το πέρασµα από τον Τραµπ 
στον Μπάιντεν δεν αναµένεται να 
ενισχύσει ουσιαστικά τη θέση των 
ΗΠΑ, ενώ και η Ε.Ε. βρίσκεται σε 
θέση αδυναµίας.
Χαρακτηριστικό το παράδειγµα της 
Λατινικής Αµερικής, όπου η αµερι-
κανική επιρροή βρίσκεται σε πτώση 
και η ταύτιση του Τραµπ µε ηγέτες 
του τύπου Μπολσονάρου τούς δη-
µιουργεί περισσότερα προβλήµατα 
από αυτά που τους λύνει. Όµως και 
της Ε.Ε. η επιρροή στη Λατινική Α-
µερική είναι σε αυτή τη φάση περι-
ορισµένη. Η ευρωπαϊκή κεντροδε-
ξιά δεν έχει πετύχει τον ουσιαστικό 
εκδηµοκρατισµό των δεξιόστροφων 
πολιτικών δυνάµεων και η ευρωπα-
ϊκή κεντροαριστερά δεν επηρεάζει 
τους αριστερόστροφους λαϊκιστές 
που επικρατούν στον σοσιαλιστικό, 
επαναστατικό χώρο.
Για την Αφρική υπάρχουν τεράστια 
κενά στρατηγικής, σε ό,τι αφορά τις 
ΗΠΑ και την Ε.Ε., που διευκολύ-
νουν την ανάπτυξη των δυνάµεων 
των ισλαµιστών και την ενίσχυση της 
οικονοµικής και πολιτικής επιρροής 
της Κίνας.
Στην Ινδία αναµένεται να ενισχυ-
θεί η επιρροή των ΗΠΑ εξαιτίας της 
καταγωγής της αντιπροέδρου του 
Μπάιντεν, Κάµαλα Χάρις, από τη 
συγκεκριµένη χώρα. Η Ινδία είναι 
το µεγάλο ερωτηµατικό για τις ΗΠΑ 
και την Ε.Ε., γιατί η πολιτική της 
είναι γεµάτη αντιφάσεις και µελανά 
σηµεία, όπως είναι η καταπίεση της 
µουσουλµανικής µειονότητας. Πρό-
κειται όµως για µία χώρα µε τερά-
στιο δυναµικό και στρατηγική σηµα-
σία, ιδιαίτερα σε σχέση µε τον περι-
ορισµό της ενίσχυσης της επιρροής 
της Κίνας.
Σε Λατινική Αµερική, Αφρική και 
Ινδία η υποχώρηση της επιρροής 
των ΗΠΑ και της Ε.Ε. συνηγορεί 
υπέρ της ανάπτυξης της συνεργασίας 
τους επί προεδρίας Μπάιντεν.
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ια-
τρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες εξελίξεις 
της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουρ-
γική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύ-
λιου Δίσκου.
 Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική 
διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και 
αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θερα-
πευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. 
Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις 
όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυ-
χενικό σύνδρομο. 

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
www.gethealthier.gr
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Στη διάδοση του µηνύ-
µατος της οδικής α-
σφάλειας σε µαθητές 
συµβάλλει η «Αττική 
Οδός» µε το e-learning 

πρόγραµµα «Μάτια Ανοιχτά στον 
∆ρόµο!», καθώς η προώθηση της 
κουλτούρας οδικής ασφάλειας σε όλα 
τα επίπεδα αποτελεί πάγια προτεραι-
ότητα της εταιρείας.
Στο πλαίσιο αυτό, ανταποκρινόµενες 
στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής 
αλλά και στις πρωτόγνωρες συνθήκες 
που διαµορφώνει η πανδηµία του κο-
ρονοϊού, η Αττική Οδός Α.Ε. και η Αττι-
κές ∆ιαδροµές Α.Ε. δηµιούργησαν, µε 
την καθοδήγηση ψυχολόγων, εκπαι-
δευτικών και συγκοινωνιολόγων, το 
e-learning πρόγραµµα για µαθητές Β΄ 
και Γ΄ Γυµνασίου και Λυκείου «Μάτια 
Ανοιχτά στον ∆ρόµο: The e-Learning 
Edition», που έλαβε την έγκριση του 
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-

µετοχής στο e-learning πρόγραµµα 
ξεπερνούν τους 3.000 µαθητές από 
σχολεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και 
στο εξωτερικό.
Το πρόγραµµα αποτελεί τη διαδικτυ-
ακή εξέλιξη του επιτυχηµένου σεµι-
ναρίου «Μάτια Ανοιχτά στον ∆ρόµο!», 
που ξεκίνησε µε διά ζώσης παρουσιά-
σεις από ειδικό εκπαιδευτή στις σχο-
λικές αίθουσες και ευαισθητοποίησε 
πάνω από 10.000 µαθητές σε σχολεία 
της Αττικής.
Εξάλλου, εντάσσεται σε σειρά προ-
γραµµάτων ευαισθητοποίησης που α-
ποτελούν πρωτοβουλίες που έχουν α-
ναλάβει οι εταιρείες, µε στόχο την ευ-
αισθητοποίηση των παιδιών και των 
εφήβων σε βασικούς και ειδικούς κα-
νόνες οδικής ασφάλειας.
Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα πε-
ρισσότερα από 150.000 παιδιά έχουν 
συµµετάσχει στα συγκεκριµένα προ-
γράµµατα ευαισθητοποίησης εντός 

της Περιφέρειας Αττικής.
Με έµφαση στις σύγχρονες εκπαιδευ-
τικές επιταγές όσον αφορά τον τρόπο 
προσέγγισης των παιδιών και των ε-
φήβων, οι εταιρείες, επιδιώκοντας 
σταθερά να διαδραµατίσουν ενεργό 
και ουσιαστικό ρόλο στο πολύτιµο δι-
ακύβευµα της διαµόρφωσης οδικής 
κουλτούρας στη χώρα µας, ανανεώ-
νουν και φέτος όλα τα προγράµµατα 
ευαισθητοποίησης που ήδη έχουν και 
σχεδιάζουν νέες συνεργασίες στην κα-
τεύθυνση αυτή.

των τον Αύγουστο του 2020.
Στόχος αυτού του προγράµµατος είναι 
να φτάσει στις πιο αποµακρυσµένες 
περιοχές της χώρας µας αλλά και στα 
σχολεία όλης της Ελλάδας, προκει-
µένου να διαδοθεί το σπουδαίο µή-
νυµα της οδικής ασφάλειας σε µαθη-
τές, µια περίοδο κατά την οποία η α-
νάγκη ουσιαστικής επιµόρφωσης των 
µελλοντικών οδηγών παραµένει επί-
καιρη και επιτακτική. Κι αυτό διότι 
η Ελλάδα κατέχει την 6η υψηλότερη 
θέση αναφορικά µε τους δείκτες θνη-
σιµότητας από τροχαία ατυχήµατα µε-
ταξύ παιδιών, εφήβων και νέων έως 24 
ετών, σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία 
της Eurostat, Road Transport Safety 
Database.
Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι 
µέσα στην εξαιρετικά δύσκολη συγκυ-
ρία της εξελισσόµενης πανδηµίας, ενί-
οτε µε µερική ή ολική αναστολή λει-
τουργίας σχολείων, τα αιτήµατα συµ-

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ

∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ
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ρεπορτάζ

Η «Αττική Οδός» και η «Αττικές ∆ιαδροµές» δηµιούργησαν το e-learning πρόγραµµα για µαθητές 
Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου και Λυκείου.

Εικόνες από την εκπαιδευτική πλατφόρµα «Μάτια Ανοιχτά στον ∆ρόµο: The e-Learning Edition»



Ίσως τα θετικά νέα από τα αποτελέσματα των μελε-
τών για το εμβόλιο των Pfizer-Biontech να μονο-
πωλούν τις τελευταίες ημέρες την ειδησεογραφία για 
την αντιμετώπιση του κορονοϊού, όμως υπάρχει και μία 

ακόμη, ιδιαίτερα σημαντική είδηση, που αφορά την πρώτη 
ουσιαστική θεραπεία για τον ιό.
Ειδικότερα, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA) έδωσε πρόσφατα έγκριση κυκλοφορίας 
στο φάρμακο bamlanivimab της φαρμακευτικής εταιρείας 
Eli Lilly με τη διαδικασία της επείγουσας ανάγκης. Η θερα-
πεία βασίζεται σε ένα μονοκλωνικό (τεχνητό) αντίσωμα το 
οποίο ενισχύει τις άμυνες του ανοσοποιητικού συστήματος 
κατά του κορονοϊού.
Το φάρμακο προορίζεται για ασθενείς που έχουν εκδη-
λώσει ήπια έως μέτρια συμπτώματα, προλαμβάνοντας την 
επιδείνωση της νόσου. Μάλιστα, φαίνεται ιδιαίτερα κατάλ-
ληλο για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι ηλικι-
ωμένοι άνω των 65 ετών και γενικότερα οι ενήλικες που 
πάσχουν και από άλλα νοσήματα. Αποτελεί δε το πρώτο 
φάρμακο που εγκρίνεται για ασθενείς που βρίσκονται σε 
σχετικά πρώιμο στάδιο της Covid-19.

Ο FDA στη σχετική ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι η άδεια 
δεν αφορά τη χρήση του φαρμάκου σε ασθενείς που ήδη 
νοσηλεύονται και χρειάζονται οξυγόνο, τους οποίους, 
όπως έδειξαν οι κλινικές δοκιμές, το φάρμακο δεν ωφελεί, 
ενώ μπορεί ακόμη και να επιδεινώσει την κατάστασή τους.
Η επείγουσα έγκριση δόθηκε με βάση τα αποτελέσματα 
κλινικής δοκιμής φάσης 2, που έδειξαν ότι το φάρμακο 
μπορεί να μειώσει το ιικό φορτίο, τα συμπτώματα και την 
πιθανότητα εισαγωγής στο νοσοκομείο σε ασθενείς με 
ήπια έως μέτρια Covid-19.
Περισσότερα δεδομένα πάντως θα χρειαστούν προκειμέ-
νου ο FDA να δώσει την οριστική και πλήρη έγκρισή του 
για το bamlanivimab, η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα 
του οποίου θα συνεχίσει να αξιολογείται από την αρμόδια 
εποπτική αρχή των ΗΠΑ.
Η εταιρεία Eli Lilly έκανε γνωστό ότι θα προχωρήσει στην 
παραγωγή ενός εκατομμυρίου δόσεων έως το τέλος του 
2020 και θα επεκτείνει περαιτέρω την παραγωγή της το 
2021 για να καλύψει τη διεθνή ζήτηση, καθώς βρίσκεται 
σε συζητήσεις και με άλλες χώρες για την έγκριση του 
φαρμάκου. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει αγοράσει ήδη 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Σημαντική εξέλιξη για τη θεραπεία  
του κορονοϊού από τις ΗΠΑ

Ο Αμερικανικός Οργανισμός 
Τροφίμων και Φαρμάκων 
(FDA) έδωσε πρόσφατα 
έγκριση κυκλοφορίας στο 
φάρμακο bamlanivimab της 
εταιρείας Eli Lilly.

Στην πρόσφατη ενημέρωση του πρωθυπουργού 
σχετικά με την ανάγκη επιβολής νέου lockdown 
ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας 

τόνισε πως για πρώτη φορά τα συστήματα υγείας σε όλο 
τον κόσμο έχουν να αντιμετωπίσουν τόσα εκατομμύρια 
κρούσματα πνευμονίας, τα οποία φυσικά αποδίδονται 
στον κορονοϊό.
Σε αυτή τη συγκυρία η Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας, 
όπως έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (ΠΟΥ) να είναι η 12η Νοεμβρίου, έχει ιδιαίτερα 
μεγάλη σημασία ως προς την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τη νόσο, η οποία ακόμη και στην 
προ κορονοϊού περίοδο αποτελούσε ένα από τα συ-
νηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα 
που συνήθως προκαλείται από ιούς ή βακτήρια και 
λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορι-
σμένα φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Παρουσι-
άζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώ-
πους, 7% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού, και 
προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και ο 
Ουίλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα θεωρούσε την πνευ-
μονία «αρχηγό των θανατηφόρων νόσων», με τον 
ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και των εμβολίων 
σημειώθηκε βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα όσο και 
στη θνητότητα.
Ο πνευμονιόκοκκος είναι το συχνότερο αίτιο βακτηρι-
ακής λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού, ενώ 
η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος, σε συνδυασμό 

με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας, έχει 
εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπο-
λογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια θάνα-
τοι, από τους οποίους οι 672.000 αφορούσαν παιδιά. 
Συγκεκριμένα, κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται 
σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατος οφει-
λόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επι-
κίνδυνες, με υψηλή θνησιμότητα, κυρίως όταν προ-
καλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει 
αντιική θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη 
μνήμη μας οι εκατομμύρια θάνατοι που οφείλονταν 
στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψη-
λός αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από αυτήν, 
παρά τη διαθεσιμότητα του εμβολίου και των αντιι-
κών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της 
πνευμονίας από κορονοϊό κατέδειξε ξανά την κεντρι-
κή θέση που κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου 
αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις, έτσι και η πνευ-
μονία από Covid-19 μπορεί να επιπλακεί με βακτη-
ριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να 
προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα 
σε καλή φυσική κατάσταση, οι ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού, όπως οι άνω των 65 ετών, οι ασθενείς 
με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνι-
στές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και 
σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί, κινδυνεύουν 
περισσότερο.

Πνευμονία: Προσβάλλει πάνω από 450 εκατομμύρια ανθρώπους

Η 12η Νοεμβρίου, η 
οποία έχει καθιερωθεί 
ως Παγκόσμια Ημέρα 
Πνευμονίας από τον 
ΠΟΥ, φέτος έχει ιδιαίτερα 
μεγάλη σημασία ως προς 
την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τη νόσο.
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υγεία

300.000 δόσεις του φαρμάκου.
Η ανταγωνίστρια εταιρεία Regeneron επίσης έχει υποβά-
λει αίτημα για επείγουσα αδειοδότηση ενός δικού της φαρ-
μάκου δύο αντισωμάτων, το οποίο, αν και σε δοκιμαστική 
φάση, είχε χρησιμοποιηθεί και στον πρόεδρο Ντόναλντ 
Τραμπ.



Σ
ημείο αντιλεγόμενο έχει αποτελέσει κατά 
καιρούς η πρόσβαση των ασθενών με 
χρόνια νοσήματα σε νέες, καινοτόμες 
θεραπείες, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διε-
θνούς οικονομικής κρίσης και ειδικότερα 
της οικονομικής δυσπραγίας που αντιμε-

τωπίζει εδώ και χρόνια η χώρα μας. Οι διαθέσιμες θε-
ραπευτικές επιλογές των ασθενών με ψωρίαση, καίτοι 
κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση της νόσου, 
συγκαταλέγονται κατά το πλείστον στις κατηγορίες 
φαρμάκων υψηλού κόστους, γεγονός που τις καθιστά 
αντικείμενο συζητήσεων σχετικά με τη μείωση των 
φαρμακευτικών δαπανών, τη συνταγογράφηση και την 
κυκλοφορία νέων φαρμακευτικών προϊόντων στην 
εγχώρια αγορά φαρμάκου.
Επισκοπώντας τις εξελίξεις της φαρμακευτικής τεχνο-
λογίας στο πέρασμα του χρόνου, προβαίνουμε στο ανα-
ντίρρητο συμπέρασμα ότι η εμφάνιση των βιολογικών 
παραγόντων και η ευρεία χρήση τους από τους ασθε-
νείς με ψωρίαση επέφερε εντυπωσιακές αλλαγές στην 
αντιμετώπιση του χρόνιου αυτού νοσήματος. Πέρα 
από τη σημαντική βελτίωση της κλινικής εικόνας λόγω 
των βιολογικών παραγόντων, αξίζει να επισημανθεί η 
αποφυγή του φαινομένου της πολυφαρμακίας, που σε 
πολλές περιπτώσεις οδηγούσε σε δυσάρεστες για τους 
ασθενείς συνέπειες.
Εντούτοις, η συμπερίληψη των καινοτόμων θεραπει-
ών στη φαρέτρα των δερματολόγων δεν συνεπάγεται 
την εξαφάνιση των προβλημάτων που μπορούν να 
ενσκήψουν στη ζωή ενός ασθενούς με ψωρίαση. Για 
τη βέλτιστη αντιμετώπιση της νόσου, η ύπαρξη θερα-
πευτικών επιλογών συνιστά αναγκαία αλλά όχι ικανή 
συνθήκη κι αυτό γιατί θα πρέπει απαραιτήτως να συ-
νοδεύεται από συμμόρφωση των ασθενών στη θερα-
πεία, ενώ ακόμα και μια σωστή συμμόρφωση δεν θα 
έπρεπε να μας κάνει να εφησυχάζουμε. Όχι σπάνια οι 
ασθενείς με ψωρίαση παρουσιάζουν συννοσηρότητες, 
κάτι που απαιτεί τον συνδυασμό θεραπευτικών σχημά-
των και ενίοτε την αγαστή συνεργασία ιατρών. Επιπλέ-
ον, σε διεθνές επίπεδο, το αυξημένο προσδόκιμο ζωής 
και η διεκδίκηση του δικαιώματος των ασθενών να 
λαμβάνουν επί μακρόν μια ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη που θα τους εξασφαλίσει αξιοπρεπή διαβίωση 
με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα ζωής συμβάλλουν με 
τη σειρά τους στην αύξηση του κόστους. Λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν την πολυπαραγοντικότητα του φαινομένου, 
καθίσταται πρόδηλο το υψηλό κόστος που καλείται να 
αναλάβει το κράτος ή/και ο ασθενής προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες που δημιουργούνται μα-
κροπρόθεσμα από ένα χρόνιο νόσημα.
Βέβαια, πέρα από το άμεσο κόστος για την αγορά φαρ-
μάκων, οφείλουμε να αναλογιστούμε τα έμμεσα κόστη 
που επωμίζεται το κράτος όταν αρνείται να υιοθετήσει 
νέα, καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα. Για παράδειγ-
μα, τα κόστη νοσηλείας σε συνδυασμό με την παροχή 

αδειών λόγω αποχής του ασθενούς από την εργασία 
ενδέχεται να αποβαίνουν ίσα ή και μεγαλύτερα από το 
άμεσο κόστος της αγοράς του φαρμάκου. Είναι ανα-
γκαίο, λοιπόν, να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα, υπο-
λογίζοντας όλες τις συνιστώσες μιας κατάστασης, ώστε 
να επιλέξουμε την πλέον συμφέρουσα για αμφότερες 
τις πλευρές, λύση του προβλήματος.
Συγκεκριμένα για την ψωρίαση, έχει χυθεί πολύ μελά-
νι όσον αφορά το υψηλό κόστος των φαρμακευτικών 
προϊόντων, ακριβώς επειδή οι φορείς της Υγείας στάθ-
μευαν στην πρώτη «ανάγνωση» του άμεσου κόστους, 
χωρίς να λαμβάνουν υπ’ όψιν στις εκτιμήσεις τους 
και στη σχεδιαζόμενη πολιτική τους το αξιοσημείωτο 
βάρος που επιφέρουν στο κράτος τα έμμεσα κόστη. 
Στις μέρες μας, αντικείμενο συζήτησης και διαφωνίας 
έχουν γίνει ειδικά οι υψηλού κόστους καινοτόμες θε-
ραπείες για την ψωρίαση και είναι ακριβώς σε αυτό 
το σημείο που θα πρέπει να αναδειχθεί η άμεση απο-

  TΟΥ ΛΕΩΝΊΔΑ ΦΩΤΊΑΔΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΊΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΚΕΣΩ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΡΕΥΜΑΖΗΝ

Καινοτόμες θεραπείες στην ψωρίαση  
και η πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε αυτές

Τα κόστη νοσηλείας σε 
συνδυασμό με την παροχή 
αδειών λόγω αποχής του 
ασθενούς από την εργασία 
ενδέχεται να αποβαίνουν 
ίσα ή και μεγαλύτερα από το 
άμεσο κόστος της αγοράς του 
φαρμάκου.
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τελεσματικότητα των συγκεκριμένων θεραπευτικών 
επιλογών, οι οποίες αποδεδειγμένα βελτιώνουν θε-
αματικά την εικόνα του δέρματος, καθώς εξαλείφουν 
τις δερματικές αλλοιώσεις σε ποσοστό 90% και άνω, 
συντείνοντας έτσι στη δραστική βελτίωση της αυτοει-
κόνας και άρα της ψυχολογίας του ασθενούς.
Οφείλουμε να θυμόμαστε πως κανένα φάρμακο δεν 
είναι πανάκεια και η εισροή των καινοτόμων θεραπει-
ών δεν σημαίνει πως αίρεται το μέρος της ευθύνης του 
ασθενούς για τη διαχείριση της νόσου του. Όμως, από 
τα μέχρι στιγμής συγκεντρωμένα δεδομένα προκύπτει 
ότι τα νέα σκευάσματα μπορούν να καλύψουν ορισμέ-
να κενά που υπάρχουν στις ήδη διαθέσιμες επιλογές, 
όπως για παράδειγμα να επιτύχουν τη μείωση των πα-
ρενεργειών αλλά και την εξασφάλιση ταχύτερων και 
πιο μακροχρόνιων θεραπευτικών αποτελεσμάτων.
Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη για την υγεία μας επι-
λογή και χρήση των φαρμάκων για την ψωρίαση, 
κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία ενός έγκυρου Μηχα-
νισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, στον οποίο 
χρειάζεται να διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο και οι 
ασθενείς, αφού εμείς είμαστε οι τελικοί αποδέκτες των 
φαρμάκων και κατά συνέπεια η ενίσχυση της φωνής 
μας, μέσω της εμπειρίας μας, είναι αναμφίβολα ανα-
γκαία για την πλέον αξιόπιστη λειτουργία του εν λόγω 
μηχανισμού. Η οργανική σημασία της συμπερίληψης 
των ασθενών στα στάδια της έρευνας, της αξιολόγη-
σης αλλά και της τελικής έγκρισης για την κυκλοφορία 
ενός νέου φαρμακευτικού σκευάσματος είναι κάτι που 
οφείλουν να συνειδητοποιήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι 
με την Υγεία φορείς, ενώ ειδικά η ελληνική πολιτεία 
φαίνεται να υποδέχεται θετικά αυτή την απαίτηση με 
την πρόσφατη θεσμοθέτηση της εκπροσώπησης των 
ασθενών στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την Υγεία.
Έτσι, μέσα από την επικοινωνία, τη συνεννόηση και 
τη συνεργασία των θεσμών και των κοινοτήτων των 
ασθενών, τόσο οι ασθενείς με ψωρίαση όσο και όλοι οι 
ασθενείς με χρόνια νοσήματα θα μπορέσουν να απο-
κομίσουν τα οφέλη των καινοτόμων θεραπειών, προ-
ασπίζοντας το δικαίωμά τους να ζήσουν τη ζωή τους 
απολαμβάνοντας τις κατακτήσεις της ιατρικής επιστή-
μης.



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.

Τ
ο Betarades.gr και η «Free Sunday» 
σάς προσφέρουν για µία ακόµη φορά 
τα προγνωστικά τους για τα παιχνίδια 
της εβδοµάδας. Σε διακοπή βρίσκο-
νται τα µεγάλα πρωταθλήµατα, καθώς 
η δράση µεταφέρεται στην αρένα των 

εθνικών οµάδων. Αυτές θα µας απασχολήσουν και στοι-
χηµατικά, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και στα πρωταθλή-
µατα χαµηλότερων κατηγοριών ανά την Ευρώπη. Έ-
χουµε τέσσερις δυνατές προτάσεις για την Κυριακή, µε 
παιχνίδια που διεξάγονται σε τέσσερις διαφορετικές 
χώρες, ανάµεσα σε αυτά και µατς της Εθνικής Ελλάδας.
Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινάνε από τη Νορβηγία, 
όπου στις 14:00 η Γκρόρουντ υποδέχεται τη Ράουφος για 
την 27η αγωνιστική του πρωταθλήµατος της δεύτερης κα-
τηγορίας. Οι γηπεδούχοι δεν βρίσκονται σε καλή αγω-
νιστική κατάσταση, καθώς µετράνε πέντε ήττες στα τε-
λευταία έξι παιχνίδια τους. Στο πιο πρόσφατο από αυτά, 
πάντως, κατάφεραν να επικρατήσουν επί της Στιέρνταλς-
Μπλινκ µε 3-2. Βρίσκονται στη 14η θέση της βαθµολο-
γίας, ενώ το µεγάλο τους πρόβληµα είναι η αµυντική τους 
λειτουργία, καθώς έχουν δεχτεί 44 τέρµατα. Επιθετική 
«όαση» ο 19χρονος φορ Όσκαρ Άγκα, που έχει σηµειώ-
σει 12 τέρµατα. Η Ράουφος βρίσκεται στην 8η θέση µε 32 
βαθµούς, τους 12 από τους οποίους έχει κερδίσει µακριά 
από το γήπεδό της. Ο Κρίστοφερ Νέσο είναι το βαρύ πυ-
ροβολικό της, καθώς έχει πετύχει εφτά γκολ και έχει ση-
µειώσει δύο ασίστ. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι τους οι φι-
λοξενούµενοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι (0-0) µε τη Ραν-
χάιµ. Η Ράουφος είναι καλύτερη οµάδα και θεωρούµε 
ότι, εύκολα ή δύσκολα, θα επικρατήσει της Γκρόρουντ, 
που προέρχεται και από δύο συνεχόµενες ήττες στην 
έδρα της. Θα επιλέξουµε το «διπλό» σε απόδοση 2.00.

Το µοµέντουµ δείχνει Ουαλία
Προχωράµε µε το UEFA Nations League και την α-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Το βλέµµα στις εθνικές 

και στις «µικρές» κατηγορίες!
ναµέτρηση που θα γίνει στο Κάρντιφ στις 19:00 ανά-
µεσα στην Ουαλία και την Ιρλανδία για την 5η αγωνι-
στική του τέταρτου οµίλου της League B. Οι Ουαλοί 
είναι πολύ δυνατοί στην έδρα τους, ενώ χαρακτηρι-
στικό είναι το γεγονός ότι έχουν κερδίσει τα έξι από 
τα εφτά παιχνίδια που έχουν δώσει. Προέρχονται από 
σηµαντική νίκη µε 1-0 επί της Βουλγαρίας. Βρίσκο-
νται στην κορυφή του οµίλου µε 10 βαθµούς. ∆ιαθέ-
τουν µία εξαιρετική άµυνα, που δεν έχει δεχτεί γκολ 
στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια. ∆ύο ισοπαλίες και δύο 
ήττες είναι ο απολογισµός της Ιρλανδίας, που βρί-
σκεται στην 3η θέση του οµίλου. Αντιµετωπίζει µε-
γάλο πρόβληµα στο σκοράρισµα, καθώς έχει σηµειώ-
σει µόλις ένα γκολ στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, 
αυτό του Ντάφι στις καθυστερήσεις του αγώνα µε τη 
Βουλγαρία. Η Ουαλία είναι πιο ποιοτικό σύνολο, βρί-
σκεται σε καλή φόρµα και στην έδρα της έχει το προ-
βάδισµα για τη νίκη. Θα πάµε µε τον «άσο» σε από-
δοση 2.15.

Σκοράρει και κερδίζει η Ελλάδα
Παραµένουµε στην ίδια διοργάνωση και πάµε στον 
τρίτο όµιλο της League C, µε τη Μολδαβία να υποδέ-
χεται την Ελλάδα στις 21:45. Οι γηπεδούχοι είναι ουρα-
γοί στη βαθµολογία, έχοντας συγκεντρώσει µόλις έναν 
βαθµό στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, µε τρεις ήττες 
και µία ισοπαλία (1-1) µε το Κόσοβο. Η αµυντική τους 
λειτουργία αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα τους, καθώς 
έχουν δεχτεί 12 γκολ στους τελευταίους τρεις αγώνες 
που έχουν δώσει. Σε σαφώς ανώτερη αγωνιστική κα-
τάσταση βρίσκεται η Ελλάδα, που είναι στη δεύτερη 
θέση του οµίλου, δύο βαθµούς πίσω από την πρωτο-
πόρο Σλοβενία. Στο πιο πρόσφατο µατς της, φιλικού 
χαρακτήρα, η οµάδα του Τζον Φαν Σιπ επικράτησε µε 
2-1 της Κύπρου δείχνοντας καλά στοιχεία, ειδικά στο 
πρώτο ηµίχρονο. Η Ελλάδα είναι καλύτερη οµάδα και 
το φαβορί για τη νίκη στο συγκεκριµένο παιχνίδι, ενώ 
στις τελευταίες εµφανίσεις της έδειξε ότι έχει βελτιω-
θεί σηµαντικά στον τοµέα του σκοραρίσµατος και δηµι-
ουργεί αρκετές ευκαιρίες. Απέναντί της έχει µια άµυνα 
µε πολλά προβλήµατα. Θα προτιµήσουµε το Over 2.5 
σε απόδοση 2.15.
Κλείνουµε τις βασικές προτάσεις µας για το Σ/Κ µε ε-
πιλογή από την Ισπανία, εκεί όπου η Λας Πάλµας υπο-
δέχεται στις 22:00 την Τενερίφη για τη 12η αγωνιστική 
της Segunda Division. Οι γηπεδούχοι δεν διανύουν πε-
ρίοδο φόρµας, καθώς προέρχονται από δύο ισοπαλίες 
και δύο ήττες στις τελευταίες τέσσερις αναµετρήσεις 
τους. Σκοράρουν, πάντως, µε χαρακτηριστική ευκολία, 
καθώς έχουν πετύχει γκολ στους πέντε από τους έξι πιο 
πρόσφατους αγώνες τους. Με ανεβασµένη την ψυχο-
λογία θα παραταχθεί στο συγκεκριµένο παιχνίδι η Τε-
νερίφη, µετά τη σηµαντική εντός έδρας νίκη της µε 1-0 
επί της Σαραγόσα. Όπως, µάλιστα, τόνισε και ο αρχηγός 
της, Σούσο Σαντάνα, θέλουν να συνεχίσουν µε νίκη και 
στο ντέρµπι µε τη Λας Πάλµας. Η οµάδα του Φρανθίσκο 
Φερνάντεθ έχει καταφέρει να σκοράρει και στα τρία πιο 
πρόσφατα παιχνίδια της. Πρόκειται για ένα αµφίρροπο 
παιχνίδι, καθώς οι δύο οµάδες δεν έχουν µεγάλη δια-
φορά ποιότητας. Αµφότερες, όµως, σκοράρουν µε σχε-
τική ευκολία στα τελευταία παιχνίδια τους. ∆ιαλέγουµε 
το Goal/Goal σε απόδοση 1.90.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµε-
ρωτικό site για το Στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επι-
λογές για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββα-
τοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρ-
χει έντονη στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και 
αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Λεγκανές - Αλκορκόν (15/11, 15:00): Ισχυρή στο γήπεδό 
της είναι η Λεγκανές, που έχει κερδίσει τα τελευταία τέσσερα 
από τα πέντε εντός έδρας παιχνίδια της. Αντίθετα, τρεις συνε-
χόµενες ήττες µακριά από την έδρα της µετράει η Αλκορκόν. Ο 
«άσος» προσφέρεται σε απόδοση 1.65.

* Βουλγαρία - Φινλανδία (15/11, 19:00): Σε άσχηµη αγω-
νιστική κατάσταση είναι η Βουλγαρία, που έχει ηττηθεί και στις 
τέσσερις τελευταίες αναµετρήσεις της. Οι φιλοξενούµενοι, από 
την άλλη, έχουν κερδίσει τα τρία από τα τέσσερα πιο πρόσφατα 
µατς τους. Το «διπλό» εντοπίζεται σε απόδοση 2.30.

* Βέλγιο - Αγγλία (15/11, 21:45): Εντυπωσιακό το σερί 
που διατηρεί το Βέλγιο, που έχει νικήσει στα εφτά από τα οχτώ 
τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του. Επιπλέον, έχει πετύχει 21 
γκολ σε τέσσερις αγώνες! Η πιθανότητα να πάρει και πάλι τους 
τρεις βαθµούς κόντρα στην Αγγλία βρίσκεται σε απόδοση 2.37.

Goal Tips

* Πονφεραντίνα - Μάλαγα (15/11, 17:15): Στα τρία από 
τα πέντε πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της Πονφε-
ραντίνα έχουν σηµειωθεί τρία γκολ τουλάχιστον. Το ίδιο 
συνέβη και στα τέσσερα τελευταία εκτός της Μάλαγα. Άλλο 
ένα Over 2.5 µεταξύ τους το βρίσκουµε σε απόδοση 2.87.

* Σλοβενία - Κόσοβο (15/11, 21:45): Λίγα ήταν τα τέρ-
µατα στους τέσσερις από τους πέντε τελευταίους αγώνες της 
Σλοβενίας, ενώ under βγήκαν και οι τρεις από τις τέσσερις 
πρόσφατες αναµετρήσεις του Κοσόβου. Το Under 2.5 της 
Κυριακής προσφέρεται σε απόδοση 1.50.

* Τσεχία - Ισραήλ (15/11, 21:45): Σερί εφτά συνεχόµε-
νων Over 2.5 «τρέχει» στην έδρα της η Τσεχία. Επιπλέον, 
δύο από τα τρία αµέσως προηγούµενα παιχνίδια του Ισραήλ 
έληξαν µε συνολικά από τρία τέρµατα και πάνω. Το Over 2.5 
είναι σε απόδοση 1.80.

Κυριακή 15/11
14:00  Γκρόρουντ - Ράουφος   2  2.00
19:00  Ουαλία - Ιρλανδία   1  2.15
21:45  Μολδαβία - Ελλάδα   Over 2.5  2.15
22:00  Λας Πάλµας - Τενερίφη   Goal/Goal  1.90
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Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Hyundai: Στην κορυφή  
των Red Dot Awards 2020

Το βραβείο «Best of the Best» απονεμήθηκε στο καινο-
τόμο concept EV της Hyundai, Prophecy, ενώ τα concept 
EV «45» και Neptune concept ΕV φορτηγό κυψελών 

καυσίμου κατέκτησαν την κορυφή του Design Concept. Τα 
Prophecy και «45» αποτελούν μέρος της μάρκας IONIQ της 
Hyundai, που αφορά αποκλειστικά ηλεκτρικά (EV) οχήματα.
Το Prophecy είναι εμπνευσμένο από τα vintage αυτοκίνητα 
της δεκαετίας του 1920 και του 1930, με coupé σχεδίαση. Α-
ποτελεί το όραμα της Hyundai, ενσωματώνοντας αεροδυνα-
μικό σχεδιασμό και την τελευταία σχεδιαστική φιλοσοφία της 
μάρκας, Sensuous Sportiness. Οι σχεδιαστές της Hyundai α-
πέδωσαν την απόλυτη σχεδίαση αυτοκινήτου, χάρη στη νέα 
αρχιτεκτονική EV, που καθορίζεται από παρθένες επιφάνειες 
και καθαρό όγκο σε συνδυασμό με αισθητική αρμονία και 
λειτουργικότητα. Επιπλέον, το Prophecy αποτελεί το πρώτο 
concept car που σχεδιάζεται από κορεατική μάρκα και κατα-
κτά το βραβείο σχεδιασμού «Best of the Best».

Το concept EV «45», που παρουσίασε η Hyundai στο Σαλόνι 
Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης το 2019, αποτίει φόρο τιμής 
στο 45χρονο, εμβληματικό για τη μάρκα, Pony Coupé Concept 
του 1974. Ο σχεδιασμός σηματοδοτεί για τη Hyundai μια νέα 
εποχή, που επικεντρώνεται στην ηλεκτροκίνηση και στις αυ-
τόνομες τεχνολογίες, καθώς και στην έξυπνη σχεδίαση. Το 
«45» διαθέτει πλαίσιο τύπου monocoque, αεροδυναμική σχε-
δίαση και κάποια στιλιστικά στοιχεία εμπνευσμένα από τα α-
εροσκάφη της δεκαετίας του 1920.
Ο σχεδιασμός του Neptune, του ηλεκτρικού φορτηγού κυ-
ψελών καυσίμου με υδρογόνο, αντλεί έμπνευση από τα εμ-
βληματικά art deco τρένα της δεκαετίας του 1930, που απο-
τελούσαν πρότυπο βιομηχανικού σχεδιασμού. Το concept 
ενσωματώνει το όραμα της Hyundai Motor για μελλοντική 
κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές ρύπων και αντικατοπτρί-
ζει τη δέσμευση της εταιρείας στη φιλική προς το περιβάλλον 
κινητικότητα και στην κοινωνία του υδρογόνου.

Μερικά από τα πρώτα Nissan Ariya που εξήλθαν 
της γραμμής παραγωγής έφτασαν πρόσφατα 
στην Ευρώπη, αναμένοντας να προκαλέσουν 

τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον των υποψήφιων α-
γοραστών στη Γηραιά Ήπειρο.
«Με μεγάλη χαρά βλέπουμε τα πρωτότυπα του Ariya να 
φτάνουν στην Ευρώπη. Αυτές οι εκδόσεις του μοντέλου 
θα χρησιμοποιηθούν ως αυτοκίνητα επίδειξης και ορι-
σμένα προορίζονται για δοκιμές σε χώρους της Nissan» 
δήλωσε η Helen Perry, διευθύντρια Marketing Ηλεκτρι-
κών Επιβατικών Αυτοκινήτων της Nissan Europe.
«Μπορούμε να δούμε πόσο όμορφο φαίνεται αυτό το αυ-
τοκίνητο και πραγματικά ανυπομονούμε να μοιραστούμε 
περισσότερες λεπτομέρειες τους επόμενους μήνες» πρό-
σθεσε η Perry.
Με πέντε εκδόσεις του Ariya διαθέσιμες στην Ευρώπη, 
το αμιγώς ηλεκτρικό coupé crossover θα ταιριάξει από-
λυτα στις ανάγκες του υποψήφιου Ευρωπαίου αγορα-
στή. Το Nissan Ariya θα είναι διαθέσιμο στο δεύτερο ε-
ξάμηνο του 2021.
Μπορείτε να δείτε περισσότερα, αλλά και να δηλώσετε 
ενδιαφέρον για το Nissan Ariya, προκειμένου να είστε 
από τους πρώτους που θα λαμβάνουν αποκλειστικές ε-
νημερώσεις, μεταβαίνοντας στο https://www.nissan.gr/
vehicles/new-vehicles/ariya.htm.

Η CUPRA είναι η πρώτη μάρκα αυτοκινήτων που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Extreme E

Το Nissan Ariya έφτασε 
στην Ευρώπη

Η CUPRA μεταφέρει την κληρονο-
μιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού 
στη σύγχρονη εποχή, συμμετέχο-

ντας στον αγωνιστικό θεσμό Extreme E 
ως βασικός συνεργάτης της ομάδας ABT 
Sportsline. Η αντισυμβατική μάρκα διαθέ-
τει διακεκριμένη ιστορία και η συνεργασία 
της με το Extreme E συνδυάζει τις ισχυρές 
γνώσεις της CUPRA για τον μηχανοκίνητο 
αθλητισμό με μια νέα προσέγγιση των ηλε-

κτροκίνητων αγώνων.
Το Extreme E, ο αγωνιστικός θεσμός με αμι-
γώς ηλεκτρικά SUV, πρόκειται να ταξιδέψει 
σε μερικά από τα πιο ακραία και απομακρυ-
σμένα μέρη του κόσμου το 2021. Η εναρκτή-
ρια σεζόν θα διεξαχθεί σε πέντε διαφορετι-
κές τοποθεσίες, στην Αρκτική, στην έρημο, 
στο τροπικό δάσος, στον παγετώνα και στον 
ωκεανό, σε μέρη που έχουν ήδη καταστρα-
φεί ή επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή.

Η είσοδος της CUPRA στην αρένα του 
Extreme E δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς 
η μάρκα έθετε πάντα τον πήχη ψηλά για να 
ανακαλύψει τα όρια του δυνατού. Για παρά-
δειγμα, το CUPRA e-Racer, το πρώτο πλή-
ρως ηλεκτρικό αγωνιστικό αυτοκίνητο του-
ρισμού στον κόσμο, ενσωμάτωσε τέσσερις 
ηλεκτροκινητήρες μονής ταχύτητας με από-
δοση 680 ίππων (500 kW) και 960 Nm, με μία 
65 kWh μπαταρία υγρής ψύξης, συμβάλλο-

ντας στον επαναπροσδιορισμό του μηχανο-
κίνητου αθλητισμού.

Η Hyundai κατέκτησε τρία βραβεία Red Dot 2020 στον τομέα Design 
Concept, συμπεριλαμβανομένου και του «Best of the Best», στην 

κατηγορία Mobility & Transportation.
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ΜΕ 30 ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟ ΕRTFLIX
Το ERTFLIX υπόσχεται να περάσουν 
όσο πιο ευχάριστα γίνεται οι µέρες του 
lockdown, εµπλουτίζοντας το περιεχόµενό 
του µε 30 νέες ταινίες για όλα τα γούστα και 
τις ηλικίες, για ακόµη περισσότερους από 
τους 200.000 φανατικούς φίλους του που 
ήδη µπαίνουν καθηµερινά στην ψηφιακή 
πλατφόρµα της ΕΡΤ.
Οι 30 νέοι τίτλοι περιλαµβάνουν χολιγου-
ντιανά blockbusters, ταινίες του ανεξάρτη-
του αµερικανικού κινηµατόγραφου, αλλά 
και βραβευµένες ευρωπαϊκές, όπως και 
εξαιρετικές βιογραφίες. Στο πλαίσιο της ανα-
νέωσης του περιεχοµένου του ERTFLIX 
δηµιουργείται µια νέα κατηγορία, µε τίτλο 
«Νεανικές», όπου οι πιστοί της πλατφόρµας 
µπορούν να βρουν teen ταινίες, αλλά και 
µουσικά ντοκιµαντέρ.

ΟΙ CHÓRES ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΑΤΤΙ
Οι Chórεs (Κόρες) είναι το φωνητικό 
σύνολο που δηµιουργήθηκε από τη Μαρίνα 
Σάττι το 2017 µε σκοπό την εκπαίδευση στη 
µουσική και στο πολυφωνικό τραγούδι, στον 
 χορό και στην υποκριτική, καθώς και την 
ανάπτυξη καλλιτεχνών µε ευρεία παιδεία 
και κοινωνική αντίληψη. Με κεντρικό άξονα 
τη µουσική, οι Chórεs αξιοποιούν όλα τα 
εκφραστικά µέσα για να πειραµατιστούν 
πάνω στη σύνδεση στοιχείων διαφορετικών 
πολιτισµών και από το 2017 µέχρι σήµερα 
περισσότερες από 150 γυναίκες, 13 έως 55 
ετών, αναβιώνουν τραγούδια παραδοσιακά 
µε µοναδικό τρόπο. Πρόσφατα στο επίσηµο 
κανάλι τους στο YouTube κοινοποιήθη-
κε η ενέργεια των live sessions CHÓRES 
[At Bageion Hotel], όπου παρουσιάζουν 
παραδοσιακά τραγούδια από κάθε γωνιά της 
Ελλάδας σε χορωδιακή επεξεργασία από 
τους συνθέτες Φίλιππο Τσαλαχούρη και 
Χρήστο Σαµαρά.
YouTube: chores voices

«ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ» 
ΣΤΗΝ ΕΡΤ2 
(Α΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ)
Στην πανέµορφη Κω και τις ελληνικές γαλα-
ζοπράσινες θάλασσες η Αντριάνα θα γνωρίσει 
τον Τόνι, που έχει έρθει για διακοπές µε την 
οικογένειά του από τη Φινλανδία, και µεταξύ 
τους θα αναπτυχθεί ένας νεανικός έρωτας 
και µια τρυφερή σχέση αγάπης και εµπιστο-
σύνης. Με φόντο το Αιγαίο, τα δυο παιδιά, 
µαζί µε τα αδέλφια του Τόνι, Αλέξι και Βέτι, 
θα µπλεχτούν άθελά τους σε µια επικίνδυνη 
περιπέτεια: η γοητευτική Αντριάνα απάγεται 
από µια αδίστακτη σπείρα αρχαιοκάπηλων 
που έχει βάλει στο µάτι τον χαµένο θησαυρό 
ενός παλιού θρύλου του νησιού. Τα τρία 
αγόρια κινούν γη και ουρανό για να σώσουν 
την Αντριάνα και να βρουν τον θησαυρό. ∆ι-
ασκεδαστική περιπέτεια µε πλήθος γνωστών 
ηθοποιών, δοσµένη µε χιούµορ, από τον κα-
ταξιωµένο Φινλανδό σκηνοθέτη Τάβι Βάρτια. 
Παίζουν: Ιφιγένεια Τζόλα, Νούτι Κόντινεν, 
Ορφέας Αυγουστίδης, Εµίλ Όνο, Ιωάννα Τρι-
ανταφυλλίδου, Γιάννης Στάνκογλου, Ναταλία 
∆ραγούµη, Γεράσιµος Σκιαδαρέσης, Έφη 
Παπαθεοδώρου, Θανάσης Σαράντος, Πάνος 
Κρανιδιώτης, Γιάννης Ζουγανέλης, Λόρα 
Μαλµιβάρα, Βίλε Μιλιρίνε, Βέικα Βαϊνίκα.
∆ευτέρα 16/11 (ώρα 00:00)

«Ο ΛΥΚΟΣ ΤΗΣ WALL STREET»      ΣΤΟ STAR

Εκατοµµυριούχος στα 26. Κατάδικος στα 36. Η αληθινή 
ιστορία του Τζόρνταν Μπέλφορντ, ενός χρηµατιστή από το 
Λονγκ Άιλαντ, ο οποίος εξέτισε 20 µήνες στη φυλακή επει-

δή αρνήθηκε να συνεργαστεί σε µια µαζική υπόθεση απάτης τίτλων 
το 1990, που τον ενέπλεξε στην εκτεταµένη διαφθορά της Wall 
Street και στον εταιρικό τραπεζικό κόσµο, συµπεριλαµβανοµένης 
της διείσδυσης της µαφίας. Η δραµατική άνοδος και πτώση του στη 
Γουόλ Στριτ, που συνόδευσε την ταραχώδη ζωή του, µε τα ατελείω-
τα πάρτι, τις καταχρήσεις και τη διαφθορά.
Η ταινία είναι βασισµένη στο οµώνυµο αυτοβιογραφικό µυθιστό-
ρηµα του Τζόρνταν Μπέλφορντ και τη σεναριακή διασκευή επιµε-
λήθηκε ο Τέρενς Γουίντερ, που έχει χαρίσει στο κοινό επιτυχίες 
όπως η τηλεοπτική πολυβραβευµένη σειρά «Sopranos».
Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορτσέζε
Παίζουν: Λεονάρντο ντι Κάπριο, Μάργκο Ρόµπι, Τζόνα Χιλ, Μάθι-
ου Μακόναχι, Κάιλ Τσάντλερ
Τετάρτη 18/11 (ώρα 00:00)



Έβαλα απέναντί 
μου όλη τη 
χώρα και ξέχασα 
τις κάμερες. 
Μάλλον αυτό 
ο κόσμος το 
ένιωσε. Μην 
ξεχνάμε ότι 
ήταν και 
το πρώτο 
Σάββατο μέσα. 
Ζήσαμε κατά 
τη μετάδοση 
κάτι πάρα πολύ 
συγκινητικό. 
Εγώ στο 
σπίτι έκλαιγα 
συνέχεια. 
Το έβλεπα 
μόνος μου και 
μπορούσα να 
κοιτάζω κι εγώ 
σαν τηλεθεατής.

Πάντα δημιουργικός, πάντα ανήσυ-
χος, ο Σταμάτης Κραουνάκης κατά τη 
διάρκεια του πρώτου lockdown με 
ένα πιάνο και το iPad του άρχισε να 

μοιράζεται μουσικές και στίχους. Σχεδόν εννέα 
μήνες μετά «γέννησε» τον νέο του δίσκο, με τίτλο 
«Γιορτή στα σπίτια», που αποτελείται από 14 ο-
λοκαίνουρια τραγούδια που ερμηνεύουν ο ίδιος 
και οι φίλοι του Ελένη Βιτάλη, Μανώλης Μητσιάς, 
Σάκης Καραθανάσης, Φοίβος Δεληβοριάς, Κώ-
στας Μπουγιώτης και Χρήστος Γεροντίδης.

Μιλήστε μας για τον νέο σας δίσκο. Πώς δημι-
ουργήθηκε;
Χωρίς προγραμματισμό, χωρίς επιδίωξη. Και κα-
μαρώνω που όλοι τον λέτε «δίσκο». Είναι δίσκος 
πραγματικά. Ξεκινώντας η καραντίνα, με ρώ-
τησε η Σύλβα Ακρίτα σ’ εκείνες τις πρώτες μας 
συνομιλίες: «Γιατί δεν γράφεις;». Έτσι έγραψα το 
πρώτο. Το «Γράφουμε Ησυχία», στις 13 Μαρ-
τίου. Έβαλα το iPad πάνω στο πιάνο και το τρα-
γούδησα. Σε τρεις ώρες το είχαν δει 100.000 άν-
θρωποι. Έτσι μπήκα στη χαρά να δίνω κάθε δυο 
μέρες κάτι. Μετά έγραψα το «Με τρολάρουν τα 
πουλιά». Βούταγα σκέψεις από τη συνθήκη και 
φώτιζα τον έρωτα ή την έλλειψή του. Δεν υπήρχε 
κανένας σκοπός. Απλά, δεν είμαστε μόνοι. Εδώ 
είμαστε και μιλάμε. Αυτό. Ό,τι έβγαζε η καρδιά, 
άφοβα. Εγώ, το πιάνο, τα στιχάκια κολλημένα με 
ταινία δίπλα. Σχεδόν πρίμα βίστα. Έφευγαν σαν 
νεράκι όλα, ενώ ταυτόχρονα μίλαγα με φίλους, έ-
βλεπα Netflix. Στο βάθος, σκέψη, «ρε φίλε μπορεί 
να ’ναι και τα τελευταία μου, ας βάλω τα δυνατά 
μου». Αυτό. Είχα χαρά. Και συγκίνηση. Κάπως 
έτσι γράφτηκαν καμιά εικοσαριά.

Η διαδικτυακή επικοινωνία των τραγουδιών 
σας τον καιρό της καραντίνας ήταν η δική σας 
ανάγκη για επικοινωνία ή μια συνεισφορά σας 
σε όλους εμάς τους αμπαρωμένους;
Αυθόρμητα. Ήμουν ο πομπός και όλοι εσείς το 
κοινό.

Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε κι ένα site, το 
https://kraounakis.gr/spiti/. Τι θα βρούμε εκεί;
Έργο συνεργασίας με τον Γιώργο Δομιανό - 
Faboulous, εξαιρετικό ποιητή και διαδικτυακό 
παίχτη. Έβαλα τους στίχους, τις σημειώσεις μου 
της καραντίνας, σκίτσα μου, ένα τραγούδι-μπό-
νους, φωτογραφίες από την ηχογράφηση και e-
shop, απ’ όπου μπορεί κανείς να παραγγείλει και 
σε δυο μέρες να το ’χει. Πολλοί προτίμησαν το α-
ντικείμενο CD, που παρέα με το site είναι μια κλα-
σική έκδοση. Το εξώφυλλο είναι ζωγραφικό έργο 
του φίλου μου Νίκου Κανέλλου. Ήρθε κι αυτό α-
προειδοποίητα στην ώρα του. Η Αργυρώ Σύριγγα 
έκανε εξαιρετική δουλειά στο artwork. Ο Δημή-
τρης Κάππος έκανε το release, τη σειρά των τρα-
γουδιών. Ως κλασικό δισκά, τον εμπιστεύτηκα. Η 
Δέσποινα έτρεξε τρυφερά την επικοινωνία. Έκα-
τσα σιγά σιγά κι έφτιαχνα και τα βιντεάκια με ένα 
πρόγραμμα από το μαγικό μου iPadάκι. Χειρο-
ποίητα όλα. Βήμα βήμα. Όλα ήσυχα. Και οι ερμη-
νευτές ήρθαν σαν να ’ταν πάντα αυτοί. Και οι παί-
χτες. Κάναμε αρκετή δουλειά από τα σπίτια. Και 

τελικά στον Τάκη Αργυρίου - Στούντιο 111. Βρέ-
θηκαν τρόποι. Αυτό είχε μια μαγεία.

Μιλήστε μας για το τραγούδι «Καλύτερα μιας 
ώρας» που ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.
Ο αγαπημένος φίλος και δάσκαλος Ιωσήφ Βι-
βιλάκης μου ’χε δώσει μια επιλογή στίχων του 
Ρήγα Φεραίου όταν έκανα τον «Λόγο του Κολο-
κοτρώνη» στη Μικρή Επίδαυρο και είχα φτιά-
ξει μερικά εμβόλιμα χορικά. Ένα πρωί το ’παιξα 
κι αυτό στο τσέμπαλο κι έκανε ένα σχόλιο η Βι-
τάλη. Ένιωσα ότι την περίμενε. Επίσης, ήταν μια 
κραυγή σε σχέση με τον εγκλεισμό-σκλαβιά. Το 
είπε συνταρακτικά.

Ποιο άλλο ξεχωρίζετε ή αγαπάτε ιδιαίτερα;
Δεν ξεχωρίζω. Είναι παιδί της καρδιάς μου όλο 
το έργο. Συμβολικά, ίσως λόγω βιογραφικών 
στοιχείων, με συγκινεί το ντουέτο μας με τον 
Φοίβο Δεληβοριά, σε στίχους δικούς του.

Ο δίσκος είναι αφιερωμένος στη Σύλβα Α-
κρίτα. Γιατί;

Γιατί την αγαπώ και γιατί ήταν ο φύλακας άγγε-
λός μου και η έμπνευσή μου σε όλη αυτή την κα-
ραντίνα.

Το Σάββατο 7/11 παρακολουθήσαμε τη συναυ-
λία σας –ένα πάρτι, όπως το περιγράψατε και 
όπως πράγματι ήταν– μαζί με εξαίρετους καλε-
σμένους στο Mega. Παρατηρήσαμε μεγάλη α-
πήχηση στα social media. Πώς εξηγείτε αυτή 
την τόσο επιτυχημένη βραδιά; Τι άγγιξε τόσο 
δυνατά το τηλεοπτικό κοινό;
Η ένωσή μας. Όλων. Η ομοψυχία μας, μεταξύ 
μας, των καλλιτεχνών, και η απίθανη συνεργα-
σία μας με το συνεργείο, που έγινε ένα μαζί μας. 
Έβαλα απέναντί μου όλη τη χώρα και ξέχασα τις 
κάμερες. Μάλλον αυτό ο κόσμος το ένιωσε. Μην 
ξεχνάμε ότι ήταν και το πρώτο Σάββατο μέσα. Ζή-
σαμε κατά τη μετάδοση κάτι πάρα πολύ συγκινη-
τικό. Εγώ στο σπίτι έκλαιγα συνέχεια. Το έβλεπα 
μόνος μου και μπορούσα να κοιτάζω κι εγώ σαν 
τηλεθεατής. Έβλεπα τις αναρτήσεις, τα σχόλια, το 
πάρτι στα σπίτια. Πήρα μεγάλη συγκίνηση. Και 
ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους. Ενωθήκαμε.

INFO

Σταμάτης Κραουνάκης

«Απλά, δεν είμαστε μόνοι»
  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Στίχους, σημειώσεις, φωτογραφίες, βίντεο, συνεργάτες και άλλα 
όμορφα τυπώνετε κατευθείαν από το site http://spiti.kraounakis.gr.
Επίσημη ιστοσελίδα: www.kraounakis.gr

Σταμάτης Κραουνάκης, «Γιορτή στα σπίτια»
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Μελέτης Η. Μελετόπουλος, Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος – Ο πολιτικός, ο διανοούµενος 
και η εποχή του, εκδ. Καπόν

Η περιπετειώδης ζωή ενός κορυφαίου Έλληνα πολιτικού και 
διανοούµενου, που διατρέχει ολόκληρη την ταραγµένη πορεία 
της Ελλάδας τον 20ό αιώνα, µε αποκαλυπτικά στιγµιότυπα και 
άγνωστα παρασκήνια. Ακολουθώντας τον πρωταγωνιστή, ο 
αναγνώστης θα ξεκινήσει από την Πάτρα της Belle Époque, θα 
ταξιδέψει στη Χαϊδελβέργη των φιλοσόφων και των ποιητών 
και θα επιστρέψει µαζί µε τον νεαρό κοινωνιολόγο στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, των 
σφοδρών ιδεολογικών συγκρούσεων και της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου. Θα ακολουθήσει 
τον Κανελλόπουλο στο µέτωπο του ελληνοϊταλικού πολέµου και θα διαφύγει µυστικά µαζί του 
στη Μέση Ανατολή, όπου αυτός συγκρότησε τον Ιερό Λόχο. Θα συµπορευτεί µε τον πρωταγω-
νιστή στη δραµατική µοναχική του πορεία µέσα στον εµφύλιο πόλεµο, που έθεσε επιτακτικά 
διλήµµατα στις συνειδήσεις. Ακολουθεί η πολιτική καριέρα του Κανελλόπουλου, ως κορυφαί-
ου στελέχους της ∆εξιάς, στο πλευρό του Παπάγου και του Καραµανλή, ενώ η υπονόµευση 
της δηµοκρατίας τη δεκαετία του ’60 περιγράφεται µε αποκαλυπτικές λεπτοµέρειες. Το βιβλίο 
ολοκληρώνεται µε τη σύλληψη του πρωταγωνιστή ως πρωθυπουργού την 21η Απριλίου 1967. 
Ακολουθεί ο επίλογος και η µοναδική για Έλληνα πολιτικό αυτοκριτική για τα γεγονότα της 
µεταπολεµικής εποχής. Το βιβλίο βασίζεται σε πολυετή έρευνα σε ελληνικά και ξένα αρχεία, 
ενώ συµπληρώνεται µε σπάνιες, ανέκδοτες φωτογραφίες.

Ζωή Ράπτη, Τα δάκρυα της αγαπηµένης, 
εκδ. Ψυχογιός Bookoo

Η Σοφία δεν είδε την τροχιά της πέτρας, 
άκουσε όµως το «ωχ» κι έτρεξε να συνεφέ-
ρει τον πεσµένο κηπουρό. Εκείνος για να την 
ευχαριστήσει της εµπιστεύεται ένα τροµερό 
µυστικό που αφορά τον γιατρό σύντροφό της. 
Από κει κι ύστερα η νεαρή δασκάλα µπαίνει 
σε πνευµατική και ψυχική περιδίνηση. 
Αρχικά αρνείται να πιστέψει όλα όσα της 
εκµυστηρεύτηκε ο κηπουρός µε το ταλαιπω-
ρηµένο βλέµµα, που σύντοµα ανακαλύπτει 
ότι επρόκειτο για τον άλλοτε διάσηµο ηθοποιό 
Αλέξη Γκόλφη. Σκέφτηκε ότι θα ήταν µεθυ-
σµένος και µέσα στην παραζάλη του ποτού ονειρεύτηκε τη σκηνή του φόνου, 
εκείνη τη νύχτα κάποιου µακρινού χειµώνα. Πάραυτα αρχίζει να ψάχνει κρυφά 
την αλήθεια. Όσο όµως οι έρευνες προχωρούν, τόσο η αγωνία µεγαλώνει. Οι 
ενδείξεις στρέφονται εναντίον του αγαπηµένου της και η καθηµερινότητα της 
Σοφίας γεµίζει εφιάλτες. Από τη µια το πάθος της για τον µοναδικό άντρα που 
αγάπησε, από την άλλη ένας φόνος που ζητά δικαίωση… Η νεαρή δασκάλα θα 
καταγγείλει τον σύντροφό της ή θα φροντίσει να καλύψει τα ίχνη της υπόθεσης; 
Ερωτικές αντιζηλίες, ίντριγκες, απάτη, µίση και πάθη ξεδιπλώνονται σε αυτή την 
ερωτική περιπέτεια.

Αγγελική Νικολούλη, Θα γίνω σκιά σου, εκδ. Καστανιώτη

Αθήνα, µέρες Αποκριάς. Η Κατερίνα Ασλάνη, µια κοπέλα µε µεγάλα 
όνειρα και πάθος για ζωή, εξαφανίζεται 
µυστηριωδώς. Τα ερωτήµατα για τους 
δικούς της, βασανιστικά. Εγκατέλειψε 
τα πάντα κι έφυγε σε άλλη χώρα; Είδε 
κάτι τροµερό, την απειλούν και κρύβεται; 
Έπεσε θύµα δολοφονικής ενέργειας; Για 
τη ρεπόρτερ που αναλαµβάνει την έρευνα 
αρχίζει ένα ταξίδι υψηλού ρίσκου, από 
την Πλάκα και το Κολωνάκι ως το Παρίσι 
και από την Πάρο µέχρι τα Γιάννενα και 
τη Θεσσαλονίκη. Η αναζήτηση ξεκινά από 
τα νεανικά στέκια, περνά από ατελιέ καλ-
λιτεχνών και καταλήγει στα σαλόνια της 
υψηλής κοινωνίας. Τρία πρόσωπα που εµπλέκονται δυσκολεύουν την 
έρευνα. Υπόθεση νεφελώδης, σε αχαρτογράφητα νερά. Επτασφράγιστα 
µυστικά και σβησµένα ίχνη. Μοιραία πάθη, επιπόλαια λάθη, οικογενει-
ακά και κοινωνικά τραύµατα έρχονται σταδιακά στην επιφάνεια. Μια 
επικίνδυνη αναµέτρηση µε τις σκιές. Μια άγρια µάχη στο σκοτάδι µέχρι 
να φανεί το φως. Ένα τέλος απρόβλεπτο…

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Αντώνης Ζαΐρης, Όπου νάναι…, εκδ. Ηδυέπεια

Η αναζήτηση του πραγµατικού νοήµατος της ζωής, η κριτική 
στην πρόσκαιρη αλλά ευφάνταστη κοσµικότητα, η έντονη 
αίσθηση περατότητας του βίου και η αποσυµπίεση µιας 
αταίριαστης καθηµερινότητας τροφοδοτούν και δίνουν χρώµα 
στα λόγια του συγγραφέα, βάζουν σε δοκιµασία την αδιέξοδη 
φαντασία που σµιλεύει το όνειρο και το τοποθετεί σε διαδικα-
σία αναπαραγωγής για κάτι που δεν υπάρχει, για το µεγάλο 
κενό που παραµένει ασχηµάτιστο και ακανόνιστο. Αυτό το 
κενό που εµπνέεται από την πραγµατικότητα και τον ρεαλισµό 
της ζωής αποτυπώνει ποιητικά ο Αντώνης Ζαΐρης, κρατώντας 
αποστάσεις ασφαλείας από τη στεγνή απόλυτη αρµονία των αριθµών.

Θοδωρής Παπαϊωάννου, Από την αρχή, εκδ. Ίκαρος

Ο πολυβραβευµένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων 
Θοδωρής Παπαϊωάννου παρουσιάζει το πρώτο του µυθιστό-
ρηµα που απευθύνεται σε ενήλικους αναγνώστες. Ένα βιβλίο 
για τις δεύτερες ευκαιρίες και τις αποφάσεις που µας κάνουν 
να ξεκινήσουµε από την αρχή. Μια προσωπική αναζήτηση, 
που µας ταξιδεύει στην Ελλάδα από τη δεκαετία του ’60 ως 
τις µέρες µας.
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Καρολίνα ντε Ρομπέρτις, Καντόρας – Οι 
γυναίκες που τραγουδούσαν, μτφρ. Τατιάνα 
Μπολάνη, εκδ. Διάπλαση

Ουρουγουάη 1977: το στρατιωτικό πραξικόπημα καταστέλλει 
τους πολιτικά διαφωνούντες χρησιμοποιώντας αμείλικτη βία. 
Σε ένα καθεστώς όπου οι απαγωγές, οι βιασμοί και τα βασα-
νιστήρια βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, η ομοφυλοφιλία 
θεωρείται επικίνδυνο και τιμωρητέο παράπτωμα. Ωστόσο, 
η Ρομίνα, η Φλακά, η Ανίτα-Αφροδίτη, η Πας και η Μαλένα 
–πέντε καντόρας, δηλαδή γυναίκες που «τραγουδούν»– σαν 
από θαύμα βρίσκουν η μία την άλλη και ανακαλύπτουν 
το Κάβο Πολόνιο, ένα απομονωμένο, σχεδόν ακατοίκητο 
ακρωτήριο, το οποίο διεκδικούν ως μυστικό τους καταφύγιο. Για τα επόμενα 35 χρόνια οι 
ζωές τους θα εκτυλίσσονται ανάμεσα στο Κάβο Πολόνιο και στο Μοντεβιδέο, την «εχθρική» 
πλέον πόλη, που όμως δεν παύει να είναι το σπίτι τους, καθώς συνεχώς ξαναγυρίζουν εκεί, 
μαζί ή μόνες. Στην πορεία αυτών των ετών οι πέντε γυναίκες θα δοκιμαστούν πολλές φορές 
–από τις οικογένειές τους, τις σχέσεις τους, την κοινωνία, αλλά και μεταξύ τους–, καθώς 
αγωνίζονται να ζήσουν μια ζωή αληθινή και αυθεντική.
Έργο ρηξικέλευθο και διαχρονικό, το «Καντόρας» είναι ένας ύμνος στην αγάπη, στην 
κοινότητα, στη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος και στη διατήρηση της μνήμης. Η Ντε 
Ρομπέρτις μάς παραδίδει το αριστούργημά της: μια ιστορία για τη φλόγα που όλοι έχουμε 
στην ψυχή και για εκείνους που την κρατούν αναμμένη.

Ιόλη Ανδρεάδη, Performance – Από τη θεωρία στην πράξη, 
ΚΑΠΑ Εκδοτική

Το βιβλίο επιχειρεί μια διερεύνηση του 
διαλόγου της επιτέλεσης ή performance με 
άλλες πολιτισμικές εκφάνσεις, στις οποίες 
περιλαμβάνονται η τελετουργία, το θέατρο, 
ο φιλοσοφικός στοχασμός και η πολιτι-
σμική θεωρία. Από την άλλη, ερευνώνται 
οι δυνατότητες που αυτός ο διάλογος 
δημιουργεί, οδηγώντας στην καλλιτεχνική 
πράξη. Στόχος, λοιπόν, είναι η συνδυαστική 
προσέγγιση από τη μια της επιτέλεσης/performance και από την άλλη ενός 
πολυφωνικού θεωρητικού και καλλιτεχνικού φάσματος με στόχο τη συμβολή 
στην πράξη όσων θα ήθελαν να ερευνήσουν την performance ή να τη δουν 
από την πλευρά της δημιουργίας. Σε καθένα από τα κεφάλαια, το εισαγωγικό 
και αυτό για τις πολιτισμικές σπουδές, τα δύο επόμενα για την τελετουργία, 
το κεφάλαιο για το θέατρο, το κεφάλαιο για τη φιλοσοφία και, τέλος, αυτό για 
το πέρασμα από την ιδέα στην πράξη –μια μετάβαση που αποτελεί ζητούμενο 
ολόκληρου του βιβλίου–, προτείνονται μια σειρά πηγών, μεθόδων και 
εργαλείων που προορίζονται για καλλιτεχνική χρήση.
Το βιβλίο αυτό ενδιαφέρει εξίσου τόσο τους ερευνητές και τους δημιουργούς 
όσο κι εκείνους που ασκούν την πολύτιμη τέχνη του αναγνώστη και του 
θεατή.

Γιώργος Σαραντάρης, Ποιήματα, εισαγωγή: Αγγελική Μαυρουδή, 
εκδ. Ζήτρος

Ο Γιώργος Σαραντάρης κατατάσσεται στους 
διανοούμενους της Γενιάς του ’30. Το έργο 
του είναι γραμμένο τη δεκαετία 1931-1940. Η 
ποίησή του, βαθιά φιλοσοφημένη, έχει αδρά τα 
γνωρίσματα της ελληνικής γης και παράδοσης. 
Τα στοιχεία του έργου του, πεζού και ποιητικού, 
είναι η ευπρέπεια, η ευγένεια, ο ρομαντισμός 
και ο λυρισμός, πάντα γύρω από έναν εξαρχής 
δεδομένο ηθικοπλαστικό άξονα. Δανείζεται 
όλες τις λέξεις της καθημερινότητας για να τις 
μετουσιώσει και να τους δώσει μια άλλη διά-
σταση, τη διάσταση των δικών του νοημάτων.

Μαρία Σαμπατακάκη, Οι Κομπάρσοι, εκδ. Κέδρος

Χαρακτήρες υπαρκτοί αλλά αθόρυβοι, 
το απρόσωπο πλήθος στις ιστορικές 
φωτογραφίες. Άνθρωποι που δεν 
διαδραμάτισαν κανέναν σπουδαίο ρόλο 
στις μεγάλες και κομβικές στιγμές της 
νεότερης Ιστορίας αλλά αφηγούνται το 
αποτύπωμα που αυτή άφησε στις ζωές 
τους. Αντιήρωες, προσηλωμένοι στις 
καθημερινές ανάγκες. Οι μαρτυρίες 
τους ξεδιπλώνουν κοινωνικές, πολιτικές 
και οικονομικές πτυχές του ελληνικού 
δημόσιου βίου από τον Μεσοπόλεμο 
έως την απριλιανή δικτατορία, ιδωμένες 
υπό το πιο ταπεινό πρίσμα. Οι «Κομπάρσοι» δεν είναι παρά μια ωδή στο 
μεγαλείο της ασημαντότητας.

Deborah Feldman, Unorthodox – Το τίμημα της προσωπικής μου  
ελευθερίας, μτφρ. Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος, εκδ Παπαδόπουλος

Ως μέλος της αυστηρής θρησκευτικής σέκτας των 
χασιδιστών Εβραίων του Σάτμαρ που δημιουργήθηκε 
στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης μετά το τέλος του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου, η Ντέμπορα Φέλντμαν μεγάλωσε 
υπό έναν κώδικα επιβεβλημένων εθίμων που διέπει κάθε 
λεπτό της μέρας και υπαγορεύει από το τι μπορεί κανείς 
να φορέσει και σε ποιον μπορεί να μιλήσει μέχρι το τι 
επιτρέπεται να διαβάσει, τι (και πώς) να φάει και, φυσικά, 
ποιον να παντρευτεί.
Κι όμως, η νεαρή Φέλντμαν καταφέρνει να φανταστεί μια 
διαφορετική ζωή, διαβάζοντας κρυφά λογοτεχνία και βρίσκοντας έμπνευση στους δυνατούς 
γυναικείους χαρακτήρες της Τζέιν Όστεν και της Λουίζα Μέι Άλκοτ. Στα δεκαεπτά της αναγκά-
ζεται να παντρευτεί έναν άγνωστο σε αυτήν νεαρό άνδρα. Παγιδεύεται έτσι σε έναν σεξουαλικά 
και συναισθηματικά δυσλειτουργικό γάμο, όπου η αδυναμία του ζευγαριού να συλλάβει παιδί 
(και άρα να αναπληρώσει τους νεκρούς του Ολοκαυτώματος) γίνεται εφιάλτης και για τους δύο.
Αφού τελικά μείνει έγκυος, η 19χρονη συνειδητοποιεί ότι οφείλει να χαράξει έναν άλλον δρόμο 
για την ίδια και για το παιδί της και σχεδιάζει την απόδρασή της. Μετά τη βασανιστική αποχώρη-
σή της από την κοινότητα, η Φέλντμαν θα δημοσιεύσει την ιστορία της το 2012, υπό τον τίτλο 
«Unorthodox». Και παρ’ όλο τον φόβο της στην ιδέα και μόνο της Γερμανίας, θα μετακομίσει το 
2014 στο Βερολίνο, σε αναζήτηση της ελευθερίας, όπου και θα συναντηθεί με τους δημιουργούς 
της ομώνυμης σειράς του Netflix.

Σοφία Γιαλουράκη, Κυκλαδικά Ειδώλια, εικονογράφηση: Stephen 
Livanos, εκδ. Μέλισσα

Το βιβλίο παρουσιάζει 27 κυκλαδικά ειδώλια και αντι-
κείμενα από τις Κυκλάδες και την Αττική, έργα τέχνης 
περιόδων από το 3200 μέχρι το 2000 π.Χ. Προέρχονται 
κυρίως από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αλλά 
και από το Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου ή το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. Δεν είναι μόνο 
εκθέματα στο μουσείο, είναι ζωντανά και μας μιλούν για 
τον πολιτισμό της εποχής τους.
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CE Το απολαυστικό 
Φίλεµα της Λέλας

Π
ολλά έχουν αλλάξει στα διατροφικά µας ήθη. H κρίση, ο 
τουρισµός, το internet, αλλά και µια εσωτερική αναζήτηση 
των Ελλήνων παραγωγών, που ψάχνουν να προσδιορί-
σουν εκ νέου την εθνική µας ταυτότητα, έχουν αλλάξει τη 
σπιτική διατροφή και µαγειρική. Έτσι, είδαµε την παράδοση 
να κλονίζεται, αλλά και να αναγεννάται, και οι παραδοσια-

κές συνταγές του χωριού και της µαµάς να συσκευάζονται σε ευφάνταστες 
συσκευασίες, ενεργοποιώντας αναµνήσεις, για να γίνουν τελικά απαραίτητες 
στην κουζίνα µας.
Το «Φίλεµα της Λέλας» είναι η πρόταση της Σοφίας ∆ηµητρίου και του Γιώρ-
γου Τασινόπουλου, από το Κιάτο Κορινθίας, µε χειροποίητες µαρµελάδες 
µε ή χωρίς ζάχαρη, τσάτνεϊ, γλυκά του κουταλιού και σάλτσες υψηλής ποι-
ότητας, χωρίς συντηρητικά, χωρίς γλουτένη, από φυσικά, φρέσκα υλικά. Το 
ζευγάρι ποντάρει στην ποιότητα, παράγοντας µε αγάπη και σεβασµό στην 
παράδοση του τόπου µας προϊόντα µε χειροποίητη διαδικασία και χωρίς συ-
ντηρητικά ή χρωστικές ουσίες, ακολουθώντας πιστοποιηµένο σύστηµα δι-
αχείρισης υγιεινής και ασφάλειας µε ISO 22000:2005-HACCP, έχοντας κατα-
κτήσει πολλά βραβεία.
∆οκιµάσαµε µαρµελάδες και τσάτνεϊ νόστιµα σε βαθµό εθισµού, µε ισορρο-
πηµένες γεύσεις και κυρίως… πολυχρηστικά.

Τσάτνεϊ
Τι προκύπτει όταν αγκαλιάζονται τα λαχανικά µε τα φρούτα; Η τέλεια γευ-
στική παρέα! Τα τσάτνεϊ είναι ιδιαίτερες σάλτσες, φτιαγµένες από φρούτα και 
λαχανικά µε µπαχαρικά και αρωµατικά βότανα. Αποτελούν την πιο νόστιµη 
λύση για να συµπληρώσετε τα γεύµατά σας: στην οµελέτα, στα σνακ, στα σά-
ντουιτς, στο κρέας, στα τυριά, στη σαλάτα ή, πολύ απλά, για ντιπάρισµα.
Εκτός από τον κλασικό τρόπο χρήσης που όλοι γνωρίζουµε, σας προτεί-
νουµε την προσθήκη µαρµελάδας/γλυκού σε γκουρµέ πιάτα, όπως ψητό 
φιλέτο κοτόπουλο µε µαρµελάδα σύκο, πράσινη σαλάτα µε ηλιόσπορους 
και µαρµελάδα βανίλια-ούζο, χοιρινό µε κοµµάτια γλυκού περγαµόντο, 
cheesecake µε µαρµελάδα φρούτα του δάσους, µπαγκέτα ολικής αλέσεως 
µε ανθότυρο και τσάτνεϊ ρόδι-πορτοκάλι, φύλλο σφολιάτας µε µαρµελάδα 
µήλο-σταφίδες-κανέλα και φυσικά οτιδήποτε µπορείτε µόνοι σας να σκε-
φτείτε…
Τα dressings σε οκτώ διαφορετικές γεύσεις πάνε τον όρο «βαλσάµικο» ένα 
βήµα παρακάτω.

Οι µαρµελάδες
Οι µαρµελάδες έχουν την τιµητική τους φυσικά. Ξεχωρίζουν οι vegan χωρίς 
ζάχαρη, ιδανικές για παιδιά. «Οι µαρµελάδες µας φτιάχνονται µε παραδοσι-
ακό τρόπο µεν, σε µια µοντέρνα και υγιεινή εκδοχή δε. Αφαιρέσαµε τη ζά-
χαρη και προσθέσαµε χυµό σταφυλιού, ο οποίος έχει χαµηλό γλυκαιµικό 
δείκτη, ήπια γλυκιά γεύση και επιτρέπει στα φρούτα να αναδείξουν όλο τους 
το άρωµα και τη γεύση» λέει η Σοφία.

Γλυκά του κουταλιού
Ελληνικό τραπέζι χωρίς επιδόρπιο δεν υφίσταται. Τα γλυκά κουταλιού της 
Λέλας χωρίς ζάχαρη παρασκευάζονται από 100% φρέσκα φρούτα και χυµό 
σταφυλιού ελληνικής παραγωγής. Πρόκειται για ένα χειροποίητο επιδόρ-
πιο υψηλής ποιότητας, που ακολουθεί την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα 
χωρίς να αλλάζει την ποιότητα και τη γεύση!

https://tofilematislelas.gr
https://www.instagram.com/tofilema_tislelas/
https://www.facebook.com/tofilematislelas/
https://gr.pinterest.com/tofilematislelas/_created/
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∆εν 
παρατηρώ την 
προκατάληψη. 
∆εν κάνω τέχνη 
για να κερδίσω 
επαίνους, ούτε 
γιατί επιδιώκω 
να αποδείξω 
κάτι σε κάποιον. 
Κάνω τέχνη 
γιατί δεν µπορώ 
αλλιώς. Αν 
µπ ορούσα να 
κάνω κάτι άλλο, 
θα το έκανα. 
Αλλά δεν 
µπορώ. Κι έτσι, 
κάνω τέχνη.

Ε
ίναι η δεύτερη φορά που ο νεαρός 
σκηνοθέτης Αλέξανδρος ∆ιαµαντής 
καταπιάνεται µε τον «Θαυµαστό Και-
νούργιο Κόσµο» του Χάξλεϊ. Τον ανέ-
βασε τον περασµένο Μάρτιο στο θέα-

τρο Σηµείο, χωρίς όµως να προλάβει να ολοκλη-
ρώσει τον κύκλο των παραστάσεών του, εξαιτίας 
του Covid-19. Κατά το διάστηµα που µεσολάβησε, 
οι ιδέες που γέννησαν εκείνη την παράσταση απέ-
κτησαν µια νέα διάσταση, ιδωµένες υπό το πρίσµα 
συνθηκών απολύτως ανεπανάληπτων στην πα-
γκόσµια Ιστορία.

Μιλήστε µας για το έργο. Πρόκειται για τον 
«Θαυµαστό Καινούργιο Κόσµο» του Άλντους 
Χάξλεϊ ή για δικό σας κείµενο;
Έγραψα µόνος µου το κείµενο αυτό ειδικά για την 
παράσταση. Περιγράφει τη δηµιουργική διαδικα-
σία, τον τρόπο που κανείς συλλαµβάνει, προφη-
τεύει και εντέλει κατασκευάζει έναν Θαυµαστό 
Καινούργιο Κόσµο. Αποτελεί αναφορά –ή µελέτη, 
αν θέλετε– στο έργο του Χάξλεϊ. Τον Μάρτιο είχα 
ανεβάσει µια θεατρική εκδοχή του πρωτότυπου 
κειµένου, συνεργαζόµενος τότε µε την Έρι Κύργια. 
Έγραψα το τωρινό κείµενο το καλοκαίρι, εµπνευ-
σµένος από τον πυρετό του έρωτα, θέλοντας να 
γράψω ένα µανιφέστο. Οπωσδήποτε επιβιώνουν 
σε αυτό τα κεντρικά στοιχεία της σκέψης του Χάξ-
λεϊ και, παρόλο που δεν υποκαθιστά σε καµία πε-
ρίπτωση το βιβλίο, θεωρώ πως αποτελεί µια καλή 
εισαγωγή σε αυτό, τόσο για όσους το γνωρίζουν 
όσο και για όσους το αγνοούν.

Στα αγγλικά ο τίτλος του βιβλίου είναι «Brave 
New World». Γιατί, θεωρείτε, στην ελληνική 
έκδοση επικράτησε το «θαυµαστός» έναντι του 
«γενναίος»;
Η έκφραση «brave new world» είναι σαιξπηρική. 
Τη συναντάµε στην Πρώτη Σκηνή της Πέµπτης 
Πράξης της «Τρικυµίας», όπου η Μιράντα, η κόρη 
του Πρόσπερο, η οποία δεν έχει δει ποτέ στη ζωή 
της άλλους ανθρώπους εκτός από τον εαυτό της 

και τον πατέρα της, περιγράφει µε αυτά τα λόγια 
τους ναυαγούς που φτάνουν στο νησί της. Ενώ 
στην εποχή µας «brave» σηµαίνει «γενναίος», στα 
σαιξπηρικά αγγλικά σήµαινε «όµορφος, θεαµα-
τικός, θαυµαστός». Η χρήση της έκφρασης στην 
«Τρικυµία» είναι ειρωνική, γιατί οι µισοί από τους 
άντρες στους οποίους αναφέρεται η Μιράντα είναι 
διεφθαρµένοι, συνωµότες και εγκληµατίες. Με τα 
χρόνια η έκφραση «brave new world» έφτασε να 
περιγράφει στην αγγλική γλώσσα καθετί άγνωστο, 
γοητευτικό και ταυτόχρονα επικίνδυνο, και είναι 
µε αυτή τη σηµασία που τη χρησιµοποιεί ο Χάξλεϊ.

Το έργο ανέβηκε τον Μάρτιο, χωρίς όµως να 
προλάβει να ολοκληρωθεί ο κύκλος των πα-
ραστάσεών του, εξαιτίας του Covid-19 και του 
πρώτου lockdown. Κατά το διάστηµα που µε-
σολάβησε, άλλαξε η οπτική σας και κατ’ επέ-
κταση η παράσταση;
Πρόκειται για µια εξολοκλήρου καινούργια παρά-
σταση. Το µόνο που αποµένει κοινό ανάµεσα στην 
εκδοχή του Μαρτίου και την τωρινή είναι το κε-
ντρικό ερώτηµα: Τι µέλλον θέλουµε; Θεωρώ πως 
ζούµε σε µια ιστορική συγκυρία – αυτό βέβαια 
ίσχυε και πριν από τον περασµένο Μάρτιο, αλλά 
θα έλεγα πως τώρα έχει γίνει πια σαφές σε όλους 
µας. Οι συνεργάτες µου κι εγώ προσπαθήσαµε να 
εκφράσουµε το πνεύµα της εποχής, αποφεύγο-

ντας να γίνουµε σχολιαστικοί. Πιστεύω πως το α-
ποτέλεσµα µας δικαιώνει.

Τρεις τέχνες συναντώνται επί σκηνής: θέατρο, 
µουσική, εικαστικά. Πείτε µας περισσότερα.
Το να πάει κανείς να δει θέατρο είναι µια ολοκλη-
ρωτική εµπειρία, φυσική, συναισθηµατική, πνευ-
µατική, κοινωνική και πολιτισµική. Πρόκειται για 
µία εξαιρετική εµπειρία, µε την έννοια ότι είναι α-
πολύτως διαφορετική απ’ οποιαδήποτε άλλη. Στο 
θέατρο ο θεατής δεν είναι παθητικός δέκτης αλλά 
ενεργός παρατηρητής, όπως συµβαίνει στα όνειρά 
µας. Η ιδέα µας για τη συνάντηση των τριών τε-
χνών αφορά αυτήν ακριβώς την ιδιότητα του θεά-
τρου, ως ενός ζωντανού συµβάντος στο οποίο όλοι 
συµµετέχουµε. Επιδιώκουµε να προσφέρουµε 
στον θεατή µια πραγµατικά ολοκληρωµένη και ε-
νεργή εµπειρία, διαφορετική απ’ ό,τι άλλο θα βιώ-
σει κανείς στην ηµέρα του. Στη δύσκολη συγκυρία 
που περνά το θέατρο σήµερα, πιστεύουµε πως η 
παράστασή µας δρα ως φόρος τιµής τόσο προς την 
τέχνη που υπηρετούµε όσο και προς την τέχνη γε-
νικά.

Σε συνέντευξή σας έχετε πει πως αυτή είναι µία 
παράσταση για τη γενιά σας. Με ποιον τρόπο; 
Πώς θα χαρακτηρίζατε τη γενιά σας;
Θαυµάζω τη γενιά µου! Ο θαυµασµός µου δεν 
είναι θεωρητικός: θαυµάζω τις φίλες και τους φί-
λους µου και θαυµάζω όλους εκείνους τους αν-
θρώπους της ηλικίας µου που δεν ξέρω προσω-
πικά και οι οποίοι παλεύουν µε όλη τους τη δύ-
ναµη όχι να φέρουν τη ζωή στα µέτρα τους αλλά 
να σταθούν οι ίδιοι στα µέτρα της ζωής. Είµαστε 
µια παρεξηγηµένη γενιά, είµαστε ίσως πιο φι-
λειρηνικοί απ’ ό,τι θα έπρεπε, επ’ ουδενί όµως 
συµβιβασµένοι. Είπα και παραπάνω πως τώρα 
ζούµε µια ιστορική στιγµή, η εποχή µας είναι ένα 
µεταίχµιο. Ο κόσµος του µέλλοντος θα είναι ο-
µορφότερος, δικαιότερος και καλύτερος από τον 
κόσµο του παρελθόντος – η γενιά µου θα φρο-
ντίσει γι’ αυτό.

Σας έχουν αντιµετωπίσει µε προκατάληψη εξαι-
τίας του νεαρού της ηλικίας σας;
∆εν παρατηρώ την προκατάληψη. ∆εν κάνω τέχνη 
για να κερδίσω επαίνους, ούτε γιατί επιδιώκω να 
αποδείξω κάτι σε κάποιον. Κάνω τέχνη γιατί δεν 
µπορώ αλλιώς. Αν µπορούσα να κάνω κάτι άλλο, 
θα το έκανα. Αλλά δεν µπορώ. Κι έτσι, κάνω τέχνη.

Αλέξανδρος 
∆ιαµαντής
«Θαυµάζω 
τη γενιά µου»

INFO

Κείµενο-Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος ∆ιαµαντής
Εικαστική διαµόρφωση: Γιώργος Σταµατάκης
Μουσική επί σκηνής: Ιάσωνας Wastor
Γυναίκα: ∆ανάη Παπουτσή

Θέατρο Σηµείο
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 20:00 και 
Κυριακή στις 19:00.
Έναρξη παραστάσεων: 6/12

«Ο θαυµαστός καινούργιος κόσµος»
[εµπνευσµένο από την ιδέα του Άλντους Χάξλεϊ που γέννησε το µυθιστόρηµα 
«Θαυµαστός Καινούργιος Κόσµος» (1932)]
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  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ



  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Σε ένα µπολ ανακατεύουµε το γάλα µε τη µαγιά. Αφήνουµε στην άκρη 4-5 λεπτά, 
µέχρι να κάνει αφρό το γάλα. Στο ίδιο µπολ ρίχνουµε το 1/3 του φλιτζανιού µαύρη 
ζάχαρη και 1 φλιτζάνι αλεύρι και χτυπάµε µε ηλεκτρικό µίξερ, χρησιµοποιώντας το 
εξάρτηµα που είναι για ζύµη, σε χαµηλή ταχύτητα για 1-2 λεπτά. Προσθέτουµε το 
αλάτι, το ένα κουταλάκι από τα µπαχαρικά για pumpkin pie, 6 κουταλάκια από το 
βούτυρο και χτυπάµε για 1 λεπτό. Κατόπιν ρίχνουµε 3/4 του φλιτζανιού πουρέ κολο-
κύθας και συνεχίζουµε το χτύπηµα για 1-2 λεπτά. Έπειτα ρίχνουµε τα αυγά ένα-ένα, 
χτυπώντας κάθε φορά. Τέλος, προσθέτουµε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι και χτυ-
πάµε για 1 λεπτό.
• Ανεβάζουµε την ταχύτητα του µίξερ σε µέτρια και χτυπάµε τη ζύµη για περίπου 1 
λεπτό (ή µέχρι να γίνει µια µπάλα, έχοντας ξεκολλήσει από τα τοιχώµατα του µπολ). 
Συνεχίζουµε το χτύπηµα για 3-5 λεπτά, µέχρι η ζύµη µας να γίνει απαλή και ελαστική. 
Έπειτα τη βάζουµε σε ένα άλλο µπολ, που έχουµε αλείψει µε λίγο βούτυρο. Βάζουµε 
και λίγο βούτυρο πάνω από τη ζύµη µας, σκεπάζουµε µε µεµβράνη και την αφήνουµε 
σε σκοτεινό µέρος µέχρι να γίνει διπλή (για περίπου 45 λεπτά µε 1 ώρα).
• Σε ένα µπολ ανακατεύουµε το υπόλοιπο βούτυρο µε τον υπόλοιπο πουρέ κολοκύθας. 
Σε ένα άλλο, µικρό µπολ ανακατεύουµε την υπόλοιπη ζάχαρη µε το υπόλοιπο µείγµα 
µπαχαρικών.
• Σε µια καλά αλευρωµένη επιφάνεια ανοίγουµε τη ζύµη µας σε µακρόστενο σχήµα 
(30x40 πόντοι) και αλείφουµε µε το µείγµα βουτύρου όλη της την επιφάνεια, αφήνοντας 
περίπου δύο πόντους γύρω γύρω από το τελείωµα της ζύµης. Έπειτα πασπαλίζουµε 
µε το µείγµα ζάχαρη-µπαχαρικά όλη της την επιφάνεια. Κάνουµε ρολό τη ζύµη ξεκινώ-
ντας από τη µακριά πλευρά και κόβουµε τα δύο άκρα (µπορούµε να ανοίξουµε τη ζύµη 
πάνω σε χαρτί ψησίµατος, το οποίο θα µας βοηθήσει όταν ρολάρουµε τη ζύµη).
• Στρώνουµε σε ένα ταψί χαρτί ψησίµατος. Με ένα κοφτερό µαχαίρι κόβουµε τη ζύµη 
σε 12 ίσια κοµµάτια και τα στρώνουµε στο ταψί, πάνω στο χαρτί ψησίµατος. Τα καλύ-
πτουµε µε µια καθαρή πετσέτα και τα αφήνουµε σε σκιερό µέρος να φουσκώσουν για 
περίπου 30-40 λεπτά.
• Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους 180°C για 20-25 λεπτά. Έπειτα τα τοποθε-
τούµε σε µια σχάρα για περίπου 10 λεπτά, µέχρι να κρυώσουν.
• Χτυπάµε µαζί την άχνη, το τυρί κρέµα και τη βανίλια µέχρι γίνουν µια απαλή κρέµα. 
Βάζουµε το γλάσο σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και κόβουµε το άκρο της – θέλουµε 
το γλάσο να βγει σε λεπτή γραµµή. Ξεκινάµε να σχεδιάζουµε µε το γλάσο από το κέντρο 
προς τα έξω σε κυκλική κίνηση.

Ρολό κολοκύθας γεµιστό 
µε µείγµα αρωµατικώ ν µπαχαρικών

Υλικά
•  1/2 φλιτζάνι χλιαρό γάλα πλήρες
•  2 φακελάκια µαγιά
•  2/3 φλιτζάνι µαύρη ζάχαρη
•  4 3/4 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις 

χρήσεις
•  1 1/2 κ.γλ. αλάτι
•  2 κ.γλ. µείγµα µπαχαρικών για pumpkin 

pie (βρίσκεται σε µαγαζιά που πουλάνε 
µπαχαρικά)

•  14 κ.γλ. βούτυρο σε θερµοκρασία 
δωµατίου

•  1 φλιτζάνι πουρές κολοκύθας (για 
τον πουρέ κολοκύθα µπορούµε να 
βράσουµε ή να ψήσουµε στον φούρνο 
κολοκύθα και κατόπιν µε ένα µούλτι 
να τη φέρουµε σε µορφή πουρέ)

•  2 µεγάλα αυγά σε θερµοκρασία 
δωµατίου

•  2 φλιτζάνια ζάχαρη άχνη
•  172 γρ. τυρί κρέµα σε θερµοκρασία 

δωµατίου
•  1 κ.γλ. βανίλια σε υγρή µορφή

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan, 
Facebook: AbirWazzan

Μερίδες: 12Μερίδες: 12
Χρόνος µαγειρέµατος: 2 ώρες 

Χρόνος µαγειρέµατος: 2 ώρες 

Χρόνος µαγειρέµατος: 2 ώρες και 40 λεπτά
και 40 λεπτά
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
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Το φασκόμηλο, που οι Γάλλοι 
ονομάζουν «ελληνικό τσάι», εκτός 
από βότανο με πλούσια διατροφική 
αξία, βρίσκει εφαρμογή και στην 

κοσμετολογία, αποτελώντας συστατικό για 
αρκετά προϊόντα ομορφιάς.
•  Θεωρείται κατάλληλο για ενυδάτωση 

της σκασμένης επιδερμίδας, για 
την αντιμετώπιση της ακμής και την 
ανακούφιση του εκζέματος.

•  Το ποδόλουτρο με προσθήκη φύλλων 
φασκομηλιάς απομακρύνει την οσμή και 
δροσίζει τα πόδια.

•  Τα έλαια φασκόμηλου βελτιώνουν 
τα αδύναμα και εύθραυστα μαλλιά 
και βοηθούν στην καταπολέμηση 
της πιτυρίδας. Έτσι, μπορούμε να τα 
προσθέσουμε σε σαμπουάν και κρέμες 
περιποίησης.

•  Ελέγχει τη λιπαρότητα της επιδερμίδας 
μας και είναι ιδανικό για τον έλεγχο των 
ανοιχτών πόρων της.

Για τα γκρίζα μαλλιά
Αν θέλουμε να σκουρύνουμε τα μαλλιά 
μας, κρύβοντας τα γκρίζα, τα πλένουμε με 
φασκόμηλο. Συγκεκριμένα με τους εξής 
δύο τρόπους:

1) Αναμειγνύουμε μία κουταλιά φύλλα 
τσαγιού με μία κουταλιά αποξηραμένα 
φύλλα φασκόμηλου και τα προσθέτουμε 

σε μισό λίτρο νερό που έχουμε βάλει 
να βράσει. Αφού τα προσθέσουμε, 
συνεχίζουμε το βράσιμο σε πολύ χαμηλή 
φωτιά για περίπου μισή ώρα, κρατώντας 
τα πάντα σκεπασμένα, προσέχοντας 
μην εξατμιστεί το νερό. Αποθηκεύουμε 
σε σκουρόχρωμο μπουκαλάκι και για 
τη διατήρηση προσθέτουμε δυο-τρεις 
σταγόνες καθαρό οινόπνευμα. Μπορούμε 
να το διατηρήσουμε στο ψυγείο το πολύ για 
μία εβδομάδα. Με το μείγμα μας κάνουμε 
μασάζ στο τριχωτό του κεφαλιού και στα 
μαλλιά μας σε τακτά χρονικά διαστήματα 
μέσα στην εβδομάδα.

2) Ως σαπούνι. Λιώνουμε μαζί 100 γρ. 
θαμπό σαπούνι γλυκερίνης και 100 γρ. 
διαφανές σαπούνι γλυκερίνης. Ρίχνουμε 
30 γρ. στον πάτο του καλουπιού της 
επιλογής μας, όπου έχουμε απλώσει 
ένα κουτάλι θρυμματισμένο φασκόμηλο. 
Αυτή η ενέργεια δίνει στο τελικό προϊόν 
μια διακοσμημένη επιφάνεια. Ρίχνουμε 
άλλα τρία κουτάλια θρυμματισμένο 
φασκόμηλο στο υγρό σαπούνι και 
αφήνουμε να μουλιάσει στο μείγμα 15 
λεπτά. Λιώνουμε πάλι το σαπούνι και το 
ρίχνουμε μέσα στο καλούπι. Το αφήνουμε 
να κρυώσει μέχρι να σκληρύνει. Στη 
συνέχεια αναποδογυρίζουμε το καλούπι 
και αφαιρούμε το σαπούνι με μια ελαφριά 
πίεση στη βάση του.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Φασκόμηλο 
για υγεία και 

ομορφιά
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∆έκα λόγοι για τους οποίους 
επιβάλλεται να κάνεις διατάσεις

Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 

καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής - personal 

trainer.
•  Instagram: 

christy_mavridou
•  Facebook Page: 

Christy Mavridou
•  Youtube Channel: 

Christy Mavridou

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου

Είσαι πολλές ώρες σε καθιστή θέση λόγω πολύωρης ερ-
γασίας ή καραντίνας; Κάνε διατάσεις απαραιτήτως! Όταν 
µένεις στην ίδια θέση πολλές ώρες κάθε µέρα, δηµιουρ-
γούνται προβλήµατα στο σώµα σου, ειδικά αν κάθεσαι. 

Η καθιστή θέση αναγκάζει τους µυς να συσπώνται και µειώνεται το 
εύρος της κίνησής σου. Ιδού οι 10 λόγοι για να κάνεις διατάσεις:
1)  Βελτιώνουν το κυκλοφορικό, καθώς αυξάνεται η ροή του αίµα-

τος, οι µύες «τρέφονται» περισσότερο και αποβάλλουν τις καµατο-
γόνες ουσίες, µε αποτέλεσµα να επιταχύνεται η ανάκαµψή τους.

2)  Αυξάνουν την ευλυγισία, η έλλειψη της οποίας µας κάνει πιο 
επιρρεπείς σε τραυµατισµούς του µυϊκού και συνδετικού µας 
ιστού.

3)  Βελτιώνουν την ισορροπία και τον συντονισµό. Με την αυξηµένη 
ευλυγισία προάγονται η ισορροπία και ο νευροµυϊκός συντονι-
σµός, µε αποτέλεσµα να µειώνεται ο κίνδυνος για πτώσεις.

4)  Βελτιώνουν το καρδιαγγειακό σύστηµα, καθώς µελέτες έχουν 
δείξει ότι οι διατάσεις µπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία της 
αρτηρίας και να µειώσουν την αρτηριακή πίεση. Οι σφιχτοί και µε 
µεγάλη µάζα µύες προκαλούν υπερβολική πίεση στις αρτηρίες 
και στις φλέβες, παρεµποδίζοντας την κυκλοφορία του αίµατος 
και την οξυγόνωση των ιστών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα και τον 
περιορισµό της µυϊκής αντοχής.

5)  Αυξάνουν το εύρος κίνησης των αρθρώσεων, προάγοντας την 
ισορροπία, άρα και τη µείωση του κινδύνου για πτώσεις και τραυ-
µατισµούς. Η υπέρµετρη αύξηση της µάζας και της δύναµης µιας 
µυϊκής οµάδας, χωρίς παράλληλη ενδυνάµωση της ανταγωνιστι-
κής της, έχει ως αποτέλεσµα τη διαταραχή της µυϊκής ισορροπίας, 
µε συνέπεια τη µείωση της κινητικότητας της άρθρωσης.

6)  Συµβάλλουν στη µείωση του άγχους και της έντασης. Ασθένειες 
όπως το πεπτικό έλκος, η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο πονοκέ-
φαλος, οι µυϊκοί πόνοι ή οι πόνοι των αρθρώσεων είναι άµεσα 
συνδεδεµένες µε το παρατεταµένο άγχος και το στρες.

7)  Προάγουν τη σωστή στάση του σώµατος, καθώς η άνιση ανά-
πτυξη διαφόρων µυών του σώµατος και η έλλειψη ευκαµψίας 
συντελούν στην υιοθέτηση µιας κακής στάσης του σώµατος.

8)  Προλαµβάνουν τους τραυµατισµούς, καθώς βοηθούν στην ευθυ-
γράµµιση των µυϊκών ινών και µακραίνουν τους βραχυνθέντες-
µαζεµένους µυς, οι οποίοι ευθύνονται για τραυµατισµούς.

9)  Βοηθούν έµµεσα στη µυϊκή δύναµη, καθώς επαναφέροντας τους 
βραχυνθέντες µυς στο φυσιολογικό τους µήκος τους κάνουν να 
ανακτήσουν τη χαµένη τους δύναµη. Μυς βραχυνθείς-κοντός = 
αδύναµος και µυς αναχαιτισµένος-«ξεχειλωµένος» = αδύναµος. 
Ένας µυς είναι δυνατός µόνο όταν έχει το φυσιολογικό του µήκος.

10)  Ανακουφίζουν από τους µυϊκούς πόνους, καθώς όταν τεντώνο-
νται οι άκαµπτοι, σφιχτοί και βραχυνθέντες µύες αποβάλλονται οι 
καµατογόνες ουσίες.
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 

∆εν πρέπει να κάνεις διατάσεις 

ανάµεσα στις ασκήσεις και κατά 

τη διάρκεια της γυµναστικής, 

γιατί θα είναι πιο εύκολο να 

τραυµατιστείς! Μόνο στο τέλος 

της προπόνησης!



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.kafsoxilo.gr,
εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε στα 210 3466996 & 6951 679003 (09:00-18:00)

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

περιβάλλον μέσα και έξω από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

100x100x120

1,20m3 (χύδην)

Όλα τα ξύλα είναι δικής μας κοπής, προερχόμενα από τα Άγραφα Καρδίτσας και τον  Όλυμπο.

A Π Ό  Φ Έ Τ Ό Σ  Δ Ι Α Θ Έ Σ Ι Μ Η  Π Α Ρ Α Δ Ό Σ Η  Μ Έ  Γ Έ Ρ Α Ν Ό

από 4,5€

από 140€
1,2 m3 (χύδην)

από 7€
από 20€

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΙΧΤΥ)

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΑΔΙ)

2 σακιά φουρνιστά  
Δρυς & Όξιά  

+ 1 σακούλα προσάναμμα

Ανάμεικτα Big Bag Όξιά - Δρυς 
Προϊόντα  αποκλειστικά ελληνικής υλοτομίας

3€ 5€ 15€

120€
 Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ!

Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα 

ΈΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΌΞΥΛΑ
* Όλα τα ξύλα αποξηραίνονται σε πιστοποιημένους φούρνους για καλύτερη ενεργειακή απόδοση.
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