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σελ. 13

σελ. 8

Ν. Ταχιάος 
«Σηµασία έχει ποιοι 
από τη Θεσσαλονίκη 
θα συνδράµουν το έργο 
του Κ. Μητσοτάκη»

Γ. Κουµουτσάκος 
«Απέναντι στις αυταπάτες 
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και τον ρεαλισµό»
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∆. Σταµάτης 
«Η Ν∆ έχει σχέδιο 
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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100

στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 

››››››››››››››››  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 

››  Τα  πάντα για την 
››››  Τα  πάντα για την 
››

››››››
››

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Περιµένοντας τον 
Κυριάκο
06 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ Κατερίνα 
Νοτοπούλου: Αγωνία µπροστά στην 
ανθρωποθυσία
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α∆. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ «Η ισχυρή 
λαϊκή εντολή είναι επιβεβληµένη»
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΤΑΧΙΑΟΣ «Σηµασία έχει 
ποιοι από τη Θεσσαλονίκη θα συνδράµουν το έργο 
του Κ. Μητσοτάκη»
09 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ενότητα της Ν∆ µε τη 
συµµετοχή Καραµανλή ενοχλεί τον ΣΥΡΙΖΑ
10 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ 
«Απέναντι στις αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ η Ν∆ 
αντιτείνει τη λογική και τον ρεαλισµό»
12 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Των πεπραγµένων 
(µας) φυγείν αδύνατον
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ «Θέλει 
θάρρος και δύναµη για µια αυτοδύναµη Ελλάδα»
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Φιάσκο µε τις 120 δόσεις σε 
εφορία και ταµεία
15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΣΤΑΜΑΤΗΣ «Η Ν∆ έχει 
σχέδιο για τις νέες ευκαιρίες που έχει µπροστά 
της η Θεσσαλονίκη»
16 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
«Η Ν∆ έχει συγκροτηµένο πρόγραµµα και 
απαντήσεις»
17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ «Η Ν∆ 
ζητά έντιµα την εµπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη»
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Παλιοί χώροι µε νέες ιδέες 
δίνουν δουλειά στα νιάτα
19 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΛ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ «Με 
δύναµη από το Φάληρο για όλο τον Νότο»

20 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΤ. ΠΑΛΛΗ «Ισχυρή 
κυβέρνηση της Ν∆ θα σηµατοδοτήσει µια ισχυρή 
Ελλάδα»
21 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ «Οι εκλογές 
που έρχονται είναι κρίσιµες»
22 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Αγκάθια» ρευστότητα, οφειλές 
∆ηµοσίου και κόκκινα δάνεια
23 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β. ΚΟΛΛΙΑ «Η πολιτική 
αλλαγή της 7ης Ιουλίου θα είναι λειψή δίχως 
ανανέωση του Κοινοβουλίου»
24 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Novartis µε Ρασπούτιν 
επισήµως
24 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Ερντογάν 
οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος του
25 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ 
«Η περίοδος των µαθητευόµενων µάγων πέρασε 
ανεπιστρεπτί»

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

FREE TIME
31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
33 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
34-35 // INTERVIEW Ν. ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ - 
Λ. ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ «Τι έχει µείνει απ’ τη φωτιά»
36 // COOK FILES Κοτόπουλο «µουσάχαν»
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. Νό-
µοι 238/ 1970, 4301/1979, Ν. 
100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.
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ανάλυση

Όταν πήρα πρωτοβουλία υπέρ της υποψηφιότητας 
Μητσοτάκη για την ηγεσία της ΝΔ, είχα επισημά-
νει ότι ένα από τα πλεονεκτήματά του ήταν η πολι-
τική αντοχή του.

Όπως είχα αναλύσει στη «Free Sunday», η κάλυψη μιας από-
στασης 8 μονάδων από τη δεύτερη ΝΔ στη διάρκεια μιας τετρα-
ετίας δεν έπρεπε να θεωρείται δεδομένη. Μπορεί οι μνημονια-
κές συνθήκες να διευκολύνουν γρήγορες και μεγάλες αλλαγές 
στον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των κομμάτων, οι 8 μονάδες 
όμως –ο ΣΥΡΙΖΑ στο 36% και η ΝΔ στο 28%– ήταν μια τερά-
στια εκλογική απόσταση που δεν ήταν βέβαιο ότι θα μπορούσε 
να καλυφθεί μια κι έξω.
Κατά την άποψή μου, λοιπόν, η ΝΔ χρειαζόταν έναν ηγέτη που 
θα της δημιουργούσε θετική πολιτική δυναμική, ταυτόχρονα 
όμως θα μπορούσε να αντέξει και μια ήττα με μικρή διαφορά.
Οι εκτιμήσεις μου αποδείχθηκαν απαισιόδοξες, μια και ο Μη-
τσοτάκης φέρνει μόνο νίκες στη ΝΔ, όπως φάνηκε στις 26 
Μαΐου, με τον «γαλάζιο» θρίαμβο στις ευρωεκλογές, στις περι-
φερειακές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου όλα δείχνουν επικράτηση 
Μητσοτάκη-ΝΔ στις βουλευτικές της 7ης Ιουλίου και όλοι προ-
σαρμόζονται σε αυτή την προοπτική.

Πιο έγκυρο από γκάλοπ
Η αίσθηση ότι έρχεται ο Μητσοτάκης δημιουργείται πρώτα 
απ’ όλα από το αποτέλεσμα της τριπλής εκλογικής αναμέ-
τρησης της 26ης Μαΐου.
Η διαφορά στις ευρωεκλογές ήταν πάνω από 9 μονά-
δες και αιφνιδίασε δυσάρεστα το Μαξίμου. Στις πε-
ριφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές επιβε-
βαιώθηκε ότι η ΝΔ έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία, 
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει εσωστρεφής και ελέγχε-
ται από τον μηχανισμό του κόμματος του 4%.
Τα εκλογικά αποτελέσματα έχουν μεγαλύτερη 
πολιτική σημασία από τις δημοσκοπήσεις και 
αυτές όμως δημιουργούν μια εικόνα άνετης επι-
κράτησης Μητσοτάκη-ΝΔ.
Πρώτον, η ψαλίδα υπέρ της ΝΔ είναι, ανάλογα 
με τη δημοσκόπηση, από τις 8 έως τις 11 μονάδες.
Δεύτερον, τα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
είναι πολύ υπέρ Μητσοτάκη και ΝΔ και γίνονται 
ολοένα πιο ευνοϊκά γι’ αυτήν.
Η πρωθυπουργική εικόνα του Μητσοτάκη είναι 
πολύ ισχυρότερη από εκείνη του πρωθυπουργού κ. 
Τσίπρα. Στην παράσταση νίκης η ΝΔ έχει σπάσει όλα 
τα ρεκόρ, με τους πολίτες να προεξοφλούν τη νίκη της σε 
ποσοστά της τάξης 70% έως 85%.
Τρίτον, η δεξαμενή των αναποφάσιστων, στην οποία τόσες 
ελπίδες στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και αυτή νεοδημοκρατικής 
απόκλισης. Σύμφωνα με την έρευνα της Pulse για τον ΣΚΑΪ, 
το 36% των ψηφοφόρων που κινούνται στη λεγόμενη γκρίζα 
ζώνη προτιμά μια κυβέρνηση με κορμό τη ΝΔ ή μια αυτοδύ-
ναμη κυβέρνηση της ΝΔ. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι μόλις 17%.
Τέταρτον, οι βασικές θέσεις Μητσοτάκη –για παράδειγμα, η 
ανάγκη αυτοδύναμης σταθερής κυβέρνησης για την επόμενη 
τετραετία– περνάνε ολοένα περισσότερο στον λαό, όπως κα-
ταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.
Πέμπτον, τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ έχουν αφήσει 
πίσω τους το 35% και κοιτάνε προς το 40%. Όλες οι δημο-
σκοπήσεις τής δίνουν αυτοδυναμία, από οριακή μέχρι άνετη, 
ανάλογα και με το πόσα κόμματα θα περάσουν το όριο του 
3% και θα εκπροσωπηθούν στη Βουλή.
Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι συμβόλαια με την εξουσία και 
δεν επιτρέπεται να επικρατήσει στον χώρο της ΝΔ εφησυχα-
σμός και η λογική του τηλεοπτικού καναπέ.
Εκλογικά αποτελέσματα, δημοσκοπήσεις, ενδείξεις, αναλύ-
σεις, συγκλίνουν, πάντως, στο ότι έρχονται η μεγάλη νίκη της 
ΝΔ και ο προσωπικός πολιτικός θρίαμβος του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ  
ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Όλα δείχνουν 
κυβέρνηση 
Μητσοτάκη  
για την επόμενη 
τετραετία.

Μέχρι και ο Τσίπρας παραδέχεται 
έμμεσα την επικείμενη επικράτηση 
Μητσοτάκη.

Οι αγορές, ο διεθνής παράγοντας, 
τα διεθνή ΜΜΕ, προεξοφλούν την 
επικράτηση της ΝΔ.

Η προσαρμογή των άλλων
Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι και οι άλλες πολιτικές δυνά-
μεις προσαρμόζονται στην προοπτική επικράτησης Μητσοτάκη-
ΝΔ.
Ο κ. Καμμένος και ο κ. Θεοδωράκης, που λειτουργούσαν, ο κα-
θένας με τον τρόπο του, ανταγωνιστικά προς τη ΝΔ, έθεσαν εαυ-
τούς εκτός πολιτικής λόγω έλλειψης δυνάμεων και προοπτικής.
Το Κίνημα Αλλαγής απαλλάχθηκε από τον κ. Βενιζέλο για να ε-
νισχύσει υποτίθεται το αριστερό προφίλ του και να κάψει τις γέ-
φυρες με τη ΝΔ, η κ. Γεννηματά όμως βρέθηκε στην ανάγκη να 
πει ότι το κόμμα της θα μπορούσε να στηρίξει μια κυβέρνηση 
μειοψηφίας της ΝΔ. Τέτοια είναι η δυναμική που εκδηλώνεται 
στη βάση του ΚΙΝΑΛ υπέρ βελτίωσης των σχέσεων με τη ΝΔ και 
ρήξης με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ακόμη και ο κ. Τσίπρας έχει προσαρμόσει την εκλογική τακτική 
και στρατηγική του στο αναπόφευκτο, την επικράτηση Μητσο-
τάκη-ΝΔ.
Με βάση όσα λέει στους Ευρωπαίους, επιδιώκει να αναδείξει τον 
ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλη σοσιαλδημοκρατική δύναμη της αντιπολί-
τευσης με ένα ποσοστό που θα ξεπερνάει το 25%, ενδεχομένως 
να πλησιάσει και το 30%, το οποίο είναι αξιοσέβαστο με τα κρι-
τήρια της ευρωπαϊκής κεντροαριστεράς.
Είναι βέβαιο ότι ο κ. Τσίπρας θα επιδιώξει την παραπέρα ανά-
πτυξη των ήδη καλών σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ με τους Ευρωσοσι-
αλιστές, δεν έχει όμως προσδιοριστεί ακόμη πότε θα αποχωρή-
σει από την Ευρωομάδα της Αριστεράς.
Άλλη έμμεση αναγνώριση της επικείμενης επικράτησης Μη-

τσοτάκη-ΝΔ είναι η προεκλογική τακτοποίηση εκκρεμοτή-
των από το κομματικό κράτος του ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκινάνε 

από τους μαζικούς διορισμούς στο Δημόσιο και φτάνουν 
στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών 
συμφερόντων.
Μέχρι και ισχυρά ΜΜΕ που είχαν μπει δυναμικά στο 
παιχνίδι της εξουσίας υπέρ Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ αισθά-
νονται τώρα την ανάγκη να κρατήσουν προεκλογικές 
αποστάσεις ασφαλείας και να αντιμετωπίσουν ευνο-
ϊκότερα τον κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ. Μπορεί να ε-
ξυπηρετήθηκαν, σε περιπτώσεις σκανδαλωδώς, από 
την κυβέρνηση Τσίπρα, αντιλαμβάνονται όμως τώρα 
ότι έχουν μπροστά τους μία τετραετία Μητσοτάκη με 

μεγάλη οικονομική πίεση εξαιτίας των προβλημάτων 
του κλάδου και χωρίς τα διαπλεκόμενα δώρα του ΣΥ-

ΡΙΖΑ.

Ο διεθνής παράγοντας
Μητσοτάκη-ΝΔ βλέπουν όλοι και στο εξωτερικό. Οι αγορές 

αντιδρούν ιδιαίτερα θετικά στην προοπτική, με αποτέλεσμα να 
ενισχύονται οι πτωτικές τάσεις στα επιτόκια δανεισμού του ελ-
ληνικού Δημοσίου.
Τα έγκυρα διεθνή ΜΜΕ και ο οικονομικός Τύπος παρουσιάζουν 
με θετικό τρόπο το μεταρρυθμιστικό προφίλ του κ. Μητσοτάκη 
και τη μετατόπιση των ψηφοφόρων, ειδικά των μη προνομιού-
χων, από τον ΣΥΡΙΖΑ στη ΝΔ, η οποία υπόσχεται ένα νέο ξεκί-
νημα για την οικονομία και την κοινωνία.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η στήριξη στον Τσίπρα μοιάζει ήδη με 
μακρινό πολιτικό παρελθόν και όλοι προετοιμάζονται για τη συ-
νεργασία με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι Ευρωπαίοι πήραν 
αυτά που ήθελαν από τον Τσίπρα σε ό,τι αφορά τα Σκόπια και 
τώρα δηλώνουν ότι δεν βιάζονται να ξεκινήσουν τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις.
Στο μέτωπο της οικονομίας οι Ευρωπαίοι εταίροι και πιστωτές ε-
πέτρεψαν αρκετούς προεκλογικούς ελιγμούς στον κ. Τσίπρα και, 
απ’ ό,τι φαίνεται, θα αφήσουν αρκετά μεγάλη ελευθερία κινή-
σεων στον κ. Μητσοτάκη, εφόσον θα κινηθεί στην κατεύθυνση 
των μεταρρυθμίσεων, του δημοσιονομικού εξορθολογισμού, των 
επενδύσεων και της ανάπτυξης. Η ευκολία με την οποία έδω-
σαν πρόσθετο χρόνο στην κυβέρνηση της Ιταλίας για να βάλει σε 
τάξη τα δημοσιονομικά της αυξάνει τις πιθανότητες για καλή και 
δημιουργική συνεννόηση Βρυξελλών και Αθήνας μετά τον σχη-
ματισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Ό
ταν τους πρώτους μήνες του 2014 ο τότε 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, 
έβγαινε από το γραφείο του περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζι-
κώστα, οι συνεργάτες του περιφερειάρχη 
είχαν καταλήξει σε δύο συμπεράσματα.

Το δεύτερο από αυτά ήταν ότι ο κ. Τσίπρας μάλλον δεν νοιαζόταν 
πάρα πολύ για τα ποσοστά που θα συγκέντρωναν οι υποψήφιοι 
του κόμματος στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας.
Αντίθετα, οι τολμηρότεροι εξ αυτών είχαν συμπεράνει ότι ενδεχό-
μενο χαμηλών επιδόσεων θα διευκόλυνε τον κ. Τσίπρα να προχω-
ρήσει σε αλλαγές που θα απομάκρυναν από το κόμμα ένα στελε-
χιακό δυναμικό που ο ίδιος δεν έδειχνε να θεωρεί ιδιαίτερα θελ-
κτικό για την εικόνα του κόμματος.
Όντως το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε τις προσδοκίες. Στον μεν 
Δήμο Θεσσαλονίκης ο συνδυασμός με επικεφαλής τον μετέπειτα 
βουλευτή Τριαντάφυλλο Μηταφίδη υπολειπόταν κατά 14 μονά-
δες του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές(10,5% έναντι 
24,5%), στη δε περιφέρεια ο συνδυασμός με επικεφαλής την τότε 
βουλευτή Δέσποινα Χαραλαμπίδου υπολειπόταν κατά 11 μονάδες 
του αντίστοιχου ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ (11,5% έναντι 22,5%).
Το δεύτερο πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει ο κ. Τσίπρας 
ήταν ότι δεν είχε εμπιστοσύνη στην τοπική κομματική ηγεσία.
Ουσιαστικά χρειαζόταν έναν απολύτως πιστό δίαυλο μεταφοράς 
των κομματικών αποφάσεων και ελέγχου του τοπικού κρατικού 
μηχανισμού. Είχε ήδη εγκαταλείψει το κόμμα και προσπαθούσε 
να κινηθεί πολιτικά μέσω του ελέγχου του κρατικού μηχανισμού 
σε επίπεδο διοίκησης.
Η διαδικασία βρέθηκε με την ίδρυση του γραφείου πρωθυπουρ-
γού στη Θεσσαλονίκη. Ο θεσμός είχε αυξημένο κύρος, γιατί δεν 
υπαγόταν σε ιεραρχικές δομές και συνδεόταν απευθείας με το κέ-
ντρο της πολιτικής εξουσίας, το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο με 
αυτόν τον τρόπο είχε παρακάμψει τόσο το θεσμοθετημένο κράτος, 
δηλαδή το υφυπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, όσο και το κόμμα.
Οι προσωπικές σχέσεις του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη –ο κ. 
Νίκος Καρανίκας και η κυρία Ελευθερία Χατζηγεωργίου– είχαν 
ήδη μετακινηθεί στην Αθήνα και για τη θέση επιλέχθηκε η κυρία 
Κατερίνα Νοτοπούλου, η αφοσίωση της οποίας στο Μέγαρο Μα-
ξίμου εξασφαλίστηκε μέσα από ένα πλέγμα προσωπικών σχέσεων 
που τη συνέδεε με το περιβάλλον του Μεγάρου Μαξίμου.
Το 2016 η 28χρονη κυρία Νοτοπούλου –υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος το 2014 και υποψήφια βουλευτής το 2015– ενίσχυε το 
κύρος του πρωθυπουργού, ο οποίος είχε απαξιώσει πλήρως τα το-
πικά πολιτικά στελέχη που είχε βρει στον ΣΥΡΙΖΑ: τον κ. Τάσο 
Κουράκη και τον κ. Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, για τους οποίους, 
όπως και για τον εκ του ΠΑΣΟΚ προερχόμενο Αλέξανδρο Τρια-

«Η Κατερίνα ξαναζεί την 
προεκλογική περίοδο του 2014» 
λένε άνθρωποι που τη γνωρίζουν 
και παραπέμπουν στη δυσφορία 
που είχε εκφράσει τότε, στα 26 της, 
για τον πόλεμο που δεχόταν από 
παλαιότερους και πιο ηλικιωμένους 
συνυποψήφιούς της.

νταφυλλίδη, δεν είχε βρεθεί καν μία θέση υφυπουργού στις κυ-
βερνήσεις μετά τον Σεπτέμβριο του 2015.
Αντίθετα, σχεδόν διαρκώς ήταν υφυπουργοί δύο στελέχη που 
ελάχιστα μπορούσαν να επηρεάσουν την πολιτική γραμμή, ο 
Γιάννης Αμανατίδης και ο Μάρκος Μπόλαρης, ενώ τη μισή κυ-
βερνητική θητεία είχε περάσει ως υπουργός Δικαιοσύνης ο υ-
πάκουος, σύμφωνα με συναδέλφους του στην κυβέρνηση, Νίκος 
Παρασκευόπουλος, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του κοι-
νωνικού ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη είχε έξι βουλευ-
τές, τρεις από τους οποίους δεν εμπιστευόταν το Μαξίμου και άλ-
λους τρεις αναλώσιμους.
Από το τέλος του 2016 ήταν προφανές ότι στη Θεσσαλονίκη ο 
πρωθυπουργός είχε ως προνομιακό συνεργάτη πλήρους εμπι-
στοσύνης την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, η απευθείας διασύν-
δεση της οποίας με το Μέγαρο Μαξίμου διευκόλυνε την παρέμ-
βαση και την επίλυση διαφόρων προβλημάτων τα οποία χρόνι-
ζαν.
Η δραστηριότητα της κυρίας Νοτοπούλου προμήνυε τη συνέ-
χιση της πολιτικής της ανέλιξης και την προσπάθεια για εκλογή 
της στη Βουλή, όπως επιβεβαιώθηκε όταν επελέγη για να αντι-
καταστήσει την κυρία Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, που απομα-
κρύνθηκε από το ΥΜΑΘ. Ήταν όμως προφανές ότι αντιμετωπι-
ζόταν με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα απ’ όλο τον ΣΥΡΙΖΑ της 
Θεσσαλονίκης.
Ουσιαστικά από το 2016 και μετά η κυρία Νοτοπούλου ήταν το 
πιο προβεβλημένο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη και 
η επιλογή της ως υποψήφιας δημάρχου Θεσσαλονίκης ήταν μο-

νόδρομος για τον κ. Τσίπρα, όταν γκρεμίστηκαν οι προσπάθειες 
για ευρύτερες συνεργασίες.
Όμως, ακόμη και τότε, όταν η κυρία Νοτοπούλου παραιτήθηκε 
από υφυπουργός για να είναι υποψήφια δήμαρχος, στη θέση της 
στο ΥΜΑΘ δεν εκλήθη κάποιος από αυτούς που περίμεναν, αλλά 
«μετατάχθηκε» η μέχρι τότε συνεργάτις του κ. Τζανακόπουλου, Ε-
λευθερία Χατζηγεωργίου.
Ο κύκλος εμπιστοσύνης του Μαξίμου στένευε εξαντλητικά.
Στις περιφερειακές εκλογές του 2019 επαναλήφθηκε το φαινό-
μενο του 2014. Το ποσοστό της αυτοδιοικητικής παράταξης του 
ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Χρήστο Γιαννούλη ήταν 11,5%, όσο 
και της κυρίας Χαραλαμπίδου πριν από πέντε χρόνια, αλλά 8 μο-
νάδες κάτω από τα αποτελέσματα του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.
Στον Δήμο Θεσσαλονίκης η κυρία Νοτοπούλου με 13,5% είχε 3 
μονάδες πάνω από το αποτέλεσμα του Μηταφίδη το 2014 και υπο-
λειπόταν 7 μονάδες από το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σήμαινε 
ότι το 2014 είχαν ψηφίσει την παράταξη ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Θεσ-
σαλονίκης μόνο τέσσερις στους δέκα ψηφοφόρους του κόμματος, 
ενώ το 2019 το 65%, δηλαδή δύο στους τρεις.
Αυτή η ερμηνεία του αποτελέσματος δεν βοήθησε πολύ την κυρία 
Νοτοπούλου, αλλά η δυσφορία στο πρόσωπό της δεν εκδηλώθηκε 
λόγω της προκήρυξης των εκλογών. Μάλιστα, στην πρώτη συνε-
δρίαση της Νομαρχιακής μετά τις εκλογές δεν παρέστησαν ούτε η 
υποψήφια δήμαρχος ούτε ο υποψήφιος περιφερειάρχης και η α-
ποτίμηση του αποτελέσματος μετατέθηκε για χρόνο μετά τις εθνι-
κές εκλογές, υποψήφιοι στις οποίες θα είναι και οι δύο.
Στο μεταξύ, όμως, η εμπιστοσύνη στις σχέσεις της πρώην υφυ-
πουργού με τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να έχει διαρραγεί. Τα 
κομματικά στελέχη ζήτησαν να μην είναι καν υποψήφια, αλλά την 
συμπεριέλαβε ο κ. Τσίπρας με δική του απόφαση και η ίδια αναζή-
τησε στήριξη στην προεκλογική περίοδο σε στελέχη από την Αρι-
στερά εκτός του κομματικού χώρου, η οποία δεν έχει έρθει ακόμη 
για τεχνικούς λόγους.
Αποτέλεσμα του άγχους και της πίεσης, αλλά και της απειρίας, 
ήταν η ανάρτησή της στην οποία χρησιμοποίησε τη φωτογραφία 
του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προκαλώντας σφοδρότατες αντιδρά-
σεις, που την οδήγησαν να την αποσύρει πριν διακινδυνεύσει νο-
μικές συνέπειες.
«Η Κατερίνα ξαναζεί την προεκλογική περίοδο του 2014» λένε 
άνθρωποι που τη γνωρίζουν και παραπέμπουν στη δυσφορία που 
είχε εκφράσει τότε, στα 26 της, για τον πόλεμο που δεχόταν από 
παλαιότερους και πιο ηλικιωμένους συνυποψήφιούς της.
Στο μεταξύ, ο κομματικός μηχανισμός έχει πάρει την εντολή να 
στηρίξει την υποψηφιότητα της νυν υφυπουργού Μακεδονίας-
Θράκης, Ελευθερίας Χατζηγεωργίου, η εκλογική απόδοση της ο-
ποίας θα δείξει το βάθος του ρήγματος που προκάλεσε η περιθω-
ριοποίηση του τοπικού κομματικού μηχανισμού χάριν του αφοσι-
ωμένου στο Μαξίμου μηχανισμού, ο οποίος δείχνει ανύπαρκτος.
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Υπέστην δολοφονία χαρακτήρα, 
διαστρεβλώθηκαν εµµονικά οι 
απόψεις µου και στοχοποιήθηκα 
µε τον πλέον ανήθικο και απάν-
θρωπο τρόπο. Όµως ο πολιτικός 
πολιτισµός είναι στη φύση µου 
και στη φύση της Ν∆.

Ω
ς τη µεγαλύτερη ευκαιρία των 
τελευταίων δεκαετιών για την 
Ελλάδα χαρακτηρίζει ο αντι-
πρόεδρος της Ν∆ και υπο-
ψήφιος βουλευτής Βόρειου 
Τοµέα της Β΄ Αθηνών, Άδω-
νις Γεωργιάδης, την εκλογική 

αναµέτρηση της 7ης Ιουλίου, τονίζοντας ότι ο στό-
χος της Ν∆ «είναι να έχουµε µια ισχυρή κυβέρ-
νηση µε ορίζοντα τετραετίας».

Καθώς φτάνουµε στο τέλος της προεκλογικής 
περιόδου, ποιο είναι, κατά την άποψή σας, το 
διακύβευµα των εκλογών της 7ης Ιουλίου;
Μπροστά µας έχουµε τη µεγαλύτερη ευκαιρία 
των τελευταίων δεκαετιών. Η αλλαγή σελίδας 
είναι το διακύβευµα των εκλογών της 7ης Ιου-
λίου. Στόχος µας είναι µια ισχυρή κυβέρνηση 
µε ορίζοντα τετραετίας. Αν χαθεί αυτή η ευκαι-
ρία, να ξαναφτιάξουµε την Ελλάδα, τότε είµα-
στε άξιοι της µοίρας µας. Είναι στο χέρι µας να 
αναδιαταχθεί η πατρίδα, για να φέρουµε πίσω 
όλους όσοι έχουν φύγει και να δοθούν ευκαι-
ρίες και προοπτικές σε όλους όσοι έσφιξαν τα 
δόντια και παρέµειναν δίνοντας τον καθηµε-
ρινό δύσκολο αγώνα τους. Και αυτοί που έ-
φυγαν δεν το έκαναν µόνο για να βρουν δου-
λειά µε καλύτερο µισθό, το έκαναν και για έναν 
άλλο λόγο: γιατί βασανίστηκαν και ετρώθη το 
ηθικό τους και από την έλλειψη αξιοκρατίας. 
Και αυτό θα το αποκαταστήσουµε, όσο κι αν 
ακούγεται δύσκολο. Θα αγωνιστούµε µε όλες 
µας τις δυνάµεις για την επιστροφή των αξιών 
και των άξιων.

Όλες οι δηµοσκοπήσεις δίνουν στη Ν∆ καθαρό 
προβάδισµα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι 
η εικόνα αυτή θα αποτυπωθεί και στην κάλπη;
Φυσάει «αέρας», αλλά δεν πρέπει να µας πάρει 
τα µυαλά. Υπάρχει αυτό το µοµέντουµ µε την 
κεκτηµένη πλέον ταχύτητα. Είναι τέτοια η ορµή 
που ακόµα και έγκριτες εφηµερίδες, όπως η 
«Wall Street Journal», προεξοφλούν το απο-
τέλεσµα, γράφοντας πως η Ελλάδα θα γίνει η 
πρώτη χώρα της Ευρώπης που θα περάσει 
από τον λαϊκισµό στη µετριοπάθεια. Και οι πο-
λίτες νιώθουν πιο ασφαλείς, νιώθουν σιγου-
ριά και εµπιστοσύνη, γιατί γνωρίζουν ήδη τον 
νικητή. Όµως η κάλπη είναι άδεια, πρέπει να 
γεµίσει από την αρχή. Μέχρι και την τελευταία 
στιγµή πρέπει να δώσουµε όλο µας το είναι για 
να πείσουµε και τον τελευταίο ψηφοφόρο πως 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η ελπίδα και το 
µέλλον της χώρας.

Η Ν∆ ζητά αυτοδυναµία. Γιατί; Και τι πιστεύ-
ετε ότι πρέπει να γίνει αν τελικά δεν τη λάβει;
Ο στόχος είναι να έχουµε µια ισχυρή κυβέρνηση 
µε ορίζοντα τετραετίας, να κάνει τη δουλειά και 
να φτιάξουµε επιτέλους κανονικό κράτος. Άρα 
η ισχυρή λαϊκή εντολή είναι επιβεβληµένη. Αν 
δεν έχουµε τουλάχιστον 151 βουλευτές, δηµι-
ουργείται κλίµα πολιτικής αστάθειας, και αν δεν 
γίνει κυβέρνηση, θα έχουµε εκλογές τον ∆εκα-
πενταύγουστο, και µάλιστα µε απλή αναλογική. 
Αυτό δεν είναι εκβιασµός, είναι πραγµατικότητα. 
Άλλοι νοµοθέτησαν την απλή αναλογική, όχι εµείς. 
Για να γίνει η Ελλάδα µια κανονική χώρα και να 
έχει τα χέρια του ο επόµενος πρωθυπουργός λυ-
µένα, χρειάζεται ισχυρή πλειοψηφία.

ξαναγεµίσει και θα ξαναγεµίσει.

Είστε από τους ανθρώπους που συγκρούστη-
καν σκληρά µε τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο ήταν κυβέρ-
νηση. Τώρα, που φαίνεται να βαίνει προς την 
αντιπολίτευση, ποια θα είναι η στάση σας;
Ο πολιτικός πολιτισµός είναι στη φύση µου. Όµως 
έχω φωνή, δεν σιώπησα. Υπέστην δολοφονία 
χαρακτήρα, διαστρεβλώθηκαν εµµονικά οι α-
πόψεις µου και στοχοποιήθηκα µε τον πλέον α-
νήθικο και απάνθρωπο τρόπο. Όµως, σας είπα, 
ο πολιτικός πολιτισµός είναι στη φύση µου και 
στη φύση της Ν∆. Τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ βαίνει 
προς την αντιπολίτευση, το θέµα δεν είναι ποια 

Από τις πολλές περιοδείες σας, ποιο είναι το 
µήνυµα που προσλαµβάνετε από τον κόσµο; 
Τι ζητούν οι πολίτες από τη Ν∆;
Υπάρχει παλµός, υπάρχει ενθουσιασµός. Οι πο-
λίτες νιώθουν ασφαλείς και ανακουφισµένοι. 
Ακούω τους συµπολίτες µου πολύ προσεκτικά. 
Θέλουν να αφήσουν πίσω τους αυτή την κοπι-
ώδη, δύσκολη δεκαετία µε το τρίτο, αχρείαστο 
µνηµόνιο των Τσίπρα-Καµµένου. Η ψυχολογία 
των ψηφοφόρων είναι τέτοια που εκτιµώ πως η 
αποχή δεν θα είναι τεράστια, καθώς το εκλογικό 
σώµα επιθυµεί την αποµάκρυνση της κυβέρ-
νησης. Με πλησιάζουν και µου λένε «ο κύβος 
ερρίφθη» και τους λέω ότι η κάλπη πρέπει να 

θα είναι η δική µας στάση, αλλά ποια θα είναι η 
στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη ο κ. Τσίπρας µιλώντας 
στη ∆ραπετσώνα είπε και το υπαινικτικό «δεν θα 
ξεµπερδέψουν έτσι εύκολα µε την Αριστερά». Τι 
εννοούσε; Ο Τσόρτσιλ έλεγε ότι η νοοτροπία είναι 
ένα µικρό πράγµα που κάνει µεγάλη διαφορά.

Ειδικά µε την υπόθεση Novartis, στην οποία 
ενεπλάκη το όνοµά σας, τι µέλλει γενέσθαι;
Είναι βέβαιο πως η επόµενη Βουλή θα διερευ-
νήσει την υπόθεση Novartis, τίποτα δεν θα µεί-
νει ανεξερεύνητο. ∆εν µπορείς να µην αµυνθείς 
όταν σου επιτίθενται µε τόνους λάσπης που θί-
γουν την τιµή και την υπόληψή σου. Η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έριξε στην αρένα του λαϊ-
κισµού αθώους ανθρώπους. Όταν έρθει η ώρα, 
θα βγουν όλα στο φως.

Αν η Ν∆ σχηµατίσει κυβέρνηση, ποιες πι-
στεύετε ότι θα πρέπει να είναι οι πρώτες κι-
νήσεις της;
Είµαστε έτοιµοι για την επόµενη µέρα. Το πρό-
γραµµά µας είναι κοστολογηµένο και απόλυτα 
εφαρµόσιµο, όλα θα γίνουν µε ταχύτητα, χωρίς 
αναβλητικότητα και παλινωδίες. Το πρόγραµµά 
µας αποτυπώνεται σε πέντε ενότητες που υπη-
ρετούν το τρίπτυχο «ισχυρή ανάπτυξη για τη 
χώρα, ευκαιρίες προκοπής για όλους και κα-
νένας πολίτης απροστάτευτος». Η οικονοµική 
ανακούφιση και η άνοδος του βιοτικού επιπέ-
δου όλων των πολιτών είναι προτεραιότητά µας.

Για τα εθνικά θέµατα, που ξανάρχονται στο 
προσκήνιο µε τη νέα τουρκική προκλητικό-
τητα, τι θεωρείτε ως το δέον γενέσθαι;
Γνώση, ψυχραιµία και σοβαρότητα απαιτεί η 
χάραξη εθνικής στρατηγικής. ∆εν επιτρέπο-
νται ερασιτεχνισµοί και επιπολαιότητες. Όπως 
έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Ελλάδα 
και Τουρκία πρέπει να µιλάµε, αλλά να µιλάµε 
οργανωµένα, µε ουσία, µέσα σε ένα πλαίσιο 
και σεβόµενοι το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, τους κανό-
νες καλής γειτονίας. Αυτό προϋποθέτει κινήσεις 
καλής θέλησης από πλευράς Τουρκίας, διότι η 
κλιµάκωση αυτή είναι προϊόν µιας τουρκικής 
επιθετικότητας η οποία δεν µπορεί να συνεχί-
ζεται άλλο χωρίς να προκαλεί αντιδράσεις. Αν 
γίνουν αυτές οι κινήσεις από πλευράς Τουρ-
κίας και τεθούν νέες βάσεις διαλόγου, τότε ίσως 
υπάρξει ευκαιρία για ειλικρινή επανεκκίνηση 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
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«Η ισχυρή λαϊκή εντολή 
είναι επιβεβληµένη»

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Άδωνις 
Γεωργιάδης, 

αντιπρόεδρος της Ν∆, 
υποψήφιος βουλευτής 
στον Βόρειο Τοµέα της 

Β  ́Αθηνών



Πάω σε ένα άλλο µετερίζι για 
να βοηθήσω την πόλη. Θεωρώ 
πως, εφόσον εκλεγώ, θα µου 
δοθεί η δυνατότητα να δώσω πιο 
αποτελεσµατικά τον αγώνα µου 
για τη Θεσσαλονίκη. ∆ουλεύο-
ντας για τη «µεγάλη εικόνα» θα 
αποδειχθώ ακόµη πιο χρήσιµος.

«Α
ποδέχτηκα την πρόταση για 
την υποψηφιότητα στην Α΄ 
Θεσσαλονίκης επειδή προ-
φανώς ο πρόεδρος έχει µε-
τρήσει θετικά την παρουσία 

µου και τη συµµετοχή µου στον αγώνα για την πο-
λιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα» λέει στην 
FS o Νίκος Ταχιάος, ο οποίος στις πρόσφατες δη-
µοτικές εκλογές ήταν υποψήφιος δήµαρχος Θεσ-
σαλονίκης µε τη στήριξη της Ν∆. Ο κ. Ταχιάος εκ-
φράζει την άποψη ότι το πρόβληµα των fake news 
τα οποία τον έπληξαν στην προεκλογική περίοδο 
δεν είναι ένα ζήτηµα που η πολιτική µπορεί να το 
λύσει από τη µια µέρα στην άλλη, θέλει πολύ χρόνο.

Γράψατε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας 
από τους ελάχιστους ανθρώπους, εκτός από 
εσάς, που «έχει γνώση όλων των επεισοδίων 
της εκλογικής µάχης, κυρίως αυτών που εκτυ-
λίχθηκαν πίσω από τον ορατό κόσµο των µέσων 
και του διαδικτύου» Εκλάβατε την πρόταση να 
είστε υποψήφιος ως στήριξή σας, έπειτα απ’ 
όλα όσα συνέβησαν;
Την εξέλαβα ως έκφραση εµπιστοσύνης, επειδή 
ακριβώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας α-
παιτητικός άνθρωπος, ο οποίος αξιολογεί τους 
συνεργάτες του µε πολύ αυστηρά κριτήρια. Προ-
φανώς ο πρόεδρος έχει µετρήσει θετικά την πα-
ρουσία µου και τη συµµετοχή µου στον αγώνα 
για την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. 
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποί-
ους αποδέχτηκα την υποψηφιότητα.

Ήσασταν υποψήφιος δήµαρχος µε τη στήριξη του 
αρχηγού ενός µεγάλου κόµµατος και πιθανότατα 
του επόµενου πρωθυπουργού. Όµως αυτό δεν κα-
τέστη αρκετό για να σας προστατέψει από τις επιθέ-
σεις. Είναι τόσο ισχυρός αυτός ο κόσµος πίσω από 
τον ορατό κόσµο των µέσων και του διαδικτύου;
Στην πολιτική πολλά πράγµατα δεν έχουν να κά-
νουν µόνο µε τη δύναµη αλλά έχουν να κάνουν 
και µε τον χρόνο και τη συγκυρία. Νοµίζω ότι το 
µεγαλύτερο πρόβληµα ήταν η συγκυρία και η συν-
θήκη που επικρατούσε κατά τον χρόνο της συ-
γκεκριµένης εκλογικής αναµέτρησης. Εκείνο που 
είναι σίγουρο, πάντως, είναι ότι πρέπει να γίνει 
σαφές πως ο πραγµατικά δυνατός κόσµος είναι 
αυτός που έχει τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση, 
δηλαδή αυτός που έχει πάρει εντολή από τους 
πολίτες και προκύπτει από τις εκλογές.

Τι µπορεί να κάνει µια κυβέρνηση της Ν∆ σε 
αυτόν τον τοµέα;
Έχουν γίνει πάρα πολλά βήµατα, αλλά στην πο-
λιτική τα πράγµατα είναι δυναµικά, δηλαδή αυτή 
είναι µια αναµέτρηση που υπάρχει πάντοτε και 
παντού. Αυτό που πρέπει να κάνει η Ν∆ είναι να 
καταστήσει σαφές προς όλους πως το παιχνίδι 
είναι ξεκάθαρο. Το µεγαλύτερο ζήτηµα σε αυτή 
την προσπάθεια έχει να κάνει µε την εκπαίδευση 
του κόσµου, µε το πώς ο κόσµος εισπράττει, προ-
σλαµβάνει τις πληροφορίες που του έρχονται και 
τα µηνύµατα των καιρών. Και αυτό είναι µια αρ-
µοδιότητα της πολιτικής. Ωστόσο, δεν είναι ένα 
ζήτηµα που η πολιτική µπορεί να το λύσει από τη 
µια µέρα στην άλλη, θέλει πολύ χρόνο.

∆ιακυβευόταν κάτι άλλο εκτός της δηµαρχίας 
στην ενδεχόµενη νίκη σας;
Οι εκλογές για τη δηµαρχία της Θεσσαλονίκης 

που µε απασχολεί είναι ο αγώνας της εκλογής 
µου στις βουλευτικές εκλογές. ∆εν θα κάτσω να 
κλαίω πάνω από την καρδάρα µε το χυµένο γάλα. 
∆εν θα το κάνω, γιατί δεν το έκανα ποτέ. Θα τα 
αξιολογήσω όλα στον χρόνο που πρέπει. Άλλω-
στε ο άνθρωπος διδάσκεται από τα λάθη και τις 
παραλείψεις του και διαµορφώνεται συνεχώς.

Τι σηµαίνει «εποικοδοµητική παρουσία» για 
την παράταξή σας στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης; 
Συµπολίτευση ή αντιπολίτευση;
Νοµίζω ότι έχουν αµβλυνθεί αυτοί οι όροι. Έτσι 
όπως διαµορφώθηκαν τα πράγµατα, στο δηµο-
τικό συµβούλιο θα απαιτηθούν συνεργασίες στη 

κρίθηκαν. Εκείνο που µπορώ να πω εγώ είναι 
ότι αισθάνοµαι καλά µε τον εαυτό µου, γιατί µί-
λησα ειλικρινά, δεν έκρυψα τίποτε, δεν κινήθηκα 
παρασκηνιακά και έδωσα έναν καθαρό αγώνα. 
Χαίροµαι που οι πολίτες της Θεσσαλονίκης τα α-
ναγνώρισαν όλα αυτά, δίνοντάς µου ένα µεγάλο 
ποσοστό, το οποίο επιτρέπει στον συνδυασµό µου 
να είναι η µεγαλύτερη αριθµητικά παράταξη στον 
∆ήµο Θεσσαλονίκης.

Αισθάνεστε ότι η ήττα σας οφείλεται και σε δικά 
σας λάθη;
Ουδείς αναµάρτητος! Προφανώς έχω κάνει κι 
εγώ λάθη, από κει και πέρα αυτή τη στιγµή εκείνο 

διοίκηση του δήµου. Οι πρωτοβουλίες αυτές α-
νήκουν στον κ. Ζέρβα, τον νέο δήµαρχο Θεσσα-
λονίκης. Όµως το µόνο σίγουρο είναι ότι ο δήµος 
πρέπει να διοικηθεί, για να δίνει λύσεις στα προ-
βλήµατα των Θεσσαλονικέων. Ο στόχος της δικής 
µου παράταξης είναι να έχει χρήσιµη παρουσία 
σε αυτή την προσπάθεια για την πόλη και τους 
πολίτες. Θα εκφράζει την άποψή της και θα δίνει 
έγκριση σε όποια απόφαση θεωρεί πως είναι 
προς το συµφέρον των δηµοτών.

Πώς θα αντιµετωπίσετε την κριτική ότι εγκατα-
λείπετε τον δήµο, που µόλις διεκδικήσατε, για 
ένα άλλο αξίωµα;
∆εν τον εγκαταλείπω, µένω στον δήµο ως δη-
µοτικός σύµβουλος και το έχω ξεκαθαρίσει αυτό 
από την πρώτη στιγµή. Απλώς ο ρόλος ο οποίος 
µου επιφυλάσσεται στον δήµο προφανώς δεν 
ανταποκρίνεται στο µέτρο που αισθάνοµαι ότι 
µπορώ να προσφέρω στην πόλη. ∆εν επαρκεί 
για όσα επιθυµώ να προσφέρω στη Θεσσαλο-
νίκη. Πάω σε ένα άλλο µετερίζι για να βοηθήσω 
την πόλη. Θεωρώ πως, εφόσον εκλεγώ, θα µου 
δοθεί η δυνατότητα να δώσω πιο αποτελεσµα-
τικά τον αγώνα µου για τη Θεσσαλονίκη. ∆ου-
λεύοντας για τη «µεγάλη εικόνα» θα αποδειχθώ 
ακόµη πιο χρήσιµος.

Υπάρχει περίπτωση να µην ανέβει η Θεσσαλο-
νίκη στο «κύµα της πολιτικής αλλαγής» µετά 
τις 7 Ιουλίου;
Νοµίζω ότι οι Θεσσαλονικείς ήδη έδειξαν ότι θέ-
λουν να στηρίξουν τη Ν∆ και τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη. Συνεπώς και η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σε 
αυτόν τον δρόµο, θα ανέβει στο «κύµα της πολι-
τικής αλλαγής». Από κει και πέρα, σηµασία έχει 
ποιοι θα είναι οι άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη 
οι οποίοι θα συνδράµουν το έργο του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Εγώ δίνω το «παρών», επειδή είµαι 
ένας άνθρωπος που γνωρίζω καλά τα θέµατα της 
πόλης, αλλά και µοιράζοµαι το ίδιο όραµα µε τον 
πρόεδρο, µοιράζοµαι τις θέσεις του για την Ελλάδα.

Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι δεν θα επαναλη-
φθεί ό,τι συνέβη στην προεκλογική περίοδο των 
δηµοτικών εκλογών;
Η ιστορία που την πρώτη φορά συµβαίνει ως τρα-
γωδία, τη δεύτερη επαναλαµβάνεται ως φάρσα! 
Σκέφτοµαι θετικά και πιστεύω ότι η ιστορία δεν 
θα επαναληφθεί.

«Σηµασία έχει ποιοι από τη 
Θεσσαλονίκη θα συνδράµουν 
το έργο του Κ. Μητσοτάκη»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Νίκος Ταχιάος, 
υποψήφιος
 βουλευτής 

Α  ́Θεσσαλονίκης 
µε τη Ν∆
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Έ
ντονη δυσφορία στον ΣΥΡΙΖΑ προκά-
λεσε η απόφαση του πρώην πρωθυπουρ-
γού Κώστα Καραµανλή να εµπλακεί ενεργά 
στην προεκλογική εκστρατεία της Ν∆ και 
η ανάληψη σηµαντικού ρόλου στην προώ-
θηση του µηνύµατος του κόµµατος του ο-

ποίου είχε διατελέσει αρχηγός επί 12 συνεχόµενα χρόνια, 
από το 1997 έως το 2009.

Την αµέσως εποµένη της οµιλίας του κ. Καραµανλή, την 
προηγούµενη Τετάρτη, στην παρουσίαση των 32 υποψη-
φίων της Ν∆ στις Α΄ και Β΄ εκλογικές περιφέρειες Θεσσαλο-
νίκης, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του 
στο Open άλλαξε το γνωστό αφήγηµα του ΣΥΡΙΖΑ για το 
χρέος, καταλογίζοντας στον πρώην πρωθυπουργό ότι έφυγε 
στο µέσο της θητείας του, αφήνοντας χρέος 24 δισ. ευρώ.
Λίγο νωρίτερα ο πρώην υπουργός κ. Νίκος Φίλης στον κοµ-
µατικό ραδιοφωνικό σταθµό «Στο Κόκκινο» είχε πει ότι υ-
πήρχαν «διάφορες ψευδαισθήσεις για τον ρόλο του Καρα-
µανλή», κάνοντας λόγο για «µια συζήτηση που πονάει», αν 
και απέφυγε να δώσει εξηγήσεις για το ποιος καλλιέργησε 
αυτές τις «ψευδαισθήσεις» και γιατί «πονάει» η συζήτηση, 
αλλά είναι προφανές ότι εµµέσως πλην σαφώς έδειχνε το 
Μέγαρο Μαξίµου.
Παράλληλα, η οµιλία του κ. Καραµανλή ανέτρεψε το αφή-
γηµα γνωστών πολιτικών από τον χώρο της κεντροδεξιάς, 
όπως η κυρία Κατερίνα Παπακώστα και ο κ. Τέρενς Κουίκ, 
οι οποίοι απέδιδαν την ένταξή τους στα ψηφοδέλτια του 
ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές που αποκόµισαν από το καραµανλικό 
τους παρελθόν.
Τη δυσφορία του ΣΥΡΙΖΑ ερµηνεύει και το εξαιρετικά 
ζεστό κλίµα το οποίο κυριάρχησε στο Βελλίδειο Συνεδρι-
ακό Κέντρο κατά τη διάρκεια της οµιλίας του πρώην πρωθυ-
πουργού, ο οποίος τόνισε την πεποίθησή του ότι «45 χρόνια 
µετά την ίδρυση της Ν∆ άλλαξαν πολλά στον δηµόσιο βίο, 
κόµµατα, ιδεολογίες και πρόσωπα, αλλά η παράταξη είναι 
ο πυλώνας της δηµόσιας ζωής» και υπενθύµισε ότι «η Ν∆ 
στάθηκε άγρυπνος φρουρός της ευρωπαϊκής ταυτότητας της 
χώρας, παρά τους τυχοδιωκτισµούς ορισµένων που βρήκαν 
έδαφος στα µνηµόνια».

Τον συµβολισµό της πλήρους ενότητας της Ν∆ µπροστά στις 
κάλπες της 7ης Ιουλίου επιβεβαίωσε και ο κ. Φίλης, ο οποίος 
είπε «ήταν αναµενόµενο, όλοι µαζί θα διεκδικήσουν να επι-
στρέψουν, είναι αυταπάτες τα περί διαφοροποιήσεων, η ∆εξιά 
είναι διαχρονικά ενωµένη στη διεκδίκηση της µονοκοµµα-
τικής διαχείρισης της εξουσίας», καθιστώντας σαφές ότι ένα 
τµήµα του ΣΥΡΙΖΑ προσαρµόζεται στην ιδέα της αυτοδυνα-
µίας της Ν∆.
Πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός στην περιοδεία που έκανε 
στην Καλαµαριά την εποµένη της οµιλίας του δεν δίστασε να 
περάσει από το προεκλογικό περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ και να 
ανταλλάξει χειραψία µε τα µέλη του κυβερνώντος κόµµατος 
που ήταν εκεί.
Ο κ. Καραµανλής είχε ήδη περάσει από τις δυτικές συνοικίες 
της Θεσσαλονίκης, όπου επίσης έγινε δεκτός µε ενθουσια-
σµό, ενώ ενέταξε στον σχεδιασµό του να συµµετάσχει σε δύο 
εκδηλώσεις µε ιδιαίτερη πολιτική και εκλογική βαρύτητα:
• Του Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Κοµοτηνή, όπου η Ν∆ το 
2015 δεν είχε πιάσει το εκλογικό µέτρο και δεν είχε εκλέξει 
βουλευτή για λίγες ψήφους και όπου καθοριστικό ρόλο έχει 
η εκλογική συµπεριφορά της µειονότητας, η οποία το 2015 
είχε ταχθεί µαζικά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στις ευρωεκλο-
γές έδειχνε να παίρνει αποστάσεις από το µειονοτικό κόµµα.
• Του εξαδέλφου του Κώστα Καραµανλή στις Σέρρες, όπου 
θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Νίκου Στέφου «Ώρα Ελλά-
δος, Βουκουρέστι…», σε µια εκδήλωση στην οποία οµιλητής 
θα είναι και ο κ. Στυλιανίδης. Ο νοµός Σερρών ήταν από τους 
νοµούς όπου η Ν∆ είχε προβάδισµα 6 µονάδων και το 2015, 
και µάλιστα είχε εκλέξει δύο βουλευτές από την πρώτη κα-
τανοµή.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ Ν∆ ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
ΕΝΟΧΛΕΙ 
ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση

Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους και να προχωράς µπροστά. Η δύναµη να περνάς 
στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας ολοκληρωµένες και αξιόπιστες υπηρεσίες. 
Η δύναµη να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, να επεκτείνεις το δίκτυό σου, για να 
στηρίζεις ακόµα περισσότερα νοικοκυριά. Η δύναµη να µοιράζεσαι τη γνώση και να δείχνεις
µε πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον και την κοινωνία. Η δύναµη να στηρίζεις 
την πρόοδο και την ανάπτυξη, για να προσφέρεις στον τόπο και τους ανθρώπους.

οnlineΝέες οnline  υπηρεσίες



Πιστεύω ότι είναι εθνικό στοίχη-
µα η αυτοδυναµία της Ν∆. Για να 
αποφύγουµε άλλες περιπέτειες, 
ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συ-
γκυρία. Η πολιτική σταθερότητα 
είναι βασικό ζητούµενο προκει-
µένου να µπορέσουµε να πάµε 
µπροστά.

Γ
ια «λανθασµένη εκτίµηση των εξελί-
ξεων» στα ελληνοτουρκικά κατηγο-
ρεί την κυβέρνηση ο Γιώργος Κου-
µουτσάκος, τοµεάρχης Εξωτερικών 
της Ν∆ και υποψήφιος βουλευτής του 

κόµµατος στον Βόρειο Τοµέα της Β΄ Αθηνών. Πα-
ράλληλα, τονίζει ότι στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 
αποτελεί «εθνικό στοίχηµα» η αυτοδυναµία της Ν∆.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να αναφερθούµε στη νέα 
ένταση στα ελληνοτουρκικά. Εσείς πού την α-
ποδίδετε;
Η Τουρκία έχει τεθεί µόνη της εκτός των πολύ θε-
τικών ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. Έχει επιλέξει τον δρόµο 
της αυτοαποµόνωσης, καθώς δεν αναγνωρίζει 
το διεθνές δίκαιο, ούτε καν την Κυπριακή ∆ηµο-
κρατία. Αυτό την οδηγεί στο να επιδιώκει να ε-
πιβάλει την παρουσία της και τη συµµετοχή της 
στις εξελίξεις δι’ αυτού του ιδιότυπου διπλωµα-
τικού bullying. Απαράδεκτη ρητορική, προκλη-
τικές παραβατικές συµπεριφορές, αθροίζουν έ-
νταση στην περιοχή. 

Πόσο σας ανησυχεί το ενδεχόµενο ενός θερ-
µού επεισοδίου µε τη γείτονα;
Όταν συσσωρεύεται και διατηρείται τέτοια ένταση, 
εκ των πραγµάτων µπαίνουµε σε περιβάλλον αυ-
ξηµένης αβεβαιότητας. Και αυτό µόνο καλό δεν 
είναι. Ειδικά δε στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή 
µας. Γι’ αυτό και η παρούσα γεωπολιτική υπερθέρ-
µανση πρέπει να εκτονωθεί το ταχύτερο. Ωστόσο, 
δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα προχωρήσει σε µια 
παράλογη και αυτοκαταστροφική ενέργεια, γνω-
ρίζοντας ότι έχει πανταχόθεν ανοιχτά µέτωπα και 
ταυτόχρονα είναι διπλωµατικά αποµονωµένη. Εάν, 
παρ’ όλα αυτά, η Άγκυρα περάσει το κατώφλι της 
λογικής, η Ελλάδα έχει την απαραίτητη αµυντική 
και διπλωµατική ισχύ. Και, βέβαια, πάνω απ’ όλα 
την αποτρεπτική ισχύ της εθνικής µας ενότητας, 
όπως διαµηνύσαµε και κατά την πρόσφατη συ-
νάντησή µας στη Λευκωσία µε τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη.

Έχοντας, λοιπόν, µόλις επιστρέψει από τη Λευ-
κωσία, πώς κρίνετε τη στάση που κράτησε η κυ-
βέρνηση έναντι της νέας τουρκικής προκλητι-
κότητας και πώς αυτήν των Ευρωπαίων εταί-
ρων µας;
Η κυβέρνηση εγκλωβίστηκε στη λανθασµένη α-

Κυριάκος Μητσοτάκης, να εφαρµόσει συγκεκρι-
µένες αποφάσεις στην πράξη.

Πόσο θεωρείτε ότι η στάση της Άγκυρας θα ε-
πηρεαστεί από το αποτέλεσµα των επαναληπτι-
κών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη;
Κάθε απόπειρα εξαγωγής των εσωτερικών πο-
λιτικών προβληµάτων της Τουρκίας στις διεθνείς 
της σχέσεις θα είναι µια επικίνδυνη επιλογή. ∆εν 
σας κρύβω ότι η ρητορική δαιµονοποίησης της 
Ελλάδας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής πε-
ριόδου στην Κωνσταντινούπολη ήταν ανησυχη-
τική. Ωστόσο, η αποτυχία αυτής της προσπάθειας 
αποδεικνύει στους εµπνευστές της ότι οι ελληνο-
τουρκικές σχέσεις θα πρέπει να µείνουν µακριά 
από πολιτικές επιδιώξεις. Έχει έρθει η ώρα της 
καταλλαγής, της ηρεµίας και του ουσιαστικού δι-
αλόγου. Ελπίζω ότι η γειτονική µας χώρα θα α-
δράξει την ευκαιρία που θα δώσει η εκλογή µιας 
νέας κυβέρνησης στην Ελλάδα µας προκειµένου 
να περάσουµε σε ένα νέο κεφάλαιο στις διµε-
ρείς µας σχέσεις. Εµείς είµαστε ανοιχτοί και θε-
τικοί στον διάλογο, αλλά όχι σε αυτό το περιβάλ-

νάγνωση των εξελίξεων από την προηγούµενη 
ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών. Μια ανά-
γνωση που έδινε στοιχεία παροδικότητας εκεί 
όπου υπήρχαν σηµάδια στρατηγικής και διάρ-
κειας. Αυτό το δεδοµένο οδήγησε σε κινήσεις 
που δεν λειτούργησαν θετικά, όπως η ανταλλαγή 
επισκέψεων σε υψηλό επίπεδο. Επισκέψεις που 
έδιναν την ψευδαίσθηση της κανονικότητας την 
ώρα που εξυφαινόταν ένα ευρύ πλέγµα προκλή-
σεων και παραβιάσεων από τη γείτονα. Είχαµε 
προειδοποιήσει εγκαίρως και αγνοηθήκαµε από 
τον ΣΥΡΙΖΑ, που επιµένει να χειρίζεται µείζονα 
ζητήµατα εθνικού χαρακτήρα µε λογικές µικρο-
πολιτικής επικοινωνίας.
Ως προς τις αποφάσεις της Ε.Ε., κινούνται σε ορθή 
κατεύθυνση. Όµως θα κριθούν εάν φτάσει η κρί-
σιµη στιγµή, που η συνεχιζόµενη τουρκική προ-
κλητικότητα θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε συ-
γκεκριµένα µέτρα, αντίµετρα και κυρώσεις. Η 
Ένωση θα κληθεί να προστατέψει ένα κράτος-
µέλος της και βέβαια τη συλλογική της ενεργει-
ακή ασφάλεια, που απειλείται αυτή τη στιγµή από 
την Τουρκία. Θα κληθεί, όπως έχει ζητήσει και ο 

λον έντασης και προκλήσεων. Αυτό θα πρέπει να 
γίνει εγκαίρως κατανοητό από την άλλη πλευρά.

Για να έρθουµε στα καθ’ ηµάς, τι προσδοκάτε 
εσείς από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου;
Μια ισχυρή εντολή διακυβέρνησης. ∆ιότι στις 8 
Ιουλίου η Ελλάδα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Οι 
Έλληνες να ξυπνήσουν ήσυχοι και σίγουροι, χωρίς 
αβεβαιότητες. Με µια στιβαρή, αυτοδύναµη κυ-
βέρνηση, έτοιµη να δώσει λύσεις. Γι’ αυτό πι-
στεύω ότι είναι εθνικό στοίχηµα η αυτοδυναµία 
της Ν∆. Για να αποφύγουµε άλλες περιπέτειες, 
ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Η πολιτική 
σταθερότητα είναι βασικό ζητούµενο προκειµέ-
νου να µπορέσουµε να πάµε µπροστά. ∆εν είναι 
η ώρα να διακινδυνεύουµε πισωγυρίσµατα εν-
δεχοµένως µε νέες εκλογές. Εκλογές που θα δι-
εξαχθούν µάλιστα µε τη διαβρωτική απλή ανα-
λογική που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Έχει η Ν∆ «κρυφό πρόγραµµα», όπως την κα-
τηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να έχει κρυφές ελπίδες. Πλην, 
όµως, µάταιες. Η Ν∆ έχει ένα πρόγραµµα µελετη-
µένο, συγκεκριµένο, κοστολογηµένο και δηµοσι-
ευµένο. Εξηγήσαµε στους πολίτες. ∆εσµευτήκαµε 
γι’ αυτά που µπορούµε να κάνουµε, στους χρόνους 
που µπορούν να υλοποιηθούν. Απέναντι στις αυτα-
πάτες του ΣΥΡΙΖΑ η Ν∆ αντιτείνει τη λογική και τον 
ρεαλισµό. Μειώνουµε τον φόρο στις επιχειρήσεις 
από 28% σε 20% σε µία διετία. Ορίζουµε εισαγω-
γικό συντελεστή από 22% σε 9% για εισόδηµα έως 
10.000 ευρώ και σταδιακή µείωσης της εισφοράς 
αλληλεγγύης. Μειώνουµε τις εισφορές από 20% 
σε 15%. Στο τέλος της τετραετίας θα εφαρµοστούν 
δύο συντελεστές ΦΠΑ, 11% και 22%. Στην πρώτη 
διετία µειώνεται ο ΕΝΦΙΑ κατά 30%. Αναστέλλεται 
για τρία χρόνια ο ΦΠΑ στην οικοδοµική δραστηρι-
ότητα και ο φόρος υπεραξίας στη µεταβίβαση α-
κινήτων. Αυτά είναι συγκεκριµένα, µετρήσιµα και 
κατανοητά µέτρα, που στηρίζονται σε όσα µπορεί 
πράγµατι να κάνει η κυβέρνηση της Ν∆.

Ποιες πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι οι άµεσες 
προτεραιότητες µιας κυβέρνησης Ν∆;
Η νέα κυβέρνηση θα φροντίσει να επουλώσει 
τις πληγές που άφησε στην κοινωνία η δεκαετής 
κρίση. Πρώτα πρώτα ξεκινώντας έναν «ανένδοτο» 
για να µειωθεί η ανεργία, που είναι η µεγάλη µά-
στιγα. Και θα το κάνουµε αυτό στηρίζοντας τις ιδι-
ωτικές επενδύσεις. Ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα 
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Για παρά-
δειγµα, µόνο η επένδυση του Ελληνικού θα φέρει 
άµεσα 50.000 νέες θέσεις εργασίας. Μέσα από τις 
δηµόσιες επενδύσεις δηµιουργούµε 43.000 νέες 
θέσεις εργασίας κάθε χρόνο, που ταυτόχρονα α-
ναβαθµίζουν και τις υποδοµές της χώρας. Ενισχύ-
ουµε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µειώνοντας 
τους φόρους που πληρώνουν, ώστε να µπορέ-
σουν να προχωρήσουν σε προσλήψεις και επεν-
δύσεις. Επίσης, αυξάνουµε στο 1 δισ. ευρώ τον 
προϋπολογισµό για το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισό-
δηµα, ώστε να χορηγηθεί άµεσα σε 800.000 συ-
µπολίτες µας που το έχουν ανάγκη. Αυξάνουµε 
κατά 200 εκατ. ευρώ τον προϋπολογισµό για τα 
επιδόµατα ανεργίας, ενώ προωθούµε πρόγραµµα 
απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων για 50.000 µα-
κροχρόνια άνεργους. Σε αυτή τη νέα σελίδα για 
τη χώρα µας κανένας δεν πρέπει και δεν µπο-
ρεί να µείνει πίσω. Θα πάµε όλοι µαζί µπροστά.

«Απέναντι στις αυταπάτες 
του ΣΥΡΙΖΑ η Ν∆ αντιτείνει 
τη λογική και τον ρεαλισµό»

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιώργος 
Κουµουτσάκος, 

υποψήφιος βουλευτής 
Βόρειου Τοµέα 

Β  ́Αθηνών
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συνέντευξη





δανεικά και ήταν γνωστό ότι τα δανεικά δίνονται έναντι της δέ-
σμευσης αναδιοργάνωσης και εξάλειψης των αιτίων που οδήγη-
σαν στην ανάγκη των δανεικών (= στη χρεοκοπία). Μεταρρυθμί-
σεις λέγονται. Αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, έλεγε ο Γιώργος Πα-
πανδρέου, σωστά, όσο ειρωνικό κι αν μας φαίνεται αυτό σήμερα. 
Επανίδρυση του κράτους, έλεγε ο Κώστας Καραμανλής πριν από 
τον Παπανδρέου. Μνημόνιο είναι (ήταν πάντα) το κείμενο που 
συνοδεύει τα δανεικά και περιλαμβάνει τις αλλαγές (= μεταρρυθ-
μίσεις) στη χώρα που θα εξαλείψουν τα αίτια της χρεοκοπίας. Το 
μνημόνιο, εντέλει, δεν ήταν παρά μια ακόμη εκδοχή του «αλλά-
ζουμε ή βουλιάζουμε» και της «επανίδρυσης του κράτους». Αλλά 
εμείς δεν θέλαμε και πήγαμε αλλού, που λέει και μια διαφήμιση.

Α
ς ξεκινήσουμε με μια «κακιούλα»: η πα-
ρούσα κυβέρνηση φεύγει όπως ακριβώς 
της αξίζει. Χαμένη, πριν γίνουν οι εκλογές! 
Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Σε 
όλες τις στρατηγικές επιλογές που έπρεπε 
να γίνουν, οι διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ και 
των συνοδοιπόρων του βρίσκονταν απλώς 

εκτός τόπου και χρόνου. Βίαζαν την κοινή λογική. Σε όλες τις 
στρατηγικές αποφάσεις, ο Αλέξης Τσίπρας (ιδίως αυτός) και οι 
συνεργάτες του έκαναν τη χειρότερη δυνατή επιλογή.
Τελευταίο και χαρακτηριστικό παράδειγμα η μη προκήρυξη βου-
λευτικών εκλογών πριν ή ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές. Ά-
φησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει προεκλογική εκστρα-
τεία μόνος του και υπέστησαν και δεινή ήττα (το λιγότερο) και ι-
σχυρό τσαλάκωμα της όποιας αξιοπιστίας τους. Αντιλήφθηκε όλη 
η χώρα ότι οι κυβερνητικοί δεν είχαν πάρει χαμπάρι τι συνέβαινε 
στη κοινωνία. Καλύτερα να σου βγει το μάτι (να είσαι ανίκανος) 
παρά το όνομα (να είσαι ανυποψίαστος!). Ο μύθος του άχαστου, 
που κερδίζει εκλογές μετά την «κωλοτούμπα», απλώς μας τελεί-
ωσε. Ακόμη χειρότερα, η αίσθηση που απέπνεαν οι κυβερνητικοί 
ότι μπορούν να αγοράσουν (χωρίς εισαγωγικά η λέξη) την ψήφο 
του κόσμου με παροχές και επιδόματα τους προσέδωσε το από-
λυτο ηθικό μειονέκτημα.
Αν πάμε στην αρχή, η απερχόμενη κυβέρνηση έχασε οριστικά 
στις 20 Φεβρουαρίου του 2015. Την ημέρα εκείνη προσυπέ-
γραψε το δεύτερο μνημόνιο (του Σαμαρά) και έδειξε, σε όσους 
παρακολουθούσαν, με όση ψυχραιμία επέτρεπε η εποχή, ότι δεν 
είχε ιδέα πού βρίσκεται και πού θέλει να πάει. Εξελέγη με σύν-
θημα το σκίσιμο του μνημονίου. Υπέγραψε σε λιγότερο από έναν 
μήνα το δεύτερο μνημόνιο. Το μετάνιωσε. Έψαξε να βρει βοή-
θεια στη Ρωσία, αγνοώντας ότι η συγκεκριμένη χώρα δεν είχε κα-
νέναν λόγο να διαταράξει τις σχέσεις της με την Ε.Ε. Εξέτασε στ’ 
αλήθεια τη μετάβαση σε εθνικό νόμισμα. Επιχείρησε να εκβιάσει 
τους Ευρωπαίους. Απέτυχε και δέχτηκε το τελεσίγραφο από την 
Ε.Ε.: ή μνημόνιο ή έξοδος.
Η απερχόμενη κυβέρνηση βίασε την κοινή λογική. Όταν η χώρα 
ξεμένει από λεφτά, χρειάζεται δανεικά. Το διεθνές σύστημα και 
είχε (ΔΝΤ) και δημιούργησε (ESM) μηχανισμούς που παρέχουν 

Μπορεί να υπάρχουν πολλές απόψεις για το ποιες μεταρρυθμίσεις 
πρέπει να γίνουν. Αυτό που είναι απαράδεκτο είναι να αρνείσαι την 
οποιαδήποτε αλλαγή και να θεωρείς ότι γυρνώντας έναν διακόπτη 
θα επιστρέψεις στο παρελθόν της ευημερίας των δανεικών, χωρίς 
δανεικά. Ακόμη χειρότερα, να πιστεύεις ότι θα εκβιάσεις τους ξέ-
νους για να χρηματοδοτήσουν αυτοί την ευημερία χωρίς εργασία. 
Διότι τέτοια ευημερία είχαμε την εποχή του φθηνού χρήματος και 
των δανεικών.
Όλα αυτά θα είχαν σημασία εάν μετά την κωλοτούμπα του δημο-
ψηφίσματος και την επανεκλογή του ΣΥΡΙΖΑ και των δορυφόρων 
του ακολουθούσε μια ακόμη κωλοτούμπα: αυτή της προσαρμογής 
στην πραγματικότητα και της επαρκούς διαχείρισης των πραγμά-
των. Η εγκατάλειψη των ιδεοληψιών. Αυτό όμως προϋποθέτει ικα-
νότητες. Οι άνθρωποι, ωστόσο, που έχουν πραγματικές ικανότη-
τες δεν καταδέχονται να σκίζουν μνημόνια «με έναν νόμο και ένα 
άρθρο».
Μ’ αυτά και μ’ εκείνα, καταλήξαμε στο βίαιο τέλος της θητείας 
αυτής της κυβέρνησης, με τα ΕΛΤΑ στα πρόθυρα χρεοκοπίας 
να χρωστούν στη ΔΕΗ, με τη ΔΕΗ έτοιμη να καταρρεύσει, γρά-
φοντας ζημιές 1 δισ. τον χρόνο, με τα νοσοκομεία να πνίγονται 
από κόσμο και τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις να θερίζουν, 
με τη φορολογία και το ασφαλιστικό να έχουν τσακίσει οικο-
γένειες και να έχουν φτωχοποιήσει κόσμο που δεν έπρεπε, με 
στρατιές μετακλητών να καταλαμβάνουν το Δημόσιο, με σπα-
τάλη αντί για οικονομία. Με αναιμική μείωση της ανεργίας, 
μέσω της διαίρεσης των πλήρων θέσεων εργασίας σε περισσό-
τερες, μειωμένης ή εποχιακής απασχόλησης. Με αύξηση της μι-
σθολογικής δαπάνης στο Δημόσιο κατά 2 δισ. Με τις δημόσιες 
υπηρεσίες να μην έχουν εκσυγχρονιστεί και με το φαινόμενο 
της ουράς στο γκισέ και του «περάστε από βδομάδα» να έχει 
επανακάμψει. Με συνταξιούχους που εξακολουθούν να βγαί-
νουν πριν από τα 65. Με τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας 
να μεταναστεύουν. Με τους νέους το ίδιο. Με την απουσία ο-
ποιασδήποτε σοβαρής επενδυτικής δράσης. Με τη μετατροπή 
(τι κοροϊδία!) των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια με «έναν νόμο και ένα 
άρθρο» χωρίς καμία προετοιμασία. Με νέους ποινικούς κώδι-
κες, οι οποίοι απλώς θα αποφυλακίσουν τους κακούς. Με φυ-
λακές όπου καθημερινά σημειώνονται δολοφονίες. Με πανεπι-
στήμια «άσυλα» παρανομίας. Με μεταναστευτική πολιτική εκ-
χωρημένη στους Τούρκους.
Όταν ο κόσμος αποδοκίμασε τους προηγούμενους είχε δίκιο. 
Υπήρξαν σημαντικά προβλήματα στη διακυβέρνησή τους, με α-
ποκορύφωμα τη χρεοκοπία, τα οποία ο κόσμος περίμενε να δι-
ορθωθούν από κάθε επόμενο. Αυτό ορισμένες φορές απαιτεί 
απλώς προσήλωση στον στόχο, δουλειά και σωστό μέτρημα: 1 + 
1 = 2. Οι απερχόμενοι επέλεξαν απλώς να απολαύσουν τα αγαθά 
της νομής της εξουσίας. Δυστυχώς για όλους μας, κανένα πραγ-
ματικό αποτέλεσμα δεν προκύπτει από τη διακυβέρνησή τους. 
Καμία σαφής βελτίωση σε οποιονδήποτε τομέα. Συρθήκαμε 
στον χρόνο και παραμένουμε αδύνατοι και ευάλωτοι, χωρίς τρα-
πεζικό σύστημα, χωρίς σοβαρή ΔΕΗ, χωρίς λειτουργικές κρα-
τικές υπηρεσίες. Και με άπειρους συνταξιούχους σε παραγω-
γική ηλικία.
Λέγεται συχνά ότι ο Μητσοτάκης δεν θα έχει ούτε μέρα περίοδο 
χάριτος. Επιτρέψτε μου να ισχυριστώ το αντίθετο. Θα έχει απεριό-
ριστο χρόνο, αρκεί να κάνει το απλό: να επαναφέρει από την πρώτη 
μέρα την απλή λογική και το ήθος στον δημόσιο βίο. Να εργαστεί 
(«σεμνά και ταπεινά», αν σας θυμίζει κάτι) και να μοιράσει τα βάρη 
δίκαια και με σαφή, λογικό και διακηρυγμένο στόχο. Να μπει τάξη 
στην καθημερινότητά μας. Πλούσιοι, αυτή η γενιά τουλάχιστον, 
δεν θα γίνουμε. Ας ανακτήσουμε, ο καθένας μας, τη λογική, την 
ψυχραιμία και την ευγένεια στη συμπεριφορά μας.
Ο (κάθε) Μητσοτάκης θα πετύχει μόνο αν ο καθένας από εμάς 
προσγειωθεί και απαιτήσει από αυτόν το αυτονόητο: «σεμνά και 
ταπεινά, επανιδρύουμε το κράτος, αλλάζουμε ή βουλιάζουμε» Αλ-
λιώς πώς, επικαιροποιούμε από μόνοι μας το μνημόνιο και το ε-
φαρμόζουμε πλήρως και αταλάντευτα. Με νοικοκυροσύνη.
Τα ξέραμε από πριν. Τα είχαμε ψηφίσει. Ας τα εφαρμόσουμε.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Δυστυχώς για όλους 
μας, κανένα πραγματικό 
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από τη διακυβέρνησή τους. 
Καμία σαφής βελτίωση 
σε οποιονδήποτε τομέα. 
Συρθήκαμε στον χρόνο και 
παραμένουμε αδύνατοι και 
ευάλωτοι, χωρίς τραπεζικό 
σύστημα, χωρίς σοβαρή ΔΕΗ, 
χωρίς λειτουργικές κρατικές 
υπηρεσίες.
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άποψη

ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (ΜΑΣ) 
ΦΥΓΕΊΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Η ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ 
προκρίνει την πολιτική ομαλότητα που χρειά-
ζεται η χώρα προκειμένου να υλοποιηθούν οι 
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις σε αυτήν. Γι’ αυτό 
είναι αναγκαίο όσο ποτέ να υπάρχει μία ισχυρή 
πολιτική εντολή στην κάλπη της 7ης Ιουλίου.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Θέλει θάρρος και δύναμη  
για μια αυτοδύναμη Ελλάδα»

Τη θέση ότι μόνο με αυτοδυναμία η ΝΔ θα μπορέσει να εφαρ-
μόσει το μεταρρυθμιστικό της σχέδιο για την Ελλάδα εκφράζει 
ο τομεάρχης Υγείας του κόμματος και υποψήφιος βουλευτής 
Ανατολικής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου.

Καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο «ετάπ» της προεκλογικής περιό-
δου, ποιοι είναι, κατά την άποψή σας, οι παράγοντες που θα καθορί-
σουν το αποτέλεσμα;
Οι πολίτες της χώρας επιζητούν μία αυτοδύναμη Ελλάδα, με ισχυρή α-
νάπτυξη και δουλειές για όλους. Έχουν απορρίψει τους λαϊκισμούς, τα 
ψευτοοράματα και τους διχασμούς. Η ίδια η ανάγκη για μια πολιτική αλ-
λαγή που θα ενώσει όλους τους Έλληνες κάτω από έναν κοινό στόχο 
είναι η κινητήρια δύναμη που θα επιλέξουν τη ΝΔ του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Γιατί η ΝΔ επιδιώκει την αυτοδυναμία; Και τι πιστεύετε ότι πρέπει να 
γίνει αν δεν την πετύχει;
Η βιώσιμη ανάπτυξη, η ισχυρή οικονομία, η προσέλκυση μεγάλων ε-
πενδύσεων και η εκκίνηση σημαντικών επενδυτικών πρότζεκτ χρειά-
ζονται ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ. Η ισχυρή κοινοβουλευ-
τική πλειοψηφία της ΝΔ προκρίνει την πολιτική ομαλότητα που χρειάζε-
ται η χώρα προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 
σε αυτήν. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο όσο ποτέ να υπάρχει μία ισχυρή πο-
λιτική εντολή στην κάλπη της 7ης Ιουλίου. Κανένας δεν πρέπει να λεί-
ψει από αυτή τη μάχη.

Κατά την άποψή σας, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών της 
7ης Ιουλίου;
Το κυριότερο διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών είναι αν θα προ-

δημιουργήθηκε μέσα από διαβούλευση με τους πολίτες και όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς. Περιλαμβάνει κρίσιμες μεταρρυθμί-
σεις στους τομείς του κράτους και της οικονομίας, σημαντικές ελα-
φρύνσεις για τον πολίτη και την ελληνική οικογένεια και δίνει έμ-
φαση στους νέους ανθρώπους, στην παιδεία και την επαγγελματική 
κατάρτιση. Είναι μια μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια με έντονο 
το κοινωνικό πρόσημο.

Ως τομεάρχης Υγείας της ΝΔ, τι θεωρείτε ότι θα παραλάβετε, αν το 
κόμμα σας εκλεγεί κυβέρνηση;
Δεν επιλέγω εγώ τον ρόλο μου αλλά ο πρωθυπουργός, ο οποίος αξιο-
λογεί συνεχώς και γνωρίζει καλύτερα πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ο κα-
θένας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου χρόνια. Δεν κάνω πίσω στα δύσκολα. Ήρθα στα δύσκολα για 
να ενώσω όλες τις δυνάμεις της Ανατολικής Αττικής. Υπερασπίζομαι τις 
ιδέες, τις αρχές και το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη με-
γάλη πολιτική αλλαγή για μια Ελλάδα με ανάπτυξη, με ευημερία και με 
κοινωνικό πρόσωπο. Εγώ σε αυτόν τον σκοπό θέτω τον εαυτό μου ως 
ένας απλός στρατιώτης.

Ποιες νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι οι πρώτες κινήσεις μιας κυβέρ-
νησης ΝΔ στον χώρο της υγείας;
Κατ’ αρχάς, το σχέδιό μας για την υγεία έχει μια πιο ανθρώπινη προσέγ-
γιση και προτάσσει τον σεβασμό στον πολίτη, την υγεία για όλους και πρό-
σβαση όλων των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας και στις αναγκαίες θε-
ραπείες. Θέλουμε τα χρήματα του φορολογούμενου να πιάνουν τόπο και 
κανένας να μην αποκλείεται από το σύστημα υγείας, ακόμα κι αν βρί-
σκεται σε απομακρυσμένη περιοχή. Πέραν αυτών, το πρόγραμμα της 
ΝΔ περιλαμβάνει τις εξής άμεσες ενέργειες στον χώρο:
1.  Διάθεση 100 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση, την προμήθεια εξοπλι-

σμού και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των 
νοσοκομείων εντός πενταετίας.

2.  Υπογραφή 2.000 νέων συμβάσεων με γενικούς γιατρούς, παθολόγους 
και παιδιάτρους για την κάλυψη των αναγκών σε ολόκληρη την Ελ-
λάδα σε διάστημα 2 ετών.

3.  Κανένα νησί και απομακρυσμένη περιοχή χωρίς γιατρό.
4.  Στοχευμένες προσλήψεις στους κλάδους όπου υπάρχει μεγαλύτερη 

ανάγκη. Δηλαδή νοσηλευτών στα νοσοκομεία των μεγάλων αστικών 
κέντρων, ενίσχυση του προσωπικού στις ΜΕΘ και στα κέντρα υγείας 
της περιφέρειας.

5.  Άμεση λήψη μέτρων με στόχο 35% μείωση των νοσοκομειακών λοι-
μώξεων εντός πενταετίας.

Είστε υποψήφιος στην Ανατολική Αττική. Ποια είναι τα προβλήματα 
της περιφέρειάς σας;
Η Ανατολική Αττική είναι μία τεράστια –γεωγραφικά και πληθυσμιακά– 
περιοχή που αναπτύσσεται διαρκώς και τα αιτήματα για αναβάθμιση 
όλων των υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων μεγάλων έργων σε αυτήν είναι 
πολλά, είναι δίκαια και πιο ώριμα από ποτέ. Το σχέδιο της ΝΔ είναι να 
στηριχτεί η περιοχή μέσω πέντε βασικών έργων πνοής και συγκεκριμένα:
1. Δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου στα δύο λιμάνια της Ανατολικής 
Αττικής (Ραφήνα, Λαύριο).
2. Δημιουργία Νοσοκομείου Ανατολικής Αττικής.
3. Αναβάθμιση του αποχετευτικού δικτύου.
4. Σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων και κλείσιμο των χωματερών.
5. Δημιουργία του μεγάλου πάρκου του Ελληνικού, που θα αναβαθμίσει 
όλο το παραλιακό μέτωπο της περιοχής.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους ψηφοφόρους της Ανατο-
λικής Αττικής;
Είμαι ένας από αυτούς. Κατάγομαι από την περιοχή, έχω μεγαλώ-
σει σε αυτήν, γνωρίζω τα προβλήματα και τις καθημερινές σκέψεις 
τους. Τους ζητάω να στείλουν μαζικά δυνατή πολιτική εντολή υπέρ 
της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τους ζητώ επίσης να είμαι στις 
επιλογές τους, για να μπορώ να τους εκπροσωπήσω δυναμικά μέσα 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή την ευ-
καιρία που μας δίνεται να αλλάξουμε τον τόπο μας, το μέλλον των 
παιδιών μας. Γι’ αυτό όλοι μαζί στην κάλπη, Δυνατά, Ανατολικά, για 
μια αυτοδύναμη Ελλάδα.

χωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι σε ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα ή 
αν θα επιτρέψουμε πάλι να μας διχάσουν με πολιτικές που διαχωρίζουν 
τους πολίτες σε προνομιούχους και μη, σε κολλητούς και παρείσακτους. 
Πληρώσαμε αρκετά το τίμημα αυτών των πολιτικών ως κοινωνία. Ο ε-
νωτικός και μεταρρυθμιστικός λόγος του Κυριάκου Μητσοτάκη βάζει 
τέλος σε όλα αυτά τα διχαστικά μηνύματα του ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό και έχει 
καθολική στήριξη και αποδοχή.

Τι απαντάτε στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ για «κρυφό πρόγραμμα» και 
για «μέτρα ΔΝΤ»;
Εντάσσονται στη μαύρη και στείρα τακτική των fake news και της 
προπαγάνδας, η οποία δεν έπεισε κανέναν. Το πρόγραμμα της ΝΔ 
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συνέντευξη

Βασίλης  
Οικονόμου,  

υποψήφιος βουλευτής  
Ανατολικής Αττικής  

με τη ΝΔ



Σ
ε ακόμη ένα φιάσκο κιν-
δυνεύει να εξελιχθεί η υ-
πόθεση της ρύθμισης των 
οφειλών κυρίως στην εφο-
ρία σε 120 δόσεις, καθώς 
ενδιαφέρον έχει εκδηλω-
θεί μόνο από τους μικρο-

μέσω της οποίας υποβάλλονται οι αιτήσεις δεν 
θα κλείσει στις 28 Ιουνίου αλλά θα παραμείνει 
ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
Βεβαίως οι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν 
ότι έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν έως και 
σε 120 δόσεις μόνο τις οφειλές που είχαν κα-
ταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2018. Αυτό σημαίνει ότι οφειλές που κατέστη-
σαν ληξιπρόθεσμες, δημιουργήθηκαν ή θα δη-
μιουργηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2019, 
όπως φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, δεν μπο-
ρούν να τακτοποιηθούν με τη νέα ρύθμιση.

Αδιαφορία
Σχεδόν ανύπαρκτο είναι, λοιπόν, το ενδιαφέ-
ρον των μεγαλοοφειλετών για τη ρύθμιση ο-
φειλών στην εφορία. Η επεξεργασία των αι-
τήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγ-
μής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ 
δείχνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι εννέα 
στους δέκα οφειλέτες οι οποίοι έχουν ρυθμί-
σει τα χρέη τους είναι μικροοφειλέτες. Οι λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν έως τις 31 Δε-
κεμβρίου 2018 δεν υπερβαίνουν τις 20.000 
ευρώ. Αντίθετα, όσοι έχουν υψηλά εισοδήματα 
και παράλληλα χρωστούν στην εφορία δεν α-
ποφασίζουν να ενταχθούν στη ρύθμιση, καθώς 
διαπιστώνουν ότι το εισόδημά τους λειτουργεί 
ως κόφτης στον αριθμό των δόσεων που κερ-
δίζουν, κάτι που φαίνεται να λειτουργεί ως α-
ντικίνητρο.
Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 100.000 ο-
φειλέτες έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής 
στη ρύθμιση, αριθμός βέβαια που αποτελεί 
σταγόνα στον ωκεανό των 3,9 εκατομμυρίων 
φορολογουμένων οι οποίοι βρίσκονται στη 
λίστα των οφειλετών της εφορίας. Λογιστές α-
ποδίδουν τη μικρή προσέλευση των φορολο-
γουμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
ΑΑΔΕ στην τρίμηνη παράταση που έδωσε το 
υπουργείο Οικονομικών για την προθεσμία έ-
νταξης στη ρύθμιση.
Η πρώτη επεξεργασία των αιτήσεων που ήδη 
έχουν υποβληθεί δείχνει ότι η ρύθμιση έχει 
προσελκύσει τους μικρούς. Άλλωστε, οι οφει-
λέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη έως 10.000 ευρώ 
αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των 

οφειλέτες, σε αντίθεση με τα «μεγάλα ψάρια», 
που συνεχίζουν να αδιαφορούν για τις οικονο-
μικές τους υποχρεώσεις. Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασμό βέβαια με τις επικείμενες εκλογές, 
«ανάγκασε» την κυβέρνηση να δώσει παρά-
ταση, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α-
νεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

φορολογουμένων που έχουν ανοιχτούς λογα-
ριασμούς στην εφορία. Στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα 
οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολο-
γισμού του Κράτους στη Βουλή, δείχνουν ότι 
ένας στους δύο οφειλέτες της εφορίας χρω-
στά μικροποσά έως 500 ευρώ, ενώ εννέα στους 
δέκα έχουν οφειλές που δεν υπερβαίνουν τα 
10.000 ευρώ.

Ποιοι μένουν εκτός
Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται είναι ο-
φειλέτες που ναι μεν εντάσσονται στη ρύθμιση 
αλλά τη χάνουν κυριολεκτικά αμέσως, καθώς δεν 
πληρώνουν την πρώτη δόση εντός τριών εργάσι-
μων ημερών. Και βεβαίως η ρύθμιση επικυρώ-
νεται μόνο με την καταβολή της πρώτης δόσης. 
Βέβαια, στην περίπτωση αυτή, τουλάχιστον ο ο-
φειλέτης δεν χάνει το δικαίωμα να υποβάλει 
δεύτερη φορά αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, η 
οποία όμως ενεργοποιείται μόνο εφόσον μέσα 
σε τρεις ημέρες πληρώσει την πρώτη δόση.

Η ρύθμιση για τα ταμεία
Προβλήματα εντοπίζονται και στη ρύθμιση σε 
120 δόσεις για τις οφειλές στα ασφαλιστικά τα-
μεία, καθώς εκκρεμούν χιλιάδες αιτήσεις. Κι 
αυτό οφείλεται στην καθυστέρηση στη μετα-
φορά του συνόλου των οφειλών στο Κέντρο 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), 
στον υπολογισμό των δόσεων με βάση τα ει-
σοδήματα του 2016, καθώς και στην εγγενή 
δυσκολία στη λήψη της απόφασης για το εάν 
συμφέρει ο επανυπολογισμός ή όχι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τον πρώτο 
μήνα εφαρμογής της ρύθμισης έχουν ενταχθεί 
43.000 οφειλέτες και έχουν ρυθμιστεί περί-
που 765 εκατ. ευρώ. Περίπου 72.000 έχουν υ-
ποβάλει αίτηση και άλλοι 72.000 βρίσκονται 
σε αναμονή ένταξης. Οι 18.000 από αυτούς 
που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση είναι εργο-
δότες, που έσπευσαν να ρυθμίσουν περίπου 
550 εκατ. ευρώ χρέη προς το πρώην ΙΚΑ.
Σημαντικά περιορισμένος, στους 19.000, είναι 
ο αριθμός των ελεύθερων επαγγελματιών που 
έχουν οριστικοποιήσει την ένταξή τους στις 
120 δόσεις, ρυθμίζοντας χρέη ύψους περίπου 
160 εκατ. ευρώ. Ακόμη μικρότερη είναι η συμ-
μετοχή των αγροτών, καθώς μόλις 3.800 έχουν 
ενταχθεί στη ρύθμιση, που θα παραμείνει α-
νοιχτή, εφόσον δεν δοθεί κάποια παράταση, 
έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις στην επεξερ-
γασία των στοιχείων και στη βεβαίωση των ο-
φειλών στις περιπτώσεις των αυτοαπασχολου-
μένων. Κι αυτό γιατί δεν έχει μεταφερθεί και 
πιστοποιηθεί στο ΚΕΑΟ το σύνολο των οφει-
λετών από το πρώην Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρ-
τητα Απασχολουμένων.
Ακόμη ένα πρόβλημα που εντοπίζεται στο σύ-
νολο των μη μισθωτών είναι ότι δεν έχει ο-
λοκληρωθεί η εκκαθάριση των εισφορών με 
βάση τα εισοδήματα του 2017 και 2018. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα όσοι έχουν οφειλές τα 
συγκεκριμένα έτη να μην μπορούν να υπο-
λογίσουν το πραγματικό ποσό που χρωστούν. 
Αυτό σημαίνει ότι το ύψος της οφειλής και της 
δόσης ενδέχεται να αλλάξει, μετά την ολοκλή-
ρωση της εκκαθάρισης των εισφορών που ο-
φείλονται, με βάση το πραγματικό εισόδημα 
κάθε έτους.
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Το διακύβευμα αυτό προκύπτει από τις ίδιες τις πραγματικές συνθή-
κες: αυτοδυναμία της ΝΔ ή νέες εκλογές τον Δεκαπενταύγουστο με 
απλή αναλογική.

Τ
ο διακύβευμα των εκλογών είναι 
αυτοδυναμία της ΝΔ ή νέες εκλο-
γές τον Δεκαπενταύγουστο με απλή 
αναλογική, λέει ο πρώην υπουργός 
Επικρατείας των κυβερνήσεων Σα-
μαρά και υποψήφιος βουλευτής Α΄ 

Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης. Ο 
κ. Σταμάτης διαβεβαιώνει ότι η ΝΔ δεν θα αφή-
σει έτσι τους σκευωρούς της Novartis, καθώς, 
όπως λέει, «δεν είναι θέμα ρεβανσισμού αλλά 
θέμα Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Δημοκρατίας».

λέσουν αναπτυξιακό πυλώνα, όπως το θέμα της 
ανάπλασης της ΔΕΘ και του παραλιακού μετώ-
που. Θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και 
θα προσελκύσουν επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό 
πρέπει επίσης να αξιοποιηθούν ευκαιρίες που α-
φορούν τα ενεργειακά δίκτυα, ενώ νέες συνθή-
κες ανάπτυξης δημιουργεί και η παραχώρηση 
του Λιμανιού, οι επενδύσεις που θα ακολουθή-
σουν. Πρόκειται για πολιτικές επιλογές της ΝΔ 
που ο ΣΥΡΙΖΑ κάποτε πολεμούσε κυριολεκτικά 
στα κάγκελα. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει 
επίσης αξιοποίηση των πανεπιστημίων και σύν-
δεση με τις ερευνητικές δομές που υπάρχουν 
στη Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνει τη σύνδεση Έ-
δεσσας και Γιαννιτσών με τη Θεσσαλονίκη, την 
αναβάθμιση του οδικού δικτύου Μουδανιά-Νι-
κήτη, τη νέα χάραξη της σιδηροδρομικής γραμ-
μής Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Ξάνθη κ.ά.

Τι αλλαγές μπορεί να αποτυπώνει η εκλογή δη-
μάρχου από τον χώρο της ΝΔ στην Καλαμαριά;
Αξίζουν συγχαρητήρια στον Γιάννη Δαρδαμα-
νέλη για τη νίκη του στις εκλογές στον Δήμο Κα-
λαμαριάς. Η νίκη του πραγματικά –εκτός από την 
προσπάθεια του ίδιου και των συνεργατών του 
και την αναγνώριση αυτής από την τοπική κοι-
νωνία– αποτυπώνει και βαθύτερα κοινωνικά και 
πολιτικά δεδομένα: οι πολίτες ενέκριναν μια φι-
λελεύθερη, μεταρρυθμιστική και αξιόπιστη πρό-
ταση. Χαρακτηριστικά που έχει και το πρόγραμμα 
της ΝΔ, που στήριξε την υποψηφιότητα Δαρδα-
μανέλη, επιτυγχάνοντας διεύρυνση και απήχηση 
σε ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά ακροατήρια.

Πώς νομίζετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η 
κρατικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών της 
Θεσσαλονίκης;
Η ΝΔ από την αρχή κατήγγειλε τις ιδεοληψίες 
του ΣΥΡΙΖΑ και την απόφασή του να κρατικο-
ποιήσει τον ΟΑΣΘ. Οι αστικές συγκοινωνίες της 
Θεσσαλονίκης χρειάζονταν βελτιώσεις, και μά-
λιστα σημαντικές, αλλά οι κ.κ. Τσίπρας και Σπίρ-
τζης με τις επιλογές τους καταδίκασαν τους Θεσ-
σαλονικείς σε μια άνευ προηγουμένου ταλαι-
πωρία που δεν αξίζει σε κανέναν. Ας έρθει ο 
κ. Σπίρτζης να πάρει τον κ. Παππά και να ανέ-
βουν σε ένα λεωφορείο του ΟΑΣΘ. Αν περά-
σει κανένα από τη στάση, αν σταματήσει όπως 
προβλέπεται και αν δεν χαλάσει στον δρόμο… 
Αυτές τις ημέρες κυκλοφορούν στους δρόμους 
μόλις 250 λεωφορεία! Είναι ντροπή αυτό που 
συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη με τον ΟΑΣΘ και 
την αποκλειστική ευθύνη την έχει η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η ΝΔ επεξεργάζεται ένα συ-
νολικό σχέδιο για τον ΟΑΣΘ, το οποίο ασφαλώς 
λαμβάνει υπόψη και τα δεδομένα που δημι-
ουργούνται σε λίγους μήνες με την απελευθέ-
ρωση των αστικών συγκοινωνιών. Για τη ΝΔ 

Πόσο έχει αλλάξει η Θεσσαλονίκη τα τελευταία 
χρόνια; Τι προτείνει η ΝΔ για την ανάπτυξη της 
περιοχής;
Δυστυχώς, δεν έχει αλλάξει όσο θα έπρεπε. Στη 
ΝΔ κοιτάμε μπροστά, στις νέες ευκαιρίες που έχει 
μπροστά της η Θεσσαλονίκη. Και έχουμε σχέδιο, 
το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε 
στην πρόσφατη ομιλία του στο Export Summit 
του ΣΕΒΕ, για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και 
της Μακεδονίας. Υπάρχει μια σειρά προκλήσεων 
που εάν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να αποτε-

το θέμα του ΟΑΣΘ είναι πρώτη προτεραιότητα 
για τη Θεσσαλονίκη.

Να επικαλεστώ την υπουργική σας πείρα για 
να σας ρωτήσω εάν διοικητικά θεωρείτε χρή-
σιμη την ύπαρξη του υφυπουργού Μακεδονίας-
Θράκης…
Το ΥΜΑΘ φέρει ένα όνομα βαρύ και ιστορικό. 
Προφανώς και ο τίτλος «Μακεδονίας-Θράκης» 
είναι απαραίτητος για ευνόητους λόγους. Η κυ-
βέρνηση Τσίπρα, άλλωστε, μαζί με τον κ. Καμ-
μένο παρέδωσαν με την εθνικά επιζήμια «Συμ-
φωνία των Πρεσπών» οτιδήποτε «μακεδονικό» 
στους βόρειους γείτονές μας, στους πλαστογρά-
φους της Ιστορίας. Από κει και πέρα, για κάθε κυ-
βερνητική δομή απαιτείται στήριξη με πόρους και 
αρμοδιότητες, απαιτείται πραγματική βούληση για 
διοικητική αποκέντρωση. Η ΝΔ την έχει. Θυμίζω 
πως η κυβέρνηση Σαμαρά ανασύστησε το ΥΜΑΘ 
που είχε καταργήσει η κυβέρνηση Παπανδρέου.

Μπορεί σε μια κοινοβουλευτική κυβέρνηση να 
ανακύψουν περιπτώσεις υπουργών τύπου «Ρα-
σπούτιν» χωρίς να είναι σε πλήρη γνώση του 
πρωθυπουργού οι δραστηριότητές τους;
Οι αποκαλύψεις είναι συγκλονιστικές. Έχω πει ε-
πανειλημμένα ότι έρχεται και Νοvartis IΙ και όσοι 
έστησαν την υπόθεση για να πλήξουν τη ΝΔ θα α-
ποκαλυφθούν και θα λογοδοτήσουν. Όπως ο… Ρα-
σπούτιν και η πολιτική του παρέα, που και γνώριζε 
και παρείχε κάλυψη. Εντέλει, αυτό που το Μαξί-
μου και ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήριζαν ως «το μεγαλύτερο 
σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους» 
αποδεικνύεται ως «η μεγαλύτερη πολιτική σκευ-
ωρία από συστάσεως του ελληνικού κράτους». Ό-
ποιος όμως σκάβει τον λάκκο του άλλου, πέφτει ο 
ίδιος μέσα. Η ΝΔ δεν θα αφήσει έτσι τους σκευω-
ρούς. Δεν είναι θέμα ρεβανσισμού αλλά θέμα Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Δημοκρατίας.

Θα ήταν σε καλύτερη μοίρα το 2014 η κυβέρ-
νηση Σαμαρά εάν διέθετε κοινοβουλευτική αυ-
τοδυναμία της ΝΔ;
Θα ήταν σε καλύτερη μοίρα η χώρα. Η Ελλάδα 
θα είχε βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2014, 
δεν θα είχε ακολουθήσει το πρώτο καταστρο-
φικό εξάμηνο της κυβέρνησης Τσίπρα και Γιάνη 
με ένα «ν», το κλείσιμο των τραπεζών και το τρίτο 
αχρείαστο μνημόνιο που πλήρωσε ο ελληνικός 
λαός. Με «αν», όμως, δεν προχωρούμε μπρο-
στά. Γι’ αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης περι-
γράφει με σαφή τρόπο το διακύβευμα των κρί-
σιμων εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου: αυτο-
δύναμη ΝΔ για ισχυρή κυβέρνηση ή περιπέτειες 
για τη χώρα. Το διακύβευμα αυτό προκύπτει από 
τις ίδιες τις πραγματικές συνθήκες: αυτοδυναμία 
της ΝΔ ή νέες εκλογές τον Δεκαπενταύγουστο με 
απλή αναλογική.
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συνέντευξη

«Η ΝΔ έχει σχέδιο για τις νέες 
ευκαιρίες που έχει μπροστά 

της η Θεσσαλονίκη»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ

Δημήτρης  Σταμάτης,  
υποψήφιος βουλευτής Ά  ́Θεσσαλονίκης  με τη ΝΔ



Θ
ετική ψήφος στη ΝΔ και τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη και ψήφος κα-
ταδίκης της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ 
και του Αλέξη Τσίπρα: σε αυτή τη 
φράση συμπυκνώνει το διακύβευμα 
των εκλογών της 7ης Ιουλίου ο Δη-

μήτρης Καλογερόπουλος, υποψήφιος βουλευτής 
Δυτικού Τομέα Β΄ Αθηνών με τη ΝΔ.

Καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις ε-
θνικές εκλογές, ποιο είναι κατά τη γνώμη σας 
το βασικό διακύβευμά τους;
Μια θετική ψήφος εμπιστοσύνης της ελληνικής κοι-
νωνίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κυβερνη-

τικό πρόγραμμα της ΝΔ, που μπορεί να προσφέ-
ρει στην πατρίδα μας την αναπτυξιακή προοπτική 
που έχουμε ανάγκη. Η διακυβέρνηση Τσίπρα είχε 
τραυματικές επιπτώσεις για τους Έλληνες πολί-
τες. Χάσαμε πολλά αυτά τα χρόνια και η πατρίδα 
μας κινδύνευσε να βρεθεί στον γκρεμό. Σήμερα 
έχουμε την ευκαιρία για ένα καινούργιο ξεκίνημα, 
μια εθνική επανεκκίνηση, που θα μας επιτρέψει 
να ξαναδούμε το μέλλον με ρεαλιστική αισιοδοξία.

Ποιοι είναι οι στόχοι της ΝΔ για το εκλογικό α-
ποτέλεσμα και πόσο κοντά νομίζετε ότι βρίσκε-
ται στην πραγμάτωσή τους;
Η αυτοδυναμία της ΝΔ αποτελεί μονόδρομο, για να 

εφαρμόσουμε άμεσα, αποτελεσματικά και χωρίς 
εμπόδια το πρόγραμμα που θα εγκρίνουν στις 7 
Ιουλίου οι πολίτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άλ-
λωστε, έχει ξεκαθαρίσει ότι, ανεξαρτήτως της κοι-
νοβουλευτικής αυτοδυναμίας που προσδοκούμε 
να έχουμε, θα επιδιώξουμε τη μέγιστη δυνατή ε-
θνική συνεννόηση. Αυτή την κρίσιμη ώρα κανείς 
δεν περισσεύει στον εθνικό συναγερμό για να α-
φήσουμε πίσω μας την κρίση και να μην επιτρέ-
ψουμε να διαμορφωθούν εκ νέου συνθήκες επι-
στροφής σε εκείνη τη δύσκολη και οριακή περίοδο.

Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι παράγοντες που θα 
κρίνουν τελικά το αποτέλεσμα της κάλπης;
Από τις ευρωεκλογές κιόλας, αλλά και από την 
κάλπη για τους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, κατέστη ξεκάθαρη η πρόθεση της ελλη-
νικής κοινωνίας να γυρίσει σελίδα. Να εμπιστευ-
τεί την ειλικρίνεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και 
να παρκάρει στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας τον 
κ. Τσίπρα και την επιζήμια διακυβέρνησή του. Η 
ψήφος αυτή είναι πρωτίστως θετική. Ψήφος εμπι-
στοσύνης και επιδοκιμασίας του Κυριάκου Μητσο-
τάκη. Και, φυσικά, καταδίκης του κ. Τσίπρα και των 
πολιτικών που εφάρμοσε, φτωχοποιώντας την ελ-
ληνική κοινωνία και πλήττοντας ευθέως το κύρος 
των θεσμών και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων.

Τι απαντάτε στον ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί τη ΝΔ 
ότι το πρόγραμμά της περιλαμβάνει νέες περι-
κοπές και μέτρα «αλά ΔΝΤ»;
Ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνησή του υπήρξαν οι 
μακροβιότεροι της οδυνηρής για την κοινωνία 
μας περιόδου των μνημονίων. Αυτό δεν συνέβη 
τυχαία. Ο κ. Τσίπρας ήταν ο καλύτερος υπηρέτης 
των μνημονίων. Δέχτηκε τα πάντα και τα εφάρ-
μοσε άκριτα και με πάθος, χωρίς να αναλογίζε-
ται πόσο μεγάλη ζημιά προκαλεί στην ελληνική 
κοινωνία. Στο πρόσωπό του το ΔΝΤ είδε έναν… 
θαυμαστή των πιο σκληρών πολιτικών του. Είναι, 
λοιπόν, τουλάχιστον εξοργιστικό να κατηγορεί ο 
κ. Τσίπρας τη ΝΔ για τις πολιτικές του ΔΝΤ. Το 
δικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει προωθητι-
κές πολιτικές για την ανάπτυξη και την ευημε-
ρία της ελληνικής κοινωνίας. Και ο κ. Μητσοτά-
κης δεν είναι… δεκτικός όπως ο κ. Τσίπρας σε 
τέτοιου είδους πιέσεις.

Είστε υποψήφιος με τη ΝΔ στον Δυτικό Τομέα 
της Β΄ Αθηνών. Ποια είναι τα βασικά προβλή-
ματα της περιοχής;
Για πάρα πολλά χρόνια η Δυτική Αθήνα καταδι-
κάστηκε σε περιθωριοποίηση και μαρασμό. Η κε-
ντρική εξουσία μάς έβλεπε περίπου ως «δεύτερης 
διαλογής» πολίτες. Γι’ αυτό αποφάσισα να δώσω 
τη μάχη για να εκπροσωπήσω τους συμπολίτες 

μου στην επόμενη Βουλή. Για να διεκδικήσουμε 
πίσω τα χαμένα χρόνια της ζωής μας και να δι-
ορθώσουμε το μέλλον μας. Ο Δυτικός Τομέας της 
Β΄ Αθηνών έχει περήφανους και αυθεντικούς αν-
θρώπους. Και, ταυτόχρονα, πολλά προβλήματα, 
που απαιτούν άμεσες και ρεαλιστικά εφαρμόσιμες 
λύσεις. Στην ασφάλεια, στην οικονομία, στα εργα-
σιακά, στην υγεία, στην ποιότητα ζωής, στις υπο-
δομές, στο κοινωνικό κράτος. Η ΝΔ έχει συγκρο-
τημένο πρόγραμμα και απαντήσεις. Και εγώ προ-
σωπικά θα δώσω τη μάχη για να αλλάξει η τύχη 
του τόπου μου, από την πρώτη κιόλας μέρα που 
θα βρεθώ στη Βουλή, εφόσον οι συμπολίτες μου 
με τιμήσουν με την εμπιστοσύνη τους.

Έχετε υπηρετήσει για χρόνια την τοπική αυτο-
διοίκηση. Πόσο θεωρείτε ότι η εμπειρία σας θα 
σας βοηθήσει αν εκλεγείτε βουλευτής;
Οι συμπολίτες μου στο Αιγάλεω με τίμησαν με την 
ευθύνη να τους εκπροσωπήσω ως δήμαρχος, ενώ 
στη συνέχεια ασχολήθηκα επίμονα και με συνέ-
πεια με θέματα αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. Η 
εμπειρία μού δίδαξε ότι η αυτοδιοίκηση είναι ο πιο 
άμεσος και αδιαμεσολάβητος θεσμός της διοίκη-
σης. Έρχεσαι απευθείας σε επαφές με τους πο-
λίτες, κρίνεσαι και λογοδοτείς καθημερινά, από 
κοινού βρίσκεις και εφαρμόζεις λύσεις σε προ-
βλήματα καθημερινότητας. Κυρίως, όμως, γνώ-
ρισα πολλές προσωπικές ιστορίες των συμπολι-
τών μου, που σε κάνουν να έρθεις πιο κοντά με ε-
κείνους, να κάνεις το πρόβλημά τους και δικό σου, 
να δίνεις καθημερινά τον καλύτερο εαυτό σου. Με 
αυτή την προίκα εμπειριών διεκδικώ το επόμενο 
βήμα, να τους εκπροσωπήσω πλέον και στο ε-
θνικό Κοινοβούλιο. Για να μην αφήσουμε καμία 
μάχη να πάει χαμένη.

Αν ένας συμπολίτης σας σας ρωτούσε γιατί να 
σας ψηφίσει, τι θα του απαντούσατε;
Γιατί εμείς, στη Δυτική Αθήνα, γνωριζόμαστε πολλά 
χρόνια, και γνωριζόμαστε καλά. Μεγαλώσαμε μαζί, 
είχαμε τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες προσδοκίες, πε-
ράσαμε τα ίδια προβλήματα. Σταθήκαμε, όμως, 
όρθιοι. Αντέξαμε. Περήφανοι και δημιουργικοί για 
τα παιδιά μας, για την πατρίδα μας, για το μέλλον. 
Δεν χάσαμε ποτέ την ψυχή μας. Δεν ξεχάσαμε να 
κοιτάζουμε τον διπλανό μας, να ακούμε το πρό-
βλημά του, να κατανοούμε την ανάγκη του. Η δική 
μας κοινωνία δεν προχώρησε ποτέ ακρωτηρια-
σμένη. Δεν επιτρέψαμε να μείνει πίσω κανείς. Δι-
εκδικήσαμε όσα μας άξιζαν. Σ’ εμάς, στα δυτικά, 
το «μαζί» δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε σύνθημα. 
Είναι τρόπος ζωής, και το κουβαλάμε από μικρά 
παιδιά, από γενιά σε γενιά. Μαζί θα δώσουμε τη 
μάχη για να βελτιώσουμε τις προοπτικές της ζωής 
μας και μέσα από τη Βουλή.

Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό να κατηγορεί ο κ. Τσίπρας τη ΝΔ για 
τις πολιτικές του ΔΝΤ. Το δικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει προω-
θητικές πολιτικές για την ανάπτυξη και την ευημερία της ελληνικής 
κοινωνίας.

«Η ΝΔ έχει συγκροτημένο 
πρόγραμμα 

και απαντήσεις»
  ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Δημήτρης  
Καλογερόπουλος, 
υποψήφιος βουλευτής 
Δυτικού Τομέα  
Β  ́Αθηνών  
με τη ΝΔ
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Μια κυβέρνηση πρέπει να κερδίζει την εµπι-
στοσύνη της ελληνικής κοινωνίας µε το έργο 
της και όχι επιστρατεύοντας πολιτικές προβο-
κάτσιας και σκανδαλολογίας.

Κ
άθε κυβέρνηση έχει περισσότερη ευελιξία και ε-
λευθερία κινήσεων όταν είναι αυτοδύναµη, επιση-
µαίνει µιλώντας στην FS ο υποψήφιος βουλευτής 
µε τη Ν∆ στη Β΄ Θεσσαλονίκης ∆ηµήτρης Βαρ-
τζόπουλος, ο οποίος υπενθυµίζει ότι εάν το 2014 
η κυβέρνηση Σαµαρά ήταν αυτοδύναµη κυβέρ-
νηση της Ν∆, «θα είχε εκ των πραγµάτων περισ-

σότερη τύχη». Ο κ. Βαρτζόπουλος, ο οποίος είχε διατελέσει συντονιστής 
του κυβερνητικού έργου στις κυβερνήσεις Σαµαρά, τονίζει ότι «σήµερα 
η Ν∆ έρχεται από µια δυνατή και εποικοδοµητική αντιπολίτευση τεσ-
σεράµισι χρόνων να συνεχίσει από εκεί που έµεινε η κυβέρνηση Σα-
µαρά» και καλεί τους ψηφοφόρους του κόµµατος η ψήφος «να πάει 
σε ανθρώπους µε εµπειρία, ήθος, οι οποίοι θα δώσουν ρεαλιστικές 
λύσεις για τα προβλήµατα του τόπου µας».

Τώρα που έκλεισε η κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει 
µεγαλύτερη απόσταση, µπορείτε να απαντήσετε αν µπορούσε να α-
ποφευχθεί η νίκη του κ. Τσίπρα στις εκλογές του 2015;
Εκτιµώ ότι η ελληνική κοινωνία γοητεύτηκε από τον λαϊκισµό και τις 
υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ο λαϊκισµός έφερε στην εξουσία τον 
ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Από τότε αντιληφθήκαµε ότι ήταν ψεύτες και ανίκανοι. 
Πρέπει να γυρίσουµε σελίδα. Ο ελληνικός λαός έχει λάβει την απόφαση 
εδώ και καιρό για αλλαγή στον τόπο. Να αφήσει πίσω το ψέµα και να 
αναλάβει η αλήθεια, µέσα από τις πράξεις και τα έργα. Η Ν∆ µε αίσθηµα 
ευθύνης και ειλικρίνειας απέναντι στην ιστορία του τόπου µας κοιτά-
ζει στα µάτια τον Έλληνα πολίτη και ζητά έντιµα την εµπιστοσύνη του.

Θα είχε περισσότερη τύχη η κυβέρνηση Σαµαρά αν ήταν αυτοδύ-
ναµη κυβέρνηση της Ν∆;
Κάθε κυβέρνηση έχει περισσότερη ευελιξία και ελευθερία κινήσεων 
όταν είναι αυτοδύναµη. Οι ιδεολογικές διαφωνίες µπορούν να απο-
δειχθούν παραγωγικές στο πλαίσιο της πολυφωνίας και του πλου-

στους κρατικούς θεσµούς. Ουδέποτε προσπάθησε να επιβληθεί στον 
ελληνικό λαό. Μια κυβέρνηση πρέπει να κερδίζει την εµπιστοσύνη της 
ελληνικής κοινωνίας µε το έργο της και όχι επιστρατεύοντας πολιτικές 
προβοκάτσιας και σκανδαλολογίας.

Μπορούν να προβλεφθούν θεσµικές λειτουργίες έτσι ώστε να µην 
επαναληφθεί η απόπειρα για θεσµικό έλεγχο του κράτους από την 
κυβέρνηση;
Ο ΣΥΡΙΖΑ υπονοµεύει συστηµατικά τους δηµοκρατικούς θεσµούς, πα-
ρεµβαίνει στην ελευθερία του Τύπου και στην ανεξαρτησία της ∆ικαι-
οσύνης και κάνει ακριβώς το ίδιο µε τους ανεξάρτητους θεσµούς και 
τις ανεξάρτητες αρχές. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρέµβει 
στους θεσµούς είναι καταδικασµένη σε αποτυχία. Πιστεύω ότι στη νέα 
Βουλή θα τεθεί επί τάπητος το θέµα. Και πρέπει να γίνει άµεσα αυτό. 
Ο θεσµικός έλεγχος του κράτους από τις εκάστοτε κυβερνήσεις συνι-
στά µείζον ζήτηµα ελλείµµατος της δηµοκρατίας. Πρέπει να κλείσουµε 
κάθε πόρτα, ακόµη και κάθε παραθυράκι, που επιτρέπει έστω και την 
παραµικρή παρέµβαση των κυβερνήσεων στους κρατικούς θεσµούς.

Ποια είναι η διαφορά της προεκλογικής εκστρατείας της Ν∆ επί Σα-
µαρά το 2015 µε τη σηµερινή;
Η ειδοποιός διαφορά του τότε µε το τώρα είναι µία. Η εκστρατεία της Ν∆ 
επί Αντώνη Σαµαρά γινόταν κάτω από ένα κλίµα ακραίου λαϊκισµού και 
κρεσέντο προεκλογικών υποσχέσεων από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, δηµιουρ-
γώντας µια τάση για αλλαγή σε αυτό που ονοµάστηκε «πρώτη φορά Α-
ριστερά». Σήµερα η Ν∆ έρχεται από µια δυνατή και εποικοδοµητική α-
ντιπολίτευση τεσσεράµισι χρόνων να συνεχίσει από εκεί που έµεινε η 
κυβέρνηση Σαµαρά. Οι πολίτες σιχάθηκαν τα ψέµατα. Θέλουν µια στα-
θερή και σοβαρή κυβέρνηση µε προτάσεις και όχι άλλες υποσχέσεις.

Γιατί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ τις ευρωεκλογές και δείχνει ότι χάνει και 
τις εθνικές;
Ήταν επόµενο οι φρούδες υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και 
όλα όσα έταξε και δεν έκανε για την ελληνική κοινωνία, για τον Έλ-
ληνα πολίτη, να του στοιχίσουν πολιτικά. Πέραν αυτών, η κυβέρνηση 
έκανε µια φορολογική επιδροµή στη µεσαία τάξη, η οποία ισοπεδώ-
θηκε τα προηγούµενα χρόνια των µνηµονίων, αλλά η ισοπέδωσή της 
κορυφώθηκε µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Βαρύ είναι, επίσης, το πολιτικό κόστος 
της Συµφωνίας των Πρεσπών, η οποία ήταν εξαιρετικά επιζήµια για 
τη χώρα. Ο τρόπος που χειρίστηκε η ελληνική κυβέρνηση το φλέγον 
ζήτηµα της Μακεδονίας έστρεψε εναντίον της την κοινή γνώµη, αφού 
η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν εγκρίνει την κατάπτυστη αυτή 
συµφωνία και ουδέποτε ζητήθηκε η γνώµη του.

Πολιτεύεστε σε µία εξαιρετικά δύσκολη περιφέρεια, µε αστικούς, 
ηµιαστικούς και αγροτικούς πληθυσµούς. Ποιο είναι το ενοποιητικό 
στοιχείο της προσωπικής σας εκστρατείας απέναντί τους;
Η ανάγκη µιας νέας εκκίνησης σε όλους τους τοµείς, η ανάδυση ενός 
νέου Πολίτη µέσα µας. Αυτό που µας ενώνει είναι η κατανόηση. Γνω-
ρίζω τα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας. Στον πρωτογενή τοµέα, 
που τόσο έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση, χρειάζο-
νται άµεσα έργα και ουσιαστικές παρεµβάσεις. Προτεραιότητά µας στη 
Ν∆ είναι να δώσουµε φορολογικά κίνητρα στις οµάδες παραγωγών, 
στους νέους αγρότες, στους νέους συνεταιρισµούς, στις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελµατίες που δραστηριοποι-
ούνται στην περιοχή, προκειµένου να τονώσουµε την τοπική οικονοµία.

Μπορεί να ψηφίσει ο ψηφοφόρος χωρίς την προσδοκία προσω-
πικού οφέλους;
Η ανάδειξη προσώπων αποκλειστικά µε βάση το ατοµικό συµφέρον 
ή και το προσωπικό βόλεµα και όχι το γενικότερο καλό είναι µια πρα-
κτική η οποία έχει οδηγήσει στην ανοχή της διαφθοράς και στη διαι-
ώνισή της, στην παγίωση της αναξιοκρατίας και του πελατειακού συ-
στήµατος. Η ψήφος θα πρέπει να αφήσει κατά µέρος το στενό προ-
σωπικό όφελος. Η ψήφος πρέπει να πάει σε ανθρώπους µε εµπειρία, 
ήθος, οι οποίοι θα δώσουν ρεαλιστικές λύσεις για τα προβλήµατα του 
τόπου µας. Σε ανθρώπους που έχουν συγκεκριµένες προτάσεις και 
όρεξη για δουλειά, που θα συµβάλουν τα µέγιστα για να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής των πολιτών, που θα ενισχύσουν τη θέση της χώρας 
στο εξωτερικό, που θα δυναµώσουν την πατρίδα. 

ραλισµού, αλλά µπορούν να αποβούν και καταστροφικές, όπως στην 
περίπτωση των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Είδαµε όλοι πόσο κόστισε για 
τη χώρα µας να µην υπάρχει, ειδικά στα εθνικά θέµατα, µια σταθερή, 
ενιαία θέση. Από τη µια δίχασαν τον ελληνικό λαό και από την άλλη έ-
στελναν συνεχώς µηνύµατα αστάθειας στο εξωτερικό. Οπότε σαφώς 
µια αυτοδύναµη κυβέρνηση της Ν∆ µε επικεφαλής τον Αντώνη Σα-
µαρά θα είχε εκ των πραγµάτων περισσότερη τύχη.

∆ιατελέσατε συντονιστής του κυβερνητικού έργου. Είχε η κυβέρνηση 
Σαµαρά τη δυνατότητα να επιβληθεί στους κρατικούς θεσµούς, όπως 
έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα µε µηχανισµούς τύπου «Ρασπούτιν»;
Οι µεθοδεύσεις και τα κόλπα που έχει επιστρατεύσει η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια είναι πρωτοφανή για τα ελληνικά πολιτικά 
δεδοµένα. Αυτοί που ήρθαν στην εξουσία µε το αφήγηµα «αφήνουµε 
το παλιό» έχουν αφοµοιώσει και υιοθετήσει παρεµβατικές πρακτικές, 
προκειµένου να επιβάλλονται στους κρατικούς θεσµούς, θυµίζοντας 
άλλα καθεστώτα. Αυτό, όµως, δεν θα µείνει ατιµώρητο. Η κυβέρνηση 
Σαµαρά, όπως έχει αποδειχθεί, ουδέποτε προσπάθησε να επιβληθεί 
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«Η Ν∆ ζητά 
έντιµα την 

εµπιστοσύνη 
του Έλληνα 

πολίτη»

∆ηµήτρης 
Βαρτζόπουλος, 

υποψήφιος βουλευτής 
Β  ́Θεσσαλονίκης 

µε τη Ν∆

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ



 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ 

Η 
εφευρετικότητα, η φρέσκια ματιά και το ανήσυχο 
πνεύμα της νέας γενιάς αποτελούν τον «κρυφό» 
κρίκο που συνδέει ένα παλιό τυπογραφείο στο ιστο-
ρικό κέντρο της Αθήνας, στο Μεταξουργείο, με έναν 
παραδοσιακό μύλο σιτηρών στο μαγευτικό Κουφο-

νήσι. Και στις δύο περιπτώσεις η νέα γενιά αξιοποίησε έναν παλιό, 
εμβληματικό χώρο που έπεσε σε αχρηστία με την πάροδο των 
ετών και τον μετέτρεψε σε κάτι άλλο, σε μια νέα επιχείρηση που 
δίνει την ευκαιρία στα νιάτα να μείνουν και να προκόψουν στην 
πατρίδα τους αντί να ακολουθήσουν το ποτάμι του brain drain 
προς το εξωτερικό. Η «Free Sunday» βρέθηκε στα σημεία αυτά, 
έμαθε το success story και σας το μεταφέρει, διαδίδοντας το μή-
νυμα πως όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος (when there is 
a will, there is a way) και πως όλοι μπορούν να κάνουν μια νέα 
αρχή.
Στο Κουφονήσι, ο ανεμόμυλος πάνω από το λιμάνι, σήμα κατατε-
θέν του νησιού, λειτούργησε για πρώτη φορά στις αρχές του 19ου 
αιώνα από οικογένεια μυλωνάδων, εξασφαλίζοντας φαγητό για 
21 οικογένειες – άλλες τόσες τάιζε ο δεύτερος ανεμόμυλος του 
νησιού, στο καρνάγιο. Όταν σταμάτησε να λειτουργεί ως μύλος, 
προς τα τέλη του προηγούμενου αιώνα, μετατράπηκε σε ουζερί 
και μετά παραχωρήθηκε στην οικογένεια Σιγάλα και λειτούργη-
σε από το 1997 ως σνακ μπαρ. Η επιχείρηση άλλαξε ρότα όταν ο 
γιος τους Θοδωρής ανέλαβε το μαγαζί και ξεκίνησε να λειτουργεί 
τον εξωτερικό χώρο γύρω από τον ανεμόμυλο ως cocktail bar, το 
Mylos Koufonisia, που εξελίχθηκε σε ένα από τα ωραιότερα μπα-
ράκια στις Κυκλάδες. Φέτος το καλοκαίρι το εσωτερικό του Mylos 
απέκτησε διαφορετική χρήση, καθώς η Αλήνα, σύντροφος 
του Θοδωρή, το μετέτρεψε με πολύ μεράκι σε ένα 
σύγχρονο concept store. Όπως λέει η ίδια: «Η 
αγάπη για το νησί και τον ανεμόμυλο μας 
ενέπνευσε μια νέα ιδέα, να συνδυάσου-
με το shopping με την καλοκαιρινή 
χαλάρωση, τη δροσιά ενός γευστικού 
κοκτέιλ, την απόλαυση ενός κυκλα-
δίτικου πρωινού και την ελληνική 
παράδοση, αφού στο εσωτερικό του 
ανεμόμυλου πραγματοποιούνται 
και ξεναγήσεις. Η ιδέα αυτή πάρ-
θηκε από τη μεγάλη μας αγάπη για 
τον ελληνικό πολιτισμό και την ανά-
γκη μας να παρασύρουμε τον κόσμο να 
μάθει περισσότερα για το νησί μας μέσα 
από την ιστορία του ανεμόμυλου και μέσα 
από μια σειρά ξεχωριστών προϊόντων απ’ όλη 
την Ελλάδα που διατίθενται εδώ. Με σύνθημα το μότο 
“the different sides of a windmill” (οι διαφορετικές πλευρές ενός 
ανεμόμυλου) προσκαλούμε τους επισκέπτες να βιώσουν τις δι-
αφορετικές εκδοχές του χώρου, της ιστορίας του, απολαμβάνο-
ντας τη θέα του απέραντου γαλάζιου και ανασύροντας αναμνήσεις 
από την παιδική ηλικία, βουτηγμένες στην καλοκαιρινή δροσιά». 

Η βόλτα στο Mylos Koufonisia ξυπνά 
αναμνήσεις από αλλοτινά καλοκαί-
ρια, με ανέμελα παιδιά να τρέχουν 
σε ασβεστωμένα σοκάκια και τους 
κυκλαδίτικους μύλους να γυρνούν 
ασταμάτητα στο αιγαιοπελαγίτικο 

μελτέμι όπως τρέχει ο καιρός…
Από τις Μικρές Κυκλάδες ο αέρας της 

ανανέωσης φτάνει στο ιστορικό κέντρο 
της Αθήνας, στο Μεταξουργείο, όπου λει-

τουργεί ένας διαφορετικός Τυπογράφος. Στον 
χώρο αυτόν στεγαζόταν το καλλιτεχνικό τυπογρα-

φείο του κ. Αχιλλέα Ευταξία από το 1977. Σήμερα ο Τυ-
πογράφος δεν τυπώνει σελίδες αλλά σερβίρει φαγητό της μαμάς 
και της γιαγιάς, με γεύσεις που «γράφουν» στον ουρανίσκο. Ο γιος 
του Αχιλλέα, ο Ανδρέας, σκέφτηκε να μετατρέψει τον χώρο, μετά 
από σπουδές μαγειρικής στη Γαλλία, στη Σχολή Cordon Bleu, δια-
τηρώντας την τυπογραφική μηχανή ως αξιοθέατο και στολίζοντας 

τον κεντρικό τοίχο με μια φωτογραφία του πατέρα του σε ώρα 
δουλειάς. «Το τυπομεζεδοπωλείο άνοιξε τον Νοέμβρη του 2018 
με μια ρετρό αισθητική, που μας μεταφέρει στην Ελλάδα μιας άλ-
λης εποχής. Στον κατάλογο έχουμε 20 πιάτα, συνταγές παραδο-
σιακές ελληνικές, για ξένους και ντόπιους που βρίσκονται στην 
περιοχή του Μεταξουργείου και σταματούν εδώ για ένα σπιτικό, 
παρεΐστικο γεύμα. Η μοναδική συνταγή που κράτησα από τη 
Γαλλία είναι η αυθεντική γαλλική σοκολατόπιτα, την οποία απο-
φάσισα να εντάξω στο μενού του μερακλίδικου Τυπογράφου» 
εξηγεί ο Ανδρέας Ευταξίας, που μας καλωσορίζει στο μαγαζί του. 
Δουλεύει καθημερινά στη σκιά του πορτρέτου του πατέρα του, με 
τον κύριο Αχιλλέα να του κρατά συντροφιά, καθισμένος σε ένα 
τραπέζι. Η παντρεμένη σαρδέλα, «βόμβα» ω-3 λιπαρών, είναι 
ό,τι καλύτερο για ένα γρήγορο σνακ και επιστροφή στο γραφείο 
ή στη βόλτα. Η φάβα με τα καραμελωμένα κρεμμύδια, οι σπιτικοί 
ρεβυθοκεφτέδες, τα ντολμαδάκια αλλιώς, όλα παρασκευάζονται 
με αγνές πρώτες ύλες και τα πιάτα χτυπούν πάνω στα τραπέζια, 
όπως παλιά χτυπούσαν τα μεταλλικά στοιχεία στον τυπογράφο.

Παλιοί χώροι  
με νέες ιδέες  
δίνουν δουλειά  
στα νιάτα
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Η Ν∆ καλείται να παίξει στη χρο-
νική συγκυρία που διανύουµε 
έναν ιστορικό ρόλο και να υλο-
ποιήσει ένα δύσκολο αλλά ανα-
γκαίο πρόγραµµα µεταρρυθµίσε-
ων για την ανάταξη της χώρας, 
για να «φτιαχτεί κράτος».

Α
πολύτως απαραίτητη θεωρεί την 
ισχυρή εντολή στη Ν∆ στις εκλο-
γές της 7ης Ιουλίου, για να «απο-
φύγουµε τις περιπέτειες», η υπο-
ψήφια βουλευτής του κόµµατος 
στον Νότιο Τοµέα της Β΄ Αθη-
νών Ολυµπία Αναστασοπούλου.

Καθώς µπαίνουµε στην τελική ευθεία για τις εθνι-
κές εκλογές, ποιοι είναι κατά τη γνώµη σας οι πα-
ράγοντες που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσµα;
Θεωρώ ότι επιδίωξη όλων των πολιτικών δυνάµεων 
θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
συµµετοχή των πολιτών στην πολύ κρίσιµη αυτή ε-
κλογική αναµέτρηση, διότι αφορά τη ζωή όλων µας. 
Το ποσοστό αποχής, λοιπόν, καθώς και το ποσοστό 
συµµετοχής των νέων, ιδίως αυτών που ψήφισαν 
πρώτη φορά στις εκλογές της 26ης Μαΐου, θα αποτε-
λέσουν τους παράγοντες που θα καθορίσουν το τε-
λικό αποτέλεσµα, σε συνδυασµό βέβαια µε τα θέµατα 
της οικονοµίας, των επενδύσεων, της φορολογίας, 
αλλά και των τοµέων ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Η Ν∆ ζητά από τους πολίτες να της δώσουν αυ-
τοδυναµία. Γιατί;
Η Ν∆ καλείται να παίξει στη χρονική συγκυρία που 
διανύουµε έναν ιστορικό ρόλο και να υλοποιήσει ένα 
δύσκολο αλλά αναγκαίο πρόγραµµα µεταρρυθµί-
σεων για την ανάταξη της χώρας, για να «φτιαχτεί 
κράτος», ενώ παράλληλα µια σειρά κρίσιµων εθνι-
κών θεµάτων παραµένουν ανοιχτά και πρέπει να α-
ντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά από µια υπεύθυνη 
και αξιόπιστη κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, µια ισχυρή 
εντολή είναι απολύτως απαραίτητη για να αποφύ-
γουµε τις περιπέτειες, καθώς εάν δεν µπορεί να 
σχηµατιστεί κυβέρνηση, τότε η χώρα θα οδηγηθεί 
νοµοτελειακά σε εκλογές τον ∆εκαπενταύγουστο 
µε απλή αναλογική.

Την ίδια στιγµή ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Ν∆ ότι αν 
εκλεγεί κυβέρνηση θα ανατρέψει όλα τα θετικά 
µέτρα και θα εφαρµόσει «πρόγραµµα ∆ΝΤ». Το 
σχόλιό σας;
Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του, ως γνωστόν, δεν δια-
κρίνονται για τα ακαδηµαϊκά τους προσόντα, ωστόσο 
διαθέτουν διδακτορικό στα θέµατα διασποράς ψευ-
δών ειδήσεων, κοινώς fake news, καθώς και δι-
αστρέβλωσης των δηλώσεων των πολιτικών τους 
αντιπάλων. Αν οι λιγότεροι φόροι και το µεγαλύτερο 
εισόδηµα, οι πολλές νέες και καλύτερες δουλειές, η 
ισχυρή ανάπτυξη µε επενδύσεις, η στήριξη της οι-
κογένειας και των εργαζοµένων, για να αναφέρω 
ενδεικτικά κάποιες από τις προτεραιότητές µας, συ-
νιστούν ένα «πρόγραµµα ∆ΝΤ», ας αφήσουµε τους 
αναγνώστες σας να το κρίνουν.

Αν η Ν∆ εκλεγεί κυβέρνηση, ποιες θεωρείτε ότι 
θα πρέπει να είναι οι πρώτες προτεραιότητές της;
Όπως επανειληµµένα έχει τονίσει και ο πρόεδρος, 
στα πρώτα µέτρα µας θα περιλαµβάνεται η αλλαγή 
του εκλογικού νόµου. Θα επιδιώξουµε ευρείες συ-
ναινέσεις, δεν θέλουµε απαραίτητα την επιστροφή 
στο µπόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόµµα α-
νεξάρτητα από το ποσοστό του, καθώς και τη δυ-
νατότητα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού. 
Ταυτόχρονα, ένα φορολογικό νοµοσχέδιο, η τρο-
ποποίηση του Ποινικού Κώδικα, η κατάργηση του 
πανεπιστηµιακού ασύλου, καθώς και η ενίσχυση 
των αρµοδιοτήτων δηµάρχων και περιφερειαρ-
χών, προκειµένου και στην αυτοδιοίκηση να απο-

των Ελλήνων πολιτών στο κράτος και στους δηµο-
κρατικούς θεσµούς και βεβαίως να αποδοθούν ευ-
θύνες, όπου υπάρχουν, για παραβίαση των νόµων 
και του Συντάγµατος.

Είστε υποψήφια βουλευτής στον Νότιο Τοµέα της 
Β΄ Αθηνών. Ποια είναι κατά την άποψή σας τα βα-
σικά προβλήµατα της περιοχής;
Ο Νότιος Τοµέας της Β΄ Αθηνών, όπου έχω την τιµή 
να είµαι υποψήφια, περιλαµβάνει, ως γνωστόν, 13 
δήµους µε µεγάλη διαφοροποίηση µεταξύ τους όσον 
αφορά τη µορφολογία, την ανθρωπογεωγραφία, το 
βιοτικό επίπεδο, τις ανάγκες αλλά και τα προβλή-
µατα της κάθε περιοχής. Πέρα από κάποιες βασι-
κές προτεραιότητες, όπως προφανώς το ξεµπλο-
κάρισµα της επένδυσης στο Ελληνικό, θα απαιτη-

φευχθούν φαινόµενα ακυβερνησίας, θα αποτελέ-
σουν τις προτεραιότητές µας.

Η Ν∆ πολλές φορές έχει κάνει αναφορά σε θε-
σµικά ζητήµατα λειτουργίας της δηµοκρατίας. Ποια 
πιστεύετε ότι θα πρέπει να αποτελέσουν την αιχµή 
του δόρατος µιας κυβέρνησής της;
Κατ’ αρχάς η απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστι-
κών αρχών συνιστά τον πυρήνα των σύγχρονων 
δηµοκρατιών. Η βασική αρχή της διάκρισης των ε-
ξουσιών, νοµοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής, 
ως θεµελιώδης αρχή του κράτους δικαίου, κατα-
κρεουργήθηκε βάναυσα από το κυβερνητικό µόρ-
φωµα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ και 
των βουλευτών του «µε πληρεξούσιο» στη συνέχεια. 
Στόχος µας είναι να ανακτήσουµε την εµπιστοσύνη 

θεί στενή συνεργασία µε τους δηµάρχους για την 
αντιµετώπιση των ζητηµάτων της κάθε περιοχής, 
όπου το κεντρικό κράτος πρέπει να σταθεί αρωγός 
στην προσπάθεια των αυτοδιοικητικών. Προέρχο-
µαι από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, καθώς έχω 
διατελέσει δηµοτική σύµβουλος στο Παλαιό Φά-
ληρο, όπου κατοικώ, και ήδη έχω στενή συνεργα-
σία και επικοινωνία µε το σύνολο σχεδόν των αι-
ρετών µε στόχο να παραχθεί το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσµα για τους πολίτες.

Αν εκλεγείτε βουλευτής, ποιες θα είναι οι πρώ-
τες προτεραιότητές σας;
Η εκλογή µου στο ελληνικό Κοινοβούλιο θα συ-
νιστά ύψιστη τιµή και µέγιστη ευθύνη και θα υπη-
ρετήσω τις Ελληνίδες και τους Έλληνες µε τιµιό-
τητα, συνέπεια και αποτελεσµατικότητα. Ως εκ της 
ιδιότητάς µου ως δικηγόρου επί 20 και πλέον έτη 
διαθέτω ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέµατα δικαιο-
σύνης και ασφάλειας και θα εργαστώ για τη στή-
ριξη της Ελληνικής Αστυνοµίας µε κάθε τρόπο, την 
κατάργηση του εγκληµατικού νόµου Παρασκευ-
όπουλου και την τροποποίηση εξίσου εγκληµατι-
κών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, την προ-
ώθηση επενδύσεων µε πρώτη αυτή του Ελληνι-
κού και βέβαια την υποστήριξη σε νέες γυναίκες 
και µητέρες που επιθυµούν να συνδυάσουν την 
επαγγελµατική µε την οικογενειακή τους ζωή µε 
παιδικούς σταθµούς για κάθε παιδί και ενίσχυση 
των ολοήµερων σχολείων.

Αν ψηφοφόρος σάς ρωτούσε γιατί να σας ψηφί-
σει, τι θα του απαντούσατε;
Το µικρό προεκλογικό µου σύνθηµα, όπως ίσως θα 
είδατε, είναι «Νότος ∆υνατά, Γυναίκες Ψηλά». Γυ-
ναίκα, λοιπόν, εργαζόµενη επί 20 και πλέον έτη ως 
δικηγόρος µε µεταπτυχιακά στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο 
και στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (LLM και ΜΒΑ), 
πρωτίστως µητέρα δύο αγοριών, 18 και 15 ετών 
σήµερα, µε δεκαετή ήδη παρουσία και προσφορά 
στα κοινά στον χώρο της αυτοδιοίκησης και του φι-
λελεύθερου µεταρρυθµιστικού χώρου, θεωρώ ότι 
διαθέτω τον απαραίτητο συνδυασµό νεότητας και ε-
µπειρίας ζωής για να προσφέρω αποτελεσµατικές 
υπηρεσίες στον τόπο µου. Α, ξέχασα να σας πω ότι 
είµαι και κάτοχος µαύρης ζώνης και Dan στο τάε 
κβον ντο, πιστή οπαδός του «νους υγιής εν σώµατι 
υγιεί» και για τον σκοπό αυτόν προωθώ τη δηµι-
ουργία ∆ικτύου Αυτοάµυνας για γυναίκες και ευ-
παθείς οµάδες σε συνεργασία µε αθλητικούς συλ-
λόγους του Νότιου Τοµέα.
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συνέντευξη

«Με δύναµη από το Φάληρο 
για όλο τον Νότο»

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Ολυµπία 
Αναστασοπούλου, 
υποψήφια βουλευτής 

Νότιου Τοµέα 
Β  ́Αθηνών 
µε τη Ν∆



∆εσµεύοµαι να αγωνιστώ µε 
όλες µου τις δυνάµεις για ένα 
καλύτερο αύριο. Ένα αύριο που 
θα σηµάνει την επιστροφή των 
νέων µας από το εξωτερικό. Ένα 
αύριο στο οποίο τα παιδιά µας θα 
χαίρονται να ζουν.

Τ
ην εκτίµηση ότι «η ψήφος στη Ν∆ 
είναι µια ψήφος στην εθνική ενότητα, 
την ανάπτυξη και την πολιτική αλ-
λαγή που έχει ανάγκη ο τόπος» κα-
ταθέτει η υποψήφια βουλευτής του 
κόµµατος στον Νότιο Τοµέα της Β΄ 

Αθηνών Ντόρα Πάλλη.

Κατ’ αρχάς, ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύ-
βευµα των εθνικών εκλογών για τη Ν∆ και για 
τη χώρα;
Ισχυρή κυβέρνηση της Ν∆ θα σηµατοδοτήσει µια 
ισχυρή Ελλάδα. Στις 7 Ιουλίου αφήνουµε πίσω µας 
την κρίση και τις παθογένειές της. Επαναφέρουµε 
τη χώρα µας στην κανονικότητα. Αυτό είναι και 
το διακύβευµα των εκλογών. Να βάλουµε στέ-
ρεες βάσεις για την ανάπτυξη µέσω της µείωσης 
φόρων και του εξορθολογισµού του κράτους. Να 
δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις µέσα στις ο-
ποίες τα παιδιά µας θα ψάχνουν και θα βρίσκουν 
πολλές και καλοπληρωµένες δουλειές. Να φρο-
ντίσουµε ώστε οι πολίτες να νιώθουν ξανά ασφα-
λείς στις γειτονιές και στα σπίτια τους. Είναι πλέον 
σαφές ότι η ψήφος στη Ν∆ είναι µια ψήφος στην 
εθνική ενότητα, την ανάπτυξη και την πολιτική 
αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.

Κατά πόσο πιστεύετε ότι η νίκη της Ν∆ στις ευ-
ρωεκλογές αποτελεί «προβολή» για νίκη και 
στις εθνικές εκλογές;
Οι Έλληνες πολίτες στις πρόσφατες ευρωεκλογές 
εξέφρασαν µαζικά τη δυσαρέσκειά τους προς τα 
«έργα και ηµέρες» του κ. Τσίπρα. Και σήµαναν, 
µε αυτόν τον τρόπο, τη λήξη της τόσο επιζήµιας 
για τον τόπο περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, όµως, έδωσαν και µια ψήφο 
εµπιστοσύνης στο όραµα του Κυριάκου Μητσο-
τάκη για µια νέα Ελλάδα. Μια Ελλάδα που δεν θα 
επαιτεί, αλλά θα απαιτεί από την Ευρώπη. Μια 
Ελλάδα που θα δηµιουργεί δουλειές και ευκαι-
ρίες για τους νέους της. Μια Ελλάδα που θα είναι 
πρωταγωνιστής των εξελίξεων στη γειτονιά της. 
Γι’ αυτή την Ελλάδα θα ψηφίσουν ξανά στις κάλ-
πες της 7ης Ιουλίου.

Η Ν∆ επιδιώκει την αυτοδυναµία για τον σχη-
µατισµό ισχυρής κυβέρνησης. Αν αυτό δεν συµ-
βεί, τι νοµίζετε ότι πρέπει να γίνει;
Αν ένα πράγµα ανέδειξε η κρίση, είναι ότι οι κυ-
βερνήσεις συνεργασίας δεν µπορούν να φέρουν 
εις πέρας το δύσκολο έργο που τους αναλογεί. Ο 
τόπος έχει ανάγκη από αναπτυξιακή άνθηση, ε-
θνική οµοψυχία και πολιτική υπευθυνότητα. Ένα 
τρίπτυχο που µόνο µια ισχυρή και αυτοδύναµη 
κυβέρνηση µπορεί να υπηρετήσει αποτελεσµα-
τικά. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε κάθε 
περίπτωση, έχει διατυπώσει την ανάγκη να δια-
µορφωθούν πολιτικές συµµαχίες, οι οποίες και θα 
σφυρηλατηθούν πάνω στη βάση κοινωνικών συ-
ναινέσεων και µιας εθνικής στοχοθεσίας. Και, ως 
πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, θα το πράξει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Ν∆ για κρυφή ατζέ-
ντα και για «πρόγραµµα ∆ΝΤ». Το σχόλιό σας;
Η διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα χαρακτηρίστηκε 
από την αδιάκοπη παραγωγή fake news και το-
ξικών –για το δηµόσιο βίο– ψεµάτων, όχι µόνο 
για το πρόγραµµα της Ν∆ αλλά ακόµα και για την 
οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι στρε-
βλώσεις, όµως, στις οποίες κατά καιρούς προ-

και των Ελλήνων πολιτών. Και τώρα, µάλιστα, ε-
πιχειρεί να ναρκοθετήσει την επόµενη µέρα για τη 
χώρα και την κυβέρνηση της Ν∆. Πρέπει να κα-
ταλάβει, επιτέλους, ότι όσες σκιές και να «ρίξει», 
µια νέα, πιο φωτεινή ηµέρα για την Ελλάδα έχει 
ήδη ξηµερώσει.

Η ένταση µε την Τουρκία κλιµακώνεται. Τι πι-
στεύετε ότι πρέπει να γίνει;
Βιώνουµε, τα τελευταία χρόνια, µια διαρκή κλι-

χώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ και αφορούν τις θέσεις της 
παράταξής µας καταδικάστηκαν από τον ελλη-
νικό λαό στις κάλπες. Άλλωστε ο κ. Τσίπρας είναι 
αυτός που επιβάρυνε τη χώρα µε δύο αχρείαστα 
µνηµόνια και 100 επιπλέον δισ. ευρώ. Και απέ-
δειξε ότι, τελικά, είχε κρυφή ατζέντα, καθώς πέ-
ρασε πολύ γρήγορα από τη «δηµιουργική ασά-
φεια» της πρώτης περιόδου στη διαπραγµάτευση 
του Μακεδονικού πίσω από κλειστές πόρτες και 
χωρίς καµία ενηµέρωση των λοιπών κοµµάτων 

µάκωση της τουρκικής προκλητικότητας. Οι τε-
λευταίες εξελίξεις κρούουν, δυστυχώς, τον κώ-
δωνα του κινδύνου για τη χώρα µας και πρέπει 
να αποτελέσουν εφαλτήριο εθνικής συνεννόησης 
και όχι αντιπαράθεσης. Η κατάσταση δεν προσφέ-
ρεται ούτε για φθηνούς εντυπωσιασµούς ούτε ως 
πεδίο άσκησης προσωπικών επιδιώξεων. Πρέ-
πει τώρα, περισσότερο από ποτέ, να αξιοποιή-
σουµε προς όφελός µας τη συντεταγµένη στάση 
της διεθνούς κοινότητας απέναντι στο επεκτατικό 
ντελίριο του Ερντογάν. Σε περίπτωση νέων πα-
ραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, πρέπει να α-
παιτήσουµε –από κοινού µε την Κυπριακή ∆η-
µοκρατία– την επιβολή κυρώσεων από την Ε.Ε. 
Και να στείλουµε, µε αυτόν τον τρόπο, ένα ηχηρό 
µήνυµα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν ανεχό-
µαστε εκπτώσεις, ούτε και υποχωρήσεις, σε ό,τι 
έχει να κάνει µε την προάσπιση των κυριαρχι-
κών µας δικαιωµάτων.

Κατεβαίνετε υποψήφια µε τη Ν∆ στον Νότιο 
Τοµέα της Β΄ Αθηνών. Ποια είναι τα προβλή-
µατα των περιοχών του τοµέα αυτού;
Στον Νότιο Τοµέα ανήκουν –διοικητικά και γεω-
γραφικά– οι µεγαλύτερες επενδύσεις της επερ-
χόµενης περιόδου, το Ελληνικό και το παραλιακό 
µέτωπο. Επενδύσεις που σχετίζονται άµεσα µε την 
ανάκαµψη όχι µόνο της τοπικής αλλά και της ε-
θνικής οικονοµίας και, δυστυχώς, κωλυσιεργούν. 
Χώρες µε πολύ µικρότερο φυσικό πλούτο έχουν 
σήµερα διαµορφώσει µαρίνες υψηλών προδια-
γραφών, ενώ εµείς έχουµε αφήσει ανεκµετάλ-
λευτη την παραλία µας. Η αθηναϊκή Ριβιέρα θα 
έπρεπε, ήδη, να δεσπόζει ως πόλος έλξης διε-
θνούς τουρισµού και όχι να µένει προσκολληµένη 
στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Το ίδιο ισχύει 
και για το Ελληνικό, που προσκρούει, µέχρι στιγ-
µής, στις ιδεοληψίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. ∆ύο 
έργα, δηλαδή, που η υλοποίησή τους θα οδηγή-
σει στην ανα πτυξιακή άνθηση της περιοχής, στη 
δηµιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, αλλά και 
στη µεγάλη εισροή τουριστικού συναλλάγµατος.

Αν πολίτες σάς ρωτούσαν γιατί να σας ψηφί-
σουν, τι θα τους απαντούσατε;
Γιατί δεσµεύοµαι να αγωνιστώ µε όλες µου τις 
δυνάµεις για ένα καλύτερο αύριο. Ένα αύριο που 
θα σηµάνει την επιστροφή των νέων µας από το 
εξωτερικό. Ένα αύριο στο οποίο τα παιδιά µας 
θα χαίρονται να ζουν. Ένα αύριο που θα βρει τη 
χώρα µας να στηρίζεται στις δικές της δυνάµεις.

«Ισχυρή κυβέρνηση 
της Ν∆ θα σηµατοδοτήσει 

µια ισχυρή Ελλάδα»
 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ντόρα Πάλλη, 
υποψήφια βουλευτής 

Νότιου Τοµέα 
Β  ́Αθηνών 
µε τη Ν∆
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Η Ν∆ είναι η µόνη δύναµη που µπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε µια 
νέα, φωτεινή εποχή. Η παράταξή µας ζητά µετ’ επιτάσεως αυτοδυνα-
µία για να µπορέσει απρόσκοπτα να εκτελέσει το πρόγραµµά της, που 
είναι σοβαρότατο, ρεαλιστικό και κοστολογηµένο.

Την εκτίµηση ότι η χώρα, ενόψει των εκλο-
γών της 7ης Ιουλίου, βρίσκεται µπροστά σε 
µια µεγάλη πολιτική αλλαγή εκφράζει ο Α-
λέξιος Καστρινός, υποψήφιος βουλευτής 

Ηλείας µε τη Ν∆.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µιλήσουµε για τις επερ-
χόµενες εκλογές. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το δια-
κύβευµά τους;
Βρισκόµαστε µπροστά σε µια µεγάλη πολιτική αλ-
λαγή. Το µήνυµα δόθηκε στις ευρωεκλογές απ’ άκρη 
σ’ άκρη της Ελλάδας. Οι πολίτες σε όλη τη χώρα εξέ-
φρασαν την εµπιστοσύνη τους στη Ν∆ και στον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. Στις 7 Ιουλίου βάζουµε τέλος στον 
κατήφορο. Αφήνουµε πίσω τον λαϊκισµό, τη µιζέρια, 
τις ιδεοληψίες και τον διχασµό. Ήρθε η ώρα να ακο-
λουθήσουµε τον δρόµο της ευθύνης, του ορθολογι-
σµού, της ανάπτυξης και της αξιοπιστίας. Τον δρόµο 
της ενότητας και της προοπτικής.

Γιατί η Ν∆ ζητά µετ’ επιτάσεως αυτοδυναµία;
Η πατρίδα µας, όλοι εµείς, αξίζουµε κάτι καλύ-
τερο. Η Ν∆ είναι η µόνη δύναµη που µπορεί να 
οδηγήσει τη χώρα σε µια νέα, φωτεινή εποχή. Η 
παράταξή µας ζητά µετ’ επιτάσεως αυτοδυναµία 
για να µπορέσει απρόσκοπτα να εκτελέσει το πρό-
γραµµά της, που είναι σοβαρότατο, ρεαλιστικό και 
κοστολογηµένο.

Ποιοι νοµίζετε ότι είναι οι παράγοντες που θα καθο-
ρίσουν το αποτέλεσµα της «µάχης» της 7ης Ιουλίου;
Από τη µια η απογοήτευση του κόσµου και η άρνησή 
του στον λαϊκισµό και στις ψεύτικες υποσχέσεις του 
ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη η ελπίδα και η σοβαρότητα 
που απορρέουν από το πρόγραµµα της Ν∆ και τις 
θέσεις του προέδρου µας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο 
κόσµος πλέον κατάλαβε τι σηµαίνει «1η φορά αρι-
στερά», κατανόησε τις παρωχηµένες και ξεπερασµέ-
νες ιδεοληψίες τους και αναζητά τη σιγουριά, τη σο-
βαρότητα, την υπευθυνότητα που φέρνει η Ν∆ και ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης.

χώρας, µπορούµε να δώσουµε µια ξεκάθαρη προο-
πτική για να µπορέσει να αλλάξει ο τόπος µας µε βάση 
τις αξίες της αλληλεγγύης, του πολιτισµού και της δη-
µοκρατίας. Η Ελλάδα και η Ηλεία αξίζουν κάτι καλύ-
τερο. Έχει ιδιαίτερη σηµασία σε αυτές τις εκλογές να α-
ξιολογήσουµε πρόσωπα. Πρόσωπα ικανά, µε διάθεση 
προσφοράς, όραµα, γνώσεις, εµπειρία, έργο και ήθος. 
Ανθρώπους που µπορούν να αλλάξουν τα κακώς κεί-
µενα και να συµβάλουν στην αναγέννηση της Ηλείας 
και της Ελλάδας. Ο καθένας έχει τη διαδροµή του, το 
έργο του και την ιστορία του. Αν ανατρέξει κάποιος 
σε αυτά, εκτιµώ ότι θα είµαι µία από τις επιλογές του.

Αν εκλεγείτε βουλευτής, ποιες θα είναι οι πρώτες 
προτεραιότητές σας;
Οι πολίτες της Ηλείας βλέπουν τον τόπ ο τους να φτω-
χαίνει και να ασφυκτιά καθηµερινά, εγκλωβισµένο στην 
αδράνεια και στην έλλειψη στρατηγικής. Κουράστηκαν 
να ακούν µεγάλα λόγια και να βλέπουν τις συγκρούσεις 

να αποτελούν τον κανόνα στον δηµόσιο βίο. Όλοι µαζί 
µπορούµε να φτιάξουµε την Ηλεία που µας αξίζει, την 
Ηλεία του αύριο. Για µένα προτεραιότητες αποτελούν:
•  Να πετύχουµε την πολυπόθητη αναγέννηση και α-

νασυγκρότηση του νοµού µας.
•  Να δώσουµε λύσεις µαζί µε την αυτοδιοίκηση στα 

µεγάλα αλλά και µικρά ζητήµατα της καθηµερινό-
τητας του νοµού µας.

•  Να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για την οικο-
νοµική ανάταση του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του 
επιχειρηµατία, του εµπόρου, του ελεύθερου επαγ-
γελµατία, του εργάτη, του ανέργου, του ηλικιωµένου 
και όλων όσοι δοκιµάζονται σήµερα καθηµερινά.

•  Να πετύχουµε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, για 
να παραµείνουν οι νέοι µας στον τόπο τους.

•  Να κερδίσουµε το στοίχηµα ενός νοµού σύγχρο-
νου και δυναµικά εξελισσόµενου στους τοµείς της 
αγροτικής οικονοµίας, του τουρισµού, της παιδείας, 
της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τι απαντάτε στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ για «ακρο-
δεξιά στροφή» και «πρόγραµµα ∆ΝΤ»;
∆εδοµένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν έχει να παρου-
σιάσει κάτι καινούργιο και καινοτόµο, ουσιαστικά 
στρέφεται στη γνωστή τακτική αναζήτησης «φαντα-
σµάτων» και διχασµού. ∆εν µπορούν πλέον να πεί-
σουν ούτε τον ίδιο τους τον εαυτό. Εµείς στοχεύουµε 
σε µια οικονοµική πολιτική µακριά από ιδεοληψίες, 
που θα δηµιουργήσει προοπτική για τη χώρα. Στο-
χεύουµε σε µια οικονοµία υγιή και δυναµική, που να 
παράγει και να δηµιουργεί προς όφελος της κοινω-
νίας. Στοχεύουµε σε µια ανάπτυξη που θα δηµιουρ-
γήσει νέες θέσεις εργασίας και καλύτερα αµειβόµε-
νες δουλειές για όλους. Η στήριξη των οικονοµικά 
ασθενέστερων συµπολιτών µας, του αγροτικού και 
του τουριστικού τοµέα, η αναβάθµιση της παιδείας, 
της υγείας και η δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού 
κράτους που να ξοδεύει λιγότερα και να προσφέ-
ρει περισσότερα στον πολίτη είναι οι κύριες προτε-
ραιότητές µας. 

Ποιο είναι το µήνυµα που θα θέλατε να στείλετε 
στους ψηφοφόρους του νοµού Ηλείας;
Οι εκλογές που έρχονται είναι κρίσιµες και το δίληµµα 
που τίθεται απλό: θα ξεκινήσει µια νέα εποχή ή θα 
µπούµε πάλι σε περιπέτειες; Η Ν∆ και ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης µπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε έναν 
διαφορετικό δρόµο, να βγάλουν οριστικά την Ελλάδα 
από την κρίση και να την οδηγήσουν ξανά µπροστά.

Αν κάποιος ψηφοφόρος σάς ρωτούσε γιατί να σας 
ψηφίσει, τι θα του απαντούσατε;
Ως ενεργός πολίτης έµαθα να µη µηδενίζω και να µην 
απαξιώνω κανέναν. Αλλά και να µη σιωπώ µπροστά 
στις χαµένες ευκαιρίες για τον τόπο όπου γεννήθηκα 
και µεγάλωσα. Από το 2002 αγωνίζοµαι µέσα από τον 
α΄ βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης να συµβάλω 
ώστε ο τόπος µας να γίνει καλύτερος. Όλοι εµείς, που 
γνωρίζουµε µε τα µάτια της αυτοδιοίκησης τα µεγάλα 
ζητήµατα αλλά και τα µικρά της καθηµερινότητας που 
αντιµετωπίζει ο πολίτης της Ηλείας αλλά και όλης της 
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«Οι εκλογές που έρχονται 
είναι κρίσιµες»

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Αλέξιος Καστρινός, 
υποψήφιος βουλευτής 

Ηλείας µε τη Ν∆



Π
αρά την… επιτυχή έξοδο από το µνηµό-
νιο, τη δηµιουργία «µαξιλαριού» αλλά 
και τα µέτρα για το χρέος, η ελληνική οι-
κονοµία συνεχίζει να αντιµετωπίζει σο-
βαρά προβλήµατα, τα οποία εντοπίζο-
νται κυρίως στην έλλειψη ρευστότητας, 
στις ληξιπρόθεσµες οφειλές του ∆ηµο-

σίου και στα µη εξυπηρετούµενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών.
Τα τρία αυτά «αγκάθια» που παραµένουν στην ελληνική οικονοµία 
καταγράφει το υπουργείο Οικονοµικών στο ∆ελτίο ∆ηµοσίου Χρέ-
ους 2018. Στην ίδια έκθεση καταγράφεται µια έκρηξη πράξεων repo 
στα 24,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018, έχοντας πλέον χρησιµοποιή-
σει το 75% των διαθεσίµων φορέων του ελληνικού ∆ηµοσίου. Επί-
σης, εκτιµάται ότι υπάρχουν διαθέσιµα για τουλάχιστον δύο χρόνια 
ακόµη και υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες.
«Μετά την οµαλή εκπλήρωση των οροσήµων που, έναν χρόνο πριν, 
αποτελούσαν ζητούµενα για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας 
(επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράµµατος Στήριξης, δηµιουργία 
ταµειακού αποθέµατος ασφαλείας, εφαρµογή µεσοπρόθεσµων µέ-
τρων για το χρέος, αποκλιµάκωση των αποδόσεων των ελληνικών 
οµολόγων), οι εναποµένουσες δυσχέρειες στο εσωτερικό περιβάλ-
λον συγκεντρώνονται γύρω από τη ρευστότητα της πραγµατικής οι-
κονοµίας, τις πηγές και τις δυνατότητες χρηµατοδότησής της. Στην 
κατεύθυνση αντιµετώπισης των συναφών αδυναµιών κινείται η εξό-
φληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ελληνικού ∆ηµοσίου προς 
τον ιδιωτικό τοµέα και τα εργαλεία διαχείρισης των µη εξυπηρε-
τούµενων δανείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα (δευτερογενής 
αγορά δανείων, ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, µηχανισµός εξωδικα-
στικού συµβιβασµού)» επισηµαίνεται στη σχετική έκθεση του Ορ-
γανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο∆∆ΗΧ).
Επίσης αναφέρεται ότι µετά τα 9,5 δισ. ευρώ, της τελευταίας δόσης 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ESM) που εντάχθηκε 
στα ταµειακά διαθέσιµα ασφαλείας, «τα συνολικά ταµειακά διαθέ-
σιµα του ελληνικού ∆ηµοσίου επαρκούν για την κάλυψη των ακα-
θάριστων χρηµατοδοτικών αναγκών των δύο τουλάχιστον επόµενων 
ετών ακόµα και υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες». Όπως τονίζεται 
τα ταµειακά διαθέσιµα διαµορφώθηκαν στο τέλος του 2018 στα 26,8 
δισ. ευρώ, έναντι 948 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2017.
Παράλληλα, το χρέος της Κεντρικής ∆ιοίκησης διαµορφώθηκε στο 
επίπεδο των 358,948 δισ. ευρώ στις 31 ∆εκεµβρίου του 2018, από 
328,703 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017, γεγονός που αποδίδεται από 

τον Ο∆∆ΗΧ στην καταβολή των δόσεων των δανείων του ESM, 
στην έκδοση του νέου επταετούς οµολόγου, αλλά και σε εκδόσεις 
εντόκων γραµµατίων και repo κατά τη διάρκεια του έτους.
Ειδικότερα, κατά το 2018 εκδόθηκε νέο χρέος 34,640 δισ. ευρώ 
που αποτελείται από:
•  Τα µακροπρόθεσµα δάνεια του ESM που εντός του έτους ανήλ-

θαν σε 21,7 δισ. ευρώ µε µεσοσταθµικό κόστος 1,43%.
•  Έκδοση νέου επταετούς οµολόγου ονοµαστικής αξίας 3 δισ. 

ευρώ σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξεως 15/2/2025 και απόδο-
σης 3,5% µε τιµή έκδοσης 99,236%, άρα ταµειακή εισροή 2,977 
δισ. ευρώ.

•  36 εκατ. ευρώ µε επιτόκιο 1,771% από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε-
πενδύσεων.

•  Καθαρές εκδόσεις εντόκων γραµµατίων 337 εκατ. ευρώ, διαµορ-
φώνοντας το στοκ των εντόκων γραµµατίων στο τέλος του 2018 
στα 15,28 εκατ. ευρώ. Οι µεικτές εκδόσεις εντόκων γραµµα-

τίων 13,26 εβδοµάδων και 52 εβδοµάδων για το 2018 ανήλθαν σε 
35,005 εκατ. ευρώ µε µεσοσταθµικό κόστος δανεισµού 0,93%, ενώ 
οι λήξεις εντόκων εντός του έτους ήταν 34,669 εκατ. ευρώ.

•  Έκδοση νέου βραχυχρόνιου χρέους repo 9,590 εκατ. ευρώ, δι-
αµορφώνοντας το στοκ των repo στο τέλος του 2018 στα 24,521 
εκατ. ευρώ.

Σηµειώνεται ότι η µεσοσταθµική διάρκεια του νέου δανεισµού για 
το 2018 διαµορφώθηκε στα 19,8 έτη, ενώ το µεσοσταθµικό κόστος 
του νέου δανεισµού –εκτός των συµφωνιών repo– διαµορφώθηκε 
σε 1,39%.

Βιωσιµότητα χρέους
Στο ετήσιο δελτίο αναφέρεται επίσης ότι η στρατηγική διαχειριστι-
κών πράξεων µέσω παραγώγων συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια 
του 2018, µε κύριο στόχο τη µετατροπή του χρέους κυµαινόµενου 
επιτοκίου σε ιστορικά χαµηλά σταθερού επιτοκίου. «Οι λόγοι προ-
έρχονται από το µεγάλο ποσοστό µεταβλητού επιτοκίου στο σύνολο 
του χρέους εξαιτίας των δανείων του επίσηµου τοµέα, αλλά και την 
ωφέλεια των ιστορικά χαµηλών επιτοκίων του ευρώ» επισηµαίνεται.
Στο πλαίσιο αυτό προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα:
1.  Μειώθηκε στο 10,75% η συµµετοχή των υποχρεώσεων κυµαινό-

µενου επιτοκίου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου δηµοσίου χρέ-
ους, µειώνοντας αντίστοιχα και τον επιτοκιακό κίνδυνο.

2.  Οι ανωτέρω πράξεις οδήγησαν σε περαιτέρω αύξηση του «Μέσου 
Σταθµικού Χρόνου Ανατιµολόγησης του δηµοσίου χρέους», φτά-
νοντας τα 13,01 έτη. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο εν λόγω δείκτης 
επί της ουσίας δείχνει τα έτη κατά τα οποία οι δαπάνες εξυπηρέ-
τησης του δηµοσίου χρέους θα παραµείνουν σταθερές στα τρέχο-
ντα επίπεδα. Για την περίπτωση της Ελλάδας τα έτη αυτά είναι πε-
ρίπου 13. Ο δείκτης αυτός είναι ένας συνδυασµός των δεικτών της 
µέσης σταθµικής διάρκειας του χρέους, που στο τέλος του 2018 
ήταν 18,17 έτη, και της συµµετοχής των υποχρεώσεων σταθερού 
επιτοκίου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου, που αντίστοιχα ήταν 
89,25%.

3.  Ο ανωτέρω δείκτης σε συνδυασµό µε τον δείκτη «Ετήσιου κό-
στους εξυπηρέτησης δηµοσίου χρέους (σε ταµειακή βάση)», που 
στο τέλος του 2018 ήταν 1,61%, «οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το 
προαναφερθέν “αποτελεσµατικό” κόστος, που είναι από τα χαµη-
λότερα µεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, θα παραµείνει ουσια-
στικά το ίδιο για τα επόµενα 13 περίπου έτη» αναφέρεται στην έκ-
θεση του Ο∆∆ΗΧ.

«Τα συνολικά ταµειακά 
διαθέσιµα του ελληνικού 
∆ηµοσίου επαρκούν 
για την κάλυψη 
των ακαθάριστων 
χρηµατοδοτικών αναγκών 
των δύο τουλάχιστον 
επόµενων ετών ακόµα και 
υπό τις πλέον αντίξοες 
συνθήκες». Ο∆∆ΗΧ
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οικονοµία

«ΑΓΚΑΘΙΑ» 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, 

ΟΦΕΙΛΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ 

∆ΑΝΕΙΑ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ



Η ελληνική κοινωνία κουράστηκε από τα τέσ-
σερα χρόνια μιζέριας, φόρων και οικονομικής 
καταπίεσης. Θέλει να ανοίξει τα φτερά της σε 
ένα περιβάλλον ευκαιριών.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

«Η πολιτική αλλαγή της 7ης Ίουλίου 
θα είναι λειψή δίχως ανανέωση 

του Κοινοβουλίου»

Η 
αυτοδύναμη ανάπτυξη της χώρας είναι το διακύβευμα των 
εκλογών, δηλώνει στη συνέντευξή της στην FS η υποψήφια 
βουλευτής Ανατολικής Αττικής με τη ΝΔ Βάσω Κόλλια και 
προσθέτει ότι η πολιτική αλλαγή της 7ης Ιουλίου που φέρ-
νει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι λειψή δίχως την ανα-

νέωση και την αναβάθμιση του εθνικού Κοινοβουλίου.

Καθώς μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο, ποιο θεωρείτε ότι είναι το 
διακύβευμα των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου;
Καθώς η νίκη της ΝΔ στις εκλογές είναι δεδομένη, το ζητούμενο πλέον 
είναι να μην υπάρξουν προσκόμματα σε μια αυτοδύναμη ανάπτυξη της 
χώρας. Το διακύβευμα είναι σαφές: αν θα παραμείνουμε στο μοντέλο της 
συριζαίας Αριστεράς, καθηλωμένοι στη χαμηλή πτήση της οικονομίας και 
στην αναδιανομή της φτώχειας, ή αν η χώρα θα μπει σε μια νέα εποχή με 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με αύξηση της απασχόλησης με καλά α-
μειβόμενες θέσεις εργασίας, με εκσυγχρονισμό του κράτους, με ασφά-
λεια για τον μέσο πολίτη.

Όσον αφορά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, θεωρείτε ότι ήταν 
ψήφος αποδοκιμασίας στον ΣΥΡΙΖΑ ή ψήφος επιδοκιμασίας στη ΝΔ;
Ο κ. Τσίπρας είχε ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για το πρόγραμμα παρο-
χών που είχε παρουσιάσει λίγο πριν από τις ευρωεκλογές. Το 23% που 
απέσπασε με τις υποσχέσεις της τελευταίας στιγμής είναι σαφώς ψήφος 
αποδοκιμασίας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το 33% αντίστοιχα που πήρε η ΝΔ στις ευ-
ρωεκλογές, που μάλιστα παραδοσιακά προσφέρονται για χαλαρή ψήφο 

κοινωνία κουράστηκε από τα τέσσερα χρόνια μιζέριας, φόρων και οικο-
νομικής καταπίεσης. Θέλει να ανοίξει τα φτερά της σε ένα περιβάλλον ευ-
καιριών. Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η ασφάλεια, ένας τομέας όπου η 
κυβέρνηση διεκδικεί τις χειρότερες επιδόσεις της Μεταπολίτευσης. Και 
φυσικά, όσο κι αν δεν είναι πια στην πρώτη γραμμή, οι πολίτες δεν ξεπερ-
νούν την προσβολή στην εθνική τους αξιοπρέπεια που συνιστά η επαίσχυ-
ντη Συμφωνία των Πρεσπών.

Τι απαντάτε στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ περί «ταξικού προγράμμα-
τος» και «προγράμματος ΔΝΤ» που ισχυρίζεται ότι έχει η ΝΔ;
Ο ΣΥΡΙΖΑ διαστρεβλώνει συστηματικά τις θέσεις της ΝΔ, αν και υπάρχει 
και το ενδεχόμενο να μην τις κατανοεί, εγκλωβισμένος στην ιδεοληψία 
του. Εμφανίζει τη μείωση της φορολογίας ως ενίσχυση στους οικονομικά 
ισχυρούς, ενώ αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για να εισέλ-
θει η οικονομία σε φάση υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης. Επιμένει στα 
εργασιακά, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε τις θέσεις της ΝΔ 
στο πιο επίσημο και σοβαρό φόρουμ του ΣΕΒ, έχοντας απέναντί του όχι 
εργαζόμενους ή ανέργους, για να τους χαϊδεύει τα αυτιά, αλλά τους Έλ-
ληνες βιομήχανους. Ξεκαθάρισε λοιπόν: «Αθέμιτες πρακτικές, όπως η α-
δήλωτη και η ανασφάλιστη εργασία, δεν χωρούν. Παλιές συνταγές, όπως 
η συμπίεση μισθού με απειλή απόλυσης, δεν νοούνται. Καθυστερήσεις 
πληρωμών και εργασία εκτός νόμιμου ωραρίου δεν συγχωρούνται. Και 
μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας απλά δεν επιτρέπεται». 
Βλέπετε κάτι ταξικό σε αυτά πέρα από τη μέριμνα για τους εργαζόμενους; 
Η παραγωγή πλούτου προς αναδιανομή –με σεβασμό της εργασίας– δεν 
είναι ταξική πολιτική, δεν είναι ούτε αριστερή ούτε δεξιά, είναι απλώς α-
ναγκαία για την επιβίωση της χώρας. Ίσως πρέπει να πει κάποιος στους 
συριζαίους ότι τα σοβιετικά καθεστώτα κατέρρευσαν.

Πόσο πιστεύετε ότι οι νέες πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη θα επη-
ρεάσουν την ασκούμενη πολιτική στην Ελλάδα;
Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στην Ελλάδα αποτέλεσε θετική έκπληξη 
για την Ευρώπη. Με δεδομένη την επικράτηση της ΝΔ, οι όποιες εξελίξεις 
στην Ευρώπη μόνο θετικά θα επηρεάσουν την Ελλάδα. Η ΝΔ βγαίνει ε-
νισχυμένη μέσα στο πιο ισχυρό ευρωπαϊκό κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό 
Κόμμα. Η εφαρμογή ενός φιλελεύθερου προγράμματος από τη διαχρο-
νικά πιο αξιόπιστη δύναμη της χώρας δεν μπορεί παρά να γίνει δεκτή με 
ανακούφιση από τους Ευρωπαίους εταίρους. Από την άλλη, η χώρα, α-
πελευθερωμένη από τα δεσμά του κρατισμού και του λαϊκισμού, θα α-
ξιοποιήσει το οικονομικό κλίμα και τις συνθήκες ρευστότητας που δημι-
ουργούνται στην Ε.Ε.

Ως υποψήφια βουλευτής στην Ανατολική Αττική ποια είναι τα προβλή-
ματα της περιοχής που θα θέλατε να δείτε να επιλύονται όσο το δυνα-
τόν συντομότερα;
Η έλλειψη περιβαλλοντικών υποδομών είναι κατά την άποψή μου το πιο 
βασικό πρόβλημα. Η έλλειψη υποδομών διαχείρισης των υγρών και των 
στερεών αποβλήτων, η άτακτη, άναρχη και εκτός σχεδίου δόμηση, είναι 
μεν χρόνιες καταστάσεις, που επιδεινώθηκαν όμως κατά τη διάρκεια της 
τετραετίας με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και στη διοίκηση της περιφέ-
ρειας. Με την καινούργια ηγεσία τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην πε-
ριφέρεια, δίχως τις κρατικιστικές ιδεοληψίες, θα επιταχυνθούν οι λύσεις 
με τη βέλτιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Ποιες θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι πρώτες προτεραιότητες μιας 
κυβέρνησης ΝΔ;
Μείωση της φορολογίας και μεταρρύθμιση στον κρατικό μηχανισμό από 
την κορυφή μέχρι την καθημερινή γραφειοκρατία. Ίσως και πριν από αυτά, 
νομοσχέδια στην κατεύθυνση της αποκατάστασης του αισθήματος ασφά-
λειας του πολίτη και της ενίσχυσης των σωμάτων ασφαλείας που έχει πε-
ριφρονήσει και παραμελήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Συμβολικές ενέργειες που να στέλ-
νουν το μήνυμα ότι τελειώσαμε οριστικά με την οικονομική ανελευθερία, 
τα άβατα και τα άσυλα παραβατικότητας και εγκληματικότητας.

Αν ένας πολίτης σας ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του απα-
ντούσατε;
Γιατί η πολιτική αλλαγή της 7ης Ιουλίου θα είναι λειψή εάν δεν συνδυαστεί 
με ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και με αναβάθμιση του Κοινοβου-
λίου. Και γιατί θέλω και μπορώ να συμβάλω μέσα από τη Βουλή στην προ-
σπάθεια της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάταξη της χώρας.

και ενίσχυση μικρότερων κομμάτων, είναι σαφώς ψήφος επιδοκιμασίας 
για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος διέψευσε όλες τις μέχρι 
τότε εκτιμήσεις και αναδείχθηκε σε κυρίαρχο του πολιτικού σκηνικού.

Ποιοι τομείς νομίζετε ότι θα κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών της 
7ης Ιουλίου;
Κατ’ αρχάς, η συνολική πρόταση για την οικονομία, αλλά με μια βαθύ-
τερη αίσθηση της προσδοκίας που μπορεί να δημιουργήσει για ένα κα-
λύτερο μέλλον. Οι πολίτες είναι πιο ευφυείς από τους νυν κυβερνώντες. 
Αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να είναι το μέλλον τους μια παρατεταμένη 
κατάσταση στοιχειώδους επιβίωσης με επιδόματα φτώχειας. Η ελληνική 

Βάσω Κόλλια,  
υποψήφια βουλευτής  

Ανατολικής Αττικής  
με τη ΝΔ
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συνέντευξη
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άποψη

«Όποιος κερδίζει την Κων-
σταντινούπολη κερδίζει 
την Τουρκία». Σε ποιον 
ανήκει η εν λόγω φράση; 

Στον ίδιο τον Ερντογάν, που την είπε τον πε-
ρασμένο Μάρτιο για να ενισχύσει την υποψη-
φιότητα Γιλντιρίμ. Άλλωστε ο Ερντογάν από 
την Κωνσταντινούπολη ξεκίνησε ως δήμαρ-
χος, για να κερδίσει και την Τουρκία από το 
2003 μέχρι σήμερα.

Γιατί ο Ερντογάν επιβιώνει στην πολιτική 
σκηνή της χώρας του, αν και την καταστρέφει οι-
κονομικά και κοινωνικά; Γιατί δεν υπήρχε απέ-
ναντί του ένας πολιτικός αντίπαλος που να θεω-
ρηθεί το αντίπαλο δέος του. Με τη βαριά ήττα 
Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη διαπιστώθη-
καν δύο νέα δεδομένα:
α) Οι Τούρκοι πολίτες όχι μόνο χόρευαν στους 
δρόμους αλλά στις κάμερες μιλούσαν για ανά-
γκη επιστροφής στη δημοκρατία και στη δικαι-
οσύνη.
β) Ο Ιμάμογλου έχει όλα τα φόντα να εξελιχθεί 
στην επόμενη επιλογή για την προεδρία της 
χώρας.
Τώρα πολλοί Τούρκοι πολίτες μπορούν να ελπί-
ζουν ότι ο αυταρχισμός Ερντογάν δεν νίκησε τε-
λικά τη δημοκρατία.
Η Τουρκία έχει πλέον μεγάλα προβλήματα που 
δεν κρύβονται με τους λεονταρισμούς Ερντογάν. 

Ένα μόνο παράδειγμα αρκεί: οι ΗΠΑ αποφάσι-
σαν να εφαρμόσουν «σχέδιο επιτήρησης της Α-
νατολικής Μεσογείου», καταγράφοντας μάλιστα 
καθημερινά τις τουρκικές παραβιάσεις.
Φυσικά δεν είμαστε ακόμη μπροστά στο πολι-
τικό τέλος του Ερντογάν. Βλέπουμε όμως τη δι-
αδρομή του προς αυτό. Ξεκίνησε με τις μαζικές 
φυλακίσεις και εκτοπίσεις στρατιωτικών και πο-
λιτών, τον εναγκαλισμό με την ακροδεξιά, την ε-
χθρότητα με όλους τους γείτονες, την καταρρέ-
ουσα τουρκική οικονομία, τη σύγκρουση με την 
Ε.Ε. και τις ΗΠΑ και τώρα με εκλογικές ήττες, 
όπως αυτή της Κωνσταντινούπολης.
Ο κατήφορος Ερντογάν είναι οριστικός και η 
Ελλάδα οφείλει να διαχειριστεί τις τακτικές του 
απέναντί της με βασικό παράγοντα τον χρόνο.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογρά-
φος και συγγραφέας.

Ο ΕΡΝΤΟΓΆΝ  
ΟΔΕΎΕΙ ΣΙΓΆ ΣΙΓΆ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΎ

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΛΗΣ

Novartis  
με Ρασπούτιν  
επισήμως

Στον Ρασπούτιν αναφέρθηκαν 
για πρώτη φορά «κύκλοι» της 
πρώην εισαγγελέως Διαφθο-
ράς κ. Ράικου, πριν από ενάμιση 
χρόνο, υπονοώντας ότι υπάρχει 

κυβερνητικό στέλεχος που συντονίζει τις κι-
νήσεις γύρω από την υπόθεση Novartis και 
παρεμβαίνει αθέμιτα στο έργο της Δικαιοσύ-
νης.
Στον Ρασπούτιν αναφέρθηκε και ο αντεισαγ-
γελέας του Αρείου Πάγου κ. Αγγελής με δη-
μόσιες δηλώσεις του αυτόν τον μήνα. Ήταν 
πιο περιγραφικός και ουσιαστικά φωτογρά-
φισε τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης 
κ. Παπαγγελόπουλο.
Σε συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά» το 
περασμένο Σαββατοκύριακο ο πρώην πρωθυ-
πουργός Αντώνης Σαμαράς κατονόμασε ρητά 
τον κ. Παπαγγελόπουλο ως τον Ρασπούτιν.
Η αντίδραση του κ. Παπαγγελόπουλου, με 
δημόσια δήλωσή του, ήταν άμεση, ρητή και 
επιθετική: «Ρασπούτιν δεν υπάρχει και ό-
ποιος με κατονομάσει θα υποστεί τις συνέ-
πειες».
Η ανατροπή προήλθε από τον ίδιο τον πρω-
θυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα. Σε συνέντευξή 
του στο CNN Greece ρωτήθηκε για τη δή-
λωση του κ. Σαμαρά. Η απάντηση ήταν του-
λάχιστον απρόσμενη: «Θα πρέπει να απαντή-
σει ο ίδιος ο Παπαγγελόπουλος στη δήλωση 
του Σαμαρά».
Ο Γκριγκόρι Ρασπούτιν ήταν Ρώσος μυστικι-

στής ο οποίος με διάφορα τεχνάσματα είχε 
αποκτήσει την εύνοια του αυτοκρατορικού 
ζεύγους της Ρωσίας το 1900 και εκμεταλλευ-
όμενος την εύνοια αυτή απέκτησε τη δυνατό-
τητα για χρόνια να επεμβαίνει στη διοίκηση 
της αυτοκρατορίας διορίζοντας και παύοντας 
κρατικούς αξιωματούχους.
Η αναφορά σε Ρασπούτιν στην υπόθεση 
Novartis υπονοεί ευθέως ότι κάποιος κυβερ-
νητικός αξιωματούχος με αθέμιτο τρόπο πα-
ρεμβαίνει στη λειτουργία του κράτους, διορί-
ζει αρεστά σε αυτόν πρόσωπα και συντονίζει 
τις διώξεις των πολιτικών αντιπάλων.
Η λογική αντίδραση ενός πρωθυπουργού 
δημοκρατικής χώρας θα ήταν να απορρίψει 
άμεσα, ρητά και κατηγορηματικά κάθε ανα-
φορά σε Ρασπούτιν. Είναι αδιανόητο να υπάρ-
χει τέτοιο πρόσωπο στην κυβέρνηση.
Παραπέμποντας στον κ. Παπαγγελόπουλο, ο 
πρωθυπουργός φέρεται αφενός να μην υπολο-
γίζει τη δήλωση Παπαγγελόπουλου περί ανυ-
παρξίας Ρασπούτιν, αφετέρου δέχεται εμμέ-
σως πλην σαφώς ότι Ρασπούτιν υπάρχει. Και 
μένει απλώς να δειχθεί αν εννοείται ο κ. Πα-
παγγελόπουλος ή άλλος.
Όσο και αν ο πρωθυπουργός έχει ορισμένες 
φορές κατηγορηθεί για γλωσσικά ολισθήματα, 
αφελής δεν είναι.
Η υπόθεση Novartis έχει λάβει ανεξέλεγκτες, 
για την κυβέρνηση, διαστάσεις. Η διακήρυξη 
(του συνόλου των κυβερνητικών στελεχών) 
περί του μεγαλύτερου σκανδάλου από συ-

στάσεως ελληνικού κράτους έχει καταπέσει 
με πάταγο. Η απόπειρα δίωξης δέκα «τσου-
βαλιασμένων» πολιτικών αντιπάλων κατέ-
ληξε σε ένα δριμύ «κατηγορώ» της κοινωνίας 
και των ιδίων για την προχειρότητα και την υ-
στεροβουλία. Οι λεπτομέρειες που έρχονται 
στο φως είναι, ορισμένες φορές, συγκλονιστι-
κές. Οι αντιδράσεις, και μέσα από τους κόλ-
πους της Δικαιοσύνης, είναι πλέον ισχυρές. 
Και όλα αυτά ξεκίνησαν στις αρχές του 2019, 
όταν ακόμη η κυβέρνηση αισθανόταν ισχυρή 
και ουδεμία εκδοχή εκλογών υπήρχε στον ο-
ρίζοντα.
Πλέον η κυβέρνηση μετά βεβαιότητας παρα-
δίδει στις 7 Ιουλίου 2019. Αν η ΝΔ δεν κατα-
κτήσει την αυτοδυναμία και οδηγηθούμε σε 
νέες εκλογές, θα επέλθει παραγραφή των αδι-
κημάτων του… Ρασπούτιν.
Αν όμως η ΝΔ λάβει αυτοδυναμία, είναι α-
ναγκαίο να ληφθούν αποστάσεις. Η εντελώς 
πρόσφατη ιστορία, άλλωστε, είναι γεμάτη 
από, πολιτικώς δρώντα ακόμη, εξιλαστήρια 
θύματα…

Παραπέμποντας στον 
κ. Παπαγγελόπουλο, ο 
πρωθυπουργός φέρεται 
αφενός να μην υπολογίζει τη 
δήλωση Παπαγγελόπουλου 
περί ανυπαρξίας Ρασπούτιν, 
αφετέρου δέχεται εμμέσως 
πλην σαφώς ότι Ρασπούτιν 
υπάρχει. Και μένει απλώς 
να δειχθεί αν εννοείται ο κ. 
Παπαγγελόπουλος ή άλλος.



«Η 
ΝΔ ποτέ δεν κρύφτηκε» τονίζει ο 
υποψήφιος βουλευτής Α΄ Πει-
ραιά του κόμματος, αντιστρά-
τηγος ε.α., Νικόλαος Μανωλά-
κος, απαντώντας στις κατηγο-

ρίες του ΣΥΡΙΖΑ περί «κρυφού προγράμματος» της ΝΔ.

Κατά την άποψή σας, ποιο είναι το διακύβευμα των 
εκλογών της 7ης Ιουλίου;
Θα απαντήσω στο ερώτημά σας, αφού όμως στην 
αρχή σάς υπενθυμίσω ορισμένα σημεία από τη φρα-
σεολογία της απερχόμενης κυβέρνησης: «ή τους τε-
λειώνουμε ή μας τελειώνουν», «ξεμπερδεύουμε με 
το παλιό», ή ακόμα και το πιο πρόσφατο «δεν θα ξε-
μπλέξουν εύκολα με την Αριστερά». Δυστυχώς, ο ελ-
ληνικός λαός έμαθε με σκληρό τρόπο ότι δεν υπάρ-
χουν ταχυδακτυλουργοί και μαγικές λύσεις. Η περίο-
δος των μαθητευόμενων μάγων πέρασε ανεπιστρεπτί. 
Το καταστροφικό πέρασμα της αριστερής κυβέρνησης  
προκάλεσε ανυπολόγιστη ζημιά σε όλα τα επίπεδα του 
κοινωνικού βίου, με πρώτα απ’ όλα τη διάβρωση των 
θεσμών και τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Η το-

ξικότητα και διχαστική τους στάση διαίρεσε την ελλη-
νική κοινωνία και κατέστησε το κράτος και τις δομές 
του αναποτελεσματικά τόσο σε θέματα κοινωνικής 
ευαισθησίας όσο και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας. 
Οι επόμενες εκλογές δεν είναι μια μάχη για πολιτική 
κυριαρχία. Είναι μια μάχη για την επανένωση της ελ-
ληνικής κοινωνίας. Μια μάχη για να αποκτήσει η ε-
θνική μας ομοψυχία και η κρατική οντότητα ξανά υ-

πόσταση. Επομένως το πρώτο που διακυβεύεται στις 
7 Ιουλίου είναι τα θεμέλια για την ποιότητα της δημο-
κρατίας μας και η επιστροφή της χώρας στην κανονι-
κότητα ή όχι. Και αν αυτό ακούγεται γενικό, θα ήθελα 
να προσθέσω ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα 
σημαδευτεί και από την πορεία της οικονομίας, και όχι 
φυσικά από ευχολόγια ότι «βγήκαμε από τα μνημό-
νια» και «η κρίση ανήκει στο παρελθόν». Η κρίση θα 
είναι οριστικό παρελθόν όταν οι Έλληνες θα πληρώ-
νουν λιγότερους φόρους και θα έχουν ευκαιρίες για 
μεγαλύτερο εισόδημα. Όταν θα καθιερωθεί αξιόπιστο 
κοινωνικό συμβόλαιο εργαζομένων, κράτους, επιχει-
ρήσεων, όπου δεν θα υφίστανται πλέον η αδήλωτη ή 
ανασφάλιστη εργασία, η συμπίεση του μισθού με την 
απειλή απόλυσης, οι καθυστερήσεις καταβολής των 
δεδουλευμένων και των συντάξεων. Η κρίση θα έχει 
περάσει ανεπιστρεπτί όταν ο θεσμός της οικογένειας θα 
στηρίζεται αποτελεσματικά, χωρίς ιδεοληπτικές αγκυ-
λώσεις. Όταν θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συν-
θήκες για να επιστρέψουν τα παιδιά μας από το εξω-
τερικό. Όταν, τέλος, το κράτος θα είναι αποτελεσμα-
τικό και φιλικό στον πολίτη. Επομένως η ποιότητα της 
δημοκρατίας και η ανάπτυξη της οικονομίας θεωρώ 
ότι είναι το διακύβευμα των εκλογών της 7ης Ιουλίου.

Ποιοι είναι οι τομείς που πιστεύετε ότι θα κρίνουν 
το αποτέλεσμα των εκλογών;
Πρέπει να γίνει απ’ όλους κατανοητό ότι η ψήφος σε 
αυτές τις εκλογές δεν πρέπει να είναι ψήφος οργής, 
ψήφος θυμού και ψήφος σε επικίνδυνους λαϊκιστές. 
Πρέπει να είναι ψήφος λογικής, ψήφος εμπιστοσύ-
νης στη ΝΔ για εθνική ανασυγκρότηση, ψήφος κατα-
δίκης σε αυτούς που δίχασαν, ψήφος επιδοκιμασίας 
σε αυτούς που θα ενώσουν. Όλα αυτά θα πρέπει να 
τα πράξουμε μέσα από μια συμφωνία αλήθειας και 
ταυτόχρονα εμπεριστατωμένης ελπίδας. Ο κόσμος 
είναι πληγωμένος, διότι βίωσε την ελπίδα βασισμένη 
στα σαθρά θεμέλια της εξαπάτησης και του λαϊκισμού. 
Και εύλογα την αμφισβητεί. Σήμερα, όμως, μετά την 
τετραετή περίοδο της «Πρώτη Φορά Αριστερά», είναι 
ίσως η μοναδική φορά που κομματικοί σχηματισμοί 
απ’ όλα τα φάσματα της πολιτικής, κεντροδεξιά, κεντρο-
αριστερά και αριστερά, έχουν δοκιμαστεί στην κυβερ-
νησιμότητα. Πλέον τα αφηγήματα έχουν καταρρεύσει 
ως χάρτινοι πύργοι και όλοι έχουν απτά παραδείγ-
ματα κυβερνητισμού για να επιλέξουν τον καλύτερο 
με βάση το έργο του.

Γιατί ο πρόεδρος της ΝΔ τονίζει διαρκώς ότι 
«καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη»;
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή 
στην αποχή. Γνωρίζω, όπως σχεδόν όλοι μας, ότι 
πολλοί συμπολίτες μας έχουν απογοητευτεί από την 
πολιτική και αποστρέφονται τη συμμετοχή στα κοινά. 
Επίσης, είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που, με 
αποκλειστική ευθύνη της απερχόμενης κυβέρνη-

σης, οι εκλογές θα γίνουν Ιούλιο μήνα, στην καρδιά 
του καλοκαιριού. Θεωρώ ότι η αποχή είναι η χει-
ρότερη επιλογή που μπορεί να κάνει ο Έλληνας και 
ιδίως οι νέοι. Ή, καλύτερα, δεν είναι επιλογή! Με την 
αποχή απλά αφήνεις το μέλλον σου στα χέρια των 
άλλων. Είναι ο μόνος τρόπος να μην αλλάξουν τα 
πράγματα. Αν δεν συμμετέχεις στην κορυφαία δι-
αδικασία της δημοκρατίας, μετά με ποιο δικαίωμα 
θα κάνεις κριτική για τα κακώς κείμενα; Η συμμε-
τοχή, λοιπόν, είναι δύναμη. Δίνει οξυγόνο στη δη-
μοκρατία μας. Η ιστορία γράφεται από αυτούς που 
συμμετέχουν και όχι από αυτούς που δραπετεύ-
ουν. Οι Έλληνες πλέον γνωρίζουν ποιος ξέρει και 
ποιος μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση, 
ποιος μπορεί να συνεισφέρει στην ανάταση της ελ-
ληνικής κοινωνίας.

Πώς σχολιάζετε τις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ ότι η 
ΝΔ αρνείται να αποκαλύψει το πρόγραμμά της;
Ο ΣΥΡΙΖΑ κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια κατηγορώντας 
τη ΝΔ ότι δεν αποκαλύπτει το πρόγραμμά της. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι το πολιτικό μόρφωμα που απεργάστηκε 
μυστικά σχέδια εξόδου της χώρας από το ευρώ το 
πρώτο εξάμηνο του 2015, που είπε ψέματα στον ελ-
ληνικό λαό ότι με έναν νόμο και με ένα άρθρο θα «έ-
σκιζε τα μνημόνια», με αποτέλεσμα ένα αχρείαστο τρίτο 
μνημόνιο το οποίο εκβιαστικά επέβαλε, προσθέτοντας 
μέτρα 5,1 δισ. ευρώ για τους πολίτες και επιβάρυνση 
100 δισ. ευρώ στο χρέος. Είπε ότι θα ανακτήσει την ε-
θνική κυριαρχία και θα υψώσει ανάστημα στους ξέ-
νους, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να εξευτελίσει 
τη χώρα με την περίφημη διαπραγμάτευση του 2015 
και την υπογραφή της επαίσχυντης Συμφωνίας των 
Πρεσπών όχι μόνο ερήμην του ελληνικού λαού αλλά 
και, κυρίως, προσπαθώντας να τον διχάσει. Το πρό-
γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, σε όλους τους τομείς ήταν 
όχι μόνο κρυφό και ανέφικτο αλλά, το κυριότερο, στέ-
ρησε ακόμα και την ελπίδα από τον ελληνικό λαό. Η 
αλήθεια, όμως, πάντοτε νικά.

Τι πιστεύετε ότι αντιπαρατάσσει σε αυτά η ΝΔ;
Η ΝΔ ποτέ δεν κρύφτηκε και η προεκλογική της γραμμή 
υπήρξε σαφής και ξεκάθαρη: «όχι μεγάλα λόγια, μόνο 
προτάσεις, σχέδιο, δουλειά». Μας αφήνουν αδιάφο-
ρους οι πομφόλυγες και οι μεγαλοστομίες των κυ-
βερνώντων. Εκτιμώ ότι η αποφυγή του διχασμού, του 
πολωτικού λόγου και της τοξικότητας αποτιμάται από 
τους πολιτικούς μας αντιπάλους ως απόκρυψη πολι-
τικού σχεδίου και προγράμματος. Και τούτο έχει την 
εξήγησή του: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση είχε και 
έχει στην πολιτική του ατζέντα τη συνθηματολογία, τη 
σκανδαλολογία, τη δημιουργία ψεύτικων διλημμάτων, 
ενώ η ΝΔ ακολουθεί τον δρόμο του σχεδιασμού, της 
πειθαρχίας, της πολλής δουλειάς και της αποφυγής 
βαρύγδουπων λόγων, τότε μπορώ να είμαι αισιόδο-
ξος. Η ΝΔ από την πρώτη στιγμή της κρίσης μίλησε 
με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό. Εκτέθηκε στον ελ-
ληνικό λαό. Υπέστη τις συνέπειες της διατύπωσης της 
αλήθειας. Ο πρόεδρός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
με συνεχείς παρεμβάσεις έκανε γνωστό στους Έλ-
ληνες το πρόγραμμά μας. Πραγματοποιήσαμε πολλές 
ειδικές ημερίδες, παρουσιάσαμε αναλυτικά το πρό-
γραμμά μας για την οικονομία, την υγεία, την παιδεία, 
την ασφάλεια, την κοινωνική αλληλεγγύη, τις εργασι-
ακές σχέσεις κ.λπ. Αναλύσαμε τις θέσεις μας για όλα 
τα μεγάλα ζητήματα, όπως το Ασφαλιστικό και το φο-
ρολογικό σύστημα. Επομένως οι κατηγορίες του ΣΥ-
ΡΙΖΑ απλώς δεν ευσταθούν. Ένα ακόμη ψέμα κοντά 
στα τόσα άλλα που κούρασαν τον ελληνικό λαό, όπως 
αποδείχθηκε στις πρόσφατες ευρωεκλογές.

Θεωρώ ότι η αποχή είναι η χειρότερη επιλογή που μπορεί 
να κάνει ο Έλληνας και ιδίως οι νέοι. Ή, καλύτερα, δεν είναι 
επιλογή! Με την αποχή απλά αφήνεις το μέλλον σου στα χέ-
ρια των άλλων.

«Η περίοδος  
των μαθητευόμενων μάγων 

πέρασε ανεπιστρεπτί»
  ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΠΑ
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συνέντευξη

Νικόλαος  
Μανωλάκος,  
υποψήφιος  
βουλευτής  
Α  ́Πειραιά  
με τη ΝΔ



 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

Δ
εν αναπτύσσουν όλα τα παιδιά 
με τον ίδιο ρυθμό τις αναγνω-
στικές τους ικανότητες. Ωστόσο, 
υπάρχουν ορισμένα ορόσημα 
από τα οποία αναμένεται να πε-
ράσουν τα περισσότερα παιδιά. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αναγνωστικά 
ορόσημα ανά ηλικία.

0-12 ΜΗΝΏΝ:
•   Ξεκινούν να αναζητούν και να ασχολούνται με 

βιβλία φτιαγμένα από μαλακά υλικά.
• Κοιτούν και αγγίζουν τις εικόνες των βιβλίων.
•  Προσπαθούν να βοηθήσουν στο γύρισμα των 

σελίδων ενός βιβλίου.
•  Παράγουν ήχους ή ανταποκρίνονται θετικά στο 

άκουσμα της αγαπημένης τους ιστορίας.

12-36 ΜΗΝΏΝ:
•  Ονομάζουν οικεία πρόσωπα ή αντικείμενα των 

εικόνων του βιβλίου.
•  Απαντούν σε σύντομες ερωτήσεις για το τι βλέ-

πουν στις εικόνες.
•  Επαναλαμβάνουν αγαπημένες τους ατάκες από 

τα βιβλία.
•  Παριστάνουν ότι διαβάζουν ξεφυλλίζοντας βι-

βλία.
•  Αναγνωρίζουν τα αγαπημένα τους βιβλία από 

τα εξώφυλλα.

3-4 ΕΤΏΝ:
• Κρατούν το βιβλίο με τον σωστό τρόπο.
• Κατανοούν ότι οι λέξεις λένε μια ιστορία.
•  Κατανοούν ότι τα κείμενα διαβάζονται από 

αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα 
κάτω.

• Αφηγούνται ιστορίες που άκουσαν.
•  Αναγνωρίζουν ορισμένα από τα γράμματα της 

αλφαβήτου.
•  Ξεκινούν να αντιλαμβάνονται ότι τα γράμματα 

αντιστοιχούν σε ήχους.
•  Ίσως να μπορούν να αναγνωρίσουν μικρές λέ-

ξεις που συναντούν συχνά ή το όνομά τους.

5 ΕΤΏΝ:
•  Διαβάζουν ορισμένες λέξεις.
•  Αντιστοιχίζουν λέξεις που ακούν με λέξεις του 

κειμένου.
• Αντιστοιχίζουν γράμμα με φώνημα.
•  Λένε τα ποιος, πού, πότε, πώς, γιατί μιας ιστο-

ρίας.
•   Βάζουν μια ιστορία σε σειρά είτε ξαναλέγοντάς 

την είτε με τη βοήθεια εικόνων.
•  Μαντεύουν τη συνέχεια της ιστορίας.
•  Αναζητούν να διαβάσουν βιβλία ως διασκέδα-

ση.
•  Απαντούν σε βασικές ερωτήσεις του κειμένου 

που διάβασαν.
•  Αφηγούνται και προσπαθούν να γράψουν τις 

δικές τους ιστορίες.

6-8 ΕΤΏΝ:
•  Αναγνωρίζουν πάνω από 200 λέξεις περίπου.
•  Όταν συναντούν άγνωστη λέξη, χρησιμοποιούν 

τις γειτονικές λέξεις, το νόημα του κειμένου, τις 
εικόνες κ.λπ. για να την κατανοήσουν.

•  Αυτοδιορθώνονται.
•  Απαντούν σε ερωτήσεις του κειμένου που 

απαιτούν σύνθετη σκέψη.
•  Γράφουν πιο απαιτητικές και πολύπλοκες ιστο-

ρίες.

9-13 ΕΤΏΝ:
•  Αναγνωρίζουν λέξεις χωρίς δισταγμό.
•  Μετακινούνται από το «μαθαίνω να διαβάζω» 

στο «διαβάζω για να μαθαίνω».
•  Διαβάζουν για κάποιον σκοπό (για διασκέδαση, 

για να μάθουν κάτι κ.λπ.).
•  Αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν με επιτυ-

χία μεταφορές, παρομοιώσεις κ.λπ.
•  Εντοπίζουν και εκφράζουν την κεντρική ιδέα 

του κειμένου.
•  Συνοψίζουν την ιστορία που διάβασαν.

14-17 ΕΤΏΝ:
•  Αντιστοιχίζουν τα γεγονότα της ιστορίας που 

διαβάζουν με συμβάντα της ζωής τους.
•  Χρησιμοποιούν διαφορετικά ύφη ανάγνωσης.
•  Εντοπίζουν και αναλύουν τα κίνητρα των χαρα-

κτήρων μιας ιστορίας.
•  Εξάγουν συμπεράσματα από την ιστορία που 

διάβασαν.

•  Αναλύουν, συνθέτουν και αξιολογούν ιδέες του 
κειμένου.

•  Υποστηρίζουν μια θέση χρησιμοποιώντας πα-
ραδείγματα από το κείμενο.

Τα παραπάνω αναγνωστικά ορόσημα δεν απο-
τελούν διαγνωστικό εργαλείο της αναγνωστικής 
ικανότητας ενός παιδιού. Ωστόσο, αν το παιδί κα-
θυστερεί ή δυσκολεύεται να τα κατακτήσει, καλό 
θα είναι να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό, ώστε 
να γίνει μια έγκυρη διάγνωση.

Αναγνωστική ικανότητα: 
Τα ορόσημα  

ανά ηλικία
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* Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημονικός σύμβουλος του τομέα Ειδικής Αγωγής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, επιστημονικός 
διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». eidikospaidagogos.gr



Σ
την Ελλάδα 350.000 άνθρωποι φο-
ρούν καθηµερινά φακούς επαφής, 
που διορθώνουν όλα τα διαθλαστικά 
προβλήµατα –µυωπία, υπερµετρω-
πία, αστιγµατισµό και πρεσβυωπία–, 
καθώς και τον κερατόκωνο (µια 

ανωµαλία του κερατοειδούς), χαρίζοντας άνε-
ση στη δουλειά, στα σπορ, στην οδήγηση και σε 
κάθε δραστηριότητα. «Φακούς επαφής µπορούν 
να φορούν όλοι οι άνθρωποι, από βρέφη µίας 
ηµέρας µέχρι υπερήλικες. Οι υπάρχοντες φακοί 
επαφής κατασκευάζονται από υλικά µε αντηλια-
κές ιδιότητες, ενώ βρίσκονται καθ’ οδόν οι πρώ-
τοι φωτοχρωµικοί φακοί επαφής, που θα εξα-
σφαλίζουν την ίδια αίσθηση και άνεση την οποία 
χαρίζουν τα σκουρόχρωµα γυαλιά ηλίου» τονίζει 
η Ευγενία Κωνσταντακοπούλου, αν. γραµµατέας 
της Ελληνικής Ακαδηµίας Οπτοµετρίας.
Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένω-
σης Οπτικών και Οπτοµετρών (ΠΕΟΟ), Παναγιώ-
της Κατσαβός, πρέπει να προµηθευόµαστε φα-
κούς επαφής µε την ανάλογη συνταγή, µετά από 
οπτική µέτρηση, µόνο σε πιστοποιηµένα οπτικά 
καταστήµατα, και είναι απαράδεκτο το γεγονός 
ότι µεγάλες αλυσίδες καταστηµάτων παιχνιδιών 
πωλούν κατά την περίοδο των Αποκριών, και 
όχι µόνο, έγχρωµους φακούς επαφής, αµφίβο-
λης ποιότητας και προέλευσης, σε εξευτελιστικές 
τιµές και χωρίς κανέναν έλεγχο. Η ΠΕΟΟ έχει 
κινηθεί νοµικά γι’ αυτό το θέµα και έχει στείλει 
εξώδικα, καθώς η πώληση αυτών των φακών 
«µαϊµού» αποτελεί απειλή για τη δηµόσια υγεία.
Από τη µεριά της, η Αλεξάνδρα Αποστολίδου, 
πρόεδρος του Συνδέσµου Οπτικών και Οπτοµε-
τρών Βορείου Ελλάδος, επισηµαίνει ότι οι κα-
νόνες υγιεινής για τη σωστή χρήση των φακών 
επαφής προϋποθέτουν να τους πιάνουµε µε 
καθαρά και στεγνά χέρια, να τους φοράµε πριν 
από το µακιγιάζ και να τους βγάζουµε πριν από 
το ντεµακιγιάζ (οι γυναίκες), να τους τοποθετού-
µε για φύλαξη µόνο στο υγρό καθαρισµού τους 
και όχι σε νερό, φυσιολογικό ορό ή στο στόµα 
µας (δεν διατηρούνται στο σάλιο), ποτέ να µη 

βάζουµε τη συσκευασία στο ψυγείο και να µην 
κοιµόµαστε µε τους φακούς, γιατί κινδυνεύουµε 
από µολύνσεις, όπως είναι η κερατίτιδα. Επίσης, 
αν κολυµπάµε µε τους φακούς επαφής, πρέπει 
να φοράµε ειδικά γυαλιά θάλασσας και να γνω-
ρίζουµε πως αρκετά φάρµακα, όπως τα αντιυ-
περτασικά, τα αντιισταµινικά, οι ορµονοθεραπεί-
ες, τα αντισυλληπτικά και οι ανοσοκαταστολείς, 
εντείνουν την ξηροφθαλµία στους χρήστες των 
φακών επαφής, η οποία αντιµετωπίζεται µε ειδι-

κά κολλύρια και σταγόνες.
Για την προστασία της οφθαλµικής υγείας των 
καταναλωτών η ΠΕΟΟ πραγµατοποιεί εκστρατεία 
ενηµέρωσης µε τίτλο «Φοράω φακούς – Ενη-
µερώνοµαι υπεύθυνα», µε τον αντιπρόεδρο της 
ΠΕΟΟ, Ηλία Σαπουνάκη, να διερωτάται γιατί ο 
ΕΟΠΥΥ δίνει ως αποζηµίωση µόνο 80 ευρώ για 
φακούς επαφής κάθε τέσσερα χρόνια, ποσό µι-
κρότερο κατά 20 ευρώ από αυτό που δίνει για 
γυαλιά οράσεως.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Η 
ονυχοµυκητίαση 
είναι µια συχνή 
πάθηση, η οποία 
αρχικά παρουσι-
άζεται ως λευκή 

κηλίδα στην άκρη των νυχιών 
και µπορεί να προσβάλει ένα ή 
περισσότερα νύχια, συνήθως 
των ποδιών. Ο Μάνος Αρβα-
νιτάκης, πρόεδρος του Ελλη-
νικού Συλλόγου Ποδιάτρων-
Ποδολόγων, εξηγεί πως το νύχι 
που έχει προσβληθεί από µύ-
κητα αποτελεί σηµείο εισόδου 
µικροβίων στον οργανισµό και 
αν η µόλυνση δεν αντιµετωπι-
στεί, µπορεί να εξαπλωθεί σε 
όλα τα νύχια και να προσβάλει 
και άλλους ανθρώπους. Το 
20% του ενήλικου πληθυσµού 
παρουσιάζει ονυχοµυκητίαση 
τουλάχιστον µία φορά στη ζωή 
του. Μεγαλύτερο κίνδυνο δια-
τρέχουν τα άτοµα µε διαβήτη, οι 
αθλητές, τα άτοµα µε κινητικά 
προβλήµατα, κυκλοφορικές 
διαταραχές (αγγειοπάθεια), 
όσοι ιδρώνουν έντονα και όσοι 
κάνουν χρήση κοινόχρηστων 
ντους στο γυµναστήριο ή στην 
πισίνα. Οι εµφανείς ενδείξεις 
της ονυχοµυκητίασης είναι η 
απώλεια της φυσικής λάµψης, 
ο αποχρωµατισµός και η πά-
χυνση του δέρµατος κάτω από 
το νύχι, η πάχυνση των νυχιών, 
η παραµόρφωση του σχήµατός 
τους και η αποκόλληση από 
το δέρµα. Προληπτικά και σε 
ήπιες καταστάσεις µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε το σύστηµα 
Scholl για την αντιµετώπιση 
των µυκήτων των νυχιών, που 
ελαττώνει το pH του νυχιού, 
καθιστώντας το περιβάλλον 
δυσµενές για την ανάπτυξη 
µυκήτων. Σε σοβαρότερες πε-
ριπτώσεις επισκεφτείτε γιατρό 
για από του στόµατος αγωγή.

Μύκητες, 
οι απρόσκλητοι 
επισκέπτες που… 
πέφτουν 
στα πόδια σας

Έρχονται οι φωτοχρω�ικοί φακοί επαφής 
�ε εφέ σκούρων γυαλιών ηλίου

Το Χαµόγελο του Παιδιού 
καλωσορίζει το καλο-
καίρι µε παιχνίδια, κα-
τασκευές, χειροτεχνίες, 

face painting, ροµποτική, virtual 
reality, ζαχαροπλαστική και πολ-
λές ακόµα εκπλήξεις στη µαρίνα 
Ζέας στον Πειραιά από τις 28 έως 
τις 30 Ιουνίου (ώρες 18:00-23:00). 
Στον χώρο θα λειτουργεί και το 
bazaar του οργανισµού µε πολ-

λά καλοκαιρινά είδη, χειροποίητες 
κατασκευές και είδη µε Χαµόγελο, 
πάντα σε προσιτές τιµές. Όλα τα 
έσοδα από το καλοκαιρινό bazaar 
θα διατεθούν για τις ανάγκες των 23 
παιδιών που µεγαλώνουν στο σπίτι 
του «Χαµόγελου» στο Μοσχάτο. Για 
να µάθετε τις δραστηριότητες που 
θα πραγµατοποιηθούν, κάντε κλικ 
στο https://www.facebook.com/
events/994328080774985/.
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υγεία

«Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι µεγάλες αλυσίδες 
καταστηµάτων παιχνιδιών πωλούν έγχρωµους φακούς 
επαφής “µαϊµού”, οι οποίοι αποτελούν απειλή για τη 
δηµόσια υγεία». Παναγιώτης Κατσαβός, πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών και Οπτοµετρών

Παιδικά χαµόγελα στη µαρίνα 
Ζέας για καλό σκοπό
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands

www.freesunday.gr 2909.06.2019

auto

Τα sedans έχουν ή δεν έχουν πεθάνει;

Οι κάτοχοι Kia ανέφεραν τα λιγότερα θέµατα ποιότητας τις 
πρώτες 90 ηµέρες ιδιοκτησίας µεταξύ όλων των κατόχων 
µη πολυτελών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ. Για πέµπτη συνε-

χόµενη χρονιά η Kia χαρακτηρίστηκε ως η Νο1 σε αξιοπιστία 
µάρκα αυτοκινήτων από την J.D. Power της U.S. Initial Quality 
Study (IQS – Αµερικανική Μελέτη Αρχικής Ποιότητας) του 2019, 
µε καταγεγραµµένα 70 προβλήµατα ανά 100 οχήµατα και επί-
δοση βελτιωµένη κατά 2 µονάδες σε σχέση µε τα αποτελέσµατα 
της προηγούµενης χρονιάς. Η συνεχιζόµενη επιτυχία της Kia στην 
IQS προέκυψε και από την παρουσία τεσσάρων µοντέλων της, 
των Rio, Forte, Sportage και Soul, που είναι τα περισσότερα απ’ 
οποιασδήποτε άλλης µάρκας, µεταξύ των 10 κορυφαίων της αυ-
τοκινητοβιοµηχανίας.
«Η κατάταξή µας στην κορυφή της J.D. Power U.S. Initial Quality 

Study µεταξύ όλων των µαζικών κατασκευαστών είναι πολύ µε-
γάλη τιµή, αλλά η παρουσία σε αυτή την ηγετική θέση για πέντε 
συνεχή χρόνια επιβεβαιώνει κατηγορηµατικά τη δέσµευση της Kia 
για ποιότητα και εµπειρία ιδιοκτησίας» δήλωσε ο Michael Cole, 
Chief Operating Officer και EVP της Kia Motors America. «Με νι-
κητές τεσσάρων κατηγοριών –και τρία επιπλέον µοντέλα που κα-
τατάσσονται µεταξύ των τριών πρώτων στις κατηγορίες τους–, η 
φιλοσοφία “Give It Everything” της Kia απέδωσε ξεκάθαρα αποτε-
λέσµατα µε µια σειρά µοντέλων παγκόσµιας κλάσης» πρόσθεσε.
Η ετήσια µελέτη ανέλυσε τις απαντήσεις από 76.256 ερωτηθέ-
ντες αναφορικά µε 257 µοντέλα σε 26 διαφορετικές κατηγορίες. 
Τα οχήµατα αξιολογήθηκαν µε βάση την εµπειρία οδήγησης, τις 
αποδόσεις κινητήρα και µετάδοσης και ένα ευρύ φάσµα θεµά-
των ποιότητας που αναφέρθηκαν από τους ιδιοκτήτες οχηµάτων. 
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Η Kia Motors στην υψηλότερη θέση της J.D. Power U.S. Initial Quality 
για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά 

Τα sedans, οι ονοµαζόµενες στο παρελθόν «κούρσε ς», 
τα πιο κλασικά µοντέλα της αυτοκινητοβιοµηχανίας µε 
τα αµαξώµατα των τριών όγκων, σίγουρα δεν διανύ-

ουν την καλύτερη περίοδό τους, δεχόµενα πιέσεις κατά κύριο 
λόγο από τα SUV, αλλά και από τα πιο νεανικά hatchbacks και 
πλέον και από τα fastbacks. Από την άλλη, όµως, τα sedans 
δεν έχουν πεθάνει, όσο κι αν πολλοί πιστεύουν το αντίθετο. 
Έρευνες, όπως µια πρόσφατη παγκόσµια της Nissan, δεί-
χνουν πως µεταξύ των οδηγών που δεν κατέχουν sedans το 
75% εξετάζει το ενδεχόµενο να αγοράσει ένα από αυτά τώρα 
ή στο µέλλον. Μάλιστα, στους millennials η αναλογία αυτή γί-
νεται οκτώ στους δέκα.
Λογικά και αναµενόµενα, λοιπόν, η Nissan λανσάρει µια σειρά 
νέων µοντέλων sedans παγκοσµίως που απευθύνεται σε 
αυτούς τους δυνητικούς αγοραστές. Εξήντα χρόνια µετά το 
λανσάρισµα του θρυλικού Skyline, η εταιρεία συνεχίζει να 
επενδύει σε νέα µοντέλα, µε την τελευταία λέξη της τεχνο-
λογίας σε ασφάλεια, καθώς και µε αποδοτικούς σε κατανά-
λωση κινητήρες.

Η Nissan παρουσίασε πρόσφατα στην αµερικανική αγορά το 
τελευταίο της sedan, το ολοκαίνουριο Versa, το οποίο διαθέ-
τει νέο, δυναµικό σχεδιασµό τόσο εσωτερικά όσο και εξωτε-
ρικά, σε συνδυασµό µε τεχνολογία που γενικά δεν συναντάται 
στην κατηγορία subcompact. Πέρυσι η Nissan λάνσαρε και το 
ολοκαίνουριο Altima, ένα σπορ sedan που τώρα, στην έκτη 
γενιά του, είναι το πρώτο sedan που προσφέρει την τεχνο-
λογία υποστήριξης του οδηγού ProPILOT Assist της Nissan. 
Είναι επίσης διαθέσιµο µε τον VC-Turbo, τον πρώτο κινη-
τήρα παραγωγής µε µεταβλητή συµπίεση, αντιπροσωπεύο-
ντας µια καινοτοµία που συνδυάζει την ισχύ και την υψηλή 
απόδοση. Η Nissan αποκάλυψε επίσης πρόσφατα το ανανε-
ωµένο Maxima, µε πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφάλειας και 
άνεσης, σε συνδυασµό µε ένα ολόφρεσκο στιλ.
Τον περασµένο Απρίλιο το ολοκαίνουριο sedan Nissan Sylphy 
έκανε το ντεµπούτο του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Σανγκάης 
µε ένα νέο και πιο οικονοµικό σε κατανάλωση κινητήριο σύ-
νολο, φαρδύτερες γραµµές, χαµηλότερο κέντρο βάρους, βελτι-
ωµένη αεροδυναµική και ένα ευρύχωρο, πολυτελές εσωτερικό.

H Peugeot συγχαίρει 
την ελληνική 
αντιπροσωπεία 
για τις εξαιρετικές της 
επιδόσεις

Μέσω του κεντρικού λογαριασµού της στο Twitter ε-
πέλεξε η Peugeot France να συγχαρεί την ελλη-
νική αντιπροσωπεία της µάρκας για τις εξαιρετικές 

της επιδόσεις. Η γαλλική µάρκα στην Ελλάδα αύξησε τις τα-
ξινοµήσεις της κατά 14 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε 
το αντίστοιχο διάστηµα του 2018, ενώ το µερίδιο αγοράς της 
στα επιβατικά αυτοκίνητα έχει αγγίξει το 9,9%, ποσοστό επί-
σης αυξηµένο συγκριτικά µε το αντίστοιχο του 2018. Αξίζει 
να σηµειωθεί πως το µερίδιο αγοράς της Peugeot στην Ελ-
λάδα συνολικά έχει τετραπλασιαστεί από το 2014 και την α-
νάληψη της µάρκας από τον Όµιλο Συγγελίδη.
Τέλος, θεαµατική είναι η αύξηση των ταξινοµήσεων του δη-
µοφιλούς µοντέλου Peugeot 3008, το οποίο κατέγραψε 60% 
αύξηση ταξινοµήσεων σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα 
του 2018. Αντίστοιχη αύξηση κατέγραψε το µοντέλο και στα 
πλουσιότερα επίπεδα εξοπλισµού Allure και GT Line.
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Για µία ακόµη φορά το Betarades.gr και η «Free 
Sunday» σας προσφέρουν τα προγνωστικά τους για 
τα παιχνίδια της εβδοµάδας. Μπορεί τα µεγάλα ευ-
ρωπαϊκά πρωταθλήµατα να έχουν φτάσει στο τέλος 
τους, όµως υπάρχει ακόµα… ζωή σε Σκανδιναβία και 

ΗΠΑ. Σε αυτές, λοιπόν, τις διοργανώσεις εστιάζουν τα προγνω-
στικά στοιχήµατος. Άλλωστε, το κοινό ασχολείται στοιχηµατικά 
µε αυτές. Το Betarades.gr µελέτησε τα παιχνίδια της Κυριακής και 
έχει ξεχωρίσει αξιόλογα σηµεία. Πάµε να δούµε παρακάτω ποια 
είναι αυτά.
Ξεκινάµε τις προτάσεις στοιχήµατος της ηµέρας από το µατς της 
Λάχτι µε τη ΧΙΦΚ. Πρόκειται για το πρωτάθληµα Φινλανδίας, 
το οποίο µπαίνει στον δεύτερο γύρο του. Οι οµάδες ισοβαθµούν 
στους 14 πόντους, αλλά η Λάχτι έχει αγώνα περισσότερο. Χρειάζε-
ται εποµένως πιο πολύ τη νίκη, για να µην πλησιάσει κι άλλο στην 
επικίνδυνη ζώνη. Είναι «σφιχτή» οµάδα και αυτό φαίνεται από τα 
7/9 Under 2.5 στα τελευταία παιχνίδια της. Προέρχεται από δύο 
σερί ήττες και οφείλει να αντιδράσει. Το θετικό είναι ότι έχει την 
παράδοση µε το µέρος της κόντρα στη ΧΙΦΚ. Ενδεικτικά, η Λάχτι 
έχει κερδίσει τα πέντε πιο πρόσφατα µατς µε τη σηµερινή της α-
ντίπαλο, ενώ είναι αήττητη στα δέκα τελευταία! Συνεπώς, η Λάχτι 
βλέπει το αποψινό µατς σαν µια ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες. 
Θεωρούµε ότι θα τα καταφέρει και πάµε µε τον «άσο» στο 2.45.

Ανώτερη η Μόλντε
Μεταφερόµαστε στη Νορβηγία και στην Eliteserien. Για τη 13η 
αγωνιστική, η Μόλντε θα υποδεχτεί την Μπραν. Οι γηπεδούχοι 
είναι µέχρι στιγµής η καλύτερη οµάδα του πρωταθλήµατος. Φι-
γουράρουν στην πρώτη θέση του βαθµολογικού πίνακα µε απο-
λογισµό 9-1-3. Έχουν την κορυφαία επίθεση στη διοργάνωση, µε 
32 γκολ ενεργητικό. Γενικά, παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο και είναι 
σε καλή κατάσταση. Προέρχονται από το εµφατικό 0-4 επί της 
Στρόµσγκοντσετ. Η Μπραν έχασε µε το βαρύ 4-0 στο Κύπελλο, 
από τη Ράνχαϊµ. Έχει κολλήσει επιθετικά, σκοράροντας µόλις 16 
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γκολ στο πρωτάθληµα. Έτσι, δύσκολα θα δηµιουργήσει πρόβληµα 
στη Μόλντε, και µάλιστα εκτός έδρας. Πιστεύουµε ότι οι γηπεδού-
χοι θα επιβεβαιώσουν την ανωτερότητά τους. «Άσος» στο 1.91.

Σκοράρουν σε Σουηδία και ΗΠΑ
Μένουµε Σκανδιναβία και πάµε στη Σουηδία. Για το πρωτάθληµα 
της πρώτης κατηγορίας, η ΑΪΚ Στοκχόλµης φιλοξενεί τη Μάλµε. Το 
µατς µπορεί να χαρακτηριστεί ντέρµπι, αφού η τρίτη ΑΪΚ παίζει µε 
την πρώτη Μάλµε. Αµφότερες οι οµάδες διαθέτουν ποιοτικούς πο-
δοσφαιριστές, που κάνουν τη διαφορά. Οι φιλοξενούµενοι, µάλιστα, 

διαθέτουν την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήµατος. Και οι δύο 
θέλουν τη νίκη πάση θυσία. Η ΑΪΚ, ειδικά, οφείλει να βγει µπροστά 
και να βρει σκορ, ώστε να πάρει τους τρεις βαθµούς. Αυτό όµως µπο-
ρεί να το εκµεταλλευτεί η Μάλµε. Περιµένουµε ένα ωραίο µατς µε 
γκολ εκατέρωθεν. Επιλέγουµε Goal/Goal σε απόδοση 2.05.
Από τη Σκανδιναβία µετακοµίζουµε στις ΗΠΑ και το MLS. Εδώ τα 
ξηµερώµατα της ∆ευτέρας το Πόρτλαντ υποδέχεται το Ντάλας. Ο 
λόγος για δύο οµάδες που δεν φηµίζονται για την αµυντική σταθε-
ρότητά τους. Επιθετικά, όµως, βρίσκουν τον τρόπο να «πληγώνουν» 
τους αντιπάλους τους. Η νίκη είναι υποχρέωση και για τις δύο οµά-
δες. Έτσι, περιµένουµε να τη διεκδικήσουν µε το «όπλο» τους, την 
επίθεση. Το Πόρτλαντ προέρχεται από 5/5 Over 2.5, το Ντάλας από 
6/6, και κάτι τέτοιο βλέπουµε και στο µεταξύ τους µατς. Επιλογή µας 
το Over 2.5 στο 1.65.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη εβδοµάδα. 
Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό site για το στοί-
χηµα µπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live betting σε όλη τη δι-
άρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν 
υπάρχει έντονη στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επι-
λέξετε!

Σερί Tips

* Νόρκεπινγκ - Σίριους (30/06, 18:30): Στην Α΄ Σουηδίας η 
Νόρκεπινγκ υποδέχεται τη Σίριους. Οι γηπεδούχοι τα πάνε καλά στο 
πρωτάθληµα, και ειδικά στην έδρα τους. Είναι οµάδα που µπαίνει 
δυνατά στους αγώνες και αιφνιδιάζει τους αντιπάλους της. Άλλωστε 
µετράει πέντε σερί νίκες στο πρώτο ηµίχρονο των µατς. Αυτό µπορεί 
να κάνει και σήµερα, κόντρα στην αδύναµη Σίριους. Επιλέγουµε 
«άσο» ηµίχρονο στο 2.00.

* Ουγκάντα - Αίγυπτος (30/06, 22:00): Η Αίγυπτος είναι η οικοδέ-
σποινα του Κόπα Άφρικα. Έχει κάνει ιδανικό ξεκίνηµα µε 2/2 νίκες, 
ενώ συνολικά µετράει τέσσερις συνεχόµενες. Η Ουγκάντα είναι 
δυνατός αντίπαλος, αλλά οι Αιγύπτιοι υπερέχουν και µπορούν να 
συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους. «∆ιπλό» σε απόδοση 1.90.

* Ζιµπάµπουε - Λ.∆. Κονγκό (30/06, 22:00): Αµφότερες οι οµάδες 
έπεσαν σε έναν πολύ δύσκολο όµιλο, µε αντιπάλους Αίγυπτο και 
Ουγκάντα. Η Ζιµπάµπουε, όµως, έχει δείξει καλύτερη εικόνα. Το 
Κονγκό αγνοεί τη νίκη εδώ και τέσσερα παιχνίδια και αυτό µάλλον 
θα συνεχιστεί. Το 1.66 στο 1Χ της Ζιµπάµπουε έχει αξία.

Goal Tips

* Τιαντζίν - Τζιανγκσού (30/06, 14:35): Τα πολλά γκολ εµφανί-
ζονται σχεδόν… πάντα στις αναµετρήσεις όπου συµµετέχουν οι δύο 
οµάδες. Για την ακρίβεια, οι γηπεδούχοι προέρχονται από 8/10 Goal/
Goal και οι φιλοξενούµενοι από 6/8 µε αµφίσκορο. Το µεταξύ τους 
µατς µπορεί να προσφέρει σκορ και θέαµα, και πιστεύουµε αυτό θα 
συµβεί. Έτσι, κρατάµε το Over 2.5 σε απόδοση 1.70.

* Λίλεστροµ - Τρόµσο (30/06, 19:00): Οι γηπεδούχοι δέχονται 
τουλάχιστον ένα γκολ εδώ και τρία συνεχόµενα παιχνίδια. Επιθετικά, 
αν βρουν ρυθµό, είναι επικίνδυνοι. Η Τρόµσο, από την άλλη, σκο-
ράρει µε συνέπεια, αλλά δεν είναι σταθερή στην άµυνα. Συνεπώς 
αναµένουµε ένα µατς µε πολλά γκολ, που µπορούν να σκοράρουν 
και οι δύο οµάδες. Πάµε µε το Goal/Goal σε απόδοση 1.70.

* Χάουγκεσουντ - Βαλερένγκα (30/06, 19:00): ∆ύο οµάδες που 
βρίσκονται στη µέση του βαθµολογικού πίνακα κοντράρονται απόψε, 
για τη 13η αγωνιστική της Α΄ Νορβηγίας. Κοινό τους χαρακτηριστικό 
το ότι σκοράρουν και δέχονται γκολ µε χαρακτηριστική άνεση. Αυτό 
οδηγεί την πλειονότητα των αγώνων τους να έχουν τρία τέρµατα και 
πάνω. Έτσι, θα επιλέξουµε και σήµερα το Over 2.5 σε απόδοση 1.85.

Head 2 Head

* Βίσελ Κόµπε - Ναγκόγια Γκράµπους (30/06, 12:00): Η Βίσελ 
Κόµπε έχει δεχτεί έστω ένα γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια της µε 
τη Ναγκόγια. Επίσης, οι φιλοξενούµενοι δεν έχουν κρατήσει µηδέν 
παθητικό στα επτά πιο πρόσφατα µατς µε τη σηµερινή τους αντίπαλο. 
Οι οµάδες παίζουν ανοιχτά και µπορούν να επιβεβαιώσουν το Goal/
Goal, σε απόδοση 1.53.

* Μάριενχαµ - Χόνκα (30/06, 18:30): Εδώ και τρία µατς µε αντί-
παλο τη Χόνκα, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, η Μάριενχαµ 
παραµένει αήττητη. Θέλει, λοιπόν, να της βάλει ξανά δύσκολα και 
έχει τα φόντα να τα καταφέρει. Με τη βοήθεια του κόσµου της η 
Μάριενχαµ θα ψάξει το θετικό αποτέλεσµα. Την εµπιστευόµαστε και 
πάµε µε το 1Χ στο 1.61.

* Μπόντο Γκλιµτ - Οντ (30/06, 19:00): Ντέρµπι κορυφής στη 
Νορβηγία, µε τις δύο οµάδες να συνηθίζουν να µας προσφέρουν ωραίες 
αναµετρήσεις. Η νίκη είναι κοινή επιδίωξη για αµφότερες και η επίθεση 
συνιστά το δυνατό τους σηµείο. Το Over 2.5 προσφέρεται σε ικανοποι-
ητικές τιµές, και δη στο 1.85. Προέρχονται από 7/9 Over 2.5 στα µεταξύ 
τους µατς και θα προτιµήσουµε αυτή την επιλογή και σήµερα.

30/06
16:00 ΑΪΚ - Μάλµε   Goal/Goal  2.05
18:30 Λάχτι - ΧΙΦΚ Ελσίνκι    1  2.45
21:00 Μόλντε - Μπραν   1  1.91

01/07
06:00 Πόρτλαντ - Ντάλας   Over 2.5  1.65
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Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ  
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ NOSTOS
O Έλληνας συνθέτης και ερμηνευτής Περικλής 
Κανάρης, που ζει στη Νέα Υόρκη, θα δώσει συναυ-
λία στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου, στο πλαίσιο του 
καλοκαιρινού φεστιβάλ NOSTOS στο ΚΠΙΣΝ. Η 
συναυλία είναι το επιστέγασμα μιας σειράς συναυλιών 
που ο συνθέτης έδωσε τον χειμώνα στη Νέα Υόρκη 
με τίτλο «Road to Athens», όπου παρουσιάζει υλικό 
από δύο καινούργιες συλλογές τραγουδιών. Η πρώτη, 
εμπνευσμένη από κλασικούς ποιητές, όπως ο Κων-
σταντίνος Καβάφης και ο T.Σ. Έλιοτ, και η δεύτερη 
από σύγχρονους ποιητές. Το ρεπερτόριο πλαισιώνε-
ται και από τραγούδια άλλων συνθετών, Ελλήνων και 
διεθνών.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ  
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ
Ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει στο Θέατρο 
Βράχων για δύο συναυλίες και υπόσχεται να 
«φοράει» τα καλύτερά του: τα πιο αγαπημένα του 
(σας) τραγούδια, τα πιο σκοτεινά, τα φωτεινά και 
τα χιλιοτραγουδισμένα ή μια απρόβλεπτη ροή που 
σίγουρα θα συγκινήσει και θα μας ενώσει πάλι. 
Παρέα με την εκλεκτή μπάντα του και το χαμογελα-
στό ταλαντούχο κορίτσι που τον συνοδεύει τα δύο 
τελευταία χρόνια, την Ιουλία Καραπατάκη. Δευτέρα 
1 Ιουλίου και Τρίτη 2 Ιουλίου.

ANGELIKA DUSK - ΙΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ  
ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
H Angelika Dusk και ο Ίαν Στρατής ανοίγουν 
την πόρτα των εφηβικών τους δωματίων και μας 
προσκαλούν την Τρίτη 2 Ιουλίου στον Κήπο του 
Μεγάρου για να μοιραστούμε μαζί τους τις στιγμές 
ξεγνοιασιάς και ενθουσιασμού που περνούσαν 
ακούγοντας ατελείωτες ώρες τους αγαπημένους 
τους μουσικούς ήρωες. Michael Jackson, Beatles, 
Queen, Madonna, Justin Timberlake, αλλά και 
Δήμητρα Γαλάνη, Χάρις Αλεξίου, Άλκηστις Πρω-
τοψάλτη, Αλκίνοος Ιωαννίδης και Ξύλινα Σπαθιά 
είναι κάποιοι από τους πρωταγωνιστές του playlist 
εκείνων των χρόνων.

O ΘΑΝΟΣ  
ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ  

ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ

Ο «Σταυρός του Νότου» και οι 
«Γραμμές των Οριζόντων», σε ποί-
ηση Νίκου Καββαδία, μία μουσική 
παράσταση για τρεις φωνές (Χρή-

στος Θηβαίος, Κώστας Θωμαΐδης, Ρίτα Αντω-
νοπούλου), τρία πιάνα και πνευστά που πα-
ρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής, έρχε-
ται με τους ίδιους συντελεστές, στο πλαίσιο 
του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου αυτή τη 
φορά, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού το Σάβ-
βατο 29 Ιουνίου.
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Ο σούπερ σταρ των Milwaukee Bucks και 
MVP του ΝΒΑ θα βρεθεί στο νησί των 
ανέμων, μαζί με τους «Antetokounbros», 
για τον πρωτότυπο διεθνή διαγωνισμό 

καρφωμάτων Dunks & Dance. Μέρος των εσόδων 
του Charity Event θα διατεθεί υπέρ των σκοπών του 
Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
Όσοι βρεθούν στο φαντασμαγορικό event θα έχουν 
την ευκαιρία να απολαύσουν ένα αξέχαστο θέαμα, με 
τους επίδοξους dunkers να απογειώνονται και να δο-
κιμάζουν τα πιο εντυπωσιακά τους καρφώματα μπρο-
στά στους κριτές, μεταξύ των οποίων θα συγκαταλέ-
γονται και άλλοι αστέρες του NBA. Η διασκέδαση 
για τους επισκέπτες όμως δεν σταματά εκεί, καθώς το 
event θα ακολουθήσει ένα δυνατό after party με live 

εμφανίσεις γνωστών καλλιτεχνών και live sets διασή-
μων DJs του χώρου της house μουσικής.
O «Greek Freak» διανύει αυτή τη στιγμή την καλύτε-
ρη περίοδο της καριέρας του. Παρά τα κατορθώματά 
του, όμως, εντός του παρκέ, ο Γιάννης έχει να επιδεί-
ξει και πλούσια δράση εκτός από αυτό, βοηθώντας 
έμπρακτα και χωρίς δεύτερη σκέψη όσους έχουν 
ανάγκη, με πρωτοβουλίες όπως το Give n Rise.

Προπώληση εισιτηρίων μέσω Viva.gr:  
https://santannamykonos.com/parties/give-n-rise
Table Service Reservations: +30 22890 25805, 
reservations@santannamykonos.com
SantAnna: παραλία Παράγκα, Μύκονος,  
τηλ. +30 22890 25805

Η Σαντορίνη αποτελεί τον απόλυτο τουρι-
στικό προορισμό παγκοσμίως για όλο τον 
χρόνο και ξεχωρίζει μεταξύ άλλων για το 
απέραντο βαθύ μπλε της θάλασσας, την 

κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, την ηφαιστειακή ενέργεια 
και το φημισμένο ηλιοβασίλεμα. Στις 4-6 Οκτωβρίου 
2019, όμως, δίνει την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο να 
ανακαλύψει τον αθλητικό τουρισμό του νησιού, μέσα 
από το «Santorini Experience», με μοναδικούς αγώνες 
τρεξίματος και κολύμβησης.
Συγκεκριμένα, οι λάτρεις του τρεξίματος θα έχουν τη 
δυνατότητα το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 να απο-
λαύσουν τις τρεις καθιερωμένες διαδρομές, πάνω 
στην Καλντέρα, με θέα τις μαγευτικές εικόνες του 

ηφαιστείου και φόντο τους οικισμούς Ημεροβίγλι, 
Φηροστεφάνι και Οία. Η διαδρομή 5 χλμ. «Αριστείδης 
Αλαφούζος» προσφέρεται για τρέξιμο και δυναμικό 
περπάτημα, αυτή των 10 χλμ. για τους πιο έμπειρους 
στις αποστάσεις και η απόσταση των 15 χλμ. γι’ αυτούς 
που αγαπούν τη δύναμη, την αντοχή και την αδρενα-
λίνη.
Όλες οι διαδρομές έχουν ως αφετηρία το εργοστάσιο 
αφαλάτωσης στην Οία και κινούνται κυρίως σε χωμά-
τινο έδαφος, για να τερματίσουν και πάλι στην Οία. Οι 
διαδρομές έχουν σχεδιαστεί από τον πρώην μαραθω-
νοδρόμο, κάτοχο της πανελλήνιας επίδοσης στην κλα-
σική διαδρομή, προπονητή τρεξίματος και διευθυντή 
της All About Running, Νίκο Πολιά.

Ο ΓΙΆΝΝΗΣ ΆΝΤΕΤΟΚΟΎΝΜΠΟ ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΣΗΜΆΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΆΓΏΝΆ ΤΟΎ ΣΤΙΣ 6 
ΙΟΎΛΙΟΎ, ΣΤΟ ΠΛΆΙΣΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΆΝΘΡΏΠΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΏΣΗΣ GIVE N RISE, ΠΟΎ ΘΆ 
ΠΡΆΓΜΆΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ SANTANNA ΣΤΗ ΜΎΚΟΝΟ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη Μύκονο 
για το Give n Rise Charity Event

Τρέξε με θέα την Καλντέρα  
στο 5ο Santorini Experience

Για πρώτη φορά η Ρεάλ 
Μαδρίτης στη Σαντορίνη!

Στο πλαίσιο του «Santorini Experience», σε 
συνεργασία με το MGC Soccer Central, 
επικεφαλής προπονητές από τις ακαδημίες 
της Ρεάλ Μαδρίτης θα βρεθούν για πρώτη 

φορά στη Σαντορίνη, στις εγκαταστάσεις του αθλητι-
κού κέντρου Playland, στις 3-6 Οκτωβρίου 2019, για 
να διδάξουν ποδόσφαιρο σε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, 
χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες προπονητικής των 
«μερένχες»! Το Real Madrid Foundation είναι ένας 
οργανισμός υπεύθυνος για τη διδασκαλία παικτών με 
την προπονητική μεθοδολογία της Ρεάλ Μαδρίτης 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διδασκαλία προσφέρε-
ται σε άνδρες και γυναίκες αθλητές. Το Real Madrid 
Foundation Clinics Ελλάδος ξεκίνησε τη λειτουργία 
του τον Δεκέμβριο του 2018 με σκοπό να προωθήσει 
τις αξίες του οργανισμού μέσω του αθλητισμού και 
της εκπαίδευσης. Δηλώστε τη συμμετοχή σας. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο http://www.
frmclinicsgreece.com. Όλοι οι συμμετέχοντες θα 
έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στα clinics της Ρεάλ 
Μαδρίτης που θα πραγματοποιηθούν στη Μαδρίτη.

ΣΥΝΕΧΊΖΟΝΤΑΊ ΟΊ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΣΕ ΤΡΕΞΊΜΟ ΚΑΊ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Από 1/6/2019 οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν 
την εγγραφή τους με βάση το τελευταίο κύμα εγγρα-
φών, που ισχύει μέχρι και την έναρξη της διοργάνω-
σης. Κάντε την εγγραφή σας τώρα στο link https://
activemedia.travelotopos.com.

ΟΊ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ 
SANTORINI EXPERIENCE 2019
Για να ανακαλύψετε τις προσφορές που ισχύουν σε 
θέματα ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ενοικίασης οχημάτων 
και διαμονής για το «Santorini Experience» μπείτε στο 
https://bit.ly/2LCydS7.
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Αποφασισµένοι να εµποδίσουν την 
Άναµπελ να προκαλέσει τον όλεθρο, οι 
δαιµονολόγοι Εντ (Πάτρικ Γουίλσον) 
και Λορέν Γουόρεν (Βέρα Φαρµίγκα) 

κλειδώνουν τη δαιµονική κούκλα στο δωµάτιο µε 
τα καταραµένα αντικείµενα και ζητούν την ευλογία 
ενός ιερέα. H Άναµπελ έχει περάσει έναν χρόνο 
κλειδωµένη στο σπίτι των Γουόρεν, ανάµεσα σε 
µυριάδες άλλα στοιχειωµένα αντικείµενα, όταν 
ξεκινά η ιστορία. Παρά τη φαινοµενική ησυχία, 

όλα αυτά τα παράξενα κειµήλια κατέχονται από 
κακόβουλες δυνάµεις που είναι αδιαµφισβήτητα 
ενήµερες για την παρουσία της Άναµπελ ανάµεσά 
τους. Όταν η 10χρονη κόρη των Γουόρεν, Τζούντι, 
και οι φίλες της επισκέπτονται το δωµάτιο, ξυπνά-
νε την Άναµπελ και όλα τα κακά πνεύµατα που 
κατοικούν εκεί. Οι Γουόρεν λείπουν από το σπίτι 
εκείνη την τροµαχτική νύχτα, οπότε είναι η κόρη 
τους, η µπέιµπι σίτερ και µια φίλη της που πρέπει 
να κάνουν τα πάντα για να επιβιώσουν.

O Τζακ Μάλικ είναι ένας νεαρός αποτυ-
χηµένος τραγουδοποιός. Μόνο οι φίλοι 
του πηγαίνουν πιστά να τον ακούσουν, 
ανάµεσά τους και η Έλι, παλιά του συµ-

µαθήτρια που είναι κρυφά ερωτευµένη µαζί του και 
που, πιστεύοντας στο ταλέντο του, έχει αναλάβει 
χρέη µάνατζερ. Μετά από µία ακόµη αποτυχηµένη 
εµφάνιση ο Τζακ αποφασίζει να τα παρατήσει. Μόνο 
που φεύγοντας από το µπαρ µε το ποδήλατό του 
του συµβαίνει ένα περίεργο ατύχηµα και καταλή-
γει στην εντατική. Όταν συνέρχεται, ο κόσµος δεν 
είναι όπως τον ήξερε. Μετά από µια-δυο φορές που 

αναφέρει στίχους των Beatles, κανείς δεν αντιδρά. 
Όταν τραγουδά το «Yesterday» στους φίλους του, 
εκείνοι µαγεύονται µε «το καινούργιο τραγούδι που 
έγραψε». Ένα γκουγκλάρισµα του λύνει την απορία 
και ταυτόχρονα τον τρελαίνει: κανείς δεν ξέρει τους 
Τζον, Πολ, Τζορτζ και Ρίνγκο. Σε αυτό το παράλληλο 
σύµπαν όπου ξαφνικά ζει, τα θρυλικά Σκαθάρια δεν 
υπήρξαν ποτέ! Μήπως αυτό είναι η µεγάλη του ευ-
καιρία; Τραγουδώντας τα τραγούδια των Beatles και 
πλασάροντάς τα ως δικά του ο Τζακ κόβει δρόµο για 
την κορυφή των billboards όλου του κόσµου και γί-
νεται διάσηµος σε µία µέρα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντάνι Μπόιλ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ρίτσαρντ Κέρτις 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Χιµές Πατέλ, Λίλι Τζέιµς, Εντ Σίραν, Κέιτ ΜακΚίνον

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Γκάρι Ντάουµπερµαν 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Πάτρικ Γουίλσον, Βέρα Φαρµίγκα, ΜακΚένα Γκρέις, Μάντισον Άιζµαν, Κέιτι Σαρίφ

ΟΙ ΑΟΡΑΤΕΣ
LES INVISIBLES

ΑΝΝΑΒΕLLE 
COMES HOME

Σε µια ανώνυµη βιοµηχανική 
πόλη της βόρειας Γαλλίας το 
κέντρο υποδοχής άστεγων γυ-
ναικών «Ενβόλ» κλείνει µε από-

φαση του δήµου, γιατί, κατά την επίσηµη 
δικαιολογία, οι κοινωνικές λειτουργοί που 
το διευθύνουν δεν προσπαθούν αρκετά για 
την ένταξη των γυναικών στην κοινωνία και 
στην παραγωγική διαδικασία, στοιχίζοντας 
στο κράτος χρήµατα. Το «Ενβόλ» είναι 
µια όαση ανθρωπιάς για δεκάδες άστεγες 
γυναίκες, οι οποίες σε αυτό µπορούν να 
ικανοποιήσουν τις στοιχειώδεις ανάγκες 
περιποίησης, υγιεινής και επικοινωνίας 
µέσα σε ένα περιβάλλον κατανόησης και 
αποδοχής. Μπροστά στο επικείµενο κλεί-
σιµο του κέντρου, οι τέσσερις γυναίκες 
που εργάζονται µε αυταπάρνηση σ ε αυτό, 
δύο κοινωνικές λειτουργοί και δύο εθε-
λόντριες, αποφασίζουν να παραβούν τον 
νόµο και τους κανονισµούς και να δηµι-
ουργήσουν κρυφά από τις αρχές έναν δικό 
τους χώρο υποδοχής και φιλοξενίας, στον 
οποίο, εκτός από στέγη, προσφέρουν ψυ-
χολογική υποστήριξη και µαθήµατα επαγ-
γελµατικού προσανατολισµού. Εκεί, οι 
µέχρι πρότινος καταδικασµένες στην αδι-
αφορία και σε έναν κυκεώνα γραφειοκρα-
τικών διαδικασιών άστεγες θα αρχίσουν να 
ανακαλύπτουν σιγά σιγά τις ξεχασµένες 
τους ικανότητες και να ελπίζουν ξανά στο 
όνειρο της «αποκατάστασης».

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Λουί-Ζουλιέν Πετί 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Οντρέ Λαµί, Κορίν Μασιέρο, Νοεµί Λόβ-
σκι, Ντέµπορα Λουκουµόεβα, Σάρα Σούκο, Πάµπλο 
Πόλι

YESTERDAY
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«Μοιάζουµε 
στην αισθητική. 
Μοιάζουµε 
στην ηθική 
σχετικά µε τη 
µουσική και τους 
συνεργάτες µας. 
Τώρα, σε κάτι 
ευγένειες, στην 
εργατικότητα 
και στην 
προσοχή στις 
λεπτοµέρειες 
διαφέρουµε 
εντελώς. Χωρίς 
να λέω πως είµαι 
αγενής, λέω πως 
εσύ είσαι ένας 
πολύ ευγενικός 
άνθρωπος».
Λαυρέντης 
Μαχαιρίτσας

∆
ύο τραγουδοποιοί µε παράλλη-
λες διαδροµές σχεδόν τεσσάρων 
δεκαετιών, ο Λαυρέντης Μαχαι-
ρίτσας και ο Νίκος Πορτοκάλο-
γλου, συναντήθηκαν τον χειµώνα 
που µας πέρασε για πρώτη φορά 
στη σκηνή του Γυάλινου Μουσι-

κού Θεάτρου, διαγράφοντας µια θριαµβευτική τροχιά 
εµφανίσεων από τον Νοέµβριο µέχρι το Πάσχα. Μια 
παράσταση που ήταν ταυτόχρονα απολογισµός και 
γιορτή, φόρος τιµής στις ετερόκλητες επιρροές τους 
και αναδροµή στις µεγάλες στιγµές της πορείας τους.
Έχοντας και οι δύο την αφετηρία τους στις αρχές της 
δεκαετίας του ’80, άφησαν το στίγµα τους στη δεκα-
ετία µε τα δύο ιστορικά τους συγκροτήµατα, τους 
Φατµέ και τους Τερµίτες. Από τη δεκαετία του ’90 –
που συνεχίζουν πια µόνοι τους– µέχρι και σήµερα 
δεν έχουν πάψει ποτέ να είναι ανήσυχοι και δηµι-
ουργικοί τόσο δισκογραφικά όσο και συναυλιακά 
και έχουν συνεργαστεί µε µια ευρύτατη γκάµα πα-
λιότερων και νέων καλλιτεχνών.
Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία της χειµερινής σεζόν 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και σε τρεις ευ-
ρωπαϊκούς συναυλιακούς σταθµούς, τη Βιέννη, το 
Άµστερνταµ και τις Βρυξέλλες, οι δύο καλλιτέχνες ε-
τοιµάζουν µια µεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη 
την Ελλάδα και την Κύπρο. Κυριότερο γεγονός στην 
αρχή της περιοδείας η κεντρική αθηναϊκή συναυλία 
στο πάρκο Γουδή την Πέµπτη 4 Ιουλίου.
Λίγο πριν συναντηθούν και πάλι επί σκηνής, «ανα-
κρίνει» ο ένας τον άλλον…

Νίκος Πορτοκάλογλου: Λαυρέντη, πες µου, γιατί πι-
στεύεις πως είχε τόση επιτυχία η συνεργασία µέχρι 
τώρα;
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: ∆ιότι, φίλε µου, τουλάχι-
στον τα µισά τραγούδια απ’ όσα έχεις γράψει και παί-
ζονται στην παράσταση µε ακουµπούν τόσο πολύ, 
που αισθάνοµαι λες και τα έχω γράψει εγώ. Όταν, 
λοιπόν, είναι ένα τόσο µεγάλο ποσοστό τραγουδιών 
που αγαπάω τόσο πολύ, δεν θα µπορούσε να γίνει 
διαφορετικά. Κι αν συµβαίνει και σ’ εσένα το ίδιο, 
είναι εξασφαλισµένη η επιτυχία µιας συνεργασίας.

Ν.Π.: Τι σου λέει το ερώτηµα «τι έχει µείνει απ’ τη 
φωτιά;» και γιατί το πρότεινες για τίτλο των παραστά-
σεων;
Λ.Μ.: Αυτός ο τίτλος και αυτός ο στίχος του τραγου-
διού, από την πρώτη φορά που τον άκουσα, µπήκε 
στο µυαλό µου. Σφήνωσε. Είναι κάτι που κι εγώ πί-
στευα. Πάντα έλεγα, µετά από τόσα χρόνια και τόσες 
συνεργασίες, «έχει µείνει κάτι;». Έτσι, όταν κληθή-
καµε να απαντήσουµε µέσα από µια παράσταση, αι-
σθάνθηκα πλήρης.

Ν.Π.: Πού αισθάνεσαι ότι µοιάζουµε και πού διαφέ-
ρουµε;
Λ.Μ.: Μοιάζουµε στην αισθητική. Μοιάζουµε στην 
ηθική σχετικά µε τη µουσική και τους συνεργάτες 
µας. Τώρα, σε κάτι ευγένειες, στην εργατικότητα και 
στην προσοχή στις λεπτοµέρειες διαφέρουµε εντε-
λώς. Χωρίς να λέω πως είµαι αγενής, λέω πως εσύ 
είσαι ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος.

Ν.Π.: Ποιο είναι για σένα το καλύτερο στιγµιότυπο 
της παράστασής µας;
Λ.Μ.: ∆εν µπορώ να ξεχωρίσω. Είναι πολλά τα δυ-
νατά σηµεία στην παράστασή µας. Η εισαγωγή είναι 
πολύ δυνατή. Το σηµείο από το «Να µε προσέχεις» 
και τον «Τιτανικό» µέχρι και το «Πάνω από τα κύµατα» 

Νίκος Πορτοκάλογλου - Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

«Τι έχει µείνει 
απ’ τη φωτιά»
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είναι εξίσου πολύ ενδιαφέρον. Τα λαϊκά µας είναι 
πολύ ενδιαφέροντα. Ίσως το πιο δυνατό µας σηµείο 
τελικά είναι το σηµείο που τελειώνει µε το «Πεθαίνω 
για σένα» και ξεκινάει µε τη «∆ίψα», µε τα νταούλια 
και τα κρουστά, που κρατάει µέχρι το τέλος. Ίσως αυτή 
η κορύφωση είναι το καλύτερο στιγµιότυπο απ’ όλα.

Ν.Π.: Γιατί δεν ασπρίζουν και δεν πέφτουν τα µαλ-
λιά σου, όπως τα δικά µου; Πώς διατηρείσαι αναλ-
λοίωτος µες στον χρόνο; Πες µας επιτέλους το µυ-
στικό σου…
Λ.Μ.: Είναι θέµα γονιδίου µάλλον. ∆εν ξέρω. Ίσως 
έχει παίξει ρόλο και η Άσλαν, που την επισκεπτόµουν 
χρόνια (αστειευόµενος αναφέρεται στη Ρουµάνα βι-
ολόγο Άνα Άσλαν που πρ ωτοπόρησε µε αντιγηρα-
ντικά καλλυντικά). Ποιος ξέρει, µπορεί. Εξάλλου δεν 
µπορώ να σ’ τα πω αυτά τα µυστικά, δεν κάνει…

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Νίκο, πες µου τις εντυπώ-
σεις σου από τη συνεργασία µας. Περνάς καλύτερα 
απ’ ό,τι περίµενες;
Νίκος Πορτοκάλογλου: Ε, ναι, το οµολογώ! Είναι µια 
συνεργασία που τη συζητούσαµε χρόνια και πάντα 
κάποιο εµπόδιο εµφανιζόταν και δεν προέκυπτε. 
Και πάντα αναρωτιόµουν πώς θα ήταν τελικά αυτή 
η συνάντηση. ∆εν είχα καµία αµφιβολία πως καλ-
λιτεχνικά θα φτιάχναµε κάτι δυνατό, αλλά, όπως ξέ-
ρεις κι εσύ, η επιτυχία µιας συνεργασίας είναι κάτι 
παραπάνω από αυτό. Παίζουν ρόλο ένα σωρό φα-
νερά και κρυφά πράγµατα, οι χαρακτήρες, η χηµεία, 
η φάση που περνάει ο καθένας. Σπάνια, πολύ σπά-
νια, ταιριάζουν όλα αυτά µαζί και βγαίνει ένα αποτέ-
λεσµα ισορροπηµένο και αρµονικό, γι’ αυτό κρατάω 
πάντα µικρό καλάθι. Εδώ, όµως, αποδείχθηκε πως 
χρειαζόταν καλάθι τεράστιο.

Λ.Μ.: Πώς βλέπεις µέχρι στιγµής τις καλοκαιρινές 

µας συναυλίες; Πιστεύεις ότι θα είναι το ίδιο καλές 
µε τις παραστάσεις που κάναµε τον χειµώνα;
Ν.Π.: Ακόµα καλύτερες, γιατί το καλοκαίρι βοηθάει 
και το ντεκόρ. Παραλίες, ποτάµια, λίµνες, αρχαία θέ-
ατρα, φεγγάρια, ξαστεριές και άλλα πολλά. Επίσης, κι 
εµείς και η µπάντα έχουµε άλλη σιγουριά και χαλα-
ρότητα λόγω των πολλών εµφανίσεων.

Λ.Μ.: Είσαι έτοιµος ψυχολογικά για τη µεγάλη µας 
συναυλία στο πάρκο Γουδή στις 4/7/19;
Ν.Π.: Κοίτα τώρα, εδώ, στο Πήλιο, που ήρθα 
για µερικές µέρες µέχρι να αρχίσει η περιοδεία, 
κάνω όλη µέρα ασκήσεις ετοιµότητας. Ακόρντα, 
στίχους, χορευτικές φιγούρες κ.λπ. Και µερικά 
µπανάκια, βέβαια, για να κρατιέµαι σε φόρµα. 
Χαίροµαι πολύ που σε αυτή την πανηγυρική συ-
ναυλία θα ξαναζήσουµε περιληπτικά αυτόν τον 
µαγικό χειµώνα και θα συναντηθούµε ξανά µε 
µερικούς από τους πιο αγαπητούς καλεσµένους 
του Γυάλινου. Να υπενθυµίσουµε στους φίλους 
που θα έρθουν πως η συναυλία έχει δωρεάν εί-
σοδο, αλλά περιµένουµε τη συνεισφορά τους σε 
τρόφιµα και φάρµακα για το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο και Φαρµακείο του ∆ήµου Ζωγράφου.

Λ.Μ.: Θα ήθελες να παίξουµε και τον επόµενο χει-
µώνα µαζί; Νοµίζεις ότι έχουµε ακόµα πράγµατα να 
πούµε και να παρουσιάσουµε;
Ν.Π.: Είναι επίσηµη πρόταση; Και την κάνεις µόνο 
σ’ εµένα ή συζητάς και µε άλλους; Αν είναι έτσι, τότε 
ναι, µετά χαράς. Κοίτα, χωρίς πλάκα, έχω κάνει πολ-
λές σπουδαίες συνεργασίες κι εσύ ακόµα περισσό-
τερες. Αλλά εδώ πέρα συνέβη κάτι µοναδικό. Θες 
επειδή είµαστε συνοµήλικοι και συµπατριώτες –
Βολιωτάκια και οι δυο–, θες επειδή είχαµε εντυπω-
σιακά παρόµοιες και παράλληλες διαδροµές από τις 
αρχές των ’80s µε Φατµέ και Τερµίτες, θες επειδή 

µοιάζουµε πολύ και διαφέρουµε πολύ, πάντως αυτό 
που εισέπραξα τον χειµώνα από τον κόσµο δεν ήταν 
απλώς ο ενθουσιασµός για ένα καλό πρόγραµµα. 
Ήταν µια βαθιά συγκίνηση, σαν να έβλεπαν όλη τη 
ζωή τους σε replay, µαζί µε µια χαρά που διαπίστω-
ναν πως τελικά άξιζε τον κόπο. Το εισέπραξα απλό-
χερα από τον κόσµο που µας είδε και νοµίζω το ίδιο 
κι εσύ. Οπότε, ναι, έχουµε ακόµα πολλά να πούµε, 
είµαστε ακόµη στην αρχή.

Λ.Μ.: Γιατί έχεις τόσο µεγάλη εµµονή µε τις πρόβες; 
Εγώ, που δεν είµαι ιδιαίτερα της «πρόβας», άσχηµη 
πορεία είχα στον χώρο;
Ν.Π.: Για να σε βλέπω πιο συχνά, βρε κουτό. Αλλά 
εσύ όλο νάζια µού κάνεις. Ακριβοθώρητος και µυ-
στηριώδης. Και το χειρότερο είναι πως υπό την ε-
πήρειά σου αρχίζω να µεταλλάσσοµαι. Να βαριέµαι 
τις πρόβες. Το κρίµα στον λαιµό σου. Ή θα σωθώ ή 
θα καταστραφώ. Πάντως, αυτή τη χρονιά έκανα τις 
λιγότερες πρόβες που έχω κάνει ποτέ για να στή-
σουµε µια νέα παράσταση και σκίσαµε!

INFO

Πέµπτη 4 Ιουλίου
Πάρκο Γουδή
Συµµετέχουν: Βαγγέλης Γερµανός, Νίκος Ζιώγαλας, Κίτρινα Ποδήλατα, Μπλε, Μιρέλα Πάχου, 
∆ιονύσης Τσακνής. Τη συναυλία ανοίγει ο Μανώλης Φάµελλος µε το συγκρότηµά του.
Η συναυλία, που διοργανώνεται σε συνεργασία µε το ΝΠ∆∆ Πολιτισµού - Αθλητισµού του ∆ήµου 
Ζωγράφου και την Περιφέρεια Αττικής, θα έχει ελεύθερη είσοδο, µε προσφορά εκ µέρους 
των θεατών τροφίµων µακράς διαρκείας και φαρµάκων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το 
Κοινωνικό Φαρµακείο του ∆ήµου Ζωγράφου.

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Νίκος Πορτοκάλογλου

«Τι έχει µείνει απ’ τη φωτιά»

«Είναι µια συνεργασία 
που τη συζητούσαµε 
χρόνια και πάντα κάποιο 
εµπόδιο εµφανιζόταν και 
δεν προέκυπτε. Και πάντα 
αναρωτιόµουν πώς θα ήταν 
τελικά αυτή η συνάντηση. 
∆εν είχα καµία αµφιβολία 
πως καλλιτεχνικά θα 
φτιάχναµε κάτι δυνατό, 
αλλά, όπως ξέρεις κι εσύ, η 
επιτυχία µιας συνεργασίας 
είναι κάτι παραπάνω από 
αυτό». 
Νίκος Πορτοκάλογλου
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Κοτόπουλο «µουσάχαν»

Εκτέλεση
• Σε µια κατσαρόλα βάζουµε τα κοµµάτια κοτόπουλου 
µε όλα τα υλικά του βρασµού. Μόλις πάρουν βράση, 
χαµηλώνουµε τη φωτιά και αφήνουµε για περίπου 30 µε 40 
λεπτά. Τα βγάζουµε από τη φωτιά λίγο πριν γίνουν. Βάζουµε 
τα κοµµάτια κοτόπουλου σε ένα πιάτο και κρατάµε τον ζωµό.

• Σε ένα µεγάλο γουόκ ή τηγάνι βάζουµε το ελαφρύ 
ελαιόλαδο και σοτάρουµε τα κρεµµύδια σε µέτρια φωτιά µε 
ένα κουταλάκι αλάτι µέχρι να µαλακώσουν, έπειτα ρίχνουµε 
και τη ζάχαρη και ανακατεύουµε για λίγο. Στη συνέχεια 
ρίχνουµε το σουµάκ, το πιπέρι και τα κοµµάτια κοτόπουλου 
και τα σοτάρουµε µαζί για 10 µε 15 λεπτά. Αφαιρούµε το 
κοτόπουλο και το βάζουµε σε ένα πιάτο. Αποµακρύνουµε 

το τηγάνι από τη φωτιά και ρίχνουµε ένα φλιτζάνι έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο.

• Με ένα πινέλο αλείφουµε τον πάτο ενός ταψιού µε λίγο 
λάδι. Αφού βουτήξουµε µία µία τις πίτες στον ζωµό, τις 
στρώνουµε στο ταψί. Μοιράζουµε τα κρεµµύδια σε όλη την 
επιφάνεια, από πάνω στρώνουµε τα κοµµ άτια κοτόπουλου 
και ψήνουµε σε προθερµασµένο στους 200 βαθµούς 
φούρνο για περίπου 15 λεπτά ή µέχρι να πάρει χρώµα το 
κοτόπουλο.

• Βγάζουµε το ταψί από τον φούρνο, πασπαλίζουµε µε τα 
κουκουνάρια και σερβίρουµε.

Μερίδες: 10Μερίδες: 10Μερίδες: 10Μερίδες: 10
Χρόνος προετοιµασίας: 3 ώρες
Χρόνος προετοιµασίας: 3 ώρες
Χρόνος προετοιµασίας: 3 ώρες
Χρόνος προετοιµασίας: 3 ώρες
Χρόνος προετοιµασίας: 3 ώρεςΒαθµός δυσκολίας: δύσκολο
Βαθµός δυσκολίας: δύσκολο
Βαθµός δυσκολίας: δύσκολο
Βαθµός δυσκολίας: δύσκολο
Βαθµός δυσκολίας: δύσκολο

**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

•  2 κοτόπουλα 1.500 γρ. / το 
καθένα κοµµένο στα 8

Για τον βρασµό του κοτόπουλου:
•  5 κόκκοι κάρδαµο
•  2 ξυλάκια κανέλα
•  1 κ.γλ. κόκκοι µαύρο πιπέρι
•  2 καρότα ολόκληρα καθαρισµένα
•  2 κρεµµύδια ολόκληρα 

καθαρισµένα
•  2 κοµµάτια σέλερι
•  1 κ.σ. αλάτι

Για τα κρεµµύδια:
•  3 κιλά χοντροκοµµένα κρεµµύδια
•  1 φλιτζάνι ελαφρύ ελαιόλαδο
•  1 φλιτζάνι έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο
•  1 κ.σ. ζάχαρη
•  1/2 φλιτζάνι σουµάκ
•  αλάτι - πιπέρι

Για το ψήσιµο:
•  10 αραβικές πίτες ή ψωµί «νάαν»

Για το σερβίρισµα:
•  1/2 φλιτζάνι καβουρντισµένα 

κουκουνάρια

Υλικά

Το «µουσάχαν» κοτόπουλο είναι ένα παραδοσιακό πιάτο από τα χωριά της 
Παλαιστίνης. Κανονικά σερβίρεται µε το ψωµί «ταµπούν», που ψήνεται σε 
ειδικό φούρνο που µοιάζει µε µεγάλη γάστρα. Στην Ελλάδα µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε αραβικές πίτες ή το ινδικό ψωµί «νάαν».
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Φτιάξε 
Λέξεις

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Το παιχνίδι «Φτιάξε Λέξεις» λανσαρίστηκε πριν 
από µερικές εβδοµάδες και ήδη βρίσκεται στο 
Top 10 του Google Play Store. Η οµάδα ανά-
πτυξης του παιχνιδιού ακούει στο όνοµα Incoco 
Apps. Η φιλοσοφία της οµάδας αλλά και στόχος 

του συγκεκριµένου παιχνιδιού είναι να ψυχαγωγεί τον χρήστη 
εξασκώντας το µυαλό του και διευρύνοντας τις γνώσεις του.
Ο χρήστης στο «Φτιάξε Λέξεις» καλείται να εντοπίσει τις 
λέξεις που κρύβονται στις διάφορες συστοιχίες κάνοντας 
έξυπνους συνειρµούς µε το θέµα που έχει το κάθε επί-
πεδο. Μέσα από το παιχνίδι και τους συνειρµούς για την 
ανεύρεση των λέξεων εξασκείται το µυαλό, βελτιώνεται η 
ορθογραφία, ενώ ταυτόχρονα η ώρα περνά ευχάριστα και 
σίγουρα εποικοδοµητικά. Το «Φτιάξε Λέξεις» είναι ένα 
παιχνίδι που όχι µόνο διασκεδάζει αλλά και επιµορφώ-
νει, ενισχύει την παρατηρητικότητα και τη συνδυαστική 

σκέψη και καλλιεργεί το λεξιλόγιο.
Κάθε δύο εβδοµάδες το περιεχόµενο του παιχνιδιού ενηµε-
ρώνεται µε νέα επίπεδα και προσφέρεται στους χρήστες για 
ατελείωτη διασκέδαση και ψυχαγωγία. Στο άµεσο µέλλον θα 
προστεθούν θεµατικές κατηγορίες για να καλύψουν πληρέ-
στερα τις προτιµήσεις των παικτών και να είναι ακόµα πιο 
διασκεδαστικό.
Το όραµα της οµάδας Incoco Apps είναι να προσφέρει σε µε-
γάλους και παιδιά παιχνίδια τα οποία θα συµβάλλουν στην 
πνευµατική τους καλλιέργεια µε βιωµατικό και ευχάριστο 
τρόπο. Παίξε για να γίνεις πιο παρατηρητικός, πιο εύστρο-
φος, πιο γρήγορος, πιο ορθογράφος, και για να βελτιώσεις 
τις γνώσεις σου!

Κατέβασε τώρα το παιχνίδι και κόλλησε µε τις ώρες! Σκάναρε 
το παρακάτω και κατέβασέ το απευθείας!
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Τ
α όμορφα δυνατά νύχια, που μεγαλώνουν 
γρήγορα χωρίς να σπάνε, αντικατοπτρίζουν 
την καλή κατάσταση της συνολικής υγείας μας. 
Η βασική πρωτεΐνη των νυχιών, η κερατίνη, 
είναι η ίδια με εκείνη των μαλλιών. Διάφοροι 

παράγοντες συμβάλλουν στην επιβράδυνση της ανάπτυξης 
των νυχιών μας, όπως ορμονικές αλλαγές, προβλήματα 
υγείας, φάρμακα, διατροφικές ελλείψεις και φυσική 
γήρανση. Σας προτείνουμε, λοιπόν, τρεις θεραπείες με απλά 
υλικά που θα βοηθήσουν στη γρήγορη και υγιή ανάπτυξη 
των νυχιών σας.

 ΕΛΑΙΌΛΑΔΌ
Πριν κοιμηθείτε, εφαρμόστε με μπατονέτα ή λίγο βαμβάκι 
ελαιόλαδο στα νύχια και στα πετσάκια σας και κάντε απαλό 
μασάζ για 5 λεπτά. Καλό είναι πιο πριν να έχετε ζεστάνει λίγο 
το ελαιόλαδο. Μπορείτε να κάνετε αυτή τη διαδικασία κάθε 
μέρα. Το ελαιόλαδο περιέχει βιταμίνη Ε, η οποία βελτιώνει 
την κυκλοφορία του αίματος, βοηθά στην επιδιόρθωση των 
κατεστραμμένων νυχιών σας και στη γρήγορη ανάπτυξή τους.

 ΧΥΜΌΣ ΠΌΡΤΌΚΑΛΙΌΥ
Η περιεκτικότητα του χυμού πορτοκαλιού σε βιταμίνη C ευνοεί 
την παραγωγή κολλαγόνου και διατηρεί τα νύχια σας υγιή. 
Επίσης, το φολικό οξύ που περιέχει είναι απαραίτητο για την 
ανάπτυξη των νυχιών. Μουλιάστε τα νύχια σας σε φρέσκο 
χυμό πορτοκάλι για τουλάχιστον 10 λεπτά. Ξεπλύνετε με 
ζεστό νερό, στεγνώστε και εφαρμόστε λίγη ενυδατική κρέμα. 
Μπορείτε να εφαρμόζετε αυτή τη θεραπεία μία φορά την 
ημέρα, έως ότου ικανοποιηθείτε με τα αποτελέσματα.

 ΣΥΝΤΑΓΉ ΜΕ ΛΕΜΌΝΙ
Το λεμόνι περιέχει βιταμίνη C, που είναι απαραίτητη για την 
ανάπτυξη των νυχιών. Επίσης, βοηθά στη θεραπεία των 
κίτρινων νυχιών, δίνοντάς τους καινούργια λάμψη. Σε ένα 
μπολ ανακατέψτε 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού και 
3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Μπορείτε να ζεστάνετε 
ελαφρώς το μείγμα (ακόμη και στον φούρνο μικροκυμάτων). 
Στη συνέχεια μουλιάστε τα νύχια σας για 10 λεπτά. Στεγνώστε 
και απλώστε μια ενυδατική κρέμα στα χέρια σας.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Δυνατά νύχια 
με φυσικό 
τρόπο
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Είσαι κι εσύ ένας από αυτούς 
που λένε «πίνω πολλούς 
καφέδες µέσα στην ηµέρα, 
οπότε δεν χρειάζεται να πιω 

νερό»; Μέγα σφάλµα. Ο καφές προκαλεί 
αφυδάτωση στον οργανισµό, όσο νερό 
κι αν βάζεις µέσα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον 
λόγο πρέπει να πίνουµε περισσότερο νερό 
εάν πίνουµε έστω και δύο καφέδες την 
ηµέρα. Μήπως πιστεύεις, επίσης, ότι αν 
καταναλώνεις πολλά φρούτα και λαχανικά 
θα σε σώσουν; Όχι! Θα βοηθήσουν στην 
ενυδάτωση του οργανισµού, αλλά δεν 
αρκούν. Χρειάζεται να πίνεις συνέχεια 

νερό κατά τη διάρκεια της ηµέρας, µια 
µικρή έως µέτρια ποσότητα, και δες γιατί:
•  Μόλις ξυπνήσεις, γιατί ενεργοποιεί το έντερο 

και συµβάλλει στη σωστή λειτουργία του.
•  Πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την 

προπόνηση, για ενυδάτωση και 
αναπλήρωση υγρών.

•  Τριάντα λεπτά πριν από το γεύµα, καθώς 
βοηθάει στην πέψη.

•  Πριν από το µπάνιο, γιατί βοηθάει στη 
µείωση της αρτηριακής πίεσης.

•  Πριν από τον ύπνο, γιατί βοηθάει 
στο να αποφύγουµε το εγκεφαλικό 
ή το έµφραγµα.

Πότε και γιατί 
πρέπει να πίνεις νερό;
Της Χριστίνας Μαυρίδου

Η Χριστίνα Μαυρίδου είναι καθηγήτρια  Φυσικής Αγωγής - personal trainer.
• YouTube Channel: Christy Mavridou • Instagram: christymav • Facebook Page: Christy Μαυρίδου

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας 
κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε 
τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δί-
σκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδι-
κασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναισθησία, η οποία 
πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες 
παθήσεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχε-
νικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα 
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθή-
σεων με τη βοήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κα-
τακτήσεις της Αναγεννητικής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτ-
ταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται οι ασθενείς που πάσχουν 
από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ε-
πώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα 
πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527

www.gethealthier.gr

Christy’s Tip Το τελευταίο ποτήρι νερό της ηµέρας να το πίνεις 1-2 ώρες πριν από τον ύπνο, για να αποφύγεις τη συχνή επίσκεψη στην τουαλέτα το βράδυ.
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