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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; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆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
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70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
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 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 

AUTO
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

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 Η πιο κρίσιµη 
εκλογική αναµέτρηση
06 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ H αποχή και η 
αναντιπροσώπευτη ψήφος κρίνουν την 
αυτοδυναµία
07 // ΠΡΟΣΩΠΟ Γ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ: Αποτελεσµατική 
και αθόρυβη
08 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Τι ακριβώς 
επιδιώκουµε στις εκλογές;
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΜ. ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΛΙΒΑΝΙΟΥ «Να αποκτήσουµε αντανακλαστικά 
ανθρωπισµού 24 ώρες την ηµέρα»
10 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ ∆ύο δυναµικές 
κυρίες στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φ. ΚΑΡΥ∆ΑΣ «Η επόµενη 
µέρα των εκλογών δεν θα βρει τη Ν∆ σε δρόµο 
στρωµένο µε λουλούδια»
12 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ «Να 
φορέσουµε όλοι φόρµες εργασίας κι όχι 
υπουργικά κοστούµια»
14 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΡ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ «Χωρίς 
προσπάθεια, δεν υπάρχει ευηµερία »
15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Α. Καστρινός: «Την Κυριακή 
βάζουµε τέλος στον κατήφορο»
16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επαχθέστερη η νέα ρύθµιση 
120 δόσεων για επιχειρήσεις
17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ «Η χώρα 
έχει ανάγκη από ισχυρή κυβέρνηση»
18-19 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τα πρώτα νοµοσχέδια της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη
20-21 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΛ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
«Η ισχυρή εντολή είναι προϋπόθεση για να µην 
µπει η χώρα σε περιπέτειες»

22 // ΑΠΟΨΗ Φ. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο χρυσός στο 
προσκήνιο
23 // ΑΠΟΨΗ ΑΛ. ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ Το πραγµατικά 
νέο και το πολύ «παλιό» στην πολιτική ζωή της 
χώρας
24 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Ανοιχτή πληγή το Brain Drain
25 // TWITTER Στιγµές προεκλογικού ηρωισµού
26 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σε φόρους και εισφορές το 60% 
του εισοδήµατος
27 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μετά τις εκλογές φεύγουν τα 
capital controls
28 // ΥΓΕΙΑ Βραβεύτηκε ο µικρός ήρωας που 
αναδύθηκε µέσα από τις φλόγες στο Μάτι

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

FREE TIME 
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
33 // CELEBRITIES Τα σηµαντικότερα νέα από 
τον κόσµο της σόου µπιζ
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
35 // INTERVIEW ΑΛ. ΦAΪΣ «Όταν υπάρχει 
πνεύµα συνεννόησης, η περιοδεία είναι µια πολύ 
ευχάριστη εµπειρία»
37 // COOK FILES Σπιτική λεµονάδα
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

Η 
εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής 
7 Ιουλίου θεωρείται εξαιρετικά κρί-
σιμη. Από το αποτέλεσμα θα φανεί 
εάν η ΝΔ έχει τις αναγκαίες δυνάμεις 
για να βγάλει τη χώρα από μία δεκα-
ετή κρίση ή θα έχουμε μία μετεξέλιξη 
της κρίσης διαρκείας. 

Δύο σενάρια
Δύο είναι τα βασικά σενάρια. Η επικράτηση της ΝΔ με σημαντική 
διαφορά από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ και ο σχηματισμός αυτοδύναμης 
κυβέρνησης ικανής να αντιμετωπίσει τα πολλά προβλήματα που α-
φήνει πίσω της η κυβέρνηση Τσίπρα και να δημιουργήσει μια νέα 
οικονομική, κοινωνική δυναμική.
Το δεύτερο σενάριο στηρίζεται στην αδυναμία της ΝΔ να σχηματί-
σει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνασπισμού με στέρεα 
θεμέλια και στην εκ νέου προσφυγή στις κάλπες, στη βάση, αυτή τη 
φορά, της απλής αναλογικής.
Στην πρώτη περίπτωση μπορούμε να περιμένουμε θετικές οικονο-
μικές, κοινωνικές εξελίξεις και την οριστική έξοδο της Ελλάδας από 
την κρίση. Στη δεύτερη περίπτωση θα έχουμε μία περίοδο ακυβερ-
νησίας και σκληρών πολιτικών αντιπαραθέσεων που θα συμβάλουν 
στην επιδείνωση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δουλέψει σκληρά για την πραγ-
ματοποίηση του πρώτου σεναρίου. Έβγαλε τη ΝΔ από την 
εσωστρέφεια και την ηττοπάθεια και ενίσχυσε την ενό-
τητά της. Μετέτρεψε το πλεονέκτημα 8 μονάδων που 
καταγράφηκε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 
υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ σε νίκη της ΝΔ στις ευρωε-
κλογές με περισσότερες από 9 μονάδες. Προε-
τοίμασε τη συνταγματική αναθεώρηση ώστε να 
μην εξαρτάται η διάρκεια του βίου της κυβέρ-
νησης από τους πολιτικούς ελιγμούς γύρω από 
το θέμα εκλογής του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας. 
Δημιούργησε δυναμική αυτοδυναμίας, με 
την κοινή γνώμη να τάσσεται ολοένα περισ-
σότερο υπέρ μιας αποτελεσματικής λύσης 
στο πρόβλημα της εξουσίας. Προετοίμασε 
καλές συμμαχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
να υποστηριχθεί η δυναμική ανάπτυξη της οι-
κονομίας. Επέβαλε τον δικό του πολιτικό σχεδι-
ασμό στον κ. Τσίπρα ο οποίος, μέχρι πριν από την 
τριπλή εκλογική ήττα σε ευρωεκλογές, περιφερεια-
κές και αυτοδιοικητικές εκλογές, θεωρούσε ότι θα ε-
ξαντλούσε την τετραετία και θα πήγαινε σε εκλογές στις 
αρχές Οκτωβρίου. 

Σημασία στις λεπτομέρειες
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και οι προγνώσεις είναι ιδιαίτερα θε-
τικές για τη ΝΔ, αλλά όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες. Τα απο-
τελέσματα των δημοσκοπήσεων είναι καλύτερα για τη ΝΔ από 
τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που προηγήθηκαν των 
ευρωεκλογών. Αυτό σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να με-
γαλώσει κι άλλο η ψαλίδα υπέρ της ΝΔ και να έχουμε διψήφια 
διαφορά από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ. 
Οι δημοσκοπήσεις όμως δεν είναι συμβόλαια με την εξουσία 
και πολλά θα εξαρτηθούν από το ποσοστό της αποχής. Στις βου-
λευτικές εκλογές η συμμετοχή ξεπερνάει συνήθως το ποσοστό 
συμμετοχής στις ευρωεκλογές, αλλά το γεγονός ότι πραγματο-
ποιούνται εκλογές στις 7 Ιουλίου μπορεί να επηρεάσει τη διά-
θεση πολλών ψηφοφόρων. 
Οι δημοσκοπήσεις δίνουν για τον ΣΥΡΙΖΑ μια καθαρή ήττα 
αλλά και αρκετά καλή πολιτική προοπτική. Εκτιμάται ότι θα ξε-
περάσει ένα ποσοστό της τάξης του 26% και θα αναδειχθεί, με 
τους κατάλληλους ελιγμούς και ορισμένες αλλαγές, σε μεγάλη 
δύναμη της κεντροαριστεράς, η οποία θα επενδύσει στην κυ-
βερνητική φθορά της ΝΔ. 
Ο πολιτικός σχεδιασμός του κ. Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκολύνεται από τη 

Η ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η ΝΔ θα μετρήσει 
δυνάμεις  
και η Ελλάδα  
την προοπτική της

Εξαιρετικά πιθανή η αυτοδυναμία 
της ΝΔ, αλλά όλα θα κριθούν την 
Κυριακή στις λεπτομέρειες.

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έτοιμοι 
να υποδεχτούν την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη σε ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον.

δημοσκοπική και πολιτική αδυναμία του ΚΙΝΑΛ. Ιδιαίτερα μετά 
την εξουδετέρωση του κ. Βενιζέλου με πρωτοβουλία της κας Γεν-
νηματά, το ΚΙΝΑΛ εμφανίζεται σαν μια δύναμη της τάξης του 
7%, με σοβαρές πιθανότητες να κινηθεί κάτω από το 6% εάν εκ-
δηλωθεί πολιτική δυναμική, της τελευταίας στιγμής, υπέρ της 
ΝΔ. 
Το λεπτό σημείο για την κα Γεννηματά και το ΚΙΝΑΛ είναι ότι οι 
περισσότεροι ψηφοφόροι του τάσσονται υπέρ της συνεννόησης 
με τη ΝΔ με προοπτική την κυβερνητική συνεργασία, ενώ η ε-
ξουδετέρωση του κ. Βενιζέλου στέλνει το μήνυμα ότι η πρόεδρος 
του ΚΙΝΑΛ κινείται σε αντίθετη πολιτική κατεύθυνση. 

Ο ρόλος των μικρών
Από τις δημοσκοπήσεις αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος που 
μπορεί να παίξουν μικρά πολιτικά κόμματα που φαίνεται να περ-
νούν το όριο του 3% και να εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική εκ-
προσώπηση. Δεν έχουν τίποτα ουσιαστικό ή θετικό να προσφέ-
ρουν στην πολιτική ζωή, μπορεί όμως να περιορίσουν το εύρος 
της αυτοδυναμίας της ΝΔ ή και να την αμφισβητήσουν.
Το κόμμα Βαρουφάκη κατεβαίνει στις εκλογές ελπίζοντας να ξε-
περάσει το όριο του 3%, το οποίο πλησίασε πάρα πολύ στις ευ-
ρωεκλογές. Ο κ. Βαρουφάκης προτείνει ξανά... ρήξη με την Ευ-
ρωζώνη, ενώ ακόμη πληρώνουμε τον λογαριασμό της προηγού-

μενης ρήξης που μεθόδευσε μαζί με τον κ. Τσίπρα. Η παρουσία 
του στη Βουλή δεν προσφέρει τίποτα στην αντιμετώπιση 

των μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. 
Η Χρυσή Αυγή έχασε τις μισές δυνάμεις της στις ευρω-

εκλογές και υποχωρεί γρήγορα προς το όριο του 3%. 
Έχει απομυθοποιηθεί στην αντίληψη της ελληνικής 

κοινής γνώμης και έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται 
αυστηρά στην πατρίδα μας, όπως και στο σύνολο της 
Ε.Ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κόμματα της σκλη-
ρής και της άκρας ευρωπαϊκής Δεξιάς δεν θέλουν να 
έχουν σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή, την οποία θεω-
ρούν νεοναζιστική οργάνωση. 
Θα είναι κέρδος για τη ΝΔ και κυρίως για τη Δημο-
κρατία η έξοδος της Χρυσής Αυγής από τη Βουλή 
από αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Πρόκειται για 
μία εξέλιξη που έχει δρομολογηθεί, είναι σημαντικό 
όμως να γίνει τώρα και όχι αργότερα. 

Το κόμμα Βελόπουλου εμφανίζεται και αυτό να περ-
νάει το όριο του 3%. Η στρατηγική του στηρίζεται σε 

ένα μείγμα συστηματικής τηλεοπτικής παρουσίας του 
αρχηγού του, προβολής θέσεων που δεν έχουν σχέση με 

την πραγματικότητα και θεωριών συνωμοσίας και πουτι-
νισμού χωρίς τον Πούτιν. 

Όλοι περιμένουν Μητσοτάκη
Η ΝΔ έχει σημαντικό πλεονέκτημα, αλλά όλα θα κριθούν στις λε-
πτομέρειες. 
Προς το παρόν όλοι προεξοφλούν επικράτηση Μητσοτάκη και σχη-
ματισμό κυβέρνησης από τον ίδιο με ορίζοντα τετραετίας.
Τα διεθνή ΜΜΕ τον παρουσιάζουν σαν τον μεταρρυθμιστή που 
χρειάζεται η Ελλάδα για να βγει από τη δεκαετή κρίση. Το χρημα-
τιστήριο αντιδρά ιδιαίτερα θετικά στην προοπτική επικράτησης 
Μητσοτάκη-ΝΔ, ενώ στις διεθνείς αγορές παρατηρείται κάθετη 
πτώση του κόστους δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου λόγω της 
μεγάλης αλλαγής του συσχετισμού των πολιτικών δυνάμεων. 
Στους ευρωπαϊκούς θεσμούς όλοι προετοιμάζονται για την ανα-
γκαία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η προώθηση 
της Φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο τα ελληνικά συμφέρο-
ντα εφόσον ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να συνεργαστεί δημιουργικά 
και με τις δύο.
Η κάθετη πτώση του κόστους του δανεισμού στην Ευρωζώνη λόγω 
της πολιτικής Ντράγκι, την οποία πάντα υποστήριζε η Λαγκάρντ, και 
η αποτροπή της ρήξης Ρώμης-Βρυξελλών για τα δημοσιονομικά δι-
ευκολύνουν την αναπτυξιακή «απογείωση» που έχει σχεδιάσει ο κ. 
Μητσοτάκης. 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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Έ
νας από τους μείζονες παράγοντες που θα 
κρίνουν το αποτέλεσμα της επόμενης Κυ-
ριακής είναι η συμμετοχή στις εκλογές, δη-
λαδή το πόσοι πολίτες θα προσέλθουν στις 
κάλπες. Όμως ο πρακτικός υπολογισμός της 
αποχής είναι αδύνατος ως ποσοστιαίο μέγε-

θος. Και αυτό γιατί:
Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι περίπου 10.800.000 σύμφωνα με 
την ΕΛΣΤΑΤ και 11.330.000 σύμφωνα με την Eurostat.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολι-
τικής, στην Ελλάδα διαβιούν 555.000 ως πρόσφυγες και μετανά-
στες, που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές 
κάτω των 14 ετών είναι 1.050.000.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 450.000 είναι κάτω των 17 ετών 
και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Στις εκλογές της Κυριακής, δικαίωμα ψήφου έχουν περίπου 
10.100.000 άνθρωποι.

Μετρώντας τη συμμετοχή
Η συμμετοχή στις ελληνικές εκλογές έφτασε στο υψηλότερό της 
σημείο στις εθνικές εκλογές του 2004, όταν προσήλθαν να ψηφί-
σουν 7,4 εκατ. άνθρωποι.

Ήταν η εποχή της εθνικής ανάτασης πριν από τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες και με το αίτημα για πολιτική αλλαγή μετά την 11ετή κυ-
ριαρχία του ΠΑΣΟΚ να προκαλεί ενθουσιασμό.
Από τότε, σταδιακά, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση προσέρχο-
νται όλο και λιγότεροι, με κατώτατο σημείο τις εκλογές του Σε-
πτεμβρίου 2015, όταν ψήφισαν 5,67 εκατ. πολίτες. Ήταν περί-
που 800.000 λιγότεροι σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουα-
ρίου του 2015, που είχαν φέρει στην εξουσία την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ , και η μείωση αποδίδεται στην αδιαφορία που 
προκάλεσε στην ελληνική κοινωνία η επιλογή του Αλέξη Τσί-
πρα να υπογράψει κι αυτός το δικό του μνημόνιο.
Ουσιαστικά, δηλαδή, μέσα σε δέκα χρόνια ένας στους τέσσερις 
είχε χάσει το ενδιαφέρον του για την πολιτική.
Κι όμως αυτό δεν ήταν ο μικρότερος αριθμός ψηφοφόρων σε 
πανελλαδική κάλπη με κόμματα, καθώς στις ευρωεκλογές του 
2009 είχαν «μπει στον κόπο» να πάνε να ψηφίσουν μόλις 5,26 
εκατ. άνθρωποι.
Την περίοδο εκείνη ήταν εμφανές ότι η κυβέρνηση Καραμανλή 
ετοιμαζόταν να παραδώσει την εξουσία. Η Βουλή, που είχε 
κλείσει για τις ευρωεκλογές , δεν ξανάνοιξε παρά μετά τις εκλο-
γές και τα λεφτά που –κατά τον Γιώργο Παπανδρέου– υπήρ-
χαν. Εκείνες οι εκλογές ήταν η τελευταία αναλαμπή της συμ-
μετοχής, καθώς πάνω από 7 εκατ. πολίτες πήγαν να ψηφίσουν.

Ακόμη και στις δεύτερες εκλογές του 2012, όταν το διακύβευμα 
ήταν η παραμονή της χώρας στο ευρώ, η συμμετοχή ήταν στα 6,2 
εκατ. πολίτες.

Οι φορείς της αποχής
Σύμφωνα με κάποιες ερμηνείες, η απόφαση Τσίπρα να μεταθέ-
σει τις εκλογές κατά μία εβδομάδα δεν συνδεόταν με την επι-
λογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, κάτι που χρησιμοποιήθηκε 
ως πρόφαση, αλλά οφειλόταν στην επιθυμία του να ακυρώσει 
ένα μέρος ψηφοφόρων της ΝΔ, κυρίως μεσοαστικών στρωμάτων, 
οι οποίοι είχαν κλείσει και είχαν προπληρώσει τις καλοκαιρινές 
διακοπές τους.
Εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων υπολογίζουν σε περίπου 
100.000 όσους έχουν κλείσει ξενοδοχείο εκείνη την περίοδο, 
ενώ η απαγόρευση αδειών στον δημόσιο τομέα θεωρούν ότι 
μπορεί να κρατήσει φιλικούς προς τον ΣΥΡΙΖΑ ψηφοφόρους 
στα σπίτια τους, αλλά και στην άσκηση του εκλογικού δικαιώ-
ματος.
Παράλληλα, όμως, και ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να χάσει ψηφοφό-
ρους από νεότερες ηλικίες, οι οποίοι απασχολούνται στην τουρι-
στική βιομηχανία και θα είναι μακριά από τον τόπο όπου ασκούν 
το εκλογικό τους δικαίωμα.
Τις δύο φορές που μέσα στην ίδια χρονιά έγιναν ευρωεκλογές 
και εθνικές εκλογές η συμμετοχή στις εθνικές εκλογές ήταν 
σαφώς μεγαλύτερη εκείνης στις ευρωεκλογές. Το 2004 ψήφισαν 
στις ευρωεκλογές 1,1 εκατ. λιγότεροι από ό,τι στις βουλευτικές ε-
κλογές και αντίστοιχα το 2009 1,8 εκατ. λιγότεροι.

Από τα 40 κόμματα στα 24
Η συμμετοχή στις φετινές ευρωεκλογές ήταν μεγαλύτερη από το 
2009 –περίπου ίδια με το 2014–, αλλά μικρότερη κατά 350.000 
από το 2004 και κατά 700.000 από το 1999.
Στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου πήραν μέρος 40 κόμματα, 
ενώ στις εθνικές εκλογές θα πάρουν μέρος 24, από τα οποία τα 4 
είναι συνασπισμοί κομμάτων.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι 21 από τα κόμματα που συμμετείχαν 
στις ευρωεκλογές δεν θα πάρουν μέρος στις εκλογές. Τα 21 αυτά 
κόμματα συγκέντρωσαν συνολικά ποσοστό 11,88% και 645.756 
ψήφους.
Δύο από αυτά –οι Οικολόγοι Πράσινοι και η Νέα Ελληνική 
Ορμή της κυρίας Παπακώστα, που πήραν συνολικά 61.696 ψή-
φους ή 0,99%– στις επόμενες εκλογές συμμετέχουν στα ψηφο-
δέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ένα τρίτο –το κόμμα του Γιάννη Δη-
μαρά, το οποίο πήρε 9.983 ψήφους– στην Ένωση Κεντρώων.
Αν αφαιρεθούν αυτές οι ψήφοι, παραμένουν 574.077 (10,72%) 
ψηφοφόροι των ευρωεκλογών οι οποίοι δεν μπορούν να επα-
ναλάβουν την επιλογή τους και πρέπει να επιλέξουν ένα άλλο 
κόμμα.
Τα πέντε κόμματα που δεν πήραν μέρος στις ευρωεκλογές αλλά 
συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές χωρίς να αναμένεται ότι θα ε-
πηρεάσουν καθοριστικά το αποτέλεσμα είναι:
• Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα-ΕΕΚ Τροτσκιστές
•  Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μαρξιστικό-Λενινιστικό)-

ΚΚΕ (μ-λ)
• Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΕ)
• Δημοψηφίσματα Πρωτοβουλίας Πολιτών
• Άλλη Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, η αυτοδυναμία του πρώτου κόμ-
ματος απαιτεί ως κατώτατο ποσοστό το 40,4%. Όμως για κάθε 1% 
που δεν εκπροσωπείται στη Βουλή, καθώς συνδέεται με κόμματα 
που δεν έπιασαν το 3%, μειώνει το ποσοστό για την αυτοδυναμία 
κατά 0,4%.
Στις ευρωεκλογές η ψήφος χωρίς αντιπροσώπευση έφτασε το πο-
σοστό 21,53%. Άρα, η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος επιτυγ-
χανόταν με 31,8%, δηλαδή η ΝΔ με 33,12% θα εξασφάλιζε μία σχε-
τικά άνετη αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία στη Βουλή όμως πρέπει 
να έχει αντανάκλαση και στην κοινωνία.

ΑΠΟΧΉ ΚΑΙ  
ΑΝΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΕΥΤΉ ΨΉΦΟΣ  
ΚΡΊΝΟΥΝ  ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΊΑ

 ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

Νόμιμος πληθυσμός
1991 10.258.364
2001 10.964.020
2011 Eurostat 11.329.600
2014 ΕΛΣΤΑΤ 10.816.286

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΝΔ

1996 9.140.772 6.978.656 2.584.765
2000 9.372.541 7.026.527 2.935.196
2004 9.899.472 7.406.419 3.359.682
2007 9.918.917 7.355.026 2.994.979
2009 9.929.065 7.044.606 2.295.719
2012A 9.945.859 6.476.818 1.192.103
2012B 9.947.876 6.216.798 1.825.947
2015A 9.900.403 6.330.356 1.718.694
2015B 9.913.609 5.567.930 1.526.400
2019E 10.088.325 5.920.355 1.873.137

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΝΔ

1999 9.555.326 6.712.684 2.314.371

2004 9.938.863 6.283.637 2.633.574
2009 10.014.795 5.261.749 1.656.085
2014 10.01.3834 5.941.636 1.298.948
2019 10.088.325 5.920.355 1.873.137



Θ
α µπορούσε να ακολουθή-
σει µια λαµπρή καριέρα 
στα ναυτιλιακά, άλλωστε 
το όνοµα της οικογένειάς 
της είναι άρρηκτα συνδε-
δεµένο µε τη θάλασσα. Ω-
στόσο, η Γεωργία Μαρτί-

νου προτίµησε να προσφέρει από το µετερίζι της 
πολιτικής, όταν για πρώτη φορά το 2012 κατέβηκε 
υποψήφια βουλευτής µε τη Ν∆ στην –τότε– Πε-
ριφέρεια Αττικής.
Σήµερα, η κα Μαρτίνου είναι έτοιµη να ανανεώ-
σει την παρουσία της στη Βουλή, ούσα υποψήφια 
µε τη Ν∆ στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, 
και να συνεχίσει το αθόρυβο αλλά άκρως αποτε-
λεσµατικό έργο της, επιλέγοντας να προωθήσει 
λύσεις για τα προβλήµατα της εκλογικής της πε-
ριφέρειας, µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας, 
µε σεµνότητα, διακριτικότητα, ευπρέπεια και ήπι-
ους τόνους.
Γεννηµένη το 1975, η κόρη του εφοπλιστή και 
ευεργέτη Αθανάσιου Μαρτίνου έχει ένα αξιοζή-
λευτο βιογραφικό. Φοίτησε στο Κολλέγιο Αθη-
νών και εισήχθη µεταξύ των πρώτων στη σχολή 
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικο-
νοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ολοκληρώνο-
ντας τις σπουδές της στην Αθήνα, έφυγε για Λον-
δίνο, όπου σπούδασε Μαθηµατικά στο Imperial 
College, και στη συνέχεια έκανε µεταπτυχια-
κές σπουδές στην Πληροφορική στο University 
College London (UCL).
Στην αρχή της επαγγελµατικής της σταδιοδρο-
µίας ασχολήθηκε, όπως αναµενόταν, µε τα ναυτι-
λιακά στο πλευρό του πατέρα της, ενώ δραστηρι-
οποιήθηκε και στον τοµέα της Πληροφορικής. Ω-

στόσο, από το 2010 ασχολείται ενεργά µε τα κοινά, 
όταν εξελέγη πρώτη σε σταυρούς προτίµησης δη-
µοτική σύµβουλος στον νεοσύστατο ∆ήµο Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγµένης και ανέλαβε τα καθήκοντα 
αντιδηµάρχου Καθαριότητας και Πρασίνου.
Κάνοντας το επόµενο βήµα, το 2012, και έχοντας 
την απόλυτη στήριξη του τότε προέδρου της Ν∆ 
και µετέπειτα πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, η 
Γεωργία Μαρτίνου έθεσε υποψηφιότητα για τη 
Βουλή, στη δύσκολη Περιφέρεια Αττικής, όπου ο 
κ. Σαµαράς ζητούσε νέα και άφθαρτα πρόσωπα ως 
υποψηφίους. Από τότε και µέχρι σήµερα η κα Μαρ-
τίνου, µε ήθος και διακριτικότητα, αλλά και αποτε-
λεσµατικότητα, έδωσε το «παρών» στη Βουλή, είτε 
ως µέλος της ειδικής µόνιµης επιτροπής σωφρονι-
στικού συστήµατος και της επιτροπής κοινωνικών 
υποθέσεων, είτε µε παρεµβάσεις για διάφορα ζέο-
ντα ζητήµατα, από την καταστροφική πυρκαγιά στο 
Μάτι και την τραγωδία στη Μάνδρα και τη Νέα Πέ-
ραµο ως το µεταναστευτικό, το ζήτηµα της γενοκτο-
νίας των Ποντίων και την εκπαίδευση.
Πάντως, η διακριτική και χαµηλών τόνων στάση 
της Γεωργίας Μαρτίνου φαίνεται να είναι… οικο-
γενειακή παράδοση. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, 
παρά το γεγονός ότι µιλάµε για µια «αυτοκρατο-
ρία», η οικογένεια Μαρτίνου, από επιλογή, µένει 
µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας. Παράλ-
ληλα, η οικογένεια Μαρτίνου έχει συνδέσει το 
όνοµά της µε κοινωνική προσφορά ανάλογη µε τη 
διαρκή ανοδική πορεία της στον τοµέα της ναυτι-
λίας, χωρίς η προσφορά αυτή να συνοδεύεται από 
τυµπανοκρουσίες και προβολή, παρά το γεγονός 
ότι έχει κάνει µείζονες παρεµβάσεις στον χώρο της 
δηµόσιας υγείας και της παιδείας, από την ανακαί-
νιση του α΄ ορόφου του κτιρίου της Νοµικής του 

ΕΚΠΑ ως δωρεές µηχανηµάτων στα νοσοκοµεία 
«Σωτηρία» και «Άγιος Σάββας» και την ανακαίνιση 
του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών, του Α-
κτινολογικού Τµήµατος και της  Μονάδας Αιµοδο-
σίας στο κεντρικό κτίριο του Ασκληπιείου Βούλας, 
για να αναφερθούν µόνο µερικά παραδείγµατα 
από την κοινωνική προσφορά της οικογένειας.
Η ίδια έχει δώσει προ πολλού το στίγµα της, λέ-
γοντας χωρίς περιστροφές ότι «δεν περιµένω να 
ζήσω από την πολιτική. ∆εν θέλω να αποδράσω 
ούτε να αδιαφορήσω. Θέλω να εργαστώ και να πα-
λέψω γιατί νοιάζοµαι. Γιατί η ευτυχία του συνό-
λου καθορίζει την ευτυχία του καθενός ξεχωρι-

στά. Η χώρα µας είναι ένας ευλογηµένος τόπος 
µε ευφυείς και ικανούς ανθρώπους. Έχει περάσει 
δυσκολίες πολλές στην ιστορία της και µία ακόµη 
ζούµε σήµερα. Η έλλειψη πίστης δεν οδηγεί που-
θενά. Τα συστήµατα, τις διαπραγµατεύσεις, τους 
όρους της ζωής τα διαµορφώνουµε εµείς οι ίδιοι. 
Θέλει πίστη κι επιµονή η ζωή για να πετύχει», 
προσθέτοντας για τη «µάχη» της 7ης Ιουλίου ότι 
«οι εκλογές αυτές θα καθορίσουν το µέλλον όλων 
µας. Έχουµε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Έχουµε 
όλοι ανάγκη αυτή τη χώρα. Πρέπει να την προ-
στατεύσουµε, γιατί µόνο έτσι προστατεύουµε 
τους εαυτούς µας».

Η ίδια έχει δώσει προ πολλού το στίγµα της, 
λέγοντας χωρίς περιστροφές ότι «δεν περιµένω να 
ζήσω από την πολιτική. ∆εν θέλω να αποδράσω ούτε 
να αδιαφορήσω. Θέλω να εργαστώ και να παλέψω 
γιατί νοιάζοµαι. Γιατί η ευτυχία του συνόλου 
καθορίζει την ευτυχία του καθενός ξεχωριστά.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΘΟΡΥΒΗ
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σχήμα συγκυβέρνησης ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ ή το σχήμα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-
ΚΙΝΑΛ ή το σχήμα των τριών και κάποιου ακόμη μικρότερου 
κόμματος. Εδώ μπαίνει και η εκδοχή της ψήφου ανοχής.
Όταν το ΚΙΝΑΛ δηλώνει ότι δεν συνεργάζεται με τη ΝΔ, προω-
θεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού ή τη χώρα 
σε νέες εκλογές (... και τη σκευωρία Novartis σε παραγραφή). Και 
στις δύο περιπτώσεις, δεν αφήνει τη ΝΔ να κυβερνήσει.
Όταν το ΚΙΝΑΛ λέει ότι δεν θα αφήσει τη χώρα ακυβέρνητη και 
ότι θα ψηφίσει νομοσχέδια της ΝΔ με τα οποία συμφωνεί (ανα-
θεώρηση συντάγματος, εκλογικό νόμο) σημαίνει ότι θα της δώσει 
ψήφο ανοχής, ήτοι θα της επιτρέψει να κυβερνήσει για ορισμένο 
χρόνο ψηφίζοντας μόνο ό,τι επιθυμεί το ίδιο. Επομένως, ρίχνει 
την κυβέρνηση όποτε θέλει. Λογικά, μια τέτοια κυβέρνηση τε-
λειώνει το έργο της μόλις ψηφιστούν τα τρία τέσσερα νομοσχέδια 
με τα οποία το ΚΙΝΑΛ δηλώνει ότι συμφωνεί. Έπειτα ακολου-

Το άρθρο 37 του ελληνικού Συντάγματος προβλέπει:
§2 Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμμα-
τος το οποίο διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειο-
ψηφία των εδρών. Αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την 

απόλυτη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει στον 
αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διε-
ρευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού 
Κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής.
 §3 Αν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτε-
ρου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και εάν δεν τελεσφο-
ρήσει και αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική 
εντολή στον αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμ-
ματος. Κάθε διερευνητική εντολή ισχύει για τρεις ημέρες. Αν οι 
διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και, αν επιβεβαιω-
θεί η αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης που να έχει την εμπι-
στοσύνη της Βουλής, επιδιώκει τον σχηματισμό Κυβέρνησης από 
όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών και σε πε-
ρίπτωση αποτυχίας αναθέτει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της 
Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
τον σχηματισμό Κυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδο-
χής, για να διενεργήσει εκλογές, και διαλύει τη Βουλή. 
Έστω λοιπόν ότι η ΝΔ δεν παίρνει αυτοδυναμία. Λαμβάνει την 
πρώτη διερευνητική εντολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στηρίζει, το ΚΙΝΑΛ 
δεν στηρίζει. Η εντολή περνά στον ΣΥΡΙΖΑ. Η ΝΔ δεν στηρίζει. 
Το ΚΙΝΑΛ, ακόμη και αν στηρίξει, κυβέρνηση δεν σχηματίζεται. 
Τότε η εντολή περνάει στο ΚΙΝΑΛ. 
Αν η ΝΔ στηρίξει, πρωθυπουργός ορίζεται η κ. Γεννηματά ή πρό-
σωπο κοινής αποδοχής. Αν επρόκειτο Πρωθυπουργός να οριστεί 
ο κ. Μητσοτάκης, θα μπορούσε το ΚΙΝΑΛ να το δεχτεί από την 
πρώτη διερευνητική. Εννοείται πως, αριθμητικά, χωρίς το πρώτο 
κόμμα κυβέρνηση δεν σχηματίζεται.
Αν δεν τελεσφορήσει και η τρίτη εντολή, πάμε σε σύσκεψη 
υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκεί, θεωρητικά εξετάζεται 

θούν εκλογές με απλή αναλογική. 
Παρακάμπτω στο σημείο αυτό τον νομικό προβληματισμό που 
λέει ότι η εμπιστοσύνη αμέσως μετά τις εκλογές πρέπει να εκφρα-
στεί με 151 ψήφους υποχρεωτικά και δέχομαι ότι θα ισχύσει (στην 
τελική σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο) η ερμηνεία (εξόχως προβλημα-
τική) ότι αρκεί πλειοψηφία άνω των 120 ψήφων επί των παρόντων. 
Τεχνικά το ΚΙΝΑΛ θα απουσιάσει από την ψηφοφορία και η ΝΔ 
θα λάβει ψήφο ανοχής. Ακόμη και ως αποτέλεσμα προγραμματι-
κής συμφωνίας, θα πρόκειται για περιορισμένη συμφωνία ορισμέ-
νου, σύντομου χρόνου. 
Και φτου κι από την αρχή, εκλογές με απλή αναλογική, αλλά με 
τα νομοσχέδια με τα οποία συμφωνεί το ΚΙΝΑΛ εξαντλημένα. Η 
απλή αναλογική θα φέρει απόλυτη ακυβερνησία και μαθηματικά 
οδηγούμαστε σε τρίτες εκλογές, με τον εκλογικό νόμο που θα έχει 
ψηφίσει η κυβέρνηση της ΝΔ με ανοχή του ΚΙΝΑΛ, ο οποίος όμως 
θα είναι αναλογικότερος από τον σημερινό. Και φτου κι από την 
αρχή (... κοινώς μας δουλεύουν!).

Η νοοτροπία
Στο δημοψήφισμα του 2015 ψήφισαν 6.161.338 (συμμετοχή 
62,15%) συμπολίτες μας. Το όχι έλαβε 3.558.864 ψήφους (61,31%) 
και το ναι 2.245.368 (38,69%). Το ΟΧΙ, για όποιους το στήριξαν, 
σήμαινε όχι στα μνημόνια. Για τους υπόλοιπους σήμαινε έξοδος 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη. Δικαιώθηκαν απο-
λύτως οι δεύτεροι. Πράγματι η επικράτηση του ΟΧΙ προκάλεσε 
ευθεία πρόκληση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πε-
ρίφημη (και απολύτως προσβλητική για τη χώρα) φράση του Ντό-
ναλντ Τουσκ: «Το παιχνίδι τέλειωσε» («the game is over»).
Στις πρόσφατες Ευρωεκλογές οι ευθέως φιλο-ενωσιακές δυνάμεις 
(ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΠΟΤΑΜΙ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ και κάποιες μικρό-
τερες) άθροισαν περί τις 2.500.000 ψήφους. Η άνοδος δεν είναι 
μεγάλη. Βεβαίως, από τους 1.343.595 συμπολίτες μας που ψήφι-
σαν ΣΥΡΙΖΑ, μπορούμε να υποθέσουμε πως μεγάλη μερίδα απο-
δέχονται πια (ή ανέχονται...) την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και 
βλέπουν μέλλον σε αυτήν. Ταυτόχρονα, βέβαια, συγχωρούν τα όσα 
τραγικά έγιναν το 2015 τέτοια εποχή και επιζητούν επιδόματα και 
λοιπές κρατικές χορηγίες –έστω και αν αυτές προέρχονται από την 
άγρια φορολόγηση του διπλανού τους ή του παιδιού τους.

Η προοπτική
Κάποτε, όχι πολύ παλιά, η χώρα είχε πρόβλημα αναλφαβητισμού. 
Η γενιά του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου βρίσκεται ακόμη στη ζωή. 
Πάσχισε να επιβιώσει σε έναν ρημαγμένο τόπο και, αφού χόρτασε, 
φρόντισε να μάθει κάποια γράμματα. Στη συνέχεια κακόμαθε τα 
παιδιά της παρέχοντάς τους μόνο τα υλικά αγαθά που αυτή στερή-
θηκε. Σήμερα η χώρα έχει μειώσει δραστικά τον αναλφαβητισμό, 
αλλά πάσχει από τον αντίστοιχο ψηφιακό. Ηλεκτρονικοί υπολογι-
στές και διαδίκτυο αποτελούν άγνωστο θέμα για πάρα πολλούς και 
αναγκαίο κακό για μεγάλο μέρος από τους υπόλοιπους. Η εξέλιξη 
της ιατρικής και των μεταφορών, ως απόλυτη συνέπεια της ψηφια-
κής τεχνολογίας, αύξησαν το προσδόκιμο ζωής και μηδένισαν τις 
αποστάσεις. Ζούμε πλέον στο παγκόσμιο χωριό. Η ένταξή μας σε 
ένα μεγάλο σύνολο όπως αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας επι-
τρέπει να ακολουθούμε ευκολότερα τις εξελίξεις και να μη μετα-
τρεπόμαστε σε σύγχρονους αρχάνθρωπους. Οφείλουμε να αποδε-
χόμαστε τα αυτονόητα και να προσαρμοζόμαστε. Όταν ο κόσμος 
ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και τη θεωρεί ως την επικεί-
μενη νέα επανάσταση, εμείς ακόμη ψάχνουμε να μετρήσουμε επι-
κολλημένα ένσημα σε καρτέλες του ΙΚΑ του 1990. Είναι παράλογο 
να βρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ίδια στιγμή να καμα-
ρώνουμε διότι το ανιψάκι μας ή το παιδί μας διέπρεψε σε ένα δικό 
της ερευνητικό κέντρο.
Η χρεοκοπία μάς πήγε πολύ πίσω. Το σοκ, η τυφλή οργή (και η ου-
σιαστική αμορφωσιά) μάς έστρεψαν εναντίον δικαίων και αδίκων ά-
κριτα. Χάσαμε τον προσανατολισμό μας και φτάσαμε να διακυβεύ-
ουμε την ίδια την υπόστασή μας στον σύγχρονο κόσμο. Η άρνηση 
της πραγματικότητας μας οδήγησε σε παρ’ ολίγον μοιραίες επιλογές.
Στις 7/7/2019 μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι την πορεία προς 
την πρόοδο. Μέσω του κόμματος, αλλά εξίσου μέσω του σταυρού. 
Με κυβερνητική σταθερότητα όμως!

Στις 7/7/2019 μπορούμε να 
ξεκινήσουμε και πάλι την 
πορεία προς την πρόοδο. 
Μέσω του κόμματος, αλλά 
εξίσου μέσω του σταυρού.  
Με κυβερνητική σταθερότητα 
όμως!
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ΤΙ ΑΚΡΙΒΏΣ ΕΠΙΔΙΏΚΟΥΜΕ  
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Το πρόγραµµα της Ν∆ είναι 
εφαρµόσιµο, ρεαλιστικό και 
είναι ένα πρόγραµµα για όλες 
τις Ελληνίδες και όλους τους 
Έλληνες.

Τ
η θέση ότι µόνο µε αυτοδυναµία η Ν∆ 
θα µπορέσει να εφαρµόσει το µεταρ-
ρυθµιστικό της σχέδιο για την Ελλάδα 
εκφράζει µέσω της F.S. η δηµοσιογρά-
φος Έµη Ζησιοπούλου-Λιβανίου, υπο-

ψήφια βουλευτής Νοτίου Τοµέα Αθηνών.

Ζητάτε εντολή για ισχυρή κυβέρνηση. Τι απαντάτε 
σε όσους κάνουν λόγο για εκβιαστικά διλήµµατα;
Η Νέα ∆ηµοκρατία πρέπει να είναι –και θα είναι– 
αυτοδύναµη. Και αυτό δεν το λέµε για να εκβιά-
σουµε κανέναν. Το λέµε για να µην µπει σε περι-
πέτειες η χώρα. Για να µπορεί να κυβερνηθεί. Και 
ασφαλώς και για να έχει η Νέα ∆ηµοκρατία την 
πλήρη λογοδοσία για την τήρηση του προγράµ-
µατός της. Να ξεκαθαρίσουµε κάτι: η αυτοδυνα-
µία δεν είναι κοµµατικός αυτοσκοπός. Είναι προ-
ϋπόθεση για να µπορέσουµε να εφαρµόσουµε το 
πρόγραµµά µας για όλους. Γι’ αυτό θα ήθελα και 
εγώ από την πλευρά µου να κάνω ένα τεράστιο 
κάλεσµα στον ελληνικό λαό να πάει στις κάλπες. 
Στις 7 Ιουλίου δηλώνουµε όλοι παρόντες στη γιορτή 
της ∆ηµοκρατίας!

Πώς εκτιµάτε ότι θα διαµορφωθεί το πολιτικό 
σκηνικό;
Είναι βέβαιο ότι την Κυριακή 7 Ιουλίου θα ολο-
κληρωθεί η πολιτική αλλαγή στη χώρα. Η χώρα 
έχει ανάγκη από µια ισχυρή κυβέρνηση. Χρειάζε-
ται αυτοδύναµη Νέα ∆ηµοκρατία. Ελπίζω ότι κα-
νένας Έλληνας δεν θέλει να βάλει τη χώρα του σε 
περιπέτειες. Αν για οποιονδήποτε λόγο η αυτοδυ-
ναµία δεν καταστεί εφικτή, η Νέα ∆ηµοκρατία θα 
κάνει το παν για να κυβερνηθεί η χώρα. Και αυτό 
θα γίνει µε διάθεση ρεαλισµού, µε κριτήριο τους 
κοινούς προγραµµατικούς τόπους και µοναδικό 
γνώµονα το συµφέρον της χώρας. 

Αν τελικά η Ν∆ σχηµατίσει κυβέρνηση, ποιες 
θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι πρώτες προ-
τεραιότητές της;
Η Νέα ∆ηµοκρατία έχει έτοιµο ένα συγκροτηµένο 
και ρεαλιστικό σχέδιο διακυβέρνησης. Οι άµεσες 
παρεµβάσεις έχουν να κάνουν µε την οργάνωση 
και λειτουργία της κυβέρνησης, τη διευκόλυνση 
της κυβερνησιµότητας των δήµων, λόγω ισχνών 
πλειοψηφιών που µπορεί να προέκυψαν εξαιτίας 
της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές, καθώς και την τροποποίηση άρθρων του Ποι-
νικού Κώδικα. Από εκεί και πέρα, φροντίζουµε για 
ενίσχυση της ασφάλειας και βάζουµε µπροστά τις 
µηχανές της οικονοµίας και αποκαθιστούµε τις α-
δικίες απέναντι στην πολύπαθη µεσαία τάξη. 

O ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η Ν∆ «κρύβει» το πρό-
γραµµά της. Τι έχετε να πείτε;
Εδώ γελάµε! Η απερχόµενη κυβέρνηση έχει χάσει 
κάθε ψήγµα ψυχραιµίας. Στην κατρακύλα της προ-
σπαθεί να ενσπείρει τον τρόµο. Ένα είναι το σίγουρο: 
το πρόγραµµα της Ν∆ είναι εφαρµόσιµο, ρεαλιστικό 
και είναι ένα πρόγραµµα για όλες τις Ελληνίδες και 
όλους τους Έλληνες. Είναι ένα πρόγραµµα µε εξαι-
ρετικά οξυµµένη κοινωνική ευαισθησία. Πώς; Με 
την ίδρυση ενός Κεντρικού  Φορέα Εθελοντισµού . 
Τη δηµιουργία ενός Ενιαίου Μητρώου Εθελοντι-
κών Οργανώσεων. Τη δηµιουργία ενός ενιαίου 
θεσµικού  πλαισι ου για τον εθελοντισµό , το οποίο 
θα συνδέει  την κρατική  χρηµατοδότηση µε την ε-
ποπτεία και τη λογοδοσία των Μ.Κ.Ο. Την κατο-
χύρωση των εθελοντών ως προς την εργασιακή  

το 2000. Τόσο στην τηλεόραση όσο και στο ρα-
διόφωνο, µε δελτία ειδήσεων και εκποµπές κοι-
νωνικού ενδιαφέροντος. Mega, Ant1, Alter, Star, 
Blue Sky, Αθήνα 9.84. Και από το 2014 επικε-
φαλής ειδικών εκδόσεων στο Huffpost.gr, µία 
από τις µεγαλύτερες ηλεκτρονικές εφηµερίδες 
παγκοσµίως. Το 2012 ξεκίνησα τη «∆ύναµη της 
Προσφοράς», ένα ετήσιο λεύκωµα για την προ-
βολή της φιλανθρωπίας. Και το 2018 δηµιούρ-
γησα το www.dinamiprosforas.gr, το πρώτο ει-
δησεογραφικό site στη χώρα µας για τα νέα της 
Προσφοράς και της Αλληλεγγύης και το πρώτο 
web portal που φέρνει σε επαφή τους εθελοντές 
και τα ιδρύµατα. Και σε αυτό το σηµείο έρχεται 
η πρόταση του Κυριάκου. Να προσπαθήσουµε 
να «περάσουµε» αυτές τις αξίες στην καθηµερι-
νότητα του Έλληνα. Ε, αυτό είναι κάτι στο οποίο 
δεν θα µπορούσα να πω όχι. 

και ασφαλιστική  κάλυψή  τους. Με τη συστηµατι-
κή  ε νταξη της διδασκαλι ας του εθελοντισµου  στα 
σχολεί α. Επίσης, πρόκειται για ένα πακέτο µε κο-
ρωνίδα τη στήριξη της οικογένειας. Καθιερώνουµε 
επίδοµα 2.000 € για κάθε παιδί που γεννιέται στην 
Ελλάδα. Αυξάνουµε το όριο του αφορολόγητου 
κατά 1.000 € για κάθε παιδί. Επαναφέρουµε τα ε-
πιδόµατα για τις µεγάλες οικογένειες στο επίπεδο 
που βρίσκονταν πριν από τις µειώσεις του 2018. Ε-
ξασφαλίζουµε θέσεις για όλα τα παιδιά στους παι-
δικούς σταθµούς. Για εµάς δεν νοείται ανάπτυξη 
χωρίς κοινωνική συνοχή, ούτε κοινωνική συνοχή 
χωρίς αλληλεγγύη.

Από τον χώρο της δηµοσιογραφίας σε αυτόν της 
πολιτικής. Γιατί;
∆εν είναι µία απόφαση που πήρα ελαφρά τη 
καρδία. Ξέρετε, είµαι στη δηµοσιογραφία από 

Αν εκλεγείτε βουλευτής ποιες θα είναι οι προτε-
ραιότητές σας για τον εκλογικό σας τοµέα;
Μα ασφαλώς να βοηθήσω µε όλες µου τις δυνά-
µεις στην εµπέδωση των σωστών νοοτροπιών α-
ναφορικά µε τη δύναµη της προσφοράς στην κοι-
νωνία µας. Να συµµετέχω µε την εµπειρία που 
έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια από την προ-
βολή των καλών προτύπων και της προσφοράς 
στην κοινωνία µας. Να αποκτήσουµε αντανακλα-
στικά ανθρωπισµού 24 ώρες την ηµέρα. Να νοια-
ζόµαστε για τον συνάνθρωπο στην καθηµερινότητά 
µας. Αυτό είναι η νέα συλλογικότητα. Αυτή είναι η 
νέα αλληλέγγυα κοινωνία στην οποία θέλουµε να 
µεγαλώσουν τα παιδιά µας. Αυτός είναι ο νέος Πο-
λιτισµός της Καθηµερινότητας.

Πώς πιστεύετε ότι µπορεί να βελτιωθεί η ζωή 
των ανθρώπων σε µία τόσο µεγάλη περιφέρεια 
όπως είναι ο Νότιος Τοµέας;
Όσο µε αφορά, πιστεύω ότι η ζωή των ανθρώπων 
βελτιώνεται όσο περισσότερο διαχέεται η δύναµη 
της προσφοράς. Γι’ αυτόν τον λόγο και έχω «ορ-
γώσει» την περιοχή. Έχω κάνει χαρτογράφηση 
του Νότιου Τοµέα και έχω καταγράψει όλα τα ι-
δρύµατα και τους συλλόγους προσφοράς που υ-
πάρχουν σε κάθε γειτονιά. Ο συντονισµός και η ε-
ξάπλωση της προσφοράς είναι η απάντηση για µια 
πιο αλληλέγγυα κοινωνία.  

Στην εκλογική σας περιφέρεια δεσπόζει το παρά-
δειγµα του Ελληνικού. Τι προτίθεστε να κάνετε;
Εµείς δεν έχουµε αλλεργία στις επενδύσεις, όπως 
η απερχόµενη κυβέρνηση. Έτσι, µαζί µε την απλο-
ποίηση του φορολογικού συστήµατος και τη µεί-
ωση φόρων όπως ο ΕΝΦΙΑ, ο φόρος των επιχει-
ρήσεων, τη µείωση του αφορολόγητου και κάποιες 
φορολογικές ελαφρύνσεις, σε ένα από τα πρώτα 
νοµοσχέδια που θα φέρει η Νέα ∆ηµοκρατία στη 
Βουλή θα περιλαµβάνονται πρόνοιες για το Ελλη-
νικό και την ανακατασκευή του παράκτιου χώρου 
του πρώην αεροδροµίου της Αθήνας.  

Αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί να σας ψηφίσει, 
τι θα του απαντούσατε;
Η απάντηση είναι απλή. Για να είµαι χρήσιµη και 
την επόµενη µέρα. Η προσωπική µου έκθεση στην 
πολιτική έχει να κάνει µε τη βούλησή µου να βάλω 
κι εγώ το λιθαράκι µου στην εµπέδωση των σω-
στών νοοτροπιών αναφορικά µε τη δύναµη της 
Προσφοράς στην κοινωνία µας. Γι’ αυτό και ζητώ 
από τους συµπολίτες µου τον έναν από τους τέσ-
σερις σταυρούς!

www.freesunday.gr 0905.07.2019

συνέντευξη

Να αποκτήσουµε 
αντανακλαστικά ανθρωπισµού 

24 ώρες την ηµέρα
 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Έµη 
Ζησιοπούλου-
Λιβανίου
Υποψήφια 
βουλευτής Ν∆
Νότιου Τοµέα



Α
λλαγή πολιτικού και οικονομικού κεφαλαίου στην 
Ε.Ε. με εντυπωσιακό τρόπο. Με βάση τη συμφω-
νία Μακρόν-Μέρκελ που προσυπέγραψαν οι ηγέ-
τες των 27 –ο κ. Τσίπρας μέσω του Ισπανού πρω-
θυπουργού κ. Σάντσεθ, γιατί προτίμησε να πάει σε 
προεκλογική εκδήλωση στο Ηράκλειο–, η υπουρ-

γός Άμυνας της Γερμανίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προωθείται στην 
προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η επικεφαλής του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). 
Οι κυρίες που θα αντικαταστήσουν τον κ. Γιούνκερ και τον κ. Ντράγκι 
είναι εξαιρετικά ικανές και με κεντροδεξιό πολιτικό προφίλ. 
Η Φον ντερ Λάιεν, μητέρα 7 παιδιών και με εντυπωσιακές σπουδές, 
μεταξύ άλλων και στην Ιατρική, υπήρξε μέλος όλων των Υπουργικών 
Συμβουλίων κατά την περίοδο Μέρκελ τα τελευταία 14 χρόνια. Στέ-
λεχος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και κόρη χριστιανοδη-
μοκράτη πρωθυπουργού της Κάτω Σαξονίας, διετέλεσε υπουργός Οι-
κογενειακών Θεμάτων, υπουργός Εργασίας και από το 2013 υπουρ-
γός Άμυνας. 
Από την πλευρά της, η Λαγκάρντ διετέλεσε υπουργός Οικονομικών 
επί προεδρίας Σαρκοζί, προτού προωθηθεί στην κορυφή του ΔΝΤ. Η 
Λαγκάρντ είναι προσωπική επιλογή του προέδρου Μακρόν, ο οποίος 
«λεηλατεί» τη γαλλική κεντροδεξιά από βασικά στελέχη της όπως και 
από τους ψηφοφόρους της. 

Ανορθόδοξη διαδικασία
Φτάσαμε στο ηγετικό δίδυμο Φον ντερ Λάιεν-Λαγκάρντ μέσα από μία 
ανορθόδοξη διαδικασία, η οποία υπονόμευσε το κύρος των ευρωε-
κλογών και την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Θεωρητικά, ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήταν ο 
επικεφαλής υποψήφιος του πολιτικού σχηματισμού που θα έπαιρνε 
τις περισσότερες ψήφους στις ευρωεκλογές. Αυτό συνέβη για πρώτη 
φορά το 2014 με τον Γιούνκερ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-
τος (ΕΛΚ) και επρόκειτο να επαναληφθεί μετά τις ευρωεκλογές του 
Μαΐου 2019 με τον Βέμπερ, εφόσον το ΕΛΚ ήρθε ξανά πρώτο στις ευ-
ρωεκλογές. 
Τρία ήταν τα βασικά εμπόδια στην προώθηση Βέμπερ στη θέση του 
Γιούνκερ.
Πρώτον και κυριότερο, η απόρριψη του συστήματος των επικεφαλής 
υποψηφίων από τον πρόεδρο της Γαλλίας κ. Μακρόν.
Δεύτερον, η μεγάλη υποχώρηση του ποσοστού του ΕΛΚ αλλά και των 
Σοσιαλιστών, που μεγάλωσε την εξάρτησή τους από τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Λόγω της υποχώρησης των ποσοστών των 
δύο μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων, έχασαν την πλειοψηφία στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, για να περάσουν τις μεγάλης σημασίας α-
ποφάσεις, χρειάζονται τη συνεργασία των Φιλελευθέρων, στους οποί-
ους πλέον πρωταγωνιστεί το κόμμα Μακρόν. Επομένως, είναι πρα-
κτικά αδύνατο να ξεφύγουν από τις αντιρρήσεις του Μακρόν. 
Τρίτον, ο Μακρόν έχει πάρει την πρωτοβουλία δημιουργίας κοινού 
μετώπου Φιλελευθέρων-Σοσιαλιστών κατά του ΕΛΚ. Η συμμαχία 
αυτή απαίτησε να αποκλειστεί ο Βέμπερ από την προεδρία της Ευρω-

Η Φον ντερ Λάιεν ξεχωρίζει για 
τις ικανότητες, την παιδεία και την 
πολιτική αντοχή της.

Οι αγορές υποδέχτηκαν με 
ενθουσιασμό την προοπτική συνέχισης 
της πολιτικής Ντράγκι μέσω Λαγκάρντ

παϊκής Επιτροπής σε όφελος του επικεφαλής υποψήφιου των Σοσι-
αλιστών Τίμερμανς. Με αυτή την κίνηση αποδυναμώθηκε κι άλλο 
ο θεσμός του επικεφαλής υποψήφιου του πρώτου κόμματος, εφό-
σον προωθήθηκε ο επικεφαλής υποψήφιος του δεύτερου κόμματος      
-των Σοσιαλιστών- με την υποστήριξη του τρίτου κόμματος, των Φι-
λελευθέρων. 

Πλεονέκτημα Μακρόν
Με την εγκατάλειψη της υποψηφιότητας Βέμπερ μπήκε στο ψυγείο 
ο θεσμός του επικεφαλής υποψήφιου και άνοιξε ο δρόμος για απευ-
θείας συνεννόηση Μακρόν-Μέρκελ, με την υποστήριξη ή την ανοχή 
των άλλων ηγετών της Ε.Ε. 
Ο Μακρόν επέβαλε, σε γενικές γραμμές, τους όρους του έχοντας την 
υποστήριξη των Σοσιαλιστών και των Φιλελεύθερων πρωθυπουρ-
γών των κρατών-μελών. Οι κεντροδεξιοί πρωθυπουργοί του ΕΛΚ, 
μόλις 7 στο σύνολό τους, υποχρεώθηκαν σε μία αμυντική τακτική. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η καγκελάριος Μέρκελ έκανε αποχή στην 
κρίσιμη ψηφοφορία γιατί δεν είχε την έγκριση του κυβερνητικού ε-
ταίρου, για να προωθήσει την υποψηφιότητα της Φον ντερ Λάιεν για 
την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Ο Μακρόν προώθησε τη Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ. Η θη-
τεία της ξεκινάει τον Νοέμβριο, έχει οκταετή διάρκεια και τεράστια 
σημασία για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη. 
Στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τοποθετείται, στη 
θέση του κεντροδεξιού Τουσκ, ο Φιλελεύθερος πρωθυπουργός του 
Βελγίου Σαρλ Μισέλ.
Στη θέση του υπεύθυνου για τις εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε. τοποθε-
τείται ο Σοσιαλιστής υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας και πρώην 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιόζεπ Μπορέλ. 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα επόμενα δυόμισι 
χρόνια εκλέχτηκε ο Νταβίντ-Μαρία Σασόλι, του κεντροαριστερού 
Δημοκρατικού Κόμματος της Ιταλίας. 
Αυτό που πήρε η καγκελάριος Μέρκελ στη διαπραγμάτευση που 
είχε με τον Μακρόν ήταν η διατήρηση στην προεδρία της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής πολιτικού στελέχους που προέρχεται από το ΕΛΚ. 
Δεν θα είναι ο Βέμπερ αλλά η Φον ντερ Λάιεν, αρκεί βέβαια να εξα-
σφαλίσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των ευρωβουλευτών. 
Η υπουργός Άμυνας της Γερμανίας επισκέφθηκε το Στρασβούργο 
και άρχισε να απευθύνεται στις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, σε αναζήτηση της αναγκαίας πλειοψηφίας. Θα την υ-
ποστηρίξουν οι ευρωβουλευτές του ΕΛΚ, οι μισοί ευρωβουλευτές των 
Σοσιαλιστών, γύρω στα δύο τρίτα των ευρωβουλευτών των Φιλελευθέ-
ρων και οι περισσότεροι από τους ευρωβουλευτές των Συντηρητικών. 
Το πιθανότερο είναι ότι θα εκλεγεί σε δύο εβδομάδες στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ύστερα από μια πε-
ριπετειώδη διαδικασία.
Στο «πακέτο» Μακρόν-Μέρκελ που ενέκριναν οι ηγέτες της Ε.Ε. πε-
ριλαμβάνεται και η προώθηση του Βέμπερ στη θέση του προέδρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το δεύτερο μισό της πενταετίας. 
Όμως ο πολιτικός χρόνος είναι πολύς για να θεωρείται ισχυρή αυτή η 
πολιτική συμφωνία.
Η Μέρκελ άφησε την πρωτοβουλία κινήσεων στον Μακρόν, αλλά 
είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα γιατί, με-
ταξύ άλλων, εκτιμά τη Λαγκάρντ και τον πρωθυπουργό του Βελγίου 
Σαρλ Μισέλ. 

Θετική προοπτική
Παρά τον ανορθόδοξο τρόπο με τον οποίο επετεύχθη η γαλλογερμα-
νική συνεννόηση, μπορούμε να πούμε ότι η σύνθεση των κορυφαίων 
των ευρωπαϊκών θεσμών είναι εξαιρετικά ικανοποιητική. 
Η Φον ντερ Λάιεν έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητα και την α-
ντοχή της και έχει το τέλειο ευρωπαϊκό προφίλ. Γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στις Βρυξέλλες, είναι δυναμικά υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλή-
ρωσης και μιλά άψογα γαλλικά εκτός από αγγλικά και φυσικά γερμα-
νικά. 
Η Λαγκάρντ συνδυάζει την οικονομική εμπειρία μέσω του ΔΝΤ με 
προτάσεις υπέρ του κράτους-πρόνοιας και της προστασίας του περι-
βάλλοντος. 
Οι δύο κυρίες θα κυριαρχήσουν στις πολιτικές και οικονομικές εξελί-
ξεις στην Ε.Ε. και με τη συνεργασία τους θα στείλουν το μήνυμα της ι-
σότητας των φύλων στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. 
Το μεγάλα θύματα της συνεννόησης Μακρόν-Μέρκελ είναι ο θεσμός 
του επικεφαλής υποψήφιου, που δοκιμάστηκε με επιτυχία το 2014 
αλλά τώρα εγκαταλείπεται, το κύρος των ευρωεκλογών, εφόσον πραγ-
ματοποιήθηκαν στη βάση του θεσμού του επικεφαλής υποψήφιου 
και επετεύχθη μεγάλη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής, και η αξι-
οπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εμφανίζεται να προσυ-
πογράφει αποφάσεις των κορυφαίων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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ΔΎΟ ΔΎΝΑΜΙΚΈΣ ΚΎΡΙΈΣ 
ΣΤΗΝ ΗΓΈΣΙΑ ΤΗΣ 
ΈΎΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
                    Ο Μακρόν προώθησε 
                    τις προτάσεις του σε 
                    βάρος του Ευρωπαϊκού 
                    Κοινοβουλίου

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.freesunday.gr10 05.07.2019

άρθρο



Η Νέα ∆ηµοκρατία έχει εκπονήσει 
ένα µελετηµένο και κοστολογηµένο 
πρόγραµµα, για το οποίο πρέπει να 
έχει ισχυρή εντολή από τον λαό ώστε 
να το βάλει σε εφαρµογή.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Η επόµενη µέρα των εκλογών 
δεν θα βρει τη Ν∆ σε δρόµο 

στρωµένο µε λουλούδια

Α
υτοδυναµία της Ν∆, ώστε να µην έχει «την αγωνία της ο-
µηρίας ενός κυβερνητικού εταίρου που έχει ανάγκη την 
εκλογική επιβίωση»: αυτό το µήνυµα στέλνει στους ψη-
φοφόρους για την 7η Ιουλίου ο υποψήφιος βουλευτής της 
Ν∆ στο Βόρειο Τοµέα της Β’ Αθηνών, Φώτης Καρύδας.

Καθώς βρισκόµαστε µια ανάσα από τις εκλογές, ποιο είναι το µήνυµα 
που θα θέλατε να στείλετε στους ψηφοφόρους;
Η Ελλάδα ετοιµάζεται να αλλάξει σελίδα και είναι στο χέρι όλων να εµπι-
στευτούν το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας, καθώς η στάση των στελε-
χών της έχει δείξει τη διαφορά στον τρόπο που πολιτεύονται σε σχέση µε 
τους υπόλοιπους, και ειδικά τα στελέχη της απερχόµενης κυβέρνησης. 

Γιατί η αυτοδυναµία είναι τόσο σηµαντική για τη Ν∆;
Η Νέα ∆ηµοκρατία έχει εκπονήσει ένα µελετηµένο και κοστολογη-
µένο πρόγραµµα, για το οποίο πρέπει να έχει ισχυρή εντολή από τον 
λαό ώστε να το βάλει σε εφαρµογή. ∆εν είναι προς όφελος της χώρας 
να έχει την αγωνία της οµηρίας ενός κυβερνητικού εταίρου που έχει 
ανάγκη την εκλογική επιβίωση. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι εκβιάζει µε εκλογές 
τον ∆εκαπενταύγουστο. Το σχόλιό σας;
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τον κόσµο να µην απέχει στις 7 Ιουλίου, 
δίνοντας ισχυρό µήνυµα αυτοδυναµίας και αλλαγής του πολιτικού σκη-
νικού από την εποµένη κιόλας των εκλογών, εφιστώντας την προσοχή 
στο γεγονός ότι η επόµενη εκλογική αναµέτρηση θα γίνει µε απλή ανα-
λογική, καθιστώντας το έργο µιας τέτοιας κυβέρνησης πολύ δύσκολο. 

θεί µε στόχο το συµφέρον των Ελλήνων πολιτών και φορολογουµένων. 

Όσον αφορά εσάς τον ίδιο, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας, αν ε-
κλεγείτε βουλευτής;
Οι πυλώνες µιας εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης είναι λεπτοµερώς 
καταγεγραµµένοι στο πρόγραµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Είναι από 
τις λίγες φορές που ένα κόµµα αντιπολίτευσης έκανε µία τόσο ε-
πεξεργασµένη και αναλυτική παρουσίαση του προγράµµατός της 
στην Παιδεία. Από τους βασικούς πυλώνες είναι ότι ξεκινάµε από 
τις µικρές ηλικίες, οι οποίες, όπως έχει αποδειχθεί από πολλές επι-
στηµονικές έρευνες, αποτελούν τη βάση προκειµένου να χτιστεί η 
προσωπικότητα αλλά και όλο το εκπαιδευτικό µέλλον του µαθητή. 
Η Νέα ∆ηµοκρατία στο κοµµάτι της εκπαίδευσης θα δώσει πραγ-
µατικές λύσεις σε χρόνια προβλήµατα και θα αναβαθµίσει την ποιό-
τητα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Επίσης, θα κάνει πράξη τη βο-
ήθεια προς την ελληνική οικογένεια µε το να µη µείνει κανένα παιδί 
εκτός παιδικού σταθµού. Χρησιµοποιώντας βοήθεια µε voucher τα 
οποία θα πηγαίνουν σε κάθε οικογένεια, όταν κάποιο από τα παιδιά 
δεν καταφέρει να µπει σε δηµόσιο βρεφονηπιακό σταθµό. Επίσης, 
είναι αναγκαίο να στηριχτεί η ελληνική οικογένεια, τόσο για την α-
ντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος, αλλά και για να κα-
ταστεί το ασφαλιστικό βιώσιµο. Η Νέα ∆ηµοκρατία από την πρώτη 
στιγµή πήρε θέση απέναντι σε αυτό το χρόνιο πρόβληµα το οποίο 
µαστίζει τη χώρα µας. Έχει σκοπό από την πρώτη κιόλας ηµέρα να 
πάρει άµεσα µέτρα προκειµένου να αντιµετωπίσει την υπογεννητι-
κότητα και να δώσει λύσεις. Ένας από τους βασικούς πυλώνες που 
εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι θα δώσει ένα ποσό της 
τάξης των 2.000 ευρώ σε κάθε νέο παιδί που γεννιέται. Επίσης, θα 
ξεκινήσει η µείωση του ΦΠΑ σε βρεφικά προϊόντα ώστε να στηρι-
χτ εί η οικογένεια από τα πρώτα βήµατα στη γέννηση του παιδιού, 
που είναι και ένα από τα πιο δύσκολα κοµµάτια.

Σε προσωπικό επίπεδο, ποιο είναι το µήνυµα που θα θέλατε να στείλετε 
στους ψηφοφόρους του Βορείου Τοµέα;
Μεγάλωσα στο Ηράκλειο Αττικής, στην περιοχή Καναπίτσα, και τα τελευ-
ταία χρόνια ζω στην Κηφισιά, στα σύνορα µε τη Νέα Ερυθραία. Ξέρω 
πάρα πολύ καλά το βόρειο κοµµάτι της Αθήνας, τόσο στις προνοµιού-
χες όσο και στις λιγότερο προνοµιούχες γειτονιές, στις οποίες µεγά-
λωσα. Πιστεύω πως έχω να προσφέρω πολλά σε αυτές τις περιοχές 
της Αττικής. Θα ήθελα να µε ψηφίσουν γιατί είµαι αυτοδηµιούργητος, 
γιατί δουλεύω από τα 17 µου χρόνια και δεν έχω φοβηθεί κανένα επάγ-
γελµα και κανέναν τόπο εργασίας, είτε είναι στο Σύνταγµα είτε είναι στην 
πρώτη γραµµή του πολέµου! Να µε ψηφίσουν γιατί η απόφασή µου να 
εκτεθώ στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι αποτέλεσµα της επιλογής 
του προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη να ανοί-
ξει το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι για 
πρώτη φορά ασχολούνται µε τα κοινά. Να µε ψηφίσουν γιατί είµαι πρό-
θυµος να βοηθήσω τους νέους ανθρώπους να πιστέψουν στον εαυτό 
τους και σε µία καλύτερη ζωή πέρα και πάνω από πρόσκαιρα ψηφο-
θηρικά επιδόµατα. Να µε ψηφίσουν γιατί είµαι εδώ για να υπηρετήσω 
και να προσφέρω µε τις γνώσεις και την εµπειρία µου, γιατί επιµένω 
να πιστεύω στην Ελλάδα και τους Έλληνες, γιατί επιµένω να πιστεύω 
στην προκοπή και την αριστεία.

Σε ποιον τοµέα θεωρείτε ότι θα κριθεί το τελικό αποτέλεσµα των εκλο-
γών;
Είναι αλήθεια πως οι πολίτες ενδιαφέρονται κατά κύριο λόγο για την κα-
τάσταση της οικονοµίας, η οποία δεν έχει βελτιωθεί υπό τη διακυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, θεωρώ πως και τα εθνικά ζητήµατα έχουν θο-
ρυβήσει τους Έλληνες πολίτες, ειδικά ο χειρισµός της συµφωνίας των 
Πρεσπών από τον κύριο Κοτζιά και τον κύριο Τσίπρα. 

Ποιες πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι οι πρώτες προτεραιότητες µιας 
κυβέρνησης Ν∆;
Με τη νίκη στις εθνικές εκλογές, από την επόµενη κιόλας ηµέρα η Νέα 
∆ηµοκρατία θα πρέπει να αντιµετωπίσει πολλά προβλήµατα σε πολλα-
πλά µέτωπα. Από την Πολιτική Προστασία και την Ασφάλεια έως την 
Υγεία, την Παιδεία και οπωσδήποτε την Οικονοµία. Η εκκίνηση µεγάλων 
αλλά και µικρότερων έργων αποτελεί επίσης προτεραιότητα, καθώς θα 
µπορέσουν να προσφέρουν σηµαντικό αριθµό θέσεων εργασίας, ιδι-
αίτερα στους νέους. Πρόκειται για τοµείς στους οποίους η απερχόµενη 
κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι το οικονοµικό σας πρόγραµµα είναι ανέφι-
κτο. Τι απαντάτε; 
Η επόµενη µέρα των εκλογών δεν θα βρει τη Νέα ∆ηµοκρατία να δια-
νύει κανέναν δρόµο στρωµένο µε λουλούδια, ώστε να επαναφέρει τη 
χώρα στην κανονικότητα, υπό την έννοια ότι πρέπει να δίνει διαρκώς 
µάχες και στο εσωτερικό –σε εσωτερικά θέµατα εννοώ– και προς το ε-
ξωτερικό. Ωστόσο, όπως ήδη προανέφερα, το πρόγραµµα της Νέας ∆η-
µοκρατίας είναι πλήρως µελετηµένο και κοστολογηµένο και θα εκπονη-

www.freesunday.gr 1105.07.2019

συνέντευξη

Φώτης 
Καρύδας

Υποψήφιος βουλευτής
 Βόρειου Τοµέα 

Β’ Αθηνών 
µε τη Ν∆



Av η Ν∆ δεν είναι αυτοδύναµη, 
προφανώς δεν µπορούµε να συ-
νεργαστούµε µε τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ 
και τη Χρυσή Αυγή, µε τα οποία µας 
χωρίζει ιδεολογική άβυσσος, ούτε 
µε προσωποπαγή µορφώµατα όπως 
του κ. Βελόπουλου και του 
κ. Βαρουφάκη.

Ο 
πρώην υπουργός Μακεδονίας-Θράκης και υποψή-
φιος βουλευτής µε τη Ν∆ στη Β΄ εκλογική περιφέ-
ρεια Θεσσαλονίκης αναλύει τα σχέδια της Ν∆ για την 
εποµένη των εκλογών και προειδοποιεί ότι η χώρα 
θα µπλέξει σε περιπέτειες αν η Ν∆ δεν είναι αυτο-
δύναµη το βράδυ των εκλογών.

Ας ξεκινήσουµε ανάποδα, κύριε υπουργέ: Και αν δεν υπάρξει αυτο-
δυναµία, τι κακό θα µας συµβεί; 
Τότε είναι πολύ πιθανό η χώρα να µπλέξει σε περιπέτειες. Εάν στις 7 
Ιουλίου δεν υπάρξει ισχυρή λαϊκή εντολή και δεν σχηµατιστεί αυτο-
δύναµη κυβέρνηση, τότε αυτό πρακτικά σηµαίνει νέες εκλογές την 
περίοδο του ∆εκαπενταύγουστου µε το σύστηµα της απλής αναλο-
γικής και όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Όπου κινδύνους 
βάλτε τη λέξη ακυβερνησία. Η Ν∆ ζητά καθαρές λύσεις για λόγους 
πολιτικής σταθερότητας. Στο πλαίσιο αυτό ζητούµε η συµµετοχή 
του εκλογικού σώµατος να είναι µαζική. Καλούµε τους συµπατρι-
ώτες µας πρώτα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα και µετά 
να πάνε στις παραλίες, µιας και οι εκλογές διεξάγονται στην καρ-
διά του καλοκαιριού. ∆ιεκδικούµε την ψήφο των πολιτών µέχρι τη 
στιγµή που θα κλείσουν οι κάλπες.   

Θα σας είναι τόσο δύσκολο να συνεργαστείτε µε άλλες πολιτικές δυ-
νάµεις ή φοβάστε ότι θα χάσετε θέσεις στην εξουσία; 
Το θέµα δεν είναι οι… καρέκλες! Ζητούµε ισχυρή εντολή και αυτοδυ-
ναµία για να εφαρµόσουµε ανόθευτο το προεκλογικό µας πρόγραµµα 
και έπειτα από τέσσερα χρόνια να κριθούµε επ’ αυτού από τον ελλη-
νικό λαό. ∆εν µας είναι δύσκολο να συνεργαστούµε µε άλλες πολι-
τικές δυνάµεις. Άλλωστε το έχουµε ξανακάνει και το 2012, ενώ θα 
σας θυµίσω και την προσωπική δέσµευση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
πως, ακόµα και αυτοδύναµος εάν είναι, θα επιδιώξει συνεργασίες. 
Προσέξτε όµως, σε περίπτωση που η Ν∆ δεν είναι αυτοδύναµη, από 
τα κόµµατα που θα µπουν στη Βουλή, προφανώς δεν µπορούµε να 
συνεργαστούµε µε τον ΣΥΡΙΖΑ, µε τον οποίο µας χωρίζει ιδεολογική 
άβυσσος. Το ίδιο ισχύει και για το ΚΚΕ και τη Χρυσή Αυγή για τους ί-
διους λόγους. Επίσης δεν µπορούµε να συνεργαστούµε ούτε µε προ-
σωποπαγή µορφώµατα, όπως το κόµµα του κ. Βελόπουλου και του 
κ. Βαρουφάκη. Άρα αποµένει το ΚΙΝΑΛ, µε το οποίο έχουµε µια σχε-
τική προϊστορία. Όµως το τελευταίο διάστηµα βλέπουµε ότι η κυρία 
Γεννηµατά προσπαθεί να κάνει µια στροφή προς τα Αριστερά. Αυτή 
η στάση της γεννά το ερώτηµα εάν θέλει να συνεργαστεί µαζί µας.

Έχετε διατελέσει υποψήφιος και σε προεκλογικές περιόδους βέ-
βαιης νίκης και σε περιόδους απογοήτευσης. Τι διαφορετικό έχει η 
φετινή προεκλογική περίοδος; 
Σε αυτές τις εκλογές φυσάει αέρας νίκης στα πανιά της Νέας ∆η-
µοκρατίας και αυτό το εισπράττω καθηµερινά στις µεγάλες ανοιχτές 
συγκεντρώσεις που πραγµατοποιώ. Στις συναντήσεις µου µε πολί-
τες, µε πλησιάζουν άνθρωποι οι οποίοι ιδεολογικά ξέρω ότι για χρό-
νια βρίσκονταν απέναντί µας. Κι όµως αυτή τη φορά µού λένε πως 
θα ψηφίσουν Νέα ∆ηµοκρατία για να επιστρέψει στη χώρα η κα-
νονικότητα και η λογική.  Για να ξαναγίνει η Ελλάδα ισχυρή, αντα-
γωνιστική, εξωστρεφής, αξιοκρατική. Για να πετύχουµε ως Έθνος 
το µεγάλο άλµα προς τα εµπρός που τόσο έχει ανάγκη η οικονοµία 
και η κοινωνία µας. 

Η Β΄ Θεσσαλονίκης είναι µια περίεργη περιφέρεια. Και αστικοί 
πληθυσµοί και αγροτικοί. Μήπως κάποιες από τις δεσµεύσεις σας 
µπορεί να είναι αλληλοσυγκρουόµενες; Να ευνοούν µια κοινωνική 
οµάδα σε βάρος άλλης; 
H δεύτερη περιφέρεια του νοµού Θεσσαλονίκης είναι µια µεγάλη ε-
κλογική περιφέρεια, εξαιρετικά ανοµοιογενής, η οποία έχει ένα «ά-
νοιγµα» περίπου 180 χιλιοµέτρων και περιλαµβάνει από αγρότες και 
ψαράδες µέχρι επιχειρηµατίες. Γνωρίζω πολύ καλά το τοπίο, και άρα 
γνωρίζω τα προβλήµατα των πολιτών. Το µεγαλύτερο όλων είναι 
αυτό της ανεργίας. Μπορεί στατιστικά η κυβέρνηση να προσπαθεί 
να µας πείσει ότι µειώθηκε, ωστόσο στην πραγµατικότητα δεν είναι 
λύση τα επιδοτούµενα προγράµµατα των 2, 4, 6 ή 8 µηνών. Αυτό, 
λοιπόν, που είναι το ζητούµενο είναι να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα 
της ανεργίας. Η δική µας θέση ως Νέα ∆ηµοκρατία είναι ξεκάθαρη. 
∆εν µπορεί να υπάρξει προοπτική αν στην Ελλάδα δεν υπάρξουν 
ανάπτυξη και επενδύσεις. Άρα πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα ελ-
κυστικό επενδυτικό περιβάλλον και να επανεκκινήσει ο τροχός της 
οικονοµίας».

Τι θα σηµαίνει ανάπτυξη στην εκλογική σας περιφέρεια; 
Νέες θέσεις εργασίας και σταθερό µεροκάµατο. Αυτό που περιµέ-
νουν σήµερα οι πολίτες από την αυριανή κυβέρνηση της Ν∆ είναι να 
απελευθερώσει τις υγιείς δυνάµεις της ελληνικής δηµιουργικότη-
τας. Να στηριχτεί, µε λίγα λόγια, ο κόσµος της εργασίας. Στόχος µας 
είναι η Ελλάδα να ξαναµπεί σε τροχιά ανάπτυξης. Να είµαστε υπε-
ρήφανοι ως Έλληνες, να γίνουµε παράδειγµα προς µίµηση και όχι 
προς αποφυγή. Εµείς µιλούµε για αύξηση κατώτατου µισθού την ε-
πόµενη τριετία στα 730 ευρώ, µείωση του φορολογικού συντελεστή 
στο 9% για εισοδήµατα µέχρι 10.000 ευρώ, µε διατήρηση του αφο-
ρολόγητου ορίου, µείωση του ΦΠΑ ώστε να γίνει φθηνότερο το κα-
λάθι της νοικοκυράς, µα πάνω από όλα µιλούµε για νέες καλύτερες 
δουλειές, οι οποίες θα αυξήσουν τις αποδοχές των εργαζοµένων. 

Θέλω να επικαλεστώ τα γνωστά φίλαθλα αισθήµατά σας: Τι µπο-
ρεί να κάνει µια κυβέρνηση της Ν∆ για να αποκαταστήσει τη φθαρ-
µένη έως καταρρακωµένη αξιοπιστία του ελληνικού επαγγελµατι-
κού αθλητισµού;
Να εφαρµοστούν οι κανονισµοί για όλους και όχι κατά το δοκούν! 
∆εν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η εµπιστο-
σύνη του φίλαθλου κοινού προς τον επαγγελµατικό αθλητισµό. Και 
δεν αναφέροµαι µόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά ευρύτερα στον ελλη-
νικό επαγγελµατικό αθλητισµό. Η λέξη-κλειδί στην προκειµένη πε-
ρίπτωση είναι η εµπιστοσύνη.

Το 2004 το «σεµνά και ταπεινά» που είχε δώσει ως κατεύθυνση ο 
τότε πρωθυπουργός δεν µπόρεσε να τηρηθεί. Τώρα ο κ. Μητσοτά-
κης προειδοποιεί κατά της αλαζονείας και των «κοστουµιών». Μπο-
ρούν στην πολιτική να επιβληθούν σε κάποιον τέτοιες συµπεριφο-
ρές αν δεν τις έχει;
Το θέµα δεν είναι να ραφτούν υπουργικά κουστούµια αλλά να φο-
ρέσουµε όλοι φόρµες εργασίας. Στις 7 Ιουλίου έχουµε τη δυνατότητα 
να στείλουµε ένα ηχηρό µήνυµα ότι τα πονεµένα χρόνια της κρίσης 
µένουν πίσω και προχωρούµε µπροστά, εκλέγοντας µια σταθερή και 
αποτελεσµατική κυβέρνηση η οποία θα αποκαταστήσει το κύρος της 
χώρας στο εξωτερικό, που θα σκύψει µε αποφασιστικότητα, εργατι-
κότητα µα και σεµνότητα πάνω από τα προβλήµατα των Ελλήνων.

Η Ν∆ πήγε καλά στη Β΄ Θεσσαλονίκης σε ευρωεκλογές και τοπι-
κές εκλογές. Πόσο καλύτερα µπορεί να πάει; Μήπως φτάσατε στην 
οροφή; 
Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο! Με οδηγό αυτή την αρχή 
πορευόµαστε και σε αυτή την εκλογική αναµέτρηση. Πράγµατι η Νέα 
∆ηµοκρατία τα πήγε πολύ καλά στη Β΄ Θεσσαλονίκης, τόσο στις ευ-
ρωεκλογές όσο και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. «Οροφή» όµως δεν 
υπάρχει. Το µήνυµα της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα 
το ξηµέρωµα της 8ης Ιουλίου πρέπει να φτάσει σε κάθε χωριό, σε 
κάθε πολίτη της περιφέρειας του νοµού µας. Οφείλουµε να είµαστε 
παντού. ∆ίπλα στην κοινωνία, να χτυπήσουµε κάθε πόρτα, να µπούµε 
σε κάθε σπίτι, να συνοµιλήσουµε µε όλους. Προσωπικά συνεχίζω 
µε την ίδια ορµή, αποφασιστικότητα και ένταση την προσπάθεια να 
αναλύσω σε όσο το δυνατόν περισσότερους τις προγραµµατικές 
µας θέσεις και να τους παρουσιάσω τον θετικό πολιτικό µας λόγο. 
Να απευθυνθώ όχι µόνο σ’ εκείνους που ψήφισαν Νέα ∆ηµοκρα-
τία στις 26 Μαΐου, αλλά και σ’ εκείνους που δεν µας επέλεξαν. Να 
τους δείξω ότι στην αδράνεια του σήµερα πρέπει να απαντήσουµε 
µε δράσεις που θα βοηθήσουν την πατρίδα µας να «ανασάνει» ξανά. 

Θόδωρος Καράογλου
Υποψήφιος βουλευτής Ν∆ 

Β  ́Θεσσαλονίκης
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συνέντευξη

Να φορέσουµε 
όλοι φόρµες 

εργασίας κι όχι 
υπουργικά 
κοστούµια

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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συνέντευξη

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

Σχέδιο, πολιτική βούληση, υπομονή και δου-
λειά είναι τα συστατικά στοιχεία της «συντα-
γής» ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια 
Ελλάδα, αλλά και για όλη τη χώρα.

Χωρίς προσπάθεια,  
δεν υπάρχει ευημερία

Ο 
γενικός γραμματέας Υποδομών της κυβέρνησης Σα-
μαρά και σήμερα υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ, 
στην Α΄ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος μιλά στην 
F.S. για τη φιλοσοφία των έργων, τα έργα στη Θεσσα-
λονίκη και εξηγεί την ανάγκη για αυτοδυναμία της ΝΔ.

Κύριε Σιμόπουλε, για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα 
στοιχείο που θα καταστήσει την επόμενη κυβέρνηση διαφορετική: 
Θα τελειώσει το μετρό; Πότε και τι θα γίνει με τον σταθμό της Βε-
νιζέλου;
Είναι ξεκάθαρο πως η σημερινή κυβέρνηση δεν μπόρεσε να ολο-
κληρώσει το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, παρόλο που της παρα-
δόθηκε με όλα τα μείζονα θέματά του λυμένα, εκτός από τις αρχαιό-
τητες του σταθμού Βενιζέλου. Η διαχείριση των αρχαιοτήτων και της 
κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου αποτελεί μνημείο προχειρότητας 
και ανικανότητας, το οποίο χρεώνεται η σημερινή κυβέρνηση και η 
διοίκηση της Αττικό Μετρό. Κατόρθωσαν επί 4 χρόνια να μην παρου-
σιάσουν μία αξιόπιστη και οικονομοτεχνικά συγκεκριμένη λύση, για 
να ικανοποιήσουν τη μεγάλη τους επιθυμία, δηλαδή το «Και Μετρό 
και Αρχαία». Έτσι κινδυνεύουμε να πάμε στο άλλο άκρο για την περί-
πτωση της Βενιζέλου, δηλαδή στο «Ούτε Μετρό ούτε Αρχαία».

Τι έγινε την τελευταία τετραετία;
Εδώ και μία τετραετία δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την 
κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών των σιδηροδρομικών συστη-
μάτων της επέκτασης της Καλαμαριάς. Μόλις 2 από τους 9 διαγωνι-
σμούς έχουν υλοποιηθεί, χωρίς μάλιστα να έχουν ανακηρυχθεί ανά-
δοχοι, ενώ 4 δεν έχουν ούτε καν τεύχη δημοπράτησης. Εάν ψάχνετε 

ευθύνες για το ζήτημα αυτό, μπορείτε να τις αναζητήσετε στη διοίκηση 
της Αττικό Μετρό. Τι έπραξε τα τελευταία χρόνια για το θέμα αυτό; Το 
2022, υπό τις καλύτερες συνθήκες, θα λειτουργήσει η επέκταση.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Αττικό Μετρό, Θεόδωρος Παπαδόπου-
λος, ανέφερε πρόσφατα, κατά τη διάρκεια του 3ου Συνεδρίου Υποδο-
μών & Μεταφορών στην Αθήνα, πως η λειτουργία του σταθμού Βενι-
ζέλου μετατίθεται για το 2024, έναντι του μέχρι στιγμής χρονοδιαγράμ-
ματος, που ήταν για το 2023.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας επισήμανα πολλές φορές τις 
αστοχίες και τις μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά την περίπτωση 
της κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου.
Τώρα που βρίσκεται σε διαδικασία «αναχώρησης» η κυβέρνηση, άρ-
χισαν να λύνονται και τα στόματα…
Το Μετρό προφανώς και θα τελειώσει από την κυβέρνηση της ΝΔ, 
αφού πρώτα αξιολογηθεί το πόσους και ποιους «σκελετούς» μάς 
άφησε στις «ντουλάπες» η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Πώς θα πείσετε όμως ότι η κυβέρνηση της ΝΔ θα κάνει αυτό που 
δεν έκαναν οι άλλοι;
Η ΝΔ δεν υπόσχεται αφειδώς, ακατάσχετα και με γνώμονα το «ρε-
σάλτο» στην εξουσία. Αυτά τα έκαναν άλλοι και προκάλεσαν μεγάλη 
ζημιά στη χώρα, ενώ καταρράκωσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο πολιτικό σύστημα. Εάν αναφέρεστε στο έργο του Μετρό, σημει-
ώνω ότι στις αρχές του 2015 η κατάσταση ήταν η εξής:
•  Υποκατάσταση του ουσιαστικά πτωχευμένου βασικού συντελεστή 

της κοινοπραξίας από άλλον.
• Θέσπιση διαιτησιών. Είναι η κύρια αιτία που προχωρά το έργο. Ε-
πειδή ο νόμος περί δημοσίων έργων δεν προέβλεπε διαιτησία και 

το τίμημα ήταν turnkey, δεν ήταν δυνατόν να πληρωθούν οι εξω-
συμβατικές εργασίες που οφείλονταν σε αλλαγή συνθηκών (καθυ-
στερήσεις από αρχαιολογικές εργασίες, αλλαγή χώρου εναπόθεσης 
χωμάτων, αλλαγή layout σταθμών).

• Παραλαβή σταθμών Παπάφη και Νέας Ελβετίας. Για το πρώτο είναι 
γνωστή η σύγκρουση Αττικό Μετρό και Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

• Ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ανασκαφών στο βόρειο τμήμα της 
Αγίας Σοφίας και στον Βαρδάρη.

• Εξασφάλιση χρηματοδότησης 50 εκ. ευρώ για επιπλέον αρχαιολο-
γικές εργασίες.

• Ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων.
• Παραλαβή τμήματος αμαξοστασίου από τον δήμο και κατασκευή α-
ντιπλημμυρικού έργου στη Νέα Ελβετία.

• Μεταφορά των μετροπόντικων από την Ανάληψη στη Νέα Ελβετία, 
ώστε με αντίθετη πορεία να ολοκληρώσουν τις σήραγγες.

• Παραδώσαμε το 70% των έργων πολιτικού μηχανικού, που αποτε-
λούσε τον κύριο όγκο της κατασκευής.

• Εξασφάλιση χρηματοδότησης, δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και 
υλοποίηση με γρήγορους ρυθμούς της επέκτασης προς Καλαμαριά.

• Έναρξη, inhouse, από την Αττικό Μετρό της εκπόνησης των μελε-
τών για τις επεκτάσεις, κυρίως προς Σταυρούπολη και προς Αμπε-
λοκήπους–Εύοσμο.

Το μόνο πρόβλημα που έπρεπε η παρούσα κυβέρνηση να διαχειρι-
στεί ήταν οι αρχαιότητες στη Βενιζέλου. Τα αποτελέσματα της διαχεί-
ρισής τους είναι γνωστά...

Όντως καθυστερούν τα έργα στην Βόρεια Ελλάδα; Και αν ναι, ποιο 
είναι το πολιτικό πρόβλημα που παράγει αυτό το αποτέλεσμα;
Όταν υπάρχει πολιτική βούληση, σχέδιο και όρεξη για δουλειά, τότε 
όλα μπορούν να γίνουν. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, από το 2012 έως το τέλος του 2014, παραδώσαμε ολοκλη-
ρωμένα σημαντικά έργα, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό ε-
πίπεδο. Επρόκειτο για έργα βαλτωμένα επί χρόνια, τα οποία βελτί-
ωσαν την καθημερινότητα των πολιτών και καταστούν σταδιακά τη 
χώρα κόμβο συνδυασμένων μεταφορών. Τα τελευταία 4 χρόνια η 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν προώθησε ούτε μία μεγάλη παρέμβαση 
σε επίπεδο υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα. Το μόνο που έκαναν ήταν 
να κάνουν εγκαίνια και να κόβουν κορδέλες σε έργα τα οποία ξεκί-
νησε η ΝΔ ή και άλλες κυβερνήσεις παλαιότερα. Επομένως η επιτά-
χυνση ή όχι των έργων είναι ξεκάθαρα ζήτημα πολιτικής βούλησης.

Αισθάνεστε ότι το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών στον δήμο 
Θεσσαλονίκης έχει σημασία για τις βουλευτικές εκλογές;
Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία το αποτέλεσμα των δημοτικών 
εκλογών. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές διαδικασίες με ξεχωριστό 
διακύβευμα. Εκτιμώ ότι αυτό θα φανεί και στις κάλπες της ερχόμενης 
Κυριακής, όπου η ΝΔ στον δήμο Θεσσαλονίκης θα είναι με διαφορά 
η κυρίαρχη δύναμη. Είναι προφανές πως για το αποτέλεσμα των δη-
μοτικών εκλογών υπάρχουν και άλλες αιτίες, που δεν ισχύουν στην 
περίπτωση των βουλευτικών.

 Η ΝΔ έχει εστιάσει προεκλογικά στην επαγγελία της ανάπτυ-
ξης. Πρακτικά, και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, τι θα σημαί-
νει αυτό;
Σχέδιο, πολιτική βούληση, υπομονή και δουλειά είναι τα συστατικά 
στοιχεία της «συνταγής» ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια 
Ελλάδα, αλλά και για όλη τη χώρα. Απουσία σχεδίου, κοντόφθαλμη 

Στράτος  
Σιμόπουλος,  

υποψήφιος βουλευτής  
Ά  ́Θεσσαλονίκης  

με τη ΝΔ
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ρεπορτάζ

Σε ένα ασφυκτικά γεμάτο από 
πολίτες Λαζαράκειο Δημοτικό 
Μέγαρο, στην Αμαλιάδα, ο υ-
ποψήφιος βουλευτής Ηλείας Α-
λέξιος Καστρινός πραγματοποί-

ησε την κεντρική του προεκλογική ομιλία, πα-
ρουσία στελεχών του κόμματος, εκπροσώπων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πλήθους κό-
σμου που τον καταχειροκρότησε.
Στο πλαίσιο της ομιλίας του ο κ. Καστρινός πα-
ρουσίασε τις προτεραιότητες της Νέας Δημο-
κρατίας στους βασικούς άξονες της οικονομίας, 
της ανάπτυξης, της παιδείας, του τουρισμού, 
της υγείας, του αγροτικού και κτηνοτροφικού 
τομέα, αλλά και τις κύριες επιδιώξεις του στα 
βασικά ζητήματα που απασχολούν τον Νομό 
Ηλείας.
Ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε 
ότι «την Κυριακή 7 Ιουλίου βάζουμε τέλος στον 

 Α. ΚΑΣΤΡΙΝΌΣ:  
«ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΖΟΥΜΕ 
ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ»

στρατηγική, εγωισμός και συμφεροντολογική προσέγγιση χαρακτηρί-
ζει τις προσπάθειες ανάπτυξης στην πόλη μας, σε συνδυασμό με τις 
εκθέσεις ιδεών των περιβόητων master plan και των επικοινωνια-
κών πυροτεχνημάτων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης υπό τη νέα του ιδιοκτησία αποτελεί έναν 
κρίκο ο οποίος έρχεται να προστεθεί δίπλα στα υπόλοιπα πλεονεκτή-
ματα της Θεσσαλονίκης, όπως είναι η γεωγραφική της θέση, το παρα-
λιακό μέτωπο, οι τουριστικές προοπτικές και ο πρωτογενής τομέας της 
ευρύτερης περιοχής μας.
Όι αναπτυξιακές προοπτικές ενισχύονται από το θαλάσσιο μέτωπο της 
πόλης, που όμοιό του ελάχιστες πόλεις διαθέτουν σε όλο τον κόσμο 
και το οποίο παραμένει αναξιοποίητο, ενώ μπορεί να προσελκύσει ε-
πενδύσεις και να δημιουργηθούν πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Μαρίνες, πλωτές υποδομές αναψυχής και διεθνείς αθλητικές δρά-
σεις, και όλα αυτά που, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ανάγκη 
των κατοίκων της πόλης να διατηρήσουν τη «διέξοδό» τους προς την 
θάλασσα, έχουν βρει εφαρμογή εδώ και πολλές δεκαετίες σε άλλα α-
στικά κέντρα του εξωτερικού με θαλάσσιο μέτωπο.
Στο πλαίσιο αυτό προφανώς έχουν θέση και οι συνδυαστικές μεταφο-
ρές με έδρα τη Θεσσαλονίκη, καθώς θα αναβαθμίσουν συνολικά την 
προοπτική της πόλης.

Τι πιστεύετε ότι αφήνει πίσω της ως κληρονομιά η κυβερνητική 
θητεία του ΣΥΡΙΖΑ;
Με βάση το κυβερνητικό έργο της περιόδου 2015–2019 στα θέματα 
του ασφαλιστικού, του φορολογικού, των αγροτών και της επαναφο-
ράς της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης, πιστεύω ότι ελάχιστα πράγματα 
άλλαξαν στην ελληνική οικονομία. Η πεποίθησή μου για το αδιέξοδο 
της κυβερνητικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ εδράζεται σε συγκεκριμένους 
γενικούς και ειδικούς παράγοντες.
Όι γενικοί είναι:
Ό κρατισμός και ο σοσιαλισμός δεν παράγουν πλούτο, αντίθετα παρά-
γουν φτώχεια, την οποία αναδιανέμουν.
Χωρίς προσπάθεια, δεν υπάρχει ευημερία.
Όι ειδικοί αφορούν τη σημερινή κυβέρνηση και τα κύρια χαρακτηρι-
στικά της:
Έχουν μεγάλη εμπειρία σε παρατεταμένες διαβουλεύσεις και όχι σε 
άμεση λήψη αποφάσεων και παραγωγή έργου σε κρίσιμες, μάλιστα, 
συνθήκες.
Δεν πιστεύουν στις ιδιωτικοποιήσεις και στην αξιοποίηση της περιου-
σίας του Δημοσίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επί έναν χρόνο κα-
θυστέρηση της υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης για τα αερο-
δρόμια και τα εμπόδια στις επενδύσεις στο Ελληνικό και στις Σκουριές.

Στα παραγωγικά υπουργεία, οι υπουργοί ουσιαστικά δεν πίστεψαν στην 
ιδιωτική οικονομία και υπονόμευσαν ακόμη και κεντρικές κυβερνη-
τικές αποφάσεις ή δεν προχώρησαν τις δράσεις εκείνες που θα καθι-
στούσαν την περιουσία του Δημοσίου πιο ελκυστική.
Με άλλα λόγια, η οικονομία για να αναπτυχθεί χρειάζεται ιδιωτικές ε-
πενδύσεις, με αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου και δράσεις 
που θα την καθιστούν ελκυστικότερη, αλλά και, βέβαια, διαρθρωτικές 
αλλαγές στο Δημόσιο. Διαφορετικά, όσες περικοπές και να γίνουν σε 
μισθούς και συντάξεις και όσους φόρους και να πληρώσουμε, το α-
ποτέλεσμα θα είναι πενιχρό.

Εσείς υπηρετήσατε μία κυβέρνηση συνεργασίας. Τι προβλήματα 
δημιουργεί αυτό;
Όι κυβερνήσεις συνεργασίας πολλές φορές υποχρεώνονται σε μα-
κρόσυρτες και αργές διαδικασίες, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν τις 
έχει ανάγκη η χώρα. Προφανώς, εφόσον υπάρχει μία κυβέρνηση 
συνεργασίας, οι εταίροι της σέβονται ο ένας τον άλλον, στο πλαίσιο 
μιας προγραμματικής συμφωνίας. Αλλά η χώρα αυτή τη στιγμή έχει 
ανάγκη μία ισχυρή κυβέρνηση, η οποία με άνετη πλειοψηφία θα 
μπορέσει να προχωρήσει γρήγορα σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, τις 
οποίες χρειάζεται ο τόπος.

κατήφορο. Αφήνουμε πίσω τον λαϊκισμό. Αφή-
νουμε πίσω τη μιζέρια. Τις ιδεοληψίες. Αφή-
νουμε πίσω τον διχασμό», προσθέτοντας ότι 
«ήρθε η ώρα να ακολουθήσουμε έναν διαφορε-
τικό δρόμο. Τον δρόμο της ευθύνης και του ορ-
θολογισμού. Τον δρόμο της ανάπτυξης και της 
αξιοπιστίας. Τον δρόμο της ενότητας και της 
προοπτικής» και τονίζοντας ότι «η Νέα Δημο-
κρατία είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εγ-
γυηθεί αυτή την προσπάθεια».
«Θέλουμε μια οικονομία υγιή, δυναμική. 
Μια οικονομία που παράγει και δημιουργεί, 
προς όφελος της κοινωνίας, που θα δημιουρ-
γεί προοπτική για τη χώρα. Θέλουμε μια ανά-
πτυξη που δημιουργεί νέες, καλύτερα αμει-
βόμενες δουλειές για όλους», υπογράμμισε ο 
κ. Καστρινός και επισήμανε ότι «έχουμε δου-
λειά να κάνουμε για τη στήριξη των οικονο-
μικά ασθενέστερων συμπολιτών μας, για να 

μη μείνει κανείς πίσω. Έχουμε δουλειά να 
κάνουμε για την αναβάθμιση της παιδείας, 
που είναι η μόνη εγγύηση για το μέλλον της 
Ελλάδας. Έχουμε δουλειά, για ένα κράτος α-
ποτελεσματικό, που μπορεί να ξοδεύει λι-
γότερα και να προσφέρει περισσότερα στον 
πολίτη. Έχουμε δουλειά να κάνουμε για τη 
στήριξη του αγροτικού τομέα. Για να αξιο-
ποιήσουμε τον πλούτο που παράγει η ελλη-
νική γη. Για να δώσουμε αξία στον κόπο του 
αγρότη, του κτηνοτρόφου», προσθέτοντας ε-
πίσης ότι «θέλουμε ποιοτική δημόσια υγεία 
για όλους τους Έλληνες».
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «εφαρμό-
ζουμε ένα ενιαίο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης 
των υποδομών, για τη βελτίωση της καθημε-
ρινότητας και τη δημιουργία πολλών, ποι-
οτικών θέσεων εργασίας» και αναφέρθηκε 
στο σχέδιο της ΝΔ για την αναστροφή του 
δημογραφικού προβλήματος, τονίζοντας ότι 
«πιστεύουμε πως πρέπει να βοηθάμε όσους 
θέλουν να κάνουν οικογένεια, να υποστηρί-
ζουμε τους νέους γονείς, να προσφέρουμε 
στα παιδιά μας ποιοτική παιδεία και φρο-
ντίδα στα πρώτα τους βήματα».
Αναφερόμενος στον νομό Ηλείας, και αφού 
τόνισε ότι πρέπει «να φτιάξουμε την Ηλεία 
που μας αξίζει, την Ηλεία του αύριο», ο κ. 
Καστρινός υπογράμμισε ότι «άμεση προ-
τεραιότητά μας είναι η ολοκλήρωση του 
αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, όπως 
και άλλων βασικών οδικών δικτύων της 
χώρας», προσθέτοντας ότι «οφείλουμε να 
αξιοποιήσουμε το brand name της Αρχαίας 
Ολυμπίας και το brand value του Ολυμπι-
σμού, ώστε να μετασχηματίσουμε την πο-
λιτιστική αξία σε μοχλό οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης για όλο τον νομό Η-
λείας».
Επίσης, για τις επερχόμενες εκλογές, ο κ. Κα-
στρινός σημείωσε με νόημα ότι «έχει ιδιαίτερη 
σημασία σε αυτές τις εκλογές να αξιολογή-
σουμε πρόσωπα. Πρόσωπα ικανά, με διάθεση 
προσφοράς, όραμα, γνώσεις, εμπειρία, έργο 

και ήθος» και κλείνοντας την ομιλία του τόνισε 
ότι «όλοι μαζί θα πετύχουμε την ισόρροπη α-
νάπτυξη του νομού μας, ώστε να βγει από το 
τέλμα και την τελευταία θέση ανάπτυξης».
Τον κ. Καστρινό προλόγισε ο κ. Γιώργος Παπα-
ναστασίου, Δήμαρχος Αγρινίου και Πρόεδρος 
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής 
Ελλάδας, ενώ τον λόγο έλαβε και ο κ. Θεόδω-
ρος Βλαγκούλης, πολιτευτής και επί σειρά ετών 
αγωνιστής της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλεία, 
κάνοντας έναν σύντομο χαιρετισμό.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν, μεταξύ άλλων, 
ο νεοεκλεγμένος Δήμαρχος Ήλιδας κ. Λυμπέ-
ρης Ιωάννης, ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ν. Η-
λείας κ. Γαβράς Χρήστος και η Αντιπρόεδρος 
κα Κωστοπούλου Έλσα, ο Πρόεδρος του Ε-
μπορικού Επιμελητηρίου Ηλείας κ. Νικο-
λούτσος Κώστας και οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Λε-
βέντης Κώστας και Παρασκευόπουλος Αντώ-
νης, ο Πρόεδρος της Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας 
Ήλιδας κ. Φουντάς Θανάσης και τα μέλη κ.κ. 
Γεωργόπουλος Αλέξης, Χριστοφόρου Τάκης, 
Ξουρής Χρήστος, Μπεράτη Γωγώ και Κορ-
δονούρης Ανδρέας, ο Πρόεδρος του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Αμαλιάδας κ. Θεοδόσης Θα-
νάσης, η Δήμαρχος Πηνειού κα Κοντούλη 
Βάντα, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Πηνειού κ. 
Κασσιανός Βασίλης, η Πρόεδρος του Δ.Σ. Πη-
νειού κα Μπίλια Μαρία, ο Πρόεδρος Νέων Α-
γροτών Βασιλόπουλος Θεόδωρος, ο Πρόε-
δρος του Συνδέσμου «Πηνειός» κ. Τζουλέκης 
Σπύρος, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Πύργου 
κ. Σκαρτσιάρης Ανδρέας, ο πρώην Δήμαρχος 
Βαρθολομιού κ. Αδαός Στέφανος, ο πρώην 
Δήμαρχος Πηνείας κ. Παπαδόπουλος Βασί-
λης, ο πρώην Δήμαρχος Λασιώνος κ. Παπα-
δόπουλος Κλεάνθης, ο πρώην Δήμαρχος Λε-
χαινών κ. Κουλούρης Νικόλαος, καθώς και 
πλήθος πρώην, νυν και νεοεκλεγμένων αυτο-
διοικητικών. 
Ο κ. Καστρινός, εμφανώς συγκινημένος, τους 
ευχαρίστησε για τη στήριξή τους, τονίζοντας 
ότι θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις ώστε 
να έρθει η ανάπτυξη στον νομό Ηλείας.



Λ
ίγες ηµέρες πριν από τις εκλογές, για την α-
κρίβεια µόλις 11, η κυβέρνηση ανακοίνωσε 
την επέκταση της ρύθµισης των 120 δό-
σεων για τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, καθώς 
η Βουλή ήταν κλειστή, η κυβέρνηση προχώ-
ρησε στην έκδοση Πράξης Νοµοθετικού Πε-
ριεχοµένου (ΠΝΠ), που, µε βάση το άρθρο 

44 του Συντάγµατος, θα πρέπει να υποβληθεί στη Βουλή εντός 40 
ηµερών και να επικυρωθεί από αυτήν εντός 3 µηνών για να ισχύσει.
Με τα έως σήµερα δεδοµένα οι επιχειρήσεις µπορούσαν να διεκδι-
κήσουν αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους σε 24–36 
δόσεις. Σύµφωνα όµως µε την ΠΝΠ, τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα το 2017 έως 2 εκατ. 
ευρώ µπορούν να ρυθµίσουν πλέον τις οφειλές τους προς τη φορο-
λογική διοίκηση σε έως 120 δόσεις. Με την αρχική µορφή της ρύθ-
µισης οι επιχειρήσεις µπορούσαν να ρυθµίσουν τις τακτικές φο-
ρολογικές οφειλές τους σε έως 24 δόσεις και τις έκτακτες οφειλές 
τους σε έως 36 µηνιαίες δόσεις. Σηµειώνεται ότι στη ρύθµιση µπο-
ρούν να ενταχθούν µόνον οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση 
οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως τις 31 ∆εκεµβρίου 
2018. Στην παραπάνω βελτίωση µπορούν να ενταχθούν και επι-
χειρήσεις που έχουν ήδη ρυθµίσει τις οφειλές τους µε βάση την 
αρχική µορφή της ρύθµισης, δηλαδή σε έως 36 δόσεις.
Μάλιστα θα ισχύσουν ακριβώς οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα. ∆ηλαδή ανάλογα µε το 
ύψος των ακαθάριστων εσόδων θα διαµορφώνεται η ετήσια δυ-
νατότητα αποπληρωµής των χρεών και τελικά οι δόσεις που α-
ναλογούν. Σύµφωνα µε πληροφορίες, µέχρι τώρα, η συµµετοχή 
των επιχειρήσεων στη νέα ρύθµιση οφειλών ήταν µικρή, καθώς 
ο περιορισµένος αριθµός δόσεων λειτουργούσε ως αντικίνητρο 
για την ένταξη οφειλών.
Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις και στην υφιστά-
µενη ρύθµιση, διαφορετικά πολλές επιχειρήσεις θα αναγκα-
στούν να πληρώσουν τις οφειλές τους σε 18–20 δόσεις, δηλαδή 
λιγότερες και από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Για παράδειγµα, 
µια επιχείρηση µε φορολογητέα κέρδη 200.000 ευρώ και χρέη 
59.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσει την οφειλή της σε 19 δό-
σεις, καταβάλλοντας κάθε µήνα 3.129 ευρώ. Σηµειώνεται ότι µε 

το προηγούµενο πλαίσιο θα πλήρωνε περίπου 2.500 ευρώ σε 
24 δόσεις. Το πιθανότερο σενάριο, να τεθεί ελάχιστο όριο δό-
σεων οι οποίες θα ανέρχονται σε 24.

Τι προβλέπεται
Πιο αναλυτικά, λοιπόν, σύµφωνα µε τη νέα ρύθµιση:
Α) Για όσα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα είχαν 
κατά το φορολογικό έτος 2017 ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατ. 
ευρώ και καθαρά κέρδη µέχρι 10.000 ευρώ, συµπεριλαµβανο-
µένων και αυτών που είχαν ζηµίες, θα ισχύει πλέον η δυνα-
τότητα αποπληρωµής των οφειλών τους που κατέστησαν λη-
ξιπρόθεσµες έως 31-12-2018 σε 120 µηνιαίες δόσεις κατόπιν 
έκπτωσης 10% επί των ήδη συσσωρευµένων τόκων και προ-
σαυξήσεων και υπό τον περιορισµό ότι το ποσό κάθε µηνιαίας 
δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 30 ευρώ.
Β) Για όσα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
είχαν κατά το φορολογικό έτος 2017 ακαθάριστα έσοδα έως 
2.000.000 ευρώ και καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ ο α-
κριβής αριθµός των δόσεων στις οποίες θα µπορούν να ρυθµί-
ζονται οι οφειλές τους θα καθορίζεται από τη φορολογική δι-

οίκηση (την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων) µε βάση τα 
ακόλουθα «βήµατα»:
1. Με βάση το συνολικό καθαρό κέρδος του φορολογικού έτους 
2017, θα προσδιορίζεται το «ετήσιο ποσό καταβολών» µε τη 
χρήση προοδευτικής κλίµακας συντελεστών, που ανέρχονται σε:
α)  4% για το τµήµα του ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 

10.000,01 ευρώ έως τα 15.000 ευρώ,
β)  6% για το τµήµα του ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 

15.000,01 ευρώ έως τα 20.000 ευρώ,
γ)  8% για το τµήµα του ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 

20.000,01 ευρώ έως τα 25.000 ευρώ,
δ)  10% για το τµήµα ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 25.000,01 

ευρώ έως τα 30.000 ευρώ,
ε)  12% για το τµήµα ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 30.000,01 

ευρώ έως τα 50.000 ευρώ,
στ)  15% για το τµήµα ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 

50.000,01 ευρώ έως τα 75.000 ευρώ,
ζ)  20% για το τµήµα ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 75.000,01 

ευρώ έως τα 100.000 ευρώ,
η)  25% για το τµήµα ετήσιου καθαρού κέρδους πάνω από τα 

100.000 ευρώ.
2: Το «ετήσιο ποσό καταβολών» θα διαιρείται στη συνέχεια µε 
τον αριθµό 12 και έτσι θα ανάγεται σε «µηνιαίο ποσό καταβο-
λής».
3: Το ποσό της ρυθµιζόµενης οφειλής, το οποίο θα προκύπτει 
αφού αφαιρεθεί τουλάχιστον το 10% των ήδη συσσωρευµέ-
νων προσαυξήσεων και τόκων και αφού προστεθεί ποσό τόκων 
προσδιοριζόµενο µε ετήσιο επιτόκιο 5%, θα διαιρείται µε το 
«µηνιαίο ποσό καταβολής». Το πλήθος των δόσεων της ρύθµι-
σης θα προκύπτει από το ακέραιο µέρος του πηλίκου της διαί-
ρεσης αυτής.

Έως τον Σεπτέµβριο
Σηµειώνεται ότι η ρύθµιση των 120 δόσεων προς τη φορολο-
γική διοίκηση θα προσφέρεται στους φορολογούµενους έως  το 
τέλος Σεπτεµβρίου. Για όσους εντάσσονται στη ρύθµιση υπάρ-
χει η παγίδα της απώλειάς της αν δεν είναι προσεκτικοί αναφο-
ρικά µε τις επόµενες φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Υπάρχει κίνδυνος πολλές 
επιχειρήσεις να αναγκαστούν 
να πληρώσουν τις οφειλές 
τους σε δόσεις λιγότερες και 
από το προηγούµενο θεσµικό 
πλαίσιο.
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ΕΠΑΧΘΕΣΤΕΡΗ 
Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 
120 ∆ΟΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



Κυβέρνηση ανοχής δεν µπο-
ρεί να υπάρξει. Η χώρα έχει 
ανάγκη από ισχυρή κυβέρ-
νηση. Ειδάλλως, θα πάµε σε 
νέες εκλογές µε την απλή 
αναλογική, που εγγυάται την 
ακυβερνησία.

Τ
ους λόγους για τους οποίους αποφά-
σισε να είναι υποψήφιος βουλευτής 
µε τη Ν∆ στον ∆υτικό Τοµέα της Β΄ 
Αθηνών εξηγεί στην FS ο δηµοσιο-
γράφος Γιάννης Λοβέρδος, τονίζο-
ντας ότι η πολιτική δηµοσιογραφία, 

η αρθρογραφία και το πολιτικό ρεπορτάζ, που υ-
πηρετεί επί 33 χρόνια, είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρ-
χει στην ενεργό πολιτική.

Καθώς φτάνουµε στις εκλογές, ποιο θεωρείτε 
ότι είναι το διακύβευµα για τη χώρα;
∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι ο νικητής των 
επόµενων εκλογών θα είναι η Ν∆. Αλλά αυτό δεν 
σηµαίνει ότι θα σχηµατίζεται και κυβέρνηση. Αν 
την εποµένη των εκλογών η Ν∆ δεν έχει αυτο-
δυναµία, τότε µοιραία µπλέκουµε σε µεγάλες πε-
ριπέτειες. Για µένα, το διακύβευµα των εκλογών 
της 7ης Ιουλίου είναι είτε ισχυρή αυτοδυναµία της 
Ν∆ είτε ακυβερνησία.

Η Ν∆ ζητά µετ’ επιτάσεως αυτοδυναµία. Γιατί;
Μα γιατί αν δεν σχηµατίζει κυβέρνηση ο κ. Μη-
τσοτάκης, αν δηλαδή δεν έχει τουλάχιστον 151 
βουλευτές η Ν∆, τότε µοιραία µπλέκουµε σε πε-
ριπέτειες. Είναι προφανές ότι συνεργασίες σή-
µερα δεν µπορούν να υπάρξουν. Η Ν∆ δεν συ-
νεργάζεται σε καµία περίπτωση µε το ΚΚΕ, µε 
τη Χρυσή Αυγή, µε το κόµµα Βαρουφάκη ή µε 
το κόµµα Βελόπουλου. Και φυσικά δεν συνερ-
γάζεται µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Με το µόνο κόµµα που θα 
µπορούσε να συνεργαστεί είναι το ΚΙΝΑΛ. Αλλά 
το ίδιο το ΚΙΝΑΛ απορρίπτει αυτή τη συνεργασία. 
Και µιλάει για «ψήφο ανοχής». Κυβέρνηση ανο-
χής δεν µπορεί να υπάρξει. Η χώρα έχει ανάγκη 
από ισχυρή κυβέρνηση. Ειδάλλως, θα πάµε σε 
νέες εκλογές µε την απλή αναλογική, που εγγυ-
άται την ακυβερνησία.

Ποιος είναι ο παράγοντας που κατά τη γνώµη 
σας θα κρίνει το αποτέλεσµα των εκλογών;
Η µεγάλη ανάγκη του κόσµου να τελειώνει µε το 
κόµµα του κ. Τσίπρα και τον ίδιο. Το αίτηµα να 
φύγει επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία είναι 
πανίσχυρο. Ο απλός πολίτης ζητεί την επάνοδο 
σε µια κρατική κανονικότητα. Να µη φοβάται, να 
µην αγωνιά για το σήµερα και το αύριο. Αυτό θα 
κρίνει το αποτέλεσµα των εκλογών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Ν∆ ότι το πρόγραµµά 
της «δεν βγαίνει». Τι απαντάτε;
Αυτά είναι αστειότητες. Το πρόγραµµα της Ν∆ είναι 
πλήρως κοστολογηµένο. Οι µεγάλες φορολογικές 
ελαφρύνσεις, που εγγυάται το πρόγραµµά της, θα 
φέρουν ακόµη µεγαλύτερα έσοδα για το κράτος 
απ’ ό,τι το ασφυκτικό φορολογικό πλαίσιο που ε-
πέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, µε αποτέλεσµα να καταστρέ-
ψει την επιχειρηµατικότητα και να συµπιέσει τη 
µεσαία τάξη, που υποφέρει τραγικά.

Ποιες θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι πρώτες 
προτεραιότητες µιας κυβέρνησης Ν∆;
Μα τις προτεραιότητες τις επιβάλλει η ίδια η ζωή. 
∆υστυχώς, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µας κληροδοτεί 
µια σειρά από δύσκολα προβλήµατα, όπως είναι 
η κατάρρευση της ∆ΕΗ, που είναι ένα βήµα πριν 
από την οριστική χρεοκοπία. Είναι οι πλειστηρι-
ασµοί, που αρχίζουν µετά την εγκατάλειψη της 
προστασίας της πρώτης κατοικίας από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Είναι η κατάργηση του πανεπιστηµιακού 

Από τη δηµοσιογραφία στην πολιτική. Τι σας 
ώθησε να κάνετε αυτό το βήµα;
Νοµίζω ότι η δηµοσιογραφία, και µάλιστα η πο-
λιτική δηµοσιογραφία, η αρθρογραφία και το πο-
λιτικό ρεπορτάζ, που υπηρετώ επί 33 ολόκληρα 
χρόνια, είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στην ενεργό 
πολιτική. Ποιος γνωρίζει περισσότερα από έναν 
έµπειρο δηµοσιογράφο για την πολιτική; Αυτή τη 
φορά, όµως, αποφάσισα να ασχοληθώ µε την ε-
νεργό πολιτική διότι µόνον έτσι θα µπορούσα να 
συνεισφέρω στην τεράστια, τιτάνια προσπάθεια 
που απαιτείται για την αναµόρφωση της χώρας 

ασύλου, που είναι ουσιαστικά άσυλο ανοµίας και 
εγκληµατικότητας. Είναι η αναµόρφωση της δη-
µόσιας διοίκησης, που πρέπει να γίνει λιγότερο 
γραφειοκρατική και περισσότερο φιλική προς την 
επιχειρηµατικότητα. Είναι η ελάφρυνση των φο-
ρολογικών συντελεστών. Είναι η κατάργηση του 
νόµου Κατρούγκαλου και η αναµόρφωση του α-
σφαλιστικού τοµέα. Είναι η κατάργηση του νόµου 
Παρασκευόπουλου και η ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ., 
για να επανέλθει το αίτηµα της ασφάλειας στον 
πολίτη. Και, δυστυχώς, πολλές άλλες εκκρεµό-
τητες που αφήνει πίσω της η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

από την κυβέρνηση του Κυριάκου και της Ν∆. Ε-
κτιµώ ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για τη χώρα.

Ήσασταν από τους πιο αυστηρούς κριτές της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Για ποιον λόγο;
∆ιότι θεωρούσα και θεωρώ ότι είναι η χειρότερη 
κυβέρνηση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, 
κατά τις οποίες παρακολουθώ από κοντά την πο-
λιτική ζωή του τόπου. Σε κανέναν τοµέα πολιτικής 
δεν τα κατάφερε προς όφελος της χώρας. Αντί-
θετα, κατέστρεψε τη µεσαία τάξη, διέλυσε τις πα-
ραγωγικές δοµές της οικονοµίας, κυνήγησε την 
επιχειρηµατικότητα, ανέχτηκε την κατάρρευση της 
δηµόσιας διοίκησης και των κρατικών δοµών σε 
υγεία, παιδεία, ασφάλεια, αύξησε τις καταστρο-
φικές επιδοµατικές πολιτικές, υπονόµευσε το α-
σφαλιστικό σύστηµα, ενίσχυσε τον λαϊκισµό. Και 
ναρκοθέτησε την πορεία της επόµενης κυβέρνη-
σης της Ν∆ προς την κανονικότητα.

Αν κάποιος ψηφοφόρος σάς ρωτούσε γιατί να 
σας ψηφίσει, τι θα του απαντούσατε;
Επί χρόνια από την εκποµπή µου στο Blue Sky 
και απ’ όλες τις τηλεοπτικές µου εµφανίσεις κοι-
τάζω τους τηλεθεατές µου στα µάτια και τους λέω 
τις αλήθειες µου – που βγαίνουν από τον νου και 
από την καρδιά µου, και από την τεράστια πείρα 
που έχω πλέον αποκτήσει. ∆εν τους έχω κοροϊ-
δέψει ποτέ. Και πάντα ακούω τα προβλήµατά τους 
προσεκτικά. Και εκφράζω τις απόψεις τους. Επί 
χρόνια, πάρα πολλοί άνθρωποι µε θεωρούν τη 
δική τους φωνή από τηλεοράσεως. Όπως, λοι-
πόν, ήµουν η φωνή τους στην τηλεόραση, έτσι 
θέλω να γίνω η φωνή τους και στη Βουλή. Να 
εκφράζω τις αγωνίες, τα προβλήµατα, τους καη-
µούς και τις ελπίδες τους στην καρδιά του πολι-
τικού µας συστήµατος και της δηµοκρατίας. Γι’ 
αυτό τους καλώ να µου βάλουν τον έναν από 
τους τρεις σταυρούς που δικαιούνται στον ∆υτικό 
Τοµέα της Β΄ Αθηνών, δηλαδή στους δήµους Αγίας 
Βαρβάρας, Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων, Καµα-
τερού, Ιλίου, Περιστερίου και Πετρουπόλεως. Για 
να συνεχίσω να είµαι η δική τους φωνή. Βλέπετε, 
εγώ δεν ψάχνω για δουλειά, δουλειά έχω. ∆εν 
ψάχνω την κοινωνική καταξίωση ή αναγνωρισι-
µότητα. Έχω. Αυτό που θέλω είναι να προσφέρω 
στην πατρίδα µου και στα παιδιά µας, για να γίνει 
η Ελλάδα µια καλύτερη χώρα για όλους και κυ-
ρίως για τις επόµενες γενιές.
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συνέντευξη

«Η χώρα έχει ανάγκη 
από ισχυρή κυβέρνηση»

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Γιάννης 
Λοβέρδος, 

υποψήφιος βουλευτής 
∆υτικού Τοµέα 

Β  ́Αθηνών 
µε τη Ν∆



Μ
πορεί ο πρόε-
δρος της Ν∆ Κυ-
ριάκος Μητσοτά-
κης να υποστη-
ρίζει ότι η κάλπη 
της 7ης Ιουλίου 
είναι «άδεια», υ-

πονοώντας ότι ακόµα τίποτα δεν έχει κριθεί, και 
να καλεί τους ψηφοφόρους να προσέλθουν µα-
ζικά στις κάλπες και να στηρίξουν την πολιτική 
αλλαγή που ο ίδιος και το κόµµα του επιδιώ-
κουν, ωστόσο, όπως και ο ίδιος έχει παραδεχτεί, 
αν κληθεί στις 8 Ιουλίου να σχηµατίσει κυβέρ-
νηση, δεν θα πάει µε «άδεια χέρια» στο Προε-
δρικό Μέγαρο.
Αντιθέτως, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει 
ένα σαφέστατο περίγραµµα σχετικά µε τις πρώ-
τες νοµοθετικές πρωτοβουλίες που µια κυβέρ-
νηση της Ν∆ θα αναλάβει, θέτοντας έτσι και 
τους στόχους για το πρώτο διάστηµα της διακυ-
βέρνησης, δεδοµένου, µάλιστα, ότι η Βουλή δεν 
πρόκειται να κλείσει για το καλοκαίρι.
Μάλιστα, οι πληροφορίες από το αρχηγείο της 
Ν∆ στην Πειραιώς αναφέρουν ότι το επιτε-
λείο του προέδρου του κόµµατος έχει εκπονή-
σει ήδη σειρά νοµοσχεδίων τα οποία θα κατα-
τεθούν άµεσα προς ψήφιση στη Βουλή, ώστε, 
όπως τονίζει όπου σταθεί κι όπου βρεθεί ο κ. 
Μητσοτάκης, να µη χαθεί ούτε µία µέρα για τη 
νέα κυβέρνηση.
Φυσικά, οι κινήσεις αυτές παραµένουν ως το 
βράδυ της Κυριακής σε επίπεδο πληροφοριών, ω-
στόσο είναι δεδοµένο ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει 
σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα να «δώσει 

τάκης υπογράµµισε ότι «τα πανεπιστήµια έχουν 
γίνει σε µεγάλο βαθµό κέντρα ανοµίας και κατα-
φύγια µπαχαλάκηδων. Η κατάσταση είναι επιει-
κώς απαράδεκτη. Το αίτηµα για κατάργηση του α-
σύλου είναι απολύτως ώριµο στην κοινωνία. ∆εν 
αφορά το άσυλο διακίνησης ιδεών», προσθέτο-
ντας, µάλιστα, ότι «δεν αντιλαµβάνοµαι την έννοια 
της κατάληψης του πανεπιστηµίου. ∆εν θεωρώ ότι 
θα υπάρξει τόσο έντονη αντίδραση από την κατάρ-
γηση του ασύλου» και σηµειώνοντας ότι, όταν σε 
δηµόσιες συγκεντρώσεις αναφέρεται στο ζήτηµα 
της κατάργησης του ασύλου, λαµβάνει έντονο χει-
ροκρότηµα από τους συγκεντρωµένους πολίτες. 
Ξεκαθάρισε, δε, ότι παρεµβάσεις της αστυνοµίας 
«πρέπει να γίνουν για να καθαρίσουν τα πανεπι-
στήµιά µας».

στίγµα», αλλά και να δείξει την αποφασιστικότητά 
του να προχωρήσει σε κινήσεις που θα υλοποιούν 
τους στόχους, αλλά και τις εξαγγελίες του.

Πρώτο βήµα το άσυλο
Αν κάποιος, πάντως, επιθυµεί να βρει µια νοµοθε-
τική κίνηση που θα είναι µέσα στις τρεις πρώτες –
αν όχι η πρώτη– µιας κυβέρνησης Ν∆, ο κ. Μητσο-
τάκης δεν έχει αφήσει καµία αµφιβολία. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι, στη συνέντευξή του στον Alpha, 
ο πρόεδρος της Ν∆ είπε χωρίς περιστροφές ότι «το 
άσυλο θα καταργηθεί µε τον πρώτο νόµο µας. Α-
ποτελεί δέσµευσή µου αδιαπραγµάτευτη. Θα επι-
στρέψουµε στο καθεστώς που ίσχυε το 2011» (σ.σ. 
αναφέρεται στον νόµο ∆ιαµαντοπούλου, τον οποίο 
κατάργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ). Ο κ. Μητσο-

Παρεµβάσεις στον Ποινικό Κώδικα
Ένα δεύτερο ζήτηµα που θα αποτελέσει αντικεί-
µενο άµεσης νοµοθετικής παρέµβασης από µια 
κυβέρνηση της Ν∆ αφορά τον νέο Ποινικό Κώ-
δικα και ιδίως τα σηµεία εκείνα που έχουν προκα-
λέσει σφοδρές αντιδράσεις στο κόµµα της µείζο-
νος αντιπολίτευσης σχετικά µε τους πολυϊσοβίτες. 
Και πάλι από τη συνέντευξή του στον Alpha, o κ. 
Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «θα κάνουµε σηµεια-
κές αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα για να αντιµε-
τωπίσουµε φαινόµενα όπως καταδικασµένοι τρο-
µοκράτες να βγουν και να κάνουν την ποινή τους 
µε βραχιολάκια, κάτι που δεν προβλεπόταν. Θα ε-
πανέλθουµε στις διατάξεις που υπήρχαν πριν, στο 
παρελθόν». Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο εν 
λόγω νοµοθέτηµα θα υπάρξουν και παρεµβάσεις 
σε διατάξεις που, κατά τη Ν∆, έγιναν πιο «επιει-
κείς» από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως στο 
νοµικό πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών και ειδικά 
σε καταδικασµένους για ειδεχθή εγκλήµατα. Οι 
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το νοµοθέτηµα 
θα επαναφέρει και τις εξαιρέσεις που καταργήθη-
καν για την υφ’ όρων (µε περιοριστικούς όρους) α-
πόλυση κρατουµένων που είχαν καταδικαστεί για 
πράξεις που σχετίζονται µε την τροµοκρατία, για 
σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης, για εσχάτη 
προδοσία, βιασµό, παιδεραστία και παιδική πορ-
νογραφία.

Αρωγή στους ΟΤΑ
Οι πληροφορίες από την Πειραιώς αναφέρουν ότι 
πολύ ψηλά στη νοµοθετική ατζέντα της Ν∆ βρί-
σκεται και παρέµβαση ώστε να αµβλυνθούν οι συ-
νέπειες που έχει για τους ΟΤΑ το εκλογικό σύ-
στηµα της απλής αναλογικής, που καθιέρωσε για 
τις αυτοδιοικητικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, ισχυριζό-
µενος ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ευνοηθεί η συ-
νεργασία µεταξύ των παρατάξεων σε περιφέρειες 
και δήµους και θα γίνει πιο αντιπροσωπευτική η 
εκπροσώπησή τους στα δηµοτικά και περιφερει-
ακά συµβούλια. Αντιθέτως, η Ν∆ θεωρεί ότι το α-
ποτέλεσµα του συστήµατος αυτού είναι η παρά-
λυση των ΟΤΑ και η αδυναµία διοίκησής τους, και 
στο πλαίσιο αυτό οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, 
σε συνεννόηση µε την ΕΝΠΕ και την ΚΕ∆Ε, θα 
προχωρήσει σε παρεµβάσεις τέτοιες που θα επι-
τρέπουν την οµαλή διοίκηση των δήµων και των 
περιφερειών, είτε µέσω ενίσχυσης των αρµοδιο-
τήτων των δηµάρχων και περιφερειαρχών είτε και 
µέσω ενθάρρυνσης των προγραµµατικών συνερ-
γασιών διαφόρων παρατάξεων στα δηµοτικά και 
περιφερειακά συµβούλια.

Η µορφή της κυβέρνησης
Ο πρόεδρος της Ν∆, όµως, έχει αποκαλύψει κι 
άλλο ένα νοµοσχέδιο που προτίθεται να φέρει 
τάχιστα προς ψήφιση στη Βουλή, αν εκλεγεί κυ-
βέρνηση Ν∆, και το οποίο θα «χαρτογραφεί» τη 
µορφή που θα έχει αυτή. Συγκεκριµένα, σε συ-
νέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθµό Open, o κ. 
Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι «το πρώτο νοµοσχέ-
διό µας θα αφορά την οργάνωση της κυβέρνησης. 
Και δεν θα αφορά µόνο το πόσα υπουργεία θα έ-
χουµε. Θα είναι ένα σχήµα µικρότερο από το ση-
µερινό. Ενδεχοµένως µε µία εξαίρεση, δεν θα έχει 
καθόλου Αναπληρωτές Υπουργούς. Οι Αναπληρω-
τές Υπουργοί είναι µια θέση που δεν κατάλαβα 
ποτέ –ένας Υπουργός που αναφέρεται στον Πρω-
θυπουργό, αλλά όχι στον προϊστάµενό του. Ενδε-
χοµένως να πρέπει να υπάρχει µια εξαίρεση, θα 

Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει ένα 
σαφέστατο περίγραµµα σχετικά µε τις 
πρώτες νοµοθετικές πρωτοβουλίες που µια 
κυβέρνηση της Ν∆ θα αναλάβει, θέτοντας έτσι 
και τους στόχους για το πρώτο διάστηµα της 
διακυβέρνησης.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ 
ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΑ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

  ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
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την καταλάβετε όταν τη δείτε. ∆εν θα έχει λοιπόν 
Αναπληρωτές Υπουργούς, θα έχει Υπουργούς και 
Υφυπουργούς το σχήµα αυτό». Οι πληροφορίες α-
ναφέρουν ότι στο πλαίσιο αυτό θα δούµε υπουρ-
γεία να αποκτούν ευρύτερες αρµοδιότητες, άλλα 
να συγχωνεύονται σε νέα σχήµατα, καθώς και ε-
νισχυµένη εποπτεία από το Μέγαρο Μαξίµου σε 
όλες τις λειτουργίες της κυβέρνησης.

Το «στοίχηµα» του εκλογικού νόµου
Παράλληλα, η Ν∆ έχει ξεκαθαρίσει ότι πολύ 
ψηλά στις προτεραιότητές της βρίσκεται και η αλ-
λαγή του εκλογικού νόµου, καθώς εξ αρχής έχει α-
πορρίψει το σύστηµα της απλής αναλογικής (που, 
αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη, θα ισχύσει στις 
επόµενες εθνικές εκλογές), υποστηρίζοντας ότι 
οδηγεί στην ακυβερνησία. Μια κυβέρνηση Ν∆, 
λένε οι πληροφορίες, θα φέρει άµεσα –και σε πο-
λιτικά ουδέτερο χρόνο– νέο εκλογικό νόµο, ελπί-
ζοντας, στην καλύτερη περίπτωση, ότι θα λάβει τις 
απαραίτητες 200 ψήφους ώστε να µη διεξαχθούν 
ποτέ εκλογές µε απλή αναλογική ή, στο χειρό-
τερο σενάριο, να υπάρξει µόνο µία εκλογική ανα-
µέτρηση µε τον εκλογικό νόµο του ΣΥΡΙΖΑ. Στο 
πλαίσιο αυτό, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, 
θα υπάρξει «ζύµωση» µε τα κόµµατα της αντιπολί-
τευσης για αναλογικότερη κατανοµή του µπόνους 
των εδρών που θα περιλαµβάνει ο νέος εκλογι-
κός νόµος (σήµερα είναι 50 για το πρώτο κόµµα), 
ενώ στο ίδιο νοµοσχέδιο θα υλοποιηθεί και η δέ-
σµευση της Ν∆ για ψήφο των Ελλήνων του εξω-
τερικού στον τόπο διαµονής τους, ζήτηµα για το 
οποίο συγκρούστηκε έντονα µε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Φορολογικό νοµοσχέδιο
Επίσης ψηλά στην ατζέντα του κ. Μητσοτάκη βρί-
σκεται και το φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο, 
µάλιστα, ο ίδιος επιδιώκει να ψηφιστεί το συντο-
µότερο δυνατό, ώστε να στείλει το µήνυµα ότι θα 
τηρήσει τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει. Σύµ-
φωνα µε τον Ελεύθερο Τύπο, στο νοµοσχέδιο 
αυτό αναµένεται να ενσωµατωθούν όλες οι µειώ-
σεις φόρων για τις οποίες έχει δεσµευτεί η Ν∆, 
αλλά και να συµπεριληφθούν κίνητρα για επεν-
δύσεις. Οι µειώσεις φόρων αφορούν τον ΕΝΦΙΑ 
κατά 30% για όλους σε δύο χρόνια, τον φόρο για 
τις επιχειρήσεις σε 20% σε µία διετία, τα µερί-
σµατα σε 5%, τον φορολογικό συντελεστή 9% για 
εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ και τα 1.000 ευρώ 
επιπλέον αφορολόγητο για κάθε παιδί. Όσον 
αφορά τα επενδυτικά κίνητρα, αυτά θα επικεντρώ-

νονται σε υπεραποσβέσεις, διπλασιασµό της περι-
όδου συµψηφισµού ζηµιών µε κέρδη, αποσαφή-
νιση της φορολογικής κατοικίας κλπ.

Παρεµβάσεις στο ∆ηµόσιο
Μιλώντας στον Alpha, o κ. Μητσοτάκης ανα-
φέρθηκε και στο ∆ηµόσιο, το οποίο αναµένε-
ται να αποτελέσει αντικείµενο νοµοθετικής πα-
ρέµβασης της κυβέρνησής του, λέγοντας χαρα-
κτηριστικά ότι «κανείς δηµόσιος υπάλληλος δεν 
θα απολυθεί. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα πάµε σε 
πλαίσιο προσλήψεων µεγαλύτερο από τις απο-
χωρήσεις. Θα περιορίσουµε το αποτύπωµα των 
Γενικών Γραµµατέων. Θα υπάρχει καθορισµένος 
αριθµός µετακλητών για κάθε Υπουργό και µία 
συστηµατική προσπάθεια µείωσης του αποτυ-
πώµατος του κράτους εκεί όπου δεν είναι απα-
ραίτητο», αλλά και συµπληρώνοντας ότι «οι µε-
τακλητοί θα µειωθούν. Οι συµβασιούχοι ορισµέ-
νου χρόνου θα χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τις 
πραγµατικές ανάγκες του ∆ηµοσίου». Στο πλαί-
σιο αυτό, η νοµοθετική πρωτοβουλία για την α-
ναδιάρθρωση του ∆ηµοσίου θα περιλαµβάνει, 
σύµφωνα µε πληροφορίες, αξιολόγηση όλων των 
δηµοσίων υπαλλήλων και ενίσχυση της αξιοκρα-
τίας, ενίσχυση των Γενικών ∆ιευθυντών, που θα 
επιλέγονται «µε αυστηρώς αξιοκρατικά κριτή-
ρια», και µεγιστοποίηση της απόδοσης των δη-
µόσιων λειτουργών.

«Ξέρω τα πρόσωπα»
Ενδεικτική της αποφασιστικότητας του κ. Μητσο-
τάκη να προχωρήσει µε ταχείς ρυθµούς στο έργο 
της κυβέρνησης είναι και η απάντηση που έδωσε 
στον Alpha όσον αφορά τα πρόσωπα που θα στε-
λεχώσουν την κυβέρνηση αυτή. «Γνωρίζω όλα τα 
ονόµατα της κυβέρνησης. Θα ανακοινωθεί αυτή 
η κυβέρνηση εφόσον ο ελληνικός λαός µάς εµπι-
στευτεί. […] Την επόµενη ηµέρα, εφόσον µας εµπι-
στευτεί ο λαός, θα έχουµε την καλύτερη κυβέρ-
νηση. Θα είναι διαφορετική από τις κυβερνήσεις 
που έχουµε δει µέχρι σήµερα. Έχω υποχρέωση 
να είµαι έτοιµος. Στις 8 Ιουλίου θα πρέπει να ορ-
κιστεί ο Πρωθυπουργός και στις 9 Ιουλίου η κυ-
βέρνηση», είπε ο πρόεδρος της Ν∆, χωρίς πάντως 
να αποκαλύψει ονόµατα. Υπενθυµίζεται ότι η νέα 
Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης 
Ιουλίου θα ορκιστεί στις 17 του µήνα και αµέσως 
µετά αρχίζουν οι προγραµµατικές δηλώσεις της 
κυβέρνησης, µε στόχο στις 22 Ιουλίου να αρχίσει 
κανονικά το νοµοθετικό έργο.  

Η Ν∆ έχει ξεκαθαρίσει ότι πολύ ψηλά στις 
προτεραιότητές της βρίσκεται και η αλλαγή 
του εκλογικού νόµου, καθώς εξ αρχής έχει 
απορρίψει το σύστηµα της απλής αναλογικής 
(που, αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη, θα 
ισχύσει στις επόµενες εθνικές εκλογές), 
υποστηρίζοντας ότι οδηγεί στην ακυβερνησία.

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
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συνέντευξη

Το τραύμα που έχει αφήσει στην ελληνική 
κοινωνία η εχθροπάθεια του κ. Τσίπρα και 
των συνοδοιπόρων του είναι εξίσου βαθύ με 
το τραύμα που οι ίδιοι άνθρωποι προκάλεσαν 
στην οικονομία.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Η ισχυρή εντολή  
είναι προϋπόθεση για να μην μπει  

η χώρα σε περιπέτειες

Τ
ην άποψη ότι οι πολίτες στις 7 Ιουλίου θα στείλουν 
το μήνυμα ότι «μετά από 10 χρόνια κρίσης και μνη-
μονίων, επιθυμούν μια νέα εποχή ανάπτυξης, στα-
θερότητας και σοβαρότητας» καταθέτει στη F.S. η 
πρώην υπουργός και υποψήφια βουλευτής Α’ Α-
θηνών με τη ΝΔ Όλγα Κεφαλογιάννη.

Καθώς βρισκόμαστε μια ανάσα από τις κάλπες, θα ήθελα αρ-
χικά να μου πείτε ποιο είναι, κατά την άποψή σας, το διακύ-
βευμα της εκλογικής αναμέτρησης της 7ης Ιουλίου;
H αναμέτρηση της Κυριακής δεν αφορά απλώς τη σύγκριση δύο 
πολιτικών προγραμμάτων. Δεν περιορίζεται στην απλή εναλ-
λαγή κομμάτων στην εξουσία. Μετά από 10 χρόνια κρίσης και 

μνημονίων, την Κυριακή οι Ελληνίδες και οι Έλληνες καλού-
νται να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Για το εάν η πατρίδα 
μας θα παραμείνει προσκολλημένη στις αγκυλώσεις και τις ι-
δεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ ή θα διεκδικήσει τη δική της θέση στην 
Ευρώπη και τον κόσμο. Για το εάν θα επιμείνει στην πολιτική 
καθήλωσης της οικονομίας στα δεσμά της υπερφορολόγησης 
ή θα επιλέξει το σχέδιο της ΝΔ για μία εξωστρεφή, ανταγωνι-
στική οικονομία λιγότερων φόρων, που θα δημιουργήσει νέες 
και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις και θα παραγάγει νέο πλούτο 
για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους, της Υγείας, της Παιδείας 
και όσων έχουν πραγματικά ανάγκη. Την Κυριακή δεν επιλέ-
γουμε απλώς κόμμα. Επιλέγουμε πώς θα είναι το αύριο στην 
πατρίδα μας. Δεν δικαιολογείται, συνεπώς, κανένας εφησυχα-
σμός, καμία προεξόφληση του εκλογικού αποτελέσματος. Στό-
χος μας είναι να μη χαθεί ούτε μία ψήφος. Η αποχή είναι ήττα 
της Δημοκρατίας. 

Η ΝΔ ζητά μετ’ επιτάσεως από τους πολίτες ισχυρή εντολή 
και αυτοδυναμία. Γιατί;
Η ισχυρή εντολή είναι προϋπόθεση για να μην μπει η χώρα σε 
περιπέτειες. Είναι άλλο η δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας πως 
θα επιδιώξει, ακόμη και αυτοδύναμη, συνεννόηση και συναι-
νέσεις στα μείζονα και άλλο πράγμα ο εγκλωβισμός μιας κυ-
βέρνησης σε λογικές παζαριών και μικροκομματικών ισορρο-
πιών. Χρειάζεται, λοιπόν, ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση, με 
προοπτική τετραετίας, ώστε να μπορέσει να ανασάνει η κοινω-
νία, να δρομολογήσουμε μια γρήγορη ανάπτυξη, να δημιουρ-
γήσουμε πολλές θέσεις απασχόλησης. Και να έχουμε, επίσης, 
τη σιγουριά ότι θα αντιμετωπίσουμε κρίσιμα εθνικά ζητήματα 
με την απαραίτητη σοβαρότητα.

Στην περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδυναμία από την 
κάλπη, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει; Και τι απαντάτε στον 
ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι «εκβιάζει» με 
εκλογές μέσα στον δεκαπενταύγουστο;
Ουδείς εκβιασμός υπάρχει. Υπάρχουν οι συνταγματικές προβλέ-
ψεις και υπάρχει και ένας νόμος, αυτός της απλής αναλογικής, 
που ο ίδιος ο κ. Τσίπρας έφερε, με μοναδικό στόχο να επιδιώ-
ξει την περαιτέρω αποσύνθεση του πολιτικού σκηνικού και να 
παραμείνει ο ίδιος και το κόμμα του στα πράγματα. Η ΝΔ έχει α-
ποδείξει επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια ότι είναι δύναμη 
ευθύνης, δύναμη σταθερότητας. Είναι στο χέρι των πολιτών να 
αποφασίσουν εάν επιθυμούν, μετά από 10 χρόνια κρίσης και μνη-
μονίων, μια νέα εποχή ανάπτυξης, σταθερότητας και σοβαρότη-
τας. Και το μήνυμα αυτό θα στείλουν το βράδυ της 7ης Ιουλίου.

Κατά την άποψή σας, ποιοι είναι οι παράγοντες που θα κρί-
νουν εν πολλοίς το αποτέλεσμα της εκλογικής μάχης;
Ως Νέα Δημοκρατία ζητάμε από τους πολίτες να κρίνουν και να 
αξιολογήσουν. Να κρίνουν τη δική μας, συγκροτημένη πρόταση 
και την απόφασή μας να σεβαστούμε τους ψηφοφόρους και να 
αποφύγουμε τα «λόγια τα μεγάλα, τα ψεύτικα». Και να αξιολο-
γήσουν και τα 4,5 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τον κ. 
Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον πεπραγμένα, δεν μπορεί απλώς 
να τάζει μια αόριστη ελπίδα. Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα είναι 
προοπτική, αισιοδοξία και ρεαλιστική ελπίδα. Αυτή προσφέρει 
το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, με βάση αυτό ζητούμε 
να κριθούμε από τους πολίτες.

Διαπιστώνετε, από την εμπειρία σας, να επικρατεί έντονη 
πόλωση, καθώς πλησιάζουμε στις κάλπες; Ποιος ευνοείται, 
κατά την άποψή σας;
Ο ΣΥΡΙΖΑ επένδυσε στην πόλωση, μεγάλωσε με την πόλωση, 
κατέλαβε την εξουσία με την πόλωση. Και, ξέρετε, το τραύμα που 
έχει αφήσει στην ελληνική κοινωνία η εχθροπάθεια του κ. Τσί-
πρα και των συνοδοιπόρων του είναι εξίσου βαθύ με το τραύμα 
που οι ίδιοι άνθρωποι προκάλεσαν στην οικονομία. Προφανώς 
υπάρχουν διαφορετικές ιδεολογικές θέσεις, προφανώς θα υ-
πάρχει πολιτική σύγκρουση. Αυτά είναι οξυγόνο για τη Δημο-
κρατία. Η ΝΔ απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως τι ψήφισαν 

Όλγα Κεφαλογιάννη
Υποψήφια βουλευτής  

Α’ Αθήνας με τη ΝΔ
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Το πρώτο νομοσχέδιο, εφόσον μας εμπιστευθεί 
ο ελληνικός λαός, θα αφορά την οργάνωση του 
κράτους και ρυθμίσεις οι οποίες θα διευκολύ-
νουν την κυβερνησιμότητα των Δήμων, αλλά 
και την τροποποίηση του νέου Ποινικού Κώδικα, 
ώστε να αποφευχθεί η αποφυλάκιση πολυϊσοβι-
τών, όπως οι τρομοκράτες της 17Ν.

στο παρελθόν, πάνω σε ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα. 
Θέλουμε να βάλουμε τέλος στην πόλωση, στις διαχωριστι-
κές γραμμές, σε όλα όσα πλήγωσαν την κοινωνία μας. Δεν 
ζητάμε να γίνουν όλοι ξαφνικά νεοδημοκράτες, αλλά να στη-
ρίξουν το μόνο, πιστεύω, αξιόπιστο και, παράλληλα, ενω-
τικό σχέδιο που έχει κατατεθεί στον δημόσιο διάλογο: Είναι 
το σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο και θα υπερ-
ψηφιστεί στην κάλπη της Κυριακής.

Η ΝΔ κατηγορεί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει 
«ναρκοθετήσει» την οικονομία της χώρας. Τι εννοείτε;
Είναι, ίσως, η πρώτη φορά που η αντιπολίτευση προσέρ-
χεται στην εκλογική αναμέτρηση με μικρότερο προεκλο-
γικό καλάθι απ’ αυτό της κυβέρνησης! Εν αντιθέσει με τον 
κ. Τσίπρα, που δεν διστάζει να υπονομεύσει την ίδια τη στα-
θερότητα της ελληνικής οικονομίας και να διακινδυνεύσει 
τις θυσίες των Ελλήνων στον βωμό της εκλογικής του σω-
τηρίας. Ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός, η περίπτωση της 
ΔΕΗ, που από στυλοβάτης της ελληνικής οικονομίας έχει 
μετατραπεί σε μία υπό χρεοκοπία επιχείρηση, τα τεράστια 
ελλείμματα των ΕΛΤΑ αλλά και των αστικών συγκοινωνιών 
είναι μέτωπα που θα κληθεί να διαχειριστεί άμεσα η κυβέρ-
νηση που θα αναδειχθεί από τις εκλογές.

Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη ΝΔ ότι 
«κρύβει» σημαντικά κομμάτια του προγράμματός της, 
όπως τα σχετικά με το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό ή τη 
μείωση των δαπανών του δημοσίου. Τι απαντάτε;
Η ΝΔ έχει καταρτίσει ένα πρόγραμμα απολύτως κοστολο-
γημένο. Θα μειώσει τις κρατικές δαπάνες χωρίς απολύσεις 
και έκτακτα μέτρα. Για παράδειγμα, μέσω της αξιολόγησης 
των δαπανών στη δημόσια διοίκηση ή της βελτίωσης των 
αποτελεσμάτων και της δημοσιονομικής πειθαρχίας στους 
φορείς της γενικής κυβέρνησης. Και φυσικά θα πρέπει να 
ληφθεί υπ’ όψιν κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είναι άλλα –πολύ 
αυξημένα– τα κρατικά έσοδα με ανάπτυξη 4% και άλλα με 
ούτε 2% που πετυχαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εις ό,τι αφορά τα fake 
news περί νέων περικοπών και μειώσεων στις συντάξεις, 
ένα έχω να σας πω: Οι περικοπές τελείωσαν με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι το πρόγραμμά 
σας εξαρτάται από παράγοντες εκτός χώρας, όπως, π.χ., 
για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Το σχό-
λιό σας;
Η ΝΔ έχει διαμορφώσει ένα πρόγραμμα που όχι μόνο θα 
προκαλέσει ένα θετικό αναπτυξιακό σοκ στην οικονομία, 
δημιουργώντας τον δημοσιονομικό χώρο για την υλοποί-
ηση των φορολογικών και κοινωνικών μέτρων, αλλά ταυ-
τόχρονα θα πείσει τους θεσμικούς εταίρους της χώρας για 
τη δυνατότητα αλλαγής του σημερινού ασφυκτικού πλαι-
σίου. Ας δούμε πώς αντιδρούν ήδη οι αγορές στην προο-
πτική νίκης της ΝΔ και γιατί μειώνονται τα spreads των ελ-
ληνικών ομολόγων για να αντιληφθούμε τι ακριβώς πρε-
σβεύει η δική μας παράταξη.

Αν η ΝΔ εκλεγεί κυβέρνηση, ποιες θεωρείτε ότι θα πρέ-
πει να είναι οι άμεσες προτεραιότητές της;
Μα η επαναφορά της κοινής λογικής και της κανονικότητας 
στη χώρα! Νέο υπόδειγμα κυβερνητικής λειτουργίας, προ-
στασία της ανεξαρτησίας των θεσμών, σεβασμός στον πο-
λίτη και στις ανάγκες του, ανοιχτές πόρτες στους επενδυτές 
εντός και εκτός συνόρων. Το πρώτο νομοσχέδιο, εφόσον μας 
εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός, θα αφορά την οργάνωση του 
κράτους και ρυθμίσεις οι οποίες θα διευκολύνουν την κυ-
βερνησιμότητα των Δήμων, αλλά και την τροποποίηση του 
νέου Ποινικού Κώδικα, ώστε να αποφευχθεί η αποφυλά-
κιση πολυϊσοβιτών, όπως οι τρομοκράτες της 17Ν.

Θα ήθελα να περάσουμε στα εθνικά θέματα, τα οποία 
έχουν έρθει εκ νέου στο προσκήνιο με τις νέες τουρκι-

κές προκλήσεις. Σας ανησυχεί η ένταση που προκαλεί η 
Άγκυρα; Και πώς κρίνετε τον τρόπο με τον οποίο την αντι-
μετωπίζει η κυβέρνηση;
Η Τουρκία παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, καταπατώντας τα 
κυριαρχικά δικαιώματα που συνδέονται με την Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως Ελ-
λάδα αλλά και ως αυριανή κυβέρνηση, σε πλήρη συνεννό-
ηση με τη Λευκωσία, θα πρέπει να επιμείνουμε στην αύξηση 
της διπλωματικής πίεσης προς την Άγκυρα και στην ενεργο-
ποίηση όλων των διαθέσιμων συμμαχιών μας, προκειμένου 
να τερματιστεί η παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και η πολιτική των προκλήσεων 
από πλευράς Ερντογάν. Προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξη ότι 
ο γείτονάς μας θα αποδεχθεί, ξαφνικά, όσα θεωρούμε αυ-
τονόητα στην Ευρώπη. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που 
η αυριανή κυβέρνηση, παράλληλα με την αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας –οικονομικής και διπλωματικής– της Ελλάδας, θα 
προχωρήσει σε μία σειρά από παρεμβάσεις με στόχο την κα-
λύτερη προετοιμασία και υποστήριξη της κυβέρνησης, όπως 
η σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Όσον αφορά το «σκοπιανό», με δεδομένη πλέον τη συμ-
φωνία των Πρεσπών, τι θα κάνει από τούδε μια κυβέρ-
νηση της ΝΔ;
Δυστυχώς, ο κ. Τσίπρας δέσμευσε τη χώρα με τη Συμφωνία 
των Πρεσπών, αδιαφορώντας για την ευαισθησία των Ελλή-
νων και επιχειρώντας μάλλον να δημιουργήσει προβλήματα 
στην αντιπολίτευση παρά να προστατεύσει τα εθνικά συμφέ-
ροντα. Στόχος μας είναι να άρουμε τις πιο αρνητικές συνέ-
πειες της συμφωνίας και, κυρίως, να δώσουμε λύση στα προ-
βλήματα που έχουν ανακύψει αναφορικά με τα μακεδονικά 
προϊόντα που οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας εξάγουν 
σε όλο τον κόσμο και σήμερα απειλούνται από την προκλη-
τική τακτική των σκοπιανών.

Επιστρέφοντας στα καθ’ ημάς, είστε υποψήφια στην Α’ 
περιφέρεια της Αθήνας. Θα ήθελα να μου πείτε σε ποια 
κατάσταση βρίσκεται σήμερα η πρωτεύουσα;
Σήμερα, η Αθήνα έχει ανάγκη από ένα νέο στρατηγικό σχέδιο 
που θα περιλαμβάνει την αυστηρή τήρηση της νομιμότητας –
καθώς η ασφάλεια είναι προϋπόθεση ελευθερίας, ανάπτυξης 
και κοινωνικής συμμετοχής–, την ουσιαστική παροχή στήρι-
ξης σε όσους έχουν ανάγκη, όπως οι άστεγοι και οι τοξικοε-
ξαρτημένοι, και βεβαίως μία εντελώς νέα προσέγγιση εις ό,τι 
αφορά την προσέλκυση επενδύσεων και την, με πρωτοβου-
λία της Πολιτείας, αξιοποίηση νέων τοπόσημων, όπως το Ε-
θνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η Ακαδημία Πλάτωνος, που 
θα αναδείξουν τον πολιτιστικό πλούτο της πόλης, τη σύγχρονη 
καλλιτεχνική της δημιουργία, τη θέση της ως μίας σύγχρο-
νης μητρόπολης της Μεσογείου. Οφείλουμε να προσφέρουμε 
στους Αθηναίους αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη: Μέρι-
μνα, σχέδιο, ασφάλεια, μια καλύτερη ζωή.

Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους πο-
λίτες της εκλογικής σας περιφέρειας λίγο πριν τις κάλπες;
Στέκομαι στην πρώτη γραμμή. Με την υποστήριξη των πολι-
τών της Αθήνας, δεσμεύομαι να υπηρετήσω τα συμφέροντα 
της Ελλάδας. Την αναγέννηση της Αθήνας. Της πόλης μας. Οι 
Αθηναίοι και οι Αθηναίες αξίζουν εκπροσώπους που έχουν 
αποδείξει πως έχουν την ικανότητα, την εμπειρία και τη δι-
άθεση να επιστρατεύσουν όλες τους τις δυνάμεις σε αυτόν 
τον κοινό στόχο. Που είναι σε θέση να διασφαλίσουν την α-
σφάλεια, την ανάπτυξη και την ευημερία που έχει ανάγκη η 
πρωτεύουσα της Ελλάδας. Που, όταν δοκιμάστηκαν, πέτυχαν. 
Γι’ αυτό και σε αυτή τη μάχη ζητώ και πάλι τη στήριξη των 
πολιτών. Για την Αθήνα που αγαπάμε, για την πρωτεύουσα 
που αξίζουμε, για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Ξέρετε τι 
λέμε στην Κρήτη; Όταν έχεις φίλους, όταν έχεις αγάπη, έχεις 
και δύναμη να πετύχεις τα πάντα...



Η 
ανεκτικότητα δεν είναι το µεγαλύτερο 
χάρισµα του ανθρώπινου είδους. Μία 
από τις κυρίαρχες ανθρωπολογικές 
θεωρίες εξηγεί ότι η επικράτησή µας 
στον πλανήτη οφείλεται σε µαζικές γε-
νοκτονίες των οµοειδών µας και του ε-
τέρου ζωικού βασιλείου. ∆ιαφορετικό 

χρώµα δέρµατος, θρησκεία, πατρίδα, γλώσσα, ιδεολογία, ακόµα 
και οµάδα ποδοσφαίρου, µπορεί να προκαλέσουν απαράµιλλη έ-
ξαρση βίας στο όνοµα της διαφορετικότητας. Καµία θεωρητική 
έννοια δεν στάθηκε ποτέ στην ιστορία ικανή να ενώσει την αν-
θρωπότητα σε µια κοινή αντίληψη πραγµάτων. Σε αυτό το πεδίο 
όπου απέτυχαν, ωστόσο, τα µεγαλύτερα δηµιουργήµατα της νόη-
σης θριάµβευσε εµφατικά ένα αδιάφορο και πρακτικά αχρείαστο 
κίτρινο µέταλλο.
Η ορµέµφυτη ροπή µας για τον χρυσό είναι τόσο παλιά όσο και 
ο ίδιος ο ανθρώπινος πολιτισµός. Στη σύγχρονη εποχή η σηµα-
σία του όχι µόνο δεν έχει ατονήσει αλλά έχει εξελιχθεί και αποτε-
λεί αναπόσπαστο κοµµάτι του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Η 
πίστη στην αξία του χρυσού βασίζεται σε ένα µείγµα χαρακτηριστι-
κών όπως η σπανιότητά του, η αναλλοίωτη ακόµα και σε ναυάγια 
αιώνων λάµψη του και σε έναν βαθµό κάποιες ελκυστικές χηµικές 
ιδιότητες. Τα χαρακτηριστικά αυτά, ωστόσο, συναντώνται και σε 
άλλα αγαθά, των οποίων η αξία δεν πλησιάζει στο ελάχιστο αυτήν 
του χρυσού. Η αλήθεια είναι ότι, όπως και τόσα άλλα πράγµατα, ο 
χρυσός είναι σηµαντικός χάρη σε έναν µύθο τον οποίο σέβονται 
χριστιανοί και µουσουλµάνοι, καπιταλιστές και κοµµουνιστές, αρ-
χαίοι πρόγονοι και σύγχρονοι millennials. Ο µύθος του χρυσού 
είναι σύµφυτος µε το ίδιο το χρήµα και τις λειτουργίες του.
Στον σύγχρονο κόσµο ολόκληρα νοµισµατικά συστήµατα στή-
θηκαν χρησιµοποιώντας τον χρυσό ως σηµείο αναφοράς. Χαρτο-
νοµίσµατα και νοµίσµατα δεν έχουν εγγενή αξία. Η αντιστοιχία 
τους µε µία µονάδα χρυσού τούς έδινε την απαραίτητη ακεραι-
ότητα για να λαµβάνονται σοβαρά από την αγορά και να επιτε-
λούν τον σκοπό τους. Η γιγάντωση της παγκόσµιας οικονοµίας 
κατέστησε αδύνατη τη διατήρηση αυτής της σύνδεσης και το 1971 
ο Πρόεδρος Νίξον την τερµάτισε επισήµως. Η παγκόσµια φού-
σκα χρέους ξεκίνησε εκείνη την εποχή για να αιµοδοτήσει την 
παγκόσµια µηχανή, αφού η δηµοσιονοµική λαιµαργία απέδρασε 

από τους φυσικούς περιορισµούς του πολύτιµου µετάλλου.
Η επίσηµη αποτίµηση του χρυσού ξεκίνησε στα υπόγεια της 
Ρόθτσαϊλντ στο κεντρικό Λονδίνο πριν από έναν αιώνα µε τη 
συµµετοχή ενός κονσόρτσιουµ ισχυρών τραπεζών. Σήµερα δια-
πραγµατεύεται σε φυσική µορφή αλλά κυρίως ως διατραπεζικό 
προϊόν µε τη µορφή παραγώγων και δοµηµένων οµολόγων. Η οι-
κονοµική θεωρία θέλει τον χρυσό ως αντιστάθµισµα κινδύνου α-
πέναντι στον πληθωρισµό αλλά και σε επικίνδυνες γεωπολιτι-
κές εξελίξεις. Όταν οι αγορές διαισθάνονται πιθανό κίνδυνο που 
µπορεί να διαταράξει την παγκόσµια οικονοµία, καταφεύγουν σε 
κάποια από τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, όπως κρατικά οµό-
λογα, µετρητά και φυσικά χρυσός.
Η πρόσφατη άνοδος στην τιµή του έχει αποδοθεί εν πολλοίς 
στον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ - Κίνας. Η συνεχής αβεβαιότητα για 
την εξέλιξη του παγκόσµιου ΑΕΠ κάνει τις αγορές νευρικές και 
διστακτικές στη διατήρηση υψηλού ρίσκου προϊόντων. Η έκρηξη 
της τιµής του, όµως, σε υψηλό 5 ετών κρύβει βαθύτερους προβλη-
µατισµούς. Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα του χρυσού σε σχέση µε 
τις µετοχές και τα οµόλογα είναι ότι δεν προσφέρει κάποιο ει-
σόδηµα µε τη µορφή τόκου ή µερίσµατος. Ως εκ τούτου, η τιµή 
του συναρτάται άµεσα µε τις αποδόσεις άλλων προϊόντων και κυ-
ρίως µε το επίπεδο των επιτοκίων. Τους τελευταίους µήνες η δι-
αφαινόµενη επιβράδυνση της αµερικανικής οικονοµίας οδήγησε 
την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ σε αλλαγή στάσης κι έτσι µετά 
από µια σειρά αυξήσεων η FED δηλώνει έτοιµη να µειώσει το κε-
ντρικό επιτόκιο για να υποστηρίξει την αγορά. Αυτό σηµαίνει ότι 
οι µελλοντικές αποδόσεις των οµολόγων θα είναι µικρότερες, κα-
θιστώντας τον χρυσό πιο ελκυστικό.
Η κυριότερη αιτία, ωστόσο, είναι λιγότερο προφανής και συνδέε-
ται µε µια τάση η οποία αργά αλλά σταθερά εµφιλοχωρεί στις συ-
νειδήσεις και στα στρατηγικά σχέδια των µεγαλύτερων παιχτών 
της γεωπολιτικής και οικονοµικής σκακιέρας. Για τους περισσό-
τερους αναλυτές η πανθοµολογούµενη παντοδυναµία του δολα-
ρίου ως κύριου αποθηκευτικού νοµίσµατος βρίσκεται στα τελευ-
ταία της ιστορικά στάδια. Αυτό το καθεστώς δηµιουργεί µια τε-
χνητή ζήτηση για δολάρια, µε το 50% των εµπορικών πράξεων 
να εκτελούνται στο νόµισµα των ΗΠΑ, τη στιγµή που αυτές αντι-
προσωπεύουν µόλις το 22% της παγκόσµιας παραγωγής. Η δύ-
ναµη του δολαρίου βασιζόταν αρχικά στη βιοµηχανική ισχύ των 

ΗΠΑ, στο σύστηµα Μπρέτον Γουντς, στο καθεστώς των πετρο-
δόλαρων και στη σύνδεση µε τον χρυσό. Όλα αυτά, ωστόσο, είναι 
παρελθόν σε κάποιον βαθµό και αυτό που έχει παραµείνει είναι 
το διαρκώς διογκούµενο έλλειµµα της οµοσπονδιακής κυβέρνη-
σης σε συνδυασµό µε ένα µεγάλο χρέος και µια κεντρική τρά-
πεζα η οποία µε την ποσοτική χαλάρωση καθιστά το δολάριο όλο 
και πιο ευάλωτο. Η προοπτική της Μοντέρνας Νοµισµατικής Θε-
ωρίας ως επίσηµης οικονοµικής πολιτικής των ∆ηµοκρατικών 
είναι απλώς το κερασάκι στη τούρτα. Η παντοδυναµία του δολα-
ρίου βασίζεται πλέον σε µια αόριστη πίστη στην αµερικανική κυ-
βέρνηση ή, όπως κυνικά περιγράφουν οι άνθρωποι των αγορών, 
στο γεγονός ότι τα υπόλοιπα νοµίσµατα, όπως το ευρώ, είναι σε 
ακόµα χειρότερη κατάσταση.
Παράλληλα, η εξάρτηση των αναδυόµενων οικονοµιών από δολά-
ρια έχει επιφέρει πολλαπλές κρίσεις ιστορικά, ενώ οι µέθοδοι µε 
τις οποίες χρησιµοποιούνται οι δολαριακές συναλλαγές για να α-
σκούνται πιέσεις σε τρίτες χώρες, όπως το Ιράν και η Ρωσία, έχουν 
οδηγήσει ακόµα και τη Γερµανία σε αντιδράσεις αγανάκτησης και 
απόπειρες παράκαµψης αυτού του οικονοµικού µονόδροµου. Σε 
µια προσπάθεια µείωσης αυτής της εξάρτησης και πιθανώς διαβλέ-
ποντας τη µελλοντική ανακατάταξη του παγκόσµιου νοµισµατικού 
συστήµατος, χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία και άλλες έχουν τα τε-
λευταία χρόνια µειώσει τα συναλλαγµατικά αποθέµατά τους σε α-
µερικανικά οµόλογα και έχουν διατάξει τις κεντρικές τους τράπε-
ζες να αγοράζουν επιθετικά χρυσό. Το 2018 αγοράστηκαν συνολικά 
650 τόνοι χρυσού, κάτι που έχει να συµβεί 50 χρόνια. Ακόµα και 
η ίδια η Bundesbank έχει επιδοθεί σε µια µανιώδη επιχείρηση ε-
παναπατρισµού του χρυσού της, ο οποίος για δεκαετίες φιλοξε-
νούνταν σε δυτικές χώρες υπό τον φόβο µιας σοβιετικής επίθεσης. 
Hεπιλογή των ισχυρότερων χωρών να διατηρούν σηµαντικό κοµ-
µάτι των αποθεµάτων τους σε χρυσό δείχνει τη σηµασία που θα δι-
αδραµατίσει στο µέλλον ως µέσο αποθήκευσης πλούτου και φυ-
σικά ως σύµβολο αξιοπιστίας.
Η επιστροφή του χρυσού στο προσκήνιο µας υπενθυµίζει την ευ-
κολία µε την οποία η ανθρωπότητα συσπειρώνεται γύρω από ι-
στορίες και µύθους µε µια σχεδόν θρησκευτική διάθεση. Παράλ-
ληλα, η εξέλιξη αυτή τονίζει πόσο εύθραυστες είναι οι χρηµατο-
οικονοµικές δοµές του κόσµου µας, οι οποίες σε τελική ανάλυση 
αποτελούν δεσµούς εµπιστοσύνης. Καµία σύγχρονη οικονοµία, 
ωστόσο, δεν µπορεί να λειτουργήσει µε ένα κίτρινο µέταλλο ως 
δοµικό λίθο. Αν η αυξανόµενη σηµασία του χρυσού βασίζεται σε 
στοιχεία πρώιµου πανικού, τότε αυτό αναµφίβολα αποτελεί θρυ-
αλλίδα ανησυχητικών εξελίξεων.

* Ο Φάνης Βαρτζόπουλος εργ άζεται ως χρηµατοοικονοµικός 
σύµβουλος επιχειρήσεων στο Λονδίνο. 
E-mail: fvartzopoulos@yahoo.gr
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Ο ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
  ΤΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*



κάνει να θυµώσω περισσότερο ήταν µια πα-
λαιότερη απάντηση της κυρίας Χριστοδου-
λοπούλου στον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, ο 
οποίος ζητούσε η Επιτροπή της Βουλής να 
εξετάσει ένα συγκεκριµένο ζήτηµα την επό-
µενη ηµέρα στις 9 η ώρα το πρωί. «Σιγά µην 
ξυπνήσω και από τις 7!» ήταν η απάντηση 
της κυρίας Χριστοδουλοπούλου…
Και αυτό γιατί πιστεύω ότι η επόµενη κυ-
βέρνηση, που θα προκύψει µετά τις επικεί-
µενες βουλευτικές εκλογές, θα πρέπει να 

Σ
υζητώντας σε µια µεγάλη 
παρέα φίλων για την πρό-
σφατη κυβερνητική προ-
σπάθεια να βολευτούν 
µε νόµους και διατάξεις 
συγγενείς και ηµέτεροι 
ψηφοφόροι κατά την τε-

λευταία εβδοµάδα λειτουργίας της Βουλής, 
φίλος έθεσε δύο εύστοχες ερωτήσεις:
Έχετε δει κάποιον πολιτικό να διορίζει το 
παιδί του στην Αστυνοµία, ώστε να παίρ-
νει χαµηλότατο µισθό, να διακινδυνεύει τη 
ζωή του, να αγοράζει εξοπλισµό από τις οι-
κονοµίες του και να φοβάται Ε∆Ε ανά πάσα 
στιγµή; Έχετε δει κάποιον πολιτικό να διο-
ρίζει το παιδί του στις φυλακές Κορυδαλλού 
ή σε κάποιο άλλο σωφρονιστικό ίδρυµα της 
χώρας, ώστε να αντιµετωπίζει καθηµερινά, 
µεταξύ άλλων, βαρυποινίτες και τροµοκράτες; 
Του απάντησα ότι δεν ξέρω κάποιον και πως 
µάλλον δεν θα υπάρχει κανείς τέτοιος πολιτι-
κός, παραδεχόµενος το πόσο δύσκολα είναι 
αυτά τα επαγγέλµατα και το πόσο έχουν αδι-
κηθεί αυτοί οι συµπολίτες µας από το κράτος, 
από όλους µας, από τους ίδιους τους πολιτι-
κούς.
Όταν στη συνέχεια η συζήτηση πήγε στην 
κυρία Χριστοδουλοπούλου, εκεί κράτησα κά-
ποιες αποστάσεις, γιατί είναι λάθος να θεω-
ρούµε ένα άτοµο αποδιοποµπαίο τράγο και 
να του φορτώνουµε όλες τις αµαρτίες του πο-
λιτικού κόσµου, έστω και αν πολλά άτοµα της 
παράταξής της σήκωναν τόσα χρόνια το δά-
χτυλο και διατυµπάνιζαν τα περί «ηθικού 
πλεονεκτήµατος». Αντίθετα, αυτό που µε είχε 

αλλάξει τη χώρα βασιζόµενη ακριβώς στους 
Έλληνες που… σηκώνονται στις 7 ή και ακόµη 
νωρίτερα. ∆εν µας αρµόζουν ως χώρα οι συ-
ζητήσεις για µετατάξεις «κολλητών», για ρου-
σφέτια, για «παραθυράκια νόµων» και για δι-
ορισµούς από… τη διπλανή πόρτα. Όλα αυτά 
θα πρέπει να τα αφήσουµε στο παρελθόν –
αυτό είναι το «παλιό», το «πολύ παλιό»– 
πράγµα το οποίο ζήσαµε και κατά την τελευ-
ταία τετραετία. 
Αντίθετα, χρειαζόµαστε να στηρίξουµε τους 
ανθρώπους που παλεύουν κάθε µέρα για το 
µεροκάµατο, τις οικογένειές τους, την αξι-
οπρέπειά τους και το καλό των συµπολιτών 
τους. Οι αστυνοµικοί και οι φύλακες των σω-
φρονιστικών ιδρυµάτων, οι οικοδόµοι, οι ερ-
γάτες, οι αγρότες, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (υ-
πάρχουν πάρα πολλοί) είναι µέσα σ’ αυτούς, 
όπως µέσα σ’ αυτούς είναι και οι σωστοί επι-
χειρηµατίες, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι 
άνθρωποι της καινοτοµίας και των νέων τε-
χνολογιών.
∆εν θα πρέπει να έχουµε «δικούς µας» και 
«δικούς σας». Η ανεργία και η φτώχεια δεν 
έχουν πολιτικό χρώµα.
Αυτό που θα πρέπει να µας χωρίζει από το 
«παλιό» είναι ένα κράτος που θα βοηθά και 
θα ανταµείβει τους έντιµους, τους ικανούς και 
τους εργατικούς. Ένα κράτος που θα κάνει τα 
πάντα για να φέρει επενδύσεις στη χώρα και 

καλές δουλειές σε όλους. Στον Έλληνα αξί-
ζουν δουλειές µε ικανοποιητικές αποδοχές 
και όχι τα πρόσκαιρα επιδόµατα-ψίχουλα που 
του πετάει σαν ξεροκόµµατο η απερχόµενη 
κυβέρνηση µέσω της υπερ-φορολόγησης των 
άλλων συµπολιτών του.
Ο σκοπός µιας κυβέρνησης δεν είναι να ρηµά-
ζει τη µεσαία τάξη για να βολεύει την πολιτική 
της πελατεία, αλλά να δηµιουργεί καινούριο 
πλούτο που να µοιράζεται σε όλους τους πο-
λίτες της χώρας.
Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει από την 8η Ι-
ουλίου. Η Ελλάδα έχει τα συγκριτικά πλεονε-
κτήµατα να το επιτύχει ως χώρα και νοµίζω ότι 
µπορούµε να το καταφέρουµε.
Η Ν∆ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγγυώνται 
την επιτυχία.
∆εσµεύοµαι προσωπικά να δίνω καθηµερινά 
τη µάχη µέσα στη Βουλή, µε την εµπειρία, την 
αποτελεσµατικότητα και την τεχνογνωσία που 
αποκτούν οι άνθρωποι της «αγοράς» και της 
πραγµατικής οικονοµίας, ώστε να δηµιουργή-
σουµε πλούτο στη χώρα, που να µοιράζεται 
στη συνέχεια σε όλους τους πολίτες στη βάση 
της κοινωνικής αλληλεγγύης. Υπόσχοµαι να 
είµαι δίπλα σας µε γνώση και αποτελεσµατι-
κότητα!

*O Αλέξανδρος Μωραϊτάκης είναι υποψή-
φιος Βουλευτής της Ν∆ στην Α΄  Αθήνας.
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ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
 ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ*

www.freesunday.gr 2305.07.2019

άρθρο

Φώτης Καρύδας
Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ  Β Ο ΥΛ Ε Υ Τ Η Σ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Β’ ΑΘΗΝΑΣ 



www.freesunday.gr24 05.07.2019

ρεπορτάζ

Ν
αι στην επιστροφή στην Ελλάδα αλλά 
υπό προϋποθέσεις λέει το 36% των 
νέων που έφυγε στο εξωτερικό την πε-
ρίοδο της κρίσης. Συγκεκριµένα, θα 
ήταν διατεθειµένοι να επιστρέψουν 
µέσα στα επόµενα 10 χρόνια, κυρίως 
όµως σε θέσεις σε µεγάλες πολυεθνι-

κές εταιρείες, ακόµα και µε µειωµένες αποδοχές.

Οι κλάδοι που επλήγησαν
Σύµφωνα µε στοιχεία της έρευνας «Brain Drain & Gain» της 
KPMG, η οποία προσπαθεί να διερευνήσει την τάση, τις αιτίες και 
τις διαστάσεις του φαινοµένου καθώς και τη διάθεση του ανθρώπι-
νου δυναµικού να επιστρέψει στην Ελλάδα, οι κλάδοι που έχουν 
µεγαλύτερη απορρόφηση στο εξωτερικό και στους οποίους δραστη-
ριοποιούνται κυρίως οι απόδηµοι Έλληνες είναι αυτοί των συµβου-
λευτικών υπηρεσιών (17,1%), της τεχνολογίας (4%), των υπηρεσιών 
υγείας (10,5%), των καταναλωτικών προϊόντων (6,5%), καθώς και ο 
ακαδηµαϊκός (12%) και ο κατασκευαστικός κλάδος (5,2%).
Οι χώρες που βρίσκονται πρώτες ανάµεσα στις επιλογές των Ελλή-
νων είναι: η Αγγλία, η Ολλανδία, η Γερµανία, τα Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα, η Σουηδία και η Ελβετία. Μάλιστα, το 60,5% αναφέρει ότι 
δεν είχε προηγούµενη σχέση µε τη χώρα στην οποία µετακινήθηκε, 
ενώ το 47% των συµµετεχόντων είχαν ήδη κάποια εργασία στην Ελ-
λάδα πριν αποφασίσουν να µετακινηθούν.

Οι λόγοι της φυγής
Την περίοδο 2010-2019 το ποσοστό µετανάστευσης άγγιξε το 79%, 
ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 36,8% του δείγµατος 
έφυγε µε την οικογένειά του.
Ο δρόµος όµως δεν ήταν ρόδινος, καθώς οι µισοί περίπου (44%) 
από τους συµµετέχοντες αντιµετώπισαν µέτριες ή σηµαντικές δυ-
σκολίες, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της µετακίνησής τους.
Ωστόσο, το 47,3% των συµµετεχόντων έχει πραγµατοποιήσει τις 
σπουδές του στο εξωτερικό και παρέµεινε µετά την ολοκλήρωσή 
τους είτε στην ίδια χώρα είτε σε άλλη χώρα του εξωτερικού, καθώς 
προέκυψε άµεσα κάποια επαγγελµατική ευκαιρία.

Ένας στους τρεις θα εξέταζε θετικά την 
επιστροφή στην Ελλάδα µε µειωµένες 
αποδοχές

Σηµαντική αιτία φυγής είναι η διεκδίκηση υψηλότερων µισθολο-
γικών αποδοχών, που επέλεξε ένας στους δύο (55%), ενώ το πλή-
θος των επαγγελµατικών ευκαιριών στο εξωτερικό και η αξιοκρα-
τία αποτέλεσαν τον δεύτερο σηµαντικότερο λόγο (48,6%). 
Το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον κατατάχθηκε ως ο τρίτος δη-
µοφιλέστερος λόγος αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό (36,8%). 
Στην έρευνα έλαβαν µέρος 290 άτοµα από 14 χώρες (Αυστραλία, 
Γερµανία, ∆ανία, Ελβετία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ηνωµέ-
νες Πολιτείες Αµερικής, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία, Ιρλανδία, Κα-
ναδά, Ολλανδία, Ουγγαρία και Σουηδία), οι οποίοι απασχολούνται 
στον συµβουλευτικό, τραπεζικό, εκπαιδευτικό, κατασκευαστικό 
και καταναλωτικό κλάδο, καθώς και σε αυτούς της Πληροφορικής 
και της Υγείας. Η µελέτη καταρτίστηκε το διάστηµα µεταξύ Φε-
βρουαρίου και Μαΐου 2019.

Ηλικία, απολαβές και οικογενειακή κατάσταση
Την ίδια ώρα, ακόµα µία έρευνα για το Brain Drain, από την ICAP 
People Solutions, έδειξε ότι η γενιά των νέων απόδηµων Ελλήνων 
είναι 31-40 ετών σε ποσοστό (52%).
Από αυτούς το 48% είναι ανύπαντροι, ενώ το 75% εργάζεται στην 
Ευρώπη και κατά κύριο λόγο σε Ηνωµένο Βασίλειο, Ολλανδία, 
Ελβετία, Γερµανία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Τσεχία και Κύπρο. 
Η πλειονότητα του δείγµατος (63%) είναι άνδρες.
Πρόκειται για στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, αφού το 69% διαθέ-
τει είτε διδακτορικό (13%) είτε µεταπτυχιακό τίτλο (56%) σε αντι-

κείµενα όπως διοίκηση επιχειρήσεων, οικονοµικά και marketing.
Σχετικά µε τις απολαβές, το 43% (από 27% αντίστοιχα) λαµβάνει 
ετήσιο µεικτό µισθό από 61.000 ευρώ και πάνω, το 27% κερδίζει 
21.000 - 40.000 ευρώ, ενώ µόλις το 8% λαµβάνει έως 20.000 ευρώ.
Η συγκεκριµένη έρευνα διεξάγεται κάθε χρόνο την τελευταία πε-
νταετία. Όπως προκύπτει, από το 36% των ερωτηθέντων που συµ-
µετείχαν και στην περσινή έρευνα έχει ήδη επιστρέψει µόλις το 5%, 
από 13% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό στην περσινή έρευνα. 
Επίσης, οι περισσότεροι βρίσκονται στο εξωτερικό για πάνω από 5 
χρόνια (61% από 37% το 2015), ενώ το 25% των ατόµων έβλεπε τη 
µετακίνησή του χωρίς επιστροφή όταν έφυγε, ποσοστό που ενισχύ-
θηκε σε σύγκριση µε την περσινή έρευνα (20%).

Ανυπολόγιστες οι επιπτώσεις για την Ελλάδα
Σηµειώνεται ότι το επιστηµονικό προσωπικό έχει χαρακτηριστεί 
ως το µεγαλύτερο εξαγώγιµο προϊόν της Ελλάδας στα χρόνια των 
µνηµονίων. 
Κατά τη διάρκεια της οκταετίας 2008-2016, 450.000 νέοι επιστή-
µονες έφυγαν από τη χώρα, µε την τάση αυτή να είναι αυξητική και 
µη αναστρέψιµη, όπως δείχνουν σχετικές έρευνες. Η φυγή των ε-
πιστηµόνων (brain drain) έχει κοστίσει µέχρι σήµερα στην Ελλάδα 
15,3 δισ. ευρώ.
Οι έρευνες δείχνουν ότι µέχρι και το 76 % των εφήβων εξετάζει το 
ενδεχόµενο να σπουδάσει ή να εργαστεί στο εξωτερικό. Υπενθυµί-
ζεται ότι, σύµφωνα µε έρευνα της ΕΕ που έγινε την περασµένη χρο-
νιά στο Λονδίνο και την Ολλανδία, το ποσοστό των Ελλήνων µετα-
ναστών που δήλωσε ότι σκοπεύει να γυρίσει στην Ελλάδα εντός των 
επόµενων τριών ετών ήταν µικρότερο του 10%.
Όσο για τις δράσεις ανάσχεσης του «Brain Drain», ειδικοί επι-
σηµαίνουν την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων για την έρευνα 
και την καινοτοµία, καθώς σήµερα απορροφούν µόλις το 0,3% 
του ΑΕΠ, την υιοθέτηση αξιών όπως η αριστεία, η διαφάνεια 
και η αξιοκρατία, σύνδεση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε 
την παραγωγή, τη δηµιουργία πανεπιστηµίων παγκόσµιας κλά-
σης και χρηµατοδοτούµενων µεταδιδακτορικών κέντρων έρευ-
νας µε σκοπό την προσέλκυση ερευνητών ώστε να επιστρέ-
ψουν για µεταδιδακτορικούς τίτλους.

ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΠΛΗΓΗ 

ΤΟ BRAIN   
 DRAIN

 ΤΗΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Η τελευταία προεκλογική εβδοµάδα ξεκίνησε µε τον 
Έλληνα πρωθυπουργό να εµφανίζεται συνεπής στην 
απόλυτη ασυνέπεια λόγων και έργων του. 
Ως γνωστόν το µπέρδεµα που οδήγησε στη µαταίωση του 
ντιµπέιτ των πολιτικών αρχηγών ξεκίνησε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ 
ζήτησε την αλλαγή της ηµέρας διεξαγωγής του επειδή ο 
Τσίπρας θα έπαιρνε µέρος στην κρίσιµη Σύνοδο Κορυ-
φής όπου θα αποφασίζονταν οι νέοι επικεφαλής των 
θεσµών της Ε.Ε.

Έφυγε, άφησε τον Ισπανό πρωθυπουργό Σάντσεθ να 
αποφασίσει γι’ αυτόν και για εµάς, πήρε το πρωθυπουρ-
γικό αεροσκάφος και πήγε να µιλήσει σε κοµµατική 
συγκέντρωση στην Κρήτη. 

Και καλά έκανε, εδώ που τα λέµε.

Ο ηρωισµός Τσίπρα δεν έµεινε αναπάντητος από τη Ν∆, 
της οποίας δύο υποψήφιοι βουλευτές και συνυποψήφιοι 
στην Α’ Αθηνών είχαν την ίδια έµπνευση: να σπάσουν 
όχι κάποιο εµπάργκο αλλά το άβατο των Εξαρχείων, µε 
καταδροµικού τύπου επιχειρήσεις.  

Θα µπορούσε να πει κανείς πως αφενός ο ίδιος ο Τσίπρας 
είχε αναγνωρίσει την κρισιµότητα της Συνόδου Κορυφής, 
γι’ αυτό άλλωστε ζήτησε αλλαγή της ηµέρας διεξαγωγής 
του ντιµπέιτ. Αφετέρου…

Άλλωστε µετά την οµιλία στην Κρήτη ήταν προγραµµατι-
σµένη και η µεγάλη στιγµή ηρωισµού του πρωθυπουρ-
γού, η µαρτυρική παρουσία του στον λάκκο των λεόντων 
του ΣΚΑΪ.

Στην πραγµατικότητα βέβαια η ηρωική πράξη δεν ήταν 
ότι ο πρωθυπουργός Τσίπρας πήγε να αγωνιστεί «εκτός 
έδρας, µε κόντρα άνεµο κ πιασµένο τον διαιτητή» αλλά 
ότι αποφάσισε να πάει κόντρα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ 
Αλέξη, ο οποίος είχε απαγορεύσει στους υποψηφίους του 
κόµµατος να σπάσουν το εµπάργκο στον ΣΚΑΪ. 
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πολιτική

Επιστρέφοντας στην ηρωική παρουσία του πρωθυπουρ-
γού στον ΣΚΑΙ, το σίγουρο είναι ότι κάτι µάθαµε. Ότι ο 
πρωθυπουργός δεν ήξερε. 



Π
ιεστικό πρόβληµα τόσο για την οικονο-
µία όσο και για την κοινωνία συνεχίζει να 
αποτελεί η υπερφορολόγηση κυρίως της 
µεσαίας τάξης. Τα στοιχεία που προκύ-
πτουν από ειδική µελέτη του ΣΕΒ είναι 
χαρακτηριστικά: οι φόροι και εισφορές 
«τρώνε» το 60% του εισοδήµατος.

Η Ελλάδα αποτελεί σπάνια περίπτωση χώρας που φορολογεί επι-
θετικά τόσο την εργασία όσο και το «κεραµίδι», επισηµαίνει ο ΣΕΒ, 
προσθέτοντας ότι η πολιτική αυτή από τη µια πλευρά στερεί δυνα-
τότητες απασχόλησης και από την άλλη απαιτεί υψηλότατα καθαρά 
εισοδήµατα για την καταβολή εξαιρετικά επαχθών φόρων, σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, για την κατοχή ακινήτων.
«Η υπερφορολόγηση µεγιστοποιείται στη µεσαία τάξη, και ιδιαί-
τερα στα εισοδήµατα των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα, που κατά 
τεκµήριο έχουν υψηλές δεξιότητες και καταλαµβάνουν θέσεις ευ-
θύνης στην αγορά εργασίας. Ως αποτέλεσµα, οι πλέον παραγωγικοί 
συµπολίτες µας περιορίζονται συχνά σε επαγγελµατικές σταδιοδρο-
µίες µε χαµηλότερα εισοδήµατα ή µεταναστεύουν µαζικά.
Έτσι όµως η οικονοµία και οι επιχειρήσεις χάνουν τα πλέον παραγω-
γικά και διεθνώς περιζήτητα στελέχη τους. Τα στελέχη αυτά έχουν 
κρίσιµο ρόλο στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρή-
σεων και είναι αυτά που εξασφαλίζουν την ικανότητα της οικονοµίας 
και κοινωνίας να αξιοποιήσει, τελικά προς όφελος όλων, τις ευκαι-
ρίες που δίνει η 4η βιοµηχανική επανάσταση», επισηµαίνεται στην 
ανάλυση του ΣΕΒ.
Παράλληλα τονίζεται ότι το φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα πα-
ραµένει ασταθές, αβέβαιο και µη ανταγωνιστικό για τις επιχειρή-
σεις, µε τον ΣΕΒ να αναφέρει ότι λιγότερες από 500 επιχειρήσεις 
µε κέρδη άνω των 3 εκατ. ευρώ πληρώνουν πάνω από το 50% του 
φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων. Με αυτόν τον τρόπο, όπως 
υποστηρίζουν οι αναλυτές, αναδεικνύεται το µέγεθος της απώλειας 
εσόδων που έχει το κράτος εξαιτίας της στρατηγικής του να υπερ-
φορολογεί τους εργαζοµένους, τις επιχειρήσεις και τους µετόχους.
«Αν δεν αλλάξουµε το παραγωγικό µοντέλο της χώρας και αν δεν δη-
µιουργήσουµε µια ανταγωνιστική οικονοµία, η φορολογητέα ύλη θα 
συνεχίσει να παραµένει αδύναµη και σταδιακά να διαβρώνεται. Αυτό 
θα έχει πολύ αρνητικές συνέπειες και για το ασφαλιστικό σύστηµα, 
διότι, καθώς η χώρα µας γερνάει ταχύτατα, θα αυξάνει η εξάρτηση 
των δηµοσίων εσόδων από µια όλο και στενότερη βάση των καλο-
πληρωτών φορολογουµένων», σηµειώνει ο ΣΕΒ.

Η «αφαίµαξη»
Σύµφωνα µε τον ΣΕΒ, για καθαρές ετήσιες αποδοχές 20.000 ευρώ, 
το ελληνικό κράτος «αφαιρεί» από τους µισθωτούς, µέσω φόρων 
και εισφορών, κατά µέσο όρο το 44% από το ποσό που πληρώνει ο 
εργοδότης. Μόνο 6 ευρωπαϊκές χώρες αφαιρούν περισσότερο. Η 
πρόσφατη εξαγγελία µείωσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
µετατοπίζει την επιβάρυνση από φόρους και εισφορές στην περί-
πτωση αυτή στην 11η υψηλότερη θέση ανάµεσα σε 26 κράτη µέλη, 
πάντα άνω του µέσου όρου. Για να είναι ανταγωνιστικό το ποσοστό 
επιβάρυνσης µε φόρους και εισφορές επί του κόστους του εργο-
δότη, θα έπρεπε να είναι γύρω στο 35%. 
Για καθαρές αποδοχές 40.000 ευρώ το χρόνο, «αφαιρείται» µέσω 
φόρων και εισφορών το 60% του ποσού που πληρώνει ο εργοδό-
της. Καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν αφαιρεί περισσότερο. Σύµφωνα 
µε τον ΣΕΒ, η πρόσφατη εξαγγελία µείωσης της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης µειώνει αυτή την επιβάρυνση, αλλά δεν αλλάζει τη 
σχετική θέση της Ελλάδας. Ένα ανταγωνιστικό ποσοστό επιβάρυν-
σης θα ήταν γύρω στο 40%.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, τα έσοδα του ελληνικού κράτους από τον 
φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων και από εισφορές στην ερ-
γασία υστερούν σηµαντικά του ευρωπαϊκού µέσου όρου ως ποσο-
στό του ΑΕΠ. Αυτό συµβαίνει παρά τη µεγάλη και προοδευτική αύ-
ξηση των συντελεστών φόρου τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή 

λόγω των υψηλών φόρων διατηρείται αδύναµο, σε σχέση µε άλλες 
χώρες, το µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας και απασχόλησης 
που αποτελεί τον µεγαλύτερο τροφοδότη των κρατικών εσόδων. 

Υπερφορολόγηση ακινήτων
Ο ΣΕΒ θεωρεί παραλογισµό και τη φορολογία ακινήτων, τονίζοντας 
ότι η υπερφορολόγηση οδήγησε και στη µείωση των αγοραπωλη-
σιών.
Σύµφωνα µε τους αναλυτές του ΣΕΒ, το επενδυτικό ενδιαφέρον για 
αγοραπωλησίες µειώθηκε σηµαντικά, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να 
χάσει, µόνο από τη µείωση εσόδων από φόρους συναλλαγών, τουλά-
χιστον 0,5% του ΑΕΠ. Την ίδια ώρα, η υπερφορολόγηση της κατοχής 
των ακινήτων αποφέρει επιπλέον έσοδα περίπου 1,5% του ΑΕΠ. ∆η-
λαδή το κράτος , καταστρέφοντας την αγορά ακινήτων µε την υπερ-
φορολόγηση, αντικατέστησε σε µεγάλο βαθµό τα έσοδα που έχασε 
ως έµµεση συνέπεια της υπερφορολόγησης της αγοράς ακινήτων.
Η Ελλάδα αποτελεί µια από τις χώρες που επιβάλλουν τους υψη-
λότερους φόρους κατοχής ακινήτων στην ΕΕ και τον ΟΟΣΑ, οι ο-
ποίοι ανέρχονται στο 2,7% του ΑΕΠ, ενώ στη ζώνη του ευρώ ο µέσος 
όρος είναι 1,6%. Αυτό που καθιστά ιδιαίτερη την περίπτωση της Ελ-
λάδας, σηµειώνουν οι αναλυτές, είναι ότι ελάχιστες χώρες υπερφο-
ρολογούν ταυτόχρονα την ακίνητη περιουσία και την εργασία. 

Οι προτάσεις
Ο ΣΕΒ προτείνει και τέσσερις τοµείς στους οποίους πρέπει να επι-
κεντρωθούν οι µειώσεις φόρων:
•  Να υπάρξει µια σηµαντική µείωση των φόρων και ασφαλιστικών 

εισφορών στη µισθωτή εργασία του ιδιωτικού τοµέα, 
•  να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση των επιβαρύνσεων σε επιχειρη-

µατικά κέρδη και διανεµόµενα µερίσµατα, παράλληλα µε τη βελ-
τίωση κρίσιµων παραµέτρων του φορολογικού συστήµατος για τις 
επιχειρήσεις, όπως είναι το πλαίσιο µεταφοράς ζηµιών και συµψη-
φισµού τους µε µελλοντικά κέρδη, θέµατα αποσβέσεων και ζητή-
µατα group taxation, 

•  να υπάρξει εκλογίκευση και εναρµόνιση µε το ενωσιακό δίκαιο 
του πλαισίου των ευθυνών διοικητών επιχειρήσεων,  

•  να υπάρξει εκλογίκευση των φόρων κατανάλωσης που επιβαρύ-
νουν κρίσιµες εισροές για σηµαντικούς κλάδους της οικονοµίας, 
που περιλαµβάνουν τη µεταποίηση, τις ψηφιακές υπηρεσίες, τις 
µεταφορές επιβατών και τον τουρισµό, καθώς και των φόρων επί 
ακινήτων.   

Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων 
και Βιοµηχανιών 
καταδεικνύει -σε ειδική του 
έκθεση- την υπερφορολόγηση 
της µεσαίας τάξης.  
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ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΤΟ 60% 
ΤΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



Τ
έσσερα χρόνια capital controls συµπληρώθηκαν 
φέτος, παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις της κυβέρ-
νησης ότι δεν θα διαρκούσαν πολύ. Τελικά η πλή-
ρης άρση τους αναµένεται µετά τις εκλογές, πιθα-
νότατα τον Σεπτέµβριο, εφόσον συµφωνήσει η 
Τράπεζα της Ελλάδος και στη συνέχεια ανάψει το 

πράσινο φως από τους Θεσµούς και κυρίως την ΕΚΤ, καθώς ήταν κι 
εκείνη που τα επέβαλε. 
Αν και οι κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) παραµένουν µέχρι 
σήµερα, από την 1η Οκτωβρίου 2018 έχουν καταργηθεί οι περιορι-
σµοί στην κίνηση κεφαλαίων στο εσωτερικό και πλέον µπορεί ο-
ποιοσδήποτε να κάνει ελεύθερα αναλήψεις χωρίς περιορισµό ποσού. 
Ωστόσο, µε το τελευταίο βήµα που αναµένεται θα καταργηθούν οι υ-
φιστάµενοι περιορισµοί στην αποστολή εµβασµάτων για εµπορικούς 
ή άλλους σκοπούς και στις αναλήψεις µετρητών στο εξωτερικό, αλλά 
και οι όποιες εξαιρέσεις παραµένουν στις συναλλαγές µέσω διαδι-
κτύου.
Το σήµα για την πλήρη άρση των capital controls έδωσε ο διοικητής 
της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, όταν δήλωσε πρόσφατα στο Reuters: 
«είµαστε σε καλό δρόµο για την πλήρη άρση των κεφαλαιακών ελέγ-
χων φέτος». 

Έτοιµο το χρονοδιάγραµµα
Σε αυτό το πλαίσιο οι τράπεζες έχουν ήδη χαράξει το χρονοδιά-
γραµµα που θα οδηγήσει στην πλήρη άρση των κεφαλαιακών ελέγ-
χων. Αν και η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες στις 7 Ιουλίου καθυστέ-
ρησε την εφαρµογή του σχεδίου, οι αποφάσεις έχουν ληφθεί έπειτα 
από διεργασίες µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των διοική-
σεων των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών.
Η νέα χαλάρωση θα προβλέπει τη διεύρυνση των ορίων για τα εµβά-

σµατα ιδιωτών σε 6.000 ευρώ το δίµηνο από 4.000 ευρώ που ισχύει 
στην παρούσα φάση. 

Η αρχή του… κακού
Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι καθιερώθηκαν στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 
2015, όταν η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ, που προέκυψε από 
τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, έφτασε στο τέλος της περι-
όδου παράτασης του ελληνικού προγράµµατος διάσωσης, χωρίς να 
έχει έρθει σε συµφωνία για περαιτέρω επέκταση µε τους πιστωτές 
της χώρας. Ως αποτέλεσµα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απο-
φάσισε να µην αυξηθεί περαιτέρω το επίπεδο του δανεισµού των 
ελληνικών τραπεζών από τον Έκτακτο Μηχανισµό Παροχής Ρευ-
στότητας (ELA), το οποίο είχε προσεγγίσει ήδη τα 90 δισ. ευρώ.
Κατόπιν αυτού, η ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε να κλείσει 

άµεσα τις ελληνικές τράπεζες για τρεις εβδοµάδες (από τη ∆ευτέρα 
29 Ιουνίου 2015 που έκλεισαν, οι τράπεζες άνοιξαν ξανά στις 20 Ι-
ουλίου), ενώ εφαρµόστηκαν έλεγχοι στα τραπεζικά εµβάσµατα από 
ελληνικές τράπεζες σε ξένες τράπεζες και τα όρια για αναλήψεις µε-
τρητών περιορίστηκαν σε µόλις 60 ευρώ ανά ηµέρα προκειµένου να 
αποφευχθεί µια ανεξέλεγκτη «αιµορραγία» καταθέσεων και µια πλή-
ρης κατάρρευση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. 
Τα προβλήµατα που δηµιούργησαν τα capital controls στη χώρα 
ήταν δραµατικά. Οι τράπεζες βρέθηκαν σε επίπεδο αξιολόγησης 
πολύ κάτω της επενδυτικής βαθµίδας και µε σηµαντικό κεφαλαιακό 
πρόβληµα, µε αποτέλεσµα να προχωρήσουν σε ακόµα µία ανακεφα-
λαιοποίηση. Υπήρξε διαρκής αρνητικός ρυθµός πιστωτικής επέκτα-
σης, µε τελικό αποτέλεσµα την εξαιρετικά περιορισµένη χρηµατοδό-
τηση της ελληνικής οικονοµίας. Τα «κόκκινα» δάνεια αυξήθηκαν και 
χρειάστηκαν προγράµµατα εξυγίανσης για τη βελτίωση των ισολογι-
σµών τους.

Η θέση των επιχειρηµατιών
Την πλήρη άρση των capital controls ζητούν οι επιχειρηµατίες, µε 
τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη να τονίζει ότι «η πλήρης 
άρση των κεφαλαιακών περιορισµών θα πρέπει να µπει στο επίκε-
ντρο των µέτρων χαλάρωσης τον Σεπτέµβριο, που θα εξετάσει η επό-
µενη κυβέρνηση, η οποία θα συγκροτηθεί µετά τις εθνικές εκλογές.
Ο ίδιος σηµείωσε ακόµη ότι η µειωµένη ρευστότητα, το αυξηµένο 
κόστος, αλλά και η γραφειοκρατική διαδικασία στην οποία υποβάλ-
λονται οι ελληνικές επιχειρήσεις προκειµένου να πραγµατοποιή-
σουν εισαγωγές προϊόντων ή πρώτων υλών είναι οι βασικές επιπτώ-
σεις των capital controls.

Τι ισχύει σήµερα 
Από την 1η Οκτωβρίου του 2018 επιτρέπονται χωρίς κανέναν περι-
ορισµό: 
•  Αναλήψεις µετρητών από κατάστηµα ή από ATM από τις τράπεζες 

στην Ελλάδα. Στις αναλήψεις περιλαµβάνονται και αυτές που γίνο-
νται µε χρήση πιστωτικών και προπληρωµένων καρτών που έχουν 
εκδοθεί από τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

•  Αναλήψεις µετρητών σε ξένο νόµισµα από τράπεζες στην Ελλάδα.
•  Αναλήψεις µετρητών από τράπεζες στο εξωτερικό, µε χρεωστικές, 

πιστωτικές και προπληρωµένες κάρτες που έχουν εκδοθεί από τρά-
πεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Για τις αναλήψεις αυτές, ω-
στόσο, υπάρχει όριο µέχρι 5.000 ευρώ (σε ευρώ ή ισόποσο σε ξένο 
νόµισµα) ανά ηµερολογιακό µήνα, ανά καταθέτη (Customer ID) 
και ανά τράπεζα.

•  Η κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών σε πίστωση τρα-
πεζικού λογαριασµού, όπως και η εξόφληση επιταγών µε µετρητά.

•  Η χρήση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωµένων καρτών για 
αγορές αγαθών και υπηρεσιών εντός Ελλάδος. Απαγορεύεται, ω-
στόσο, η χρήση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωµένων καρ-
τών (από τράπεζες και ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος που λει-
τουργούν στην Ελλάδα) για αγορές αγαθών και υπηρεσιών εντός 
Ελλάδος, εάν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα έχουν 
εγκαταστήσει τερµατικό αποδοχής καρτών πληρωµών (POS) από 
τράπεζα του εξωτερικού και η εκκαθάριση των συναλλαγών καρ-
τών γίνεται σε λογαριασµό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού. 

•  Η χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωµένης κάρτας από 
κάτοχό τους που βρίσκεται στο εξωτερικό για αγορές στο εξωτε-
ρικό. 

Τον Σεπτέµβριο, και εφόσον 
ανάψουν το πράσινο φως οι 
Θεσµοί, αναµένεται η πλήρης 
άρση των capital controls. 

ΜΕΤΑ 
ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΦΕΥΓΟΥΝ 
ΤΑ CAPITAL 
CONTROLS 

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Δ
ιανύουμε ένα ακόμα καυτό καλοκαίρι, με το θερ-
μόμετρο στις πολιτικές εξελίξεις να ανεβαίνει, το 
κύμα καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη να κα-
τεβαίνει προς ανατολάς και τον κίνδυνο πυρκα-
γιάς να παραμένει στο κόκκινο. Οι μνήμες από την 
περσινή φονική πυρκαγιά στο Μάτι είναι ακόμα 

νωπές, αλλά μέσα από την καταστροφή και τη στάχτη ξαναγεν-
νήθηκε σαν τον Φοίνικα η ελπίδα, την οποία αντιπροσωπεύει με 
τον καλύτερο τρόπο ο Βασίλης, ο 15χρονος πλέον έφηβος που 
έδωσε πέρσι μαθήματα θάρρους και ψυχραιμίας. 
Έναν χρόνο μετά, το Χαμόγελο του Παιδιού, μαζί με τους εθε-
λοντές του, τους «YouSmilers», τίμησαν το αγόρι που η φωτο-
γραφία του και η ιστορία του έκαναν τον γύρο του κόσμου μέσα 
από τα social media. Στην 3η απονομή των YouSmile Awards, 
το Χαμόγελο βράβευσε τον Βασίλη και τον ανέδειξε μικρό ήρωα 
της χρονιάς στην κατηγορία «Παιδί που βοήθησε άλλα παιδιά», 
με την ελπίδα να εμπνεύσει κι άλλους ανθρώπους με τις πρά-
ξεις του. Τη βράβευση έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος του Χαμόγελου, 
Κώστας Γιαννόπουλος, προσδίδοντάς της με αυτή του την κίνη-
ση μεγάλο ειδικό βάρος. 
Ο 15χρονος σήμερα Βασίλης κράτησε την ψυχραιμία του εκείνη 
τη μαύρη μέρα που το ελληνικό κράτος την έχασε. Και δεν έχασε 
μόνο την ψυχραιμία του, αλλά και τη ανθρωπιά του και την ειλι-

κρίνειά του. Αντίθετα με το κράτος, εκείνο το αγόρι που μες στην 
κόλαση της φωτιάς βοήθησε τη γιαγιά του και την αδελφή του να 
εγκαταλείψουν εγκαίρως το σπίτι τους, που έσβησε με πετσέτες 
τις φλόγες στο διπλανό δέντρο που απειλούσαν να τους κάψουν, 
που δεν σταμάτησε να κολυμπά μέσα στη φουρτουνιασμένη θά-
λασσα βοηθώντας συνανθρώπους του να μεταφερθούν από τα 
βράχια του μικρού όρμου όπου είχαν καταφύγει στα σκάφη των 
διασωστών, κράτησε την ενσυναίσθηση και την ανθρωπιά του 
αλώβητες. Δεν άφησε τον μαύρο καπνό που έπνιγε τα πάντα να 
θολώσει την κρίση του. Ψύχραιμος και γενναίος, έκλεισε το σπί-
τι, ασφάλισε πόρτες και παράθυρα ώστε να μην μπουν μέσα οι 
καπνοί, βοήθησε τους φίλους του να κατέβουν την πέτρινη σκά-

λα για τη βραχώδη παραλία, πήρε μαζί του την αδελφή του και τη 
γιαγιά του, μετέφερε ακόμα και καναρίνια και παπαγαλάκια μέσα 
σε παιδικά πορτοφόλια για να τα σώσει, και συνέχισε να βοη-
θά. Μέχρι που και ο τελευταίος εγκλωβισμένος άνθρωπος της 
μικρής παραλίας επιβιβάστηκε σε κάποια από τις βάρκες που 
έσωσαν τον κόσμο. 
Ο Βασίλης παρέλαβε το βραβείο λέγοντας με αφοπλιστική ειλι-
κρίνεια: «Εγώ έκανα απλά το αυτονόητο, δεν καταλαβαίνω γιατί 
γίνεται τόσος ντόρος γι’ αυτό. Είδα ανθρώπους να κινδυνεύουν 
και τους βοήθησα. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε όλοι;» Χρήσιμη η 
παρατήρηση του Βασίλη, ειδικά για την απερχόμενη κυβέρνηση 
που δεν έδειξε την αντίστοιχη «αυτονόητη» ευαισθησία. 

 ΑΛΈΞΙΑ ΣΒΏΛΟΥ

Βραβεύτηκε ο μικρός ήρωας  
που αναδύθηκε μέσα από τις φλόγες στο Μάτι 
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«Πρεσβευτής» των απανταχού νεφροπαθών και 
έμπνευση για όλους τους ανθρώπους που νο-

σούν από χρόνια νοσήματα είναι ο Πορτογάλος Φελίπε 
Αλμέιντα, ένας χαρισματικός ασθενής με χρόνια νεφρι-
κή νόσο τελικού σταδίου, που δεν αφήνει την υποχρεω-
τική αιμοκάθαρση στην οποία υποβάλλεται συστηματικά 
να μπει εμπόδιο στα όνειρά του. 
Ο Φελίπε, που βρίσκεται για λίγες μέρες στην Αθήνα, 
κάνοντας ως άλλος Φιλέας Φογκ τον γύρο του κόσμου, 
διαγνώστηκε με νεφρική νόσο όταν ήταν μόλις 12 ετών, 
και σήμερα, παρότι είναι υποχρεωμένος να υποβάλ-
λεται σε αιμοκάθαρση για να παραμείνει ζωντανός, 
ταξιδεύει σε όλη την υφήλιο μαζί με τη γυναίκα του Κα-
ταρίνα και τον γιο τους Γκουιγέρμ, ένα μωρό που δεν 

έχει κλείσει ακόμα χρόνο. Στόχος αυτής της παγκόσμιας 
«περιοδείας» την οποία δημοσιεύει και στο οικογενεια-
κό του blog https://allaboardfamily.com/. είναι να δείξει 
πως το να πάσχεις από νεφρική ανεπάρκεια (και μάλιστα 
τελικού σταδίου) δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθείς 
από τη ζωή. Ο ίδιος ζει με ελαττωματικά νεφρά από τότε 
που ήταν έφηβος, και μετέπεσε σε νεφρική ανεπάρκεια 
τελικού σταδίου λίγο πριν γίνει πατέρας. Παρότι, ωστόσο, 
είναι πλέον ένας αιμοκαθαιρόμενος ασθενής, δεν το βάζει 
κάτω και ζει μια γεμάτη ζωή αντλώντας δύναμη από τη 
γυναίκα του και τον γιο του. Στο επικό του ταξίδι πρόκειται 
να επισκεφτεί συνολικά 30 χώρες, ενώ μέχρι τις 17 Ιου-
λίου θα βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα δίνοντας 
μαθήματα θάρρους στους Έλληνες νεφροπαθείς.   

Στα βραβεία YouSmile Awards, το «Χαμόγελο» βράβευσε τον έφηβο 
Βασίλη, που πέρσι στο Μάτι βοήθησε άλλους ανθρώπους, κρατώντας την 
ψυχραιμία του, την ανθρωπιά του και την πνευματική του διαύγεια μέσα 
στους πυκνούς καπνούς. 

Νεφροπαθής κάνει τον γύρο του κόσμου 
διδάσκοντας θάρρος Παρότι νοσεί 

από νεφρική 
ανεπάρκεια 
τελικού σταδίου, ο 
Πορτογάλος Φελίπε 
ταξιδεύει σε 30 
χώρες δείχνοντας 
πως οι χρόνιες 
ασθένειες δεν σε 
κάνουν απόμαχο 
της ζωής



Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο στοίχηµα 
site www.betarades.gr, θα 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! Τα σπουδαία ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα 
κάνουν… διακοπές. Ωστόσο, οι διοργανώσεις των εθνι-

κών οµάδων και κάποια πρωταθλήµατα άκρως ενδιαφέροντα για το 
στοίχηµα, παίζουν µπάλα! Η προσοχή στρέφεται λοιπόν στο Κόπα 
Άφρικα, στο πρωτάθληµα Σουηδίας και σε αυτό της Ιαπωνίας. 
Πάµε λοιπόν να δούµε τις στοιχηµατικές επιλογές που ξεχώ-
ρισε το Betarades.gr για την Κυριακή (07/07). Ξεκινάµε τις προ-
τάσεις στοιχήµατος της ηµέρας από το µατς της Μαδαγασκάρης 
µε τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό. Πρόκειται για τη φάση των 
«16» του Κόπα Άφρικα 2019. Η Μαδαγασκάρη θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί η οµάδα-έκπληξη της διοργάνωσης. Είναι αήττητη 
µέχρι στιγµής, µε δύο νίκες και µία ισοπαλία στον όµιλο. Μάλιστα, 
κέρδισε και τη Νιγηρία µε 2-0. Ωστόσο, πλέον τα πράγµατα… σο-
βαρεύουν.
 Το Κονγκό έσωσε την πρόκριση µε τη νίκη του µε 4-0 επί της 
Ζιµπάµπουε. Τώρα λοιπόν, θα επιχειρήσει να προχωρήσει ακόµα 
περισσότερο. Είναι πιο ποιοτική οµάδα και µπορεί να εκµεταλ-
λευτεί την ενδεχόµενη αφέλεια και τον υπέρµετρο ενθουσιασµό 
της Μαδαγασκάρης. Οι αποδόσεις στο «διπλό» είναι ιδιαίτερα ι-
κανοποιητικές. Έτσι, θα το επιλέξουµε στο 2.20.

Ανώτερη η Αλγερία
Συνεχίζουµε µε Κόπα Άφρικα αλλά µεταφερόµαστε στο άλλο µατς 
της ηµέρας. Ο λόγος για το Αλγερία - Γουινέα. Οι Αλγερινοί έχουν 
πραγµατοποιήσει εξαιρετική πορεία µέχρι στιγµής. Προκρίθηκαν 
ως πρώτοι από τον όµιλο, µε τρεις νίκες σε ισάριθµα µατς. Μάλι-
στα, ακόµα δεν έχουν δεχτεί γκολ. Αγνοούν την ήττα εδώ και εννιά 
µατς για όλες τις διοργανώσεις. 
Η Γουινέα από την άλλη, πέρασε στους «16» αλλά δεν εντυπωσί-
ασε. Νίκησε µόνο το Μπουρουντί, που µάλιστα δέχτηκε κόκκινη 
κάρτα. ∆εν φαίνεται να έχει τις ικανότητες να ανταγωνιστεί µια 
οµάδα σαν την Αλγερία. Η Γουινέα έχει κερδίσει µόλις ένα από τα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Για την πρόκριση Αλγερία 

και Κονγκό!
πέντε τελευταία παιχνίδια της και δύσκολα θα συνεχίσει στο θεσµό. 
Η Αλγερία είναι καλύτερη και θα την εµπιστευτούµε. «Άσος» σε α-
πόδοση 1.81.

Με τις έδρες σε Ιαπωνία και Σουηδία
Από το Κόπα Άφρικα µεταφερόµαστε στην Ιαπωνία. Για το πρω-
τάθληµα της χώρας, το Τόκιο θα παίξει εντός έδρας µε τη Γκάµπα 
Οσάκα. Όπως δείχνει και η βαθµολογία, µετά από 17 αγώνες, οι γη-
πεδούχοι είναι ανώτεροι. Βρίσκονται άλλωστε στην πρώτη θέση µε 
11 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. Οι φιλοξενούµενοι από την άλλη, 

έχουν πολύ πιο φτωχή συγκοµιδή και φιγουράρουν στην 13η θέση. 
Η διαφορά ποιότητας ανάµεσα στις δύο οµάδες δεν κρύβεται, και 
µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο και την Κυριακή. Το Τόκιο προ-
έρχεται από δύο σερί νίκες σε πρωτάθληµα και κύπελλο και έχει τον 
πρώτο λόγο για τους τρεις βαθµούς. Θεωρούµε ότι θα αξιοποιήσει 
την έδρα του και θα πάρει ακόµα µια νίκη. Για το λόγο αυτό, θα επι-
λέξουµε τον «άσο» που δίνεται στο αξιόλογο 1.90.
Περνάµε τώρα στο πρωτάθληµα Σουηδίας και την αναµέτρηση Νόρ-
κεπινγκ - Χάκεν. Τις δύο οµάδες χωρίζουν τρεις βαθµοί στην κατά-
ταξη, µε τους φιλοξενούµενους να προηγούνται. Μάλιστα, είναι στην 
τέταρτη θέση που οδηγεί στα προκριµατικά του Europa League. Ε-
ποµένως, οι γηπεδούχοι έχουν την ευκαιρία να «πιάσουν» την αντα-
γωνίστριά τους. Η Νόρκεπινγκ δεν πατάει καλά τελευταία, αλλά πρέ-
πει να βρει τον καλό της εαυτό σύντοµα. Οφείλει να εκµεταλλευτεί 
την έδρα τους, αν θέλει να έχει ελπίδες για την Ευρώπη. Πιστεύουµε 
ότι θα το κάνει αυτό σήµερα, και πάµε µε τον «άσο» σε απόδοση 2.30.
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

* Τιανγίν Τέντα – Τζιανγκσού Σούνινγκ (07/07, 12:30): Στο 
πρωτάθληµα Κίνας, στοιχηµατικό ενδιαφέρον έχει ο αγώνας της 
Τιανγίν µε τη Τζιανγκσού Σούνινγκ. Οι φιλοξενούµενοι έχουν 
αµυντικά προβλήµατα, τα οποία εµφανίζονται στα περισσότερα 
παιχνίδια τους. ∆έχονται γκολ εδώ και εννιά µατς. Θεωρούµε ότι 
η Τιανγίν µπορεί να εκµεταλλευτεί αυτήν την αδυναµία. Τιανγίν 
Over 1.5 σε απόδοση 2.10.

* Καβασάκι – Σαγκάν Τόσου (07/07, 13:00): ∆ύο οµάδες 
που στηρίζονται περισσότερο στην επίθεση αναµετριούνται την 
Κυριακή στο πρωτάθληµα Ιαπωνίας. Ο λόγος για την Καβασάκι 
και τη Σαγκάν Τόσου. Οι φιλοξενούµενοι µάλιστα, προέρχονται 
από τέσσερα συνεχόµενα Goal/Goal. Το µατς έχει όλα τα φόντα 
να επιβεβαιώσει το Goal/Goal και θα το προτιµήσουµε, σε 
απόδοση 1.95.

* Χάµαρµπι – Φάλκενµπεργκ (07/07, 16:00): Στην Α’ 
Σουηδίας, η Χάµαρµπι υποδέχεται τη Φάλκενµπεργκ και είναι 
το φαβορί για τη νίκη. Παρόλα αυτά, εµείς θα εστιάσουµε στο 
στοίχηµα µε τα γκολ. Η Χάµαρµπι προέρχεται από τρία σερί No 
Goal και θεωρούµε ότι και σήµερα θα έχουµε ένα κλειστό µατς. 
Η σκοπιµότητα κυριαρχεί και το No Goal στο 2.00 αξίζει. 

Goal Tips

* Νταλιάν Γιφάνγκ – Χέναν Τζιάνγιε (07/07, 14:35): Το παιχνίδι 
έχει βαθµολογική σηµασία, και αυτό σηµαίνει ότι οι δύο αντίπαλοι 
θα περιορίσουν τα ρίσκα τους. Έχουν ανάγκη τους βαθµούς και 
πρέπει να βάλουν τη σκοπιµότητα στο παιχνίδι τους. Το Under 2.5 
εντοπίζεται σε υψηλές αποδόσεις και θα το επιλέξουµε, στο 2.10.

* ΗΠΑ – Ολλανδία (07/07, 18:00): Τελικός για το Παγκόσµιο 
Κύπελλο Γυναικών, που µας έχει προσφέρει αρκετό θέαµα φέτος. 
∆ύο εξαιρετικές οµάδες, πλούσιες σε ταλέντο, συγκρούονται για τον 
τίτλο. Το παιχνίδι µπορεί να προσφέρει σκορ και θέαµα. Ενδεικτικά, 
οι ΗΠΑ ειδικά, µετράνε 9/10 Over 2.5 στα τελευταία παιχνίδια τους. 
Έτσι, καταλήγουµε σε αυτό το σηµείο στο 1.95.

* Νέα Υόρκη Σίτι – Πόρτλαντ Τάιµπερς (08/07, 01:30): Τα ξηµε-
ρώµατα της ∆ευτέρας θα διεξαχθεί ένα µατς στο MLS που προµη-
νύεται εντυπωσιακό. Η Νέα Υόρκη Σίτι προέρχεται από 5/5 Over 2.5 
και οι Πόρτλαντ Τάιµπερς από 6/7. Και η µεταξύ τους αναµέτρηση, 
έχει τα φόντα να αποδειχθεί γεµάτη από γκολ. Η ποιότητα και το 
αγωνιστικό στιλ των δύο οµάδων µας οδηγούν στο Over 2.5 σε 
απόδοση 1.60.

Head 2 Head

*  Ίλβες – Σεϊναγιοέν (07/07, 18:30): Στο πρωτάθληµα Φινλαν-
δίας, η Ίλβες φιλοξενεί τη Σεϊναγιοέν. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται 
στην πρώτη θέση της βαθµολογίας, ενώ έχουν πάρει και τον αέρα 
της Σεϊναγιοέν στα τελευταία µεταξύ τους µατς. Για την ακρίβεια, 
µετρούν  τέσσερις συνεχόµενες νίκες. Η Ίλβες έχει το πάνω χέρι και 
σήµερα. «Άσος» σε απόδοση 1.80.

* Ταλίνα Κάλεβ – Μαάρντου Λινάµεσκουντ (07/07, 19:00): Ένα 
ακόµα ωραίο παιχνίδι περιµένουµε να δούµε σήµερα στο πρω-
τάθληµα Εσθονίας. Συγκεκριµένα, η Ταλίνα Κάλεβ υποδέχεται τη 
Μαάρντου Λινάµεσκοντ. Οι δύο οµάδες στηρίζονται στην επίθεση. 
Επιπλέον, µετράνε 5/7 Goal/Goal & Over 2.5 στα τελευταία µεταξύ 
τους µατς. Το σηµερινό, δεν αναµένεται να αποτελέσει εξαίρεση στον 
κανόνα. Έτσι, καταλήξαµε στο Over 2.5 σε απόδοση 1.62.

* Βραζιλία – Περού (07/07, 23:00): Στον µεγάλο τελικό του Κόπα 
Αµέρικα, η Βραζιλία υποδέχεται το Περού. Είναι προφανές, ότι στο 
µατς υπάρχει φαβορί. Η Σελεσάο διέλυσε µε 5-0 το Περού στους 
οµίλους. Επίσης, µετράει τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία µατς µε 
τους Περουβιανούς. Θεωρούµε ότι θα αποδείξει την ανωτερότητά 
της και θα κατακτήσει εύκολα το τρόπαιο. Επιλέγουµε Βραζιλία -1 σε 
απόδοση 2.00. 

13:00 771  Τόκιο - Γκάµπα Οσάκα  1  1.90
16:00  790  Νόρκεπινγκ - Χάκεν  1  2.30
19:00  805  Μαδαγασκάρη - Λ∆ Κονγκό  2  2.20
22:00  817 Αλγερία - Γουϊνέα  1  1.81
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Νέο Kia XCeed: Με στιλ και χάρη
ΜΕΤΆ ΤΆ CEED, CEED SPORTWAGON ΚΆΙ PROCEED, Η KIA ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΕΙ ΤΗΝ ΓΚΆΜΆ ΤΟΥ ΔΗΜΟΦΙΛΟΥΣ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΆΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΜΙΆ ΕΚΔΟΣΗ CROSSOVER.

Πάει σχεδόν μία εικοσαετία από το τελευταίο Puma, εκείνο το 
μικρό κουπέ, στην γκάμα της Ford. Πλέον η ονομασία αυτή 
επιστρέφει, με διαφορετική όμως περιβολή.

Και αυτό είναι μάλλον λογικό, αφού σχεδόν κανείς σήμερα δεν α-
σχολείται με τα κουπέ. Άντιθέτως, η μόδα επιβάλλει SUV, σε κάθε 
σχέδιο, μέγεθος και δυνατότητες. Έτσι λοιπόν και η Ford ενισχύει 
το χαρτοφυλάκιό της ανάλογα. Το νέο Puma βασίζεται στο ίδιο πά-
τωμα που χρησιμοποιεί και το Fiesta, οι διαστάσεις του όμως είναι 
αρκετά μεγαλύτερες. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως το μήκος του 
φτάνει τα 4,19 μέτρα, ενώ το μεγάλο πλάτος του τα 1,93 μέτρα (είναι 
φαρδύτερο κατά 17 εκατοστά σε σχέση με το Volkswagen T-Cross!). 
Άναφορικά με τον χώρο αποσκευών, αυτός αγγίζει τα 456 λίτρα.
Εντός, το Puma θα μοιράζεται αρκετά στοιχεία με το Fiesta. Άντί-
στοιχα θα εφοδιάζεται με όλα εκείνα τα σύγχρονα συστήματα άνε-
σης και ασφάλειας, όπως το infotainment SYNC 3, με πλήρεις δυ-
νατότητες διασύνδεσης smartphones, σύστημα αυτόματης στάθ-

μευσης, ψηφιακός πίνακας οργάνων με διαγώνιο 12,3 ιντσών κ.ά.
Σχετικά με τους κινητήρες, η γκάμα θα περιλαμβάνει αρχικά δύο 
εκδόσεις του γνωστού τρικύλινδρου χιλιάρη της φίρμας με από-
δοση 125 και 155 ίππους αντίστοιχα. Άμφότεροι θα διαθέτουν σύ-
στημα απενεργοποίησης του ενός κυλίνδρου, για περαιτέρω μεί-
ωση της κατανάλωσης σε συνθήκες χαμηλού φορτίου. Όσο για το 
ισχυρότερο σύνολο, θα εφοδιάζεται επιπλέον με ένα ήπιο υβριδικό 
σύστημα (MHEV) μίζας-γεννήτριας με ιμάντα που η Ford ονομάζει 
BISG και με ηλεκτρικό κύκλωμα 48 Volt. Λίγο αργότερα στην παλέτα 
των κινητήρων θα προστεθεί και ένας diesel 1,5 λίτρων με ισχύ 125 
ίππους, ο οποίος θα συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων.
Η κατασκευή του νέου Puma θα γίνεται στη Ρουμανία, στο εργο-
στάσιο της μάρκας κοντά στην Κράιοβα. Η διάθεσή του θα ξεκινή-
σει μέσα στο έτος, αρχικά με τις εκδόσεις εξοπλισμού Titanium, 
Titanium X και ST-Line X, ενώ από τον ερχόμενο Φεβρουάριο θα 
ακολουθήσει και η πιο σπορτίφ ST-Line.
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Το Ford Puma επιστρέφει. Ώς SUV!

Τ
ο νέο αυτό μοντέλο είναι κατά 85 χλστ. μεγαλύτερο από τη hatchback 
έκδοση, 26 χλστ. φαρδύτερο και 43 χλστ. πιο ψηλό. Όσο για 
την κατηγορία του, αυτή τοποθετείται ανάμεσα στα Stonic και 
Sportage. Η ίδια η Kia προτιμά να το πλασάρει ως crossover 
και όχι ως SUV, τονίζοντας το γεγονός ότι μπορεί να προσφέρει 

την ευρυχωρία του τελευταίου, ταυτόχρονα όμως διατηρεί το σπορ αμά-
ξωμα και τα δυναμικά χαρακτηριστικά των απλών εκδόσεων.
Ο προσανατολισμός του XCeed είναι σαφώς ασφάλτινος, παρά τις σχεδια-
στικές λεπτομέρειες του αμαξώματος που του δίνουν ένα πιο off-road πα-
ρουσιαστικό. Η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά στους εμπρόσθιους τρο-
χούς, όσοι όμως επιχειρήσουν να κινηθούν εκτός δρόμου θα βρουν χρή-
σιμη την αυξημένη κατά 43 χλστ. απόσταση από το έδαφος. Μάλιστα, για 
να χαρίσει αυτή την επιπλέον άνεση που χρειάζεται, οι μηχανικοί της φίρ-
μας φρόντισαν να μαλακώσουν ελαφρώς την ανάρτηση, κατά 7% μπρο-
στά και κατά 4% πίσω.
Το σαλόνι του XCeed, όπως είναι αναμενόμενο, διατηρεί την ίδια σχεδι-
αστική φιλοσοφία με των υπόλοιπων εκδόσεων. Εντός, θα βρει κανείς 
όλες τις σύγχρονες ηλεκτρονικές ευκολίες άνεσης και ασφάλειας, καθώς 
και έναν νέο, ψηφιακό πίνακα οργάνων (στον προαιρετικό εξοπλισμό), δι-

αγωνίου 12,3 ιντσών. Ελαφρώς πιο άνετοι είναι και οι εσωτερικοί χώροι, 
με το διαμέρισμα των αποσκευών να ξεκινάει από τα 426 λίτρα (31 λίτρα 
περισσότερα από του hatchback) και να φτάνει, με την αναδίπλωση των 
πίσω καθισμάτων, τα 1.378 λίτρα.
Περνώντας στους κινητήρες, η βασική έκδοση εφοδιάζεται με υπερτρο-
φοδοτούμενο μοτέρ 1 λίτρου και 120 ίππων, ενώ αμέσως μετά ακολου-
θεί το αντίστοιχο turbo 1.4, με ισχύ 140 ίππους. Στην κορυφή της γκάμας 
υπάρχει η έκδοση GT, με τον 1.6 T-GDi των 204 ίππων. Για όσους προτι-
μούν το πετρέλαιο, το XCeed διατίθεται και με το diesel σύνολο των 1.6 λί-
τρων, σε δύο διαμορφώσεις ισχύος, μία με 115 ίππους και 280 Nm ροπής 
και μία με 136 ίππους.
Σε κάθε περίπτωση (εκτός από το χιλιάρι), ο υποψήφιος αγοραστής μπο-
ρεί να επιλέξει μεταξύ ενός μηχανικού κιβωτίου 6 σχέσεων και ενός δι-
πλόδισκου, αυτόματου, 7 σχέσεων. Άργότερα, το 2020, θα προστεθούν 
στην γκάμα δύο ακόμα εκδόσεις, μία υβριδική με κύκλωμα 48 V και μία 
plug-in υβριδική. Η διάθεση του Kia XCeed αναμένεται να ξεκινήσει α-
ποκλειστικά στις ευρωπαϊκές αγορές το τρίτο τρίμηνο του έτους. Και, 
όπως κάθε Kia, θα συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 
150.000 χιλιομέτρων.

Καλοκαιρινές  
προσφορές Peugeot, 
έως €3.300

Συντονισμένη με τον παλμό του καλοκαιριού, η Peugeot 
λανσάρει το πρόγραμμα «Summer Deals», με βάση το 
οποίο προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις στα μοντέλα της 

γκάμας της. Η προσφορά αυτή θα ισχύει στο επίσημο δίκτυο 
της εταιρείας μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιουλίου. Έτσι, οι ενδι-
αφερόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν όλα τα μοντέλα της 
Peugeot σε ειδικές, καλοκαιρινές τιμές. Άυτές μάλιστα κα-
λύπτουν ένα μεγάλο εύρος εκδόσεων, κινητήρων και επι-
πέδων εξοπλισμού, ώστε ο καθένας να μπορεί να βρει αυτό 
που πραγματικά θέλει και καλύπτει τις ανάγκες του.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το δημοφιλές SUV της φίρ-
μας, το 3008, το μέγιστο όφελος απόκτησης αγγίζει τα €3.150. 
Άκόμα ψηλότερα, το 208 προσφέρει μέγιστο όφελος €3.300, 
έκπτωση σημαντική, αν λάβει κανείς υπόψη του την κατη-
γορία και το συνολικό κόστος του αυτοκινήτου. Για περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τις εκθέσεις 
της Peugeot. Υπολογίστε, δε, ότι ασχέτως του προγράμμα-
τος «Summer Deals», όλα τα νέα αυτοκίνητα Peugeot συ-
νοδεύονται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 2 χρό-
νια οδική βοήθεια.
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62O ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 2019
Φέτος το Φεστιβάλ Φιλίππων (10 Ιουλίου - 31 
Αυγούστου) είναι αφιερωµένο στην «Οδύσσεια» του 
Οµήρου. Στην τέχνη της επιβίωσης. Στον ήρωα της 
καρτερίας. Στον Οδυσσέα. Θεατρικές και µουσικές 
παραστάσεις, αναλόγια, performances, αναγνώσεις, 
συζητήσεις, προβολές και ολόκληρο το 3ο ∆ιεθνές 
Εργαστήριο Αρχαίου ∆ράµατος αντλούν τη θεµατική 
τους από την «Οδύσσεια» του Οµήρου. Το φεστιβάλ 
φέτος θα απλωθεί πέρα από το αρχαίο θέατρο, στον 
παράλιο χώρο της Κα βάλας, στους κόρφους της, στις 
αµµουδιές της, στα λιµανάκια και στις γωνιές της τις 
απάνεµες. Στον παλιό ταρσανά, στον λιµενοβραχίονα, 
στον Φάρο και σε άλλα απρόσµενα µέρη.

ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  
ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ LIVE
Μετά από δύο sold-out παραστάσεις στο Μέγαρο 
Μουσικής στην Αθήνα τον χειµώνα και µια γεµάτη 
περίοδο µε συναυλίες σε διαφορετικές πόλεις του κό-
σµου (Νέα Υόρκη, Μπουένος Άιρες, Ρίο ντε Τζανέιρο, 
Λίµα, Μοντεβιδέο, Πόλη του Μεξικού, Βουκουρέστι) 
ο Μάριος Φραγκούλης επιστρέφει στην Ελλάδα. Στις 
10 Ιουλίου µας προσκαλεί στο Βεάκειο Θέατρο του 
Πειραιά για µια µουσική περιήγηση στη «Γαλάζια 
Λίµνη» του. Παρέα µε τους συνεργάτες του, σε ένα από 
τα ωραιότερα θέατρα της πόλης, θα παρουσιάσει τρα-
γούδια από τη «Γαλάζια Λίµνη», το νέο του άλµπουµ 
που κυκλοφόρησε πρόσφατα υπό την καλλιτεχνική 
επιµέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου. ∆ίπλα σε αυτά 
θα ακούσουµε και πολλά ακόµη αγαπηµένα τραγούδια. 
Στη συναυλία συµµετέχει η ταλαντούχα νέα ερµηνεύ-
τρια Μυρτώ Βασιλείου.

«ΠAMΕ ΣIΝEΜA;» 
ΜE TH ΜΑPΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ 
KAI TOΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΝKΟΓΛΟΥ
Η Μαρία Φαραντούρη ερµηνεύει ένα απάνθισµα 
από τα ωραιότερα τραγούδια του παγκόσµιου και 
ελληνικού κινηµατογράφου. Στη σκηνή του Ηρω-
δείου στις 10 Ιουλίου θα προτείνει στους νεότερους 
και θα θυµίσει στους µεγαλύτερους τραγούδια που 
συνόδευσαν αλησµόνητες κινηµατογραφικές στιγ-
µές, αλλά και τραγούδια που απέκτησαν µια δική 
τους αυτόνοµη πορεία, έξω από τις κινηµατογραφι-
κές αίθουσες, τραγούδια καταξιωµένων συνθετών 
και τραγουδοποιών, όπως οι Νίνο Ρότα, Μισέλ 
Λεγκράν, Χένρι Μαντσίνι, Νικόλα Πιοβάνι, Φρέντι 
Μέρκιουρι, Αντέλ, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χα-
τζιδάκις κ.ά. Σε ρόλο αφηγητή ο ηθοποιός Γιάννης 
Στάνκογλου.

Ο ΡΙΚΑΡΝΤΟ 
ΜΟΥΤΙ 
ΣΤΟ ΗΡΩ∆ΕΙΟ

Ο Ρικάρντο Μούτι, «ο µαέστρος των µα-
έστρων» όπως έχει χαρακτηριστεί 
από τη διεθνή κριτική, επιστρέ-
φει στις 9 Ιουλίου στο Ηρώδειο 

µε µία µοναδική συναυλία-γιορτή για τη δύ-
ναµη της µουσικής. Έντεκα χρόνια µετά 
την προηγούµενη εµφάνισή του στην Ελ-
λάδα, ο Μούτι επιλέγει τη χώρα µας ως 
σταθµό για το 23ο ταξίδι των «∆ρό-
µων της Φιλίας», του προσωπικού 
του πρότζεκτ στο Φεστιβάλ της Ρα-
βέννας, που εδώ και χρόνια ενώνει 
διάφορους λαούς διαµέσου της 
µουσικής.
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Το Kimono της Καρντάσιαν προκαλεί 
Η 38χρονη σταρ ανακοίνωσε πρόσφατα την κυκλοφορία των «Kimono 
Solutionwear». Πρόκειται για μια σειρά από κορσέδες και λαστέξ. Τα τρία 
πρώτα γράμματα του brand αναφέρονται στο όνομά της, όμως αυτό δεν λύνει 
το πρόβλημα πως ολόκληρη η λέξη αναφέρεται σε ένα σημαντικό σύμβολο 
του ιαπωνικού πολιτισμού. Πολλοί χρήστες ιαπωνικών μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης έχουν ανεβάσει φωτογραφίες τους φορώντας κιμονό σε γάμους 
και σε άλλες επίσημες εκδηλώσεις, κατηγορώντας τη για «πολιτισμική οι-
κειοποίηση». Δεν είναι λίγοι που πιστεύουν, βάσει της δημοφιλίας της Καρ-
ντάσιαν, πως το Kimono θα μπορούσε να γίνει μια μέρα γενικός όρος για τον 
κορσέ και όχι για τα παραδοσιακά ιαπωνικά ρούχα, κάτι ανάλογο δηλαδή με 
τη Hoover, που έχει ταυτιστεί με την ηλεκτρική σκούπα, και το Post-It, συ-
νώνυμο των μπλοκ με τα αυτοκόλλητα κίτρινα χαρτάκια. Αρχικά η Καρντά-
σιαν φάνηκε να αδιαφορεί για τις αντιδράσεις, αλλά κατόπιν λύγισε: «Πάντα 
ακούω, μαθαίνω και εξελίσσομαι –εκτιμώ τόσο το πάθος και τις ποικίλες α-
πόψεις που μου φέρνουν οι άνθρωποι», έγραψε στον λογαριασμό της στο 
Twitter. «Όταν ανακοίνωσα το όνομα της σειράς με τα shapewear μου, το 
έκανα με τις καλύτερες προθέσεις κατά νου». Με νέο της post ανακοίνωσε 
ότι θα λανσάρει ξανά τη σειρά, με νέο όνομα, το οποίο όμως δεν έχει γίνει 
μέχρι στιγμής γνωστό, γράφει ο Guardian. 

Ο Γούντι Άλεν σκηνοθετεί όπερα  
στη Σκάλα του Μιλάνου 
Μπορεί ο 83χρονος σκηνοθέτης να έφυγε σαν κατατρεγμένος από τις 
ΗΠΑ εξαιτίας των (μη επιβεβαιωμένων) κατηγοριών περί σεξουαλι-
κής παρενόχλησης που είχε κάνει εις βάρος του η θετή του κόρη Ντίλαν 
Φάροου, βρήκε όμως απάνεμο λιμάνι και καλλιτεχνικό άσυλο στην Ευ-
ρώπη. Όχι μόνο ετοιμάζει τη νέα του ταινία με γυρίσματα επί ισπανικού 
εδάφους, αλλά πρόκειται να σκηνοθετήσει για πρώτη φορά στην ξακου-
στή Σκάλα του Μιλάνου μία όπερα του Πουτσίνι –όπως αναφέρει δημο-
σίευμα της Repubblica. Ο νέος ρόλος του λοιπόν, ως σκηνοθέτη όπε-
ρας, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρόκειται για το έργο Gianni 
Schicchi του Τζάκομο Πουτσίνι. «Βασική πηγή έμπνευσής μου είναι ο ι-
ταλικός νεορεαλισμός, μέσα από ταινίες του Ντε Σίκα και του Φελίνι. Η 
Ευρώπη ήταν πάντα καλή μαζί μου. Ακόμη κι όταν οι ταινίες μου δεν 
πήγαιναν καλά στην Αμερική, εδώ σημείωναν πάντα επιτυχία», είπε χα-
ρακτηριστικά ο Άλεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. 

Ποιος κάνει μπούλινγκ στην Τέιλορ Σουίφτ
Η Τέιλορ Σουίφτ είναι πλέον αρκετά ισχυρή ώστε να κηρύξει τον πόλεμο 
ενάντια σε έναν από τους πιο ισχυρούς μάνατζερ της μουσικής βιομηχα-
νίας, καθώς διακυβεύονται τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής της. 
Η Αμερικανίδα ποπ σταρ και τραγουδοποιός δήλωσε απογοητευμένη και 
αηδιασμένη με τον Σκούτερ Μπράουν, τον άνθρωπο που μανατζάρει με-

ταξύ πολλών άλλων και τους Τζάστιν Μπίμπερ και Κάνιε Γουέστ. Ο ίδιος 
κατάφερε με διάφορους υπόγειους τρόπους να γίνει ο νόμιμος ιδιοκτή-
της και διαχειριστής της πλειονότητας της μουσικής της και, όπως αναφέ-
ρουν οι Times του Λονδίνου, η Σουίφτ τον κατηγορεί για «διαρκές και ε-
πίμονο μπούλινγκ». Η 29χρονη σούπερ σταρ υποστηρίζει ότι υπέγραψε 
συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία σε ηλικία μόλις 15 ετών, με τον όρο 
ότι δεν είχε το δικαίωμα ιδιοκτησίας των πνευματικών δικαιωμάτων των 
τραγουδιών της. Όσο μεγάλωνε και αποκτούσε μεγαλύτερη ισχύ και επί-
γνωση του πώς λειτουργεί το αδηφάγο σύστημα, εκλιπαρούσε να αγορά-
σει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής της. Με μεγάλη της έκπληξη, 
πληροφορήθηκε ότι ο Μπράουν είναι πλέον ο βασικός ιδιοκτήτης και δια-
χειριστής των δικαιωμάτων των τραγουδιών της. «Το μόνο που μπορούσα 
να σκεφτώ ήταν το αδιάκοπο μπούλινγκ χειραγώγησης που είχα βιώσει 
στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια», λέει χαρακτηριστικά η Σουίφτ. Και 
συνεχίζοντας: «Για πολλά χρόνια παρακαλούσα για το δικαίωμα να έχω τα 
ηνία της ίδιας μου της μουσικής. Η εταιρεία Big Machine μού κάνει εκβια-
σμούς του τύπου ότι, αν θέλω να ανακτήσω τα δικαιώματα έστω και ενός 
μόνο από τους παλαιότερους δίσκους μου, θα πρέπει πρώτα να βγάλω νέο 
άλμπουμ με την ίδια εταιρεία. Αναγκάστηκα να πάρω τη βασανιστική από-
φαση και να αφήσω πίσω ένα μεγάλο κομμάτι από το παρελθόν μου. Μι-
λάμε για τραγούδια που έγραψα ξαπλωμένη στο πάτωμα της κρεβατοκά-
μαράς μου και βιντεοκλίπ που οραματίστηκα και για τα οποία πλήρωσα 
από την τσέπη μου, από τα λεφτά που έβγαζα τραγουδώντας στην αρχή σε 
μπαράκια, μετά σε μεγαλύτερα κλαμπ και στη συνέχεια σε μεγάλα στάδια».

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



O απίθανος Τοµ Χόλαντ επιστρέφει στον ρόλο 
του υπερήρωα της διπλανής πόρτας, µετά τα 
όσα συνέβησαν στην τεράστια εµπορική επι-

τυχία της ταινίας «Εκδικητές: Η τελευταία πράξη». 
O νεαρός Spider-Man στο καινούργιο κεφάλαιο της 
σειράς καλείται να αντικρούσει νέες απειλές σε έναν 
κόσµο που έχει αλλάξει για πάντα. Η ταινία διευρύ-
νει το σύµπαν του Spider-Man, βγάζοντας τον Πίτερ 
Πάρκερ από τη γειτονιά του, το Κουίνς της Νέας 
Υόρκης, και ταξιδεύοντάς τον σε όλη την Ευρώπη, 

κατά τη διάρκεια των διακοπών του, που θα εξελι-
χθούν στη µεγαλύτερη πρόκληση και στην πιο επική 
περιπέτεια που έχει ζήσει µέχρι τώρα. O Πίτερ απο-
φασίζει να ακολουθήσει τους φίλους του σε διακοπές 
στην Ευρώπη. Αν και τα σχέδιά του είναι να αφήσει 
για λίγο πίσω του τις υπερηρωικές του ενασχολήσεις, 
όλα θα ανατραπούν, όταν θα χρειαστεί να βοηθήσει 
τον Νικ Φιούρι. Μαζί θα ξεσκεπάσουν τις µυστήριες 
επιθέσεις περίεργων πλασµάτων που προκαλούν το 
χάος στην ήσυχη ήπειρο.

Ο 14χρονος Εµίλ παλεύει να µεγαλώσει φυ-
σιολογικά, αλλά βρίσκεται εγκλωβισµένος 
σε ένα παλιό τροχόσπιτο, όπου ζει µε τον 
αλλοπρόσαλλο µεγαλύτερο αδελφό του 

και τους ανορθόδοξους γονείς του, ένα εκκεντρικό 
ζευγάρι που βρίσκει πάντα τρόπο να τον φέρνει σε 
δύσκολη θέση. Όταν η Πολίν, ο µεγάλος του έρωτας 
από το σχολείο, τον προσκαλεί στο κονσέρτο της στη 

Βενετία, ο πατέρας του ανακοινώνει ότι πρόκειται για 
την τέλεια ευκαιρία να κάνουν ένα οικογενειακό ταξί-
δι. Με προορισµό τη Βενετία, αυτή η δυσλειτουργική 
οµάδα ξεκινάει ένα ταξίδι µε το τροχόσπιτο, που θα 
εξελιχθεί σε µια απίστευτη, ξεκαρδιστική περιπέτεια. 
Το σενάριο βασίζεται στο µυθιστόρηµα του σκηνοθέ-
τη Ιβάν Καλµπεράκ «Irene», το οποίο έχει µεταφερ-
θεί στο θέατρο µε µεγάλη επιτυχία.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Ιβάν Καλµπεράκ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπενουά Πελβούρντ, Βαλερί Μπονετόν, Ελί Τονά, Γιουτζίν Μαρκούς

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζο Βατς ΣΕΝΑΡΙΟ: Κρις Μακίνα, Έρικ Σόµερς
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τοµ Χόλαντ, Σάµιουελ Λ. Τζάκσον, Τζον Φαβρό, Τζέικ Τζίλενχαλ

ΓΚΛΟΡΙΑ
GLORIA BELL

SPIDER-MAN: 
ΜΑΚΡΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΟΥ

SPIDER-MAN: 
FAR FROM 
HOME

Η διαζευγµένη Γκλόρια είναι ένα 
ελεύθερο πνεύµα που περνάει 
τις µέρες της σε µια συντηρη-
τική δουλειά γραφείου και τις 

νύχτες της σε χορευτικές πίστες σε διάφορα 
κλαµπ, όπου ξεδίνει χορεύοντας. Μετά τη 
γνωριµία της µε τον Άρνολντ σε µια νυχτερινή 
έξοδό της, βρίσκεται να ζει έναν αναπάντεχο 
έρωτα, µε όλες τις χαρές και τις επιπλοκές των 
ραντεβού, της αναζήτησης ταυτότητάς της και 
της οικογένειας. O βραβευµένος µε Όσκαρ 
Χιλιανός Σεµπάστιαν Λέλιο («A Fantastic 
Woman», «Disobedience») επιστρέφει στα 
ληµέρια του «Gloria» –που το 2013 του χάρι-
σε βραβεία στα Φεστιβάλ Βερολίνου και Σαν 
Σεµπαστιάν– και παρουσιάζει την αγγλόφω-
νη εκδοχή αυτής της κοµψής ροµαντικής κο-
µεντί που δείχνει ότι η αγάπη µπορεί να σε 
βρει ανά πάσα στιγµή, ότι οι σχέσεις δεν είναι 
ποτέ απλές και πως τίποτα δεν µπορεί να σε 
ρίξει όσο χορεύεις.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Σεµπάστιαν Λέλιο 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζούλιαν Μουρ, Τζον Τουρτούρο,
 Μάικλ Σέρα

∆ΙΑΚΟΠΕΣ 
ΣΤΗ 
ΒΕΝΕΤΙΑ
VENICE 
CALLING
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Στο επίκεντρο των διαλόγων της Μαρίας Ιορδανίδου βρί-
σκεται το φαγητό. Είναι το φαγητό πολιτισµός;
Το φαγητό είναι πράγµατι µία από τις κύριες θεµατικές του 
έργου. Το φαγητό ως πρώτη ύλη, ως διαδικασία παρα-
σκευής, ως τελετουργία της οικογένειας, ως βασική παρά-
µετρος οργάνωσης του νοικοκυριού και της ζωής στο σπίτι. 
Η Λωξάντρα και οι άνθρωποί της είναι σαν να µετράνε τον 
χρόνο µε βάση την προετοιµασία του φαγητού και την τελε-
τουργία του γεύµατος. Όπως σε τόσους πολιτισµούς στην 
ανθρώπινη ιστορία, το οικογενειακό τραπέζι είναι η εστία 
και το φαγητό ο καλύτερος και πιο άµεσος τρόπος να δεί-
ξεις την αγάπη σου για τους ανθρώπους σου.

Η Λωξάντρα είναι ένας πολύ οικείος χαρακτήρας, ακόµα 
και στη γενιά της Μεταπολίτευσης. Όχι ως θεατρικός 
ρόλος απλώς, αλλά ως µια γυναίκα που κάθε ελληνική 
οικογένεια έχει, ακόµα κι αν δεν έχει καταγωγή από την 
Πόλη. Είναι ένα πρότυπο που χάνεται ή οι διδαχές και οι 
συνήθειές της, νοµίζετε, έχουν µεταβιβαστεί και στη σύγ-
χρονη Ελληνίδα;
Η Λωξάντρα συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά 
αυτού που γενικά αποκαλούµε «Ελληνίδα µάνα». Η µητέρα 
έχει, στην παράδοσή µας, τον κεντρικό ρόλο στην οικογέ-
νεια και η Λωξάντρα αποτελεί ένα τυπικό δείγµα. Το πρό-
τυπο αυτό ήταν και παραµένει ισχυρό στην ελληνική κοι-
νωνία. Παρά τις µεταλλάξεις που έχει υποστεί η κοινωνία 
µας και τις συνεχείς µεταβολές σε έναν κόσµο πολύ πιο 
σύνθετο, η Λωξάντρα παραµένει ανθεκτική στον χρόνο. 
Με την αγάπη και τη φροντίδα της δίνει στους ανθρώπους 
της τις βάσεις για να ανοίξουν τα φτερά τους και να πορευ-
τούν στη ζωή. Παρ’ όλα αυτά, κάποιες φορές η πληθωρική 
και ισχυρή παρουσία της µπορεί και να εµποδίζει τα παιδιά 
να πατήσουν γερά µακριά από την οικογένεια. Αυτή η αντί-
φαση, νοµίζω, θυµίζει κάτι σε όλους µας.

Ξεκινήσατε περιοδεία. Πώς είναι να αφήνεις πίσω την 
οικογένειά σου, έστω και για λίγο καιρό;
Κάθε µετακίνηση µακριά από το σπίτι λόγω δουλειάς είναι 
λογικό να προκαλεί κάποιες πρακτικές δυσκολίες. Με τον 
καιρό µαθαίνεις βέβαια να εντάσσεις και αυτόν τον παρά-
γοντα στην οικογενειακή ζωή και να µειώνεις, όσο µπορείς, 
την αναστάτωση.

Και πώς είναι να συνυπάρχετε σε ένα τόσο κουραστικό 
πρόγραµµα µε έναν τόσο µεγάλο θίασο;
Όταν υπάρχει πνεύµα συνεννόησης και καλό κλίµα, η πε-
ριοδεία είναι µια πολύ ευχάριστη εµπειρία στη ζωή του η-
θοποιού. Ο θίασος της Λωξάντρας πέρασε ήδη µαζί έναν 
πολύ γεµάτο χειµώνα στο θέατρο Βεάκη και νοµίζω ότι 
προµηνύεται ένα εξίσου δηµιουργικό καλοκαίρι.
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Η Λωξάντρα συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά 
αυτού που γενικά αποκαλούµε «Ελληνίδα µάνα». Παρά 
τις µεταλλάξεις που έχει υποστεί η κοινωνία µας και τις 
συνεχείς µεταβολές σε έναν κόσµο πολύ πιο σύνθετο, η 
Λωξάντρα παραµένει ανθεκτική στον χρόνο. Παρ’ όλα 
αυτά, κάποιες φορές η πληθωρική και ισχυρή παρουσία 
της µπορεί και να εµποδίζει τα παιδιά να πατήσουν γερά 
µακριά από την οικογένεια. Αυτή η αντίφαση, νοµίζω, 
θυµίζει κάτι σε όλους µας.

Η θρυλική «Λωξάντρα» της Μαρίας Ιορδανίδου, 
αφού έκανε πρεµιέρα στο Κατράκειο, ταξιδεύει 
σε όλη την Ελλάδα. Ο Αλµπέρτο Φάις υποδύεται 
τον µεγαλύτερο γιο της Λωξάντρας, Επαµεινώ-

ντα, και µας εξηγεί…

Τι διαφορετικό έχει η «Λωξάντρα» του Χατζάκη;
Η δική µας «Λωξάντρα» παρουσιάζεται το 2019, σε µια 
εποχή που φαντάζει πολύ µακρινή από την εποχή που 
παρουσιάζει το έργο. Ως εκ τούτου, η πρόκληση ήταν να 
βρούµε µέσα µας αυτό που µας συνδέει µε τα µέλη µιας 
κοινωνίας και ενός τρόπου ζωής που δεν υπάρχει πια. Υ-
πάρχουν όµ ως κάποια όχι και τόσο φανερά νήµατα που 
µας ενώνουν µε τα συναισθήµατα, τις συνήθειες, τις αγω-
νίες και τις επιθυµίες των ανθρώπων εκείνων. Άνθρωποι 
µε τους οποίους µοιραζόµαστε την ίδια πολιτιστική ρίζα. 
Η παράστασή µας δείχνει στο σηµερινό κοινό τη σηµασία 
αξιών όπως η πίστη στην οικογένεια, η αποδοχή της δια-
φορετικότητας και η επιµονή στην αισιοδοξία και στη ζωή.

Γιατί εξακολουθεί να µας γοητεύει ο κόσµος της «Λω-
ξάντρας»;
Γιατί µας δείχνει µε έναν πολύ τρυφερό και αγαπησιάρικο 
τρόπο τα µικρά και τα µεγάλα γεγονότα της ζωής όλων µας. 
Γιατί τονώνει την εµπιστοσύνη µας στη ζωή και στον άν-
θρωπο ακόµη και όταν τα πράγµατα δεν έρχονται όπως τα 

θέλουµε. Και, τέλος, γιατί µας προσκαλεί να αντιληφθούµε 
την πραγµατικότητα µέσα από τα µάτια µιας πληθωρικής 
γυναίκας που αγαπούσε δυνατά, αποδεχόταν τους άλλους 
όπως ήταν και ζούσε µε αληθινό πάθος.

Είχατε διαβάσει το έργο πριν ανέβετε στη σκηνή; Ποια 
συναισθήµατα σας δηµιουργήθηκαν σε εκείνη την πρώτη 
ανάγνωση;
Ξαναδιάβασα το έργο όταν µου έγινε η πρόταση για τη συ-
γκεκριµένη παράσταση και πριν πάρω τη θεατρική του µε-
ταφορά. Χαίροµαι, διότι όταν έγινε η πρώτη παράσταση, δι-
απίστωσα στους θεατές τις ίδιες αντιδράσεις που είχα κι 
εγώ κατά την ανάγνωση του λογοτεχνικού έργου. ∆ηλαδή 
µια αυθόρµητη συγκίνηση, που προέρχεται από τον αυθε-
ντικό λόγο της συγγραφέως. Την εναλλαγή ανάµεσα στο 
γέλιο και το κλάµα, καθώς ήρωες που µοιάζουν πολύ οι-
κείοι παλεύουν να χαράξουν τον δρόµο τους στη ζωή.

Μιλήστε µας για τον δικό σας ρόλο…
Ο Επαµεινώντας, που ερµηνεύω, είναι ο µεγαλύτερος γιος 
της Λωξάντρας, θετός βέβαια, καθώς προέρχεται από τον 
πρώτο γάµο του ∆ηµητρού. Ναυτικός στο επάγγελµα, είναι 
ένας χαρακτήρας µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εξωστρεφής, 
γλεντζές και µε αλήτικη καρδιά. Ζει τη ζωή χωρίς δεύτερη 
σκέψη και µέσα από αυτόν βλέπουµε και την µποέµικη 
πλευρά της Πόλης εκείνης της εποχής.

Αλµπέρτο Φάις

«Όταν υπάρχει πνεύµα 
συνεννόησης, η περιοδεία είναι 
µια πολύ ευχάριστη εµπειρία»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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EL
Βουτιά στο αυθεντικό 
απέραντο  
γαλάζιο

Η 
αρχόντισσα των Κυκλάδων 
στέκεται περήφανη καταμε-
σής του Αιγαίου, με την άγρια 
ομορφιά της να κόβει την 
ανάσα, κατά τον ίδιο τρόπο 
που ο βορεινός της όγκος στην 

Αιγιάλη «έκοψε» κάποτε το τσουνάμι που προκά-
λεσε η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Εδώ, 
στα βράχια της Αιγιάλης, σταμάτησε το «κύμα» που 
εξαφάνισε τον Μινωικό Πολιτισμό και έγραψε τον 
μύθο της χαμένης Ατλαντίδας. 
Από το 1988 που γυρίστηκε στο νησί η διάσημη ται-
νία Απέραντο Γαλάζιο του Λικ Μπεσόν με τη Ροζάνα 
Αρκέτ και τον Ζαν Ρενό, η Αμοργός αποτελεί έναν 
από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους 
ξένους –κυρίως Γάλλους, Άγγλους, Γερμανούς και 
Σκανδιναβούς–, αλλά και για τους Έλληνες. 
Το μεγαλύτερο στολίδι της είναι η Χώρα, χτι-
σμένη αμφιθεατρικά πάνω στο βουνό, με εκκλη-
σιές, λευκά σπίτια κι ασβεστωμένα σοκάκια που 
σε οδηγούν σε κρυφές βεράντες για να απολαύ-
σεις το ηλιοβασίλεμα παρέα με ένα παγωμένο πο-
τήρι ψημένη ρακή –το τοπικό λικέρ– και αμορ-
γιανό παστέλι τυλιγμένο σε φρέσκα φύλλα λεμο-
νιάς. Στην επάνω πλευρά της Χώρας βρίσκεται το 
πιο εμβληματικό μαγαζί, το σημείο συνάντησης 
μικρών και μεγάλων: το καφενείο του Πάρβα, με 
τις κίτρινες καρέκλες σκηνοθέτη και τα μεταλλικά 
τραπεζάκια κάτω από κλήματα. Εκεί το καλοκαίρι 
οι τουρίστες μαζεύονται για πρωινό καφέ ή απο-

γευματινό ούζο, ενώ τον χειμώνα τα παιδιά της Α-
μοργού παίζουν χιονοπόλεμο, όταν ο χιονιάς φτά-
νει ως το νησί. 
Από τη Χώρα ο δρόμος ξετυλίγεται προς τον Άγιο 
Παύλο, όπου το καΐκι σε πάει απέναντι στο νησάκι 
της Νικουριάς με την ξανθή άμμο και σε φέρνει 
πίσω στην πέτρινη ταβέρνα για χταποδοκεφτέδες. 
Πηγαίνοντας βορειότερα, φτάνεις στον μαγικό όρμο 
της Αιγιάλης, με την υπέροχη παραλία, τα γραφικά 
μαγαζάκια και τον εμβληματικό μύλο. Πάνω από την 
Αιγιάλη, δύο οικισμοί, τα Θολάρια και η Λαγκάδα, 
με τις τοξωτές στοές τους, σε μεταφέρουν στην 
εποχή των Σαρακηνών πειρατών. 
Κατεβαίνοντας πιο νότια, πίσω από τη Χώρα, τα μο-
νοπάτια περιπατητών και ο φιδωτός δρόμος οδη-
γούν στο δεύτερο κόσμημα του νησιού, το μονα-
στήρι της Χοζοβιώτισσας, το οποίο συνοδεύεται από 
έναν τοπικό θρύλο για το πού έβρισκε κάθε πρωί τα 
εργαλεία του ο πρωτομάστορας. Έχω γυρίσει πολλά 
μοναστήρια, αλλά αυτό, που είναι χτισμένο σαν μια 
λευκή φέτα πάνω στον όρθιο βράχο, είναι το πιο ε-
ντυπωσιακό. Ο μοναχός σε περιμένει στη βεράντα-
εξώστη να χτυπήσει τα σήμαντρα και να σε κεράσει 
παγωμένη ψημένη ρακή με συριανό λουκούμι τρι-
αντάφυλλο.
Ακόμα νοτιότερα, ο φιδωτός δρόμος οδηγεί στο βα-
σικό λιμάνι, τα Κατάπολα, όπου στα τέλη Ιουλίου γί-
νεται η γιορτή της ψημένης ρακής, του πιο γνωστού 
αμοργιανού προϊόντος, και η Free Sunday θα είναι 
εκεί για να σας μεταφέρει την ατμόσφαιρα. 

Στην Αιγιάλη για διακοπές  
με τα παιδιά 
Στον γραφικό οικισμό της Αιγιάλης η θάλασσα φτά-
νει μέχρι την πόρτα των ξενοδοχείων και των ξενώ-
νων, ενώ η μεγάλη, επίπεδη παραλία είναι ιδανική 
για ηλιοθεραπεία, χαλάρωση κάτω απ’ τα πεύκα, 
περπάτημα, ρακέτες, γιόγκα, πιλάτες ή απλώς ρομα-
ντζάδα. Στην άκρη της παραλίας βρίσκεται ένας μι-
κρός παράδεισος, το ξενοδοχείο LAKKI VILLAGE, 
όπου οι δύο αδελφές ιδιοκτήτριες, η Νίκη και η Αν-
νίτα σε κάνουν αμέσως να νιώσεις σαν στο σπίτι σου. 
Το πρωί ξυπνάς, τρως πρωινό και βουτάς στη θά-
λασσα ενώ τα παιδιά παίζουν κλέφτες κι αστυνόμους 
γύρω από το ωραιότερο δεντρόσπιτο που έχετε δει 
ποτέ. Κάθε βήμα στην Αμοργό σε φέρνει μπροστά 
σε μια έκπληξη, με το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της 
Αιγιάλης να είναι από τις πιο αξέχαστες. 

  ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

Η Αμοργός έχει την ωραιότερη Χώρα σε όλα 
τα κυκλαδονήσια. Στην καρδιά του γραφι-
κού οικισμού βρίσκεται το παραδοσιακό κα-
φενείο του Πάρβα, το οποίο αποτελεί σημείο 
συνάντησης. 



www.freesunday.gr 37 05.07.2019 FREETIME

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Σπιτική λεµονάδα 
µε άρωµα ανθόνερο

Εκτέλεση
• Κόβουµε τα λεµόνια σε µέτρια κοµµάτια και τα βάζουµε 
σε µια λεκάνη µαζί µε τη ζάχαρη. Τα ανακατεύουµε καλά 
και αφήνουµε στην άκρη για 60 λεπτά.

• Κατόπιν δουλεύουµε το µείγµα µε τα χέρια µας 
πιέζοντας τα λεµόνια, ώστε να βγάλουν τον χυµό και τα 
αρώµατα από τη φλούδα τους.

• Βάζουµε το µείγµα σε ένα σουρωτήρι και στραγγίζουµε 
σε µια άλλη, καθαρή λεκάνη. Ανακατεύουµε µε νερό και 
προσθέτουµε, µέχρι να φτάσει η ένταση του χυµού στα 
γούστα µας. Προσθέτουµε το ανθόνερο, ανακατεύουµε 
και αφήνουµε στο ψυγείο µέχρι να κρυώσει καλά.

• Σε ρβίρουµε σε κανάτες µε φέτες λεµονιού, αν θέλουµε.

Μερίδες: 6 τουλάχιστον
Μερίδες: 6 τουλάχιστον
Μερίδες: 6 τουλάχιστονΧρόνος προετοιµασίας: 
Χρόνος προετοιµασίας: 
Χρόνος προετοιµασίας: 
Χρόνος προετοιµασίας: 90 λεπτά90 λεπτά90 λεπτά90 λεπτά90 λεπτά

Βαθµός δυσκολίας: εύκολη
Βαθµός δυσκολίας: εύκολη
Βαθµός δυσκολίας: εύκολη
Βαθµός δυσκολίας: εύκολη

*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 κιλά λεµόνια

•  1 κιλό ζάχαρη

•  νερό όσο πάρει

•   1/4 φλιτζάνι 

ανθόνερο

Υλικά

CO
O

K 
FIL

ES
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Ταλαιπωρημένα 
καλοκαιρινά  
μαλλιά

FREETIME38
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Ή
λιος, θάλασσα, πισίνα… Χαλαρωτικές εικόνες για την 
ψυχοσύνθεσή μας, ένας μεγάλος εχθρός για τα μαλλιά μας, 
που ταλαιπωρούνται πολύ περισσότερο απ’ όσο φαντάζεστε, 
αφού ο ήλιος, το αλάτι ή/και το χλώριο της πισίνας μπορούν 

να τους κάνουν ανεπανόρθωτη ζημιά. Τα παρακάτω σίγουρα θα 
βοηθήσουν:
•  Πείτε πολύ νερό. Αφυδατωμένο σώμα σημαίνει και αφυδατωμένα 

μαλλιά, αφού η καλή υγεία της τρίχας εξαρτάται και από τη γενικότερη 
υγεία του οργανισμού μας, οπότε φροντίστε να πίνετε δύο λίτρα νερό 
την ημέρα για ενυδάτωση εκ των έσω.

•  Φροντίστε για την ενυδάτωση των μαλλιών σας με τη βοήθεια 
προϊόντων conditioner κατά το λούσιμο και ειδικών αντηλιακών σπρέι 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, για όσο βρίσκεστε εκτεθειμένες σε 
ηλιακή ακτινοβολία.

•  Αν δεν έχετε ειδικό αντηλιακό, πάρτε μαζί σας στη θάλασσα ένα απλό 
conditioner ή λάδι, τα οποία μπορείτε να περνάτε κατά μήκος των 
μαλλιών σας μετά από κάθε βουτιά για να τα ενυδατώνετε. Απαραίτητο 
βήμα: ξεπλύντε τα μαλλιά σας από το θαλασσινό νερό στο ντους ή με 
ένα μπουκαλάκι γλυκό νερό.

•  Μην αμελείτε τη χρήση θεραπευτικής μάσκας τρεις φορές την 
εβδομάδα. Εναλλακτικά, απλώστε σε όλο το μήκος των μαλλιών 
σας ένα έλαιο για μισή ώρα πριν από το λούσιμο και θα έχετε το ίδιο 
αποτέλεσμα.

• Μην ξεχνάτε το καπέλο. Τα μεγάλα, ψάθινα καπέλα και τα μαντίλια 
αποτελούν hot summer trend, ενώ παράλληλα προστατεύουν το δέρμα 
του προσώπου και τα μαλλιά σας από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου.



Προσπαθείς να χάσεις 
βάρος για να βγεις 
στην παραλία αλλά έχει 
κολλήσει η ζυγαριά ή, 

ακόμα χειρότερα, παίρνεις βάρος 
αντί να χάνεις; Δες παρακάτω γιατί 
συμβαίνει αυτό στον οργανισμό σου.
1. Έχεις πολύ άγχος. Το άγχος 
που έχεις καθημερινά ανεβάζει τα 
επίπεδα της κορτιζόλης στο αίμα, 
με αποτέλεσμα να αποθηκεύεται 
λίπος, κυρίως στην κοιλιά, απ’ 
οτιδήποτε κι αν φας. Μπορείς να 
αποβάλεις το άγχος σου κάνοντας 

20-30 λεπτά την ημέρα γρήγορο 
περπάτημα ή ασκήσεις yoga, που θα 
σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις.
2. Πίνεις τις θερμίδες. Πίνοντας 
αναψυκτικά ή χυμούς καταναλώνεις 
πολλές θερμίδες και ζάχαρη χωρίς 
να το καταλαβαίνεις και χωρίς να 
σε χορταίνουν στην ουσία. Επίσης, 
οτιδήποτε περιέχει ανθρακικό, 
ακόμα και η σόδα, προκαλεί 
κατακράτηση υγρών, οπότε 
καλύτερα να τα αποφεύγεις.
3. Καταναλώνεις πολλές «κρυφές» 
θερμίδες. Πολλές «κρυφές» θερμίδες 

έχουν οι μπάρες δημητριακών 
και τα δημητριακά, που πολλοί τα 
προτιμούν σε μια σωστή διατροφή. 
Πρόσεχε, γιατί μπορεί η μερίδα που 
θα φας να φτάσει να έχει ακόμα και 
600 θερμίδες, περισσότερες δηλαδή 
και από μία σοκολάτα, καθώς τα 
δημητριακά κρύβουν αρκετή ζάχαρη.
4. Δεν κάνεις ποιοτικό ύπνο. 
Ποιοτικό ύπνο κάνεις όταν: α) 
κοιμάσαι την περισσότερη από την 
ώρα που είσαι στο κρεβάτι σου 
(το 85% του συνολικού χρόνου), 
β) κοιμάσαι μέσα σε 30 λεπτά ή 

λιγότερο από τη στιγμή που θα 
πέσεις στο κρεβάτι, γ) δεν ξυπνάς 
περισσότερες από μία φορές τη 
νύχτα.
5. Έχεις προβλήματα με το έντερό 
σου. Έχεις δηλαδή ένα από τα 
παρακάτω: φούσκωμα, αέρια, 
διάρροια ή δυσκοιλιότητα, πόνος ή 
αίσθημα καύσου, παρουσία αίματος 
στα κόπρανα, απώλεια ή αύξηση 
του σωματικού βάρους, έλλειψη 
βιταμίνης Β12, αδυναμία / κόπωση 
/ κακή διάθεση, διαταραχές ύπνου, 
δερματοπάθειες.

Πέντε λόγοι
που δεν μπορείς  
να χάσεις βάρος
Της Χριστίνας Μαυρίδου

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