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Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«Δεν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ //ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
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σελ. 35

Πολυξένη Μυλωνά 
«Η θεατρική Αθήνα 
δεν έχει σε τίποτα 
να ζηλέψει άλλες 
πρωτεύουσες»

Θ. Διαμαντόπουλος 
«Ο κοινοβουλευτικός 
βίος πλέον αποτελείται 
από ημιαυτόνομα 
νετρόνια»
σελ. 11σελ. 21

Προτελευταία 
στην Ε.Ε. στη χρήση 
διαδικτύου 
η Ελλάδα

Φ. Σπανός 
«Δυστυχώς, η κυβέρνηση 
αντιμετωπίζει 
τις περιφέρειες 
σαν πειραματόζωο»

σελ. 6-7

Ι. Πιπίνης 
«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει κάποια 
στιγμή να δώσει εξηγήσεις  
για τη στήριξη που παρέχει 
στον Μαδούρο»

σελ. 12-13

Π. Παναγόπουλος 
«Έφυγε» ο άνθρωπος 
που αναβάθμισε 
την επιβατηγό ναυτιλία 

σελ. 17
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ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ 
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ 
ΣΚΗΝΙΚΟ

�  ΠΡΟΣ «ΓΑΛΑΖΙΟ» ΧΑΡΤΗ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

�  ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

�  ΟΙ 6+1 ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΠΟΥ ΡΙΧΝΟΥΝ  
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

σελ. 4-5, 8-9, 10
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100

στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 

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

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

››››››
››

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
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SPACE STAR 
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SPACE STAR 
SPACE STAR 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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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

04-05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η εκλογική 
πτώση φέρνει αµηχανία στο Μαξίµου
06-07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φ. ΣΠΑΝΟΣ 
«∆υστυχώς, η κυβέρνηση αντιµετωπίζει τις 
περιφέρειες σαν πειραµατόζωο»
08-09 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Πολιτικά εντός, 
θεσµικά εκτός και κοινοβουλευτικά επί τα 
αυτά οι 6 + 1 πρόθυµοι
10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η Θεσσαλονίκη 
επιστρέφει στην κεντροδεξιά δυναµική
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
«Ο κοινοβουλευτικός βίος πλέον αποτελείται 
από ηµιαυτόνοµα νετρόνια»
12-13 // Ι. ΠΙΠΙΝΗΣ  «Στη Βενεζουέλα 
υπάρχουν εκατοντάδες θύµατα 
βασανιστηρίων»
14-15 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ο Μητσοτάκης πρωταγωνιστής στην 
ευρωπαϊκή κεντροδεξιά
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Οδηγία της Ε.Ε. δίνει 
δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρηµατίες
17 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Έφυγε ο «πατριάρχης» της 
ελληνικής ακτοπλοΐας Π. Παναγόπουλος
18 // TWITTER Στη Θεσσαλονίκη βρέχει 
επιχορηγήσεις
19 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ ∆ανεικοί στο 
ποδόσφαιρο, δανεικοί και στη Βουλή
20 // ΚΟΣΜΟΣ Παγκόσµιος «πόλεµος» για τα 
δίκτυα 5G
21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Απροστάτευτοι οι µαθητές 
στο internet
22 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η καυτή πατάτα των 
τραπεζών

FREE TIME

SPORTS

32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
33 // TV Τηλεοπτικά νέα, τηλεθεάσεις, διεθνείς 
παραγωγές και λίγα… κουτσοµπολιά
34 //  CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
35 // INTERVIEW ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΥΛΩΝΑ «Η 
θεατρική Αθήνα δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει άλλες 
πρωτεύουσες»
36 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον κόσµο των 
διασήµων
37 // COOK FILES Φάττε: Ένα διαφορετικό 
κυριακάτικο πρωινό
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

29 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr

23 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Να πληρώνεσαι 
για να… ηττάσαι
24 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στα 4 δισ. ευρώ το κόστος για 
επιδόµατα και δώρα του ∆ηµοσίου
25 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ «Η απλή 
αναλογική είναι το δικαιότερο εκλογικό σύστηµα για 
τη λειτουργία της δηµοκρατίας»
26 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Ποιος δεν θέλει τα 
σχέδια πόλης;
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ανάλυση

Ό
σο εξαντλούνται τα 
χρονικά και πολιτικά 
περιθώρια για την κυ-
βέρνηση, τόσο μεγα-
λώνει η αμηχανία στο 
Μαξίμου. Θεωρητικά ο 
πρωθυπουργός κ. Τσί-

πρας και οι συνεργάτες του δεν έχουν λόγο να 
βιάζονται και θα εξαντλήσουν την τετραετία.

Η απόφαση για το πότε ακριβώς θα γίνουν 
οι βουλευτικές εκλογές τούς ανήκει, μαζί με 
αυτήν και τα τεράστια προβλήματα στον πολι-
τικό σχεδιασμό.

Το σοκ του Μαΐου
Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ 
πηγαίνει για τριπλή εκλογική ήττα τον Μάιο.

Οι υποψήφιοί του στις περιφέρειες, ιδιαί-
τερα στην Αττική και στην Κεντρική Μακε-
δονία, μένουν πολύ πίσω, ενώ η γενική τάση 
είναι να καλύψει ο ΣΥΡΙΖΑ, στο μέτρο του δυ-
νατού, τη μεγάλη ήττα του στις περιφερειακές 
εκλογές μέσα από συνεργασίες με υποψηφίους 
που προέρχονται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Η εικόνα, το βράδυ των εκλογών, ενός 
χάρτη της Ελλάδας που θα είναι γεμάτος από 
«γαλάζιες» περιφέρειες και η πολιτική συ-
ζήτηση γύρω από την άνετη επικράτηση Πα-
τούλη στην Αττική και τον θρίαμβο Τζιτζικώ-
στα στην Κεντρική Μακεδονία θα ενισχύσουν 
την πολιτική δυναμική που εκδηλώνεται σε 
βάρος του ΣΥΡΙΖΑ και σε όφελος της ΝΔ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, άσχημα είναι τα 
νέα που φτάνουν στο Μαξίμου και για τις δη-
μοτικές εκλογές. Στην Αθήνα ο κομματικός υ-
ποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ περνάει απαρατήρητος 
και έρχεται πέμπτος στις δημοσκοπήσεις με-
ταξύ των διεκδικητών της δημαρχίας της Αθή-
νας.

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας τον είχε πε-
ριγράψει σαν πολιτικό στέλεχος που διεκδικεί 

το αήττητο, στην πράξη, όμως, αποδεικνύεται 
κομματικό στέλεχος περιορισμένων δυνατοτή-
των, που έχει χάσει τον αγώνα από τα αποδυ-
τήρια.

Κάπως καλύτερη είναι η πορεία της κ. Νο-
τοπούλου στη Θεσσαλονίκη, η οποία εμφανί-
ζεται να παίρνει διψήφιο ποσοστό και να μπαί-
νει στον δεύτερο γύρο πίσω από τον κ. Ταχιάο, 
τον υποψήφιο δήμαρχο που υποστηρίζεται από 
τη ΝΔ. Ο τελευταίος αναπτύσσει δυναμική, 
έχει άνετη διαφορά από την κ. Νοτοπούλου και 
αναμένεται να πάει σε διπλάσιο και τριπλάσιο 
ποσοστό μόλις μπουν σε κάποια τάξη τα παρα-
ταξιακά της κεντροδεξιάς στη Θεσσαλονίκη ή 
απλά πάρουν οι υποστηρικτές της ευρύτερης 
κεντροδεξιάς το μήνυμα από την Πειραιώς ότι 
έφτασε η ώρα να τον υποστηρίξουν.

Το πολιτικό μήνυμα στις δημοτικές εκλο-
γές από Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι και 
αυτό μήνυμα πολιτικής και αυτοδιοικητικής α-
δυναμίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η δοκιμασία των ευρωεκλογών
Οι εξελίξεις είναι δυσάρεστες για τον ΣΥΡΙΖΑ 
σε ό,τι αφορά και τις ευρωεκλογές. Η εκλογή 
έξι ευρωβουλευτών το 2014 μοιάζει με μακρινή 
ανάμνηση.

Τρεις από τους έξι ευρωβουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ διαχώρισαν τη θέση τους και κατήγγει-
λαν την κυβερνητική πολιτική. Το πιθανότερο 
σενάριο είναι ότι η ΝΔ θα κινηθεί προς το 30%, 
βγάζοντας επτά ευρωβουλευτές αντί για πέντε 
που έχει σήμερα, και πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει 
αρκετά κάτω από το 20%, κινδυνεύοντας να 
βγάλει μόνο τέσσερις ευρωβουλευτές.

Υπάρχει ένας γενικός κανόνας ότι τα ευρω-
εκλογικά ποσοστά των μεγαλύτερων κομμά-
των εμφανίζονται μικρότερα από τα ποσοστά 
τους στις βουλευτικές εκλογές εξαιτίας μιας 
λαθεμένης, κατά την άποψή μου, αντίληψης 
περί χαλαρής ψήφου ή ψήφου διαμαρτυρίας 

στις ευρωεκλογές.
Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι 

και συνάρτηση του χρόνου των βουλευτικών 
εκλογών. Αν υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση θα 
εξαντλήσει την τετραετία, θα έχουμε μεγαλύ-
τερη συμμετοχή και μεγαλύτερη εκλογική τι-
μωρία του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές της 26ης 
Μαΐου.

Η διαφαινόμενη τριπλή ήττα του ΣΥΡΙΖΑ 
στις εκλογές του Μαΐου βάζει τον κ. Τσίπρα και 
τους συνεργάτες του μπροστά σε μια δύσκολη 
επιλογή. Θα εξαντλήσουν την τετραετία και θα 

κάνουν βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο με 
κίνδυνο να ενισχυθεί η πτωτική τάση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ μετά τα αποτελέσματα-σοκ του Μαΐου; 
Ή θα κολλήσουν τις βουλευτικές εκλογές στις 
τρεις εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου, σε 
μια δύσκολη προσπάθεια να μπερδέψουν τον 
κόσμο και να περιορίσουν κάπως την πτώση 
του ΣΥΡΙΖΑ;

Όποιο σενάριο και να επιλέξουν στο Μα-
ξίμου, μοιάζουν καταδικασμένοι να ηττηθούν, 
ενώ η ΝΔ διεκδικεί με πολλές πιθανότητες 
πραγματοποίησης τις τέσσερις νίκες στις τέσ-
σερις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 που 
περιγράφει ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Μητσοτάκης 
μιλώντας σε διάφορες εκδηλώσεις σε ένα ολο-
ένα πιο πυκνό παραταξιακό ακροατήριο.

Ο φόβος είναι κακός σύμβουλος
Στο Μαξίμου περνάνε από την ανησυχία σε 
ό,τι αφορά τις εκλογικές και πολιτικές εξελί-
ξεις στον φόβο μπροστά στη διαφαινόμενη ε-
πικράτηση της ΝΔ.

Ο φόβος, όμως, είναι κακός πολιτικός σύμ-
βουλος και φαίνεται να οδηγεί τον κ. Τσίπρα 
και τους συνεργάτες του σε επιλογές που δεν 
θα αποτρέψουν τη μεγάλη εκλογική τους ήττα, 
αλλά μπορεί να μεγαλώσουν την κρίση αξιοπι-
στίας της κυβερνητικής παράταξης και του πο-
λιτικού συστήματος γενικότερα.

Το πρώτο σοβαρό λάθος που κάνουν η κυ-
βέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι προσπαθούν 
να κερδίσουν πολιτικό χρόνο με μεθοδεύσεις 
που ρίχνουν τραγικά το επίπεδο του κοινο-
βουλευτισμού και υπονομεύουν την αξιοπι-
στία του πολιτικού συστήματος. Όπως χαρα-
κτηριστικά επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης, έ-
χουμε φτάσει στο σημείο να έχει η Βουλή 302 
αντί για 300 βουλευτές, εφόσον υπάρχουν δύο 
βουλευτές που έχουν διπλό ρόλο. Ανήκουν σε 
κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά στηρίζουν 
την κυβέρνηση!

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΤΏΣΗ 
ΦΕΡΝΕΙ ΑΜΗΧΑΝΙΑ 
ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
Κίνδυνος να ξεφύγει το κόστος από  
την προεκλογική διαχείριση της ήττας.

  ΤΟΥ ΕΥΡΏΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

«Γαλάζιος» ο χάρτης  
των περιφερειών, μεγάλη 
πολιτική αδυναμία 
ΣΥΡΙΖΑ σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη.

Η πιθανή πτώση στις 
τέσσερις έδρες κάνει  
τον Τσίπρα να σκέφτεται 
υπέρ της λίστας  
στις ευρωεκλογές.

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

Ένα άλλο σηµαντικό λάθος που κάνει το 
Μαξίµου είναι ότι προσπαθεί να «ψαλιδίσει» 
τη διαφαινόµενη «γαλάζια» κυριαρχία µε µε-
θόδους που κάνουν λιγότερο λειτουργικό το 
πολιτικό, αυτοδιοικητικό σύστηµα. Για παρά-
δειγµα, η αναλογική εκπροσώπηση των πα-
ρατάξεων στα δηµοτικά συµβούλια µπορεί να 
οδηγήσει στην εκλογή δηµάρχων οι οποίοι 
δεν θα ελέγχουν την πλειοψηφία του δηµοτι-
κού συµβουλίου και δεν θα µπορούν να ασκή-
σουν πολιτική σε όφελος του δήµου.

Αντιµέτωπος µε την εντυπωσιακή ευρωε-
κλογική δυναµική της Ν∆, ο κ. Τσίπρας σκέ-
φτεται να καταργήσει τον σταυρό προτίµησης 
–απόφαση Σαµαρά που ενίσχυσε το κύρος 
των ευρωβουλευτών– και να επιστρέψει στη 
λίστα, στην οποία εκφράζεται η ηγετική προ-
τίµηση. Επιδίωξή του είναι να προωθήσει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποιους έµπιστους 
από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και της κεντροα-
ριστεράς, εφόσον η κυβερνητική παράταξη 
θα εκλέξει λιγότερους ευρωβουλευτές και υ-
πάρχει πάντα ο κίνδυνος ορισµένοι από αυ-
τούς να εγκαταλείψουν τον ΣΥΡΙΖΑ µετά την 
εκλογή τους.

Η εκλογική φτώχεια οδηγεί το επιτελείο 
του Μαξίµου και σε σκέψεις για ριψοκίνδυνες 
επιλογές. Έτσι, διαρρέονται στα ΜΜΕ πλη-
ροφορίες σύµφωνα µε τις οποίες οι αρµόδιοι 
δι καστικοί θα ασκήσουν διώξεις σε βάρος ο-
ρισµένων πολιτικών που κατά την κυβέρνηση 
και την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία ε-
µπλέκονται στο σκάνδαλο της Novartis, ενώ 
οι πιο τολµηροί σχεδιάζουν και προεκλογικές 
προφυλακίσεις πολιτικών αντιπάλων.

Τέτοιου είδους επιλογές δεν θα λύσουν το 
εκλογικό πρόβληµα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δυναµι-
τίσουν όµως το πολιτικό κλίµα και θα προε-
τοιµάσουν µία εξαιρετικά δύσκολη συνέχεια, 
ιδιαίτερα για τα στελέχη της σηµερινής κυ-
βέρνησης και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Μήνυµα νίκης από Ν∆
∆υναµική υπέρ του Φάνη Σπανού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μέσα στο κατάµεστο ∆ηµοτικό Θέατρο Λαµίας πραγµα-
τοποιήθηκε την περασµένη Κυριακή το βράδυ η εκδή-
λωση στήριξης του Φάνη Σπανού ως υποψήφιου περι-

φερειάρχη Στερεάς Ελλάδας µε τη Ν∆, παρουσία του προέδρου 
Κυριάκου Μητσοτάκη, βουλευτών, ευρωβουλευτών και στελε-
χών του κόµµατος.

Ο υποψήφιος περιφερειάρχης καλωσόρισε τον πρόεδρο της 
Ν∆, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, µε την ευχή να επανέλθει στην πόλη 
της Λαµίας σύντοµα ως πρωθυπουργός της Ελλάδας και τον ευ-
χαρίστησε δηµόσια για την εµπιστοσύνη και τη στήριξη στο πρό-
σωπό του, τονίζοντας παράλληλα πως αντιλαµβάνεται απόλυτα 
την ευθύνη του απέναντι στους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας, δί-
νοντας όλες τις δυνάµεις του για µια περιφέρεια της ελπίδας και 
των ευκαιριών.

Ο Φάνης Σπανός αναφέρθηκε στα πεπραγµένα της περιφε-
ρειακής αρχής του Κώστα Μπακογιάννη διαβεβαιώνοντας πως 
µε την οµάδα του θα συνεχίσουν την αναπτυξιακή πορεία για να 
πετύχουν «ακόµα περισσότερα, για ακόµα περισσότερους», λέ-
γοντας πως «δεν ερχόµαστε για να επαναλάβουµε τις µεγάλες 
δήθεν επιτυχίες της σηµερινής κυβέρνησης, ούτε έχουµε ανά-
γκη να στήνουµε θεατρικές παραστάσεις για να κάνουµε εκλο-
γές στη Στερεά».

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της Ν∆, Κυριάκος Μητσοτά-
κης, αφού εξήρε το έργο του νυν περιφερειάρχη Στερεάς Ελ-
λάδας, Κώστα Μπακογιάννη, δήλωσε τη στήριξή του απέναντι 
στον Φάνη Σπανό: «Είµαστε εδώ, όµως, πρωτίστως σήµερα για 
να στηρίξουµε εµφατικά, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υποσηµει-
ώσεις, τον Φάνη Σπανό να εκλεγεί ο επόµενος περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδος. Η Ν∆ τολµά την ανανέωση, την τολµά στην 
πράξη. Έχουµε εξαιρετικά στελέχη τα οποία έχουν αποδείξει τη 
δυνατότητά τους, τη δυναµική τους, από τη θέση του αντιπερι-
φερειάρχη. Και, ναι, τα στηρίζουµε να κάνουν το επόµενο βήµα. 
Ακούσατε σήµερα έναν συγκροτηµένο πολιτικό λόγο από έναν 
άνθρωπο που έχει άποψη για την περιφέρεια και που είµαι α-
πολύτως σίγουρος ότι θα µπορέσει να συνεχίσει το εξαιρετικό 
έργο του Κώστα Μπακογιάννη και της οµάδας του» επισήµανε 
ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε ένα έντονο πολιτικό µήνυµα 
µέσα από την οµιλία του. Ο πρόεδρος της Ν∆ κατέκρινε την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ανέδειξε τις προτάσεις της Ν∆ που πρόκει-
ται να εφαρµοστούν από τα εθνικά θέµατα µέχρι τον τοµέα της 
οικονοµίας και κατέληξε µε την ευχή να έχει επιτυχία στην πο-
ρεία του ο Φάνης Σπανός: «Φάνη, και πάλι σου εύχοµαι καλή 
δύναµη! Είµαστε µαζί σου. Το αξίζεις. Είσαι ένας νέος άνθρω-
πος, είµαι σίγουρος για την επιτυχία σου. Έχεις το σχέδιο, έχεις 
τη γνώση, έχεις τη δύναµη να συνεχίσεις το δηµιουργικό έργο 
της οµάδας του Κώστα Μπακογιάννη, για µια βιώσιµη ανάπτυξη, 
για τη στήριξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας. Εξάλλου είσαι 
ένας άνθρωπος που γνωρίζεις πώς λειτουργεί το επιχειρείν, για 
τη στήριξη των αγροτών, επιµένω πολύ σε αυτό, τη στήριξη της 

νέας γενιάς. Είµαστε µαζί σου και είµαστε απολύτως σίγουροι 
ότι θα γιορτάσουµε µαζί σου µια µεγάλη εκλογική επιτυχία».

Στην πολύ επιτυχηµένη εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε 
από τις πέντε Νοµαρχιακές Επιτροπές Ν∆ της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας (Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φω-
κίδας), έδωσαν το «παρών» κοµµατικά στελέχη, οι βουλευτές 
Σίµος Κεδίκογλου και Χρήστος Σταϊκούρας και ο ευρωβουλευ-
τής Γιώργος Κύρτσος.

Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ Γιώρ-
γος Κύρτσος το µεσηµέρι της 
περασµένης Κυριακής γευµά-

τισε µε καλή «γαλάζια» παρέα µαζί 
µε τον υποψήφιο περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό. Καλή 
διάθεση, µήνυµα ενότητας και προε-
κλογικός δυναµισµός απ’ όλα τα στε-
λέχη και µέλη του κόµµατο ς της Ν∆.
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συνέντευξη

Φάνης Σπανός, υποψήφιος περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας

Ο περιφερειάρχης έχει 
έναν συντονιστικό ρόλο με 
πλήθος σοβαρών ευθυνών 
και αρμοδιοτήτων. Τις 
περισσότερες φορές χωρίς τα 
κατάλληλα εφόδια από το 
κεντρικό κράτος. Και αυτή η 
διεκδίκηση είναι ένα σοβαρό 
μέρος της δουλειάς του 
περιφερειάρχη.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Δυστυχώς, η κυβέρνηση 
αντιμετωπίζει τις περιφέρειες 

σαν πειραματόζωο»

Μ
ετά από σχεδόν 
πέντε χρόνια 
ως αντιπεριφε-
ρειάρχης Στε-
ρεάς Ελλάδας, 
στο πλευρό του 
Κώστα Μπα-
κογιάννη, ο 
Φάνης Σπανός 

μπαίνει στη μάχη των αυτοδιοικητικών ε-
κλογών με στόχο να αναλάβει το τιμόνι της 
περιφέρειας. Μιλώντας στην FS, ο κ. Σπα-
νός, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες έλαβε 
την υποστήριξη της ΝΔ από τον πρόεδρο 
του κόμματος, Κυριάκο Μητσοτάκη, ανα-
λύει το διακύβευμα των φετινών εκλογών 
για τους ΟΤΑ και περιγράφει τους στόχους 
του για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
αν εκλεγεί περιφερειάρχης.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μου πείτε ποιο 
θεωρείτε ότι είναι το διακύβευμα των 
φετινών αυτοδιοικητικών εκλογών.
Όλη η Ελλάδα έχει ανάγκη να αναπνεύσει. 
Και μεγάλο κομμάτι αυτής της ευθύνης α-
νήκει στις περιφέρειες της χώρας. Εμείς ε-
πιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας. Επι-
μένουμε στις προκλήσεις της περιοχής μας, 
για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και τις 
προοπτικές. Να εξασφαλίσουμε ένα καλύ-
τερο μέλλον για τα παιδιά μας. Είναι η ευ-
θύνη μας απέναντι στους πολίτες που θα μας 
εμπιστευτούν τη διοίκηση αυτού του τόπου.

Οι φετινές αυτοδιοικητικές εκλογές θα 
διεξαχθούν με το σύστημα της απλής α-
ναλογικής. Το σχόλιό σας για την αλλαγή 
του συστήματος;
Είναι γνωστό πως τα αναλογικά εκλογικά 
συστήματα επιτρέπουν την καλύτερη αντι-
προσώπευση του εκλογικού σώματος στη 
διοίκηση ενός φορέα. Από την άλλη, όμως, 
τα πλειοψηφικά συστήματα επιτρέπουν στον 
φορέα να διοικηθεί χωρίς τον κίνδυνο της 
αδυναμίας λήψης αποφάσεων. Η ιδέα της 
απλής αναλογικής, αν και ακούγεται συμπα-
θής στην κοινή γνώμη, δυστυχώς εντάσσε-
ται στη δεύτερη κατηγορία. Εμείς, σε κάθε 
περίπτωση, θα συνεργαστούμε ανοιχτά με 
όλες τις υγιείς και δημοκρατικές δυνάμεις 
την επόμενη μέρα. Εξάλλου, έχουμε δώσει 
δείγματα γραφής. Το κάνουμε εδώ και χρό-
νια, χωρίς να υπάρχει η απλή αναλογική.

Θα είστε υποψήφιος σε μια περιφέρεια 
όπου ο σημερινός περιφερειάρχης, Κώ-
στας Μπακογιάννης, σας αφήνει μια ι-
σχυρή «κληρονομιά». Πώς προτίθεστε 
να τη διαχειριστείτε;
Όπως μάθαμε. Με επιμονή, σκληρή δουλειά 
και σχεδιασμό. Όλα αυτά τα χρόνια δουλέ-
ψαμε χωρίς συμβιβασμούς. Μπήκαμε στη 
λογική τού να αλλάξουμε τα πράγματα, το 
καταφέραμε και με την ίδια λογική θα συ-
νεχίσουμε. Η μέχρι σήμερα δουλειά και κυ-
ρίως τα αποτελέσματα της ομάδας μας είναι 
ένας από τους πιο βασικούς λόγους που 
βρίσκομαι επικεφαλής αυτής της προσπά-
θειας. Για να μην πάνε όλα αυτά χαμένα. 
Να προχωρήσουμε προς τα εμπρός.

Ποιες θα είναι οι πρώτες προτεραιότητές 
σας, αν εκλεγείτε περιφερειάρχης Στε-
ρεάς Ελλάδας;
Θα σας απαντήσω συγκεκριμένα και πρα-
κτικά. Κορυφαία μας ζητούμενα είναι η κα-
θημερινότητα και η ανάπτυξη. Θα τα κυνηγή-
σουμε δίνοντας έμφαση στην οδική διασύν-
δεση, στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό. 
Ακόμη, μας ενδιαφέρει πολύ ο πολιτισμός, 

η παιδεία και ο αθλητισμός. Φυσικά, η δη-
μόσια διοίκηση αλλά και η κοινωνική αλ-
ληλεγγύη είναι τα πιο σημαντικά σημεία του 
σχεδιασμού μας. Με μια ομάδα που αποτε-
λείται από ικανά και έμπειρα στελέχη, είμα-
στε έτοιμοι να ξεδιπλώσουμε έργα και δρά-
σεις που θα συμβάλουν στην αναπτυξιακή 
τροχιά, στην οποία βρίσκεται ήδη η Περι-
φέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα 
της περιφέρειας που χρήζουν λύσης;
Οι συμπολίτες μας βιώνουν ανέχεια, υψηλή 
ανεργία, ελλείψεις σε υποδομές, γραφειο-
κρατία, απομόνωση. Είναι ζητήματα που α-
πασχολούν ολόκληρη τη χώρα και αφορούν 
εν πολλοίς το κεντρικό κράτος. Ωστόσο, η 
περιφέρεια έχει εργαλεία και τρόπους για 
να ωθήσει τα πράγματα στην αντίθετη κα-
τεύθυνση. Εξάλλου, η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας αποτελεί μια πραγματική μικρο-
γραφία της Ελλάδας. Με τις ευκαιρίες και 
τις προκλήσεις της…

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 
ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπαν-
δρέου είχε περιγράψει τους περιφερει-
άρχες ως «μικρούς πρωθυπουργούς». 
Από την εμπειρία σας ως αντιπεριφερει-
άρχης, είχε δίκιο ή άδικο;
Ο λαός μας λέει «η καλή νοικοκυρά είναι 
δούλα και κυρά». Ο περιφερειάρχης έχει 
έναν συντονιστικό ρόλο με πλήθος σοβα-
ρών ευθυνών και αρμοδιοτήτων. Τις πε-
ρισσότερες φορές χωρίς τα κατάλληλα ε-
φόδια από το κεντρικό κράτος. Και αυτή 
η διεκδίκηση είναι ένα σοβαρό μέρος της 
δουλειάς του περιφερειάρχη. Ταυτόχρονα, 
πρέπει να μπορείς να έχεις άμεση επαφή 
με τους πολίτες και τα προβλήματά τους. 
Δεν γίνεται διαφορετικά.

Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, η σχέση 
της τοπικής αυτοδιοίκησης με το κε-
ντρικό κράτος και ποια θα έπρεπε να 
είναι;
Δυστυχώς, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις 
περιφέρειες σαν πειραματόζωο. Έχουμε 
βρεθεί αντιμέτωποι με πολλές δυσάρεστες 
εκπλήξεις. Προφανώς δεν έχουν αντιλη-
φθεί πως χωρίς γερά θεμέλια δεν χτίζεις. 
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Προσωπικά εκτιμώ ότι όλες 
οι εκλογές θα συμπέσουν. 
Οι περιφερειακές εκλογές 
έχουν έναν συγκεκριμένο 
βαθμό πολιτικότητας. 
Ωστόσο, θεωρώ ότι πρέπει να 
ξεφύγουμε από την παγίδα 
των εξ αντανακλάσεως 
μηνυμάτων.

Και αυτό το λέω και ως μηχανικός αλλά και 
ως άνθρωπος που ασχολείται με την το-
πική αυτοδιοίκηση τα τελευταία δέκα χρό-
νια περίπου. Η περιφέρεια δεν μπορεί να 
είναι ούτε ζητιάνος της κεντρικής κυβέρ-
νησης ούτε «τερματοφύλακας» που απο-
κρούει πέναλτι από παντού. Καθαρές σχέ-
σεις, συνέργειας και συναλληλίας. Τίποτα 
περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Από διάφορους φορείς, όπως ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη, οι ΟΤΑ δέχονται κατηγο-
ρίες για φαινόμενα αδιαφάνειας και δια-
φθοράς. Το σχόλιό σας;
Είναι κοινός τόπος. Κατά καιρούς όλοι έ-
χουμε ακούσει και έχουμε βρεθεί αντιμέ-
τωποι με τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά 
είναι βέβαιο πως με πραγματική βούληση 
και σωστές μεθόδους μπορούμε σίγουρα να 
τα περιορίσουμε. Η περιφέρειά μας είναι η 
πρώτη που πιστοποιήθηκε από την Ένωση 
Δημοσίων Φορέων για την καταπολέμηση 
της απάτης, καθώς από την αρχή της θη-
τείας μας εφαρμόσαμε μια σειρά πολιτικών 
που ενισχύουν τη διαφάνεια χωρίς να επι-
βαρύνουν με γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της κυ-
βέρνησης, οι αυτοδιοικητικές εκλογές 
του Μαΐου θα προηγηθούν των εθνικών 
εκλογών. Πόσο πιστεύετε ότι θα «βαρύ-
νει» το αποτέλεσμά τους στην ψήφο για 
τις εθνικές εκλογές;
Προσωπικά εκτιμώ ότι όλες οι εκλογές θα 
συμπέσουν. Οι περιφερειακές εκλογές έχουν 
έναν συγκεκριμένο βαθμό πολιτικότητας. Ω-
στόσο, θεωρώ ότι πρέπει να ξεφύγουμε από 
την παγίδα των εξ αντανακλάσεως μηνυμά-
των. Η περιφερειακή μας παράταξη στηρί-
ζεται από τη ΝΔ και είμαστε ιδιαίτερα πε-
ρήφανοι γι’ αυτό. Αλλά η προσπάθειά μας 
είναι αυτοδιοικητική και αυτό δεν αλλοιώ-
νεται και δεν νοθεύεται.

Σε πρόσφατη ομιλία σας ευχηθήκατε 
στην επόμενη επίσκεψή του στην Περι-
φέρεια Στερεάς Ελλάδας ο κ. Μητσοτά-
κης να είναι πρωθυπουργός της χώρας. 
Τι περιμένετε από μια κυβέρνηση της 
ΝΔ;
Ισχυρές περιφέρειες. Μια περιφέρεια που 
να διαδραματίζει ουσιαστικό και πρωταγω-
νιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της 
χώρας. Μόνο με τη συνέργεια μπορούμε να 
έχουμε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. 
Αυτό έχουν ανάγκη οι πολίτες και πλέον δεν 
υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο.

Είστε ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος, ω-
στόσο, έχει ήδη μακρά πείρα στον χώρο 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποιο είναι το 
σημαντικότερο πράγμα που η εμπλοκή 
σας με τα κοινά σας δίδαξε έως τώρα;
Για να πετύχεις τους στόχους σου πρέπει 
να είσαι στην πρώτη γραμμή. Και αυτό δεν 
γίνεται μέσα από το γραφείο. Στο γραφείο 
μόνο σχεδιάζεις. Αν δεν δεις με τα ίδια σου 
τα μάτια τις ανάγκες, δεν μπορείς να βρεις 
τις λύσεις. Αυτό κάνουμε όλα αυτά τα χρό-
νια. Βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση.

Έχετε συνδυάσει την πολιτική με την ε-
παγγελματική καριέρα. Πόσο δύσκολη 
είναι αυτή η «ισορροπία»;
Αρκετά. Και αυτό γιατί η ενασχόλησή μου 
με τα κοινά όλα αυτά τα χρόνια συνδεόταν 
με θέσεις ευθύνης, τόσο στον Δήμο Χαλ-
κιδέων όσο και στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας. Όμως, ταυτόχρονα, η εργασία σε 
έναν απαιτητικό κλάδο του ιδιωτικού τομέα, 
όπως είναι οι κατασκευές, είναι για μένα το 
πιο πολύτιμο εργαλείο για να μένω κοντά 
στην κοινωνία και να παίρνω αφιλτράρι-
στα τα μηνύματά της. Ο μεγάλος κίνδυνος 
γι’ αυτούς που ασχολούνται με τα κοινά σε 
οποιοδήποτε επίπεδο είναι ο ιδρυματισμός.

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στεί-
λετε στους συμπολίτες σας στην Περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελλάδας;
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν πε-
ρισσεύει λεπτό. Από τη στιγμή που αναλά-
βαμε την περιφερειακή διοίκηση με επι-
κεφαλής τον Κώστα Μπακογιάννη, καθη-
μερινά πάμε ένα βήμα παραπέρα και αυτό 
δεν πρέπει να σταματήσει. Έχουμε κερδίσει 
πολλές μάχες και με τον ίδιο ρυθμό συνε-
χίζουμε. Ο τόπος έχει ακόμη πολλές ανά-
γκες και πολλές προκλήσεις και ευκαιρίες.

Ακούγεται συχνά ότι η κρίση μάς έκανε 
να τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Εσείς α-
κούσατε κάποια είδηση που σας χαρο-
ποίησε τελευταία;
Θα απαντούσα ότι η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας αναδείχθηκε επίσημα πρώτη με-
ταξύ των δεκατριών περιφερειών της χώρας 
στην απορρόφηση των διαθέσιμων κοινο-
τικών πόρων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
2014-2020, φτάνοντας το 36,6%. Αυτή είναι 
μία από τις μεγάλες μάχες που κερδίσαμε. 
Ακολουθούν κι άλλες…
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Εδώ και λίγες ημέρες η κοινοβουλευτική ι-
στορία της χώρας έχει καταγράψει την πιο 
περίεργη, ιδιοτελή και αντιθεσμική –πλην 
άτυπη– κοινοβουλευτική ομάδα όλων των 
εποχών.

Έξι βουλευτές με τελείως διαφορετικές πολιτικές πο-
ρείες και καταβολές συνέκλιναν στην υποστήριξη που 
έδωσε τη δυνατότητα σε ένα κοινοβουλευτικά μειοψη-
φικό κόμμα να μετατραπεί σε αυτοδύναμη κυβερνητική 
πλειοψηφία, χωρίς να διαταραχθεί η πολιτική ισορρο-
πία στη Βουλή.

Η άσκηση πολιτικής ισορροπίας, με τους έξι να κά-
νουν πολιτική μανιέρα τους αυτό που τα παιδιά διδάσκο-
νται στο σχολείο, στην Α΄ Γυμνασίου, ως «εντός, εκτός 
και επί τα αυτά», έχει προκαλέσει μια τρομακτική υπο-
βάθμιση των δημοκρατικών διαδικασιών, με μοχλό τον 
προσωπικό τους εξευτελισμό για την εξυπηρέτηση των 
επιδιώξεων του κ. Τσίπρα.

Άλλωστε αυτό είναι το μόνο αποτέλεσμα της διά ε-
πιστολών προκαταβολικής εκχώρησης της συνείδησής 
τους –με βάση την οποία παίρνουν θέση στη Βουλή– 
στον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα, στον οποίο κατά τα άλλα 
δεν ανήκουν.

Η ασταθής και θεσμικά ανύπαρκτη πλειοψηφία των 
151 αποτελείται από τους 144 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 
έξι βουλευτές που έχουν εκλεγεί με τέσσερα διαφορε-
τικά κόμματα και υπέγραψαν τη γνωστή επιστολή-δή-
λωση και την πρώτη διδάξασα, κυρία Θεοδώρα Μεγαλο-
οικονόμου, η οποία εξελέγη με την Ένωση Κεντρώων, 
από την οποία αποχώρησε και έχει ενταχθεί στην κοινο-

Η ασταθής και θεσμικά ανύπαρκτη 
πλειοψηφία των 151 αποτελείται 
από τους 144 βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ, έξι βουλευτές που έχουν 
εκλεγεί με τέσσερα διαφορετικά 
κόμματα και υπέγραψαν τη 
γνωστή επιστολή-δήλωση και την 
πρώτη διδάξασα, κυρία Θεοδώρα 
Μεγαλοοικονόμου, η οποία 
εξελέγη με την Ένωση Κεντρώων, 
από την οποία αποχώρησε και έχει 
ενταχθεί στην κοινοβουλευτική 
ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

 ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ, ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΚΤΟΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ 
ΕΠΙ ΤΑ ΑΥΤΑ ΟΙ 6+1 ΠΡΟΘΥΜΟΙ

βουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Σπύρος Δανέλλης: Αλλάζει τα κόμματα 
μόνο όταν δεν εκλέγουν
Όταν πριν από σχεδόν 23 χρόνια ο Σπύρος Δανέλλης ε-
κλεγόταν βουλευτής Ηρακλείου με τον Συνασπισμό της 
Αριστεράς, είχε προκαλέσει εντυπωσιακά σχόλια για την 
ηρεμία στον λόγο του και τη σαφήνεια στις θέσεις του. 
Ήταν ο πρώτος βουλευτής από την Αριστερά που εκλεγό-
ταν στο Ηράκλειο μετά τον Λεωνίδα Κύρκο το 1961.

Η σαφής τοποθέτησή του υπέρ των ευρύτερων συνερ-
γασιών της κεντροαριστεράς τον έφερε σε απόσταση από 
το κόμμα του, αλλά σε διάλογο με το σημιτικό ΠΑΣΟΚ, 
που αναζητούσε συμμάχους στην Αριστερά. Σε ένα δι-
πολικό σχήμα Αριστεράς/ΠΑΣΟΚ - Δεξιάς εξελέγη δύο 
φορές δήμαρχος Χερσονήσου στο Ηράκλειο. Την πρώτη 
φορά το 2002 με διαφορά 446 ψήφων (περίπου 10 μο-
νάδων) και το 2006 με διαφορά 107 ψήφων (2,26%). Στα 
μέσα της δεύτερης θητείας του, όταν είδε ότι η τρίτη ε-
κλογή θα ήταν δύσκολη, μεταπήδησε στο ευρωψηφοδέλ-
τιο του ΠΑΣΟΚ, όπου ήταν πρώτος αναπληρωματικός, 
αλλά έγινε βουλευτής σε τρεις μήνες, όταν ο Γ. Παπα-
κωνσταντίνου έγινε υπουργός.

Μόλις έληξε η θητεία του, το 2014, και δεν υπήρχε 
δυνατότητα επανεκλογής με το ΠΑΣΟΚ, ανταποκρίθηκε 
στην πρόσκληση Θεοδωράκη, που μόλις είχε ιδρύσει το 
Ποτάμι. Έτσι, τον Ιανουάριο του 2015 το Ποτάμι έγινε το 
τρίτο κόμμα με το οποίο εκλεγόταν. «Αν διαφωνήσω με 
το κόμμα μου, θα παραιτηθώ από βουλευτής» είπε τον Ι-
ούλιο του 2018. Σήμερα μένει βουλευτής, ισχυριζόμενος 

ότι το κόμμα του διαφώνησε μαζί του στο θέμα της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών, για την οποία όμως ψήφισε το ίδιο 
με άλλους τρεις βουλευτές του Ποταμιού.

Κατερίνα Παπακώστα: Κατά του 
στρουθοκαμηλισμού των άλλων
Ο Μήτρος Σουλιμιώτης, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ –
πέθανε το 1996–, είχε εκλεγεί τέσσερις φορές δήμαρ-
χος Αγίας Βαρβάρας. Από αυτές, μόνο τη μία –το 1990– 
με ποσοστό 62%, όταν απέναντί του είχε την κυρία Κα-
τερίνα Παπακώστα, μία 29χρονη δικηγόρο η οποία δέκα 
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χρόνια αργότερα εξελέγη στη Βουλή, στη Β΄ Εκλογική 
Περιφέρεια Αθηνών. Η κοινοβουλευτική παρουσία της 
κυρίας Παπακώστα έχει έξι εκλογές και δύο αποτυχίες. 
Μία το 2009, όταν δεν ήταν στη Βουλή των μνημονίων, 
και μία τον Ιανουάριο του 2015, όταν η Βουλή κράτησε 
λίγους μήνες λόγω της υπερήφανης διαπραγμάτευσης 
Τσίπρα-Βαρουφάκη που οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο. 
Από τη ΝΔ διεγράφη όταν ταυτίστηκε με τον τότε υ-
πουργό Άμυνας, Πάνο Καμμένο, εναντίον του αντιπροέ-
δρου του κόμματος, Άδωνη Γεωργιάδη. Διερρήγνυε τα ι-
μάτιά της ότι την είχαν αδικήσει, αλλά έναν χρόνο αργό-
τερα, με μεσολάβηση του κ. Καμμένου, εντάχθηκε στην 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η μεσολάβηση Καμμένου δεν 
ήταν αρκετή για να τον ακολουθήσει όταν αυτός έφυγε 
από την κυβέρνηση. Κατά τα άλλα, όπως είχε δηλώσει η 
ίδια στην «Espresso» στις 20 Μαΐου2017, δεν της «αρέ-
σουν οι στρογγυλές θέσεις, δεν είναι όλα στρογγυλά στη 
ζωή, η ζωή έχει γωνίες, και ούτε είναι σωστό να στρου-
θοκαμηλίζουμε και να υποκρινόμαστε ότι δεν συμβαίνει 
απολύτως τίποτε».

Έλενα Κουντουρά: Το κακό μνημόνιο και 
το καλό μνημόνιο
Σε λίγες ημέρες η Έλενα Κουντουρά κλείνει 15 χρόνια 
από τότε που πρωτοεξελέγη στη Βουλή. Έλειψε το διά-
στημα 2007-2011, όταν ήταν πρώτη αναπληρωματική, και 
χρειάστηκε να παραιτηθεί από βουλευτής ο Δημήτρης Α-
βραμόπουλος για να πάρει τη θέση του. Διεγράφη από 
τη ΝΔ και εντάχθηκε στους ΑΝΕΛ του κ. Καμμένου όταν 
αρνήθηκε να ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο, αλλά αυτό 
δεν αποτέλεσε προηγούμενο για να μην ψηφίσει το τρίτο 
μνημόνιο, όταν πλέον ήταν μέλος της κυβέρνησης Τσί-
πρα. Ανάμεσα στη συνέπεια και το μνημόνιο επέλεξε το 
μνημόνιο, καθώς συνοδευόταν από υπουργική καρέκλα, 
την οποία προτίμησε και από τον Πάνο Καμμένο, όταν 
αυτός έφυγε από την κυβέρνηση. 

Βασίλης Κόκκαλης: Συνεπής συνιστώσα
Ο κ. Κόκκαλης αποτέλεσε ένα από τα στελέχη που η κυ-
βέρνηση Καραμανλή αξιοποίησε στον ευρύτερο δημό-
σιο τομέα, καθώς διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΦΕΤ από το 2006 έως το 2009 και 
του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς από 
το 2007 έως το 2009.

Βρέθηκε δίπλα στον Πάνο Καμμένο στις εκλογές του 
2012, αλλά ήταν δεύτερος σε σταυρούς, πίσω από τον 
Χρήστο Ζώη. Η λύση της συνεργασίας του κ. Ζώη με τους 
ΑΝΕΛ τον έφερε στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου του 
κόμματος το 2015 και από εκεί στην κυβέρνηση Τσίπρα, 
στον ανασχηματισμό του Νοεμβρίου 2016. Ήταν ο ένας 
από τους δύο βουλευτές οι οποίοι έδωσαν την ψήφο εμπι-
στοσύνης που ζήτησε η κυβέρνηση Τσίπρα για να φέρει τη 
Συμφωνία των Πρεσπών. Βεβαίως την καταψήφισε, αλλά 
παραμένει στην κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι ο κ. Τσί-
πρας θεωρεί μείζον θέμα τη συμφωνία.

Κώστας Ζουράρις: 
Πάντα ρει – τα πάντα όλα
Ιστορικό στέλεχος της ανανεωτικής Αριστεράς του ΚΚΕ 
Εσωτερικού, βρέθηκε δεύτερος σε σταυρούς στο ψη-
φοδέλτιο του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη στις εκλογές του 
2000, αλλά το κόμμα δεν ενέδωσε στην απαίτησή του 
να γίνει αυτός βουλευτής. Δύο χρόνια αργότερα, διεκ-
δίκησε τη Νομαρχία Λασιθίου με τη στήριξη της ΝΔ, 
αλλά χωρίς επιτυχία. Ο τέταρτος κομματικός του σταθ-
μός ήταν το 2009, όταν συγκρότησε με τον Στέλιο Παπα-
θεμελή το Πανελλήνιο Μακεδονικό Μέτωπο, το οποίο 
συμμετείχε στις εκλογές και πήρε 1,27%. Ο επόμενος 
σταθμός ήταν η Πυρίκαυστος Ελλάς, με την οποία συμ-
μετείχε στις εκδηλώσεις κατά των μνημονίων και μέσω 
της οποίας βρέθηκε στον έκτο κομματικό σταθμό του, τα 
ψηφοδέλτια των ΑΝΕΛ, το 2015. Λίγο αργότερα η Πυρί-
καυστος Ελλάς τον διέγραψε. Στον ανασχηματισμό του 
Νοεμβρίου του 2016 έγινε υφυπουργός Παιδείας, υπο-
γράφοντας συνολικά στους 13 μήνες της θητείας του πε-
ρίπου 20 υπουργικές αποφάσεις, το σύνολο των οποίων 
ήταν ασήμαντες. Εξαναγκάστηκε σε παραίτηση από την 
κυβέρνηση όταν σε εκπομπή αθλητικού ραδιοφώνου 
της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε υβριστικά στον Ολυμπι-
ακό. Ήταν ο δεύτερος βουλευτής που έδωσε την ψήφο 
εμπιστοσύνης που ζήτησε η κυβέρνηση Τσίπρα για να 
φέρει τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία όμως κα-

ταψήφισε, αλλά δεν θέλει να πέσει η κυβέρνηση της Α-
ριστεράς. Και βεβαίως ούτε να διαλυθεί η κοινοβουλευ-
τική ομάδα των ΑΝΕΛ κι έτσι δεν εγκαταλείπει ούτε τον 
Πάνο Καμμένο.

Θανάσης Παπαχριστόπουλος: 
Η παραίτηση της παραίτησης
Ο κ. Παπαχριστόπουλος, ιατρός δερματολόγος στο ε-
πάγγελμα, ήταν μέλος της ΝΔ μέχρι το 2013, που ανα-
κάλυψε τους ΑΝΕΛ και εντάχθηκε σε αυτούς. Κοινώς, 
δηλαδή, ήταν μέλος της ΝΔ και αφού είχε υπερψηφίσει 
τα μνημόνια, εξαιτίας των οποίων έφυγε από το κόμμα 
ο Πάνος Καμμένος. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευ-
τής τον Ιανουάριο του 2015, πρώτος στο ψηφοδέλτιο 
των ΑΝΕΛ, στη Β΄ Αθήνας και τον διατήρησε στην ίδια 
θέση ο κ. Καμμένος και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 
του ίδιου έτους. Είχε διαβεβαιώσει ότι αν διαφωνήσει 
με το κόμμα του θα παραιτηθεί, αλλά όταν διαφώνησε 
το ανέβαλε, επειδή, κατά δήλωσή του, ανταποκρίθηκε 
στην έκκληση του προέδρου της Βουλής να παραμεί-
νει για να ψηφίσει και το πρωτόκολλο ένταξης των Σκο-
πίων στο ΝΑΤΟ.

Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου:  
Όταν διορίζει η Παναγιά
Σύμφωνα με τον κ. Λεβέντη, η κυρία Θεοδώρα Μεγαλο-
οικονόμου χρωστά τη συμπερίληψή της στα ψηφοδέλ-
τια της Ένωσης Κεντρώων στο ότι προσήλθε με εικόνα 
της Παναγίας στα γραφεία του κόμματος και του θύμισε 
τη μητέρα του. Άλλωστε ήταν η πρώτη φορά που ήταν 
υποψήφια, διότι τον Ιανουάριο του 2015 δεν είχε κο-
σμήσει τα ψηφοδέλτια της Ένωσης Κεντρώων. Σχεδόν 
τρία χρόνια αργότερα εγκατέλειπε το κόμμα, διότι, όπως 
έλεγε, δεν άντεχε την οικογενειοκρατία. Σύμφωνα με 
τον κ. Λεβέντη, δεν άντεχε τον μη διορισμό της κόρης 
της. Τότε, ωστόσο, αιφνιδιαστικά ψήφισε τον προϋπολο-
γισμό. Έκτοτε δεν έχει γίνει γνωστή η επαγγελματική 
εξέλιξη της κόρης της, αλλά βρίσκει λεβέντη τον πρω-
θυπουργό. Πάντως, προσφέρθηκε να παραιτηθεί και να 
παραδώσει την έδρα, αν της το ζητούσε ο κ. Λεβέντης, ο 
οποίος όμως δεν δείχνει να το ζήτησε.
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πολιτική

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

Ή ΘΕΣΣΆΛΟΝΊΚΉ ΕΠΊΣΤΡΕΦΕΊ 
ΣΤΉΝ ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΊΆ 
ΔΥΝΆΜΊΚΉ

Ένα νέο πολιτικό τοπίο δημιουρ-
γείται ενόψει των δημοτικών ε-
κλογών στη Θεσσαλονίκη, καθώς 
η υποψηφιότητα της κυρίας Νο-
τοπούλου δείχνει –σύμφωνα 

τόσο με τις μετρήσεις που έχουν δημοσιευτεί 
όσο και με τις διαρροές από μετρήσεις που δεν 
έχουν δημοσιευτεί– να εξελίσσεται στο τελευ-
ταίο αυτοδιοικητικό αποκούμπι του ΣΥΡΙΖΑ.

Η υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης δεί-
χνει να έχει καλύτερα συγκριτικά αποτελέ-
σματα τόσο από την κυρία Δούρου, η οποία υ-
πολείπεται περίπου 20 μονάδες του κ. Πατούλη 

στην Περιφέρεια Αττικής, όσο και από τον κ. Η-
λιόπουλο στον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος απέχει 
πολύ όχι μόνο από τον κ. Μπακογιάννη, που 
προηγείται, αλλά και από τον κ. Γερουλάνο, που 
ακολουθεί, ενώ υστερεί ελάχιστα και από την υ-
ποψηφιότητα του κ. Τεντόμα, ο οποίος προέρ-
χεται από τον χώρο της ΝΔ.

Αντίθετα, η κυρία Νοτοπούλου διασώζεται 
περίπου στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ του 2014 και 
είναι και δεύτερη.

Στον δήμο με μοχλό το κράτος
Το θέμα είναι κατά πόσο η κυρία Νοτοπούλου 

μπορεί να περάσει στον δεύτερο γύρο, σε α-
ντίθεση με άλλους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ, 
τόσο στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης όσο 
και πανελλαδικά, που δεν δείχνουν να μπορούν 
να έχουν τον πήχη τόσο ψηλά.

Σύμφωνα με τους αντιπάλους της, όλη η 
προεκλογική της εκστρατεία είναι δομημένη 
στην εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που 
της δίνει ο πρώτος ρόλος που έχει στην πόλη ως 
υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης.

Είναι σε όλες τις εκδηλώσεις πρώτη στο 
πρωτόκολλο, μοιράζει χρήματα, όπως αποκά-
λυψε πριν από λίγες ημέρες το protagon.gr, και 
κάνει εξυπηρετήσεις. «Αυτή μας έσωσε» είπαν 
σε πρόσφατη εκδήλωση οι υπεύθυνοι της ομά-
δας βόλεϊ του Ηρακλή στους οπαδούς της, ανα-
φερόμενοι στο ότι μέγας χορηγός της ομάδας 
είναι ο ΟΑΣΘ.

O πρώτος που έθεσε ζήτημα παραίτησης 
της κυρίας Νοτοπούλου από το υφυπουργείο 
ήταν ο δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος 
δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, την επομένη 
της ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς της, ενώ 
οι κινήσεις της έχουν προκαλέσει τη δυσφορία 
στο σύνολο των υποψηφίων.

Η ίδια δηλώνει ότι θα παραιτηθεί από τη 
θέση της υφυπουργού στο τέλος του μήνα, αλλά 
χωρίς κανέναν θεσμικό ρόλο και με μόνο εφό-
διο τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι δύσκολο να 
επιβιώσει επικοινωνιακά. «Εγώ θα ήθελα να 
φύγω αύριο, αλλά υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα 
που πρέπει να ολοκληρώσω» είπε.

Πρόσκληση Ταχιάου σε συνερ-
γασία για ισχυρή διοίκηση
Η πολιτική επιβίωση της κυρίας Νοτοπούλου 
συναρτάται με την πληθώρα των υποψηφίων 
από τον χώρο της ΝΔ. Εκτός από τον Νίκο Τα-
χιάο, που έχει την επίσημη στήριξη της ΝΔ, 
από τον ίδιο χώρο προέρχονται ο πρώην υ-
πουργός Γιώργος Ορφανός, ο πρώην περιφε-
ρειάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο δημοτικός 
σύμβουλος Μάκης Κυριζίδης, ο περιφερεια-
κός σύμβουλος Χάρης Αηδονόπουλος, ενώ υ-
ποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ ήταν το 2015 ο 
κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος φέρεται να 
ήταν η δεύτερη επιλογή του κ. Μητσοτάκη, 
αν δεν κατέληγε στον Ν. Ταχιάο.

Χωρίς μια τέτοια πληθώρα υποψηφίων, ο 
επίσημος υποψήφιος της ΝΔ θα είχε διαφορά 
ανάλογη με αυτήν που καταγράφει ο Κ. Μπα-
κογιάννης στην Αθήνα.

Μετά τη δημοσκόπηση της εταιρείας 
Egnatia Point of View για την εφημερίδα 
«Μακεδονία», η οποία τον έβγαζε πρώτο, ο κ. 
Ταχιάος έδειξε να κατανοεί το πρόβλημα και 
να θέτει τη δημιουργία μιας ισχυρής παράτα-
ξης όχι ως πρόβλημα ενότητας της ΝΔ, ή ως α-
πάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως ανάγκη να α-
ποκτήσει η πόλη ισχυρή διοίκηση.

«Κρατώ από τις γνώμες τους την υποχρέ-
ωσή μου να βρεθώ δίπλα στους πολλούς και 
να τους πείσω για το πρόσωπό μου και το πρό-
γραμμά μου και επίσης για τις καταστροφικές 
συνέπειες που θα έχει για την πόλη ο πιθα-
νός κατακερματισμός σε παρατάξεις του ενός 
ή των δύο συμβούλων» είπε ο κ. Ταχιάος.

Οι πρώτοι αποδέκτες της πρόσκλησης για 
συνεργασία ήταν οι κ.κ. Αηδονόπουλος και 
Κυριζίδης, που εμφανίζονταν στη συγκεκρι-

μένη δημοσκόπηση με ποσοστά κάτω του 2%, 
που είναι το όριο για την εκλογή ενός συμ-
βούλου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει 
ανταπόκριση, αν και ο κ. Ταχιάος διευκρίνισε 
στην ίδια δήλωση ότι στόχος δεν είναι απλώς 
η εκλογή του ως δημάρχου αλλά «η εκλογή 
μιας μεγάλης και δημιουργικής ομάδας».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τη συνήθη 
φιλοσυριζαϊκή παρέμβασή του έκανε και 
στα δημοτικά της Θεσσαλονίκης ο κ. Ευάγ-
γελος Αντώναρος, ο οποίος επικαλέστηκε 
την ίδια δημοσκόπηση για να διαπιστώσει 
ότι ο επίσημος υποψήφιος της ΝΔ είναι τέ-
ταρτος. Μόνο που τέταρτος ήταν ο κ. Σπύ-
ρος Βούγιας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ διασπά το ΚΙΝΑΛ
Εκτός από την πολυδιάσπαση της ΝΔ, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο και την 
υποψηφιότητα του Κινήματος Αλλαγής. Η 
κυρία Γεννηματά κατέληξε στη στήριξη του κ. 
Σπύρου Βούγια, ο οποίος είδε αμέσως μετά 
την εσωκομματική του αμφισβήτηση να με-
γαλώνει και νέα σχήματα να ξεπροβάλλουν 
από τον χώρο.

Η πολυδιάσπαση της ΝΔ και η πολυδιά-
σπαση του χώρου της κεντροαριστεράς δεν α-
φήνουν το ίδιο πολιτικό αποτύπωμα, όμως υ-
ποβοηθούν αμφότερες τις επιδιώξεις του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Αν δεν υπήρχαν οι πολλοί υποψήφιοι 
από τον χώρο της ΝΔ, η διαφορά του Ταχιάου 
από τη Νοτοπούλου θα ήταν πολύ μεγαλύ-
τερη και θα αποτελούσε αποτρεπτικό παρά-
γοντα για τη συριζαϊκή υποψηφιότητα.

Η δε πολυδιάσπαση του χώρου της κε-
ντροαριστεράς προσπαθεί να διασφαλίσει ότι 
δεν θα υπάρξει ανταγωνιστικό στην υποψη-
φιότητα ΣΥΡΙΖΑ σχήμα.

Αδιαμφισβήτητη κεντροδεξιά 
πρωτιά
Το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα στο οποίο 
καταλήγουν δημοσκόποι, οι οποίοι μελετούν 
τις τάσεις της κοινής γνώμης, είναι ότι στη 
Θεσσαλονίκη έχει δημιουργηθεί ένα πολι-
τικά κυρίαρχο μπλοκ στον χώρο της κεντρο-
δεξιάς, που παραπέμπει ευθέως στη δεκαετία 
του 1990 και του 2000.

«Μπορεί κάποιος να διαφωνεί αν σωστά 
καταγράφονται ο Ορφανός ή ο Ψωμιάδης στο 
5%, το 10% ή το 15%, αλλά κανένας δεν μπο-
ρεί να αμφισβητήσει ότι όλοι όσοι επιλέγουν 
Ορφανό ή Ψωμιάδη πολιτικά προέρχονται 
από τον χώρο της ΝΔ» λέει ένας δημοσκόπος, 
σύμφωνα με τον οποίο η παραταξιακή βάση 
της κεντροδεξιάς δείχνει να έχει την πρόθεση 
να μην αφήσει να επαναληφθεί το 2010, όταν 
ο υποψήφιος της παράταξης Κώστας Γκιου-
λέκας έχασε για 321 ψήφους από τον Γιάννη 
Μπουτάρη.

Ενδεικτικό του κλίματος το οποίο επικρα-
τεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, είναι ότι το 
ενδεχόμενο να περάσει στον δεύτερο γύρο η 
Κατερίνα Νοτοπούλου λειτουργεί συσπειρω-
τικά για το πολιτικό ακροατήριο της ΝΔ, ενώ 
ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαπίστωση 
ότι, παρά τη λείανση των αντιθέσεων μεταξύ 
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, 
ούτε ο Σπύρος Βούγιας δείχνει να συγκινεί 
το κεντροδεξιό ακροατήριο.
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συνέντευξη

Θανάσης Διαμαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μετά το 2012 είχαμε κόμματα που 
εισέβαλαν ή επιχείρησαν να εισβάλουν 
στην πολιτική ζωή του τόπου με λογική 
γιουρουσιού, με ευκαιριακότητα, 
περιμαζεύοντας οποιονδήποτε. Πρέπει, 
δε, να πω ότι αυτό δεν ισχύει μόνο σε 
κόμματα χυδαίων ή γελοίων ηγετών. 
Ισχύει σε μικρά, ευκαιριακά κόμματα να 
λειτουργούν με λογική καταβόθρας.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Ο κοινοβουλευτικός βίος πλέον 
αποτελείται από ημιαυτόνομα 
νετρόνια»

Μ
ε τον όρο «υδαρής κοινοβουλευτισμός» περιγράφει τα 
φαινόμενα που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα 
στη Βουλή ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανε-
πιστημίου Θανάσης Διαμαντόπουλος, αποδίδοντας την 
κατάσταση στην «κονιορτοποίηση» του παλιού πολιτικού 

συστήματος που έλαβε χώρα από το 2012 και εντεύθεν.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται κάποια ασυνήθιστα φαινόμενα 
στη Βουλή, που αφορούν τη δεδηλωμένη της κυβέρνησης, τη διατή-
ρηση ή μη κοινοβουλευτικών ομάδων κ.λπ. Θα ήθελα να μου πείτε τι 
εντύπωση σας προκαλούν.
Εν πρώτοις πρέπει να πω ότι από τις αρχές της διανυόμενης δεκαετίας 
υπήρξε μια περίοδος και μια τάση ρευστοποίησης του παλιού πολιτικού 
συστήματος, το οποίο είχε συστήματα εξουσίας με αντισώματα, με εσω-
τερικούς ελέγχους, και δημιουργήθηκε μια διασπορά από εν πολλοίς α-
ντισυστημικά κόμματα, προσωποπαγή, κάποια από τα οποία άγγιζαν τα 
όρια της γραφικότητας και έφεραν και ανάλογου επιπέδου βουλευτές στο 
Κοινοβούλιο. Αυτό που ζούμε είναι πράγματι πρωτόγνωρο στα περίπου 
142 χρόνια του εθνικού κοινοβουλευτικού βίου. Δεν νομίζω να είχαμε 
άλλη περίπτωση τέτοια, που θα μπορούσε να ονομαστεί «άδηλη δεδη-
λωμένη» ή, εν πάση περιπτώσει, των δισυπόστατων βουλευτών. Συνή-
θως οι γωνίες είναι εντός, εκτός και επί τα αυτά. Εδώ έχουμε και βου-
λευτές εντός πλειοψηφίας, εκτός πλειοψηφίας αλλά εντός αντιπολίτευσης 
και επί τα αυτά. Δημιουργείται ένα φαινόμενο που ο Ευάγγελος Βενιζέ-
λος ονόμασε «ασπόνδυλο κοινοβουλευτισμό», αν και εγώ προτιμώ τον 
όρο «υδαρής κοινοβουλευτισμός», που όπως το υγρό παίρνει το σχήμα 
του δοχείου εντός του οποίου χύνεται, χωρίς εντάξεις σταθερές, χωρίς 
θέματα αρχών, χωρίς εσωκομματικούς ελέγχους. Ο κοινοβουλευτικός 
βίος πλέον αποτελείται από ημιαυτόνομα νετρόνια που αυτοαναιρούνται 
σε απίστευτο βαθμό. Για παράδειγμα, πολέμιοι της Συμφωνίας των Πρε-
σπών ή καταγγέλλοντες τον ακραίο λαϊκισμό του Τσίπρα σήμερα είναι υ-
πουργοί του. Συν το ότι υπάρχει και ένα φαινόμενο ακραίας, απόλυτης α-
παιδευσίας στο Κοινοβούλιο. Απαιδευσία και γραφικότητα συνυπάρχουν 
σε πολύ μεγάλο αριθμό βουλευτών και επειδή πολύ πρόσφατα με τον 
πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον πρώην υπουργό Ανδρέα 
Λοβέρδο μίλησα στο πολιτικό μνημόσυνο του Κωστή Στεφανόπουλου, 
θυμήθηκα την πρότασή του να επιβάλλονται πρόστιμα και σε τηλεοπτικά 
κανάλια και σε φορείς δημοσίου λόγου, δημόσιους άνδρες, οι οποίοι κα-
κοποιούν βάναυσα την ελληνική γλώσσα. Αν αυτό είχε εφαρμοστεί, νο-
μίζω ότι θα είχε λυθεί το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας. Οι Αγγλο-
σάξονες λένε ότι «όπου δεν υπάρχει λέξη, δεν υπάρχει σκέψη». Αυτή η 
ασπόνδυλη γλώσσα αντανακλά ασπόνδυλη σκέψη και κοινοβουλευτική 
συμπεριφορά χωρίς αρχές. Αυτή νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα σή-
μερα στον κοινοβουλευτικό βίο της χώρας.

Πού αποδίδετε αυτόν τον «υδαρή», όπως τον αποκαλέσατε, κοινοβου-
λευτισμό;
Σε κάποιον βαθμό, στην ίδια τη δομή του Κοινοβουλίου, όπως έχει δια-
μορφωθεί από το 2012 και μετά. Όπως προείπα, πριν είχαμε την κυριαρχία 
δύο εναλλασσόμενων κομμάτων εξουσίας τα οποία είχαν εσωτερικούς 
αυτοελέγχους και είχαν δημιουργήσει μια κουλτούρα υπευθυνότητας και 
κυβερνησιμότητας, έστω και αν το ένα από αυτά ξεκίνησε με δημαγωγικό 
στίγμα και πρόσημο. Γρήγορα ενηλικιώθηκε πολιτικά και εντάχθηκε σε μια 
παραδοσιακή πολιτική οικογένεια, τη βενιζελογενή. Όλα αυτά διασφάλιζαν 
μια λειτουργικότητα του πολιτικού βίου. Μετά το 2012, όμως, είχαμε κόμ-
ματα που εισέβαλαν ή επιχείρησαν να εισβάλουν στην πολιτική ζωή του 
τόπου με λογική γιουρουσιού, με ευκαιριακότητα, περιμαζεύοντας οποιον-
δήποτε. Πρέπει, δε, να πω ότι αυτό δεν ισχύει μόνο σε κόμματα χυδαίων 
ή γελοίων ηγετών. Ισχύει σε μικρά, ευκαιριακά κόμματα να λειτουργούν 
με λογική καταβόθρας, ό,τι μαζέψουμε. Θαυμάζω πολύ τον Κωστή Στεφα-
νόπουλο, ωστόσο θυμάμαι ότι όταν είχε δημιουργήσει τη ΔΗΑΝΑ και είχε 
εκλεγεί βουλευτής ο Κατσίκης, ο πατέρας του νυν βουλευτή των ΑΝΕΛ, 
μου έλεγε ότι είχε βεβαρημένο ποινικό μητρώο, το οποίο εκείνος (σ.σ.: ο 
Στεφανόπουλος) δεν το ήξερε. Τα μικρά κόμματα περιμαζεύουν ό,τι υπάρ-
χει, ανθρώπους των οποίων δεν έχει ελεγχθεί το ήθος, ούτε καν η ποινική 
υπόσταση. Προφανώς δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή ποιοτικά προαπαιτού-

μενα και αυτοί οι άνθρωποι, καιροσκόποι, χωρίς δεσμούς με κάποια πολι-
τική παράδοση, περιφέρονται σαν αυτόνομα νετρόνια. Είναι η προέκταση 
της κονιορτοποίησης του πολιτικού τοπίου, της δημιουργίας πολλών ευκαι-
ριακών προσωποπαγών κομμάτων και, ίσως, αυτή η ποιότητα βουλευτών 
που έφεραν στην επιφάνεια τα μικρά κόμματα –οι οποίοι μεταγράφονται με 
εξαιρετική ευκολία από το ένα κόμμα στο άλλο– θα έπρεπε ενδεχομένως να 
κάνει την ελληνική κοινωνία να προβληματιστεί για κάτι που είναι εξαιρετικά 
δημοφιλές, για την απλή αναλογική, την οποία θεσμοθέτησε η παρούσα κυ-
βέρνηση. Η απλή αναλογική δεν οδηγεί απλώς σε ακυβερνησία. Οδηγεί σε 
μια πανσπερμία ευκαιριακών προσωποπαγών κομμάτων που μεταφέρουν 
«ασπόνδυλες» οντότητες στην πολιτική ζωή της χώρας.

Ο πρόεδρος της Βουλής ανέλαβε μια πρωτοβουλία για ενδεχόμενες πα-
ρεμβάσεις στον Κανονισμό της Βουλής, προκειμένου κάποια κόμματα να 
συνεχίσουν να έχουν κοινοβουλευτική ομάδα και ανάλογη παρουσία στο 
Κοινοβούλιο. Το σχόλιό σας;
Η απόπειρα του κυρίου προέδρου υποδηλώνει έναν κοινοβουλευτικό και-
ροσκοπισμό. Από κει και πέρα, υπάρχει ένα θέμα: από τη στιγμή που ένας 
ηγέτης αναδείχθηκε επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας με την ψήφο του 
ελληνικού λαού, προφανώς δεν μπορεί να διατηρεί τα προνόμια της κοινο-
βουλευτικής ομάδας όταν τη χάνει, αλλά ο ίδιος ατομικά δεν θα ήταν παρά-
λογο να έχει δικαιώματα αρχηγού όσον αφορά –μόνο και αποκλειστικά, το 
τονίζω– τη διάρκεια παρέμβασής του στις συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών, 
αφού ανεδείχθη με τη λαϊκή ψήφο. Από τη στιγμή, όμως, που δεν έχει κοινο-
βουλευτική οντότητα, δεν μπορεί να έχει τα πλεονεκτήματα της κοινοβουλευ-
τικής ομάδας. Αυτό είναι ένα φαινόμενο κοινοβουλευτικού καιροσκοπισμού 
που αν γινόταν σε «αθώα» εποχή θα ήταν ασήμαντο. Επειδή όμως έγινε σε 
καθεστώς επαπειλούμενου εκβιασμού, οι διάφορες ενέργειες νοηματοδο-
τούνται από το χωροχρονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται. Στην παρούσα 
συγκυρία, ο τυχοδιωκτισμός και ο καιροσκοπισμός αναδεικνύονται πολύ πε-
ρισσότερο από τον εξορθολογισμό τον οποίο θέλει να προβάλει ο κ. Βούτσης.

Τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το φαινόμενο δύο βουλευτών που α-
νήκουν σε κόμμα που δεν υποστηρίζει –πλέον– την κυβέρνηση, αλλά οι 
ίδιοι τη στηρίζουν διά της ψήφου τους. Αυτό δεν απαγορεύεται. Ωστόσο, 
κατά την άποψή σας, τι σηματοδοτεί;
Θα επαναλάβω ότι ήξερα ότι μόνο οι γωνίες μπορούν να είναι εντός, εκτός 
και επί τα αυτά. Στις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες το λογικό είναι να ανή-
κεις ή να είσαι απέναντί τους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο αντιπολιτευόμε-
νος βουλευτής δεν μπορεί, αν θεωρεί ότι, για παράδειγμα με τη Συμφωνία 
των Πρεσπών, εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον, να ταχθεί με την κυβερνη-
τική πρόταση. Αλλά το να εκχωρεί από πριν και διαπαντός την ευθυγράμ-
μιση της ψήφου του με την κυβέρνηση ένας βουλευτής που ανήκει στην α-
ντιπολίτευση έχει να κάνει με στοιχείο πολιτικής παράνοιας.
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συνέντευξη

«Β
ε ν ε ζ ο υ έ λ α 
– Από τον 
Τσάβες στον 
Μ α δ ο ύ ρ ο » 
είναι ο τίτλος 
του νέου βι-
βλίου (εκδ. 
Κέδρος) του 
δημοσιογρά-

φου Ιάσονα Πιπίνη. Στο επίκεντρο του βιβλίου 
–αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας– βρίσκεται 
η μεγάλη πολιτική και οικονομική κρίση της 
Βενεζουέλας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
μαρτυρίες ανθρώπων που υπέστησαν μεσαι-
ωνικά βασανιστήρια από το καθεστώς. Με α-
φορμή το βιβλίο, αλλά και τις εξελίξεις στη Βε-
νεζουέλα, ο Ιάσονας Πιπίνης μίλησε στην FS.

Τι είναι αυτό που σας παρακίνησε να γρά-
ψετε ένα βιβλίο για την κατάσταση που επι-
κρατεί στη Βενεζουέλα;
Λόγω καταγωγής (κατάγομαι από το Περού), 
εδώ και πολλά χρόνια ασχολούμαι με τη μελέτη 
της πολιτικής ιστορίας της Λατινικής Αμερικής, 
ενώ ανάλογο είναι και το αντικείμενο του μετα-
πτυχιακού μου στο Πανεπιστήμιο Complutense 
της Ισπανίας. Στη Βενεζουέλα έχω ταξιδέψει 
δύο φορές, έχω πραγματοποιήσει μία δημο-
σιογραφική έρευνα που έχει διαρκέσει περισ-
σότερο από τρία χρόνια, καταγράφοντας από 
κοντά τη δραματική κατάσταση που επικρα-
τεί, λόγω της πολιτικής και οικονομικής κρί-
σης, αλλά και συγκεντρώνοντας πρωτογενές 
υλικό με μαρτυρίες και συνεντεύξεις από τους 
«πρωταγωνιστές» της κρίσης, τόσο στη Βενε-
ζουέλα όσο και σε άλλες χώρες που επισκέ-
φθηκα για τον σκοπό αυτόν, όπως η Κολομ-
βία και ο Παναμάς. Το νέο μου βιβλίο για τη 
Βενεζουέλα, με τίτλο «Βενεζουέλα – Από τον 
Τσάβες στον Μαδούρο», είναι η συνέχεια του 
πρώτου μου βιβλίου, που είχε κυκλοφορή-
σει το 2014, για την περίοδο του Ούγο Τσάβες.

Ποια είναι η εικόνα που προέκυψε για το 
καθεστώς Μαδούρο στη διάρκεια της έρευ-
νας που κάνατε για το βιβλίο σας;
Στη Βενεζουέλα δεν υπάρχει κράτος δικαίου, 
δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών, δεν υ-
πάρχει ελευθερία του Τύπου. Το καθεστώς 
του Μαδούρο είναι ένα υβριδικό καθεστώς 
που κινείται μεταξύ δημοκρατίας και αυταρ-
χισμού. Υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι τα συ-
στηματικά βασανιστήρια σε αντιφρονούντες, 
σε ειδικούς χώρους που δημιουργήθηκαν γι’ 
αυτόν τον σκοπό. Ένας από αυτούς τους χώ-
ρους είναι ο λεγόμενος «Τάφος», που βρίσκε-
ται πέντε επίπεδα κάτω από τη γη στο κτίριο 
της μυστικής αστυνομίας Sebin. Αυτές οι πα-
ραβιάσεις τεκμηριώνονται από εκθέσεις διε-
θνών οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ, ο Οργανισμός 
Αμερικανικών Κρατών, αλλά και το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο. Το σημαντικό είναι ότι από 
τις 10 Ιανουαρίου ο Νικολάς Μαδούρο δεν α-
ναγνωρίζεται πλέον ως ο νόμιμος Πρόεδρος 
της χώρας από τη διεθνή κοινότητα, καθώς δεν 
αναγνωρίζεται το αποτέλεσμα των τελευταίων 
προεδρικών εκλογών, που έγιναν τον Μάιο του 
2018. Σε αυτές τις εκλογές δεν συμμετείχαν 
τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει 
κάποια στιγμή να δώσει 
εξηγήσεις για τη στήριξη 
που παρέχει στον Μαδούρο.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Ιάσονας Πιπίνης, δημοσιογράφος

Καταγράψατε μαρτυρίες κατοίκων της Βε-
νεζουέλας για βασανιστήρια από το καθε-
στώς. Μιλήστε μας γι’ αυτές.
Στη Βενεζουέλα υπάρχουν εκατοντάδες θύματα 
βασανιστηρίων από το καθεστώς Μαδούρο. Το 
τραγικό είναι ότι δεν πρόκειται για μεμονωμέ-
νες περιπτώσεις, αλλά για μια πρακτική του 
κράτους. Το καθεστώς χρησιμοποιεί διαφορε-
τικά είδη βασανιστηρίων αν κάποιος πρέπει να 
τιμωρηθεί και διαφορετικά αν κάποιος πρέ-
πει να «ομολογήσει». Η Ιβόν Ετσεναγκούσια, 
που συμμετείχε στο πάνελ της παρουσίασης 
του βιβλίου μου στις Βρυξέλλες, κατήγγειλε ότι 
για ημέρες οι βασανιστές της της έκαναν ηλε-
κτροσόκ, τη χτυπούσαν σε όλο της το σώμα, 
της έριχναν παγωμένο νερό, προσπάθησαν 
να τη βιάσουν, της έκαναν και ψυχολογικά 
βασανιστήρια. Διαδεδομένα στη Βενεζουέλα 

είναι και τα λεγόμενα «λευκά βασανιστήρια», 
δηλαδή οι βασανιστές δένουν τα θύματά τους 
με πανιά και τα χτυπούν με σίδερα και ξύλα, 
χωρίς όμως να αφήνουν πάντα εμφανή ση-
μάδια. Άλλοι κρατούμενοι έχουν καταγγείλει 
ότι οι φρουροί τούς έδεναν από τα χέρια ή τα 
πόδια και τους χτυπούσαν αλύπητα, προχω-
ρούσαν σε εικονικές εκτελέσεις, τους έσπα-
γαν τα πόδια ή τους προκαλούσαν ασφυξία.

Η οικονομία της Βενεζουέλας έχει καταρ-
ρεύσει εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα στη 
χώρα να κυριαρχούν η φτώχεια και οι ελ-
λείψεις ακόμα και βασικών ειδών. Πώς έ-
φτασε, κατά την άποψή σας, η Βενεζουέλα 
σε αυτό το σημείο;
Η κατάρρευση της οικονομίας στη Βενεζουέλα 
οφείλεται κατά βάση σε τρεις παράγοντες. Στο 
αποτυχημένο οικονομικό μοντέλο που εφάρμο-
σαν ο Τσάβες και ο Μαδούρο, που βασίστηκε 
στα έσοδα από τις πωλήσεις του πετρελαίου, 
χωρίς να υπάρχει εγχώρια παραγωγή, στην 
τεράστια διαφθορά, αλλά και στις αυθαίρετες 
απαλλοτριώσεις μεγάλων ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων από το κράτος. Αυτές οι επιχειρήσεις, 
όταν τις πήρε το κράτος, χρεοκόπησαν. Με την 
πτώση της παγκόσμιας τιμής του πετρελαίου 
η Βενεζουέλα δεν είχε πια χρήματα για να ει-
σάγει βασικά είδη διατροφής και φάρμακα. 
Ακόμη και η παραγωγή πετρελαίου μειώθηκε. 
Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε τρόφιμα και 
φάρμακα και όσα υπάρχουν τη διακίνησή τους 
ελέγχει ο στρατός. Στη χώρα υπάρχει ανθρω-
πιστική κρίση. Όμως ο Μαδούρο δεν δέχεται 
ανθρωπιστική βοήθεια, για να μη δεχτεί ότι υ-
πάρχει ανθρωπιστική κρίση.

Με την αυτοανακήρυξη του Χουάν Γκου-
αϊδό σε μεταβατικό Πρόεδρο της χώρας 
φαίνεται ότι τα πράγματα οδηγούνται προς 
κλιμάκωση στη Βενεζουέλα. Θεωρείτε υ-
παρκτό τον κίνδυνο εμφυλίου στη χώρα;
Στη Βενεζουέλα ο κίνδυνος ενός εμφυλίου, ή 
μιας γενικευμένης σύρραξης με εμφυλιοπο-
λεμικά χαρακτηριστικά, είναι πάντα υπαρκτός. 
Κομβικό ρόλο θα παίξει η τελική στάση που 
θα τηρήσει ο στρατός. Ωστόσο, μην ξεχνάμε 
ότι όπλα έχουν και χιλιάδες υποστηρικτές του 
Μαδούρο. Είναι οι λεγόμενοι colectivos, ένο-
πλοι παραστρατιωτικοί, αλλά και υποστηρι-
κτές της κυβέρνησης κυρίως σε λαϊκές γει-
τονιές. Ο Χουάν Γκουαϊδό έχει ανακηρυχθεί 
από την Εθνοσυνέλευση μεταβατικός Πρό-
εδρος της χώρας, επικαλούμενος το άρθρο 
233 του Συντάγματος.

Ο Ούγο Τσάβες ήταν ένας λαοφιλής ηγέτης. 
Πώς το πέτυχε αυτό και γιατί ο Μαδούρο 
δεν κατάφερε να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, 
αλλά, αντιθέτως, μεγάλο μέρος του λαού 
ξεσηκώνεται εναντίον του;
Ο Τσάβες αναμφισβήτητα ήταν ένας χαρισμα-
τικός πολιτικός. Ο Μαδούρο, που δεν είχε το 
χάρισμα του προκατόχου του, επιχείρησε με 
αυταρχικές μεθόδους να επιβληθεί τόσο στους 
πολιτικούς του αντιπάλους όσο και στο εσωτε-
ρικό του κόμματός του, που τον αμφισβητούσε. 
Επιπλέον, η διακυβέρνησή του συνέπεσε με 
την κατάρρευση του οικονομικού μοντέλου του 
τσαβισμού. Ο Μαδούρο, μην έχοντας άλλον 

«Στη Βενεζουέλα υπάρχουν 
εκατοντάδες θύματα 

βασανιστηρίων»
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Στη Βενεζουέλα ο κίνδυνος 
ενός εµφυλίου, ή µιας 
γενικευµένης σύρραξης 
µε εµφυλιοπολεµικά 
χαρακτηριστικά, είναι πάντα 
υπαρκτός. Κοµβικό ρόλο θα 
παίξει η τελική στάση που 
θα τηρήσει ο στρατός.

ποιαδήποτε στρατιωτική επέµβαση είναι κα-
ταδικαστέα. Οµοίως και ένα εσωτερικό πρα-
ξικόπηµα θα ήταν καταστροφικό. Η Ε.Ε. δεν 
θέλει να επιβάλει έναν Πρόεδρο-µαριονέτα, 
όπως λέγεται. Αυτό που λέει είναι να επανα-
ληφθούν οι προεδρικές εκλογές, αλλά µε τις 
δηµοκρατικές εγγυήσεις που έχει θέσει. Οι 
εκλογές να είναι καθαρές, να συµµετάσχουν 
όλα τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, να απε-
λευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούµενοι και 
να υπάρξουν διεθνείς παρατηρητές. ∆ηλαδή 
το αυτονόητο. Προφανώς σε αυτές τις εκλο-
γές µπορεί το κόµµα του Μαδούρο να συµµε-
τάσχει, όπως όλα τα κόµµατα.

Πώς κρίνετε και πού αποδίδετε τη στάση 
της ελληνικής κυβέρνησης έναντι του κα-
θεστώτος Μαδούρο;
Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης µέχρι τώρα 
υπήρξε προκλητική. Ο ΣΥΡΙΖΑ µε επίσηµες α-
νακοινώσεις εκφράζει «την αµέριστη στήριξη 
και αλληλεγγύη στον Μαδούρο» και στις δι-
εθνείς συναντήσεις προβάλλει το αίτηµα του 
Μαδούρο να µην επιβληθούν κυρώσεις στο 
καθεστώς αλλά να γίνει διάλογος. ∆ιάλογος 
έχει γίνει στη Βενεζουέλα πολλές φορές και 
ήταν προσχηµατικός. Με τη µεσολάβηση του 
Βατικανού και διεθνών προσωπικοτήτων. Με 
τον «διάλογο» ο Μαδούρο απλά κερδίζει χρόνο 
και ο ΣΥΡΙΖΑ τον βοηθάει σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα πρέπει κάποια στιγµή να δώσει εξηγήσεις 
για τη στήριξη που παρέχει στον Μαδούρο. ∆εν 
µπορεί να είναι ιδεολογικοί λόγοι. Αν δεν οφεί-
λεται σ ε άγνοια, ίσως υπάρχουν άλλοι λόγοι, 
που πρέπει να µάθουµε.

τρόπο να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα, αύ-
ξησε την καταστολή στις διαδηλώσεις, αύξησε 
τον αριθµό των πολιτικών κρατουµένων και 
περιόρισε τις ελευθερίες των πολιτών.

Κατά την άποψή σας, πώς πρέπει να χειρι-
στεί ο διεθνής παράγοντας τις εξελίξεις στη 
Βενεζουέλα;
ΟΙ ΗΠΑ, µε τις απειλές στρατιωτικής επέµβα-
σης, µόνο κακές υπηρεσίες προσφέρουν. Ο-
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ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

15%
εκπτωση

φεβρουαριου
στο service
καυστήρα

Η  µ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ε τ α ι ρ ε ί α  
δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  π ο λ υ κ α τ ο ι κ ι ώ ν

σ τ α  ν ό τ ι α  π ρ ο ά σ τ ι α !
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Π
αρακολούθησα τις εργα-
σίες του προεδρείου της 
πολιτικής ομάδας του Ευ-
ρωπαϊκού Λαϊκού Κόμ-
ματος (ΕΛΚ) στο Ευρω-
κοινοβούλιο, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη και την Παρα-
σκευή (7-8 Φεβρουαρίου) στην Αθήνα.

Η επιλογή του τόπου της συνεδρίασης είχε 
μεγάλη πολιτική σημασία. Οι κορυφαίοι του 
ΕΛΚ, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της ευ-
ρωκοινοβουλευτικής του ομάδας και υποψήφιος 
για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής κ. Βέμπερ και ο πρόεδρος του Ευρω-
κοινοβουλίου κ. Ταγιάνι, θέλησαν να στείλουν 
με την παρουσία τους μήνυμα υποστήριξης προς 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισαν πολλοί ξένοι 
ευρωβουλευτές που πήραν τον λόγο κατά τη δι-
άρκεια των εργασιών, ο κ. Μητσοτάκης θα είναι 
ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Ήττα του λαϊκισμού
Στόχος της ΝΔ και του ΕΛΚ είναι να μετατρέ-
ψουν τις εκλογικές αναμετρήσεις που θα πραγ-
ματοποιηθούν στη χώρα μας το 2019 σε ήττα του 
λαϊκισμού.

Μπορεί ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ να θεωρεί-
ται στην Ε.Ε. αριστερόστροφος, υπάρχουν όμως 
τρεις παράγοντες που μεγαλώνουν τη σημασία 
των ευρωεκλογών και των βουλευτικών εκλο-
γών στην Ελλάδα.

Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία με τη 
βοήθεια της δυναμικής του αριστερόστροφου 
λαϊκισμού που αναπτύχθηκε στις ευρωεκλογές 
του 2014 κυρίως σε Ελλάδα και Ισπανία.

Παρά τη στροφή 180 μοιρών στην οικονο-
μική πολιτική της κυβέρνησης Τσίπρα το κα-
λοκαίρι του 2015, παραμένουν ανοιχτοί οι πο-
λιτικοί λογαριασμοί. Άλλωστε η ηγεσία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ελίσσεται σε επίπεδο τακτικής και δεν 

έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση μιας γνήσιας 
κεντροαριστερής στρατηγικής και στον εκδη-
μοκρατισμό του κόμματος, που εξακολουθεί να 
στηρίζεται στον μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ του 4%.

Δεύτερον, στην Ελλάδα είχαμε τη συνεργα-
σία δύο λαϊκισμών, του αριστερόστροφου λαϊκι-
σμού του ΣΥΡΙΖΑ και του δεξιόστροφου λαϊκι-
σμού των ΑΝΕΛ. Η κυβερνητική συνεργασία α-
ριστεροδεξιού λαϊκισμού στην Ελλάδα μπορεί 
να θεωρηθεί πανευρωπαϊκή πρωτιά.

Τρίτον, σε αυτές τις ευρωεκλογές η μεγάλη 
πρόκληση για τα κόμματα της κεντροδεξιάς και 
της κεντροαριστεράς είναι ο έλεγχος της ανό-
δου του λεγόμενου δεξιόστροφου λαϊκισμού 
που κερδίζει συνεχώς έδαφος σε σημαντικές 
χώρες, όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία και η Πο-
λωνία.

Επομένως, η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ με βάση το 
παρελθόν του, τα χαρακτηριστικά του και την 
κυβερνητική συνεργασία με τους ΑΝΕΛ απο-
κτά ξεχωριστή σημασία στη μάχη της κεντρο-
δεξιάς και της κεντροαριστεράς κατά του λαϊκι-
σμού στο σύνολο της Ε.Ε.

Πολύ καλά τοποθετημένος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ καλά τοπο-
θετημένος για να σηκώσει το βάρος της σημα-
ντικής αναμέτρησης.

Έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα θετική εκλο-
γική δυναμική για τη ΝΔ και ελάχιστοι αμφι-
βάλλουν για την επικράτησή της στις επόμε-
νες βουλευτικές εκλογές και τον σχηματισμό 
κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η δημόσια συζήτηση 
περιστρέφεται κυρίως γύρω από το εύρος της ε-
κλογικής νίκης και την ελευθερία κινήσεων που 
θα έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Τα πολύ καλά λόγια που είπαν προσωπικό-
τητες της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς όπως ο Τα-
γιάνι και ο Βέμπερ αποτελούν επιβράβευση της 
σημαντικής προσπάθειας του κ. Μητσοτάκη και 
των συνεργατών του και αναγνώριση της ορθό-

τητας των θέσεων που διατυπώνει, των ηγετικών 
χαρακτηριστικών και της αξιοπιστίας του.

Οι κορυφαίοι της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς 
γνωρίζουν ότι το ΕΛΚ έχει μπροστά του δύσκο-
λες ευρωεκλογές. Αναμένεται να υποχωρήσουν 
τα εκλογικά ποσοστά του σε επίπεδο Ε.Ε. και 
να πέσει από τις 219 έδρες προς τις 180 σε ένα 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μετά το Brexit θα 
έχει 705 αντί 751 έδρες.

Μεγαλύτερη φθορά θα υποστούν οι Σοσι-
αλιστές και οι κεντροαριστεροί σύμμαχοί τους, 
γιατί, μεταξύ των άλλων, θα στερηθούν, λόγω 

Brexit, τις δυνάμεις του βρετανικού Εργατικού 
Κόμματος.

Η πολιτική ομάδα των Φιλελευθέρων δεν 
είναι τόσο ισχυρή αλλά μπορεί να αποκτήσει 
μεγαλύτερες δυνατότητες εάν, όπως όλα δεί-
χνουν, βρει τρόπο να συνεργαστεί με το κόμμα 
του Προέδρου Μακρόν στη Γαλλία.

Όλες οι δημοσκοπήσεις και οι αναλύσεις κα-
ταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ΝΔ θα αυξήσει 
τις έδρες της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από 
πέντε σε επτά ή και οκτώ σε μια περίοδο κατά 
την οποία η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά δέχεται με-
γάλη πίεση κυρίως από τα κόμματα της σκληρής 
και άκρας Δεξιάς.

Αυτό σημαίνει ότι το ειδικό βάρος της ΝΔ 
στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς 
θα ενισχυθεί. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης είναι 
πολύ καλά τοποθετημένος για να ρίξει γέφυρες 
προς άλλους πολιτικούς χώρους, εφόσον η υπο-
χώρηση των δυνάμεων της κεντροδεξιάς και της 
κεντροαριστεράς επιβάλλει τη συνεργασία και 
με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις.

Είναι γνωστό ότι Μητσοτάκης-Μακρόν συμ-
φωνούν σε πολλά ζητήματα που έχουν σχέση με 
την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα της οικονο-
μίας, την οργάνωση της αναγκαίας επανεκκίνη-
σης της Ε.Ε. και σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Με πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη η ΝΔ 
έχει απομακρυνθεί από την πτέρυγα των «σκλη-
ρών» του ΕΛΚ, όπως είναι ο πρωθυπουργός της 
Ουγγαρίας κ. Όρμπαν, ακριβώς για να ενισχύσει 
την προοπτική της συνεργασίας με άλλους πο-
λιτικούς χώρους.

Οι Φιλελεύθεροι και το κόμμα Μακρόν α-
ντιμετωπίζουν ιδιαίτερα θετικά τον κ. Μητσο-
τάκη, ενώ δεν θα είναι δύσκολη η συνεννόηση 
και με τη μετριοπαθή πτέρυγα των Σοσιαλιστών, 
η οποία εκφράζεται από τον υποψήφιο της κε-
ντροαριστεράς για τη θέση του προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Τίμερμανς. Ο τελευ-
ταίος προέρχεται από το Εργατικό Κόμμα της 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ 
ΠΡΩΤΆΓΩΝΙΣΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΆΪΚΗ 
ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΆ
Η συνεδρίαση των ευρωβουλευτών του 
ΕΛΚ στην Αθήνα ανέδειξε τον ρόλο του.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η ΝΔ αυξάνει τις έδρες 
της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε μια 
περίοδο που το ΕΛΚ 
δέχεται μεγάλη πίεση.

Ο πρόεδρος της ΝΔ 
αναγνωρίζεται ως 
σύγχρονος κεντροδεξιός 
ηγέτης με ισχυρή επιρροή 
και σε άλλες πολιτικές 
ομάδες.

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



www.freesunday.gr 15 10.02.2019

ανάλυση

Ολλανδίας και φανέρωσε τις ικανότητές του ως 
αντιπρόεδρος της απερχόµενης Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής.

Γέφυρα Βορρά-Νότου
Εάν κρίνω από τις εισηγήσεις που έκανε ο πρό-
εδρος της Ν∆ κ. Μητσοτάκης στις συνεδριά-
σεις του προεδρείου της πολιτικής οµάδας του 
ΕΛΚ στο Ευρωκοινοβούλιο, που πραγµατοποι-
ήθηκαν στην Αθήνα, και της ιδιαίτερα θερµής α-
νταπόκρισης που βρήκε στους Ευρωπαίους ηγέ-
τες και στους ευρωβουλευτές, θα παίξει έναν ει-
δικό ρόλο οικονοµικής γέφυρας µεταξύ Νότου 
και Βορρά της Ε.Ε.

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε αναλυτι-
κές προτάσεις για σηµαντικές µεταρρυθµίσεις 
και οικονοµικές πρωτοβουλίες που θα δώσουν 
µια νέα δυναµική στην ελληνική οικονοµία και 
στον ευρωπαϊκό Νότο. Παράλληλα, ζήτησε οι-
κονοµική υποστήριξη µέσω µεγάλης κλίµα-
κας επενδύσεων που θα εξασφαλίσουν αξιοπρε-
πώς αµειβόµενες θέσεις πλήρους απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Κάλεσε ε-
πίσης τους εταίρους να χαλαρώσουν, αφού πει-
στούν για τις µεταρρυθµιστικές δυνατότητες 
της κυβέρνησής του, τη δηµοσιονοµική πειθαρ-
χία και να µειώσουν τον στόχο για τα πρωτο-
γενή δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα τα επόµενα 
χρόνια.

Το γεγονός ότι ο Μάνφρεντ Βέµπερ εκφρά-
στηκε θετικά για την πρόταση Μητσοτάκη δεί-
χνει το ειδικό βάρος του προέδρου της Ν∆ στο 
εσωτερικό της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς και 
µας προετοιµάζει για θετικές εξελίξεις 12 έως 
18 µήνες µετά τον σχηµατισµό της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη.

Ο Μητσοτάκης, η Ν∆ και η ευρωπαϊκή κε-
ντροδεξιά αξιοποίησαν τη συνάντηση των Αθη-
νών για να βελτιώσουν την εκλογική προοπτική 
τους και να ενισχύσουν τη θέση τους σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ηχηρό πολιτικό µήνυµα 
από Φιλαδέλφεια και Αγίους Αναργύρους

Σ
το κατάµεστο Πνευµατικό Κέντρο της 
Νέας Φιλαδέλφειας πραγµατοποι-
ήθηκε την περασµένη εβδοµάδα η 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της 
δηµοτικής τοπικής οργάνωσης της Ν∆ 
Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδό-

νας. Η πρόεδρος, Βάσω Φιλιππάτου, έδωσε το 
στίγµα της προεκλογικής περιόδου συγκεντρώ-
νοντας όλους τους φίλους και τα µέλη της Ν∆.

Στην κοπή της πίτας έδωσαν το «παρών» 
βουλευτές, ευρωβουλευτές και υποψήφιοι πο-
λιτευτές µε τη Ν∆. Μεταξύ άλλων, ο ευρωβου-
λευτής Γιώργος Κύρτσος, ο οποίος απηύθυνε 
χαιρετισµό, ενώ ταυτόχρονα µοίρασε αντίτυπα 
από το νέο του βιβλίο «Ελλάδα - Ευρωπαϊκή 
Ένωση: Έτσι θα κάνουµε την κρίση ευκαιρία».

Την περασµένη Τετάρτη πραγµατοποιήθηκε 
και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας 

από τη δηµοτική τοπική οργάνωση Αγίων Αναρ-
γύρων - Καµατερού. Οι κάτοικοι της περιοχής 
είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται από νωρίς, 
ενώ την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του 
και ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Ο κ. Μητσοτάκης καταχειροκροτήθηκε από τους 
παρευρισκόµενους, κατά την οµιλία του έδωσε 
ένα ηχηρό πολιτικό µήνυµα για τις επικείµενες 
εκλογές και συνεχάρη τη δυναµική πρόεδρο της 
τοπικής, Μαρία Σαπέλα, για την άρτια οργάνωση 
της εκδήλωσης.

Γιώργος Κύρτσος, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώ-
της, Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου, ήταν µερι-
κοί µόνο από τους βουλευτές του κόµµατος της 
Ν∆ που έδωσαν το «παρών» και συνοµίλησαν 
µε τους πολίτες των Αγίων Αναργύρων για όσα 
τους προβληµατίζουν τόσο σε εθνικό επίπεδο 
όσο και σε επίπεδο καθηµερινότητας.
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Η νέα κοινοτική οδηγία 
που υιοθέτησαν οι µόνιµοι 
αντιπρόσωποι των χωρών 
της Ε.Ε. δίνει µία ακόµη 
ευκαιρία σε επιχειρηµατίες 
που πτώχευσαν.

∆
εύτερη ευκαιρία σε επιχειρηµατίες που πτώ-
χευσαν –όχι όµως από δόλο– αλλά και χείρα 
βοηθείας σε βιώσιµες επιχειρήσεις µε οικο-
νοµικές δυσχέρειες δίνει νέα κοινοτική οδη-
γία που υιοθετήθηκε από τους µόνιµους αντι-
προσώπους των χωρών της Ε.Ε. Πρόκειται για 

ένα ενιαίο πλαίσιο που θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε 
επιχειρήσεις, κυρίως µικροµεσαίες, µε χρηµατοδοτικές δυσκο-
λίες, µεταξύ των οποίων οι µικρότερες παρεµβάσεις των δικαστη-
ρίων και οι χρονικές «ανάσες» πριν από τις αναγκαστικές εκτε-
λέσεις.

Η απόφαση βασίζεται σε πρόταση της Κοµισιόν που όταν 
είχε υποβληθεί, το 2016, η Ελλάδα βρισκόταν µεταξύ των χωρών 
µε νοµικό πλαίσιο προβληµατικό ως προς την αφερεγγυότητα, 
καθώς κατείχε την 23η θέση µεταξύ των κρατών-µελών. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι διαδικασίες αφερεγγυότητας στη χώρα 
µας διαρκούσαν κατά µέσο όρο 3,5 έτη, σε αντίθεση µε την Ε.Ε., 
όπου έφταναν τα δύο έτη. Την ίδια στιγµή το ποσοστό ανάκτη-
σης των οφειλόµενων έφτανε µόλις το 35,6%, ενώ ο µέρος όρος 
στην Ε.Ε. ήταν στο 65%.

Η πρόταση της Κοµισιόν επικεντρωνόταν στα εξής σηµεία:
1. Κοινές αρχές για τη χρήση πλαισίων έγκαιρης αναδιάρθρωσης, 
που θα βοηθούν τις εταιρείες να εξακολουθήσουν τις δραστηριό-
τητές τους και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους.
2. Κανόνες που επιτρέπουν στους επιχειρηµατίες να επωφελη-
θούν από µια δεύτερη ευκαιρία.
3. Στοχοθετηµένα µέτρα για τα κράτη-µέλη, ώστε να αυξηθεί η α-
ποτελεσµατικότητα των διαδικασιών αφερεγγυότητας, αναδιάρ-
θρωσης και απαλλαγής.

Η τελική απόφαση διατηρεί όλα τα βασικά στοιχεία της αρ-
χικής πρότασης της Επιτροπής, αλλά παρέχει µεγαλύτερη ευε-
λιξία στα κράτη-µέλη, ώστε να προσαρµόσουν τη νέα νοµοθεσία 
στα υφιστάµενα πλαίσιά τους. Ειδικότερα, το Συµβούλιο τροπο-
ποίησε τις διατάξεις σχετικά µε:
• Τη συµµετοχή των δικαστών: ∆ιατηρώντας µεν τον στόχο των 
ταχύτερων διαδικασιών αφερεγγυότητας, η θέση του Συµβου-
λίου προβλέπει µεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-µέλη, ώστε να 
αποφασίζουν πότε και πού είναι υποχρεωτική η συµµετοχή των 
δικαστών.
• Τη διάρκεια της αναστολής των ατοµικών καταδιώξεων: ∆ιατη-
ρώντας αφενός τις διάρκειες που πρότεινε η Επιτροπή (δηλαδή 
έως το πολύ 4 µήνες για την αρχική διάρκεια), το Συµβούλιο ει-
σάγει τη δυνατότητα µεγαλύτερης προθεσµίας των δικαστηρίων 

ώστε να επικυρώσουν σχέδια που είναι ιδιαίτερα περίπλοκα.
• Τη διακατηγοριακή παράκαµψη των διαφωνιών: Ενώ διατη-
ρούνται οι κανόνες που καθορίζονται στην πρόταση, τα κράτη-
µέλη αποφάσισαν υπέρ µεγαλύτερης ευελιξίας σε εθνικό επί-
πεδο, ώστε να καθοριστούν οι όροι που απαιτούνται για τη διε-
νέργεια προκαταρκτικής αποτίµησης µιας επιχείρησης, καθώς 
και οι κανόνες οι οποίοι καθορίζουν την παράκαµψη των δια-
φωνιών µιας κατηγορίας πιστωτών.

Οι βασικές αρχές
Σε κάθε περίπτωση, όµως, οι ενιαίοι κανόνες θα τηρούν τις πα-
ρακάτω βασικές αρχές:
• Οι επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες, 
ιδίως οι µικροµεσαίες, θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία έγκαι-
ρης προειδοποίησης για την ανίχνευση της επιδεινούµενης οι-
κονοµικής κατάστασής τους και τη διασφάλιση της έγκαιρης α-
ναδιάρθρωσής τους.
• Ευέλικτα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης θα απλου-
στεύσουν τις χρονοβόρες, πολύπλοκες και δαπανηρές δικαστι-
κές διαδικασίες. Τα εθνικά δικαστήρια θα επεµβαίνουν, όταν 
χρειάζεται, για τη διαφύλαξη των συµφερόντων των ενδιαφε-
ροµένων.
• Ο οφειλέτης θα έχει στη διάθεσή του µια περιορισµένη χρο-
νικά «ανάσα» 4 µηνών κατ’ ανώτατο όριο πριν από την αναγκα-
στική εκτέλεση, ώστε να διευκολύνονται οι διαπραγµατεύσεις 
και η επιτυχής αναδιάρθρωση.
• Τυχόν διαφωνούσα µειοψηφία πιστωτών και εταίρων δεν θα 
µπορεί να εµποδίσει τα σχέδια αναδιάρθρωσης, ωστόσο τα έν-
νοµα συµφέροντά τους θα διασφαλίζονται.
• Η νέα χρηµατοδότηση θα έχει ειδική προστασία, αυξάνοντας 
τις πιθανότητες επιτυχούς αναδιάρθρωσης.
• Τα κράτη-µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα υφιστάµενα 
δικαιώµατα των εργαζοµένων βάσει του εθνικού και του κοινο-
τικού δικαίου δεν θίγονται από τη διαδικασία προληπτικής α-
ναδιάρθρωσης (π.χ. το δικαίωµα συλλογικής διαπραγµάτευσης 
και συνδικαλιστικής δράσης και το δικαίωµα ενηµέρωσης και 
διαβούλευσης).
• Η επιµόρφωση, η εξειδίκευση των επαγγελµατιών του κλά-
δου και των δικαστηρίων, καθώς και η χρήση της τεχνολογίας 
µέσω ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτήσεων και των κοινο-
ποιήσεων προς τους πιστωτές, θα βελτιώσουν την αποτελεσµα-
τικότητα και θα µειώσουν τη διάρκεια των διαδικασιών αφερεγ-
γυότητας, αναδιάρθρωσης και δεύτερης ευκαιρίας.

Η κατάσταση στην Ελλάδα
Επί του παρόντος, πάντως, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δρα-
µατική, καθώς δεν υπάρχουν δυνατότητες για τον επιχειρηµατία 
που πτωχεύει χωρίς δόλο. Αν και από τα τέλη του 2016 υπάρχει ο 
Πτωχευτικός Κώδικας, που περιλαµβάνει πλαίσιο για την απαλ-
λαγή από τα χρέη όσων πτώχευσαν, χωρίς δόλο, δύο έτη µετά 
την πτώχευση. Ωστόσο, έως τα µέσα του 2018 έγιναν µόλις 21 αι-
τήσεις πανελλαδικά, αν και οι υποψήφιοι επωφελούµενοι είναι 
εκατοντάδες χιλιάδες.

Ο λόγος; Αρχικά, το υψηλό κόστος, οι διαδικασίες είναι χρο-
νοβόρες, απουσιάζει η χρήση της τεχνολογίας, ενώ παρατηρείται 
και ελλιπής ενηµέρωση.

Στον αντίποδα, στο Βέλγιο ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αί-
τηση πτώχευσης online και λαµβάνει την απόφαση της πτώχευ-
σης σε 2 εργάσιµες, ενώ εντός εβδοµάδας αναλαµβάνει ο σύνδι-
κος πτώχευσης. Επίσης, η δεύτερη ευκαιρία αρχίζει από την ε-
ποµένη της πτώχευσης.

Κατά συνέπεια, παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι η συ-
γκεκριµένη ευρωπαϊκή οδηγία θα πρέπει να ενσωµατωθεί 
άµεσα στον Πτωχευτικό Κώδικα, ενώ στη διαµόρφωση του νέου 
κώδικα θα πρέπει να συµµετέχουν και εκπρόσωποι της πραγµα-
τικής οικονοµίας.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 
∆ΙΝΕΙ ∆ΕΥΤΕΡΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
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ρεπορτάζ

Οι στενοί δεσμοί της οικογένειάς 
του με τον Ευγένιο Ευγενίδη τον 
έφεραν για πρώτη φορά σε επαφή 
με τη θάλασσα.

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

«ΈΦΥΓΈ» Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ  
ΠΟΥ ΆΝΆΒΆΘΜΙΣΈ  

ΤΗΝ ΈΠΙΒΆΤΗΓΟ ΝΆΥΤΙΛΙΆ

Τ
ον είχαν χαρακτηρίσει ως τον «πατριάρχη» 
της ελληνικής ναυτιλίας, καθώς με τις κινή-
σεις και τις αποφάσεις του άλλαξε το προ-
φίλ της ακτοπλοΐας στη χώρα και ιδίως της 
επιβατηγού ναυτιλίας. Δημιούργησε και ενέ-
πνευσε, ωστόσο αυτό που θα θυμούνται όσοι 

γνώρισαν τον Περικλή Παναγόπουλο, που έφυγε από τη ζωή 
την περασμένη Τρίτη, είναι το ήθος και η ευγένειά του.

Η ζωή του
Ο Περικλής Παναγόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Δε-
κεμβρίου 1935 και ήταν γιος του Καλαματιανού Σταύρου Πα-
ναγόπουλου και της Ειρήνης, η οποία καταγόταν από μεγάλη 
οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Ο πατέρας του είχε ξενι-
τευτεί στην Αμερική σε ηλικία 17 ετών και επιστρέφοντας στην 
Αθήνα άρχισε να έχει επιχειρηματική δράση. Ωστόσο, το 1930 
πεθαίνει η πρώτη του γυναίκα, με την οποία είχαν αποκτήσει 
δύο παιδιά, και λίγα χρόνια μετά γνωρίζει τη δεύτερη σύζυγό 
του, Ειρήνη, με την οποία απέκτησε τον Περικλή.

Ο Σταύρος Παναγόπουλος απεβίωσε στη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Κάποιοι λένε ότι πέθανε στη διάρκεια 
του εμφυλίου και άλλοι ότι απεβίωσε κατά τη διάρκεια βασα-
νιστηρίων από τους Γερμανούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν ως 
μέλος της Αντίστασης. Για το τελευταίο λέγεται ότι χτυπήθηκε 
βάναυσα από γκεσταπίτες μέσα στο ξενοδοχείο του με την ονο-
μασία Veto, το οποίο κατέλαβαν οι Γερμανοί.

Η καταγωγή της μητέρας του και οι στενοί δεσμοί που δι-
ατηρούσε στην Κωνσταντινούπολη η οικογένειά της με την οι-
κογένεια του εφοπλιστή και εθνικού ευεργέτη Ευγένιου Ευγε-
νίδη ήταν που τον έφεραν για πρώτη φορά σε επαφή με τη θά-
λασσα.

Η αρχή μιας σπουδαίας πορείας
Μαθητής ακόμη, ο Περικλής Παναγόπουλος εργαζόταν στον ε-
λεύθερο χρόνο του στα κρουαζιερόπλοια της Home Lines του 
Ομίλου Ευγενίδη. Φοίτησε στη Σχολή École Supérieure de 
Commerce της Ελβετίας, απ’ όπου πήρε το πτυχίο του και στη 
συνέχεια εργάστηκε στη Home Lines. Ο θάνατος του Ευγένιου 
Ευγενίδη, το 1954, τον βρίσκει να εργάζεται ως εκπαιδευόμενος 
σε εταιρεία του ομίλου στο Λονδίνο και το 1955 μετακομίζει στα 
κεντρικά γραφεία της Home Lines στη Γένοβα, όπου εργάζεται 
σε όλα τα τμήματά της, αποκτώντας έτσι πλούσια εμπειρία στη 
διαχείριση των ναυτιλιακών εταιρειών.

Το 1965 και έχοντας περάσει από τις περισσότερες διευθυ-
ντικές θέσεις της Home Lines σε όλο τον κόσμο, αποφασίζει να 
εγκαταλείψει τον Όμιλο Ευγενίδη και αναλαμβάνει γενικός δι-
ευθυντής της εταιρείας κρουαζιερόπλοιων Sun Line του εφο-
πλιστή Μπάμπη Κιοσέογλου.

Το 1971 αποχωρεί από τη Sun Line με σκοπό να δημιουργή-
σει για πρώτη φορά δική του εταιρεία. Έτσι, ιδρύεται η Royal 
Cruise Line.

Το 1993 ο Περικλής Παναγόπουλος συνιδρύει με τον γιο του 
Αλέξανδρο τη Superfast Ferries, ως μέρος του Ομίλου Attica. 
Το 1999 αποκτά τον έλεγχο του 38,8% των Γραμμών Στρίντζη 
Ναυτιλιακή Α.Ε. και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αυξά-
νει το ποσοστό του σε 48,8%, αποκτώντας και τον πλήρη έλεγχο 
της εταιρείας, που μετονομάστηκε σε Blue Star Ferries.

Η απαγωγή που συγκλόνισε την Ελλάδα
Ο Περικλής Παναγόπουλος έπεσε θύμα απαγωγής στις 12 Ια-
νουαρίου 2009. Η απαγωγή του συγκλονίζει τη χώρα, ενώ η σύ-
ζυγός του Κατερίνα Παναγοπούλου παρακαλεί τους δράστες να 
σεβαστούν τα προβλήματα υγείας του και να του χορηγούν τα 
φάρμακά του.

Η σπείρα των απαγωγέων με επικεφαλής, όπως αποδεί-
χθηκε, τον Παναγιώτη Βλαστό και τον Γιάννη Σκαφτούρο είχε 
υπολογίσει τα πάντα.

Ο ίδιος ο εφοπλιστής στο βιβλίο του «Περικλής Παναγό-
πουλος – Βίος και Ναυτιλία» είχε περιγράψει με κάθε λεπτο-
μέρεια τις στιγμές που είχε περάσει στα χέρια των απαγωγέων 
του. «Εκείνο το πρωινό ξεκίνησα με τον οδηγό μου για το γρα-
φείο μου στη Βούλα, όταν ξαφνικά ένα βανάκι μάς έκλεισε τον 
δρόμο. Κατέβηκαν τρεις γεροδεμένοι άνδρες, ντυμένοι στα 
μαύρα και κρατούσαν όπλα. Μας άρπαξαν και μας έβαλαν στο 
βαν. Μας πήγαν στον σκουπιδότοπο του Υμηττού και στη συ-
νέχεια με έβαλαν στο πορτμπαγκάζ ενός άλλου οχήματος» έ-
γραφε στο βιβλίο του.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, τον αλυσόδεσαν με χει-
ροπέδες και με μια χοντρή αλυσίδα σαν αυτές που χρησιμοποι-
ούν για τις άγκυρες των κότερων. Του φόρεσαν μαύρα ρούχα και 
τον έκλεισαν σε ένα μέρος με έναν μόνο καναπέ και μια τηλεό-
ραση.

Οι απαγωγείς επικοινώνησαν με τη σύζυγό του και της ζή-
τησαν 30 εκατ. ευρώ ως λύτρα για να τον απελευθερώσουν. Οι 
επικοινωνίες που είχε η κ. Παναγοπούλου με τους απαγωγείς 
του συζύγου της ήταν αρκετές μέχρι να αφεθεί ελεύθερος λίγο 
μετά τη 1 το βράδυ της 20ής Ιανουαρίου 2009. Ο εφοπλιστής ε-
ντοπίστηκε από πλήρωμα περιπολικού λίγες ώρες αργότερα να 
κάθεται στο παγκάκι ενός πάρκινγκ επί της εθνικής οδού Αθη-
νών-Κορίνθου, στην περιοχή ανάμεσα στον Σκαραμαγκά και το 
Δαφνί. Παρά τη σύλληψη των απαγωγέων, τα λύτρα που έδωσε 
η οικογένεια για την απελευθέρωσή του δεν βρέθηκαν ποτέ.

Η γνωριμία με την Κατερίνα Παναγοπούλου
«Ολοκλήρωσε την επίγεια πορεία του εν ειρήνη, στο σπίτι του, 
έχοντας, όπως επιθυμούσε, στο πλευρό του τη σύζυγό του, τα 
παιδιά του και τα εγγόνια του» έγραψε σε ανάρτησή της στο 
Facebook η Κατερίνα Παναγοπούλου.

Όπως είχε εκμυστηρευτεί η ίδια, ο Περικλής Παναγόπου-
λος αποτέλεσε διαρκή έμπνευση στη ζωή της, ενώ για τις δύ-
σκολες στιγμές που πέρασε, την περίοδο της απαγωγής του, τό-
νισε ότι έγινε σοφότερη.

Τον περασμένο Δεκέμβριο η Κατερίνα Παναγοπούλου 
έλαβε το χρυσό μετάλλιο του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτι-
κών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) για την προσφορά της στην κοινω-
νία, στην επιστήμη και στους νέους ως εθνική πρέσβειρα της 
Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την 
Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι και πρόεδρος του Πανελληνίου 
Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα».

Η συνάντησή τους ήταν εντελώς τυχαία, όταν ο γνωστός ε-
φοπλιστής βρέθηκε σε πολυκατοικία στην οδό Χάρητος στο Κο-
λωνάκι για να συναντήσει έναν αρχιτέκτονα. Όμως, αντί να χτυ-
πήσει το κουδούνι του αρχιτεκτονικού γραφείου, χτύπησε το 
κουδούνι ενός ατελιέ υψηλής ραπτικής το οποίο ανήκε στην 
ίδια. Ο έρωτας της σχεδιάστριας Κατερίνας Ναυπλιώτου με τον 
Περικλή Παναγόπουλο ήταν κεραυνοβόλος. Η Κατερίνα Πανα-
γοπούλου, εκτός όλων των άλλων, έχει αναπτύξει εδώ και χρό-
νια έντονη φιλανθρωπική δράση.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

∆ύσκολες ώρες περνάει η υπουργός Μακεδονίας – Θράκης 
και υποψήφια δήµαρχος Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτόπου-
λου, η οποία αναγκάζεται να παραµένει υπουργός εις βάρος 
της υποψηφιότητάς της. 

Είναι σαφές πως η κοπέλα και υπουργός θυσιάζεται για το κοι-
νό καλό, σύµφωνα µε άλλη δήλωσή της «θα ήθελα να φύγω 
και αύριο από το υπουργείο». Το ερώτηµα είναι τι είναι αυτό 
που την κρατάει και δεν ανοίγει τα φτερά της. 

Για την ακρίβεια δεν επιχορηγεί σοβαρές δράσεις, αλλά νεα-
νικές δράσεις, µε το σχετικό κονδύλι να ανέρχεται στις 210.000 
ευρώ, όπως ανέδειξε το ρεπορτάζ του protagon.gr. Νεανικό-
τατες δράσεις, όπως η προαναφερθείσα γιορτή µεσηλίκων του 
Αγίου Τρύφωνα και όχι µόνο. 

18.600 ευρώ για µία εκδήλωση στην οποία, σύµφωνα µε το 
protagon.gr, παρευρέθηκαν 200 άτοµα. 
Φυσικά η επιχορήγηση νεανικών δράσεων δεν περιορίστηκε 
εκεί.

Πρόκειται για τον ίδιο σύλλογο τον οποίο είχε επιχορηγήσει 
και η προηγούµενη υπουργός Κόλλια-Τσαρουχά, µε απόφαση 
που υπέγραψε στην τελευταία της µέρα στο υπουργείο (όταν 
µοίρασε 81.500 ευρώ µε 12 αποφάσεις) και περιλαµβανόταν 
στη λίστα µε τις επιχορηγήσεις της πρώην υπουργού που 
έδωσε στη δηµοσιότητα η κ. Νοτοπούλου µόλις ανέλαβε τα 
καθήκοντά της για να δείξει ότι µε αυτήν τα πράγµατα θα 
γίνονταν διαφορετικά. 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση απάντηση της υπουργού 
Νοτοπούλου, «Για πρώτη φορά στην ιστορία των χρηµατο-
δοτήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τοµέας Μακεδονίας 
και Θράκης), ακολουθήθηκε, η διαδικασία της δηµοσίευσης 
ανοικτής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους 
τους δυνητικά δικαιούχους, φορείς, µέλη του µητρώου Νέας 
Γενιάς, στο σύνολο της χωρικής έκτασης της Μακεδονίας και 
της Θράκης. Μεταξύ των φορέων είναι ο «Φάρος του Κόσµου» 
, το σωµατείο Αποκατάστασης και ειδικής αγωγής ΑµεΑ «ο 
ΣΩΤΗΡ» , ο σύλλογος γονέων, κηδεµόνων και φίλων ατόµων 
µε διαταραχές όρασης και αναπηρίες «ΣΥΖΩΗ» ο σύλλογος 
συνδρόµου DOWN Ελλάδος, ο σύλλογος Erasmus του ΑΠΘ, 
όµιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας, ∆ίκτυο Ενεργοποίησης 
Νέων Κατερίνης, Περπατώ Ροδόπης, κ.α.». 
Σίγουρα κάποιοι εξ όσων αναφέρονται δικαίως επιχορηγήθη-
καν από ένα πρόγραµµα που έχει να κάνει µε χρηµατοδότηση 
δράσεων νεολαίας. Από την άλλη πλευρά, για παράδειγµα 
ο «σύλλογος γονέων κηδεµόνων και φίλων ατόµων µε 
διαταραχές όρασης και αναπηρίες ΣΥΖΩΗ» προφανώς επιτελεί 
σηµαντικό κοινωνικό έργο ωστόσο θα έπρεπε να επιχορηγη-

Στην πρεµούρα της, δε, να επιχορηγήσει τους πάντες η υπουρ-
γός ίσως προκαλέσει αντιδράσεις εντός ΣΥΡΙΖΑ. 

Είναι πλέον σαφές,

θεί από κάποιο άλλο κονδύλι και όχι από κάποιο που έχει να 
κάνει µε δράσεις νεολαίας. Και φυσικά υπάρχουν και περι-
πτώσεις που δεν έχουν να κάνουν ούτε µε κοινωνικό έργο, 
ούτε µε δράσεις νεολαίας. 
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 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Αρκετά µε την Νοτοπούλου και τις επιχο-
ρηγήσεις της, ας περάσουµε σε κάτι πιο 
επαναστατικό. 

Αυτή την εβδοµάδα ήταν η σειρά του Ευρω-
παίου Επιτρόπου Υγείας Βιτένις Αντριουκαΐτις 
να µπει στη θέση του από τον αναπληρωτή 
υπουργό Υγείας. Ο Επίτροπος βρέθηκε στην 
Ελλάδα για την παγκόσµια ηµέρα κατά του 
καρκίνου και δεν εκτίµησε ιδιαίτερα τις 
εµφανίσεις Πολάκη σε κλειστούς χώρους µε 
τσιγάρο στο χέρι ή στο στόµα (όταν χορεύει 
ζεϊµπέκικο). 

Όπως σχολίασε ο Επίτροπος, «Το ζήτηµα της 
εφαρµογής της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας 
είναι πολύ σοβαρό και το Κοινοβούλιο της 
χώρας σας οφείλει να το συζητήσει. ∆εν 
είναι θέµα ελεύθερης βούλησης κάποιου 
αν καπνίζει ή όχι. Όταν αυτό συµβαίνει σε 
δηµόσιο χώρο πρόκειται για καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, γιατί οι γύρω του 
έχουν το δικαίωµα να αναπνέουν καθαρό 
αέρα. […] Σήµερα επισκέφθηκα το υπουρ-
γείο Υγείας και οι χώροι µύριζαν τσιγάρο». Ο 
Επίτροπος σχολίασε επίσης το γεγονός ότι στο 
υπουργείο δεν φορούσαν γραβάτες: «Θεω-
ρούν ότι έτσι πολεµούν την ελίτ; Αυτή είναι 
πολιτική του δρόµου!»
Τι ήθελε να το πει, έλαβε την πληρωµένη 
απάντηση Πολάκη µέσω µιας µακροσκελούς 
ανακοίνωσης Πολάκης στο Facebook, η 
οποία κλείνει µε το επικό «OK «GUY»???
Yours sincerely 
Pavlos Polakis deputy Minister of Health»
Σύµφωνα µε την απάντηση Πολάκη:
-στο υπουργείο ο θυρωρός φορούσε γραβά-
τα. Οι γραβατωµένοι χρεοκόπησαν τη χώρα. 
(άρα ο θυρωρός του υπουργείου Υγείας 
χρεοκόπησε τη χώρα)

- τη φωτογραφία που κρατούσε ο Επίτροπος 
την τράβηξε κρυφά κάποιος εκπρόσωπος 
εταιρίας υγειονοµικού υλικού επειδή τους 
κατέβασαν 20% τις τιµές και την αναπαρή-
γαγαν τα ΜΜΕ που τους έκοψαν 6-10 εκατ. 
ευρώ τον χρόνο σε διαφηµιστική δαπάνη 
του υπουργείου Υγείας που κακώς έπαιρναν. 
(άρα το σηµαντικό δεν είναι ότι ο αναπληρω-
τής υπουργός Υγείας κάπνιζε σε συνέντευξη 
Τύπου µέσα στο υπουργείο αλλά ότι έπεσε 
θύµα… revenge porn ή κάτι τέτοιο)
-το τσιγάρο θα το κόψω όταν το επιλέξω µε 
ελεύθερη βούληση εγώ (δεν αργεί η απόφα-
ση, αλλά θα είναι δική µου) 

- ο ίδιος α σχολείται τρία χρόνια στο υπουρ-
γείο µε πιο σοβαρά πράγµατα από το τσιγάρο

Για τις «λούγκρες» τα είχε εξηγήσει προη-
γουµένως ωραία ο Σταµάτης ο Κραουνάκης, 
που τον πάει τον Πολάκη, του ταιριάζει και 
µπροστά του χόρεψε το ζεϊµπέκικο µε το 
τσιγάρο στο στόµα.  

Τον ψηλό, τον Κρητίκαρο, όπως ολοκλήρωσε 
το σχόλιό του ο Κραουνάκης. Τον ψηλό τον 
Κρητίκαρο, ο οποίος τα έσουρε στον φλωρο-
ξενέρωτο Επίτροπο Αντριουκαΐτις, γράφοντας 
στα ελληνικά και χωρίς mention, µην τα δει 
κιόλας ο Επίτροπος αυτά που του γράψαµε 
και τον βάλαµε στη θέση του, καταλήγοντας 
µε το ΟΚ “GUY”??? ΟΚ  Τσε Πολάκης. 

∆ΑΝΕΙΚΟΙ 
ΣΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ, 
∆ΑΝΕΙΚΟΙ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Τ
ο άρθρο 61 του Συ-
ντάγµατος προβλέ-
πει: «Οι βουλευ-
τές έχουν απεριόρι-
στο το δικαίωµα της 
γνώµης και ψήφου 
κατά συνείδηση».

Το άρθρο 70 του Κανονισµού Ερ-
γασιών της Βουλής προβλέπει: «1. Η 
ψήφος των βουλευτών είναι προσωπική. 
2. Η ψηφοφορία είναι φανερή ή µυ-
στική. Αν το Σύνταγµα ή ο Κανονισµός 
δεν προβλέπουν ρητά το αντίθετο, η ψη-
φοφορία είναι φανερή. 3. Η φανερή ψη-
φοφορία διεξάγεται είτε µε ανάταση του 
χεριού, είτε µε έγερση, είτε µε ονοµα-
στική κλήση. Η µυστική ψηφοφορία δι-
εξάγεται µε ψηφοδέλτια».

Ως απόρροια της αρχής της δεδηλω-
µένης (η οποία σηµαίνει ότι η κυβέρ-
νηση έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης από 
151 τουλάχιστον βουλευτές), επικρά-
τησε εθιµικά στη Βουλή να µη γίνεται 
κανονική ψηφοφορία αλλά η ψήφος του 
συνόλου των µελών µιας κοινοβουλευ-
τικής οµάδας να θεωρείται ότι δόθηκε, 
εφόσον δηλώσει σχετικά, θετικά ή αρ-
νητικά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος αυτής. Τούτο φυσικά δεν εφαρµό-
ζεται όταν έχει ζητηθεί ονοµαστική ψη-
φοφορία.

Με επιστολές τους προς τον πρόε-
δρο της Βουλής, οι κυρίες Κουντουρά 
και Παπακώστα και οι κύριοι Κόκκα-
λης, Ζουράρις, ∆ανέλλης, και Παπαχρι-
στόπουλος ζήτησαν να προσµετρώνται 
οι ψήφοι τους στα νοµοσχέδια που έρ-
χονται προς ψήφιση µε εκείνες των βου-
λευτών του ΣΥΡΙΖΑ, όταν δεν τίθεται 
ζήτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας.

Είναι προφανές ότι οι ανωτέρω πα-
ραιτήθηκαν προκαταβολικά από το δι-
καίωµα γνώµης τους. Όσο ενηµερωµέ-
νοι και αν είναι, είναι αδύνατο να γνω-
ρίζουν προκαταβολικά το περιεχόµενο 
των νοµοσχεδίων που θα έρθουν. Απο-
φάσισαν να µην έχουν γνώµη στο µέλ-
λον. Η δε ψήφος κατά συνείδηση κατέ-
στη ψήφος κατά τη βούληση τρίτου, του 
εκπροσώπου κοινοβουλευτικής οµάδας 
στην οποία δεν ανήκουν. Εκχωρήθηκε 
εν λευκώ.

Η αυτοκατάργηση των έξι, και ως 
προσωπικοτήτων και ως εκπροσώπων 
του λαού, είναι εντυπωσιακή.

∆ύο από αυτούς παραµένουν µέλη 

άλλης κοινοβουλευτικής οµάδας, ο εκ-
πρόσωπος της οποίας, θεωρητικά, θα ε-
ξακολουθήσει να διατυπώνει την ψήφο 
της οµάδας του, των δύο συµπεριλαµ-
βανοµένων. Κατά το έθιµο, εκπροσωπεί 
και αυτούς τους δύο!

Με απλά λόγια, η εκχώρηση της 
ψήφου των έξι είναι ευθέως αντισυνταγ-
µατική πράξη, δεν καλύπτεται ούτε από 
τον Κανονισµό Εργασιών της Βουλής 
ούτε από το έθιµο. Τούτο ισχύει και για 
τους δύο που ανήκουν σε συγκεκριµένη 
κοινοβουλευτική οµάδα και για τους 
τέσσερις ανεξάρτητους ή απλώς συνερ-
γαζόµενους.

Η εθιµική υποκατάσταση της ψηφο-
φορίας από δηλώσεις των κοινοβουλευ-
τικών εκπροσώπων στηρίχτηκε στην ύ-
παρξη συµπαγών κοινοβουλευτικών ο-
µάδων, τα αριθµητικά δεδοµένα των 
οποίων δεν επέτρεπαν αµφισβήτηση 
του αποτελέσµατος. Ακόµη και αν ορι-
σµένοι βουλευτές κατά περίπτωση δια-
φωνούσαν, το δήλωναν και τούτο κατα-
γραφόταν στο αποτέλεσµα της ψηφοφο-
ρίας. Αυτή η προϋπόθεση δεν συντρέχει 
πλέον.

Η επίκληση του εθίµου δεν αρκεί 
για να στηρίξει τη δεδηλωµένη, διότι το 
έθιµο βασίστηκε σε άλλες προϋποθέ-
σεις. Από τη στιγµή που οι έξι δεν προ-
σχωρούν στην κοινοβουλευτική οµάδα 
του ΣΥΡΙΖΑ, το υπόβαθρο λειτουργίας 
του εθίµου έχει ανατραπεί. Σε κάθε ψη-
φοφορία θα πρέπει πλέον να γίνεται κα-
νονική καταµέτρηση, ακόµη και αν η 
ψηφοφορία δεν είναι ονοµαστική, ώστε 
να επιβεβαιώνεται η δεδηλωµένη.

Όλα αυτά βέβαια έχουν προφα-
νείς ευγενείς σκοπούς. Ο συνεταίρος κ. 
Πάνος Καµµένος δεν πρέπει να χάσει τα 
προνόµια του αρχηγού κοινοβουλευτι-
κής οµάδας. Η ένταξη της «ακατονόµα-
στης» γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ πρέ-
πει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί. Οι 
προεκλογικές παροχές πρέπει οπωσδή-
ποτε να ψηφιστούν. Αν είµαστε τυχεροί, 
θα ασκηθεί και καµία ποινική δίωξη.

Αυτό που δεν είναι προφανώς κατα-
νοητό είναι το γιατί για όλα αυτά, που 
αποτελούν προβλέψιµες επιδιώξεις του 
ΣΥΡΙΖΑ, ορισµένοι επέλεξαν να αυτο-
καταργηθούν.

Γιατί έπρεπε να γίνει έτσι;

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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κόσµος

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σύµφωνα µε τις περιγραφές και τους 
ορισµούς που η βιοµηχανία επικοινωνιών 
δίνει, το 5G θα είναι ένα υπερταχύ 
ασύρµατο δίκτυο µεταφοράς δεδοµένων, 
µε ταχύτητες που θα ξεπερνούν τα 10 
Gbps (εκατό φορές ταχύτερα από τα 
τρέχοντα δίκτυα 4G LTE, ενώ ο τελικός 
στόχος είναι τα 20 Gbps).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ «ΠΟΛΕΜΟΣ» 
ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ 5G

Τ
α τελευταία χρόνια µια φρασούλα κυρι-
αρχεί στον κόσµο των επικοινωνιών και 
της πληροφορίας. Η φράση αυτή είναι 
το διαβόητο «5G», µια συντοµογραφία 
για τα ασύρµατα δίκτυα 5ης γενιάς, τα 
οποία ανοίγουν νέες προοπτικές για 
τον συνδεδεµένο κόσµο µας, αλλά προ-
καλούν και τεράστιους πονοκεφάλους 

σε εταιρείες, επενδυτές και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο.

Τι είναι το 5G
Σύµφωνα µε τις περιγραφές και τους ορισµούς που η βιοµηχανία 
επικοινωνιών δίνει, το 5G θα είναι ένα υπερταχύ ασύρµατο δί-
κτυο µεταφοράς δεδοµένων, µε ταχύτητες που θα ξεπερνούν τα 
10 Gbps (εκατό φορές ταχύτερα από τα τρέχοντα δίκτυα 4G LTE, 
ενώ ο τελικός στόχος είναι τα 20 Gbps), το οποίο θα δίνει τη δυνα-
τότητα σύνδεσης τεράστιου αριθµού µηχανών, υλοποιώντας ου-
σιαστικά το λεγόµενο «∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων» (Internet of 
Things – IoT), δηλαδή την ευρεία χρήση «έξυπνων» συσκευών, 
από κινητά τηλέφωνα µέχρι… ψυγεία και κλιµατιστικά, ακόµη και 
αυτόνοµα αυτοκίνητα, καθώς θα είναι δυνατή η διαρκής σύνδεση 
µε το δίκτυο και η ανταλλαγή τεράστιου όγκου πληροφορίας µέσα 
σε διάστηµα µικροδευτερολέπτων.

Η υποδοµή για τη δηµιουργία του 5G θα δηµιουργηθεί πάνω 
στα ήδη υπάρχοντα 4G δίκτυα, προτού αποκτήσει τις δικές του 
αποκλειστικές υποδοµές, ενώ, λόγω της υψηλής συχνότητας των 
ραδιοκυµάτων που θα χρησιµοποιεί, ο σχεδιασµός προϋποθέτει 
πολλές µικρές κεραίες αναµετάδοσης του σήµατος, αντί για τους 
«πύργους» που χρησιµοποιούνται σήµερα για τα δίκτυα 4G LTE, 
µε αποτέλεσµα το κόστος να αυξάνεται δραµατικά.

Στόχος το 2020
Σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της αγοράς επικοινωνιών, το 
5G δίκτυο θα πρέπει να βρίσκεται σε φάση πλήρους ανάπτυ-
ξης το 2020 και ήδη τεράστιες επιχειρήσεις του χώρου, από τη 
Samsung, την Intel και τη Nokia ως τη Huawei, την Qualcomm 
και την Ericsson, προχωρούν στην κατασκευή των υλικών «υπο-
δοµής» του δικτύου (modems, κεραίες κ.λπ.).

Παράλληλα, κάποιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας (κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και αλλού) έχουν αρχίσει να 
παρέχουν δοκιµαστικά 5G δίκτυα στους συνδροµητές τους, αλλά 
κυρίως σε πόλεις και ενίοτε σηµειακά, καθώς ακόµα δεν υπάρχει 

η υποδοµή για ευρύτερη ανάπτυξη των δικτύων. Μάλιστα, κατα-
γράφονται και εντάσεις µεταξύ των εταιρειών και αλληλοκατηγο-
ρίες για το αν τα δίκτυα που χρησιµοποιούν είναι όντως 5G ή όχι.

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο της ανάπτυξης των 
5G δικτύων θα αλλάξουν και οι συσκευές που θα χρησιµοποιούν 
αυτά τα δίκτυα, καθώς χρειάζονται νέα modems και νέα τσιπά-
κια που θα µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των δικτύων, 
αλλά και στις δυνατότητές τους.

Πρόβληµα το κόστος
Όπως προαναφέρθηκε, το κόστος για την ανάπτυξη των 5G δικτύ-
ων είναι µεγάλο. Μόνο για την Ευρώπη, υπολογίζεται ότι αγγίζει 
τα 500 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι 
που, σε συνδυασµό µε τις χαµηλές αποδόσεις των ευρωπαϊκών 
εταιρειών τηλεπικοινωνιών, κάνει τους επενδυτές διστακτικούς 
να σπρώξουν χρήµατα σε ένα πρότζεκτ αµφιβόλου απόδοσης για 
τους ίδιους, παρά τις εκκλήσεις της αρµόδιας επιτρόπου Μαρίγια 
Γκάµπριελ, η οποία τονίζει ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιµο 
και ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να µείνει εκτός ανταγωνισµού µε τις 
ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία, όπου η δουλειά για την ανάπτυ-
ξη του 5G βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο.

Από την άλλη πλευρά, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή προχώρησε σε απορρύθµιση των αγορών τηλεπικοινωνιών 
στην Ένωση, σε µια προσπάθεια να πείσει τις εταιρείες να προ-
χωρήσουν σε επενδύσεις, διάφορες νοµοθετικές παρεµβάσεις σε 
επίπεδο ανταγωνισµού προκαλούν ακόµα µεγαλύτερη διστακτι-
κότητα στους επενδυτές και τις εταιρείες.

Ο «πόλεµος» µε την Κίνα
Και µέσα σε όλα αυτά προστίθεται και ο «πόλεµος» που οι ΗΠΑ 
και αρκετοί σύµµαχοί τους έχουν κηρύξει στην Κίνα, τη χώρα που 
θεωρείται η πλέον έτοιµη να περάσει στην εποχή του 5G. ∆ύο από 
τις µεγαλύτερες εταιρείες στον κόσµο σε επίπεδο παροχής υπο-
δοµών για τα δίκτυα 5ης γενιάς, η Huawei και η ΖΤΕ, ουσιαστικά 
έχουν τεθεί εκτός δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και χώρες όπως ο 
Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, η Ιταλία και η Βρετανία 
προχωρούν σε απαγορεύσεις χρήσης συσκευών και εξαρτηµάτων 
των εταιρειών αυτών για τη δηµιουργία της υποδοµής για δίκτυα 
5G, εγείροντας ζητήµατα εθνικής ασφάλειας και κατηγορώντας τις 
εταιρείες ότι ενεργούν ως όργανα της κινεζικής κυβέρνησης.

Μάλιστα, αξιωµατούχοι των ΗΠΑ συναντήθηκαν στις Βρυξέλ-
λες µε εκπροσώπους της Ε.Ε. και εµµέσως πλην σαφώς ζήτησαν 

η Ευρώπη να µην προχωρήσει σε συµφωνίες µε τη Huawei και 
τη ΖΤΕ για τα δίκτυα 5ης γενιάς. Σύµφωνα µε το Tech Crunch, 
Αµερικανός αξιωµατούχος φέρεται να είπε στους Ευρωπαίους ότι 
«η συνεργασία µε έναν µη έµπιστο πάροχο, όπως η Huawei ή η 
ZTE, θα προκαλέσει κάθε είδους προβλήµατα για την εθνική σας 
ασφάλεια και […] από τη στιγµή που είµαστε σύµµαχοι µε τα πε-
ρισσότερα µέλη της Ε.Ε., και για τη δική µας εθνική ασφάλεια».

Το Πεκίνο αντιδρά
Το Πεκίνο, φυσικά, απορρίπτει όλες τις κατηγορίες ως αβάσι-
µες και συκοφαντικές, ενώ η σύλληψη στον Καναδά της κόρης 
του ιδρυτή της Huawei και CFO της εταιρείας, Μενγκ Γουανζού, 
για παραβίαση των κυρώσεων κατά του Ιράν και η απαίτηση των 
ΗΠΑ για έκδοσή της, ώστε να δικαστεί εκεί, προκαλούν πρόσθε-
τες εντάσεις σε µια ήδη τεταµένη ατµόσφαιρα.

Παράλληλα, ο υπουργός ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε 
ότι η χώρα του προχωρεί στη δικαστική διερεύνηση υποθέσεων 
βιοµηχανικής κατασκοπείας στις οποίες φέρεται να εµπλέκεται η 
Huawei. H εταιρεία, από την πλευρά της, απορρίπτει κατηγορη-
µατικά όλες τις αιτιάσεις και υποστηρίζει ότι όλα γίνονται προκει-
µένου οι ΗΠΑ και οι σύµµαχοί τους να προωθήσουν τα επιχειρη-
µατικά συµφέροντα άλλων εταιρειών στον αγώνα δρόµου για την 
πλήρη ανάπτυξη των 5G δικτύων.
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ρεπορτάζ

Η Ελλάδα κατατάσσεται 
προτελευταία μεταξύ των χωρών 
της Ε.Ε. στη χρήση του διαδικτύου.

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΣΤΟ INTERNET

Διαδικτυακή παρενόχληση, ακατάλληλο περιεχό-
μενο και συνάντηση με αγνώστους παραδέχονται 
οι μαθητές σε έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Α-
σφαλούς Διαδικτύου.

Την ίδια ώρα και ενώ παρατηρείται στη χώρα 
μας μεγάλη αύξηση στη χρήση του διαδικτύου, η Ελλάδα εμ-
φανίζεται ουραγός στη χρήση του internet, καθώς υπολείπε-
ται του μέσου όρου της Ε.Ε., σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της 
Eurostat.

Οι δύο όψεις του νομίσματος
Συγκεκριμένα, την περασμένη χρονιά το 72% των Ελλήνων με-
ταξύ 16 και 74 ετών χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο, όταν το 2010 
το ποσοστό αυτό άγγιζε μόλις το 44%.

Σχεδόν επτά στους δέκα Έλληνες χρησιμοποιούν το internet 
για να επικοινωνούν μέσω των social media (53%), να ανταλλάσ-
σουν e-mails (54%) και να αναζητούν πληροφορίες για προϊόντα 
και υπηρεσίες (65%).

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι το 43% των Ελλήνων χρησι-
μοποιεί το internet για να βρει πληροφορίες σχετικά με θέματα 
υγείας.

Παρ’ όλα αυτά, αν και η χρήση του internet έχει αυξηθεί 
κατά 30 μονάδες σε βάθος οκταετίας, το 72% είναι ένα ποσοστό 
αρκετά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που αγγίζει 
το 85%. Έτσι, η Ελλάδα κατατάσσεται προτελευταία μεταξύ των 
χωρών της Ε.Ε., με τελευταία τη Ρουμανία (71%). Πάνω από τη 
χώρα μας βρίσκονται η Ιταλία και η Πορτογαλία (74%).

Επιπλέον, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρε-
σίας καταδεικνύουν πόσο μικρή είναι η χρήση του διαδικτύου 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ηλεκτρονική παροχή υπη-
ρεσιών. Για παράδειγμα, μόλις το 3% δήλωσε πως πωλεί αγαθά ή 
υπηρεσίες, ενώ μόλις το 7% έκλεισε ραντεβού με κάποιον επαγ-
γελματία, όπως γιατρό.

Πρώτη η Δανία
Στον αντίποδα, η χώρα που κρατάει τα σκήπτρα στη χρήση του 
internet είναι η Δανία σε ποσοστό 98% για το 2018, ενώ ο μέσος 
όρος στην Ε.Ε. ανέρχεται σε 85%.

Όπως δείχνει η έρευνα της Eurostat, το 73% των Ευρωπαίων 
πολιτών χρησιμοποιεί το internet για να στέλνει και να λαμβά-
νει e-mails, το 42% για να πραγματοποιεί κλήσεις και βιντεο-
κλήσεις, το 56% για να έχει πρόσβαση στα social media, το 70% 
για να βρίσκει πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες και το 
54% για να κάνει τραπεζικές συναλλαγές μέσω internet banking.

Επίσης, για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών το 19%, 
για να κλείσουν ραντεβού με κάποιον επαγγελματία 17%, για 
να αναζητήσουν πληροφορίες για θέματα υγείας 52% και για να 
παίξουν ή να κατεβάσουν παιχνίδια 29%.

Υψηλά είναι τα ποσοστά όσων επιλέγουν να δουν βίντεο 
μέσω YouTube (53%), να ακούσουν μουσική μέσω διαδικτυα-
κού ραδιοφώνου (48%) και να παρακολουθήσουν κάποιο τηλεο-
πτικό πρόγραμμα (36%).

Προφίλ από την ηλικία των 13 ετών
Εν τω μεταξύ, προβληματισμό, αλλά και ανάγκη ευαισθητοποί-
ησης και ενημέρωσης των παιδιών σε θέματα που άπτονται της 
ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, προκαλούν τα αποτελέσματα 
έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιν-
στιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) σε 14.000 μαθητές.

Όπως προκύπτει, 70% των παιδιών κάνουν χρήση κοινωνι-
κών δικτύων σε μη επιτρεπτή ηλικία (κάτω των 13 ετών), το 21% 
δηλώνει ότι έχει δεχτεί διαδικτυακή παρενόχληση και ένα με-
γάλο ποσοστό επιχείρησε να την αντιμετωπίσει χωρίς να το ανα-
φέρει σε κανέναν.

Εξίσου ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 21% των παιδιών 
έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο, την ίδια 
ώρα που το 29% δεν θεωρεί ότι το να μιλήσει με κάποιον άγνω-
στο στο διαδίκτυο μπορεί να θέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο, 
ενώ το 41% αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους.

Πολύ προσωπικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο παραδέχεται 

ότι έχει μοιραστεί το 14% (sexting) και το 61% ότι έχει συναντή-
σει βίαιο-ακατάλληλο περιεχόμενο.

«Έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι το πραγματικό 
ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο» τόνισε κατά τη διάρκεια πα-
ρουσίασης της έρευνας η δημοσιογράφος Κατερίνα Ψαρουδάκη, 
υπεύθυνη επικοινωνίας του Κέντρου.

Μόλις το 5% δηλώνει ότι έχει πέσει θύμα διαδικτυακού εκ-
φοβισμού και το 17% ότι έχει γίνει μάρτυρας διαδικτυακού εκ-
φοβισμού. Από τα παιδιά που δηλώνουν ότι αντιλήφθηκαν ότι 
κάποιος φίλος τους έχει πέσει θύμα cyberbullying, το 21% αδια-
φόρησε, το 35% προσπάθησε να στηρίξει το θύμα χωρίς όμως να 
μιλήσει και το 44% αντέδρασε αποκαλύπτοντας το περιστατικό 
σε κάποιον ενήλικα που εμπιστεύεται.

Στο διαδίκτυο από 4 ετών
Από την έρευνα προκύπτει ακόμη ότι η πλειοψηφία των παιδιών 

(41%) αρχίζει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο στην ηλικία των 7-8 
ετών, ενώ ένα 20% δηλώνει ότι άρχισε τη χρήση του στην πολύ 
μικρή ηλικία των 4-6 ετών.

Το κινητό τηλέφωνο είναι το κύριο μέσο πρόσβασης στο 
internet με ποσοστό 73%. Στην ηλικία των 10-12 ετών το 40% 
έχει ήδη αποκτήσει δικό του κινητό τηλέφωνο, ενώ ένα 23% το 
αποκτά στην ηλικία των 8-10 ετών.

Το 58% δηλώνει ότι έμαθε μόνο του να χρησιμοποιεί το δι-
αδίκτυο και μόλις ένα 4% δηλώνει ότι έμαθε να το χρησιμοποιεί 
στο σχολείο από κάποιον εκπαιδευτικό. Παρά το γεγονός ότι τα 
παιδιά δηλώνουν αυτοδίδακτα, θεωρούν ότι γνωρίζουν πώς να 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ασφάλεια και μόνο το 12% δη-
λώνει λίγο ή καθόλου ενημερωμένο.

Οι μαθητές χρησιμοποιούν το internet κυρίως για να μιλάνε 
με τους φίλους τους (36%), να βλέπουν ταινίες ή να ακούν μου-
σική (33%) και να παίζουν παιχνίδια (24%).

Όσον αφορά την υπερβολική χρήση του διαδικτύου, το 34% 
νιώθει ότι παραμελεί τις δραστηριότητές του για χάρη του ψη-
φιακού κόσμου. Μόλις ένα 4% παραδέχεται ότι αντιμετωπίζει 
πρόβλημα εθισμού στο διαδίκτυο, ενώ ένα 20% απαντά ότι δεν 
ξέρει αν αντιμετωπίζει πρόβλημα εθισμού στο διαδίκτυο. Ιδιαί-
τερη αίσθηση, σύμφωνα με τους ερευνητές, προκαλεί η παρα-
δοχή από τους μαθητές ότι σχεδόν οι μισοί γονείς δεν θέτουν 
όρια στα παιδιά τους όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου.

Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές ηλικίας 10-17 ετών και 
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2018 
σε 400 σχολεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου 
Κρήτης, της Πάτρας και της Λάρισας με τη μορφή ανώνυμου 
online ερωτηματολογίου το οποίο συμπληρώθηκε από τα παι-
διά κυρίως στο μάθημα της Πληροφορικής υπό την έγκριση του 
υπουργείου Παιδείας.
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Περίεργη θεωρείται η 
επιµονή του αντιπροέδρου 
της κυβέρνησης, Γιάννη 
∆ραγασάκη, στα περί 
ανακεφαλαιοποίησης των 
ελληνικών τραπεζών.

Π
ροβληµατισµό προκαλεί η περίεργη επι-
µονή µε τον κίνδυνο να απαιτηθεί νέα α-
νακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τρα-
πεζών που επιδεικνύει ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης, Γιάννης ∆ραγασάκης. 
Μέσα σε διάστηµα περίπου 10 ηµερών ο 

κ. ∆ραγασάκης αναφέρθηκε δύο φορές από το βήµα της Βου-
λής στο ενδεχόµενο οι τράπεζες να χρειαστούν νέα κεφαλαία, 
ενώ τόνισε τον κίνδυνο τελικά το… µάρµαρο να το πληρώσει ο 
Έλληνας φορολογούµενος.

Η πρώτη φορά που µίλησε περί ανακεφαλαιοποίησης 
προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσµο, αλλά 
και ανησυχία στην αγορά. Τη δεύτερη φορά, λοιπόν, ο κ. ∆ρα-
γασάκης επιχείρησε να ανασκευάσει, εστιάζοντας σε τέσσερις 
αυτονόητες αλήθειες:
1. ∆εν πρέπει να υποτιµήσουµε το γεγονός ότι είµαστε η χώρα 
µε τα περισσότερα κόκκινα δάνεια στην Ευρώπη. Ήταν 97 
δισ. ευρώ το 2014 και από τότε αρχίζει η µείωσή τους, αλλά 
παραµένουν υψηλά και πρέπει να µειωθούν περαιτέρω.
2. «∆εν έχουµε λύσεις manual. ∆εν είναι κάτι που µε αυτό-
µατο πιλότο ή µια απλή λύση λύνεται» τόνισε ο κ. ∆ραγασά-
κης και αναφέρθηκε στην πρόταση από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος και από το ΤΧΣ. «Πρέπει κάθε λύση να τη συζητούµε 
και να βλέπουµε τα θετικά και τα αρνητικά» είπε.
3. «Αν δεν προσέξουµε, µπορεί να κάνουµε τέτοιες ρυθµίσεις 
που να οδηγήσουν τις τράπεζες να χρειαστούν νέα κεφάλαια. 
Αυτό είναι µια νέα πραγµατικότητα» επισήµανε και τόνισε 
ότι άπαντες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η λύση που 
προτείνει π.χ. το ΤΧΣ και επεξεργάζεται το υπουργείο Οικο-
νοµικών θα απαιτήσει εγγύηση ∆ηµοσίου.
4. Η τέταρτη αυτονόητη αλήθεια κατά τον κ. ∆ραγασάκη είναι 
ότι, δυστυχώς, αυτά τα νέα κεφάλαια ενδεχοµένως να κλη-
θεί να τα βάλει πάλι ο Έλληνας φορολογούµενος. «Αν υποθέ-
σουµε πως µια τράπεζα έχει ανάγκη από κεφάλαια, µπορεί να 
τα βρει εκ των ενόντων. Για παράδειγµα, η Eurobank επεξερ-
γάζεται σχέδιο ενσωµατώνοντας µια θυγατρική της. Είναι µια 
λύση. Άλλη λύση είναι να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία, αν 
έχει. Αν δεν γίνεται, µπορεί να χρειαστεί ή να θελήσει το ∆η-
µόσιο, όπως παλιά, να βάλει κεφάλαια» είπε χαρακτηριστικά.

Το µυστικό
Αυτό που κρύβεται πίσω από τις δηλώσεις του κ. ∆ραγασάκη 
φαίνεται πως είναι µια προσπάθεια της κυβέρνησης να δρα-

µατοποιηθεί η κατάσταση στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα 
ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την αντιµετώπιση 
των κόκκινων δανείων, αλλά και για το νέο πλαίσιο προστα-
σίας της πρώτης κατοικίας, κάτι στο οποίο επιµένουν και οι 
θεσµοί.

Η αλήθεια είναι ότι τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην 
Ευρώπη (Ε.Ε., ΕΚΤ και στον Μόνιµο Εποπτικό Μηχανι-
σµό των Τραπεζών – ESM) έχουν θορυβηθεί από την κα-
θηµερινή καταστροφή που συντελείται στις ελληνικές τρά-
πεζες. Ένας κλάδος µε 237,8 δισ. ευρώ ενεργητικό, 27,5 δισ. 
ευρώ κεφάλαια, εκ των οποίων 21,2 δισ. ευρώ αναβαλλόµε-
νος φόρος και 16 δισ. ευρώ αναβαλλόµενη φορολογική α-
παίτηση, καθώς και 84 δισ. ευρώ προβληµατικά δάνεια (ήτοι 
47% επί του συνόλου) και µόλις 45 δισ. ευρώ σωρευµένες 
προβλέψεις… δεν µπορεί να έχει χρηµατιστηριακή αξία 
µόλις 3,6 δισ. ευρώ.

Μόνο τον Ιανουάριο οι µετοχές των τραπεζών υποχώρη-
σαν κατά 13,53%, ενώ η κεφαλαιοποίησή τους έχασε άλλα 
570 εκατ., όσο δηλαδή κοστίζουν δύο τράπεζες Πειραιώς 
στο χρηµατιστηριακό ταµπλό σήµερα. Ενδεικτικά αναφέρε-
ται ότι ο ΟΤΕ έχει κεφαλαιοποίηση 5,3 δισ. και η Coca-Cola 
10,85 δισ. ευρώ.

Έντονες αντιδράσεις
«Έµµεση οµολογία αποτυχίας της ανακεφαλαιοποίησης που 
ήδη έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ» χαρακτηρίζει η αξιωµατική αντι-
πολίτευση τις δηλώσεις ∆ραγασάκη. «Η κυβέρνηση Τσίπρα, 
που διέλυσε τις τράπεζες και τις οδήγησε σε µια αχρείαστη 
ανακεφαλαιοποίηση το 2015, ανακάλυψε ξαφνικά, διά του α-
ντιπροέδρου της, ότι οι Έλληνες φορολογούµενοι µπορεί να 
χρειαστεί να βάλουν ξανά το χέρι στην τσέπη για να τις στη-
ρίξουν» υποστηρίζει η Ν∆.

Παράλληλα, η Ν∆ κάνει λόγο για ανευθυνότητα, τονίζο-
ντας ότι «ο κ. ∆ραγασάκης δεν είναι σχολιαστής της επικαι-
ρότητας. Αντί ανεύθυνων δηλώσεων, οφείλει να δώσει άµεσα 
λύση στο πρόβληµα που η κυβέρνηση δηµιούργησε. Αν δεν 
µπορεί, ας υιοθετήσει το σχέδιο της Ν∆ για την αντιµετώ-
πιση του προβλήµατος των κόκκινων δανείων».

Οι καταθέσεις
Πάντως, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι έχουν αρχίσει να επι-
στρέφουν στις τράπεζες οι καταθέσεις. Σύµφωνα µε τα στοι-
χεία της ΤτΕ, ο ρυθµός αύξησης των καταθέσεων του ιδι-

ωτικού τοµέα στην Ελλάδα επιταχύνθηκε το 2018. Πιο ανα-
λυτικά, το υπόλοιπο των καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα 
στα εγχώρια νοµισµατικά και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα α-
νήλθε στα 134,5 δισ. ευρώ τον ∆εκέµβριο 2018, παρουσιάζο-
ντας ετήσια αύξηση 6,4% ή 8,1 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο µέγε-
θος τον ∆εκέµβριο 2017 ήταν στα 126,3 δισ. ευρώ, ενισχυµένο 
κατά 4,1% ή 5 δισ. ευρώ σε σύγκριση µε τον ∆εκέµβριο 2016.

Ωστόσο, για το 2019 οι τράπεζες προσβλέπουν στην επι-
στροφή καταθέσεων 10 δισ. ευρώ, προκειµένου η κυκλοφορία 
χρήµατος εκτός τραπεζικού συστήµατος να περιοριστεί κοντά 
στα επίπεδα των 15 δισ. ευρώ που κρίνονται σκόπιµα για την 
επαναφορά στην κανονικότητα και τη χρηµατοδότηση της οι-
κονοµίας.

Σηµειώνεται ότι το πρώτο εξάµηνο του 2015 οι εκροές κα-
ταθέσεων από τις τράπεζες έφτασαν τα περίπου 44 δισ. ευρώ, 
µε τις καταθέσεις να σηµειώνουν µείωση άνω του 25%. Έ-
κτοτε και µέχρι τα τέλη του 2018, δηλαδή µέσα σε τριάµισι 
χρόνια, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τοµέα αυξήθηκαν µόλις 
κατά 10,6 δισ. ευρώ.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Η ΚΑΥΤΗ ΠΑΤΑΤΑ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
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Κατά µία έννοια, σε αυτή τη χώρα 
οι Ζουράριδες είναι πάρα πολλοί 
και δεν είναι µόνο πολιτικοί, είναι 
και πολίτες. Όλοι αυτοί θέλουν να 
βολευτούν χωρίς να έχουν σηµασία 
οι αξίες, το ήθος, η αλήθεια, το κοινό 
καλό. Να πληρώνονται χωρίς να 
προσφέρουν.

O 
Κώστας Ζουράρις, πρώην υπουργός 
Παιδείας α.α. (άνευ αντικειµένου), ρω-
τήθηκε τηλεοπτικά γιατί δεν έφερε τα 
αρχαία ελληνικά στις σχολικές αίθου-
σες όπως είχε υποσχεθεί και απάντησε 
ως εξής: «Γιατί ηττήθηκα. Είµαι 79 ετών 

και ταυτόχρονα είµαι 79 χρόνια ηττηµένος» (εννοώντας ότι 
είναι ένας µόνιµος ηττηµένος της Αριστεράς…).

Ωστόσο, δεν γνωρίζω κανέναν που να θεωρείται ηττη-
µένος όταν επί σχεδόν µία πενταετία εισπράττει 7.000-
8.000 ευρώ τον µήνα για να µην κάνει τη δουλειά του. 
Όταν ∆ΕΝ µπορείς να την κάνεις, γιατί υποτίθεται ότι δεν 
σε αφήνουν κάποιοι ή έστω δεν σου το επιτρέπουν οι συν-
θήκες, πας σπίτι σου. Παραιτείσαι. ∆εν πληρώνεσαι… διαρ-
κώς καταγγέλλοντας ότι δεν σε αφήνουν να «προσφέρεις».

Όµως ο βολεµένος άνευ αντικειµένου κ. Ζουράρις δεν 
είναι ο µόνος. Σχεδόν ολόκληρο το πολιτικό περιβάλλον 
της χώρας –πολιτικοί, µέσα ενηµέρωσης, θεσµοί, φορείς 
κ.ά.– κάνει ακριβώς το ίδιο: ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ για να µην 
προσφέρουν αυτό το οποίο έχουν υποχρέωση.

∆είτε τι ζούµε τον τελευταίο καιρό. Ένας βουλευτής ο-
νόµατι Φωκάς, που τον πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες για 
να φροντίζει την καθηµερινότητά τους, έγινε διάσηµος ε-
πειδή εσκεµµένα έλειπε από ψηφοφορία της Βουλής «για 
να πιει (δήθεν) µια γκαζόζα». Μια κυρία ονόµατι Μεγαλο-
οικονόµου εισήγαγε τον όρο «κουραµπιέδες» για να χαρα-
κτηρίσει πολιτικούς της αντιπάλους.

Ένας άλλος, ονόµατι Πάνος Καµµένος, είναι το πρό-
σωπο των τελευταίων εβδοµάδων, µε ολοήµερα αφιερώ-

µατα από το σύνολο των ΜΜΕ. Ο πολιτικός αυτός δεν εκ-
φράζει τίποτε απολύτως. Αντιθέτως, υπονοµεύει συστη-
µατικά τη δηµόσια ζωή µε ψεύδη, τρικ, συνωµοσιολογίες, 
ψευτοπαλικαρισµούς, ύβρεις και ό,τι άλλο επινοήσει. Και 
όµως, όλα αυτά τον αναδεικνύουν.

Ακόµη, έξι βουλευτές που έδωσαν δηλώσεις του 
νόµου 105 ότι θα ψηφίζουν στη Βουλή «οποιοδήποτε νο-
µοσχέδιο φέρνει η κυβέρνηση, χωρίς να είναι αναγκαία η 
παρουσία µας γι’ αυτό». Μάλιστα, δύο από αυτούς (Ζου-
ράρις, Παπαχριστόπουλος) είναι µεν στην κοινοβουλευ-
τική οµάδα των ΑΝΕΛ, αλλά θα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ! Αν, 
πάλι, κάποιο άλλο κόµµα θέλει καµιά µικροεξυπηρέτηση 
σε κάτι (καµιά επιτροπή, τίποτε έκτακτα), προφανώς το 
προσφέρουν και αυτό.

Από κοντά τα µεγάλα µέσα ενηµέρωσης που εν είδει 
πανηγυριού σπεύδουν ποιο θα παρουσιάσει καλύτερα 
αυτόν τον εξευτελισµό αξιών και λογικής. Πληρώνονται 
και αυτοί. Καθορίζουν το τι θα πουν µε βάση τους πίνα-
κες ακροαµατικότητας-θεαµατικότητας της AGB. Εδώ γι’ 
αυτούς ισχύει το «αυτά θέλει ο κόσµος» (έτσι νοµίζουν…).

Και, τέλος, οι πολίτες. Κι αυτοί συµµετέχουν ενεργά 
στην παρακµή που σας περιγράφω. Αρκεί ένα επίδοµα 
των 200 ευρώ τον µήνα για να ψηφίσουν κάποιοι αυτή 
την κυβέρνηση ή ένα ρουσφέτι για µια οκτάµηνη εργασία 
στο παιδί από έναν βουλευτή για να γίνουν οπαδοί του.

Κατά µία έννοια, σε αυτή τη χώρα οι Ζουράριδες είναι 
πάρα πολλοί και δεν είναι µόνο πολιτικοί, είναι και πο-
λίτες. Όλοι αυτοί θέλουν να βολευτούν χωρίς να έχουν 
σηµασία οι αξίες, το ήθος, η αλήθεια, το κοινό καλό. Να 

πληρώνονται χωρίς να προσφέρουν. Ο κοινωνικός ιστός 
της χώρας είναι πια διάτρητος µε ευθύνη όλων. Κυρίως, δε, 
αυτών που τελικά πληρώνονται.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιογράφος και συγ-
γραφέας.

  ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΓΙΑ ΝΑ… ΗΤΤΑΣΑΙ

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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οικονοµία

Έντονο πονοκέφαλο 
προκαλούν στο οικονοµικό 
επιτελείο οι αποφάσεις του 
ΣτΕ για την αποκατάσταση 
των κοµµένων δώρων και 
επιδοµάτων αδείας στους 
δηµοσίους υπαλλήλους.

Μ
ε κοµµένη την ανάσα παρακολουθεί το 
οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης 
τις εξελίξεις σχετικά µε τις προσφυγές 
στο ΣτΕ εν ενεργεία δηµοσίων υπαλ-
λήλων οι οποίοι διεκδικούν αποκατά-
σταση των κοµµένων δώρων και του ε-

πιδόµατος αδείας, που θεσµοθετήθηκαν στο πλαίσιο του µνηµο-
νίου του 2012.

Το δηµοσιονοµικό κόστος
Η υπόθεση συζητήθηκε πριν από λίγες µέρες στην Ολοµέλεια 
του ΣτΕ και το δηµοσιονοµικό κόστος που αναµένεται να προ-
κύψει προκαλεί έντονο πονοκέφαλο, καθώς αναµένεται να δια-
µορφωθεί στα 4 δισ. ευρώ. Σε αυτό το στοιχείο, άλλωστε, βασί-
στηκε και η επιχειρηµατολογία των νοµικών εκπροσώπων του 
∆ηµοσίου.

Το συνολικό κόστος των αναδροµικών αλλά και το ακριβές 
ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία εργαζοµένων στο ∆η-
µόσιο αποκαλύπτει το επίσηµο έγγραφο του υπουργείου Οικο-
νοµικών που διαβιβάστηκε στο ΣτΕ. Πρόκειται για τα ποσά των 
αναδροµικών από τα κοµµένα δώρα που αναλογούν σε δικαστι-
κούς, διπλωµάτες, σώµατα ασφαλείας και ένοπλες δυνάµεις, ε-
ρευνητές, ιατροδικαστές, ιατρούς, µουσικούς, πανεπιστηµια-
κούς, καθώς και σε όσους αµείβονται µε το ενιαίο µισθολόγιο.

Παράλληλα, η ετήσια πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπο-
λογισµό από ενδεχόµενη επιστροφή των δώρων Χριστουγέννων, 
Πάσχα και του επιδόµατος αδείας υπολογίζεται, σύµφωνα µε το 
υπουργείο, ότι υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ. Τη µερίδα του λέ-
οντος στα αναδροµικά της περιόδου 2013-2018 θα λάβουν οι α-
µειβόµενοι µε το ενιαίο µισθολόγιο (2,8 δισ. ευρώ), για να ακο-
λουθήσουν τα σώµατα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάµεις (885 
εκατ. ευρώ), οι γιατροί (101,9 εκατ. ευρώ) και οι πανεπιστηµιακοί 
(55,1 εκατ. ευρώ).

Το… κλειδί
Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου αναµένεται να εκδοθεί 
τις επόµενες εβδοµάδες και, όπως όλα δείχνουν, θα είναι θετική 
για τους προσφεύγοντες. Το στοιχείο-κλειδί, όµως, θα είναι το 
εύρος της εφαρµογής της απόφασης. Αν δηλαδή δικαιούχοι των 
αναδροµικών θα είναι µόνο όσοι έχουν προσφύγει πριν από την 
έκδοση της απόφασης ή αν, αντιθέτως, δικαιούχοι θα είναι όλοι 
οι δηµόσιοι υπάλληλοι, είτε προσέφυγαν είτε όχι.

Επίσης, σηµαντικό είναι το αν από την πλευρά της κυβέρ-

νησης υπάρχει η βούληση αλλά και η δυνατότητα να δοθούν 
τα χρήµατα, καθώς έως τώρα σε σχέση µε άλλες αποφάσεις της 
Ολοµέλειας του ΣτΕ η εφαρµογή τους είτε έχει προσκρούσει 
στην πράξη είτε οι αποφάσεις της έχουν εφαρµοστεί εν µέρει.

Για την ιστορία, πάντως, επισηµαίνεται ότι το θέµα έφτασε 
στην Ολοµέλεια του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου έπειτα 
από προσφυγή υπαλλήλων του υπουργείου ∆ικαιοσύνης και 
µια πρώτη θετική απόφαση από το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Ναυπλίου. Η συνέχεια ήρθε από το ΣΤ΄ Τµήµα του ΣτΕ πριν 
από λίγους µήνες, µε τη µείζονα σύνθεση να αποφαίνεται ότι οι 
περικοπές που έγιναν µε τους µνηµονιακούς νόµους του 2012 
είναι αντισυνταγµατικές. Έτσι, το θέµα οδηγήθηκε σε νέα και 
οριστική πλέον κρίση στην Ολοµέλεια.

Ο… κίνδυνος
Οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τη διεκδίκηση αναδρο-
µικών από τις περικοπές στις συντάξεις και την κατάργηση των 
δώρων και επιδοµάτων στους συνταξιούχους και δηµοσίους υ-
παλλήλους προκαλούν έντονο προβληµατισµό και στην αγορά, 
καθώς δηµιουργούν δηµοσιονοµικές νάρκες, έτοιµες να εκρα-
γούν. Μάλιστα, επικρατεί ανησυχία ότι αν τελικά το δηµόσιο 
ταµείο αναγκαστεί να πληρώσει όλους αυτούς που προσέφυγαν 
ή θα προσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη, η οικονοµία θα πρέπει να α-
ναζητήσει και πάλι κάποιο στήριγµα, για να µην καταρρεύσει. 
Και αυτό σε µια περίοδο που η κυβέρνηση προσπαθεί να πεί-
σει τους επενδυτές ότι έχει πάρει το τιµόνι από τους δανειστές 
και ότι η χώρα µπορεί να σταθεί στα πόδια της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο έγγραφο που διαβιβάστηκε 
στο ΣτΕ το υπουργείο Οικονοµικών απευθύνει προειδοποίηση 
ότι σε περίπτωση που δοθούν αναδροµικά τα επιδόµατα στους 
δηµοσίους υπαλλήλους, διαταράσσεται η δηµοσιονοµική ισορ-
ροπία και θα αυξηθεί η φορολογία, καθώς δεν θα υπάρχει δη-
µοσιονοµικό πλεόνασµα και δεν θα είναι βιώσιµο το χρέος.

Οι θεσµοί κατά την παραµονή τους στην Αθήνα δεν έκρυ-
ψαν την ανησυχία τους για τις αποφάσεις που σχετίζονται µε 
τις περικοπές σε µισθούς και συντάξεις αλλά και τα δώρα στο 
∆ηµόσιο. Μάλιστα, ζήτησαν από το οικονοµικό επιτελείο της 
κυβέρνησης αναλυτικές πληροφορίες για το πώς σκοπεύει να 
αντιµετωπίσει το θέµα, ειδικά εάν προκύψουν κι άλλες τελεσί-
δικες αποφάσεις. Το πρώτο crash test για την κυβέρνηση, αλλά 
και για τους Ευρωπαίους, αναµένεται όταν το ΣτΕ θα αποφασί-
σει επί των προσφυγών κατά της συνταγµατικότητας του νόµου 
Κατρούγκαλου. Εάν ο νόµος κριθεί αντισυνταγµατικός, θα κα-

ταρριφθεί το επιχείρηµα της κυβέρνησης ότι οι επίµαχες διατά-
ξεις εφάρµοσαν την απόφαση του 2015 και θα ανοίξει διάπλατα 
ο δρόµος για διεκδικήσεις αναδροµικών που καλύπτουν την πε-
ρίοδο 2015-2018.

Αναδροµικά 3,5 ετών σε συνταξιούχους
Εν τω µεταξύ, αναδροµικά 3,5 ετών στις συντάξεις από τις πα-
ράνοµες µειώσεις του µνηµονίου δείχνουν οι πρώτες αποφάσεις 
του 2019. Πρόκειται για τις αποφάσεις που εκδόθηκαν από το 
24ο και 33ο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας στις 16 
και 17 Ιανουαρίου 2019, οι οποίες δικαιώνουν τρεις συνταξιού-
χους µε επιστροφές 38, 37 και 30 µηνών, αρχής γενοµένης από 
1ης Ιουλίου 2015 έως και την ηµέρα που επιδόθηκαν οι αγωγές 
στον ΕΦΚΑ και είναι ∆εκέµβριος του 2017 για τη µία και Σε-
πτέµβριος του 2018 για τη δεύτερη. Το νέο δεδοµένο είναι ότι οι 
εν λόγω αποφάσεις αναγνωρίζουν ως διάστηµα για τα δικαιού-
µενα αναδροµικά στις συντάξεις τους µήνες που µεσολάβησαν, 
από τον Ιούνιο του 2015 και µετά, δηλαδή αφότου είχαν εκδοθεί 
οι αποφάσεις 2287-2290 του ΣτΕ µε τις οποίες κρίθηκαν αντισυ-
νταγµατικές οι περικοπές συντάξεων και δώρων µε τους νόµους 
4051 και 4093.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΣΤΑ 4 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΩΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
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συνέντευξη

Μαρία Ανδρούτσου, δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

Οι δήμοι δεν μπορούν 
να είναι παραρτήματα 
της εκάστοτε κεντρικής 
διοίκησης ή των κομμάτων. 
Πρέπει να είναι αυτοτελείς, 
πολιτικοποιημένοι σίγουρα, 
κομματικοποιημένοι, 
όμως, όχι.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η απλή αναλογική είναι το δικαιότερο 
εκλογικό σύστημα για τη λειτουργία 

της δημοκρατίας»

Τ
ον κίνδυνο αποπροσανατολισμού των πο-
λιτών από τη σχεδόν παράλληλη πραγμα-
τοποίηση των αυτοδιοικητικών εκλογών, 
των ευρωεκλογών και των εθνικών εκλο-
γών επισημαίνει η δήμαρχος Αγίου Δημη-

τρίου, Μαρία Ανδρούτσου, τονίζοντας παράλληλα την 
ανάγκη οι δήμοι να έχουν πρωτίστως οικονομική αυ-
τοτέλεια, για να μπορέσουν να παίξουν τον ρόλο τους.

Θα ήθελα να μου πείτε ποιο θεωρείτε ότι είναι 
το διακύβευμα των φετινών αυτοδιοικητικών 
εκλογών.
Κατ’ αρχάς, δεδομένου ότι έχουμε ήδη μπει σε μια 
προεκλογική περίοδο κατά την οποία ευρωεκλογές, 
εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές γίνονται σχεδόν 
παράλληλα, υπάρχει ο κίνδυνος οι τελευταίες να απο-
προσανατολιστούν από τον αυτοδιοικητικό τους χαρα-
κτήρα. Βασικό διακύβευμα είναι η σταθερότητα των 
δημοτικών αρχών και των δημοτικών συμβουλίων, 
που εξασφάλιζε το μέχρι τώρα ισχύον εκλογικό σύ-
στημα, να διατηρηθεί και με την εφαρμογή της απλής 
αναλογικής.

Οι φετινές αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξαχθούν 
με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το σχόλιό 
σας για την αλλαγή του συστήματος;
Η καθιέρωση της απλής αναλογικής στις εκλογές της 
τοπικής αυτοδιοίκησης διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο 
λειτουργίας των δημοτικών συμβουλίων και απαιτεί 
ένα άλλο πνεύμα από το οποίο πρέπει να εμφορούνται 
οι αιρετοί/-ές. Η απόλυτη διαφάνεια από την πλευρά 
της διοίκησης, η ανάγκη για περαιτέρω συγκλίσεις από 
αυτές που έχουμε βιώσει μέχρι τώρα, ο σεβασμός στη 
διαφορετική άποψη, ο εμπεριστατωμένος διάλογος, η 
επί της ουσίας αντιπαράθεση, η κατανόηση της ανα-
γκαιότητας διατήρησης της κυβερνητικής επάρκειας 
των δήμων, είναι μερικές από τις προκλήσεις που θα 
κληθούν να ξεπεράσουν τα νέα δημοτικά συμβούλια 
που θα προκύψουν από τις εκλογές του Μαΐου του 
2019. Η απλή αναλογική είναι το δικαιότερο εκλογικό 
σύστημα για τη λειτουργία της δημοκρατίας και πρέ-
πει να πετύχει. Την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνουν 
τα παλαιά και νέα πρόσωπα που θα εκλεγούν στο δη-
μοτικό συμβούλιο το 2019.

Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετω-
πίζει ο δήμος σας και τι κάνετε για την αντιμετώ-
πισή τους;
Παρατηρώντας τη συνολική εικόνα του δήμου μας, η 
μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς είναι η απόκτηση και 
η αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων για τη δημιουργία 
χώρων πρασίνου. Ο Άγιος Δημήτριος, όπως και πολ-
λές άλλες περιοχές του Νομού Αττικής, είναι ιδιαίτερα 
πυκνοκατοικημένος, ρυμοτομικά δύσκολος και έντονα 
αστικοποιημένος, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 
εξεύρεση ανοιχτών, ελεύθερων χώρων οι οποίοι θα 
μπορούσαν να μετατραπούν σε πράσινους. Ωστόσο, 
οι προσπάθειές μας παραμένουν αμείωτες και όπου 
μπορούμε παρεμβαίνουμε επιτυχώς προκειμένου να 
αυξήσουμε τους χώρους αυτούς και κατ’ επέκταση να 
επιτρέψουμε στους πολίτες (κατοίκους και επισκέπτες) 
να απολαμβάνουν περισσότερο την πόλη τους.

Η κρίση έπληξε πολλούς πολίτες και η τοπική αυ-
τοδιοίκηση κλήθηκε να βάλει πλάτη. Ως δήμαρχος 
Αγίου Δημητρίου τι κάνατε;
Τα χρόνια πριν από την κρίση οι ΟΤΑ απέκτησαν αρ-
μοδιότητες σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κυ-
ρίως μέσα από ευρωπαϊκές και κρατικές χρηματοδο-
τήσεις ανέπτυξαν ένα αρκετά ευρύ πλέγμα κοινωνι-

κών υπηρεσιών. Πολλοί δήμοι μέχρι τότε ανέπτυσσαν 
δράσεις και δομές που αφορούσαν τη φτώχεια ή την 
πρόληψη της υγείας, χωρίς όμως συντονισμό μεταξύ 
τους, χωρίς προγραμματισμό, ξεκάθαρους στόχους 
και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Πόσο μάλλον 
όταν το εκάστοτε κεντρικό κράτος δεν ανέπτυξε ποτέ 
μια στρατηγική για την κοινωνική πολιτική που θα α-
σκούσαν οι –εξαρτημένοι οικονομικά– ΟΤΑ, καταφέρ-
νοντας να ξεπεράσει τις γραφειοκρατικές αντιλήψεις. 
Με τον «Καλλικράτη» το 2010 μεταφέρθηκαν στους δή-
μους κοινωνικές αρμοδιότητες, όπως η καταβολή των 
κοινωνικών επιδομάτων, αλλά προστίθενται και άλλες 
στις κλασικές αρμοδιότητες κοινωνικής αλληλεγγύης, 
όπως η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης της υ-
γείας και άσκησης κοινωνικής πολιτικής, προγράμ-
ματα ΕΣΠΑ για την καταπολέμηση της φτώχειας, ως 
ανάγκη μπροστά στη σφοδρή φτωχοποίηση μεγάλης 
μερίδας συμπολιτών μας. Το γεγονός αυτό μετέτρεψε 
τις έκτακτες κοινωνικές ανάγκες σε επιτακτικές. Στον 
Δήμο Αγίου Δημητρίου πολύ έγκαιρα τα αντανακλα-
στικά μας σε σχέση με τις ανάγκες της τοπικής κοινω-
νίας ήταν άμεσα. Αναπτύξαμε πρωτοβουλίες και δρά-
σεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις 
της κρίσης σε σημαντικές ομάδες πληθυσμού, παρά τις 
δραματικές περικοπές των κρατικών επιχορηγήσεων 
και τις καταρρέουσες κρατικές κοινωνικές δομές. Μέσα 
από τις κοινωνικές δομές που αναπτύξαμε στόχος μας 
ήταν η άσκηση ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής 
και μπορώ να πω πως καταφέραμε να προσεγγίσουμε 

τις περισσότερες κοινωνικές καταστάσεις πολύπλευρα 
και ολοκληρωμένα με δομές όπως: Κοινωνικό Συσσί-
τιο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δημοτικοί Λαχανόκηποι, 
Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο κ.ά.

Διαχρονικά οι κεντρικές κυβερνήσεις υπογραμμί-
ζουν τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε διά-
φορους τομείς της καθημερινότητας. Ωστόσο, βοη-
θούν τους ΟΤΑ να παίξουν αυτόν τον ρόλο;
Η διαμάχη του κεντρικού κράτους με την τοπική αυ-
τοδιοίκηση είναι διαχρονική και σήμερα ακόμη καλά 
κρατεί. Όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις προεκλο-
γικά διατείνονταν πως η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει 
να είναι οικονομικά και διοικητικά αυτοτελής, στις κρίσι-
μες όμως στιγμές, ίσως για λόγους ελέγχου των μαζών 
ή ευρύτερων πολιτικών συμφερόντων από τις τοπι-
κές κοινωνίες, οι καίριες αποφάσεις ουσιαστικών αλ-
λαγών υπήρξαν από περιορισμένες έως ανύπαρκτες. 
Οι δήμοι δεν μπορούν να είναι παραρτήματα της εκά-
στοτε κεντρικής διοίκησης ή των κομμάτων. Πρέπει να 
είναι αυτοτελείς, πολιτικοποιημένοι σίγουρα, κομματι-
κοποιημένοι, όμως, όχι. Η αυτοτέλεια φυσικά θα πρέ-
πει να είναι κυρίως οικονομική, διότι πώς οι δήμοι θα 
καταστούν μοχλοί βιώσιμης ανάπτυξης και δημοκρα-
τίας, όταν ουσιαστικά δεν έχουν τον τρόπο να το κάνουν; 
Για παράδειγμα, είδαμε με το προηγούμενο θεσμικό 
πλαίσιο του «Καλλικράτη» να μεταφέρονται στους ΟΤΑ 
πλήθος αρμοδιοτήτων, μέχρι εδώ καλώς, πώς όμως 
μπορούν οι δήμοι να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες των 

πολιτών με ποιότητα και ταχύτητα, όταν πέρα από την 
αύξηση των αρμοδιοτήτων δεν επήλθε η αντίστοιχη αύ-
ξηση στους οικονομικούς πόρους ( αντιθέτως μειώθη-
καν) ή το ανθρώπινο δυναμικό;

Από την άλλη, διάφοροι ελεγκτικοί φορείς, όπως 
π.χ. ο Συνήγορος του Πολίτη, κατηγορούν τους ΟΤΑ 
ως «εστίες» κακοδιοίκησης και φαινομένων δια-
φθοράς. Το σχόλιό σας;
Δεν μπορώ να διαφωνήσω πως, ειδικά στο παρελθόν, 
υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις κακοδιαχείρισης και δι-
αφθοράς σε δήμους. Αυτό όμως εμάς δεν μας αφορά, 
καθώς η φιλοσοφία της δικής μας διοίκησης αφορά 
μόνο τη χρηστή διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα της 
πόλης σε όλους τους πυλώνες, οικονομικό, περιβαλ-
λοντικό και κοινωνικό, έχοντας λάβει επίσημα δεσμεύ-
σεις προς αυτή την κατεύθυνση. Η πρακτική μας αυτή 
εξάλλου οδήγησε σε σειρά βραβεύσεων που αφορούν 
και την προσήλωσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά 
και την προώθηση των θεμάτων της χρηστής διακυ-
βέρνησης και της διαφάνειας.

Φτάνοντας στο τέλος της τρέχουσας θητείας σας, 
αν σας ζητούσε κάποιος να κάνετε έναν μικρό α-
πολογισμό του έργου της δημοτικής αρχής, τι θα 
του λέγατε;
Αυτό που μπορώ με σιγουριά να πω είναι πως τα τε-
λευταία χρόνια ανοίξαμε όλα τα μέτωπα των ζητημά-
των που απασχολούσαν διαχρονικά την πόλη του Αγίου 
Δημητρίου. Παραχωρήθηκε ο Ασύρματος στον λαό του 
Αγίου Δημητρίου και με την ολοκλήρωση του ρυμοτο-
μικού είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες 
για τη βιοκλιματική του ανάπλαση, δημοπρατήθηκε ε-
πιτέλους η ανάπλαση της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, 
σε δύσκολους δρόμους της πόλης πραγματοποιήσαμε 
με θάρρος διαπλάτυνση πεζοδρομίων δίνοντας προ-
τεραιότητα στους πεζούς και στα εμποδιζόμενα άτομα. 
Στηρίξαμε όλες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με την 
ανάπτυξη κοινωνικών δομών, σταθήκαμε πλάι στην 
οικογένεια με δομές εντελώς δωρεάν για το παιδί σχο-
λικής και προσχολικής ηλικίας και μαχόμαστε καθημε-
ρινά ενάντια σε οποιαδήποτε διάκριση φύλου, μειονό-
τητας, ηλικίας κ.λπ. Να προσθέσω, τέλος, ότι θα ήθελα 
να προσκαλέσω τους πολίτες στη διημερίδα που δι-
οργανώνει η δημοτική μας κίνηση «ΑλλάΖΟΥΜΕ την 
πόλη» την Κυριακή 10 και τη Δευτέρα 11 Φεβρουα-
ρίου, όπου, εκτός από τον απολογισμό της πενταετίας, 
θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε τις σύγχρονες 
προκλήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης με τρεις πολύ 
ενδιαφέροντες ομιλητές.
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άρθρο

Το αποτέλεσµα του καθοδηγούµενου 
σχεδιασµού είναι σχέδια τύπου 
«σούπα», δηλαδή χωρίς προφανή στόχο, 
χωρίς ιεράρχηση προτεραιοτήτων και 
εντέλει χωρίς µέλλον, τινάζοντας στον 
αέρα την αρτιότητα και την ακεραιότητα 
του σχεδιασµού.

  ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

ΠΟΙΟΣ ∆ΕΝ ΘΕΛΕΙ 
ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΛΗΣ;

Α
πό την εποχή του Πλάτωνα, τότε 
που διατυπώθηκαν οι πρώτες 
σκέψεις για την «ιδανική πόλη», 
πέρασαν 24 αιώνες, στη διάρκεια 
των οποίων η γη, από 250 εκα-
τοµµύρια, έφτασε να κατοικείται 
από 7,5 δισεκατοµµύρια ψυχές, 
ενώ ο πληθυσµός της, από σχε-
δόν αποκλειστικά αγροτικός, εδώ 

και 10 χρόνια µετατράπηκε σε κυρίως αστικό. Σύµφωνα µε 
την Παγκόσµια Τράπεζα, σχεδόν το 55% του πληθυσµού 
της γης, περίπου 4,1 δισ., ζει σε πόλεις, ποσοστό που στην 
Ελλάδα αγγίζει το 78%, σχεδόν 8,5 εκατοµµύρια κάτοικοι.

Οι πόλεις, λοιπόν, θα είναι το θέµα που θα µας απα-
σχολεί όλο και εντονότερα. Κάποτε η ίδρυση και η επέ-
κταση µιας πόλης ήταν ένα αµιγώς πολιτικό-στρατιωτικό 
θέµα, ενώ η οργάνωσή της, το «σχέδιο», ήταν καθαρά θέµα 
έµπνευσης των συµβούλων της διοίκησης. Τώρα πλέον η 
πολεοδοµία και ο γενικότερος σχεδιασµός του χώρου πήρε 
τη µορφή µιας τεχνικής και πολιτικής διεργασίας µε στόχο 
την ανάπτυξη, τη χρήση και την προστασία της αστικής γης, 
της εξασφάλισης της αγροτικής παραγωγής και της βιώσι-
µης χρήσης του περιβάλλοντος.

Όµως, επειδή ακριβώς ο πολεοδοµικός σχεδιασµός κα-
θοδηγεί την εξέλιξη των αστικών, των προαστιακών και των 
αγροτικών περιοχών της χώρας, ευθύνεται και για τον προ-
γραµµατισµό για τη χρήση και την ανάπτυξη των φυσικών 
πόρων, της αγροτικής και της γεωργικής γης, καθώς και για 
την προστασία των περιοχών µε φυσική και περιβαλλο-
ντική σηµασία.

Με λίγα λόγια, ο σχεδιασµός του χώρου είναι συνδε-
δεµένος µε την οικονοµική ανάπτυξη και –υπό προϋποθέ-
σεις– µπορεί να την προκαλέσει ή και να την αναστείλει. 

Κάτω από αυτό το πρίσµα, οι πολιτικές παρεµβάσεις στον 
πολεοδοµικό σχεδιασµό είναι όλο και συχνότερες και συµ-
βαίνουν όταν η διοίκηση ασκεί τη δύναµη και την επιρροή 
της για να διαταράξει ή να παρεµποδίσει τη διαδικασία του 
πολεοδοµικού σχεδιασµού προκειµένου να ικανοποιήσει 
εφήµερες πολιτικές προτεραιότητες (εκλογές) ή για να πα-
ρέµβει µε σκοπό να εξασφαλιστεί η µεροληψία υπέρ συ-
γκεκριµένων οµάδων (πολιτικό ακροατήριο).

Οι παρεµβάσεις στον πολεοδοµικό σχεδιασµό είναι 
κατά κανόνα αθέµιτες και προκαλούν έναν κακό, ανεπί-
καιρο σχεδιασµό, φέρνοντας τα στελέχη της διοίκησης σε 
αµηχανία, µε αποτέλεσµα την ατολµία στη λήψη αποφά-
σεων και, συνολικά, την υπέρµετρη καθυστέρηση στην πα-
ραγωγή υποδοµών, την απώλεια πόρων και εντέλει την πα-
ρακώλυση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Το αποτέλεσµα του καθοδηγούµενου σχεδιασµού είναι 
σχέδια τύπου «σούπα», δηλαδή χωρίς προφανή στόχο, 
χωρίς ιεράρχηση προτεραιοτήτων και εντέλει χωρίς µέλ-
λον, τινάζοντας στον αέρα την αρτιότητα και την ακεραιό-
τητα του σχεδιασµού. Το κακό (και ακόµη περισσότερο το 
ανύπαρκτο) σχέδιο πόλης έχει σοβαρές επιπτώσεις στην α-
σφάλεια των οικιστικών περιοχών για έναν επιπλέον λόγο: 
απενοχοποιεί την αυθαιρεσία.

∆υστυχώς, οι πιέσεις συχνά προέρχονται από εµάς τους 
ίδιους, από την εκλογική περιφέρεια όπου οι υποψήφιοι 
µοιράζουν υποσχέσεις χωρίς να γνωρίζουν µε ποιον τρόπο 
ή εάν όντως µπορούν να τις εκπληρώσουν. Αργά ή γρήγορα, 
αυτές οι υποσχέσεις µετατρέπονται σε µοχλό άσκησης πί-
εσης µε όχι σπάνιο αποτέλεσµα την καθυστέρηση ή και 
την ακύρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού, τη σπατάλη 
πόρων και την ανατροπή χρονοδιαγραµµάτων και προϋπο-
λογισµών. Κατά τον απολογισµό, πόσες φορές δεν ανακα-
λύψαµε ότι κάποιο έργο για να ολοκληρωθεί χρειάστηκε 

τον διπλάσιο χρόνο και τα τετραπλάσια χρήµατα από αυτά 
που υπολογίζαµε; Πόσες ακόµη πληµµύρες και πόσες πυρ-
καγιές θα πρέπει να υποστούµε µέχρι να καταλάβουµε ότι 
ο ακηδεµόνευτος σχεδιασµός µόνο πολυτέλεια δεν είναι;

Μια προεκλογική χρονιά σαν το 2019 προσφέρεται για 
να δεσµευτούν οι καλοπροαίρετοι υποψήφιοι ότι θα δου-
λέψουν ακούραστα προκειµένου να τιµήσουν το άρθρο 24 
του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο θεµελιώδης υπο-
χρέωση της πολιτείας είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργι-
κότητας των οικισµών και η εξασφάλιση των καλύτερων 
δυνατών όρων διαβίωσης των κατοίκων τους.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόµος πολιτικός 
µηχανικός, υπεύθυνος για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.
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«Όπως βραβεύουµε τα εστιατόρια µε αστέρια 
Michelin, έτσι θα έπρεπε να επιβραβεύουµε και 
αυτά που εξασφαλίζουν άκαπνο περιβάλλον». 
Βαγγέλης Φιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΤΟ ΝΤΟΥΜΑΝΙΑΣΜΕΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΜΠΟΤΑΡΕΙ 
ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Την καταλυτική σηµασία της εφαρµογής του αντικαπνιστικού 
νόµου για την πρόληψη των ογκολογικών νοσηµάτων επισή-
µαναν οι επιστήµονες στην εκδήλωση που πραγµατοποίησε 
η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία στο Κέντρο Πολιτισµού 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος για την Παγκόσµια Ηµέρα Καρκίνου. 

Πρωτεργάτης στα καυστικά σχόλια για το χάλι της χώρας µας σε ό,τι αφορά 
τη µη εφαρµογή της απαγόρευσης του καπνίσµατος στους δηµόσιους χώρους 
ο Ευρωπαίος επίτροπος, αρµόδιος για θέµατα υγείας, Βιτένις Αντριουκαΐτις, 
που έστρεψε απευθείας τα πυρά του στην Αριστοτέλους. «Επισκέφθηκα το 
υπουργείο Υγείας και µύριζε τσιγαρίλα» είπε ο Λιθουανός επίτροπος σχο-
λιάζοντας ειρωνικά τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη, που 
περιφέρεται διαρκώς (και φωτογραφίζεται) µε ένα τσιγάρο στο χέρι. Η κατα-
στρατήγηση του αντικαπνιστικού νόµου ξεκινά εµφανώς από το «αρχηγείο» 
της δηµόσιας υγείας, δικαιώνοντας τη λαϊκή παροιµία πως το ψάρι πάντα βρο-
µάει από το κεφάλι.

Την επείγουσα ανάγκη να απαγορευτεί το κάπνισµα στα καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινι-
κής Εταιρείας, Βαγγέλης Φιλόπουλος, επισηµαίνοντας µε χιούµορ πως όπως 
βραβεύονται τα εστιατόρια για την κουζίνα τους µε αστέρια Michelin, έτσι θα 
έπρεπε να βραβεύονται και για το άκαπνο περιβάλλον τους. Ο κ. Φιλόπουλος 
σηµείωσε πως το κάπνισµα στα εστιατόρια είναι ταξικό, «κανείς δεν τολµά να 
καπνίσει σε ένα πανάκριβο εστιατόριο, αλλά όλοι ντουµανιάζουν τις χασαπο-
ταβέρνες», και πρόσθεσε ότι άκαπνες πρέπει να γίνουν και όλες οι παιδικές 
χαρές. Ήδη σε δήµο της περιφέρειας, στη Βόρεια Ελλάδα, εγκαινιάζεται η 
πρώτη άκαπνη παιδική χαρά, δείχνοντας τον δρόµο για έναν καλύτερο κόσµο 
για τα παιδιά µας.

Για την προστασία των πολιτών, πρέπει να περιοριστεί και η χρήση τζα-
κιού –ειδικά στην Αττική– και η κυβέρνηση οφείλει να κάνει φοροελαφρύν-
σεις στα καύσιµα θέρµανσης, τόνισαν από κοινού ο Βαγγέλης Φιλόπουλος και 
ο Παναγιώτης Μπεχράκης, διευθυντής του Ινστιτούτου ∆ηµόσιας Υγείας του 
Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Μ
εγάλη παραµένει η ανάγκη για υποστήριξη παιδιών 
και οικογενειών στην Ελλάδα της κρίσης. Στην πα-
ρουσίαση των απολογιστικών στοιχείων των δράσε-
ων του Χαµόγελου του Παιδιού ο πρόεδρος, Κώστας 

Γιαννόπουλος, είπε ότι ο οργανισµός υποστήριξε ποικιλοτρόπως 
90.601 λιλιπούτειους το 2018 και υπογράµµισε την τεράστια ανά-
γκη να καταγγέλλονται τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. ∆υστυχώς, απ’ όλες τις καταγγελίες για κακοποίηση 
παιδιών µόνο τέσσερις αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση, 
νούµερο που φυσικά δεν αντιστοιχεί στην πραγµατικότητα, η 
οποία παραµένει κρυµµένη κάτω από το χαλί. Μία σηµαντική 
δράση που πρόσφερε το «Χαµόγελο» σε 353 παιδιά, σε συνερ-
γασία µε τα νοσοκοµεία Παίδων, είναι η παιδιατρική κατ’ οίκον 
νοσηλεία. Οι 353 λιλιπούτειοι πάσχουν από χρόνια σύνδροµα, 
πολλά εκ των οποίων είναι καταληκτικά, αλλά έτσι γλιτώνουν 
την ταλαιπωρία στα νοσοκοµεία.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ 90.601 
ΠΑΙ∆ΙΑ ΧΑΡΙΣΕ 
ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ»

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
DIABETES.SHOP 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Τ
ο µήνυµα πως η τεχνολογία διευκολύνει την 
καθηµερινότητα των ασθενών µε διαβήτη 
τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώµενο) και τύπου 2 
στέλνει το πρώτο στον κόσµο Diabetes.shop, 
που εγκαινιάστηκε από την εταιρεία Medtronic 

και λειτουργεί στον Πύργο Αθηνών. Το εγχείρηµα, που 
έχει πιλοτικό χαρακτήρα, ξεκινά από την πατρίδα µας, 
πρωτίστως γιατί εδώ καταγράφεται το µικρότερο ποσο-
στό χρήσης αντλιών ινσουλίνης πανευρωπαϊκά, µε µό-
λις 8% των Ελλήνων ασθενών µε ινσουλινοεξαρτώµενο 
διαβήτη να «φορούν» αντλία. Παρούσα στην εκδήλωση 
για τα εγκαίνια του πρώτου Diabetes.shop είναι και η 
οικογένεια Τσιακάλου, µε τη µαµά Σοφία να τονίζει πως 
ακόµα επικρατούν µεσαιωνικές συνθήκες στην Ελλάδα, 
µε το προσωπικό πολλών σχολείων να τα χάνει όταν ένα 
παιδί µε διαβήτη παθαίνει υπογλυκαιµία και τους δα-
σκάλους να στραβοκοιτούν τα παιδιά που πρέπει να κά-
νουν ένεση ινσουλίνης, θεωρώντας πως η χρήση πενών 
µπορεί να δηµιουργήσει συνειρµούς για άλλου είδους 
ενέσιµες ουσίες (ναρκωτικά!). «Και ο ΕΟΠΥΥ δεν πάει 
πίσω, καθώς µας ρωτά τι τη θέλουµε την τεχνολογία» 
λέει σαρκαστικά η Σοφία Τσιακάλου, τονίζοντας πως 
µόνο η αντλία ινσουλίνης επιτρέπει στους λιλιπούτειους 
ασθενείς να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους και να 
ξεφύγουν από τον «ψυχαναγκασµό» των ατελείωτων 
µετρήσεων σακχάρου.

«Το Medtronic Diabetes.shop είναι η απάντηση 
στη λανθασµένη πληροφόρηση και στις προκαταλήψεις 
γύρω από τον διαβήτη» λέει ο Managing Director της 
Medtronic Ελλάς, ∆ηµήτρης Νίκας, προσθέτοντας ότι το 
κατάστηµα εξυπηρέτησης, ενηµέρωσης και εκπαίδευ-
σης των ασθενών θα γίνει µια «προέκταση» των δια-
βητολογικών ιατρείων του αθηναϊκού κέντρου, ώστε οι 
διαβητικοί να έχουν πρόσβαση στην καλύτερη διαχείρι-
ση της νόσου.

Με το λευκό χρώµα να κυριαρχεί παντού, ανοιχτό, 

καθαρό, φωτεινό, το κατάστηµα ενθουσιάζει τους µι-
κρούς ασθενείς, όπως είναι η 11χρονη Αγάπη Τσιακά-
λου, που σπάει από µόνη της τα ταµπού για τον διαβήτη 
παίζοντας µπάσκετ, κάνοντας µπαλέτο, µοντέρνο και πα-
ραδοσιακό χορό, µαθαίνοντας πιάνο και κιθάρα. ∆ίπλα 
στη γλυκύτατη κόρη, η µαµά, food blogger, πτυχιούχος 
µαγείρισσα και εφοριακός, επισηµαίνει πως το 20% των 
ατόµων µε διαβήτη παρουσιάζει και κοιλιοκάκη και γι’ 
αυτό εκείνη έχει αφιερώσει το blog της MamaMeli.gr 
στο να δίνει συµβουλές σε µικρούς και µεγάλους που 
αντιµετωπίζουν διατροφικούς περιορισµούς.

Στην Ελλάδα καταγράφονται 
τα χαµηλότερα ποσοστά χρήσης αντλιών 
ινσουλίνης. Όπως εξηγεί η Σοφία 
Τσιακάλου, µητέρα τεσσάρων παιδιών, εκ 
των οποίων τα δύο έχουν διαβήτη, µόνο 
η αντλία βοηθά τους ασθενείς να πάρουν 
τη ζωή τους στα χέρια τους.
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Τ
εράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κου-
πόνι του Πάµε Στοίχηµα και αυτό το Σαββα-
τοκύριακο, καθώς το πρόγραµµα περιλαµβά-
νει σπουδαία ντέρµπι και κρίσιµες µάχες απ’ 
όλα τα µεγάλα πρωταθλήµατα της Ευρώπης. 
Εµείς έχουµε ξεχωρίσει πέντε επιλογές συ-

νολικά, µε τις τρεις από αυτές να είναι οι βασικές. Ας περάσουµε 
στην ανάλυση των αγώνων.

«Ανοιχτό» µατς στην Τούµπα
Θα ξεκινήσουµε τις προτάσεις στοιχήµατος από την ελληνική 
Superleague και το ντέρµπι που πιθανόν να κρίνει τον τίτλο, α-
νάµεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυµπιακό. Ο ΠΑΟΚ διανύει µία εξαι-
ρετική σεζόν σε όλους τους τοµείς, βρίσκεται στην κορυφή και 
στο +6 από τον Ολυµπιακό, έτσι, σε περίπτωση που επικρατή-
σει και στο ντέρµπι, «κλειδώνει» οριστικά και αµετάκλητα τον 
πολυπόθητο τίτλο. Ο Ολυµπιακός, από την πλευρά του, είναι σε 
εξαιρετική κατάσταση, σκοράρει κατά ριπάς και κόντρα στον 
ΠΑΟΚ είναι αναγκασµένος να τα παίξει όλα για όλα, καθώς ο-
ποιοδήποτε άλλο αποτέλεσµα πλην της νίκης θα τον αφήσει ου-
σιαστικά εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήµατος. Αµφότερες οι 
οµάδες έχουν αρκετή ποιότητα µεσοεπιθετικά, το παιχνίδι ανα-
µένεται «ανοιχτό» από τη στιγµή που και οι δύο οµάδες έχουν 
ισχυρότατο κίνητρο, έτσι θα πάµε µε το Over 2 (Ασιατικό) σε α-
πόδοση 1.92.

Κάνει το χρέος της η Σίτι
Συνεχίζουµε µε αγγλική Premier League και τη σπουδαία µάχη 
ανάµεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι. Οι «Σίτιζενς» βρίσκο-
νται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση µετρώντας έξι νίκες 
και µόλις µία ήττα στα επτά τελευταία παιχνίδια τους σε επί-
πεδο πρωταθλήµατος, ισοβαθµούν µε τη Λίβερπουλ στην κο-
ρυφή έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο και καλούνται να συ-
νεχίσουν στους ίδιους ρυθµούς, καθώς βλέπουν πως η Λίβερ-
πουλ χάνει τα πατήµατά της και έχουν την ευκαιρία να πάρουν 
ένα πρωτάθληµα που έµοιαζε… χαµένο. Σήµερα υποδέχονται 
την Τσέλσι, η οποία διατηρεί ρεκόρ 2-1-2 στα πέντε τελευταία 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με τα γκολ στο ντέρµπι της χρονιάς
παιχνίδια της, στις δύο τελευταίες εξόδους της γνώρισε ισάριθ-
µες ήττες από Άρσεναλ (2-0) και Μπόρνµουθ (4-0) και γενικώς 
δείχνει εκτός ρυθµού. Ο άσος παίζεται πολύ χαµηλά, εποµένως 
θα προτιµήσουµε το Μάντσεστερ Σίτι -1 (Ασιατικό) σε απόδοση 
1.85, ώστε να προσδώσουµε λίγη αξία στην επιλογή µας.

Άλµα παραµονής η Φορτούνα
Περνάµε στη γερµανική Bundesliga και το παιχνίδι Φορ-
τούνα Ντίσελντορφ - Στουτγάρδη. Η Φορτούνα διανύει µια 

καλή σεζόν µέχρι στιγµής για τα δεδοµένα της, καθώς βρίσκε-
ται στη 14η θέση µε 22 βαθµούς, όντας στο +7 από τη Στουτ-
γάρδη, που σηµατοδοτεί τα µπαράζ παραµονής. Μετράει τέσσε-
ρις νίκες, µία ισοπαλία και µία ήττα στα έξι τελευταία παιχνίδια 
της, σήµερα υποδέχεται µια οµάδα µε ίδιους στόχους και σε πε-
ρίπτωση νίκης θα εξασφαλίσει την παραµονή της κατά ένα τερά-
στιο ποσοστό, κάτι που ήταν και ο βασικός στόχος της οµάδας 
για φέτος. Η Στουτγάρδη, από την πλευρά της, είναι σε κάκιστη 
αγωνιστική κατάσταση έχοντας ρεκόρ 0-1-4 στα πέντε τελευταία 
παιχνίδια της, µακριά από το «σπίτι» της είναι ακόµη χειρότερη, 
έτσι θα στηρίξουµε την έδρα και το µοµέντουµ, επιλέγοντας τον 
άσο σε απόδοση 2.10.

Αυτές είναι οι τρεις βασικές προτάσεις του Betarades.gr. 
Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο ακόµη παιχνίδια και 
συγκεκριµένα το Σαµπντόρια - Φροζινόνε, όπου θα κρατήσουµε 
το No Goal σε απόδοση 1.80, και το Γάνδη - Μουσκρόν, όπου θα 
κρατήσουµε το Over 2.5 σε απόδοση 1.75.

Goal Tips
* Νόριτς - Ίπσουιτς (10/02, 14:00): Η Νόριτς οδηγεί την «κούρσα» 
της Τσάµπιονσιπ, είναι µια οµάδα που σκοράρει και δέχεται γκολ 
µε ευκολία, µε το Goal/Goal να έχει επαληθευτεί στα επτά τελευταία 
παιχνίδια της σε επίπεδο πρωταθλήµατος. Το σενάριο του να σκοράρει 
και να δεχτεί τουλάχιστον ένα γκολ και σήµερα φαντάζει πιθανό και το 
Goal/Goal το βρίσκουµε σε απόδοση 2.12.

* Τότεναµ - Λέστερ (10/02, 15:30): Αρκετά ισορροπηµένα είναι 
τα παιχνίδια της Τότεναµ τον τελευταίο µήνα, µε το σκορ να µην 
ξεφεύγει, αλλά να µη µένει και χαµηλά. Συγκεκριµένα, το 2-3 γκολ 
έχει επιβεβαιωθεί στα 4/5 πιο πρόσφατα µατς που έδωσε ανεξαρτήτως 
διοργάνωσης και πιθανόν να επαληθευτεί και κόντρα στη Λέστερ, 
σενάριο το οποίο βρίσκουµε σε απόδοση 2.05.

* Μονπελιέ - Μονακό (10/02, 16:00): Η Μονπελιέ είναι από τις πιο 
«σφιχτές» οµάδες της Γαλλίας, καθώς σκοράρει και δέχεται γκολ µε 
χαρακτηριστική δυσκολία. Το Under 2.5 έχει επιβεβαιωθεί στα οκτώ 
τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης και είναι 
πολύ πιθανό να επαληθευτεί και κόντρα στη Μονακό. Το Under 2.5 
προσφέρεται στο 1.65.

Seri Tips
* Τουλούζ - Ρεµς (10/02, 16:00): Η Ρεµς βρίσκεται σε 
εξαιρετική κατάσταση, καθώς παραµένει αήττητη στα επτά 
τελευταία παιχνίδια της σε επίπεδο πρωταθλήµατος, µετρώ-
ντας τρεις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Το να µη χάσει ούτε 
σήµερα η Ρεµς είναι πιθανό, καθώς η Τουλούζ δεν αποτελεί 
φόβητρο, µε το Χ2 να δίνεται σε απόδοση 1.55.

* Αταλάντα - Σπαλ (10/02, 16:00): Η Αταλάντα είναι η πιο 
«καυτή» οµάδα της Ιταλίας, µετράει πέντε νίκες και µία ισο-
παλία στα έξι τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας και 
διοργάνωσης, έχοντας σκοράρει παράλληλα 20(!) τέρµατα σε 
αυτή τη σειρά αγώνων. ∆ύσκολα θα αποσπάσει κάτι θετικό η 
Σπαλ, µε τον άσο να προσφέρεται σε απόδοση 1.30.

* Βέρντερ Βρέµης - Άουγκσµπουργκ (10/02, 16:30): Σε 
άσχηµη αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η Άουγκσµπουργκ, 
καθώς έχει ηττηθεί στα 3/4 τελευταία παιχνίδια της, ενώ εκτός 
έδρας, συγκεκριµένα, µετράει µία ισοπαλία και τέσσερις 
ήττες στις πέντε τελευταίες εξόδους της. Έχει προβάδισµα η 
Βέρντερ, µε τον άσο να δίνεται σε απόδοση 1.80.

Head 2 Head
* Μπολόνια - Τζένοα (10/02, 13:30): Η Μπολόνια φαίνεται 
πως έχει πάρει τον «αέρα» της Τζένοα στις εντός έδρας ανα-
µετρήσεις τους, καθώς σε µια σειρά 10 αγώνων το επιµέρους 
ρεκόρ είναι στο 6-2-2. Φαβορί και σήµερα οι γηπεδούχοι, µε τον 
άσο να παίζεται στο 2.25.

* Σεβίλλη - Εϊµπάρ (10/02, 19:30): Οι δύο οµάδες µπορεί να 
µην έχουν «πλούσια» προϊστορία µεταξύ τους, ωστόσο σε επτά 
αναµετρήσεις όπου η Σεβίλλη φιλοξένησε την Εϊµπάρ µετράει 
πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες. ∆ύσκολα θα «αποδράσει» µε κάτι 
θετικό η Εϊµπάρ, µε τη νίκη της Σεβίλλης να δίνεται σε απόδοση 
1.70.

* Μίλαν - Κάλιαρι (10/02, 21:30): Πελατειακές σχέσεις έχουν 
αποκτήσει οι δύο οµάδες όταν αγωνίζονται στο Μιλάνο, καθώς 
σε µια σειρά 19 αναµετρήσεων το επιµέρους ρεκόρ είναι στο 
16-2-1. ∆ύσκολα θα δούµε ανατροπή σκηνικού σήµερα, µε τον 
άσο της Μίλαν να προσφέρεται σε απόδοση 1.47.

10/02
16:00 Σαµπντόρια - Φροζινόνε   No Goal  1.80
18:00 Μάν. Σίτι - Τσέλσι   Μάν. Σίτι -1 (Ασ.)  1.85
19:00 Φορτoύνα Ντ. - Στουτγάρδη   1  2.10
19:30 ΠΑΟΚ - Ολυµπιακός   Over 2 (Ασ.)  1.92
21:00 Γάνδη - Μουσκρόν   Over 2.5  1.75



www.freesunday.gr30 10.02.2019

autowww.freesunday.gr 2916.12.2018

auto www.freesunday.gr32 21.10.2018

auto www.freesunday.gr30 07.10.2018

auto www.freesunday.gr32 18.03.2018

auto www.freesunday.gr26 04.02.2018

auto www.freesunday.gr32 10.09.2017

auto www.freesunday.gr40 09.07.2017

autowww.freesunday.gr 3118.06.2017

auto www.freesunday.gr32 04.06.2017

autowww.freesunday.gr 2907.05.2017

auto www.freesunday.gr32 05.02.2017
www.free-sunday.gr32 10.07.2016

auto

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.

Ανανέωση για τη 
Mercedes-Benz V-Class

Το µεγαλύτερο MPV της Mercedes και ένα από τα δηµοφιλέστερα της αγοράς (σε περίπου 
5 χρόνια έχει πουλήσει περίπου 240.000 µονάδες, για premium/VIP µεταφορές πα-
γκοσµίως) ανανεώθηκε και αναβαθµίστηκε. Εξωτερικά η «νέα» V-Class ξεχωρίζει 
από τη νέα, πιο εµφατική µάσκα, σε συνδυασµό µε επανασχεδιασµένους προφυλα-

κτήρες, ζάντες 17-19 ιντσών, νέες επιλογές χρωµάτων κ.ά.
Στο πολυτελές εσωτερικό υπάρχουν νέες δυνατότητες διαµόρφωσης και διαρρυθµίσεων 

ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες. Μικρής έκτασης αλλαγές υπάρχουν στο ταµπλό, 
στον πίνακα οργάνων, στους αεραγωγούς κ.α., ώστε να αναβαθµιστεί η upper-class αί-
σθηση, όπως στις λιµουζίνες της µάρκας.

Από πλευράς κινητήρων η σηµαντικότερη αλλαγή αφορά την προσθήκη του νέου δίλι-
τρου τετρακύλινδρου diesel που αντικαθιστά το παλιό µοτέρ των 2,1 λίτρων. ∆ιατίθεται στις 
εκδόσεις V 250d και V 300d µε 190 και 239 ίππους αντίστοιχα. Συνδυάζεται στάνταρ µε αυ-
τόµατο κιβώτιο 9 G-Τronic, ενώ υπάρχει και τετρακίνηση. Η V 300d προσφέρει πολύ καλές 
επιδόσεις, µε 0-100 σε 7,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα στα 220 χλµ./ώρα.

Η Opel Ελλάδος περνά στον Όµιλο Συγγελίδη!

Η σχετική σύµβαση έχει υπογραφεί. Η Εθνική Εταιρεία Πωλήσεων της Opel θα εξαγοραστεί από µέλη της οικογένειας Συγγελίδη. Το προ-
σωπικό της Opel στην Ελλάδα θα συνεχίσει να απασχολείται στην υφιστάµενη εταιρεία, υπό τη νέα ιδιοκτησία. Η συµφωνία πρέπει να ε-
γκριθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

«Σύµφωνα µε τους στόχους του στρατηγικού µας σχεδίου PACE!, αυτή είναι µία ακόµη απόφαση η οποία θα καταστήσει τη δοµή των πωλή-
σεών µας πιο ευέλικτη, αποδοτική και κατά συνέπεια πιο ανταγωνιστική» δήλωσε ο Xavier Duchemin, Managing Director Sales, Aftersales και 
Marketing της Opel/Vauxhall. «Ο Συγγελίδης είναι ήδη ένας ισχυρός και έµπειρος συνεργάτης στην Ελλάδα για τις αδελφές εταιρείες µας Peugeot, 
Citroën και DS Automobiles και θα µας βοηθήσει να βελτιώσουµε περαιτέρω τη θέση µας στην αγορά και την κερδοφορία µας».

Η Opel αναπτύσσει περαιτέρω την επιχειρηµατική της στρατηγική σε επιλεγµένες ευρωπαϊκές αγορές, ώστε να γίνει πιο ευέλικτη, ευπροσάρ-
µοστη και αποδοτική, όπως περιγράφεται στο στρατηγικό σχέδιο PACE! Σε ένα περαιτέρω βήµα για την ενίσχυση της ανάπτυξης, η εταιρεία θα συ-
νεχίσει την επιχειρηµατική της δραστηριότητα στην Ελλάδα µέσω της ευρέως αναγνωρίσιµης και επιτυχηµένης οικογένειας Συγγελίδη, η οποία 
θα εξαγοράσει την υφιστάµενη οργάνωση της Opel Ελλάς και θα καταστεί στο µέλλον η ανεξάρτητη εισαγωγική εταιρεία.

Ο Όµιλος Συγγελίδη είναι υπεύθυνος για τις πωλήσεις της Citroën από το 1965, της Peugeot από το 2014 και της DS Automobiles από το 2018.
Το 2018 η Opel πέτυχε µερίδιο αγοράς 6,46%, πουλώντας 7.142 µονάδες στην Ελλάδα. Με τη νέα οργανωτική δοµή, η πλούσια σε παράδοση 

γερµανική µάρκα προσδοκά να αναπτυχθεί επιτυχώς στη χώρα τα επόµενα χρόνια.

Νέο ρεκόρ πωλήσεων της Kia στην Ευρώπη το 2018

Η Kia Motors πέτυχε νέο ρεκόρ πωλήσεων το 2018 στην Ευρώπη (494.304 µονάδες), 
καθώς και τη 10η συνεχή χρονιά ανάπτυξής της, σύµφωνα µε την ACEA. Τα 

αποτελέσµατα ολόκληρου του έτους δείχνουν µια αύξηση 4,7% για την κορεατική εταιρεία, 
που αποτελεί το µεγαλύτερο ιστορικά ποσοστό αύξησης που έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα. 
Στην Ελλάδα η Kia αύξησε το µερίδιό της κατά 92%, κατακτώντας το 2,7% της ελληνικής 
αγοράς! Το Picanto κατέκτησε µερίδιο 8,3% στην κατηγορία Α, σηµειώνοντας αύξηση 176%, 
ενώ το Stonic κατέκτησε µερίδιο 5,4% στην κατηγορία των B SUV, κερδίζοντας από την 
πρώτη παρουσίασή του την προτίµηση των καταναλωτών. Το Sportage σηµείωσε αύξηση 
µεριδίου κατά 36%, πρωταγωνιστώντας στην κατηγορία των C SUV, αποτελώντας το 3ο 
πιο δηµοφιλές µοντέλο της Kia και σηµατοδοτώντας τη µεγάλη αποδοχή που υπάρχει στα 
SUV µοντέλα της µάρκας. Χρειάζεται να υπογραµµίσουµε επίσης τη συνεχιζόµενη ζήτηση 
στις εκδόσεις που διαφέρουν εµφανισιακά και οδηγικά, όπως οι εκδόσεις GT Line, που 
αποτελούν σταθερά το 30% της προτίµησης των καταναλωτών(1 στα  3 µοντέλα Kia που 
πωλούνται είναι GT Line).

Η Ford στην κορυφή 
των LCV πωλήσεων το 2018

Η κατάκτηση της κορυφής µε µερίδιο 19% επιβεβαιώνει 
την απόλυτη εµπορική κυριαρχία της µάρκας στα 

επαγγελµατικά για τρίτη διαδοχική χρονιά. Για το 2018, 
στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων, 
η Ford απέσπασε την πρώτη θέση, ακριβώς όπως συνέβη 
το 2016 και το 2017, κατακτώντας µερίδιο που έφτασε 
στο 19%. Με άλλα λόγια, σχεδόν 1 στα 5 επαγγελµατικά 
οχήµατα που ταξινοµήθηκαν στη χώρα µας το περασµένο 
12µηνο ανήκε στην πολυσυλλεκτική οικογένεια των 
ελαφρών επαγγελµατικών µοντέλων της Ford!

VW: Νέες εκδόσεις CNG 
για τα Polo TGI & Golf TGI
Μετά τα Seat Arona TGI, Leon TGI και Skoda Octavia 

G-TEC, η Volkswagen ανακοινώνει και τις αντίστοιχα 
αναβαθµισµένες εκδόσεις CNG για τα Polo και Golf, µε 
βελτιωµένη αυτονοµία κατά 60 και 80 χλµ. αντίστοιχα. Το Polo 
TGI απέκτησε µία επιπλέον δεξαµενή φυσικού αερίου και το 
Golf TGI τον νέο κινητήρα στα 1.500 κ.εκ.

Συγκεκριµένα, το Polo 1.0 TGI συνεχίζει µε το µοτέρ των 90 
ίππων, αλλά χάρη στην προσθήκη µιας τρίτης δεξαµενής (16,5 
λίτρων) η χωρητικότητα ανέρχεται στα συνολικά 91,5 λίτρα, 
όπου χωρούν 13,8 κιλά CNG. Στον κύκλο WLTP η αυτονοµία 
φτάνει τα 368 χλµ. Το Golf TGΙ αποχαιρέτησε τον παλιό 1.4 TGI 
και εφοδιάζεται πλέον µε τον γνωστό 1.500άρη που αποδίδει 
130 ίππους, έχει εκποµπή στα 98-95 γρ. CO2/χλµ. και µέγιστη 
αυτονοµία CNG στα 422 χιλιόµετρα.
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ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Η Εταιρεία Συγγραφέων συνεχίζει τις συνα-
ντήσεις της Λέσχης Ανάγνωσης στα γραφεία 
της Εταιρείας (Κοδριγκτώνος 8) κάθε δεύτερη 
Τετάρτη του µήνα στις 6 το απόγευµα, αρχί-
ζοντας από τις 13 Φεβρουαρίου 2019. Στην 
πρώτη συνάντηση θα συζητηθεί το νέο βιβλίο 
του βραβευµένου συγγραφέα Ανδρέα Μήτσου 
«Ο Ορφέας και ο Ανδρέας», το οποίο τα µέλη 
της Λέσχης Ανάγνωσης µπορούν να προµη-
θευτούν µε έκπτωση από τις εκδόσεις Καστα-
νιώτη. Ο συγγραφέας θα είναι παρών και θα α-
παντήσει σε ερωτήσεις. Τα µέλη της Λέσχης 
θα επιλέξουν µαζί τα επόµενα βιβλία που θα 
συζητηθούν.

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΓΑΚΗ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ PLUS
Η Γεωργία Νταγάκη ντύνει µε µελωδίες τα 
Σάββατα του Φλεβάρη στο ΙΛΙΟΝ Plus (9, 16 
& 23 Φεβρουαρίου). Παλιά και νέα τραγού-
δια συνδέονται µε αρµονία σε ένα ανανεωµένο 
live, µε την κρητική λύρα να έχει τη δική της 
ξεχωριστή θέση στο πρόγραµµα, εντυπωσιάζο-
ντας και τους πιο «απαιτητικούς» θαµώνες.

«ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»: ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ ΤΩΝ ΓΕΡΑΣΙ-
ΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ & ΘΕΜΗ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙ∆Η
Ένα σύγχρονο κείµενο του Γεράσιµου Ευαγγελά-
του για µια γενιά που µεγάλωσε µε την πεποίθηση 
ότι ο κόσµος τής ανήκει και βρέθηκε εκτεθειµένη 
σε έναν κόσµο που δεν περίµενε, ένα κείµενο «ντυ-
µένο» µε στίχους και µουσική του Θέµη Καραµου-
ρατίδη και σκηνοθεσία του Μίνωα Θεοχάρη, µε 
έναν µεικτό θίασο ηθοποιών και τραγουδιστών, ξε-
κινάει στο Εθνικό. Κυριακή πρωί, άνοιξη του 2017, 
στον ∆ιεθνή Αερολιµένα «Ελευθέριος Βενιζέλος». 
Λίγο µετά την ενεργοποίηση του Brexit, οκτώ πρό-
σωπα στην αίθουσα αναµονής του αεροδροµίου, α-
ποφασισµένα να εγκαταλείψουν την Ελλάδα για ένα 
αβέβαιο µέλλον στην Αγγλία, µοιράζονται τις ιστο-
ρίες, τους φόβους και την ανασφάλειά τους.

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ∆ΑΡΡΑ ΣΤΟ HALF NOTE JAZZ CLUB
Με ένα φως, τη φωνή της, ένα πιάνο, αλλά και την αγάπη του κοινού, η Φωτεινή ∆άρρα έπειτα από τη µεγάλη επιτυχία των πρώ-
των της παραστάσεων επιστρέφει στο Half Note για µία και µοναδική βραδιά, την Πέµπτη 14 Φεβρουαρίου. Μια βραδιά µε µε-
ρικά από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών. Ο Γιώργος Παπαχριστούδης κάνει το πιάνο να ακούγεται σαν να 
είναι η συνέχεια της φωνής της, ερµηνεύοντας τραγούδια της εποχής του ’30 µέχρι σύγχρονα, ελληνικά και ξένα.
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ΡΑΣΗ
�  Τις τρεις πρώτες βραδιές της εβδοµάδας το «Survivor Ελλάδα - 
Τουρκία» του ΣΚΑΪ και το «Master Chef 3» του Star προσπαθούν 
να «κερδίσουν» το τηλεοπτικό κοινό. Τόσο το «Survivor» όσο και το 
«Master Chef» προβάλλουν τον τρίτο συνεχόµενο κύκλο τους, ενώ τα 
δύο ψυχαγωγικά προγράµµατα έχουν προβεί σε αλλαγές φέτος, ώστε 
να γίνουν ακόµη πιο ελκυστικά. Οι προσδοκίες είναι µεγάλες. Ωστόσο, 
φαίνεται πως το «Survivor 3» δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά. Ίσως 
φταίνε οι ήττες που σηµειώνει η ελληνική οµάδα, ίσως η παρωχηµένη 
κόντρα Ελλάδας - Τουρκίας, που φαίνεται να µην απασχολεί κανέναν 
(µήπως να έβαζαν Σκοπιανούς;), σίγουρα «φταίει» η χηµεία που έχουν 
αναπτύξει οι τρεις σεφ του «Master Chef» (Πάνος Ιωαννίδης, Λεωνί-
δας Κουτσόπουλος, Σωτήρης Κοντιζάς). Αυτό σίγουρα το αντιλήφθηκε 
η παραγωγή του talent show και τους έδωσε ακόµα πιο ενεργό ρόλο, 
αποδεικνύοντας αυτό που πάντα υποπτευόµασταν: οι παίκτες είναι α-
ναλώσιµοι.

�  Αντίστροφη µέτρηση για το ντεµπούτο της όγδοης πολυαναµενό-
µενης σεζόν του «Game of Thrones», που θα έρθει στις οθόνες µας 
στις 14 Απριλίου µε έξι επεισόδια που θα είναι κινηµατογραφικής δι-
άρκειας. Κι ενώ φυσικά κανείς δεν γνωρίζει τι πραγµατικά θα γίνει, η 
HBO έδωσε στη δηµοσιότητα νέες φωτογραφίες από τους ήρωες –όχι 
και νέο τρέιλερ–, από τις οποίες ο βασικός ήρωας που λείπει είναι ο 
Τόρµουντ. Η τύχη του Τόρµουντ, άλλωστε, αγνοείται από το φινάλε 
της έβδοµης σεζόν και την εισβολή των White Walkers µε την πτώση 
του τείχους. Εικάζουµε πως θάφτηκε κάτω από τον πάγο, αλλά σίγου-
ροι δεν µπορούµε να είµαστε, αφού και τον Τζον Σνόου για πεθαµένο 
τον είχαµε.

�  Η φετινή τελετή απονοµής των βραβείων Όσκαρ δεν θα έχει ε-
πίσηµο οικοδεσπότη, ανακοίνωσε στις 5/2 η πρόεδρος του ABC 
Entertainment, που µεταδίδει την τελετή. Η Κάρι Μπεργκ του ABC 
δήλωσε σε δηµοσιογράφους ότι η τελετή της 24ης Φεβρουαρίου θα 
προβάλει τις διασηµότητες που παρουσιάζουν τα βραβεία και σηµεί-
ωσε ότι υπάρχουν επίσης σχέδια για ένα «αρκετά συναρπαστικό ξε-
κίνηµα» της µετάδοσης. Ο ηθοποιός Κέβιν Χαρτ ανακοίνωσε τον ∆ε-
κέµβριο ότι αποφάσισε να µην παρουσιάσει την 91η τελετή των βρα-
βείων Όσκαρ, µετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας 

εκατοντάδων οµοφοβικών αστείων που είχε κάνει κατά το παρελθόν. 
Μόλις µία φορά στο παρελθόν, το 1989, η τελετή απονοµής των βρα-
βείων Όσκαρ έχει πραγµατοποιηθεί χωρίς οικοδεσπότη.

�  Η επιστροφή που όλοι περίµεναν αναµένεται να λάβει χώρα στα 
επόµενα επεισόδια της αγαπηµένης σειράς του Alpha «Μην αρχίζεις 
τη µουρµούρα», αφού η ∆άφνη Λαµπρόγιαννη επανακάµπτει δριµύ-
τερη στη ζωή του πρώην συζύγου της. Η φωτογραφία που ανέβασε στο 
Instagram η Κλέλια Ρένεση «πρόδωσε» την επιστροφή, κάνοντας τους 
φαν της σειράς να ανυποµονούν για τα επόµενα επεισόδια. Μπορεί η 
Μαρίνα, που υποδυόταν η ηθοποιός, να αποχώρησε από το καστ στο 
τέλος της προηγούµενης σεζόν και ο Ηλίας (Βλαδίµηρος Κυριακίδης) 
να µετακόµισε µόνος στον Πύργο, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι η ιστο-
ρία του ζεύγους τελείωσε εκεί. Στο µεταξύ, στη ζωή του Ηλία µπήκε η 
εκρηκτική Καίτη Κίτσου, µια δαιµόνια και καπάτσα Πυργιώτισσα που 
υποδύεται µοναδικά η Κλέλια Ρένεση, που εξαρχής ένιωσε «κάτι» για 
τον νέο της νοικάρη. Η εγκυµοσύνη της ηθοποιού στην αληθινή της 
ζωή ανάγκασε τους σεναριογράφους να σκαρφιστούν και µια τηλεο-
πτική εγκυµοσύνη. Έτσι, η Καίτη Κίτσου έµεινε έγκυος ύστερα από 
µια νύχτα που πέρασε µε τον Ηλία, κάτι που όµως αυτός δεν θυµά-
ται, αφού ήταν τύφλα στο µεθύσι. Η «έκτακτη» επιστροφή της Μαρί-
νας στο καστ πιθανότατα θα δροµολογήσει εξελίξεις και θα φέρει α-
νατροπές, κάνοντας τους φαν της σειράς, που φέτος έκανε δυναµικό 
comeback στην τηλεθέαση, να ανυποµονούν για τα νέα επεισόδια.

�  ∆ύο τραγούδια θα τραγουδήσει η Madonna στον τελικό της 
Eurovision, που φέτος θα λάβει χώρα στο Τελ-Αβίβ. Συγκεκριµένα, θα 
εµφανιστεί ως guest star στη σκηνή για περίπου 8 λεπτά, σύµφωνα µε 
ρεπορτάζ του δηµοσιογράφου Γιάννη Πουλόπουλου.

�  Η Ν∆ επιστρέφει στις εκποµπές της ∆ηµόσιας Ραδιοτηλε-
όρασης. Μετά, λοιπόν, από απόφαση του ίδιου του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, η Ν∆ αίρει το εµπάργκο που είχε κηρύξει στην 

ΕΡΤ. Από 7 Φεβρουαρίου, στελέχη του κόµµατος θα συµµε-
τέχουν κανονικά στις εκποµπές της ∆ηµόσιας Ραδιοτ ηλεό-

ρασης. Μένει τώρα να αποφασίσει το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ 
για τον ΣΚΑΪ…

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

TV OR NOT TV?
Τηλεοπτικά νέα, τηλεθεάσεις, διεθνείς παραγωγές και λίγα… κουτσοµπολιά.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Όλε Μαλαµούτζ ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Γιαροσλάβ Βοϊτσέσεκ ΑΚΟΥΓ ΟΝΤΑΙ ΟΙ: 
Παύλος Πιέρρος, Πηνελόπη Σκαλκώτου, 
Γιώργος Σκουφής, Νίκος Παπαδόπουλος, 
∆ηµήτρης Μάριζας, Θανάσης Κουρλαµπάς, 
Άρης Γεροντάκης, Βασίλης Μήλιος, Άλκης 
Ζερβός, Παναγιώτης Τσακαλάκος, Μαρία 
Ζερβού

Η Σάρα (η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και βραβείο Emmy Τέιλορ Σίλινγκ) αρχίζει να πι-
στεύει πως ο γιος της Μάιλς κυριεύεται από υπερφυσικές ή ακόµα και σατανικές δυνάµεις. 
Ανησυχώντας για την ασφάλεια της οικογένειάς της, η Σάρα καλείται να διαλέξει ανάµεσα στο 
µητρικό ένστικτο που την προτρέπει να προστατέψει τον Μάιλς και την απεγνωσµένη ανάγκη 

της να ανακαλύψει τι έχει φέρει στην επιφάνεια αυτή τη σκοτεινή του πλευρά. Η Σάρα θα αναζητήσει τις 
απαντήσεις στο παρελθόν, σε µια άγρια διαδροµή όπου η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στην αντίληψη και 
την πραγµατικότητα θα γίνει τροµακτικά θολή. Ο «Χαρισµατικός» είναι η τρίτη ταινία του Νίκολας Μακ Κάρθι 
(«Η Συµφωνία»).

ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑ∆ΙΩΞΗ
COLD PURSUIT

Καλώς ήρθατε στην πόλη Kehoe, η θερµοκρασία είναι 10 βαθµοί υπό το µηδέν και συνεχώς κατεβαί-
νει σε αυτό το γκλαµουράτο χειµερινό θέρετρο στα Βραχώδη Όρη. Η τοπική αστυνοµία συνήθως 
δεν έχει δουλειά, µέχρι την ηµέρα που ο γιος του Νελς, ενός ταπεινού οδηγού εκχιονιστικού 
µηχανήµατος του δήµου, δολοφονείται ύστερα από εντολή του «Viking», του τοπικού βαρόνου 

των ναρκωτικών. Οργισµένος και εξοπλισµένος µε βαριά µηχανήµατα, ο Νελς αποφασίζει να εξολοθρεύσει το 
καρτέλ ξεπαστρεύοντας ένα ένα τα µέλη του, αλλά το µόνο που γνωρίζει από φόνους είναι ό,τι έχει διαβάσει 
από αστυνοµικά µυθιστορήµατα. Καθώς τα πτώµατα στοιβάζονται, ένας πόλεµος ξεσπά µεταξύ του βαρόνου 
των ναρκωτικών «Viking» και του αρχιµαφιόζου «White Bull» και οι πλαγιές της µικρής πόλης από ολόλευκες 
βάφονται κόκκινες.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Χανς Πέτερ Μόλαντ ΣΕΝΑΡΙΟ: Φρανκ Μπάλντγουιν ΠΑΙΖΟΥΝ: Λίαµ Νίσον, Τοµ Μπέιτµαν, Τοµ 
Τζάκσον, Έµι Ρόσουµ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νίκολας Μακ Κάρθι ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζεφ Μπούλερ ΠΑΙΖΟΥΝ: Τέιλορ Σίλινγκ, Τζάκσον Ρόµπερτ Σκοτ

Η ΚΛΕΜΜΕΝΗ 
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ
THE STOLEN 
PRINCESS: 
RUSLAN AND 
LUDMILA

Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ
THE PRODIGY

Ο Ρούσλαν, ένας περιπλανώµενος 
καλλιτέχνης που ονειρεύεται να 
γίνει κάποτε ιππότης, συνα-
ντά την όµορφη Μίλα και την 

ερωτεύεται… πριν συνειδητοποιήσει ότι 
είναι η κόρη του βασιλιά! Ωστόσο, η αγάπη 
τους δεν θα προλάβει να ανθίσει, καθώς 
ο Τσόρνοµορ, ο κακός µάγος, κλέβει τη 
Μίλα µπροστά από τα έκπληκτα µάτια του 
Ρούσλαν και προσπαθεί να αποµυζήσει την 
αγάπη της για να τροφοδοτήσει τη µαγεία 
του. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Ρούσλαν 
ξεκινά µια επική περιπέτεια ώστε να σώσει 
την κλεµµένη πριγκίπισσα και να αποδεί-
ξει ότι η αγάπη είναι πιο δυνατή από τη 
µαγεία. Εκπληκτικό ουκρανικό animation, 
βασισµένο στο παραµύθι «Ρούσλαν και 
Λουντµίλα» του σπουδαίου Ρώσου ποιητή 
Αλεξάντρ Πούσκιν.

CI
NE

M
A
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«Dream 
Story»
του Άρτουρ 
Σνίτσλερ
Μετάφραση-
προσαρμογή: 
Αντώνης Γαλέος
Σκηνοθεσία: 
Γιάννης Βούρος
Πρωταγωνιστούν: 
Γιάννης Βούρος, 
Πολυξένη 
Μυλωνά, Πέρης 
Μιχαηλίδης
Πόλη Θέατρο
Φωκαίας 4 & 
Αριστοτέλους 87, 
πλ. Βικτωρίας
Κάθε Δευτέρα & 
Τρίτη στις 21:00

Ο Γιάννης Βούρος σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στη σπουδαία νουβέλα του Άρτουρ Σνίτσλερ «Dream 
Story», στην οποία βασίστηκε ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ για το σενάριο της τελευταίας του ταινίας «Μάτια ερ-
μητικά κλειστά». Στο πλευρό του επί σκηνής η Πολυξένη Μυλωνά, η οποία εξηγεί στην FS πόσο κοντά 

είναι η αλήθεια με το ψέμα.

Σας βρίσκουμε μαζί με τον Γιάννη Βούρο στο Θέατρο Πόλη, στη μεταφορά της σπουδαίας νουβέλας του Σνί-
τσλερ «Dream Story», στην οποία βασίστηκε ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ για το σενάριο της τελευταίας του ταινίας 
«Μάτια ερμητικά κλειστά». Σας φόβισε αυτή η αναμέτρηση;
Το «Dream Story» είναι μια θεατρική διασκευή της νουβέλας του Σνίτσλερ. Είναι άλλος ο κόσμος της λογοτε-
χνίας, άλλος ο κόσμος του θεάτρου και άλλος ο κόσμος του κινηματογράφου. Άλλη υποκριτική, άλλη τεχνική, 
άλλη μέθοδος. Εμείς διασκευάσαμε για το θέατρο τη νουβέλα του Σνίτσλερ και εργαζόμαστε σκληρά για την 
πραγμάτωση μιας θεατρικής παράστασης. Είναι αυτονόητο ότι σεβόμαστε απεριόριστα το έργο του Κιούμπρικ, 
όμως έχουμε το καλλιτεχνικό δικαίωμα να ερμηνεύσουμε το έργο με τα δικά μας εκφραστικά μέσα, σε άλλη 
εποχή και κάτω από άλλες συνθήκες.

Το έργο είναι ένα συνεχές παιχνίδι ανάμεσα στο πραγματικό και στο εικονικό, την αλήθεια και το ψέμα, το α-
συνείδητο και το συνειδητό. Αλήθεια, είναι δυσδιάκριτα αυτά και στις ζωές μας;
Ειλικρινά, δεν γνωρίζω τι είναι πραγματικό και τι όχι, τι είναι αλήθεια και τι ψέμα και πότε ακριβώς το συνειδητό 
ορίζεται και κυριαρχείται από το ασυνείδητο. Η ζωή του καθενός μας κινείται ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι 
και όλοι γνωρίζουμε βαθιά τι συμβαίνει όταν καταπιεσμένες ενοχές και απωθημένες επιθυμίες –που έχουμε εξο-
ρίσει στο ασυνείδητο– εισβάλλουν στη ζωή μας με αναπάντεχα αποτελέσματα.

Ο φόβος και η αμφιβολία κυριαρχούν, καθώς οι χαρακτήρες αντιλαμβάνονται πτυχές για τους εαυτούς τους 
κρυμμένες από την καθημερινότητα. Συμβαίνει συχνά στην καθημερινότητά μας να κρύβουμε πράγματα από 
τον ίδιο μας τον εαυτό;
Συνήθως κρύβουμε από τον εαυτό μας τον αληθινό μας εαυτό, γιατί δεν τον αντέχουμε, γιατί η ελευθερία και η 
ηδονική του εκδοχή μας αποσταθεροποιούν και μας τρομάζουν.

Μιλήστε μας για τη συνεργασία σας με τον Γιάννη Βούρο. Εκείνος σας έκανε την πρόταση για το έργο, σωστά;
Ο Γιάννης Βούρος είναι διακεκριμένος άνθρωπος του θεάτρου και του δημόσιου βίου. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, δι-
ευθυντής κρατικού θεάτρου, βουλευτής. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που συνεργάζομαι μαζί του, και που με 
διδάσκει, με καθοδηγεί σε ένα έργο που ήταν όνειρο και των δυο μας από παλιά.

Ποιος ο ρόλος του Πέρη Μιχαηλίδη στην παράσταση;
Στο περιπετειώδες εικοσιτετράωρο του Φρίντολιν (Γιάννης Βούρος) και της Αλμπερτίν (Πολυξένη Μυλωνά) δι-
εισδύουν ανθρώπινες παρουσίες που υπογραμμίζουν τα ενοχικά σύνδρομα, τα συνειδησιακά αδιέξοδα, τους δαι-
δάλους του ασυνείδητου. Ο Πέρης Μιχαηλίδης εισβάλλει στην παράσταση ενσαρκώνοντας όλες αυτές τις δια-
στροφικές μορφές, προκειμένου να συμπληρωθεί το παζλ των ανεκπλήρωτων φαντασιώσεων των ηρώων του Σνί-
τσλερ.

Στην ταινία είδαμε πολυπληθές καστ, εντυπωσιακές ερωτικές σκηνές, κοστούμια, σκηνικά. Αυτά πώς αντικα-
θίστανται στη σκηνή σας;
Το θέατρο έχει τη μαγική δυνατότητα να συμπυκνώνει όλο το σύμπαν του κινηματογράφου πάνω στη θεατρική 
σκηνή. Οι δικές μας ιδέες στα σκηνικά, τα κοστούμια, τη μουσική, οι φωτισμοί, τα σκηνικά αντικείμενα, δημιουρ-
γούν έναν μαγευτικό κόσμο, μια μυστηριακή ατμόσφαιρα, που αποδίδουν πιστά την έξοχη νουβέλα του Σνίτσλερ.

Για μία ακόμη χρονιά παρουσιάζονται στην Αθήνα πολλές παραστάσεις. Μήπως παράγεται περισσότερη 
τέχνη από αυτήν που μπορεί να «καταναλωθεί» από το κοινό;
Αυτή τη στιγμή η θεατρική Αθήνα δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει άλλες πρωτεύουσες και χώρες του κόσμου. Έ-
μπειροι σκηνοθέτες, πολυμήχανοι συντελεστές, ταλαντούχοι ηθοποιοί, εργάζονται και παράγουν παραστάσεις 
που διαδίδουν τον πολιτισμό και την τέχνη του θεάτρου. Είναι τέτοια η ορμή, ειδικά των νέων ανθρώπων του θε-
άτρου, που είναι σίγουρο ότι καινούργια θεατρικά κινήματα θα γεννηθούν από αυτήν.

Πολυξένη Μυλωνά
«Η θεατρική Αθήνα 
δεν έχει σε τίποτα 
να ζηλέψει άλλες 

πρωτεύουσες»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Στο στόχαστρο του κοινού ο Λίαμ Νίσον

Στη νέα του ταινία «Cold Pursuit» υποδύεται έναν πατέρα που εκδικείται τους 
φονιάδες του γιου του. Μιλώντας στον «Independent» για την προώθηση της 
ταινίας, ο Λίαμ Νίσον αποκάλυψε ένα περιστατικό που συνέβη στη ζωή του 
πριν από μερικά χρόνια, την περίοδο μετά τον βιασμό ενός αγαπημένου του 
προσώπου. Όπως θυμάται χαρακτηριστικά: «Τη ρώτησα αν ήξερε τον δράστη. 
Αν πρόσεξε το χρώμα του. Μου απάντησε ότι ήταν μαύρος». Για να ακολου-
θήσει η σοκαριστική αποκάλυψη ότι τις επόμενες ημέρες πήρε τους δρόμους, 
κουβαλώντας ένα όπλο, με την ελπίδα ότι κάποιος «μαύρος μπάσταρδος» θα 
τον πλησίαζε για να ξεκινήσει καβγά μαζί του. «Έτσι, θα μπορούσα… (παύση) 
να τον σκοτώσω». Οι δηλώσεις του δημοφιλούς ηθοποιού είχαν ως αποτέλε-
σμα τα social media να πάρουν φωτιά, με σχόλια στη συντριπτική τους πλειο-
νότητα αρνητικά. Τον κατηγορούν ως ρατσιστή (έχουν άλλωστε να θυμηθούν 
και μια παλιότερη κρίση ειλικρίνειας του σταρ, που είχε πει ότι όλοι κρύ-
βουμε έναν ρατσιστή μέσα μας), αλλά και για την επικριτική του στάση απένα-
ντι στα κινήματα Time’s Up και #MeToo τον τελευταίο χρόνο.

Η Κένταλ Τζένερ 
φωτογραφήθηκε ολόγυμνη

Η 23χρονη Κένταλ Τζένερ πραγματοποίησε μία 
από τις πιο αποκαλυπτικές φωτογραφίσεις της 
στη μέχρι σήμερα καριέρα της. Τίτλος: «Τα πολ-
λαπλά της πρόσωπα». Η φωτογραφία ανέβηκε 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον φω-
τογράφο Μερτ Άλας για λογαριασμό της «Vogue 
Italia».

Ο Τζον Τραβόλτα, επιτέλους, 
ξύρισε το κεφάλι του
Μετά από πολλά χρόνια άρνησης και απίστευτα περίεργα 
κουρέματα, ο ηθοποιός δέχτηκε τελικά τη μοίρα του. Είναι 
φαλακρός και πιθανόν για πάντα θα είναι φαλακρός. Ο Αμε-
ρικανός ηθοποιός εμφανίστηκε στο γκαλά G’Day USA στο 
Λος Άντζελες με ξυρισμένο κεφάλι. Σε συνδυασμό με γένια, 
κλασικό μαύρο κοστούμι και άσπρο ανοιχτό πουκάμισο, ο 
Τραβόλτα ήταν γοητευτικός, σχολιάζουν ανδρικά περιοδικά. 
«Ο Τζον Τραβόλτα σύμβολο ελπίδας για τους άνδρες χωρίς 
μαλλιά» είναι ο τίτλος ενός από τα δημοσιεύματα. Ο ηθοποιός 
δημοσίευσε στη σελίδα του στο Instagram φωτογραφία με τη 
νέα του εμφάνιση από το πάρτι γενεθλίων του αρχηγού των 
Foo Fighters, Ντέιβ Γκρολ, στο Λος Άντζελες. Ο Τραβόλτα πό-
ζαρε με την κόρη του Έλα και έγραψε ευχές για τη νέα χρονιά 
χωρίς κανένα σχόλιο για την εμφάνισή του.

Ο επίμονος stalker  
της Κάιλι Μινόγκ
Η γνωστή ποπ τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ είχε 
μια πολύ άσχημη εμπειρία, όταν ένας stalker 
πήγε στο σπίτι της, που βρίσκεται στο δυτικό 
Λονδίνο, και αρνιόταν να φύγει. Ο δράστης, αρ-
χικά, είχε περιπλανηθεί στη γειτονιά ρωτώντας 
σε διάφορα σπίτια να μάθει πού ακριβώς μένει 
η γνωστή τραγουδίστρια. Οι αστυνομικοί εξέδω-
σαν προειδοποίηση για παρενόχληση στον δρά-
στη, ωστόσο δεν τον συνέλαβαν. Τον Νοέμβριο 
η σταρ είχε υποστεί άλλη μία παρενόχληση, όταν 
κάποιος είχε εξαπολύσει απειλές εναντίον της 
πριν από μια παράσταση στη Γερμανία. Η επό-
μενη συναυλία της, στο Βέλγιο, είχε μεγάλη α-
σφάλεια και πλήθος αστυνομικών με όπλα.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Φάττε: 
 Ένα διαφορετικό κυριακάτικο πρωινό

Υλικά

�  Ετοιµάζουµε τις πίτες. Τις αλείφουµε µε 
ηλιέλαιο, τις βάζουµε σε ένα ταψί και τις ψήνουµε σε 
προθερµασµένο φούρνο στους 180°C µέχρι να ροδίσουν 
(δεν θέλουµε να έχουν σκούρο χρώµα).

�  Όσο ψήνουµε τις πίτες, ετοιµάζουµε το γιαούρτι. Το 
ανακατεύουµε καλά µε το σκόρδο και αλάτι.

�  Σε 4 ατοµικά µπολ (ή σε ένα µπολ) στρώνουµε τις 
πίτες (ζεστές) και από πάνω µοιράζουµε τα ρεβίθια ζεστά 
από την κατσαρόλα και από πάνω τον ζωµό που έχουµε 
κρατήσει. Αλατίζουµε και ρίχνουµε από πάνω το µείγµα 
γιαουρτιού. Πασπαλίζουµε µε την κανέλα και το κύµινο.

�  Σε ένα τηγάνι λιώνουµε το βούτυρο και σοτάρουµε τα 
κουκουνάρια µέχρι να ροδίσουν. Όπως είναι ζεστά, µε το 
βούτυρο, τα ρίχνουµε πάνω στο γιαούρτι και σερβίρουµε 
αµέσως.

Μερίδες: 4

Χρόνος µαγειρέµατος: 

20’

Βαθµός δυσκολίας: 

εύκολο

*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

Εκτέλεση

• 2 φλιτζάνια ρεβίθια βρασµένα (κρατάµε 
και 1 φλιτζάνι από το νερό όπου βράσαµε τα 
ρεβίθια)

• 2 αραβικές πίτες

• 600 γρ. γιαούρτι αγελαδινό (όχι 
στραγγισµένο)

• 2 σκελίδες σκόρδο λιωµένες

• 1/4 φλιτζάνι κουκουνάρι

• 50 γρ. αγελαδινό βούτυρο

• 2 κ.σ. ηλιέλαιο

• 1/2 κ.γλ. κανέλα

• 1/2 κ.γλ. κύµινο

• αλάτι
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  ΤΟΥ ΣΩΤΉΡΉ ΉΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Το λινάρι αρχικά καλλιεργήθηκε στη Μεσό-
γειο από τους αρχαίους Αιγυπτίους και αρ-
γότερα στη Δυτική Ευρώπη, όπου χρησι-

μοποιήθηκε για βιομηχανικές, διατροφικές και 
ιατρικές χρήσεις. Σήμερα βρίσκεται τόσο ως καλ-
λιεργημένο όσο και ως αυτοφυές φυτό σε εύκρα-
τες και τροπικές περιοχές. Το λινάρι είναι ένα μο-
νοετές φυτό που μεγαλώνει μέχρι 1,5 μ. σε ύψος. 
Ανθίζει σε υγρά εδάφη, πλούσια σε άμμο, λάσπη 
και πηλό. Τα γκριζοπράσινα φύλλα του και τα ευ-
αίσθητα γαλάζια (ή μερικές φορές λευκά) λου-
λούδια του το καθιστούν εύκολα αναγνωρίσιμο. 
Το φυτό ανθίζει και ανοίγει τα λουλούδια του μόνο 
το πρωί. Τα σφαιρικά του φρούτα, μεγέθους μπι-
ζελιού, είναι γεμάτα με τους λαμπερούς καφέ λι-
ναρόσπορους που ωριμάζουν μετά τη συγκομιδή 
του φυτού.

Από τους φλοιούς των σπόρων εξάγεται τόσο 
το έλαιο όσο και το βλεννώδες υλικό, που έχουν 
πολλές και διάφορες χρήσεις στον χώρο της δια-
τροφής και της υγείας.

Ο λιναρόσπορος περιέχει βλεννώδη υλικά 
από 3% έως 10%, τις κυανογενείς γλυκοσίδες λι-
νοστατίνη και νεολινοστίνη από 0,05% έως 0,1%, 
έλαια από 30% έως 45%, στα οποία περιλαμβάνο-
νται το λινολενικό οξύ από 40% έως 70%,το λινε-
λαϊκό οξύ από 10% έως 25% και το ελαϊκό οξύ από 
13% έως 30%. Επίσης, περιέχει πρωτεΐνες σε πο-

σοστό 25% και λιγνάνες.
Το λινάρι είναι μια πλούσια πηγή φυτικών 

ινών που αν προστεθεί στη διατροφή μας μπορεί 
να μειώσει τα επίπεδα της χοληστερόλης. Το έλαιο 
του λιναρόσπορου είναι σημαντικό για τη δράση 
του στην πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, 
καθώς και του καρκίνου. Το έλαιο του λιναρό-
σπορου περιέχει τόσο ωμέγα-3 λιπαρά οξέα όσο 
και ωμέγα-6 λιπαρά οξέα, καθώς και φυτoθρε-
πτικά συστατικά, όπως φυτοοιστρογόνα. Το λινο-
λεϊκό και άλφα-λινολενικό οξύ ανήκουν στα απα-
ραίτητα λιπαρά οξέα που το σώμα μας απαιτεί για 
τη φυσιολογική κυτταρική του λειτουργία.

Το άλφα-λινολενικό οξύ είναι ένα έλαιο 
ωμέγα-3, ενώ το λινελαϊκό οξύ είναι ένα έλαιο 
ωμέγα-6. Ο λιναρόσπορος είναι η σπουδαιότερη 
διατροφική πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Η πε-
ριεκτικότητά του σε λιπαρά ωμέγα-3 είναι διπλά-
σια από αυτή των ιχθυελαίων. Η υψηλή ποσότητα 
ακόρεστων λιπαρών οξέων στον λιναρόσπορο 
μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των αγγείων μας 
για αθηροσκλήρωση.

Ο λιναρόσπορος είναι διαθέσιμος σε ολόκλη-
ρους ή αλεσμένους σπόρους. Το λινέλαιο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σαν λάδι σε σαλάτες και μα-
γειρεμένο φαγητό, αρκεί να προστίθεται ωμό. Για 
να έχουμε όλα τα οφέλη, ο λιναρόσπορος πρέπει 
επίσης να προστίθεται στα τρόφιμα, όπως σάλτσες 

και σαλάτες, χωρίς να τον μαγειρεύουμε ή να τον 
θερμαίνουμε. Οι ολόκληροι σπόροι, οι θρυμματι-
σμένοι σπόροι και το έλαιο σπόρων έχουν χρησι-
μοποιηθεί παραδοσιακά στην ιατρική ως καθαρ-
τικό, αντιφλεγμονώδες, χαλαρωτικό, αντιβηχικό, 
μαλακτικό και αποχρεμπτικό. Το αφέψημα του λι-
ναριού χρησιμοποιείται για την καταστολή του ε-
ρεθισμού του βήχα και των βρόγχων, όπως και τη 
μείωση της φλεγμονής στην ουροδόχο κύστη και 
στην ουροφόρο οδό. Παρασκευάσματα από λινάρι 
χρησιμοποιούνται σε εξωτερική χρήση για τη θε-
ραπεία των εγκαυμάτων και των τοπικών ερεθι-
σμών του δέρματος.

Ο λιναρόσπορος είναι επίσης πλούσια πηγή 
λιγνανών. Οι λιγνάνες έχουν σημαντικό βοηθη-
τικό ρόλο στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υ-
γείας.

Επίσης, οι λιγνάνες στο έλαιο λιναρόσπορου 
έχουν τόσο οιστρογονικά όσο και αντι-οιστρογόνα 
αποτελέσματα. Τα φυτοοιστρογόνα στους λιναρό-
σπορους θεωρείται ότι μειώνουν στις γυναίκες 
ορισμένα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Ο λι-
ναρόσπορος και το λινέλαιο πρέπει να ενταχθούν 
στην καθημερινή μας διατροφή, γιατί τα οφέλη 
που προκύπτουν για την υγεία μας είναι τεράστια.

*Ο Σωτήρης Ήλιόπουλος είναι διαιτολόγος-διατρο- 
φολόγος, υπεύθυνος για το in-diet.gr.

Ο σπουδαίος
λιναρόσπορος
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

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

Face Massage: 
Κάνε επαγγελ�ατικό �ασάζ 

προσώπου �όνη σου

Όπως το µασάζ κεφαλής βοηθάει τα µαλλιά να µακρύνουν πιο γρήγορα, έτσι και το µασάζ στο 
πρόσωπο, σε συνδυασµό µε την κατάλληλη για κάθε επιδερµίδα ρουτίνα περιποίησης, έχει ως 
αποτέλεσµα ένα λαµπερό και υγιές δέρµα.

Τρίψε τις παλάµες σου µεταξύ τους για να ζεσταθούν. Κλείσε τα µάτια σου και πάρε βαθιές και αργές 
αναπνοές. Τοποθέτησε τις παλάµες σου πάνω στο πρόσωπό σου. Πίεσε απαλά την περιοχή κάτω από 
τα φρύδια για 5 έως 10 δευτερόλεπτα. Πάτησε απαλά τους αντίχειρές σου στην περιοχή πίσω από τους 
λοβούς των αυτιών σου.

Χρησιµοποίησε ένα λαδάκι για το πρόσωπο και ξεκίνα µε απαλές και κυκλικές κινήσεις το µασάζ στο 
πρόσωπό σου από το σηµείο κάτω από τα αυτιά.

Χρησιµοποίησε τους αντίχειρες και τους δείκτες σου για να τσιµπήσεις απαλά το δέρµα σου κατά 
µήκος της γραµµής του σαγονιού. Τέλος, χρησιµοποίησε το εσωτερικό της κάθε παλάµης σου και δώσε 
ελαφριά χτυπήµατα στο δέρµα κάτω από το πηγούνι σου. Αφού τελειώσεις, πάρε 10 βαθιές αναπ νοές.

Το µασάζ «ενθαρρύνει» τη χαλάρωση του σώµατος, η οποία µειώνει τον καρδιακό ρυθµό, χαλαρώνει 
τους µυς και επιβραδύνει την αναπνοή. Η χαλάρωση είναι το αντίθετο της µυϊκής έντασης και των 
ταχυπαλµιών. Όταν το σώµα σου χαλαρώνει κατά τη διάρκεια ενός µασάζ, το ίδιο κάνει και το µυαλό σου.



ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

η εξέλιξη στα καυσόξυλα...

Το πρώτο εργοστάσιο αποξήρανσης καυσόξυλων στην Ελλάδα

Τα καυσόξυλα 

  έχουν υποστεί επεξεργασία ξήρανσης
   είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα 
πρότυπα DIN51718, ASTM D 1102-84, 
CEN/TS 14918:2005 Τμήμα Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου-Εργαστήριο 
Ποιοτικού Ελέγχου

  έχουν πλούσια καύση
   δε μολύνουν την ατμόσφαιρα στο σπίτι σας 
και τη διατηρούν υγιεινή και καθαρή.

   δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με καπνό και 
αιθαλομίχλη

Η απόδοση των καυσόξυλων της PYROXIL 
είναι διπλάσια από τα υπόλοιπα, που δεν έχουν 
υποβληθεί στη διαδικασία αποξήρανσης. Το ξύλο 
αποδίδει 4494 Kcal/kg βάση της πιστοποίησης, 
εξασφαλίζοντας άμεσα την απαραίτητη ζέστη, 
σε αντίθεση με τα ξύλα της αγοράς που, λόγω 
της υγρασίας που περιέχουν, πρέπει πρώτα να 
στεγνώσουν και μετά να καούν με αποτέλεσμα να 
μειώνεται η θερμιδική απόδοσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες  
μπορείτε να επισκεφθείτε  
το www.kafsoxilo.gr
εναλλακτικά  μπορείτε  

να καλέσετε 
 στο 210 3466996  

(09:00-18:00)

Η τιμή διάθεσης 
των καυσόξυλων 
της PYROXIL 
είναι σχεδόν ίδια 
με τις τιμές των 
άλλων καυσόξυλων 
της αγοράς, 
με επιπλέον 
χαρακτηριστικά, 
την διπλάσια 
θερμαντική αξία 
και την μηδενική 
εκπομπή ρύπων 
στο περιβάλλον 
μέσα και έξω  
από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 10 ΣΑΚΙΑ

NEW

Aπό φέτος  
διαθέσιμη  
παράδοση  

με Γερανό

Tηλεφωνήστε  
για να σας 

ενημερώσουμε

Ανάμεικτα  
Big Bag  Eλιά - Οξιά

NEW

115x115x100

1,30m3

ΔΑΔΙ  
5€  

από 7€ 

ΔΙΧΤΥ  
3€  

από 4,5€ 
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