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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.
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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

• έα er e e  GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

 
 

  
Α ΑΒΑ ΜΙ

Peugeot 208 

l e  100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνομη 

οδήγηση

››  Τα σκ νδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Α ί ει  
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l e  100
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AUTO

• Μείνατε από μπαταρία  Και τώρα τι; • α απαγορευ ούν π λι  τα ie el στην Αθήνα;
•  ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• σο έγιναν φέτος και όσα α γίνουν του ρόνου στη Φόρµουλα 1

• DS5
• i Q2
• a Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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Λ Λ ΙΑ 
 Λ  Λ ΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• ατέντες Made in USA

• 70 ρόνια errari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα&
a  ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα››  r  a  ››  eat te a  ››   r he 71  ter ››   l  40 r  tr  3 t
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ατέντες Made in USA
ατέντες
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∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
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AUTO
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΙΑ  ΑΛ Ι  Α Ι Ι 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

•  Volvo V60 Cross Country•   Mercedes E-Class Estate
    Με itr e  1 στο ήλιο
   ra  er  a   the ear 2017
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• DS5
• i Q2
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SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλ  όταν οδηγείτε;

• α πιο ακρι  αυτοκίνητα είναι κλασικά

•   πολυπρωτα λήτρι α  αποχωρεί από το WRC

•  ρ εται ειμ νας, 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
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ανάλυση

Οι δηµοσκοπήσεις που φτάνουν στα επιτελεία των 
κοµµάτων δείχνουν, µε κάποιες αποκλίσεις, την 
ίδια πολιτική δυναµική. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει έδα-
φος σε σχέση µε τη Ν∆, η σηµαντική διαφορά 
που καταγράφεται είναι εξαιρετικά δύσκολο έως 

αδύνατο να καλυφθεί και το κυβερνών κόµµα πηγαίνει, εκτός 
συγκλονιστικού απροόπτου, σε τριπλή εκλογική ήττα τον Μάιο.

Η πρόγνωση που κάνω δηµόσια και θα ήθελα να συζητήσω 
µε τους ενδιαφερόµενους µετά την αναµέτρηση του Μαΐου είναι 
για διαφορά 7 έως 11 µονάδων υπέρ της Ν∆ στις ευρωεκλογές, 
άνετη επικράτηση στις περιφερειακές και για γαλάζια νίκη σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις δηµοτικές.

Το Μαξίµου προσπαθεί να συσπειρώσει τις δυνάµεις του 
ΣΥΡΙΖΑ µέσα από µια διαδικασία τεχνητής πόλωσης, η οποία 
στηρίζεται, σε µεγάλο βαθµό, στην πολιτική διαχείριση του 
σκανδάλου της Novartis.

Κατά την άποψή µου, πρόκειται για µια επιλογή που δεν θα 
λύσει το πρόβληµα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ µπορεί να ρίξει πιο χα-
µηλά το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Τι δείχνουν οι δηµοσκοπήσεις
Όλες οι έρευνες της κοινής γνώµης δείχνουν ότι στην Ελλάδα 
κυριαρχούν, στην αντίληψη των πολιτών, τα ζητήµατα που έχουν 
σχέση µε τη διαχείριση της οικονοµίας.

Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. την κοινή γνώµη απασχο-
λεί κυρίως το προσφυγικό-µεταναστευτικό και τα ζητήµατα 
ασφάλειας που µπορεί να συνδέονται µε αυτό.

Η διαφορά εξηγείται από το γεγονός ότι την τελευ-
ταία τετραετία η Ελλάδα έµεινε εγκλωβισµένη στην 
κρίση. Άλλες χώρες που πέρασαν µνηµονιακού τύπου 
δοκιµασία, όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος 
και άτυπα η Ισπανία, αναπτύχθηκαν εξαιρετικά δυ-
ναµικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ της Ιρλανδίας είναι πλέον περίπου διπλάσιο 
του ελληνικού.

Καταγράφηκαν επίσης νέα οικονοµικά success 
stories από την Πολωνία και την Ουγγαρία µέχρι την 
Τσεχία, τη Σλοβακία και τις ∆ηµοκρατίες της Βαλτι-
κής, µε αποτέλεσµα να µας φτάσουν σε επίπεδο ανά-
πτυξης, ενώ έχουν πολύ καλύτερη οικονοµική δυνα-
µική και προοπτική.

Η επικοινωνιακή προσπάθεια της κυβέρνησης να πεί-
σει τους πολίτες ότι αφήσαµε οριστικά πίσω µας τις µνη-
µονιακές δυσκολίες και τους περιορισµούς πείθει ένα µικρό 
τµήµα της κοινής γνώµης, της τάξης του 10% έως 15%, ανάλογα 
µε τη δηµοσκόπηση.

Ογδόντα τοις εκατό έως 85% των πολιτών εκτιµούν ότι η α-
τοµική και οικογενειακή οικονοµική τους κατάσταση θα µείνει 
στάσιµη ή και θα χειροτερέψει κατά τη διάρκεια του 2019.

Οι θέσεις Μητσοτάκη-Ν∆ για µείωση της φορολογίας σε ό-
φελος του παραγωγικού ιδιωτικού τοµέα και της µεσαίας τάξης 
και η οργάνωση της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονοµίας 
γίνονται δεκτές µε θετικό τρόπο από την ευρύτερη κοινή γνώµη.

∆εύτερο µεγάλο θέµα, σύµφωνα µε τις έρευνες της κοινής 
γνώµης, είναι η συµφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, ενώ αρκετά ψηλά στην 
ιεράρχηση των θεµάτων που απασχολούν τους πολίτες είναι 
και τα ζητήµατα της ασφάλειας και της προστασίας της έννοµης 
τάξης.

Εποµένως, η πολιτική επένδυση που κάνει το Μαξίµου στη 
σκανδαλολογία µε βάση τη στηµένη, όπως αποδεικνύεται, «κά-
θαρση» για τη Novartis αντιµετωπίζεται µε επιφύλαξη από τους 
περισσότερους ψηφοφόρους.

Προκλητική µεθόδευση
Οι περισσότεροι πολίτες καταλήγουν σε αρνητικά συµπερά-
σµατα για τις κυβερνητικές µεθοδεύσεις. Η πολύ εύκολη δικαί-
ωση Πικραµµένου και Βενιζέλου και ο αποτελεσµατικός τρόπος 
µε τον οποίο υπερασπίστηκαν και οι δύο τις θέσεις τους ενίσχυ-
σαν την εικόνα της λειτουργίας ενός παρακράτους που µετατρέ-
πει τους πολιτικούς αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ σε πολιτικούς, δι-

ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 

ΛΑΘΟΣ ΤΡΟΠΟ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η πόλωση δεν αφορά 
πλέον την κοινωνία.

Το «σκληρό ροκ» έχει ξεπεραστεί 
από τις εξελίξεις.

Τα οικονοµικά θέµατα και η 
συµφωνία Τσίπρα-Ζάεφ είναι αυτά 
που απασχολούν κυρίως την κοινή 
γνώµη.

καστικούς στόχους.
Ο κ. Πικραµµένος µε το κύρος του πρώην ανώτατου δικαστι-

κού λειτουργού και του πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού α-
ποδόµησε την επιχειρηµατολογία του Μαξίµου γύρω από την υ-
πόθεση Novartis και µίλησε για πρόχειρη σκηνοθεσία µε άθλι-
ους ηθοποιούς, κερδίζοντας τη συµπάθεια και την αλληλεγγύη 
της κοινής γνώµης.

Έτσι όπως εξελίσσεται, η επιχείρηση πόλωσης δεν οδηγεί 
στη συσπείρωση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ αλλά στον πα-
ραπέρα περιορισµό της απήχησής του, σε µια περίοδο κατά την 
οποία υποτίθεται ότι επιχειρεί ένα άνοιγµα στην κεντροαρι-
στερά.

Από τη µια έχουµε την εικόνα του Θεοχαρόπουλου και του 
Τζουµάκα στην οποία στηρίζεται το υποτιθέµενο πολιτικό ά-
νοιγµα του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη την πολύ πιο ισχυρή δη-
µόσια εικόνα του κ. Πικραµµένου, ο οποίος εξηγεί πώς έγινε 
στόχος του πολύ σκληρού µηχανισµού εξουσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ξεπερασµένο το «σκληρό ροκ»
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ανακάµψει εκλογικά µέσα από την ε-
πανάληψη, σε διαφορετικές συνθήκες, του λεγόµενου «σκληρού 
πολιτικού ροκ» του παρελθόντος. Η ελληνική κοινωνία είναι 
τραυµατισµένη από τη δεκαετούς διάρκειας οικονοµική κρίση. 
∆εν έχει τη διάθεση να παρασυρθεί σε µια σκληρή πολιτική ανα-
µέτρηση που δεν θα έχει ουσιαστικό περιεχόµενο αλλά θα στη-
ρίζεται στην τεχνητή πόλωση.

Στη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας διπλασιάστηκε το ι-
διωτικό χρέος στις τράπεζες, στην εφορία και στα ασφαλιστικά 

ταµεία. Συρρικνώθηκε η µεσαία τάξη. Έγινε πιο σκληρή η 
διαχείριση των κόκκινων δανείων από το προβληµατικό 
τραπεζικό σύστηµα. ∆ηµιουργήθηκε εξαιτίας της σκληρής 
οικονοµικής πολιτικής του κ. Τσίπρα η λεγόµενη γενιά 
των 360 ευρώ. Κλιµακώθηκε η φυγή των νέων στο εξωτε-
ρικό. Απαξιώθηκε ακόµη περισσότερο η οικογενειακή α-
κίνητη περιουσία. Τα θύµατα της κρίσης του 2008-2009, 
δηλαδή των µικροµεσαίων και των ελεύθερων επαγγελ-
µατιών, έµειναν στο επαγγελµατικό περιθώριο χωρίς την 
αναγκαία δεύτερη ευκαιρία. Τα εισοδήµατα των συνταξι-
ούχων συµπιέστηκαν ακόµη περισσότερο.

Σε αυτές τις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες, η 
σκανδαλολογία της κυβέρνησης αφήνει τους περισσότε-

ρους πολίτες ασυγκίνητους. Επειδή η κυβέρνηση έχει χάσει 
το λεγόµενο ηθικό πλεονέκτηµα µέσα από αµφιλεγόµενες δι-

αχειριστικές πρακτικές και σκάνδαλα που συνδέονται µε το Μα-
ξίµου, οι πολίτες θεωρούν ότι η τεχνητή πόλωση και η δήθεν κά-
θαρση του σκανδάλου της Novartis αποτελούν µεθοδεύσεις µιας 
εξουσίας που έχει χάσει την επαφή µε την οικονοµική και κοι-
νωνική πραγµατικότητα και τους πολίτες.

∆ιπλή αποστολή
Στις πολιτικές συνθήκες που διαµορφώνονται, η Ν∆ έχει µια δύ-
σκολη αποστολή.

Από τη µια πρέπει να απαντήσει στη σκανδαλολογία της κυ-
βέρνησης και να αποδείξει ότι µπορεί να παίξει ακόµη και στο γή-
πεδο που έχει επιλέξει, για τους δικούς του λόγους, το Μαξίµου.

Από την άλλη πρέπει να είναι προσεκτική στις κινήσεις της 
και να εφαρµόσει µε επιτυχία τη στρατηγική Μητσοτάκη, που 
στηρίζεται στη θετική ψήφο υπέρ της Ν∆ και όχι τόσο στην τι-
µωρητική ψήφο σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η διαφορά είναι τεράστια και διαµορφώνει τις συνθήκες για 
την επόµενη µέρα. Ο κόσµος δεν πρέπει να φύγει από την πολι-
τική, για να πάρει µέρος στην αναγκαία οικονοµική και κοινω-
νική επανεκκίνηση.

Εάν δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ 
είναι και επιλογή του πολιτικού συστήµατος, πολλοί πολίτες θα 
προτιµήσουν, σε αυτή τη φάση, να κρατήσουν αποστάσεις από 
την πολιτική. Το σταθερό µήνυµα που στέλνει ο Μητσοτάκης σε 
όλες τις δηµόσιες οµιλίες του είναι ότι επιβάλλεται η µεγάλη ε-
πιστροφή των πολιτών στην πολιτική, για να οργανωθεί σε καλύ-
τερη βάση το µέλλον της πατρίδας µας.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Τ
α προβλήµατα 
της Περιφέ-
ρειας ∆υτικής 
Ελλάδας, που 
θα κληθεί να 
αντιµετωπίσει, 
αν εκλεγεί, πε-
ριγράφει ο υ-
ποψήφιος πε-
ριφερειάρχης 
Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς 
Φαρµάκης, ο 
οποίος, πα-
ράλληλα, υπο-
γραµµίζει ότι οι 

περιφερειακές εκλογές του Μαΐου έχουν διττό 
–αµιγώς αυτοδιοικητικό, αλλά και πολιτικό– 
«περιεχόµενο».

Καθώς πλησιάζουµε στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές, ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύ-
βευµά τους;
Οι περιφερειακές εκλογές έχουν και πολιτικό 
αλλά και αυτοδιοικητικό «περιεχόµενο». Πο-
λιτικό, διότι θα κρυβόµαστε πίσω από το δά-
χτυλό µας εάν αρνηθούµε ότι τα αποτελέσµατα 
στις περιφέρειες δεν θα έχουν πολιτική βαρύ-
τητα, και αυτοδιοικητικό όµως, γιατί είναι βέ-
βαιο ότι κάθε περιοχή αντιµετωπίζει τα δικά 
της ζητήµατα και έχει τις δικές της ιδιαιτερό-
τητες και ανάγκες. Σε γενικές γραµµές, πά-
ντως, και βάζοντας έναν τίτλο, θα έλεγα πως 
στις περιφερειακές εκλογές του Μαΐου οι πο-
λίτες καλούνται να επιλέξουν µεταξύ των δυ-
νάµεων της πραγµατικής συντήρησης και της 
πραγµατικής προόδου. Μεταξύ του «σήµερα» 
και του «χθες». Και, ξέρετε, η πραγµατική συ-
ντήρηση συνήθως φοράει τη µάσκα του προ-
οδευτισµού…

Ποια είναι η εικόνα που έχετε αποκοµίσει από 
τους ψηφοφόρους στην Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας; Ποια είναι τα βασικά προβλήµατα 
και αγωνίες τους;
Η ∆υτική Ελλάδα είναι µία από τις φτωχότε-
ρες περιφέρειες της Ελλάδας και της Ευρώ-
πης. Κατά συνέπεια, το βασικό πρόβληµα είναι 
ένα: ανάπτυξη! Και το βασικό ζητούµενο είναι 
επίσης ένα: δουλειές!

Πολλοί θεωρούν ότι οι φετινές αυτοδιοικητι-
κές εκλογές µπορούν να αποτελέσουν «προ-
βολή» για τις εθνικές εκλογές, όταν αυτές 
γίνουν. Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε αυτή 
την εκτίµηση;
Όπως είπα παραπάνω, θα ήταν ανόητο να το 
αρνηθεί κανείς. Εκτός και αν οι εθνικές εκλο-
γές γίνουν ταυτόχρονα ή νωρίτερα. Εν τοι-
αύτη περιπτώσει, οι αυτοδιοικητικές εκλογές 
θα έχουν περισσότερο αυτοδιοικητικό χρώµα, 
χωρίς πάντως να χάσουν και το πολιτικό τους 
ενδιαφέρον.

Πόσο θεωρείτε ότι θα επηρεάσει την ψήφο 
του εκλογικού σώµατος το γεγονός ότι οι 
αυτοδιοικητικές εκλογές διεξάγονται µαζί 
µε τις ευρωεκλογές;
∆εν πιστεύω ότι θα υπάρξει οποιοσδήποτε ε-
πηρεασµός. Θεωρώ ότι ως λαός είµαστε πολύ 
έξυπνοι και επιπλέον έχουµε αποκτήσει πλέον 

Στις περιφερειακές εκλογές 
του Μαΐου οι πολίτες 
καλούνται να επιλέξουν 
µεταξύ των δυνάµεων της 
πραγµατικής συντήρησης και 
της πραγµατικής προόδου. 
Μεταξύ του «σήµερα» και 
του «χθες». Και, ξέρετε, 
η πραγµατική συντήρηση 
συνήθως φοράει τη µάσκα του 
προοδευτισµού.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Νεκτάριος Φαρµάκης, 
υποψήφιος περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας

και την πολιτική ωριµότητα να διαχωρίζουµε 
τους ρόλους και… τις κάλπες. Άλλη η δουλειά 
του ευρωβουλευτή, άλλη του περιφερειάρχη και 
άλλη του δηµάρχου. Κοινό ζητούµενο παντού 
και πάντοτε, µόνο η επιλογή των καλύτερων.

Αν εκλεγείτε περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλά-
δας, τι θα παραλάβετε από την προηγούµενη 
διοίκηση και ποιες θα είναι οι βασικές προ-
τεραιότητές σας;
Θα παραλάβω έναν γραφειοκρατικό µηχανι-
σµό απόµακρο από την κοινωνία που θα πρέ-
πει να τον µετατρέψω σε πραγµατική τοπική 
διακυβέρνηση και να τον «βάλω µέσα» στις 
πόλεις και στα χωριά µας. Και θα παραλάβω 
επίσης µια περιοχή χρόνιων προβληµάτων, 
αλλά και πολλών δυνατοτήτων, που θα πρέ-
πει χωρίς άλλη καθυστέρηση να µετατραπεί 
σε περιοχή ελπίδας και προκοπής για όλους. 
Η ευθύνη είναι τεράστια, όπως και το έργο 
που πρέπει να γίνει. Αλλά δεν φοβάµαι. Γιατί 
έχουµε πολύ καλή οµάδα και µια κοινωνία έ-
τοιµη για τις µεγάλες αλλαγές.

Στις εκλογές του 2010 ο τότε πρωθυπουργός 
Γιώργος Παπανδρέου χαρακτήρισε τους πε-
ριφερειάρχες «µικρούς πρωθυπουργούς». 
∆ιαπιστώνετε ότι ισχύει κάτι τέτοιο;
Στη ∆υτική Ελλάδα τουλάχιστον, όχι. Αντίθετα, 
όλοι γνωρίζουν πως ο απερχόµενος περι-
φερειάρχης προσοµοιάζει περισσότερο µε 
έναν διορισµένο κρατικό υπάλληλο και πά-
ντως δεν εµφανίζει στοιχεία ενός πολιτικού 
ηγέτη της περιοχής. Γι’ αυτό και ανέφερα ότι 
υπάρχει µεγάλη ανάγκη να µετατρέψουµε την 
περιφέρεια σε πραγµατική τοπική διακυβέρ-
νηση. Βέβαια, για να τα λέµε όλα, φταίει και 
η «κουτσή» µεταρρύθµιση, που δεν έδωσε 
στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση τις απαι-
τούµενες αρµοδιότητες και τους αναγκαίους 
πόρους. Ακόµα κι αυτό, όµως, είναι ζήτηµα 
πολιτικής διεκδίκησης και διαχείρισης. Που, 
δυστυχώς, στη ∆υτική Ελλάδα… αναζητείται!

Ένα από τα βασικά προβλήµατα που όλοι όσοι 
ασχολούνται µε την τοπική αυτοδιοίκηση ε-
πισηµαίνουν είναι η έλλειψη πόρων. Πώς 
µπορεί να αντιµετωπιστεί αυτό το φαινόµενο;
Ναι, υπάρχει έλλειψη πόρων. Υπάρχει όµως 
για όλους. Ακόµα και για τον κάθε πολίτη και 
για το κάθε νοικοκυριό σε αυτή τη χώρα. Γι’ 
αυτό και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται αυτή 
η πραγµατικότητα και ως δικαιολογία για κάθε 
άλλη αδράνεια ή αδυναµία. Οφείλουµε, ειδικά 
όσοι εκπροσωπούµε ή θέλουµε να εκπρο-
σωπήσουµε τις τοπικές κοινωνίες, να µιλή-
σουµε και για την ορθή και αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των πόρων. Οφείλουµε, επίσης, 
να προσπαθήσουµε ώστε κάθε ευρώ που δα-
πανάται να παράγει δύο ευρώ ή να προάγει 
την κοινωνία και το βιοτικό της επίπεδο σε 
εφάµιλλη αξία. Με άλλα λόγια, εάν η αυτοδι-
οίκηση δαπανά δέκα ευρώ και το αποτέλε-
σµα που φτάνει στον πολίτη είναι της τάξης 
των δύο ευρώ, κάτι γίνεται λάθος…

Πολλοί φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πο-
λίτη, έχουν επισηµάνει ότι στους ΟΤΑ λαµ-
βάνουν χώρα φαινόµενα διαφθοράς και κα-
κοδιαχείρισης. Συµφωνείτε µε αυτή την πα-
ρατήρηση;
Ποτέ δεν θα υποστηρίξω πως ο χώρος των 
ΟΤΑ είναι αγγελικός ή ότι δεν υπάρχουν φαι-
νόµενα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης. Όµως 
η προσωπική µου πεποίθηση είναι ότι αυτά 
τα φαινόµενα είναι πλέον πολύ λιγότερα απ’ 
ό,τι στο παρελθόν και η αυτοδιοίκηση έχει 
πάθει αυτό που λέει η παροιµία: «καλύτερα 
να σου βγει το µάτι παρά το όνοµα». Από κει 
και πέρα, πιστεύω ότι το όλο θέµα έχει να 
κάνει µε τις ασφαλιστικές δικλείδες που υ-
πάρχουν, τα «παραθυράκια» που πάντα κά-
ποιοι αφήνουν ανοιχτά για προφανείς λόγους, 
αλλά και την ατιµωρησία των επίορκων, την 
ίδια ώρα µάλιστα που αιρετοί κάθονται στο 
σκαµνί εξαιτίας αναχρονιστικών νόµων, όπως, 
για παράδειγµα, επειδή ένας δήµαρχος έ-
στρωσε έναν δρόµο κοντά στη θάλασσα και 
τον µήνυσε η Κτηµατική Υπηρεσία. Και, εν 
πάση περιπτώσει, για να είµαστε ξεκάθαροι: 
το θεσµικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης χρει-
άζεται πολλές και σοβαρές αλλαγές. Αλλαγές 
ουσιαστικής διαφάνειας και όχι… ταλαίπω-
ρης γραφειοκρατίας!

«Υπάρχει µεγάλη ανάγκη να 
µετατρέψουµε την περιφέρεια σε 

πραγµατική τοπική διακυβέρνηση»



Γιώργος Κύρτσος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
Ε ΥΡΩΒΟΥΛΕ Υ ΤΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας: Πολιτικό γραφείο: Λουκιανού 25 Κολωνάκι
Τηλ. 2107248616, Fax. 210 7219496

∆ραστηριότητα στην πρώτη πενταετή θητεία του (2014-2019):
� Αποτελεσµατική πίεση σε Βρυξέλλες και Αθήνα για να αποτραπεί το Grexit.
� Ενίσχυση Ευρωζώνης, προώθηση τραπεζικής ένωσης στην Επιτροπή 
Οικονοµικών και Νοµισµατικών Υποθέσεων.
� Υπερψήφιση τριών εκθέσεών του για ενίσχυση ανέργων στην Αττική,  
στα ΜΜΕ και σεισµοπαθών στην Κεφαλλονιά.
� ∆ιπλό ρεκόρ, σε συµµετοχή σε αποστολές σε άλλα κράτη-µέλη για 
συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής και στην ενηµέρωση της ελληνικής 
κοινής γνώµης µε δηµόσιες παρεµβάσεις, άρθρα, συγγραφή βιβλίων για  
τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τη σύνδεσή τους µε την Ελλάδα.

1 Βελτίωση του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου στο οποίο λειτουργεί η 
ελληνική οικονοµία.

2 Οργάνωση στην Ελλάδα της δεύ-
τερης ευκαιρίας, για τα θύµατα της 
κρίσης, µε βάση ευρωπαϊκά πρό-

τυπα.

3 Καλύτερη σύνδεση των ευρωπα-
ϊκών πολιτικών µε την οικονοµική 
και κοινωνική καθηµερινότητα του 

Έλληνα πολίτη.

4       ∆ηµιουργία πολιτικής γέφυρας 
συνεργασίας µεταξύ Ευρωκοινο-
βουλίου, ευρωπαϊκών θεσµών και 

κυβέρνησης Μητσοτάκη.

5 Προώθηση ολοκληρωµένης ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής για προσφυγι-
κό-µεταναστευτικό, σύµφωνης µε 

τα καλώς εννοούµενα εθνικά µας συµ-
φέροντα.

6 Άσκηση πίεσης στα Σκόπια για να 
εγκαταλείψουν πρακτικές «µακεδο-
νισµού-αλυτρωτισµού».

Προτεραιότητες 
για την επόµενη θητεία 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
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George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος          @GiorgosKyrtsos
@george_kyrtsos                        georgekyrtsos@gmail.com

Σπουδές:
� ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο 
Sloan School of Management, 
MIT, Βοστώνη
� Μεταπτυχιακά σε Ευρωπαϊκές 
Σπουδές, LSE, Λονδίνο
� ∆ιδακτορικό: Τµήµα ∆ιεθνών 
Σχέσεων, LSE, Λονδίνο 

Επαγγελµατική πορεία:
� Αρχισυντάκτης στον Οικονοµικό Ταχυδρόµο
Στέλεχος και διευθυντής στον Ελεύθερο Τύπο (1984-
2002)
� Εκδότης City Press, πρώτης ελληνικών 
συµφερόντων δωρεάν διανεµόµενης εφηµερίδας 
(2003-2013)
� Σχολιαστής σε δελτίο ειδήσεων Alpha, ANT1
� Ραδιοφωνικές εκποµπές Alpha, Flash

Παρουσία στον δηµόσιο βίο:
� Σε πρωταγωνιστικό ρόλο από τα µέσα της 
δεκαετίας του 1980.
� Άτυπος σύµβουλος του πρωθυπουργού 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
� Μία από τις υπογραφές που στήριξαν την 
υποψηφιότητα Κυριάκου Μητσοτάκη για την 
προεδρία της Νέας ∆ηµοκρατίας.

 

Ευρωπαϊκή εµπειρία:
� Μέλος της οµάδας της 
πρώτης ελληνικής προεδρίας 
στην ΕΟΚ (1983) µε ευθύνη για 
τις διαπραγµατεύσεις ένταξης 
Πορτογαλίας, Ισπανίας
� Πενταετής θητεία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (2014-2019)

Πολιτική παρουσία:
� Πάντα κοντά στους πολίτες, για 
να καταλάβει τα προβλήµατα και τις 
φιλοδοξίες τους.
� Παρών στα µεγάλα πολιτικά γεγονότα, 
όπως τα δύο συλλαλητήρια της Αθήνας.

&
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ανάλυση

ΟΙ ΟΚΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1981-2019

Π
ερίπου έξι εβδοµάδες πριν από τις ευρωε-
κλογές της 26ης Μαΐου, τα περισσότερα κόµ-
µατα έχουν ήδη παρουσιάσει ένα µεγάλο 
µέρος των ψηφοδελτίων τους. Όµως οι δηµο-
σκοπήσεις που έγιναν τον τελευταίο καιρό γι’ 
αυτές τις εκλογές καταγράφουν ένα εντυπω-

σιακό εύρηµα, καθώς δείχνουν να είναι οι πρώτες, τουλάχιστον 
της τελευταίας εικοσαετίας, κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν 
τέσσερις εκλογικές αναµετρήσεις, όπου ενδέχεται η ψήφος να 
µην είναι ιδιαίτερα χαλαρή. Ειδικά µάλιστα στην ψήφο για τη Ν∆, 
οι δηµοσκοπικές καταγραφές για το αποτέλεσµα των ευρωεκλο-
γών περίπου δεν βρίσκουν διαφορά από το αποτέλεσµα των εθνι-
κών εκλογών.

Αυτό είναι ένα εύρηµα το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα επη-
ρεάσει τα αποτελέσµατα των κοµµάτων, καθώς από τις πρώτες ευ-
ρωεκλογές, που έγιναν το 1981, καταγράφηκε µια ιδιαίτερη δυνα-
µική µικρών κοµµάτων, τα οποία στην ευρωπαϊκή κάλπη εξαργύ-
ρωναν τη συµπάθεια που είχε η κοινή γνώµη στους αρχηγούς τους.

Το χαρακτηριστικότερο τέτοιο παράδειγµα ήταν το ΚΚΕ Ε-
σωτερικού, το οποίο δύο φορές –και το 1981 και το 1984– κατέ-
γραψε ποσοστά πολλαπλάσια της εκλογικής του δύναµης σε ε-
θνικό επίπεδο, όπου πάσχιζε, όχι πάντοτε µε επιτυχία, να εκλέ-
ξει έναν βουλευτή.

Οι ελληνικές ευρωεκλογές χωρίζονται σε δύο περιόδους: πριν 
από το 1994, που ίσχυε η απλή αναλογική, και µετά το 1994, που 
ίσχυε η απλή αναλογική µε πλαφόν στο 3%.

Από τα κόµµατα που εξέλεξαν ευρωβουλευτή στις εκλογές 
του 1981, του 1984 και του 1989, κάτω από το όριο του 3% ήταν 
τρία κόµµατα, τα δύο εκ των οποίων µε φιλικό προσανατολισµό 
προς τη δικτατορία 1967-1974: το Κόµµα των Προοδευτικών υπό 
τον Σπύρο Μαρκεζίνη, που το 1981 εξέλεξε ευρωβουλευτή µε 
1,96%, και η ΕΠΕΝ υπό τον Χρύσανθο ∆ηµητριάδη, που το 1984 
πήρε έδρα µε 2,29%. Το 1989 η ∆ηµοκρατική Ανανέωση του µετέ-
πειτα Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου πήρε 
έδρα µε 1,36%.

Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως το ΚΚΕ Εσωτερικού 

αποτελεί το µόνο κόµµα που εξέλεξε δύο φορές αντιπρόσωπο, 
ενώ όλα τα άλλα ήταν µιας χρήσης, καθώς δεν επανεξέλεξαν ευ-
ρωβουλευτή. Το ΚΟ∆ΗΣΟ-ΚΑΕ υπό τον Γιάγκο Πεσµαζόγλου 
πήρε 4,26% το 1981, αλλά 0,8% το 1984, ενώ οι Προοδευτικοί έπε-
σαν από το 1,96% του 1981 στο 0,17% το 1984 και η ΕΠΕΝ από το 
2,29% του 1984 στο 1,17% το 1989.

Το δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι και στις οκτώ εκλο-
γικές αναµετρήσεις ευρωβουλευτή εξέλεξαν τέσσερα κόµµατα 
και συγκεκριµένα Ν∆, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, καθώς και ένας κοµµατικός 
φορέας της ανανεωτικής Αριστεράς (µε διάφορα ονόµατα, ΚΚΕ Ε-
σωτερικού, Συνασπισµός, ΣΥΡΙΖΑ), ενώ ένα έως τρία κόµµατα ε-
ξέλεξαν ευρωβουλευτή µόνο σε µία εκλογική αναµέτρηση.

Η µόνη εξαίρεση του κανόνα της µίας φοράς ήταν ο ΛΑΟΣ 
υπό τον Γιώργο Καρατζαφέρη, που κέρδισε έδρα δύο φορές, το 
2004 και το 2009.

Στις πέντε ευρωεκλογές που από το 1994 και µετά έγιναν µε 
το πλαφόν του 3%, εκτός από τα τέσσερα σταθερά κόµµατα, άλλα 
επτά εξέλεξαν τουλάχιστον έναν ευρωβουλευτή.

∆ύο φορές εξέλεξε ευρωβουλευτή ο ΛΑΟΣ και από µία η Πο-
λιτική Άνοιξη το 1994, το ∆ΗΚΚΙ το 1999, οι Οικολόγοι το 2009. 
Οι ΑΝΕΛ, το Ποτάµι και η Χρυσή Αυγή εξέλεξαν ευρωβουλευτές 
πρώτη φορά το 2014 και θα τεθούν για δεύτερη φορά στην κρίση 
του ελληνικού λαού για την ευρωκάλπη τον ερχόµενο Μάιο.

Εκείνο που έχει σηµασία για τον εντοπισµό της χαλαρής 
ψήφου είναι το άθροισµα των δύο πρώτων κοµµάτων και το ά-
θροισµα των ποσοστών των κοµµάτων που έµειναν χωρίς εκπρο-
σώπηση.

Το 1994 ΠΑΣΟΚ και Ν∆ συγκέντρωσαν αθροιστικά 70,3% 
και πήραν 19 από τις 24 ελληνικές έδρες, ενώ χωρίς εκπροσώπηση 
ήταν το 8,51% του εκλογικού σώµατος, που ψήφισε κόµµατα τα 
οποία δεν πήραν το 3%. Αυτό σήµαινε ότι από 4,16% που ήταν 
το εκλογικό µέτρο, έπεσε στο 3,81%, αλλά Συνασπισµός και ΚΚΕ 
χρειάστηκαν µόνο 3,12% για καθεµία από τις δύο έδρες που έβγα-
λαν. Στις εκλογές εκείνες, µιας χρήσης απεδείχθη η ∆ηµοκρατική 
Ανανέωση, που το 1989 είχε πάρει έδρα µε 1,36% και έµεινε χωρίς 
εκλογή, αν και αύξησε την εκλογική της δύναµη σε 2,79%.

Το 1999 Ν∆ και ΠΑΣΟΚ πήραν 68,91% και 18 από τις 25 
έδρες της Ελλάδας, ενώ κόµµατα που δεν πήραν το 3% ψήφισε το 
10,41% του εκλογικού σώµατος. Αυτό σήµαινε ότι από το 4% που 
ήταν απαραίτητο για την εκλογή ενός ευρωβουλευτή, το µέτρο 
έπεσε στο 3,58%, ενώ ο Συνασπισµός χρειάστηκε µόλις 2,58% για 
καθεµία από τις δύο έδρες του. Στις εκλογές αυτές, µιας χρήσης α-
πεδείχθη η Πολιτική Άνοιξη, η οποία, από 8,65% και δύο έδρες 
που είχε πάρει το 1994, έπεσε στο 2,28% και δεν εξέλεξε ευρω-
βουλευτή.

Το 2004 Ν∆ και ΠΑΣΟΚ πήραν 77,04% και 19 από τις 24 
έδρες, ενώ κόµµατα που δεν πήραν το 3% ψήφισε µόνο το 5,2%. 
Το µέτρο, από 4,16% για έδρα, έπεσε στο 3,95%. Μιας χρήσης α-
πεδείχθη το ∆ΗΚΚΙ, που, από 6,85% µε δύο έδρες το 1999, δεν 
συµµετείχε καν στις εκλογές του 2004.

Το 2009 ΠΑΣΟΚ και Ν∆ πήραν 68,95% και 16 από τις 22 ελ-
ληνικές έδρες, ενώ κόµµατα που πήραν κάτω από το 3% ψήφισε 
το 7,36%. Το εκλογικό µέτρο, από 4,54% που ήταν για κάθε έδρα, 
έπεσε στο 4,21%. Ο ΛΑΟΣ όχι µόνο έγινε το πρώτο µικρό κόµµα 
που κατάφερε και επανεξέλεξε ευρωβουλευτή, αλλά µε άνοδο 3 
µονάδων (από το 4,12% στο 7,15%) εξέλεξε δύο ευρωβουλευτές.

Το 2014 η Ν∆ παρέµεινε στη δυάδα των µεγάλων κοµµά-
των, αλλά στη θέση του ΠΑΣΟΚ στην πρωτιά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Για πρώτη φορά τα δύο πρώτα κόµµατα έπεσαν περίπου αθροι-
στικά 20 µονάδες σε σχέση µε το 2009 και βρέθηκαν κάτω από 
το 50%. Συγκεκριµένα, πήραν το 49,8%, κερδίζοντας µαζί τις 11 
από τις 21 έδρες που αντιστοιχούσαν πλέον στην Ελλάδα. Κόµ-
µατα κάτω από 3% ψήφισε το 17,13%, µε αποτέλεσµα το µέτρο από 
το 4,76% να πάει στο 3,94%. Για πρώτη φορά έδρα κέρδισαν επτά 
κόµµατα, ενώ τον κανόνα της µιας χρήσης επιβεβαίωσαν οι Οικο-
λόγοι-Πράσινοι, που από το 3,49% έπεσαν στο 0,90%.

Οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 2019 το πολιτικό τοπίο θα 
διατηρήσει υψηλές συσπειρώσεις, όπως το 2004, η Ν∆ θα διατη-
ρήσει την παράδοση της πρωτιάς, οι ΑΝΕΛ και το Ποτάµι είναι υ-
ποψήφια για κόµµατα µιας χρήσης και η Χρυσή Αυγή ενδέχεται 
να επανεκλέξει βουλευτή, για δεύτερη συνεχόµενη φορά, όπως 
ο ΛΑΟΣ.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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άρθρο

 ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙ∆Η*

 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

Σ
ε µια πόλη όπως η Αθήνα µας, όπου όλο 
και περισσότερο αυξάνονται τα κρού-
σµατα παρανοµίας και εγκληµατικότη-
τας –πλήγµα στη δηµοκρατική νοµιµό-
τητα και στο κράτος δικαίου–, είναι αυ-
τονόητο ότι η ασφάλεια των πολιτών 

είναι βασική µας προτεραιότητα.
Όταν µιλάµε για ασφάλεια, µιλάµε για όλα εκείνα τα 

µικρά και τα µεγάλα που δηµιουργούν καθηµερινά την 
αίσθηση µιας ανθρώπινης πόλης.

Σήµερα, οι κάτοικοι αισθάνονται ανασφαλείς, καθώς 
καθηµερινά κινδυνεύει η ζωή τους και η περιουσία τους, 
δυσκολεύονται να περπατήσουν µε ασφάλεια στις γειτο-
νιές και διακατέχονται από ένα γενικό αίσθηµα φόβου, 
µε σοβαρό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των δραστηριο-
τήτων τους και στην ποιότητα της ζωής τους. Αλήθεια, 
πόσοι από εµάς περπατάµε τα βράδια στους δρόµους της 
Αθήνας και γυρίζουµε πίσω µας να κοιτάξουµε αν µας α-
κολουθεί κανείς;

Ολόκληρες γειτονιές αποτελούν άβατο και άλλες αι-
σθάνονται ξεχασµένες, αόρατες και εγκαταλελειµµένες.

Είναι αυτονόητο ότι χωρίς ασφάλεια δεν µπορεί να υ-
πάρξει ούτε οικονοµική ανάπτυξη, ούτε ευζωία και ευη-
µερία, που είναι η προφανής απαίτηση όσων ζουν και ερ-
γάζονται στην πόλη µας.

Είναι αυτονόητο ότι η σιγουριά και η ασφάλεια των 

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ 
ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΣ

Σ
τα χρόνια της Μεταπολίτευσης υπήρξαν 
σπουδαίες µεταρρυθµίσεις, ωστόσο µε 
ευθύνη του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 
’80 εδραιώθηκε το σκληρό κοµµατικό 
κράτος της αναξιοκρατίας και της ανθρώ-
πινης ταπείνωσης. Η χώρα ακόµα ζει αυτή 

τη φοβερή σε έκταση δουλικότητα που όχι µόνο περιθω-
ριοποιεί ανθρώπους αλλά και καταληστεύει τον κοινό µας 
πλούτο υπέρ των εκάστοτε κυβερνώντων που θεωρούν το 
κράτος µαγαζάκι τους. Βλέπετε και οι επόµενοι κυβερνώ-
ντες (Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ) κάνουν ακριβώς τα ίδια, τίποτα δεν 
άλλαξε.

Από τη δεκαετία του ’80, λοιπόν, υπήρξε η ανάγκη 
των κοµµατικών «µεσαζόντων» και «µπροστινών». Οι ε-
κάστοτε κυβερνώντες, όταν λήστευαν κρατικό χρήµα, δεν 
το έκαναν οι ίδιοι προσωπικά αλλά καλούσαν κοµµατικά 
στελέχη να διεκπεραιώνουν κάθε «δουλειά», έναντι φυ-
σικά και δικής τους παχυλής αµοιβής.

Θα σας δώσω ένα αληθινό παράδειγµα: Τη δεκαετία 
του ’90 αποφασίστηκε να διατεθεί ένα ποσό 400 εκατ. 
δραχµών κρατικής διαφήµισης στα ΜΜΕ της περιφέ-
ρειας. Τότε εµφανίστηκε ξαφνικά από το πουθενά µια νε-
οσύστατη εταιρείας διανοµής –ελληνιστί media group– η 
οποία ανέλαβε να διανείµει τα 400 εκατ. αξιώνοντας επι-
στροφές 40% ως αµοιβή, δηλαδή 160 εκατ. δραχµές!

Η ανύπαρκτη αυτή εταιρεία ιδρύθηκε σε µία εβδο-
µάδα µε µοναδικό σκοπό τη ληστεία των περιφερειακών 
ΜΜΕ και φυσικά ήταν υπόδειξη των τότε κυβερνώντων 
«για να βγάλουµε όλοι χρήµα». Το εκπληκτικό είναι ότι 
από τα 400 εκατ. δραχµές τελικά ∆ΕΝ πληρώθηκε τίποτε 
στα ΜΜΕ, που όταν ζητούσαν από τον πελάτη-κράτος να 

ΚΑΘΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ «ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» 
ΚΑΙ «ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥΣ»

πληρώσει, άκουγαν τούτο: «Εµείς δώσαµε ΟΛΑ τα χρή-
µατα στην εταιρεία, κυνηγήστε αυτούς»!

Οι «µεσάζοντες» και οι «µπροστινοί» ήταν παντού: στα 
δηµόσια έργα, στις προµήθειες, στη διανοµή χρηµάτων 
κ.ο.κ. ∆ουλειά τους, να δώσουν κρατικό χρήµα προς ιδιώ-
τες, να πάρουν από αυτούς τη µεγάλη µίζα και, αφού κρα-
τήσουν τη δική τους αµοιβή (συνήθως ως δήθεν σύµβου-
λοι των ιδιωτών µε νόµιµες απολαβές), να δώσουν το κύριο 
ποσό µαύρα στους κυβερνητικούς αξιωµατούχους.

Έτσι, µπορούσες να δεις έναν άνθρωπο αγράµµατο και 
άξεστο κοµµατικό µε ετήσιο εισόδηµα 5.000 ευρώ να δη-
λώνει 300.000 και βάλε κάθε χρόνο ως σύµβουλος ιδιω-
τών που δουλεύουν µε το κράτος. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
να ξέρετε: τα λεφτά που δηλώνει ο άξεστος κοµµατικός 
είναι η µύτη του παγόβουνου. Ένα θεός ξέρει πόσα είναι τα 
πραγµατικά χρήµατα που διακινήθηκαν (και προς ποιους) 
για να πάρει τέτοιες αµοιβές.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιογράφος και συγ-
γραφέας.
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Είναι αυτονόητο ότι χωρίς ασφάλεια 
δεν µπορεί να υπάρξει ούτε οικονοµική 
ανάπτυξη, ούτε ευζωία και ευηµερία, 
που είναι η προφανής απαίτηση όσων 
ζουν και εργάζονται στην πόλη µας.

πολιτών αποτελεί ένα από τα πολλά πολιτιστικά αποτυ-
πώµατα και παράγει κοινωνική και οικονοµική υπερα-
ξία, αφού ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την ανα-
πτυξιακή προοπτική της Αθήνας.

Με όλα αυτά τα δεδοµένα, απαιτείται η ολιστική 
προσέγγιση του προβλήµατος και ένα νέο µοντέλο αντι-
µετώπισής του, που ως συνδυασµός, έχοντας στο τιµόνι 
της ευθύνης τον Κώστα Μπακογιάννη, είµαστε αποφα-
σισµένοι να το πετύχουµε και να επαναφέρουµε την κα-
νονικότητα στη λειτουργία της πόλης µας.

Θέλουµε όλοι µια Αθήνα φωτεινή, προσβάσιµη, κα-
θαρή και ασφαλή.

Με έναν δήµαρχο ηγέτη, που δεν θα αρκείται στο να 
καταγγέλλει αλλά να συµµετέχει, να απαιτεί και να ανα-
λαµβάνει το µέρος της ευθύνης που του αναλογεί.

Με τον δήµο να αγκαλιάζει όλα τα προβλήµατα των 
Αθηναίων. Με τη δηµιουργία ενός Ενιαίου Συντονιστι-
κού Κέντρου όπου θα συµµετέχει ο δήµαρχος ή ο αρ-
µόδιος αντιδήµαρχος σε ρόλο συντονιστή, για ένα σύγ-
χρονο Σχέδιο ∆ράσης για την Ασφάλεια, µε πυλώνες τη 
συνεργασία ∆ηµοτικής και Ελληνικής Αστυνοµίας.

Με τον προγραµµατισµό πολλών παράλληλων δρά-
σεων, από την αποκατάσταση και τον επαρκή φωτισµό 
σε όλες τις γειτονιές µέχρι τη βελτίωση της ασφάλειας 
στους δρόµους, την καθαριότητα απ’ άκρη σ’ άκρη και τα 
πλυµένα πεζοδρόµια, τους καθαρούς τοίχους, τις ράµπες 

για τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα και την ελεύθερη 
πρόσβαση σε πράσινους και δηµόσιους χώρους, ιδίως για 
τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωµένους και τα άτοµα 
µε αναπηρία.

Είµαστε αποφασισµένοι να επαναφέρουµε στην 
Αθήνα τη χαµένη της ευγένεια, µε τον πολιτισµό της κα-
θηµερινότητας, δίνοντας και πάλι ζωή στις 129 γειτονιές 
και τις 38 συνοικίες της Αθήνας.

Στόχος µας είναι να φέρουµε και πάλι την «Αθήνα 
Ψηλά».

*Ο Νίκος Αβραµίδης είναι δηµοτικός σύµβουλος του 
∆ήµου Αθηναίων, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής και τακτικό µέλος στην Οικονοµική Επιτροπή. 
Στις επερχόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα είναι υ-
ποψήφιος µε τον Κώστα Μπακογιάννη και τον συνδυα-
σµό «Αθήνα Ψηλά».
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  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

«Κούρεµα» στην επιδότηση δόσης δανείου
ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ

Γ
ερό ψαλίδι έπεσε τελικά στην επιδότηση 
δόσης για το δάνειο πρώτης κατοικίας, αλλά 
και «έφοδο» των ελεγκτών στα σπίτια των δι-
καιούχων για επαλήθευση των στοιχείων προ-
βλέπει τελικά η σχετική κοινή υπουργική από-
φαση. Συγκεκριµένα, το ποσοστό επιδότησης 

θα διαµορφώνεται από 15% µέχρι και 50% για τους δανειολή-
πτες που θα ρυθµίσουν στεγαστικά, επισκευαστικά, κατανα-
λωτικά δάνεια µε προσηµείωση την πρώτη κατοικία (ενώ αρ-
χικά η κυβέρνηση σχεδίαζε επιδότηση έως και 95%) και θα 
είναι οριζόντιο 33% για τα επαγγελµατικά δάνεια µε εγγύηση 
κύρια κατοικία.

Το ποσοστό της επιδότησης θα καθορίζεται αφού πρώτα 
ρυθµιστεί η «κόκκινη» οφειλή από την τράπεζα (επιµήκυνση 
χρόνου αποπληρωµής µέχρι 25 έτη, ανάλογα µε την ηλικία 
του δανειολήπτη, χαµηλότερο επιτόκιο, κούρεµα οφειλής).

Θα πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι όλοι οι δανειολήπτες 
–και οι ανήκοντες σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, όπως 
ΑµεΑ, µακροχρόνια άνεργοι κ.λπ.– θα έχουν προθεσµία µέχρι 
τις 31 ∆εκεµβρίου 2019 για να υποβάλουν αίτηµα ένταξης 
στην προστασία του νέου νόµου.

Η επιδότηση
Πιο αναλυτικά, για τα δάνεια των ιδιωτών µε εγγύηση την 
κύρια κατοικία και ανάλογα µε την οικογενειακή και την πε-
ριουσιακή κατάσταση του οφειλέτη η επιδότηση διαµορφώ-
νεται ως εξής:
• Για µονοπρόσωπο νοικοκυριό µε ετήσιο οικογενειακό εισό-
δηµα έως 3.125 ευρώ στο 50% της δόσης, έως 6.250 ευρώ στο 
40%, έως 9.375 ευρώ στο 30% και για 12.500 ευρώ στο 20%.
• Για µονογονεϊκή οικογένεια µε ένα εξαρτώµενο µέλος και 
µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 4.375 ευρώ στο 50%, 
έως 8.750 ευρώ στο 40%, έως 13.125 ευρώ στο 30% και έως 
17.500 ευρώ στο 20%.

• Για µονογονεϊκή οικογένεια µε δύο εξαρτώµενα µέλη τα 
ποσά διαµορφώνονται ως ακολούθως: έως 5.625 ευρώ στο 
50%, έως 11.250 ευρώ στο 40%, έως 16.875 ευρώ στο 30% και 
έως 22.500 ευρώ στο 20%.
• Για µονογονεϊκή οικογένεια µε τρία ή περισσότερα εξαρ-
τώµενα µέλη η επιδότηση διαµορφώνεται ως εξής: έως 6.875 
ευρώ στο 50%, έως 13.750 ευρώ στο 40%, έως 20.625 ευρώ στο 
30% και έως 27.500 ευρώ στο 20%.
• Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό χωρίς εξαρτώµενα µέλη και 
µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 5.250 ευρώ στο 50%, 
έως 10.500 ευρώ στο 40%, έως 15.750 ευρώ στο 30% και έως 
21.000 ευρώ στο 20%.
• Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό µε ένα εξαρτώµενο µέλος και 
µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 6.500 ευρώ στο 50%, 
έως 13.000 ευρώ στο 40%, έως 19.500 ευρώ στο 30% και έως 
26.000 ευρώ στο 20%.
• Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό µε δύο εξαρτώµενα µέλη και 
µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 7.750 ευρώ στο 50%, 
έως 15.550 ευρώ στο 40%, έως 23.250 ευρώ στο 30% και έως 
31.000 ευρώ στο 20%.
• Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό µε τρία ή περισσότερα εξαρ-
τώµενα µέλη και µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 9.000 
ευρώ στο 50%, έως 18.000 ευρώ στο 40%, έως 27.000 ευρώ 
στο 30% και έως 36.000 ευρώ στο 20%.

Έφοδος ελεγκτών
Εν τω µεταξύ, ο δανειολήπτης θα υποχρεώνεται «να συναινεί 
στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέ-
ψεις από αρµόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια 
επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού».

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δηλώσει ψευδή στοιχεία 
ή αποκρύψει εισοδήµατα προκειµένου να ενταχθεί στις ευ-
νοϊκές διατάξεις του νέου νόµου, έπειτα από αυτεπάγγελτη ή 
κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία παραπέµπο-

νται στον αρµόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόµε-
νων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων. Και θα πρέπει να επι-
στρέψει πίσω στο ∆ηµόσιο το συνολικό ποσό της επιδότησης 
µε τόκο 5%.

Στην ίδια λογική, ο επιλέξιµος δανειολήπτης και όλα τα 
µέλη του νοικοκυριού θα πρέπει να υποβάλλουν ανελλιπώς 
κάθε χρόνο τη φορολογική τους δήλωση και να δηλώνουν 
τυχόν µεταβολές σε περιουσία και εισόδηµα.

Ακόµα αναφέρεται ότι στα περιουσιακά κριτήρια πέραν 
της κατοικίας (αξίας έως 80.000 ευρώ) συνυπολογίζεται η 
αξία των µεταφορικών µέσων (ΙΧ, πλωτά σκάφη, εναέρια 
µέσα). Για τον καθορισµό της λαµβάνεται υπ’ όψιν η αξία τους 
όπως αυτή δηλώνεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Αν δη-
λαδή ένα ΙΧ αυτοκίνητο είναι ασφαλισµένο σε ανώτερη αξία 
από την τρέχουσα εµπορική, θα αποτελεί έναν ακόµη πιθανό 
λόγο αποκλεισµού του οφειλέτη από τη νέα ρύθµιση.

∆ιακοπή επιδότησης
Η συνεισφορά του ∆ηµοσίου διακόπτεται στις ακόλουθες πε-
ριπτώσεις:
• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί 
εκ παραδροµής ή τεχνικής αστοχίας, χωρίς να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
• Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, εφόσον αποτελεί 
µονοπρόσωπο νοικοκυριό.
• Σε περίπτωση που κατόπιν τριών διαδοχικών εντολών πί-
στωσης δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η επιδότηση 
σε τουλάχιστον έναν τραπεζικό λογαριασµό, µε υπαιτιότητα 
του οφειλέτη.
• Σε περίπτωση που κατόπιν του ετήσιου επανελέγχου δια-
πιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορή-
γησης.
• Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή 
του ποσού που βαρύνει τον ίδιο.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Από του χάρου τα δόντια γλίτωσε η εδώ και δύο 
µήνες υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Ελευ-
θερία Χατζηγεωργίου, η οποία έπεσε σε ενέδρα 
κατά τη διάρκεια οµιλίας της για τα 20 χρόνια του 
Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου.
Σε γενικές γραµµές, συνέβησαν τα εξής:

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση

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

οnlineΝέες οnline  υπηρεσίες

Ή, όπως τα είπε µε δικά της λόγια η υπουργός, «αντιµετώπι-
σα την άθλια και τραµπούκικη συµπεριφορά ακροβολισµέ-
νων στελεχών της Ν∆, που παριστάνοντας τους αγανακτι-
σµένους πολίτες δεν µου επέτρεψαν να ολοκληρώσω την 
οµιλία µου. Την ώρα που αναφερόµουν στο αναµφισβή-
τητα θετικό έργο της κυβέρνησης στον χώρο της υγείας, 
δόθηκε το σύνθηµα από τον υιό πρώην βουλευτή της Ν∆ 
και σηµερινό δηµοτικό σύµβουλο του ∆ήµου Θεσσαλονί-
κης Κούβελα για να ξεκινήσουν φωνές και διαµαρτυρίες 
Νεοδηµοκρατών».
Ένα µικρό προβληµατάκι που υπάρχει στην εξιστόρηση εί-
ναι πως δεν επιβεβαιώνεται από το βίντεο της εκδήλωσης, 
όπου το µόνο που ακούγεται είναι ο ∆ηµήτρης Κούβελας να 
φωνάζει «για το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου θα µιλήσετε;» 
και η οργισµένη υπουργός να σηκώνεται και να φεύγει. 

Τι να κάνει βέβαια κι η υπουργός, µικρή είναι, θα 
µάθει. ∆υστυχώς, δεν τη βοηθούν και οι προη-
γούµενες παραστάσεις της, καθώς το γεγονός ότι 
«περπάτησε στην Πράγα, τη Γένοβα και σε πολλούς 
άλλους κινηµατικούς σταθµούς ανά την υφήλιο», το 
κράτηµα οµπρέλας για να µη βραχεί ο πρωθυπουρ-
γός και ο ρόλος της µαυροφορεµένης, θλιµµένης από 
την καταστροφή στο Μάτι δεν προετοιµάζουν για τη 
δηµόσια έκθεση του πολιτικού.

Γενικά ο Αµβρόσιος φαίνεται πως έχει πέραση 
στους υποψήφιους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ναι, αλλά η Κουντουρά τότε ήταν ακόµα µε τους 
παραπλήσιων αντιλήψεων ΑΝΕΛ, δεν είχε γίνει 
προοδευτική.
Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να λένε οι λόγω περι-
στάσεων σύντροφοί του, ο Κουρουµπλής ξέρει.

Σε άλλα νέα, «στη δηµοκρατία δεν χωρούν αποκλει-
σµοί», άσε που «τυχαία συναντηθήκαµε». Κάπως 
έτσι αντιµετώπισε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής και 
σύντροφος Κουρουµπλής τις βολές που δέχτηκε πα-
νταχόθεν από τον ΣΥ ΡΙΖΑ για το γεγονός ότι φωτογρα-
φήθηκε µε τον λάθος άνθρωπο και το πρόβαλε στους 
λογαριασµούς του στα κοινωνικά δίκτυα, απ’ όπου 
στη συνέχεια απέσυρε τις σχετικές φωτό.
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NOVARTIS 
ΚΑΙ (ΑΘΛΙΑ) ΘΕΑΜΑΤΑ

 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Έχουµε εξαρχής (5/8/2018) επισηµάνει από αυτό 
το βήµα ότι το γεγονός πως ο φάκελος έφτασε 
στη Βουλή µε τους µάρτυρες χαρακτηρισµέ-
νους ως δηµοσίου συµφέροντος («προστατευό-
µενους») καταδεικνύει ότι η Εισαγγελία διενήρ-

γησε επί µακρόν έρευνα κατά υπουργών κατά παράβαση του 
Συντάγµατος, χωρίς προηγούµενη έγκριση της Βουλής.

Σύµφωνα µε παλαιότερη ανακοίνωση του Αρείου Πάγου, 
ο χαρακτηρισµός των µαρτύρων ως δηµοσίου συµφέροντος ε-
γκρίθηκε στις 9/2/2018 από τον αντεισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, µετά την αποστολή του φακέλου στη Βουλή. Πλην 
όµως χαρακτηρισµός µάρτυρα ως δηµοσίου συµφέροντος από 
τον εποπτεύοντα εισαγγελέα χωρίς έγκριση του αντεισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου προβλέπεται σε περιπτώσεις τροµοκρα-
τίας και εγκληµατικών οργανώσεων. Όχι στις περιπτώσεις δω-
ροδοκίας, όπως στην υπόθεση Novartis.

Σύµφωνα µε την πρόταση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ 
στην Ολοµέλεια της Βουλής, όλα τα πιθανά αδικήµατα (και των 
δέκα που ονοµάστηκαν) έχουν υποπέσει σε παραγραφή. Τα πι-
θανά αδικήµατα ήταν απιστία ως υπουργοί, δωροδοκία ως υ-
πουργοί και ξέπλυµα χρήµατος που έλαβαν ως υπουργοί. Σε 
συνέχεια και ως συνέπεια αυτής της πρότασης, ο φάκελος ε-
πιστράφηκε στη ∆ικαιοσύνη, προκειµένου αυτή να ερευνήσει 
το µόνο που µπορούσε: εγκλήµατα (ξέπλυµα) που δεν διαπρά-
χθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στα τέλη του 2018 ασκήθηκε δίωξη κατά του ενός από τους 
τρεις µάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος, µε βάση στοιχεία της 
ίδιας δικογραφίας, γεγονός που από µόνο του δείχνει ότι ο συ-
γκεκριµένος κακώς είχε υπαχθεί στο συγκεκριµένο καθεστώς. 
Ο µάρτυρας δηµοσίου συµφέροντος δεν πρέπει να εµπλέκε-
ται ο ίδιος, µε οποιονδήποτε τρόπο, σε παράνοµες πράξεις. Εί-
χαµε σηµειώσει στις 4/1/2019 ότι η συγκεκριµένη κίνηση δεί-
χνει, εκ µέρους της ∆ικαιοσύνης, ότι η υπόθεση Novartis κα-
ταρρέει.

Η Εισαγγελία ∆ιαφθοράς, έχοντας επί έτη, πριν από τη δι-
αβίβαση του φακέλου στη Βουλή, διενεργήσει έρευνα για την 
υπόθεση Novartis, και επιπλέον έχοντας διενεργήσει επί εξά-
µηνο τουλάχιστον έρευνα κατά υπουργών πριν διαβιβάσει τον 
φάκελο στη Βουλή, χρειάστηκε άλλους 14 µήνες µετά την επι-
στροφή του φακέλου σε αυτήν προκειµένου να καταλήξει σε 
τµηµατικά συµπεράσµατα.

Αρχειοθέτησε την υπόθεση για τέσσερις από τους κατη-
γορουµένους, κράτησε την έρευνα ανοιχτή για άλλους πέντε 

και ζήτησε από τη Βουλή άδεια για να καλέσει προς εξηγήσεις, 
άρα ως ύποπτο, έναν για το αδίκηµα της δωροδοκίας. Οι ίδιοι 
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια δέχονται ότι το αδίκηµα της 
δωροδοκίας έχει παραγραφεί.

Γνωρίζουµε ότι χρήµατα σε λογαριασµούς οποιουδήποτε 
από τους δέκα ή των συγγενών τους δεν βρέθηκαν, εποµένως 
ούτε αδίκηµα νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δρα-
στηριότητα στοιχειοθετείται. Άλλωστε οι ίδιοι οι ερευνώµε-
νοι έχουν αναλάβει την (πολιτική πια) πρωτοβουλία και διατυ-
µπανίζουν τα δεδοµένα. ∆ίωξη δεν έχει ασκηθεί. Η κλήση σε 
παροχή εξηγήσεων για δωροδοκία σηµαίνει ότι η Εισαγγελία 
θέλει να ακούσει τις απόψεις του «υπόπτου» πριν (θεωρητικά) 
αποφασίσει αν θα ασκήσει δίωξη, για την οποία όµως δεν έχει 
αρµοδιότητα. Αν η Εισαγγελία είχε αποδείξεις, θα ζητούσε από 
τη Βουλή να ασκήσει δίωξη. Φυσικά, µετά την παροχή εξηγή-
σεων, η αρχειοθέτηση δεν µπορεί να αποκλειστεί. Επειδή το 
αδίκηµα της δωροδοκίας είναι παραγεγραµµένο, δίκη δεν θα 
υπάρξει. Το θέµα (ή το ζητούµενο) είναι ότι τεντώνοντας τις 
διαδικασίες στα άκρα, δηµιουργούνται εντυπώσεις, οι οποίες 
µεγεθύνονται και αξιοποιούνται από µερίδα του κυβερνητικού 
Τύπου.

Παραµένει, σε πρώτη µατιά, ανεξήγητο το γιατί επελέγη 
να σπάσει η υπόθεση σε κοµµάτια και δεν βγήκε αποτέλεσµα 
και για τους δέκα πολιτικούς ταυτόχρονα. Το ερώτηµα θα γίνει 
ακόµη πιο έντονο εάν ακολουθήσουν, σε σύντοµο µάλιστα δι-
άστηµα, αρχειοθετήσεις ή ανάλογο αίτηµα στη Βουλή για τους 
υπόλοιπους.

Όλα αυτά εξελίχθηκαν ενώ η θητεία της εισαγγελέως ∆ια-
φθοράς είχε ουσιαστικά λήξει. Την περασµένη Πέµπτη ανανε-
ώθηκε η θητεία της για δύο έτη. Σε αντίθετη περίπτωση, ο βη-
µατισµός της υπόθεσης θα ανακοπτόταν, µέχρι να ενηµερωθεί 
ο διάδοχος. Πλέον η ίδια θα τελειώσει αυτό που εκείνη άρχισε, 
µέσα σε προεκλογική περίοδο.

Ουδείς, βέβαια, είναι ανυποψίαστος. Από τη στιγµή που οι 
λογαριασµοί των εµπλεκοµένων άνοιξαν και δεν βρέθηκε τί-
ποτα, έπρεπε η υπόθεση να προχωρήσει προς το αρχείο.

Εάν όµως η υπόθεση όδευε στο σύνολό της για το αρχείο, 
θα σηµειωνόταν συντριπτική ήττα και εξευτελισµός για την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία διατυµπάνισε ότι ανακάλυψε 
το µεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κρά-
τους και είχε σπεύσει, παρανόµως και θεατρικά, να ενηµερω-
θεί από τους εισαγγελείς πριν από τη διαβίβαση του φακέλου 
στη Βουλή. Το ίδιο, αναλογικά, θα σήµαινε και το θάψιµό της 

µέχρι τη διενέργεια των εκλογών. Θα δηµιουργούσε και αιχµές 
εις βάρος των δικαστών.

Η λύση της κατάτµησης της υπόθεσης εκτονώνει σχετικά 
την κατάσταση, όχι βέβαια από την πλευρά της πολιτικής, 
αλλά από την πλευρά της ∆ικαιοσύνης. Είναι δεδοµένο ότι οι 
κυβερνητικοί ασκούν όλη τους την επιρροή προκειµένου να 
φέρουν σε δύσκολη θέση τους αντιπάλους τους. Το θέµα είναι 
πώς αντιδρά στην επιρροή αυτή η ∆ικαιοσύνη.

Η δοθείσα λύση, από µια άποψη, εξυπηρετεί ταυτόχρονα 
όλες τις πλευρές. Μειώνει τον αριθµό των «υπόπτων», γεγονός 
που ικανοποιεί την αντιπολίτευση. Επόµενες αρχειοθετήσεις 
θα δώσουν επιπλέον πόντους στην αντιπολίτευση. Μία ή δύο, 
µοιρασµένες στον χρόνο, κλήσεις σε παροχή εξηγήσεων επι-
τρέπουν στους κυβερνητικούς να συνεχίσουν το αρχικό τους 
αφήγηµα, έστω και αποψιλωµένο.

Επιτρέπουν στη ∆ικαιοσύνη να διατυπώσει στο τέλος ότι 
απλώς έκανε τη δουλειά της και δεν έβλαψε, τελικά, κανέναν. 
Καθότι η αµετροέπεια των µεν λόγων Πολάκη βαρύνει µόνο 
τον ίδιο, των δε πρωτοσέλιδων του κυβερνητικού Τύπου τους 
συντάκτες του. Κλήση σε παροχή εξηγήσεων δεν σηµαίνει ότι 
θα ακολουθήσει και δίωξη. Το λογικό είναι το αντίθετο. Η ∆ι-
καιοσύνη δεν µπορεί σε καµία στιγµή να κοντράρει δηµοσίως 
την κυβέρνηση, ούτε φυσικά την αντιπολίτευση (και αυριανή 
κυβέρνηση).

Η εξέλιξη δείχνει, και µε τη σφραγίδα της ∆ικαιοσύνης, ότι 
το κυβερνητικό αφήγηµα για το σκάνδαλο Novartis απλά δεν 
στέκει. Υπήρξε εµφανώς προσπάθεια της κυβέρνησης να το 
δηµιουργήσει, όπως και πίεση στους λειτουργούς να το συντη-
ρήσουν. Οι κυβερνητικοί δεν έκρυψαν και ότι γνώριζαν τους 
«προστατευόµενους» µάρτυρες και ότι έδωσαν στοιχεία στη 
∆ικαιοσύνη. Η προσπάθεια δεν απέδωσε. Άλλωστε, οι κυβερ-
νητικοί µπορεί να ελπίζουν ότι αν η Ν∆ δεν πάρει αυτοδυναµία 
στις επόµενες εκλογές, θα ακολουθήσουν κι άλλες, οι οποίες 
θα επιφέρουν την παραγραφή των δικών τους πεπραγµένων. 
Αυτή την πολυτέλεια οποιοσδήποτε άλλος κρατικός λειτουρ-
γός δεν την έχει.

∆υστυχώς, σκάνδαλο (της κάθε) Novartis, ακόµη και µε 
την απλή έννοια της παράνοµης προώθησης σκευασµάτων και 
υπερσυνταγογράφησης, δεν υπάρχει ακόµη. Θα υπάρξει όποτε 
τεκµηριωθεί ευθύνη κρατικού λειτουργού ή γιατρού και δια-
πιστωθεί και συγκεκριµένη ροή χρήµατος. Ό,τι µάθαµε το µά-
θαµε από τις αρχές τρίτων χωρών. Όταν είχε παραιτηθεί η προ-
ηγούµενη εισαγγελέας ∆ιαφθοράς, είχε δηλώσει δηµοσίως ότι 
είχε ανακαλύψει συγκεκριµένη ροή χρήµατος για το θέµα. Έ-
κτοτε, ακόµη, ουδέν.

Στα κράτη δικαίου το τεκµήριο αθωότητας δεν αµφισβητεί-
ται ποτέ και από κανέναν.

Οι κυβερνητικές ικανότητες, ωστόσο, αποδεικνύονται, 
πάλι, ανύπαρκτες.

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Η εξέλιξη δείχνει, και µε τη σφραγίδα 
της ∆ικαιοσύνης, ότι το κυβερνητικό 
αφήγηµα για το σκάνδαλο Novartis 
απλά δεν στέκει. Υπήρξε εµφανώς 
προσπάθεια της κυβέρνησης να το 
δηµιουργήσει, όπως και πίεση στους 
λειτουργούς να το συντηρήσουν.

Οι κάλπες για την ψηφοφορία στη Βουλή ήταν διαφανείς, η διαδικασία όχι τόσο.
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Η 
Πόπη ∆οµάζου ξέρει 
τι είναι οφσάιντ. Λο-
γικό, αφού είναι η 
κόρη του Στρατη-
γού, Μίµη ∆οµά-
ζου. Έξυπνη, ευγε-
νική, από τη συχνό-
τητα του HiT 88.9, 
ως ραδιοφωνική 
παραγωγός, κάνει 

αυτό που αγαπάει, ενώ δοκιµάζεται στον απαι-
τητικό ∆ήµο Αθηναίων, στις επικείµενες δηµο-
τικές  εκλογές, µε τον συνδυασµό του Κώστα 
Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά».

Τι σας οδήγησε στη δηµοσιογραφία;
Από µικρό παιδί µού τραβούσε την προσοχή 
ο τρόπος που έκαναν ερωτήσεις οι δηµοσιο-
γράφοι σε κάθε συνέντευξη σε ραδιόφωνο και 
τηλεόραση. Μόλις, λοιπόν, τελείωσα το σχο-
λείο, στο Κολλέγιο Αθηνών, πέρασα Γεωπο-
νία και Αρχιτεκτονική Τοπίου και συγχρόνως 
πήγα στη Σχολή ∆ηµοσιογραφίας του ΑΝΤ1 
για να ακολουθήσω το όνειρό µου µε πολλή 

Η Ηώ και ο Μίµης, οι γονείς 
µου, είναι τα πρότυπά µου. Με 
τον πατέρα µου είµαστε πολύ 
δεµένοι, µε συµβουλεύει σε 
κάθε µου βήµα και είναι πάντα 
στο πλευρό µου. Μου έχει 
µάθει να προχωράω µπροστά µε 
πολλή δουλειά, πείσµα, και να 
αγαπάω αυτό που κάνω για να 
πετύχω, όπως έκανε κι εκείνος 
στη ζωή του.

 ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Πόπη ∆οµάζου

δουλειά, άπειρες ώρες και αγάπη για τη δη-
µοσιογραφία. Έµεινα δέκα χρόνια στον ΑΝΤ1, 
όπου συνεργάστηκα µε πολλούς γνωστούς 
δηµοσιογράφους.

Τι σας γοητεύει στο ραδιόφωνο;
Από µικρή ήθελα να ασχοληθώ µε το ραδιό-
φωνο και την τηλεόραση. Το ραδιόφωνο είναι 
ένα µαγικό µέσο, µε έκανε και µε κάνει κα-
λύτερο άνθρωπο και πιο πλούσιο σε γνώσεις. 
Στο ∆ηµοτικό, θυµάµαι, είχαµε γράψει σε κα-
σέτα µαζί µε µια φίλη µου την πρώτη µας ρα-
διοφωνική εκποµπή – προσποιούµενες τις 
δηµοσιογράφους.

Πώς θα περιγράφατε σε κάποιον που δεν 
έχει ακούσει την καθηµερινή σας εκπο-
µπή στον HiT 88.9;
HiT 88.9 σηµαίνει ό,τι πιο όµορφο και αισιό-
δοξο µπορείς να ακούσεις στο ραδιόφωνο. 
Παίζουµε µεγάλες επιτυχίες και έχουµε τον πιο 
µεγάλο διαγωνισµό, «Ποια είναι η φράση που 
πληρώνει», που έχει αγαπήσει όλος ο κόσµος. 
Ο ΗiT µου οµορφαίνει τη ζωή και µου δίνει ε-

την πόλη όπου γεννήθηκα, ζω και εργάζοµαι. 
Η πρόταση του κ. Μπακογιάννη να συµµε-
τάσχω στον συνδυασµό του µε τίµησε ιδιαί-
τερα. Πιστεύω πως µπορώ να προσφέρω µε 
τις ιδέες µου και την εργασία µου.

Τι αγαπάτε στην Αθήνα και ποια είναι τα 
τρία πράγµατα που θα αλλάζατε σε αυτήν;
Με το κέντρο της Αθήνας µε συνδέουν πολλά. 
Έχω ισχυρούς οικογενειακούς δεσµούς. Η για-
γιά και η µητέρα µου έχουν γεννηθεί εκεί, ο 
παππούς µου είχε το κατάστηµά του στην οδό 
Σοφοκλέους, ο πατέρας µου είχε τις επιχειρή-
σεις του στην Πλάκα, στην πλατεία Βικτωρίας, 
και ζούσε κοντά στη Λεωφόρο. Είναι πολλά που 
πρέπει να αλλάξουν και να δούµε την πόλη 
µας… από Ψηλά. Έχουµε 12 στόχους, για να 
κάνουµε την Αθήνα µια ζωντανή, λειτουργική 
και φιλόξενη πόλη. Προέχει, λοιπόν, η ασφά-
λεια των πολιτών, ο καθαρισµός της Αθήνας, 
ο φωτισµός και η ανάπτυξη του πράσινου. Θα 
ήθελα να δω την πόλη µου µε περισσότερο 
φως, χρώµα και ζωντάνια.

Τι σας εµπνέει στον Κώστα Μπακογιάννη;
Πιστεύω πολύ στον κ. Μπακογιάννη. Οι ιδέες 
του µε ενέπνευσαν, είναι φρέσκες, αληθινές, 
σύγχρονες, βαδίζουν στα επιτυχηµένα πρό-
τυπα ευρωπαϊκών πρωτευουσών και δεν θα 
µπορούσα παρά να ταυτιστώ µαζί τους. Έχει 
µεγάλη εµπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τόσο στο Καρπενήσι, ως δήµαρχος, όσο και 
ως περιφερειάρχης στη Στερεά Ελλάδα, και 
είµαι σίγουρη πως θα πάει την Αθήνα Ψηλά!

Τέλος, ξέρετε τι είναι οφσάιντ και πόσο 
δύσκολο είναι τελικά να το καταλάβουν 
οι γυναίκες;
Το ακούω καθηµερινά, και στην Ακαδηµία Πο-
δοσφαίρου «∆οµάζος», που έχουµε εδώ και 
πολλά χρόνια στην Κηφισιά. Οφσάιντ έχουµε 
όταν ο επιθετικός είναι πιο µπροστά από τους 
αµυντικούς. Ξέρω ότι το οφσάιντ δυσκολεύει 
καµιά φορά και τους διαιτητές και τους παί-
κτες, πόσο µάλλον τις γυναίκες! Αν, όµως, γνω-
ρίζουν τους κανόνες του ποδοσφαίρου, είναι 
εύκολο να το καταλάβουν.

«Είναι πολλά που πρέπει 
να αλλάξουν στην πόλη µας»

νέργεια 6 µε 10 το βράδυ, όταν κάνω εκποµπή.

Μιλήστε µας για τη σχέση σας µε τον πα-
τέρα σας, Μίµη ∆οµάζο. Πότε αντιληφθή-
κατε τι σηµαίνει ∆οµάζος για τον ελλη-
νικό αθλητισµό;
Η Ηώ και ο Μίµης, οι γονείς µου, είναι τα πρό-
τυπά µου. Με τον πατέρα µου είµαστε πολύ δε-
µένοι, µε συµβουλεύει σε κάθε µου βήµα και 
είναι πάντα στο πλευρό µου. Μου έχει µάθει 
να προχωράω µπροστά µε πολλή δουλειά, 
πείσµα, και να αγαπάω αυτό που κάνω για να 
πετύχω, όπως έκανε κι εκείνος στη ζωή του. 
Καθηµερινά αντιλαµβάνοµαι την αγάπη του 
κόσµου προς το πρόσωπό του. Από µια απλή 
βόλτα που κάνουµε µέχρι τα φιλανθρωπικά 
παιχνίδια όπου πηγαίνω µαζί του, βλέπω τη 
λατρεία του κόσµου. Είναι πολύ συγκινητικό.

Σας βρίσκουµε υποψήφια δηµοτική σύµ-
βουλο µε τον συνδυασµό του Κώστα 
Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά». Πώς φτά-
σατε σε αυτή την απόφαση;
Έπραξα αυθόρµητα, αληθινά, από αγάπη για 
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Τ
ους στόχους του, αν εκλε-
γεί στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές του Μαΐου, περι-
γράφει ο υποψήφιος δη-
µοτικός σύµβουλος στον 
∆ήµο Ερµιονίδας Λάζα-
ρος Γούτος, τονίζοντας 
την ανάγκη για συλλο-
γικό πνεύµα στα δηµο-

τικά συµβούλια, λόγω και της καθιέρωσης 
της απλής αναλογικής.

Ποιο είναι κατά την άποψή σας το διακύ-
βευµα των φετινών αυτοδιοικητικών ε-
κλογών;
Η καθιέρωση της απλής αναλογικής στις ε-
κλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης διαµορ-
φώνει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των δη-
µοτικών συµβουλίων και απαιτεί ένα άλλο 
πνεύµα, πιο οµαδικό και συλλογικό. Σύµ-
φωνα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο «Κλεισθέ-
νης I», στη λειτουργία της τοπικής αυτοδι-
οίκησης επέρχονται αρκετές –και σηµαντι-
κές– µεταβολές. Το µεγάλο στοίχηµα για 
όλους τους υποψήφιους συµβούλους µαζί 
µε τον επικεφαλής της παράταξης θα είναι 
να τονίσουν και να δώσουν λύσεις σε καί-
ρια προβλήµατα, καθώς και να στοχεύσουν 
σε συγκεκριµένους άξονες. Οι κύριοι άξονες 
αυτοί θα πρέπει να είναι το ανθρώπινο προ-
σωπικό, η καθηµερινότητα και η ανάπτυξη. 
Έτσι, λοιπόν, βασικό µέληµα που πρέπει να 
έχουν οι επικεφαλής των συνδυασµών δεν 
είναι άλλο από το να στελεχώσουν τα ψη-
φοδέλτιά τους µε το σωστό ανθρώπινο δυ-
ναµικό, έτσι ώστε να µπορέσουν να προ-
σφέρουν ουσιαστικό έργο. Η καθηµερινό-
τητα των πολιτών θα πρέπει να φτάσει, αν 
µη τι άλλο, σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. 
Ο δήµος είναι καθαρός, έχει ικανοποιητικό 
φωτισµό, δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα στην 
ύδρευση, λύνεται το µεγάλο πρόβληµα της 
αποχέτευσης, το οδικό δίκτυο βρίσκεται σε 
καλή κατάσταση. Στην καθηµερινότητα των 
δηµοτών, όµως, εντάσσεται και η γραφειο-
κρατία, η καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση 
του πολίτη και η απουσία επαφής και επι-
κοινωνίας των υπηρεσιών του δήµου µε τον 
πολίτη. Τελευταίος άξονας αναφοράς είναι 
η ανάπτυξη, και όταν λέµε ανάπτυξη, ανα-
φερόµαστε στην οικονοµική ανάπτυξη/οι-
κονοµική µεγέθυνση. Η έννοια αυτή αφορά 
την αυξανόµενη δυνατότητα µιας κοινωνίας 
να ικανοποιεί τις οικονοµικές ανάγκες των 
µελών της στο πέρασµα του χρόνου ως α-
ποτέλεσµα της αύξησης των διαθέσιµων πα-
ραγωγικών συντελεστών (δηλαδή της ερ-
γασίας, της γης, του κεφαλαίου και της ε-
πιχειρηµατικότητας).

Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε µε την το-
πική αυτοδιοίκηση;
Κατάγοµαι από την όµορφη περιοχή της Ερ-
µιόνης στην επαρχία Ερµιονίδος στην Αργο-
λίδα. Από µικρός είχα µια µοναδική αγάπη 
για τον τόπο µου, που θεωρώ ότι είναι πανέ-
µορφος. Η Ερµιονίδα είναι µια επαρχία που 
αποτελείται από το Κρανίδι, που είναι και η 
έδρα του δήµου, την Ερµιόνη, το Πόρτο Χέλι, 
την Κοιλάδα, τα ∆ίδυµα, τους Φούρνους, το 

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Λάζαρος Γούτος,
υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος 

στον ∆ήµο Ερµιονίδας

Παλιόκαστρο, τη Θερµασιά, το Λουκαΐτι και 
το Ράδο. ∆εν είναι τυχαία εξάλλου η µο-
ναδική θέση που κατέχει στην καρδιά των 
ντόπιων, των παραθεριστών αλλά και επι-
σκεπτών της περιοχής. Θεωρώ ότι πρέπει 
να γίνουν περισσότερα πράγµατα για την α-
νάπτυξη της περιοχής σε διάφορους τοµείς. 
Αρχικά, να βελτιωθεί σίγουρα η καθηµερι-
νότητα και σε ένα σωστό, αρµονικό περι-
βάλλον να µπορέσουν να δηµιουργηθούν 
σωστές υποδοµές αλλά και βάσεις ώστε 
νέοι άνθρωποι ή άνθρωποι που δοκιµά-
στηκαν από αυτή τη µακροχρόνια κρίση και 
είτε έχουν τις ρίζες τους στην περιοχή είτε 
βρίσκονται στην περιοχή να βρουν διέξοδο 
και ένα σταθερό εισόδηµα ώστε να συνε-
χίσουν τη ζωή τους. Με γνώµονα µόνο και 
µόνο την προσφορά, αλλά και το αίσθηµα 
ευθύνης που µε διακατέχει, πήρα την από-
φαση να βοηθήσω µε όσες δυνάµεις έχω 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Ποια είναι κατά την άποψή σας τα σηµαντι-
κότερα προβλήµατα του δήµου σας;
Η επαρχία µας βρίσκεται στο νοτιότερο τµήµα 
της Αργολίδας και δίπλα σε δύο από το πιο 
όµορφα νησιά του Αργοσαρωνικού. Η κοµ-
βική θέση της, όµως, πέρα από τη φυσική 
οµορφιά που έχει, δηµιουργεί και κάποια 
µειονεκτήµατα, τα οποία έχουν να κάνουν 
κυρίως µε: 1) κακό οδικό δίκτυο σε όλη την 
περιφερειακή ενότητα, ειδικά το κοµµάτι 
Κόρινθος-Επίδαυρος και Επίδαυρος-Κρα-
νίδι, 2) έλλειψη νερού τόσο για ανθρώπους 
της αγροτιάς αλλά και για την ολοκλήρωση 
επενδυτικών προτάσεων, 3) προβλήµατα 
στην αποχέτευση, καθώς το δίκτυο είτε είναι 
παλιό είτε δεν υπάρχει καθόλου, 4) έλλειψη 
διαφορετικών τρόπων για να φτάσουν στον 
προορισµό τους οι επισκέπτες γρήγορα και 
µε ασφάλεια, 5) δεν υπάρχει αρχαιολογικό 
µουσείο στην Ερµιονίδα, 6) περισσότερη στε-
λέχωση σε υπηρεσίες του δήµου, για να βο-
ηθήσουν το ήδη υπάρχον προσωπικό, που 
είναι άξιο συγχαρητηρίων για όσα προσφέ-
ρει, 7) καλύτερες υπηρεσίες υγείας στον 
δήµο για τους δηµότες, αλλά και για τους 
επισκέπτες.

Αν εκλεγείτε δηµοτικός σύµβουλος, ποιες 
θα είναι οι βασικές προτεραιότητές σας;
Όπως ανέφερα και πιο πάνω, στοχεύω στο 
να αντεπεξέλθω στους βασικούς άξονες που 
έθεσα, δηλαδή να κρατήσουµε τα κεκτηµένα 
σε ό,τι καλό έχει γίνει στον τόπο απ’ όλες τις 
προηγούµενες διοικήσεις και να πατήσουµε 
πάνω στις αρχές: αγάπη για την Ερµιονίδα, 
ειλικρινής και αληθινός πολιτικός λόγος, έ-
ντιµη και ικανή διαχείριση, εργατικότητα, α-
ξιοπρέπεια και ανθρωπιά. Να ζητήσουµε τα 
αυτονόητα και να καταφέρουµε τα εφικτά, 
ώστε να µπορέσουµε να βελτιώσουµε την 
καθηµερινότητα του πολίτη, αλλά και να ο-
δηγηθούµε σε νέα µοντέλα ανάπτυξης µέσω 
διαδικτύου, µέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, 
αλλά και ιδιωτικών κεφαλαίων που θα γί-
νουν βιώσιµες επενδύσεις.

Ποιο είναι το µήνυµα που η παράταξή σας 
στέλνει στους συµπολίτες σας;

«Η καθιέρωση της απλής αναλογικής 
διαµορφώνει νέο πλαίσιο λειτουργίας 

των δηµοτικών συµβουλίων»
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συνέντευξη

Να ζητήσουµε τα 
αυτονόητα και να 
καταφέρουµε τα 
εφικτά, ώστε να 
µπορέσουµε να 
βελτιώσουµε την 
καθηµερινότητα του 
πολίτη, αλλά και να 
οδηγηθούµε σε νέα 
µοντέλα ανάπτυξης.

Στόχος µας είναι όχι µόνο η συµµετοχή και 
η αποτελεσµατικότητα µιας πλειοψηφίας αν-
θρώπων αλλά και το πώς θα ενεργοποιή-
σουµε όλους τους δηµότες να συµµετέχουν 
στα κοινά. H συµµετοχή, η δράση και η συ-
νεργασία όλων ή όσο περισσότερων µπο-
ρούµε να εµπνεύσουµε, ώστε να εξασφα-
λιστεί το νέο µοντέλο της συλλογικής δηµο-
τικής διακυβέρνησης.

Αυτό θα µπορέσει να επιτευχθεί µέσα 
από δεσµευτικές προτάσεις, όπως:
• Ποιοτική αναβάθµιση της λειτουργίας του 
δηµοτικού συµβουλίου.
• Καθιέρωση της Ώρας ∆ηµάρχου σε επί-
πεδο δηµοτικού συµβουλίου, ο οποίος θα 
απαντά σε επίκαιρες ερωτήσεις των δηµο-
τικών συµβούλων και των δηµοτών.
• Εφαρµογή του θεσµού της Λογοδοσίας, σε 
ανοιχτή δηµόσια συνεδρίαση του δηµοτικού 
συµβουλίου µία φορά τον χρόνο, όπου γί-
νεται ο ετήσιος απολογισµός των πεπραγ-
µένων της δηµοτικής αρχής.
• Εφαρµογή του θεσµού των Λαϊκών Συνε-
λεύσεων ανά Κοινότητα, σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, για διάφορα ζητήµατα δηµοτι-
κών δράσεων.
• Ζωντανή αναµετάδοση των συνεδριάσεων 
του δηµοτικού συµβουλίου στο διαδίκτυο 
και στα ΜΜΕ για λόγους ενηµέρωσης και 
διαφάνειας.
• Αναβάθµιση του θεσµού των Επιτροπών 
που συστήνει το δηµοτικό συµβούλιο, µε τα-

τους. Όλα πρέπει να αλλάξουν, όπως άλ-
λαξε και η καθηµερινότητά µας εξάλλου, 
αφού πλέον πρέπει να κάνουµε 100 δια-
φορετικά πράγµατα µαζί για να κατορθώ-
σουµε να αντεπεξέλθουµε. Ζούµε σε έναν 
τόπο πανέµορφο, έναν τόπο που, µε τα καλά 
και τα κακά του, µπορεί να γίνει προορισµός 
για όλους. Πολλά µπορούν να γίνουν, γιατί, 
όπως πίστευα και πιστεύω, κάθε κοινότητα 
του δήµου µας αποτελεί συµπλήρωµα της 
άλλης και όλες µαζί κάνουν την Ερµιονίδα 
από τις πιο όµορφες περιοχές της Ελλάδας. 
Πρέπει να παλέψουµε όλοι µαζί, πρέπει να 
αλλάξουµε νοοτροπίες αλλά και συµπεριφο-
ρές. Ο διπλανός µας δεν είναι ανταγωνιστής 
µας αλλά συνοδοιπόρος µας… Γενικά σαν 
νεολαία, αλλά και σαν κοινωνία ολόκληρη, 
έχουµε από τους χαµηλότερους δείκτες «α-
µοιβαίας εµπιστοσύνης» στη ∆ύση. Όλοι οι 
δείκτες συµµετοχής στα κοινά δείχνουν ότι 
η Ελλάδα έχει πολύ χαµηλότερα ποσοστά 
«ενεργών πολιτών» σε σχέση µε τον ευ-
ρωπαϊκό µέσο όρο. Όλο αυτό είναι πολύ ά-
σχηµο για την κοινωνία µας και την εξέλιξή 
της. Η αδράνεια από τους νέους ανθρώπους 
θεωρείται ένα επικίνδυνο φαινόµενο, πόσο 
µάλλον όταν αφορά την πολιτική εξέλιξη της 
χώρας από τη γενιά που αποτελεί το µέλλον 
της. Αυτή την αδράνεια θέλω να βάλω α-
πέναντί µου και να εµπνεύσω κι άλλους να 
έρθουν µαζί µας να την πολεµήσουµε, για 
το καλό της γενιάς µας και του τόπου µας.

κτική ενηµέρωση και απολογισµό δράσης.
• Καθιέρωση του θεσµού του Εντεταλµένου 
∆ηµοτικού Συµβούλου.
• Αναβάθµιση της λειτουργίας των Προέ-
δρων και των Συµβουλίων των Κοινοτή-
των του ∆ήµου Ερµιονίδος, µε τη δέσµευση 
ότι θα σεβόµαστε τις αποφάσεις τους και θα 
συνεργαζόµαστε µαζί τους.
• Ουσιαστική στήριξη των εθελοντικών οµά-
δων που δραστηριοποιούνται στον δήµο µας, 
σε διάφορους τοµείς της δηµοτικής δράσης.

Καλώ όλες και όλους να στηρίξουν τις 
προτάσεις µας, να πιστέψουν στις προκλή-
σεις της σύγχρονης εποχής και να γράψουµε 
όλοι µαζί τη νέα σελίδα που τόσο ανάγκη 
έχει ο τόπος µας.

Αν κάποιος σάς ρωτούσε γιατί να σας ψη-
φίσει, τι θα του απαντούσατε;
Ήρθε η ώρα η γενιά µας να χτίσει το µέλ-
λον της. ∆οκιµαστήκαµε όλοι σε αυτές τις 
δύσκολες συγκυρίες. Οι νέοι ξεχάσαµε να 
ονειρευόµαστε. Οι παλιοί κουράστηκαν να 
ελπίζουν. Σε αυτή τη δύσκολη πενταετία πι-
στεύω ότι η κρίση δηµιούργησε πολλά προ-
βλήµατα στην περιοχή µας, όπως στάση α-
νοικοδόµησης, υπερφορολόγηση, στέρηση 
των κόπων µιας ζωής µε τις περικοπές των 
συντάξεων, ανεργία, πενιχρές αµοιβές σε 
νέους επιστήµονες που σπούδασαν χρόνια 
και επένδυσαν εκείνοι και οι γονείς τους 
ψυχικά και οικονοµικά για την εκπαίδευσή 

Στο τρίπτυχο «υποδοµές - ανάπτυξη - 
ασφάλεια» έχει δοµήσει την προεκλογική 
της καµπάνια η υποψήφια περιφερειακή 

σύµβουλος στην Ανατολική Αττική Ευρώπη 
Κοσµίδη µε τον Γιώργο Πατούλη.

Η Κοσµίδη έχει το εξής «πλεονέκτηµα»: 
είναι γέννηµα θρέµµα του Μενιδίου, µιας 
περιοχής µε διαχρονικό και µεγάλο πρόβληµα 
στην ασφάλεια, αλλά και στις υποδοµές, µε 
αποτέλεσµα να ξεκινάει την κούρσα έχοντας 
ιδία γνώση για ένα πρόβληµα που ταλανίζει 
ιδιαίτερα τους κατοίκους των περιοχών.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε το πρόβληµα της ασφάλειας 
να µην είναι έντονο µόνο στις λεγόµενες 
«υποβαθµισµένες» περιοχές, αλλά ευρύτερο.

Ως εκ τούτου, υποψηφιότητες σαν της 
Κοσµίδη βοηθούν να επέλθει… ισορροπία 
µεταξύ της διατύπωσης ενός προβλήµατος και 
της προσωπικής γνώσης µε βιωµατικά στοιχεία.

Όπως δηλώνει και η ίδια, αυτό που την 
οδήγησε να είναι υποψήφια περιφερειακή 
σύµβουλος µε τον Γιώργο Πατούλη είναι οι 
άνθρωποι, καθώς, έχοντας µεγαλώσει στην 
Ανατολική Αττική, όπου συνεχίζει να ζει και να 
εργάζεται, ξέρει από πρώτο χέρι τα προβλήµατα 
και τις παθογένειες της περιοχής, αλλά και τα 
ανεξάντλητα περιθώρια για µια «Νέα Αρχή».

Και όπως λένε καλά γνωρίζοντες το 
παιχνίδι των εκλογών στην Ανατολική Αττική, 
το ποιος θα κερδίσει θα εξαρτηθεί εν πολλοίς 
από το συγκεκριµένο τρίπτυχο: υποδοµές - 
ανάπτυξη - ασφάλεια.

Αν αναρωτιέστε γιατί, σκεφτείτε ότι τα δύο 
πρώτα, οι υποδοµές και η ανάπτυξη, έχουν 
άµεση σχέση µε τα όσα τραγικά ζήσαµε σε 
Μάτι και Μάνδρα.

Ευρώπη Κοσµίδη: Υποδοµές 
- ανάπτυξη - ασφάλεια για 
την Ανατολική Αττική
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ρεπορτάζ

Οι µαθητές, όταν τελειώνουν τη Β΄ 
Λυκείου, θα πρέπει να συµπληρώνουν 
µηχανογραφικό δελτίο, από το οποίο 
θα προκύπτουν οι σχολές στις οποίες η 
εισαγωγή θα γίνεται χωρίς εξετάσεις.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ 
∆ΕΣΜΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Έ
ντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το πολυνο-
µοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο 
στις 300 σελίδες του περιλαµβάνει ίδρυση νέων 
τµηµάτων, συγχωνεύσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ και τον 
νέο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαί-
δευση. Ο αρµόδιος υπουργός, ο οποίος την επο-

µένη της δηµοσιοποίησης του νοµοσχεδίου προανήγγειλε την απο-
χώρησή του από την κεντρική πολιτική σκηνή, απάντησε σε όσους α-
σκούν κριτική ότι «δεν κατέθεσαν προτάσεις».

Τι αλλάζει στο Λύκειο
Με το νέο σύστηµα εισαγωγής, το οποίο θυµίζει εν πολλοίς αυτό των 
δεσµών, δηµιουργούνται τέσσερα επιστηµονικά πεδία, µειώνονται 
στη Γ΄ Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας, αυξάνεται η ύλη στα 
µαθήµατα προσανατολισµού, οι απολυτήριες και οι πανελλαδικές ε-
ξετάσεις θα γίνονται σε τέσσερα µαθήµατα (Νεοελληνική Γλώσσα και 
στα τρία µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού), ενώ θα υπάρχει η 
δυνατότητα εισαγωγής σε Τµήµατα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ).

Πλέον οι µαθητές, όταν τελειώνουν τη Β΄ Λυκείου, θα πρέπει να 
συµπληρώνουν έως τις 30 Ιουνίου –µε εξαίρεση τη φετινή χρονιά, 
που θα γίνει τον Οκτώβριο– µηχανογραφικό δελτίο, από το οποίο θα 
προκύπτουν οι σχολές στις οποίες η εισαγωγή θα γίνεται χωρίς εξε-
τάσεις.

Τον Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου θα δηλώνουν οριστικά και αµε-
τάκλητα αν θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν επι-
θυµούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συµπεριλάβει στην αρ-
χική τους δήλωση.

Οι µαθητές της Γ΄ Λυκείου που θα συµµετέχουν στις πανελλαδι-
κές εξετάσεις, µετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστο-
ποίηση των βαθµών της τελικής τους επίδοσης, θα συµπληρώνουν το 
µηχανογραφικό τους.

Για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση µέσω πανελλαδικών 
εξετάσεων θα προσµετράται σε ποσοστό 90% ο µέσος όρος των βαθ-
µών στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα του οικείου ε-
πιστηµονικού πεδίου και σε ποσοστό 10% ο βαθµός του απολυτηρίου 
της Γ΄ τάξης. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκ-
παίδευση κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 θα υπολογιστεί µόνο 
ο µέσος όρος των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων.

Αντιδράσεις για τις συνενώσεις
Το νοµοσχέδιο προβλέπει ακόµη τις συνενώσεις των ΤΕΙ Θεσσαλο-
νίκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
µε το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος, ενώ ιδρύεται το Μεσογειακό 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, στο οποίο θα ενταχθεί το ΤΕΙ Κρήτης.
Επιπλέον, ΤΕΙ και Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας συνενώ-

νονται, η Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας απορροφάται από το Πα-
νεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής, ενώ το ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδος διασπά-
ται στα δύο. Έτσι, ένα µέρος του απορροφάται από το Πανεπιστήµιο 
Πατρών και το άλλο από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, το οποίο 
απορροφά και το ΤΕΙ Πελοποννήσου. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγο-
νός ότι ιδρύεται ακόµη µία σχολή Νοµικής, αυτή τη φορά στο Πανε-
πιστήµιο Πατρών.

Συνολικά, δηµιουργούνται πέντε «υπερ-πανεπιστήµια», ενώ θα 
προκύψουν περισσότερα από 100 νέα τµήµατα στη θέση αυτών που 
θα καταργηθούν.

Πάντως, µε τη δηµοσιοποίηση του νοµοσχεδίου σηµειώθηκαν οι 
πρώτες αντιδράσεις. Σε επιστολή τους προς τον κ. Γαβρόγλου οι πρό-
εδροι των τµηµάτων Ψυχολογίας αντιτάσσονται στην ίδρυση νέων 
τµηµάτων, καθώς αυξάνεται ο αριθµός τους στα οκτώ, συµπεριλαµ-
βανοµένων και των υπαρχόντων. Όπως σηµειώνουν, «στα υπάρχοντα 
τµήµατα εισάγονται ετησίως περίπου 900 νέοι φοιτητές. Πρόκειται 
για έναν εξαιρετικά µεγάλο αριθµό, καθώς οι υπάρχουσες υποδοµές 
επαρκούν για την άρτια εκπαίδευση ενός σηµαντικά µικρότερου α-
ριθµού νέων επιστηµόνων. Η κατάσταση αυτή επιτείνεται από την α-
δυναµία της πολιτείας κατά την τελευταία περίπου δεκαετία να ενι-
σχύσει ουσιωδώς τα τµήµατά µας σε ανθρώπινο δυναµικό. Τα τµή-
µατα Ψυχολογίας της χώρας έχουν επανειληµµένα ζητήσει τη µείωση 
των εισακτέων γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο».

Μιλώντας στον ραδιοσταθµό News 24/7, ο υπουργός Παιδείας 
Κώστας Γαβρόγλου απάντησε ότι «ειδικά µε την Ψυχολογία, υπάρ-
χει µεγάλη ζήτηση από τα νέα παιδιά. Το θέµα είναι αν οι καθηγητές 
θέλουν κι άλλους στα πόδια τους. ∆εν είναι µια παροχολογία από την 
πλευρά της κυβέρνησης, έχουµε ήδη έργο, έχουµε ήδη δώσει και-
νούργιες θέσεις καθηγητών».

Την ίδια ώρα η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Πατρών απέρ-
ριψε το σχέδιο απορρόφησης τµηµάτων του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδος µε 
23 ψήφους κατά, 10 υπέρ και ένα λευκό, ενώ το τµήµα Πληροφορι-
κής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου σε µια 
συµβολική κίνηση «έριξε µαύρο» στην ιστοσελίδα του. Όπως σηµει-
ώνουν τα µέλη ∆ΕΠ, «το πολυνοµοσχέδιο οδηγεί νοµοτελειακά στη 
δραµατική υποβάθµιση και στο κλείσιµο του τµήµατος. Ως µια πρώτη 
συµβολική αντίδραση, η ιστοσελίδα του τµήµατός µας (http://dit.uop.
gr) είναι από σήµερα “µαύρη”».

Με συλλαλητήρια και απεργία απαντά η ΟΛΜΕ
Η ΟΛΜΕ, που την περασµένη Παρασκευή πραγµατοποίησε 24ωρη 

απεργία και συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες µεγά-
λες πόλεις, ζητά την απόσυρση του νοµοσχεδίου, καθώς, σύµφωνα µε 
την Οµοσπονδία, «υποβαθµίζει τη γενική παιδεία, µετατρέπει τη Γ΄ 
Λυκείου σε προπαρασκευαστικό έτος για την πρόσβαση στο πανεπι-
στήµιο, διευρύνει τις µορφωτικές και κοινωνικές ανισότητες ανάµεσα 
στους µαθητές και δεν πλήττεται η παραπαιδεία». Το διοικητικό συµ-
βούλιο της ΟΛΜΕ ζητά συνάντηση µε τις οµοσπονδίες γονέων, προ-
κειµένου να σχεδιαστεί κοινή δράση των δύο πλευρών.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, ο κ. Γαβρόγλου 
υποστήριξε πως «όταν φωνάξαµε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, δυστυχώς δεν 
είχαν να προτείνουν κάτι συγκεκριµένο. Εδώ και δύο χρόνια έχουµε 
το ίδιο πρόβληµα µε τα συνδικαλιστικά όργανα. Όταν ψηφίσαµε τον 
νόµο για τα κριτήρια διορισµού των εκπαιδευτικών, τους ζητήσαµε 
προτάσεις. Απάντηση δεν ήρθε ποτέ. Κι εδώ, τους καλούµε, ανεξαρ-
τήτως των όποιων αντιδράσεών τους, να µας πουν επί του συγκεκρι-
µένου: δηλαδή, είναι ευχαριστηµένοι µε τη Γ΄ Λυκείου όπως είναι σή-
µερα, ναι ή όχι; Συνιστά αυτό ένα τεράστιο πρόβληµα σε µια χώρα, 
δηλαδή το να µην έχει Γ΄ Λυκείου επί της ουσίας; Ακυρώνονται ή όχι 
οι εκπαιδευτικοί καθηµερινά;».

«Ρυθµίσεις που δεν λύνουν προβλήµατα»
«Το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας δεν συνιστά καθ’ οι-
ονδήποτε τρόπο µεταρρύθµιση αλλά συρραφή επιµέρους ρυθµίσεων, 
που δεν λύνουν προβλήµατα, αντιθέτως αναπαράγουν παθογένειες 
του παρελθόντος» σχολίασε η τοµεάρχης Παιδείας της Ν∆, Νίκη Κε-
ραµέως.

Η κ. Κεραµέως σηµείωσε ότι «µια κυβέρνηση και ένας υπουργός 
που βρίσκονται και οι δύο σε αποδροµή αφήνουν πίσω τους ένα εκ-
παιδευτικό σύστηµα πολύ χειρότερο από αυτό που παρέλαβαν».

«Η Ν∆ αρέσκεται µόνο σε δηλώσεις περί κατάργησης νοµοθε-
τηµάτων της σηµερινής κυβέρνησης χωρίς να αναφέρει συγκεκρι-
µένα µε τι θα τα αντικαταστήσει» ήταν η απάντηση του υπουργείου 
Παιδείας. «Ποιος πολίτης γνωρίζει τι προτείνει η Ν∆ για την αναµόρ-
φωση του Λυκείου και για το σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση; Γνωρίζει κανείς ποιες είναι οι θέσεις της για την τριτο-
βάθµια εκπαίδευση εκτός από την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων, 
που πλέον αποτελεί όνειρο θερινής νυκτός;» κατέληγε η ανακοίνωση.

Γαβρόγλου: ∆εν θα είµαι υποψήφιος
Πάντως, την επόµενη µέρα της δηµοσιοποίησης του νοµοσχεδίου ο 
κ. Γαβρόγλου, µιλώντας στον News 24/7, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι 
υποψήφιος στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Ο ίδιος εξέφρασε την 
άποψη ότι «όποιος είναι υπουργός Παιδείας, ειδικότερα, τη στιγµή 
των εκλογών δεν πρέπει να κατεβαίνει υποψήφιος, διότι οι πειρασµοί 
στο να µπορέσει να κάνει κάποια πράγµατα που τα θεωρεί µεν σωστά, 
αλλά που µπορεί, χωρίς να το θέλει και ο ίδιος, να ευνοούν κάποιους 
έναντι άλλων (δεν εννοώ προφανώς οικονοµικά και δεν εννοώ προ-
φανώς προσλήψεις), αλλά επειδή είναι τόσο σύνθετο το έργο του υ-
πουργείου Παιδείας, κανείς δεν πρέπει να έχει την παραµικρότερη 
τέτοια πρόκληση στην καθηµερινότητά του». Μάλιστα, ξεκαθάρισε 
«ότι αυτό δεν είναι αιχµή εναντίον κανενός, αλλά είναι µια προσω-
πική στάση απέναντι στην κοινωνία και στην πολιτική. Είµαι 72 ετών 
και νοµίζω ότι κάποια στιγµή τα άτοµα δεν είναι ανάγκη να συνεχί-
ζουν. Υπάρχουν οι νεότεροι. Έχω µεγάλη ανάγκη να είµαι σε πιο κα-
νονική φάση µε την οικογένειά µου και τους φίλους µου».
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Από Ναύπλιο 
και Κόρινθο 
µέχρι Κηφισιά 
και Κολωνάκι

Σ
την Κόρινθο και στο Ναύπλιο 
βρέθηκε την περασµένη εβδο-
µάδα ο ευρωβουλευτής της Ν∆ 
και εκ νέου υποψήφιος ευρω-
βουλευτής Γιώργος Κύρτσος, 
ο οποίος διένειµε την εφηµε-

ρίδα «Free Sunday» και το νέο του βιβλίο 
«Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση: Έτσι θα κά-
νουµε την κρίση ευκαιρία» σε καταστηµα-
τάρχες των δύο πόλεων, καθώς και σε πο-
λίτες, οι οποίοι του ευχήθηκαν εγκάρδια 
καλή επιτυχία στη µάχη των ευρωεκλογών 
στις 26 Μαΐου. Ο ευρωβουλευτής συνοµί-
λησε µε τον κόσµο για όλα όσα τους απα-
σχολούν αναφορικά µε τα οικονοµικά και 
κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει 
η χώρα τα τελευταία χρόνια, επισηµαίνο-
ντας ταυτόχρονα την επιθυµία τους για µια 
µεγάλη πολιτική αλλαγή.

Οι διανοµές και η επαφή µε τον κόσµο 
συνεχίστηκαν στην Αθήνα και ειδικότερα 
στην περιοχή της Κηφισιάς, στον Βόρειο 
Τοµέα της Αττικής, αλλά και στο κέντρο, 
στην περιοχή του Ευαγγελισµού και του 
Κολωνακίου. Περισσότερα από 500 αντί-
τυπα του βιβλίου του αλλά και της εφηµε-
ρίδας «Free Sunday» διανεµήθηκαν στους 
πολίτες από τον ίδιο τον ευρωβουλευτή, 
ο οποίος αφουγκράστηκε και κατέγραψε 
τους προβληµατισµούς των Αθηναίων.

Ναύπλιο

Κόρινθος

Κηφισιά

Κολωνάκι - Ευαγγελισµός
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«Με την κήρυξη αρχαιολογικού χώρου 
δεν επηρεάζεται η καθηµερινότητα της 
πόλης, ούτε εµποδίζεται η επένδυση στο 
λιµάνι». ΚΑΣ

∆ΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΚΑΣ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Π
ολιτική διαµάχη έχει ξεσπάσει µετά 
την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιο-
λογικού Συµβουλίου (ΚΑΣ), η οποία 
κηρύσσει ως αρχαιολογικό χώρο την 
εντός των τειχών αρχαία πόλη του Πει-
ραιά. Η Ν∆ έκανε λόγο για «διορισµένο 
από την κυβέρνηση ΚΑΣ που µε τις 

γνωµοδοτήσεις του υπονοµεύει την ανάπτυξη της χώρας», µε το υ-
πουργείο Πολιτισµού να απαντά ότι «το Συµβούλιο δεν είναι ούτε 
“αριστερό” ούτε “δεξιό”», διαβεβαιώνοντας ότι «δεν εµποδίζονται οι 
επενδύσεις».

Το σκεπτικό της απόφασης
Σύµφωνα µε το ΚΑΣ, «η εξέταση της κήρυξης-οριοθέτησης αρχαι-
ολογικού χώρου προηγήθηκε της εξέτασης του “master plan” του 
ΟΛΠ, το οποίο αποτελεί χωρική ρύθµιση, προκειµένου µε την ορι-
οθέτηση περιοχών που περιέχουν αρχαιότητες να κατοχυρωθεί θε-
σµικά η έγκρισή του, όπως προβλέπει ο αρχαιολογικός νόµος», υ-
πενθυµίζοντας ότι η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε στο πρόσφατο 
παρελθόν και στην αντίστοιχη περίπτωση του Ελληνικού, «θωρακί-
ζοντας θεσµικά την επένδυση».

Ουσιαστικά, ο αρχαιολογικός χώρος ορίζεται βόρεια και δυτικά 
από το χερσαίο τµήµα του Κονώνειου Τείχους και τον σταθµό του 
ΗΣΑΠ, καθώς και από ζώνη 20 µ. εξωτερικά από το τείχος, στα ση-
µεία όπου αυτό δεν είναι ορατό, και στα ανατολικά από την περιοχή 
όπου εκτιµάται ότι βρισκόταν το Κονώνειο Τείχος. Στα νότια το όριο 
είναι η θαλάσσια ακτή, από τη Ναυτική ∆ιοίκηση Αιγαίου ως το Μι-
κρολίµανο. Εξαιρούνται η θαλάσσια περιοχή του κεντρικού λιµένα 
και οι σύγχρονες επιχώσεις, ενώ εντός κήρυξης παραµένουν οι δύο 
πλαζ (Βοτσαλάκια και Φρεαττύδα), καθώς και η Ηετιώνεια Πύλη.

Σηµειώνεται ότι η έκταση του αρχαιολογικού χώρου που υιο-
θετήθηκε από τα µέλη του ΚΑΣ είναι περίπου η µισή από εκείνη 
που είχε προτείνει η αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και 
Νήσων και η οποία ήταν περίπου 11,5 τ.χλµ.

ΚΑΣ: ∆εν εµποδίζεται η επένδυση στο λιµάνι
Μάλιστα, το Συµβούλιο έσπευσε να ανακοινώσει ότι «µε την κή-
ρυξη αρχαιολογικού χώρου δεν επηρεάζεται η καθηµερινότητα της 
πόλης, ούτε εµποδίζεται η επένδυση στο λιµάνι. Κηρυγµένοι αρχαι-
ολογικοί χώροι υπάρχουν σε πολλά αστικά κέντρα της χώρας, όπως 

το κέντρο της Αθήνας, χωρίς να εµποδίζεται η οικοδοµική ή άλλη 
οικονοµική δραστηριότητα».

Αυτό άλλωστε διαβεβαίωσε και ο υφυπουργός Πολιτισµού, Κώ-
στας Στρατής, στην ΕΡΤ1, επισηµαίνοντας ότι «στην Αθήνα, στην 
Πάτρα, στα Χανιά, έχουµε κηρυγµένους αρχαιολογικούς χώρους 
µέσα σε αστικά κέντρα, χωρίς να έχει σταµατήσει η οικοδοµική ή 
άλλη οικονοµική δραστηριότητα».

Το παράδειγµα των Χανίων ανέφερε και ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, σε συνέντευξή του στον 
ραδιοφωνικό σταθµό Focus FM 103.6. «Ζω στα Χανιά, που είναι 
όλη η πόλη αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οπότε σας βεβαιώνω ότι 
ο χαρακτηρισµός δεν εµποδίζει, αλλά δηµιουργεί ένα πλαίσιο µέσα 
στο οποίο πρέπει να κινηθεί ο επενδυτής ή αυτός που φτιάχνει την 
κατοικία του» υπογράµµισε ο υπουργός.

Σχετικά µε το «master plan» του ΟΛΠ, το ΚΑΣ «εξέτασε µόνο 
όσες επενδύσεις εµπίπτουν στο πεδίο των αρµοδιοτήτων του, σε συ-
νέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής Σχεδιασµού Ανάπτυξης 
Λιµένων (ΕΣΑΛ). Το Συµβούλιο γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της 
έγκρισης των υποχρεωτικών επενδύσεων που εξέτασε, οι οποίες α-
φορούν στην κατ’ εξοχήν λιµενική λειτουργία, µε όρους που δια-
σφαλίζουν την αρχαιολογική παρακολούθηση κατά το στάδιο εκτέ-
λεσης των εργασιών και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, όπως εξάλ-
λου προβλέπεται για όλα τα µεγάλα έργα», όπως σηµειώνεται στην 
ανακοίνωση.

Επιπλέον, το Συµβούλιο γνωµοδότησε κατά της χρήσης ναυπη-
γοεπισκευαστικών ζωνών στον αρχαιολογικό χώρο της Κυνόσουρας 
και των Αµπελακίων στη Σαλαµίνα, καθώς εντάσσονται σε αδόµητη 
ζώνη απολύτου προστασίας Α΄ και Β΄, και ζήτησε την αποµάκρυνση 
των υφιστάµενων ναυπηγείων.

Αναφορικά µε την περιοχή της Νότιας Ζώνης του Λιµένα, όπου 
προβλέπεται να κατασκευαστεί ένας µεγάλος επιβατικός σταθµός 
κρουαζιέρας, το ΚΑΣ αποφάσισε να περιοριστεί η χρήση του µόνο 
για τις ανάγκες της κρουαζιέρας, αποκλείοντας µε αυτόν τον τρόπο 
τη δηµιουργία ενός εµπορικού κέντρου περίπου 24.000 τ.µ.

Ν∆: Υπόλογη η κυβέρνηση
«Εξωπραγµατικό» χαρακτήρισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ν∆, 
Σοφία Ζαχαράκη, τον ισχυρισµό του ΚΑΣ ότι «σχεδόν ο µισός Πει-
ραιάς είναι αρχαιολογικός χώρος», τονίζοντας πως «η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ µε τις ιδεοληψίες της δεν µπορεί άλλο να ταλαιπωρεί 

την Ελλάδα. Το ΚΑΣ, όµως, το διορίζει η κυβέρνηση και εποµένως 
εκείνη είναι υπόλογη για τις γνωµοδοτήσεις του, που υπονοµεύουν 
κάθε οικοδοµική δραστηριότητα στο µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας. 
Η Ν∆ θα διασφαλίσει την υλοποίηση επενδύσεων που θα αλλάξουν 
την εικόνα της χώρας και θα δηµιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις 
εργασίας».

«Το ΚΑΣ δεν είναι ούτε “αριστερό” ούτε “δεξιό”» ήταν η απά-
ντηση της υπουργού Πολιτισµού, Μυρσίνης Ζορµπά, τονίζοντας 
ότι «απαρτίζεται από διακεκριµένους επιστήµονες και είναι ένα σο-
βαρό και υπερκοµµατικό όργανο».

«Η ευαισθησία της υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού για 
την προστασία του σηµαντικού αρχαιολογικού πλούτου του Πει-
ραιά εξαντλείται στην παρεµπόδιση αναπτυξιακών δράσεων και 
όχι φυσικά σε έργα ανάδειξής του» σηµείωσε η βουλευτής της Ν∆ 
Όλγα Κεφαλογιάννη. Όπως είπε, «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποδει-
κνύει ακόµη µια φορά την απέχθειά της στις επενδύσεις, την ανά-
πτυξη και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για άλλη µια φορά 
εκτίθεται η χώρα διεθνώς µε τα πισωγυρίσµατα, αποµακρύνοντας 
µε τη στάση της και κάθε άλλον υποψήφιο επενδυτή».

Γ. Μώραλης: Αιφνιδιασµός από την κυβέρνηση
Η απόφαση του ΚΑΣ µεταφέρθηκε και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. 
Ο δήµαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, χαρακτήρισε «άκαµπτη και 
παράλογη» την αρχική στάση του ΚΑΣ, που ήθελε να χαρακτηριστεί 
ολόκληρη η πόλη «αρχαιολογικός χώρος».

Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά είπε, «µε γρήγορες κινήσεις και 
τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, παρά τον απόλυτο αιφνιδιασµό που ε-
πιχείρησε η κυβέρνηση και το υπουργείο Πολιτισµού, καταφέραµε 
ως ∆ηµοτική Αρχή του Πειραιά να αποτρέψουµε την αδικαιολόγητη 
και δροµολογηµένη, σύµφωνα µε την εισήγηση, κήρυξη του συνό-
λου της πόλης του Πειραιά σε αρχαιολογική περιοχή».

Από την πλευρά του, ο Εµπορικός Σύλλογος Πειραιά θεωρεί «ε-
πιτακτική» την ανάγκη το υπουργείο Πολιτισµού και το ΚΑΣ να ε-
νηµερώσουν τις επιχειρήσεις και τους δηµότες του Πειραιά για το 
ποιες περαιτέρω γραφειοκρατικές διαδικασίες θα επιφέρει στην κα-
θηµερινότητά τους ο συγκεκριµένος χαρακτηρισµός.

«Μετά από δέκα χρόνια διαρκούς οικονοµικής ύφεσης και οκτώ 
χρόνια µεγάλης κυκλοφοριακής ταλαιπωρίας από τα έργα Τραµ και 
Μετρό, η πόλη µας έχει άµεση ανάγκη από το οξυγόνο της γρήγορης 
ανάπτυξης και της επαναφοράς της στην κανονικότητα» αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση.

Καµπανάκι από Ελληνοκινεζικό Επιµελητήριο
Την ανησυχία του από τις αποφάσεις του ΚΑΣ εκφράζει το Επιµελη-
τήριο Ελληνοκινεζικής Οικονοµικής Συνεργασίας. Όπως αναφέρει, 
«οι πρόσφατες αποφάσεις του ΚΑΣ που µπλοκάρουν το επενδυτικό 
σχέδιο του Λιµανιού του Πειραιά, σε συνδυασµό µε τις πρόσφατες 
κινήσεις της κινεζικής πλευράς (υπογραφή επενδυτικών συµφωνιών 
Κίνας - Ιταλίας ύψους δεκάδων δισεκατοµµυρίων ευρώ, συµφωνία 
για τη διαχείριση τεσσάρων ιταλικών λιµανιών από κινεζικές εται-
ρείες και η παραχώρηση του Λιµανιού της Τεργέστης στην Cosco), 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις πολυαναµενόµενες κινε-
ζικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στα πλαίσια των οικονοµικών πολιτι-
κών του Πεκίνου για τους Νέους ∆ρόµους του Μεταξιού», ενώ καλεί 
την κυβέρνηση «να κινητοποιηθεί άµεσα και αποφασιστικά, πριν να 
είναι πολύ αργά».
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Ο ∆ήµος Νεάπολης-Συκεών έχει 
βγάλει µέχρι τώρα µόνο αριστερούς 
δηµάρχους. Για πρώτη φορά η 
κεντροδεξιά διεκδικεί να διοικήσει και 
να εφαρµόσει πρόγραµµα σύµφωνο µε 
τις αρχές της.

ΕΝΑΣ 34ΧΡΟΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ∆ΕΞΙΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ ΠΙΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Τ
ο νέο πολιτικό τοπίο που δηµιουργείται στην 
ελληνική κοινωνία λίγο πριν από τις εκλογές 
του Μαΐου του 2019 αποτυπώνει η προσπά-
θεια ενός 34χρονου υποψηφίου από τον χώρο 
της κεντροδεξιάς να αµφισβητήσει την κυρι-
αρχία ενός από τους πιο ισχυρούς και σχεδόν 

εµβληµατικούς δηµάρχους από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ.
Πρόκειται για τον Ηλία Ζάχαρη, ο οποίος στις εκλογές της 

26ης Μαΐου αµφισβητεί την κυριαρχία του Σίµου ∆ανιηλίδη, 
ο οποίος µε την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ εκλέγεται δήµαρχος 
από το 1994, δηλαδή έχει κλείσει 25 χρόνια στο αξίωµα.

«Η προσπάθεια του Ζάχαρη είναι γενναία» λέει τοπικό 
αυτοδιοικητικό στέλεχος, το οποίο επισηµαίνει ότι η γενιά 
των 35άρηδων σήµερα δεν γνώρισε άλλον δήµαρχο από τον 
60χρονο σήµερα Σίµο ∆ανιηλίδη.

Ουσιαστικά, όµως, δεν είναι µόνο η γενιά των 35άρηδων. Ο 
συγκεκριµένος δήµος είναι αυτό που χαρακτηρίζεται προπύρ-
γιο της Αριστεράς.

Τα τρία από τα τέσσερα διαµερίσµατά του –οι Συκιές, η 
Νεάπολη και ο Άγιος Παύλος– είναι λαϊκές προσφυγικές γει-
τονιές που δηµιουργήθηκαν και µεγάλωσαν τη Θεσσαλονίκη 
«εκτός των τειχών» µετά το 1922 και τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή.

Οι δήµαρχοι της περιοχής –και πριν γίνει «καλλικρατικός» 
δήµος το 2010– προέρχονταν όλοι από την Αριστερά.

Στις Συκιές από το 1964 µε την υποστήριξη του –παράνο-
µου τότε– ΚΚΕ εκλεγόταν ο Παναγιώτης Αφαλής, ο οποίος 
µετά τη δικτατορία κέρδισε άλλες τέσσερις θητείες.

«Γνωρίζω ότι ο συγκεκριµένος δήµος αποτελεί προνοµιακό 
χώρο της Αριστεράς, αλλά νοµίζω ότι πρέπει να διεκδικήσουµε 
την ευκαιρία να πείσουµε τους ανθρώπους ότι αυτή η πρόταση 
που εφαρµόστηκε στη διοίκηση δεκαετίες τώρα έχει δώσει ό,τι 
είχε να δώσει και έχει χάσει την προωθητική της δύναµη, δεν 
µπορεί να είναι πλέον χρήσιµη στην κοινωνία» λέει ο κ. Ζά-
χαρης.

Στα 34 του, δεν είναι χθεσινός στην πολιτική. Εξελέγη για 
πρώτη φορά στον ∆ήµο Συκεών το 2006, σε ηλικία µόλις 21 
ετών. «Η πρόταση αρχικά δεν ήταν για µένα, ήταν για τον µπα-
µπά, ο οποίος έχει έναν ευρύ κύκλο γνωριµιών και είναι πολύ 
αγαπητός στην περιοχή» διευκρινίζει.

Ο πατέρας του κ. Ζάχαρη, ένας –συνταξιούχος σήµερα– πυ-
ροσβέστης, είναι ένας λαϊκός άνθρωπος. Με τη βοήθεια του οι-

κογενειακού ονόµατος, τη βοήθεια των φίλων από τη γειτονιά, 
την ΟΝΝΕ∆ και τη ∆ΑΠ, ο κ. Ζάχαρης εξελέγη και ήταν και ε-
ξακολουθεί να είναι από τους νεότερους εκλεγµένους στην ελ-
ληνική αυτοδιοίκηση.

Το 2006 η Ν∆ είχε συµµετάσχει σε ένα κοινό σχήµα µε στε-
λέχη από την Αριστερά, σε µια προσπάθεια να ανατραπεί ο κ. 
∆ανιηλίδης. «∆εν τα καταφέραµε, αλλά για µένα ήταν µια πολύ-
τιµη εµπειρία, γιατί γνώρισα και συνεργάστηκα µε ανθρώπους 
από διαφορετικό πολιτικό υπόβαθρο. Με ανθρώπους που σκέ-
φτονταν διαφορετικά από µένα, αλλά έπρεπε να συνθέσουµε τις 
θέσεις µας, και σε αυτή τη βάση οικοδόµησα µαζί τους σχέσεις 
προσωπικής εµπιστοσύνης και φιλίας, που διαρκούν και θα δι-
αρκέσουν» λέει, για να προσθέσει: «Άλλωστε σε µια γειτονιά 
ζούµε, όσα κι αν µας χωρίζουν, πρέπει να συνυπάρξουµε».

Η επανεκλογή του το 2010 του τόνωσε την αυτοπεποί-
θηση, αλλά στο µεταξύ είχε δηµιουργηθεί ένα τελείως δια-
φορετικό τοπίο µε τις συνενώσεις των δήµων που είχαν επέλ-
θει µε τον «Καλλικράτη». Οι «αριστερές» Συκιές είχαν ενωθεί 
µε την «αριστερή» Νεάπολη και τον επίσης «αριστερό» Άγιο 
Παύλο σε έναν µεγάλο δήµο, στον οποίο είχε προστεθεί και η 
διαρκώς αναπτυσσόµενη περιοχή των Πεύκων, που τη δεκαε-
τία του 2000 συγκινούσε τη µεσαία τάξη, η οποία ήθελε σπίτι 
στα προάστια. Αυτοί, όµως, που είχαν µετακοµίσει στα Πεύκα 
ήταν λίγοι σε σχέση µε το µέγεθος του δήµου και δεν είχαν µε-
ταφέρει και εκλογικά δικαιώµατα.

Η κυριαρχία του «όλου» ΠΑΣΟΚ και του Σίµου ∆ανιηλίδη 
επιτεύχθηκε από τον πρώτο γύρο, µε άνεση.

Το 2014, όµως, το ΠΑΣΟΚ είχε καταρρεύσει και συγκυ-
βερνούσε ως µικρότερος εταίρος της κυβέρνησης Σαµαρά. «Αν 
ο Σαµαράς δεν µας κάνει ένα-δυο δώρα, δεν µας βλέπω καλά» 
φέρεται να είχε πει η κυρία Γεννηµατά σε προσωπικές συζητή-
σεις που έκανε στο πλαίσιο µιας επίσκεψής της στη Θεσσαλο-
νίκη το φθινόπωρο του 2013.

Ένα από τα δώρα ήταν η διευκόλυνση της επανεκλογής ∆α-
νιηλίδη. Η Ν∆ υποστήριξε έναν υποψήφιο, από τον χώρο του 
ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πήρε περίπου 8% και ο ∆ανιηλίδης πήρε µία 
ακόµη θητεία.

Ο Ηλίας Ζάχαρης προτίµησε να είναι υποψήφιος µε την 
«Αλληλεγγύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, όπου και εξελέγη, πρώτος σε σταυρούς 
στον ∆ήµο Νεάπολης-Συκεών.

«Μπορώ να καταλάβω τις πολιτικές σκοπιµότητες, αλλά 

αυτό δεν σηµαίνει ότι θα συµβάλω στην υλοποίησή τους» λέει 
ο κ. Ζάχαρης, ο οποίος δηλώνει ότι η περιφέρεια στη διοίκηση 
Τζιτζικώστα ήταν ένα µεγάλο σχολείο.

Η προσπάθεια της Ν∆ για ανασυγκρότηση µετά την εκλογή 
Μητσοτάκη έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για µια νέα γενιά. 
«∆εν µπορούσα να αρνηθώ την πρόταση να είµαι υποψήφιος 
πρόεδρος της οργάνωσης της Ν∆ στη ∆υτική Θεσσαλονίκη και 
ήταν µεγάλη τιµή για µένα το µεγάλο ποσοστό µε το οποίο πε-
ριβλήθηκε η υποψηφιότητα» εξηγεί ο κ. Ζάχαρης, ο οποίος το 
2018 δεν επιδίωξε την επανεκλογή του στη θέση.

«Είχαµε αρχίσει ήδη τα σχέδια για την υποψηφιότητα στις 
δηµοτικές εκλογές. Μια παρέα νέων ανθρώπων, που αποφασί-
σαµε να προτείνουµε στην τοπική κοινωνία µιαν άλλη πρόταση, 
µε βάση τις δικές µας ιδέες. ∆εν µπορεί οι ιδέες µας, οι οποίες 
δικαιώθηκαν παγκόσµια, να µην έχουν την ευκαιρία να εφαρµο-
στούν, εκεί όπου µπορούµε να τις εφαρµόσουµε» λέει ο νεαρός 
υποψήφιος, ο οποίος στο µεταξύ έχει εµπειρία δεκατριών χρό-
νων στην αυτοδιοίκηση. Περίπου την ίδια εποχή µε την έναρξη 
της αυτοδιοικητικής παρουσίας του ανέλαβε και την οικογενει-
ακή επιχείρηση.

Στον ∆ήµο Νεάπολης-Συκεών στις εκλογές του Σεπτεµ-
βρίου του 2015 η Ν∆ πήρε σχεδόν 21%, περίπου 7 µονάδες 
κάτω από τον µέσο όρο, ενώ στη µεγάλη νίκη του 2004, όταν το 
κόµµα είχε πάρει 45,5%, ήταν περίπου 9 µονάδες κάτω.

Όµως την ίδια στιγµή το πανίσχυρο ΠΑΣΟΚ, που το 2009 
ήταν στο 44%, τον Σεπτέµβριο του 2015 έπεσε 40 µονάδες 
κάτω, στο 5%, και ο ΣΥΡΙΖΑ, από το 6% του 2009, εκτινάχθηκε 
στο 38,5%.

«Χάσαµε, αλλά ήµασταν φοβικοί, είχαµε απέναντί µας µια 
ρητορεία που έλεγε ότι όλα ήταν εύκολα και µπορούµε να τα 
καταφέρουµε χωρίς κόπο και προσπάθεια. Στο µεταξύ, αποδεί-
χθηκε ότι αυτό ήταν µια µεγάλη ανοησία, που έβαλε τη χώρα 
και τους πολίτες της σε µια µεγάλη ταλαιπωρία. Ο δήµος-πατε-
ρούλης που µοιράζει πακεταρισµένα γεύµατα στα ΚΑΠΗ πρέ-
πει να τελειώσει, αν δεν θέλουµε να πάθουµε στον δήµο αυτό 
που υπέστη η χώρα» λέει ο κ. Ζάχαρης σε µια συζήτηση στο διά-
λειµµα των περιοδειών του στους δρόµους του δήµου.

«Βλέπω µια οργή στους δρόµους για την αντίθεση που δεν 
εξέφρασαν στο θέµα της Συµφωνίας των Πρεσπών» συνοψίζει 
την κατάσταση ο υποψήφιος δήµαρχος, καθώς ο ∆ήµος Νεά-
πολης-Συκεών έβγαλε ένα ψήφισµα λίγες ώρες προτού ψηφι-
στεί η συµφωνία στη Βουλή. «Μας επιδοκιµάζουν για τη στα-
θερή µας θέση στο θέµα των Πρεσπών, αλλά εµείς θέλουµε να 
κερδίσουµε την εµπιστοσύνη τους σε όλα. Τρεις ηµέρες χιόνισε 
τον Ιανουάριο και έκλεισαν οι δρόµοι µία εβδοµάδα. Προφανώς 
η διοίκηση ήθελε να αντιµετωπίσει το πρόβληµα, αλλά δεν τα 
κατάφερε, γιατί ο τρόπος της σκέψης τους είναι ξεπερασµένος. 
Ό,τι είχαν να δώσουν το έδωσαν, τώρα πρέπει να προλάβουµε 
την κατάρρευση» προσθέτει, για να καταλήξει: «Η συµµετοχή 
µας στις εκλογές δεν είναι γενναιότητα, είναι η ωριµότητα µιας 
παράταξης που δεκαετίες έχει µείνει εκτός διοίκησης. Είµαστε 
ενωµένοι, γι’ αυτό έχουµε µόνο ένα ψηφοδέλτιο από τον χώρο 
µας, δικαιωµένοι από την ιστορία και αποφασισµένοι να προλά-
βουµε την κατάρρευση».

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
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«Εθνικό ζήτηµα υψηλής προτεραιότητας 
το δηµογραφικό». Όλγα Κεφαλογιάννη

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΛΗΓΗ 
ΤΟ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Ω
ς «εθνικό ζήτηµα υψηλής προτε-
ραιότητας» χαρακτήρισε η βου-
λευτής της Ν∆ Όλγα Κεφαλο-
γιάννη το δηµογραφικό πρό-
βληµα. Σε ειδική εκδήλωση που 
διοργάνωσε µε θέµα «∆ηµογρα-
φικό ζήτηµα - brain drain - πο-
λιτικές στήριξης της ελληνικής 

οικογένειας. Οι µεγάλες προκλήσεις για την επόµενη δεκα-
ετία» η κ. Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε εκτενώς στην υπάρ-
χουσα κατάσταση, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα προτάσεις 
για ανάσχεση του φαινοµένου.

Η Ευρώπη γερνάει
Άλλωστε, επιστήµονες έχουν παροµοιάσει τη γήρανση του 
πληθυσµού µε «δηµογραφική βόµβα» που βρίσκεται στα θε-
µέλια της Ευρώπης και όχι µόνο της Ελλάδας.

«Σε όλη την Ευρώπη η αύξηση του προσδόκιµου ζωής σε 
συνδυασµό µε την αύξηση της υπογεννητικότητας συνθέτουν 
ένα εκρηκτικό µείγµα µετάβασης σε έναν γηραιότερο πληθυ-
σµό. Με δυο λόγια, η Ευρώπη γερνάει» τόνισε η κ. Κεφαλο-
γιάννη στην έναρξη της οµιλίας της.

Όπως είπε, «στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι οι άνθρωποι 
άνω των 65 ετών αυξάνονται πολύ περισσότερο σε σχέση µε 
τα άτοµα που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν σε ηλικία 
εργασίας. Όπως είναι ευνόητο, η δηµογραφική αυτή τάση συ-
νεπάγεται σοβαρά προβλήµατα στην οικονοµία, στο παραγω-
γικό δυναµικό, στην ανάπτυξη, στο ασφαλιστικό σύστηµα και 
φυσικά στην κοινωνική συνοχή».

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την πρόσφατη Αιτιολο-
γική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ σήµερα στην 
Ε.Ε. αντιστοιχούν τέσσερα άτοµα σε παραγωγική ηλικία σε 
έναν συνταξιούχο, το 2060 θα υπάρχουν µόλις δύο άτοµα για 
έναν συνταξιούχο, αναλογία που ήδη ισχύει στην Ελλάδα.

Συρρικνώνονται οι ελληνικές οικογένειες
Έρευνα της «διαΝΕΟσις», που δηµοσιοποιήθηκε τον περα-
σµένο Ιανουάριο, κατέληγε µεταξύ άλλων στο συµπέρασµα 
ότι σήµερα οι οικογένειες γίνονται µικρότερες. Οι µονοµε-
λείς και οι µονογονεϊκές οικογένειες αυξάνονται. Λίγα ζευ-
γάρια συµβιώνουν και περισσότερες γυναίκες απ’ ό,τι στο πα-
ρελθόν αποφασίζουν να µην κάνουν καθόλου παιδιά. Η µέση 

ηλικία των γυναικών όταν αποκτούν το πρώτο τους παιδί αυ-
ξάνεται, ενώ αυξάνεται και η µέση ηλικία του πρώτου γάµου, 
µειώνονται οι γάµοι και αυξάνονται τα διαζύγια.

Μέσα στην κρίση, η αύξηση της ανεργίας και η οικονο-
µική αβεβαιότητα οδήγησαν τα ζευγάρια στο να καθυστε-
ρούν την απόκτηση του πρώτου παιδιού και στο να αναβάλ-
λουν την απόκτηση δεύτερου ή τρίτου παιδιού. Η αναζήτηση 
και αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης και για τα δύο 
φύλα δεν συνοδεύτηκε από την ανάπτυξη επαρκών παροχών, 
καθώς και δοµών και υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους για 
τη στήριξη της οικογένειας.

«Αν αναλογιστεί κανείς τις επιπτώσεις της δηµογραφι-
κής υστέρησης στο ήδη τεράστιο ζήτηµα του ελληνικού α-
σφαλιστικού συστήµατος, τίθεται ένα κρίσιµο ερώτηµα: πού 
θα βρεθούν οι πόροι για τη χρηµατοδότηση του ασφαλιστι-
κού συστήµατος µε δεδοµένη την αύξηση της γήρανσης του 
πληθυσµού και τη µείωση του παραγωγικού πληθυσµού;» 
Αυτό το ερώτηµα έθεσε η κ. Κεφαλογιάννη, επισηµαίνοντας 
ότι «το δηµογραφικό δεν είναι καινούργιο φαινόµενο. Ω-
στόσο, επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η ελληνική οικο-

νοµική κρίση συνοδεύτηκε από τη συρρίκνωση του κοινωνι-
κού κράτους».

Επιπλέον, εξήγησε ότι «σήµερα η Ελλάδα έχει έναν από 
τους χαµηλότερους δείκτες γονιµότητας σε όλη την Ε.Ε. 
Κάθε ζευγάρι Ελλήνων αποκτά, κατά µέσο όρο, µόλις 1,3 παι-
διά, έναντι 1,6 που είναι ο ευρωπαϊκός µέσος όρος, τη στιγµή 
που για να µη µειώνεται ο πληθυσµός, ο µέσος όρος παιδιών 
που πρέπει να αποκτά ένα ζευγάρι ανέρχεται στο 2,1».
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«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
διαµορφώθηκε µία πραγµατικότητα 
στην οποία συρρικνώνονται διαρκώς 
αξίες, κανόνες και θεσµοί».
 Όλγα Κεφαλογιάννη

Παιδιά και καριέρα: εκρηκτικό µείγµα
Από την πλευρά της, η δρ. Οδοντιατρικής του Πανεπιστηµίου Α-
θηνών, αντιπρόεδρος του Πολιτικού Συνδέσµου Γυναικών, Τέτα 
∆ιαµαντοπούλου, κατά την οµιλία της έδωσε έµφαση στην ανά-
γκη υποστήριξης των γυναικών «ώστε να µπορέσουν να συνδυά-
ζουν τους δύσκολους ρόλους που έχουν επωµιστεί, δηλαδή και 
την οικογενειακή φροντίδα αλλά και την εργασιακή τους απα-
σχόληση», χαρακτηρίζοντας παιδιά και καριέρα ως «ένα εκρη-
κτικό µείγµα για τις περισσότερες γυναίκες, που, σε συνδυασµό 
µε τα τραγικά ποσοστά ανεργίας, έχει οδηγήσει την υπογεννητι-
κότητα σε επίπεδα συναγερµού».

Η κ. ∆ιαµαντοπούλου, αναλύοντας τους λόγους που οι γυ-
ναίκες σήµερα δύσκολα αποφασίζουν να κάνουν παιδιά, αναφέρ-
θηκε «στην έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών εκ µέ-
ρους της πολιτείας, της κοινωνίας και της ιδιωτικής επιχειρηµα-
τικότητας, στα στερεότυπα των φύλων, που υφίστανται ακόµα σε 
όλα τα πεδία», φέρνοντας ως παράδειγµα τον «καταµερισµό των 
οικογενειακών υποχρεώσεων που είναι άνισος µε τους άνδρες, 
δηλαδή βγήκαν οι γυναίκες από το σπίτι στην αγορά εργασίας, 
αλλά δεν µπήκαν αντίστοιχα οι άνδρες στο σπίτι».

Όπως είπε, «την τελευταία δεκαετία, τη δεκαετία της γενι-
κευµένης οικονοµικής, πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισµικής 
κρίσης, το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί κυρίως στο αν µειώνονται 
τα πάσης φύσεως ελλείµµατα (δηµοσιονοµικά, τρεχουσών συ-
ναλλαγών κ.λπ.), στο αν εξυπηρετούνται τα δάνεια, στο αν µειώ-
νονται οι καταθέσεις, και τα κοµπιούτερ νυχθηµερόν µετράνε α-
ποτέλεσµα και µόνον αποτέλεσµα χρηµατοπιστωτικών δεικτών. 
Παραβλέπουν όµως άλλους δείκτες που επιδεινώθηκαν σε αυτά 
τα χρόνια και οι οποίοι µπορεί να µην έχουν µπει ποτέ σε µνη-
µόνια και να µη συνδέονται µε προαπαιτούµενα και εκταµιεύ-
σεις δόσεων, είναι όµως βέβαιο ότι τις συνέπειες τις υφιστάµεθα 
και θα τις υφιστάµεθα για πολλά χρόνια». Ποιοι είναι αυτοί οι 
δείκτες; Σύµφωνα µε την ίδια, «η επιτάχυνση της γήρανσης του 
πληθυσµού, οι λιγότερες γεννήσεις, το αρνητικό ισοζύγιο γεννή-
σεων και θανάτων, η µείωση των γάµων, η αναβολή της απόφα-
σης για µητρότητα και η έξαρση της παιδικής φτώχειας».

Το φαινόµενο «brain drain»
Από την άλλη πλευρά, η περίοδος των µνηµονίων αφήνει µέχρι 
στιγµής ως βαριά «κληρονοµιά» 450.000 Έλληνες που από το 
2008 έως το 2016, βάσει στοιχείων, αναζήτησαν ένα καλύτερο 
µέλλον στο εξωτερικό. «Μια ανοιχτή πληγή», όπως χαρακτήρισε 
τη φυγή των νέων επιστηµόνων η κ. Κεφαλογιάννη, την οποία 
καλείται να αντιµετωπίσει η Ελλάδα. «Πρόκειται για µια θλιβερή 
πραγµατικότητα, η Ελλάδα να επενδύει επί σειρά ετών σε αν-
θρώπινο κεφάλαιο, το οποίο, δυστυχώς, στην πορεία τρέπεται σε 
φυγή ελλείψει ευκαιριών» τόνισε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, παίρνοντας τον λόγο, ο Νικόλας Φίλιππας, καθη-
γητής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, είπε ότι «η έλλειψη αξιο-
κρατίας παραµένει o No1 λόγος φυγής». Συγκριτικά, δε, µε πα-
λαιότερες έρευνες, σηµείωσε ότι «µειώθηκε το “ποτέ πίσω”, αλλά 
αυξήθηκαν οι µισθολογικές απαιτήσεις, καθώς αυξήθηκαν τα α-
νώτερα και ανώτατα στελέχη». Αναφερόµενος στις συνέπειες του 
«brain drain», ο κ. Φίλιππας τις χώρισε σε «οικονοµικές» και 
«δηµογραφικές».

Στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονται «η απουσία ικα-
νού εργατικού δυναµικού, η αδυναµία εφαρµογής καινοτοµιών, 
η µείωση των επενδύσεων στην εγχώρια οικονοµία –καθώς δεν 
υπάρχει κατάλληλο εργατικό δυναµικό για να εφαρµόσει την α-
παιτούµενη γνώση και τεχνογνωσία–, η µείωση του ΑΕΠ και ο 
κλυδωνισµός της οικονοµίας». Στις δηµογραφικές υπογράµµισε 
τη δραµατική µείωση του πληθυσµού και την επιδείνωση του συ-
νταξιοδοτικού.

Όσο για τις δράσεις ανάσχεσης του «brain drain», ο κ. Φί-
λιππας επισήµανε την ανάγκη «αύξησης των κονδυλίων για την 
έρευνα και την καινοτοµία, καθώς σήµερα απορροφούν µόλις το 
0,3% του ΑΕΠ, την υιοθέτηση αξιών όπως η αριστεία, η διαφά-
νεια και η αξιοκρατία, τη σύνδεση της τριτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης µε την παραγωγή, τη δηµιουργία πανεπιστηµίων παγκόσµιας 
κλάσης και χρηµατοδοτούµενων µεταδιδακτορικών κέντρων έ-

ρευνας µε σκοπό την προσέλκυση ερευνητών ώστε να επιστρέ-
ψουν για µεταδιδακτορικούς τίτλους».

«Σαρώθηκαν τα πάντα»
Η κ. Κεφαλογιάννη άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ. «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια διαµορφώθηκε µία πραγ-
µατικότητα στην οποία συρρικνώνονται διαρκώς αξίες, κανόνες 
και θεσµοί, όπως είναι η οικογένεια, το κράτος, η εκπαίδευση, η 
οικονοµία. Ιδιαίτερα η ελληνική οικογένεια έχει υποστεί σοβα-
ρούς κλυδωνισµούς σε συνθήκες παρατεταµένης, εξαντλητικής 
οικονοµικής αντιξοότητας. Γιατί σε αυτή την τετραετία σαρώθη-
καν τα πάντα. ∆εν είναι µόνο τα οικονοµικά µέτρα που βούλια-
ξαν την ελληνική κοινωνία, εξαφάνισαν τη µεσαία τάξη, έτρεψαν 
ακόµα περισσότερο τα νέα παιδιά σε φυγή, είναι και ο πολιτι-
κός αµοραλισµός που µετέτρεψε την οικονοµική κρίση σε κρίση 
αξιών. Σε εθνικό µαρασµό. Σε αυτή την εικόνα πολιτικής απο-
σύνθεσης που παρουσιάζει η χώρα τα τελευταία τέσσερα χρό-
νια, η ελληνική οικογένεια έχει υποστεί σοβαρότατα πλήγµατα» 
είπε η βουλευτής της Ν∆, προσθέτοντας ότι «το στοίχηµα για την 
επόµενη µέρα είναι η εµπέδωση σχέσεων εµπιστοσύνης µε τη 
µεσαία τάξη και τις ασθενέστερες οικονοµικά οµάδες. Εµείς σε 
αυτή την τάση πρέπει να απαντήσουµε µε στάση πολιτικής ευθύ-
νης. Με θωράκιση των δηµοκρατικών θεσµών, µε επαναπροσδι-
ορισµό του κοινωνικού κράτους δικαίου ως αξιόπιστου προστάτη 
του πολίτη σε όλους τους τοµείς της ζωής του».

Μέτρα ενίσχυσης της µητρότητας
Παράλληλα, η κ. Κεφαλογιάννη παρουσίασε τις προτάσεις της 
Ν∆ για την ενίσχυση της µητρότητας, οι οποίες µεταξύ άλλων πε-
ριλαµβάνουν «ελεύθερη επιλογή της γυναίκας να καθορίσει τον 
χρόνο της άδειας εγκυµοσύνης και λοχείας, αύξηση της άδειας 
για τις µονογονεϊκές οικογένειες, που αντιµετωπίζουν πρόσθετα 
προβλήµατα και χρήζουν περαιτέρω κοινωνικής προστασίας, ε-
πέκταση της προστασίας από την απόλυση στους 24 µήνες αντί 
των 18 µετά τον τοκετό και προστασία των τρίτεκνων και πολύτε-
κνων οικογενειών µε επαναφορά των ποσών και των προνοµίων 
που αυτή η κυβέρνηση περιέκοψε».

Η Ν∆ πρόκειται να λάβει άµεσα και δραστικά µέτρα, όπως 

«η ενίσχυση µε 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που θα γεννιέται 
στην Ελλάδα, αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για 
κάθε παιδί, υπαγωγή όλων των ειδών πρώτης ανάγκης µετά τη 
γέννηση κάθε παιδιού στον χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ και µέρι-
µνα ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτήρια 
προσχολικής αγωγής, µε σταδιακή εφαρµογή διετούς υποχρεω-
τικής προσχολικής εκπαίδευσης».

Το προσφυγικό δεν λύνει το πρόβληµα
Τον περασµένο µήνα ο πρωθυπουργός, κατά την οµιλία του για 
το δηµογραφικό στη Βουλή, επιχειρηµατολόγησε υπέρ της έντα-
ξης των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία. «Η ενσωµάτωση 
ανθρώπων που έρχονται από άλλες χώρες εδώ δεν αποτελεί α-
πειλή, αλλά αποτελεί πλούτο» είπε ο κ. Τσίπρας, προκρίνοντας 
την πολιτική ενσωµάτωσης µεταναστών ως λύση στο πρόβληµα 
που αντιµετωπίζει η ελληνική κοινωνία.

«Οι µεταναστευτικές εισροές στην Ευρώπη δεν µπορούν να 
αντιστρέψουν τη διαδικασία γήρανσης του πληθυσµού της, µπο-
ρούν όµως να έχουν ένα ευνοϊκό αποτέλεσµα πάνω στο µέγεθος 
και τη δοµή (διαδικασία γήρανσης) του εργατικού δυναµικού» 
ανέφερε από την πλευρά του ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου 
Πειραιώς και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας ∆ηµογραφικών 
Μελετών, Κλέων Τσίµπος.

Ο κ. Τσίµπος αναφέρθηκε σε έρευνες σε ευρωπαϊκές χώρες 
που δείχνουν ότι «µόνο ένας συνδυασµός µακροπρόθεσµων οι-
κονοµικών, κοινωνικών και δηµογραφικών πολιτικών που στο-
χεύουν στην ενίσχυση της γονιµότητας και της απασχόλησης, 
µαζί µε λογική και αποτελεσµατική διαχείριση της µετανάστευ-
σης, θα βοηθήσει τις σύγχρονες κοινωνίες να αντιµετωπίσουν τις 
µακροπρόθεσµες συνέπειες των προσεχών δηµογραφικών-κοι-
νωνικοοικονοµικών αλλαγών».

Επαναλαµβάνοντας ότι «το δηµογραφικό έλλειµµα είναι το 
κρισιµότερο εθνικό ζήτηµα για την πατρίδα µας, αλλά και για 
όλη την Ευρώπη», η κ. Κεφαλογιάννη ολοκληρώνοντας την οµι-
λία της πρόσθεσε ότι «χρειάζεται σοβαρότητα και εθνικό σχέδιο 
για την επόµενη µέρα, µακριά από απλουστεύσεις, όπως είναι η 
ενσωµάτωση των µεταναστών ως λύση για το δηµογραφικό. Τη 
στιγµή που η δήθεν αριστερή ευαισθησία δίνει επί τέσσερα χρό-
νια τη θέση της στις εικόνες ντροπής στα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου, εκεί όπου στοιβάζονται ανθρώπινες ψυχές, εκεί όπου 
τέσσερα χρόνια συντελείται ένα διαρκές έγκληµα κατά των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων και του ανθρώπινου πολιτισµού».
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Ο νόµος για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας θα είναι 
«οδηγός» για τη ρύθµιση των 
οφειλών στην εφορία.

Θ
έµα ηµερών θεωρείται πλέον η κατάθεση της 
ρύθµισης οφειλών στα ασφαλιστικά ταµεία σε 
120 δόσεις, που, όπως όλα δείχνουν, θα προη-
γηθεί της αντίστοιχης ρύθµισης για τις οφειλές 
στην εφορία, που θα έχει αυστηρά εισοδηµα-
τικά κριτήρια. Θα απευθύνεται κυρίως στους ο-

φειλέτες που αποκλείστηκαν από τον εξωδικαστικό µηχανισµό, µε 
στόχο την «εκκαθάριση» του µητρώου οφειλετών του Κέντρου Εί-
σπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Βάσει του σχεδιασµού, η ρύθµιση θα αφορά τόσο τους επιχει-
ρηµατίες-εργοδότες µε χρέη προς το πρώην ΙΚΑ, που αγγίζουν τα 
18 δισ. ευρώ, όσο και, κυρίως, τα χρέη των ελεύθερων επαγγελµα-
τιών, αυτοαπασχολουµένων και αγροτών, ύψους 16 δισ. ευρώ. Αυ-
τούς αφορά άλλωστε και η διαδικασία του επανυπολογισµού των 
οφειλών, που οδηγεί ακόµη και σε σηµαντικό «κούρεµα» της αρ-
χικής οφειλής. Μάλιστα, η πρόβλεψη αυτή «πέρασε» χωρίς έντο-
νες αντιδράσεις από την πλευρά των δανειστών, καθώς εκτιµήθηκε 
ότι η µείωση των εισφορών θα επηρεάσει και το ύψος της µελλο-
ντικής σύνταξης. Μεταξύ αυτών, άλλωστε, βρίσκονται και οι περί-
που 70.000 µη µισθωτοί που ενώ πληρούν τις υπόλοιπες προϋπο-
θέσεις, δεν µπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω των οφειλών τους 
προς τον ΕΦΚΑ.

Μάλιστα, ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πε-
τρόπουλος, δήλωσε ότι στη ρύθµιση θα µπορεί να ενταχθεί η πλει-
οψηφία των οφειλετών, αρκεί να έχουν καταβάλει τις τρέχουσες α-
σφαλιστικές εισφορές από τις αρχές του 2019. Επίσης ξεκαθάρισε 
ότι θα µπορούν να ενταχθούν όλοι οι επιχειρηµατίες, ανεξαρτήτως 
αν είναι ενεργοί ή όχι, δηλαδή εάν έχουν κλείσει την επιχείρησή 
τους ή όχι.

Σύµφωνα πάντα µε τον κ. Πετρόπουλο, δεν θα υπάρχει όριο 
στις οφειλές που µπορεί να έχει κάποιος που έχει κλείσει την επι-
χείρησή του. Ακόµη, σε ρύθµιση οφειλών µε «κούρεµα» στις προ-
σαυξήσεις θα τεθούν και οι οφειλές των επιχειρήσεων για µη κα-
ταβολή των εισφορών των εργαζοµένων. Η ένταξη στη ρύθµιση θα 
θέτει σε αναστολή τα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης από το ΚΕΑΟ 
και θα απελευθερώνονται αυτόµατα οι τραπεζικοί λογαριασµοί 
στους οποίους έχει γίνει κατάσχεση.

Τι θα προβλέπεται
Σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες, η ρύθµιση θα αφορά 

οφειλές των επιχειρήσεων προς το πρώην ΙΚΑ ύψους 18,2 δισ. 
ευρώ, αλλά και ασφαλιστικές οφειλές, ύψους 14,5 δισ. ευρώ, ελεύ-
θερων επαγγελµατιών, αυτοαπασχολουµένων και αγροτών µε επα-
νυπολογισµό. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτο-
απασχολούµενους (πρ. ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ) θα προβλέπονται:
1. ∆υνατότητα εθελοντικού επανυπολογισµού των οφειλών, αλλά 
θα αφορά µόνο την περίοδο 2002-2016 και εκτιµάται πως θα οδη-
γήσει σε «κούρεµα» της αρχικής οφειλής για τη συντριπτική πλει-
ονότητα όσων επιλέξουν τον επανυπολογισµό. Θα υπάρχει βέβαια 
και σηµαντική µείωση της µελλοντικής σύνταξης, που υπολογίζε-
ται βάσει των εισφορών που έχουν καταβληθεί.
2. Μείωση των προσαυξήσεων κατά 85%. Η µείωση αφορά και τα 
χρέη της περιόδου 2002-2016.
3. Ρύθµιση της εναποµείνασας οφειλής σε έως 120 δόσεις, µε ελά-
χιστη δόση 50 ευρώ τον µήνα. Οι δόσεις θα έχουν ετήσια προσαύ-
ξηση 5%.

Όσον αφορά τους εργοδότες, το επικρατέστερο σενάριο προ-
βλέπει εξόφληση σε έως 120 δόσεις, µε 50% έκπτωση στα πρό-
στιµα και στις προσαυξήσεις. Εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει την ε-
φάπαξ αποπληρωµή, η έκπτωση στις προσαυξήσεις θα ανέρχεται 
στο 100%. Και σε αυτή την περίπτωση η ελάχιστη µηνιαία δόση α-
ναµένεται να οριστεί στα 50 ευρώ, µε ετήσια προσαύξηση δόσης 
5%, ενώ πρόκειται να ενταχθούν βεβαιωµένα ληξιπρόθεσµα χρέη 
έως και το 2018.

Οι οφειλές σε εφορία
Εν τω µεταξύ, εν αναµονή και της ρύθµισης για τις οφειλές σε εφο-
ρία δεν είναι λίγοι οι φορολογούµενοι οι οποίοι εγκαταλείπουν τις 
ρυθµίσεις στις οποίες είχαν υπαχθεί τα προηγούµενα χρόνια. Χα-
ρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο τέλος του 2018 µόλις το 3,5% των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών στην εφορία τελούσε σε καθεστώς ρύθµι-
σης. Πριν από δύο χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5,4%. ∆η-
λαδή, από το ούτως ή άλλως χαµηλό ποσό των 5 δισ. που είχε ρυθ-
µιστεί µέχρι και το τέλος του 2016, φτάσαµε στα 3,7 δισ. µέσα σε 
µία διετία, ενώ η πτωτική τάση συνεχίζεται και τους πρώτους µήνες 
του 2019, ενόψει της κατάθεσης του νοµοσχεδίου µε τη νέα ρύθ-
µιση.

Όσον αφορά τη ρύθµιση που σχεδιάζεται, φαίνεται πως το οι-
κονοµικό επιτελείο είναι πιο… αυστηρό σε σχέση µε τη ρύθµιση 
για τα ασφαλιστικά ταµεία. Ειδικότερα, θα έχει αυστηρά εισοδη-

µατικά και περιουσιακά κριτήρια, προκειµένου να µπορούν να ε-
νταχθούν σε αυτήν µόνον όσοι έχουν πραγµατικό οικονοµικό πρό-
βληµα. Το να µην έχει οριζόντιο και τυφλό χαρακτήρα η ρύθµιση 
για τις οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση είναι ένας σηµαντι-
κός όρος που έχουν θέσει οι θεσµοί, προκειµένου να δώσουν το 
πράσινο φως για τη θέσπισή της. Αυτό σηµαίνει ότι η ρύθµιση δεν 
θα απευθύνεται σε όλους τους οφειλέτες, αλλά µόνο σε αυτούς που 
δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες, τα βασικά χαρα-
κτηριστικά της ρύθµισης θα είναι:
• Τα εισοδηµατικά κριτήρια θα είναι αντίστοιχα µε αυτά του νέου 
πλαισίου της πρώτης κατοικίας. Υπενθυµίζεται ότι τα εισοδηµατικά 
κριτήρια που τέθηκαν ήταν 12.500 ευρώ για τον άγαµο, 21.000 ευρώ 
για τον έγγαµο, 26.000 ευρώ για τον έγγαµο µε ένα παιδί, 31.000 
για τον έγγαµο µε δύο παιδιά και 36.000 ευρώ για τον έγγαµο µε 
τρία ή περισσότερα παιδιά. Επίσης, θα πρέπει ο φορολογούµενος 
να µην έχει συνολική ακίνητη περιουσία άνω των 200.000 ευρώ.
• Η αξία των καταθέσεων, µετοχών κ.λπ. δεν υπερβαίνει τα 10.000 
ευρώ ή τα 15.000 ευρώ, αναλόγως της οφειλής.
• Στη ρύθµιση εντάσσονται όλες οι οφειλές µέχρι και τις 31 ∆εκεµ-
βρίου 2018.
• Οι µηνιαίες δόσεις αποπληρωµής ληξιπρόθεσµων οφειλών θα 
φτάνουν µέχρι και τις 120 δόσεις, µε την ελάχιστη να διαµορφώνε-
ται στα επίπεδα των 25-50 ευρώ.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 
ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
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ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ 
ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 ΤΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ∆ΟΥ-ΣΙΑΧΟΥ*

Όσο συνεχίζουµε 
να µη συµµετέχουµε 
στην πολιτική, 
θα µας κυβερνούν 
οι «µονόφθαλµοι».

∆
ιανύοντας την προ-
εκλογική περίοδο, 
βλέπουµε στα µέσα 
κοινωνικής δικτύω-
σης µια κωµική, αλλά 
επικίνδυνη κατά τη 
γνώµη µου, αντιµε-

τώπιση των υποψηφίων.
Σε µια εποχή που η πολιτική και οι 

πολιτικοί έχουν απαξιωθεί (οι λόγοι είναι 
πολλοί και θέλουν ξεχωριστή ανάλυση), 
σε µια χώρα όπου η φιλοδοξία είναι σχε-
δόν «ποινικό αδίκηµα», αντιµετωπίζουµε 
τους ανθρώπους που επέλεξαν να εκτε-
θούν και να διεκδικήσουν την ψήφο µας 
µε χλευασµό και καχυποψία.

Στη χώρα, λοιπόν, που γέννησε τη δη-
µοκρατία πρέπει να αποδείξεις πως δεν 
είσαι ελέφαντας, αλλά υποψήφιος, και 
έχεις διάθεση να προσφέρεις.

Πληγή στο πολίτευµά µας ήταν και 
όλες εκείνες οι ακραίες αντιδράσεις µε 
τις κρεµάλες έξω από τη Βουλή, αλλά και 
η λεκτική και σωµατική βία προς τους 
πολιτικούς, που τώρα είναι «υποχρεωµέ-
νοι» να υπόκεινται οι τότε πρωτοστάτες 
και δηµιουργοί τους.

Οι Έλληνες και κυρίως οι νέοι άν-

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΒΑΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΟΛΙΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

19, 20 & 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Κτήριο Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28 Αθήνα

Οργάνωση & Προπώληση εισιτηρίων: Υπό την Αιγίδα:

ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 
Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό  &  Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ό  Κ έ ν τ ρ ο

Χορηγός:

θρωποι αποστρέφονται την πολιτική, δεν 
συµµετέχουν στα κοινά και απαξιώνουν 
τις διαδικασίες, και αυτό είναι ανησυχη-
τικό και άκρως επικίνδυνο.

Ο Πλάτωνας έλεγε: «Μία από τις τι-
µωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχολη-
θείς µε την πολιτική είναι ότι καταλήγεις 
να σε κυβερνούν οι κατώτεροί σου».

Κι έτσι, καταλήξαµε να µας κυβερ-
νούν άνθρωποι που µε θράσος και φαι-
δρότητα καταπατούν τους θεσµούς.

Είδαµε υπουργό Άµυνας να αλλάζει 
στολές όπλων σαν να είναι αποκριάτικα 
κουστούµια και να κάνει τα ψώνια του µε 
κυβερνητικά αεροσκάφη.

Βλέπουµε τον υφυπουργό Υγείας 
χωρίς ενοχές να καπνίζει σε δηµόσιους 
χώρους και να χλευάζει νεκρούς. ∆ιαβά-
σαµε την απαίτηση δηµάρχου «ΘΑ ΣΕ-
ΒΕΣΤΕ», ενώ εκείνος δεν έχει σεβαστεί 
τη µνήµη αθώων.

Όσο συνεχίζουµε να µη συµµετέ-
χουµε στην πολιτική, θα µας κυβερνούν 
οι «µονόφθαλµοι».

Γι’ αυτό, µην πυροβολείτε τους υπο-
ψηφίους, αξιολογήστε τους και επιλέξτε 
τον καλύτερο, και αν δεν βρίσκετε κά-
ποιον που να σας ταιριάζει, µήπως πρέπει 

να σκεφτείτε το ενδεχόµενο να θέσετε υ-
ποψηφιότητα εσείς;

Θέλει πολλά κότσια να εκτεθείς και 
να ζητάς την ψήφο και την εµπιστοσύνη 
των ανθρώπων. Απαιτεί αφοσίωση, δου-
λειά, χρόνο και κόπο. Ένας υποψήφιος υ-
ποβάλλει τον εαυτό του και την οικογέ-
νειά του σε µια σκληρή διαδικασία και 
αυτό δεν είναι υπερβολή. Τέλος, χρειά-
ζεται σθένος και εντιµότητα, αν εκλεγείς, 
να τηρήσεις τις υποσχέσεις σου και να α-
πολογηθείς αν δεν τα καταφέρεις.

Κλείνω µε ευχές για τους υποψηφίους 
και µια καταπληκτική φράση του Χρόνη 
Μίσσιου: «Εγώ νιώθω πλούσιος επειδή 
συµµετείχα στα οράµατα και στα ιδανικά 
της εποχής µου, έστω κι αν αυτά εξελί-
χτηκαν όπως εξελίχτηκαν. Γιατί δεν είναι 
δυνατόν να είσαι άνθρωπος ζωντανός και 
να µη συµµετέχεις στο γίγνεσθαι της ε-
ποχής σου! Τότε, δεν είσαι τίποτα, δεν 
είσαι πολίτης, είσαι υπήκοος, είσαι οπα-
δός, είσαι ένα “ζώον”. Και, δυστυχώς, έ-
χουµε γεµίσει από οπαδούς και υπηκό-
ους αντί από πολίτες, διότι η λέξη πολί-
της σηµαίνει ότι συµµετέχεις, ότι δρας, 
ότι σκέφτεσαι, ότι έχεις κριτική σκέψη, 
ότι έχεις φαντασία, ότι έχεις θέληση…».

Καλή δύναµη σε όλους τους υποψη-
φίους, καλή επιτυχία σε όσους έχουν τα 
κότσια να εκτεθούν, καλή επιτυχία σε 

όσους πραγµατικά «κατεβαίνουν» για να 
προσφέρουν!

*Η Θεοπίστη Κρυσταλλίδου-Σιάχου 
είναι κάτοχος ΜS ∆ιοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας. Είναι εκλεγµένη δηµοτική σύµ-
βουλος στον ∆ήµο Εορδαίας, µέλος της 
Επιτροπής Υγείας της ΚΕ∆Ε και µέλος 
της Πολιτικής Επιτροπής της Ν∆. Συντο-
νίζει το WinCancer.
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κόσµος

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Από τον Μάρτιο του 2018 η κυβέρνηση 
του Ισηµερινού αποφάσισε να κόψει 
την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στον 
Ασάνζ, µε το αιτιολογικό ότι ο ιδρυτής του 
WikiLeaks έκανε αναρτήσεις σε µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης που θα µπορούσαν 
να βλάψουν τις διπλωµατικές σχέσεις της 
χώρας.

ΣΤΟ «ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ» 
Ο ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΑΣΑΝΖ

Με µια ολιγόλεπτη επιχείρηση Βρετανών 
αστυνοµικών στο κτίριο της πρεσβείας 
του Ισηµερινού στο Λονδίνο ολοκλη-
ρώθηκε το κεφάλαιο της «ελεύθερης 
πολιορκίας» που ο Τζούλιαν Ασάνζ, ο 

ιδρυτής του διαβόητου ιστοχώρου WikiLeaks, έζησε για 
επτά χρόνια, από το 2012 έως τις 11 Απριλίου του 2019. Σιδη-
ροδέσµιος και φανερά καταβεβληµένος, ο Αυστραλός χάκερ 
οδηγήθηκε στη Μητροπολιτική Αστυνοµία, όπου του απαγ-
γέλθηκαν κατηγορίες για παραβίαση όρων απελευθέρωσής 
του το 2012, όταν είχε ζητηθεί η έκδοσή του στη Σουηδία, 
προκειµένου να δικαστεί για υπόθεση βιασµού.

Αίτηµα έκδοσης στις ΗΠΑ
Ωστόσο, αυτό είναι µόνο ένα µικρό κεφάλαιο από τα όσα 
περιµένουν τον Ασάνζ από δω και πέρα, καθώς την ίδια στιγ-
µή οι ΗΠΑ επαναφέρουν το αίτηµά τους για έκδοσή του, 
προκειµένου να δικαστεί για συνωµοσία µε την Τσέλσι Μά-
νινγκ για παραβίαση απόρρητου υπολογιστικού συστήµατος 
και τη δηµοσιοποίηση χιλιάδων απόρρητων και εµπιστευ-
τικών στρατιωτικών και διπλωµατικών εγγράφων το 2010. 
Μάλιστα, µεγάλα διεθνή ΜΜΕ, επικαλούµενα πληροφο-
ρίες από την Ουάσινγκτον, υποστηρίζουν ότι το υπουργείο 
∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ αναµένεται να προσθέσει κι άλλες 
κατηγορίες σε βάρος του ιδρυτή του WikiLeaks, αν και οι 
πληροφορίες αυτές δεν έχουν ακόµη επιβεβαιωθεί. Όπως 
και να ’χει πάντως, ακόµα κι αν δεν επιχειρηθεί να µεγαλώ-
σει το κατηγορητήριο σε βάρος του, ο Ασάνζ κατηγορείται 
από τις ΗΠΑ για σύσταση συµµορίας µε στόχο τη διάπραξη 
«κυβερνοπειρατείας», ένα αδίκηµα που τιµωρείται µε έως 
και πέντε χρόνια κάθειρξη, καθώς οι Αµερικανοί τον κα-
τηγορούν ότι βοήθησε την πρώην αναλύτρια στρατιωτικών 
υπηρεσιών πληροφοριών Τσέλσι Μάνινγκ να ανακαλύψει 
το συνθηµατικό µέσω του οποίου απέκτησε πρόσβαση σε 
χιλιάδες απόρρητα έγγραφα.

Τελείωσε η κλεψύδρα
Τους τελευταίους µήνες ο Ασάνζ βρισκόταν σε ιδιαίτερα δύ-
σκολη θέση, καθώς ο Ισηµερινός, ο οποίος το 2012 του είχε 
παράσχει άσυλο και του είχε εκδώσει διαβατήριο, έµοια-
ζε να έχει δεύτερες σκέψεις. Από τον Μάρτιο του 2018 η 

κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να κόψει την παροχή 
υπηρεσιών διαδικτύου στον Ασάνζ, µε το αιτιολογικό ότι ο 
ιδρυτής του WikiLeaks έκανε αναρτήσεις σε µέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης που θα µπορούσαν να βλάψουν τις διπλωµα-
τικές σχέσεις της χώρας. Επίσης, πέρυσι τον Ιούλιο ο Πρό-
εδρος του Ισηµερινού, Λένιν Μορένο, σε επίσκεψή του στο 
Λονδίνο δεν συναντήθηκε µε τον Ασάνζ, ενώ ο υφυπουργός 
Εξωτερικών του Ισηµερινού ανέφερε ότι Κίτο και Λονδίνο 
διαπραγµατεύονται για το µέλλον του. Από την πλευρά του, 
ο Ασάνζ, µε δικηγόρο τον γνωστό Ισπανό πρώην δικαστή 
Μπαλτάζαρ Γκαρθόν, προσέφυγε στη ∆ικαιοσύνη κατηγο-
ρώντας την κυβέρνηση του Ισηµερινού ότι «καταπατά τα 
θεµελιώδη δικαιώµατά του και την ελευθερία του». Τελικά, 
το γυαλί έσπασε οριστικά την περασµένη Πέµπτη, όταν ο 
επιτετραµµένος του Ισηµερινού άνοιξε την πόρτα της πρε-
σβείας στους Βρετανούς αστυνοµικούς, ενώ ο Λένιν Μορέ-
νο εξήγησε την απόφαση παράδοσης του Ασάνζ, λέγοντας 
ότι η αφαίρεση του ασύλου έγινε λόγω επανειληµµένων 
παραβιάσεων των διεθνών συµβάσεων και του καθηµερινού 
πρωτοκόλλου.

Σφοδρές αντιδράσεις
Η είδηση της σύλληψης του Ασάνζ προκάλεσε παγκόσµιες 
σφοδρές αντιδράσεις, µε το WikiLeaks να σηµειώνει στο 
Twitter ότι ο Ισηµερινός «απέσυρε παρανόµως το πολιτικό 
άσυλο που είχε δώσει στον Τζούλιαν Ασάνζ, κατά παράβα-
ση του διεθνούς δικαίου», και ότι «κάλεσε» τη Βρετανική 
Αστυνοµία στην πρεσβεία της χώρας στο Λονδίνο. Παράλ-
ληλα, η Ρωσία κατηγόρησε τη Βρετανία ότι «καταπνίγει την 
ελευθερία», ενώ ο Πρόεδρος της Βολιβίας, Έβο Μοράλες, 
εκτίµησε ότι η σύλληψη του ιδρυτή του WikiLeaks αποτε-
λεί «παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης». Επίσης, ο 
πρώην Πρόεδρος του Ισηµερινού Ραφαέλ Κορέα επισήµα-
νε ότι η σύλληψη αυτή αποτελεί «προσωπική εκδίκηση του 
Προέδρου Λένιν Μορένο, διότι το WikiLeaks δηµοσιοποί-
ησε πριν από µερικές ηµέρες µια πολύ σοβαρή υπόθεση δι-
αφθοράς». Μεταξύ των υποστηρικτών του Ασάνζ και η γνω-
στή ηθοποιός Πάµελα Άντερσον, η οποία χαρακτήρισε τη 
Βρετανία «πουτ@ν@κι των ΗΠΑ», ενώ ακτιβιστές για την 
ελευθερία του λόγου σηµειώνουν ότι η σύλληψη του Ασάνζ 
αποτελεί ένα ισχυρό χτύπηµα στην ελευθεροτυπία.

Οι αποκαλύψεις του WikiLeaks
Ο Τζούλιαν Ασάνζ έγινε γνωστός στο ευρύτερο κοινό όταν το 
2010 o ιστοχώρος WikiLeaks, που ο ίδιος είχε δηµιουργήσει, 
δηµοσιοποίησε βίντεο στο οποίο στρατιώτες των ΗΠΑ στο 
Ιράκ επιτίθενται µε ελικόπτερο σε αµάχους και δολοφονούν 
εν ψυχρώ οκτώ άτοµα, µεταξύ των οποίων και δύο δηµοσι-
ογράφους. Ακολούθησε η δηµοσιοποίηση 91.000 µυστικών 
εγγράφων των ΗΠΑ για τον πόλεµο στο Αφγανιστάν και στη 
συνέχεια η διαρροή στον Τύπο 250.000 τηλεγραφηµάτων 
επικοινωνίας του Στέιτ Ντιπάρτµεντ µε πρεσβείες και άλλες 
διπλωµατικές υπηρεσίες των ΗΠΑ ανά τον κόσµο, τα οποία 
περιγράφουν γλαφυρά πώς οι ΗΠΑ βλέπουν και αντιµετω-
πίζουν τους συµµάχους του, προκαλώντας τεράστια αµηχα-
νία στην Ουάσινγκτον. Τα πράγµατα έγιναν ακόµα χειρότε-
ρα για τις ΗΠΑ όταν το WikiLeaks δηµοσιοποίησε το 2016, 
εν µέσω προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ, emails που 
έστειλε ή δέχτηκε η υποψήφια των ∆ηµοκρατικών Χίλαρι 
Κλίντον από τον προσωπικό της server όταν ήταν υπουργός 
Εξωτερικών και στη συνέχεια έβγαλε στη φόρα ντοκουµέντα 
του κόµµατος που αποκάλυπταν προσπάθεια «σαµποτάζ» 
του έτερου υποψηφίου, Μπέρνι Σάντερς. Οι αποκαλύψεις 
αυτές δηµιούργησαν την αίσθηση παρέµβασης ξένου παρά-
γοντα στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ και σε µεγάλο βαθ-
µό προκάλεσαν την έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Ρόµπερτ 
Μιούλερ σχετικά µε «ρωσικό δάκτυλο» υπέρ της εκλογής 
του Ντόναλντ Τραµπ.

Η υπόθεση βιασµού
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Ασάνζ βρέθηκε «πολιορκηµένος» 
στην πρεσβεία του Ισηµερινού από το 2012, όταν η Σουηδία 
ζήτησε την έκδοσή του από τη Βρετανία, προκειµένου να 
δικαστεί για υπόθεση βιασµού, η οποία αρχικά είχε αρχειο-
θετηθεί, αλλά άνοιξε ξανά το 2010. Τελικά, το 2017 οι σουη-
δικές αρχές αποφάσισαν να αποσύρουν την υπόθεση, αν και 
αυτή θα µπορούσε να ξανανοίξει αν ο Ασάνζ επισκεπτόταν 
τη Σουηδία έως το 2020. Ωστόσο, ο Ασάνζ παρέµεινε κλει-
σµένος στην πρεσβεία του Ισηµερινού, φοβούµενος µήπως 
εκδοθεί τελικά στις ΗΠΑ. Μετά τη σύλληψη του Ασάνζ, ο 
Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για την Ευρώ-
πη και την Αµερική, Άλαν Ντάνκαν, διαβεβαίωσε ότι «δεν 
παραβιάστηκαν τα δικαιώµατα» του Ασάνζ, ενώ πρόσθεσε 
ότι όλα έγιναν «µε σεβασµό στο διεθνές δίκαιο». Επίσης, ο 
υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Τζέρεµι Χαντ, εκτί-
µησε ότι ο Ασάνζ «δεν είναι ήρωας», ενώ η Βρετανίδα πρω-
θυπουργός, Τερέζα Μέι, υπογράµµισε ότι «κανείς δεν είναι 
υπεράνω των νόµων». Ωστόσο, η εισηγήτρια του ΟΗΕ για 
τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, Ανιές Καλαµάρ, δήλωσε ότι 
ο Ισηµερινός, µε την εκδίωξη του Ασάνζ από την πρεσβεία 
του, τον θέτει «σε πραγµατικό κίνδυνο να παραβιαστούν σο-
βαρά τα θεµελιώδη δικαιώµατά του».
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συνέντευξη

Τ
ην έννοια της 
«παράλλη-
λης στήρι-
ξης» µαθη-
τών µε ειδι-
κές ανάγκες 
στο γενικό 
σχολείο ε-
ξηγεί ο ει-
δικός παι-
δαγωγός - 
συγγραφέας 
Φώτης Πα-
π α ν α σ τ α -
σίου, υπο-

γραµµίζοντας τη σηµασία της για την αυτο-
νόµηση των παιδιών αυτών, αλλά και τις 
δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν προ-
κειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της.

Τι ακριβώς σηµαίνει «παράλληλη στήριξη 
στο γενικό σχολείο» και σε ποια παιδιά α-
ναφέρεται;
Στόχος της παράλληλης στήριξης είναι ο µα-
θητής σταδιακά να αυτονοµηθεί ως παρου-

Η παράλληλη στήριξη 
ως θεσµός βοηθάει στην 
προώθηση της συµπερίληψης 
του µαθητή στο γενικό σύνολο 
µόνο όταν γίνεται µε τρόπο 
µεθοδικό και οργανωµένο. 
Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, 
απαιτείται η συνεργασία όχι 
µόνο των δύο εκπαιδευτικών 
της τάξης αλλά ολόκληρου 
του σχολικού πλαισίου και 
όσων εµπλέκονται άµεσα µε 
τον µαθητή.

 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΠΑ

Φώτης 
Παπαναστασίου*

σία στη συνήθη σχολική τάξη ώστε να µην α-
παιτείται ο εκπαιδευτικός να παρευρίσκεται 
στο σύνολο των ωρών της σχολικής τάξης. 
Η παράλληλη στήριξη παρέχεται ως ενισχυ-
τικός και ενταξιακός θεσµός της παιδαγωγι-
κής πράξης και της µαθησιακής διαδικασίας 
και δεν έχει σε καµία περίπτωση χαρακτήρα 
φύλαξης του παιδιού ή εξυπηρέτησης στην 
καθηµερινή διαβίωση.

Παράλληλη στήριξη δέχεται κάθε µαθη-
τής µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, εφόσον µπορεί να ανταποκριθεί στο 
αναλυτικό πρόγραµµα της τάξης φοίτησής 
του, καθώς και σε κάθε εκδήλωση σχολι-
κής διαδικασίας. Μαθητές µε αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται 
όσοι για ολόκληρη ή ορισµένη περίοδο της 
σχολικής τους ζωής εµφανίζουν σηµαντι-
κές δυσκολίες µάθησης εξαιτίας αισθητη-
ριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξια-
κών προβληµάτων, ψυχικών και νευροψυ-
χικών διαταραχών οι οποίες, σύµφωνα µε τη 
διεπιστηµονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη 
διαδικασία της σχολικής προσαρµογής και 
µάθησης. Στους µαθητές µε αναπηρία και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέ-
γονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική α-
ναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης 
(τυφλοί, αµβλύωπες µε χαµηλή όραση), αι-
σθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βα-
ρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια µη ι-
άσιµα νοσήµατα, διαταραχές οµιλίας-λόγου, 
ειδικές µαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλε-
ξία, διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής µε ή 
χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυ-
ξιακές διαταραχές, ψυχικές διαταραχές και 
πολλαπλές αναπηρίες. Στην κατηγορία των 
µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες δεν εµπίπτουν οι µαθητές 
µε χαµηλή σχολική επίδοση που συνδέεται 
αιτιωδώς µε εξωγενείς παράγοντες, όπως 
γλωσσικές ή πολιτισµικές ιδιαιτερότητες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δυνα-
τότητα του µαθητή να παραµείνει στην τάξη 
και στο σχολείο χωρίς υποστήριξη για δι-

άστηµα ίσο µε το µισό 
του πρωινού ω-
ραρίου. Για τον 
λόγο αυτόν υπο-
βάλλεται εισήγηση 
από την Ε∆ΕΑΥ 
ή, αν δεν υπάρ-
χει, από τον σύλ-
λογο διδασκόντων 
µέσω του διευθυντή 
του σχολείου, σε συ-
νεδρίαση ειδικά για 
τον σκοπό αυτόν, 
προς το οικείο ΚΕΣΥ 
(πρώην ΚΕ∆∆Υ). Εξαί-
ρεση σε αυτό µπορούν 
να αποτελούν το Νηπι-
αγωγείο, η Α΄ και η Β΄ 
τάξη του ∆ηµοτικού, ε-
φόσον το ΚΕΣΥ έχει απο-
λύτως δικαιολογηµένα 
εισηγηθεί κάτι τέτοιο.

Παράλληλη στήριξη 
µπορούν να διεκδικήσουν 
εκείνα τα παιδιά που η α-

ναπηρία τους και οι ειδικές εκπαιδευτικές 
τους ανάγκες έχουν πιστοποιηθεί από τον 
αρµόδιο φορέα ΚΕ∆∆Υ, ιατροπαιδαγωγικό, 
δηµόσιο νοσοκοµείο.

Πόσο βοηθάει η εφαρµογή της παράλλη-
λης στήριξης µαθητών µε ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες στην προώθηση της συ-
µπερίληψής τους στο γενικό σύνολο;
Η παράλληλη στήριξη ως θεσµός βοηθάει 
στην προώθηση της συµπερίληψης του µα-
θητή στο γενικό σύνολο µόνο όταν γίνεται 
µε τρόπο µεθοδικό και οργανωµένο. Για να 
επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαιτείται η συνερ-
γασία όχι µόνο των δύο εκπαιδευτικών της 
τάξης αλλά ολόκληρου του σχολικού πλαι-
σίου και όσων εµπλέκονται άµεσα µε τον 
µαθητή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η εφαρ-
µογή της παράλληλης στήριξης δεν µπορεί 
να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς στόχους 
της και πολλές φορές καταλήγει να έχει τη 
µορφή απλής φύλαξης.

Μερικές φορές η συνεργασία µε τον δά-
σκαλο της τάξης δεν είναι εύκολη. Τι συµ-

Η σηµασία της 
παράλληλης στήριξης 
των µαθητών µε 
ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες

φόσον το ΚΕΣΥ έχει απο-
λύτως δικαιολογηµένα 
εισηγηθεί κάτι τέτοιο.

µπορούν να διεκδικήσουν 



βουλεύετε τους εκπαιδευτές της παράλ-
ληλης στήριξης σε αυτή την περίπτωση;
Η επιτυχία ή αποτυχία ανάπτυξης ενός υ-
γιούς κλίµατος συνεργασίας εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι 
η από κοινού «ιδιοκτησία», δηλαδή ότι οι εκ-
παιδευτικοί θα πρέπει να καταβάλουν προ-
σπάθειες για θέµατα σχετικά µε την από κοι-
νού χρήση της τάξης, τους στόχους του προ-
γράµµατος, το εποπτικό υλικό, την ευθύνη 
και σχετικά µε θέµατα που αφορούν τους µα-
θητές. Η τάξη θα πρέπει να θεωρηθεί κοινή 
και όχι ότι ένας εκπαιδευτικός επισκέπτεται 
την τάξη του άλλου.

Ένας άλλος παράγοντας είναι η ισοτιµία 
στη σχέση ανάµεσα στους δύο εκπαιδευτι-
κούς. Πιο συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί 
στην τάξη θα πρέπει να µοιράζονται τη δύ-
ναµη και το έργο τους δίκαια.

Πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι και 
το κατά πόσο ο κάθε εκπαιδευτικός µπο-
ρεί να αναπτύξει ικανότητες συνεργασίας 
ή κατά πόσο είναι εξοικειωµένος µε το να 
συνεργάζεται.

Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης 
καλό θα είναι να αποφεύγει τις προσωπικές 
συγκρούσεις και διενέξεις µε τον εκπαιδευ-
τικό της τάξης. Αν είναι η πρώτη φορά που ο 
εκπαιδευτικός της τάξης καλείται να συνερ-
γαστεί, θα πρέπει να του δώσει τον χρόνο να 
προσαρµοστεί χωρίς να εµµένει να εφαρµό-
σει πρακτικές και τεχνικές που δεν του είναι 
οικείες. Η εναλλαγή των ρόλων θα πρέπει 
να γίνεται µε απόλυτη συνεννόηση και συ-
γκατάθεση και των δύο πλευρών.

Αν η µεταξύ τους σχέση επηρεάζει την 
επίδοση των παιδιών και την επίτευξη των 
εκπαιδευτικών στόχων, καλό θα είναι να ε-
νηµερώσει τον διευθυντή του σχολείου ή/
και να καλέσει τον σύµβουλο Ειδικής Αγω-
γής και Εκπαίδευσης για να τους βοηθήσει 
στη µεταξύ τους σχέση.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι εκπαιδευ-
τικοί οφείλουν να διατηρούν όλη τους την 
προσοχή στις ανάγκες των παιδιών και να 
µην ξεχνούν ότι ο σκοπός της εκπαιδευτικής 
τους παρέµβασης είναι η υποστήριξη και η 
ουσιαστική ενσωµάτωση και αυτονοµία του 
µαθητή στο σχολικό πλαίσιο.

Ποιος πιστεύετε ότι είναι καλό να είναι 
ο πρωταρχικός στόχος των εκπαιδευτών 
παράλληλης στήριξης σε σχέση µε την ε-
νίσχυση του µαθητή τους;
Ο πρωταρχικός στόχος των εκπαιδευτικών 
παράλληλης στήριξης είναι η όσο το δυνατόν 
αυτονόµηση του µαθητή. Ο µαθητής θα πρέ-
πει να µάθει να λειτουργεί αυτόνοµα τόσο σε 
µαθησιακό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό. 
Σε καµία περίπτωση ο µαθητής δεν θα πρέ-
πει να νιώθει εξαρτηµένος από τον εκπαι-
δευτικό παράλληλης στήριξης για να µπορέ-
σει να σταθεί και να ανταποκριθεί στο σχο-
λικό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος, ο εκ-
παιδευτής πώς µπορεί να βοηθήσει ένα 
παιδί µε αυτισµό;
Το παιδί µε αυτισµό στο διάλειµµα συνήθως 
παρουσιάζει δύο συµπεριφορές, που πολ-

λές φορές το δυσκολεύουν στις διαπροσω-
πικές του σχέσεις µε τους συµµαθητές του. 
Μπορεί να είναι αποµονωµένο, να µην παί-
ζει µε τα άλλα παιδιά και πολλές φορές να 
µην τα προσεγγίζει καθόλου. Καλό θα είναι, 
λοιπόν, ο εκπαιδευτικός να ενθαρρύνει και 
να υποστηρίζει πιθανές φιλίες που έχει ε-
ντοπίσει µέσα στην τάξη. Από την άλλη, το 
αυτιστικό παιδί ίσως να γίνεται κυριαρχικό 
στο παιχνίδι, να προσεγγίζει τους συµµαθη-
τές του µε λάθος τρόπο και να είναι αδέξιο 
στους χειρισµούς του. Καλό θα είναι ο εκ-
παιδευτικός να γίνει ένα άτοµο αναφοράς 
για το αυτιστικό παιδί στην αυλή κατά τη δι-
άρκεια του διαλείµµατος, στο οποίο θα µπο-
ρεί να απευθύνεται όποτε το έχει ανάγκη για 
να το ηρεµήσει ή να το καθοδηγήσει. Μπο-
ρεί να ενηµερώσει το παιδί για το ποιες συ-
µπεριφορές είναι επιτρεπτές και ποιες όχι. 
Όταν του ζητείται να µην εµφανίζει µια συ-
µπεριφορά, θα πρέπει να του δίνονται εναλ-
λακτικές και πιο αποδεκτές λύσεις για να ε-
φαρµόσει. Καλό θα είναι να επιβραβεύεται 
η επιθυµητή συµπεριφορά όταν παρατηρεί-
ται και να µη γίνεται ιδιαίτερη αναφορά όταν 
εµφανίζεται η ανεπιθύµητη.

Σε κάθε περίπτωση, ο εκπαιδευτικός θα 
πρέπει να ακολουθεί τους ρυθµούς του παι-
διού και να αφουγκράζεται τις ανάγκες του. 
∆εν θα πρέπει να παρασύρεται από προσω-
πικές αντιλήψεις και να δίνει στο παιδί τον 
χρόνο και τον χώρο που χρειάζεται.

Πώς µπορεί ο εκπαιδευτικός της παράλ-
ληλης στήριξης να εµπλουτίζει τον ρόλο 
του κατά την άσκηση των καθηκόντων του 
σε σχέση και µε τους υπόλοιπους µαθητές 
της τάξης, ώστε να είναι περισσότερο πα-
ραγωγικός για το σύνολο;
Ο εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης δεν 
θα πρέπει να κάθεται αποκλειστικά δίπλα 
στον µαθητή µε ειδικές εκπαιδευτικές α-
νάγκες. Καλό θα είναι, εκτός από την πα-
ροχή υποστηρικτικής διδασκαλίας κυρίως 
στο παιδί µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
να περιέρχεται ταυτόχρονα στην τάξη και να 
βοηθά και άλλα παιδιά που έχουν ανάγκη. 
Σε απόλυτη συνεννόηση µε τον εκπαιδευ-
τικό της τάξης, εναλλάσσονται οι ρόλοι τους 
και τον βοηθά στον σχεδιασµό της διδασκα-
λίας. Σε µια φωτογραφία ενός στιγµιότυπου 
της τάξης δεν θα πρέπει να φαίνεται ποιος 
είναι ο εκπαιδευτικός της τάξης και ποιος 
ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης. 
Καλό θα είναι επίσης σε συνεργασία µε τον 
εκπαιδευτικό της τάξης να εισηγείται και να 
υλοποιεί σχέδια εργασίας µε στόχο τον σε-
βασµό της διαφορετικότητας. Θα πρέπει να 
έχει ενεργό ρόλο µέσα στη σχολική τάξη, 
ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου 
των µαθητών.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός 
παιδαγωγός - συγγραφέας / MSc Σχο-
λική Ψυχολογία, επιστηµονικός σύµβου-
λος του τοµέα Ειδικής Αγωγής του Μη-
τροπολιτικού Κολλεγίου, επιστηµονικός 
διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Ει-
δικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». 
eidikospaidagogos.gr

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
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υγεία

«Το 50% των ασθενών µε µεταστατική νόσο 
φτάνει την πενταετή επιβίωση». Μανώλης 
Σαλούστρος, επ. καθηγητής Ογκολογίας

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

(MY) ALMA ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Το µήνυµα πως ο µεταστατικός καρκίνος του µαστού δεν σηµαίνει «θά-
νατος τώρα» στέλνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο 
Μαστού «Άλµα Ζωής» παρουσιάζοντας το πρώτο δωρεάν application 
για κινητά τηλέφωνα και tablets που βοηθά τις γυναίκες µε µεταστατικό 

καρκίνο του µαστού να έχουν ιατρο-ψυχο-κοινωνική στήριξη 24 ώρες το 24ωρο. Η 
νέα εφαρµογή, που ονοµάζεται «My alma», είναι εξαιρετικά χρήσιµη στις ασθενείς 
αυτές που ζουν αποµονωµένες µέσα στο καβούκι του φόβου και των προκαταλή-
ψεων, γιατί απαντά στις ανησυχίες τους, τους υπενθυµίζει τα ιατρικά ραντεβού και 
τις θεραπείες που δεν πρέπει να χάσουν, φέρνει σε επαφή τις πάσχουσες, ώστε 
να στέλνουν ενθαρρυντικά µηνύµατα η µία στην άλλη, και τις συµφιλιώνει µε τις 
αλλαγές τις οποίες προκαλεί ο καρκίνος στο σώµα τους. Ιθύνων νους του mobile 
app, που δηµιουργήθηκε µε τη στήριξη της Pfizer και κέρδισε το διεθνές βραβείο 
SPARC, είναι η Χριστιάνα Μήτση, ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια, υπεύθυνη των 
επιστηµονικών προγραµµάτων του Συλλόγου «Άλµα Ζωής», ενώ την επιστηµονική 
επιµέλεια έχει ο επίκουρος καθηγητής Ογκολογίας Μανώλης Σαλούστρος από το 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Η πρόεδρος του Συλλόγου «Άλµα Ζωής», Κλεοπάτρα 
Γαβριηλίδου, τονίζει πως ο µεταστατικός καρκίνος του µαστού είναι µια διαφορετι-
κή ασθένεια από την πρώιµη (και ιάσιµη) νόσο. Από την επιστηµονική κοινότητα, 
ο κ. Σαλούστρος εξηγεί πως, παρ’ ότι το 30% των γυναικών µε πρώιµο καρκίνο του 
µαστού θα παρουσιάσει µεταστατική νόσο, τα µηνύµατα που στέλνει η πρόοδος 
της Ιατρικής είναι αισιόδοξα και οι ασθενείς δεν πρέπει να παραιτούνται. Ειδικά 
για όσες νοσούν από τον HER 2+ καρκίνο του µαστού, οι µελέτες δείχνουν πως 
µία στις οκτώ γυναίκες θα ξεπεράσει τη δεκαετή επιβίωση, επιτυγχάνοντας λει-
τουργική ίαση. Συνολικά, από τις ασθενείς των δύο πιο συχνών µορφών καρκίνου 
του µαστού (εξαιρείται η δύσκολη τρίτη µορφή, ο τριπλός αρνητικός καρκίνος του 
µαστού), το 50% θα φτάσει την πενταετή επιβίωση. Η ψυχολόγος υγείας - ψυχοθε-
ραπεύτρια του Συλλόγου «Άλµα Ζωής» Φρόσω Τζιντζηροπούλου προσθέτει πως η 
εφαρµογή My alma είναι ήδη διαθέσιµη για κάθε ενδιαφερόµενη και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και από άλλους ογκολογικούς ασθενείς.

Μ
ία συλλογική πρωτοβουλία, µε τίτλο «All.Can», της Ελληνι-
κής Οµοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) επιχειρεί να αµβλύνει 
τις ανισότητες στην υγεία και να εξοµαλύνει το µοναχικό 
ταξίδι του ογκολογικού ασθενή στον λαβύρινθο του δαιδα-

λώδους συστήµατος υγείας βάζοντας στο τραπέζι του διαλόγου όλους 
τους φορείς που εµπλέκονται και δίνοντας φωνή στους καρκινοπαθείς. 
Όπως εξηγεί η πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, Καίτη Αποστολίδου, η πανελλα-
δική έρευνα «All.Can» φανερώνει ότι εννέα στους δέκα ογκολογικούς 
ασθενείς επιβαρύνονται οικονοµικά από τη νόσο, το 38% χάνει τη δου-
λειά του, το 50% δεν έχει πληροφόρηση για τις υποστηρικτικές οµάδες 
ασθενών και το 53% ανακαλύπτει τον καρκίνο τυχαία. «Καταπέλτης», ο 
καθηγητής Οικονοµικών της Υγείας Γιάννης Υφαντόπουλος τονίζει πως 
είµαστε πρωταθλητές πανευρωπαϊκά στην ανισότητα σε ό,τι αφορά την 
πρόσβαση στην υγεία και στη σπατάλη των νοσοκοµειακών πόρων (µε 
το 45% να φεύγει από το παράθυρο και να καταλήγει σε µαύρες τρύπες) 
και ουραγοί στην πρόληψη, µε τους ογκολογικούς ασθενείς να έχουν 
απολέσει το 20% στην καθηµερινή ποιότητα ζωής.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

«Είµαστε πρώτοι στη σπάταλη 
στην υγεία, µε το 45% των 
νοσοκοµειακών πόρων να 
καταλήγουν σε µαύρες τρύπες, και 
ουραγοί στην πρόληψη». Γιάννης 
Υφαντόπουλος, καθηγητής 
Οικονοµικών της Υγείας

«Γεννήθηκε το πρώτο αγοράκι µε τη 
νέα τεχνική, η οποία προσφέρει τη 
δυνατότητα σε ζευγάρια µε πολλές 
αποτυχηµένες προσπάθειες να 
αποκτήσουν παιδί χωρίς δανεικά 
ωάρια». Παναγιώτης Ψαθάς, πρόεδρος 
του Institute of Life

Γ
ια το µωρό που εικονίζεται στη φωτογραφία, και είναι δι-
εθνώς το πιο ενδελεχώς ελεγµένο γενετικά, τα φλας της 
δηµοσιότητας άστραψαν νωρίς. Είναι το πρώτο παιδί στον 
κόσµο που γεννήθηκε µε µια νέα τεχνική, τη µεταφορά 

της µητρικής ατράκτου, η οποία δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες 
µε πολλές αποτυχηµένες προσπάθειες εξωσωµατικής γονιµοποί-
ησης στο παρελθόν να αποκτήσουν παιδί µε δικό τους ωάριο. Το 
µωρό αυτό, ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 2.960 γρ., γεννήθηκε 
στην Ελλάδα, στο Ιασώ, στη Μονάδα Υποβοηθούµενης Αναπαρα-
γωγής Institute of Life, και όπως εξηγεί ο πρόεδρός της, µαιευτή-
ρας-χειρουργός-γυναικολόγος Παναγιώτης Ψαθάς, αποτελεί τον 
καρπό µιας πενταετούς διακρατικής κλινικής έρευνας. Η µητέρα 
του, πάσχουσα από ενδοµητρίωση, είχε πέντε αποτυχηµένες προ-
σπάθειες εξωσωµατικής γονιµοποίησης στο παρελθόν, ενώ η όλη 
διαδικασία είναι δωρεάν για τους γονείς, καθώς είναι ενταγµένη 
σε κλινική έρευνα. Πριν ξεκινήσει το ερευνητικό πρόγραµµα στην 
πατρίδα µας, οι γυναίκες µε βλάβες στα µιτοχόνδρια και στο κυτ-
ταρόπλασµα του ωαρίου (εκεί δηλαδή όπου βρίσκονται οι ενερ-
γειακές µπαταρίες του κυττάρου) έπρεπε να καταφύγουν στη µέ-
θοδο της δωρεάς ωαρίων. Όµως η επιστήµη «τρέχει» και το ίδιο 
ισχύει για την Ελληνική Ανεξάρτητη Αρχή της Υποβοηθούµενης 
Αναπαραγωγής, η οποία κατέστη η πρώτη παγκοσµίως που αδει-
οδότησε την εφαρµογή της µεθόδου και για εκείνες τις γυναίκες 
οι οποίες δεν πάσχουν από µιτοχονδριακές αλλοιώσεις. Μετά τη 
γέννηση του πρώτου µωρού πραγµατοποιήθηκε και δεύτερη εµ-
βρυοµεταφορά, σε γυναίκα µε επτά αποτυχηµένες απόπειρες στο 
ενεργητικό της, και η εγκυµοσύνη διάγει την 9η εβδοµάδα της.

ΝΕΑ ΠΡΩΤΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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∆έκα λόγοι για να 
ξεκινήσετε τώρα το τένις

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΪΡΗ

Μ
πορεί να µη βρίσκεται στην πρώτη τριάδα των 
δηµοφιλέστερων αθληµάτων στον κόσµο (αφού 
το ποδόσφαιρο, το µπάσκετ, αλλά και το κρίκετ, 
έχουν το προβάδισµα), το τένις όµως κατέχει την 
4η θέση των πιο γνωστών σπορ, καθώς τα τελευ-
ταία χρόνια έχει αφήσει πίσω του τη φήµη του α-
θλήµατος των πλουσίων και έχει εξελιχθεί σε ένα 
αγώνισµα µε µεγάλες τηλεθεάσεις, ειδικά τους κα-

λοκαιρινούς µήνες, που διεξάγονται τα περίφηµα τουρνουά Ρολάν Γκαρός και Γου-
ίµπλεντον. Οι σχετικές ιστοσελίδες αναφέρουν ότι έχει 1 δισεκατοµµύριο οπαδούς 
(παίκτες κάθε κατηγορίας ή άτοµα που απλώς το παρακολουθούν) και βρίσκεται 
µέσα στα επτά δηµοφιλέστερα σπορ σε όλες τις χώρες.

Σύµφωνα µε τους ειδικούς επιστήµονες από διάφορους επιστηµονικούς κλά-
δους, δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι το τένις µπορεί να βελτιώσει τη γενική µας 
υγεία, συµπεριλαµβανοµένης τόσο της σωµατικής όσο και της ψυχικής µας κατά-
στασης. Όπως επιβεβαιώνει ο δρ. Ραλφ Παφένµπαργκερ, ο οποίος µελέτησε πάνω 
από 10.000 άτοµα για 20 χρόνια, οι άνθρωποι που παίζουν τένις τρεις ώρες την ε-
βδοµάδα σε µέτρια ένταση µειώνουν στο µισό τον κίνδυνο θανάτου απ’ οποιαδή-
ποτε αιτία.

Στην Ελλάδα ανέβηκε ξαφνικά η απήχησή του πριν από λίγο καιρό χάρη στις 
τεράστιες επιτυχίες του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη, των νεαρών 
πρωταθλητών µας που έχουν εντυπωσιάσει µε τη θεαµατική τους διεθνή πορεία. 
∆εν χρειάζεται, όµως, όπως ήδη εξηγήσαµε, να παίζετε σε αυτό το επίπεδο. Μπο-
ρείτε να επιλέξετε το τένις για να αθληθείτε και να διασκεδάσετε για έναν σωρό λό-
γους. Αµερικανική ιστοσελίδα παρουσιάζει 34 λόγους για τους οποίους αξίζει κα-
νείς να παίζει τένις. Εµείς νοµίζουµε ότι αρκεί να σας δώσουµε 10 µόνο σηµαντι-
κούς λόγους για τους οποίους αξίζει να γραφτείτε στο πιο κοντινό σας τένις κλαµπ 
ή απλώς να βρείτε κάποιο δηµοτικό γήπεδο στη γειτονιά σας.

1. Ενισχύει την αερόβια ικανότητα του οργανισµού και την καύση λίπους, την 
καρδιαγγειακή φυσική κατάστασή µας και γενικά µάς διατηρεί σε υψηλότερα επί-
πεδα ενέργειας.

2. Εκτός από την ενίσχυση του καρδιοαναπνευστικού, το τένις βοηθά και στην 
ενδυνάµωση των µυών των ποδιών και των χεριών, αλλά και του κορµού, καθώς α-
παιτεί κινήσεις στο πλάι και δεξιά-αριστερά µε διαφορετικές ταχύτητες.

3. Τονώνει το ανοσοποιητικό σύστηµα, στοιχείο το οποίο προωθεί τη γενική 
υγεία, τη φυσική κατάσταση και την αντοχή µας σε ασθένειες.

4. Βοηθά στην ευελιξία λόγω του συνεχούς τεντώµατος και των ελιγµών που 
πραγµατοποιούµε για να επιστρέψουµε την µπάλα στον αντίπαλό µας.

5. Αναπτύσσει την πειθαρχία µας, αφού θα πρέπει να µάθουµε να ελέγχουµε το 
σώµα µας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ταυτόχρονα, τον µυϊκό συντονισµό, τη 
συνεργασία µατιών-χεριών και οπωσδήποτε τα αντανακλαστικά µας.

6. Ενισχύει σηµαντικά την αυτοπεποίθησή µας, µειώνοντας τα επίπεδα του άγ-
χους, της κατάθλιψης και της ευερεθιστότητας.

7. Βελτιώνει τη διανοητική λειτουργία µας και µας βοηθά να τακτοποιούµε το 
χάος της καθηµερινότητας. Κατά τους ειδικούς, το παιχνίδι και ειδικά η διαχείριση 
ενός αγώνα είναι άριστη εξάσκηση στην επίλυση προβληµάτων.

8. Παρ’ ότι θεωρείται ατοµικό άθληµα, είναι ίσως αυτό που προσφέρει τις πε-
ρισσότερες ευκαιρίες για κοινωνικότητα. Μέσα από τα διπλά ή την ένταξη σε µια 
οµάδα µπορεί να βελτιώσει και το οµαδικό πνεύµα.

9. ∆εν θα βαρεθούµε ποτέ να παίζουµε, υπάρχει µεγάλη ποικιλία και δυνατό-
τητα για διαρκή εξέλιξη, σε όλα τα επίπεδα.

10. Είναι ένα άθληµα για όλη την οικογένεια, χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Όπως 
µπορείτε να δείτε σε πολλά τένις κλαµπ, παίζεται από παιδιά 5 µέχρι µεγάλους… 
85 ετών. Φυσικά για κάθε ηλικία υπάρχουν οι αντίστοιχες αγωνιστικές διοργανώ-
σεις για όσους επιθυµούν να συµµετάσχουν.

Με την ύπαρξη πλέον πλήθους γηπέδων και τον εξαιρετικό καιρό στη χώρα 
µας, δεν υπάρχει καµία δικαιολογία για να περιορίζεστε στην παρακολούθηση κά-
ποιου τελικού του Ρολάν Γκαρός ή του Γουίµπλεντον στην τηλεόραση. Πάρτε τη 
ρακέτα σας και ξεκινήστε!
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Γ
ια µία ακόµη φορά το Betarades.gr και η 
«Free Sunday» σας προσφέρουν τα προγνω-
στικά τους για τα παιχνίδια της εβδοµάδας. 
Λίγο έλειψε να κάνουµε το απόλυτο την προ-
ηγούµενη Κυριακή, καθώς επιβεβαιώθηκαν 
το «διπλό» στο Άουγκσµπουργκ - Χόφενχαϊµ 

(0-4), το 1 DNB στο Νις - Μονπελιέ (1-0), το Over στο Πα-
ναιτωλικός - Ολυµπιακός (0-5) και το «διπλό» σε συνδυα-
σµό µε το Over στο Φεϊρένσε - Μπενφίκα (1-4), µε τη µο-
ναδική πρόταση που δεν επιβεβαιώθηκε να είναι το Goal/
Goal στην αναµέτρηση Φιορεντίνα - Φροζινόνε (0-1). Πάµε, 
όµως, στο τρέχον πρόγραµµα, το οποίο παρουσιάζει µεγάλο 
στοιχηµατικό ενδιαφέρον.

Η πρώτη «στάση» γίνεται στην Ιταλία και την αναµέ-
τρηση Τορίνο - Κάλιαρι. Οι φιλοξενούµενοι, έχοντας συγκε-
ντρώσει εννέα πόντους στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστι-
κές, έχουν εξασφαλίσει σε σηµαντικό βαθµό την παραµονή 
τους στην κατηγορία και µπορούν να αισθάνονται πιο άνετοι 
από δω και πέρα. Οι γηπεδούχοι, από την πλευρά τους, διεκ-
δικούν την έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόµε-
νης σεζόν και στο γήπεδό τους είναι εξαιρετικά αποτελεσµα-
τικοί, έχοντας κερδίσει τα πέντε από τα έξι πιο πρόσφατα 
παιχνίδια που έδωσαν εκεί, ενώ στα τέσσερα από αυτά δεν 
δέχτηκαν καν γκολ. Θα πάµε µε την έδρα και το κίνητρο, ε-
πιλέγοντας τον «άσο» σε απόδοση 1.85.

Νίκη µε Under για Σίτι
Συνεχίζουµε µε Πρέµιερ Λιγκ και τον αγώνα Κρίσταλ Πάλας 
- Μάντσεστερ Σίτι. Με 39 βαθµούς, η Κρίσταλ Πάλας απέ-
χει εννέα από τη ζώνη του υποβιβασµού, ουσιαστικά είναι 
αδιάφορη από βαθµολογικής άποψης. Η Σίτι συνεχίζει την 
«κούρσα» µε τη Λίβερπουλ για την κατάκτηση του πρωτα-
θλήµατος, δεν θέλει να… σκέφτεται καν το ενδεχόµενο α-
πωλειών. Τελευταία συνηθίζει να παίρνει «επαγγελµατικές» 
νίκες, ενώ ακολουθεί και η ρεβάνς µε την Τότεναµ για το 
Τσάµπιονς Λιγκ, στο οποίο η οµάδα του Γκουαρδιόλα καλεί-
ται να ανατρέψει την ήττα µε 1-0 στο Λονδίνο. Περιµένουµε 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Στήριγµα η Τορίνο

οι «πολίτες» να κερδίσουν, αλλά χωρίς να φορτσάρουν ιδιαί-
τερα, το «διπλό» σε συνδυασµό µε το Under 4.5 γκολ «πλη-
ρώνει» 1.70 και αξίζει να µπει στις επιλογές µας.

Περνάµε στην Ισπανία και την αναµέτρηση Χιρόνα - Βι-
γιαρεάλ. Για αµφότερες τις οµάδες το παιχνίδι είναι πολύ 
σηµαντικό, στην προσπάθεια που κάνουν να αποφύγουν τον 
υποβιβασµό. Ιδιαίτερα για τα «κίτρινα υποβρύχια», τα οποία 
φιγουράρουν εντός της επικίνδυνης ζώνης, έχοντας τέσσερις 
βαθµούς λιγότερους από τη σηµερινή τους αντίπαλο. Αµυ-
ντικά, καµία τους δεν εµπνέει εµπιστοσύνη, το ενδεχόµενο 
να πετύχουν και οι δύο από ένα τέρµα, τουλάχιστον, φαντά-

ζει πολύ πιθανό. Θα πάµε, εποµένως, µε το Goal/Goal, σε α-
πόδοση 1.72.

Οι τρεις παραπάνω αποτελούν τις βασικές µας επιλογές 
από το στοιχηµατικό πρόγραµµα. Από κει και πέρα, βέβαια, 
έχουµε ξεχωρίσει δύο ακόµη προτάσεις. Η πρώτη έρχεται 
από τη Σούπερλιγκ και είναι το No Goal, σε απόδοση 2.00, 
στον αγώνα Λαµία - ΑΕΚ. Η δεύτερη προκύπτει από τη λίγκα 
της Ολλανδίας και πιο συγκεκριµένα τον αγώνα Ουτρέχτη - 
Φίτεσε. Εκεί θα στηρίξουµε τους φιλοξενούµενους, επιλέγο-
ντας το Χ2, σε απόδοση 1.80.

Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό 
site για το στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live 
betting σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και 
τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη στοιχηµατική 
δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Goal Tips
* Ρεάλ Σοσιεδάδ - Έιµπαρ (14/04, 17:15): Το Goal/Goal έχει 
επιβεβαιωθεί και στα πέντε τελευταία µατς της Ρεάλ Σοσιε-
δάδ, καθώς και στα έξι πιο πρόσφατα της Έιµπαρ. Αµφότερες 
σκοράρουν αρκετά εύκολα, το να το κάνουν και στον αγώνα 
της Κυριακής προσφέρεται σε απόδοση 1.70.

* Λίβερπουλ - Τσέλσι (14/04, 18:30): Η Λίβερπουλ προ-
έρχεται από τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια στην Πρέµιερ Λιγκ 
στα οποία το Goal/Goal συνδυάστηκε µε το Over 2.5. Το να 
συµβεί το ίδιο και στην αναµέτρηση µε την Τσέλσι, στο πλαίσιο 
της 34ης αγωνιστικής του πρωταθλήµατος, προσφέρεται σε 
απόδοση 2.12.

* Κιέβο - Νάπολι (14/04, 19:00): Πέντε φορές έχει επι-
βεβαιωθεί το Over 2.5 γκολ στα έξι τελευταία παιχνίδια της 
Κιέβο, ενώ η Νάπολι το έχει εµφανίσει πέντε φορές στα επτά 
πιο πρόσφατα µατς της. ∆εν θα αποτελέσει έκπληξη αν σηµει-
ωθούν πολλά γκολ στη µεταξύ τους αναµέτρηση, µε το Over 
να το βρίσκουµε σε απόδοση 1.67.

Seri Tips
* Άρης - Ατρόµητος (14/04, 19:00): Ο Άρης είναι αήττητος στα έξι 
τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει στην έδρα του, µε απολογισµό 
πέντε νίκες και µία ισοπαλία. Αντίθετα, ο Ατρόµητος έχει χάσει και 
στα τρία πιο πρόσφατα µατς που έδωσε µακριά από το Περιστέρι. 
Φαβορί για τη µεταξύ τους αναµέτρηση είναι οι Θεσσαλονικείς, µε 
τον «άσο» να παίζεται γύρω στο 2.20 και το «διπλό» στο 3.60.

* Ολυµπιακός - Ξάνθη (14/04, 19:00): Ο Ολυµπιακός έχει κερδίσει 
και τα οκτώ τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του στη Σούπερλιγκ, 
ενώ σε όλα επιβεβαιώθηκε και το Over 2.5 γκολ. Το να συµβεί το 
ίδιο και απέναντι στην Ξάνθη, ο συνδυασµός του «άσου» µε το Over 
δηλαδή, το βρίσκουµε σε απόδοση 1.50.

* Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Άουγκσµπουργκ (14/04, 19:00): Η 
Άιντραχτ Φρανκφούρτης έχει πανηγυρίσει ισάριθµες νίκες στα έξι 
τελευταία παιχνίδια της στην Μπουντεσλίγκα. Αντίθετα, η Άου-
γκσµπουργκ προέρχεται από δύο σερί ήττες, στις οποίες δέχτηκε 
επτά γκολ συνολικά. Φαβορί οι γηπεδούχοι στη συγκεκριµένη 
αναµέτρηση, µε τον «άσο» να προσφέρεται στο 1.50, την ισοπαλία 
στο 4.75 και το «διπλό» στο 6.25.

Head 2 Head
* Λάρισα - ΠΑΟΚ (14/04, 19:00): Το σύνολο τερµάτων στα 
έξι τελευταία παιχνίδια µεταξύ των δύο οµάδων, ανεξαρτήτως 
έδρας και διοργάνωσης, ήταν 2-3 γκολ. Το να συµβεί το ίδιο και 
στο κυριακάτικο µατς στη Λάρισα προσφέρεται σε απόδοση 2.00. 
Να σηµειωθεί ότι εφόσον ο ΠΑΟΚ κερδίσει, θα κατακτήσει και 
µαθηµατικά το πρωτάθληµα.

* Λαµία - ΑΕΚ (14/04, 19:00): Λαµία και ΑΕΚ έχουν τεθεί 
αντιµέτωπες επτά φορές από το 2016 κι έπειτα σε Σούπερλιγκ 
και Κύπελλο, µε την Ένωση να είναι αήττητη, µετρώντας έξι 
νίκες και µία ισοπαλία. Στα 6/7 µατς, µάλιστα, δεν δέχτηκε καν 
γκολ. Το να κερδίσει και την Κυριακή, διατηρώντας παράλληλα 
ανέπαφη την εστία της, παίζεται σε απόδοση 3.00.

* Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (14/04, 19:00): Στα τέσσερα τελευταία 
παιχνίδια µεταξύ Παναθηναϊκού και ΟΦΗ, ανεξαρτήτως έδρας 
και διοργάνωσης, επιβεβαιώθηκε το Over 2.5 σε συνδυασµό µε 
το Goal/Goal. Το να… τηρηθεί η παράδοση και την Κυριακή στο 
ΟΑΚΑ το βρίσκουµε σε απόδοση 2.95.

14/04
13:30 Τορίνο - Κάλιαρι  1  1.85

16:05 Κρ. Πάλας - Μ. Σίτι  2 & Under 4.5  1.70

17:45 Ουτρέχτη - Φίτεσε  Χ2  1.80

19:00 Λαµία - ΑΕΚ  Νο Goal  2.00

19:30 Χιρόνα - Βιγιαρεάλ  Goal/Goal  1.72
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Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειµένου να 

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

Η 2Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ VW TIGUAN ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ  
ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ € 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 ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟ ΝΕΟ 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 ∆ανία;
Στη ∆ανία 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 ∆ανίας, όπως αναφέρει δηµοσίευµα του Bloomberg.

Πρόσφατα ο ∆ανός 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 ∆ανείου, 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

Σ το 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
• ∆ιπλή εξάτµιση
• Sport δερµάτινο σαλόνι µε διχρωµία γκρι/lime
• Sport πεντάλ αλουµινίου
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος
• «SUV» ανάρτηση

∆ιαθέσιµο 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

∆ίπλα 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 ∆ίκτυο Εξουσιοδοτηµένων ∆ιανο-
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. ∆ιακόπτες δεν υπάρχουν πολ-

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωµαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιµο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθµισµένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραµµα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα ΠΡΙΜ 100 προσφέρει όλα τα άµεσα διαθέσιµα καινούργια µο-
ντέλα, µε κινητήρες νέων προδιαγραφών Euro 6.2, σε ειδικές τιµές, µε 36 πραγµατικά άτοκες 
δόσεις και µε 5 χρόνια εγγύηση! Η Citroën προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης νέων και εξε-
λιγµένων µοντέλων, εστιάζοντας στους τοµείς της απόλυτης ασφάλειας, της αισθητικής υπερο-
χής και της ολιστ ικής άνεσης, µε τον πιο προσιτό τρόπο απόκτησης.
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ 
ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Το Σάββατο 13 Απριλίου ο Παντελής Κυραµαρ-
γιός µας περιµένει στον Σταυρό του Νότου πα-
ρέα µε τα τραγούδια του, την Αθηνά Κοντοδήµα 
και το καινούργιο single τους µε τίτλο «Κάτι 
για σένα». Οι εκπλήξεις της βραδιάς κρύβουν 
ακυκλοφόρητα τραγούδια, παραδοσιακή µουσι-
κή, απρόσµενα περάσµατα από την περιφέρεια 
του ροκ, γέφυρες προς άλλα µουσικά είδη και 
αναπάντεχα mashups.

ΤΟ ΚΠΙΣΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ VASSILIKOS
Τη ∆ευτέρα 15 Απριλίου στις 20:30 το Κέντρο 
Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 
παρουσιάζει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τον 
Vassilikos, σε µία από τις σπάνιες ζωντανές εµφα-
νίσεις του. Ο Vassilikos, συνθέτης, τραγουδιστής 
και στιχουργός των Raining Pleasure, θα παρου-
σιάσει ένα µοναδικό live, µε πρωταγωνιστή το νέο 
του άλµπουµ «Amazing Grey», που θα κυκλοφο-
ρήσει πολύ σύντοµα.

Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟ FAUST
Τα τραγούδια της πρώτης του δισκογραφικής 
κυκλοφορίας, µε τίτλο «Με του τρελού τα 
σύνεργα», έρχεται να παρουσιάσει στο Faust 
την Τετάρτη 17 Απριλίου ο Θανάσης Σκαρ-
γιώτης. Νέος τραγουδοποιός που είχε την 
τύχη να συναντηθεί µε τον συνθέτη Γιώργο 
Ανδρέου, ο οποίος ανέλαβε την ενορχήστρω-
ση και την επιµέλεια παραγωγής του πρώτου 
του προσωπικού άλµπουµ που κυκλοφορεί 
εδώ και λίγο καιρό.

ΓΙΑΝ ΒΑΝ & ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΣΤΟ GAGARIN 205
Το «Κακό Ποίηµα» είναι η νέα ανεξάρτητη κυκλοφορία του Γιαν Βαν, καρπός της συνεργασίας του µε τον Παύλο 
Παυλίδη, τον Ευθύµη Φιλίππου και τον Χρήστο Λαϊνά. Θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά στο Gagarin 205 
Live Music Space την Παρασκευή 19 Απριλίου, σε ένα live όπου µαζί µε τα νέα τραγούδια θα παρουσιάσουν αρκετό 
από το παλαιότερο υ λικό του Γιαν Βαν, αλλά και κάποια αγαπηµένα τραγούδια του Παύλου Παυλίδη.
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Α
πογοήτευση επικρατεί στο 
Open του Ιβάν Σαββίδη για 
τα νούµερα τηλεθέασης που 
καταγράφει ο Λάκης Λαζό-
πουλος. Παρά το γεγονός 
ότι οι επιδόσεις του είναι σε 
γενικές γραµµές καλύτερες 
από των υπόλοιπων προ-

γραµµάτων του νεοσύστατου τηλεοπτικού σταθµού, 
δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της διοίκησης 
και στο κόστος παραγωγής, καθώς ο σατιρικός ηθο-
ποιός παλεύει να προσεγγίσει διψήφιο ποσοστό, µε 
τον ανταγωνισµό να τον πιέζει ασφυκτικά.

Έτσι, τις τελευταίες µέρες συζητιέται έντονα η 
πιθανότητα µείωσης της χρονικής διάρκειας του 
«Αλ Τσαντίρι», καθώς και η πρόωρη ολοκλήρωση 
αυτού του κύκλου εκποµπών, µε αφορµή και την 
αλλαγή του ενηµερωτικού προγράµµατος ενόψει 
των εκλογικών αναµετρήσεων.

Στο µεταξύ, πριν από λίγες ηµέρες κυκλοφό-
ρησε ως είδηση ότι το «Αλ Σιχτίρι» του Λάκη, η 
µουσική εκποµπή που ακολουθεί το «Αλ Τσαντίρι», 
δεν θα συνεχιστεί. Αυτό βγήκε ως πόρισµα από το 
γεγονός ότι την περασµένη εβδοµάδα δεν θα υ-
πήρχε. Ο Λάκης Λαζόπουλος εξήγησε ότι ο λόγος 
που δεν είδαµε την Τρίτη «Αλ Σιχτίρι» ήταν άλλος.

Όπως ανέφερε στην εκποµπή το βράδυ της Τρί-
της, είχε συζητήσει µε το Open το ενδεχόµενο να 
βγει µια εκποµπή µε ιστορίες ανθρώπων της καθη-
µερινότητας και να ξεφύγει από το εντελώς ψυχα-
γωγικό. Αυτό όµως τελικά δεν προχώρησε. Ο Λάκης 
Λαζόπουλος είπε ότι το concept που είχε στο µυαλό 
του δεν προχώρησε γιατί το κανάλι θεώρησε πως 
θα µπέρδευε το κοινό κάτι τέτοιο µετά από ψυχα-
γωγικό πρόγραµµα όπως είναι το «Αλ Τσαντίρι». Α-
νακοίνωσε µάλιστα ότι το «Αλ Σιχτίρι» θα υπάρχει 
την επόµενη Τρίτη µε καλεσµένο τον Γιάννη Πλού-
ταρχο.

Από την άλλη, µόνο χαµόγελα και συγχαρητή-
ρια για το πρόσωπο της σεζόν, Νίκο Μουτσινά, επί-

σης στο Open. Έτσι, σε αυτό το κλίµα ευφορίας και 
χαράς το «Για την παρέα» είχε καλεσµένη την Έλλη 
Στάη, για να πιάσει ταβάνι στην τηλεθέαση.

Το αυτοτρολάρισµα και ο αυτοσαρκασµός της 
Έλλης και του Νίκου είχαν ως αποτέλεσµα να κολ-
λήσει το τηλεοπτικό κοινό στο Open. Η εκποµπή 
έφτασε µέχρι το 20,2% και έκλεισε µε 18,5%. ∆εν 
µπορεί να αµφισβητηθεί πως ο Μουτσινάς είναι ο 
νέος «βασιλιάς» της µεσηµεριανή ζώνης που «χτυ-
πάει» κατά µέτωπο, και πολλές φορές αφήνει πίσω, 
την Ελένη Μενεγάκη στον Alpha και τη Βίκυ Καγιά 
στο Star.

Και όσον αφορά τη Βίκυ Καγιά, σύντοµα θα κλη-
θεί να βρεθεί και πάλι στη θέση του κριτή στο «Next 
Top Model», στο Star φυσικά, αφού το reality έχει 
ήδη διαφηµιστεί από το κανάλι της Κηφισιάς. Τα 
γυρίσµατα αναµένεται να ξεκινήσουν σύντοµα, ενώ 
το ρεκόρ συµµετοχής πρέπει να θεωρηθεί δεδο-
µένο (σύµφωνα µε το ethnos.gr, οι αιτήσεις συµµε-
τοχής έχουν ήδη ξεπεράσει τις 800, ενώ υπάρχει 
µια «κάβα» περισσότερων από 2.000 συµµετοχών 
από την περσινή σεζόν). Με δύο υπερεπιτυχηµέ-
νες εκποµπές, λοιπόν, το «Next Top Model» και το 

«Master Chef», καθώς και την πέρα από την ανα-
µενόµενη σταθερά ανοδική πορεία της Κατερίνας 
Καραβάτου και του Κρατερού Κατσούλη µε την 
πρωινή «Φωλιά των ΚΟΥΚΟΥ», το Star είναι ξε-
κάθαρα το κανάλι που έχει κερδίσει τηλεθέαση 
και εντυπώσεις.

Στις αναµετρήσεις της Κυριακής το βράδυ, 
στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, αντιµέτωποι βρί-
σκονται µόνιµα ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ. Από τη µια 
η Μαρία Μπεκατώρου και το σόου µεταµφιέ-
σεων «Your Face Sounds Familiar» και από την 
άλλη ένα ακόµη επεισόδιο του reality επιβίωσης 
«Survivor». Η φετινή χρονιά κυλά ιδανικά για 
την παρουσιάστρια, µε το λαµπερό πρόγραµµα 
να κερδίζει όλο και µεγαλύτερο κοµµάτι από την 
πίτα της τηλεθέασης. Το YFSF κατέγραψε 25,4% 
στο σύνολο, ενώ εκτοξεύτηκε στο 30,2% στο δυ-
ναµικό κοινό (ηλικίες 18-54). Την ίδια ώρα το 
«Survivor» µε τις νέες ασπρόµαυρες οµάδες βρέ-
θηκε αρκετά ψηλά στο σύνολο, µε 19,4%. Ωστόσο, 
το παιχνίδι του ΣΚΑΪ υποχώρησε στο ηλικιακό 
γκρουπ 18-54, όπου κατέγραψε ποσοστό 16,8%.

Τέλος, τίτλοι τέλους για την εκποµπή «∆εύ-
τερη Ματιά» στην ΕΡΤ µε παρουσιάστρια την Κα-
τερίνα Ακριβοπούλου και σχολιαστή τον Σωτήρη 
Καψώχα. Στην Κατερίνα Ακριβοπούλου προτά-
θηκε να κάνει σχόλιο στο κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων και να παρουσιάζει µία εβδοµαδιαία εκπο-
µπή. Η απάντηση της παρουσιάστριας ήταν αρ-
νητική, καθώς ήταν το δεύτερο «άδειασµα» που 
δέχτηκε. Είχε προηγηθεί η απόφαση της ΕΡΤ να 
αλλάξει ώρα µετάδοσης και τη θέση της να πάρει 
ο Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος µέσα σε λίγες ε-
βδοµάδες ανακοινώθηκε ως υποψήφιος ευρω-
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Στην έξοδο, σύµφωνα 
πάντα µε τις ίδιες πληροφορίες, οδηγείται και ο 
συµπαρουσιαστής της Κατερίνας Ακριβοπούλου, 
Σωτήρης Καψώχας, τα σχόλια του οποίου είχαν 
προκαλέσει το εµπάργκο της Ν∆ στην κρατική 
τηλεόραση.

Νικητές 
και χαµένοι: 

Το τηλεοπτικό 
πρόγραµµα έχει 
χώρο για όλους

 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Τη Χριστιάννα Οικονόµου από µικρή τη 
φόρτιζαν συναισθηµατικά τα λιµάνια 
για κάποιον δικό της ανεξήγητο λόγο. 
Ακόµη και τώρα, τέσσερα χρόνια αφό-
του πρωτοξεκίνησε το πρόγραµµα ει-

καστικής αναπαλαίωσης παλιών, εγκαταλελειµµέ-
νων, παραδοσιακών καϊκιών «Καράβια που δεν φο-
βήθηκαν» και ταξιδεύει σχεδόν σε καθηµερινή βάση 
πάνω-κάτω στο Αιγαίο, η νεαρή εικαστικός, όπως µας 
λέει, ζορίζεται και αισθάνεται περίεργα κάθε φορά 
που πρέπει να φύγει, ακόµη και για µία µέρα.

Καθώς η ζωή της είχε πάρει άλλη τροπή και σπού-
δαζε Γλυπτική στο Central Saint Martins του Λονδί-
νου, αυτό που επιθυµούσε πιο πολύ ήταν να αποκτή-
σει ένα εργαστήρι σε ένα νησί των Κυκλάδων. Η πα-
ραµονή της στο Λονδίνο, οι σπουδές της και όλα όσα 
πραγµατευόταν µέσω της έρευνάς της στο πανεπιστή-
µιο την έκαναν να νιώθει ότι βρίσκεται αρκετά µα-
κριά από τον πυρήνα της έµπνευσής της. Τις ελλη-
νικές παραδόσεις που χάνονται µε το πέρασµα του 
χρόνου, τη ζωή τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 και 
την αύρα της νησιωτικής Ελλάδας σε ένα γενικότερο 
πλαίσιο.

Κάπως έτσι, η ιδέα για το πρόγραµµα αναπαλαίω-
σης παλιών καϊκιών χτύπησε την πόρτα του µυαλού 
της. Είχε έρθει η ώρα να ασχοληθεί µε αυτά τα στο-
λίδια της θάλασσάς µας. Την αγάπη της. Ανέκαθεν, 
όπως µας αναφέρει, «µαγνητιζόµουν από τις καµπύ-
λες των σκαριών και ειδικά των τρεχαντηριών, των 
χρωµάτων που είναι βαµµένα, των διχτυών και όλων 
αυτών των αλιευτικών ειδών που κουβαλάνε. Με µά-
γευαν».

Κι έτσι ξεκίνησε το πρόγραµµα «Καράβια που δεν 
φοβήθηκαν» στις Μικρές Κυκλάδες του Αιγαίου.

Κι έτσι µπήκε στη ζωή της το 2016 το πρώτο της 
καΐκι, ο «Μικρός Ηλίας», ο οποίος τοποθετήθηκε στο 
λιµάνι της Σχοινούσας σαν έργο τέχνης, στη στεριά 
αυτή τη φορά, ως φόρος τιµής σε όλα εκείνα τα σκα-
ριά που έχουν χαθεί και σε όλους εκείνους τους ναυ-
τικούς που τα πόνεσαν, τα αγάπησαν και πέρασαν τα 
περισσότερα χρόνια της ζωής τους µαζί τους.

Στη συνέχεια, το 2017, στη ζωή της µπήκε ακόµη 
ένα θαλασσινό στολίδι, ο «Καπετάν Γιάννης» στην 
Ηρακλειά, και το 2018 η «Κυρά Σοφία» στο Κουφο-
νήσι.

Φέτος η εικαστικός ξεκίνησε το τέταρτο καΐκι της, 
την «Παναγιά», το οποίο θα τοποθετηθεί στο λιµα-
νάκι της Νάουσας της Πάρου τον Ιούνιο του 2019. Η 
«Παναγιά» κατασκευάστηκε στη Σύρο τη δεκαετία 
του ’50 και ανήκει στην κατηγορία των τρεχαντηριών. 
Το τρεχαντήρι είναι ο πιο διαδεδοµένος τύπος ελλη-
νικού παραδοσιακού καϊκιού. Ναυπηγήθηκε πρώτη 
φορά στα µέσα του 17ου αιώνα στην Ύδρα και βοή-
θησε στην ανάπτυξη του εµπορίου και της σπογγαλι-
είας, διότι η κατασκευαστική τελειότητα του σκαριού 
τού επέτρεπε µεγάλα, σταθερά και γρήγορα ταξίδια.

Επόµενα λιµάνια για την εικαστικό είναι αυτά της 
∆ονούσας και της Αµοργού.

Ακολουθήστε το ταξίδι της στο Instagram και στο 
Facebook: all_we_see_is_the_sea.

Η «Χριστιάννα της Θάλασσας» 
έβαλε πλώρη για την Πάρο
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βόλφγκανγκ Φίσερ ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Σουζάνε Βολφ, Γκίντιον Οντούορ Βεκέσα

Ένα από τα πιο πολυσυζητηµένα βιβλία, που έχει προσελκύσει πάνω από 1 δισεκατοµµύριο αναγνώστες σε 
όλο τον κόσµο, έρχεται στη µεγάλη οθόνη. Ο λόγος για το βιβλίο της Anna Todd «After», που µετά την 
τεράστια εκδοτική επιτυχία που σηµείωσε έγινε ταινία και αναµένεται να σπάσει ταµεία, µε πολλά αµε-

ρικανικά sites να µιλούν για τον διάδοχο του «Twilight» και του «50 Shades of Grey». Μια επιµελής φοιτήτρια, 
αφοσιωµένη κόρη και πιστή στον σχολικό της έρωτα κοπέλα, η Τέσα Γιανγκ ξεκινάει την πρώτη της χρονιά στο 
κολέγιο µε µεγάλες φιλοδοξίες για το µέλλον. Περνάει τις µέρες της συγκεντρωµένη στο πρόγραµµά της και µε 
ισχυρή προσήλωση στον στόχο και στα καθήκοντά της. Ο οργανωµένος και ευπρεπής κόσµος της, όµως, καταρ-
ρέει όταν γνωρίζει τον µυστηριώδη Χάρντιν Σκοτ µε τα µπερδεµένα καστανά µάτια του, την αλαζονική βρετανική 
προφορά του και τα πολλά tattoos.

306 HOLLYWOOD

Όταν τα αδέλφια Έλαν και Τζόναθαν Μπογκαρίν χάνουν τη γιαγιά τους, έρχονται αντιµέτωπα µε το αιώνιο 
ερώτηµα: όταν ένα αγαπηµένο πρόσωπο πεθαίνει, τι κάνουµε µε όλα αυτά που έχει αφήσει πίσω του; Η 
µητέρα τους τους συµβουλεύει να πουλήσουν το σπίτι και να πετάξουν τα πάντα, όµως εκείνοι ξεκινούν 

ένα επικό ταξίδι για να ξεσκεπάσουν τα µυστήρια που κρύβονται στην αχανή σαβούρα. Εκεί όπου η τρυφερότητα 
της Ανιές Βαρντά συναντά τον οπτικό φετιχισµό του Γουές Άντερσον, τα δύο αδέλφια συνθέτουν ένα ανατρεπτικό 
ντοκιµαντέρ µαγικού ρεαλισµού το οποίο µεταµορφώνει το ασφυκτικά χαοτικό σπίτι της γιαγιάς τους σε θαυµαστό 
ερείπιο, όπου τα κάθε λογής µπιχλιµπίδια µετατρέπονται σε πολύτιµα κειµήλια και οι ίδιοι σε αληθινούς ανασκα-
φείς! Η οδύσσειά τους θα τους οδηγήσει από τα προάστια του Νιου Τζέρσι στην αρχαία Ρώµη – µε τη βοήθεια 
ειδικών και εργαλεία τους τη µόδα, τη φυσική, τον χορό και την αρχαιολογία, θα ανακαλύψουν πως ακόµα και τα πιο 
συνηθισµένα καθηµερινά αντικείµενα µπορούν να συνθέσουν µια µνηµειώδη µεταφορά για τη φύση της µνήµης, 
τον χρόνο και την ίδια την Ιστορία.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Έλαν και Τζόναθαν Μπογκαρίν ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ: Πέµπτη 18/04 στις 21:00 στο Exile 
Room, Αθηνάς 12, www.exileroom.gr

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζένι Γκέιτς ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζένιφερ Μπιλς, Πίτερ Γκάλαχερ, Σέλµα Μπλερ, Τζοσεφίν Λάν-
γκφορντ, Χίρο Φάινς-Τίφιν

 STYX

AFTER

Η Ρίκε, µια νεαρή γιατρός από την 
Ευρώπη, είναι η απόλυτη έκφραση 
του δυτικού µοντέλου ευτυχίας και 

επιτυχίας. Μορφωµένη, όλο αυτοπεποίθηση, 
αφοσιωµένη στους στόχους της και αποφασι-
σµένη να πετύχει, εργάζεται µε εξαντλητικούς 
ρυθµούς στο πολύ απαιτητικό Τµήµα των 
Επειγόντων Περιστατικών. Κάποια στιγµή η 
Ρίκε αποφασίζει να εκπληρώσει το µεγαλύτε-
ρό της όνειρο, σαλπάροντας ολοµόναχη µε το 
ιστιοπλοϊκό της για τη Νήσο της Αναλήψεως, 
στον Ατλαντικό Ωκεανό, ώστε να έχει τον χρόνο 
να κάνει, παράλληλα, και ένα εσωτερικό ταξίδι. 
Μετά από µια άγρια καταιγίδα το ιστιοπλοϊκό 
της καταλήγει κοντά σε ένα ακυβέρνητο παλιό 
αλιευτικό φορτωµένο µε περίπου 100 µετανά-
στες που προσπαθούν απελπισµένα να της απο-
σπάσουν την προσοχή. Αν δεν δράσει γρήγορα 
η Ρίκε, δεκάδες άνθρωποι θα πνιγούν, καθώς η 
βάρκα αρχίζει να βάζει νερά.
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Πάσχα στην Αγία Άννα

Η Βόρεια Εύβοια είναι ένας µικρός παράδεισος µε καταρράκτες, προ-
σκυνήµατα, µουσεία, υπέροχες βουνίσιες ή παραθαλάσσιες δια-
δροµές, παραλίες και όσα χωράνε σε µια ταξιδιωτική ατζέντα. Χτι-
σµένη κατά µήκος της µεγαλύτερης παραλίας της Εύβοιας (περίπου 

9 χλµ.), σε απόσταση 2 ωρών από την Αθήνα, η παραλία της Αγίας Άννας είναι ιδα-
νικός προορισµός για όλο τον χρόνο, που συνδυάζει θάλασσα και βουνό σε ισόπο-
σες δόσεις. Με µαγευτική φύση, ανατολή που συναγωνίζεται το Ηµεροβίγλι, γρα-
φικές ταβέρνες και πληθώρα καταλυµάτων, ενδείκνυται για ένα χορταστικό διή-
µερο. Ακόµα και η διαδροµή για να φτάσετε είναι ένα µαγικό ταξίδι.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ιππασία: O ιππικός όµιλος Rancheros βρίσκεται σε µια πευκόφυτη έκταση 17 
στρεµµάτων στην παραλία της Αγίας Άννας. Εκεί ζουν οκτώ άλογα σε ηµιελεύθερη 
κατάσταση. Πριν από χρόνια αντιµετώπιζαν σοβαρά προβλήµατα υγείας και υπο-
σιτισµού, µέχρι που βρέθηκαν κυριολεκτικά ανέστια και δηµιουργήθηκε το φι-
λοζωικό σωµατείο Rancheros για τη φροντίδα τους. Η βόλτα µαζί τους διαρκεί 45 
λεπτά και καλύπτει τη διαδροµή κατά µήκος της παραλίας και επιστροφή µέσα 
από το δάσος. Μετά το τέλος της βόλτας µην παραλείψετε να δείτε την ελεύθερη 
βόλτα: όλα τα άλογα, ελεύθερα, χωρίς οδηγούς, να καλπάζουν στην παραλία! Πλη-
ροφορίες: 6993 077445, 6981 879328, www.rancheros.gr.
Ποδηλασία στη φύση: Ανακαλύπτουµε µε τα ποδήλατα της Greecycle το δάσος 
του Μπουρνιά, διασχίζοντας µε οδηγό τον Γιάννη Αµαραντίδη µία απόσταση 5 
χλµ., µία ήπια, βατή και ευχάριστη διαδροµή. www.facebook.com/greecycle.gr/
Καταρράκτες του ∆ρυµώνα: Στα 10 χλµ. από τη θάλασσα της Αγίας Άννας, ακο-
λουθώντας έναν φιδογυριστό ασφαλτόδροµο, βρίσκονται οι καταρράκτες του ∆ρυ-
µώνα, το απόλυτο ορεινό τοπίο µέσα σε κωνοφόρα δέντρα, µικρούς καταρράκτες 
και γαλαζοπράσινες κολυµπήθρες που σχηµατίζονται από τα νερά πάνω στην 
κοίτη του ρέµατος Σηπιάς, αλλά και σε πλατώµατα ιδανικά για πικνίκ.

∆ΙΑΜΟΝΗ
Sabbia Village: «Sabbia» σηµαίνει «άµµος» στα ιταλικά και οι οκτώ πολυτελείς 
αυτόνοµες κατοικίες του Sabbia Village είναι πράγµατι χτισµένες πάνω στην πα-
ραλία. Το «χωριό», αν και πάνω στη θάλασσα, θυµίζει αλπικό resort, µε κεραµί-

δια στα σπιτάκια, ατέλειωτα µέτρα γκαζόν να τα περιβάλλουν και πισίνα. Το εσω-
τερικό, διαµορφωµένο σε δύο επίπεδα, µε ξύλινη στριφογυριστή σκάλα να οδηγεί 
στην κρεβατοκάµαρα-σοφίτα, διαθέτει τζάκι, κλιµατιστικό και πλήρη εξοπλισµό 
κουζίνας. Μπορούν να φιλοξενηθούν άνετα τέσσερα άτοµα χωρίς αυτό να επηρεά-
ζει την τιµή. http://www.sabbiavillage.gr/
Camping Club Agia Anna: Μέσα στο δάσος, αλλά και σε απόσταση αναπνοής από 
την παραλία της Αγίας Άννας, το club διαθέτει πολυτελείς εξωτικές σκηνές και πι-
σίνες, γήπεδα για µπάσκετ και beach volley, σκιερές θέσεις για σκηνές και αυτοκι-
νούµενα, οικογενειακές cabanas µε ιδιωτικές αυλές. Ειδικά προγράµµατα για παι-
διά αλλά και pool bar δηµιουργούν έναν χώρο για όλα τα γούστα. Πληροφορίες: 
22270 97250, 22270 97185, http://www.clubagiaanna.gr/.
Agia Anna Apartments: Υπέροχες µεζονέτες 50 µέτρα από την παραλία, τις ταβέρ-
νες και τις καφετέριες. ∆ιαθέτουν wi-fi και πλήρη οικιακό εξοπλισµό. Πληροφο-
ρίες: 6972 549843, www.facebook.com/agiannapartmens/.

ΦΑΓΗΤΟ
Γοργόνα: Υπέροχα µαγειρευτά –από παπουτσάκια µέχρι γεµιστά–, κρέας, ψάρι 
και τοπικό τυροπιτάρι. Ακριβώς από πάνω νεόχτιστα σύγχρονα ενοικιαζόµενα 
studios. Επικοινωνία: 22270 97112, 22270 61775, 6948 686822.
Αλάβαστρο: Ουζερί πάνω στην παραλία µε ποικιλία από ψαροµεζέδες, εκλεκτά 
θαλασσινά και οστρακοειδή. Επικοινωνία: 22270 97290, https://www.facebook.
com/alavastron1.
Sant’Anna ristorante pizzeria: Ιταλικό εστιατόριο µε ποικιλία πίτσας και πάστα 
που δεν θα αφήσουν παραπονεµένους ούτε τους ιδιότροπους της Αθήνας. Προ-
σοχή! Οι µερίδες είναι τεράστιες, µία µακαρονάδα για δύο είναι µια χαρά. Επικοι-
νωνία: 22270 97437.

ΠΟΤΟ
Βινύλιο: Όλοι οι δρόµοι οδηγούν στο Βινύλιο. Η µπιραρία λειτουργεί από το 2007, 
αγαπάει τα live, τη ροκ µουσική και διαθέτει πάνω από 30 ετικέτες µπίρας. Ευχά-
ριστες εκπλήξεις κρύβει και η κουζίνα του – επιλέξτε χορταστικά burgers. Πίσω 
από το µπαρ κλασική αξία ο Γιάννης, που συχνά αναλαµβάνει και την κονσόλα. 
http://www.vinil.gr/, https://www.facebook.com/vinil

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Πικάντικο 
ψάρι µε 

σάλτσα ταχίνι

Με αέρα Ανατολής και 
πρώτη ύλη από το Αιγαίο, 
ένα πιάτο που δύσκολα 

απογοητεύει.

• 750 γρ. φιλέτ ο ψάρι 
(άσπρο, µε χοντρό κρέας 
ψάρι)

• 1 φλιτζάνι ψιλοκοµµένο 
κρεµµύδι

• 1/2 φλιτζάνι ψιλοκοµµένη 
πράσινη πιπεριά

• 1/2 φλιτζάνι ψιλοκοµµένη 
κόκκινη πιπεριά

• 10 σκελίδες σκόρδο

• 1 κ.σ. αποξηραµένο 
κόλιαντρο τριµµένο

• 1 κ.σ. πελτέ τσίλι (µέτριο 
ή καυτερό)

• 1 φλιτζάνι ψιλοκοµµένο 
φρέσκο κόλιαντρο

• 1 φλιτζάνι ταχίνι

• 1/2 φλιτζάνι νερό

• 1/2 φλιτζάνι χυµό 
λεµονιού

• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

• αλάτι

• 1/4 φλιτζάνι 
καβουρντισµένο κουκουνάρι

Συστατικά

Εκτέλεση
• Σε ένα ρηχό ταψί βάζουµε το ψάρι, το περνάµε µε ελαιόλαδο µε ένα πινέλο 
και πασπαλίζουµε µε αλάτι ελαφρά. Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο 
στους 180°C 15 µε 20 λεπτά.

• Παράλληλα ετοιµάζουµε τη σάλτσα. Σε µια κατσαρόλα βάζουµε το 
ελαιόλαδο και σοτάρουµε το κρεµµύδι µέχρι να µαλακώσει. Έπειτα ρίχνουµε 
την κόκκινη και την πράσινη πιπεριά και συνεχίζουµε µέχρι να µαλακώσει 
και η πιπεριά. Προσθέτουµε στο µείγµα σκόρδο, κόλιαντρο τριµµένο και 
πελτέ τσίλι (που έχουµε δουλέψει στο multi). Ανακατεύουµε λίγο και µετά 
ρίχνουµε το φρέσκο κόλιαντρο και ανακατεύουµε ίσα να µαραθεί. Στη 
συνέχεια ρίχνουµε το µείγµα ταχινιού (ανακατεύουµε µε ένα σύρµα το ταχίνι, 
νερό και χυµό λεµονιού) και αφήνουµε να βράσουν σε µέτρια φωτιά µέχρι να 
γίνει πηχτή η σάλτσα.

• Σε µια πιατέλα στρώνουµε το ψάρι και από πάνω σκεπάζουµε µε τη σάλτσα 
ταχινιού. Πασπαλίζουµε µε τα κουκουνάρια και σερβίρουµε.

Tip: Μπορούµε να σερβίρουµε το ψάρι µε τηγανητές αραβικές πίτες που 
έχουµε κόψει στα τέσσερα.

Μερίδες: 4Μερίδες: 4Μερίδες: 4

Χρόνος µαγειρέµατος: Χρόνος µαγειρέµατος: Χρόνος µαγειρέµατος: 

40 λεπτά40 λεπτά40 λεπτά

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
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
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
YouTube Channel: Christy 

Mavridou

Instagram: christymav

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Μπορώ 
να χρησι�οποιήσω 

το περσινό 
αντηλιακό φέτος;

info
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Έ χεις παρατηρήσει τον τελευ-

ταίο καιρό ότι ξεχνάς πιο εύ-

κολα; Ξεχνάς τα ραντεβού σου, 

τις καθηµερινές υποχρεώσεις σου ή οτιδή-

ποτε άλλο; Σου έχω τη λύση. Γυµνάσου µε 

µέτρια ένταση!

Η νέα έρευνα «The Fitness for the Ageing 

Brain Study» (Η άσκηση για τη γήρανση του εγκε-

φάλου) ανακάλυψε ότι το περπάτηµα σε µέτρια έ-

νταση και άλλες µορφές ήπιας άσκησης, όπως λίγο πο-

δήλατο, κολύµπι, ελλειπτικό και χορός, µπορούν να βοη-

θήσουν ακόµη και τα άτοµα που έχουν προβλήµατα µνήµης.

Επιπροσθέτως, στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ήπια άσκηση 

µας βοηθά όχι µόνο να διατηρήσουµε τη σιλουέτα µας αλλά και να 

καταπολεµήσουµε το άγχος και το στρες.

Η ήπια 
άσκηση 
«ενδυναµώνει» 
τη µνήµη µας!
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  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Οι δίαιτες αποτοξίνωσης αποτελούν µια οµάδα ολιγοήµερων διαιτών που 
ισχυρίζονται ότι αποσκοπούν στην απελευθέρωση των συσσωρευµέ-
νων τοξινών από το ανθρώπινο σώµα. Οι διατροφικές αυτές παρεµβά-
σεις βασίζονται στη θεωρία της πέψης και της εξάλειψης των τοξικών 

ουσιών από τον οργανισµό και συνήθως συνδέονται µε τις εναλλακτικές προσεγ-
γίσεις της ιατρικής που δίνουν έµφαση στον ρόλο της «διατροφής» στην αποκα-
τάσταση ή τη βελτίωση της αυτοθεραπείας του σώµατος. Γενικά, οι δίαιτες απο-
τοξίνωσης δίνουν έµφαση στην, αµφιλεγόµενη, ελαχιστοποίηση της πρόσληψης 
χηµικών ουσιών από τα τρόφιµα επιλέγοντας βιολογικά ή µη επεξεργασµένα 
τρόφιµα. Προτείνουν την αυξηµένη πρόσληψη φρούτων, λαχανικών και άλλων 
τροφίµων που πιστεύεται ότι βοηθούν στη διαδικασία αποτοξίνωσης. Συνιστούν 
την αυξηµένη πρόσληψη τροφών και υγρών που επιταχύνουν τις διαδικασίες ού-
ρησης και αυξάνουν τις λειτουργίες κένωσης του εντέρου.

Οι δίαιτες αποτοξίνωσης µπορούν να ταξινοµηθούν σε διάφορες οµάδες. Μια 
πρώτη τέτοια οµάδα είναι οι δίαιτες ωµών τροφών, οι οποίες βασίζονται στην υπό-

θεση ότι τα ωµά τρόφιµα εµποδίζουν τη συσσώρευση τοξινών στο πεπτικό σύστηµα. 
Αυτές είναι αρκετά επικίνδυνες, γιατί µπορούµε εύκολα να προσβληθούµε από µι-

κρόβια και παράσιτα τα οποία συνήθως εξοντώνονται µε το µαγείρεµα. Η δεύτερη 
οµάδα αφορά τις µονοφαγικές δίαιτες, στις οποίες το άτοµο καταναλώνει µόνο ένα ή 

δύο τρόφιµα (µερικές φορές µόνο σε υγρή µορφή) για περίοδο 10-14 ηµερών. Συνή-
θως συνοδεύονται από αδυναµία, ζαλάδες και εντερικές διαταραχές. Μια τρίτη οµάδα 

είναι οι δίαιτες «νηστείας», στις οποίες το άτοµο καταναλώνει µόνο µεγάλες ποσότητες 
από χυµούς φρούτων και λαχανικών µαζί µε νερό και φυτικά τσάγια για µία έως τρεις ηµέ-

ρες. Προκαλούν τα ίδια προβλήµατα µε τις προηγούµενες, ενώ είναι εξαιρετικά επικίνδυνες 
για άτοµα µε υψηλό σάκχαρο και αδιάγνωστα µεταβολικά νοσήµατα. Η τελευταία κατηγορία 

αφορά δίαιτες οι οποίες επιτρέπουν µια µικρή ποικιλία µαγειρεµένων δηµητριακών ολικής αλέ-
σεως, λαχανικά στον ατµό, φρέσκα φρούτα και µικρές ποσότητες πρωτεϊνικών τροφίµων µαζί µε 

πολύ νερό και τσάι από βότανα κάθε µέρα. Αυτές είναι πιο ήπιες, χωρίς βέβαια να προσφέρουν κάτι 
στην υγεία του ατόµου, καθώς σπανίως παρουσιάζουν επάρκεια σε θρεπτικά συστατικά.

Τα ισχυριζόµενα οφέλη από αυτές τις δίαιτες είναι η αύξηση των επιπέδων ενέργειας, η αυξηµένη 
πνευµατική διαύγεια, η βελτίωση κάποιων παθήσεων του δέρµατος και ο πιο ξεκούραστος ύπνος. Πολλές 

από αυτές τις βελτιώσεις, αν συµβούν, οφείλονται απλώς στην καλύτερη ενυδάτωση, καθώς αυτές οι δίαιτες 
ενθαρρύνουν την υψηλή πρόσληψη υγρών. Μερικοί άνθρωποι επιχειρούν να χάσουν βάρος µε δίαιτες απο-

τοξίνωσης, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί αυτές ποτέ δεν καλύπτουν ούτε τις στοιχειώδεις προϋ-
ποθέσεις µιας υγιούς διατροφής. Οι δίαιτες αποτοξίνωσης γενικά απορρίπτονται από τις επαγγελµατικές οργανώσεις 

διατροφολόγων σε όλο τον κόσµο µε βάση την άποψη ότι το ανθρώπινο σώµα είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσµατικός 
οργανισµός που µπορεί να απαλλαγεί από τοξίνες µέσω της φυσιολογικής πέψης, της αναπνοής και της απέκκρισης, χωρίς 

περίπλοκες δίαιτες ή τη βοήθεια από κλύσµατα και καθαρτικά. Επιπλέον, τα φρούτα και τα λαχανικά ενδέχεται να περιέχουν πε-
ρισσότερες τοξικές ουσίες από το κρέας, τα ψάρια και άλλα πλούσια σε πρωτεΐνες τρόφιµα που συνήθως καταδικάζονται από τους υ-

ποστηρικτές της δίαιτας αποτοξίνωσης. Εντέλει, πολλοί ειδικοί αντιτίθενται στην εναλ λακτική άποψη που θεωρεί την πεπτική οδό πηγή α-
σθένειας ή τοξικότητας. Τα άτοµα που δεν πρέπει εξ ορισµού να κάνουν δίαιτες αποτοξίνωσης είναι οι έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες, τα παιδιά, 

τα άτοµα µε διαβήτη, υποθυρεοειδισµό, καρδιακές παθήσεις, ανορεξία ή νευρική βουλιµία, νεφρική ή ηπατική νόσο, έλκη στοµάχου, εξασθενηµένη 
ανοσολογική λειτουργία, επιληψία, καρκίνο, ενεργές λοιµώξεις ή ελκώδη κολίτιδα. Ακόµη, τα άτοµα που είναι ελλιποβαρή και τα άτοµα που έχουν υπο-

βληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέµβαση ή θεραπεία σοβαρών εγκαυµάτων. Σε γενικές γραµµές, οποιοσδήποτε σκέφτεται µια δίαιτα αποτοξίνωσης πρέπει, εκ 
των προτέρων, να συµβουλευτεί έναν πτυχιούχο διατροφολόγο.

*Ο Σωτήρης Ηλιόπουλος είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος, υπεύθυνος για το in-diet.gr.

∆ίαιτες αποτοξίνωσης 
και πράσσειν άλογα

Μπορεί να µην έχει έρθει ακόµα το καλοκαίρι, ο ήλιος, όµως, ακόµα και 
ο ανοιξιάτικος, θέλει προσοχή. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξεκινήσουµε τη 
συστηµατική χρήση αντηλιακού.

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε φέτος το περσινό αντηλιακό µας; Τους 
περισσότερους από εµάς το τέλος του καλοκαιριού µάς βρίσκει µε σχεδόν 
γεµάτο το µπουκάλι και το ερώτηµα αν θα πρέπει να το πετάξουµε.

Το πρόβληµα µε ένα παλιό αντηλιακό είναι ότι µπορεί να έχει αλλοιωθεί 
η σύστασή του κι έτσι δεν απλώνεται οµοιόµορφα στο δέρµα. Συνεπώς, 
δεν παρέχει απόλυτη προστασία, ακόµη κι αν τα µεµονωµένα ενεργά 
συστατικά του παραµένουν αναλλοίωτα. Ένα παλιό αντηλιακό µπορεί 
επίσης να προκαλέσει ερεθισµό στις ευαίσθητες επιδερµίδες. 
Παράλληλα, η έκθεση του προϊόντος σε υψηλές θερµοκρασίες και 
η επαφή του µε την άµµο, τ α βρόµικα χέρια κ.λπ. µπορούν να 
συµβάλουν στην ανάπτυξη βακτηρίων.

Οι ειδικοί συνιστούν να µη χρησιµοποιούµε το αντηλιακό µετά 
την αναγραφόµενη ηµεροµηνία επιτρεπόµενης χρήσης. Η 
ετικέτα του προϊόντος σχεδόν πάντα αναφέρει για πόσο καιρό 
µπορούµε να κρατήσουµε το αντηλιακό αφότου το ανοίξουµε. 
Συνήθως η συνιστώµενη διάρκεια χρήσης είναι 12 µήνες.

Τα αντηλιακά προϊόντα σχεδιάζονται µε τέτοιον τρόπο 
ώστε η δράση τους να διαρκεί τρία χρόνια. Αυτό 
σηµαίνει ότι µπορείτε φέτος να χρησιµοποιήσετε 
το αντηλιακό που αγοράσατε πέρυσι, αρκεί να 
µην έχει εκτεθεί στον ήλιο και σε υψηλές 
θερµοκρασίες.
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