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Φώτης Καρύδας 
«Η οικονοµία 
και τα εθνικά θέµατα 
θα κρίνουν το αποτέλεσµα 
των εκλογών»
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Σοφία Νικολάου 
«Χρέος της Ν∆ 
είναι να βγάλει 
την πατρίδα 
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Ευρώπη Κοσµίδη 
«Βιώνω κι εγώ 
τα τελευταία χρόνια 
την τροµακτική 
υποβάθµιση της Αττικής»

σελ. 11
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
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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  

l e  100
l e  100
l e  100
l e  100
l e  100

στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 

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

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

››››››
››

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...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
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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

Λ Λ ΙΑ 
 Λ  Λ ΙΑ
 Λ  Λ ΙΑ

ατέντες Made in USA
ατέντες Made in USA
ατέντες

70 ρόνια errari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

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

 eat te a  eat te a  eat te a ››››››  r he 71  ter 
  r he 71  ter 
  r he 71  ter 

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
• a Kodiaq

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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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!
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04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μαξίµου-
Καλογρίτσας, το ατελείωτο σκάνδαλο
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φ. ΚΑΡΥ∆ΑΣ «Η 
οικονοµία και τα εθνικά θέµατα θα κρίνουν 
το αποτέλεσµα των εκλογών»
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ «Χρέος 
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12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ο χάρτης των 
αποδοκιµασιών σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ στη 
Μακεδονία
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ 
«Ετοιµάζουµε ένα σχέδιο πολιτικής 
προστασίας για κάθε πόλη της Αττικής»
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Καταρρέει η µεσαία τάξη 
στην Ελλάδα
15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: 573 
εκατ. ευρώ για την Αθήνα
16 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Η κακή τύχη του 
τζογαδόρου
17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ «Ο 
Κώστας Μπακογιάννης έχει δοκιµαστεί 
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ανάλυση

Η 
καταγγελία του κ. Μαρινάκη ότι ο κ. 
Παππάς του είπε να δανειοδοτήσει µε 
περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ τον κ. 
Καλογρίτσα για να αναδειχθεί σε ελεγ-
χόµενο από την κυβέρνηση µιντιάρχη 
έφερε ξανά στην επικαιρότητα το σκάν-

δαλο Μαξίµου-Καλογρίτσα.
Το Μαξίµου και ο κ. Καλογρίτσας δεν διέψευσαν, προς το 

παρόν, την καταγγελία του κ. Μαρινάκη, αλλά το σκάνδαλο ε-
ξελίσσεται ανεξάρτητα από την αξιοπιστία του γνωστού εφο-
πλιστή, εκδότη και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυµπιακός. Ο τελευ-
ταίος ξεκίνησε την τετραετία έχοντας αρκετά καλές σχέσεις 
µε το Μαξίµου και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η κ. ∆ούρου, 
και την τελειώνει µε έναν ανελέητο πόλεµο µε σηµαντικές α-
πώλειες και από τις δύο πλευρές.

Η ανατοµία του σκανδάλου
Τα βασικά χαρακτηριστικά του σκανδάλου Μαξίµου-Καλο-
γρίτσα συνοψίζονται ως εξής:

Πρώτον, ο κ. Τσίπρας και ο κ. Παππάς προσπάθησαν να α-
ναδείξουν τον κ. Καλογρίτσα σε πανίσχυρο φιλοκυβερνητικό 
εκδότη χωρίς να υπάρχουν οι αναγκαίες οικονοµικές προϋ-
ποθέσεις. Τον στήριξαν µε όλα τα µέσα σε βάρος του δηµό-
σιου συµφέροντος.

∆ανειοδοτήθηκε απλόχερα, µε περισσότερα από 100 
εκατ. ευρώ, από την κοµµατικά ελεγχόµενη Τράπεζα 
Αττικής σε περίοδο σκληρών capital controls και µε-
γάλης έλλειψης ρευστότητας.

Η εµφάνιση εγγυήσεων µε τη µορφή οικοπέ-
δων και βοσκότοπων στην Ιθάκη που ανήκαν σε 
κάποιον φίλο του κ. Καλογρίτσα αναδείχθηκε στο 
πολιτικό, τραπεζικό ανέκδοτο της τετραετίας.

Οι κυβερνητικοί ελιγµοί που ανέφερα ενι-
σχύουν την αξιοπιστία της καταγγελίας του κ. 
Μαρινάκη, εφόσον είναι σε όλους γνωστό ότι ε-
κείνη την περίοδο ο κ. Καλογρίτσας δεν είχε τα οι-
κονοµικά δεδοµένα για να παίξει τον ρόλο που του 
είχε ανατεθεί και το Μαξίµου έκανε τις πιο απίθα-
νες ακροβασίες για να τον διευκολύνει.

∆εύτερον, η ενίσχυση του κ. Καλογρίτσα από το 
Μαξίµου και την Τράπεζα Αττικής για καθαρά εκδοτι-
κούς λόγους µετέτρεψε την ήδη προβληµατική κατασκευ-
αστική του εταιρεία σε επιχειρηµατική «φούσκα».

Τα συµφέροντα Καλογρίτσα πήραν τις τέσσερις από τις 
οκτώ εργολαβίες της κατασκευής της εθνικής οδού Πάτρας-
Πύργου, δίνοντας εντυπωσιακές εκπτώσεις στους µειοδο-
τικούς διαγωνισµούς και ενώ ήταν σε όλους γνωστό ότι δεν 
είχαν τις οικονοµικές, χρηµατοδοτικές προϋποθέσεις για την 
εκτέλεση του έργου.

Το τελικό αποτέλεσµα αυτής της µεθόδευσης είναι να µην 
έχουν αρχίσει τα έργα κατασκευής της εθνικής οδού Πάτρας-
Πύργου λόγω αδυναµίας του µειοδότη κ. Καλογρίτσα.

Η ζηµιά για την περιφερειακή οικονοµία είναι τεράστια, 
όπως και οι ευθύνες όσων «επένδυσαν» µε δηµόσιο χρήµα 
και σε βάρος του δηµόσιου συµφέροντος στον κ. Καλογρίτσα.

Τρίτον, τώρα που καταρρέει το οικοδόµηµα Καλογρί-
τσα,, η κυβέρνηση προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα διάδοχο 
σχήµα, σε όφελος της κατασκευαστικής εταιρείας Intrakat, 
του Οµίλου Κόκκαλη. Έχει αρχίσει η αντικατάσταση, σε συ-
γκεκριµένες εργολαβίες, του Οµίλου Καλογρίτσα από συµ-
φέροντα του Οµίλου Κόκκαλη. Υπάρχουν άλλες κατασκευα-
στικές εταιρείες που προσφεύγουν στη ∆ικαιοσύνη, θεωρώ-
ντας ότι παρακάµφθηκαν σε όφελος της Intrakat, ενώ είχαν 
σειρά προτεραιότητας για να αντικαταστήσουν τον Όµιλο Κα-
λογρίτσα.

Ο «γάµος» µε Κόκκαλη
Το πέρασµα στον τοµέα των κατασκευών από τον Καλογρίτσα 
στον Κόκκαλη είναι µέρος του «γάµου» συµφερόντων µεταξύ 
Τσίπρα και Κόκκαλη.

ΜΑΞΙΜΟΥ-ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ
ΤΟ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ 

ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τι δείχνουν 
οι τελευταίες 
δηµοσκοπήσεις.

Η αντιπαράθεση για τα σκάνδαλα 
δεν συγκινεί την κοινή γνώµη.

Και οι νέες δηµοσκοπήσεις 
δείχνουν άνετη επικράτηση 
της Ν∆ στις ευρωεκλογές και 
αυτοδυναµία στις βουλευτικές.

Ο τελευταίος επιχειρεί µια µεγάλη επιστροφή σε επιχει-
ρηµατικές δραστηριότητες µε µεγάλη εξάρτηση από το ∆ηµό-
σιο και πολιτικές αποφάσεις.

Ο κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου Κόκκαλη έχει ε-

µπλουτιστεί τελευταία από τον άλλοτε διευθύνοντα σύµβουλο 
και βασικό µέτοχο του κατασκευαστικού Οµίλου Μπόµπολα 
κ. Κούτρα. Η συρρίκνωση των κατασκευαστικών δραστηριο-
τήτων του Οµίλου Μπόµπολα και η αναγκαστική αποχώρησή 
του από τα ΜΜΕ δηµιούργησαν έναν χώρο τον οποίο επιχει-
ρεί να καλύψει ο Όµιλος Κόκκαλη.

Άλλες δραστηριότητες του οµίλου που εξαρτώνται από κυ-
βερνητικές υπογραφές και πολιτικές αποφάσεις είναι η συµ-
µετοχή σε έργα υποδοµής που έχουν σχέση µε το προσφυ-
γικό-µεταναστευτικό και στο επενδυτικό σχήµα που φαίνεται 
να έχει εξασφαλίσει τη µεταφορά του καζίνου της Πάρνηθας 
στο… Μαρούσι.

Η προσέγγιση του κ. Κόκκαλη, στη βάση επιχειρηµατικών 
συµφερόντων, µε την ηγεσία της κυβέρνησης συνέπεσε χρο-
νικά µε τη διαµάχη που ξέσπασε για τις δανειακές υποχρεώ-
σεις της εταιρείας που ελέγχει το στάδιο Καραϊσκάκη. Εάν δη-
λαδή την ευθύνη για την αποπληρωµή των δανείων την έχει η 
προηγούµενη ιδιοκτησία –ο Όµιλος Κόκκαλη– ή η σηµερινή, 
στην οποία κυριαρχούν τα συµφέροντα Μαρινάκη.

Η προσέγγιση Κόκκαλη - κυβέρνησης Τσίπρα απλά επι-
βεβαιώνει τον κρατικοδίαιτο χαρακτήρα πολλών σηµαντικών 
επιχειρηµατικών οµίλων στην Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός κ. 
Τσίπρας, όµως, εντυπωσίασε µε την απόφασή του να εντάξει 
τον Πέτρο Κόκκαλη στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ου-
σιαστικά διαφηµίζει τις σχέσεις συνεργασίας που αναπτύ-

χθηκαν µεταξύ της κυβέρνησης και του Οµίλου Κόκκαλη, 
επιχειρώντας να δώσει µία… ιδεολογική διάσταση στη 
συνεννόηση, όποια µορφή και να έχει αυτή, µε επιχειρη-
µατικούς οµίλους.

Από τη στιγµή που ο κ. Τσίπρας ταυτίστηκε, για 
τους δικούς του λόγους, µε τα συµφέροντα Κόκκαλη, 
προσπαθεί να αποδείξει ότι ο «πραγµατικός ηγέτης» 
της Ν∆ είναι ο κ. Μαρινάκης, για να περιορίσει το ε-
κλογικό κόστος της επιλογής του.

Τι λένε τα γκάλοπ
Η ευρύτερη κοινή γνώµη δεν ακολουθεί τον πρωθυ-

πουργό κ. Τσίπρα στους ελιγµούς του, εάν κρίνουµε από 
τα αποτελέσµατα των δηµοσκοπήσεων.

Έχει επικρατήσει η άποψη ότι τα τελευταία χρόνια έ-
µεινε στάσιµη ή και επιδεινώθηκε η κατάσταση σε ζητήµατα 

που έχουν σχέση µε τη διαφάνεια, τη διαχείριση του δηµό-
σιου χρήµατος και την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος. 
Το «ηθικό πλεονέκτηµα» που διαφήµιζε επί σειρά ετών η ρι-
ζοσπαστική Αριστερά ανήκει οριστικά στο επικοινωνιακό και 
πολιτικό παρελθόν. Επιβεβαιώθηκε και στην Ελλάδα ότι οι 
πιο διεφθαρµένες κυβερνήσεις είναι εκείνες που ελέγχονται 
από κόµµατα που στοχεύουν στην απόλυτη εξουσία.

Τα θέµατα, πάντως, της αντιµετώπισης της διαφθοράς και 
των πραγµατικών ή υποτιθέµενων σκανδάλων δεν είναι, σύµ-
φωνα µε τις δηµοσκοπήσεις, στις προτεραιότητες των πολιτών. 
Οι τελευταίοι δίνουν προτεραιότητα σε ζητήµατα όπως η κατά-
σταση της οικονοµίας, η αντιµετώπιση της ανεργίας, η αντιµε-
τώπιση της ανοµίας, που έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, 
και η διαχείριση του προσφυγικού-µεταναστευτικού.

Οι περισσότεροι πολίτες ταλαιπωρούνται από οικονοµικά 
και κοινωνικά προβλήµατα. Προτιµούν έναν θετικό πολιτικό 
λόγο, που περιγράφει τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να αντι-
µετωπιστούν τα προβλήµατα, από την αναµέτρηση των δύο 
κοµµάτων εξουσίας στη βάση υπαρκτών ή κατασκευασµένων 
σκανδάλων.

Οι δηµοσκοπήσεις της τελευταίας εβδοµάδας επιβεβαίω-
σαν την άνετη πρωτιά της Ν∆. Κατέγραψαν εντυπωσιακές δι-
αφορές υπέρ της Ν∆ για τις ευρωεκλογές και εµφάνισαν µια 
εικόνα αυτοδυναµίας για τις βουλευτικές. Η βασική διαφορά 
µεταξύ των δύο δηµοσκοπήσεων που δόθηκαν στη δηµοσιό-
τητα είναι ότι η µία εµφανίζει εικόνα κατάρρευσης για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ενώ η άλλη εικόνα συσπείρωσης και σταδιακού κλεισί-
µατος της ψαλίδας, µε τον συσχετισµό δυνάµεων να παραµέ-
νει πολύ υπέρ της Ν∆.

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

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



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

easter 2019 ktx 26.6x32.5cm_Free_Sunday.pdf   1   4/16/19   12:35 PM



www.freesunday.gr06 21.04.2019

συνέντευξη

Τ
ην εκτίµηση ότι η οικονοµία θα 
είναι εκείνη που θα κρίνει το α-
ποτέλεσµα των εθνικών εκλο-
γών και ότι το πρόγραµµα της 
Ν∆ µπορεί να επανεκκινήσει την 
οικονοµία καταθέτει ο δηµοσι-
ογράφος και υποψήφιος βου-
λευτής στον Βόρειο Τοµέα της 
Β΄ Αθηνών Φώτης Καρύδας.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου πείτε γιατί αποφα-
σίσατε να είστε υποψήφιος βουλευτής και γιατί 
µε τη Ν∆.
Η απόφασή µου να κατέβω στην πολιτική ήρθε µέσα 
από τις εξελίξεις που είχαµε τα τελευταία χρόνια 
στην Ελλάδα. Η φτωχοποίηση της µεσαίας τάξης, 
η καταστροφή χιλιάδων επιχειρήσεων, µε έκα-
ναν να σκεφτώ ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούµε 
και να ρισκάρουµε να εκτεθούµε βοηθώντας την 
πατρίδα µας. Η Ν∆ είναι ένα κόµµα το οποίο εκ-
φράζει απόλυτα τα «πιστεύω» µου πάνω στην α-
νοικοδόµηση της χώρας. Είµαι ένας άνθρωπος ο 
οποίος έχω κολλήσει πολλά ένσηµα και έχω δη-
µιουργήσει αρκετές εταιρείες. Το όραµά µου είναι 
να βοηθήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηµιουρ-
γήσει µια νέα Ελλάδα µε θέσεις εργασίας, ώστε οι 
νέοι µας που έφυγαν στο εξωτερικό να γυρίσουν 
πίσω, αλλά και όσοι έχουν µείνει εδώ να έχουν 
µια αξιοπρεπή ζωή.

Ποιο θα είναι, κατά τη γνώµη σας, το διακύ-
βευµα των εθνικών εκλογών, όταν αυτές πραγ-
µατοποιηθούν;
Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µε 
«δεκανίκι» της τους ΑΝΕΛ κυβέρνησαν µε τη ση-
µαία του λαϊκισµού. Ο Αλέξης Τσίπρας κορόιδεψε 
τους πάντες. Όλοι περίµεναν από έναν νέο άνθρωπο 
να φέρει το φρέσκο, το καινούργιο, αλλά εκείνος 
διάλεξε τον δρόµο του λαϊκισµού. Το διακύβευµα 
των επόµενων εκλογών είναι εάν θα πάµε µπρο-
στά ή θα κινηθούµε προς τα πίσω µε τις πολιτικές 
της προηγούµενης κυβέρνησης. Σίγουρα τα κύρια 
θέµατα που θα απασχολήσουν τους ψηφοφόρους 
είναι η οικονοµία και τα εθνικά θέµατα.

Είστε υποψήφιος στον Βόρειο Τοµέας της Β΄ Α-
θηνών. Ποια είναι τα βασικά προβλήµατα της 
περιοχής;
Ο Βόρειος Τοµέας, όπως διαµορφώθηκε µετά το 
«σπάσιµο» της Β΄ Αθήνας, έχει διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά από περιοχή σε περιοχή. Υπάρχουν 
πολύ πλούσιες γειτονιές, µεσαίες, αλλά και λαϊκές. 
Για µένα, βασικό θέµα είναι η ασφάλεια των πο-
λιτών, η βελτίωση κάποιων έργων υποδοµής, το 
ότι πρέπει να δηµιουργηθούν περισσότεροι χώροι 
στάθµευσης, καθώς και το να ολοκληρωθούν σε 
όλα τα προάστια τα αντιπληµµυρικά έργα. Θεωρώ 
ότι µετά την τραγωδία στο Μάτι και τη Μάνδρα η πο-
λιτική προστασία έχει αναδειχθεί ως πρώτη προτε-
ραιότητα όλων µας. Ξέρετε, µεγάλωσα στα σύνορα 
της Νέας Ιωνίας µε το Ηράκλειο και τα τελευταία 
χρόνια είµαι δηµότης Κηφισιάς. Εποµένως, έχω 
τη δυνατότητα να έχω µια πλήρη εικόνα των πε-
ριοχών του Βόρειου Τοµέα.

Από τη δηµοσιογραφία στην πολιτική: εύκολο ή 
δύσκολο το πέρασµα;
Εργάστηκα πάρα πολλά χρόνια στο Mega Channel 
και στον ΑΝΤ1. Όταν ήµουν 22 χρονών, βρέθηκα 
στην πρώτη γραµµή του πολέµου στη Βοσνία, ως 

Ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί 
µε σοφίσµατα και 
µε προπαγανδιστικά 
επιχειρήµατα. Η Ν∆ 
έχει ως γνώµονα µόνο το 
συµφέρον της πατρίδας 
µας. ∆εν έχει καµία 
σχέση µε το τι λέει το 
∆ΝΤ.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Φώτης Καρύδας, υποψήφιος βουλευτής 
Βόρειου Τοµέα Β΄ Αθηνών µε τη Ν∆

πολεµικός ανταποκριτής για το Mega Channel. 
Έχω κάνει αµέτρητα κοινωνικά ρεπορτάζ, αλλά 
έχω κάνει και αστυνοµικό ρεπορτάζ. Όλες αυτές οι 
παραστάσεις που είδα και οι εµπειρίες που έζησα 
θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιµες για την επόµενή 
µου ηµέρα στην πολιτική. Σκεφτείτε ότι αυτό που 
απασχολεί τους πολίτες περισσότερο από κάθε άλλο 
πράγµα είναι η ασφάλεια, η πολιτική προστασία και 
η σωστή λειτουργία του κράτους. Τα ρεπορτάζ και 
η επαφή µου µε όλα τα θέµατα µου έχουν δώσει 
την τεχνογνωσία αλλά και µια ρεαλιστική άποψη 
για το τι συµβαίνει στην ελληνική κοινωνία.

Εκτιµάτε ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές και οι 
ευρωεκλογές µπορούν να αποτελέσουν «προα-
νάκρουσµα» για τις εθνικές εκλογές;
Πιστεύω ότι τόσο στις ευρωεκλογές όσο και στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές ο χάρτης της χώρας θα 

πολίτη είναι η πραγµατικότητα. Η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργώντας µε αναξιοπρεπή τρόπο, µοί-
ρασε επιδόµατα και υποσχέσεις στους πολίτες που 
την πίστεψαν στις προηγούµενες εκλογές. Η κατα-
στροφική Συµφωνία των Πρεσπών, η οποία έγινε 
εις βάρος του ελληνικού λαού, καθώς πάνω από 
70% του κόσµου ήταν ενάντια σε αυτήν, θα παίξει 
πολύ µεγάλο ρόλο στους ψηφοφόρους. Σε αυτή τη 
συµφωνία, η οποία έγινε κρυφά, χωρίς να ερωτη-
θούν και να ενηµερωθούν τα κόµµατα της αντιπο-
λίτευσης, η κυβέρνηση προχώρησε µόνη της µε 
την… βοήθεια των ΑΝΕΛ στην ολοκλήρωσή της. 
Είναι κάτι το οποίο δεν ξεχνιέται και όση επικοι-
νωνία και να επιστρατεύσει η κυβέρνηση, ο ψη-
φοφόρος θα την καταδικάσει σε όλες τις εκλογι-
κές αναµετρήσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι το πρόγραµµα της Ν∆ 
προσοµοιάζει µε τις θέσεις του ∆ΝΤ σε πολλά 
σηµεία. Το σχόλιό σας;
Ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί µε σοφίσµατα και µε προ-
παγανδιστικά επιχειρήµατα. Η Ν∆ έχει ως γνώ-
µονα µόνο το συµφέρον της πατρίδας µας. ∆εν 
έχει καµία σχέση µε το τι λέει το ∆ΝΤ. Η κυβέρ-
νηση είναι αυτή που προσπαθεί να αντιγράψει µε 
κακέκτυπο τρόπο το πρόγραµµα της Ν∆, το οποίο 
λέει το αυτονόητο στην οικονοµία: µειωµένοι φόροι, 
µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, επενδύσεις και δη-
µιουργία µεγάλων έργων υποδοµής.

Αν ψηφοφόρος σάς ρωτήσει γιατί να σας ψηφί-
σει, τι θα του απαντήσετε;
Με έχουν ρωτήσει, κι αυτό που τους απαντώ είναι: 
γιατί είµαι ένας άνθρωπος που κατάγοµαι από ερ-
γατική οικογένεια, δουλεύω από τα 17 µου, εργαζό-
µουν ως σερβιτόρος και ασφαλιστής για να σπου-
δάσω, στα 22 µου βρέθηκα στην πρώτη γραµµή 
του πολέµου για τη δουλειά µου, υπήρξα ο νεότε-
ρος καθηγητής στη σχολή του ΑΝΤ1 και «έβγαλα» 
400 µαθητές. Παραιτήθηκα από τον ΑΝΤ1 και τη 
σχολή για να δηµιουργήσω το 2002 την πρώτη 
start-up επιχείρηση στον τοµέα του τουρισµού, η 
οποία λειτουργεί έως σήµερα, και µετά από αυτή 
δηµιούργησα άλλες τρεις επιτυχηµένες επιχειρή-
σεις. Γιατί έχω κολλήσει πολλά ένσηµα ως εργα-
ζόµενος, αλλά και ως εργοδότης γνωρίζω τι χρει-
άζεται για να λειτουργήσει υγιώς µια επιχείρηση.

«Η οικονοµία και τα εθνικά θέµατα 
θα κρίνουν το αποτέλεσµα 

των εκλογών»

βαφτεί µπλε. Θα είναι το τελειωτικό χτύπηµα στην 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όµως τη χαριστική βολή 
θα τη δώσουν οι εθνικές εκλογές. Ο Έλληνας πο-
λίτης έχει κουραστεί όχι µόνο από τα ψέµατα, όχι 
µόνο από το «εµπόριο» ελπίδας της κυβέρνησης, 
αλλά και από την αλαζονική συµπεριφορά που έ-
δειξε στη µεσαία τάξη. Η υπερφορολόγηση και 
τα υπερβολικά πλεονάσµατα στοχοποίησαν τους 
πολίτες και εκτίναξαν την ανεργία. Το πρόγραµµα 
της Ν∆ είναι ένα κοστολογηµένο πρόγραµµα, ένα 
πρόγραµµα βασισµένο σε ρεαλιστικές προτάσεις, 
το οποίο µπορεί να επανεκκινήσει την οικονοµία.

Ποιοι τοµείς θεωρείτε ότι θα κρίνουν το τελικό 
αποτέλεσµα των εθνικών εκλογών;
Όπως προανέφερα, η οικονοµία και τα εθνικά θέ-
µατα θα κρίνουν το αποτέλεσµα των εκλογών. Όσο 
και αν ευηµερούν οι αριθµοί, η καθηµερινότητα του 
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συνέντευξη

Τ
ην ανάγκη των πολιτών να νιώσουν 
ασφαλείς θέτει ως µείζον πρόβληµα, 
αλλά και πρωτεύοντα στόχο της Ν∆, 
η υποψήφια βουλευτής του κόµµα-
τος στην Α΄ Αθήνας και δικηγόρος 
Σοφία Νικολάου.

Ποιο είναι κατά την άποψή σας το διακύβευµα 
των φετινών εθνικών εκλογών, όποτε αυτές 
προκηρυχθούν;
Το διακύβευµα των φετινών εθνικών εκλογών 
αφορά στην πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο 
τόπος, στην ανόρθωση της οικονοµίας, στην α-
σφάλεια του πολίτη και στην ισχυροποίηση της 
θέσης της χώρας µας στη «γειτονιά» µας και στον 
κόσµο. Ειδικά, όµως, η οικονοµία είναι εκείνη που 
θα καθορίσει την πορεία της χώρας µας: θέλουµε, 
άραγε, ένα κράτος ηµετέρων, που χορηγεί επιδό-
µατα-ψίχουλα, ή, µήπως, ένα κράτος που προστα-
τεύει τον αδύναµο και ενθαρρύνει την ιδιωτική 
πρωτοβουλία, δίνει δουλειά στους πολίτες του και 
ευκαιρίες για ατοµική και συλλογική ευηµερία; Η 
απάντηση είναι ξεκάθαρη και µαζί της το διακύ-
βευµα των εκλογών.

Ποιον ρόλο θεωρείτε ότι θα παίξουν στο απο-
τέλεσµα των εθνικών εκλογών οι κάλπες των 
αυτοδιοικητικών και των ευρωεκλογών, που 
προηγούνται;
Είναι δεδοµένο ότι αυτές οι αυτοδιοικητικές εκλο-
γές και οι ευρωεκλογές, που θα αναδείξουν τη Ν∆ 
πρώτη και µε σηµαντική διαφορά από τον δεύτερο, 
θα στείλουν ένα ξεκάθαρο µήνυµα στον κ. Τσίπρα 
και την κυβέρνησή του ότι ο χρόνος τους τελείωσε. 
Μπορεί ο πρωθυπουργός να προσπαθεί να πεί-
σει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο, αδυ-
νατώ όµως να πιστέψω ότι µετά τη συντριβή του 
τον Μάιο θα µπορεί να κρατηθεί στην εξουσία, α-
πέναντι σε µια κοινωνία που «βράζει» για αλλαγή.

Είστε υποψήφια στην Α΄ Αθηνών. Ποια είναι 
τα µεγαλύτερα προβλήµατα της περιφέρειας 
αυτής, όπως τα προσλαµβάνετε από τις επαφές 
σας µε τους ψηφοφόρους;
Περπατώντας σχεδόν τα δύο τελευταία χρόνια σε 
όλες τις γειτονιές της Αθήνας, λαµβάνω το ίδιο µή-
νυµα: πρέπει να νιώσουµε πάλι ασφαλείς. Αυτό ε-
πιβεβαιώνουν και πρόσφατες έρευνες, σύµφωνα 
µε τις οποίες οι πολίτες της Αθήνας θεωρούν πως 
τα µεγαλύτερα προβλήµατα είναι η εγκληµατικό-
τητα και η καθαριότητα. Από την επόµενη ηµέρα 
της εκλογικής νίκης της Ν∆, εκείνο για το οποίο 
θα εργαστούµε σκληρά, όχι µόνο στην Αθήνα αλλά 
και σε ολόκληρη τη χώρα, είναι να επαναφέρουµε 
το αίσθηµα ασφάλειας στους πολίτες. Είναι η α-
πόφασή µας να τελειώνουµε µε τα «άβατα», τους 
νόµους-απελευθερωτές και τις πολιτικές παρεµ-
βάσεις στην αστυνοµία. Την αφήνουµε να κάνει 
τη δουλειά της, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας 
τον ρόλο της.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το µεγαλύτερο πλεονέ-
κτηµα της Ν∆ στις επερχόµενες εκλογικές α-
ναµετρήσεις και ποια η σηµαντικότερη αδυνα-
µία της;
Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της παράταξής µας 
είναι ότι έχει καταφέρει να αποτελεί διαχρονικά 
στη συνείδηση του κόσµου έναν «φάρο» ιστορι-
κής ευθύνης. Αντιλαµβανόµενοι τον ρόλο αυτόν, 
έχουµε καταρτίσει ένα πλήρες και κοστολογηµένο 

Είναι δεδοµένο ότι 
αυτές οι αυτοδιοικητικές 
εκλογές και οι 
ευρωεκλογές, που θα 
αναδείξουν τη Ν∆ 
πρώτη και µε σηµαντική 
διαφορά από τον 
δεύτερο, θα στείλουν 
ένα ξεκάθαρο µήνυµα 
στον κ. Τσίπρα και την 
κυβέρνησή του ότι ο 
χρόνος τους τελείωσε.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Σοφία Νικολάου, υποψήφια βουλευτής 
Α΄ Αθηνών της Ν∆

πρόγραµµα, µε στόχο την ανάταξη της ελληνικής 
οικονοµίας, µε µειώσεις φόρων και ενθάρρυνση 
των ιδιωτικών επενδύσεων. Από την άλλη, η ση-
µαντικότερη «αδυναµία» είναι η πάγια θέση της 
να µη συµµετέχει στο παιχνίδι των πολιτικών της 
αντιπάλων, κοµµατικοποιώντας και δηµεύοντας 
το κράτος, «χαϊδεύοντας» τα αυτιά ηµετέρων στον 
βωµό της ψηφοθηρίας. Το πρόγραµµα της Ν∆ είναι 
εθνικό και αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.

Η φετινή εκλογική περίοδος «σφραγίζεται» 
από έντονη σκανδαλολογία. Πόσο πιστεύετε ότι 
θα επηρεάσει τους πολίτες και προς ποια κα-
τεύθυνση;
Ένας από τους πολλούς λόγους που οι πολίτες πρέ-
πει να γυρίσουν την πλάτη στον κ. Τσίπρα είναι ότι 
κατάφερε, σε λιγότερο από πέντε χρόνια, να γεµί-
σει τον τόπο µε οσµές δήθεν σκανδάλων, που το 
ένα µετά το άλλο διαλύονται µε πάταγο στις διελκυ-
στίνδες της ∆ικαιοσύνης. Το µόνο που µένει είναι 
αναπάντητα ερωτήµατα για τους δικούς του αυ-

µόνιο» θα το φέρουµε.

Αν στις εκλογές η Ν∆ δεν «πιάσει» αυτοδυνα-
µία, τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει;
Το ρεύµα υπέρ της προγραµµατικής µας πρότασης 
φαίνεται ότι είναι ήδη πλειοψηφικό στην κοινωνία 
και αυτό θα αποτυπωθεί µε την αυτοδυναµία στις 
εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, η Ν∆ θα πρέπει να 
διερευνήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν σε όλο 
το φάσµα του δηµοκρατικού τόξου για ευρύτερες 
συνεργασίες και συναινέσεις. Η χώρα έχει ανάγκη 
από αυτές, διότι βρίσκεται σε ένα κρίσιµο και ιστο-
ρικό σταυροδρόµι, τόσο για την πορεία της οικο-
νοµίας της όσο και για τη θέση της στα Βαλκάνια, 
στην Ευρώπη και στον κόσµο. Η ετσιθελική αντι-
µετώπιση των εθνικών θεµάτων από τον κ. Τσί-
πρα µόνο κακό έχει κάνει στον τόπο.

Αν κάποιος σάς ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, 
τι θα του απαντούσατε;
Αρχικά, θα του έλεγα ότι πρέπει να ψηφίσει Ν∆, 
διότι έχει την προγραµµατική δυνατότητα να προ-
σφέρει στον τόπο εκείνα που έχει ανάγκη. Από 
προσωπικής απόψεως, θέλω να είµαι κοµµάτι 
αυτής της µεγάλης αλλαγής που θα γίνει στη χώρα 
τα επόµενα χρόνια µε την κυβέρνηση της Ν∆. Ας 
µην ξεχνάµε ότι είµαι εκπρόσωπος της γενιάς που 
έχει πληγεί πολύ από την κρίση και θέλω πραγ-
µατικά να συµβάλω µε κάθε τρόπο, ώστε οι επό-
µενες γενιές να µη γνωρίσουν κρίση. Ζητώ από 
τους πολίτες να µου δώσουν µια ευκαιρία. Να ε-
µπιστευτούν νέα και άφθαρτα πρόσωπα στην πο-
λιτική, που δεν κουβαλούν λάθη και «αµαρτίες» 
του παρελθόντος, που δεν ανήκουν σε κοµµατι-
κούς µηχανισµούς και απλά αγαπούν την πατρίδα 
τους και θέλουν να προσφέρουν. Επίσης, αυτό για 
το οποίο θα µπορούσα να τον διαβεβαιώσω είναι 
πως έχω, ήδη, θέσει στην υπηρεσία του εθνικού 
χρέους όχι µόνο την εµπειρία της νοµικής µου ι-
διότητας αλλά και κάτι πιο σηµαντικό: την εµπειρία 
της καθηµερινής επαφής µε τους συµπολίτες µου 
και τη γνώση για τα προβλήµατά τους.

«Χρέος της Ν∆ είναι να βγάλει 
την πατρίδα από το τέλµα»

λοκόλακες, που να είστε σίγουροι ότι θα λογοδο-
τήσουν. Οι πολίτες, πλέον, ξέρουν και θα στείλουν 
το µήνυµα πως η διαφάνεια, που θέλουν, έχει κα-
νόνες και όχι λάσπη στον ανεµιστήρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Ν∆ ότι αν γίνει κυβέρ-
νηση θα φέρει νέο µνηµόνιο και ότι υιοθετεί 
όλες τις θέσεις του ∆ΝΤ. Το σχόλιό σας;
Μετά τον κ. Τσακαλώτο και τον κ. ∆ραγασάκη, που 
έχουν προεξοφλήσει τη νίκη της Ν∆, ο ΣΥΡΙΖΑ υιο-
θετεί ήδη την αντιπολιτευτική του ατζέντα περί δήθεν 
νέων µνηµονίων, τη στιγµή που εκείνοι ήταν που 
φόρτωσαν την ελληνική οικονοµία µε ένα τρίτο α-
χρείαστο µνηµόνιο, τη φέσωσαν σχεδόν 100 δισ. 
ευρώ και τελικά τη δέσµευσαν για σχεδόν έναν 
αιώνα και για περισσότερες από τρεις γενιές Ελ-
λήνων. Χρέος της Ν∆ είναι να βγάλει την πατρίδα 
από το τέλµα, φέρνοντας αυτό που έχει ανάγκη 
ο τόπος: επενδύσεις, δουλειές και ανάπτυξη για 
όλους. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το ονοµάζει µνηµόνιο 
και σύµπλευση µε το ∆ΝΤ, τότε ναι, αυτό το «µνη-
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∆ραστηριότητα στην πρώτη πενταετή θητεία του (2014-2019):
 Αποτελεσµατική πίεση σε Βρυξέλλες και Αθήνα για να αποτραπεί το Grexit.
 Ενίσχυση Ευρωζώνης, προώθηση τραπεζικής ένωσης µέσω Επιτροπής 

Οικονοµικών και Νοµισµατικών Υποθέσεων.
 Εισηγητής σε τρεις εκθέσεις που εγκρίθηκαν, 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, µείωση των πρωτογε-
νών πλεονασµάτων.

2 Οργάνωση στην Ελλάδα της ευ-
ρωπαϊκής δεύτερης ευκαιρίας, 
για όσους βρέθηκαν σε αδιέξο-

δο λόγω κρίσης.

3 Άµεση σύνδεση των ευρωπαϊ-
κών πολιτικών µε την οικονοµι-
κή και κοινωνική καθηµερινό-

τητα του Έλληνα πολίτη.

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

και κυβέρνησης Μητσοτάκη.

5 Επεξεργασία ολοκληρωµένης 
ευρωπαϊκής πολιτικής για προ-
σφυγικό-µεταναστευτικό, σύµ-

φωνης µε τα εθνικά µας συµφέροντα.

6 Άσκηση πίεσης στα Σκόπια για να 
εγκαταλείψουν πρακτικές «µακε-
δονισµού-αλυτρωτισµού».

Προτεραιότητες 
για την επόµενη θητεία 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
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� 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 
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Πολιτική παρουσία:
� Πάντα κοντά στους πολίτες, για 
να καταλάβει τα προβλήµατα και τις 
φιλοδοξίες τους
� Παρών στα µεγάλα εθνικά γεγονότα, 
όπως τα δύο συλλαλητήρια της Αθήνας
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ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ, ΧΩΡΙΣ 
ΣΤΕΓΗ, ∆ΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ

Α
πρόβλεπτες συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες 
που φιλοξενούν πρόσφυγες στην Ελλάδα δείχνει 
να έχει µια πανευρωπαϊκή αλλαγή στην πολιτική 
διαχείρισης των προσφύγων που έχουν εγκατα-
σταθεί σε χώρες-µέλη της Ε.Ε. και έχουν πάρει 
καθεστώς ασύλου. Η αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη, 

όπως προκύπτει από κυβερνητικές αποφάσεις, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στη Γερµανία.

Στη Γερµανία, όπου στο τέλος του 2019 καταργούνται ευερ-
γετικά µέτρα χρηµατοδότησης των δήµων για τη διαχείριση των 
προσφύγων, ο σοσιαλδηµοκράτης υπουργός Οικονοµικών, Όλαφ 
Σολτς, σχεδιάζει δραστικές περικοπές στις επιδοτήσεις για την υπο-
δοχή και διαµονή των προσφύγων.

Ανάµεσα σε αυτά τα µέτρα είναι η παροχή επιδόµατος 670 ευρώ 
σε αιτούντες άσυλο µέχρι να ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη διαδι-
κασία και η ανάληψη του κόστους της στέγασης των νεοαφικνου-
µένων.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο, 
ακόµη και όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί µε την απόρριψη της αί-
τησης ασύλου, εξαντλούν όλες τις δυνατότητες που διαθέτουν για 
να παραµείνουν στη Γερµανία και συνεπώς η οικονοµική βοήθεια 
κρίνεται απαραίτητη.

Εξαιτίας αυτής της διαπίστωσης, ο Σολτς βρήκε υποστήριξη 
µόνο από τους συγκυβερνώντες Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυα-
ρίας, οι οποίοι προτείνουν η οικονοµική βοήθεια να περικοπεί για 
όσες τοπικές κυβερνήσεις δεν καταφέρνουν να απελάσουν εκείνους 
που δεν δικαιούνται άσυλο.

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Bild», o κ. Σολτς 
σχεδιάζει να καταβάλλεται στις τοπικές κυβερνήσεις για κάθε νεο-
αφιχθέντα πρόσφυγα ποσό 16.000 ευρώ για πέντε χρόνια, το οποίο 
θα µειώνεται σταδιακά, όσο ο πρόσφυγας ενσωµατώνεται στην το-
πική κοινωνία και στην αγορά εργασίας.

Στελέχη του γερµανικού υπουργείου Οικονοµικών αποδίδουν 
τις αλλαγές στο ότι οι αφίξεις προσφύγων µειώνονται συνεχώς και 
από τις 746.000 του 2016, το 2018 έπεσαν στις 186.000 και υποστη-
ρίζουν ότι µε το νέο σύστηµα οι δαπάνες για την ενσωµάτωση νέων 
προσφύγων µειώνονται από 20 σε 16 δισ. ευρώ ετησίως.

Η ίδια ακριβώς προσέγγιση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, 
όπου την προηγούµενη Τρίτη οι εργαζόµενοι στις µη κυβερνητικές 
οργανώσεις πραγµατοποίησαν µέχρι και απεργία, καταγγέλλοντας 
τόσο τους εργοδότες τους όσο και την κυβέρνηση ότι κάνει εξώσεις 
σε πρόσφυγες από τα διαµερίσµατα στα οποία διαµένουν.

Η απόφαση αφορά σε πρώτη φάση περίπου 200 άτοµα, τα οποία 
έχουν πάρει άσυλο πριν από τις 31 Ιουλίου 2017 και διαµένουν σε 
διαµερίσµατα στα Χαυτεία, από τα οποία ζητήθηκε να φύγουν από 
τα σπίτια όπου διαµένουν, παίρνοντας τρία µηνιαία βοηθήµατα.

Σύµφωνα µε τους εργαζόµενους, σταδιακά το µέτρο θα αρχίσει 
να εφαρµόζεται και για τους υπόλοιπους πρόσφυγες, µε στόχο να α-
δειάσουν διαµερίσµατα, ώστε να µεταφερθούν άλλοι πρόσφυγες και 
να αποσυµφορηθούν η Λέσβος και η Σάµος.

Σε ελεύθερη ερµηνεία, αυτό συνεπάγεται ότι επιπλέον κονδύ-
λια για τη διαχείριση των προσφύγων δεν πρόκειται να υπάρξουν και 
θα πρέπει σταδιακά να φροντίσουν οι ίδιοι για τον βιοπορισµό τους.

Οι προθέσεις του κ. Σολτς αντιµετωπίστηκαν εχθρικά από τις 
τοπικές κυβερνήσεις, οι οποίες τις απέδωσαν στην πρόθεσή του να 
ελαφρύνει τον κεντρικό προϋπολογισµό, αµφισβήτησαν τον βαθµό 
ενσωµάτωσης των προσφύγων και προειδοποίησαν για σηµαντικές 
συνέπειες, ανάµεσα στις οποίες η αύξηση της ξενοφοβίας.

Ο πρόεδρος της Γερµανικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων, 
Γκερντ Λάντσµπεργκ, προειδοποίησε ότι «σε µια συγκυρία σαν τη 
σηµερινή, όποιος κόβει τα κονδύλια για τους πρόσφυγες ουσια-
στικά θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για την ενσωµάτωσή τους», 
ενώ ιδιαίτερα σκληροί ήταν και σηµαντικοί Χριστιανοδηµοκρά-
τες, ανάµεσα στους οποίους δύο πρωθυπουργοί οµόσπονδων κρα-
τών, µε δηλώσεις τους στην εφηµερίδα «Rheinische Post»: Ο Φόλ-
κερ Μπουφιέ της Έσσης είπε ότι «ο Σολτς προσπαθεί να αποφύγει 
τα οικονοµικά βάρη, επιβαρύνοντας όµως τις τοπικές κυβερνήσεις» 
και ο Άρµιν Λάσετ της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας απέρριψε την 
πρόταση, λέγοντας ότι «δεν είναι καν συζητήσιµη».

«Όποιος θέλει να κόψει τα κονδύλια για τα έξοδα που προκα-
λούν οι πρόσφυγες, προκαλεί αυξήσεις φόρων σε δήµους και κοι-

νότητες λόγω των προσφύγων και ουσιαστικά πυροδοτεί µια σύ-
γκρουση που µε µεγάλη προσπάθεια έχουµε καταφέρει να αποφύ-
γουµε» είπε ο Λάσετ.

Την ίδια ώρα που στη Γερµανία αµφισβητείται η δυνατότητα 
των προσφύγων να εξασφαλίσουν τον βιοπορισµό τους σε µια οι-
κονοµικά µε µικρή ανεργία, στην Ελλάδα το θέµα αυτό δεν συζη-
τιέται καν.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, η κυβερνητική απόφαση αποδίδε-
ται στο ότι η κατοχύρωση προσφυγικής ιδιότητας συνεπάγεται αυ-
τόµατα και τη δυνατότητα κοινωνικής ένταξης, ανεύρεσης εργασίας 
και στέγης. Οι εργαζόµενοι στις ΜΚΟ απαντούν ότι οι υπό έξωση 
πρόσφυγες δεν απέκτησαν ποτέ πρόσβαση σε προγράµµατα έντα-
ξης, όπως µαθήµατα ελληνικής γλώσσας ή συµβουλευτική στην α-
νεύρεση εργασίας, καθώς τέτοια δεν υπήρχαν.

Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι ουδείς αµφισβητεί ότι στην 
Ελλάδα διατέθηκαν περίπου 2 δισ. ευρώ για τη διαχείριση των ροών.

«Με τις ευχές του κράτους, οι ΜΚΟ διαχειρίζονται υπέρογκες 
χρηµατοδοτήσεις, ενώ οι εργοδοσίες τους επενδύουν στην υπερεκ-
µετάλλευση των εργαζοµένων, παραβιάζοντας κάθε εργατική νοµο-
θεσία» αναφέρουν οι εργαζόµενοι, οι οποίοι ουσιαστικά παρουσι-
άζουν τους εργοδότες τους ως εταιρείες, οι οποίες εφαρµόζουν τις 
αρχές της καπιταλιστικής διαχείρισης της οικονοµίας.

Τη συγκεκριµένη προσέγγιση έχει επιβεβαιώσει και ο δήµαρ-
χος Σάµου και υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ν∆, Μιχάλης Αγ-
γελόπουλος, σύµφωνα µε τον οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση έχει 
πάρει ελάχιστα κονδύλια για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
που έχουν προκληθεί στις τοπικές κοινωνίες από την έλευση των 
προσφύγων.

«Μία ΜΚΟ έχει πάρει περισσότερα απ’ όλους τους δήµους 
µαζί» είπε ο κ. Αγγελόπουλος για ένα θέµα για το οποίο έχουν ακου-
στεί πολλά και έχουν γίνει πολλές προτάσεις, ανάµεσα στις οποίες 
για κάθε ευρώ που διατίθεται για τους πρόσφυγες, να διατίθεται 
άλλο ένα στις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν τους πρόσφυγες.

Η µονοµερής κατεύθυνση των κονδυλίων είχε ως αποτέλεσµα 
οι τοπικές κοινωνίες να επωµιστούν βάρη, τα οποία εκλήθησαν να 
διαχειριστούν µόνες, χωρίς καµία βοήθεια.

Πάντως, λίγη ώρα µετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας 
του κ. Αγγελόπουλου, περίπου 500 πρόσφυγες µεταφέρθηκαν στον 
Πειραιά µε δύο αρµαταγωγά του Πολεµικού Ναυτικού και υπογρά-
φηκε από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής η σύµβαση ε-
νοικίασης του χώρου στον οποίο θα κατασκευαστεί το νέο Κέντρο 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Σάµο.
Και όλα αυτά ενώ οι έρευνες που γίνονται για να καταγραφεί 

πού διοχετεύτηκαν όλα αυτά τα χρήµατα για τη διαχείριση των προ-
σφυγικών ροών ξεκίνησαν µε εντυπωσιακές καταγγελίες, κατόπιν, 
όµως, η ελληνική κοινή γνώµη δεν έχει πληροφορηθεί τη συνέχεια.

Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά ενδιαφέρον και η άποψη των εργαζο-
µένων στις ΜΚΟ, σύµφωνα µε τους οποίους οι διοικήσεις των ΜΚΟ 
έχουν προσαρµόσει τις υπουργικές αποφάσεις «η καθεµία στο δικό 
της εταιρικό πλάνο» και οι σχέσεις εργασίας στις ΜΚΟ καθορίζο-
νται «από το ίδιο νεοφιλελεύθερο καθεστώς».

Πάντως, ο βαθµός συµµετοχής στην απεργία δεν έγινε γνωστός 
από καµία πλευρά και η συµµετοχή στην πορεία δεν βοηθά, γιατί 
στα 500 άτοµα που συµµετείχαν ήταν και πρόσφυγες.

Απαντήσεις στο πού θα βρουν δουλειά, µε τι εργασιακές συνθή-
κες και πώς θα βιοποριστούν οι πρόσφυγες που θα µείνουν εκτός 
στέγης και επιδοτήσεων δεν έχουν δοθεί ακόµη, εκτός από µία α-
ναφορά της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυµπίας Τελιγιο-
ρίδου, στον Σύνδεσµο Εξαγωγέων, σύµφωνα µε την οποία επίκειται 
«ρύθµιση για ευχερή διαδικασία απασχόλησης αλλοδαπών εργατών 
γης, µεταξύ των οποίων και µεταναστών-προσφύγων, µε επίκληση 
καθεστώτος ανώτερης βίας».

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Απαντήσεις στο πού θα βρουν δουλειά, 
µε τι εργασιακές συνθήκες και πώς 
θα βιοποριστούν οι πρόσφυγες οι 
οποίοι θα µείνουν εκτός στέγης και 
επιδοτήσεων δεν έχουν δοθεί ακόµη, 
ενώ η κυβέρνηση επείγεται να 
αδειάσουν σπίτια στις πόλεις για να 
αποσυµφορήσει Λέσβο και Σάµο.
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συνέντευξη

Σ
το τρίπτυχο «ασφάλεια - υ-
ποδοµές - ανάπτυξη» κινού-
νται οι βασικές προτεραιότητες 
της Ευρώπης Κοσµίδη, πολι-
τικού µηχανικού και υποψή-
φιας στην Ανατολική Αττική 
µε την παράταξη του Γιώρ-
γου Πατούλη.

Γιατί αποφασίσατε να είστε υποψήφια στις 
φετινές αυτοδιοικητικές εκλογές και γιατί µε 
την παράταξη του κ. Πατούλη;
Η πολιτική στη ζωή µου δεν είναι κάτι καινούρ-
γιο. Μεγάλωσα µέσα σε µια οικογένεια πολιτι-
κοποιηµένη και εγώ η ίδια από τα φοιτητικά µου 
χρόνια θεωρώ πως είµαι ενεργός πολίτης. Σε 
αυτό το πλαίσιο, αν συνυπολογίσει κανείς πως οι 
πολιτικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα τα τελευ-
ταία χρόνια ήταν τόσο πυκνές και τόσο έντονες, 
θεώρησα χρέος µου να ενεργοποιηθώ στην πα-
ρούσα συγκυρία. Άρα το βασικό ερώτηµα είναι 
όχι γιατί πολιτεύοµαι αλλά γιατί επέλεξα τις αυτο-
διοικητικές εκλογές και τον κ. Γιώργο Πατούλη. 
Η απάντηση είναι πως βιώνω κι εγώ τα τελευ-
ταία χρόνια, καθώς ζω και εργάζοµαι στο Με-
νίδι, την τροµακτική υποβάθµιση της Αττικής σε 
όλα τα επίπεδα. Θα έλεγα, χωρίς δόση υπερβο-
λής, πως η Αττική βρίσκεται αφηµένη στην τύχη 
της σε όλα τα επίπεδα. ∆εν µπορώ βεβαίως να 
µη συµπεριλάβω τα όσα τραγικά συνέβησαν 
στο Μάτι και στη Μάνδρα, που µας ταρακούνη-
σαν όλους και οφείλουµε να µας αφυπνίσουν. 
Σε αυτό το σηµείο θέλω να τονίσω πως δεν ε-
πιθυµώ να µπω σε πολιτική αντιπαράθεση για 
το συγκεκριµένο θέµα και να µιλήσω για από-
δοση ευθυνών. Όλα, εξάλλου, έχουν ειπωθεί και 
έχουµε αντιληφθεί τι συνέβη. Αυτό που θέλω 
είναι να µη συµβεί ποτέ ξανά κάτι τέτοιο και ο 
κ. Πατούλης έχει ήδη πολύ ψηλά στην ατζέντα 
του τα έργα υποδοµής και την πολιτική προστα-
σία, που είναι από τις πρώτες προτεραιότητες 
για την παράταξή µας Νέα Αρχή.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το «επίδικο» σε 
αυτές τις εκλογές;
Απάντησα κατά το ήµισυ στην προηγούµενη ε-
ρώτηση: Υποδοµές και πολιτική προστασία είναι 
στην κορυφή. Υπάρχει όµως και κάτι ακόµα. Η 
ασφάλεια. Ξέρετε πως όσο περνάνε τα χρόνια, 
οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής, και ειδικά 
των πιο αποµακρυσµένων συνοικιών, νιώθουν 
εγκαταλελειµµένοι. Θα µου πείτε –και ορθώς– 
πως αυτό είναι και θέµα της εκάστοτε κυβέρ-
νησης και του αρµόδιου υπουργείου. Και η το-
πική αυτοδιοίκηση όµως έχει εργαλεία µε τα 
οποία µπορεί να καταπολεµήσει το έγκληµα. Το 
πρώτο είναι το φως! Θα επιδιώξουµε να φω-
τίσουµε όλα τα σηµεία που είναι σκοτεινά. Και 
θα το κάνουµε!

Πιστεύετε ότι το αποτέλεσµα των αυτοδιοι-
κητικών εκλογών θα παίξει ρόλο και στις ε-
ξελίξεις για τις εθνικές εκλογές;
Αυτή είναι µία παράµετρος που δεν τη σκέφτο-
µαι αυτή τη στιγµή. Το πρώτιστο είναι να υπάρ-
ξουν νέες διοικήσεις σε όλη τη χώρα που θα 
µπορούν να λύσουν προβλήµατα. Μια τέτοια 
θα είναι η νέα διοίκηση του Γιώργου Πατούλη.

Ποιο είναι το κλίµα που προσλαµβάνετε από 

Οι βασικές µου 
προτεραιότητες είναι τρεις: 
ασφάλεια, υποδοµές και 
τελικά ανάπτυξη. Πρόκειται 
για τρεις στόχους απόλυτα 
αλληλένδετους µεταξύ 
τους. Χωρίς ασφάλεια και 
χωρίς υποδοµές δεν µπορεί 
να υπάρχει σταθερότητα και 
άρα τελικά ανάπτυξη.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ευρώπη Κοσµίδη, υποψήφια περιφερειακή σύµβουλος 
Αττικής µε την παράταξη του Γ. Πατούλη

τις επαφές σας µε τους πολίτες;
Είναι κλίµα απογοήτευσης µεν, αλλά και µιας 
δηµιουργικής πλέον ελπίδας. Όχι κούφιας, σαν 
αυτήν που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Οι πολίτες, 
ξέρετε, είναι πιο ώριµοι απ’ όσο θέλουν να τους 
παρουσιάζουν πολλές φορές. Το ότι το 2015 πί-
στεψαν σε κάτι που ήταν, όπως φάνηκε, τελείως 
εκτός πραγµατικότητας το έχουν καταλάβει και 
πιστεύω πως τα λάθη που έχουµε κάνει ως 
λαός έχουν γίνει πλέον δύναµη αλλαγής και 
δύναµη µιας επανάστασης της λογικής, όπως 
συνηθίζω να λέω.

Είστε πολιτικός µηχανικός, οπότε δεν µπορώ 
να αντισταθώ και να µη σας ρωτήσω πώς 

είναι ένας συνδυασµός που θα µπορούσε να α-
πογειώσει τις πόλεις µας σε όλη την Αττική! Και 
να είστε βέβαιοι πως την επόµενη µέρα θα κα-
ταθέσω συγκεκριµένο, εντός των οικονοµικών 
δυνατοτήτων, πλάνο προς αυτή την κατεύθυνση.

Ποια είναι η άποψή σας σχετικά µε την πο-
σόστωση των γυναικών στα ψηφοδέλτια των 
συνδυασµών για τις αυτοδιοικητικές, και όχι 
µόνο, εκλογές;
Είµαι υπέρ, αλλά να σας πω κάτι; Το θέµα δεν 
είναι θέµα ποσόστωσης, είναι της ίδιας της πραγ-
µατικότητας. Κατά πόσο δηλαδή αυτές οι γυναί-
κες που θα συµµετάσχουν στα ψηφοδέλτια θα 
έχουν παράλληλα και την ευκαιρία να προσφέ-
ρουν την επόµενη µέρα σε τοµείς που γνωρί-
ζουν, σε τοµείς όπου αποδεδειγµένα µπορούν 
να προσφέρουν πολλά. Εκεί θα κριθεί η κοι-
νωνία µας και όχι απλά στην ποσόστωση. Εγώ 
είµαι σίγουρη πως η δική µου γενιά γυναικών 
έχει πολύ µεγάλο απόθεµα για προσφορά και 
έργο σε όλους τους τοµείς.

Αν εκλεγείτε περιφερειακή σύµβουλος, 
ποιες θα είναι οι βασικές προτεραιότητές 
σας;
Οι βασικές µου προτεραιότητες είναι τρεις: α-
σφάλεια, υποδοµές και τελικά ανάπτυξη. Πρό-
κειται για τρεις στόχους απόλυτα αλληλένδετους 
µεταξύ τους. Χωρίς ασφάλεια και χωρίς υπο-
δοµές δεν µπορεί να υπάρχει σταθερότητα και 
άρα τελικά ανάπτυξη. Ζω, όπως σας είπα, σε 
µια περιοχή που είναι υποβαθµισµένη. Ξέρω 
από πρώτο χέρι πως χωρίς το αίσθηµα της α-
σφάλειας δεν µπορεί να κινηθεί απολύτως τί-
ποτα. Ο φόβος φωλιάζει στις καρδιές των αν-
θρώπων και λειτουργεί ανασταλτικά για όλες 
τις δραστηριότητες. Έπειτα, οι υποδοµές απο-
τελούν τη δεύτερη βασική µαγιά για να πάρει 
µπρος η µηχανή της οικονοµίας. Ξέρετε πόσες 
δυνατότητες έχει η Ανατολική Αττική; Απεριό-
ριστες, καθώς διαθέτει µοναδικό φυσικό τοπίο, 
θάλασσες, αρχαιολογικούς θησαυρούς. Με βάση 
αυτά µπορούµε να δηµιουργήσουµε την Αττική 
της επόµενης γενιάς. Και θα το κάνουµε!

«Βιώνω κι εγώ τα τελευταία χρόνια 
την τροµακτική υποβάθµιση της 

Αττικής»

κρίνετε την κατάσταση που επικρατεί στο λε-
κανοπέδιο της Αττικής από άποψη πολεοδο-
µίας και… τσιµέντου.
Έχουν γίνει πολλά βήµατα, αλλά µπορούν να 
γίνουν ακόµα περισσότερα. Πολεοδοµικά, θα 
µπορούσε να υπάρχει µεγαλύτερη τάξη, αλλά 
και µεγαλύτερο όραµα. Ξέρετε, η δουλειά µου 
έχει και καλλιτεχνική πλευρά. Θα µπορούσε να 
προσφέρει τα µέγιστα ώστε να οµορφύνει το α-
στικό περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια µιλάµε 
πολύ λίγο για το αστικό τοπίο και τις βελτιώσεις 
που µπορούν να επέλθουν. Σας διαβεβαιώ πως 
είναι πολλές. Το είπατε κι εσείς στην ερώτησή 
σας, που περιλαµβάνει το πράσινο. Μια διαφορε-
τική πολεοδοµική νοοτροπία µαζί µε το πράσινο 
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ρεπορτάζ

«Γ
ια την ώρα, ζούµε σε επανά-
ληψη τη µέρα της Μαρµότας, 
µε τα ίδια πρόσωπα που πριν 
από τρεις µέρες είχαν βαφτι-
στεί “αγανακτισµένοι πολίτες 
της Κατερίνης”» έγραψε στον 
προσωπικό του λογαριασµό 

στο Facebook ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Κώστας Αρβανίτης µετά τις αποδοκιµασίες που δέχτηκε 
την προηγούµενη Πέµπτη στην Πτολεµαΐδα. Ο κ. Αρβανί-
της αναφερόταν στις αποδοκιµασίες που µία ηµέρα νωρί-
τερα είχε δεχτεί στην Κατερίνη.

Βέβαια, η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Πτο-
λεµαΐδα είχε µια διαφορετική προσέγγιση, καθώς, εκτός 
από τους µεταφερόµενους, αναγνώρισε και ντόπιους. ∆ύο 
ακροδεξιές οµάδες, µία εισαγόµενη από την Κατερίνη και 
µία τοπική που αυτοπροσδιορίζεται ως «Πτολεµαίοι Μα-
κεδόνες», µε εµπρηστικά συνθήµατα, όπως «φωτιά-φωτιά 
στα κόκκινα σκυλιά», «αλήτες προδότες πολιτικοί» κ.ά., 
προσέβαλαν µε την παρουσία τους αυτόν τον µαρτυρικό 
τόπο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Κοζά-
νης.

∆εν ήταν η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολιόταν 
µε τους «Πτολεµαίους Μακεδόνες». Είχε ασχοληθεί µαζί 
τους η υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβα-
σίλη, στις 27 Φεβρουαρίου, όταν είχαν απευθύνει πρό-
σκληση για συγκέντρωση διαµαρτυρίας µε αφορµή την 
παρουσία της στην Πτολεµαΐδα για την αποφοίτηση των 
πρώτων σπουδαστών από τη Σχολή Πυροσβεστικής.

«Ακροδεξιοί κύκλοι καλούν σε συγκέντρωση ενόψει 
της σηµερινής παρουσίας µου στην Πτολεµαΐδα για την 
αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών της σχολής Πυρο-
σβεστών. Ποντάρουν και πάλι στη βία, τον φανατισµό και 
τη φασιστική εκτροπή» είχε γράψει η κυρία Γεροβασίλη 
στο Facebook.

Τελικά, τα επεισόδια στις 28 Φεβρουαρίου δεν απο-
φεύχθηκαν και υπήρξαν και τραυµατισµοί διαδηλωτών.

Αλλά και η Κατερίνη δεν ήταν η πρώτη φορά που α-
κουγόταν. Στις 23 Ιανουαρίου, µετά από µια συγκέντρωση 
διαµαρτυρίας για τη Συµφωνία των Πρεσπών, περίπου 100 
διαδηλωτές κινήθηκαν απειλητικά προς το σπίτι της βου-

λευτού του ΣΥΡΙΖΑ στην Πιερία Μπέτυς Σκούφα, όµως 
βρέθηκαν µπροστά στον φραγµό της αστυνοµίας, που είχε 
προλάβει να πάρει τα µέτρα της, ενώ, σύµφωνα µε την ανα-
κοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, πέταξαν πέτρες, αυγά και µπογιές 
στο σπίτι του άλλου βουλευτή Πιερίας, Αστέριου Καστόρη.

∆ύο ηµέρες αργότερα, σε άλλο συλλαλητήριο, µια 
οµάδα από τους διαδηλωτές αποσπάστηκε από την πορεία 
και κινήθηκε ξανά προς το σπίτι της κυρίας Σκούφα, αλλά 
η αστυνοµία είχε ήδη τοποθετήσει φραγµό έτσι ώστε να 
µην πλησιάσουν.

«Οι ακροδεξιοί καταντούν πραγµατικά θλιβεροί και 
γελοίοι µε αυτά που κάνουν και λένε τις τελευταίες ηµέ-
ρες. Είναι µειοψηφία, κάποιοι λίγοι άνθρωποι. Η πλειο-
ψηφία του κόσµου τούς έχει αποµονώσει» δήλωσε η κυρία 
Σκούφα.

«Τριάντα ακροδεξιοί τραµπούκοι προσπάθησαν να δη-
µιουργήσουν επεισόδια έξω και από το δικό µου σπίτι 
και από τα σπίτια των άλλων δύο βουλευτών» σηµείωσε 
η κυρία Σκούφα, η οποία πρόσθεσε ότι «αυτό είναι ποι-
νικά κολάσιµο, πρόκειται για παρενόχληση της οικιακής 
ειρήνης και θα προχωρήσουµε στα αµέσως επόµενα ανα-
γκαία στάδια».

Περίπου έναν µήνα αργότερα, στόχος των αποδοκι-
µασιών στην Κατερίνη ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, ∆ηµήτρης Τζανακόπουλος, κατά τη διάρκεια οµιλίας 
του οποίου έγινε συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από τον 
χώρο όπου µιλούσε.

«∆εν θέλω το παιδί µου να µεγαλώσει µε το φασιστα-
ριό που είναι έξω» είχε πει στον χαιρετισµό του στην εκ-
δήλωση ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ για την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας Χρήστος Γιαννούλης.

Αλλά και ο κ. Γιαννούλης γίνεται συχνά στόχος απο-
δοκιµασιών, όπως έγινε και κατά την περιοδεία του στην 
πόλη των Γιαννιτσών την προηγούµενη Πέµπτη. Η δια-
φορά ήταν ότι δεν επρόκειτο για αντισυγκέντρωση αλλά 
για ανθρώπους που τον αποδοκίµασαν ενώ πήγαινε στα 
τοπικά καφέ.

Στα καφέ των Γιαννιτσών δοκιµάστηκε για πρώτη και 
τελευταία φορά οργανωµένα την Κυριακή 3 Μαρτίου το 
σχέδιο των προληπτικών προσαγωγών, κατά τη διάρκεια 
της παρουσίας του υπουργού Ναυτιλίας, Φώτη Κουβέλη. 

Οι καταγγελίες και η συλλογική αµφισβήτηση της νοµιµό-
τητας των προσαγωγών οδήγησαν την αστυνοµία, δηλαδή 
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πο-
λίτη, στην απόφαση να µην το ξανακάνει.

Στις 19 και στις 20 Μαρτίου, σε δύο διαδοχικές συγκε-
ντρώσεις στο Κιλκίς και στη Βέροια, αποδοκιµάστηκε ο υ-
πουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς, ο οποίος 
έκανε οµιλίες για τις ευρωεκλογές κάτω από δρακόντεια 
µέτρα ασφαλείας.

Ο κ. Παππάς τα έκανε λίγο χειρότερα, καθώς είπε, α-
νάµεσα σε άλλα: «Την αλήθεια που πονάει πρέπει να την 
πούµε. Γιατί αν η Μακεδονία ήταν ξακουστή, το προηγού-
µενο διάστηµα, η Μακεδονία, δυστυχώς, ήταν ξακουστή ως 
Μακεδονία των γειτόνων και αυτή είναι µια σκληρή αλή-
θεια, την οποία θα πρέπει όλοι να την αντιµετωπίσουµε».

Ο υπουργός Οικονοµικών στις 22 Φεβρουαρίου στην 
Καβάλα είχε προτιµήσει να είναι πιο συγκαταβατικός. «Ο-
µολογώ ότι µε καίει το θέµα, ως µισός Μακεδόνας που 
είµαι, όµως η αστάθεια στην περιοχή της Βαλκανικής δεν 
βοηθάει τη χώρα µας, δηµιουργεί φόβους και εντάσεις, 
µέχρι και πολέµους» είχε πει ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος 
την προηγουµένη, στη ∆ράµα, είχε δεχτεί αποδοκιµασίες 
από µια οµάδα περίπου εξήντα ατόµων που είχε συγκε-
ντρωθεί έξω από το Επιµελητήριο.

Όµως η ∆ράµα είχε ξανακουστεί ως χώρος διαµαρτυ-
ριών. Στις 24 Ιανουαρίου είχε γίνει συγκέντρωση διαµαρ-
τυρίας για τη Συµφωνία των Πρεσπών, την οποία οργά-
νωσε η Οµάδα Ενεργών Πολιτών Ν. ∆ράµας για τη Μακε-
δονία.

Σύµφωνα µε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Κα-
ραγιαννίδη, µετά τη συγκέντρωση περίπου 100-150 άτοµα 
κατευθύνθηκαν προς το σπίτι του. «∆εν µιλάµε για πολύ 
κόσµο, δεν ήταν ούτε 100-150 άνθρωποι, που ήρθαν κάτω 
από το σπίτι, ξεσήκωσαν όλη τη γειτονιά και κατατρόµα-
ξαν κόσµο και κοσµάκη» είπε ο κ. Καραγιαννίδης, ο ο-
ποίος ήταν και ο µόνος που συνδύασε αυτού του χαρα-
κτήρα τις παρεµβάσεις µε τη Ν∆.

«Για ό,τι συµβεί από δω και πέρα, που θα αφορά την α-
κεραιότητα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και την περιουσία 
µας, υπεύθυνη θα είναι η αξιωµατική αντιπολίτευση» είπε 
ο κ. Καραγιαννίδης.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
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συνέντευξη

Το διακύβευµα για µένα 
στις φετινές αυτοδιοικητικές 
εκλογές είναι η εκλογή 
νέων, άφθαρτων και 
µε όρεξη για δουλειά 
συµπολιτών µας.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κωνσταντίνος Τσούτσουρας, υποψήφιος περιφερειακός 
σύµβουλος Κεντρικού Τοµέα µε την παράταξη 

του Γ. Πατούλη

«Ετοιµάζουµε ένα σχέδιο πολιτικής 
προστασίας για κάθε πόλη 

της Αττικής»

Τ
ους στόχους της νέας περιφε-
ρειακής αρχής που θα προκύ-
ψει από τις αυτοδιοικητικές ε-
κλογές του Μαΐου περιγράφει 
ο γιατρός µικροβιολόγος και υ-
ποψήφιος περιφερειακός σύµ-
βουλος Κεντρικού Τοµέα µε την 
παράταξη του Γ. Πατούλη, Κων-
σταντίνος Τσούτσουρας.

Ποιο είναι κατά την άποψή σας το διακύβευµα των 
φετινών αυτοδιοικητικών εκλογών;
Όπου και να κοιτάξει κανείς γύρω του, αλλά και αν 
έχει παρακολουθήσει έστω και λίγο το τι έχει συµβεί 
και συνεχίζει να συµβαίνει στην Αττική και στην Αθήνα 
µας, είναι εύκολο να διαγνώσει την εγκατάλειψη και 
την ανοχή. Το διακύβευµα για µένα στις φετινές αυ-
τοδιοικητικές εκλογές είναι η εκλογή νέων, άφθαρ-
των και µε όρεξη για δουλειά συµπολιτών µας, οι ο-
ποίοι θα συµβάλουν µε τις ιδέες τους και την εργασία 
τους στο να αλλάξει η καθηµερινότητα των πολιτών 
της περιφέρειάς µας.

Κατεβαίνετε ως υποψήφιος για την Περιφέρεια 
Αττικής µε την παράταξη του κ. Πατούλη. Γιατί;
Έχοντας µια ιστορία στην τοπική αυτοδιοίκηση από το 
2006 έως σήµερα, έχω συσσωρεύσει τις γνώσεις οι 
οποίες απαιτούνται για τη διάγνωση των διαχρονικών 
προβληµάτων που επιβαρύνουν την καθηµερινότητα 
των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής. Με τον Γιώργο 

Με φοιτητές από περισσότερες από 140 χώρες του κόσµου τα  µάστερ του Rome Business 
School στη ∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και στην ∆ιοίκηση Sports and Lifestyle 
αποτελούν  την ιδανική επιλογή για επαγγελµατίες που αναζητούν ένα διεθνώς αναγνωρι-

σµένο δίπλωµα και αποσκοπούν στο ξεκίνηµα ή στην εδραίωση  µιας επιτυχηµένης καριέρας στον 
τουριστικό ή αθλητικό τοµέα. Η ποιότητα της διδασκαλίας σε συνδυασµό µε τις κορυφαίες υπηρεσίες 
καριέρας και δικτύωσης κάνουν αυτά τα προγράµµατα, την ιδανική επιλογή για αυτούς που αναζη-
τούν την διάκριση στην σηµερινή αγορά εργασίας και στο παγκόσµιο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η 
διάρκεια του προγράµµατος είναι ένας χρόνος (12 µήνες) και τα µαθήµατα παραδίδονται στην Αγ-
γλική γλώσσα. Οι έξι (6) πρώτοι µήνες περιλαµβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ενώ οι υπόλοιποι έξι 
(6) µήνες την εκπόνηση διπλωµατικής ερευνητικής εργασίας .Οι συµµετέχοντες µπορούν να παρα-
κολουθήσουν το πρόγραµµα εξ αποστάσεως συγχρόνως µε τους φοιτητές στην Ιταλία, στο κεντρικό 
campus της Σχολής. Μια ειδικά διαµορφωµένη ηλεκτρονική πλατφόρµα επιτρέπει στους σπουδα-
στές να παρακολουθούν σε πραγµατικό χρόνο τις διαλέξεις, να συµµετέχουν ενεργά µε ερωτήσεις 
στο µάθηµα, να έχουν τις ίδιες εργασίες καθώς και να εξετάζονται στα ίδια θέµατα µε τους υπό-
λοιπους φοιτητές. Τα µαθήµατα ξεκινούν 29 Απριλίου. Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να 
απευθυνθείτε: 
Πληροφορίες–Επικοινωνία: greece@romebusinessschool.it 
Γραµµατεία Μεταπτυχιακού Προγράµµατος: +30 2111824398

∆ύο καινοτόµα 
µεταπτυχιακά προγράµµατα  
στο Rome Business School

Πατούλη έχουµε την ίδια αντίληψη και το ίδιο όραµα 
για την Περιφέρεια της Αττικής. Συστρατεύτηκα µαζί 
του διότι πιστεύω ότι µε την τεράστια εµπειρία που δι-
αθέτει στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι η καλύτερη και 
η µόνη επιλογή για τους πολίτες της Αττικής να δουν 
και να ζήσουν µια Νέα Αρχή.

Πόσο θεωρείτε ότι θα επιδράσει στα αποτελέσµατα 
των εκλογών το γεγονός ότι διεξάγονται µε το σύ-
στηµα της απλής αναλογικής;
Η απλή αναλογική εισέβαλε στη δηµόσια ζωή βίαια 
και όχι σταδιακά. Η προσωπική µου άποψη είναι ότι 
αυτό έγινε µε σκοπιµότητα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, 
βλέποντας ότι θα έπαιρνε ελάχιστες θέσεις στα περιφε-
ρειακά και δηµοτικά συµβούλια, άλλαξε τους κανόνες 
του παιχνιδιού. Η πολυφωνία στα περιφερειακά και 
δηµοτικά συµβούλια η οποία θα προκύψει θα οδηγή-
σει σε αδυναµία της διοίκησης να υλοποιήσει σε πολ-
λές περιοχές τις προτάσεις της και για άλλη µια φορά 
τη ζηµιά θα την πληρώσουν οι ανυποψίαστοι πολίτες.

Ποια είναι κατά την άποψή σας τα σηµαντικότερα 
προβλήµατα που η νέα περιφερειακή αρχή θα 
κληθεί να αντιµετωπίσει στην Αττική;
Βασικό µέληµα της νέας περιφερειακής αρχής είναι 
τα έργα ανάπλασης σε όλη την περιφέρεια, όπου η κ. 
∆ούρου επιµελώς καθυστέρησε τη δηµιουργία τους. 
Έχοντας µάθει από τις καταστροφικές πληµµύρες και 
πυρκαγιές των προηγούµενων ετών, ως νέα περιφε-
ρειακή αρχή ετοιµάζουµε ένα σχέδιο πολιτικής προ-

στασίας για κάθε πόλη της Αττικής.

Αν εκλεγείτε περιφερειακός σύµβουλος, ποιες θα 
είναι οι βασικές προτεραιότητές σας;
Αν οι πολίτες της Αττικής µε τιµήσουν µε την ψήφο 
τους και εκλεγώ, οι βασικές προτεραιότητές µου θα 
είναι η ανάπτυξη και η ανάπλαση των πόλεων της 
Αττικής, η ασφάλεια των κατοίκων και ο εκσυγχρο-
νισµός των υπηρεσιών της περιφέρειας µε στόχο την 
καλυτέρευση της καθηµερινότητας των πολιτών της 
Περιφέρειας Αττικής.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήµατα του κ. 
Πατούλη και της παράταξής του σε αυτή την εκλο-
γική αναµέτρηση;
Ο κ. Πατούλης και η παράταξή µας «Νέα Αρχή για την 
Αττική» έχει µελετήσει, κοστολογήσει και παρουσιάσει 
προγράµµατα σχετικά µε όσα σας προανέφερα. Επί-
σης, έχει επιλέξει ικανά και άξια στελέχη, ώστε να υ-
λοποιήσουν το πρόγραµµα αυτό. Τέλος, ο κ. Πατού-
λης έχει αποδείξει ότι, όποιο πόστο κι αν έχει αναλά-
βει µέχρι σήµερα, τα έχει καταφέρει.

Πιστεύετε ότι τα αποτελέσµατα των αυτοδιοικητι-
κών εκλογών και των ευρωεκλογών θα αποτελέ-
σουν πρόκριµα για τις εθνικές εκλογές;
Περισσότερο οι ευρωεκλογές και λιγότερο οι αυτοδι-
οικητικές εκλογές θα αποτελέσουν πρόβλεψη για τις 
βουλευτικές εκλογές, και αυτό διότι στους αυτοδιοι-
κητικούς συνδυασµούς συµµετέχουν πολλές φορές 
άνθρωποι από περισσότερα του ενός κόµµατα. Αντί-

θετα, οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές είναι επιλεγµέ-
νοι από το εκάστοτε κόµµα, µε αποτέλεσµα η ψήφος 
προς αυτούς να αποτελεί ένα πραγµατικό βαρόµετρο 
για τις επικείµενες βουλευτικές εκλογές.

Αν κάποιος σάς ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι 
θα του απαντούσατε;
Από το 2006 ασχολούµαι µε τα κοινά και την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Η ενεργή παρουσία µου σε εξωραϊστι-
κούς συλλόγους και σε αθλητικά σωµατεία, η προ-
σφορά µου ως γιατρού στο κοινωνικό σύνολο, αλλά 
κυρίως η αγάπη µου για τις γειτονιές όπου γεννή-
θηκα, µεγάλωσα και ζω µε γεµίζει µε ιδέες. Με κάνει 
να κοιτώ το µέλλον το δικό µας και των παιδιών µας 
µε αισιοδοξία και όρεξη για δηµιουργία.
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οικονοµία

Η µεσαία τάξη στην Ελλάδα σε ποσοστό 
95% αντιµετωπίζει δυσκολίες στην 
κάλυψη των αναγκών της, όταν το 
αντίστοιχο ποσοστό στη Νορβηγία και 
στη Σουηδία είναι 10% και υπερβαίνει 
το 70% µόνο σε χώρες όπως η Ουγγαρία, 
η Ιταλία, η Λετονία και η Βουλγαρία.Υ

πό κατάρρευση είναι πλέον η µεσαία τάξη στην 
Ελλάδα, καθώς αδυνατεί να καλύψει ακόµα και 
βασικές της ανάγκες. Σύµφωνα µε έκθεση του 
ΟΟΣΑ, εννέα στα δέκα νοικοκυριά της µεσαίας 
τάξης στην Ελλάδα δηλώνουν δυσκολίες κάλυ-
ψης των βασικών αναγκών τους. Κι αυτό τη στιγµή 

που, κατά κοινή οµολογία, η µεσαία τάξη είναι εκείνη που «κινεί» την 
αγορά και κατά συνέπεια σε αυτή βασίζεται η οικονοµία.

Το γενικό, όµως, συµπέρασµα της έκθεσης είναι ότι το κόστος δι-
αβίωσης αυξάνεται ταχύτερα από το διαθέσιµο εισόδηµα, µε αποτέ-
λεσµα όλο και περισσότερα νοικοκυριά της µεσαίας τάξης να δυσκο-
λεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αντιµετωπίζοντας 
ταυτόχρονα µεγαλύτερα προβλήµατα υπερχρέωσης. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι η µεσαία τάξη στην Ελλάδα σε ποσοστό 95% αντιµε-
τωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών της, όταν το αντίστοιχο 
ποσοστό στη Νορβηγία και στη Σουηδία είναι 10% και υπερβαίνει το 
70% µόνο σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετονία και η Βουλ-
γαρία.

Όπως προκύπτει από τη µελέτη, το 2016 στην Ελλάδα ως «µεσαία 
τάξη» θεωρούνταν ένα µονοπρόσωπο νοικοκυριό µε εισόδηµα από 
7.894 έως και 21.050 δολάρια. Αυτό που αποτυπώνεται στην έκθεση 
είναι ότι η µεσαία τάξη στην Ελλάδα έχει σχεδόν αφανιστεί και κα-
τέχει την ένατη χειρότερη θέση, ξεπερνώντας µόνο την Τουρκία, τη 
Χιλή, το Μεξικό, τη Ρωσία, τη Βραζιλία, την Κίνα, τη Ν. Αφρική και 
την Ινδία. Στον αντίποδα βρίσκεται το Λουξεµβούργο µε εισόδηµα µε-
σαίας τάξης 26.482 δολ. έως 70.620 δολ., η Νορβηγία µε 26.404 δολ. 
έως 70.411 δολ. και η Ελβετία µε 24.664 δολ. έως 65.771 δολ. Ακόµα και 
οι χώρες που αντιµετώπισαν παρόµοια προβλήµατα µε τα δικά µας, 
όπως η Πορτογαλία (9.854 δολ. έως 26.278 δολ.) και η Ισπανία (12.911 
δολ. έως 34.428 δολ.), βρίσκονται σε υψηλότερες θέσεις.

Στις πρώτες θέσεις
Εν τω µεταξύ, η Ελλάδα φιγουράρει ξανά στις πρώτες θέσεις µεταξύ 
των κρατών του ΟΟΣΑ όσον αφορά τις επιβαρύνσεις για τις οικογέ-

νειες. Ειδικά για τις οικογένειες µε δύο παιδιά, η χώρα φτάνει στην 
3η θέση, καθώς ένα τέτοιο νοικοκυριό βλέπει τον φόρο εισοδήµατος 
να ανεβαίνει σταθερά από το 2015 και µετά, φτάνοντας στο 10,6% των 
ακαθάριστων αποδοχών του ζευγαριού.

Η εικόνα βελτιώνεται αν συνυπολογιστούν τα οικογενειακά επι-
δόµατα που πλέον λαµβάνουν εκ των υστέρων και οι οικογένειες µε 
ένα ή δύο παιδιά. Ακόµα κι έτσι, όµως, η Ελλάδα παραµένει στην 3η 
θέση διεθνώς ως προς τις επιβαρύνσεις των οικογενειών αυτών. Ω-
στόσο, η έκθεση του ΟΟΣΑ δεν αποτυπώνει ούτε τις απώλειες επι-
δοµάτων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ούτε τι αποµένει 
τελικά στο νοικοκυριό µετά και τις αυξήσεις των έµµεσων φόρων των 
τελευταίων ετών.

Η έκθεση εξετάζει τις άµεσες φορολογικές και ασφαλιστικές ε-
πιβαρύνσεις κατά το 2018 και όπως προκύπτει οι φόροι και οι εισφο-
ρές «τρώνε» το 40,9% του εισοδήµατος για έναν άγαµο εργαζόµενο. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε σύγκριση µε το 2017 καταγράφεται αύ-
ξηση 0,15% λόγω φόρου εισοδήµατος.

Για οικογένεια µε έναν εργαζόµενο και δύο παιδιά, όµως, η φο-
ρολογική επιβάρυνση διαµορφώνεται στο 37,9%, καθώς συνυπολο-
γίζονται τα οικογενειακά επιδόµατα, που δεν λαµβάνουν οι άγαµοι.

Σε άλλη περίπτωση, για τετραµελή ελληνική οικογένεια όπου 
εργάζονται και οι δύο γονείς, η φορολογική επιβάρυνση φτάνει στο 
38,4% και κατατάσσεται στην 7η θέση µε τις µεγαλύτερες επιβαρύν-
σεις. Η συγκεκριµένη οικογένεια διαπιστώνει ότι το 23% του ακαθά-
ριστου εισοδήµατός της πήγε σε φόρους και εισφορές.

Όσον αφορά τους άγαµους, σηµειώνεται ότι το 2000 έπρεπε να 
δώσουν το 38,8% των ακαθάριστων αποδοχών τους σε φόρους και 
εισφορές, αλλά ενώ το 2011 το ποσοστό έφτασε στο 43%, το 2015 
έπεσε στο 39,1% και έκτοτε κάθε χρόνο ανεβαίνει, για να φτάσει πέ-
ρυσι στο 40,9%.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση για το τι τελικά µπήκε 
στην τσέπη των εργαζοµένων για κάθε 1 ευρώ αύξησης στον ακαθά-
ριστο µισθό τους. Ένας άγαµος µε µισθό στο 67% του µέσου όρου θα 
δει αύξηση 0,83 ευρώ, καθώς τα «πάνε» σε εισφορές. Ένας άγαµος µε 

τον µέσο µισθό θα πάρει τελικά 0,86 ευρώ κι ένας άλλος… προνοµιού-
χος µε µισθό στο 167% του µέσου µισθού θα πάρει στο χέρι 0,82 ευρώ. 
Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, τη µικρότερη πραγµατική αύξηση είδαν 
µονογονεϊκές οικογένειες µε δύο παιδιά και αποδοχές στο 67% του 
µέσου µισθού, αφού τα φορολογικά βάρη κατεβάζουν την πραγµατική 
αύξηση στα 0,76 ευρώ.

Πονοκέφαλος
Σύµφωνα µε διαφορετική έρευνα του ΟΟΣΑ, οι Έλληνες θεωρούν τη 
δυσκολία να καλύψουν τις δαπάνες τους ως τον σηµαντικότερο βραχυ-
πρόθεσµο κίνδυνο, ενώ µακροπρόθεσµα θεωρούν ως µεγαλύτερο κίν-
δυνο την οικονοµική ασφάλειά τους στα γηρατειά. Ειδικότερα, επτά 
στους δέκα Έλληνες (το 70,5%) θεωρούν τη δυσκολία να καλύψουν τις 
δαπάνες τους ως έναν από τους τρεις µεγαλύτερους βραχυπρόθεσµους 
κινδύνους για τους ίδιους ή τις οικογένειές τους.

Το αντίστοιχο ποσοστό για τον µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ δι-
αµορφώνεται στο 47,3%. Οι δύο άλλοι µεγαλύτεροι βραχυπρόθεσµοι 
κίνδυνοι που αισθάνονται οι Έλληνες είναι η ασθένεια ή η αναπηρία 
τους (46,1% έναντι 54% κατά µέσο όρο στις 21 χώρες) και η απώλεια 
της εργασίας τους (42,4% έναντι µέσου όρου 35,5%). Ακολουθεί ο κίν-
δυνος από τη βία ή το έγκληµα (33% έναντι µέσου όρου 34%). Πολύ 
χαµηλότερα είναι τα ποσοστά που αναφέρθηκαν για τον κίνδυνο ανε-
παρκούς κατοικίας (20,3% έναντι µέσου όρου 27,5%), πρόσβασης σε 
φροντίδα ή εκπαίδευση των παιδιών (28,2% έναντι µέσου όρου 15,8%) 
και πρόσβασης σε µακροπρόθεσµη περίθαλψη (20,3% έναντι 26,3%).

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ
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ρεπορτάζ

Μια σειρά από εµβληµατικές και κο-
στολογηµένες παρεµβάσεις για να α-
νέβει η «Αθήνα Ψηλά» παρουσίασε 
ο υποψήφιος δήµαρχος Αθηναίων 

Κώστας Μπακογιάννης σε µια µεγάλη ανοιχτή εκ-
δήλωση στο Ωδείο Αθηνών την περασµένη Τετάρτη.

Για σχεδόν 75 λεπτά ο Κώστας Μπακογιάννης 
παρουσίασε αναλυτικά τους πυλώνες του προγράµ-
µατός του και την κοστολόγησή τους. Στις παρεµβά-
σεις περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η καθαριότητα, 
η ασφάλεια, το πράσινο, η διαφάνεια και οι αναπλά-
σεις.

∆ράσεις 573 εκατ. ευρώ
«Θέσαµε στόχους ανά τοµέα, µετρήσιµους και εφι-
κτούς. Βρήκαµε από πού θα εξασφαλίσουµε τους πό-
ρους για τις παρεµβάσεις και τις δράσεις που σχεδι-
άσαµε ανά τοµέα. Και διαθέτουµε την τεχνογνωσία 
να τους φέρουµε στην Αθήνα» τόνισε ο υποψήφιος 
δήµαρχος Αθηναίων, παρουσιάζοντας στους πολίτες 
της Αθήνας ένα κοστολογηµένο και αναλυτικό πρό-
γραµµα παρεµβάσεων και δράσεων µε προϋπολογι-
σµό 573 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το 
πρόγραµµα του συνδυασµού «Αθήνα Ψηλά», που συ-
νοδεύεται από πλήρη οικονοµική ανάλυση, προε-
τοιµάστηκε µε λεπτοµέρεια και σκληρή δουλειά έξι 

µηνών, µελετήθηκε από ανθρώπους µε επιστηµο-
νική γνώση, εξειδίκευση και εµπειρία, έχει ξεκάθαρα 
χρονοδιαγράµµατα και πηγές χρηµατοδότησης.

Παράλληλα, για πρώτη φορά, εκτός από το κε-
ντρικό επιχειρησιακό σχέδιο, το πρόγραµµα συµπε-
ριλαµβάνει ξεχωριστά προγράµµατα για τις δηµοτι-
κές κοινότητες που µετατρέπονται σε επτά µικρούς 
δήµους µέσα στον δήµο. Στις εκατοντάδες σελίδες 
του περιλαµβάνονται παρεµβάσεις σε καθαριότητα, 
ασφάλεια, πράσινο, φωτισµό, προσβασιµότητα, ανα-
πλάσεις, κοινωνική αλληλεγγύη, ναρκωτικά, φρο-
ντίδα για τα παιδιά και τους ηλικιωµένους, επιχειρη-
µατικότητα, τουρισµό, πολιτισµό, άθληση, µετανά-
στες, διαφάνεια, ψηφιακές υποδοµές, προστασία των 
ζώων κ.λπ.

Μερικές από τις παρεµβάσεις που ανακοίνωσε ο 
κ. Μπακογιάννης είναι οι εξής:

Πόλη καθαρή
� Ανανεώνουµε τον στόλο µηχανολογικού εξοπλι-
σµού και οχηµάτων του ∆ήµου µε επενδύσεις 17,8 
εκατ. ευρώ.
� Τα δροµολόγια των απορριµµατοφόρων σχεδιάζο-
νται από την αρχή.
� Αντικαθιστούµε 5.000 κάδους απορριµµάτων.
� Οι κάδοι πλένονται και συντηρούνται κάθε µήνα.
� Πλένουµε πεζοδρόµια και πλατείες.

� Ενισχύουµε την ανακύκλωση µε πολιτική µειωµέ-
νων τελών.
� Αξιοποιούµε τις συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα.
� Οι άνθρωποι της καθαριότητας του ∆ήµου βασικός 
βραχίονας υλοποίησης του σχεδίου µας.
� Ο ∆ήµος διατηρεί την ευθύνη διαχείρισης των α-
πορριµµάτων.
� Όποιος ρυπαίνει, πληρώνει.

Πόλη ασφαλής
� Συχνές κοινές περιπολίες ∆ηµοτικής και Ελληνι-
κής Αστυνοµίας.
� Ενιαίο Κέντρο Ασφάλειας για τη συλλογή και α-
νταλλαγή πληροφόρησης, καταγραφή καταγγελιών 
και άµεση διαχείριση προβληµάτων ασφαλείας.
� Ενίσχυση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και επέν-
δυση στον υλικοτεχνικό της εξοπλισµό.
� Επαρκής φύλαξη των δηµόσιων χώρων και µε αξιο-
ποίηση συνεργασιών µε ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης.
� Φωτίζουµε την πόλη παντού. Προστατεύουµε τα ε-
γκαταλελειµµένα κτίρια.

Πόλη Πράσινη
� Στόχος το 2022 κάθε κάτοικος να βρίσκει πράσινο 
στη γειτονιά του το πολύ µε δέκα λεπτά περπάτηµα.
� «Πάρκα τσέπης» σε εγκαταλελειµµένα οικόπεδα 
στις πυκνοκατοικηµένες γειτονιές. Τουλάχιστον δύο 
ανά δηµοτική κοινότητα.
� Αντικαθιστούµε και φυτεύουµε 75.000 δέντρα.
� ∆ιεκδίκηση της παραχώρησης του Πεδίου του 
Άρεως από την Περιφέρεια στον ∆ήµο.

Πόλη φωτισµένη
�  Άµεση αντικατάσταση των λαµπτήρων και των φω-
τιστικών σωµάτων και στις επτά δηµοτικές κοινότη-
τες. 
� 45.666 φωτιστικά – Εξασφαλίζουµε τη συντήρηση 
και λειτουργία του δικτύου ηλεκτροφωτισµού για 
τουλάχιστον 10 χρόνια µε κεφάλαια 40 εκατ. ευρώ.

Πόλη προσβάσιµη, που την περπατάς
� Νέες πεζοδροµήσεις και τοποθέτηση αντιολισθη-
ρών πλακών τουλάχιστον 830.000 τ.µ.
� Συντήρηση και ανακατασκευή του 80% του δι-
κτύου πεζοδροµίων και δρόµων.
� Εξασφαλίζουµε επιπλέον 3.000 θέσεις στάθµευ-
σης.
� Κατασκευάζουµε 16.000 ράµπες ΑµεΑ σε πεζοδρό-
µια και νησίδες.
� ∆ηµιουργούµε µια εµβληµατική διαδροµή, τον 
Μεγάλο Αρχαιολογικό Περίπατο της Αθήνας.

� Πεζοδρόµηση-ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων 
σε µια διαδροµή µήκους 6,8 χλµ. (∆ιονυσίου Αρεο-
παγίτου, Βασιλίσσης Αµαλίας, Ηρώδου Αττικού, Βα-
σιλίσσης Σοφίας, Πανεπιστηµίου, Αθηνάς, Ερµού ως 
Αγίων Ασωµάτων µέχρι και Πατησίων από την Οµό-
νοια ως την πλατεία Αιγύπτου).
� Ανακαινίζουµε και ενοποιούµε λειτουργικά τις δύο 
Αγορές και την πλατεία Βαρβακείου.
� Συνένωση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου µε 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Ξε-
νοδοχείο Ακροπόλ.
� Αρχιτεκτονικός διαγωνισµός ανάπλασης της πλα-
τείας Οµονοίας.
� Το ιστορικό κέντρο κλείνει για τα αυτοκίνητα.

Πολεοδοµικές παρεµβάσεις 
– Εγκαταλελειµµένα κτίρια
� Αξιοποιώντας χρηµατοδοτικά εργαλεία της Ευρω-
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δίνονται κίνητρα για 
αναπλάσεις προσόψεων, για δηµιουργία «πράσινων 
στεγών» και για ανάδειξη εγκαταλελειµµένων κτι-
σµάτων. 
� Ειδική πρόβλεψη για τα διατηρητέα.
� Καθορισµός υποχρεώσεων ιδιοκτητών για τη συ-
ντήρησή τους.

Πόλη που µας νοιάζεται όλους
� Μεγαλώνει το δίχτυ προστασίας µε διεύρυνση 
υπηρεσιών και ωφελούµενων για εισοδήµατα ως 
15.000 ευρώ, από 5.000 ευρώ που είναι σήµερα.
� Ενοποίηση κοινωνικών δοµών, σύνδεση µε υπηρε-
σίες φροντίδας, ενδυνάµωσης και ένταξης.
� Στηρίζουµε 12.000 οικογένειες µε υπηρεσίες συµ-
βουλευτικής υποστήριξης και κοινωνικής ενδυνάµω-
σης.

Πολεµάµε τα ναρκωτικά
� Στρατηγική µειωµένης βλάβης µε «street work», 
χώρους επιτηρούµενης χρήσης, νέα Κέντρα Ηµέρας 
- Υπνωτήρια.
� Επανένταξη

Ενισχύουµε την επιχειρηµατικότητα 
– Τονώνουµε την απασχόληση
� Αντιµετωπίζουµε το παραεµπόριο, µε τη ∆ηµοτική 
Αστυνοµία να αποκτάει ουσιαστικό ρόλο.
� Η πολιτική για τα δηµοτικά τέλη αναδιαµορφώνε-
ται µε δικαιοσύνη και διαφάνεια.
� ∆ηµιουργούµε την πλατφόρµα «Invest in Athens» 
για την ανάδειξη και προβολή της πόλης.
� Στηρίζουµε τα Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου.

573 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Η Ντόρα Μπακογιάννη µε τον Γιώργο Κύρτσο στην παρουσίαση του προγράµµατος 
του Κώστα Μπακογιάννη.
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άρθρο

Η ΚΑΚΗ ΤΥΧΗ 
ΤΟΥ ΤΖΟΓΑ∆ΟΡΟΥ

 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Αν σήµερα κάνω µήνυση στον γείτονα, ισχυρι-
ζόµενος ότι το 2012 µου έκλεψε το πορτοφόλι 
µε ένα χιλιάρικο, ο εισαγγελέας δεν πρόκει-
ται να ασχοληθεί. Θα την αρχειοθετήσει λόγω 
παραγραφής. Το ίδιο ακριβώς έπρεπε να έχει 

συµβεί και για το περίφηµο σκάνδαλο Novartis. Τα υποτι-
θέµενα εγκλήµατα των δέκα υπουργών γνωρίζαµε όλοι, η 
κυβέρνηση πρώτη, ότι είχαν παραγραφεί, πριν ξεκινήσει η 
δεύτερη θητεία της «πρώτης φοράς».

Είναι (;) περιττό να σηµειώσουµε ότι η παραγραφή των 
αδικηµάτων ισχύει σε όλο τον πολιτισµένο κόσµο. Ενισχύει 
την ασφάλεια δικαίου και την κοινωνική συνοχή, πιέζει τις 
αρχές να είναι γρήγορες και αποτελεσµατικές, αποδέχεται 
το ενδεχόµενο να µείνει κάποιος ατιµώρητος για κάτι που 
διέπραξε κάποτε, και γιατί η τιµωρία έχει νόηµα να γίνεται 
στην ώρα της και γιατί η αέναη δυνατότητα δίωξης µπορεί 
να δηµιουργήσει καταστάσεις οµηρίας του πολίτη. Κάτι ξέ-
ρουν στη Βενεζουέλα επ’ αυτού.

Η κυβέρνηση, γνωστό είναι πια, επέλεξε να τεντώσει 
(για να το πούµε ευγενικά) τις διαδικασίες, γνωρίζοντας 
ότι δεν πρόκειται να υπάρξει δίκη, µε έναν ιδιοτελή σκοπό: 
να γίνει έρευνα, µε την ελπίδα να βρεθεί κάτι ύποπτο σε 
κάποιον λογαριασµό πολιτικού αντιπάλου, να πιαστεί από 
αυτό και, ειδικά επειδή δεν επρόκειτο ποτέ να γίνει δίκη, 
να µπορεί να λέει ό,τι θέλει. ∆εν βρέθηκε τίποτε και κατη-
γορεί αµήχανα τους διωκόµενους ότι κρύβονται στην παρα-
γραφή. Απλή ανάγνωση της προτάσεως των βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ στην Ολοµέλεια µαρτυρά ότι οι ίδιοι δέχονται πως 
τα αδικήµατα έχουν υποπέσει σε παραγραφή.

Με την τακτική της σπίλωσης των πολιτικών αντιπά-
λων, των ύβρεων και των απειλών ανέβηκε στην εξουσία, µε 
την ίδια τακτική επιχειρεί να την επεκτείνει. Το κακό είναι 
ότι πιέζει απροσχηµάτιστα τους δικαστικούς. Κακός τζόγος 
και αλίµονο στον κακό τζογαδόρο!

Οφείλουµε να οµολογήσουµε, πάντως, πως η κυβέρ-
νηση έχει µια σοβαρή δικαιολογία για να ενεργεί έτσι. Ψη-
φίστηκε!

Με «έναν νόµο και ένα άρθρο» θα σκιζόταν το µνηµό-
νιο. «Το ευρώ δεν είναι φετίχ». «Τι το κακό έχει η δραχµή;» 
«Απόψε τελειώνουν τα µνηµόνια» διακηρύχθηκε το βράδυ 
της 15ης Ιανουαρίου 2015.

Προηγήθηκαν οι κραυγές για πρόθυµους υπηρέτες των 
δανειστών, τα «δεν πληρώνω» που έγιναν «πληρώστε», το 

κίνηµα των Αγανακτισµένων, δηλαδή των αριστερών και α-
κροδεξιών αντάµα, ονειρευοµένων τη σκύλευση της δηµο-
κρατίας. Κακός ο τζόγος και κακή η µοίρα του τζογαδόρου.

Σε έξι µήνες η πρόσκρουση στον τοίχο ήταν εκκωφα-
ντική. Ο τζογαδόρος έσπασε τα µούτρα του. Πλην όµως τζο-
γαδόρος δεν ήταν µόνο η κυβέρνηση της πρώτης φοράς 
αλλά και ο ψηφοφόρος. Αυτός που ήξερε µέσα του ότι αυτά 
δεν γίνονται, αλλά κουτοπόνηρα πίστεψε ότι µπορεί ο θαυ-
µαστός νέος να εκβιάσει την Ευρώπη και αυτή να συνεχίσει 
να µας παρέχει «παγωµένη πίστωση» εις το άπειρο.

Κι επειδή ο τζόγος είναι εθισµός τελικά, αυτός ο περή-
φανος λαός δεν παραδέχτηκε ότι την πάτησε από το πάθος 
του για εύκολο χρήµα και καλή ζωή και ξαναψήφισε τους 
ίδιους. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ειδικά στους τζογα-
δόρους. Συνήθως, βέβαια, πεθαίνει µαζί µε τον τζογαδόρο, 
αλλά αυτό είναι βαρύ.

Μεσολάβησε άλλωστε η κορυφαία πράξη του τζόγου. 
∆ηµοψήφισµα, χωρίς ερώτηµα, χωρίς νόηµα, χωρίς στόχο 
και λογική. Στο καζίνο συνηθίζεται να παρεµβάλλονται 
άρτος και θεάµατα, προκειµένου να σπάσει η µονοτονία, να 
εκτονωθεί –νοµίζει ο καηµένος– ο παίκτης και να συνεχίσει 
στο ίδιο, απαράλλαχτο καταστροφικό µοτίβο.

Με περηφάνια ο λαός µας έριξε τη ζαριά στα τυφλά και 
ύστερα, τον Σεπτέµβριο, επιβράβευσε το πάθος του: την πε-
ρήφανη διαπραγµάτευση η οποία επέφερε εκατό δισ. ζηµιά. 
Είδατε κανέναν τζογαδόρο να κερδίζει;

Αν χωθώ µέσα στο καζίνο τις µικρές ώρες και αρχίσω 
να απαγγέλλω ποίηση, τοµάτες στο πρόσωπο θα εισπράξω. 
Αν, την ώρα που ο άλλος ανεβοκατεβάζει τον κουλοχέρη µε 
µανία, αρχίσω να του µιλάω για τα καλά της εργασίας και 
του µόχθου, µάλλον κλοτσιά θα µου ρίξει.

Κάπως έτσι ήµασταν για χρόνια. Και τον καιρό που ήταν 
παχιές οι µύγες, γιατί η «καταραµένη» Ε.Ε. µας έδωσε ε-
πιδοτήσεις, σκληρό νόµισµα και χαµηλά επιτόκια, και τον 
καιρό της καταστροφής, γιατί είχαµε πιστέψει πως έτσι έ-
πρεπε να γίνεται πάντα. Τζογαδόροι, αναπαυµένοι πάνω 
στα πρώτα εύκολα κέρδη και στην τύχη του ατζαµή. Άντε να 
µιλήσεις στον εθισµένο για τα καλά της µόρφωσης, για τα 
καλά της εργασίας, της σύνεσης, της υποµονής. Για την ανά-
γκη της εξειδίκευσης, της διά βίου κατάρτισης, της προσαρ-
µογής στον κόσµο που αλλάζει τάχιστα. Αυτά θέλουν κόπο. 
Είναι αλήθεια ότι και «λεφτά υπάρχουν» και «επανίδρυση» 
διά των διορισµών είχαµε ψηφίσει παλιότερα. ∆εν είναι τω-

ρινός ο τζογαδόρικος εθισµός µας. Απλά σήµερα ζούµε την 
κατάληξή του.

Οι µάρκες του καζίνου σώθηκαν και το «ίδρυµα» δεν θα 
µας δώσει άλλες. Πλέον πρέπει να βγάλουµε λεφτά µόνοι 
µας, για να µπορέσουµε πρωτίστως να επιβιώσουµε. Κανο-
νικά δεν επιτρέπεται σκέψη για παιχνίδι και τζόγο. Ξέρετε 
πολλούς τζογαδόρους που το κατάφεραν και δεν καταστρά-
φηκαν;

Έχουµε γίνει χώρα συνταξιούχων και εργαζοµένων που 
ονειρεύονται (έστω και από ανάγκη) να γίνουν συνταξιού-
χοι. Θεωρούµε αυτονόητο ότι τα παιδιά µας θα δουλέψουν 
για να πληρώσουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, µε 
τις οποίες θα πληρωθούν είτε οι δικές µας συντάξεις (όχι 
πάντως οι δικές τους) ή έστω µια θεσούλα για µας στο ∆ηµό-
σιο. Αλλά τα παιδιά των τζογαδόρων συνήθως φεύγουν µα-
κριά. Στην περίπτωση της χώρας, µεταναστεύουν. ∆εν είναι 
χαζά. Για την ακρίβεια, δεν προλάβαµε να τα χαζέψουµε, να 
τους δώσουµε στραβή κατεύθυνση. «Αλλοτρίωση» θα το ο-
νόµαζαν οι λόγιοι.

Αφού εξευτελίστηκε ο αριστερός τζόγος, υπάρχει ακόµη 
περιθώριο να δοκιµάσουµε τον ακροδεξιό όµοιο. Και αυτός 
τη δραχµή δόξασε στο πρόσφατο παρελθόν, την Ευρώπη 
καταράστηκε. Πασπάλισε απλώς τον λόγο του µε µπόλικη 
δόση εθνικής υπερηφάνειας, αρκεί να µη χρειαστεί να 
πάµε να πολεµήσουµε. Αρκεί απλώς να ονοµάζουµε τους 
άλλους «προδότες». Αρκεί να µετατρέψουµε την απογο-
ήτευση του τζογαδόρου σε θυµό για το «σύστηµα» και το 
«κατεστηµένο». Ποιος σου επέβαλε να πας να παίξεις, αν 
όχι ο κακός σου ο εαυτός;

Κανένας τζογαδόρος δεν είχε καλή κατάληξη. Ελάχι-
στοι κατάφεραν να µην καταστραφούν. Στην περίπτωση των 
λαών, ανάλογα παίγνια κατέληξαν σε αφανισµό. Οκτώ εκα-
τοµµύρια θα είµαστε σε 30 χρόνια. Αν αυτό δεν είναι η κα-
ταστροφή µας, τότε τι άλλο θα µπορούσε να είναι; Οκτώ ε-
κατοµµύρια, εφόσον σήµερα αποφύγουµε νέα χρεοκοπία.

Μια, όχι τυχερή, ζαριά έµεινε ακόµη. Αυτή που δεν πρέ-
πει να ρίξουµε στις επόµενες εκλογές. Στις οποίες πρέπει 
να επιλέξουµε δυσάρεστες λύσεις, βασισµένες σε λογικές 
σκέψεις, ψύχραιµη ανάλυση και επιλογή των καλύτερων 
από αυτούς που είναι διαθέσιµοι.

Καλή µας τύχη!

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Τζογαδόρος δεν ήταν µόνο η 
κυβέρνηση της πρώτης φοράς αλλά 
και ο ψηφοφόρος. Αυτός που ήξερε 
µέσα του ότι αυτά δεν γίνονται, αλλά 
κουτοπόνηρα πίστεψε ότι µπορεί 
ο θαυµαστός νέος να εκβιάσει την 
Ευρώπη και αυτή να συνεχίσει να µας 
παρέχει «παγωµένη πίστωση» εις το 
άπειρο.
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συνέντευξη

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά µου όχι µόνο 
να βοηθήσω στην όποια προσπάθεια 
βελτίωσης της ζωής µας σε αυτή 
την πόλη αλλά να προσφέρω και 
τις υπηρεσίες µου στον τοµέα της 
επιστηµονικής µου δραστηριότητας.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Μανόλης Καλαµπόκας, υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος Αθηναίων 
µε την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη

«Ο Κώστας Μπακογιάννης έχει δοκιµαστεί 
απόλυτα πετυχηµένα»

Τ
η βεβαιότητά του ότι ο Κώστας Μπακογιάννης θα µπορέσει 
να αναστρέψει την κατάσταση που η τρέχουσα διοίκηση έχει 
δηµιουργήσει στον ∆ήµο Αθηναίων εκφράζει ο υποψήφιος 
δηµοτικός σύµβουλος Αθηναίων µε την παράταξη «Αθήνα 
Ψηλά», γιατρός Μανόλης Καλαµπόκας.

Ποιο είναι κατά την άποψή σας το διακύβευµα των φετινών αυτοδι-
οικητικών εκλογών;
Οι φετινές εκλογές θα διεξαχθούν µε τη χώρα µας σε ένα κρίσιµο σταυ-
ροδρόµι, αφού τόσο το µακροπολιτικό σκηνικό (εθνικά θέµατα, οικονο-
µία κ.λπ.) όσο και η αυτοδιοίκηση βρίσκονται σε σύνθετη κατάσταση. Σε 
ό,τι αφορά την Αθήνα µας, µετά από περίπου µία δεκαετία δηµαρχίας 
του κ. Καµίνη και παρά το γεγονός ότι είναι ένας αξιοπρεπής άνθρω-
πος, τα αποτελέσµατα είναι ορατά από τον καθέναν: εγκληµατικότητα και 
παραβατικότητα, ανεπαρκείς µέθοδοι αντιµετώπισης του µεταναστευτι-
κού, η πόλη πιο βρόµικη από ποτέ! Το διακύβευµα, λοιπόν, είναι σαφές: 
θέλουµε τη συνέχιση αυτής της κατάστασης, είµαστε ικανοποιηµένοι µε 
ό,τι ζούµε ή χρειαζόµαστε µια αλλαγή; Στα δικά µου µάτια η απάντηση 
είναι απλή και είναι µπροστά µας: Για µια νέα Αθήνα χρειάζονται νέοι 
άνθρωποι µε όρεξη για δουλειά που θα βελτιώσουν µε απλά και κοστο-
λογηµένα µέτρα την καθηµερινότητά µας!

Γιατί αποφασίσατε να είστε υποψήφιος στον ∆ήµο Αθηναίων και 
γιατί µε την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη;
Να ξεκαθαρίσω κατ’ αρχάς ότι εγώ δεν είµαι «επαγγελµατίας πολιτι-
κός» ή «επαγγελµατίας δηµοτικός σύµβουλος», παρά τα πετυχηµένα ε-
κλογικά αποτελέσµατα του παρελθόντος, αφού στις δηµοτικές εκλογές 
του 2014 αναδείχθηκα στη δεύτερη θέση δηµοτικός σύµβουλος µε τον 
συνδυασµό του Νικήτα Κακλαµάνη. Είµαι γυναικολόγος-ογκολόγος και 
έχω το «µεράκι» της ενασχόλησης µε τα «της Αθήνας µας», αφού γεννή-
θηκα, µεγάλωσα και –µε εξαίρεση τα πέντε χρόνια που έλειπα στη Με-

γάλη Βρετανία για την εξειδίκευσή µου στον επιστηµονικό µου τοµέα– 
ζω εδώ, στην περιοχή των Αµπελοκήπων. Στο πρώτο σκέλος, λοιπόν, 
η απάντηση είναι εύκολη: ξέροντας τα προβλήµατα της γειτονιάς και 
της καθηµερινότητάς µας, καταλαβαίνουµε ότι πρέπει να κάνουµε επι-
τέλους κάτι γι’ αυτά. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, η 
απάντηση είναι ακόµα πιο εύκολη: ο Κώστας Μπακογιάννης, πέρα από 
το ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, έχει δοκιµαστεί απόλυτα πετυχηµένα, 
αφήνοντας σηµαντικό έργο απ’ όπου πέρασε. Η συστράτευση µαζί του 
µε σκοπό να κάνουµε την Αθήνα µας όπως θέλουµε είναι αυτονόητη 
και η πίστη ότι θα τα καταφέρουµε ακλόνητη!

Ποια είναι κατά την άποψή σας τα µεγαλύτερα προβλήµατα της Αθή-
νας και πώς νοµίζετε ότι θα µπορούσαν να λυθούν;
Αυτή είναι µια ερώτηση που χρήζει ανάλυσης. Σχεδόν όλοι οι τοµείς 
δραστηριότητας στην πόλη µας είναι σε τέτοιο σηµείο προβληµατικοί 
που δεν αναδεικνύουν τα τόσα προτερήµατά της! Το µεταναστευτικό, η 
έλλειψη καθαριότητας, η ολοένα και αυξανόµενη ανοµία, το κυκλοφορι-
ακό, η έλλειψη χώρων άθλησης και παιδικών χαρών, η αδυναµία σω-
στής οριοθέτησης των χώρων στάθµευσης και τόσα άλλα δυστυχώς χα-
ρακτηρίζουν την καθηµερινότητά µας. Πιστεύω ακράδαντα ότι το πρώτο 
πράγµα που ήδη γίνεται είναι η αναγνώρισή τους: από το site µου (www.
kalampokas.com) σχεδίασα µε τους συνεργάτες µου ειδική εφαρµογή 
στην οποία οι συµπολίτες µου αναφέρουν τα προβλήµατά τους, συγκε-
κριµενοποιώντας τα ανά δηµοτικό διαµέρισµα. Έτσι, προσπαθώ κι εγώ 
να συµβάλω στην επίλυσή τους, διευκολύνοντας τον επόµενο δήµαρχο, 
αφού σχεδιάζουµε ήδη το τι θα κάνουµε γι’ αυτά!

Ποιο πιστεύετε ότι είναι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του κ. Μπακο-
γιάννη έναντι των αντιπάλων του για τον ∆ήµο Αθηναίων;
Θα µπορούσα κοινότυπα να απαντήσω ότι είναι ένας νέος άνθρωπος 
µε όρεξη για δουλειά. Παράλληλα, όµως, θα σας πω ότι, αν και πράγ-

µατι νέος, έχει ήδη να επιδείξει ένα πλούσιο έργο απ’ όπου κι αν πέρασε. 
Αυτό, σε συνδυασµό µε το ήδη κατηρτισµένο και πάνω απ’ όλα κοστο-
λογηµένο πρόγραµµα του συνδυασµού µας (που παρουσίασε ο κ. Μπα-
κογιάννης την Τετάρτη) και την άριστη οµάδα συνεργατών που διαθέτει, 
είναι εγγύηση ότι θα πάµε την «Αθήνα Ψηλά»!

Αν εκλεγείτε δηµοτικός σύµβουλος, ποιες θα είναι οι βασικές προτε-
ραιότητές σας;
Πάνω απ’ όλα πρέπει να είσαι πάντα σε επικοινωνία µε τους συµπολίτες-
γείτονές σου! Να ακούς τα προβλήµατα και να δέχεσαι και τις προτάσεις 
για τη λύση τους. Από κει και πέρα, θα είναι ιδιαίτερη χαρά µου όχι µόνο 
να βοηθήσω στην όποια προσπάθεια βελτίωσης της ζωής µας σε αυτή 
την πόλη αλλά να προσφέρω και τις υπηρεσίες µου στον τοµέα της επι-
στηµονικής µου δραστηριότητας!

Φέτος οι αυτοδιοικητικές εκλογές διεξάγονται µε το σύστηµα της 
απλής αναλογικής. Πόσο πιστεύετε ότι θα βαρύνει αυτό στα αποτε-
λέσµατα;
Τα αποτελέσµατα σίγουρα φέτος θα είναι διαφορετικά: το σύστηµα της ε-
νισχυµένης αναλογικής, µε τις όποιες στρεβλώσεις του (π.χ. ο κ. Καµί-
νης εξελέγη δήµαρχος δύο φορές µε ένα ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό στους 
πρώτους γύρους, ένδειξη χαµηλής αποδοχής από τους Αθηναίους), πα-
ρείχε διοικητική σταθερότητα σε κάθε δήµο. Ο κίνδυνος σήµερα, αν όχι 
της ακυβερνησίας αλλά αδιαµφισβήτητα της καθυστέρησης στη λήψη των 
αποφάσεων, είναι πιο ορατός από ποτέ. Παρ’ όλα αυτά, έχω την πίστη ότι 
οι Αθηναίοι θα τιµήσουν τον συνδυασµό µας µε την εµπιστοσύνη τους, 
ώστε να µη ζήσουµε τέτοια φαινόµενα!

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν και έντονο πολιτικό χαρακτήρα. 
Πιστεύετε ότι τα αποτελέσµατά τους θα βαρύνουν για τις εθνικές 
εκλογές;
Ζώντας και ψηφίζοντας στην Αθήνα, ζούµε και ψηφίζουµε στην Ελλάδα! 
Είναι ευνόητη η σύνδεση του κεντρικού πολιτικού σκηνικού µε την αυτοδι-
οίκηση – άλλωστε τόσα και τόσα που συµβαίνουν σε επίπεδο αυτοδιοίκη-
σης (π.χ. η ανείπωτη τραγωδία στο Μάτι) χαρακτηρίζουν και την κεντρική 
πολιτική σκηνή. Από την άλλη, πέρα και πάνω από κόµµατα και όσο κι αν 
όλοι µας έχουµε την πολιτική µας ταυτότητα, εδώ δεν διαλέγουµε ποιος 
θα είναι ο πρωθυπουργός, αλλά ποιος θα είναι ο κατάλληλος δήµαρχος 
που µε την οµάδα των συνεργατών του θα βελτιώσει την καθηµερινό-
τητά µας: και αυτός για την Αθήνα είναι σίγουρα ο Κώστας Μπακογιάννης!

Αν κάποιος σάς ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του απα-
ντούσατε;
Θα του ζητούσα να µε τιµήσει µε την ψήφο του αρχικά γιατί είµαι Α-
θηναίος και όχι δηµοτικός σύµβουλος που µένω σε άλλη πόλη και 
«κάνω τον παράγοντα» εδώ. Γνωρίζω και βιώνω καθηµερινά τα 
προβλήµατά της, έχοντας «ανοιχτά αυτιά» για να ακούω τους γείτο-
νες-συµπολίτες µου! Από την άλλη, δεν είµαι επαγγελµατίας πολιτι-
κός: έχω τη δουλειά µου και τις απολαβές από αυτήν και η µόνη α-
νάγκη που κατ’ επέκτασιν έχω είναι της ανιδιοτελούς προσφοράς στο 
πλευρό του Κώστα Μπακογιάννη για την «Αθήνα Ψηλά»!
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οικονοµία

Σύµφωνα µε ανάλυση της Alpha 
Bank, θα χρειαστούν επενδύσεις 
συνολικού ύψους 77 δισ. ευρώ για 
την επαναφορά τους στα προ κρίσης 
επίπεδα, δηλαδή µεταξύ 23% και 
26% του ΑΕΠ.

Επενδυτικό κενό άνω των 70 δισ. ευρώ παρουσιά-
ζει η Ελλάδα για να επιστρέψει στα προς κρίσης ε-
πίπεδα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε ανάλυση της Alpha 
Bank, θα χρειαστούν επενδύσεις συνολικού ύψους 77 
δισ. ευρώ για την επαναφορά τους στα προ κρίσης ε-

πίπεδα, δηλαδή µεταξύ 23% και 26% του ΑΕΠ. Πρόκειται για ένα 
πολύ µεγάλο ποσό, που είναι αδύνατο να καλυφθεί εξολοκλήρου 
από τους πόρους του ΕΣΠΑ, τις δηµόσιες δαπάνες και την τραπε-
ζική χρηµατοδότηση. Ως εκ τούτου, η επίτευξη του στόχου περνά 
µόνο από την προσέλκυση άµεσων, κατά βάση ξένων, επενδύσεων.

Στο ερώτηµα «πώς µπορεί, λοιπόν, να καθοριστεί και να ποσοτι-
κοποιηθεί ένας εθνικός στόχος για τις επενδύσεις;» οι οικονοµολό-
γοι της Alpha Bank απαντούν ότι, µεσοπρόθεσµα, θα µπορούσε να 
τεθεί ως στόχος η επάνοδος των ετήσιων επενδύσεων ως ποσοστό 
του ΑΕΠ στα προ κρίσης επίπεδα (δηλαδή µεταξύ 23% και 26%).

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ωστόσο, οι επενδύσεις το ε-
πόµενο έτος θα έπρεπε να αυξηθούν κατά 14,9 ποσοστιαίες µονάδες, 
προκειµένου να φτάσουν στο ύψος του 2007, όταν το επίπεδο των ε-
πενδυτικών δαπανών βρισκόταν στο απόγειό του, και κατά 6,5 ποσο-
στιαίες µονάδες για να φτάσουν στο επίπεδο του 2010.

Το ΕΣΠΑ δεν αρκεί
Σύµφωνα µε τους οικονοµολόγους της Alpha Bank, η ακολουθού-
µενη επενδυτική στρατηγική οφείλει να απαντήσει σε δύο ερωτή-
µατα: πρώτον, στο ποια θα έπρεπε να είναι η κλαδική σύνθεση της ε-
πενδυτικής δαπάνης και, δεύτερον, στο ποιες θα µπορούσαν να είναι 
οι πηγές χρηµατοδότησής της. Στην προηγούµενη ανάλυση παρου-
σιάστηκαν εκτενώς και αναλύθηκαν στις επιµέρους θεµατικές τους 
ενότητες οι επενδύσεις οι οποίες χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 
2014-2020, µέσω δηµόσιας δαπάνης και κοινοτικής συµµετοχής 
από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταµεία. Το ύψος των 
επενδυτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ φτάνει τα 21 δισ. ευρώ, µε τις 
πληρωµές που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής να φτάνουν 
το 1/4 περίπου του συνολικού προϋπολογισµού των επενδύσεων.

Το ΕΣΠΑ, ωστόσο, αφορά ένα µέρος µόνο της επενδυτικής δα-

πάνης η οποία θα πρέπει να διοχετευτεί στην οικονοµία τα επό-
µενα χρόνια, αφενός για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγι-
κής «Ευρώπη 2020», αφετέρου για να εισέλθει η χώρα σε µια δυ-
ναµική επενδυτική τροχιά και να ξεπεράσει σε όρους επενδύσεων 
τα προ κρίσης επίπεδα. Καθώς τα απαιτούµενα κεφάλαια για τον 
στόχο αυτόν πλησιάζουν τα 77 δισ. ευρώ, οι πόροι του ΕΣΠΑ κα-
λύπτουν λιγότερο από το 1/3 των συνολικών πόρων που χρειάζο-
νται για τον σκοπό αυτόν.

Τα µεγάλα έργα υποδοµών τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη σε 
καίριους παραγωγικούς και πολυκλαδικούς τοµείς, όπως η ενέρ-
γεια και η εφοδιαστική αλυσίδα, αποτελούν άλλο ένα όχηµα πάνω 
στο οποίο αναµένεται να στηριχτεί η επενδυτική ώθηση τα επό-
µενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαµβάνονται έργα όπως η επέ-
κταση του ήδη υπάρχοντος δικτύου φυσικού αερίου στην Ελλάδα 
µέχρι το 2021, η αναβάθµιση του Λιµένα Πειραιώς, η ολοκλή-
ρωση του ∆ιαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic 
Pipeline - TAP), οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η αύξηση της 
συµµετοχής τους στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 
20% έως το 2020 κ.ά.

Πέραν όµως των ήδη ανειληµµένων έργων υποδοµών, η σύ-
σταση του επενδυτικού µείγµατος σε σχέση µε τα προ κρίσης ε-
πίπεδά του θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και να ακολουθήσει µια 
επενδυτική στρατηγική η οποία θα δίνει βάρος σε έργα και επι-
χειρηµατικούς τοµείς που δηµιουργούν προστιθέµενη αξία, έλκο-
νται από την έρευνα και την καινοτοµία, χρησιµοποιούν νέες τε-
χνολογίες και σέβονται το περιβάλλον. Οι τοµείς αυτοί αφορούν 
ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο, εκτός από την ενέργεια και την ε-
φοδιαστική αλυσίδα (logistics), περιλαµβάνει τον αγροδιατροφικό 
τοµέα, τον τουρισµό, τους κλάδους της υγείας και του φαρµάκου 
και των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.

Ιδιωτικοποιήσεις
Όπως προκύπτει από τη µελέτη της Alpha Bank, η ανάκαµψη των 
επενδύσεων στον επιχειρηµατικό τοµέα που αναµένεται για το 
2019 δεν επαρκεί για την προσέλκυση επενδύσεων της τάξης που 

αναφέρθηκε. Απαιτείται επιπροσθέτως η ταχεία υλοποίηση σηµα-
ντικών επενδυτικών σχεδίων και ιδιωτικοποιήσεων που είναι σε κα-
θυστέρηση, όπως, για παράδειγµα, το επενδυτικό πρόγραµµα του 
Ελληνικού και η ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ, καθώς και η αποκλιµά-
κωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρηµατικών κερδών 
στο πλαίσιο µιας αλλαγής του µείγµατος δηµοσιονοµικής πολιτικής.

Τέλος, το πιο σηµαντικό για την προσέλκυση ξένων άµεσων ε-
πενδύσεων και την ορθή τιµολόγηση των στοιχείων ενεργητικού 
είναι η πλήρης εκτέλεση των συµβάσεων και η χωρίς καθυστέρηση 
επίλυση διαφορών και διενέξεων µέσω της ταχείας εκδίκασης των 
δικαστικών υποθέσεων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που επικαλούνται και στην ανάλυση, οι συ-
νολικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα µειώθηκαν το 
2018 κατά 12%, έναντι αύξησης κατά 9,4% το 2017, κυρίως λόγω της 
πτώσης των επενδύσεων σε µεταφορικό εξοπλισµό και στις λοιπές 
κατασκευές.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

«ΜΕΙΝΑΜΕ» 
ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
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συνέντευξη

Η 
παραβατικότητα, τα «άβατα» 
και η άσχηµη εικόνα της 
πόλης είναι µερικά από τα 
προβλήµατα της Αθήνας που 
η Μαρία Λαθούρη, δικηγό-
ρος και υποψήφια δηµο-
τική σύµβουλος Αθηναίων 
µε την παράταξη του Κ. Μπα-

κογιάννη, τονίζει ότι η νέα δηµοτική αρχή που θα 
προκύψει από τις εκλογές του Μαΐου θα κληθεί 
να αντιµετωπίσει.

Γιατί κατεβαίνετε υποψήφια δηµοτική σύµβου-
λος Αθηναίων και γιατί µε την παράταξη του 
Κώστα Μπακογιάννη;
Αγαπώ την πόλη στην οποία ζω, εργάζοµαι και 
έχω τα κύρια ενδιαφέροντά µου. Είµαι µάλιστα υ-
περήφανη που κατοικώ στην πόλη που είναι συν-
δεδεµένη όσο καµία άλλη µε τη δηµοκρατία και 
όλες τις βασικές έννοιες του σηµερινού δυτικού 
πολιτισµού. Πιστεύω ότι µπορώ να προσφέρω στα 
κοινά και θα θεωρήσω µεγάλη τιµή αν µου δοθεί 
η δυνατότητα από τους συµπολίτες µας να εκλεγώ 
και να τους εκπροσωπήσω. Με τον Κώστα Μπα-
κογιάννη και τον συνδυασµό του «Αθήνα Ψηλά» 
ταυτίζοµαι σε αυτά που πιστεύουµε και θέλουµε 
για την Αθήνα και είµαι βέβαιη ότι µπορούµε να 
τα πραγµατοποιήσουµε.

Ποια θεωρείτε ότι είναι η σηµασία, η «βαρύ-
τητα» των φετινών δηµοτικών εκλογών για την 
Αθήνα;
Η Αθήνα σήµερα έχει συσσωρευµένα σοβαρά προ-
βλήµατα που χρειάζονται ριζική αντιµετώπιση. Χρει-
άζεται συγκεκριµένο επεξεργασµένο σχέδιο, µε στό-
χους ρεαλιστικούς και φιλόδοξους, που θα βελτι-
ώσουν άµεσα την καθηµερινότητα του πολίτη και 
θα δώσουν προοπτική ουσιαστικής αναβάθµισης 
και οικονοµικής ανάπτυξης της πόλης. Ο συνδυα-
σµός του Κώστα Μπακογιάννη έχει καταρτίσει λε-
πτοµερές και κοστολογηµένο πρόγραµµα και µπο-
ρεί να εγγυηθεί την εφαρµογή του. Είναι ιστορική 
ευκαιρία για την Αθήνα, που δεν πρέπει να χάσει 
άλλον χρόνο! Τεράστια, λοιπόν, η βαρύτητα των 
φετινών δηµοτικών εκλογών της Αθήνας, τόσο 
για την Αθήνα την ίδια όσο και για τη χώρα συνο-
λικά, καθώς η υπό την ηγεσία Μπακογιάννη ανα-
βάθµιση της πρωτεύουσας µπορεί να αποτελέσει 
αφετηρία και θετικό παράδειγµα για άλλες πόλεις 
της πατρίδας µας.

Ποιες πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι οι προ-
τεραιότητες του νέου δηµάρχου Αθηναίων;
Οι προτεραιότητες έχουν ήδη καθοριστεί στο εκατο-
ντάδων σελίδων λεπτοµερέστατο πρόγραµµα που 
παρουσιάστηκε επίσηµα πριν από λίγες ηµέρες και 
είναι ανηρτηµένο στο site του συνδυασµού. Συνο-
πτικά θα λέγαµε ότι κατ’ αρχάς θα στοχευθεί «ο πο-
λιτισµός της καθηµερινότητας», µε συγκεκριµένα 
µέτρα που θα διασφαλίσουν µια πόλη καθαρή, α-
σφαλή, πράσινη, προσβάσιµη παντού, φωτισµένη, 
καλαίσθητη, «έξυπνη» (µε ψηφιακή εξυπηρέτηση 
των πολιτών), µε δοµές κοινωνικής προστασίας. 
Θα προωθηθούν έργα αναβάθµισης σε κάθε συ-
νοικία και γειτονιά, σε δηµοτικούς χώρους, αλλά 
και σε εγκαταλειµµένα οικόπεδα. Εµβληµατικό 
έργο η δηµιουργία του «ωραιότερου περιπάτου 
της Ευρώπης», από τη ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 
και την Ηρώδου του Αττικού µέχρι την Οµόνοια 
και την Πατησίων!

Κατ’ αρχάς θα στοχευθεί 
«ο πολιτισµός της 
καθηµερινότητας», µε 
συγκεκριµένα µέτρα που 
θα διασφαλίσουν µια πόλη 
καθαρή, ασφαλή, πράσινη, 
προσβάσιµη παντού, 
φωτισµένη, καλαίσθητη, 
«έξυπνη» (µε ψηφιακή 
εξυπηρέτηση των πολιτών), 
µε δοµές κοινωνικής 
προστασίας.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Μαρία Λαθούρη, υποψήφια δηµοτική σύµβουλος 
Αθηναίων µε την παράταξη του Κ. Μπακογιάννη

Ποια νοµίζετε ότι είναι τα πλεονεκτήµατα του κ. 
Μπακογιάννη και ποιες οι αδυναµίες του;
Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι ένας νέος άνθρω-
πος, απλός, φιλικός, άνετος και ευχάριστος άνθρω-
πος και συνοµιλητής, µε αρχές και αξίες, µε υπευ-
θυνότητα και υψηλή αίσθηση του καθήκοντος. Ε-
στιάζει γρήγορα στο πρόβληµα και τους τρόπους 
αντιµετώπισής του, επιδιώκοντας συναινέσεις και 
αποφεύγοντας το χάσιµο χρόνου και ενέργειας µε 
τις άσκοπες αντιπαραθέσεις. Έχει µοναδική ικα-
νότητα να επιλέγει σωστό επιτελείο και να το αξι-
οποιεί αποτελεσµατικά. Πιστεύει στην εργασία της 
οµάδας. ∆εν είναι τυχαίο ότι ήταν απόλυτα επιτυ-
χηµένος ως δήµαρχος Καρπενησίου και ως πε-
ριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Όσον αφορά τις 
τυχόν αδυναµίες του, ειλικρινά, δεν γνωρίζω ούτε 
έχω δει κάποια µέχρι στιγµής.

να ασχοληθεί µε την πολιτική, τι απαντάτε σε 
όσους χαρακτηρίζουν τους νέους «απολιτίκ»;
Είναι αλήθεια ότι πολλοί νέοι βρίσκονται σε σύγ-
χυση, λόγω του βοµβαρδισµού πληροφοριών από 
τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις αναρίθµη-
τες ιστοσελίδες (information pollution). Πολλοί ε-
πίσης είναι απογοητευµένοι από την πολιτική και 
τους πολιτικούς, µε δεδοµένη µάλιστα τη δύσκολη 
πραγµατικότητα που διαµορφώθηκε στη ζωή τους 
τα τελευταία χρόνια. Όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι 
είναι «απολιτίκ». Ήδη υπάρχουν πολλές ενδείξεις 
αυξανόµενης συµµετοχής τους σε εκλογικές δι-
αδικασίες ως ψηφοφόρων ή υποψηφίων, καθώς 
όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι τα α-
ποτελέσµατα των εκλογών αφορούν κυρίως το 
δικό τους µέλλον.

Πόσο θεωρείτε ότι θα επηρεάσει τη λειτουργία 
των ΟΤΑ ο νόµος για την απλή αναλογική;
Θα υπάρχουν δήµαρχοι και περιφερειάρχες χωρίς 
πλειοψηφία στο αντίστοιχο δηµοτικό και περιφε-
ρειακό συµβούλιο. Αυτό δυσκολεύει τη λήψη α-
ποφάσεων και εξαναγκάζει σε συναινέσεις ή δια-
πραγµατεύσεις για συµµαχίες, µε ό,τι καλό ή κακό 
σηµαίνει αυτό.

Τι θα απαντούσατε σε πολίτη που θα σας ρω-
τούσε γιατί να σας ψηφίσει;
∆ιότι είµαι ένας νέος άνθρωπος, και πιστεύω ότι 
περισσότεροι νέοι πρέπει να εµπλακούν στα κοινά, 
κοµίζοντας µια νέα, πιο σύγχρονη αντίληψη. ∆ιότι 
είµαι γυναίκα, και πρέπει να ενισχυθεί η παρουσία 
και συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης 
των αποφάσεων. ∆ιότι είµαι µια νέα επιστήµων, 
µε καλές σπουδές και ήδη όχι ευκαταφρόνητη ερ-
γασιακή εµπειρία. ∆ιότι έχω τις αναγκαίες γνώσεις 
και εµπειρίες, αλλά και τις επικοινωνιακές δεξι-
ότητες να ανταποκριθώ ικανοποιητικά στα καθή-
κοντα της δηµοτικής συµβούλου, εφόσον εκλεγώ. 
∆ιότι αγαπώ πολύ την Αθήνα, στέκοµαι µε δέος ε-
µπρός στο όνοµά της και τη βαριά ιστορία της, µε 
την οικουµενική διάσταση και το τεράστιο πολιτι-
στικό αποτύπωµα και απόθεµά της, και έχω πολύ 
ισχυρή επιθυµία, όραµα και φιλοδοξία να συνει-
σφέρω, µαζί µε όλη την οµάδα του Κώστα Μπα-
κογιάννη, σε µια νέα πορεία δυναµικής ανόδου 
της πόλης τα αµέσως επόµενα χρόνια!

«Η Αθήνα σήµερα έχει 
συσσωρευµένα σοβαρά 

προβλήµατα»

Ζείτε και εργάζεστε στην Αθήνα. Ποια είναι κατά 
την άποψή σας τα µεγαλύτερα προβλήµατα της 
πρωτεύουσας;
Η αυξηµένη εγκληµατικότητα. Η παραβατικότητα. 
Τα άβατα. Η τακτική επίθεση στα ΜΑΤ έξω από το 
Πολυτεχνείο. Το άσυλο παραβατικότητας αντί α-
σύλου διακίνησης ιδεών. Το παρεµπόριο έξω από 
την ΑΣΟEΕ. Τα απεριποίητα, αφύλακτα και σκοτεινά 
παρκάκια. Τα εγκαταλειµµένα ή ετοιµόρροπα κτίρια. 
Οι άθλιοι και βρόµικοι κάδοι σκουπιδιών. Τα βρό-
µικα πεζοδρόµια, συχνά µε πλάκες φιλο-ολισθη-
τικές. Το κλείσιµο των δρόµων µε την παραµικρή 
κινητοποίηση. Η διάχυτη φτώχεια. Η έλλειψη ευ-
καιριών για τους νέους, αλλά και για όλους. Η έλ-
λειψη οράµατος και ρεαλιστικής ελπίδας ως σήµερα.

Όντας ένας νέος άνθρωπος που αποφασίζει 
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ρεπορτάζ

Ν
υν ευρωβουλευτές και βου-
λευτές, επιστήµονες, νοµι-
κούς, στελέχη του επιχειρη-
µατικού κόσµου, καθηγητές 
ΑΕΙ και στελέχη της δηµό-
σιας διοίκησης περιλαµβά-

νει µεταξύ άλλων το ευρωψηφοδέλτιο της Ν∆, 
που παρουσιάστηκε την περασµένη Κυριακή 
στο Κέντρο Πολιτισµού Ελληνικός Κόσµος.

«Κάποιοι είχαν πει “ή τους τελειώνουµε ή 
µας τελειώνουν”» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
στην οµιλία του, τονίζοντας ότι «εµείς δεν θέ-
λουµε να τελειώσουµε κανέναν. Θέλουµε να αρ-
χίσουµε µε όλους µαζί τη µεγάλη προσπάθεια α-
νοικοδόµησης της πατρίδας µας».

Συµβολική ηµέρα
Η εκδήλωση άρχισε µε ένα ολιγόλεπτο βίντεο 
µε την οµιλία του Κωνσταντίνου Καραµανλή 
κατά την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. και µε 
εικόνες από την υπογραφή της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη 
και συνεχίστηκε µε τις οµιλίες των υποψήφιων 
ευρωβουλευτών διάρκειας ενός λεπτού η καθε-
µία, όσο δηλαδή µιλούν οι ευρωβουλευτές στο 

Ευρωκοινοβούλιο, όπως εξήγησε η εκπρόσωπος 
Τύπου του κόµµατος, Σοφία Ζαχαράκη, που πα-
ρουσίασε την εκδήλωση.

«Η σηµερινή ηµέρα είναι συµβολική, διότι 
σε 42 ηµέρες από σήµερα, στις 26 Μαΐου, η Ν∆ 
θα πετύχει την πρώτη µεγάλη νίκη µετά από 
τέσσερα χρόνια, µε µπροστάρηδες 42 εξαιρετι-
κούς υποψηφίους» τόνισε ο πρόεδρος του κόµ-
µατος, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έναρξη 
της τοποθέτησής του, προσθέτοντας πως «ο κάθε 
ψηφοφόρος έχει να διαλέξει ανάµεσα σε εξαιρε-
τικά βιογραφικά και ανθρώπους, ο καθένας εκ 
των οποίων συµβολίζει κάτι το ξεχωριστό».

Ο κ. Μητσοτάκης επισήµανε ότι το ευρωψη-
φοδέλτιο αναδεικνύει και την ποιοτική διαφορά 
της Ν∆ σε σχέση µε τα υπόλοιπα κόµµατα. «Εί-
δατε, κυρίως, ανθρώπους µε ποιότητα. Γιατί αυτό 
ξεχωρίζει τη Ν∆ από τα υπόλοιπα κόµµατα. Οι ε-
πιλογές ήταν δύσκολες για εµάς, για µένα και το 
επιτελείο µου. Αλλά πιστεύω ότι συγκροτήσαµε 
ένα ψηφοδέλτιο µε κύριο κριτήριο την αξιοκρα-
τία. Ένα ψηφοδέλτιο αντιπροσωπευτικό, γεω-
γραφικά αντιπροσωπευτικό, αλλά και ένα ψηφο-
δέλτιο στο οποίο ο κάθε υποψήφιος προσθέτει 
τη δική του προσωπική ιστορία. Είναι µια προ-

σωπική ιστορία προκοπής. Είναι µια προσωπική 
ιστορία σκληρής δουλειάς. Είναι µια προσωπική 
ιστορία που καταδεικνύει πως αν τελικά επιλε-
γεί από εσάς να εκπροσωπήσει τη Ν∆ στην Ευ-
ρωβουλή στις επόµενες εκλογές, ξέρουµε ότι θα 
τιµήσει την ιστορία αυτής της παράταξης και θα 
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων» είπε χαρα-
κτηριστικά.

Είκοσι από τους 42 ρίχνονται για 
πρώτη φορά στη µάχη
Ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζοντας τους υποψή-
φιους ευρωβουλευτές είπε ότι «έχουµε έµπειρα, 
µπαρουτοκαπνισµένα στελέχη µαζί µας, µε 
µπροστάρη τον Βαγγέλη Μεϊµαράκη, τον πρόε-
δρο Βαγγέλη, τον πρόεδρο της καρδιάς µας, και 
την έµπειρη ευρωοµάδα µας. Έχουµε µαζί µας 
παλιούς αγωνιστές, αλλά έχουµε και πολλούς 
νέους ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων έκαναν 
το τολµηρό βήµα να εκτεθούν για πρώτη φορά 
στη λαϊκή ψήφο».

Σηµειώνεται ότι 20 από τους 42 υποψηφί-
ους διεκδικούν για πρώτη φορά την είσοδό τους 
στην κεντρική πολιτική σκηνή, ενώ σηµαντική 
είναι η εκπροσώπηση και της νέας γενιάς, καθώς 

έξι υποψήφιοι είναι κάτω των 40 ετών.
Συγκεκριµένα, το ευρωψηφοδέλτιο της Ν∆, 

εκτός από τους εν ενεργεία πολιτικούς, αποτε-
λείται από νοµικούς, στελέχη του επιχειρηµα-
τικού κόσµου, καθηγητές ΑΕΙ, στελέχη της δη-
µόσιας διοίκησης, πολιτικούς επιστήµονες, για-
τρούς, δηµοσιογράφους, έναν διπλωµάτη, έναν 
µηχανικό, µία ηθοποιό και έναν προγραµµατι-
στή.

Την επανεκλογή τους διεκδικούν οι νυν ευ-
ρωβουλευτές Γιώργος Κύρτσος, Μαρία Σπυ-
ράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ελίζα Βόζε-
µπεργκ και Θοδωρής Ζαγοράκης. Υποψήφιοι 
είναι οι βουλευτές Άννα-Μισέλ Ασηµακοπού-
λου, Γιώργος Αµυράς, Κατερίνα Μάρκου και ο 
πρώην πρόεδρος της Ν∆ Βαγγέλης Μεϊµαρά-
κης, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής του ευρω-
ψηφοδελτίου.

Έρχεται µεγάλη πολιτική αλλαγή
Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύµισε ότι στις 28 Μαΐου 
συµπληρώνονται ακριβώς 40 χρόνια από την 
ηµέρα που ο Κωνσταντίνος Καραµανλής υπέ-
γραψε στο Ζάππειο την πράξη προσχώρησης της 
χώρας στην ΕΟΚ και άνοιξε µε αυτόν τον τρόπο 

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:  
Η Ν∆ ΗΤΑΝ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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την πόρτα της Ελλάδας στην Ευρώπη.
«Η Ν∆ δεν ήταν, όµως, µόνο η παράταξη που 

έβαλε τη χώρα στην Ευρώπη. Ήταν και η παρά-
ταξη που πριν από τέσσερα χρόνια κράτησε την 
Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν κληθήκαµε –µε πρό-
εδρο τότε τον Βαγγέλη Μεϊµαράκη–, σε δύσκο-
λες συνθήκες, να κάνουµε µία εθνική επιλογή, 
η οποία έβαλε το συµφέρον της χώρας πάνω από 
το συµφέρον του κόµµατος. Είµαστε υπερήφανοι 
για την επιλογή την οποία κάναµε τον Αύγουστο 
του 2015. Εµείς κρατήσαµε την Ελλάδα στην Ευ-
ρώπη» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραµµίζο-
ντας ότι «τώρα ανοίγεται µπροστά µας ένας νέος 
δρόµος, µε νέες προκλήσεις. Σε µια Ευρώπη που 
αλλάζει. Σε µια Ευρώπη η οποία απειλείται από 
τις δυνάµεις του λαϊκισµού και του εθνικισµού. 
Και θα πρέπει να θυµίσουµε στους Ευρωπαίους 
φίλους µας ότι ο λαϊκισµός δεν είναι µόνο προνό-
µιο της άκρας ∆εξιάς. Η χώρα µας ήταν η πρώτη 
η οποία βίωσε τις αρνητικές συνέπειες του λαϊ-
κισµού στην εξουσία. Βγαίνουµε όµως από αυτή 
την κρίση πιο ώριµοι. Τραυµατισµένοι, αλλά 
µέσα µας πιο ισχυροί και πιο βέβαιοι στην προ-
σπάθειά µας να αναζητήσουµε ένα πιο φωτεινό 
και αισιόδοξο µέλλον. Και το µέλλον της Ελλά-

«Εµείς δεν θέλουµε να 
τελειώσουµε κανέναν. 
Θέλουµε να αρχίσουµε 
µε όλους µαζί τη 
µεγάλη προσπάθεια 
ανοικοδόµησης της 
πατρίδας µας».  
Κ. Μητσοτάκης

«∆ίνουµε τη µάχη για 
περισσότερη Ευρώπη, 
περισσότερες και νέες 
ευρωπαϊκές πολιτικές».  
Γ. Κύρτσος

δας θα είναι ένα µέλλον µιας χώρας η οποία ξανα-
βρίσκει τη θέση της σε µια Ευρώπη που αλλάζει».

Ο πρόεδρος της Ν∆, αναφερόµενος στα χρό-
νια που έρχονται, σηµείωσε ότι «τα επόµενα 
πέντε χρόνια θα είναι κρίσιµα για την Ε.Ε.», ενώ 
ανακοίνωσε πως στηρίζει την υποψηφιότητα του 
Μάνφρεντ Βέµπερ για τη θέση του προέδρου της 
Κοµισιόν.

«Εµείς δεν θέλουµε να τελειώσουµε 
κανέναν»
«Η µεγάλη µάχη θα είναι για τη φανέλα. Η µε-
γάλη µάχη θα είναι για τη Ν∆. Μετά από τέσσερα 
δύσκολα χρόνια χαµένων ευκαιριών, ήρθε η ώρα 
να κάνουµε µια καινούργια αρχή» τόνισε ο κ. Μη-
τσοτάκης, προσθέτοντας ότι «το βράδυ της 26ης 
Μαΐου θα έχουµε στείλει και ένα µεγάλο µήνυµα. 
∆εν ξέρω εάν οι αντίπαλοι θα κατέβουν στο δεύ-
τερο ηµίχρονο. Θα κατέβουν, διότι είναι υποχρε-
ωµένοι να το κάνουν, αλλά το αποτέλεσµα του 
πρώτου ηµιχρόνου πρέπει να είναι τέτοιο που να 
µην υπάρχει καµία αµφιβολία ότι στη χώρα έρχε-
ται µια µεγάλη πολιτική αλλαγή».

Ο πρόεδρος της Ν∆ υπενθύµισε ότι «κά-
ποιοι κάποτε µας είπαν “ή τους τελειώνουµε ή 

µας τελειώνουν”. Θέλω, λοιπόν, να είµαι ξεκάθα-
ρος: Εµείς δεν θέλουµε να τελειώσουµε κανέναν. 
Εµείς θέλουµε να αρχίσουµε µε όλους µαζί τη µε-
γάλη προσπάθεια ανοικοδόµησης της πατρίδας 
µας. Να τελειώνουµε µε αυτόν τον τοξικό διχα-
σµό, µε αυτόν τον λαϊκισµό που µπόλιασε την ελ-
ληνική κοινωνία. Να µπορέσουµε µέσα από αυτή 
τη σκόνη, µέσα από αυτή τη θολούρα, µέσα από 
αυτή την απαισιοδοξία, σιγά-σιγά να ανατείλει ο 
ήλιος µιας πιο φωτεινής Ελλάδας. Αυτή τη φω-
τεινή Ελλάδα σας καλώ όλες και όλους µαζί να 
την υπηρετήσουµε. Γι’ αυτή τη φωτεινή Ελλάδα 
πρέπει να προσέλθουµε, κατ’ αρχάς, να ψηφί-
σουµε στις κάλπες, να πολεµήσουµε την αποχή, 
την απαισιοδοξία, την εντύπωση ότι όλοι είµαστε 
το ίδιο».

Β. Μεϊµαράκης: Η χώρα δεν έχει 
άλλη ευκαιρία
Κατά τον χαιρετισµό του ο επικεφαλής της ο-
µάδας των υποψήφιων ευρωβουλευτών, Βαγγέ-
λης Μεϊµαράκης, έστειλε µήνυµα µαζικής συµ-
µετοχής στις ευρωεκλογές. «Η χώρα δεν έχει 
άλλη ευκαιρία. Η ευθύνη µετατίθεται στους πο-
λίτες και εµείς στη Ν∆ πρέπει να πείσουµε τους 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΕΥΡΩ-
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Οι 42 υποψήφιοι ευρωβουλευ-
τές της Ν∆ είναι οι εξής: Βαγγέλης 
Μεϊµαράκης, Μιχάλης Αγγελόπου-
λος, Χιουµεϊρά Αµέτ Ογλού, Γιώρ-
γος Αµυράς, Γιάννης Ανδρουλά-
κης, Τόνια Αράχωβα, Άννα-Μισέλ 
Ασηµακοπούλου, Λευτέρης Βα-
ρουξής, Άγης Βερούτης, Ελίζα Βό-
ζεµπεργκ-Βρυωνίδη, Νίκος Γιαν-
νής, Καλυψώ Γούλα, Κωνσταντί-
νος ∆έρβος, Τέτα ∆ιαµαντοπούλου, 
Νικόλαος ∆ούκας, Παύλος Ελευθε-
ριάδης, Θεόδωρος Ζαγοράκης, ∆η-
µήτρης Καιρίδης, Θοδωρής Καλα-
µπόκης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Γιώργος-Σταύρος Κρεµλής, Στέ-
λιος Κυµπουρόπουλος, Ελισάβετ 
Κυρίτση, Γεώργιος Κύρτσος, Βασι-
λική Λαζαράκου, Αλέξανδρος Μαλ-
λιάς, Αικατερίνη Μάρκου, Μιχάλης 
Μασουράκης, Μανώλης Μαυρο-
µάτης, ∆ηµήτρης Μελάς, Βασίλης 
Μιχαλολιάκος, Αφροδίτη Μπλέτα, 
Γιώργος Ξηραδάκης, Γιάννης Πάι-
δας, Ελένη Παναγιωταρέα, Κλε-
οπάτρα Σαραντάκου-Βογιατζάκη, 
Μαρία Σπυράκη, Πέγκυ Σταθακο-
πούλου, Νίκη Τζαβέλλα, Μαίρη 
Τριανταφυλλοπούλου, Άκης Τσελέ-
ντης, Βίκυ Φλέσσα.

πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν» είπε χαρακτη-
ριστικά.

«Από το 2015 οι Έλληνες δεν έχουν ψηφί-
σει πάλι. Ο κ. Τσίπρας είχε την ευκαιρία τεσσά-
ρων ετών για να µας πάει µπροστά. ∆υστυχώς, 
µείναµε πίσω. Κάποιοι πιστεύουν στα ψέµατα και 
ψηφίζουν κατά το δοκούν. ∆ηµιουργήθηκε µία 
τεχνητή πλειοψηφία που κυβερνάει τώρα. Ενώ η 
χώρα το 2014 βάδιζε στην έξοδο από την κρίση, ο 
ΣΥΡΙΖΑ, µαζί µε τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, 
οδήγησε τη χώρα σε εκλογές. Και τότε πολλοί πί-
στεψαν ότι ο Τσίπρας µπορεί να σκίσει τα µνηµό-
νια» σηµείωσε ο κ. Μεϊµαράκης.

Ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του εκτίµησε ότι η Ν∆ θα είναι µπροστά από 7 έως 11 µονάδες. «Έχω γυρίσει πάνω από 
τη µισή Ελλάδα. Σας λέω ότι η Ν∆ είναι µεταξύ νίκης και θριάµβου» τόνισε. Όπως είπε, «δίνουµε τη µάχη για περισσότερη Ευρώπη, περισσότερες και 
νέες ευρωπαϊκές πολιτικές, δίνουµε µια µάχη για να συνδέσουµε το γενικό, το ευρωπαϊκό, µε το εθνικό, το τοπικό, το περιφερειακό, να φύγουµε από 

τους θεσµούς και τις πολιτικές και να γίνουµε απόλυτα συγκεκριµένοι και να σταθούµε στο πλευρό του σκληρά δοκιµαζόµενου Έλληνα πολίτη. ∆ίνουµε φυ-
σικά και τη µάχη για να ενισχύσουµε την πολιτική δυναµική της Ν∆ –και νοµίζω ότι θα πάµε πάρα πολύ καλά στις εκλογές– και δίνουµε και τη µάχη για να 
φτιάξουµε µία ευρωοµάδα που θα αποτελέσει γέφυρα πολιτικής συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών θεσµών και των ευρωπαϊκών λαών και της κυβέρνη-
σης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ελληνικού λαού. Στόχος µας είναι µια εθνικά υπερήφανη Ελλάδα σε ενωµένη Ευρώπη». Ο κ. Κύρτσος ευχαρίστησε τον 
πρόεδρο της Ν∆, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εµπιστοσύνη που του δείχνει, τον Αντώνη Σαµαρά, γιατί του έδωσε την πρώτη µεγάλη ευκαιρία, και τον Βαγ-
γέλη Μεϊµαράκη, καθώς, όπως είπε, «θα ανταγωνιστεί µαζί µας µε ίσους όρους και αυτό τον τιµά ιδιαίτερα».

Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ
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άρθρο

 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

ΑΝΕΠΙ∆ΕΚΤΟΙ 
ΜΑΘΗΣΕΩΣ

∆
είτε λίγο πίσω στον 
χρόνο. Καµία κυ-
βέρνηση δεν έ-
µεινε για πάντα 
στην εξουσία και 
κανείς πρωθυ-
πουργός δεν απέ-
φυγε την εκλογική 

ήττα. Φαίνεται ότι και κανέναν τους δεν 
συνετίζει αυτή η αλήθεια.

Και στον ΣΥΡΙΖΑ πίστεψαν ότι θα κυ-
βερνούν για πάντα, λες και αρκούν τα λο-
γύδρια που τους έφεραν στην εξουσία. 
Και όπως εντελώς απροετοίµαστοι ανέλα-
βαν την εξουσία (και πέντε χρόνια µετά 
δεν έχουν ακόµη κάποιο σχέδιο), έτσι ε-
ντελώς ανέτοιµοι θα περάσουν στην αντι-
πολίτευση.

Την αδυναµία να κυβερνήσουν θα την 
πληρώσουν µε τη βαριά εκλογική ήττα 
που έρχεται παντού. Την αδυναµία να 
προετοιµαστούν ως αντιπολίτευση µπο-
ρεί να την πληρώσουν διωκόµενοι.

Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, εντελώς αγανακτι-
σµένοι και οργισµένοι από τη λασπολο-
γία σε βάρος τους, ετοιµάζουν σκληρές 
απαντήσεις, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ περάσει 
στην αντιπολίτευση. Ετοιµάζονται ανα-
κριτικές, εξεταστικές και πιθανόν ειδικά 
δικαστήρια.

Η πρώτη υπόθεση αφορά µια ολιγο-
µελή οµάδα δικαστικών, µε ισχυρές όµως 
εξουσίες, που χειραγωγείται συστηµατικά 
από κυβερνητικά στελέχη, προκειµένου 
να «κατασκευαστούν» υποθέσεις µε «στη-
µένους» µάρτυρες και να πληγούν οι βα-
σικοί πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνη-
σης.

Τα στελέχη της αντιπολίτευσης έχουν 
ήδη συγκεντρώσει αποδείξεις, που, µε-
ταξύ άλλων, δείχνουν ότι η κυβέρνηση 
γνώριζε το περιεχόµενο των καταθέσεων 
των µαρτύρων πριν καν αυτοί καταθέσουν. 
Υπάρχει πλούσιο υλικό που τεκµηριώνει 
απόλυτα τη σκευωρία.

Οι πολιτικοί εµπνευστές της µεθό-
δευσης αυτής πιθανόν και να προωθού-
σαν όλο το σκεπτικό προς δικαστές και 
τον φιλικό Τύπο του νεοαυριανισµού, 
που όντως έχει προαναγγείλει (ανύπαρ-
κτες) προφυλακίσεις, (ανύπαρκτες) κατη-
γορίες και λεπτοµέρειες καταθέσεων πριν 
καν αυτές καθαρογραφούν στο κατηγορη-
τήριο.

Άλλη σοβαρή υπόθεση είναι η κατα-
στροφική απώλεια της χρηµατιστηριακής 
αξίας των τραπεζών. Εδώ υποστηρίζεται, 
και πολύ σωστά, ότι η ανακεφαλαιοποί-
ηση α) ζηµίωσε το ∆ηµόσιο, καθώς πρό-
σθεσε νέο κόστος και αύξησε το δηµόσιο 
χρέος, β) απαξίωσε τις προηγούµενες αυ-
ξήσεις µετοχικού κεφαλαίου, γ) σχεδόν 
εκµηδένισε την αξία του χαρτοφυλακίου 
του ΤΧΣ, δ) άλλαξε την ιδιοκτησιακή 
δοµή των τραπεζών σε εξαιρετικά χαµηλό 
τίµηµα και συρρίκνωσε την ελληνική ιδι-
ωτική συµµετοχή.

Υπάρχουν κι άλλες έρευνες της αντι-
πολίτευσης, που µαζεύει στοιχεία, όπως η 
υπόθεση Πετσίτη, η διαχείριση των κον-

Μια νέα τηλεοπτική ταινία  µε ζεστή και 
ανθρώπινη προσέγγιση δηµιούργησε 

η Cream για την Ανακύκλωση Συσκευών, 
προκειµένου να µας εµπνεύσει και να µας 
καλέσει να ανακυκλώνουµε τις ηλεκτρικές 
συσκευές µας.
Οι ήρωες της ταινίας, στην καθηµερινότη-
τά τους, κάνουν µικρές υπεύθυνες πράξεις, 
όπως να σώσουν έναν καφέ που πέφτει, να 
δώσουν µια ξεχασµένη βαλίτσα, να σβήσουν 
τα φώτα φεύγοντας, να ανακυκλώσουν µια 
ηλεκτρική συσκευή. Οι µικρές πράξεις υπο-
γραµµίζονται µε slow motion, που προσδίδει 
κινηµατογραφική αίσθηση. Πρωταγωνιστές 

της ταινίας είναι οι άνθρωποι, που δε µένουν 
απαθείς σε όσα συµβαίνουν γύρω τους και 
χάρη στο δυναµισµό και την αυτενέργειά τους 
συµβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο.
Η ταινία αναδεικνύει µε δηµιουργικό τρόπο 
τις αξίες της υπευθυνότητας, της προνοητικό-
τητας και της ανιδιοτέλειας, που συνδέονται 
µε την Ανακύκλωση Συσκευών και µας θυµί-
ζει ότι µια µικρή κίνηση απ’ όλους µας µπορεί 
να κάνει τη ζωή µας καλύτερη.

Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η 
Brightshoe µε σκηνοθέτη τον Ευθύµη Σα-
νίδη.

Νέα τηλεοπτική ταινία της Ανακύκλωση 
Συσκευών από την Cream

Για περισσότερες πληροφορίες:
Νατάσσα Βορηά – ∆ιευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας, Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., 

email: nvoria@electrocycle.gr, τηλ: 210 5319780

δυλίων για το µεταναστευτικό-προσφυ-
γικό την περίοδο 2015-2019, καθώς υ-
πάρχει πλήθος ενδείξεων για διασπάθιση 
χρήµατος προς ηµετέρους, κ.ά.

Η αδυναµία του ΣΥΡΙΖΑ να διαχειρι-
στεί την πολιτική πραγµατικότητα είναι 
εξωφρενική. Οι άνθρωποι είναι σε από-
λυτη αταξία ακόµα και µε το δικό τους 
στενό κοµµατικό συµφέρον – ούτε αυτό 
δεν ξέρουν να υπερασπιστούν. Και παρά 
την κατάρρευση των ποσοστών τους στις 
δηµοσκοπήσεις, αυτοί επιµένουν στην 
ίδια συνταγή που τους καταστρέφει: Είναι 
ανεπίδεκτοι µαθήσεως.

Αν είχαν συγκυβερνήσει µε το Ποτάµι 
αντί µε τον Καµµένο, αν αντί για ψεύδη 
µιλούσαν µε ειλικρίνεια, αν είχαν, επιτέ-
λους, ένα στοιχειώδες σχέδιο, αν συνερ-
γάζονταν µε την αντιπολίτευση αντί να ε-
πιχειρούν να την ταπεινώσουν µε πεζο-
δροµιακή αλητεία, τότε θα κυβερνούσαν 
άλλα τέσσερα χρόνια.

Τώρα, όχι µόνο θα χάσουν εκλογικά, 
γιατί η κοινωνία δεν τους αντέχει, αλλά 
η πιθανότερη εξέλιξη µέσα στα επόµενα 
χρόνια θα είναι να ξαναδώσουν τη θέση 
τους στο ΠΑΣΟΚ, αφού αυτοί θα αποδει-
χθούν ανάξιοι και ως αντιπολίτευση. Το 
άστρο τους δύει γοργά. Και ό,τι ποσοστά 
πάρουν ως αντιπολίτευση ραγδαία θα τα 
χάσουν στο µεγάλο τους ποσοστό, γιατί 
την επόµενη µέρα κανείς δεν θα τους 
χρειάζεται.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιο-
γράφος και συγγραφέας.

Στον ΣΥΡΙΖΑ πίστεψαν 
ότι θα κυβερνούν για 
πάντα, λες και αρκούν τα 
λογύδρια που τους έφεραν 
στην εξουσία. Και όπως 
εντελώς απροετοίµαστοι 
ανέλαβαν την εξουσία 
(και πέντε χρόνια µετά 
δεν έχουν ακόµη κάποιο 
σχέδιο), έτσι εντελώς 
ανέτοιµοι θα περάσουν 
στην αντιπολίτευση.
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συνέντευξη

Κατάλαβα ότι θέλω να κάνω 
άλλου είδους συνεντεύξεις, 
µε ανθρώπους του µόχθου, 
που τους συνδέει κάτι: ότι 
ενώ κάνουν κάτι απολύτως 
απαραίτητο, δεν τους 
θυµόµαστε λίγη ώρα µετά, 
δεν πιάνουµε κουβέντα 
µαζί τους, δεν ρωτάµε το 
όνοµά τους.

 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΠΑ

Αγγελική Σπανού, δηµοσιογράφος

Τα φώτα στους 
«Απαρατήρητους»

Η 
ταµίας στο σούπερ µάρκετ, η 
κυρία στα διόδια, η τηλεφωνή-
τρια, η ταξιθέτρια, η οδοκαθαρί-
στρια, ο θυρωρός, ο παρκαδό-
ρος, ο δικαστικός επιµελητής, 
ο τραυµατιοφορέας, ο ντελιβε-
ράς, είναι οι ήρωες της Αγγελι-
κής Σπανού στους «Απαρατή-

ρητους» (εκδόσεις Πόλις). Ούτε ακριβώς ρεπορτάζ 
ούτε ακριβώς λογοτεχνία. Κάτι ανάµεσα.

Ποιος ήταν ο πρώτος «απαρατήρητος» που απο-
φάσισες να παρατηρήσεις;
Ένα καλοκαιρινό βράδυ, στο λιµάνι της Αντιπάρου, 
παρατηρούσα τον παρκαδόρο στο φέρι να καθοδηγεί 
τους οδηγούς (έλα πίσω - πάρ’ το αριστερά - όλο αρι-
στερά - κάνε τώρα λίγο δεξιά - φτάνει). Κάποια στιγµή 
στραβοπάτησε και του βγήκε το παπούτσι αλλά δεν 
σταµάτησε για να το βάλει, συνέχισε µε το ένα πόδι 
ξυπόλυτο να πηγαίνει πάνω-κάτω συνοδεύοντας τα 
αυτοκίνητα και οργανώνοντας το παρκάρισµά τους. 
Εκεί που παράτησε το παπούτσι του, στη µέση πε-
ρίπου του καταστρώµατος, το πάτησε ένα φορτηγό 
που µπήκε τελευταίο. ∆εν ξέρω τι έγινε µετά, σε τι 
κατάσταση το βρήκε, ούτε αν του φάνηκε πως άξιζε 
τον κόπο η απώλεια.

Ο παρκαδόρος φώναζε πολύ και δυνατά (ελάτε, 
κυρία µου - µην αργείτε - όλο ευθεία πίσω - στοπ 
τώρα) και στο πρόσωπό του φαινόταν το στρες, πολύ 
έντονο στρες, και η αγωνία του να µην ακουµπήσουν 
µεταξύ τους τα οχήµατα. Το φέρι µέχρι την Πάρο κάνει 
το πολύ πέντε λεπτά, εποµένως ο ίδιος βρίσκεται σε 
αυτή τη συνθήκη στρες κάθε, περίπου, δέκα λεπτά - 
να βγει έξω ο συνοδηγός - µην αργείτε - ίσιωσε το 
τιµόνι - straight, madame. Αναρωτήθηκα πώς επε-
ξεργάζεται ψυχικά όλη αυτή την ένταση, αν οι δικοί 
του καταλαβαίνουν τι περνάει και του συµπαραστέκο-
νται, πόσες ώρες χρειάζεται για να διώξει από πάνω 
του ό,τι αφήνει η τόση εγρήγορση, πώς εκπαιδεύ-
τηκε σ’ αυτό που κάνει, αν είχε άλλα όνειρα για τον 
εαυτό του, αν είναι ερωτευµένος.

Τον βλέπω εδώ και χρόνια κάθε καλοκαίρι αλλά 
δεν θυµόµουν το πρόσωπό του.

Άρχισα να τον σκέφτοµαι επίµονα τις επόµενες 
µέρες και αισθάνθηκα την ανάγκη ότι θέλω να του 
µιλήσω ή µάλλον να τον ακούσω. Αισθάνθηκα ότι 
έχει σηµασία να τον προσεγγίσω και να τον κάνω 
να µου αφηγηθεί την καθηµερινότητά του, να πε-
ριγράψει τις σκέψεις και τα αισθήµατά του την ώρα 
της δουλειάς, τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του 
και εµάς, τον τρόπο που τον βλέπουν οι άλλοι. Κατά-
λαβα ότι θέλω να κάνω άλλου είδους συνεντεύξεις, 
µε ανθρώπους του µόχθου, που τους συνδέει κάτι: 
ότι ενώ κάνουν κάτι απολύτως απαραίτητο, δεν τους 
θυµόµαστε λίγη ώρα µετά, δεν πιάνουµε κουβέντα 
µαζί τους, δεν ρωτάµε το όνοµά τους. Είναι σχεδόν 
αόρατοι, καταδικασµένοι στην αφάνεια, πάντα άγνω-
στοι, αµετάκλητα ξεχασµένοι.

Με την πρόσφατη απεργία των ντελιβεράδων ά-
νοιξε µια συζήτηση γι’ αυτό το επάγγελµα…
Ευτυχώς. Όταν έρχεται κάποιος σπίτι να φέρει µια πα-
ραγγελία, συνήθως ντρέποµαι να τον κοιτάξω. Μου 
φαίνεται πολύ δύσκολο αυτό που κάνει µέσα στη µο-
νοτονία του. Όσο πιο µεγάλος είναι κανείς, τόσο πε-
ρισσότερο ντρέποµαι. Γιατί ένας πιτσιρικάς µπορεί 
να βρίσκεται για λίγο σ’ αυτή τη συνθήκη, έχει καιρό 
να βρει κάτι άλλο, όµως ένας µεσήλικας ίσως έχει 
καταλήξει εκεί µέσα από ποιος ξέρει ποιες διαδρο-
µές. Ήθελα πάντα να τον ρωτήσω αν υποφέρει, αν 

υπάρχει κάτι που του αρέσει σ’ αυτή τη δουλειά, ποιοι 
πελάτες τον εκνευρίζουν, αν µιλάει µε τη γυναίκα του 
για την καθηµερινή του εµπειρία, αν βλέπει στον ύπνο 
του σκηνές απ’ όσα έζησε µέσα στη µέρα, αν θυµάται 
κάποια από τα πρόσωπα αυτών που του ανοίγουν την 
πόρτα, αν πλήττει µε την επανάληψη, πώς βρέθηκε 
εκεί, αν κάνει παρέα µε συναδέλφους του, τι ήθελε 
να γίνει όταν ήταν µικρός. Αλήθεια, ποιοι αφήνουν 
κάτι παραπάνω; Αυτοί που µένουν σε ακριβά σπίτια 
ή άλλοι; Περισσότερο οι γυναίκες ή οι άντρες; Οι νε-
ότεροι ή οι µεγαλύτεροι;

Συνήθως ντρέποµαι τόσο πολύ απέναντι σε έναν 
ντελιβερά, που έχω από πριν έτοιµο το φιλοδώρηµα, 
για να µην ψάχνω εκείνη την ώρα και µπερδευτώ 
µέσα στην αµηχανία µου. Τελικά, βρήκα τον τρόπο 
να µιλήσουµε και έγραψα µια ιστορία.

«Ιστορίες ανθρώπων που δεν τους έχεις προσέ-
ξει». Γιατί;
Έχοντας κάνει εκατοντάδες συνεντεύξεις µε πολιτι-
κούς, από τις οποίες ελάχιστες µου άφησαν κάτι, θέ-
λησα να µιλήσω µε τους «κάτω», µε αυτούς που δεν 
αρίστευσαν και παλεύουν σε ένα περιθώριο, χωρίς 
να είναι αποκλεισµένοι αλλά και χωρίς να έχουν δι-
καίωµα σε µια ολόκληρη ζωή.

Ένας νεοφιλελεύθερος µπορεί να σκεφτεί ότι έχουν 
αυτό που αξίζουν, ένας ζωγράφος ίσως θα σχηµάτιζε 
τη µορφή τους σε φόντο γκρίζο και ένας δηµοσκόπος 
µπορεί να αναρωτιόταν αν απαντούν στις τηλεφωνι-
κές µετρήσεις.

Είναι ρεπορτάζ; Συνεντεύξεις;
Είναι µια συν-κατασκευή. Αληθινές αφηγήσεις και µυ-
θοπλασία. Τα όρια ανάµεσα στην πραγµατικότητα και 
τη φαντασία τα τοποθετεί ο αναγνώστης.



Σ
ε µπούµερανγκ για την ελληνική οικονοµία µετατρέπονται οι «υποσχέσεις» για 
νέες ρυθµίσεις οφειλών σε ασφαλιστικά ταµεία και εφορία, που, σε συνδυασµό µε 
την οικονοµική στενότητα που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρή-
σεις, έχουν εκτοξεύσει στα ύψη το ιδιωτικό χρέος προς το ∆ηµόσιο. Κι αυτό γιατί 
εν αναµονή των νέων µέτρων τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις δεν είναι συ-
νεπείς στις υποχρεώσεις τους, προκειµένου να πετύχουν την υπαγωγή τους σε 
αυτά. Βέβαια, δεν είναι λίγοι κι εκείνοι που αντιµετωπίζουν πραγµατικά προβλή-

µατα, µε αποτέλεσµα να µην έχουν την οικονοµική δυνατότητα να καταβάλλουν τις οφειλές τους.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των αρµόδιων για την είσπραξη των δηµόσιων εσόδων υπηρε-

σιών της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσµων οφειλών των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προς το ∆ηµόσιο ξεπέρασε στο τέλος του 2018 το ποσό των 190 δισ. 
ευρώ. Κι αυτό τη στιγµή που το ελληνικό ΑΕΠ διαµορφώθηκε στο τέλος του 2017 στα 177,28 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε αναλυτικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρµόδιες υπηρε-
σίες της ΑΑ∆Ε, το ληξιπρόθεσµο κεφάλαιο των ρυθµισµένων και µη ρυθµισµένων οφειλών των Ελλή-
νων φορολογουµένων (φυσικών προσώπων, νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων) προς τα ελε-
γκτικά κέντρα, τις ∆ΟΥ και την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) ανερχόταν την 1η Ιανου-
αρίου 2019 στο ποσό των 104,364 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγµή, το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών 
προς τα τελωνεία ανήλθε το 2018 στα 5,347 δισ. ευρώ, έναντι 4,98 δισ. ευρώ το 2017.

Επίσης, άνω των 81 δισ. ευρώ είναι τα διάφορα «συνεισπραττόµενα» ποσά, δηλαδή οι προσαυξή-
σεις, οι τόκοι, τα τέλη και οι λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις επί του κεφαλαίου των ληξιπρόθεσµων ο-
φειλών των φορολογουµένων προς τα ελεγκτικά κέντρα, τις ∆ΟΥ, την ΕΜΕΙΣ και τα τελωνεία.

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι από τα 104 δισ. ευρώ που είναι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τις 
φορολογικές υπηρεσίες, έχουν υπαχθεί σε ρυθµίσεις µόλις 3,7 δισ. ευρώ (δηλ. µόνο το 3,5%), τα 18,109 
δισ. ευρώ (δηλ. το 17,35%) θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, ενώ τα 8,484 δισ. ευρώ (δηλ. το 8,1%) α-
ποτελούν το συνολικό «αποτελεσµατικό» ληξιπρόθεσµο υπόλοιπο, δηλαδή το πλέον εισπράξιµο µέρος 
των συνολικών ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση.

Ο συνολικός αριθµός οφειλετών µε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τα ελεγκτικά κέντρα, τις ∆ΟΥ και 
την ΕΜΕΙΣ ανήλθε σε 4.064.750 το 2018 έναντι 4.068.857 το 2017.

Οι ρυθµίσεις
Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρείται απολύτως απαραίτητη η νέα ρύθµιση για οφειλές στην εφορία, 

ΤΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr
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οικονοµία

Το συνολικό ποσό των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων 
προς το ∆ηµόσιο ξεπέρασε στο τέλος 
του 2018 το ποσό των 190 δισ. ευρώ. 
Κι αυτό τη στιγµή που το ελληνικό 
ΑΕΠ διαµορφώθηκε στο τέλος του 
2017 στα 177,28 δισ. ευρώ.

που, σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες, θα ενεργοποιη-
θεί µετά το Πάσχα. Το οικονοµικό επιτελείο σβήνει και γράφει τις 
παραµέτρους της ρύθµισης ώστε να προκύψει ένα σχήµα που να 

«πιάνει» τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και ταυτόχρονα να µη 
δυσαρεστεί τους θεσµούς.

Όπως φαίνεται, τελικά η νέα ρύθµιση δεν θα προβλέπει εισο-
δηµατικά ή περιουσιακά κριτήρια για όσα φυσικά πρόσωπα δηλώ-
νουν κάτω από 10.000 ευρώ τον χρόνο, τα οποία θα µπορούν να α-
ποπληρώνουν τις οφειλές τους σε έως 120 δόσεις. Από τα 10.000 
ευρώ και άνω, όµως, θα ενεργοποιούνται τα εισοδηµατικά κριτή-
ρια. Το οικονοµικό επιτελείο έχει δηµιουργήσει έναν αλγόριθµο 
µε βάση τον οποίο θα προκύπτουν οι µηνιαίες δόσεις. Συγκεκρι-
µένα, θα λαµβάνεται υπόψη η ετήσια ικανότητα αποπληρωµής 

διά το χρέος που έχει ο οφειλέτης. Σηµειώνεται ότι, σε κάθε περί-
πτωση, η ελάχιστη δόση θα διαµορφωθεί στα 25-30 ευρώ.

Επίσης, θα προβλέπεται διαγραφή των οφειλών από προσαυ-
ξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής. Ανάλογα µε το ύψος 
της οφειλής, αλλά και τον χρόνο που δηµιουργήθηκαν αυτές, θα 
κλιµακώνεται το «κούρεµα» στις προσαυξήσεις, το οποίο θα φτά-
νει στην πλήρη διαγραφή σε ορισµένες περιπτώσεις.

Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες είναι 
τη στιγµή που θα τεθεί σε ισχύ η ρύθµιση να µην έχουν δηµιουρ-
γήσει νέα χρέη ή τουλάχιστον να τα έχουν τακτοποιήσει µέσω της 
πάγιας ρύθµισης των 12 δόσεων. Στην περίπτωση, δηλαδή, που η 
ρύθµιση της τελευταίας ευκαιρίας ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου, θα 
πρέπει να έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλές του πρώτου τετραµή-
νου του 2019.

Παρ’ όλα αυτά, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ειδικών, από τη 
νέα ρύθµιση θα ωφεληθούν λίγοι. Κι αυτό διότι από τους 4,064 ε-
κατοµµύρια οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµα χρέη 105 δισ. ευρώ προς 
την εφορία, οι 2.219.151 χρωστούν έως 500 ευρώ µόλις. Συνεπώς, 
ακόµα και µε 25 ευρώ σαν ελάχιστη δόση τον µήνα, οι δόσεις δεν 
µπορούν να ξεπερνούν τις 20 συνολικά. Φυσικά, στη ρύθµιση δεν 
θα µπορούν να ενταχθούν οι 536.330 οφειλέτες που χρωστούν και 
δεν πληρώνουν από 1 έως 10 ευρώ, ούτε οι 338.072 οφειλέτες µε 
χρέη 10-50 ευρώ.

Μικρά θα είναι τα οφέλη και για τους περισσότερους από τους 
συνολικά 1.344.792 οφειλέτες µε χρέη 50-500 ευρώ µόλις, καθώς 
η νέα ρύθµιση προσφέρει µόλις 2-20 δόσεις. Για όλους αυτούς, το 
µόνο όφελος ίσως είναι η διαγραφή τυχόν µικροποσών για τόκους 
ή η άµεση χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας, που τη στερού-
νται, παρ’ ότι οι οφειλές τους (ατοµικά και συνολικά) είναι ουσια-
στικά αµελητέες.
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ρεπορτάζ

ΡΑΓ∆ΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΤΗΣ «ΜΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ»

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Ε
νώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν την Παρα-
σκευή δύο γνωστοί ποινικολόγοι, τα ονόµατα 
των οποίων ενεπλάκησαν στη διαβόητη υπό-
θεση της αποκαλούµενης «µαφίας των φυλα-
κών», µετά την έκδοση σχετικών ενταλµάτων 
σύλληψής τους, δίνοντας νέα τροπή στην πολύ-

κροτη υπόθεση.
Πρόκειται για τους δικηγόρους Αλέξανδρο Λυκουρέζο και 

Θόδωρο Παναγόπουλο, οι οποίοι ενηµερώθηκαν από τον ανα-
κριτή για τη δικογραφία. Ως την ώρα που γράφονται αυτές οι 
γραµµές δεν έχουν γίνει γνωστές οι κατηγορίες σε βάρος τους, ω-
στόσο, σύµφωνα µε πληροφορίες, διώκονται για σύσταση εγκλη-
µατικής οργάνωσης και για απόπειρα εκβίασης.

Ο ίδιος ο κ. Λυκουρέζος αρνείται οποιαδήποτε εµπλοκή σε 
όλες αυτές τις κατηγορίες, σύµφωνα µε τον δικηγόρο του, ενώ 
συνεργάτες του ανέφεραν ότι είναι αδιανόητο να συλλαµβάνεται 
ένας άνθρωπος που τη µισή του µέρα είναι στα δικαστήρια και 
την άλλη µισή στο δικηγορικό του γραφείο, υποστηρίζοντας ότι 
πρόκειται για προσπάθεια ηθικής του εξόντωσης.

Εντάλµατα σύλληψης
Όλα άρχισαν την περασµένη Πέµπτη, µετά την κατάθεση του κ. 
Λυκουρέζου στον εφέτη ειδικό ανακριτή Ευτ. Νικόπουλο, που 
χειρίζεται την υπόθεση της «µαφίας των φυλακών». Λίγο µετά 
το πέρας της κατάθεσης ο κ. Νικόπουλος προχώρησε στην έκ-
δοση εντάλµατος σύλληψης σε βάρος του ποινικολόγου, µε το 
σκεπτικό ότι ο τελευταίος είναι ύποπτος φυγής και τέλεσης νέων 
αδικηµάτων, και ακολούθησε η σύλληψη του γνωστού ποινικο-
λόγου και η κράτησή του στη ΓΑ∆Α. Εν συνεχεία εκδόθηκε έ-

νταλµα σύλληψης και για τον κ. Παναγόπουλο, ο οποίος συνελή-
φθη την Παρασκευή.

Οι συγκεκριµένες εξελίξεις σχετίζονται µε την έρευνα που 
διεξάγει η ∆ικαιοσύνη για την υπόθεση της δολοφονίας του δι-
κηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι 
οι κατηγορίες που αντιµετωπίζει ο κ. Λυκουρέζος σχετίζονται 
µε το σκέλος της έρευνας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε 
βάρος του πρώην δικηγόρου του ΛΑΓΗΕ Γιώργου Αντωνόπου-
λου, υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε σε πρώτο βαθµό ως 
ηθικός αυτουργός ο επιχειρηµατίας Άρης Φλώρος, µε φυσικούς 
αυτουργούς µέλη της «µαφίας των φυλακών». Οι κ.κ. Λυκουρέζος 
και Παναγόπουλος ήταν συνήγοροι του κ. Αντωνόπουλου, που 
προφυλακίστηκε πρόσφατα, και φέρονται να ζητούσαν χρήµατα 
από τον επιχειρηµατία, ώστε ο εντολέας τους να αποσυρθεί από 
την πολιτική αγωγή στη δίκη για την απόπειρα δολοφονίας σε 
βάρος του το 2014. Σε πρόσφατη κατάθεσή του στη δίκη για την 
υπόθεση της δολοφονίας Ζαφειρόπουλου, ο ποινικολόγος Ηλίας 
Αναγνωστόπουλος (ο οποίος ήταν µαζί µε τον δολοφονηθέντα δι-
κηγόρο συνήγορος υπεράσπισης του κ. Φλώρου) ανέφερε ότι ο 
κ. Λυκουρέζος φέρεται να είχε ζητήσει ποσό 2 εκατ. ευρώ για «να 
κλείσει» συµφωνία µεταξύ των δικηγόρων.

Σηµειώνεται ότι ο κ. Αντωνόπουλος είχε αποµακρύνει τον κ. 
Λυκουρέζο από τη θέση του πληρεξουσίου συνηγόρου πολιτι-
κής αγωγής στη δίκη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 
του πριν από µικρό χρονικό διάστηµα, προσλαµβάνοντας, πα-
ράλληλα, τον ποινικολόγο Αλέξη Κούγια, ενώ µέσω υποµνήµα-
τός του είχε δηλώσει ότι ποτέ δεν είχε λάβει γνώση για την υπέ-
ρογκη αµοιβή που ο κ. Λυκουρέζος φέρεται να ζητούσε εξ ονό-
µατός του.

Λίγες ηµέρες µετά την αποκάλυψη της «µαφίας του Κορυ-
δαλλού» ήρθαν στη δηµοσιότητα νέα στοιχεία για τα σωφρο-
νιστικά καταστήµατα, τα οποία αφορούν θανάτους µέσα σε 

αυτά. Συγκεκριµένα, από το 2015 έως το 2018 146 άνθρωποι έχα-
σαν τη ζωή τους σε ελληνικές φυλακές.

Σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Ελεύθερος Τύπος», που δηµοσί-
ευσε τα ανεπίσηµα στοιχεία των σωφρονιστικών υπαλλήλων, τα πε-
ριστατικά βίας είναι πολυάριθµα και τα περισσότερα εξ αυτών έχουν 
τραγική κατάληξη.

Όπως δήλωσε ο γραµµατέας της Οµοσπονδίας Σωφρονιστι-
κών Υπαλλήλων Ελλάδας, Βασίλης Μπισµπίκης, «τα περιστατικά 
είναι καθηµερινά και όσα µαθαίνουµε είναι ελάχιστα σε σχέση µε 
αυτά που βγαίνουν προς τα έξω. Τα περιστατικά γίνονται όλο και πιο 
άγρια, η υπηρεσία αδυνατεί να προστατέψει τους αδύναµους κρα-
τούµενους. Η κατάσταση έχει ξεφύγει το τελευταίο διάστηµα».

Το πιο πρόσφατο συµβάν έχει να κάνει µε τον θάνατο ενός κρα-
τούµενου στις φυλακές Τρικάλων και δράστη έναν 55χρονο Αλβανό 
που εξέτιε ποινή οκτώ µηνών για παράνοµη είσοδο στη χώρα.

Ο δράστης, ο οποίος επρόκειτο να αποφυλακιστεί, χτύπησε στο 
κεφάλι και σκότωσε τον 66χρονο Έλληνα συγκρατούµενό του, που 
εξέτιε ποινή για παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών. Σε βάρος 
του σχηµατίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ άγνωστη 
ήταν η αιτία της επίθεσης.

Μάλιστα, ο δράστης και το θύµα κρατούνταν ήδη µία εβδοµάδα 
µαζί στον ίδιο χώρο υποδοχής της φυλακής, καθώς επρόκειτο να α-
ποφυλακιστούν άµεσα.

Ωστόσο, πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 55χρονος είχε επιδείξει 
παράξενη συµπεριφορά και για τον λόγο αυτόν είχε µεταφερθεί έξω 
από τα κελιά, µαζί µε τον συγκρατούµενό του ( ο οποίος ήταν το θύµα 
της δολοφονικής επίθεσης), προκειµένου να βρίσκονται υπό συνεχή 
παρακολούθηση από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Μία ηµέρα πριν, είχε σηµειωθεί ακόµη ένα βίαιο περιστατικό, 
αυτή τη φορά στις φυλακές Κορυδαλλού. ∆ύο κρατούµενοι, ηλικίας 
33 και 27 ετών, µαστιγώθηκαν από συγκρατούµενούς τους, όταν οι 
τελευταίοι µετέτρεψαν µεγάλες ποσότητες σύρµατος σε αυτοσχέδια 
µαστίγια. Οι δύο άντρες νοσηλεύτηκαν αρχικά σε νοσοκοµείο και 
στη συνέχεια µεταφέρθηκαν στο νοσοκοµείο των φυλακών.

Τα περιστατικά στις φυλακές Κορυδαλλού και Τρικάλων προ-
κάλεσαν την παρέµβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ξένης 
∆ηµητρίου.

Η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός έδωσε παραγγελία στους 
αρµόδιους κατά τόπους εισαγγελείς για τη διενέργεια ποινικής προ-
καταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας θα αναζητηθούν ευ-
θύνες για τα περιστατικά βίας στα δύο σωφρονιστικά καταστήµατα.

Επεισόδια µε βραστό λάδι
Επεισόδια όµως είχαν σηµειωθεί και στις φυλακές Αυλώνα, όταν 
δύο οµάδες κρατουµένων, η µία από Αλβανούς υπηκόους και η 
άλλη από αραβόφωνους, άρχισαν να λογοµαχούν. Οι πληροφορίες 
έκαναν λόγο για πετροπόλεµο, ακόµα και για ρίψη βραστού λαδιού, 
ενώ απειλήθηκε και ο διευθυντής του Λυκείου των φυλακών µε 
µαχαίρι.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο ∆ικαιοσύνης έκανε λόγο για 
«µια αντιπαράθεση µεταξύ µερικών κρατουµένων στο κατάστηµα 
κράτησης Αυλώνα, η οποία έληξε σύντοµα χωρίς κανέναν τραυµα-
τισµό και χωρίς αστυνοµική παρέµβαση και η οποία εµφανίστηκε 
ως “πόλεµος” και ως “γενικευµένη εξέγερση”».

Μάλιστα, αναφερόταν πως «κάποιοι εφηύραν µέχρι και “απειλή 
µε µαχαίρι” στον διευθυντή του Γυµνασίου-Λυκείου, κάτι που ο 
ίδιος ρητά διέψευσε».

Σύµφωνα µε το υπουργείο, «το αφήγηµα του “χάους των φυ-
λακών” που αναπαράγουν πολιτικοί και µιντιακοί κύκλοι έχει πλέον 
γίνει µαύρη προπαγάνδα και καλό είναι όσοι τρέφονται ή προσδο-
κούν οφέλη από αυτήν να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους από 
την επανάληψή της».

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΒΙΑΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
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Η Ζωή Γραµµατόγλου, πρόεδρος του συλλόγου 
ΚΕΦΙ, παραλαµβάνει το βραβείο Prix Galien από τη 
δηµοσιογράφο της «Free Sunday» Αλεξία Σβώλου 
και τον κορυφαίο Έλληνα ηγέτη Αλβέρτο Μπουρλά.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΕΦΙ 
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ∆ΙΝΟΥΝ 
ΣΤΕΝΤΟΡΕΙΑ ΦΩΝΗ 
ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

∆
ύο σηµαντικές διακρίσεις απέσπασε η Roche 
Hellas στο πλαίσιο της Τελετής Απονοµής των 
Βραβείων Φαρµακευτικής Καινοτοµίας Prix 
Galien Greece 2019. Η εταιρεία κατέκτησε το 

βραβείο «Καλύτερο Βιοτεχνολογικό Προϊόν» για και-
νοτόµο φαρµακευτικό µόριο που αποτελεί την πρώτη 
εγκεκριµένη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων 
αντι-PDL1 ανοσοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύµο-
να και της ουροδόχου κύστης και έχει επιδείξει σηµα-
ντικό όφελος επιβίωσης στους ασθενείς στη 2η γραµ-

µή του µη-µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα 
και µακράς διάρκειας ανταποκρίσεις στον µεταστατικό 
ουροθηλιακό καρκίνο. Παράλληλα, βραβεύτηκε στην 
κατηγορία «Καλύτερο Προϊόν Ιατρικής Τεχνολογίας» 
για την πρώτη ανάλυση ολοκληρωµένου γονιδιωµατι-
κού προφίλ, εγκεκριµένη από τον Οργανισµό Τροφίµων 
και Φαρµάκων των ΗΠΑ ως ευρύ συνοδό διαγνωστικό 
εργαλείο για δείγµατα ιστού ασθενών µε συµπαγείς 
όγκους και για µια συµπληρωµατική δοκιµασία υγρής 
βιοψίας.

∆ΙΠΛΗ 
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ROCHE HELLAS 
ΣΤΑ PRIX GALIEN 
GREECE

Στη λαµπερή βραδιά των βραβείων Prix Galien –των λεγόµενων και φαρµα-
κευτικών Νόµπελ– επιβραβεύτηκε η καινοτοµία στη φαρµακευτική έρευνα, 
αλλά και οι αποδέκτες των καινοτόµων θεραπειών, οι ασθενείς που διεκδι-
κούν τα δικαιώµατά τους, προκειµένου να εξασφαλίσουν ισότιµη πρόσβαση 

στις θεραπείες, έγκαιρη διάγνωση και αξιοπρεπή διαβίωση. Στον πρώτο µεγάλο κερδι-
σµένο της διοργάνωσης, τον Σύλλογο Καρκινοπαθών ΚΕΦΙ, το βραβείο για την καλύ-
τερη καµπάνια ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης απένειµαν ο επικεφαλής παγκοσµί-
ως της Pfizer, Αλβέρτος Μπουρλάς, που αναδείχθηκε «κορυφαίος Έλληνας ηγέτης», 
µαζί µε τη δηµοσιογράφο Υγείας της «Free Sunday» Αλεξία Σβώλου, που ήταν και 
µέλος της κριτικής επιτροπής. Ο δεύτερος κερδισµένος της διοργάνωσης ήταν ο Σύλ-
λογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προµηθέας», που βραβεύτηκε για τη δράση του στη 
διαπραγµάτευση µε την πολιτεία προκειµένου οι ακριβές θεραπείες να καταστούν προ-
σβάσιµες για περισσότερους ασθενείς. Κάθε βραβείο συνοδεύεται από 10.000 ευρώ, 
ποσό που βοηθά τους ασθενείς να υψώσουν περισσότερο τη φωνή τους και να ακου-
στούν στο νέο ασθενοκεντρικό µοντέλο, που καθιερώνεται και στη χώρα µας.

Τ
ην ανάγκη της καταπολέµησης του ιατρικού αναλφα-
βητισµού (δηλαδή της δυσκολίας που αντιµετωπίζουν 
πολλοί ασθενείς στο να κατανοήσουν όσα τους λέει ο 
γιατρός τους) και της άµεσης βελτίωσης της επικοι-

νωνίας ανάµεσα στους γιατρούς και τους χρόνιους πάσχοντες 
ανέδειξε η µελέτη «Med and Me», η πρώτη στην κατηγορία 
της που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα, φωτίζοντας αχαρτογρά-
φητα έως τώρα νερά. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από το 
Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισµού στην Υγεία και 
τα ΜΜΕ, ενώ, µιλώντας για το ταξίδι των ασθενών µε χρόνια 
νοσήµατα, ο πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων 
Ελλάδας, Γιάννης Μπουκοβίνας, τονίζει πως «οι ασθενείς πε-
ριµένουν από τον γιατρό τους να τους οδηγήσει σε αυτή τη 
διαδροµή µε ασφάλεια».

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι δύο µαχητικών 
συλλόγων ασθενών, που πρόσφατα βραβεύτηκαν για τη 
δράση τους, υποδεικνύουν τις ανεπάρκειες του συστήµατος 
και τα µεγάλα προβλήµατα που ταλαιπωρούν τους ασθενείς. 
Η Ζωή Γραµµατόγλου, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπα-
θών ΚΕΦΙ, επισηµαίνει ότι το 20% του κόστους των χρόνιων 
νοσηµάτων µετακυλίεται στις τρύπιες τσέπες των πασχόντων, 

επιβαρύνοντάς τους αφόρητα, ενώ την ίδια ώρα η απουσία 
δοµών φιλοξενίας τελικού σταδίου για όλα τα νοσήµατα και 
ακόµα περισσότερο για τους καρκινοπαθείς καταλήγει σε 
κατασπατάληση πολύτιµων πόρων. «Κατασπαταλούµε πανά-
κριβα φάρµακα σε ασθενείς που δεν πρόκειται να αναρρώ-
σουν, ενώ την ίδια ώρα µε αυτά τα χρήµατα θα µπορούσαµε 
να εξασφαλίσουµε δωρεάν µαστογραφίες και κολονοσκοπή-
σεις, επενδύοντας στην πρόληψη» λέει η κ. Γραµµατόγλου.

O Γιώργος Καλαµίτσης, πρόεδρος του Συλλόγου Ασθε-
νών Ήπατος Ελλάδος «Προµηθέας», µας µεταφέρει τον ρα-
τσισµό του συστήµατος υγείας και ολόκληρης της κοινωνίας 
απέναντι στους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από ηπατίτι-
δα C, καθώς οι άνθρωποι αυτοί γίνονται συχνά στόχοι υπαι-
νιγµών ότι κόλλησαν τον ιό HVC από τα ναρκωτικά ή από τις 
ιδιαίτερες σεξουαλικές τους προτιµήσεις. Και καταλήγει πως 
έχουµε υποχρέωση να αντιµετωπίζουµε τους ασθενείς µε 
ενσυναίσθηση, όπως και να αφήσουµε ένα πιο ανθρώπινο 
σύστηµα περίθαλψης «προίκα» στις επόµενες γενιές. Η έρευ-
να και η εκστρατεία ενηµέρωσης έγιναν µε την υποστήριξη 
των φαρµακευτικών εταιρειών Abbvie, Vianex και Genesis 
Pharma.

ΧΑΜΕΝΟΙ 
ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΓΚΟ 
ΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ

ΚΑΘ’ Ο∆ΟΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΑΠΙ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΠΑΘΩΣ ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Π
ράσινο φως έδωσε ο Οργανισµός Τροφίµων και Φαρµάκων των ΗΠΑ στη σιπονιµόδη για τη θεραπεία των ενήλικων 
ασθενών µε υποτροπιάζουσες µορφές πολλαπλής σκλήρυνσης, συµπεριλαµβανοµένης της ενεργού µορφής δευτερο-
παθώς προϊούσας πολλαπλής σκλήρυνσης, της υποτροπιάζουσας διαλείπουσας πολλαπλής σκλήρυνσης και του κλινι-
κά µεµονωµένου συνδρόµου. Η δευτεροπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση χαρακτηρίζεται από προοδευτική και 

µη αναστρέψιµη νευρολογική αναπηρία και σε αυτή µεταπίπτει το 80% των ασθενών µε υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή 
σκλήρυνση. Ο Paul Hudson, διευθύνων σύµβουλος της Novartis Pharmaceuticals, δήλωσε: «Ένας από τους πιο σηµαντικούς 
στόχους της θεραπείας της πολλαπλής σκλήρυνσης είναι η επιβράδυνση της εξέλιξης της αναπηρίας και η διατήρηση της γνω-
στικής λειτουργίας. Με τη σιπονιµόδη οι ασθενείς µε ενεργό µορφή δευτεροπαθώς προϊούσας πολλαπλής σκλήρυνσης θα έχουν 
πρόσβαση στην πρώτη αποτελεσµατική από του στόµατος θεραπεία που στοχεύει στην εξέλιξη της νόσου, ακόµα και όταν η πολ-
λαπλή σκλήρυνση µεταβαίνει σε στάδιο όπου η επιδείνωση είναι ανεξάρτητη από τις υποτροπές. Η πρώιµη έναρξη της θεραπείας 
είναι κρίσιµη για τους ασθενείς, ώστε να µειωθεί ο ρυθµός εξέλιξης της αναπηρίας, που περιλαµβάνει επίδραση στη βάδιση, 
δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης και έκπτωση της νοητικής λειτουργίας».
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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 προγνωστικά 
τους για τα παιχνίδια της εβδοµάδας. Τα ευρω-
παϊκά πρωταθλήµατα βαδίζουν προς το τέλος 
τους, ορισµένες οµάδες αγωνίζονται µε ισχυρό 
κίνητρο, διεκδικώντας τους στόχους τους, ενώ 

άλλες είναι αδιάφορες βαθµολογικά. Στοιχηµατικά, προκύ-
πτουν ορισµένες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προτάσεις, τέσ-
σερις συνολικά έχει ξεχωρίσει το Betarades.gr, πάµε να τις 
δούµε αναλυτικά.

Θα ξεκινήσουµε από την Α΄ Ισπανίας και την αναµέτρηση 
Βιγιαρεάλ - Λεγκανές. Πρόκειται για ένα κρίσιµο παιχνίδι, ι-
διαίτερα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι παλεύουν για την 
αποφυγή του υποβιβασµού. Όχι ότι οι φιλοξενούµενοι έχουν 
εξασφαλιστεί µαθηµατικά, αλλά διατηρούν ένα «µαξιλαράκι» 
ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη. Τα «κίτρινα υποβρύχια» 
ενδέχεται να βρεθούν στις θέσεις του υποβιβασµού αν δεν 
κερδίσουν, την προηγούµενη αγωνιστική πήραν τον πρώτο 
από τους «τελικούς» που έχουν µπροστά τους, µε το «διπλό» 
στη Χιρόνα. Έχουν την ποιότητα να αντεπεξέλθουν στις απαι-
τήσεις του µατς µε τη Λεγκανές, η οποία µακριά από την έδρα 
της παρουσιάζεται ασταθής. Στο 1.85 βρίσκουµε τον «άσο» και 
θα µπει στις επιλογές µας.

∆ύο συνδυαστικά από Γερµανία και Αγγλία
Η επόµενη πρόταση προκύπτει από την Μπουντεσλίγκα, 
πιο συγκεκριµένα από τον αγώνα Φράιµπουργκ - Μπορού-
σια Ντόρτµουντ. Οι Βεστφαλοί βρίσκονται στο «κυνήγι» της 
Μπάγερν Μονάχου και της κορυφής. Είναι µια οµάδα που 
σκοράρει πολύ και τώρα απέναντί της έχει την ευάλωτη α-
µυντικά Φράιµπουργκ. Η Ντόρτµουντ είναι το φαβορί και το 
«διπλό» έχει τον πρώτο λόγο. Οι αποδόσεις, ωστόσο, είναι αρ-
κετά χαµηλές. Θα δώσουµε µια µικρή «ώθηση» στο σηµείο 
µας, συνδυάζοντάς το µε το Over 2.5 γκολ, ενδεχόµενο το 
οποίο προσφέρεται σε απόδοση 1.80. Συνδυαστική επιλογή 
προκύπτει και από την Πρέµιερ Λιγκ. Η Λίβερπουλ δοκιµά-
ζεται στην έδρα της Κάρντιφ, σε έναν αγώνα µε τεράστιο βαθ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
«Άλµα» παραµονής 

για τη Βιγιαρεάλ

µολογικό ενδιαφέρον για τις δύο οµάδες. Οι µεν «κόκκινοι» 
στην προσπάθεια που κάνουν να κατακτήσουν τον τίτλο, οι 
δε Ουαλοί για να παραµείνουν στην κατηγορία. Η οµάδα του 
Κλοπ είναι το φαβορί, περιµένουµε όµως κι εδώ έναν αγώνα 
µε πολλά γκολ. Ο συνδυασµός του «διπλού» µε το Over 2.5, 
σε απόδοση 1.80, επίσης, αξίζει την προσοχή µας.

Περνάµε στην τελευταία πρόταση από το πρόγραµµα 
αυτής της εβδοµάδας. «Έρχεται» από το γαλλικό πρωτάθληµα 
και τον αγώνα Ρεµς - Σεντ Ετιέν. Πρόκειται για µία αναµέ-

τρηση ανάµεσα σε δύο οµάδες οι οποίες διεκδικούν την έξοδο 
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόµενης σεζόν. Η Ρεµς 
είναι αποτελεσµατική στο γήπεδό της και αήττητη στα εννέα 
πιο πρόσφατα µατς που έχει δώσει εκεί. Έχει, δε, σκοράρει σε 
όλα από αυτά. Η Σεντ Ετιέν, από την πλευρά της, έχει πετύχει 
12 τέρµατα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της, στα οποία 
έχει πανηγυρίσει τρεις νίκες (3-1-0). Αµφότερες διαθέτουν 
την ποιότητα για να βρουν ένα γκολ τουλάχιστον, το ενδεχό-
µενο να σκοράρουν από µία φορά, τουλάχιστον, προσφέρεται 
σε απόδοση 2.05 και αξίζει να µπει στις επιλογές µας.

Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερω-
τικό 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!

Seri Tips
* Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (21/04, 15:30): Η Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ είναι η οµάδα µε τα περισσότερα παιχνίδια στα οποία 
επιβεβαιώθηκε το Over 2.5 γκολ στη φετινή Πρέµιερ Λιγκ. Συγκεκριµένα, 
εµφανίστηκε στο 76% των αγώνων της, ή στις 25 από τις 33 αναµετρήσεις 
που έχει δώσει στο πρωτάθληµα. Το να συµβεί το ίδιο και απέναντι στην 
Έβερτον «παίζεται» σε απόδοση 1.87 κατά µέσο όρο.

* Ρεάλ Μπέτις - Βαλένθια (21/04, 21:45): Η Μπέτις σκοράρει εύκολα, 
αλλά µε την ίδια ευκολία δέχεται γκολ, µε το Goal/Goal να έχει επιβεβαι-
ωθεί και στα πέντε τελευταία παιχνίδια της. Η Βαλένθια, από την πλευρά 
της, µετρά έξι Goal/Goal στις οκτώ πιο πρόσφατες «εξόδους» της για το 
πρωτάθληµα. Το να σηµειώσουν από ένα τέρµα τουλάχιστον και οι δύο 
οµάδες στη µεταξύ τους αναµέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 1.67 κατά 
µέσο όρο.

* Παρί Σεν Ζερµέν - Μονακό (21/04, 22:00): Η Παρί Σεν Ζερµέν είναι η 
µοναδική οµάδα του γαλλικού πρωταθλήµατος η οποία έχει πετύχει ένα 
τουλάχιστον γκολ σε όλα τα παιχνίδια της τη φετινή σεζόν. Παράλληλα, 
ακριβώς στα µισά µατς της Ligue 1 δεν έχει δεχτεί γκολ! Το να κερδίσει τη 
Μονακό, κρατώντας το µηδέν στην άµυνα, το βρίσκουµε σε απόδοση 3.05.

Goal Tips
* Άρσεναλ - Κρίσταλ Πάλας (21/04, 18:30): Αποτελεσµατική εντός έδρας 
η Άρσεναλ, στα δέκα τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει στο «Έµιρεϊτς», στο 
πλαίσιο της Πρέµιερ Λιγκ, έχει πανηγυρίσει ισάριθµες νίκες. Στα πέντε από 
αυτά, µάλιστα, κατόρθωσε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της. Αποτελεί το 
λογικό φαβορί απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, µε τον «άσο» να προσφέρεται 
στο 1.54 κατά µέσο όρο, την ισοπαλία στο 4.46 και το «διπλό» στο 6.09.

* Χέρτα - Αννόβερο (21/04, 19:00): Σε τραγική κατάσταση οι δύο οµάδες. 
Η Χέρτα µετρά πέντε διαδοχικές ήττες στην Μπουντεσλίγκα, ενώ το Αννόβερο 
οκτώ σερί. Οι φιλοξενούµενοι, µάλιστα, βρίσκονται στην τελευταία θέση µε 14 
µόλις βαθµούς. Οι γηπεδούχοι έχουν την ευκαιρία να επανέλθουν στα θετικά 
αποτελέσµατα, µε τον «άσο» να προσφέρεται στο 1.54 κατά µέσο όρο, την 
ισοπαλία στο 4.41 και το «διπλό» στο 5.73.

* ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (21/04, 19:00): Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να διατηρείται 
αήττητος στο φετινό πρωτάθληµα. Τα επτά από τα οκτώ τελευταία παιχνίδια 
που έδωσε στην Τούµπα τα κέρδισε, µε τη νίκη του να συνδυάζεται µε την 
επιβεβαίωση και το Over 2.5 γκολ. Πολύ πιθανό να συµβεί το ίδιο και κόντρα 
στον Λεβαδειακό, τουλάχιστον σύµφωνα µε τους bookmakers, οι οποίοι 
προσφέρουν τον «άσο» µαζί µε το Over 2.5 στο 1.36.

Head 2 Head
* Κάρντιφ - Λίβερπουλ (21/04, 18:00): Η Λίβερπουλ κέρδισε και στα 
τρία τελευταία παιχνίδια στα οποία αντιµετώπισε την Κάρντιφ και σε όλα, 
µάλιστα, η νίκη των «κόκκινων» συνδυάστηκε τόσο µε το Over 2.5 γκολ 
όσο και µε το Goal/Goal. Το να κερδίσει η οµάδα του Κλοπ στην Ουαλία και 
το µατς να έχει παραπάνω από 2.5 γκολ το βρίσκουµε σε απόδοση 1.80.

* ΑΕΚ - Λάρισα (21/04, 19:00): Η Λάρισα δεν έχει νίκη στις 13 τελευταίες 
επισκέψεις της στην έδρα της ΑΕΚ, ανεξάρτητα από τη διοργάνωση για 
την οποία τέθηκαν αντιµέτωπες οι δύο οµάδες. Έχει υποστεί 11 ήττες και 
κατάφερε να πάρει µόλις δύο ισοπαλίες. Η ΑΕΚ είναι το φαβορί και για τη 
συγκεκριµένη αναµέτρηση. Η νίκη της προσφέρεται στο 1.47 κατά µέσο 
όρο, η ισοπαλία στο 4.10 και το «διπλό» στο 7.63.

* Ατρόµητος - Παναθηναϊκός (21/04, 19:00): Ένα «ζευγάρι» που 
προσφέρει παιχνίδι µε λίγα γκολ είναι αυτό του Παναθηναϊκού µε τον 
Ατρόµητο. Πιο συγκεκριµένα, στα 16 από τα 17 πιο πρόσφατα µατς που 
έδωσαν µεταξύ τους, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, επιβεβαιώ-
θηκε το Under 2.5 γκολ! Το Under είναι το φαβορί και για το παιχνίδι της 
Κυριακής, προσφέρεται στο 1.61 κατά µέσο όρο, ενώ το Over το βρίσκουµε 
στο 2.25.

21/04
16:30 Φράιµπουργκ - Ντόρτµουντ  2 & Over 2.5  1.80

18:00 Κάρντιφ - Λίβερπουλ  2 & Over 2.5  1.80

18:00 Ρεµς - Σεντ Ετιέν  Goal/Goal  2.05

19:30 Βιγιαρεάλ - Λεγκανές  1  1.85
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POWEREDBY AUTO

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

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

Η 2Η 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 ολιστικής άνεσης, µε τον πιο προσιτό τρόπο απόκτησης.

Nissan Qashqai µε νέο ντίζελ 
στα 1.700 κ.εκ. µε 150 ίππους

Ο νέος κινητήρας ισχύος 150 ίππων διατίθεται τόσο µε χειροκίνητο κιβώτιο ταχυ-
τήτων 6 σχέσεων σε εκδόσεις 4Χ2 και 4Χ4, όσο και µε Μ-CVT αυτόµατο κιβώ-
τιο ταχυτήτων, αποκλειστικά µε δυνατότητα επιλογής κίνησης και στους τέσσερις 
τροχούς. Ο νέος πετρελαιοκινητήρας, που έρχεται να αντικαταστήσει την έκδοση 

1.6 dCi µε τους 130 ίππους, προσφέρει περισσότερη ισχύ κατά 20 ίππους, καθώς και  υ-
ψηλότερη ροπή κατά 20 Nm.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η έκδοση 4Χ4 µε το αυτόµατο κιβώτιο M-CVT, είναι η πρώτη 
φορά που διατίθενται στο κορυφαίο crossover της Nissan, πραγµατοποιώντας το ντεµπούτο 
της µε τον κινητήρα των 1,7 λίτρων. H συγκεκριµένη έκδοση, παρέχει µια ολοκληρωµένη 
και δυναµική εµπειρία οδήγησης, ενισχύοντας ακόµα περισσότερο τον περιπετειώδη χα-
ρακτήρα του Nissan Qashqai.

Την γκάµα των αποδοτικών κινητήρων του Qashqai συµπληρώνουν οι κινητήρες βεν-
ζίνης 1,3 λίτρων, τεχνολογίας DiG-T,  που αποδίδουν έως και 160 άλογα, καθώς και ο κα-
ταξιωµένος 1,5 λίτρων ντίζελ κινητήρας των 116 ίππων. Οι τιµές του Nissan Qashqai µε 
τον κινητήρα πετρελαίου των 1,7 λίτρων, ξεκινούν από τις 25.890€, για την έκδοση µε το 
χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και από τις 28.490€, για την έκδοση µε το κιβώτιο M-CVT, 
µε κίνηση και στους τέσσερις τροχούς.

∆ελεάζει το νέο VW T-Cross µε τιµή από €17.400

To µικρότερο SUV της Volkswagen διατίθεται στην ελληνική αγορά σε τρεις εκδόσεις κινητήρων και σε δύο εκδόσεις εξοπλισµού. H γκάµα του T-Cross 
περιλαµβάνει δύο εκδόσεις 1.0 TSI, µε τη βασική να αποδίδει 95 ίππους και να κοστίζει €17.400. Η ισχυρότερη, µε τα 115 άλογα, κοστίζει €18.850 στην 
έκδοση Life και €20.250 στην έκδοση Style. Οι αυτόµατες DSG εκδόσεις στα 115 άλογα κοστίζουν από €20.350.

To Τ-Cross µε τον πετρελαιοκινητήρα 1.6 TDI µε τα 95 άλογα (διαθέσιµο σε δύο µήνες) ξεκινά από τα €20.250 και από τα €21.700 µε το αυτόµατο DSG. Όλες 
οι εκδόσεις είναι προσθιοκίνητες. Το κόµπακτ SUV της VW βασίζεται στην πλατφόρµα MQBA0 και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο στην Παµπλόνα της Ι-
σπανίας (δίπλα στο Polo κ.ά.).

Με µήκος 4,11 µέτρα, το T-Cross είναι περίπου 12 εκατοστά πιο κοντό από το T-Roc, ενώ προσφέρει πορτµπαγκάζ από 347 έως 417 λίτρα (ανάλογα µε τη 
θέση της συρόµενης πίσω σειράς καθισµάτων). Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει οθόνη αφής 8 ιντσών και προαιρετικός ψηφιακός πίνακας οργάνων.

Στον βασικό εξοπλισµό του περιλαµβάνονται το σύστηµα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου (Front Assist) µε λειτουργία Pedestrian Monitoring και 
µε αυτόνοµη πέδηση (City Emergency Brake), προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (Lane Assist) κ.ά.

Nissan Micra µε αυτόµατο κιβώτιο

Το Nissan Micra είναι διαθέσιµο µε ένα αυτόµατο κιβώτιο Xtronic, για πρώτη φορά από τότε 
που κυκλοφόρησε το 5ης γενιάς µοντέλο, και συνεργάζεται µε τον νέο κινητήρα IG-T 100 
PS.Η διάθεση ενός αυτόµατου κιβωτίου ταχυτήτων είναι ένα σηµαντικό βήµα στην κατεύ-

θυνση περισσότερων επιλογών για τους υποψήφιους αγοραστές του Micra. Είναι µια δηµοφιλής 
επιλογή για όσους οδηγούν στην πόλη και περνούν αρκετό χρόνο σε κατάσταση στάσης/ εκκίνησης.

Το αυτόµατο σύστηµα Xtronic είναι µια προηγµένη µονάδα συνεχούς µεταβαλλόµενης µετά-
δοσης (CVT). ∆ιαθέτει τεχνολογία D-step, η οποία προσφέρει µια πιο «εκλεπτυσµένη» παροχή ι-
σχύος και εµπειρία οδήγησης για τον οδηγό σε σύγκριση µε ένα συµβατικό CVT. Αυτό γίνεται εµ-
φανές όταν πατηθεί «επιθετικά» το πεντάλ του γκαζιού. Επίσης, η τεχνολογία D-step προσφέρει 
ταχύτερα downshifts (κατεβάσµατα) και καλύτερη οικονοµία καυσίµου. Η έκδοση µε το αυτόµατο 
κιβώτιο του Nissan Micra ξεκινά από τα €15.350.

Είσοδος της Euro Repar Car Service στην Ελλάδα

Ένα νέο δίκτυο συνεργείων για service κάθε τύπου και µάρκας αυτοκινήτου ξεκινάει τη λειτουργία του στην ελλη-
νική αγορά. Η εταιρεία Euro Repar Car Service αριθµεί ήδη περισσότερα από 4.000 συνεργεία σε πολλές αγορές, 
ενώ στόχος της είναι µέχρι το τέλος του 2021 ο αριθµός των συνεργείων της να έχει αγγίξει τα 10.000 σε ολόκληρο 

τον κόσµο. Πρόκειται για ένα δίκτυο που ανήκει στον όµιλο PSA, µε τη φιλοσοφία «να ανταποκριθούµε στις προσδο-
κίες όλων των πελατών, ανεξάρτητα από την αγοραστική δύναµή τους, τη µάρκα και την ηλικία του οχήµατός τους».

Στην Ελλάδα η Euro Repar Car Service εκπροσωπείται µέσω της AIGLON Α.Ε., µέλους του Οµίλου Συγγελίδη. Με 
βάση το πλάνο, µέχρι το 2021, αντίστοιχα, θα έχουν ανοίξει 100 σύγχρονα και πλήρως εξοπλισµένα συνεργεία στην 
ελληνική επικράτεια. Αυτά, µε πολύ χαµηλό κόστος, θα µπορούν να προσφέρουν service και επισκευές σε όλα τα αυ-
τοκίνητα, ανεξαρτήτως µάρκας. Θα χρησιµοποιούν ποιοτικά υλικά, ώστε να µην υπάρχει κανένας συµβιβασµός σε θέ-
µατα ποιότητας, ενώ παράλληλα θα προσφέρουν διετή εγγύηση στα ανταλλακτικά και στην εργασία. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται το www.eurorepar.gr.
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Ο ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Ο Λεωνίδας Μπαλάφας έρχεται στον 
Σταυρό του Νότου Club µαζί µε την 
παρέα του για τρία Σάββατα, 20 Απρίλη, 
4 και 11 Μάη, µε τραγούδια απ’ όλη την 
πορεία του, δισκογραφηµένα και µη. 
Ώρα έναρξης: 22:30. Εισιτήρια: €13 µε 
µπίρα ή κρασί.

«ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΡΙ» ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟ-
ΡΗ ΒΑΛΤΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
Λόγω της µεγάλης επιτυχίας της, η παράσταση 
«Κάθε Τρίτη µε τον Μόρι» παρατείνεται έως 
και την Κυριακή 12 Μαΐου. Στη σκηνή του Θε-
άτρου Ιλίσια Βολανάκης ο Γρηγόρης Βαλτινός 
συναντάει το ν πολυτάλαντο Γιάννη Σαρακα-
τσάνη, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο ανερ-
χόµενος και ταλαντούχος Νικορέστης Χανιωτά-
κης. Πρόκειται για την πραγµατική ιστορία του 
διάσηµου καθηγητή Κοινωνιολογίας Morrie 
Schwartz που στην πιο κρίσιµη στιγµή της ζωής 
του κατάφερε να αφυπνίσει πνευµατικά τον µα-
θητή του, αλλά και εκατοµµύρια ανθρώπους σε 
όλο τον κόσµο (παραστάσεις από Τετάρτη έως 
και Κυριακή).

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά τις άκρως επιτυχηµένες και ενδιαφέρου-
σες χειµερινές παραστάσεις των «Εγκληµάτων» 
στο ΙΛΙΟΝ plus, ο ∆ηµήτρης Μυστακίδης επι-
στρέφει στις 20 Απριλίου. Για όσους αγαπάνε το 
ρεµπέτικο, τις ιστορίες και τα διαχρονικά µηνύ-
µατά του.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ: 
ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ SPECIAL GUEST: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ (20/4)
Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και ο Νίκος Πορτοκάλογλου έφτιαξαν µε τα δικά τους εκλεκτά υλικά –τραγούδια µιας ζωής– το 
µουσικό πρόγραµµα που αγαπήθηκε περισσότερο φέτος τον χειµώνα και φιλοξένησαν σπουδαίους φίλους καλλιτέχνες, 
που το έκαναν κάθε φορά διαφορετικό και ενδιαφέρον, ψάχνοντας µαζί να βρουν «Τι έχει µείνει απ’ τη φωτιά». Για την τε-
λευταία παράσταση της χρονιάς, το Σάββατο 20 Απριλίου, καλεσµένος τους είναι ο Γιάννης Κότσιρας. Στο Γυάλινο Μουσικό 
Θέατρο.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Πέτρα Μπλοντίνα 
Βόλπε ΠΑΙΖΟΥΝ: Μαρί Λεουενµπέργκερ, Μαξι-
µίλιαν Σιµόνιτσεκ, Ρέιτσελ Μπράουνσβαϊγκ

H  Γιορόνα. Μια γυναίκα που κλαίει. Μια απόκοσµη παρουσία, κάπου ανάµεσα στον Ουρανό και την 
Κόλαση, παγιδευµένη σε µια φοβερή µοίρα σφραγισ µένη από το ίδιο της το χέρι. Η απλή αναφορά στο 
όνοµά της προκαλεί τρόµο σε ολόκληρο τον κόσµο, για γενιές. Όταν ήταν ζωντανή, έπνιξε τα παιδιά της, 
εξαιτίας της οργισµένης ζήλιας της, ρίχνοντας στη συνέχεια και τον εαυτό της στο αφρισµένο ποτάµι, 

σπαράζοντας από πόνο. Τώρα τα δάκρυά της είναι αιώνια. Είναι θανατηφόρα. Κι εκείνοι που ακούν τον θανάσιµο θρήνο 
της τη νύχτα είναι καταδικασµένοι. Η Γιορόνα παραφυλάει στις σκιές και αρπάζει παιδιά, θέλοντας να τα κάνει δικά 
της. Καθώς οι αιώνες περνούν, η επιθυµία της έχει γίνει πιο µεγάλη και οι µέθοδοί της πιο τροµακτικές. Τη δεκαετία 
του 1970, στο Λος Άντζελες, η Γιορόνα παραφυλάει τη νύχτα για νέα παιδιά. Παραβλέποντας την προειδοποίηση µιας 
προβληµατικής µητέρας που είναι ύποπτη για παιδική παρενόχληση, µια κοινωνική λειτουργός και τα µικρά παιδιά 
της σύντοµα θα βρεθούν σε µια τροµακτική, υπερφυσική σφαίρα. Η µόνη τους ελπίδα να επιβιώσουν από τη θανατη-
φόρα οργή της Γιορόνα είναι ένας απογοητευµένος ιερέας, που προσπαθεί να κρατήσει µακριά το κακό υιοθετώντας 
τις δικές τους µυστικιστικές τακτικές. Όµως µέσα τους συγκρούονται συνεχώς ο φόβος και η πίστη.

ΜΑΡΝΙ, ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ
MARNIE’S WORLD

Η Μάρνι είναι µια κακοµαθηµένη σπιτική γάτα που ζει µια άνετη ζωή στο σπίτι των Σανσάιν. ∆εν έχει αποµα-
κρυνθεί ποτέ από την ασφάλεια του σπιτικού της: όσα λίγα ξέρει για τον έξω κόσµο τα έχει µάθει χάρη στην 
αγαπηµένη της αστυνοµική σειρά στην τηλεόραση, ενώ η ιδιοκτήτριά της, Ρόζαλιντ, φροντίζει µε αγάπη και 
τρυφερότητα για κάθε της ανάγκη. Μια µέρα ο µυστηριώδης αδελφός της Ρόζαλιντ, Πολ, κάνει την εµφάνι-

σή του και, έχοντας απώτερους σκοπούς, υπόσχεται στη Μάρνι ότι θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο ειδικής πράκτορος 
σε µια άκρως απόρρητη αποστολή. Η Μάρνι ενθουσιάζεται µε τη φοβερή αυτή ευκαιρία, αλλά καταλήγει αναπάντεχα 
εκτός σπιτιού, εντελώς µόνη. Στην πορεία, ενώνει τις δυνάµεις της µε τον Έλβις, έναν φαφλατά αλλά και ντροπαλό σκύλο, 
τον Άντον, ένα γαϊδουράκι που θέλει να γίνει διάσηµο σαν περφόρµερ του τσίρκου –µεταµφιεσµένο σε ζέβρα–, και τον 
κάπως νε υρωτικό κόκορα Έγκµπερτ. Οι τέσσερις φυγάδες θα κλέψουν ένα κόκκινο βανάκι, το οποίο αναζητεί η αστυ-
νοµία, κάτι που θα κάνει τις αρχές να νοµίσουν εσφαλµένα ότι πρόκειται για µια συµµορία που κλέβει έργα τέχνης. Η 
πανέξυπνη Μάρνι βλέπει καθαρά ότι η αποστολή τους πια είναι µία: να συλλάβουν τους πραγµατικούς ενόχου ς και να 
αποκαταστήσουν την τιµή τους.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Κρίστοφ Λαουνστάιν, Βόλφγκανγκ Λαουνστάιν ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Κώστας Αποστολίδης 
ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ: Νίκη Γρανά, Θάνος Λέκκας, Ελισάβετ Μουτάφη, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Κώστας Αποστολίδης, 
Ηλίας Ζερβός, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη, Φώτης Πετρίδης, Θοδωρής Αποστολίδης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάι κλ Τσάβες ΣΕΝΑΡΙΟ: Μίκι Ντόουτρι, Τοµπάιας Ιακόνις ΠΑΙΖΟΥΝ: Λίντα Καρντελίνι, Πατρίτσια 
Βελάσκεζ, Σιν Πάτρικ Τόµας, Τζέινι Λιν Κίντσεν

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥΣ
THE DIVINE ORDER

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΟΝΑ
THE CURSE OF LA LLORONA

Το 1971 η ελβετική ύπαιθρος δεν επη-
ρεάζεται από τις µεγάλες κοινωνικές 
αναταραχές που προκάλεσε το κίνηµα 
του 1968. Η Νόρα, µια νεαρή νοικοκυ-

ρά και µητέρα, ζει σε ένα γραφικό χωριό µε τον 
σύζυγο και τους δύο γιους της. Πρόκειται για ένα 
ήσυχο άτοµο, αρεστό σε όλους – µέχρι να αρχίσει 
τον δηµόσιο αγώνα για το δικαίωµα ψήφου στις 
γυναίκες, για το οποίο οι άνδρες καλούνται να 
αποφασίσουν σε ψηφοφορία στις 7 Φεβρουαρίου 
1971. Η ταινία υπήρξε η επίσηµη υποβολή της 
χώρας για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης 
Ταινίας, ενώ κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο 
Φεστιβάλ της Τραϊµπέκα.
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LD παιδικά βιβλία για δώρο 
αυτό το Πάσχα

Υβόννη, η ατίθαση αγελάδα των Άλπεων, 
Βασίλης Παπαθεοδώρου, εικονογράφηση: 
Λίλα Καλογερή, εκδ. Καστανιώτη
Τι συµβαίνει όταν µια αγελάδα, που είχε κάθε 
λόγο να βόσκει ευτυχισµένη, καταλαβαίνει 
πως έρχεται το τέλος της; Πηδά από τον φρά-
χτη, τρέχει στα λιβάδια, αναστατώνει το χω-
ριό, κρύβεται στα δάση. Και δεν εµφανίζεται 
µε τίποτα. Η απίστευτη ιστορία της Υβόννης, 
µιας αγελάδας από τη Βαβαρία, που το 2011 
αναστάτωσε για µήνες όλη την περιοχή µέχρι 
να βρει την ησυχία της.

Ο χάρτης του Λευτέρη, Κατερίνα Λαγού, 
εικονογράφηση: Πετρούλα Κρίγκου, 
εκδ. Ψυχογιός
Όσο ο Λευτέρης προσπαθεί να µείνει 
µακριά από τους µπελάδες, τόσο οι 
µπελάδες έρχονται και τον βρίσκουν. 
Αλλά εκείνος δεν είναι από τα παιδιά που 
φοβούνται τις συγκρούσεις. ∆εν διστάζει 
να τα βάλει µε τους Λευτέρηδες, τους 
Τούρκους, το Ζαχαρένιο Βασιλόπουλο, 
το Βασιλόπουλο-Κουµπάρο, το 
Βασιλόπουλο-Καψοκαλύβα. Τι θα γίνει, 
όµως, όταν αποφασίσει να συγκρο υστεί 
µε τον εαυτό του; Η µυθιστορηµατική 
βιογραφία του Ελευθέριου Βενιζέλου, 
γραµµένη για παιδιά, έχει την απάντηση.

Η µπαλαρίνα που δεν χόρευε, Ελπίδα 
Μηναδάκη, εικονογράφηση: Κριστίν 
Μενάρ, εκδ. Φιλύρα
Μια παραµυθένια ιστορία για τη δύνα-
µη της θέλησης που γίνεται αφορµή για 
µία απολαυστική διαδροµή αυτογνωσίας 
και τέχνης, µεταδίδοντας στους µικρούς 
αναγνώστες τη σηµασία των προγόνων στη 
ζωή µας και τη σπουδαιότητα της εµψύχω-
σης και της πίστης στις δικές µας δυνάµεις 
και ικανότητες. Μέσα από τις σελίδες του 
βιβλίου τα παιδιά ταξιδεύουν στο Παρίσι 
του 1900 και έρχονται σε µια πρώτη επαφή 
µε το έργο του Ντεγκά. Ταυτόχρονα, 
µαθαίνουν την αξία τού να κυνηγούν τα 
όνειρά τους µε κάθε τρόπο, µέχρι να τα 
κατακτήσουν.

Ευτυχία είναι ένα καρπούζι πάνω στο κεφάλι σου, Stella Dreis, 
εκδ. Άγκυρα
Η κυρία Φωτεινή κάθε µέρα ξυπνάει χαρούµενη και δείχνει ευτυχισµένη. 
Οι τρεις γειτόνισσές της, που τίποτα δεν τους λείπει αλλά ποτέ δεν είναι 
χαρούµενες, απορούν και αναρωτιούνται τι είναι αυτό που κάνει την κυρία 
Φωτεινή να είναι τόσο χαρούµενη. Κι έτσι αποφασίζουν να παρακολουθή-
σουν από κοντά τις κινήσεις της για να µάθουν το µυστικό της. Αυτή όµως 
η απόφασή τους τις οδηγεί σε αστείες και ξεκαρδιστικές γκάφες. Μια τρελή 
τρελή ιστορία, γραµµένη µε χιούµορ και ανατροπές, για την ανακάλυψη 
του µυστικού της αληθινής ευτυχίας.

Φεγγαροπαιχνιδίσµατα, Ανέστης Ποϊράζης, εικονογράφηση: Κώστας 
Καρασαββίδης, εκδ. Ίκαρος
Η ιστορία αυτή ξεκινά σε µια µικρή χώρα, που οι κάτοικοί της είχαν µια πα-
ράξενη συνήθεια: ξυπνούσαν το σούρουπο και έπεφταν για ύπνο την αυγή. Ο 
Ντάνιελ βρίσκεται κάθε νύχτα στο δωµάτιό του φτιάχνοντας κολάζ µε τα αγα-
πηµένα του φεγγάρια. Ώσπου µια µέρα, ή πιο σωστά µια νύχτα, ακούει τον 
ήχο ενός βιολιού. Αυτός ο ήχος, αυτή η υπέροχη µελωδία, θα γίνει η αφορµή 
για να ανακαλύψει το ταλέντο που θα διαµορφώσει τα πιο απρόσµενα όνειρά 
του. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD µε την αφήγηση του παραµυθιού από τη 
Μαριάννα Ρούκαλη αλλά και πρωτότυπη µουσική του Daniel Georgiev.

Στο λόφο του Γουότερσιπ, Ρίτσαρντ Άνταµς, 
µτφρ.: Μάρω Ταυρή, εκδ. Κέδρος
Ο κουνελότοπος του Σάντλφορντ βρίσκεται 
σε κίνδυνο. Ο Πενταράκης, ο µικρός αδερφός 
του Φουντούκη, είναι σίγουρος ότι κάτι πολύ 
κακό πρόκειται να συµβεί. Κανείς όµως δεν 
του δίνει σηµασία. Γιατί είναι άνοιξη και το 
χορτάρι άφθονο. Τα δύο αδέρφια και µερικά 
ακόµα θαρραλέα κουνέλια εγκαταλείπουν 
κρυφά την ασφάλεια του γνώριµου κουνελότο-
που και κινούνται διστακτικά προς έναν αχανή 
και παράξενο κόσµο. Κυνηγηµένοι από σκυλιά 
και αλεπούδες, αποφεύγοντας φάρµες και 
ανθρώπους, ο Φουντούκης και οι σύντροφοί 
του ονειρεύονται µια νέα ζωή στον ειδυλλια-

κό λόφο του Γουότερσιπ… Ένας ύµνος στην περιπλάνηση, στο όραµα, στην 
ηθική, στην ατοµική ελευθερία και στην από κοινού δράση. Μια καταπληκτι-
κή ιστορία που µπορεί να διαβαστεί και να ξαναδιαβαστεί, από διαφορετική 
κάθε φορά οπτική γωνία, και να αγγίξει αναγνώστες κάθε ηλικίας.

6
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α τελευταία 50 χρόνια το 60% του πληθυσµού των ζώων έχει ε-
ξαφανιστεί. Αδύνατη η αποστολή της σωτηρίας τους; Όχι για τους 
Πράκτορες της Ελένης Ανδρεάδη! Στο τέταρτο βιβλίο της σειράς 
«Πράκτορες του Πλανήτη», «Πιράνχας στη στεριά», η επίλεκτη 
πρακτορική  οµάδα µαζί µε το παιδί-αναγνώστη αναλαµβάνουν να 
σταµατήσουν την ραγδαία εξαφάνιση της βιοποικιλότητας του κό-

σµου σε 24 ώρες. Η συγγραφέας µάς εξηγεί πώς ένας ενήλικας γράφει για τα παιδιά.

Με ποια αφορµή ξεκινήσατε να γράφετε τους «Πράκτορες του Πλανήτη»;
Οι «Πράκτορες του Πλανήτη» ξεκίνησαν από µια ανάγκη να επικοινωνήσω τα θέ-
µατα στα οποία είχα ειδικευτεί προς τα παιδιά. Ήθελα να γίνουν τα περιβαλλοντικά 
θέµατα ένα παιχνίδι που θα τα ενθουσιάσει και σκέφτηκα να υιοθετήσουν τα παι-
διά τον ρόλο του µυστικού πράκτορα που σώζει τον κόσµο, διότι οι ενήλικες έχουν 
αποτύχει. Η προσπάθεια ξεκίνησε ως µια µη κερδοσκοπική οργάνωση που ακόµα 
και σήµερα υλοποιεί βιωµατικά προγράµµατα σε όλη τη χώρα. Μετά ακολούθησαν 

τα βιβλία.

Ποια είναι η καινούργια αποστολή που αναθέτετε στους µικρούς πράκτορες του 
πλανήτη στο καινούργιο βιβλίο σας «Πιράνχας στη στεριά»;
Μαζί µε τον αναγνώστη, οι πράκτορες θα πρέπει να σταµατήσουν τη ραγδαία εξαφά-
νιση της βιοποικιλότητας του πλανήτη µας. Ο αναγνώστης-πρωταγωνιστής θα ταξι-
δέψει από τις ζούγκλες της Μαλαισίας µέχρι τους υγροτόπους στα σύνορα Αµερικής-
Καναδά και τους πάγους της Ανταρκτικής, προσπαθώντας να σώσει τα ζώα. Σε αυτό 
το ταξίδι θα διαπιστώσει πως έχουµε χάσει 60% των ζώων του πλανήτη τα τελευταία 
50 χρόνια. Είναι η µεγαλύτερη εξαφάνιση ειδών στον κόσµο µας από τότε που εξα-
φανίστηκαν οι δεινόσαυροι και η πρώτη φορά που µαζική εξαφάνιση ειδών οφείλε-
ται σε κάποιο άλλο είδος, δηλαδή τον άνθρωπο.

Γνωρίζουµε ότι οι παρουσιάσεις των βιβλίων σας απέχουν πολύ από τις κλασι-
κές. Με ποιον τρόπο επιλέγετε να απευθυνθείτε στους µικρούς εκπαιδευόµενους 
πράκτορες;
Η κάθε «βιβλιοπαρουσίαση» είναι πραγµατικά ένα πρόσχηµα για µια άκρως απόρ-
ρητη και µυστική συνάντηση της Περιβαλλοντοπόλ. Τα παιδιά έρχονται για να λά-
βουν τη νέα τους αποστολή, συµπληρώνουν πρακτορικές ταυτότητες και ξεκινούν 
µέσα από το παιχνίδι να φέρουν σε πέρας την αποστολή. ∆εν θα µε βρείτε, δηλαδή, 
να διαβάζω αποσπάσµατα από το βιβλίο…

Τι είναι αυτό που κατά τη γνώµη σας αγαπούν τα παιδιά στα βιβλία σας;
Ίσως το χιούµορ, τον αυτοσαρκασµό και το ότι είναι πρωταγωνιστές στη δράση κατά 
την ανάγνωση και ελπίζω αφού κλείσουν το βιβλίο.

Πόσο εύκολο είναι για έναν ενήλικα να πλησιάσει τον τρόπο που σκέφτεται ένα 
µικρό παιδί;
Νοµίζω πως είναι ευκολότερο όταν ξοδεύεις χρόνο µε τα παιδιά. Είµαι τυχερή που 
τα προγράµµατα της οργάνωσης Πράκτορες του Πλανήτη, και πλέον τα βιβλία, 
µου δίνουν τη δυνατότητα να βρίσκοµαι πολλές ώρες κοντά στα παιδιά. ∆εν ανα-
καλύπτεις εκ νέου τον τρόπο που σκέφτονται, αλλά θυµάσαι πώς σκεφτόσουν κι 
εσύ. Μετά, στο γράψιµο, κάνεις µια εσωτερική συζήτηση µε αυτή την πιο παιδική 
πτυχή του χαρακτήρα σου. ∆εν εννοώ την πιο ανώριµη, αλλά την πιο παιχνιδιά-
ρικη. Αν προσποιηθείς, µιλάς χωρίς σεβασµό στα παιδιά και θα καταλήξεις µε ένα 
κακό βιβλίο.

Πώς µπορεί να επιβιώσει το παιδικό βιβλίο στην εποχή του tablet και του 
playstation;
∆εν νοµίζω πως θα εκλείψει το τυπωµένο βιβλίο. Παγκόσµια δεν βλέπουµε τέτοια 
πτώση στο παιδικό βιβλίο – αντιθέτως, βλέπουµε αύξηση. Η δυσκολία στη χώρα µας 
πιστεύω πως είναι πώς θα συνεχίσουν τα παιδιά το διάβασµα βιβλίων όταν αφήσουν 
το δηµοτικό και ως έφηβοι. ∆εν έχουµε αυτή την κουλτούρα, είναι σαν να ξεχνάµε τα 
βιβλία µετά το δηµοτικό, όταν πια τα πράγµατα «σοβαρεύουν» και τα φροντιστήρια 
τρώνε σε µεγάλο βαθµό τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Εκεί χάνουµε πολλούς α-
ναγνώστες, αναγνώστες που θα γίνουν ενήλικες αναγνώστες, και στερούµε στα παι-
διά το δώρο και τη διασκέδαση της ανάγνωσης.

Τι µήνυµα θα θέλατε να στείλετε στους γονείς;
Πως για να αγαπήσουν τα παιδιά το βιβλίο θα πρέπει να βλέπουν τους γονείς να το 
αγαπούν. Οπότε θα έλεγα να πάρουν στα χέρια τους και οι γονείς ένα βιβλίο και να 

ΕΛΕΝΗ ΑΝ∆ΡΕΑ∆Η
«∆εν νοµίζω πως θα εκλείψει 

το τυπωµένο βιβλίο»
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

«Πιράνχας 
στη στεριά» της 
Ελένης Ανδρεάδη

Εικονογράφος:  
Στέφανος 
Κολτσιδόπουλος
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
MARKE TING 

ΓΙΑ ΠΕΤΥΧΗ-
ΜΕΝΟΥΣ

ΠΩΣ Η ΚΙΜ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ 
ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΗΝΕΙ 

ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΡΝΟ 

ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΟΒΑΛ ΓΡΑΦΕΙΟ.

 ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Η      
ιστορία των Καρντάσιαν ίσως ήταν δια-
φορετική αν ο πατέρας τους, Ρόµπερτ 
Καρντάσιαν, δεν πέθαινε το 2003. Ίσως 
και να ήταν ακριβώς η ίδια. Οι πρώτοι 
Καρντάσιαν, πάντως, ήταν Αρµένιοι µε-
τανάστες από το Καράκαλε, που βρίσκε-
ται στη σηµερινή Τουρκία. Ονοµάζονταν 
Kardaschoff και ήταν ρακοσυλλέκτες 
που εξέλιξαν το ταπεινό επάγγελµα σε 

επιχείρηση. Ο Ρόµπερτ, αν και σπούδασε νοµικά, είχε, επίσης, αλάν-
θαστο επιχειρηµατικό ένστικτο και επένδυε στην πρωτοτυπία. Για πα-
ράδειγµα, δηµιούργησε τη Radio & Records, εταιρεία που προ internet 
και Wikipedia παρείχε στους µουσικούς παραγωγούς νέα, ειδήσεις και 
πληροφορίες για τους πρωταγωνιστές της µουσικής βιοµηχανίας. Απο-
δείχθηκε χρυσωρυχείο κι έτσι το 1979 την πούλησε. Στο µεταξύ, είχε 
στήσει µια ακόµη επιχείρηση, που πουλούσε µουσική «χαλί», για να 
παίζεται στους κινηµατογράφους ανάµεσα στις προβολές των ταινιών. 
Ήταν, ωστόσο, η δικηγορική του ιδιότητα που τον έκανε διάσηµο, ως 
έναν από τους δικηγόρους του φίλου του O.J. Simpson.

Η κόρη του Κιµ φαίνεται να διαθέτει τις κλίσεις του.
Έδειξε από νωρίς το ταλέντο της, όταν ζήτησε από τον πατέρα της 

χρήµατα για να αγοράσει τα πρώτα της Manolo Blahnik. Για την ακρί-
βεια, τα πέντε πρώτα της. Όχι, δεν ήταν τόσο άπληστη – ήταν τόσο έξυ-
πνη. Τα αγόρασε 700 δολάρια το ζευγάρι και τα πούλησε µετά στο eBay 
για 2.500 δολάρια έκαστο. Ήταν τα Manolo που φορούσε η Jennifer 
Lopez στο πρώτο της βιντεοκλίπ και η Κιµ ήξερε πως θα γίνονταν α-
νάρπαστα.

Σήµερα, µετά από ένα sex tape, τρεις γάµους, τρία παιδιά, 134 εκα-
τοµµύρια followers στο Instagram, ένα reality που µετράει 11 χρόνια 
και προσωπική περιουσία 175 εκατ. δολαρίων, ανακοινώνει πως βρίσκε-
ται στον πρώτο χρόνο των νοµικών σπουδών της. Και αν ακόµα η Καλι-
φόρνια είναι µία από τις τέσσερις Πολιτείες των ΗΠΑ όπου µπορεί κά-
ποιος να πάρει πτυχίο χωρίς να έχει φοιτήσει σε κολέγιο, το να διαβά-
σεις έστω ένα βιβλίο Νοµικής δεν είναι εύκολο πράγµα…

Σύµφωνα µε την ίδια, όλα ξεκίνησαν µετά την επίσκεψή της στον 
Λευκό Οίκο, ύστερα από πρόσκληση του Ντόναλντ Τραµπ, ώστε να συµ-
µετάσχει σε µια συµβουλευτική οµάδα για το νοµοσχέδιο #cut50, που 
στην πραγµατικότητα επανεξετάζει το ποινικό σύστηµα και βάζει σε 
προτεραιότητα την επανένταξη των καταδικασθέντων. «Ο Λευκός Οίκος 
µε κάλεσε για να βοηθήσω να αλλάξει το σύστηµα της επιείκειας. Κά-
θισα στο δωµάτιο Ρούσβελτ µε έναν δικαστή και πολλούς πραγµατικά ι-
σχυρούς ανθρώπους και σκέφτηκα “∆ιάολε, πρέπει να µάθω περισσό-
τερα”» είπε στη «Vogue».

Έµπνευσή της για το νέο αυτό βήµα στάθηκε ο αγώνας της για την 
απελευθέρωση της Άλις Μαρί Τζόνσον, µιας 63χρονης µητέρας πέντε 
παιδιών που είχε καταδικαστεί σε ισόβια για διακίνηση ναρκωτικών. Η 

Κιµ πρωτοστάτησε στην αποφυλάκισή της και από τότε δέχεται χιλιάδες 
γράµµατα από φυλακισµένους…

Ακούγεται αστείο, σωστά; Η πιο αµφιλεγόµενη περσόνα της δεκαε-
τίας να µας επανασυστήνεται ως… Έριν Μπρόκοβιτς.

Τα τελευταία δέκα χρόνια η Κιµ Καρντάσιαν έχει εισπράξει από 
τα σοβαρά Μέσα και τους σοβαρούς καλλιτέχνες ειρωνεία και υποτί-
µηση. Έχει χαρακτηριστεί «σκουπίδι», «παράσιτο». Ωστόσο, όχι χωρίς 
κόπο αλλά µε πολλή και σκληρή δουλειά –η ίδια λέει πως ξυπνάει κα-
θηµερινά στις 5.00 π.µ. και µέχρι τις 10.00 π.µ. έχει παρευρεθεί ήδη 
σε επτά επαγγελµατικά ραντεβού–, έχει καταφέρει να γίνει εξώφυλλο 
στη «Vogue», πρότυπο για εκατοµµύρια γυναίκες µε µεγάλους γλουτούς 
που για δεκαετίες αισθάνονταν ντροπή για τους επιπλέον πόντους τους, 
να βρεθεί καλεσµένη στον Λευκό Οίκο και να γίνει keynote speaker σε 
ηµερίδα του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ σχετικά µε το marketing.

Όχι κι άσχηµα για µια κοπέλα που δεν χορεύει, δεν τραγουδά, δεν 
είναι ηθοποιός, δεν γράφει, δεν µαγειρεύει, αλλά είναι απλώς ο εαυτός 
της – όποιος κι αν είναι αυτός. Η Κιµ έχει επενδύσει στην ανόθευτη α-
ναίδεια που διαθέτει, ώστε να κρατάει τη ζωή της διαφανή. Έντεκα χρό-
νια τώρα την παρακολουθούµε να αδυνατίζει, να παχαίνει, να βγαίνει 
ραντεβού, να ερωτεύεται, να παντρεύεται και να χωρίζει, να κλαίει, να 
βρίζει, να µένει έγκυος, να γεννάει, να αποκτάει παιδιά από παρένθετες 
µητέρες. Πάντα µε το µπούστο της ακάλυπτο και τα οπίσθιά της προτε-
ταµένα.

Υπερασπιστές των ατοµικών δικαιωµάτων είναι έξαλλοι µε το γεγο-
νός πως η θυελλώδης προσωπικότητα της Κιµ Καρντάσιαν καπελώνει 
τον σκοπό του #cut50.

Ο µαύρος ακτιβιστής, όµως, και σχολιαστής του CNN Άντονι Βαν 
Τζόουνς την υπερασπίζεται: «Λένε πως η Καρντάσιαν κλέβει τη δόξα 
από τους Αφροαµερικανούς που εργάζονται γι’ αυτή την υπόθεση δύο 
δεκαετίες τώρα – ανάµεσά τους κι εγώ. Όµως εγώ ήµουν στο Οβάλ Γρα-
φείο µε την Ιβάνκα, την Κιµ και τον Πρόεδρο και άκουσα µε τα αυτιά 
µου και είδα µε τα µάτια µου πόσο διστακτικός ήταν ο Τραµπ στο να α-
φήνει ελεύθερους βαρυποινίτες και στον αντίκτυπο που θα είχε κάποιο 
ολίσθηµά τους στην πολιτική του ατζέντα. Και είδα την Κιµ Καρντάσιαν 
να κάνει την πιο έξυπνη πολιτική παρέµβαση που άκουσα ποτέ, µε ε-
πιχειρήµατα αποτελεσµατικά, έξυπνα και συναισθηµατικά. Οπότε, αυτό 
που έχω να πω σε όσους τσιµπάνε µε την τηλεοπτική καρικατούρα της 
Καρντάσιαν είναι πως µιλάµε για την κόρη του Ρόµπερτ Καρντάσιαν και 
τη µητέρα τριών µαύρων παιδιών που εκµεταλλεύεται τη δύναµή της για 
ένα πολύ σηµαντικό θέµα».

«Είναι η Κιµ Καρντάσιαν η Ελ Γουντς της κινηµατογραφικής επιτυ-
χίας “Η εκδίκηση της ξανθιάς”;» αναρωτιέται στο εκτενές editorial της 
η αµερικανική «Vogue». Ή µήπως το πιο εντυπωσιακό και πετυχηµένο 
rebranding στην ιστορία; Και αν είναι το δεύτερο, πόσο µακριά µπορεί 
να φτάσει η Κιµ…; Μέχρι το Οβάλ Γραφείο;

Μετά την εκλογή Τραµπ, κανείς δεν γελά µε το τελευταίο ερώτηµα…
απελευθέρωση της Άλις Μαρί Τζόνσον, µιας 63χρονης µητέρας πέντε 
παιδιών που είχε καταδικαστεί σε ισόβια για διακίνηση ναρκωτικών. Η 

να φτάσει η Κιµ…; Μέχρι το Οβάλ Γραφείο;
Μετά την εκλογή Τραµπ, κανείς δεν γελά µε το τελευταίο ερώτηµα…
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Ε
Ι Μετά την τεράστια επιτυχία του πρώτου µέρους των «Μα-

θηµάτων Πολέµου», της sold-out παράστασης που αγα-
πήθηκε από κοινό και κριτικούς και ανέβηκε πρόσφατα 
στην Αίθουσα «Γιεχούντι Μενουχίν» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου κατόπιν ειδικής πρόσκλησης, η Αίθουσα «∆ηµήτρης Μη-
τρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών υποδέχεται, τον Μάιο, το 
δεύτερο µέρος της πρωτότυπης δραµατοποιηµένης απόδοσης της Ιστο-
ρίας του Θουκυδίδη.

Τα «Μαθήµατα Πολέµου ΙΙ: Σικελικά ∆ράµατα» παρουσιάζονται σε 
σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Λιγνάδη µόνο για επτά βραδιές (21:00), την Τρίτη 7, 
την Τετάρτη 8, την Πέµπτη 9, την Παρασκευή 10, την Κυριακή 12, τη ∆ευ-
τέρα 13 και την Τρίτη 14/5 (µε αγγλικούς υπέρτιτλους). Τον διακεκριµένο 
ηθοποιό και σκηνοθέτη πλαισιώνει οµάδα νέων ηθοποιών. Τη µουσική 
υπογράφει ο Θοδωρής Οικονόµου, ο οποίος παίζει ζωντανά πιάνο κατά 
τη διάρκεια της παράστασης. Το κείµενο και η δραµατουργία είναι του 
Γιάννη Λιγνάδη. Ιστορικός σύµβουλος, η δρ. Ανδρονίκη Μακρή.

Τα «Μαθήµατα Πολέµου ΙΙ: Σικελικά ∆ράµατα» παρουσιάζουν επει-
σόδια από τη δεύτερη φάση του Πελοποννησιακού Πολέµου, τη Σικε-
λική Εκστρατεία (415-413 π.Χ.), αντλώντας ιστορικό υλικό από το 6ο, το 
7ο και µέρος του 8ου βιβλίου της θουκυδίδειας συγγραφής. Τα γεγονότα 
που ανθολογούνται στη δραµατοποιηµένη εκδοχή του κειµένου παρακο-
λουθούν τα κύρια σηµεία από την πλέον δραµατική –για την αθηναϊκή πο-
λιτική– φάση του πολέµου. Από τη µεγαλοϊδεατική φαντασίωση της αθη-
ναϊκής κυριαρχίας  στη ∆ύση και τις περιπετειώδεις τροπές των πολεµικών 
συγκρούσεων στη Σικελία µέχρι την τελική συντριβή των αθηναϊκών δυ-
νάµεων και την οριστική µαταίωση του επεκτατικού οράµατος. Η πολιτική 
και στρατιωτική «τραγωδία της Αθήνας» έχει ως τραγικό πρόσωπο τον α-
πρόσωπο αθηναϊκό δήµο και την τραγική διάνοιά του, όπως την ενσαρκώ-
νουν τα πρόσωπα των µεγάλων πρωταγωνιστών (πολιτικών - στρατηγών), 
προπάντων του αµφιλεγόµενου Αλκιβιάδη και του αντιφατικού Νικία. Η 
σύλληψη του έργου ερείδεται στο νοµοτελειακό τριαδικό σχήµα της αρ-
χαίας τραγωδίας, Άτη - Ύβρις - Nέµεσις, προκειµένου να αποδώσει ερµη-

νευτικά τη µεγάλη «τραγωδία» της Αθήνας στη Σικελία.

Τι να περιµένετε
Ανατριχιαστικά επίκαιρος, ο Θουκυδίδης δεν µιλάει για το σήµερα, αλλά 
για το αύριο. Κι αναρωτιέται κανείς: είναι αυτή η ανθρώπινη φύση στους 
αιώνες των αιώνων; Είναι στη φύση µας η απληστία, η µισαλλοδοξία, η 
προδοσία, η εµφύλια σύρραξη, η κατάχρηση της εξουσίας; Είναι στη φύση 
της εξουσίας σίγουρα. Και ο Θουκυδίδης, αν και σύγχρονος των γεγονό-
των που εξιστορεί (ή µήπως εξαιτίας αυτού;), δεν καταγράφει απλώς ι-
στορικά γεγονότα. Τα αναλύει, επιτρέποντας στον δραµατουργό Γιάννη 
Λιγνάδη και στον σκηνοθέτη ∆ηµήτρη Λιγνάδη να δηµιουργήσουν µια 
θεατρική φόρµα που παρασύρει και ανεβάζει παλµούς σαν να παρακολου-
θούµε χολιγουντιανή κινηµατογραφική ταινία, ενώ την ίδια στιγµή δεν υ-
πάρχουν σκηνικά. Αλήθεια, πώς το καταφέρνουν; Επιτρέποντας στο κεί-
µενο να ακουστεί, διαλέγοντας ηθοποιούς παθιασµένους και ένα πιάνο, 
όχι για ιντερµέδιο, αλλά για ένταση και θεατρικότητα.

Η δραµατοποίηση του Θουκυδίδη µοιάζει παράτολµη κίνηση στα 
χαρτιά. Επί σκηνής, είναι µία παράσταση που θα έπρεπε να παίζεται κάθε 
χρόνο µε εντολή των υπουργείων Πολιτισµού και Παιδείας. Παιδείας; 
Και βέβαια! Εκτός κι αν θεωρείτε πως ο Θουκυδίδης διδάσκεται µε γό-
νιµο τρόπο.

Ο ίδιος ο ∆ηµήτρης Λιγνάδης, πριν από τη µεγάλη επιτυχία, είχε πει 
στη «Free Sunday»: «Καθ’ οµολογίαν µάλιστα των ίδιων των νέων που τυ-
χαίνει να συναναστρέφοµαι (ένας από τους ηθοποιούς µου στην παρά-
σταση είναι µαθητής γυµνασίου!), όχι, δεν διδάσκεται γόνιµα ο Θουκυδί-
δης. Το σχολείο σήµερα δεν υπηρετεί τη γνώση αλλά την “αρπαχτή” πλη-
ροφορία. Τέλος πάντων, είναι µια πικραµένη ιστορία που δεν θα ήθελα να 
θίξω. Πρέπει, ωστόσο, να απαλλάξω τους εκπαιδευτικούς από την ηθική 
ευθύνη της ιστορικής (και όχι µόνο) αµορφωσιάς των νέων. Άλλοι ευθύ-
νονται και κάποτε θα έπρεπε να λογοδοτήσουν».

Πριν έρθει αυτή η στιγµή, στο Μέγαρο Μουσικής σας περιµένουν µα-
θήµατα Ιστορίας που θα φωτίσουν τη σκέψη σας.

Είστε έτοιµοι για τα 
«Μαθήµατα Πολέµου ΙΙ: 
Σικελικά ∆ράµατα»;
Η καλύτερη, ίσως, παράσταση της σεζόν, που 
παρουσιάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο το 2019 
και εξυµνήθηκε από τους «Financial Times», 
επανέρχεται µε το δεύτερο µέρος της.

  ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

INFO
«Μαθήµατα Πολέµου ΙΙ: Σικελικά 
∆ράµατα»
Κείµενο, δραµατουργία: Γιάννης Λιγνάδης
Σκηνοθεσία: ∆ηµήτρης Λιγνάδης
Μουσική και πιάνο επί σκηνής: Θοδωρής 
Οικονόµου
Φωτισµοί: Εβίνα Βασιλακοπούλου
Ιστορικός σύµβουλος: δρ. Ανδρονίκη Μακρή
Βοηθός σκηνοθέτη: Στέλλα Ψαρουδάκη
Ηθοποιοί: ∆ηµήτρης Λιγνάδης, Grace Nwoke, 

Βασίλης Αθανασόπουλος, Εβίτα Ζηµάλη, Ανδρέας 
Καρτσάτος, Λάµπρος Κωνσταντέας
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Αίθουσα «∆ηµήτρης 
Μητρόπουλος»
Ηµέρες & ώρες παραστάσεων: 7-10/5 & 12-14/5 
στις 21:00
Εισιτήρια: 210 7282333, megaron.gr, https://webt-
ics.megaron.gr/el/events/?eventid=2232 και σε 
όλα τα καταστήµατα Public
Με αγγλικούς υπέρτιτλους.
Η παράσταση διαρκεί 100 λεπτά (µε το διάλειµµα). 
Πριν από τις παραστάσεις, σύντοµη εισαγωγική 
οµιλία από τη δρα Ανδρονίκη Μακρή.
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
YouTube Channel: Christy 

Mavridou

Instagram: christymav

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

info
  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ

Λίγα λεπτά µέσα στην ηµέρα το να στέκεσαι ανάποδα είναι πολύ 

ωφέλιµο για την υγεία. ∆ες γιατί:

1. Ανεβαίνοντας το αίµα στο κεφάλι, οξυγονώνονται καλύτερα 

τα αγγεία στο δέρµα του προσώπου και δείχνει πιο φρέσκο και 

λαµπερό.

2. Αιµατώνεται και οξυγονώνεται καλύτερα το τριχωτό της κε-

φαλής, µε αποτέλεσµα να έχουµε λιγότερη µείωση µαλλιών και 

λιγότερες λευκές τρίχες.

3. Αυξάνεται η λίµπιντο, καθώς ανεβαίνει το αίµα στο κεφάλι 

και ειδικότερα στον υποθάλαµο (ο υποθάλαµος αδένας λειτουρ-

γεί ως συνδετικός κρίκος ανάµεσα στο νευρικό και το ενδοκρι-

νικό σύστηµα). Ρυθµίζει επίσης άλλες ορµόνες στο σώµα µας.

4. Αποφορτίζει τα πόδια από την κούραση και την ορθοστασία 

της ηµέρας, µειώνοντας έτσι τα οιδήµατα.

5. Βοηθάει στην αντιµετώπιση του στρες και της κατάθλιψης.

Προσοχή! Πρέπει να αποφεύγεται απ’ όσους έχουν προβλή-

µατα µε τον αυχένα, υψηλή πίεση, προβλήµατα όρασης ή 

ακοής, παλινδρόµηση, κατά την εµµηνόρροια.

Πέντε λόγοι για να στέκεσαι ανάποδα
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