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Παπαγεωργίου 
«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»
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Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
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σελ. 15

Κ. Γκαγκάκη 
«Η πόλη είναι 
παραδοµένη σε 
µια γκρίζα αδιαφορία»

Π. Συµεωνίδης 
«Θα εργαστώ για 
την αναβάθµιση των 
υπηρεσιών που παρέχει 
ο δήµος»
σελ. 16-17

Νεκτ. Καλαντζής 
«Η ΕΝΑ αποτελείται από 
νέες και νέους 
αυτοδιοικητικούς απ’ όλους 
τους πολιτικούς χώρους»
σελ. 18-19

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΣΕ ΤΙ ΕΛΠΙΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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σελ. 4, 6, 14, 20, 22

Ελ. Παναγιωταρέα 
«Οι  Έλληνες 
θα µετατρέψουν την κάλπη 
των ευρωεκλογών 
σε δηµοψήφισµα κατά της 
κυβερνητικής πολιτικής»
σελ. 8

Γ. Σµυρνιώτης 
«Θεωρούµε ότι 
η διεκδίκηση του ∆ήµου 
Τρίπολης είναι 
µονόδροµος»

σελ. 10

Γ. Οικονόµου 
«Φιλοδοξώ να εµπεδώσω 
µια άµεση επικοινωνία 
µε τους πολίτες της Αγίας 
Παρασκευής»

σελ. 13
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dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430, 
FAX: 210-6729238
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www.freesunday.gr

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100

στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 

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

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

››››››
››

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

AUTO
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 

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

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Οι µετρήσεις διαψεύδουν τον 
Τσίπρα
06 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Κοµισιόν «βλέπει» 
ανάκαµψη ιδιωτικών επενδύσεων το 2020
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ 
«Οι Έλληνες θα µετατρέψουν την κάλπη των 
ευρωεκλογών σε δηµοψήφισµα κατά της 
κυβερνητικής πολιτικής»
09 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Στην 
Ελλάδα δεν υπάρχει νεοφιλελευθερισµός αλλά 
κρατισµός
10 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ 
«Θεωρούµε ότι η διεκδίκηση του ∆ήµου 
Τρίπολης είναι µονόδροµος»
11 // ΑΠΟΨΗ Ν. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ Στην Αθήνα µας 
θα δηµιουργηθεί ο ωραιότερος περίπατος της 
Ευρώπης
12 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Στο Μάτι κρύβονται, 
ακόµη, πολλά
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ «Φιλοδοξώ 
να εµπεδώσω µια άµεση επικοινωνία µε τους 
πολίτες της Αγίας Παρασκευής»
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Φρένο στους 
πλειστηριασµούς λόγω… εκλογών
15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΓΚΑΓΚΑΚΗ «Η πόλη 
είναι παραδοµένη σε µια γκρίζα αδιαφορία»
16-17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ 
«Κύριο µέληµά µου θα είναι να εργαστώ για 
την αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχει ο 
δήµος»
18-19 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΕΚΤ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 
«Η ΕΝΑ αποτελείται από νέες και νέους 
αυτοδιοικητικούς απ’ όλους τους πολιτικούς 
χώρους»

FREE TIME

SPORTS

32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
35 // INTERVIEW Μ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ «Με 
ενδιαφέρει περισσότερο το πού θα ταξιδεύω παρά το 
πού θα ζω»
36 // TRAVEL Εκεί όπου έχουν ταξιδέψει ο Τζον 
Σνόου και η Καλίσι
37 // COOK FILES Λιβανέζικο ρυζόγαλο µε άρωµα 
µαστίχα
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

29 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr

19 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΜΙΝΑΪ∆Η «Ο κόσµος ζητεί το 
αυτονόητο»
20 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Εκτός των παροχών η µεσαία τάξη
21 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΓ. ΠΑΝΤΑΖΗ «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
χάσει και στις αυτοδιοικητικές και στις ευρωεκλογές 
και πανηγυρικά θα ηττηθεί στις εθνικές»
22 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στο… περίµενε περισσότεροι από 
200.000 συνταξιούχοι
23 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β. ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ «Η Περιφέρεια 
Αττικής χρειάζεται επανεκκίνηση»
24 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ο Τσίπρας ξέχασε(;) να συγχαρεί τον 
νέο Πρόεδρο στα Σκόπια
25 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΕΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ «Η απλή 
αναλογική θεσµοθετεί τη “συναλλαγή” πάνω και κάτω 
από το τραπέζι»



ΣΤΟΧΟΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

Ταξίδι

ΕΙΣΟΔΟΣΕΙΣΟΔΟΣ

Νέα winbank
Οργανώνει τα οικονομικά σου.
Πραγματοποιείς τους στόχους σου.

Μπες στο winbank.gr ή κατέβασε το winbank mobile app.

Με τη νέα winbank έχεις τον έλεγχο των οικονομικών σου,
γιατί για πρώτη φορά είναι οργανωμένα σωστά:

- Οι συναλλαγές σου κατηγοριοποιούνται αυτόματα.
- Ελέγχεις τις δαπάνες σου, ορίζοντας τα ποσά που δεν θα ήθελες να υπερβείς.
- Βάζεις στόχους αποταμίευσης και τους παρακολουθείς.

Νέα winbank.
 Απλά και οργανωμένα.
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πολιτική

«Ε
ίµαι συνηθισµένος 
να χάνω στις δηµο-
σκοπήσεις και να 
κερδίζω στις κάλ-
πες». Με αυτόν τον 
τρόπο ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας 
προσπάθησε στη συ-

νέντευξη που έδωσε πριν από τέσσερις εβδοµάδες, στις 
16 Απριλίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 
να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και το βαρύ κλίµα που 
έχει δηµιουργηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, παρά τις προ-
σπάθειες της κυβέρνησής του, η δηµοσκοπική διαφορά 
που καταγράφεται στις µετρήσεις υπέρ της Ν∆ δεν µει-
ώνεται.

Την πρωθυπουργική διαβεβαίωση ακολούθησαν οι 
µετρήσεις που έγιναν πριν από το Πάσχα, οι οποίες ε-
πιβεβαίωσαν την τάση, αλλά και οι δύο µετρήσεις οι ο-
ποίες δηµοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδοµάδα –της MRB 
για το Star και της ALCO για το Open–, οι οποίες έδει-
ξαν µια διαφορά που στην καλύτερη περίπτωση υπερ-
βαίνει κατά πολύ τις 5,5 µονάδες.

Υπενθυµίζεται ότι στις ευρωεκλογές του 2014 στη 
δήλωση που είχε κάνει ο κ. Τσίπρας αµέσως µετά το 
κλείσιµο της κάλπης είχε πει ότι «ο σεβασµός στη δη-
µοκρατία επιβάλλει την προσφυγή στη λαϊκή ετυµηγο-
ρία το συντοµότερο δυνατό».

Το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών του 2014 είχε δεί-
ξει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 26,57% και τη Ν∆ στο 22,72%, δη-
λαδή µια διαφορά 3,85 εκατοστιαίων µονάδων.

Με βάση αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας στον ΑΝΤ1, το 
συµπέρασµα θα ήταν ότι οι µετρήσεις της κοινής γνώ-
µης δεν είχαν προβλέψει τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά, α-
ντίθετα, είχαν προβλέψει την ήττα του τότε κόµµατος 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Όµως δεν ήταν έτσι.

Σε συνέντευξή του στην «Καθηµερινή», την προη-
γούµενη εβδοµάδα, ο διευθυντής Ερευνών της εται-
ρείας Pulse, Γιώργος Αράπογλου, επικαλέστηκε τις έ-
ρευνες που είχε κάνει η δική του εταιρεία στις 19 και 
στις 23 Μαΐου του 2014, δηλαδή έξι και δύο ηµέρες α-
ντίστοιχα πριν από τις κάλπες της 25ης Μαΐου για τις 
ευρωεκλογές, στην πρώτη από τις οποίες η απόκλιση 
από το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 0,6% και στη δεύ-
τερη 0,1%, ενώ για τη Ν∆ τα ποσοστά απόκλισης 

Παρά την επιλογή του 
πρωθυπουργού να εµφανιστεί 
ως θύµα των δηµοσκόπων, 
το 2014 καθολική ήταν η 
πρόβλεψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
κερδίσει τις ευρωεκλογές.

ήταν 0,8% και 0,3%.
Ο κ. Αράπογλου µάλιστα διαψεύδει την εντύπωση 

ότι παλαιότερα υπήρχε µια «χρυσή» εποχή των δηµο-
σκοπήσεων και χαρακτηρίζει «εσφαλµένη» την πεποί-
θηση ότι οι δηµοσκοπήσεις γίνονται χειρότερες.

Όµως πριν από τον κ. Αράπογλου µια ανάλυση των 
προβλέψεων πριν από τις ευρωεκλογές του 2014 είχε 
κάνει και ο ιστότοπος TVXS, ο οποίος συνδεόταν τότε 
µε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιο Κούλογλου 
και συνεργαζόταν µε την εταιρεία ερευνών Palmos 
Analysis µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Σε ανάλυση των µετρήσεων της προεκλογικής περι-
όδου, η οποία δηµοσιεύτηκε στις 27 Μαΐου, η εταιρεία 
επικαλείται δική της έρευνα, δύο ηµέρες πριν από τις ε-
κλογές, στην οποία καταγραφόταν διαφορά 4,3 µονάδων 
υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή µια διαφορά στα όρια του µι-
κρού στατιστικού σφάλµατος.

Σε ό,τι αφορά το σφάλµα, ο κ. Αράπογλου επικα-
λέστηκε µια έρευνα που έκαναν το 2018 οι Γουίλ Τζέ-
νινγκς και Κρίστοφερ Βλζεν µε βάση ένα σύνολο δεδο-
µένων από περίπου 27.000 δηµοσκοπήσεις για 338 ε-
κλογές σε 45 χώρες (και την Ελλάδα) για πάνω από 70 
χρόνια (και το 2015), από την οποία προέκυψε, όπως ε-
πισηµαίνει, ότι το µέσο επίπεδο σφάλµατος στις δηµο-
σκοπήσεις έχει παραµείνει αξιοσηµείωτα σταθερό µε 
την πάροδο του χρόνου.

Όµως η Palmos Analysis στο άρθρο του 2014 διαψεύ-
δει κατηγορηµατικά τον κ. Τσίπρα, καθώς έχει καταγρά-
ψει τις µέσες διαφορές τις οποίες έδιναν οι εταιρείες 
δηµοσκοπήσεων σε όλη την προεκλογική περίοδο των 
ευρωεκλογών του 2014.

Από την καταγραφή, η οποία αφορά 12 εταιρείες, 
προκύπτει ότι οι 11 είχαν προβλέψει τη νίκη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Από αυτές, η Palmos και η VPRC είχαν προβλέ-
ψει µέσο όρο διαφοράς πάνω από 3 µονάδες (3,3), ενώ 
κοντά στις 3 µονάδες (2,9 και 2,8 αντίστοιχα) ήταν η 
RASS και η MARC. Σταθερή διαφορά πάνω από 1 µο-
νάδα έδιναν ALCO, Metron Analysis, GPO, Public Issue 
και Pulse, ενώ διαφορά µικρότερη της µονάδας υπέρ του 
ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπαν η MRB (0,8) και η Κάπα Research 
(0,3). H µόνη εταιρεία που έδινε σε µέσο όρο νίκη της 
Ν∆ µε διαφορά 0,6 ήταν η εταιρεία e-voice.

Ουσιαστικά, δηλαδή, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είχε προ-
εξοφληθεί και θα ήταν οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσµα 

που θα διέψευδε τις µετρήσεις.
Ο κ. Αράπογλου δίνει µάλιστα και τα αίτια στα οποία 

η διεθνής βιβλιογραφία αποδίδει τα σφάλµατα των δη-
µοσκοπήσεων, στα οποία υποστηρίζει ότι υπάρχουν ε-
λάχιστες ενδείξεις ότι οι «αστοχίες» οφείλονται σε ε-
ρωτώµενους που λένε ψέµατα για το τι θα ψηφίσουν. 
Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, τα σφάλµατα προ-
καλούνται:
• Από προβλήµατα αντιπροσωπευτικότητας του δείγµα-
τος ή στάθµισης.
• Από το αν µεγάλος αριθµός αναποφάσιστων (και γενι-
κότερα της «γκρίζας ζώνης») αποφασίσει να κινηθεί τις 
τελευταίες ηµέρες οµαδικά προς µια κατεύθυνση.
• Από προβληµατικούς (κάποιες φορές) υπολογισµούς 
συµµετοχής και αποχής.
• Από «αλλαγές στο παρά πέντε», όταν ψηφοφόροι αλ-
λάζουν γνώµη για το τι θα ψηφίσουν την τελευταία 
στιγµή, ακόµα και την ίδια την ηµέρα των εκλογών.

Σε ό,τι αφορά τα προβλήµατα αντιπροσωπευτικότη-
τας του δείγµατος, ο διευθυντής Ερευνών της εταιρείας 
Interview, ∆ηµήτρης Βασιλειάδης, επισηµαίνει ότι εν-
δέχεται να υπάρχει µειωµένη συµµετοχή των νέων ψη-
φοφόρων ηλικίας 17 έως 21 ετών, οι οποίοι ψηφίζουν για 
πρώτη φορά.

Σύµφωνα µε τον κ. Βασιλειάδη, δεν αποκλείεται η 
αναντιστοιχία αυτή να προκαλεί πρόβληµα στην απο-
τύπωση της πραγµατικής εικόνας που έχει, για παρά-
δειγµα, η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ για τον ∆ήµο Θεσσα-
λονίκης, κυρία Νοτοπούλου, η οποία, καθώς έχει µικρές 
δηµοσκοπικά διαφορές µε τον κ. Ορφανό, δεν αποκλεί-
εται να περάσει στον δεύτερο γύρο, αν επιβεβαιωθεί η 
τάση αυτής της ηλικιακής οµάδας να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ.

Τα προβλήµατα στη δειγµατοληψία µέσω τηλεφώνου 
επισηµαίνει και ο κ. Αράπογλου, σύµφωνα µε τον οποίο 
και στη χώρα µας το ποσοστό του πληθυσµού µε στα-
θερό τηλέφωνο µειώνεται και αυξάνονται τα νοικοκυριά 
«µόνο µε κινητό», αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι υπάρχει 
άλλη δυνατότητα προσέγγισης του δείγµατος. Πόσοι α-
νοίγουν εύκολα την πόρτα τους σε (άγνωστους) ερευνη-
τές πλέον; αναρωτιέται ο κ. Αράπογλου, ο οποίος δια-
βεβαιώνει ότι κάθε εκλογική αναµέτρηση αποτελεί νέο 
µάθηµα και προσφέρει πολύτιµη εµπειρία στους ερευ-
νητές.

Να δούµε τι θα αφήσει η φετινή των ευρωεκλογών.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
∆ΙΑΨΕΥ∆ΟΥΝ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ
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οικονοµία

Ε
νίσχυση της ανάπτυξης στο 2,2% για το 2019 και 
το 2020, παρά την επιδείνωση του εξωτερικού 
περιβάλλοντος, αλλά και ανάκαµψη των ιδιωτι-
κών επενδύσεων το 2020, προβλέπει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, προειδοποι-
ώντας παράλληλα για υποχρηµατοδότηση των 

δηµόσιων επενδύσεων.
Σύµφωνα µε το εαρινό πακέτο οικονοµικών προβλέψεων της 

Κοµισιόν, η Ελλάδα αναµένεται να φτάσει υψηλότερα ποσοστά 
ανάπτυξης το επόµενο διάστηµα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, 
«βοηθούµενη από τις βελτιώσεις στην εσωτερική ζήτηση», ενώ 
την περασµένη χρονιά κατέγραψε ανάπτυξη 1,9%, που βασίστηκε 
κυρίως στην «έντονη εξαγωγική δραστηριότητα».

«Το ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης σηµείωσε πλεόνασµα το 
2018 για τρίτη συνεχόµενη χρονιά και η Ελλάδα προβλέπεται 
να επιτύχει τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους το 
2019 και το 2020. Σε αυτό το πλαίσιο, το δηµόσιο χρέος αναµέ-
νεται να αρχίσει µια καθοδική πορεία, αν και οι δηµοσιονοµικοί 
κίνδυνοι πρέπει να ελέγχονται» επισηµαίνουν οι συντάκτες της 
έκθεσης.

Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι «µε την πραγµατική αύξηση 
των εξαγωγών στο 8,7%, η Ελλάδα κατάφερε να ενισχύσει το µερί-
διό της στην παγκόσµια αγορά τόσο στα αγαθά όσο και στις υπη-
ρεσίες, ενώ οι εισαγωγές παρέµειναν υποτονικές». Ως εκ τούτου, 
εξηγείται πως «η ιδιωτική κατανάλωση διατήρησε το momentum 
και συνέβαλε περαιτέρω στην ανάπτυξη του ετήσιου ΑΕΠ». 

Καµπανάκι για επενδύσεις
Ωστόσο, σηµειώνεται πως οι επενδύσεις κατέγραψαν σηµαντική 
οπισθοδρόµηση, κυρίως λόγω της υποχρησιµοποίησης του προ-
ϋπολογισµού για τις δηµόσιες επενδύσεις», ενώ «η υποεκτέλεση 
του προϋπολογισµού λειτούργησε επίσης ανασταλτικά για τη δη-
µόσια κατανάλωση και εποµένως το ΑΕΠ».

Σε ό,τι αφορά το 2019, οπότε η ανάπτυξη του πραγµατικού 
ΑΕΠ προβλέπεται να ενδυναµωθεί στο 2,2%, η Επιτροπή επι-
σηµαίνει πως «η επιβράδυνση του εξωτερικού περιβάλλοντος 
θα έχει αρνητικό αλλά περιορισµένο αντίκτυπο στην εξαγωγική 
απόδοση της Ελλάδας, λόγω της χαµηλής ελαστικότητας που 
χαρακτηρίζει τη ζήτηση των βασικών εξαγωγικών αγαθών της 

Ελλάδας».
«Ο ανασταλτικός αυτός παράγοντας από την εξωτερική 

πλευρά θα αντισταθµιστεί από την ιδιωτική κατανάλωση, η 
οποία κατέγραψε βραχυπρόθεσµη άνοδο µέσω της πρόσφατης 
αύξησης του κατώτατου µισθού» υπογραµµίζεται στην έκθεση.

Αντιστοίχως, αναφέρεται πως µε δεδοµένο ότι ο προϋπολο-
γισµός θα εκτελεστεί πλήρως, «η δηµόσια κατανάλωση και οι 
δηµόσιες επενδύσεις θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη, ενώ η α-
νάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων θα παραµείνει υποτονική». 
Ωστόσο, «η αναµενόµενη αύξηση στην ιδιωτική κατανάλωση 
και το σύνολο των επενδύσεων αναµένεται να ενισχύσει τη ζή-
τηση εισαγωγών και εποµένως να µειωθεί η συµβολή των καθα-
ρών εξαγωγών στην ανάπτυξη».

Το 2020 η Επιτροπή προβλέπει πως θα σηµειωθεί ανά-
καµψη στις ιδιωτικές επενδύσεις, «παρόλο που το αυξανόµενο 
κόστος εργασίας θα συµπιέσει το περιθώριο κερδών κάποιων ε-
ταιρειών, περιορίζοντας άρα την προοπτική επενδύσεων χωρίς 
επιπρόσθετη εξωτερική χρηµατοδότηση».

Αυτή η αύξηση στο κόστος εργασίας, συνεχίζει η Επιτροπή, 
προβλέπεται να µεταφραστεί σε «κάποιες απώλειες στην αντα-
γωνιστικότητα». «Η Ελλάδα, παρ’ όλα αυτά, αναµένεται να συ-
νεχίσει να αυξάνει το µερίδιό της στην παγκόσµια αγορά σε ό,τι 
αφορά τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών» επισηµαίνεται.

Πλεόνασµα
Σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης, σηµειώνεται 
πως έφτασε το 1,1% του ΑΕΠ το 2018, καταγράφοντας πλεόνα-
σµα για τρίτη συνεχόµενη χρονιά. «Χτίζοντας στη δηµοσιονο-
µική προσαρµογή που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια, το α-
ποτέλεσµα για το 2018 επωφελείται από τη σταθερή ανάπτυξη 
του ΑΕΠ, τη διευρυµένη ανάκαµψη στα φορολογητέα κέρδη 
και την περαιτέρω µείωση των λειτουργικών και επενδυτικών 
δαπανών».

Σύµφωνα µε την Επιτροπή, η Ελλάδα προβλέπεται να πετύ-
χει τους συµφωνηµένους στόχους για πρωτογενές πλεόνασµα 
το 2019 και το 2020. Τα κύρια χαρακτηριστικά των προβλεπό-
µενων πρωτογενών πλεονασµάτων είναι, όπως αναφέρεται, «το 
ακόµα µεγάλο κενό παραγωγικότητας, τα αυξανόµενα οφέλη 
των προηγούµενων ασφαλιστικών µεταρρυθµίσεων και τα ανώ-

τατα όρια στις δαπάνες υγείας και στις προσλήψεις, που βοηθούν 
να παραµένει η δυναµική των δαπανών υπό έλεγχο».

Επιπρόσθετα επισηµαίνεται ότι ενώ «οι συνεχιζόµενες βελ-
τιώσεις στη συλλογή φορολογικών χρεών και οι φιλόδοξοι στό-
χοι των αρχών για την εκκαθάριση των µη επεξεργασµένων αι-
τήσεων συνταξιοδότησης αποτελούν πιθανές θετικές εξελίξεις, 
υπάρχουν σηµαντικοί κίνδυνοι, όπως οι εν εξελίξει δικαστικές υ-
ποθέσεις που θα µπορούσαν να πυροδοτήσουν µερική ανατροπή 
προηγούµενων µεταρρυθµίσεων και να αυξήσουν τις δηµοσιο-
νοµικές υποχρεώσεις». Επιπλέον πίεση εκτιµά η Επιτροπή ότι 
µπορεί να προέλθει από τις «πρωτοβουλίες πολιτικής που επηρε-
άζουν τη νοµοθεσία για τους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων».

Αφορολόγητο όριο
Αναφορικά µε το µέτρο µείωσης του αφορολόγητου που έχει 
συµφωνηθεί για το 2020, αλλά η κυβέρνηση έχει γνωστοποιή-
σει την πρόθεσή της να µην προχωρήσει στην εφαρµογή του, η 
Επιτροπή φαίνεται πως δεν έχει αλλάξει τα δεδοµένα προς το 
παρόν, αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο διαπραγµάτευσης. «Κατά 
την πάγια τακτική, οι προβλέψεις βασίζονται στην υπόθεση ερ-
γασίας ότι τα ανώτατα όρια του προϋπολογισµού θα εκτελεστούν 
πλήρως. Η εν λόγω πρόβλεψη λαµβάνει υπόψη της την ανακοί-
νωση µη εφαρµογής της φορολογικής µεταρρύθµισης το 2020, η 
οποία θα συζητηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της ενισχυµένης επο-
πτείας» σηµειώνεται χαρακτηριστικά.

Το χρέος
Τέλος, σε ό,τι αφορά το χρέος, η Επιτροπή αναφέρει πως «συνο-
λικά, υπό την υπόθεση µη αλλαγής πολιτικής, το ισοζύγιο γενι-
κής κυβέρνησης αναµένεται να φτάσει το 0,5% του ΑΕΠ το 2019, 
συνυπολογίζοντας τον θετικό αντίκτυπο από την κατ’ αποκοπή 
εφαρµογή των µέτρων για το χρέος που αποφασίστηκαν στις 5 
Απριλίου 2019». Ωστόσο, το 2020 προβλέπεται να µειωθεί στο 
-0,1% του ΑΕΠ «λόγω των αυξανόµενων επιτοκίων και της απου-
σίας πρόβλεψης περαιτέρω µέτρων ελάφρυνσης του χρέους».

«Το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας εκτιµάται πως έχει φτάσει 
στο υψηλότερο σηµείο του στο 181,1% το 2018 και θα µειωθεί στο 
168,9% του ΑΕΠ το 2020 λόγω της ανάκαµψης και των υψηλών 
πρωτογενών πλεονασµάτων» καταλήγει η έκθεση της Κοµισιόν.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ «ΒΛΕΠΕΙ» 
ΑΝΑΚΑΜΨΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΟ 2020



ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΔΩ
#investEU

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πιστεύουμε ότι οι νέες ιδέες μπορούν να αλλάξουν τη γεωργία…
…ιδέες όπως αυτή που βρίσκεται πίσω από την εταιρεία Αλφειός Ρόδι, μια πρωτοποριακή κοινωνική επιχείρηση την 
οποία χρηματοδοτήσαμε, η οποία καλλιεργεί και πουλά ρόδια και φυσικό χυμό ροδιού. Με τη στήριξή της ΕΕ η Αλφειός 
Ρόδι καθώς και άλλες 23.000 μικρές αγροτικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, όπως η Mani Foods και η Agrifarm, 
εκσυγχρόνισαν τον εξοπλισμό τους και αύξησαν τις εξαγωγές και τα έσοδά τους. 
Μάθετε περισσότερα για τις επενδύσεις της ΕΕ σε μικρές 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα στο www.europa.eu/investeu
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συνέντευξη

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Ελένη Παναγιωταρέα, υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ

«Οι  Έλληνες θα μετατρέψουν την κάλπη 
των ευρωεκλογών σε δημοψήφισμα 
κατά της κυβερνητικής πολιτικής»

Τ
ην εκτίμηση ότι οι Έλληνες θα μετατρέψουν την κάλπη 
των ευρωεκλογών σε δημοψήφισμα κατά της κυβερ-
νητικής πολιτικής και ότι η ΝΔ θα πετύχει μια καθαρή 
νίκη καταθέτει η Ελένη Παναγιωταρέα, πολιτικός επι-
στήμων - οικονομολόγος και υποψήφια ευρωβουλευ-
τής της ΝΔ. Μιλώντας στην FS, αναφέρεται και στους 
άξονες στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούν οι 

μελλοντικές δράσεις της Ε.Ε.

Αρχικά, θα θέλαμε να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στο 
να είστε υποψήφια ευρωβουλευτής με τη ΝΔ.
Όταν σου γίνεται μια τόσο τιμητική πρόσκληση από την παράταξή σου, 
δεν δικαιούσαι να αρνηθείς. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτή η πρό-
σκληση έρχεται σε μια τόσο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση τόσο για 
το μέλλον της χώρας όσο και για τις προοπτικές της Ε.Ε. Η πρόταση 
από τον πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη, να συμμετάσχω στο 
ευρωψηφοδέλτιο αποτελεί πρόκληση και προσωπικό στοίχημα. Είμαι 
επιστήμονας και ενεργός πολίτης, αλλά για πρώτη φορά ασχολούμαι 
με την πολιτική σε αυτό το επίπεδο. Πρόκειται για ένα όμορφο ταξίδι, 
μια σημαντική εμπειρία που μου επιτρέπει να συνεισφέρω, στο μέτρο 
των δυνατοτήτων μου, στην ανάδειξη της σημαντικότητας του ρόλου 
του Ευρωκοινοβουλίου και να επισημάνω τους λόγους που η ΝΔ 
πρέπει να εκλέξει μια ισχυρή και καταρτισμένη ομάδα για να προα-
σπίσει τα εθνικά μας συμφέροντα στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Σε ποιους άξονες πιστεύετε ότι πρέπει να επικεντρωθούν οι μελ-
λοντικές δράσεις της Ε.Ε.;
Μετά από μία δεκαετία οικονομικής κρίσης έχει διευρυνθεί το κλίμα 
αμφισβήτησης στην αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των ευ-
ρωπαϊκών θεσμών. Η Ε.Ε. οφείλει να αναμορφωθεί θεσμικά, ώστε 
να εμπνεύσει και πάλι εμπιστοσύνη στους πολίτες, να τους κάνει συν-

σουμε ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, που εγκαταλείπουν τη 
χώρα κατά χιλιάδες, τις συνθήκες ώστε να παραμείνουν και να δη-
μιουργήσουν στη χώρα τους. Όμως πλέον είναι απαραίτητο να α-
σχοληθούμε πολύ σοβαρά και με εθνικά μας ζητήματα. Η Συμφωνία 
των Πρεσπών ανοίγει τον ευρωπαϊκό δρόμο για τα Σκόπια και η δική 
μας στάση πρέπει να είναι σθεναρή, άτεγκτη, να βάζει απαράβατους 
όρους και προϋποθέσεις, να εξασφαλίζει ασφαλιστικές δικλείδες για 
μια σειρά ζητημάτων, όπως τα μακεδονικά προϊόντα προέλευσης.

Ποιοι είναι, κατά την άποψή σας, οι παράγοντες που θα καθορί-
σουν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στην Ελλάδα;
Οι Έλληνες θα μετατρέψουν την κάλπη των ευρωεκλογών σε δη-
μοψήφισμα κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Τέσσερα χρόνια μετά, 
τους δίνεται ξανά η ευκαιρία να εκφράσουν την οργή τους για τη διά-
ψευση κάθε υπόσχεσης, για την υπερφορολόγηση, τα capital controls, 
τα άχρηστα νέα μέτρα, την καθυστέρηση της οικονομικής ανάτασης. 
Η ΝΔ θα πετύχει μια καθαρή νίκη, όχι μόνο επειδή οι πολίτες θέλουν 
να στείλουν ηχηρό μήνυμα για την ανικανότητα και τη χυδαιότητα της 
κυβέρνησης Τσίπρα αλλά και γιατί πείθονται ότι η ΝΔ και ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης τους μιλούν με τη γλώσσα της αλήθειας, δεν αρέσκονται 
σε ψεύτικα, μεγάλα λόγια και διαθέτουν εφικτό σχέδιο ανάπτυξης και 
αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής.

Στις περιοδείες που κάνετε, τι σας μεταφέρουν οι πολίτες;
Οι πολίτες είναι δεδομένο ότι έχουν βιώσει μια πολύ δύσκολη δεκα-
ετία, με μεγάλες μειώσεις εισοδημάτων και υψηλή ανεργία. Πολλοί 
από αυτούς πίστεψαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να βελτιώσει τη ζωή 
τους και τώρα αισθάνονται προδομένοι. Πίστεψαν σε μια ιδανική ου-
τοπία και βρέθηκαν να πληρώνουν πολλαπλάσιους φόρους, να βλέ-
πουν τις δουλειές τους να χειροτερεύουν, τις συντάξεις να μειώνονται 
ξανά και ξανά. Τώρα επιθυμούν μια πολιτική αλλαγή που θα στηρίζε-
ται στην ειλικρίνεια, τις σαφείς προτάσεις, τη διάθεση να ανακτήσει τα-
χύτατα η χώρα μας την αξιοπιστία της και τον δυναμικό αναπτυξιακό 
της χαρακτήρα. Φυσικά είναι θυμωμένοι και από τη Συμφωνία των 
Πρεσπών και την εκχώρηση της μακεδονικής γλώσσας και εθνότη-
τας στους γείτονές μας. Και θέλουν να τιμωρήσουν την κυβέρνηση.

Πώς κρίνετε την παρουσία των γυναικών στο Ευρωκοινοβούλιο; 
Θεωρείτε ενθαρρυντικά τα στοιχεία;
Ευτυχώς, το Ευρωκοινοβούλιο έχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση γυ-
ναικών, κατά μέσο όρο, σε σχέση με τα εθνικά Κοινοβούλια. Κατα-
λαβαίνετε επίσης ότι εγώ είμαι υπέρ των γυναικών, αναγνωρίζω σε 
αυτές τους πολλαπλούς ρόλους και προκλήσεις, αλλά επίσης τη δυ-
νατότητα να συνθέτουν και να συνδιαμορφώνουν. Υπάρχουν πολλές 
δυναμικές, αξιόλογες γυναίκες που αξίζουν να αντιπροσωπεύουν τη 
χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτές οι ευρωεκλογές είναι μια 
ευκαιρία για τους ψηφοφόρους να τις αναζητήσουν στα ψηφοδέλτια, 
να τις τιμήσουν και να τους δώσουν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι 
με τις γνώσεις, αλλά και την ευαισθησία, την εμπειρία και τον ενθου-
σιασμό τους, είναι ικανές να κάνουν τη διαφορά.

δημιουργούς του νέου τοπίου αφουγκραζόμενη τις ανάγκες τους, να 
αποκτήσει φρέσκο δημοκρατικό αισθητήριο και αλληλέγγυο πνεύμα 
απέναντι σε όσους την κατηγορούν για γραφειοκρατία και αρτηριο-
σκληρωτισμό. Προτεραιότητά της θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση 
σταθερών ρυθμών ανάπτυξης και συνθηκών πλήρους απασχόλη-
σης, η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αλλά και η επι-
τυχής αντίδραση στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και την τάση ε-
πιστροφής στον προστατευτισμό μέσω της επίτευξης διεθνών συμ-
φωνιών. Εξίσου όμως σημαντικό είναι και το ζήτημα της ασφάλειας 
και της αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών. Η αναβλητικότητα 
δεν συγχωρείται και δυναμώνει τον «θόρυβο» των εθνικιστικών και 
λαϊκιστικών φωνών.

Θεωρείτε ότι οι πολίτες γνωρίζουν επαρκώς το έργο του Ευρω-
κοινοβουλίου;
Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι πολίτες ελάχιστα γνωρίζουν για 
τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου, τις αρμοδιότητές του, 
το πόσο σημαντικές, για την καθημερινότητά τους, ρυθμίσεις ψηφί-
ζονται εκεί. Αυτό, βέβαια, αποτελεί ευρωπαϊκό φαινόμενο, όχι μόνο 
ελληνικό. Σίγουρα αποτελεί ευθύνη και του πολιτικού συστήματος, 
που δεν επιχείρησε να τους ενημερώσει κατάλληλα, να διευκρινίσει 
ασαφή σημεία και να φωτίσει άγνωστα στοιχεία, να προβάλει το πα-
ραγόμενο έργο με τρόπο καταληπτό από τον οποιονδήποτε. Και σε 
αυτό κινούμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προσωπικά, μέσα από 
την καμπάνια μου, προσπαθώ, στο μέτρο του δυνατού, να «μιλάω για 
την Ευρώπη». Έχω δημιουργήσει και το #αςμιλήσουμεγιατηνΕυρώπη.

Αν εκλεγείτε ευρωβουλευτής, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές 
σας;
Ως οικονομολόγος, με απασχολεί ιδιαίτερα το πώς η χώρα θα εξα-
σφαλίσει πρόσβαση σε αναπτυξιακά εργαλεία, πώς θα διαμορφώ-

Οι περισσότεροι πολίτες ελά-
χιστα γνωρίζουν για τον τρόπο 
λειτουργίας του Ευρωκοινο-
βουλίου, τις αρμοδιότητές του, 
το πόσο σημαντικές, για την κα-
θημερινότητά τους, ρυθμίσεις 
ψηφίζονται εκεί.
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ 
ΚΡΑΤΙΣΜΟΣ

Όλοι γνωρίζουµε ότι σε αυτή τη 
χώρα πολιτικά ζούµε µια αφό-
ρητα παρακµιακή πραγµατικό-
τητα, όπου το ψεύδος, η χυδαι-
ότητα και η τιποτολογία είναι 
στην καθηµερινότητα. Βιώνο-
ντας µια δεκαετή σκληρή κοι-

νωνική και οικονοµική κρίση θα περίµενε κανείς ότι θα 
ήσαν τα σπουδαία που θα είχαµε επιστρατεύσει για να 
βγούµε από αυτήν, αλλά όχι: η παρακµή συνεχίζεται όλο 
και χειρότερη µέσα στη γενική ασηµαντότητα.

Ένα από τα κορυφαία ψεύδη που καθηµερινά επανα-
λαµβάνονται είναι ότι δήθεν στην Ελλάδα κάποιοι σκέ-
πτονται µε γνώµονα τον… νεοφιλελευθερισµό! Ουδέν 
ψευδέστερον τούτου.

Ο νεοφιλελευθερισµός µιλά για µείωση του κράτους, 
απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, ιδιωτικοποιήσεις, 
απελευθέρωση του ιδιωτικού τοµέα από το ∆ηµόσιο. Το 
κράτος περιορίζεται στη νοµοθετική λειτουργία, στην ε-
φαρµογή των νόµων (σώµατα ασφαλείας) και στην από-
δοση δικαίου (δικαστήρια). Όλα τα υπόλοιπα πάνε στους 
ιδιώτες: ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικά νοσοκοµεία, ιδιωτική 
ασφάλιση, ακόµα και το κοινωνικό κράτος είναι ευθύνη 
ενός εκάστου απέναντι στον εαυτό του.

Υπάρχει κόµµα στην Ελλάδα που να εκφράζει αυτή 
την αντίληψη; Ότι θα υπάρχει µια ανεξέλεγκτη αγορά 
που θα αυτορρυθµίζεται, µε το κράτος αδιάφορο θεατή; 
Φυσικά και όχι.

Στην Ελλάδα, από το ΚΚΕ µέχρι τη Ν∆, όλα, µα όλα 
τα κόµµατα υπερασπίζονται έναν σαρωτικό κρατισµό που 
µόνο µε το πάλαι ποτέ σοβιετικό καθεστώς µπορεί να συ-

 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

γκριθεί. Ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα θέλει να ελέγχει 
–και ελέγχει– τα πάντα: τράπεζες, αγορά, αδειοδοτήσεις, 
επενδύσεις, επιδόµατα, µισθούς, συντάξεις, προσλήψεις, 
προαγωγές, ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

Ο ισχυρισµός ότι υπάρχουν στην Ελλάδα ψήγµατα 
έστω νεοφιλελευθερισµού απ’ οποιονδήποτε είναι γελοι-
ότητες, φαιδρότητες και εξευτελισµός της κοινής νοηµο-
σύνης. Στην Ελλάδα ΟΛΟΙ οι πολιτικοί είναι ακραίοι κρα-
τιστές. Όταν κυβερνούν, αποκτούν ολοκληρωτικά το κρά-
τος και µέσω αυτού ελέγχουν τα πάντα.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιογράφος και συγ-
γραφέας.

Στην Ελλάδα, από το ΚΚΕ µέχρι 
τη Ν∆, όλα, µα όλα τα κόµµατα 
υπερασπίζονται έναν σαρωτικό κρατισµό 
που µόνο µε το πάλαι ποτέ σοβιετικό 
καθεστώς µπορεί να συγκριθεί.
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συνέντευξη

Η απλή αναλογική ευνοεί τις συναλ-
λαγές κάτω από το τραπέζι. Αλλά 
εμείς πιστεύουμε στη συνεργασία 
ενώπιον των πολιτών και για το 
καλό των πολιτών. Το έργο επί της 
δικής μας θητείας έγινε με τη συ-
νεργασία και τη συναίνεση όλων.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιάννης Σμυρνιώτης, 
υποψήφιος δήμαρχος 

Τρίπολης

«Θεωρούμε ότι 
η διεκδίκηση του 
Δήμου Τρίπολης 

είναι μονόδρομος»

Τ
ους λόγους για τους οποίους διεκδικεί στις 
εκλογές του Μαΐου τον Δήμο Τρίπολης, αλλά 
και τις βασικές του προτεραιότητες αν ε-
κλεγεί δήμαρχος, αναπτύσσει ο υποψήφιος 
δήμαρχος της πόλης Γιάννης Σμυρνιώτης.

Γιατί αποφασίσατε να διεκδικήσετε τον 
Δήμο Τρίπολης;
Κατ’ αρχάς, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία 

στην έγκυρη εφημερίδα σας. Η παράταξη «Νέα Τρίπολη» και 
εγώ ως επικεφαλής θεωρούμε ότι η διεκδίκηση του Δήμου 
Τρίπολης είναι μονόδρομος. Και εξηγώ: Το 2010 η παράταξή 
μας κέρδισε τις εκλογές και κατά τη διάρκεια της θητείας μας, 
μέσα σε τρία χρόνια, η πόλη αλλά και ο δήμος απέκτησε απο-
τελεσματική διοίκηση, σύγχρονες υποδομές, αναβαθμισμένο 
αστικό περιβάλλον (ανακατασκευή της πλατείας Άρεως, πεζο-
δρόμηση του ιστορικού κέντρου, επαναλειτουργία του ιστορι-
κού Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου) και ισχυρή πολιτιστική ταυ-
τότητα. Ήταν μια πορεία που ανακόπηκε από τις πολιτικές ε-
ξελίξεις. Τα τελευταία πέντε χρόνια, όχι μόνο το έργο μας δεν 
συνεχίστηκε από τη διάδοχη κατάσταση, αλλά η πόλη υποβαθ-
μίστηκε: οδικό δίκτυο κατεστραμμένο, δημόσια κτίρια σε μα-
ρασμό, προβληματικές δημόσιες υπηρεσίες, προβλήματα κα-
θημερινότητας. Αγαπάμε τον τόπο μας και έχουμε την πείρα 
και γνωρίζουμε πώς να πάμε τον δήμο ξανά μπροστά. Γι’ αυτό 
είναι μονόδρομος η συμμετοχή μας στις εκλογές.

Ποιοι θα είναι οι βασικοί στόχοι και προτεραιότητές σας αν 
εκλεγείτε δήμαρχος της πόλης;
Έχουμε αναπτύξει πέντε δράσεις άμεσης προτεραιότητας που 
ξεκινούν από την πρώτη ημέρα και δεσμευόμαστε ότι θα έχουν 
ολοκληρωθεί μέσα στον πρώτο χρόνο της θητείας μας:
• Εκτεταμένη συντήρηση αστικής και αγροτικής οδοποιίας.
• Άμεση εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης και επανεκ-
κίνηση της λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης.
• Αποκατάσταση και βελτίωση της οδοσήμανσης και του φω-
τισμού.
• Εντατικοποίηση της συστηματικής διαχείρισης των αδέσποτων.
• Επαναλειτουργία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τρί-
πολης (ΚΕΔΗΤ).

Πόσο θεωρείτε ότι θα επιδράσει στις φετινές αυτοδιοικητι-
κές εκλογές το γεγονός ότι διεξάγονται με το σύστημα της 
απλής αναλογικής;
Η απλή αναλογική ευνοεί τις συναλλαγές κάτω από το τρα-
πέζι. Αλλά εμείς πιστεύουμε στη συνεργασία ενώπιον των 
πολιτών και για το καλό των πολιτών. Το έργο επί της δικής 
μας θητείας έγινε με τη συνεργασία και τη συναίνεση όλων 
και οι αποφάσεις ήταν σχεδόν ομόφωνες στις συνεδριάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου. Είμαστε εδώ για να επιδιώξουμε 
συγκλίσεις, ακόμα και ως αυτοδύναμη διοίκηση στον δήμο 
από πλευράς εδρών.

Ποια είναι, κατά την άποψή σας, τα σημαντικότερα προ-
βλήματα του δήμου και ποιες οι προτάσεις σας για την ε-
πίλυσή τους;
Το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, και πηγή όλων 
των άλλων, είναι η αδιαφάνεια και η αδράνεια της παρούσας 
δημοτικής αρχής. Απόρροια αυτών, η κακή οικονομική κατά-
σταση του δήμου, το έλλειμμα της ΚΕΔΗΤ, η καταστροφή των 
δρόμων, η πληθώρα αδέσποτων στο κέντρο της Τρίπολης 
και στα χωριά. Εμείς έχουμε την πείρα, την τεχνογνωσία και 
τη βούληση να βάλουμε σε τάξη τον δήμο. Από κει και πέρα, 
στοχεύουμε στην ανάπτυξη υποδομών, στην αναβάθμιση και 
προστασία του περιβάλλοντος –αυτή τη στιγμή στην καρδιά 
του Μαινάλου υπάρχει ΧΑΔΑ, με ευθύνη της παρούσας δη-
μοτικής αρχής–, στη θεσμοθέτηση πολιτικής γης για τον δήμο 
μέσα από ένα λειτουργικό Χωροταξικό. Σκεφτείτε ότι η πόλη 
μας δεν έχει εφαρμόσει ακόμα κυκλοφοριακή μελέτη. Επο-
μένως, ξεκινάμε με την αποκατάσταση της οδοποιίας, μέσα 

στην πόλη αλλά και της αγροτικής, με τον φωτισμό, με τη δια-
χείριση των αδέσποτων και με τη διαφάνεια σε όλες τις ανα-
θέσεις έργων. Πράγματα αυτονόητα, πράγματα που έχουμε ε-
φαρμόσει στην πρώτη μας διοίκηση και που τώρα, πέντε χρό-
νια μετά, πρέπει να θέσουμε ξανά σε λειτουργία για να βγει ο 
δήμος από το τέλμα.

Ποια η σχέση του Δήμου Τρίπολης με την Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου και τι θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει;
Θεωρώ ότι οι δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης οφείλουν να έχουν 
αγαστή συνεργασία. Ωστόσο, η παρούσα δημοτική αρχή, αν 
και πολλές φορές ζήτησε τη στήριξη της περιφέρειας, όπως 
το 2015, όταν τα απορρίμματα είχαν μείνει στους δρόμους για 
μήνες, δεν συνεργάστηκε επί της ουσίας με την περιφερειακή 
αρχή. Θα έλεγα ότι το ζητούμενο είναι η πολιτεία να επενδύ-
σει περισσότερο στην οικονομική αυτοτέλεια των δήμων της 
χώρας. Πιο ισχυροί οικονομικά δήμοι σημαίνει ενισχυμένος 
πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, πιο ευέλικτος και πιο έτοιμος 
να αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα.

Φέτος οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν έντονο «πολιτικό» 
χρώμα. Πόσο νομίζετε ότι θα επηρεάσει τις επιλογές των 
πολιτών;
Πιστεύω ακράδαντα ότι, ειδικά στον Δήμο Τρίπολης, οι πολίτες 
δεν θα κοιτάξουν «χρώματα και κόμματα». Ασφαλώς έχουν 
τις προσωπικές τους πολιτικές κατευθύνσεις, ωστόσο έχουν 
ζήσει μια πενταετία απραξίας, σκανδάλων και κακοδιαχείρι-
σης. Θεωρώ ότι πρώτο τους μέλημα είναι να στηρίξουν με 
την ψήφο τους εκείνους που θα οδηγήσουν την Τρίπολη ξανά 
μπροστά, που θα συνεχίσουν τα έργα ανάπτυξης και προόδου. 
Ασφαλώς πολλά θα κριθούν από το αποτέλεσμα των αυτοδι-
οικητικών για τις εθνικές εκλογές. Ωστόσο, στον δήμο μας το 
ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να αλλάξει σελίδα και να απο-
κτήσει μια στιβαρή, σοβαρή και αξιόπιστη διοίκηση. Γι’ αυτό 
ζητούμε την ψήφο όλων, όποιο κόμμα και αν υποστηρίζουν.

Πώς οραματίζεστε τον Δήμο Τρίπολης σε πέντε χρόνια από 
σήμερα, αν εκλεγείτε;
Στη «Νέα Τρίπολη» σχεδιάζουμε έναν δήμο ανοιχτό, εξωστρεφή, 
με σύγχρονες υποδομές. Έναν δήμο που θα τιμά την πλούσια 
ιστορία του και θα την αναδεικνύει. Η Τρίπολη βρίσκεται στην 
καρδιά της Αρκαδίας και η Αρκαδία στην καρδιά της Πελοπον-
νήσου. Οραματιζόμαστε, λοιπόν, σε πέντε χρόνια από σήμερα, 
και εφόσον οι πολίτες μάς τιμήσουν δίνοντάς μας τη διαχείριση 
του δήμου, μια Τρίπολη-κόμβο τουρισμού, πολιτισμού, ένα 
σύγχρονο κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου. Αλλά, πάνω 
απ’ όλα, έναν τόπο για τον οποίο όσοι τον κατοικούν να είναι 
αληθινά υπερήφανοι. Γι’ αυτό οι εκλογές για εμάς είναι η αρχή 
του πιο σπουδαίου αγώνα: να σταθούμε στο ύψος των απαι-
τήσεων των δημοτών και να τους δικαιώσουμε.
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EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση

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

οnlineΝέες οnline  υπηρεσίες

  ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙ∆Η*

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΣ 
ΘΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ 
Ο ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Αθήνα µας είναι µια πόλη µε διεθνή ακτινοβο-
λία και µοναδική πολιτιστική κληρονοµιά και 
φυσιογνωµία. Η αδιαφορία όµως και η εγκα-
τάλειψή της επί σειρά ετών έχουν στερήσει 
από την πόλη µας τη µαγεία και την αίγλη της. 

Είναι σαφές ότι από την πόλη αυτή έλειψε για χρόνια το πραγ-
µατικό ενδιαφέρον, το όραµα και η βούληση των ιθυνόντων της. 
Έλειψε η απόφαση να αναδείξουν ή έστω να διαφυλάξουν τον 
πολιτιστικό και πανανθρώπινο χαρακτήρα της.

Η Αθήνα µας µπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε πρωτεύ-
ουσα πολιτισµού, αφού το πολιτιστικό της απόθεµα, η ιστορία 
της και η αίγλη της ως κοιτίδας της δηµοκρατίας, αλλά και οι 
σηµαντικότατοι διαχρονικοί, παγκόσµιας σηµασίας, πολιτιστι-
κοί της πόροι, αποτελούν πόλο έλξης για εκατοµµύρια επισκέ-
πτες κάθε χρόνο.

Ιδιαίτερα σήµερα, που καταγράφεται αυξηµένο τουριστικό 
ενδιαφέρον, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να γίνουν 
παρεµβάσεις ώστε να επανέλθει η πόλη στην κανονική της λει-
τουργία και να αναδειχθούν οι κρυµµένοι της θησαυροί. Όπου 
οι πολίτες και οι επισκέπτες της θα χαίρονται να περπατούν και 
να ανακαλύπτουν τις οµορφιές της.

Στην κατεύθυνση αυτή, σχεδιάζουµε άµεσα ένα έργο ενο-
ποίησης των σηµαντικών σηµείων της πόλης που θα αλλάξει ρι-
ζικά την εικόνα του ιστορικού κέντρου.

Στην Αθήνα θα δηµιουργηθεί ο µεγαλύτερος περίπατος της 
Ευρώπης, µε συνολικό µήκος διαδροµής 6,8 χιλιόµετρα. Έργο 
κατά 70% µελετηµένο µε εκτιµώµενο προϋπολογισµό 54,4 
εκατ. ευρώ.

Η ενοποίηση σε έναν φιλικό για τον επισκέπτη περίπατο 
περιλαµβάνει τη διαδροµή Βασιλίσσης Αµαλίας, Βασιλίσσης 
Όλγας, Ηρώδου Αττικού, Βασιλίσσης Σοφίας, Πανεπιστηµίου, 

Αθηνάς και Ερµού ως την Αγίων Ασωµάτων, ενώ η παρέµβαση 
θα περιλάβει την Πατησίων από την Οµόνοια ως την πλατεία 
Αιγύπτου.

Στόχος µας και σκοπός µας είναι η δηµιουργία πόλων έλξης 
για τους Αθηναίους πολίτες αλλά και όσους επισκέπτονται την 
Αθήνα, δίνοντάς τους την ευκαιρία σε έναν αναβαθµισµένο πο-
λιτιστικά, αισθητικά, περιβαλλοντικά και λειτουργικά χώρο να 
γνωρίσουν σηµαντικά ιστορικά και αρχαιολογικά σηµεία, σε 
µια µεγαλύτερη χρονικά, άνετη, ευχάριστη και πληρέστερα ε-
νηµερωτική επίσκεψη στον πολιτισµικό χώρο της Αθήνας µας, 
που τον συνθέτουν οι αρχαιολογικοί της χώροι, τα βυζαντινά 
µνηµεία της και τα νεοκλασικά της κτίρια, που σε συνδυασµό 
µε τη φύση και το τοπίο της, το φως και τον λαµπερό, ευλογη-
µένο µας ήλιο, αποτελούν µια µοναδική κληρονοµιά και έναν α-
νεξάντλητο πλούτο για την ανάπτυξη της πόλης µας.

Είµαστε αποφασισµένοι για µια επίθεση πολιτισµού, ανα-
δεικνύοντας τους αρχαιολογικούς µας χώρους, τα σηµαντικά 
τοπόσηµα και σύνολα της πόλης, έτσι ώστε ο καθένας και η κα-
θεµιά, είτε είναι κάτοικος είτε επισκέπτης, να έχει µια ολοκλη-
ρωµένη εικόνα της διαχρονικής εξέλιξης της πόλης και τους ζω-
ντανούς µάρτυρες του πολιτισµού όλων των περιόδων της Αθή-
νας.

Με τον Κώστα Μπακογιάννη στο τιµόνι της ευθύνης, έ-
χουµε το σχέδιο, την πολιτικά στοχευµένη βούληση και την ι-
κανότητα να σηκώσουµε την «Αθήνα Ψηλά».

*Ο Νίκος Αβραµίδης είναι δηµοτικός σύµβουλος του ∆ήµου Αθη-
ναίων, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τακτικό 
µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής. Στις επερχόµενες αυτοδιοικη-
τικές εκλογές θα είναι υποψήφιος µε τον Κώστα Μπακογιάννη και 
τον συνδυασµό «Αθήνα Ψηλά».
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ΣΤΟ ΜΆΤΙ ΚΡΎΒΟΝΤΆΙ,  
ΆΚΟΜΗ, ΠΟΛΛΆ

 ΤΟΎ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΆΛΛΗ*

Η εκπομπή του Αλέξη Παπαχελά «Μάτι: Τα 
ντοκουμέντα μιλούν» που προβλήθηκε 
την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 στον ΣΚΑΪ, με 
θέμα την πυρκαγιά στο Μάτι, είχε ένα ι-
διαίτερο χαρακτηριστικό. Παρουσίασε 

ηχογραφημένες συνομιλίες πολιτών με υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες και τους ίδιους τους πολίτες που ακούγονται σε 
αυτές να επιβεβαιώνουν το περιεχόμενο. Παρουσίασε ηχο-
γραφημένες συνομιλίες μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων, 
εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, και ο-
ρισμένους από αυτούς να επιβεβαιώνουν τις συνομιλίες. 
Μετά την προβολή της εκπομπής ουδείς απ’ όσους εμφα-
νίστηκαν να μιλούν αμφισβήτησε την πιστή απόδοση όσων 
είπε. Κατά συνέπεια, όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή 
τεκμαίρονται απολύτως αξιόπιστα και διασταυρωμένα. Ο 
ίδιος ο Παπαχελάς είναι βαρύ δημοσιογραφικό όνομα πα-
γκοσμίως. Και μόνο το κύρος του θα αρκούσε. Πέραν του 
ότι αρκετοί διεθνείς παράγοντες τον αποκαλούν με το 
μικρό του: Alexis.

Η εκπομπή παρουσίασε με τρόπο αδιαμφισβήτητο ότι:
• Εκείνο το βράδυ ο κρατικός μηχανισμός είχε καταρρεύ-
σει. Το ξέραμε, ωστόσο ήταν ιδιαίτερο το σφίξιμο όταν πα-
ρακολουθούσαμε την τεκμηρίωση.
• Οι αρμόδιοι άργησαν να αντιληφθούν ακόμη και ότι υ-
πάρχει πυρκαγιά. Ακούγονται υπηρεσιακοί παράγοντες να 
αναζητούν τον τόπο της εξέλιξής της.
• Όταν οι αρμόδιοι αντιλήφθηκαν το μέγεθος της απειλής, 
ήταν αργά. Δεν υπήρξε κανένας συντονισμός, δεν δόθηκε 
καμία συγκεκριμένη οδηγία, δεν υπήρξε στοιχειώδης δια-
χείριση των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων για 
την αντιμετώπιση της κατάστασης.
• Κυρίως, όμως, στην κεφαλή του συντονισμού βρίσκονταν 
συγκεκριμένοι παράγοντες της πολιτικής ηγεσίας, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται.

Το χειρότερο που ακούστηκε, ωστόσο, περισσότερες 
από μία φορές, ήταν η φωνή αγωνιούντων, στα όρια της 
απελπισίας, πυροσβεστών που βρίσκονταν στην πρώτη 
γραμμή και ζητούσαν εξηγήσεις για τη μη εμφάνιση ενα-
έριων μέσων πυρόσβεσης. Η απάντηση που έπαιρναν ήταν 
ότι «ο υπουργός» ακύρωσε τις εντολές των υπηρεσιακών 

Οι κυβερνητικοί είχαν πολλά να 
κρύψουν και το προσπάθησαν με 
επιμέλεια. Παραγνώρισαν βέβαια το 
ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι 
χρόνια στη δουλειά και, γνωρίζοντας 
ότι καταγράφονται, φρόντισαν να 
καλύψουν τα νώτα τους, ώστε να μη 
γίνουν εξιλαστήρια, ποινικώς, θύματα.

στελεχών της Πυροσβεστικής και έστειλε τα μέσα αλλού.
Το ερώτημα ανακύπτει αμείλικτο: Έγινε πράγματι 

έτσι; Ή απλώς οι εκφωνητές του Συντονιστικού έδιναν 
μια βολική δικαιολογία στους αγωνιούντες πυροσβέστες;

Αν, πάντως, επιβεβαιωθεί ότι εκεί που αναμενόταν πυ-
ροσβεστικό μέσο κατόπιν βρέθηκε καμένος άνθρωπος 
και το μέσο δεν εμφανίστηκε διότι «ο υπουργός» διέταξε 
να πάει αλλού, θα πρέπει στη συνέχεια να τεκμηριωθεί 
ότι «αλλού» υπήρχε ακόμη πιο σοβαρός κίνδυνος. Αν δεν 
τεκμηριωθεί, οι ποινικές ευθύνες «του υπουργού» είναι 
αυταπόδεικτες.

Οφείλουμε εδώ να κάνουμε μια αναδρομή. Αποδεί-
χθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η πολιτική ηγεσία 
βρισκόταν στο Συντονιστικό και «συντόνιζε». Αποδεί-
χθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο πρωθυπουργός γύ-
ρισε εσπευσμένα από το εξωτερικό ακριβώς διότι έμαθε 
ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί. Αποδείχθηκε ότι η περί-
φημη σε απευθείας μετάδοση σύσκεψη του πρωθυπουρ-
γού με το Συντονιστικό ήταν ένα θέατρο με μοναδικό 

σκοπό να καθυστερήσει η ενημέρωση της κοινής γνώμης 
για την ύπαρξη των νεκρών και, όπως φάνηκε στη συνέ-
χεια, για να δοθεί χρόνος στους εμπλεκομένους να καλύ-
ψουν τα ίχνη τους.

Αποδείχθηκε ότι η περίφημη ενημέρωση του κυβερ-
νητικού εκπροσώπου με δήθεν στοιχεία από δορυφόρους 
για εμπρησμό ήταν ένα οργανωμένο ψέμα και τα στοιχεία 
πλαστά. Η «Καθημερινή» του Παπαχελά (πάλι) ήταν αυτή 
που έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο με το σημείο και τον 
τρόπο έναρξης της φωτιάς.

Ο υπουργός Τόσκας, ο αρχηγός της Αστυνομίας, ο αρ-
χηγός της Πυροσβεστικής και ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος διαβεβαίωναν ότι όλα έγιναν άψογα. Αποδείχθηκε 
πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα. 
Θα ήταν ευχής έργο να είχε γίνει έστω κάτι, κι ας ήταν μισό 
σωστό και μισό λάθος.

Όλα τα δεδομένα μέχρι στιγμής δείχνουν ότι η πολι-
τική ηγεσία πάσχισε από το πρώτο λεπτό να συγκαλύψει 
πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις. Είναι ακριβώς η συμπε-
ριφορά του ενόχου, αυτού που ξέρει ότι κινδυνεύει και δεν 
διστάζει να πράξει οτιδήποτε για να καλυφθεί.

Η Δικαιοσύνη επαινέθηκε για την ταχύτητα με την 
οποία διεκπεραίωσε την έρευνα για το Μάτι, η οποία κατέ-
ληξε στην ποινική δίωξη αιρετών και υπηρεσιακών παρα-
γόντων. Δεν ζητήθηκε άδεια για έρευνα ή δίωξη κυβερνη-
τικών στελεχών, παρά το γεγονός ότι στις ηχογραφημένες 
συνομιλίες ακούγεται καθαρά ότι «υπουργός» αποφάσισε 
σε κάποιες περιπτώσεις πού και πότε θα κατευθυνθούν ε-
ναέρια μέσα πυρόσβεσης. Ο ίδιος ο Παπαχελάς και οι συ-
νεργάτες του γνωρίζουν αν τα στοιχεία αυτά βρίσκονται ή 
όχι στη δικογραφία. Υπάρχει κι εκείνος ο τεχνικός σύμ-
βουλος των συγγενών των θυμάτων, ο πρώην υπαρχηγός 
της Πυροσβεστικής, Ανδριανός Γκουρμπάτσης, ο οποίος 
φωνάζει εδώ και καιρό ότι έχουν αποκρυφτεί στοιχεία από 
την εισαγγελία. Η ταχύτητα με την οποία ασκήθηκαν διώ-
ξεις έβγαλε γρήγορα από το κάδρο την πολιτική ηγεσία. 
Μέχρι την ημέρα που προβλήθηκε η εκπομπή του Παπα-
χελά.

Πλέον το αίνιγμα της υποψηφιότητας Δούρου φαίνε-
ται να αποκτά περισσότερες απαντήσεις. Ήταν δεδομένο 
ότι εκ της θέσεώς της η ίδια θα υποστεί δικαστικό έλεγχο. 
Επομένως είχε κάθε λόγο να θέλει να είναι κυβερνητική 
υποψήφια, ώστε να αισθάνεται και κάποιου είδους προ-
στασία. Φαινόταν ανεξήγητη η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να 
τη στηρίξει. Πλέον φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κ. Δούρου για 
την κυβέρνηση είναι ένα ακόμη αναλώσιμο πρόσωπο. Η υ-
ποψηφιότητά της ήταν λογικό να συγκεντρώσει τα πυρά 
της κοινωνίας, πολύ περισσότερο μετά την άσκηση δίωξης. 
Ίσως όμως αυτό ήθελε και η κυβέρνηση. Να κράζει ο κό-
σμος την «υπόδικη» Δούρου και οι υπόλοιποι να μένουν 
στο απυρόβλητο. Ας όψεται ο… Alexis, όμως, που έκαψε και 
τη γούνα του Αλέξη και τον τακτικισμό της κυβέρνησης.

Το ρεπορτάζ του Παπαχελά ανέδειξε σαφείς ευθύνες 
κυβερνητικών στελεχών, ανεξάρτητες από την ένταση και 
την ιδιαιτερότητα του καιρικού φαινομένου. Φώτισε το γε-
γονός ότι οι κυβερνητικοί είχαν πολλά να κρύψουν και το 
προσπάθησαν με επιμέλεια. Παραγνώρισαν βέβαια το ότι 
οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι χρόνια στη δουλειά και, 
γνωρίζοντας ότι καταγράφονται, φρόντισαν να καλύψουν 
τα νώτα τους, ώστε να μη γίνουν εξιλαστήρια, ποινικώς, θύ-
ματα.

Η ελληνική Δικαιοσύνη έχει πολλή δουλειά ακόμη να 
κάνει και φοβούμαι, στη συνέχεια, και η Ελληνική Βουλή. 
Όσο κι αν βρίζουν οι οπαδοί του Αλέξη τον Alexis. Από την 
άλλη, όπως πιθανώς αντελήφθη ο αξιότιμος κ. Παύλος Πο-
λάκης και ο πρωθυπουργός του, η κατά κυριολεξία απο-
στολή των βοθροκάναλων είναι να απομακρύνουν τα λύ-
ματα. Μεταφορικώς, να αποκαλύπτουν άσχημα ήθη, υπο-
κριτικές συμπεριφορές, ανύπαρκτα πλεονεκτήματα.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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συνέντευξη

Θα περίμενε κανείς ότι η πολιτική 
συγγένεια του δημάρχου με την 
κεντρική εξουσία και την ηγεσία 
της περιφέρειας θα είχε θετικά 
αποτελέσματα για την πόλη. Αλλά, 
δυστυχώς, η ευκαιρία που χάθηκε 
αυτά τα τελευταία χρόνια είναι μο-
ναδική.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιώργος Οικονόμου, 
υποψήφιος δήμαρχος 

Αγίας Παρασκευής

«Φιλοδοξώ 
να εμπεδώσω  

μια άμεση επικοι-
νωνία με τους  

πολίτες της Αγίας 
Παρασκευής»

Τ
ους στόχους του για την Αγία Παρασκευή, αν ε-
κλεγεί ο ίδιος δήμαρχος, αναπτύσσει ο υποψή-
φιος δήμαρχος της πόλης Γιώργος Οικονόμου.

Γιατί αποφασίσατε να διεκδικήσετε τον Δήμο 
Αγίας Παρασκευής;
Γιατί η πόλη μας, όπως και ολόκληρη η χώρα, 
θα αλλάξει σελίδα στις επικείμενες εκλογές. Οι 

πολίτες της Αγίας Παρασκευής θα αφήσουν πίσω το χθες και όλα 
όσα μας τραυμάτισαν, μας αδίκησαν και μας προσέβαλαν, και θα 
αναδείξουν νέες δυνάμεις, έτοιμες να μπουν αποφασιστικά στη 
μάχη για να βελτιώσουμε τον τόπο μας, για μια καλύτερη Αγία Πα-
ρασκευή. Αυτός θα είναι ο κεντρικός χαρακτήρας της σύγκρουσης 
στην πόλη μας: το Αύριο, σε αντιπαράθεση με το Χθες. Οι τελευταίες 
διοικήσεις εκφράζουν όλα όσα έφεραν τον τόπο μας στην κατάσταση 
που μας πληγώνει και μας εξοργίζει. Η ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ κινητοποίησε δεκάδες συμπολίτες μας που αποφά-
σισαν να σηκωθούν από τον καναπέ και να βοηθήσουν την πόλη. 
Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι ο πολίτης της Αγίας 
Παρασκευής θα μας το αναγνωρίσει στην κάλπη.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι και προτεραιότητές σας αν εκλε-
γείτε δήμαρχος της πόλης;
Κυρίως δύο είναι οι στόχοι μου: Πρώτον, να «ξεκολλήσω» πολλά 
από τα σημαντικά και χρονίζοντα προβλήματα της πόλης, όπως οι 
θέσεις στάθμευσης, η ασφάλεια στις γειτονιές και η διαμόρφωση 
ενός σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος (δρόμοι, πεζοδρόμια, πλα-
τείες κ.λπ.) με βάση ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ). Οι συμπολίτες μου υποφέρουν από τις αναχρονιστικές δι-
οικήσεις των τελευταίων ετών, κι αυτό πρέπει να τελειώσει. Και, 
δεύτερον, φιλοδοξώ με τους συνεργάτες μου να εμπεδώσω μια 
άμεση επικοινωνία με τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής. Θέλω 
να αποκτήσουν την πεποίθηση ότι ο δήμος και προσωπικά ο δή-
μαρχος είναι παρών όπου χρειάζεται γι’ αυτούς, για τον κάθε δη-
μότη. Μ’ εμένα δήμαρχο, ο δήμος θα είναι πρωταγωνιστής σε κάθε 
γειτονιά της πόλης, όχι κομπάρσος.

Ποιο είναι κατά την άποψή σας το έργο που αφήνει η τρέχουσα 
δημοτική αρχή;
Εξαιρετικά φτωχό. Θα περίμενε κανείς ότι η πολιτική συγγένεια 
του δημάρχου με την κεντρική εξουσία και την ηγεσία της περιφέ-
ρειας θα είχε θετικά αποτελέσματα για την πόλη. Αλλά, δυστυχώς, 
η ευκαιρία που χάθηκε αυτά τα τελευταία χρόνια είναι μοναδική, 
με ευθύνη του απερχόμενου δημάρχου. Δεν μηδενίζω τα πάντα, 
δεν λέω ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα, λέω όμως ότι όσα έγιναν 
είναι πολύ, πάρα πολύ λιγότερα απ’ όσα αντικειμενικά θα έπρεπε 
να έχουν γίνει.

Θα ήθελα και το σχόλιό σας σχετικά με το ζήτημα που είχε προ-
κύψει με τον σταθμό του μετρό στην πλατεία Αγίας Παρασκευής.
Σε αυτό το θέμα η Αγία Παρασκευή έχει υποστεί μια μεγάλη αδικία. 
Θυμίζω ότι ο σημερινός δήμαρχος, αλλά και άλλοι παράγοντες του 
χθες, όπως ο κ. Αργυρός, υποψήφιος σήμερα με τον κ. Ζορμπά, πα-
λαιότερα είχαν πρωτοστατήσει στην προσπάθεια να μην έχει μετρό 
η κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα σήμερα 
η πόλη μας να έχει διπλό πρόβλημα: από τη μια στερείται ενός ση-
μαντικού μέσου μαζικής μεταφοράς, που απολαμβάνουν πολλές 
περιοχές της Αττικής, και από την άλλη ταλαιπωρείται με τη μεγάλη 
επιβάρυνση στο Κοντόπευκο, όπου παρκάρουν εκατοντάδες αυτο-
κίνητα πολιτών οι οποίοι χρησιμοποιούν το μετρό των σταθμών του 
Χαλανδρίου. Οι κάτοικοι της οδού Γαρυττού και των γύρω δρόμων 
ξέρουν καλά τι λέω. Ο μόνος τρόπος να λυθεί το θέμα είναι με υ-
ψηλής κάλυψης δημοτική συγκοινωνία προς τους πλησιέστερους 
σταθμούς του μετρό. Αλλά ούτε αυτό το στοιχειώδες δεν κατάφε-
ραν να κάνουν οι τελευταίες διοικήσεις (Σταθόπουλου - Ζορμπά).

Ποια είναι τα βασικά προβλήματα του δήμου και πώς θεωρείτε 
ότι μπορούν να επιλυθούν;
Χρειάζομαι τρεις σελίδες της εφημερίδας για να απαντήσω πλήρως. 
Άρα, τα λέω επιγραμματικά. Μετατροπή της Αγίας Παρασκευής σε 

«έξυπνη πόλη», όπως γίνεται σε κάθε περιοχή που πραγματικά α-
ναπτύσσεται. Στενότατη συνεργασία με αστυνομία για την ασφάλεια 
στην πόλη. Καμία, μα καμία ανοχή στα ναρκωτικά, που καταστρέ-
φουν τη νεολαία μας. Ανακύκλωση πραγματική σε όλη την πόλη 
με ανταποδοτικό όφελος. Πλήρης εξοπλισμός παιδικών σταθμών, 
ίδρυση νέων σχολικών μονάδων. Δημιουργία του «οικολογικού» 
σχολείου. Δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου επιχειρήσεων και 
δημιουργία επαγγελματικών δικτύων. Άμεση επικοινωνία με τους 
πολίτες μέσω μιας εντελώς νέας ηλεκτρονικής σελίδας του δήμου. 
Σημαντικό θέμα είναι η αξιοποίηση της μεγάλης ακίνητης περιου-
σίας του δήμου. Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, εξασφάλιση 
προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, ειδικό σχέδιο πολιτικής προστασίας. 
Νέο δημαρχείο, δημοτικό κολυμβητήριο στη Νέα Ζωή, κλειστό προ-
πονητήριο, αθλητικό κέντρο στα Πευκάκια, αναβάθμιση του πάρκου 
«Σταύρος Κώτσης», χωροθέτηση του «πράσινου σημείου», υποδο-
μές αντιπλημμυρικής προστασίας κ.λπ. Μπορούν να γίνουν πολλά, 
είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε την εικόνα της πόλης μας.

Φέτος οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν έντονο «πολιτικό» 
χρώμα. Πόσο νομίζετε ότι θα επηρεάσει τις επιλογές των πο-
λιτών;
Οι Έλληνες είμαστε «πολιτικά όντα». Αλλά πάντοτε στις δημοτικές 
εκλογές ισχυρότερος αποδεικνύεται ο τοπικός παράγων. Άλλω-
στε εμείς, στη ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, είμαστε μια 
μικρογραφία της πόλης, άρα κάθε πολίτης της Αγίας Παρασκευής 
έχει τουλάχιστον έναν λόγο να μας ψηφίσει.

Πόσο νομίζετε ότι θα βαρύνει το γεγονός ότι φέτος οι αυτοδι-
οικητικές εκλογές διεξάγονται με το σύστημα της απλής ανα-
λογικής;
Μεγάλο ρόλο στις εκλογές, μεγαλύτερο μετά από αυτές. Εμείς εί-
μαστε μια παράταξη που εκφράζουμε το μέλλον, δεν έχουμε ευ-
θύνες για τα προβλήματα και τις διαιρέσεις του παρελθόντος, συ-
νεπώς μας είναι πολύ πιο εύκολο να επιλέξουμε συμμάχους στην 
προσπάθεια αλλαγής της εικόνας της πόλης μας. Μετά τις εκλογές, 
θα έχουμε μπροστά μας την κατανομή των τοπικών δυνάμεων και 
θα πάρουμε τις αποφάσεις μας.

Ποιο είναι το μήνυμα που η υποψηφιότητά σας στέλνει στους 
δημότες της πόλης σας;
Θέλω να στείλω ένα τελευταίο μήνυμα στον κάθε πολίτη της Αγίας 
Παρασκευής: Αν είσαι ευχαριστημένος από τη σημερινή εικόνα της 
πόλης, τότε είσαι υποχρεωμένος να ξαναψηφίσεις όλους εκείνους 
που δημιούργησαν την εικόνα που σου αρέσει. Αν, όμως, πιστεύ-
εις ότι η πόλη μπορεί να γίνει καλύτερη, τότε είσαι και πάλι υπο-
χρεωμένος να αναζητήσεις νέες δυνάμεις, νέες προσπάθειες, νέα 
πρόσωπα, αποφασισμένα να οικοδομήσουν μια Αγία Παρασκευή 
όπως την ονειρευόμαστε. Αυτό είναι το δίλημμα των εκλογών στις 
26 Μαΐου: Με το Χθες ή με το Αύριο της πόλης; Εσύ αποφασίζεις.
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οικονομία

Λόγω των τριπλών εκλογών θα 
«παγώσουν» όλες οι διαδικασίες 
πλειστηριασμών, καθώς τα δικαστήρια 
θα είναι «κλειστά». Από την άλλη, 
η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν 
έχει «ανοίξει», με αποτέλεσμα οι 
δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια 
να μην μπορούν να υποβάλουν 
τις σχετικές αιτήσεις για την 
εξωδικαστική ρύθμιση.

Μ
ε ρυθμούς χελώνας προχωράει η εφαρ-
μογή του νέου νόμου για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας, καθώς, αν και έχει 
τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Μαΐου, η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα δεν έχει «ανοίξει», 
με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες με κόκ-

κινα δάνεια να μην μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις 
για την εξωδικαστική ρύθμιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η e-πλατφόρμα θα είναι έτοιμη στις 
αρχές Ιουνίου και με δεδομένο ότι ο νόμος θα ισχύει έως το τέλος 
του 2019, οι υπόχρεοι θα πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα, αφού 
θα έχουν μόλις ένα εξάμηνο στη διάθεσή τους προκειμένου να ε-
νταχθούν στον νέο νόμο Κατσέλη και να προστατέψουν την πρώτη 
τους κατοικία. Η κύρια κατοικία όσων δεν προλαβαίνουν να εντα-
χθούν θα βγαίνει σε πλειστηριασμό.

Ενστάσεις
Την ίδια στιγμή οι θεσμοί διατηρούν τις ενστάσεις τους ως προς 
τον νέο νόμο και ζητούν από τους τραπεζίτες χρονοδιαγράμματα 
αλλά και μετρήσιμα αποτελέσματα από τη θετική επίπτωση που θα 
έχει στους ισολογισμούς τους η εφαρμογή του νέου πλαισίου. Μά-
λιστα, έντονη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι έχει καθυστε-
ρήσει σημαντικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Πρόγραμμα 5.461 πλειστηριασμών
Πάντως, το ενθαρρυντικό είναι ότι το τελευταίο διάστημα και εν α-
ναμονή της ενεργοποίησης της πλατφόρμας οι τράπεζες πάτησαν 
«φρένο» στους πλειστηριασμούς ακινήτων. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία, τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν 1.790 πλειστηριασμοί, οι ο-
ποίοι είναι κατά 55% λιγότεροι σε σχέση με τον Φεβρουάριο, ενώ 
ακόμη λιγότεροι είναι οι πλειστηριασμοί που πραγματοποιήθηκαν 
έως και τις 19 Απριλίου, οι οποίοι δεν ξεπέρασαν τους 800. Στο 
πρώτο τρίμηνο του έτους πραγματοποιήθηκαν 6.416 πλειστηρια-
σμοί ακινήτων, αριθμός τετραπλάσιος σε σχέση με το πρώτο τρί-
μηνο του 2018, όταν ακόμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-auction 
ήταν στο αρχικό στάδιο λειτουργίας της.

Ωστόσο, οι πλειστηριασμοί του πρώτου τριμήνου είναι αι-
σθητά λιγότεροι από αυτούς του τελευταίου τριμήνου του 2018, δι-
άστημα κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν 9.613 πλειστηριασμοί 
ακινήτων. Δηλαδή οι πλειστηριασμοί ακινήτων μειώθηκαν κατά 

33% το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το τελευταίο τρί-
μηνο του 2018.

Πάντως, μέχρι στιγμής έχουν αναρτηθεί 5.461 πλειστηρια-
σμοί οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί μέχρι και τις 18 Δεκεμ-
βρίου 2019, ενώ η λίστα καθημερινά μεγαλώνει, καθώς στόχος 
των τραπεζών είναι φέτος να διενεργηθούν περισσότεροι από 
30.000 πλειστηριασμοί ακινήτων. Από αυτούς που έχουν αναρ-
τηθεί μέχρι σήμερα, οι 5.204 αφορούν ακίνητα και οι 1.911 κατοι-
κίες. Ειδικά μέχρι τα τέλη Μαΐου έχουν προγραμματιστεί 1.852 
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, εκ των οποίων οι 1.714 αφορούν α-
κίνητα και τα 522 είναι κατοικίες.

Εν τω μεταξύ, λόγω των ευρωεκλογών αλλά και των δημοτι-
κών και περιφερειακών εκλογών θα «παγώσουν» όλες οι διαδι-
κασίες πλειστηριασμών, καθώς τα δικαστήρια θα είναι «κλειστά». 
Ειδικότερα, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Μιχάλη 
Καλογήρου, (υπ’ αριθμ. 27002/2019) ενόψει των ευρωεκλογών 
(26 Μαΐου 2019), των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, τα 
δικαστήρια της χώρας θα παραμείνουν «κλειστά» από 22 Μαΐου 
έως και την 31η Μαΐου 2019 και εφόσον υπάρξουν επαναληπτι-
κές περιφερειακές και δημοτικές εκλογές (2 Ιουνίου 2019), η α-
ναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων θα παραταθεί μέχρι και 
την 5η Ιουνίου 2019.

Η έκθεση της Deutsche Bank
Σύμφωνα με έκθεση της Deutsche Bank, o νέος νόμος Κατσέλη 
θεωρείται «κλειδί» για την εξυγίανση των ελληνικών τραπε-
ζών. Κι αυτό γιατί το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει μια βασική αλ-
λαγή που έλειπε από τον αρχικό νόμο. Οι αιτήσεις για προστασία 
πλέον περιλαμβάνουν τη διαδικασία προέγκρισης σε ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει στην ακύ-
ρωση υποθέσεων που δεν προκρίνονται για προστασία από τους 
πιστωτές, χωρίς να οδηγούνται στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Αυτό αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλες τις αιτήσεις προστα-
σίας που εκκρεμούν στα δικαστήρια της χώρας και εκτιμώνται 
περίπου στις 135.000 στα τέλη του 2018. Οι αιτήσεις που έχουν 
απορριφθεί στη διαδικασία της προέγκρισης θα πρέπει να επανυ-
ποβληθούν και να ελεγχθούν εκ νέου.

Η Deutsche Bank υπενθυμίζει ότι από τις 55.000 αιτήσεις 
που έχουν εκκαθαριστεί από τα δικαστήρια, το 33% έχει απορ-
ριφθεί, καθώς δεν ήταν συμβατές με τις νομικές απαιτήσεις. Με 

άλλα λόγια, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει στη μείωση των στρατη-
γικών κακοπληρωτών.

Όταν μια αίτηση περνά τη διαδικασία προελέγχου, οι τράπε-
ζες προσφέρουν μια λύση αναδιάρθρωσης του δανείου. Εάν ο πε-
λάτης προτιμά να στραφεί στο δικαστήριο αντί της ρύθμισης που 
προτείνει η τράπεζα, θα πρέπει να καταβάλλει το 30% της δόσης 
έως ότου υπάρξει ακρόαση στο δικαστήριο. Όταν υπάρξει συμφω-
νία στο δικαστήριο, ο οφειλέτης θα λάβει επιδότηση από την κυ-
βέρνηση που θα καλύπτει το 30% της δόσης. Ωστόσο, αν δεν κα-
ταβάλει τρεις δόσεις, χάνει το καθεστώς προστασίας και ανοίγει ο 
δρόμος για τον πλειστηριασμό.

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2018 οι ελληνικές τράπεζες μείωσαν 
τα ακαθάριστα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 4,3%, με την κά-
λυψη να κινείται σταθεροποιητικά στο 51%, ενώ ο κύριος όγκος 
της μείωσης οφείλεται σε οργανικά μέτρα. Οι τράπεζες έχουν ήδη 
ανακοινώσει νέους στόχους για τη μείωση του αποθέματος των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων το 2019-2021 που θα φέρουν τον δεί-
κτη NPLs για το σύνολο του κλάδου στο 15% με 19% το 2021.

  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΦΡΕΝΟ ΣΤΟΥΣ 
ΠΛΕΊΣΤΗΡΊΑΣΜΟΥΣ 
ΛΟΓΩ… ΕΚΛΟΓΩΝ
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συνέντευξη

Στη δουλειά μου έμαθα ότι το 
πιο σημαντικό, που έρχεται να 
δώσει ώθηση στην πρόθεση, 
την ικανότητα, την ευφυΐα, την 
εργατικότητα, είναι η ανάληψη 
της ευθύνης.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Κατερίνα Γκαγκάκη, υποψήφια 
δημοτική σύμβουλος Αθηναίων με 
την παράταξη του Κ. Μπακογιάννη

«Η πόλη είναι 
παραδομένη 
σε μια γκρίζα 
αδιαφορία»

Τ
ους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να 
είναι υποψήφια με τον συνδυασμό «Αθήνα 
Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη εξηγεί στην 
FS η επικοινωνιολόγος Κατερίνα Γκαγκάκη. Η 
ίδια αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η Αθήνα και στους τρόπους που αυτά 
μπορούν να επιλυθούν, ενώ παράλληλα δίνει 
τις δικές της συμβουλές για όσους ρίχνονται 
στη μάχη των εκλογών.

Αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε τους λόγους που σας οδήγη-
σαν να είστε υποψήφια με τον συνδυασμό «Αθήνα Ψηλά» του 
Κώστα Μπακογιάννη.
Είμαι από αυτούς που όλο δυσανασχετούν με τα κακώς κείμενα 
της καθημερινότητας και τα κατακρίνουν, παρατηρώντας τα από 
μακριά. Σε αυτή τη φάση της ζωής και της πορείας μου, δεν σας 
κρύβω ότι αυτό με κάνει να ντρέπομαι. Δουλεύω και παράγω 
πολλά χρόνια, στέκομαι από μικρή ολομόναχη στα πόδια μου, 
φέρνω αποτέλεσμα και πλέον θεωρώ αδιανόητο να ζω σε έναν 
τόπο, να τον αγαπώ τόσο πολύ, να εξαρτώμαι από αυτόν ακόμα, 
και να μένω πίσω να γκρινιάζω. Τώρα αισθάνομαι πλέον ικανή 
και δυνατή ώστε να δοκιμάσω να παρέμβω. Ειλικρινά, όμως, 
αν δεν ήταν ο Κώστας Μπακογιάννης, τον οποίο γνωρίζω χρό-
νια, παρακολουθώ στενά και τον πιστεύω για τη γήινη και ταυτό-
χρονα εξονυχιστικά μελετημένη πρότασή του, δεν θα το έκανα. 
Με γοήτευσε το ότι άκουσα για πρώτη φορά κάποιον που εκτιμώ 
και θαυμάζω για την αυθεντικότητα, την ευφυΐα, την κανονικό-
τητά του, να μιλάει, να νοιάζεται και να έχει απτή αντιμετώπιση για 
κάθε υφή της καθημερινότητας. Για τη σημασία του πολιτισμού 
της καθημερινότητάς μας.

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα προβλήματα 
της Αθήνας;
Περπατάω σε μια πόλη που από μία ώρα της ημέρας και μετά με 
κάνει να αισθάνομαι ανασφάλεια. Μετράω κινήσεις και διαδρο-
μές για να αποφύγω παραβατικότητα, σκοτάδια, κινδύνους άμε-
σους ή έμμεσους. Αποφεύγω περιοχές όπου κάποτε έπαιζα, γιατί 
είναι ρημαγμένες, αφημένες. Με έναν τρόπο –κι εδώ βάζω μέσα 
κτίρια εγκαταλελειμμένα, χρήση ουσιών σε κοινόχρηστους χώ-
ρους, σπασμένα πεζοδρόμια, παιδικές χαρές - φαντάσματα, σκου-
πίδια, αδέσποτα ζώα (δεν αξιολογώ με σειρά προτεραιότητας)–, 
η πόλη είναι παραδομένη σε μια γκρίζα, όπως τη βλέπω, αδια-
φορία. Κι εμείς οι δημότες τη θεωρούμε πια δεδομένη και δημι-
ουργείται ένας φαύλος κύκλος απάθειας. Αυτό για μένα συνοψί-
ζει τη σημερινή παθογένεια της πόλης μας. Βέβαια σας απαντώ 
σε ό,τι αφορά τα δύσκολα, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο σύνολό της 
η Αθήνα είναι μία μαγικά όμορφη πόλη.

Πώς νομίζετε ότι τα προβλήματα αυτά μπορούν να λυθούν;
Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα πολύ ένα μαγικό φίλτρο ή κάτι ανάλογο. 
Από παιδί το περιμένω, αλλά μάταια! Στη δουλειά μου έμαθα ότι 
το πιο σημαντικό, που έρχεται να δώσει ώθηση στην πρόθεση, την 
ικανότητα, την ευφυΐα, την εργατικότητα, το κέφι και τη συνεργα-
σία, είναι η ανάληψη της ευθύνης. Μόνο όταν κάποιος, κάποιοι, 
αναλάβουν ξεκάθαρα την ευθύνη, ονομαστικά και διάφανα, να υ-
λοποιήσουν τα ρεαλιστικά σημεία ενός μελετημένου προγράμμα-
τος, τότε μόνο θα δούμε αποτέλεσμα. Σχέδια συχνά υπήρξαν. Αν-
θρώπους υπεύθυνους, να επιμείνουν, να βάλουν πλάτη, να μην 
κρυφτούν –έστω και χωρίς πρόθεση– πίσω από τις διαδικασίες, 
δεν έχω συναντήσει πολλούς.

Αν κάποιος σας ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του απα-
ντούσατε;
Γιατί έχω συγκεκριμένα και πολλαπλά δείγματα γραφής δου-
λειάς, ευθύνης, αμεσότητας, αξιοπιστίας, αλλά και ευελιξίας και 
αυθορμητισμού, για μένα απαραίτητα συστατικά στην προσφορά. 
Γιατί δεν είμαι ειδικός, δεν επιδιώκω να γίνω, αλλά να μεταφέρω 
τη γνώση μου από έναν τρόπο λειτουργίας αποτελεσματικό, στα-
θερό και συνεπή, όπου μου ζητηθεί. Γιατί ζω από τη δουλειά μου 
και η ενασχόλησή μου με τον δήμο προκύπτει από λαχτάρα να 

είναι η πόλη όπως την ονειρεύομαι και όχι από κάποιο επαγγελ-
ματικό απωθημένο.

Πώς μπορεί ένας υποψήφιος σήμερα να ενδυναμώσει τη 
σχέση του με τους πολίτες;
Δεν έχω εύκολη συνταγή, αλλά θα σας έλεγα με το να είναι ειλι-
κρινής σε αυτά που γνωρίζει ή δεν γνωρίζει, μπορεί ή δεν μπο-
ρεί να προσφέρει. Ευχολόγια και γενικότητες για μένα δεν χω-
ράνε. Κάποια πράγματα γίνονται, άλλα όχι. Να μιλάμε συγκεκρι-
μένα και ρεαλιστικά, όποιο βήμα και να έχουμε.

Όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά σας, δηλώσατε ότι «αγα-
πάτε την Αθήνα περισσότερο από κάθε άλλη πόλη της Ευρώ-
πης». Ποια είναι η προσωπική σας σχέση με την Αθήνα;
Ήρθα στην Αθήνα να μείνω μόνιμα σχεδόν 6 χρονών και πήγα 
στην Α΄ Δημοτικού εδώ. Το σπίτι μου το πατρικό ήταν και είναι 
στην πλατεία Μαβίλη. Μπορεί να ακουστεί λίγο «κουτό» για έναν 
άνθρωπο που έχει σπουδάσει στο εξωτερικό και έχει ταξιδέψει 
πάρα πολύ, αλλά μόνο στην Αθήνα αισθάνομαι συναισθηματικά 
ασφαλής. Σαν να προσδιορίζομαι, να βρίσκω τα πατήματά μου, 
να ανήκω. Και όταν ανήκω, αισθάνομαι ότι μπορώ να κατακτήσω 
τον κόσμο. Εφαλτήριο η Αθήνα και καταφύγιο.

Ο κ. Μπακογιάννης κατά την παρουσίαση των πυλώνων του 
προγράμματός του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε «μια πόλη 
προσβάσιμη, που την περπατάς». Ο δικός σας αγαπημένος πε-
ρίπατος;
Ο Λυκαβηττός. Μένοντας κοντά και μεγαλώνοντας με δύο γονείς 
που εργάζονταν πολλές ώρες, ήταν πάντα ο πιο άμεσος προορι-
σμός για βόλτα, ποδήλατο, πράσινο. Με πήγαινε ο παππούς μου 
ή ο μπαμπάς μου και νόμιζα ότι κατακτούσα κάποιο πανύψηλο 
βουνό. Αργότερα ήρθαν μυστικά ερωτικά ραντεβού, φιλικές εκ-
μυστηρεύσεις και συζητήσεις ζωής με τη μαμά μου. Συνεχίζω να 
παίρνω ανάσα εκεί.

Ως σύμβουλος επικοινωνίας, έχετε να προτείνετε στους συ-
νυποψηφίους σας κάποια «tips» για να ενισχύσουν τη δημο-
τικότητά τους;
Για μένα, ο χρυσός κανόνας στη δουλειά μου είναι ένας: αληθινή 
εικόνα. Την εικόνα μας, αυτά που μας χαρακτηρίζουν και μας α-
κολουθούν, μπορούμε να τα στρογγυλέψουμε ενδεχομένως, αλλά 
ποτέ να τα κρύψουμε. Άρα ο μόνος τρόπος να γίνουμε κατανοη-
τοί και προσηνείς είναι να μην υιοθετούμε συμπεριφορές, λόγο 
ή στάση που δεν μας αντιπροσωπεύουν. Ακούγεται ίσως απλο-
ϊκό, αλλά, πιστέψτε με, δεν είναι. Μακριά από στημένες συμπε-
ριφορές και όψιμο ενδιαφέρον για πράγματα που δεν μας είχαν 
απασχολήσει στο παρελθόν. Δεν μπορεί να μην είχαμε ποτέ, για 
παράδειγμα, ενδιαφερθεί για την ανακύκλωση, τα αδέσποτα, το 
πράσινο, τα νεοκλασικά και τώρα να τα βάζουμε σημαία. Το πάθος 
συνεπαίρνει μόνο όταν είναι γνήσιο.



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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 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Παναγιώτης Συµεωνίδης, υποψήφιος 
δηµοτικός σύµβουλος ∆ιονύσου

«Κύριο µέληµά µου θα είναι να 
εργαστώ για την αναβάθµιση των 
υπηρεσιών που παρέχει ο δήµος»

Τους λόγους για τους οποίους θέτει υ-
ποψηφιότητα για δηµοτικός σύµβουλος 
∆ιονύσου µε την παράταξη του νυν δη-
µάρχου εξηγεί ο Παναγιώτης Συµεω-

νίδης, αναπτύσσοντας παράλληλα τους στόχους 
του, αν εκλεγεί.

Γιατί κατεβαίνετε υποψήφιος δηµοτικός σύµ-
βουλος και γιατί µε την παράταξη του νυν δη-
µάρχου ∆ιονύσου;
Ζούµε σε µια εποχή που έχει αναπτυχθ εί αδράνεια 
συµµετοχής στα κοινά και η έννοια του «ενεργού 
πολίτη» ολοένα και απαξιώνεται στη συνείδηση 
των συµπολιτών. Το 2014, θέλοντας να αντιπα-
ρατεθώ σε αυτό το ρεύµα και βλέποντας το πα-
νέµορφο αυτό προάστιο, όπου κατοικώ µόνιµα, 
να µαραζώνει, να υποβαθµίζεται και να εγκατα-
λείπεται από την προηγούµενη διοίκηση, αποφά-
σισα να συµβάλω στην αλλαγή ως υποψήφιος µε 
την παράταξη «∆ιόνυσος, Ανοιχτοί Ορίζοντες». Ε-
κλέχθηκα τοπικός σύµβουλος στη ∆.Κ. ∆ροσιάς 
και συνεχίζω την προσπάθειά µου στο πλευρό 
του δηµάρχου ∆ιονύση Ζαµάνη, διότι λειτουργεί 
µε τιµιότητα, ζήλο και υπευθυνότητα, νοικοκυ-
ρεύει τον δήµο επιλύοντας χρόνια προβλήµατα, 
ενώ παράλληλα ηγείται µιας παράταξης που στε-
λεχώνεται από αξιόλογους συµπολίτες µας που 
παράγουν σηµαντικότατο έργο.

Ποιοι θα είναι οι βασικοί στόχοι και προτεραι-
ότητές σας αν εκλεγείτε δηµοτικός σύµβου-
λος;

Κύριο µέληµα και καθήκον µου θα είναι να ερ-
γαστώ για την αναβάθµιση των υπηρεσιών που 
παρέχει ο δήµος στους τοµείς που επηρεάζουν 
την ποιότητα ζωής των συµπολιτών µου. Επί-
σης, προτεραιότητά µου να λειτουργήσει ο ∆η-
µοτικός Οίκος Ευγηρίας, στον οποίο έχω την τιµή 
να προεδρεύω του ∆.Σ. Πρόκειται για ένα σύγ-
χρονο ίδρυµα, δωρεά συµπολίτισσάς µας, που 
είχε εγκαταλειφθεί από την προηγούµενη διοί-
κηση. Επί δηµαρχίας του κ. Ζαµάνη ανακαινί-
στηκε και πρόσφατα εγκρίθηκε η λειτουργία του 
από την περιφέρεια.

Πόσο θεωρείτε ότι θα επιδράσει στις φετινές 
αυτοδιοικητικές εκλογές το γεγονός ότι διεξά-
γονται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής;
Με βάση τα στοιχεία των εκλογών του 2014 (ΚΕ∆Ε), 
θεωρητικά το 65% των εκλεγµένων δηµάρχων 
δεν θα µπορούσε να συγκροτήσει πλειοψηφία 
στα δηµοτικά συµβούλια και άρα να λαµβάνει 
αποφάσεις σύµφωνες µε τις προεκλογικές του 
εξαγγελίες, για τις οποίες και ψηφίστηκε. Τούτο 
έχει ως αποτέλεσµα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο 
να αποσυνδέεται ο δήµαρχος από την παράταξη 
που πλειοψηφεί. Εποµένως, για να εξασφαλιστεί 
η σωστή λειτουργία του δηµοτικού συµβουλίου, 
θα χρειαστούν ισχυρές πλειοψηφίες, µε συνερ-
γασίες και αλλαγή στις νοοτροπίες και πρακτικές 
του παρελθόντος.

Ποια είναι η παρακαταθήκη που αφήνει στον 
∆ήµο ∆ιονύσου η παρούσα δηµοτική αρχή και 



www.freesunday.gr 1712.05.2019

συνέντευξη

Περίπου το 50% των εσό-
δων των δήµων προέρχεται 
από τις κρατικές επιχορη-
γήσεις και το υπόλοιπο από 
ιδίους πόρους. Για να απε-
ξαρτηθούν οι δήµοι από το 
κράτος, θα πρέπει να γίνουν 
ριζικές φορολογικές µεταρ-
ρυθµίσεις που θα επιτρέ-
πουν την οικονοµική τους 
αυτοτέλεια.

µειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2018 ήταν 14,7 εκατ. 
ευρώ). Υλοποιεί σταδιακά την κατασκευή του δι-
κτύου αποχέτευσης, που στερούνταν τόσα χρό-
νια η περιοχή. Ολοκλήρωσε το αντιπληµµυρικό 
έργο στην Άνοιξη και υλοποιεί επίσης αντιπληµ-
µυρικά έργα στον Άγιο Στέφανο (12 εκατ. ευρώ). 
Ιδρύθηκαν νέες δοµές και υπηρεσίες, όπως η 
κοινωνική ιµατιοθήκη, κοινωνικό φαρµακείο, 
φροντιστηριακή υποστήριξη µαθητών, summer 
camp δηµιουργικής και αθλητικής απασχόλη-
σης παιδιών, πολιτιστικές επιµορφώσεις, φύ-
λαξη δηµοτικών χώρων, περίθαλψη αδέσποτων 
ζώων. Επίσης, ανακατασκευάστηκαν 12 παιδι-
κές χαρές, αναβαθµίστηκαν αθλητικές εγκατα-
στάσεις. Λειτούργησαν 3 νέοι παιδικοί σταθµοί. 
Νέο λύκειο και δηµοτικό σχολείο στη ∆ροσιά. 
∆ηµιουργήθηκαν ηλεκτρονικές πλατφόρµες πλη-
ροφόρησης - διαφάνειας για τα έργα - δράσεων 
του δήµου, καθώς και για την εξυπηρέτηση των 
αιτηµάτων των πολιτών. Στη νέα θητεία, βασι-
κός στόχος θα είναι η περαιτέρω βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων µε την ολοκλή-
ρωση των έργων υποδοµής, σηµαντικότερα εκ 
των οποίων είναι: η αποκατάσταση του οδικού 
δικτύου, το αποχετευτικό και τα αντιπληµµυ-
ρικά, η αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύ-
δρευσης, η κατασκευή και λειτουργία 2 δηµο-
τικών σχολείων (Άγ. Στέφανος, Κρυονέρι), του 
Λυκείου ∆ιονύσου και ακόµη η τοποθέτηση νέου 
δικτύου οδοφωτισµού µε λαµπτήρες τεχνολο-
γίας Led και εφαρµογές Smart Cities.

email: fay.kalogirou@gmail.com
τηλ.: 210 2587200, κιν.: 6973430543

facebook: Φαίη Καλογήρου, instagram: fay_kalog 

Αθηναίων, Γαλατσίου, Νέας Φιλαδέλφειας, 
Νέας Χαλκηδόνας, Βύρωνα, Ζωγράφου, 

Καισαριανής, Δάφνης, Υμηττού, Ηλιούπολης

KENTΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΙ: 

Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος 
Κεντρικού Τομέα Αττικής

ΦΑΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΦΑΙΗ) ΚΑΛΟΓΗΡΟΥΕίμαι η Φαίη Καλογήρου.

Είμαι 27 ετών.

Γεννήθηκα στην Αττική με καταγωγή από την Κρήτη και τα Γρεβενά. 

Ζω στο Γαλάτσι.

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης  
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα, ως Υπεύθυνη Μάρκετινγκ και  
Ψηφιακού Μάρκετινγκ και ως Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων,  
στον τηλεοπτικό σταθμό Smile TV. 

Παράλληλα, έχω δημιουργήσει και διαχειρίζομαι το site Smile Family, 
που περιλαμβάνει χρήσιμα θέματα και συμβουλές για το παιδί και  
την οικογένεια.

Επίσης, συνέβαλα στη διοργάνωση και προβολή των μεγάλων 
συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία μέσα από τη BΕΡΓΙΝΑ ΤV.

Ως νέος άνθρωπος, έχω όραμα και διάθεση να συμμετέχω ενεργά  
και να συμβάλλω αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο  
της κοινωνίας μας, δίνοντας μια νέα πνοή στην περιφέρεια Αττικής. 

Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη «Νέα Αρχή Για Την Αττική»,  
με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Γιώργο Πατούλη.

Ποια είναι κατά την άποψή σας τα βασικά 
προβλήµατα του δήµου σας;
Τα µείζονα προβλήµατα, κάποια εκ των οποίων 
εκφεύγουν των αρµοδιοτήτων του δήµου, θεωρώ 
ότι είναι: η ελλιπής στελέχωση, το αποχετευτικό, 
το οικιστικό-δασικό ζήτηµα, η επικείµενη επι-
βολή νέων διοδίων, το κυκλοφοριακό-συγκοι-
νωνιακό, η θωράκιση της πυροπροστασίας και 
της ασφάλειας. Μεγάλο συγκυριακό πρόβληµα 
είναι και η εφαρµογή των νέων µεταρρυθµί-
σεων, πρώτον από πλευράς δηµιουργίας συ-
ναινέσεων και δεύτερον από πλευράς πόρων. 
Πιστεύω ότι λόγω έλλειψης κατάλληλης νοοτρο-
πίας, κυρίως από τη µείζονα αντιπολίτευση, θα 
είναι δύσκολο να επιτευχθούν συνεργασίες. Ε-
πίσης, υπάρχει µεγάλη έλλειψη σε προσωπικό, 
µέσα και υποδοµές, µε αρνητικές επιπτώσεις 
στην υλοποίηση των νέων αρµοδιοτήτων που 
παρέχονται στις δηµοτικές κοινότητες. 

Κράτος-δήµοι: σχέση στοργής ή σχέση… 
οργής;
Η αλήθεια είναι πως το κεντρικό κράτος µεταχει-
ρίζεται τους δήµους αφενός σαν ένα παιδί που 
χρειάζεται τη στοργή του, αφετέρου το θέτει σε 
δεύτερη µοίρα και διαφεντεύει κάθε κίνηση και 
πρωτοβουλία του. Το αποτέλεσµα είναι να µην 
υπάρχει κυριολεκτικά «αυτοδιοίκηση», επειδή 
στην πραγµατικότητα δεν διαθέτει τις αρµοδιό-
τητες και όλους τους πόρους που απαιτούνται 
για να επιτελέσει τον ρόλο της. Στατιστικά, πε-

ρίπου το 50% των εσόδων των δήµων προέρχε-
ται από τις κρατικές επιχορηγήσεις και το υπό-
λοιπο από ιδίους πόρους. Για να απεξαρτηθούν 
οι δήµοι από το κράτος, θα πρέπει να γίνουν ρι-
ζικές φορολογικές µεταρρυθµίσεις που θα επι-
τρέπουν την οικονοµική τους αυτοτέλεια.

Έχετε ποντιακές ρίζες και δεν το έχετε κρύ-
ψει. Τι σηµαίνει για εσάς η καταγωγή σας;
Είναι τιµή µου και περηφάνια µου που κατά-
γοµαι από τον Πόντο. Οι πρόγονοί µου επέζη-
σαν της γενοκτονίας που συντελέστηκε από τους 
Τούρκους την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. 
Εκδιώχθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες 
το 1923 λόγω της θρησκευτικής και ελληνικής 
τους συνείδησης. Πρόκειται για µια ράτσα που, 
παρόλο που υπέστη τα πάνδεινα και θρήνησε 
τότε 353.000 νεκρούς, κατάφερε να ορθοποδή-
σει και να προσφέρει στην Ελλάδα. Το ποντιακό 
στοιχείο και όλα αυτά τα βιώµατα είναι για µένα 
κινητήριος δύναµη.

Αν κάποιος σας ρωτούσε γιατί να σας ψηφί-
σει, τι θα του απαντούσατε;
∆εν είµαι επαγγελµατίας πολιτικός, προέρχοµαι 
από τις τάξεις της Πολεµικής Αεροπορίας και 
το κίνητρό µου είναι η ανιδιοτελής προσφορά 
των γνώσεων και των εµπειριών µου για ένα 
καλύτερο αύριο, που το χρωστάµε στους εαυ-
τούς µας, αλλά ακόµη περισσότερο στις επερ-
χόµενες γενιές.

ποιοι οι στόχοι της για τη νέα θητεία της, αν 
κερδίσει τις εκλογές;
Η παρούσα διοίκηση, παρ’ ότι παρέλαβε έναν 
δήµο µε τεράστιες ελλείψεις σε πόρους και υ-
ποδοµές, κατάφερε να εξασφαλίσει συνεχόµε-
νους πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς (το τα-
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 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Νεκτάριος Καλαντζής, πρόεδρος 
της  Ένωσης Νέων Αυτοδιοικη-
τικών Ελλάδος (ΕΝΑ), δημοτικός 

σύμβουλος Παλλήνης

«Η ΕΝΑ αποτελείται 
από νέες και νέους 
αυτοδιοικητικούς 
απ’ όλους τους  

πολιτικούς χώρους»

Τ
ους λόγους ίδρυσης της Ένωσης Νέων Αυτοδιοι-
κητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) και τον σημαντικό ρόλο 
που αυτή καλείται να παίξει στις επερχόμενες αυ-
τοδιοικητικές εκλογές αναλύει στην FS o πρόεδρός 
της και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Παλλή-
νης Νεκτάριος Καλαντζής.

Τι ακριβώς είναι η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών και ποιος 
ο ρόλος της;
Η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ), αποτελούμενη 
από νέους αιρετούς, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβού-
λους, αντιπεριφερειάρχες, επάρχους και αντιδημάρχους απ’ όλη 
την Ελλάδα, πιστεύοντας πως η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να 
βρει καινούργιους και καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης και ανά-
δειξης των τοπικών κοινωνιών, για τόνωση της τοπικής οικονο-
μίας, με στρατηγική και όραμα, ιδρύθηκε το 2015 από νέους αυ-
τοδιοικητικούς και αιρετά μέλη περιφερειακών και δημοτικών 
συμβουλίων απ’ όλες τις περιφέρειες της χώρας, από το Καστε-
λόριζο ως τη Θράκη και από τα Διαπόντια Νησιά στην Κέρκυρα 
ως την Κρήτη και τη Μάνη. Σχεδόν όλες και όλοι οι νέοι άνθρω-
ποι που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση στις τοπικές 
τους κοινωνίες είναι μέλη μας. Ο ρόλος της ΕΝΑ είναι αναπτυ-
ξιακός και ταυτόχρονα παρεμβατικός σε κάθε τοπική κοινωνία 
της Ελλάδας. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε γυρίσει όλη τη χώρα, με 
πολύ επιτυχημένες εκδηλώσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα. Σκο-
πός της ΕΝΑ είναι να παρεμβαίνει σε σημαντικά ζητήματα που 
αφορούν τόσο τη χώρα μας όσο και τις κατά τόπους περιοχές, 
να προτείνει λύσεις, να προβάλλει και να αναδεικνύει τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα της κάθε τοπικής κοινωνίας, προκειμένου η 
κάθε πόλη να μπορεί, μέσα από την εξωστρέφεια, να βελτιώσει 
την καθημερινότητα των πολιτών της.

Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να δημιουργήσετε την Ένωση 
και από ποιους πολιτικούς χώρους προέρχονται τα μέλη της;
Η ανάγκη για αλλαγές, τόσο ως προς τη λειτουργία όσο και ως 
προς την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η τοπική αυ-
τοδιοίκηση τα επόμενα χρόνια, επέβαλε τη δημιουργία της ΕΝΑ, 
στις αρχές του 2015. Η ΕΝΑ αποτελείται από νέες και νέους αυ-
τοδιοικητικούς απ’ όλους τους πολιτικούς χώρους, αιρετά μέλη 
περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων απ’ όλες τις περιφέ-
ρειες της χώρας. Δεν κοιτάξαμε ποτέ την κομματική προέλευση 
των μελών μας, παρά μόνο την αγάπη τους για την πόλη τους και 
την περιφέρειά τους, όπου ζουν, δραστηριοποιούνται και προ-
σφέρουν. Μόνος γνώμονας όλων μας είναι η ανάπτυξη σε κάθε 
πόλη και περιοχή της Ελλάδας, αφού μόνο έτσι θα σταματήσει το 
μεγάλο κύμα μετανάστευσης των νέων ανθρώπων, επιστημό-
νων και μη, προς το εξωτερικό και είναι ο μόνος τρόπος να δη-
μιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τις νέες και τους νέους 
της χώρας μας. Πιστέψτε με, υπάρχουν παντού ικανοί νέοι άν-
θρωποι στην Ελλάδα, αρκεί να έχουν τις ευκαιρίες. Κοινή πεποί-
θηση και διαπίστωση όσων συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακή-
ρυξη είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αλλάξει και να 
ξεφύγει από το υφιστάμενο αυτοδιοικητικό μοντέλο, που αφορά 
περισσότερο το παρελθόν παρά το μέλλον.

Ποιες είναι οι δραστηριότητες της Ένωσης; Γιατί κάποιος να 
γίνει μέλος της;
Η ΕΝΑ έχει επισκεφθεί κάθε σημείο της Ελλάδας, με στόχο την 
τοπική ανάπτυξη, με εκδηλώσεις όπως στην Καλαμάτα με το 
ΤΕΙ Τοπ. Αυτοδιοίκησης για τα ΕΣΠΑ, στα Ιωάννινα για τους Η-
πειρώτες ευεργέτες, στη Θεσσαλονίκη για την τοπική αυτοδιοί-
κηση, με τους γενικούς γραμματείς των Δήμων και των Περιφε-
ρειών, στην Αθήνα για την επιχειρηματικότητα, στην Ξάνθη για 
τον καπνό, στην Κομοτηνή για την ανάπτυξη της Θράκης, στην 
Κέρκυρα για τον τουρισμό του κινηματογράφου, στη Λέσβο για 
τον θρησκευτικό τουρισμό, στη Δ. Μακεδονία για το περιβάλλον, 
στη Ρόδο για την τουριστική πολιτική, στη Χαλκίδα για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και τον νέο «Καλλικράτη», στον Μαραθώνα για τον 
αθλητικό τουρισμό, στη Μάνη για την προστασία και ανάδειξη 
των πύργων, στο Πικέρμι για την παλαιοντολογία και τον τουρι-

σμό, μέσω Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, στα Χανιά για τον τουρι-
σμό και τη διασύνδεση με τα αγροτικά προϊόντα της Κρήτης, στο 
Ηράκλειο για τον τουρισμό και τις υποδομές στην Κρήτη, στον 
Πειραιά για τη συνεισφορά της ελληνικής ναυτιλίας στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, στην Πάτμο για την κρουαζιέρα και τον θαλάσσιο 
τουρισμό, στα Τρίκαλα για τις νέες τεχνολογίες μέσα στην πόλη, 
στη Θάσο για τον τουρισμό, στον Ασπρόπυργο για την ανάπτυξη 
του Θριάσιου Πεδίου με τα logistics για νέες θέσεις εργασίας στη 
Δυτική Αττική, στην Πάτρα για την ανάπτυξη της πόλης και στη 
Δυτική Θεσσαλονίκη για την ανάπτυξη της περιοχής. Στην ΕΝΑ 
συμμετέχουν νέοι άνθρωποι και σε ηλικία και σε ό,τι αφορά τον 
χρόνο της παρουσίας τους στα κοινά. Είναι μορφωμένοι, γνω-
στοί στις τοπικές τους κοινωνίες, με επαγγελματική καταξίωση 
ο καθένας στον χώρο όπου κινείται εργασιακά, και δεν βλέπουν 
τη συμμετοχή στα κοινά ως επάγγελμα αλλά ως προσφορά και 
αγάπη για τις τοπικές τους κοινωνίες. Το θέμα της ανανέωσης 
του πολιτικού κόσμου της χώρας, αλλά και της αυτοδιοίκησης, 
είναι ηλικιακό, αλλά δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε σε αυτή τη 
λογική. Οι φρέσκες ιδέες μπορούν να έρθουν και από μεγαλύ-
τερους ηλικιακά ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν αλλά 
δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι στιγμής, μια και πιθανόν οι επαγ-
γελματικές τους υποχρεώσεις δεν τους το επέτρεπαν.

Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των ΟΤΑ και των πολιτικών κομμά-
των στην πρωτοβουλία σας αυτή;
Στην αρχή της ίδρυσής μας οι ΟΤΑ αντιμετώπισαν με καχυποψία 
αυτή την κίνηση των Νέων Αυτοδιοικητικών που έγινε για πρώτη 
φορά από νέους ανθρώπους, από διαφορετικά πολιτικά κόμματα. 
Σήμερα, πλέον, αφού έχουμε επισκεφθεί όλη τη χώρα, με έργο 
στις κατά τόπους περιοχές, υπάρχει καθολική αποδοχή της Ένω-
σής μας. Τα πολιτικά κόμματα, πιστεύω, δεν έχουν αγκαλιάσει 
τους νέους όσο θα έπρεπε, μια και η ανανέωση πρέπει να γίνει 
και πράξη. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν ευνοϊκές συνθή-
κες για έναν νέο άνθρωπο να ασχοληθεί με την πολιτική σήμερα, 
αφού, ακόμη και σήμερα, πολλοί παλαιοί αυτοδιοικητικοί αντι-
μετωπίζουν με καχυποψία, αλλά και εχθρότητα, τους νέους αν-
θρώπους που συμμετέχουν στα κοινά, με τη λογική μήπως τους 
πάρουν την καρέκλα. Δυστυχώς, το αντιμετωπίζουμε με πολλά 
παραδείγματα ανά την Ελλάδα. Καλούμε σε όλη την Ελλάδα τους 
νέους ανθρώπους να μην κριτικάρουν μόνο από τα social media 
και τα καφέ αλλά να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά, γιατί μόνο 
έτσι ίσως αλλάξουν κάποια πράγματα. Μόνο έτσι μπορούμε να 
προχωρήσουμε μπροστά. Άλλωστε ο κόσμος ποτέ δεν άλλαξε με 
το παλιό, όσο κι αν εμπόδιζε το καινούργιο να έρθει.

Πώς βλέπετε εσείς το μέλλον της Ένωσης; Σε τι θα θέλατε να 
εξελιχθεί;
Όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουμε περιοριστεί στην Αττική, 
μια κι έχουμε πολλά μέλη, αλλά στην περιφέρεια, και σε τέσσερα 
χρόνια καλύψαμε με την παρουσία μας όλες τις περιφέρειες της 
χώρας, απ’ άκρη σ’ άκρη. Επιλέγαμε πάντα τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα της κάθε περιοχής και επιδιώκαμε να τα αναδείξουμε 
για την ανάπτυξή της. Αυτό κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε. 
Στόχος ήταν και παραμένει η τοπική ανάπτυξη, η αποκέντρωση, η 
αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινωνιών, με άξονες την 
εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια, τα τοπικά αγροτικά προϊόντα, την 
ενέργεια, τον θεματικό τουρισμό, τις σύγχρονες τεχνολογίες, τη 
ναυτιλία, τις μεταφορές, τα λιμάνια, τα πολιτισμικά μας αγαθά και 
την εξωστρέφεια. Η εξέλιξη της ΕΝΑ για εμάς είναι να μείνουν 
στη χώρα μας οι νέοι άνθρωποι και να συμμετέχουν στα κοινά, 
ανεξαρτήτως κομμάτων και χρωμάτων. Είμαι πολύ αισιόδοξος 
ότι η ΕΝΑ μετεξελίσσεται σιγά σιγά στον ισχυρότερο φορέα των 
νέων αιρετών ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύβευμα των φετινών αυτοδι-
οικητικών εκλογών;
Το διακύβευμα των φετινών αυτοδιοικητικών εκλογών είναι η 
αλλαγή. Αλλαγή σε πρόσωπα, αλλά κυρίως σε νοοτροπίες. Να 
ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, για να πάμε πιο 
ενωτικά στο αύριο. Χρόνος δεν υπάρχει για «μία από τα ίδια», 



www.freesunday.gr 1912.05.2019

συνέντευξη

Σήμερα, πλέον, υπάρ-
χει καθολική αποδο-
χή της Ένωσής μας. 
Τα πολιτικά κόμματα, 
πιστεύω, δεν έχουν 
αγκαλιάσει τους νέους 
όσο θα έπρεπε, μια και 
η ανανέωση πρέπει να 
γίνει και πράξη.

παρά μόνο για κάτι που θα δώσει φρεσκάδα 
στον ίδιο τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που βρί-
σκεται πιο κοντά στον πολίτη, στην καθημερινό-
τητά του, και πρέπει το κράτος κάποια στιγμή να 
την αφήσει να γίνει πραγματική αυτοδιοίκηση.

Ποιον ρόλο πιστεύετε ότι θα παίξει το γεγο-
νός ότι οι εκλογές διεξάγονται με το σύστημα 
της απλής αναλογικής;
Το σύστημα της απλής αναλογικής είναι κάτι που 
δεν έχουμε ξανασυναντήσει στην τοπική αυτο-
διοίκηση και δίνει ουσιαστικά ώθηση για ευρύ-
τερες συνεργασίες. Αν δεν λειτουργήσει σωστά, 
υπάρχει κίνδυνος να αποτελέσει ωρολογιακή 
βόμβα στα θεμέλια του θεσμού. Δεν ξέρω αν 
είμαστε ώριμοι ως κοινωνία για συνεργασίες, 
με ξεκάθαρους όρους και όχι με συμφωνίες 
κάτω από το τραπέζι. Ας ελπίσουμε ότι η τοπική 
αυτοδιοίκηση θα λειτουργήσει ομαλά και προς 
το καλύτερο με την απλή αναλογική και δεν θα 
πάμε τέσσερα χρόνια πίσω, που πολύ φοβάμαι 
ότι θα συμβεί σε πολλούς δήμους.

Είστε ήδη δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο 
Παλλήνης. Αν κάποιος σας ρωτούσε γιατί να 
σας ξαναψηφίσει, τι θα του απαντούσατε;
Πολύ σωστά, είμαι δημοτικός σύμβουλος Παλ-
λήνης (Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη) δύο τετρα-
ετίες, από το 2010, όπου με έχουν τιμήσει με 
την ψήφο τους οι συμπολίτες μου. Διεκδικώ για 
τρίτη φορά την εκλογή μου ως δημοτικού συμ-
βούλου, μια και επιθυμώ να προσφέρω στην 
πόλη όπου μεγάλωσα και κατοικώ, προκειμέ-
νου να κάνουμε τον Δήμο Παλλήνης έναν σύγ-
χρονο δήμο, πιο έξυπνο και λειτουργικό για την 
καθημερινότητα των πολιτών, και νομίζω πως 
η σχεδόν δεκαετής αυτοδιοικητική μου εμπει-
ρία, όπως και η προεδρία της ΕΝΑ όλα αυτά τα 
χρόνια, μπορούν να αποτελέσουν τα εχέγγυα 
ώστε να συμβάλω κάνοντας τον Δήμο Παλλή-
νης από τους πιο σύγχρονους και έξυπνους δή-
μους της Ελλάδας.

Κ
αθαριότητα, τάξη και ασφά-
λεια για τους πολίτες: αυτά είναι 
τα βασικά προβλήματα της Α-
θήνας που κατά τη Μαριλένα 
Μιναΐδη, υποψήφια δημοτική 
σύμβουλο Αθηναίων με την 

παράταξη του Κ. Μπακογιάννη, θα πρέπει να 
απασχολήσουν άμεσα τη νέα δημοτική αρχή 
της πρωτεύουσας.

Γιατί αποφασίσατε να συμμετάσχετε στις 

πειδή τα μικρά μάς χαλάνε τη μέρα, θα ασχο-
ληθούμε με αυτά εμμονικά». Έτσι, λοιπόν, πρέ-
πει να γίνει. Ο κόσμος ζητεί το αυτονόητο. Ποιο 
είναι αυτό; Nα βγαίνει από το σπίτι του και να 
βλέπει το πεζοδρόμιο καθαρό, να εναποθέτει 
στον κάδο τα σκουπίδια και να είναι καθαρό. 
Δυστυχώς, όλα αυτά δεν είναι δεδομένα. Άρα, 
καταλήγω, μόνο μεγάλη σημασία έχουν οι ε-
κλογές στην Αθήνα.

Τι νομίζετε ότι θα παραλάβει από την τρέ-
χουσα δημοτική αρχή η νέα;
Επιτρέψτε μου να σημειώσω πως δεν έχει καμία 
σημασία τι πιστεύω εγώ πως θα παραδώσει. 
Άλλωστε, όλοι κρίνονται. Η απερχόμενη δημο-
τική αρχή θα κριθεί από τον ιστορικό του μέλ-
λοντος, στην προκειμένη, δηλαδή, περίπτωση 
από τους πολίτες της Αθήνας στο μέλλον. Όπως 
ακριβώς θα κριθούμε κι εμείς. Δεν έχει σημα-
σία τι λέμε, αλλά τι κάνουμε τελικά. Κι εμείς, 
λοιπόν, λέμε πως γι’ αυτά που λέμε και κά-
νουμε ή δεν κάνουμε θα φταίμε εμείς. Τελεία. 
Δεν μπορεί ποτέ να μη φταίει κανείς αλλά μόνο 
οι… προηγούμενοι!

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα προβλήματα του 
δήμου που θα πρέπει να αποτελέσουν την 
πρώτη προτεραιότητα της νέας δημοτικής 
αρχής;
Νομίζω πως όλα είναι προβλήματα και μάλιστα 
υψηλής προτεραιότητας. Διαφορετικά, δεν θα 
ζητούσαν λύση. Σίγουρα, ωστόσο, προπορεύ-
ονται η καθαριότητα και η τάξη, σε συνδυασμό 
με την ασφάλεια. Είναι αυτονόητο δικαίωμα σε 
μια ευνομούμενη πολιτεία οι πολίτες να αισθά-
νονται και να περπατούν στον δρόμο ελεύθεροι 
και ασφαλείς. Πραγματικά, δεν ξέρω αν συμ-
βαίνει αυτό σε πολλά σημεία στην πρωτεύουσα.

Είναι «άβατο» τα Εξάρχεια ή μια «Μονμάρτη 
της Αθήνας»;
Η Μονμάρτη είχε και έχει πολλούς καλλιτέχνες. 
Μακάρι να συνέβαινε αυτό και στα Εξάρχεια! 
Άβατο υπάρχει όταν η πολιτεία θέλει να υπάρ-
χει, γιατί, πολύ απλά, όταν δεν θέλει, αυτό δεν 
συμβαίνει. Οι νόμοι είναι για να εφαρμόζονται 
και να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις. Και 
αυτό ισχύει για όλες τις περιοχές. Τα Εξάρχεια 
είναι από μόνα τους ένα στοίχημα. Δείτε τι γίνεται 
κάθε Σαββατοκύριακο στην ευρύτερη περιοχή 
του Πολυτεχνείου. Αναρχικοί εκσφενδονίζουν 
κατά των ΜΑΤ βόμβες μολότοφ. Σίγουρα αυτό 
δεν καθιστά τα Εξάρχεια Μονμάρτη της Αθήνας.

Αν κάποιος πολίτης της Αθήνας σας ρω-
τούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι θα απαντού-
σατε;
Ζητώ με σεβασμό και τιμή τον έναν σταυρό προ-
τίμησης των συμπολιτών μου. Επιθυμώ να ερ-
γαστώ για την Αθήνα, όπου καθημερινά ως μη-
τέρα, εργαζόμενη, σύζυγος, γιαγιά ζω και θέλω 
να βάλω ένα μικρό λιθαράκι για να γίνει καλύ-
τερη. Από την εργασία μου, ως σύμβουλος ακι-
νήτων, γνωρίζω κάθε γωνιά της και, πιστέψτε 
με, υπάρχουν προοπτικές και χρηματοδοτικά 
εργαλεία που πραγματικά μπορούν να απογει-
ώσουν κάθε τετράγωνο των Αθηνών. Στην προ-
σπάθεια αυτή θέλω να με τιμήσουν οι πολίτες 
και να τους υπηρετήσω απ’ όποιο πόστο μού 
ζητηθεί. Για να πάμε την Αθήνα Ψηλά!

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Μαριλένα Μιναΐδη,  
υποψήφια δημοτική 

σύμβουλος Αθηναίων 
με την παράταξη του 

Κ. Μπακογιάννη

«Ο κόσμος 
ζητεί 

το αυτονόητο»

φετινές δημοτικές εκλογές και γιατί με τον 
συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη;
H απόφαση για τη συμμετοχή μου στις δημοτι-
κές εκλογές μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι. 
Γεννήθηκα στην Αθήνα, ζω και εργάζομαι κα-
θημερινά εδώ. Πάντα είχα στο μυαλό μου πως 
θα ήταν όμορφο να προσφέρω κι εγώ κάτι στην 
πόλη μου. Θέλω να την κάνω καλύτερη και νο-
μίζω πως τώρα ήρθε να ταιριάξει με το πρό-
σωπο του Κώστα Μπακογιάννη. Δεν σας κρύβω 
πως όταν τον άκουσα να λέει πως θα μετατρέ-
ψει το Πολυτεχνείο σε μουσείο, σκέφτηκα «να 
ένας άνθρωπος με μια διαφορετική ιδέα!». Ως 
τότε δεν είχε βγει κανείς να προτείνει κάτι τέ-
τοιο. Η αλήθεια είναι πως αυτό μου κέντρισε 
το ενδιαφέρον. Είναι μια ιδέα που μπορεί και 
πρέπει να καταστεί εφαρμόσιμη. Για σκεφτείτε, 
αντί για όσους είναι εκεί σήμερα, στη θέση τους 
να βρίσκονται οι τουρίστες. Ωραίο θα ήταν! Ο 
Κώστας Μπακογιάννης είναι ένας νέος δρα-
στήριος και καταξιωμένος στην τοπική αυτο-
διοίκηση, επομένως η πρόσκλησή του για έ-
νταξη στον συνδυασμό του μόνο ως τιμητική 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.

Ποια είναι, κατά την άποψή σας, η σημασία 
των δημοτικών εκλογών για τον Δήμο Αθη-
ναίων;
Ως τεράστια θα χαρακτήριζα τη σημασία. Πρό-
κειται για τον μεγαλύτερο δήμο της χώρας, με 
τον μεγαλύτερο πληθυσμό. Είναι, επομένως, φυ-
σικό εδώ να συναντιούνται και τα μεγαλύτερα 
προβλήματα. Όμως στην Αθήνα ακόμη και τα 
απλά, καθημερινά, μάλλον φαίνεται πως αντι-
μετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην επίλυσή 
τους. Να θυμίσω ακόμη, στο σημείο αυτό, μια 
φράση του Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος ση-
μείωνε σε αποστροφή του λόγου του πως «ε-

Η Μονμάρτη είχε και 
έχει πολλούς καλλιτέ-
χνες. Μακάρι να συ-
νέβαινε αυτό και στα 
Εξάρχεια! Άβατο υπάρ-
χει όταν η πολιτεία θέ-
λει να υπάρχει, γιατί, 
πολύ απλά, όταν δεν 
θέλει, αυτό δεν συμ-
βαίνει.
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ρεπορτάζ

Α
νησυχία σε θεσµούς και αγο-
ρές προκάλεσαν οι εξαγγελίες του 
Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όχι µόνο 
προανήγγειλε τη µείωση του στό-
χου για το πρωτογενές πλεόνασµα 
αλλά απέκλεισε και πάλι τη µείωση 
του αφορολόγητου ορίου από το 
2020. Ωστόσο, για ακόµα µια φορά, 
εκτός της παροχολογίας –που µόνο 

προεκλογικό χαρακτήρα έχει– έµεινε η µεσαία τάξη, που έχει 
πληρώσει το µάρµαρο καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα διαθέτει την πιο φτωχή 
µεσαία τάξη. Συγκεκριµένα, το ετήσιο εισόδηµα ενός µονοπρό-
σωπου νοικοκυριού που ανήκει στη µεσαία τάξη κυµαίνεται µε-
ταξύ 7.894 δολ. και 21.050 δολ. (σε όρους αγοραστικής δύναµης 
2010), γεγονός που κατατάσσει τη χώρα µας στις τελευταίες θέ-
σεις µεταξύ των χωρών-µελών του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, το ποσοστό 
του πληθυσµού που ανήκει στη µεσαία τάξη στην Ελλάδα φτά-
νει το 57,1%, έναντι 61,6% κατά µέσο όρο στις χώρες-µέλη του 
ΟΟΣΑ, το οποίο µάλιστα έχει µειωθεί κατά περίπου 3 ποσοστι-
αίες µονάδες από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 (64%). Το πο-
σοστό του πληθυσµού που βρίσκεται στη χαµηλότερη από τη 
µεσαία εισοδηµατική τάξη (δηλαδή αµείβεται µε λιγότερο από 
το 75% του διαµέσου εισοδήµατος) στην Ελλάδα είναι 32%, ενώ 
το ποσοστό του πληθυσµού που ανήκει στην υψηλότερη από τη 
µεσαία τάξη (δηλαδή έχει αποδοχές ανώτερες του 200% του δι-
αµέσου εισοδήµατος) διαµορφώνεται σε 11%.

Παρ’ όλα αυτά, στις εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν συ-
µπεριλήφθηκε η διάταξη για τη µείωση του πρώτου φορολο-
γικού συντελεστή από το 22% στο 20%. Είναι πασιφανές δη-
λαδή ότι η παροχολογία της κυβέρνησης στόχευσε στην εκλο-
γική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, τα χαµηλότερα εισοδήµατα, κάτι που 
άλλωστε αποδεικνύεται και από το σχόλιο του υπουργού Οικο-
νοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, στο Twitter. Σύµφωνα, λοιπόν, 
µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που επικαλείται, το ετήσιο εισό-
δηµα µιας οικογένειας της µεσαίας τάξης µειώθηκε από το 2011 
έως το 2014 κατά 5.258 ευρώ, ενώ τα έτη 2015-2016 αυξήθηκε 
κατά 146 ευρώ.

Τα µέτρα για το 2019
Εντός του 2019 η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε:
• Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13% και µε-
τάταξη όλων των τροφίµων επίσης στον συντελεστή του 13% 
(από 24%), µε συνολικό κόστος περίπου 260 εκατ. ευρώ.
• Μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια (ηλεκτρισµός και φυσικό 
αέριο) από τον συντελεστή του 13% στον υπερεκπτωτικό συ-
ντελεστή του 6%. Μέτρο που αφορά κάθε νοικοκυριό, αλλά 
και επιχειρήσεις.
• Παροχή µόνιµης 13ης σύνταξης, συνολικού κόστους 800 
εκατ. ευρώ.

Αιφνιδιάστηκαν οι θεσµοί
Από τις πρώτες αντιδράσεις των δανειστών προέκυψε ότι αιφ-
νιδιάστηκαν, ενώ επικρατεί έντονη ανησυχία, ειδικά ως προς 
τα σχέδια για τη µείωση του στόχου για το πρωτογενές πλεό-
νασµα. Μάλιστα, όπως προκύπτει από τη δήλωση των θεσµών 
για την ολοκλήρωση της αποστολής στην Ελλάδα, οι εξαγγε-
λίες του Αλέξη Τσίπρα θα µπουν στο µικροσκόπιο, προκειµέ-
νου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι στόχοι του προγράµµα-
τος.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα 
επιδιώξει χαµηλότερο στόχο, της τάξης του 2,5% του ΑΕΠ, την 
επόµενη τριετία, ώστε να έχει µεγαλύτερο δηµοσιονοµικό πε-
ριθώριο στη χάραξη της πολιτικής της. Πρόσθεσε πως, προκει-
µένου να µην παραβιαστεί η συµφωνία µε τους δανειστές, η 
Αθήνα θα καταθέσει άµεσα 5,55 δισ. ευρώ σε ειδικό λογαρια-
σµό. Τα χρήµατα θα χρησιµοποιηθούν αµιγώς ώστε να καλυ-
φθεί το όποιο κενό υπάρξει στις δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις 
που προβλέπει το µνηµόνιο.

Ωστόσο, τα µηνύµατα που ήρθαν από τις Βρυξέλλες ήταν 
σαφή. «Η δέσµευση της ελληνικής κυβέρνησης στο πλαίσιο 
του προγράµµατος του ESM και των µεσοπρόθεσµων µέτρων 
ελάφρυνσης του χρέους είναι ξεκάθαρη: Ο συµφωνηθείς στό-
χος για πρωτογενή πλεονάσµατα µέχρι το 2022 είναι 3,5% του 
ΑΕΠ» δήλωσε συγκεκριµένα ο εκπρόσωπος του ESM.

Την ίδια στιγµή ο αντιπρόεδρος της Κοµισιόν, Βάλντις 
Ντοµπρόβσκις, δήλωσε στο Bloomberg ότι «είναι σηµαντικό 

η Ελλάδα να παραµείνει πιστή στους συµφωνηµένους µεταµνη-
µονιακούς δηµοσιονοµικούς στόχους» και συµπλήρωσε ότι «θα 
πρέπει να γίνουν περισσότερες εις βάθος συζητήσεις µε τις ελ-
ληνικές αρχές για το τι ακριβώς έχουν στο µυαλό τους».

Η ανάλυση της Citi
Τις εξαγγελίες Τσίπρα σχολιάζει η Citi, επισηµαίνοντας ότι στό-
χος του πρωθυπουργού είναι η επανεκλογή του: «Η διεύρυνση 
της ανάπτυξης και βελτίωση της συλλογής φόρων συνεχίζει να 
αποδίδει καλύτερα του αναµενοµένου δηµοσιονοµικά αποτε-
λέσµατα. ∆εν είναι απορίας άξιον που η κυβέρνηση του Αλέξη 
Τσίπρα προσπαθεί να δαπανήσει αυτό το πλεόνασµα ώστε να 
ενισχύσει τις πιθανότητες για επανεκλογή. Οι φοροελαφρύν-
σεις και παροχές αναµένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την ανά-
πτυξη. Παρ’ όλα αυτά, ο Τσίπρας συνεχίζει να έχει χαµηλότερα 
ποσοστά δηµοτικότητας έναντι της Ν∆, που προηγείται στις δη-
µοσκοπήσεις περίπου κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες».

Η ρύθµιση των 120 δόσεων
Εν τω µεταξύ, λίγες ηµέρες νωρίτερα, η κυβέρνηση κατέθεσε το 
νοµοσχέδιο για τη ρύθµιση οφειλών στο ∆ηµόσιο, στα ασφαλι-
στικά ταµεία και στους ΟΤΑ σε έως 120 δόσεις, όπου βέβαια υ-
πάρχουν κερδισµένοι και χαµένοι. Στη δεύτερη κατηγορία πε-
ριλαµβάνονται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες προβλέπονται 
µόλις 18 δόσεις.

Συγκεκριµένα, επιχείρηση που αντιµετωπίζει δυσκολίες 
και χρωστά από φόρο εισοδήµατος και ΕΝΦΙΑ 40.000 ευρώ δι-
καιούται µόλις 18 δόσεις και θα πρέπει να πληρώνει 2.222 ευρώ 
τον µήνα. Αν µάλιστα η ίδια εταιρεία χρωστούσε το ίδιο ποσό σε 
ΦΠΑ, µπορούσε και σήµερα να ζητήσει από τη ∆ΟΥ 24 αντί 12 
δόσεις, για να πληρώνει 1.666 ευρώ.

Ωστόσο, οι περισσότεροι φορολογούµενοι µε µικρές οφει-
λές έως 3.000 ευρώ δεν θα δουν ποτέ 120 δόσεις, καθώς ακόµα 
και στην περίπτωση που το ετήσιο εισόδηµά τους δεν υπερβαί-
νει τα 10.000 ευρώ και µπαίνουν απευθείας στη ρύθµιση, η ε-
λάχιστη µηνιαία δόση των 30 ευρώ που ορίστηκε λειτουργεί ως 
«κόφτης» στη διαµόρφωση του αριθµού των δόσεων εξόφλη-
σης της οφειλής.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ
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συνέντευξη

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει τη σκανδα-
λολογία, αλλά εκείνο που προκαλεί 
είναι πλέον τα δικά τους σκάνδα-
λα. Δική μας υποχρέωση είναι να 
επιβάλουμε τη θετική μας ατζέντα. 
Εκείνο που πρέπει να μας απασχο-
λεί είναι η προοπτική για το μέλλον.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ευγενία Πανταζή, υποψήφια  
βουλευτής στον Δυτικό Τομέα  

της Β  ́Αθήνας με τη ΝΔ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει 
και στις αυτοδιοικη-
τικές και στις ευρω-
εκλογές και πανηγυ-
ρικά θα ηττηθεί στις 

εθνικές»

Τ
ην εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ηττηθεί και στις τρεις 
φετινές εκλογικές αναμετρήσεις (ευρωεκλογές, αυ-
τοδιοικητικές και εθνικές εκλογές) εκφράζει η Ευ-
γενία Πανταζή, υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στον 
Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύβευμα των φετι-
νών εθνικών εκλογών;
«Μια καλύτερη χώρα». Το πείραμα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 

τραγωδία, που τις επιπτώσεις της δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως. 
Κατέστρεψε παρόν, υποθήκευσε μέλλον. Η κανονικότητα θα επανέλθει 
με μια καθαρή τετραετία διακυβέρνησης από τη ΝΔ και τον Κ. Μητσο-
τάκη. Για να έρθει στο προσκήνιο η «αξιοπρέπεια» και το πραγματικά 
«παλιό», με το οποίο συμπορεύτηκε ο κ. Τσίπρας, να εξαϋλωθεί. Ο Κ. 
Μητσοτάκης θα αναλάβει τη χώρα σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Να θυ-
μίσουμε ότι το 2015 η Ελλάδα με τον Α. Σαμαρά έβγαινε από την κρίση. 
Είχε να διανύσει τα λίγα τελευταία μέτρα. Διψασμένος για εξουσία, ο κ. 
Τσίπρας προκάλεσε εκλογές, υποσχόμενος «σκίσιμο μνημονίων», κα-
τάργηση ΕΝΦΙΑ, επαναφορά 13ου, αύξηση κατώτατου μισθού στα 750 
ευρώ και το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Έκανε κάτι απ’ όλα αυτά; Ο 
ΕΝΦΙΑ παρέμεινε και το mail Χαρδούβελη του 1 δισ. ευρώ το πληρώ-
σαμε 100 φορές επάνω, μετά τις «επιτυχημένες διαπραγματεύσεις». Αν 
δεν ήταν επιτυχημένες, τι θα πληρώναμε; Υποθήκευσε τη χώρα για 99 
χρόνια, άλλος πρωθυπουργός δεν το σκέφτηκε ποτέ.

Είστε υποψήφια βουλευτής στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών. Ποια 
είναι κατά την άποψή σας τα μεγαλύτερα προβλήματα της περιοχής;
Η έλλειψη ανάπτυξης, που μπορεί να αναστραφεί μέσω στοχευμένων 
επιχειρηματικών πλάνων, με σκοπό να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς 
θέσεις εργασίας. Το οδικό και συγκοινωνιακό δίκτυο. Η συνολική πο-
λιτική για ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όπως οι Ρομά. Η δημιουργία 
πρότυπων σχολείων, που δεν υπάρχουν. Η ανασφάλεια των πολιτών 
λόγω εγκληματικότητας.

Πόσο νομίζετε ότι θα «βαρύνει» στις εθνικές εκλογές το αποτέλεσμα 
των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών;
Οι ευρωεκλογές εμπεριέχουν εθνικό διακύβευμα. Στην Ευρώπη λαμ-
βάνονται αποφάσεις άμεσα συνδεδεμένες με τη ζωή μας. Εκεί, λοιπόν, 
πρέπει να στείλουμε τους άριστους (άγνωστη λέξη για την κυβέρνηση, 
που επιδιώκει την εξίσωση όλων προς τα κάτω). Ομοίως και οι αυτο-
διοικητικές. Το δυσμενές αποτέλεσμα για την κυβέρνηση που θα κατα-
γραφεί στις 26 Μαΐου σε όλες τις κάλπες θα βαρύνει καθοριστικά στις 
εθνικές εκλογές. Το 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις ευρωεκλογές με 4 μο-
νάδες και τις εθνικές με 8 μονάδες. Το αντίθετο θα συμβεί τώρα, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα χάσει και στις αυτοδιοικητικές (παρά την προσπάθεια της «μπα-
χαλοποίησης» στους δήμους) και στις ευρωεκλογές και πανηγυρικά θα 
ηττηθεί στις εθνικές.

Αν ένας πολίτης της εκλογικής περιφέρειάς σας σας ρωτούσε γιατί 
να ψηφίσει ΝΔ, τι θα του απαντούσατε;
Για έναν και μόνο λόγο, για να ξεφύγουμε από τη μιζέρια. Να πάψουμε 
να περιμένουμε την «κάρτα του σούπερ μάρκετ», το «βοήθημα» για το 
ενοίκιο, τα επιδόματα «μιζέριας και φτώχειας». Να πάψουμε να βαλτώ-
νουμε. Νέοι άνθρωποι περιμένουν να ζήσουν από τα επιδόματα, αντί η 
κυβέρνηση να δημιουργεί θέσεις αξιοπρεπούς και καλά αμειβόμενης 
εργασίας. Δεν μας αξίζει αυτό που ζούμε. Η ΝΔ ήταν πάντα η παράταξη 
κορυφαίων επιλογών, όπως Ε.Ε., ενώ άλλοι ήταν απέναντι και μετά 
καρπώνονταν τα οφέλη. 

Η κυβέρνηση κατηγορεί τη ΝΔ ότι το πρόγραμμά της είναι συγκρί-
σιμο –αν όχι χειρότερο– με τις θέσεις του ΔΝΤ. Το σχόλιό σας;
Κατηγορεί η κυβέρνηση; Που έφερε το αχρείαστο τρίτο και χειρότερο 
μνημόνιο; Που υπέγραψε την υποθήκευση της χώρας, τα υπέρογκα 
πλεονάσματα, την υπερφορολόγηση, την αύξηση των ασφαλιστικών ει-
σφορών, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τη μείωση των νέων συντάξεων, τη 
διακοπή της σύνταξης χηρείας; Η κυβέρνηση που «κατάπιε αμάσητες» 
όλες τις υποσχέσεις της του 2015; Όλα αυτά που έκαναν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
ούτε το ΔΝΤ δεν θα τολμούσε να προτείνει. Αποδείχθηκαν τα καλύτερα 
delivery boys των δανειστών. Καλό, λοιπόν, είναι όσοι λένε αυτά από 
την κυβέρνηση να κοιταχτούν σε έναν καθρέφτη.

Πόσο πιστεύετε ότι θα επιδράσει στην ψήφο των πολιτών η σκανδα-
λολογία των ημερών;
Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε τη σκανδαλολογία γιατί έχει αποτύχει παντού. Το πολυ-
διαφημισμένο «ηθικό πλεονέκτημα» που ευαγγελιζόταν ήταν ένα «που-
κάμισο αδειανό». Μια φενάκη. Το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ απλά 
δεν υπάρχει. Από το υποτιθέμενο «μεγαλύτερο σκάνδαλο από καταβο-
λής κράτους» περάσαμε στο «να ’χαμε να λέγαμε». «Παλιοί» ζητούν άρση 
ασυλίας και υπουργοί της κυβέρνησης καλύπτονται πίσω από αυτήν. 
Από το σκάνδαλο με τα βοσκοτόπια, τρέχει να κρυφτεί από το σκάνδαλο 
Πετσίτη. Αυτοί που θα ήταν «κάθε λέξη του Συντάγματος». Ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
συνεχίσει τη σκανδαλολογία, αλλά εκείνο που προκαλεί είναι πλέον τα 
δικά τους σκάνδαλα. Δική μας υποχρέωση είναι να επιβάλουμε τη θε-
τική μας ατζέντα. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί είναι η προο-
πτική για το μέλλον. Αυτό που η παρούσα κυβέρνηση απέδειξε ότι ούτε 
μπορεί ούτε θέλει να κάνει.

Η ΝΔ συνεχίζει να ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τη 
Συμφωνία των Πρεσπών. Πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα αλλα-
γής ή βελτίωσης;
Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν και θα παραμείνει πληγή στην καρδιά 
του Έλληνα. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εθνική ήττα σε καιρό ειρήνης. Η 
κυβέρνηση αγνόησε επιδεικτικά τον λαό, παραδίδοντας όνομα, γλώσσα 
και εθνότητα, γιατί ήξερε την απάντηση. Η ΝΔ, η παράταξη του Κ. Κα-
ραμανλή, που έβαλε την Ελλάδα στην Ε.Ε., θα κληθεί και πάλι να απο-
καταστήσει τις ζημιές της επαίσχυντης συμφωνίας. Η πολιτική της ΝΔ 
θα στηριχτεί στο τρίπτυχο «βέτο στην ενταξιακή πολιτική των Σκοπίων 
στην Ε.Ε. όταν δεν υπηρετούνται τα εθνικά συμφέροντα, προστασία και 
κατοχύρωση των μακεδονικών προϊόντων και ένα ολοκληρωμένο σχέ-
διο ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας με βαρύτητα στη Δυτική Μακεδο-
νία». Θα υπερασπιστούμε την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά 
της Μακεδονίας μας.

Αν εκλεγείτε βουλευτής, ποιες θα είναι οι βασικές προτεραιότητές σας;
Αν με τιμήσουν με την ψήφο τους, θα ασχοληθώ με θέματα όπου θα 
μπορούσα να φανώ χρήσιμη. Προτεραιότητά μου είναι η ενίσχυση του 
κοινωνικού κράτους που προστατεύει τους πραγματικά αδύναμους όχι 
μοιράζοντας επιδόματα για ψηφοθηρικούς λόγους, αφήνοντας απέξω 
πολλούς που έχουν ανάγκη. Ένα τέτοιο κοινωνικό κράτος προϋποθέ-
τει ανάπτυξη και ευημερία, και όχι απομύζηση της μεσαίας τάξης μέσω 
πλεονασμάτων βασισμένων στην υπερφορολόγηση, όπως σε κάθε α-
ναπτυγμένη χώρα. Επίσης, εστιάζω στην υγεία και ασφάλεια στην ερ-
γασία, η οποία αποτελεί δομικό στοιχείο του εργασιακού βίου και της 
δημόσιας υγείας, στο οποίο είμαστε πίσω. Εργατικά ατυχήματα υποκα-
ταγράφονται, επαγγελματικές ασθένειες αποσιωπούνται, άνθρωποι μέ-
νουν ανάπηροι από εργατικό ατύχημα, καθώς δεν υπάρχει μια συγκρο-
τημένη δομή για τα θέματα αυτά. Είναι τραγικό να σηκώνεις το τηλέφωνο 
να αναγγείλεις τον θάνατο ενός ανθρώπου στη δουλειά του. Θα διαθέσω 
όλες μου τις δυνάμεις για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία αλληλεγ-
γύης με ανθρώπινο πρόσωπο.
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οικονοµία

Σ
ε ρεσιτάλ προεκλογικών παροχών έχει 
επιδοθεί η κυβέρνηση, φτάνοντας µά-
λιστα σε σηµείο να «µοιράζει» και 13η 
σύνταξη, τη στιγµή που περισσότεροι 
από 200.000 συνταξιούχοι είναι σε… 
αναµονή για την έγκριση της αίτησης 
συνταξιοδότησής τους.

Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις 
του ∆ηµοσίου για συντάξεις και εφάπαξ παροχές προσεγγί-
ζουν τα 1,2 δισ. ευρώ, µε αποτέλεσµα εκατοντάδες χιλιάδες α-
σφαλισµένοι να παραµένουν εγκλωβισµένοι χωρίς εισόδηµα 
ακόµη και για χρόνια, εξαιτίας µιας σειράς από χρόνιες παθο-
γένειες του συστήµατος, καθυστερήσεις και κωλυσιεργίες της 
διοίκησης, αδυναµία ορθού σχεδιασµού από την πολιτική η-
γεσία και βεβαίως αυστηρούς δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. 
Μόνο στον ΕΦΚΑ, όπως προκύπτει από έγγραφο της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης του φορέα µε ηµερο-
µηνία 5/4/2019, οι εκκρεµείς αιτήσεις κύριων συντάξεων την 
31η Μαρτίου 2019 ήταν 97.337. Σε αυτές δεν υπολογίζονται οι 
εκκρεµότητες του ∆ηµοσίου (πρώην Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους), που, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των συνδικαλιστών, 
ξεπερνούν τις 25.000. Στο ΕΤΕΑΕΠ, όπως προκύπτει από την 
εισήγηση του ΕΦΚΑ για την παράταση της λειτουργίας των 
κλιµακίων επίσπευσης στην έκδοση των εκκρεµών συντάξεων 
έως το τέλος του 2019, εκκρεµούν τουλάχιστον 96.042 αιτή-
σεις συνταξιοδότησης. Μόνο στον τοµέα των εφάπαξ, όπου 
σχεδιάζεται η προπληρωµή του 80% για να ξεµπλοκάρει η δι-
αδικασία και να µειωθεί ο αριθµός των εκκρεµοτήτων, σε ανα-
µονή βρίσκονται σχεδόν 25.000 αιτήσεις.

Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός Εργασίας, αρµό-
διος τοµεάρχης της Ν∆, Γιάννης Βρούτσης, εκτιµά πως οι εκ-
κρεµείς συντάξεις ξεπερνούν τις 250.000. Μάλιστα, καταγ-
γέλλει την κυβέρνηση ότι έπειτα από δύο χρόνια συνεχών 
«δεσµεύσεων» ότι θα «µηδενίσει» τις ληξιπρόθεσµες υποχρε-
ώσεις, ώστε οι νέες συντάξεις να εκδίδονται πλέον µέσα σε 
τρεις µήνες, πέτυχε το ακριβώς αντίθετο: αφενός να διαιωνίζει 
το απαράδεκτο αυτό φαινόµενο και αφετέρου να µη γνωρίζει 
κανένας πλέον τον ακριβή αριθµό των συντάξεων που παραµέ-
νουν σε εκκρεµότητα.

Παράλληλα, η Ν∆ εκτιµά πως ένας από τους βασικούς λό-

γους που η ηγεσία του υπουργείου εφαρµόζει µεθόδους τε-
χνητής απόκρυψης του πραγµατικού ύψους των εκκρεµών 
αιτήσεων συνταξιοδότησης είναι η πρόθεση να παρουσιά-
σει µια εικονική πραγµατικότητα στον προϋπολογισµό του 
ΕΦΚΑ.

Η «απάντηση» του υπουργείου
Στον αντίποδα, βέβαια, το υπουργείο Εργασίας υποστηρίζει 
ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τα ασφαλιστικά τα-
µεία µε περίπου 400.000 εκκρεµείς συνταξιοδοτικές παρο-
χές (κύριες, επικουρικές, εφάπαξ) και έλλειµµα 1,1 δισ. ευρώ, 
έπειτα από 12 διαδοχικές περικοπές συντάξεων. Ωστόσο, 
από τον Ιανουάριο του 2015 έως και τις 31/3/2019 κατέβαλε 
846.636 κύριες συντάξεις, επικουρικές και εφάπαξ, συνολι-
κού ύψους 5,3 δισ. ευρώ, και µείωσε τον όγκο των ληξιπρόθε-
σµων αιτήσεων κατά 72%. Παράλληλα, οδήγησε τον ΕΦΚΑ 
στην επίτευξη πλεονάσµατος 777 εκατ. ευρώ το 2017 και άνω 
του 1 δισ. ευρώ το 2018.

Εν αναµονή… λογισµικού
Την αδυναµία των τµηµάτων απονοµής συντάξεων του ΕΦΚΑ 
να προχωρήσουν στη διεκπεραίωση εκατοντάδων χιλιάδων 
εκκρεµών αιτήσεων, συγκεκριµένων ειδικών κατηγοριών, ε-
πειδή απλά δεν έχει ακόµα παραδοθεί από την ψήφιση του 
γνωστού νόµου Κατρούγκαλου το αναγκαίο λογισµικό, κα-
ταγγέλλουν οι εργαζόµενοι στο Ταµείο. Χαρακτηριστικά α-
ναφέρεται ότι ο α΄ αντιπρόεδρος Συλλόγων Εργαζοµένων στο 
ΙΚΑ, Αντώνης Νικολόπουλος, επισήµανε πρόσφατα ότι αυτό 
φέρνει σε απόγνωση όχι µόνο τους ασφαλισµένους που πε-
ριµένουν να πάρουν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησής 
τους αλλά και τους ίδιους τους εργαζόµενους του ΕΦΚΑ, που 
έχουν γίνει τα εξιλαστήρια θύµατα, πάνω στα οποία ξεσπούν 
την αγανάκτησή τους χιλιάδες ασφαλισµένοι.

Οι υποσχέσεις
Και µε φόντο αυτές τις τριτοκοσµικές καταστάσεις, ο Αλέξης 
Τσίπρας ανακοίνωσε την παροχή µόνιµης 13ης σύνταξης, ένα 
µέτρο συνολικού κόστους 800 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, όπως δι-
ευκρίνισε, το τελικό ποσό θα εξαρτάται από το ύψος της σύ-
νταξης, µε στόχο να ευνοηθούν οι χαµηλοσυνταξιούχοι.

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις του πρωθυ-
πουργού, το ποσό της 13ης σύνταξης θα διαµορφωθεί ως εξής:
• Για συντάξεις µέχρι 500 ευρώ θα ανέλθει στο 100% της σύ-
νταξης.
• Για συντάξεις από 501 έως 600 ευρώ, στο 70% της σύνταξης.
• Για συντάξεις από 601 έως 1.000 ευρώ, στο 50% της σύντα-
ξης.
• Για συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ θα αντιστοιχεί στο 30% 
της σύνταξης.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιό-
γλου, δήλωσε ότι για το 2019 το µέτρο θα νοµοθετηθεί άµεσα 
και η 13η σύνταξη θα καταβληθεί εντός του µήνα, ενώ συµπλή-
ρωσε ότι ο σχεδιασµός είναι τέτοιος ώστε «η 13η σύνταξη να 
καταβάλλεται περίπου τέτοια περίοδο».

Ανατροπή στις ηµεροµηνίες
Εν τω µεταξύ, όπως προκύπτει από διάταξη του νοµοσχεδίου 
για τις 120 δόσεις, αλλάζουν οι ηµεροµηνίες καταβολής των 
κύριων και επικουρικών συντάξεων. Ειδικότερα, για τους µι-
σθωτούς του ΕΦΚΑ οι συντάξεις θα πληρώνονται όπως γίνε-
ται µέχρι σήµερα, την προτελευταία ηµέρα του προηγούµε-
νου µήνα, ενώ για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ 
οι συντάξεις θα καταβάλλονται, αντί για την πρώτη εργάσιµη 
του µήνα που είναι σήµερα, την τέταρτη τελευταία εργάσιµη 
ηµέρα του προηγούµενου µήνα. Πρακτικά, δηλαδή, για τη σύ-
νταξη Ιουλίου θα πληρωθούν στις 27 Ιουνίου αντί για την 1η Ι-
ουλίου που ίσχυε µέχρι σήµερα.

Αναφορικά µε τις επικουρικές συντάξεις, θα καταβάλλο-
νται µε τις νέες ρυθµίσεις την προτελευταία εργάσιµη ηµέρα 
του προηγούµενου µήνα αντί για τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα 
του µήνα.

Οι συντάξεις Ιουνίου
Από την Πέµπτη 30 Μαΐου έως την Τρίτη 4 Ιουνίου θα γί-
νουν οι πληρωµές των συνταξιούχων. Συγκεκριµένα, ∆ηµόσιο, 
ΙΚΑ και ΝΑΤ θα καταβάλουν τις συντάξεις του Ιουνίου στις 
30/5/2019, ενώ ΟΑΕΕ και ΟΓΑ στις 3/6/2019.

Τα υπόλοιπα ταµεία του υπουργείου Εργασίας θα καταβά-
λουν τις συντάξεις Ιουνίου στις 30/5/2019, ενώ το ΕΤΕΑΕΠ 
θα καταβάλει τις επικουρικές συντάξεις Ιουνίου στις 4/6/2019.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΣΤΟ… ΠΕΡΙΜΕΝΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ 
ΑΠΟ 200.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
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συνέντευξη

Θεωρώ ύψιστη υποχρέωσή μου να 
αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις 
ώστε να υλοποιηθούν οι ορθώς σχε-
διασμένες και σαφώς προγραμματι-
σμένες δράσεις του προγράμματος 
του συνδυασμού μας.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Βάκης Λαδόπουλος, υποψήφιος 
περιφερειακός σύμβουλος Αττικής 
με την παράταξη του Γ. Πατούλη

«Η Περιφέρεια 
Αττικής 

χρειάζεται 
επανεκκίνηση»

Τ
ους λόγους για τους οποίους η Περιφέρεια Αττικής 
χρειάζεται «επανεκκίνηση», αλλά και γιατί ο Γ. Πατού-
λης είναι ο καταλληλότερος για να την επιτύχει, εξη-
γεί στην FS o Βάκης Λαδόπουλος, υποψήφιος περιφε-
ρειακός σύμβουλος με την παράταξη του κ. Πατούλη.

Ποιο είναι κατά την άποψή σας το διακύβευμα των φετινών 
αυτοδιοικητικών εκλογών;
Είμαστε όλοι και όλες μάρτυρες μιας σειράς προβλημάτων που 
χρονίζουν, αλλά και πολιτικών χωρίς αποτελέσματα. Η ανασφά-
λεια για το αύριο κυριεύει κάθε οικογένεια. Περιοχές ολόκληρες 
έχουν αφεθεί στην τύχη τους και άλλες δεν αξιοποιούν τις δυνατό-
τητές τους. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει σημαντικό ρόλο και πρέπει 
να τον ανακτήσει. Απαλλαγμένη απ’ ό,τι μας κράτησε πίσω, αλλά 
κυρίως από τις παθογένειες του χθες. Η Περιφέρεια Αττικής χρει-
άζεται επανεκκίνηση. Για περισσότερο από μία δεκαετία χάθηκαν 
ευκαιρίες. Σπαταλήθηκαν χρήματα, χωρίς να επιλυθούν προβλή-
ματα. Η πρόληψη ήταν άγνωστη λέξη και ο σχεδιασμός απουσί-
αζε συνολικά. Συνηθίσαμε να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδειο και 
αποδεχτήκαμε τη μιζέρια ως κανονικότητα. Πρέπει να γυρίσουμε 
σελίδα. Να κάνουμε μια νέα αρχή. Με όραμα, σχέδιο, υπερβά-
σεις, συνεργασίες. Με ανθρώπους έμπειρους και αφοσιωμένους.

Κατεβαίνετε ως υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής με την 
παράταξη του κ. Πατούλη. Γιατί;
Ο κ. Πατούλης έχει υπηρετήσει –και συνεχίζει να υπηρετεί– το 
γενικό καλό, εκλεγόμενος σε θέσεις ευθύνης επί σειρά ετών. 
Έχει αποδείξει ότι μπορεί να εργάζεται σκληρά και να παράγει 
αποτελέσματα. Είναι ικανότατος στο να «χτίζει» ομάδες και να 
δημιουργεί συνέργειες μέσα από τις οποίες επιτυγχάνονται όλοι 
οι στόχοι. Αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή η εμπιστοσύνη του στο 
πρόσωπό μου, αλλά και στα προσόντα μου. Θεωρώ ύψιστη υπο-
χρέωσή μου να αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να υ-
λοποιηθούν οι ορθώς σχεδιασμένες και σαφώς προγραμματισμέ-
νες δράσεις του προγράμματος του συνδυασμού μας «Νέα Αρχή 
για την Αττική» και να είστε σίγουρος ότι από την πρώτη κιόλας 
ημέρα, την 1η Σεπτεμβρίου 2019, οι συμπολίτες μας θα αντιλη-
φθούν την ποιοτική διαφορά.

Αν εκλεγείτε περιφερειακός σύμβουλος, ποιες θα είναι οι βα-
σικές προτεραιότητές σας;
Βασική προτεραιότητα όχι μόνο δική μου αλλά και του συνδυα-
σμού μας είναι η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών της 
περιφέρειάς μας. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου αυτού 
παίζει η ορθή, συντονισμένη και ορθά προγραμματισμένη χρήση 
των σύγχρονων τεχνολογιών που οδηγούν στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό των υφιστάμενων –απαρχαιωμένων, τολμώ να πω– 
δομών εξυπηρέτησης, καθώς και στην ψηφιακή σύγκλιση όλων 
των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί –μέχρι στιγμής– τόσο 
στον α΄ όσο και στον β΄ βαθμό αυτοδιοίκησης. Ως επαγγελματίας 
του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες και τηλεπικοινωνίες) για 23 συνα-
πτά έτη και πάντα στον χώρο της πληροφορικής, κρίνω ότι είναι 
πλέον επιβεβλημένη η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης με σταθερά βήματα και χωρίς πισωγυρίσματα. Η Περιφέρεια 
Αττικής μπορεί να γίνει παράδειγμα προς μίμηση με παροχή υψη-
λής ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, 
οι οποίες θα είναι διαθέσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας (24 
ώρες). Η επίτευξη της πλήρους συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο Ψηφιακής Σύγκλισης για την υλοποίηση της η-
λεκτρονικής διακυβέρνησης (IDABC e-Government Observatory) 
είναι μονόδρομος. Η πλήρης ηλεκτρονική διαθεσιμότητα των υ-
πηρεσιών έχει καθυστερήσει δραματικά. Στοχεύουμε στο να έχει 
τη δυνατότητα η περιφέρεια να παρέχει σε όλους τους δήμους 
υπηρεσίες που είναι σχεδόν αδύνατον σήμερα να υλοποιηθούν 
σε επίπεδο πρωτοβάθμιας διοίκησης. Οι υπηρεσίες προς τον πο-
λίτη θα παρέχονται με ποιότητα από τους εργαζόμενους της πε-
ριφέρειας, τους οποίους θεωρούμε πολύτιμους συνεργάτες στο 
έργο μας. Γι’ αυτό θα είμαστε δίπλα στα προβλήματά τους για την 
ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να γίνεται α-
νάλυση των προσόντων και των δεξιοτήτων τους, ώστε, λαμβά-

σαν «μια στραβή στη βάρδια τους». Με περισσό θράσος διεκδι-
κούν την ψήφο μας, ζητώντας να λησμονήσουμε την εγκληματική 
τους αμέλεια, αλλά και την προσπάθειά τους να συγκαλύψουν τις 
επαίσχυντες πράξεις τους (γνώριζαν την ύπαρξη νεκρών και την 
απέκρυψαν). Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι οι συμπολίτες μου θα 
δώσουν την απάντηση που τους αρμόζει στις 26 Μαΐου.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα του κ. Πατούλη και 
της παράταξής του σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση;
Όπως προείπα, ο κ. Πατούλης έχει αποδείξει ότι ξέρει να δου-
λεύει, με πρόγραμμα, με προσήλωση στον στόχο και με χρήσιμα 
και παραγωγικά αποτελέσματα. Η πολυετής του εμπειρία, αλλά 
και η παγκοσμίως –πλέον– αναγνωρισμένη ποιότητα και επαγγελ-
ματισμός του, τον καθιστούν ιδανικό ηγέτη, ικανό με το όραμα και 
τις δυνατότητές του να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει τα στελέχη 
που με την –επίσης– μοναδική του ευθυκρισία μπορεί να επιλέ-
ξει. Δεν αρκούν όμως αυτά για να πειστούν οι συμπολίτες μας για 
τις ικανότητες και τις δυνατότητες του αρχηγού μας αλλά και του 
συνδυασμού μας. Χρειάζεται και σας εγγυώμαι ότι υπάρχει και 
ένα πλήρως δομημένο και κοστολογημένο πρόγραμμα δράσεων 
και ενεργειών μέσα από το οποίο θα καταστεί δυνατή η επιστροφή 
στην κανονικότητα, η απόδραση από την παθογένεια και φυσικά 
η δημιουργία προϋποθέσεων και κλίματος μέσα από το οποίο θα 
έρθει η πρόοδος και η ανάπτυξη. Για όλα τα παραπάνω, λοιπόν, 
πιστεύω ακράδαντα ότι ο κ. Πατούλης, ως ηγέτης της παράταξης 
στην οποία έχω την τύχη και την τιμή να συμμετέχω, είναι η μο-
ναδική επιλογή, μέσα από την οποία θα ξαναδώσουμε στην Ατ-
τική μας την αισιοδοξία και την αίγλη που της αξίζουν.

Αν κάποιος σας ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του απα-
ντούσατε;
Δεν διαφέρω σε τίποτα απολύτως από τους ανθρώπους της γενιάς 
μου. Γεννήθηκα πριν από 49 χρόνια και μεγάλωσα σε μια λαϊκή 
γειτονιά, στο Γαλάτσι, από εργαζόμενους γονείς (ο πατέρας μου 
αστυνομικός και η μητέρα μου ιδιωτική υπάλληλος) που φρόντι-
σαν να μεταλαμπαδεύσουν στον αδερφό μου και σ’ εμένα τα ιδα-
νικά και τις αξίες της ειλικρίνειας, της ηθικής, της αριστείας και 
της συνεχούς και αδιάλειπτης προσπάθειας για την επίτευξη του 
βέλτιστου. Σπούδασα την επιστήμη της Πληροφορικής (πρώτο 
πτυχίο από την ΑΣΟΕΕ, μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο της 
Krems στην Αυστρία), υπηρέτησα και εξακολουθώ να υπηρετώ 
την πατρίδα μου (έφεδρος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού 
και εκλεγμένος γενικός γραμματέας της Ανώτατης Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών), ενώ με αξίωσε ο Θεός να 
έχω και μια υπέροχη οικογένεια με δύο παιδιά (την 19 ετών κόρη 
μου Μαρία, δευτεροετή φοιτήτρια Ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου, και τον 18 ετών γιο μου Νικόλα, μαθητή της 
Γ΄ Λυκείου). Δουλεύω αδιάλειπτα τα τελευταία 23 χρόνια στον ι-
διωτικό τομέα (τράπεζες και τηλεπικοινωνίες) σε θέσεις αυξημέ-
νης ευθύνης στον τομέα της πληροφορικής και πιστεύω ότι ήρθε 
επιτέλους η στιγμή, ύστερα από την τιμητική επιλογή του κ. Πα-
τούλη, να προσφέρω στους συμπολίτες τις γνώσεις και την εμπει-
ρία μου. Έχω την όρεξη και τη θέληση. Δώστε μου τη δυνατότητα!

νοντας υπόψη και την επιθυμία τους, να απασχοληθούν σε αντι-
κείμενα όπου μπορούν να αποδώσουν πιο δημιουργικά. Η ενθάρ-
ρυνση, η επιβράβευση, αλλά και οι υπόλοιπες ορθές διοικητικές 
πρακτικές θα παγιωθούν, ώστε να δημιουργήσουν το κατάλληλο 
εργασιακό περιβάλλον που θα δώσει ώθηση στην επίτευξη των 
στόχων της περιφέρειας. Όλα αυτά τα θέματα θα συζητηθούν, θα 
διερευνηθούν και θα μετατραπούν σε πολιτικές, σε απόλυτη συ-
νεργασία με τους εκπροσώπους τους, αλλά και με τον κάθε ερ-
γαζόμενο ξεχωριστά.

Κατά την άποψή σας, πόσο θα βαρύνει στις φετινές εκλογές 
για την Περιφέρεια Αττικής η τραγωδία στο Μάτι;
Οι μνήμες είναι ακόμη νωπές. Η Μάνδρα και το Μάτι άφησαν βα-
θιές πληγές όχι μόνο στην αττική γη αλλά και στις ψυχές των συ-
μπολιτών μας. Ακόμη θρηνούμε τις απώλειες ανθρώπινων ζωών, 
την καταστροφή περιουσιών και την ανυπολόγιστη οικολογική κα-
ταστροφή, φρικτά γεγονότα που έλαβαν χώρα σε μια ευρωπαϊκή 
χώρα τον 21ο αιώνα. Η Αττική μας, ανοχύρωτη και απροετοίμα-
στη να αντιμετωπίσει φαινόμενα τα οποία σε κάθε άλλη ευρωπα-
ϊκή, σε κάθε άλλη πολιτισμένη χώρα θα μπορούσαν να έχουν α-
ποφευχθεί, υπέστη πλήγμα – σχεδόν ανεπανόρθωτο. Πλήγμα το 
οποίο κάποιες και κάποιοι –με όνομα και επώνυμο– το θεώρη-
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H τελευταία εβδοµάδα ήταν µία ιδι-
αίτερα σηµαντική εβδοµάδα για 
τον πρωθυπουργό της Βόρειας –
πλέον– Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, 

καθώς µέσα σε δύο ηµέρες βίωσε δύο σηµαντι-
κές επιτυχίες.

Την προηγούµενη Κυριακή πέτυχε την ε-
κλογή του υποψηφίου του κυβερνητικού συνα-
σπισµού, Στέβο Πεντάροφσκι, στην προεδρία 
της χώρας, ενώ την Τρίτη υποδέχτηκε τον πάπα 
Φραγκίσκο στην ιστορική πρώτη επίσκεψη στη 
χώρα, η καθολική κοινότητα της οποίας δεν ξε-
περνά το 1% του πληθυσµού.

Όµως εκείνο το οποίο προκάλεσε έκπληξη 
είναι ότι στα εκατοντάδες συγχαρητήρια τηλε-
γραφήµατα που κατέκλυσαν τον κ. Πεντάροφ-
σκι δεν συµπεριλαµβανόταν κανένα µε αποστο-
λέα από την Ελλάδα.

Τον νέο Πρόεδρο της γειτονικής χώρας συ-
νεχάρη θεσµικά όλη η ηγεσία της Ε.Ε., αλλά 
όχι ο Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, 
παρά το γεγονός ότι ο νέος Πρόεδρος είναι ευ-
ρωπαϊστής, σοσιαλδηµοκράτης, πολιτικός σύµ-
µαχος του πρωθυπουργού Ζάεφ και σκληρός υ-
ποστηρικτής της Συµφωνίας των Πρεσπών.

Ο κ. Πεντάροφσκι στην πρώτη συνέντευξη 
που έδωσε µετά την εκλογή του, στην εφηµερίδα 
«Πολίτικα» του Βελιγραδίου, είπε ότι «το πρό-
βληµα ήταν πολύ σύνθετο» και επισήµανε ότι 
και οι δύο χώρες έχουν δύο πολύ προοδευτικούς 
πρωθυπουργούς, τον Ζάεφ και τον Τσίπρα, ενώ 
εξήγησε ότι «η Συµφωνία της Πρέσπας καθορί-
ζει θέµατα ταυτότητας για τον µακεδονικό λαό, 
όπως η µακεδονική γλώσσα, κουλτούρα και πο-
λιτισµός».

Μάλιστα, ο κ. Πεντάροφσκι στη συνέντευξή 
του στην «Πολίτικα» εµφανίζεται να συµµερίζε-
ται ορισµένες από τις βασικές παραµέτρους του 
πολιτικού αφηγήµατος του κ. Τσίπρα για την Ευ-
ρώπη: «∆υστυχώς, βλέπω ότι ο εθνικισµός και ο 
λαϊκισµός έχουν γίνει µέρος της πολιτικής ζωής 
στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και η Βό-
ρεια Μακεδονία δεν είναι εξαίρεση. Το πιο ση-
µαντικό πράγµα αυτή τη στιγµή είναι ότι προο-
δευτικά κόµµατα προσφέρουν µια αξιόπιστη ε-
ναλλακτική για τους περισσότερους πολίτες, που 
δεν υποστηρίζουν πολιτικές διαιρέσεων, φόβου 
και µίσους».

Τα βέλη του κ. Πεντάροφσκι βασικά αφο-
ρούν την εσωτερική του αντιπολίτευση, την 
οποία ο Ζάεφ καταγγέλλει ως εθνικιστική και 
λαϊκιστική, αλλά ενδέχεται σε δεύτερη ανάλυση 
να αφορούν και τη Ν∆, αν και στην προεκλογική 
περίοδο ήταν όλοι πολύ προσεκτικοί στις αναφο-
ρές τους στην Ελλάδα.

Θεωρητικά ο κ. Ζάεφ και το κόµµα του βρέ-
θηκαν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλο-
γών στα Σκόπια ενισχυµένοι, καθώς πήραν περί-
που 38.000 ψήφους παραπάνω από τον δεύτερο 
γύρο του 2014 και η αντιπολίτευση 150.000 ψή-
φους λιγότερες απ’ ό,τι είχε πάρει το 2014 ο α-
περχόµενος Πρόεδρος Γκιόργκι Ιβάνοφ.

Όµως η επιβεβαίωση της πολιτικής κυρι-
αρχίας του κ. Ζάεφ και η δηµοψηφισµατική έ-
γκριση της επιλογής του για λύση του προβλή-
µατος µε την Ελλάδα δείχνει να έχει αρχίσει να 
αποκτά και προβλήµατα.

Η διαφορά του κ. Πεντάροφσκι από την α-
ντίπαλό του, του VMRO-DPMNE, που αντιτί-
θεται στη Συµφωνία των Πρεσπών, ήταν περί-

Όταν ο κ. Γκρούεφσκι πέρυσι τον Νοέµ-
βριο διέφυγε από τη χώρα για να µην εκτίσει την 
ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί για δι-
αφθορά, ο κ. Ζάεφ είχε δεσµευτεί ότι θα εκδο-
θεί πίσω, όµως την προηγούµενη Τετάρτη η ει-
σαγγελέας για το οργανωµένο έγκληµα, Βίλµα 
Ρουσκόφσκα, ανακοίνωσε ότι η Ιντερπόλ αρ-
νείται να εκδώσει διεθνές ένταλµα σύλληψης 
για τον πρώην πρωθυπουργό των Σκοπίων, Νί-
κολα Γκρούεφσκι, για τη βίαιη εισβολή οπαδών 
του VMRO στη Βουλή στις 27 Απριλίου 2017, 
κατά την οποία είχε τραυµατιστεί ο τότε αρχηγός 
των Σοσιαλδηµοκρατών και νυν πρωθυπουργός, 
Ζόραν Ζάεφ.

«Ζήτησα από την αστυνοµία να εκδώσει το-
πικά και διεθνή εντάλµατα σύλληψης, αλλά οι 
τελευταίες πληροφορίες από την Ιντερπόλ λένε 
ότι αρνείται να δηµοσιεύσει το ένταλµα» είπε η 
Ρουσκόφσκα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της 
για τη στάση της διεθνούς αστυνοµίας.

Πρόκειται για κατηγορίες οι οποίες, εφόσον 
αποδειχθούν, επιφέρουν ποινή 20 ετών.

Όµως, δύο χρόνια µετά την ανάληψη της ε-
ξουσίας, η αµφισβήτηση του κ. Ζάεφ δεν στα-
µατά στις κάλπες και στις δικαστικές επιλογές 
αλλά επεκτείνεται και σε κοινωνικό επίπεδο, 
καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες για ευνοιο-
κρατικές συµπεριφορές στην πρόσληψη συγγε-
νών στελεχών του κόµµατος στο κράτος και στις 
δηµόσιες επιχειρήσεις.

Το πρόβληµα απέκτησε θεσµικές διαστάσεις 
όταν η κρατική Επιτροπή για την Πρόληψη της 
∆ιαφθοράς επιβεβαίωσε καταγγελίες οικογενει-
οκρατίας και συγκεκριµένα τις περιπτώσεις δύο 
βουλευτών που είχαν διορίσει από τρεις συγγε-
νείς τους και την πρόσληψη της αδερφής του υ-
πουργού Οικονοµικών, ως νοµικής συµβούλου, 
στην κρατική εταιρεία ενέργειας χωρίς να τηρη-
θούν οι προβλεπόµενες διαδικασίες και ενώ για 
τη θέση είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον 73 υποψή-
φιοι.

Ο κ. Ζάεφ προσπάθησε να διασκεδάσει τις 
εντυπώσεις διατάσσοντας να παταχθούν όλα τα 
παρόµοια φαινόµενα διαφθοράς και κυρίως οι-
κογενειοκρατίας που καθιστούν επιφυλακτική 
την κοινωνία απέναντι στην κυβέρνησή του, δί-
νοντας εντολή για άµεση παραίτηση όλων των 
συγγενών στελεχών του κόµµατός του που έχουν 
διοριστεί στο κράτος.

Παράλληλα, όµως, εξέφρασε τη δυσφορία 
του για τη µονοµέρεια της Επιτροπής, η οποία 
δεν είχε κάνει παρόµοιες παρεµβάσεις επί 
Γκρούεφσκι.

«Η κρατική Επιτροπή κατά της ∆ιαφθοράς 
είναι ένας ανεξάρτητος θεσµός από τον οποίο 
περιµένω τα αποτελέσµατά του και για την 
άλλη πλευρά. Ήταν παράδειγµα νεποτισµού, 
µε πλήρη απασχόληση των µελών του κόµµατος 
και των συγγενών τους. Απευθύνω έκκληση για 
πλήρη υπευθυνότητα απ’ οποιονδήποτε έδρασε 
µε τέτοιον τρόπο και εµπόδισε το δικαίωµα των 
πολιτών στην απασχόληση» είπε ο κ. Ζάεφ µιλώ-
ντας στην προεκλογική συγκέντρωση του κ. Πε-
ντάροφσκι στο Πρίλεπ στις 24 Απριλίου, λίγο 
µετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Όµως στον δεύτερο γύρο, στο Πρίλεπ, η υ-
ποψήφια του VMRO πήρε 49,95%, ενώ ο Πεντά-
ροφσκι 46,03%. Σε σχέση µε τον πρώτο γύρο, της 
21ης Απριλίου, ψήφισαν 3.000 περισσότεροι, το 
σύνολο των οποίων ψήφισε την Ντάνκοβα.

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΞΕΧΑΣΕ(;) 
ΝΑ ΣΥΓΧΑΡΕΙ 

ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ 
ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

που 60.000 ψήφοι, ενώ ο Αλβανός υποψήφιος, 
που επίσης ήταν υπέρ της συµφωνίας, είχε πάρει 
στον πρώτο γύρο 80.000 ψήφους. Αυτό σηµαί-
νει πρακτικά ότι οι Αλβανοί στην καταγωγή πο-
λίτες της χώρας, τα κόµµατα των οποίων είχαν 
ταχθεί υπέρ του Πεντάροφσκι, δεν αντιµετωπί-

ζουν µε ενθουσιασµό την κυβέρνηση Ζάεφ. Άλ-
λωστε αυτοί οι ίδιοι ήταν τότε υποστηρικτές του 
κ. Ιβάνοφ και συνεργαζόµενοι µε τον τότε πρωθυ-
πουργό κ. Γκρούεφσκι, ο οποίος έχει ζητήσει πο-
λιτικό άσυλο στην Ουγγαρία, καταγγέλλοντας πο-
λιτικές διώξεις µε δικαστικό πρόσχηµα.
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συνέντευξη

μου για την αναβάθμιση του πολιτισμού & α-
θλητισμού, μέσω του οποίου τετραπλασιάστη-
καν οι μαθητές των τμημάτων μας, ξεπερνώ-
ντας τους 4.500, με δημιουργία νέων τμημάτων 
και υποδομών για τους μαθητές και την πόλη.
• Την ανάδειξη της αρχαίας ελιάς του Πεισί-
στρατου με τη θεσμοθέτηση 20ήμερου φθινο-
πωρινού φεστιβάλ με τίτλο «Πεισιστράτεια» για 
πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ιδέα που είχα πριν 
ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση και το 
2018 εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Έτος.
• Την επαναλειτουργία τριών μουσείων: ρα-
διοφώνου, πετρωμάτων και θεάτρου σκιών.
• Την αδελφοποίηση, εκπαιδευτική, πολιτι-
στική και εμπορική, με τους κινεζικούς δήμους 
Changchun και Zhengzhou (των 10.000.000 
δημοτών), τον γαλλικό δήμο Saint Juste en 
Chaussée, την ελληνική πρεσβεία στον Κα-
ναδά και την ένταξή μας στους δρόμους του 
μεταξιού στην Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνι-
κών Πόλεων.
• Την εφαρμογή πλατφόρμας με την οποία ο δη-
μότης μπορεί να έχει 24ωρη επικοινωνία με τα 
τμήματα του δήμου, καθώς και την επέκταση 
του δωρεάν WiFi του δήμου με ταυτόχρονη 
ένταξη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα WiFi4EU.
• Τη διεξαγωγή 500 δωρεάν εκδηλώσεων και 
υπερδημοτικών δράσεων, όπως χριστουγεννιά-
τικα χωριά, καλοκαιρινών εκδηλώσεων κ.λπ.

Πλήρη απολογισμό έχω στη σελίδα μου  
www.UR.gr

Αν επανεκλεγείτε, ποιες θα είναι οι βασικές 
προτεραιότητές σας;
Η ολοκλήρωση των κατατεθειμένων έργων, η 
απορρόφηση πόρων ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων που βελτιώνουν την καθημερινότητα, 
τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα. Η 

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Περικλής Παπαγεωργίου,  
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος  

Aγ. Αναργύρων - Καματερού, νυν αντιδήμαρχος

«Η απλή αναλογική θεσμοθετεί 
τη “συναλλαγή” πάνω και κάτω 

από το τραπέζι»

Μ
ε έναν μικρό απολο-
γισμό της θητείας της 
νυν δημοτικής αρχής 
και του ιδίου, ως αντι-
δημάρχου, αλλά και με 
τους στόχους για την ε-
πόμενη θητεία, ο Περι-

κλής Παπαγεωργίου, υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος Aγ. Αναργύρων - Καματερού και νυν α-
ντιδήμαρχος, δίνει το «στίγμα» του ενόψει των 
αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύβευμα των 
δημοτικών εκλογών του Μαΐου για τον Δήμο 
Αγ. Αναργύρων - Καματερού;
Ο δήμος μας, όπως προκύπτει και από την ο-
νομασία του, είναι αποτέλεσμα συνένωσης δύο 
διαφορετικών δήμων, των Αγίων Αναργύρων 
και του Καματερού. Στο μεν Καματερό υπήρχαν 
ελλείψεις υποδομών σε αντιπλημμυρικά έργα, 
πεζοδρομήσεις, οδοφωτισμό και ιδιόκτητων κτι-
ρίων, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, πο-
λιτιστικό κέντρο κ.λπ., στους δε Αγίους Αναρ-
γύρους, ενώ υπήρχαν υποδομές, συνοδεύο-
νταν από προβλήματα στην αξιοποίηση χώρων 
στο κέντρο της πόλης, όπως ο εγκαταλειμμένος 
σταθμός του ΟΣΕ, οι σιδηροδρομικές γραμμές 
και το στρατόπεδο. Πλέον σήμερα έχουν εξισορ-
ροπηθεί οι υποδομές και έχουμε έτοιμες μελέ-
τες για την αξιοποίηση των χώρων, οπότε το δι-

ακύβευμα είναι η ολοκλήρωση των έργων και 
η εκκίνηση νέων έργων ανάπτυξης.

Ως νυν αντιδήμαρχος, θα μπορούσατε να μας 
κάνετε έναν μίνι απολογισμό για την έως 
τώρα θητεία της δημοτικής αρχής;
Επιγραμματικά θα αναφέρω την πολιτιστική άν-
θηση του δήμου, συμπεριλαμβάνοντας τις α-
θλητικές δράσεις, την υγιή κατάσταση των οι-
κονομικών και τα αντιπλημμυρικά έργα, κατα-
σκευές βρεφονηπιακών σταθμών, πολιτιστικών 
και αθλητικών χώρων και του μοναδικού στην 
Ευρώπη πάρκου ανακύκλωσης εκπαιδευτικού 
και ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ο δε δήμαρχος 
Νίκος Σαράντης βραβεύτηκε με αριστείο για τη 
χρηστή διαχείριση του δήμου, από το Κέντρο Ε-
μπειρογνωσίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που λάβατε ως 
αντιδήμαρχος που σας κάνουν υπερήφανο;
Ο δήμαρχος με τιμά με την εμπιστοσύνη του ως 
αντιδήμαρχο Οικονομικών, Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και 
Επιχειρηματικότητας, αλλά και ως πρόεδρο του 
Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παι-
δείας. Ειλικρινά αισθάνομαι υπερήφανος για 
κάθε πρωτοβουλία που έλαβα με σκοπό το κοινό 
καλό και ειδικότερα για:
• Το πενταετές πρόγραμμα που είχα καταρτίσει 
με τους συνεργάτες μου στην αρχή της θητείας 

Στον τόπο όπου ζω με 
τη γυναίκα μου και τα 
παιδιά μου, στον τόπο 
όπου ασκούμε την 
επαγγελματική μας 
δραστηριότητα εγώ ως 
οικονομολόγος και η 
σύζυγός μου ως ια-
τρός, έχω όραμα και 
διάθεση να προσφέρω 
πολλά ακόμη.

τόνωση της αγοράς της πόλης με τη δημιουρ-
γία ελκυστικού εμπορικού κέντρου. Η αυτο-
ματοποιημένη εξυπηρέτηση του δημότη με ε-
φαρμογές «έξυπνης πόλης» και η αξιοποίηση 
όλων των αδελφοποιήσεων που έγιναν στην 
τρέχουσα θητεία.

Ποια βαρύτητα θεωρείτε ότι έχει το γεγονός 
ότι οι φετινές αυτοδιοικητικές εκλογές δι-
εξάγονται με το σύστημα της απλής αναλο-
γικής;
Θεωρώ ανώριμο το ελληνικό πολιτικό γίγνεσθαι 
να λειτουργήσει φυσιολογικά με την απλή ανα-
λογική, η οποία ανοίγει την όρεξη στους πάντες 
να δοκιμάσουν την τύχη τους δημιουργώντας 
παρατάξεις. Η απλή αναλογική θεσμοθετεί τη 
«συναλλαγή» πάνω και κάτω από το τραπέζι 
και νομοθετεί την ακυβερνησία στην τοπική 
αυτοδιοίκηση.

Φέτος οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν έ-
ντονο «πολιτικό» χρώμα. Πόσο νομίζετε ότι 
θα επηρεάσει τις επιλογές των πολιτών;
Πιστεύω ότι κάθε εκλογή έχει πολιτικό χρώμα. 
Το ότι φέτος είναι έντονο οφείλεται στην τετρα-
πλή κάλπη και στην παρατεταμένη προεκλογική 
περίοδο των εθνικών εκλογών. Αν και οι αυτο-
διοικητικές εκλογές είναι ή θα έπρεπε να είναι 
ανεπηρέαστες από χρώματα, είναι αδύνατο η 
ψήφος των πολιτών να μην επηρεαστεί έντονα 
από το αν μια παράταξη είναι φιλικά προσκεί-
μενη, έχει στήριξη ή χρίσμα ή είναι «παράρ-
τημα» κόμματος.

Ποια είναι τα σημαντικότερα, κατά την 
άποψή σας, προβλήματα του δήμου σας;
Η αξιοποίηση των τεράστιων χώρων που βρί-
σκονται στην καρδιά της πόλης με την παραχώ-
ρησή τους επιτέλους στον δήμο για να εφαρμό-
σουμε τις έτοιμες μελέτες που έχουμε ώστε να 
αλλάξει ποιοτικά η καθημερινότητα του δημότη, 
φέρνοντας πλήθος επισκεπτών και λύνοντας 
ταυτόχρονα πολλά μικρότερα προβλήματα. Ε-
πίσης, σημαντική είναι η αναβάθμιση και χρη-
ματοδότηση του μεγαλύτερου μητροπολιτικού 
πάρκου, που βρίσκεται στην περιοχή μας, του 
πάρκου Τρίτση.

Αν κάποιος πολίτης σάς ρωτούσε γιατί να 
σας ξαναψηφίσει, τι θα του απαντούσατε;
Ο τόπος χρειάζεται ανθρώπους που να έχουν 
πείρα στη διοίκηση, να έχουν δώσει δείγματα 
γραφής, να είναι αποφασισμένοι ότι πρέπει να 
βρίσκονται κοντά στην κοινωνία, έξω στον δρόμο 
με τον κόσμο, δίπλα στους συνδημότες τους, 
τους οποίους δεν πρέπει πότε να χρησιμοποι-
ούν για ίδιον όφελος, να έχουν βιογραφικό και 
να έχουν εργαστεί εκτός δήμου, να μην είναι 
ευκαιριακοί πολιτικοί, να μην εξαγοράζουν συ-
νειδήσεις και να μη θεωρούν τον δήμο μέσο για 
να κάνουν οι ίδιοι ή οι ημέτεροί τους «μπίζνα». 
Θεωρώ ότι και οι δράσεις μου και οι αξίες μου 
συμφωνούν με τα ανωτέρω. Στον τόπο όπου 
ζω με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, στον 
τόπο όπου ασκούμε την επαγγελματική μας δρα-
στηριότητα εγώ ως οικονομολόγος και η σύ-
ζυγός μου ως ιατρός, έχω όραμα και διάθεση 
να προσφέρω πολλά ακόμη, γι’ αυτό και ζητώ 
την ανανέωση της εμπιστοσύνης των συνδη-
μοτών μου με την ψήφο τους.
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 ΤΗΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΛΕΞΙΑΣ ΣΒΏΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΑΓΡΙΑ ΝΕΡΑ

«Η θάλασσα δεν είναι πά-
ντα μπουνάτσα» λέει ο 
θρυλικός καπετάνιος 
Πράσινος από το Κου-
φονήσι και προσθέτει 

χαμογελώντας πως «αν η θάλασσα είχε πάντα 
μπουνάτσα, τότε θα ταξίδευαν κι οι κότες». Η φε-
τινή αποστολή προσφοράς και εθελοντισμού της 
Ομάδας Αιγαίου στα μικρά και απομακρυσμένα 
νησιά επιβεβαιώνει τα λόγια του.

Τα σκάφη με τους κυβερνήτες και τα πλη-
ρώματα έπεσαν σε μεγάλη θαλασσοταραχή στο 
Ικάριο ταξιδεύοντας από Φούρνους για Δονούσα, 
αλλά ούτε τα φουρτουνιασμένα κύματα δεν στά-
θηκαν ικανά να σταματήσουν τον 25ο Διάπλου 
της Ομάδας Αιγαίου. Ξεκινώντας από τους Φούρ-
νους και τη Θύμαινα, όπου οι εθελοντές πρόσφε-
ραν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και μικροβιολογι-
κό τσεκάπ μαζί με παράσταση Καραγκιόζη που 
ενθουσίασε τα πιτσιρίκια και στα δύο νησιά, η 

αποστολή συνεχίστηκε με τον επεισοδιακό κατά-
πλου στη Δονούσα, όπου όλα τα μέλη της ομάδας 
έφτασαν βρεγμένα μέχρι το κόκαλο και παγωμέ-
να από το κρύο νερό. Οι κάτοικοι της Δονούσας 
τους ζέσταναν με την αγάπη τους, εκεί έγινε πα-
ράσταση κινητού πλανητάριου και ιατρικές εξε-
τάσεις, και οι εθελοντές συνέχισαν για Αμοργό, 
όπου εγκαινιάστηκε και η συνεργασία της Ομά-
δας Αιγαίου με την κινητή ιατρική μονάδα από 
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι παραστάσεις από 

το πλανητάριο έγιναν ανάρπαστες, ο κόσμος προ-
σήλθε μαζικά για ιατρικές εξετάσεις και το ταξίδι 
συνεχίζεται με έναν επιπλέον στόχο: να αποκτή-
σουν παιδιά οι νησιώτες που φυλάνε Θερμοπύ-
λες στο Αιγαίο. Συνοδοιπόρος σε αυτή τη δράση 
είναι η οργάνωση HOPEgenesis, που με χορηγό 
και τη Stoiximan, συνεργάτη την Ομάδα Αιγαίου 
και πρεσβευτή τον Σπύρο Γιαννιώτη, ολυμπιονί-
κη της κολύμβησης, καλύπτει τα έξοδα εγκυμο-
σύνης, τοκετού και εξωσωματικής, αν χρειαστεί.

Σ
το… στόμα του συστηματικού ερυθημα-
τώδους λύκου βρίσκονται 5 εκατομμύρια 
ασθενείς παγκοσμίως, με την πλειονότητά 
τους, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 70% 
έως 90%, να είναι γυναίκες. Ο συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος αποτελεί διαταραχή 

του ανοσοποιητικού συστήματος. Η νόσος μπορεί να 
προσβάλει πολλά όργανα ή συστήματα του οργανισμού, 
το δέρμα, τις αρθρώσεις, τους νεφρούς, την καρδιά, 
τους πνεύμονες, τον εγκέφαλο. Γι’ αυτό χαρακτηρίζεται 
συστηματική. Κόπωση, αίσθημα κακουχίας, δερματικά 
εξανθήματα, όπως το χαρακτηριστικό εξάνθημα της πε-
ταλούδας στα μάγουλα και στη μύτη, απώλεια μαλλιών, 
αλλά και πλευρίτιδα, νεφρική νόσος, φλεγμονή του 
εγκεφάλου, θρομβώσεις σε φλέβες και αρτηρίες είναι 
τα βασικά συμπτώματα.

Η χρόνια φλεγμονή την οποία προκαλεί ο λύκος 
αυξάνει κατά 10 φορές τον κίνδυνο ζωτικής βλάβης 
στα όργανα-στόχους, ενώ δεκαπλασιάζει και την πρό-
ωρη θνητότητα σε ορισμένες ομάδες ασθενών. Παρ’ ότι 

ακόμα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, η νόσος μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με την έγκαιρη διάγνωση, την εξει-
δικευμένη φαρμακευτική αγωγή και την παροχή της 
κατάλληλης ιατρικής φροντίδας.

Με αφορμή την καθιέρωση της 10ης Μαΐου ως Πα-
γκόσμιας Ημέρας για τον Συστηματικό Ερυθηματώδη 
Λύκο από το 2014, η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία 
& Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος συνε-
χίζει να υλοποιεί την εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο 
«Το σώμα σου μιλάει – άκουσέ το», ώστε να ενημε-
ρωθεί ο ελληνικός πληθυσμός και γι’ αυτό το ρευμα-
τολογικό νόσημα. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι υπάρχουν 
περίπου 5.000 ασθενείς και η νόσος είναι 9 φορές συ-
χνότερη στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άνδρες, ενώ συ-
νήθως εμφανίζεται σε άτομα ηλικίας μεταξύ 14 και 40 
ετών.

Ο στόχος, λοιπόν, της Παγκόσμιας Ημέρας Λύ-
κου είναι κατ’ αρχάς να ενημερωθεί έγκυρα το κοινό, 
οι φορείς υγείας και η πολιτεία γι’ αυτό το αυτοάνοσο 
νόσημα και να διευκολυνθεί η έγκαιρη διάγνωσή του, 

ώστε να ανακοπεί η εξέλιξη των βλαβών και να απο-
τραπεί ο κίνδυνος της πρόωρης θνητότητας. Επίσης, η 
Παγκόσμια Ημέρα Λύκου στοχεύει στο να βελτιωθεί η 
παροχή ιατρικών υπηρεσιών και ολιστικής υποστήριξης 
στους ασθενείς, ώστε να αποκτήσουν καλύτερη ποιότη-
τα ζωής, και στο να ενταθούν οι κλινικές έρευνες προ-
κειμένου να φωτιστούν εκείνοι οι παθοφυσιολογικοί 
μηχανισμοί που οδηγούν στην εμφάνιση της νόσου.

Σήμερα η θεραπεία της νόσου βασίζεται κυρίως 
στα κορτικοειδή, στην υδροξυχλωροκίνη, στα ανοσο-
κατασταλτικά (αζαθειοπρίνη, μυκοφαινολικό, κυκλο-
φωσφαμίδη), καθώς και στις στοχευμένες βιολογικές 
θεραπείες (rituximab, belimumab). Μία από αυτές, 
το belimumab, ένα μονοκλωνικό αντίσωμα, υπόσχε-
ται πολλά για την επιτυχή αντιμετώπιση του λύκου. Το 
φάρμακο αυτό φαίνεται να μειώνει τη διάρκεια ζωής 
των B λεμφοκυττάρων και, κατ’ επέκταση, τη φλεγμονή 
και την οργανική βλάβη. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε το site http://www.tosomasoumilaei.gr/
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ-ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ-ΛΥΚΟΣ.

ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ  
5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΏΣ
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ΙΛΑΡΑ: Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ

 ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΚΡΉ*

Τ
α στοιχεία που πριν από 
λίγες μέρες δόθηκαν στη 
δημοσιότητα από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (ΠΟΥ) δεν αφή-
νουν περιθώριο αισιοδο-

ξίας και εφησυχασμού. Το πρώτο τρίμηνο 
του 2019 τα κρούσματα της ιλαράς αυξή-
θηκαν διεθνώς κατά 300% (κατά μέσο 
όρο) σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα του 2018: καταγράφηκαν 112.163 
σε 170 χώρες. Υπάρχουν, μάλιστα, περιο-
χές του πλανήτη, όπως η Αφρική, όπου η 
αύξηση έχει φτάσει το 700%!

Αυτή τη στιγμή οι «εστίες» της νόσου 
είναι πολλές σε όλο τον κόσμο: από την 
Αιθιοπία και την Ουκρανία μέχρι την Τα-
ϊλάνδη και τη Νέα Ζηλανδία. Σημαντική 
έξαρση των περιστατικών παρατηρεί-
ται ακόμα και σε χώρες με σχετικά ικα-
νοποιητική εμβολιαστική κάλυψη, όπως 
οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία, 
όπου έχουν ήδη καταγραφεί αρκετοί θά-
νατοι. Ειδικά στις ΗΠΑ, όπου μέχρι πριν 
από λίγα χρόνια εθεωρείτο ότι η ιλαρά 
έχει εξαλειφθεί, το πρόβλημα είναι ιδι-

αίτερα έντονο. Μετά τη Νέα Υόρκη, που 
κηρύχτηκε πριν από λίγες εβδομάδες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των 
σχεδόν 300 κρουσμάτων (στη συντρι-
πτική πλειονότητά τους αφορούν παιδιά 
υπερορθόδοξων Εβραίων της συνοικίας 
Ουίλιαμσμπεργκ, οι οποίοι αρνούνται τη 
χρήση των εμβολίων), τώρα έξαρση της 
νόσου παρατηρείται και στο Λος Άντζελες. 
Συνολικά έχουν καταγραφεί περίπου 700 
περιστατικά σε 22 Πολιτείες και οι αμερι-
κανικές υγειονομικές αρχές έχουν σημά-
νει συναγερμό, ανησυχώντας ότι σύντομα 
δεν αποκλείεται να ξεπεραστεί το αρνη-
τικό ρεκόρ του 1994 (963 περιστατικά).

Αλλά και στη Γηραιά Ήπειρο δεν είναι 
καλύτερα τα πράγματα. Σύμφωνα με πρό-
σφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, τους 
τελευταίους 12 μήνες καταγράφηκαν στις 
χώρες της Ευρώπης 12.266 κρούσματα, τα 
περισσότερα στη Γαλλία, στην Ιταλία και 
στην Ελλάδα.

Με τους ραγδαίους ρυθμούς εξάπλω-
σης που εμφανίζει τους τελευταίους μήνες 
η ιλαρά, εκτιμάται ότι η χρονιά που δια-

νύουμε θα είναι πολύ χειρότερη από το 
2017, όταν σχεδόν 110.000 άνθρωποι, κυ-
ρίως παιδιά, πέθαναν από επιπλοκές της 

Η αύξηση κατά 300% των 
κρουσμάτων της νόσου σε 
όλο τον κόσμο, μόνο το 
πρώτο τρίμηνο του 2019, 
δεν αφήνει περιθώριο 
εφησυχασμού.

σε όλο τον κόσμο.
Ο απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές 

είναι πράγματι μεγάλος. Όμως υπάρχει 
και μια άλλη πτυχή του θέματος: ακόμη 
και στον ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο, στις 
χώρες υψηλού εισοδήματος, όπως τις α-
ναφέρει στην έκθεσή του ο ΠΟΥ, οι επι-
πλοκές της ιλαράς οδηγούν σε νοσηλεία 
το 1/4 των νοσούντων – συχνά με ηπατί-
τιδα, βαριά πνευμονία, ακόμα και με οξεία 
εγκεφαλίτιδα. Κάποιοι από αυτούς τους α-
σθενείς θα επιβιώσουν εντέλει, αλλά με 
βαρύ τίμημα: θα έχουν υποστεί από μό-
νιμη εγκεφαλική βλάβη έως απώλεια 
ακοής και τύφλωση.

Πριν από την ανακάλυψη και ευρεία 
χρήση του εμβολίου της ιλαράς, τη δεκαε-
τία του 1980, σχεδόν 2,4 εκατομμύρια άν-
θρωποι έχαναν κάθε χρόνο τη ζωή τους 
από επιπλοκές της. Είναι χρέος μας, ως ε-
πιστημόνων, να το θυμίζουμε σε κάθε ευ-
καιρία, για να μη ζήσει και πάλι η ανθρω-
πότητα τέτοιες ζοφερές μέρες. Είναι επί-
σης χρέος μας να επαναλαμβάνουμε, ξανά 
και ξανά, ότι οι δύο δόσεις του εμβολίου 
μάς θωρακίζουν απέναντί της.

Το παγκόσμιο κίνημα κατά των εμβο-
λίων που διασπείρει δήθεν επιστημονικά 
τεκμηριωμένες αλλά στην πραγματικό-
τητα ανυπόστατες και αβάσιμες καταγ-
γελίες για να πλήξει τη χρήση τους έχει 
προκαλέσει ήδη σοβαρά προβλήματα: δι-
εθνώς, η κάλυψη του πληθυσμού με την 
πρώτη δόση του εμβολίου της ιλαράς έχει 
σταματήσει στο 85% – σημαντικά χαμηλό-
τερο από το 95% που απαιτείται για την ε-
παρκή προστασία του πληθυσμού, για να 
επιτευχθεί δηλαδή αυτό που ονομάζουμε 
συλλογική ανοσία.

Ο ΠΟΥ είναι σαφής: Οι εμβολιασμοί α-
ποτρέπουν σε ετήσια βάση έως 3 εκατομ-
μύρια θανάτους από διφθερίτιδα, τέτανο, 
κοκίτη και ιλαρά, διεθνώς. Άλλοι 1,5 εκα-
τομμύρια θάνατοι θα αποφεύγονταν εάν 
ήταν ικανοποιητική η εμβολιαστική κά-
λυψη του πληθυσμού σε όλο τον κόσμο.

Ειδικά η ιλαρά, λόγω της υψηλής με-
ταδοτικότητάς της –σκεφτείτε ότι ο ιός 
μπορεί να επιβιώσει πάνω σε αντικείμενα 
τουλάχιστον για δύο ώρες–, είναι νόσημα 
στο οποίο εύκολα προκαλείται επιδημική 
έξαρση, από τη στιγμή που θα πέσουν τα 
επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης του πλη-
θυσμού. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο εμβολι-
ασμός είναι μονόδρομος: όχι μόνο για να 
προστατέψουμε τον εαυτό μας ή την οι-
κογένειά μας αλλά και για να μη θέσουμε 
σε κίνδυνο το δημόσιο αγαθό της υγείας. 
Είναι δηλαδή υποχρέωσή μας απέναντι 
στην κοινωνία. Όπως και η αντίστασή μας 
στο αντιεμβολιαστικό λόμπι και στην πα-
ραπληροφόρηση – μία ακόμα πιο επικίν-
δυνη επιδημία…

*Ο Αθανάσιος Τσακρής είναι καθηγητής 
Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή 
του ΕΚΠΑ και υποψήφιος αντιπρύτα-
νης στις προσεχείς πρυτανικές εκλο-
γές.

Στην Ευρώπη τους 
τελευταίους 12 
μήνες καταγράφηκαν 
12.266 κρούσματα, 
τα περισσότερα στη 
Γαλλία, στην Ιταλία  
και στην Ελλάδα.  
(Πηγή: ECDC)
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Τ
α παιδιά με ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελ-
λειμματικής Προσοχής ή/και Υ-
περκινητικότητας) φαίνεται ότι 
κατακτούν την ορθή γραφή αρ-
κετά πιο δύσκολα από τα υπό-
λοιπα παιδιά της ηλικίας τους. Τα 
γραπτά τους είναι δυσανάγνω-
στα, χωρίς κενά ανάμεσα στις λέ-

ξεις, με πολλά ορθογραφικά λάθη και άλλα συναφή χα-
ρακτηριστικά. Οι έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να είναι 
πολλοί οι αιτιακοί παράγοντες παρουσίας αυτής της δυ-
σκολίας, μεταξύ των οποίων αναφέρονται η ειδική μαθη-
σιακή δυσκολία στον γραπτό λόγο, η αδυναμία οργάνω-
σης των πληροφοριών, καθώς και η δυσκολία στην επε-
ξεργασία τους.

Επεξεργασία πληροφοριών
Όταν ένα παιδί με ΔΕΠΥ κατακλύζεται από πληροφορίες 
που ξεπερνούν την ικανότητά του να τις επεξεργαστεί, 
δύσκολα μπορεί να τις βάλει σε μια λογική σειρά και να 
τις επαναδιατυπώσει σε μια κόλλα χαρτί. Πολλές φορές 
προσηλώνονται στην προσπάθειά τους να γράψουν ένα 
ευανάγνωστο γραπτό, που παραλείπουν λέξεις ή και ολό-
κληρες προτάσεις, με αποτέλεσμα να μη βγάζουν νόημα 
τα γραπτά τους.

Γραφή και ορθογραφία
Πρόκειται για δύο τομείς όπου τα πιο πολλά παιδιά με 
ΔΕΠΥ εκδηλώνουν τις περισσότερες δυσκολίες. Η γραφή 
είναι ένας συνδυασμός κινήσεων μελών του σώματος και 
ταυτόχρονης επεξεργασίας της γλώσσας. Για ένα παιδί 
που δυσκολεύεται να παραμείνει συγκεντρωμένο κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος ένας τέτοιος συντονισμός 
είναι εξαιρετικά δύσκολος. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ κάνουν ε-
πίσης πολλά ορθογραφικά λάθη, παραλείπουν γράμματα 
ή/και τα αντιστρέφουν. Κατακτούν την ορθογραφημένη 
γραφή πιο δύσκολα σε σχέση με τα παιδιά χωρίς ΔΕΠΥ ή 
κάποιας μορφής μαθησιακή δυσκολία.

Δυσκολίες στην κίνηση 
και στον προσανατολισμό
Τα παιδιά με ΔΕΠΥ δυσκολεύονται στη σύνθετη γραφή, 
αλλά και στην αντιγραφή. Δεν αφήνουν κενά ανάμεσα 
στις λέξεις ή αφήνουν πολύ μεγάλα κενά, τα γράμματά 
τους είναι δυσανάγνωστα και δεν τηρούν τους κανόνες 
γραφής σε μία σελίδα, π.χ. ξεκινούν να γράφουν από το 
μέσο της σελίδας, παραλείπουν γραμμές ή γράφουν έξω 
από τα περιθώρια της σελίδας. Έρευνα του περιοδικού 
«Journal of Child Neurology» αναφέρει πως οι συγκε-
κριμένες δυσκολίες των παιδιών με ΔΕΠΥ οφείλονται σε 
δυσκολίες στην κίνηση κατά τη γραφή, στον προσανατο-
λισμό και στον συντονισμό. Αναφέρει επίσης πως το 50% 
των παιδιών με ΔΕΠΥ παρουσιάζει τις εν λόγω δυσκο-
λίες.

Παρέμβαση
Οι δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά με ΔΕΠΥ κατά 
τη γραφή μπορούν να διορθωθούν ως έναν βαθμό με την 
κατάλληλη παρέμβαση και υποστήριξη. Κλειδί στην ε-
πιτυχία της παρέμβασης είναι η σωστή υποστήριξη των 
παιδιών αυτών τόσο από το σχολικό πλαίσιο όσο και από 
τους γονείς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τεχνικές αντι-
μετώπισης των συγκεκριμένων δυσκολιών σε παιδιά με ή 
χωρίς ΔΕΠΥ.

Τεχνικές για αναγνώσιμη γραφή
• Επιτρέπουμε στον μαθητή να χρησιμοποιεί όποιο στιλ/
μορφή γραψίματος του είναι πιο οικείο (ίσια ή καλλιγρα-
φικά γράμματα).
• Δίνουμε περισσότερο χρόνο στον μαθητή για να ολο-

κληρώσει τη γραπτή του εργασία.
• Δεν τιμωρούμε τον μαθητή για τη μη αναγνώσιμη γραφή 
του. Αντιθέτως, σε κάθε προσπάθειά του για αναγνώσιμη 
γραφή τον επιβραβεύουμε και τον ενθαρρύνουμε.
• Δίνουμε στο παιδί να κάνει προγραφικές ασκήσεις, 
όπως να ενώσει διακεκομμένες γραμμές ίσιες και καμπύ-
λες ή να βρει με το μολύβι του την έξοδο από έναν λαβύ-
ρινθο.
• Μειώνουμε τις γραπτές εργασίες που δίνουμε στον μα-
θητή και κυρίως το μέγεθος της αντιγραφής για το σπίτι.
• Επιτρέπουμε στον μαθητή να γράφει με το μολύβι ή το 
στιλό που του ταιριάζει και τον διευκολύνει στο γράψιμο.
• Του δίνουμε τις εργασίες του να τις διορθώσει ο ίδιος. 
Στην αρχή ίσως να δυσκολεύεται και να χρειάζεται τη βο-
ήθειά μας.
• Δίνουμε στο παιδί να διορθώσει γραπτό με λάθη που 
έχει δακτυλογραφήσει ο εκπαιδευτικός.
• Ζητάμε από το παιδί να βρει τις διαφορές ανάμεσα σε 
δύο εικόνες, κρατώντας το κεφάλι του σταθερό.
• Βάζουμε το παιδί να γράψει σε διαφορετικής υφής επι-
φάνειες με το δάχτυλο, όπως είναι ο αφρός ξυρίσματος ή 
η άμμος πάνω στο θρανίο.
• Δίνουμε στο παιδί να ξεπατικώσει γράμματα, λέξεις 
και στη συνέχεια προτάσεις από καρτέλες πάνω σε ρυ-
ζόχαρτο.
• Αν χρειάζεται, δίνουμε στο παιδί να γράψει με τριπο-
δική λαβή.
• Δίνουμε στο παιδί να γράψει σε χαρτί με έντονες γραμ-
μές και περιθώρια.
• Δίνουμε στο παιδί να κάνει ασκήσεις λεπτής κινητικό-
τητας, όπως να περνά χάντρες διαφορετικού μεγέθους 
από ένα κορδόνι, να παίζει με πηλό και πλαστελίνες, να 
φτιάχνει μπαλάκια από χαρτί κουζίνας με το ένα του χέρι 
(αυτό με το οποίο γράφει), να τοποθετεί κέρματα σε κου-
μπαρά με το ένα του χέρι κ.λπ.

ΔΕΠΥ & ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ ΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ: 
ΑΊΤΊΑ & ΤΡΌΠΌΊ ΥΠΌΣΤΉΡΊΞΉΣ

 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

• Χρησιμοποιούμε κατά τη γραφή τεχνολογικά μέσα, 
όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή ή tablet, που κρατούν το 
ενδιαφέρον του παιδιού αμείωτο. Υπάρχουν αρκετές ε-
φαρμογές για φωνολογική επίγνωση, προγραφικές ασκή-
σεις κ.ά.
• Θα πρέπει να θυμόμαστε πως η συνεχής και αδιάκοπη 
αντιγραφή κειμένων δεν βοηθά σε οποιαδήποτε δυσκο-
λία στη γραφή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πιο πάνω τεχνικές μπο-
ρούν να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά. Ωστόσο, δεν 
πρέπει να γίνεται συνεχής αλλαγή των τεχνικών, γιατί 
μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στον μαθητή και να μην 
έχουν τα αποτελέσματα που περιμένουμε. Καλό είναι να 
χρησιμοποιούμε κάποιες τεχνικές για κάποιο χρονικό δι-
άστημα, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στον μαθητή να 
εξοικειωθεί με αυτές και να δούμε αν ταιριάζουν τελικά 
στο μαθησιακό του προφίλ. Τέλος, δεν θα πρέπει να ξε-
χνάμε την ενίσχυση και την επιβράβευση.

*Ο Φώτης Παπανα-
στασίου είναι ειδικός 
παιδαγωγός - συγ-
γραφέας / MSc Σχο-
λική Ψυχολογία, ε-
πιστημονικός σύμ-
βουλος του τομέα 
Ειδικής Αγωγής 
του Μητροπολιτι-
κού Κολλεγίου, ε-
πιστημονικός διευ-
θυντής του Πρό-
τυπου Κέντρου 
Ειδικών Θεραπειών 
«Παιδίων Πλεύση». 
eidikospaidagogos.
gr
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Η ιστορία του Α.Ο. Ελπίς Αγίων Αναργύρων ξεκινάει το 1972, όταν και αναγνωρίστηκε από 
την ΕΠΣΑ και έγινε µέλος της ΕΠΟ το ίδιο έτος µε αριθµό µητρώου 2343. Υπό τη σκέπη 
της οµάδας αθλήθηκαν και αθλούνται γενιές ροµαντικών που πιστεύουν στον αθλητι-
σµό, στην ψυχαγωγία και στην ποιότητα της ζωής, ενώ ο πρωταθλητισµός έρχεται σε 
δεύτερη µοίρα. Στην Ελπίδα ο αθλητισµός πρέπει να είναι σε άµεση συνάρτηση µε τον 

πολιτισµό και την παιδεία της κοινωνίας και να βοηθάει σε έναν καλύτερο τρόπο ζωής, υγιέστερο και ισορ-
ροπηµένο. Το γήπεδο είναι ένας χώρος όπου η ανταγωνιστικότητα συνδυάζεται µε την ευχαρίστηση, τη δι-
ασκέδαση και τη συµµετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Βασικές αρχές του συλλόγου είναι επίσης η καλλι-
έργεια του οµαδικού πνεύµατος, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ανάληψης πρωτοβουλιών εκ µέ-
ρους των παιδιών, ο σεβασµός και η αλληλοϋποστήριξη. Αρχές που θα ακολουθούν τα παιδιά σε όλη τους 
τη ζωή, είτε γίνουν πρωταθλητές είτε λάτρεις του αθλητισµού.

Η ανδρική οµάδα αγωνίζεται στη Β΄ κατηγορία Αθηνών και τα τµήµατα της Ακαδηµίας συµµετέχουν 
στα επίσηµα πρωταθλήµατα της ΕΠΣ Αθηνών, αλλά και σε ιδιωτικά τουρνουά, µε πολύ καλή παρουσία. 
Ως έδρα για τους αγώνες και τις προπονήσεις η Ελπίδα χρησιµοποιεί το ∆ηµοτικό Γήπεδο Αγίων Αναρ-
γύρων, καθώς και τα γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 και 7x7 που βρίσκονται σε κεντρικό σηµείο της πόλης, τα 
οποία παραχωρήθηκαν από τον ∆ήµο Αγίων Αναργύρων για να καλύψουν τις ανάγκες της οµάδας µας. Από 
τον σύλλογο τα τελευταία χρόνια έχουν µεταγραφεί αθλητές µας σε οµάδες στην Ελλάδα όπως οι ΠΑΕ Ο-
λυµπιακός, ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΠΑΕ ΑΕΚ, ΠΑΕ Ατρόµητος Περιστερίου, αλλά και στο εξωτερικό, σε ο-

µάδες όπως οι Ντόρτµουντ Γερµανίας, Λοκοµοτίβ Βουλγαρίας, Σλάβια Βουλγαρίας, Σαµπντόρια Ιταλίας. 
Στον σύλλογο συµµετέχουν συνολικά 342 αθλητές στα τµήµατα ανδρών Κ18, Κ16, Κ14, Κ12, Κ10 και Κ8. 
Μάλιστα, µόνο 14 από αυτούς έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αγωνίζονται στο τµήµα 
ανδρών. Οι υπόλοιποι γυµνάζονται και αγωνίζονται στα τµήµατα της Ακαδηµίας, καθοδηγούµενοι µόνο 
από πτυχιούχους προπονητές Φυσικής Αγωγής. Η Ακαδηµία εξακολουθεί να υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρό-
γραµµα, το οποίο χρόνο µε τον χρόνο επιβραβεύεται µε µεγάλη και µαζική συµµετοχή. Εµπνευστές της 
ιδέας για δηµιουργία πρότυπης Ακαδηµίας και στη συνέχεια φανατικοί υποστηρικτές της ήταν ο τότε αλλά 
και τωρινός πρόεδρος της οµάδας Χρήστος Καραµπάτσος και ο αντιπρόεδρος Γιώργος Τσέλιος – και οι δύο 
καταξιωµένοι επαγγελµατίες στην πόλη των Αγίων Αναργύρων. Το ότι η Ακαδηµία έχει γίνει σηµείο ανα-
φοράς στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αυτούς, αλλά και στους προπονητές, οι ο-
ποίοι εργάζονται µε πολύ µεράκι και δίνουν πάντα τον καλύτερο εαυτό τους. Η Ελπίδα έχει την πολυπλη-
θέστερη Ακαδηµία µετά τις ΠΑΕ Ολυµπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ατρόµητος Περιστερίου και Πανιώ-
νιος.

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί συνάνθρωποί µας αντιµετωπίζουν προβλήµατα και χρειάζονται τη βοή-
θειά µας. Η Ελπίδα στηρίζει κάθε προσπάθεια προσφοράς και συµµετέχει σε διάφορες κοινωνικές και φι-
λανθρωπικές δράσεις. Η Ακαδηµία τα τελευταία χρόνια, κυρίως µε τη συνδροµή των γονέων, προσπαθεί να 
κρατήσει την οργάνωσή της και τη λειτουργία της σε υψηλό επίπεδο, σε οικονοµικά δύσκολες συγκυρίες. 
Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια είναι επίσης χορηγοί, µε την πολύτιµη προσφορά τους σε αθλητικό υλικό.

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ Α.Ο. ΕΛΠΙΣ 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Αθλητισµός και πολιτισµός σε πρώτο 
πλάνο µε πρωταγωνιστές τα παιδιά
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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.

Ν
έα εβδοµάδα, νέες στοιχηµατικές προ-
κλήσεις µπροστά µας. Τα περισσότερα 
µεγάλα πρωταθλήµατα βρίσκονται 
ακόµη σε εξέλιξη, όχι για πολύ όµως, 
καθώς όλα τους βαδίζουν προς την ο-
λοκλήρωσή τους. Με επιλογές από Αγ-
γλία, Ιταλία, Γαλλία και Γερµανία θα α-

σχοληθούµε αυτή τη φορά, πάµε να δούµε τι προκύπτει από 
το κουπόνι.

Η πρώτη πρόταση προκύπτει από τη Serie A και τον 
αγώνα Ρόµα - Γιουβέντους. Η «µεγάλη κυρία» είναι εδώ και 
καιρό αδιάφορη βαθµολογικά, έχοντας εξασφαλίσει και µα-
θηµατικά την κατάκτηση του τίτλου. Το ότι έχει χάσει το κί-
νητρό της είναι εµφανές και στα αποτελέσµατά της το τελευ-
ταίο διάστηµα, µε µόλις µία νίκη στα έξι πιο πρόσφατα µατς 
της σε όλες τις διοργανώσεις. Η Ρόµα, από την άλλη πλευρά, 
κάνει την τελική της αντεπίθεση για να πλασαριστεί στην 
πρώτη τετράδα, η οποία οδηγεί στο Τσάµπιονς Λιγκ της νέας 
σεζόν. ∆ιατηρείται αήττητη από τις 3 Απριλίου κι έπειτα, ενώ 
στο γήπεδό της µετρά µόλις δύο ήττες σε 17 αγώνες πρωτα-
θλήµατος φέτος. Οι Ρωµαίοι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν 
το «τρίποντο», θα τους στηρίξουµε επιλέγοντας τον «άσο» σε 
απόδοση 2.50.

Κερδίζει η Λυών
Επόµενη στάση η Γαλλία και ο αγώνας Μαρσέιγ - Λυών. 
Μάχη στήθος µε στήθος για την 3η θέση, που δίνει ένα εισι-
τήριο για το Τσάµπιονς Λιγκ, δίνει η Λυών µε τη Σεντ Ετιέν, 
µε τις δύο οµάδες να απέχουν µόλις έναν βαθµό. Οι Λυωναί 
ταξιδεύουν σε µία δύσκολη έδρα, όπως είναι αυτή της Μαρ-
σέιγ, αλλά γνωρίζουν ότι δεν έχουν περιθώρια για απώλειες. 
Οι Μασσαλοί, από την πλευρά τους, δεν διανύουν την καλύ-
τερη δυνατή περίοδό τους, έχοντας µόλις δύο νίκες στα επτά 
πιο πρόσφατα παιχνίδια τους. Οι φιλοξενούµενοι διαθέτουν, 
επιπλέον, ποιοτικότερο σύνολο και δείχνουν ικανοί να περά-
σουν αλώβητοι από το «Βελοντρόµ». Το διπλό το βρίσκουµε 
σε απόδοση 2.30 και αξίζει να µπει στις επιλογές µας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Εµπιστοσύνη στη Ρόµα
Στήριγµα η Άρσεναλ
Συνεχίζουµε µε Πρέµιερ Λιγκ και την αναµέτρηση Μπέρνλι 
- Άρσεναλ. Τελευταία αγωνιστική στο Νησί, οι γηπεδούχοι 
είναι αδιάφοροι βαθµολογικά, έχοντας εξασφαλίσει την πα-
ραµονή τους στην κατηγορία. Οι «κανονιέρηδες» την προη-
γούµενη αγωνιστική έµειναν στο 1-1 µε την Μπράιτον εντός 
έδρας, αποτέλεσµα που τους έθεσε, ουσιαστικά, εκτός τετρά-
δας, καθώς για να τερµατίσουν στην 4η θέση πρέπει να κερ-
δίσουν, να χάσει η Τότεναµ και ταυτόχρονα να καλύψουν δια-
φορά οκτώ τερµάτων. Θα προσπαθήσουν, σε κάθε περίπτωση, 

να αποχαιρετήσουν το πρωτάθληµα µε µια καλή εµφάνιση 
και θα τους στηρίξουµε, µε το «διπλό», και εδώ, σε απόδοση 
2.20 να µπαίνει στις επιλογές µας.

Με τα γκολ στη Γερµανία
Ολοκληρώνουµε µε µία πρόβλεψη από ένα λιγότερο προβε-
βληµένο πρωτάθληµα. Στη Β΄ Γερµανίας η Ουνιόν Βερολίνου, 
η οποία διεκδικεί την άνοδο, υποδέχεται το Μαγδεµβούργο, 
το οποίο παλεύει για την παραµονή του στην κατηγορία. Αµ-
φότερες οι οµάδες έχουν ισχυρό κίνητρο, ενδεχόµενη ισοπα-
λία ενδέχεται να αποδειχθεί καταστροφική, δεν έχουν άλλη 
επιλογή από το να κυνηγήσουν τη νίκη. Στο 1.70 προσφέρεται 
το Goal/Goal και θα το… τιµήσουµε.

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

Seri Tips
* Άγιαξ - Ουτρέχτη (12/05, 15:30): Στα τέσσερα πιο πρόσφατα 
µατς που έδωσε στην έδρα του για το πρωτάθληµα της Ολλανδίας ο 
Άγιαξ µπορεί να κέρδισε, αλλά σε όλα δέχτηκε γκολ. Το να συµβεί 
το ίδιο κόντρα στην Ουτρέχτη, νίκη δηλαδή του Αίαντα σε συνδυα-
σµό µε Goal/Goal, προσφέρεται σε απόδοση 2.25.

* Λίβερπουλ - Γουλβς (12/05, 17:00): Η Λίβερπουλ έχει κερδί-
σει και τα τέσσερα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της σε όλες τις 
διοργανώσεις χωρίς να δεχτεί γκολ. Το να καταφέρει το ίδιο και 
απέναντι στη Γουλβς το βρίσκουµε σε απόδοση 2.12.

* Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ρεάλ Μαδρίτης (12/05, 19:30): Χωρίς νίκη 
η Ρεάλ Μαδρίτης στα τέσσερα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια 
της, µετρά δύο ήττες και άλλες τόσες ισοπαλίες. Το να κατορθώσει 
να σπάσει το αρνητικό σερί στο «Ανοέτα» παίζεται στο 2.25, µε 
την απόδοση του «άσου» να βρίσκεται στο 2.95 και εκείνη της 
ισοπαλίας στο 3.85.

Goal Tips
* Σπαλ - Νάπολι (12/05, 19:00): ∆ύο ή τρία γκολ σηµειώθηκαν 
στα 4/5 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της Σπαλ. Η Νάπολι, 
δε, έχει επιβεβαιώσει το συγκεκριµένο εύρος τερµάτων και στους 
τρεις τελευταίους αγώνες τους. Στο 2.08 προσφέρεται το 2-3 γκολ 
στο κυριακάτικο παιχνίδι µεταξύ των δύο οµάδων.

* Ατλέτικο Μαδρίτης - Σεβίλλη (12/05, 19:30): Στα 14 από 
τα 15 τελευταία µατς της Ατλέτικο Μαδρίτης επιβεβαιώθηκε το 
No Goal, το να µη σκοράρει δηλαδή η µία από τις δύο οµάδες 
τουλάχιστον. Το ίδιο συνέβη και στα εννέα από τα δέκα τελευταία 
παιχνίδια της Σεβίλλης! Το να συµβεί το ίδιο και στο µεταξύ τους 
παιχνίδι προσφέρεται σε τιµές αουτσάιντερ και πιο συγκεκριµένα 
στο 2.12.

* Μαρσέιγ - Λυών (12/05, 22:00): Από 6/7 Goal/Goal έρχεται 
η Μαρσέιγ, τη στιγµή που η Λυών µετρά έξι διαδοχικά Goal/Goal 
σε συνδυασµό µε το Over 2.5. ∆ύο οµάδες που σκοράρουν εύκο-
λα, αλλά δεν εµπνέουν εµπιστοσύνη αµυντικά, µε το Goal/Goal στη 
µεταξύ τους αναµέτρηση να το βρίσκουµε σε απόδοση 1.47 µόλις.

Head 2 Head
* Ρέιντζερς - Σέλτικ (12/05, 14:00): Μόλις µία ήττα έχει 
υποστεί η Σέλτικ στα 12 τελευταία παιχνίδια όπου αντιµετώπισε 
τη Ρέιντζερς σε επίπεδο πρωταθλήµατος, ανεξαρτήτως έδρας. 
Οι αποδόσεις για την κυριακάτικη αναµέτρηση είναι αρκετά 
ισορροπηµένες, µε τον «άσο» να παίζεται στο 2.88, την ισοπαλία 
στο 3.40 και το «διπλό» στο 2.45.

* Τότεναµ - Έβερτον (12/05, 17:00): Η Τότεναµ τρέχει ένα 
αήττητο σερί 12 αγώνων µε αντίπαλο την Έβερτον, ανεξαρτήτως 
έδρας και διοργάνωσης, µε τα «σπιρούνια», µάλιστα, να έχουν 
κερδίσει τα οκτώ από αυτά τα παιχνίδια. Την Κυριακή είναι το 
φαβορί, µε τον «άσο» να παίζεται σε απόδοση 2.17.

* Λιλ - Μπορντό (12/05, 18:00): Αήττητη η Μπορντό στα τέσ-
σερα τελευταία παιχνίδια στα οποία βρήκε απέναντί της τη Λιλ. 
Μετρά τρεις νίκες και µία ισοπαλία, ενώ, πιο συγκεκριµένα, στις 
δύο πιο πρόσφατες «επισκέψεις» της στην έδρα της σηµερινής 
της αντιπάλου έχει ρεκόρ 1-1-0. Βέβαια, τώρα οι γηπεδούχοι 
φαντάζουν το µεγάλο φαβορί του αγώνα, µε τον «άσο» να 
βρίσκεται στο 1.42.

12/05
16:30 Ουνιόν Βερ. - Μαγδεµβούργο    Goal/Goal  1.70

17:00 Μπέρνλι - Άρσεναλ 2  2.20

21:30 Ρόµα - Γιουβέντους 1 2.50

22:00 Μαρσέιγ - Λυών   2 2.30



www.freesunday.gr 3112.05.2019

autowww.freesunday.gr 3114.04.2019

autowww.freesunday.gr 2916.12.2018

auto www.freesunday.gr32 21.10.2018

auto www.freesunday.gr30 07.10.2018

auto www.freesunday.gr32 18.03.2018

auto www.freesunday.gr26 04.02.2018

auto www.freesunday.gr32 10.09.2017

auto www.freesunday.gr40 09.07.2017

autowww.freesunday.gr 3118.06.2017

auto www.freesunday.gr32 04.06.2017

autowww.freesunday.gr 2907.05.2017

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

auto

POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

To Nissan Micra µε 149 € το µήνα για το IG-T των 100 PS

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

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν τον πλησιέστερο έµπορο Nissan ή 
το www.nissan.gr.
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ΒΙΤΑΛΗ-ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ
Ένα µοναδικό ρεσιτάλ για φωνή και κλασική 
κιθάρα θα παρουσιάσουν στις 11 Μαΐου στον 
Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» οι δύο 
κορυφαίοι καλλιτέχνες. Η Ελένη Βιτάλη, µία από 
τις σπουδαιότερες ερµηνεύτριες των τελευταίων 
δεκαετιών, θα συναντηθεί επί σκηνής µε τον 
διεθνούς φήµης κλασικό κιθαρίστα και συνθέτη 
Παναγιώτη Μάργαρη. Οι δύο καλλιτέχνες 
θα ερµηνεύσουν κοµµάτια από την πλούσια 
δισκογραφία τους, καθώς και τραγούδια που 
αγαπούν.

ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΑΣΟΥΛΗ
∆ύο φίλοι καλλιτέχνες που έχουν 
συνεργαστεί αρκετές φορές µε αφορµή 
τα τραγούδια του Θοδωρή Κοτονιά που 
ερµήνευσε η Σοφία Παπάζογλου σµίγουν 
ξανά µουσικά για λόγους αγάπης προς 
τα τραγούδια του Μανώλη Ρασούλη, του 
ανθρώπου που άλλαξε την πορεία του λαϊκού 
τραγουδιού στην Ελλάδα, που έδωσε τα 
όπλα να «εκδικηθεί» η µέχρι τότε «γυφτιά», 
µαζί µε µια παρέα από ανθρώπους που 
σηµάδεψαν για πάντα την καρδιά µας. Για 
δύο βραδιές, στις 11 και 18 Μαΐου, ο Θοδωρής 
Κοτονιάς και η Σοφία Παπάζογλου µε τη 
ζεστή τους ερµηνευτική δεινότητα µας 
φέρνουν κοντά µε τα τραγούδια µε τα οποία 
µεγαλώσαµε. Στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο.

ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
Τα Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Τέλος» του 
Σάµιουελ Μπέκετ, µε πρωταγωνιστή τον 
∆ηµήτρη Καταλειφό, στο Θέατρο Εµπορικόν 
για 15 µόνο παραστάσεις. Τη σκηνοθεσία 
υπογράφει ο Γιώργος Σκεύας. Πρόκειται για 
ένα αφήγηµα σε πρώτο πρόσωπο στο οποίο 
παρακολουθούµε τη σταδιακή αποξένωση 
και εξουθένωση (σωµατική, ψυχική και 
πνευµατική) του ήρωα. Ο Σάµιουελ Μπέκετ 
έγραψε το «Τέλος» το 1946. Ένα από τα 
ωραιότερα και πιο δυνατά κείµενα του 
συγγραφέα. Ένα αφήγηµα που προσφέρεται 
για πολλαπλή ανάγνωση.
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PROJECT 2019 
– 800 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, 
60 ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ, 
17 ΧΩΡΕΣ
Πώς θα σας φαινόταν εάν 
βλέπατε ένα έργο και την άλλη 
µέρα στη θέση του υπήρχε 
ένα άλλο, αφού το πρώτο θα 
είχε καταστραφεί; Τι έργα 
να περιµένει κάποιος από 
µια οµάδα που ονοµάζεται 
«Μουσείο της Λήθης»; Τι είναι 
η τέχνη της καθηµερινής ζωής, 
της περιπλάνησης και της 
µεταµόρφωσης; Το Platforms 
Project 2019 φέρνει 800 
καλλιτέχνες και 116 εθελοντές 
από την Πέµπτη 16 Μαΐου 
έως την Κυριακή 19 Μαΐου 
στον εκθεσιακό χώρο «Νίκος 
Κεσσανλής» της Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών. Φέτος, 
η έβδοµη διεθνής εικαστική 
έκθεση Platforms Project φέρνει 
κοντά 60 ανεξάρτητες εικαστικές 
πλατφόρµ ες από 17 χώρες.
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H Cardi B με Thom Browne H Kendall Jenner με Versace H Cara Delevingne με Dior Haute Couture
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
-ΣΕΝΑΡΙΟ: Θόδωρος 
Μαραγκός ΜΟΝΤΑΖ: 
Τζανέτος Κοµηνέας 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγγε-
λική Μαραγκού. 

Το «Όλο γελούσε» 
προβάλλεται µαζί µε 
τη µικρού µήκους 
ταινία κινουµένων 
σχεδίων µε τίτλο 
«Το όραµα του 
Θοδωράκη».

Σε µια περίεργη βιβλιοθήκη στην καρδιά της Βρετάνης, τη «Βιβλιοθήκη των Απορριφθέντων Βιβλίων», 
µια νεαρή εκδότρια ανακαλύπτει ένα εκπληκτικό χειρόγραφο που αποφασίζει αµέσως να εκδώσει. Το 
µυθιστόρηµα γίνεται best-seller. Αλλά ο συγγραφέας του, ο Ανρί Πικ, ένας ιδιοκτήτης πιτσαρίας που 
πέθανε πριν από δύο χρόνια, δεν θα µπορούσε να είχε γράψει τίποτε άλλο πέρα από τη λίστα µε τα ψώνια, 

σύµφωνα µε τη χήρα του. Ένας κριτικός λογοτεχνίας, πεπεισµένος ότι πρόκειται για απάτη, αποφασίζει να ερευ-
νήσει την υπόθεση, µε την απρόσµενη βοήθεια της κόρης του αινιγµατικού Ανρί Πικ. O Γάλλος σκηνοθέτης Ρεµί 
Μπεζανσόν («Το µεγάλο ταξίδι της Ζαράφα») µεταφέρει στη µεγάλη οθόνη το οµότιτλο µυθιστόρηµα του Γάλλου 
συγγραφέα Νταβίντ Φενκινός. Επιστρατεύοντας δύο αγαπηµένους ηθοποιούς του γαλλικού κινηµατογράφου 
(Φαµπρίς Λουκινί, Καµίγ Κοτέν) µας ταξιδεύει όχι µόνο στους κύκλους της γαλλικής λογοτεχνίας αλλά και στην 
απαράµιλλης οµορφιάς γαλλική επαρχία. Η ταινία πρωτοπαρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινό στο πλαίσιο του 20ού 
Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηµατογράφου, παρουσία του σκηνοθέτη και του συγγραφέα του βιβλίου.

EUFORIA

O Ματέο είναι ένας νέος επιχειρηµατίας, ευφυής, τολµηρός και δυναµικός. Ζει µια ζωή στα άκρα, 
γεµάτη προκλήσεις. Ο αδελφός του Ετόρε είναι καθηγητής σε σχολείο και ζει ακόµα στη µικρή 
επαρχιακή πόλη όπου οι δυο τους γεννήθηκαν. Είναι ένας άνδρας συνετός, µε µια ήσυχη ζωή σε 
µια ρουτίνα που τον βολεύει, ένας άνθρωπος που συνειδητά επιλέγει να ζει στη σκιά. Αυτοί οι 

δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι θα έρθουν κοντά σε µια κρίσιµη στιγµή της ζωής τους και θα ανακαλύ-
ψουν µετά από χρόνια απουσίας ξανά ο ένας τον άλλον. Μετά το σκηνοθετικό της ντεµπούτο το 2013 µε το 
«Μέλι» η Βαλέρια Γκολίνο επέστρεψε στις Κάννες και στο τµήµα Ένα Κάποιο Βλέµµα µε τη δεύτερη ταινία 
στη φιλµογραφία της, το «Euforia».

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βαλέρια Γκολίνο ΣΕΝΑΡΙΟ: Βαλέρια Γκολίνο, Βάλια Σαντέλα, Γουόλτερ Σίτι ΠΑΙΖΟΥΝ: Ρικάρντο 
Σκαµάρσιο, Βαλέριο Μασταντρέα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Ρεµί Μπεζανσόν (βασισµένο στο βιβλίο του Νταβίντ Φενκινός) ΠΑΙΖΟΥΝ: Φαµπρίς Λουκινί, 
Καµίγ Κοτέν

ΟΛΟ ΓΕΛΟΥΣΕ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΙΚ
LE MYSTERE HENRI PICK

Το «Όλο γελούσε» καταγράφει το πέ-
ρασµα του ηθοποιού Κώστα Τσάκωνα 
µέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες 
της ζωής του και απ’ όλες τις κωµι-

κοτραγικές καταστάσεις της εποχής του. Έξι 
χρόνια στα συσσίτια, 6 χρόνια στη βιοπάλη, 6 
χρόνια στις βαριές δουλειές, 6 χρόνια στις πιο 
βαριές δουλειές και τα υπόλοιπα 50 χρόνια έκανε 
τον κόσµο και να γελάει αλλά και να αισθάνεται 
περήφανος γι’ αυτόν, γιατί ποτέ δεν µάσησε τα 
λόγια του. Ο πρόωρα χαµένος ηθοποιός Κώστας 
Τσάκωνας ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της 
ταινίας «Μάθε παιδί µου γράµµατα» που γύρισε 
το 1981 ο σκηνοθέτης Θόδωρος Μαραγκός. 
Η σχέση των δύο ανδρών είχε αρχίσει πολλά 
χρόνια πριν – µε τον Τσάκωνα να παίζει στην 
πρώτη µεγάλου µήκους ταινία του Μαραγκού, 
το «Λάβετε Θέσεις», µια ταινία του 1973 που 
απέσπασε µια σειρά βραβείων και διακρίσεων 
στο 14ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου 
Θεσσαλονίκης (Καλύτερης Καλλιτεχνικής 
Ταινίας, Πρωτοεµφανιζόµενου Σκηνοθέτη, 
Φωτογραφίας, αλλά και Τιµητική ∆ιάκριση). Ο 
Τσάκωνας, όµως, συνέχισε δίπλα στον Μαραγκό 
και στις δύο ταινίες που γύρισε ο σκηνοθέτης στα 
τέλη της δεκαετίας του ’70 µε πρωταγωνιστή τον 
Θανάση Βέγγο («Από πού πάνε για τη χαβού-
ζα» 1978 και «Θανάση σφίξε κι άλλο το ζωνάρι» 
1980). Ο Κώστας Τσάκωνας έφυγε από τη ζωή το 
2015. Τρία χρόνια αργότερα, τον Οκτώβρη του 
2018, ο Θόδωρος Μαραγκός ολοκληρώνει την 
ταινία-αφιέρωµα στον παλιό καλό συνεργάτη του 
µε τον τίτλο «Όλο γελούσε».

CI
NE

M
A
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Το στομάχι μας 
είναι ένστικτο, 
το όργανο από το 
οποίο βιώνουμε 
πολλά από τα 
συναισθήματά 
μας. Και ο έρωτας 
κάπου εκεί 
βρίσκεται. Και 
εκεί, μάλλον. 
Αυτή την 
παράσταση τη 
βιώνουμε όλοι 
οι συντελεστές 
στο στομάχι μας. 
Έχουμε έρθει σε 
επαφή με πολλές 
τέτοιες δονήσεις. 

INFO

«Επικίνδυνες 
Μαγειρικές»
του Ανδρέα Στάικου
Σκηνοθεσία: Κερασία 
Σαμαρά
Παίζουν: Κωνσταντίνος 
Τζούμας, Ζαχαρίας 
Ρόχας, Μαργαρίτα 
Πανουσοπούλου, Άρης 
Παπαδημητρίου
Θέατρο Αλκμήνη
Αλκμήνης 8-12, Γκάζι
Τηλ.: 210 3428650

Οι «Επικίνδυνες Μαγειρικές» είναι η θεατρική εκδοχή του ομότιτλου μυθι-
στορήματος του Ανδρέα Στάικου που έχει μεταφραστεί σε 34 γλώσσες, έχει 
ανέβει στην Comédie Française στο Παρίσι και σε πολλά άλλα θέατρα του 
κόσμου, ενώ έχει μεταφερθεί με επιτυχία στον κινηματογράφο. Από 10 

Μαΐου ανεβαίνει στο Θέατρο Αλκμήνη. Στο επίκεντρο του ερωτικού τριγώνου μια α-
καταμάχητη, αρχετυπική γυναίκα, που ενσαρκώνει η Μαργαρίτα Πανουσοπούλου. 
Η κόρη του σκηνοθέτη Γιώργου Πανουσόπουλου και της ηθοποιού Μπέτυς Λιβανού 
μας εξηγεί γιατί είναι διαφορετικό να δουλεύει με γυναίκα σκηνοθέτη, αν της αρέσει 
να μαγειρεύει και τι τη δίδαξαν οι γονείς της.

Μιλήστε μας για την παράσταση…
Αυτή η παράσταση ήρθε στη ζωή μου την καταλληλότερη στιγμή και με ξεσήκωσε. 
Περιλαμβάνει όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις και είναι τόσο απελευθερωτικό. Πι-
στεύω πολύ σε αυτή τη δουλειά. Κάπου, κάπως, κάποτε, λοιπόν, ο monsieur Κων-
σταντίνος αποφάσισε να σπάσει την αιώνια πλήξη του παίζοντας ένα επικίνδυνο 
παιχνίδι. Έχοντας για πρωταγωνιστές μια γυναίκα απόκοσμα σαγηνευτική και δύο 
άνδρες έτοιμους να της ικανοποιήσουν κάθε της επιθυμία, η σκηνή πυρώνει κυριο-
λεκτικά και η δίνη αυτή τους παρασύρει άπαντες.

Είχατε διαβάσει το μυθιστόρημα του Ανδρέα Στάικου πριν κληθείτε να υποδυ-
θείτε τη Νανά;
Μάλιστα. Μου το είχε δώσει η Κερασία να το διαβάσω το περασμένο καλοκαίρι.

Τι είναι αυτό που μας γοητεύει –στην τέχνη τουλάχιστον– στα ερωτικά τρίγωνα;
Τέχνη, ζωή, στα θέματα έρωτος ένα και το αυτό. Μάλλον το απαγορευμένο, το άτα-
κτο παιδί μέσα μας που θέλει να κάνει αυτό που του αρέσει και το ικανοποιεί, με το ο-
ποιοδήποτε κόστος. Το τρίγωνο όμως έχει πολλές «μορφές» και, όπως θα δούμε και 
στο έργο «Επικίνδυνες Μαγειρικές», η δυναμική του μπορεί να αλλάξει επικίνδυνα!

Ο συγγραφέας μάς καλεί να αντιμετωπίσουμε τη γαστρονομία όχι μόνο ως μία 
τέχνη και μία απόλαυση καθαυτές αλλά και ως τον προθάλαμο άλλων αισθη-
σιακών απολαύσεων. Είναι έτσι; Επαληθεύεται το αειθαλές «ο έρωτας περνάει 
από το στομάχι»;
Το στομάχι μας είναι ένστικτο, το όργανο από το οποίο βιώνουμε πολλά από τα συναι-
σθήματά μας. Και ο έρωτας κάπου εκεί βρίσκεται. Και εκεί, μάλλον. Αυτή την παρά-
σταση τη βιώνουμε όλοι οι συντελεστές στο στομάχι μας. Έχουμε έρθει σε επαφή με 
πολλές τέτοιες δονήσεις. Η πρόβα είναι ένας χείμαρρος γεύσεων, οσφρήσεων, αφών 
και όλων των αισθήσεων, όπως θέλουμε και η παράσταση να διεγείρει στους θεατές.

Την παράσταση σκηνοθετεί η Κερασία Σαμαρά. Είναι διαφορετικό να σε σκη-
νοθετεί γυναίκα;
Ναι, φυσικά και είναι. Άλλη η σχέση που διαμορφώνουν οι γυναίκες ή οι άνδρες με-

ταξύ τους και άλλη αυτή ανάμεσα σε δύο διαφορετικά φύλα. Έχουν και τα δύο τη χάρη 
τους. Η σχέση μας με την Κερασία είναι έτσι κι αλλιώς πολύ ζεστή και δουλεύουμε ό-
μορφα μαζί. Την εμπιστεύομαι και τη θαυμάζω.

Μιλήστε μας για τη συνεργασία σας με τον Κωνσταντίνο Τζούμα, ο ρόλος του ο-
ποίου κινεί τα νήματα της μαγειρικής σύγκρουσης των αντεραστών και φαίνε-
ται να έχει δικούς του λόγους που τον εμπλέκουν σε αυτή την ερωτική διαμάχη.
Ο ρόλος είναι φτιαγμένος ακριβώς στα μέτρα του. Δεν θα υπήρχε καλύτερος ηθοποιός 
για να υποδυθεί αυτόν τον χαρακτήρα. Τι να πω, πώς είναι μία τόσο ιδιαίτερη προσω-
πικότητα; Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Εγώ τρελαίνομαι να τον ακούω να διηγείται ιστο-
ρίες και ακούγοντάς τον παίζω την ταινία στο μυαλό μου. Πράγμα σπουδαίο και σπά-
νιο. Δυστυχώς, γύρω μου διαρκώς ακούω ανθρώπους που δεν έχουν κάτι ενδιαφέ-
ρον να σου πουν και αναλώνεσαι σε λέξεις χαμένες, που τίποτα δεν θα άλλαζε στον 
κόσμο αν δεν είχαν ειπωθεί.

Η δική σας σχέση με τη μαγειρική; Οι σύγχρονες γυναίκες δεν φαίνεται να 
έχουν χρόνο και μεράκι, ισχύει και για εσάς;
Μου αρέσει φοβερά. Μαγειρεύω σχεδόν κάθε μέρα για μένα και τους ανθρώπους 
που αγαπάω. Δεν είμαι των συνταγών αλλά του αυτοσχεδιασμού και πάντα με δικαι-
ώνει. Με ξεκουράζει και με γεμίζει χαρά… σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες υπο-
χρεώσεις του σπιτιού.

Είστε κόρη της Μπέτυς Λιβανού και του σκηνοθέτη Γιώργου Πανουσόπουλου, 
δύο ανθρώπων που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα. Ποια συμβουλή έχετε 
κρατήσει από τον καθέναν τους;
Όταν ήμουν ακόμη παιδί, με έμαθαν να εμπιστεύομαι και να υπερασπίζομαι τον εαυτό 
μου.

Έχετε συνεργαστεί και με τους δύο (με την Μπέτυ Λιβανού στο θεατρικό «Η 
ζήλια σε 3 φαξ» και με τον Γιώργο Πανουσόπουλο στην ταινία «Σε αυτή τη 
χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει»). Ποιος είναι πιο δύσκολος συνεργάτης;
Ο Γιώργος. Έχουμε θυελλώδη σχέση, αλλά πολύ δημιουργική. Υπάρχει όμως πολλή 
αγάπη και ό,τι κι αν επιχειρήσουμε μαζί με τους γονείς μου το κάνουμε καλά.

Σπουδάσατε στην Αγγλία. Υπήρξε κάποιος ιδιαίτερος λόγος γι’ αυτή την επι-
λογή; Φυσικά, θα ρωτήσω και το προφανές: γιατί επιστρέψατε;
Ήθελα να εκπαιδευτώ με το αγγλικό σύστημα και ήταν από τις καλύτερες επιλογές 
που έχω κάνει στη ζωή μου από πολλές απόψεις. Τώρα, όταν είσαι μικρός, μια είσαι 
εδώ, μια εκεί, δεν το πολυσκέφτεσαι, οι συνθήκες που δημιούργησα με έφεραν στην 
Ελλάδα. Τώρα με ενδιαφέρει περισσότερο το πού θα ταξιδεύω παρά το πού θα ζω. 
Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε γίνεται παντού, χάρη στα 
υπέροχα γονιδιάκια που μας χάρισε η εξέλιξη για προσαρμογή.

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Μαργαρίτα 
Πανουσοπούλου

«Με ενδιαφέρει 
περισσότερο  

το πού θα  
ταξιδεύω παρά  
το πού θα ζω»
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Εκεί όπου έχουν ταξιδέψει ο Τζον Σνόου και η Καλίσι

Οι δημιουργοί του «Game of Thrones» ταξίδεψαν σε όλο τον 
κόσμο για να βρουν τις κατάλληλες τοποθεσίες προκειμένου 
να μεταφέρουν στη μικρή οθόνη με τον καλύτερο τρόπο τα βι-
βλία του George R.R. Martin. Τα κατάφεραν θαυμάσια κάνο-

ντας γυρίσματα σε Κροατία, Βόρεια Ιρλανδία, Ισλανδία, Μαρόκο, Ισπανία 
και Μάλτα, δημιουργώντας νέες ταξιδιωτικές μανίες. Αυτά είναι τα μέρη 
που αξίζει να επισκεφτείς, ακόμα κι αν δεν είναι τόσο μυστηριώδη χωρίς 
τα τηλεοπτικά γραφικά εφέ.

Winterfell (Κάστρο Ward στη Β. Ιρλανδία)

Η βάση των Σταρκ είναι μία από τις κυριότερες τοποθεσίες γυρισμάτων της σειράς και 
στον όγδοο και τελευταίο κύκλο της saga.Οι Σταρκ, οι φίλοι, αλλά και οι αντίζηλοί τους 
βρήκαν καταφύγιο στο κάστρο Ward στη Βόρεια Ιρλανδία, που περιβάλλεται από 800 
στρέμματα γης, όπου μπορείτε να κάνετε ποδηλασία και μαθήματα τοξοβολίας. Το κά-

στρο βρίσκεται κοντά στο χωριό Strangford, χρονολογείται από τον 18ο αιώνα και πλέον είναι ανοι-
χτό για το κοινό. Από την 3η σεζόν για τις σκηνές στο Winterfell πολλά από τα γυρίσματα πραγματο-
ποιήθηκαν και στο κάστρο Doune της Σκοτίας.

King’s Landing (Τα τείχη του Ντουμπρόβνικ)

Το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία ήταν από τους ανερχόμενους προορισμούς της Αδριατικής 
και πριν το GOT. Ωστόσο, η επική σειρά έδωσε επιπλέον κίνητρο στους ταξιδιώτες που 
θέλουν μια selfie στα τείχη του Ντουμπρόβνικ, που στη σειρά αναπαριστούν τα τείχη του 
King’s Landing. Τα τείχη θεωρούνται από τα καλύτερα αμυντικά συστήματα κατά τη με-

σαιωνική εποχή, καθώς δεν κατάφερε κανένας κατακτητής να τα διαπεράσει. Τα μήκος τους είναι πε-
ρίπου δύο χιλιόμετρα, ενώ σε κάποια σημεία τους φτάνουν σε ύψος ένα κτίριο οκτώ ορόφων. Μέσα 
στα εντυπωσιακά τείχη βρίσκεται η μεσαιωνική παλιά πόλη κι εκεί το Στράντουν, ο πεζόδρομος που 
έγινε η κύρια οδός της πόλης του Ντουμπρόβνικ τον 13ο αιώνα, αλλά ανακατασκευάστηκε μετά από 
σεισμό το 1667.

Dorne Water Gardens (Αλκαζάρ στην Ισπανία)

Το παλάτι Αλκαζάρ της Σεβίλλης με τους υπέροχους κήπους μεταμορφώθηκε στο παλάτι του 
πρίγκιπα Ντόρα Μαρτέλ. Το κτίριο πήρε τη σύγχρονη μορφή του από τους Σαρακηνούς Ά-
ραβες, αλλά γνώρισε περιόδους άνθησης τόσο στην Αναγέννηση όσο και στον Διαφωτισμό. 
Φυσικά είναι αναγνωρισμένο διατηρητέο μνημείο από την UNESCO από το 1987. Ο χώρος 

δεν είναι απλώς επισκέψιμος αλλά και πολιτιστικό κέντρο που φιλοξενεί θεατρικές και μουσικές παρα-
στάσεις. Με θέα τους υδάτινους κήπους άφησε την τελευταία του (τηλεοπτική) πνοή ο πρίγκιπας Ντόρα 
Μαρτέλ, λαβωμένος από το χέρι της Ελάρια Σαντ, που δεν μπόρεσε να χαρεί πολύ τη νίκη της και –μάλ-
λον– εξακολουθεί να σαπίζει στις φυλακές του King’s Landing ως αιχμάλωτη της Σέρσεϊ.

Παγετώνας Vatnajökull (Ισλανδία)

Στον παγετώνα είχαν πραγματοποιηθεί πολλά γυρίσματα σκηνών «πέρα από το Τείχος». O 
συγκεκριμένος παγετώνας είναι ο μεγαλύτερος της Ισλανδίας και της Ευρώπης και μέρος 
του χαοτικού εθνικού πάρκου του Vatnajökull, του μεγαλύτερου προστατευόμενου πάρ-
κου της Ευρώπης, που περιλαμβάνει εντυπωσιακές λίμνες και ποτάμια, καταρράκτες, φα-

ράγγια. Μετά την επιτυχία της σειράς προστέθηκαν επιπλέον δρομολόγια στις κρουαζιέρες στις λί-
μνες και στους άλλους παγετώνες.

Yunkai και Pentos (Αΐτ-Μπεν-Χαντού στο Μαρόκο)

Οι σκηνές στην «Κίτρινη Πόλη» γυρίστηκαν στο συγκεκριμένο παλάτι που βρίσκεται στο 
Μαρόκο, κοντά στην έρημο Σαχάρα, και αποτελεί προστατευόμενο μνημείο της UNESCO 
εδώ και 30 χρόνια. Η πόλη που το φιλοξενεί, η Αΐτ-Μπεν-Χαντού, βρίσκεται πάνω στον 
δρόμο των καραβανιών μεταξύ της ερήμου Σαχάρα και του Μαρακές στο σημερινό Μα-

ρόκο. Βρίσκεται στην επαρχία Souss-Massa-Draâ, σε έναν λόφο δίπλα στον ποταμό Κουαρζαζάτε. Η 
πόλη αποτελεί εξαιρετικό δείγμα πόλης Κάσμπαχ, ισλαμικής αρχιτεκτονικής, η οποία δυστυχώς κα-
ταστρέφεται από τις βροχοπτώσεις. Οι περισσότεροι κάτοικοί της μένουν σε ένα μοντέρνο χωριό στην 
άλλη πλευρά του ποταμού, δέκα οικογένειες όμως εξακολουθούν να μένουν σε αυτήν.
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Λιβανέζικο 
ρυζόγαλο 
µε άρωµα 
µαστίχα

Το αγαπηµένο παιδικό 
επιδόρπιο ενηλικιώνεται.

• 3/4 φλιτζάνι ρύζι 
γλασέ

• 8 φλιτζάνια γάλα

• 1 φλιτζάνι ζάχαρη

• 1 κ.σ. κορν 
φλάουρ διαλυµένο 
σε 1/4 φλιτζάνι 
νερό

• 1/2 κ.γλ. µαστίχα 
+ 1 κ.σ. ζάχαρη

• 1/2 φλιτζάνι 
ανθόνερο

• 1/2 φλιτζάνι 
ψιλοκοµµένα 
φιστίκια Αιγίνης

Yλικά

Εκτέλεση
• Σε ένα µπολ βάζουµε το ρύζι µε ζεστό νερό, το σκεπάζουµε και 
το αφήνουµε για µία ώρα.
• Σε µια κατσαρόλα µε χοντρό πάτο βάζουµε το ρύζι µε 2 
φλιτζάνια νερό σε χαµηλή φωτιά.
• Αφού βράσει για 10 λεπτά, ρίχνουµε το γάλα και µαγειρεύουµε 
για 45 λεπτά ανακατεύοντας συνεχώς.
• Έπειτα ρίχνουµε τη ζάχαρη και το κορν φλάουρ και 
ανακατεύουµε συνεχώς για 5 λεπτά.
• Προσθέτουµε τη µαστίχα (την οποία έχουµε βάλει σε multi µε 
1 κ.σ. ζάχαρη και τα έχουµε κάνει πούδρα)και ανακατεύουµε δύο 
φορές.
• Τέλος, ρίχνουµε το ανθόνερο, ανακατεύουµε άλλες δύο φορές 
και αµέσως βγάζουµε την κατσαρόλα από τη φωτιά.
• Μοιράζουµε το µείγµα σε µπολάκια της αρεσκείας µας. Τα 
αφήνουµε για 15 λεπτά προτού τα τοποθετήσουµε στο ψυγείο.
• Το ρυζόγαλο σερβίρεται κρύο µε γαρνιτούρα φιστίκια Αιγίνης.

Χρόνος µαγειρέµατος: Χρόνος µαγειρέµατος: Χρόνος µαγειρέµατος: Χρόνος µαγειρέµατος: 

60 λεπτά60 λεπτά60 λεπτά

Μερίδες: 10Μερίδες: 10Μερίδες: 10

Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

στην Κύπρο. Σπούδασε 
Πολιτικές Επιστήµες 
και Ψυχολογία και 
ασχολήθηκε µε τη 

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

ανακατεύει κουζίνες του 
κόσµου και παρουσιάζει 
δικές της συνταγές και 
µενού. Το 2017 ήταν 

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan
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Πώς να 
κάνετε το δικό 
σας bronzer

Έ
ρχεται το καλοκαίρι και µαζί η επιθυµία 
µας για τέλεια ηλιοκαµένη όψη. Εφόσον 
µπορούµε, γιατί να µη φτιάξουµε µόνες µας 
ένα bronzer, χρησιµοποιώντας βιολογικά 
υλικά, για να αποφύγουµε και λίγο τα χηµικά;

Τα υλικά είναι πολύ απλά:
• Κανέλα σε σκόνη
• Κακάο
• Μοσχοκάρυδο
• Καλαµποκάλευρο

Το µόνο που έχουµε να κάνουµε είναι να ανακατέψουµε 
πολύ καλά τα υλικά µας και να βάλουµε το προϊόν σε ένα 
δοχείο µε καπάκι.

Το κάθε συστατικό που θα χρησιµοποιήσουµε έχει τη 
δική του χρησιµότητα. Η κανέλα προσφέρει λάµψη, το 
κακάο φωτοσκίαση, το µοσχοκάρυδο δίνει την καφέ 
λάµψη από τον ήλιο και το καλαµποκάλευρο απαλύνει το 
χρώµα.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

ρχεται το καλοκαίρι και µαζί η επιθυµία 
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  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ

Θες να ξεκινήσεις γυµναστική αλλά φοβάσαι ότι θα τη βαρεθείς; Σου έχω 
τη λύση!

1. Βρες τη γυµναστική που σου αρέσει! Κάνοντας το είδος γυµναστικής 
που σου αρέσει, γυµνάζεσαι ευχάριστα, µε την ώρα να περνά χωρίς να 
το καταλάβεις.

2. Άκου την αγαπηµένη σου µουσική! Ακούγοντας τα τραγούδια που σου 
αρέσουν, έχεις καλύτερη διάθεση και αποδίδεις καλύτερα στη γυµνα-
στική.

3. Γυµνάσου µε την/τον φίλη/-ο σου! Έχοντας καλή παρέα δεν πρόκειται 
να βαρεθείς ούτε λεπτό κατά την προπόνηση.

4. Φόρεσε το αγαπηµένο σου outfit! Φορώντας τα ρούχα που σου αρέ-
σουν, νιώθεις καλύτερα µε τον εαυτό σου, µε αποτέλεσµα να αποδίδεις 
καλύτερα και στην προπόνησή σου.

5. Βγάλε φωτογραφία τον εαυτό σου! Βλέποντας τα αποτελέσµατα της ά-
σκησης στο σώµα σου, σου ανεβαίνει η αυτοπεποίθηση, δίνοντάς σου το 
κίνητρο να γυµναστείς περισσότερο και πιο έντονα.

Καλή και ευχάριστη γυµναστική!

Πέντε tips για να �η βαρεθείς 
ποτέ τη γυ�ναστική

Η Χριστίνα Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 
- personal trainer.

YouTube Channel: Christy Mavridou
Instagram: christymav
Mail: christy_mav@hotmail.com

info



Γιώργος Κύ ρτσος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
Ε ΥΡΩΒΟΥΛΕ Υ ΤΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας: Πολιτικό γραφείο: Λουκιανού 25, Κολωνάκι
Τηλ.: 210 7248616, Fax: 210 7219496

∆ραστηριότητα στην πρώτη πενταετή θητεία του (2014-2019):
� Αποτελεσµατική πίεση σε Βρυξέλλες και Αθήνα για να αποτραπεί το Grexit.
� Ενίσχυση Ευρωζώνης, προώθηση τραπεζικής ένωσης 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:

tf
i

George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος          @GiorgosKyrtsos
georgekyrtsos@gmail.com                             @george_kyrtsos 

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

Επαγγελµατική πορεία:
� Αρχισυντάκτης στον Οικονοµικό Ταχυδρόµο
� Στέλεχος και διευθυντής στον Ελεύθερο Τύπο 
(1984-2002)
� Εκδότης City Press, πρώτης ελληνικών 
συµφερόντων δωρεάν διανεµόµενης εφηµερίδας 
(2003-2013) και Free Sunday (2008-2014)
� Σχολιαστής σε δελτίο ειδήσεων Alpha, ANT1
� Ραδιοφωνικές εκποµπές σε Alpha, Flash

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

 

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

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