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Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17
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σελ. 13

∆. Ζαµάνης, δήµαρχος 
∆ιονύσου 
«Η κυβέρνηση πρόσθεσε 
στην τοπική αυτοδιοίκηση 
αρµοδιότητες αλλά αφαίρεσε 
πόρους»

Φ. Καλογήρου, υπ. περιφ. 
σύµβουλος Αττικής 
«Αυθόρµητη και ξεκάθαρη 
επιλογή ο Γιώργος 
Πατούλης»

σελ. 15

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.

Στ. Λένης, υπ. δηµ. 
σύµβουλος Αµαρουσίου 
«Ο χώρος του αθλητισµού 
είναι τρόπος πολιτιστικής 
έκφρασης»

σελ. 21

Μ. Τριανταφυλλοπούλου, 
υπ. ευρωβουλευτής 
της Ν∆ 
«Οι πολίτες καλούνται 
να ψηφίσουν για 
την Ευρώπη 
που θέλουν»
σελ. 4

Ν. Αβραµίδης, 
υπ. δηµ. σύµβουλος 
Αθηναίων 
«Η Αθήνα είναι 
µια πόλη 
εγκαταλελειµµένη»

σελ. 9

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ 
ΕΛΛΑ∆Α ΚΡΙΝΟΥΝ 
ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
� Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ Ν∆ ΓΙΑ ΝΑ 
«ΚΡΥΨΕΙ» ΓΕΝΙΑ 360 ΕΥΡΩ, 
ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

� Τ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: «ΓΑΛΑΖΙΑ» 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΤΑΧΙΑΟΥ

� ΤΟ ΚΡΥΦΤΟΥΛΙ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΣΩ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ 
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

σελ. 10-11, 12, 14

Ευγ. Παπαδάκου, υπ. δηµ. 
σύµβουλος Αθηναίων
«Υπάρχουν “πληγές” στην Αθήνα 
που ένας γιατρός ίσως µπορεί 
πιο εύκολα να “φροντίσει”»

σελ. 17
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FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
kyrtsos@freesunday.gr 

210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430, 
FAX: 210-6729238

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
ΑΕΒΕ

∆ιανέµεται ∆ωρεάν
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

AUTO
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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...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

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 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
«Οι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν για την 
Ευρώπη που θέλουν»
06-07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ «Σαν 
άνθρωπος έχω µάθει και να µάχοµαι και να 
κερδίζω»
08 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Οι 120 δόσεις του γκρι
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ «Η Αθήνα 
είναι µια πόλη εγκαταλελειµµένη»
10-11 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά 
του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη
11 // ΑΡΘΡΟ Τ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ «Γαλάζια» 
ενότητα στη Θεσσαλονίκη και νίκη Ταχιάου
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η γενιά των… 250 ευρώ
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΖΑΜΑΝΗΣ «Η κυβέρνηση 
πρόσθεσε στην τοπική αυτοδιοίκηση αρµοδιότητες 
αλλά αφαίρεσε πόρους»
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι κερδισµένοι και οι χαµένοι 
του επιδόµατος για τους συνταξιούχους
15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ «Αυθόρµητη 
και ξεκάθαρη επιλογή ο Γιώργος Πατούλης»
16 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Λ. ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ «∆εν 
επιτρέπεται οι κάτοικοι των δυτικών προαστίων 
της Αθήνας να είναι πολίτες “δεύτερης 
κατηγορίας”»
17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΓ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΟΥ 
«Υπάρχουν “πληγές” στην Αθήνα που ένας γιατρός 
ίσως µπορεί πιο εύκολα να “φροντίσει”»
17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΥ «Θα 
προσπαθήσω η επόµενη µέρα να είναι καλύτερη»
18 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΒΩΒΟΣ «Με χρώµατα τις 
ιδέες µας και µε πινέλα την όρεξη για δουλειά 
ζωγραφίζουµε το Αύριο στις γειτονιές µας»
19 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ «Η 

FREE TIME
29 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
30-31 // INTERVIEW Γ. ΜΑΝΘΟΣ - ΑΝΤ. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ∆ύο νέοι ηθοποιοί µε… βρώµικα χέρια
32 // CITY ∆ιεθνής Ηµέρα & Ευρωπαϊκή Νύχτα 
Μουσείων
33 // BOOKS  Έξι βιβλία για τον Μάη
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
35 // ΠΡΟΣΩΠΟ Β. ΣΙΝΟΓΙΑΝΝΗ «Χωρίς το τραγούδι 
στη ζωή µου, είµαι µισή»
36 // GREEN Ευρωπαϊκή Ηµέρα Natura 2000
37 // COOK FILES Αυθεντική σαλάτα φατούς
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

σηµερινή ∆υτική Ελλάδα είναι µια περιοχή χαµένων 
ευκαιριών»
20 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ «Πρώτη 
προτεραιότητα είναι η ασφάλεια»
20 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΓ. ΣΑΛΑΜΑΝΗ «Πρώτη 
προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η πάταξη της 
εγκληµατικότητας»
21 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤ. ΛΕΝΗΣ «Ο χώρος του 
αθλητισµού είναι τρόπος πολιτιστικής έκφρασης»
22 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΪΟΣ ΚΑΛΛΟΣ «Η νυν δηµοτική 
αρχή έκανε πολύ λιγότερα απ’ όσα µπορούσαν να 
γίνουν»
23 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΠΑΤΕΛΗ-ΜΠΕΛ «Ο δήµος έχει 
ήδη πολλές δυνατότητες και το έχει αποδείξει»
25 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ «Θέλω να σταθώ 
δίπλα στον πολίτη και να βοηθήσω τους αδύναµους 
συµπολίτες µας»
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συνέντευξη

Η Ελλάδα δεν μπορεί να ελπίζει 
σε αναβάθμιση του τουρισμού 
αν δεν υπάρξει ένα συνολικό 
πλάνο για ανάπτυξη των βασι-
κών υποδομών της.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου,  
υποψήφια ευρωβουλευτής  

της ΝΔ

«Οι πολίτες  
καλούνται  

να ψηφίσουν για 
την Ευρώπη που 

θέλουν»

Μ
ε πολύχρονη ενασχόληση και εμπειρία στους το-
μείς του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής, 
η Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, αμπελουργός, οινο-
ποιός και ξενοδόχος, αναλύει μεταξύ άλλων στην FS 
τους λόγους που την οδήγησαν να είναι υποψήφια 
ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Ποιοι ήταν οι λόγοι που αποφασίσατε να είστε υποψήφια ευρωβου-
λευτής;
Μετά από 30 χρόνια εμπειρίας στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα 
γνωρίζω να αντιμετωπίσω θετικά τις προκλήσεις που υπάρχουν σε αυ-
τούς τους κλάδους, όπως επίσης και να υποστηρίξω δράσεις για την ε-
νίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Η Ευρωβουλή με τις απο-
φάσεις της καθορίζει ένα σημαντικό μέρος των εξελίξεων σε πολλούς 
τομείς της χώρας μας και σε αυτό ακριβώς το σημείο επιθυμώ να συν-
δράμω ώστε οι μελλοντικές γενιές των Ελλήνων να έχουν τις ευκαιρίες 
για το αύριο που τους αξίζει.

Ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας εάν εκλεγείτε;
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις προτεραιότητες. Πρώτον, να αξιοποιή-
σουμε καλύτερα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ώστε να ενισχυθεί η πε-
ριφέρεια και να αναπτύξουμε καινούργια κέντρα ενδιαφέροντος. Δεύτε-
ρον, να προωθήσω τη σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον του-
ρισμό, ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η «εικόνα» των ελληνικών προϊόντων. Μέσω 
αυτής της σύνδεσης θα αναπτύξουμε ουσιαστικά και τον αγροτικό μας 
τομέα, ο οποίος παρουσιάζει σημαντικά δομικά και λειτουργικά προ-
βλήματα. Τρίτον, θα διεκδικήσω η Ε.Ε. να δεσμευτεί σε μια πανευρω-
παϊκή πολιτική για τη διαχείριση των τουριστικών καταλυμάτων και τη 
λειτουργία των σύγχρονων ηλεκτρονικών πλατφορμών, ώστε να αντι-
μετωπίσουμε δραστικά τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Μεταξύ των ιδιοτήτων σας είναι και αυτές της αμπελουργού και της 
οινοποιού. Ποια είναι η κατάσταση του οινοτουρισμού στην Ελλάδα;
Ο οινοτουρισμός αναπτύσσεται στη χώρα μας από την ιδιωτική πρω-
τοβουλία και την οργάνωση των οινοποιών. Ως μέρος του γενικότερου 
κλάδου του γαστρονομικού αλλά και του αγροδιατροφικού τουρισμού, 
έχει εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης, αντίστοιχες με αυτές των άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών. Απαιτείται, λοιπόν, εκ μέρους τόσο της Ε.Ε. όσο 
και της Ελλάδας, να γίνει ένας σοβαρός σχεδιασμός ώστε να καταρτι-
στεί ένα μακρόπνοο σχέδιο σε συνεργασία με τον α΄ και β΄ βαθμό της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.

Θα συστήνατε στις γυναίκες να ασχοληθούν με την οινοποιία;
Απολύτως! Η οινοποιία σχετίζεται με τη γη μας, το αμπέλι, τη μεταποί-
ηση και την επιχειρηματικότητα. Μια γυναίκα, που δίνει ζωή, νομίζω 
πως καταλαβαίνει καλύτερα από τον καθέναν το θαύμα που συντελεί-
ται στη φύση. Η οινοποιία, λοιπόν, θεωρώ πως είναι ιδανική απασχό-
ληση για τις γυναίκες, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει πως όλα λει-
τουργούν ιδανικά. Ωστόσο, κάθε ηλιοβασίλεμα, που απολαμβάνω ένα 
ποτήρι από το δικό μου κρασί, νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη που είμαι Ελ-
ληνίδα οινοπαραγωγός!

Ως αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κω, πού αποδίδετε την 
αύξηση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα;
Πράγματι, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στον αριθμό 
των τουριστών στην Ελλάδα. Οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την 
εξέλιξη είναι αρκετοί, αλλά κυρίως ευνοηθήκαμε από μια σειρά συγκυ-
ριών. Ο τουρίστας, βλέποντας τη χώρα μας να βιώνει μια σημαντική οι-
κονομική κρίση, εύλογα σκέφτηκε πως η Ελλάδα αποτελεί μια «ευκαι-
ρία» για να κάνει τις διακοπές του, θεωρώντας πως το συνάλλαγμά του 
θα ήταν ικανό να αγοράσει περισσότερες και φτηνότερες υπηρεσίες σε 
μια πληγωμένη χώρα που αναζητά διακαώς ρευστότητα. Πέραν τούτου, 
θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι αρκετοί επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται με σοβαρότητα στον τουρισμό έκαναν μεγάλες επεν-
δύσεις ακόμα και μέσα στην κρίση, ώστε να βελτιώσουν το τουριστικό 
τους προϊόν. Θεωρώ, λοιπόν, πως εκεί οφείλεται κυρίως η αύξηση του 
τουρισμού και όχι σε κάποιες κυβερνητικές αποφάσεις ή δράσεις προς 
την κατεύθυνση αυτή. Εμείς, οι άνθρωποι του τουρισμού, δεν στεκόμα-
στε στην αύξηση του απόλυτου αριθμού των τουριστών. Στοχεύουμε να 

προσελκύουμε διαρκώς τον επισκέπτη υψηλών εισοδημάτων, ώστε να 
παρέχουμε υψηλότερες ποιοτικά υπηρεσίες και η πατρίδα μας να γίνει 
προορισμός υψηλής προστιθέμενης αξίας. Εκεί πρέπει να επικεντρωθεί 
η προσοχή μας και αυτό αποτελεί επίσης έναν από τους στόχους που θα 
επιδιώξω να προωθήσω εντός της Ε.Ε.

Η χώρα μπορεί να ανταποκριθεί;
Το 2018 η Ελλάδα ξεπέρασε τους 33.000.000 τουρίστες, αριθμός-ρε-
κόρ για τη χώρα, ο οποίος, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, θα αυξηθεί 
κι άλλο την επόμενη πενταετία. Αν δεν προχωρήσουμε στοχευμένα σε 
ενίσχυση των υποδομών σε όλα τα νησιωτικά συμπλέγματα και σε ο-
ρισμένες περιοχές στην περιφέρεια, σύντομα το φαινόμενο του υπερ-
κορεσμού θα εξαπλωθεί. Άρα, με εξαίρεση κάποια σημεία που έχουν 
κοκκινίσει, η Ελλάδα μέχρι στιγμής μπορεί να διαχειριστεί τις αυξημέ-
νες αφίξεις. Δεν μπορεί, ωστόσο, να ελπίζει σε αναβάθμιση και ουσια-
στική αύξηση του τουρισμού αν δεν υπάρξει ένα συνολικό πλάνο για α-
νάπτυξη των βασικών υποδομών της.

Σε ποιους άξονες πιστεύετε ότι πρέπει να επικεντρωθούν οι μελλο-
ντικές δράσεις της Ε.Ε.;
Όλη αυτή η αναστάτωση που έχει προκύψει με την άνοδο του λαϊκισμού 
και της ακροδεξιάς δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσει από τις βα-
σικές πολιτικές της Ένωσης, γιατί αυτές θα δώσουν λύσεις στην καθη-
μερινότητα των πολιτών και κατ’ επέκταση πολιτικές απαντήσεις στους 
λαϊκιστές. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η Ένωση πρέπει να επικεντρωθεί 
στην υιοθέτηση και εφαρμογή μιας ενιαίας πολιτικής προστασίας των 
συνόρων, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για να παρα-
μείνει ανταγωνιστική, στην ανάπτυξη και περαιτέρω στήριξη της αγρο-
τικής παραγωγής, η οποία σε πολλές χώρες απειλείται με εξαφάνιση 
και σχεδόν κανείς δεν το αναφέρει ρητώς, στην υιοθέτηση μιας ενιαίας 
πολιτικής για τον τουρισμό, με στόχο να εξαλείψει τον αθέμιτο ανταγω-
νισμό, και, φυσικά, στην ουσιαστικότερη δημιουργία νέων, ελκυστικών 
θέσεων εργασίας.

Ποιοι είναι, κατά την άποψή σας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν 
το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στην Ελλάδα;
Κατ’ αρχάς να σημειώσουμε ότι αυτές οι ευρωεκλογές είναι ίσως οι πιο 
κομβικές στην ιστορία της Ένωσης. Μετά το Brexit και τα φαινόμενα ε-
θνικής αναδίπλωσης που παρατηρούνται σε αρκετά κράτη, οι πολίτες 
καλούνται να ψηφίσουν για την Ευρώπη που θέλουν. Σε αυτό το πολι-
τικό πλαίσιο, οι ευρωεκλογές στη χώρα μας είναι πιο πολιτικοποιημέ-
νες από ποτέ, καθώς φαίνεται ότι έχει αναπτυχθεί ένα αντικυβερνητικό 
μέτωπο. Ως εκ τούτου, οι παράγοντες που θα καθορίσουν το αποτέλε-
σμα είναι δύο. Πρώτον, ο βαθμός συσπείρωσης των οπαδών της ΝΔ, ο 
οποίος, αν είναι υψηλός, θα δώσει μια σημαντική διαφορά από το δεύ-
τερο κόμμα. Δεύτερον, το ποσοστό που θα συγκεντρώσουν συνολικά όλα 
αυτά τα κόμματα-κομήτες που έχουν εμφανιστεί τυχαία(;) λίγο πριν από 
τις ευρωεκλογές. Πιστεύω όμως ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται την κρι-
σιμότητα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης και θα ενισχύσει το κόμμα 
της ευρωπαϊκής προοπτικής, τη ΝΔ.



Ανοίγει δρόμους

Με 18 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, η Αττική Οδός 

συνεχίζει να επιδεικνύει εξαιρετικές επιδόσεις στις 

έρευνες ικανοποίησης των χρηστών της.  

Η Αττική Οδός παραμένει το έργο-ορόσημο που αποδεικνύει καθημερινά

ότι οι κορυφαίες υποδομές παραμένουν η συνειδητή επιλογή όλων μας. 

98,7% 
συνολική ικανοποίηση 
για τους υπαλλήλους 
στα Διόδια

98,1%
συνολική ικανοποίηση 
για τους υπαλλήλους στα 
Σημεία Εξυπηρέτησης 
Συνδρομητών

97,2%
συνολική αξιολόγηση 
αισθήματος 
ασφάλειας στους 
χρήστες της

93,5%
συνολική ικανοποίηση 
από την εξυπηρέτηση 
των Ομάδων Οδικής  
Βοήθειας

93,2%
συνολική ικανοποίηση 
για τους υπαλλήλους 
στην Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση

Αττική Οδός: 
ένα έργο με 
προορισμό την 
τελειότητα

Στοιχεία της έρευνας RSS 2018 για την Αττική Οδό, 
από την INVISION/ METRON ANALYSIS.
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 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς,  
υποψήφιος δήμαρχος Ναυπάκτου

«Σαν άνθρωπος έχω μάθει  
και να μάχομαι και να κερδίζω»

Τους στόχους του για τον Δήμο Ναυπάκτου ανα-
πτύσσει ο υποψήφιος δήμαρχος της πόλης Κων-
σταντίνος Τσουκαλάς, εξηγώντας τις βασικές προ-
τεραιότητές του αν κερδίσει τις εκλογές.

Γιατί αποφασίσατε να διεκδικήσετε τον Δήμο Ναυπά-
κτου;
Είναι γνωστό σε όλους πως το ενδιαφέρον μου και η 
αγάπη μου γι’ αυτόν τον τόπο, τον τόπο όπου μεγάλωσα, 
ανδρώθηκα και επέλεξα να ζήσω, δεν είναι ούτε όψιμο 
ούτε πρόσφατο. Πολλά τα χρόνια και διάφορα τα επίπεδα 
όπου διαχρονικά έχω δηλώσει «παρών», προσπαθώντας 

μπρή σελίδα στην πορεία της Ναυπακτίας μέσα στον 
χρόνο. Πήρα την απόφαση να μπω ο ίδιος μπροστά και 
να αναλάβω προσωπικά την ευθύνη, εφόσον η κοινω-
νία μού την αναθέσει. Είναι γνωστό πως σαν άνθρωπος 
έχω μάθει και να μάχομαι και να κερδίζω, πως είμαι 
ένας άνθρωπος που τιμά τον λόγο του. Η Ναυπακτία 
μπορεί και αξίζει καλύτερα και αυτό θα το πετύχουμε 
μαζί με την κοινωνία και με το απόλυτα ρεαλιστικό μας 
πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα.

Ποιοι θα είναι οι βασικοί στόχοι και προτεραιότητές 
σας αν εκλεγείτε δήμαρχος της πόλης;
Tο πρόγραμμά μας, το οποίο σε όλα του τα σημεία καθι-
στά «Πρωταγωνιστή τον Άνθρωπο», είναι ένα ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης για τη Ναύπακτο 
και τη Ναυπακτία και αρχικά περιλαμβάνει τους εξής 
πέντε άξονες:
• Άξονας 1ος: Φροντίζουμε τη Ναύπακτο και τη Ναυ-
πακτία.
• Άξονας 2ος: Ζούμε στη Ναυπακτία, αναπτύσσουμε μια 
δίκαιη κοινωνία.
• Άξονας 3ος: Ναύπακτος - κέντρο αειφόρου ανάπτυ-
ξης και επιχειρηματικότητας.
• Άξονας 4ος: Επενδύουμε στους νέους, στον τουρι-
σμό, στον πολιτισμό.
• Άξονας 5ος: Νοικοκυρεύουμε τον δήμο μας με ένα 
νέο υπόδειγμα διοίκησης.

Κάθε άξονας περιλαμβάνει και εξειδικεύει τις πολιτι-
κές, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις για όλα τα επιμέ-
ρους ζητήματα, όπως μπορεί να δει όποιος ενδιαφέρε-
ται στην ανάλυση του προγράμματός μας, η οποία έχει 
ήδη δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της 
δημοτικής μας παράταξης. Και φυσικά θα επαναλάβω 
και από εδώ πως είμαστε πάντα ανοιχτοί σε ιδέες και 
προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη 
δημιουργική ανατροπή που έχει ανάγκη η Ναυπακτία. 
Για να απεγκλωβιστούμε από τη μίζερη πραγματικότητα 
που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια και να ανοίξουμε τα 
φτερά μας στον σύγχρονο κόσμο, αξιοποιώντας όλες τις 
ευκαιρίες, τις δυνατότητες και τα εργαλεία που θα μας 
οδηγήσουν πραγματικά ψηλά.

Πόσο θεωρείτε ότι θα επιδράσει στις φετινές αυτο-
διοικητικές εκλογές το γεγονός ότι διεξάγονται με το 
σύστημα της απλής αναλογικής;
Είναι όντως μια καινούργια εμπειρία για τον χώρο της 
αυτοδιοίκησης αυτό το εκλογικό σύστημα, τα αποτελέ-

να βάλω κι εγώ το μικρό μου λιθαράκι για να πάει αυτός 
ο τόπος μπροστά. Και θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά την 
τοπική μας κοινωνία, η οποία με έχει τμήσει επανειλημ-
μένα με την εμπιστοσύνη της, δίνοντάς μου τη δυνατό-
τητα να είμαι χρήσιμος. Όπως γνωρίζετε, αυτό έχει συμ-
βεί στον χώρο της αυτοδιοίκησης, στον αθλητισμό, αλλά 
και στα συνδικαλιστικά όργανα στα οποία δραστηριοποι-
ούμαι λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας. Αυτή τη 
φορά, λοιπόν, πήρα την απόφαση να τεθώ επικεφαλής της 
προσπάθειας να βρει ο τόπος μας τον δρόμο και τον βη-
ματισμό του και να αναλάβω την ευθύνη. Να είμαι εγώ ο 
δήμαρχος που θα βάλει τη σφραγίδα του σε μια νέα, λα-

Οι όποιες συνεργασίες επι-
διώξουμε ως δημοτική αρχή 
στην πορεία θα είναι στη βάση 
προγραμματικών συγκλίσεων 
και πολιτικών και σε καμία πε-
ρίπτωση δεν θα αποτελέσουν 
προϊόν οποιασδήποτε μορφής 
«συναλλαγής κάτω από το 
τραπέζι».
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σµατα του οποίου θα τα δούµε βεβαίως 
στην πράξη. Το γεγονός πως όποιος κι 
αν εκλεγεί δήµαρχος δεν θα διαθέτει την 
πλειοψηφία στο δηµοτικό µας συµβούλιο 
µπορεί να λειτουργήσει τόσο θετικά όσο 
και αρνητικά στην αποτελεσµατική διοί-
κηση του δήµου, για τους λόγους εκείνους 
που επανειληµµένα έχουν αναλυθεί τόσο 
από τους υποστηρικτές όσο και από τους 
πολέµιους του νέου νόµου και δεν έχει 
νόηµα να τους επαναλάβω εγώ εδώ. Αν 
και στη δική µου αντίληψη ο εκλεγµένος 
δήµαρχος θα πρέπει να έχει και τη δυνα-
τότητα να διοικήσει και να υλοποιήσει το 
πρόγραµµά του, µένει να δούµε πώς θα 
εξελιχθεί το πράγµα. Ο δικός µας στόχος, 
πάντως, είναι η όσο γίνεται µεγαλύτερη 
νίκη στον πρώτο γύρο της εκλογικής δι-
αδικασίας, ώστε να διασφαλίσουµε την ε-
κλογή του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού 
συµβούλων. Και βέβαια να καταστήσω 
σαφές πως οι όποιες συνεργασίες επιδι-
ώξουµε ως δηµοτική αρχή στην πορεία 
θα είναι στη βάση προγραµµατικών συ-
γκλίσεων και πολιτικών και σε καµία πε-
ρίπτωση δεν θα αποτελέσουν προϊόν ο-
ποιασδήποτε µορφής «συναλλαγής κάτω 
από το τραπέζι». Αυτές οι λογικές είναι 
εντελώς ξένες προς εµένα και τους συ-
νεργάτες µου.

Ποια είναι, κατά την άποψή σας, τα ση-
µαντικότερα προβλήµατα του δήµου και 
ποιες οι προτάσεις σας για την επίλυσή 
τους;
Το πιο σηµαντικό πρόβληµα που εµείς ε-
ντοπίζουµε είναι η µη αξιοποίηση των συ-
γκριτικών πλεονεκτηµάτων αυτού του ευ-
λογηµένου τόπου, σε όλα τα επίπεδα. Η µη 
αξιοποίηση των παραγωγικών µας δυνά-
µεων και η παντελής έλλειψη συνεννό-
ησης µε την κοινωνία. ∆εν κάνουµε τον 
τόπο µας γοητευτικό για τους νέους µας, 
δεν αξιοποιούµε τις ευκαιρίες και τις δυ-
νατότητες που «τρέχουν» δίπλα µας, δεν 
έχουµε σχέδιο. Αντί να κινούµαστε στον 
άξονα της εξωστρέφειας και της δηµιουρ-
γίας, περιοριζόµαστε σε µια διαχειριστική 
αντίληψη των πραγµάτων που δεν οδη-
γεί πουθενά και βεβαίως σε ένα αστείο 
τελικά πολιτικό αλισβερίσι που πάνω απ’ 
όλα βάζει τη µικροπολιτική σκοπιµότητα 
και το προσωπικό µικροσυµφέρον. Εµείς 
σε όλα αυτά δίνουµε απάντηση µέσα από 
το πρόγραµµά µας, το σχέδιό µας για τη 
Ναυπακτία της νέας εποχής, που θα βαδί-
σει µε σίγουρο βηµατισµό, µε προοπτική 
και ελπίδα στο καινούργιο περιβάλλον που 
διαµορφώνεται γύρω µας.

Ποια είναι η «κληρονοµιά» που αφήνει 
η τρέχουσα δηµοτική αρχή;
∆εν θεωρώ πως η απερχόµενη δηµοτική 
αρχή του κ. Λουκόπουλου ανταποκρίθηκε 
στον ρόλο και την αποστολή της. Τις επι-
πτώσεις αυτής της πραγµατικότητας τις 
βλέπουµε και τις βιώνουµε καθηµερινά. 
«Κάθε πέρυσι και καλύτερα» λέµε στις 
µεταξύ µας κουβέντες και όχι αδικαιολό-
γητα. Κάθε χρόνο λιγότεροι επισκέπτες, 

κάθε χρόνο λιγότερες δράσεις και πρω-
τοβουλίες, χωρίς κανέναν συνολικό σχε-
διασµό και όραµα, για έναν τόπο που έχει 
τόσα, µα τόσα πράγµατα να αξιοποιήσει 
και να εκµεταλλευτεί θετικά. Και το «κε-
ρασάκι στην τούρτα» αποτελεί η πλήρης 
αποκοπή αυτής της δηµοτικής αρχής από 
τις παραγωγικές δυνάµεις του τόπου, από 
την κοινωνία και τις πραγµατικές της α-
νάγκες. Παντελής η έλλειψη διαλόγου και 
συνεννόησης, τραγική η έλλειψη συνολι-
κού σχεδιασµού και κατεύθυνσης εκ µέ-
ρους της δηµοτικής αρχής, οδηγούν αυτόν 
τον πανέµορφο τόπο στον µαρασµό και 
την απαξίωση. Πολλά τα παραδείγµατα 
γύρω µας δήµων που, παρά την οικονο-
µική κρίση που µαστίζει την πατρίδα µας, 
κατάφεραν «µικρά θαύµατα» στις τοπι-
κές τους κοινωνίες, δυστυχώς η Ναυπα-
κτία δεν είναι ένα από αυτά. Και βέβαια 
ατέλειωτος παραγοντισµός και µικροπο-
λιτικό παζάρι, πάντα µε στόχο την καρέ-
κλα. Εµείς θα βάλουµε τέλος σε αυτό το 
κακό σκηνικό.

Αν εκλεγείτε δήµαρχος Ναυπάκτου, 
ποιες θα είναι οι πρώτες προτεραιότη-
τές σας;
Στο πρόγραµµά µας προβλέπονται και πα-
ρουσιάζονται τέσσερις εµβληµατικές προ-
τεραιότητες, οριζόντιου χαρακτήρα, για τη 
Ναύπακτο, που µε αυτές ο τόπος µας αλ-
λάζει επίπεδο, εικόνα και θέση στον ελ-
ληνικό και ευρωπαϊκό χάρτη. ∆ιασυνδέο-
νται µε το ολοκληρωµένο σχέδιο βιώσιµης 
ανάπτυξης του δήµου που έχουµε εκπο-
νήσει και εφαρµόζονται οριζόντια, για τη 

Θα πρέπει να θυµόµα-
στε πως στις δηµοτικές 
εκλογές αποφασίζουµε 
για τα δικά µας, τοπικά 
και άµεσα προβλήµατα, 
αυτά που ταλαιπωρούν 
την καθηµερινότητά 
µας και επηρεάζουν 
την προοπτική µας, και 
αυτά δεν έχουν κοµµα-
τική ταυτότητα.

µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος και την 
ολοκλήρωση των δράσεων. Αυτές είναι:
• Αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού µε 
ρεαλιστικό, υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο.
• Άµεσες πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν 
στην κατασκευή της µαρίνας Ναυπάκτου.
• Νέα αντίληψη στην καθαριότητα και στη 
διαχείριση των απορριµµάτων στον δήµο 
µας µε βάση τη σύγχρονη πραγµατικότητα.
• ∆ράσεις που θα οδηγήσουν στην άµεση 
εξοικονόµηση ενέργειας σε όλο τον δήµο, 
ώστε οι πόροι που θα εξοικονοµηθούν να 
διατεθούν σε δράσεις ωφέλιµες για την 
τοπική µας κοινωνία.

Φέτος οι αυτοδιοικητικές εκλογές 
έχουν έντονο «πολιτικό» χρώµα. Πόσο 
νοµίζετε ότι θα επηρεάσει τις επιλογές 
των πολιτών;
Όντως η σύµπτωση των δηµοτικών εκλο-
γών µε τις περιφερειακές εκλογές αλλά 
και µε τις ευρωεκλογές δίνει έναν παρα-
πάνω πολιτικό τόνο στην όλη διαδικασία. 
Ωστόσο, θα πρέπει να θυµόµαστε πως στις 
δηµοτικές εκλογές αποφασίζουµε για τα 
δικά µας, τοπικά και άµεσα προβλήµατα, 
αυτά που ταλαιπωρούν την καθηµερινό-
τητά µας και επηρεάζουν την προοπτική 
µας, και αυτά δεν έχουν κοµµατική ταυ-
τότητα. Στο ψηφοδέλτιό µας συµµετέχουν 
άξιοι συµπολίτες µας απ’ όλους τους πο-

λιτικούς χώρους και αυτό λέει πολλά. Άν-
θρωποι µε διαφορετικές και απόλυτα σε-
βαστές πολιτικές πεποιθήσεις, που όµως 
συµφωνούν απόλυτα σε ένα πράγµα, πως 
αυτός ο τόπος µπορεί και αξίζει καλύτερα. 
Και γι’ αυτό ενώνουν τις δυνάµεις τους 
στον κοινό αγώνα και τους ευχαριστώ για 
την εµπιστοσύνη τους, η οποία µε τιµά ι-
διαίτερα.

Εάν κάποιος πολίτης της Ναυπάκτου 
σας ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι 
θα του απαντούσατε;
Γιατί ξέρει πως εγώ µπορώ να «κάνω τη 
δουλειά» σωστά, να φέρω το αποτέλεσµα 
που πρέπει για να προχωρήσουµε µπρο-
στά, το έχω αποδείξει µε τη µέχρι σήµερα 
πορεία µου. Γιατί ξέρει πως αποτελώ ένα 
υγιές κοµµάτι αυτής της κοινωνίας και 
δεν την κοιτάζω «αφ’ υψηλού». Γιατί ξέρει 
πως µπορώ να τον κοιτάζω στα µάτια µε 
καθαρή συνείδηση και να του ζητώ να µε 
εµπιστευτεί σε αυτή την εκλογική µάχη. 
Και, απ’ ό,τι δείχνει η εντυπωσιακή συµµε-
τοχή του κόσµου στις εκδηλώσεις και τις 
συγκεντρώσεις µας, ο κόσµος έχει όντως 
πειστεί πως είµαστε η καλύτερη επιλογή. 
Εγώ θέλω και από εδώ να πω ένα µεγάλο 
ευχαριστώ γι’ αυτή την εµπιστοσύνη και να 
διαβεβαιώσω τους συµπολίτες µου πως 
θα την τιµήσω στο έπακρο.
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άρθρο

ΟΙ 120 ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ
 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Ένα από τα πρώτα νοµοθετήµατα της πρώ-
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν ο ν. 
4321 που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2015 
και θέσπισε τη δυνατότητα ρύθµισης των 
οφειλών στο ∆ηµόσιο και στα ασφαλι-

στικά ταµεία σε 100 δόσεις. Όσοι υπήχθησαν τότε στη 
ρύθµιση βρίσκονται τώρα περίπου στη µέση, µε µερική 
απαλλαγή προσαυξήσεων. Ήδη όµως καταγράφεται το 
γεγονός ότι, από τους υπαχθέντες, τουλάχιστον οι µισοί 
σε ό,τι αφορά τα ταµεία και αρκετά περισσότεροι σε ό,τι 
αφορά τις φορολογικές οφειλές έχουν χάσει τη ρύθµιση. 
Ένα µέτρο που προοριζόταν να ανακουφίσει τους δοκι-
µαζόµενους πολίτες φάνηκε να αποτυγχάνει στον στόχο 
του. Πολύ γρήγορα διατυπώθηκε απ’ όλες τις πλευρές 
της κοινωνίας η ανάγκη θέσπισης και νέας ανάλογης ρύθ-
µισης, που να περιλαµβάνει και χρέη που δηµιουργήθη-
καν µετά το 2015. Εδώ είναι το κλειδί.

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο ίδιος νόµος που προέ-
βλεψε τις 100 δόσεις προέβλεψε και τη δυνατότητα εφά-
παξ τµηµατικής ή ολικής καταβολής µε ανάλογη απαλ-
λαγή του συνόλου των προσαυξήσεων που αναλογούν 
στο ποσό της τµηµατικής ή ολικής καταβολής. Με αυτή 
τη διάταξη «καθάρισαν» µεταξύ άλλων τότε ο ΠΑΟΚ του 
κ. Σαββίδη και γνωστός επιχειρηµατίας. Κατέβαλαν την 
οφειλή και γλίτωσαν τα υπόλοιπα φέσια.

Οι ισχυροί είχαν και έχουν τη δυνατότητα εφάπαξ κα-
ταβολής. Η «µαρίδα», ο µέσος ταλαιπωρηµένος πολίτης, 
χρειαζόταν τότε απεγνωσµένα τις 100 δόσεις, αλλά δεν 
απηλλάγη από το σύνολο αλλά από µέρος µόνο των προ-
σαυξήσεων και φυσικά στην πορεία δεν άντεξε κιόλας.

Επανέρχοµαι στο κλειδί. Γιατί ο κόσµος δεν άντεξε 
και έχασε µια ρύθµιση που του ζητούσε ποσά της τάξεως 
των 50 ή 100 ευρώ τον µήνα; ∆ιότι έπρεπε να είναι δι-
αρκώς ενήµερος για τα τρέχοντα χρέη. Έπρεπε να πλη-
ρώνει φόρο εισοδήµατος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, εισφορά αλλη-
λεγγύης και ασφαλιστικές εισφορές στην ώρα τους. Κι ε-
πειδή αυτό ήταν ανέφικτο, οι ρυθµίσεις χάθηκαν.

Πώς να αντέξει ειδικά ο αυτοαπασχολούµενος, ελεύ-
θερος επαγγελµατίας και έµπορος να πληρώσει τρέχο-
ντα, όταν αυτά έχουν ως εξής: Ζητά ο δικηγόρος, ο έµπο-
ρος, ο τεχνίτης µια αµοιβή της τάξεως των 1.000 ευρώ. 

Ισοδυναµεί µε δύο µισθούς του ιδιωτικού τοµέα (που 
παίρνει δώρο) ή έναν µισθό του δηµοσίου τοµέα (που δεν 
παίρνει δώρα). Ποιος αντέχει να δώσει το 1/12 των ετή-
σιων αποδοχών του πια; Αν όµως τα εισπράξει αυτά, ο δι-
κηγόρος, ο έµπορος, ο τεχνίτης πρέπει χοντρικά: να απο-
δώσει 24% για ΦΠΑ, 27% για ασφαλιστική εισφορά, 29% 
για φόρο εισοδήµατος και περίπου µεσοσταθµικά 2,5% 
για εισφορά αλληλεγγύης και 2,5% για ΕΝΦΙΑ ή τέλη 
κυκλοφορίας σαράβαλου. Το σύνολο είναι 85%. Με το υ-
πόλοιπο 15% πρέπει να αγοράσει φαγητό, να πληρώσει 
φροντιστήρια, να να να… Αλλά και µέσα σε αυτό το 15% 
ενυπάρχει ΦΠΑ 24%. Αυτή την κατάσταση διαµόρφωσε 
η παρούσα κυβέρνηση και µε αυτή την κατάσταση, και 
1.200 να γίνουν οι δόσεις των ρυθµίσεων, άκρη δεν θα 
βγει. Στην πραγµατικότητα, δεν είναι το ποσό της δόσης 
το κρίσιµο, όσο το γεγονός ότι µε τους όρους που δια-
µορφώθηκαν, είναι αδύνατο για τον ιδιωτικό τοµέα όχι 
να δηµιουργήσει αποταµίευση αλλά απλώς να παραγάγει 
εισόδηµα.

Η ρύθµιση των 120 πλέον δόσεων προβλέπει τις ίδιες 
περίπου προϋποθέσεις. Και πάλι πρέπει τα τρέχοντα να 
πληρώνονται στην ώρα τους. Και πάλι οι ισχυροί έχουν 
δυνατότητα εφάπαξ πληρωµής µε πλήρη απαλλαγή προ-
σαυξήσεων. Και πάλι άκρη δεν θα βγει. Η µόνη εµφανής 
χρησιµότητα θα είναι να µπορέσουν κάποιοι άνθρωποι 
να ρυθµίσουν στον ΕΦΚΑ και να βγουν στη σύνταξη. Οι 
δόσεις θα κρατούνται από τη σύνταξη και η σύνταξη θα 
είναι κοντά στο µηδέν… επί 120 µήνες. Παρακαλούνται οι 
συγγενείς να µαζεύουν λεφτά για τα κόλλυβα.

Θα πει κάποιος ότι στις συναλλαγές µεταξύ επιτηδευ-
µατιών τα πράγµατα είναι πιο ελαφρά, διότι συµψηφίζε-
ται ο ΦΠΑ, διότι τα έξοδα µειώνουν το φορολογητέο. Θα 
παρατηρήσει επίσης ότι µεγάλο µέρος των συναλλαγών 
γίνεται µε µαύρα, εποµένως ο αυτοαπασχολούµενος, τε-
λικά, επιβιώνει. Σωστό µεν, αλλά η παραδοχή ενσωµα-
τώνει την αιτία του κακού: Θέλουµε κράτος οργανωµένο, 
µε βιώσιµες πολιτικές, που θα επιτρέπουν στον πολίτη 
να ευηµερεί ή κράτος στο οποίο θα πρέπει να κάνουµε 
«ζαβολιές» για να επιβιώσουµε στοιχειωδώς; Πιστεύει 
κανείς ότι θεσµοθετώντας ουσιαστικά την παραοικονο-
µία ως µέσο βασανιστικής επιβίωσης θα µπορέσουµε να 

πάµε µπροστά; Για την ανάπτυξη δεν το συζητάµε. ∆εν 
θα έρθει. ∆εν µπορώ να φανταστώ την περίφηµη Ελλη-
νίδα µάνα να λέει: Γίνε, παιδί µου, γιατρός, να κλέβεις 
την εφορία για να ευτυχήσεις. Γίνε, παιδί µου, έµπορος, 
για να µην αποδίδεις ΦΠΑ και να γίνεις πλούσιος. Γίνε 
φοροφυγάς για να είσαι όµηρος του κάθε ελεγκτικού µη-
χανισµού, ο οποίος πληρώνεται από τους φόρους σου.

Οι 100 δόσεις του 2015 απέτυχαν. Η αποτυχία επι-
σφραγίζεται και από το γεγονός ότι η νέα ρύθµιση έφερε 
120 δόσεις. Σε δύο χρόνια όλοι θα ζητάνε 150 δόσεις. Τί-
ποτα δεν έχει αλλάξει, τίποτα δεν θα αλλάξει.

Ένα εκατοµµύριο παιδιά, 3 εκατοµµύρια συνταξιού-
χοι, 1 εκατοµµύριο δηµόσιοι υπάλληλοι, 1 εκατοµµύριο 
άνεργοι. Οι 100 δόσεις των υπολοίπων που έγιναν 120, 
που θα γίνουν σύντοµα 150, δεν φτάνουν για να συντη-
ρήσουν όλους µας. Κανένας νέος δεν θα µείνει στη χώρα 
για να σπουδάσει και να µεγαλουργήσει για να καταλή-
ξει δοσάς.

Το στήσιµο, η δοµή της οικονοµίας µας πρέπει να 
αλλάξει δραστικά, ώστε να µη χρειάζονται δόσεις. Το 
2010 χάθηκε µια τεράστια ευκαιρία στο να τραβηχτεί µια 
γραµµή και να φύγουν από τη µέση όλα τα παλιά χρέη. 
Ακόµη και σήµερα οι υπηρεσίες και τα δικαστήρια ασχο-
λούνται µε χρέη του 2005. Χάθηκε µία ακόµη ευκαιρία 
όταν στη συνέχεια έπρεπε να εξορθολογιστούν οι δαπά-
νες του κράτους (κοινώς, να κάνουµε οικονοµία), αλλά ε-
πιλέξαµε να γδάρουµε ό,τι κινείται για να µη µειωθούν 
οι µισθοί, οι συντάξεις και το τεράστιο αντιπαραγωγικό 
κράτος. Αντί να εξορθολογίσουµε τη νοµοθεσία και να 
οργανώσουµε τις υπηρεσίες, αυξήσαµε τις φορολογίες σε 
αφόρητο βαθµό. Καταστρέψαµε τον ιδιωτικό τοµέα. Σκο-
τώσαµε την αγελάδα και περιµένουµε να πιούµε γάλα.

Οι 120 δόσεις έρχονται να λειτουργήσουν ως το χάδι 
µετά τον βιασµό. Ουδείς λογικός µπορεί να αισθάνεται 
καλά µε όλο αυτό. Αν δεν το πάρουµε όλο από την αρχή, 
περιλαµβανοµένης, αναπόφευκτα πια, της διαγραφής 
χρεών, παράλληλα µε τη µείωση της τρέχουσας φορολο-
γίας, µέλλον δεν υπάρχει. Και δεν θα βρεθεί στην επό-
µενη ρύθµιση των 150, τουλάχιστον, δόσεων.

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Οι 120 δόσεις έρχονται να 
λειτουργήσουν ως το χάδι µετά τον 
βιασµό. Ουδείς λογικός µπορεί να 
αισθάνεται καλά µε όλο αυτό. Αν 
δεν το πάρουµε όλο από την αρχή, 
περιλαµβανοµένης, αναπόφευκτα πια, 
της διαγραφής χρεών, παράλληλα µε 
τη µείωση της τρέχουσας φορολογίας, 
µέλλον δεν υπάρχει.
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συνέντευξη

Ο δήμος έχει δικό του μηχανι-
σμό και διοικητικές λειτουργί-
ες οι οποίες τις περισσότερες 
φορές είναι εξαιρετικά χρο-
νοβόρες μέχρι να φτάσουν σε 
απτό αποτέλεσμα.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Νίκος Αβραμίδης, υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος  

Αθηναίων με τον συνδυασμό 
του Κ. Μπακογιάννη

«Η Αθήνα είναι 
μια πόλη εγκα-
ταλελειμμένη»

Τ
α προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αθήνα, τον 
τρόπο που αυτά μπορούν να επιλυθούν, καθώς 
και τις προτεραιότητές του εάν εκλεγεί και πάλι, 
εξηγεί μεταξύ άλλων στην FS ο Νίκος Αβραμίδης, 
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυ-
ασμό «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη.

Ασχολείστε με την τοπική αυτοδιοίκηση από το 2002. Ποια 
είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει όλα αυτά τα χρόνια;
Ασχολούμαι αυτοδιοικητικά με την Αθήνα από το 2002 με όραμα 
και στόχο να συμμετέχω ενεργά στα κοινά για καλύτερες συν-
θήκες και καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη όπου μεγάλωσα 
και ζω εγώ και τα παιδιά μου, οι τρεις κόρες μου. Τότε είχα την 
τιμή να εκλεγώ πρώτος σε ψήφους διαμερισματικός σύμβου-
λος στο 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα της Αθήνας, στο οποίο διετέ-
λεσα και πρόεδρος μέχρι το 2006. Από το 2006 μέχρι το 2010 
εξελέγην δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθήνας και από το 
2014 μέχρι σήμερα εξακολουθώ να είμαι δημοτικός σύμβου-
λος στην αντιπολίτευση του Δήμου Αθηναίων, αντιπρόεδρος 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τακτικό μέλος στην Οικο-
νομική Επιτροπή. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η πολιτική της 
αληθινής ζωής, των αληθινών προβλημάτων, και άρα των α-
ληθινών και άμεσων λύσεων. Ο δήμος είναι ένας τεράστιος 
οργανισμός, έχει δικό του μηχανισμό και διοικητικές λειτουρ-
γίες οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι εξαιρετικά χρονο-
βόρες μέχρι να φτάσουν σε απτό αποτέλεσμα. Αυτό, ανάμεσα 
σε πολλά άλλα, πρέπει να αλλάξει. Η Αθήνα μας χρειάζεται 
ανθρώπινο ενδιαφέρον και δραστικές, πολυεπίπεδες παρεμ-
βάσεις σε όλους τους τομείς για να αλλάξει τη σημερινή της 
εικόνα. Είναι μια πόλη με διεθνή ακτινοβολία και μοναδική 
πολιτιστική κληρονομιά και φυσιογνωμία, που όμως τα τελευ-
ταία χρόνια είναι μια εγκαταλελειμμένη πόλη. Είναι επιτακτική 
ανάγκη να συμμετάσχουμε όλοι για να επαναφέρουμε στους 
δημότες τον πολιτισμό της καθημερινότητας και στην Αθήνα 
τον πολιτιστικό και πανανθρώπινο χαρακτήρα της.

Γιατί επιλέξατε τον συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη;
Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι νέος, χαρισματικός και, κυρίως, 
εξαιρετικός γνώστης της τοπικής αυτοδιοίκησης, που έχει α-
ποδείξει στην πράξη με το έργο του ότι μπορεί να πετύχει. Πα-
ρουσίασε ένα πρόγραμμα για την Αθήνα με μετρήσιμους, ρε-
αλιστικούς και κοστολογημένους στόχους, αλλά και επτά ξε-
χωριστά προγράμματα με αποκέντρωση μέσων, πόρων και 
αρμοδιοτήτων για καθεμιά από τις επτά δημοτικές κοινότητες 
της Αθήνας, που με συνέπεια, αφοσίωση και πολλή δουλειά 
απ’ όλους μας θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης μας σε ορί-
ζοντα τετραετίας. Για να υλοποιηθούν αυτά, η Αθήνα έχει α-
νάγκη στην ηγεσία της από ένα «doer», έναν ακτιβιστή, που 
να έχει το όραμα, την τεχνογνωσία και κυρίως την εμπειρία 
της αυτοδιοίκησης, ώστε να μπορεί να επανεκκινήσει τον μη-
χανισμό του δήμου με άμεσα αποτελέσματα για την πόλη και 
τους δημότες της.

Ως δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα, ποια θεωρείτε ότι 
είναι τα σημαντικότερα προβλήματα της πόλης;
Η Αθήνα είναι μια πόλη εγκαταλελειμμένη. Η γενική αδιαφο-
ρία και η εγκατάλειψη της πόλης επί σειρά ετών έχουν δη-
μιουργήσει παθογένειες στην καθημερινότητα και ένα βαθύ 
αίσθημα απαξίωσης και απογοήτευσης στους Αθηναίους. Η 
μεγάλη εικόνα είναι απογοητευτική. Εικόνες από εγκαταλε-
λειμμένα δημόσια κτίρια, αναξιοποίητο το κτιριακό απόθεμα, 
έλλειψη ασφάλειας, ανεπαρκής καθαριότητα και φωτισμός, 
μηδαμινοί χώροι πρασίνου και αναψυχής, εγκατάλειψη των 
καθημερινών λειτουργικών δομών, όλα αυτά τα χαρακτηρι-
στικά συνθέτουν την εικόνα της σημερινής Αθήνας. Της πόλης 
που άλλοτε έσφυζε από ζωή, πολιτισμό, ιστορικό και αρχιτε-
κτονικό ενδιαφέρον.

Πώς όλα αυτά μπορούν να επιλυθούν;
Με πολλή δουλειά. Με πρόγραμμα, με αφοσίωση, με τεχνο-

γνωσία και υπευθυνότητα, με ανθρώπους στο τιμόνι της ευ-
θύνης που αγαπούν πραγματικά την Αθήνα πιστεύω βαθύτατα 
ότι η εικόνα της πόλης μπορεί και πρέπει να αλλάξει.

Ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας εάν εκλεγείτε ξανά;
Οι συμπολίτες μου με τιμούν εδώ και χρόνια να τους αντι-
προσωπεύω στον Δήμο της Αθήνας. Και δεν έχω σταματή-
σει στιγμή να ανταποδίδω την εμπιστοσύνη τους και να δου-
λεύω υπεύθυνα γι’ αυτό. Με πάθος και συνέπεια. Σε όλη μου 
την αυτοδιοικητική πορεία είχα υπ’ ευθύνη μου πολύπλευρες 
και σημαντικές αρμοδιότητες, έχοντας πάντα επίκεντρο τον 
άνθρωπο, τον κάτοικο, τον εργαζόμενο σε αυτή την πόλη. Σε 
αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσω με όλες μου τις δυνάμεις, 
εφόσον εξακολουθήσουν οι Αθηναίοι πολίτες να με τιμούν 
με την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου, να υπηρετώ τον 
Δήμο της Αθήνας μας την επόμενη μέρα. Με έμπνευση, με τα 
μανίκια σηκωμένα και πολλή δουλειά, για να επαναφέρουμε 
τον πολιτισμό της καθημερινότητας στους Αθηναίους πολίτες 
και να αποκτήσουμε επιτέλους μια πόλη ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών, με πλήρη σεβασμό στην πρωτεύουσα της χώρας 
μας, στην ιστορία, στην ταυτότητά της και στην αίγλη της ως 
κοιτίδας της δημοκρατίας.

Ποια είναι, κατά την άποψή σας, η σημασία των δημοτικών 
εκλογών για τον Δήμο Αθηναίων;
Αναμφισβήτητα οι δημοτικές εκλογές έχουν τεράστια σημασία 
για έναν τόπο, διότι μετά από αυτές καθορίζεται η πορεία του 
τόπου θετικά ή αρνητικά για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και 
όχι μόνο. Η αυτοδιοίκηση είναι η κοντινότερη μορφή εξουσίας 
προς τον πολίτη και ο δήμαρχος με τον δημοτικό σύμβουλο 
και τη δημοτική αρχή πρέπει να είναι πραγματικοί εκπρόσω-
ποι των πολιτών και να προσφέρουν αμεσότητα στη λήψη και 
επίλυση των προβλημάτων. Γι’ αυτό οι επερχόμενες αυτοδι-
οικητικές εκλογές είναι καθοριστικής σημασίας και είναι ε-
ξαιρετικά σημαντικό να συμμετάσχουν όλοι οι Αθηναίοι πολί-
τες, ειδικά σε αυτές τις εκλογές όπου τίθεται για πρώτη φορά 
σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Κλεισθένης I» και εισάγεται για 
πρώτη φορά το δικαίωμα του εκλέγειν στους νέους 17 ετών.

Φέτος οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν έντονο «πολιτικό» 
χρώμα. Πόσο νομίζετε ότι θα επηρεάσει τις επιλογές των 
πολιτών;
Λόγω της συγκυρίας των αυτοδιοικητικών εκλογών και των 
ευρωεκλογών, αυτές οι εκλογές έχουν αναπόφευκτα πολιτικό 
άρωμα. Τα προβλήματα, όμως, δεν έχουν χρώμα. Ο πολίτης 
θα πρέπει να ψηφίσει με γνώμονα το ποιος θα τον εμπνεύσει, 
ποιος θα τον πείσει ότι είναι πιο άξιος και αποτελεσματικός 
ως δήμαρχος, για να τον αντιπροσωπεύσει στον Δήμο της Α-
θήνας την επόμενη μέρα.
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Τη σημασία που δίνει η ΝΔ στο εκλογικό αποτέ-
λεσμα της Θεσσαλονίκης την Κυριακή 26 Μαΐου 
έρχεται να επιβεβαιώσει η επιλογή του προέδρου 
της ΝΔ να κλείσει την προεκλογική εκστρατεία με 
μια μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 24 Μαΐου.
H αρχική επιλογή ήταν το Βελλίδειο, αλλά εκεί την ίδια ώρα 

θα μιλά η Φώφη Γεννηματά, ενώ η δεύτερη εκδοχή που εξετά-
στηκε ήταν το κλειστό γήπεδο του Ευόσμου, το μεγαλύτερο κλει-
στό γήπεδο της Θεσσαλονίκης μετά το κλειστό του ΠΑΟΚ, με 
χωρητικότητα 3.000 θέσεων. Κάτι που σημαίνει ότι χρειάζονται 
5.000 για να γεμίσει.

Η επιλογή του Ευόσμου απαντούσε στην προσπάθεια του 
ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει υψηλά ποσοστά στις λεγόμενες λαϊκές 
γειτονιές της Θεσσαλονίκης και από την άλλη παρέπεμπε στην 
πρώτη μεγάλη ομιλία του κ. Μητσοτάκη, τον Απρίλιο του 2015, 
στο 10ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ.

Δύο ημέρες αργότερα, με αφορμή αυτό ακριβώς το συνέδριο 
της ΟΝΝΕΔ, ο κ. Μητσοτάκης είχε δώσει ένα σαφές μήνυμα ότι 
δεν προτίθεται να ανεχτεί διαδικαστικές παρατυπίες, ακόμη και 
στο εσωτερικό της παράταξης, αντικαθιστώντας την ηγεσία της 
ΟΝΝΕΔ, η εκλογή της οποίας στο συνέδριο είχε αμφισβητηθεί.

Ο Εύοσμος, όπου θα γίνει η ομιλία, είναι το μεγαλύτερο κομ-
μάτι του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, ο οποίος, αφού πέρασε από 
την κομμουνιστική περίοδο στις πρώτες εκλογές μετά τη Μετα-
πολίτευση, βρίσκεται σταθερά από το 1994 με κεντροδεξιές διοι-
κήσεις, αν και ήταν όλες επίσημες κομματικές επιλογές.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ το θέμα είναι ότι στις λαϊκές συνοικίες της 
Θεσσαλονίκης από το 2015 και μετά δεν κατάφερε να έχει μια 
αξιόπιστη παρουσία. Η προσπάθεια ενισχύθηκε όταν ανέλαβε 
το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης η κ. Νοτοπούλου, ήρθε και 
ο ίδιος ο πρωθυπουργός προσωπικά, ο οποίος εγκαινίασε δυο-
τρεις φορές την τοπική μονάδα υγείας (ΤΟΜΥ) στον Εύοσμο, 
αλλά δεν έφερε αποτελέσματα, γιατί ήταν κυρίως πελατειακού 
χαρακτήρα, για να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα της κ. Νοτο-
πούλου, που τότε έδειχνε ότι θα είναι υποψήφια βουλευτής.

Οι ΤΟΜΥ «προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υ-
γείας υψηλής ποιότητας –ιδιαίτερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη– 
και αντιμετωπίζουν διακρίσεις και αδικίες δεκαετιών, πριν ακόμη 
εκδηλωθεί η κρίση» είχε πει τον Δεκέμβριο του 2017 ο πρωθυ-
πουργός, αναδεικνύοντας τη διάκριση κέντρου - περιφέρειας και 
το αίσθημα αδικίας των κατοίκων των λαϊκών συνοικιών της Δυ-
τικής Θεσσαλονίκης.

Όμως η προσπάθεια δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέ-
σματα. Από τους τέσσερις δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης (σε 
σύνολο έξι όλου του πολεοδομικού συγκροτήματος που αποτε-
λεί την Α΄ Θεσσαλονίκης), δεν υπάρχει κανένας στον οποίο ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ να έχει τον ίδιο υποψήφιο που είχε στις εκλογές του 2014 

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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και κανένας δήμος στον οποίο να έχει υποψήφιο που να προέρ-
χεται από τις τάξεις του.

Στους τρεις από τους τέσσερις ο υποψήφιος προέρχεται από 
τον χώρο του ΚΙΝΑΛ, χωρίς να έχει προσχωρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ, 
ενώ στον τέταρτο ο υποψήφιος έχει αναδείξει οικολογικές ευ-
αισθησίες, χωρίς να συνδέεται πολιτικά με καμία από τις τάσεις 
των Οικολόγων. Στους άλλους δύο δήμους του πολεοδομικού συ-
γκροτήματος, στη Θεσσαλονίκη και την Καλαμαριά, η προσπά-
θεια από τον ΣΥΡΙΖΑ για υποψήφιο από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ 
έγινε, αλλά δεν πέτυχε. Ας δούμε αυτές τις περιπτώσεις αναλυ-
τικά.

Εύοσμος: Ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν εκπαιδευτικό  
απέναντι στην παγιωμένη κεντροδεξιά
Στον Εύοσμο, όπου θα γίνει η συγκέντρωση, ο απερχόμενος δή-
μαρχος Πέτρος Σούλας είχε κερδίσει τον δήμο στον δεύτερο 
γύρο ως ανεξάρτητος κεντροδεξιός, έχοντας απέναντί του έναν ε-
πίσης ανεξάρτητο κεντροδεξιό, τοπίο το οποίο σύμφωνα με τις ε-
κτιμήσεις θα επαναληφθεί και φέτος.

Απέναντί του έχει έναν επίσημο υποψήφιο από τον χώρο του 
ΣΥΡΙΖΑ, τον εκπαιδευτικό Νίκο Ζυγά. Από τις επιτυχίες του κ. 
Ζυγά ήταν η συμπερίληψη στον συνδυασμό του του πρώην δη-
μάρχου, της περιόδου 1995-2002, Στάθη Καϊτετζίδη, ο οποίος 
είχε εκλεγεί με την πλήρη υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Καϊ-
τετζίδης θα επιδιώξει να εκλεγεί με σταυρό προτίμησης. Από το 
ΚΙΝΑΛ αποδίδουν την επιλογή ενός τμήματος του ΠΑΣΟΚ να 
συνταχθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ σε προσωπικές διαφοροποιήσεις το-
πικού χαρακτήρα.

Στις δημοτικές εκλογές τα καλύτερα ποσοστά εκτός ΝΔ κατα-
γράφηκαν το μακρινό 2002, όταν ο τότε υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ 
είχε πάρει 24%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τον ίδιο υποψήφιο και το 2010 
και το 2014, ο οποίος είχε καταφέρει να διπλασιάσει το ποσοστό 
του και να φτάσει το 7,8%.

Νεάπολη-Συκιές: Ο ΣΥΡΙΖΑ με πράσινη  
εμφάνιση, η κεντροδεξιά ψηφοδέλτιο Ζάχαρη
Ο κ. Καϊτετζίδης δεν είναι ο μόνος πρώην εκ ΠΑΣΟΚ δήμαρχος 
που κατεβαίνει για να επανεκλεγεί με σταυρό προτίμησης. Στον 
συνδυασμό που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Νεάπολης-Συ-
κεών, του κ. Λάζαρου Ωραιόπουλου, οι πρώην δήμαρχοι που είναι 
υποψήφιοι με σταυρό προτίμησης είναι δύο: ο Γρηγόρης Χατζη-
σάββας, τέσσερις φορές δήμαρχος Νεάπολης με τη στήριξη του 
ΠΑΣΟΚ (1986-2002), και ο Γιάννης Πανόπουλος, πρώην δήμαρ-
χος Συκεών με τη στήριξη του ΣΥΝ το μακρινό 1988 και μέχρι 
το 1994.

Ο κ. Ωραιόπουλος δεν κρύβει ότι προέρχεται και ανήκει στο 
ΠΑΣΟΚ, με τη σημαία του οποίου φωτογραφήθηκε πριν από λίγο 
καιρό μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Μά-

λιστα, προς υποστήριξή του έχει σπεύσει και η ευρωβουλευτής 
του ΚΙΝΑΛ Εύα Καϊλή, καθώς και ο πολιτευτής Νίκος Ξυλούρης.

Η διείσδυση στον χώρο της Αριστεράς δεν έδωσε τα αποτε-
λέσματα που περίμενε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
το 2014 οι παρατάξεις των διαφωνούντων του ΠΑΣΟΚ και του 
ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία είχε εκλεγεί η υφυπουργός Μακεδονίας-
Θράκης, Ελευθερία Χατζηγεωργίου, που ενώθηκαν υπό τον κ. Ω-
ραιόπουλο είχαν πάρει πάνω 40%, ενώ η παράταξη του ΠΑΣΟΚ, 
στην πιο ισχυρή αυτοδιοικητική παρουσία του ΚΙΝΑΛ πανελλα-
δικά, με επικεφαλής τον κ. Σίμο Δανιηλίδη με έξι θητείες στην 
πλάτη του, περίπου 45%.

Απέναντί τους θα έχουν τον Ηλία Ζάχαρη, έναν 34χρονο γε-
ωλόγο, με δική του επιχείρηση επαγγελματικά, ο οποίος αποφά-
σισε να διεκδικήσει έναν παραδοσιακό κεντροαριστερό δήμο, 
που ποτέ στην ιστορία του δεν είχε δήμαρχο από την κεντροδε-
ξιά.

Ο κ. Ζάχαρης επικεντρώθηκε στην προσπάθεια να επανα-
συνδέσει το νήμα της υποψηφιότητάς του με την προηγούμενη 
φορά που ο χώρος της κεντροδεξιάς είχε κομματικό υποψήφιο, 
και ήταν το 2002, και κατάφερε να είναι πολιτικά αδιαμφισβήτη-
τος στον χώρο, καθώς είναι ο μοναδικός υποψήφιος.

Δήμος Παύλου Μελά: Ο δεύτερος πασόκος
Ο Δήμος Παύλου Μελά αποτέλεσε ένα από τα στοχευμένα πεδία 
δράσης του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, αλλά και της κ. Νοτοπούλου ει-
δικότερα.

Ήρθε ο πρωθυπουργός για την τελετή απόδοσης στον δήμο 
του πρώην Στρατοπέδου Παύλου Μελά, την οποία χαρακτήρισε 
«σημαντική ημέρα δικαίωσης ενός πολυετούς αγώνα». Στους κύ-
κλους του ΣΥΡΙΖΑ ο συγκεκριμένος δήμος εθεωρείτο ο πιο φιλι-
κός στην κυβέρνηση.

Παρά το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο δήμο όλοι οι υπο-
ψήφιοι είχαν δηλώσει πλήρως ανεξάρτητοι το 2014, ο εκλεγμέ-
νος δήμαρχος, Βασίλης Δεμουρτζίδης, θεωρείται κεντροδεξιάς α-
πόκλισης.

Αλλά ακόμη και σε αυτόν τον δήμο η προσπάθεια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στις δημοτικές εκλογές οδηγήθηκε σε υποστήριξη ψηφο-
δελτίου με επικεφαλής την κ. Σίσσυ Φραγκοπούλου, που προέρ-
χεται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Στο ΚΙΝΑΛ αποδίδουν τις τοπικές διασπάσεις σε προσωπι-
κούς πολιτικούς λόγους και ευελπιστούν ότι οι ψήφοι δεν θα ο-
δηγηθούν στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ.

Δήμος Αμπελοκήπων: Ο τρίτος πασόκος
Ο Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος είναι δήμαρχος από το 2002 και 
το 2014 κέρδισε την τέταρτη εκλογή του από τον πρώτο γύρο, 
θα έχει απέναντί του τον ίδιο υποψήφιο που είχε το 2014, τον 
Γιώργο Κυριλλίδη, ο οποίος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ αλλά 
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Στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να 
μην εκτεθεί στις εκλογές στη Θεσσαλονίκη 
αλλά να κρυφτεί πίσω από συνεργασίες με 
στελέχη από το ΠΑΣΟΚ. Τον πέτυχε στους 
μισούς δήμους, απέτυχε στους άλλους μισούς 
και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
Ως ΣΥΡΙΖΑ θα κριθεί σε όλους!

Όταν ανέλαβα πρόσφατα τη διπλή βαρεία ευθύνη που μου εμπι-
στεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτήν του προέδρου τη Δι-
οικούσας Επιτροπής και, το σημαντικότερο, αυτήν του υπεύθυ-
νου συντονιστή του προεκλογικού αγώνα της ΝΔ για όλες τις ε-

πικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις, σε συνεννόηση με τον ίδιο, ετέθησαν 
για τον Νομό Θεσσαλονίκης συγκεκριμένοι στόχοι.

Κατ’ αρχάς, η μεγιστοποίηση της διαφοράς μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥ-
ΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στον νομό. Ήδη, 
όπως δείχνουν όλα τα επίσημα στοιχεία αλλά και το γενικότερο κλίμα, ο 
στόχος αυτός ξεπερνά πλέον κατά πολύ τις αρχικές μας εκτιμήσεις.

Ταυτόχρονα, οι προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση αυτή κατατεί-
νουν στη διασφάλιση της εκλογικής διαδικασίας με τη συμμετοχή του α-
ναγκαίου αριθμού ενημερωμένων εκλογικών αντιπροσώπων και εποπτών 
κατά την ημέρα των εκλογών, που μετά τον διπλασιασμό των εκλογικών 
τμημάτων στον νομό ανέρχονται σε 2.000. Ακόμη, στην κινητοποίηση όλων 
και κυρίως των νεότερων, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκλογές.

Είμαστε ευτυχείς γιατί όλα τα στελέχη και οι φίλοι μας συστρατεύο-
νται στον αγώνα μας συνειδητοποιώντας τη σημασία του αποτελέσματος 
των ευρωεκλογών για τις πολιτικές εξελίξεις και για την επίτευξη του κύ-
ριου στόχου, που είναι η εξασφάλιση της αυτοδυναμίας της ΝΔ στις εθνι-
κές εκλογές.

Σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές εκλογές, το ότι ο Απόστολος Τζιτζικώ-

στας καλπάζει προς την επανεκλογή του δεν μας εφησυχάζει. Είμαστε στο 
πλευρό του με όλες μας τις δυνάμεις.

Για τις δημοτικές εκλογές στους περιφερειακούς δήμους, παρά τις πολ-
λές υποψηφιότητες στελεχών μας λόγω του «Κλεισθένη» και τις γνωστές 
φιλοδοξίες, είμαστε απόλυτα αισιόδοξοι ότι η αυτοδιοικητική κυριαρχία 
της ΝΔ στον Νομό Θεσσαλονίκης θα ενισχυθεί.

Ειδικά για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στηρίζουμε με όλες μας τις δυνά-
μεις τον Νίκο Ταχιάο, που, ως γνωστόν, αποτελεί επιλογή και πρόταση του 
προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόταση που προέκυψε μέσα 
από ανοιχτές διαδικασίες, στις οποίες εν γνώσει τους συμμετείχαν και ο-
ρισμένοι υποψήφιοι που όψιμα παριστάνουν τους ανεξάρτητους, βάζοντας 
με την επιμονή τους νερό στον μύλο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κάποιων γνω-
στών συμφερόντων, που τους χρησιμοποιούν με σκοπό να εμποδίσουν τον 
δρόμο του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ προς την εξουσία. Οι προσπά-
θειες όλων τους να διχάσουν τα στελέχη και τους ψηφοφόρους της ΝΔ, για 
τους παραπάνω λόγους, πέφτουν στο κενό. Όσοι υποτίμησαν τη νοημο-
σύνη και το αίσθημα κομματικής ευθύνης των απλών και άδολων ψηφοφό-
ρων της ΝΔ θα εισπράξουν το νόμισμα που τους αξίζει. Δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης θα εκλεγεί ο Ν. Ταχιάος.

*Ο Τάσος Σπηλιόπουλος είναι πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ 
Θεσσαλονίκης.

  ΤΟΥ ΤΆΣΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

«ΓΆΛΆΖΙΆ» 
ΕΝΟΤΗΤΆ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΆΛΟΝΙΚΗ 
ΚΆΙ ΝΙΚΗ 
ΤΆΧΙΆΟΥ

αυτή τη φορά θα έχει και την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.
Το 2014 οι δύο παρατάξεις μαζί είχαν πάρει περίπου 24% και 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο κ. Κυρίζογλου δεν απειλείται. Άλ-
λωστε, πρόκειται για το πολιτικό στέλεχος το οποίο πέτυχε την 
πρώτη νίκη της κεντροδεξιάς μετά το 2014, όταν κατάφερε να 
κερδίσει την προεδρία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κε-
ντρικής Μακεδονίας κόντρα στον Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος 
ήταν ο αντίπαλος υποψήφιος.

Καλαμαριά: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε, το ΠΑΣΟΚ  
δεν… – Με 37χρονο υποψήφιο η κεντροδεξιά
Η πρώτη επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο απερχόμενος δήμαρχος 
Καλαμαριάς, Θεοδόσης Μπακογλίδης, ο οποίος συνεχίζει την 
παράδοση δημάρχων από την κεντροαριστερά που κέρδιζαν πά-
ντοτε τον δήμο, από συστάσεώς του. Η διαφοροποίηση σε σχέση 
με τις άλλες συνεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι ο κ. Μπακογλί-
δης ήταν ισχυρός και απέρριψε τους όρους που του έθετε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ο οποίος επέμεινε, παρά το γεγονός ότι η κομματική βάση 
του ΣΥΡΙΖΑ δεν επιθυμούσε συνεργασία μαζί του και προω-
θούσε την υποψηφιότητα του ιδιοκτήτη φροντιστηρίου Άρη Τε-
μεκενίδη.

Τελικά, μετά την άρνηση του κ. Μπακογλίδη και την επιμονή 
Τεμεκενίδη, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε στην υποψηφιότητα του νεα-
ρού δικηγόρου Δημήτρη Αρκούδη.

Απέναντι σε αυτά, από τον χώρο της κεντροδεξιάς υπάρχει 
μόνο ένα ψηφοδέλτιο, με επικεφαλής τον 37χρονο πολιτικό μη-
χανικό Γιάννη Δαρδαμανέλη, ο οποίος έχει συσπειρώσει τον κομ-
ματικό κορμό και ευελπιστεί για ένα καλό αποτέλεσμα, καθώς α-

πέναντί του έχει έναν δήμαρχο με πολλές θητείες και έναν ΣΥ-
ΡΙΖΑ ο οποίος αδυνατεί να έχει αξιόπιστη πρόταση.

Θεσσαλονίκη: Απογοήτευση «πιο ΠΑΣΟΚ  
από τους πασόκους»
Η μεγάλη απογοήτευση για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αποτυχία να έχει 
ως υποψήφιο τον κατά δήλωσή του «πιο πασόκο από τους πασό-
κους» Γιάννη Μπουτάρη. Η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη 
για επίσημη στήριξη σε κομματικό στέλεχος, τον Νίκο Ταχιάο, ο-
δήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ στην επιλογή της πρώην υφυπουργού Μα-
κεδονίας-Θράκης, Κατερίνας Νοτοπούλου, στο ψηφοδέλτιο της 
οποίας υποχρεώθηκαν να συμμετάσχουν πολλά γνωστά στελέχη 
του κρατικού μηχανισμού της Θεσσαλονίκης, αλλά αντιμετωπίζε-
ται με επιφυλακτικότητα από το κόμμα, καθώς κάποιοι από τους 
τοπικούς βουλευτές θεωρούν ότι τους δείχνουν την πόρτα της α-
ποστρατείας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η επιλογή του κ. 
Μητσοτάκη περνά στην πλειοψηφία της κομματικής βάσης, ενώ 
η κ. Νοτοπούλου κινείται μεταξύ 2ης και 4ης θέσης. Το ενδιαφέ-
ρον στοιχείο όμως είναι ότι οι συνδυασμοί με επικεφαλής υπο-
ψηφίους από τον χώρο της κεντροδεξιάς υπερβαίνουν κατά πολύ 
το ποσοστό της ΝΔ τόσο στις εθνικές εκλογές του 2015 όσο και 
στις τωρινές δημοσκοπήσεις. Κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ υποστηρί-
ζουν ότι ο πρώτος στόχος δεν είναι η εκλογή της κ. Νοτοπούλου 
αλλά η αποτυχία του υποψηφίου του Μητσοτάκη, ο οποίος πιέζε-
ται από τα δεξιά από τον πρώην υπουργό των κυβερνήσεων Καρα-
μανλή Γιώργο Ορφανό και στον αστικό κορμό της πόλης από τον 
πρώην αντιδήμαρχο του Γ. Μπουτάρη και υποψήφιο της ΝΔ στις 
εκλογές του 2015 Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Το σενάριο ΠΑΣΟΚ δεν πέρασε στην περιφέρεια
Το σενάριο ΠΑΣΟΚ έπαιξε και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας, με πρωτοβουλίες του υπουργού Επικρατείας, Χριστόφορου Βερ-
ναρδάκη, και του υφυπουργού Μάρκου Μπόλαρη. Οι προσπάθειες 
έπεσαν στο κενό και ο ΣΥΡΙΖΑ υποχρεώθηκε σε μια δική του εσω-
τερική επιλογή, τον δημοσιογράφο και πρώην υποψήφιο δήμαρχο Κα-
τερίνης, το 2014, Χρήστο Γιαννούλη.

Σύμφωνα με διαρροές δημοσκοπήσεων, ο κ. Γιαννούλης κινεί-
ται γύρω στο 10%, ο υποψήφιος του ΚΙΝΑΛ, Χρήστος Παπαστεργίου, 
είναι 2 μονάδες παρακάτω, ενώ η νίκη του Απόστολου Τζιτζικώστα από 
τον πρώτο γύρο δείχνει πολύ πιθανή και εκεί αποδίδεται το γεγονός 
ότι κανείς δεν μετρά δημοσκοπικά την περιφέρεια.

Ευρωεκλογές: Παρελθόν τα ιστορικά χαμηλά του 2014
Πριν από πέντε χρόνια η ΝΔ είχε πάρει στην Α΄ Θεσσαλονίκης πο-
σοστό λίγο κάτω από 20% (19,87%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν 6 μονά-
δες επάνω (25,77%). Αυτό σήμαινε πρακτικά 61.000 ψήφους. Ιστορικά 
ήταν η δεύτερη χειρότερη εκλογική επίδοση της ΝΔ, μετά το 14,8% 
που είχε πάρει τον Μάιο του 2012. Κάποιοι απέδωσαν το αποτέλεσμα 
του 2014 στη δυσαρέσκεια που είχε προκαλέσει στους νεοδημοκράτες 
η σύγκρουση με τον Απόστολο Τζιτζικώστα στην περιφέρεια και η επι-
λογή της τότε ηγεσίας του κόμματος να διευκολύνει την επανεκλογή 
δημάρχων από το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα των κ.κ. Μπουτάρη στη 
Θεσσαλονίκη και Δανιηλίδη στις Συκιές, όπου το ποσοστό της ΝΔ είχε 
πέσει στο 16%.

Ενάμιση χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2015, στις εθνικές ε-
κλογές, είχε πάρει 25,29% και είχε χάσει με 10 μονάδες διαφορά από 
τον ΣΥΡΙΖΑ.
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Μισθοί στα όρια της φτώχειας 
αλλά και «έκρηξη» των 
ελαστικών μορφών απασχόλησης 
κυριαρχούν στην αγορά εργασίας.

Τ
η στιγμή που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την 
έξοδο από τα μνημόνια και επιτίθεται στη ΝΔ 
«παραποιώντας» δηλώσεις του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη περί επταήμερης λειτουργίας των επι-
χειρήσεων, ο εργασιακός μεσαίωνας συνεχίζε-
ται. Μισθοί στα όρια της φτώχειας αλλά και «έ-

κρηξη» των ελαστικών μορφών απασχόλησης κυριαρχούν στην 
αγορά εργασίας.

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας χαρτογραφείται στην έκ-
θεση της ΓΣΕΕ, όπου επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι οι νέες θέ-
σεις εργασίας δεν αφορούν στην πλειονότητά τους θέσεις πλήρους 
απασχόλησης, καθώς η μερική και η εκ περιτροπής μορφή εργα-
σίας κυριαρχούν στις νέες συμβάσεις.

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των μισθών, όπως καταγράφεται 
στην έκθεση, σχεδόν ένας στους τέσσερις λαμβάνει μηνιαίο μισθό 
ο οποίος δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ. Συγκεκριμένα, το 2018 στον ι-
διωτικό τομέα 571.000 άτομα (το 25,3% των εργαζομένων) αμείβο-
νταν με μισθό κάτω των 500 ευρώ, ενώ 251.000 άτομα (το 11,1%) έ-
παιρναν μισθό κάτω των 250 ευρώ.

Ωστόσο, η πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού σε 650 
ευρώ μεικτά ή κατά 10,9% και η κατάργηση του υποκατώτατου μι-
σθού, η οποία αντιστοιχεί σε αύξηση 27% για τους νέους κάτω των 
25 ετών, αντισταθμίζουν περίπου το μισό της αρχικής μισθολογι-
κής μείωσης των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο 
μισθό.

Με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, το 2018 οι μέσες αποδοχές 
των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε 898,59 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την τεράστια συμπίεση που υπέ-
στησαν οι μισθοί των εργαζομένων κατά τα προηγούμενα έτη, 
αφού ενδεικτικά κατά το 2010 μισθό κάτω των 500 ευρώ λάμβανε 
το 11,3% ή 205.000 άτομα, ενώ μισθό κάτω των 250 ευρώ λάμβανε 
το 3,5% ή 64.000 άτομα.

Χάος μετά το 2015
Σημαντική αύξηση του αριθμού των εργαζομένων με μισθό κάτω 
των 700 ευρώ συντελέστηκε μετά το 2015. Αν συγκρίνει κανείς τις 
αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ανάμεσα στα έτη 
2018 και 2010, θα διαπιστώσει ότι οι μειώσεις ξεπερνούν το 28%, 
καθώς το 2010 οι μέσες μηνιαίες τακτικές αποδοχές ανέρχονταν 
σε 1.247 ευρώ.

Το 2018 το 50% των εργαζομένων ή 1.127.233 άτομα λάμβα-
ναν μισθό κάτω των 793 ευρώ, ενώ το 2010 ο διάμεσος μισθός α-
νερχόταν σε 1.140,02 ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει μια μεί-
ωση της τάξης περίπου του 30% στα εισοδήματα των εργαζομέ-
νων κατά την περίοδο 2010-2018.

Η ανεργία
Σύμφωνα με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το 2018 το επίσημο ποσοστό ανερ-
γίας ανήλθε σε 19,3% από 21,5% το 2017. Ωστόσο, η επιστροφή 
του ποσοστού ανεργίας σε επίπεδα κάτω του 10% δεν μπορεί να 
αναμένεται παρά μόνο κατά τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.

Σημειώνεται ότι κατά το 2018 οι προσλήψεις ανήλθαν σε 
2.668.923, ενώ οι αποχωρήσεις σε 2.527.920, με αποτέλεσμα 
την καθαρή αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κατά 
141.003 νέες θέσεις εργασίας. Όμως η πλειονότητα των νέων προ-
σλήψεων στον ιδιωτικό τομέα αφορά εργαζόμενους με σύμβαση 
μερικής και εκ περιτροπής εργασίας.

Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, δηλαδή οι προσλήψεις 
μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας, σταθεροποι-
ούνται στις προτιμήσεις των εργοδοτών και των επιχειρήσεων, 
μια και καταλαμβάνουν ποσοστιαία αναλογία πάνω από 50% τα 
πέντε τελευταία έτη (2014-2018). Το 29% των εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα (ή 696.825 άτομα) είχε σχέση μερικής απασχόλη-
σης με μέσο μισθό 375,53 ευρώ.

Η κάλυψη έκτακτων αναγκών
Και το 2018 παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 
50,4% (δηλαδή ένα στα δύο νοικοκυριά) το ποσοστό των νοικο-
κυριών που αδυνατούν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες.

Όσον αφορά ορισμένες καταναλωτικές δαπάνες, όπως η δυ-
νατότητα γεύματος με κρέας, ψάρι ή κοτόπουλο κάθε δεύτερη 
μέρα, καθώς και κατοχής αυτοκινήτου, το ποσοστό των ελληνι-
κών νοικοκυριών βελτιώνεται κατά 2,8% (από 14,4% σε 11,6%) και 
1% (από 10% σε 9%) αντίστοιχα.

Το 2018, συγκριτικά με το 2016, παρατηρείται μια μείωση 
κατά 4,9% (από 47,9% σε 43%) του ποσοστού των νοικοκυριών 
που εμφανίζουν καθυστέρηση στην αποπληρωμή λογαριασμών 
ΔΕΚΟ, τόκων, δανείων και δόσεων.

Σύμφωνα, πάντως, με τους επιστήμονες του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το 
τρίπτυχο «δημιουργία νέων θέσεων εργασίας - ενίσχυση των ει-

σοδημάτων - προστασία της εργασίας» πρέπει να αποτελέσει τον 
θεμέλιο λίθο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της οικονομίας.

Τα στοιχεία από το «Εργάνη»
Ενδεικτικά είναι και τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη», σύμ-
φωνα με τα οποία οι περισσότερες νέες προσλήψεις τον Μάρτιο 
έγιναν με ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Ειδικότερα, το πρώτο 
τρίμηνο του 2019 οι νέες συμβάσεις με μερική απασχόληση και 
εκ περιτροπής εργασία αποτελούν το 53,96%, ενώ μόλις το 46,04% 
είναι συμβάσεις με πλήρη απασχόληση. Συγκεκριμένα, το τρίμηνο 
Ιανουάριος-Μάρτιος με σύμβαση μερικής απασχόλησης προσλή-
φθηκαν 215.566 μισθωτοί (41,11%) και με εκ περιτροπής εργα-
σία 67.417 (12,85%), ενώ με πλήρη απασχόληση προσλήφθηκαν 
241.425 μισθωτοί. Την ίδια περίοδο καταγγέλθηκαν 475.528 συμ-
βάσεις εργασίας, διαμορφώνοντας ένα θετικό ισοζύγιο προσλή-
ψεων-απολύσεων κατά 48.880 θέσεις εργασίας, από 55.580 που 
ήταν πέρυσι για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τέλος, για τον Μάρτιο, μόνο το 45,88% των νέων συμβάσεων 
ήταν με πλήρη απασχόληση, αν και σε αυτόν τον αριθμό περι-
λαμβάνονται και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δηλαδή αυτές 
που ενώ έχουν πλήρες ωράριο, έχουν και ημερομηνία λήξης. Αντί-
στοιχα, οι νέες συμβάσεις με μερική απασχόληση ανέρχονται στο 
40,64% και με εκ περιτροπής εργασία στο 13,48%.

  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Η ΓΕΝΊΑ 
ΤΩΝ… 250 ΕΥΡΩ
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συνέντευξη

μετεγκαταστάθηκε το Λύκειο Δροσιάς σε ένα 
νέο κτίριο-στολίδι και επαναλειτούργησε το 
Δημοτικό Δροσιάς, ενώ από τον ερχόμενο 
Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ένα νέο Δημο-
τικό στον Άγιο Στέφανο. Θυμίζω επίσης τη 
λειτουργία των τριών νέων παιδικών σταθ-
μών (Διόνυσος, Ροδόπολη, Κρυονέρι), τις 12 
νέες πιστοποιημένες παιδικές χαρές και τις 
άλλες πέντε που αναμένεται να ολοκληρω-
θούν σύντομα. Τις δομές, όπως τα summer 
camps, το φοιτητικό λεωφορείο για Πανεπι-
στημιούπολη και Πολυτεχνειούπολη, την α-
νακατασκευή τεσσάρων ανοιχτών γηπέδων 
ποδοσφαίρου και την τοποθέτηση παρκέ σε 
δύο από τα κλειστά γυμναστήρια του δήμου.

Ποιο είναι το βασικότερο πρόβλημα που 
αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια της θη-
τείας σας;
Ο δήμος μας υστερεί αριθμητικά σε ανθρώ-
πινο δυναμικό, επομένως καθίσταται δύ-
σκολο ο δημότης να απολαμβάνει το επί-
πεδο υπηρεσιών που απαιτεί και δικαιού-
ται. Όσο, δε, η στελέχωση των υπηρεσιών 
είναι ανέφικτη με ευθύνη της πολιτείας, το 
συγκεκριμένο πρόβλημα θα ανακύπτει δι-
αρκώς. Ως διοίκηση, προσπαθήσαμε να α-
νατρέξουμε σε εξωτερική βοήθεια μέσω 
της αγοράς, αλλά, δυστυχώς, το δημοτικό 
συμβούλιο απέρριψε την πρότασή μας αυτή.

Σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση πόρων από 
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για 
την εκτέλεση έργων και παρεμβάσεων, τι 
έχετε επιτύχει έως σήμερα και τι επιδι-
ώκετε;
Τα περισσότερα από τα έργα που προανα-
φέρθηκαν (δίκτυα ακαθάρτων, αντιπλημμυ-
ρικά, νέα σχολεία, εκσυγχρονισμός δικτύου 
ύδρευσης κ.λπ.) είναι έργα χρηματοδοτού-
μενα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Διονύσης Ζαμάνης, 
δήμαρχος Διονύσου

«Η κυβέρνηση πρόσθεσε στην 
τοπική αυτοδιοίκηση αρμοδιό-
τητες αλλά αφαίρεσε πόρους»

Τ
ον απολογισμό του έργου 
του ως δημάρχου Διονύ-
σου κάνει ο Διονύσης Ζα-
μάνης στην FS, εξηγώντας 
παράλληλα τους λόγους για 
τους οποίους ζητά από τους 
συνδημότες του μια νέα θη-
τεία στις επερχόμενες αυ-

τοδιοικητικές εκλογές.

Αν σας ζητούσα να κάνετε μια αποτίμηση 
της μέχρι τώρα θητείας σας, ποια είναι τα 
στοιχεία που θα θέλατε να προτάξετε;
Θεωρώ ότι έπραξα το καλύτερο δυνατό, πάντα 
με γνώμονα την προσφορά στον πολίτη. Α-
ναμφίβολα δεν έγιναν όλα όσα θα ήθελα και 
σίγουρα δεν είναι εφικτό να γίνουν όλα μέσα 
σε μία μόνο θητεία. Έγιναν, ωστόσο, πάρα 
πολλά και σημαντικά έργα, ιδιαίτερα σε το-
μείς όπως η παιδεία και ο αθλητισμός, ενώ 
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή 
των βασικών υποδομών του δήμου για την 

αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων.

Ποια έργα έχουν γίνει στη διάρκεια της 
θητείας σας στον Δήμο Διονύσου και ποια 
έχουν δρομολογηθεί;
Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της αποχέτευ-
σης για την ολοκλήρωση των 100 χλμ., ενώ 
υπό δημοπράτηση είναι άλλα 40 χλμ. σε Ά-
νοιξη και Δροσιά. Άμεσα αναμένουμε να δη-
μοπρατηθούν επιπλέον 50 χλμ. δικτύου στον 
Άγιο Στέφανο. Επίσης, σε εξέλιξη είναι δύο 
αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 13 
εκατ. ευρώ στον Άγιο Στέφανο. Προχωρά ο 
διαγωνισμός για 10.000 νέα φωτιστικά σώ-
ματα τεχνολογίας LED σε όλο τον δήμο και 
έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις άνω των 
5.000.000 ευρώ για βελτίωση, εκσυγχρονι-
σμό και έλεγχο του δικτύου ύδρευσης. Στον 
τομέα της παιδείας, υπό δημοπράτηση είναι 
το Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου, ενώ εκδό-
θηκε η οικοδομική άδεια για το νέο Λύκειο 
Διονύσου. Κατά τη διάρκεια της θητείας μας 

Νομίζω ότι η αποτίμηση 
του έργου μας ως δη-
μοτικής αρχής είναι με-
τρήσιμη και πολύ θετική. 
Αυτός είναι και ο λόγος 
που μπορώ σήμερα να 
στέκομαι απέναντι στους 
συμπολίτες μου και να 
ζητώ την ψήφο τους.

Πόσο «εύκολο» είναι σήμερα, κάτω από 
τις παρούσες οικονομικές κυρίως συν-
θήκες, να διοικηθεί ένας «καλλικρατι-
κός» δήμος, όπως ο Δήμος Διονύσου;
Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα 
όταν έχεις να κάνεις με επτά δημοτικές ε-
νότητες –όπως στον δικό μας «καλλικρα-
τικό» δήμο– και η γενικότερη οικονομική 
συγκυρία της χώρας μάς αναγκάζει να σκε-
φτόμαστε και το τελευταίο ευρώ που ξοδεύ-
ουμε. Είναι γνωστό ότι η κεντρική κυβέρ-
νηση πρόσθεσε στην τοπική αυτοδιοίκηση 
αρμοδιότητες, αλλά, από την άλλη, αφαί-
ρεσε πόρους. Παρ’ όλα αυτά, οργανώσαμε, 
εξορθολογίσαμε, νοικοκυρέψαμε, σχεδιά-
σαμε εκ νέου όπου χρειάστηκε και συνε-
χίζουμε να προχωράμε σταδιακά στην επί-
τευξη των στόχων μας για τον δήμο.

Ποιες οι πρωτοβουλίες που λάβατε εν 
μέσω οικονομικής κρίσης για την ενί-
σχυση των ευπαθών κοινωνικών ομά-
δων;
Είναι αλήθεια ότι κανείς δεν έμεινε αλώ-
βητος από την οικονομική κρίση. Γι’ αυτό 
και άμεσα μειώσαμε αισθητά τα δημοτικά 
τέλη σε όλους τους τομείς, φτάνοντας σε 
μειώσεις έως και 30% ή ακόμη και 50%, 
όπως στην περίπτωση του κόστους νέας 
υδροπαροχής. Θεσπίστηκαν, επίσης, μει-
ωμένα τιμολόγια δημοτικών τελών για τις 
ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας. Στον 
τομέα των κοινωνικών δομών, ενισχύσαμε 
τις υφιστάμενες, όπως το κοινωνικό παντο-
πωλείο και το δημοτικό πολυϊατρείο, και τις 
αναβαθμίσαμε μεταστεγάζοντάς τες σε κα-
λύτερες εγκαταστάσεις. Ιδρύσαμε όμως και 
νέες δομές, όπως η κοινωνική ιματιοθήκη, 
το κοινωνικό φαρμακείο και το κοινωνικό 
φροντιστήριο, προκειμένου να στεκόμαστε 
σταθερά δίπλα στους συνδημότες μας που 
έχουν ανάγκη.

Αν κάποιος πολίτης σάς ρωτούσε γιατί 
να σας ξαναψηφίσει, τι θα του απαντού-
σατε;
Μετά από τέσσερα χρόνια και χωρίς να εί-
μαστε επαγγελματίες της πολιτικής, έχουμε 
να επιδείξουμε ένα πολύ σημαντικό έργο, το 
οποίο έγινε με πολλή προσπάθεια, κόπο, δι-
αφάνεια, αλλά και με πολλή αγάπη και επι-
μονή για τη βελτίωση του τόπου μας και της 
καθημερινότητας των δημοτών μας. Νομίζω 
ότι η αποτίμηση του έργου μας ως δημοτι-
κής αρχής είναι μετρήσιμη και πολύ θετική. 
Αυτός είναι και ο λόγος που μπορώ σήμερα 
να στέκομαι απέναντι στους συμπολίτες μου 
και να ζητώ την ψήφο τους, για να μπορέ-
σουμε να ολοκληρώσουμε όσα ξεκινήσαμε.

Είστε έτοιμος να προχωρήσετε μετά τις 
εκλογές σε συνεργασίες;
Φυσικά και είμαι έτοιμος για συνεργασίες, 
με νέες και υγιείς δημοτικές δυνάμεις, που 
δεν έχουν βαρίδια και «αμαρτωλό» παρελ-
θόν. Επ’ αυτού δεν πρόκειται να κάνουμε 
καμία έκπτωση. Οι μοναδικές προϋποθέ-
σεις που θέτουμε για τις συναινέσεις είναι 
η εντιμότητα και η κοινή οπτική για το καλό 
του τόπου μας.
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οικονομία

Μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί 
η χρονική συγκυρία στην οποία 
καταβάλλεται η λεγόμενη 13η 
σύνταξη, μόλις έξι μέρες πριν από 
τις ευρωεκλογές, το αποτέλεσμα των 
οποίων πάντα αποτελούσε ένα πολύ 
καλό δείγμα των προθέσεων των 
ψηφοφόρων στις εθνικές εκλογές.

Λ
ίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, 
τη Δευτέρα, θα καταβληθεί στους 
συνταξιούχους η λεγόμενη 13η 
σύνταξη –η οποία είναι ένα επί-
δομα και όχι 13η σύνταξη–, ακόμα 
μία προεκλογική παροχή της κυβέρ-
νησης με στόχο να μειώσει τη δια-
φορά με τη ΝΔ, που συνεχίζει να 

προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις παρά τις εξαγγελίες 
του Αλέξη Τσίπρα στο Ζάππειο. Και η αλήθεια είναι ότι εάν 
το επίδομα για τους συνταξιούχους αποφασιζόταν λίγο νω-
ρίτερα και δεν μύριζε από χιλιόμετρα μακριά «προεκλογική 
παροχή», δεν θα μπορούσε κανείς να προσάψει τίποτα κακό 
στην κυβέρνηση, ούτε το ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα 
πρόκειται για… ψίχουλα, δεδομένων και των τεράστιων α-
πωλειών που είχαν υποστεί οι συνταξιούχοι λόγω των μνη-
μονίων και του νόμου Κατρούγκαλου. Γιατί αυτή την πε-
ρίοδο ακόμα και τα «ψίχουλα» μπορούν να κάνουν τη δια-
φορά σε ένα νοικοκυριό.

Μόνο τυχαία όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί η χρονική 
συγκυρία στην οποία καταβάλλεται το συγκεκριμένο επί-
δομα, μόλις έξι μέρες πριν από τις ευρωεκλογές, το αποτέ-
λεσμα των οποίων πάντα αποτελούσε ένα πολύ καλό δείγμα 
των προθέσεων των ψηφοφόρων στις εθνικές εκλογές.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι
Όπως σε όλες τις παροχές –πόσο μάλλον στη συγκεκριμένη, 
που περιλαμβάνει κλιμακωτά κριτήρια–, υπάρχουν κερδι-
σμένοι και χαμένοι. Μάλιστα, το γεγονός ότι η «13η σύ-
νταξη» θα υπολογιστεί με βάση το εισόδημα του δικαιού-
χου που προέρχεται από κύριες συντάξεις, ανεξάρτητα από 
το αν πρόκειται για συντάξεις από ίδιο δικαίωμα ή όχι, δίνει 
στην παροχή χαρακτηριστικά προνοιακού επιδόματος, ενώ 
αλλοιώνεται περαιτέρω η σχέση εισφορών-παροχών.

Όπως επισημαίνει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝ-
ΔΙΣΥ), περίπου 400.000 συνταξιούχοι αδικούνται, διότι 
παίρνουν πάνω από δύο κύριες συντάξεις και με βάση τον 
νόμο το ποσό του επιδόματος αντιστοιχεί στο άθροισμα των 
μεικτών κύριων συντάξεων που λαμβάνουν (δηλαδή, ενώ 
παίρνουν δύο διαφορετικές κύριες συντάξεις, θα πάρουν 

ένα ψαλιδισμένο επίδομα ως «13η σύνταξη»). Για παρά-
δειγμα, συνταξιούχος που έχει σύνταξη γήρατος 750 ευρώ 
και μεικτή σύνταξη χηρείας από τον ΕΦΚΑ 450 ευρώ θα 
λαμβάνει επιπλέον ως επίδομα το 30% του αθροίσματος 
των 1.200 ευρώ, συνεπώς 360 ευρώ μεικτά, ενώ η κάθε σύ-
νταξη θα έπρεπε να υπολογιστεί ξεχωριστά. Η διαφορά 
σε βάρος του συνταξιούχου εδώ ανέρχεται στα -465 ευρώ. 
Δηλαδή 750 + 450 = 1.200 ευρώ. Το 30% του συνόλου α-
νέρχεται στα 360 ευρώ, ενώ θα έπαιρνε 375 ευρώ μεικτά 
για τα 750 ευρώ και 450 ευρώ μεικτά για τη σύνταξη χη-
ρείας. Άρα το ποσό που θα λάμβανε θα ήταν 825 ευρώ. Μά-
λιστα, το ΕΝΔΙΣΥ υποστηρίζει ότι θα υπάρξει νέο κύμα ά-
σκησης αγωγών για το θέμα από τους συνταξιούχους που 
αδικούνται.

Άλλωστε η κλιμάκωση που επιλέχθηκε δημιουργεί 
κι άλλες στρεβλώσεις, κυρίως μεταξύ συνταξιούχων που 
βρίσκονται κοντά στα εισοδηματικά όρια κάθε κατηγο-
ρίας. Για παράδειγμα, ενώ συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 
500 ευρώ θα λάβει επίδομα ίσο με την κύρια σύνταξή του, 
ήτοι 500 ευρώ, κάποιος που ξεπερνά το όριο κατά μόλις 10 
ευρώ, δηλαδή λαμβάνει σύνταξη της τάξης των 510 ευρώ, 
θα λάβει το 70% ως επίδομα, δηλαδή 357 ευρώ μεικτά. Α-
ντίστοιχα, για κύρια σύνταξη 600 ευρώ το επίδομα είναι 
420 ευρώ, ενώ για κύρια σύνταξη 610 ευρώ περιορίζεται 
στα 305 ευρώ.

Παράλληλα, το ΕΝΔΙΣΥ παρατηρεί ότι οι χαμηλοσυ-
νταξιούχοι (κάτω των 500 ευρώ) θα εισπράξουν μεν μία 
ολόκληρη σύνταξη, ωστόσο έχασαν ολόκληρο το ΕΚΑΣ, 
που σημαίνει ότι οι απώλειες που έχουν είναι πολλαπλά-
σιες.

Οι δικαιούχοι
Με βάση τους υπολογισμούς του υπουργείου Εργασίας, οι 
δικαιούχοι συνταξιούχοι ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια, 
καθώς σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται:
• 22.000 δικαιούχοι προσωρινής σύνταξης. Θα λάβουν 
τώρα επίδομα με βάση το ποσό της προσωρινής. Όταν δι-
καιωθούν, την οριστική τους σύνταξη θα ακολουθήσει η 
διαφορά του ποσού της λεγόμενης 13ης σύνταξης, ώστε να 
εισπράξουν αναδρομικά το υπόλοιπο ποσό.

• 34.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες που εισπράττουν σύ-
νταξη ή επίδομα θα λάβουν 13η σύνταξη. Επειδή όλοι λαμ-
βάνουν ποσά έως 360 ευρώ, θα λαμβάνουν πλέον μόνιμη 
13η σύνταξη στο 100%.
• 800.000 συνταξιούχοι που εισπράττουν κύρια σύνταξη 
γήρατος, αναπηρίας ή χηρείας έως 500 ευρώ. Θα λαμβά-
νουν μία επιπλέον πλήρη σύνταξη, δηλαδή στο 100% αυτής.
• 350.000 συνταξιούχοι που εισπράττουν κύρια σύνταξη 
γήρατος, αναπηρίας ή χηρείας 501-600 ευρώ. Θα λαμβά-
νουν επιπλέον ποσό στο 70% της σύνταξής τους.
• 600.000 συνταξιούχοι που εισπράττουν κύρια σύνταξη 
γήρατος, αναπηρίας ή χηρείας 601-1.000 ευρώ. Θα λαμβά-
νουν επιπλέον ποσό στο 50% της σύνταξής τους.
• 772.000 συνταξιούχοι που εισπράττουν κύρια σύνταξη 
γήρατος, αναπηρίας ή χηρείας πάνω από 1.001 ευρώ. Θα 
λαμβάνουν επιπλέον ποσό στο 30% της σύνταξής τους.

Σημειώνεται πως όσοι έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιο-
δότησης πριν από την 1η Μαΐου και θα δικαιωθούν στο μέλ-
λον κύρια σύνταξη αλλά τώρα δεν εισπράττουν προσωρινή, 
θα πρέπει να λάβουν τότε αναδρομικά το επίδομα που δι-
καιούνται.

  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ



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.
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  ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΠΑ

Φανή Καλογήρου, υποψήφια 
περιφερειακή σύµβουλος Αττικής 
µε την παράταξη του Γ. Πατούλη

«Αυθόρµητη και 
ξεκάθαρη επιλογή 

ο Γιώργος Πατούλης»

Τ
ους λόγους που επέλεξε να είναι υποψήφια περιφε-
ρειακή σύµβουλος στον Κεντρικό Τοµέα της Περι-
φέρειας Αττικής µε την παράταξη του Γιώργου Πα-
τούλη εξηγεί η Φανή Καλογήρου, τονίζοντας πα-
ράλληλα ότι είναι έτοιµη να συνδράµει όπου κληθεί.

Είστε µια νέα, όµορφη, δραστήρια γυναίκα επιχειρηµατίας 
που επιλέγετε να ασχοληθείτε µε τα κοινά. Τι σας οδήγησε 
σε αυτή την απόφαση;
Τα καλά σας λόγια µε τιµούν, αλλά αποκτούν περιεχόµενο όταν 
υπηρετούν σηµαντικούς στόχους. Η προσφορά στην κοινωνία, 
µε όποιον τρόπο κι αν επιλέξουµε να πραγµατοποιηθεί, είναι 
ανάγκη και υποχρέωση. Άλλωστε έχω µεγαλώσει µε την ε-
νεργή συµµετοχή στα κοινά, νιώθοντας ευθύνη για όσα συµ-
βαίνουν στον τόπο µας, στην ευρύτερη περιφέρεια όπου ζούµε 
όχι µόνο η οικογένειά µου και οι φίλοι µου αλλά όλοι οι συµπο-
λίτες µας. Χρειαζόµαστε, όµως, «ένσηµα», γιατί εκτιµώ ιδιαί-
τερα την επαγγελµατική εµπειρία, και συγχρόνως έµπνευση. 
Τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, λοιπόν, έχω να προσφέρω 
τη σχετική εµπειρία, και ταυτόχρονα τον Γιώργο Πατούλη, έναν 
πολιτικό που µε εµπνέει να εργαστώ µαζί του.

Ήταν, εποµένως, µια αυθόρµητη επιλογή για εσάς ο Γιώρ-
γος Πατούλης;
Αυθόρµητη και ξεκάθαρη. Ήταν για µένα µεγάλη τιµή η εµπιστο-
σύνη που έδειξε στο πρόσωπό µου ο υποψήφιος περιφερειάρ-
χης και δήµαρχος Αµαρουσίου, καλώντας µε να συµµετάσχω 
στο ψηφοδέλτιο του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών. Παρακολουθώ 
εδώ και καιρό τη δραστηριότητά του, πόσο αποτελεσµατικός 
είναι ως δήµαρχος και ως πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, αλλά και του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι τολµηρός, διεκδικητικός και 
νοιάζεται για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Συµµερίζοµαι 

η νεανική µου µατιά απέναντι στα πράγµατα, οι φρέσκες ιδέες 
που έχουµε όλοι οι νέοι, η γυναικεία µου επιµονή και οι αξίες µε 
τις οποίες γαλουχήθηκα από την οικογένειά µου θα µπορέσουν 
να αξιοποιηθούν µε τον καλύτερο τρόπο µέσα από µια έξυπνη 
περιφερειακή διοίκηση µε στόχο την αναγέννηση της Αττικής.

Ως νέος άνθρωπος, τι δεν σας αρέσει στην καθηµερινότητά 
σας για το οποίο ευθύνεται η Περιφέρεια και θα θέλατε να 
αλλάξει;
∆υστυχώς, είναι αρκετά αυτά που δεν µου αρέσουν, αλλά αυτό 
που µε ενοχλεί είναι η απαισιοδοξία των συµπολιτών µας. Η 
περιφερειακή αυτοδιοίκηση µπορεί να αναστρέψει αυτή την 
κατάσταση! Σκεφτείτε π.χ. το περιβάλλον και ό,τι σχετίζεται 
µε αυτό. Η ανοιχτή χωµατερή –η µεγαλύτερη της Ευρώπης– 
που λειτουργεί στην Αττική, η ύπαρξη βόθρων στις µέρες µας, 
η έλλειψη ενός σύγχρονου σχεδίου διαχείρισης απορριµµά-
των. ∆είτε ακόµη τις επενδύσεις που δεν έρχονται, την ανυ-
παρξία σχεδίου ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και βέβαια 
τα προβλήµατα πολιτικής προστασίας, χωρίς αξιόπιστο µηχα-
νισµό διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Το «Μάτι» ήταν µια 
τραγωδία που δεν αφήνει περιθώρια για επιπολαιότητες και 
καθυστερήσεις. Θέλω, λοιπόν, να αλλάξουν πολλά και θέλω 
να µου δοθεί η ευκαιρία να δουλέψω σκληρά για να γίνουν 
οι επιθυµίες πράξη. Άρα η διοίκηση της περιφέρειας µπορεί 
να συνεισφέρει και στην αύξηση των θέσεων εργασίας, αλλά 
και στην προστασία των εργαζοµένων, ενισχύοντας, για παρά-
δειγµα, την εργαζόµενη µητέρα, µε ένα ολοκληρωµένο πλέγµα 
προστασίας των ανήλικων µελών της.

Υπάρχει κάποιο µότο που σας αντιπροσωπεύει;
Πιστεύω ότι «όταν θέλουµε, µπορούµε - όταν µπορούµε, οφεί-
λουµε» και αυτό µε οδηγεί µέχρι σήµερα στη ζωή µου!

απόλυτα το όραµά του για µια «Νέα Αρχή για την Αττική», γιατί 
ο ίδιος έχει τη δύναµη να κάνει έργο και µπορεί να εφαρµόσει 
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο.

Η δική σας συνδροµή ποια θα µπορούσε να είναι, εφόσον οι 
πολίτες σάς ψηφίσουν;
Κατ’ αρχάς, είµαι έτοιµη να συνδράµω όπου κληθώ. Σε κάθε 
τοµέα, µε κάθε αρµοδιότητα. Πιστεύω στο «εµείς», στην οµάδα 
και στη συλλογική προσπάθεια. Ασχολούµαι µε τα κοινά ως ε-
θελόντρια, δεν θέτω προϋποθέσεις. Από την άλλη, ελπίζω πως 
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Ζητώ την ψήφο των πολι-
τών του Δυτικού Τομέα γιατί 
υπάρχει σχέδιο, το οποίο θα 
προσπαθήσουμε με όλες μας 
τις δυνάμεις να εφαρμόσουμε 
κατά γράμμα, με όσες δυσκο-
λίες και αν αντιμετωπίσουμε.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Λάμπρος Κεραμίδας,  
υποψήφιος περιφερειακός 
σύμβουλος Αττικής με την  
παράταξη του Γ. Πατούλη

«Δεν επιτρέπεται  
οι κάτοικοι των  

δυτικών προαστίων 
της Αθήνας να είναι 
πολίτες “δεύτερης 

κατηγορίας”»

Τ
α μεγάλα προβλήματα της Δυτικής Αττικής, 
αλλά και την ανεπάρκεια της τρέχουσας διοί-
κησης της Περιφέρειας, υπογραμμίζει ο Λά-
μπρος Κεραμίδας, υποψήφιος περιφερειακός 
σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιώρ-
γου Πατούλη.

Γιατί αποφασίσατε να είστε υποψήφιος περιφερειακός 
σύμβουλος και γιατί με τον συνδυασμό του κ. Πατούλη;
Αποφάσισα να βάλω υποψηφιότητα με τον συνδυασμό «Νέα 
Αρχή» και να στηρίξω τον Γιώργο Πατούλη. Είναι ένας άν-
θρωπος δοκιμασμένος από τους πολίτες, με μεγάλη εμπει-
ρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, με επιτυχημένη θητεία ως 
δήμαρχος Αμαρουσίου, πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αλλά και α-
ντιπρόεδρος των Περιφερειών στην Ευρώπη. Πιστεύω στο 
όραμά του για την αναβάθμιση της Περιφέρειας Αττικής και 
το έργο το οποίο επιθυμεί να κάνει, ειδικότερα στην πε-
ριοχή όπου διαμένω, στον Δυτικό Τομέα, όπου υπάρχουν 
πολλά θέματα που ταλανίζουν τους πολίτες και πρέπει ε-
πιτέλους να δοθεί μια λύση και σε αυτά. Γιατί δεν επιτρέ-
πεται οι κάτοικοι των δυτικών προαστίων της Αθήνας να 
είναι πολίτες «δεύτερης κατηγορίας».

Είστε υποψήφιος στον Δυτικό Τομέα της Περιφέρειας 
Αττικής. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα μείζονα προβλήματα 
της περιοχής;
Ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι οι χωματερές. 
Ως γνωστόν, στην Ελλάδα επιβάλλονται πρόστιμα από την 
Ε.Ε. για τη διατήρηση των χωματερών. Στην Αττική, λόγω 
του μεγάλου πληθυσμού της, το πρόβλημα γιγαντώνεται, 
με αποτέλεσμα τόνοι σκουπιδιών να καταλήγουν σε χωμα-
τερές. Στις περιοχές όπου υπάρχουν χωματερές και σκου-
πιδότοποι οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα 
με τη δυσοσμία που φτάνει στα σπίτια τους και φυσικά ελ-
λοχεύουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τις χωματε-
ρές, καθώς με την ταφή των απορριμμάτων και τη συσ-
σώρευσή τους εκεί, ακατάλληλες ουσίες καταλήγουν στο 
υπέδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα. Ένα άλλο μείζο-
νος σημασίας πρόβλημα του Δυτικού Τομέα είναι η μη ε-
πάρκεια του ενός και μόνο νοσοκομείου, του Αττικού στο 
Χαϊδάρι. Τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Αττικής βρίσκονται 
μακριά από τους δήμους του Δυτικού Τομέα. Έτσι, η πρό-
σβαση σε αυτά είναι χρονοβόρα και αυτό αποβαίνει εις 
βάρος των ασθενών και των τραυματιών, που δεν κατα-
φέρνουν να φτάσουν εγκαίρως σε νοσοκομείο. Επίσης, 
η έλλειψη άλλων φορέων υγείας στα δυτικά δημιουργεί 
συμφόρηση στα μεγάλα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου. 
Η αποσυμφόρηση μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία 
κέντρων υγείας, πλήρως επανδρωμένων και με εξοπλι-
σμό κατάλληλο ώστε να μπορεί το προσωπικό τους να α-
ναλαμβάνει ελαφριά περιστατικά και να μην ταλαιπωρού-
νται αδίκως οι πολίτες με ώρες αναμονής στα μεγάλα ε-
φημερεύοντα νοσοκομεία που δέχονται και πολλά βαριά 
περιστατικά. Άλλο ένα επίσης σημαντικό ζήτημα είναι τα 
σχολικά κτίρια. Τα περισσότερα σχολικά κτίρια έχουν σο-
βαρές ελλείψεις, ειδικότερα όσον αφορά την πυρασφάλεια 
και την ενεργειακή απόδοση.

Ποια είναι η «κληρονομιά» που αφήνει η παρούσα πε-
ριφερειακή αρχή;
Θλιβερή, δυστυχώς. Κανένα σημαντικό έργο υποδομής, 
καμία φροντίδα για τους πολίτες, ελάχιστη απορρόφηση 
των κονδυλίων της Ε.Ε. για τον εκσυγχρονισμό της περι-
φέρειας. Λυπηρή η εικόνα διαχείρισης των αποθεμάτων 
των ταμείων της Περιφέρειας, καθώς και η αντιμετώπιση 
των πολιτών. Ας μην ξεχνάμε τα δύο «κύματα» θυμάτων, 
στη Μάνδρα και στο Μάτι, με μια περιφερειακή αρχή να μη 
λαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης ανάλογων καταστάσεων, να 
μην προλαμβάνει συμφορές, να μη δρα άμεσα και να μην 
υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή.

Αν εκλεγείτε, ποιες θα είναι οι βασικές προτεραιότη-
τές σας;
Ως υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, θα ε-
πιθυμούσα να δώσω βάση στην προώθηση του σχεδίου 
του κ. Πατούλη για τη δημιουργία κέντρων επεξεργασίας 
και κυκλικής οικονομίας και κομποστοποίησης απορριμ-
μάτων, ώστε να μπορεί να αναπνεύσει η περιφέρεια από 
την πληθώρα των σκουπιδιών και να γίνει μια σωστή εκ-
μετάλλευση των απορριμμάτων. Ως πατέρας δύο μικρών 
παιδιών, ανησυχώ για το μέλλον και την εκπαίδευσή τους 
και θα ήθελα να έχουν ίσες ευκαιρίες και να δέχονται την 
εκπαίδευση κάτω απ’ όσο το δυνατόν καλύτερες συνθή-
κες. Γι’ αυτό θα αναφέρω ακόμα τη δημιουργία περισσό-
τερων παιδικών σταθμών, ώστε να μπορούν οι γονείς να 
εργαστούν και να γνωρίζουν ότι το παιδί τους βρίσκεται α-
σφαλές και εποικοδομητικά απασχολούμενο υπό την επί-
βλεψη σωστών παιδαγωγών. Επίσης, με την αναβάθμιση 
των σχολικών κτιρίων θα υπάρξει εξοικονόμηση στα καύ-
σιμα θέρμανσης τον χειμώνα, καθώς και μεγαλύτερη α-
σφάλεια για τα παιδιά μας σε περίπτωση σεισμού, πλημμύ-
ρας και γενικότερα καλύτερες συνθήκες την ώρα της μά-
θησης. Γενικά θα παλέψω για την πραγματοποίηση κάθε 
πρότασης του συνδυασμού μας, ώστε να απολαμβάνουν 
όλοι οι πολίτες ασφάλεια και διευκόλυνση της καθημερι-
νότητάς τους.

Το πολωμένο πολιτικό κλίμα πόσο θεωρείτε ότι θα βα-
ρύνει στις περιφερειακές εκλογές;
Πιστεύω πως θα επηρεάσει την επιλογή των πολιτών ως 
ένα σημείο, αλλά αυτό που θα επηρεάσει περισσότερο την 
ψήφο των πολιτών στις περιφερειακές εκλογές είναι τα α-
ποτελέσματα της προηγούμενης περιφερειακής αρχής και 
η εμπειρία του Γιώργου Πατούλη στην αυτοδιοίκηση και 
όχι μόνο.

Αν κάποιος πολίτης σάς ρωτήσει γιατί να σας ψηφίσει, 
τι θα του απαντήσετε;
Είναι εύκολο, για μια Νέα Αρχή. Προσωπικά, είμαι ένας 
άνθρωπος που ξυπνά κάθε μέρα πολύ νωρίς το πρωί, για 
να βρίσκουν οι πολίτες της Αθήνας και όλοι οι επισκέπτες 
της την πόλη καθαρή και τακτοποιημένη. Δεν φοβάμαι τη 
σκληρή δουλειά. Ζητώ την ψήφο των πολιτών του Δυτικού 
Τομέα γιατί υπάρχει σχέδιο, το οποίο θα προσπαθήσουμε 
με όλες μας τις δυνάμεις να εφαρμόσουμε κατά γράμμα, με 
όσες δυσκολίες και αν αντιμετωπίσουμε. Για τον εκσυγχρο-
νισμό της περιφέρειας, για ένα καλύτερο αύριο στην Αττική.
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Στόχος µας είναι να µπορεί 
ο κάθε Αθηναίος πολίτης, ο ηλι-
κιωµένος, τα παιδιά, τα άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες, όλοι µας να χαι-
ρόµαστε την πόλη µας.

 ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΖΕΥΓΑ

Ευγενία Παπαδάκου, υποψήφια δηµο-
τική σύµβουλος Αθηναίων µε τον συν-

δυασµό του Κ. Μπακογιάννη

«Υπάρχουν “πληγές” στην 
Αθήνα που ένας γιατρός 
ίσως µπορεί πιο εύκολα 

να “φροντίσει”»

∆
ιευθύντρια του Τµήµατος Αθλητικών Κακώσεων 
στο νοσοκοµείο ΚΑΤ, χειρουργός ορθοπαιδικός, η 
Ευγενία (Βάνια) Παπαδάκου είναι ένα από τα νέα 
πρόσωπα του συνδυασµού «Αθήνα Ψηλά» µε επι-
κεφαλής τον Κώστα Μπακογιάννη. Με «βαρύ» βι-
ογραφικό και συνεχή επιµόρφωση, η κ. Παπαδά-

κου επιστρατεύει γνώσεις και δυνάµεις, έχοντας ως όραµα η Αθήνα 
να γίνει και πάλι η πόλη που όλοι ζητάµε.

Κύρια Παπαδάκου, είστε υποψήφια δηµοτική σύµβουλος µε την 
παράταξη του κ. Μπακογιάννη. Όπως λέτε στο βιογραφικό σας, 
είναι η πρώτη φορά που βάζετε υποψηφιότητα. Γιατί το αποφα-
σίσατε;
Νοµίζω ότι όλοι όσοι ζούµε σε αυτή την πόλη κάνουµε µια κοινή δι-
απίστωση: τα τελευταία οκτώ χρόνια η Αθήνα κάνει µια «χαµηλή 
πτήση» και µιλάω κυρίως όχι µόνο για την αίγλη που θα έπρεπε να 
έχει ανάµεσα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και δεν την έχει, αλλά 
και για την προβληµατική καθηµερινότητα που βιώνουµε ως πολί-
τες. Ποιος πολίτης δεν ενοχλείται από την αύξηση της εγκληµατικό-
τητας, την έλλειψη πρασίνου, τον ανεπαρκή φωτισµό σε δρόµους και 
πλατείες, την ελλιπή καθαριότητα της πόλης. Αυτά τα «µικρά», αυτή η 
προβληµατική καθηµερινότητα µε απασχολούσε πολύ. Έτσι, όταν µου 
έγινε η τιµητική πρόταση από τον Κώστα Μπακογιάννη, την αποδέ-
χτηκα µε αίσθηµα ευθύνης, συµµετέχοντας στην προσπάθειά του να 
δούµε και πάλι την Αθήνα Ψηλά.

Εσείς προσωπικά γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να σας εµπιστευτούν 
οι πολίτες της Αθήνας;
Οι πολίτες, όλοι µας, είµαστε πια δύσπιστοι, αν όχι απογοητευµένοι. 
Υπάρχει ανάγκη από νέους ανθρώπους, µε ενθουσιασµό και δυνά-
µεις, που θα δουν τα πράγµατα µε πιο καθαρό βλέµµα. Ωστόσο, ο κα-
θένας έχει µια πορεία. Εγώ γεννήθηκα και µεγάλωσα στην Αθήνα υ-
πηρετώντας σαν ορθοπαιδικός χειρουργός τόσο στον ιδιωτικό όσο 
και στον δηµόσιο τοµέα µέχρι την ανώτατη βαθµίδα και ως εκ τού-
του γνωρίζω καλά τα προβλήµατα που συναντούν οι συµπολίτες µας 
και από την πλευρά του θεράποντος ιατρού, από τους ασθενείς οι ο-
ποίοι µου έκαναν την τιµή να µου εµπιστευτούν τη ζωή τους και την 
υγεία τους. Έτσι υπεύθυνα θα συνεχίσω να βλέπω τους ανθρώπους 
σε ό,τι αναλάβω.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επισκέπτεστε γει-
τονιές της Αθήνας; Τι ζητούν περισσότερο οι κάτοικοι της πόλης;

Αυτό που ζητούν όλοι είναι µια πόλη µε ανθρώπινο πρόσωπο, µια 
πόλη χωρίς φόβο, µια πόλη καθαρή και φροντισµένη, µια πόλη µε ποι-
ότητα ζωής. Η Αθήνα, δυστυχώς, σήµερα είναι µια πόλη στην οποία 
ταλαιπωρείται ο πολίτης καθηµερινά. Στόχος µας είναι να µπορεί ο 
κάθε Αθηναίος πολίτης, ο ηλικιωµένος, τα παιδιά, τα άτοµα µε ειδι-
κές ανάγκες, όλοι µας να χαιρόµαστε την πόλη µας. Για να πραγµα-
τοποιηθεί αυτό, χρειάζεται ένας ολοκληρωµένος σχεδιασµός. Παράλ-
ληλα, οι γειτονιές θέλουν τα αυτονόητα: αύξηση των χώρων πρασίνου, 
των χώρων για αθλοπαιδιές, τον πλήρη φωτισµό σε όλες τις γωνιές.

Ως γιατρός, και δη χειρουργός ορθοπαιδικός, τι πιστεύετε ότι µπο-
ρείτε να προσφέρετε στην πόλη µας;
Υπάρχουν «πληγές» στην Αθήνα που ένας γιατρός ίσως µπορεί πιο 
εύκολα να «φροντίσει». Όπως τα ναρκωτικά, τα δηµοτικά ιατρεία, που 
µπορούν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες στους κατοίκους, ο α-
θλητισµός, που είναι απαραίτητος για τη σωµατική και ψυχική υγεία. 
Όλα αυτά έχουν να κάνουν µε τον άνθρωπο και ως χειρουργός 20 
χρόνια τώρα φροντίζω τον κάθε ασθενή µου. Και µέληµά µου είναι 
και θα είναι πάντα η φροντίδα τους.

Γιατί επιλέξατε τον συνδυασµό του Κώστα Μπακογιάννη;
Γιατί ο Κώστας Μπακογιάννης έχει αποδείξει ότι µπορεί. Έχει δοκιµα-
στεί στην τοπική αυτοδιοίκηση και ως δήµαρχος και ως περιφερει-
άρχης. Κυρίως, όµως, γιατί υπάρχει συγκεκριµένο πρόγραµµα, και 
για πρώτη φορά µάλιστα κοστολογηµένο, άρα υπάρχουν οι προϋπο-
θέσεις για να σηκώσουµε και πάλι την Αθήνα µας Ψηλά.

Καλλιόπη Πρεζεράκου, 
υποψήφια στην 6η 

∆ηµοτική Κοινότητα 
Αθηνών µε την παράταξη του 

Κ. Μπακογιάννη

«Θα προσπαθήσω 
η επόµενη 

µέρα να είναι 
καλύτερη»

Είστε υποψήφια σε µία από τις λεγό-
µενες «δύσκολες» περιοχές της Α-
θήνας (Κυψέλη, Άγιος Παντελεήµο-
νας, πλατεία Αττικής). Ποια είναι τα 
σηµαντικότερα προβλήµατά της;
Τα προβλήµατα της περιοχής µας είναι 
πάρα πολλά. Ο φωτισµός είναι το σηµα-
ντικότερο για την καθηµερινότητα των 
πολιτών εδώ, στην Κυψέλη. Ασφάλεια 
δεν υπάρχει, καθότι δεν υπάρχει και 
φωτισµός, και ο κόσµος, µόλις νυχτώ-
σει, λόγω φόβου, σταµατά να κυκλοφο-
ρεί. Από κει και πέρα, τα προβλήµατα 
αρχίζουν από τα δέντρα που δεν κλα-
δεύονται και τους δρόµους και φτάνουν 
µέχρι την υποβάθµιση της περιοχής και 
νοµίζω ότι πλέον έχουµε πιάσει το κα-
τώτατο σηµείο.

Η απερχόµενη δηµοτική αρχή τα 
γνωρίζει αυτά τα προβλήµατα; Έχει 
κάνει κάτι;
Βεβαίως τα γνωρίζει και δεν έχει κάνει 
τίποτα.

Κατέρχεστε µε την παράταξη του κ. 

Μπακογιάννη. Αν εκλεγεί δήµαρ-
χος, ποιες θεωρείτε ότι θα πρέπει να 
είναι οι πρώτες προτεραιότητες της 
νέας δηµοτικής αρχής;
Σε ό,τι αφορά την Κυψέλη, θα έλεγα 
ότι είναι η καθηµερινότητα των πολι-
τών, ξεκινώντας από τον φωτισµό, για 
να δώσουµε την ασφάλεια στον κόσµο 
να µπορεί να κυκλοφορήσει και να µην 
εγκλωβίζεται στο σπίτι του. Επίσης, χρει-
άζεται πλύσιµο των κάδων απορριµ-
µάτων, που δεν ξέρω αν έχουν πλυθεί 
ποτέ. Και δεν θα µιλήσω για το µετα-
ναστευτικό και την παραβατικότητα που 
προκαλεί, γιατί είναι ζήτηµα κεντρικής 
πολιτικής και όχι µόνο του δήµου.

Αν ένας πολίτης του ∆ήµου Αθη-
ναίων σας ρωτήσει γιατί να σας ψη-
φίσει, τι θα του απαντήσετε;
Θα προσπαθήσω η επόµενη µέρα να 
είναι καλύτερη. Αυτός είναι ο στόχος 
µου, γι’ αυτό και κατεβαίνω στην Κυ-
ψέλη. Η δουλειά µου είναι εδώ, το σπίτι 
µου είναι εδώ και πιστεύω ότι η Κυ-
ψέλη αξίζει να έχει µια καλύτερη µέρα.
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Η ενασχόληση με τα κοινά και 
ιδίως με την τοπική αυτοδιοί-
κηση είναι ένας καθημερινός 
αγώνας επίλυσης των προβλη-
μάτων των γειτονιών και των 
κατοίκων τους και χρειάζονται 
αμέτρητες ώρες εργασίας και 
υψηλό αίσθημα ευθύνης.

 ΣΤΟΝ ΆΡΗ ΖΕΥΓΆ

Μιχάλης Βώβος, υποψήφιος 
στην 3η Δημοτική Κοινότητα  

Άθηνών με την παράταξη  
του Κ. Μπακογιάννη

«Με χρώματα  
τις ιδέες μας και  

με πινέλα την όρεξη 
για δουλειά ζωγρα-
φίζουμε το Άύριο 

στις γειτονιές μας»

«Ν
α φέρουμε τα κάτω πάνω στις γειτονιές 
μας»: αυτός είναι ο στόχος του Μιχάλη 
Βώβου, υποψήφιου συμβούλου της 
3ης Δημοτικής Κοινότητας Αθηνών 
με την παράταξη του Κ. Μπακογιάννη.

Κατ’ αρχάς πείτε μας λίγα πράγματα για εσάς…
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Θησείο το 1986. Ξεκίνησα τις σπου-
δές μου στο Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΙ 
Ιονίων Νήσων και εν συνεχεία εντάχθηκα στις τάξεις του Λιμενι-
κού Σώματος, όπου σήμερα είμαι υπαξιωματικός. Από μαθητής 
άρχισα να ασχολούμαι κατά κάποιον τρόπο με τα κοινά, όταν γρά-
φτηκα στη ΜΑΚΙ και εν συνεχεία στην ΟΝΝΕΔ. Η ενασχόλησή μου 
αυτή με έκανε να ασχολούμαι παράλληλα και με τα προβλήματα της 
γειτονιάς μου και τις καθημερινές δυσκολίες και τους προβληματι-
σμούς των συνομηλίκων μου, προσπαθώντας να σκέφτομαι ιδέες 
και να καταθέτω προτάσεις για την επίλυση αυτών των προβλημά-
των. Επίσης, από παιδί είμαι ενεργό μέλος του Σώματος Ελλήνων 
Προσκόπων, κατέχοντας μάλιστα την ανώτατη εκπαίδευση που 
μπορεί να έχει κάθε ενήλικο μέλος του, πράγμα που από μικρό με 
έκανε χρήσιμο μέλος της κοινωνίας και ευαισθητοποιημένο άτομο, 
προσφέροντας πολλές ώρες εθελοντικής εργασίας και κοινωνικής 
προσφοράς. Γι’ αυτό και από το 2007 έως σήμερα είμαι εκλεγμένο 
μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟΣΥΝ) του Δήμου Αθη-
ναίων και πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας του 3ου 
Δημοτικού Διαμερίσματος της Αθήνας.

Πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με τα κοινά και να 
θέσετε υποψηφιότητα στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλο-
γές;
Τα τελευταία χρόνια οι γειτονιές της Αθήνας παρακμάζουν λόγω της 
αδιαφορίας και της ανυπαρξίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όντας 
νέος ενεργός πολίτης με εμπειρία στην κοινωνική προσφορά και 
στον εθελοντισμό και βλέποντας αυτή την εγκατάλειψη των όμορ-
φων γειτονιών όπου μεγάλωσα και ζω, πήρα την απόφαση να βγω 
μπροστά, να συστρατευτώ με τον Κώστα Μπακογιάννη και να θέσω 
υποψηφιότητα για την 3η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων 
(δηλαδή στις γειτονιές του Θησείου, των Πετραλώνων, του Βοτα-
νικού, του Γκαζιού, του Μεταξουργείου, του Προφήτη Δανιήλ, του 
Ρουφ και του Μαρκόνι) με τον συνδυασμό «Αθήνα Ψηλά», ώστε 
να φέρουμε τα κάτω πάνω στις γειτονιές μας.

Τι είναι για εσάς η τοπική αυτοδιοίκηση;
Η ενασχόληση με τα κοινά και ιδίως με την τοπική αυτοδιοίκηση 
είναι ένας καθημερινός αγώνας επίλυσης των προβλημάτων των 
γειτονιών και των κατοίκων τους και χρειάζονται αμέτρητες ώρες 
εργασίας και υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην εμπιστοσύνη 
που σου δείχνουν οι πολίτες. Και αυτός ο αγώνας πρέπει να είναι 
ανιδιοτελής, χωρίς κανένα προσωπικό όφελος, και να δίνεται από 
ανθρώπους που είναι επαγγελματικά αποκατεστημένοι και όλη αυτή 
την ενασχόληση τη βλέπουν μόνο σαν προσφορά προς τον συνάν-
θρωπο και τη γειτονιά τους.

Γιατί θελήσατε να δώσετε αυτόν τον αγώνα με τον Κώστα Μπα-
κογιάννη;
Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι ένας νέος άνθρωπος, ήδη επιτυ-
χημένος αυτοδιοικητικός, χωρίς αγκυλώσεις. Έχει αποδείξει ότι 
αγαπάει την τοπική αυτοδιοίκηση και ό,τι αναλαμβάνει το φέρνει 
εις πέρας με μεγάλη επιτυχία. Ως δήμαρχος και ως περιφερειάρ-
χης μόνο έργο έχει να δείξει και ανάπτυξη των περιοχών που δι-
οικούσε. Αυτό χρειάζεται, λοιπόν, η Αθήνα, έναν νέο άνθρωπο με 
εμπειρία και όραμα, και γι’ αυτό είναι ο μόνος που έχει ήδη κοστο-
λογημένο πρόγραμμα για άμεσες παρεμβάσεις σε κάθε γειτονιά.

Αν εκλεγείτε, ποιες θα είναι οι βασικές προτεραιότητές σας;
Η χρόνια εγκατάλειψη των γειτονιών χρειάζονται πολλές και άμε-
σες παρεμβάσεις. Θα σταθώ όμως στα βασικά που επιζητούν οι 
πολίτες. Είναι η ασφάλεια των γειτονιών και οργανωμένο σχέδιο 
κατά της εγκληματικότητας σε αυτές. Ο σύγχρονος και έντονος φω-
τισμός, ο οποίος σε πολλά σημεία είναι έως και ανύπαρκτος. Η δη-

μιουργία σύγχρονων και προστατευμένων χώρων άθλησης. Ανά-
πλαση και συντήρηση πάρκων, παιδικών χαρών και χώρων πρασί-
νου. Σεβασμός και διευκόλυνση στην καθημερινότητα των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες και της τρίτης ηλικίας. Τέλος, αναβάθμιση στα 
σύγχρονα πρότυπα και συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων.

Πόσο θεωρείτε ότι θα επιδράσει στα αποτελέσματα των εκλο-
γών το γεγονός ότι διεξάγονται με το σύστημα της απλής ανα-
λογικής;
Είναι η πρώτη φορά που θα ζήσουμε κάτι τέτοιο και δεν ξέρω κατά 
πόσο είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Σίγουρα ήταν λάθος της κυβέρνησης 
να φέρει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, διότι δεν θα μπορούν να λαμβάνο-
νται άμεσα και έγκαιρα αποφάσεις για τους δήμους, αφού δεν θα 
υπάρχει πλειοψηφία. Όμως, βλέποντας πάντα τη θετική πλευρά των 
πραγμάτων, θα πρέπει οι πολίτες να επιλέξουν άτομα τα οποία μπο-
ρούν να συνεργαστούν μεταξύ τους την επόμενη μέρα για το κοινό 
καλό, ανεξαρτήτως με ποιον συνδυασμό συμμετείχαν στις εκλογές.

Πιστεύετε ότι τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών 
και των ευρωεκλογών θα αποτελέσουν πρόκριμα για τις εθνι-
κές εκλογές;
Σίγουρα οι περιφερειακές εκλογές και περισσότερο οι ευρωεκλο-
γές θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόκριμα για τις εθνικές εκλο-
γές. Όμως οι εκλογές στους δήμους και ειδικότερα στις κοινότητες 
είναι καθαρά θέμα ατόμων και όχι παράταξης και ιδεολογίας. Και 
αυτό τους προσδίδει έναν διαφορετικό χαρακτήρα, διότι ο υποψή-
φιος κοινοτικός ή δημοτικός σύμβουλος θα πρέπει να ζει την κα-
θημερινότητα στις γειτονιές του, να είναι δίπλα στους κατοίκους, να 
αφουγκράζεται τα προβλήματά τους και να βρίσκει λύσεις σε αυτά. 
Και επειδή οι κάτοικοι θέλουν άμεσες παρεμβάσεις στην καθημε-
ρινότητα, δεν τους ενδιαφέρει με ποιο κόμμα είναι, αλλά τι είδους 
άνθρωπος είναι ο συγκεκριμένος υποψήφιος.

Αν κάποιος σας ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του απα-
ντούσατε;
Σας κατέθεσα λίγο πιο πάνω και το ποιος είμαι και το τι έχω σκοπό 
να κάνω αν εκλεγώ. Στις 26 Μαΐου οι κάτοικοι των γειτονιών της 
Αθήνας θέλουμε να δώσουν τη δύναμη σε νέους ανθρώπους με 
νέες ιδέες και όρεξη για δουλειά για ένα καλύτερο αύριο στις γει-
τονιές μας. Και όντας λάτρης του Καζαντζάκη θα κλείσω παραφρά-
ζοντας τους στίχους του συγγραφέα: Με ΧΡΩΜΑΤΑ τις Ιδέες μας/ 
και με ΠΙΝΕΛΑ την Όρεξη για Δουλειά/ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ το ΑΥΡΙΟ 
στις ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ και θα ζητήσω την ψήφο των συμπολιτών μου, 
δηλώνοντας έτοιμος να βοηθήσω στην αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων της καθημερινότητας και να συμβάλω ουσιαστικά και απο-
τελεσματικά στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
στις γειτονιές της 3ης Δημοτικής Κοινότητας.
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ντρο λήψης των αποφάσεων. Πάνω σε αυτή 
τη λογική διαμορφώσαμε και το πρόγραμμά 
μας, το οποίο ο υποψήφιος περιφερειάρχης 
Νεκτάριος Φαρμάκης παρουσιάζει. Η δική 
μας παράταξη είναι προοδευτική στις πρά-
ξεις, γιατί είναι παράταξη της κοινής λογι-
κής. Παράταξη που καταλαβαίνει τι συμβαί-
νει μέσα στην κοινωνία. Γι’ αυτό μπορεί να 
έχουμε ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα, όμως 
υπερβαίνουμε τις παλιές διαχωριστικές γραμ-
μές και ενώνουμε όλους τους πολίτες της 
Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνα-
νίας πέρα και πάνω από διχαστικές λογικές.

Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει;
Η σημερινή Δυτική Ελλάδα είναι μια περι-
οχή χαμένων ευκαιριών και σπαταλημένων 
χρόνων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 
μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας, η 
Δυτική Ελλάδα είναι 10η σε κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ, 10η σε τουριστικές εισπράξεις και 9η 
σε διανυκτερεύσεις τουριστών. Οι μέχρι σή-
μερα διοικήσεις, λοιπόν, αποδεδειγμένα κάτι 
κάνουν λάθος. Αυτά θέλουμε να αντιστρέ-
ψουμε, για να δημιουργήσουμε πλούτο. Σχε-
διάζουμε μια περιφέρεια που θα πάψει να 
χάνει τους ανθρώπους της αλλά, αντίθετα, 
θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε 
όσοι έφυγαν να γυρίσουν στον τόπο τους. Με 
νέες και καλύτερες δουλειές για όλους. Με 
υποδομές που θα εξυπηρετούν τον πολίτη 
και όχι στημένες φιέστες των λίγων. Με πο-
λιτικές για τον πρωτογενή τομέα, προτεραι-
ότητα στις επιχειρήσεις που δίνουν προστι-
θέμενη αξία στην αγροτική μας παραγωγή 
και συνολικό σχέδιο για ψηφιακές υπηρε-
σίες, ώστε να βάλουμε τέρμα στις ουρές και 
στην ταλαιπωρία. Και μια συνολική αναπρο-

 ΣΤΟΝ ΆΡΗ ΖΕΥΓΆ

Θανάσης Μαυρομμάτης, υποψήφιος  
περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Ελλά-
δας με την παράταξη του Νεκτ. Φαρμάκη

«Η σημερινή Δυτική  
Ελλάδα είναι μια περιοχή  

χαμένων ευκαιριών»

Ο
ι μεγάλες αναπτυξια-
κές δυνατότητες της 
Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, ιδίως στον 
πρωτογενή τομέα, α-
ποτελούν το επίκεντρο 
των πολιτικών που ε-
πιδιώκει να εφαρμό-
σει, αν εκλεγεί, ο Θα-

νάσης Μαυρομμάτης, υποψήφιος περιφερει-
ακός σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας με την 
παράταξη του Νεκτάριου Φαρμάκη.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι μια 
περιφέρεια με σημαντικά φυσικά πλεονε-
κτήματα. Πώς κρίνετε το έργο της υπάρ-
χουσας διοίκησης;
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι η πε-
ριφέρεια με τις δυνητικά περισσότερες δυ-
νατότητες ανάπτυξης, αλλά με τα λιγότερα α-
ποτελέσματα. Είναι μια περιφέρεια με πολύ 
χαμηλή απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, 

τον πρωτογενή τομέα αφημένο στην τύχη του, 
ελάχιστη τουριστική ανάπτυξη και μηδαμινή 
έμφαση στις ψηφιακές υπηρεσίες. Ολοκλη-
ρώνεται, συνεπώς, μια καταφανώς αποτυχη-
μένη περίοδος. Η απερχόμενη περιφερειακή 
αρχή θέλει να μας πείσει ότι αρκεί που πα-
λεύουμε με τη μιζέρια. Δεν μας αξίζει αυτή η 
λογική όμως. Εμείς θέλουμε έναν τόπο που 
να αλλάξει ταχύτητα, να ηγείται της χώρας, 
να δημιουργεί πλούτο για τους ανθρώπους 
του και ευκαιρίες για όλους.

Τι μπορεί να περιμένει ο πολίτης της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον συν-
δυασμό του Νεκτάριου Φαρμάκη;
Να περιμένει ανοιχτές πόρτες για όλους και 
συγκροτημένο σχέδιο. Εμείς δεν μάθαμε σε 
μικροκομματικά παιχνίδια και πολιτικούς χει-
ρισμούς. Είμαστε άνθρωποι που ζούμε από 
τις δουλειές μας. Ερχόμαστε από την πραγ-
ματική κοινωνία και διεκδικούμε να φέρουμε 
τις αγωνίες των συνανθρώπων μας στο κέ-

Ως αγρότης κι εγώ, σας 
λέω πως είναι απαρά-
δεκτο εδώ και δεκαετίες 
να μην υπάρχει ένα συ-
ντεταγμένο σχέδιο προ-
ώθησης των προϊόντων 
της περιοχής μας, ώστε 
να φεύγουν από το χω-
ράφι, να τυποποιούνται 
και να φτάνουν στα ρά-
φια της Ελλάδας και της 
Ευρώπης.

σαρμογή του μοντέλου τουριστικής ανάπτυ-
ξης. Έχουμε μπροστά μας, με τον Νεκτάριο 
Φαρμάκη ως περιφερειάρχη, να αντιστρέ-
ψουμε το σημερινό τέλμα.

Ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβου-
λος, εστιάζετε τον πολιτικό σας λόγο στις 
πολιτικές για τον πρωτογενή τομέα. Ποια 
είναι η κατεύθυνση των πολιτικών σας;
Έχουμε έναν ευλογημένο τόπο που παράγει 
σχεδόν τα πάντα. Έχουμε ανθρώπους που 
έχουν περάσει όλη τους τη ζωή στα χωρά-
φια, που παράγουν ποιοτικά προϊόντα και 
πρέπει να τους στηρίξουμε. Ως αγρότης κι 
εγώ, σας λέω πως είναι απαράδεκτο εδώ 
και δεκαετίες να μην υπάρχει ένα συντεταγ-
μένο σχέδιο προώθησης των προϊόντων της 
περιοχής μας, ώστε να φεύγουν από το χω-
ράφι, να τυποποιούνται και να φτάνουν στα 
ράφια της Ελλάδας και της Ευρώπης. Στό-
χος δικός μας είναι να δημιουργήσουμε ε-
πιτέλους τον τοπικό οργανισμό προώθησης 
εξαγωγών και παράλληλα να προχωρήσουμε 
σε μια σειρά από συγκεκριμένες δράσεις. 
Ενδεικτικά σας αναφέρω τη δημιουργία α-
γροδιατροφικών συμπράξεων με στόχο τη 
διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής 
με τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότη-
τες που λαμβάνουν χώρα στην περιφέρεια, 
όπως η τουριστική αξιοποίηση των πολιτιστι-
κών και περιβαλλοντικών πόρων, ο αγρο-
τουρισμός και η γαστρονομία. Η ενίσχυση 
του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας, που σή-
μερα αναπτύσσεται δυναμικά, η δημιουργία 
κτηνοτροφικών πάρκων κ.ά.

Γιατί ένας άνθρωπος από την Ηλεία, την 
Αχαΐα ή την Αιτωλοακαρνανία, που δεν 
είναι παραδοσιακός ψηφοφόρος της ΝΔ, 
να στηρίξει την υποψηφιότητα του Νε-
κτάριου Φαρμάκη;
Γιατί θέλει να δώσει μια ευκαιρία στον τόπο 
του. Δοκιμάσαμε τους δήθεν «έμπειρους», 
τους παλιούς, και απέτυχαν. Και όχι μόνο 
αυτό. Σήμερα επιμένουν να θεωρούμε πως 
με παλαιοκομματικές λογικές θα συνεχίσουν 
να διοικούν πάνω στις αποτυχίες τους. Η υ-
ποψηφιότητα του Νεκτάριου Φαρμάκη είναι 
μια πόρτα στο μέλλον. Είναι αυτό για το οποίο 
όλοι συζητάμε στις παρέες μας και ήρθε 
η ώρα να κάνουμε πράξη. Όλοι συζητάμε 
πως κανονικοί άνθρωποι πρέπει να βγουν 
μπροστά και να πάρουν τις ζωές τους στα 
χέρια τους. Στη Δυτική Ελλάδα η ώρα αυτή 
έφτασε και γι’ αυτό διεκδικούμε τη στήριξη 
του κόσμου που σήμερα αγωνιά για τον τόπο 
του. Γι’ αυτούς που αισθάνονται αγωνία για 
το αύριο και βλέπουν πως αν υπήρχαν σο-
βαρές συνθήκες, δεν θα χρειαζόταν να φύ-
γουν στο εξωτερικό ή στα μεγάλα αστικά κέ-
ντρα. Οραματιζόμαστε μια περιφέρεια-κυ-
ψέλη προκοπής και ανάπτυξης και γι’ αυτό 
διεκδικούμε την εμπιστοσύνη όλων εκείνων 
που πιστεύουν σε μια διαφορετική προσέγ-
γιση της πολιτικής, απαλλαγμένη από παθο-
γένειες και σκοπιμότητες. Θα ήθελα να πω 
σε όλους τους συμπατριώτες μου, καθαρά 
και ανοιχτά, το εξής: Δώστε μας τη δύναμη 
να αλλάξουμε τον τόπο μας. Με μέτρο, λο-
γική και ανοιχτά μυαλά.
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Στόχος, να κάνουµε µια νέα 
πόλη µετά από αδράνεια εν-
νέα ετών, κατά τη διάρκεια των 
οποίων περιοχές όπως ο Κολω-
νός ή τα Σεπόλια δεν είδαν ούτε 
ένα έργο να υλοποιείται.

Αναστάσιος Μοναστηριώτης, υποψήφιος 
στην 4η ∆ηµοτική Κοινότητα Αθηνών µε 

την παράταξη του Κ. Μπακογιάννη

«Πρώτη 
προτεραιότητα 

είναι η ασφάλεια»

Ποιο νοµίζετε ότι είναι το διακύβευµα των φετινών δηµοτι-
κών εκλογών για τον ∆ήµο Αθηναίων;
Είναι η αλλαγή και ο στόχος να κάνουµε µια νέα πόλη µετά από 
αδράνεια εννέα ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων περιοχές 
όπως ο Κολωνός ή τα Σεπόλια δεν είδαν ούτε ένα έργο να υ-
λοποιείται, ούτε η ασφάλεια να είναι ψηλά στις προτεραιότη-
τες του δηµάρχου. Ζούµε σε µια βρόµικη πόλη, η οποία δεν 
είναι φιλική για τον πολίτη, ούτε για τον τουρίστα που την ε-
πισκέπτεται.

Ποιες θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι πρώτες προτε-
ραιότητες του κ. Μπακογιάννη, αν εκλεγεί δήµαρχος Αθη-
ναίων;
Πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια. Το πρόγραµµά µας α-
ναφέρει ότι η δηµοτική αστυνοµία και η αστυνοµία θα πρέπει 
µε κοινές δράσεις να έχουν συχνή παρουσία σε µέρη όπου υ-

οποία όµως δεν µπορούµε να έχουµε ακόµα σαφές χρονοδι-
άγραµµα για την υλοποίηση των λύσεών τους, γιατί πρέπει να 
δούµε τι παραλαµβάνουµε, πώς µπορούµε να µοχλεύσουµε 
κοινοτικά προγράµµατα, να βάλουµε σε προτεραιότητα τις α-
νάγκες της πόλης και να προχωρήσουµε αναλόγως.

Αν ένας συµπολίτης σας σας ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, 
τι θα του απαντούσατε;
Θα του έλεγα ότι είµαι γέννηµα θρέµµα της περιοχής όπου είµαι 
υποψήφιος, ότι έχω επενδύσει και έχω αποδείξει έµπρακτα ότι 
είµαι ένας σωστός επιχειρηµατίας, µε ήθος αλλά και µε ποι-
ότητα σε αυτό που προσφέρω, και ότι µπορώ να κάνω τη δι-
αφορά από τη θέση όπου θα εκλεγώ, ώστε αυτά που θα συµ-
βούν µε την επόµενη δηµοτική αρχή να γίνουν πιο γρήγορα 
και πιο σωστά. Καθώς και ότι δεσµεύοµαι να απαντώ άµεσα 
στα αιτήµατα των δηµοτών.

Ευγενία Σαλαµάνη, υποψήφια 
στην 5η ∆ηµοτική Κοινότητα 
Αθηνών µε την παράταξη του 

Κ. Μπακογιάννη

«Πρώτη προτε-
ραιότητα θα πρέ-
πει να είναι η πά-
ταξη της εγκλη-
µατικότητας»

Ποια είναι κατά την άποψή σας τα σηµα-
ντικότερα προβλήµατα της 5ης Κοινότη-
τας του ∆ήµου Αθηναίων;
Ξεκινώντας, θα έλεγα ότι είναι η εγκληµατι-
κότητα, που βρίσκεται σε πολύ υψηλά επί-
πεδα, η παραβατικότητα, η εγκατάλειψη των 
κτιρίων, ειδικά παλιών κτιρίων υψηλής αρ-
χιτεκτονικής αξίας που έχουµε στα Πατή-
σια, οι βρόµικοι κάδοι των απορριµµάτων, τα 
σπασµένα και διαλυµένα πεζοδρόµια. Επί-
σης, θεωρώ ότι υπάρχει και µεγάλο έλλειµµα 
ευκαιριών για τη νέα γενιά, γενικότερα στην 
Αθήνα και ειδικότερα στα Πατήσια, κάτι που 
πιστεύω ότι θα µπορούσε να διορθωθεί µε 
πρωτοβουλίες του δήµου.

Πώς θα µπορούσε ο δήµος να δώσει ευ-
καιρίες στη νέα γενιά;
Μέσω προγραµµάτων που θα µπορούσε να 
υλοποιήσει ο κάθε δήµαρχος. Να δηµιουργή-
σει προγράµµατα ώστε να προσεγγίσει τους 
νέους, δίνοντάς τους ευκαιρίες να αξιοποιή-
σουν τις τέχνες που γνωρίζουν και αυτό που 
σπουδάζουν για την πορεία και τη ζωή τους.

Τα προβλήµατα της περιοχής που προα-
ναφέρατε τα γνωρίζει η τρέχουσα δηµο-
τική αρχή;

Νοµίζω ότι τα γνωρίζει, αλλά δεν κάνει κάτι 
για την επίλυσή τους. Νοµίζω ότι απαξιοί.

Αν ο κ. Μπακογιάννης εκλεγεί δήµαρχος 
Αθηναίων, ποιες πιστεύετε ότι θα πρέπει 
να είναι οι πρώτες του προτεραιότητες;
Θεωρώ ότι η πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει 
να είναι η πάταξη της εγκληµατικότητας σε 
όλες τις περιοχές της Αθήνας και ειδικά στα 
Πατήσια, καθώς, δυστυχώς, είναι µία από τις 
περιοχές που έχουν συγκεντρώσει µεγάλο α-
ριθµό µεταναστών –χωρίς να θέλω να φανώ 
ρατσίστρια– και υπάρχει πρόβληµα µε την ε-
γκληµατικότητα. Επίσης, θεωρώ ότι θα πρέ-
πει να κάνει κάτι µε τους βρόµικους κάδους 
απορριµµάτων και τα σπασµένα πεζοδρόµια, 
καθώς και να ασχοληθεί µε το πράσινο και 
τις παιδικές χαρές.

Αν κάποιος συνδηµότης σας σας ρωτή-
σει γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του απα-
ντήσετε;
Είµαι νέα, µε όρεξη για δουλειά, και θεωρώ 
ότι η συνεργασία µου µε πιο έµπειρους αν-
θρώπους θα µου δώσει τη δυνατότητα να 
αποκτήσω κι εγώ εµπειρία και θα µπορέ-
σουµε να αλλάξουµε την κατάσταση προς 
το καλύτερο.

πάρχει έντονη παραβατικότητα. Επίσης, θα πρέπει άµεσα να 
γίνει αλλαγή του φωτισµού µε λάµπες LED, µάλιστα είναι ένα 
πρόγραµµα που έχει χρηµατοδοτηθεί, αλλά δεν ξέρω για ποιον 
λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα πολλές 
περιοχές της Αθήνας και ειδικότερα της 4ης ∆ηµοτικής Κοινό-
τητας να µη φωτίζονται επαρκώς και να µην έχει ασφάλεια ο 
πολίτης. Σαφώς προτεραιότητα πρέπει να είναι η καθαριότητα: 
βλέπουµε πολλά σηµεία που είναι εστίες µόλυνσης, βλέπουµε 
απορρίµµατα στους δρόµους, βλέπουµε εργαζόµενους που δεν 
έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να κάνουν τη δουλειά τους. 
Αυτοί οι δύο πυλώνες είναι πολύ σηµαντικοί στο πρόγραµµα 
της παράταξης του κ. Μπακογιάννη. Και, φυσικά, προτεραιότητα 
θα πρέπει να είναι ο αθλητισµός, µε ασφαλή και φυλασσόµενα 
γήπεδα, ώστε να δίνουµε διέξοδο στους πολίτες να αθληθούν, 
αλλά και τα σχολεία, στις κτιριακές εγκαταστάσεις των οποίων 
συναντάµε προβλήµατα. Υπάρχουν πολλά προβλήµατα, για τα 
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Το µέληµά µου, εφόσον εκλεγώ, 
θα είναι να φέρω όλο τον κόσµο, 
όλες τις ηλικίες, στα στάδια και 
στους αθλητικούς χώρους.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Σταµάτης Λένης, υποψήφιος 
δηµοτικός σύµβουλος 

Αµαρουσίου µε τον συνδυασµό 
του Γ. Καραµέρου

«Ο χώρος του 
αθλητισµού είναι 
τρόπος πολιτιστι-
κής έκφρασης»

Το όνοµα του Σταµάτη Λένη είναι συνδεδεµένο µε τον χώρο 
του αθλητισµού. Ο διακεκριµένος πρώην πρωταθλητής στο 
άλµα εις τριπλούν και ιδρυτής του Αθλητικού Οµίλου «Κάλ-
λιστος» ρίχνεται και στον στίβο της πολιτικής. Μιλώντας στην 

FS, εξηγεί τους λόγους που αποφάσισε να είναι υποψήφιος δηµοτι-
κός σύµβουλος µε το #Ενωµένο Μαρούσι και τον Γιώργο Καραµέρο.

Από τον στίβο των γηπέδων στον στίβο της πολιτικής. Τι σας οδή-
γησε σε αυτή την απόφαση;
Η αλήθεια είναι ότι η ενασχόλησή µου µε τον αθλητισµό ως µέλος της 
εθνικής οµάδας στίβου µέχρι το 2004 και µετέπειτα ως προπονητής 
και δηµιουργός του Αθλητικού Οµίλου «Κάλλιστος» που εδρεύει στο 
Μαρούσι, στο ΟΑΚΑ, µου έχει προσφέρει µια σφαιρική εικόνα της πο-
ρείας του πρωταθλητισµού και της παιδείας. Η πολυετής εµπειρία µου 
θεωρώ ότι µπορεί να συνεισφέρει στον αθλητισµό, προάγοντας ταυ-
τόχρονα τον πολιτισµό µας, αλλά να εκφραστεί και σε άλλους τοµείς 
δηµιουργικά, ως φωνή ενός ενεργού και αυτοδηµιούργητου πολίτη.

Γιατί επιλέξατε να είστε υποψήφιος µε την παράταξη του κ. Κα-
ραµέρου;
Πιστεύω ότι ο κ. Καραµέρος είναι η βέλτιστη λύση σήµερα, στη µετα-
µνηµονιακή εποχή, για το Μαρούσι. Ένας υποψήφιος δήµαρχος, που 
µε το καλό θα είναι και δήµαρχος, που έχει αποδείξει την αξία του µέσω 
του ρόλου του στην τοπική αυτοδιοίκηση ως αντιπεριφερειάρχης στην 
προηγούµενη θητεία του. Τα απτά παραδείγµατα της πετυχηµένης στα-
διοδροµίας του σε ένα µεγάλο πεδίο, αυτό του Βορείου Τοµέα της Ατ-
τικής, νοµίζω πως είναι εχέγγυο πως σε ένα µικρότερο εύρος, όπως 
είναι το Μαρούσι, όπου έχει µεγαλώσει, µεγαλώνει τα παιδιά του και 
δραστηριοποιείται, θα είναι ό,τι καλύτερο για το Μαρούσι και τους δη-
µότες του. Γι’ αυτό και είµαι στο πλευρό του και τον στηρίζω.

Ποια είναι κατά τη γνώµη σας τα µεγαλύτερα προβλήµατα που α-
ντιµετωπίζει ο ∆ήµος Αµαρουσίου και πώς πιστεύετε ότι αυτά 
µπορούν να επιλυθούν;
Ξεκινώντας από το αθλητικό κοµµάτι, το Μαρούσι διαθέτει το στολίδι 
του ελληνικού αθλητισµού, το Ολυµπιακό Στάδιο, το οποίο µε µεγάλη 
µου λύπη παρατηρώ καθηµερινά να ρηµάζει όλο και περισσότερο. 
Η προσβασιµότητά του για ΑµεΑ, όπως επίσης και το πρόβληµα της 
στάθµευσης για τα γήπεδα, ταλαιπωρούν καθηµερινά γονείς και α-
θλούµενους. Το γεγονός ότι ο κόσµος, συγκριτικά µε τις προηγούµε-
νες γενιές, είναι αθλητικά πιο ενεργός –φαίνεται και από το δροµικό 
κίνηµα, που έχει γιγαντωθεί– εντείνει το πρόβληµα. Το µέληµά µου, 
στην αρχή τουλάχιστον της θητείας µου, εφόσον εκλεγώ, θα είναι να 
φέρω όλο τον κόσµο, όλες τις ηλικίες, στα στάδια και στους αθλητι-
κούς χώρους κάθε γειτονιάς, λύνοντας αυτά τα προβλήµατα που α-
ποτρέπουν τους περισσότερους από την άθληση και κατ’ επέκταση τη 
σωµατική υγεία και ευεξία.

Τι λείπει από το Μαρούσι;
Νοµίζω ότι µετά από αρκετά χρόνια στασιµότητας και κακής διαχείρι-
σης των προβληµάτων στο Μαρούσι, ήρθε ο καιρός της ουσιαστικής 
υλοποίησης του οράµατος για ένα Ενωµένο Μαρούσι νέας εποχής.

Αν κάποιος σας ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του απαντού-
σατε;
Πέρα από τις «περγαµηνές» που έχω ως αθλητής και προπονητής, 

είµαι οικονοµικά αυτοδηµιούργητος και πετυχηµένος, στην ηλικία των 
42 ετών. Οι κόποι µου έχουν ευοδωθεί γιατί είµαι ένας ακούραστος ερ-
γάτης του αθλητισµού και ο κάθε δηµότης Αµαρουσίου είναι ευπρόσ-
δεκτος να έρθει να µε γνωρίσει για να το διαπιστώσει. Έχω µάθει να 
µην είµαι αφεντικό στη δουλειά µου αλλά να λειτουργώ συναινετικά 
και να εµπιστεύοµαι τους συνεργάτες µου. Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να 
λειτουργεί και ένας δηµοτικός σύµβουλος µε τους πολίτες του. Τέλος, 
η τετραετής θητεία µου στην τοπική αυτοδιοίκηση του ∆ήµου Βριλησ-
σίων σε νεαρή ηλικία αποτελεί παρακαταθήκη της εµπειρίας µου και 
της προσφοράς µου για τη νέα θητεία.

Τα τελευταία χρόνια έχετε ιδρύσει τον Αθλητικό Όµιλο «Κάλλι-
στος». Μιλήστε µας γι’ αυτό.
Ο Α.Ο. «Κάλλιστος» ιδρύθηκε το 2013 και µέσα σε έξι χρόνια έχει απο-
δείξει ότι η κρίση γι’ αυτούς που δουλεύουν, που είναι συνεπείς και 
αφοσιωµένοι, είναι ευκαιρία. Ξεκίνησε µε 15 παιδιά και κάθε χρόνο, 
παρά την κρίση, είχαµε αύξηση των µελών µας της τάξης του 100%. 
Αυτή τη στιγµή ο αριθµός των ενεργών µελών είναι τετραψήφιος. Όσοι 
αθλούνται µαζί µας δρουν σαν πολλαπλασιαστής, γι’ αυτό και έχουµε 
αυτή τη ραγδαία εξέλιξη. Πιστεύω ότι ο χώρος του αθλητισµού είναι 
τρόπος πολιτιστικής έκφρασης και αυτό προσπαθούµε να µεταλαµπα-
δεύσουµε και στα παιδιά, να γίνει το άθληµα µία βιωµατική εµπειρία 
και για τα ίδια και για τους γονείς τους.

Οι Έλληνες εν έτει 2019 έχουµε εντάξει τη γυµναστική στη ζωή 
µας;
Η νοοτροπία των Ελλήνων έχει αλλάξει και αυτό προσπαθούµε να µε-
ταδώσουµε κι εµείς, δηλαδή να κατανοήσουν όλοι ότι η άθληση είναι 
µια ανάγκη. Όπως τρώµε και όπως κοιµόµαστε, έτσι πρέπει να εκπαι-
δεύσουµε και να αποφορτίσουµε το σώµα µας στην καθηµερινότητά 
µας. Είναι σηµαντικό να περνάµε λίγο χρόνο κάθε µέρα δηµιουργικά 
µε τον εαυτό µας και τα παιδιά µας, εκπαιδεύοντας το σώµα µας και 
κατ’ επέκταση το µυαλό µας, διατηρώντας ταυτόχρονα την υγεία µας, 
το πολυτιµότερο αγαθό. Η γυµναστική, επιπλέον, δίνει το κίνητρο να 
πάρουµε λίγο τα µάτια µας από τις οθόνες της τηλεόρασης, του υπο-
λογιστή και του tablet, αποτρέποντας και τον εθισµό των παιδιών µας.

Ποιο είναι το δικό σας όραµα για την επόµενη µέρα;
Ένα Ενωµένο Μαρούσι της προσβασιµότητας σε όλους, της ανθρωπιάς, 
ώστε η ανοδική πορεία της προσωπικής δουλειάς µου να αντανακλά 
και στην καθηµερινότητα του κάθε δηµότη Αµαρουσίου.
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Κατοικώ 25 χρόνια στον Δήμο της 
Αγίας Παρασκευής, γνώρισα τα προ-
βλήματά του. Δυστυχώς, όμως, όλο 
αυτό το διάστημα δεν γνώρισα έναν 
δημοτικό άρχοντα να κάνει τη διαφο-
ρά, εκτός από μια μίζερη διαχείριση.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Βάιος Κάλλος, υποψήφιος  
δημοτικός σύμβουλος Αγίας 

Παρασκευής με την παράταξη 
του Γ. Οικονόμου

«Η νυν δημοτική 
αρχή έκανε πολύ 
λιγότερα απ’ όσα 
μπορούσαν να 

γίνουν»

Τ
α προβλήματα του Δήμου Αγίας Παρασκευής, αλλά 
και τις προτάσεις του για τις προτεραιότητες της δη-
μοτικής αρχής που θα προκύψει από τις εκλογές, κα-
ταθέτει ο Βάιος Κάλλος, υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με την παράταξη του Γιώργου Οικονόμου.

Τι σας ώθησε να είστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 
για τον Δήμο Αγίας Παρασκευής;
Η πείρα μάς διδάσκει ότι εάν δεν θέλουμε να διαχειρίζονται 
τα κοινά προβλήματα και την τύχη του δήμου άτομα μη ικανά, 
που εμπλέκονται στην πολιτική γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να 
κάνουν, πρέπει να θυσιάσει κανείς τον πολύτιμο χρόνο του και 
να ασχοληθεί μόνος του. Γιατί στον δήμο μας, με τα πλεονε-
κτήματα τα οποία έχει και λόγω της ευνοϊκής θέσης στην οποία 
βρίσκεται, αξίζουν τα καλύτερα. Κατοικώ 25 χρόνια στον Δήμο 
της Αγίας Παρασκευής, γνώρισα τα προβλήματά του. Δυστυ-
χώς, όμως, όλο αυτό το διάστημα δεν γνώρισα έναν δημοτικό 
άρχοντα να κάνει τη διαφορά, εκτός από μια μίζερη διαχείριση, 
χαμένα προγράμματα, χαμένες ευκαιρίες και καθήλωση του 
δήμου μας στη μετριότητα. Είμαι πεπεισμένος ότι τη διαφορά 
θα την κάνει η παράταξή μας, η «Νέα Αρχή για την Αγία Πα-
ρασκευή», με δήμαρχο τον Γιώργο Οικονόμου.

Γιατί κατέρχεστε στις εκλογές με την παράταξη του κ. Οι-
κονόμου;
Γνώρισα τον Γιώργο Οικονόμου πριν από περίπου έναν χρόνο. 
Γνώρισα έναν συνδημότη μου πετυχημένο επαγγελματικά, έ-
ντιμο, καταρτισμένο τεχνικά και διοικητικά, πράγμα που είναι 
απόρροια των λαμπρών σπουδών του. Συμφωνήσαμε και ε-
νώσαμε τις πεποιθήσεις μας για μια καλύτερη δημοτική αρχή. 
Οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής μας το αναγνώρισαν, μας 
στηρίζουν ως τώρα και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. Να είναι 
σίγουροι ότι θα τους το ανταποδώσουμε.

Ποια είναι η «κληρονομιά» που αφήνει η τρέχουσα δημο-
τική αρχή;
Το έργο της απερχόμενης δημοτικής αρχής είναι μέτριο, έγινε 
απλή διαχείριση της μετριότητας των προηγούμενων δημοτι-
κών αρχών. Καμία οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας. Έλλειψη παιδι-
κών σταθμών, σχολεία χωρίς την απαιτούμενη υλικοτεχνική 
υποστήριξη. Δεν θέλω να μηδενίσω τα πάντα, η νυν δημοτική 
αρχή, καίτοι εξελέγη με τη στήριξη της κυβερνητικής παρά-
ταξης και της Περιφέρειας Αττικής, έκανε πολύ λιγότερα απ’ 
όσα μπορούσαν να γίνουν.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του 
δήμου;
Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, θα χρειαστούν πολλές σε-
λίδες και ώρες να καταγραφούν. Εάν τα ιεραρχήσουμε, χρειά-
ζονται παιδικοί σταθμοί. Πέρυσι για αρκετά νήπια δεν υπήρχε 
θέση. Επιβάλλεται βελτίωση της υλικοτεχνικής στήριξης της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκσυγχρονισμός των υπηρε-
σιών του δήμου μας για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των δημοτών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια 
των δημοτών, η οποία δοκιμάζεται τελευταία, αξιοποιώντας ι-
διώτες σε συνεργασία με την αστυνομία. Έτσι, θα περιορίσουμε 
την εγκληματικότητα. Ένας δήμος μεγάλης έκτασης έχει έλ-
λειψη χώρων άθλησης. Επίσης είναι από τις λίγες πόλεις που 
δεν διαθέτουν κολυμβητήριο. Πρόβλημα αποτελεί το συγκοι-
νωνιακό, αφού με ολιγωρία και αμέλεια των προηγούμενων 
δημοτικών αρχών χάθηκε η διέλευση του μετρό από τον α-
στικό ιστό της πόλης μας. Υπάρχει έλλειψη χώρων στάθμευ-
σης, καθώς και έλλειψη καθαριότητας λόγω του περιορισμέ-
νου αριθμού απορριμματοφόρων και των διαλυμένων κάδων.

Ειδικά για τα ζητήματα της εκπαίδευσης, ποια είναι η 
άποψή σας για την κατάσταση που επικρατεί στον δήμο;
1. Πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στη φύλαξη και συντή-
ρηση των σχολικών μονάδων: α) φύλαξη των κτιριακών εγκα-

των μαθητών, με τη διοργάνωση ημερίδων και εφαρμόζοντας 
τα πιο αξιόπιστα τεστ στη Γ΄ Γυμνασίου και στη Β΄ Λυκείου.
3. Ενίσχυση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης α) με 
υλικοτεχνική υποδομή και β) με τη σωστή ενημέρωση γονέων 
και κηδεμόνων και μαθητών στη Γ΄ Γυμνασίου. Διαθέτουμε 
τη λιγότερη συμμετοχή στην Ευρώπη μαθητών στην τεχνική 
εκπαίδευση με ποσοστό 22%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στην 
Ολλανδία και στη Φιλανδία είναι 65% και 67%.
4. Συνεργασία με το Δ.ΙΕΚ. Χαλανδρίου (το οποίο βρίσκεται 
στα όρια του δήμου μας, είμαι δε ένας από τους ιδρυτές του), 
να λειτουργούν οι αντίστοιχες ειδικότητες των τεχνικών λυ-
κείων μας, ώστε οι απόφοιτοί τους να έχουν τη δυνατότητα 
να συνεχίσουν την κατάρτισή τους και να προετοιμάζονται για 
την αγορά εργασίας.
5. Θα δημιουργήσουμε γραφείο αποκατάστασης επαγγελμα-
τικά των αποφοίτων των λυκείων και των πανεπιστημίων του 
δήμου μας. Θα δημιουργήσουμε δύο ηλεκτρονικές πλατφόρ-
μες. Στη μία θα καταγράφονται οι απόφοιτοι των λυκείων και 
των πανεπιστημίων του δήμου μας που θα επιθυμούσαν να 
ασκήσουν την πρακτική τους ή να εργαστούν. Στη δεύτερη θα 
καταγράφονται οι τυχόν ανάγκες σε εργατικό δυναμικό των ε-
πιχειρήσεων του δήμου μας, αλλά και των γειτονικών δήμων. 
Έτσι, διευκολύνονται και οι εργαζόμενοι, διότι θα εξοικονομούν 
χρόνο, και οι επιχειρήσεις θα υποστηρίζονται από τους δημότες.

Ποιες θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι πρώτες προτεραι-
ότητες της νέας δημοτικής αρχής;
Βελτίωση και δημιουργία νέων σχολείων και σταθμών φύλα-
ξης νηπίων και μαθητών της δημοτικής εκπαίδευσης, για να 
διευκολυνθεί η εργαζόμενη μητέρα. Αναβάθμιση και στήριξη 
των ΚΑΠΗ της πόλης μας. Δημιουργία χώρων άθλησης, κατα-
σκευή του κολυμβητηρίου, βελτίωση της μελέτης για την κατα-
σκευή επιτέλους του δημαρχείου με σύγχρονες προδιαγραφές, 
ώστε να λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για εξοι-
κονόμηση πόρων από τα ενοίκια και τις σπατάλες ενέργειας. 
Ταυτόχρονα, θα αυξηθούν οι θέσεις στάθμευσης που τόσο έχει 
ανάγκη η πόλη μας. Εξασφάλιση προσβασιμότητας των ΑμεΑ. 
Αξιοποίηση και δημιουργία χώρων πρασίνου.

Πόσο νομίζετε ότι θα επιδράσει στην ψήφο των πολιτών το 
γεγονός ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές διεξάγονται με το 
σύστημα της απλής αναλογικής;
Αυτό έχει ενθαρρύνει πολλούς, με αποτέλεσμα να δημιουργη-
θούν πάρα πολλές παρατάξεις. Δεν θα υπάρχουν εύκολα πλει-
οψηφίες και αυτό μοιραία θα οδηγεί σε συναλλαγές πάνω και 
κάτω από το τραπέζι.

Αν κάποιος σας ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του α-
παντούσατε;
Το βιογραφικό μου είναι ανηρτημένο και αποδεικνύει την ε-
μπειρία μου σε θέσεις ευθύνης τόσο στον ιδιωτικό όσο και 
στον δημόσιο τομέα, με εντιμότητα και αξιοκρατία. Θα σεβα-
στώ και το τελευταίο ευρώ των δημοτών.

ταστάσεων, β) έλεγχος της εισόδου για την προστασία των μα-
θητών από ανεπιθύμητους εξωσχολικούς, γ) τοποθέτηση συ-
ναγερμού σε όλες τις σχολικές μονάδες.
2. Εφαρμογή προγράμματος για τον ορθό επαγγελματικό προ-
σανατολισμό με ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων και 
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Δεν προσπαθώ να αποκτήσω μια 
καρέκλα για τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια αλλά μια θέση που θα είναι 
σαν να κάθεται ο καθένας από σας, 
για να είμαι η φωνή του καθενός 
σας, η δυνατή φωνή που θα συνο-
δεύεται με έργα και πράξεις.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κορίνα Πατέλη-Μπελ,  
υποψήφια δημοτική σύμβουλος 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

με τον συνδυασμό  
του Γρ. Κωνσταντέλλου

«Ο δήμος έχει 
ήδη πολλές δυ-
νατότητες και το 
έχει αποδείξει»

Τ
ο «μάτι», το «αυτί» και τη «φωνή» των δημοτών Βάρης - 
Βούλας - Βουλιαγμένης στο δημοτικό συμβούλιο επιδιώκει 
να αποτελέσει η Κορίνα Πατέλη-Μπελ, υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος με την παράταξη του νυν δημάρχου Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλου, προσθέτοντας ότι θέλει να βάλει τη μακρά 
εμπειρία της στον ιδιωτικό τομέα στην υπηρεσία του δήμου.

Γιατί αποφασίσατε να συμμετάσχετε στις φετινές δημοτικές εκλογές 
και γιατί με τον συνδυασμό του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου;
Οι φετινές δημοτικές εκλογές έχουν για τον δήμο μας μια ιδιαίτερη βαρύ-
τητα. Κατ’ αρχάς θεωρώ πολύ σημαντική την επανεκλογή του Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλου και την ανανέωση της εμπιστοσύνης μας στο πρόσωπό 
του, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης μιας 
σειράς σημαντικών έργων τα οποία έχει με επιτυχία δρομολογήσει και βρί-
σκονται σε στάδιο αποπεράτωσης. Τα έργα αυτά έχουν να κάνουν με το 
περιβάλλον, την ασφάλεια των πολιτών, την ανακύκλωση, τη δημιουργία 
πόρων και εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και θέματα που αφορούν τους 
νέους, την ποιότητα ζωής μας, καθώς και την αλληλεγγύη και στήριξη του 
πολίτη. Πίσω απ’ όλα αυτά βρίσκεται ο άνθρωπος που με ενέπνευσε και 
με τίμησε με την πρότασή του να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο «Πόλη 
για να ζεις», ο νυν και πετυχημένος δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι ιδιαιτερότητες του Δήμου Βάρης - Βούλας 
- Βουλιαγμένης;
Τόσο η Βούλα όσο και η Βουλιαγμένη είναι περιοχές με εξαιρετικό φυσικό 
περιβάλλον, κάτι το οποίο οι κάτοικοι επιθυμούν να διατηρήσουν και ταυ-
τόχρονα να προστατέψουν από προσπάθειες και, αν θέλετε, συμφέροντα 
που θα έθεταν σε κίνδυνο την περιοχή. Από τη μεριά της, η Βάρη είχε και 
εξακολουθεί να έχει προβλήματα που έχουν να κάνουν με τεχνικές υπο-
δομές και που για χρόνια έμεναν στο συρτάρι χωρίς να δίνονται λύσεις. 
Η τωρινή δημοτική αρχή τόλμησε να δρομολογήσει έργα ανάπτυξης και 
υποδομής που παρέμεναν για 30 χρόνια στο συρτάρι –όπως το ρέμα του 
Κόρμπι–, προωθώντας μελέτες και διαχειριζόμενη προγράμματα που δη-
μιουργούν μια άλλη πόλη.

Προέρχεστε από μακρά θητεία στον ιδιωτικό τομέα. Πόσο νομίζετε ότι 
θα σας βοηθήσει, αν εκλεγείτε δημοτική σύμβουλος;
Είναι αδιαμφισβήτητη η χρησιμότητα της μακράς πορείας μου στον ιδιω-
τικό τομέα. Οι απαιτήσεις και η σκληρή δουλειά που στοχεύει σε απτά απο-
τελέσματα είναι η βασική προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να σταθεί 
σε έναν χώρο που λέγεται ιδιωτικός τομέας. Οι σύγχρονοι δήμοι απαιτούν 
–και επιβάλλεται να το κάνουν– να έχουν στο δυναμικό τους άτομα που 
θα μπορούν να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία λειτουργίας μιας σύγχρο-
νης επιχείρησης με συνεχή ανανέωση, ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, 
αλλά και επιχειρηματική σκέψη και ευελιξία.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα προβλήματα του δήμου που θα πρέπει να α-
ποτελέσουν την πρώτη προτεραιότητα της νέας δημοτικής αρχής;
Σε έναν δήμο οι προτεραιότητες διαμορφώνονται και προωθούνται με 
καλό σχεδιασμό, μελέτη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Σε 
αυτό το δυναμικό θα πρέπει να επενδύσει η δημοτική αρχή, ώστε να προ-
ωθηθούν ταυτόχρονα και χωρίς καθυστέρηση όλα τα θέματα που έχουν 
ήδη δρομολογηθεί, αλλά και μια σειρά άλλων, όπως η επέκταση της α-
νακύκλωσης και η εξοικονόμηση ενέργειας, τα αντιπλημμυρικά έργα στη 
Βάρη και στη Βουλιαγμένη, η διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, 
η οδοποιία σχεδόν 200 χλμ. στο σύνολο της πόλης, η αναμόρφωση της 
Πλαζ Α΄ και Β΄ Βούλας, καθώς και η μέριμνα για όλες τις γειτονιές, που 
αφορά την ασφάλεια, αλλά και η ενημέρωση του πολίτη και –γιατί όχι;– η 
περισσότερη ενεργοποίησή του. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε 
τον ομορφότερο δήμο της Ελλάδας.

Ποιες θα είναι οι δικές σας προτεραιότητες, αν εκλεγείτε δημοτική 
σύμβουλος;
Έχω ήδη προσπαθήσει το διάστημα που έχει προηγηθεί των εκλογών να 
δώσω στον εαυτό μου τη δυνατότητα ενημέρωσης και προετοιμασίας. Συ-
γκεκριμένα, δεν έχω περιοριστεί στη συμμετοχή μου σε διάφορες πολι-
τιστικές εκδηλώσεις και δρώμενα, αλλά έχω επιδιώξει ουσιαστική γνω-
ριμία και επαφή με τους δημότες. Έχω προσπαθήσει να αφουγκραστώ 
τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους και να τους πείσω ότι μετά την τιμή 
που ενδεχομένως μου προσφέρουν με την ψήφο τους θα αποτελώ το 

αυτί και το μάτι τους στον δήμο με το να συνεχίσω να είμαι παρούσα και 
ενεργή ως δημοτική σύμβουλος, προστατεύοντας και προωθώντας τα 
συμφέροντα των πολιτών, γιατί μόνο αυτά θεωρώ ότι είναι και δικά μου 
συμφέροντα. Επειδή έχω ήδη αρκετή εμπειρία από τη μακρόχρονη ενα-
σχόλησή μου στον τομέα της επικοινωνίας, έχω αρκετή ευελιξία σε πολ-
λούς από τους τομείς που προωθεί ο δήμος και αφορούν το περιβάλλον, 
τον πολιτισμό, την τεχνογνωσία, αλλά και την κοινωνική ευαισθησία, την 
επιχειρηματικότητα στους νέους και τη δημιουργία συλλογικών δραστη-
ριοτήτων για την προώθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων. 
Ο δήμος έχει ήδη πολλές δυνατότητες και το έχει αποδείξει. Κάθε φορά 
το να προχωρεί όλο και πιο πολύ του δίνει τη δυνατότητα να ανεβάζει τον 
πήχη και μαζί την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Τι συνιστά, κατά την άποψή σας, μια επιτυχημένη δημοτική αρχή;
Το να μπορεί να συνεργάζεται με όλους τους φορείς και να «εκμεταλλεύ-
εται» κάτω από κάθε συνθήκη τις ευκαιρίες. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, 
όταν ανέλαβε τον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, δεν ασχολήθηκε 
με το τι δεν έκαναν οι προηγούμενοι, αλλά φρόντισε να γίνουν μελέτες και 
να αντληθούν κονδύλια από την περιφέρεια και την Ε.Ε. Το γεγονός ότι 
είχαν μειωθεί οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι κατά 65% όχι μόνο δεν λει-
τούργησε αρνητικά αλλά κατάφερε με τη σωστή διαχείριση και μελέτη να 
καταστήσει τον δήμο κερδοφόρο. Συνεργάστηκε με την περιφέρεια, παρ’ 
ότι οι κομματικές πεποιθήσεις ήταν διαφορετικές, και κατάφερε να αλλά-
ξει την εικόνα της πόλης αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοί-
κων. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος πέτυχε να κάνει πράξη τα παραπάνω 
και ετοιμάζεται να συνεχίσει, ανανεωμένος, ακόμα πιο έμπειρος και πάντα 
δημιουργικός και ακούραστος.

Πόσο νομίζετε ότι θα επηρεάσει τις επιλογές των πολιτών το γεγονός 
ότι οι φετινές αυτοδιοικητικές εκλογές διεξάγονται με το σύστημα της 
απλής αναλογικής;
Η θέσπιση της απλής αναλογικής έχει γίνει πρόχειρα και πιθανόν να δημι-
ουργήσει σοβαρές δυσλειτουργίες σε όσους δήμους οδηγηθούν σε δεύ-
τερο γύρο εκλογών. Το δικό μας δημοτικό συμβούλιο επί δημαρχίας του 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου απέδειξε πως μπορεί να λειτουργήσει με σύν-
θεση, αφού οι περισσότερες αποφάσεις πάρθηκαν με πλειοψηφίες μεγα-
λύτερες της μίας παράταξης. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ζητάμε καθαρή ι-
σχυρή εντολή, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας.

Αν κάποιος πολίτης σάς ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του α-
παντούσατε;
«Γιατί, βρε Κορίνα;» Έτσι μου λένε το τελευταίο διάστημα παλιοί και νέοι 
φίλοι. Κι εγώ απαντώ «γιατί έχω αυτό που θα βοηθήσει τον δήμο μας». 
Πίστη και πάθος σε αυτό που κάνω, διάθεση και χρόνο να προσφέρω. 
Δεν προσπαθώ να αποκτήσω μια καρέκλα για τα επόμενα τέσσερα χρό-
νια αλλά μια θέση που θα είναι σαν να κάθεται ο καθένας από σας, για να 
είμαι η φωνή του καθενός σας, η δυνατή φωνή που θα συνοδεύεται με 
έργα και πράξεις.
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μνήμη

Πόντος. Μια κοιτίδα ελληνικού πολιτισμού 
στη βορειοανατολική Μ. Ασία. Κατοική-
θηκε για πρώτη φορά από Έλληνες τον 10 
αι. π.Χ. και επί 2.900 χρόνια ο ελληνικός 
πολιτισμός άνθισε. Μεγάλες πόλεις ιδρύ-

θηκαν και έγιναν κέντρα ελληνισμού. Ηράκλεια, Σινώπη, 
Τραπεζούς, Κερασούς, Αμισός.

Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο ο Πόντος άνθισε και ιδρύθη-
καν μεγάλα εμπορικά κέντρα. Εκείνη ήταν και η περίοδος 
όταν και το εθνωνύμιο Έλλην αντικαταστάθηκε από το Ρω-
μιός, ονομασία που επιβιώνει μέχρι και σήμερα.

Κατά τη διάσπαση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Δυ-
τική και Ανατολική, ο Πόντος εντάχθηκε στο ανατολικό 
τμήμα, που είχε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη.

Ο Πόντος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις αποκρούσεις 
των περσικών, αραβικών και τουρκικών επιθέσεων κατά τα 
βυζαντινά χρόνια. Όμως μετά την ήττα των Ελλήνων στο 
Ματζικέρτ από τους Σελτζούκους άνοιξε η δίοδος των μου-
σουλμανικών φύλων στη Μ. Ασία και η περιοχή μετατρά-
πηκε σε πεδίο σύγκρουσης δύο τεράστιων πολιτισμών, του 
ελληνορθόδοξου και του ισλαμικού. Με την είσοδο των 
Τούρκων στην περιοχή ήρθε και η ρήξη με το ελληνόφωνο 
παρελθόν και ταυτόχρονα η είσοδος σε έναν τουρκόφωνο 
κόσμο.

Το κίνημα των Σταυροφοριών προς την Ανατολή έναντι 
του μουσουλμανικού κινδύνου στην αρχή βοήθησε τη Βυ-
ζαντινή Αυτοκρατορία, όμως κατά τη Δ΄ Σταυροφορία έγινε 
και η πρώτη άλωση της Πόλης. Όλος ο ελλαδικός χώρος πέ-
φτει στα χέρια των Φράγκων εκτός από τρία ανεξάρτητα 
κράτη, το Δεσποτάτο της Ηπείρου, το κράτος της Νίκαιας 
και την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος.

Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος κατάφερε να επιζή-
σει για 257 έτη. Οχτώ χρόνια, όμως, μετά την Άλωση της 
Πόλης, το 1461, η Τραπεζούς πέφτει σε οθωμανικά χέρια.

Από τον 15ο έως τον 18ο αι. οι Τούρκοι καταδίωκαν τους 
Έλληνες χριστιανούς της Μ. Ασίας και τους βασάνιζαν, σε 
μια προσπάθεια να εξισλαμιστούν. Γνωστή τακτική ήταν το 
παιδομάζωμα.

Κατά το πρώτο μισό του 19ου αι. οι Πόντιοι, οι Εβραίοι 
και οι Αρμένιοι, εκμεταλλευόμενοι την ανάπτυξη μιας πα-

γκόσμιας αγοράς, έγιναν η νέα δυναμική αστική τάξη της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή ήταν μία σημαντική 
αιτία που είχε ως αποτέλεσμα τη γενοκτονία των Ποντίων 
και των Αρμενίων.

Αρχές 20ού αι. Το κίνημα των Νεότουρκων επικρατεί 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σκοπός τους; Η εθνική 
εκκαθάριση των μη μουσουλμανικών λαών και η μετα-
τροπή της πολυεθνικής αυτοκρατορίας σε τουρκικό κρά-
τος.

1911. Οι Νεότουρκοι αποφασίζουν να εξοντωθούν ο ελ-
ληνικός χριστιανικός πληθυσμός του Πόντου και οι Αρ-
μένιοι. Κηρύσσεται οικονομικός πόλεμος σε καθετί ελλη-
νικό. Έρχεται απαγόρευση των ελληνικών προϊόντων και 
τα ελληνικά πλοία δεν μπορούν πλέον να αγκυροβολούν 
σε τουρκικά λιμάνια.

Οι δολοφονίες αυξάνονται προοδευτικά. Οργανωμένες 
τουρκικές ομάδες λεηλατούν πόλεις και χωριά. Οι διωγμοί 
Ελλήνων και Αρμενίων από σποραδικοί γίνονται ραγδαία 
συστηματικοί, οργανωμένοι και εκτεταμένοι.

Οι τουρκικές αρχές αρχίζουν να μετατοπίζουν πληθυ-
σμούς Ελλήνων από τα παράλια της Μ. Ασίας σε εξοντω-
τικές πορείες. Εκτός από αυτό, οι Τούρκοι λεηλατούν και 
καταστρέφουν χωριά, πόλεις, σφάζουν τους κατοίκους και 
βιάζουν τις γυναίκες.

1914. Γενική επιστράτευση όλων των εθνών της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Πολλοί Πόντιοι, αρνούμενοι την 
επιστράτευση, κρύβονται όπου βρουν ή καταφεύγουν στα 
βουνά.

Οι χριστιανοί στρατιώτες στέλνονται στα τάγματα εργα-
σίας, για να σπάζουν πέτρες και να ανοίγουν δρόμους στα 
βουνά. Καιρικές συνθήκες άθλιες. Συνθήκες ζωής ακόμα 
χειρότερες. Χωρίς τροφή και με βίαιη κακομεταχείριση, ε-
λάχιστοι επέζησαν.

Όσοι δεν αντέχουν τις κακουχίες δραπετεύουν και προ-
σπαθούν να επιστρέψουν στις εστίες τους, αλλά οι στρατι-
ωτικές αρχές πληροφορούν τις αρχές του τόπου προέλευ-
σης των λιποτακτών ώστε να τους συλλάβουν.

Η Γερμανία, σύμμαχος της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παίζει δριμύτατο 
ρόλο στην εξόντωση του χριστιανικού πληθυσμού και στον 

παντουρκισμό της Μ. Ασίας.
Νοέμβρης και Δεκέμβρης 1916. Λεηλατούνται και κα-

ταστρέφονται 49 ελληνικές πόλεις και χωριά του Πόντου, 
σχολεία και εκκλησίες καίγονται ολοσχερώς, οι χωρικοί κα-
κοποιούνται, οι γυναίκες βιάζονται.

Ιανουάριος 1917. Είκοσι οχτώ χωριά πυρολύονται μέσα 
σε μία εβδομάδα. Νήπια, κορίτσια, λεχώνες, έγκυοι, ασθε-
νείς και γέροντες ωθούνται από τόπο σε τόπο χωρίς τροφή 
μέσα στα χιόνια. Κατά πρόχειρο υπολογισμό, οι νεκροί ξε-
περνούν τους 20.000.

Με το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου η ηττημένη 
Τουρκία αναγκάζεται να καταδικάσει τις τραγικές βιαιότη-
τες που έλαβαν χώρα απέναντι στους χριστιανικούς πληθυ-
σμούς. Το ίδιο κάνει και ο Μουσταφά Κεμάλ, όμως ο ίδιος, 
αργότερα, είναι αυτός που θα συνεχίσει τους διωγμούς των 
Ελλήνων χριστιανών, οι οποίοι θα γίνουν πολύ πιο σκληροί 
και απάνθρωποι.

19 Μαΐου 1919. Ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη 
Σαμψούντα ώστε να βάλει σε τάξη την περιοχή του Πόντου, 
όπου τα χωριά δέχονταν συνεχώς επίθεση από τουρκικές 
συμμορίες. Αντίθετα, αυτός δημιουργεί μια μυστική οργά-
νωση, με τη βοήθεια μελών του Νεοτουρκικού Κομιτάτου, 
και σχεδιάζει την ολοκλήρωση της εξόντωσης του ποντια-
κού ελληνισμού.

Ο Κεμάλ αναδεικνύει τον Τοπάλ Οσμάν αντιπρόσωπό 
του στον Πόντο και εκείνος, με τη σειρά του, εκδίδει αμνη-
στία σε όλους τους κατάδικους, τους κλέφτες, τους θανατο-
ποινίτες και τους φονιάδες και τους δίνονται όπλα με απώ-
τερο σκοπό την εξόντωση των Ποντίων.

Τα εγκλήματα των Τούρκων απέναντι στους Έλληνες ο-
δήγησαν τους Ποντίους να καταφύγουν στα βουνά, οργα-
νώνοντας αντάρτικο για την προστασία των άμαχων πληθυ-
σμών. Τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα αν δεν συνέ-
βαινε αυτή η κίνηση.

Οι εκθέσεις σχετικά με το μαρτύριο των Ελλήνων του 
Πόντου ήταν άπειρες. Περισσότεροι από 353.000 Πόντιοι 
βρήκαν μαρτυρικό θάνατο από τους Νεότουρκους και τους 
Κεμαλικούς.

Τον επίλογο της τραγικής ποντιακής γενοκτονίας α-
ποτέλεσε ο βίαιος ξεριζωμός των επιζώντων μετά τη νίκη 
της Τουρκίας. Με τη συνθήκη της ανταλλαγής πληθυσμών 
ήρθαν στην Ελλάδα και οι τελευταίοι πρόσφυγες. Ο Πόντος, 
μετά από 2.900 συνεχόμενα χρόνια ελληνικής παρουσίας, 
είχε μείνει ορφανός, ερημωμένος. Από Εύξεινος έγινε μαύ-
ρος. Όπως και η θάλασσα που τον βρέχει.

Το 1996 το Ελληνικό Κοινοβούλιο όρισε τη 19η του 
Μάη, την ημέρα που ο Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψού-
ντα, ως Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων την 
περίοδο 1914-1923.

Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία και αποδίδει 
όλους αυτούς τους χιλιάδες θανάτους σε απώλειες πολέμου, 
λοιμό και ασθένειες.

Σήμερα, 100 χρόνια μετά τα φρικτά εγκλήματα των 
Τούρκων απέναντι στους Ποντίους, εμείς το μόνο που μπο-
ρούμε να κάνουμε είναι να μην ξεχάσουμε ποτέ αυτές τις 
353.000 αδικοχαμένες ψυχές. Ο ποντιακός ελληνισμός ζει 
ακόμα και, όσο ζει, πάντα θα τιμάει τα αδέρφια του που υπέ-
φεραν και παρέδωσαν το πνεύμα τους για την πατρίδα. Και 
πάντα θα αγωνίζεται με ζήλο ώστε να αναγνωριστεί διεθνώς 
η γενοκτονία και κυρίως από την ίδια την Τουρκία, για να 
μην επαναληφθούν τέτοια εγκλήματα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού, τόμ. 2, 
Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία - Πήγασος Εκδοτική Α.Ε., 
2007
• Βλάσης Αγτζίδης, Έλληνες του Πόντου – Οι ακρότη-
τες του τουρκικού εθνικισμού, τόμ. Α΄ - τόμ. Β΄, Εκδόσεις 
ΣΚΑΪ ΒΙΒΛΙΟ, 2009
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συνέντευξη

Το σύστημα της απλής ανα-
λογικής δίνει τη δυνατότητα 
σε μικρότερους συνδυα-
σμούς να εκλέξουν δημο-
τικούς συμβούλους, αλλά 
παράλληλα μπορεί να δημι-
ουργήσει προβλήματα στη 
διοίκηση των δήμων.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κωνσταντίνος Πολιτάκης,  
υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος Κηφισιάς με την  
παράταξη του Γ. Τσούλου

«Θέλω να σταθώ 
δίπλα στον πολίτη 
και να βοηθήσω 
τους αδύναμους  
συμπολίτες μας»

Με στόχο τη βοήθεια των αδύναμων συμπολιτών του ο Κων-
σταντίνος Πολιτάκης κατέρχεται ως υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος Κηφισιάς - Νέας Ερυθραίας - Εκάλης με την 
παράταξη του Γιώργου Τσούλου. Παρακάτω ο κ. Πολιτά-

κης εξηγεί τα προβλήματα του δήμου και αποκαλύπτει ότι ακόμα και 
σε έναν «προνομιούχο» δήμο υπάρχουν μη προνομιούχες περιοχές.

Γιατί κατεβαίνετε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και γιατί με 
την παράταξη του κ. Τσούλου;
Κατεβαίνω με τον συνδυασμό του κ. Τσούλου επειδή είναι ένας άνθρω-
πος με εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει διατελέσει επί σειρά 
ετών δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος με σημαντικό έργο στον 
εκδημοκρατισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης με την αναβίωση του θε-
σμού των συνοικιακών συμβουλίων και επίσης έχει βοηθήσει τους α-
σθενέστερους δημότες με σειρά δράσεων, όπως τα συσσίτια. Επίσης, 
το ότι είναι ανεξάρτητος έπαιξε σημαντικό ρόλο, καθώς πιστεύω ότι οι 
δημοτικές εκλογές πρέπει να μένουν μακριά από την κεντρική πολι-
τική σκηνή και την κόντρα που υπάρχει σε αυτήν.

Ποια θεωρείτε ότι είναι η «κληρονομιά» που αφήνει η τρέχουσα 
δημοτική αρχή;
Η κληρονομιά που αφήνει η τρέχουσα δημοτική αρχή δεν είναι καλή, 
καθώς δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του δήμου μας 
με αποφασιστικότητα κι έτσι πολλά στενά έμειναν σκοτεινά και τα α-
πορρίμματα πολλές φορές ήταν ανεξέλεγκτα λόγω κακής διαχείρισης. 
Οι δύο τελευταίοι δήμαρχοι, Θώμακος και Χιωτάκης, ήταν ανεπαρκέ-
στατοι, γι’ αυτό πρέπει να ψηφίσουμε κάτι καινούργιο, που θα μπορέ-
σει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου 
Κηφισιάς και πώς σκοπεύει να τα αντιμετωπίσει η παράταξή σας αν 
κερδίσει τις δημοτικές εκλογές;
Ο Δήμος Κηφισιάς έχει μεγάλο πρόβλημα με την ανακύκλωση, καθώς 
δεν έχουμε καταφέρει να ενημερώσουμε τους πολίτες για τα οφέλη 
αυτής της διαδικασίας. Επίσης, ο δήμος δεν έχει καταφέρει να εισα-
γάγει τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του πολίτη με σκοπό την α-
ναβάθμιση της ζωής του, αλλά και σταδιακά να έχουμε μια «έξυπνη» 
πόλη που θα βοηθάει τους πολίτες στο παρκάρισμα, τη συγκοινωνία 
και γενικότερα την καθημερινότητα.

Αν εκλεγείτε δημοτικός σύμβουλος, ποιες θα είναι οι βασικές  

προτεραιότητές σας;
Αν εκλεγώ δημοτικός σύμβουλος, θέλω να σταθώ δίπλα στον πολίτη, 
να βοηθήσω τους αδύναμους συμπολίτες μας και να δώσω μάχη για 
την αειφόρο ανάπτυξη του δήμου, την ανακύκλωση, τον φωτισμό και 
γενικότερα την ποιότητα ζωής των πολιτών, που τα τελευταία χρόνια 
έχει παραμεληθεί. Επίσης, οι χώροι άθλησης και οι πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις για δημότες είναι πολύ σημαντικοί τομείς, καθώς μέσα από 
εκεί μπορούμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο Δήμος Κηφισιάς θεωρείται «προνομιούχος» σε σχέση με άλλους 
δήμους του Λεκανοπεδίου. Είναι έτσι τα πράγματα;
Σε έναν βαθμό αυτό ισχύει, αλλά ακόμα και σε αυτόν τον δήμο υπάρ-
χουν πολίτες που έχουν την ανάγκη της φροντίδας μας και πρέπει να 
τους βοηθήσουμε να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η κοινωνική μέ-
ριμνα θα πρέπει να φροντίσει ώστε οι ασθενέστεροι να έχουν πρό-
σβαση σε φαγητό, νερό και ρεύμα, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η 
εξεύρεση εργασίας, αλλά και τα ίσα δικαιώματα στην παιδεία. Υπάρ-
χουν πολλές συνοικίες του Δήμου Κηφισιάς - Νέας Ερυθραίας - Εκά-
λης που ανήκουν στις μη προνομιούχες.

Πόσο θεωρείτε ότι θα βαρύνει στις φετινές δημοτικές εκλογές το 
γεγονός ότι διεξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής;
Το σύστημα της απλής αναλογικής δίνει τη δυνατότητα σε μικρότερους 
συνδυασμούς να εκλέξουν δημοτικούς συμβούλους, αλλά παράλληλα 
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη διοίκηση των δήμων, όπου 
ο πρώτος συνδυασμός δεν θα έχει την πλειοψηφία κι έτσι οι συνερ-
γασίες είναι απαραίτητες για να μπορούν οι δήμοι να έχουν αποτελε-
σματική διοίκηση.

Πιστεύετε ότι η έντονη διαμάχη που επικρατεί στην κεντρική πολι-
τική σκηνή θα επιδράσει και στα αποτελέσματα των δημοτικών ε-
κλογών;
Η κεντρική πολιτική σκηνή δεν πρέπει να επιδρά στις δημοτικές εκλο-
γές, καθώς είναι δύο διαφορετικοί τομείς που πρέπει να διατηρούν την 
ανεξαρτησία τους. Στις δημοτικές εκλογές πρέπει να ψηφίζουμε τα πρό-
σωπα που μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματά μας και όχι κόμματα, 
που κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν θέση στις δημοτικές εκλογές.

Αν κάποιος σας ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του απαντού-
σατε;
Θα του απαντούσα να με ψηφίσει γιατί είμαι ένας νέος άνθρωπος με 
όραμα για τον τόπο του, που είναι έτοιμος να μπει στον στίβο της πολι-
τικής σε τοπικό επίπεδο για να προσφέρει σε έναν χώρο όπου οι νέοι 
άνθρωποι σπανίζουν. Επίσης, έχω να προσφέρω φρέσκες ιδέες για 
τη δημιουργία ενός σύγχρονου δήμου που θα σέβεται τους πολίτες του 
και που μπαίνει σε μια νέα εποχή.
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 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

«ΚΥΜΑΤΑ» 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΕΓΑΛΟΥΣ 
ΗΡΩΕΣ 
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τ
ο Αιγαίο είναι γεµάτο µικρά νησιά και 
µεγάλους ήρωες. Κατοίκους κάθε ηλι-
κίας, από τα έξι πιτσιρίκια της Θύµαινας 
µέχρι την κυρα-Ρήνη, τη µοναχική αρχό-
ντισσα της Κινάρου, που δίνουν ζωή σε 

αποκοµµένους τόπους, εκεί όπου το απαγορευτικό 
δεν αφήνει το καράβι να πιάσει λιµάνι για µέρες. 
Συνηθισµένοι οι ακρίτες νησιώτες στις φουρτούνες, 
ατενίζουν µε ψυχραιµία τη θάλασσα όταν το κύµα 
φουσκώνει. Όµως η πρόσφατη θαλασσοταραχή έφε-
ρε κύµατα προσφοράς σε υγεία και παιδεία για τους 
µεγάλους αυτούς ήρωες, µέσα από την επετειακή 
αποστολή της Οµάδας Αιγαίου. Είκοσι πέντε χρόνια 
στο νερό συµπλήρωσαν οι εθελοντές θαλασσόλυκοι, 
που φέτος µε αντίξοες καιρικές συνθήκες έκαναν 
απόβαση προσφοράς σε πέντε αποµακρυσµένα 
νησιά, τους Φούρνους, τη Θύµαινα, τη ∆ονούσα, την 
Αµοργό και το Κουφονήσι, προκειµένου να βελτιώ-
σουν µε τις δράσεις τους την καθηµερινή ζωή των 
κατοίκων. Η Οµάδα Αιγαίου έκανε παράλληλα επί-
σκεψη στην ακριτική Κίναρο, εκεί όπου ζει η µοναχι-
κή γερόντισσα, η κυρα-Ειρήνη, µέσα σε ένα πρόχει-
ρα κατασκευασµένο οίκηµα, το οποίο είναι εντελώς 
ακατάλληλο για διαβίωση. Σοβάδες και κοµµάτια τσι-

µέντου πέφτουν συχνά από το ταβάνι και, όπως λέει 
η ίδια, «µια µέρα θα µε βρουν εδώ ασβεστωµένη». 
Αυτό όµως δεν θα συµβεί ευτυχώς, γιατί η Οµάδα µε 
τους χορηγούς και τους υποστηρικτές της θα φτιάξει 
µια κανονική κατοικία για τη νησιώτισσα που φυλάει 
ολοµόναχη Θερµοπύλες στο Αιγαίο.

Ο 25ος ∆ιάπλους πρόσφερε δωρεάν αιµατολο-
γικές, µικροβιολογικές και ιατρικές εξετάσεις από 
γιατρούς πολλών ειδικοτήτων, καθώς και εξοπλισµό 
στα σχολεία, υποτροφίες του ΙΕΚ ΑΚΜΗ για τους τε-
λειόφοιτους µαθητές του λυκείου και έργα υποδοµής 
και πολιτισµού για τους ξεχασµένους αυτούς τόπους, 
όπως παιδικές χαρές. Στην αποστολή συµµετείχε 
οµάδα της Stoiximan, µε πρεσβευτή τον Σπύρο Γιαν-
νιώτη, ολυµπιονίκη της κολύµβησης, που µαζί µε 
τους πρωτεργάτες της πρωτοβουλίας HOPEgenesis 
ενηµέρωσαν τους ακριτικούς πληθυσµούς για το 
πρόγραµµα το οποίο στηρίζει οικονοµικά και ιατρι-
κά τις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδί, 
προκειµένου να καταπολεµηθεί η υπογεννητικότητα. 
Το πρόγραµµα ξεκίνησε στους Φούρνους και τη Θύ-
µαινα, έχει βοηθήσει να έρθουν στον κόσµο σχεδόν 
100 µωρά και ήδη γεννήθηκε το πρώτο παιδί «της 
HOPEgenesis» στη ∆ονούσα, µε τη µητέρα του, Ευ-

δοκία Φαραντζή, να εξηγεί στην FS πόσο σηµαντική 
είναι αυτή η πρωτοβουλία για τα ζευγάρια που πρέ-
πει να µπαρκάρουν για να κάνουν έναν υπέρηχο ή 
µια αυχενική διαφάνεια.

Εκτός από εξετάσεις, στα νησιά έγιναν εµβολια-
σµοί µικρών και µεγάλων για τον πνευµονιόκοκκο, 
ενηµερωτικές οµιλίες για τη στοµατική υγεία στα 
παιδιά, σε συνεργασία µε την ΑΙΜ, και οµιλίες για 
τη σωστή οδική συµπεριφορά και την ασφάλεια στο 
σπίτι και στο σχολείο σε περιπτώσεις σεισµού. Επί-
σης, η Οµάδα Αιγαίου παρέδωσε µαθήµατα συνερ-
γασίας, εγκαινιάζοντας στην Αµοργό µια συνεργασία 
µε την κινητή ιατρική µονάδα του Ιδρύµατος Σταύρος 
Νιάρχος, για την οποία ο πατήρ Γιώργος είπε χαρα-
κτηριστικά: «Κάθε τέτοια οµάδα που προσφέρει στα 
νησιά είναι µια δύναµη και όταν οι δυνάµεις ενώνο-
νται, δηµιουργείται µια υπερδύναµη, που µπορεί να 
πετύχει περισσότερα». Από αυτά τα µηνύµατα έχει 
ανάγκη η κοινωνία µας. Και έχει επίσης ανάγκη από 
ποιοτική ζωή, καθώς και να σπάσει τα ταµπού και τις 
προκαταλήψεις της αναπηρίας. Γι’ αυτό και η Οµάδα 
Αιγαίου διοργάνωσε για τα πιτσιρίκια διδακτικές και 
ψυχαγωγικές παραστάσεις Καραγκιόζη, καθώς και 
προβολή της κατάκτησης του ∆ιαστήµατος σε κινητό 

πλανητάριο. Ακόµη, στην Αιγιάλη της Αµοργού, µε 
στόχο να επισπευσθούν οι διαδικασίες ολοκλήρω-
σης µιας ράµπας για ΑµεΑ στην παραλία, ώστε όλα 
τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα να έχουν πρόσβα-
ση στη θάλασσα, δόθηκε µια παράσταση κοινωνικού 
χαρακτήρα µε τίτλο «Χορεύετε;» από την οµάδα των 
χορευτών της Σχολής Danzarte, υπό την επιµέλεια 
της χορογράφου ∆έσποινας Κουκλάκη. Οι χορευτές, 
µεταξύ των οποίων και η Βερόνικα µε το αµαξίδιό 
της, συγκίνησαν το κοινό, δείχνοντας πως η σωµα-
τική αδυναµία δεν αποτελεί εµπόδιο µπροστά στο 
µεγαλείο της ψυχής. Στην εκδήλωση µίλησε και η 
νεαρή Γεωργία Καλτσή, που δεν το βάζει κάτω και 
συνεχίζει κανονικά τη ζωή της παίζοντας µπάσκετ, 
κάνοντας ξιφασκία και άλλα σπορ, παρ’ ότι ένα αυ-
τοκινητικό ατύχηµα την καθήλωσε σε αµαξίδιο. Η 
Γεωργία, οι χορευτές και η δηµοσιογράφος υγείας 
Εύα Ντελιδάκη, µε την αισιόδοξη αύρα της, απέδω-
σαν φόρο τιµής στη νεαρή Αργυρώ της Αιγιάλης, που 
δίνει τον καθηµερινό της αγώνα µαζί µε πολλούς 
άλλους ΑµεΑ συµπολίτες µας. Αρωγός της Οµάδας 
Αιγαίου και η DEMO, που δώρισε για το µικρό νησί 
Μαράθι ένα ηλιακό φωτιστικό για το λιµάνι του, ενώ 
η υπόλοιπη δωρεά στήριξε τον 25ο ∆ιάπλου.

«Τ
ο προλαµβάνειν έστι κάλλι-
ον του θεραπεύειν» έλεγε ο 
Ιπποκράτης και τα λόγια του 
αποκτούν ιδιαίτερη αξία όταν 
πρόκειται για χρόνια ρευµα-
τολογικά νοσήµατα που δεν 

δίνουν χαρακτηριστικά συµπτώµατα και εξελίσ-
σονται ύπουλα, οδηγώντας σε κινητικές αναπη-
ρίες και αφόρητους πόνους. Μία από αυτές τις 
ασθένειες είναι και η αγκυλοποιητική σπονδυλο-
αρθρίτιδα, που πλήττει νεαρούς άνδρες στα κα-
λύτερά τους χρόνια και η οποία καθυστερεί έως 

και µία δεκαετία να διαγνωστεί. Για την ενηµέ-
ρωση των πολιτών και την πιο έγκαιρη διάγνωσή 
της, ώστε να αποφευχθεί η αναπηρία, η Novartis 
υλοποιεί την εκστρατεία «Βήµα Μπροστά», µε την 
οποία στήριξε και συµµετείχε στο Spetsathlon, το 
αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού. Στους αγώνες 
δρόµου, ποδηλασίας και κολύµβησης διακρίθη-
καν οι κορυφαίοι τριαθλητές µας, ενώ η οµάδα 
Novartis Running Team, µε τη δηµοσιογράφο 
υγείας της FS Αλεξία Σβώλου και τον 11χρονο γιο 
της, έτρεξαν για την ενηµέρωση σχετικά µε την 
αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα.

ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ!

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
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Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας κορυ-
φαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες ε-
ξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουργική, μη επεμβατική 
Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δίσκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή 
και αποτελεσματική διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναι-
σθησία, 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, αυχενικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα 
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθήσεων με τη βο-
ήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κατακτήσεις της Αναγεννητι-
κής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται 
οι ασθενείς που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, επώδυνες 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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 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΑΘΩΡΑΚΙΣΤΗ 
Η ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Κ
άτω από τη βάση βαθµολο-
γείται το σύστηµα υγείας στην 
πατρίδα µας, ενώ πιάνει πάτο 
ειδικά σε ό,τι αφορά την πρώ-
τη σε συχνότητα γυναικεία 
µάστιγα, τον καρκίνο του µα-
στού, που πλήττει όλη την οι-

κογένεια. Σύµφωνα µε την πρωτοβουλία «Future 
Proofing Healthcare» της Roche Hellas και τα 
δεδοµένα του ∆είκτη Βιωσιµότητας για τη γενική 
κατάταξη της χώρας µας, η Ελλάδα βρίσκεται στη 
18η θέση µεταξύ των 28 ευρωπαϊκών χωρών, µε 
βαθµολογία 50/100 έναντι του 55 που είναι η µέση 
βαθµολογία στην Ε.Ε., καθώς υστερεί πολύ στην 
πρόληψη, παρουσιάζει προβλήµατα στην πρό-
σβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας και έχει 
ακόµα δρόµο να διανύσει σε ό,τι αφορά την καινο-
τοµία. Εκεί όµως όπου το «σκορ» είναι πραγµατικά 
απογοητευτικό είναι στο κατά πόσο θωρακισµένη 
είναι η δηµόσια υγεία σε ένα χρόνιο, πολύ διαδε-
δοµένο ογκολογικό νόσηµα, όπως ο καρκίνος του 
µαστού.

«Για την απόδοση του συστήµατος υγείας στη 
διαχείριση του καρκίνου του µαστού δηµιουργή-
θηκε ένας ειδικός δείκτης (Breast Cancer Index), 
που κατατάσσει την Ελλάδα στην 25η θέση µετα-
ξύ των 28 χωρών-µελών της Ε.Ε., ενώ στις δύο 
πρώτες θέσεις ισοβαθµούν το Βέλγιο και η Σου-
ηδία, µε τη Ρουµανία να είναι ουραγός. Συγκεκρι-
µένα, η χώρα µας βρίσκεται στη 13η θέση όσον 
αφορά την πρόληψη και διάγνωση, στην 27η θέση 
στη θεραπεία, στην 20ή θέση ως προς τα αποτελέ-
σµατα και το ποσοστό επιβίωσης, στην 3η θέση ως 

προς την εστίαση στον ασθενή και στην 28η θέση 
ως προς την παρηγορητική φροντίδα» επισηµαί-
νει η Ελπίδα Πάβη, καθηγήτρια Οικονοµικών της 
Υγείας στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΣ∆Υ). 
Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα των δεικτών βιω-
σιµότητας, η κ. Πάβη τονίζει πως οι Έλληνες έκο-
ψαν την πρόληψη στα χρόνια της κρίσης και πως 
δεν µπορούν να στηριχτούν στον ήλιο και στη «µε-
ρική» υιοθέτηση της µεσογειακής διατροφής για 
να διατηρήσουν µακροπρόθεσµα την υγεία τους. 
«Χρειαζόµαστε προγράµµατα προ-ασυµπτωµα-
τικού ελέγχου, περισσότερους νοσηλευτές και 
µεγαλύτερη εκπαίδευση των επαγγελµατιών της 
υγείας. Έχουµε ικανοποιητικό αριθµό γιατρών 
και τεχνολογικά τα νοσοκοµεία µας δεν υστερούν 
πολύ, όµως δεν γίνεται σωστή αξιοποίηση του 
τεχνολογικού εξοπλισµού. Εκεί όµως όπου πραγ-
µατικά παίρνουµε µηδέν είναι στην παρηγορητική 
φροντίδα, στην ψυχολογική στήριξη των ασθενών 
και στα µητρώα µε τα οποία θα συγκεντρωθούν 
τα απαραίτητα δεδοµένα για τις παρεµβάσεις του 
µέλλοντος» υπογραµµίζει η καθηγήτρια της ΕΣ∆Υ. 
Ειδικά στην αντιµετώπιση του καρκίνου του µα-
στού απαιτούνται: µητρώο καρκίνου, έµφαση στην 
οργανωµένη πρόληψη, ανάπτυξη αποτελεσµατι-
κών µηχανισµών για την ψυχολογική υποστήριξη 
και την ανακουφιστική φροντίδα των ασθενών, µε 
τις παρεµβάσεις να λαµβάνουν υπόψη τις δηµο-
γραφικές, γεωγραφικές και γεωπολιτικές ιδιαιτε-
ρότητες της πατρίδας µας. Τα στοιχεία αυτά πα-
ρουσιάστηκαν από την Ελπίδα Πάβη και τον ειδικό 
σύµβουλο της UNESCO στον τοµέα της Βιοηθικής 
Bogi Eliasen.
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Το Opel Grandland X Hybrid4 
είναι το πρώτο PHEV της µάρκας

H plug-in υβριδική έκδοση του 
Grandland X αποδίδει συνολικά 300 
ίππους, έχει εκποµπή 49 γρ. CO2/
χλµ. και ηλεκτροκίνηση για 50 χλµ. 

στον κύκλο WLTP.
Η Opel έχει ως στόχο την πλήρη υβριδο-

ποίηση (αν προτιµάτε, τον εξηλεκτρισµό) της 
γκάµας της έως το 2024 και ξεκινά από το 
πρώτο µοντέλο που βασίστηκε  σε σασί του 
οµίλου PSA. Την υβριδική διάταξη που συ-
ναντάµε στο Grandland X Hybrid4 και που 
βασίζεται στην πλατφόρµα LMP2 την έχουµε 
δει στο DS 7 Crossback E-Tense αλλά και 
σε άλλα µοντέλα του οµίλου (Peugeot 508 / 
508 SW, Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross).

Πρόκειται για µια διάταξη που στον µπρο-
στινό άξονα συνδυάζει έναν turbo βενζίνης 

1.6 µε έναν ηλεκτροκινητήρα ενσωµατωµένο 
στο αυτόµατο 8άρι κιβώτιο. Στον πίσω άξονα 
υπάρχει ένας δεύτερος ηλεκτροκινητήρας 80 
kW (109 ίππων) µαζί µε τα ηλεκτρονικά ισχύος 
και µετασχηµατισµού ρεύµατος των µπατα-
ριών 13,2 kWh που βρίσκονται κάτω από τα 
πίσω καθίσµατα.

Στάνταρ είναι ο φορτιστής 3,3 kW, ενώ 
προαιρετικά υπάρχει µεγαλύτερος, 6,6 kW, ή 
το Wallbox 7,4 kW για φόρτιση της µπαταρίας 
σε λιγότερο από µία ώρα (για την ακρίβεια, σε 
50 λεπτά). Υπάρχουν τέσσερα προγράµµατα 
κίνησης (Electric, Hybrid, AWD, Sport) και έ-
ξυπνη λειτουργία ανάκτησης ενέργειας µε το 
One Pedal Driving που επιβραδύνει το αυτο-
κίνητο όταν ο οδηγός αφήνει το δεξί πεντάλ 
(όπως στα BMW i3 ή στο e-pedal της Nissan).

Η Seat διάγει την καλύτερη εµπορικά περίοδο στην 
ιστορία της και αυτό, σε µεγάλο βαθµό, οφείλεται 
στην ανάπτυξη της γκάµας της προς τις κατηγορίες 

των SUV. Μετά τα µικρότερα Arona και Ateca ήρθε η ώρα 
να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά το Tarraco, το νέο 
και µεγαλύτερο SUV της. Αυτό θα διατίθεται σε τέσσερις 
εκδόσεις κινητήρων, δύο βενζίνης και δύο diesel, σε δικί-
νητες αλλά και τετρακίνητες εκδόσεις.

Η βασική έκδοση είναι η βενζινοκίνητη 1.5 TSI των 150 
ίππων, σε δύο επίπεδα εξοπλισµού, Style και Xcellence, 
µε τιµές €28.600 και €34.500 αντίστοιχα. Η ισχυρότερη έκ-
δοση 2.0 TSI των 190 ίππων προσφέρεται µε τη σειρά της 
µόνο στην πλούσια έκδοση Xcellence, µε τετρακίνηση και 
κιβώτιο DSG, στα €42.000.

Για τους πετρελαιοκινητήρες τώρα, υπάρχουν δύο σύ-
νολα των 2 λίτρων, µε ισχύ 150 και 190 ίππους αντίστοιχα. 
Στους 150 ίππους έχουµε πάλι τις δύο εκδόσεις εξοπλι-
σµού, Style και Xcellence, µε τιµές €28.300 και €34.500, 
στη δικίνητη διαµόρφωση. Μπορεί, ωστόσο, να τις επιλέ-

ξει κανείς και ως τετρακίνητες, πάλι µε το κιβώτιο DSG, στα 
€36.500 και €40.900. Τέλος, υπάρχει η κορυφαία έκδοση 
2.0 TDI 190 PS, στο πλούσιο πακέτο Xcellence, µε DSG και 
4Drive, στα €42.500.

Αναφορικά µε τον εξοπλισµό, αµφότερες οι εκδόσεις 
κρίνονται πλούσιες στα επίπεδα όπου βρίσκονται. Η αρχική 
έκδοση εξοπλισµού Style περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ESP, 
front assist µε προστασία πεζών και ποδηλάτων, lane assist, 
σύστηµα προειδοποίησης κόπωσης του οδηγού, αυτόµατο 
τριζωνικό κλιµατισµό, cruise control, σύστηµα εκκίνησης 
χωρίς κλειδί, αισθητήρες παρκαρίσµατος πίσω, δερµάτινο 
τιµόνι και επιλογέα, ηχοσύστηµα µε οθόνη αφής 8 ιντσών 
και ζάντες αλουµινίου 17 ιντσών.

Στην ακόµα πιο πλούσια έκδοση Xcellence συναντάµε ε-
πιπροσθέτως τροχούς ελαφρού κράµατος 19 ιντσών, adaptive 
cruise control, αισθητήρες παρκαρίσµατος εµπρός-πίσω, 
σύστηµα αυτόµατου παρκαρίσµατος, drive profile, φιµέ τζά-
µια, εσωτερικό φωτισµό, ράγες οροφής και ηχοσύστηµα 
Beats Audio µε 9 ηχεία και subwoofer.

H Citroën γιορτάζει τα 100 της χρόνια µε το 19_19 Concept

To 19_19 Concept δηµιουργήθηκε για να γιορτάσουν οι Γάλλοι τον πρώτο τους αιώνα από τότε που 
ιδρύθηκε ένα από τα σηµαντικότερα σήµατα της παγκόσµιας αυτοκινητοβιοµηχανίας. Σχεδιαστικά, 
το µήκους 4,6 µέτρων αµάξωµα έχει ό,τι πιο προχωρηµένο, µε τεράστιους τροχούς και φουτου-

ριστική σχεδίαση. Οι πόρτες ανοίγουν «ανάποδα», µε τη µεσαία κολόνα να απουσιάζει και το τεράστιο 
τρίµετρο µεταξόνιο να προσφέρει άπλετη πρόσβαση στο µίνιµαλ high-tech εσωτερικό.

Φυσικά το 19_19 Concept είναι αυτόνοµο και πλήρως ηλεκτρικό τετρακίνητο µε δύο ηλεκτροκι-
νητήρες. Η συνδυασµένη ισχύς είναι στα 340 kW (463 άλογα, αν προτιµάτε) µε ροπή στα 800 Nm. ∆ύ-
ναµη αρκετή ώστε το 0-100 να επιτυγχάνεται σε περίπου 5 δλ. και την τελική να περιορίζεται στα 200 
χλµ./ώρα.

Το εντυπωσιακό στο concept της Citroën είναι η αυτονοµία των 800 χλµ. που προσφέρουν οι µπα-
ταρίες χωρητικότητας 100 kWh. Το εντυπωσιακό πρωτότυπο παρουσιάστηκε την προηγούµενη εβδο-
µάδα στο πλαίσιο του Viva Tech στο Παρίσι.

Από €28.300 το νέο Seat Tarraco
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ΟΙ «ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ
Οι «Ανθρωποφύλακες» του Περικλή Κοροβέση απο-
τελούν βιβλίο-ορόσηµο, αφού είναι η πρώτη µαρτυ-
ρία που τυπώθηκε και κυκλοφόρησε διεθνώς κάνο-
ντας γνωστή την πρακτική βασανισµών που ακολου-
θούσε το καθεστώς των συνταγµαταρχών έναντι των 
αντιφρονούντων. Μια οργανωµένη άνωθεν πρακτική 
που στόχευε στον πλήρη εξευτελισµό των συλληφθέ-
ντων, σωµατικά και ψυχικά. Ακριβώς 50 χρόνια µετά 
την πρώτη έκδοση του βιβλίου, η παράσταση αναµο-
χλεύει τις σκληρές δοκιµασίες εξευτελισµού και βίας. 
Σε συνδυασµό µε τη σκιαγράφηση της περιόδου της 
Επταετίας, αναδεικνύεται πως το καθεστώς απλώ-
θηκε σε όλους τους τοµείς, στραγγαλίζοντας κάθε 
φωνή αντίστασης και δηµιουργίας. Κάθε ∆ευτέρα και 
Τρίτη.

ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ SOLO
Μετά τη µεγάλη ανταπόκριση του κόσµου και 
την προσέλευση των θεατών, που αγκάλιασαν 
µε θέρµη το solo πρόγραµµα του Αλκίνοου Ι-
ωαννίδη στην κεντρική σκηνή του Gazarte, α-
νακοινώνεται παράταση παραστάσεων για τις 
Παρασκευές 24 και 31 Μαΐου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΜΗΤΡΟΠΑΝΟ
Το Σάββατο 18 Μαΐου στη µουσική σκηνή 
Κρεµλίνο θα απολαύσου µε µια βραδιά γε-
µάτη τραγούδια που ερµήνευσε ο αξεπέρα-
στος ∆ηµήτρης Μητροπάνος. Από τη «Ρόζα» 
και το «Πάντα Γελαστοί» του Θάνου Μικρού-
τσικου µέχρι το «Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη» και 
τα «Λαδάδικα» του Μάριου Τόκα, και από τον 
«Άγιο Φεβρουάριο» του ∆ήµου Μούτση µέχρι 
το «Για να σ’ εκδικηθώ» του Λάκη Παπαδόπου-
λου. Στο τραγούδι ο ∆ηµήτρης Κανέλλος. Συµ-
µετέχει η Λήνα Ψυχογιού.

STAYING ALIVE (ΣΧΕ∆ΟΝ ΠΕΘΑΝΑ)
Μετά τα συνεχή sold-out στο Μικρό Παλλάς και λίγο πριν φορέσουµε καλοκαιρινά, η Κατερίνα Βρανά κλείνει τη 
φετινή σεζόν θριαµβευτικά, όπως άλλωστε την ξεκίνησε, αλλά και πληθωρικά, µε δύο τελευταίες παραστάσεις 
στην Αθήνα, στο 500 θέσεων θέατρο Αλίκη (Αµερικής 4), την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Μαΐου. Στην και-
νούργια της παράσταση «Staying Alive» (Σχεδόν Πέθανα) η Κατερίνα Βρανά διακωµωδεί τη θυελλώδη περιπέτεια 
της υγείας της µε τον πιο αστείο τρόπο.
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Γιάννης Μάνθος - Αντώνης Γιαννακός

Δύο νέοι ηθοποιοί  
με... βρώμικα χέρια

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Ο 
Γιάννης Μάνθος και ο Α-
ντώνης Γιαννακός απο-
φοίτησαν μόλις πέρυσι 
από τη Δραματική Σχολή 
του Εθνικού Θεάτρου. Το 
επαγγελματικό τους ντε-
μπούτο στο θέατρο έγινε 

τον περασμένο χειμώνα, με τον Γιάννη να υ-
ποδύεται τον Τζιμ στον «Γυάλινο Κόσμο» 
που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Μαργαρίτης 
στο ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας και τον Αντώνη να 
παίρνει μέρος στις «Μικρές ιστορίες για α-
γρίους», στην Εφηβική Σκηνή του Εθνικού, 
σε σκηνοθεσία Μαρίας Σαββίδου.

Ο Μάιος, όμως, τους βρίσκει μαζί επί σκη-
νής, στο Θέατρο 104, να υποδύονται τους 
δύο κεντρικούς ήρωες στο εμβληματικό θεα-
τρικό έργο του Ζαν-Πολ Σαρτρ «Τα βρώμικα 
χέρια» που παρουσιάζει η ομάδα Apparatus 
κάθε Δευτέρα και Τρίτη σε νέα μετάφραση 
του Κωνσταντίνου Κωστογιαννόπουλου και 
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«Τα βρώμικα χέρια»
του Ζαν-Πολ Σαρτρ
Μετάφραση: Κωνσταντίνος 
Κωστογιαννόπουλος
Απόδοση - Σκηνοθεσία: Βάσια 
Χρονοπούλου

Φωτογραφίες: Αντώνης Λέκκος
Παίζουν: Αντώνης Γιαννακός, Κατερίνα 
Δημάτη, Σταύρος Λιλικάκης, Γιάννης 
Μάνθος, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Στέλιος 
Γιαννακός
Θέατρο 104
Ευμολπιδών 41, Γκάζι

σου στις πρόβες, στο πώς θα «τρέξει» κα-
λύτερα το τμήμα, στο πόσο ανοιχτός πρέ-
πει να είσαι να απορριφθεί η ιδέα σου ή 
ακόμα και ο τρόπος σου από άλλους 14 
ανθρώπους που έχουν τις ίδιες προθέσεις 
μ’ εσένα, δεν νομίζω ότι αυτά τα τρία χρό-
νια δεν σε αλλάζουν σαν άνθρωπο εξολο-
κλήρου. Όταν συναντάς τόσο μεγάλους 
ανθρώπους, που ο καθένας στο αντικεί-
μενό του είναι κορυφαίος, όπως οι καθη-
γητές που είχαμε, και δεν σε μετατοπί-
ζει λίγο στο πώς βλέπεις τη ζωή, υπάρχει 
πρόβλημα. Αυτά τα τρία χρόνια δεν ξέρω 
αν συνέβη κάτι στην παρουσία μου επί 
σκηνής, αλλά σίγουρα με έκαναν να είμαι 
ανοιχτός σε καινούργιες ιδέες και ανθρώ-
πους. Όσο για τις φράσεις, δεν θα ήθελα 
να τις μοιραστώ αν δεν καταλάβω ακόμα 
ποιες κρατάω και ποιες δεν ταιριάζουν σ’ 
εμένα και σε αυτά που ζητώ από το θέα-
τρο.

Πόσο επίκαιρο θεωρείτε ότι είναι το 
έργο του Σαρτρ «Τα βρώμικα χέρια», 
γραμμένο το 1947; Πού βρίσκετε τις α-
ντιστοιχίες με το σήμερα;
Γιάννης: Όσο επίκαιρο είναι, άλλο τόσο 
δεν είναι. Σε ένα πρώτο επίπεδο το έργο 
μιλάει για ιδεολογίες. Δυστυχώς στις 
μέρες μας δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Η 
αντιστοιχία που βρίσκω με το σήμερα 
είναι στον τίτλο του έργου, στα «Βρώμικα 
Χέρια». Όλοι τα λερώνουμε μόνο όταν 
πρόκειται να σώσουμε το τομάρι μας και 
όχι το σύνολο.
Αντώνης: To μόνιμο ερώτημα «τι είμαι;». 
Είμαι αυτά που λέω και η πρόθεσή μου; 
Ή μόνο αυτά που κάνω; Οι ανθρώπινες 
σχέσεις, η προδοσία, ο έρωτας, οι πολι-
τικές ίντριγκες, η πατρική φιγούρα που 
μένει σαν σκιά για πάντα σε ό,τι κάνεις… 
Όλα αυτά είναι και θα είναι επίκαιρα. Σε 
ένα περιβάλλον με τόσες οθόνες, όπου 
διαλέγουμε τι θα δείξουμε, το πρώτο ε-
ρώτημα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Τι οπλίζει τελικά το χέρι του Ουγκώ; 
Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Αντώνης: Η προσδοκία και η ελπίδα του, 
που κλονίζεται. Όλα μας τα προβλήματα 
γεννιούνται από τις προσδοκίες μας. Απλά 
οι περισσότερες από αυτές είναι καταδι-
κασμένες να αποτύχουν, γιατί έτσι είναι 
η ζωή, έτσι είναι οι άνθρωποι. Ο Ουγκώ 
περιμένει πολλά από αυτόν, πολλά από 
την υπόσχεση του Χέντερερ, πολλά από 
την Τζέσικα… Και όλα αυτά ναυαγούν σε 

μια συγκεκριμένη στιγμή. Θέλει να μάθει 
τι είναι σε αυτόν τον κόσμο και διαλέγει 
αυτή την πράξη για να αυτοκαθοριστεί.
Γιάννης: H Βάσια Χρονοπούλου, η σκη-
νοθέτις μας, μου είπε να σηκώσω το όπλο 
και μετά, αφού κοίταξα το κείμενο, κατά-
λαβα ότι είχε απόλυτο δίκιο και έπρεπε 
να το κάνω, αφού υποδύομαι τον Ουγκώ. 
Πλάκα κάνω. Με κάλυψε η απάντηση του 
συναδέλφου.

«Δεν στρατολογούμαι ξανά» φωνάζει ο 
Ουγκώ στο τέλος του έργου. Πώς μετα-
φράζετε εσείς τη συγκεκριμένη φράση, 
με δεδομένο ότι ο Σαρτρ υπήρξε ένας 
βαθιά πολιτικοποιημένος δημιουργός, 
αφοσιωμένος στη μαρξιστική θεωρία;
Αντώνης:  Ήταν όλα αυτά, απλά στα τε-
λευταία του έργα νομίζω ότι διαχωρίζει το 
θεωρητικό κομμάτι από το πρακτικό. Νο-
μίζω ότι αντιλαμβάνεται το πόσο ανούσιο 
είναι, όσο αγωνίζεσαι για τις αξίες σου, 
να μην πλαισιώνεσαι από ανθρώπους με 
την ίδια ιδεολογία, που γεννιέται από την 
ίδια πυρηνική ανάγκη για την κοινωνία 
και όχι για το ατομικό συμφέρον και την 
εξουσία. Αυτό καταλαβαίνει, νομίζω, και ο 
Ουγκώ στην τελευταία σκηνή του έργου.
Γιάννης: Όσο όμορφες είναι οι ιδεολο-
γίες, άλλο τόσο μπορούν να γίνουν και ε-
πικίνδυνες σε εύπλαστα μυαλά που δεν 
έχουν τα απαραίτητα φίλτρα. Ο Ουγκώ, 
όταν λέει αυτή τη φράση, έχει κάνει μια 
πορεία ωρίμανσης και ξέρει ότι από δω 
και πέρα με τη δράση του θα βοηθήσει 
κάτι που τον βρίσκει αντίθετο. Όχι πλέον 
ιδεολογικά, αλλά πρακτικά.

Θεωρείτε θετικό ή αρνητικό το γεγονός 
ότι στη σημερινή εποχή η πίστη μας στις 
ιδεολογίες έχει κλονιστεί; Εσείς έχετε α-
νάγκη να πιστέψετε κάπου;
Γιάννης: Όλοι έχουμε την ανάγκη να πι-
στεύουμε κάπου. Το κακό είναι ότι δεν πι-
στεύουμε στον εαυτό μας.
Αντώνης: Πιστεύω πως ό,τι μπορούσε να 
ειπωθεί σε ιδεολογικά πλαίσια έχει ειπω-
θεί. Μετά από αυτό, όμως, τι; Θα συνεχί-
σουμε να συζητάμε; Ή θα κάνουμε επα-
ναστάσεις βουτηγμένες στο αίμα και στον 
λαϊκισμό; Μάλλον ήρθε η στιγμή να πιστέ-
ψουμε στον διπλανό μας, στον Άνθρωπο. 
Όλα μας απογοητεύουν, ειδικά ο εαυ-
τός μας. Προτιμώ να ρισκάρω για τον Άν-
θρωπο. Να βγούμε από τη φούσκα μας και 
να σταματήσουμε να λέμε μόνο. Και ειδικά 
σε συνεντεύξεις. Διαφωνώ με τον Γιάννη.

απόδοση-σκηνοθεσία της Βάσιας Χρονοπού-
λου.

Το έργο, γραμμένο το 1947, μας μεταφέρει 
σε μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατά-
σταση. Ο Ουγκώ, ένας νεαρός αριστοκράτης, ε-
ντάσσεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα από μια 
αίσθηση ιδεαλισμού. Αυτό όμως που θα δει 
είναι τις αρχές του να χειραγωγούνται από τους 
αρχηγούς του Κόμματος. Κάποια στιγμή θα του 
ανατεθεί μια σημαντική αποστολή: να δολοφο-
νήσει τον Χέντερερ, τον γραμματέα του Κόμμα-
τος που ενστερνίζεται διαφορετική άποψη για 
το ήθος και τις μεθόδους της επαναστατικής πο-
λιτικής. Ωστόσο, όταν έρχεται σε επαφή μαζί 
του, αναπτύσσουν μια βαθιά σχέση. Εγκλωβι-
σμένος σε ένα ηθικό δίλημμα προσπαθεί να α-
ποφασίσει αν πρέπει να εκπληρώσει την απο-
στολή του ή, υποκύπτοντας στα αισθήματά του, 
να υποστηρίξει τον άνθρωπο που θαυμάζει. Τε-
λικά η γυναίκα του, η Τζέσικα, θα λειτουργήσει 
σαν μοιραίο πρόσωπο για την απόφαση που θα 
πάρει…

Ο Γιάννης Μάνθος (Ουγκώ) και ο Αντώνης 
Γιαννακός (Χέντερερ) μίλησαν στην FS για την 
ξεχωριστή αυτή παράσταση, αλλά και τη δική 
τους σχέση με το θέατρο και τις ιδεολογίες.

Αποφοιτήσατε και οι δύο από τη Δραματική 
Σχολή του Εθνικού Θεάτρου μόλις το περα-
σμένο καλοκαίρι. Έχετε εξηγήσει τι είναι 
αυτό που σας κέντρισε ώστε να ασχοληθείτε 
επαγγελματικά με την υποκριτική;
Αντώνης: Κάθε μέρα βρίσκω άλλον λόγο για τον 
οποίο το κάνω και το διάλεξα αυτό. Και πολλές 
φορές ο καινούργιος αναιρεί τον προηγούμενο. 
Μάλλον υπάρχει κάποιος βαθύτερος που δεν 
θέλω ή δεν είμαι σε θέση να του δώσω λέξεις. 
Την προηγούμενη εβδομάδα στη γενική πρόβα 
βρισκόμουν επί σκηνής με τον Γιάννη και ενώ 
στη σχολή είχα αναπτύξει το σκεπτικό ότι δεν 
χρειάζεται να κάνουμε παρέα για να φτάσουμε 
σε ένα όμορφο αποτέλεσμα, κατάλαβα ότι οι συ-
ναντήσεις, οι πραγματικές και ειλικρινείς συ-
ναντήσεις, γεννάνε τέχνη μόνες τους. Ο λόγος, 
λοιπόν, των δύο τελευταίων εβδομάδων είναι τα 
μάτια των ανθρώπων μέσα σε αυτές τις διαδικα-
σίες. Και πόσο χαρούμενος μπορώ να είμαι και 
ειλικρινής στο έπακρο, που δεν είναι πάντα α-
ποδεκτό, όταν παίζω με έναν αγαπημένο φίλο.
Γιάννης: Είναι ωραίο να ζεις όλες αυτές τις δια-
φορετικές ζωές επί σκηνής χωρίς να πληρώνεις 
το τίμημα.

Πόσο άλλαξαν την οπτική σας για το θέατρο 
τα χρόνια στη σχολή του Εθνικού; Υπάρχει κά-
ποια φράση/συμβουλή από καθηγητή σας που 
κρατάτε;
Γιάννης: Πιστεύω ότι η σχολή ήταν ένα μεγάλο 
μάθημα όχι για το θέατρο αλλά πολύ περισσό-
τερο για την ίδια τη ζωή. Είχαμε πολλούς αξι-
όλογους καθηγητές που με υπομονή –και συ-
γκεκριμένα για μένα με επιμονή– μου έδωσαν 
εργαλεία ώστε να αντιληφθώ διαφορετικά τη 
δημιουργική διαδικασία. Να αλλάξω τον τρόπο 
σκέψης μου και την οπτική μου απέναντι σε 
αυτό που κάνουμε. Μία φράση που κρατάω από 
τα χρόνια της σχολής από μια αγαπημένη μου 
καθηγήτρια είναι: «Ξεκινάω από το εγώ μόνο 
για να καταλήξω στο Εμείς».
Αντώνης: Όταν κάθε μέρα ποδοπατάς το εγώ 
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∆ιεθνής Ηµέρα & Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων
Με ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια, εκτεταµένο ωράριο και είσοδο ελεύθερη το Μουσείο Ακρόπολης και το 
Μουσείο Κοτσανά γιορτάζουν τη ∆ιεθνή Ηµέρα & Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΤΣΑΝΑ

Το Μουσείο Κοτσανά γιορτάζει τη ∆ιεθνή Ηµέρα Μουσείων και σας καλεί να απολαύσετε 
ένα πλούσιο πρόγραµµα µε δράσεις για παιδιά και ενήλικες.

«Η γέννηση και εξέλιξη της µουσικής στην αρχαία Ελλάδα»
Το πρόγρα�� α απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες

Ένα ταξίδι στην έκθεση «Αρχαία ελληνικά µουσικά όργανα και παιχνίδια» θα δώσει στον 
επισκέπτη την ευκαιρία να γνωρίσει το πρώτο τραγούδι των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και 
να γνωρίσει, µέσα από µια περιήγηση σε 45 πλήρως λειτουργικά ανακατασκευασµένα 
µουσικά όργανα, τον ρόλο που έπαιζαν στην καθηµερινή τους ζωή. Σάββατο 18 Μαΐου, 
10 π.µ.

«Οι εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων»
Το πρόγρα��α απευθύνεται σε ενήλικες

Μια περιήγηση στην έκθεση «Αρχαία Ελλάδα – Οι απαρχές των τεχνολογιών» θα φέρει τον 
επισκέπτη σε επαφή µε τις πρώτες εφευρέσεις, καθώς και µε τα υλικά και τις µεθόδους 
που χρησιµοποιήθηκαν για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Θα έχει επίσης την ευκαιρία να 
µάθει ποιες ήταν οι πιο εµβληµατικές προσωπικότητες που συνέβαλαν στη γέννηση και 
ανάπτυξη της τεχνολογίας στην αρχαία Ελλάδα. Σάββατο 18 Μαΐου, 11 π.µ.

«Αστρονοµία, από τη θεωρία στην εφαρµογή»
Το πρόγρα��α απευθύνεται σε ενήλικες

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις υπολογιστικές µηχανές της 
αρχαιότητας. Θα δοκιµάσουν τις δυνάµεις τους στον ελληνικό ακροφωνικό άβακα και θα 
θέσουν σε λειτουργία τον µηχανισµό των Αντικυθήρων. Θα ανακαλύψουν επίσης, και άλλα 
αστρονοµικά όργανα, τον σκοπό τους αλλά και τον τρόπο εφαρµογής τους. Ανάµεσά τους 
πολλά ακόµη επιτεύγµατα της εποχής που θα εντυπωσιάσουν µικρούς και µεγάλους µε 
την πρωτοτυπία τους. Σάββατο 18 Μαΐου, 2 µ.µ.

«Οι αρχαίοι Έλληνες µετρούν… τ’ άστρα!»
Το πρόγρα��α απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες
Οι αστερισµοί στην αρχαία Ελλάδα, η σηµασία τους στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων και τα 
µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για την αξιοποίησή τους. Λεπτοµερής ανάλυση αντικειµένων 
τα οποία βρίσκονται στη µόνιµη συλλογή του µουσείου και που αποτέλεσαν βασικά 
εργαλεία της ναυσιπλοΐας αλλά και της καθηµερινότητας τους. Σάββατο 18 Μαΐου, 7 µ.µ.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Το Σάββατο 18 Μαΐου οι µικροί φίλοι του µουσείου θα έχουν τη 
δυνατότητα να συµµετάσχουν δωρεάν σε έναν ηµερήσιο κύκλο 
νέων παιδικών εργαστηρίων που θα πραγµατοποιηθούν στα 
ελληνικά.

«Στα Παναθήναια µε όλες µου τις αισθήσεις»
Πάντα οι Έλληνες αγαπούσαν τις µεγάλες γιορτές. Ειδικά οι 
Αθηναίοι µαγεύονταν από το πανηγύρι των Παναθηναίων. Πώς 
όµως ήταν αυτή η αρχαία γιορτή; Θα το µάθεις, θα το ζήσεις 
και προπαντός θα το χαρείς παρέα µε τους αρχαιολόγους-
φροντιστές του Μουσείου Ακρόπολης. Ώρες:11 π.µ., 12 µεσηµ.& 
5 µ.µ.

«Τι απέγινε το θαυµαστό άγαλµα της Αθηνάς από τον 
Παρθενώνα;»
Κάποτε οι αρχαίοι ναοί κλείνουν και τα αγάλµατα των θεών 
άλλοτε καταστρέφονται και άλλοτε µεταναστεύουν. Τι απέγινε 
το χρυσό άγαλµα της Αθηνάς; Παρέα µε τους αρχαιολόγους-
φροντιστές του Μουσείου Ακρόπολης θα ρωτήσουµε τα µυθικά 
όντα που τη συνόδευαν µήπως αυτά ξέρουν κάτι! Ώρες:1 µ.µ., 4 
µ.µ. & 6 µ.µ.

Οι γέρανοι της Ακρόπολης
Για να τιµήσει τη ∆ιεθνή Ηµέρα Μουσείων 2019, το Μουσείο 
Ακρόπολης θα κυκλοφορήσει αναµνηστικό µετάλλιο που 
έκοψε το Εθνικό Νοµισµατοκοπείο µε θέµα τους γέρανους 
της Ακρόπολης. Στο γείσο του πρώτου Παρθενώνα (570 π.Χ.) 
απεικονίζονταν µε απαλά χρώµατα και πυκνές χαράξεις γέρανοι 
σε οριζόντια πτήση. Τα πουλιά αυτά ήταν για τους αρχαίους 
σύµβολα ευφυΐας, εγρήγορσης και καλής τύχης. Η κασετίνα µε 
το µετάλλιο θα είναι διαθέσιµη στο πωλητήριο του ισογείου.
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KSΛένα Μαντά, Ταξίδι στη Βενετία, 

εκδ. Ψυχογιός
Η Μάνια, η Ιφιγένεια και η Πηνελόπη εκεί κατέ-
φευγαν κάθε φορά που στη ζωή τους ερχόταν µια 
απρόσµενη αλλαγή ή µια δυσάρεστη µαταίωση. 
Στο σαλόνι µιας άλλης εποχής, καθισµένες σε 
χρυσοποίκιλτες πολυθρόνες, έπιναν τσάι από 
πορσελάνινα φλιτζάνια και, µαζί µε την αγαπηµέ-
νη τους Βενετία, ταξίδευαν νοερά στην Πόλη των 
∆όγηδων… Όλα τότε φαίνονταν πιο εύκολα. Οι 
καρδιές άνοιγαν, τα χείλη µιλούσαν και τα µάτια 
δάκρυζαν… Στα βαθιά κανάλια της ψυχής της, η 
Βενετία πετούσε όσα πονούσαν και έφερνε δροσε-
ρό αεράκι στις ζωές τους… Η πόλη ή η γυναίκα; 
Τι σηµασία έχει;

Σταύρος Τσακυράκης, ∆ικαιοσύνη – Η ουσία 
της πολιτικής, εκδ. Μεταίχµιο
Ο Σταύρος Τσακυράκης υπήρξε ένας γοητευτικός 
πανεπιστηµιακός δάσκαλος και συνοµιλητής, που έγινε 
µαγνήτης εκλεκτών ανθρώπων των γραµµάτων και 
των τεχνών της εποχής µας. Το βιβλίο συγκεντρώνει 
τα κυριότερα γραπτά που δηµοσίευσε στην τελευταία 
δεκαετία της ζωής του. Συνιστούν µια σπάνια και 
πολύτιµη τράπεζα γνώσης, αφού, όπως παραδεχόταν 
και ο ίδιος, καταγράφουν τις σκέψεις και τις αγωνίες 
του κατά τη γονιµότερη, ίσως και πιο παραγωγική 
του περίοδο. Στα κείµενα αυτά ο αναγνώστης έχει την 
ευκαιρία να έρθει σε επαφή µε τις ξεχωριστές ιδέες 
του καθηγητή για µια πληθώρα ζητηµάτων, από τη 
δηµοκρατία, την πολιτική και το Σύνταγµα µέχρι τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, την ελευθερία του λόγου και 
τη δικαιοσύνη.

Χρήστος Παπαδηµητρίου, Αντίστροφη 
Μέτρηση, εκδ. ∆ιάπλαση
Ο Αλέξανδρος Μάρκου είναι ένας πετυχηµέ-
νος δικηγόρος και ζει στο Παρίσι. Η τύχη τού 
χαµογελά όταν κερδίζει 50 εκατοµµύρια ευρώ, 
την επόµενη στιγµή όµως του γυρίζει την πλάτη, 
καθώς µαθαίνει ότι έχει µόλις έναν µήνα ζωής. 
Οπλισµένος µε θάρρος, ξεκινά για τον γύρο του 
κόσµου, γνωρίζοντας τον έρωτα και τον ίδιο τον 
εαυτό του δίπλα σε µια συναρπαστική γυναίκα, 
γεµάτη σκοτεινά µυστικά. Και τίποτε δεν είναι 
όπως φαίνεται. Από τη Βενετία ως τον Αρκτικό 
Κύκλο, το ταξίδι των δύο νέων θα είναι µια 
κατάδυση στα απώτατα µυστικά της ανθρώπινης 
ύπαρξης και µια περιπέτεια χωρίς ανάσα. Τα πε-
ριθώρια στενεύουν και το σασπένς κορυφώνεται, 
καθώς ο ήρωας, που πίστευε ότι δεν έχει τίποτα 
πια να χάσει, ανακαλύπτει ότι τελικά απειλείται 
ό,τι πολυτιµότερο είχε αποκτήσει µέχρι τότε…

Σπύρος Πετρουλάκης, Σασµός, 
εκδ. Μίνωας
Το έκτο µυθιστόρηµα του επιτυχηµένου Σπύρου 
Πετρουλάκη µας µεταφέρει στην Κρήτη, στην πα-
τρίδα του συγγραφέα. Οι βεντέτες εκεί ανοίγουν 
ακόµη και σήµερα, ολόκληρες γενιές ποτίζονται 
µε µίσος, δηµιουργώντας έναν ατέρµονα κύκλο 
αντεκδίκησης, µε θύµατα ανθρώπους των οποίων 
το σφάλµα δεν είναι άλλο παρά µόνο το επώνυµό 
τους. Στο νέο βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη 
ένας κύκλος αίµατος και µια παλιά βεντέτα, σαν 
εφιάλτης, σκορπούν τον τρόµο σε δυο χωριά της 
Κρήτης. Οι λέξεις ποτέ δεν είχαν αρκετή δύναµη 
για να περιγράψουν τόσο ακραία συναισθήµατα. 
Τι θα µπορούσε να επιφέρει τη συµφιλίωση, τον 
πολυπόθητο σασµό;

Άννα Τσέτουρα, Η ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Μοντέλο, εκδ. Πα παζήση
Αντικείµενο της µελέτης είναι η διερεύνηση του 
κρίσιµου θεσµικού πλαισίου που διέπει την ανάπτυξη 
και εφαρµογή του µοντέλου συντονισµού των εθνικών 
κοινωνικοασφαλιστικών συστηµάτων µε βάση 
δεσµευτικούς µηχανισµούς (Κανονισµός 883/2004) του 
παράγωγου κοινοτικού δικαίου, οι οποίοι υπερισχύουν 
των εθνικών νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσε-
ων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται, µάλιστα, στο καθεστώς 
προστασίας των ασθενών και των συνταξιούχων ενό-
ψει των περιπλοκών που προκύπτουν από την άσκηση 
του δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας τους στο 
εσωτερικό της Ε.Ε.

Χρήστος Χαλαζίας - Γρηγόρης Λαµπράκης, 
Η δολοφονία του Λαµπράκη και το παρα-
κράτος, εκδ. Παπαζήση
Πολλοί παροµοίωσαν τη δολοφονία του Γρηγόρη 
Λαµπράκη µε αυτήν του Γάλλου σοσιαλιστή Ζαν 
Ζωρέ την παραµονή του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου. 
Η δολοφονία του Λαµπράκη στη Θεσσαλονίκη, στις 
22 Μαΐου 1963, αποµυθοποίησε το κυβερνητικό 
σκηνικό της δεκαετίας του 1960. Μέχρι σήµερα 
αιωρείται και πολλές φορές αµφισβητείται η 
συνεργασία µεταξύ κράτους και παρακράτους, ενώ 
οι φάκελοι µε τα χιλιάδες σηµειώµατα, αναφορές 
και εκθέσεις των αστυνοµικών, των ασφαλιτών, 
των χαφιέδων, των ρουφιάνων και των ξένων 
υπηρεσιών παρέµεναν εφτασφράγιστο µυστικό για 
τους πολίτες. Το κράτος, του οποίου ο πολιτικός 
υπόκοσµος είχε πάντα δοσοληψίες µε τον κανονικό 
υπόκοσµο των Γκοτζαµάνηδων, χρησιµοποίησε 
στην περίπτωση του Γρηγόρη Λαµπράκη ένα ακό-
µη εργαλείο «εκδηµοκρατισµού» και «σωφρονι-
σµού»: τα τρίκυκλα…

βιβλία 
για τον Μάη6



www.freesunday.gr
19.05.201934 FREETIME

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Κίµων Τσακίρης 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Γιάννης Κάσσης ΗΧΟΣ: 
Άρης Καφεντζής ΜΟΝΤΑΖ: Τατιάνα Πανη-
γύρη ΜΟΥΣΙΚΗ: Νάσος Σωπύλης, Σέργιος 
Βουδρής, Τηλέµαχος Μούσας

Εκείνος, συγγραφέας σκληρών πολιτικών λόγων µε ταλέντο στους µπελάδες. Εκείνη, κορυφαία 
διπλωµάτης µε ταλέντο σε… όλα. Όταν ο Φρεντ Φλάρσκι ξανασυναντά τον πρώτο του έρωτα, που 
τυχαίνει να είναι επίσης υπουργός Εξωτερικών της Αµερικής, τη Σάρλοτ Φιλντ, τη γοητεύει µε 
το αυτοσαρκαστικό του χιούµορ και τις αναµνήσεις του από τον νεανικό της ιδεαλισµό. Καθώς 

εκείνη είναι έτοιµη να βάλει υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο, προσλαµβάνει τον Φρεντ για να δώσει ζω-
ντάνια στους προεκλογικούς της λόγους και η παράφορη χηµεία τους τους οδηγεί σε ένα παράνοµο, αστείο 
και επεισοδιακό ειδύλλιο ανά τον κόσµο, δίνοντας νέο νόηµα στην έννοια «διεθνείς σχέσεις». Η απερίσκε-
πτη ανεµελιά του Φρεντ, όµως, θα µπορούσε να καταστρέψει την καµπάνια πριν καν ξεκινήσει…

ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΦΙΛΟΣ
A DOG’S JOURNEY

Ο αφοσιωµένος σκύλος Μπέιλι βρίσκει το νόηµα της δικής του ύπαρξης µέσα από τις ζωές των ανθρώ-
πων που κάνει να γελούν και να αγαπούν. Ο Μπέιλι ζει σε µια υπέροχη φάρµα στο Μίσιγκαν µαζί µε 
το αφεντικό του, Ίθαν, και τη γυναίκα του, Χάνα. Έχει µάλιστα αποκτήσει έναν απίθανο καινούργιο 
φίλο: την εγγονή του Ίθαν και της Χάνα, Σίτζεϊ. Όταν η µητέρα της Σίτζεϊ αποφασίζει να πάρει τη µι-

κρή µακριά, ο Μπέιλι, που της έχει υποσχεθεί πως θα την προστατεύει πάντα, θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει 
την υπόσχεσή του και να βρεθεί ξανά κοντά της. Μια τρυφερή ιστορία ελπίδας, αγάπης και απεριόριστης αφο-
σίωσης που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν εµείς φροντίζουµε πραγµατικά τους τετράποδους φίλους µας ή εκείνοι 
εµάς. Αυτή είναι µια φιλία που ξεπερνάει µια ζωή και µια αγάπη που ξεπερνάει όλα τα εµπόδια.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Γκέιλ Μανκούσο ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντένις Κουέιντ, Μπέτι Γκίλπιν, Τζος Γκαντ, Μαρτζ Χελγκεν-
µπέργκερ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζόναθαν Λεβίν ΣΕΝΑΡΙΟ: Νταν Στέρλινγκ, Λιζ Χάνα ΠΑΙΖΟΥΝ: Σαρλίζ Θερόν, Σεθ Ρόγκεν, Άντι 
Σέρκις, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ

SUGARTOWN: 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ 
ΨΗΦΟΥΣ

ΜΙΑ ΑΠΙΘΑΝΗ ΣΧΕΣΗ
LONG SHOT

Ο έκπτωτος δήµαρχος Ζαχάρως Πανταζής 
Χρονόπουλος καταφέρνει µία εβδο-
µάδα πριν από τις εκλογές να του 
επιτραπεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα 

για το ανώτατο αξίωµα της πόλης. Αποφασισµένος 
να νικήσει οριστικά τους αντιπάλους του και «να 
µην ξαναπατήσουν το πόδι τους στην περιοχή», 
επιστρατεύει όλα τα όπλα που τον κρατούν 12 
χρόνια απόλυτο άρχοντα της περιοχής. Ο βραβευ-
µένος δηµιουργός Κίµων Τσακίρης ολοκληρώνει 
µια τριλογία ντοκιµαντέρ µε φόντο τη Ζαχάρω και 
πρωταγωνίστρια την τοπική κοινωνία, ως καθρέφτη 
ολόκληρης της σύγχρονης Ελλάδας. Ο υποψή-
φιος δήµαρχος επέτρεψε στην παραγωγή πλήρη 
πρόσβαση στη διαδικασία της προεκλογικής του 
εκστρατείας. Μια ανορθόδοξη απόφαση, αν ανα-
λογιστούµε τα προηγούµενα δύο ντοκιµαντέρ του 
δηµιουργού. Η εξήγηση που δίνει ο Τσακίρης είναι 
διαφωτιστική σε ό,τι αφορά το ύφος και το ήθος 
που χαρακτηρίζει την προσέγγισή του: «Νοµίζω 
ότι το κλειδί είναι ότι δεν παραπλανήσαµε κανέναν 
και δεν µπήκαµε ποτέ στη διαδικασία να κρύψουµε 
κάτι. Ο δήµαρχος µας έδωσε την πρόσβαση σε µια 
µάλλον ενοχλητική πραγµατικότητα και εµείς την 
παρουσιάσαµε χωρίς δισταγµό, αλλά µε αντικειµε-
νικότητα. ∆εν κάναµε ντοκιµαντέρ προπαγάνδας 
και αφήσαµε το θέµα ανοιχτό, για να καταλήξει ο 
θεατής στα δικά του συµπεράσµατα».

CI
NE

M
A
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ΣΩΠΟ
Με τα «Ψηλά Τακούνια» της Sunny Μπαλτζή επανέρχεται 

στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις η Βιβή Σι-
νογιάννη. Και λίγο πριν το live της στο Hollywood, στις 25 
Μάη, μας εξηγεί γιατί θα ήθελε να ταξιδέψει στο 1960, πως 

παραλίγο να εγκαταλείψει το τραγούδι και τι θα ακούσουμε στον νέο της 
δίσκο.

Μίλησέ μας για τα «Ψηλά Τακούνια»…
Tα «Ψηλά Τακούνια» είναι το πρώτο τραγούδι που επιλέξαμε να κυκλοφο-
ρήσει ως single από τη Heaven Art σε στίχους και μουσική της Sunny Μπαλ-
τζή. Το πρωτάκουσα από μια γυναίκα που θαυμάζω, τη Μελίνα Ασλανίδου. 
Είναι ένα τραγούδι που έγραψε η Sunny στα 16 της και μου «έβγαλε» από την 
πρώτη στιγμή που το άκουσα μια μοναδική αθωότητα.

Πώς συνεργαστήκατε με τη Sunny Μπαλτζή;
Με τη Sunny γνωριζόμαστε από το 2010. Τη γνώρισα σε ένα μαγαζί όπου 
δούλευα τότε. Ξανανταμώσαμε πριν από έναν χρόνο τυχαία και όλα ξεκίνη-
σαν από ένα καραόκε στο μπαράκι της, το Σουρεάλ! Όλα τα άλλα ήρθαν από 
μόνα τους…

Μίλησέ μας και για το άλμπουμ που ακολουθεί…
Είναι ένα project που πίστεψα από την πρώτη στιγμή και θα κυκλοφορή-
σει το φθινόπωρο. Επιλέξαμε κάποια κομμάτια τα οποία έχουν κυκλοφορή-
σει από άλλους καλλιτέχνες και θέλαμε να ξανακουστούν, καθώς και κάποια 
ακυκλοφόρητα. Όλος ο δίσκος είναι σε στίχους και μουσική της Sunny και 
στα περισσότερα κομμάτια έχει κάνει και τις ενορχηστρώσεις. Αυτό που με 
ενθουσίασε περισσότερο είναι ότι δεν εγκλωβιζόμαστε σε ένα «είδος» μου-
σικής. Πειραματιστήκαμε αρκετά και το αποτέλεσμα τουλάχιστον εγώ το έχω 
λατρέψει.

Στις 25 Μαΐου σε βρίσκουμε στο Hollywood. Τι θα ακούσουμε εκεί;
Θα ακούσετε τραγούδια από νέους αλλά και καταξιωμένους ερμηνευτές που 
έχω αγαπήσει πολύ. Θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, θα συγκινηθούμε… 
Φυσικά το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και όλα τα κομμάτια του επερχόμε-
νου δίσκου.

Το 2017 διαλύθηκε η μπάντα σου, SOLDOUT, και για δύο χρόνια έ-
κανες ένα… διάλειμμα. Τι έγινε; Σκέφτηκες να αποσυρθείς;
Για μένα είχε πλέον τελειώσει η σχέση μου με το τραγούδι. Έτσι νόμιζα του-
λάχιστον. Η επιμονή της Sunny ήταν αυτό που με παρακίνησε. Αν δεν είχαμε 
ξαναβρεθεί, μάλλον δεν θα το σκεφτόμουν καν. Της το χρωστάω. Γι’ αυτό και 
πάντα χρησιμοποιώ πληθυντικό σε ό,τι αφορά αυτόν τον δίσκο. Εκείνη η 
βραδιά στο Σουρεάλ ήταν που με έκανε να καταλάβω ότι χωρίς το τραγούδι 
στη ζωή μου, είμαι μισή. Είχα να πιάσω μικρόφωνο σχεδόν δύο χρόνια και το 
συναίσθημα ήταν απερίγραπτο. Μεγάλο ρόλο έπαιξε και η στήριξη του Άγ-
γελου, του πιο δικού μου ανθρώπου, που από την πρώτη στιγμή με στηρίζει 
και είναι δίπλα μου σε όλα.

Είναι απαιτητική και ανταγωνιστική η μουσική βιομηχανία. Θα 
σκεφτόσουν ποτέ τη συμμετοχή σε ένα talent show;
Δεν είμαι κατά αυτών, όμως τη δεδομένη χρονική στιγμή θεωρώ πως δεν θα 
με βοηθούσε κάπου.

Υπάρχει κάτι που σε φοβίζει στη σκηνή;
Δεν θα το ονόμαζα φόβο. Είναι εκείνο το γλυκό και δημιουργικό άγχος, ει-
δικά τα πρώτα λεπτά. Τα απρόοπτα δεν με φόβιζαν ποτέ. Αν έχεις καλή 
ομάδα, όλα αντιμετωπίζονται. Η μπάντα μου με έμαθε να αντεπεξέρχομαι σε 
κάθε δυσκολία και τους ευχαριστώ. Στα live που θα ακολουθήσουν στα τύ-
μπανα θα είναι ο Άγγελος, οπότε κι εγώ νιώθω πολύ πιο σίγουρη.

Στο σπίτι τι μουσική ακούς;
Σχεδόν τα πάντα. Από Metallica μέχρι Τσιτσάνη! Καθετί έχει την ώρα του.

Μόλις κέρδισες ένα φανταστικό μουσικό ταξίδι στον χρόνο, για να 
ακούσεις από κοντά και να επικοινωνήσεις με όποιον μουσικό θέ-
λεις. Πού θα πήγαινες;
Θα πήγαινα γύρω στο 1960, για να μπορέσω να ακούσω έναν γνήσιο ρεμπέτη 
της Σμύρνης. Δεν πρόλαβα να ακούσω τον παππού μου Χρήστο Σινογιάννη 
να παίζει με το μπουζούκι του και να τραγουδάει στα ρεμπέτικα κουτούκια. 
Τον έχω μόνο σαν εικόνα να παίζει στο σπίτι μας.

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Βιβή Σινογιάννη
«Χωρίς το τραγούδι  
στη ζωή μου, είμαι μισή»
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Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000:  
Μια γιορτή για την προστασία της φύσης

Το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο 
προστατευόμενων περιοχών του κόσμου και ταυτόχρονα ένα από 
τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προ-
στασία της φύσης. Η Ελλάδα έχει την τύχη να συμμετέχει σε αυτό 

το δίκτυο, το οποίο λειτουργεί ως ασπίδα ζωής για απειλούμενα είδη της ελλη-
νικής χλωρίδας και πανίδας και για περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. 
Το δίκτυο Natura 2000 λειτουργεί παράλληλα και ως μηχανισμός που φρο-
ντίζει για την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ ανθρώπινης δραστηριότητας και 
φύσης.

Η 21η Μαΐου
Η 21η Μαΐου έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000, ώστε να γιορτά-
ζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προστασία της φύσης και οι προσπάθειες όσων 
συμβάλλουν καθημερινά στην επιτυχία αυτού του σημαντικού εγχειρήματος. 
Με αυτό ως αφορμή και στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-IP 4 NATURA, 
την Κυριακή 19 Μαΐου, από τις 10:30 έως τις 17:00, σε συνεργασία με το Κέ-
ντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), μικροί και μεγάλοι, στο 
πάρκο Σταύρος Νιάρχος, στέλνουν το δικό τους μήνυμα για την προστασία της 
φύσης.

Με κεντρικό άξονα την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω 
από το περιβάλλον και την ανάγκη προστασίας του, τα δύο ιδρύματα και οι επι-
σκέπτες θα δημιουργήσουν όλοι μαζί ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό με τα δακτυ-
λικά τους αποτυπώματα που θα αναδεικνύει την άρρηκτη σχέση του ανθρώπου 
με τη φύση. Παράλληλα, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 

δημιουργικά εργαστήρια χειροτεχνίας και να συνθέσουν ένα συλλογικό «έργο 
τέχνης» που θα συμβολίζει τα πολλαπλά οφέλη που οι άνθρωποι και το περι-
βάλλον αποκομίζουν από τη μεταξύ τους αρμονική συνύπαρξη. Επιπλέον, με α-
φορμή τον πρώτο εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Natura 2000, μικροί και 
μεγάλοι θα «ταξιδέψουν» με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας σε μια 
κατάφυτη προστατευόμενη περιοχή Natura της Αττικής, ενώ ειδικά για εκείνη 
την ημέρα οι προγραμματισμένες από το ΚΠΙΣΝ ξεναγήσεις στο πάρκο Σταύ-
ρος Νιάρχος επίσης θα «εκπέμπουν» το μήνυμα της αειφορίας και βιωσιμό-
τητας.

Τέλος, οι συμμετέχοντες που θα μεταδώσουν το μήνυμα της προστασίας 
της φύσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπουν σε κλήρωση και δέκα από 
αυτούς θα κερδίσουν μια οικογενειακή συνδρομή μέλους του ΚΠΙΣΝ.

Δίκτυο Natura 2000
Σε μια περίοδο κατά την οποία οι προκλήσεις για την προστασία της φύσης 
πολλαπλασιάζονται, σε παγκόσμιο επίπεδο, η χώρα μας επενδύει στρατηγικά 
στο δίκτυο Natura 2000. Μέσω αυτού, αναζητά και σχεδιάζει αποτελεσματικές 
λύσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως η απώλεια βιοποικιλότητας, η κλιματική αλ-
λαγή και η ανάδειξη νέων ευκαιριών βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Καθε-
μία από τις 446 περιοχές Natura 2000 που διαθέτει η χώρα μας αποτελεί και 
έναν ξεχωριστό λόγο για να γιορτάσουμε.

Περισσότερες πληροφορίες για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας 
Natura 2000: edozoume.gr/natura-day-2019.
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Αυθεντική σαλάτα φατούς
H διάση�η κοσ�οπολίτισσα δεν είναι απλώς �ια σαλάτα. 

ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Μερίδες: 4Μερίδες: 4Μερίδες: 4

Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 

20 λεπτά20 λεπτά20 λεπτά

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

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan

• 1 αραβική πίτα

• 1 φλιτζάνι µαρούλι κοµµένο

• 1 φλιτζάνι ντοµάτα κοµµένη

• 1/2 φλιτζάνι αγγούρι κοµµένο

• 1/3 φλιτζάνι πράσινη πιπεριά κοµµένη

• 1/4 φλιτζάνι κρεµµυδάκια φρέσκα
 ψιλοκοµµένα

• 1/4 φλιτζάνι ραπανάκια σε φέτες

• 1/2 φλιτζάνι αντράκλα (προαιρετικά) 
τα φύλλα

• 1/2 φλιτζάνι µαϊντανό ψιλοκοµµένο

• 1/3 δυόσµο ψιλοκοµµένο

Για το dressing

• 1 σκελίδα σκόρδο πολτοποιηµένο

• 2 κ.σ . σουµάκ

• 1/4 φλιτζάνι συµπυκνωµένο χυµό ροδιού

• 1/3 φλιτζάνι χυµό λεµονιού

• 1/3 φλιτζάνι ε.π. ελαιόλαδο

Κόβουµε την αραβική πίτα σε µικρά κοµµάτια 
και τα ψήνουµε στον φούρνο ή τα τηγανίζουµε 
µε λίγο λάδι. Τα αφήνουµε στην άκρη.

Dressing:
Ανακατεύουµε σε ένα µπολ όλα τα υλικά. 
Αφήνουµε στην άκρη.

Σαλάτα:
Ρίχνουµε όλα τα υλικά της σαλάτας σε ένα 
µπολ σερβιρίσµατος, τα περιχύνουµε µε το 
dressing και ανακατεύουµε καλά. Λίγο προτού 
σερβίρουµε, ρίχνουµε µέσα τα κοµµάτια της 
αραβικής πίτας.
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Φτιάξτε 
θρεπτικές 
µάσκες 
µαλλιών

Ο
ι µάσκες µαλλιών είναι 
απαραί τητο κοµµάτι της 
ρουτίνας περιποίησης 
κάθε γυναίκας. Ακόµη 
και αν τα µαλλιά σας 
δεν είναι αφυδατωµένα, 

µπορείτε να τους προσφέρετε επιπλέον 
ενυδάτωση µε τις παρακάτω σπιτικές 
µάσκες.

1η µάσκα
Θα χρειαστείτε:
4 κ.γλ. γάλα καρύδας
2 κ.γλ. µέλι
1 κάψουλα βιταµίνη Ε
1 κ.γλ. ροδόνερο
1 κ.γλ. γλυκερίνη

Μπορείτε να προσαρµόσετε τη 
δοσολογία ανάλογα µε το µήκος των 
µαλλιών σας.

∆ιαδικασία:
• Ανακατέψτε όλα τα υλικά σε ένα 
µπολ µέχρι να έχετε ένα οµοιογενές 
µείγµα.

• Απλώστε το µείγµα στο τριχωτό της 
κεφαλής και στα µαλλιά σας.
• Καλύψτε µε µια σακούλα το κεφάλι 
σας και αφήστε τη µάσκα για 15 λεπτά. 
Έτσι, θα δηµιουργηθεί ένα θερµό 
περιβάλλον, το οποίο θα επιτρέψει 
στην τρίχα σας να απορροφήσει τη 
µάσκα.
• Ξεβγάλτε µε δροσερό νερό.

2η µάσκα
Θα χρειαστείτε:
1 αβοκάντο
1 κ.σ. λάδι καρύδας
1 κ.σ. ελαιόλαδο

∆ιαδικασία:
• Με ένα κουτάλι βγάλτε το αβοκάντο 
από τη φλούδα του και λιώστε το σε 
ένα µπολ, µαζί µε τα λάδια, µέχρι να 
έχετε ένα οµοιογενές µείγµα.
• Απλώστε τη µάσκα από τη ρίζα έως 
τις άκρες και αφήστε τη να δράσει για 
µισή ώρα.
• Ξεβγάλτε µε σαµπουάν.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ

1. Μάνγκο: Ένα ολόκληρο µάνγκο έχει 45 γραµµάρια ζάχαρης. 
Αν, λοιπόν, προσπαθείς να χάσεις κιλά, καλό είναι να φας δύο 
µε τρεις φέτες µάνγκο ως σνακ και το υπόλοιπο άσ’ το για άλλη 
µέρα.

2. Σταφύλια: Μια κούπα σταφύλια έχει 23 γραµµάρια ζάχαρης, 
οπότε δεν θα πρέπει να φας παραπάνω από µία κούπα.

3. Κεράσια: Μια κούπα κεράσια έχει 18 γραµµάρια ζάχαρης. 
Αν βάλεις µεγάλη ποσότητα σε ένα µπολ είναι πολύ εύκολο να 
τα φας όλα, οπότε βάλε µόνο µία-µιάµιση κούπα.

4. Αχλάδι: Ένα µέτριο σε µέγεθος αχλάδι έχει 17 γραµµάρια 
ζάχαρης. Μπορείς να προσθέσεις λίγες φέτες αχλάδι στο για-
ούρτι σου ή ακόµα και στη σαλάτα σου!

5. Καρπούζι: Μία µέτρια φέτα καρπούζι έχει 17 γραµµάρια ζά-
χαρης. Το «γλυκό του καλοκαιριού», όπως το αποκαλούν, είναι 
πολύ καλή επιλογή για να ανακάµψει ο οργανισµός µετά από 
πολύωρη έκθεση στον ήλιο, καθώς περιέχει πολύ νερό, που 
είναι πλούσιο σε ηλεκτρολύτες. Αρκέσου σε µία-δύο φέτες.

6. Σύκο: ∆ύο µέτριου µεγέθους σύκα έχουν 16 γραµµάρια ζά-
χαρης.

7. Μπανάνα: Μία µέτρια µπανάνα έχει 14 γραµµάρια ζάχαρης. 
Όταν η µπανάνα είναι ακόµα πράσινη, έχει λιγότερη ζάχαρη, 
και όταν έχει µαυρίσει λίγο, έχει περισσότερη.

8. Φράουλες: Μια µεγάλη κούπα ολόκληρες φράουλες έχει 
µόνο 7 γραµµάρια ζάχαρης. Μπορείς να προσθέσεις φράουλες 
στη σαλάτα σου επίσης!

9. Βατόµουρα: Μια κούπα βατόµουρα έχει µόνο 5 γραµµάρια 
ζάχαρης, οπότε αποτελεί µια πολύ καλή επιλογή για σνακ.

10. Αβοκάντο: Το αβοκάντο, αν και οι περισσότεροι πιστεύουν 
ότι συγκαταλέγεται στα λαχανικά, είναι φρούτο και έχει τη λι-
γότερη ποσότητα ζάχαρης. Ένα ολόκληρο αβοκάντο έχει µόλις 
µισό γραµµάριο ζάχαρης! Εποµένως αποτελεί την καλύτερη ε-
πιλογή και ως σνακ και ως επιπρόσθετες βιταµίνες σε ένα σά-
ντουιτς ή µια σαλάτα.

Ποια φρούτα έχουν 
περισσότερη ζάχαρη;

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

&

Εµπιστευθείτε µε. ∆ώστε µου έναν από τους 
4 σταυρούς προτίµησης, σε όλη την Ελλάδα!


	FSU_1905_001_CMYK
	FSU_1905_002_CMYK
	FSU_1905_003_CMYK
	FSU_1905_004_CMYK
	FSU_1905_005_CMYK
	FSU_1905_006_CMYK
	FSU_1905_007_CMYK
	FSU_1905_008_CMYK
	FSU_1905_009_CMYK
	FSU_1905_010_CMYK
	FSU_1905_011_CMYK
	FSU_1905_012_CMYK
	FSU_1905_013_CMYK
	FSU_1905_014_CMYK
	FSU_1905_015_CMYK
	FSU_1905_016_CMYK
	FSU_1905_017_CMYK
	FSU_1905_018_CMYK
	FSU_1905_019_CMYK
	FSU_1905_020_CMYK
	FSU_1905_021_CMYK
	FSU_1905_022_CMYK
	FSU_1905_023_CMYK
	FSU_1905_024_CMYK
	FSU_1905_025_CMYK
	FSU_1905_026_CMYK
	FSU_1905_027_CMYK
	FSU_1905_028_CMYK
	FSU_1905_029_CMYK
	FSU_1905_030_CMYK
	FSU_1905_031_CMYK
	FSU_1905_032_CMYK
	FSU_1905_033_CMYK
	FSU_1905_034_CMYK
	FSU_1905_035_CMYK
	FSU_1905_036_CMYK
	FSU_1905_037_CMYK
	FSU_1905_038_CMYK
	FSU_1905_039_CMYK
	FSU_1905_040_CMYK

