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

∆. Μουλιάτος, υπ. περιφ. 
σύµβουλος µε 
τον Γ. Πατούλη: 
«Οι κάτοικοι του ∆υτικού 
Τοµέα δικαιούνται πολλά 
περισσότερα»

Ηλ. Γρηγορίου, υπ. περιφ. 
σύµβουλος Αττικής µε 
τον Γ. Πατούλη: «Η Περιφέρεια 
Αττικής δεν έχει περιθώριο για 
άλλους πειραµατισµούς»

σελ. 17

Γ. Κλεφτοδήµος, υπ. δηµ. 
σύµβουλος Αθηναίων µε τον 
Κ. Μπακογιάννη: «Σε αυτή 
την πόλη παιδεύεσαι αντί να 
εκπαιδεύεσαι»

σελ. 19

Χ. Αµέτ Ογλού, υπ. 
ευρωβουλευτής µε τη Ν∆: 
«Έχουµε ανάγκη 
από µια µεγάλη 
πολιτική αλλαγή»

σελ. 7

Ν. Τύρου-Ούζα, υπ. δηµ. 
σύµβουλος Ιωαννίνων 
µε τον Μ. Ελισάφ: 
«Προτεραιότητα για µένα 
είναι ο συµπολίτης που 
ζει και εργάζεται στην πόλη»

σελ. 18

ΠΩΣ ΝΑ 
ΨΗΦΙΣΕΤΕ, 
ΤΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ
� Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ,
υπ. ευρωβουλευτής µε το Ποτάµι: 
ΤΙ ΒΛΕΠΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Γρ. Λέων, υπ. δηµ. σύµβουλος 
Αθηναίων µε τον Κ. Μπακογιάννη: 
«Η πολιτική έχει ανάγκη από 
ανθρώπους που θέλουν και 
µπορούν να προσφέρουν» 

σελ. 14

σελ. 13

Γ. ∆αρδαµανέλης, υπ. 
δήµαρχος Καλαµαριάς:
«Καταθέσαµε ρεαλιστικές 
και υλοποιήσιµες 
προτάσεις» 

Χρ. Μάτης 
Το στοίχηµα Μητσοτάκη 
στη Θεσσαλονίκη

σελ. 3

Ηλ. Ζάχαρης, υπ. δήµαρχος 
Νεάπολης-Συκεών: 
«Την Κυριακή στον ∆ήµο 
Νεάπολης-Συκεών 
ο ουρανός θα γίνει πιο 
γαλανός!» 

σελ. 11

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

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100

στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 

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

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

››››››
››

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆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
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 

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

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Το στοίχηµα 
Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη
04-05 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πώς θα ψηφίσετε, τι να 
προσέξετε
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΓΑΛΑΝΗΣ «Η απερχόµενη 
δηµοτική αρχή ό,τι είχε να δώσει το έδωσε»
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ. ΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥ «Έχουµε 
ανάγκη από µια µεγάλη πολιτική αλλαγή»
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ «Η 
Ε.Ε. βρίσκεται στα µάτια των Ευρωπαίων πολιτών 
µε την πλάτη στον τοίχο»
10 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μάλλον 
νίκη µε ρεκόρ για τη Ν∆
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΛ. ΖΑΧΑΡΗΣ «Την Κυριακή 
στον ∆ήµο Νεάπολης-Συκεών ο ουρανός θα γίνει 
πιο γαλανός!»
12 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Με την ανακύκλωση του παλιού, 
η Ελλάδα δεν µπορεί να ορθοποδίσει
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΕΛΗΣ 
«Καταθέσαµε ρεαλιστικές και υλοποιήσιµες 
προτάσεις»
14 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΡ. ΛΕΩΝ «Η πολιτική έχει 
ανάγκη από ανθρώπους που θέλουν και µπορούν 
να προσφέρουν»
15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ «Οι 
κάτοικοι του ∆υτικού Τοµέα δικαιούνται πολλά 
περισσότερα»
16 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ «Είµαι 
πολύ αισιόδοξος ότι το αποτέλεσµα έχει σε µεγάλο 
βαθµό κριθεί»
17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΛ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ «Η 
Περιφέρεια Αττικής δεν έχει περιθώριο για 
άλλους πειραµατισµούς»
18 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΤΥΡΟΥ-ΟΥΖΑ 

FREE TIME
33 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
37 // COOK FILES Καλαµάρι µε πικάντικη σάλτσα 
ντοµάτας και άρωµα ούζο
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

«Προτεραιότητα για µένα είναι ο συµπολίτης που ζει και 
εργάζεται στην πόλη»
19 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΚΛΕΦΤΟ∆ΗΜΟΣ «Σε αυτή την 
πόλη παιδεύεσαι αντί να εκπαιδεύεσαι»
20-21 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΒΛΑΧΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑ, 
κορυφαίος προορισµός
22 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ «Κανείς µας δεν 
πρέπει να µείνει αδρανής, είτε µε την ψήφο του είτε µε 
τη συµµετοχή του ως υποψήφιος»
23 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β. ΒΛΑΧΟΣ «Βάζουµε τέλος στην 
απραξία»
24 // ΑΠΟΨΗ Φ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Η Περιφέρεια και ο 
ρόλος της στα εθνικά θέµατα
25 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Λ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ «Επενδύουµε 
στην Αθήνα της ζωής µας»
26 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ «Στόχος µας, 
η διενέργεια δηµοψηφίσµατος για την έγκριση ή 
απόρριψη της Συµφωνίας των Πρεσπών»
27 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΠ. ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ «Είµαστε όλοι εδώ 
µια οµάδα για έναν κοινό σκοπό, για µια δυνατή πόλη»

SPORTS
32 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr
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πολιτική

Ο κ. Μητσοτάκης µπορεί να πει 
«ψηφίστε Ταχιάο για να διώξουµε 
τον ΣΥΡΙΖΑ», οι αντίπαλοί του δεν 
µπορούν να πουν «µην ψηφίζετε 
Ταχιάο για να διώξουµε τον 
Μητσοτάκη».

Στην Κατερίνα Νοτοπούλου έχουν εναποτεθεί, απ’ 
ό,τι φαίνεται, οι ελπίδες του ΣΥΡΙΖΑ να έχει έναν 
υποψήφιο στον δεύτερο γύρο των δηµοτικών εκλο-
γών στους µεγάλους δήµους.

Σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις, στη µεν Αθήνα ο υποψή-
φιος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Εργασίας Νάσος Η-
λιόπουλος µάλλον χάνει από τον Παύλο Γερουλάνο, ενώ στον 
Πειραιά ο Νίκος Μπελαβίλας απέχει από τη δεύτερη θέση.

Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ταχιάος, ο υποψήφιος που έχει 
ανακοινώσει ότι στηρίζει ο πρόεδρος της Ν∆, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, δείχνει ότι έχει εξασφαλίσει µε άνεση την πρώτη 
θέση, ενώ η κυρία Νοτοπούλου διεκδικεί µε αξιώσεις να πε-
ράσει ως δεύτερη στον δεύτερο γύρο των εκλογών, ξεπερνώ-
ντας τον δεύτερο υποψήφιο από τον χώρο της κεντροδεξιάς, 
τον πρώην υπουργό των κυβερνήσεων Καραµανλή, Γιώργο 
Ορφανό, αν και σύµφωνα µε κάποιες δηµοσκοπήσεις η κυρία 
Νοτοπούλου υστερεί και έναντι του κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα, 
πρώην αντιδηµάρχου του Γιάννη Μπουτάρη και υποψήφιου 
βουλευτή της Ν∆ τον Σεπτέµβριο του 2015.

Το πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζουν οι δηµοσκόποι 
είναι ότι το ποσοστό της κυρίας Νοτοπούλου είναι σε ανα-
ντιστοιχία µε το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου. 
Η διαφορά είναι αρκετές µονάδες, αλλά µέχρι στιγµής δεν 
έχει αποτιµηθεί τι ακριβώς ψηφίζουν στις δηµοτικές εκλο-
γές όσοι δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλο-
γές, αλλά όχι Νοτοπούλου στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης. Κι αυτό 
γιατί καµία εταιρεία δεν έχει κάνει ταυτόχρονη έρευνα και για 
τα δύο θέµατα. Μετρούν είτε τις ευρωεκλογές είτε τις δηµο-
τικές, σε σύγκριση πάντοτε µε τα αποτελέσµατα του Σεπτεµ-
βρίου 2015.

Μια ερµηνεία που δίνεται για τη διαφοροποίηση ΣΥΡΙΖΑ 
- Νοτοπούλου είναι ότι στις µετρήσεις υποεκτιµάται το ποσο-
στό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η ψήφος των ηλικιών 17-21 που ψη-
φίζουν για πρώτη φορά και στις οποίες και ο ΣΥΡΙΖΑ και η 
Νοτοπούλου έχουν προβάδισµα, αλλά δύσκολα εντοπίζονται 
στα σταθερά τηλέφωνα. Χαρακτηριστικό είναι ότι εταιρεία που 
έκανε γκάλοπ σε περιφερειακό δήµο προειδοποίησε τους ε-
ντολείς της ότι είχε εντοπίσει πολλούς συνταξιούχους.

Σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός ότι η 31χρονη πρώην 

υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης ανέλαβε καθήκοντα βαρύ-
τερα από την υποψηφιότητα στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, καθώς 
πλέον είναι βέβαιο ότι µε την εξαίρεση της περίπτωσης µιας 
παταγώδους αποτυχίας, που δεν προοιωνίζεται από πουθενά, 
θα είναι το πρόσωπο της κεντροαριστεράς στη Θεσσαλονίκη 
τις επόµενες δεκαετίες.

Η παρουσία της στην προεκλογική περίοδο δεν ήταν κακή 
και ενίσχυσε το πολιτικό της προφίλ, παρά το γεγονός ότι είχε 
πολύ περιορισµένες δυνατότητες ελιγµών και σε πολλά θέ-
µατα έπρεπε να πηγαίνει «by the SYRIZA book», για να µην 
έχει εσωτερικά προβλήµατα, καθώς πολλοί στο κόµµα της 
δεν κατανοούν τη µετεωρική της εκτίναξη. Απλώς πλέον είναι 
αργά για να κάνουν οτιδήποτε γι’ αυτό.

Πάντως, και ο κ. Ταχιάος δεν εξέφρασε αρνητική άποψη 
για την κυρία Νοτοπούλου: «Είναι εξελίξιµη. Είναι άνθρωπος 
που µαθαίνει από τα λάθη του. Μιλάει όµως σαν να µην είναι 
µια γυναίκα 30 ετών. Μιλάει σαν µεγαλύτερη. ∆εν την υπο-
τιµώ, τη θεωρώ σοβαρή αντίπαλο κι ας λέει ό,τι θέλει για το 
σκότος, για το φως» είπε χθες, Πέµπτη.

Οι αστικοί µύθοι της υποψηφιότητας Ταχιάου
Από την άλλη, o κ. Ταχιάος είναι ο διαχειριστής διαφόρων 

στοιχηµάτων, τα οποία δεν είναι µόνο δικά του. Ανάµεσα σε 
αυτά το µικρότερο είναι το προσωπικό του στοίχηµα να είναι 
αυτός που θα επαναφέρει τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης σε νεο-
δηµοκρατική διοίκηση µετά την οκταετή παρένθεση Μπου-
τάρη.

Παράλληλα, διαχειρίζεται και το στοίχηµα του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, του οποίου υπήρξε προσω-
πική επιλογή, παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως σε ένα κοµ-
µάτι της κοµµατικής βάσης της Ν∆ η επιλογή δεν προκάλεσε 
ενθουσιασµό.

Η αντίθεση στην υποψηφιότητα Ταχιάου στηρίχτηκε σε 
δύο αστικούς µύθους, οι οποίοι µέχρι στιγµής δεν έχουν ε-
πιβεβαιωθεί: Ο πρώτος ήταν ότι η κοµµατική βάση της Ν∆ 
θα τον απέρριπτε εξαιτίας της κριτικής που ασκούσε στη Ν∆ 
το 2012, όταν είχε ενταχθεί στη ∆ηµοκρατική Συµµαχία της 
Ντόρας Μπακογιάννη. Μάλιστα, ο κ. Ευάγγελος Αντώναρος 
είχε επικαλεστεί δηµοσκόπηση που τον έβγαζε πέµπτο αλλά 
δεν δηµοσιεύτηκε ποτέ. Στις µετρήσεις µετά την υποψηφιό-
τητά του ξεκίνησε πρώτος και εξακολουθεί να είναι, κινούµε-
νος περίπου στο ποσοστό της Ν∆ το 2015 και του Στ. Καλα-
φάτη ως υποψήφιου δηµάρχου το 2014.

Τα ποσοστά της τάξης του 20% που καταγράφει ο κ. Τα-
χιάος, αν επαληθευτούν οι δηµοσκοπήσεις, είναι εντυπωσι-
ακά για την πολιτική περίοδο που διανύουµε, ειδικά αν λη-
φθεί υπόψη ότι έχει γίνει «πολιτικό σάντουιτς» ανάµεσα στον 
κ. Ορφανό, που εκφράζει την παραδοσιακή δεξιά πτέρυγα της 
Ν∆, και τον κ. Ζέρβα, ο οποίος εκφράζει πιο κεντρώες και φι-
λελεύθερες απόψεις. Με βάση τις µετρήσεις που έχουν γίνει, 
ο κ. Ορφανός κινείται γύρω στο 12% και ο κ. Ζέρβας από 6% 
έως 12%.

Ουσιαστικά, δηλαδή, η κεντροδεξιά επιλογή, µε όλες τις 
υποψηφιότητες που την εκφράζουν στον ∆ήµο Θεσσαλονί-
κης, αγγίζει στο σύνολό της ένα ποσοστό που ξεπερνά το 40% 
και υπερβαίνει και τις προβλέψεις για το αποτέλεσµα της Ν∆ 
στις ευρωεκλογές.

Σύµφωνα µε κάποιες εκτιµήσεις, ο κ. Ταχιάος δεν θα µπο-
ρέσει να εκφράσει στον δεύτερο γύρο το σύνολο της επιλο-
γής αυτής. Σύµφωνα, όµως, µε το σύνολο των µετρήσεων πλην 
µίας, ο κ. Ταχιάος κερδίζει σε όλα τα δίπολα στον δεύτερο 
γύρο, ενώ σε µία µόνο µέτρηση τον κερδίζει ο κ. Ορφανός.

Ο δεύτερος µύθος είναι ότι δήµαρχο στη Θεσσαλονίκη 
βγάζει ο ΠΑΟΚ, φίλοι του οποίου δηλώνουν οι κ.κ. Ορφανός 
και Ζέρβας. Η διασύνδεση της οπαδικής προτίµησης µε την 
ανάδειξη στη δηµαρχία ήταν ένα νέο στοιχείο αυτής της ε-
κλογικής περιόδου, καθώς οι τρεις πρώτοι εκλεγµένοι δήµαρ-
χοι της Μεταπολίτευσης, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Σωτή-
ρης Κούβελας και ο Κωνσταντίνος Κοσµόπουλος, δήλωναν ο-
παδοί του Ηρακλή, ο οποίος µάλλον δεν έχει την αριθµητική 
οπαδική ισχύ να επιβάλει δήµαρχο.

Στην τρέχουσα εκλογική αναµέτρηση αναδείχθηκε το 
θέµα ότι ο ΠΑΟΚ –για την ακρίβεια, ο ιδιοκτήτης του, Ιβάν 
Σαββίδης– δεν καλοβλέπει την εκλογή του κ. Ταχιάου. Η συ-
γκεκριµένη προσέγγιση δεν διαψεύστηκε, µε αποτέλεσµα να 
ερµηνευτεί όχι ως αντίθεση απλώς στον κ. Ταχιάο αλλά ως υ-
παινιγµός συνολικής επιλογής του κ. Σαββίδη για ρήξη µε 
τη Ν∆.

Όπως όµως παρατηρούν παλαιοί πολιτικοί αναλυτές που 
γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης επιχειρηµατιών τύπου Σαββίδη 
στη Σοβιετική Ένωση, οι ολιγάρχες δεν παρεµβαίνουν στην 
πολιτική εξουσία, αλλά συνηθίζουν να διευκολύνουν τις κυ-
βερνήσεις.

Πρώτος στόχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι η µη ε-
κλογή Ταχιάου. Το ποιος θα βγει δεν είναι υποχρεωτικά ση-
µαντικό στα σενάρια του Μαξίµου κι αυτό κάνει το στοίχηµα 
Μητσοτάκη στο πρόσωπο του Ταχιάου τόσο σηµαντικό, που 
ενδέχεται να υπερβαίνει τις ίδιες τις δηµοτικές εκλογές.

Απλώς, ενώ ο κ. Μητσοτάκης µπορεί να πει «ψηφίστε Τα-
χιάο για να διώξουµε τον ΣΥΡΙΖΑ», οι αντίπαλοί του δεν 
µπορούν να πουν «µην ψηφίζετε Ταχιάο για να διώξουµε τον 
Μητσοτάκη».

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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Λ
ίγα εικοσιτε-
τράωρα απέ-
μειναν μέχρι 
την Κυριακή 
26 Μαΐου, 
οπότε οι πο-
λίτες θα α-
σκήσουν το ε-
κλογικό τους 
δ ι κ α ί ω μ α . 

Αυτή τη φορά θα υπάρχουν τέσσερις κάλ-
πες, για την Ευρωβουλή, τις περιφέρειες, 

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

τους δήμους και τις κοινότητες. Συνολικά, 
39.063 εκλογικά τμήματα θα στηθούν σε 
όλη την επικράτεια, ενώ το υπουργείο Εσω-
τερικών εξέδωσε σχετικές οδηγίες τόσο για 
τους ψηφοφόρους όσο και για τους υποψη-
φίους.

Στην Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν, 
για πρώτη φορά, όλοι όσοι συμπληρώνουν 
το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος 
των εκλογών. Φέτος ψηφίζουν για πρώτη 
φορά 536.920 νέοι ψηφοφόροι, εκ των ο-
ποίων 106.760 πολίτες ηλικίας 17 ετών.

Πότε και για ποιες 
εκλογές ψηφί-
ζουμε;
Οι ευρωεκλογές στην Ελλάδα διεξάγονται ταυ-
τόχρονα με τον πρώτο γύρο των περιφερειακών, 
δημοτικών και κοινοτικών εκλογών την Κυ-
ριακή 26 Μαΐου. Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 
7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.

Ειδικά για τις ευρωεκλογές, στα λοιπά 

κράτη-μέλη της Ε.Ε., στο έδαφος των οποίων θα ψη-
φίσουν οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα 
ή βρίσκονται σε αυτά κατά την ημέρα των εκλογών, η 
ημέρα της ψηφοφορίας είναι το Σάββατο 25 Μαΐου, 
από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα τοπική ώρα.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, σύμ-
φωνα με την εκλογική νομοθεσία, είναι υποχρεω-
τική.

Από την υποχρεωτική άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος απαλλάσσονται νόμιμα οι κάτοικοι του 
εξωτερικού, όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλι-
κίας τους και μόνο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 
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Η Ελλάδα εκλέγει 
συνολικά 21 
αντιπροσώπους 
στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, κατέχει 
δηλαδή 21 έδρες.

όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε από-
σταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από το ε-
κλογικό τμήμα στο οποίο ψηφίζουν.

Πού μπορώ  
να ψηφίσω;
Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο γειτονικά τμήματα 
(π.χ. 123Α, 123Β). Έτσι, αποφεύγεται ο συνωστισμός 
σε ένα μεγάλο εκλογικό τμήμα. Οι πολίτες εξυπη-
ρετούνται από δύο δικαστικούς αντιπροσώπους και 
οι δικαστικοί αντιπρόσωποι καταμετρούν μόνο δύο 
κάλπες. Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν πού ψηφί-
ζουν μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Εσωτερι-
κών www.ypes.gr «Μάθε πού ψηφίζεις» ή καλώντας 
στο τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών 
και στον αριθμό 213 1361500, από Δευτέρα έως Κυ-
ριακή, 09:00-17:00.

Αν δεν βρείτε το όνομά σας στους εκλογικούς 
καταλόγους, απευθυνθείτε στον δήμο, στα δημοτο-
λόγια του οποίου είστε εγγεγραμμένοι, μέχρι και το 
πέρας της ψηφοφορίας.

Στην περίπτωση που είστε εγγεγραμμένος στα 
δημοτολόγια δύο ή περισσότερων δήμων, οφείλετε 
να ψηφίσετε στον δήμο της νόμιμης εγγραφής σας, 
η οποία εξακριβώνεται κατόπιν επικοινωνίας σας με 
τους οικείους δήμους. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος 
θα σας καλέσει να υπογράψετε υπεύθυνη δήλωση 
ότι γνωρίζετε πως είστε διπλοεγγεγραμμένος και 
δεν ψηφίσατε ούτε και θα ψηφίσετε αλλού. Αυτές οι 
δηλώσεις θα συγκεντρωθούν στο υπουργείο Εσωτε-
ρικών και θα διασταυρωθούν. Με αυτή τη διαδικα-
σία διασφαλίζεται το κύρος των εκλογών. Ας μην ξε-
χνάμε ότι η διπλοψηφία απαγορεύεται και τιμωρεί-
ται αυστηρά.

Οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να ψηφί-
σουν στην περιφέρεια της οικείας ελληνικής προξε-
νικής αρχής σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., εφόσον είχαν 
υποβάλει τη σχετική αίτηση μέχρι τις 5 Απριλίου. Ει-
δικά για τους Έλληνες που διαμένουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο η ημερομηνία για την υποβολή αίτησης 
ήταν η 10η Απριλίου. Οι Έλληνες πολίτες που διαμέ-
νουν ή θα βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα της 
ψηφοφορίας και επιθυμούν να ψηφίσουν στις δημο-
τικές και περιφερειακές εκλογές μπορούν να ασκή-
σουν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στην Ελλάδα.

Με τι έγγραφα  
ψηφίζω;
Μπορείτε να ψηφίσετε με την αστυνομική ταυτό-
τητα, το διαβατήριό σας, την άδεια οδήγησης ή το α-
τομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών τα-
μείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνι-
κές αρχές. Η «κομμένη» ταυτότητα είναι αποδεκτή. 
Εάν έχουν αλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. 
μεταβολή επωνύμου λόγω διαζυγίου), θα πρέπει να 
προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά. Στρατιω-
τικοί και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας χρη-
σιμοποιούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Οι πο-
λίτες της Ε.Ε. οφείλουν να προσκομίσουν έγκυρο α-
ποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο.

Είμαι ετεροδημό-
της. Ψηφίζω;

Οι ετεροδημότες εκλογείς στις δημοτικές και περι-
φερειακές εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή) α-
σκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και 
μόνο στην περιφέρεια του δήμου όπου είναι δημό-
τες.

Για τις ευρωεκλογές οι ετεροδημότες ψηφίζουν 
αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής τους, 
στους ειδικούς καταλόγους του δήμου στον οποίο 
είναι εγγεγραμμένοι. Σημειώνεται ότι ψηφίζουν μαζί 
με τους άλλους εκλογείς και δεν συστήνονται ειδικά 
τμήματα ετεροδημοτών. Φέτος θα ψηφίσουν σε όλη 
την επικράτεια 112.504 ετεροδημότες.

21 αντιπρόσωποι 
στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο
Για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, η ελληνική επικράτεια αποτελεί μια ενι-
αία εκλογική περιφέρεια. Συνεπώς, τα πολιτικά κόμ-
ματα έχουν καταρτίσει ενιαία ψηφοδέλτια ανά την ε-
πικράτεια. Φέτος συμμετέχουν στις ευρωεκλογές 40 
πολιτικά κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων. Η Ελ-
λάδα εκλέγει συνολικά 21 αντιπροσώπους στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, κατέχει δηλαδή 21 έδρες.

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή 
του υπέρ τεσσάρων κατ’ ανώτατο όριο υποψηφίων 
του συνδυασμού που θα επιλέξει. Δικαίωμα ψήφου 
για την εκλογή των Ελλήνων μελών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχουν και οι Έλληνες πολίτες που συ-
μπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το 
έτος της εκλογής.

Εκλογικό δικαίωμα έχουν επίσης οι πολίτες της 
Ε.Ε. που διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώ-
νουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος της ε-
κλογής. Φέτος έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς κα-
ταλόγους 22.812 πολίτες των λοιπών κρατών-μελών 
της Ε.Ε. Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συγκεντρώ-
σουν τουλάχιστον 3% των ψήφων για να μπορέσουν 
να εκλέξουν ευρωβουλευτή.

Πώς θα εκλεγούν 
τα μέλη του  
Ευρωπαϊκού  
Κοινοβουλίου;
Σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε., όλες οι χώρες πρέπει 
να χρησιμοποιούν εκλογικά συστήματα που να εξα-
σφαλίζουν αναλογική εκπροσώπηση, γεγονός που 
σημαίνει ότι ο αριθμός των εκλεγμένων μελών από 
κάθε κόμμα εξαρτάται από το ποσοστό των ψήφων 
που έλαβε το κόμμα. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η 
ψήφος με σταυρό προτίμησης, η οποία δίνει στους 
ψηφοφόρους τη δυνατότητα να πριμοδοτήσουν συ-
γκεκριμένους υποψηφίους. Στα ψηφοδέλτια των 
κομμάτων ή συνδυασμών μπορούν να τεθούν μέχρι 
και τέσσερις σταυροί προτίμησης. Οι υποψήφιοι 
που λαμβάνουν τους περισσότερους σταυρούς προ-
τίμησης εκλέγονται, εφόσον βέβαια το κόμμα τους 
έχει εξασφαλίσει έδρα.

Ο Άρειος Πάγος ανακοίνωσε τους υποψηφί-
ους κατά συνδυασμούς στις 12 Μαΐου, δύο εβδομά-
δες πριν από τις εκλογές (περισσότερες πληροφο-
ρίες στο www.areiospagos.gr). Τα αποτελέσματα των 
εκλογών ανακοινώνονται ζωντανά στην ιστοσελίδα 

του υπουργείου Εσωτερικών (https://ekloges.ypes.
gr) για κάθε τμήμα μετά την αποστολή τους στο υ-
πουργείο από τον δικαστικό αντιπρόσωπο την Κυ-
ριακή 26 Μαΐου.

Τις ημέρες αμέσως μετά την ανακοίνωση των α-
ποτελεσμάτων τα νέα μέλη του νέου Κοινοβουλίου 
εργάζονται για να σχηματίσουν πολιτικές ομάδες. Η 
πολιτική σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου θα κατα-
στήσει ενδεχομένως αναγκαία τη δημιουργία νέων 
συμμαχιών και την ανάδειξη νέων ομάδων. Στην 
πρώτη σύνοδο της Ολομέλειας το νέο Κοινοβούλιο 
θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου. Το νέο Κοινοβούλιο θα εκλέξει στη συ-
νέχεια τον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και αργότερα θα εξετάσει και θα εγκρίνει ολόκληρη 
την Επιτροπή.

Αυτοδιοικητικές  
εκλογές 
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές ψηφίζουμε για την α-
νάδειξη των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, 
περιφερειάρχη και μελών περιφερειακού συμβου-
λίου, δημάρχου και μελών δημοτικού συμβουλίου 
και για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των 
κοινοτήτων (συμβούλους κοινότητας για τις κοινό-
τητες άνω των 300 κατοίκων ή προέδρων κοινοτή-
των για τις κοινότητες έως 300 κατοίκων).

Περιφερειακές  
εκλογές

Στις περιφερειακές εκλογές βάζουμε σταυρό:
• Σε έναν υποψήφιο σύμβουλο σε περιφέρειες με 
έως τρεις περιφερειακούς συμβούλους.
• Έως δύο στις περιφέρειες όπου εκλέγονται τέσσε-
ρις έως επτά περιφερειακοί σύμβουλοι.
• Έως τρεις στις περιφέρειες όπου εκλέγονται από 
οκτώ έως και δώδεκα περιφερειακοί σύμβουλοι.
• Έως τέσσερις στις εκλογικές περιφέρειες όπου ε-
κλέγονται περισσότεροι από 12 περιφερειακοί σύμ-
βουλοι.

Δημοτικές εκλογές
• Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περι-
φέρεια βάζουμε έως τρεις σταυρούς προτίμησης.
• Εκλογική περιφέρεια έως τρεις έδρες: έναν σταυρό.
• Εκλογική περιφέρεια με περισσότερες από τρεις 

έδρες: έως τρεις σταυρούς και έναν σταυρό σε υπο-
ψήφιο δημοτικό σύμβουλο από τις λοιπές εκλογικές 
περιφέρειες του δήμου.
• Σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων έως δύο 
σταυρούς και σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων 
έναν σταυρό προτίμησης.

Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από 
τον δήμο σας, καθώς και από τις εφορευτικές επιτρο-
πές κατά την ημέρα ψηφοφορίας μέσα στο εκλογικό 
τμήμα πριν από την ψήφο σας.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών 
έχει αναρτηθεί αρχείο Excel με την ονομασία «Βάση 
δεδομένων δημοτικών εκλογών 2019», στο οποίο α-
ποτυπώνονται οι δημοτικές ενότητες (εκλογικές πε-
ριφέρειες) ανά δήμο, οι κοινότητες και οι έδρες-α-
ριθμός συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια. Τα α-
ποτελέσματα των εκλογών ανακοινώνονται στην 
ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών (https://
ekloges.ypes.gr/).

Πότε θα είναι  
κλειστά τα σχολεία;

Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν την Παρα-
σκευή 24 Μαΐου και τη Δευτέρα 27 Μαΐου. Σε όσες 
περιφέρειες ή δήμους διεξαχθεί επαναληπτική ψη-
φοφορία την Κυριακή 2 Ιουνίου, δεν θα λειτουργή-
σουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης την Παρασκευή 31 Μαΐου και τη 
Δευτέρα 3 Ιουνίου.

Τα μέλη των  
εφορευτικών  
επιτροπών

Κατά τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών και των 
δημοτικών-περιφερειακών εκλογών, εκτός από 
τους ψηφοφόρους, θα παρουσιαστούν και όσοι πο-
λίτες κληθούν ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής. 
Η συμμετοχή στην εφορευτική επιτροπή δεν είναι 
προαιρετική, ωστόσο, εάν κάποια μέλη δεν προσέλ-
θουν, θα αντικατασταθούν από τα αναπληρωματικά 
μέλη. Εάν η αναπλήρωση είναι αδύνατη, η εκλογή 
διεξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη της εφορευ-
τικής επιτροπής.

Η συμμετοχή όσων έχουν κληθεί στην εφορευ-
τική επιτροπή για τις εκλογές είναι υποχρεωτική. 
Όσοι δεν καταφέρουν να εμφανιστούν, σύμφωνα με 
τον νόμο, θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαι-
ολογητικά: χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο σε περί-
πτωση ασθένειας, βεβαίωση από τον εργοδότη του 
ότι τον απασχολούσε κατά την ημέρα εκείνη ή κά-
ποιο άλλο έγκυρο δικαιολογητικό που να αποδει-
κνύει τον λόγο της απουσίας του.

Όσοι δεν εμφανίστηκαν ως μέλη της εφορευτι-
κής επιτροπής επειδή δεν έλαβαν ποτέ την ειδοποί-
ηση που τους καλούσε να εμφανιστούν στα εκλογικά 
κέντρα θα πρέπει να παραμείνουν σε αυτά όταν πάνε 
να ψηφίσουν. Ειδικότερα, οι δικαστικοί αντιπρόσω-
ποι σημειώνουν τα ονόματα των μελών της επιτρο-
πής, και όταν αυτοί πηγαίνουν να ψηφίσουν, ενημε-
ρώνονται από τους ίδιους ότι είναι στην εφορευτική 
επιτροπή. Αυτοί καλούνται να μείνουν στο εκλογικό 
κέντρο έως και το τέλος της ψηφοφορίας και της κα-
ταμέτρησης, ενώ εάν αρνηθούν, καλείται άμεσα η α-
στυνομία.
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Κάθε δημοτική αρχή πρέπει να 
οραματίζεται, να σχεδιάζει και να 
υλοποιεί στοχεύοντας στην αποτε-
λεσματικότητα της τοπικής αυτοδι-
οίκησης στην οποία λειτουργεί και 
δρα, ανεξάρτητα από κομματικές 
αντιπαραθέσεις.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Δημήτρης Γαλάνης, υποψήφιος 
δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού

«Η απερχό-
μενη δημοτική 
αρχή ό,τι είχε 

να δώσει  
το έδωσε»

Τ ο όραμά του για τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού αναπτύσσει στην 
FS ο υποψήφιος δήμαρχος της πόλης Δημήτρης Γαλάνης.

Ποιο είναι το διακύβευμα των φετινών δημοτικών εκλογών για 
τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού;
Ο δήμος μας, το προάστιό μας, σταδιακά τα τελευταία χρόνια κιν-
δυνεύει να χάσει τον χαρακτήρα του. Ανεξέλεγκτες εμπορικές 
χρήσεις ακόμα και στο Παλιό Ψυχικό, έντονο κυκλοφοριακό και 
πολύ μεγάλο πρόβλημα στάθμευσης ιδίως στο Νέο Ψυχικό, πρό-
βλημα καθαριότητας, εικόνα εγκατάλειψης στους κοινόχρηστους 
χώρους, ακόμα και σε εμβληματικά τοπόσημα, όπως η ιστορική 
Παιδική Χαρά Πικιώνη στη Φιλοθέη. Προβλήματα που ταιριάζουν 
στο κέντρο μιας μεγαλούπολης και όχι σε ένα προάστιο, και μάλιστα 
σαν το δικό μας. Το διακύβευμα των εκλογών, λοιπόν, είναι ένα: 
αν θα συνεχίσουμε να διακινδυνεύουμε τη φυσιογνωμία του προ-
αστίου μας ή θα την προστατεύσουμε. Αν θα φτάσουμε να ζούμε 
σε μια πόλη –όπως λέει ο ίδιος ο απερχόμενος δήμαρχος– ή σε 
ένα Προάστιο-Πρότυπο, όπως θέλουμε να καταφέρουμε εμείς.

Τι θα «κληρονομήσει» από την απερχόμενη δημοτική αρχή η 
νέα;
Η απερχόμενη δημοτική αρχή ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Ακόμα 
και πολίτες που είχαν εμπιστευτεί τον κ. Ξυριδάκη, σήμερα είναι 
απογοητευμένοι, αφού οι εξαγγελίες του έμειναν στα λόγια. Δεν 
παράγεται κανένα ουσιαστικό έργο. Το συζητάνε όλο και περισσό-
τερο όλοι, ότι τον έχει παρατήσει πλέον εδώ και καιρό τον δήμο. 
Κούρασε και κουράστηκε. Στασιμότητα, φαινόμενα αλαζονείας, α-
δυναμία προγραμματισμού, έλλειψη οράματος. Αυτά θα «κληρο-
νομήσει» η νέα δημοτική αρχή. Και πολλά προβλήματα. Σας ανέ-
φερα ήδη το πιο βασικό. Ο απερχόμενος δήμαρχος μιλάει συνε-
χώς για μια πόλη. Ε, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πάει να μας κάνει 
πόλη… Από την άλλη, βέβαια, η νέα δημοτική αρχή θα παραλά-
βει και αυτά που δεν μπορεί να αλλοιώσει κανείς: την αξεπέραστη 
φυσική ομορφιά του προαστίου μας, τους εξαιρετικής ποιότητας 
ανθρώπους του, την αίγλη του. Και σε αυτά θα βασιστούμε, αυτά 
επιτέλους θα αξιοποιήσουμε.

Η περιοχή του δήμου σας θεωρείται από τις «προνομιούχες» 
του Λεκανοπεδίου. Ποια είναι τα προβλήματά της;
Ζούμε πράγματι σε έναν πολύ όμορφο δήμο, που όμως έχει κι 
αυτός τα προβλήματά του. Τα τελευταία χρόνια, ό,τι δεν πηγαίνει 
προς το χειρότερο, έχει κολλήσει σε μια μέτρια κατάσταση. Ξέρετε 
τι κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί κάθε μέρα στον Φάρο; Ξέ-
ρετε ότι φτάσαμε να λειτουργεί παράνομα ξενοδοχείο στο Παλιό 
Ψυχικό και ο δήμος να μην αντιδρά σοβαρά; Εμείς με τους πολί-
τες το πήραμε πάνω μας… Ξέρετε ότι σε χρόνια έξαρσης της ε-
γκληματικότητας έκλεισαν τα αστυνομικά τμήματα της Φιλοθέης 
και του Ψυχικού; Και δεν είναι μόνο αυτά. Δρόμοι, πεζοδρόμια, 
παγκάκια, είναι κακοσυντηρημένα. Παιδικές χαρές το ίδιο. Το πρά-
σινο, αφρόντιστο. Προβλήματα καθαριότητας υπάρχουν σοβαρά. 
Και κάτι ακόμα, ξέρετε τι μαύρα χάλια έχουν ορισμένα σχολεία των 
παιδιών μας, ιδίως στο Νέο Ψυχικό; Και, γενικότερα, στον δήμο 
μας τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο φαντάζονται ίσως πολ-
λοί. Ξέρετε πόσος κόσμος έχει χτυπηθεί από την κρίση; Και πόσο 
έχουν επιβαρυνθεί όλοι; Και, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας στη 
ζωή του πασχίζει για το καλύτερο. Έτσι κι εμείς στον δήμο μας έ-
χουμε τα προβλήματά μας, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε.

Αν εκλεγείτε δήμαρχος, ποιες θα είναι οι πρώτες προτεραιό-
τητές σας;
Καταρτίσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που ήδη συζητιέ-
ται πολύ. Έχω όμως δεσμευτεί στους συμπολίτες μου ότι δεν θα 
μείνει στα λόγια. Δεν λέμε πολλά, αλλά όσα λέμε μπορούμε να 
τα υλοποιήσουμε. Και μάλιστα με αποτελέσματα ορατά από τους 
πρώτους έξι μήνες. Δεν λέω φυσικά ότι θα τα λύσουμε όλα σε 180 
μέρες, αλλά θα γίνει σαφές ότι κάτι κινείται. Ιδίως σε πέντε τομείς:
• Να προστατεύσουμε τη φυσιογνωμία του προαστίου μας. Σφρά-
γισμα κάθε παράνομης εμπορικής και επαγγελματικής δραστηρι-
ότητας. Χωρίς χρονοτριβή.
• Να ασκήσουμε πίεση για την επαναλειτουργία ενός ακόμη α-

Εκτός από τις βασικές προτεραιότητές σας, ποιο είναι το όραμά 
σας για τον δήμο;
Το να ζούμε σε ένα Προάστιο-Πρότυπο! Πρότυπο στην ανάδειξη 
της φυσικής του ομορφιάς. Πρότυπο στη λειτουργία και διαχεί-
ρισή του. Πρότυπο στις υπηρεσίες και παροχές προς τους δημό-
τες. Πρότυπο στην κοινωνική μέριμνα, στη στήριξη των δημοτών. 
Πρότυπο ασφάλειας. Πρότυπο πολιτισμού. Πρότυπο παντού, πρό-
τυπο για όλους. Και να προχωράμε μπροστά όλοι μαζί, Φιλοθέη, 
Νέο και Παλιό Ψυχικό, χωρίς παιδιά και αποπαίδια!

Πόσο νομίζετε ότι διαχέεται και στις αυτοδιοικητικές εκλογές η 
πόλωση στην κεντρική πολιτική σκηνή;
Πάντα πίστευα ότι οι δημοτικές εκλογές δεν πρέπει να χαρακτη-
ρίζονται από έντονες αντιπαλότητες και πόλωση. Και γι’ αυτόν τον 
λόγο και σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία τήρησα ήπιους τό-
νους. Ο κόσμος θέλει να του λύσουμε τα προβλήματά του, όχι να 
τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Όσο για την πολιτική, έχω ασφαλώς 
τις απόψεις μου –είναι γνωστές άλλωστε στους συμπολίτες μου–, 
αλλά στον δήμο τούς βλέπω όλους το ίδιο, δεν τους χωρίζω ανά-
λογα με το κόμμα που ψηφίζουν. Είμαι απόλυτος σε αυτό.

Πόσο θεωρείτε ότι θα βαρύνει το γεγονός ότι οι αυτοδιοικητι-
κές εκλογές διεξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής;
Η απλή αναλογική μπορεί να βοηθά την αντιπροσωπευτικότητα, 
αλλά δυσκολεύει την κυβερνησιμότητα του δήμου. Υπάρχει ενδε-
χόμενο να εκλεγεί ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο στην πράξη 
να μην μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Εγώ πιστεύω στη συναίνεση 
και το έχω αποδείξει. Εντοπίζω όμως και τους κινδύνους. Το να 
ορίζει ο δήμαρχος, για παράδειγμα, αντιδημάρχους και από άλλες 
παρατάξεις είναι θετικό, αρκεί να γίνεται επειδή πιστεύει στη σύν-
θεση απόψεων και όχι αναγκαστικά, επειδή δεν επαρκούν οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι της παράταξής του. Σε κάθε περίπτωση, ο νέος 
νόμος, με τα στραβά του, είναι πραγματικότητα. Οι πολίτες, λοιπόν, 
θα πρέπει να εκλέξουν έναν δήμαρχο με ικανότητα να συνεργάζε-
ται και να συνθέτει. Ο απερχόμενος δήμαρχος έχει δείξει ως τώρα 
το ακριβώς αντίθετο.

Αν κάποιος δημότης σάς ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι θα 
του απαντούσατε;
Ξέρετε, εμείς στη Φιλοθέη και στο Ψυχικό είμαστε περήφανοι για 
το προάστιό μας. Αλλά θέλουμε και το καλύτερο δυνατό. Δεν μπο-
ρούμε να συμβιβαζόμαστε με τα λίγα και με τη νοοτροπία «έλα, 
μωρέ, να περνάει ο καιρός…». Θα του απαντούσα, λοιπόν, να μας 
εμπιστευτεί για να ξεφύγουμε από αυτή τη νοοτροπία. Για να προ-
στατεύσουμε τη φυσιογνωμία του προαστίου μας. Για να μη φτά-
σουμε να ζούμε σε μια πόλη, όπως λέει ο κ. Ξυριδάκης, αλλά να 
φτιάξουμε όλοι μαζί ένα Προάστιο-Πρότυπο.

στυνομικού τμήματος. Έχουμε δυνάμεις. Θα τις κινητοποιήσουμε.
• Να βελτιώσουμε την καθαριότητα στον δήμο μας. Με συστήματα 
σύγχρονης τεχνολογίας και ανανέωση του στόλου απορριμματο-
φόρων του δήμου. Και, επιτέλους, απόλυτη αξιοποίηση των αντα-
ποδοτικών τελών για την καθαριότητα.
• Να φροντίσουμε το πράσινο. Με συστηματικό κλάδεμα και καλ-
λωπισμό των δέντρων. Με φροντισμένους κοινόχρηστους χώρους.
• Και, βέβαια, να δώσουμε την καθημερινή «μάχη των κακοτε-
χνιών και της λακκούβας». Μπορεί να μην ακούγεται εντυπωσι-
ακό, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό.
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Αυτό είναι το διακύβευ-
μα των ευρωεκλογών: θα 
ενισχυθούν οι φωνές που 
ζητούν περισσότερη Ευρώ-
πη ή θα οδηγηθούμε σε μια 
περίοδο υποχώρησης της 
ευρωπαϊκής προοπτικής

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Χουμεϊρά Αμέτ Ογλού, υποψή-
φια ευρωβουλευτής με τη ΝΔ

«Έχουμε ανάγκη 
από μια  

μεγάλη πολιτική 
αλλαγή»

Τη σημασία του αποτελέσματος των ευρωεκλογών για 
το μέλλον της Ε.Ε., αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις 
στην Ελλάδα, αναπτύσσει στην FS η ειδική μαιευτήρας 
- γυναικολόγος - χειρουργός και υποψήφια ευρωβου-

λευτής με τη ΝΔ Χουμεϊρά Αμέτ Ογλού.

Στο «παρά πέντε» των ευρωεκλογών, ποιο είναι, κατά την 
άποψή σας, το διακύβευμά τους για την Ελλάδα, αλλά και 
για την Ε.Ε.;
Τα προηγούμενα χρόνια η Ε.Ε. αντιμετώπισε πολλές και σημα-
ντικές κρίσεις. Αναφέρομαι στην κρίση του ευρώ το 2010, στην 
κρίση του προσφυγικού-μεταναστευτικού, καθώς και στις τρο-
μοκρατικές επιθέσεις μίσους στις ευρωπαϊκές πόλεις. Σήμερα 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που έχει διαμορ-
φωθεί μετά το βρετανικό δημοψήφισμα και το μέχρι σήμερα α-
ποφασισμένο Brexit, όπως και την «ψυχολογική αποσύνδεση» 
των πολιτών των κρατών-μελών από το «ευρωπαϊκό όραμα». 
Το σημαντικό όμως είναι πως όλα τα προβλήματα μπορούν να 
αντιμετωπιστούν καλύτερα εντός των πλαισίων της Ε.Ε. Δεν 
είναι δυνατόν να θέλουμε να διαλύσουμε αυτό που έχουμε 
οικοδομήσει. Ίσως πολλοί να θεωρούν τις κατακτήσεις τόσων 
ετών δεδομένες. Δεν είναι όμως έτσι. Τίποτα δεν είναι δεδο-
μένο και η προοπτική να επανέλθουμε στο χθες της ανασφά-
λειας, των περιορισμών και της έλλειψης αλληλεγγύης είναι 
ένα εφιαλτικό σενάριο. Αυτό είναι και το διακύβευμα των ευ-
ρωεκλογών: θα ενισχυθούν οι φωνές που ζητούν περισσό-
τερη Ευρώπη ή θα οδηγηθούμε σε μια περίοδο υποχώρησης 
της ευρωπαϊκής προοπτικής;

Πόσο σας ανησυχεί η πρόβλεψη –βάσει πανευρωπαϊκών δη-
μοσκοπήσεων– για μεγάλη ενδυνάμωση των ακραίων εθνο-
λαϊκιστικών φωνών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
Είναι δεδομένο πως την περίοδο αυτής της κρίσης ταυτότητας 
της Ε.Ε. έχουν εκμεταλλευτεί πολλοί ακραίοι κύκλοι, οι οποίοι 
προωθούν μια ατζέντα μίσους και προσπαθούν να πείσουν τους 
πολίτες πως για όλα τα δεινά και τα προβλήματά τους φταίει η 
Ε.Ε. Αναπτύσσουν μια εθνικιστική ρητορική και οι θέσεις τους 
είναι ακραία λαϊκιστικές. Όμως επί της ουσίας δεν προσφέ-
ρουν καμία εναλλακτική. Από τη μια πολεμούν ένα μοντέλο 
που έχει εξασφαλίσει σταθερότητα και ανάπτυξη εδώ και δε-
καετίες, ενώ από την άλλη απολαμβάνουν σε προσωπικό επί-
πεδο όλα τα πλεονεκτήματα που αυτό τους προσφέρει. Εκτιμώ 
πως το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να καταδείξουμε σε 
όλους αυτή την αντίφαση μεταξύ λόγων και πράξεων των α-
κραίων εθνολαϊκιστικών κύκλων, ώστε να πάψουν να εμφα-
νίζονται ως αντισυστημικοί και να αποκαλυφθεί πως πρόκει-
ται απλώς για μεγάλους υποκριτές.

Από την επαφή σας με τους πολίτες με την ιδιότητα της υπο-
ψήφιας ευρωβουλευτού, ποια εικόνα έχετε σχηματίσει για 
το πώς βλέπουν οι Έλληνες την Ε.Ε. και τις ευρωεκλογές;
Παρά τα προβλήματα, οι Έλληνες πολίτες στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία αναγνωρίζουν τη μεγάλη συμβολή της Ε.Ε. στη βελ-
τίωση της ζωής τους. Τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και ατο-
μικά, η συμμετοχή της χώρας στην Ε.Ε. έχει προσφέρει λύσεις 
και ευκαιρίες. Οι αδυναμίες εντοπίζονται εύκολα, αλλά κυρι-
αρχεί η άποψη πως αυτές πρέπει να διορθωθούν και όχι να 
προσφέρουν την αιτιολογική βάση της διάλυσης της Ε.Ε. Φυ-
σικά, μετά από τεσσεράμισι χρόνια διακυβέρνησης της χώρας 
από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, οι πολίτες θα προσέλθουν στις 
κάλπες καταδικάζοντας όσους τους κορόιδεψαν. Θα στείλουν 
με την ψήφο τους και το μήνυμα πως η κυβέρνηση αυτή έχει 
τελειώσει.

Η ΝΔ έδωσε στις ευρωεκλογές χαρακτήρα «ψήφου απόρ-
ριψης» της κυβέρνησης. Θεωρείτε ότι αυτό θα αποτυπωθεί 
στις κάλπες;
Το ανέφερα και προηγουμένως. Οι Έλληνες πολίτες μετά από 
πολλά χρόνια έχουν την ευκαιρία να στείλουν ένα ξεκάθαρο 
μήνυμα στην κυβέρνηση που τους εξαπάτησε και στέρησε την 

νηση στις κάλπες και η «καταδίκη» της θα είναι συντριπτική.

Ως γυναίκα και επιστήμονας, ποιες είναι οι προσδοκίες σας 
από την Ε.Ε.;
Αν εξετάσετε τις θέσεις και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Λα-
ϊκού Κόμματος για την επόμενη μέρα στην Ε.Ε., θα διαπιστώ-
σετε πως προτεραιότητά μας είναι η ολοένα και μεγαλύτερη 
ενσωμάτωση της ταυτότητας του φύλου στις πολιτικές που θα 
ακολουθηθούν και στις αποφάσεις που θα ληφθούν. Έτσι, με 
τρόπο συστηματικό και αποτελεσματικό θα βελτιώνεται διαρ-
κώς η θέση της γυναίκας και θα αίρονται οι όποιες διακρίσεις 
σε βάρος της επιβιώνουν ακόμη. Επιπλέον, η θέση για ενίσχυση 
της μάχης εναντίον του καρκίνου, μέσω του συντονισμού και 
της υποστήριξης των προσπαθειών του ευρωπαϊκού ερευνη-
τικού δυναμικού, όπως αυτή εκφράστηκε από τον κ. Βέμπερ, 
με κινητοποιεί ακόμη περισσότερο, όχι μόνο ως πολίτη αλλά 
και ως γιατρό.

Ζείτε και εργάζεστε στην Ξάνθη, όπου συνυπάρχουν ειρηνικά 
χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε η 
πόλη σας να αποτελέσει ένα υπόδειγμα, σε μια στιγμή που 
ενισχύεται διαρκώς ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός;
Ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός είναι μια ακόμη έκφραση 
της ακραίας ρητορικής μίσους που καλλιεργείται από κάποιους 
κύκλους, με στόχο να πληγεί το μοντέλο ειρηνικής συνύπαρ-
ξης και την τρομοκράτηση των πολιτών. Πράγματι, η αρμο-
νική συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων στην ελληνική 
Θράκη αποτελεί πρότυπο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί, να 
ενισχυθεί και να διαφημιστεί, αφού καταρρίπτει τα επιχειρή-
ματα όσων θέλουν να σπείρουν το μίσος στις καρδιές των Ευ-
ρωπαίων πολιτών και να διχάσουν την κοινωνία, υψώνοντας 
διαχωριστικούς τοίχους.

Αν εκλεγείτε ευρωβουλευτής, ποιες θα είναι οι βασικές προ-
τεραιότητές σας;
Επιθυμώ και θα μάχομαι να συνεχίσει η Ε.Ε. να πορεύεται στην 
κατεύθυνση της εμβάθυνσης και της ενίσχυσης των δομών της. 
Τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας στην οικονομία, στην αντι-
μετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού και στην ασφά-
λεια εξυπηρετούνται καλύτερα εντός των πλαισίων της Ε.Ε. Ο 
στόχος μου και η προτεραιότητά μου δεν μπορεί να είναι άλλα 
από το όραμα μιας περισσότερο ενωμένης Ευρώπης, μιας δη-
μοκρατικής κοινότητας, λαών, αρχών, αξιών και αλληλεγγύης.

ευκαιρία από τη χώρα να ξεπεράσει πιο γρήγορα τα προβλή-
ματά της. Είναι σίγουρο πως το μήνυμα του ελληνικού λαού 
προς τους κυβερνώντες θα είναι σαφές. Έχουμε ανάγκη από 
μια μεγάλη πολιτική αλλαγή, η οποία θα ξεκινήσει από τη με-
γάλη νίκη της ΝΔ στις ευρωεκλογές.

Πόσο νομίζετε ότι η πολιτική πόλωση θα επιδράσει τελικά 
στην ψήφο των πολιτών στην ευρωκάλπη;
Η πόλωση επιχειρείται με τον ακραία διχαστικό λόγο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ, όμως, έχουν δηλώ-
σει πως δεν είναι με τους «λίγους» ή τους «πολλούς» αλλά με 
ΟΛΟΥΣ τους Έλληνες. Δεν θα επιτρέψουμε στη ρητορική της 
κυβέρνησης να μας διχάσει. Εμείς θα «δικάσουμε» την κυβέρ-
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 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιάννης Κωνσταντινίδης,  
υποψήφιος ευρωβουλευτής 
με το Ποτάμι

«Η Ε.Ε. βρίσκεται 
στα μάτια  
των Ευρωπαίων 
πολιτών  
με την πλάτη 
στον τοίχο»

Τα διακυβεύματα των ευρωεκλογών για Ελλάδα και Ευ-
ρώπη αναπτύσσει ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, αναπλη-
ρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και υ-
ποψήφιος ευρωβουλευτής με το Ποτάμι.

Μπροστά στην ευρωκάλπη, πόσο συζητήσαμε στην Ελλάδα 
για τις ευρωεκλογές και γιατί;
Ο όγκος της συζήτησης που έχει γίνει για την Ευρώπη στον δρόμο 
για την ευρωκάλπη είναι μικρότερος από τον όγκο της συζήτη-
σης που έχει γίνει για την κατάκτηση του νταμπλ από τον ΠΑΟΚ. 
Η φημολογία για τις σχέσεις του προέδρου του ΠΑΟΚ με την κυ-
βέρνηση απασχόλησε περισσότερο την πολιτική ατζέντα απ’ όσο 
η κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η Ευρώπη ή οι βελτιώσεις 
που απαιτούνται στις λειτουργίες των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι 
και κρίμα και ντροπή. Αφενός μένουμε έξω από την ουσία των 
αποφάσεων που θα ληφθούν τα επόμενα χρόνια, αφετέρου α-
ντιμετωπίζουμε την Ευρώπη με όρους φτηνής αντιπαράθεσης 
για το ποιος θα είναι υπουργός μετά τον Οκτώβριο. Οι ευθύνες 
γι’ αυτό το ατόπημα είναι πεντακάθαρες. Και είναι του ΣΥΡΙΖΑ 
και της ΝΔ, που μιλούν για «μεγάλη δημοσκόπηση» και «πρώτο 
ημίχρονο» και που τοποθετούν στα ψηφοδέλτιά τους ανθρώπους 
που μάλλον δεν είχαν ακούσει ποτέ για τους θεσμούς της Ε.Ε.

Έχει τονιστεί από πολλές πλευρές η κρισιμότητα των ευ-
ρωεκλογών αυτών για το μέλλον της Ε.Ε. Είναι όντως τόσο 
σημαντικές;
Είναι, για δύο λόγους. Η Ε.Ε. βρίσκεται στα μάτια των Ευρωπαίων 
πολιτών με την πλάτη στον τοίχο. Η απόφαση του Ηνωμένου Βα-
σιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση και πολύ περισσότερο 
η αδυναμία διαχείρισης της απόφασης αυτής στην πράξη έχουν 
δημιουργήσει την εντύπωση ενός αναποτελεσματικού δρώντος. 
Παράλληλα, η ενίσχυση δυνάμεων που τάσσονται ανοιχτά κατά 

του ευρωπαϊκού εγχειρήματος στο εθνικό και στο υπερεθνικό 
επίπεδο εντείνει την εικόνα ενός αδύναμου δρώντος. Από τον 
δυναμισμό και την πίστη στην Ευρώπη των ανθρώπων που θα 
βρεθούν στην κεφαλή αυτού του δρώντος και από τη σύνθεση 
του Ευρωκοινοβουλίου εξαρτάται η αντιμετώπιση και των δύο 
δυσκολιών. Και τα δύο θα κριθούν στην κάλπη της Κυριακής. 
Γι’ αυτό και οι επιλογές των προσώπων που θα πριμοδοτή-
σουμε με την ψήφο μας είναι κομβικότατες.

Τι θα σημαίνει για το ευρωπαϊκό project μια ισχυρή ενί-
σχυση των ακροδεξιών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο;
Μπλοκάρισμα κάθε προσπάθειας βελτίωσης των όρων λειτουρ-
γίας και λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμών. Μπλο-
κάρισμα κάθε προοπτικής εμβάθυνσης της ενοποίησης. Οι α-
ντιευρωπαϊκές δυνάμεις, ακροδεξιές και άλλες, δεν θέλουν να 
προτείνουν βελτιωτικές κινήσεις για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. 
Θέλουν να καταστρέψουν το εγχείρημα. Όσοι σέβονται την ε-
λευθερία επιλογών μένουν μακριά από δρόμους και εγχειρή-
ματα που δεν έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Οι δυνά-
μεις της ακροδεξιάς δεν σέβονται τις επιλογές των πολλών και 
γι’ αυτό δεν αρκούνται στο να μείνουν μακριά. Επιδιώκουν την 
καταστροφή της Ευρώπης. Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου μικρό 
θέμα η εκλογική επίδοση των ακροδεξιών στην ευρωκάλπη.

Στην Ελλάδα συνδέσαμε πολύ τις ευρωεκλογές με τις ε-
περχόμενες εθνικές εκλογές. Θεωρείτε ότι αυτή η σύν-
δεση θα αντικατοπτριστεί και στα αποτελέσματα της κάλ-
πης;
Διπλή η ιδιότητά μου, διπλή και η απάντησή μου. Ως υποψήφιος 
με το Ποτάμι, ένα κόμμα που έθεσε στο κέντρο της καμπάνιας 
του την ανάγκη συζήτησης των ευρωπαϊκών διακυβευμάτων, 

θα σας έλεγα ότι θέλω και εύχομαι οι ευρωεκλογές να μη συν-
δεθούν με τις εθνικές εκλογές. Ως πολιτικός αναλυτής, θα σας 
έλεγα ότι η συμπεριφορά στην ευρωκάλπη θα πάρει στοιχεία 
συμπεριφοράς στην εθνική κάλπη, με τους περισσότερους να 
θέλουν να καταγάγουν περήφανη νίκη σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ και 
τους λιγότερους να θέλουν να ξορκίσουν την επιστροφή μιας «δε-
ξιάς κυβέρνησης». Οι μικροί εμφύλιοι που καλλιέργησαν χωρίς 
συναίσθηση του ρόλου τους ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ θα στερήσουν 
για άλλη μια φορά από την Ελλάδα την ευκαιρία επιλογής άξιων 
ανθρώπων με ευρωπαϊκή εμπειρία και συνείδηση, προσανατο-
λισμένων μονοσήμαντα στο κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Εύχομαι, 
μέσα σε αυτόν τον ορυμαγδό μηδενιστικών δηλώσεων, οι σκέ-
ψεις και οι προβληματισμοί υποψηφίων σαν αυτούς που βρί-
σκει κανείς στο ψηφοδέλτιο του Ποταμιού να ξεχωρίσουν και 
να ανταμειφθούν.

Αν σας ζητούσε κάποιος να του δώσετε μόνο έναν λόγο για 
να ψηφίσει το Ποτάμι, ποιος θα ήταν αυτός;
Πολιτική συνέπεια, μια σπάνια αρετή. Δεν υπάρχει ούτε για δείγμα 
κάτι που το Ποτάμι να είχε δηλώσει από την πρώτη ημέρα ίδρυ-
σής του και να μην αποτελεί και σήμερα στοιχείο του πολιτικού 
λόγου του. Ψήφισε όλα τα νομοσχέδια που στήριζαν τα ατομικά 
δικαιώματα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Εναντιώθηκε σε 
όσα νομοσχέδια αντετίθεντο στον αξιακό μας κώδικα, με τρα-
νταχτό παράδειγμα την καταψήφιση –απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, τη 
ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ– των διευκολύνσεων στην αποπληρωμή των 
κομματικών δανείων. Αψήφησε το πολιτικό κόστος ψηφίζοντας 
μια συμφωνία που κάποιοι άλλοι δείλιασαν να στηρίξουν, παρ’ 
ότι για δεκαετίες επαναλάμβαναν το περιεχόμενό της. Η πολιτική 
συνέπεια είναι κάθε άλλο παρά δεδομένη στο ελληνικό κομμα-
τικό σύστημα. Ο ένας σκίζει μνημόνια για να υπογράψει άλλα, ο 
άλλος υπόσχεται αυστηρή αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλή-
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Η κυβέρνηση 
Τσίπρα έχει χάσει 
πλέον και την 
τελευταία ρανίδα 
αξιοπιστίας της 
κι έτσι µοιραία οι 
πολίτες φοβούνται 
ότι όσα χρήµατα 
µπούνε από τη 
µία τσέπη µε τις 
παροχές, θα βγούνε 
από την άλλη.

λων για να µοιράσει θέσεις διευθυντών στους 
ηµετέρους και η τρίτη της ίδιας παρέας υπό-
σχεται προοδευτικές πολιτικές επικαλούµενη 
ασθένεια κάθε φορά που στη Βουλή συζητεί-
ται νοµοσχέδιο για την υπεράσπιση των ατοµι-
κών δικαιωµάτων.

∆ιαπιστώνουµε τον τελευταίο καιρό ότι το 
πολιτικό σκηνικό στη χώρα βυθίζεται σε 
µια ακραία πόλωση. Θεωρείτε ότι η τακτική 
αυτή ευνοεί αυτούς που την υιοθετούν ή ε-
ντέλει τους βλάπτει;
Το σίγουρο είναι ότι βλάπτει όλους τους υπό-
λοιπους πέραν αυτών που κατασκευάζουν την 
πόλωση. Οι βαριές κουβέντες για τους πατερά-
δες και τους κουµπάρους, οι ανέµπνευστες µα-
ντινάδες, το φτιαχτό ανέβασµα της φωνής κατά 
τακτά χρονικά διαστήµατα –µόλις χτυπήσει το 
χρονόµετρο–, φορτώνουν µε επιχειρήµατα α-
πέχθειας για την πολιτική ένα ήδη αποξενω-
µένο εκλογικό σώµα. Η ουσιαστική επίκληση 
των ευρωεκλογών του 1984, τότε που η Ν∆ και 
το ΠΑΣΟΚ µιλούσαν για «τη µάχη του φωτός µε 
το σκότος», είναι και άστοχη και βλαβερή ταυ-
τοχρόνως. Άστοχη γιατί οι ψηφοφόροι τού σή-
µερα δεν στοιχίζονται σε στρατιές που περιµέ-
νουν το σύνθηµα για να ορµήσουν στον αντί-
παλο. Βλαβερή γιατί συσκοτίζει τα προβλήµατα 
της οικονοµίας, που κινείται ακόµη µεταξύ φθο-
ράς και αφθαρσίας. Τελικά, η τακτικιστική χρήση 
της πόλωσης κάνει µόνο κακό στην ουσία της 

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση

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

οnlineΝέες οnline  υπηρεσίες

δηµόσιας ζωής. Το καταλαβαίνουν όλο και πε-
ρισσότεροι ψηφοφόροι: ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ν∆ και το 
ΠΑΣΟΚ –ή όπως αλλιώς αυτό θέλει να λέγε-
ται– βλάπτουν σοβαρά την υγεία µας.

∆εν πιστεύετε ότι οι παροχές που η κυβέρ-
νηση εξήγγειλε πρόσφατα έχουν αυξήσει 
το ενδιαφέρον του εκλογικού σώµατος; ∆εν 
πιστεύετε ότι θα έχουν αντίκτυπο στο εκλο-
γικό σώµα και µάλιστα προς συγκεκριµένη 
κατεύθυνση, υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ;
Η κυβέρνηση δοκιµάζει την πλέον κλασική συ-
νταγή προεκλογικού καλοπιάσµατος παγκο-
σµίως. Μοιράζει φουσκωµένες υποσχέσεις 
για παροχές την παραµονή της κάλπης για να 
δεσµεύσει την ψήφο όσων προσδοκούν να ω-
φεληθούν. Υπό άλλες συνθήκες, το κόλπο πιά-
νει. Η διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση Τσίπρα 
έχει χάσει πλέον και την τελευταία ρανίδα αξι-
οπιστίας της κι έτσι µοιραία οι πολίτες φοβού-
νται ότι όσα χρήµατα µπούνε από τη µία τσέπη, 
θα βγούνε από την άλλη. Θα ένιωθαν το ίδιο 
και για µια κυβέρνηση Ν∆, αυτό δείχνουν τα 
ευρήµατα των ερευνών, στα οποία καταγρά-
φεται παντελής έλλειψη ενθουσιασµού ή προ-
οπτικής για µια νέα κυβέρνηση της Ν∆. Οι πο-
λίτες θα ψηφίσουν Ν∆ απλώς και µόνο για να 
φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουν ότι δεν έχουν να περι-
µένουν τίποτα στην ουσία της καθηµερινότητάς 
τους από υπουργούς που απλώς θα αλλάξουν 
κοστούµια. Θα αφήσουν στην άκρη το κοστούµι 

του αντιπολιτευτικού λαϊκισµού και θα βάλουν 
αυτό του άτολµου δήθεν µεταρρυθµιστή. Και 
ένας επόµενος κύκλος εντεινόµενης απαξίω-
σης της πολιτικής θα αρχίσει πάλι.

∆εν περιµένετε, λοιπόν, καµία αλλαγή µετά 
τις ευρωεκλογές;
Στη συµπεριφορά της παρέας των τριών δεν 
περιµένω τίποτα. Η Ν∆, το ΠΑΣΟΚ και ο σω-
σίας τους έχουν µάθει να χρησιµοποιούν µόνο 
ένα συγκεκριµένο µοτίβο πολιτικής δράσης. 
Υποσχέσεις, φωνές, µηνύσεις και εισαγγελείς. 
Τώρα τελευταία έχουν προσθέσει και τα ευφυ-
ολογήµατα και τις διαβολές από ανώνυµους 
λογαριασµούς στα social media. ∆εν θα αλλά-
ξουν τίποτε απολύτως, εδώ δεν άλλαξαν οι δύο 
«παλιές καραβάνες» όταν το 2012 βρέθηκαν να 
χάνουν από 25 και 30 µονάδες ο καθένας. Θα 
αλλάξουν τώρα; Από τις ευρωεκλογές µπορεί 
να προσδοκά κανείς µόνο την καταγραφή υψη-
λής προσωπικής αποδοχής για υποψηφίους µε 
συγκροτηµένο και ζυγισµένο λόγο και φυσικά 
για κόµµατα που δίνουν χώρο σε τέτοιους υ-
ποψηφίους και όχι σε µαταιόδοξους αστέρες 
της τηλεόρασης που απλώς αποζητούν επιβε-
βαίωση και στην κάλπη. Μια τέτοια εξέλιξη θα 
µπορούσε να αλλάξει, στο ελάχιστο έστω, το 
µοτίβο συµπεριφοράς των µεγάλων κοµµά-
των. Να τους κάνει να καταλάβουν ότι το εκλο-
γικό ακροατήριο µπορεί να διακρίνει την ουσία 
µιας πολιτικής παρουσίας από το περιτύλιγµα.
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νικό σύνδρομο. 
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σεων με τη βοήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κα-
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από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ε-
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Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527

www.gethealthier.gr

άρθρο

ΜΑΛΛΟΝ ΝΙΚΗ 
ΜΕ ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΤΗ Ν∆

 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

Η ώρα της κάλπης έφτασε 
και η κατάσταση µοιάζει να 
έχει ξεκαθαρίσει. Είναι α-
πολύτως βέβαιο ότι πρώτο 

κόµµα θα είναι η Ν∆ και πάρα πολύ πι-
θανό τρίτο κόµµα το ΚΙΝΑΛ. Γιατί συµ-
βαίνει αυτό; Λόγω της Ν∆. Ας το αναλύ-
σουµε:
• Η Ν∆ σε όλες τις δηµοσκοπήσεις αυτών 
των ωρών λαµβάνει διαφορά από 5,5% 
έως 9,5%, έχοντας µε σιγουριά πάρει τη 
νίκη.
• Αν µείνουν αυτά τα ποσοστά, τότε η Ν∆ 
θα έχει κάνει ένα νέο ρεκόρ. Σε όλες τις 
ευρωεκλογές στην Ελλάδα, η µεγαλύ-
τερη διαφορά που έχει καταγραφεί είναι 
4,4%. Συνεπώς, όποιο ποσοστό πάρει η 
Ν∆ πάνω από αυτό θα είναι η υψηλότερη 
ιστορικά επίδοση.
• Το κόµµα του κ. Μητσοτάκη, σύµφωνα 
µε τις δηµοσκοπήσεις, δεν έχει καθό-
λου διαρροές προς τα µικρά δεξιά κόµ-
µατα (Βελόπουλος. Καρατζαφέρης, Κρα-
νιδιώτης, Παπακώστα κ.ά.). Όλοι αυτοί, 
άλλος λίγο άλλος πολύ, «κουρεύουν» τη 
Χρυσή Αυγή, όχι τη Ν∆. Έτσι, το ΚΙΝΑΛ, 
που παίρνει και µόνο του παραπάνω πο-
σοστά, εκµεταλλεύεται την υποχώρηση 
της Χ.Α. λόγω της συσπείρωσης της Ν∆ 
και πάει τρίτο.

Στα ενδιαφέροντα των ηµερών:
α) Ο προσωπικός προεκλογικός αγώνας 
του κ. Τσίπρα, που από το πρωί µέχρι 
και µετά τα µεσάνυχτα είναι στα κανάλια, 
σαν απλός πρωτάρης υποψήφιος. Αντί να 
περιµένει, δηλαδή, να εισπράξει την ε-
πιδοκιµασία από τα πεπραγµένα του ή 
από το σχέδιό του, επειδή δεν έχει τί-
ποτε από τα δύο, κάνει εκλογικό αγώνα 
τύπου 2014. Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας έχει 
ξεπεράσει τον εαυτό του σε ψευδή συν-
θήµατα, όπως ότι «ψηφίζουµε για το αν 
θα µείνουν τα µέτρα ή όχι» (µέτρα που τα 
έχουν ψηφίσει όλοι).

β) Η υποκρισία που κρύβει η σύντοµη 
τηλεοπτική παρουσίαση συνδυασµών 
που εδώ και πέντε χρόνια τούς είχαν ε-
ντελώς αποκλεισµένους. Ποιον να πεί-
σουν σε 20 λεπτά; Τα δε τηλεοπτικά σποτ 
είναι, δυστυχώς, µικρές fake υποσχέσεις 
χωρίς κανένα πραγµατικό περιεχόµενο.
γ) Η απόφαση του Μητσοτάκη να απέ-
χει από τις κοκοροµαχίες µε τον κ. Τσί-
πρα (που τον δείχνουν περίπου ίδιο) και 
να περιγράφει λεπτοµερώς το κυβερνη-
τικό του σχέδιο και φυσικά την Ευρώπη 
του σήµερα. Πολλοί πιστεύουν ότι πρέ-
πει να το πάει έτσι µέχρι και τις βουλευ-
τικές εκλογές.
δ) Ο κ. Τσίπρας δεν έχει βγάλει λέξη για 
το Μακεδονικό, έχει προσηλωθεί στις 
ευρωεκλογές και έχει εγκαταλείψει τις 
σίγουρα χαµένες αυτοδιοικητικές.

Τέλος, µόνο θυµηδία προκαλούν οι 
αναλύσεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι νικη-
τής αν χάσει µέχρι 5%. Έχετε δει οµάδα 
να πανηγυρίζει όταν δέχεται εντός έδρας 
πέντε γκολ;

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµο-
σιογράφος και συγγραφέας.

Μόνο θυµηδία προκαλούν 
οι αναλύσεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα είναι νικητής αν χάσει 
µέχρι 5%. Έχετε δει οµάδα 
να πανηγυρίζει όταν δέχεται 
εντός έδρας πέντε γκολ;
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συνέντευξη

 ΣΤΟΝ ΑΝΤΏΝΗ ΜΑΡΚΟΥ

Ηλίας Ζάχαρης, υποψήφιος δήμαρχος  
Δήμου Νεάπολης - Συκεών

«Την Κυριακή στον Δήμο Νεάπολης - Συ-
κεών ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός!»

Α
ισιόδοξος ότι για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του 1960 
μπορεί να μην εκλεγεί δήμαρχος από την Αριστερά στον 
Δήμο Νεάπολης-Συκεών εμφανίζεται ο 35χρονος υπο-
ψήφιος δήμαρχος Ηλίας Ζάχαρης, ο οποίος καλείται να 
αντιμετωπίσει τον επί 25 χρόνια δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη 
και τον εκ του ΠΑΣΟΚ προερχόμενο υποψήφιο του ΣΥ-

ΡΙΖΑ Λάζαρο Ωραιόπουλο.

Κύριε Ζάχαρη, τι καταλάβατε από την προεκλογική εκστρατεία που ο-
λοκληρώθηκε χθες;
Ότι αν θέλεις να κερδίσεις, πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις όλα 
τα εμπόδια που βρίσκεις μπροστά σου, όταν αυτοί που έχουν στα χέρια 
τους την εξουσία –είτε κυβέρνηση είτε διοίκηση σε δήμο– είναι ανέντιμοι.

Πρώτη φορά είστε υποψήφιος;
Όχι, τέταρτη.

Μικρός δεν είστε για τέταρτη υποψηφιότητα;
Μικρός ήμουν στην πρώτη, το 2006, ήμουν μόλις 21 ετών και έξι μηνών. 
Μου λένε ότι ήμουν ο νεότερος σύμβουλος που εκλέχτηκε ποτέ σε δήμο 
στην Ελλάδα, αλλά δεν το έψαξα ποτέ. Δεν υπάρχουν και αρχεία, όπως αυτά 
στην Αγγλία που λένε «έπαιξε στην Εθνική τόσων ετών και τόσων ημερών».

Κι έκτοτε είστε διαρκώς στην αντιπολίτευση…
Όχι, έχω κάνει δύο θητείες στην αντιπολίτευση και μία θητεία στη διοί-
κηση, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τον Απόστολο Τζιτζικώ-
στα, με τον οποίο εκλέχτηκα το 2014. Μάλιστα ο Απόστολος, ως γιος πα-
λιού πυροσβέστη, μου είχε αναθέσει την πολιτική προστασία και πρέπει 
να σας πω ότι πολλά βράδια δεν είχα κοιμηθεί και καταλαβαίνω απόλυτα 
τι ακριβώς έγινε στο Μάτι. Δεν λέω για ευθύνες, λέω για το πώς κινητο-
ποιείται ένας μηχανισμός.

Και γιατί δεν μείνατε και το 2014 στον δήμο;
Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι της εκλογής προηγείται πάντοτε η προσω-

πιβραβεύτηκε στην κάλπη.

Παρένθεση, πριν επιστρέψω στον κ. Δανιηλίδη: Πώς σας φάνηκαν οι Α-
ριστεροί με τους οποίους συνεργαστήκατε;
Αυτοί με τους οποίους συνεργάστηκα από τον τότε Συνασπισμό έγιναν φίλοι 
μου, έχουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, ήταν όλοι μορφωμένοι και έντιμοι και 
πρέπει να σας πω ότι κανένας τους σήμερα δεν είναι στέλεχος στον κυβερ-
νητικό μηχανισμό, ούτε είναι σήμερα υποψήφιος. Ήταν και είναι πολύ έντι-
μοι άνθρωποι για να αντέξουν την ηθική κατρακύλα.

Καλή η προσωπική φιλία, αλλά υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα. Εσείς, 
για παράδειγμα, είστε «μακεδονομάχος». Αυτό μπορεί να σας στερή-
σει ψήφους.
Ας μου στερήσει ψήφους, αρχές δεν πρόκειται να στερηθώ για να κερδίσω 
ψήφους. Είμαι καθαρός. Αυτός είμαι και ζητάω την ψήφο σας.

Ας επιστρέψουμε στον κ. Δανιηλίδη. Τι έγινε μετά;
Μετά υπέταξε τα πάντα στον στόχο της επανεκλογής. Δική του ήταν η από-
φαση να δημιουργηθεί ένας δήμος-έκτρωμα 13 τετραγωνικών χιλιομέτρων, 
που ξεκινάει από τα πανεπιστήμια στο κέντρο της πόλης και φτάνει μέχρι το 
Ασβεστοχώρι. Η μία άκρη από την άλλη απέχει 13 χιλιόμετρα.

Κακό είναι αυτό;
Το κακό και το καλό συναρτάται με το πόσο χρήσιμο είναι στους δημότες. 
Όταν ήμασταν Δήμος Συκεών, το αλάτι ήταν πάντα στη γωνία στον δρόμο 
για το ενδεχόμενο να χιονίσει. Από τότε που γίναμε Δήμος Νεάπολης-Συ-
κεών, οι δρόμοι κλείνουν με το παραμικρό χιονάκι.

Κάνει, όμως, κοινωνική πολιτική.
Ναι, πήγε προχθές στα ΚΑΠΗ και συζήτησε για τις εκδρομές τους. Οι εκ-
δρομές είναι μεγάλη υπόθεση για τα ΚΑΠΗ, γιατί συγκινούν τις μεγαλύτερες 
γενιές όταν έχουν αφυπηρετήσει, αλλά είναι δουλειά για επαγγελματία του-
ριστικό πράκτορα, όχι για δήμαρχο. Εμείς θα στέλναμε δέκα τουριστικούς 
πράκτορες να προτείνουν και να συζητήσουν μαζί τους.

Έχει, όμως, καλούς παιδικούς σταθμούς.
Καλούς, αλλά λίγους. Ξέρετε πόσα παιδιά του δήμου μας δεν βρήκαν θέση 
πέρυσι; Δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες. Αυτές οι οικογένειες πλήρωσαν 
από την τσέπη τους. Εμείς λέμε ότι όλες οι οικογένειες θα έχουν θέση στους 
παιδικούς σταθμούς. Κι όταν καλύπτονται οι θέσεις, θα τους δίνουμε κου-
πόνι. Η εργασία και των δύο γονέων πρέπει να διευκολύνεται με κάθε τρόπο.

Νομίζω ότι αυτό το είπε ο Μητσοτάκης στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.
Ομολογώ ότι δεν το εισηγήθηκα εγώ, αλλά για μας θα είναι μεγάλη βοήθεια 
να το έχει η ΝΔ στο πρόγραμμά της, γιατί έχουν τις τεχνικές και επιστημονι-
κές δυνατότητες να μελετήσουν καλύτερα το θέμα.

Τι θα κάνετε όταν μεγαλώσετε, κύριε Ζάχαρη;
Με βλέπετε μικρό;

Τώρα τι να σας πω; Ο Μακρόν έγινε Πρόεδρος στα 39 του.
Και ο Τσίπρας αρχηγός κόμματος στα 34.

Τι θα κάνετε, λοιπόν, αν εκλεγείτε;
Πρώτον, θα διοικήσω με σύνεση και επιδιώκοντας ευρείες συνεργασίες. 
Δεύτερον, θα αποκαταστήσω το πνεύμα της ασφάλειας, που έχει πληγεί α-
νεπανόρθωτα από τότε που καταργήθηκε το Α.Τ. Νεάπολης. Τρίτον, θα δια-
σφαλίσω ότι καμία δημοτική ενότητα του δήμου δεν θα έχει λιγότερες υπη-
ρεσίες από τις άλλες. Και, τέταρτον, θα περνάω μία φορά στους τρεις μήνες 
απ’ όλες τις γειτονιές του δήμου. Εγώ, ξέρετε, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγά-
λωσα, έκανα επιχείρηση. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω, που λέει κι ο 
Βασίλης Καρράς, θα κάνω το παν ώστε οι συνδημότες και φίλοι μου να ζουν 
καλύτερα. Και μέσα σε αυτούς κι εγώ και η οικογένειά μου.

Και αν η ΝΔ σας τραβήξει το αυτί;
Σε αυτή την παράταξη ανήκουμε επειδή θέλουμε, όχι επειδή μας δίνει θέ-
σεις και αξιώματα. Αυτά τα κερδίζουμε μόνοι μας.

Τι θέλετε να πείτε, λοιπόν, κλείνοντας στους συνδημότες σας σήμερα;
Ότι την Κυριακή ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός!

πική αξιοπρέπεια. Το ότι σιώπησα γιατί δεν ήθελα να κάνω κακό στο κόμμα 
μου τα λέει όλα. Δεν θα ήθελα να πω κάτι επιπλέον για το θέμα.

Πειράζει που δεν κατάλαβα;
Εμένα μου αρκεί που κατάλαβαν οι συνδημότες μου και με έστειλαν πρώτο 
σε σταυρούς από τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών στο Περιφερειακό Συμβού-
λιο Κεντρικής Μακεδονίας.

Απέναντί σας έχετε έναν θρύλο της αυτοδιοίκησης, τον Σίμο Δανιηλίδη, 
με έξι συνεχείς εκλογές.
Οι προπονητές λένε ότι κάθε νίκη σε ένα σερί μάς φέρνει πιο κοντά στην 
πρώτη ήττα.

Είναι θρύλος όμως…
Για μένα, ο Σίμος είναι ένα μεγάλο σχολείο. Έμαθα απέναντί του τι δεν θα 
κάνω ποτέ για να διατηρήσω την εξουσία. Έμαθα πώς δεν θα γίνω Σίμος.

Σας πειράζουν οι πολλές θητείες;
Με πειράζει η λογική «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Εγώ, που είμαι και θρη-
σκευόμενος, δεν πιστεύω ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, αντίθετα πιστεύω 
ότι τα μέσα μπορεί να ακυρώσουν τον σκοπό. Η δημοκρατία είναι διαδικα-
σία, όπως έμαθα στο Μεταπτυχιακό μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Από πολλούς άκουσα, όμως, ότι έκανε έργο.
Η αλήθεια είναι ότι όταν ανέλαβε, στα 35 του, είχε καλή διάθεση και ιδέες. 
Κάτι άφησαν οι πρώτες του θητείες. Θα έλεγα ότι μας κόστισαν ακριβότερα 
απ’ ό,τι άξιζαν αυτά που άφησε, αλλά κάτι έκανε. Μπορεί να μην ήξερε από 
αγορά. Ο ευρύτερος χώρος της Αριστεράς δεν συμπαθεί την αγορά.

Μετά;
Μετά έπρεπε να διασφαλίζει την επανεκλογή. Εκλέχτηκε έξι φορές, τις πέντε 
ήταν με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, δηλαδή ήταν ο επίσημος κυβερνητικός 
υποψήφιος, και μία ήταν το 2006, στην πρώτη μου εκλογή, όταν σε όλη την 
Ελλάδα επιλέξαμε να κάνουμε συνεργασία με την Αριστερά, η οποία δεν ε-
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άρθρο

Η 
Νέα Παρασκευή έχει την Κυ-
ριακή να απαντήσει σε ένα με-
γάλο δίλημμα: Από τη μια μεριά 
ζητούν την ψήφο των δημοτών 
δύο συνδυασμοί, ο σημερινός 
δήμαρχος και ο προκάτοχός του, 

οι οποίοι διοίκησαν την πόλη για σχεδόν δέκα ολό-
κληρα χρόνια και έχουν την ευθύνη για τη σημερινή 
κατάσταση στην πόλη.

Σήμερα η Αγία Παρασκευή έχει πολλά και συσσω-
ρευμένα προβλήματα: η έλλειψη χώρων στάθμευσης 
και δημοτικής συγκοινωνίας, η κακή κατάσταση του 
αστικού περιβάλλοντος (δρόμοι, πλατείες, πεζοδρό-
μια), η κακή εξυπηρέτηση των δημοτών, το επίπεδο 
της καθαριότητας και της περιβαλλοντικής διαχείρι-
σης, η κακοδιαχείριση στα οικονομικά του δήμου και 
η έξαρση της παραβατικότητας δημιουργούν μια κα-
τάσταση όπου η καθημερινότητα δυσκολεύει και η 
ποιότητα ζωής πέφτει διαρκώς.

Στο παρελθόν χάθηκαν μεγάλες ευκαιρίες, όπως 
ο σταθμός του μετρό της κεντρικής πλατείας, βασι-
κές υποδομές και αθλητικές εγκαταστάσεις, η αξιο-
ποίηση της ακίνητης περιουσίας των δωρεών και των 
κληροδοτημάτων, τα αντισταθμιστικά οφέλη από την 
κατασκευή μεγάλων οδικών αξόνων και η μετάβαση 
της πόλης στην ψηφιακή εποχή.

Μεγάλη μερίδα πολιτών θεωρεί ότι οι εκφραστές 
του χθες που διοίκησαν τον δήμο κατά τα τελευταία 
δέκα χρόνια δεν έχουν κάνει την απαραίτητη αυτο-
κριτική, συνεπώς δεν αναγνωρίζουν τα λάθη τους, 
ενώ σήμερα ζητούν και πάλι την ψήφο των δημοτών 
για να συνεχίσουν την ίδια πολιτική. Και όλα αυτά 

ενώ οι γύρω δήμοι αναπτύσσονται με ταχύτητα και 
ήδη έχουν σε πολλούς τομείς ξεπεράσει την Αγία Πα-
ρασκευή.

Απέναντι σε αυτή την αδιέξοδη κατάσταση, ο συν-
δυασμός «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή» με υ-
ποψήφιο δήμαρχο τον Γιώργο Οικονόμου δίνει ελ-
πίδα και προοπτική. Πρόκειται για μια παράταξη που 
εμφανίζεται πρώτη φορά στα κοινά της Αγίας Παρα-
σκευής, με τη φιλοδοξία να ανατρέψει και να κλείσει 
αυτό που στη συνείδηση των δημοτών αποτελεί τον 
κύκλο της παρακμής.

Η πλειοψηφία των στελεχών του συνδυασμού α-
σχολείται για πρώτη φορά με τα κοινά της πόλης, 
είναι όλοι πετυχημένοι στην επαγγελματική και κοι-
νωνική τους ζωή και ενεργοποιήθηκαν για να στηρί-
ξουν τον Γιώργο Οικονόμου στην προσπάθειά του να 
κάνει μια επανεκκίνηση, μια Νέα Αρχή στον Δήμο 
της Αγίας Παρασκευής.

Το βράδυ της Τρίτης η κεντρική πλατεία της 
πόλης ήταν γεμάτη από εκατοντάδες δημότες, που 
προσήλθαν και άκουσαν με ενδιαφέρον και ικανο-
ποίηση τον Γιώργο Οικονόμου να αναπτύσσει το πο-
λιτικό του πρόγραμμα. Μαζί με πολίτες όλων των α-
ποχρώσεων ήταν παρούσα και η μεγάλη πλειοψηφία 
των στελεχών της κεντροδεξιάς, βουλευτές, ευρω-
βουλευτές, πρώην υπουργοί, οι οποίοι έσπευσαν να 
περάσουν το μήνυμα ότι η νέα εποχή που ανοίγεται 
για τη χώρα, μετά την πολυετή επιτροπεία και τις απί-
στευτες αδικίες σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, χρει-
άζεται νέα πρόσωπα, νέες ιδέες, νέες αντιλήψεις και 
νοοτροπίες.

Με την ανακύκλωση του παλιού, η Ελλάδα δεν 

μπορεί να ορθοποδίσει, και αυτό το γνωρίζουν καλά 
οι πολίτες. Η απόφαση της σημαντικότερης μερίδας 
των ιστορικών αυτοδιοικητικών στελεχών της Αγίας 
Παρασκευής να στηρίξουν με την παρουσία τους τον 
Γιώργο Οικονόμου και τη «Νέα Αρχή για την Αγία 
Παρασκευή» δίνει μια νέα, καθοριστική ώθηση ώστε 
αυτή η πόλη να ξαναβρεί τη χαμένη της αίγλη και να 
συμμετάσχει ενεργά στη συνολική προσπάθεια ανά-
τασης και ανάταξης της Ελλάδας.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΤΟΎ ΠΑΛΙΟΎ,  
Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΡΘΟΠΟΔΙΣΕΙ

Η απόφαση της σημαντικότερης 
μερίδας των ιστορικών 
αυτοδιοικητικών στελεχών της 
Αγίας Παρασκευής να στηρίξουν 
με την παρουσία τους τον Γιώργο 
Οικονόμου και τη «Νέα Αρχή για 
την Αγία Παρασκευή» δίνει μια νέα, 
καθοριστική ώθηση ώστε αυτή η πόλη 
να ξαναβρεί τη χαμένη της αίγλη.
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 ΣΤΟΝ ΑΝΤΏΝΗ ΜΑΡΚΟΥ

Γιάννης Δαρδαμανέλης, υποψήφιος δήμαρχος Καλαμαριάς

«Καταθέσαμε ρεαλιστικές  
και υλοποιήσιμες προτάσεις»

Α
ισιόδοξος ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές και να 
καταφέρει για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου 
Καλαμαριάς να μην εκλεγεί δήμαρχος από την Αρι-
στερά εμφανίζεται ο 38χρονος πολιτικός μηχανικός 
Γιάννης Δαρδαμανέλης, ο οποίος ήδη έχει εμπειρία 
εννέα χρόνων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Κύριε Δαρδαμανέλη, πείτε μας λίγα λόγια για την παράταξή σας 
«Γενιά Δημιουργίας» και τη σύνθεση του συνδυασμού σας.
Στελεχώσαμε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας «Γενιά Δημι-
ουργίας» πλήρως, με 62 υποψηφίους, φτάνοντας έτσι τον ανώτερο 
αριθμό με βάση τον εκλογικό νόμο. Οι υποψήφιοί μας διατρέχουν 
όλες τις ηλικίες, αφού ο νεότερος είναι ηλικίας 22 ετών. Από άποψη 
δε επαγγελματικής ενασχόλησης, καλύπτουν πολλούς και διαφο-
ρετικούς επαγγελματικούς κλάδους (ενδεικτικά, μηχανικοί, δικη-
γόροι, οικονομολόγοι, καθηγητές, επιχειρηματίες, ιδιωτικοί υπάλ-
ληλοι κ.λπ.). Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι από τους 62 υποψη-
φίους σχεδόν οι μισές είναι γυναίκες, υπερκαλύπτοντας έτσι την 
αναγκαία ποσόστωση του εκλογικού νόμου. Η μεγάλη πλειονότητα 
των υποψηφίων μας κατέρχεται πρώτη φορά σε εκλογές. Στελεχώ-
νουν όμως το ψηφοδέλτιό μας και υποψήφιοι που έχουν κατέλθει 
πολλές φορές στο παρελθόν σε δημοτικές εκλογές, με προεξάρχο-
ντα τον Στέλιο Ματσαρίδη, ο οποίος ήταν επικεφαλής της παράτα-
ξής μας στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές και με μια ασυνήθι-
στη, από άποψη ήθους, απόφασή του έθεσε εαυτόν χωρίς αναστο-
λές στον νέο κοινό μας αγώνα. Ακόμη, υπάρχουν υποψήφιοι που 
είχαν κατέλθει στο παρελθόν σε άλλα δημοτικά ψηφοδέλτια, όπως 
αυτό της απερχόμενης διοίκησης, ενδεικτικό της στροφής του εκλο-
γικού σώματος, αλλά και οι κυρίες Παντελίδου και Πίτη-Παυλίδου, 
οι οποίες ήταν υποψήφιες στο πλευρό του Απόστολου Τζιτζικώστα 
στο πρόσφατο παρελθόν.

γονός που οδηγεί την Καλαμαριά μας σε συνεχή οπισθοδρόμηση. Ως 
παράταξη η «Γενιά Δημιουργίας» αλλά κι εγώ προσωπικά κινηθή-
καμε προεκλογικά φτάνοντας σε κάθε γωνιά της πόλης μας. Σε αυτή 
την εκστρατεία ενημερώσαμε όλους τους δημότες αλλά και τους κα-
τοίκους της Καλαμαριάς για τα δικά μας χαρακτηριστικά, τα θετικά μας 
στοιχεία, τις απόψεις μας, τη δουλειά μας, το σχέδιό μας και το πρό-
γραμμά μας, για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Άλλωστε το εκλογικό 
σώμα έχει δείξει ότι δεν το ενδιαφέρουν οι κοκορομαχίες και οι πα-
λαιοκομματικού τύπου αψιμαχίες, αλλά οι ρεαλιστικές και υλοποιή-
σιμες προτάσεις.

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις σας, αν εκλεγείτε δήμαρχος; Ποιες θα 
είναι οι προτεραιότητές σας; Πείτε μας πέντε από αυτές.
Οι βασικές προτεραιότητες, βάσει των οποίων συντάξαμε το πρό-
γραμμα της παράταξής μας, το οποίο και παρουσιάσαμε ήδη στους 
συμπολίτες μας με σειρά σχετικών εκδηλώσεων, είναι οι εξής:
• Διεκδίκηση και απορρόφηση ουσιαστικών ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων και κονδυλίων μέσα από την αλλαγή και αναδιάρθρωση του 
οργανογράμματος του δήμου για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού. Η ανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας.
• Αποτελεσματική και έντονη διεκδίκηση των χώρων του δήμου, ε-
κείνων που φέρεται να ανήκουν σε φορείς της κεντρικής διοίκησης 
(όπως Υπερταμείο, ΤΕΘΑ κ.λπ.).
• Εξωστρέφεια που θα πρέπει να επιδείξει ο δήμος αναφορικά με τη 
συνεργασία με όμορους δήμους, με την περιφέρεια και με τοπικούς 
φορείς για την άρση των αδιεξόδων και την επίλυση προβλημάτων.
• Η προσέλκυση της νεολαίας με την πραγματοποίηση δράσεων που 
σχετίζονται με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, αλλά και με την επιμόρ-
φωση και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
• Η αναβάθμιση περιοχών της Καλαμαριάς που ήταν και είναι παρα-
μελημένες. Περιοχές όπως Φοίνικας, Ν. Κρήνη, Βότση κ.ά.

Η απλή αναλογική αλλάζει τον τρόπο διοίκησης στους δήμους. Πι-
στεύετε ότι το εκλογικό σώμα και οι αιρετοί είναι ώριμοι για να δε-
χτούν μια τέτοια αλλαγή; Ευρύτερη συνεργασία για τη διοίκηση της 
πόλης με ποιους άλλους συνδυασμούς πιστεύετε ότι θα μπορού-
σατε να κάνετε λόγω «Κλεισθένη»;
Με τον «Κλεισθένη», με τον οποίο προκρίθηκε ένα αναλογικότερο ε-
κλογικό σύστημα, αναγκαστικά πριμοδοτούνται οι συνεργασίες μεταξύ 
των δημοτικών παρατάξεων. Ωστόσο, αυτού του είδους η λογική είναι 
πέρα από την πολιτική κουλτούρα της χώρας. Αυτό αποδεικνύεται και 
από τις εμπειρίες που έχω με την ενασχόλησή μου με το Τεχνικό Επι-
μελητήριο, όπου ούτε εκεί οδηγηθήκαμε σε σταθερές διοικήσεις ή σε 
προγραμματικές συγκλίσεις που θα είχαν θετικό πρόσημο. Θεωρούμε, 
δηλαδή, ότι το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να οδηγεί σε ενισχυμένες 
εκλογικά παρατάξεις, οι οποίες θα μπορούν να διοικούν τον δήμο και 
δεν θα είναι έρμαια διαφόρων παράταιρων συμπράξεων. Βέβαια, το 
παρόν εκλογικό σύστημα του «Κλεισθένη» δεν είναι κάτι που εμείς ε-
πιλέξαμε κι έτσι θα προσαρμοστούμε σε ό,τι αυτό προβλέπει. Στο θέμα 
των συνεργασιών, θα προτιμούσαμε η επόμενη μέρα να μας οδηγούσε 
σε μια αυτοδύναμη διοίκηση, ωστόσο η υποψηφιότητά μου είναι ε-
ξαρχής ταυτισμένη με τη σύνθεση απόψεων και όλων των υγιών δυ-
νάμεων βάσει προγραμματικών συγκλίσεων για το καλό της Καλα-
μαριάς, γεγονός που έχουμε κάνει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις.

Θεωρείτε ότι η νέα διοίκηση που θα προκύψει από τις δημοτικές 
εκλογές στην Καλαμαριά θα μπορέσει να συνεργαστεί με άλλους 
φορείς; Αν ναι, με ποιους και υπό ποιες προϋποθέσεις;
Η «Γενιά Δημιουργίας» στην Καλαμαριά φέρνει την αξιοκρατία, τη δι-
αφάνεια, την ανάπτυξη. Σκεφτόμαστε με εξωστρέφεια και πάντα με 
στόχο την άμεση και αποτελεσματική λύση των προβλημάτων. Σχε-
διάζουμε συνεργασίες με όμορους δήμους, με την περιφέρεια, με πα-
νεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, ακόμα και με δήμους άλλων 
κρατών για ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας σε πολλά θέματα και 
στη διεκδίκηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Προωθούμε τη 
στενή συνεργασία του δήμου μας και των όμορων δήμων για την ί-
δρυση Επιχειρηματικού Πάρκου και Πράσινου Σημείου. Επιπλέον, θα 
εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο συνεργασίας με την εκάστοτε κεντρική 
διοίκηση. Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι η δική μας διοίκηση θα μπορέσει 
να συνεργαστεί με τους φορείς που προανέφερα.

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της υποψηφιότητάς σας και 
οι βασικές αρχές σας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του 
Δήμου Καλαμαριάς;
Η επανεκκίνηση στον δήμο μας είναι μια υπόθεση που θα πρέπει να 
συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα στα το-
πικά δρώμενα. Χαρακτηριστικά της υποψηφιότητάς μου που πιστεύω 
ότι θα βοηθήσουν στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων του δήμου 
είναι το πάθος και η όρεξη για δουλειά, ίδιον της ηλικίας μου, μια και 
είμαι 38 ετών. Άλλο ένα τέτοιο χαρακτηριστικό είναι η εμπειρία που 
έχω αποκομίσει από τα εννέα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, γεγο-
νός που με έχει οδηγήσει σε βαθιά γνώση των προβλημάτων και των 
ελλείψεων του τόπου. Ακόμη, η τεχνοκρατική αντίληψη που έχω ως 
πολιτικός μηχανικός και ελεύθερος επαγγελματίας, σε συνδυασμό με 
την από χαρακτήρα διάθεσή μου να έχω ανοιχτά τα αυτιά μου στα θέ-
ματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες και τη διάθεση για σύνθεση α-
πόψεων, δυνάμεων και ενέργειας, χωρίς αποκλεισμούς και περιο-
ρισμούς, συνθέτουν το πλέγμα των χαρακτηριστικών και αρχών που 
διέπουν την υποψηφιότητά μου και με αυτά θα πορευτεί η «Γενιά Δη-
μιουργίας» μ’ εμένα επικεφαλής.

Πώς κρίνετε την τωρινή διοίκηση; Με τι κριτήρια πρέπει να πάει 
στην κάλπη ο ψηφοφόρος; Από τι δήμαρχο έχει ανάγκη σήμερα η 
Καλαμαριά;
Είναι χαρακτηριστικό μου γνώρισμα, αλλά και συνειδητή επιλογή δική 
μου και των συνεργατών μου, να μην κατηγορούμε την απερχόμενη 
διοίκηση με παλαιοκομματικές λογικές. Είναι, ωστόσο, γενικά αποδε-
κτό ότι η μεγάλη ποιοτική διαφορά που υπήρχε μεταξύ της Καλαμα-
ριάς και άλλων δήμων πλέον δεν υπάρχει, κι αυτό γιατί η Καλαμαριά 
τα τελευταία χρόνια έχει παραμείνει στάσιμη. Δεν φαίνεται να υπάρ-
χει πάθος και διάθεση για νέα μονοπάτια, δεν υπάρχει τεχνοκρατική 
αντίληψη και πολιτική βούληση για τομές, ρήξεις και συνθέσεις, γε-
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Ο Κώστας Μπακογιάννης δημι-
ούργησε μια ομάδα πολυσυλλε-
κτική, για να διοικήσει τον δήμο 
με βάση τις ικανότητες του καθε-
νός, και όχι ένα άθροισμα κομμα-
τικών στελεχών.

 ΣΤΟΝ ΆΡΗ ΖΕΥΓΆ

Γρηγόρης Λέων, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος  
Άθηναίων με τον συνδυασμό του Κ. Μπακογιάννη

«Η πολιτική έχει ανάγκη από  
ανθρώπους που θέλουν  

και μπορούν να προσφέρουν»

Είναι ο πλέον γνωστός ιατροδικαστής στη χώρα μας, ενώ 
θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ιατροδικαστές στην 
Ευρώπη. Ο Γρηγόρης Λέων είναι πρόεδρος της Ελληνι-
κής Ιατροδικαστικής Εταιρίας και αποφάσισε να ασχολη-

θεί με την πόλη όπου μεγάλωσε και ζει μέχρι σήμερα, την Αθήνα. 
Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Κώστα Μπακογιάννη 
και τον συνδυασμό «Αθήνα Ψηλά» και μας απαντά στις ερωτήσεις 
που του θέσαμε.

Πώς ένας ιατροδικαστής αποφασίζει να κατέβει στον Δήμο της 
Αθήνας;
Πιστεύω ότι όποιος έχει τη δυνατότητα πρέπει να προσφέρει στα κοινά. 
Προσωπικά, είμαι ένας μάχιμος ιατροδικαστής που, όπως αναγνω-
ρίζουν όλοι όσοι με γνωρίζουν, δεν έχω ανάγκη την πολιτική για να 
αναδειχθώ κοινωνικά ή επαγγελματικά. Όμως θα μου επιτρέψετε 
να πω ότι η πολιτική έχει ανάγκη από ανθρώπους που θέλουν και 

Γιατί επιλέξατε να είστε υποψήφιος με την παράταξη του Κώστα 
Μπακογιάννη;
Γιατί ο Κώστας Μπακογιάννης είναι ένας νέος άνθρωπος, αλλά με ε-
μπειρία και γνώση για τον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με όσους 
ανθρώπους συναναστρέφομαι από τα μέρη όπου έχει θητεύσει είτε ως 
δήμαρχος είτε ως περιφερειάρχης όλοι έναν καλό λόγο έχουν να πουν 
για το έργο του. Επίσης, είναι σημαντικό ότι ως νέος άνθρωπος έχει 
φιλοδοξίες και θέλει να αφήσει έργο στην πόλη. Δεν βλέπει την Αθήνα 
σαν σκαλοπάτι για να συμπληρώσει τα «πολιτικά» του ένσημα. Νομίζω 
ότι η Αθήνα από τον Κώστα Μπακογιάννη έχει να κερδίσει πολλά.

Το γεγονός ότι έχετε δημιουργήσει ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλ-
τιο δεν θεωρείτε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στον τρόπο διοί-
κησης, εφόσον ο Μπακογιάννης εκλεγεί δήμαρχος;
Θα σας έλεγα ακριβώς το αντίθετο. Πράγματι, ο συνδυασμός «Αθήνα 
Ψηλά» είναι ο μοναδικός πολυσυλλεκτικός συνδυασμός, με κοινό 
όμως παρονομαστή όλων τις ιδέες και το πρόγραμμα για την πόλη 
της Αθήνας. Όλοι οι άλλοι βασικοί συνδυασμοί είναι αμιγώς κομ-
ματικά σύνολα που προσπαθούν να καταγράψουν τις δυνάμεις τους 
στην πόλη. Ο Κώστας Μπακογιάννης δημιούργησε μια ομάδα πολυ-
συλλεκτική, για να διοικήσει τον δήμο με βάση τις ικανότητες του κα-
θενός, και όχι ένα άθροισμα κομματικών στελεχών. Η Αθήνα χρειά-
ζεται σύνθεση και συναίνεση και κυρίως τόλμη και διεκδικητική διά-
θεση, για να μπορέσει πραγματικά να σταθεί στο επίπεδο αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Υπάρχουν υποψήφιοι συνδυασμοί που λένε «ψηφίστε εμάς στον 
πρώτο γύρο και όλοι μαζί μετά θα είμαστε με τον Μπακογιάννη». 
Κατά τη γνώμη σας, είναι σωστή αυτή η τακτική;
Είναι μια πολιτική απάτη που πράγματι προσπαθούν να επιβάλουν ο-
ρισμένοι το τελευταίο χρονικό διάστημα, στην οποία θα πρέπει να δώ-
σουν μεγάλη σημασία οι πολίτες αυτής της πόλης. Κατ’ αρχάς, όποιος 
θέλει να στηρίξει τον Κώστα Μπακογιάννη στηρίζει τον συνδυασμό 
του, απλά και ξεκάθαρα. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι βάσει του 
πρόσφατου εκλογικού νόμου που επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, την απλή ανα-
λογική, ο δήμαρχος μένει με τους συμβούλους που θα εκλέξει στον 
πρώτο γύρο ανεξαρτήτως του ποσοστού που θα λάβει στον δεύτερο 
γύρο. Δηλαδή, για να μπορέσει να διοικήσει ο Κώστας Μπακογιάννης, 
θα πρέπει να λάβει ποσοστό όσο το δυνατόν υψηλότερο και όσο πιο 
κοντά στο 50% στον πρώτο γύρο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, 
σε περίπτωση που ο συνδυασμός λάμβανε ποσοστό στον πρώτο γύρο 
35% και στον δεύτερο γύρο 80%, ο Μπακογιάννης θα είχε στη διάθεσή 
του μόνο 17 περίπου συμβούλους από τους συνολικά 49 δημοτικούς 
συμβούλους της Αθήνας. Με άλλα λόγια, όποιος θέλει τον Μπακογιάννη 
για δήμαρχο θα πρέπει στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών να 
ψηφίσει τον συνδυασμό «Αθήνα Ψηλά». Και να συμπληρώσω ότι θα 
πρέπει να προσέξει επίσης πολύ στην επιλογή των δημοτικών συμ-
βούλων, καθώς αυτοί θα στελεχώσουν τη διοικητική μηχανή που θα 
κληθεί να διαχειριστεί τις τύχες της πόλης τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

μπορούν να προσφέρουν και δεν επιδιώκουν να κερδίσουν από τη 
συμμετοχή τους στα κοινά. Με αυτό το σκεπτικό της προσφοράς στην 
πόλη όπου ζω ώστε να γίνει η ζωή όλων μας καλύτερη έθεσα υπο-
ψηφιότητα στον Δήμο Αθηναίων με τον συνδυασμό «Αθήνα Ψηλά».

Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει σήμερα η Αθήνα;
Ως δημότης Αθηναίων από τη γέννησή μου και ένας άνθρωπος που 
ζει σε αυτή την πόλη μέχρι και σήμερα, θα σας πω το πασιφανές, ότι 
τα τελευταία δέκα χρόνια η πόλη αυτή έχει εγκαταλειφθεί. Τόσο στην 
καθαριότητα και στον φωτισμό όσο και στο πράσινο και τις υποδομές 
υπάρχουν μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετω-
πιστούν άμεσα. Αλλά και ως ιατροδικαστής έρχομαι αντιμέτωπος κα-
θημερινά με τα αποτελέσματα της εγκληματικότητας –συνεπακόλουθο 
της εγκατάλειψης– και μπορώ να σας πω ότι η ασφάλεια είναι ένα 
πολύ σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί τους δημότες της Αθήνας.
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Το ζήτημα των υποδομών είναι κρί-
σιμο. Δεν γίνεται με μια νεροποντή 
να κινδυνεύουν τα πάντα, όπως έγινε 
στη Μάνδρα. Δεν υπάρχει πρόληψη, 
η πρωτεύουσα της Ελλάδας, δυστυ-
χώς, κινδυνεύει να θρηνεί θύματα εν 
ειρήνη από καιρικά φαινόμενα.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Δημήτρης Μουλιάτος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στον Δυ-
τικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής με τον συνδυασμό του Γ. Πατούλη

«Οι κάτοικοι του Δυτικού Τομέα 
δικαιούνται πολλά περισσότερα»

Μ
ετά από μια μακρά θητεία στον χώρο των λαϊκών 
αγορών (είναι πρόεδρος του Σωματείου Πωλητών 
Λαϊκών Αγορών Β΄ Αθηνών και γενικός γραμμα-
τέας της ΠΟΣΠΛΑ), ο Δημήτρης Μουλιάτος αποφά-
σισε να μπει στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
βάζοντας υποψηφιότητα για περιφερειακός σύμβου-

λος στον Δυτικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής με τον συνδυασμό του Γ. 
Πατούλη. Ο κ. Μουλιάτος εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή 
την απόφαση και, παράλληλα, αναπτύσσει το σχέδιο του κ. Πατούλη για 
την Περιφέρεια Αττικής.

Γιατί αποφασίσατε να είστε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος 
Αττικής και γιατί με τον συνδυασμό του κ. Πατούλη;
Η απόφασή μου ελήφθη λόγω του ότι δραστηριοποιούμαι 35 χρόνια στις 
λαϊκές αγορές και η προϊσταμένη αρχή τους είναι η περιφέρεια. Ο κλάδος 
των λαϊκών αγορών έχει απαξιωθεί από την πολιτεία, παρά το γεγονός ότι 
όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης έχει προσφέρει τεράστιο κοινωνικό έργο. 
Κάποιοι έχουν βάλει ως στόχο την εξόντωση των λαϊκών αγορών προς 
όφελος των μεγάλων συμφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό, αφού συνεννοή-
θηκα με τον κ. Πατούλη, ανταλλάξαμε απόψεις και διαπίστωσα ότι ο άν-
θρωπος αυτός όχι μόνο είναι αυτοδιοικητικός ηγέτης αλλά έχει άποψη 
για όλα τα ζητήματα, κατανόησε το πρόβλημα και μου είπε ότι είναι μαζί 
μας για να αναβαθμίσουμε τον κλάδο και να τον κάνουμε πρότυπο σε 
όλη την Ευρώπη, αποφάσισα να είμαι υποψήφιος. Οι λαϊκές αγορές παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, σαν προσφορά, αλλά και στο πλαί-
σιο του ανταγωνισμού σε θέματα ποιότητας και τιμών, όμως, δυστυχώς, 
λειτουργούν ακόμα με το πλαίσιο και τα πρότυπα με τα οποία πρωτολει-
τούργησαν, το 1938, δεν έχουν αναβαθμιστεί. Πλέον, υπάρχει σχέδιο, υ-

Αν εκλεγείτε περιφερειακός σύμβουλος, ποιες θα είναι οι πρώτες σας 
προτεραιότητες;
Κατ’ αρχάς πρέπει να κοιτάξουμε το αύριο, τα παιδιά μας, την παιδεία. Έ-
χουμε τεράστιους χώρους σε ωραίο φυσικό περιβάλλον, όπου θα μπο-
ρούσαμε να δημιουργήσουμε ένα πανεπιστήμιο σε ευρωπαϊκά πρότυπα 
στον Δυτικό Τομέα της Αττικής. Ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε και 
την ανάπτυξη, καθώς δίνουμε προοπτικές στα παιδιά μας. Για να επανέλθω 
στο ζήτημα της ασφάλειας, έχουν κλείσει πολλά αστυνομικά τμήματα, δεν 
υπάρχουν επαρκείς αριθμοί αστυνομικών για περιπολίες σε χώρους υψη-
λής επικινδυνότητας. Επίσης, δεν έχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις, παρά 
το γεγονός ότι η Δυτική Αττική παραδοσιακά παράγει μεγάλους αθλητές, 
οι οποίοι, ωστόσο, ασκούνται σε αντίξοες συνθήκες. Δεν υπάρχουν αθλη-
τικά κέντρα, παρ’ ότι υπάρχουν πολλοί αναξιοποίητοι χώροι. Όσον αφορά 
τον πολιτισμό, θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξή του 
στον Δυτικό Τομέα. Επίσης, ο Δυτικός Τομέας έχει σημεία εκπληκτικού 
φυσικού κάλλους, τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα, όπως το πάρκο 
Τρίτση, που έχει αφεθεί στη μοίρα του, παρ’ ότι θα μπορούσε να είναι πρό-
τυπο, ακόμα και για την Ευρώπη. Μπορούν να γίνουν μεγάλα έργα και να 
αυξηθεί η επισκεψιμότητα από άλλους συμπολίτες μας στα δυτικά προά-
στια. Πρέπει να απεγκλωβιστούμε από τη γραφειοκρατία, για να προχω-
ρήσουμε μπροστά. Και, βέβαια, το ζήτημα των υποδομών είναι κρίσιμο. 
Δεν γίνεται με μια νεροποντή να κινδυνεύουν τα πάντα, όπως έγινε στη 
Μάνδρα. Δεν υπάρχει πρόληψη, η πρωτεύουσα της Ελλάδας, δυστυχώς, 
κινδυνεύει να θρηνεί θύματα εν ειρήνη από καιρικά φαινόμενα.

Γιατί θεωρείτε ότι ο κ. Πατούλης είναι κατάλληλος για περιφερειάρ-
χης Αττικής; Μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που περιγρά-
ψατε πιο πάνω;
Ο κ. Πατούλης έχει τεράστια εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι 
τόσα χρόνια πετυχημένος δήμαρχος στο Μαρούσι, όπου πήρε μια πόλη 
που ήταν καταχρεωμένη και σήμερα το Μαρούσι είναι στολίδι και με α-
ποθεματικό, πράγμα που δείχνει ότι είναι και καλός διαχειριστής. Νο-
μίζω ότι ο κ. Πατούλης ακούει, σκέφτεται και εκτελεί σωστά, οπότε καλό 
θα είναι οι συνεργάτες που θα έχει δίπλα του να μη σκέφτονται το εγώ 
και την προβολή τους αλλά να βάλουν την «πλάτη» που χρειάζεται με τις 
ιδέες τους, για να δούμε την Αττική να πηγαίνει μπροστά και τον Δυτικό 
Τομέα ισάξιο με τους άλλους τομείς. Είμαστε πάνω από 1 εκατομμύριο 
κάτοικοι και περνούν δύσκολα άνθρωποι του μόχθου και της βιοπάλης. 
Και όμως, δεν το βάζουν κάτω. Οι κάτοικοι του Δυτικού Τομέα δικαιού-
νται πολλά περισσότερα.

Πιστεύετε ότι η πόλωση που επικρατεί στην κεντρική πολιτική σκηνή 
θα διαχυθεί και στις αυτοδιοικητικές εκλογές;
Αυτό είναι στο… DΝA του Έλληνα, αλλά θα έλεγα ότι η αυτοδιοίκηση δεν 
θα πρέπει να έχει χρώμα και κόμμα. Απλώς πρέπει ο πολίτης να κοιτά-
ζει τις αξίες. Και, επιτέλους, όταν κάποιος θέλει να εμπλακεί στα κοινά, θα 
πρέπει να μιλάει με τους πολίτες, να απαντά στα ερωτήματά τους, να ε-
ξηγεί τις αποφάσεις του. Πρέπει και οι πολίτες να αναλάβουν την ευθύνη 
και να ξέρουν γιατί ψηφίζουν και να ξέρουν για ποιον λόγοι οι υποψήφιοι 
κάνουν αυτή την προσπάθεια να εμπλακούν με την πολιτική.

πάρχουν προτάσεις και πρέπει να πιέσουμε τη νομοθετική εξουσία να 
αλλάξουν πολλά πράγματα που συρρικνώνουν τον κλάδο μας και τον ο-
δηγούν στον αφανισμό.

Είστε υποψήφιος στον Δυτικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Μιλή-
στε μας λίγο για τα προβλήματα της περιοχής…
Είμαι γέννημα θρέμμα του Δυτικού Τομέα και έχω υπόψη μου πόσο αδι-
κημένος είναι σε σχέση με άλλες περιοχές της Αττικής. Το μεγαλύτερό μας 
πρόβλημα είναι η ασφάλεια των πολιτών. Η εγκληματικότητα είναι ιδιαίτερα 
αυξημένη, έχει απαξιωθεί η αστυνομία, έχουν υποβαθμιστεί πολλές περι-
οχές, έχουν μετατραπεί σε γκέτο παρανόμων και κινδυνεύουν άνθρωποι 
αν βγουν στον δρόμο όταν σουρουπώνει. Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα 
είναι η χωματερή. Υπάρχουν περιοχές στον τομέα, όπως η Πετρούπολη, 
που οι κάτοικοί τους δεν τολμούν, όταν φυσάει ο αέρας από συγκεκρι-
μένη διεύθυνση, να ανοίξουν τα παράθυρα ή να κάτσουν στα μπαλκόνια 
τους, από τη δυσοσμία που έρχεται από τη χωματερή. Είναι μια απαρά-
δεκτη κατάσταση. Πρέπει να σημειώσω ότι ο κ. Πατούλης περιλαμβάνει 
προτάσεις γι’ αυτά τα ζητήματα στο πρόγραμμά του και ήταν κι αυτός ένας 
λόγος που αποφάσισα να κατέβω μαζί του στις εκλογές.

Τι «κληρονομιά» αφήνει η προηγούμενη διοίκηση της περιφέρειας;
Όλοι γνωρίζουμε τι έχει γίνει με τις προηγούμενες διοικήσεις της περιφέ-
ρειας. Όμως δεν θα ήθελα να αναλωθώ στο χθες και στο τι έχουν κάνει, 
γιατί έτσι θα χάσουμε το αύριο. Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με το 
πρόγραμμα και το όραμα που έχει ο συνδυασμός του κ. Πατούλη. Η πε-
ριφερειάρχης έχει απαξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών και καλό είναι 
να ασχοληθούμε με το αύριο. Δεν μου αρέσει να κατηγορώ, μου αρέσει 
να λέω τι θέλω να φτιάξω.
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Βασιλική Γεννηματά, υποψήφια δημο-
τική σύμβουλος Αθηναίων με τον συν-

δυασμό του Κ. Μπακογιάννη

«Η Αθήνα χρειάζε-
ται την εμπειρία του 

Κώστα Μπακογιάννη»

Η Βασιλική Γεννηματά είναι καθηγήτρια Μικροβιολογίας επί 35 
χρόνια. Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, διδάσκει σε 
φοιτητές της Ιατρικής, της Οδοντιατρικής και της Φαρμακευτικής 
Σχολής. Η ίδια, μιλώντας στην FS, εξηγεί τους λόγους που επέ-

λεξε να είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό «Αθήνα 
Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη, ενώ παράλληλα αναφέρεται στα προβλή-
ματα της πόλης και στον τρόπο που αυτά μπορούν να επιλυθούν.

Γιατί επιλέξατε να είστε υποψήφια με τον συνδυασμό «Αθήνα Ψηλά» 
του Κώστα Μπακογιάννη;
Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι ένας νέος άνθρωπος με οράματα, στόχους 
και ευαισθησίες, ιδιαίτερα δυναμικός και δραστήριος. Η θητεία του ως δη-
μάρχου και περιφερειάρχη απέδειξε τις οργανωτικές και διοικητικές του 
αρετές, αλλά και την αποτελεσματικότητά του. Πιστεύω ότι η Αθήνα χρει-
άζεται την εμπειρία του και τις ικανότητές του. Είναι χαρά και τιμή μου να 
αγωνίζομαι μαζί του με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας, την 
προστασία της πόλης μας και την ανάδειξη της ομορφιάς της.

Ποια κρίνετε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει σήμερα η Αθήνα;

για τον Δήμο Αθηναίων;
Οι δημοτικές εκλογές έχουν από μόνες τους μια ιδιαίτερη αμφίδρομη ση-
μασία, αναδεικνύοντας τους πολίτες ως πρωταγωνιστές στη λήψη αποφά-
σεων για τον τόπο διαβίωσής τους. Οι πολίτες γνωρίζουν καλύτερα απ’ ο-
ποιονδήποτε άλλον τα τοπικά προβλήματα και τα ζητήματα που τους απα-
σχολούν. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα με την ψήφο τους να ορίσουν το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι δράσεις βελτίωσης της γειτονιάς 
τους. Γίνεται αντιληπτό ότι για μια πόλη όπως η Αθήνα δεν θα είναι ποτέ 
αρκετή μόνο η ιστορική της αίγλη ή η επίκληση του ένδοξου παρελθόντος 
της. Οι δημοτικές εκλογές έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αποτελούν α-
κριβώς αυτό το μέσο για να διεκδικήσουν οι πολίτες μια πιο σύγχρονη ευ-
ρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Ως καθηγήτρια Μικροβιολογίας, τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει ο 
δήμος για την υγεία των δημοτών της Αθήνας;
Πρωταρχική παρέμβασή του θα πρέπει να είναι η εξάλειψη του προβλήμα-
τος της όχλησης από την κακή διαχείριση των απορριμμάτων. Οφείλουμε 
να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία από κάθε εστία μόλυνσης, όπως 
στάσιμα ύδατα, τα οποία αποτελούν εστία ανάπτυξης κουνουπιών, πιθα-
νών φορέων του ιού του Δυτικού Νείλου. Προστασία και φροντίδα για την 
υγεία των χρηστών ναρκωτικών ουσιών αλλά και της δημόσιας υγείας με 
σκοπό τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης μεταδιδόμενων νοσημάτων, 
όπως HIV, φυματίωση και ηπατίτιδα C. Αναβάθμιση και ενίσχυση των δη-
μοτικών ιατρείων του δήμου μας, όπου παρέχονται δωρεάν σε όλους τους 
πολίτες βασικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας και κοινωνικής φροντί-
δας και αλληλεγγύης. Ενίσχυση δράσεων της κατ’ οίκον φροντίδας των κοι-
νωνικά ασθενέστερων ομάδων. Διοργάνωση ενημερωτικών ομιλιών για 
το κοινό σε θέματα πρόληψης λοιμώξεων, αποφυγής επιδημιών, εφαρ-
μογής μέτρων υγιεινής, προγράμματα εμβολιασμών, σωστής διατροφής.

Τι θα απαντούσατε αν κάποιος πολίτης της Αθήνας σας ρωτούσε γιατί 
να σας ψηφίσει;
Οι πολίτες της Αθήνας ζητούν λύσεις στα προβλήματα της πόλης. Η δια-
χείριση του τρόπου επίλυσής τους αποτελεί ένα εκ των βασικών προσό-
ντων ενός υποψηφίου. Οι γνώσεις και η εμπειρία μου επί 35 χρόνια ως 
καθηγήτριας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τη θη-
τεία μου στην εκπαίδευση των φοιτητών, την ερευνητική δραστηριότητα, 
το κλινικοεργαστηριακό έργο και τις διοικητικές πανεπιστημιακές δομές, 
μου προσέφεραν τα απαραίτητα εφόδια στη διαχείριση θεμάτων που ά-
πτονται του χώρου της υγείας και παιδείας. Αυτά ακριβώς τα εφόδια θέτω 
στην υπηρεσία της πόλης. Είναι επιτακτική ανάγκη να συνεργαστούμε αρ-
μονικά για την υλοποίηση των στόχων μας και την ανάδειξη του «brand 
name» της Αθήνας μας.

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

«Είμαι πολύ  
αισιόδοξος ότι  
το αποτέλεσμα 
έχει σε μεγάλο 
βαθμό κριθεί»

Καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές 
της 26ης Μαΐου, τι έχετε προσλά-
βει από την επαφή σας με τους 
πολίτες της Περιφέρειας Αττικής;
Αυτό που σίγουρα έχω προσλάβει 
είναι ότι ο κόσμος νοιάζεται πάρα 
πολύ για τα ζητήματα της ασφάλειας 
και της καθαριότητας. Αυτά τα δύο 
ζητήματα μου τα τονίζει η πλειοψη-
φία των ανθρώπων με τους οποί-
ους έχω έρθει σε επαφή αυτό το 
διάστημα, και βρίσκονται μέσα στις 
βασικές τους προτεραιότητες και α-
νησυχίες.

Όντας ένας νέος άνθρωπος που 
τώρα μπαίνει στην πολιτική, θα 
θέλατε να κάνετε μια πρόβλεψη 
για το αποτέλεσμα των εκλογών 
στην Περιφέρεια Αττικής;
Για να είμαι ειλικρινής, είμαι πολύ 
αισιόδοξος ότι το αποτέλεσμα έχει 
σε μεγάλο βαθμό κριθεί και ότι οι 
πολίτες της Αττικής είναι έτοιμοι να 
δοκιμάσουν μια διαφορετική διοί-

κηση της περιφέρειας από την αρχή 
της κ. Δούρου.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγάλο 
πλεονέκτημα του κ. Πατούλη σε 
αυτή την εκλογική αναμέτρηση;
Ο κ. Πατούλης έχει δοκιμαστεί και 
έχει να επιδείξει έργο και την «καλή 
έξωθεν μαρτυρία» ως δήμαρχος Α-
μαρουσίου. Μια επίσκεψη στον δήμο 
είναι αρκετή, νομίζω, για να πειστεί 
ο καθένας. Επίσης, ως πρόεδρος 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο 
κ. Πατούλης πραγματοποίησε πλη-
θώρα ουσιαστικών κοινωνικών πα-
ρεμβάσεων.

Αν εκλεγείτε περιφερειακός σύμ-
βουλος, ποια θα είναι η πρώτη 
προτεραιότητά σας;
Πρώτη και μοναδική μου προτεραι-
ότητα θα είναι να είμαι χρήσιμος, απ’ 
οποιαδήποτε θέση κι αν κληθώ να 
υπηρετήσω την περιφέρεια, σε ο-
ποιονδήποτε τομέα μού ανατεθεί.

Υπάρχουν βασικά προβλήματα τα οποία εντοπίζονται κυρίως στον τομέα 
της καθαριότητας, της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της έλλειψης 
πρασίνου. Οι προβολές των επιπτώσεων αυτών των προβλημάτων αγγί-
ζουν διάφορες πτυχές της καθημερινής διαβίωσης των πολιτών αλλά και 
των εκατομμυρίων επισκεπτών. Επίσης, μια άλλη σειρά προβλημάτων 
μπορούν να ομαδοποιηθούν στα θέματα καλύτερης διαχείρισης της πολι-
τιστικής προβολής της πόλης.

Πώς πιστεύετε ότι αυτά μπορούν να επιλυθούν;
Κατ’ αρχήν, η σωστή γνώση της έκτασης και της βαρύτητας ενός προβλή-
ματος αποτυπώνεται μόνο αν είναι διαθέσιμα μετρήσιμα μεγέθη. Η γνώση 
αυτών των μεγεθών ορίζει τον τρόπο και το είδος των δράσεων. Όμως 
ακόμα και αυτές οι δράσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αν δεν υ-
πάρχει αναλυτικό πρόγραμμα παρεμβάσεων και δράσεων σε όλους τους 
κρίσιμους τομείς και κοστολογημένος προγραμματισμός. Οι λύσεις στα 
προβλήματα της πόλης που προτείνει ο συνδυασμός του Κώστα Μπακο-
γιάννη βασίζονται ακριβώς σε αυτά τα δύο κρίσιμα στοιχεία: αποτύπωση 
του μεγέθους του προβλήματος και κοστολογημένη δράση.

Ποια είναι, κατά την άποψή σας, η σημασία των δημοτικών εκλογών 

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ
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Ως ενεργός και σκεπτόμενος πολίτης διεκ-
δικώ και τώρα την ψήφο των συμπολιτών 
μου, ως ένας πολίτης του Νότιου Τομέα 
που θέλει να εκφράσει τις κοινές μας ανη-
συχίες, τα προβλήματα, τις ανάγκες μας, 
και να προσπαθήσει να βελτιώσει την κα-
θημερινότητα όλων μας.

 ΣΤΟΝ ΆΡΗ ΖΕΥΓΆ

Ηλίας Γρηγορίου, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος 
Άττικής με τον συνδυασμό του Γ. Πατούλη

«Η Περιφέρεια Άττικής δεν έχει  
περιθώριο για άλλους πειραματισμούς»

Τους λόγους που αποφάσισε να είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμ-
βουλος στον Νότιο Τομέα της Περιφέρειας Αττικής με τον συνδυα-
σμό του Γ. Πατούλη εξηγεί ο Ηλίας Γρηγορίου.

Κατ’ αρχάς, πείτε μας λίγα λόγια για εσάς.
Είμαι 36 ετών, οικονομολόγος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυ-
χιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 
στην «Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας». Ασκώ επαγγελματική 
δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας από το 2006 και από το 2009 
έχω ιδρύσει εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα 
ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Όσον αφορά την ενασχό-
λησή μου με τα κοινά, επιγραμματικά αναφέρω ότι έχω εκλεγεί και διατε-
λέσει πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών του ΕΚΠΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ, δημοτικός 
σύμβουλος Αλίμου, μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικο-
νομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής 
της ΝΔ. Είμαι παντρεμένος και έχω μια κορούλα 2,5 ετών, τη Μαρήλια.

Γιατί να επιλέξει κανείς τον Γιώργο Πατούλη για περιφερειάρχη Ατ-
τικής;
Ο Γιώργος Πατούλης, ως επιτυχημένος δήμαρχος Αμαρουσίου και πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ, έχει αποδείξει ότι διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα θέματα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει να επιδείξει έμπρακτα αποτελέσματα, ενώ, 
ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχει πλούσιο καταγεγραμ-
μένο κοινωνικό έργο. Πιστεύω ότι, ορθολογικά σκεπτόμενοι, θα πρέπει 

των δυνατοτήτων μου, δεν έχω αρνηθεί τη συνεργασία, δεν έχω αφήσει 
κλήση αναπάντητη. Αυτό σκοπεύω να συνεχίσω να κάνω. Θεωρώ πως η 
πρώτη αξία για όποιον ασχολείται με αυτό που ευρέως αποκαλούμε «πο-
λιτική» είναι η ηθική. Με γνώμονα την ηθική και εφόδια την κατάρτιση και 
την επαγγελματική μου εμπειρία θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω την Πε-
ριφέρεια να αναπτύξει δράσεις και προγράμματα που θα δημιουργήσουν 
ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη και στήριξη της επιχειρηματικότη-
τας, του τουρισμού, και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών της.

Πείτε μας λίγα λόγια για το πρόγραμμα της υποψηφιότητάς σας.
Θα αναφέρω επιγραμματικά εδώ τους βασικούς πυλώνες του προγράμ-
ματός μας για την Περιφέρεια της Αττικής, τους οποίους με χαρά θα μπο-
ρούσα να αναπτύξω περαιτέρω σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Για μένα, 
λοιπόν, οι βασικές αρχές και ενέργειες που πρέπει να γίνουν περιλαμ-
βάνουν ενδεικτικά:
• την κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων πολιτικής προστασίας,
• την οριστική επίλυση του χρόνιου προβλήματος διαχείρισης των α-
πορριμμάτων,
• την προσήλωση στην περιφερειακή ανάπτυξη,
• την υλοποίηση δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας,
• τη διασφάλιση λειτουργίας ενός αποτελεσματικού τοπικού κοινωνι-
κού κράτους,
• την επιτάχυνση των αντιπλημμυρικών έργων, των έργων διευθέτησης 
των ρεμάτων και την ανάπτυξη του περιαστικού πρασίνου,
• την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων,
• την κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση των συγκοινωνιακών υ-
ποδομών,
• την υλοποίηση έργων προστασίας και ανάπλασης του παραλιακού μετώπου,
• την τόνωση του τουρισμού αλλά και την αύξηση των θέσεων εργασίας, 
μέσω της στήριξης της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό.

Ειδικότερα για τον Νότιο Τομέα της Αττικής;
Ειδικότερα για τον Νότιο Τομέα της Αττικής, τον τόπο όπου γεννήθηκα, 
μεγάλωσα και ζω με την οικογένειά μου, πέραν των κοινών οριζόντιων 
θεμάτων που αφορούν σε όλους τους δήμους, θεωρώ αυξημένη την α-
νάγκη επιτάχυνσης των αντιπλημμυρικών έργων, με έμφαση στη διευ-
θέτηση των ρεμάτων, κοινό πρόβλημα για πολλούς δήμους του Νότιου 
Τομέα. Επιτακτική θεωρώ επίσης την ανάγκη υλοποίησης έργων προστα-
σίας του παραλιακού μετώπου, που θα προστατεύσουν τις ακτές από τις 
διαβρώσεις, θα βελτιώσουν την ποιότητα του νερού, θα διατηρήσουν τον 
υποθαλάσσιο πλούτο και θα αναβαθμίσουν αισθητικά το παράκτιο τοπίο, 
που λόγω της ανεξέλικτης δόμησης έχει βεβηλωθεί. Ο Νότιος Τομέας 
έχει να διαχειριστεί τη μεγάλη πρόκληση των έργων ανάπλασης του θα-
λάσσιου μετώπου, την αττική «Ριβιέρα», που δεν υστερεί σε τίποτα από 
τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Με επίκεντρο τη μεγάλη επένδυση στο Ελ-
ληνικό θα επιδιώξουμε την υλοποίηση κάθε παρέμβασης που απαιτεί-
ται σε επίπεδο υποδομών, προκειμένου να ενισχυθεί το brand name του 
Λεκανοπεδίου, να τονωθεί ο θαλάσσιος τουρισμός, να αυξηθούν οι θέ-
σεις εργασίας και να επιτευχθεί η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του 
κάθε πολίτη της Αττικής.

να εμπιστευτούμε έναν άνθρωπο «που ξέρει» και όχι ανθρώπους «που 
θα δοκιμάσουν». Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει περιθώριο ούτε για άλ-
λους πειραματισμούς ούτε για δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες σε ανθρώ-
πους που απέδειξαν ότι δεν μπορούν να την υποστηρίξουν. Επιπροσθέ-
τως, θεωρώ ότι το πρόγραμμα του συνδυασμού είναι η πιο προσεκτικά 
σχεδιασμένη, πλήρης, υλοποιήσιμη και αποτελεσματική πρόταση που έχει 
κατατεθεί για την Αττική.

Γιατί κάποιος να σας ψηφίσει για περιφερειακό σύμβουλο Αττικής;
Ασχολούμαι με τα κοινά από μικρή ηλικία, από 18 χρονών, που μπήκα στη 
σχολή μου, και έκτοτε στο πλαίσιο σχεδόν κάθε περιβάλλοντος, κοινω-
νικού, επαγγελματικού, όπου δραστηριοποιούμαι. Ποτέ δεν το έκανα για 
να αποκομίσω ίδιον όφελος. Το έκανα γιατί θεωρούσα ότι αν μπορούσα 
να καλυτερεύσω έστω και λίγο τις συνθήκες που επικρατούσαν και επη-
ρέαζαν εμένα και τους συμφοιτητές, συναδέλφους, συντοπίτες μου κ.ο.κ., 
θα συνέβαλα στην κοινωνία, στον εκάστοτε μικρόκοσμο, μέρος του ο-
ποίου ήμουν και εγώ ο ίδιος. Αν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο εκεί που 
βλέπω το «στραβό» και το «λάθος», γιατί να μην ενεργήσω για να το βελ-
τιώσω, να το διορθώσω; Αυτή ήταν και εξακολουθεί να είναι η λογική 
μου. Ως ενεργός και σκεπτόμενος πολίτης διεκδικώ και τώρα την ψήφο 
των συμπολιτών μου, ως ένας πολίτης του Νότιου Τομέα που θέλει να 
εκφράσει τις κοινές μας ανησυχίες, τα προβλήματα, τις ανάγκες μας, και 
να προσπαθήσει να βελτιώσει την καθημερινότητα όλων μας. Στον τόπο 
αυτόν άλλωστε μεγαλώνω κι εγώ το παιδί μου, είναι πρωταρχικό μου μέ-
λημα, όπως κάθε γονιού, να προσπαθήσω να φτιάξω ένα όσο το δυνατόν 
καλύτερο περιβάλλον γύρω του. Όσοι με γνωρίζουν μπορούν να με επι-
βεβαιώσουν: ποτέ δεν έχω προσπεράσει αίτημα για αρωγή στο πλαίσιο 
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Κάθε δημοτική αρχή πρέπει να 
οραματίζεται, να σχεδιάζει και να 
υλοποιεί στοχεύοντας στην αποτε-
λεσματικότητα της τοπικής αυτοδι-
οίκησης στην οποία λειτουργεί και 
δρα, ανεξάρτητα από κομματικές 
αντιπαραθέσεις.

 ΣΤΟΝ ΆΡΗ ΖΕΥΓΆ

Νατάσα Τύρου-Ούζα, υποψήφια δημοτική σύμβουλος  
Ιωαννίνων με τον συνδυασμό του Μωυσή Ελισάφ

«Προτεραιότητα για μένα είναι  
ο συμπολίτης που ζει  

και εργάζεται στην πόλη»

Τ ην απόφασή της να περάσει από περιφερειακή σύμβου-
λος Ηπείρου στον Δήμο Ιωαννίνων, όπου και κατέρχεται 
ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό του 
Μωυσή Ελισάφ, εξηγεί η Νατάσα Τύρου-Ούζα.

Από περιφερειακή σύμβουλος, είστε υποψήφια για τον Δήμο Ι-
ωαννίνων. Γιατί αυτή η αλλαγή;
Πράγματι, η απόφασή μου αυτή ξάφνιασε, αλλά η εξήγηση είναι απλή. 
Η περιφέρεια έχει την τύχη να διοικείται από έναν επιτυχημένο πε-
ριφερειάρχη, τον Αλέξανδρο Καχριμάνη, ο οποίος έχει προσφέρει 
μέχρι τώρα ένα σημαντικό έργο και συνεχίζει καθημερινά να αγω-
νίζεται για την ανάπτυξη της Ηπείρου σε όλα τα επίπεδα. Ενώ, δυ-
στυχώς, η πρωτεύουσα, τα Ιωάννινα, μία ιδιαίτερης ομορφιάς πόλη, 
με σημαντική ιστορική και πολυπολιτισμική κληρονομιά, παρουσιά-
ζει μια εικόνα απογοητευτική, με σοβαρά σημάδια εγκατάλειψ sης, 
που έχει χάσει την αίγλη της. Η επιλογή να ασχοληθώ στον πρώτο 

λυσχιδούς προσωπικότητάς του, απόρροια του σημαντικού αποθέ-
ματος γνώσεων και εμπειριών του, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη 
κριτική ματιά του, αποτελεί τη σίγουρη μεταρρυθμιστική δύναμη αλ-
λαγής, στοχεύοντας σε μια διοίκηση που να ανταποκρίνεται στις σύγ-
χρονες ανάγκες και προκλήσεις, οδηγώντας τα Γιάννενα στη Νέα 
Εποχή. Για όλους αυτούς τους λόγους θα είναι μεγάλη τιμή για μένα 
να συνεργαστώ και να βοηθήσω το έργο για τον Δήμο Ιωαννίνων.

Ποια είναι κατά την άποψή σας τα σημαντικότερα προβλήματα 
του Δήμου Ιωαννίνων;
Στον Δήμο Ιωαννιτών η καθημερινότητα των πολιτών παρουσιάζει 
αρκετά προβλήματα. Ενδεικτικά θα αναφερθώ σε τρία βασικά θέ-
ματα. Τεράστια προβλήματα που παρουσιάζει το οδικό δίκτυο σε ο-
λόκληρη την έκταση της πόλης, το οποίο δεν έχει συντηρηθεί, εκτός 
μικρών παρεμβάσεων, με αποτέλεσμα τη μεγάλη φθορά του οδο-
στρώματος. Μη εύρυθμη είναι η λειτουργία των υπηρεσιών του 
δήμου, στις οποίες ο πολίτης τις περισσότερες φορές έχει ταλαιπω-
ρηθεί παρά εξυπηρετηθεί. Τέλος, η καθαριότητα της πόλης είναι ελ-
λιπέστατη και η αποκομιδή των απορριμμάτων θα μπορούσε να γί-
νεται πιο οργανωμένα.

Αν εκλεγείτε δημοτική σύμβουλος, ποιες θα είναι οι βασικές 
προτεραιότητές σας;
Προτεραιότητα για μένα είναι ο συμπολίτης που ζει και εργάζεται στην 
πόλη. Κάθε δημοτική αρχή πρέπει να υπηρετεί την καθημερινότητα 
των πολιτών, προωθώντας τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργικό-
τητα της πόλης σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων της, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες όλων 
των πολιτών. Επίσης πολύ σημαντικό είναι η οικονομική ανάπτυξη 
της πόλης, χρησιμοποιώντας κάθε συγκριτικό πλεονέκτημα και ερ-
γαλείο που διαθέτουμε προς όφελος των πολιτών και των επιχειρή-
σεων που δρουν στα Γιάννενα.

Πόσο νομίζετε ότι το πολωμένο πολιτικό κλίμα θα επηρεάσει την 
ψήφο στις δημοτικές εκλογές;
Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές οι πολίτες θα απεγκλωβι-
στούν από το τοξικό αυτό φαινόμενο που λειτούργησε αρνητικά στην 
κοινωνία μας για δεκαετίες, με τα γνωστά αποτελέσματα. Πιστεύω 
πως ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ακριβώς η αυτόνομη 
τοπική διακυβέρνηση προς όφελος των πολιτών, δίχως την κρατι-
κοκεντρική εξάρτηση και παρέμβαση. Κάθε δημοτική αρχή πρέπει 
να οραματίζεται, να σχεδιάζει και να υλοποιεί στοχεύοντας στην α-
ποτελεσματικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην οποία λειτουρ-
γεί και δρα, ανεξάρτητα από κομματικές αντιπαραθέσεις.

Αν κάποιος συνδημότης σας σας ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, 
τι θα του απαντούσατε;
Όταν ασχολείσαι με τα κοινά, δεν προέχουν τα λόγια αλλά οι πρά-
ξεις. Αυτό που θα του ζητούσα θα ήταν να με κρίνει από τις μέχρι 
τώρα πράξεις και την προσωπικότητά μου.

βαθμό της αυτοδιοίκησης με την παράταξη «Γιάννενα - Νέα Εποχή» 
είναι να αντιστραφεί αυτή η εικόνα. Να αξιοποιήσουμε κάθε συγκρι-
τικό πλεονέκτημα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και ανάδειξή της ως 
μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης.

Γιατί αποφασίσατε να είστε υποψήφια με τον συνδυασμό του κ. 
Ελισάφ;
Η απόφασή μου στηρίζεται στο ίδιο το πρόσωπο του επικεφαλής της 
παράταξης, τον Μωυσή Ελισάφ. Ο Μωυσής είναι μία άκρως αυθε-
ντική και πολυδιάστατη προσωπικότητα. Όντας ένας καταξιωμένος 
επιστήμονας διεθνούς κύρους, προήγαγε και ανέδειξε τα Γιάννενα 
στην πράξη μέσω του σπουδαίου επιστημονικού του έργου. Ενώ 
σε τοπικό επίπεδο συνέβαλε τα μέγιστα από τη θέση του δημοτικού 
συμβούλου και προέδρου του Πνευματικού Κέντρου, αντιμετωπί-
ζοντας αποτελεσματικά τα προβλήματα, λειτουργώντας με συναι-
σθηματισμό για την πόλη και τους πολίτες. Η ιδιαίτερη δομή της πο-
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Ο Κώστας Μπακογιάννης 
είναι ένας νέος, σύγχρονος 
πολιτικός, με μεγάλη αυτο-
διοικητική εμπειρία, που δεν 
λαϊκίζει. Δηλώνει ερωτευ-
μένος με την τοπική αυτοδι-
οίκηση. Έχει όλα τα εχέγγυα 
να οδηγήσει την Αθήνα στη 
θέση που της αξίζει.

 ΣΤΟΝ ΆΡΗ ΖΕΥΓΆ

Γιώργος Κλεφτοδήμος, υπο-
ψήφιος δημοτικός σύμβου-
λος Αθηναίων με τον συνδυ-
ασμό του Κ. Μπακογιάννη

«Σε αυτή την 
πόλη παιδεύε-
σαι αντί να  
εκπαιδεύεσαι»

Τ
ους στόχους του Κώστα Μπακογιάννη για ζέ-
οντα ζητήματα της πρωτεύουσας, όπως η κα-
θαριότητα και η ασφάλεια, περιγράφει ο υπο-
ψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων με 
την παράταξή του, δικηγόρος Γιώργος Κλε-
φτοδήμος.

Στις 26 Μαΐου θα είστε υποψήφιος δημοτικός σύμβου-
λος στην Αθήνα με υποψήφιο δήμαρχο τον Κώστα Μπα-
κογιάννη. Πείτε μας μερικά λόγια για εσάς.
Γεννήθηκα, ζω και δικηγορώ στην Αθήνα. Μια διαδρομή 
από το 45ο Γυμνάσιο (Λυκαβηττός) και το 3ο Γενικό Λύκειο 
(Λεωφόρος) στη Νομική Σχολή και από εκεί στη μάχιμη δι-
κηγορία, πάντα στην Αθήνα, στην καρδιά της. Από αντιπρό-
εδρος στην Ένωση Ασκούμενων Νέων Δικηγόρων Αθη-
νών, πλέον εκλεγμένος σύμβουλος στο Δ.Σ. του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Αθηνών.

Διαπρεπής δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μ.Δ.Ε. Ποινι-
κού, σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο ο-
ποίος κατοικεί, εργάζεται και κινείται στο κέντρο της Α-
θήνας. Τι σημαίνει αυτό και τι δυσκολίες αντιμετωπί-
ζετε;

Ο Κώστας Μπακογιάννης έχει το όραμα, το πρόγραμμα και 
την ομάδα να προαγάγει την Αθήνα ως μια πόλη καθαρή, 
πράσινη, ασφαλή, μια πόλη ανοιχτή, γεμάτη φως, που θα 
τιμά την ιστορία της και θα προάγει το μέλλον όλων μας.

Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να προστατευτούν οι συμπο-
λίτες σας και να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα; 
Ποιος ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας στην Αθήνα;
Η Δημοτική Αστυνομία πρέπει να πάψει να είναι Δημοτική 
Εισπρακτική και να αναχθεί σε πραγματική Δημοτική Αστυ-
νομία, κατάλληλα εκπαιδευμένη και εξοπλισμένη, που θα 
διαδραματίζει τον δικό της διακριτό ρόλο στην καταπολέ-
μηση της παραβατικότητας στην πόλη. Έχουμε σχέδιο και 
θα το υλοποιήσουμε, για να επαναφέρουμε την ασφάλεια 
στις γειτονιές της πόλης.

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στις Αθη-
ναίες και στους Αθηναίους μέσα από την FS;
Με ευθύνη, ζέση και όραμα, ζητώ τη στήριξη όλων των 
Αθηναίων, ανεξαρτήτως πολιτικών αποχρώσεων, για να 
συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις στις λύσεις που έχουμε 
ανάγκη. Ναι, μπορούμε να ξανακάνουμε την Αθήνα Πόλη 
των Πόλεων.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή, έχω περπατήσει και περπατώ την 
Αθήνα, όλες τις γειτονιές της, είμαι καθημερινά στην πρώτη 
γραμμή απέναντι στα προβλήματα. Δυστυχώς για όλους εμάς 
που ζούμε εδώ, σε αυτή την πόλη παιδεύεσαι αντί να εκπαι-
δεύεσαι, όπως συμβαίνει στις άλλες πόλεις της Ευρώπης. 
Αυτό είναι και το μεγάλο μας στοίχημα με τον Κώστα Μπα-
κογιάννη.

Πώς πήρατε την απόφαση να κατεβείτε υποψήφιος δη-
μοτικός σύμβουλος στον Δήμο της Αθήνας;
Αποδέχτηκα την πρόσκληση του Κώστα Μπακογιάννη, συ-
νοδοιπορώ για την «Αθήνα Ψηλά», για να προσφέρω στην 
πόλη, στους δημότες της και σε όλους τους Εν Αθήναις.

Γιατί με τον Κώστα Μπακογιάννη;
Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι ένας νέος, σύγχρονος πολι-
τικός, με μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία, που δεν λαϊκίζει. 
Δηλώνει ερωτευμένος με την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει όλα 
τα εχέγγυα να οδηγήσει την Αθήνα στη θέση που της αξίζει.

«Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά». Θα ισχύσει αυτό 
για τον Δήμο Αθηναίων μετά την εκλογή του Κώστα 
Μπακογιάννη;

Γιατί μετέχω
Ιωάννης Φωτόπουλος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων  
με τον συνδυασμό του Κ. Μπακογιάννη
Σε μια εποχή ηθικής αποβιταμίνωσης, κρίσης αξιών, ένδειας ιδεών και αδιαφορίας για 
τα κοινά, θεώρησα χρέος μου να συμμετάσχω στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου. 
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή αποδέχτηκα την πρόσκληση του Κώστα Μπακογιάννη να με-
τάσχω στην ομάδα του ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Πρόκριμά μου σε αυτές τις 
εκλογές είναι η ανάγκη για περισσότερο πολιτισμό στην καθημερινότητά μας. Στόχος είναι 
να γίνω αρωγός της προσπάθειας για καλύτερη ασφάλεια, βελτίωση των συνθηκών στα 

σχολεία, καθαριότητα στην πόλη και εξυπηρέτηση του δημότη. Σηκώνουμε την Αθήνα 
Ψηλά, φροντίζουμε τις ανάγκες όλων, αξιοποιούμε τον κρυμμένο θησαυρό της πόλης, α-
ναδεικνύουμε τον τουρισμό ως μοχλό ανάπτυξης. Δεσμεύομαι ότι θα ανταποκριθώ στην 
πρόκληση αυτή και θα φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης σας. Με τις σκέψεις αυτές ζητώ 
τη στήριξή σας, για να αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις έτσι ώστε η Αθήνα, η πόλη της 
δημοκρατίας, να γίνει πόλη-πρότυπο και στο κέντρο του παγκόσμιου πολιτιστικού χάρτη.
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Συμμετέχω στο 
πρόγραμμα του  
Γ. Θωμάκου με το βλέμμα 
στραμμένο στους συμπο-
λίτες μου. Στην ασφάλειά 
τους, φυσικά, στο μέλλον 
της νεολαίας μας και, εν-
νοείται, σε ό,τι αρμόζει 
στη ΓΥΝΑΙΚΑ δημότη μας. 
Στην ανακούφιση των 
άπορων δημοτών μας, 
των συμπολιτών μας με 
ειδικές ικανότητες και των 
υπερηλίκων μας.

 ΣΤΟΝ ΆΡΗ ΖΕΥΓΆ

Νίνα-Άσπασία Βλάχου, 
υποψήφια δημοτική  
σύμβουλος Κηφισιάς  
με τον συνδυασμό του 

Γιώργου Θωμάκου

ΚΗΦΙΣΙΆ, 
κορυφαίος 
προορισμός

Η 
Ασπασία Βλάχου, για όλους 
γνωστή ως Νίνα Βλάχου, πέρα 
από τη μακρά τηλεοπτική-ρα-
διοφωνική της πορεία, όπως 
και την προσήλωσή της στην 
έντυπη δημοσιογραφία με προ-
σωπικές κοινωνικές-πολιτιστι-
κές στήλες και συνεντεύξεις 
από ελληνικές και διεθνούς 
φήμης προσωπικότητες, δι-
ακρίθηκε κατά κοινή ομολο-
γία και στην τοπική αυτοδιοί-

κηση, καταθέτοντας επί οκτώ συναπτά έτη καρδιά και ψυχή. 
Το μικρόβιο του εκλέγεσθαι, παρά την αρχική αντίστασή της 
σε προτάσεις, με κυρίαρχη εκείνη του δημάρχου Αθηναίων 
τότε, νυν επιτρόπου της Ε.Ε. Δημήτρη Αβραμόπουλου, την «έ-
πληξε» το 2006, στον Δήμο Κηφισιάς. Γιατί, όπως αφηγείται η 
ίδια με προφανή συγκίνηση, «γεννήθηκα στην καρδιά της Α-
θήνας, στα Εξάρχεια, αλλά η καρδιά μου χτυπά για την Κηφι-
σιά, όπου ζω από το 1981, όταν παντρεύτηκα, στο εκκλησάκι 
του Αϊ-Γιώργη της οδού Τατοΐου, τον αξέχαστο σύζυγό μου, 
δικηγόρο Γιώργο Θεοδωρίκα».

Πρώτη ενασχόληση, λοιπόν, με τα κοινά το 2006…
Ναι, το αποφάσισα διαπιστώνοντας πως το σημαντικότερο 
στη ζωή δεν είναι τίποτε περισσότερο από τις σχέσεις αμοι-
βαίου σεβασμού που μπορείς να κερδίσεις στο καθημερινό 
άγγιγμά σου με την κοινωνία. Η διαπίστωση αυτή με ώθησε 
να προσηλωθώ στην πόλη μου, και με τον «Καλλικράτη» αρ-
γότερα στις πόλεις μας, ως δημοτική σύμβουλος. Αυτοδιοι-
κητικός κορυφαίος τίτλος λέμε, που ωστόσο κι αυτόν έρχεται 
τώρα ο «Κλεισθένης» να τον ευτελίσει. Και το λέω αυτό μετά 
λόγου γνώσεως, δεδομένου ότι εδώ, στον δήμο μας, έχουμε 
τούτη την ώρα 13 δημοτικούς συνδυασμούς με πάνω από 
1.000 υποψηφίους… σωτήρες του δήμου! Που να με συγχω-
ρείτε, αλλά ούτε που είχαν ποτέ ασχοληθεί οι πιο πολλοί με τα 
του δήμου μας. Άρα, με όλον τον κατά τα λοιπά σεβασμό προς 
όλους, το μόνο που θα συμβεί εάν εκλεγούν θα είναι να πει-
ραματίζονται προς κάθε κατεύθυνση. Ωστόσο, η Κηφισιά έχει 
πλέον έναν εύρωστο από κάθε άποψη δήμο και τον δήμαρχό 
της Γιώργο Θωμάκο με τους συνεργάτες του πανέτοιμους να 
ξεκινήσουν τη δεύτερη θητεία τους. Θητεία που θα δώσει τη 
δυνατότητα να ολοκληρωθούν πλείστα έργα ανάπλασης, που 
ήδη έχουν ξεκινήσει, και άλλα που είναι έτοιμα για το μεγαλό-
πνοο ξεκίνημά τους. Τώρα, λοιπόν, συνεχίζω το αυτοδιοικητικό 
μου… ταξίδι συνεργαζόμενη με τον νυν δήμαρχο Κηφισιάς κ. 
Γιώργο Θωμάκο. Ταξίδι με εξάντα πάντοτε τη διάθεση προ-
σφοράς στον συνάνθρωπο, καθώς αυτή η διάθεση είναι που 
συνεχίζει να με καθοδηγεί. Δηλαδή η ειλικρινής προσφορά 
στον συνάνθρωπο-συμπολίτη!

Η Κηφισιά αποτελεί σταθμό ζωής;
Αναμφισβήτητα! Η απόφαση ενεργού συμμετοχής μου στα 
κοινά με κατέστησε από το 2006 έτοιμη για μικρές και μεγάλες 
μάχες. Σκοπός ήταν και παραμένει η βελτίωση της καθημερι-
νότητας σε όλα τα επίπεδα, η περαιτέρω στήριξη κοινωνικής 
συνοχής, η δημιουργία δράσεων, η προώθηση της ανάπτυ-
ξης, μέσα σε έναν δήμο αειφόρου ανάπτυξης.

Άνέλαβες συγκεκριμένους ρόλους ευθύνης;
Πολλούς και πρωτόγνωρους. Ωστόσο, με τη στήριξη έμπει-
ρων συνεργατών τα καταφέραμε, από πολλά μετερίζια. Α-
ντιδήμαρχος Πολιτών, Δημοτικής Διακυβέρνησης, Αλληλεγ-
γύης, με αρμοδιότητες δύσκολες και ευαίσθητες: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 
λειτουργία Δημοτολογίου-Ληξιαρχείου, ΚΕΠ, λαϊκές αγορές, 
διαχείριση υγειονομικών δομών (έγκριση-έκδοση βιβλιαρίων 
υγείας σε άπορους συμπολίτες μας και αλλοδαπούς), δωρεάν 
συνεργασίες με ασφαλιστικές δομές για κάλυψη μαθητών εν 
ώρα σχολείου. Μεμονωμένες υπηρεσίες σε υπερήλικες δη-
μότες. Συνεργασία με διαδημοτικό οργανισμό ΠΕΣΥΔΑΠ για 

πλήρη ιατρική περίθαλψη απροστάτευτων ζώων συντροφιάς, 
υιοθεσία τους, οργάνωση σχετικών ημερίδων επιστημονικού 
επιπέδου. Ως πρόεδρος Πολιτισμού (ΠΚΔΚ) (2008-2010), ευ-
αισθητοποιήσαμε σημαντικούς Κηφισιώτες επιχειρηματίες 
και έγιναν αρωγοί στη στήριξη αναξιοπαθούντων συμπολι-
τών μας, αλλά και χορηγοί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις «Μενάνδρεια», που γνώρισαν τότε, αν και μέσα 
στο φθινόπωρο, μια πρωτόφαντη… άνοιξη. Με τον Μίκη Θε-
οδωράκη παρόντα στο αίθριο του Δημαρχείου, με τον Δημή-
τρη Σγούρο σε μοναδικές λυρικές στιγμές, «Αθηνά Παλλάς» 
Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννου Σ. Λάτση, με τον Δημήτρη 
Παπαδημητρίου στο πιάνο και τη Φωτεινή Δάρρα στο μικρό-
φωνο στους Κήπους του ΑΟΚ, τον Μανώλη Μητσιά, καλλιτέ-
χνες σπουδαίους απ’ άκρου εις άκρον του δήμου!

Ύστερα, λοιπόν, από πέντε χρόνια περισυλλογής, και ως 
πρώτη επιλαχούσα το 2014 στον Δήμο Κηφισιάς με σειρά 
εκλογής 7η ανάμεσα σε 108 συνυποψηφίους σου, ξανά υ-
ποψήφια Νίνα-Άσπασία Βλάχου, αυτή τη φορά με τον δή-
μαρχο και για δεύτερη φορά υποψήφιο κ. Γιώργο Θω-
μάκο...
Να ξεκαθαρίσω ότι για μένα προσωπικά η τοπική αυτοδιοί-
κηση αποτελεί κορυφαίο προορισμό. Άρα, ως πρώτη επι-
λαχούσα δημοτική σύμβουλος Κηφισιάς το 2014, με δυνατό 
πρόσημο τις 1.000 ψήφους με τις οποίες με τίμησαν οι συν-
δημότες μου, θα ήταν αδιανόητο να παραμείνω ανενεργή. 
Ειδικότερα στις κοινωνικές δομές, όπου και την περασμένη 
πενταετία ήμουν παρούσα. Παρούσα εκ νέου, με την κατά-
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θεση της υποψηφιότητάς μου, συνεργαζόμενη, όπως επιση-
μαίνετε, ναι, αυτή τη φορά με τον νυν δήμαρχο Κηφισιάς, τον 
Γιώργο Θωμάκο. Έναν διακεκριμένο νομικό, πολύ χαμηλών 
τόνων αλλά σωστών έργων, με τον οποίο άλλωστε έχουμε συ-
νυπηρετήσει στον δήμο και τον εκτιμώ για την επιστημοσύνη, 
τη συνέπεια, το ήθος, την ειλικρίνεια, τον σεβασμό, την ευγέ-
νειά του απέναντι στους πολίτες. Ενσυνείδητα ανταποκρίθηκα 
θετικά στην πρότασή του να είμαι υποψήφια δημοτική σύμ-
βουλος με τον εμπλουτισμένο συνδυασμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟ-
ΛΙΤΩΝ - Δύναμη Ελπίδας».

Ποιο είναι το δικό σου διακύβευμα για τις εκλογές στις 26 
Μαΐου;
Η διαμόρφωση μιας ανοιχτής πόλης με επίκεντρο τον Άνθρωπο! 
Θέλω να πιστεύω ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. 
Γι’ αυτό το καλύτερο αγωνίζομαι κι εγώ, συστρατευόμενη με 
όλη την ομάδα του κ. Θωμάκου. Ενθαρρύνοντας το μέλλον της 
νεολαίας μας, στηρίζοντας στην πράξη συμπολίτες μας με ου-
σιαστικές ανάγκες και βάζοντας… σφουγγάρι σε ό,τι αφορά α-
νισότητες και διακρίσεις, όλα είναι μπορετά!

Το «ειλικρινά και ανθρώπινα» ήταν ανέκαθεν, σε ό,τι έκα-
νες, το μότο σου. Παραμένει;
Αυτό είναι αυτονόητο! Δεσμεύομαι, καταθέτοντας γνώση και 
εμπειρίες, να συνεχίσω δυναμικά να υπηρετώ την αυτοδιοί-
κηση, για το πιο φωτεινό αύριο του δήμου μας. Μέσα σε νέο, 
πιο ανοιχτό πλέον, ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό τοπίο. Με το 
βλέμμα πάντοτε στραμμένο στους συνδημότες μου. Άλλωστε 
το πρόγραμμα του Γιώργου Θωμάκου είναι ξεκάθαρο, έχει 
ήδη μπει μπροστά και, παρά τις όποιες… πονηρές φήμες, μην 
πω και πράξεις, συνεχίζεται ακάθεκτο. Καθόσον μάλιστα περι-
λαμβάνει 58 τον αριθμό διαγωνισμούς έργων! Ήδη ο Γιώργος 

σκευές, καθώς και πολλαπλασιασμό παιδικών χαρών – υπάρ-
χει πλέον και παιδική χαρά ΑμεΑ! Έγιναν: επέκταση πρασίνου, 
δενδροφυτεύσεις, αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων. 
Έχουν επιτευχθεί ακόμη: αύξηση εργαζομένων στην καθα-
ριότητα (εδώ χρειάζεται και η συνεργασία των δημοτών), νέα 
δίκτυα αποχέτευσης (ολοκλήρωση στην Άνω Κηφισιά), νέος 
χλοοτάπητας στο Ζηρίνειο, αντικατάσταση λαμπτήρων με LED, 
απελευθέρωση πεζοδρομίων 72 οδών! Κυκλική δημοτική συ-
γκοινωνία. Ήδη εφαρμόζονται οι νέες μελέτες αντιπλημμυρι-
κών. Σε ό,τι επίσης αφορά νέα κλειστά προπονητήρια για τη 
νεολαία μας και για όλους, σε Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη. 
Ηλεκτροκίνητα οχήματα εξυπηρέτησης συμπολιτών μας με κι-
νητικές δυσκολίες, επέκταση κομποστοποίησης, ολοκλήρωση 
πλατείας Αδαμών, προσβάσεις και διαδρομές στο Ρέμα Κοκ-
κιναρά, διεκδίκηση πολυετούς μίσθωσης της Βίλας Καζούλη 
και άλλα πολλά και απτά έργα, κι ας λένε κι ας διαδίδουν άλλα 
κάποιοι που τους βολεύει να εθελοτυφλούν, ασκώντας αντι-
πολίτευση για την αντιπολίτευση. Αρκεί να διαβάσει ο δημό-
της το έντυπο με την υπογραφή του δημάρχου που κυκλοφο-
ρεί απ’ άκρου εις άκρον του δήμου μας και θα καταλάβει. Οι 
δημότες μας έχουν καθαρή σκέψη και καθαρή κρίση. Δίχως 
να θέλω να μειώσω κανενός υποψηφίου την ευγενή βού-
ληση, την οποία σέβομαι, οφείλω να επισημάνω το μεγαλό-
πνοο πρόγραμμα του Γιώργου Θωμάκου, που επιβάλλεται να 
συνεχιστεί! Συμμετέχω, λοιπόν, σε αυτό, με το βλέμμα, όπως 
προανέφερα, στραμμένο στους συμπολίτες μου. Στην ασφά-
λειά τους, φυσικά, στο μέλλον της νεολαίας μας και, εννοείται, 
σε ό,τι αρμόζει στη ΓΥΝΑΙΚΑ δημότη μας. Στη γυναίκα-μητέρα, 
γυναίκα-εργαζόμενη, γυναίκα-νοικοκυρά. Στην ανακούφιση 
των άπορων δημοτών μας, των συμπολιτών μας με ειδικές ι-
κανότητες και των υπερηλίκων μας. Ειλικρινά και ανθρώπινα, 
συνεχίζω να στηρίζω τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μου.

Θωμάκος έχει πετύχει τριπλασιασμό ταμειακών διαθεσίμων, 
πρωτοφανείς μειώσεις δημοτικών τελών, βελτιώσεις και επι-

Η απόφαση ενεργού συμμε-
τοχής μου στα κοινά με κα-
τέστησε από το 2006 έτοιμη 
για μικρές και μεγάλες μάχες. 
Σκοπός ήταν και παραμένει η 
βελτίωση της καθημερινότη-
τας σε όλα τα επίπεδα, η πε-
ραιτέρω στήριξη κοινωνικής 
συνοχής, η δημιουργία δρά-
σεων, η προώθηση της ανά-
πτυξης, μέσα σε έναν δήμο 
αειφόρου ανάπτυξης.
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Ιωάννης Βουλγαρέλλης, 
υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος Παλαιού Φα-
λήρου με τον συνδυασμό 
του Ανδρέα Δούμα

«Θέλουμε να “κουμπώσει”  
το πράσινο του πάρκου μας 

με το γαλάζιο  
της παραλίας»

πρέπει να είναι οι πρώτες προτεραιότητες της νέας δημοτικής αρχής 
στο Παλαιό Φάληρο;
Ο συνδυασμός μας έχει ένα πλήρες και υλοποιήσιμο πρόγραμμα για 
τον δήμο. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι τα προβλήματα της καθη-
μερινότητας, ενώ ψηλά στους στόχους μας είναι ένας δήμος πιο ασφα-
λής, καθώς το πρόβλημα της εγκληματικότητας και της παραβατικότη-
τας έχει «χτυπήσει» και το Παλαιό Φάληρο. Από κει και πέρα, στις προ-
τεραιότητές μας βρίσκεται ο φωτισμός, τα πεζοδρόμια, η καθαριότητα. 
Όσον αφορά τα μεγαλύτερα έργα, αφού ολοκληρώσαμε το πάρκο μας 
και το κλειστό γυμναστήριο, πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί το πα-
ραλιακό μας μέτωπο, το «μπαλκόνι του Σαρωνικού», όπως το λέμε.

Αν επανεκλεγείτε δημοτικός σύμβουλος, σε ποιους τομείς θα θέλατε 
να δώσετε μεγαλύτερη βαρύτητα;
Από την εμπειρία που έχω αποκτήσει, όντας και αντιπρόεδρος της Ποι-
ότητας Ζωής, το κύριο μέλημά μας είναι οι άδειες υγειονομικού ενδι-
αφέροντος. Παράλληλα, στις προτεραιότητές μου θα είναι τα ζητήματα 
της καθαριότητας και η παραλία, όπου παρατηρείται έντονη παραβατι-
κότητα και εγκληματικότητα – χρήση και εμπόριο ναρκωτικών και πα-
ρεμπόριο. Θεωρώ ότι αυτά δεν χτυπιούνται μόνο με αστυνόμευση αλλά 
και μέσω αξιοποίησης. Θέλουμε να «κουμπώσει» το πράσινο του πάρ-
κου μας με το γαλάζιο της παραλίας.

Αν συνδημότης σας σας ρωτήσει γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του α-
παντήσετε;
Ότι έχω όρεξη, μεράκι και γνώση. Και, το βασικότερο, καθώς ασχο-
λούμαι πολλά χρόνια με τα κοινά, ότι αισθάνομαι την ανάγκη να προ-
σφέρω. Είμαι φτασμένος επαγγελματίας και δεν περιμένω να ζήσω 
από την πολιτική.

Δήμητρα Ρουμελιώτη, υποψήφια δημο-
τική σύμβουλος Αγρινίου με τον συνδυ-

ασμό του Γιώργου Παπαναστασίου

«Κανείς μας δεν πρέπει να 
μείνει αδρανής, είτε με την 
ψήφο του είτε με τη συμμε-
τοχή του ως υποψήφιος»

«Θέλω το καλύτερο για τον τόπο μου». Με αυτό 
το μότο κατεβαίνει στις δημοτικές εκλογές 
της Κυριακής η Δήμητρα Ρουμελιώτη, υπο-
ψήφια δημοτική σύμβουλος Αγρινίου με τον 

συνδυασμό του Γιώργου Παπαναστασίου.

Γιατί αποφασίσατε να θέσετε υποψηφιότητα σε αυτές τις 
δημοτικές εκλογές;
Πήρα αυτή την απόφαση γιατί θέλω να συμβάλω στην α-
ναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας στην πόλη μας. Πι-
στεύω ότι κανείς μας δεν πρέπει να μείνει αδρανής, είτε με 

ότι οφείλουμε να εκλέξουμε έναν δήμαρχο και ένα δημοτικό 
συμβούλιο που θα νοιάζεται για τις επόμενες γενιές και όχι 
για τις επόμενες εκλογές.

Γιατί κατεβαίνετε με τον συνδυασμό του κ. Παπαναστα-
σίου;
Γιατί θεωρώ ότι κατά την τελευταία πενταετία, με δήμαρχο Α-
γρινίου τον κ. Παπαναστασίου, η δημοτική αρχή είναι η μονα-
δική που έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα για την πόλη μας. 
Έχει πορευτεί με αυτά που βρήκε στον δήμο, έναν δήμο χρεω-
μένο, και παρά ταύτα έκανε σημαντικά πράγματα για την πόλη.

Ποιοι θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι πρώτοι και βα-
σικοί στόχοι της νέας δημοτικής αρχής μετά τις εκλογές;
Στο Αγρίνιο θέλουμε νέο αίμα, νέες ιδέες και όρεξη για δου-
λειά. Επικοινωνία με τους πολίτες, για να βγάλουμε το σωστό 
αποτέλεσμα. Και, βέβαια, όλα θα πρέπει να γίνουν σε συνεν-
νόηση με τους πολίτες. Παλιότερα οι δημοτικοί σύμβουλοι 
ασχολούνταν περισσότερο με τη δική τους εξέλιξη και προ-
βολή, αυτό πρέπει να αλλάξει και να είναι πραγματικά στην 
υπηρεσία των πολιτών.

Αν εκλεγείτε δημοτική σύμβουλος, ποιες θα είναι οι προ-
τεραιότητές σας;
Θέλω να προωθήσω τα ηλεκτρικά ποδήλατα που θα φέρει ο 
δήμος και, φυσικά, να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι, όχι μόνο 
στο κέντρο της πόλης, για να διευκολυνθεί η χρήση τους από 
τους κατοίκους και να μειωθεί η χρήση του αυτοκινήτου.

Αν κάποιος πολίτης του Αγρινίου σας ρωτούσε γιατί να 
σας ψηφίσει, τι θα του απαντούσατε;
Είμαι νέα, έχω όρεξη για δουλειά και θέλω το καλύτερο για 
τον τόπο μου. Θέλω να ζήσω στον τόπο μου, θέλω να κάνω 
οικογένεια στον τόπο μου και πιστεύω πως όλοι μαζί, ενω-
μένοι, μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο. Δεδομένου ότι 
είμαι νεαρής ηλικίας και είμαι και αισθητικός, αυτό που λέω 
είναι ότι αφήνω τα πινέλα μου για να δώσω λίγο χρώμα και 
ζωντάνια στην πόλη μου.

την ψήφο του είτε με τη συμμετοχή του ως υποψήφιος. Μο-
ναδικό μου κίνητρο είναι η διάθεσή μου για προσφορά και 
«όπλο» μου είναι η αγάπη μου για την πόλη μου, για να γίνει 
το Αγρίνιο μια πόλη πιο ελκυστική για τους επισκέπτες της 
και πιο λειτουργική για τους κατοίκους της. Πρέπει να λυ-
θούν τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινό-
τητα του πολίτη. Θα ήθελα, επίσης, το Αγρίνιο, από τη στιγμή 
που έχει τις υποδομές, να φιλοξενήσει περισσότερες εκδη-
λώσεις, φέρνοντας περισσότερο κόσμο στην πόλη. Έτσι, θα 
μπορέσουμε να διαφημίσουμε τον τόπο μας και τις ομορφιές 
του και να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία. Τέλος, πιστεύω 

 ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΖΕΥΓΑ

 ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΖΕΥΓΑ

Κ
αθημερινότητα, ασφάλεια και αξιοποίηση του 
παραλιακού μετώπου: αυτές θα πρέπει να είναι 
οι τρεις βασικές προτεραιότητες της νέας δη-
μοτικής αρχής σύμφωνα με τον Ιωάννη Βουλ-

γαρέλλη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Παλαιού Φα-
λήρου με τον συνδυασμό του Ανδρέα Δούμα.

Γιατί επιλέξατε να είστε υποψήφιος με την παρά-
ταξη του κ. Δούμα;
Διότι μετά από 17 χρόνια αποχωρεί ο επιτυχημένος δή-
μαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης και 
αυτός που έχει όλα τα χαρακτηριστικά να τον διαδε-
χτεί είναι ο Ανδρέας Δούμας. Έχει γνώση και εμπειρία 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχει και μεράκι, και πραγ-
ματικά πιστεύω ότι μπορεί να είναι η συνέχεια του ε-
πιτυχημένου Διονύση Χατζηδάκη.

Μετά τις δημοτικές εκλογές ποιες θεωρείτε ότι θα 
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Η καθηµερινότητα του πολίτη είναι 
πολύ υποβαθµισµένη. Αυτό νοµίζω 
ότι είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα της 
πόλης και είναι ένα πρόβληµα που 
θεωρώ ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί 
µε το «καληµέρα» της επόµενης δη-
µοτικής αρχής.

 ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΖΕΥΓΑ

Βασίλειος Βλάχος, υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος 
Αγρινίου µε τον συνδυασµό του Νίκου Καζαντζή

«Βάζουµε τέλος στην απραξία»

Τ η βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών θέτει ως µεί-
ζονα στόχο της νέας δηµοτικής αρχής της πόλης ο Βασί-
λειος Βλάχος, υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος Αγρινίου 
µε τον συνδυασµό του Νίκου Καζαντζή.

Τι είναι αυτό που σας έκανε να αποφασίσετε να «εκτεθείτε» ως 
υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος;
∆ραστηριοποιούµαι επαγγελµατικά στον ∆ήµο Αγρινίου τα τελευταία 
πέντε-έξι χρόνια και η οικογένειά µου από το 1981. Είµαστε µέσα στην 
πόλη και βλέπουµε πολλά πράγµατα και νοµίζω ότι δεν ήταν δύσκολη 
η απόφαση να συµµετάσχω στις εκλογές του 2019, καθώς είµαι άν-
θρωπος που δεν του αρέσει η απραξία και θα κάνω ό,τι περνά από 
το χέρι µου ώστε να προσφέρω στον τόπο µου.

Γιατί είστε υποψήφιος µε τον συνδυασµό του κ. Καζαντζή;
∆ιότι είναι ένας συνδυασµός που ξεκίνησε από το µηδέν, είναι τε-
λείως «ακοµµάτιστος» και ο Νίκος Καζαντζής είναι ένας δυναµι-

νοµίζω ότι είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα της πόλης και είναι ένα 
πρόβληµα που θεωρώ ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί µε το «καλη-
µέρα» της επόµενης δηµοτικής αρχής.

Από τις επαφές σας µε τους συµπολίτες σας, και ως επιχειρη-
µατίας και ως υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος, ποιες θεωρείτε 
ότι θα πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες της νέας δηµο-
τικής αρχής στο Αγρίνιο;
Το πρώτο πράγµα θα πρέπει να είναι η οργάνωση του ∆ήµου Αγρι-
νίου ως οργανισµού. ∆ηλαδή πρέπει ο δήµος να προσφέρει σωστά 
τις υπηρεσίες του και να λειτουργεί σωστά για το κοινό όφελος. Πρέ-
πει να γίνει αναδιοργάνωση του προσωπικού, να µπουν οι κατάλλη-
λοι άνθρωποι σε καίριες θέσεις, ώστε να υπάρξει σωστή διοίκηση 
του δήµου, καθώς χωρίς σωστή διοίκηση δεν µπορεί να λειτουργή-
σει τίποτα. Πρέπει επίσης ο δήµος να επικεντρωθεί στην καθηµερι-
νότητα των πολιτών. Και, τρίτον, η επόµενη δηµοτική αρχή θα πρέ-
πει αµέσως να ανοίξει διάλογο µε τους πολίτες και τους φορείς της 
πόλης, ώστε να χαραχτεί και να σχεδιαστεί από την αρχή ένας µα-
κροπρόθεσµος στρατηγικός οικονοµικός σχεδιασµός για τον ∆ήµο 
Αγρινίου, ο οποίος θα είναι για όλη τη διάρκειά του απαράβατος από 
τις επόµενες δηµοτικές αρχές. Το καλό του τόπου είναι κοινό, οπότε 
θα πρέπει να πέσουν οι παρωπίδες και τα κοµµατικά συµφέροντα και 
να προτάξουµε τον τόπο µας. Είµαστε ένας δήµος που δεν ευνοεί τις 
επενδύσεις, δεν έχει αξιοποιήσει καθόλου τη γη, δεν έχει αξιοποιή-
σει τις τουριστικές του δυνατότητες. Καλό είναι να καθίσουν όλοι µαζί 
σε έναν δηµόσιο διάλογο και να σχεδιάσουν το µέλλον της πόλης.

Αν κάποιος συνδηµότης σας σας ρωτήσει γιατί να σας ψηφίσει 
την Κυριακή, τι θα του πείτε;
Ο κόσµος που θα πάει στην κάλπη για να µε ψηφίσει γνωρίζει πολύ 
καλά γιατί θα βάλει τον σταυρό δίπλα στο όνοµά µου. Τους υπόλοι-
πους, που βρίσκονται σε διαδικασία γνωριµίας µε τους υποψηφί-
ους, τους καλώ στον επαγγελµατικό µου χώρο, που βρίσκεται σε 
κεντρικό σηµείο της πόλης. Είναι πολύ εύκολο να µε συναντήσουν, 
να µε γνωρίσουν και να καταλάβουν γιατί θα πρέπει να µε στηρί-
ξουν στις εκλογές.

κός άνθρωπος, αυτοδιοικητικός για πολλά χρόνια. Πραγµατικά, αν 
κάποιος άξιζε να είναι δήµαρχος Αγρινίου, είναι ο συγκεκριµένος.

Ποια είναι τα βασικά προβλήµατα της πόλης;
Το Αγρίνιο αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα. Το βασικό θα έλεγα 
ότι είναι η καθηµερινότητα που παρέχει ο δήµος στον πολίτη: δεν 
υπάρχουν πεζοδρόµια, δεν υπάρχει επαρκής φωτισµός, οπότε σε 
κάποιες γειτονιές, λίγο πιο αποµονωµένες από το κέντρο, δηµιουρ-
γείται και πρόβληµα µε την ασφάλεια, καθώς παρατηρούνται φαινό-
µενα παραβατικότητας και εγκληµατικότητας, δεν υπάρχει επαρκές 
πράσινο, έχουµε ένα πάρκο που δεν λειτουργεί τα τελευταία επτά-
οκτώ χρόνια και οι δύο τελευταίες δηµοτικές αρχές φέρουν µεγάλο 
µερίδιο ευθύνης γι’ αυτή την κατάντια, δεν υπάρχει πεζοδρόµηση 
παρά µόνο στο κέντρο της πόλης και ΑµεΑ ή µητέρες µε καρότσια ή 
ακόµα και άνθρωποι µεγάλης ηλικίας δεν µπορούν να κυκλοφορή-
σουν στην πόλη. Στους δρόµους υπάρχουν παντού λακκούβες, γε-
νικά η καθηµερινότητα του πολίτη είναι πολύ υποβαθµισµένη. Αυτό 

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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Σήμερα μιλάνε οι Δημότες, σήμερα ψηφίζεις…

Αν όσα κάνουν οι πολιτικοί δεν σε εκφράζουν, τότε απλά 
δεν είσαι ψηφοφόρος τους.

Αν όλα αυτά που σου λένε τα θεωρείς γραφικότητες και 
ιστορίες γι’ αγρίους, τότε πολύ πιθανόν να είναι.

Την αρχή και το τέλος κάθε ιστορίας τα γράφει ο λαός 
στις εκλογές.

Συνεχίζεις ό,τι σε ικανοποιεί και τελειώνεις ό,τι σε α-
πογοήτευσε! Δίνεις εντολή και δύναμη σε όσους επιλέγεις.

Και γιατί σ’ τα λέω όλα αυτά;

πιτυχία.
Ο Κώστας Μπακογιάννης έχει την κατάλληλη εμπειρία, 

φρέσκες ιδέες και ήταν πάντα δίπλα στους πολίτες από κάθε 
πόστο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είμαι υποψήφιος στον συνδυασμό του στο 1ο Διαμέρι-
σμα (Κοινότητα) του Δήμου Αθηναίων και αυτό με τιμάει. 
Μαζί του οι Αθηναίοι θα μπορούμε να σηκώσουμε Ανά-
στημα, να βάλουμε τέλος στα προβλήματα της πόλης, να 
στείλουμε στο περιθώριο την παλιά νοοτροπία, να φροντί-
σουμε επιτέλους τους Δημότες.

Τι διαφορά έχουμε από τους άλλους; Και γιατί θα το 
κάνουμε;

Το πρόγραμμα του συνδυασμού «Αθήνα Ψηλά» το φτιά-
ξαμε οι Αθηναίοι που αντιμετωπίζουμε καθημερινά τα προ-
βλήματα της πόλης και όχι κάποιοι που βρίσκονται κλει-
σμένοι πίσω από πολιτικά γραφεία. Είναι το δικό μας πό-
νημα και θέλουμε να το δούμε να γίνεται πράξη.

Δεν κάνουμε διαπιστώσεις, δεν δίνουμε ευχές και βέ-
βαια δεν μιλάμε για τις ευθύνες των άλλων.

Προσπαθούμε να ανακουφίσουμε τους Αθηναίους, να 
αναδείξουμε τους Θησαυρούς της πόλης και του 1ου Δια-
μερίσματος, να βάλουμε ξανά την οικονομία μπροστά, μια 
πόλη φιλική για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Με τη δική σου Ψήφο…
Σήμερα Ξεκινάμε!
Κάνουμε την ελπίδα πράξη, και την Αθήνα ομορφότερη. 

Το 1ο Διαμέρισμα, το Ιστορικό Κέντρο, κατά τους στίχους 
του μεγάλου μας ποιητή Κωστή Παλαμά, είν’ η Αθήνα: «η 
ζαφειρόπετρα στης γης το δαχτυλίδι».

*Ο Κυριάκος Δημακαράκος είναι υποψήφιος στο 1ο Δι-
αμέρισμα (Κοινότητα), στις περιοχές Ιλίσια, Κολωνάκι, 
Νεάπολη, Εξάρχεια, Πεδίον του Άρεως, Ομόνοια, Σύ-
νταγμα, Μοναστηράκι, Πλάκα, Ψυρρή, Κουκάκι, πλατεία 
Βάθη, Άγιος Παύλος Ψαρών, του Δήμου Αθηναίων με 
τον συνδυασμό «Αθήνα Ψηλά – Κώστας Μπακογιάννης».

Για να συνειδητοποιήσεις το βάρος της απόφασης, ότι 
δεν υπάρχει χαλαρή ψήφος, ότι τώρα θα αποφασίσεις για 
τα επόμενα τέσσερα χρόνια και ίσως να μην έχεις άλλη 
ευκαιρία μέχρι τις επόμενες εκλογές να σε ακούσουν.

Θέλει προσοχή ποιον θα επιλέξεις.
Διάλεξε εκείνον που πιστεύεις ότι θα είναι κοντά σου τα 

επόμενα χρόνια, αυτόν που θα σε ακούει. Είναι πολύ εύ-
κολο να τον εντοπίσεις.

Είναι αυτός που στο παρελθόν το έχει ξανακάνει με ε-

 ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΥ*

Στον δρόμο  
προς τις κάλπες

Η Περιφέρεια και ο ρόλος  
της στα εθνικά θέματα

 ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ-ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ*

Αυτό το έργο πρωτίστως θα στηρίζεται στην οικονομική α-
νάπτυξη, στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία. Οφείλουμε να 
επισημάνουμε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματί-
ζουν οι περιφέρειες στην προώθηση των εθνικών μας θεμάτων.

Είναι κοινό συμπέρασμα ότι σήμερα παρατηρείται μία 
άνευ προηγουμένου επιχείρηση από ντόπιους και ξένους πα-
ράγοντες αποδόμησης αξιών και θεσμών που συνυφαίνουν 
την πολιτιστική και πολιτισμική μας ταυτότητα ως Έθνους. Τα 
μεγάλα συμφέροντα, οικονομικά και γεωπολιτικά, βρήκαν 
στη χώρα μας το κατάλληλο κυβερνητικό έδαφος, με τα μει-
ωμένα πατριωτικά αντανακλαστικά, και κατόρθωσαν να ικα-
νοποιήσουν τους μακροχρόνιους σχεδιασμούς τους, αρχίζο-
ντας με το ξεπούλημα της Μακεδονίας μας με τη Συμφωνία 
των Πρεσπών. Ξεσήκωσαν ολόκληρο τον ελληνικό λαό και 
όχι μόνο τους Μακεδόνες, αφού ο πατριωτισμός δεν γνωρί-
ζει κόμματα, αλλά μόνο αλήθειες που προέρχονται απ’ όσα 
διδαχθήκαμε και κληρονομήσαμε από τους γονείς και τους 
παππούδες μας.

Προσωπικά, συμμετείχα στο κοινό αίσθημα κάθε Ελλη-
νίδας και κάθε Έλληνα, τη στιγμή που ξεδιάντροπα έθιξαν το 
αίσθημα του δικαίου που αφορά στην πατρίδα μας, τη στιγμή 
που βλέπεις απροκάλυπτα να παραχαράσσεται η Ιστορία μας. 
Συμμετείχα ενεργά στην τηλεοπτική κάλυψη των συλλαλητη-
ρίων μέσα από τη ΒΕΡΓΙΝΑ TV, το μοναδικό τηλεοπτικό κα-
νάλι που έστειλε εικόνα από το πρώτο μεγάλο συλλαλητήριο 
ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών, και μπόρεσα να αντι-
ληφθώ τι σημαίνει για καθέναν από εμάς να θίγεται ο πατρι-
ωτισμός του καθενός μας ξεχωριστά και όλων μαζί!

Δεν χρειάζεται να είσαι γνώστης των θεμάτων εξωτερικής 
πολιτικής για να αντιληφθείς ότι έπονται κι άλλες παραχωρή-
σεις, προς την Αλβανία και φυσικά την Τουρκία, που συνεχί-

ζει την προκλητική της συμπεριφορά, εμμένοντας στις απαρά-
δεκτες διεκδικήσεις της και αψηφώντας διεθνείς συνθήκες.
Απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις, η Περιφέρεια Αττικής, 
όσοι εκλεγούν για να εκπροσωπούν τους πολίτες της, μπο-
ρούμε να παίξουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, ενισχύο-
ντας το αποτύπωμά της στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης απο-
φάσεων, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την προώθηση 
των κρίσιμων ελληνικών θέσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο και τελικά συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ε-
ξωτερικής πολιτικής που στόχο θα έχει την εθνική ακεραιό-
τητα και ασφάλεια της χώρας.

*Η Φανή-Χριστίνα Καλογήρου είναι υποψήφια περι-
φερειακή σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γ. 
Πατούλη.Σ

την τελική ευθεία για τη διεξαγωγή αυτών των εκλογών όλοι εμείς που συντασ-
σόμαστε με τον Γιώργο Πατούλη για μια «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» για την Αττική πιστεύουμε 
σθεναρά στις δυνατότητες, τη δυναμική και τις προοπτικές που ανοίγονται για την 
Περιφέρεια την αμέσως επόμενη ημέρα αλλαγής διοίκησής της, γνωρίζοντας ότι 
ο Γιώργος Πατούλης «θέλει και μπορεί να κάνει έργο».
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Θεωρώ πως ο ενθουσιασμός, οι τε-
χνοκρατικές γνώσεις και το μεράκι 
για τη μεταμόρφωση της «Αθήνας της 
ζωής μας» μπορούν να αποτελέσουν 
έναν καλό συνδυασμό.

 ΣΤΟΝ ΆΡΗ ΖΕΥΓΆ

Λιάνα (Ελένη) Σταθοπούλου,  
υποψήφια δημοτική σύμβουλος 

Άθηναίων με τον συνδυασμό 
του Κ. Μπακογιάννη

«Επενδύουμε 
στην Άθήνα  

της ζωής μας»

Ασφάλεια - προσβασιμότητα - καθαριότητα: σε αυτούς τους ά-
ξονες αναμένεται να κινηθεί, αν εκλεγεί δήμαρχος Αθηναίων, 
ο Κώστας Μπακογιάννης από την πρώτη στιγμή της ανάληψης 
των καθηκόντων του, σύμφωνα με την υποψήφια δημοτική 

σύμβουλο με την παράταξή του Λιάνα Σταθοπούλου.

Γιατί αποφασίσατε να συμμετάσχετε στις φετινές δημοτικές εκλογές;
Είμαι γέννημα θρέμμα Αθηναία, καθώς και οι δύο γονείς μου γεννήθη-
καν και μεγάλωσαν στην Αθήνα. Αγαπώ πολύ την πόλη των Αθηνών, 
καθώς αυτή αποτελεί την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Tα τελευταία χρόνια η 
κατάσταση της καθημερινότητας όλων μας στην Αθήνα έχει αλλάξει δρα-
ματικά προς το χειρότερο, οπότε έκρινα πως μόνο αν κι εγώ προσωπικά 
μαζί με μια ικανότατη ομάδα ανθρώπων που έχει επιλεγεί κάνουμε κάτι 
δραστικό, θα υπάρξει η ελπίδα την επόμενη μέρα να δούμε ουσιαστικές 
αλλαγές στην πόλη μας, στην Αθήνα μας.

Γιατί με τον Κώστα Μπακογιάννη;
Η συμμετοχή μου στο κεντρικό ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Αθήνα 
Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη, εκτός από ιδιαίτερη τιμή, ήταν και η α-
πόλυτη προσωπική μου επιλογή. Ο υποψήφιος μελλοντικός δήμαρχος 
αποτελεί πηγή έμπνευσης για μένα, γιατί γνωρίζω επακριβώς την αποτε-
λεσματικότητά του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και το συ-
νολικό έργο του στην αυτοδιοίκηση. Επίσης, αν έρθετε κι εσείς μια βόλτα 
από τα γραφεία του συνδυασμού μας, ή αν έστω παρακολουθήσετε κά-
ποιες από τις εκδηλώσεις μας, θα διαπιστώσετε ένα απίθανο κλίμα νεό-
τητας και ενθουσιασμού γι’ αυτό που έρχεται.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα προβλήματα του δήμου που θα πρέπει να 
αποτελέσουν πρώτη προτεραιότητα της νέας δημοτικής αρχής;
Ασφάλεια - προσβασιμότητα - καθαριότητα: αυτοί είναι οι πρωταρχικοί 
άξονες δράσης για να δούμε όλοι μας τις πρώτες αλλαγές από την επό-
μενη κιόλας μέρα. Το πρόγραμμα του Κώστα Μπακογιάννη έχει ως τελικό 
στόχο ο Δήμος Αθηναίων να καταστεί μητροπολιτικός δήμος και πόλος 
έλξης των διεθνών προορισμών, ενώ ταυτόχρονα να αναδειχθεί η πολύ-
τιμη πολιτιστική ιστορία της πόλης των Αθηνών, που αυτή τη στιγμή έχει 
χαθεί μέσα στο χάος των προβλημάτων που έχουν ανακύψει. Το σύνολο 
των δράσεων για να λάβει ξανά η πρωτεύουσα την αίγλη που της αξίζει 
συνοψίζεται σε έξι βασικούς τομείς: α) πολιτική προστασίας και ασφά-
λειας, β) κοινωνική πολιτική, γ) περιβάλλον, δ) τεχνική υποδομή και με-
ταφορές, ε) χωρικός σχεδιασμός, στ) αστική ανάπτυξη.

Ποιες θα είναι οι δικές σας προτεραιότητες, εφόσον εκλεγείτε δημο-
τική σύμβουλος;
Η ανοιχτή δημόσια πρόταση που έθεσε ο Κώστας Μπακογιάννης κατά 

τη διάρκεια όλης της προεκλογικής περιόδου αποτελεί και τη δική μου 
προσωπική πρόθεση για την αυριανή υλοποίηση των δράσεων. Έχουμε 
θέσει συγκεκριμένους, αυστηρά κοστολογημένους στόχους για την επί-
τευξη ενός πολυδιάστατου έργου, από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
μέχρι την τελική αξιολόγησή του.

Αν κάποιος συνδημότης σας σας ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι θα 
του απαντούσατε;
Με οδηγό την απόφασή μου να αφοσιωθώ και να προσφέρω στα κοινά, 
θέλω να σας πω πως, εκτός από την όρεξη για δουλειά και τον ενθουσι-
ασμό που διαθέτω για την επικείμενη αλλαγή, θα θέσω στις υπηρεσίες 
του προγράμματος του συνδυασμού μας τις οικονομοτεχνικές γνώσεις 
που διαθέτω σε ένα μεγάλο θεματικό εύρος έργων. Είμαι απόφοιτος του 
Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μετεκπαίδευση 
στην Οικονομική Ανάλυση και την Αξιολόγηση Επιχειρήσεων. Επίσης, 
είμαι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπου συμμετέχω 
σε σχετικές επιτροπές για τη διαμόρφωση και την περαιτέρω εξέλιξη του 
οικονομολογικού επαγγέλματος. Από το 2003 ασχολούμαι ως οικονομι-
κός αναλυτής και σύμβουλος επιχειρήσεων. Διαθέτω μεγάλη εμπειρία 
σε θέματα οικονομικών ελέγχων, ιδιαίτερα σε σχέση με την αξιολόγηση 
επενδυτικών σχεδίων και μελετών βιωσιμότητας, ενώ έχω αποκτήσει με-
γάλη εμπειρία στην παρακολούθηση και οργάνωση έργων μεγάλης κλί-
μακας. Θεωρώ, λοιπόν, πως ο ενθουσιασμός, οι τεχνοκρατικές γνώσεις 
και το μεράκι για τη μεταμόρφωση της «Αθήνας της ζωής μας» μπορούν 
να αποτελέσουν έναν καλό συνδυασμό για να δούμε τα έργα που έχουν 
σχεδιαστεί στο χαρτί να γίνονται πραγματικότητα, αλλά και το κίνητρο για 
κάποιον συνδημότη μου να «επενδύσει» στο πρόσωπό μου στηρίζοντας 
την υποψηφιότητά μου ως δημοτικού συμβούλου στον συνδυασμό του 
Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά».

Γιατί ζητώ την ψήφο σου
Μαρία Έλλη Κουτσουβέλη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος Ζωγράφου  
με τον συνδυασμό «Ζωγράφου – Ώρα για Δουλειά»

Είμαι πολιτικός επιστήμων - διεθνολόγος, απόφοιτος του Πολιτι-
κού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών, με μεταπτυχιακές 

σπουδές στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (Πανεπιστήμιο Πειραιώς).
Κατοικώ στου Ζωγράφου και συγκεκριμένα στην περιοχή του 

Γουδιού.
Έχω εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στον τομέα Αναπτυ-

ξιακών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης ΥΔΑΣ του υπουργείου Εξω-
τερικών, ως επιστημονικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, ως ειδικός συνεργάτης στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανασυ-
γκρότησης, καθώς και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Από τα νεανικά μου χρόνια ανέπτυξα έντονη πολιτική και κοινω-
νική δράση μέσα από τους κόλπους της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ 
και έχω θητεύσει επί σειρά ετών ως αιρετή εκπρόσωπος, αναλαμ-
βάνοντας τη διαχείριση σημαντικών τομέων ευθύνης.

Συγκεκριμένα, έχω διατελέσει εκλεγμένο μέλος Δ.Σ. της ΟΝΝΕΔ 

Ζωγράφου, ενώ σήμερα είμαι τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της 
Β2 Διοικούσης Νομαρχιακής ΝΔ και μέλος της Επιτροπής Εκλογών, 
μέλος της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων ΝΔ, μέλος της Επιτροπής 
Διεθνούς Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών Ελλάδος 
και μέλος της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή».

Γιατί ζητώ την ψήφο σου στις εκλογές της 26ης Μαΐου
Με τη ΔΙΚΗ σου στήριξη ευελπιστώ, αξιοποιώντας τις γνώσεις και 
την εμπειρία μου, να αγωνιστώ για να δημιουργήσουμε:
• Μια πόλη ΚΑΘΑΡΗ, ΑΣΦΑΛΗ, ΟΜΟΡΦΗ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ.
• Μια πόλη λειτουργική, χωρίς προβλήματα στην κυκλοφορία και 
στη στάθμευση.
• Έναν δήμο που θα ξαναδώσει ζωή στην κατεστραμμένη τοπική αγορά.
• Και, πάνω απ’ όλα, μια πόλη που θα είναι φιλόξενη όχι μόνο στους 
κατοίκους της αλλά και σε όσους θέλουν να την επισκεφθούν.
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Το ψηφοδέλτιο της «Πρώ-
της Δύναμης για τη Μα-
κεδονία» είναι ένα ανε-
ξάρτητο υπερκομματικό 
ψηφοδέλτιο πολιτών από 
κάθε μετερίζι. Είναι αχρω-
μάτιστο και ακομμάτιστο.

 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΠΑ

Μαρία Ιωαννίδου, υποψήφια πε-
ριφερειακή σύμβουλος Κεντρικής 
Μακεδονίας με την παράταξη 
του Γ. Αβραμίδη

«Στόχος μας, η διενέρ-
γεια δημοψηφίσματος 
για την έγκριση  
ή απόρριψη της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών»

Η Μαρία Ιωαννίδου, υποψήφια περιφερειακή σύμβου-
λος Κεντρικής Μακεδονίας, εξηγεί τους λόγους που 
επέλεξε την παράταξη του Γαβριήλ Αβραμίδη «Πρώτη 
Δύναμη για τη Μακεδονία».

Αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε γιατί επιλέξατε να είστε υ-
ποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με την παράταξη του Γα-
βριήλ Αβραμίδη.
Με τον Γαβριήλ Αβραμίδη μας συνδέει μια πολυετής φιλία. Δεν 
αποτελεί όμως μονάχα αυτό αιτία ώστε να αποφασίσω να συ-
στρατευτώ μαζί του στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές. 
Ο κύριος λόγος είναι η στάση ζωής την οποία διατηρεί τόσο σε 
προσωπικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Ο Γαβριήλ Αβραμίδης 
είναι ένας άνθρωπος που έχει δημιουργήσει μία εξαιρετική πα-
ραδοσιακή οικογένεια, είναι αυτό που λέμε «καλός οικογενειάρ-
χης», μα, πάνω απ’ όλα, υπήρξε καλός γιος για τους γονείς του 
και αυτό είναι το βασικό του προτέρημα για μένα. Θεωρώ πως 
όταν ένας πολιτικός τιμά την οικογένειά του, το μόνο σίγουρο 
είναι πως θα τιμήσει και τον λαό που τον εμπιστεύτηκε. Ο Γα-
βριήλ Αβραμίδης μέσα από το πολυετές έργο του στην πολιτική 
σκηνή αυτού του τόπου πρόβαλε και τίμησε την ορθόδοξη ταυ-
τότητα και πίστη. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην το κάνει, 
αφού προέρχεται από οικογένεια με βαθιά θρησκευτική πίστη.

Το ψηφοδέλτιο της «Πρώτης Δύναμης για τη Μακεδονία» 
είναι ένα ανεξάρτητο υπερκομματικό ψηφοδέλτιο πολιτών από 
κάθε μετερίζι. Είναι αχρωμάτιστο και ακομμάτιστο. Πολύ βασικό 
αυτό για μένα, διότι κι εγώ δεν είμαι παιδί κανενός κόμματος, 

ζει η περιφέρεια;
Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει ορισμένα 
προβλήματα τα οποία περιμένουν να βρεθούν λύσεις. Το πιο σο-
βαρό πρόβλημα είναι το οδικό δίκτυο. Η βασική οδός της Θεσσα-
λονίκης, ο περιφερειακός της δρόμος, χρειάζεται το συντομότερο 
ανακατασκευή. Στον περιφερειακό υπήρχε μία λωρίδα έκτακτης 
ανάγκης, η οποία όμως έχει καταργηθεί. Μέσα στον σχεδιασμό 
μας είναι η επαναλειτουργία της λωρίδας έκτακτης ανάγκης. Ε-
πίσης, το οδόστρωμα έχει λάθος κλίση, κάτι που πρέπει άμεσα 
να διορθωθεί. Τέλος, όσον αφορά τα προβλήματα της περιφε-
ρειακής οδού, θα ήθελα να επισημάνω και τον κακό φωτισμό.

Πώς αυτά μπορούν να επιλυθούν;
Για την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων που επισή-
μανα πιο πάνω θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιες ενέργειες 
και προτάσεις της παράταξής μας, για την καλύτερη και ασφα-
λέστερη κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό. Στόχος μας, η ε-
φαρμογή της τηλεματικής, που αποτελεί κομμάτι της σύγχρο-
νης τεχνολογίας, με την οποία μέσα από το κέντρο της Τροχαίας 
θα μπορούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες. Σχέδιό μας, να δη-
μιουργηθούν εφαρμογές οι οποίες να παρουσιάζουν στους δι-
ερχόμενους οδηγούς τα ατυχήματα και γενικά τα προβλήματα.

Αν σας κάποιος σας ρωτήσει γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του 
απαντήσετε;
Αν κάποιος με ρωτήσει γιατί πρέπει να με ψηφίσει, θα του απα-
ντήσω απλά, όπως το νιώθω: γιατί έχω τσίπα και μπέσα.

είμαι ιδεολόγος. Στην παράταξη αυτή υπάρχουν δυνάμεις πολι-
τικές απ’ όλο το πολιτικό φάσμα, άνθρωποι που έχουμε την ίδια 
αγάπη για την Πατρίδα, την Ορθοδοξία, και είναι ανά πάσα στιγμή 
έτοιμοι να αγωνιστούν για την εδαφική ακεραιότητα της Πατρί-
δας μας, της Μακεδονίας. Ο Γαβριήλ Αβραμίδης είναι ο μόνος 
υποψήφιος περιφερειάρχης ο οποίος έχει πάρει θέση κατά της 
Συμφωνίας των Πρεσπών και εναντίον της σύνθετης ονομασίας 
με το όνομα «Μακεδονία» για το κράτος των Σκοπίων. Δεσμεύ-
τηκε γι’ αυτό και μαζί του όλοι εμείς, οι συνοδοιπόροι του σε αυτή 
την προσπάθεια, θα αγωνιστούμε για την ακύρωση αυτής της 
συμφωνίας, μία συμφωνία που είναι άκυρη, γιατί είναι ενάντια 
στη βούληση του λαού και του έθνους μας. Στόχος μας, η διε-
νέργεια δημοψηφίσματος με ερώτημα την έγκριση ή απόρριψη 
της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία πρέπει και μπορεί να α-
κυρωθεί, διότι την απόφαση θα την πάρει ο λαός.

Επίσης, το 2013, όταν ήμουν σύμβουλος στο Β΄ Δημοτικό 
Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης, το πολύπαθο αυτό διαμέρισμα του 
Δήμου Θεσσαλονίκης όπου η πεζοδρομιακή πορνεία καλά κρα-
τεί, είχα στείλει στον Γαβριήλ Αβραμίδη μια επιστολή στην οποία 
παρουσίαζα με στοιχεία τη μεγάλη αυτή μάστιγα, για την οποία, 
δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον ούτε η 
παρούσα δημοτική αρχή αλλά ούτε και οι άλλες παρατάξεις. Ο 
Γαβριήλ Αβραμίδης, λοιπόν, παρέδωσε την επιστολή μου στον 
Γιάννη Δημαρά του Άρματος Πολιτών, την οποία αυτός με τη 
σειρά του κατέθεσε ως ερώτημα στη Βουλή.

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπί-

Μια ζωή κοντά στον Άνθρωπο!
Με το σύνθημα αυτό, που είναι εμπειρία ζωής, κατεβαίνει στις εκλογές με τη «ΝΕΑ ΑΡΧΗ για την Αττική» και τον Γιώργο Πατούλη, στον Κε-
ντρικό Τομέα, η γνωστή Αθηναία Κυριακούλα-Σπυριδούλα (Κική) Σπανού, σύζυγος του αείμνηστου αρχίατρου του ΕΔΟΕΑΠ Βασίλη Σπανού.
Η Κική Σπανού έχει μέχρι σήμερα περάσει από διάφορες επιτελικές θέσεις σε διάφορα υπουργεία και οργανισμούς, προσφέροντας ένα 
μοναδικό έργο, ειδικά για τις γυναίκες, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Σπανού Κική / Μία ιδιαίτερη παρουσία που αξίζει την ψήφο μας!
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 ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΖΕΥΓΑ

Θεοδώρα (Μπουµπού) Χαϊτίδου, 
υποψήφια δηµοτική σύµβουλος Καβά-
λας µε τον συνδυασµό της ∆. Τσανάκα

«Είµαστε όλοι εδώ µια 
οµάδα για έναν κοινό 
σκοπό, για µια δυνατή 
πόλη»

Τους λόγους για τους οποίους κατεβαίνει υποψήφια δηµοτική 
σύµβουλος Καβάλας µε τον συνδυασµό της ∆ήµητρας Τσανάκα 
εξηγεί η επιχειρηµατίας Μπουµπού Χαϊτίδου.

Τι είναι αυτό που σας έκανε να αποφασίσετε να «εκτεθείτε» ως 
υποψήφια δηµοτική σύµβουλος;
Το όραµά µου για µια πόλη σύγχρονη, οικονοµικά εύρωστη, φιλόξενη, 
ασφαλή, ανοιχτή, που να διεκδικεί και να κερδίζει ρόλους. Μπορούµε 
να πετύχουµε ακόµα πιο πολλά όταν είµαστε συστρατευµένοι γύρω 
από µια ιδέα, µια οµάδα δυνατή, µε ανθρώπους δηµιουργικούς, µε 
αισιοδοξία και όραµα για το µέλλον. Είµαστε όλοι εδώ µια οµάδα για 

Η καθαριότητα, το κυκλοφοριακό και η κοινωνική µέριµνα για τους 
ανθρώπους αυτής της πόλης. Η Καβάλα είναι µια τουριστική πόλη και 
πρέπει να την προσέξουµε πολύ. Το ζήτηµα της καθαριότητας πρέπει 
να αντιµετωπιστεί άµεσα, ώστε οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της να 
ζουν σε µια πόλη καθαρή και ανθρώπινη. Όσον αφορά την κοινωνική 
µέριµνα, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούµε, δηµιουργού-
νται εµπόδια για τους συνανθρώπους µας, τα οποία µπορούν να ξεπε-
ραστούν µε µια δηµόσια παρέµβαση, η οποία αποτελεί καθήκον µας.

Από τις επαφές σας µε τους συµπολίτες σας, και ως επιχειρηµα-
τίας και ως υποψήφια δηµοτική σύµβουλος, ποιες θεωρείτε ότι 
θα πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες της νέας δηµοτικής 
αρχής στην Καβάλα;
Να προβληθεί η τουριστική της πλευρά, µε τις παραλίες της πόλης να 
ανήκουν στον δήµο. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτό η κ. Τσανάκα θα το 
προσπαθήσει πάση θυσία. Επίσης, να διεκδικήσουµε τα ακίνητα που 
έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕ∆. Αναφέροµαι στο παλιό στρατόπεδο, στα 
παλιά δικαστήρια και στις παλιές καπναποθήκες, τα οποία εξαιτίας 
προβληµάτων µε το ΤΑΙΠΕ∆ δεν µπορούν να περιέλθουν στον δήµο, 
ώστε να αξιοποιηθούν όπως πρέπει. ∆ηλαδή να αποτελέσουν χώρους 
πολιτισµού µε τη µετατροπή τους σε πολιτιστικά κέντρα, σε χώρους ά-
θλησης, σε χώρους προσφοράς προς όλους τους δηµότες.

Γιατί να σας ψηφίσουν την Κυριακή οι συνδηµότες σας;
Είµαι άνθρωπος χωρίς υποχρεώσεις και επιθυµώ να αφιερώσω τον 
εαυτό µου και όλες µου τις δυνάµεις στον αγώνα για το καλό των συ-
µπολιτών µου, ώστε να συµβάλω στην επίλυση των προβληµάτων της 
πόλης. ∆εν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να βλέπεις µια χαρούµενη 
πόλη µε ευτυχισµένους ανθρώπους και να γνωρίζεις ότι κι εσύ έχεις 
συµβάλει σε αυτό όσο περισσότερο µπορείς από το δικό σ ου µετερίζι.

έναν κοινό σκοπό, για µια δυνατή πόλη µε δύναµη στους ανθρώπους 
της, µια δυνατή Καβάλα, που θέλουµε να πάει µπροστά.

Γιατί είστε υποψήφια µε τον συνδυασµό της κ. Τσανάκα;
Πίστεψα στη δήµαρχό µας, στη δυναµικότητά της, στο ήθος της, στην 
αγάπη της και στην προσφορά της στην πόλη της Καβάλας εδώ και 
πολλά χρόνια και από την ιδιότητά της ως ιατρού. Έχω πιστέψει πρώτα 
απ’ όλα στον άνθρωπο, καθώς διεκδικεί µε πάθος και θέλει να διευ-
θετεί όλα τα προβλήµατα της πόλης µας.

Ποια είναι τα βασικά προβλήµατα της πόλης σας;

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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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.

Ο θρυλικός Niki Lauda έφυγε 
σε ηλικία 70 ετών

Ένας από τους µεγάλους της Formula 1, ο Niki Lauda, απεβίωσε στις 20 Μαΐου έχοντας 
συµπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας του.

Τον τελευταίο καιρό ο Αυστριακός οδηγός αγώνων και επιχειρηµατίας (η αεροπορική 
εταιρεία Laudamotion ήταν δική του) έπασχε από σοβαρά προβλήµατα υγείας – το καλο-

καίρι είχε υποβληθεί και σε µεταµόσχευση πνεύµονα.
Τα προβλήµατα αυτά ήταν απόρροια και του τραγικού ατυχήµατός του το 1976 στο Nürburgring. 

Από τις ισχυρές δόσεις φαρµάκων και αντιβιοτικών που είχε δεχτεί τότε, προκειµένου να µείνει 
στη ζωή, είχαν επηρεαστεί και τα νεφρά του, µε αποτέλεσµα να υποβληθεί σε δύο µεταµοσχεύ-
σεις. Η πρώτη το 1997 µε δότη τον αδελφό του Florian και η δεύτερη το 2006 µε µόσχευµα από 
τη δεύτερη σύζυγό του Birgit.

Στη µεγάλη και µακρόχρονη καριέρα του ο Niki Lauda είχε αγωνιστεί µε τις March, BRM, 
Ferrari, Brabham και McLaren και είχε κατακτήσει τρεις παγκόσµιους τίτλους: το 1975 και το 1977 
µε τη Ferrari και το 1984 µε τη McLaren. Εγκατέλειψε την ενεργό δράση το 1985, ενώ τα τελευταία 
χρόνια είχε σηµαντικό ρόλο στην οµάδα της Mercedes στη Formula 1 και όχι µόνο.

Το νέο Skoda Scala ξεκινά από €14.880

Το ολοκαίνουριο µικρο-µεσαίο µοντέλο της Skoda, το πεντάθυρο hatchback Scala, είναι πλέον διαθέσιµο και στην Ελλάδα, µε τις 
τιµές του να ξεκινούν από τα €14.880. Με τον 1.0 TFSI των 95 ίππων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων και επίπεδο εξο-
πλισµού Active, που µεταξύ άλλων περιλαµβάνει αερόσακους οδηγού, συνοδηγού, πλευρικούς εµπρός & κεφαλής τύπου κουρτίνα, 

µπροστινό σύστηµα προειδοποίησης κινδύνου Front Assist µε City Emergency Brake (αυτόµατη πέδηση) και Pedestrian Protection (σύ-
στηµα αναγνώρισης πεζών), σύστηµα διατήρησης λωρίδας Lane Assist, σύστηµα αυτόµατης ειδοποίησης ατυχήµατος e-call & υπηρεσίες 
πρόληψης, LED φώτα ηµέρας & πορείας, LED φλας ενσωµατωµένα στους εξωτερικούς καθρέπτες και πίσω φώτα LED, κεντρικό κλεί-
δωµα θυρών µε τηλεχειρισµό, ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός, ηλεκτρικά ρυθµιζόµενους και θερµαινόµενους εξωτερικούς καθρέπτες, air 
conditioning µε φίλτρο γύρης, Cruise Control µε περιοριστή ταχύτητας, ηχοσύστηµα πολυµέσων Swing µε οθόνη αφής 6,5΄΄ HD + σύνδεση 
µέσω bluetooth και χρωµιωµένο πλαίσιο µάσκας. Το Skoda Scala προσφέρεται και στις πιο πλούσια εξοπλισµένες εκδόσεις Ambition και 
Style. Το νέο Skoda Scala αναµένεται στην Ελλάδα το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου, µε τις παραγγελίες να ξεκινούν άµεσα.

Ford Blue Days: 
Αποκτήστε το Ford των ονείρων σας

Ποτέ άλλοτε η αγορά ενός µοντέλου Ford δεν ήταν πιο συµφέρουσα. Με το πρωτοποριακό 
για τα ελληνικά δεδοµένα προωθητικό πρόγραµµα Ford Blue Days, η Ford Motor Ελλάς 
έρχεται να προσφέρει σε όλους τη δυνατότητα να αποκτήσουν το Ford των ονείρων τους πιο 

εύκολα από ποτέ, απολαµβάνοντας ταυτόχρονα πολλαπλά οφέλη και προνόµια.
Πιο συγκεκριµένα, η αγορά των αγαπηµένων σας Ka, Fiesta, Focus, EcoSport, Kuga, C-Max 

και Mustang µέσω του Ford Blue Days συνοδεύεται από χρηµατικό όφελος που φτάνει τα €3.470 
και πλήρη εργοστασιακή κάλυψη διάρκειας οκτώ ετών.

Τα οφέλη δεν σταµατούν εδώ, καθώς το πρόγραµµα Ford Blue Days συνδυάζεται µε τα νέα 
ευέλικτα χρηµατοδοτικά προγράµµατα Ford Finance, που προσαρµόζονται ανάλογα µε τις τρέχου-
σες απαιτήσεις και ανάγκες σας, εξασφαλίζοντας µηνιαίο επιτόκιο που ξεκινά από 1% (πλέον ει-
σφοράς 0,6%).

Τα συγκεκριµένα χρηµατοδοτικά προγράµµατα δεν εξασφαλίζουν µόνο ένα ανταγωνιστικό και 
σταθερό επιτόκιο αλλά συγχρόνως είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε να προσαρµόζονται εύκολα στις ε-
πιθυµίες σας, προσφέροντάς σας εναλλακτικά τα εξής: ευέλικτη περίοδο αποπληρωµής από 12 έως 
και 84 µήνες, χαµηλή µηνιαία δόση, χαµηλή προκαταβολή.

Το προωθητικό πρόγραµµα Ford Blue Days αφορά περιορισµένο αριθµό ετοιµοπαράδοτων 
αυτοκινήτων Ford.

Hyundai Motor: Νέο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καινοτοµίας CRADLE
Η Hyundai Motor Company εγκαινίασε επίσηµα τις εγκαταστάσεις της Hyundai CRADLE στο Βερολίνο, δηµιουργώντας το τρίτο σηµείο της 

CRADLE παγκοσµίως, µετά τη Silicon Valley (ΗΠΑ) και το Τελ-Αβίβ (Ισραήλ).
Η Hyundai CRADLE αποτελεί µια εταιρική επιχειρηµατική δραστηριότητα της Hyundai Motor η οποία συνεργάζεται και επενδύει σε υπο-

σχόµενες start-up επιχειρήσεις παγκοσµίως ώστε να επιταχύνει την ανάπτυξη προηγµένων τεχνολογιών που ευθυγραµµίζονται µε τη µακρο-
πρόθεσµη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας, όπως υπηρεσίες κινητικότητας, έξυπνων πόλεων, καθώς και φιλικών προς το περιβάλλον τε-
χνολογιών. Η CRADLE Berlin θ α εντοπίσει start-up επιχειρήσεις, πανεπιστήµια και στρατηγικούς εταίρους που θα εστιάζουν, µεταξύ άλλων, στη 
«∆ιασπαστική Καινοτοµία» που αναπτύσσεται στην Ευρώπη.

Μέχρι σήµερα, η CRADLE έχει συνεργαστεί µε διάφορες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και πλατφόρµες καινοτοµίας, όπως οι Εarlybird, WayRay 
AG, NUMA: Data City, The Intelligent Mobility Accelerator και Startup Autobahn.

Οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Hyundai CRADLE θα λάβουν χρηµατοδοτική στήριξη παράλληλα µε την παροχή επιχειρησιακής τεχνο-
λογίας και εµπειρίας της Hyundai, για να τους βοηθήσουν στην οικοδόµηση της εµπορικής τους αξίας και στην εκπλήρωση του οράµατός τους. 
Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να αξιοποιήσουν το εµπορικό σήµα της Hyundai Motor Group και την ηγετική θέση της στην αγορά.
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΌ ΑΓΧΌΣ:  
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΌΚΛΗΣΗ (ΚΑΙ ΠΏΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΖΕΤΑΙ)
Στιγματίζεται όποιος καταβάλλεται από εργασιακό άγχος; Είναι κοινωνικά αποδεκτή η 
συμπεριφορά του και τι σημαίνει δημιουργικό άγχος;

 ΤΌΥ ΣΤΑΥΡΌΥ ΜΠΑΡΌΥΤΑ*

Α
ν και το εργασιακό άγχος συγκα-
ταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτε-
ρων προκλήσεων στον εργασιακό 
τομέα στην Ευρώπη αλλά πολύ 
περισσότερο στην Ελλάδα, τα τε-
λευταία χρόνια η κρίση ενέτεινε 
το άγχος των εργαζομένων πολύ 
περισσότερο. Η σκέψη πολλών 

ότι εάν χάσουν την ήδη υπάρχουσα εργασία τους δεν 
θα βρουν ξανά άλλη αυξάνει κατά πολύ το άγχος τους 
γενικότερα, ιδίως στο εργασιακό περιβάλλον τους.

Στην Ευρώπη το εργασιακό άγχος είναι κάτι το φυ-
σιολογικό και αντιμετωπίζεται ανάλογα. Στην Ελλάδα, 
όμως, σχεδόν τα πάντα λειτουργούν διαφορετικά. Στην 
Ελλάδα κάποιος που «προσβάλλεται» από εργασιακό 
άγχος μπορεί να στιγματιστεί. Ασχέτως εάν οι καταστά-
σεις που βιώνει δικαιολογούνται από τους πολλούς, η 
συμπεριφορά ενός ατόμου με άγχος δεν είναι κοινω-
νικά αποδεκτή. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σκεφτείτε 
αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει διαφορά από το δημιουρ-
γικό άγχος. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Οι κυριότερες 
αιτίες που προκαλείται το εργασιακό άγχος, όμως, είναι 
ο ατελής σχεδιασμός ή προγραμματισμός της ίδιας της 
εργασίας.

Ποια είναι τα βασικότερα αίτια
Πολύ σημαντικός παράγοντας είναι επίσης το εργασι-
ακό περιβάλλον ή η κουλτούρα της ίδιας της επιχείρη-
σης, που πιέζει τον εργαζόμενο. Απλά, στις σημερινές 
συνθήκες είναι λίγοι οι εργαζόμενοι που δεν πιέζονται 
και αυτό δεν οφείλεται σε κανέναν άλλον παράγοντα 
παρά μόνο στην εργασιακή ανασφάλεια. Οι περισσό-

τεροι εργαζόμενοι προσπαθούν να κρατήσουν τις δου-
λειές τους.

Ο φόρτος εργασίας πλέον, χωρίς κανένας να έχει 
καταλάβει το γιατί, ή τουλάχιστον δεν μας μένει χρό-
νος για να το σκεφτούμε, έχει αυξηθεί κατά πολύ και 
αυτό και μόνο δημιουργεί μια μεγαλύτερη πίεση στον 
καθέναν. Η έλλειψη συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων 
είναι άλλος ένας παράγοντας που εντείνει ακόμα πε-
ρισσότερο την ανασφάλεια του εργαζομένου και προ-
στίθεται στο ήδη υπάρχον άγχος του.

Στις σημερινές συνθήκες η έλλειψη εμπιστοσύ-
νης είναι ένα σημαντικό στοιχείο που αποδομεί ό,τι 
υπήρχε ή ό,τι δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρό-
νια, πριν από την κρίση, στη συνείδηση των εργαζομέ-
νων και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια και 
άγχος. Η κακή διαχείριση των οργανωτικών αλλαγών 
επίσης προκαλεί σύγχυση και ένταση στην καθημερι-
νότητα. Σε αυτό πολλές φορές προστίθεται η κακή επι-
κοινωνία ή η έλλειψη γνώσης του προϊσταμένου/μάνα-
τζερ προς τους εργαζόμενους για τον τρόπο χειρισμού 
τέτοιων καταστάσεων.

Το κερασάκι στην τούρτα είναι η ψυχολογική βία 
που ασκείται προς τους εργαζόμενους από τους προϊ-
σταμένους ή ακόμη και από συναδέλφους. Όλα τα πα-
ραπάνω προκαλούν εργασιακό άγχος και πνίγουν, κυ-
ριολεκτικά μερικές φορές, διότι αυτό που νιώθει o ερ-
γαζόμενος είναι πίεση στον λαιμό χωρίς να μπορεί να 
πάρει ανάσα.

Πώς αντιμετωπίζεται
Πέραν των φαρμάκων, η αντιμετώπιση του εργασιακού 
άγχους μπορεί να μειωθεί:

• Μιλώντας με κάποιον ειδικό.
• Με ψυχραιμία από μέρους μας. Γι’ αυτό χρειάζεται 
συγκράτηση και συνειδητοποίηση ότι κάτι δεν πάει 
καλά και πρέπει να αλλάξει.
• Με υποστήριξη από το τμήμα ανθρώπινων πόρων της 
ίδιας της εταιρείας.

Τα άτομα με εργασιακό άγχος χρειάζονται σημα-
ντική παρακίνηση για να λειτουργήσουν και να ξεφύ-
γουν από το σημείο στο οποίο βρίσκονται. Το εργασι-
ακό άγχος είναι κι αυτό ένα πρόβλημα, ένα εμπόδιο, 
και τα εμπόδια πρέπει να τα ξεπερνούμε.

Έτσι, λοιπόν, είτε προσπαθείτε να ξεπεράσετε το 
άγχος σας είτε απλώς επικαλείστε την αίσθηση του να 
έχετε κίνητρο, βοηθάει το να έχετε κάποιους άσους 
στο μανίκι σας. Ένα από τα βασικά συστατικά της κινη-
τοποίησης είναι η ικανότητα αναγνώρισης των πραγ-
μάτων που σας δίνουν το κίνητρο να ολοκληρώνετε τις 
εργασίες σας σε καθημερινή βάση. Κάποιες φορές το 
να έχουμε μια ρουτίνα μάς βοηθά να διατηρήσουμε την 
ισορροπία μας και να παραμείνουμε σε κίνηση προς τα 
μπρος. Θυμηθείτε: «Πάντα Μπροστά!».

*Ο Σταύρος Μπαρούτας είναι Leadership 
Expert και συγγραφέας, μέλος του Chartered 
Management Institute της Αγγλίας και πιστο-
ποιημένος από αυτό. Σήμερα είναι διευθυντής 
Βόρειας Ελλάδας σε μεγάλη πολυεθνική εται-
ρεία, ενώ ανά τακτά διαστήματα διοργανώνει 
σεμινάρια με στόχο την προσωπική αλλά και 
επαγγελματική ανάπτυξη. Βρείτε περισσότε-
ρες πληροφορίες στην προσωπική του σελίδα 
https://baroutas.com.
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«Οι καπνιστές χάνουν 
τουλάχιστον μία δεκαετία 
ζωής, σε σύγκριση 
με εκείνους που δεν 
καπνίζουν ποτέ». 
Παρασκευή Κατσαούνου, 
επίκουρη καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΤΑ ΤΡΊΚΑΛΑ 
ΔΕΊΧΝΟΥΝ  
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ  
ΓΊΑ ΜΊΑ ΖΏΉ ΧΏΡΊΣ 
ΚΑΠΝΟ ΤΣΊΓΑΡΟΥ

Τ
α «ντουμάνια» του γνω-
στού τραγουδιού δεν 
υπάρχουν πια πάνω από 
την πόλη των Τρικάλων. 
Γι’ αυτό και η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εται-
ρεία (ΕΠΕ) επέλεξε τη 

συγκεκριμένη πόλη για τη διοργάνωση της 
ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «Η υγεία 
των πνευμόνων για τη μακροζωία και την ευ-
εξία», που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη 
της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer Hellas. 
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν αφενός η ενημέ-
ρωση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους 
για την υγεία –και όχι μόνο– που σχετίζονται 
με τη χρήση καπνού και η ευαισθητοποίηση 
όλων για την εφαρμογή πολιτικών ελάττωσης 
της κατανάλωσης καπνού και αφετέρου η ανά-
δειξη του παραδείγματος του Δήμου Τρικκαί-

ων στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, 
που ισχύει στη χώρα μας. Ο Μιχάλης Τουμπής, 
πνευμονολόγος-φυματιολόγος, συντονιστής 
της Ομάδας Διακοπής Καπνίσματος & Προα-
γωγής της Υγείας της ΕΠΕ, τόνισε: «Ο Δήμος 
Τρικκαίων αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση 
σε επίπεδο δημοτικό, περιφερειακό και εθνι-
κό, γιατί δεν “εφαρμόζει” τον αντικαπνιστικό 
νόμο κατά τρόπο νομικίστικο και αστυνομικό. 
Συστηματικά και ανθρώπινα ανάγει το θέμα 
του μη καπνίσματος σε στοιχείο παιδείας, εκ-
παίδευσης και πολιτισμού. Παράλληλα, προ-
σφέρει ενημέρωση, βοήθεια προς τους καπνι-
στές και δημιουργεί πολλούς χώρους ελεύθε-
ρους καπνού».

Η Ιωάννα Μητρούσκα, πνευμονολόγος-φυ-
ματιολόγος, συντονίστρια της Ομάδας Διακο-
πής Καπνίσματος & Προαγωγής της Υγείας της 
ΕΠΕ και διευθύντρια της Πνευμονολογικής 

Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, υπενθύμισε ότι στην 
Ελλάδα καπνίζει το 37% των ενηλίκων, με πε-
ρισσότερους από 15.000 ανθρώπους να πεθαί-
νουν κάθε χρόνο από νόσημα που σχετίζεται 
με το κάπνισμα, ενώ ξοδεύονται 25-30 εκατ. 
ευρώ κατ’ έτος για τσιγάρα. Η αντιμετώπιση 
της νόσου του καπνίσματος αρχίζει με τη συ-
νειδητοποίηση ότι δεν πρόκειται για μια κακή 
συνήθεια αλλά για μια κατάσταση εθισμού, την 
οποία μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς εξειδι-
κευμένη βοήθεια μόνο το 3%-5% των καπνι-
στών.

Η Παρασκευή Κατσαούνου, επίκουρη κα-
θηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Α΄ Κλινική 
Εντατικής Θεραπείας, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 
συντονίστρια της Ομάδας Λοιμώξεων της ΕΠΕ, 
τ. πρόεδρος της Ομάδας Διακοπής Καπνίσμα-
τος & Ιατρικής Εκπαίδευσης της ERS και μέ-
λος της Ομάδας Ελέγχου του Καπνού της ERS, 

ΉΜΕΡΊΔΑ  
ΓΊΑ ΤΟ ΚΑΠΝΊΣΜΑ  
ΚΑΊ ΤΉΝ ΥΓΕΊΑ  
ΣΥΝΤΟΝΊΖΕΊ  
Ή ΔΉΜΟΣΊΟΓΡΑΦΟΣ 
ΤΉΣ FS

Ο Όμιλος Affidea, ο μεγαλύτερος φορέας παροχής 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην 
Ευρώπη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά 

του Καπνίσματος (31/05), προσκαλεί το κοινό σε ιατρική 
ημερίδα που διοργανώνει την Παρασκευή 31 Μαΐου 
και ώρα 19:00 στο αμφιθέατρο του Νέου Δημαρχείου 
Περιστερίου (Καραθεοδωρή 1), με θέμα «Το κάπνισμα 
και οι επιπτώσεις στην υγεία μας». Ομιλητές θα είναι η κ. 
Σοφία Ραυτοπούλου, με θέμα «Κάπνισμα και επιπτώσεις», 
και ο κ. Γιώργος Ποταμίτης, με θέμα «Διαταραχές του 
ανώτερου αναπνευστικού που οφείλονται στο κάπνισμα 
και σχετιζόμενα συμπτώματα κατά την ημέρα και κατά τον 
ύπνο». Την ημερίδα συντονίζει η δημοσιογράφος υγείας 
της FS Αλεξία Σβώλου.

ΚΟΦΤΉ ΣΤΉ ΧΡΉΣΉ 
TABLET ΣΤΑ ΠΑΊΔΊΑ  
ΒΑΖΟΥΝ ΟΊ ΕΊΔΊΚΟΊ

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους γονείς να 
κατανοήσουν καλύτερα τους πιθανούς κινδύ-
νους για τα παιδιά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας εξέδωσε νέες οδηγίες, στις οποίες συνιστά 
να μην ασχολούνται καθόλου με ψηφιακά μέσα τα 
παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους. Όσον αφορά 
τα παιδιά ηλικίας 1 έως 4 ετών, συνιστά να μην 
υπερβαίνουν τη μία ώρα ημερησίως. Για τα παιδιά 
του Δημοτικού, εξάλλου, οι περισσότεροι ειδικοί 
συνιστούν ενασχόληση με τα ψηφιακά μέσα έως 
το πολύ δύο ώρες την ημέρα, κατά προτίμηση για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο δρ. Αναστάσιος Κανελ-
λόπουλος, επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου 
Οφθαλμολογίας Laser Vision, εξηγεί ότι τα tablets 
και τα κινητά κρατούν τα παιδιά κλεισμένα στα σπί-
τια. Η έκθεση στο φυσικό φως έχει ζωτική σημασία 
για την ομαλή ανάπτυξη των ματιών. Τα ποσοστά της 
μυωπίας έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1970 
και αυτό οφείλεται στη συνεχή ενασχόληση με δρα-
στηριότητες που πραγματοποιούνται σε κλειστούς 
χώρους και απαιτούν ενασχόληση με αντικείμενα 
που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα μάτια.

πρόσθεσε πως «οι γυναίκες καπνίζουν όλο και 
περισσότερο. Η απελευθέρωσή τους, εκτός 
από τον φόρτο των εργασιών, πρόσθεσε και 
επιπλέον φόρτο στην υγεία τους. Συγκεκρι-
μένα, στην Ελλάδα τα ποσοστά καπνιστριών 
στις ηλικίες 18-34 είναι 37,7%, για τις ηλικίες 
35-54 είναι 51,2% και για τις ηλικίες πάνω από 
55 είναι 17,9%. Επίσης, 36% των Ελληνίδων 
καπνίζουν στην αρχή της εγκυμοσύνης και 
μόνο 19% διακόπτουν, με μεγάλο ποσοστό από 
αυτές να υποτροπιάζει μετά τον τοκετό και τη 
γαλουχία». Και κατέληξε: «Κάθε χρόνο πεθαί-
νουν στη χώρα μας περισσότεροι από 7.000 
άνθρωποι από καρκίνο του πνεύμονα, 90% των 
οποίων είναι καπνιστές. Οι καπνιστές χάνουν 
τουλάχιστον μία δεκαετία προσδόκιμου ζωής, 
σε σύγκριση με εκείνους που δεν καπνίζουν 
ποτέ. Η διακοπή πριν από την ηλικία των 40 
ετών μειώνει τον κίνδυνο θανάτου κατά 90%».
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Κάθε εβδομάδα η Free Sunday, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο πάνω στο Στοίχημα 
site www.betarades.gr, σας ενημερώνει διεξοδικά με μοναδικό στόχο το… ταμείο.

Γ
ια μία ακόμη φορά το Betarades.gr και 
η «Free Sunday» σας προσφέρουν τα 
προγνωστικά τους για τα παιχνίδια της 
εβδομάδας. Πολλά ευρωπαϊκά πρωτα-
θλήματα έχουν ήδη τελειώσει, κάποια 
άλλα φτάνουν στο τέλος τους αυτή την 
εβδομάδα, ενώ έχουν μπει στο «παι-
χνίδι» δυνατά και οι Σκανδιναβοί, οι 

οποίοι θα μας κρατήσουν παρέα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
καλοκαιριού. Στοιχηματικά, προκύπτουν ορισμένες ιδιαί-
τερα ενδιαφέρουσες προτάσεις, το Betarades.gr έχει ξεχω-
ρίσει πέντε συνολικά επιλογές, πάμε να τις δούμε αναλυ-
τικά.

Θα ξεκινήσουμε τις προτάσεις στοιχήματος από τη 
Serie A και το παιχνίδι ανάμεσα σε Φιορεντίνα και Τζέ-
νοα. Σε ντέρμπι παραμονής έχει μετατραπεί το συγκεκρι-
μένο παιχνίδι, καθώς η Φιορεντίνα είναι στη 15η θέση με 
40 βαθμούς, όντας μόλις στο +3 από την Τζένοα που ση-
ματοδοτεί την επικίνδυνη ζώνη. Οι «βιόλα» βρίσκονται σε 
τραγική αγωνιστική κατάσταση εδώ και καιρό, έστω και την 
ύστατη στιγμή οφείλουν να δείξουν χαρακτήρα, ενώ η Τζέ-
νοα παίζει το τελευταίο της «χαρτί», μια και αυτή είναι η 
τελευταία αγωνιστική. Περιμένουμε από αμφότερες να ε-
πιτεθούν και να «μιλήσει» το ένστικτο της επιβίωσης, το 
σενάριο του να βρουν αμφότερες έστω από μία φορά τον 
δρόμο προς τα δίχτυα φαντάζει πολύ πιθανό, έτσι θα πάμε 
με το Goal/Goal σε απόδοση 1.85.

Στήριγμα οι έδρες σε Νορβηγία και Σουη-
δία
Συνεχίζουμε με Α΄ Νορβηγίας και το παιχνίδι Μπραν - Ρό-
ζενμποργκ. Βίοι αντίθετοι για τις δύο ομάδες μέχρι στιγ-
μής, καθώς η Μπραν είναι στην 5η θέση με 17 βαθμούς, 
όντας στο -5 από την κορυφή, ενώ η νταμπλούχος Ρόζεν-
μποργκ απογοητεύει πλήρως μέχρι στιγμής, όντας στη 12η 
θέση και μόλις στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη. Οι γηπε-
δούχοι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση μετρώντας 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Σκοράρουν αμφότερες  

στη Φλωρεντία
τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους, υποδέ-
χονται τη Ρόζενμποργκ στη χειρότερη δυνατή κατάσταση 
κι έχουν «χρυσή» ευκαιρία να επεκτείνουν το καλό σερί 
τους. Ο άσος δίνεται σε απόδοση 1.95 και θα προστεθεί στις 
επιλογές μας.

Περνάμε στη Β΄ Σουηδίας και την κόντρα της Μιάλμπι 

με την Γκάις. Από πέντε σερί νίκες ανεξαρτήτως έδρας προ-
έρχεται η Μιάλμπι, η οποία έχει σκαρφαλώσει στη 2η θέση, 
θέτοντας βάσεις για να κυνηγήσει την απευθείας άνοδο. Η 
Γκάις, από την πλευρά της, είναι στην 7η θέση, παρουσιάζε-
ται αρκετά ασταθής το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετρώ-
ντας δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα στα πέντε τελευ-
ταία παιχνίδια της, και τη δεδομένη χρονική στιγμή ένα θε-
τικό αποτέλεσμα στην έδρα της Μιάλμπι φαντάζει αρκετά 
ζόρικη υπόθεση. Πιστεύουμε πως εύκολα ή δύσκολα οι γη-
πεδούχοι θα επεκτείνουν το νικηφόρο σερί τους, ο άσος 
προσφέρεται στο 2.35 και θα προστεθεί στις επιλογές μας.

Αυτές ήταν οι τρεις βασικές προτάσεις του Betarades.gr. 
Από κει και πέρα, θα ασχοληθούμε με δύο ακόμη παιχνί-
δια, από Ισπανία και Φινλανδία. Συγκεκριμένα, από τη Β΄ Ι-
σπανίας θα κρατήσουμε το Χ2 στο παιχνίδι Εξτρεμαδούρα 
- Λούγκο σε απόδοση 2.10, ενώ από την Α΄ Φινλανδίας θα 
πάμε με το Goal/Goal στο παιχνίδι Μάριεχαμν - Βάασα σε 
απόδοση 2.10. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Seri Tips

* Σπαλ - Μίλαν (26/05, 21:30): Σε καλή αγωνιστική κατάσταση βρί-
σκεται το τελευταίο χρονικό διάστημα η Μίλαν, προέρχεται από τρεις 
σερί νίκες ανεξαρτήτως έδρας και κόντρα στη βαθμολογικά αδιάφορη 
Σπαλ θα ψάξει ακόμη μία επιτυχία, διεκδικώντας την είσοδό της στην 
τετράδα. Το διπλό προσφέρεται στο 1.55 και μπορεί να αποτελέσει 
επιλογή.

* Κάλιαρι - Ουντινέζε (26/05, 21:30): Τέσσερα ματς χωρίς νίκη (0-
1-3) έχει συμπληρώσει η Κάλιαρι, ωστόσο δικαιολογείται, μια και δεν 
έχει βαθμολογικό κίνητρο. Η Ουντινέζε, από την πλευρά της, προέρχε-
ται από δύο σερί επιτυχίες, της αρκεί ακόμη και ο βαθμός ώστε να μην 
μπλέξει σε περιπέτειες, ωστόσο βάσει αγωνιστικής κατάστασης έχει 
αξία η νίκη της, η οποία προσφέρεται στο υψηλό 2.88.

* Ατλέτικο Γκοϊανένσε - Βιτόρια (26/05, 22:00): Οι φιλοξενούμενοι 
βρίσκονται σε άσχημη αγωνιστική κατάσταση, μετρούν μόλις μία νίκη 
και τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους, τη στιγμή που η 
Γκοϊανένσε έχει υποστεί μόλις μία ήττα στην ίδια σειρά αγώνων. Έδρα 
και αγωνιστική κατάσταση δίνουν αξία στον άσο, ο οποίος προσφέρε-
ται σε απόδοση 1.55.

Goal Tips

* Τορίνο - Λάτσιο (26/05, 16:00): Αρκετά «ανοιχτά» είναι τα 
τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων, καθώς η Τορίνο επιβεβαί-
ωσε το Goal/Goal στα τρία πιο πρόσφατα ματς που έδωσε, ενώ η 
Λάτσιο επιβεβαίωσε το Over 2.5 στα 4/5 τελευταία παιχνίδια της. 
Αξίζει να ασχοληθούμε με τα γκολ, με το Over 2.5 να προσφέρε-
ται στο 1.55.

* Σαμπντόρια - Γιουβέντους (26/05, 19:00): Η Γιουβέντους 
δείχνει να τα έχει… παρατήσει από τη στιγμή που αποκλείστηκε 
από το Champions League, καθώς εντός των συνόρων έχει 
κάνει το χρέος της εδώ και πολύ καιρό. Σκοράρει και δέχεται 
γκολ με χαρακτηριστική ευκολία, έχει επιβεβαιώσει το Goal/Goal 
στα 8/9 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, σημείο που προσφέρεται σε 
απόδοση 1.50 στη σημερινή κόντρα με τη Σαμπντόρια.

* Σάντος - Ιντερνασιονάλ (26/05, 22:00): Ιδιαιτέρως «σφιχτά» 
είναι τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν για τη Σάντος, με το No Goal 
να έχει επαληθευτεί στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της ομάδας. 
Στο ντέρμπι με την Ιντερνασιονάλ δεν αναμένονται γκολ και θέα-
μα, το No Goal μπορεί να αποτελέσει επιλογή σε απόδοση 1.75.

Head 2 Head

* Ταραγόνα - Έλτσε (26/05, 17:00): Δέκα φορές έχουν 
συναντηθεί οι δύο ομάδες στο «Nou Estadi de Tarragona», 
με το επιμέρους ρεκόρ να είναι στο 6-1-3. Ο άσος δίνεται σή-
μερα σε απόδοση 3.75 και είναι από τις εκπλήξεις με αρκετές 
πιθανότητες επαλήθευσης.

* Άαρχους - Ράντερς (26/05, 19:00): Οι δύο ομάδες έχουν 
αναμετρηθεί στο συγκεκριμένο γήπεδο 13 φορές, με το επι-
μέρους ρεκόρ να είναι στο 2-3-8. Το διπλό προσφέρεται σε 
τιμές αουτσάιντερ σήμερα, συγκεκριμένα στο 3.35, και βάσει 
προϊστορίας έχει αξία.

* Αταλάντα - Σασουόλο (26/05, 21:30): Αταλάντα και 
Σασουόλο έχουν αναμετρηθεί στο γήπεδο της Αταλάντα εννέα 
φορές, με τους γηπεδούχους να είναι τα απόλυτα «αφε-
ντικά», μετρώντας έξι νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Ο 
άσος σήμερα προσφέρεται σε απόδοση 1.25 και μπορεί να 
αποτελέσει «μαξιλαράκι».

26/05
16:00 Μιάλμπι - Γκάις  1  2.35
18:30 Μάριεχαμν - Βάασα Goal/Goal 2.10
21:00 Εξτρεμαδούρα - Λούγκο  X2  2.10
21:00 Μπραν - Ρόζενμποργκ  1 1.95
21:30 Φιορεντίνα - Τζένοα  Goal/Goal  1.85
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ΚΠΙΣΝ: ΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ»
Τη ∆ευτέρα 27 Μαΐου το Κέντρο Πολιτισµού 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) διοργανώνει, σε 
συνεργασία µε την Ακαδηµία Νευροεπιστηµών και 
την Ελληνική Εταιρεία Νευροεπιστηµών, ηµερίδα 
µε τίτλο «Εξερευνώντας τον ανθρώπινο εγκέφαλο». 
Σκοπός της ηµερίδας είναι να παρουσιαστούν, 
µε εύληπτο τρόπο, επιστηµονικά ευρήµατα των 
τελευταίων ετών σχετικά µε τη λειτουργία του 
εγκεφάλου, τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε 
τον κόσµο γύρω µας, τον τρόπο που παίρνουµε 
αποφάσεις, τα συναισθήµατα και τη µνήµη. Στον 
Πύργο Βιβλίων και στην Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων του ΚΠΙΣΝ από τις 16:00 έως τις 22:00.

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΣΠΑΝΟΦΩΝΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ FECHA
Η επίσηµη έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει στις 
30 Μαΐου στον θερινό κινηµατογράφο Ελληνίς 
Cinemax µε την πανελλήνια πρεµιέρα της 
ταινίας «Ο Έκπτωτος» (El Reino), παρουσία 
του βραβευµένου µε Goya σκηνοθέτη 
Rodrigo Sorogoyen, ενώ µετά την προβολή 
θα ακολουθήσει το καθιερωµένο cocktail 
party µε Sol Beer και Havana Club στον 
κινηµατογράφο. Ξέφρενες κωµωδίες, σκοτεινά 
θρίλερ, βραβευµένες σινεφίλ ταινίες, αλλά 
και παιδικές προβολές, θα αποτελέσουν το 
πρόγραµµα του φετινού φεστιβάλ. Στο πλαίσιό 
του θα διεξαχθούν οι δράσεις «cortoFeCHA» 
µε προβολές ταινιών µικρού µήκους και 
«docuFeCHA» µε προβολές ντοκιµαντέρ και 
ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260
∆ύο γυναίκες που λειτουργούν έξω από τα 
καλλιτεχνικά στερεότυπα ανοίγουν το πρόγραµµα 
των ξένων παραγωγών στην Πειραιώς 260 
στις 30 Μαΐου. Η δυναµική Angélica Liddell 
(Ανχέλικα Λίντελ), που είχε διχάσει το κοινό 
του φεστιβάλ πριν από πέντε χρόνια µε την 
παράσταση «Όλος ο ουρανός πάνω στη γη (Το 
σύνδροµο της Γουέντυ)», επανέρχεται µε µια 
παράσταση πάνω στον µύθο της Μήδειας και την 
Παλαιά ∆ιαθήκη. Ταυτόχρονα, η αντισυµβατική 
Nora Chipaumire (Νόρα Τσιποµίρ) εµφανίζεται 
για πρώτη φορά στη χώρα µας µε µια δυνατή 
περφόρµανς, εµπνευσµένη από τη ζωή της 
στη Ζιµπάµπουε, που έκανε πρεµιέρα στη Νέα 
Υόρκη το περασµένο φθινόπωρο προκαλώντας 
τεράστια αίσθηση.
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TECHNOPOLIS 
JAZZ FESTIVAL
Από τις 27 Μαΐου έως τις 
2 Ιουνίου η Τεχνόπολη 
του ∆ήµου Αθηναίων 
υποδέχεται ανερχόµενα 
και αναγνωρισµένα 
διεθνή µουσικά σχήµατα, 
πρωτότυπους ήχους 
και πολλές παράλληλες 
jazzy εκδηλώσεις. Και 
όλα αυτά µε ελεύθερη 
είσοδο! Η πρώτη µέρα 
του φεστιβάλ αφιερώνεται 
στη σύγχρονη ελληνική  
jazz σκηνή µε το Yako 
Trio, που θα παρουσιάσει 
συνθέσεις βασισµένες στο 
έργο του µουσικού Γιάννη 
Κωνσταντινίδη. Ακολουθούν 
οι πειραµατικοί ήχοι των 
Grey Paris, που αποτελούν τη 
νέα πρόταση του φεστιβάλ, 
ενώ λίγο αργότερα το Petros 
Klampanis Trio φέρνει 
τον αέρα της αµερικανικής 
µεγαλούπολης στο κέντρο 
της Αθήνας. https://www.
technopolisjazzfestival.com/
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λουί Γκαρέλ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ζαν-
Κλοντ Καριέρ, Λουί Γκαρέλ ΠΑΙΖΟΥΝ: Λετίσια 
Κάστα, Λίλι-Ρόουζ Ντεπ, Λουί Γκαρέλ

Μία από τις πιο αγαπηµένες ιστορίες στον κόσµο, µία από τις κορυφαίες δηµιουργίες της Disney στο 
κινούµενο σχέδιο, επιστρέφει, αυτή τη φορά ως φαντασµαγορική live-action παραγωγή. Οι µαγι-
κές περιπέτειες του γοητευτικού αλητάκου του δρόµου Αλαντίν, της θαρραλέας και αποφασιστικής 

πριγκίπισσας Γιασµίν και, φυσικά, του Τζίνι που καλείται να ξεκλειδώσει το µέλλον τους. Ένα πολύχρωµο ταξίδι 
γεµάτο µαγικές εικόνες, µουσική, τραγούδια, λαµπερές ερµηνείες, γέλιο και συναίσθηµα µε την υπογραφή 
της Disney. H Disney ήθελε να βρει καινούργια πρόσωπα στους ρόλους του Αλαντίν και της Γιασµίν, πρόσωπα 
που εκπροσωπούν τη διαφορετικότητα στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή. Η διαδικασία επιλογής 
ξεκίνησε το 2016. Μέσα σε 12 µήνες 2.000 ηθοποιοί από το Λονδίνο, την Αίγυπτο, το Άµπου Ντάµπι και την Ινδία 
έκαναν οντισιόν.

EVERYTHING IS WONDERFUL

Ζώντας χωρίς οικονοµικούς περιορισµούς, η Γερµανίδα Λίνα πλήττει όλο και περισσότερο µε τη φαι-

νοµενικά ανέµελη ζωή της στο όµορφο διαµέρισµά της στο Μπρούκλιν. Η Μαρία, µια πρώην σταρ σε 

σαπουνόπερες, είναι πλέον σερβιτόρα, απογοητευµένη που το όνειρό της να γίνει ηθοποιός στη Νέα 

Υόρκη φαίνεται ότι θα µείνει ανεκπλήρωτο. Όταν η Λίνα διαπιστώνει ότι ο σύζυγός της την απατά, οι δύο φίλες 

αποφασίζουν να συγκατοικήσουν και να βιώσουν µία εβδοµάδα ξέφρενου πάρτι. Μία απολαυστική δραµατική 

κοµεντί για τη δυνατή φιλία ανάµεσα σε δύο Ευρωπαίες που ψάχνουν την προσωπική τους ευτυχία, ενώ δοκι-

µάζουν τα όρια της ελευθερίας και της φιλίας τους κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιρού στη Νέα Υόρκη.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντόνοβαν Μαρς ΣΕΝΑΡΙΟ: Άρνι Σµιντ, Τζέιµι Μος ΠΑΙΖΟΥΝ: Γκάρι Όλντµαν, Τζέραρντ Μπάτλερ, 
Κόµον, Γουίλ Ατένµπορο, Καρολάιν Γκούντολ, Μάικλ Νίκβιστ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκάι Ρίτσι ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζον Όγκοστ ΠΑΙΖΟΥΝ: Γουίλ Σµιθ, Ναόµι Σκοτ, Μίνα Μασούντ

ΕΝΑΣ ΠΙΣΤΟΣ 
ΑΝΤΡΑΣ
A FAITHFUL MAN

ΑΛΑΝΤΙΝ
ALADDIN

Οκτώ χρόνια µετά τον χωρισµό 
τους, ο Αµπέλ συναντά ξανά τη 
Μαριάν στην κηδεία του παλιού 
κολλητού του και συντρόφου 

της Μαριάν, Πολ. Ο Αµπέλ θεωρεί αυτό το 
τραγικό γεγονός έναν καλό οιωνό. Ο θάνατος 
του Πολ του δίνει την ευκαιρία να ξανακερ-
δίσει τη Μαριάν. Κάτι που θα συµβεί µόνο 
αν ο Ζοζέφ, ο γιος του Πολ και της Μαριάν, 
και η αδελφή του Πολ, η Εβ, σταµατήσουν να 
µηχανορραφούν για να του στερήσουν κάθε 
ελπίδα… Μία σύγχρονη ροµαντική κωµωδία 
µε γαλλικό αέρα και πρωταγωνιστές λαµπε-
ρούς και άκρως γοητευτικούς χαρακτήρες σε 
σκηνοθεσία του Λουί Γκαρέλ. Ο απολαυστι-
κός αυτός φόρος τιµής στη nouvelle vague 
απέσπασε στο Σαν Σεµπαστιάν το Βραβείο 
Σεναρίου, το οποίο συνυπογράφει ο σπουδαί-
ος Ζαν-Κλοντ Καριέρ («Η κρυφή γοητεία της 
µπουρζουαζίας»).
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Έτοιμοι για το Artventure Camp;
Βιωματικό, ανοιχτό σε ιδέες, φυλές και γλώσσες, γεμάτο ρυθμό, ήχους και θαλασσινές περιπέτειες, μια βουτιά στη 
χαρά της μουσικής, αυτό είναι το Artventure Camp του Πέτρου Κούρτη, που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και φέρ-
νει κοντά ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν τις ιστορίες τους και να φτιάξουν μαζί καινούργιες.
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Το Artventure Camp είναι ένα επταήμερο ιστιο-
πλοϊκό ταξίδι, μια εναλλακτική, καλλιτεχνική Ο-
δύσσεια, με μαθήματα και δράσεις που πραγ-
ματοποιούνται καθημερινά πάνω στα σκάφη, σε 

παραλίες, προαύλια σχολείων και γραφικά χωριά. Εκ-
παιδευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό οδηγούν 
τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τον εαυτό τους 
μέσα από καλλιτεχνικές, επιμορφωτικές και περιβαλλο-
ντικές δραστηριότητες, να εξελιχθούν, να φτιάξουν μου-
σική με φυσικά υλικά και με το ίδιο τους το σώμα. Πρό-
κειται για ένα καλλιτεχνικό, συμμετοχικό, ομαδικό και 
απόλυτα διαδραστικό εκπαιδευτικό camp που δεν βα-
σίζεται στην ξενάγηση αλλά στην ανθρώπινη επαφή για 

να γιορτάσει την ελληνική φύση, τις γεύσεις αυτής της 
γης, το μεγαλείο του Ιονίου, το ελληνικό φως και πνεύμα.

Το Artventure Camp και ο Πέτρος Κούρτης κατέκτη-
σαν το Χρυσό Βραβείο στα Ελληνικά Βραβεία Τουρισμού 
2019 για «την ακατάπαυστη ορμή, δημιουργική πνοή, έ-
μπνευση και ενέργειά του, την αγάπη του για τη Λευ-
κάδα, τη θάλασσα, τη φύση, τη μουσική και την τέχνη, 
την πίστη του στην ανθρώπινη επαφή, την ασίγαστη δίψα 
του για μάθηση, ανάπτυξη, πρόοδο και εξέλιξη, το όραμά 
του για την ανάδειξη της Ελλάδας».

Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του είναι η δεύτερη 
φορά που το Artventure Camp βραβεύεται στα Ελλη-
νικά Βραβεία Τουρισμού – πέρυσι τιμήθηκε με το Silver 

Award.
Φέτος στο πρόγραμμα του Artventure Camp εντά-

χθηκε το Give Back Day: οι καθηγητές προσφέρουν μαζί 
με τους συμμετέχοντες στα μέρη που επισκέπτονται μια 
εκπαιδευτική-καλλιτεχνική δράση για τους ενήλικες 
αλλά και τα παιδιά (από μαθήματα χορού, κρουστών, 
φωνητικής, art therapy, body music μέχρι καλλιτεχνικά 
παιχνίδια για παιδιά).

Το 6ο Artventure Camp θα πραγματοποιηθεί φέτος 
25-31 Αυγούστου με απόπλου από Λευκάδα και προορι-
σμό τα νησιά του Ιονίου.
Περισσότερα στην ιστοσελίδα  
artventurecamp.com

Μία γαστρονομική Michelin Star βραδιά 
στον κήπο του Fuga

Τα επιτυχημένα «Jam Sessions στην Κουζίνα» 
του Fuga Restaurant επιστρέφουν δυναμικά. 
Tην Τετάρτη 29 Μαΐου ο chef patron Δημήτρης-
Κατριβέσης υποδέχεται τον βραβευμένο με 

δύο αστέρια Michelin σεφ Ebbe Vollmer στον ανανεω-
μένο χώρο Casa Jaguar στον κήπο του Μεγάρου Μου-
σικής. Οι δύο σεφ θα συνδυάσουν την τέχνη τους και θα 
παρουσιάσουν ξεχωριστές γευστικές δημιουργίες επη-
ρεασμένες από το Μεξικό.

Δύο διαφορετικές μαγειρικές φιλοσοφίες θα συν-
δυαστούν με στόχο τη δημιουργία ενός πρωτότυπου 
μενού degustation, που θα αποτελέσει ένα ταξίδι-
σταθμό στην κληρονομιά και τις αυθεντικές γεύσεις του 
Μεξικού. Οι δύο σεφ ασπάζονται τη λογική του «less is 

more», κάτι που τους δίνει αφάνταστη δημιουργική ε-
λευθερία στα πιάτα τους, αποδίδοντας παράλληλα ξε-
κάθαρες γεύσεις και άψογες υφές, μέσα από μια προ-
σεγμένη επιλογή εποχιακών υλικών από μικρές παρα-
γωγές παγκοσμίως.

Ορισμένα από τα πιάτα του μενού θα είναι: Oyster, 
tepache de piña, Casamigos mezcal / Aguachile, sal 
de gusano, hoja Santa, gamba roja, koji / Taco macho, 
short rib, chipotle, tamarind, corn / Casamigos Tequila, 
Yuzu chocolate και πολλά άλλα.

Η τεκίλα Casamigos θα συμπληρώσει το μεξικά-
νικο σκηνικό που θα στηθεί στο Casa Jaguar, με τους 
παρευρισκόμενους εκτός από τις δημιουργίες των δύο 
σεφ να έχουν επίσης την ευκαιρία να δοκιμάσουν εύ-

γεστα κοκτέιλ με την ultra-premium τεκίλα, διά χειρός 
του Έλληνα World Class Bartender 2018, Αχιλλέα Πλα-
κίδα.

INFO
Κόστος μενού: 80 ευρώ το άτομο
Seating: 20:00
Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας σε αυτή την one-off 
special βραδιά στον κήπο του Fuga στο τηλ. 210 
7242979 και στο email info@fugarestaurant.gr
Fuga Restaurant:
Κόκκαλη 1, Αθήνα
(είσοδος απέναντι από την Αμερικανική Πρεσβεία)
www.fugarestaurant.gr
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Καλαµάρι 
µε πικάντικη 

σάλτσα 
ντοµάτας και 
άρωµα ούζο

Η απόλυτη καλοκαιρινή 
επιλογή στο τραπέζι µας 

ως κυρίως γεύµα.

• 1 κιλό καλαµάρι σε 
ροδέλες

• 1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο

• 1 κρεµµύδι κοµµένο σε 
φέτες (µισοφέγγαρο)

• 1 µάραθο κοµµένο σε 
φέτες

• 3 σκελίδες σκόρδο 
λιωµένες

• 1 κόκκινο τσίλι κοµµένο 
σε ροδέλες

• 2 κ.σ. πελτέ ντοµάτας

• 1/4 φλιτζάνι ούζο

• 1 φλιτζάνι κόκκινο κρασί 
(ηµίγλυκο)

• 2 κονσέρβες των 400 γρ. 
ντοµάτα σε κύβους

• 1/4 κ.γλ. πάπρικα γλυκιά

• αλάτι - πιπέρι

• 1/2 φλιτζάνι µαϊντανό 
χοντροκοµµένο

• 1/4 φλιτζάνι άνηθο ή 
µάραθο χοντροκοµµένο

Συστατικά

Εκτέλεση
• Σε µια κατσαρόλα βάζουµε το λάδι και σοτάρουµε το κρεµµύδι, το µάραθο 
και το τσίλι σε µέτρια φωτιά για περίπου 5 λεπτά, µέχρι να µαλακώσουν, ενώ 
πασπαλίζουµε µε λίγο αλάτι. Μετά ρίχνουµε το σκόρδο και σοτάρουµε για άλλα 2 
λεπτά. Σβήνουµε µε το κρασί και αφήνουµε να βράσουν µέχρι αυτό να εξατµιστεί.
• Προσθέτουµε την ντοµάτα, τον πελτέ και το ούζο, αλάτι, πιπέρι και πάπρικα και 
µαγειρεύουµε για περίπου 15 λεπτά.
• Έπειτα ρίχνουµε µέσα το καλαµάρι και µαγειρεύουµε για µία ώρα σε χαµηλή 
φωτιά. ∆οκιµάζουµε και ανάλογα, αν το καλαµάρι είναι µαλακό ή όχι, το αφήνουµε 
να βράσει. Εξακολουθούµε να δοκιµάζουµε µέχρι να µαλακώσει το καλαµάρι.
• Βγάζουµε την κατσαρόλα από τη φωτιά, ρίχνουµε µέσα τον µαϊντανό και τον 
άνηθο ή µάραθο και ανακατεύουµε καλά. ∆οκιµάζουµε αν χρειάζεται αλάτι ή 
πιπέρι και δ ιορθώνουµε τη γεύση. Σερβίρουµε µε ένα ωραίο χωριάτικο ψωµί.

Tips:
• Αντί για καλαµάρι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε θράψαλο.
• Αν το καλαµάρι ή το θράψαλο είναι πολύ µικρό, µπορούµε να τα µαγειρέψουµε 
ολόκληρα.
• Μπορούµε, αν θέλουµε, να σερβίρουµε τη σάλτσα µε µακαρόνια ή άγριο ρύζι.
• Μπορούµε στο τέλος να βάλουµε τρίµµα φέτας στην επιφάνεια και να ψήσουµε 
στο γκριλ για λίγο, να πάρει ελαφρύ χρώµα το τυρί.

Μερίδες: 4-6Μερίδες: 4-6Μερίδες: 4-6Μερίδες: 4-6

Χρόνος προετοιµασίας: 
Χρόνος προετοιµασίας: 
Χρόνος προετοιµασίας: 

15 λεπτά15 λεπτά15 λεπτά

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

1 ώρα και 20 λεπτά
1 ώρα και 20 λεπτά
1 ώρα και 20 λεπτά

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

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan



www.freesunday.gr
24.05.201938 FREETIME

ΕΥ
ΕΞ

ΙΑ

Bend 
the knee

Τ α γόνατά μας, όπως και όλο το σώμα, καθώς περνά ο χρόνος 
χαλαρώνουν. Το δέρμα επάνω από το γόνατο «κρεμάει» ή γίνεται πλισέ 
και για να σταματήσετε τη βαρύτητα πρέπει να φερθείτε στα γόνατά σας 
όπως στο πρόσωπό σας.

Απολέπιση
H απολέπιση στο σώμα, όπως και στο πρόσωπο, έχει τεράστια σημασία. Η σωστή 
περιποίηση, λοιπόν, ξεκινά από την απολέπιση. Επειδή όμως η επιδερμίδα του 
σώματος είναι πιο ανθεκτική, δεν θα κάνετε μία με δύο φορές την εβδομάδα αλλά 
κάθε δεύτερη μέρα ή και καθημερινά scrab με ένα πιο σκληρό σφουγγάρι.

Ορός σύσφιξης
Η σύσφιξη δεν θα έρθει μέσω της κρέμας σας αλλά από έναν ορό σύσφιξης, 
τον ίδιο που χρησιμοποιούμε για το πρόσωπο. Κάθε τρεις ημέρες βάλτε ορό στα 
γόνατά σας (λίγες σταγόνες αρκούν) και κάντε απαλό μασάζ με κινήσεις προς τα 
επάνω.

Γυμναστική
Η γυμναστική επιβάλλεται αν θέλετε να διατηρήσετε το σώμα σας νεανικό και 
σφριγηλό και το δέρμα στα γόνατά σας στο ύψος του. Επενδύστε σε όμορφα 
αθλητικά και ξεκινήστε τρέξιμο ή έντονο περπάτημα.

Άλλες λύσεις
Αν η χαλάρωση δεν είναι πραγματικά ενοχλητική, η χειρουργική επιδιόρθωση 
πρέπει να είναι η τελευταία λύση, δεδομένου ότι περιλαμβάνει lifting σε 
ολόκληρο τον μηρό και όχι μόνο στο γόνατο. Αντ’ αυτού μπορείτε να δοκιμάσετε 
σύσφιξη με θεραπείες λέιζερ ή συνεδρίες με κύλινδρο δέρματος, μια συσκευή 
που χρησιμοποιεί μικροσκοπικές βελόνες για να δημιουργήσει ένα σφιχτό 
αποτέλεσμα. Αυτό το αποφασίζετε μαζί με τον ειδικό πάντα.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Κάνεις καθιστική εργασία και δεν γυµνάζεσαι καθόλου; Εκτός του ότι έχεις 
πολλές πιθανότητες για παχυσαρκία, σύµφωνα µε νέες µελέτες έχεις και 
πολλές πιθανότητες να ζήσεις λιγότερο απ’ όσο θα ζούσες εάν γυµναζό-

σουν.
Επιστηµονικές έρευνες από τη Λουιζιάνα που δηµοσιεύτηκαν στην «Αµερι-

κανική Επιθεώρηση Επιδηµιολογίας» (AJE), οι οποίες βασίστηκαν σε περισσό-
τερους από 123.000 εθελοντές, έδειξαν πως η καθιστική ζωή µπορεί να µειώσει 
τα χρόνια ζωής µας. Οι εθελόντριες, που περνούσαν 6 ώρες την ηµέρα καθισµέ-
νες σε µια καρέκλα, είχαν 37% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν µέσα σε 
µια 14ετία σε σύγκριση µε όσες κάθονταν λιγότερες από 3 ώρες την ηµέρα. Αντί-
στοιχα, οι άντρες είχαν 17% περισσότερες πιθανότητες.

Η αύξηση του κινδύνου ήταν πολλαπλάσια για όσες και όσους κάθονταν 6 
ώρες στην καρέκλα και δεν γυµνάζονταν ποτέ ή γενικώς έκαναν όσο λιγότερα κι-
νητικά πράγµατα µπορούσαν µέσα στην ηµέρα: 94% για τις γυναίκες και 48% για 
τους άντρες.

Εξίσου δυσοίωνα είναι και τα πορίσµατα που προέκυψαν από µελέτη που 
έγινε στη ∆ανία. Σε αυτήν συµµετείχαν 5.000 άντρες, ηλικίας 40 έως 59 ετών. Όσοι 
από αυτούς περνούσαν ώρες ακίνητοι κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους (πάνω 
από 45 ώρες την εβδοµάδα) και ταυτοχρόνως δεν γυµνάζονταν είχαν διπλάσιες 
πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιά µέσα σε τρεις δεκαετίες.

Αυτή η µελέτη δηµοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Heart» και ένα άλλο σηµα-
ντικό εύρηµά της είναι πως όταν οι εργασιοµανείς άντρες γυµνάζονται συστηµα-
τικά, µειώνουν κατά 45% τις πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιά και κατά 38% 
τις πιθανότητες να πεθάνουν από άλλα αίτια.

Γυµνάσου, λοιπόν, για να ζήσεις περισσότερο!

Η καθιστική ζωή �άς κόβει χρόνια

Η Χριστίνα Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 
- personal trainer.

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

info

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η ΙΟΝΙΟΣ 
ΣΧΟΛΗ, σε µία προσπάθεια εποικοδοµητικής 
και δηµιουργικής απασχόλησης των παιδιών 
στο ξεκίνηµα των διακοπών τους, διοργανώνει 
το Καλοκαιρινό - Αθλητικό της Πρόγραµµα 
από τις 18/6/ - 12/7/2019.

A. Παιδί & Παιχνίδι
Παιδικό Πρόγραµµα µε στόχο τη γνωριµία των 
παιδιών, ηλικίας 4 έως 6 ετών, σε διάφορα 
αθλήµατα, τη φύση, την πισίνα και τη θάλασσα.

B. Παιδί & Άθληση
Για µαθητές ηλικίας 7 έως 11 ετών. Το 
Πρόγραµµα προσφέρει τη δυνατότητα στα 
παιδιά να γνωρίσουν και να συµµετάσχουν 
σε αθλήµατα µε σκοπό να προάγουν την 
οµαδικότητα και τη συνεργασία.

Γ. Παιδί & ∆ράση
Για παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών. Η επαφή 

µε τη φύση, δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να 
αποκτήσουν νέες εµπειρίες γεµάτες δράση. 
Ποδήλατο Βουνού, Τοξοβολία, Αναρρίχηση 
- Καταρρίχηση - Πεζοπορία, Ιππασία, 
Ποδόσφαιρο 5x5, Windsurfing κ.ά.

∆. Εξειδικευµένα Αθλήµατα
Football - Basketball Camp. Ποδόσφαιρο 
5x5, Κολύµβηση, Εκδροµές για µπάνιο στη 
θάλασσα, Ποδηλασία, Τοξοβολία, Αναρρίχηση, 
κ.ά.
Girls’ Activities ειδικά για τις «µικρές 
κυρίες». Aerobic, Μοντέρνοι Χοροί, Ενόργανη 
& Ρυθµική, Κολύµβηση, Εκδροµές για 
µπάνιο στη θάλασσα, Ποδηλασία, Τοξοβολία, 
Αναρρίχηση, κ.ά.

Στις 18 Ιουνίου ξεκινά το ‘‘Αθλητικό Καλοκαίρι 
‘19’’ στην ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ.
∆ηλώστε µέχρι 14 Ιουνίου τη συµµετοχή σας 
στο τηλ.: 210 613 6693 ή στο www.ionios.gr

Αθλητικό Πρόγραµµα ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ «Aθλητικό Καλοκαίρι 2019».



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!
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