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Γιώργος Πατούλης
Μια Νέα Αρχή 
στην Αττική
σελ. 10-11

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΤΑΞΥ ΗΤΤΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΗΤΤΑΣ

Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΡΩ-ΝΙΚΗ ΤΗΣ Ν∆ ΑΛΛΑΞΕ 
ΤΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΟΨΕΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΠΛΗΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

�

�

σελ. 3, 4

Έµη Ζησιοπούλου-Λιβανίου, 
υπ. βουλευτής Ν. Τοµέα 
Β΄ Αθηνών µε τη Ν∆
«Ο ελληνικός λαός εξέφρασε 
την πλήρη και απόλυτη 
καταδίκη του στις πρακτικές 
του ΣΥΡΙΖΑ»
σελ. 5

Ν. Ρωµανός, υπ. βουλευτής 
Β. Τοµέα Β΄ Αθηνών 
µε τη Ν∆
«Η Ν∆ κέρδισε καθαρά 
γιατί είπε την αλήθεια 
στους πολίτες» 

σελ. 7

Φ. Καρύδας, υπ. βουλευτής 
Β. Τοµέα Β΄ Αθηνών 
µε τη Ν∆
 «Οι πολίτες έστειλαν πολύ 
δυνατό µήνυµα για την 
πολιτική αλλαγή µε τη 
µεγάλη νίκη της Ν∆»
σελ. 9
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FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
kyrtsos@freesunday.gr 

210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430, 
FAX: 210-6729238

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
ΑΕΒΕ

∆ιανέµεται ∆ωρεάν
www.freesunday.gr

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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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 
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SUZUKI 
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SUVοµάνια...
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AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

AUTO
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 

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

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ 
µεταξύ ήττας και στρατηγικής ήττας
04 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η 
Θεσσαλονίκη βγάζει δήµαρχο µε µικρή 
συµµετοχή, πολλά πάθη, αλλά χωρίς 
πολιτικό διακύβευµα
05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΜΗ ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΛΙΒΑΝΙΟΥ «Ο ελληνικός λαός εξέφρασε 
την πλήρη και απόλυτη καταδίκη του στις 
πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ»
06 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Της δικαιοσύνης 
ήλιε νοητέ
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΡΩΜΑΝΟΣ «Η Ν∆ 
κέρδισε καθαρά γιατί είπε την αλήθεια 
στους πολίτες»
08 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η αυτοδιοίκηση σε 
συριζαϊκά αχαρτογράφητα νερά
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φ. ΚΑΡΥ∆ΑΣ «Οι 
πολίτες έστειλαν πολύ δυνατό µήνυµα για 
την πολιτική αλλαγή µε τη µεγάλη νίκη της 
Ν∆»
10-11 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γιώργος Πατούλης: 
Μια Νέα Αρχή στην Αττική
12 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Θερµή υποδοχή από 
αγορές σε Ν∆

SPORTS

34 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

FREE TIME

35 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
36 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
37 // INTERVIEW ΧΡΥΣΑ ΠΑΠΑ «Είναι σηµαντικό 
µια δουλειά να ολοκληρώνεται σε µια καλή 
στιγµή»
38 // GREEN Το καράβι του WWF ξεκινάει το 
πρώτο του ταξίδι στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα
39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β. ΦΕΥΓΑΣ «Η µάχη των 
εθνικών εκλογών θα κριθεί στο πεδίο της 
οικονοµίας»
14-15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η τέχνη της φωτογραφίας 
στην Αθήνα
16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τα… καµπανάκια για τις 
παροχές
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ανάλυση

Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών συνδυάστηκε με 
το αποτέλεσμα των περιφερειακών και αυτοδιοι-
κητικών εκλογών για να δημιουργήσει πολιτικό α-
ποτέλεσμα. Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας υποχρε-
ώθηκε να ανακοινώσει βουλευτικές εκλογές στις 

7 Ιουλίου παρά την αρχική του πρόθεση να εξαντλήσει την τε-
τραετία. Κατάλαβε ότι ύστερα από μια τόσο μεγάλη και πολυδιά-
στατη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ η παραμονή του στην εξουσία για μερι-
κούς ακόμη μήνες μπορούσε να ενισχύσει την πτωτική του τάση.

Με βάση το τελικό αποτέλεσμα (ΝΔ 33,11%, ΣΥΡΙΖΑ 23,76%) 
έχουμε μια μεγάλη ήττα, δεν έχουμε όμως την πολυσυζητημένη 
στρατηγική ήττα. Έχουν δημιουργηθεί, ωστόσο, οι προϋποθέσεις 
για στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές. Δεν 
πρόκειται βέβαια για πολιτική βεβαιότητα αλλά για ένα πιθανό 
σενάριο.

Αποφασισμένοι αντίπαλοι
Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει δύο αποφασισμένους αντιπάλους στον 
χώρο της κεντροαριστεράς και της ριζοσπαστικής Αριστεράς. 
Πρόκειται για το Κίνημα Αλλαγής και το κόμμα ΜέΡΑ 25 του Βα-
ρουφάκη.

Το Κίνημα Αλλαγής μπόρεσε, σε γενικές γραμμές, να 
κρατήσει τις δυνάμεις του στις ευρωεκλογές, παρά την 
ασφυκτική πίεση που δέχτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο 
τελευταίος έχει ενισχύσει τον πρωταγωνιστικό του 
ρόλο στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Ε-
ξακολουθεί να υποστηρίζεται από τους περισσό-
τερους ψηφοφόρους του πρώην ΠΑΣΟΚ, ενώ 
έχει κάνει εντυπωσιακά ανοίγματα στην ευρω-
παϊκή κεντροαριστερά. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ο κ. Τσίπρας πήρε μέρος στη Σύνοδο των 
Ευρωπαίων Σοσιαλιστών που έγινε αμέσως 
μετά τις ευρωεκλογές και υποστήριξε δημόσια 
την υποψηφιότητα του κ. Τίμερμανς για την 
προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κ. Τίμερμανς, πρώην υπουργός Εξωτε-
ρικών της Ολλανδίας και αντιπρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, προέρχεται από το Εργα-
τικό Κόμμα της Ολλανδίας, το οποίο κινείται στον 
χώρο της κεντροαριστεράς και έχει ιδιαίτερα αυ-
στηρές απόψεις στην οικονομική διαχείριση, τις ο-
ποίες εξέφρασε, με έναν τρόπο που προκάλεσε αντι-
δράσεις στην Ελλάδα, ο κ. Ντάισελμπλουμ ως πρόεδρος 
του Eurogroup. Ο κ. Τσίπρας δεν ασχολήθηκε καν με τον 
υποψήφιο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, παρά το γεγονός ότι 
ήταν ο ίδιος υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για τη θέση 
του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ευρωεκλογές του 
2014.

Κάλυψε την υποστήριξή του προς έναν απόλυτα συστημικό 
υποψήφιο πίσω από φραστικές εκρήξεις κατά του «ανθέλληνα» 
Βέμπερ. Στην πραγματικότητα, ο Βέμπερ είναι πολύ πιο κοντά 
στα καλώς εννοούμενα εθνικά μας συμφέροντα για μια σειρά λό-
γους.

Έχει δεχτεί την προτεινόμενη από τον Μητσοτάκη μείωση 
του πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος, σε αντίθεση με 
τον κ. Τίμερμανς, ο οποίος επιμένει… ολλανδικά.

Δίνει μεγαλύτερη σημασία στην κοινή αγροτική πολιτική και 
στην οικονομική της υποστήριξη απ’ ό,τι ο κ. Τίμερμανς.

Έχει αυστηρότερες θέσεις έναντι της Τουρκίας σε σχέση με 
τον Ολλανδό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις χριστιανικές ρίζες και στις παρα-
δόσεις της Ε.Ε.

Αναγνωρίζει τον ιστορικό ρόλο της Ελλάδας και στηρίζει την 
αναβάθμιση του ρόλου της στο εσωτερικό της Ε.Ε.

Επομένως, η στήριξη Τσίπρα στον Τίμερμανς αναδεικνύει 
την κεντροαριστερή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
όπου θα εκπροσωπηθεί από μια ομάδα ευρωβουλευτών στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο που περιλαμβάνει την Κουντουρά, τον Γε-
ωργούλη και τον Κόκκαλη!

Το Κίνημα Αλλαγής έπαιξε αρκετά καλή άμυνα στις ευρωε-

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΤΑΞΥ ΉΤΤΑΣ  
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉΣ ΉΤΤΑΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η ΝΔ πηγαίνει στις 
βουλευτικές εκλογές 
με νέα δυναμική.

ΚΙΝΑΛ και κόμμα Βαρουφάκη θα 
επιδιώξουν να ροκανίσουν τα εκλογικά 
ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΝΔ έχει όλες τις προϋποθέσεις για 
να μεγαλώσει κι άλλο την εκλογική 
ψαλίδα.

κλογές έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την πο-
λιτική, εκλογική αδυναμία του κ. Τσίπρα και των συνεργατών του 
για να περάσει στην αντεπίθεση στις βουλευτικές εκλογές.

Σοβαρό προβληματισμό στο Μαξίμου προκαλούν οι κινήσεις 
του κόμματος ΜέΡΑ 25 και του κ. Βαρουφάκη. Στις ευρωεκλογές 
άγγιξε το 3% και, απ’ ό,τι φαίνεται, ο στόχος του κ. Βαρουφάκη 

είναι η δημιουργία μιας συμμαχίας πρώην συντρόφων υπό την η-
γεσία του, η οποία, θεωρητικά, μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα 
στις βουλευτικές εκλογές της τάξης του 4%-5%.

Ακόμη κι αν δεν ανταποκριθούν γνωστά στελέχη της ριζοσπα-
στικής Αριστεράς, όπως η κ. Κωνσταντοπούλου, στο κάλεσμα Βα-
ρουφάκη, είναι πιθανό να ανταποκριθούν οι ψηφοφόροι, εφόσον 
είναι φανερό ότι τα μικρότερα κόμματα της ριζοσπαστικής Αριστε-
ράς δεν έχουν καμία εκλογική προοπτική.

Η μερική ανάκαμψη του Κινήματος Αλλαγής σε συνδυασμό 
με μια καλή εμφάνιση του κόμματος Βαρουφάκη στις βουλευτικές 
εκλογές μπορεί να οδηγήσει σε νέα σημαντική υποχώρηση των 
ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ.

Πλεονέκτημα σε Μητσοτάκη, ΝΔ
Ενδεχόμενη εξασθένηση του ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της κεντροαρι-
στεράς και της ριζοσπαστικής Αριστεράς μπορεί να τον μετατρέψει 
σε σχετικά εύκολο αντίπαλο της ενισχυμένης ΝΔ.

Οι περισσότεροι αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η 
ΝΔ θα διευρύνει το προβάδισμά της έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στις βου-

λευτικές εκλογές.
Πρώτον, πολλοί ψηφοφόροι θα πάνε με αυτόν που όλοι 

θεωρούν βέβαιο νικητή για να δώσουν καθαρή λύση στο 
πολιτικό πρόβλημα της χώρας.

Δεύτερον, η άνετη επικράτηση του Μητσοτάκη 
στη «μονομαχία» του με τον Τσίπρα απαξίωσε σε 

μεγάλο βαθμό το επικοινωνιακό, πολιτικό «ατού» 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Τρίτον, μετά την άνετη νίκη στις ευρωεκλο-
γές, στις περιφερειακές και στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές η ψυχολογία της ΝΔ είναι πολύ 
καλή, ενώ, αντίθετα, η ψυχολογία μεταξύ των 
στελεχών και της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι 
κακή.

Τέταρτον, τα προεκλογικά οικονομικά 
μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν απέδωσαν 
τα αναμενόμενα, ενώ περιόρισαν δραστικά τα 

περιθώρια των οικονομικών ελιγμών στην πο-
ρεία προς τις κάλπες.

Πέμπτον, οι κακές επιδόσεις υποψηφίων του 
ΣΥΡΙΖΑ στις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές 

εκλογές έδειξαν ότι δεν έχει δημιουργήσει στενές 
σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες και πως δεν έχει με-

τατραπεί σε ένα μαζικό λαϊκό κόμμα. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι έχει μερικές δεκάδες χιλιάδες μέλη, δηλαδή εξα-

κολουθεί να έχει τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του κόμμα-
τος του 4% που ήταν στο παρελθόν.

Η ΝΔ έχει μια δυναμική που είναι πολύ καλύτερη από εκείνη 
του ΣΥΡΙΖΑ και αναμένεται να διευρύνει κι άλλο την εκλογική 
ψαλίδα.

Δύο είναι τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει το ε-
πιτελείο της Πειραιώς. Το πρώτο έχει να κάνει με την ενδεχόμενη 
είσοδο στη Βουλή νέων κομμάτων, κόμμα Βελόπουλου και κόμμα 
Βαρουφάκη, τα οποία θα κάνουν πιο δύσκολη τη διεκδίκηση της 
αυτοδυναμίας.

Η εξαφάνιση των ΑΝΕΛ, της Ένωσης Κεντρώων και του Πο-
ταμιού διευκολύνει τη διεκδίκηση της αυτοδυναμίας με βάση τον 
εκλογικό νόμο, αλλά η καλή εμφάνιση του κόμματος Βελόπουλου 
και του κόμματος Βαρουφάκη μπορεί να ανεβάσει τον πήχη για 
τη ΝΔ.

Το δεύτερο έχει να κάνει με την πολιτική διαχείριση των δυ-
νάμεων που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ. Η μεγάλη πτώση της 
Χρυσής Αυγής και η εξαφάνιση των ΑΝΕΛ περιόρισαν έναν πολι-
τικό χώρο ο οποίος στο παρελθόν αφαίρεσε ψηφοφόρους από τη 
ΝΔ. Επιδίωξη της ηγεσίας της ΝΔ θα πρέπει να είναι να ασκηθεί 
μεγαλύτερη πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, για να αποτραπεί η 
ανασύνταξη ετερόκλητων δυνάμεων αυτού του πολιτικού χώρου.

Το σενάριο μετατροπής της μεγάλης ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στην 
τριπλή εκλογική αναμέτρησης της 26ης Μαΐου σε στρατηγική 
ήττα στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου έχει σοβαρές πιθα-
νότητες πραγματοποίησης.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας διεκδικεί 
τη δημαρχία Θεσσαλονίκης 
έχοντας καταφέρει να συσπειρώσει 
μια μεγάλη ομάδα ετερόκλητων 
υποστηρικτών απέναντι στον 
επίσημο υποψήφιο της ΝΔ, Νίκο 
Ταχιάο.

Φ
ωτιά πήρε ξαφνικά και απροσδόκητα το πολι-
τικό τοπίο στη Θεσσαλονίκη δύο ημέρες πριν 
από τις εκλογές της Κυριακής, καθώς, μόλις 
ξεκαθάρισε το εκλογικό αποτέλεσμα, το με-
σημέρι της Πέμπτης, η εκλογική αναμέτρηση 
του δεύτερου γύρου απέκτησε πρωτόγνωρα 

χαρακτηριστικά.
Ξαφνικά στα διαδικτυακά μέσα της Θεσσαλονίκης εμφανίστη-

καν μια σειρά δημοσιευμάτων τα οποία έπλητταν ευθέως τον κ. Νίκο 
Ταχιάο, η υποψηφιότητα του οποίου είναι επιλογή της ΝΔ.

Η αρχή έγινε όταν ο κ. Ταχιάος, με επίκληση ενός δελτίου Τύπου 
που εξέδωσε η διοίκηση του ΟΑΣΘ, δηλαδή ο κ. Στέλιος Παππάς, 
πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών, κατηγορήθηκε ότι θέλει την 
κατάργηση της κάρτας ανέργων για τα εισιτήρια.

Ακολούθησε ένα μπαράζ επιθέσεων όπου ο κ. Ταχιάος κατηγο-
ρήθηκε ως «άνθρωπος του Τζορτζ Σόρος» και φίλος της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, αλλά και του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μα-
ρινάκη.

Παράλληλα, ανασύρθηκαν και επιχειρήματα που είχαν χρησιμο-
ποιηθεί πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών, όπως ότι δεν επιθυ-
μεί την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι καμία από τις πα-
ραπάνω επιθέσεις δεν έγινε απευθείας από τον αντίπαλό του, τον κ. 
Κωνσταντίνο Ζέρβα, αλλά είχαν πηγές οι οποίες δύσκολα προσεγγί-
ζονται και ακόμη πιο δύσκολα διαψεύδονται.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το απόγευμα της Παρασκευής ο υπο-
ψήφιος να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία έκανε λόγο για fake 
news, το περιεχόμενο των οποίων διέψευδε, την ίδια ώρα που ο κ. 
Ζέρβας με ανακοινώσεις του κατέθετε το όραμά του για την πόλη και 
ζητούσε τη στήριξη της ανεξάρτητης υποψηφιότητάς του.

Ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη έχουν δημιουργηθεί δύο στρατό-
πεδα τα οποία διεκδικούν τη δημαρχία της πόλης με κάθε δυνατό 
τρόπο: Από τη μια είναι ο κ. Νίκος Ταχιάος, ο οποίος πήρε 22,4% 
στον πρώτο γύρο και έχει την υποστήριξη του κ. Μητσοτάκη, ως ο 
επίσημος υποψήφιος της ΝΔ. Η υποψηφιότητα του κ. Ταχιάου συ-
γκέντρωσε στον πρώτο γύρο ένα ποσοστό που υπολείπεται κατά πε-
ρίπου 13 μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό που πήρε η ΝΔ στις ευ-
ρωεκλογές. Το υπόλοιπο ποσοστό διανεμήθηκε σε άλλους προερχό-
μενους από τον χώρο της κεντροδεξιάς υποψηφίους, το σύνολο των 
ψήφων στους οποίους, όμως, υπερέβαινε το 60% του εκλογικού σώ-
ματος.

Από την άλλη πλευρά, απέναντι στον κ. Ταχιάο είναι ο κ. Κων-
σταντίνος Ζέρβας, ο οποίος, μετά από μια ακριβή προεκλογική εκ-
στρατεία, ήρθε δεύτερος στον πρώτο γύρο των εκλογών με ποσο-
στό 14,9%. Ο κ. Ζέρβας προέρχεται πολιτικά από το ΠΑΣΟΚ και 

διετέλεσε αντιδήμαρχος του κ. Μπουτάρη, με τον οποίο συγκρού-
στηκε και οδηγήθηκε σε παραίτηση. Τον Σεπτέμβριο του 2015, ενώ 
δεν προοιωνιζόταν θετικό αποτέλεσμα για τη ΝΔ, δέχτηκε την πρό-
ταση του τότε προέδρου της Διοικούσας της ΝΟΔΕ στη Θεσσαλο-
νίκη, Μηνά Σαμαντζίδη, και ήταν υποψήφιος χωρίς σταυρό στη 19η 
θέση του ψηφοδελτίου στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια ήταν 
από τους πιο εμφανείς υποστηρικτές του κ. Μητσοτάκη στη διεκδί-
κηση της ηγεσίας της ΝΔ και εξέφρασε το ενδιαφέρον του να έχει τη 
στήριξη της ΝΔ ως υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, πριν ο κ. 
Μητσοτάκης καταλήξει στον κ. Ταχιάο.

«Περιμένατε να χτυπήσει το τηλέφωνό σας, αλλά χτύπησε το 
δικό μου» είπε ο κ. Ταχιάος στον κ. Ζέρβα κατά τη διάρκεια τηλεο-
πτικής συζήτησης στο Open, υπονοώντας την κλήση από τον πρόε-
δρο της ΝΔ.

Πίσω από την υποψηφιότητα του κ. Ζέρβα στοιχίζονται μια 
σειρά από ετερόκλητους μεταξύ τους παράγοντες:
• Ένα μέρος της κομματικής βάσης της ΝΔ, προς το οποίο δεν υ-
πήρξε πίεση από την πλευρά της τοπικής κομματικής ηγεσίας, καθώς 
τα στοιχεία με τα οποία κατέληγαν σε αποφάσεις έδειχναν ότι στον 
δεύτερο γύρο ο πιθανότερος αντίπαλος του κ. Ταχιάου θα ήταν είτε η 
κυρία Νοτοπούλου είτε ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Καρα-
μανλή, Γιώργος Ορφανός, που τελικά ήρθε τρίτος με 14,5%.
• Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αποστασιοποιήθη-
καν από τον κ. Ορφανό μόλις την Παρασκευή πριν από τον πρώτο 
γύρο των εκλογών, αλλά και ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και πρώην αρ-
χηγός του ΠΑΟΚ Θοδωρής Ζαγοράκης, φωτογραφία με τον οποίο α-

νάρτησε ο κ. Ζέρβας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια σειρά συνδέσμων του Άρη να ταχθούν 
υπέρ του κ. Ταχιάου.
• Δημοσιογραφικά συγκροτήματα, όπως το ιδιοκτησίας του Ιβάν 
Σαββίδη «Έθνος», αλλά και τοπικές εκδόσεις, όπως η ιδιοκτησίας 
Νίκου Καραμανλή «Καρφίτσα» και ο «ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης», 
αλλά και τα «Παραπολιτικά», που φέρονται να συνδέονται με τον κ. 
Βαγγέλη Μαρινάκη, υπήρξαν ιδιαίτερα επικριτικά προς τον κ. Τα-
χιάο, επιλογή που από κάποιους ερμηνεύτηκε ως δυσφορία του κ. 
Μαρινάκη για την απόφαση του κ. Μητσοτάκη να έχει η ΝΔ υποψή-
φιο δήμαρχο στον Πειραιά. Μάλιστα, η εφημερίδα χαρακτήρισε νι-
κητή του debate τον κ. Ζέρβα και φιλοξένησε και εκτενές πορτρέτο 
του.
• Στελέχη και υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ, η υποψήφια δήμαρχος του 
οποίου, Κατερίνα Νοτοπούλου, είπε ότι «δεν είναι ίδιοι όλοι οι υ-
ποψήφιοι στον δεύτερο γύρο», πριν μιλήσει για ψήφο «κατά συνεί-
δηση». Η συνείδηση πολλών υποψηφίων της έδειξε Ζέρβα.
• Υποψήφιοι από τον συνδυασμό του κ. Βούγια, ο οποίος δηλώνει 
ουδέτερος.
• Υποψήφιοι δήμαρχοι που εξασφάλισαν οι ίδιοι με ποσοστά 2%-
2,5% την εκλογή τους στο δημοτικό συμβούλιο – και από τον χώρο 
της ΝΔ, όπως οι κ.κ. Κυριζίδης και Αηδονόπουλος, αλλά και ο προερ-
χόμενος από το ΚΙΝΑΛ Πέτρος Λεκάκης.

Όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον δήμο ανα-
δεικνύει ότι ενδεχομένως πιο σημαντική από την εκλογή είναι η δι-
αδικασία της εκλογής.

Στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
μόνο δύο φορές εξέλεξε δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή. Και ήταν 
και οι δύο επανεκλογές. Το 1994, όταν ο Ντίνος Κοσμόπουλος είχε 
συγκλονίσει το πανελλήνιο με την ομιλία του στο πρώτο συλλαλητή-
ριο για τη Μακεδονία, και το 2002, όταν ο Βασίλης Παπαγεωργόπου-
λος κέρδισε με άνεση τον Σπύρο Βούγια, στο πρόσωπο του οποίου 
εκδήλωσαν τη δυσαρέσκειά τους διάφοροι τότε Πασόκοι της αριστε-
ράς του κόμματος.

Η διαφορά ανάμεσα στο 2002 και στο 2019 είναι 60.000 ψηφο-
φόροι. Τότε είχαν ψηφίσει 189.000 με έξι υποψήφιους δημάρχους, 
φέτος ψήφισαν 129.000 με 19 υποψήφιους δημάρχους.

Σήμερα, με τον κ. Ταχιάο και τον κ. Ζέρβα να διεκδικούν τη δη-
μαρχία έχοντας πάρει και οι δύο μαζί περίπου 45.000 ψήφους στον 
πρώτο γύρο, είναι προφανές ότι η τελική εκλογή μπορεί να καθορι-
στεί από μικρές οργανωμένες ομάδες συμφερόντων, που μπορούν να 
γείρουν την πλάστιγγα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Συνή-
θως όχι άνευ τιμήματος, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικά υλικό, αλλά 
μπορεί να εμπεριέχει προσδοκώμενα οφέλη. Κι αυτό είναι το πιο ε-
πικίνδυνο για τη διαδικασία, δηλαδή για τη δημοκρατία.

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

ΕΚΛΟΓΉ ΠΆΡΆΣΚΉΝΊΟΥ ΣΤΟΝ ΔΉΜΟ ΘΕΣΣΆΛΟΝΊΚΉΣ
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συνέντευξη

Η πολιτική αλλαγή που ευαγγε-
λίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
δεν αφορά μόνο την οικονομία. 
Αφορά τη συνολική επανεκκί-
νηση των αξιών μας. Αφορά 
την εμπέδωση των σωστών 
νοοτροπιών.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Έμη Ζησιοπούλου-Λιβανίου,  
υποψήφια βουλευτής Νοτίου 
Τομέα Β  ́Αθηνών με τη ΝΔ

«Ο ελληνικός 
λαός εξέφρασε 

την πλήρη και α-
πόλυτη καταδίκη 
του στις πρακτι-
κές του ΣΎΡΊΖΑ»

Ω
ς «πρώτο ημίχρονο» χαρακτηρίζει τη νίκη της ΝΔ 
στις ευρωεκλογές η δημοσιογράφος και υποψή-
φια βουλευτής Νοτίου Τομέα Β΄ Αθηνών με τη 
ΝΔ Έμη Ζησιοπούλου-Λιβανίου, εκτιμώντας ότι 
το κόμμα θα κερδίσει, και με ακόμα μεγαλύτερη 
διαφορά, και στις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Πώς σχολιάζετε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών; Περιμέ-
νατε τόσο ευρεία διαφορά υπέρ της ΝΔ;
Στα δικά μου μάτια ήταν αναμενόμενο, αυτονόητο και δικαιολο-
γημένο. Ο ελληνικός λαός εξέφρασε την πλήρη και απόλυτη κα-
ταδίκη του στις πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλα τα επίπεδα, σε όλες 
τις κάλπες. Και ήταν και πολλές. Ήταν μία σαφώς εντυπωσιακή 
νίκη και ταυτόχρονα ένας ολοκληρωτικός καταποντισμός. Μία ε-
ντυπωσιακή νίκη της πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της 
ΝΔ. Και ένας ολοκληρωτικός καταποντισμός της συνολικής ει-
κόνας και των αξιών της κυβέρνησης. Της Συμφωνίας των Πρε-
σπών, του δόγματος Πολάκη, της κωλοτούμπας, της υπερφορο-
λόγησης και της στέρησης ενός καλύτερου μέλλοντος.

Τι πιστεύετε ότι σηματοδοτεί αυτό το αποτέλεσμα για τις ε-
θνικές εκλογές;
Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα αυτό θα επιβεβαιωθεί περίτρανα και 
στις εθνικές εκλογές. Αυτό για εμάς ήταν το πρώτο ημίχρονο. Και 
μη σας πω ότι θα είναι και χειρότερο για την κυβέρνηση. Και αυτό 
γιατί δεν ήταν μια αρνητική ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια θετική 
ψήφος στη ΝΔ. Αποδείχθηκε ότι ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. 
Δεν εκβιάζεται. Δεν εξαγοράζεται. Η προσπάθεια Τσίπρα να εκ-
μαιεύσει την ψήφο των Ελλήνων με φιλοδωρήματα και ταξίματα 
δεν έπεισε κανέναν. Ήταν άκομψο σε σημείο προσβολής. Ο κό-
σμος χρειάζεται κάτι πολύ πιο δομικό. Μια πραγματική πολιτική 
αλλαγή. Μια αλλαγή αξιών και αισθητικής. Μια αλλαγή που με βρί-
σκει απόλυτα σύμφωνη και γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ. Να στηρίξω 
με όλες μου τις δυνάμεις την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσο-
τάκη. Μια προσπάθεια η οποία είναι σίγουρο ότι θα επιβραβευ-
τεί και θα εγκριθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων 
στις εθνικές εκλογές σε έναν μήνα από τώρα!

Ποια κρίνετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα της ΝΔ στη νέα ε-
κλογική μάχη;
Θεωρώ ότι η εκλογική μάχη θα είναι η μάχη δύο κόσμων. Δύο 
διακριτών πολιτικών αντιλήψεων. Από τη μια είναι η σχολή Πο-
λάκη και από την άλλη η σχολή Κυμπουρόπουλου. Της τζάμπα 
μαγκιάς απέναντι στη γνήσια αξιοσύνη. Τα πλεονεκτήματα της 
ΝΔ είναι απόλυτα και ισοπεδωτικά. Είναι μια νέα πρόταση αξιών. 
Είναι μια νέα αντίληψη πολιτικής. Είναι μια νέα καθημερινότητα 
για όλους τους Έλληνες. Η πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζεται ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αφορά μόνο την οικονομία. Αφορά τη 
συνολική επανεκκίνηση των αξιών μας. Αφορά την εμπέδωση 
των σωστών νοοτροπιών. Το να διορθώσουμε όσα μας έχουν 
πληγώσει. Να αποκτήσουμε αντανακλαστικά ανθρωπισμού 24 
ώρες την ημέρα. Να νοιαζόμαστε για τον συνάνθρωπο στην κα-
θημερινότητά μας. Αυτό είναι η νέα συλλογικότητα. Αυτή είναι η 
νέα αλληλέγγυα κοινωνία στην οποία θέλουμε να μεγαλώσουν τα 
παιδιά μας. Αυτός είναι ο νέος Πολιτισμός της Καθημερινότητας.

Από τον χώρο της δημοσιογραφίας σε αυτόν της πολιτικής. 
Γιατί;
Δεν είναι μια απόφαση που πήρα ελαφρά τη καρδία. Είμαι στη 
δημοσιογραφία από το 2000. Στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. 
Δελτία ειδήσεων και εκπομπές κοινωνικού ενδιαφέροντος. Mega, 
ANT1, Alter, Star, Blue Sky, Αθήνα 9.84. Και από το 2014 επικεφα-
λής ειδικών εκδόσεων στο Huffpost.gr, μία από τις μεγαλύτερες 
ηλεκτρονικές εφημερίδες παγκοσμίως, προβάλλοντας σημαντικές 
προσωπικότητες απ’ όλο τον κόσμο. Το 2012 ξεκίνησα τη «Δύναμη 
της Προσφοράς», ένα ετήσιο λεύκωμα για την προβολή της φιλαν-
θρωπίας. Και το 2018 δημιούργησα το www.dinamiprosforas.gr, 
το πρώτο ειδησεογραφικό site στη χώρα μας για τα νέα της Προ-
σφοράς και της Αλληλεγγύης και το πρώτο web portal που φέρ-
νει σε επαφή τους εθελοντές και τα ιδρύματα. Και σε αυτό το ση-

μείο έρχεται η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να προσπα-
θήσουμε να περάσουμε αυτές τις αξίες στην καθημερινότητα του 
Έλληνα. Ε, αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν θα μπορούσα να πω όχι. 
Το να σου δίνεται η ευκαιρία να προσπαθήσεις να αλλάξεις προς 
το καλύτερο την καθημερινότητα του κόσμου μέσα από την εξά-
πλωση της Προσφοράς θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει 
προτεραιότητα για όλους μας.

Από τη δημοσιογραφική σας εμπειρία, θεωρείτε πιθανή την 
αύξηση της πόλωσης όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές;
Ναι. Είναι θέμα κουλτούρας. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι χάνει. Δεν 
είναι μόνο ότι είναι το τελευταίο της χαρτί, είναι το γεγονός ότι έτσι 
σκέφτονται. Η απάντηση σε αυτό είναι η δική μας αντίληψη για τα 
πράγματα. Και αυτή είναι η προσέγγιση της διαλλακτικότητας και 
της καταλλαγής. Η δική μας επιδίωξη είναι να προβάλουμε θε-
τικά πρότυπα. Και αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κομματικά εσκαμ-
μένα. Είναι τρόπος ζωής.

Αν εκλεγείτε βουλευτής, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές 
σας για τον εκλογικό σας τομέα;
Παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει αφήσει έντονο το 
στίγμα της στην ελληνική κοινωνία, η έννοια της προσφοράς στον 
συνάνθρωπο συνεχίζει να έχει μια συγκυριακή χροιά. Δεν αποτε-
λεί στάση ζωής. Δεν είναι καθημερινή συνήθεια. Δεν είναι αναμε-
νόμενη πρακτική. Για μένα, η αλληλεγγύη δεν υπάρχει μόνο μέσα 
στην κρίση. Είναι πάντα επίκαιρη. Και στις παχιές και στις αδύνα-
τες αγελάδες. Ο εθελοντισμός δεν είναι μόνο για τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες. Είναι στάση ζωής. Είναι η νέα συλλογικότητα. Είναι 
η νέα καθημερινότητα. Η Ελληνίδα και ο Έλληνας, η καθεμιά και 
ο καθένας από εμάς, διαθέτουμε αστείρευτο πλούτο και διάθεση 
προσφοράς. Πολλές φορές όμως η καθημερινότητα, τα προβλή-
ματα, μας κάνουν να κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Να αντιμετω-
πίζουμε τα προβλήματα ατομικά. Όμως, ας θυμόμαστε ότι μπορεί 
κι εμείς να χρειαστούμε αυτό που χρειάζονται άλλοι από εμάς. Το 
μυστικό είναι να μάθουμε να μπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου. 
Αυτή είναι η πρότασή μου. Γι’ αυτό θα παλέψω.

Αν κάποιος σας ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του α-
παντούσατε;
Η πραγματική δύναμη του ανθρώπου δεν είναι ο πλούτος, δεν 
είναι η εξουσία, είναι η ανθρωπιά του. Είναι η δύναμη του αν-
θρωπισμού του. Η δύναμη της προσφοράς είναι η δύναμη της 
κοινωνίας μας. Της γειτονιάς μας, της πόλης μας, της χώρας μας. 
Ελάτε μαζί μου να αναδείξουμε νέα πρότυπα. Ελάτε μαζί μου να 
κάνουμε πόλεμο στην αδιαφορία. Να αναδείξουμε τη συμπόνια 
και το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο στη νέα σημαία της κοι-
νωνίας. Να ψάξουμε και να αναδείξουμε το καλό που υπάρχει 
μέσα μας και γύρω μας.
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άρθρο

ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ

 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Τ
ο Σύνταγµα προϋπάρχει των εξελίξεων 
και έπρεπε να είναι γνωστό σε όλους. Το 
άρθρο 38 προβλέπει: «Ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκο-
ντά της την Κυβέρνηση, αν αυτή παραιτη-
θεί». Στην περίπτωση αυτή, ακολουθεί δι-
αδικασία διερευνητικών εντολών, όπως 

αυτές που δίδονται αµέσως µετά τις εκλογές, και αν αυτές δεν 
τελεσφορήσουν, σχηµατίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση µε 
πρωθυπουργό τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή του Συµβου-
λίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Βουλή 
διαλύεται και προκηρύσσονται εκλογές.

Το άρθρο 41 προβλέπει: «Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δι-
αλύει τη Βουλή µε πρόταση της Κυβέρνησης που έχει λάβει 
ψήφο εµπιστοσύνης, για ανανέωση της λαϊκής εντολής προ-
κειµένου να αντιµετωπιστεί εθνικό θέµα εξαιρετικής σηµα-
σίας». «Το διάταγµα διάλυσης της Βουλής, προσυπογραµµένο 
στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου από το Υ-
πουργικό Συµβούλιο, πρέπει να περιλαµβάνει συγχρόνως την 
προκήρυξη εκλογών µέσα σε τριάντα ηµέρες και τη σύγκληση 
της νέας Βουλής µέσα σε άλλες τριάντα ηµέρες από τις εκλο-
γές». Σε αυτή την περίπτωση δεν σχηµατίζεται υπηρεσιακή 
κυβέρνηση.

Το βράδυ της 26ης Μαΐου, αµέσως µετά την εκλογική συ-
ντριβή, ο πρωθυπουργός δήλωσε µεταξύ άλλων: «Το αποτέλε-
σµα δεν είναι αντάξιο των προσδοκιών µου, δεν µου ταιριάζει 
να αγνοήσω το αποτέλεσµα. Ποτέ αυτά τα χρόνια δεν πορεύ-
τηκα µε κόλπα, δεν επέλεξα τον εύκολο δρόµο, δεν θα το κάνω 
ούτε τώρα. Μένω πιστός στις αρχές µου. Η αφοσίωσή µας στον 
λαό είναι ηθική υποχρέωση, είναι η ψυχή µας, η ψυχή µου. Το 
σηµερινό αποτέλεσµα δίνει στην αντιπολίτευση το δικαίωµα 
να αµφισβητήσει συνολικά το σχέδιό µας. Όµως η τελική ετυ-
µηγορία ανήκει πάντοτε στον λαό, σε όλους εσάς. […] Αµέσως 
µετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα ζη-
τήσω από τον Πτ∆ την άµεση προκήρυξη εθνικών εκλογών για 
να λάβει ο λαός την απόφαση».

Η δήλωση του πρωθυπουργού συνιστά σαφή διατύπωση 
πρόθεσης παραίτησης του ιδίου και της κυβέρνησής του. ∆εν 
υπάρχει περιθώριο οποιασδήποτε άλλης ερµηνείας. Στα έξι 
και µισό λεπτά που διήρκεσε η δήλωση δεν έγινε οποιαδήποτε 
αναφορά σε ανάγκη διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέµα. Και 
δεν υπάρχει φυσικά τέτοιο εθνικό θέµα.

Η συγκεκριµένη δήλωση έγινε µε χαρακτηριστική χρο-
νική καθυστέρηση, υποτίθεται για να προετοιµαστεί, ωστόσο 

ήταν φανερό ότι έγινε υπό το κράτος υψηλής ψυχολογικής πί-
εσης και µε εµφανή τα σηµάδια της συντριβής στο πρόσωπο 
του πρωθυπουργού. Ίσως γι’ αυτό ήταν ειλικρινής. Ο πρωθυ-
πουργός επέλεξε να παραιτηθεί, ως συνέπεια των ευρωεκλο-
γών. Και αυτός και το επιτελείο του, όµως, πιάστηκαν, πάλι, α-
διάβαστοι.

Είναι προφανές πως την επόµενη µέρα συνειδητοποίησαν 
πως παραίτηση σήµαινε ουσιαστικά άµεση παράδοση της ε-
ξουσίας: σχηµατισµός υπηρεσιακής κυβέρνησης µε άλλον στη 
θέση του πρωθυπουργού (ακόµη ένα τσαλάκωµα του ηγέτη) 
και διενέργεια εκλογών σε τριάντα ηµέρες. Αλλά δεν το ήθε-
λαν αυτό! Ήθελαν να συνεχίσουν να µπορούν να ψηφίζουν 
ρουσφέτια και παροχές στη Βουλή (διώχνοντας το παλιό) και, 
κυρίως, να διορίσουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου (αυτό τους 
καίει, κυριολεκτικά).

Είναι γεγονός ότι µε επίκληση εθνικού θέµατος διαλύ-
θηκε η Βουλή πολλές φορές στο παρελθόν. Ουδέποτε όµως 
µετά από ρητή δήλωση του πρωθυπουργού ότι παραιτείται. Θα 
πάει, λοιπόν, ο πρωθυπουργός στον Πτ∆ µε µια αυταπόδεικτα 
ψεύτικη στο περιεχόµενο πρόταση του Υπουργικού Συµβου-
λίου να ζητήσει προκήρυξη εκλογών. Ο Πτ∆ θα πρέπει να αρ-
νηθεί! Τίθεται σοβαρό θέµα παράβασης καθήκοντος και για 
τον ίδιο και για τον πρωθυπουργό. Άλλο προσχηµατική επί-
κληση, άλλο ψευδής δήλωση. Ο Πρόεδρος δεν θα αρνηθεί. Θα 
επικαλεστεί ότι δεσµεύεται από την πρόταση του Υπουργικού 
Συµβουλίου και θα γίνει συνεργός στο ψέµα.

Η κυβέρνηση ουδέποτε έκρυψε ότι επιθυµεί να ελέγξει 
τη ∆ικαιοσύνη. Ο πρώην δικαστικός ∆ηµήτριος Παπαγγελό-
πουλος βρίσκεται ακλόνητος στη θέση του υφυπουργού και 
κατόπιν αναπληρωτή υπουργού ∆ικαιοσύνης όλα τα χρόνια 
των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ - ΠΡΟΘΥΜΩΝ. Αυτός δήλωσε για τη 
Novartis ότι πρόκειται για το µεγαλύτερο σκάνδαλο από συ-
στάσεως ελληνικού κράτους. Ο Καµµένος δήλωσε από το Ζάπ-
πειο ότι βγήκαµε από τα µνηµόνια, αλλά έχουµε να καθαρί-
σουµε τη χώρα. Πρέπει να βάλουµε κάποιους φυλακή για να 
κερδίσουµε τις εκλογές, διακήρυξε ο κ. Παύλος Πολάκης α-
νερυθρίαστα.

Η σηµερινή σύµβουλος του πρωθυπουργού, κ. Βασιλική 
Θάνου διορίστηκε το 2015, κυριολεκτικά ξηµερώµατα, πρόε-
δρος του Αρείου Πάγου, προκειµένου να διενεργηθεί το δηµο-
ψήφισµα. Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου (επιλογή της σηµε-
ρινής κυβέρνησης) άσκησε τρεις αναιρέσεις κατά ισάριθµων α-
θωωτικών αποφάσεων του Ανδρέα Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ, του 
ανθρώπου που κατέγραψε το πραγµατικό έλλειµµα το 2010. Η 
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου επενέβη υπέρ Κουφοντίνα, πα-

ραµονές εκλογών, για να µη θυµώνουν τα δικά µας παιδιά. Ε-
πειδή η θητεία του προέδρου και της εισαγγελέως του Αρείου 
Πάγου λήγει στις 30/06/2019, η κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδι-
κασία επιλογής τους εν µέσω (ευρω)προεκλογικής περιόδου. 
Όταν παλιότερα άφηνε τις θητείες να λήξουν και έκανε τις επι-
λογές πολύ αργότερα.

Με βέβαιη την ήττα στις επικείµενες βουλευτικές εκλο-
γές, η κυβέρνηση φανερά καίγεται να ασφαλίσει τα µετόπι-
σθεν. Όχι ότι ελέγχει τη ∆ικαιοσύνη. Φάνηκε όλα αυτά τα 
χρόνια καθαρά ότι η ∆ικαιοσύνη, ως σύνολο, αντιστάθηκε 
σθεναρά και διατήρησε υψηλό το κύρος της. Ελπίζει όµως η 
κυβέρνηση στην αυξηµένη υποστήριξη που θεωρεί ότι θα της 
προσφέρει ένας δικός της πρόεδρος και ένας δικός της εισαγ-
γελέας του Αρείου Πάγου. Όλο και κάποιος παράνοµος διορι-
σµός θα αναφανεί, καµιά παράνοµη ανάθεση σύµβασης, ίσως 
κάποια λήψη δωρεάς από κυβερνητικό, κάποια µεθόδευση δί-
ωξης αντιπάλων στη Novartis και στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Όταν χάνεις 
ευρωεκλογές «απροσδόκητα», είναι λογικό µετά να φοβάσαι.

Το ερώτηµα που προβάλλει πλέον είναι εάν και ποιος ανώ-
τατος δικαστικός θα δεχτεί να αναλάβει τη θέση κατόπιν θε-
σµικής εκτροπής, διότι τέτοια θα είναι η «ξεπαραίτηση» του κ. 
Τσίπρα και η επίκληση εθνικού θέµατος για διάλυση της Βου-
λής. Εάν και ποιος ανώτατος δικαστικός θα δεχτεί να αναλάβει, 
µε διακηρυγµένη την πρόθεση της κυβέρνησης να διορίσει 
«δικό» της πρόεδρο και εισαγγελέα, χωρίς διάφανη στόχευση, 
αλλά µε σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ.

Το πρόβληµα δεν αίρεται µε την πρόταση του υπουργού 
∆ικαιοσύνης προς τη Ν∆ (µόνο!) για συναίνεση. Η κυβέρνηση 
θα κάνει τον διορισµό και είναι απονοµιµοποιηµένη. Η πρό-
ταση έγινε µετά την κατακραυγή και, παράλογα, απευθύνθηκε 
µόνο σε ένα κόµµα. Προφανής επιδίωξη απορριπτικής απά-
ντησης. Άλλωστε η Ν∆ είχε εξαρχής αντιδράσει στη διαδικα-
σία αυτή. Σηµειωτέον ότι η πρόταση της Ν∆ κατά την αναθεώ-
ρηση του Συντάγµατος για διορισµό της ηγεσίας των ανωτάτων 
δικαστηρίων από τη Βουλή και όχι από την κυβέρνηση απορ-
ρίφθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Επειδή παραίτηση σηµαίνει… παραίτηση, ο Πτ∆ και η ηγε-
σία του Αρείου Πάγου καλούνται να διαφυλάξουν στην πράξη 
τη δηµοκρατική αρχή. Οι παραιτηµένοι δεν κυβερνούν. Πα-
ραδίδουν.

«Είµαστε κάθε λέξη του Συντάγµατος» είχε δηλώσει ο κ. 
Τσίπρας όταν ανέλαβε καθήκοντα. «∆εν διαβάσαµε λέξη του 
Συντάγµατος» απέδειξε φεύγοντας.

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Το ερώτηµα που προβάλλει 
πλέον είναι εάν και ποιος 
ανώτατος δικαστικός θα δεχτεί 
να αναλάβει τη θέση κατόπιν 
θεσµικής εκτροπής, διότι τέτοια 
θα είναι η «ξεπαραίτηση» 
του κ. Τσίπρα και η επίκληση 
εθνικού θέµατος για διάλυση 
της Βουλής.
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συνέντευξη

Θ
ετική ψήφος προς 
τη ΝΔ και «μαύρι-
σμα» της κυβέρ-
νησης: κάπως έτσι 
μεταφράζει το απο-
τέλεσμα των ευρωε-
κλογών ο Νίκος Ρω-
μανός, υποψήφιος 
βουλευτής Βορείου 
Τομέα Β΄ Αθηνών με 

τη ΝΔ, θεωρώντας παράλληλα ότι η ΝΔ θα 
κερδίσει και στις εθνικές εκλογές.

Θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτησή μας 
με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Πού 
αποδίδετε εσείς την ευρεία νίκη της ΝΔ;
Μετά από τεσσεράμισι χρόνια ψέματος, λαϊ-
κισμού, ιδεοληψίας και εθνικών υποχωρή-
σεων, οι πολίτες έστειλαν τον λογαριασμό στον 
ΣΥΡΙΖΑ. Η ΝΔ κέρδισε καθαρά γιατί είπε την 
αλήθεια στους πολίτες και μίλησε με σαφή-
νεια για το μέλλον. Για το πώς θα μειωθούν 
οι φόροι, για το πώς θα έρθουν στη χώρα ε-
πενδύσεις και θα δημιουργηθούν πολλές και 
καλές θέσεις εργασίας και για το πώς θα α-
ποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στις γει-
τονιές. Για όλα αυτά, για τα πραγματικά προ-
βλήματα των Ελλήνων, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε 
κουβέντα να πει. Νόμισε ότι μπορεί να κο-
ροϊδεύει τους πολίτες με τη «13η σύνταξη» 
και να εξαγοράσει τη συνείδησή τους με υ-
ποσχέσεις και επιδόματα. Την απάντησή του 
την πήρε και θα την ξαναπάρει σε έναν μήνα, 
στις εθνικές κάλπες.

Κατά την άποψή σας, η ψήφος στη ΝΔ ήταν 
θετική ή οι ψηφοφόροι «μαύρισαν», κατά 
το κοινώς λεγόμενο, τον ΣΥΡΙΖΑ;
Συνέβησαν και τα δύο. «Μαύρισαν» και καλώς 
«μαύρισαν» τον κ. Τσίπρα, γιατί «μαύρισε» τις 
ζωές τους. Πρόκειται για τον πιο διχαστικό πο-
λιτικό της Μεταπολίτευσης, ο οποίος νόμιζε 
ότι θα μπορεί να πουλάει διαρκώς φύκια για 
μεταξωτές κορδέλες. Μην κάνετε το λάθος, 
όμως, κ. Χρυσικόπουλε, να πιστεύετε ότι ήταν 
απλώς μια καταψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες 
ακούνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το σχέδιο 
της ΝΔ. Ακούνε έναν μετριοπαθή άνθρωπο 
να τους μιλάει με τεκμηριωμένο λόγο και να 
τους παρουσιάζει ένα πρόγραμμα κοστολο-
γημένο. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος αρ-
χηγός αντιπολίτευσης που τάζει λιγότερα από 
τον πρωθυπουργό. Αυτά που λέει, όμως, έχει 
σχέδιο να τα εφαρμόσει και θα τα εφαρμόσει 
με την εντολή των πολιτών από τις 8 Ιουλίου.

Πώς μεταφράζεται το αποτέλεσμα της πε-
ρασμένης Κυριακής για τις επερχόμενες ε-
θνικές εκλογές;
Πρέπει να διαχωρίζουμε τις εκλογικές ανα-
μετρήσεις. Το σήμα το έδωσε ο ίδιος ο κ. Μη-
τσοτάκης: δεν πρέπει να επαναπαυτούμε στην 
ευρεία νίκη που καταγράψαμε. Δεν θα αλλά-
ξουμε, όμως, και τη στρατηγική μας. Θα μι-
λήσουμε ξανά με τους πολίτες, πόρτα-πόρτα, 
γειτονιά-γειτονιά. Και θα απευθυνθούμε σε 
όλους, ιδίως σε όσους δεν μας ψήφισαν στις 
ευρωεκλογές. Πρέπει η νίκη της ΝΔ να είναι 
καθαρή και αδιαμφισβήτητη, ώστε να είναι και 
ισχυρή η εντολή διακυβέρνησης που θα λάβει.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Νίκος Ρωμανός, υποψήφιος βουλευτής 
Βορείου Τομέα Β΄ Αθηνών με τη ΝΔ

«Η ΝΔ κέρδισε καθαρά 
γιατί είπε την αλήθεια 

στους πολίτες»

Θεωρείτε ότι επικοινωνιακά το πεδίο των 
εθνικών εκλογών είναι παρόμοιο με αυτό 
των ευρωεκλογών ή ότι η ΝΔ θα πρέπει 
να κάνει προσαρμογές στη στρατηγική της;
Δεν είναι τόσο ζήτημα επικοινωνίας όσο ου-
σίας. Αν δεν υπάρχει περιεχόμενο, ακόμα και 
το καλύτερο αμπαλάζ δεν σώζει την κατάσταση. 
Η ΝΔ έχει πρόγραμμα που απευθύνεται στις 
βασικές ανησυχίες και στα «θέλω» των Ελ-
λήνων πολιτών. Και επικοινωνιακά, βέβαια, 
καταφέραμε και να απευθύνουμε ένα θετικό 
μήνυμα στους Έλληνες πολίτες, αλλά και να α-
ποδομήσουμε την προεκλογική «μονταζιέρα» 
του ΣΥΡΙΖΑ. Με ίδια συνταγή θα πάμε και στις 
εθνικές εκλογές.

Πολλοί θεωρούν ότι η πόλωση θα χτυπή-
σει κόκκινο κατά την προεκλογική περίοδο. 
Συμμερίζεστε αυτή την άποψη; Αν ναι, πώς 
θεωρείτε ότι θα πρέπει να κινηθεί η ΝΔ;
Όποιος είδε τον Κυριάκο Μητσοτάκη το βράδυ 
των εκλογών, έχει την απάντηση. Η ΝΔ απευ-

χαίρεται για πολύ λίγο. Από κει και πέρα, ω-
στόσο, ο ρόλος των social media θα έχει αυξη-
μένη βαρύτητα, γιατί η ΝΔ απευθύνεται σαφώς 
στους νέους ανθρώπους και σε αυτούς που για 
πρώτη φορά ψηφίζουν φέτος. Κι εκεί πρέπει 
να επικεντρώσουμε όλες μας τις προσπάθειες 
μέχρι τις εκλογές: να πείσουμε και τους υπό-
λοιπους νέους ανθρώπους που συνεχίζουν 
να γυρίζουν την πλάτη τους στο κόμμα μας 
και στο πολιτικό σύστημα συνολικά, ώστε να 
δυναμώσουμε το ρεύμα υπέρ του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, των ιδεών και του προγράμμα-
τός μας, το οποίο ήδη καταγράφηκε.

Είστε υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα της Β΄ 
Αθηνών. Τι θα απαντούσατε σε ψηφοφόρο 
που θα σας ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει;
Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος. Ζω και ερ-
γάζομαι στον Βόρειο Τομέα, όπως τόσοι και 
τόσοι συμπολίτες μου. Ξέρω τι σημαίνει να 
αγωνιάς για το αν θα ανταποκριθείς στις υπο-
χρεώσεις του μήνα. Ξέρω τι σημαίνει να ξυ-
πνάς πολύ νωρίς και να κοιμάσαι πολύ αργά, 
ώστε να τα προλάβεις όλα. Δεν είμαι απλώς 
άλλος ένας νέος που πολιτεύεται. Ως άνθρω-
πος της αγοράς, της πραγματικής οικονομίας, 
και ως οικογενειάρχης, θέλω να δουλέψω 
από το μετερίζι της Βουλής για λιγότερους 
φόρους που θα φέρουν περισσότερες δου-
λειές, αλλά και ασφαλείς γειτονιές, για εμάς 
και τα παιδιά μας.

Αν τελικά η ΝΔ δεν κατορθώσει να πετύχει 
την αυτοδυναμία, τι πιστεύετε ότι θα πρέ-
πει να κάνει;
Ο στόχος μας, όπως έχουμε πει πολλές φορές, 
είναι η μεγαλύτερη δυνατή νίκη. Αν αυτό σημαί-
νει και αυτοδυναμία, καλώς να ορίσει! Εμείς, 
όμως, την επόμενη μέρα θα απευθυνθούμε 
σε όποια δύναμη της δημοκρατικής αντιπο-
λίτευσης υπάρχει στη Βουλή για να βρούμε 
πεδία συνεργασίας και σύγκλισης.

θύνεται σε όλους τους Έλληνες. Και οι Έλλη-
νες δεν θέλουν άλλον διχασμό, όπως αυτόν 
που καλλιεργεί ο κ. Τσίπρας συνειδητά. Εμείς 
έχουμε ένα μήνυμα που αφορά τους πάντες. 
Αφορά τον νέο και τον συνταξιούχο, τον ερ-
γαζόμενο και τον άνεργο, τον επιχειρηματία 
και τον μισθωτό. Και, όπως είδατε, όλες οι 
ηλικιακές και επαγγελματικές ομάδες στή-
ριξαν τη ΝΔ. Αντιπαράθεση ναι, λοιπόν, αλλά 
σε επίπεδο προγραμμάτων. Όμως ο κ. Τσί-
πρας χάνει εκεί, γιατί δεν έχει κανένα σχέ-
διο. Και αναρωτιέμαι: γιατί δεν ζητάει ένα ντι-
μπέιτ τώρα…;

Ποιος νομίζετε ότι θα είναι ο ρόλος και η 
σημασία των νέων μέσων στην προεκλο-
γική αυτή περίοδο και ποιος των fake news;
Έχουμε μια κυβέρνηση που εργαλειοποιεί τα 
fake news και βάσισε μέρος της στρατηγικής 
της σε αυτά, όπως έγινε με το περίφημο «ε-
πταήμερο εργασίας», το οποίο ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης ποτέ δεν είπε. Ο ψεύτης, όμως, 

Η ΝΔ έχει πρόγραμμα 
που απευθύνεται στις 
βασικές ανησυχίες 
και στα «θέλω» των 
Ελλήνων πολιτών. 
Και επικοινωνιακά, 
βέβαια, καταφέραμε και 
να απευθύνουμε ένα 
θετικό μήνυμα στους 
Έλληνες πολίτες, αλλά 
και να αποδομήσουμε 
την προεκλογική 
«μονταζιέρα» του 
ΣΥΡΙΖΑ.
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πολιτική

Από την 1η Σεπτεµβρίου οι δήµοι 
θα έχουν καινούργια διαρρύθµιση 
αρµοδιοτήτων, καινούργιο 
πολιτικό προσωπικό και κάποιους 
δηµάρχους µε µειωµένη πολιτική 
νοµιµοποίηση και µε πλήθος 
καταγγελίες για υπόγειες 
συναλλαγές.

Μπροστά στο ενδεχόµενο να εκλεγούν απονοµιµο-
ποιηµένοι δήµαρχοι βρίσκεται η τοπική αυτοδιοί-
κηση σε όσους δήµους δεν έχουν εκλέξει δήµαρχο 
από τον πρώτο γύρο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 

του πρώτου γύρου, από τους 329 δήµους όλης της χώρας εξελέγησαν 
απευθείας, δηλαδή πήραν ποσοστά πάνω από 50%, µόνο 107. Στους 
υπόλοιπους η µάχη θα κριθεί στον δεύτερο γύρο.

Όµως εδώ ακριβώς δηµιουργείται και το πρόβληµα. ∆ιότι η ο-
λοκλήρωση της εκλογής του δηµοτικού συµβουλίου µετατρέπει τη 
µάχη του δεύτερου γύρου σε µάχη των δύο υποψήφιων δηµάρχων, 
µε την εκλογή του ενός ή του άλλου να µην επηρεάζει την τύχη των 
υποψήφιων συµβούλων τους.

Με το προηγούµενο εκλογικό σύστηµα, το οποίο έδινε στον 
συνδυασµό του δηµάρχου πλειοψηφία 3/5, οι υποψήφιοι των συν-
δυασµών που ήταν σε σειρά κατάταξης µετά τις πρώτες θέσεις κι-
νητοποιούνταν, ευελπιστώντας ότι η εκλογή δηµάρχου θα τους συ-
µπαρέσυρε.

Ταυτόχρονα, η ήδη συντελεσθείσα εκλογή των συµβούλων µε-
τατρέπει τη µάχη του δεύτερου γύρου σε µάχη για δύο. Συνήθως, 
όµως, αυτοί οι δύο έχουν ένα ποσοστό που σε ορισµένες περιπτώ-
σεις δεν είναι καν πλειοψηφικό.

Στην Αθήνα, για παράδειγµα, ο κ. Μπακογιάννης και ο κ. Ηλιό-
πουλος συγκέντρωσαν µαζί ποσοστό περίπου 60%, µε συµµετοχή 
στις εκλογές που έφτασε µαζί µε τα λευκά και τα άκυρα το 46,7%. 
Το διακύβευµα των εκλογών και για τους δύο υποψηφίους είναι πό-
σους από τους ψηφοφόρους των άλλων συνδυασµών θα προσελκύ-
σουν στις κάλπες στον δεύτερο γύρο για να ψηφίσουν έναν δήµαρχο, 
αν βέβαια θεωρηθεί δεδοµένο ότι θα προσέλθουν και στον δεύτερο 
γύρο οι ψηφοφόροι που τους ψήφισαν στον πρώτο.

Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη, µε συµµετοχή 52%, ο Νίκος Τα-
χιάος και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας συγκέντρωσαν συνολικά περί-
που 37% των ψηφισάντων, δηλαδή 45.000 ψήφους, σε ένα εκλογικό 
σώµα 129.000 ψηφοφόρων. Η συµµετοχή ήταν µικρότερη και από 
το 2010 και από το 2014 και η πληθώρα των υποψηφίων, που έφτα-
σαν τους 2.000 µόνο στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, δεν συγκίνησε τους 
πολίτες. Ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη περίπου το 2% των κατοίκων 
ήταν υποψήφιοι. Το διακύβευµα για τους υποψηφίους της Θεσσα-
λονίκης είναι κατά πόσο µπορούν να ξαναφέρουν στην κάλπη αυ-
τούς που την προηγούµενη Κυριακή επέλεξαν άλλους υποψηφίους.

Το δεύτερο θέµα το οποίο θα αντιµετωπίσουν οι δήµαρχοι που 
θα εκλεγούν αύριο και θα αναλάβουν καθήκοντα από 1 Σεπτεµβρίου 

είναι ο σχηµατισµός πλειοψηφίας διοίκησης.
Στην Αθήνα, για παράδειγµα, ο κ. Μπακογιάννης έχει εκλέξει 

21 από τους 49 συµβούλους και χρειάζεται άλλους τέσσερις για τον 
σχηµατισµό πλειοψηφίας. Παλαιοί αυτοδιοικητικοί επισηµαίνουν 
ότι εάν ο κ. Μπακογιάννης έχει µια στιβαρή οργάνωση στην οµάδα 
του, χωρίς απουσίες, είναι περίπου απίθανο να χάνει ψηφοφορίες 
στο δηµοτικό συµβούλιο, όπου χρειάζεται άλλους τέσσερις συµβού-
λους, άλλων παρατάξεων. Και αυτό γιατί οι απουσίες και οι ελλείψεις 
απαρτίας είναι πολύ συνηθισµένες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τους τε-
λευταίους µήνες στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης είχαν ακυρωθεί αρκετές 
συνεδριάσεις γι’ αυτόν τον λόγο.

Το παράδοξο στη Θεσσαλονίκη είναι ότι όποιος εκλεγεί δήµαρ-
χος θα υπολείπεται σοβαρά οποιασδήποτε πλειοψηφίας στο δηµο-
τικό συµβούλιο, µε αποτέλεσµα να είναι απαραίτητες οι συνεργασίες.

Αν εκλεγεί ο κ. Ταχιάος, θα χρειάζεται άλλους 14 συµβούλους 
για την επιθυµητή πλειοψηφία των 25 στους 49, ενώ αν εκλεγεί ο κ. 
Ζέρβας, θα χρειάζεται άλλους 18. Το πιο δύσκολο κοµµάτι του παζλ 
είναι ότι περίπου το 60% των συµβούλων της παράταξης προέρχο-
νται από τον χώρο της κεντροδεξιάς, αλλά στοιχεία που να διευκο-
λύνουν µια προγραµµατική σύγκλιση είναι σχεδόν απίθανο να βρε-
θούν, διότι ελάχιστα συγκεκριµένα προγράµµατα έχουν κατατεθεί. 
Ακόµη και στο µείζον θέµα της διαχείρισης της καθαριότητας οι α-

ποκλίσεις ανάµεσα στη δηµόσια διαχείριση και στην ανάθεση σε ι-
διώτες είναι πολύ µεγάλες.

Την κατάσταση δυσχεραίνει το γεγονός ότι η µεγάλη πλειοψη-
φία των συµβούλων στο επόµενο δηµοτικό συµβούλιο θα είναι νεο-
εκλεγέντες χωρίς εµπειρία, όχι µόνο στις διαδικασίες αλλά και στις 
αρµοδιότητες των δήµων, για τις οποίες έχουν µία ιδιαίτερα ασαφή 
εικόνα.

Αυτό θα καταστήσει ακόµα πιο δύσκολη τη λειτουργία των 
δήµων, χωρίς σαφή πλειοψηφία στο συµβούλιο, διότι από τη στιγµή 
που δεν χρειάζονται υπερψήφιση κάποιου προγράµµατος, οι αναθέ-
σεις των αντιδηµαρχιών ενδέχεται να είναι προϊόν συναλλαγής.

Η λειτουργία των δήµων αναµένεται να εξελιχθεί σε πολύ σύν-
θετη υπόθεση, διότι πίσω από την επίκληση της διεύρυνσης της δη-
µοκρατικής λειτουργίας που επέφερε η απλή αναλογική υπάρχουν 
πολλές αλλαγές στη λειτουργία των δηµοτικών διοικήσεων.

Οι αλλαγές αυτές, όµως, µάλλον είναι σε διαφορετική κατεύ-
θυνση από το νοµοθετικό πλαίσιο που διαφήµισε η κυβέρνηση, 
γιατί µεταφέρουν αρµοδιότητες που είχαν συλλογικά όργανα, όπως 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η Οικονοµική Επιτροπή και η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, στον δήµαρχο προσωπικά. Ο τρόπος που θα ασκεί 
ο δήµαρχος αυτές τις αρµοδιότητες δεν έχει δοκιµαστεί, µε αποτέ-
λεσµα να µην είναι γνωστά τα όριά του, όπως δεν είναι γνωστές ούτε 
οι αντιδράσεις των ελεγκτικών µηχανισµών που έχουν στην ευθύνη 
τους τους δήµους.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από τις πολιτικές εξελίξεις, είναι 
πολύ πιθανό να κληθεί να απαντήσει στα λειτουργικά προβλήµατα 
του «Κλεισθένη» ο επόµενος υπουργός Εσωτερικών, της κυβέρνη-
σης της Ν∆, η οποία ήταν από την αρχή κατηγορηµατικά αντίθετη 
και καταψήφισε τον συγκεκριµένο νόµο.

Ουσιαστικά η τοπική αυτοδιοίκηση από την 1η Σεπτεµβρίου 
µπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά, µε καινούργια διαρρύθµιση αρµο-
διοτήτων, καινούργιο πολιτικό προσωπικό και κάποιους δηµάρχους 
µε µειωµένη πολιτική νοµιµοποίηση και µε πλήθος καταγγελίες για 
υπόγειες συναλλαγές να αιωρούνται και να κυκλοφορούν από στόµα 
σε στόµα χωρίς ούτε να ελέγχονται ούτε να απορρίπτονται επισήµως.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η λειτουργικότητα της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης ενδέχεται να µπει σε αµφισβήτηση και να προ-
καλέσει ακόµη και απειλή στην οµαλότητα της ζωής τοπικών κοι-
νωνιών και, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι δυσοίωνες προ-
βλέψεις, να χρειαστεί µια ριζική πολιτική παρέµβαση για άρση του 
αδιεξόδου.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Η ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΣΥΡΙΖΑΪΚΑ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΑ ΝΕΡΑ

Είτε ο Πατούλης εκλεγεί είτε η ∆ούρου επανεκλεγεί, το διοικητικό 
τοπίο στον θεσµό θα είναι εξαιρετικά δύσκολα διαχειρίσιµο.
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συνέντευξη

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

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

«Οι πολίτες έστειλαν πολύ 
δυνατό µήνυµα για την πολιτική 

αλλαγή µε τη µεγάλη νίκη της Ν∆»

Σ
αφές και ηχηρό µήνυµα των πολιτών 
προς την κυβέρνηση θεωρεί την καθαρή 
νίκη της Ν∆ στις ευρωεκλογές ο δηµο-
σιογράφος και υποψήφιος βουλευτής 
Βορείου Τοµέα Β΄ Αθηνών µε τη Ν∆ 
Φώτης Καρύδας.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µιλήσουµε για τη νίκη της 
Ν∆ στις ευρωεκλογές. Την περιµένατε τόσο εµφα-
τική;
Απ’ όλες σχεδόν τις δηµοσκοπήσεις πριν από τις ευ-
ρωεκλογές η νίκη της Ν∆ διαφαινόταν σε πολύ µεγάλο 
βαθµό. Ωστόσο, όπως προέκυψε από το τελικό αποτέ-
λεσµα, οι πολίτες επέλεξαν να δώσουν οι ίδιοι µια πολύ 
εµφατική απάντηση στην ίδια την κυβέρνηση, στέλνο-
ντας ένα πολύ δυνατό µήνυµα για την πολιτική αλλαγή 
µε τη µεγάλη νίκη της Ν∆.

Εσείς πού αποδίδετε το εύρος της νίκης της Ν∆ και 
τι µπορεί να σηµαίνει για τις επερχόµενες εθνικές 
εκλογές;
Όσο κι αν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επέδειξε αλαζο-
νεία, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο διάστηµα της διακυ-
βέρνησής της, εγώ πιστεύω ότι οι πολίτες ψήφισαν 
θετικά στις συγκεκριµένες εκλογές, επιλέγοντας να 
υποστηρίξουν τις πολιτικές προτάσεις του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Ενόψει των επερχόµενων εθνικών εκλο-
γών αναµένω αυτό το µήνυµα να ακουστεί ακόµα πιο 
ηχηρά και οι πολίτες να υποστηρίξουν επιπλέον τον 
προγραµµατικό λόγο της Ν∆, όπως αυτός εκφράζεται 
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αν σας ζητούσα να µου δώσετε έναν παράγοντα που 

νοµίζετε ότι βάρυνε περισσότερο στο αποτέλεσµα 
της περασµένης Κυριακής, ποιος θα ήταν αυτός;
Οι Έλληνες πολίτες µε την ψήφο τους την περασµένη 
Κυριακή απέδειξαν ότι αντί των προσωρινών επιδο-
µατικών πολιτικών προτιµούν να ακούσουν αληθινά 
λόγια τα οποία µπορούν να µετατραπούν σε πράξεις. 
Η εικόνα µιας κυβέρνησης η οποία δείχνει αλαζονεία 
και κάθε άλλο παρά αριστερό προφίλ, όπως θέλει να 
επαίρεται, αναπόφευκτα τιµωρήθηκε από τους Έλλη-
νες πολίτες.

Αν η Ν∆ κερδίσει τις εθνικές εκλογές και σχηµα-
τίσει κυβέρνηση, ποιες θεωρείτε ότι θα πρέπει να 
είναι οι πρώτες προτεραιότητές της;
Με τη νίκη στις εθνικές εκλογές, από την επόµενη κιό-
λας ηµέρα, η Ν∆ θα πρέπει να αντιµετωπίσει πολλά 
προβλήµατα σε πολλαπλά µέτωπα. Από την πολιτική 
προστασία και την ασφάλεια έως την υγεία, την παι-
δεία και οπωσδήποτε την οικονοµία. Η εκκίνηση µε-
γάλων αλλά και µικρότερων έργων αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα, καθώς θα µπορέσουν να προσφέρουν 
σηµαντικό αριθµό θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στους 
νέους. Πρόκειται για τοµείς στους οποίους η απερχό-
µενη κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς.

Μια κυβέρνηση Ν∆ τι «κληρονοµιά» θα παραλάβει 
από τον ΣΥΡΙΖΑ;
Η κληρονοµιά που παραλαµβάνει η Ν∆ από τον ΣΥΡΙΖΑ 
είναι στα όρια της αποποίησης! ∆ιαλυµένος δηµόσιος 
τοµέας, κοµµατικό κράτος, λάθος άνθρωποι σε λάθος 
θέσεις, κακοδιαχείριση και σπατάλη δηµοσίου χρήµα-
τος, πόλωση και εξτρεµισµός, «ακροβασίες» στα εθνικά 
θέµατα, διεθνής αποµόνωση, αλλά και µια… τραυµα-

ρούν όλους τους Έλληνες. Παρ’ όλα αυτά και σε τοπικό 
επίπεδο η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως αυτή εκφράζε-
ται από τους εκλεγµένους δηµάρχους και περιφερει-
άρχες, πρέπει να συνεργάζεται αρµονικά για την επί-
λυση των κοινών µας προβληµάτων. Προβληµάτων 
όπως η ασφάλεια, το κρίσιµο ζήτηµα της ανακύκλω-
σης, της αποκοµιδής και ανακύκλωσης των απορριµ-
µάτων, όπου πρακτικές πολλών ετών έχουν οδηγήσει 
τη χώρα µας σε πολλαπλές καταδίκες σε διεθνές επί-
πεδο, και βέβαια η ενίσχυση της πρωτοβάθµιας περί-
θαλψης, όπως είναι, για παράδειγµα, το πρόγραµµα 
του οικογενειακού γιατρού, αλλά και η δηµιουργία 
νέων και σύγχρονων συγκοινωνιακών υποδοµών.

Αν κάποιος ψηφοφόρος σάς ρωτούσε γιατί να σας 
ψηφίσει, τι θα του απαντούσατε;
Να µε ψηφίσει γιατί είµαι αυτοδηµιούργητος, γιατί δου-
λεύω από τα 17 µου χρόνια και δεν έχω φοβηθεί κα-
νένα επάγγελµα και κανέναν τόπο εργασίας, είτε είναι 
στο Σύνταγµα είτε είναι στην πρώτη γραµµή του πολέ-
µου! Να µε ψηφίσει γιατί η απόφασή µου να εκτεθώ 
στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι αποτέλεσµα της 
επιλογής του προέδρου της Ν∆ Κυριάκου Μητσοτάκη 
να ανοίξει το κόµµα της Ν∆ σε νέους ανθρώπους οι 
οποίοι για πρώτη φορά ασχολούνται µε τα κοινά. Να 
µε ψηφίσει γιατί είµαι πρόθυµος να βοηθήσω τους 
νέους ανθρώπους να πιστέψουν στον εαυτό τους και 
σε µια καλύτερη ζωή πέρα και πάνω από πρόσκαιρα 
ψηφοθηρικά επιδόµατα. Να µε ψηφίσει γιατί είµαι εδώ 
για να υπηρετήσω και να προσφέρω µε τις γνώσεις 
και την εµπειρία µου, γιατί επιµένω να πιστεύω στην 
Ελλάδα και στους Έλληνες, γιατί επιµένω να πιστεύω 
στην προκοπή και στην αριστεία.

τισµένη κοινοβουλευτική δηµοκρατία.

Ποιο είναι κατά τη γνώµη σας το κύριο συγκριτικό 
πλεονέκτηµα της Ν∆ και του κ. Μητσοτάκη έναντι 
του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα;
Θα έλεγα ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν διαθέτει απλώς συ-
γκριτικό πλεονέκτηµα έναντι του κ. Τσίπρα αλλά στρα-
τηγικό πλεονέκτηµα. Είναι το καλά διαµορφωµένο, µε-
λετηµένο και κοστολογηµένο σχέδιο για την ανάθεση 
της χώρας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι µπορούν να 
υποστηρίξουν αυτό το σχέδιο και είναι και η διάθεση 
για ουσιαστική δουλειά και παραγωγή έργου, κάτι που 
δεν έγινε, δυστυχώς, κατά την τελευταία τετραετία.

Είστε υποψήφιος στον Βόρειο Τοµέα της Β΄ Α-
θηνών. Ποια είναι τα βασικότερα προβλήµατα του 
συγκεκριµένου τοµέα;
Είµαι πολύ περήφανος για την απόφαση του προέ-
δρου της Ν∆ να µε επιλέξει ως υποψήφιο στον Βό-
ρειο Τοµέα της Β΄ Αθηνών. Πραγµατικά το τελευταίο 
διάστηµα έχω την ευκαιρία να συναντώ ανθρώπους, 
επιχειρηµατίες, συνταξιούχους, νέους, νοικοκυρές, σε 
όλες αυτές τις περιοχές: από την Κηφισιά, όπου και 
κατοικώ µε την οικογένειά µου, τη Νέα Ερυθραία και 
την Εκάλη, την Πεντέλη και τα Μελίσσια, την Πεύκη 
και τη Λυκόβρυση, το Μαρούσι, τη Νέα Ιωνία, το Η-
ράκλειο, όπου και µεγάλωσα, τη Μεταµόρφωση, τη 
Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα, το Γαλάτσι, 
τα Βριλήσσια, το Χαλάνδρι, το Ψυχικό και τη Φιλοθέη, 
την Αγία Παρασκευή, τον Χολαργό και την περιοχή του 
Παπάγου. Ο ρόλος του υποψήφιου βουλευτή σήµερα 
και εκλεγµένου βουλευτή αύριο στο ελληνικό Κοινο-
βούλιο είναι να δίνει λύσεις στα προβλήµατα που αφο-
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Τ
ην προηγούµενη Κυριακή ο κ. 
Πατούλης πέτυχε τον πρώτο του 
στόχο για να γίνει µια Νέα Αρχή 
στην Αττική βάσει της στρατηγι-
κής που ακολουθεί όλο αυτό το δι-
άστηµα. Το ευρύ προβάδισµα του 
σχεδόν 38% από τον πρώτο γύρο 
των περιφερειακών εκλογών α-
ποτελεί µια καθαρή νίκη, που σί-

γουρα γεµίζει µε αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία το επιτελείο 
του υποψήφιου περιφερειάρχη και έµπειρου αυτοδιοικητι-
κού. Στις 2 Ιουνίου τίθεται ο επόµενος στόχος για τον κ. Πα-
τούλη, ο οποίος θέλει µε κάθε τρόπο να επιφέρει µια ευρύτατη 
πολιτική αλλαγή στη µεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας µας, 
βάζοντας ισχυρά θεµέλια για το µέλλον.

Έχοντας στο πλευρό του την εµπιστοσύνη των πολιτών, 
από την 1η Σεπτεµβρίου, ως νέος περιφερειάρχης, θα µπορέ-
σει να εφαρµόσει τον προγραµµατικό του σχεδιασµό, που θα 
εστιάζει στην αντιµετώπιση των µεγάλων προβληµάτων που 
ταλαιπωρούν εδώ και δεκαετίες το Λεκανοπέδιο. Εξάλλου, 
δεν χωρά καµία αµφισβήτηση ότι οι πολίτες απαιτούν σοβαρή 
αντιµετώπιση για τη διαχείριση των απορριµµάτων, την πολι-
τική προστασία, την ασφάλεια, την τοπική ανάπτυξη, τη δη-
µιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλ-
λοντος, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ζη-
τούν µετρήσιµα αποτελέσµατα και όχι άλλα παχιά λόγια και 
ατέρµονες επικοινωνιακές προσεγγίσεις.

Ανεξάρτητα από τις πολιτικές θέσεις οποιουδήποτε εκλε-
γεί στο επόµενο περιφερειακό συµβούλιο, κοινό σηµείο ανα-
φοράς όλων πρέπει να είναι η επίλυση των µεγάλων προβλη-
µάτων που επιβαρύνουν την καθηµερινότητα των πολιτών. Θα 

πρέπει να επιτευχθεί µια ειλικρινής συνεργασία, στη βάση 
των προγραµµατικών τους συγκλίσεων, υπηρετώντας πάνω απ’ 
όλα το δηµόσιο συµφέρον. Στην κατεύθυνση αυτή, ο κ. Πα-
τούλης έχει εκφράσει δηµοσίως τις απόψεις του, λέγοντας πως 
θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, όπως έκανε πάντα ως αυ-
τοδιοικητικός, λειτουργώντας οµαδικά και συναινετικά για το 
καλό του κοινωνικού συνόλου.

Τρεις άξονες
Στον σχεδιασµό της επόµενης µέρας ο κ. Πατούλης ιεραρχεί 
τρεις βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα υλοποιήσει τις 
προγραµµατικές του δεσµεύσεις:

Πρώτον, αντιµετώπιση των ζητηµάτων που αφορούν την 
καθηµερινότητα των πολιτών. Αυτό σηµαίνει: υιοθέτηση ενός 
σύγχρονου µοντέλου διαχείρισης των απορριµµάτων. ∆ηµι-
ουργία ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού πολιτικής προστα-
σίας, για να αισθάνονται οι πολίτες της Αττικής ασφάλεια για 
τη ζωή και τις περιουσίες τους. Έργα για την αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής και στους 66 δήµους της Αττικής, σε συνεργα-
σία µε τις διοικήσεις των δήµων, χωρίς αποκλεισµούς και δι-
αχωριστικές γραµµές. Αναβάθµιση του πράσινου χαρακτήρα 
της περιφέρειας.

∆εύτερον, συνεργασίες και συνέργειες µε το κεντρικό 
κράτος, αλλά και την ιδιωτική επιχειρηµατικότητα, για την ε-
κτέλεση έργων και την προσέλκυση επενδύσεων σε καινοτό-
µους τοµείς και πεδία όπου η Αττική έχει συγκριτικό πλεονέ-
κτηµα, προκειµένου να τονωθεί η τοπική ανάπτυξη και να δη-
µιουργηθούν θέσεις εργασίας.

Τρίτον, ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της περιφέρειας 
µε συγκροτηµένες και συγκεκριµένες παρεµβάσεις. Από την 
περαιτέρω ενίσχυση κοινωνικών δοµών και προγραµµάτων ως 

την ανάληψη νέων ρόλων σε τοµείς όπως η πρόληψη της υ-
γείας.

Αναπτυξιακός σχεδιασµός 
για µια Νέα Αρχή στην Αττική
Στη µεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας µας πέρασαν διοική-
σεις όλα αυτά τα χρόνια που, δυστυχώς, δεν έδωσαν λύσεις στα 
µεγάλα και υπαρκτά ζητήµατα που αντιµετωπίζουµε ως πολί-
τες. ∆εν κατόρθωσαν να καταστήσουν την Αττική κεντρικό 
µοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας.

Στην αλλαγή πολιτικής στην Περιφέρεια Αττικής, ο ε-
πικεφαλής του συνδυασµού «Νέα Αρχή για την Αττική», κ. 
Γιώργος Πατούλης, θέτει ψηλά στην ατζέντα των προγραµµα-
τικών του δεσµεύσεων τα θέµατα της ανάπτυξης. Μέσα από 
ένα συγκροτηµένο στρατηγικό αναπτυξιακό πλάνο. Με αξιο-
ποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, ώστε η Περιφέρεια Αττικής 
από ουραγός στην απορρόφηση κονδυλίων που είναι σήµερα, 
έχοντας χαµηλή απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ µόλις 25,2%, 
να γίνει απόλυτη πρωταγωνίστρια.

Το σχέδιο της «Νέας Αρχής για την Αττική» µε επίκεντρο 
την ανάπτυξη στηρίζεται σε οκτώ άξονες:
1. Αποτύπωση της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης της 
περιφέρειας.
2. ∆ιεκδίκηση νέων και αξιοποίηση των υπαρχόντων ευρωπα-
ϊκών κονδυλίων.
3. Συνεργασία µε την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και διεκδί-
κηση για εκτέλεση µε πόρους του κεντρικού κράτους µεγά-
λων έργων και παρεµβάσεων στην Αττική.
4. Σύνδεση του προγράµµατος έργων της περιφέρειας µε τα 
έργα που εκτελεί το κράτος, ώστε να λειτουργούν πολλαπλα-
σιαστικά για την Αττική.
5. Παροχή διευκολύνσεων και κινήτρων σε όσους επιθυµούν 
να επενδύσουν στην Αττική. Θεωρείται αδιανόητο εµβληµα-
τικές επενδύσεις, όπως του Ελληνικού, να µη στηρίζονται µε 
κάθε µέσο από την περιφέρεια.
6. Ανάληψη πρωτοβουλιών για εκσυγχρονισµό του υφιστάµε-
νου θεσµικού πλαισίου.
7. Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Αττικής, 
του πολιτισµού και των µνηµείων της, µε στοχευµένη τουρι-
στική προβολή.
8. ∆ηµιουργία περισσότερων από 100.000 νέων θέσεων εργα-
σίας στην Αττική. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί αν, πέραν των 
έργων, αναπτυχθούν στην περιφέρεια συνέργειες µε τις δυνά-
µεις της ιδιωτικής οικονοµίας και γίνουν επενδύσεις σε τοµείς 
όπως η εκπαίδευση, ο θεµατικός τουρισµός, η υγεία και ευε-
ξία, ο πολιτισµός και ο αθλητισµός.

Στην κατεύθυνση αυτή θα προωθηθούν έργα, υπερτοπι-
κού και τοπικού χαρακτήρα, σε συνεργασία µε τους δήµους 
της Αττικής, που στόχο θα έχουν να αντιµετωπίσουν µεγάλα 
προβλήµατα των πολιτών.

Οι βασικές παρεµβάσεις
Ως προτεραιότητες της «Νέας Αρχής για την Αττική» τίθενται 
19 µεγάλες, εµβληµατικές παρεµβάσεις:
1. Η κατασκευή και λειτουργία νέων µονάδων επεξεργασίας 
και διαχείρισης αστικών αποβλήτων.
2. Η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων αντιπληµµυ-
ρικής θωράκισης της Αττικής, για την προστασία των ζωών και 
των περιουσιών.
3. Η ολοκλήρωση των µελετών και της διαδικασίας οριοθέτη-
σης και διευθέτησης των ρεµάτων της Αττικής.
4. Η υλοποίηση προγράµµατος ανάδειξης ποταµών και χει-
µάρρων της Αττικής, στη λογική του σύγχρονου αστικού σχε-
διασµού που δεν θέλει τα ποτάµια σκεπασµένα µε τσιµέντο.
5. Η ανάπτυξη των υποδοµών και των υπηρεσιών logistics, 
ώστε να παράγονται νέα προϊόντα στην Αττική και να δηµι-
ουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.
6. Η ολοκλήρωση και εφαρµογή του σχεδιασµού του παρά-
κτιου µετώπου της Αττικής και των Νήσων, βάσει των αρχών 
της αειφόρου ανάπτυξης, του γαλάζιου τουρισµού και της κυ-

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ: 
ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
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Στην αλλαγή πολιτικής στην 
Περιφέρεια Αττικής, ο επικεφαλής 
του συνδυασµού «Νέα Αρχή για 
την Αττική», κ. Γιώργος Πατούλης, 
θέτει ψηλά στην ατζέντα των 
προγραµµατικών του δεσµεύσεων τα 
θέµατα της ανάπτυξης. Μέσα από ένα 
συγκροτηµένο στρατηγικό αναπτυξιακό 
πλάνο.

κλικής οικονοµίας.
7. Η ανάδειξη του παραλιακού µετώπου της Αττικής, µε την α-
νάπλαση του Φαληρικού Όρµου, τη δηµιουργία Μητροπολιτι-
κού Πάρκου και τη διασφάλιση της συντήρησής του.
8. Η ολοκλήρωση ∆υτικής Περιφερειακής Υµηττού και η σύν-
δεσή της µε τη λεωφόρο Βουλιαγµένης µέσω της αστικής σή-
ραγγας Ηλιούπολης.
9. Η αναβάθµιση της λεωφόρου Βουλιαγµένης (από τη σύν-
δεση µε ∆υτική Περιφερειακή έως το πρώην Αεροδρόµιο Ελ-
ληνικού) σε λεωφόρο ελεύθερης ροής.
10. Η σύνδεση της Περιφερειακής Αιγάλεω µε την εθνική οδό 
Αθηνών-Κορίνθου.
11. Η επέκταση και ολοκλήρωση της λεωφόρου Κύµης προς ε-
θνική οδό Αθηνών-Λαµίας.
12. Η υλοποίηση ενός εκτεταµένου προγράµµατος αναδάσω-
σης και δασοπροστασίας µε τη φύτευση και συντήρηση του-
λάχιστον 1.000.000 δέντρων σε όλη την Αττική, µε στόχο να 
πρασινίσουν ξανά οι ορεινοί όγκοι και οι αστικοί χώροι του 
Λεκανοπεδίου.
13. Η αναβάθµιση των λιµανιών Πειραιά, Λαυρίου και Ραφή-
νας.
14. Η δηµιουργία ειδικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας και ανά-
πτυξης νεοφυών επιχειρήσεων.
15. Η δηµιουργία µιας σύγχρονης δοµής για την ολοκληρω-
µένη υποστήριξη συνανθρώπων µας που έχουν ανάγκη.
16. H αξιοποίηση των εγκαταστάσεων που φιλοξένησαν τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες µε διεξαγωγή αγώνων και mega αθλητι-
κών events.
17. Η ανάπτυξη δικτύου συγκοινωνίας µε υδροπλάνα στα όρια 

της περιφέρειας.
18. Η κατασκευή και λειτουργία ενός νέου Γενικού Νοσοκο-
µείου στην Ανατολική Αττική.
19. Η στήριξη µε ουσιαστικά µέτρα όσων ασχολούνται στην 
Αττική µε τον πρωτογενή τοµέα της παραγωγής.

Σηµαντικό εργαλείο για την υλοποίηση της αναπτυξια-
κής ατζέντας είναι η διασφάλιση ανθρώπινων πόλεων. Αυτό 

θα γίνει µέσα από την αναθεώρηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου 
της Αττικής, σε συνεργασία µε τους δήµους. Με την προώ-
θηση πολεοδοµικών παρεµβάσεων µητροπολιτικής κλίµακας. 
Με διεκδίκηση ουσιαστικού ρόλου στη διαχείριση των µετα-
φορικών και συγκοινωνιακών υποδοµών. Με παρεµβάσεις α-
ναδιαµόρφωσης του δηµόσιου χώρου, σε συνεργασία µε τους 
δήµους, ώστε να ενισχύεται η κινητικότητα και η προσβασι-
µότητα.

Μήνυµα συνεργασίας
Ταυτόχρονα, ο κ. Πατούλης στέλνει και ένα µήνυµα προς τους 
συναδέλφους του στην περιφέρεια ότι είναι ανοιχτός σε συ-
νεργασίες για το καλό της Αττικής. Μιλώντας στα «Παραπο-
λιτικά», ο κ. Πατούλης τόνισε ότι «είµαστε έτοιµοι να “γκρε-
µίσουµε” κάθε διαχωριστική γραµµή και να ασκήσουµε τα κα-
θήκοντά µας µε ειλικρίνεια, εξυπηρετώντας –πάνω απ’ όλα και 
όλους– το δηµόσιο συµφέρον. Εξάλλου, είναι στο DNA µου η 
κουλτούρα συναίνεσης και συνεργασίας. Το έχω αποδείξει, απ’ 
όσες θέσεις ευθύνης κι αν ανέλαβα. Θεωρώ ότι µαζί µε τους 
συναδέλφους µου στην περιφέρεια θα µπορέσουµε να συνδια-
µορφώσουµε ένα πλαίσιο προγραµµατικών συγκλίσεων, πάνω 
στις οποίες θα κινηθούµε. Ανεξάρτητα από τις κοµµατικές και 
πολιτικές επιλογές του καθενός, η επίλυση των προβληµάτων 
δεν έχει χρώµα, όπως λέω συνέχεια. Στόχος µου θα είναι στο 
επόµενο περιφερειακό συµβούλιο να επιδιώξω µια ειλικρινή 
και κυρίως αποτελεσµατική συνεργασία µε όλους».

Στις 2 Ιουνίου τίθεται το µεγάλο στοίχηµα για τον Γιώργο 
Πατούλη, αν θα καταφέρει να κάνει πράξη το όραµά του, για 
µια Αττική που θα είναι υπερήφανη ξανά.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Με τον πρόεδρο της Ν∆, Κυριάκο Μητσοτάκη. Με τον δήµαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου.

Με τον δήµαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτο.
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οικονοµία

Οι επενδυτικοί οίκοι χαιρετίζουν 
τη νίκη της Ν∆ στις ευρωεκλογές 
και θεωρούν «φιλικές προς την 
αγορά» τις πρόωρες εκλογές.

Θ
ερµή υποδοχή επιφύλαξαν οι αγορές στη 
νίκη της Ν∆ στις ευρωεκλογές, καθώς από 
τη µια οι ελληνικές µετοχές και ειδικά οι 
τράπεζες εκτοξεύτηκαν, ενώ οι αποδόσεις 
των ελληνικών οµολόγων υποχώρησαν σε ι-
διαίτερα χαµηλά επίπεδα. Σε δύο µόλις συ-

νεδριάσεις (µετά τις εκλογές) ο Γενικός ∆είκτης του Χρηµα-
τιστηρίου Αθηνών κατέγραψε σηµαντικά κέρδη, της τάξης του 
8,5%, που τον έφερε µια ανάσα από τις 800 µονάδες, ενώ οι 
τράπεζες είχαν κέρδη της τάξης του 19,3%.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι άρχισαν ο ένας µετά τον 
άλλον να στέλνουν µηνύµατα αισιοδοξίας για την επόµενη 
µέρα στη χώρα, πιστεύοντας ότι η οικονοµία θα πάρει εκείνο 
το καύσιµο που της στέρησε το τελευταίο διάστηµα η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Goldman Sachs
Θετική θεωρεί η Goldman Sachs για τις µετοχές και τα οµό-
λογα µια κυβέρνηση Ν∆, εκτιµώντας ότι η πορεία της οικονο-
µίας βραχυπρόθεσµα θα είναι ενθαρρυντική. Σύµφωνα µε την 
αµερικανική επενδυτική τράπεζα, αν και κανένα κόµµα δεν 
είναι πιθανό να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία, η Ν∆ είναι 
πιθανό να είναι το κορυφαίο κόµµα της νέας κυβέρνησης. Κατά 
τους αναλυτές, η νέα κυβέρνηση είναι λιγότερο πιθανό να α-
ναιρέσει ορισµένες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που έγιναν 
στο παρελθόν.

Στο µέτωπο της οικονοµίας, η Goldman Sachs επισηµαίνει 
ότι στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη µια κυκλική ανάκαµψη, 
η οποία υποστηρίζεται από την αύξηση της εµπιστοσύνης των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων και τη χαλάρωση των οικο-
νοµικών συνθηκών.

Wood
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και η Wood, επισηµαίνοντας 
ότι τόσο η νίκη της Ν∆ στις εκλογές όσο και η προκήρυξη πρό-
ωρων εκλογών είναι θετικές εξελίξεις τόσο για την αγορά µετο-
χών όσο και για την αγορά οµολόγων, καθώς η Ελλάδα φαίνε-
ται πιθανό να γυρίσει σελίδα στις επόµενες εθνικές εκλογές.

Παρόλο που δεν αναµένεται τεράστια µετατόπιση της πο-
λιτικής από τη στιγµή που η Ν∆ βρεθεί στην εξουσία, αναµέ-

νεται µια πιο φιλική προς την αγορά κυβέρνηση, αναφέρει η 
Wood. Κι αυτό διότι θα δοθεί έµφαση στη µείωση της φορο-
λογίας, στην αύξηση των ξένων επενδύσεων και στην ολοκλή-
ρωση του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων.

Γι’ αυτόν τον λόγο η Wood επιβεβαιώνει τα top picks της 
στην ελληνική αγορά και προβλέπει την περαιτέρω ενίσχυση 
των ελληνικών τραπεζών.

JP Morgan
Φιλικές προς τις αγορές χαρακτηρίζει τις πρόωρες εκλογές 
και η JP Morgan. Κι αυτό συµβαίνει για δύο λόγους:

Πρώτον, µια κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Ν∆ θα µπο-
ρούσε να αποδειχθεί ένα θετικό αποτέλεσµα για τις αγορές, 
καθώς το κόµµα διαθέτει µια ατζέντα που είναι πιο φιλική 
προς τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, θα µπορούσε να δώσει µια 
τόνωση στην εµπιστοσύνη και τις µεταρρυθµίσεις, σε µια οι-
κονοµία η οποία αναπτύσσεται ήδη µε ρυθµό κοντά στο 3%.

∆εύτερον, µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο εφαρµογής 
αλλοπρόσαλλων πολιτικών κατά τη διάρκεια µιας εκλογι-
κής χρονιάς, όπως κατέδειξαν οι πρόσφατες εντάσεις ανά-
µεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους Ευρωπαίους πιστω-
τές σχετικά µε τα σχέδια µείωσης του πρωτογενούς πλεονά-
σµατος.

Σύµφωνα µε την ίδια ανάλυση, οι απόπειρες του κ. Τσί-
πρα να ενισχύσει τη στήριξη προς το πρόσωπό του µέσω δη-
µοσιονοµικών παροχών (συµπεριλαµβανοµένων και περικο-
πών στον ΦΠΑ) θα µπορούσαν να προκαλέσουν εκνευρισµό 
στις αγορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν οι εκλογές 
γίνονταν τον Οκτώβριο.

Από την άποψη αυτή, η απόφαση για την προκήρυξη πρό-
ωρων εκλογών περιορίζει τον κίνδυνο πρόσθετων εντάσεων 
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλοκαίρι και µετριάζει τις α-
νησυχίες για έναν αρνητικό αντίκτυπο της πολιτικής αβεβαι-
ότητας στην οικονοµία.

Προσοχή…
Το στοίχηµα της επόµενης µέρας δεν είναι εύκολο για την 
Ελλάδα. Μπορεί η Ν∆ να λαµβάνει ψήφο εµπιστοσύνης από 
τους ξένους στην περίπτωση –ιδιαίτερα πιθανή– που λάβει 
αυτοδυναµία, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι θα έχει άφθονο 

χρόνο στη διάθεσή της για να κάνει ασκήσεις επί χάρτου.
Εξάλλου, το δηµοσίευµα του Bloomberg είναι χαρακτηρι-

στικό. Όπως αναφέρεται, δεν θα πρέπει να επικρατήσει εφη-
συχασµός, καθώς τα προβλήµατα των ελληνικών τραπεζών δεν 
έχουν ξεπεραστεί. Ακόµα δεν έχει υιοθετηθεί κάποια πρόταση 
για την αντιµετώπιση των επισφαλών δανείων, κάτι που αναµέ-
νεται να καθυστερήσει ακόµα περισσότερο τόσο λόγω των ε-
κλογών όσο και λόγω της αλλαγής ηγεσίας στην Κοµισιόν.

«Η πρόοδος στη µείωση των επισφαλών δανείων παραµέ-
νει οδυνηρά αργή. Στα τέλη του περασµένου έτους οι ελληνι-
κές αρχές παρουσίασαν δύο σχέδια ώστε ο κλάδος να επιτα-
χύνει τις πωλήσεις. Και τα δύο έχουν στο κέντρο τους το να 
επιστρέψουν οι τράπεζες σε σταθερό έδαφος, αλλά κανένα 
δεν έχει λάβει τις “ευλογίες” της Ε.Ε. Στο µεταξύ, η οικονο-
µική κατάσταση της χώρας είναι εύθραυστη, στην καλύτερη πε-
ρίπτωση, αφήνοντας τις τράπεζες ευάλωτες σε µεταβολές στο 
κλίµα.

»Οι µη εξυπηρετούµενες εκθέσεις (NPEs), οι οποίες υπο-
χώρησαν κατά 12,7 δισ. ευρώ το 2018, σε περίπου 82 δισ. ευρώ, 
και πάλι ανέρχονται στο ήµισυ των συνολικών δανείων, σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο ευρωπαϊ-
κός µέσος όρος είναι πιο κοντά στο 3%. Οι ελληνικές τράπεζες 
δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν κανονικά µέχρι αυτό το 
βουνό να γίνει µικρός λόφος» επισηµαίνει το Bloomberg.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΘΕΡΜΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗ 
ΑΠΟ ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ Ν∆
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συνέντευξη

Τ
ην εκτίμηση ότι η ευρεία νίκη 
της ΝΔ στις ευρωεκλογές α-
ποτελεί διασφάλιση της νίκης 
του κόμματος και στις εθνικές 
εκλογές κάνει ο σύμβουλος του 
προέδρου της ΝΔ και υποψή-
φιος βουλευτής Αιτωλοακαρ-

νανίας Βασίλης Φεύγας.

Κατ’ αρχάς, πού αποδίδετε το εύρος της 
νίκης της ΝΔ στις ευρωεκλογές;
Δεν υπάρχει ένας μόνο λόγος για το εύρος 
της διαφοράς που κατέγραψε η ΝΔ στις ευ-
ρωεκλογές. Θα έλεγα πως είναι ένας συν-
δυασμός παραγόντων και καταστάσεων που 
αξιολογήθηκαν από τους πολίτες και μας έ-
δωσαν αυτό το αποτέλεσμα. Σαν πρώτο ιε-
ραρχώ τη σταθερή παρουσία του Κυριάκου 
Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή που ανέ-
λαβε την προεδρία του κόμματος. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης έχει μία συγκεκριμένη φι-
λοσοφία που στοχεύει στο να υπάρξει μια 
«αναπτυξιακή έκρηξη» στη χώρα, απελευ-
θερώνοντας τις μεγάλες δυνατότητες που έ-
χουμε σαν λαός. Από κει και πέρα, σταθερά 
και αταλάντευτα μιλούσε κατά του διχασμού 
των Ελλήνων, μετά από μια πολύ δύσκολη 
και μακρά περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ επένδυσε 
σε διαιρετικές δομές για να ανέλθει στην ε-
ξουσία. Στον αντίποδα είδαμε μια πολιτική 
που ο βασικός της στόχος ήταν πελατειακός, 
ανακυκλώνοντας παλιές νοοτροπίες και λο-
γικές που, ευτυχώς, ο ελληνικός λαός δεί-
χνει έτοιμος να αφήσει πίσω.

Θεωρείτε ότι η νίκη αυτή διασφαλίζει την 
πρωτιά και στις εθνικές εκλογές;
Ήταν μια καθαρή νίκη, η μεγαλύτερη που 
έχει επιτευχθεί ποτέ σε ευρωεκλογές. Αυτό 
από μόνο του απαντά στην ερώτησή σας και 
δείχνει πως σε περίπου έναν μήνα, που θα 
πάμε σε εθνικές κάλπες, η ΝΔ θα είναι το 
πρώτο κόμμα. Το μείζον, κατά την προσω-
πική μου άποψη, είναι να μπορέσουμε να 
πετύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πο-
σοστό, όχι για την κάλυψη κάποιας κομμα-
τικής φιλοδοξίας, αλλά για να έχουμε την ι-
σχυρή εντολή να κάνουμε πράξη όλα όσα 
πιστεύουμε για το καλό της πατρίδας μας.

Σε ποιο «πεδίο» νομίζετε ότι θα κριθούν 
οι εθνικές εκλογές;
Στο πεδίο της επόμενης μέρας. Ξέρετε, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά συνεχώς για το 
μέλλον. Ο κ. Τσίπρας επένδυσε στο παρελ-
θόν και πήρε μια ηχηρή απάντηση στις ευ-
ρωεκλογές. Άρα σας απαντώ ξεκάθαρα: Η 
μάχη των εθνικών εκλογών θα κριθεί στο 
πεδίο της οικονομίας, της ανάπτυξης, των ε-
πενδύσεων, της επόμενης μέρας ευρύτερα. 
Θα κριθεί στο όραμα που θα δώσει ο καθέ-
νας για το πώς θα πάψει να ανακυκλώνεται 
η φτώχεια αλλά οι πολίτες θα μπορέσουν με 
αρωγό την πολιτεία να φτιάξουν ένα καλύ-
τερο μέλλον για την οικογένειά τους.

Στην περίπτωση που η ΝΔ κερδίσει τις ε-
κλογές και σχηματίσει κυβέρνηση, ποιες 
θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι πρώτες 
προτεραιότητές της;

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Βασίλης Φεύγας, υποψήφιος βουλευτής 
Αιτωλοακαρνανίας με τη ΝΔ, σύμβουλος 

του προέδρου της ΝΔ

«Η μάχη των εθνικών  
εκλογών θα κριθεί στο 
πεδίο της οικονομίας»

Η πρώτη απάντηση δίχως περιστροφές είναι 
η απελευθέρωση των δυνάμεων της χώρας. 
Η Ελλάδα είναι μια χώρα που αν της δώσεις 
τα εργαλεία να φύγει μπροστά, μπορεί να α-
ποκτήσει πραγματικά μια πολύ ισχυρή θέση 
στη νέα εποχή που διαμορφώνεται. Και αυτό 
θέλει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν 
πρέπει να αρκούμαστε στη γεωγραφική μας 
θέση ή στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. 
Πρέπει να επενδύσουμε στους Έλληνες και 
ειδικά στους νέους, που μπορούν να είναι 
αυτοί που θα πάνε τη χώρα ένα βήμα πα-
ρακάτω. Το πιστεύω ακράδαντα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη ΝΔ για ακραίο νε-
οφιλελεύθερο πρόγραμμα. Το σχόλιό σας;

λήμματα του κ. Τσίπρα.

Κατά τα φαινόμενα, η πόλωση θα μεγα-
λώνει όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές. 
Ποιον θεωρείτε ότι ευνοεί;
Η πόλωση δεν ευνοεί πρωτίστως την ίδια 
τη χώρα και τη δημοκρατία. Και αυτό είναι 
που με νοιάζει πιο πολύ απ’ όλα. Εμείς έ-
χουμε επιλέξει δρόμο. Είναι ο δρόμος της 
μετριοπάθειας, των προτάσεων και του μέλ-
λοντος. Το τι θα επιλέξει ο κ. Τσίπρας είναι 
δική του υπόθεση.

Ως υποψήφιος βουλευτής στην Αιτωλοα-
καρνανία, ποια μηνύματα λαμβάνετε από 
τους ψηφοφόρους;
Λαμβάνω το μήνυμα πως η κατάσταση δεν 
πάει άλλο. Ο κόσμος θέλει να αναπνεύσει 
πολιτικά, θέλει να δει μια νέα κυβέρνηση, 
χωρίς έπαρση και αλαζονεία και με ένα συ-
γκεκριμένο πλάνο. Και αυτό φάνηκε στο γεγο-
νός πως μας έδωσε τη μεγαλύτερη διαφορά 
που έχει δώσει ποτέ σε κόμμα στις ευρωε-
κλογές. Ήταν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Και, 
ξέρετε, αυτό που σας λέω ήταν πεποίθησή 
μου και πριν από τις ευρωεκλογές. Το κατα-
λάβαινα στην επαφή μου με τον κόσμο, που 
αποτελεί πάντα την καλύτερη δημοσκόπηση.

Αν κάποιος πολίτης σάς ρωτούσε γιατί να 
σας ψηφίσει, τι θα του απαντούσατε;
Γιατί θα του πω πάντα αυτό που μπορώ να 
κάνω και δεν θα του δώσω ανέξοδες υπο-
σχέσεις και φρούδες ελπίδες. Θα προσπα-
θήσω να δώσω ένα πραγματικό όραμα για 
τον τόπο μου, την Αιτωλοακαρνανία, ο οποίος 
έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει τη θέση 
που του αξίζει. Στόχος μου είναι μέσα από 
τη συλλογική ανάπτυξη να έρθει και η ατο-
μική. Και, ξέρετε, χαίρομαι πολύ που οι Αι-
τωλοακαρνάνες μοιράζονται όλο και πιο έ-
ντονα το ίδιο όραμα μ’ εμένα.

Η κατηγορία ανήκει στο ίδιο πλαίσιο που σας 
είπα πριν. Στην εφεύρεση, γιατί περί αυτού 
πρόκειται, διχαστικών διλημμάτων που δεν 
έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. 
Το πρόγραμμα της ΝΔ είναι αμιγώς φιλε-
λεύθερο με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη 
δυνατότητα να ορίζει ο καθένας το μέλλον 
του, έχοντας σύμμαχο το κράτος. Αυτή είναι 
η πεμπτουσία της δημοκρατίας μας. Να σας 
πω όμως και κάτι ακόμα; Ο ΣΥΡΙΖΑ μας κα-
τηγορούσε και για φλερτ με την άκρα Δεξιά. 
Αν δείτε τα αποτελέσματα των ευρωεκλο-
γών, εκείνος ήταν που έχασε σχεδόν 400.000 
ψηφοφόρους από το κέντρο κι εμείς κερδί-
σαμε τον μεσαίο χώρο. Οι ίδιοι οι πολίτες 
ήταν αυτοί που απάντησαν στα ψεύτικα δι-

Το πρόγραμμα της 
ΝΔ είναι αμιγώς 
φιλελεύθερο με 
επίκεντρο τον άνθρωπο 
και τη δυνατότητα 
να ορίζει ο καθένας 
το μέλλον του, 
έχοντας σύμμαχο το 
κράτος. Αυτή είναι 
η πεμπτουσία της 
δημοκρατίας μας.
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Επτά εκθέσεις και 
έξι εκδηλώσεις είναι 
επικεντρωµένες 
στο σύγχρονο 
φωτορεπορτάζ.

Μεγάλες τυπωµένες φωτογρα-
φίες θα γεµίσουν τις επόµε-
νες ηµέρες κεντρικά και πο-
λυσύχναστα µέρη της Αθήνας 
µε αφορµή το Athens Photo 

World (APW). Πρόκειται για το πρώτο διεθνές φε-
στιβάλ φωτορεπορτάζ της πόλης, µε πρωταγωνι-
στές µερικούς από τους καλύτερους σύγχρονους 
φωτοειδησεογράφους, Έλληνες και ξένους.

Καθηµερινότητα στον κόσµο
Κεντρικό θέµα του Athens Photo World είναι η 
«Καθηµερινότητα στον κόσµο». Πόλεις, χώρες και 
στιγµές του πλανήτη αποτυπωµένες στον φακό, µε 
ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό όλων των ηλικιών.

Η ιδέα ανήκει στον Θανάση Σταυράκη, διευ-
θυντή Φωτογραφικού Τµήµατος του ειδησεογρα-
φικού πρακτορείου Associated Press. Με τη δωρεά 
του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος και τη συνεργασία 
σηµαντικών φορέων, όπως το Κέντρο Πολιτισµού 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και το ∆ίκτυο 
Πολιτισµού του ∆ήµου Αθηναίων Athens Culture 
Net, το Athens Photo World θα πραγµατοποιηθεί 
από τις 7 µέχρι και τις 16 Ιουνίου.

Ειδικότερα, θα πραγµατοποιηθούν επτά εκθέ-

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Η ΤΕΧΝΗ 
ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

σεις και έξι εκδηλώσεις, όλες επικεντρωµένες στο 
σύγχρονο φωτορεπορτάζ. Σχετικά µε τα σηµεία 
όπου θα στηθούν οι φωτογραφίες, αναφέρουµε 
ενδεικτικά το αίθριο του τέταρτου ορόφου της Ε-
θνικής Βιβλιοθήκης στο ΚΠΙΣΝ, όπου το κοινό θα 
έχει την ευκαιρία να δει από κοντά µια συλλογή 
των πιο δυνατών και επιδραστικών εικόνων του 
Έλληνα φωτοειδησεογράφου Γιάννη Μπεχράκη, 

©Yannis Behrakis/Reuters

©Yannis Behrakis/Reuters

©Yannis Behrakis/Reuters

©Γιάννης Λιάκος / IN TIME NEWS

©Μάρω Κουρή

©Mark Schiefelbein / AP
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τα Πανοραµικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ, την πλατεία 
Συντάγµατος, τα κάγκελα του Εθνικού Κήπου και 
την οδό Ερµού µεταξύ Θησείου και Πειραιώς.

Παράλληλα, το Athens Photo World παρουσι-
άζει µια σειρά ψηφιακών προβολών στους εξωτερι-
κούς τοίχους τριών κεντρικών σηµείων της Αθήνας: 
στον τοίχο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων 
στην οδό Ερµού 134, στην Τεχνόπολη του ∆ήµου 
Αθηναίων και στο κτίριο του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, θα γίνει προβολή 
ντοκιµαντέρ, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε 
θέµα τη «φωτοειδησεογραφία σήµερα», οµιλίες 
φωτογράφων, καθώς και έκθεση φωτογραφίας 15 έ-
φηβων φωτογράφων.

Το APW τιµά τον Γιάννη 
Μπεχράκη
Στην εναρκτήρια διοργάνωσή του το Athens Photo 
World τιµά µε τις εκθέσεις και τις δράσεις του 
τον Γιάννη Μπεχράκη, εστιάζοντας στο πολυετές, 
πλούσιο και πολυβραβευµένο έργο του. Οι εργα-
σίες του είχαν ήδη αρχίσει µε την πολύτιµη συ-
νεργασία της οργανωτικής οµάδας µε τον Γιάννη 
Μπεχράκη. Άλλωστε, όπως αποκάλυψε η Χρι-
στίνα Καλλιγιάννη, φωτογράφος και γενική συντο-
νίστρια της διοργάνωσης, «κάθε χρόνο το Athens 
Photo World θα είναι αφιερωµένο στη µνήµη του 
Γιάννη Μπεχράκη».

Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα δύο ετήσια βρα-
βεία φωτορεπορτάζ που θα δοθούν µε δωρεά του 
Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος θα έχει το όνοµα 
«Yannis Behrakis». Το διεθνές βραβείο φωτοειδη-
σεογραφίας ήταν µια πρόταση του ίδιου του Έλ-
ληνα φωτογράφου και θα απονέµεται κάθε χρόνο 
σε µια εξελισσόµενη ή ολοκληρωµένη φωτογρα-
φική δουλειά ρεπορτάζ ή ντοκουµέντου. Το χρη-
µατικό βραβείο είναι ύψους 15.000 ευρώ. Πα-
ράλληλα, θα απονεµηθεί και χρηµατικό βραβείο 
ύψους 5.000 ευρώ σε έναν φωτογράφο που ζει και 
εργάζεται στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.

Ο 
Λευτέρης Πιταράκης, 
επικεφαλής φωτογράφος 
του Associated Press 
στην Τουρκία, µε έδρα την 
Κωνσταντινούπολη, είναι 
ο επιµελητής-συντονιστής 

της έκθεσης «Eyewitness» για τον Γιάννη 
Μπεχράκη. Με αφορµή το Athens Photo 
World µίλησε στην FS.

Μιλήστε µας για την έκθεση για τον 
Γιάννη Μπεχράκη…
Ο Γιάννης ήταν ένας από τους καλύτερους 
φωτορεπόρτερ της γενιάς του και χάραξε 
τη δική του πορεία, επηρεάζοντας πολλούς 
από εµάς. Πολλές από τις ιδέες για το 
Athens Photo World ήταν δικές του και 
ήταν κοντά στην οργανωτική οµάδα από 
την αρχή, στηρίζοντάς µας στη γέννηση 
του θεσµού. Είχαµε αποφασίσει εξαρχής 
να είναι φέτος ο τιµώµενος φωτογράφος 
και δουλεύαµε µαζί εντατικά για τη µεγάλη 
έκθεση της δουλειάς του, τις προβολές 
και όλες τις άλλες δράσεις γύρω από το 
έργο του, όπως η συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης, στην οποία φίλοι και συνεργάτες 
του Γιάννη, προσωπικά προσκεκληµένοι 
από τον ίδιο οι περισσότεροι, θα κάνουµε 
παρουσιάσεις και θα συζητήσουµε τις 
εµπειρίες αλλά και τις απόψεις µας για 
τον ρόλο και το µέλλον της σύγχρονης 
φωτοειδησεογραφίας. Σε όλες τις δράσεις 
µας είχαµε την αµέριστη βοήθεια της 
συζύγου του, Ελισάβετ Σαρίδου-Μπεχράκη, 

και του στενού του συνεργάτη Άλκη 
Κωνσταντινίδη, ώστε όλα να είναι πιστά στο 
όραµά του. Αναλάβαµε επίσης το µεγάλο 
διεθνές βραβείο φωτοειδησεογραφίας που 
είχε εµπνευστεί ο ίδιος, στο οποίο φυσικά 
δώσαµε το όνοµά του µετά την απώλειά 
του. Σε αυτό το πλαίσιο, πάντα για µας 
θα είναι οδηγός και ο άξονας σε ό,τι θα 
κάνουµε στο µέλλον και θα τιµάµε τη µνήµη 
του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου 
κάνατε λόγο για την «αλήθεια του έργου» 
του Γιάννη Μπεχράκη. Πώς αποτυπώνεται 
αυτή η αλήθεια στον φακό;
Ο Γιάννης πρόσφερε ένα τεράστιο έργο 
µε συγκλονιστικές φωτογραφίες που 
αποτελούν ιστορικά ντοκουµέντα του 
κόσµου µας σε κρίση. Η δεοντολογία 
και η ηθική του Γιάννη, η ενσυναίσθηση 
και το πάθος του, η αφοσίωση και η 
αποφασιστικότητά του ήταν απαράµιλλες 
και φυσικά αποτυπώνονταν πάντα στις 
φωτογραφίες του, οπουδήποτε βρέθηκε 
στον κόσµο. Το όραµά του, η γνήσια και 
αληθινή αδιάκοπη φροντίδα του για τους 
ανθρώπους που φωτογράφιζε, αποτελούν 
σηµαντικούς πόλους του έργου και της 
κληρονοµιάς που µας αφήνει.

Εν έτει 2019, πού βρίσκεται η 
φωτοειδησεογραφία τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό;
Όπως έλεγε και ο Γιάννης Μπεχράκης, «το 

φωτορεπορτάζ στα κατάλληλα χέρια µπορεί 
να κάνει τον κόσµο ένα καλύτερο µέρος». 
Αναγνωρίζοντας ότι είναι τεράστιος ο ρόλος 
του φωτορεπορτάζ και της δηµοσιογραφίας 
γενικότερα σε κάθε κοινωνία, βλέπουµε την 
κρίση που περνάνε και τα δύο. Ακόµα πιο 
συγκεκριµένα, στην εποχή των κοινωνικών 
δικτύων, των ψευδών ειδήσεων και της 
απειλής χειραγώγησης από διάφορα µέρη, 
η αναγκαιότητα είναι ακόµα πιο επιτακτική. 
Ειδικότερα στην Ελλάδα, και µετά την 
οικονοµική κρίση που έπληξε και συνεχίζει 
να πλήττει και τα ΜΜΕ καθηµερινά µε 
ραγδαίους ρυθµούς, τα πράγµατα είναι 
ιδιαίτερα δύσκολα όσον αφορά την τελική 
χρήση και όχι τη δηµιουργία. Υπάρχουν 
πάρα πολλοί ταλαντούχοι φωτογράφοι στην 
Ελλάδα, που πραγµατικά έχουν ανεβάσει 
τον πήχη της ποιότητας σε εξαιρετικό 
επίπεδο. Βρίσκουν και καλύπτουν θέµατα, 
δηµιουργούν και βρίσκουν ιδιαίτερους 
νέους τρόπους για να χρηµατοδοτείται, 
δηµοσιεύεται και χρησιµοποιείται η 
δουλειά τους, αφού τα παραδοσιακά µέσα 
συρρικνώνονται. Το βλέµµα τους είναι πια 
προσανατολισµένο σε µια διεθνή αγορά και 
προοπτική, και στο πλαίσιο αυτό εµείς µε 
το Athens Photo World, µια διοργάνωση 
που έλειπε από την Ελλάδα, θέλουµε 
να εδραιώσουµε µία ακόµη εξωστρεφή 
πλατφόρµα για το φωτορεπορτάζ στη χώρα 
µας.

Περισσότερες πληροφορίες: www.apw.gr.

Λευτέρης Πιταράκης: 
«Ο Γιάννης Μπεχράκης 
θα είναι ο οδηγός µας»

©Dieu Nalio Chery / AP

©Khalil Hamra / AP

©Άλκης Κωνσταντινίδης / REUTERS

©Γιώργος Μουτάφης
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©Πέτρος Γιαννακούρης / ΑΡ
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Το Γραφείο Προϋπολογισµού της 
Βουλής και ο ESM προειδοποιούν 
για τον κίνδυνο να «χαθεί» 
ο στόχος για το πρωτογενές 
πλεόνασµα.

Σ
αφείς προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο 
να «χαθεί» ο στόχος του πρωτογενούς 
πλεονάσµατος για το 2019 απευθύνει ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας 
(ESM) αλλά και το Γραφείο Προϋπολογι-
σµού του Κράτους στη Βουλή λίγες µόλις 
ηµέρες µετά τη συντριπτική ήττα του ΣΥ-

ΡΙΖΑ από τη Ν∆ στις ευρωεκλογές. Αιτία; Οι προεκλογικές 
παροχές της κυβέρνησης, δηλαδή το επίδοµα στους συντα-
ξιούχους (που βαφτίστηκε 13η σύνταξη) και οι µειώσεις στη 
φορολογία.

Το πρώτο µετεκλογικό καµπανάκι ήρθε από τον επικεφα-
λής οικονοµολόγο του ESM Ρολφ Στράουχ, ο οποίος προει-
δοποίησε ότι ενδεχοµένως η Αθήνα να µην πετύχει τον συµ-
φωνηµένο στόχο για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ.

Σε συνέντευξή του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων 
(ΚΥΠΕ), και σε ερώτηση αν η Ελλάδα οδεύει προς δηµοσιο-
νοµικό εκτροχιασµό έπειτα από τα µέτρα που εξήγγειλε η κυ-
βέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Στράουχ επανέλαβε τις ανη-
συχίες του επικεφαλής του Μηχανισµού, Κλάους Ρέγκλινγκ, 
σηµειώνοντας πως ήδη το spread των ελληνικών οµολόγων 
από το αντίστοιχο γερµανικό αυξήθηκε κατά 50 µονάδες 
βάσης, καθώς οι αγορές «είναι προσεκτικές στην αποφυγή 
κινδύνων που σχετίζονται µε χώρες για τις οποίες δεν έχουν 
σαφή εικόνα για την πορεία της οικονοµικής πολιτικής».

«Αν και δεν έχουµε τελική εκτίµηση των µέτρων, αυτό 
που µας ανησυχεί είναι ότι βάσει της προκαταρκτικής µας 
ανάλυσης η Ελλάδα ίσως να µην πετύχει τον συµφωνηµένο 
στόχο για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% µε σηµαντική δια-
φορά» είπε χαρακτηριστικά, συµπληρώνοντας πως για το 
2020 ο αντίκτυπος είναι πιο δύσκολο να προβλεφθεί, αλλά 
«αν τα εξαγγελθέντα µέτρα εφαρµοστούν, το θέµα µπορεί να 
πάρει µεγαλύτερες διαστάσεις».

Σηµείωσε ακόµη πως από τη σκοπιά του ESM τα µέτρα 
αυτά δεν είναι φιλικά προς την ανάπτυξη, τόσο σε µεσοπρό-
θεσµο όσο και σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. «Μπορεί να βο-
ηθήσουν τη βραχυπρόθεσµη ανάπτυξη, αλλά η εικόνα δια-
φέρει σε µεσοπρόθεσµο-µακροπρόθεσµο ορίζοντα και αυτό 
για µας, ως ο µεγαλύτερος µακροχρόνιος δανειστής της Ελ-
λάδας, αποτελεί θέµα ανησυχίας» τόνισε.

Το Γραφείο Προϋπολογισµού
Από την πλευρά του, το Γραφείο Προϋπολογισµού στη 
Βουλή «απαντώντας» σε όσους υποστηρίζουν ότι η µείωση 
του ΦΠΑ και η καταβολή της «13ης σύνταξης» θα αυξήσουν 
το διαθέσιµο εισόδηµα, άρα και την κατανάλωση, άρα και το 
ΑΕΠ, σηµειώνει κατ’ αρχάς ότι όντως τα επεκτατικά µέτρα α-
ναµένεται να επιδράσουν θετικά στην ιδιωτική κατανάλωση, 
η οποία, κατά το µέρος που δεν καταλήξει σε εισαγωγές, 
θα ενισχύσει τον ετήσιο ρυθµό µεγέθυνσης. Συµπληρώνει, 

όµως, µε νόηµα: «Αυτό θα αντισταθµίσει εν µέρει το δηµοσι-
ονοµικό τους κόστος, ωστόσο δεν θα πρέπει να υπάρχει η ε-
σφαλµένη εντύπωση ότι η αντιστάθµιση θα είναι πλήρης και 
τα επεκτατικά µέτρα είναι αυτοχρηµατοδοτούµενα».

Παράλληλα, υπενθυµίζει ότι αυτές οι παροχές δεν είναι 
εφάπαξ. «Με δεδοµένο τον µόνιµο χαρακτήρα τους, η επί-
πτωσή τους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση του 
µεσοπρόθεσµου προγράµµατος και των ετήσιων προϋπολογι-
σµών, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των δηµοσιονοµικών 
στόχων σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα» παρατηρεί χαρακτηρι-
στικά, µε φόντο τις εξαγγελίες του Ζαππείου.

Το κόστος
Το Γραφείο Προϋπολογισµού στη Βουλή, όπως εξήγησε κατά 
την παρουσίαση της έκθεσης ο επικεφαλής Φραγκίσκος Κου-
τεντάκης, µε βάση τα στοιχεία του ΓΛΚ, υπολογίζει τον «λο-
γαριασµό» των µέτρων σε 0,554% του ΑΕΠ, ως εξής:
• 441 εκατ. ευρώ η προβλεπόµενη (για το β΄ εξάµηνο) επί-
πτωση από τις µειώσεις ΦΠΑ.
• 830 εκατ. ευρώ η επίπτωση από τη λεγόµενη 13η σύνταξη.
• 80 εκατ. ευρώ η επίπτωση από τις αλλαγές στις συντάξεις 
χηρείας.

Ωστόσο, προβλέπεται –µε βάση τις εκτιµήσεις των αρµό-
διων υπουργείων– να υπάρξει και αύξηση των δηµοσίων εσό-
δων κατά 59 εκατ. ευρώ εξαιτίας της ρύθµισης των 120 δόσεων 
στα ασφαλιστικά ταµεία, καθώς και άλλα 233 εκατ. ευρώ εξαι-
τίας της αντίστοιχης ρύθµισης στην εφορία. Έτσι, ο λογαρια-
σµός των µέτρων βγαίνει στα 1,059 δισ. ευρώ, έναντι εξαγγε-
λίας για παροχές 1,14 δισ. από τον πρωθυπουργό στις αρχές 
του µήνα.

Οι προβλέψεις, πάντως, που αφορούν τα έσοδα από τις 
ρυθµίσεις οφειλών στην εφορία είχαν αµφισβητηθεί έντονα 
από τους τεχνοκράτες των θεσµών και επισήµως από τον ε-
πικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, µε τις πρώτες πλη-
ροφορίες να αναφέρουν εκτιµήσεις περί πιθανής απώλειας ε-
σόδων έως και 1 δισ. ευρώ (0,5% του ΑΕΠ), κάτι που µένει να 
φανεί εάν και κατά πόσο θα αποτυπώνεται στην έκθεση της 
Κοµισιόν που θα δοθεί στη δηµοσιότητα στις 5 Ιουνίου, σύµ-
φωνα µε τον επίσηµο προγραµµατισµό.

Οι αποδόσεις οµολόγων
Στην τριµηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισµού επι-
σηµαίνεται επίσης ότι, παρά τη µείωση, οι αποδόσεις των ελ-
ληνικών οµολόγων παραµένουν υψηλές.

«Παρά τις αβεβαιότητες στις διεθνείς αγορές, οι αποδό-
σεις των δεκαετών τίτλων του ελληνικού κράτους παρουσία-
σαν πτωτική πορεία, ακολουθώντας αυτή των αντίστοιχων τίτ-
λων της Ιταλίας και των άλλων χωρών. Συγκεκριµένα, η τάση 
είναι σταθερά πτωτική από τις 20/11/2018, όπου καταγράφηκε 
και η υψηλότερη τιµή (4,69%) από τις αρχές του 2018. Αυτή η 
ευνοϊκή συγκυρία φαίνεται να διατηρείται για τις αποδόσεις 
των δεκαετών τίτλων που στις 30/4/2019 παρουσίαζαν από-
δοση 3,37%. Ωστόσο, οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων πα-
ραµένουν σηµαντικά υψηλότερες από τις αποδόσεις αντίστοι-
χων τίτλων των λοιπών χωρών της Ευρωζώνης» αναφέρεται.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΤΑ… ΚΑΜΠΑΝΑΚΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
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ΝΕΟ OPEL CORSA -  ΝΕΟ SKODA SUPERB -  KIA PROCEED -  FORD RANGER RAPTOR

      NΕΟ
RENAULT CLIO
    ΒΛΕΠΕΙ 
      ΚΟΡΥΦΗ

PEUGEOT 508
   ΓΑΛΛΙΚΗ 
       ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

Η MAZDA ΞΑΝΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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4. Ή MAZDA ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΉΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΉ
ΤΉΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΤΉΣ ΓΚΑΜΑ.
6. H ΝΕΑ, 6Ή ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ, ΤΟΥ
CORSA ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
ΚΑΙ Ή OPEL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ
ΚΑΤΑΡΧΉΝ ΤΉΝ ΠΟΛΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΉΛΕΚΤΡΙΚΉ
ΤΟΥ ΕΚΔΟΣΉ.
7. ΤΟ SKODA SUPERB

ΑΝΑΝΕΩΘΉΚΕ ΚΑΙ ΣΤΉ ΓΚΑΜΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΕΘΉΚΕ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ PLUG-IN ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΤΉΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
9. ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΝΕΑΝΙΚΟ ΚΑΙ
HIGH TECH RENAULT CLIO ΠΟΥ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΦΙΛΟΔΟΞΟ.
10. ΤΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ ΝΕΡΑ ΤΩΝ
ΣΕΝΤΑΝ ΤΑΡΑΧΘΉΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ

ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ 
ΦΡΕΣΚΟ PEUGEOT 508. 
ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΉΝ ΕΚΔΟΣΉ 
ΤΟΥ 2.0 BLUEHDI.
12. ΤΟ SHOOTING BRAKE KIA
PROCEED ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΚΟΜΨΟ ΚΑΙ Ή ΕΚΔΟΣΉ ΤΟΥ 1.4
T-GDI ΤΩΝ 140 ΙΠΠΩΝ ΔΕΝ
ΠΕΡΝΑ ΑΠΑΡΑΤΉΡΉΤΉ.
14. TO FORD RANGER RAPTOR
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ RS ΠΑΝΤΟΣ
ΕΔΑΦΟΥΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΉ ΔΙΚΤΥΌΥ ΔΙΑΝΌΜΉΣ
dianomi@freesunday.gr, 210-3506300
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, 105 59 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-6754430, FAX: 210-6729238
www.freesunday.gr

ΈΚΤΥΠΏΣΉ ΈΚΤΥΠΏΣΈΙΣ IRIS ΑΈΒΈ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

   ΈΠΙΜΈΛΈΙΑ ΈΚΔΌΣΉΣ:  Νίκος Μαρινόπουλος, 
Γιάννης Σκουφής

ΦΏΤΌΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης 

ΔΙΈΥΘΥΝΣΉ ΈΜΠΌΡΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ:
Χρήστος Κύρτσος

kyrtsos@freesunday.gr 
210-6754430
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RIP
Niki Lauda
Ένας από τους μεγάλους της Φόρμουλα 1, ο Niki Lauda, απεβίωσε σε 
ηλικία 70 ετών. Ο Αυστριακός οδηγός και επιχειρηματίας είχε ταλαιπω-
ρηθεί τον τελευταίο καιρό από προβλήματα στην υγεία του -το καλοκαίρι 
είχε υποβληθεί και σε μεταμόσχευση πνεύμονα- τα οποία ήταν απόρροια 
και του τραγικού ατυχήματός του το 1976 στο Nürburgring. Από τις ισχυ-
ρές δόσεις φαρμάκων και αντιβιοτικών που είχε δεχθεί τότε προκειμέ-
νου να μείνει στη ζωή είχαν επηρεαστεί και τα νεφρά του, με αποτέλεσμα 

να υποβληθεί σε δύο μεταμοσχεύσεις. 
Στη μεγάλη και μακρόχρονη καριέρα του ο Niki Lauda είχε αγωνιστεί με 
τις March, BRM, Ferrari, Brabham και McLaren και είχε κατακτήσει 3 
Παγκόσμιους Τίτλους. Το 1975 και το 1977 με τη Ferrari και το 1984 με 
την McLaren. Εγκατέλειψε την ενεργό δράση το 1985, ενώ τα τελευταία 
χρόνια είχε σημαντικό ρόλο στην ομάδα της Mercedes στη Φόρμουλα 1 
και όχι μόνο.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

Η
επανεμφάνιση της Mazda 
στην ελληνική αγορά γίνε-
ται με ολόκληρη την ευ-
ρωπαϊκή της γκάμα, η ο-
ποία περιλαμβάνει το υ-
περ-μίνι Mazda 2, το ολο-
καίνουριο και πολύ ενδια-
φέρον Mazda 3, τη ναυαρ-

χίδα Mazda 6, το πάντα γοητευτικό MX-5 και φυ-
σικά τα SUV CX-3, CX-30 και CX-5.

Οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν με τα εγκαίνια 
της αντιπροσωπείας-ναυαρχίδα στην Αθήνα, ενώ 
σε δεύτερο χρόνο θα επεκταθεί το δίκτυο των α-
ντιπροσώπων σε άλλες περιοχές. Στο δίκτυο ε-
ξουσιοδοτημένων επισκευαστών, τόσο για τα 
παλιά όσο και για τα καινούργια μοντέλα της 
μάρκας, υπάρχουν ήδη 14 συνεργάτες σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Ξάνθη, Πτολε-
μαΐδα, Πάτρα, Ιωάννινα, Κομοτηνή και Βόλο.

Στην πρώτη επίσημη παρουσίαση της μάρ-
κας στη χώρα μας παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα 
στελέχη της Mazda –ο περιφερειακός διευθυ-
ντής Κεντρικής και  ΝΑ Ευρώπης David 
McGonigle, ο διευθυντής Σχεδιασμού Jo Stenuit 
και ο Hajime Seikaku, αντιπρόεδρος και γενικός 
διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης 
της Μazda Motor Europe–, καθώς και ο πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Συγ-
γελλίδη, Πολυχρόνης Συγγελίδης, οι οποίοι απο-

τέλεσαν και το πάνελ των ομιλητών.
Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, στόχος της 

Mazda είναι να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και να δι-
αφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό, δημιουρ-
γώντας μια μοναδική αξία για τους πελάτες. Αυ-
τοί θα γνωρίσουν τα νέα μοντέλα, που έχουν ε-
ξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και έ-
χουν αποκτήσει premium χαρακτήρα, ενώ θα 
ανακαλύψουν την after-sales εξυπηρέτηση υ-
ψηλής ποιότητας της Mazda και μια συνολικά 
μοναδική αγοραστική εμπειρία, η οποία προορί-
ζεται να χτίσει μια μακροχρόνια σχέση εμπιστο-
σύνης με το ελληνικό κοινό.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του κ. Πο-
λυχρόνη Συγγελίδη: «Ευχαριστούμε τη Mazda 
για την εμπιστοσύνη της. Έχουμε δημιουργήσει 
ένα κατάστημα-ναυαρχίδα το οποίο θα φέρει την 
αυτοκινητιστική εμπειρία του πελάτη σε νέο επί-
πεδο, παραδίδοντας τόσο αυτοκίνητα όσο και υ-
πηρεσίες εξέχουσας ποιότητας. Είμαστε δεσμευ-
μένοι προς την εδραίωση μιας μακροχρόνιας 
σχέσης συνεργασίας με τη Mazda και την επί-
τευξη της επιτυχίας που το brand αξίζει στην α-
γορά μας».

Οι τιμές του Mazda 2 ξεκινούν από τα 
€13.719, του Mazda 3 από €25.290 και για τις 
δύο εκδόσεις του, του Mazda 6 από €34.491 
και πάλι και για τις δύο εκδόσεις του, του CX-
3 από €19.060 και του CX-5 από €27.705.

Η MAZDA ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ 
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από αρκετά χρόνια απουσίας η αξιόλογη μάρκα 
είναι και πάλι στη χώρα μας μέσω του Ομίλου Συγγελίδη.
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Τ
ο Corsa, που παρουσιάστηκε 
το 1982 και μέχρι στιγμής έχει 
πουλήσει πάνω από 13,6 εκα-
τομμύρια μονάδες, έγινε το 
μεταφορικό μέσο εκατομμυρί-
ων ανθρώπων, ενώ τώρα θέ-
λει να γίνει το ίδιο, αλλά με 

μηδενικούς ρύπους χάρη στο πλήρως ηλε-
κτρικό Corsa-e.

Αυτό υιοθετεί προηγμένη τεχνολογία η-
λεκτροκίνησης, ενώ με αυτονομία 330 χλμ., 
σύμφωνα με το WLTP, το αποκλειστικά πε-
νταθέσιο Corsa-e είναι κατάλληλο για καθη-
μερινή χρήση χωρίς περιορισμούς. Η μπα-
ταρία των 50 kWh μπορεί να φορτιστεί στο 
80% της χωρητικότητάς της (ταχεία φόρτιση) 
σε 30 λεπτά. Το Corsa-e υποστηρίζει όλες τις 
επιλογές φόρτισης –μέσω καλωδίου, επιτοί-
χιου πίνακα ή ταχυφορτιστή–, η μπαταρία 
καλύπτεται από οκταετή εγγύηση, ενώ μέσω 
της εφαρμογής myOpel μπορεί να ελεγχθεί 
η κατάσταση φόρτισης.

Επιπλέον, η αυτονομία μπορεί να προ-
σαρμόζεται από τον οδηγό, ο οποίος έχει στη 
διάθεσή του τρία προγράμματα οδήγησης – 
Normal, Eco και Sport. Το σύστημα κίνησης 
του Corsa-e αποτελείται από έναν ηλεκτρο-
κινητήρα 100 kW (136 ίπποι) και 260 Nm, 
που εξασφαλίζει ένα 0-100 χλμ./ώρα σε μό-

λις 8,1 δεύτερα.
Η δυναμική εμφάνιση του Corsa-e υπο-

στηρίζεται από σπορ σχεδίαση, ενώ οι συ-
μπαγείς εξωτερικές διαστάσεις των προη-
γούμενων γενιών έχουν διατηρηθεί. Με μή-
κος 4,06 μέτρα, το Corsa παραμένει ένα ευέ-
λικτο, πρακτικό πενταθέσιο, με έξυπνη διά-
ταξη χώρων. Η γραμμή οροφής παραπέμπει 
σε μοντέλο coupé και είναι 48 χιλιοστά χα-
μηλότερη από αυτήν του προκατόχου του, 
χωρίς όμως να περιορίζει τον χώρο για το 
κεφάλι των επιβατών. Το μοντέρνο εσωτερι-
κό, με πλήρως ψηφιακό cockpit, μπορεί να 
αναβαθμιστεί περαιτέρω με δερμάτινα καθί-
σματα.

Στο Corsa-e κάνουν την πρώτη τους εμ-
φάνιση τεχνολογίες και συστήματα υποστή-
ριξης οδηγού που κατά κανόνα χαρακτηρί-
ζουν ανώτερες κατηγορίες οχημάτων. Ένα 
από αυτά είναι το προσαρμοζόμενο αντιθαμ-
βωτικό σύστημα φωτισμού IntelliLux LED 
matrix, ενώ νέα συστήματα infotainment 
διασφαλίζουν πλήρη συνδεσιμότητα για τους 
οδηγούς και τους επιβάτες του νέου Corsa. 
Το Multimedia  Navi με έγχρωμη οθόνη α-
φής 7 ιντσών, όπως και η κορυφαία πρότα-
ση Multimedia Navi Pro με έγχρωμη οθόνη 
αφής 10 ιντσών, προσφέρουν επίσης τη νέα 
υπηρεσία τηλεματικής Opel Connect.

ΤΟ ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ OPEL CORSA-E 
ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 330 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Η Opel μας συστήνει τη νέα, 6η κατά σειρά γενιά του best-seller 
της Corsa με την πολύ ενδιαφέρουσα ηλεκτρική του έκδοση.

Το νέο Corsa θα κυκλοφορήσει στην χώρα µας το 
φθινόπωρο. Η ηλεκτρική του έκδοση αρχές 2020.



Τ
ο Citigo-e iV, το πρώτο ηλεκτρικό Skoda ευρεί-
ας παραγωγής, είναι ένα τετραθέσιο αυτοκίνη-
το πόλης που κινείται από έναν ηλεκτροκινη-
τήρα 61 kW. Το νέο μοντέλο σηματοδοτεί την 
είσοδο της Skoda στην εποχή της ηλεκτροκί-
νησης, 124 χρόνια από την ίδρυση της μάρκας.

Το Citigo-e iV λειτουργεί αποκλειστικά με 
ηλεκτρική ενέργεια, δίχως να εκπέμπει ρύπους στο περιβάλ-
λον. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 36,8 kWh προσφέρει αυτονομία 

ΤΟ CITIGO-E IV 
ΕΊΝΑΊ ΤΟ 
ΠΡΏΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΊΚΟ 
SKODA

Το Citigo-e iV είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda στα 124 χρόνια ιστορίας της – 
Έναρξη παραγωγής προς το τέλος του 2019, στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2020.
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έως 265 χιλιόμετρα κατά τον κύκλο WLTP, που σε συνδυασμό 
με τις compact διαστάσεις καθιστά το Citigo-e iV ιδανικό αυτο-
κίνητο για τις σύγχρονες πόλεις. Η παραγωγή του φιλικού 
προς το περιβάλλον μοντέλου θα ξεκινήσει λίγο πριν το τέλος 
του 2019.

Παρ’ ότι το μήκος του αμαξώματος είναι μόλις 3.597 χιλιο-
στά και το πλάτος 1.645 χιλιοστά, το μικρότερο μοντέλο στην 
γκάμα της Skoda προσφέρει γενναιόδωρους χώρους για τέσ-
σερις επιβάτες και 250 λίτρα για τις αποσκευές. Ο χώρος απο-

σκευών μπορεί πολύ εύκολα να εκτοξευτεί στα 923 λίτρα α-
ναδιπλώνοντας τα πίσω καθίσματα.

Το προσθιοκίνητο Citigo-e iV εξοπλίζεται με έναν ηλεκτρο-
κινητήρα ισχύος 61 kW με μέγιστη ροπή 210 Nm. Για τη δια-
δικασία των 0-100 χλμ./ώρα χρειάζεται 12,5 δευτερόλεπτα, ε-
νώ ενδεικτική των δυνατοτήτων του είναι η επιτάχυνση από 
τα 60 στα 100 χλμ./ώρα, η οποία διαρκεί 7,6 δευτερόλεπτα. Η 
τελική του ταχύτητα είναι 130 χλμ./ώρα. Το Citigo-e iV στην 
ελληνική αγορά αναμένεται αρχές του 2020.

Τ
ο Superb iV διαθέτει έναν 1.4 TSI κινητή-
ρα βενζίνης και έναν ηλεκτροκινητήρα, 
συνδυασμένης απόδοσης 218 ίππων 
(160 kW). Η αυτονομία με αποκλειστικά 
ηλεκτρική ενέργεια φτάνει μέχρι και τα 
55 χιλιόμετρα σε κύκλο WLTP, ενώ η 
συνολική αυτονομία ανέρχεται στα 850 

χιλιόμετρα.
Ο συνδυασμός ενός αποδοτικού κινητήρα βενζίνης 

μικρού κυβισμού με έναν ηλεκτροκινητήρα προσφέρει 
χαμηλές εκπομπές ρύπων και μειωμένη κατανάλωση 
καυσίμου. Η μπαταρία των 37 Ah έχει αποδιδόμενη 

ΤΟ SKODA 
SUPERB 
ΑΠΟΚΤΑ  
ΚΑΊ PLUG-IN 
ΥΒΡΊΔΊΚΗ 
ΕΚΔΟΣΗ

Το Skoda Superb ανανεώνεται ριζικά και με αυτή την αφορμή η γκάμα του  
εμπλουτίζεται με το plug-in υβριδικό Superb iV.

ενέργεια 13 kWh, η εκπομπή ρύπων CO2 είναι κάτω 
από τα 40 γρ./χλμ., ενώ η ηλεκτρική αυτονομία αγγίζει 
τα 55 χιλιόμετρα (κατά WLTP). Το Skoda Superb iV 
πληροί τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές Euro 6d 
TEMP. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί πλήρως και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας χρησιμοποιώντας μια 
στάνταρ πρίζα ή μέσα σε 3 ώρες και 30 λεπτά σε ένα 
wall-box ισχύος 3,6 kW. 

Ο ηλεκτροκινητήρας των 85 kW υποβοηθά –όποτε 
είναι απαραίτητο ή όποτε το επιθυμεί ο οδηγός– τον 
βενζινοκινητήρα 1.4 TSI, ο οποίος αποδίδει 156 ίπ-
πους (115 kW). Το σύστημα Driving Mode Select προ-

σφέρει τρία προφίλ οδήγησης, τα Sport, E-mode και 
Hybrid. Ο χώρος αποσκευών του Skoda Superb iV εί-
ναι 485 λίτρα στη λιμουζίνα και 510 λίτρα στο COMBI. 
Πέρα από το plug-in υβριδικό σύστημα πρόωσης υ-
πάρχουν διαθέσιμοι κινητήρες βενζίνης και πετρελαί-
ου με απόδοση από 120 έως 272 ίππους (88-200 kW).

Το plug-in υβριδικό Superb θα είναι διαθέσιμο 
στις εκδόσεις εξοπλισμού Ambition και Style, καθώς 
και στις Superb Sportline και Superb L&K. Η παρα-
γωγή θα ξεκινήσει το φθινόπωρο, ενώ το λανσάρισμα 
του μοντέλου είναι προγραμματισμένο για τις αρχές 
του 2020, οπότε αναμένεται και στην Ελλάδα.
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Τ
αξιδέψαμε μέχρι την Πορτογαλία και τη μεσαιωνική πόλη Έβορα για να βρεθού-
με πίσω από το τιμόνι του νέου Clio, του δημοφιλέστερου μοντέλου στην κατηγο-
ρία στην Ευρώπη, με τη νέα γενιά να καλείται να συνεχίσει αυτή την επιτυχία. 
Και γιατί όχι, αφού κι αυτή η γενιά προικίζεται με το δυναμικό ντιζάιν τόσο εκτός 
όσο και εντός. Σχεδιαστικά, το Clio θα προσφέρεται για πρώτη φορά με το πακέ-
το RS, που περιλαμβάνει πιο επιθετικούς προφυλακτήρες, σπορ απόληξη, 17ά-
ρες ζάντες, δέρμα στο εσωτερικό, αλουμινένια πεντάλ κ.ά. Εννοείται πως υπάρ-
χουν διάφοροι συνδυασμοί εξατομίκευσης με επιλογές ανάμεσα σε οκτώ μοτίβα 

στο εσωτερικό, 11 νέα χρώματα με τρία custom πακέτα, διαφορετικούς φωτισμούς καμπίνας κ.ά.

Με στιλ και ποιότητα
Το νέο Clio είναι το πρώτο Renault που βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-B (το πλαίσιο είναι ελα-
φρύτερο κατά 22 κιλά) και το χαρακτηρίζει ένα παράδοξο: ενώ οι εξωτερικές του διαστάσεις έχουν 
μικρύνει, το εσωτερικό του είναι πιο ευρύχωρο. Συγκεκριμένα, το μήκος είναι στα 4.048 χιλιοστά 
(μόλις 14 χιλιοστά κοντύτερο), με το μεταξόνιο μαζεμένο κατά 6 χιλιοστά και το ύψος χαμηλότερο 
κατά 30 χιλιοστά. Ξεχάστε τα σκληρά πλαστικά, τουλάχιστον στις πλούσιες εκδόσεις που οδηγήσα-
με στην Πορτογαλία με τις μεγάλες οθόνες.

Η ποιότητα των υλικών και το φινίρισμά τους είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει σε μοντέλο της 
εταιρείας (μέχρι και στα πάνελ των θυρών αποτυπώνεται η βελτίωση), ενώ την παράσταση κλέβει 

ΝΕΟ RENAULT CLIO
Η επιστροφή της μούσας

To νέο Clio έχει γίνει ακόμα πιο κομψό, πλουσιότερο τεχνολογικά 
και εφοδιάζεται με νέους κινητήρες. Θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά 
από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές πώλησης.

[ [

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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η μεγάλη όρθια touch screen με διαγώνιο 9,3 ίντσες (είναι η 
μεγαλύτερη που έχει μπει σε Renault). Ακόμη και οι πιο βασι-
κές εκδόσεις έχουν οθόνη αφής 7 ιντσών, ενώ υπάρχει και 
πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων (από 7 έως 10 ίντσες) με 
πολύ όμορφες θεματικές ενότητες.

Πράγματι, στο νέο Clio βολεύτηκα πιο άνετα απ’ ό,τι στο τω-
ρινό μοντέλο, κάτι που οφείλεται στην καλύτερη χωροταξική 
εκμετάλλευση και φυσικά στα πιο λεπτά καθίσματα. Στις πίσω 
θέσεις ο χώρος είναι ικανοποιητικός για τα γόνατα και τα κεφά-
λια, ενώ αυτός του πορτμπαγκάζ με το πιο στρογγυλεμένο ά-
νοιγμα (με τον κρυφό υποδαπέδιο χώρο) φτάνει έως τα 391 λί-
τρα (από 330)! Παράλληλα, οι αποθηκευτικοί χώροι στην κε-
ντρική κονσόλα έχουν αυξηθεί από τα 22 στα 26 λίτρα (επιτέ-
λους με βαθιές ποτηροθήκες!) και στις πόρτες από τα 4 στα 6,6 
λίτρα.

Απολαυστικό και σβέλτο
Το νέο Clio θα έχει μια ευρεία γκάμα κινητήρων με ισχύ από 65 
έως 130 ίππους (μέχρι να δούμε και τις πιο σπορ εκδόσεις). Στη 

βάση των turbo βρίσκεται ο τρικύλινδρος 1.0 TCe με 100 ίπ-
πους και 160 Nm και συνδυάζεται με μηχανικό 5άρι κιβώτιο ή 
αυτόματο CVT. Επίσης, θα υπάρξει και εργοστασιακή LPG έκ-
δοση με υγραέριο. Χαμηλότερα υπάρχει και η ατμοσφαιρική 
έκδοση SCe 75 για περισσότερη οικονομία στην πόλη. Ο 1.3 
TCe αποδίδει 130 ίππους και 240 Nm ροπής (στάνταρ με διπλό-
δισκο EDC-7) και φυσικά απευθύνεται σε όσους θέλουν το κάτι 
παραπάνω σε επιδόσεις. Στον αντίποδα υπάρχουν οι οικονομι-
κές diesel εκδόσεις, με τον 1.5 Blue dCi να αποδίδει 85 ίππους 
/ 220 Νm ή 115 ίππους / 260 Nm και να συνδυάζεται με 6άρι 
σασμάν.

Οδηγώντας στην ευρύτερη περιοχή της Έβορα το νέο Clio 
στην έκδοση TCe 100 με μηχανικό 5άρι σασμάν, η πρώτη εντύ-
πωση είναι πως κληρονομεί όλα τα θετικά του προηγούμενου 
μοντέλου και τα διασκευάζει με βέλτιστο τρόπο. Από τα πρώτα 
χιλιόμετρα γίνεται αντιληπτό το μεγαλύτερο βάθος της ανάρτη-
σης, που διασφαλίζει μεγαλύτερα επίπεδα άνεσης και εξαιρετι-
κή ποιότητα κύλισης. Παράλληλα, το ακριβές τιμόνι και ο ευχά-
ριστος επιλογέας ταχυτήτων συντελούν στον οδηγοκεντρικό 

χαρακτήρα του αυτοκινήτου.O ΤCe με τους 130 ίππους συνδυά-
ζεται με το διπλόδισκο κιβώτιο EDC και πραγματικά πρόκειται 
για έναν κορυφαίο συνδυασμό για όσους δίνουν προτεραιότητα 
στην οδηγική απόλαυση και στις επιδόσεις.

Και υβριδικό
Πέρα από τα καλύτερα NVH επίπεδα που διασφαλίζει η πλατ-
φόρμα CMF-B, πάντοτε κατά τους Γάλλους, υπάρχει πλήρης 
υποστήριξη για τα συστήματα υποβοήθησης και αυτόνομης ο-
δήγησης επιπέδου 2 (στάνταρ η λειτουργία αποφυγής σύγκρου-
σης), καθώς και της υποδοχής της νέας υβριδικής τεχνολογίας 
E-Tech που θα λανσαριστεί το 2020. Εδώ προτεραιότητα έχει η 
οικονομία καυσίμου, γι’ αυτό και επιλέχθηκε ένας ολοκαίνου-
ριος ατμοσφαιρικός βενζίνης 1.6 που υποβαστάζεται από δύο 
ηλεκτροκινητήρες που βρίσκονται ενσωματωμένοι στο κιβώτιο 
ταχυτήτων και αντλούν ενέργεια από μπαταρία 1,2 kWh. Περισ-
σότερα θα έχουμε να πούμε με τα πρωτοβρόχια, οπότε έχει 
προγραμματιστεί το λανσάρισμα του νέου Clio στην εγχώρια α-
γορά σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές πώλησης.
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Μ
ε μήκος στα 4,75 μέ-
τρα, το νέο 508 απο-
σπά μόνο κολακευτι-
κά σχόλια. Η μπρο-
στινή του μάσκα με 
τα όρθια φώτα ημέ-
ρας που εναλλάσσο-
νται σε φλας είναι η 
νέα που θα περάσει 

και στα επερχόμενα μοντέλα της μάρκας. Τη δια-
φορά κάνει το πίσω μέρος, όπου το στιλάτο τελεί-
ωμα και τα φωτιστικά σώματα παραπέμπουν σε 
αμερικανικά σπορ πρότυπα συνδυάζοντας στοι-
χεία από τα 3008 και 5008. Γενικότερα, το νέο 508 
ξεφεύγει από τη λογική του απλού σεντάν και 
προσεγγίζει αυτήν του τετράθυρου κουπέ. Η α-
πουσία πλαισίων γύρω από τα παράθυρα και το 
hatch άνοιγμα της πίσω πόρτας συνηγορούν στην 
άποψη αυτή.

Οι μηχανικοί της Peugeot έχουν φροντίσει να 
ενισχύσουν την πλατφόρμα EMP2 και παράλληλα 
να ελαφρύνουν το σασί έως 70 κιλά. Το κομψό 
αμάξωμα πάει γάντι με το i-cockpit και τον ποιοτι-
κό διάκοσμο. Η προσπάθεια των Γάλλων να δη-
μιουργήσουν έναν premium διάκοσμο έχει ολο-

κληρωθεί με τη χρήση ποιοτικών και μαλακών 
υλικών. Το ταμπλό έχει ό,τι χρειάζεται για να δεί-
χνει πολυτελές: δύο ψηφιακές οθόνες (10" στην 
πλούσια, 8" στην βασική), μπουτόν εκκίνησης, 
φαρδιά κεντρική οθόνη, εξατομικευμένο φωτισμό 
καμπίνας, στιλάτο λεβιέ επιλογής κίνησης κ.ά. 
Την αίσθηση της πολυτέλειας δεν ενισχύουν μόνο 
οι διακόπτες «αεροπορικού» τύπου κάτω από την 
κεντρική touch screen αλλά και οι αφής χαμηλό-
τερα. Και ακόμη πιο κάτω βρίσκεται ο διακόπτης.

Τα καθίσματα, με την όμορφη εναλλαγή δέρ-
ματος και υφάσματος, είναι πολύ άνετα και ξε-
κούραστα στο ταξίδι, με μια πολύ βολική θέση ο-
δήγησης. Αρκετοί γκρινιάζουν για το ύψος  του τι-
μονιού σε σχέση με τον πίνακα οργάνων, αλλά 
χάρη στις πολλαπλές ρυθμίσεις καθίσματος/κο-
λόνας δεν θα δυσκολευτείς να πετύχεις τη σωστή 
θέση (ή να τη συνηθίσεις με τον καιρό). Οι χώροι 
είναι ικανοποιητικοί και για τους πίσω επιβάτες, 
ενώ μόνο οι ψηλοί θα νιώσουν κάπως τον «αέ-
ρα» πάνω από τα κεφάλια τους να λιγοστεύει. Το 
πορτμπαγκάζ των 487 λίτρων (με έξτρα κρυφά 32 
λίτρα) δεν είναι από τα κορυφαία αλλά χάρη στη 
flat διαρρύθμισή του είναι πρακτικό και εξυπηρε-
τεί τις ανάγκες για ένα ταξίδι.

PEUGEOT 508 2.0 BLUEHDI: 
FASHION MODEL

Δύσκολοι οι καιροί για τα μεσαία οικογενειακά σεντάν υπό την απειλή των SUV. Παρά ταύτα, 
στην Peugeot φαίνεται πως βρήκαν τη λύση να διαφοροποιηθούν λανσάροντας ένα πολύ 

ενδιαφέρον μοντέλο και γενικότερα ένα από τα ομορφότερα που κυκλοφορούν στους δρόμους.
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1.997 κ.εκ.

177 ίπποι / 3.750 σ.α.λ.

400 Nm / 2.000 σ.α.λ.

10,4 (10,6)  δλ.

235 χλμ./ώρα

8,0 λίτρα / 100 χλμ.
4,750x1,859x1,403μέτρα
487 λίτρα

1.535 κιλά

124 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

Peugeot 508 2.0 BlueHDi  
ΕΑΤ8 GT Line

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΕΚΔΟΣΉΣ €48.800
από

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Όσον αφορά τα τρία προγράμματα παραμετροποίησης (Sport, 
Normal, Eco), αυτό που μεταβάλλεται είναι το «βάρος» του τιμο-
νιού, η απόκριση του γκαζιού και η λειτουργία του κιβωτίου (τα η-
λεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ δεν είναι διαθέσιμα σε ντίζελ 
έκδοση αλλά μόνο στην κορυφαία GT έκδοση με τα 225 άλογα).Οι 
χώροι για μικροαντικείμενα είναι περισσότεροι απ’ ό,τι ίσως περί-
μενες, με δύο πολύ βολικές ποτηροθήκες στην κεντρική κονσόλα 
και ένα σταθερό υποβραχιόνιο να κρύβει το κεντρικό ντουλαπάκι. 
Η κονσόλα είναι «κούφια» και στο πίσω μέρος της κρύβει μια θέ-
ση ασύρματης φόρτισης για κινητό. Πάντως, οι θύρες USB (υπάρ-
χουν και δύο πίσω) είναι κάπως άβολα τοποθετημένες και δύσκο-
λα θα συνδέσεις το καλώδιο οδηγώντας.

Πίσω από το βολάν
Το μοντέλο της δοκιμής μας έχει κάτω από το καπό του τον δίλιτρο 
diesel με τους 177 ίππους και τα 400 Nm ροπής. Το μοτέρ είναι 
αυτό που περιμένεις από έναν σύγχρονο πετρελαιοκινητήρα. Ήσυ-
χο, ροπάτο από χαμηλά, με στρωτή λειτουργία και πάνω απ’ όλα 
οικονομική, καταναλώνοντας περίπου 6,5-7,5 λίτρα ανά 100 χλμ. 
(ανάλογα με το στιλ οδήγησης). Τo 508 είναι από τα αυτοκίνητα που 
χαίρεσαι να τα βλέπεις και ακόμη περισσότερο να τα οδηγείς. Η 
ανάρτησή του είναι πολύ καλά ρυθμισμένη, τόσο για να αποσβένει 
τις ανωμαλίες και να προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης (παρά τα 
χαμηλοπρόφιλα 45άρια λάστιχα) όσο και για να στρίβει σβέλτα, με 
το αμάξωμα να παίρνει λογικές κλίσεις. Στις στροφές εκτιμάς το 

σωστό βάρος και την ακρίβεια του τιμονιού, με τα φρένα να έχουν 
πολύ καλή αίσθηση και αποτελεσματικότητα.

Στο ταξίδι εκτιμάς την πολύ καλή δουλειά σε επίπεδο αεροδυ-
ναμικής και την εντυπωσιακή σταθερότητα. Εξαιρετική είναι η ποι-
ότητα κύλισης, με το 8άρι αυτόματο να λειτουργεί σωστά και να 
αλλάζει σχέσεις στον κατάλληλο χρόνο και ανάλογα με το πρό-
γραμμα κίνησης. Μόνο στο σπορ θα το παρακάνει κάπως στα κα-
τεβάσματα. Όσον αφορά τη συμπεριφορά του 508 στο όριο, μάλλον 
θα την έλεγα προβλέψιμη και προοδευτική. Άλλωστε δεν υπάρχει 
κανένας λόγος να φτάσεις μέχρι εκεί. Ολοκληρώνοντας, το άλμα 
που έχει κάνει η Peugeot με το 508 είναι τόσο μεγάλο, που ίσως το 
συγκεκριμένο μοντέλο να έπρεπε να έχει διαφορετική ονομασία. 
Έχει ελκυστική σχεδίαση, ποιοτικό διάκοσμο, περίσσεια γοητείας, 
καλούς χώρους, είναι άνετο, ταξιδιάρικο και πάνω απ’ όλα απο-
λαυστικό στην οδήγηση.

Θα ήταν άσκοπο να απαριθμούσα το πλήθος των ηλεκτρονι-
κών συστημάτων (από αυτόνομη πέδηση Active Safety Brake μέ-
χρι σύστημα νυχτερινής όρασης Night Vision), αφού ουσιαστικά 
δεν απουσιάζει σχεδόν τίποτα. Από την άλλη, τα από €29.900 που 
ζητά η Peugeot για την πιο βασική έκδοση του 508 (την 1.5 
BlueHDi), όταν το κορυφαίο GT-Line μοντέλο της δοκιμής μας κο-
στίζει μετά έκπτωσης από €48.800, σε καμία περίπτωση δεν είναι 
λίγα. Αλλά, όπως προανέφερα, αυτό το κομψό και ποιοτικό αυτοκί-
νητο ίσως να έπρεπε να έχει διαφορετική ονομασία. Αφενός τονί-
ζοντας το άλμα που έχει γίνει και αφετέρου επειδή πλέον τοποθε-

τείται απέναντι στον premium ανταγωνισμό ως μία εξαιρετική ε-
ναλλακτική απέναντι στον γερμανικό (και όχι μόνο)…
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Τ
ο ότι οι  Κορεάτες, 
γεν ιά  με  τη  γεν ιά , 
προχωράνε με σο-
βαρά βήματα προς 
τ α  ε μ π ρ ό ς  ε ί ν α ι 
γνωστό. Και η χαρα-
κτηριστικότερη από-
δειξη αυτού ε ίναι , 
πιθανόν, το συγκε-
κριμένο μοντέλο. Το 

νέο Proceed δεν είναι τρίθυρο, όπως ο 
προκάτοχός του. Ακολουθεί μία shooting 
brake λογική, το κάνει όμως τόσο καλά, 
που κάθε άλλο παρά του λείπει ο δυνα-
μισμός.

Οπτικά, θα λέγαμε ότι οι φωτογραφίες 
το αδικούν. Συνολικά πρόκειται για ένα 
πολύ όμορφο και κομψό αμάξωμα, ειδι-
κά στο πίσω μέρος του, όπου οι σχεδια-
στές της φίρμας έχουν ξεπεράσει εαυτόν. 
Και το κάνουν μάλιστα με τέτοιον τρόπο 
που ταυτόχρονα κρύβουν τον επιπλέον 

όγκο. Με μήκος 4,6+ μέτρα, καταλαβαί-
νετε, το Proceed ξεφεύγει από τα δεδο-
μένα της μικρομεσαίας κατηγορίας. Θα 
πούμε όμως χαλάλι, αφού σας παραπέμ-
ψουμε να ξαναδιαβάσετε τον υπότιτλο.

Εντός, το ταμπλό του αντανακλά τη 
νέα φιλοσοφία της Kia. Ένα καλαίσθητο 
και πρακτικό τιμόνι, μία ευανάγνωστη 
και εύχρηστη οθόνη 7 ιντσών, φυσικοί 
διακόπτες για όλες τις βασικές λειτουργί-
ες, στη σωστή θέση. Συνυπολογίζοντας 
τα ποιοτικά, άνω του μέσου όρου, υλικά 
και το πλούσιο πακέτο εξοπλισμού, δύ-
σκολα θα βρει κανείς μεμπτά στο εσωτε-
ρικό. Ίσως την περιορισμένη ορατότητα 
προς τα πίσω, που υποσκιάζει μία κατά 
τα άλλα πολύ καλή θέση οδήγησης. Ίσως 
και την έλλειψη οδηγικών modes, που 
θα άξιζε να έχει ένα τέτοιο μοντέλο.

Από χώρους, το Proceed μπορεί να 
εγγυηθεί την άνετη μεταφορά 4-5 ενηλί-
κων, προσφέροντας μάλιστα και πολλές 

KIA PROCEED 1.4 T-GDI 
ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

Με αισθητική coupé, ευρυχωρία station και χαρακτήρα που ξαφνιάζει 
ευχάριστα, το νέο Proceed έρχεται να ενισχύσει την γκάμα της Kia.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ



13

1.353 κ.εκ.

140 ίπποι / 6.000 σ.α.λ.

242Nm / 1.500-3.200 σ.α.λ.

8,9 δλ.

210 χλμ./ώρα
8,1 λίτρα / 100 χλμ.
4,605x1,800x1,422 μέτρα
594-1.545 λίτρα

1.378 κιλά

132 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

Kia Proceed 1.4 T-GDi 140 PS

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΕΚΔΟΣΉΣ €24.690
από

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

θέσεις για μικροαντικείμενα, που κάνουν πιο ευχάριστη 
την καθημερινότητα. Σε ό,τι αφορά το διαμέρισμα των α-
ποσκευών, θα ικανοποιήσει και με το παραπάνω, έχοντας 
χωρητικότητα σχεδόν 600 λίτρων, ένα μεγάλο κατώφλι και 
διπλό δάπεδο, ώστε να διευκολύνει στην ταξινόμηση δια-
φόρων πραγμάτων.

Περνώντας στον κινητήρα, το νέο σύνολο 1.4 T-GDi 
των 140 ίππων αποτελεί σίγουρα ένα από τα ισχυρά ση-
μεία του αυτοκινήτου. Ψυχωμένο από χαμηλά, με γραμμι-
κή ανάπτυξη της ισχύος και ιδιαίτερα πολιτισμένο σε θέ-
ματα ηχητικής υπογραφής και κραδασμών, αποτελεί χω-
ρίς αμφιβολία ένα από τα καλύτερα 1.400άρια της αγοράς. 
Ως κατανάλωση δεν κάνει θαύματα, για την ισχύ του όμως 
και για τον όγκο/βάρος του αυτοκινήτου, κυμαίνεται σε λο-
γικά επίπεδα. Θετικές εντυπώσεις μάς άφησε και η συνερ-
γασία του με το εξάρι μηχανικό κιβώτιο. Η κλιμάκωση του 
τελευταίου είναι καλή, ενώ ευχάριστος σε αίσθηση είναι 
και ο επιλογέας.

Στον δρόμο, τώρα, το Proceed δείχνει να υποστηρίζει 
τα όσα η όψη του υπόσχεται. Ελαφρώς σκληρότερο σε α-
ναρτήσεις από τα «σκέτα» Ceed, δίνει έναν πιο σπορτίφ 
τόνο στις μετακινήσεις. Σε συνδυασμό, δε, με το γκάζι που 

χαρίζουν οι 140 ίπποι, μπορεί να κάνει τον οδηγό του χα-
ρούμενο (στο μέτρο του δυνατού) ανά πάσα στιγμή. Ανα-
φορικά με το σύστημα διεύθυνσης, είναι ακριβές και μετα-
φέρει αρκετή πληροφόρηση στα χέρια του οδηγού.

Τα γόνατα McPherson μπροστά και οι πολλαπλοί σύν-
δεσμοι πίσω καταφέρνουν να απορροφούν αξιοπρεπώς τις 
περισσότερες ανωμαλίες του οδοστρώματος, διατηρώντας 
ταυτόχρονα ένα σχετικά σφιχτό setup, που δεν επιτρέπει 
ασάφειες υπό πίεση. Οι κλίσεις στις στροφές παραμένουν 
σε λογικά επίπεδα. Με τη σειρά της, η πρόσφυση από τα 
διαστάσεων 225/45 ελαστικά δείχνει άφθονη, είτε μιλάμε 
για πλευρικές επιταχύνσεις είτε για τη διαδικασία της πέ-
δησης.

Με την οδική συμπεριφορά να ισορροπεί όμορφα ανά-
μεσα στην ποιότητα κύλισης και στον δυναμισμό, με την ι-
σχύ και την πολιτισμένη λειτουργία του κινητήρα, με το ε-
πίπεδο εξοπλισμού που προσφέρει, με τα 7 χρόνια εγγύη-
ση και το καλλίγραμμο παρουσιαστικό, το Proceed, στη 
συγκεκριμένη έκδοση, είναι σίγουρα ένα καλό αυτοκίνητο. 
Τα €24.690 που ζητάει, βέβαια, δεν είναι λίγα. Ως σύνολο, 
ωστόσο, εμάς μας κέρδισε και θα πούμε ότι αξίζει τον κό-
πο ένα test drive για όσους ενδιαφέρονται.
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Τ
ο Ranger Raptor δεν είναι απλώς το top 
πικάπ της Ford που μπορεί να αγοράσει 
κανείς στην Ευρώπη. Είναι κάτι πολύ πε-
ρισσότερο, μια και κατά την άποψή μου θα 
εγκαινιάσει έναν νέο τύπο «αγροτικών», 
που θα συνδυάζουν επιδόσεις ανεξαρτή-
τως εδάφους.

Με τo Ranger Raptor κινήθηκα για πολλά χιλιόμετρα 
στο Μαρόκο και σε ένα μείγμα διαδρομών που περιλάμ-
βανε τα πάντα: από επαρχιακή οδό, ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο με χωμάτινες προεκτάσεις και καρόδρομους μέ-
χρι κακοτράχαλα μονοπάτια, και από αμμόλοφους με 
παχιά άμμο μέχρι πατημένη άμμο σε παραλίες, όπου εύ-
κολα είδα στο κοντέρ πάνω από 120-130 χλμ./ ώρα.

Το Raptor δεν προβληματίστηκε πουθενά και αν κά-
που κόλλησε ο λόγος σαφώς και δεν ήταν αυτό. Παρά 
την απόστασή του από το έδαφος των 283 χιλιοστών, της 
πολύ μεγάλης διαδρομής της ανάρτησής του (+32% σε 
σχέση με το απλό Ranger μπροστά, +18% πίσω) αλλά και 
των ειδικά σχεδιασμένων All-Terrain ελαστικών του, 
στην άσφαλτο ούτε γέρνει, ούτε ταλαντώσεις και κινή-
σεις του αμαξώματος πάνω στα αμορτισέρ και στα ελα-

ΤΟ FORD RANGER RAPTOR 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

Επιβλητικό και δυναμικό, το Ranger Raptor καταλαμβάνει την κορυφή 
στην γκάμα των ημιφορτηγών της Ford στην Ευρώπη και όχι μόνο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
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τήριά του επιτρέπει, ούτε το τιμόνι του είναι στο περί-
που, ούτε ενοχλητικό θόρυβο κάνει.

Κινείται γρήγορα και σταθερά, ενώ όταν πατούσα 
τον χωμάτινο διάδρομο δίπλα στην άσφαλτο για να χω-
ρέσει κι άλλο αυτοκίνητο –το πλάτος του Raptor είναι 
σχεδόν 2,03 μέτρα χωρίς τους καθρέφτες–, η μόνη δι-
αφορά που έβλεπα ήταν το σύννεφο σκόνης που ση-
κωνόταν πίσω του.

Πέρα από την άσφαλτο, επιλέγεις το κατάλληλο από 
τα συνολικά έξι προγράμματα οδήγησης (Normal, 
Sport, Grass/Gravel/Snow, Mud/Sand, Rock και Baja), 
την τετρακίνηση ή τις κοντές σχέσεις και συνεχίζεις 
χωρίς δεύτερη σκέψη και προβληματισμό, καθώς το 
αυτοκίνητο ανταποκρίνεται σε όλες τις συνθήκες υπο-
δειγματικά.

Αν τυχόν κολλήσεις στην παχιά άμμο, υπάρχει τόσο 
η απενεργοποίηση του ESP όσο και το μπλοκάρισμα 
του κεντρικού διαφορικού, ενώ για να μη φτάσεις σε 
αυτό το σημείο εφαρμόζεις τον κανόνα που θέλει τους 
τροχούς να είναι σχεδόν πάντα στην ευθεία.

Στον καρόδρομο αναπτύσσεις μεγάλη για την περί-
σταση ταχύτητα χωρίς να σε εμποδίζουν φυτεμένες 

πέτρες και βράχοι και σχεδόν δεν μετακινείσαι από τη 
θέση σου, ενώ στην πατημένη άμμο και έχοντας επιλέ-
ξει το πρόγραμμα Baja (από τον ομώνυμο αμερικανικό 
αγώνα) διαπιστώνεις πόσο εύκολα ελέγχεται το θηρίο 
των 2,5+ τόνων και των 213 ίππων και πόσο διασκε-
δαστική είναι η γρήγορη οδήγηση υπό αυτές τις συν-
θήκες.

Σε κάθε περίπτωση, το Ranger Raptor αποδεικνύει 
πόσο ικανό είναι και πόσο κατάλληλο για τα πραγματι-
κά δύσκολα. Αυτό φροντίζει να το κάνει σαφές και με 
την εμφάνισή του. Και όχι μόνο στα βασικά σημεία του 
αλλά και στις λεπτομέρειες.

Φυσικά, για να καταστούν όλα αυτά εφικτά απαιτή-
θηκε πολλή δουλειά από τους μηχανικούς της Ford 
Performance (κυρίως στο τμήμα της στην Αυστραλία). 
Αυτοί εκμεταλλεύτηκαν την καλή βάση του Ranger, την 
ενίσχυσαν στα καίρια σημεία της, επενέβησαν στην α-
νάρτηση χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ελατήρια (α-
ντί για φύλλα σούστας) στον πίσω άξονα και σε όλους 
τους τροχούς εξαιρετικά ως προς την απόδοση και τις 
δυνατότητές τους αμορτισέρ της αμερικανικής Fox, ε-
νώ επέλεξαν τα πολύ καλά λάστιχα της BFGoodrich με 

τα ενισχυμένα πλαϊνά που ανταποκρίνονται πολύ καλά 
στις απαιτήσεις που υπάρχουν από ένα πικάπ αυτού 
του βεληνεκούς.

Το ίδιο ισχύει και για το κιβώτιο των 10 σχέσεων 
(ίδιο με αυτό του οκτακύλινδρου F-150 Raptor), που σε 
κάθε περίπτωση συνεργάζεται πολύ καλά με τον τε-
τρακύλινδρο bi-turbo diesel των 2.000 κυβικών, των 
213 ίππων και των 500 Nm. Αυτός δεν πιέζεται μεν για 
να κινήσει το βαρύ αμάξωμα των 2.500 κιλών, αλλά 
προκειμένου να είναι στο ίδιο, πολύ υψηλό επίπεδο 
των άλλων στοιχείων του Ranger Raptor, θα ήθελα να 
αποδίδει γύρω στους 250 ίππους.

Το Ranger Raptor, που, όπως είπαμε, εγκαινιάζει 
μια νέα εποχή για τα λεγόμενα αγροτικά, μπορεί να α-
ποτελέσει μια πολύ σοβαρή εναλλακτική σε σχέση με 
τα μεγάλα SUV που έχουν και κάποιες αναπτυγμένες 
δυνατότητες offroad, μια και το εσωτερικό του δεν υ-
πολείπεται σε πολυτέλεια. Από αυτή τη σκοπιά, τα 
55.802 ευρώ που κοστίζει και με δεδομένες τις πραγ-
ματικά μεγάλες ικανότητές του, που ο μέσος οδηγός 
δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εξαντλήσει, α-
κούγονται σχεδόν σαν ευκαιρία.
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Τ
α τελευταία χρόνια ο όρος «σχολική ε-
τοιμότητα» ακούγεται και χρησιμοποι-
είται πολύ συχνά. Πρόκειται για έναν 
όρο που δείχνει αν το παιδί στην ηλικία 
των 6 ετών έχει κατακτήσει δεξιότητες 
που «αγκαλιάζουν» ένα ευρύ φάσμα. Ω-
στόσο, δεν αφορά μόνο τη μετάβαση από 

το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό αλλά και τη μετέπειτα σχολική 
ζωή του μαθητή.

Ο όρος «σχολική ετοιμότητα» περιλαμβάνει την αναγκαία 
συνολική ωριμότητα ενός παιδιού τη χρονική στιγμή της έ-
ναρξης φοίτησής του στην Α΄ Δημοτικού. Δηλαδή με τον όρο 
«σχολική ετοιμότητα» εννοούμε ένα ορισμένο επίπεδο ανά-
πτυξης του παιδιού σε κοινωνικο-συναισθηματικό, κινητικό, 
γνωστικό και σωματικό επίπεδο. Είναι καθοριστικής σημα-
σίας, μια και αξιολογεί κανείς αν το παιδί είναι έτοιμο να διδα-
χτεί με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο τα γνωστικά α-
ντικείμενα του δημοτικού σχολείου.

Τα περισσότερα παιδιά έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο 
και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης μεταξύ 5 ετών και 7 
μηνών και 6 ετών και 6 μηνών. Ορισμένα παιδιά, όμως, αν και 
βρίσκονται σε αυτή την ηλικία και τυπικά θα μπορούσαν να 
φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού, δεν είναι ακόμη «ώριμα» για 
να αντεπεξέλθουν επαρκώς στο νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της σχολικής ετοι-
μότητας γίνεται έλεγχος της αδρής και λεπτής κινητικότητας, 
της πλευρίωσης, των γραφοκινητικών δεξιοτήτων, της κατά-
κτησης των προμαθηματικών εννοιών, της επικοινωνίας και 
της αλληλεπίδρασης του παιδιού. Στη συνέχεια παρουσιάζο-
νται τα βασικά κριτήρια για την ομαλή μετάβαση του παιδιού 
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο:
• Νοητική ετοιμότητα (νοητικό δυναμικό, οπτική & ακου-
στική αντίληψη, λογική/σύνθετη/επαγωγική σκέψη, μνήμη, 
γνώση λογικομαθηματικών εννοιών, ικανότητα σειροθέτη-
σης)
• Προφορική ετοιμότητα (αντίληψη & έκφραση λόγου, ορθή 
χρήση του λόγου σε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες, α-
κουστική αντίληψη, μοίρασμα βιωμάτων)
• Αναγνωστική ετοιμότητα (ανάπτυξη γραφο-φωνολογικής ε-
νημερότητας, αναγνώριση γραμμάτων, οπτική αντίληψη)
• Σωματική ετοιμότητα (ανάπτυξη αδρής & λεπτής κινητικό-
τητας, παγίωση πλευρίωσης, συντονισμός ματιού-χεριού, αυ-
τοεξυπηρέτηση, πραξιακός μηχανισμός, προσανατολισμός, 
συγκέντρωση-οργάνωση)
• Κοινωνική και συναισθηματική ετοιμότητα (ικανότητα α-
ναγνώρισης των συναισθημάτων, ικανότητα διαχείρισης των 
συναισθημάτων του, ικανότητα σύναψης και διατήρησης δια-
προσωπικών σχέσεων, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, δι-
αχείριση ματαίωσης, ικανότητα συνεργασίας, ανάπτυξη κα-
τάλληλης διεκδικητικότητας)

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μας 
δείξει ότι το παιδί δεν είναι έτοιμο να φοιτήσει στην Α΄ Δημο-
τικού, θα πρέπει να γίνει στοχευμένη παρέμβαση από ειδικό 
ή ειδικούς, για να βοηθήσουν το παιδί να κατακτήσει τις απα-
ραίτητες δεξιότητες και να στηρίξουν το ίδιο και την οικογέ-
νειά του. Η μορφή και η συχνότητα της παρέμβασης εξαρτώ-
νται από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί.

Σε πολλές περιπτώσεις, κατόπιν αξιολόγησης και ανά-
λογα με το μέγεθος των δυσκολιών του παιδιού, πιθανώς ο ει-
δικός να προτείνει επαναφοίτηση του μαθητή στην τάξη του 
νηπιαγωγείου. Τέτοιες περιπτώσεις είναι όταν ο ειδικός ε-
ντοπίσει αναπτυξιακή ανωριμότητα ή κάποια ειδική εκπαι-
δευτική ανάγκη. Επίσης, προτείνεται επαναφοίτηση όταν ο 
χρόνος δεν επαρκεί για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμ-
βασης, το οποίο θα βοηθήσει το παιδί να ξεπεράσει τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζει.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επαναφοίτηση δεν 
είναι απαραίτητη εάν ο κάθε μαθητής υποστηρίζεται από ένα 
μαθησιακό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες, τις α-
νάγκες και το επίπεδο ανάπτυξής του. Αν δεχτούμε την επα-

ναφοίτηση ως τη μόνη λύση, είναι σαν να ταυτίζουμε τη μετά-
βαση μόνο με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του παιδιού και 
όχι με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος όπου αναπτύσ-
σεται το παιδί.

Στην περίπτωση της επαναφοίτησης, καθοριστικός πα-
ράγοντας για την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού είναι 
η στάση των γονέων. Οι γονείς θα πρέπει να θυμούνται ότι 
το παιδί εισπράττει ό,τι αισθάνονται. Το αγγίζουν όλες οι φο-
βίες, τα άγχη και η απογοήτευση που γεννιούνται από το ά-
κουσμα της επαναφοίτησης του παιδιού τους.

Αν, λοιπόν, το παιδί λάβει την κατάλληλη ενημέρωση με 
τον κατάλληλο τρόπο, η επαναφοίτηση δεν έχει αρνητικές ε-
πιπτώσεις στην ψυχολογία του. Από την άλλη, όμως, η επα-
ναφοίτηση στο νηπιαγωγείο χωρίς υποστηρικτικό πλαίσιο 
μπορεί να εγκλωβίσει τον μαθητή σε επανάληψη γνωστικών 
δραστηριοτήτων και να τον οδηγήσει σε απόσυρση από τη δι-
αδικασία της μάθησης.

Είναι πολύ σημαντικό στην περίπτωση της επαναφοίτη-

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΤΉΝ ΟΜΑΛΉ  
ΜΕΤΑΒΑΣΉ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΉΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
ΣΤΟ ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΙΚΉ ΕΤΟΙΜΟΤΉΤΑ)

 ΤΟΥ ΦΩΤΉ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

σης το παιδί να βρεθεί σε ένα υποστηρικτικό και ασφαλές πε-
ριβάλλον, ώστε να αποφύγουμε τις ψυχολογικές επιπτώσεις 
της επανάληψης του νηπιαγωγείου.

Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά το παιδί τους 
ώστε να ξεπεράσει τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζει. 
Καλό θα είναι να βοηθήσουν το παιδί να ανεξαρτητοποιηθεί, 
να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες, να καθορίσουν σαφή όρια, 
να βοηθήσουν το παιδί να εκφράσει τα συναισθήματά του, να 
δώσουν στο παιδί τον απαραίτητο χρόνο και έναν καλά οργα-
νωμένο και δομημένο χώρο, να εστιάσουν στην προσπάθεια 
και να δείχνουν κατανόηση. Το σημαντικότερο όλων, όμως, 
είναι να προσδοκούν την επιτυχία.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγ-
γραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημονικός σύμβου-
λος του τομέα Ειδικής Αγωγής του Μητροπολιτικού Κολλε-
γίου, επιστημονικός διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Ει-
δικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». eidikospaidagogos.gr
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Μ
εγάλος χορηγός του προγράµµατος 
«Άγονη Γραµµή Γόνιµη» καθίσταται 
η βιοµηχανία φαρµάκων DEMO για 
την τρέχουσα χρονιά, ενισχύοντας το 

εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αθλητικό πρόγραµ-

Το αντηλιακό προστατεύει από τους 
δερµατικούς καρκίνους και δεν ευθύνεται 
για την έλλειψη βιταµίνης D, την οποία 
παρουσιάζει το 70% του πληθυσµού, όπως 
φανέρωσε πρόσφατη µελέτη.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

«∆είτε τον ήλιο σαν φίλο, αλλά ποτέ χωρίς το 
αντηλιακό σας» είναι το µήνυµα που στέλ-
νει η Ελληνική ∆ερµατολογική και Αφρο-
δισιολογική Εταιρεία (Ε∆ΑΕ), η οποία 
στη φετινή Εβδοµάδα Υπεύθυνης Συ-

µπεριφοράς Απέναντι στον Ήλιο µας καλεί να τον δούµε SUN 
FILO, όπως είναι ο τίτλος της εκστρατείας. Από τις 3 έως τις 7 
Ιουνίου οι δερµατολόγοι προσφέρουν δωρεάν εξετάσεις για τον 
δερµατικό καρκίνο, µε τον πρόεδρο της Ε∆ΑΕ, καθηγητή ∆ερ-
µατολογίας ∆ηµήτρη Ρηγόπουλο, να τονίζει πως η αυτοεξέταση 
και η κλινική εξέταση είναι απαραίτητες για την πρόληψη των 
δερµατικών καρκίνων, ενώ η ακριβή ψηφιακή εξέταση χαρτο-
γράφησης σπίλων δεν αποτελεί «τεστ ΠΑΠ», συνεπώς δεν είναι 
για όλους.

Από τη µεριά του, ο αναπληρωτής καθηγητής ∆ερµατολο-
γίας Αλέξανδρος Κατούλης τονίζει πως η UVB ακτινοβολία εί-
ναι αποδεδειγµένο καρκινογόνο και πως η χρήση αντηλιακού 
µειώνει κατά 40% τον κίνδυνο για µελάνωµα. Στην Ελλάδα κα-
ταγράφονται ετησίως 220 νέα περιστατικά µελανώµατος, µε τα 
επαναλαµβανόµενα εγκαύµατα κατά την παιδική ηλικία (πέντε 

«R
ide4Women» αποκαλείται η αθλητική πρωτοβουλία µιας οµάδα ιατρών, γυναικολόγων ογκολό-
γων, από την Ευρώπη, που µέσω της ποδηλασίας µακρινών αποστάσεων στοχεύουν στην ευαι-
σθητοποίηση και στην εκπαίδευση του κοινού πάνω στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση 
του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας. Την Κυριακή 2 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Πάρκο 

Ελευθερίας, απέναντι από το Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα», ξεκινάνε το ταξίδι της ενηµέρωσης µε τα ποδήλατά τους 
από την Αθήνα στο Γκρατς της Αυστρίας. Στην πατρίδα µας ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας είναι πρώτος 
σε συχνότητα στις γυναίκες ηλικίας 20-44 ετών και λόγω της χαµηλής εµβολιαστικής κάλυψης του γυναικείου 
πληθυσµού µε τα εµβόλια HPV και την ασυνέπεια των Ελληνίδων σε ό,τι αφορά την πραγµατοποίηση του τεστ 
ΠΑΠ καταγράφονται περίπου 250 θάνατοι από τη νόσο. Την ιδιαίτερη αυτή πρωτοβουλία για την ευαισθητοποί-
ηση του κοινού για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας και την πρόληψή του στηρίζει ο Σύλλογος Καρκινοπα-
θών ΚΕΦΙ.

ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΒΑΖΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

εγκαύµατα ή και περισσότερα) να διπλασιάζουν τον κίνδυνο για 
µελάνωµα και το σολάριουµ να τον οκταπλασιάζει.

Την ίδια ώρα οι έρευνες φανερώνουν πως ένας στους πέ-
ντε Έλληνες δεν έχει βάλει ποτέ στη ζωή του αντηλιακό και 
πως το µελάνωµα, η πιο επιθετική µορφή δερµατικού καρκί-
νου, έχει χειρότερη πρόγνωση στους άνδρες ηλικίας 60 ετών 
και άνω, ενώ τα νέα φάρµακα που µπήκαν τα τελευταία χρόνια 
στη φαρέτρα άλλαξαν το τοπίο στην αντιµετώπισή του, χαρίζο-
ντας ελπίδες ακόµη και σε ασθενείς µε µεταστατική νόσο. Το 
πιο νέο εύρηµα, πάντως, αφορά την κατάρριψη του διαδεδοµέ-
νου αστικού µύθου που θέλει τη χρήση αντηλιακού να ευθύνε-
ται για την παγκόσµια «επιδηµία» της έλλειψης βιταµίνης D, µε 
τον καθηγητή κ. Ρηγόπουλο να επισηµαίνει πως ο καλύτερος 
τρόπος πρόσληψης βιταµίνης D είναι µέσα από τη διατροφή και 
όχι από την ηλιοθεραπεία. Ένας άλλος µύθος είναι πως το µελά-
νωµα πάντα δηµιουργείται σε προϋπάρχοντα σπίλο (δερµατική 
ελιά), ενώ στην πραγµατικότητα µόνο 30% των περιστατικών 
εµφανίζονται σε σπίλο. Γι’ αυτό και η νέα οδηγία είναι να πα-
ρακολουθούµε τους σπίλους και να µην τους αφαιρούµε χωρίς 
λόγο, όπως τονίζουν οι γιατροί της Ε∆ΑΕ.

ΣΕΙΣΜΟΣ, 
ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ 
ΓΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ

Σ
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή η ψηφιακή έκθεση της ΑΧΑ «Σεισµός στο Μουσείο» εξοικει-
ώνει τα παιδιά µε το φυσικό φαινόµενο του Εγκέλαδου και τα διδάσκει µαθήµατα σωστής συµπερι-
φοράς, όσο διαρκεί η σεισµική δραστηριότητα, και ψυχραιµίας. Σε µια αίθουσα µε προσοµοιωτές, 
χρήσιµα βίντεο, ψηφιακά παιχνίδια και µοντέλα κτιρίων που κινούνται µε τεχνητές σεισµικές δονήσεις 

οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν εικονικά τον σεισµό και να µάθουν πως τα περισσότερα ατυχήµατα 
κατά τη διάρκειά του γίνονται εξαιτίας της ανθρώπινης απερισκεψίας και του πανικού. Πρόσφατα επισκέφθηκα 
µε τον γιο µου και τους συµµαθητές του την έκθεση, προκειµένου να συνειδητοποιήσουν ότι η Ελλάδα είναι µία 
από τις πιο σεισµογενείς χώρες και πως πρέπει να µάθουµε να ζούµε µε τα… Ρίχτερ, κάνοντας οικογενειακώς 
«πρόβα» για το τι πρέπει να κάνουµε σε περίπτωση σεισµού και αποθηκεύοντας σε ένα προσβάσιµο σηµείο του 
σαλονιού ένα µικρό σακίδιο µε είδη πρώτης ανάγκης (εφεδρικό κινητό τηλέφωνο, φακός, νερό, ξηρά τροφή και 
είδη πρώτων βοηθειών).

ΑΓΝΩΣΤΗ ΛΕΞΗ 
ΤΟ ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟ 20% 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ



www.freesunday.gr34 02.06.2019

sports

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 προσφέ-
ρουν τα προγνωστικά τους για τα παι-
χνίδια της εβδοµάδας! Τα µεγάλα ευ-
ρωπαϊκά πρωταθλήµατα έχουν φτάσει 
στο τέλος τους, η προσοχή µας στρέ-
φεται σε Σκανδιναβία και Αµερική, µε 

πρωταθλήµατα που θα µας κρατήσουν παρέα καθ’ όλη 
τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στοιχηµατικά, προκύ-
πτουν ορισµένες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προτάσεις, 
το Betarades.gr έχει ξεχωρίσει πέντε συνολικά επιλο-
γές, πάµε να τις δούµε αναλυτικά.

Θα ξεκινήσουµε τις προτάσεις στοιχήµατος από την 
Α΄ Σουηδίας και το παιχνίδι ΑΪΚ - Χάµαρµπι. Η ΑΪΚ 
µπορεί να ξεκίνησε νωθρά τις φετινές της υποχρεώσεις, 
ωστόσο τον τελευταίο µήνα έχει ανεβάσει κατακόρυφα 
την απόδοσή της, µετρώντας τέσσερις νίκες και µία ι-
σοπαλία στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Έχει 
σκαρφαλώσει στην 5η θέση µε 21 βαθµούς όντας στο -6 
από την κορυφή, σήµερα υποδέχεται τη Χάµαρµπι που 
είναι καθαρά οµάδα έδρας και πιστεύουµε πως, εύκολα 
ή δύσκολα, θα καταφέρει να δώσει συνέχεια στο εντυ-
πωσιακό σερί της, πλησιάζοντας κι άλλο την πρωτοπόρο 
Μάλµε. Ο άσος σε απόδοση 2.05 έχει αξία και θα προ-
στεθεί στις επιλογές µας.

Σε κακή κατάσταση η Κρουζέιρο
Συνεχίζουµε µε Α΄ Βραζιλίας και την αναµέτρηση Σάο 
Πάολο - Κρουζέιρο. Βίοι αντίθετοι για τις δύο οµάδες 
στο ξεκίνηµα της φετινής σεζόν, καθώς η Σάο Πάολο 
είναι στην 4η θέση και στο -5 από την κορυφή, τη στιγµή 
που η Κρουζέιρο είναι στη 16η θέση, όντας οριακά εκτός 
επικίνδυνης ζώνης. Έδρα και µοµέντουµ δίνουν το προ-
βάδισµα στη Σάο Πάολο, η οποία εντός έδρας είναι 
άκρως αποτελεσµατική και οµάδες σαν την Κρουζέιρο 
είναι σε θέση να τις… λυγίσει. Επιλογή µας θα αποτελέ-
σει ο άσος, ο οποίος δίνεται σε απόδοση 2.05.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Στήριγµα οι άσοι σε Σουηδία 

και Αµερική

Περνάµε στο MLS και την κόντρα των Λος Άντζελες 
Γκάλαξι µε τους Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον. Οι Γκάλαξι 

βρίσκονται στη 2η θέση της ∆ύσης και στο -6 από την κο-
ρυφή της περιφέρειας, ωστόσο το τελευταίο χρονικό δι-
άστηµα δείχνουν να έχουν χάσει τα πατήµατά τους, µε-
τρώντας µία νίκη και τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία 
παιχνίδια τους. Σήµερα υποδέχονται τους ντεφορµέ Νιου 
Ίνγκλαντ, οι οποίοι µακριά από την έδρα τους… ψάχνο-
νται, εποµένως έχουν «χρυσή» ευκαιρία να επιστρέψουν 
στα νικηφόρα αποτελέσµατα, ασκώντας πίεση στην κο-
ρυφή. Ο άσος παίζει χαµηλά, έτσι θα προτιµήσουµε το 
Λος Άντζελες Γκάλαξι -1 (Ασιατικό) σε απόδοση 1.85.

Αυτές ήταν οι τρεις βασικές προτάσεις του Betarades.
gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο ακόµη παι-
χνίδια, από Ισπανία και Φινλανδία. Συγκεκριµένα, από τη 
Β΄ Ισπανίας θα κρατήσουµε το Χ στο παιχνίδι Λούγκο - 
Τενερίφη σε απόδοση 2.50, ενώ από την Α΄ Φινλανδίας θα 
πάµε µε το Goal/Goal στο παιχνίδι Κουόπιο - Σεϊναγιόεν 
σε απόδοση 2.00. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Goal Tips
* Μποταφόγκο - Βάσκο ντα Γκάµα (02/06, 17:00): Αµφότερες σκο-
ράρουν και δέχονται γκολ µε δυσκολία, η Μποταφόγκο προέρχεται από 
4/5 Under 2.5, τη στιγµή που η Βάσκο προέρχεται από 3/4 Under 2.5. 
∆ύσκολα θα ανοίξει το µατς, και το Under 2.5 σε απόδοση 1.62 φαντάζει 
λογική επιλογή.

* Έβερτον - Κοµπρεσάλ (02/06, 19:00): Η Έβερτον δυσκολεύεται στο 
σκοράρισµα, αµυντικά όµως τα πηγαίνει περίφηµα, µε αποτέλεσµα να 
έχει επαληθεύσει το Under 2.5 στα 4/5 τελευταία παιχνίδια της. Κόντρα 
στην Κοµπρεσάλ, το Under 2.5 δίνεται σε απόδοση 1.60 και µπορεί να 
αποτελέσει επιλογή.

* Σεαρά - Σάντος (02/06, 22:00): Η Σεαρά προέρχεται από τέσσερα 
συνεχόµενα παιχνίδια στα οποία επιβεβαιώθηκε το 2-3 γκολ και συγκε-
κριµένα όλα τα παιχνίδια τελείωσαν µε σκορ 2-1 ανεξαρτήτως νικητή. 
Το 2-3 γκολ σε απόδοση 1.95 συγκεντρώνει και πάλι καλές πιθανότητες 
επαλήθευσης.

Seri Tips
* Νταλιάν - Σανγκάη (02/06, 10:00): Η Σανγκάη βρίσκε-
ται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, προέρχεται από 
πέντε σερί νίκες ανεξαρτήτως διοργάνωσης και κόντρα στην 
Νταλιάν έχει και πάλι τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Έχει καλές 
πιθανότητες το διπλό, το οποίο δίνεται σε απόδοση 1.75.

* Χενάν - Γκουανζού (02/06, 14:35): Από τέσσερις σερί 
επιτυχίες προέρχεται η Γκουανζού, η οποία βρίσκεται στο 
-5 από την κορυφή και καλείται να συνεχίσει τα νικηφόρα 
αποτελέσµατα. Κόντρα στη Χενάν σαφώς και είναι το φαβορί, 
µε το διπλό να προσφέρεται σε απόδοση 1.90.

* Στουρµ Γκρατς - Ραπίντ Βιέννης (02/06, 18:00): Τέσσε-
ρις ήττες στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια της έχει γνωρίσει 
η Στουρµ Γκρατς, η οποία δείχνει να βρίσκεται ήδη σε… 
διακοπές. Η Ραπίντ είναι σε καλύτερη κατάσταση, το διπλό 
δίνεται σε τιµές αουτσάιντερ και αξίζει το ρίσκο.

Head 2 Head
* Χόνκα - Κόκολα (02/06, 18:30): Πέντε φορές έχουν αναµε-
τρηθεί οι δύο οµάδες σε αυτό το γήπεδο, µε το επιµέρους ρεκόρ 
να είναι στο 3-2-0. Ο άσος δίνεται σε απόδοση 1.40 κόντρα στην 
Κόκολα και µπορεί να αποτελέσει «µαξιλαράκι».

* Βερόνα - Τσιταντέλα (02/06, 21:45): Πέντε φορές έχουν 
κοντραριστεί οι δύο οµάδες στη Βερόνα, µε την Ελλάς να έχει το 
επιµέρους προβάδισµα µε 3-1-1. Ο άσος αγγίζει τιµές διπλασια-
σµού και σίγουρα αξίζει το ρίσκο.

* Ατλέτικο Παραναένσε - Φλουµινένσε (02/06, 22:00): Πλούσια 
είναι η προϊστορία ανάµεσα στις δύο οµάδες, καθώς έχουν κο-
ντραριστεί σε αυτό το γήπεδο 19 φορές, µε το επιµέρους ρεκόρ να 
είναι στο 8-5-6. Οι γηπεδούχοι έχουν και σήµερα το προβάδισµα, 
µε τον άσο να προσφέρεται στο 1.80.

02/06
16:00 ΑΪΚ - Χάµαρµπι 1 2.05
18:30 Κουόπιο - Σεϊναγιόεν JK  Goal/Goal 2.00
21:00 Λούγκο - Τενερίφη X 2.50
22:00 Σάο Πάολο - Κρουζέιρο 1 2.05

03/06
05:30 Λ.Α. Γκάλαξι - Νιου Ίνγκλαντ  Λ.Α. Γκ. -1 (Aσ.) 1.85
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«ΖΙΖΕΛ» ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
Ο χορογράφος Κώστας Τσιούκας, αγαπητός 
για τις ιδιαίτερες δουλειές του, ανοίγει 
το πρόγραµµα του χορού στο φετινό 
φεστιβάλ, παρουσιάζοντας στις 5 και 6 
Ιουνίου στην Πειραιώς 260 ένα από τα 
δηµοφιλέστερα ροµαντικά µπαλέτα, τη 
«Ζιζέλ». Ο εικονοκλάστης δηµιουργός, µε 
πολύ ιδιαίτερη προσωπική γραφή, επιχειρεί 
µια ενδοσκοπική µατιά σε αυτή την κλασική 
ιστορία µε το κεντροευρωπαϊκό µεσαιωνικό 
άρωµα, δίνοντάς της µια χροιά πιο σύγχρονη, 
προσωπική, νοτιοευρωπαϊκή. Το σκοτεινό 
στοιχείο που χαρακτηρίζει τις δουλειές του 
είναι και εδώ παρόν, σε ένα απρόσµενο 
σκηνικό περιβάλλον όπου ο χορός και η 
αφήγηση συνυπάρχουν και δηµιουργούν ένα 
ξεχωριστό σκηνικό αποτέλεσµα.

Η ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ
Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, µετά από έναν δυνατό 
καλλιτεχνικό χειµώνα στη µουσική σκηνή του Gazarte 
–µε τρεις συνεχόµενες παρατάσεις και διθυραµβικές 
κριτικές– θα ταξιδέψει την Τετάρτη 5 Ιουνίου στο 
Θέατρο ∆άσους στη Θεσσαλονίκη. Σε «απευθείας 
σύνδεση» µε το κοινό της, η διαχρονική ερµηνεύτρια 
µαζί µε πέντε ταλαντούχους σολίστες µουσικούς 
θα µοιραστεί µαζί µας µία από τις πιο επιτυχηµένες 
φετινές παραστάσεις.

«ΝΟΡΜΑ» ΤΟΥ ΜΠΕΛΛΙΝΙ ΣΤΟ ΗΡΩ∆ΕΙΟ
Μια όπερα απολύτως και πολλαπλά 
συνδεδεµένη µε την Ελλάδα, η «Νόρµα» του 
Μπελλίνι, επιστρέφει από την Εθνική Λυρική 
Σκηνή στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 5, 7, 
9 και 11 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Αθηνών, σε µια νέα, εντυπωσιακή παραγωγή, 
σε µουσική διεύθυνση Γιώργου Μπαλατσινού 
και σκηνοθεσία του Κάρλους Παντρίσσα των 
Λα Φούρα ντελς Μπάους. Ο Ρίχαρντ Βάγκνερ 
έγραψε για το έργο: «Ανάµεσα σε όλες τις όπερες 
του Μπελλίνι, η “Νόρµα” διακρίνεται για την 
πλούσια µελωδική φλέβα και ταυτόχρονα για τον 
πιο βαθύ ρεαλισµό και το εσωτερικό πάθος».
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Την Τετάρτη 5 Ιουνίου στις 19:00, 
µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 
Περιβάλλοντος, ξεκινάει το 
INNOVATHENS powered by Samsung. 
Το θέµα της πρώτης εκδήλωσης; Οι 
πράσινες τεχνολογίες. Στην εκδήλωση 
η καθηγήτρια Ελένη Μυριβήλη 
θα παρουσιάσει το νέο project 
χαρτογράφησης της χλωρίδας του 
Εθνικού Κήπου. Ο Σπύρος Φουντάς, 
αναπληρωτής καθηγητής του Τµήµατος 
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και 
Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, θα µας µιλήσει 
για τις νέες τεχνολογίες ακριβείας 
στη γεωργία, ο chief technical officer 
της Eunice Energy Group, Γιώργος 
Πεχλιβάνογλου, θα µας περιγράψει τις 
τεχνολογικές εξελίξεις στο µέλλον της 
ενέργειας, ενώ η Ναταλία Καλεβρά θα 
παρουσιάσει τη σειρά εφαρµογών της 
WWF Ελλάς για το περιβάλλον. Επιπλέον, 
ο Κωνσταντίνος Σιάπικας κα ι ο Ηλίας 
Καρνάτσος από την εταιρεία ECO//SUN 
µας συστήνουν το Ecocar, ένα σύγχρονο 
ηλεκτρικό όχηµα µε µηδενικούς ρύπους. 
Και, φυσικά, από το πρόγραµµα δεν θα 
µπορούσαν να λείπουν οι «έξυπνοι» κάδοι 
ανακύκλωσης της Recy Trust. Γι’ αυτό, ο 
CEO & co-founder της Cyclefi, Γιώργος 
Στέγγος, έρχεται να µας τους παρουσιάσει.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Νάτσο Ρουιπέρεζ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Λεονάρντο Σµπαράλια, Χαν Κορνέτ, 
Μίτσελ Νόερ, Άνα Τορέντ, Τζιελένα Τζοβανόβα

Το «Rocketman» είναι ένα επικό µιούζικαλ φαντασίας για την απίθανη ιστορία των πρώτων χρόνων της 
καριέρας του Έλτον Τζον. Η ταινία ακολουθεί το µεγαλειώδες ταξίδι της µεταµόρφωσης του Ρέτζιναλντ 
Ντουάιτ από ντροπαλό πιανίστα στον παγκόσµιο σταρ Έλτον Τζον. Πρόκειται για την ιστορία τού πώς 

ένα αγόρι από µια µικρή πόλη γίνεται µία από τις πιο εµβληµατικές φιγούρες της µουσικής και της ποπ κουλτού-
ρας γενικότερα. Η ιδέα ανήκει στον ίδιο τον Έλτον Τζον και τον σύζυγό του και παραγωγό της ταινίας Ντέιβιντ 
Φέρνις και γεννήθηκε στο Λας Βέγκας µε αφορµή ένα σόου που είχε ανεβάσει το ζευγάρι, το οποίο ήταν κάτι σαν 
βιογραφία του Έλτον Τζον. Αναπόφευκτα, η ταινία ακροβατεί ανάµεσα στη φαντασία και την πραγµατικότητα, 
ενώνοντας τους κόσµους της µουσικής, της διασηµότητας και της µόδας. Μετά από δέκα χρόνια προετοιµασίας 
του πρότζεκτ, το «Rocketman» έχει 23 κλασικά τραγούδια του Έλτον Τζον µε καινούργιο ήχο και αλλαγές που 
έγιναν για τις ανάγκες της ταινίας.

ΓΚΟΤΖΙΛΑ ΙΙ: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ
GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS

Η Μόναρκ, µια κρυφή ζωολογική οµάδα, έρχεται αντιµέτωπη µε τιτάνια τέρατα, συµπεριλαµβανοµέ-
νου και του Γκοτζίλα, που συγκρούεται µε τη Μόθρα, τον Ρόνταν και την απόλυτη νέµεσή του, τον 
τρικέφαλο Γκιντόρα. Όταν αυτά τα αρχαία τέρατα, που θεωρούνταν απλώς µύθοι, ξυπνήσουν ξανά, 

θα ανταγωνιστούν µεταξύ τους για την απόλυτη κυριαρχία, ακόµα και σε βάρος της ανθρωπότητας… Μετά τις 
παγκόσµιες επιτυχίες του «Γκοτζίλα» (2014) και «Kong: Η Νήσος του Κρανίου» (2017) έρχεται το επόµενο, 
σαρωτικό κεφάλαιο αναβίωσης τιτάνιων τεράτων από τη Warner. Μία επική, εντυπωσιακή περιπέτεια που 
βάζει τον Γκοτζίλα ενάντια σε µερικά από τα πιο γνωστά τέρατα της ιαπωνικής ποπ κουλτούρας: τη Μόθρα, τον 
Ρόνταν και τον τρικέφαλο Γκιντόρα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάικλ Ντάκερτι ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάικλ Ντάκερτι, Ζακ Σιλντς ΠΑΙΖΟΥΝ: Μίλι Μπόµπι Μπράουν, Βέρα 
Φαρµίγκα, Κάιλ Τσάντλερ, Ζανγκ Ζιγί, Κεν Γουατανάµπε, Τσαρλς Ντανς, Μπράντλεϊ Γουίτφορντ, Τόµας Μίντλντιτς, 
Αΐσα Χιντς

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντέξτερ Φλέτσερ ΣΕΝΑΡΙΟ: Λι Χολ ΠΑΙΖΟΥΝ: Τάρον Έτζερτον, Τζέιµι Μπελ, Ρίτσαρντ Μάντεν, 
Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, Τζέµα Τζόουνς

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
THE UNCOVERING

ROCKETMAN

Όταν o Ζόρντι επιστρέφει στο χω-
ριό όπου µεγάλωσε, µαθαίνει ότι 
ο πατέρας του δεν είναι, όπως 
πίστευε, θαµµένος στο νεκροτα-

φείο του χωριού. Αµέσως µετά, διαπιστώνει 
ότι η Βέρα, µια νεαρή κοπέλα που υποτίθεται 
ότι είχε σκοτωθεί µαζί µε τον πατέρα του, 
είναι ακόµα ζωντανή. Με αυτά τα νέα δεδοµέ-
να, ο Ζόρντι αποφασίζει να µείνει στο χωριό 
και να προσπαθήσει να ανακαλύψει τι πραγ-
µατικά συνέβη στον πατέρα του. Σύντοµα θα 
αντιµετωπίσει µια σειρά από µυστηριώδεις 
καταστάσεις και οδυνηρές αποκαλύψεις, ενώ 
µια σειρά φόνων έχουν στόχο να εµποδίσουν 
τον Ζόρντι να µάθει την αλήθεια. Είκοσι χρό-
νια, τελικά, δεν είναι αρκετά για να ταφεί ένα 
σκοτεινό µυστικό… Μια περιπέτεια γεµάτη 
ένταση και ανατροπές, ένα κυνηγητό στα όρια 
της αλήθειας, µε πρωταγωνιστές τους υποψή-
φιους για «Γκόγια» Λεονάρντο Σµπαράλια και 
Χαν Κορνέτ.
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Για μένα, είναι 
σπουδαίο να 
δουλεύεις με 
μαθητές, είναι 
ένα έργο μεγάλης 
ευθύνης. Με 
κάνει καλύτερο 
άνθρωπο και 
καλύτερο 
καλλιτέχνη, το 
πιο σημαντικό 
όμως είναι να 
κάνω καλό στα 
παιδιά. Αυτή είναι 
η προτεραιότητά 
μου.

INFO

Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Μαρίας 
Ιορδανίδου
Θεατρική μεταφορά: Άκης Δήμου
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης
Πρωταγωνιστούν: Ελένη Κοκκίδου, Γιώργος 
Αρμένης, Μιχάλης Μητρούσης, Ευαγγελία 
Μουμούρη, Χρύσα Παπά

«Τραγουδίστρια Ευθαλία» η Σοφία 
Παπάζογλου
Παρασκευή 28 Ιουνίου: Κατράκειο Θέατρο
Δευτέρα 1 Ιουλίου: Θέατρο Παπάγου
Τρίτη 2 Ιουλίου: Θέατρο Βεάκειο
Τετάρτη 3 Ιουλίου: Θέατρο Βράχων
Σάββατο 6 Ιουλίου: Θέατρο Πέτρας

Τ
ην ίδια ώρα που αποχαιρετά την Τατιάνα, την 
αστυνομικό ηρωίδα την οποία υποδυόταν για 
δύο χρόνια στην καθημερινή σειρά «Τατουάζ» 
και η οποία την έβαλε σε κάθε ελληνικό σπίτι, 
ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδεία με τη «Λωξά-
ντρα» της Μαρίας Ιορδανίδου. Η Χρύσα Παπά 
μας εξηγεί πώς είναι ένας τόσο μεγάλος θίασος 
να βρίσκεται σε περιοδεία.

Ξεκινάτε περιοδεία με τη «Λωξάντρα» σε όλη την Ελλάδα, με πρώτη 
στάση το Κατράκειο Θέατρο την Παρασκευή 28 Ιουνίου. Πώς είναι 
ένας τόσο μεγάλος θίασος να βρίσκεται σε περιοδεία;

Ναι, ξεκινάμε μια μεγάλη περιοδεία με έναν μεγάλο θίασο. Είναι υ-
πέροχα! Έχουμε περάσει έναν πολύ ωραίο χειμώνα, με πολλή αγάπη 
από τον κόσμο, και ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε σε όλη την Ελ-
λάδα. Να παρουσιάσουμε με πολλή χαρά και αγάπη την παράστασή 
μας. Είναι πολύ ωραίο, λοιπόν, που θα βγούμε τόσοι άνθρωποι περιο-
δεία, γιατί, εκτός των άλλων, περνάμε πολύ όμορφα μεταξύ μας.

Έχετε την ευκαιρία να κάνετε και «διακοπές» κατά τη διάρκεια των 
καλοκαιρινών παραστάσεων; Να γνωρίσετε άγνωστα μέρη, παρα-
λίες, να επισκεφτείτε μνημεία…;
Η αλήθεια είναι ότι η περιοδεία φαντάζει αλλιώς στον κόσμο απ’ ό,τι 
είναι στην πραγματικότητα. Είναι σπουδαίο να κάνεις τη δουλειά που 
αγαπάς και να περνάς ωραία με τους συναδέλφους. Το δύσκολο στην 
περιοδεία, και κυρίως στη δική μας, είναι ότι θα είμαστε ταξίδι-παρά-
σταση. Σε ελάχιστες πόλεις θα μείνουμε δύο μέρες. Άρα για μας δεν 
θα είναι διακοπές. Αν μας έμενε χρόνος, θα μπορούσαμε να γνωρί-
σουμε παραπάνω κάποιες πόλεις.

Η Μαρία Ιορδανίδου στη «Λωξάντρα» καταγράφει ιστορικά γεγο-
νότα, τα έθιμα και το πνεύμα της εποχής που κανένας πλέον Νεοέλ-
ληνας δεν έχει ζήσει. Ωστόσο, η Πόλη –όπως και η Σμύρνη– εξακο-
λουθεί να είναι ζωντανή στην ψυχοσύνθεση ακόμα κι εκείνων των 
Ελλήνων που δεν έχουν τέτοια καταγωγή. Πώς το εξηγείτε;
Τα βιώματα μεταφέρονται ή μεταδίδονται μέσω των ανθρώπων. Είναι 
μέσα μας η Ιστορία μας.

Στην παράσταση υποδύεστε την Κλειώ. Μιλήστε μας για κείνη. Τι 
είναι αυτό που σας συναρπάζει στον ρόλο της και τι ήταν αυτό που 
έπρεπε να εξερευνήσετε γιατί σας ήταν τελείως ξένο;
Υποδύομαι την Κλειώ, τη μια κόρη της Λωξάντρας. Η Κλειώ είναι το 
αντίπαλο δέος της Λωξάντρας. Είναι επαναστάτρια για την εποχή της. 
Διαβάζει, θέλει να ταξιδέψει, πιστεύει στον έρωτα και όχι στο συνοι-
κέσιο. Κάνει την επανάστασή της, χωρίς όμως να τα καταφέρνει στο 
τέλος, διότι ζει σε παγιωμένες καταστάσεις. Ουσιαστικά, όμως, ανοί-
γει τον δρόμο για την κόρη της.

Για πολλούς ήταν έκπληξη το ότι το «Τατουάζ», η επιτυχημένη κα-
θημερινή σειρά του Alpha, δεν θα συνεχιστεί για τρίτη σεζόν. Η 
δική σας άποψη;
Η δική μου άποψη είναι πως καλώς ολοκληρώνεται στον δεύτερο 
χρόνο. Είναι σημαντικό μια δουλειά να ολοκληρώνεται σε μια καλή 
στιγμή, ώστε στο σύνολό της να είναι πιο μεστή.

Τι κερδίσατε από τη συμμετοχή σας στο «Τατουάζ»;
Νιώθω ευγνώμων που είμαι μέρος αυτής της σειράς. Νιώθω ότι παρου-
σιάζουμε στον κόσμο μια έντιμη δουλειά. Αυτό είναι μεγάλο κέρδος.

Διαβάζω για εσάς στο Wikipedia: «Τα τελευταία χρόνια διδάσκει υ-
ποκριτική σε παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου (Saint Paul) ανεβάζοντας 
ετησίως παραστάσεις». Κατ’ αρχάς, ισχύει; Κατά δεύτερον, ο ρόλος 
της διδάσκουσας, και μάλιστα σε μαθητές, τι σας έχει μάθει; Σας 
έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο ή καλύτερη καλλιτέχνιδα;
Ναι, αλήθεια είναι. Τα τελευταία χρόνια είμαι υπεύθυνη του Θεατρι-
κού Ομίλου ενός σχολείου (παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου). Για μένα, 
είναι σπουδαίο να δουλεύεις με μαθητές, είναι ένα έργο μεγάλης ευ-
θύνης. Με κάνει καλύτερο άνθρωπο και καλύτερο καλλιτέχνη, το πιο 
σημαντικό όμως είναι να κάνω καλό στα παιδιά. Αυτή είναι η προτε-
ραιότητά μου.

Χρύσα Παπά
«Είναι σημαντικό μια δουλειά  

να ολοκληρώνεται  
σε μια καλή στιγμή»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Φωτό: Βλασόπουλος

«Λωξάντρα»
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Το καράβι του WWF ξεκινάει το πρώτο 
του ταξίδι στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα

Το καράβι του WWF «Blue Panda» ξεκινάει το 
πρώτο του ταξίδι, κατά το οποίο θα διασχίσει ο-
λόκληρη τη Μεσόγειο, µε κεντρικό στόχο την ε-
νηµέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών γύρω από τις σύγχρονες περιβαλλοντι-

κές απειλές που καλείται να αντιµετωπίσει η θαλάσσια ζωή 
της Μεσογείου. Η εν λόγω δράση αποτελεί ενέργεια της Με-
σογειακής Πρωτοβουλίας του WWF (Mediterranean Marine 
Initiative) και ευθυγραµµίζεται µε το όραµα της οργάνωσης 
για τη δηµιουργία µιας βιώσιµης «µπλε οικονοµίας» στην πε-
ριοχή της Μεσογείου.

Τους επόµενους έξι µήνες το «Blue Panda» θα επισκε-
φθεί συνολικά έξι µεσογειακές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, 
Τουρκία, Τυνησία και Μαρόκο), µεταφέροντας εικόνες από 
την πλούσια βιοποικιλότητα της Μεσογείου. Επιπλέον, οι πο-
λίτες θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τους τρόπους 
µε τους οποίους µπορούν να αναλάβουν δράση ώστε να συµ-
βάλουν στην αντιµετώπιση των σηµαντικότερων απειλών που 
θέτουν σε άµεσο κίνδυνο τη θαλάσσια ζωή της Μεσογείου, 
όπως είναι οι εξορύξεις πετρελαίου και η πλαστική ρύπανση.

Στην Ελλάδα το «Blue Panda» θα µείνει για περίπου δύο 
εβδοµάδες, εστιάζοντας θεµατικά σε µία από τις µεγαλύτερες 
απειλές για τις ελληνικές θάλασσες: τις εξορύξεις πετρελαίου 
και φυσικού αερίου. Ειδικότερα, την περίοδο 19-31 Ιουλίου το 
καράβι θα επισκεφθεί τη Ζάκυνθο, την Κεφαλλονιά και την 
Ιθάκη, όπου θα πραγµατοποιηθούν ξεχωριστές δράσεις µε την 
ενεργό συµµετοχή τοπικών οµάδων, κατοίκων, αλλά και επι-
σκεπτών των συγκεκριµένων νησιών.

Πρόκειται για τρεις µόνο από τις περιοχές που επηρεάζο-
νται άµεσα από τα σχέδια για εξορύξεις στην Ελλάδα, καθώς 
ήδη έχει παραχωρηθεί προς εκµετάλλευση σε πετρελαϊκές ε-
ταιρείες µια θαλάσσια έκταση περίπου 60.000 τετραγωνικών 
χιλιοµέτρων, που καλύπτει σχεδόν το σύνολο του Ιονίου και 
φτάνει έως και τα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Το πρό-
γραµµα έρευνας και εξορύξεων υδρογονανθράκων αποτελεί 
τεράστια απειλή όχι µόνο για το «σπίτι» πολλών θαλάσσιων 
ειδών που βρίσκονται υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας 
(όπως είναι οι φάλαινες, οι µεσογειακές φώκιες και τα δελφί-
νια), αλλά θέτει παράλληλα σε άµεσο κίνδυνο τις παράκτιες 
κοινότητες και την εθνική οικονοµία.

«Το “Blue Panda” σηµατοδοτεί µια νέα µεγάλη δράση ε-
νηµέρωσης του WWF, που έχει ως κύριο στόχο να αναδείξει 
τον κρίσιµο ρόλο που οι πολίτες µπορούν να διαδραµατίσουν 
για την προστασία της Μεσόγειου και των θαλασσών µας. Η 
έµφαση στην Ελλάδα δεν µπορεί να µη δοθεί στην ευαισθη-
τοποίηση του κοινού γύρω από τη Νο1 απειλή που αντιµετω-
πίζουν οι ελληνικές θάλασσες και τη συσπείρωση των πολι-
τών γύρω από έναν κοινό σκοπό: την εναντίωση απέναντι στο 
πρόγραµµα έρευνας και εξορύξεων υδρογονανθράκων στην 
Ελλάδα και την απαίτηση για ένα µέλλον που να βασίζεται α-
ποκλειστικά στην καθαρή ενέργεια» αναφέρει ο ∆ηµήτρης Ι-
µπραήµ, υπεύθυνος Θαλάσσιων Προγραµµάτων του WWF 
Ε λλάς.

Το ταξίδι του «Blue Panda»
Τον Ιούνιο το «Blue Panda» θα πραγµατοποιήσει επιστηµο-
νική έρευνα στην περιοχή του «Καταφυγίου του Πελάγους», 
προκειµένου να συλλεχθούν πληροφορίες για την κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται οι φάλαινες που συναντώνται στην πε-
ριοχή, αλλά και να προταθούν µέτρα για τη µείωση της πλαστι-
κής ρύπανσης και του κινδύνου συγκρούσεων των κητωδών µε 
πλοία στην περιοχή.

Το διάστηµα από τον Ιούλιο έως τον Νοέµβριο το καράβι 
θα επισκεφθεί ορισµένες από τις πιο τουριστικές παράκτιες 
πόλεις της Μεσογείου, όπως η Αρτζεντάριο της Τοσκάνης, η 
Νίκαια, η Μασσαλία, η Κωνσταντινούπολη, η Ταγγέρη και η 
Τύνιδα, κινητοποιώντας τους πολίτες και τις τοπικές αρχές να 
δράσουν ενάντια στη ρύπανση της θάλασσας από τα πλαστικά 
απορρίµµατα.

«Το “Blue Panda” θα αποτελέσει ένα εργαστήριο γνώ-
σης, καινοτοµίας και κινητοποίησης για ολόκληρη τη Μεσό-
γειο Θάλασσα. Έχουµε µια µοναδική κληρονοµιά και την κα-
ταστρέφουµε γρήγορα µε την ανεύθυνη ρίψη πλαστικών στο 
περιβάλλον, τις εξορύξεις πετρελαίου και την υπεραλίευση. 
Θέλουµε να δείξουµε στον κόσµο πως η κοινή µας µεσογει-
ακή κουλτούρα συνδέεται µε µια υγιή θάλασσα. Θέλουµε να 
εµπνεύσουµε τις τοπικές κοινωνίες και τους τουρίστες να γί-
νουν Μεσογειακοί Φύλακες και να εµπλακούν ενεργά στην 
προστασία των θαλασσών µας» τονίζει ο Giuseppe Di Carlo, 
διευθυντής της Μεσογειακής Πρωτοβουλίας του WWF.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Προσπαθείς να χάσεις κιλά ενόψει του καλοκαιριού αλλά δεν τα καταφέρνεις; Ιδού τα πέντε λάθη που 
πιθανότατα κάνεις και έχει κολλήσει η ζυγαριά σου:

1. Αποφεύγεις τα γαλακτοκοµικά. Αρκετές έρευνες έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι το σώµα καίει 
περισσότερο λίπος όταν έχει επαρκή ποσότητα ασβεστίου, ενώ, αντιθέτως, αποθηκεύει περισσότερο 
λίπος όταν δεν έχει τη συνιστώµενη ηµερήσια ποσότητα ασβεστίου. Μπορείς, λοιπόν, να προτιµήσεις τα 
γαλακτοκοµικά µε χαµηλά λιπαρά και ακόµα καλύτερα τα «χωρίς λακτόζη», η οποία πολύ πιθανόν να 
σου προκαλεί φουσκώµατα ή δυσπεψία.

2. Τρως junk food. Εάν προτιµάς το έτοιµο και γρήγορο φαγητό, µπορείς να πάρεις µια σαλάτα µε κοτό-
πουλο ή σολοµό. Πόσο εύκολο, όµως, είναι να αντισταθείς σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που σου προ-
σφέρουν οι εταιρείες junk food; Σύµφωνα µε έρευνες, όσοι τρώνε junk food πάνω από δύο φορές την ε-
βδοµάδα είναι πολύ εύκολο να πάρουν 2-3 κιλά την εβδοµάδα σε σχέση µε αυτούς που τρώνε λιγότερο 
από µία φορά την εβδοµάδα.

3. Πίνεις λίγο νερό. Όταν ξεχνάς µέσα στην ηµέρα να πιεις νερό, ο οργανισµός σου αφυδατώνεται, µε α-
ποτέλεσµα να πέφτει ο µεταβολισµός. Πίνοντας µέτριες ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια όλης της η-
µέρας, αυξάνεις τον µεταβολισµό σου. Προσπάθησε να πίνεις ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύµα και 
σνακ. Πιες, επίσης, ένα ποτήρι νερό µία ώρα πριν κοιµηθείς, ούτως ώστε να κρατήσεις τον οργανισµό 
σου ενυδατωµένο κατά τη διάρκεια του ύπνου και τον µεταβολισµό σου αυξηµένο ενώ κοιµάσαι.

4. Παραλείπεις το πρωινό. Βγάζοντας το πρωινό από τη διατροφή σου, ναι µεν είναι ένας τρόπος να µει-
ώσεις τις θερµίδες, αλλά είναι πολύ πιθανό να πεινάς όλη την υπόλοιπη ηµέρα και να φας ανεξέλεγκτα, 
µε αποτέλεσµα να αποθηκεύσεις αρκετό λίπος. Εάν φας πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, 
θα έχεις αρκετά ελεγχόµενη όρεξη κατά τη διάρκεια της ηµέρας, καθώς η γλυκόζη στο αίµα σου θα είναι 
σε φυσιολογικά επίπεδα. Έρευνες έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι άνθρωποι που τρώνε πρωινό 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν το ιδανικό βάρος.

5. Παραλείπεις τα σνακ. Τρώγοντας κάποιο σνακ ανάµεσα στα γεύµατα, διατηρείς τον µεταβολισµό σου 
στα ύψη, ειδικά εάν αυτό περιλαµβάνει πρωτεΐνη σε συνδυασµό µε φυτικές ίνες, όπως π.χ. ένα µήλο και 
έξι αµύγδαλα ή γενικά ένα φρούτο σε συνδυασµό µε ανάλατους, ωµούς ξηρούς καρπούς.

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας κορυ-
φαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες ε-
ξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουργική, μη επεμβατική 
Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δίσκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή 
και αποτελεσματική διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναι-
σθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται 
από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις 
όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχενικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα 
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθήσεων με τη βο-
ήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κατακτήσεις της Αναγεννητι-
κής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται 
οι ασθενείς που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, επώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα 
πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.

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

www.gethealthier.gr

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Χριστίνα Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 
- personal trainer.

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

info

Πέντε διατροφικά λάθη 
που εποδίζουν την απώλεια βάρους
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