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ΓΙΑ ΤΣΙΠΡΑ, ΣΥΡΙΖΑ

σελ. 33

Λάκης Λαζόπουλος
Κουράστηκε 
και κούρασε

�   ΤΟ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ ΤΗΣ NOVARTIS ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ 
ΣΕ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ

�   Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΞΥΠΝΗΣΕ» 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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«Στόχος µας είναι 
να πείσουµε τους 
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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
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στη Λακωνία 
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››››››
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

• 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 Ευρωεκλογές: 
Μεγάλες ανατροπές σε φιλοευρωπαϊκό πλαίσιο
04 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Τέσσερις εκλογικές 
ήττες µε σηµασία στη Βόρεια Ελλάδα
06 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Θεσσαλονίκη χωρίς Βενιζέλο 
µετά από 26 χρόνια
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ «Το 
άσυλο της ανοµίας θα σταµατήσει»
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β. ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ «Στόχος 
µας είναι να πείσουµε τους πολίτες να µας 
δώσουν ξεκάθαρη εντολή»
10 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Novartis gate... 
επισήµως!
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡ. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ «Η 
εκλογική κυριαρχία της Ν∆ οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην απελπισία της µεσαίας τάξης από την 
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ»
12-13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η Ν∆ επενδύει σε 
δηµοσιογράφους
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αυστηρό µήνυµα από Κοµισιόν 
για τα µέτρα Τσίπρα
15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΚΟΡΜΠΑ «Οι νέοι πρέπει 
να πάρουν το µήνυµα ότι η ζωή δεν είναι “τζόγος”, 
όπως προβάλλει η νοοτροπία του ΣΥΡΙΖΑ»
16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το deal της Τράπεζας 
Πειραιώς για τα κόκκινα δάνεια
17 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Χρηµατιστήριο και οµόλογα 
«ψηφίζουν» Ν∆
18 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προεκλογική παράταση για τη 
ρύθµιση οφειλών σε εφορία
19 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γιατί το 

βαθύ ΠΑΣΟΚ έδιωξε τον Ευ. Βενιζέλο
20-21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πυρετός σε Ν∆-ΣΥΡΙΖΑ για 
τα ψηφοδέλτια
22-23 // TWITTER Πιο παλιοί απ’ το «παλιό»
24 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πανελλαδικές µε φόντο τις 
αλλαγές
26 // ΥΓΕΙΑ Αποστολή πρόληψης του δερµατικού 
καρκίνου σε Κουφονήσι, Σχοινούσα και Ηρακλειά
27 // TV Ξένες σειρές για το καλοκαίρι µε αέρα 
Χόλιγουντ

SPORTS
30 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
33 // ΠΡΟΣΩΠΟ Λάκης τέλος – επιτέλους
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
35 // INTERVIEW Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ «Ο Ζαµπέτας 
µιλάει στις µνήµες των κυττάρων µας»
36 // GREEN WWF: Πόσο προετοιµασµένοι 
είµαστ ε για τον κίνδυνο πυρκαγιών;
37 // BOOKS Τέσσερα βιβλία για τον Ιούνιο
38 // COOK FILES Σπιτικό παγωτό τριαντάφυλλο
39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
µοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, µερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της 
εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νό-
µοι 238/ 1970, 4301/1979, Ν. 
100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.
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ανάλυση

Τ
ο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν δια-
φορετικό από αυτό που φοβόμασταν. Οι α-
νατροπές που πραγματοποιήθηκαν δεν ήταν 
υπέρ των ακροδεξιών αντιευρωπαϊκών αλλά 
υπέρ δυνάμεων –των Φιλελευθέρων και των 
Πρασίνων– που έχουν μια σταθερή φιλοευ-
ρωπαϊκή στρατηγική.

Επομένως διατηρείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικό-
τερα μια μεγάλη πλειοψηφία που θέλει τη σταδιακή ευρωπαϊκή 
ενοποίηση, αλλά γίνεται πιο δύσκολη η διαχείρισή της.

Η αποτυχία της άκρας Δεξιάς
Οι δυνάμεις που κατατάσσονται στην άκρα Δεξιά πέτυχαν μεγά-
λες εκλογικές νίκες, αλλά σημείωσαν, σε αρκετές περιπτώσεις, 
σημαντική εκλογική υποχώρηση.
Το πρόβλημά τους, όμως, είναι ότι δεν μπορούν να συνεννοη-
θούν μεταξύ τους και γι’ αυτό δεν έχουν σημαντικό πολιτικό ά-
θροισμα.
Στην Ιταλία μεγάλος νικητής ήταν η Λέγκα του Σαλβίνι με 
34,3%. Έχει πλέον τις διπλάσιες δυνάμεις από το Κίνημα Πέντε 
Αστέρων, το οποίο είχε έρθει πρώτο στις βουλευτικές εκλογές.
Ο Σαλβίνι και οι συνεργάτες του δεν δέχονται τον ορισμό του α-
κροδεξιού, επιδιώκουν όμως την ανάπτυξη της συνεργασίας με 
τον Εθνικό Συναγερμό της Λεπέν.
Το κόμμα της Λεπέν ήρθε πρώτο στη Γαλλία με 23,3%, με το 
κόμμα του Προέδρου Μακρόν να είναι στη δεύτερη θέση με 
πολύ μικρή διαφορά. Το 2014 το κόμμα της Λεπέν –τότε η ο-
νομασία του ήταν Εθνικό Μέτωπο– είχε έρθει πρώτο στις 
ευρωεκλογές με μεγαλύτερη διαφορά από το δεύτερο 
κόμμα, που ανήκε στην κεντροδεξιά.
Στη Γερμανία τα ποσοστά της Εναλλακτικής για τη 
Γερμανία υποχώρησαν σε σχέση με τις βουλευτι-
κές εκλογές. Στη Δανία το ακροδεξιό Λαϊκό Κόμμα 
έχασε σχεδόν τις μισές δυνάμεις του εξαιτίας της 
στροφής των Σοσιαλδημοκρατών σε μια αυστηρή 
πολιτική για το προσφυγικό-μεταναστευτικό.
Στην Αυστρία υποχώρησαν τα ποσοστά του ακρο-
δεξιού Κόμματος της Ελευθερίας εξαιτίας ενός 
σκανδάλου διαφθοράς και ρωσικής επιρροής που 
προκάλεσε την παραίτηση του προέδρου του.
Επιπλέον, δύο υπερσυντηρητικά κόμματα, τα 
οποία κατατάσσονται από πολλούς αναλυτές στην 
άκρα Δεξιά, αρνήθηκαν τη συνεργασία με τον Σαλ-
βίνι και τη Λεπέν, ψαλιδίζοντας έτσι τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές φιλοδοξίες τους.
Το κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη, που βρίσκεται στην ε-
ξουσία στην Πολωνία, κατέγραψε ένα εντυπωσιακό ποσο-
στό 43% στις ευρωεκλογές. Απέρριψε τη συνεργασία με Σαλ-
βίνι και Λεπέν κατηγορώντας τους για φιλορωσικές επιλογές, οι 
οποίες είναι αδιανόητες για την κυβερνητική παράταξη της Πο-
λωνίας.
Στην Ουγγαρία το κόμμα Fidesz του Όρμπαν θριάμβευσε με πο-
σοστό 52,3%. Ο Όρμπαν, όμως, προτιμά την «παγωμένη» σχέση 
του με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από τη συνεργασία με την 
άκρα Δεξιά.
Κατά την άποψή μου, η στάση των υπερσυντηρητικών κυβερνητι-
κών κομμάτων της Πολωνίας και της Ουγγαρίας έχει σχέση με τα 
οικονομικά συμφέροντα των χωρών τους. Διαφοροποιούνται σε 
σχέση με επιλογές των Βρυξελλών και του Βερολίνου, δεν θέλουν 
όμως μια ανοιχτή ρήξη που θα μπορούσε να περιορίσει τις επεν-
δύσεις και τη ροή ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Τέλος, το κόμμα Brexit του Φάρατζ, το οποίο έχει ορισμένα α-
κροδεξιά χαρακτηριστικά, θριάμβευσε στις ευρωεκλογές στο Η-
νωμένο Βασίλειο με ποσοστό 31,7%, αλλά δεν ενδιαφέρεται να α-
ναπτύξει συνεργασία με την ευρωπαϊκή άκρα Δεξιά, εφόσον δίνει 
απόλυτη προτεραιότητα στην άμεση εφαρμογή του Brexit.
Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι τα κόμματα της άκρας Δεξιάς κα-
τέγραψαν εντυπωσιακές επιδόσεις σε Γαλλία και Ιταλία, υποχώ-
ρησαν όμως εκλογικά σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και, κυρίως, δεν 
μπόρεσαν να βρουν συμμάχους για να μετατραπούν σε μεγάλη 

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: 
ΜΕΓΆΛΕΣ ΆΝΆΤΡΟΠΕΣ 

ΣΕ ΦΙΛΟΕΥΡΩΠΆΪΚΟ 
ΠΛΆΙΣΙΟ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η μεγάλη άνοδος 
των ακροδεξιών 
αντιευρωπαίων δεν 
πραγματοποιήθηκε.

Μεγάλοι κερδισμένοι  
των ευρωεκλογών οι Φιλελεύθεροι 
και οι Πράσινοι.

Η ΝΔ από τους βασικούς 
εκφραστές της κεντροδεξιάς  
του Νότου.

δύναμη ικανή να μπλοκάρει τη φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι δύο έγιναν τέσσερις
Μέχρι τις ευρωεκλογές η κεντροδεξιά –το Ευρωπαϊκό Λαϊκό 
Κόμμα– και η κεντροαριστερά –οι Σοσιαλιστές και οι σύμμαχοί 
τους– ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Η μεταξύ τους 
συνεννόηση οδηγούσε αυτόματα στη διαμόρφωση πλειοψηφίας 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη λήψη σημαντικών αποφά-
σεων.
Η δύναμη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος υποχώρησε από τις 
219 στις 179 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ οι Σοσιαλι-
στές και οι σύμμαχοί τους περιορίστηκαν στις 153 έδρες.
Και οι δύο μαζί δεν έχουν την απαιτούμενη πλειοψηφία των 376 
ψήφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι υποχρεωμένοι να α-
ναζητήσουν συνεννόηση και συμβιβασμούς με τους Φιλελεύθε-
ρους και το κόμμα Μακρόν, που ελέγχουν πάνω από 100 έδρες, 
καθώς και με τους Πράσινους, που αύξησαν τις έδρες τους σε 74.
Η επιτυχία των Φιλελευθέρων και των Πρασίνων γίνεται μεγα-
λύτερη αν λάβουμε υπόψη μας ότι ενίσχυσαν τις θέσεις τους στη 
Γερμανία και στη Γαλλία.
Στη Γερμανία οι Πράσινοι έσπασαν το φράγμα του 20% και είναι 
πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα, μετά τη Χριστιανοδημο-
κρατική-Χριστιανοκοινωνική Ένωση.
Στη Γαλλία οι Πράσινοι κατέλαβαν την τρίτη θέση με ένα ποσο-
στό που ξεπερνά το 13%. Από τη στιγμή που έχουν τόσο σημα-
ντική πολιτική παρουσία στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της 
Ευρωζώνης, είναι φανερό ότι η οικονομική πολιτική που εφαρ-

μόζεται σε επίπεδο Ευρωζώνης και Ε.Ε. θα αποκτήσει ενισχυ-
μένη περιβαλλοντική διάσταση. Η οικονομική προσαρμογή 

δεν θα είναι εύκολη, αλλά μοιάζει πολιτικά αναπόφευκτη.
Στη Γαλλία το κόμμα Μακρόν, που θα πρωταγωνιστήσει 
στην πολιτική ομάδα των Φιλελευθέρων, άλλαξε τα πο-
λιτικά δεδομένα. Στην αρχή αναπτύχθηκε σε βάρος του 
Σοσιαλιστικού Κόμματος, με το οποίο συνεργάστηκε 
αρχικά ο Μακρόν. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα μόλις που 
κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 6% που εξασφαλί-
ζει την εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 
βάση το εκλογικό σύστημα που ισχύει στη Γαλλία.
Οι Ρεπουμπλικάνοι, βασικοί εκφραστές της κεντροδε-
ξιάς, περιορίστηκαν σε ένα ταπεινωτικό 8,5%. Το αποτέ-

λεσμα υποχρέωσε τον πρόεδρο του κόμματος, κ. Βοκέζ, 
σε παραίτηση, ενώ οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές κα-

ταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η γαλλική κεντροδεξιά δύ-
σκολα θα συνέλθει και πως το πιθανότερο είναι να λεηλατη-

θεί εκλογικά από τον Μακρόν και τη Λεπέν.
Μία από τις μεγάλες αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι 
η δραστική μείωση του αριθμού των κεντροδεξιών ευρωβουλευ-
τών των μεγάλων χωρών του Νότου, Γαλλίας, Ισπανίας και Ιτα-
λίας.
Το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας υποχώρησε στο 20%, η Forza Italia 
του Μπερλουσκόνι έπεσε στο 8% και οι Ρεπουμπλικάνοι στο 8,5%. 
Συνολικά οι ευρωβουλευτικές έδρες της κεντροδεξιάς στις τρεις 
αυτές χώρες μειώθηκαν από 49 σε μόλις 29.
Η ΝΔ, που αύξησε τις έδρες της από 5 σε 8, ενισχύει τον ρόλο 
της στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, γιατί είναι 
πλέον από τους ισχυρότερους εκπροσώπους της κεντροδεξιάς του 
ευρωπαϊκού Νότου.
Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών μετατρέπουν το παιχνίδι για 
δύο σε παιχνίδι για τέσσερις στο πλαίσιο μιας φιλοευρωπαϊκής 
στρατηγικής, η επεξεργασία και εφαρμογή της οποίας θα είναι ε-
ξαιρετικά σύνθετη.
Αυτό προκύπτει και από τη δυσκολία με την οποία προχωρά η δι-
απραγμάτευση για την κατανομή των εξαιρετικά σημαντικών θέ-
σεων, όπως είναι η προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η προ-
εδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, η προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και η θέση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ε.Ε. για την Εξωτερική 
Πολιτική και αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μο-
γκερίνι.

ΜΕ ΕΝΆ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΆΙ ΣΤΗ ΔΡΆΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Ο χάρτης βάφτηκε γαλάζιος, 
όµως τα αποτελέσµατα 
κατέγραψαν τέσσερα 
κρίσιµα σηµεία. Αυτά είναι η 
υποχώρηση των µειονοτικών 
συνδυασµών στη Θράκη 
και τρεις ήττες: της Ν∆ στη 
Θεσσαλονίκη, του Κινήµατος 
Αλλαγής στην Καλαµαριά 
και του ΣΥΡΙΖΑ στον ∆ήµο 
Αριστοτέλη, όπου βρίσκεται 
σε εξέλιξη η αντιπαράθεση 
για τη λειτουργία των 
µεταλλείων.

Σ
τα υψηλότερα ποσοστά της τελευταίας δεκα-
ετίας κινήθηκε η Ν∆ στη Βόρεια Ελλάδα στις 
τελευταίες εκλογές, όπως προέβλεπαν άλλω-
στε οι δηµοσκοπήσεις µετά τη Συµφωνία των 
Πρεσπών. Όµως υπάρχουν τέσσερα κρίσιµα 
σηµεία τα οποία πρέπει να επισηµανθούν και 
να αναλυθούν ενόψει των εθνικών εκλογών 

της 7ης Ιουλίου.
Αυτά είναι η υποχώρηση των µειονοτικών συνδυασµών στη Θράκη 
και τρεις ήττες: της Ν∆ στη Θεσσαλονίκη, του Κινήµατος Αλλαγής 
στην Καλαµαριά και του ΣΥΡΙΖΑ στον ∆ήµο Αριστοτέλη, όπου βρί-
σκεται σε εξέλιξη η αντιπαράθεση για τη λειτουργία των µεταλλείων.

Οι µειονοτικοί συνδυασµοί
Από τις 59 εκλογικές περιφέρειες σε όλη τη χώρα, η Ν∆ δεν πήρε 
την πρωτιά σε επτά, πέντε από τις οποίες πήρε ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τις 
άλλες δύο, τους νοµούς Ξάνθης και Ροδόπης, το Κόµµα Ισότητας, 
Ειρήνης και Φιλίας (ΚΙΕΦ), δηλαδή το µειονοτικό κόµµα το οποίο 
εκφράζει τη µειονότητα στη Θράκη.
«Το ΚΙΕΦ είναι τουρκικό κόµµα, είναι ένα επίσηµο κόµµα του ελ-
ληνικού κράτους, απλά έχει ιδρυθεί από Τούρκους» δήλωσε η η-
λικίας 31 ετών πρόεδρός του, Τσιντέµ Ασάφογλου, αµέσως µετά τις 
εκλογές.
Όµως τα αποτελέσµατα του κόµµατος υπό την κυρία Ασάφογλου, 
η οποία έχει σπουδάσει στο Τµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγι-
κής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου και ανέλαβε καθήκοντα 
τον Ιανουάριο, παρουσιάζουν µια υποχώρηση της τάξης των 2.500 
ψήφων περίπου και 0,04% σε ποσοστά (0,71% έναντι 0,75%) σε 
σχέση µε την εκλογική επίδοση του 2014.
Σε σχέση µε την προηγούµενη φορά έχασε το 6% των ψήφων του. 
Όµως αυτή τη φορά πήρε ψήφους σε 36 νοµούς (ενώ το 2014 είχε 
πάρει σε 19) και από αυτούς σε 28 ήταν σε υπολογιζόµενο ποσο-
στό, δηλαδή τουλάχιστον 0,01% (ενώ το 2014 ήταν σε 11).
Η µείωση οφείλεται στην απώλεια σχεδόν 3.000 ψήφων στη Ρο-
δόπη, όπου έπεσε από το 42% στο 38%, και 400 ψήφων στην 
Ξάνθη, όπου έπεσε από το 25,9% στο 25%.
Στη Ροδόπη, ΣΥΡΙΖΑ και Ν∆ είχαν από 1.700 ψήφους παραπάνω 
και το φετινό αποτέλεσµα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο να µην 
ψηφίσει όλη η µειονότητα ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές του 
Ιουλίου, όπως είχε συµβεί το 2015.

Από την άλλη πλευρά, το Ουράνιο Τόξο, το οποίο συµµετέχει στις 
εκλογές υπό την πανευρωπαϊκή οµπρέλα της Ελεύθερης Συµµα-
χίας και δηλώνει ότι επιθυµεί να εκφράσει τους «εθνικά Μακεδό-
νες που ζουν στην Ελλάδα», αύξησε τα ποσοστά του κατά περίπου 
11% και, από τις 5.737 ψήφους, πήρε στις 6.413 ψήφους. Σε ονο-
µαστικές τιµές η διαφορά δεν είναι µεγάλη, αλλά προκαλεί εντύ-
πωση η επιλογή της ψήφου στο Ουράνιο Τόξο αντί για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ο οποίος προώθησε τη Συµφωνία των Πρεσπών, αναγνωρί-
ζοντας «µακεδονική εθνική ταυτότητα» και µακεδονική γλώσσα. 
Μάλιστα στη Φλώρινα προσέγγισε το ποσοστό που είχε πάρει το 
2009 (3,3% και 1.113 ψήφοι τώρα έναντι 3,69% και 1.195 ψήφων το 
2009), ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο είχε 0,11%, υψηλότερο από 
το 0,1% του 2004, και δεν υπήρχε καµία περιφέρεια στην οποία 
να µην πάρει έστω µία ψήφο.

Η εκλογή Ζέρβα
Η εκλογή του Κωνσταντίνου Ζέρβα στη δηµαρχία Θεσσαλονί-
κης δείχνει εξωτερικά µια συνέχεια της επιλογής ανεξάρτητων 
υποψηφίων στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, έτσι όπως άρχισε µε τον 
Γιάννη Μπουτάρη πριν από εννέα χρόνια. Όµως η άνεση στη δη-
µιουργία µιας πλειοψηφίας 2/3, ενώ την ίδια στιγµή η Ν∆ δεν κα-
τάφερε να κινητοποιήσει στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης για τον επί-
σηµο υποψήφιό της, ο οποίος ήταν και πρώτος στον πρώτο γύρο, 
ούτε καν τους ψηφοφόρους της των ευρωεκλογών, αποτελεί ένα 
ζήτηµα το οποίο εξετάζεται. Όπως επίσης και η αντισυσπείρωση 
απέναντι στη Ν∆ που πέτυχε ο κ. Ζέρβας µε τη συµµετοχή και 
στελεχών της Ν∆.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι από τους 42.000 ψηφοφόρους 
που στον πρώτο γύρο δεν είχαν ψηφίσει Ταχιάο ή Ζέρβα και 
προσήλθαν στον δεύτερο γύρο, µόνο οι 2.000 ψήφισαν τον κ. Τα-
χιάο, ανεβάζοντας τον αριθµό των ψήφων του σε 29.000, ενώ η 
Ν∆ στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης είχε πάρει 46.000 ψήφους.

Η υποχώρηση του ΚΙΝΑΛ και η ιστορική ήττα 
στην Καλαµαριά
Η ήττα του Θεοδόση Μπακογλίδη στην Καλαµαριά ήταν ένα ε-
ντυπωσιακό αποτέλεσµα, καθώς από το 1975 και µετά ο ∆ήµος 
Καλαµαριάς εξέλεγε µόνο αριστερούς δηµάρχους. Από το 1975 
έως το 1982 τον Μένιο Αλεξιάδη, στέλεχος του ΚΚΕ εσωτ. και 
προδικτατορικά, και από το 1982 έως το 2014 δηµάρχους από το 

ΠΑΣΟΚ και µάλιστα µε οµαλή διαδοχή. Τέσσερις φορές κέρδισε 
ο αείµνηστος Θρασύβουλος Λαζαρίδης, δύο ο Χριστόδουλος Οι-
κονοµίδης και δύο ο Θεοδόσης Μπακογλίδης, πριν χάσει από τον 
Γιάννη ∆αρδαµανέλη, έναν 38χρονο κεντροδεξιό υποψήφιο ο ο-
ποίος κινήθηκε µε πολύ προσωπικό αγώνα και κόπο.
Στο ΚΙΝΑΛ προσπαθούν να ερµηνεύσουν το αποτέλεσµα. Η πιο 
ισχυρή ερµηνεία αποδίδει την ήττα σε προσωπικές ανεπάρκειες 
του κ. Μπακογλίδη, ενώ ακούγεται και η ερµηνεία της αλλαγής 
της πληθυσµιακής σύνθεσης της Καλαµαριάς από τη δεκαετία του 
1990, η οποία σήµερα κατέγραψε τα αποτελέσµατα.
Μετά την ήττα του κ. Μπακογλίδη, το ΚΙΝΑΛ έχει µόνο έναν δή-
µαρχο στη Θεσσαλονίκη, τον δήµαρχο Νεάπολης-Συκεών, Σίµο 
∆ανιηλίδη, απέναντι στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε ένα στέλεχος 
του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που δηµιούργησε εκατέρωθεν καχυποψίες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε υποψηφίους από το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και 
σε άλλους τρεις δήµους του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της 
Θεσσαλονίκης, ενώ ο υποψήφιος στον Κεντρικό ∆ήµο, ο κ. Σπύ-
ρος Βούγιας, κινήθηκε στο 7%.

Αλλαγή τοπίου στην επένδυση χρυσού στον ∆ήµο 
Αριστοτέλη
Από το 2010 και τον «Καλλικράτη» ο ∆ήµος Αριστοτέλη, στον 
οποίο ανήκουν τα µεταλλεία χρυσού, άλλαξε τρεις φορές πολιτική 
κατεύθυνση. Το 2010 ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Ση-
µίτη, Χρήστος Πάχτας, είχε πάρει 6.670 ψήφους και είχε κερδίσει 
ως ανεξάρτητος τον επίσηµο υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Πάχτας 
ήταν υπέρ της εξόρυξης και ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Π. Καµµένος, 
είχε ζητήσει να λιντσαριστεί γι’ αυτό. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο 
κ. Πάχτας πήρε 7.300 ψήφους, αλλά έχασε από τον υποψήφιο που 
στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ και η βουλευτής Κατερίνα Ιγγλέζη, ο οποίος 
πήρε 8.000 ψήφους.
Ο κ. Μίχος ήταν µετριοπαθής σε ό,τι αφορά την εξόρυξη και λίγο 
αργότερα παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Αργύρη Τσα-
κνή, ο οποίος στήριξε την κυβερνητική γραµµή, αλλά δηµιουρ-
γούσε καχυποψίες στους αντιτιθέµενους στη λειτουργία των µε-
ταλλείων, οι οποίοι κατέβασαν ξεχωριστό συνδυασµό.
Ο κ. Τσακνής έπεσε από τις 8.000 στις 5.070 ψήφους, ο κ. Παπαγε-
ωργίου του Antigold πήρε άλλους 530, σύνολο δηλαδή 5.600 ψή-
φους, ενώ ο προερχόµενος από τη Ν∆ αντίπαλός του, ο δικηγόρος 
Στέλιος Βαλιάνος, πήρε 55% και 7.770 ψήφους, µε βασικό σύνθηµα 
την αποκατάσταση της ενότητας, περίπου 19 µονάδες πάνω από το 
ποσοστό της Ν∆ στον αντίστοιχο δήµο.
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ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ 
ΜΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ 

ΕΛΛΑ∆Α
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

H επικεφαλής του ΚΙΕΦ, 
Τσιντέµ Ασάφογλου.

Ο Γιάννης ∆αρδαµανέλης έγινε ο 
πρώτος µη αριστερός δήµαρχος 
Καλαµαριάς.

Ο Στέλιος Βαλιάνος καλείται να 
διαχειριστεί την εξόρυξη του χρυσού 
µέσα από το πρίσµα µιας διχασµένης 
κοινωνίας.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΧΩΡΙΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 26 
ΧΡΟΝΙΑ

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

χηγός ήταν η Φώφη Γεννηµατά.
Ουσιαστικά, η τελευταία φορά που ήταν υποψήφιος µε σταυρό 
στην Α΄ Θεσσαλονίκης ήταν πριν από δέκα χρόνια. Έκτοτε διέλυσε 
τον προσωπικό του εκλογικό µηχανισµό και δεν διατηρεί καν το 
πολιτικό γραφείο του στην πόλη, ενώ οι προσωπικοί του συνεργά-
τες ανέλαβαν για κάποια περίοδο τους ρόλους της κοµµατικής κα-
θοδήγησης, όταν πλέον στο ΠΑΣΟΚ δεν είχαν µείνει και πολλά 
στελέχη.
«Υπάρχει προηγούµενο στην πολιτική µας ιστορία ένας πρώην 
πρόεδρος κόµµατος να επιστρέφει ως πολιτευτής; Έγινε µε τον Α-
βέρωφ; Με τον Έβερτ; Με τον Φλωράκη;» είπε στη συνέντευξή 
του στον ΣΚΑΪ µετά τη ρήξη µε την κυρία Γεννηµατά, ενώ πρό-
σθεσε ότι τιµά το αξίωµα του βουλευτή, το οποίο ασκεί από το 
1993, αλλά δεν προτίθεται να συνεχίσει.

ΠΑΣΟΚ σε διαρκή υποχώρηση
Ο κ. Βενιζέλος είχε ανακοινώσει από τον Νοέµβριο του 2018 ότι 
δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος µε σταυρό στην Α΄ Θεσσαλο-
νίκης.
Το ΠΑΣΟΚ τόσο τον Ιανουάριο όσο και τον Σεπτέµβριο του 2015 
δεν είχε πολύ καλά αποτελέσµατα στη συγκεκριµένη περιφέρεια. 
Μάλιστα και τις δύο φορές κινήθηκε λίγο πάνω από το 4% (4,74% 
και 4,12% αντίστοιχα), δεν πήρε την έδρα από την πρώτη κατα-
νοµή, που απαιτούσε 6%, αλλά από τα υπόλοιπα και υστερούσε 
σε ψήφους ακόµη και από την Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λε-
βέντη.
Την κακή εικόνα του κόµµατος επιβεβαίωσε και το αποτέλεσµα 
στις περιφερειακές εκλογές µε επικεφαλής τον πρώην γραµµατέα 
του κόµµατος Χρήστο Παπαστεργίου, που ήταν στο 7,22% σε όλη 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά µόλις στο 6,62% στη 
Θεσσαλονίκη, δηλαδή 0,1% πάνω από το ΚΚΕ και 2 µονάδες πάνω 
από τους Οικολόγους.
Το Νοέµβριο του 2018 ο κ. Παπαστεργίου ήταν η δεύτερη επιλογή 
της κυρίας Γεννηµατά, µετά τον τότε πασόκο Άγγελο Τόλκα, η υπο-
ψηφιότητα του οποίου δεν πέρασε από τη γενική συνέλευση του 
κόµµατος και λίγο αργότερα έγινε υφυπουργός Υποδοµών στην 
κυβέρνηση Τσίπρα.
Στο ΚΙΝΑΛ θεωρούν ενδεικτικό της απήχησης της διεύρυνσης 
Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ το ότι στην Ηµαθία, την εκλογική περι-
φέρεια του κ. Τόλκα, ο Παπαστεργίου πήρε 0,4% πάνω από τον 
µέσο όρο του, ενώ ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννού-
λης, είχε αύξηση µόνο 0,2%.

Οι διεκδικητές
Παρ’ όλα αυτά, η διαρροή της πρόθεσης του κ. Βενιζέλου να µην 
είναι υποψήφιος είχε ενεργοποιήσει εκ νέου το ενδιαφέρον του 
κ. Χάρη Καστανίδη, βουλευτή από το 1981 έως το 2012 και ενός εκ 
των πιο στενών συνεργατών του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος 
µάλιστα είχε ήδη λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας ανάµεσα 
στον πρώην πρόεδρο και την κυρία Γεννηµατά.
Λίγο αργότερα φάνηκε διατεθειµένος να διεκδικήσει την έδρα και 
ο πρώην υπουργός και βουλευτής επί 17 χρόνια (1995-2012) Γιάν-
νης Μαγκριώτης.
Η κυρία Γεννηµατά, όµως, πρόσθεσε στην οµάδα των πιθανών δι-
εκδικητών της έδρας τον επικεφαλής του Τµήµατος ∆ηµοσίων 
Σχέσεων του ΠΑΟΚ, Κυριάκο Κυριάκο, ο οποίος παραιτήθηκε 
από τη θέση για να είναι υποψήφιος. Η σηµασία που είχε στην 
εκλογή του κ. Ζέρβα στη δηµαρχία της Θεσσαλονίκης η σηµαία 
του ΠΑΟΚ κάνει τον κ. Κυριάκο σοβαρό διεκδικητή της εκλόγι-
µης θέσης στην Α΄ Θεσσαλονίκης, ενώ δεν µπορεί να αποτιµηθεί η 
επιρροή που µπορεί να έχει στο εκλογικό σώµα η υποψηφιότητα 
της ηθοποιού Σοφίας Μουτίδου, η οποία και από την πόλη κατά-
γεται και πολύ γνωστό πρόσωπο είναι λόγω της συµµετοχής της σε 
επιτυχείς τηλεοπτικές σειρές.
Μαζί µε τους τέσσερις ανακοινώθηκαν επίσης ο αντιδήµαρχος Νε-
άπολης-Συκεών, Αντώνης Σαουλίδης, αλλά και ο γιατρός Νίκος 
Ξυλούρης, οι οποίοι βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα στις δη-
µοτικές εκλογές, καθώς ο πρώτος ήταν µε τον δήµαρχο που επα-
νεξελέγη και ο δεύτερος µε τον πασόκο αντίπαλό του, τον οποίο υ-
ποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ευ. Βενιζέλος, Χ. Καστανίδης και Γ. Μαγκριώτης σε συνεδρίαση της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ το 
2006. Οι δύο τελευταίοι ήταν για τελευταία φορά υποψήφιοι στο ΠΑΣΟΚ το 2009 και τώρα 
επιστρέφουν. 

Η ηθοποιός Σοφία Μουτίδου 
πέρυσι έβγαζε selfie στις 
Εκκλησιάζουσες, φέτος είναι 
υποψήφια στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Σ
ε χρόνο µετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου µε-
τατέθηκε η αποτίµηση της απόφασης της κυ-
ρίας Φώφης Γεννηµατά να µην αποδεχτεί το 
αίτηµα του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου να είναι ε-
πικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του 
κόµµατος. Οι πολιτικοί φίλοι του κ. Βενιζέ-
λου στο εσωτερικό του κόµµατος, πλην ελα-

χίστων εξαιρέσεων, όπως του κ. Λιντζέρη στον Πειραιά, αποφάσι-
σαν να περιµένουν το εκλογικό αποτέλεσµα του κόµµατος στις 7 
Ιουλίου για να εξετάσουν τις επόµενες κινήσεις τους. Αν το απο-
τέλεσµα δεν είναι αυτό το οποίο δικαιώνει τις επιλογές της κυρίας 
Γεννηµατά, θα τεθεί θέµα ηγεσίας, όπως δήλωσε ευθέως ένας από 
τους πιο στενούς πολιτικούς φίλους του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο 
βουλευτής Λακωνίας Λεωνίδας Γρηγοράκος.
Όµως στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δεν είναι φιλικά στον πρώην πρό-
εδρο του κόµµατος αντιµετώπισαν την αποποµπή του κ. Βενιζέλου 
ως προληπτική κίνηση, διαρρέοντας ότι υπήρχε σχέδιο για την α-
νατροπή της κυρίας Γεννηµατά και πριν από τις εκλογές. Το σχέ-
διο συνδέεται µε την πρόθεση του κ. Ανδρουλάκη, που τελικά απε-
σύρθη, να είναι υποψήφιος και στις εθνικές εκλογές για να εκλε-
γεί, την ενεργοποίηση της άλλης ευρωβουλευτού, της κυρίας Εύας 
Καϊλή, και άλλων στελεχών του κόµµατος. Σύµφωνα µε αυτά τα 
στελέχη, ΠΑΣΟΚ χωρίς Ευάγγελο Βενιζέλο είναι ΠΑΣΟΚ χωρίς 
βαρίδια και θα ενισχυθεί η αποκατάσταση της διασύνδεσης του Κι-
νήµατος Αλλαγής µε τις παπανδρεϊκές ρίζες του.

Ο Βενιζέλος στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ
Για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ θα είναι η πρώτη φορά που ο κ. 
Βενιζέλος δεν θα συµµετάσχει από το 1993, όταν, αµέσως µετά τη 
θριαµβική αποκατάσταση του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δι-
καστήριο, εκλήθη να είναι υποψήφιος στην Α΄ Θεσσαλονίκης σε η-
λικία 38 ετών. Ήταν ήδη καθηγητής Α΄ βαθµίδας στο πανεπιστήµιο 
και εξελέγη πρώτος βουλευτής µε µεγάλη διαφορά, αφού διευθέ-
τησε και τη δύσκολη νοµικά µεταγραφή του Νάσου Γαλακτερού 
από την ΑΕΚ στον ΠΑΟΚ.
Έκτοτε ήταν πάντοτε στους πιθανούς διαδόχους του εκάστοτε προ-
έδρου. Ήδη το 1995, όταν διέπρεπε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
είχε ακουστεί ως πιθανός υποψήφιος διάδοχος του Ανδρέα Πα-

πανδρέου στη µάχη που κέρδισε ο Κώστας Σηµίτης, το 2003 συ-
γκαταλεγόταν στους πιθανούς διαδόχους του Κώστα Σηµίτη, ο 
οποίος επέλεξε τον Γιώργο Παπανδρέου χωρίς διαδικασίες, και 
έγινε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, διαδεχόµενος τον Γιώργο Παπαν-
δρέου, όταν κανείς άλλος δεν διανοούνταν να αναλάβει το βάρος 
της διαχείρισης των µνηµονίων.
Από το 1993, ως υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Θεσ-
σαλονίκης, εξελέγη δέκα φορές στη Βουλή. Από αυτές, τις έξι 
ήταν µε σταυρό, η τελευταία το 2009, και σε αυτές είχε έρθει τέσ-
σερις φορές πρώτος και δύο φορές δεύτερος, µία φορά πίσω από 
τον Άκη Τσοχατζόπουλο, το 2000, και µία φορά πίσω από τον 
Χάρη Καστανίδη, το 2004.
Στις τέσσερις εκλογικές αναµετρήσεις του 2012 και του 2015 εξε-
λέγη βουλευτής χωρίς σταυρό, ως αρχηγός τις τρεις πρώτες και ως 
επικεφαλής της λίστας τον Σεπτέµβριο του 2015, όταν πλέον αρ-

Τη «χηρεύουσα» έδρα 
του Ευάγγελου Βενιζέλου 
διεκδικούν δύο υπουργοί 
των κυβερνήσεων Σηµίτη 
και Παπανδρέου και ο 
διευθυντής Επικοινωνίας 
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος 
παραιτήθηκε για να είναι 
υποψήφιος.
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συνέντευξη

Με τη λογική «φύγε κακό 
από τα µάτια µου» και «µη 
συµβεί η στραβή στη βάρδια 
µου» δεν νοείται διοίκηση 
και όσοι λειτούργησαν 
ποτέ µε αυτόν τον τρόπο 
βρέθηκαν αντιµέτωποι µε 
τις τραγικές συνέπειες των 
παραλείψεών τους.

«Τ
ο άσυλο της ανοµίας θα στα-
µατήσει» δηλώνει ο υποψή-
φιος πρύτανης του ΑΠΘ, κα-
θηγητής Κτηνιατρικής Νίκος 
Παπαϊωάννου. «Αυτή δεν 
είναι εικόνα πανεπιστηµίου» 
λέει στην FS, εκφράζοντας τη 

βεβαιότητα ότι σε απάντηση της έξαρσης των φαινοµένων βίας και 
ανοµίας στο campus η πανεπιστηµιακή κοινότητα θα συµµετάσχει 
µαζικά στις πρυτανικές εκλογές την Τρίτη, «διότι αντιλαµβάνεται 
πως κάτι πρέπει να αλλάξει επιτέλους».

Τι έχει συµβεί ξαφνικά µε τους φοιτητές λίγο πριν από τις πρυ-
τανικές εκλογές;
Σεβόµαστε και ακούµε τις απόψεις όλων –προφανώς και των φοι-
τητών µας–, όµως οι νόµοι, είτε µας αρέσουν είτε δεν µας αρέσουν, 
πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Μπορεί να διαφωνούµε µε τις προβλέ-
ψεις του νόµου, όµως νοµιµότητα αλά καρτ δεν υπάρχει σε καµία σο-
βαρή, δηµοκρατική, οργανωµένη κοινωνία. ∆εν µπορεί µια οµάδα 
20-30 ατόµων να απειλεί, να παρεµποδίζει τη λειτουργία νόµιµα ε-
κλεγµένων οργάνων του πανεπιστηµίου και να φτάνουµε να παρεµ-
βαίνει ο εισαγγελέας αυτεπαγγέλτως, βλέποντας µια διοίκηση που 
αδυνατεί να διασφαλίσει τα στοιχειώδη και αυτονόητα. Αυτή δεν 
είναι εικόνα πανεπιστηµίου!

Οι φοιτητές µοίρασαν ένα βίντεο όπου φαίνεται ο καθηγητής ο 
οποίος κατήγγειλε τον ξυλοδαρµό του να γρονθοκοπεί κάποιον. 
Μπορούν να θεωρηθούν δικαιολογηµένες χειροδικίες εκ µέρους 
πανεπιστηµιακών στο γραφείο του πρύτανη, έστω σε κατάσταση 
άµυνας;
Προφανώς καταδικάζω ως άνθρωπος και ακαδηµαϊκός την άσκηση 
οποιασδήποτε βίας απ’ όπου κι αν προέρχεται. Στα γεγονότα στο 
γραφείο του πρύτανη δεν ήµουν παρών. ∆εν είµαι δικαστής να απο-
φανθώ ποιος χτύπησε πρώτος ποιον. Και δεν είναι ο θεσµικός µου 
ρόλος να το διερευνήσω. Πολύ ορθώς ο συνάδελφος προσέφυγε στη 
∆ικαιοσύνη, η οποία θα αποφανθεί. Ο δικός µου ρόλος θα είναι να 
προασπίσω την εύρυθµη λειτουργία των πανεπιστηµιακών οργάνων, 
µε πυγµή, χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις και ιδεοληψίες. Το άσυλο 
της ανοµίας θα σταµατήσει. Τέλος στην ανοχή σε όποια φαινόµενα 
βίας και παραβατικότητας.

Συµµερίζεστε τις ανησυχίες ότι δύσκολα θα περιφρουρηθεί η ε-

κλογική διαδικασία µε κάλπη, συνεπώς θα ακυρωθούν οι εκλο-
γές και η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά;
∆εν υπάρχουν αδιέξοδα στις δηµοκρατικές διαδικασίες και είµαι 
πεπεισµένος για την προσήλωση όλων µας στη διασφάλιση της ο-
µαλότητας στην ψηφοφορία, όπως κι αν διεξαχθεί αυτή. Είµαι βέ-
βαιος ότι η πανεπιστηµιακή κοινότητα θα συµµετάσχει µαζικά 
στην ψηφοφορία, διότι αντιλαµβάνεται πως κάτι πρέπει να αλ-
λάξει επιτέλους. Ιδίως σε απάντηση της έξαρσης των φαινοµένων 
βίας και παρανοµίας στο campus. Υποστηρίζω ότι οι πανεπιστηµι-
ακοί πρέπει να ψηφίζουν ηλεκτρονικά, αύριο ίσως και η χώρα ο-
λόκληρη. Πλην όµως, σε καµία περίπτωση η προσφυγή στην ηλε-
κτρονική ψηφοφορία δεν πρέπει να γίνεται επειδή το «επιβάλλει» 
µια χούφτα φωνασκούντων.

Ο ανθυποψήφιός σας έχει ήδη εµπειρία πέντε χρόνων στη διοί-
κηση του ΑΠΘ. Του δίνει αυτό πλεονέκτηµα;
Ανακοίνωσα την υποψηφιότητά µου το φθινόπωρο, ώστε να υπάρ-
χει επαρκής χρόνος να γίνουν γνωστές οι προτάσεις µου. Όλους 
αυτούς τους µήνες συνοµίλησα µε συναδέλφους µου, µε εργαζοµέ-
νους, εξήγησα πώς θα υλοποιήσω τους στόχους µου και, κυρίως, ά-
κουσα τα προβλήµατα και τις αγωνίες τους. Έχει θετικό πρόσηµο 
η υποψηφιότητά µου. Η διοικητική εµπειρία του καθενός σε συν-

δυασµό µε άλλα χαρακτηριστικά της κάθε προσωπικότητας µπορεί 
να είναι πλεονέκτηµα ή µειονέκτηµα. Ας µην ξεχνάµε ότι κανένας 
δεν έφερε την πρυτανική εµπειρία από το σπίτι του. Και, αν θέλετε, 
η πρυτανεία δεν κληρονοµείται αλλά εκλέγεται.

Έχει γραφτεί ότι σας υποστηρίζει η Ν∆. ∆ηλαδή, αν εκλεγείτε και 
γίνει κυβέρνηση η Ν∆, θα σας λύνει ο υπουργός της Παιδείας τα 
προβλήµατα πιο γρήγορα;
Η διεκδίκηση περισσότερης αυτονοµίας είναι στον πυρήνα της πρό-
τασής µου. ∆ιότι σήµερα δεν έχουµε αυτονοµία. ∆εν σηµαίνει ότι ε-
πειδή κάνουµε τις εκλογές και βγάζουµε τις διοικήσεις µόνοι µας 
είµαστε και αυτόνοµοι, όταν για κάθε µας πράξη θα πρέπει να προ-
σφεύγουµε στο υπουργείο, στον οποιονδήποτε διοικητικό υπάλ-
ληλο, να αποφανθεί για το οτιδήποτε. Ναι, είναι προφανές ότι πρέ-
πει να πιέσεις την κεντρική εξουσία και ότι είναι πιο εύκολο να το 
κάνεις όταν µε τον υπουργό Παιδείας η προσέγγισή σας σε θεµε-
λιώδη ζητήµατα κινείται στην ίδια λογική. Όµως, όποια κυβέρνηση 
και αν έχεις συνοµιλητή, όσο «φιλική» ή «εχθρική», πιέζεις καλύ-
τερα όταν είσαι αυτάρκης, όταν δείχνεις πως βρίσκεις και µόνος σου 
λύσεις. Αλλιώς, είσαι επαίτης. Έχει µεγάλη διαφορά να επαιτείς από 
υπουργό της Ν∆ ή του ΣΥΡΙΖΑ; Το θέµα είναι να διεκδικείς µε α-
ξιώσεις, µε πρόταση, µε πρόγραµµα. Τότε βρίσκεις ευήκοα ώτα, µε 
«χρίσµα» ή χωρίς…

Είναι υπαρκτές, όµως, οι κοµµατικές αναφορές των υποψηφίων…
Όλοι γνωρίζουµε λίγο-πολύ τις πολιτικές προτιµήσεις όλων µας στο 
πανεπιστήµιο, οι παλιότεροι τουλάχιστον. ∆εν καταλαβαίνω όµως 
γιατί θα πρέπει να απολογούµαι εγώ για τις δικές µου απόψεις και 
άλλοι να απολογούνται αζηµίως για τα πεπραγµένα µιας κυβέρνη-
σης που δεν άφησε τίποτα όρθιο στην ανώτατη εκπαίδευση, ιδίως 
µετά τον τελευταίο νόµο περί πανεπιστηµιοποίησης των ΤΕΙ. Άλλω-
στε όλοι γνωρίζουν πως οι φιλοδοξίες µου περιορίζονται εντός των 
τειχών της πανεπιστηµιούπολης και πως αν ήθελα να κάνω πολιτική 
καριέρα, θα την είχα κάνει. Προτίµησα την πανεπιστηµιακή καριέρα 
και σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσω την πρυ-
τανεία ως εφαλτήριο, όπως άλλοι συνάδελφοι στο παρελθόν. Κυρίως, 
όµως, θα είµαι πρύτανης όλων των µελών της πανεπιστηµιακής κοι-
νότητας, γιατί πιστεύω πως η κοµµατοκρατία έχει βλάψει το πανε-
πιστήµιο.

Στη φωτιά στο Βιολογικό ειπώθηκε ότι αν δεν ήταν Μεγάλη Πέ-
µπτη και το πανεπιστήµιο έρηµο, θα είχαµε θρηνήσει θύµατα. Α-
νησυχείτε ότι µπορεί να υπάρχουν ευάλωτες υποδοµές ή ελλιπή 
σχέδια αντιµετώπισης καταστροφών;
Με τη λογική «φύγε κακό από τα µάτια µου» και «µη συµβεί η 
στραβή στη βάρδια µου» δεν νοείται διοίκηση και όσοι λειτούργη-
σαν ποτέ µε αυτόν τον τρόπο βρέθηκαν αντιµέτωποι µε τις τραγι-
κές συνέπειες των παραλείψεών τους. Θα ήταν ανεύθυνη κινδυνο-
λογία να µιλήσω για ελλιπή σχέδια και ευάλωτες υποδοµές δίχως 
να έχω πλήρη εικόνα. Στη διάρκεια της κρίσης οι υποδοµές δεν συ-
ντηρήθηκαν όπως θα έπρεπε, είναι εµφανή τα σηµάδια της υποχρη-
µατοδότησης στα κτίριά µας, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι και 
τρωτά. Σίγουρα όµως θα είναι πρώτο µέληµά µου η καταγραφή των 
όποιων προβληµάτων και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων άµεσων πα-
ρεµβάσεων.

Πώς θα φέρετε περισσότερα χρήµατα στο ΑΠΘ; Βλέπετε αντα-
γωνιστικά φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ ή προσβλέπετε σε ακόµη στε-
νότερη συνεργασία µε αυτούς;
Για να αντιµετωπίσουµε τις ανάγκες µας, δεν θα ανακαλύψουµε ξανά 
τον τροχό. Θα πρέπει να αυτοχρηµατοδοτήσουµε τις ανάγκες µας, α-
ξιοποιώντας τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που διαθέτουµε. 
Έχω προτείνει τη δηµιουργία ενός ΝΠΙ∆ µε τη µορφή Α.Ε. του άρ-
θρου 58 του ν. 4009/2011. Για τις συνεργασίες µε τους φορείς δεν υ-
πάρχει ανταγωνισµός, άλλωστε στην έρευνα η άµιλλα είναι το εφαλ-
τήριό της, αλλά θα ήταν χρήσιµη µια συνολική καταγραφή σε ποιους 
φορείς συµµετέχουµε, τι τους προσφέρουµε και ποιο είναι το δικό 
µας όφελος από την όποια συνεργασία, τι κερδίζουν οι δικοί µας άν-
θρωποι για τη συνεισφορά τους, πώς επιστρέφει στο ΑΠΘ το έργο 
που παράγεται.

«ΤΟ ΑΣΥΛΟ 
ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ 
ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ»

  ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΠΘ
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Δεν υποτιμούμε κανέναν και αυτό το έχουμε 
αποδείξει στην πράξη. Κάνουμε τον δικό μας, 
καθαρό και αξιοπρεπή αγώνα για να κερδί-
σουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε κάθε 
περιφέρεια, σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη και 
χωριό, σε κάθε γειτονιά.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Στόχος μας είναι  
να πείσουμε τους πολίτες  

να μας δώσουν ξεκάθαρη εντολή»

Ξ
εκάθαρο μήνυμα για πολιτική αλλαγή στη χώρα χα-
ρακτηρίζει τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και 
των αυτοδιοικητικών εκλογών ο υποψήφιος βουλευ-
τής Βορείου Τομέα Β΄ Αθηνών με τη ΝΔ και διατελέ-
σας γραμματέας Παραγωγικών Τομέων του κόμματος 

Βασίλης Ξυπολυτάς.

Δύο εκλογικές αναμετρήσεις, δύο νίκες για τη ΝΔ. Κατ’ αρχάς, 
πού αποδίδετε την εκλογική κυριαρχία του κόμματος;
Μεγάλες νίκες, θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, αλλά και ιστορι-
κές, αφού η ΝΔ κατάφερε να κερδίσει σε περιοχές όπου δεν το είχε 
πετύχει από τη Μεταπολίτευση κι έπειτα. Νίκες που, κατά τη γνώμη 
μου, ήρθαν για δύο λόγους κυρίως. Αφενός γιατί στη ΝΔ έχει γίνει πάρα 
πολλή και προσεκτική δουλειά σε επίπεδο επιλογής προσώπων και 
σε επίπεδο πολιτικής ουσίας και προγράμματος. Και αφετέρου γιατί ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υπάρξει πολύ σαφής για το πώς θα πρέπει 
να πορευτούμε πολιτικά ως κόμμα και για το πώς θα πρέπει να απευ-
θυνόμαστε στους πολίτες. Δηλαδή με μετριοπάθεια και με ουσία, με 
φρέσκες ιδέες, με ρεαλισμό και αλήθειες. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες 
είναι πολύ πιο ώριμοι σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο κρίνουν τα 
κόμματα, τους πολιτικούς και τις πολιτικές, καθώς και, όπως φάνηκε 
και πολύ πρόσφατα, τον τρόπο με τον οποίο ασκούν πλέον το εκλογικό 
τους δικαίωμα. Και σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις οι πολίτες έδωσαν 
ένα ξεκάθαρο μήνυμα για πολιτική αλλαγή και αυτό το βλέπουμε, το 
εισπράττουμε παντού, σε όλη τη χώρα, εδώ και καιρό.

πολιτικό μήνυμα είναι σαφές. Ταυτόχρονα, οι πολίτες επιδοκίμασαν 
τη στάση της ΝΔ και τις προγραμματικές μας θέσεις. Το ότι συρρι-
κνώθηκαν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ δεν σήμαινε αυτομάτως ότι θα 
ανέβαιναν τα ποσοστά της ΝΔ. Το εκλογικό αποτέλεσμα κατέδειξε 
επίσης ότι οι πολίτες δεν ξέχασαν και δεν συγχώρεσαν και όσους 
έκαναν πλάτες στην κυβέρνηση. Αναφορικά με τις εκλογές του Ι-
ουλίου, εφόσον με ρωτάτε αν η διαφορά θα διευρυνθεί ή θα συρ-
ρικνωθεί, θα σας πω ότι εμείς επικεντρωνόμαστε στο να πλησιά-
σουμε ακόμη περισσότερους πολίτες, εκείνους που δεν μας προτί-
μησαν, ώστε να συνομιλήσουμε μαζί τους και να τους πείσουμε για 
το πρόγραμμά μας και το όραμά μας για την Ελλάδα της επόμενης 
μέρας. Είναι όμως αξιοσημείωτο, και θα ήθελα να το βάλω στην 
εξίσωση, το γεγονός ότι η ΝΔ είναι από τα ελάχιστα παραδείγματα 
στην Ευρώπη κεντροδεξιού κόμματος που συγκεντρώνει τέτοια 
ποσοστά. Στόχος μας είναι να πείσουμε τους πολίτες να μας δώ-
σουν ξεκάθαρη εντολή για σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Ποια νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι από δω και πέρα η προε-
κλογική στρατηγική της ΝΔ;
Ακριβώς η ίδια που ήταν μέχρι τώρα, όμως με ακόμη μεγαλύτερη 
προσήλωση και ένταση, για να πετύχουμε τον στόχο που σας προα-
νέφερα. Δηλαδή μια όσο το δυνατόν πιο διευρυμένη πλειοψηφία και 
μια όσο το δυνατόν πιο ισχυρή λαϊκή εντολή, για να μπορέσουμε να 
υλοποιήσουμε τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Πιστεύω 
ότι η στρατηγική μας είναι επιτυχημένη και δικαιώνει τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Δεν πετάμε στα σύννεφα, ούτε σπεύδουμε να πανη-
γυρίσουμε. Δεν υποτιμούμε κανέναν και αυτό το έχουμε αποδείξει 
στην πράξη. Κάνουμε τον δικό μας, καθαρό και αξιοπρεπή αγώνα 
για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε κάθε περι-
φέρεια, σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη και χωριό, σε κάθε γειτονιά.

Εκτιμάται ότι όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές, θα ανεβαίνει η 
πόλωση. Πιστεύετε ότι θα ευνοήσει ή θα βλάψει τη ΝΔ;
Εμείς αποδείξαμε ότι έχουμε έναν άλλον πολιτικό πολιτισμό από 
τους αντιπάλους μας. Δεν μας αφορά τι θα κάνουν εκείνοι. Συμ-
φωνώ σε αυτό που λέτε και πιστεύω κι εγώ ότι θα επιχειρήσουν 
να ανεβάσουν τους τόνους, να δημιουργήσουν κλίμα ακραίας πό-
λωσης και διχασμού. Οι πολίτες όμως το έχουν ξαναδεί αυτό το 
«έργο» και ήδη έδωσαν το στίγμα ότι δεν επιθυμούν να το ξανα-
δούν. Εμείς, λοιπόν, ακολουθώντας την πορεία που έχει χαράξει 
ο πρόεδρος της ΝΔ, θα πορευτούμε με αξιοπρέπεια και θα απευ-
θυνθούμε στους συμπολίτες μας με χαμηλούς τόνους και αλήθειες. 
Δεν ακολουθούμε τον πολιτικό μας αντίπαλο. Δεν επιλέγουμε τον 
αμοραλισμό, όπως κάνουν εκείνοι. Εμείς επιλέγουμε τον δρόμο της 
αξιοπρέπειας και του πολιτικού θάρρους, να λες την αλήθεια στον 
κόσμο. Τώρα, στο ερώτημά σας για το αν θα ευνοήσει ή θα βλάψει 
τη ΝΔ η πόλωση, θα σας απαντήσω με κάθε ειλικρίνεια ότι η πό-
λωση πληγώνει, πάντοτε και πρωτίστως, την κοινωνία. Τέλος, τα 
πρόσφατα αποτελέσματα νομίζω ότι απαντούν στην ερώτησή σας. 
Είδαμε όλοι πόσο επιχείρησε να ανεβάσει τους τόνους ο αντίπαλος. 
Είδαν όλοι τη στάση που κρατήσαμε εμείς. Το αποτέλεσμα ήρθε να 
μας δικαιώσει και αυτό είμαι βέβαιος ότι θα επαναληφθεί σε λίγες 
εβδομάδες. Το αξιοπερίεργο όμως είναι ότι δεν μαθαίνουν από τα 
λάθη τους. Προκαλούν την κοινωνία με κόλπα, όπως αυτά που ε-
πιχειρούν με τη Δικαιοσύνη, για να τακτοποιήσουν όσο περισσότε-
ρες «εκκρεμότητες» μπορούν, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος τους τε-
λειώνει. Όμως οι πολίτες βλέπουν και κρίνουν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη ΝΔ ότι κρύβει το πρόγραμμά της, το 
οποίο είναι ακραία νεοφιλελεύθερο. Τι απαντάτε;
Ότι δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Κάτι πρέπει να πουν, άλλωστε. 
Ξέρετε την παροιμία «ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται για να 
σωθεί»; Αυτό συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέποντας την καταστροφή να 
έρχεται, παίρνουν μπρος και πάλι οι γνωστές «μονταζιέρες» και επα-
ναφέρουν το γνωστό αφήγημα περί της κακιάς Δεξιάς και τη ρητορική 
περί νεοφιλελευθερισμού, προσπαθώντας να καλλιεργήσουν φόβο 
στους πολίτες, αλλά και ποντάροντας στο γνωστό δίλημμα, προσπα-
θώντας να διχάσουν την κοινωνία σε αριστερούς και δεξιούς. Ξέρετε 
κάτι; Αρκετά. Φτάνει. Αυτό λένε οι πολίτες και κυρίως οι νέοι άνθρω-
ποι, της γενιάς μου. Δεν μπορούν πλέον να πείσουν. Και αν το θέλετε, 

Θετική ψήφος στη ΝΔ ή αρνητική ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ; Και τι 
θεωρείτε ότι σημαίνει για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου;
Δεν χωράει αμφισβήτηση ότι συνέβησαν και τα δύο. Εννοείται ότι 
οι πολίτες αποδοκίμασαν την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και καταψήφι-
σαν την κυβέρνηση. Άλλωστε ήταν ο κ. Τσίπρας που ανήγαγε τις 
εκλογές σε ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνησή του. Άρα το 

Βασίλης  
Ξυπολυτάς, 

υποψήφιος βουλευτής  
Βορείου Τομέα Β  ́Αθηνών  

με τη ΝΔ
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Η ανανέωση και η εκπροσώπηση των νέων στα 
κοινά µπορεί να γίνει πράξη, αν κατευθύνουµε 
ένα σηµαντικό ποσοστό της σταυροδοσίας µας 
σε νέους ανθρώπους. Προσωπικά, δεν κατεβαί-
νω µε τη δύναµη της τηλεόρασης ή των µηχανι-
σµών, αλλά µε τη δύναµη της δουλειάς µου.

ο κόσµος είδε και την Αριστερά του κ. Τσίπρα, του κ. Πολάκη και της 
παρέας τους. Για να πάµε όµως στην ουσία, σε καµία περίπτωση δεν 
κρύβουµε το πρόγραµµά µας. Ίσα ίσα, σας το είπα και νωρίτερα, είναι 
το πρόγραµµά µας που πείθει τους πολίτες και τους φέρνει κοντά µας. 
Ένα πρόγραµµα καινοτόµο, ρεαλιστικό, κοστολογηµένο, ένα πρόγραµµα 
χωρίς αστερίσκους και ψιλά γράµµατα, ένα πρόγραµµα για την οριστική 
αλλαγή σελίδας της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. Ένα πρόγραµµα 
που βασίζεται στο ιδεώδες της ελευθερίας, οικονοµικής και κοινωνι-
κής, της αλληλεγγύης και της αναπτυξιακής λογικής. Που βασίζεται ε-
πίσης στη λογική της έξυπνης διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων 
και της δηµιουργίας υπεραξίας η οποία θα επιστρέφει στους πολίτες.

Είστε υποψήφιος στον Βόρειο Τοµέα της Β΄ Αθηνών. Τι θα απα-
ντούσατε σε ψηφοφόρο που θα σας ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει;
Ζητώ από τους πολίτες την ψήφο της ανανέωσης της Ν∆. Στα 38 
µου, πλέον, κατεβαίνω µε σηµαντικά εφόδια. Την επιτυχή δια-
δροµή µου στην αυτοδιοίκηση, την εκπαίδευσή µου, τη θητεία 
µου ως γραµµατέας Παραγωγικών Τοµέων στη Ν∆, αλλά και την 
ενασχόλησή µου µε την επιχειρηµατικότητα. Αυτά είναι τα εφόδιά 
µου για να παλέψω για την καλυτέρευση της ζωής των κατοίκων 
του Βορείου Τοµέα της Β΄ Αθηνών. Μετά την κατάτµηση της Β΄ 
Αθηνών, άλλαξε ο χάρτης. Όχι µόνο γεωγραφικά αλλά και πολι-
τικά. Ο Βόρειος Τοµέας της Β΄ Αθηνών είναι µια περιοχή µε δή-
µους που έχουν σχεδόν ίδια προβλήµατα και ίδιες ανάγκες των 
πολιτών τους. Οι βουλευτές µέχρι τώρα ήταν «τηλεοπτικοί», τώρα 
πρέπει να απαντούν στα πραγµατικά προβλήµατα των πολιτών. 
Να είναι δίπλα τους, να σηκώνουν τα τηλέφωνά τους και να εν-
διαφέρονται για τη λύση των προβληµάτων κάθε γειτονιάς. Όπως 
ο βουλευτής Αρκαδίας ή Κορινθίας, που οφείλει να βοηθήσει στο 
να πάρει ένα ΕΣΠΑ ένα σχολείο. Εγώ απέκτησα εµπειρία ως αυ-

τοδιοικητικός, έµαθα να ακούω και να λύνω τα προβλήµατα των 
πολιτών. Έτσι αντιλαµβάνοµαι και τον ρόλο µου ως εκπροσώπου 
του Βόρειου Τοµέα. Να αναδεικνύω θέµατα της περιοχής και να 
δίνω λύσεις στα προβλήµατα.

Ποια είναι τα προβλήµατα που θα προσπαθήσετε να λύσετε ως 
εκπρόσωπος του Βόρειου Τοµέα;
Τα πρώτα τέσσερα µε τα οποία θα ασχοληθώ είναι:
• Η ασφάλεια και η έλλειψη αστυνόµευσης
• Η έλλειψη υποδοµών
• Η τοπική οικονοµία 
• Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα

Η Ν∆ θέτει συνεχώς το ζήτηµα της ασφάλειας. Μήπως τα πράγ-
µατα δεν είναι και τόσο αρνητικά;
Από τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας, 
ξέρετε πόση αύξηση της εγκληµατικότητας έχουµε στον Βό-
ρειο Τοµέα; Είναι 15% σε σχέση µε το 2014… 15% παραπάνω 
ληστείες, κλοπές και παραβιάσεις των σπιτιών µας. Είναι ένα 
πρόβληµα καθηµερινότητας που το θέτω πρώτο στην ατζέ-
ντα των όσων θα προσπαθήσω να λύσω ως εκπρόσωπος της 
περιοχής. Κάποιες από τις προτάσεις που άµεσα θα προσπα-
θήσω να υλοποιήσω είναι να καθιερώσουµε την ένστολη α-
στυνόµευση, πεζή και εποχούµενη, σε όλη τη διάρκεια του 
24ώρου και να χαρτογραφήσουµε την εγκληµατικότητα ανά 
γειτονιά, ώστε να ανακατανείµουµε τις αστυνοµικές δυνάµεις 
στις γειτονιές όπου υπάρχει πραγµατικά ανάγκη. Πέραν όµως 
των τοπικών θεµάτων, η Ν∆ έχει δεσµευτεί ότι θα καταργήσει 
άµεσα τον νόµο Παρασκευόπουλου, θα επαναφέρει την οµάδα 
∆ΕΛΤΑ, θα ενδυναµώσει την οµάδα ∆ΙΑΣ και βέβαια θα σπά-
σει το άβατο των Εξαρχείων.

Είστε ένας νέος άνθρωπος που ασχολείται ενεργά µε την πολι-
τική. Ποιο µήνυµα θα θέλατε να στείλετε στους νέους σε ηλικία 
ψηφοφόρους;
Η ανανέωση και η εκπροσώπηση των νέων στα κοινά µπορεί 
να γίνει πράξη, αν κατευθύνουµε ένα σηµαντικό ποσοστό της 
σταυροδοσίας µας σε νέους ανθρώπους. Προσωπικά, δεν κα-
τεβαίνω µε τη δύναµη της τηλεόρασης ή των µηχανισµών, αλλά 
µε τη δύναµη της δουλειάς µου και όσων θέλουν να στηρίξουν 
όσα έχω κάνει και όσα µπορώ να κάνω. Ζητώ έναν από τους 
τέσσερις σταυρούς του ψηφοδελτίου για να υπάρξει µια ουσι-
αστική ανανέωση.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Είναι µονόδροµος: ή το 
δηµοσίευµα θα διαψευστεί 
ολοκληρωτικά ή θα 
ανακοινωθεί η επίσηµη 
συνέχεια της ποινικής 
(και όχι πειθαρχικής, όπως 
διέρρεε) αναφοράς Αγγελή. 
Άλλη εκδοχή δεν υπάρχει.

Τ
ην Κυριακή 2/6/2019 η εφηµερίδα 
«Πρώτο Θέµα» παρουσίασε τις δύο ανα-
φορές παραίτησης του αντεισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου, κ. Ιωάννη Αγγελή, από τη 
θέση του εποπτεύοντος και συντονιστή 
των εισαγγελέων Οικονοµικού Εγκλήµα-
τος και ∆ιαφθοράς. Τα έγγραφα δεν πα-

ρουσιάστηκαν αυτούσια (φωτογραφηµένα), το δε περιεχόµενό 
τους εκτέθηκε µε τη µορφή διήγησης των συντακτών της εφη-
µερίδας και παράθεσης αυτούσιων, κατά δήλωση των συντα-
κτών, αποσπασµάτων των εγγράφων. Οι αναφορές υποβλήθηκαν 
στις 7/1/2019 και στις 21/2/2019 απευθείας στην εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου, κ. Ξένη ∆ηµητρίου.
Γνωρίζαµε από δηµοσιεύµατα ότι ο κ. αντεισαγγελέας, παραι-
τούµενος, κατήγγειλε µεθοδεύσεις δίωξης των γνωστών δέκα 
πολιτικών προσώπων και προσπάθεια να ασκηθεί εναντίον 
τους ποινική δίωξη, παρά την ανυπαρξία επαρκών στοιχείων, µε 
στόχο να αποκτήσουν την ιδιότητα του κατηγορουµένου και αρ-
γότερα να «βρει την άκρη» ο ανακριτής.
Γνωρίζαµε επίσης ότι οι συγκεκριµένες αναφορές θεωρήθηκαν 
πειθαρχικές, ότι διενεργήθηκε πειθαρχική έρευνα και ότι αυτή 
αρχειοθετήθηκε. Όµως τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά, το α-
ντίθετο.
Η εύλογη απορία του αναγνώστη, σχετικά µε το δηµοσίευµα, 
είναι αν όσα εκθέτουν οι συντάκτες ανήκουν πράγµατι στο περι-
εχόµενο των αναφορών του κ. Αγγελή. Αν πράγµατι αποδόθηκε 
το περιεχόµενο των αναφορών ορθά. Η απορία λύθηκε από το 
γεγονός ότι η εισαγγελέας ∆ιαφθοράς, κ. Ελένη Τουλουπάκη, α-
πέστειλε εξώδικη δήλωση στην εφηµερίδα, η οποία και την α-
νήρτησε στον δικτυακό της τόπο. Με την εξώδικη δήλωσή της η 
κ. εισαγγελέας ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι το δηµοσίευµα είναι 
ακριβές και ότι αποδίδει το πραγµατικό περιεχόµενο των ανα-

φορών. Σε κανένα σηµείο δεν κατηγορεί την εφηµερίδα ότι πα-
ρουσίασε κατασκευασµένο κείµενο. ∆ιαµαρτύρεται βεβαίως για 
το γεγονός ότι η εφηµερίδα µιλάει για «στήσιµο» της υπόθεσης 
Novartis και επικαλείται την πειθαρχική της απαλλαγή και το 
γεγονός ότι ανανεώθηκε πρόσφατα η θητεία της.
Η πρώτη, από 7/1/2019, αναφορά του κ. Αγγελή απευθύνεται 
στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και επιγράφεται «Εµπι-
στευτική Αναφορά».
Η δεύτερη, από 21/2/2019, αναφορά του κ. Αγγελή, όµως, επι-
γράφεται «Συµπληρωµατική εµπιστευτική αναφορά - σε συν-
δυασµό και µε το άρθρο 37 ΚΠ∆» και απευθύνεται στον «α-
ντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, ο οποίος διενεργεί έρευνα µε 
βάση την από 7/1/2019 αναφορά µου προς την εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου».
Το άρθρο 37 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας προβλέ-
πει: «Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν 
χωρίς χρονοτριβή στον αρµόδιο εισαγγελέα οτιδήποτε πλη-
ροφορούνται µε κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκε-
ται αυτεπαγγέλτως».
Το τι ακριβώς πληροφορήθηκε, ως επόπτης των εισαγγελέων 
∆ιαφθοράς, και ανακοινώνει ο κ. αντεισαγγελέας το περιγράφει 
και αιτιολογεί ο ίδιος: «∆εν επιθυµώ να συνδεθεί το όνοµά µου 
µε όσα τουλάχιστον περίεργα, παράτυπα και ενδεχοµένως πα-
ράνοµα (άρθρο 239 ΠΚ) αναφέρω παραπάνω, τόσο στην αρχική 
από 7.1.2019 όσο και στην παρούσα συµπληρωµατική αναφορά 
µου. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζω ότι η παρούσα αναφορά 
µου υποβάλλεται εκ λόγων υποχρεώσεως και κατά την έννοια 
του άρθρου 37 ΚΠ∆ προκειµένου να κριθεί εάν υπάρχουν εν-
δείξεις για τέλεση ποινικών αδικηµάτων, είτε τετελεσµένων είτε 
σε απόπειρα (άρθρο 42 συνδ. µε άρθρο 239 ΠΚ)».
Το άρθρο 239 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει: «Υπάλληλος 
στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση α-

ξιόποινων πράξεων […] αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τι-
µωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή 
προκάλεσε την απαλλαγή του από την τιµωρία, τιµωρείται µε 
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών».
Με απλά λόγια, φαίνεται ότι ο αντεισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου ουσιαστικά υπέβαλε µήνυση κατά των εισαγγελέων ∆ι-
αφθοράς που ασχολούνται µε την υπόθεση Novartis. ∆ιαφαίνε-
ται ότι η πρώτη αναφορά του δεν έφερε το αποτέλεσµα που ο 
ίδιος επιδίωκε και ότι µε τη δεύτερη αναφορά του φροντίζει να 
ξεκαθαρίσει τι ήθελε να γίνει.
Γνωρίζουµε, κατ’ επιβεβαίωση και της κ. Τουλουπάκη, ότι, ως 
πειθαρχική, η αναφορά τέθηκε στο αρχείο. Για την τύχη της, 
όµως, ως αναφοράς αξιόποινης πράξεως ουδεµία πληροφόρηση 
έχουµε. ∆εν γνωρίζουµε τι ακολούθησε. Η εισαγγελέας του Α-
ρείου Πάγου, ως τελικός αποδέκτης, είχε τη δυνατότητα να κρί-
νει αυτήν αβάσιµη ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιµήσεως και να 
την αρχειοθετήσει. Είχε επίσης τη δυνατότητα να διατάξει προ-
καταρκτική έρευνα και µετά από αυτήν να αρχειοθετήσει ή να 
ασκήσει δίωξη. ∆εν αποκλείεται να µην έχει κάνει τίποτε από 
τα δύο και να µελετά τα θέµατα. Αν τυχόν η αναφορά αρχειο-
θετήθηκε και ως προς το ποινικό σκέλος, δύναται να ανασυρ-
θεί, εφόσον αναφανούν νέα στοιχεία. Αρµόδια να την ανασύρει 
είναι βέβαια η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η θητεία της ση-
µερινής εισαγγελέως του Αρείου Πάγου λήγει στις 30 Ιουνίου 
2019. Κατόπιν αναλαµβάνει η επιλεγείσα, από την απερχόµενη 
και ουσιαστικά ήδη παραιτηθείσα κυβέρνηση, διάδοχός της, ε-
φόσον βέβαια όλα εξελιχθούν οµαλά και υπογραφεί (το πιθανό-
τερο) ο διορισµός από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.
Μέχρι τώρα ήταν οι εµπλεκόµενοι πολιτικοί που κατηγορούσαν 
ανοιχτά την κυβέρνηση και την εισαγγελία ∆ιαφθοράς για µε-
θόδευση δίωξης. Ήταν δηµοσιογραφικές πληροφορίες και δι-
αρροές που συνόδευαν τις διαµαρτυρίες και τις καταγγελίες για 
στήσιµο και σκευωρία.
Η δραµατική εξέλιξη συνίσταται στο ότι πλέον αυτά τα λέει ο, 
µέχρι πρότινος αρµόδιος, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. 
Και µάλιστα τα γράφει επισήµως, µε τρόπο που κινεί, υποχρε-
ωτικά, διαδικασίες. Είναι µονόδροµος: ή το δηµοσίευµα θα δι-
αψευστεί ολοκληρωτικά ή θα ανακοινωθεί η επίσηµη συνέχεια 
της ποινικής (και όχι πειθαρχικής, όπως διέρρεε) αναφοράς Αγ-
γελή. Άλλη εκδοχή δεν υπάρχει.
∆εν θα έπρεπε, µε κανέναν τρόπο, όλα αυτά να συσχετιστούν µε 
τη σπουδή της κυβέρνησης, εν µέσω θυελλωδών αντιδράσεων, 
να διορίσει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. ∆εν πρέπει όλα 
αυτά να µείνουν κληρονοµιά στη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. 
Η απερχόµενη κυβέρνηση και η απερχόµενη ηγεσία του Α-
ρείου Πάγου οφείλουν άµεσα να καθαρίσουν την εικόνα. Οφεί-
λουν να εξαφανίσουν τις σκιές.

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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NOVARTIS GATE... ΕΠΙΣΗΜΩΣ!
  ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Είμαι μέρος μιας συλλογικής προ-
σπάθειας που θέλει να βοηθήσει τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκινήσει 
έναν νέο ενάρετο κύκλο ανάπτυ-
ξης και ισχυροποίησης της χώρας. 
Παράλληλα, έχω μια μεγάλη επιχει-
ρηματική διαδρομή και μπορώ να 
διηγηθώ μια ιστορία επιτυχίας και 
διοίκησης.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η εκλογική κυριαρχία της ΝΔ οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στην απελπισία της μεσαίας 

τάξης από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ»

Τους λόγους της καθαρής κυριαρχίας της ΝΔ επί του ΣΥΡΙΖΑ 
στις πρόσφατες ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές ε-
ξηγεί ο υποψήφιος βουλευτής Νοτίου Τομέα Β΄ Αθηνών με 
τη ΝΔ Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης.

Κατ’ αρχάς, πώς μεταφράζετε εσείς το αποτέλεσμα των ευρωε-
κλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών;
Το αποτέλεσμα των εκλογών αποδίδει μια μεγάλη νίκη της ΝΔ και μια 
καθίζηση της επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ. Το εκλογικό σώμα ψήφισε με κρι-
τήρια εσωτερικού πολιτικού ενδιαφέροντος και αγνόησε σε μεγάλο 
βαθμό τα όποια διλήμματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενώ και στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές κυριάρχησαν τα πολιτικά κριτήρια. Η Ελλάδα 
βάφτηκε μπλε.

Πού αποδίδετε την εκλογική κυριαρχία της ΝΔ και πόσο θεω-
ρείτε ότι τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν παρακαταθήκη για τις 
εκλογές της 7ης Ιουλίου;
Η εκλογική κυριαρχία της ΝΔ οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απελπι-
σία της μεσαίας τάξης από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Η μεσαία τάξη ήταν 
αυτή που τροφοδότησε την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία μέσα από 
την άρνησή της να δεχτεί τις αλλαγές που έφερε στη μοίρα της η κρίση. 
Αυτή η άρνηση έθρεψε τους «αγανακτισμένους» και το «αντιμνημό-
νιο». Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να αποδεχτεί αυτή την πραγμα-
τικότητα και τιμώρησε τη μεσαία τάξη στον υπέρτατο βαθμό μέσα από 
την υπερφορολόγηση, στερώντας της επιπλέον τη δυνατότητα να ονει-
ρευτεί βελτίωση της θέσης της. Η μεσαία τάξη δεν ορίζεται μόνο από 
τα εισοδηματικά της κριτήρια αλλά και στο επίπεδο του φαντασιακού, 
με την έννοια ότι ακόμα και αυτοί που δεν ανήκουν σε αυτήν έχουν 
την προσδοκία να φτάσουν στο σημείο ευημερίας που την προσδιο-

αντιπολίτευση, να την υπερβούμε και να την ξεχάσουμε. Παράλληλα, 
μας αφήνει μια σειρά από δημοσιονομικές υπερβολές, έχοντας αυξή-
σει, αντί να μειώσει, τις κρατικές δαπάνες, μέσα από αχρείαστους διο-
ρισμούς κομματικών φίλων και άλλων χαριστικών δοσιμάτων. Θα α-
ντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα με ηρεμία, ελπίζοντας ότι μεγάλο 
μέρος των αδιεξόδων που σήμερα μας κληροδοτούν θα βρουν λύση 
μέσα από την ισχυρή ανάπτυξη που θα προκαλέσει η επόμενη κυβέρ-
νηση με την εφαρμογή του δικού της μείγματος οικονομικής πολιτικής.

Στην περίπτωση που η ΝΔ εκλεγεί κυβέρνηση, ποιες νομίζετε ότι 
θα πρέπει να είναι οι πρώτες προτεραιότητές της;
Μείωση των φόρων, μείωση της γραφειοκρατίας που εμποδίζει τις ε-
πενδύσεις, κατάργηση του ασύλου, μέτρα για την ασφάλεια και εφαρ-
μογή της μηδενικής ανοχής, πρόσληψη 1.500 νέων αστυνομικών, κα-
τάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και νέος ασφαλιστικός νόμος, νόμος 
για την παιδεία με αποκαθήλωση των ασυνάρτητων πειραματισμών 
Γαβρόγλου, εξυγίανση των ΔΕΚΟ, επιτάχυνση ιδιωτικοποιήσεων, διά-
λογος με τους Ευρωπαίους φίλους μας για μείωση των εξωπραγματι-
κών πλεονασμάτων του 3,5%. Αυτά τα ολίγα…

Είστε υποψήφιος στον Νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών. Τι θα απα-
ντούσατε σε ψηφοφόρο που θα σας ρωτούσε γιατί να σας ψη-
φίσει;
Είμαι μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας που θέλει να βοηθήσει τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκινήσει έναν νέο ενάρετο κύκλο ανάπτυξης 
και ισχυροποίησης της χώρας. Παράλληλα, έχω μια μεγάλη επιχειρη-
ματική διαδρομή και μπορώ να διηγηθώ μια ιστορία επιτυχίας και δι-
οίκησης. Η επιχειρηματική μου κουλτούρα φέρνει στην πολιτική τον 
σχεδιασμό και τον σεβασμό στα χρονοδιαγράμματα. Είμαι φιλελεύθε-
ρος και αυτόν τον άνεμο έχει ανάγκη η χώρα μετά από μια μακρά πε-
ρίοδο κρατισμού.

Πριν από μερικές ημέρες προκαλέσατε θόρυβο με μια φράση που 
χρησιμοποιήσατε σε τηλεοπτική σας συνέντευξη. Θα θέλατε να ε-
ξηγήσετε τι εννοούσατε;
Πρόκειται για σκόπιμη διαστρέβλωση και μαύρη προπαγάνδα. Είπα, 
μιλώντας όχι στους αντιπάλους μου αλλά στους φίλους της «από δω» 
πλευράς, ότι η επόμενη κυβέρνηση δεν θα έχει ίχνος ρεβανσισμού και 
δεν θα γίνουν ανεκτές ανοίκειες επιθέσεις σε αντιπάλους. Αυτά είπα. 
Και, για να κάνω χιούμορ, πρόσθεσα ότι άλλωστε και η Συνθήκη της 
Γενεύης προβλέπει ανθρωπιστική μεταχείριση των ηττημένων εχθρών. 
Με βάση τον θόρυβο, προφανώς το χιούμορ δεν ήταν πολύ πετυχη-
μένο. Αλλά η διαστρέβλωση, στο εντελώς αντίθετο απ’ ό,τι είπα, είναι 
καθαρά γκεμπελική μέθοδος.

ρίζει. Τόσο στο επίπεδο του εισοδηματικού κριτηρίου όσο και στο ε-
πίπεδο των προσδοκιών η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ έφτασε τη μεσαία τάξη σε 
σημείο χειρότερο από αυτό που είχε πριν από την εξουσία του. Η πολι-
τική της ΝΔ, αντιθέτως, με την υπόσχεση μείωσης των φορολογικών 
βαρών και νέων επενδύσεων, μπόρεσε να δώσει στη μεσαία τάξη τη 
δυνατότητα να ονειρευτεί ξανά βελτίωση της θέσης της. Εκεί παίχτηκε 
και κερδήθηκε το παιχνίδι. Αποτελεί πλέον παρακαταθήκη και για τις 
εκλογές της 7ης Ιουλίου, καθώς δεν υπάρχει χρόνος για να αντιστρα-
φεί η κυρίαρχη αυτή τάση.

Ποιο είναι, κατά την άποψή σας, το μήνυμα που η ΝΔ θα πρέπει 
να στείλει στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου;
Η ΝΔ θα επιμείνει στο πρόγραμμά της για ανακούφιση της μεσαίας τάξης 
και νέες επενδύσεις, ενώ παράλληλα θα αποκαθηλώσει τον διχασμό, 
υποσχόμενη ότι θα είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η αποκατά-
σταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών, η ειρήνευση και η κα-
ταλλαγή, η άρνηση μιας ταξικής πολιτικής, είναι απαραίτητος όρος για 
να εμπιστευτούν ξανά την Ελλάδα οι επενδυτές, είτε Έλληνες είτε ξένοι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη ΝΔ για «πρόγραμμα ΔΝΤ» που το απο-
κρύπτει από τους πολίτες. Τι απαντάτε;
Πρόκειται για δαιμονοποίηση του προγράμματός μας. Δεν αποκρύ-
πτουμε τίποτα και έχουμε δώσει λεπτομερείς προτάσεις που θα εφαρ-
μοστούν την επομένη των εκλογών.

Ποια είναι κατά την άποψή σας η «κληρονομιά» που ο ΣΥΡΙΖΑ α-
φήνει ως κυβέρνηση;
Η κληρονομιά που μας αφήνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κακή α-
νάμνηση εχθροπάθειας και μίσους. Ελπίζουμε να μας βοηθήσει, σαν 

Αριστοτέλης  
Αϊβαλιώτης,  
υποψήφιος βουλευτής 
Νοτίου Τομέα Β  ́Αθηνών 
με τη ΝΔ
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ΈΜΗ ΖΗΣΙΟΠΟΎΛΟΎ-ΛΙΒΑΝΙΟΎ
Υποψήφια στην εκλογική περιφέρεια Νοτίου 
Τομέα της πρώην Β΄ Αθηνών θα είναι η δη-
μοσιογράφος Έμη Ζησιοπούλου-Λιβανίου. Η 
Έμη Ζησιοπούλου-Λιβανίου είναι απόφοιτη 
της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου και εργάζεται ως δημοσιογράφος. 
Έχει παρουσιάσει πολλές ενημερωτικές εκπο-
μπές και δελτία ειδήσεων στο ραδιόφωνο και 
στην τηλεόραση. Από το 2014 είναι Head of 
Special Editions στην ιστοσελίδα Huffpost.gr.
Το 2012 άρχισε την εκδοτική της δραστηριό-
τητα, εκδίδοντας το ετήσιο λεύκωμα «Η δύ-
ναμη της προσφοράς», το οποίο προβάλλει τη 
φιλανθρωπική και κοινωφελή δραστηριότητα 
ιδιωτών και ιδρυμάτων, ενώ το 2018 δημιούρ-
γησε το www.dinamiprosforas.gr, τον πρώτο 
ειδησεογραφικό ιστότοπο της χώρας στο συ-
γκεκριμένο θεματικό πεδίο.
Είναι μέλος των σωματείων Ελπίδα, MDA και 
της ΕΛΕΠΑΠ και έχει βραβευτεί πολλές φο-
ρές για τη δράση της στον τομέα της προσφο-
ράς και της αλληλεγγύης. Μιλά αγγλικά και 
γαλλικά και είναι μητέρα δύο παιδιών.

ΦΏΤΗΣ ΚΑΡΎΔΑΣ
Ο δημοσιογράφος Φώτης Καρύδας είναι υπο-
ψήφιος βουλευτής του Βόρειου Τομέα της Β΄ 
Αθηνών. Σπούδασε δημοσιογραφία γιατί ή-
θελε το επάγγελμά του, πέρα από τα προς το 
ζην, να του προσφέρει τροφή για σκέψη και ε-
ξέλιξη. Μόλις στα 22 του χρόνια έγινε πολε-
μικός ανταποκριτής στο Mega Channel, κα-
λύπτοντας τον πόλεμο στη Βοσνία, ενώ εργά-
στηκε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων του Mega 
Channel και στη συνέχεια του ANT1, κάνο-
ντας πολλά αποκλειστικά ρεπορτάζ. Παράλ-
ληλα, υπήρξε ένας από τους νεότερους καθη-
γητές στη Σχολή Δημοσιογραφίας του ΑΝΤ1, 
διδάσκοντας δημοσιογραφία στο internet και 
ελεύθερο ρεπορτάζ.
Μεταξύ των σπουδαιότερων ρεπορτάζ του εί-
ναι οι συνεντεύξεις με μέλη της «17 Νοέμβρη», 
αλλά και ο σεισμός της Αθήνας το 1999, οπότε 
είχε φτάσει πρώτος με handycam στη ΡΙΚΟ-
ΜΕΞ και στην πενταώροφη πολυκατοικία που 
κατέρρευσε στη Μεταμόρφωση.
Το 2002 εγκατέλειψε το… ασφαλές περι-
βάλλον δύο εκ των μεγαλύτερων τηλεοπτι-

κών σταθμών της χώρας και δημιούργησε το 
touristorama.com, μία από τις πρώτες τουρι-
στικές πύλες στην Ελλάδα, η οποία συνεχίζει 
την επιτυχημένη πορεία της έως σήμερα.
Παράλληλα, δημιούργησε την πρώτη εται-
ρεία real estate η οποία, μέσω της εκπομπής 
«Zoom στα ακίνητα», πρόβαλλε ακίνητα στην 
τηλεόραση, άνοιξε ένα κατάστημα με είδη γά-
μου στο Σύνταγμα, το Happy Ever After, αλλά 
και μία ακόμη εταιρεία, η οποία ασχολούνταν 
με events και διοργάνωση γάμων.
Σήμερα παρουσιάζει δύο τηλεοπτικές εκπο-
μπές στο Alert TV. Κάθε Δευτέρα στις 19:00 
την εκπομπή «Brainstorming» με κοινωνι-
κού ενδιαφέροντος θεματολογία και κάθε Τε-
τάρτη, την ίδια ώρα, την εκπομπή «Κοινή Λο-
γική», η οποία καταπιάνεται με θέματα κοινω-
νικοπολιτικά και τρέχουσας επικαιρότητας.
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχολιάζει και 
αναλύει πολιτικής και κοινωνικής επικαιρό-
τητας θέματα, αρθρογραφώντας στα κορυφαία 
ειδησεογραφικά media Skai.gr, CNN, «Πρώτο 
Θέμα», Huffington Post και Liberal.gr, ενώ 
σχεδόν καθημερινή είναι η παρουσία του σε 
τηλεοπτικές εκπομπές.
Το 2014 εξέδωσε μια ποιητική συλλογή με 
τίτλο «Ανθρωποσκιές». Ο ίδιος σημειώνει: 
«Μπαίνω στην πολιτική με διάθεση να αλλά-
ξουν τα πράγματα. Φέρνω μαζί μου την εμπει-
ρία από την πολυετή δραστηριοποίησή μου σε 
κλάδους κρίσιμους για την ελληνική οικονο-
μία. Θέλω να προσφέρω στη χώρα μου, γιατί οι 
Έλληνες αξίζουμε καλύτερα».

ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΎ
Υποψήφιος βουλευτής Νοτίου Τομέα Β΄ Α-
θηνών θα είναι και ο Μπάμπης Παπαδημη-
τρίου, δημοσιογράφος, υπεύθυνος του οικονο-
μικού ρεπορτάζ στις εφημερίδες «Η Καθημε-
ρινή» και «Το Βήμα», διευθυντής, παραγωγός, 
οικονομικός και πολιτικός αναλυτής στην τη-
λεόραση και στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Εργά-
στηκε ως σύμβουλος διοίκησης στις τράπεζες 
Εμπορική και Eurobank, ενώ ήταν σύμβουλος 
Τύπου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είχε ορι-
στεί σύμβουλος Τύπου στην οικουμενική κυ-
βέρνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα. Μετά τις 

σπουδές του απασχολήθηκε ως στέλεχος του 
υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Παρίσι 
και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στα Χρη-
ματοοικονομικά και στην Οικονομική Ιστορία. 
Μιλάει γαλλικά και αγγλικά. Γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Αθήνα και έζησε σε Εξάρχεια, 
Γκύζη, Παγκράτι και Γλυφάδα.
Ο κ. Παπαδημητρίου, δίνοντας την πρώτη του 
συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ως υ-
ποψήφιος βουλευτής, δήλωσε ότι πάντα είχε 
αγάπη για την πολιτική. «Βρέθηκε ο κατάλλη-
λος άνθρωπος. Με τον κ. Μητσοτάκη γνωριζό-
μαστε πολλά χρόνια και μου είπε ότι ήρθε η 
ώρα να πάω να δοκιμαστώ πραγματικά. Αγα-
πάω πάρα πολύ τη δημοκρατία. Στα παιδικά 
μου χρόνια πήγα να ξεφύγω από τις δημοκρα-
τικές αρχές, αλλά επέστρεψα» είπε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Παπαδημητρίου.
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Η ΝΔ ΕΠΕΝΔΎΕΙ ΣΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟΎΣ

  ΆΛΕΞΆΝΔΡΆ ΠΆΠΠΆ

Με ταχύτατους ρυθμούς 
συμπληρώνονται οι λίστες των 
υποψήφιων βουλευτών της ΝΔ με 
φόντο τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. 
Στα ονόματα που μέχρι στιγμής έχουν 
ανακοινωθεί περιλαμβάνονται και 14 
δημοσιογράφοι, εννέα από τους οποίους 
ρίχνονται για πρώτη φορά στη μάχη 
των εκλογών και παρουσιάζει σήμερα η 
FS. Στους «παλιούς» συγκαταλέγονται 
οι Φωτεινή Πιπιλή, Άννα Καραμανλή, 
Θοδωρής Ρουσόπουλος, Σοφία 
Βούλτεψη και Πάνος Παναγιωτόπουλος. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ
Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, που είναι υπο-
ψήφιος στην Α΄ Αθηνών, γεννήθηκε πριν από 
39 χρόνια στην πλατεία Αμερικής. Εκεί μεγά-
λωσε και διατηρεί σπίτι και γραφείο. Σπού-
δασε Επικοινωνία και ΜΜΕ, πήρε ΜΑ στη 
Φιλοσοφία από το King’s College London και 
συνέχισε με Μακροοικονομικά στο London 
Business School. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά 
και γερμανικά, ενώ εργάστηκε για τρία χρό-
νια στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότη-
σης και Ανάπτυξης στο Λονδίνο.
Εργάστηκε στον Τύπο από τα 18 του, επανήλθε 
στα ΜΜΕ στον City 99.5, στον «Ελεύθερο 
Τύπο», στον Flash και στη FAQ, και το 2010 ε-
ντάχθηκε στον ΣΚΑΪ. Από το 2017 είναι διευ-
θυντής Προγράμματος στον ΕΜΑ 104.6, δημο-
σιογράφος στο «Πρώτο Θέμα» και εκδότης του 
Meaculpa.gr.
Όπως λέει ο ίδιος, από την αρχή ήταν απόλυτα 
ταυτισμένος με την υποψηφιότητα του Κυριά-
κου Μητσοτάκη για την προεδρία της ΝΔ και 
επιδιώκει εφεξής να αποτελέσει μια δυναμική 
κοινοβουλευτική φωνή στο πλευρό του ως 
πρωθυπουργού, στον δρόμο της επιστροφής ό-
λων στον καλύτερό μας εαυτό.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υποψήφιος βου-
λευτής στη Β΄ Πειραιώς, είναι διευθυντικό στέ-
λεχος στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», στην ο-
ποία εργάζεται εδώ και 15 χρόνια, και γνωστός 

αναλυτής στην τηλεόραση με καθημερινή πα-
ρουσία ετών σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα.
Γεννήθηκε και ζει στον Πειραιά, ενώ έχει δι-
ατελέσει για χρόνια οικονομικός και πολιτι-
κός ρεπόρτερ και αναλυτής. Με σπουδές στα 
Μέσα Ενημέρωσης και την Επικοινωνία και 
δεύτερο πτυχίο στην Πολιτισμολογία, εργά-
στηκε ως δημοσιογράφος, διευθυντής ή αρ-
χισυντάκτης σε ΜΜΕ, όπως οι εφημερίδες 
«Μακεδονία» και «Παραπολιτικά», περιοδικά 
στον χώρο της οικονομίας όπως τα «Fortune» 
και «Retail Business», στο ραδιόφωνο και στην 
τηλεόραση. 
Το 2010 βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Προαγω-
γής της Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση 
ως «ο κορυφαίος οικονομικός δημοσιογράφος 
της Ελλάδας».

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
Με διαδρομή κυρίως στην αθλητική δημοσιο-
γραφία, ο Αντώνης Πανούτσος πολιτεύεται για 
πρώτη φορά. Θα είναι υποψήφιος στον Δυτικό 
Τομέα της Β΄ Αθηνών.
Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πει-
ραιά, ενώ έχει ζήσει στις ΗΠΑ, στη Μεγάλη 
Βρετανία και στο τότε Δυτικό Βερολίνο.
Έχει γράψει κείμενα για το «Φως των Σπορ», 
τον «Φίλαθλο», το «Βήμα» και τη «SportDay». 
Επίσης, δούλεψε σε περιοδικά μοτοσικλέτας 
και εξέδωσε το «Μοτό» και το «Οζ». Στην τη-
λεόραση έγινε γνωστός από τη συνεργασία του 
με τον Αντώνη Καρπετόπουλο στην παρουσί-
αση διαφόρων εκπομπών.
Τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε και ανα-
κοινώθηκε η υποψηφιότητά του, μιλώντας 
στο δελτίο ειδήσεων του Οpen και την Έλλη 
Στάη είχε δηλώσει ότι αρθρογραφεί πολιτικά 
από το 2005 σε εφημερίδες και ιστοσελίδες, 
από το «Πρώτο Θέμα» μέχρι το Liberal και το 
Protagon. «Και σε κάποιο σημείο με τσίμπησε 
μια μύγα και είπα πως θα περάσω από το α-
θλητικό στο πολιτικό σχόλιο. Στο γιατί ενερ-
γοποιούμαι τώρα, η απάντηση είναι απλή: ό-
ταν νιώσεις το εμείς ή αυτοί, πως βρίσκεσαι 
στην άλλη πλευρά της κυβέρνησης και ότι 
στην πραγματικότητα γίνεται ένα φορολογικό 
πραξικόπημα, από κει και πέρα παίρνεις θέση 
σε ένα κόμμα που θα παίξει ρόλο 100% στις ε-
ξελίξεις» είχε πει ο κ. Πανούτσος.

ΧΑΡΑ ΞΑΝΘΗ
Υποψήφια με τη ΝΔ στον Ανατολικό Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής (πρώην Υπόλοιπο Αττι-
κής) θα είναι η δημοσιογράφος Χαρά Ξάνθη.
Γεννημένη στην Αθήνα, από μικρή ηλικία α-
σχολήθηκε με τον αθλητισμό, με ιδιαίτερη α-
γάπη στο βόλεϊ, και πήρε το πτυχίο της ως 
προπονήτρια πετοσφαίρισης.
Εργάστηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επι-
χειρήσεις ομορφιάς και αισθητικής, αρχικά ως 
σύμβουλος και στη συνέχεια ως επιτελικό στέ-
λεχος στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.
Είναι αριστούχος απόφοιτος του Εργαστηρίου 
Ελευθέρων Σπουδών Ραδιοτηλεοπτικών Ε-
παγγελμάτων του ΑΝΤ1, με Master στην τη-
λεπαρουσίαση. Σήμερα συνεχίζει τις σπουδές 
της στον Ελληνικό Πολιτισμό, στη Σχολή Αν-
θρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
χτού Πανεπιστημίου.
Έχει εργαστεί ως παρουσιάστρια-εκφωνήτρια 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και ως δημοσι-
ογράφος στην ομάδα σύνταξης ενημερωτικών 
εκπομπών του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1, 
ενώ έχει ασχοληθεί με το πολιτικό και πολι-
τιστικό ρεπορτάζ δίπλα σε έγκριτους δημοσι-
ογράφους.
Η αγάπη της για τις τέχνες και τον πολιτισμό, 
καθώς και το όραμά της για ένα καλύτερο μέλ-
λον για τη χώρα μας, μέσω της συμμετοχής 
νέων και άφθαρτων προσώπων με δυναμισμό 
και διάθεση να προσφέρουν στον δημόσιο βίο, 
την οδήγησαν τον Φεβρουάριο του 2016 να ε-
νταχθεί ενεργά στον τομέα Πολιτισμού της ΝΔ.
Σήμερα αρθρογραφεί σε έντυπα μέσα της Ανα-
τολικής Αττικής, όπου και διαμένει, ενώ έχει 
εργαστεί σε πολιτιστικούς οργανισμούς. Με-
ταξύ άλλων, έχει συντονίσει σειρά εκπομπών 
με θέματα πολιτιστικής πολιτικής από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΊΟΔΡΑΣ
Ο Δημήτρης Τσιόδρας, υποψήφιος βουλευτής 
της ΝΔ στην Α΄ Αθηνών, εργάζεται ως δημοσιο-
γράφος από το 1989. Γεννήθηκε στον Μάναρη 
Αρκαδίας το 1959, σπούδασε Πολιτικές Επιστή-
μες στο Πανεπιστήμιο Αθήνας και έκανε μετα-
πτυχιακά στις Διεθνείς Σχέσεις στο Fletcher 
School of Law and Diplomacy, Tufts University, 
στις ΗΠΑ. Παρακολούθησε μεταπτυχιακό 
course με θέμα «Sociology of Mass Media and 
Popular Culture» στο Πανεπιστήμιο Κολού-
μπια. Ασχολείται με ζητήματα πολιτικής, διε-
θνών σχέσεων και ευρωπαϊκών εξελίξεων.
Τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία τα 
κάνει στο ραδιόφωνο του Flash, έπειτα στην 
«Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», όπου φτά-
νει στη θέση του αρχισυντάκτη του πολιτικού 
τμήματος, και στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, 
καλύπτοντας πάντοτε το ρεπορτάζ της ΝΔ.
Τον Νοέμβριο του 2011 αναλαμβάνει διευθυ-
ντής του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού 
Λουκά Παπαδήμου στη συγκυβέρνηση ΠΑ-
ΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ, ενώ στην υπηρεσιακή κυβέρ-
νηση Πικραμμένου μεταξύ των εκλογών του 
Μαΐου και του Ιουνίου του 2012 αναλαμβάνει 
κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αμέσως μετά επι-
στρέφει στη δημοσιογραφία, εργαζόμενος ως 
πολιτικός σχολιαστής και αρθρογράφος στον 
ΣΚΑΪ και στην «Καθημερινή».
Το 2015 αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώ-

που Τύπου του Ποταμιού.
Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστη-
ριότητα μελετά συστηματικά ιστορία και θεωρίες 
των διεθνών σχέσεων. Έχει παρακολουθήσει από 
κοντά κρίσιμες συνεδριάσεις στην Ε.Ε., έχει συ-
νομιλήσει κατά καιρούς και έχει κάνει συνεντεύ-
ξεις με σημαντικούς Ευρωπαίους παράγοντες. Εί-
ναι συγγραφέας του βιβλίου «Ευρωπατριωτισμός 
ή Εθνοκεντρισμοί» (εκδόσεις Μίνωας), ενώ άρ-
θρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή ΜΜΕ, ό-
πως «Le Monde Diplomatique», «Courrier 
International» «International Relations».

ΓΊΑΝΝΗΣ ΛΟΒΈΡΔΟΣ
Υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στον Δυτικό 
Τομέα της Β΄ Αθηνών θα είναι ο δημοσιογρά-
φος Γιάννης Λοβέρδος. Ο Γιάννης Λοβέρδος 
γεννήθηκε το 1959, είναι απόφοιτος της Νομι-
κής Σχολής του ΕΚΠΑ και ασκεί τη δημοσιο-
γραφία εδώ και 33 χρόνια.
Έχει εργαστεί μεταξύ άλλων στις εφημερίδες 
«Καθημερινή», «Βήμα», «Απογευματινή» και 
«Επενδυτής», διετέλεσε διευθυντής της «Βρα-
δυνής», ενώ για σειρά ετών είχε την ευθύνη ε-
νημερωτικών εκπομπών στη ΝΕΤ, στο Αlter 
και στο Μega.
Παράλληλα, έχει μακρά αυτοδιοικητική 
πείρα, καθώς έχει υπάρξει δημοτικός σύμβου-
λος στον Δήμο Βύρωνα, ενώ υπήρξε και πρόε-
δρος του ιστορικού αθλητικού σωματείου του 
Βύρωνα, της Δόξας.



Α
υστηρό µήνυµα προς την ελληνική κυ-
βέρνηση για φρένο στις παροχές έστειλε 
η Κοµισιόν, ακυρώνοντας στην ουσία τα… 
δώρα του Αλέξη Τσίπρα, που απώτερο 
στόχο έχουν τη µείωση της ψαλίδας µε τη 
Ν∆ στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Με αφορµή την έκθεση αξιολόγησης της 

Κοµισιόν για την Ελλάδα, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής έ-
κρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τον στόχο του πρωτογε-
νούς πλεονάσµατος το 2019. «Τον Μάιο η Ελλάδα πήρε κάποια 
µέτρα επεκτατικής πολιτικής και ανακοινώθηκαν και άλλα για 
τη συνέχεια. Η σηµερινή Έκθεση Αξιολόγησης για την Ελλάδα 
επισηµαίνει ότι το πακέτο (παροχών) αυτό είναι δαπανηρό και 
δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση πολιτικής. Αντιστρέφει ου-
σιαστικά κάποια σηµαντικά στοιχεία προηγούµενων προσπα-
θειών και µεταρρυθµίσεων µε βάση το Πρόγραµµα και υπάρ-
χει κίνδυνος ως προς την επίτευξη του συµφωνηµένου πρωτο-
γενούς πλεονάσµατος για 3,5% το 2019 και εφεξής» υποστήριξε 
ο Βάλντις Ντοµπρόβσκις. Ο ίδιος µάλιστα έκλεισε και το παρά-
θυρο για ουσιαστική χαλάρωση των στόχων, λέγοντας πως «ξέ-
ρουµε ότι οι ελληνικές αρχές θέλουν να αναθεωρήσουν τους 
στόχους για τα πλεονάσµατα, αλλά υπάρχει πολύ µικρό περιθώ-
ριο διορθώσεων µε βάση τα δεδοµένα και τα στοιχεία».
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και ο Ευρωπαίος επίτροπος 
Πιερ Μοσκοβισί. «Η έκθεσή µας σηµειώνει καθυστερήσεις στις 
µεταρρυθµιστικές δεσµεύσεις και ότι υπάρχουν κίνδυνοι για 
την επίτευξη των συµφωνηµένων στόχων από το πακέτο µέτρων 
που εξαγγέλθηκε τον περασµένο µήνα» τόνισε κατά τη διάρκεια 
της σχετικής συνέντευξης Τύπου.

Το αφορολόγητο
Εν τω µεταξύ, µία ηµέρα µετά την έκθεση της Κοµισιόν η κυ-
βέρνηση προχώρησε σε ακόµα µία κίνηση που προκάλεσε έ-

ντονες αντιδράσεις. Συγκεκριµένα, µε σχετική τροπολογία 
προχωρά στην κατάργηση των θετικών µέτρων (µείωση του 
ΕΝΦΙΑ, του φόρου εισοδήµατος κ.λπ.) προκειµένου να δικαι-
ολογήσει δηµοσιονοµικά την παράλληλη κατάργηση της πε-
ραιτέρω µείωσης του αφορολόγητου από 1/1/2020 που η ίδια 
ψήφισε το 2017.

Οι θεσµοί δεν έχουν πει το «ναι»
Υιοθετώντας σκληρή γλώσσα, η Κοµισιόν προειδοποιεί για 
την αργή εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων. Μάλιστα, ξεκαθα-

ρίζει ότι οι πρόσφατες «προεκλογικές» παροχές Τσίπρα έγιναν 
χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των θεσµών, ενώ υπερβαίνουν σε κό-
στος το 1% του ΑΕΠ το 2019 και τα επόµενα έτη.
Όπως επισηµαίνει, οι προβλέψεις για το πρόγραµµα σταθερό-
τητας την άνοιξη του 2019 δεν περιλαµβάνουν τα νέα µόνιµα 
µέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα και εγκρίθη-
καν λίγο µετά την αντίστοιχη ηµεροµηνία. Η Επιτροπή εκτιµά 
ότι οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις αυτών των µέτρων θα υπερ-
βούν το 1% του ΑΕΠ το 2019 και τα επόµενα έτη. Ωστόσο, ανα-
λυτικός πίνακας που περιλαµβάνει στην έκθεση ανεβάζει τον 
λογαριασµό στα 4,4-5,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο διετίας, καθώς 
βλέπει δηµοσιονοµικό κόστος 1,1%-1,4% του ΑΕΠ φέτος (2,1-
2,6 δισ. ευρώ) και δηµοσιονοµικό κόστος 1,2%-1,5% του ΑΕΠ το 
2020 (2,3-2,9 δισ. ευρώ).

Πιο αναλυτικά: 
•  Οι ρυθµίσεις οφειλών εκτιµάται από τους θεσµούς ότι θα 

έχουν δηµοσιονοµικό κόστος 0,3%-0,6% του ΑΕΠ (570 εκατ. 
ευρώ - 1,14 δισ. ευρώ) φέτος και το 2020.

•  Οι µειώσεις ΦΠΑ θα κοστίσουν στον προϋπολογισµό 0,3% 
του ΑΕΠ (570 εκατ. ευρώ) φέτος και 0,4% του ΑΕΠ (760 εκατ. 
ευρώ) το 2020.

•  Η 13η σύνταξη και οι αλλαγές στις συντάξεις χηρείας θα έχουν 
δηµοσιονοµικό κόστος 0,5% του ΑΕΠ (950 εκατ. ευρώ) ετη-
σίως.

Πιθανός αντίκτυπος και στο χρέος
Σύµφωνα µε την Κοµισιόν, οι παροχές ενδέχεται να προκαλέ-
σουν παρενέργειες και στη µείωση του δηµόσιου χρέους. «∆εν 
είναι ακόµα εφικτό να ενσωµατωθούν πλήρως τα πρόσφατα δη-
µοσιονοµικά µέτρα στην ανάλυση βιωσιµότητας χρέους, καθώς 
απαιτείται περαιτέρω ανάλυση σχετικά µε την επίδρασή τους 
στην ανάπτυξη και χρειάζεται µεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά µε 
την κατεύθυνση των πολιτικών σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. Ω-
στόσο, πολιτικές που επηρεάζουν αρνητικά το πρωτογενές πλε-
όνασµα και την αναπτυξιακή δυναµική θα έχουν αρνητικό αντί-
κτυπο στην πορεία του χρέους» αναφέρεται στην τρίτη έκθεση 
ενισχυµένης εποπτείας. Σηµειώνεται επίσης ότι το χρέος παρα-
µένει σε πτωτική τροχιά στο βασικό σενάριο, αλλά εξακολου-
θεί να ξεπερνά το 100% του ΑΕΠ έως το 2048. Οι χρηµατοδο-
τικές ανάγκες της Ελλάδας θα κινούνται περί το 10% του ΑΕΠ 
έως το 2032.

Αργή η µείωση των κόκκινων δανείων
Στην έκθεση της Κοµισιόν γίνεται εκτενής αναφορά και στο 
τραπεζικό σύστηµα. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση του χρηµα-
τοπιστωτικού τοµέα εξακολουθεί να παρουσιάζει προκλήσεις, 
οι βελτιώσεις υλοποιούνται µε πολύ αργό ρυθµό και εξακο-
λουθούν να υπάρχουν σηµαντικές αδυναµίες, όπως οι υψηλοί 
όγκοι των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ισχυρή διασύν-
δεση κράτους-τραπεζών.
«Παρά τη σταδιακή βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης στην 
Ελλάδα, τα οικονοµικά αποτελέσµατα των τεσσάρων συστηµι-
κών τραπεζών το 2018 δείχνουν χαµηλότερη κερδοφορία σε 
σύγκριση µε το 2017 και, συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύ-
στηµα έκλεισε το οικονοµικό έτος 2018 µε µικρές καθαρές ζη-
µίες» σηµειώνεται στην έκθεση.
Όσον αφορά τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, οι θεσµοί αναφέ-
ρουν πως το υψηλό τους επίπεδο δηµιουργεί προκλήσεις για 
τις ελληνικές τράπεζες, δεδοµένου και του χρονοδιαγράµµατος 
που έχουν θέσει οι εποπτικές αρχές. «Παρά την πρόοδο που 
έχει σηµειωθεί µέχρι σήµερα, απαιτούνται περαιτέρω σηµα-
ντικές προσπάθειες για την επίτευξη ταχύτερης µείωσης των 
NPLs» τονίζει η Κοµισιόν.
Για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, οι θεσµοί α-
ναφέρουν ότι προχωρά σε ολόκληρη την επικράτεια, αν και µε 
κάπως επιβραδυνόµενο ρυθµό. Ακόµα, ένα µεγάλο ποσοστό των 
πλειστηριασµών (περίπου 2/3 το πρώτο τρίµηνο του 2019, σύµ-
φωνα µε στοιχεία που παρέχονται από τις ελληνικές αρχές) α-
κυρώνονται, αναστέλλονται ή αποβαίνουν άγονοι.

Με αφορµή την έκθεση 
αξιολόγησης της Κοµισιόν 
για την Ελλάδα, ο 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
έκρουσε τον κώδωνα του 
κινδύνου για τον στόχο του 
πρωτογενούς πλεονάσµατος.
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  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ



Θέλω να εργαστώ ώστε να µπορούν όλοι να εργάζονται, 
χωρίς να απλώνουν ως επαίτες το χέρι στην εκάστοτε 
κυβέρνηση, δέσµιοι µιας ελεηµοσύνης που δεν αποδει-
κνύει την ύπαρξη ενός κράτους κοινωνικού, αλλά, δυ-
στυχώς, ανάλγητου.

«Οι νέοι πρέπει να πάρουν 
το µήνυµα ότι η ζωή δεν είναι 

“τζόγος”, όπως προβάλλει 
η νοοτροπία του ΣΥΡΙΖΑ»

Με εφόδιο τη µεγάλη εµπειρία της από 
την περιοχή, αλλά και από τον χώρο της 
εκπαίδευσης, η υποψήφια βουλευτής 
∆υτικού Τοµέα της Β΄ Αθηνών µε τη 

Ν∆ ∆ήµητρα Κορµπά αναλύει τους στόχους της για 
την αναβάθµιση και ανάπτυξη των δυτικών συνοι-
κιών του Λεκανοπεδίου.

Αποφασίσατε να θέσετε υποψηφιότητα στην 
περιοχή του ∆υτικού Τοµέα µε τη Ν∆. Τι σας 
παρακίνησε να το κάνετε;
Έχω γεννηθεί στα δυτικά και συγκεκριµένα στο Αιγά-
λεω, στο πατρικό µου σπίτι στον Αϊ-Γιώργη, καθώς 
η γιαγιά µου ήταν µαία, από τη Σµύρνη, πρόσφυγας. 
Από τη γέννησή µου και µέχρι σήµερα ανήκω στην 
περιοχή και λόγω επαγγελµατικής ενασχόλησης αλλά 
και αγάπης δεν έχω µετακινηθεί, ούτε το σκοπεύω.

Με τι ακριβώς ασχοληθήκατε;
Αφού σπούδασα στα δυτικά δηµόσια σχολεία, δύ-
σκολα, αλλά µε αξιόλογες επιτυχίες στην ανώτατη 
εκπαίδευση, σπούδασα στο Καποδιστριακό Πανε-
πιστήµιο της Αθήνας Ιστορία-Αρχαιολογία και κατό-
πιν Νοµικά. Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών µου 
δίδασκα, ως φοιτήτρια, σε όλη τη δυτική περιφέρεια 
και µε το πτυχίο στο χέρι µπήκα στη δηµόσια εκπαί-

δευση. Ήταν η εποχή που υπήρχαν ανάγκες τοποθέ-
τησης πολλών εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση. Αντι-
λαµβάνεστε ότι από την αρχή της βίωσής µου ενσω-
µατώθηκα µε τα κοινωνικά προβλήµατα του τόπου 
µου και έγινα ένα µε αυτά, καθώς µε απασχολούσαν 
ως προέκταση της σχέσης µε τους µαθητές µου και 
ακόµα αυτά είναι που σήµερα µε απασχολούν. Από 
το 2006 ασχολήθηκα µε την τοπική αυτοδιοίκηση στις 
θέσεις αντιδηµάρχου Παιδείας και Πολιτισµού του 
∆ήµου Αιγάλεω και προέδρου µεγάλου µέρους των 
παιδικών σταθµών, ενώ παράλληλα διηύθυνα το 2ο 
Γυµνάσιο Αιγάλεω. Ασχολήθηκα επιπρόσθετα µε την 
τοπική ιστορία και τον πολιτισµό και, ως πρόεδρος της 
Ένωσης Θυµάτων Ολοκαυτώµατος του Αιγάλεω, κατέ-
βαλα προσπάθειες να αναδυθεί από τη λήθη η σφαγή 
96 Αιγαλεωτών συµπολιτών µου στις 29/9/1944 από 
τους Γερµανούς ναζί.

Από αυτή την πολύ δραστήρια πράγµατι δια-
δροµή µέχρι τη σηµερινή σας απόφαση να δι-
εκδικήσετε θέση στο εθνικό Κοινοβούλιο υ-
πάρχει σαφώς απόσταση.
Ναι, έχετε δίκιο. Για εµάς τους ανήσυχους, έµπειρους 
και καλλιεργηµένους, θα έλεγα, ντόπιους της δυτικής 
περιφέρειας, µε την αλλαγή του εκλογικού νόµου, τον 
περιορισµό της εκλογικής περιφέρειας και τη µετα-

κίνηση µεγάλων πολιτικών ονοµάτων από τον χώρο 
µας προς άλλες περιφέρειες, υπάρχει σήµερα µια 
σωστή ευκαιρία να εκφράσουµε τον λαό ουσιαστικά 
µέσα από το σώµα του, βαθιά µέσα από τα προβλή-
µατά του, ώστε να εξασφαλίσουµε τη διαδικασία όχι 
να µεταφέρουµε προβλήµατα, αλλά να αρθρώσουµε 
εµείς οι ίδιοι όσα καθηµερινά ζούµε. Είναι δηλαδή σή-
µερα η χρυσή ευκαιρία η δηµοκρατία να µην είναι, 
εδώ τουλάχιστον, αντιπροσωπευτική, αλλά πραγµα-
τικά συµµετοχική.

Εξηγήστε µας περισσότερο τι εννοείτε.
Λέω απλά το εξής: ποιος µπορεί να εκφράσει καλύ-
τερα το πρόβληµα της φτώχειας µέσα σε ένα σχο-
λείο, όπου ο µαθητής στέκει στο πλάι της πόρτας του 
κυλικείου, αµήχανος που δεν µπορεί να αγοράσει 
την τυρόπιτα; Ποιος µπορεί να εξηγήσει καλύτερα 
τι σηµαίνει να λειτουργεί ένα σχολείο χωρίς θέρ-
µανση στο καταχείµωνο ή χωρίς κλιµατισµό µέσα 
στον καύσωνα; Ποιος µπορεί να προβληµατιστεί πε-
ρισσότερο για τον µαθητή που δεν µπορεί να ακο-
λουθήσει τους συµµαθητές του στην ηµερήσια εκ-
δροµή, γιατί δεν µπορεί να πληρώσει το εισιτήριο; 
Ποιος µπορεί να θυµώσει περισσότερο για τον κουβά 
που µπαίνει κάτω από το ταβάνι που στάζει την ώρα 
του µαθήµατος; Ο δάσκαλος µπορεί, και ακόµα πε-
ρισσότερο ο διευθυντής του σχολείου, ως υπεύθυ-
νος, που µάχεται σε µια σχολική µονάδα στα δυτικά 
και γεννήθηκε στα δυτικά.

Ποιο είναι το όραµά σας;
∆εν έχω το δικαίωµα να ονειρεύοµαι ή να οραµα-
τίζοµαι, αλλά µόνο να ανασηκώνω τα µανίκια µου 
και να πράττω. Σκοπεύω µόνο να δουλέψω, να προ-
σφέρω, αν οι πολίτες το επιλέξουν. Με το ξεκάθαρα 
οργανωµένο πρόγραµµα της Ν∆ και αρχηγό τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη µπορώ να καταθέσω την εµπειρία 
µου για καλύτερα σχολεία σε µια περιοχή µε σχολικά 
συγκροτήµατα γερασµένα, για καλύτερη υγεία σε µια 
περιοχή που δεν έχει κανένα παιδιατρικό νοσοκοµείο, 
για περισσότερη ασφάλεια εκεί όπου γίνονται οκτώ 
ληστείες ή επιθέσεις την ηµέρα, για αµεσότητα δια-
κίνησης εκεί όπου δεν υπάρχει παντού επαρκές συ-
γκοινωνιακό δίκτυο, αφού το µετρό δεν έφτασε εκεί, 
όπως στο Χαϊδάρι, στο Ίλιον, στην Πετρούπολη, στους 
Αγίους Αναργύρους, στο Καµατερό. Κυρίως, όµως, 
θέλω να εργαστώ ώστε να µπορούν όλοι να εργάζο-
νται, χωρίς να απλώνουν ως επαίτες το χέρι στην ε-
κάστοτε κυβέρνηση, δέσµιοι µιας ελεηµοσύνης που 
δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ενός κράτους κοινωνι-
κού, αλλά, δυστυχώς, ανάλγητου.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σήµερα στους νέους 

ανθρώπους;
Θα έλεγα σε όλους τους νέους να µην παγιδευτούν 
και αδρανήσουν απέναντι στον αγώνα της ζωής, υπα-
κούοντας στην αριστερή ιδεολογία της µη αριστείας, 
της µεσότητας ή ακόµα και της παθητικότητας, καθώς 
αυτό είναι πολύ πιο εύκολο, ως στάση ζωής, από τον 
«καλό» αγώνα. Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι από τη φύση 
της αγωνιστική και βλέπει προς τα πάνω, µε αίσθηµα 
συνεχούς βελτίωσης, ευγενικής άµιλλας και βέβαια 
αριστείας. Σε όλους τους χώρους πρέπει οι νέοι να 
µπαίνουν στον στίβο για να έρθουν ευγενικά πρώ-
τοι, να δηµιουργήσουν στον τόπο τους, µε συνθήκες 
που το κράτος θα εξασφαλίσει, ώστε να µη φεύγουν 
και δίνουν τη δύναµή τους σε ξένες χώρες. Αν όλοι, 
και βέβαια η νεότητα, συµµετέχουµε στη διαδικασία 
ανάταξης αυτής της χώρας µε υψηλούς στόχους, θα 
έχουµε το ανάλογο αποτέλεσµα. Οι νέοι πρέπει να πά-
ρουν το µήνυµα ότι η ζωή δεν είναι «τζόγος», όπως 
προβάλλει η νοοτροπία του ΣΥΡΙΖΑ, όταν δίνει τη ση-
µαία του σχολείου σε όποιον κληρωθεί. Η ζωή είναι 
αγώνας προς τα πάνω.

Ποιο θα ορίζατε ως σηµαντικό χρέος σας;
Σαφέστατα τον αγώνα για τη βελτίωση της ζωής των 
συµπολιτών µου, µε το πρόγραµµα του κόµµατος 
της Ν∆ και συγκεκριµένα µε την ανάπτυξη για την 
ανάταξη της οικονοµίας, τη στήριξη της οικογένειας, 
τη δηµιουργία θέσεων εργασίας για όλους, την α-
σφάλεια, την ολοκληρωµένη παιδεία, την προστασία 
του δικαιώµατος της υγείας, την κοινωνική προστα-
σία και την εθνική δύναµη και υπερηφάνεια. Μέσα 
σε µια τέτοια διαδροµή θα θεωρούσα υποχρέωσή 
µου να αγωνιστώ ώστε ο όρος «πολιτικός» να ανα-
κτήσει την πρώτη του, αξιοπρεπή έννοια στα µάτια 
των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων. Αισθάνοµαι 
λύπη να απεικονίζει ο όρος «πολιτικός» σήµερα, 
µετά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την προσωπικότητα 
αυτή που κάνει τα πάντα για να φτάσει στον στόχο 
της, που άλλα λέει και άλλα εννοεί, που δεν µπορεί 
κανείς να την εµπιστεύεται, που διχάζει, που επαί-
ρεται, που παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των 
εξουσιών, αρχή απαράβατη της δηµοκρατίας, που 
διαστρέφει την ουσία των εννοιών και βαφτίζει φα-
σιστικό το δηµοκρατικό και καλύπτει µε τον µαν-
δύα της δηµοκρατικότητας αυταρχικές συµπεριφο-
ρές. Αρχή µου είναι η δηµοκρατία, το πολίτευµα των 
πολιτευµάτων, να λειτουργεί ουσιαστικά και γνήσια, 
και όχι κατ’ επίφαση, δηλαδή ψεύτικα, υποκριτικά 
και σύµφωνα µε τα συµφέροντα κάποιων. Η δηµο-
κρατία µπορεί να σέβεται τη γνώµη των πολλών και 
να λειτουργεί σύµφωνα µε αυτήν, αλλά δεν είναι το 
πολίτευµα των λίγων, ούτε των πολλών, είναι το ά-
ριστο πολίτευµα όλων.
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συνέντευξη

 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΠΑ

∆ήµητρα 
Κορµπά, 
υποψήφια 
βουλευτής 
∆υτικού Τοµέα Β΄ 
Αθηνών µε τη Ν∆



Σ
την πρώτη µεγάλη συµφωνία ελληνικής 
τράπεζας για την εξωτερική ανάθεση του 
συνόλου των κόκκινων δανείων σε ανεξάρ-
τητο διεθνή επενδυτή προχωρά η Τράπεζα 
Πειραιώς µε τη µεταβίβαση της διαχείρι-
σης δανείων ύψους 27 δισ. ευρώ στον σουη-
δικό όµιλο Intrum, έναν από τους µεγαλύ-

τερους διαχειριστές NPLs (µη εξυπηρετούµενων δανείων) στην 
Ευρώπη.
Στο πλαίσιο της συµφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum θα 
συστήσουν εταιρεία διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων δανείων που 
θα διαχειρίζεται 27 δισ. NPEs της τράπεζας, καθώς και τα «κόκκινα 
ακίνητα» αξίας 1 δισ. ευρώ. Η νέα ανεξάρτητη εταιρεία που θα δηµι-
ουργηθεί µε µεταφορά της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Επισφαλών Α-
παιτήσεων (RBU) αποτιµάται στα 410 εκατ. ευρώ. H Intrum θα απο-
κτήσει το 80% της νέας εταιρείας, καταβάλλοντας τίµηµα 328 εκατ. 
ευρώ, τα οποία θα ενισχύσουν τα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας. 
∆ιευκρινίζεται, πάντως, ότι τα NPEs θα παραµείνουν στο ενεργητικό 
της τράπεζας, καθώς στη νέα εταιρεία θα ανατεθεί η διαχείρισή τους 
και δεν θα µεταφερθούν οι απαιτήσεις.
Επίσης, η νέα εταιρεία εκτός από τα υφιστάµενα NPEs θα δια-
χειρίζεται και τα νέα που θα δηµιουργούνται, αλλά και επισφα-
λείς απαιτήσεις τρίτων, µε στόχο να διαδραµατίσει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στη νέα αγορά διαχείρισης κόκκινων δανείων που 
δηµιουργείται.
Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο που η Τράπεζα Πειραιώς αναθέ-
τει προς διαχείριση στην Intrum περιλαµβάνει:
•  ∆άνεια 6,7 δισ. ευρώ (το 25% της σύνθεσης του χαρτοφυλα-

κίου) ρυθµισµένα που εξυπηρετούνται χωρίς καµία καθυστέ-
ρηση (5,6 δισ. ευρώ επιχειρηµατικά δάνεια, 900 εκατ. ευρώ 
στεγαστικά και 200 εκατ. ευρώ καταναλωτικά).

•  ∆άνεια 2,8 δισ. ευρώ (10% του χαρτοφυλακίου) µε καθυστέ-
ρηση από 1 έως 89 ηµέρες (1,9 δισ. ευρώ επιχειρηµατικά, 800 
εκατ. ευρώ στεγαστικά και 200 εκατ. ευρώ καταναλωτικά).

•  ∆άνεια 3,3 δισ. ευρώ (12% του χαρτοφυλακίου) µε καθυστέ-
ρηση µεγαλύτερη των 90 ηµερών (2 δισ. ευρώ επιχειρηµα-
τικά, 800 εκατ. ευρώ στεγαστικά και 500 εκατ. ευρώ κατανα-
λωτικά).

•  Καταγγελµένα δάνεια 14,1 δισ. ευρώ (52% του χαρτοφυλα-
κίου), εκ των οποίων 8,4 δισ. ευρώ επιχειρηµατικά δάνεια, 
3,8 δισ. ευρώ στεγαστικά και 1,8 δισ. ευρώ καταναλωτικά.

Συνολικά απ’ όλες τις κατηγορίες το χαρτοφυλάκιο που θα α-
ναλάβει προς διαχείριση η Intrum περιλαµβάνει επιχειρηµα-
τικά δάνεια 17,9 δισ. ευρώ, στεγαστικά 6,2 δισ. ευρώ και κατα-
ναλωτικά 2,8 δισ. ευρώ.

Οι χαµένοι
Αν και η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων των ελ-
ληνικών τραπεζών από funds είναι θετική εξέλιξη για το εγ-
χώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, δεν ισχύει το ίδιο για τους 
δανειολήπτες. Πώς λειτουργούν αυτά τα ταµεία;

Αποσκοπώντας σε άµεσο κέρδος, τα funds προτείνουν συχνά 
στους δανειολήπτες να καταβάλουν ένα µικρό µέρος της οφει-
λής σε λίγες δόσεις, διαγράφοντας το υπόλοιπο. Σε αντίθεση µε 
την πρακτική της τράπεζας που επιδιώκει να ρυθµίσει ένα κατα-
ναλωτικό δάνειο σε βάθος δεκαετίας, η λογική του fund είναι να 
εισπράξει όσο περισσότερα µπορεί σε όσο το δυνατόν πιο σύ-
ντοµο χρονικό διάστηµα.
Η διαδικασία αυτή, όµως, έχει και χαµένους, αφού εάν ο δα-
νειολήπτης δεν συµφωνήσει, κινούν εις βάρος του αναγκαστικά 
µέτρα είσπραξης.
H δραστηριοποίηση των funds στην Ελλάδα γίνεται συνήθως 
µέσω δικηγορικών γραφείων τα οποία αναλαµβάνουν την επικοι-
νωνία µε τους δανειολήπτες, σε µια προσπάθεια να βρεθεί λύση 
για την οφειλή τους. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, επόµενο βήµα 
είναι η ενεργοποίηση των δικαστικών ενεργειών, που φτάνουν έως 
την κατάσχεση, συνήθως κινητής περιουσίας, αφού πρόκειται για 
δάνεια οι οφειλέτες των οποίων δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία. 
Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί στην περίπτωση που η αγορά 
του δανείου γίνει µε στόχο την ανάκτηση µέρους της οφειλής.
Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή στόχος είναι και η δια-
χείριση του δανείου, δηλαδή να βρεθούν µεσοπρόθεσµες ή µα-
κροπρόθεσµες λύσεις ρύθµισης, τότε το fund θα πρέπει να εξα-
σφαλίσει άδεια εταιρείας διαχείρισης.
Με δεδοµένο τη βραχυπρόθεσµη στόχευση για την ανάκτηση 
της οφειλής, οι εταιρείες που αγοράζουν δάνεια λειτουργούν 
περίπου σαν εκκαθαριστές. Προκρίνουν έτσι την άµεση εί-
σπραξη ενός µέρους της οφειλής, προτείνοντας στους πελάτες 
δύο ή τρεις δόσεις για την εξόφληση του µισού ή ακόµα και του 
1/3 της οφειλής. Έτσι, αν κάποιος χρωστάει π.χ. 30.000 ευρώ 
και δεν διαθέτει κινητή ή άλλη περιουσία ή εισοδήµατα, ένας 
εύλογος διακανονισµός µπορεί να είναι η εξόφληση σε µία, δύο 
ή τρεις δόσεις 10.000 ευρώ για να απαλλαγεί οριστικά.
Κλειδί για το κατά πόσο η πώληση µπορεί να αποβεί επωφελής 
για τον ίδιο τον δανειολήπτη είναι η τιµή στην οποία έχει που-
λήσει η τράπεζα. Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο πιο χαµηλή 
είναι η τιµή πώλησης από την τράπεζα, τόσο πιο φθηνή µπο-
ρεί να γίνει για τον ίδιο τον δανειολήπτη η αποπληρωµή της ο-
φειλής του.

Στο πλαίσιο της συµφωνίας, 
η Τράπεζα Πειραιώς και 
η Intrum θα συστήσουν 
εταιρεία διαχείρισης µη 
εξυπηρετούµενων δανείων 
που θα διαχειρίζεται 27 δισ. 
NPEs της τράπεζας, καθώς 
και τα «κόκκινα ακίνητα» 
αξίας 1 δισ. ευρώ.
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ρεπορτάζ

Την ανάγκη υλοποίησης 
µεταρρυθµίσεων, όχι 
παροχών, τονίζει και η 
Allianz, επισηµαίνοντας σε 
σχετική ανάλυσή της ότι ο 
δρόµος προς την ανάκαµψη 
της ελληνικής οικονοµίας 
είναι ακόµα µακρύς 
και η παροχολογία της 
κυβέρνησης δεν βοηθά.

«Κ
όκκινο χαλί» έχουν 
στρώσει οι αγορές στον 
Κυριάκο Μητσοτάκη, 
στον οποίο και φαίνεται 
να «ποντάρουν» για την 
πραγµατική ανάκαµψη 
της οικονοµίας και τη βι-

ώσιµη ανάπτυξη. Αµέσως µετά τη συντριπτική ήττα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ µε 9,5 µονάδες διαφορά από τη Ν∆ και την ανακοίνωση 
πρόωρων εκλογών στις 7 Ιουλίου, τόσο στο ελληνικό χρηµατι-
στήριο όσο και στην αγορά οµολόγων στήθηκε πάρτι.
Η εικόνα αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τα διεθνή ΜΜΕ. 
Τα υψηλά δωδεκαµήνου στο ελληνικό χρηµατιστήριο επισή-
µανε η γερµανική εφηµερίδα «Handelsblatt», υπογραµµίζο-
ντας ότι οι πιθανότητες να αλλάξει το κλίµα υπέρ του Αλέξη 
Τσίπρα είναι εξαιρετικά µικρές. Εξάλλου, οι δηµοσκοπήσεις 
δείχνουν καθαρή νίκη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη φι-
λική προς τις επιχειρήσεις ατζέντα του.
«Ο κ. Μητσοτάκης έχει φιλόδοξους στόχους» ανέφερε χαρακτη-
ριστικά η «Handelsblatt», επικαλούµενη τη δήλωση του προέ-
δρου της Ν∆ ότι «στα επόµενα 5-10 χρόνια θέλουµε να προσελ-
κύσουµε επενδύσεις 100 δισ. δολαρίων και να διπλασιάσουµε 
την ανάπτυξη στο 4%». Σύµφωνα µε τη γερµανική εφηµερίδα, 
πρόκειται για προοπτική που ικανοποιεί τους επενδυτές.
Η ξεκάθαρη νίκη της Ν∆ στις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικη-
τικές εκλογές σηµατοδοτεί µια θεµελιώδη αλλαγή για τους πο-

λιτικούς αναλυτές, κατέληγε το άρθρο, η οποία είναι ότι «αφό-
του οι Έλληνες υπέκυψαν στον πειρασµό του λαϊκισµού στις 
εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, ως από τους πρώτους λαούς 
της Ευρώπη που το έπραξαν, η χώρα τώρα φαίνεται ότι είναι ε-
πίσης η πρώτη που εισέρχεται στη µετά τον λαϊκισµό εποχή».

Χρειάζονται επενδύσεις
Την ανάγκη υλοποίησης µεταρρυθµίσεων, όχι παροχών, τονί-
ζει και η Allianz, επισηµαίνοντας σε σχετική ανάλυσή της ότι 
ο δρόµος προς την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας είναι 
ακόµα µακρύς και η παροχολογία της κυβέρνησης δεν βοηθά. 
Όπως υπογραµµίζει, η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις και µεί-
ωση των φόρων, καθώς και συνέχιση των µεταρρυθµίσεων, γι’ 
αυτό και οι εκλογές αποτελούν θετική εξέλιξη για τη χώρα, δε-
δοµένης της πολιτικής ατζέντας της Ν∆.
Αναφερόµενη στα στοιχεία για το ΑΕΠ, σηµειώνει πως το ι-
σχυρό ξεκίνηµα της ελληνικής οικονοµίας στις αρχές του 
έτους οφείλεται κυρίως σε παράγοντες που προέρχονται από 
την εγχώρια οικονοµία. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε 
από ένα αδύναµο 0,2%, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυ-
ξήθηκαν κατά 8,1% µετά από δύο αρνητικά τρίµηνα. Ωστόσο, η 
δηµόσια κατανάλωση υποχώρησε σηµαντικά (-5%). Το εξωτε-
ρικό εµπόριο, εν τω µεταξύ, έχει πιθανότατα επηρεάσει αρνη-
τικά την αύξηση του ΑΕΠ, λόγω της έντονης αύξησης των ει-
σαγωγών (5%), ενώ οι εξαγωγές µειώθηκαν (-2,1%).
Χωρίς αµφιβολία, σηµειώνει η Allianz, η Ελλάδα έχει σηµειώ-

σει µεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια και οι προοπτικές ανά-
πτυξης έχουν αυξηθεί σηµαντικά. Τα δίδυµα ελλείµµατα έχουν 
εξαλειφθεί, µε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τον κρα-
τικό προϋπολογισµό να βρίσκονται σε µεγάλο βαθµό σε ισορ-
ροπία. Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών ανέκαµψε σε επίπεδα 
που παρατηρήθηκαν για τελευταία φορά το 2009, ενώ το ποσο-
στό ανεργίας, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται σε υπερβολικά 
υψηλό επίπεδο, είναι τώρα σταθερά κάτω από το 20%. Παράλ-
ληλα, η απόδοση των δεκαετών ελληνικών κρατικών οµολόγων 
µειώθηκε κάτω από το όριο του 3% για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία.
Ωστόσο, όπως προειδοποιεί, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει 
έναν µακρύ δρόµο µπροστά της σε ό,τι αφορά την ανάκαµψη. 
Σε σύγκριση µε τη δεκαετία µακράς ύφεσης, η Ελλάδα βλέπει 
µόνο την αρχή µιας ακόµα δειλής ανάκαµψης, αν και βραχυ-
πρόθεσµα, οι αναπτυξιακές προοπτικές της οικονοµίας είναι αρ-
κετά ευνοϊκές. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι η οικονοµική α-
νάκαµψη της Ελλάδας είναι ισχυρή και βιώσιµη, οι επενδύσεις 
–οι οποίες παραµένουν περίπου 70% χαµηλότερες από το επί-
πεδο του 2009 και κοντά στα επίπεδα που καταγράφηκαν τη δε-
καετία του 1960– θα πρέπει να αυξηθούν σηµαντικά.
Στο πλαίσιο αυτό, η διασφάλιση της συνέπειας των πολιτικών 
και η δηµιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλο-
ντος που προάγει µια δυναµική και βιώσιµη οικονοµική ανά-
πτυξη –δηλαδή χαµηλότεροι εταιρικοί φόροι και λιγότερη γρα-
φειοκρατία– θα είναι καθοριστικής σηµασίας για τη διατήρηση 
και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών. Συνεπώς, 
η συνέχιση των µεταρρυθµίσεων παραµένει απολύτως απαραί-
τητη και η πρόσφατη οπισθοχώρηση της κυβέρνησης σε αυτό 
το µέτωπο προκαλεί τεράστια ανησυχία.
Σύµφωνα µε την Allianz, οι επικείµενες εθνικές εκλογές αποτε-
λούν θετική εξέλιξη για την οικονοµία, µε τη Ν∆ να αναµένεται 
να εφαρµόσει φιλικές προς τις επιχειρήσεις πολιτικές, συµπε-
ριλαµβανοµένων των χαµηλότερων φόρων.
Ως «φιλικές προς την αγορά» χαρακτηρίζουν τις πρόωρες εκλο-
γές στην Ελλάδα η Goldman Sachs, η Wood και η JP Morgan. 
Οι αναλυτές και των τριών οίκων κάνουν λόγο για µια κυβερνη-
τική αλλαγή στην Ελλάδα η οποία θα είναι πιο φιλική προς την 
ανάπτυξη, ενώ δεν παραλείπουν να επισηµάνουν ότι η εµπιστο-
σύνη των αγορών στην πολιτική ηγεσία της χώρας θα αποκατα-
σταθεί. Ειδικά η Wood επισηµαίνει ότι, αν και δεν αναµένεται 
τεράστια µετατόπιση της πολιτικής από τη στιγµή που η Ν∆ θα 
βρεθεί στην εξουσία, στην Ελλάδα θα υπάρχει µια πιο φιλική 
προς την αγορά κυβέρνηση. Κι αυτό διότι θα δοθεί έµφαση στη 
µείωση της φορολογίας, στην αύξηση των ξένων επενδύσεων 
και στην ολοκλήρωση του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ 
«ΨΗΦΙΖΟΥΝ» Ν∆



Μ
ε µεγαλύτερη άνεση χρόνου θα 
µπορούν να υπαχθούν οι οφειλέ-
τες της εφορίας στη νέα ρύθµιση 
οφειλών σε έως 120 δόσεις, µετά 
την παράταση για την υποβολή αι-
τήσεων έως τις 30 Σεπτεµβρίου. Η 
αρχική προθεσµία έληγε στις 28 

Ιουνίου, δεδοµένου όµως ότι στις 7 Ιουλίου θα στηθούν κάλ-
πες για τις βουλευτικές εκλογές, η κυβέρνηση αποφάσισε –στο 
πλαίσιο των προεκλογικών παροχών της– να δώσει µια τρίµηνη 
ανάσα, ώστε να υπάρχει και ευθυγράµµιση µε τη ρύθµιση των 
120 δόσεων για τα ασφαλιστικά ταµεία.
Όσον αφορά τις οφειλές στην εφορία, το ενδιαφέρον για την έ-
νταξη στη σχετική ρύθµιση είναι αρκετά µεγάλο, καθώς η κρίση 
αλλά και η αύξηση φόρων και εισφορών τα τελευταία χρόνια ο-
δήγησαν έναν µεγάλο αριθµό φυσικών προσώπων και επιχει-
ρήσεων σε αδυναµία να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την πρώτη εβδοµάδα λειτουργίας 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας υποβολής αιτήσεων για ρύθµιση 
οφειλών προς την εφορία περισσότεροι από 45.000 οφειλέτες 
του ∆ηµοσίου υπέβαλαν αίτηση για την αποπληρωµή των οφει-
λών τους σε 120 δόσεις. Αντιστοίχως, σε ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ υπο-
βλήθηκαν περισσότερες από 36.000 αιτήσεις, µεταξύ των οποίων 
και περίπου 1.500 αιτήσεις από εν δυνάµει συνταξιούχους.

Η ρύθµιση για την εφορία
Όσοι φορολογούµενοι µε οφειλές στην εφορία σκοπεύουν να 
ενταχθούν στις 120 δόσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι επαναρ-
ρυθµίζονται χρέη που είχαν υπαχθεί στην πάγια ρύθµιση των 
12 ή 24 δόσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για µια ευκαιρία επαναρ-
ρύθµισης χρέους προς την εφορία, η οποία παρέχεται µέσω της 
νέας ρύθµισης των 120 δόσεων, σε χιλιάδες φορολογούµενους 
µε εκκρεµότητες ληξιπρόθεσµων χρεών που ήδη έχουν ρυθµι-
στεί σε δόσεις.
Ο οφειλέτης µπορεί να µπει στην πλατφόρµα της Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) και να επιλέξει να εντάξει στη 
νέα ρύθµιση των 120 δόσεων όλες τις –ήδη ρυθµισµένες σε 12 έως 
24 µηνιαίες δόσεις– οφειλές του στην εφορία που είχαν καταστεί 
ληξιπρόθεσµες µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2018. Έτσι, µπορεί να επι-
µηκύνει τον χρόνο αποπληρωµής των συγκεκριµένων οφειλών του 
και µάλιστα µε έκπτωση τουλάχιστον 10% επί των προσαυξήσεων 
εκπρόθεσµης καταβολής που ήδη έχουν συσσωρευτεί.

Για παράδειγµα, φορολογούµενος µε δύο παιδιά και ετήσιο 
εισόδηµα 25.000 ευρώ το έτος 2017, έχει υπόλοιπο ληξιπρό-
θεσµης οφειλής 3.000 ευρώ, το οποίο έχει ρυθµιστεί µε την 
«πάγια ρύθµιση» των 12 δόσεων. Θα πρέπει να εξοφληθεί σε 9 
εναποµείνασες µηνιαίες δόσεις των 333,33 ευρώ εκάστη. Εάν 
ο οφειλέτης ενταχθεί στη νέα ρύθµιση, θα µπορεί να εξοφλή-
σει το ποσό σε 60 µηνιαίες δόσεις των 50 ευρώ εκάστη. Έτσι, 
θα επιµηκύνει τον χρόνο εξόφλησης της οφειλής του κατά 51 
µήνες, αυξάνοντας τον αριθµό των µηνιαίων δόσεων από 9 σε 
60, ενώ θα µειώσει δραµατικά τη µηνιαία επιβάρυνση για τους 
επόµενους 9 µήνες (από τα 333,33 στα 50 ευρώ).

Τα 4 SOS
Οι οφειλέτες στην εφορία θα πρέπει να δώσουν προσοχή στα 
εξής τέσσερα σηµεία:
1. Όταν υπάρχουν πληρωµές που δεν έχουν τακτοποιηθεί από 
τη ∆ΟΥ, η ρύθµιση δεν προχωρά. Όταν υπάρχουν τα λεγόµενα 

ποσά «υπέρ είσπραξης», που προέρχονται από πληρωµές ρυθ-
µίσεων και οφειλών, οι οποίες δεν έχουν «πέσει» στις οφειλές, 
η εφαρµογή εµφανίζει την ένδειξη «υπάρχει ασυµφωνία κατά 
την πίστωση των πληρωµών σας», η οποία τακτοποιείται στη 
∆ΟΥ προκειµένου να ενηµερωθούν οι οφειλές σας.
2. Όταν υπάρχουν οφειλές σε δύο και πάνω εφορίες, θα πρέ-
πει να γίνουν χωριστές ρυθµίσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας 
ο οφειλέτης θα βρεθεί µε περισσότερες από µία ταυτότητες ο-
φειλής.
3. Όταν ρυθµίζονται οφειλές που έχουν ενταχθεί σε πάγιες ρυθ-
µίσεις των 12 δόσεων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επι-
λεγεί η επιλογή Γ., σύµφωνα µε την οποία οι οφειλές ρυθµίζο-
νται εθελοντικά.
4. Όταν υπάρχουν οφειλές που προέκυψαν από αποτελέσµατα 
φορολογικού ελέγχου που κοινοποιήθηκε στα τέλη του 2018.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν µπορούν να ενταχθούν στη ρύθ-
µιση οι οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες από την 1η Ια-
νουαρίου του 2019.

Η ρύθµιση για τα ταµεία
Η ρύθµιση των 120 δόσεων στα ασφαλιστικά ταµεία υπολογί-
ζεται ότι αφορά 1,3 εκατοµµύρια ασφαλισµένους οφειλέτες και 
εργοδότες, ενώ υπενθυµίζεται ότι δεν έχει περιουσιακά ή εισο-
δηµατικά κριτήρια.
Οι φορολογούµενοι µπορούν να πληροφορηθούν για το µέγε-
θος των οφειλών τους, µαζί µε τις προσαυξήσεις, µπαίνοντας 
στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και καταχωρίζοντας τους κωδικούς 
του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και τον Αριθµό 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
Ωστόσο, η ρύθµιση των 120 δόσεων χάνεται σε τέσσερις περι-
πτώσεις:
α) Αν δεν καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις της ρύθ-
µισης.
β) Αν δεν καταβληθούν βεβαιωµένες οφειλές που δηµιουργή-
θηκαν µετά την 1η/1/2019.
γ) Αν δεν καταβληθούν εντός 3 µηνών από την άρση της αναστο-
λής οι οφειλές που κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθ-
µιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης και δεν υπήχθησαν, µε 
επιλογή του οφειλέτη, στη ρύθµιση.
δ) Αν δεν καταβληθεί το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν 
στο διάστηµα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης 
έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ

Η αρχική προθεσµία έληγε 
στις 28 Ιουνίου, δεδοµένου 
όµως ότι στις 7 Ιουλίου 
θα στηθούν κάλπες για 
τις βουλευτικές εκλογές, 
η κυβέρνηση αποφάσισε 
να δώσει µια τρίµηνη 
ανάσα, ώστε να υπάρχει και 
ευθυγράµµιση µε τη ρύθµιση 
των 120 δόσεων για τα 
ασφαλιστικά ταµεία.
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Ο 
σχεδιασμός της κυρίας Φώφης Γεννη-
ματά και παλιών στελεχών του ΠΑΣΟΚ 
που την ποδηγετούν είναι απλός: βγαί-
νει το ΚΙΝΑΛ στις βουλευτικές εκλογές 
τρίτο και, εφόσον η ΝΔ δεν έχει αυτοδυ-
ναμία, παίρνει την τρίτη εντολή σχηματι-

σμού κυβέρνησης. Εκεί προτείνει συγκυβέρνηση των τριών 
(ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ) και, εφόσον αυτό αποτύχει, αναγγέλ-
λει ότι θα στηρίζει κυβέρνηση μειοψηφίας της ΝΔ. Πρόκει-
ται για ένα διπλό ολέθριο λάθος και εξηγώ:
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΑΘΟΣ: Η Ελλάδα, εφόσον αποκτήσει σταθερή κυ-
βέρνηση, θα έχει μπροστά της μια διαρκώς ανοδική πορεία πα-
ντού: στην οικονομία, στην οργάνωση του κράτους, στη μείωση 
της γραφειοκρατίας, στις γρήγορες επενδύσεις, στην κανονικό-
τητα. Αυτό θα εισπραχθεί πολιτικά. Το ΠΑΣΟΚ τόλμησε να συ-
γκυβερνήσει όταν η χώρα βούλιαζε και το πλήρωσε. Τώρα, που η 
χώρα θα απογειωθεί, θα είναι απέναντι και θα πετροβολάει;
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΑΘΟΣ: Τι θα συμβεί στην περίπτωση που 

η ΝΔ, μη έχοντας αυτοδυναμία, δεν δεχτεί τριπλή συγκυ-
βέρνηση, ούτε την ομηρία της κυβέρνησης μειοψηφίας; Το 
ΚΙΝΑΛ θα οδηγήσει τη χώρα μέσα στο κατακαλόκαιρο σε ε-
κλογές με την ψευτο-απλή αναλογική. Θα υπάρξει μόνιμη 
πολιτική αστάθεια και ακυβερνησία, η οικονομία θα καταρ-
ρέει, τα «μπάνια του λαού», δηλαδή η καλοκαιρινή σεζόν που 
όλοι περιμένουν για να ρεφάρουν, θα γίνει ένας εφιάλτης.
Όλα τα παραπάνω είναι ένα πραγματικό σενάριο που επιβε-
βαιώνεται από τη χονδροειδή απομάκρυνση Βενιζέλου, α-
κριβώς γιατί ο κ. Βενιζέλος περιέγραφε αυτόν τον κίνδυνο 
ακυβερνησίας «αν δεν υπάρξει στρατηγική ήττα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ» (δηλαδή να μην έχει κανέναν απολύτως λόγο μετά την 
κάλπη. Όχι να κληθεί κιόλας να συγκυβερνήσει!).
Η απομάκρυνση Βενιζέλου λίγο πριν την κάλπη έχει υπο-
λογισμό. Δεν θέλει το βαθύ ΠΑΣΟΚ, που ελέγχει τη Γεν-
νηματά, να μπορεί να συμπράξει μετεκλογικά ο κ. Βενιζέλος 
και κάποιοι βουλευτές του με τη ΝΔ, αν δεν έχει αυτοδυνα-
μία. Άρα θέλουν μονομέτωπο κατά της ΝΔ με οποιοδήποτε 

κόστος για τη χώρα.
Η κυρία Φώφη Γεννηματά δεν είναι αντάξια των περιστά-
σεων. Περιχαρακώνει το ΚΙΝΑΛ με ψευδέστατα ιδεολογικά 
διλήμματα ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΑ (Δεξιά, Νέα Δεξιά, 
νεοφιλελευθερισμός, σοσιαλδημοκρατία κ.λπ.) και χάνει την 
ουσία, που είναι ΜΟΝΟ ΜΙΑ: ποιος είναι ο καλύτερος δρό-
μος να βγει η χώρα από την οικονομική κρίση και τη βαθιά 
πολιτική παρακμή που κρατά ήδη ΔΕΚΑ χρόνια και που με 
τον ΣΥΡΙΖΑ έγινε τραγικά χειρότερη.
Μοιάζει απίστευτο, αλλά φαίνεται να επιλέγει την παράταση 
της κρίσης, ακόμα και τη χειροτέρευσή της, αν ο ελληνικός 
λαός δεν αντιμετωπίσει την αδιανόητη ανευθυνότητά της. 
Ευτυχώς, όμως, είναι στην κάλπη που θα κριθεί το σχέδιο 
από το βαθύ ΠΑΣΟΚ και τη δήθεν αρχηγό. Ποιος θα ψηφίσει 
επιστροφή στον πάτο του βαρελιού;

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογράφος και συγ-
γραφέας.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΒΑΘΎ ΠΑΣΟΚ ΈΔΙΩΞΈ ΤΟΝ ΈΎ. ΒΈΝΙΖΈΛΟ
 ΤΟΎ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΎΛΟΎ*
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Ο Νίκος Κωστόπουλος, σύμβουλος 
επιχειρηματικής ανάπτυξης και 
υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στον 
Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθηνών, σε 

συνεργασία με τις εκδόσεις Ι. Σιδέρης κυκλο-
φορούν ένα νέο βιβλίο-διάλογο με τίτλο «Από 
την Ιδεοληψία στην Ελλάδα των Αξιών».
Στόχος του βιβλίου είναι να δώσει πειστικές 
απαντήσεις στο πώς η Ελλάδα στη Μετα-κρί-
ση θα αποτελέσει την απάντηση στα αδιέξο-
δα της Ευρώπης και της Δύσης. Ή, έστω, με 
αφορμή την έκδοσή του, να ξεκινήσει ένας 
διάλογος για το πώς η Ελλάδα θα γίνει μέρος 
της ευρωπαϊκής λύσης και όχι –πάλι– ένα 
πρόβλημά της.
Με τη βοήθεια ειδικών, εξετάζονται ο θεσμός 
της οικογένειας, με έμφαση στην υπογεννητι-
κότητα, η θεμελίωση ενός δημιουργικού πα-
τριωτισμού και μετά η παιδεία ως το επόμενο 
κρίσιμο στάδιο ενηλικίωσης και επιμορφωτι-
κής πορείας κάθε (ενεργού) πολίτη.
Στη συνέχεια διερευνάται η ανάγκη της ανα-
μόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και πώς 
αυτή θα οδηγήσει σε ένα νέο μοντέλο διακυ-
βέρνησης. Επόμενος πυλώνας είναι η ανά-
πτυξη, μέσα από το πρίσμα των επενδύσεων 
και, ειδικότερα, τον τουρισμό, την τεχνολογία 
και την ενέργεια.
Τέλος, παρουσιάζεται η δυναμική της χώρας 
μέσα από το πλαίσιο των εξωτερικών σχέσε-
ων, τη γεωπολιτική πραγματικότητα, τη θέση 
της Ελλάδας στο μεταίχμιο της Δύσης και της 

Ανατολής, τα πιθανά σενάρια και το μέλλον της 
Ελλάδας ως μέλους της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.
Συμμετέχουν η Χριστιάνα Καλογήρου, περι-
φερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο Αθανάσιος 
Σ. Κυριαζής, καθηγητής Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς, ο Κώστας Υφαντής, αντιπρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών 
και αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, ο Παναγιώτης Παπασταματί-
ου, διευθυντής Ανάπτυξης και επικεφαλής 
του Χρηματοοικονομικού Τομέα του Ομίλου 
ENTEKA, η Λίτσα Παναγιωτοπούλου, γενική 
γραμματέας του Ελληνο-Αμερικανικού Επι-
μελητηρίου, και ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, 
ιδρυτής της SWOT|Hospitality Management 
Company, ενώ το βιβλίο προλογίζει η πρώην 
υπουργός Μαριέττα Γιαννάκου.
Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει τη Δευ-
τέρα 10 Ιουνίου στις 19:00 στο Μουσείο Γου-
λανδρή (Λεβίδου 13 & Όθωνος 100, Κηφισιά) 
με ομιλητές τους βουλευτές Β΄ Αθηνών και 
αντιπροέδρους της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη και 
Άδωνι Γεωργιάδη.

Λίγα λόγια για 
τον συγγραφέα-επιμελητή
Ο Νίκος Κωστόπουλος προέρχεται από τον 
χώρο των επιχειρήσεων, όπου εργάζεται 
μέχρι σήμερα ως στέλεχος και σύμβουλος 
διοίκησης σε μικρομεσαίες και εισηγμένες 
επιχειρήσεις, όπως Planet, ΔΕΗ και Dialect 
Technologies. Στην επαγγελματική του πο-

ρεία έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος 
στην εταιρεία Planner - μέλος του Ομίλου της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, ειδικός σύμ-
βουλος στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και στο υπουργείο Εσωτερι-
κών, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ 
και εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρει-
ας Βορείου Αιγαίου.
Έχει τελειώσει τη Γερμανική Σχολή Αθηνών, 
είναι απόφοιτος του Τμήματος Γερμανικών 
Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
παράλληλα παρακολούθησε σπουδές Νομι-
κών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
στο Πανεπιστήμιο Feruniversitaet Hagen της 
Γερμανίας. Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το Zurich 
Elite Business School στην Ελβετία και έχει 
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρωπαϊκή 
Διακυβέρνηση (ΜEG) από το Πανεπιστήμιο 
Neapolis στην Κύπρο και στις Διεθνείς & 
Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Στα φοιτητικά του χρόνια ήταν μέλος του 
Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και 
στη συνέχεια της Κεντρικής Επιτροπής της 
ΟΝΝΕΔ. Έχει διατελέσει μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής της ΝΔ. Ήταν υποψήφιος βου-
λευτής στη Β΄ Αθηνών και ως υποψήφιος 
αντιπεριφερειάρχης Αττικής Νοτίου Τομέα 
εξελέγη περιφερειακός σύμβουλος το 2014. 
Σήμερα είναι γραμματέας Επιστημονικών 
Φορέων της ΝΔ.

Νίκος Κωστόπουλος: Από την Ιδεοληψία στην Ελλάδα των Αξιών

Στόχος του βιβλίου είναι να 
δώσει πειστικές απαντήσεις 
στο πώς η Ελλάδα στη 
Μετα-κρίση θα αποτελέσει 
την απάντηση στα αδιέξοδα 
της Ευρώπης και της Δύσης.
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Στόχος της ΝΔ είναι τα ψηφοδέλτια να αντι-
κατοπτρίζουν το πνεύμα ανανέωσης που 
διακηρύσσει ο πρόεδρος του κόμματος, Κ. 
Μητσοτάκης, αλλά και της απαραίτητης εμπει-
ρίας, ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ εκτι-
μάται ότι ο Αλ. Τσίπρας θα επιχειρήσει μέσω 
των ψηφοδελτίων να δείξει ότι το εγχείρημα 
της «Προοδευτικής Συμμαχίας» δεν είναι κενό 
γράμμα.

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

Πυρετός σε ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ  
για τα ψηφοδέλτια

Σε κατάσταση «προεκλογικού πυρετού» βρίσκονται τα επιτε-
λεία της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο χρόνος μετρά ανάποδα 
για την 7η Ιουλίου και τη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση που 
θα αναδείξει τη νέα κυβέρνηση της χώρας. 

Στην παρούσα φάση τα κόμματα έχουν επικεντρωθεί στη συγκρότηση 
των ψηφοδελτίων που θα κατεβάσουν στις εκλογές, με τη ΝΔ να φαί-
νεται να έχει κάνει μεγαλύτερη προεργασία, καθώς σχεδόν καθημε-
ρινά ανακοινώνει και νέους υποψηφίους.
Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ για την ώρα δεν έχει προβεί σε επίσημες ανα-
κοινώσεις υποψηφιοτήτων, κάτι που αναμένεται να γίνει μετά την επί-
σκεψη του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα στον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, οπότε θα ανακοινωθεί και επίσημα η διάλυση της Βουλής και η 
προκήρυξη των εκλογών, ενώ νωρίτερα θα έχει συνεδριάσει η Κ.Ε. 
του κόμματος προκειμένου να εγκρίνει τις υποψηφιότητες.
Στόχος της ΝΔ είναι τα ψηφοδέλτια να αντικατοπτρίζουν το πνεύμα α-
νανέωσης που διακηρύσσει ο πρόεδρος του κόμματος, Κ. Μητσοτάκης, 
αλλά και της απαραίτητης εμπειρίας, ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ 
εκτιμάται ότι ο Αλ. Τσίπρας θα επιχειρήσει μέσω των ψηφοδελτίων 
να δείξει ότι το εγχείρημα της «Προοδευτικής Συμμαχίας» δεν είναι 
κενό γράμμα, αλλά ουσιαστική προσπάθεια διεύρυνσης του κόμματος.

ΝΔ: Τα ονόματα που έχουν «κλειδώσει»
Όπως προαναφέρθηκε, η ΝΔ μπαίνει στη μάχη των εκλογών έχοντας 
καλύτερη προεργασία όσον αφορά τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων 
της, καθώς ήδη έχουν ανακοινωθεί δεκάδες ονόματα υποψήφιων 

καρνανία), η οποία επελέγη από το Μητρώο Στελεχών, και του καθη-
γητή Δημήτρη Καιρίδη (στον Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθήνας).
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, στην Α΄ περιφέρεια Αθή-
νας τα ονόματα που έχουν «κλειδώσει» για τη ΝΔ είναι τα εξής: Όλγα 
Κεφαλογιάννη, Βασίλης Κικίλιας, Νικήτας Κακλαμάνης και ο προερ-
χόμενος από το Επικρατείας Θεόδωρος Φορτσάκης. Επίσης, οι πρώην 
βουλευτές Φωτεινή Πιπιλή και Θάνος Πλεύρης, ο προερχόμενος από 
το Ποτάμι Δημήτρης Τσιόδρας, η δικηγόρος Σοφία Νικολάου από το 
Μητρώο Στελεχών, ο δικηγόρος και οικονομολόγος Δημήτρης Ιατρί-
δης, η ιστορικός-μουσειολόγος Αλεξάνδρα Χαριτάτου, η διδάκτωρ 
της Ιατρικής Σχολής Σοφία Λουκέρη, ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος 
Μπογδάνος, ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Μωραϊτάκης και ο αν. κα-
θηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής Άγγελος Συρίγος.

Στα τρία η Β΄ Αθηνών
Όπως είναι ήδη γνωστό, το «τέρας» της Β΄ Αθηνών έσπασε στα τρία, 
προκειμένου η περιφέρεια να γίνει πιο ελέγξιμη. Από τις μέχρι σήμερα 
ανακοινώσεις, υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ στον Βόρειο Τομέα θα 
είναι οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος Κωστής Χατζηδάκης και Άδω-
νις Γεωργιάδης, οι βουλευτές Γιώργος Κουμουτσάκος, Ζωή Ράπτη και 
Νίκη Κεραμέως, η οποία μετακινείται από το Επικρατείας, ο πρώην υ-
πουργός Θόδωρος Ρουσόπουλος, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και 
συγγραφέας Πέτρος Τατσόπουλος, ο πρώην αναπληρωτής γραμματέας 
Προγράμματος Μανώλης Γραφάκος, ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ 
Σάκης Ιωαννίδης, οι πρώην γραμματείς Παραγωγικών Φορέων Βα-
σίλης Ξυπολυτάς και Επιστημονικών Φορέων Νίκος Κωστόπουλος, 
ο πρώην αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Νίκος Ρωμανός, η δικη-
γόρος Ιωάννα Καλαντζάκου και ο δημοσιογράφος Φώτης Καρύδας.
Όσον αφορά τον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών, σε μια κίνηση υψη-
λού συμβολισμού υποψήφιος θα είναι ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, και μαζί του στο ψηφοδέλτιο θα βρίσκονται οι βουλευτές 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και Γεράσιμος Γιακουμάτος, οι δημοσιογρά-
φοι Αντώνης Πανούτσος και Γιάννης Λοβέρδος, οι πρώην δήμαρχοι 
Χαϊδαρίου Δημήτρης Μαραβέλιας και Αιγάλεω Δημήτρης Καλογερό-
πουλος, καθώς και οι Μπάμπης Καούκης και Μπάμπης Καραθάνος.

βουλευτών σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Για πα-
ράδειγμα, μόλις την περασμένη Πέμπτη ανακοινώθηκαν επισήμως οι 
υποψηφιότητες του πρώην βουλευτή, προερχόμενου από το Ποτάμι, 
Γιώργου Αμυρά (στα Ιωάννινα), της Τόνιας Αράχωβα (στην Αιτωλοα-
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ρεπορτάζ

Όσον αφορά τον Δυτικό Τομέα της  
Β΄ Αθηνών, σε μια κίνηση υψηλού  
συμβολισμού υποψήφιος θα είναι  
ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο μεγάλος… χαμός γίνεται στον Νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών, όπου η ΝΔ 
έχει… υπερπροσφορά υποψηφίων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία 
και ανακοινώσεις από την Πειραιώς, υποψήφιοι θα είναι οι βουλευτές 
της ΝΔ Νίκος Δένδιας, Σοφία Βούλτεψη, Άννα Καραμανλή και Χάρης 
Θεοχάρης, ο ανεξάρτητος βουλευτής Γρηγόρης Ψαριανός, η πρώην 
βουλευτής Δήμητρα Αράπογλου, ο πρώην αναπληρωτής εκπρόσωπος 
Τύπου Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι πρώην γραμματείς Αυτοδιοίκησης 
Τάσος Γαϊτάνης και ΕΚΟ Βασίλης Σπανάκης, ο επί σειρά ετών δήμαρχος 
Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού 
Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Δη-
μήτρης Παπανικολάου, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, ο επιχει-
ρηματίας Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, ο Βασίλης Ανδρικόπουλος από το 
Μητρώο Στελεχών, η δικηγόρος Ιωάννα Γκελεστάθη, οι δημοσιογράφοι 
Μπάμπης Παπαδημητρίου και Έμη Ζησιοπούλου-Λιβανίου, η υποδιευ-
θύντρια του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας Ντόρα Πάλλη, 
η πρόεδρος του σωματείου Αθηναΐδες Ρένα Βασιλάκη και ο βουλευ-
τής και πρώην υπουργός Πάνος Παναγιωτόπουλος.

Οι υπόλοιπες περιφέρειες
Στα δύο, υπενθυμίζεται, έσπασε και η παλιά περιφέρεια Αττικής, ή υ-
πολοίπου Αττικής, όπως θα τη θυμούνται οι παλαιότεροι. Από τις υ-
πάρχουσες πληροφορίες, στην Ανατολική Αττική υποψήφιοι θα είναι 
οι βουλευτές Γιώργος Βλάχος, Μάκης Βορίδης, Γεωργία Μαρτίνου και 
Βασίλης Οικονόμου, η πρώην γενική γραμματέας Ισότητας των Φύλων 
Βάσω Κόλλια, η δημοσιογράφος Χαρά Ξάνθη και ο παλαίμαχος ποδο-
σφαιριστής Tάκης Φύσσας, ενώ στη Δυτική Αττική σίγουροι υποψήφιοι 
θα είναι ο βουλευτής Θανάσης Μπούρας και ο πρώην γραμματέας Ε-
πιστημονικών Φορέων Γιώργος Κώτσηρας.
Όσον αφορά το «μεγάλο λιμάνι», στην Α΄ Πειραιά υποψήφιοι θα είναι 
ο βουλευτής Κώστας Κατσαφάδος, ο αντιδήμαρχος Πειραιά Γιάννης 
Μελάς, ο επιχειρηματίας Χριστόφορος-Εμμανουήλ Μπουτσικάκης και 
ο Τάσος Αβραντίνης, ενώ στη Β΄ Πειραιά υποψήφιοι θα είναι ο δημο-
σιογράφος Δημήτρης Μαρκόπουλος, η οικονομολόγος Χριστίνα Τσι-
λιγγίρη και πιθανόν ο ιατρός Μιχάλης Λιβανός και από τη Νεολαία ο 
Γιώργος Βρεττάκος.

Πηγαίνοντας βόρεια, στην Α΄ Θεσσαλονίκης, στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ 
θα συμπεριληφθούν οι νυν βουλευτές Κώστας Καραμανλής, Κώστας 
Γκιουλέκας, Σταύρος Καλαφάτης και Ελένη Ράπτη, η Βίκυ Νάκου, ο Δη-
μήτρης Σταμάτης, ενώ σίγουρη θεωρείται η υποψηφιότητα του δημοσι-
ογράφου Δημήτρη Βενιέρη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υποψήφιοι 
θα είναι και οι Στράτος Σιμόπουλος, Άννα Ευθυμίου, Διαμαντής Γκολι-
δάκης, Γιάννης Παπαγεωγίου, Σύνθια Σάπικα, Δημήτρης Πανοζάχος, 
Παναγιώτης Κοκόρης, ο πρώην μπασκετμπολίστας Αντώνης Σαμαράς, 
η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ίσως η Νιόβη Παυλίδου. Στη Β΄ Θεσσα-
λονίκης υποψήφιοι θα είναι οι νυν βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου, 
Σάββας Αναστασιάδης και Γιώργος Λαζαρίδης, καθώς και οι Λάμπρος 
Καούδης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Γιάννης Καραγιάννης, Κώστας Ευ-
θυμίου, Ανατολή Κωνσταντινίδου και Θεοφάνης Παππάς και μάλλον και 
η Κατερίνα Μάρκου, αν και αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Γρίφοι στον ΣΥΡΙΖΑ
Σε αντίθεση με τη ΝΔ, στον ΣΥΡΙΖΑ παρατηρείται μια σχετική δυστοκία 
για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, μέρος των οποίων αναμενόταν 
να κλείσει την Παρασκευή σε συνεδρίαση της Κ.Ε. του κόμματος. Τα όρ-
γανα του κόμματος επιχειρούν να λύσουν τους εκλογικούς γρίφους, ως 

εκ τούτου ακόμα δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις σχετικά 
με τις υποψηφιότητες, ενώ δεν έχουν λείψει και τα απρόοπτα, όπως 
αυτό της Τασίας Χριστοδουλοπούλου, η οποία μετά τον θόρυβο για τη 
μετάταξη της κόρης της στη Βουλή ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υπο-
ψήφια στις εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Από τις υπάρχουσες πληροφορίες, αλλά και κινήσεις που έχουν γίνει, 
επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσω-
πος του κόμματος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας α-
ναμένεται να είναι η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, ενώ ένα 
δεύτερο όνομα που «παίζει» δυνατά για το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο 
είναι αυτό του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Πάνου Σκουρλέτη, ο οποίος θα 
συγκροτήσει επικοινωνιακό «δίδυμο» με την κ. Αχτσιόγλου, καθώς 
δεν θα υπόκειται στους περιορισμούς του ΕΣΡ για τις εμφανίσεις των 
υποψηφίων στα ΜΜΕ κατά την προεκλογική περίοδο.
Από κει και πέρα, όσον αφορά τη «δύσκολη» Α΄ Αθηνών, υποψήφιοι 
εκτιμάται ότι θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο υ-
πουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο βουλευτής Νίκος 
Φίλης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος και 
η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Ράνια Σβίγκου, ενώ ερωτηματικά 
παραμένουν ο Νάσος Ηλιόπουλος (ενδέχεται να αποφασίσει να πα-
ραμείνει στον Δήμο Αθηναίων) και ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος 
Φλαμπουράρης, ο οποίος φέρεται να μην έχει αποφασίσει ακόμα αν 
θα είναι υποψήφιος. Στην ίδια περιφέρεια εκτιμάται ότι θα είναι υπο-
ψήφιος και ο υπουργός Τουρισμού και πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Θανά-
σης Θεοχαρόπουλος.

Συνωστισμός στον Βόρειο Τομέα
Σε αντίθεση με τη ΝΔ, υπερπροσφορά υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ παρα-
τηρείται στον Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθηνών, όπου, σύμφωνα με τις υ-
πάρχουσες πληροφορίες, υποψήφιοι θα είναι ο υπουργός Οικονομικών 
Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο διευθυντής της Κ.Ο. Κώστας Ζαχαριάδης, ο 
υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος, η υπουργός Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο πρώην υπουρ-
γός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, η βουλευτής Αν-
νέτα Καββαδία και «παίζεται» και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος 
Κατρούγκαλος, αν μετακινηθεί από τη Μεσσηνία, ενώ ακούγεται και 
το όνομα του δικηγόρου Γιάννη Μαντζουράνη.
Για τον Νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υ-
ποψήφιοι θα είναι ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, ο 
τέως υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας, η 
αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Θεανώ Φωτίου, ο κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ξυδάκης και η τραγουδίστρια 
Ραλλία Χρηστίδου, ενώ «παίζονται» για την ίδια περιφέρεια ο υπουρ-
γός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης (κατέρχεται στη Μεσσηνία) και η 
πρώην ευρωβουλευτής Κωνσταντίνα Κούνεβα.
Όσον αφορά τον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών, σύμφωνα με πληρο-
φορίες στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ θα συμπεριληφθούν ο αντιπρόε-
δρος της κυβέρνησης και υπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης, 
ο αναπληρωτής ΥΠΕΘΑ Παναγιώτης Ρήγας, ο υπουργός Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας (μετακινείται από τη Β΄ Πειραιά), ο 
πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, αλλά και ο 
Παναγιώτης Κουρουμπλής. Στο υπόλοιπο Αττικής εκτιμάται ότι θα είναι 
υποψήφιος ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης, 
αλλά και ο ξάδελφος του πρωθυπουργού Γιώργος Τσίπρας, ενώ στη 
Β΄ Πειραιά υποψήφιες αναμένεται να είναι η Νίνα Κασιμάτη και η Εύη 
Καρακώστα. Τέλος, στην Α΄ Θεσσαλονίκης υποψήφιοι αναμένεται να 
είναι οι Τάσος Κουράκης, Νίκος Παρασκευόπουλος, Γιάννης Αμανα-
τίδης, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης και Μάρκος Μπόλαρης, μαζί με την 
Κατερίνα Νοτοπούλου και την υπουργό Μακεδονίας-Θράκης Ελευ-
θερία Χατζηγεωργίου.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα σενάρια σχετικά με υποψηφίους 
προερχόμενους από άλλα κόμματα. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, 
από τους ΑΝΕΛ ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος εκτιμάται ότι θα είναι 
υποψήφιος στη Β΄ Αθήνας (πιθανότατα στον Δυτικό Τομέα), η Μαρίνα 
Χρυσοβελώνη στη Μαγνησία και ο Βασίλης Κόκκαλης στη Λάρισα. Οι 
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν για τους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ 
ότι ο Γιάννης Ραγκούσης ενδέχεται να είναι υποψήφιος στη Β΄ Αθή-
νας, ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Θάνος Μοραΐτης στην 
Αιτωλοακαρνανία και ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Άγ-
γελος Τόλκας στην Ημαθία.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και  βγάλε  τον  πραγματ ικό  εαυτό  σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

To τρομερό δεν είναι ότι η τελευταία εβδομάδα λει-
τουργίας της Βουλής πριν από την προκήρυξη εκλογών 
εξελίχθηκε σε ένα όργιο ρουσφετολογικού τύπου τρο-
πολογιών, μετατάξεων και διευθετήσεων προκειμένου 
να βολευτεί ο πολιτικός στρατός της επόμενης μέρας του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Μπααα…

Σε κάθε περίπτωση,

Πρόκειται για μια πραγματικά σοκαριστική εικόνα.

Εξίσου σοκαριστική ήταν και η εικόνα του πρωθυπουρ-
γού, που βγήκε από το Μαξίμου για να σχολιάσει την 
τρίτη έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας της Κομισιόν.

Το σίγουρο είναι πως

Το σενάριο άλλωστε το γνωρίζουμε καλά.

Το επιβεβαιώνει άλλωστε και η περίφημη Τασία.

Δεν πρόκειται άλλωστε για κάτι το πρωτόγνωρο.

Θα μπορούσε κάλλιστα να συμπληρώσει:

Η κυβέρνηση ομολογουμένως το πάλεψε, όμως το μεγά-
λο σχετικό ρεκόρ έμεινε ακατάρριπτο.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, «η Ελλάς, πολιτι-
κά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά, ανήκει εις την Δύσιν».

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, πάντως, δύο διορισμέ-
νες στη Βουλή θυγατέρες στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ παραιτή-
θηκαν, επικαλούμενες λόγους προσωπικής ευαισθησίας.

Tο τρομερό είναι πως επιμένουν ότι εκπροσωπούν το «νέο» 
έχοντας εφαρμόσει όλες, μα όλες τις παλαιοκομματικές πρακτι-
κές του επάρατου «παλιού».
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Θα ξεδιπλώσουµε όλο το ρεπορτόριό µας.

Θα φέρουµε φηµισµένους guest stars.

Η ταινία θα σκίσε ι.

Κι αν παρ’ ελπίδα δεν σκίσει, θα βγάλουµε τον Σκλία της VoxPop Analysis, που έβγαζε διαφορά 
1-2 µονάδων υπέρ της Ν∆ στις ευρωεκλογές και αποδείχθηκε πως ήταν ο επίσηµος δηµοσκό-
πος του Μαξίµου, να εξηγήσει τι δεν πήγε καλά. Γιατί τα εξηγεί όµορφα, τα εξηγεί ωραία.

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527
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Μ
όλις µία ηµέρα πριν από την έ-
ναρξη των πανελλαδικών εξετά-
σεων και ενώ η αγωνία των µαθη-
τών ήταν στο κόκκινο, το υπουρ-
γείο Παιδείας δηµοσιοποίησε 
στην επίσηµη ιστοσελίδα του τα 
µηχανογραφικά δελτία.

Οι εξετάσεις άρχισαν την Πέµπτη για τους υποψήφιους των Ε-
σπερινών Λυκείων και την Παρασκευή για εκείνους των Γενι-
κών Λυκείων, ενώ θα ολοκληρωθούν στις 18 και 20 Ιουνίου αντί-
στοιχα. Στη συνέχεια θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα ειδικά 
µαθήµατα, από τις 21 Ιουνίου έως και τις 2 Ιουλίου.

Οι αλλαγές στο Μηχανογραφικό
Συγκεκριµένα, αναρτήθηκαν τρεις τύποι Μηχανογραφικών, 
προκειµένου οι υποψήφιοι να επιλέξουν αυτό που τους ενδι-
αφέρει:
• Το µηχανογραφικό δελτίο Γενικού Λυκείου µε τα τέσσερα Ε-
πιστηµονικά Πεδία, για τους υποψήφιους που συµµετέχουν 
στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και για τους υποψή-
φιους του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, µε τε-
λευταίο έτος συµµετοχής στις Πανελλαδικές το 2018.
• Το µηχανογραφικό δελτίο Γενικού Λυκείου µε τα πέντε Επι-
στηµονικά Πεδία, µόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς 
νέα εξέταση, για τους υποψήφιους που συµµετείχαν στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις του 2017.
• Το Μηχανογραφικό για τους υποψήφιους των Επαγγελµατι-
κών Λυκείων που συµµετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές και 
για τους υποψήφιους του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα 
εξέταση, µε τελευταία έτη συµµετοχής στις Πανελλαδικές το 
2017 και το 2018.
Συνολικά, το Μηχανογραφικό περιλαµβάνει 424 τµήµατα, ενώ 
38 τµήµατα θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέµβριο του 2020. 
Όλα τα τµήµατα θα είναι πανεπιστηµιακά και δεν θα υπάρχει 

κανένα τεχνολογικό.
Οι υποψήφιοι µπορούν να µελετήσουν ή ακόµα και να εκτυ-
πώσουν το µηχανογραφικό δελτίο, ενώ θα υπάρξει νεότερη α-
νακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας για την κατάθεσή του.
Σηµειώνεται ότι οι φοιτητές που σπουδάζουν ήδη σε ΤΕΙ ε-
ντάσσονται αυτοδίκαια στο πανεπιστήµιο µε το οποίο συγχω-
νεύτηκε το κάθε ΤΕΙ και έχουν δικαίωµα να ολοκληρώσουν 
τις σπουδές τους λαµβάνοντας πανεπιστηµιακό πτυχίο µε ορι-
σµένα επιπλέον µαθήµατα ή πτυχίο ΤΕΙ χωρίς αυτά.

Ο αριθµός των εισακτέων
Σχετικά µε τον αριθµό των εισακτέων, αυξήθηκε στις 78.335 
θέσεις, δηλαδή κατά 3.643 περισσότερες θέσεις σε σχέση µε 
το 2018, ενώ ο αριθµός των υποψηφίων θα κινηθεί γύρω στους 
102.000.

Οι µεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται σε τµήµατα σε Ηρά-
κλειο, Λάρισα, Καρδίτσα, ∆ράµα και Ζάκυνθο τα οποία µέχρι 
πέρυσι ήταν ΤΕΙ. Άλλωστε, οι επιπλέον θέσεις δόθηκαν στα πα-
νεπιστηµιακά τµήµατα που δηµιουργήθηκαν από την απορρό-
φηση από τα πανεπιστήµια τµηµάτων ΤΕΙ.
Στα νέα τµήµατα ο συνολικός αριθµός εισακτέων για το ακαδη-
µαϊκό έτος 2019-2020 ανέρχεται σε 25.123. Στον αντίποδα, ο α-
ριθµός έµεινε ίδιος σε περιζήτητες σχολές, όπως οι ιατρικές, οι 
νοµικές και τα πολυτεχνεία.

Νέο Λύκειο
Υπενθυµίζεται ότι ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαί-
δευση αλλάζει άρδην από το επόµενο σχολικό έτος και αφορά 
τους µαθητές που φέτος τελειώνουν τη Β΄ Λυκείου. Μεταξύ των 
αλλαγών περιλαµβάνονται η δηµιουργία τεσσάρων Οµάδων 
Προσανατολισµού, όσα και τα Επιστηµονικά Πεδία, Σχολές Ε-
λεύθερης Πρόσβασης, αλλαγές στις εξετάσεις για το απολυτή-
ριο, κατάργηση των Λατινικών και αντικατάστασή τους από την 
Κοινωνιολογία και κατάθεση Μηχανογραφικού πριν από την έ-
ναρξη της Γ΄ Λυκείου.
Έτσι, από τον Ιούνιο του 2020 τα ανώτατα ιδρύµατα χωρίζονται 
σε δύο κατηγορίες. Σε αυτά όπου η εισαγωγή θα γίνεται µέσω 
πανελλαδικών εξετάσεων και σε αυτά όπου θα γίνεται µε τον 
βαθµό του απολυτηρίου, τα οποία θα ονοµάζονται Τµήµατα Ε-
λεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ). Πλέον, οι µαθητές, όταν τελειώ-
νουν τη Β΄ Λυκείου, θα πρέπει να συµπληρώνουν έως τις 30 Ι-
ουνίου –µε εξαίρεση τη φετινή χρονιά, που θα γίνει τον Οκτώ-
βριο–, µηχανογραφικό δελτίο, από το οποίο θα προκύπτουν οι 
σχολές στις οποίες η εισαγωγή θα γίνεται χωρίς εξετάσεις. Τον 
Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου θα δηλώνουν οριστικά και αµετά-
κλητα αν θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν ε-
πιθυµούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συµπεριλάβει 
στην αρχική δήλωση.

Πώς θα υπολογίζονται οι βαθµοί
Οι βαθµοί των τετραµήνων θα διαµορφώνονται για όλα τα µαθή-
µατα εκτός της Φυσικής Αγωγής από ωριαία διαγωνίσµατα και 
εργασίες. Οι γραπτές ενδοσχολικές εξετάσεις θα γίνονται στα 
τέσσερα εξάωρα µαθήµατα, τα ίδια στα οποία θα εξετάζονται 
στη συνέχεια όσοι επιλέξουν να συµµετάσχουν στις πανελλα-
δικές εξετάσεις.
Ο βαθµός για κάθε γραπτώς εξεταζόµενο µάθηµα θα προκύπτει 
µε βαρύτητα 40% για την τελική ενδοσχολική εξέταση και 60% 
για τον βαθµό των δύο τετραµήνων. Για τα άλλα µαθήµατα ο τε-
λικός βαθµός θα προκύπτει κατά 100% από τον βαθµό των δύο 
τετραµήνων. Ο βαθµός του απολυτηρίου θα προκύπτει από τον 
µέσο όρο όλων των µαθηµάτων που θα διδάσκονται στη Γ΄ Λυ-
κείου.
Ο βαθµός του απολυτηρίου συµµετέχει στη διαµόρφωση του 
βαθµού πρόσβασης στα ΑΕΙ για όσους επιλέξουν να δώσουν 
πανελλαδικές εξετάσεις. Ο βαθµός του απολυτηρίου θα συνυ-
πολογίζεται µε ποσοστό 10% για την εισαγωγή σε πανεπιστή-
µιο, ενώ το 90% θα καθορίζεται από τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Η διδακτέα ύλη
Πριν από λίγες ηµέρες το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε και 
τη διδακτέα ύλη για την επόµενη σχολική χρονιά. Όπως προκύ-
πτει, η ύλη των µαθηµάτων αυξάνεται σηµαντικά, ιδιαίτερα στα 
Μαθηµατικά, στη Βιολογία, στην Ιστορία και στις Αρχές Οικο-
νοµικής Θεωρίας. Μικρότερη είναι η αύξηση της ύλης στη Φυ-
σική και στη Χηµεία.
Σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου 
σηµείωνε ότι «υπάρχει µια λελογισµένη αύξηση της ύλης σε 
ορισµένα µόνο µαθήµατα, ενώ στα υπόλοιπα η ύλη µένει ως 
έχει». Μάλιστα, ζητούσε «για το όφελος των παιδιών, να µην 
υπάρχουν αποπροσανατολιστικές συζητήσεις γύρω από το 
συγκεκριµένο θέµα. Εισάγεται νέα αντίληψη στη διδασκα-
λία των Αρχαίων Ελληνικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσ-
σας και Λογοτεχνίας που ευνοεί την κατανόηση αντί της α-
ποστήθισης».

Ο τρόπος εισαγωγής στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση 
αλλάζει άρδην από το 
επόµενο σχολικό έτος και 
αφορά τους µαθητές που 
φέτος τελειώνουν τη Β΄ 
Λυκείου.
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ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ 
ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ





 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Μ
ε τον ήλιο να καίει ήδη καυ-
τός πάνω στα άσπρα σπιτάκια, 
στα ασβεστωµένα σοκάκια και 
στις αµµουδερές παραλίες του 
Αιγαίου, µια οµάδα δερµατο-
λόγων της Ελληνικής ∆ερµα-

τολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (Ε∆ΑΕ) 
µε τη συνεργασία της Avène έκανε απόβαση στα 
Κουφονήσια, τη Σχοινούσα και την Ηρακλειά, προ-
σφέροντας στους κατοίκους περισσότερες από 100 
δωρεάν εξετάσεις για καρκίνο του δέρµατος. Από 
την περασµένη ∆ευτέρα µέχρι και την Πέµπτη δι-
ήρκεσε η αποστολή προσφοράς ιατρικής µέριµνας 
στους κατοίκους των µικρών Κυκλάδων, στην 
οποία συµµετείχε και η δηµοσιογράφος Υγείας 
της «Free Sunday» Αλεξία Σβώλου. Το ταξίδι των 
δερµατολογικών εξετάσεων και της ενηµέρωσης 
για τους κινδύνους της ηλιακής ακτινοβολίας και 
την ανάγκη καθηµερινής χρήσης αντηλιακού µε 
υψηλό δείκτη προστασίας ξεκίνησε από το γραφικό 

Κουφονήσι, όπου µικροί και µεγάλοι προσήλθαν 
στο περιφερειακό ιατρείο προκειµένου οι γιατροί 
να εξετάσουν µε δερµατοσκόπιο τους σπίλους στο 
δέρµα τους και να τους θυµίσουν ότι ο ήλιος είναι 
«φίλος», υπό προϋποθέσεις. Άλλωστε η φετινή 
Εβδοµάδα Ενηµέρωσης για τον ∆ερµατικό Καρκί-
νο, που διήρκεσε από τις 3 έως τις 7 Ιουνίου και 
υλοποιήθηκε µε την υποστήριξη της Ε∆ΑΕ και της 
Avène, είχε τίτλο «SUN FILOS», ακριβώς επειδή 
ο ήλιος είναι απαραίτητος και πολύτιµος για την 
υγεία. Ειδικά όµως εδώ, στα ξερά κυκλαδίτικα νη-
σιά όπου οι ακτίνες του ανακλώνται στη θάλασσα 
και στα ασβεστωµένα οικήµατα και η ένταση της 
UV ακτινοβολίας πολλαπλασιάζεται, είναι πολύ 
σηµαντικό τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ενήλικες να 
προστατεύονται µε αντηλιακό. Προσερχόµενοι για 
τις δωρεάν εξετάσεις µε τα µωρά τους στην αγκα-
λιά, οι Κουφονησιώτες, οι Σχοινουσιώτες και οι 
Ηρακλειώτες οµολογούν ότι δουλεύουν για ώρες 
εκτεθειµένοι στον ήλιο όλο τον χρόνο και δεν παίρ-

νουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. Οι 400 µόνιµοι 
κάτοικοι στο Κουφονήσι, οι 150 κάτοικοι της Σχοι-
νούσας και οι λίγοι Ηρακλειώτες έχουν πρόσωπα 
σκαµµένα από τον αέρα και ξεροψηµένα από την 
υπεριώδη ακτινοβολία. Οµηρικές µορφές σε αυτά 
τα µικρά και αποµονωµένα νησιά οι παππούδες 
και οι γιαγιάδες, που περπατούν στα σοκάκια µε τα 
µπαστούνια τους και εκφράζουν την ευγνωµοσύνη 
τους γι’ αυτές τις εθελοντικές αποστολές ιατρικής 
µέριµνας.

«Όλες οι οµάδες και οι οργανώσεις που προ-
σφέρουν ιατρικές εξετάσεις εδώ είναι πολύτιµες. 
Μόνο αυτές µας στηρίζουν, το κράτος δεν κάνει κάτι 
για µας» λέει ο πρόεδρος της Κοινότητας Σχοινού-
σας, Μιχάλης Σιγάλας, ενώ ο πρόεδρος της Κοινό-
τητας Κουφονησίων, Αντώνης Κωβαίος, προσθέτει 
πως η ζωή σε ένα µικρό νησί είναι διαφορετική σε 
σχέση µε τις µεγαλουπόλεις, µε την πρόσβαση στην 
υγεία να αποτελεί το βασικότερο πρόβληµα, ειδι-
κά τον χειµώνα, που ο Σκοπελίτης και οι λάντζες 

των γενναίων καπετάνιων εκτελούν χρέη τοπικού 
ΕΚΑΒ όταν προκύπτει σοβαρό ιατρικό περιστατικό.

«Να είστε καλά να µας ξανάρθετε» λένε απο-
χαιρετώντας µας η µητέρα Ειρήνη µε τα δυο της 
παιδιά, τη Μαρία και τον Μανώλη, που συµµετείχαν 
µε όλο τους το σχολείο στη δηµιουργία της δανει-
στικής βιβλιοθήκης στο Κουφονήσι, η δασκάλα 
Κέλλυ Αδαµίδου µε τους οκτώ µόνο µαθητές στο 
∆ηµοτικό Σχολείο της Σχοινούσας και η γιαγιά 
Μαργαρίτα, που φορά το βραχιολάκι του Μάρτη στο 
ρυτιδιασµένο χέρι της και µας αφιερώνει δακρυ-
σµένη τη µαντινάδα της: «Τα βάσανά µου είναι πολ-
λά σαν του γιαλού την άµµο, µα σαν µου τα ’δωσε ο 
Θεός, τι θέλεις να τα κάµω;».

Κι επειδή τα βάσανα των νησιωτών είναι 
πολλά, η Avène καλύπτει τα έξοδα µετάβασης και 
διαµονής στην Αθήνα των κατοίκων που θα χρει-
αστούν περαιτέρω ιατρική διερεύνηση, προκειµέ-
νου να υποβληθούν σε εξετάσεις και βιοψία στο 
Νοσοκοµείο «Ανδρέας Συγγρός».

Ε
µπόδιο στην εργασία αποτελεί η πολλαπλή σκλήρυνση 
για επτά στους δέκα πάσχοντες, σύµφωνα µε µελέτη 
που εκπονήθηκε µε τη συµµετοχή της οµοσπονδίας των 
ασθενών (ΠΟΑΜΣΚΠ). Από τη νόσο πάσχουν 14.000 Έλ-
ληνες και, όπως τονίζει η αντιπρόεδρος της ΠΟΑΜΣΚΠ, 

ψυχολόγος-ψυχαναλύτρια και σεξολόγος Μόιρα Τζίτζικα, η κούραση 
και ο πόνος είναι τα σηµαντικότερα «αόρατα» συµπτώµατα της νόσου, 
ενώ το 80% των ασθενών έχει διαταραχές του ουροποιητικού συστή-
µατος, το 56% κατάθλιψη και στο 87% επηρεάστηκε καταλυτικά η ζωή 
του. Ο νευρολόγος ∆ηµήτρης Μαντέλλος του Τµήµατος Πολλαπλής 
Σκλήρυνσης του Νοσοκοµείου «Υγεία» επισηµαίνει ότι το µισό κό-

στος της νόσου προέρχεται από την πρόωρη απώλεια της εργασίας, 
µε συνέπεια κάθε ασθενής να κοστίζει στο σύστηµα υγείας 7,5 φορές 
περισσότερο από τους υγιείς ανθρώπους. Ο αναπληρωτής καθηγη-
τής Νευρολογίας Κωνσταντίνος Σπέγγος προσθέτει ότι αναµένουµε 
άµεσα τρία ακόµη φάρµακα, το ocrelizumab, το οποίο ενδείκνυται 
για την υποτροπιάζουσα και την πρωτοπαθώς προϊούσα µορφή της 
πολλαπλής σκλήρυνσης, την κλαδριβίνη και το siponimod, που αντι-
µετωπίζει τη δευτεροπαθώς προϊούσα µορφή. Για την ενηµέρωση 
του κοινού για την πολλαπλή σκλήρυνση η Roche Hellas υλοποιεί 
την εκστρατεία «Το σώµα σου στέλνει µηνύµατα. Μην τα αγνοείς!», 
µε σύνθηµα #akoutaminimata.

Η ΑΝΕΡΓΙΑ, 
ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΣ  
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
ΣΕ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ, 

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 
ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑ
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ΞΈΝΈΣ ΣΈΙΡΈΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΜΈ ΑΈΡΑ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ

  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Παλιές και αγαπημένες ή νέες και πολλά υποσχόμενες 
ξένες τηλεοπτικές σειρές επιστρέφουν για να καθηλώσουν 
το κοινό εν μέσω καλοκαιριού. Από τη δεύτερη σεζόν του 

«Big Little Lies», που φέρνει χολιγουντιανό αέρα στις 
οθόνες μας, μέχρι τις νέες σειρές του Netflix, και το φετινό 

καλοκαίρι χαρακτηρίζεται τηλεοπτικά πλούσιο και ιδιαιτέρως 
ενδιαφέρον.

Big Little Lies
Η δεύτερη σεζόν κάνει πρεμιέρα στις 9 Ιουνίου στο HBO. Στο ε-
ξαιρετικό καστ, που αποτελείται από τις Ρις Γουίδερσπουν, Νικόλ 
Κίντμαν, Ζόι Κράβιτζ και Σέιλιν Γούντλεϊ, προστίθεται η βρα-
βευμένη με Όσκαρ Μέριλ Στριπ, η οποία υποδύεται τη μητέρα 
του δολοφονηθέντος συζύγου της Κίντμαν. Ως γνωστόν, οι γυναί-
κες του πρώτου κύκλου μοιράζονται μεταξύ τους ένα μυστικό, 
τον τρόπο με τον οποίο πέθανε ο βίαιος σύζυγος της Κίντμαν. Η 
Στριπ κάνει την εμφάνισή της για να ανακαλύψει την αλήθεια για 
τον θάνατο του γιου της. Η σειρά θα προβληθεί και στη χώρα μας 
από τη συνδρομητική πλατφόρμα της Nova.

The Loudest Voice
Με πρωταγωνιστή τον Ράσελ Κρόου, η σειρά εστιάζει στην 
προσωπικότητα του Ρότζερ Έιλς, προέδρου του δικτύου Fox, 
ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος των ρεπουμπλικάνων Προ-
έδρων Ρίτσαρντ Νίξον, Ρόναλντ Ρέιγκαν και Τζορτζ Μπους, 
ενώ συμμετείχε και στην επικοινωνιακή καμπάνια του Ντό-
ναλντ Τραμπ. Παραιτήθηκε από το Fox το 2016, έπειτα από 
κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση. Το καστ συμπλη-
ρώνουν οι Ναόμι Γουότς και Σιένα Μίλερ και το σίριαλ ανα-
μένεται να κάνει πρεμιέρα στις 30 Ιουνίου. Για τους περισ-
σότερους τηλεκριτικούς είναι το τηλεοπτικό «διαμάντι» του 
φετινού καλοκαιριού.

Euphoria
Πρόκειται για ένα κοινωνικό δράμα 
που κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου 
στο αμερικανικό HBO. Η Ζεντάγια, 
διάσημη από τον ρόλο της στο μιού-
ζικαλ «The Greatest Showman», 
είναι η βασική πρωταγωνίστρια στη 
σειρά, η οποία ασχολείται με μια 
ομάδα εφήβων και την προσπά-
θειά τους να ανακαλύψουν την ταυ-
τότητά τους, να απαλλαγούν από 
τα ναρκωτικά και τον εθισμό στα κοινωνικά δίκτυα, να ξεπερά-
σουν περιστατικά bullying και να εισέλθουν στη ζωή των ενηλί-
κων. Δεν είναι πλέον λίγες οι σειρές στις ΗΠΑ που πραγματεύο-
νται προβλήματα εφήβων, προκειμένου να αναδείξουν τις δυσκο-
λίες επιβίωσης των παιδιών στο σχολείο στην εποχή των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Τηλεοπτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι 
αρκετοί έφηβοι που ταυτίζονται με τηλεοπτικούς πρωταγωνιστές 
βρίσκουν κίνητρο για να αναζητήσουν βοήθεια όταν η ψυχολογία 
τους επηρεάζεται αρνητικά στην καθημερινότητά τους.

Pearson
Στις 17 Ιουλίου θα ξεκινήσει να προβάλλεται η δικαστική 
σειρά «Pearson». Πρόκειται για τις επαγγελματικές περιπέ-
τειες της μεγαλοδικηγόρου Τζέσικα Πίαρσον, γνωστής από 
τον ρόλο της στην επιτυχημένη σειρά «Suits». Η Τζίνα Τόρες 
υποδύεται για μία ακόμη φορά τη διάσημη δικηγόρο, που 
πλέον αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο.

Years and Years
Στις 24 Ιουνίου κάνει πρεμιέρα, και πάλι στο HBO, η δραμα-
τική σειρά βρετανικής παραγωγής στην οποία πρωταγωνιστεί 
η Έμα Τόμσον. Η βραβευμένη ηθοποιός υποδύεται μια διά-
σημη κοσμική κυρία η οποία καταλήγει στον πολιτικό στίβο. 
Οι αμφιλεγόμενες και ακραίες απόψεις της δημιουργούν πό-
λωση στο κράτος που κυβερνά και οι εσωτερικές αντιπαραθέ-
σεις θυμίζουν τις πολιτικές εξελίξεις της σύγχρονης εποχής.

The Politician
Τα πολιτικά δράματα έχουν 
πάρει τη θέση των αστυνομικών 
σειρών τη φετινή σεζόν και ένα 
ακόμη τέτοιο έρχεται τον Σε-
πτέμβριο στο Netflix με την υ-
πογραφή του έμπειρου Ράιαν 
Μέρφι. Το σίριαλ εστιάζει στην 
προσωπικότητα ενός πλούσιου 
πολιτικού από τη Σάντα Μπάρ-
μπαρα των ΗΠΑ, ο οποίος δίνει 
καθημερινά τον δικό του αγώνα 
για τα προβλήματα των πολιτών. 
Στους κεντρικούς ρόλους συνα-
ντάμε την Γκουίνεθ Πάλτροου 
και την Τζέσικα Λανγκ, που 
προσδίδουν χολιγουντιανό αέρα 
στη σειρά.

BH 90210
Δεν πρόκειται ακριβώς για συνέχεια της πιο δημοφιλούς σει-
ράς των ’90s. Στις 7 Αυγούστου οι πρωταγωνιστές του «Μπέ-
βερλι Χιλς» –με εξαίρεση τον Λουκ Πέρι, που έφυγε από τη 
ζωή προ μηνών– ενώνουν τις δυνάμεις τους υποδυόμενοι 
τους εαυτούς τους. Υποτίθεται πως συναντιούνται έπειτα από 
19 χρόνια και συζητούν μεταξύ τους την ιδέα να γυριστεί ένα 
σίκουελ του «Μπέβερλι Χιλς». Λίγο μπερδεμένο ακούγεται, 
θα δούμε αν θα έχει επιτυχία.
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

Το Nissan Micra µε 149 ευρώ τον µήνα για την έκδοση ΙG-T 
των 100 ίππων

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

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν τον πλησιέστερο έµπορο Nissan ή το www.nissan.gr.

Πρόκειται για μία έκδοση που έχει πολλά κοινά χαρα-
κτηριστικά με το υβριδικό Ioniq, αφού ένας τετρακύλιν-
δρος ατμοσφαιρικός 1.6 GDI με άμεσο ψεκασμό απο-
δίδει 105 ίππους και συνδυάζεται με ηλεκτρικό μοτέρ 

με 43,5 ίππους. Η συνδυαστική ισχύς είναι στους 141 ίππους και 
στα 265 Nm, που περνούν στους μπροστινούς τροχούς μέσω 
αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη με 6 σχέσεις.
Από κει και πέρα, υπάρχει μια μπαταρία λιθίου ιόντων 1,56 kWh 
που χρησιμοποιείται και στο Ioniq και φροντίζει για την ανάκτηση 
ενέργειας και τη μείωση της εκπομπής ρύπων και κατανάλω-
σης, με το ηλεκτρικό μοτέρ να ξεκουράζει το θερμικό. Από πλευ-
ράς επιδόσεων το 0-100 διαρκεί 11,2 δλ. με τελική ταχύτητα στα 
160 χλμ./ώρα, όταν η μέση κατανάλωση είναι στα 3,9 λίτρα / 100 
χλμ. με εκπομπή 90 γρ. CO2/χλμ. To Hyundai Kona Electric θα 
είναι διαθέσιμο στις αγορές της Ευρώπης από τον Αύγουστο. 

Και υβριδική έκδοση 
για το Hyundai Kona
ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΚΟΎΓΕΤΑΊ ΑΣΎΝΗΘΊΣΤΟ,  
ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΊΚΟ ΟΊ ΚΟΡΕΑΤΕΣ  
ΛΑΝΣΑΡΟΎΝ ΚΑΊ ΤΟ ΎΒΡΊΔΊΚΟ KONA.

Π
ιο ώριμο και πλήρες από ποτέ, το best-
seller supermini σου χαρίζει πρό-
σβαση σε έναν κόσμο άνεσης και τε-
χνολογίας με τις πιο δελεαστικές προ-

σφορές που έγιναν ποτέ.
Το σύνολο ολοκληρώνουν οι κορυφαίοι turbo 
κινητήρες βενζίνης (0.9 TCe) και diesel (1.5 dCi) 
75 και 90 ίππων. O πλούσιος εξοπλισμός της έκ-
δοσης Dynamic περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
κάρτα Renault Hands Free, αυτόματο κλιμα-
τισμό, ζάντες αλουμινίου, εμπρός και πίσω αι-
σθητήρες παρκαρίσματος, σύστημα πλοήγησης 
με οθόνη 7 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας και 
προβολείς Full LED Pure Vision.
Έτσι, στην έκδοση 0.9 TCe των 75 ίππων το ό-
φελος φτάνει τα €1.380, με την τιμή να διαμορ-
φώνεται στα €12.980, καθιστώντας την επιλογή 
ενός Renault Clio με κινητήρα βενζίνης ιδιαί-
τερα δελεαστική. Για τους λάτρεις του diesel, το 
όφελος φτάνει τα €2.000 όταν πρόκειται για την 
ιδιαίτερα δημοφιλή, κορυφαία έκδοση diesel 
του Renault Clio, 1.5 dCi 90 hp Dynamic, με 
την τελική τιμή να διαμορφώνεται στα €15.010.
Συνοδευόμενο από 5 χρόνια εργοστασιακή εγ-
γύηση, 3 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και 6 
μήνες δωρεάν ασφάλιση (εκτός της έκδοσης 
0.9 TCe 75 hp Authentic), το Renault Clio ανα-
δεικνύεται στην πιο ολοκληρωμένη και δελεα-
στική πρόταση της κατηγορίας του. Περισσότε-
ρες πληροφορίες στο www.renault.gr.

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

Η Skoda συνηθίζει να αναθέτει διάφορα 
projects στην εκπαιδευτική σχολή που δι-
ατηρεί εδώ και χρόνια στο Mlada Boleslav 

της Τσεχίας. Για την περίσταση, η ομάδα των σπου-
δαστών πήρε ένα Kodiaq και σε περίπου 2.000 ερ-
γατοώρες το μετέτρεψε στο pickup που βλέπετε, 
με όλα τα μάχιμα εφόδια (από snorkel και προβο-
λέα οροφής έως γάντζους και αλουμίνια στην κα-
ρότσα). Μάλιστα, η καρότσα του Mountiaq (όπως 
ονομάζεται) διαθέτει από υποδαπέδιες κρυφές 
θήκες μέχρι κρυφό φωτισμό που φτάνει μέχρι και 
το καπό. Κινητήρας είναι ο δίλιτρος TSI βενζίνης με 
απόδοση στους 190 ίππους. Στο πλαίσιο έχουν γίνει 
κάποιες επεμβάσεις, ώστε να αποκτήσει μεγαλύ-
τερες εκτός δρόμου ικανότητες, με την απόσταση 
από το έδαφος να έχει αυξηθεί στα 290 χιλιοστά 
(100 χιλιοστά περισσότερα από το Kodiaq Scout), 
ενώ έχουν προστεθεί 17΄΄ ζάντες με καθαρόαιμα 
offroad ελαστικά. Εντέλει: θα θέλατε να δείτε ένα 
«αγροτικό» με τα σήματα της Skoda;

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

Το πρόγραμμα Citroën Reverse Sales σας δίνει τη δυνατότητα να πουλήσετε το παλιό 
σας αυτοκίνητο και να αγοράσετε ένα ολοκαίνουριο Citroën C1, C3, SUV C3 Aircross, 
C4 Cactus και το νέο SUV C5 Aircross με προνομιακή χρηματοδότηση και 5 χρό-

νια εγγύηση. Όλα τα μοντέλα προσφέρονται με νέους κινητήρες Euro 6.2, οι οποίοι συν-
δυάζουν ιδανικά τη δύναμη με τη χαμηλή κατανάλωση και όλα τα οφέλη, την τεχνολογία 

και την άνεση που προσφέρει το 
Citroën Advanced Comfort. Κάντε 
ένα Citroën δικό σας στο επίσημο 
δίκτυο διανομέων Citroën έως 
τις 30 Ίουνίου. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε το ε-
πίσημο δίκτυο διανομέων Citroën 
ή την ιστοσελίδα Citroën Reverse 
Sales.

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

Πρόσφατα απονεμήθηκαν δύο σημαντικά βραβεία στη 
Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο οργανισμό 
Superbrands, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προ-

ϊοντικές και εταιρικές επωνυμίες. Η Mercedes-Benz Ελλάς 
έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία ως «Corporate Superbrand 
2018-2019» στην κατηγορία «Αυτοκίνητο - Μοτοσικλέτα», έχο-
ντας να ανταγωνιστεί άλλες έξι αξιόλογες εταιρείες του κλάδου.
Η διάκρισή της ως κορυφαίας εταιρικής επωνυμίας στην Ελ-
λάδα συμπληρώθηκε από το σημαντικό ειδικό βραβείο «Χρυσή 
Νίκη» που αποκόμισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως «Κορυ-
φαία Διεθνής Εταιρεία που Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα».
Τα βραβεία παρέλαβε ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος 
της Mercedes-Benz Ελλάς Ί. Καλλίγερος, ο οποίος δήλωσε: «Οι 
διακρίσεις αυτές ανήκουν στον καθέναν από εμάς, που απο-

τελούμε τη μεγάλη οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και 
κάθε μέρα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ώστε η εταιρεία 
μας να αποκομίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρι-
σης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πάθος και τη δέσμευση στο 
όραμα και στις αξίες μας. Εύχομαι οι διακρίσεις να μας συνο-
δεύουν σε κάθε μας ενέργεια».

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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της Τσεχίας. Για την περίσταση, η ομάδα των σπου-
δαστών πήρε ένα Kodiaq και σε περίπου 2.000 ερ-
γατοώρες το μετέτρεψε στο pickup που βλέπετε, 
με όλα τα μάχιμα εφόδια (από snorkel και προβο-
λέα οροφής έως γάντζους και αλουμίνια στην κα-
ρότσα). Μάλιστα, η καρότσα του Mountiaq (όπως 
ονομάζεται) διαθέτει από υποδαπέδιες κρυφές 
θήκες μέχρι κρυφό φωτισμό που φτάνει μέχρι και 
το καπό. Κινητήρας είναι ο δίλιτρος TSI βενζίνης με 
απόδοση στους 190 ίππους. Στο πλαίσιο έχουν γίνει 
κάποιες επεμβάσεις, ώστε να αποκτήσει μεγαλύ-
τερες εκτός δρόμου ικανότητες, με την απόσταση 
από το έδαφος να έχει αυξηθεί στα 290 χιλιοστά 
(100 χιλιοστά περισσότερα από το Kodiaq Scout), 
ενώ έχουν προστεθεί 17΄΄ ζάντες με καθαρόαιμα 
offroad ελαστικά. Εντέλει: θα θέλατε να δείτε ένα 
«αγροτικό» με τα σήματα της Skoda;

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

Το πρόγραμμα Citroën Reverse Sales σας δίνει τη δυνατότητα να πουλήσετε το παλιό 
σας αυτοκίνητο και να αγοράσετε ένα ολοκαίνουριο Citroën C1, C3, SUV C3 Aircross, 
C4 Cactus και το νέο SUV C5 Aircross με προνομιακή χρηματοδότηση και 5 χρό-

νια εγγύηση. Όλα τα μοντέλα προσφέρονται με νέους κινητήρες Euro 6.2, οι οποίοι συν-
δυάζουν ιδανικά τη δύναμη με τη χαμηλή κατανάλωση και όλα τα οφέλη, την τεχνολογία 

και την άνεση που προσφέρει το 
Citroën Advanced Comfort. Κάντε 
ένα Citroën δικό σας στο επίσημο 
δίκτυο διανομέων Citroën έως 
τις 30 Ίουνίου. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε το ε-
πίσημο δίκτυο διανομέων Citroën 
ή την ιστοσελίδα Citroën Reverse 
Sales.

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

Πρόσφατα απονεμήθηκαν δύο σημαντικά βραβεία στη 
Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο οργανισμό 
Superbrands, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προ-

ϊοντικές και εταιρικές επωνυμίες. Η Mercedes-Benz Ελλάς 
έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία ως «Corporate Superbrand 
2018-2019» στην κατηγορία «Αυτοκίνητο - Μοτοσικλέτα», έχο-
ντας να ανταγωνιστεί άλλες έξι αξιόλογες εταιρείες του κλάδου.
Η διάκρισή της ως κορυφαίας εταιρικής επωνυμίας στην Ελ-
λάδα συμπληρώθηκε από το σημαντικό ειδικό βραβείο «Χρυσή 
Νίκη» που αποκόμισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως «Κορυ-
φαία Διεθνής Εταιρεία που Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα».
Τα βραβεία παρέλαβε ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος 
της Mercedes-Benz Ελλάς Ί. Καλλίγερος, ο οποίος δήλωσε: «Οι 
διακρίσεις αυτές ανήκουν στον καθέναν από εμάς, που απο-

τελούμε τη μεγάλη οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και 
κάθε μέρα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ώστε η εταιρεία 
μας να αποκομίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρι-
σης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πάθος και τη δέσμευση στο 
όραμα και στις αξίες μας. Εύχομαι οι διακρίσεις να μας συνο-
δεύουν σε κάθε μας ενέργεια».

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Σ
ε λιγότερο από µία εβδοµάδα και πιο συ-
γκεκριµένα τα ξηµερώµατα της 15ης Ιου-
νίου ξεκινά το Κόπα Αµέρικα, η σηµαντι-
κότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση σε ε-
πίπεδο εθνικών οµάδων για το καλοκαίρι 
του 2019. Φέτος διεξάγεται στα γήπεδα της 

Βραζιλίας, µε τη συµµετοχή δώδεκα οµάδων, δέκα από τη 
Λατινική Αµερική και δύο από την Ασία, καθώς Ιαπωνία και 
Κατάρ κλήθηκαν ως… γκεστ. Στοιχηµατικά το τουρνουά πα-
ρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον και το Betarades.gr σας πα-
ρουσιάζει τα µακροχρόνια στοιχήµατα µε τα οποία αξίζει να 
ασχοληθεί κανείς.

Φαβορί η «οικοδέσποινα»
Ένα από τα δηµοφιλέστερα στοιχήµατα πριν από την έ-
ναρξη των διεθνών διοργανώσεων είναι χωρίς αµφιβολία το 
ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο. Στο Κόπα Αµέρικα ως το µε-
γάλο φαβορί φαντάζει η Βραζιλία, η οποία προσφέρεται στο 
2.20. Ακολουθεί η Αργεντινή στο 5.00 και η πεντάδα των ε-
πικρατέστερων νικητών της διοργάνωσης κλείνει µε τις Κο-
λοµβία (9.00), Ουρουγουάη (9.00) και Χιλή (10.00).
Η Σελεσάο είδε τον ηγέτη της, Νεϊµάρ, να τραυµατίζε-
ται τα ξηµερώµατα της Πέµπτης (06/06) στο φιλικό µε 
το Κατάρ και οι πρώτες εκτιµήσεις θέλουν τον αστέρα της 
Παρί Σεν Ζερµέν να χάνει τη διοργάνωση. Ακόµη κι έτσι, 
βέβαια, το συγκρότηµα του Τίτε παραµένει το πρώτο φα-
βορί για την «κούπα». ∆ιαθέτει ένα πολύ δυνατό σύνολο, 
µε ποιότητα σε όλες τις γραµµές, το οποίο µπορεί να «κρύ-
ψει» ακόµη και την πολύ πιθανή απουσία του Νεϊµάρ, ενώ 
έχει το σηµαντικό πλεονέκτηµα της έδρας. Αξίζει, εποµέ-
νως, να επιλέξουµε τη Βραζιλία για νικήτρια του τουρνουά, 
ενδεχόµενο το οποίο βρίσκουµε σε απόδοση 2.20, όπως 
προαναφέρθηκε.

Στην κορυφή του οµίλου η Αργεντινή
Η επόµενη οµάδα η οποία θα µας απασχολήσει είναι η Ε-
θνική της Αργεντινής. Μπαίνει και αυτή µε υψηλές βλέψεις 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
«Ζέσταµα» 

για το Κόπα Αµέρικα
στη διοργάνωση, η ποιότητά της είναι δεδοµένη, διαθέτει στο 
ρόστερ της τον κορυφαίο, ίσως, σύγχρονο ποδοσφαιριστή, 
τον Λιονέλ Μέσι, αλλά και άλλους, όπως, για παράδειγµα, 
τους Σέρχιο Αγουέρο και Πάουλο Ντιµπάλα, που µπορούν να 
κάνουν τη διαφορά. Εµείς θα ασχοληθούµε µε την πορεία της 

στη φάση των οµίλων, απ’ όπου προκύπτει µία ενδιαφέρουσα 
επιλογή. Πιο συγκεκριµένα, στο γκρουπ θα τεθεί αντιµέτωπη 
µε τις Κολοµβία, Παραγουάη και Κατάρ. Έχει τον πρώτο λόγο 
για να τερµατίσει στην κορυφή του οµίλου της, το ενδεχό-
µενο αυτό το βρίσκουµε στην «τίµια» απόδοση του 1.75 και α-
ξίζει να µπει στις επιλογές µας.

Μπορεί την τετράδα η Ουρουγουάη
Συνεχίζουµε µε την Ουρουγουάη, µια οµάδα που είναι από 
τις σταθερές αξίες της Λατινικής Αµερικής. ∆ιακρίνεται για το 
µαχητικό της πνεύµα, το οποίο συνδυάζεται µε µεγάλα απο-
θέµατα ποιότητας, ιδιαίτερα στο επιθετικό κοµµάτι, όπου δε-
σπόζουν οι Λουίς Σουάρες και Έντινσον Καβάνι. Όχι άδικα, 
συγκαταλέγεται στα φαβορί για τον τίτλο κι εµείς πιστεύουµε 
ότι θα κατορθώσει να φτάσει µέχρι τα ηµιτελικά, τουλάχιστον. 
Το συγκεκριµένο στοίχηµα παίζεται σε απόδοση 2.00 και θα 
το βάλουµε στις επιλογές µας.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για τα µακροχρό-
νια στοιχήµατα του Κόπα Αµέρικα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι 
στο κορυφαίο ενηµερωτικό site για το στοίχηµα µπορείτε 
να βρίσκετε επιλογές για live betting όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υ-
πάρχει έντονη στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και 
αν επιλέξετε!

Τα ρεκόρ του Κόπα Αµέρικα
*  Η Ουρουγουάη είναι η χώρα µε τις περισσότερες κατακτήσεις Κόπα 

Αµέρικα στην ιστορία. Έχει κερδίσει 15 φορές το τρόπαιο, ακολουθεί 
η Αργεντινή µε 14 κατακτήσεις και η Βραζιλία µε οκτώ. Οι υπόλοιπες 
χώρες που έχουν στεφθεί πρωταθλήτριες είναι οι Παραγουάη (1953, 
1979), Χιλή (2015, 2016), Περού (1939, 1975), Κολοµβία (2001) και 
Βολιβία (1963).

*  Βραζιλία, Κολοµβία και Ουρουγουάη κατέκτησαν το Κόπα Αµέρικα 
κάθε φορά που ήταν οι ίδιες «οικοδέσποινες»!

*  Η Αργεντινή είναι η χώρα µε τις περισσότερες παρουσίες σε τελικό. 
Πιο συγκεκριµένα, έδωσε το «παρών» 28 φορές! Η Ουρουγουάη ήταν 
21 φορές φιναλίστ, ενώ η Βραζιλία 19. Καµία άλλη χώρα δεν έχει 
διψήφιο αριθµό εµφανίσεων στον τελικό.

*  Η Αργεντινή είναι η οµάδα µε το µεγαλύτερο σερί κατακτήσεων στη 
διοργάνωση. Κέρδισε τρία διαδοχικά Κόπα Αµέρικα (1945, 1946, 
1947), κάτι που δεν έχει καταφέρει καµία άλλη χώρα. Παράλληλα, 
η «αλµπισελέστε» έχει και το ρεκόρ διαδοχικών παρουσιών σε 
τελικούς, µετρώντας επτά σερί (1923-1937).

*  Ο Λιονέλ Μέσι είναι ο πρώτος σε ασίστ στην ιστορία του Κόπα Αµέρι-
κα, µετρώντας 11 τελικές πάσες (1 το 2007, 3 το 2011, 3 το 2015, 4 το 
2016).

Το σύστηµα διεξαγωγής
∆ώδεκα οµάδες θα πάρουν µέρος στα τελικά του Κόπα Αµέρικα 
2019. ∆έκα από τη Λατινική Αµερική και δύο προσκεκληµένες από 
την Ασία. Η Βραζιλία συµµετέχει ως η διοργανώτρια, ενώ η Χιλή 
ως κάτοχος του τίτλου στο προηγούµενο τουρνουά. Οι υπόλοιπες 
οµάδες από τη Λατινική Αµερική που θα λάβουν µέρος στη διορ-
γάνωση είναι η Αργεντινή, η Βολιβία, η Κολοµβία, ο Ισηµερινός, 
η Παραγουάη, το Περού, η Ουρουγουάη και η Βενεζουέλα. Οι δύο 
φετινές προσκεκληµένες είναι η Ιαπωνία και το Κατάρ.
Οι δώδεκα αυτές οµάδες είναι χωρισµένες σε τρεις οµίλους των 
τεσσάρων οµάδων. Οι δύο πρώτες κάθε γκρουπ παίρνουν την 
πρόκριση για την επόµενη φάση, τα νοκ άουτ, ενώ θα τις ακο-
λουθήσουν οι δύο καλύτερες τρίτες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα 
προηµιτελικά, σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια, 
δεν ακολουθεί παράταση, αλλά κατευθείαν η διαδικασία των πέ-
ναλτι. Αυτό, βέβαια, δεν θα ισχύσει στους ηµιτελικούς, στον µικρό 
και στον µεγάλο τελικό, όπου, αν χρειαστεί, θα παιχτεί κανονικά ο 
έξτρα χρόνος της παράτασης.
Η αναµέτρηση µε την οποία ανοίγει η αυλαία της διοργάνωσης 
είναι αυτή ανάµεσα στη Βραζιλία και τη Βολιβία (15/06, 03:30) στο 
γήπεδο «Μουρουµπί» του Σάο Πάολο, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί 
στις 7 Ιουλίου στο «Μαρακανά».

Πού θα δούµε το Κόπα Αµέρικα
Οι Έλληνες φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν ζωντανά όλα τα παιχνίδια του Κόπα Αµέρικα 
µέσω των καναλιών της δηµόσιας τηλεόρασης. Όλα τα µεγάλα 
αστέρια της Λατινικής Αµερικής θα παρελάσουν από τις οθόνες 
µας και σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας από την ΕΡΤ.
Οι περισσότεροι αγώνες της διοργάνωσης διεξάγονται µετά τα 
µεσάνυχτα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της φάσης των οµίλων. 
Ωστόσο, από τα προηµιτελικά κι έπειτα, όταν το ενδιαφέρον θα 
βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα, έχουν προγραµµατιστεί ορι-
σµένα παιχνίδια σε πιο «προσιτές» για τους Ευρωπαίους, και κατ’ 
επέκταση για το ελληνικό κοινό, ώρες. Πιο συγκεκριµένα, δύο 
από τους προηµιτελικούς θα ξεκινήσουν στις 22:00, η σέντρα στον 
µικρό τελικό της 6ης Ιουλίου θα γίνει στις 22:00, ενώ ο µεγάλος 
τελικός θα διεξαχθεί µία ηµέρα αργότερα, στις 23:00.
Το πρόγραµµα της 1ης αγωνιστικής, έχει ως εξής: 15/06 (03:30) 
Βραζιλία - Βολιβία, 15/06 (22:00) Βενεζουέλα - Περού, 16/06 
(01:00) Αργεντινή - Κολοµβία, 16/06 (22:00) Παραγουάη - Κατάρ, 
17/06 (01:00) Ουρουγουάη - Ισηµερινός, 18/06 (02:00) Ιαπωνία - 
Χιλή

Βραζιλία Νικητής ∆ιοργάνωσης 2.20
Αργεντινή Νικητής Οµίλου 1.75
Ουρουγουάη  Να φτάσει Ηµιτελικά 2.00
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Έ
νας νέος µεγάλος θεσµός α-
γώνων δρόµου σε διάφορες 
πόλεις της Ελλάδας είναι έ-
τοιµος να ξεκινήσει. Πρό-
κειται για τους αγώνες δρό-
µου, σε επίπεδο Κυπέλλου 

Ελλάδος, «Follow the River Cup», µε τις α-
νάλογες διακρίσεις για τους συµµετέχοντες 
αθλητές.
Η Ελλάδα έχει την ευλογία να διασχίζεται 
από δεκάδες πανέµορφα ποτάµια ποικίλου 
µεγέθους, µορφής και κάλλους. Η φυσική 
αυτή οµορφιά που προσφέρει απλόχερα η 
φύση στη χώρα µας αποτελεί αναµφίβολα 
ένα ιδιαίτερα ισχυρό όπλο για την προβολή 
των πόλεων που διασχίζονται από αυτά και 
την ανάπτυξη θεµατικού τουρισµού.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρό-
ταση του DIELPIS για τον νέο αγώνα δρό-
µου, καθώς είναι αποτέλεσµα µελέτης για τη 
δηµιουργία ενός θεµατικού και δυναµικού, 
αθλητικού κυρίως, προϊόντος το οποίο θα 
µπορεί να φιλοξενείται σε πόλεις της Ελλά-
δας που θα επιλέγονται ανάµεσα στις 27 που 
ανήκουν στο ∆ίκτυο Πόλεων µε Ποτάµια.
Αυτός είναι και ο σκοπός του DIELPIS, που 
έχει εµπνευστεί και σχεδιάσει αυτόν τον νέο 
θεσµό: να δηµιουργήσει ένα νέο, ισχυρό θε-
µατικό κίνηµα αγώνων δρόµου σε όχθες πο-
ταµών στον αστικό ιστό, να προβάλλει µέσα 
από τους αγώνες αυτούς τις πόλεις και να α-
ναπτύξει τον θεµατικό αθλητικό τουρισµό.
Έτσι, το «Follow the River» αρχίζει µε τον 
πρώτο του αγώνα δρόµου, ο οποίος θα διε-
ξαχθεί στις 16 Ιουνίου στην πόλη των Τρι-
κάλων. Η αγωνιστική διαδροµή θα ακολου-
θεί την όχθη του Ληθαίου ποταµού, µε εκκί-
νηση και τερµατισµό στην κεντρική πλατεία 
Ηρώων Πολυτεχνείου.
Ο θεσµός F.R.CUP για το 2019 περιλαµβάνει 
τις πόλεις των Τρικάλων, της Έδεσσας και της 
Άρτας, ενώ το 2020 θα συµµετάσχουν από 
έξι έως οκτώ πόλεις που διατρέχονται από 
ποτάµια.
Σηµειώνεται ότι οι αγώνες αυτοί είναι εγκε-
κριµένοι από τον ΣΕΓΑΣ και βρίσκονται υπό 
την αιγίδα διαφόρων φορέων. Από την πλευρα 
του, το DIELPIS εγγυάται την άρτια διεξα-
γωγή των αγώνων που έχουν προγραµµατι-
στεί και, σε συνεργασία µε τα αθλητικά σω-
µατεία της πόλης των Τρικάλων ΓΥ.Σ.Τ. και 
ΖΕΥΣ, καλεί τους λάτρεις των αγώνων δρόµου 
απ’ όλη την Ελλάδα να στηρίξουν και να συµ-
µετάσχουν στον νέο αυτόν αθλητικό θεσµό.
Το Ελληνικό ∆ίκτυο Πόλεων µε Ποτάµια α-
ποτελεί µια αστική µη κερδοσκοπική εται-
ρεία που αριθµεί, έως σή µερα, 27 µέλη-δή-
µους της χώρας, καθώς και άλλους φορείς. 
Τα µέλη του ∆ικτύου, έχοντας ως κοινό χα-
ρακτηριστικό το ότι διαρρέονται από ποτά-
µια, άλλα µικρότερα και άλλα µεγαλύτερα, έ-
κριναν ότι επιβάλλεται η διαµόρφωση και υ-
λοποίηση πολιτικών που θα έχουν ως κύριο 
σκοπό την αντιµετώπιση των διαφόρων προ-
βληµάτων που έχουν τα ποτάµια που διασχί-
ζουν κυρίως αστικές περιοχές, καθώς και τα 
ποτάµια οικοσυστήµατα. Έδρα της εταιρείας 
είναι ο ∆ήµος Τρικκαίων, η δραστηριότητά 
της όµως επεκτείνεται σε ολόκληρη την ελ-
ληνική επικράτεια.

ΤΟ «FOLLOW THE RIVER» 
ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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Ο ΧΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΙΜΚ
Η νέα παραγωγή της οµάδας σύγχρονου χορού Χορευ-
τές του Βορρά είναι η σκηνική µεταφορά του «Πορτρέ-
του του Ντόριαν Γκρέι» του Όσκαρ Ουάιλντ. Καινο-
τόµο, ριζοσπαστικό, άκρως ανατρεπτικό και άψογο 
αισθητικά το ψηφιακό «Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι». 
Μία εξαιρετική µεταφορά του έργου στα δεδοµένα της 
σύγχρονης ψηφιακής εποχής. Οι Χορευτές του Βορρά, 
χωρίς emoticons και pixels ψευδαίσθησης, χορεύουν 
τη σκοτεινή ιστορία του εθισµού στην εικόνα του Εγώ. 
Σάββατο 8 Ιουνίου, www.mcf.gr.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019
Μετά από έναν δηµιουργικό χειµώνα, που έφερε νέες 
µελωδίες, στίχους και ενορχηστρώσεις, ο Γιάννης Χαρού-
λης έρχεται κι αυτό το καλοκαίρι να µοιραστεί µαζί µας 
καινούργιες σκέψεις και αναπάντεχες επιθυµίες. Πρώτος 
σταθµός του καλοκαιρινού ταξιδιού του το Θέατρο Βρά-
χων «Μελίνα Μερκούρη» για δύο συναυλίες, την Τρίτη 11 
και την Τετάρτη 12 Ιουνίου.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ANDRÉS BARBA 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ο βραβευµένος Ισπανός συγγραφέας Andrés Barba, 
µία από τις σηµαντικότερες λογοτεχνικές φωνές της γε-
νιάς του, επισκέπτεται την Αθήνα, καλεσµένος του 11ου 
Ιβηροαµερικανικού Φεστιβάλ Λογοτεχνίας εν Αθήναις 
και των εκδόσεων Μεταίχµιο, την Τετάρτη 12 Ιουνίου, 
στις 7 το βράδυ, στην Αίθουσα Λόγου της Στοάς του 
Βιβλίου, όπου θα τον απολαύσουµε σε µια συζήτηση µε 
τον αναπληρωτή καθηγητή του ΑΠΘ Κωνσταντίνο Πα-
λαιολόγο και την καθηγήτρια Βιρχίνια Λόπεθ Ρέθιο µε 
επίκεντρο τα βιβλία του. Την επόµενη µέρα, Πέµπτη 
13 Ιουνίου, στις 7 το βράδυ, στον ίδιο χώρο, ο Andrés 
Barba θα συνοµιλήσει µε τον συγγραφέα Carlos 
Fonseca µε θέµα «Λογοτεχνία και Μετανάστευση». Τη 
συζήτηση θα συντονίσει η Λένα Ματσιώρη.

Η ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΡΑΪΝ∆ΡΟΥ 
ΘΥΜΑΤΑΙ…
Τριάντα ένα χρόνια µετά την εµ-
βληµατική συναυλία της Ελέ-
νης Καραΐνδρου στο Ηρώδειο 
(1988), στις 14 Ιουνίου το Ηρώ-
δειο θα πληµµυρίσει και πάλι 
από χρώµατα και ρυθµούς της δι-
άσηµης Ελληνίδας συνθέτριας, 
η οποία θα παρουσιάσει ένα 
πλούσιο µουσικό πρόγραµµα σε 
δύο ενότητες. Προπώληση εισι-
τήριων: κεντρικά εκδοτήρια ει-
σιτηρίων  Φεστιβάλ Αθηνών & Ε-
πιδαύρου, Ωδείο Ηρώδου Αττι-
κού, www.greekfestival.gr, www.
ticketmaster.gr.
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Το κοινό δεν 
ξεχνά γιατί δεν 
ξεχνά κι ο ίδιος 
ο Λαζόπουλος. 
Οι ερµηνείες 
και τα σκετς του 
είναι ενοχικά. 
Προσπαθεί 
περισσότερο 
απ’ όσο 
χρειάζεται. Και η 
ταλαιπωρία που 
βιώνει περνάει 
στον κόσµο, που 
απορρίπτει το 
προϊόν του ως 
µη εµπνευσµένο. 
∆ίκαια.

Ο
ι εκποµπές «Αλ Τσαντίρι» και «Αλ 
Σιχτίρι» του Λάκη Λαζόπουλου ο-
λοκληρώνουν τη θητεία τους στο 
κανάλι Open. Τα τηλεοπτικά ρε-
πορτάζ µιλούν για συναινετικό δι-
αζύγιο. Οι εκποµπές δεν πήγαιναν 
όπως αναµενόταν, άρα τα διαφη-

µιστικά έσοδα περιορίζονταν και αδυνατούσαν να 
ισοσκελίσουν το ακριβό συµβόλαιο. Από τη µεριά 
του, µια περιοδεία στο εξωτερικό και τα θεατρικά 
σχέδια του Σεπτεµβρίου θα δυσκόλευαν την παρα-
γωγικότητά του. 
Η αλήθεια, ενώ συνήθως στέκεται στη µέση, στην 
περίπτωση του Λάκη Λαζόπουλου αναζητείται στο 
πληγωµένο του «εγώ». Η «τιµωρητική» συµπερι-
φορά του τηλεοπτικού κοινού απέναντι στον Λάκη 
φάνηκε από τη θητεία του στον ΑΝΤ1 µε την προ-
σπάθεια επαναλανσαρίσµατος των «10 Μικρών 
Μήτσων». Η εκποµπή, που κάποτε έσπαγε τα κο-
ντέρ των µετρήσεων, περιορίστηκε σε χαµηλές 
πτήσεις. Όπως ακριβώς και οι εκποµπές στο Open 
– που µπορεί να ήταν πάνω από τον µέσο όρο του 
καναλιού, δεν ήταν όµως τηλεθεάσεις επιπέδου 
Λάκη.
Κι ίσως αυτό είναι κάτι που ο Λάκης Λαζόπουλος, 
ο απόλυτος άρχοντας της AGB για 23 χρόνια, δεν 
µπορεί να αντέξει. Όχι γιατί το «MasterChef» και το 
«Survivor» του κλέβουν ένα κοινό που διψάει για 
ευκαιριακούς σταρ, αλλά γιατί ξέρει πως πια δεν 

είναι ο Λάκης που όλοι αγάπησαν για το οξύ του 
πνεύµα, για την καλοδουλεµένη του σάτιρα, το α-
νόθευτο χιούµορ.
Ο Λάκης Λαζόπουλος στη συνείδηση του κοινού 
–ακόµα και του φανατικού του– θεωρήθηκε κό-
λακας του Αλέξη Τσίπρα, ένας από τους βασικούς 
υπεύθυνους που εκείνος και ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν 
στην εξουσία. Και είδαµε όλοι στις ευρωεκλογές 
πόση απήχηση είχε η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ίδιος, µετά το δηµοψήφισµα-κωλοτούµπα και 
το µνηµόνιο ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2015, προ-
σπαθεί να αποτινάξει από πάνω του τη ρετσινιά του 
κολαούζου, του αυλικού. Κι ενώ στα κείµενά του, 
αλλά και στις συνεντεύξεις του, δεν χαρίζεται στον 
πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του, ο κόσµος 
δεν ξεχνά.
∆εν ξεχνά γιατί δεν ξεχνά κι ο ίδιος ο Λαζόπουλος. 
Οι ερµηνείες και τα σκετς του είναι ενοχικά. Προ-
σπαθεί περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται. Και η τα-
λαιπωρία που βιώνει περνάει στον κόσµο, που α-
πορρίπτει το προϊόν του ως µη εµπνευσµένο. ∆ί-
καια.
Ο Λάκης Λαζόπουλος δεν έχει έµπνευση πια. Γιατί 
ακόµα και τις χρυσές εποχές, όταν διαφωνούσες 
µε τον Λαζόπουλο, αναγνώριζες το ταλέντο του 
Λάκη.
Ο ίδιος προτιµά να ετεροπροσδιορίζεται. Να ανα-
ζητά απώτερα κίνητρα στη µέτρια τηλεοπτική του 
πορεία. Στην τελευταία του συνέντευξη, στο περιο-

δικό «People» τον Απρίλη του 2019, στην ερώτηση 
«Αισθάνθηκες πως οργανώθηκε µια δολοφονία 
χαρακτήρα (character assassination) µε στόχο 
εσένα;» απαντά: «Ναι. Λογικό είναι. Από την ώρα 
που µπαίνεις στη λίστα των ανθρώπων µε τη µεγα-
λύτερη επιρροή στην Ελλάδα, σηµαίνει πως αµέ-
σως γίνεσαι στόχος. Κάθε άνθρωπος που µπορεί 
να εκφράσει τη σκέψη του και αυτή η σκέψη να α-
κούγεται σε πολλούς, αυτοµάτως γίνεται εχθρός ε-
κείνων που θέλουν να επιβάλουν µια άλλη σκέψη. 
Είναι λογικό, δεν το βρίσκω αφύσικο. Το ήξερα, το 
περίµενα, το φανταζόµουν. Ήξερα πως είµαι απέ-
ναντι από έναν στρατό, ήξερα πως ο στρατός αυτός 
θα επιχειρήσει πυροβολισµούς εναντίον µου. Αλλά 
δεν µπορώ να µην πω αυτό που σκέφτοµαι. Αν 
θέλει κάποιος να µου προκαλέσει ασφυξία, θα µου 
κάνει αυτό: ∆εν θα µου επιτρέπει να πω αυτό που 
σκέφτοµαι. Πρέπει να σου πω ότι στην περίπτωσή 
µου αυτή η δολοφονία χαρακτήρα επιχειρήθηκε 
πολλές φορές».
Είναι εύκολο να κατασκευάζεις εχθρούς. Και ξε-
κούραστο. Έτσι, δεν χρειάζεται να ασχοληθείς µε 
τον εαυτό σου και την ανέµπνευστη προσπάθειά 
σου. Ωστόσο, η διακοπή των εκποµπών του δεί-
χνει πως, ακόµα κι αν δεν το οµολογεί, κουρά-
στηκε. Κουράστηκε ν α προσπαθεί να πείσει. Γε-
νικά. Επιτέλους. Ίσως έτσι, µε ένα γενναίο τηλεο-
πτικό διάλειµµα, βρει τον σατιρικό συγγραφέα που 
αναζητά τα τελευταία χρόνια.

  ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Ο Λάκης Λαζόπουλος δεν έχει έµπνευση πια. Και το χλιαρό κοινό τον οδηγεί σε τηλεοπτική 
έξοδο. Θα λείψει ο Λαζόπουλος από την τηλεόραση; Μάλλον όχι.

Λάκης 
τέλος 

- επιτέλους
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Βανέσα Φιλό 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μαριόν Κοτιγιάρ, Αϊλίν Αξόι-Ετέξ

Αυτή είναι η ιστορία της αγαπηµένης ηρωίδας 
των X-Men, Τζιν Γκρέι, καθώς εξελίσσεται 
στον εµβληµατικό Μαύρο Φοίνικα. Κατά τη 
διάρκεια µιας επικίνδυνης αποστολής διά-

σωσης στο ∆ιάστηµα, η Τζιν βάλλεται από µια κοσµική 
δύναµη που τη µεταµορφώνει στην πιο ισχυρή µεταλ-
λαγµένη που έχει υπάρξει ποτέ. Παλεύοντας µε την 
ασταθή και αυξανόµενη δύναµή της αλλά και µε τους 
προσωπικούς της δαίµονες, η Τζιν βγαίνει εκτός ελέγ-

χου και φέρνει στο χείλος της διάλυσης την οικογένεια 
των X-Men αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Το κόµικ 
«Μαύρος Φοίνικας» (στο οποίο βασίζεται το οµώνυµο 
επιστέγασµα του επικού franchise) έχει γράψει ο θρύ-
λος του χώρου Κρις Κλερµόντ, ενώ η εικονογράφηση 
ανήκει στον Τζον Μπερν. Η πρώτη έκδοση έγινε το 
1980. Την εξαιρετική µουσική έγραψε ο βραβευµένος 
µε Όσκαρ Χανς Ζίµερ («∆ουνκέρκη», «Inception», «Ο 
Βασιλιάς των Λιονταριών»).

ΚΑΖΑΝΟΒΑ, 
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΑΓΑΠΗ
DERNIER 
AMOUR

Λονδίνο, 18ος αιώνας. Ο Καζανόβα, διάση-
µος για το πάθος του για τις απολαύσεις και 
τον τζόγο, υποχρεώνεται σε εξορία µακριά 
από το Παρίσι. Μη γνωρίζοντας τίποτα για 

το Λονδίνο, συναντά µια νεαρή πόρνη, τη Μαριάν ντε 
Σαρπιγιόν. Τον γοητεύει σε τέτοιον βαθµό που αγνοεί 
τις γυναίκες γύρω του. Ο θρυλικός γόης είναι έτοιµος να 
κάνει τα πάντα για να την αποκτήσει, αλλά η Σαρπιγιόν 
καταφέρνει να ξεφύγει από τα δίχτυα του µε διάφο-
ρα τεχνάσµατα. Τον προκαλεί λέγοντάς του ότι θα την 

αποκτήσει µόνο όταν θα σταµατήσει να την ποθεί. Ένα 
µοναδικό πορτρέτο του Καζανόβα µέσα από τη γοη-
τευτική µατιά του Μπενουά Ζακό («Αντίο, βασίλισσά 
µου»), µε ιδιαίτερη ατµόσφαιρα, ερωτισµό και βάθος. 
Πρωταγωνιστεί ο Βινσέντ Λιντόν («Ο νόµος της αγο-
ράς») πλάι στη Στέισι Μάρτιν («Nymphomaniac»). Μία 
τολµηρή ταινία µε εκπληκτικές ερµηνείες που απογυ-
µνώνει τον µύθο του µεγάλου καρδιοκατακτητή, καθώς 
ερωτεύεται, για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή του, 
τη µοναδική γυναίκα που του αντιστέκεται.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μπενουά Ζακό ΣΕΝΑΡΙΟ: Σαντάλ Τοµάς, Ζερόµ Μποζούρ, Μπενουά Ζακό 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Βινσέντ Λιντόν, Στέισι Μάρτιν, Βαλέρια Γκολινό, Τζούλια Ρόι, Νάνσι Τέιτ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕ ΝΑΡΙΟ: Σάιµον Κίνµπεργκ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Σόφι Τέρνερ, Τζέιµς Μακ Αβόι, Μάικλ Φασµπέντερ, Τζένιφερ Λόρενς, Νίκολας Χουλτ, Τάι Σέρινταν, Αλεξά-
ντρα Σιπ

ΕΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ
ANGEL FACE

 X-MEN: 
Ο ΜΑΥΡΟΣ 
ΦΟΙΝΙΚΑΣ
X-MEN: DARK 
PHOENIX

«Κάθε γυναίκα µπορεί να 
γεννήσει ένα παιδί, αλλά 
η ταινία αυτή µας θυµί-
ζει εύστοχα πως το να εί-

σαι γονιός είναι µια τεράστια, εφ’ όρου ζωής 
υποχρέωση στην οποία κάποιοι δεν µπο-
ρούν να ανταποκριθούν» έγραψε η «Screen 
International» για την ταινία της νεαρής 
Βανέσα Φιλό. Στο σενάριο η Μαρλέν, µια 
νεαρή µητέρα, ζει και µεγαλώνει µόνη την 
οκτάχρονη κόρη της Έλι. Όταν γνωρίζει έναν 
γοητευτικό άνδρα, αποφασίζει να τον ακο-
λουθήσει άνευ όρων, αδιαφορώντας για το 
ανήλικο παιδί της. Η µικρή Έλι αρχίζει έναν 
αγώνα επιβίωσης και προσπάθειας να ενωθεί 
και πάλι µε τη µητέρα της.

CI
NE

M
A
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Έχω 
χρησιμοποιήσει 
το χιούμορ και 
τον αυθορμητισμό 
σαν άμυνα 
σε δύσκολες 
καταστάσεις, 
αλλά σαν στάση 
ζωής δεν με 
έχει βοηθήσει 
πάντα. Μπορεί οι 
καταστάσεις να 
είναι σοβαρές και 
με το χιούμορ να 
κάνω ότι δεν το 
βλέπω. Αυτό δεν 
είναι καλό, γιατί 
η κατάσταση δεν 
παύει να είναι 
σοβαρή.

Η 
παράσταση-φόρος τιμής στον Γιώργο Ζαμπέτα «Μάλιστα κύριε Ζα-
μπέτα!...», σε κείμενο και σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια, ταξιδεύει για 
πρώτη φορά σε όλη την Ελλάδα, που ακόμη και σήμερα τον κρατά 
ζωντανό στην ψυχή της. O Λευτέρης Ελευθερίου μας εξηγεί γιατί η 
ζωή του Ζαμπέτα δεν θα μπορούσε παρά να είναι μιούζικαλ.

Ξεκινάτε περιοδεία με το «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα!...». Δεδομένου ότι ο Ζα-
μπέτας είναι πολύ αγαπητός, υποθέτω πως το κοινό της επαρχίας θα αντα-
ποκριθεί στο κάλεσμά σας. Είναι πιο διψασμένο, άρα και πιο εκφραστικό, το 
κοινό της επαρχίας;
Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, ο Ζαμπέτας είναι δεδομένο ότι είναι αγαπητός. 
Αν ισχύει ότι το κοινό θα ανταποκριθεί, βάσει της υπόθεσης της δεδομένης αγά-
πης προς το πρόσωπό του, δεν το γνωρίζω. Πολύ θα το ήθελα, είναι η αλήθεια. 
Μακάρι να βιώσει η παράσταση τη δίψα του κοινού για θέματα που δεν βλέπει 
συχνά, την αγάπη, αλλά και την εκφραστικότητα του κοινού της επαρχίας!

Πώς θα χαρακτηρίζατε την παράσταση; Είναι μια βιογραφία; Αποδίδονται στο 
ακέραιο τα γεγονότα της ζωής του Ζαμπέτα; Ή περισσότερο μια καλή αφορμή 
για ένα καλό μιούζικαλ;
Ναι, η παράσταση είναι μια βιογραφία του Ζαμπέτα που στάθηκε η αφορμή για 
ένα μιούζικαλ, μιλώντας στις μνήμες των κυττάρων μας, στη μουσική μας ιστο-
ρία. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο θεατής θα δει επί σκηνής να διαδραματίζονται, 
παράλληλα με ζωντανούς θεατρικούς χαρακτήρες, τα γεγονότα που βίωσε στο 

καλλιτεχνικό του περιβάλλον ο Ζαμπέτας, την ιστορία της Ελλάδας της εποχής 
του και πώς αυτά αποτυπώθηκαν στη μουσική του.

Την τελευταία δεκαετία το ελληνικό μιούζικαλ, ενώ ήταν ξεχασμένο, έχει 
κάνει δυναμική επάνοδο, και μάλιστα στα χρόνια της κρίσης, ενώ είναι α-
κριβό ως είδος. Πώς το εξηγείτε;
Εγώ είμαι ηθοποιός. Καλούμαι να ανταποκριθώ σε αυτό που μου ζητείται κάθε 
φορά, είτε λέγεται μονόλογος είτε λέγεται μιούζικαλ. Μπορεί ένας παραγωγός ή 
ένας σκηνοθέτης να σας έδινε την πιο κατάλληλη απάντηση. Μια πολύ πρόχειρη 
εκτίμηση είναι ότι ο κόσμος πληρώνει ένα εισιτήριο και βλέπει ένα πολυθέαμα 
στα μιούζικαλ. Η βιογραφία του Ζαμπέτα, ως θεατρική παράσταση, πιστεύω, δεν 
θα έστεκε καλύτερα. Κι εδώ θέλω να πω ένα μπράβο στον σκηνοθέτη Πέτρο 
Ζούλια, που έστησε ένα μιούζικαλ αναδεικνύοντας έτσι τη ζωηράδα και την ευαι-
σθησία που έχουν τα τραγούδια του Ζαμπέτα.

Υποδύεστε τον συνεργάτη του Ζαμπέτα, Θόδωρο. Μιλήστε μας για τον ρόλο 
σας.
Ο Θόδωρος είναι η συνεκδοχή χαρακτήρων που αφορούν την εποχή και το περι-
βάλλον του Ζαμπέτα. Είμαι φίλος του, συνεργάτης του και παρέα του. Είμαι ένας 
από τους πολλούς ηθοποιούς που θα φτιάξουμε το περίγραμμα του Γιώργου.

Φημίζεστε για το χιούμορ και τον αυθορμητισμό σας. Τελικά το χιούμορ είναι 
στάση ζωής ή άμυνα;
Έχω χρησιμοποιήσει το χιούμορ και τον αυθορμητισμό σαν άμυνα σε δύσκολες 
καταστάσεις, αλλά σαν στάση ζωής δεν με έχει βοηθήσει πάντα. Μπορεί οι κατα-
στάσεις να είναι σοβαρές και με το χιούμορ να κάνω ότι δεν το βλέπω. Αυτό δεν 
είναι καλό, γιατί η κατάσταση δεν παύει να είναι σοβαρή.

Η γυναίκα σας είναι κι εκείνη ηθοποιός και στο YouTube έχει το δικό της κα-
νάλι, TatiWebTv, στο οποίο  σχολιάζει τη μητρότητα, και σε πολλά βίντεο συμ-
μετέχετε. Τι θέλετε να πετύχετε με αυτό το κανάλι;
Το κανάλι TatiWebTv το ξεκίνησε στο YouTube η γυναίκα μου Τατιάνα (ή, όπως 
τη φωνάζω κι εγώ, Tati) αφού έγινε μητέρα, θέλοντας να μοιραστεί τη δική της ε-
μπειρία της μητρότητας, και συμμετέχω κι εγώ σε κάποια επεισόδια. Μέσα από 
το πρίσμα της κωμωδίας προσπαθεί να απενοχοποιήσει τις νέες μαμάδες, να τις 
ελαφρύνει και να τις οπλίσει με χιούμορ ενάντια στην αδιάκοπη και ανελέητη κρι-
τική που δέχονται καθημερινά από τον περίγυρό τους. Με λίγα λόγια, να τις βο-
ηθήσει να νιώσουν λιγότερο μόνες στις δυσκολίες και στις ανασφάλειές τους.

Γενικότερα, είστε πολύ ευθύς όσον αφορά τις δυσκολίες της οικογενειακής 
ζωής και της πατρότητας. Αυτή η εξωστρέφεια είναι πολύ συνηθισμένη στους 
καλλιτέχνες στο εξωτερικό, που μιλάνε π.χ. για τους εθισμούς τους, τα δύ-
σκολα παιδικά τους χρόνια κ.λπ. Τι είναι αυτό, νομίζετε, που κάνει εμάς τους 
Έλληνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφους, να δυσκολευόμαστε να μιλή-
σουμε για τόσο προσωπικά θέματα, πλην του έρωτα φυσικά;
Κι εδώ, στην Ελλάδα, έχω ακούσει ανθρώπους να εκθέτουν προσωπικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν, είτε για να τα μοιραστούν είτε πιστεύοντας ότι γί-
νονται παράδειγμα ανθρωπιάς για τους θαυμαστές τους. Κάποιοι κερδίζουν τη 
συμπάθεια και τον οίκτο του κόσμου. Τα προσωπικά θέματα βιώνονται, ανα-
πτύσσονται και αφορούν την πορεία μιας ολόκληρης ζωής για έναν άνθρωπο. 
Χρειάζονται κάποιες φορές αμέτρητες ώρες ψυχοθεραπείας και προσωπικής 
παρακολούθησης από ειδικό για να μην εκτεθεί κάτι που αφορά αποκλειστικά 
τον συγκεκριμένο άνθρωπο που εκτίθεται. Το να παρατίθεται ένα γεγονός πικά-
ντικο ή κουτσομπολίστικο στα μέσα απλώς για να γίνει ντόρος και να δουλέψει 
ένα δημοσιογραφικό μέσο για κάποιες εβδομάδες μέχρι και καταστροφικό μπο-
ρεί να είναι για έναν άνθρωπο, αν παίρνει πολύ σοβαρά τη γνώμη των άλλων 
για τον εαυτό του. Από αυτή την άποψη, αρκετοί δυσκολεύονται και καλά κάνουν 
κατά τη γνώμη μου.

Λευτέρης Ελευθερίου

«Ο Ζαμπέτας μιλάει  
στις μνήμες  

των κυττάρων μας»
  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

INFO

Βασισμένο στο βιβλίο της Κατερίνας Ζαμπέτα «Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω…» (εκδ. 
Άγκυρα)
Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα
Πρεμιέρα: Κυριακή 30 Ιουνίου στο Αιγάλεω
Παίζουν: Βίκυ Σταυροπούλου, Τάσος Χαλκιάς, Λευτέρης Ελευθερίου, Ελένη Καρακάση, 
Χριστίνα Τσάφου, Μάκης Πατέλης

«Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα!...» του Πέτρου Ζούλια



www.freesunday.gr
09.06.201936 FREETIMEFREETIME

G
RE

EN

Έναν μήνα μετά την έναρξη της αντιπυρικής,  
πόσο προετοιμασμένοι είμαστε;

Θα περίμενε κανείς ότι η αύξηση και έ-
νταση των φυσικών καταστροφών τα 
τελευταία χρόνια, οι χιλιάδες καμέ-
νες δασικές εκτάσεις (193.816 στρέμ-
ματα κατά το 2018) και, το τραγικό-

τερο όλων, η απώλεια 102 πολιτών, που στιγμάτισε το 
περσινό καλοκαίρι, θα σηματοδοτούσαν τη ριζική αλ-
λαγή του συστήματος δασοπροστασίας. Λαμβάνοντας 
υπόψη την απειλή της κλιματικής αλλαγής, που κάθε 
χρόνο εντείνεται όλο και περισσότερο, είναι σαφές ότι 
η άμεση λήψη μέτρων για την αποτελεσματική πρό-
ληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών είναι πα-
ραπάνω από επιτακτική.

Αμέσως μετά τη φονική πυρκαγιά στην Ανατολική 
Αττική πέρυσι τον Ιούλιο, υπήρξαν επίσημες εξαγ-
γελίες από στελέχη της κυβέρνησης και τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό για διερεύνηση των αιτιών σε βάθος 
και λήψη μιας σειράς από μέτρα με στόχο να «θωρα-
κιστούν» στο μέλλον η χώρα και οι πολίτες από τις δα-
σικές πυρκαγιές. Έκτοτε, κάποιες κινήσεις πραγματο-
ποιήθηκαν:
•  Η «Επιτροπή για τις προοπτικές διαχείρισης πυρκα-

γιών υπαίθρου και δασών στην Ελλάδα» (Επιτροπή 
Goldammer), που συστάθηκε με απόφαση του πρω-
θυπουργού, δημοσιοποίησε το πόρισμά της τον Ια-
νουάριο 2019. Ωστόσο, η συνέχεια είναι άγνωστη, 
μια και μετά το πόρισμα δεν ακολούθησαν συγκε-
κριμένες δράσεις και λύσεις.

•  Εκδόθηκε επιτέλους η ΚΥΑ που προβλεπόταν στο 
άρθρο 100 του ν. 4249/2014 για τη συνεργασία Δα-
σικής Υπηρεσίας και Πυροσβεστικού Σώματος, κάτι 
που αποτελούσε τα τελευταία πολλά χρόνια πάγιο 
αίτημα του WWF Ελλάς.

•  Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου 
για το «Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας». 
Το WWF Ελλάς κατέθεσε σχόλια επί του σχεδίου 
νόμου στις 15 Μαΐου 2019.

Ανεξαρτήτως των πολιτικών εξελίξεων που ενδε-
χομένως θα επηρεάσουν την ψήφισή του, το προτει-
νόμενο σχέδιο νόμου για το «Εθνικό Σύστημα Πολιτι-
κής Προστασίας» είναι χαρακτηριστικό της διαχρονι-
κής αντιμετώπισης της πολιτείας απέναντι στο ζήτημα 
των δασικών πυρκαγιών: Τέθηκε σε διαβούλευση πριν 
προλάβει να εφαρμοστεί και να αξιολογηθεί ο υφιστά-
μενος νόμος πολιτικής προστασίας (v. 4249/2014), ενώ 

δεν δίνει λύσεις στο κομβικό ζήτημα της ανεπαρκούς 
στελέχωσης των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. 
Πέραν αυτού, δημιουργεί νέες διαδικασίες και ανά-
γκες πολύπλοκης προσαρμογής και αυξάνει τη γρα-
φειοκρατία αντί να προωθεί απλούστερες διαδικασίες 
εστιασμένες στην αποτελεσματικότητα.

O Δημήτρης Καραβέλλας, γενικός διευθυντής του 
WWF Ελλάς, σχολιάζει: «Για ακόμα μια χρονιά εντο-
πίζουμε τα ίδια προβλήματα, που δεν αφορούν μόνο 
το σήμερα αλλά ταλαιπωρούν το σύστημα δασοπυρο-
προστασίας πάνω από μία δεκαετία. Για να μην είμα-
στε στο ίδιο έργο θεατές, πρέπει να ληφθούν άμεσα 
γενναίες πολιτικές αποφάσεις και μέτρα, τα οποία το 
WWF Ελλάς για μια ακόμα φορά επαναφέρει στον 
δημόσιο διάλογο. Θα πρέπει επιτέλους να φέρουμε 
την πρόληψη στο επίκεντρο, αλλάζοντας τη φιλοσοφία 
του ως τώρα κατασταλτικού μηχανισμού, η χρηματο-
δότηση οφείλει να είναι πιο στοχευμένη και έγκαιρη, 
θα πρέπει να εφαρμοστεί η Εθνική Στρατηγική για τα 
Δάση μέσα από τη δασική διαχείριση πολλαπλών σκο-
πών και να σχεδιαστεί μια ενιαία εθνική εκστρατεία ε-
νημέρωσης των πολιτών. Με άλλα λόγια, να ληφθούν 
αυτονόητα μέτρα που θα μας “θωρακίσουν” από κάτι 
που τείνει να μετατραπεί σε σταθερή “καλοκαιρινή 
μάστιγα», τις δασικές πυρκαγιές».

Για μια ακόμα χρονιά, το WWF Ελλάς επισημαίνει 
τα πλέον κρίσιμα κενά και τις πιο επικίνδυνες ελλεί-
ψεις στο εθνικό σύστημα δασοπυροπροστασίας, που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν ανεξαρτήτως των πολιτι-
κών εξελίξεων, καθώς το θέμα των δασικών πυρκαγιών 
αποτελεί εθνικό ζήτημα. Ειδικότερα:
•  Εξακολουθεί να μη δίνεται καμία πολιτική και ε-

πιχειρησιακή προτεραιότητα στην πρόληψη, μέσα 
από την έγκαιρη δασική διαχείριση.

•  Διαπιστώνεται παντελής απουσία τοπικών σχεδίων 
πρόληψης των δασικών πυρκαγιών που να περιλαμ-
βάνουν μέτρα για τη διαχείριση καύσιμης ύλης, προ-
τάσεις για αντιπυρικά έργα και υποδομές, αναγνώ-
ριση κινδύνων κ.λπ.

•  Καταγράφεται χρηματοδότηση περίπου 17 εκατ. 
ευρώ για γενικούς σκοπούς πυροπροστασίας για 
τους 332 δήμους της χώρας, χωρίς ωστόσο να υ-
πάρχει επαρκής έλεγχος χρήσης για τον σκοπό που 
προορίζονται. Αν κάτι μας δίδαξαν οι πυρκαγιές του 
2018, ήταν ότι φέτος αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να 

δοθούν αποκλειστικά και μόνο για τη σύνταξη σύγ-
χρονων και λειτουργικών σχεδίων πυροπροστασίας 
σε όλους τους ΟΤΑ.

•  Συνεχίζεται η μείωση των πιστώσεων στη Δασική Υ-
πηρεσία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (3 
εκατ. ευρώ το 2012, 2,5 εκατ. ευρώ το 2013, 1,6 εκατ. 
ευρώ το 2019), που σήμερα μετά βίας καλύπτουν το 
10% των αιτούμενων ετήσιων αναγκών και κατά κα-
νόνα αποδίδονται αργοπορημένα, λίγες μέρες πριν 
την έναρξη της αντιπυρικής (για φέτος στις 10 Απρι-
λίου 2019).

•  Δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην πράξη η διαχεί-
ριση της καύσιμης ύλης σε δάση και δασικές εκτά-
σεις με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Στρατηγι-
κής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική 
Στρατηγική για τα Δάση).

•  Δεν υπάρχει σε εθνικό επίπεδο επανεκτίμηση/ επι-
καιροποίηση του κινδύνου πυρκαγιάς σε δασικές ε-
κτάσεις, ώστε να υπάρχει κατάλληλος σχεδιασμός 
δράσεων πρόληψης πυρκαγιών, αλλά και στρατη-
γική ιεράρχηση των δράσεων και ενεργειών πρόλη-
ψης. Οι επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκ-
δήλωση πυρκαγιών έχουν να επικαιροποιηθούν από 
το 1984, οπότε και είχαν θεσμοθετηθεί για πρώτη 
φορά.

•  Δεν υπάρχει συστηματική διερεύνηση των αιτιών 
των πυρκαγιών και ανάλυση των σχετικών δεδομέ-
νων και τάσεων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότη-
τας ή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει και η απαραίτητη διαμόρφωση μέτρων 
για την αντιμετώπισή τους σε τοπικό επίπεδο.

•  Δεν έχουμε για ακόμα μια χρονιά την κατάρτιση 
μιας εθνικής, ενιαίας εκστρατείας για τη διαρκή ε-
νημέρωση του κοινού και συγκεκριμένων ομάδων-
στόχων για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, σε 
συνεργασία με όλους τους αρμόδιους κρατικούς φο-
ρείς.

•  Τέλος, χαρακτηριστικό παράδειγμα ασυνέχειας και 
αναποτελεσματικότητας είναι η αδυναμία πλήρους 
αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Α-
νάγκης 112. Παρ’ ότι είναι τεχνικά εφικτό, δεν έχει 
αξιοποιηθεί η δυνατότητα του 112 για την ενημέ-
ρωση των κατοίκων και των επισκεπτών μιας περι-
οχής μέσω της κινητής τηλεφωνίας για επικείμενο 
κίνδυνο εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

WWF 
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στην αρχαία Ελλάδα, 
Βασίλης Καρασµάνης, εκδ. Λιβάνη

Πώς γεννήθηκε ο ελληνικός πολιτισµός και πού 
οφείλεται η µοναδικότητά του; Πώς οδηγηθήκα-
µε στη θεωρητική απόδειξη στα µαθηµατικά; Με 
ποιους τρόπους και ποιες µεθόδους αναπτύ-
χθηκαν τα µαθηµατικά και πώς οι µαθηµατικοί 
οδηγήθηκαν στη διαµόρφωσή τους σε αξιωµα-
τικά συστήµατα; Τι ρόλο έπαιξε ο Πλάτωνας και 
η Ακαδηµία του στη µεγάλη επανάσταση στα 
µαθηµατικά που συντελέστηκε τον 4ο αιώνα 
π.Χ.; Πώς οι αρχαίοι φιλόσοφοι και µαθηµατι-
κοί προβληµατίστηκαν πάνω στις έννοιες της 
ασυµµετρίας, του απείρου, του συνεχούς και του 
πιθανού; Ανέπτυξαν οι Έλληνες τεχνολογία αντί-
στοιχη των θεωρητικών επιτευγµάτων τους ή 
όχι; Ποιος είναι ο προβληµατισµός του Πλάτωνα 
και του Αριστοτέλη γύρω από το πρόβληµα 
των τεχνητών όντων και της τεχνολογίας; Αυτά 
είναι τα περισσότερα από τα προβλήµατα που 
ο συγγραφέας, διδάκτορας του Πανεπιστηµίου 
της Οξφόρδης και καθηγητής Φιλοσοφίας στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προσπαθεί να 
αντιµετωπίσει στον παρόντα τόµο και να δώσει 
ερµηνείες και απαντήσεις.

Από τα Ψηλαλώνια στο Φεγγάρι, 
∆ιονύσης Π. Σιµόπουλος, εκδ. Μεταίχµιο

Πώς φτάσαµε τόσο µακριά στο ∆ιάστηµα; Με 
αφορµή τη συµπλήρωση 50 χρόνων από την πρώτη 
προσσελήνωση, ο διακεκριµένος αστροφυσικός και 
επίτιµος διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου 
∆ιονύσης Π. Σιµόπουλος, που ήταν ο µόνος Έλληνας 
ανταποκριτής που κάλυψε την αποστολή του Apollo 
11 τον Ιούλιο του 1969, αφηγείται την περιπέτεια της 
κατάκτησης του ∆ιαστήµατος. Στο νέο του βιβλίο ο 
διεθνώς πολυβραβευµένος επιστήµονας ξεδιπλώνει 
µε την αµεσότητα και το προσιτό συγγραφικό του 
ύφος τις τεχνολογικές και επιστηµονικές εξελίξεις 
που µας οδήγησαν στο Φεγγάρι, αλλά και την κούρ-
σα της κατάκτησης του Σύµπαντος κατά τη διάρκεια 
του Ψυχρού Πολέµου. Παράλληλα, εισάγει τους 
αναγνώστες στα χνάρια της προσωπικής του διαδρο-
µής µέσα από γεγονότα-σταθµούς, καθοριστικά και 
χαρακτηριστικά της σηµαντικής του πορείας.

Σχολή Ανήσυχων Γονέων: 
Χτίζοντας ταυτότητα, 
Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, εκδ. Ίκαρος

Ένα «ανοιχτό» βιβλίο, χωρίς ιδεολογικούς ή 
άλλους φραγµούς, που συζητά τα θέµατα της 
παιδικής κατάστασης και της οικογενειακής 
λειτουργίας µέσα σε µια ρευστή κοινωνική 
πραγµατικότητα. Παράλληλα, επιχειρεί να προ-
σφέρει γνώσεις και δρόµους σκέψης για το πώς 
θα µπορούσε να υποστηριχτεί το χτίσιµο της 
ταυτότητας του παιδιού ώστε αυτή να ανταπο-
κρίνεται στις απαιτήσεις της οικογένειας και της 
κοινωνίας χωρίς να είναι κάποιος επιδερµικός 
ρόλος αλλά µια ταυτότητα ριζωµένη στον βαθύ 
και πραγµατικό εαυτό του. Η πορεία για την 
αναγνώριση των ζητηµάτων του παιδιού δεν 
µπορεί να είναι παραγωγική παρά µόνο αν 
περνά µέσα από την αναγνώριση του τι αυτά 
τα ζητήµατα ανακαλούν και προκαλούν στους 
γονείς. Αυτό είναι που ορίζει και τη στάση τους 
απέναντι στην αναδυόµενη προσωπικότητα του 
παιδιού. Μέσα από αυτό το πρίσµα γίνονται οι 
συζητήσεις από τις οποίες προέκυψε το βιβλίο, 
µε αυτή την ψυχοδυναµική ψυχαναλυτική 
θεώρηση ορίζονται οι απαντήσεις.

∆εσµοί Καρδιάς, 
Barbara Nicholson - Lysa Parker, 
µτφρ.-επιµέλεια: ∆ήµητρα Μεταλλινού & 
Μαρία Παπαφιλίππου, εκδ. Παπαζήση

Με όλον αυτόν τον ανεµοστρόβιλο συµβουλών 
που υπάρχει, πώς µπορούν οι γονείς να γνωρίζουν 
ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση στην ανατροφή 
των παιδιών τους; Οι συγγραφείς έχουν αναπτύ-
ξει οκτώ αρχές γονεϊκότητας, σχεδιασµένες για 
να αναθρέψουν συµπονετικές και συνδεδεµένες 
οικογένειες. Η όλο και πιο δηµοφιλής έννοια του 
«attachment parenting» παρουσιάζεται ως ένας 
τρόπος ενεργοποίησης της βέλτιστης ανάπτυξης ενός 
παιδιού, αποφεύγοντας έτσι τα αυξανόµενα ποσοστά 
κατάθλιψης, άγχους, διαταραχών ελλειµµατικής 
προσοχής, διαταραχών συµπεριφοράς, αυτοκτονίας 
και άλλων σοβαρών προβληµάτων ψυχικής υγείας 
στα παιδιά. Αυτό το τρυφερό βιβλίο προσκαλεί τους 
γονείς να αγκαλιάσουν τα φυσικά τους ένστικτα και 
να αναλάβουν έναν πιο φροντιστικό γονεϊκό ρόλο. 
Προσφέροντας µια επιστηµονική µατιά και ενθαρ-
ρύνοντας αστείες ιστορίες, οι Nicholson και Parker 
καθοδηγούν τους γονείς στο πώς να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ανάγκες των παιδιών τους µε σεβασµό 
και έναν ευαίσθητο, αναπτυξιακά κατάλληλο τρόπο, 
ενδυναµώνοντας έτσι τον δεσµό γονέα-παιδιού.

βιβλία 
για τον Ιούνιο4



www.freesunday.gr
09.06.201938 FREETIME

C
O

O
K 

FIL
ES

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Σπιτικό παγωτό 
τριαντάφυλλο

Είναι και επίσηµα καλοκαίρι. 
Τι καλύτερο από σπιτικό παγωτό; 
Πολύ πιο υγιεινό, εξίσου νόστιµο, 

οικονοµικό και εύκολο.

• 1.500 γρ. γάλα

• 525 γρ. κρέµα γάλ ακτος

• 90 γρ. κρόκος αυγού

• 420 γρ. ζάχαρη

• 120 γρ. γάλα πούδρα 0%

• 105 γρ. γλυκόζη πούδρα

• 12 γρ. stabilizer παγωτού

• 90 γρ. σιρόπι τριαντάφυλλο

• 38 γρ. ροδόνερο

Συστατικά

Εκτέλεση
•  Σε µια κατσαρόλα βάζουµε το γάλα και την κρέµα.
•  Όταν φτάσουν στους 45°C, προσθέτουµε τη ζάχαρη, το γάλα πούδρα, τη γλυκόζη 

και το stabilizer παγωτού.
• Στους 55°C βάζουµε τον κρόκο (που θα τον έχουµε ανακατέψει µε λίγο γάλα).
• Συνεχίζουµε το ανακάτεµα µέχρι το µείγµα να φτάσει στους 85°C.
• Φέρνουµε το µείγµα σε θερµοκρασία δωµατίου µέσα σε µπεν µαρί.
• Όταν φτάσει στους 20°C, προσθέτουµε το σιρόπι και το ροδόνερο
•  Σκεπάζουµε και αφήνουµε στο ψυγείο από 12 µέχρι 24 ώρες για να ωριµάσουν 

οι γεύσεις.
• Την άλλη µέρα ανακατεύουµε το µείγµα µε µπλέντερ χειρός.
•  Έπειτα βάζουµε το µείγµα στην παγωτοµηχανή και ακολουθούµε τις οδηγίες της 

συσκευής µας.

Μερίδες: περίπου 3 κιλά 
Μερίδες: περίπου 3 κιλά 
Μερίδες: περίπου 3 κιλά 
Μερίδες: περίπου 3 κιλά για περίπου 30 άτοµα
για περίπου 30 άτοµα
για περίπου 30 άτοµα
για περίπου 30 άτοµα
για περίπου 30 άτοµα

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

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan
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Τ ο καλοκαίρι πλησιάζει και πρέπει να µας 
βρει έτοιµες. Ακολουθήστε τη συνταγή για 
αποτελεσµατικό scrub κατά της κυτταρίτιδας 
µε απλά υλικά που έχετε στο ντουλάπι σας 

και δεν θα απογοητευτείτε. Ο καφές είναι γνωστό 
ότι µειώνει την εµφάνιση της κυτταρίτιδας δραστικά, 
αρκεί να εφαρµόζετε το υλικό δύο φορές την 
εβδοµάδα.

ΥΛΙΚΑ:
• Κατακάθι από καφέ (2 κ.σ. καφέ)
• Καστανή ζάχαρη (σε ίση ποσότητα µε τον καφέ)
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. θαλασσινό αλάτι

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
Ανακατεύετε τον καφέ µε την ακατέργαστη καστανή 
ζάχαρη και το θαλασσινό αλάτι. Προσθέτετε το 
ελαιόλαδο και το µείγµα σας είναι έτοιµο. Κατά τη 
διάρκεια του ντους σας το εφαρµόζετε στα σηµ εία 
όπου χρειάζεται (µε κυκλικές κινήσεις). Τέλος, 
ξεβγάζετε µε χλιαρό νερό.

όπου χρειάζεται (µε κυκλικές κινήσεις). Τέλος, 
ξεβγάζετε µε χλιαρό νερό.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Αποτελεσµατικό 
DIY scrub κατά 
της κυτταρίτιδας

1 Μέσα σε 2-12 εβδοµάδες βελτιώνονται η 
κυκλοφορία του αίµατος και η λειτουργία 
των πνευµόνων.

2  Έχετε µεγαλύτερη καρδιοαναπνευστική 
αντοχή στην καθηµερινότητά σας, ακόµα 
και στην άσκηση, άρα µπορείτε να 
γυµναστείτε περισσότερο, µε αποτέλεσµα 
να χάσετε πιο εύκολα κιλά.

3Μέσα σε 1-9 µήνες µειώνονται ο βήχας 
και η δυσκολία στην αναπνοή.

4  Μέσα σε 10 χρόνια µειώνεται στο µισό 
η πιθανότητα εµφάνισης καρκίνου των 
πνευµόνων συγκριτικά µε έναν καπνιστή.

5  Έχετε καλύτερη γεύση των τροφών και 
καλύτερη στοµατική υγεία.

για να κόψετε 
το κάπνισµα

5 λόγοι 
Της Χριστίνας Μαυρίδου

Η Χριστίνα Μαυρίδου είναι καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 
- personal trainer.
YouTube Channel: Christy Mavridou
Instagram: christymav
Facebook Page: Christy Μαυρίδου
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