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ΔΡΌΜΌΙ 
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Beyoncé
Η αριστερή 
της πλευρά
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Πωλίνα
«Θέλει 
θυσίες 
το ΟΧΙ» 
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ΘΈΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΈΧΝΈΣ, LIFESTYLE, 
ΟΜΟΡΦΙΑ, ΜΟΔΑ, 
ΥΓΈΙΑ, ΈΞΟΔΟΣ, 
HOME  ENTERTAINMENT 

● Σκηνικό διάλυσης δημιουργούν οι αντιμνημονιακές κινητοποιήσεις
● Μπλόκο από τους πιστωτές, που επιμένουν στις μειώσεις συντάξεων
● Φραγή στα χερσαία σύνορα φέρνει εγκλωβισμό χιλιάδων μεταναστών εδώ
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  ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η µάχη µε τους ανεµόµυ-
λους της διαπλοκής, η άγονη διαπραγµάτευση 
µε τους πιστωτές, τα ξεχειλωµένα όρια της 
διαµαρτυρίας
06 // ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ Ο Γιώργος Καπόπουλος 
αναλύει την ευρωπαϊκή µη πολιτική στην κρί-
ση των κρίσεων
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φ. ΛΕΚΛΕΡΚ Ο εκπρό-
σωπος της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες επισηµαίνει τα λάθη της Ε.Ε.
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ Στην όχθη 
του ΣΥΡΙΖΑ
10 // ΑΝΑΛΥΣΗ Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ 
Γιώργος Κύρτσος παρακολουθεί την απώλεια 
στήριξης της κυβέρνησης και του πρωθυ-
πουργού προσωπικά από την κοινωνική 
βάση
12 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ «Οι πόρ-
τες του Μαξίµου είναι ανοιχτές για διάλογο»
13 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Οι πο-
λίτες δεν επιρρίπτουν ευθύνες στην κυβέρνη-
ση για το προσφυγικό
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ 
Γιώργος Κύρτσος εξηγεί τι θα κρίνει το απο-
τέλεσµα της διαπραγµάτευσης µε τους πιστω-
τές και τη σηµασία του συνταξιοδοτικού
15 // ΑΠΟΨΗ Β. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗΣ Τα ελληνι-
κά νησιά της Ευρώπης και το προσφυγικό
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ «Να πάνε αλλού!» Αντιδρά-
σεις των τοπικών κοινωνιών στα hot spots, 
τις µονάδες ΟΚΑΝΑ, τις ανεµογεννήτριες, 
τους ΧΥΤΑ – σε οτιδήποτε «ξένο»
18 // TWITTER Οι αγανακτισµένοι των social 

media στις δικές τους µάχες
19 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Μια 
ζωή διεκδικήσεις για την ισότητα των φύλων
20 // ΥΠΟΘΕΣΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ Εκ των υστέ-
ρων δικαίωση
21 // ΑΡΘΡΟ Κ. ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Το µετέωρο 
βήµα του Ντ. Κάµερον
22 // ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ Σκέψεις για τη 
γιορτή των ερωτευµένων
24 // ΤΖ. ΑΣΑΝΖ Η µοναξιά του ιδρυτή του 
WikiLeaks
25 // ΙΣΠΑΝΙΑ Πολιτική αστάθεια και δυσκο-
λίες για τον σχηµατισµό κυβέρνησης
26 // ΚΟΣΜΟΣ Τα πολιτικά µηνύµατα της 
Beyoncé
29 // ΥΓΕΙΑ Περιµένοντας κρεβάτι στην 
εντατική

  SPORTS
30 // ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Τι έχουν τα έρµα...
31 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

  FREE TIME
33 // ΕΞΩΦΥΛΛΟ Αντι-Βαλεντίνος // Επιλογή 
βιβλίων
34 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΩΛΙΝΑ «Θέλει θυσίες 
το ΟΧΙ»
35 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογρα-
φικές αίθουσες
36 // AGENDA Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
37 // BEAUTY Ρεπορτάζ αγοράς
39 // STRAY STORIES Αγγελίες υιοθεσιών 
µικρών ζώων

     Η   
ΕΎΚΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ 
ΚΟΝΤΆ ΣΆΣ

Βρείτε μας κάθε Σαββατοκύριακο σε ολόκληρο 
τον οδικό άξονα, εύκολα και γρήγορα στις 

βασικές μας χειροδιανομές.

*  Σημείωση - Τα παραπάνω σημεία εμπλουτίζονται συνεχώς και εναλλάσσονται μεταξύ 
Σαββάτου και Κυριακής.

Βρείτε μας και σε όλες τις προθήκες 
σε επιλεγμένα σημεία διάθεσης αλλά 
και σε καταστήματα μεγάλων αλυσίδων 
εστίασης όπως              ,                   κ.α.  εστίασης όπως              ,                   κ.α.  εστίασης όπως              ,                   κ.α.  εστίασης όπως              ,                   κ.α.  

 ΧΕΙΡΟΔΙΑΝΟΜΕΣ - BOΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΚΕΝΕΝΤΥ 11:00
ΦΑΡΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ(ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ) 10:00
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΚΗΦIΣΙΑΣ 10:00
ΦΑΝΑΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ  10:35 
(XAΡΙΛΆΟΥ ΤΙΚΟΥΠΗ & ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ''ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ'' 11:00
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΠΕΝΤΕΛΗΣ 10:15
ΚΟΜΒΟΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 10:15
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 10:40
ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10:00

 ΧΕΙΡΟΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΗΣΑΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10:00
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10:10
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ & ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10:20
ΕΘΝΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ) & ΛΕΝΟΡΜΑΝ 11:00

 ΧΕΙΡΟΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΝΟΤΙΑ 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10:00
ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 10:15
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ & Ι. ΜΕΤΑΞΑ 10:30

 ΧΕΙΡΟΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 10:50
ΚΑΤΕΧΑΚΗ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10:10
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10:20
HILTON 10:35
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11:25
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 10:55
ΚΟΛΩΝΑΚΙ 11:40
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΡΜΟΥ 11:10
ΘΗΣΕΙΟ 11:10

Γραφεία από την αρχή
Η Ν∆ µετακοµίζει από τη Συγγρού στην Πειραιώς 62. Το µίσθωµα πέφτει ιλιγγιωδώς και σκοπός είναι να 
πληρώνεται στην ώρα του και να εξοφληθούν σταδιακά τα χρέη που έχουν σωρευτεί και λόγω απλήρωτων 
ενοικίων. Τα νέα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης µε ανάρτησή του στο Τwitter: «Βάζουµε σε τάξη 
το σπίτι µας. Έχω εντολή για οικονοµική εξυγίανση στη Νέα ∆ηµοκρατία µε διαφάνεια και σεβασµό στον 
φορολογούµενο. Η Ν∆ µετακοµίζει και από 95.000 ευρώ ενοίκιο, που πλήρωνε µέχρι σήµερα, θα πληρώνει 
9.800 ευρώ». Πρόκειται για ένα βιοτεχνικό κτίριο, στο οποίο θα γίνουν εργασίες, γι’ αυτό και η µετακόµιση 
προγραµµατίζεται για µετά το Πάσχα. Στο µεταξύ, οι ενδιαφερόµενοι ψάχνουν να βρουν τις καλές ταβέρνες 
του Μοσχάτου…

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY 
Εκδοτική Α.Ε.
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Αγγελική Σπανού
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 
                                 www.one9six.com
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤHΣ ∆ηµήτρης Καραγκούνης
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΤΙΝΑ dmatina@cpress.gr 
210-6754430 εσωτ.554
∆ΙΟΡΘΩΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Μπέττυ Σπανοπούλου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΕ, Εurokinissi
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 
nstamatog@cpress.gr
 210-6754430 εσωτ.553
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
jk@free-sunday.gr 210-6771762
ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΒΙΚΥ 
vickyth@cpress.gr 210-6754430
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
dianomi@free-sunday.gr,  210-3506300

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ 12,   154 51 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛ: 210-6754430, FAX: 210-6729238
www.free-sunday.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν
*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, µερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 
διασκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας 
µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φω-
τοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, Ν. 
100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 352η
14//02//16



ALPHA BANK_FREESUNDAY_265x325_PROOPTIKH co.pdf   1   122//16   12:40



www.free-sunday.gr

FREE  SUNDAYπολιτική 14.02.201604

Η 
έκπληξη είναι η δωρεάν φασολάδα που κερνούν 
στο Σύνταγµα όσους θέλουν να εκφράσουν την 
αλληλεγγύη τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις. 
Τα υπόλοιπα ήταν αναµενόµενα: επεισόδια και 
συµπλοκή µε τα ΜΑΤ, αντίσκηνα στο Σύνταγµα, 
προσαγωγές και χηµικά, το κέντρο της Αθήνας 

απροσπέλαστο και ένας πολιτικός καβγάς πλήρης έντασης και 
κενός περιεχοµένου. Στο βάθος της εικόνας η µάχη της κυβέρνη-
σης µε τους ανεµόµυλους της διαπλοκής µε βάση τη θεωρία ότι τα 
κανάλια κατασκευάζουν και τροφοδοτούν την κοινωνική διαµαρ-
τυρία. Όµως την Πέµπτη το βράδυ δεν υπήρχαν δελτία των οκτώ, 
λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΗΕΑ, και παρ’ όλα αυτά η κάθοδος 
των τρακτέρ στην πρωτεύουσα πραγµατοποιήθηκε κανονικά και 
µε κέφι, για να επιβεβαιωθεί ότι το υλικό στην ελληνική κατσαρόλα 
έχει φτάσει στο σηµείο βρασµού.

Η άποψη του Μεγάρου Μαξίµου είναι ότι διαµαρτύρεται η µει-
οψηφία του αγροτικού κόσµου και ότι τις κινητοποιήσεις καπελώ-
νουν ακροδεξιά στοιχεία και πολιτικοί αντίπαλοι για να πλήξουν την 
κυβέρνηση. Η ελπίδα τους είναι ότι µε τον καιρό τα µπλόκα θα σπά-
σουν και οι αγανακτισµένοι θα κουραστούν, ενώ κατά καιρούς θα 
πέφτουν στο τραπέζι κάποιες διορθώσεις στην πρόταση Κατρού-
γκαλου, που έτσι κι αλλιώς δεν έχει εγκριθεί από τους θεσµούς.

Στο µεταξύ, ο Τόµσεν…
Το παράδοξο είναι ότι σείεται η χώρα για µια ασφαλιστική µεταρ-
ρύθµιση µη κοστολογηµένη, η οποία δεν αποτελεί προϊόν συµφω-
νίας µε τους πιστωτές. Όλα όσα κυκλοφορούσαν ως διαρροές για 
τις απαιτήσεις των εταίρων να κοπούν κύριες συντάξεις επιβεβαι-
ώθηκαν µε ανάρτηση του –αρχιτέκτονα του πρώτου µνηµονίου– 
Πολ Τόµσεν στην ιστοσελίδα του ∆ΝΤ. Εκεί εξηγεί ότι απαιτείται η 
αποµείωση του ελληνικού χρέους για να διασφαλιστεί η βιωσιµό-
τητά του υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν οι αναγκαίες για τη δη-
µοσιονοµική σταθερότητα µεταρρυθµίσεις. Αυτό σηµαίνει δηµοσι-
ονοµικά µέτρα έως και 9 δισ. (της τάξης του 4% έως 5% του ΑΕΠ, 
όπως γράφει) µέχρι το 2019 για να επιτευχθεί ο στόχος για πλεόνα-
σµα 3,5% σε ορίζοντα τριετίας. Ευθεία είναι η αναφορά του ότι τα 
νούµερα δεν πρόκειται να βγουν χωρίς περικοπή συντάξεων. Κατά 
την εκτίµησή του, «το ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα παραµένει 
σε οικονοµικά απλησίαστα και γενναιόδωρα επίπεδα», χρηµατο-
δοτούµενο µε το 10% του ΑΕΠ έναντι 2,5% που είναι ο ευρωπαϊ-
κός µέσος όρος. Κάνει συγκρίσεις ανάµεσα στα συνταξιοδοτικά δι-
καιώµατα Ελλήνων και Γερµανών, για να πει ότι πάνω-κάτω είναι 
τα ίδια, ακόµη και ευνοϊκότερα τα δικά µας, ενώ τάσσεται κατά της 
αύξησης των φόρων, επιµένοντας στην ανάγκη µείωσης των δη-
µόσιων δαπανών.

Τα µηνύµατα του Πολ Τόµσεν σκέπασαν τα καλά λόγια του ε-
πιτρόπου Μοσκοβισί και του επικεφαλής του Eurogroup Ντάισελ-
µπλουµ το προηγούµενο βράδυ, µετά τη συνεδρίαση των υπουρ-
γών Οικονοµικών της Ευρωζώνης, όπου κρίθηκε ότι όλα θα πάνε 
καλά και η αξιολόγηση µπορεί να ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα 
των Καθολικών, στο τέλος Μαρτίου.

Όλα θα πάνε καλά;
∆εν έχει εύκολη εξήγηση αυτή η ξαφνική αισιοδοξία των εταίρων 
την ώρα που τίποτα δεν δείχνει ότι η διαπραγµάτευση πλησιάζει 
στο τέλος της για όλα τα φλέγοντα ζητήµατα (ασφαλιστικό, κόκκινα 
δάνεια, ταµείο αποκρατικοποιήσεων). Όπως όλα δείχνουν, συντη-
ρείται µια ατµόσφαιρα προόδου επειδή η προσφυγική κρίση έχει 
επισκιάσει την οικονοµική και ενδιαφέρει περισσότερο η ελληνική 
επίδοση στη δηµιουργία hot spots για προσωρινή υποδοχή µετα-
ναστών, που στην πράξη θα γίνει µόνιµη, παρά στα δηµοσιονοµικά, 
όπου πλέον έχει εµπεδωθεί η αίσθηση ότι δεν πρόκειται να τα κα-
ταφέρουµε, ό,τι κι αν γίνει. Αυτό στην πράξη δεν σηµαίνει ότι το 
πρόγραµµα θα χαλαρώσει τόσο πολύ ώστε να γίνει εύπεπτο από 
την εξαντληµένη ελληνική κοινωνία. Σηµαίνει, όµως, ότι θα σερ-
νόµαστε για καιρό στο περιθώριο της Ευρωζώνης προκειµένου να 
αξιοποιηθεί η χώρα ως απέραντη αποθήκη ψυχών που έρχονται 
από εµπόλεµες και φτωχές περιοχές του πλανήτη.

Είναι προφανές ότι η εικόνα της χώρας, µε τα ξεχειλωµένα 
όρια της διαµαρτυρίας, το έλλειµµα διακυβέρνησης, την πόλωση 
και την ασυναρτησία της οικονοµικής πολιτικής, κάθε άλλο παρά 
ελκυστική είναι για οποιαδήποτε επένδυση, ενώ απουσιάζει όχι 
απλώς ένα αναπτυξιακό σχέδιο αλλά ο στοιχειώδης προβληµατι-
σµός για το πώς θα δηµιουργηθεί απασχόληση για να συγκρατηθεί 
η κοινωνική συνοχή και να αποτραπεί ένα νέο κύµα brain drain.

Μαζί µας και το ΝΑΤΟ!
Το να καλεί η Ε.Ε. το ΝΑΤΟ να διαχειριστεί το µεταναστευτικό είναι 
η επιβεβαίωση της ανυπαρξίας ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτι-
κής και της ύπαρξης ενός αδιεξόδου που σοκάρει µε το βάθος του.

Γεγονός είναι ότι οι υπουργοί Άµυνας των χωρών-µελών του 
ΝΑΤΟ επικύρωσαν τη συµµετοχή της Συµµαχίας στις επιχειρήσεις 
στα ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα για την ανάσχεση της δρά-
σης των διακινητών των προσφύγων στο Αιγαίο και τον περιορι-
σµό των προσφυγικών ροών. Ακόµη δεν είναι σαφές αν πρόκει-
ται για µια γερµανική πρωτοβουλία που απευθύνεται κυρίως στην 
ευρωπαϊκή κοινή γνώµη, ώστε να καταδειχθεί ότι αναλαµβάνεται 
δράση, ή αν πράγµατι θεωρείται ότι θα αναχαιτιστούν τα µετανα-
στευτικά κύµατα και πώς θα γίνει αυτό, χωρίς να κινδυνέψουν αν-
θρώπινες ζωές.

Θα σερνόµαστε για καιρό στο 
περιθώριο της Ευρωζώνης 
προκειµένου να αξιοποιηθεί η χώρα 
ως απέραντη αποθήκη ψυχών που 
έρχονται από εµπόλεµες και φτωχές 
περιοχές του πλανήτη.

Σε κλοιό
Η κάθοδος των αγροτών στην 

Αθήνα συµβολοποιεί 
τη διάλυση της χώρας που 

εξελίσσεται απρόσκοπτα.

Στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. την επόµενη εβδοµάδα θα δοθεί 
έµφαση στην αναθεώρηση των σχέσεων Ε.Ε.-Βρετανίας και στο 
προσφυγικό. Μας αφορούν και τα δύο. Αφενός γιατί το Λονδίνο 
ζητά να κατοχυρωθεί ρητά η ύπαρξη πολλών νοµισµάτων στο ευ-
ρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε να µην προβάλλει το ευρώ ως προνόµιο 
και τελικός στόχος της ενοποίησης, αφετέρου γιατί θα µετρηθεί η 
ελληνική συµµόρφωση στις υποχρεώσεις που της έχουν ανατε-
θεί. Η δηµιουργία των πρώτων hot spots κρίνεται ήδη ως θετικό 
βήµα αλλά ασκούνται πιέσεις για τη συνέχεια, αφού το ευρωπαϊκό 
σχέδιο δεν αναφέρεται σε λίγους καταυλισµούς προσωρινής δια-
µονής αλλά σε χώρους µόνιµης εγκατάστασης, όπου θα συγκε-
ντρώνονται όχι µόνο όσοι έρχονται εδώ από τα τουρκικά παράλια, 
έχοντας καταφέρει να µην πνιγούν, αλλά επίσης εκείνοι που θα ε-
παναπροωθούνται από τις βόρειες χώρες µετά την επανένταξη της 
χώρας µας στο πλαίσιο της Συνθήκης του ∆ουβλίνου ΙΙ. Οι σχετικές 
αποφάσεις της Κοµισιόν γνωστοποιήθηκαν µετά πολλών επαίνων 
για τη χώρα µας, ότι έχουν γίνει βήµατα για τη βελτίωση των συν-
θηκών υποδοχής µεταναστών και της πρόσβασης στις υπηρεσίες 
αίτησης ασύλου, αλλά το υπονοούµενο είναι ότι στο εξής θα κατα-
λήγουν εδώ όσοι είναι ανεπιθύµητοι αλλού.

Το θέµα αυτό όχι απλώς δεν αποτελεί αντικείµενο σοβαρού δι-
αλόγου στο εσωτερικό αλλά χάνεται στις κραυγές των κατοίκων 
που ζητούν «να πάνε αλλού» οι πρόσφυγες (χωρίς να ξέρουν τι α-
κριβώς φοβούνται) και στις αντιπαραθέσεις µεταξύ των πολιτικών 
αρχηγών για το ποιος «είναι η διαπλοκή» και ποιος όχι.

«Θα γίνει πόλεµος, θα καεί η Αθήνα» φώναζε ο εξαγριωµένος 
αγρότης στα ερτζιανά, προκαλώντας µας σύγχυση για το αν βρι-
σκόµαστε κοντά στο καλοκαίρι του 2015 ή του 2011.

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ @AggelikiSays
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Τ
ο προσφυγικό πρόβαλε πρώτα ως εργαλείο διαµόρ-
φωσης συσχετισµών εντός της Ε.Ε. µε πρωταγωνι-
στές το κουαρτέτο του Βίζεγκραντ (Ουγγαρία, Τσεχία, 
Σλοβακία, Πολωνία), ένα παράδοξο, καθώς µε εξαί-
ρεση την Ουγγαρία, που ήταν διαδροµή διέλευσης, 
καµία από τις υπόλοιπες τρεις χώρες δεν ήταν χώρα 

τελικού προορισµού.
Στην πραγµατικότητα, οι τέσσερις του Βίζεγκραντ προχώρησαν 

σε έναν de facto επαναπροσδιορισµό της συµµετοχής τους στην 
Ε.Ε., σε µια συµµετρική µε τη στάση της Βρετανίας αλά καρτ πλήρη 
ένταξη, που ουσιαστικά είναι µια ειδική σχέση µε δικαίωµα βέτο επί 
των πλήρως ενταγµένων. Ένα σαφές µήνυµα στο Βερολίνο ότι η α-
πορρόφησή τους σε µια ευρύτερη οικονοµική-βιοµηχανική-παρα-
γωγική ζώνη της Γερµανίας δεν σηµαίνει δεδοµένη πολιτική υπο-
τέλεια, στον βαθµό που οι τέσσερις θεωρούν τη γερµανική ελίτ ε-
γκλωβισµένη σε µια στενή ειδική σχέση µε τη Μόσχα. Στην ουσία, 
η στάση τους µπορεί να συγκριθεί µε τον ζήλο και τη θέρµη µε τα 
οποία την άνοιξη του 2003 στήριξαν τον Μπους υιό και την εισβολή 
των ΗΠΑ στο Ιράκ, ερχόµενοι σε σύγκρουση µε τον γαλλογερµα-
νικό άξονα.

Πιο κοντά στον Όρµπαν
Αυτή ήταν η πρώτη απαλλοτρίωση του προσφυγικού, η οποία σχε-
δόν αυτόµατα συµπαρέσυρε τη Γερµανία στη δεύτερη. Βαυαροί 
Χριστιανοσοσιαλιστές και Εναλλακτική για τη Γερµανία πλειοδότη-
σαν στην επίθεση κατά της Μέρκελ και εκ των πραγµάτων βρέθη-
καν πιο κοντά µε τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Όρµπαν παρά 
µε την καγκελάριο της χώρας τους.

Ακολούθησε η τρίτη απαλλοτρίωση, η προσπάθεια της αµυνό-
µενης Μέρκελ στο εσωτερικό της Γερµανίας και του αποµονωµέ-
νου Ερντογάν στην ευρύτερη Μέση Ανατολή επί της ουσίας να αλ-
ληλοϋποστηριχτούν σε επικοινωνιακό επίπεδο, µε την Άγκυρα να 
δεσµεύεται να ελέγξει και να µειώσει τις προσφυγικές ροές, µια δέ-
σµευση την οποία δεν έχει ούτε τη βούληση ούτε τη δυνατότητα να 
υλοποιήσει, και το Βερολίνο να υπόσχεται πρόοδο στις ενταξιακές 
διαπραγµατεύσεις, ένα ζητούµενο που δεν είναι προτεραιότητα κα-
µιάς από τις δύο πλευρές. Πολύ απλά, η Μέρκελ ήθελε να νοµιµο-
ποιείται να λέει ότι προσπάθησε να αντιµετωπίσει το πρόβληµα στην 
πηγή του και ο Ερντογάν να βλέπει το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες 
να νοµιµοποιούν την αυταρχική, αντιδηµοκρατική εκτροπή της κυ-
βέρνησής του.

Ο ρόλος του ΝΑΤΟ
Τώρα έρχεται η τέταρτη, η σοβαρότερη, απαλλοτρίωση του προ-
σφυγικού: η εργαλειοποίησή του στην προσπάθεια διαµόρφωσης 
ή και ανατροπής συσχετισµών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή αλλά 
και στην Ανατολική Ευρώπη. Μια δυσµενής εξέλιξη, για την οποία 
είναι συνυπεύθυνη και η Μέρκελ, η οποία συνυπέγραψε µε τον Ερ-
ντογάν το αίτηµα εµπλοκής του ΝΑΤΟ στη διαχείριση των προσφυ-
γικών ροών.

Για την Άγκυρα προέχει όχι τόσο το ύψος της οικονοµικής ενί-
σχυσης από την Ε.Ε. αλλά η πολιτική οµηρία του Βερολίνου και κατ’ 
επέκταση και των Βρυξελλών: πολιτική στήριξη στην πολιτική της 
Άγκυρας στη Συρία και στο Ιράκ µε αντίτιµο τη συνεργασία στον έ-
λεγχο των προσφυγικών ροών. Πρώτο δείγµα γραφής της παρα-
πάνω φόρµουλας η σκληρή γλώσσα από τη Μέρκελ στη διάρκεια 
της παραµονής της στην τουρκική πρωτεύουσα για τους ρωσικούς 
βοµβαρδισµούς. Σε ωµή γλώσσα, το µήνυµα πλέον είναι ότι προ-
τεραιότητα δεν είναι η εξάλειψη του Ισλαµικού Κράτους αλλά η α-
ποφυγή κάθε επιχείρησης που θα µπορούσε να αυξήσει την έξοδο 
των αµάχων από τη Συρία µε τελικό προορισµό την Ε.Ε.

Τουρκική επιτυχία
Μέχρι στιγµής η Άγκυρα καταγράφει επιτυχία, καθώς η στάση της 
καγκελαρίας και της Κοµισιόν είναι το πρώτο σηµαντικό ρήγµα στην 
αποµόνωση των Ερντογάν-Νταβούτογλου, που στη Μέση Ανατολή 
είναι απέναντι στις ΗΠΑ, στη Ρωσία, στο Ισραήλ, στο Ιράν και τους 
συµµάχους του, στην Αίγυπτο και στο κουρδικό κίνηµα.

Σαν να µην έφταναν τα παραπάνω, η επερχόµενη εµπλοκή του 
ΝΑΤΟ θα έχει παράπλευρες συνέπειες, πολύ πιο βαρύνουσες από 
µια προσπάθεια de facto αµφισβήτησης, στο όνοµα του επιχειρη-
σιακού σχεδιασµού και της αποτελεσµατικότητας, κυριαρχικών δι-
καιωµάτων της χώρας µας στο Αιγαίο.

Ενώ η ανάµειξη του ΝΑΤΟ έχει ως στόχο την εξάρθρωση των 
κυκλωµάτων των διακινητών, στην πραγµατικότητα δεν θα είναι 
παρά η απαρχή µιας εµπλοκής, καθώς η Άγκυρα δεν κρύβει ότι 
θέλει να µετατρέψει την ακραία αντιπαράθεσή της µε τη Μόσχα σε 
διευρυµένο ψυχροπολεµικό µέτωπο ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Η προσεκτική 
στάση των ΗΠΑ την επαύριον του θερµού επεισοδίου κατάρριψης 
του ρωσικού Σουχόι από τουρκικά µαχητικά διαµηνύει ότι η Ουά-
σινγκτον έχει θέσει ένα σιωπηρό και διακριτικό βέτο προς κάθε εν-
δεχόµενο ατλαντικής ασπίδας ή ακόµη και νοµιµοποίησης της πολι-
τικής των Ερντογάν-Νταβούτογλου στη Συρία και στο Ιράκ.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Μέχρι την πρώην ΕΣΣ∆
Όµως οι παρενέργειες ενδεχόµενης εµπλοκής του ΝΑΤΟ στην 
Τουρκία µε αφορµή το προσφυγικό δεν θα περιοριστούν στη Μέση 
Ανατολή αλλά θα φτάσουν µέχρι τα σύνορα της πρώην ΕΣΣ∆ στην 
Ανατολική Ευρώπη και τη Βαλτική.

Ήδη στη Βαρσοβία έχουν αποφασίσει βαρύνουσα συµµετοχή 
της Πολωνίας στη νατοϊκή δύναµη στις ακτές της Τουρκίας, ώστε 
να ενισχυθεί, µε την υποχρέωση της συµµαχικής ανταπόδοσης, η 
πίεση προς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για µόνιµη βαρύνουσα παρου-
σία συµβατικών δυνάµεων και όχι συµβολικών αποσπασµάτων, 
που θα εναλλάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στα σύνορα 
της πρώην ΕΣΣ∆.

Είναι δυνατή ή πιθανή η συγκρότηση ενός διευρυµένου, από τη 
Βαρσοβία µέχρι την Άγκυρα, µετώπου δυσαρεστηµένων µε την πο-
λιτική του Οµπάµα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία; Είναι δυ-
νατόν µετά την πολιτική οµηρία της Μέρκελ οι Ερντογάν-Νταβού-
τογλου να εξαναγκάσουν τον Οµπάµα να συγκρουστεί µε τη Ρωσία 
και το Ιράν στη Συρία και να εµπλακεί σε έναν νέο κύκλο αντιπαρά-
θεσης µε τη Μόσχα για την Ουκρανία;

Ένα µπορούµε να απαντήσουµε µε βεβαιότητα αυτή τη στιγµή: 
η Τουρκία έχει ως µοναδικό πολιτικό-διπλωµατικό πλεονέκτηµα το 
πολιτικό εσωτερικό κόστος που προκαλεί στις κυβερνώσες ελίτ της 
Ε.Ε. το προσφυγικό, ένα όπλο και πλεονέκτηµα που θα τροφοδοτεί 
και θα ενισχύει µε κάθε δυνατό µέσο.

Η Τουρκία έχει ως µοναδικό πολιτικό-
διπλωµατικό πλεονέκτηµα το πολιτικό 
εσωτερικό κόστος που προκαλεί στις 
κυβερνώσες ελίτ της Ε.Ε. το προσφυγικό, 
ένα όπλο και πλεονέκτηµα που θα τροφοδοτεί 
και θα ενισχύει µε κάθε δυνατό µέσο.

Η απαλλοτρίωση
του προσφυγικού
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Κ
αθυστερηµένη αντίδραση της Ευρώ-
πης σε ένα ζήτηµα που ήταν γνωστό, 
αυτό της µεγάλης εισροής προσφύ-
γων από τη Συρία και άλλες χώρες, 
διαπιστώνει ο εκπρόσωπος της Ύ-

πατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
στην Ελλάδα, Φιλίπ Λεκλέρκ, ο οποίος, παράλληλα, 
υπογραµµίζει την ανάγκη παροχής περισσότερης 
βοήθειας στις χώρες πρώτης υποδοχής προσφύ-
γων στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ελλάδα.

Κατ’ αρχάς, ποια είναι η εκτίµηση της Ύπα-
της Αρµοστείας σχετικά µε τη συριακή προ-
σφυγική κρίση ως τώρα;
Είναι µια κρίση που διαρκεί ήδη πέντε χρόνια και 
η Ύπατη Αρµοστεία διαρκώς ενηµερώνει για την 
ανησυχητική κατάσταση των Σύριων προσφύγων, 
οι οποίοι συνεχίζουν να φεύγουν – όποτε αυτό 
είναι εφικτό, διότι έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη η 
έξοδος από τη χώρα, µε ορισµένα από τα σύνορα 
να έχουν γίνει πολύ λιγότερο προσβάσιµα ή και 
να έχουν κλείσει. Οι περισσότεροι Σύριοι πρό-
σφυγες βρίσκονται στις γειτονικές χώρες, κυρίως 
στον Λίβανο, όπου εκπροσωπούν σχεδόν το 1/3 
του πληθυσµού της χώρας. Ο Λίβανος είναι µα-
κράν η χώρα που έχει επηρεαστεί περισσότερο, 
όσον αφορά τον αριθµό των προσφύγων και τον 
χρόνο παραµονής τους, και χρειάζεται βοήθεια 
από τη διεθνή κοινότητα. Βεβαίως, υπάρχει και η 
Ιορδανία, το Ιράκ και η Τουρκία, χώρες που επί-
σης υποδέχονται Σύριους πρόσφυγες, ενώ, όπως 
είδαµε τον τελευταίο χρόνο, µε τις µαζικές αφί-
ξεις προσφύγων στα ελληνικά παράλια και τη δι-
έλευσή τους µέσω ευρωπαϊκών χωρών ώστε 
να φτάσουν κυρίως στην Αυστρία, στη Γερµανία 
και στη Σουηδία, και ορισµένες από τις χώρες 
της Ευρώπης έχουν αρχίσει να υποδέχονται κι 
αυτές Σύριους πρόσφυγες. Ωστόσο, πρέπει να υ-
πογραµµίσουµε ότι οι χώρες που βοηθούν περισ-
σότερο είναι αυτές που συνορεύουν µε τη Συρία. 
Έτσι, η πρώτη σύσταση που κάνει η Ύπατη Αρµο-
στεία, την οποία και επανέλαβε στη σύνοδο του 
Λονδίνου, όπου υπήρξε δέσµευση για βοήθεια 
ύψους 9 δισ. ευρώ για την αντιµετώπιση της κρί-
σης, είναι ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό να παρα-
µείνουν ως πρώτη προτεραιότητα (σ.σ.: αυτής της 
βοήθειας) οι πρώτες χώρες που παρέχουν άσυλο 
στους πρόσφυγες, ώστε οι πρόσφυγες να έχουν 
µια κανονική και αξιοπρεπή διαβίωση, κάτι που 
δεν συµβαίνει ως τώρα: παιδιά δεν µπορούν να 
πάνε στο σχολείο και υποχρεούνται να δουλέψουν 
για να παράσχουν ενίσχυση στις οικογένειές τους, 
κορίτσια παντρεύονται στην ηλικία των 16 ετών, 
καθώς οι οικογένειες δεν µπορούν να τα φροντί-
σουν. Όλα αυτά είναι ξεκάθαρα σηµάδια ότι δεν 
παρέχεται επαρκής στήριξη στις πρώτες χώρες 
παροχής ασύλου και ελπίζουµε ότι οι υποσχέσεις 
που δόθηκαν στη σύνοδο του Λονδίνου θα αλλά-
ξουν την κατάσταση. Η εκπαίδευση και η εργασία 
είναι ζωτικής σηµασίας για τους πρόσφυγες στις 
πρώτες χώρες παροχής ασύλου και ταυτόχρονα 
αποτελούν παράγοντα αποτροπής της µετακίνη-
σής τους στην Ευρώπη. Είναι προτιµότερο, και το 
έχουµε πει πολλές φορές, να έχουµε προγράµµατα 
για στήριξη των προσφύγων σε αυτές τις χώρες 
παρά να επιχειρούν να περάσουν στην Ευρώπη 
µέσω µη νόµιµων οδών και να διακινδυνεύουν 
–και συχνά να χάνουν– τη ζωή τους.

Θεωρείτε ότι η Ελλάδα ανταποκρίθηκε σε αυτή 
την κρίση µε τρόπο έγκαιρο και αποτελεσµα-
τικό;
Η Ελλάδα, όπως και όλες οι υπόλοιπες χώρες-
µέλη της Ε.Ε., καθώς και η Ελβετία και η Νορβη-
γία, δεν ανταποκρίθηκε έγκαιρα στην κατάσταση. 
Προειδοποιούµε εδώ και χρόνια ότι η Ευρώπη, 
καθώς και άλλες χώρες, πρέπει να ενισχύσουν 
και να υποστηρίξουν τις πρώτες χώρες παροχής 
ασύλου και να ανταποκριθούν στην ιδιαίτερη κατά-
σταση στη Συρία. Πλέον είναι προφανές ότι η Ε.Ε. 
και τα µέλη της δεν αντελήφθησαν πλήρως την κα-
τάσταση και εν συνεχεία έπρεπε να αντιδράσουν 
σε µια ιδιαίτερη κατάσταση, σε µια µεγάλη εισροή 
προσφύγων. Η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες 
χώρες, αιφνιδιάστηκε, παρ’ ότι δεν θα έπρεπε, 
καθώς η εξέλιξη αυτή ήταν αναµενόµενη, από τη 
στιγµή που δεν δινόταν επαρκής υποστήριξη στις 
πρώτες χώρες παροχής ασύλου. Ως εκ τούτου, η 
όποια κριτική δεν περιορίζεται στην Ελλάδα αλλά 
αφορά το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, οι ο-
ποίες δεν φαίνεται να κατανόησαν το µέγεθος του 
προβλήµατος, παρ’ ότι βρισκόταν πολύ κοντά τους.

Τώρα που κρίση έφτασε και στην Ευρώπη, 
θεωρείτε ότι τα όργανα της Ε.Ε. ανταποκρί-
νονται επαρκώς;
Για τους φορείς της Ε.Ε., αν και αυτοί άργησαν να 
αντιδράσουν, νοµίζω ότι η ατζέντα για τη µετανά-
στευση, που τελεί υπό επεξεργασία από την Επι-
τροπή εδώ και οκτώ µήνες, είναι µια καλή πρόταση 
ανταπόκρισης σε διάφορες προκλήσεις, συµπερι-
λαµβανοµένης της κατάστασης που η Ε.Ε. αντιµε-
τωπίζει σήµερα. Επίσης, θεωρώ ότι οι προτάσεις 
για τα µέτρα αλληλεγγύης προς όλα τα µέλη της 

Φιλίπ Λεκλέρκ, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρµοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα

«Η Ευρώπη δεν κατανόησε έγκαιρα 
το µέγεθος του προσφυγικού»

Έχουµε παρουσία σε επτά νησιά 
και υποστηρίζουµε τις δράσεις 
στην ενδοχώρα, για παράδειγµα 
στην Ειδοµένη και άλλα µέρη. Θα 
συνεχίσουµε να το κάνουµε αυτό και 
σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά και 
στο µέτωπο της ενηµέρωσης.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ε.Ε. και οι προσπάθειες για να πειστούν όλες οι 
χώρες-µέλη να συµµετάσχουν είναι έργο των ευ-
ρωπαϊκών αρχών και ιδίως της Επιτροπής, προε-
ξάρχοντος του προέδρου Γιούνκερ. Αυτό που βλέ-
πουµε είναι περισσότερο µια αποτυχία των χω-
ρών-µελών να συµφωνήσουν να εφαρµόσουν τα 
µέτρα αυτά εγκαίρως, τόσο για να υποστηρίξουν 
την Ελλάδα, ως τη χώρα-µέλος της Ε.Ε. που επη-
ρεάζεται περισσότερο από τις αφίξεις προσφύγων, 
όσο και για να παράσχουν στην Ελλάδα και στην 
Ιταλία επαρκή αριθµό µετεγκατάστασης προσφύ-
γων. Αυτό που βλέπουµε ως τώρα είναι µια αποτυ-
χία των χωρών-µελών να δράσουν µαζί ενώπιον 
µιας εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης.

Πιστεύετε ότι το µέγεθος της ροής των προ-
σφύγων είναι τέτοιο που καθιστά ιδιαίτερα 
δύσκολη τη διαχείριση της κατάστασης από 
τις χώρες της Ευρώπης;
Νοµίζω ότι υπάρχουν πολλές πτυχές αβεβαιότη-
τας (σ.σ.: στο προσφυγικό ζήτηµα), ορισµένες εκ 
των οποίων αξιοποιούνται από ορισµένους πολιτι-
κούς, οι οποίοι και τροµάζουν τους πολίτες, κάνο-
ντας λόγο για έναν ατελείωτο αριθµό ανθρώπων 
που φτάνουν από την Αφρική και τη Μέση Ανα-
τολή. Ακούµε συχνά δραµατικές ή και «εµπρηστι-
κές» και σαφέστατα µη αντικειµενικές εκτιµήσεις 
της κατάστασης. Η κατάσταση είναι ήδη σοβαρή, 
µε ένα εκατοµµύριο ανθρώπους να έχουν φτάσει 
από πέρυσι στην Ευρώπη. Τους περισσότερους 
από αυτούς τους θεωρούµε πρόσφυγες, καθώς, 
ιδίως αυτοί που φτάνουν στην Ελλάδα, προέρχο-
νται από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Το 
90% αυτών που έφτασαν µέσα στον χρόνο είναι 
πρόσφυγες, ωστόσο η κοινή γνώµη ανησυχεί ότι 
δεν πρόκειται να υπάρξει λύση στη Συρία ή στο 
Αφγανιστάν, ότι οι πρόσφυγες θα συνεχίσουν να 
εισρέουν σε µεγάλους αριθµούς, ότι η κατάσταση 
στη Λιβύη θα προκαλέσει νέα κύµατα προσφύ-
γων. Όµως είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι 
τα 500 εκατοµµύρια Ευρωπαίων µπορούν να φι-
λοξενήσουν ένα εκατοµµύριο πρόσφυγες αν είναι 
οργανωµένοι. Είναι η έλλειψη οργάνωσης από την 
πλευρά των χωρών-µελών της Ε.Ε. που επιτείνει 
αυτές τις ανησυχίες, διότι, εκτός από τις εµπρη-
στικές δηλώσεις, οι Ευρωπαίοι δεν είναι βέβαιοι 
για την ικανότητα των χωρών να ελέγξουν τα σύ-
νορα και να υποδέχονται τους πρόσφυγες µε τα-
κτικό τρόπο. Πιστεύω ότι αν υπάρξει περισσότερη 
εµπιστοσύνη µεταξύ των χωρών-µελών και µε-
γαλύτερη αποδοτικότητα, θα εξαλειφθούν τέτοιες 
αντιλήψεις στους πολίτες. Πρέπει να πω ότι έχουν 
υπάρξει και περιστατικά, όπως αυτό της Κολω-
νίας, τα οποία, παρ’ ότι αφορούν µειοψηφίες, έχουν 
διαβρώσει την εµπιστοσύνη της κοινής γνώµης.

Ποιος ο ρόλος της Ύπατης Αρµοστείας στην 
παρούσα προσφυγική κρίση;
Ο ρόλος ποικίλλει. Προφανώς, στις γειτονικές της 
Συρίας χώρες, στον Λίβανο, στην Ιορδανία και στο 
Ιράκ, χώρες που δεν έχουν όλα τα µέσα για να α-
νταποκριθούν στην κατάσταση, βοηθούµε άµεσα 
σε επιχειρησιακό επίπεδο ώστε να µπορέσουν να 
αντεπεξέλθουν στην εισροή προσφύγων. Παράλ-
ληλα, φροντίζουµε κατά το δυνατόν να περιγρά-
φουµε την κατάσταση και να καλούµε τη διεθνή 
κοινότητα, τα µέλη των Ηνωµένων Εθνών, καθώς 
και ιδιωτικούς φορείς, να χρηµατοδοτήσουν τις ε-
ξαιρετικές ανάγκες των χωρών αυτών. Στην Ευ-
ρώπη επίσης κάνουµε αυτή την ενηµέρωση – µά-
λιστα έχουµε κάποιες δυσκολίες µε τα ζητήµατα 
που περιέγραψα πριν. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, 
η οποία έχει ιδιαίτερα προβλήµατα µε τον µεγάλο 
αριθµό ατόµων που φτάνουν στις ακτές της, απο-
φασίσαµε από το καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι 
η Ελλάδα είναι χώρα-µέλος της Ε.Ε., όταν είδαµε 
ότι η αρωγή από τις άλλες χώρες καθυστερούσε, 
να δράσουµε σε επιχειρησιακό επίπεδο. Έχουµε 
παρουσία σε επτά νησιά και υποστηρίζουµε τις 
δράσεις στην ενδοχώρα, για παράδειγµα στην Ει-
δοµένη και άλλα µέρη. Θα συνεχίσουµε να το κά-
νουµε αυτό και σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά 
και στο µέτωπο της ενηµέρωσης.
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Τ
η σύµπλευσή του µε τον ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει ο επικε-
φαλής της Ενωτικής Κίνησης Ευρωπαϊκής Αριστεράς 
Φώτης Κουβέλης. Η κυβέρνηση δεν έχει εκλογικό σε-
νάριο, αλλά οι εκλογές δεν µπορούν να αποκλειστούν, 
δηλώνει ο πρώην πρόεδρος της ∆ΗΜΑΡ, τονίζοντας ότι 
χωρίς ανάπτυξη δεν θα λυθεί το ασφαλιστικό.

Τι συµπέρασµα βγάλατε από την τελευταία σας συνάντηση µε τον 
πρωθυπουργό; Μπορεί να πάµε πάλι σε εκλογές;
Θεωρώ ότι η κυβέρνηση είναι ειλικρινής όταν λέει ότι δεν έχει ε-
κλογικό σενάριο. Προφανώς, η προσφυγή στις κάλπες δεν µπορεί 
ποτέ να αποκλειστεί, εφόσον συναρτάται ευθέως µε κοµµατικούς 
συσχετισµούς και κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ωστόσο, υπάρχει 
πρόσφατη και ρητή λαϊκή εντολή, η οποία εδόθη µάλιστα πριν από 
λίγους µόνο µήνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε για δεύτερη φορά 
µέσα σε έναν χρόνο, λέγοντας στο εκλογικό σώµα ότι θα υλοποιή-
σει τη συµφωνία του καλοκαιριού µε τους δανειστές, συµφωνία ε-
πώδυνη, αλλά αναγκαία για να διατηρηθεί η χώρα στην τροχιά της 
Ευρωζώνης. Θέση του πρωθυπουργού –την εκδήλωσε και κατά 
τη συνάντησή µας– είναι η κυβέρνηση να εφαρµόσει τη συµφω-
νία αυτή, λειαίνοντας παράλληλα τις αρνητικές πλευρές της, ώστε 
η χώρα να µπει στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους. Αυτή 
η διαδικασία θα σηµάνει, κατά τη γνώµη µου, και την αρχή εξόδου 
από την κρίση.

Υπάρχει πολιτική διέξοδος από το αδιέξοδο που διαµορφώνουν 
οι αντιµνηµονιακές κινητοποιήσεις και οι πιέσεις/καθυστερή-
σεις των εταίρων;
Η κυβέρνηση βρίσκεται µπροστά σε µια δύσκολη και σύνθετη κα-
τάσταση. Και η γνώµη µου είναι ότι οφείλει να εξαντλήσει όλα τα 
περιθώρια, ώστε και τις ρυθµίσεις που προωθεί να βελτιώσει, α-
νταποκρινόµενη σε όσα δίκαια προβάλλουν οι κοινωνικές οµάδες 
που θίγονται, αλλά και τη διαδικασία της αξιολόγησης να επιταχύνει.

Υπάρχουν πολύ έντονες και εκτεταµένες λαϊκές αντιδράσεις για 
ένα ασφαλιστικό που δεν έχει καν εγκριθεί από τους πιστωτές, 
οι οποίοι το θέλουν ακόµη σκληρότερο. Πόσο χειρότερα να πάνε 
τα πράγµατα;
Χωρίς επιστροφή στην ανάπτυξη δεν πρόκειται  ποτέ το ασφαλιστικό 

να καταστεί βιώσιµο. Σε λίγα χρόνια θα πρέπει και πάλι να αλλά-
ξει, επειδή και πάλι δεν θα βγαίνουν οι αριθµοί. Ας γίνει –και πρέ-
πει να γίνει– ό,τι καλύτερο και δικαιότερο είναι δυνατόν στη µεταρ-
ρύθµιση του κοινωνικοασφαλιστικού που προωθείται. Αλλά ας έ-
χουµε συνείδηση της συγκυρίας στην οποία βρισκόµαστε: από το 
σύνολο του ενεργού πληθυσµού, το 1/3 βρίσκεται στην ανεργία. Τα 
2/3, που ακόµη έχουν δουλειά, πρέπει να καλύψουν τους συνταξιού-
χους και 1,5 εκατοµµύρια ανέργους. Πώς ακριβώς θα συµβεί αυτό; 
Εκτός κι αν θεωρήσουµε ότι η νεοφιλελεύθερης έµπνευσης πολι-
τική του ∆ΝΤ, που επιδιώκει να καταστήσει τις συντάξεις φιλοδω-
ρήµατα, συγκροτεί λύση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κεκτηµένων.

Γιατί επιλέγετε τη σύµπλευση µε τον ΣΥΡΙΖΑ σε µια συγκυρία 
όπου το κυβερνών κόµµα χάνει συνεχώς δυνάµεις και ερεί-
σµατα στην κοινωνία;
Οι πολιτικές µου τοποθετήσεις δεν υπήρξαν ποτέ προϊόν προσωπι-
κών στρατηγικών. Μικρή σηµασία έχει, συνεπώς, αν ο χώρος του 
ΣΥΡΙΖΑ χάνει δυνάµεις, αν και προσωπικά διατηρώ ισχυρές επι-
φυλάξεις γι’ αυτό που λέτε. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι η ευρωπαϊκή 

Η ευρωπαϊκή στροφή που επιχείρησε ο ΣΥΡΙΖΑ 
το περασµένο καλοκαίρι και η µετατόπισή του 
σε θέσεις ρεαλιστικές και περισσότερο µετριο-
παθείς τον συνδέουν µε ένα ευρύτερο ακροα-
τήριο, που ενδιαφέρεται τόσο για την προοπτι-
κή της προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου 
όσο και για την ισχυροποίηση του αριστερού 
ευρωπαϊκού ρεύµατος.

στροφή που επιχείρησε ο ΣΥΡΙΖΑ το περασµένο καλοκαίρι και η µε-
τατόπισή του σε θέσεις ρεαλιστικές και περισσότερο µετριοπαθείς 
τον συνδέουν µε ένα ευρύτερο ακροατήριο, που ενδιαφέρεται τόσο 
για την προοπτική της προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου όσο 
και για την ισχυροποίηση του αριστερού ευρωπαϊκού ρεύµατος.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι θερίζει τις θύελλες 
που έσπειρε µε τον λαϊκισµό και τις φρούδες υποσχέσεις. Α-
βάσιµο;
Έχω ασκήσει κι εγώ στο παρελθόν κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για την προ-
βολή µαξιµαλιστικών πολιτικών ή για την υιοθέτηση θέσεων που 
δεν θα µπορούσαν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δεδοµένων ευ-
ρωπαϊκών συσχετισµών. Η ευρωπαϊκή στροφή του καλοκαιριού, 
ωστόσο, και η οριστική υιοθέτηση της Ευρωζώνης ως του µόνου 
δρόµου που προασπίζει τα συµφέροντα της χώρας και της κοινω-
νίας έθεσαν τέλος σε ψευδαισθήσεις που είχαν καλλιεργηθεί προ-
εκλογικά και δίνουν τη δυνατότητα στον ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει τον 
κορµό µιας ευρύτατης προοδευτικής συµπαράταξης.

Σας τροµάζει η προσφυγική κρίση;
Προφανώς και µε ανησυχεί ιδιαίτερα. Όπως ανησυχεί κάθε Ευρω-
παίο που γαλουχήθηκε µε τα ιδανικά της αλληλεγγύης και των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων και τώρα βλέπει χώρες ολόκληρες να διο-
λισθαίνουν σε ατραπούς που θέλαµε να πιστεύουµε ότι είναι οριστικά 
παρελθόν. Απελάσεις, κατασχέσεις τιµαλφών, κλείσιµο συνόρων, 
ύψωµα τειχών – ένα τµήµα της Ευρώπης των καιρών µας συνα-
ντά τις χειρότερες παραδόσεις της ευρωπαϊκής Ιστορίας. Θα έλεγα 
ότι επιστρέφει σε πρακτικές που αναβιώνουν εφιάλτες.

Η έκρηξη του µεταναστευτικού απειλεί όχι µόνο την Ελλάδα αλλά 
ολόκληρη την Ευρώπη. Και αν για τη χώρα µας είναι θέµα επιβί-
ωσης να µη µετατραπεί σε φυλακή απελπισµένων, που θα εγκλω-
βιστούν στο ελληνικό έδαφος, για την Ευρώπη το σφράγισµα των 
συνόρων και η de facto κατάργηση της Σένγκεν είναι ο δρόµος της 
άτακτης επιστροφής στην εποχή των επιθετικών εθνικισµών. Μια 
τέτοια εξέλιξη, αν δεν αποκρουστεί, µπορεί να ενταφιάσει την ίδια 
την ευρωπαϊκή ιδέα.

Η χώρα µας θεωρείτε ότι έχει κάνει αυτά που όφειλε να κάνει;
Η χώρα µας έχει πολλά να κάνει –και οφείλει να κάνει– για τη φι-
λοξενία των προσφύγων και την ταυτοποίησή τους, τηρώντας τις 
δεσµεύσεις που ανέλαβε, οργανώνοντας hot spots και αξιοποιώ-
ντας όλες τις σύγχρονες πρακτικές ελέγχων και καταγραφών. Επι-
µένω, όµως, ότι πολλά έχει να κάνει και η Ευρώπη, η οποία, παρά 
τις µεγαλοστοµίες, λίγα έχει συνεισφέρει µέχρι στιγµής στην υπο-
δοχή προσφύγων και µεταναστών, αδυνατώντας παράλληλα να ε-
πιβάλει ένα πλαίσιο συµφωνίας στην Τουρκία, ώστε να ελεγχθούν οι 
ροές στο έδαφό ς της και να ανακοπούν τα δροµολόγια του θανάτου.

Το ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς έχει τραυµατιστεί µετά από 
τόσους διορισµούς συγγενών και κοµµατικών φίλων;
Να συµφωνήσουµε για ποιο πράγµα συζητάµε. Εγώ δεν πρόκειται 
να σας πω ότι οι εφευρέτες των πελατειακών σχέσεων παριστάνουν 
τώρα τους τιµητές. Και δεν θα σας το πω όχι γιατί δεν είναι αλήθεια 
–αλήθεια είναι– αλλά γιατί ο κόσµος που εµπιστεύτηκε µια κυβέρ-
νηση της Αριστεράς, ένας από τους λόγους που το έκανε, ήταν για 
να κόψει τον οµφάλιο λώρο µε τις πρακτικές του παρελθόντος και 
τις πελατειακές σχέσεις.

Ας δούµε, όµως, για ποιο πράγµα ακριβώς κατηγορείται η ση-
µερινή διακυβέρνηση. Κατηγορείται για µαζικούς διορισµούς. ∆ιο-
ρισµός δεν έχει υπάρξει. Αυτό που πράγµατι υπάρχει είναι τοποθε-
τήσεις µετακλητών υπαλλήλων, προσώπων, δηλαδή, της εµπιστο-
σύνης των υπουργών, η θητεία των οποίων αρχίζει και τελειώνει 
µε τη θητεία του προσώπου, υπουργού ή υφυπουργού, που τους 
προσέλαβε.

Αν είναι να συζητήσουµε σοβαρά την κατάργηση του θεσµού 
των µετακλητών υπαλλήλων, ας το συζητήσουµε. Άλλο αυτό, όµως, 
κι άλλο να δηµιουργούνται εντυπώσεις από µια καµπάνια παραπλη-
ροφόρησης, που κακώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ακύρωσε εν τη γενέσει της.

Φώτης Κουβέλης

«Ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν χάνει 
δυνάµεις»

 ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ
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Τ
ο τελευταίο διάστηµα παρατηρούνται νέες τάσεις στη δι-
αµόρφωση της κοινής γνώµης. Ύστερα από µία διετία 
δηµοσκοπικής κυριαρχίας του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσί-
πρα τα πράγµατα αρχίζουν να αλλάζουν, χωρίς αυτό να 
δεσµεύει τις µελλοντικές εξελίξεις.

Αλλαγή στον συσχετισµό
Εξαιτίας της δύσκολης οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης 
ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει µεγάλη δηµοσκοπική κάµψη. Όλες οι έρευ-
νες της κοινής γνώµης οδηγούν στο συµπέρασµα ότι κινείται σε 
χαµηλά ποσοστά και πως έχει χάσει την πρώτη θέση από τη Ν∆.

Υπάρχει όµως µεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων που δηλώνουν 
αναποφάσιστοι ή αποφεύγουν να πάρουν θέση, γεγονός που δεί-
χνει ότι υπάρχουν οι δυνατότητες ανάκαµψης του ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί 
να κινηθεί σωστά και να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Το οικονο-
µικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιµά ότι εάν ολοκληρωθεί µε ε-
πιτυχία η πρώτη αξιολόγηση του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου 
και µπει στη συνέχεια η οικονοµία σε τροχιά ανάκαµψης, οι δηµο-
σκοπήσεις θα γίνουν ξανά ευνοϊκές για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το πρόβληµα είναι ότι τα χαµηλά δηµοσκοπικά ποσοστά ενι-
σχύουν τους δισταγµούς πολλών κυβερνητικών στελεχών και υ-
πάρχει κίνδυνος να χαθεί πολύτιµος χρόνος στην οικονοµία. Θα 
πρέπει να εφαρµοστούν και να αποδώσουν τα δύσκολα οικονο-
µικά µέτρα και στη συνέχεια να περάσει η βελτίωση των οικονο-
µικών επιδόσεων στην καθηµερινότητα των πολιτών, για να βελ-
τιωθεί η δηµοσκοπική και πολιτική δυναµική του ΣΥΡΙΖΑ.

Προς το παρόν, την πρώτη θέση στις δηµοσκοπήσεις καταλαµ-
βάνει η Ν∆, εξέλιξη που προβληµατίζει το Μαξίµου.

Η εικόνα του κ. Τσίπρα
Μέχρι πριν από µερικές εβδοµάδες ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας 
αποτελούσε, µε βάση τα αποτελέσµατα των δηµοσκοπήσεων, το 
ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης. Η δηµοτικότητα και η επιρροή του 
εξακολουθούν να ξεπερνούν εκείνες του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζουν όµως 
µεγάλη κάµψη.

Για πρώτη φορά απ’ όταν ανέλαβε την εξουσία, οι πολίτες χρε-
ώνουν προσωπικά στον κ. Τσίπρα τις µεγάλες οικονοµικές και κοι-
νωνικές δυσκολίες. Όλες οι δηµοσκοπήσεις καταγράφουν µεγάλη 
απαισιοδοξία για την κατάσταση και την προοπτική της ελληνικής 
οικονοµίας. Σε ποσοστά της τάξης του 65%-75%, ανάλογα µε την 
ερώτηση και τη δηµοσκόπηση, οι συµπολίτες µας θεωρούν ότι η 
οικονοµική τους κατάσταση είναι χειρότερη απ’ ό,τι ήταν στο ξε-
κίνηµα της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους 
ΑΝΕΛ και πως πρόκειται να συνεχιστεί η επιδείνωσή της στη δι-
άρκεια του 2016.

 ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Έχουν αρχίσει να θεωρούν υπεύθυνο γι’ αυτή την κατάσταση 
προσωπικά τον κ. Τσίπρα και να αµφισβητούν τις ικανότητες και 
την ειλικρίνειά του. Η δηµοσκοπική φθορά του πρωθυπουργού 
κ. Τσίπρα κλιµακώθηκε µετά την εκλογή του κ. Μητσοτάκη στην 
ηγεσία της Ν∆. Στην αντίληψη της κοινής γνώµης ο πρωθυπουρ-
γός απέκτησε έναν ισχυρό πολιτικό αντίπαλο και η σύγκριση α-
ναδεικνύει καλύτερα τα αδύνατα επικοινωνιακά και πολιτικά ση-
µεία του κ. Τσίπρα.

∆οκιµασία για τη Ν∆
Η στροφή της κοινής γνώµης σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ και υπέρ της 
Ν∆ δεν σηµαίνει ότι το έργο της τελευταίας θα είναι εύκολο.

Η δηµοσκοπική ανάκαµψη της Ν∆ και η πρωτιά που της ε-
ξασφαλίζει η φθορά του ΣΥΡΙΖΑ δεν σηµαίνει ότι έχει αναπτύξει 
δυναµική που οδηγεί στην πολιτική κυριαρχία. Η κοινή γνώµη 
φαίνεται να ενθαρρύνει τον κ. Μητσοτάκη στην προσπάθειά του, 
παραµένει όµως αυστηρή στην κρίση της για το κόµµα της αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης.

Πρώτον, οι περισσότερες πρωτοβουλίες του νέου προέδρου 
της Ν∆ για την αναδιοργάνωσή της αντιµετωπίζονται θετικά από 
τη «γαλάζια» κοινή γνώµη και µε αρκετά µεγάλες επιφυλάξεις από 
την ευρύτερη κοινή γνώµη. Θα πρέπει να ανέβει το επίπεδο της 
πολιτικής δουλειάς της Ν∆ για να βελτιωθεί κι άλλο η δυναµική 
της στο σύνολο της κοινής γνώµης.

∆εύτερον, η δυσαρέσκεια µε την κυβερνητική πολιτική δεν ο-
δηγεί αυτόµατα στην έγκριση των προτάσεων της Ν∆. Χαρακτη-
ριστικό το παράδειγµα της µεταρρύθµισης του ασφαλιστικού, συ-
νταξιοδοτικού, όπου οι περισσότεροι συµπολίτες µας εκφράζονται 
αρνητικά για τις κυβερνητικές προτάσεις και ζητούν τη συµµετοχή 
της Ν∆ σε έναν διάλογο για την εξεύρεση των καλύτερων λύσεων. 
Εάν κρίνουµε από τα αποτελέσµατα των δηµοσκοπήσεων, πολ-
λοί συµπολίτες µας, το ποσοστό είναι της τάξης του 50%, εξακο-
λουθούν να πιστεύουν ότι µπορεί να υπάρξει µεταρρύθµιση και 
σταθεροποίηση του ασφαλιστικού, συνταξιοδοτικού συστήµατος 
χωρίς µείωση των συντάξεων.

Τρίτον και σηµαντικότερο, η µεγάλη πλειονότητα των συµπο-
λιτών µας δεν επιθυµεί τη διενέργεια πρόωρων βουλευτικών ε-
κλογών. Παρά τις επιφυλάξεις τους για την αποτελεσµατικότητα της 
κυβέρνησης, εµφανίζονται πρόθυµοι να της δώσουν τον αναγκαίο 
χρόνο για να βελτιώσει τις επιδόσεις της. Ταυτόχρονα, στέλνουν 
µήνυµα στη Ν∆ ότι θα πρέπει να γίνει καλύτερη για να τους πεί-
σει. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώµη δεν θέλει επιτάχυνση των 
πολιτικών εξελίξεων και φαίνεται να έχει κουραστεί µε τις πρόω-
ρες βουλευτικές εκλογές, εµφανίζεται πιο θετική στην αναζήτηση 
κυβερνητικών λύσεων από τη σηµερινή Βουλή.

Ενίσχυση του διπολισµού
Τα αποτελέσµατα των δηµοσκοπήσεων αναδεικνύουν την ενίσχυση 
της συγκριτικής θέσης του ΣΥΡΙΖΑ και της Ν∆ σε σχέση µε τα µι-
κρότερα κόµµατα. Το ΚΚΕ κρατάει τις δυνάµεις του και φαίνεται να 
ενισχύεται αξιοποιώντας τη διάψευση των προσδοκιών που δη-
µιούργησε η εκλογική επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή 
παραµένει συµπαγής, ενώ ελπίζει ότι θα µπορέσει να αξιοποιήσει 
πολιτικά την κλιµάκωση του προσφυγικού, µεταναστευτικού και 
τις δυσκολίες που προκαλεί στη συνεννόηση µεταξύ Ελλάδας και 
Ε.Ε. Τα άλλα κόµµατα όµως δέχονται µεγάλη δηµοσκοπική πίεση 
και η υποχώρηση των δυνάµεών τους φαίνεται να διευκολύνει 
τη δηµιουργία ενός διπολικού συστήµατος στο οποίο θα πρωτα-
γωνιστούν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ν∆, µε τα περισσότερα µικρότερα κόµ-
µατα να πρέπει να κινηθούν συµπληρωµατικά προς τις δύο µεγά-
λες πολιτικές δυνάµεις.

Η αλλαγή της πολιτικής δυναµικής φαίνεται και από τη µεγάλη 
πίεση που δέχονται το Ποτάµι και η ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη από 
τη Ν∆. Η πολυσυλλεκτικότητα του κ. Μητσοτάκη εκφράζεται, σε 
πρώτη φάση, µε τα υψηλά ποσοστά αποδοχής του από τους ψηφο-
φόρους του Ποταµιού αλλά και της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης.

Οι αλλαγές στον συσχετισµό των πολιτικών δυνάµεων επηρε-
άζουν, όπως είναι φυσικό, τον πολιτικό σχεδιασµό του ΣΥΡΙΖΑ και 
της Ν∆. Στον ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να αλλάξουν την αρνητική δυ-
ναµική που καταγράφουν οι δηµοσκοπήσεις δηµιουργώντας συν-
θήκες πόλωσης σε ζητήµατα όπως η προγραµµατισµένη αλλαγή 
του χάρτη των ΜΜΕ. Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του έχουν 
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η πόλωση διευκολύνει σε αυτή τη 
φάση τη συσπείρωση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Καταβάλλε-
ται επίσης µεγάλη προσπάθεια να δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι 
εφαρµόζεται το λεγόµενο παράλληλο πρόγραµµα και πως η κυ-
βέρνηση είναι σε θέση να περιορίσει µε τις παρεµβάσεις της τις 
αρνητικές συνέπειες από την εφαρµογή του δύσκολου και εµπρο-
σθοβαρούς τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου. Από την πλευρά της, 
η Ν∆ αναγνωρίζει ότι έχει µεγάλη απόσταση να καλύψει για να 
δηµιουργήσει δυναµική εξουσίας, γι’ αυτό άλλωστε ο κ. Μητσο-
τάκης δεν θέλει να δηµιουργηθούν υπερβολικές προσδοκίες και 
οργανώνει την αναδιοργάνωση και τον ιδεολογικό και πολιτικό 
εκσυγχρονισµό της Ν∆ χωρίς ιδιαίτερη βιασύνη. Επιδίωξή του σε 
αυτή τη φάση είναι να παραµείνει η αντιπαράθεση στα οικονοµικά 
και κοινωνικά ζητήµατα, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει να µειονεκτεί, και 
να µην επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις εξωγενείς παράγοντες, 
όπως, για παράδειγµα, ο ενδεχόµενος προσωρινός αποκλεισµός 
της Ελλάδας από τη ζώνη Σένγκεν εξαιτίας της κλιµάκωσης του 
προσφυγικού, µεταναστευτικού και της δυσκολίας συνεννόησης 
της Αθήνας µε τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο σε αυτό το ζήτηµα.

www.kyrtsos.gr
 George Kirtsos 
 @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ 
ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ 
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Για πρώτη φορά παρατηρείται µεγάλη 
δηµοσκοπική κάµψη του κ. Τσίπρα.

∆ηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για 
την ενίσχυση του πολιτικού διπολισµού .

Νέες τάσεις 
στην κοινή γνώµη
Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρωθυπουργός 
χάνουν το πλεονέκτηµα.



Υ
πάρχουν κάποια παλιά μυστικά 
υγείας και ευεξίας, που με το πέ-
ρασμα του χρόνου όχι μόνο δεν ξε-
φτίζουν, αλλά αντίθετα μεστώνουν 
σαν το κρασί. Ένα από αυτά αφορά 
και το μουρουνέλαιο, με το οποίο 

μεγάλωσαν γενιές και γενιές παιδιών στην Ευ-
ρώπη για περισσότερο από ενάμιση αιώνα. Οι 
νέες έρευνες από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπιστημίου Harvard του εξασφαλίζουν 
δυναμική επιστροφή στον χώρο των διατρο-
φικών συμπληρωμάτων καθώς φανερώνουν 
πως τα περίφημα ω-3 λιπαρά οξέα των ιχθυ-
ελαίων, που αποτελούν βασικό συστατικό του 
μουρουνέλαιου αποτελούν το καλύτερο αντί-
δοτο ενάντια στη νόσο Αλτσχάιμερ, γεγονός που 

το καθιστά   φυσικό «φάρμακο» για γερό νου σε 
κάθε ηλικία. Συγκεκριμένα μελέτη του διάσημου 
πανεπιστημίου Χάρβαρντ στις ΗΠΑ έδειξε ότι η 
συστηματική κατανάλωση ω-3 λιπαρών οξέων 
αυξάνει κατά 2,2 έτη το προσδόκιμο ζωής των 
ηλικιωμένων. Επίσης προγενέστερες έρευνες 
από άλλα, εξίσου κορυφαία πανεπιστήμια παγκο-
σμίως τεκμηριώνουν την αξία των ω3 λιπαρών 
οξέων στην προστασία του καρδιαγγειακού συ-
στήματος και την πρόληψη της αθηροσκλήρω-
σης. Η τελευταία αποτελεί την Νο1 μάστιγα στον 
αναπτυγμένο κόσμο, αφού συνιστά την αίτια για 
την εμφάνιση των καρδιοπαθειών. Για την καλή 
λειτουργία της καρδιάς οι ειδικοί της Αμερικα-
νικής Ένωσης Καρδιολογίας και της Ελληνικής 
Καρδιολογικής εταιρίας συστήνουν την κατανά-
λωση τουλάχιστον 2 γρ. ω3 την ημέρα, ποσότητα 
που δεν μπορεί να καλυφθεί από την διατροφή 
εκτός κι αν τρέφεστε διαρκώς με ψάρι. Γι αυτό 
λοιπόν υπάρχουν τα συμπληρώματα διατροφής, 
όπως το μουρουνέλαιο. 

Απαραίτητα και για το αδυνάτισμα 
τα ω3 λιπαρά οξέα
Όμως τα ω-3 λιπαρά οξέα του μουρουνέλαι-
ου δεν περιορίζουν την ευεργετική τους δράση 
στις νοητικές λειτουργίες και στο καρδιαγγειακό 
σύστημα. Επιπλέον διατηρούν νεανική την επι-
δερμίδα και βοηθούν στην διατήρηση του επι-
θυμητού σωματικού βάρους καθώς αποτελούν 
«καταλύτες» ενέργειας (με απλά λόγια τα ωφέλι-
μα λίπη μας βοηθούν να κάψουμε το  πλεονάζον 
και αποθηκευμένο λίπος. Και επειδή το μουρου-
νέλαιο είναι άριστη πηγή βιταμινών D και Α, με 
κάθε του κουταλιά ενισχύεται το ανοσοποιητικό 

σύστημα ενάντια σε όλες τις χειμερινές ιώσεις 
και λοιμώξεις και παράλληλα προστατεύεται  το 
μυοσκελετικό σύστημα και δυναμώνουν τα οστά 
και τις αρθρώσεις. Και η μακριά λίστα των ευ-
εργετικών επιδράσεων του μουρουνέλαιου δεν 
σταματά εδώ, αλλά συνεχίζεται με εξίσου πολύ-
τιμα συστατικά και συγκεκριμένα την βιταμίνη A, 
που εξασφαλίζει αετίσια όραση, γερά και πυκνά 
μαλλιά και άθραυστα νύχια αλλά και την βιταμίνη 
Ε, η οποία εξασφαλίζει αντιοξειδωτική προστασία 
σε όλους τους ιστούς του σώματος. .  

Μια θρεπτική ιστορική αναδρομή 
στα μέσα του 19ου αιώνα
Το μουρουνέλαιο ανήκει στα σοφά γιατροσό-
φια της γιαγιάς και η ιστορία του ξεκινά πριν 
από περίπου δύο αιώνες. Η αρχή έγινε  στη 
Νορβηγία, την πατρίδα του μουρουνέλαιου 
και του ιχθυέλαιου, και σε άλλες χώρες του 
παγωμένου Βορρά, όπου στις θάλασσες τους 
ζουν ψάρια απαλλαγμένα από βαρέα μέταλλα, 
τα οποία αποτελούν άριστη πηγή για ω3 λιπαρά 
οξέα υψηλής καθαρότητας. Εκεί στη Νορβη-
γία τα διατροφικά προϊόντα της Möller’s κυ-
ριαρχούν στην αγορά του μουρουνέλαιου, του 
ιχθυέλαιου και των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, 
προσφέροντας ένα αναντικατάστατο ελιξίριο 
υγείας και ευεξίας που είναι διαθέσιμο σαν 
καθημερινός σύμμαχος υγείας από το 1854. 

 
Απαραίτητο στα παιδιά
Ειδικά στα πιτσιρίκια το μουρουνέλαιο αποδει-
κνύεται διατροφικός θησαυρός από την κοιλιά της 
μαμάς, αφού βοηθά τα έμβρυα να αναπτυχθούν 
σωστά, ενώ συμβάλλει στο να γίνουν τα παιδιά 
πιο έξυπνα και να αποκτήσουν γερό  σκελετό και 
αετίσια όραση. Συγκεκριμένα, μελέτη που έγινε 
σε 4χρονα νήπια, που οι μητέρες τους ελάμβαναν 
μουρουνέλαιο κατά την εγκυμοσύνη και το θηλα-
σμό, έδειξε ότι τα πιτσιρίκια είχαν καλύτερες επι-
δόσεις σε τεστ ευφυΐας. Επίσης, άλλες έρευνες 
υποστηρίζουν πως η βιταμίνη D (που περιέχεται 
στο μουρουνέλαιο) συμβάλλει  καθοριστικά στη 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα 
επιστημονικά ευρήματα δείχνουν ότι η βιταμίνη 
D είναι ένας κρυφός σωματοφύλακας του ανο-
σοποιητικού συστήματος  καθώς, πέραν της γνω-
στής συμβολής της στην ανάπτυξη των οστών,  
έχει αντικαρκινική δράση, προστατεύει από τη 
σκλήρυνσης κατά πλάκας, μειώνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης καρδιοπάθειας και περιορίζει τον κίν-
δυνο  εκδήλωσης των συμπτωμάτων της γρίπης.  
 
Ασπίδα και ενάντια στην γρίπη
Με την εποχική γρίπη να θερίζει… ζωές (τα θύ-
ματα φέτος έχουν ξεπεράσει τα 65) η προστασία 
μικρών και μεγάλων  από τον διαβόητο ιό H1N1 
καθίσταται ζωτικής σημασίας για κάθε οικο-
γένεια. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί 
πως τόσο οι λοιμωξιολόγοι όσο και οι παθολόγοι 
υπενθυμίζουν ότι περισσότερο κινδυνεύουν από 
τη γρίπη τα βρέφη και τα νήπια και οι παππούδες 
με τις γιαγιάδες. Τα παιδιά αποτελούν τους ιδα-
νικούς φορείς για τη  μεταφορά των μικροβίων 
μέσα στο σπίτι και εν γένει στην κοινωνία, ενώ 
πιο ανυπεράσπιστοι είναι οι ηλικιωμένοι, καθώς 
το ανοσοποιητικό σύστημα αρχίζει να εκφυλίζε-
ται μετά τα 50 έτη. Η συστηματική κατανάλωση 
μουρουνέλαιου από παιδιά και ηλικιωμένους 
βοηθά να θωρακιστεί ο οργανισμό τους  απέναντι 
στους ξένους εισβολείς.

Της Αλεξίας Σβώλου-Νάνου

''

       Τα πολύτιμα ω3 λιπαρά οξέα που περιέχονται στο μου-
ρουνέλαιο, σε συνδυασμό με τις βιταμίνες D και Α κάνουν 
καλό στην καρδιά, στα αγγεία, στην εγκεφαλική λειτουργία, 
στο ανοσοποιητικό σύστημα, στην επιδερμίδα στα οστά και 
στην όραση. 

''

Μουρουνέλαιο, 
ένα ελιξίριο  
υγείας  
που έρχεται  
από το 
παρελθόν

INFO 
Για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα σε κάθε ηλικία, χρειάζεστε ισορροπημένη 
διατροφή, καλό ύπνο, τακτική άσκηση και όχι καταχρήσεις  με καφέ, αλκοόλ και κάπνισμα. 
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«Τ
ην εκτίµηση ότι οι αγρότες και 
γενικότερα οι διαµαρτυρόµενοι 
εργαζόµενοι θα διαπιστώσουν 
σύντοµα «ποιοι θέλουν τις βέλ-
τιστες λύσεις και ποιοι παίζουν 

ύποπτα παιχνίδια στην πλάτη τους» καταθέτει στην 
FS η βουλευτής Β΄ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ και πρό-
εδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου 
της Βουλής Χαρά Καφαντάρη.

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να µου πείτε σε ποιο ση-
µείο βρίσκεται η προσπάθεια συνεννόησης της 
κυβέρνησης µε τους διαµαρτυρόµενους αγρό-
τες…
Το κύριο που χαρακτηρίζει την πολιτική της κυ-
βέρνησης είναι ο συνεχής διάλογος µε την κοι-
νωνία και τους φορείς. Έτσι και µε τους αγρότες, 
η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή, τόσο από την 
πλευρά του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης όσο 
και από την πλευρά του υπουργού Εργασίας. Ζή-
τησαν να συναντηθούν µε τον πρωθυπουργό, α-
νταποκρίθηκε άµεσα, οι ίδιοι όµως όχι. Ζήτησαν 
να γίνει διακοµµατική επιτροπή, καθορίστηκε από 
την ίδια τη Βουλή συζήτηση στην Επιτροπή Πα-
ραγωγής και Εµπορίου, στην οποία τυγχάνει να 
προεδρεύω, δεν προσήλθαν. Πιστεύω ότι τελικά 
θα επικρατήσουν η λογική και η σύνεση και ο 
διάλογος θα πραγµατοποιηθεί, διότι τα προβλή-
µατα, που υπάρχουν, µόνο µέσα από ειλικρινή 
διάλογο λύνονται.

Η κυβέρνηση λέει ότι δεν µπορεί να γίνει διά-
λογος «από µηδενική βάση». Τι σηµαίνει αυτό;
Όπως προανέφερα, οι πόρτες του Μαξίµου είναι 
ανοιχτές για «εξαντλητικό και ειλικρινή» διάλογο, 
όχι όµως από µηδενική βάση. Το χαρακτηριστικό 
της πρότασης για το ασφαλιστικό είναι η εδραίωση 
ισοτιµίας και δικαιοσύνης ως προς τις εισφορές 
και παροχές. Φορολόγηση µε βάση το εισόδηµα. 
Ειδικά όµως για τους αγρότες θα υπάρξει µετα-
βατική περίοδος, περαιτέρω µέτρα προστασίας, 
ειδικά των κατ’ επάγγελµα αγροτών, καθώς και 
περαιτέρω βελτιώσεις. Στόχος µας είναι να βρε-
θούν οι βέλτιστες λύσεις µέσα στο πλαίσιο της 
συµφωνίας του Αυγούστου, που δεν µπορούµε 
να αθετήσουµε. Εκτιµούµε ότι πολύ σύντοµα οι 
αγρότες θα καταλάβουν ποιοι θέλουν τις βέλτι-
στες λύσεις και ποιοι παίζουν ύποπτα παιχνίδια 
στην πλάτη τους. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν 
κατανοούµε και δεν αποδεχόµαστε το δικαίωµά 
τους, όπως και όλων των Ελλήνων πολιτών, να 
διαδηλώνουν προκειµένου να διεκδικήσουν τα 
δικαιώµατά τους.

Από την άλλη πλευρά, δεν σας προβληµατίζει 
ότι αντιδρούν οι αγρότες απ’ άκρου εις άκρον 
της χώρας; Αλλά και σχεδόν όλες οι τάξεις ερ-
γαζοµένων; Μήπως τελικά το σχέδιο της κυ-
βέρνησης για το ασφαλιστικό δεν είναι και 
τόσο καλό;
Όσον αφορά το ασφαλιστικό, η πρόταση της κυ-
βέρνησης κινείται γύρω από τους δύο βασικούς 
κανόνες, της ισονοµίας και της κοινωνικής δικαι-
οσύνης. ∆ιασφαλίζει τη βιωσιµότητα της δηµόσιας 
κοινωνικής ασφάλισης, θεσπίζει την εθνική σύ-
νταξη, στην οποία προστίθεται και η ανταποδοτική 
µε βάση τις εισφορές. Ειδικότερα, οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες θα πληρώσουν στα ίδια ποσοστά 

εισφορών, όπως οι µισθωτοί και όλοι οι υπόλοι-
ποι Έλληνες, αφού µε αυτόν τον τρόπο επιβαρύ-
νονται λιγότερο αυτοί που έχουν µικρότερο εισό-
δηµα και περισσότερο, αναλογικά όµως πάντα, 
αυτοί που έχουν µεγαλύτερο. Να υπενθυµίσω 
ότι οι οργανώσεις των επιστηµόνων στις συνα-
ντήσεις µε τον υπουργό είχαν συµφωνήσει µε τις 
βασικές αυτές ιδέες και αρκετές από τις προτά-
σεις τους είχαν γίνει αποδεκτές. Το ασφαλιστικό 
δεν είναι µια υποχρέωση της κυβέρνησης απέ-
ναντι στους δανειστές, αλλά µια υποχρέωση α-
πέναντι στις ερχόµενες γενιές.

Την ίδια στιγµή, οι εκπρόσωποι των δανει-
στών, προεξάρχοντος του ∆ΝΤ, ζητούν πιο αυ-
στηρά µέτρα για το ασφαλιστικό. Τι µπορεί να 
κάνει η κυβέρνηση µε αυτή τη διελκυστίνδα;
Πρόκειται, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, για ένα 
πρωτοφανές περιστατικό παραποίησης δηλώ-
σεων της κ. Λαγκάρντ από το Μega, που έφερε 
στο φως το ίδιο το ∆ΝΤ, που ζήτησε µάλιστα να 
ανακαλέσουν τις παραποιηµένες αυτές δηλώσεις 
της. Το βασικότερο όµως που έχει διαµηνύσει το 
∆ΝΤ είναι ότι για να λυθεί το ελληνικό πρόβληµα 
πρέπει να συντρέξουν δύο παράγοντες: µεταρ-
ρυθµίσεις και κούρεµα του χρέους. Ως προς το 
πρώτο, οι µεταρρυθµίσεις έχουν συµφωνηθεί και 
προχωρούν, µένει να δούµε αν θα κρατήσουν τη 
συµφωνία για το δεύτερο.

Ο πρόεδρος της Ν∆ ζήτησε απόσυρση του α-
σφαλιστικού. Το σχόλιό σας;
Η λύση για τη Ν∆ του κ. Μητσοτάκη είναι η ιδιω-
τική ασφάλιση. Το ανέφερε στην πρώτη του οµι-
λία, ως πρόεδρος της Ν∆, στη Βουλή. Ανέφερε 
επίσης τον συµψηφισµό των επιδοτήσεων των 
αγροτών µε τις οφειλόµενες εισφορές στον ΟΓΑ. 
Όλα αυτά βέβαια γίνονται από πλευράς της αξι-
ωµατικής αντιπολίτευσης κάτω από τη σκιά της 
µεταρρύθµισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και 
των χρεών τους.

Εκτιµάτε ότι το ασφαλιστικό µπορεί να γίνει 
θρυαλλίδα πολιτικών εξελίξεων στη χώρα; 
Και, αν ναι, προς ποια κατεύθυνση; 
Η κυβέρνηση έχει νωπή λαϊκή εντολή, έχει τη δε-
δηλωµένη στη βουλή, έχει πολιτική που κινείται 
εντός της λαϊκής εντολής που πήραµε στις εκλο-
γές. Μας λείπει η επικοινωνία της πολιτικής µας, 
λόγω και του πολέµου των καναλαρχών, που θέ-
µατα όπως η διερεύνηση των λιστών (Λαγκάρντ, 
Μπόργιανς), το θέµα Παπασταύρου κ.λπ. απο-
τελούν, αν αποτελούν, τις τελευταίες ειδήσεις.

Παράλληλα, η χώρα αντιµετωπίζει και την 
προσφυγική κρίση. Θεωρείτε ότι η διαχείριση 
από την κυβέρνηση είναι επαρκής;
Η κυβέρνηση διαχειρίζεται µε µεγάλη επάρκεια 
µια «κρίση µέσα στην κρίση», µε ροές µετανα-
στών-προσφύγων που υπερβαίνουν τις δυνα-
τότητες της χώρας. Η Ελλάδα φυλάσσει τα θα-
λάσσια σύνορά της και µε τη βοήθεια του ευ-
ρωπαϊκού οργανισµού Frontex, αλλά δεν είναι 
δυνατόν να προχωρήσει σε βίαιες απωθήσεις 
προσφύγων, κάτι που άλλωστε αντίκειται στους 
κανόνες του διεθνούς δικαίου. Βέβαια, παρά τις 

Το ασφαλιστικό δεν είναι µια 
υποχρέωση της κυβέρνησης 
απέναντι στους δανειστές, αλλά 
µια υποχρέωση απέναντι στις 
ερχόµενες γενιές.

συνεχείς προσπάθειες, παρατηρούνται προβλή-
µατα, καθότι υφίσταται εξαιρετική δυσκολία να 
αντιµετωπιστούν οι ροές αυτές χωρίς ολοκλη-
ρωµένη ευρωπαϊκή βοήθεια. Η κυβέρνηση και 
ο ελληνικός λαός έχουν σηκώσει ψηλά τις αξίες 
της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Η κυβέρ-
νηση έχει αναδείξει το θέµα των µεταναστών-
προσφύγων ως µείζον ζήτηµα σε επίπεδο Ε.Ε., 
ενώ ταυτόχρονα υλοποιούνται όλες οι δεσµεύ-
σεις που έχουν αναληφθεί, από το υστέρηµα των 
δυνατοτήτων της χώρας µας.

Τι απαντάτε στις αντιδράσεις κατοίκων των πε-
ριοχών όπου θα δηµιουργηθούν τα hot spots 
και τα κέντρα φιλοξενίας των προσφύγων;
Σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο η εισδοχή δε-
κάδων χιλιάδων προσφύγων-µεταναστών στην 
ελληνική επικράτεια δηµιουργεί ανησυχίες για τη 
συνοχή της ελληνικής κοινωνίας, δίνοντας την α-
φορµή σε ακροδεξιά πολιτικά κόµµατα να καπη-
λευτούν κοµµατικά το σοβαρό αυτό πρόβληµα, 
καλλιεργώντας ένα κλίµα ξενοφοβίας και ρατσι-
σµού. Χρειάζεται ειλικρινής συνεργασία και συ-
ντονισµός µε την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε 
να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις και να ενηµερω-
θούν οι τοπικές κοινωνίες, στο πλαίσιο των δε-
σµεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα µας. ∆εν 
φέρνει κανένα αποτέλεσµα το να «ρίχνουµε τις 
ευθύνες ο ένας στον άλλο», αλλά, κινούµενοι στη 
λογική του θετικού αθροίσµατος και λαµβάνοντας 
υπόψη την εθνική ανάγκη, να ανταποκριθούµε 
στις υποχρεώσεις µας. Έτσι, θα γίνουµε ένα µέ-
τωπο και θα ζητήσουµε αποτελεσµατικά από την 
Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της. Πιστεύω 
όµως, όπως είπε και ο πρωθυπουργός, ότι «η 
πλειονότητα του λαού µας δίνει παραδείγµατα 
ανθρωπιάς σε ολόκληρο τον κόσµο, και σε µια 
Ευρώπη που δείχνει αµήχανη και σαστισµένη».

Θεωρείτε επαρκή τη στήριξη που οι ευρωπαϊ-
κοί θεσµοί παρέχουν στην Ελλάδα για το προ-
σφυγικό ζήτηµα;
Η Ευρώπη βρέθηκε απροετοίµαστη µπροστά στο 
προσφυγικό, αλλά ζήτησε από την Ελλάδα, που 
βρίσκεται σε κρίση, να είναι έτοιµη, τη στιγµή 
που ολόκληρη Ευρώπη δεν ήταν έτοιµη. Να υ-
πενθυµίσω ότι οι πρώτες αποφάσεις πάρθηκαν 
τέλη Μαΐου του 2015. Σε επίπεδο θεσµών εκτιµώ 
ότι πρέπει να περάσουν από τα λόγια στην πράξη 
και να στηρίξουν τις προσπάθειες της χώρας για 
την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Η συµφω-
νία σε επίπεδο Ε.Ε. περί διανοµής των προσφύ-
γων σε χώρες της Ένωσης θα µπορούσε να είναι 
µία αρκετά βιώσιµη λύση, που όµως δεν φαίνε-
ται να εφαρµόζεται και να τηρείται. Σε κάθε περί-
πτωση, η προσφυγική-µεταναστευτική κρίση θα 
έχει αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά από την Ε.Ε. 
αν η Ε.Ε. καταφέρει να διασφαλίσει την κοινω-
νική της συνοχή µε την οµαλή ενσωµάτωση των 
προσφύγων στο εσωτερικό της, ώστε να µπορέ-
σουν να αποτελέσουν τη βάση για τη µετέπειτα 
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξή της. Εµείς 
υλοποιούµε ό,τι είχαµε αναλάβει. Πρέπει και η 
Ευρώπη να αναλάβει τις δικές της ευθύνες και 
στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να σταµατήσει 
ο πόλεµος στη Συρία. Το πρόβληµα δεν λύνεται 
κλείνοντας τα σύνορα και λειτουργώντας µε τη 
λογική του φόβου.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Χαρά Καφαντάρη, 
βουλευτής Β΄ Αθήνας 

του ΣΥΡΙΖΑ

«Οι πόρτες του 
Μαξίµου 

είναι ανοιχτές 
για εξαντλητικό 

και ειλικρινή 
διάλογο»
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Η 
ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από 
τη Μέση Ανατολή προς την Ελλάδα κατά τους τε-
λευταίους μήνες αξιολογήθηκε από πολλούς ως το 
μοιραίο χτύπημα στην κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία 
αντιμετωπίζει εξαιρετικά πρόωρα σημάδια λαϊκής 
δυσαρέσκειας. Η κατά τεκμήριο μειωμένη ανοχή 

της ελληνικής κοινωνίας στη διαφορετικότητα, σε συνδυασμό με 
τη χρόνια επιβάρυνση του αστικού ιστού της πρωτεύουσας, κυ-
ρίως, με έναν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό μεταναστών, ερμηνεύει 
την επιφυλακτικότητα, αν όχι τον αρνητισμό, έναντι του φαινομένου. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και έναντι της ηπιότερης δυνατής 
διατύπωσης για το ζήτημα («οι πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα 
από εμπόλεμες περιοχές πρέπει να περιθάλπονται στην Ελλάδα») 
το 20% του εκλογικού σώματος διαφωνεί με την πρόταση, γεγονός 
του μαρτυρά τα δυνητικά υψηλά ποσοστά αντιμεταναστευτικού συ-
ναισθήματος στη χώρα. Θα είναι όμως τελικά το προσφυγικό ο μοι-
ραίος παράγοντας για την κυβέρνηση;

Τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας της εταιρείας ProRata υπο-
δηλώνουν πως όχι. Στην έρευνα ανιχνεύθηκε τόσο η προσλαμβα-
νόμενη από την κοινή γνώμη έκταση του ζητήματος όσο και ο τρό-
πος με τον οποίο αυτή κατανέμει την ευθύνη διαχείρισης του ζητή-
ματος. Και το πλέον σημαντικό: το ζήτημα παρουσιάστηκε με δύο 
διαφορετικές πλαισιώσεις, είτε με εστίαση στον εγκλωβισμό χιλιά-
δων προσφύγων εντός των ελληνικών συνόρων είτε με εστίαση 
στην απώλεια εκατοντάδων ζωών στα νερά του Αιγαίου. Ανεξαρ-
τήτως της πλαισίωσης, η κοινή γνώμη αναγνώρισε ότι το φαινό-
μενο της εισόδου προσφύγων στην Ελλάδα θα ενταθεί περισσό-
τερο, καθώς το 53% εκτίμησε ως πολύ πιθανή ή βέβαιη τη συγκέ-
ντρωση πολύ μεγάλου αριθμού προσφύγων στη χώρα και το 56% 
εκτίμησε ως πολύ πιθανή ή βέβαιη την απώλεια ζωών ενός πολύ 

μεγάλου αριθμού προσφύγων κατά τη στιγμή που επιχειρούν την 
είσοδό τους από την Τουρκία. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις οι 
περισσότεροι ερωτώμενοι δεν υπέδειξαν την κυβέρνηση αλλά την 
Ε.Ε. ως τον φορέα ευθύνης για την εξέλιξη αυτή. Πιο συγκεκρι-
μένα, μεταξύ εκείνων στους οποίους το προσφυγικό πλαισιώθηκε 
με αναφορά στον κίνδυνο εγκλωβισμού προσφύγων στην Ελλάδα, 
το 40% απέδωσε την ευθύνη στην Ευρώπη, το 25% στην Τουρκία 
και μόλις το 21% στην κυβέρνηση. Μεταξύ εκείνων στους οποίους 
το προσφυγικό πλαισιώθηκε με αναφορά στον κίνδυνο απώλειας 
ζωών, το 38% απέδωσε την ευθύνη στην Ευρώπη, το 35% στην 
Τουρκία και μόλις το 7% στην ελληνική κυβέρνηση. 

Είναι σαφές ότι το ζήτημα εκλαμβάνεται ως πολύ μεγάλης έ-
κτασης και πολυπλοκότητας για τα δεδομένα της ελληνικής κυ-
βέρνησης, διαπίστωση που μετριάζει αυτομάτως τη σημασία του 
θέματος για τον πολιτικό ανταγωνισμό μεταξύ κυβέρνησης και α-
ντιπολίτευσης. Όμως η επικράτηση της πρόσληψης του προσφυγι-
κού ως ανθρωπιστικής τραγωδίας, και όχι ως ένδειξης διαχειρι-
στικής αδυναμίας, ουσιαστικά αφήνει «εκτός του κάδρου των ευ-
θυνών» την κυβέρνηση Τσίπρα. Η σύγκριση των απόψεων της 
κοινής γνώμης για την ευθύνη διαχείρισης υπό τη μία και την άλλη 
πλαισίωση υπογραμμίζει τη σημασία της κυρίαρχης πρόσληψης 
του ζητήματος και, συνάμα, υποδεικνύει στην κυβέρνηση την κα-

τεύθυνση του επικοινωνιακού σχεδιασμού επί του θέματος. Το-
ποθετώντας το προσφυγικό υπό το πρίσμα της (απολύτως υπαρ-
κτής) ανθρωπιστικής κρίσης, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δύναται 
να ξεπεράσει τον κάβο ενός επιπρόσθετου προβλήματος που θα 
μπορούσε διαφορετικά να αποτελέσει μια ένδειξη της διαχειριστι-
κής της ανεπάρκειας.

Μια τέτοια επιλογή θα υπηρετούσε και έναν άλλο στόχο, στην 
περίπτωση που η κυβέρνηση τον έθετε στις προτεραιότητές της: 
την έμμεση υπενθύμιση της ευρωπαϊκής αναλγησίας. Το δράμα 
των προσφύγων που χάνονται καθημερινά στα νερά του Αιγαίου 
την ίδια στιγμή που οι Ευρωπαίοι κλείνουν τα σύνορά τους επανα-
φέρει στη συλλογική μνήμη τους ισχυρισμούς των κυβερνητικών 
κομμάτων περί της μη αλληλέγγυας Ευρώπης που επίμονα απαι-
τεί τη φτωχοποίηση του ελληνικού πληθυσμού. Η μεταβίβαση της 
ευθύνης για ένα πολιτικό ζήτημα σε τρίτους είναι μια δοκιμασμένη 
μέθοδος διαφυγής κυβερνώντων που βρίσκονται «με την πλάτη 
στον τοίχο». Και φυσικά είναι πολύ ευκολότερη στην υλοποίησή 
της όταν υπάρχουν οι σαφείς ενδείξεις εμπλοκής αυτών των τρί-
των στο ζήτημα.

*Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι επίκουρος καθηγητής του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας.   

  ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΙΔΗ*

Μεταβίβαση ευθύνης
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Τ
ο τελευταίο διάστηµα παρατηρείται επιδείνωση των 
προβληµάτων και της προοπτικής της ελληνικής οι-
κονοµίας. Εάν δεν υπάρξουν θετικές εξελίξεις στη 
διάρκεια των επόµενων 2-3 µηνών, θα µεγαλώσει 
επικίνδυνα το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος της 
διαχείρισης της κρίσης.

Συµφωνία παρά τις διαφορές
Παρά τις διαφορές µεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των Ευ-
ρωπαίων εταίρων και των πιστωτών, όλοι συµφωνούν ότι πρέπει 
να ολοκληρωθεί µε επιτυχία το ταχύτερο δυνατόν η πρώτη αξιο-
λόγηση του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου, για να αποτραπεί η 
διαφαινόµενη επιδείνωση της κατάστασης. Σε περίπτωση καθυ-
στέρησης της πρώτης αξιολόγησης µπορεί να εκδηλωθεί κρίση 
εµπιστοσύνης, κρίση χρηµατοδότησης και κρίση ρευστότητας της 
ελληνικής οικονοµίας, µε αποτέλεσµα να πάµε πίσω, σε καταστά-
σεις ανάλογες µε εκείνες του πρώτου εξαµήνου του 2015.

Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης θεωρεί ότι η αξιολό-
γηση µπορεί να ολοκληρωθεί µέσα σε έναν µήνα και αφήνει να 
εννοηθεί ότι η οποιαδήποτε καθυστέρηση θα οφείλεται στην κακή 
πολιτική διάθεση και στις εµµονές του ∆ΝΤ. Από την πλευρά του, 
το ∆ΝΤ θεωρεί υπεύθυνη για την καθυστέρηση που παρατηρεί-
ται –η πρώτη αξιολόγηση έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον περα-
σµένο Νοέµβριο µε βάση το αρχικό χρονοδιάγραµµα– την αδυνα-
µία της κυβέρνησης να εφαρµόσει έγκαιρα και αποτελεσµατικά τα 
συµφωνηθέντα. Οι εκπρόσωποι του ∆ΝΤ αρνούνται να δεσµευ-
τούν για το πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση 
και δείχνουν µε νόηµα στην κατεύθυνση του οικονοµικού επιτε-
λείου της κυβέρνησης. Κάπου στη µέση βρίσκονται οι Ευρωπαίοι 
εταίροι, οι οποίοι θα ήθελαν να συνδυάσουν το Πάσχα των Καθο-
λικών (27 Μαρτίου 2016) µε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, 
εκτιµώντας ότι εάν µείνει η εκκρεµότητα πέρα από αυτό το χρο-
νικό σηµείο θα υπάρξουν προβλήµατα στη χρηµατοδότηση και στη 
ρευστότητα της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία θα ενισχύσουν, για 
µία ακόµη φορά, τα υφεσιακά φαινόµενα.

Το ζήτηµα των συντάξεων
Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, δεν µπορεί να υπάρξει έγκαιρη θε-
τική ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου προγράµ-
µατος-µνηµονίου χωρίς να υπάρξει συνεννόηση στο ζήτηµα των 
συντάξεων. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι προτάσεις Κατρούγκαλου 
είναι σε γενικές γραµµές επαρκείς και δηλώνει ότι υπάρχουν κόκ-
κινες γραµµές σε ό,τι αφορά τη µείωση των κύριων συντάξεων 
που έχουν ήδη δοθεί.

 ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι Ευρωπαίοι εταίροι αναγνωρίζουν την προσπάθεια της κυ-
βέρνησης, θεωρούν όµως ότι πρέπει να γίνουν αρκετές αλλαγές 
στα προτεινόµενα µέτρα για να επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στό-
χοι που έχουν τεθεί και να σταθεροποιηθεί σε µεσοµακροπρόθε-
σµη βάση το σύστηµα.

Πολύ πιο αυστηρό είναι στην προσέγγισή του το ∆ΝΤ, το οποίο 
εκτιµά ότι ο κρατικός προϋπολογισµός επιβαρύνεται σε ετήσια βάση 
µε 10% του ΑΕΠ για να επιδοτείται το ελλειµµατικό συνταξιοδοτικό, 
ασφαλιστικό σύστηµα και να καταβάλλονται οι συντάξεις του ∆η-
µοσίου. Στην αντίληψη των ειδικών του ∆ΝΤ η επιβάρυνση αυτή 
είναι απαράδεκτα υψηλή και στέκεται εµπόδιο στην επίτευξη ση-
µαντικού πρωτογενούς δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος και στην 
εξυπηρέτηση και τον σταδιακό περιορισµό του χρέους του ελλη-
νικού ∆ηµοσίου. Όσο δεν λύνεται το πρόβληµα του ασφαλιστικού, 
συνταξιοδοτικού ελλείµµατος και της διαχείρισης του χρέους που 
συνδέεται µε αυτό, το ∆ΝΤ αποκλείεται να δεσµευτεί υπέρ της συ-
νέχισης της συµµετοχής του στη χρηµατοδότηση και την εποπτεία 
του ελληνικού προγράµµατος.

Παρέµβαση Στουρνάρα
Με βάση το σκεπτικό των ειδικών του ∆ΝΤ, η ελληνική πλευρά 
πρέπει να δείξει «εδώ και τώρα» ότι είναι σε θέση να περιορίσει 
την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού για τη χρηµατο-
δότηση του ασφαλιστικού, συνταξιοδοτικού κατά 1% του ΑΕΠ (1,8 
δισ. ευρώ) το 2016. Πρέπει επίσης να συγκεκριµενοποιήσει µέτρα 
ύψους 1% του ΑΕΠ, τα οποία προβλέπονται στον προϋπολογισµό, 
χωρίς όµως να περιγράφονται αναλυτικά.

Αυτή η εξαιρετικά δύσκολη δηµοσιονοµική άσκηση περνάει υ-
ποχρεωτικά από τη µείωση των συντάξεων, εφόσον πάνω από τα 
2/3 των δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού έχουν σχέση µε 
µισθούς και συντάξεις. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγµατεύσεις 
για το είδος της µείωσης των συντάξεων, εάν δηλαδή θα περιορι-
στούν οι επικουρικές, οι κύριες συντάξεις που θα δοθούν στο µέλ-
λον, οι κύριες συντάξεις που έχουν ήδη δοθεί ή πώς ακριβώς µπο-
ρούν να συνδυαστούν τα παραπάνω στη βάση διαφόρων κριτηρίων.

Η παρέµβαση που έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας 
κ. Στουρνάρας, ο οποίος επιχειρηµατολόγησε στη Βουλή υπέρ της 
µείωσης των κύριων συντάξεων, θεωρείται ότι είναι σχεδιασµένη 
για να µεγαλώσει τα περιθώρια ελιγµών της κυβέρνησης και να 
διευκολύνει µια δύσκολη διαπραγµάτευση, η οποία πρέπει να ο-
λοκληρωθεί σε διάστηµα λίγων εβδοµάδων, για να αποτραπούν οι 
καθυστερήσεις και οι παρενέργειές τους. Ο κ. Στουρνάρας µίλησε 
για την ανάγκη να υπάρξουν αποφάσεις που θα απελευθερώσουν 
πόρους υπέρ της νέας γενιάς και της απασχόλησης. Είναι φανερό 

ότι ο διοικητής της ΤτΕ δεν έχει τον περιορισµό του πολιτικού κό-
στους που αντιµετωπίζουν οι πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής 
της χώρας. Είναι πολύ δύσκολο να εξαχθούν συµπεράσµατα για το 
πού ακριβώς βρίσκονται οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της κυβέρ-
νησης και των Ευρωπαίων εταίρων και πιστωτών. Οι δύο πλευ-
ρές άλλοτε δείχνουν να βρίσκονται αρκετά κοντά και άλλοτε πολύ 
µακριά, ανάλογα µε την ερµηνεία των γεγονότων και των δηλώ-
σεων. Η γενική εικόνα όµως είναι ότι η µείωση των συντάξεων, 
την οποία το πολιτικό σύστηµα φαίνεται να απορρίπτει και ο διοι-
κητής της ΤτΕ να υποδεικνύει, έχει µετατραπεί σε ένα είδος γόρ-
διου δεσµού. Ίσως µπορεί να λυθεί εάν οι υπεύθυνοι για τις δια-
πραγµατεύσεις δείξουν καλή διάθεση και αποδειχθούν δηµιουρ-
γικοί και αποτελεσµατικοί.

Κι ενώ είναι φανερό ότι εξαντλούνται τα χρονικά περιθώρια για 
την οικονοµία, κάνουν την εµφάνισή τους νέοι κίνδυνοι, που δυ-
σκολεύουν τον σχεδιασµό και ενισχύουν την αβεβαιότητα.

Στην Ε.Ε. φαίνεται να εξελίσσεται µια νέα κρίση στον τραπεζικό 
τοµέα, η οποία µπορεί να έχει παρενέργειες και στη χώρα µας. Οι 
ελληνικές τράπεζες είναι εκτός των διεθνών κεφαλαιαγορών, επο-
µένως θεωρητικά δεν επηρεάζονται από τις δυσκολίες των πορτο-
γαλικών, ιταλικών τραπεζών ή και της γερµανικής Deutsche Bank. 
Είναι φανερό όµως ότι η εικόνα της ευρωπαϊκής αστάθειας στον 
τραπεζικό τοµέα και η µεγάλη πτώση της αξίας των αγορών δηµι-
ουργούν κλίµα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Η επιδείνωση της 
προοπτικής της ελληνικής οικονοµίας εκφράζεται και µέσα από την 
αύξηση των spreads στα δεκαετή οµόλογα του ελληνικού ∆ηµο-
σίου. Το χειρότερο είναι ότι έχουν αρχίσει να αυξάνονται και τα ε-
πιτόκια δανεισµού του πορτογαλικού ∆ηµοσίου, στέλνοντας το µή-
νυµα ότι οι αγορές κρίνουν αυστηρά τις αριστερές αναζητήσεις της 
κυβέρνησης της Πορτογαλίας και προσπαθεί να δηµιουργηθεί ξανά 
µια ζώνη νοτιοευρωπαϊκής αστάθειας, µε αρνητικές συνέπειες για 
την ελληνική οικονοµία. 

Τέλος, το προσφυγικό, µεταναστευτικό τείνει να µετατραπεί σε 
εφιάλτη και για το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η αντιµε-
τώπισή του έχει σηµαντικό δηµοσιονοµικό κόστος, που εκτιµάται 
από 600 εκατ. ευρώ έως 1 δισ. ευρώ τον χρόνο. Επιπλέον, οι ανε-
ξέλεγκτες προσφυγικές, µεταναστευτικές ροές επηρεάζουν αρνη-
τικά τις σχέσεις της Αθήνας µε τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο, γεγο-
νός που µπορεί να κάνει ακόµη πιο δύσκολη τη συνεννόηση για τη 
διαχείριση του ελληνικού προγράµµατος. Το προσφυγικό, µετανα-
στευτικό µπορεί, εάν δεν ελεγχθεί τους επόµενους µήνες, να απει-
λήσει και τις επιδόσεις-ρεκόρ που σηµειώνει τα τελευταία χρόνια 
ο ελληνικός τουρισµός, στηρίζοντας µε ιδιαίτερα δυναµικό τρόπο 
την προσπάθεια εξόδου της οικονοµίας από την κρίση.

www.kyrtsos.gr
 George Kirtsos 
 @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ 
ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ 
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

∆ύσκολη έως αδύνατη η συνεννόηση 
χωρίς µείωση των συντάξεων.

Η επιδείνωση του διεθνούς οικονοµικού 
περιβάλλοντος δυσκολεύει τον σχεδιασµό 
του οικονοµικού επιτελείου .

Tα προβλήµατα της 
οικονοµίας ζητούν 
επειγόντως λύσεις

Μεγαλώνουν οι δυσκολίες και 
περιορίζονται τα περιθώρια ελιγµών.



Ε
δώ και πάνω από έξι χρόνια η χώρα 
µας λοιδορείται, µε αφορµή κυρίως 
την κρίση δηµόσιου χρέους, παντού. 
Από τα διεθνή και εγχώρια ΜΜΕ 
έως τις δηµόσιες συζητήσεις, από 

τις επαγγελµατικές συναλλαγές έως τις ιδιωτι-
κές κουβέντες. Παντού έχουµε γίνει συνώνυµο 
του απολύτως προβληµατικού και του εκουσίως 
δυσλειτουργικού µέλους της Ευρώπης. Με άλλα 
λόγια, µε κάθε ευκαιρία η χώρα µας θυµατοποι-
είται για σχεδόν κάθε ζήτηµα που ανακύπτει στην 
Ε.Ε., απ’ όσα πολλά εσφαλµένα πράττει ή παρα-
λείπει, αλλά και για πλήθος θεµάτων που δεν 
έχει τη δυνατότητα να χειριστεί αλλιώς ή δεν α-
νήκουν καν στην αποκλειστική αρµοδιότητά της 
µέσα στην Ένωση.

Μερικές φορές, όπως τώρα, η χώρα µας καλείται σε συνθήκες οξύτατης κοινωνικής κρίσης να ε-
πωµιστεί το οργανωτικό και γεωπολιτικό βάρος της διαχείρισης των προσφυγικών ροών από τη Συρία 
και τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Οι ροές αυτές διέρχονται στην Ευρώπη κυρίως από την Τουρκία και 
εισέρχονται στην Ένωση µέσα από το πιο ευάλωτο και την ίδια στιγµή το µοναδικό γεωγραφικό ση-
µείο της Ελλάδας: τη νησιωτική της περιφέρεια. Ναι, πολλοί από τους Έλληνες κατοικούν εδώ και κά-
ποιες χιλιετίες σχεδόν αµιγώς τα νησιά του Αιγαίου και έχουν µάθει να προστατεύουν διηνεκώς τον 
τόπο τους. Είναι οι ίδιοι που, παρ’ όλο το σάστισµα και την πραγµατική αδυναµία υποδοχής τόσο πολ-
λών προσφύγων σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα, απέδειξαν κι αυτό το καλοκαίρι ότι στην πλειονότητά 
τους τιµούν τις αξίες της Ευρώπης. Σώζουν τους ανθρώπους που πνίγονται στη θάλασσά τους, µοιρά-
ζονται το ψωµί τους µε αυτούς που φτάνουν εξαντληµένοι στα νησιά τους.

Οι ίδιοι, δυστυχώς, Έλληνες ανέχονται µια κυβέρνηση που δεν κυβερνά και στην ουσία δεν ενεργεί 
τίποτε απ’ όσα έχει συµφωνήσει µε τους εταίρους µας για το ζήτηµα. Οι ίδιοι εµποδίζουν, µε αυτοδικία, 
τη δηµιουργία σηµείων πλήρους καταγραφής των προσφύγων στο νησί τους και προκρίνουν την άτα-
κτη κινητικότητά τους σε όλη την ελληνική επικράτεια και κατ’ επέκταση στον χώρο Σένγκεν.

Όσο, δε, παραµένει άλυτο το Συριακό, µε τη ∆ύση σχετικά ράθυµη και τους υπόλοιπους παίκτες της 
περιοχής αδίστακτα προσκολληµένους στους στρατηγικούς τους στόχους, αυτή η αντίφαση στον χει-
ρισµό των Ελλήνων προς τους πρόσφυγες θα γίνεται εµφατικότερη. Τα νησιά είναι δεδοµένο ότι δεν 
µπορούν να αντέξουν περισσότερους πρόσφυγες, καθώς το δυναµικό υποστήριξης των νεοφερµένων 
είναι εκ των πραγµάτων περιορισµένο, οι δε κοινωνικές και ειδικά οι ιατρικές υποδοµές στα νησιά µε-
γάλης υποδοχής σε οριακή κατάσταση λειτουργίας. Όσες διεθνείς δυνάµεις και να έρθουν, όσοι µη 
κερδοσκοπικοί φορείς και να συνδράµουν, είναι αδύνατον η Μυτιλήνη να αποκτήσει µεγαλύτερο νο-
σοκοµείο σε τρεις µήνες, είναι αδύνατον το αεροδρόµιο στο ∆ιαφάνι της Λέρου να αποκτήσει µεγα-
λύτερο αεροδιάδροµο, είναι αδύνατον να πείσεις τους Κώους να συναινέσουν στην περαιτέρω κα-
ταστροφή της τουριστικής βιτρίνας του ήδη τραυµατισµένου νησιού τους. Όσο απόθεµα ψυχής και να 
έχουν οι νησιώτες µας και όσο κι αν εξυπηρετεί η Ελληνική Ακτοφυλακή, έστω και οριακά, την περι-
συλλογή και βασική καταγραφή των ροών, ενόψει της επικείµενης έναρξης της τουριστικής περιόδου 
τα νησιά βλέπουν τη ζηµιά του εισοδήµατός τους και την αναταραχή της ζωής τους να γίνεται ανυπό-
φορη, σχεδόν µόνιµη.

Αν και η νησιωτικότητα ανήκει επισήµως στους παράγοντες διαµόρφωσης της εθνικής ελληνικής 
αλλά και της ενωσιακής πολιτικής, ποτέ δεν της δόθηκε η σηµασία που πρέπει. Η εθνική πολιτική τάξη 
αντιµετώπιζε τα συγκριτικά λιγότερο κατοικηµένα νησιά µας ως βάρος στην άσκηση ισότιµων πολιτι-
κών σε σχέση µε την ηπειρωτική επικράτεια της χώρας. Η Ένωση έβλεπε την κατεξοχήν ωφελούµενη 
χώρα να µη δίνει την έµφαση που µπορούσε στον ευρωπαϊκό διάλογο. Μέχρι που φτάσαµε το περα-
σµένο καλοκαίρι στην απρόβλεπτη και καταιγιστική άφιξη προσφύγων στην αιγαιακή µεθόριο της Έ-
νωσης και αντιληφθήκαµε ότι η ζωή στα ελληνικά νησιά συνεχίζεται και µε το πέρας των θερινών δια-
κοπών των τουριστών απ’ όλη την Ευρώπη εκεί. Συνειδητοποιήσαµε ότι η Frontex φυλάει αρκετά καλά 
τα χερσαία σύνορα, αλλά απολύτως ανεπαρκώς τα θαλάσσια σύνορα της Ένωσης. Ήρθε µάλλον η ώρα 
η Ε.Ε. και η Ελλάδα να σκύψουν στα νησιά µας, κατά την παρότρυνση του προέδρου Γιούνκερ, που εύ-
στοχα είπε ότι «η Ευρώπη είναι ο φούρναρης της Κω» που ψήνει δωρεάν καρβέλια για τους πρόσφυ-
γες. Μήπως ήρθε η ώρα τα ελληνικά νησιά, εκτός από τουριστικοί παράδεισοι και διαχρονικές κοιτίδες 
του κοινού µας ευρωπαϊκού πολιτισµού, να αποτελέσουν και διαβατήριο για ένα ασφαλές γεωπολιτικό 
µέλλον στα ανατολικά σύνορα της Ένωσης;

*Ο Βασίλης Κ. Καραµητσάνης είναι δικηγόρος και πρόεδρος της Πλατφόρµας - Εταιρείας Αστικού Πολιτισµού.
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 ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ Κ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ*

Τα ελληνικά νησιά 
της Ευρώπης 
και το προσφυγικό

Σώζουν τους ανθρώπους 
που πνίγονται στη θάλασσά 
τους, µοιράζονται το ψωµί 
τους µε αυτούς που φτάνουν 
εξαντληµένοι στα νησιά τους.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΝΙΚΗΣ 2, ΑΘΗΝΑ 
(ΠΡΟΣΟΧΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 6).

∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09.00-16.00 & 
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10.00-14.00,

 ΤΗΛ.: 210 -3251071, ΚΙΝ. 6944775451 (24 ΩΡΕΣ), 
e-mail: info@euro-gold.gr • www.euro-gold.gr

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 24

 (απέναντι από Carrefour Μαρινόπουλος).
ΑΓΟΡΑ-ΠΩΛΗΣΗ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

∆ΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ: 10.00-16.00 & 
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 – 20:00,

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 – 15:00,  ΤΗΛ.: 210 - 6085766, ΚΙΝ. 6944454471 
(24 ΩΡΕΣ), e-mail: info@euro-gold.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΧΡΥΣΟΣ - ΑΣΗΜΙ (ΣΚΕΥΗ)

-∆ΙΑΜΑΝΤΙA
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΟΛΑ

ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ.

ΕΠΙΣΚΕΥΤΕΙΤΕ ΜΑΣ Σ' ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΜΑΣ, ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ 
ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΕΩΣ & 20% ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΛΕΝΕ,
ΟΤΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΡΥΣΟΥ, 
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΚΕΡ∆ΙΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!!!!!!!

● ROLEX ● CARTIER 
● PATEK PHILIPPE ● IWC 
● OMEGA ● BREITLING ● PIAGET
●  LANGE&SHONE ● PANERAI
● VACHERON ● BVLGARΙ
(και όλα τα υψηλής αξίας, 
χρυσά και ρολόγια τσέπης)
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Και αν συχνά οι αντιδράσεις είναι δίκαιες/
δικαιολογηµένες, εξίσου συχνά µοιάζουν να 
προέρχονται περισσότερο από µια σχεδόν 
«παβλοφική» νοοτροπία, που πηγάζει 
κυρίως από την καχυποψία απέναντι στο 
κράτος και τις προθέσεις του, αλλά και από 
την πληµµελή κουλτούρα διαλόγου, καθώς 
και από ελλιπή ενηµέρωση.

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο
ι πρόσφατες αντιδράσεις κατοίκων των περι-
οχών όπου θα δηµιουργηθούν τα hot spots 
και τα κέντρα φιλοξενίας για τους πρόσφυγες 
επανέφεραν στο προσκήνιο µε έντονο τρόπο 
τη νοοτροπία/πρακτική που εκφράζεται µε 
την αγγλική φράση «not in my backyard», δη-
λαδή «όχι στην αυλή µου». Η φράση αυτή πε-
ριγράφει µε τον πλέον «οικονοµικό» τρόπο τη 

σχεδόν οικουµενική τάση να καταγράφονται αντιδράσεις πολιτών 
για ενδεχόµενα έργα στην περιοχή τους, άσχετα αν τα έργα αυτά 
µπορεί να ενέχουν σηµαντικά οφέλη για την περιοχή και τους κα-
τοίκους της ή πρέπει να γίνουν λόγω δεσµεύσεων των κυβερνή-
σεων ή των τοπικών αρχών. Και αν συχνά οι αντιδράσεις είναι 
δίκαιες/δικαιολογηµένες, εξίσου συχνά µοιάζουν να προέρχονται 
περισσότερο από µια σχεδόν «παβλοφική» νοοτροπία, που πηγά-
ζει κυρίως από την καχυποψία απέναντι στο κράτος και τις προθέ-
σεις του, αλλά και από την πληµµελή κουλτούρα διαλόγου, καθώς 
και από ελλιπή ενηµέρωση.

Hot spots - κέντρα φιλοξενίας
Όσον αφορά το πιο πρόσφατο παράδειγµα αντιδράσεων, αυτό κατά 
της δηµιουργίας hot spots και κέντρων φιλοξενίας µεταναστών (υ-
πενθυµίζεται ότι την περασµένη εβδοµάδα ο γενικός γραµµατέας 
Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής, Βασίλειος Παπαδόπουλος, 

είχε δηλώσει στην FS ότι «ως προς το ζήτηµα της υποδοχής και 
φιλοξενίας µεταναστών και προσφύγων στην ενδοχώρα, υπάρ-
χει πρόγραµµα, για το οποίο υπάρχει και η δέσµευση της χώρας 
για 50.000 θέσεις συνολικά σε όλη τη χώρα»), στην Κω, όπου 
προγραµµατίζεται η δηµιουργία hot spot, η κατάσταση µοιάζει έ-
κρυθµη, µε συνεχείς διαδηλώσεις διαµαρτυρίας κατοίκων και συ-
γκρούσεις µε δυνάµεις της αστυνοµίας, ενώ κινητοποιήσεις πραγ-
µατοποιούνται και σε περιοχές όπου προγραµµατίζεται η δηµιουρ-
γία κέντρων φιλοξενίας (όπως στα ∆ιαβατά και στο Σχιστό), ενίοτε 
και µε την παρουσία στελεχών της Χρυσής Αυγής, η οποία επιχει-
ρεί να εκµεταλλευτεί την κατάσταση. Οι κάτοικοι των νησιών που 
διαµαρτύρονται υποστηρίζουν ότι η δηµιουργία hot spots θα υπο-
βαθµίσει το τουριστικό τους προφίλ και θα προκαλέσει και οικονο-
µική ζηµιά, ενώ στις περιοχές όπου θα στηθούν κέντρα φιλοξενίας 
ο προβληµατισµός εντοπίζεται σε πιθανούς κινδύνους από τους 
πρόσφυγες και υποβάθµιση των περιοχών. Πάντως, το υπουρ-
γείο Μεταναστευτικής Πολιτικής υπογραµµίζει ότι «µέσα σε ένα 
κλίµα απειλών από µεριάς ευρωπαϊκών κρατών, ενόψει της ανε-
ξέλεγκτης εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών και προσφύγων 
στην Ευρώπη µέσω της πατρίδας µας, µοναδική απάντηση αποτε-
λεί η οργανωµένη και ελεγχόµενη διαχείριση των εισερχόµενων 
πληθυσµών σε κέντρα υποδοχής, τόσο στα σηµεία εισόδου όσο 
και στην ενδοχώρα, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δε-
σµεύσεις και υποχρεώσεις της χώρας», προσθέτοντας, δε, ότι «ει-

Not in my 
backyard…
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Πολιτική αµηχανία

Πάντως, το υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής υπογραµµίζει ότι «ειδικά στα 
νησιά, των οποίων η οικονοµία κατά 
κύριο λόγο εξαρτάται από τον τουρισµό, η 
οργανωµένη διαχείριση των προσφύγων και 
των µεταναστών αποτελεί προϋπόθεση για 
την αποφυγή φαινοµένων που δυσφηµούν 
την εικόνα της χώρας µας στο εξωτερικό».

Ε
νώπιον των διαφόρων διαµαρτυριών και κινητο-
ποιήσεων ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίδραση 
(ή, συνήθως, η έλλειψη αντίδρασης) από τον 
πολιτικό κόσµο, ο οποίος συχνά παίρνει το µέρος 

των διαµαρτυροµένων. Χαρακτηριστική –και πιο πρόσφα-
τη– η παρέµβαση του βουλευτή ∆ωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ 
∆ηµήτρη Κρεµαστινού, ο οποίος µε ερώτησή του προς τον 
υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Κουρουµπλή, ζήτησε, 
εφόσον η κυβέρνηση αποδέχτηκε τη δηµιουργία των hot 
spots στα νησιά, αυτά να δηµιουργηθούν σε νησιά µικρά, 
δορυφορικά των µεγάλων τουριστικών νησιών, και όχι στα 
νησιά µε µεγάλο τουριστικό ρεύµα, όπως η Κως, ουσιαστικά 
τασσόµενος µε το µέρος των αντιδρώντων.

Ακόµα πιο προβληµατική καθίσταται η παρουσία 
στελεχών της Χρυσής Αυγής στις διάφορες κινητοποιήσεις 
που σχετίζονται µε τη χωροθέτηση των hot spots και των 
κέντρων φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών, παρουσία 
η οποία γίνεται όλο και πιο έντονη, όσο κλιµακώνονται οι 
αντιδράσεις. Αναλυτές θεωρούν σχεδόν δεδοµένο το «ψά-
ρεµα σε θολά νερά» που η Χρυσή Αυγή επιχειρεί υποστηρί-
ζοντας τις συγκεκριµένες αντιδράσεις, προς άγραν ψήφων 
και υποστηρικτών. Kαι πάλι, µπροστά σε αυτά τα επικίν-
δυνα φαινόµενα ο πολιτικός κόσµος µοιάζει να παρατηρεί 
αµήχανα.

δικά στα νησιά, των οποίων η οικονοµία κατά κύριο λόγο εξαρτάται 
από τον τουρισµό, η οργανωµένη διαχείριση των προσφύγων και 
των µεταναστών αποτελεί προϋπόθεση για την αποφυγή φαινοµέ-
νων που δυσφηµούν την εικόνα της χώρας µας στο εξωτερικό».

Κερατέα
Μια πρόσφατη ιστορία σχετικά µε τις αντιδράσεις κατοίκων µιας 
περιοχής κατά ενός σχεδίου της κυβέρνησης είναι αυτή της Κε-
ρατέας και της εκεί χωροθέτησης ΧΥΤΑ. Ήδη από το 2003 η πολι-
τεία είχε εγκρίνει τον νέο περιφερειακό σχεδιασµό της Αττικής, ο 
οποίος, µεταξύ άλλων, περιλάµβανε τρεις ΧΥΤΑ, σε Λιόσια, Κερα-
τέα και Γραµµατικό, ωστόσο ο σχεδιασµός αυτός πάγωσε ως το 
2011, οπότε και επιχειρήθηκε να εφαρµοστεί το σχέδιο, µέσω πα-
ραχώρησης των έργων σε ιδιώτες. Αυτό που επακολούθησε ήταν 
ένας πολύµηνος «κλεφτοπόλεµος» κατοίκων και αστυνοµίας, µε 
τους µεν να παρεµποδίζουν τα έργα και τους δε να επιχειρούν 
να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη διενέργειά τους, παρά το γεγο-
νός ότι το ΣτΕ απέρριψε όλες τις προσφυγές των κατοίκων κατά 
της χωροθέτησης του ΧΥΤΑ στην Κερατέα. Μετά από µακρύ δι-
άστηµα αντιδράσεων, το οποίο περιλάµβανε και «µάχες» κατοί-
κων και ΜΑΤ (αλλά και… οχυρωµατικά έργα, καθώς οι κάτοικοι, 
στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν την κατασκευή του έργου, 
έσκαψαν όρυγµα στη λεωφόρο Λαυρίου), το σχέδιο πάγωσε και οι 
σχετικοί διαγωνισµοί δεν έχουν προχωρήσει ως σήµερα.

ΟΚΑΝΑ
Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, ωστόσο η «υπόθεση ΟΚΑΝΑ» α-
ποτέλεσε για πολλούς µία από τις πλέον «αντιδικούµενες» ιστο-
ρίες αντιδράσεων κατοίκων µιας περιοχής – συγκεκριµένα, του 
κέντρου της Αθήνας. Η υπόθεση εκτυλίχθηκε κάπως έτσι: Στο κέ-
ντρο της πρωτεύουσας ο ΟΚΑΝΑ είχε δηµιουργήσει µονάδες υ-
ποκαταστάτων για τους τοξικοεξαρτηµένους. Τα σηµεία στα οποία 
υπήρχαν οι µονάδες αυτές συγκέντρωναν σηµαντικό αριθµό τοξι-
κοεξαρτηµένων ανθρώπων, γεγονός που προκάλεσε έντονες α-
ντιδράσεις από τους κατοίκους, αλλά και τους καταστηµατάρχες 
των περιοχών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι, πέραν της υποβάθµι-
σης, ετίθεντο και ζητήµατα ασφαλείας. Σκέψεις για µεταφορά των 
µονάδων σε άλλα σηµεία του Λεκανοπεδίου προκάλεσαν νέες α-
ντιδράσεις από τους εκεί κατοίκους, ακόµα και διαδηλώσεις κατά 
του ενδεχοµένου εγκατάστασης µονάδων του ΟΚΑΝΑ, ενώ, από 
την πλευρά τους, οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας συνέχιζαν να 
πιέζουν την πολιτεία για αποµάκρυνση των µονάδων, υποστηρί-
ζοντας ότι αποτελούν «προνοµιακό χώρο για τη δράση εµπόρων 
ναρκωτικών».

Τέµενος στην Αθήνα
Σε µείζον πολιτικό και κοινωνικό ζήτηµα ανήχθη η κατασκευή 
µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της προ-

εκλογικής περιόδου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014, µε 
τους υποψηφίους για τον ∆ήµο Αθηναίων να το βάζουν ψηλά στην 
ατζέντα τους. Ακόµα και ο συνήθως ήπιων τόνων Άρης Σπηλιω-
τόπουλος, απευθυνόµενος στον τότε, αλλά και νυν, δήµαρχο Αθη-
ναίων Γιώργο Καµίνη, του είχε ζητήσει να απαντήσει «αν µπορεί 
η Αθήνα να αντέξει την ανέγερση του τζαµιού και ό,τι στο µέλλον 
η λειτουργία του συνεπάγεται». Υπενθυµίζεται ότι ο σχεδιασµός 
προβλέπει την κατασκευή του τεµένους στον Βοτανικό (µάλιστα η 
πολιτεία έχει εγκρίνει και κονδύλι 946.000 ευρώ για το έργο), γε-
γονός που έχει προκαλέσεις σφοδρές αντιδράσεις µερίδας των 
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι έχουν προβεί σε αρ-
κετές κινήσεις διαµαρτυρίας ως τώρα, αλλά και σε προσφυγές 
στο ΣτΕ, ενώ το ζήτηµα της κατασκευής τζαµιού έχει προκαλέσει 
και ενδοκυβερνητικές τριβές, µε τους ΑΝΕΛ να αντιτίθενται στην 
προώθηση του έργου. Οι διαµαρτυρόµενοι κάτοικοι υποστηρίζουν 
ότι το τέµενος θα προκαλέσει υποβάθµιση της περιοχής και της α-
σφάλειας των κατοίκων της, ενώ η πολιτεία τονίζει ότι πρέπει να 
υπάρχει, για να διασφαλίζει το δικαίωµα των µουσουλµάνων σε 
νόµιµο χώρο λατρείας.

Σταθµός µετρό Αγίας Παρασκευής
Όταν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 γίνονταν οι τελευταίοι σχε-
διασµοί για το µετρό της Αθήνας, η πρόβλεψη ήταν για κατασκευή 
σταθµού στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Ωστόσο, η 
δηµοτική αρχή της περιοχής, αλλά και κάτοικοι και η Εκκλησία, ε-
ναντιώθηκαν σφόδρα στην προοπτική αυτή, υποστηρίζοντας ότι ο 
σταθµός του µετρό θα κατέστρεφε την πλατεία, θα επιδείνωνε το 
κυκλοφοριακό πρόβληµα της περιοχής και θα προκαλούσε ανή-
κεστο βλάβη στην τοπική αγορά. Μάλιστα το δηµοτικό συµβούλιο 
αποφάσισε να εναντιωθεί στο ενδεχόµενο κατασκευής του σταθ-
µού στην πλατεία, ενώ ενώπιον των έντονων αντιδράσεων ο τότε 
αρµόδιος υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε, Κώστας Λαλιώτης, προχώρησε σε 
ανασχεδιασµό της γραµµής 3 του µετρό, µε αποτέλεσµα ο σταθ-
µός να µεταφερθεί µερικές εκατοντάδες µέτρα από την πλατεία της 
Αγίας Παρασκευής, στη συµβολή των οδών Αγίας Παρασκευής 
και Μαρίας Πολυδούρη, ήτοι πιο κοντά στο Χαλάνδρι. Το ενδιαφέ-
ρον είναι ότι, σύµφωνα µε τοπικά ΜΜΕ της περιοχής, υπάρχουν 
ήδη… δεύτερες σκέψεις, ενώ το 2012 το δηµοτικό συµβούλιο της 
Αγίας Παρασκευής εξέδωσε ψήφισµα µε το οποίο ζητούσε… ε-
πέκταση του µετρό στην πόλη. Εδώ αξίζει να προστεθεί ότι η Εκ-
κλησία έχει παίξει σηµαντικό ρόλο στη χωροθέτηση σταθµών του 
µετρό, λόγω των διαµαρτυριών της. Συγκεκριµένα, στην επέκταση 
προς Πειραιά η γραµµή δεν θα καταλήγει στην Ευαγγελίστρια, 
λόγω αντιδράσεων της Μητρόπολης, που φοβάται αρνητικές επι-
πτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο του γηροκοµείου, ενώ έντονες 
ήταν και οι αντιδράσεις της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, η οποία 
µε αλλεπάλληλες προσφυγές στη ∆ικαιοσύνη δεν θέλει να επιτρέ-
ψει την κατασκευή σταθµού στο Παπάφειο στη συµπρωτεύουσα.

Ανεµογεννήτριες
Σε κατάσταση «πολεµικής ετοιµότητας» βρίσκονται το τελευταίο 
διάστηµα οι κάτοικοι της ορεινής Κρήτης, αντιτιθέµενοι στη δηµι-
ουργία δύο µεγάλων έργων παραγωγής ενέργειας από τον άνεµο, 
τα οποία προβλέπουν συνολικά την κατασκευή 56 αιολικών πάρ-
κων και την εγκατάσταση περίπου 450 ανεµογεννητριών. Οι κά-
τοικοι των περιοχών όπου προβλέπεται να υλοποιηθούν τα έργα 
µιλούν για κίνδυνο τεράστιας περιβαλλοντικής υποβάθµισης, ενώ 
αντιδρούν και σε σχέδια για τη δηµιουργία σχετικής εταιρείας λα-
ϊκής βάσης. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι και ο αναπληρωτής υ-
πουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, µιλώντας σε τοπικό 
τηλεοπτικό σταθµό της Κρήτης υπογράµµισε ότι δεν χρειάζεται να 
εγκατασταθούν υπερβολικά µεγάλες –«φαραωνικές», όπως τις 
χαρακτήρισε– µονάδες ΑΠΕ, προκρίνοντας τη «λελογισµένη» ε-
γκατάσταση ανεµογεννητριών.
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Πες το μ’ ένα tweet
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

#Κόκκινη κάρτα
H εβδομάδα που μας πέρασε ξεκίνησε δυναμικά, 
με ένα μεγάλο σοκ για την Ελλάδα.

Η κατάσταση γρήγορα πήρε διαστάσεις πανευρω-
παϊκού σοκ.

Οι πιθανότητες κατάρρευσης, δε, μιας συγκεκριμένης 
τράπεζας πανηγυρίστηκαν δεόντως στην Ελλάδα. 

Μέχρι και θέμα στο site του BBC έγιναν τα 
σχόλια των Ελλήνων τουϊτεράδων για την 
Deutsche Bank, τα οποία ξεπέρασαν τα 25.000. 
Πρόκειται για τον ορισμό του γερμανικού όρου 
«schadenfreude», που αφορά το συναίσθημα 
χαράς που νιώθει κανείς με την αποτυχία ή τη 
δυστυχία του άλλου. Μια λογική εξέλιξη, να 
χαιρόμαστε με τη (σχετική) αποτυχία του άλλου 
–και δη εκείνου ο οποίος μας έχει υποδειχθεί 
ως ο κακός που ευθύνεται για τη δυστυχία μας– 
επειδή δεν έχουμε καμία δική μας επιτυχία για 
να χαρούμε.

Το πιθανότερο βέβαια είναι πως πάλι εμείς θα την 
πληρώσουμε.

Η συνέχεια της εβδομάδας βέβαια χάλασε το ξεφά-
ντωμα με την Deutsche Bank, καθώς αποδείχθηκε 
πως πλέον οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Όχι απλώς 
φίλοι μας, κάτι σαν μεγάλος αδελφός. Γι’ αυτό και 
τους αναθέσαμε τη φύλαξη του Αιγαίου. 

Ως γνωστόν, μια φωτογραφία ισούται με 
χίλιες λέξεις.

Το σίγουρο είναι πως για μία ακόμη φορά η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μοίρασε απλόχερα εθνική 
περηφάνια. Τόσο πολλή, που πλέον δεν ξέρεις πού 
να τη βάλεις. 

Η διαφωνία έγκειται στο γεγονός πως ο αρμόδιος 
υπουργός αποφασίζει μόνος του ότι τα ιδιωτικά 
κανάλια που «σηκώνει» η αγορά είναι τέσσερα.

Το κυβερνητικό όραμα για το νέο τηλεοπτικό τοπίο 
είναι ξεκάθαρο.

Μαγκιά, σίγουρα, όπως και το γεγονός πως τα 
τέσσερα ιδιωτικά κανάλια προβλέπεται βάσει του 
νόμου να λειτουργούν περίπου με τους μισούς 
εργαζόμενους απ’ ό,τι τα τέσσερα κρατικά.

Και καλά όλα αυτά, να τα δεχτούμε. Τον Άδωνι δεν 
τον σκέφτεται κανένας; 

Σε άλλα νέα, την Παρασκευή ξεκίνησε η μεγάλη από-
βαση των αγροτικών ταγμάτων εφόδου στην Αθήνα.

Η διαμαρτυρία των ψύχραιμων αγροτών παρέμεινε 
σε κόσμια πλαίσια. Για τα δεδομένα του Τρωικού 
Πολέμου. 

Και για να ισχυροποιήσει την απόφασή του ο υπουργός 
Επικρατείας επικαλείται μια κατά παραγγελία του ιδίου 
έρευνα του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλω-
ρεντίας, η οποία ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί στην 
ενημερωμένη κατά τα άλλα ιστοσελίδα του Ινστιτούτου 
και δεν ξέρουμε τους ερευνητές που τη διενήργησαν 
και τα στοιχεία στα οποία βάσισαν την έρευνά τους. 

Φυσικά, το μεγάλο θέμα της εβδομάδας ήταν η 
συζήτηση στη Βουλή για τη συμφωνία με τη Λευκο-
ρωσία. 

Όχι. Περιέργως όλοι ασχολήθηκαν με μια τροπολο-
γία του νομοσχεδίου που αφορούσε τις τηλεοπτικές 
άδειες. 

Το σίγουρο είναι πως δύσκολα θα βρεθεί λογικός 
άνθρωπος που να διαφωνήσει με την περιγραφή που 
κάνει η κυβέρνηση στο πρόβλημα του τηλεοπτικού το-
πίου, όπως επίσης και για την ανάγκη να μπουν κανόνες 
και να ελέγχεται διαρκώς κατά πόσο τηρούνται. 
Εξίσου σίγουρα δεν υπάρχουν και πολλοί πρόθυμοι 
να… λυπηθούν τους καναλάρχες λόγω των διαπλεκό-
μενων σχέσεων με την εκάστοτε εξουσία και του γεγο-
νότος ότι υπερχρεωμένα κανάλια συνέχιζαν κανονικά 
τη λειτουργία τους επειδή προφανώς έφερναν με άλλο 
τρόπο κέρδη στους ιδιοκτήτες τους. Η διαφωνία έγκειται 
στον τρόπο που επιλέγει η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει 
το τηλεοπτικό τοπίο. 

Τα κόκκινα χαλιά πάνω σε παλέτες έχουν 
ήδη στρωθεί για την τελετή υποδοχής.

Έτσι, για μία ακόμη φορά... 

Όπως επίσης για μία ακόμη φορά το ΟΧΙ γίνεται ΝΑΙ.

Και για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η εξουσία 
αλλάζει τα κόμματα

... και φυσικά τους ανθρώπους.
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Α
φορµή γι’ αυτή τη συζήτηση είναι 
το τελευταίο βιβλίο της πρώην ευ-
ρωβουλευτού και αντιπροέδρου 
του Πολιτικού Συνδέσµου Γυναι-
κών, «Η Ευρώπη και τα δικαιώ-
µατα των γυναικών» (εκδ. Παπα-

ζήση). Η αιτία είναι ότι πάντα ήθελα να τη ρωτήσω 
αν βρήκε την ευτυχία µέσα από τους αγώνες για 
την ισότητα των φύλων που καθόρισαν τη ζωή της.

Πώς προέκυψε αυτό το βιβλίο;
Το βιβλίο υποκινήθηκε από την επιθυµία µου να 
µοιραστώ την εµπειρία και τη γνώση που αποκό-
µισα από τη µακρόχρονη συµµετοχή µου στη συ-
ναρπαστική, αλλά ελάχιστα δηµοφιλή, περιπέτεια 
της διεκδίκησης των δικαιωµάτων των γυναικών 
και εκπορεύεται από πολλές πηγές: από τα ξεχωρι-
στά σχολεία –θηλέων και αρρένων– µέχρι το 1977, 
από τα 23 χρόνια στον ΟΤΕ µε τις άµεσες και έµ-
µεσες διακρίσεις λόγω φύλου, από το συνδικαλι-
στικό κίνηµα και τη σκληρή ανδροκρατία, από την 
οικογένεια και τις ενοχές από τη µη συµφιλίωσή 
µου µε τους παραδοσιακούς ρόλους, από το πα-
νεπιστήµιο και τα µεταπτυχιακά, από την προεδρία 
της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ι-
σότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, από τη γνωριµία µου µε γυναίκες απ’ όλες τις 
χώρες του ΟΗΕ, από την κόντρα µου µε τον θρη-
σκευτικό ανορθολογισµό και τα δεινά που έχει ε-
πισωρεύσει στις γυναίκες. Το βιβλίο βασίζεται σε 
πενταετή διδακτορική έρευνα που πραγµατοποί-
ησα, επειδή είχα την περιέργεια να ερευνήσω και 
να αξιολογήσω την επίδραση που άσκησε το ευ-
ρωπαϊκό σύστηµα στην εξέλιξη των δικαιωµάτων 
των γυναικών στην Ελλάδα και την Τουρκία από 
το 1821 µέχρι σήµερα.

Έχετε αφιερώσει πολλά χρόνια και πολλή ε-
νέργεια στη γυναικεία υπόθεση. Άξιζε τον κόπο 
όλη αυτή η προσπάθεια;
∆εν γνωρίζω πώς θα είχε διαµορφωθεί η ζωή µου 
–υποθέτω ασφαλώς διαφορετικά– αν δεν συµµε-
τείχα σε αυτή την υπόθεση, αν δεν είχα ξεσηκωθεί 
µπροστά στην άδικη µεταχείριση των γυναικών, τις 
παρωχηµένες και παράλογες διακρίσεις, τους α-
ποκλεισµούς, τα διπλά µέτρα και σταθµά. Ίσως να 
είχα αποφύγει τα δύο διαζύγια, να είχα αφιερώ-
σει περισσότερο χρόνο στην κόρη µου, να είχα βο-
λευτεί µε το status quo. ∆εν γνωρίζω αν θα ήµουν 
περισσότερο ευτυχισµένη. Σήµερα, όµως, αισθά-
νοµαι πληρότητα και συνειδητοποιώ ότι άξιζε τον 
κόπο, ιδιαίτερα όταν οι εγγονές µου δηλώνουν ότι 
είναι πολύ περήφανες για µένα.

Τι νόηµα έχει σήµερα να δίνει κάποιος µάχη για 
την ισότητα των φύλων σε µια χώρα όπως η 
δική µας, που βυθίζεται διαρκώς στην παρακµή;
Στοιχείο παρακµής συνιστούν και οι εντεινόµενες 
ανισότητες και η βία κατά των γυναικών, ως αιτία 
και αποτέλεσµα της οικονοµικής και κοινωνικής 
καθυστέρησης. Ακριβώς επειδή η χώρα βυθίζε-
ται στην παρακµή έχει νόηµα η κινητοποίηση και η 
µαζική πολιτική συµµετοχή των γυναικών. Να πε-
τύχουν οι γυναίκες εκεί όπου απέτυχαν οι άντρες!

Είµαστε πραγµατικά πολύ πίσω σε σχέση µε 
άλλες χώρες της Ε.Ε. ως προς τα δικαιώµατα 
των γυναικών;

Αυτό δείχνουν τα στοιχεία και τα µαθηµατικά. Προ-
παντός, είµαστε πίσω από τις πιο αναπτυγµένες 
χώρες της ∆υτικής και Βόρειας Ευρώπης. Οι δεί-
κτες ισότητας του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φό-
ρουµ κατατάσσουν την Ελλάδα, για το 2015, στην 
91η θέση µεταξύ 145 χωρών (το 2011 κατείχαµε 
την 56η θέση). Όλοι οι δείκτες εµφανίζουν επι-
δείνωση της θέσης των γυναικών κατά την τε-
λευταία πενταετία της κρίσης. Η συνολική ανερ-
γία των γυναικών στο τρίτο τρίµηνο του 2015 ήταν 
στο 28,1% έναντι 20,7% των ανδρών, ενώ στις ηλι-
κίες 15-24 ετών φτάνει το 54,5% έναντι 43,7% των 
νέων ανδρών. Αυτά τα αυξηµένα ποσοστά ανερ-
γίας συµβαίνουν τώρα που οι γυναίκες θριαµβεύ-
ουν παντού, όπου τα συστήµατα λειτουργούν α-
ξιοκρατικά. Η πλειονότητα των πτυχιούχων είναι 
γυναίκες! Το πιο µορφωµένο εργατικό δυναµικό 
της χώρας µας παραµένει αναξιοποίητο και υφί-
σταται διακρίσεις σε µια αγορά εργασίας που ε-
κλαµβάνει τη θηλυκότητα, το γεγονός, δηλαδή, ότι 
οι γυναίκες γεννούν παιδιά, ως µειονέκτηµα. Κατά 
τα άλλα, υπάρχει συνταγµατική και νοµική κατο-
χύρωση της ισότητας των φύλων. Σε αυτό δεν υ-
στερούµε. Το πολιτικό µας σύστηµα προχώρησε 
στον εξευρωπαϊσµό της νοµοθεσίας, ως υποχρέ-
ωση της χώρας, αλλά δεν επιθυµεί να αναµετρη-
θεί µε τις πολιτισµικές αγκυλώσεις και τους συµ-
βολισµούς της πατριαρχίας. Είδατε τι έγινε και µε 
το σύµφωνο συµβίωσης.

Ο φεµινισµός απέκτησε σε αρκετές περιπτώ-
σεις στοιχεία φανατισµού. Έτσι δεν είναι;
∆εν είδα φανατισµό. Αντιθέτως, είδα µια ειρηνική 
επανάσταση και λογικά επιχειρήµατα από τις φε-
µινιστικές οργανώσεις, που υποχρέωσαν τελικά 
το πολιτικό σύστηµα να αναγνωρίσει την ισότητα 
των φύλων ως αξία per se και στη συνέχεια να 
προχωρήσει σε ανατροπές που ενίσχυσαν το κρά-
τος δικαίου και τους δηµοκρατικούς θεσµούς. Γε-
γονός είναι ότι το φεµινιστικό κίνηµα κατασυκο-
φαντήθηκε και χλευάστηκε, ευθύς εξαρχής, από 
τους φανατικούς οπαδούς της πατριαρχίας, που 
το αντιµετώπισαν σαν παιχνίδι µηδενικού αθροί-
σµατος (ό,τι κερδίζουν οι γυναίκες, το χάνουν οι 
άνδρες). Ωστόσο, η ισότητα προχώρησε, χάρη στις 
ελάχιστες µορφωµένες και πολιτικοποιηµένες γυ-
ναίκες που είχαν το σθένος να µην καµφθούν και 
να µην εγκαταλείψουν τον δίκαιο αγώνα. Είναι α-
λήθεια, όµως, ότι όλα τα κοινωνικά κινήµατα κα-
ταφεύγουν µερικές φορές σε ακρότητες, προκει-

Άννα Καραµάνου, αντιπρόεδρος 
του Πολιτικού Συνδέσµου Γυναι-
κών, πρώην ευρωβουλευτής

«Να πετύχουν 
οι γυναίκες εκεί 
όπου απέτυχαν 
οι άντρες!»

Η πλειονότητα των πτυχιούχων 
είναι γυναίκες! Το πιο µορφωµένο 
εργατικό δυναµικό της χώρας 
µας παραµένει αναξιοποίητο και 
υφίσταται διακρίσεις σε µια αγορά 
εργασίας που εκλαµβάνει τη 
θηλυκότητα, το γεγονός, δηλαδή, 
ότι οι γυναίκες γεννούν παιδιά, ως 
µειονέκτηµα.

  ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

µένου να αναδείξουν τα θέµατα και να κάµψουν 
τις αντιστάσεις (π.χ. ο ακτιβισµός των Femen).

Κάποιες φορές η καταγγελία του σεξισµού 
είναι υπερβολική, δεν νοµίζετε;
Οι καταγγελίες είναι ελάχιστες µπροστά σε όσα 
σεξιστικά συµβαίνουν απροκάλυπτα ή συγκεκα-
λυµµένα. Από τη χρήση της γλώσσας που αρνεί-
ται να παρακολουθήσει την κοινωνική εξέλιξη, 
τα ανέκδοτα και τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις 
στους χώρους εργασίας, τις σχέσεις εξουσίας στις 
διαπροσωπικές σχέσεις, την ενδοοικογενειακή 
βία, µέχρι τον δηµόσιο ξυλοδαρµό γυναικών πο-
λιτικών. Γινόµαστε καθηµερινά µάρτυρες live ε-
πίδειξης «ηγεµονικής αρρενωπότητας», κυρίως 
από την ακροδεξιά.

Η διεκδίκηση της ισότητας, όταν γίνεται στάση 
ζωής, δεν δυσκολεύει τις γυναίκες στις σχέ-
σεις τους;
∆υσκολεύει και δεν είναι συµβατή µε τις µη ι-
σότιµες σχέσεις, δηλαδή µε εκείνες που στηρί-
ζονται στην υποτιθέµενη ανδρική υπεροχή, στα 
παίγνια εξουσίας και στο «η γυνή να φοβείται τον 
άνδρα». Τέτοιες σχέσεις δεν µας χρειάζονται! Οι 
φεµινίστριες επιδιώκουν να δηµιουργούν σχέ-
σεις ισότητας, αµοιβαίου σεβασµού, αγάπης, συ-
ντροφικότητας και δηµοκρατίας. Τέτοιες σχέσεις 
αξίζει να έχουµε. Κατά τον Γιωσαφάτ, όµως, µόνο 
το 5% των σχέσεων λειτουργεί σε αυτό το πλαί-
σιο. ∆υστυχώς.

Όταν γυναίκες αναλαµβάνουν κεντρικό ρόλο 
στη δηµόσια ζωή, έχουµε καλύτερα αποτελέ-
σµατα;
Οι γυναίκες αναλαµβάνουν δηµόσια αξιώµατα σε 
ένα σύστηµα που έχει δοµηθεί από τους άνδρες 
και σύµφωνα µε τις δικές τους ανάγκες και προ-
τεραιότητες. Φυσικό είναι οι γυναίκες, για λόγους 
επιβίωσης, να προσαρµόζονται και να ακολουθούν 
τους κανόνες του συστήµατος, και µάλιστα πολλές 
φορές υπερβάλλοντας. Αλλαγές προς το καλύτερο 
θα έχουµε όταν η φυσική ισορροπία των φύλων 
και η γυναικεία οπτική εκφραστούν σε όλους τους 
θεσµούς και σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων. 
Στην Ελλάδα, στη δηµόσια ζωή, δεν έχουµε ακόµη 
µια «κρίσιµη µάζα» γυναικών που θα µπορούσε 
να επιφέρει στο σύστηµα αλλαγές που θα ενθαρ-
ρύνουν και θα αναδεικνύουν τους άριστους πο-
λίτες, γυναίκες και άνδρες, στην πολιτική ζωή. Το 
παράδειγµα των σκανδιναβικών χωρών δείχνει 
τον δρόµο. Το έχει µελετήσει κανείς;

∆ιαµαρτυρόµαστε που είναι λιγότερες οι γυναί-
κες στις επιτελικές θέσεις. Μα είναι καλύτερες 
οι γυναίκες διευθύντριες;
∆ιεθνείς έρευνες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις –δη-
µόσιες και ιδιωτικές– που διαθέτουν πολλές γυ-
ναίκες σε επιτελικές θέσεις έχουν καλύτερα απο-
τελέσµατα από εκείνες που δεν έχουν γυναίκες ή 
έχουν ελάχιστες. Θα είχε ενδιαφέρον µια παρό-
µοια έρευνα και στην Ελλάδα, όπου ναι µεν διά 
νόµου ορίζεται ότι το 1/3 των διοικητικών συµβου-
λίων θα πρέπει να είναι γυναίκες, αλλά αυτό δεν 
εφαρµόζεται. Είναι γεγονός ότι κάποιες γυναίκες, 
σε θέσεις ευθύνης αλλά και χαµηλότερα, υπηρε-
τούν την πατριαρχία καλύτερα από τους άνδρες. 
Η ανδροκρατία δεν θα υπήρχε χωρίς αρκετή συ-
ναίνεση από την πλευρά των γυναικών. Έχει τόσο 
πολύ υπονοµευτεί και κατασυκοφαντηθεί το φεµι-
νιστικό κίνηµα, ώστε µερικές γυναίκες, κατατρο-
µαγµένες, αποκηρύσσουν την ισότητα των φύλων, 
ξορκίζουν τον φεµινισµό και δίνουν γη και ύδωρ 
προκειµένου να είναι αρεστές και αποδεκτές από 
το πατριαρχικό σύστηµα. Έχουµε δει γυναίκες να 
ανεβαίνουν ψηλά και στη συνέχεια να πετούν τη 
σκάλα, για να µην ανέβουν κι άλλες.

Όταν µιλήσατε για την ανάγκη να σπάσει το 
άβατο για τις γυναίκες στο Άγιο Όρος, περιµέ-
νατε ότι θα υπάρξει συνέχεια;
Προφανώς δεν περίµενα ότι η Ελληνική Ορθόδοξη 
Εκκλησία θα εγκατέλειπε τον µονολιθικό χαρακτήρα 
της χάριν των γυναικών. Περίµενα, τουλάχιστον, 
να ανοίξει ένας νηφάλιος διάλογος, έπειτα από τα 
δύο ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(2001 & 2003). ∆υστυχώς, η δηµόσια συζήτηση 
έγινε κατά τον γνωστό τρόπο. Κραυγές, σφοδρές 
επιθέσεις και ελάχιστη υποστήριξη. Ασφαλώς, δεν 
είναι µόνο το θέµα του Αγίου Όρους. Μέγα θέµα 
είναι και ο αποκλεισµός των γυναικών από την ι-
εροσύνη, δηλαδή οι άµεσες αντιδηµοκρατικές δι-
ακρίσεις µε βάση το φύλο.

Ο προτεσταντισµός εδώ και χρόνια έχει αναδεί-
ξει γυναίκες στα ύπατα εκκλησιαστικά αξιώµατα, 
κάνοντας πράξη το χριστιανικό «ουκ ένι άρσεν και 
θήλυ». Η ορθοδοξία και ο καθολικισµός παραµέ-
νουν µονίµως πίσω από την κοινωνική εξέλιξη, 
σταθερά απέναντι στα δικαιώµατα των γυναικών 
και στην αρχή της ισότητας των φύλων. Έλεος!
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Τ
ον σουρεαλισμό που επικρα-
τεί στο ελληνικό κράτος ανέδειξε 
πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, η 
οποία επικύρωσε απόφαση των 
διοικητικών δικαστηρίων για κα-
ταβολή αποζημίωσης στον Κύ-
πριο φοιτητή Αυγουστίνο Δημη-

τρίου, ο οποίος το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου 
του 2006 είχε κακοποιηθεί βάναυσα από αστυνο-
μικούς στη Θεσσαλονίκη. Το σουρεαλιστικό της 
υπόθεσης βρίσκεται στο γεγονός ότι ενώ το ΣτΕ 
ουσιαστικά αποδέχεται ότι ο τότε 24χρονος φοι-
τητής έπεσε θύμα αστυνομικής βίας, η οποία του 
προκάλεσε σοβαρότατα προβλήματα, τα δικαστή-
ρια έχουν ήδη αθωώσει τους έξι από τους οκτώ 
αστυνομικούς που παραπέμφθηκαν για το περι-

στατικό, το οποίο μάλιστα καταγράφηκε σε βίντεο 
(!) και καταγγέλθηκε και από μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ 
που ήταν αυτόπτες μάρτυρες.

Ηθική βλάβη
Για την ιστορία, το Α΄ Τμήμα του ΣτΕ επικύρωσε 
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλο-
νίκης που είχε επιδικάσει το πόσο των 300.000 
ευρώ συν τους νόμιμους τόκους στον Αυγου-
στίνο Δημητρίου. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικα-
στήριο απέρριψε τις αιτιάσεις του Δημοσίου, ότι 
το ποσό της αποζημίωσης είναι «εντελώς υπερ-
βολικό», όπως επίσης και τον ισχυρισμό ότι ο 
παθών ευθύνεται κατά 95% για ό,τι του συνέβη, 
και με την υπ’ αριθμόν 331/2016 απόφασή του ε-
πικύρωσε την εφετειακή απόφαση που είχε α-

Καμπάνα για 
τη ζαρντινιέρα

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

ποδώσει απόλυτη ευθύνη στους αστυνομικούς, 
κρίνοντας ότι πρέπει να επιδικαστεί σε βάρος 
του Δημοσίου αποζημίωση για την ηθική βλάβη 
(ψυχική και σωματική ταλαιπωρία, πόνος, τρό-
μος κ.λπ.) που υπέστη ο Αυγουστίνος Δημη-
τρίου. Η απόφαση υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, 
ότι ο Αυγουστίνος Δημητρίου «εξαιτίας του τρό-
μου που του προκάλεσε η βιαιότητα των αστυ-
νομικών οργάνων, παρουσίασε μετατραυμα-
τική αγχώδη διαταραχή και κατάθλιψη, από την 
οποία πάσχει ακόμα και σήμερα, παρά τη συνε-
χιζόμενη ψυχολογική υποστήριξη, γεγονός που 
έχει επηρεάσει τη λειτουργικότητά του». Προ-
σθέτει, δε, ότι οι κακώσεις που υπέστη από 
τους αστυνομικούς, σύμφωνα με την ιατροδικα-
στική έκθεση, συνιστούσαν «επικίνδυνη σωμα-
τική βλάβη, καθότι θα μπορούσαν να προκαλέ-
σουν κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική 
βλάβη». Το ελληνικό Δημόσιο καλείται, πλέον, 
να καταβάλει στον κ. Δημητρίου ποσό που φτά-
νει περίπου τα 450.000 ευρώ.

Και δαρμένος και σε δίκη…
Η «υπόθεση ζαρντινιέρα», όπως έχει ονομαστεί, 
καθώς οι αστυνομικοί που κατηγορήθηκαν για 
την κακοποίηση του τότε φοιτητή είχαν υποστη-
ρίξει ότι δεν τον είχαν χτυπήσει αλλά ότι εκείνος 
τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει 
πέφτοντας πάνω σε μια μοτοσικλέτα και εν συ-
νεχεία σε μια ζαρντινιέρα, απέκτησε καφκικά χα-
ρακτηριστικά για τον νεαρό, ο οποίος βρέθηκε να 
διώκεται για τις πράξεις της στάσης, της διατά-
ραξης κοινής ειρήνης και της επικίνδυνης σω-
ματικής βλάβης, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας 
και της αντίστασης. Σύμφωνα με το κατηγορη-

τήριο, ο νεαρός φοιτητής «συμμετείχε σε ομάδα 
αγνώστων που από το προαύλιο του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου εκσφενδόνιζε εναντίον των 
αστυνομικών τεμάχια μαρμάρων και σκυροδέ-
ματος, με τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει 
στους παθόντες κίνδυνο για τη ζωή τους». Τε-
λικά, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλο-
νίκης τον έκρινε αθώο, ενώ στην απολογία του 
ο κ. Δημητρίου είχε δηλώσει εμφατικά ότι όχι 
μόνο δεν είχε συμμετοχή στα επεισόδια εκείνης 
της νύχτας αλλά και ότι οι αστυνομικοί «ήρθαν 
όλοι πάνω μου και με χτυπούσαν με δύναμη και 
μίσος. Με σπάσανε στο ξύλο. Ούτε σε ταινία δεν 
είχα δει αυτά που μου έκαναν. Απορώ γιατί τέ-
τοιο μένος. Έφτασα στο σημείο να σκέφτομαι ότι 
θα με σκοτώσουν. Ούτε οι Τούρκοι δεν έκαναν 
στους Κύπριους τέτοια πράγματα».

Αθώοι οι έξι
Και μπορεί ο Αυγουστίνος Δημητρίου να αθω-
ώθηκε, ωστόσο παρόμοια μοίρα επιφυλάχθηκε 
και για την πλειονότητα των αστυνομικών που 
κατηγορήθηκαν ότι ενεπλάκησαν στην υπό-
θεση. Συγκεκριμένα, το 2013 το Πενταμελές Ε-
φετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, δικάζο-
ντας σε δεύτερο βαθμό την υπόθεση, αθώωσε, 
κατά πλειοψηφία, τους έξι αστυνομικούς, ενώ 
καταδίκασε σε ποινές φυλάκισης 2,5 ετών, στον 
καθένα, με τριετή αναστολή, τους άλλους δύο, 
έναν εν ενεργεία και έναν εν αποστρατεία, για 
την πράξη της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Οι δύο καταδικασθέντες, στους οποίους το 
δικαστήριο αναγνώρισε ελαφρυντικά, απολο-
γούμενοι ομολόγησαν ότι χτύπησαν τον νεαρό 
Κύπριο, αλλά δικαιολόγησαν τη βία λέγοντας ότι 
προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν και να 
τον συλλάβουν, επειδή αυτός αντιδρούσε, ενώ 
οι αθωωθέντες αστυνομικοί, οι οποίοι αντιμετώ-
πιζαν κατηγορίες για συνέργεια και επικίνδυνη 
σωματική βλάβη, έκαναν λόγο για δικαίωση. Σε 
πρώτο βαθμό, η Δικαιοσύνη είχε επιβάλει στους 
οκτώ αστυνομικούς ποινές φυλάκισης από 15 
μήνες έως 3 χρόνια και 3 μήνες. Οι συγκεκρι-
μένες ποινές ήταν κατά περίπτωση με τριετή α-
ναστολή και εξαγοράσιμες. Προφανώς, η ετυμη-
γορία του εφετείου μόνο πικρία προκάλεσε στον 
παθόντα, ο οποίος δήλωσε ότι «έξι χρόνια τώρα 
έχω διαλυθεί, έχω χάσει τη ζωή μου, δεν θα ξα-
νάρθω ποτέ στην Ελλάδα».

Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε στις 4 Φεβρουαρίου 
ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο 

επιλεχθείς αιτών για την παραχώρηση δικαι-
ωμάτων έρευνας και παραγωγής υδρογοναν-
θράκων στις περιοχές της Άρτας – Πρέβεζας 
και της ΒΔ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο σχετικού 
διεθνούς διαγωνισμού. 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχουν συνεισφέρει 
τα μέγιστα στην έρευνα πετρελαίου στην Ελλάδα 
από το 1975, συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να 
επενδύουν στη χώρα επιλέγοντας κάθε φορά τις 
κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες υλοποιώντας 
τη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Έρευνας & 
Παραγωγής Υδρογονανθράκων.  Όπως είναι 
γνωστό, ήδη τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ηγού-
νται, ως διαχειριστής, επιχειρηματικού σχήματος 
με την Ιταλική Edison, στο οποίο έχει παραχω-
ρηθεί, κατόπιν σχετικού διεθνούς διαγωνισμού, 
η περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου στην 
οποία σήμερα διεξάγονται εκτεταμένες γεωφυ-
σικές καταγραφές.

Ο απόλυτος σεβασμός στο περιβάλλον και στις 
υφιστάμενες δραστηριότητες των τοπικών 
κοινωνιών αποτελούν απαράβατες αρχές της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υιοθετούν 
τα ΕΛΠΕ με επιτυχή και αναγνωρίσιμα αποτε-
λέσματα. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γ. Στεργιούλης δή-
λωσε: «Η ανακάλυψη και παραγωγή πετρελαί-
ου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι ένας 

στρατηγικός στόχος, στον οποίο η εταιρεία προ-
σβλέπει και επενδύει. Βασιζόμαστε στα μεγάλα 
συγκριτικά μας πλεονεκτήματα που είναι η τερά-
στια συσσωρευμένη εμπειρία των ανθρώπων 
μας από τις μέχρι σήμερα έρευνες ως operator 
σε 39 περιοχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
η κατοχή σημαντικής τεχνογνωσίας και η ολο-
κληρωμένη γνώση του ελλαδικού χώρου. Η 
επιλογή των περιοχών έχει γίνει, όπως πάντα, 
με αυστηρά τεχνικά και επιχειρηματικά κριτή-
ρια. Αυτό μας επιτρέπει να επιδιώκουμε την 
δημιουργία επιχειρηματικών σχημάτων με πε-
τρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες θα συνεισφέρουν 
ιδέες, γνώσεις και οικονομική επιφάνεια. Ξεκι-
νάμε αυτοδύναμα, αλλά είμαστε ανοικτοί σε συ-
νεργασίες και προτάσεις που θα βασίζονται και 
θα πληρούν τους επιχειρηματικούς κανόνες της 
διεθνούς βιομηχανίας. Είναι αδιαπραγμάτευτο 
καθήκον μας να εφαρμόσουμε όλες εκείνες τις 
τεχνολογικές μεθόδους, που θα μας επιτρέψουν 
να εντοπίσουμε και να εκμεταλλευτούμε τυχόν 
κοιτάσματα υδρογονανθράκων, προς όφελος, 
πέραν της εταιρείας, της οικονομίας της χώρας 
μας και της περαιτέρω ανάπτυξης των τοπικών 
κοινωνιών διασφαλίζοντας, παράλληλα, την 
ανεκτίμητη κληρονομιά που έχουμε ως λαός, 
τον φυσικό πλούτο των θαλασσών μας και των 
βουνών μας».

Η πιο πάνω επιτυχία της ΕΛΠΕ έρχεται να προ-
στεθεί σε σειρά άλλων, που συμβάλλουν στην 
επιτυχή διεύρυνση των δραστηριοτήτων του 
Ομίλου.  

Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. τα δικαιώματα 
έρευνας και παραγωγής Υδρογονανθράκων 
στις περιοχές  Άρτα – Πρέβεζα και ΒΔ Πελοπόννησος

Υ
πενθυμίζεται ότι η «υπόθεση ζαρντινιέρα» εκτυλίχθηκε μετά το τέλος της πορείας για την 
επέτειο του Πολυτεχνείου το 2006. Οκτώ καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
οι οποίοι περνούσαν από το σημείο του περιστατικού περίπου μισή ώρα αργότερα είδαν 
άτομα με πολιτικά ρούχα να κακοποιούν τον φοιτητή. Σύμφωνα με γραπτή αναφορά του 

τότε προέδρου του συλλόγου των μελών ΔΕΠ και μετέπειτα πρύτανη του ΑΠΘ Γιάννη Μυλόπου-
λου, οι καθηγητές ζήτησαν από ένστολους αστυνομικούς που παρακολουθούσαν τα διαδραμα-
τιζόμενα να παρέμβουν και ο νεαρός να αφεθεί ελεύθερος, ωστόσο, σύμφωνα με την αναφορά, 
οι αστυνομικοί με τα πολιτικά τούς εξύβρισαν και τους απείλησαν, ενώ οι ένστολοι αστυνομικοί 
προσπάθησαν να τους απωθήσουν από την περιοχή. Παράλληλα, ζήτησαν να έρθει ασθενοφόρο 
για τον φοιτητή, ενώ, όταν αυτό καθυστέρησε, τον έβαλαν σε αυτοκίνητο της Ασφάλειας και τον 
μετέφεραν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Εκεί τον κράτησαν μέχρι τις 5 
τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, οπότε και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» 
της Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε η κακοποίησή του.

Το περιστατικό
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Αυτοπαγίδευση
  ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ*

Ο 
Ντέιβιντ Κάµερον δείχνει χαρού-
µενος µε τον εαυτό του αυτές τις 
µέρες – όπως ήταν ο Έλληνας 
πρωθυπουργός αµέσως µετά το 
δικό του δηµοψήφισµα, πέρυσι το 

καλοκαίρι. Και ο ένας και ο άλλος θεωρούν, ή 
θεωρούσαν, πως πέτυχαν, ή θα πετύχουν, µε 
έναν σµπάρο δυο τρυγόνια: επιλύοντας ένα ε-
σωκοµµατικό τους θέµα θα κέρδιζαν και µια 
νέα νοµιµοποίηση. Μόνο που από την πολι-
τική εξίσωση έλειπε, και λείπει, ένας παράγο-
ντας που καµιά φορά µετρά στη δηµοκρατία: 
η εντύπωση που αφήνει στο κοινωνικό σώµα 
και στους διεθνείς εταίρους η (κατά)χρηση των 
θεσµών σε βάρος του γενικού συµφέροντος. 
Όπως και για τον Έλληνα οµόλογό του τον Ιού-
λιο, το δηµοψήφισµα του Κάµερον, ακόµα κι αν 
το κερδίσει, είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει 
την αρχή του τέλους του. Αντί να πιάσει σµπά-
ρους, κινδυνεύει να γίνει µπεκάτσα που θα πια-
στεί στα ίδια του τα δίχτυα.

Ως υπολογισµός στο χαρτί, το σχέδιο Κάµε-
ρον έµοιαζε να τα έχει σχεδόν όλα: ισχυρό στόχο 
(την παραµονή της Βρετανίας στην Ένωση), λα-
ϊκιστική, άρα εκλογικά χρήσιµη, προσέγγιση 
(παραµονή µόνο µε «ενίσχυση» των θέσεων 
της Βρετανίας), ευνοϊκή συγκυρία (ο Βρετα-
νός πρωθυπουργός είναι φρεσκοεκλεγµένος 
και δηµοφιλής, ενώ η Ευρώπη πάει άσχηµα), 

αδύναµους αντιπάλους (ευρωσκεπτικιστές 
που βραχυκυκλώνονται, Εργατικούς που ψά-
χνονται), υποστήριξη από ισχυρά κέντρα («σο-
βαρό» Τύπο, επιχειρηµατική κοινότητα), εύνοια 
έως υπερβολής από την Ε.Ε. (που ούτε να δια-
νοηθεί µπορεί ότι στην οικονοµική και µετανα-
στευτική κρίση θα προστεθεί ένα Brexit). Η στό-
χευση είναι καθαρή: θέτει ορισµένα ζητήµατα 
επί των οποίων κερδίζει τη συναίνεση –δηλαδή 
την υποχώρηση– των ευρωπαϊκών θεσµών, 
παρουσιάζει αυτά τα βήµατα ως ενίσχυση της 
Βρετανίας εντός της Ευρώπης, υποστηρίζει 
και κερδίζει την παραµονή, εξουδετερώνοντας 
συγχρόνως και τις ευρωσκεπτικιστικές φωνές 
του κόµµατός του. Είπαµε όµως: στο χαρτί όλα 
αυτά. Η πράξη, το µόνο που µετράει στην πολι-
τική, αποδεικνύεται εντελώς διαφορετική.

Λίγες µέρες µετά την παρουσίαση –και την 
καταρχήν αποδοχή– του σχεδίου Κάµερον, 
όλοι –ο Βρετανός πρωθυπουργός, η Βρετανία 
και η Ευρώπη– είναι πολύ πιο πιθανό να χά-
σουν παρά να κερδίσουν. Η µανούβρα δεν πεί-
θει πια κανέναν: οι υποχωρήσεις φάνηκαν ότι 
είναι σικέ, οι άλλες χώρες και ηγέτες θύµω-
σαν –φανερά ή µυστικά– µε τις υπερβολικές υ-
ποχωρήσεις της Κοµισιόν, η βρετανική κοινή 
γνώµη µετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς 
το «όχι». Κυρίως, όµως, κινδυνεύουν κρίσιµες 
ευρωπαϊκές κατακτήσεις, όπως η ισότητα όλων 
των εργαζοµένων, η εµβάθυνση του κοινού 
πολιτικού σχεδίου, η κατεύθυνση της ζώνης 
του ευρώ από εκείνους που ανήκουν σε εκεί-
νην. Όπως ο Έλληνας οµόλογός του πριν από 
µερικούς µήνες, ο Βρετανός πρωθυπουργός 

Όπως και για τον  Έλληνα 
οµόλογό του τον Ιούλιο, το 
δηµοψήφισµα του Κάµερον, 
ακόµα κι αν το κερδίσει, είναι 
πολύ πιθανό να αποτελέσει την 
αρχή του τέλους του. Αντί να 
πιάσει σµπάρους, κινδυνεύει να 
γίνει µπεκάτσα που θα πιαστεί 
στα ίδια του τα δίχτυα.

δεν είναι πια σίγουρος αν θέλει να κερδίσει ή 
να χάσει το δηµοψήφισµα και πώς θα επιβιώ-
σει, είτε το κερδίσει είτε το χάσει.

Όχι γιατί υπερτίµησε τις δυνάµεις του. Αλλά 
γιατί υποτίµησε τη δύναµη της αλήθειας.

*Ο Κώστας Μποτόπουλος είναι συνταγµατολό-
γος, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς, πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Μοναδικές στιγμές σηματοδο-
τούν τη φοιτητική ζωή στο 
Mediterranean College. Στιγμές 
γεμάτες γνώση και συναρπαστι-

κές εμπειρίες που αποδεικνύουν ότι το Κολ-
λέγιο είναι ζωντανός οργανισμός με αμφί-
δρομη επαφή και ουσιαστική σχέση με τους 
φοιτητές του.

Η Τελετή Αποφοίτησης συνιστά την αποκορύφωση της ακαδη-
μαϊκής σταδιοδρομίας ενός φοιτητή και σηματοδοτεί την αρχή 
ενός ακόμα νέου κεφαλαίου στη ζωή του,  γεμάτου όνειρα και 
φιλοδοξίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Η 36η 
Τελετή Αποφοίτησης του Mediterranean College θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Αθήνα τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 στο 
Θέατρο Badminton και στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 17 Φε-
βρουαρίου 2016 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 

Η τελετή αποφοίτησης θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ειδικό τε-
λετουργικό παραλαβής των Πτυχίων, πάντα στα πρότυπα των 
Βρετανικών Πανεπιστημίων. Στην εκδήλωση θα απονεμηθούν 
πτυχία στους απόφοιτους της Τάξης του 2015 σε Bachelor’s  
και Master’s των Σχολών Διοίκησης, Πληροφορικής, Εκπαί-
δευσης, Ψυχολογίας, Μηχανικών και Τουρισμού-Φιλοξενίας 

του Mediterranean College, από το συνεργαζόμενο Βρετανι-
κό Πανεπιστήμιο (University of Derby), καθώς και διπλώματα 
για την παρακολούθηση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης από 
το Mediterranean Professional Studies, με πιστοποιήσεις 
Pearson -Edexcel.

Η 36η  Τελετή Αποφοίτησης του Mediterranean College έχει 
τίτλο  «Beyond the Boundaries» και θέλει να αναδείξει όλους 
εκείνους τους ανθρώπους που «ξεπέρασαν τα όρια» κάνοντας 
την προσωπική τους υπέρβαση μέσα από την Κοινωνική Προ-
σφορά, τη Φιλανθρωπία, την Έρευνα και το Επιστημονικό Έργο. 
Μέσα από καθημερινά συμβάντα σε πολλές εκφάνσεις της 
ζωής τους, τα οποία αποδεικνύουν το φιλότιμο και το μεγαλείο 
των «πρωταγωνιστών της ζωής». 

Κεντρικός Ομιλητής (Key Note Speaker) στην εκδήλωση της 
Αθήνας θα είναι ο Πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, εμπνευ-
στής και ιδρυτής της Μ.Κ.Ο. «Κιβωτού του Κόσμου», ενώ 

για την Τελετή Αποφοίτησης στη Θεσσα-
λονίκη θα είναι ο brand strategist Peter 
Economides, ιδρυτής της εταιρίας Felix BNI.  

Τιμητικές βραβεύσεις για την 36η Τελετή 
Αποφοίτησης του Mediterranean College, 
θα δοθούν στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
«Γιατροί Χωρίς Σύνορα» και στην ανθρω-
πιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Οι 
Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας», μέλος του 
Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου.  

Ο Έπαινος για την Κοινωνική Προσφορά θα 
απονεμηθεί σε δύο Οργανώσεις με αξιοση-
μείωτο κοινωνικό έργο. Στην «Αγκαλιά» με 

έδρα την Καλλονή, Λέσβου, μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση η 
οποία εργάζεται σταθερά για τη στήριξη και περίθαλψη του αν-
θρώπου σε ανάγκη και στη «ΜΕΤΑδραση», μια Οργάνωση της 
Κοινωνίας των Πολιτών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Οργανισμών 
Στήριξης για την Επανένταξη  ERSO (European Reintegration 
Support Organisations) και του Δικτύου για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού.

Ζήσε την Εμπειρία - Κέρδισε μια υποτροφία!
Οι απόφοιτοι της Τάξης του 2015 έφθασαν στο Ακαδημαϊκό 
τους προορισμό. Για να ζήσεις και εσύ την εμπειρία της 36ης 
Τελετής Αποφοίτησης του Mediterranean College, εξασφάλισε 
σήμερα μια διπλή πρόσκληση και μπες στην κλήρωση για μια 
υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα της επιλογής σου. Ζήσε 
μαζί τους την κορυφαία στιγμή της φοιτητικής τους ζωής,  δι-
ότι …μπορεί να είναι η αφετηρία της δικής σου ακαδημαϊκής 
διαδρομής!!  

36Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΊΤΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDITERRANEAN COLLEGE

Όταν η Δύναμη της Γνώσης και της Θέλησης, ξεπερνά τα όρια της Προσφοράς

Αθήνα, Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016
 Θέατρο Badminton

Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
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Γ
ύρω σου είναι παντού ζευγάρια που κάθονται α-
ντικριστά και παίζουν με το smartphone. Μπο-
ρεί να μετρούν τα like στον λογαριασμό τους 
στο Facebook, να ανεβάζουν φωτογραφία στο 
Instagram, να διαβάζουν ή να γράφουν σχόλια 
στο Twitter, να ψάχνουν για διαθέσιμους/διαθέσι-
μες στο Tinder. Δεν είναι πια θέμα ηλικίας, ακόμη 

και οι 60+ μπορεί να αφαιρεθούν, όσο τα παιδιά τους, συγκεντρω-
μένοι στην οθόνη αφής, η εικόνα τους δεν ξενίζει, μπορεί να είναι 
ακόμη και αναμενόμενη σε περιβάλλοντα εξοικειωμένα με την τε-
χνολογία της καθημερινότητας.

Οι ειδικοί, εδώ και αλλού, περιγράφουν τους κινδύνους για την 
επικοινωνία από την υπερβολική χρήση των νέων μέσων και από 
την υποχώρηση της αληθινής επαφής – με λόγια, βλέμματα και αγ-
γίγματα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επιστημονική γνώση για να κατα-
λάβει κανείς πως δεν υπάρχει ισοδύναμο για την αμεσότητα, που, 
όταν χάνεται, μαζί της χάνονται και κομμάτια της αλήθειας.

Μεγαλώνοντας
Έχεις δει συναρπαστικές ταινίες, έχεις διαβάσει μαγευτικά βιβλία 

και αξέχαστα ποιήματα, έχεις δει υπέροχους πίνακες και έχεις α-
κούσει συγκλονιστικά τραγούδια – όλα για μεγάλους έρωτες. 
Έχουν συμβεί τα πάντα πριν δοκιμάσεις εσύ – τα ανεκπλήρωτα, 
τα ατελείωτα, τα απερίγραπτα, τα ανεπανάληπτα. Έτσι κι αλλιώς θα 
δυσκολευτείς για να συμβιβάσεις τη φαντασία με την πραγματικό-
τητα και το ιδεατό με το εφικτό, έτσι κι αλλιώς θα έχει κραδασμούς 
η μετάβαση από τα σύννεφα του ονείρου στο χώμα της ύλης. Μετά 
θα πρέπει να παλέψεις με τις προσδοκίες που σου έχουν φορτώ-
σει οι γονείς σου, με την πίεση του περιβάλλοντος μέσα από στε-
ρεότυπα και θεωρίες για την ευτυχία, με τις προβολές που κάνεις 
πάνω στον άλλο, με τη σύγχυση ανάμεσα σε αυτό που είναι και σε 
αυτό που φαίνεται, σε αυτό που υπάρχει και σε εκείνο που θα ή-
θελες να υπάρχει, σε αυτό που είστε μαζί και σε ό,τι είναι καθέ-
νας μόνος του. Ακόμη κι αν όλα πάνε καλά, θα πρέπει να χτίσεις 
τη σχέση πάνω στο ολισθηρό έδαφος της αβεβαιότητας, της οικο-
νομικής ανασφάλειας, της έλλειψης προοπτικής, θα πρέπει να δια-
χειριστείς πολλές απώλειες μαζί, της αυτονομίας σου, του κόσμου 
όπως τον έμαθες μεγαλώνοντας, του πέπλου που έριξε πάνω σου 
η οικογένεια για να σε προστατέψει, της σιγουριάς ότι αν προσπα-
θήσεις θα τα καταφέρεις.

Οι selfies 
του έρωτα

Αιχμαλωσία στην εικόνα
Μέσα σε μια τέτοια δίνη, θα πρέπει να χάσεις για να βρεις τον εαυτό 
σου μέσα από τον άλλο, θα πρέπει να ισορροπήσεις μαζί του πάνω 
σε ένα λεπτό σκοινί για να φτάσεις σε ένα σημείο όπου το μόνο αυ-
τονόητο θα είναι το «μαζί». Δεν θα γίνει όπως παίζεται στο αγαπη-
μένο σου σίριαλ, ούτε όπως σου το αφηγήθηκε η φίλη σου, θα είναι 
με τον δικό σου και τον δικό του τρόπο, που δεν θα συγκρίνεται και 
μην προσπαθήσεις να τον συγκρίνεις.

Δεν είναι, όμως, εύκολο να ξεφύγεις από αυτό, από τον κα-
θρέφτη. Παντού γύρω σου υπάρχουν ζευγάρια που διαφημίζουν 
τον έρωτά τους. Καυτά φιλιά και ξεφαντώματα σε ιλουστρέ σελίδες 
περιοδικών που υπάρχουν για να δείχνουν τις ζωές των άλλων, 
σε εκπομπές που παρακολουθούν με την κάμερα την ιδιωτική 
σφαίρα των αναγνωρίσιμων, ξέρεις πότε ερωτεύτηκε, πότε πα-
ντρεύτηκε, πότε γέννησε, πότε χώρισε και πότε ψάχνεται η ανερ-
χόμενη της showbiz, αλλά και οι παλιές καραβάνες του lifestyle, 
που αναζητούν το μυστικό της αιώνιας νεότητας στα μπότοξ, τις 
θαυματουργές δίαιτες και το προχωρημένο styling.

Όλα αυτά σε αγχώνουν, γιατί δεν μπορείς να δείχνεις έτσι ούτε 
εσύ, ούτε αυτός, ούτε εσείς οι δυο μαζί. Όσο και να δουλέψεις για 
να βελτιώσεις την εικόνα σας, δεν θα φτάσεις στην τελειότητα του 
πρωτοσέλιδου που δείχνει δυο τόσο όμορφους και τόσο λαμπε-
ρούς να αγκαλιάζονται στην παραλία ή στα μπουζούκια. Είναι σαν 
να έρχονται από άλλον πλανήτη, εκεί όπου δεν σε κυνηγούν οι λο-
γαριασμοί και τα άγχη της καθημερινότητας, εκεί όπου η ζωή είναι 
μόνο χαρά και τα προβλήματα εξαντλούνται στην επιλογή άλλων 
λαμπερών ζευγαριών για παρέα στις διακοπές.

Οδηγίες χρήσης
Αρκεί να γκουγκλάρεις για να βρεις απαντήσεις σε όλα: αν υπάρχει 
κεραυνοβόλος έρωτας, τα μυστικά του καλού σεξ, πώς θα καταλά-
βεις ότι ο σύντροφός σου σε βαρέθηκε, τι να κάνεις για να σε θέλει 
ξανά, πόσο κρατάει το πάθος, αν υπάρχει ευτυχισμένος γάμος, αν 
συγχωρείται η απιστία, πώς θα καταλάβεις ότι σου λέει ψέματα, 
ο ρόλος των φαντασιώσεων για την υγεία της σχέσης. Αρκεί να 
αφιερώσεις χρόνο στη διαδικτυακή εξερεύνηση για να μαζέψεις 
πληροφορίες και να εντρυφήσεις στις εμπειρίες των άλλων, αφού 
προσφέρονται και άπειρα παραδείγματα. Ακόμη κι αν καταβρο-
χθίσεις ό,τι σου παρέχεται με τόση ευκολία, και πάλι, όταν έρθει η 
ώρα, θα αισθανθείς ότι δεν ξέρεις τίποτα. Διάβασες πολλά για την 
απιστία αλλά, όταν σου συνέβη, δεν έκανες τίποτα απ’ όλα όσα διά-
βασες ότι θα έπρεπε να κάνεις για να τον κερδίσεις. Ενημερώθη-
κες σε βάθος για τους τρόπους διατήρησης της ερωτικής έξαψης 
αλλά η σχέση σου βουλιάζει στη φθορά και δεν μπορείς να κάνεις 
τίποτα για να το αντιστρέψεις. Οι τακτικές και οι μέθοδοι που σου 
προτείνονται δεν πιάνουν στα συγκεκριμένα και ο σύντροφός σου 
αντιδρά πάντα διαφορετικά από τον άντρα του παραδείγματος που 
διάβασες. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις από την πε-
ριρρέουσα πληροφορία, εξακολουθείς να ξεκοκαλίζεις τις σχετι-
κές στήλες, να ψάχνεις και να βρίσκεις, να τα συζητάς και να τα 
σκέφτεσαι, να ψάχνεις να βρεις τι φταίει και δεν κολλάνε στο δικό 
σου μοντέλο.

Τίποτα δεν φταίει. Μόνο ότι η ζωή είναι πιο πολύπλοκη από 
εκείνη που περιγράφεται στα εγχειρίδια και η μοναδικότητα των 
σχέσεων είναι το στοιχείο που τις κάνει τόσο σημαντικές.

14 Φεβρουαρίου
Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου είναι αγχωτική για πολλούς. Όσοι 
δεν έχουν ταίρι θα πρέπει κάπου να κρυφτούν για να μη χαλάνε 
την ευδία των άλλων, που βγαίνουν έξω για να χαρούν ή για να 
πειστούν ότι χαίρονται. Όσοι δεν θέλουν να ακολουθούν τις μόδες 
και να αλέθονται μαζί με όλους στον μύλο του καταναλωτισμού δυ-
σκολεύονται να βρουν τη θέση τους στο κάδρο, γιατί αν διαφορο-
ποιηθούν μπορεί να φανεί σαν ιδιοτροπία, αν ακολουθήσουν τον 
μέσο όρο μπορεί να βρεθούν σε αμηχανία και να δυσφορήσουν 
με τον εαυτό τους, καλό είναι να το βλέπουν και οι δυο με τον ίδιο 
τρόπο, αλλά αυτό μπορεί να μη συμβεί.

Αν σου πάρει αρκουδάκι μπορεί να τον ειρωνευτείς, αν δεν 
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Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου είναι αγχωτική 
για πολλούς. Όσοι δεν έχουν ταίρι θα πρέπει 
κάπου να κρυφτούν για να µη χαλάνε την 
ευδία των άλλων, που βγαίνουν έξω για να 
χαρούν ή για να πειστούν ότι χαίρονται. 

«Αυτή η αντίληψη –ότι τίποτε δεν είναι πιο εύκολο από το ν’ αγαπάς– εξακολουθεί να είναι η πιο διαδεδοµένη παρά την 
αφθονία των αποδείξεων για το αντίθετο. Σχεδόν καµία προσπάθεια, κανένα έργο δεν αρχίζει µε τόσο µεγάλες ελπίδες και 
προσδοκίες όπως αρχίζει η αγάπη, κι ωστόσο τίποτε δεν αποτυχαίνει τόσο συχνά όσο αυτή. Αν αυτό συνέβαινε µε οποια-
δήποτε άλλη δραστηριότητα, οι άνθρωποι θα ήταν περισσότερο πρόθυµοι να εξετάσουν τους λόγους της αποτυχίας αυτής 
και να µάθουν πώς θα µπορούσαν να ενεργήσουν καλύτερα. Ή θα εγκατέλειπαν τη δραστηριότητα αυτή. Και αφού, στην 
περίπτωση της αγάπης, αυτό είναι αδύνατο, µόνο ένας δρόµος υπάρχει για το ξεπέρασµα της αποτυχίας: να εξετάσουµε τους 
λόγους της αποτυχίας αυτής και να προχωρήσουµε στην έρευνα της έννοιας της αγάπης».

Έριχ Φροµ, Η τέχνη της αγάπης

«∆εν µ’ αρέσει να δουλεύω µε ερωτευµένους. Ίσως γιατί τους ζηλεύω – κι εγώ ο ίδιος λαχταράω να µαγευτώ. Ίσως πάλι 
γιατί ο έρωτας και η ψυχοθεραπεία είναι µεταξύ τους ασύµβατα. Ο καλός θεραπευτής πολεµάει το σκοτάδι και ζητάει το φως, 
ενώ ο έρωτας συντηρείται από το µυστήριο και καταρρέει µόλις αρχίσεις να τον εξετάζεις σχολαστικά. Κι εγώ σιχαίνοµαι να 
γίνοµαι ο δήµιος του έρωτα».

Ίρβιν Γιάλοµ, Ο δήµιος του έρωτα

«Τι είναι o έρωτας, ώστε από τη φύση του να έχει ανάγκη τη συνεχή τεχνική υποστήριξη από ποιήµατα, φιλοσοφικά 
πονήµατα, εικόνες, τραγούδια, κινηµατογραφικά έργα, σιωπές και ατελείωτες συζητήσεις στο τηλέφωνο ή στο διαδίκτυο, 
ενίοτε µέχρι τελικής πτώσης; Πτώσης όχι µόνο στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή αλλά και στο τραπέζι του χειρουργού ακόµη; Τι 
σηµαίνει η πληθωριστική παρουσία όλων αυτών των λόγων και πρακτικών που πλαισιώνουν την εµφάνιση του έρωτα; Η 
απάντηση είναι απλή και δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονοµολόγος για να καταλάβει ότι ο πληθωρισµός είναι σηµάδι 
µιας έλλειψης: ο έρωτας, γιος –ας µην το ξεχνάµε– του Πόρου και της Πενίας, χρειάζεται τον συνεχή σχολιασµό, την επιβε-
βαίωση, την αδιάλειπτη φροντίδα, ακόµη και την επινόησή του ή τη σκηνοθεσία του, διότι είναι σπάνιος και εύθραυστος».

Αλαίν Μπαντιού (συζητώντας µε τον Νικολά Τρυόνγκ), Εγκώµιο για τον Έρωτα

«Ερωτευόµαστε αυτόν/ή που έχει την απάντηση ή µια απάντηση στην ερώτησή µας: “Ποιος είµαι;”. […] Ο Λακάν συνήθιζε 
να λέει: “Το να ερωτεύεσαι είναι να δίνεις κάτι που δεν έχεις”. Αυτό σηµαίνει: το να ερωτεύεσαι είναι το να αναγνωρίζεις την 
έλλειψή σου και να τη δίνεις στον άλλο, να την τοποθετείς στον άλλο. ∆εν είναι να δίνεις αυτό που κατέχεις, αγαθά και δώρα, 
είναι να δίνεις κάτι που δεν κατέχεις, κάτι που είναι πέρα από σένα. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να αποδεχτείς την έλλειψη, 
τον “ευνουχισµό” σου, όπως έλεγε ο Φρόιντ. Και αυτό είναι ουσιωδώς γυναικείο. Κάποιος αγαπά πραγµατικά από µια 
γυναικεία θέση. Η αγάπη βγάζει τη θηλυκή σου πλευρά (feminise). Γι’ αυτό η αγάπη στον άνδρα είναι πάντα λίγο κωµική. 
Αν όµως αφεθεί να εκφοβιστεί από το γελοίο, τότε δεν είναι σίγουρος για τον ανδρισµό του».

Ζακ Αλέν Μιλέρ, συνέντευξη στο Nouvelles Psychanalytiques

«Όλοι θεωρούµε αδιανόητο το ότι ο έρωτας της ζωής µας µπορεί να είναι κάτι ελαφρύ, κάτι που δεν ζυγίζει τίποτα, φανταζό-
µαστε ότι ο έρωτάς µας είναι αυτό που έπρεπε να είναι, ότι χωρίς αυτόν η ζωή µας δεν θα ήταν η ζωή µας. Είµαστε πεπει-
σµένοι ότι ο Μπετόβεν αυτοπροσώπως, σκυθρωπός κι αναµαλλιασµένος, παίζει το δικό του “Es muss sein” (=πρέπει) για 
τον µεγάλο έρωτά µας.

Ο Τόµας θυµόταν την παρατήρηση της Τερέζας για τον φίλο του Ζ. και διαπίστωνε ότι η ερωτική ιστορία της ζωής του 
δεν στηριζόταν πάνω στο “Es muss sein”, αλλά µάλλον στο “Es konnte auch anders sein”: θα µπορούσε κιόλας να συµβεί 
διαφορετικά…

Αλλά το εύθραυστο οικοδόµηµα του έρωτά τους θα καταστρεφόταν µια και καλή, γιατί το οικοδόµηµα στεκόταν στο ένα 
και µοναδικό υποστύλωµα της πίστης της και οι έρωτες είναι σαν τις αυτοκρατορίες: µόλις εξαφανίζεται η ιδέα πάνω στην 
οποία χτίστηκαν, εξαφανίζονται και αυτοί µαζί της».

Μ. Κούντερα, Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι

Για πάντα…
Ήταν ένας έρωτας που γεννήθηκε µέσα στις στάχτες του Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου. Η σχέση τους τελείωσε µαζί µε τη φρί-
κη. Αλλά δεν τελείωσε η νοσταλγία και η οδύνη του χωρισµού. 
Εβδοµήντα χρόνια µετά, ο 93χρονος Αµερικανός Norwood 
Thomas κατάφερε µέσα από διαδικτυακή κινητοποίηση να 
ξανασυναντήσει την 88χρονη πια «κοπέλα» του Joyce Morris.

Πιο συναρπαστικό από ταινία: Ο Thomas ήταν ένας 
21χρονος αλεξιπτωτιστής όταν συνάντησε τη 17χρονη όµορφη 
Βρετανίδα στο Λονδίνο, λίγο πριν από την D-day.

Μετά τον πόλεµο ο Thomas επέστρεψε στις ΗΠΑ, οι δυο 
τους όµως συνέχισαν να επικοινωνούν µε µακροσκελείς ερω-
τικές επιστολές. Εκείνος δεν την ξέχασε ποτέ και της έστειλε 
µάλιστα ένα γράµµα µε το οποίο της ζητούσε να πάει στις ΗΠΑ 
και να τον παντρευτεί. Απ’ ό,τι φαίνεται, όµως, ο νεαρός τότε 
Αµερικανός τα πήγαινε καλύτερα µε τα αλεξίπτωτα παρά µε 
τη συγγραφή, καθώς αυτό που κατάλαβε η Morris ήταν ότι 
εκείνος είχε βρει µια άλλη κοπέλα για να συνεχίσει τη ζωή του. 
∆εν του ξανάγραψε ποτέ…

Στη συνέχεια και οι δύο παντρεύτηκαν, άλλους συντρό-
φους. Η Morris χώρισε πριν από 30 χρόνια και µετακόµισε 
στην Αυστραλία. Η σύζυγος του Thomas πέθανε το 2001.

Τον περασµένο χρόνο η 88χρονη θυµήθηκε ξανά τον 
νεανικό της έρωτα. Ήθελε να µάθει γι’ αυτόν κι έτσι ζήτησε 
από τον γιο της να ψάξει στο διαδίκτυο µην τυχόν και βρει 
πληροφορίες για τον άντρα που την είχε σηµαδέψει. Το όνοµά 
του φιγουράριζε σε ένα αφιέρωµα της εφηµερίδας «Virginian-
Pilot» για την D-day. Ο σύνδεσµος που θα τους έφερνε ξανά 
σε επαφή είχε βρεθεί!

Ο Thomas και η Morris µίλησαν για πρώτη φορά µε 
µεγάλη συγκίνηση µέσω Skype και είχαν την ευκαιρία να 
λύσουν τις «παρεξηγήσεις» του κοινού τους παρελθόντος. Η 
ιστορία τους έγινε µάλιστα γνωστή στον αµερικανικό Τύπο, 
µε εκατοντάδες ανθρώπους που τους άγγιξε αυτός ο έρωτας 
να κινητοποιούνται διαδικτυακά, ώστε να συγκεντρωθούν τα 
απαραίτητα χρήµατα για να µπορέσει ο 93χρονος άντρας να 
ταξιδέψει στην Αυστραλία και να ξαναδεί την παλιά του αγαπη-
µένη.

Πριν από λίγες µέρες ο Norwood Thomas έφτασε στην 
Αδελαΐδα και η Joyce Morris τον περίµενε στο αεροδρόµιο, µε 
µια ανοιχτή αγκαλιά. «Είναι ό,τι πιο όµορφο µου έχει συµβεί» 
είπε ο Thomas. «Καλό αυτό» απάντησε γελώντας η Morris και 
του υποσχέθηκε µια υπέροχη διαµονή.

Οι δυο τους µάλιστα σχεδιάζουν να περάσουν µαζί και την 
ηµέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

σου πάρει µπορεί να θυµώσεις, αν σου πει να βγείτε ίσως τον πεις 
µικροαστό, αν δεν σου πει δεν αποκλείεται να εκνευριστείς και να 
του το βάλεις αλλιώς. Ούτε αυτός ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κά-
νεις και τι θα ήθελες στ’ αλήθεια.

Ό,τι κι αν διαλέξετε, θα κριθεί και από τους γύρω, που θα συ-
γκρίνουν, θα σχολιάσουν και θα αξιολογήσουν µπροστά ή πίσω 
από την πλάτη σου.

Ωραία θα ήταν να µην υπάρχουν µόνοι, ούτε αυτή ούτε µια 
άλλη µέρα. Ωραία θα ήταν οι συνδέσεις να γίνονται χωρίς διαµε-
σολάβηση, χωρίς να παίζονται ρόλοι, χωρίς πίσω σκέψεις, στρα-
τηγικά σχέδια, κρυµµένες επιδιώξεις, απωθηµένες επιθυµίες και 
ανοµολόγητο θυµό.

Ωραία θα ήταν να κάνετε ό,τι σας έρχεται, χωρίς αγωνία για την 
εικόνα σας και χωρίς να καταναλώνετε τον έρωτα σαν selfie για τα 
social media.
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Γ
ια τους υποστηρικτές του, ο Αυστρα-
λός Ασάνζ είναι ένας γενναίος ακτι-
βιστής που αγωνίζεται για την απο-
κάλυψη της αλήθειας. Για τους επι-
κριτές του, είναι µια αµφιλεγόµενη 

προσωπικότητα που αποζητά τη δηµοσιότητα θέ-
τοντας σε κίνδυνο τις ζωές άλλων.

Σύµφωνα µε έκθεση που κυκλοφόρησε πριν 
από περίπου δέκα µέρες, από µια επιτροπή των 
Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα, ο ιδρυτής 
του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, βρίσκεται αυθαί-
ρετα υπό κράτηση από τη Βρετανία και τη Σου-
ηδία για περισσότερο από πέντε χρόνια. Οι δύο 
χώρες θα πρέπει να του επιτρέψουν ελευθερία 
κινήσεων και να τον αποζηµιώσουν, αναφέρει η 
έκθεση. Ο Ασάνζ έχει βρει «διπλωµατικό κατα-
φύγιο» στην πρεσβεία του Ισηµερινού στο Λον-
δίνο από το 2012, όταν επιδίωξε να αποφύγει τη 
σύλληψή του από τις βρετανικές αρχές και την 
έκδοσή του στη Σουηδία, όπου καταζητείται για 
ανάκριση σχετικά µε κατηγορίες βιασµού.

Η επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών (Οµάδα 
Εργασίας για την Αυθαίρετη Κράτηση) διαπίστωσε 
ότι η κράτηση του Ασάνζ ήταν αυθαίρετη, λόγω 
«σηµαντικών ελλείψεων στη διαδικασία νοµικού 
ελέγχου» και από τις δύο κυβερνήσεις, ιδίως από 
την πλευρά της σουηδικής εισαγγελίας, καθώς 
πέντε χρόνια µετά την έκδοση του εντάλµατος σύλ-
ληψης οι Σουηδοί εισαγγελείς ακόµη δεν έχουν 
απαγγείλει κατηγορίες. Όπως επισηµαίνει η έκ-
θεση, οι εισαγγελείς δεν έδειξαν στον κ. Ασάνζ 
τα στοιχεία εναντίον του, ούτε του έδωσαν την 
ευκαιρία να απαντήσει. Επιπλέον, σύµφωνα µε 
την απόφαση, οι εισαγγελείς θα έπρεπε να είχαν 
λάβει πιο σοβαρά υπόψη τους φόβους του Ασάνζ 
για πιθανή έκδοσή του στις Ηνωµένες Πολιτείες. 
Οι κατηγορίες που θα αντιµετώπιζε εκεί δεν θα 
αφορούσαν σεξουαλική επίθεση αλλά την ίδια 
τη φύση της ιστοσελίδας του, που στόχο έχει να 
αποκαλύπτει καλά κρυµµένα µυστικά.

Προσωπική υπόθεση;
∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι το WikiLeaks, 
το οποίο ιδρύθηκε το 2006, άλλαξε τον τρόπο που 
βλέπουµε τις πολιτικές ελευθερίες σε παγκόσµιο 
επίπεδο – πολλοί τότε έκαναν λόγο για έναν ευ-
γενή σκοπό που έχει ως στόχο να αποκαλύψει τα 
σκοτεινά µυστικά των κυβερνήσεων. Μια πρω-
τοβουλία που µπήκε στη ζωή µας πριν από τη 
χιονοστιβάδα αποκαλύψεων από τον Σνόουντεν. 
Όµως παραµένει ένα πρότζεκτ άρρηκτα συνδε-
δεµένο µε τον Ασάνζ και πολλοί σχολιαστές θε-
ωρούν ότι οι προσωπικές πολιτικές του υπονο-
µεύουν την ουδετερότητά του.

Η ιδέα πίσω από το WikiLeaks είναι απλή και 
έξυπνη: ένα online inbox που παρέχει µέγιστη 
ασφάλεια για καταγγελίες στην ψηφιακή εποχή. 
Όσοι είναι σε θέση να αποκαλύψουν περιστατικά 
κρατικής ή εταιρικής ανάρµοστης συµπεριφο-
ράς –από φορολογική απάτη έως και εγκλήµατα 
πολέµου– µπορούν να είναι βέβαιοι ότι το προ-
στατευµένο σύστηµα υποβολής του WikiLeaks 
εξασφαλίζει ότι τα µηνύµατα ηλεκτρονικού τα-
χυδροµείου και ό,τι στοιχείο ανεβαίνει δεν µπο-
ρούν να εντοπιστούν.

Η ιδέα να δηµιουργηθεί ένας ψηφιακός τόπος 
που ξεσκεπάζει ψέµατα και αποκαλύπτει µυστι-
κές παράνοµες ενέργειες είχε µεγάλη απήχηση. 
Στο WikiLeaks υποβλήθηκε υλικό που απέδειξε 

Η γνωµοδότηση, η οποία πάντως 
δεν ήταν οµόφωνη, αναφέρει ότι 
η κράτηση του Ασάνζ παραβιάζει 
το άρθρο 9 του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα Ατοµικά 
και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, 
αλλά ουδόλως συγκίνησε τη 
Μητροπολιτική Αστυνοµία του 
Λονδίνου, που δήλωσε ότι αν ο 
Ασάνζ αποµακρυνθεί από την 
πρεσβεία, θα «καταβάλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να τον 
συλλάβουν».

τη διαφθορά του πρώην Προέδρου της Κένυας, 
στρατηγικές φοροαποφυγής που χρησιµοποιούν 
µεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες και δολοφονίες α-
µάχων από αµερικανικές δυνάµεις. Η ιστοσελίδα 
συνήργησε µε µεγάλους οµίλους ΜΜΕ που επέ-
λεξαν να δηµοσιοποιήσουν τα έγγραφα, συµπε-
ριλαµβανοµένων των «Guardian», «Der Spiegel» 
και «New York Times».

Tο πιο προβεβληµένο περιστατικό αφορά τον 
Μπράντλεϊ Μάνινγκ, που σήµερα εκτίει ποινή φυ-
λάκισης 35 ετών, για διαρροή διαβαθµισµένου υ-
λικού και πληροφοριών που θα µπορούσαν να θέ-
σουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. 
Τον Ιανουάριο του 2010 ο Μάνινγκ (από τότε έχει 
αλλάξει φύλο και λέγεται Τσέλσι), που υπηρετούσε 
στις υπηρεσίες πληροφοριών του αµερικανικού 
στρατού στη Βαγδάτη, ανέβασε δύο βίντεο στο 
WikiLeaks: το ένα αποτύπωνε εικόνες από µια ε-
πίθεση του 2007 ενός αµερικανικού ελικοπτέρου 
Απάτσι που άνοιξε πυρ κατά οµάδας αµάχων στο 

Ιράκ και το δεύτερο µια αµερικανική αεροπορική 
επιδροµή µε χρήση λευκού φωσφόρου το 2009 
στο Αφγανιστάν, που σκότωσε πάνω από 100 γυ-
ναικόπαιδα. Μαζί µε αυτά τα δύο απόρρητα βίντεο 
ο τότε 23χρονος Μάνινγκ έστειλε στην ιστοσελίδα 
WikiLeaks 250.000 διπλωµατικά έγγραφα, καθώς 
και 500.000 στρατιωτικές αναφορές σχετικά µε το 
Ιράκ και το Αφγανιστάν, γεγονός που αποτελεί τη 
µεγαλύτερη διαρροή απόρρητων εγγράφων στην 
αµερικανική Ιστορία.

Σύγχρονα είδωλα
Τον περασµένο Μάιο αγάλµατα των Έντουαρντ Σνό-
ουντεν, Τζούλιαν Ασάνζ και Μπράντλει Μάνινγκ το-
ποθετήθηκαν στην Αλεξάντερπλατς, στην καρδιά του 
Βερολίνου, ένα έργο του Ιταλού γλύπτη Ντάβιντε Ντορ-
µίνο, µε τίτλο «Κάτι να πείτε;». Τα αγάλµατα είναι το-
ποθετηµένα πάνω σε καρέκλες, δίπλα τους υπάρχει 
µια τέταρτη καρέκλα κενή, στην οποία όποιος πολί-
της επιθυµεί ανεβαίνει σε ένδειξη συµπαράστασης 

Σεξ, ψέµατα και 
βιντεοταινίες

  ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

στα τρία πρόσωπα.
«Αυτό που έκανα µε αυτά τα γλυπτά ήταν να πα-

ρουσιάσω τρία σύγχρονα είδωλα, τρεις σύγχρονους 
ήρωες. Στερούνται την ελευθερία τους για χάρη της 
αλήθειας. Οπότε µας υπενθυµίζουν πόσο σηµαντικό 
είναι να γνωρίζουµε την αλήθεια και να έχουµε το κου-
ράγιο να µάθουµε την αλήθεια» δήλωσε ο γλύπτης.

Για τους πάσης φύσεως ακτιβιστές, οι Μάνινγκ, 
Ασάνζ και Σνόουντεν είναι ήρωες που αποκάλυψαν 
κυβερνητικά εγκλήµατα, όµως για άλλους, και κυ-
ρίως για τις αρχές και τις ίδιες τις κυβερνήσεις που 
θίχτηκαν από τις κατά καιρούς αποκαλύψεις, είναι 
προδότες που αξίζουν τιµωρία.

Έτσι, παραµένει αβέβαιο αν αυτή η συµβολική 
νίκη θα έχει για τον ιδρυτή του WikiLeaks πρακτικό 
αποτέλεσµα. Το πόρισµα ανακοινώθηκε κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου και ο ίδιος βγήκε στο µπαλ-
κόνι της πρεσβείας και µίλησε για δικαίωσή του. Ευ-
χαρίστησε τον ΟΗΕ για την απόφασή του, αναφέρο-
ντας: «Πόσο γλυκό είναι. Αυτή είναι µια νίκη που δεν 
µπορεί να αµφισβητηθεί. Είναι µια νίκη ιστορικής ση-
µασίας, όχι µόνο για µένα, για την οικογένειά µου, τα 
παιδιά µου, αλλά και για την ανεξαρτησία του συστή-
µατος των Ηνωµένων Εθνών». Κρατώντας ένα αντί-
γραφο της έκθεσης του ΟΗΕ, πρόσθεσε: «Ποιο δικαί-
ωµα έχουν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, του Ηνωµένου 
Βασίλειου ή της Σουηδίας να στερούν από τα παιδιά 
µου τον πατέρα τους για πέντε έτη και έξι µήνες;».

Όµως οι αποφάσεις της επιτροπής του ΟΗΕ δεν 
είναι νοµικά δεσµευτικές, παρ’ ότι από τους υποστη-
ρικτές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων θεωρούνται 
έγκυρες και φέρουν ένα ηθικό βάρος. Η γνωµοδό-
τηση, η οποία πάντως δεν ήταν οµόφωνη, αναφέρει 
ότι η κράτηση του Ασάνζ παραβιάζει το άρθρο 9 του 
∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ι-
καιώµατα, αλλά ουδόλως συγκίνησε τη Μητροπολι-
τική Αστυνοµία του Λονδίνου, που δήλωσε ότι αν ο 
Ασάνζ αποµακρυνθεί από την πρεσβεία, θα «καταβά-
λουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συλλάβουν». 
Οι κυβερνήσεις της Σουηδίας και της Βρετανίας, θέ-
λοντας να προλάβουν τον αντίκτυπο, είχαν εκδώσει 
ξεχωριστές δηλώσεις λίγο πριν από τη δηµοσίευση 
της έκθεσης, αµφισβητώντας τα συµπεράσµατά της.
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Στον κύκλο της πολιτικής αστάθειας εξα-
κολουθεί να περιδινείται η Ισπανία. Τα 
τελευταία νέα είναι ότι το Podemos, το 
τρίτο ισχυρότερο κόµµα µε βάση τα α-

ποτελέσµατα των τελευταίων εκλογών, διακη-
ρύττει πως δεν πρόκειται να διαπραγµατευτεί 
µε τους Σοσιαλιστές για τον σχηµατισµό κυβέρ-
νησης εφόσον οι τελευταίοι δεν αποκλείσουν 
από τις συζητήσεις το φιλελεύθερο Ciudadanos, 
που θεωρείται κάτι σαν το δικό µας Ποτάµι.

«Είµαστε σε ένα στάδιο όπου θα πρέπει (οι 
Σοσιαλιστές) να επιλέξουν» είπε ο Ίνιγκο Ερε-
χόν, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Podemos, 
µιλώντας σε ισπανικό ραδιοφωνικό σταθµό.

Υπενθυµίζεται πως o βασιλιάς της Ισπανίας 
πριν από µερικές ηµέρες έδωσε στον Πέδρο 
Σάντσεθ, τον ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόµµα-
τος, τη δυνατότητα να προχωρήσει σε διαπραγ-
µατεύσεις µε τα υπόλοιπα κόµµατα για τον σχη-
µατισµό κυβέρνησης, καθώς ο Μαριάνο Ραχόι, 
πρόεδρος του Λαϊκού Κόµµατος, που κέρδισε 
τις εκλογές, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει 
την απαιτούµενη πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά 
ούτε να βρει κυβερνητικούς εταίρους για τη συ-
νέχιση των πολιτικών λιτότητας. Ακόµη και το 
Ciudadanos (τέταρτο κόµµα) αρνήθηκε να συµµετάσχει σε κυβέρνηση µε το Λαϊκό Κόµµα, αλλά και 
να δώσει ψήφο εµπιστοσύνης.

Η Ισπανία βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο. Το Ciudadanos και το Podemos αρνούνται να συνερ-
γαστούν µεταξύ τους και καλούν το Σοσιαλιστικό Κόµµα να επιλέξει συνεργάτη. Όπως υπογράµµισε 
ο Ίνιγκο Ερεχόν, και οι δύο επιλογές που µπορούν να κάνουν οι Σοσιαλιστές είναι απολύτως θεµιτές, 
όµως είναι ασύµβατες και θα πρέπει να αποφασίσουν. Όταν ρωτήθηκε πότε θα δεχτεί το κόµµα του 
να διαπραγµατευτεί µε το Σοσιαλιστικό Κόµµα, απάντησε πως αυτό θα συµβεί όταν οι Σοσιαλιστές ε-
πιλέξουν τη µία ή την άλλη λύση.

Στις αρχές της εβδοµάδας ο Σάντσεθ έστειλε στα κόµµατα µε τα οποία σκοπεύει να διαπραγµα-
τευτεί ένα κείµενο µε τις θέσεις της µελλοντικής κυβέρνησής του για την απασχόληση, την εκπαί-
δευση, την καταπολέµηση των ανισοτήτων και τη δηµοκρατική αναγέννηση της χώρας, που ταλανί-
ζεται τα τελευταία χρόνια από υποθέσεις διαφθοράς.

Το κείµενο αυτό «περιέχει πολλά θετικά στοιχεία» δήλωσε χθες ο ηγέτης του Podemos Πάµπλο 
Ιγκλέσιας, σηµειώνοντας όµως ότι «η εµπιστοσύνη θα πρέπει να βασίζεται σε έργα και όχι σε λόγια».

Το δίληµµα των Podemos

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

www.gethealthier.gr

Το αριστερό κόµµα της 
Ισπανίας διακηρύττει πως δεν 
πρόκειται να διαπραγµατευτεί 
µε τους Σοσιαλιστές για τον 
σχηµατισµό κυβέρνησης 
εφόσον οι τελευταίοι 
δεν αποκλείσουν από τις 
συζητήσεις το φιλελεύθερο 
Ciudadanos, που θεωρείται 
κάτι σαν το δικό µας Ποτάµι.
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Η 
Beyoncé τα τελευταία χρόνια έχει συµµετάσχει σι-
ωπηλά σε αρκετά ακτιβιστικά κινήµατα εναντίον 
του ρατσισµού και της ανισότητας. Με το τελευταίο 
της τραγούδι βάζει τέλος στη σιωπή και το κάνει ως 
η µεγάλη σοουγούµαν που είναι.

∆ύσκολα θα µπορούσε κάποιος να φανταστεί τι 
είδους εµφάνιση θα έκανε η Beyoncé, η απόλυτη σταρ της αµερικα-
νικής µουσικής βιοµηχανίας, γνωστή και ως Queen B., στο περιβό-
ητο ηµίχρονο του Super Bowl. Μια εµφάνιση που είχε προγραµµα-
τιστεί µόλις µία ηµέρα µετά την έκπληξη που επεφύλασσε σε θαυ-
µαστές και µη µε την ξαφνική κυκλοφορία του single «Formation», 
που συνοδεύτηκε από ένα από τα πλέον πολιτικοποιηµένα βίντεο 
της αµερικανικής ποπ κουλτούρας. Τα µάτια όλης της Αµερικής ήταν 
στραµµένα πάνω της.

Όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά το «New Yorker», το καινούργιο 
βιντεοκλίπ της είναι όλα όσα δεν έχει ιστορικά υπάρξει το τηλεοπτικό 
διάλειµµα του µεγαλύτερου αγώνα αµερικανικού ποδοσφαίρου της 
σεζόν. «Πολιτικά φορτισµένο, οπτικά τολµηρό, σέξι, συγκρουσιακό, 
µια γιορτή της µαύρης θηλυκότητας του αµερικανικού Νότου». Τι εί-
δους εµφάνιση σχεδίαζε στην πιο mainstream σκηνή της χώρας η 
οποία θα µετρίαζε το µήνυµά της για χάρη της Αµερικής;

Τηλεοπτικό υπερθέαµα
Το µόνο σίγουρο είναι ότι έκλεψε το σόου του ηµιχρόνου, σηµείο α-
ναφοράς της σύγχρονης ποπ κουλτούρας και ένα από τα πιο ακριβά 
διαφηµιστικά σλοτ στον κόσµο. Με το ίδιο το παιχνίδι του Super Bowl 
να αποτελεί το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς µε τους περισσότε-
ρους τηλεθεατές (το 2014 άγγιξαν τα 120 εκατοµµύρια), δεν είναι 
λίγοι οι καλλιτέχνες που επιδιώκουν να εµφανιστούν ζωντανά στο 
χορτάρι. Η εµφάνισή της ήταν τόσο εντυπωσιακή, που «έσβησε» τη 
χλιαρή εµφάνιση των Coldplay, που ήταν οι κεντρικοί καλλιτέχνες. 

Όπως έγινε γνωστό από µια προδηµοσίευση συνέντευξης του τρα-
γουδιστή του συγκροτήµατος Κρις Μάρτιν στο περιοδικό «Rolling 
Stone», το συγκρότηµα θαυµάζει την Beyoncé τόσο, ώστε κάποτε 
της είχαν ζητήσει να ηχογραφήσουν µαζί ένα τραγούδι. Ο Μάρτιν δεν 
ντρέπεται να πει ότι τον απόρριψε µε τον πιο γλυκό τρόπο: «Μου α-
ρέσετε, αλλά είναι φρικτό». Η Queen B. δεν ρισκάρει και δεν αφήνει 
καµία όψη της καριέρας της στην τύχη ή έστω στην… συµπάθεια.

Πρωτοπόρος στην εικόνα και στην επικοινωνία, τον ∆εκέµβριο 
του 2013 κυκλοφόρησε απροσδόκητα το οµώνυµο πέµπτο άλµπουµ 
της από το iTunes Store, χωρίς προηγούµενη αναγγελία ή προώ-
θηση. Το άλµπουµ πήγε κατευθείαν στην κορυφή του Billboard 200 
Chart, χαρίζοντάς της το πέµπτο συνεχές Νο1 άλµπουµ της στις ΗΠΑ. 
Έτσι, και το νέο single της, «Formation», κυκλοφόρησε 24 ώρες πριν 
από την απολύτως χορογραφηµένη εµφάνισή της στο Super Bowl. 
Αµέσως µετά ήρθε και η ανακοίνωση ότι ξεκινάει και η παγκόσµια 
περιοδεία «Formation» µε 40 συναυλίες.

Εκεί οι θαυµαστές της, όπως και τα εκατοµµύρια που την είδαν 
στο Super Bowl, θα απολαύσουν τη δεξιοτεχνία της. Με το σύνολο 
των χορευτών της να φορούν µαύρους µπερέδες θυµίζοντας Μαύ-
ρους Πάνθηρες και την ίδια να υψώνει το χέρι στον «χαιρετισµό 
της µαύρης δύναµης», η παρουσία της, που συµπίπτει µε τον Μήνα 
Μαύρης Ιστορίας στις ΗΠΑ και στον Καναδά, χαρακτηρίστηκε «η πιο 
πολιτική στα 50 χρόνια ιστορίας του αθλητικού θεσµού».

Πολιτική πρόθεση
Απ’ ό,τι φαίνεται, η πολιτική δεν απασχολεί την τραγουδίστρια µόνο 
για λόγους στιλιστικούς. Η στιγµή της κυκλοφορίας του «Formation» 
δεν µοιάζει τυχαία, αφού συνέπεσε µε τους εορτασµούς του Mardi 
Gras στη Νέα Ορλεάνη, µιας γιορτής συνδεδεµένης µε την κουλ-
τούρα των µαύρων του αµερικανικού Νότου. Επιπλέον, την περα-
σµένη Παρασκευή θα ήταν τα 21α γενέθλια του Τρέιβον Μάρτιν, που 

σκοτώθηκε από τον Τζορτζ Τσίµερµαν, σε µια επίθεση που χαρακτη-
ρίστηκε ρατσιστική, ενώ σε λίγες µέρες θα ήταν τα 29α γενέθλια της 
Σάντρα Μπλαντ, η οποία βρέθηκε κρεµασµένη στο κελί της, το 2015, 
µετά τη βάναυση σύλληψή της από την Τροχαία επειδή δεν είχε βγά-
λει φλας. Και οι δύο ήταν Αφροαµερικανοί και είναι µόνο δύο από τα 
περιστατικά υπερβολικής αστυνοµικής βίας που έρχονται στη δηµο-
σιότητα τα τελευταία χρόνια. ∆ύο ιστορίες που σε µεγάλο βαθµό δι-
αµόρφωσαν και το κίνηµα Βlack Lives Matter, που δηµιουργήθηκε 
µετά την αθώωση του δολοφόνου του Μάρτιν µε στόχο να καταπο-
λεµήσει τον ρατσισµό και το οποίο τόσο η Beyoncé όσο και ο σύζυ-
γός της Jay Z υποστηρίζουν ανοιχτά. Το νέο της τραγούδι έχει ήδη 
χαρακτηριστεί ύµνος στη µαύρη δύναµη, που λειτουργεί συµπλη-
ρωµατικά µε τον Μήνα Μαύρης Ιστορίας και συνοµιλεί ανοιχτά µε το 
κίνηµα Black Lives Matter.

Για πολλούς, µε το τραγούδι αυτό η Beyoncé αποτίει φόρο τιµής 
στις ρίζες της, ενώ το βίντεο που το συνοδεύει, σκηνοθετηµένο από 
τη Μελίνα Ματσούκας, περιγράφεται ως «το πιο πολιτικό κλιπ των 
τελευταίων χρόνων». Το πρώτο πλάνο θέλει την Beyoncé να κάθε-
ται πάνω σε ένα περιπολικό της Νέας Ορλεάνης, που βουλιάζει στο 
νερό, µια ευθεία αναφορά στον τυφώνα Κατρίνα, που ρήµαξε κυ-
ρίως τις φτωχότερες, µαύρες κοινότητες όταν χτύπησε την πόλη, το 
2005. Στο τελευταίο πλάνο το περιπολικό εξαφανίζεται κάτω από το 
νερό, ενώ στα ενδιάµεσα λεπτά η Beyoncé µεταµορφώνεται σε δια-
φορετικά αρχέτυπα µαύρης νότιας γυναίκας και κινείται στον χρόνο, 
αψηφώντας τις τάξεις και τα στερεότυπα. Άλλα πλάνα δείχνουν ένα 
µικρό αγόρι να χορεύει µπροστά σε µια σειρά από δυνάµεις ασφα-
λείας της αστυνοµίας. Σταµατήστε να µας πυροβολείτε, διαβάζουµε 
σε ένα γκράφιτι στον τοίχο. Ανάµεσα στα εντυπωσιακά χορευτικά και 
την εικονογραφία που αποτυπώνει την κοινωνική αδικία και ανισό-
τητα, η Β. δείχνει το µεσαίο δάχτυλο. Είναι ένα βίντεο µε το οποίο η 
Beyoncé δεν εκφράζεται µόνο πολιτικά αλλά µετατρέπεται σε πολι-
τική ακτιβίστρια στο κέντρο του γηπέδου.

Πρόκληση και λάµψη
Και όµως, η εµφάνισή της στο Super Bowl δεν είχε καθόλου τον 
αέρα µιας δράσης ανατροπής. Μέρος της δυναµικής και του ταλέ-
ντου της Beyoncé, που έχει συµβάλει στην απόλυτη κυριαρχία της 
στο mainstream, είναι η ικανότητά της να παρουσιάζει προκλητικά 
θέµατα στις πιο δηµοφιλείς πλατφόρµες διατηρώντας τη λάµψη της 
και την αρτιότητα κάθε παράστασης. Η πλήρης αφοσίωσή της στην 
τέλεια εκτέλεση του σόου και στην καλλιτεχνία φρόντισε να δώσει 
στο κοινό την εναλλακτική να αγνοήσει –αν µπορούσε– τα πολιτικά 
µηνύµατα. Είναι σίγουρο ότι αρκετοί Αµερικανοί τηλεθεατές, όσοι 
δεν αφιέρωσαν τον χρόνο που χρειάζεται για να αποκωδικοποιή-
σουν το βιντεοκλίπ και τους στίχους του «Formation», θαµπώθηκαν 
από την εντυπωσιακή σωµατικότητα και πολυπλοκότητα της χορο-
γραφίας της Beyoncé, γοητεύτηκαν από τον ρυθµό του τραγουδιού ή 
απλώς θαύµασαν τον άνετο τρόπο µε τον οποίο η καλλιτέχνιδα κα-
τάφερε να επανέλθει από ένα µικρό παραπάτηµα πάνω στη σκηνή 
χωρίς να πέσει. Έχει κι αυτό τη συµβολική αξία του για µια απόλυτη  
σταρ.

∆ύσκολα θα µπορούσε κάποιος να 
φανταστεί τι είδους εµφάνιση θα 
έκανε η Beyoncé, η απόλυτη σταρ της 
αµερικανικής µουσικής βιοµηχανίας, 
γνωστή και ως Queen B., στο περιβόητο 
ηµίχρονο του Super Bowl.

Η Beyoncé βγάζει το αφήγηµα της µαύρης 
Αµερικής από το περιθώριο

  ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ
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Visit Greece 
3ος Μαραθώνιος 
Ναυπλίου

Ο Μαραθώνιος του Ναυπλίου, ένα από τα πιο δημοφιλή αθλη-
τικά γεγονότα στην Ελλάδα, θα διενεργηθεί για τρίτη συνε-
χόμενη χρονιά, την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016.

Ο αγώνας λαμβάνει χώρα σε μία από τις πιο όμορφες πόλεις 
της νότιας Ελλάδας, η οποία συνδυάζει το ιστορικό και αρχιτεκτο-
νικό ενδιαφέρον με τη μοναδική φυσική ομορφιά. Όλοι οι συμμε-
τέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν αγώνα κάτω 
από τη θέα του φρουρίου του Παλαμηδίου, ενός από τα σπουδαι-
ότερα επιτεύγματα της ενετικής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, την 
επιβλητική βραχώδη χερσόνησο της Ακροναυπλίας και το εντυ-
πωσιακό Μπούρτζι, το φρούριο καταμεσής της θαλάσσης που έχει 
γίνει το σήμα κατατεθέν του Ναυπλίου.

Το 1/3 της διαδρομής του Μαραθωνίου είναι μέσα στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης και το υπόλοιπο διαμέσου ενός φυσικού τοπίου 
εξαιρετικής ομορφιάς, προσφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στους 

δρομείς μία αξέχαστη εμπειρία συμμετοχής.
Η όλη διοργάνωση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντεπεξέρχε-

ται στις υψηλές προσδοκίες των αθλητών δρομέων, να είναι κατάλ-
ληλη και για ερασιτέχνες, αλλά και να προσφέρεται για συμμετοχή 
ολόκληρης της οικογένειας.

Ο 3ος Μαραθώνιος Ναυπλίου περιλαμβάνει Μαραθώνιο & Η-
μιμαραθώνιο Δρόμο, Αγώνα 5 χλμ. και 2,5 χλμ. «Αγώνα Κοινωνι-
κής Προσφοράς». Θα διενεργηθεί επίσης Συμμετοχική Ποδηλατο-
δρομία, ενώ οι αγώνες θα πλαισιωθούν από πολλά και ποικίλα πο-
λιτιστικά δρώμενα μέσα σε ένα εορταστικό κλίμα.

Όλες οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της ι-
στοσελίδας της διοργάνωσης μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου. Εγγραφές, 
εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, θα γίνονται δεκτές και στο 
Κέντρο Εγγραφών στο Κλειστό Γυμναστήριο Ναυπλίου την Παρα-
σκευή 4 & το Σάββατο 5 Μαρτίου, 09:00-20:00.

Ο Μαραθώνιος του Ναυπλίου διοργανώνεται από τον Δήμο 
Ναυπλιέων και τον Δημοτικό Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος και Τουρισμού (ΔΟΠΠΑΤ) του Δήμου Ναυπλιέων, 
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακή 
Ενότητα Αργολίδας), τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Αργολίδας, 
την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Harvard και υπό την αιγίδα του υπουργείου Αθλη-
τισμού και του ΣΕΓΑΣ . Ο αγώνας είναι εγκεκριμένος και επίσημα 
πιστοποιημένος από την Παγκόσμια Ένωση Μαραθωνίων (AIMS).

Το Betarades.gr καλύτερο ξενόγλωσσο  
στοιχηματικό site στην Ευρώπη

Την ώρα που τα πράγματα στο εσωτερικό της χώρας 
δείχνουν αβέβαια και ασταθή, ελληνικές εταιρείες με 
φρέσκιες ιδέες και αέρα καινοτομίας κάνουν σταθε-

ρά βήματα και επιβραβεύονται για αυτά με τιμητικά βραβεία 
στο εξωτερικό. Πρόσφατο παράδειγμα η Startup WBS IKE 
που απέσπασε το βραβείο «Best Foreign Language Affiliate 
Website» για την ιστοσελίδα της «Betarades.gr».
Σε μία λαμπρή εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Brixton του 
Λονδίνου και διοργανώθηκε από τον επίσημο φορέα του 
gaming την iGamingBusinees, το Betarades.gr τιμήθηκε με 
το βραβείο καλύτερου ξενόγλωσσου (σ.σ: μη αγγλική γλώσσα) 
στοιχηματικού σάιτ στην Ευρώπη. Η αξία της επιτυχίας μεγα-
λώνει αν αναλογιστεί κανείς πως ποτέ άλλοτε σάιτ σε ελληνική 
γλώσσα δεν έχει φτάσει τόσο ψηλά, ενώ θα πρέπει να τονιστεί 
πως και πέρυσι οι συντελεστές του Betarades.gr βρέθηκαν 
στο Λονδίνο για δύο υποψηφιότητες, όμως φέτος έμελλε να 
έρθει η στιγμή της καταξίωσης και της επιβράβευσης. 

Τι είναι το Betarades.gr
To Betarades.gr αποτελεί τη μεγαλύτερη online στοιχηματική 
εφημερίδα στην Ελλάδα, προσφέροντας στον αναγνώστη με 
μοναδικό τρόπο μαζεμένες όλες τις πληροφορίες που επιζητά 

στην προσπάθειά του να ενημερωθεί πριν στοιχηματίσει. Από 
pre game και live betting προγνωστικά, μέχρι καθημερινές 
αναλύσεις αγώνων σε όλα τα αθλήματα, livescore ενημέρω-
ση, βαθμολογίες και live chat για ανταλλαγή απόψεων και δια-
δραστική ενημέρωση 24ώρες το 24ωρο.
Αυτό που κάνει το Betarades.gr να ξεχωρίζει και να αποτε-
λεί κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο στο χώρο του Betting είναι 
η άριστη εξυπηρέτηση πελατών που διαθέτει. Οποιοδήποτε 
πρόβλημα, ερώτηση, επισήμανση και απορία διαθέτει ο επι-
σκέπτης της ιστοσελίδας και αφορά είτε κάποιο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει στην online εταιρεία που στοιχηματίζει, 
είτε κάποια ιδέα που θέλει να αναπτύξει για τη βελτιστοποίηση 
του περιεχομένου, το support του Betarades είναι online ανά 
πάσα στιγμή για να προσφέρει απαντήσεις. 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως συνεργάζεται με κορυφαίες 
αθλητικές και πολιτικές ιστοσελίδες στην Ελλάδα προσφέρο-
ντας τις υπηρεσίες του στην ενημέρωση της στοιχηματικής 
ενότητας. 

Τα άλλα projects της WBS IKE
Eκτός από το Betarades.gr που κατέκτησε την κορυφή της Ευ-
ρώπης, η εταιρεία έχει δημιουργήσει και άλλα ενδιαφέροντα 

projects που αναμένεται τα επόμενα χρόνια να κυριαρχήσουν, 
το καθένα στον τομέα του. Αρχικά στα χρηματοοικονομικά και 
στην αγορά του Forex υπάρχει το Forexpros.gr που αποτελεί 
ένα εξειδικευμένο σάιτ με πλήρη και καθημερινή ενημέρωση 
από όλο τον κόσμο, οικονομικές αναλύσεις, τεχνική ανάλυση 
και πολλά άλλα. Στο χώρο του καζίνο η WBS IKE δημιούργησε 
το σάιτ Casinoslot.gr προσφέροντας στον επισκέπτη έγκυρη 
ενημέρωση για όλα τα Νόμιμα Οnline Ελληνικά Καζίνο που 
δραστηριοποιούνται με άδεια στη χώρα μας, ώστε να μπορέσει 
να διασκεδάσει με ασφάλεια. Τέλος, το μεγάλο βήμα για τους 
ανθρώπους της εταιρίας είναι η εξωστρέφεια και η δημιουργία 
προϊόντων και sites που θα γίνουν γνωστά στο εξωτερικό και 
θα συνεχίσουν να διεκδικούν πρωτιές και επιτυχίες για λογα-
ριασμό της χώρας μας. Η αρχή έγινε με το betacademy.com, 
ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα projects καθώς στόχος της 
WBS, που δημιουργεί μέσα στην κρίση συνεχώς θέσεις εργα-
σίας, είναι η εξάπλωση και η ανάπτυξη της ελληνικής επιχει-
ρηματικότητας με καινοτόμες ιδέες.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.nafpliomarathon.gr
Τοποθεσία/τόπος: Πελοπόννησος, Αργολίδα, Ναύπλιο
Ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα: 06/03/2016
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Το Final Fight Championship (FFC), η κο-
ρυφαία διοργάνωση στην Ευρώπη, πραγ-
ματοποιεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

ένα από τα μεγάλα events του και το πρώτο μά-
λιστα για το 2016. 
To FFC συνδυάζει μοναδικά 2 shows σε μία 
βραδιά: Μάχες σε ΜΜΑ και Kick Boxing δια-
θέτοντας κορυφαία ονόματα παγκοσμίου βε-
ληνεκούς στην κάρτα αγώνων του. Στην Ελλά-
δα θα γίνει η έναρξη της νέας εποχής του FFC 
που περιλαμβάνει 12 συνολικά διοργανώσεις, 
6 σε Ευρώπη και 6 σε Αμερική για το 2016. 
Το ελληνικό κοινό θα μπορέσει να δει στις 19 
Φεβρουαρίου στο Κλειστό του Taekwondo στο 
Π. Φάληρο τον παγκόσμιο πρωταθλητή Robin 
van Roosmalen στην πρώτη μάχη ΜΜΑ της 
καριέρας του απέναντι στον Έλληνα Αθηνό-
δωρο Μιχαηλίδη. Για την light heavyweight 
ζώνη θα συγκρουστούν στην ποιοτικότερη  και 
δυνατοτερη μάχη Kick Boxing των τελευταίων 
ετών εν Ελλάδι ο Ουκρανός Pavel Zhuravlev 
με τον Ολλανδό Brian Douwes. O Μελέτης 
Κακουμπάβας στον μεγαλύτερο διεθνή αγώνα 

του θα κοντραριστεί με τον Samo Petje για τον 
lightweight τίτλο του FFC, ενώ ο Φλωριάν Μάρ-
κου κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή 
του στα ρινγκ με τον Σέρβο Marko Adamovic. 
Mε μεγάλο ενδιαφέρον το ελληνικό κοι-
νό αναμένει ακόμα την ΜΜΑ αναμέτρηση 
του Γιάννη Παλαιολόγου με τον Αλέξαν-
δρο Δημαρά, ενώ ακομα ο Darko Stocic 
θα αγωνιστεί με τον Εmil Zahariev σε ένα 
εξαιρετικό matchmaking στα βαριά κιλά. 
Ακόμα δυνατές μάχες στα pre-games με μεγά-
λο ελληνικό ενδιαφέρον συμπληρώνουν την πιο 
δυνατή και ποιοτική κάρτα αγώνων των τελευ-
ταίων ετών στην Ελλάδα.

Το μοναδικό show στον κόσμο που 
προσφέρει 2 events σε μια βραδιά.
Δυνατές συγκινήσεις για το Ελληνικό κοινό και 
μια μοναδική ευκαιρία να είστε κομμάτι της 
σπουδαίότερης μαχητικής εμπειρίας στη χώρα 
μας που θα προβληθεί τηλεοπτικά τόσο από την 
Ελληνική τηλεόραση, αλλά και σε πάνω από 
100χώρες σε Ευρώπη και Αμερική !

Η μητέρα όλων των μαχών: 
Final Fight Championship (FFC) στις 19 Φεβρουαρίου

Τηλ. επικοινωνίας για ραντεβού: 

6907-591016

ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ  ΠΕΜΠΤΉ 11:00-14:00

ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΉ 
ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΆΤΟΜΆ ΆΠΟ 18 ΈΩΣ 35 ΈΤΩΝ
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Τ
ην ώρα που πανελλαδικά 140 κρεβάτια εντατικής θε-
ραπείας (ήτοι το 25% του δυναµικού των ΜΕΘ) παρα-
µένουν κλειστά λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευ-
τικού προσωπικού, η γρίπη µετατρέπεται σε «φονιά», 
καταγράφοντας αριθµό-ρεκόρ θυµάτων και επιβεβαι-

ώνοντας µε τον πιο τραγικό τρόπο την πλήρη διάλυση της δηµό-
σιας υγείας στην πατρίδα µας λόγω µνηµονίων.

Είναι δε σηµειολογικά αξιοπρόσεκτο το ότι, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, το 25% των ατόµων που εισάγεται στην 
εντατική µε επιπλοκές από τη γρίπη πεθαίνει. ∆ηλαδή, όσα στα-
τιστικά είναι τα «κενά» στις ΜΕΘ, τόσοι στατιστικά και οι θάνατοι. 
Μετά το τσουνάµι των πρόσφατων θανάτων από τη γρίπη (που στην 
πλειονότητά τους, δυστυχώς, αφορούν νέους ανθρώπους, ηλι-
κίας κάτω των 50 ετών, και παιδιά, χωρίς υποκείµενα νοσήµατα), 
το υπουργείο Υγείας δέησε να αναρτήσει την προκήρυξη για την 
πρόσληψη 400 νοσηλευτών και 100 γιατρών που θα καλύψουν 
τα κενά, στελεχώνοντας τις παροπλισµένες ΜΕΘ των δηµόσιων 

Με 140 κλίνες ΜΕΘ 
κλειστές, η γρίπη 
σκοτώνει

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

νοσοκοµείων. Σύµφωνα µε τις καταγραφές του ΚΕΕΛΠΝΟ, οι θά-
νατοι φέτος από τη γρίπη έχουν ξεπεράσει µέχρι στιγµής τους 65 
και περισσότεροι από 267 άνθρωποι έχουν εισαχθεί στην εντα-
τική µε επιπλοκές, ενώ ακόµα το κύµα της εποχικής γρίπης δεν 
έχει φτάσει στην κορύφωσή του. Ο βαρύς φετινός αντίκτυπος της 
γρίπης οφείλεται εν µέρει στο ότι επικρατεί το πανδηµικό στέλε-
χος του 2009 (δηλαδή ο διαβόητος ιός Η1Ν1), που πλήττει πρω-
τίστως νεότερους ανθρώπους (ηλικίας µέχρι 50 ετών, όχι τους 
παππούδες και τις γιαγιάδες), ενώ έχει υψηλή θνησιµότητα σε 
άτοµα εκτός των παραδοσιακών οµάδων υψηλού κινδύνου, δη-
λαδή σε ανθρώπους χωρίς υποκείµενα νοσήµατα. Είναι δε χαρα-
κτηριστικό το ότι το 25% (ξανά!) των ανθρώπων που µέχρι στιγ-
µής έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ δεν έπασχε από κανένα υποκεί-
µενο νόσηµα. Οι γιατροί, από την πλευρά τους, επισηµαίνουν ότι 
µπορεί ο ιός να είναι από µόνος του επικίνδυνος, ωστόσο η εξέ-
λιξη της ασθένειας επηρεάζεται καθοριστικά από το χάλι της δη-
µόσιας υγείας, αφού ασθενείς που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα 

Η 
«επανάσταση» που έχει συντελεστεί στην πατρίδα µας τα τελευ-
ταία χρόνια στον τοµέα της µικροχειρουργικής - ενδοσκοπι-
κής νευροχειρουργικής έχει σηµαντικά οφέλη για τους ασθενείς, 
αλλά και για τις δαπάνες υγείας, αφού συµβάλλει στο να µη φεύ-

γουν οι ασθενείς στο εξωτερικό για επιβεβληµένα (και πανάκριβα εκτός 
Ελλάδας) χειρουργεία. Όπως προκύπτει από έρευνα του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου, το κόστος για τον ΕΟΠΥΥ των επεµβάσεων που έγιναν στο 
εξωτερικό για 236 σοβαρά περιστατικά κατά τη διετία 2012-2014 ανήλθε 
σε 4,56 εκατ. ευρώ. Από τα ευρήµατα φαίνεται ότι το 21% αυτής της δαπά-
νης ξοδεύτηκε σε νευροχειρουργικές επεµβάσεις. Όπως εξηγεί ο νευροχει-
ρουργός, δρ. Χρήστος Γεωργόπουλος, από το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυ-
νάν» δεν υπάρχει πια κανένας λόγος να φεύγουν οι ασθενείς στο εξωτε-
ρικό. Ο ειδικός επισηµαίνει ότι µε τις νέες τεχνικές καταργείται η επαφή, σε 
επίπεδο χειρουργικών χειρισµών, µε τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο µυελό. 
«Βάλαµε οριστικά τέλος στις ακρωτηριαστικές επεµβάσεις διά γυµνού ο-
φθαλµού. ∆εν υπάρχει πλέον χώρος για τις λεγόµενες “κλασικές” επεµβά-
σεις στη νευροχειρουργική» τονίζει ο κ. Γεωργόπουλος. Επισηµαίνει ότι 
όταν µοναδική επιλογή για τον ασθενή είναι η χειρουργική επέµβαση, αυτή 
πραγµατοποιείται πρωτίστως για τη σωτηρία της ζωής του και εν συνεχεία 
για την αποκατάσταση της ποιότητας της ζωής του, αφού µόνο οι ζωντανοί 
ασθενείς έχουν προοπτική αποκατάστασης. «∆εν υπάρχει χειρουργικά µη 
προσπελάσιµη περιοχή του εγκεφάλου, του νωτιαίου µυελού και της σπον-
δυλικής στήλης. ∆ιαθέτουµε την εκπαίδευση, την εξειδίκευση, την εµπει-
ρία και την τεχνολογία που είναι αναγκαίες για τη διενέργεια, µε την ύψιστη 
δυνατή ασφάλεια, τέτοιων σωτήριων χειρουργικών επεµβάσεων» κατα-
λήγει ο γιατρός.

Ε
κατοντάδες καλλιτέχνες που ζουν ανάµεσά µας –άλλοι λιγότερο 
και άλλοι περισσότερο γνωστοί– ενώνουν τις δυνάµεις τους για να 
στηρίξουν µε τα έργα τους τους άστεγους των Αθηνών. Με αυτόν 
τον ιερό σκοπό διοργανώνεται για έβδοµη συνεχόµενη χρονιά στην 

πρωτεύουσα η έκθεση «Έκπληξη», καλώντας τους καλλιτέχνες να χρησιµο-
ποιήσουν το ταλέντο τους σαν εργαλείο θετικής αλλαγής, προκειµένου να 
βελτιώσουν την καθηµερινότητα χιλιάδων συµπολιτών µας που χτυπήθηκαν 
σκληρά από την οικονοµική κρίση και βρέθηκαν στο περιθώριο της ζωής.

Για την ξεχωριστή αυτή δράση µιλά στην FS ο ιθύνων νους του εγχειρή-
µατος, η Αλεξάνδρα Κολλάρου, ιδρύτρια της εικαστικής πλατφόρµας artAZ 
και διοργανώτρια της έκθεσης: «Ξεκινήσαµε τη διοργάνωση της “Έκπλη-
ξης” το 2009, ενώνοντας τις δυνάµεις µας µε εκατοντάδες καλλιτέχνες, που 
δηµιουργούν και προσφέρουν αφιλοκερδώς έργα µικρών διαστάσεων, τα 
οποία διατίθενται στην ενιαία συµβολική τιµή των 50 ευρώ. Η υπογραφή του 
καλλιτέχνη είναι κρυµµένη, ώστε να διατηρείται αρχικά µυστική η ταυτό-
τητά του – γι’ αυτό άλλωστε η έκθεση ονοµάζεται “Έκπληξη”. Στην έκθεση 
συµµετέχουν Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, καταξιωµένοι και πρωτοεµ-
φανιζόµενοι, ενώ τα έργα άλλοτε παραπέµπουν στον δηµιουργό τους και 
άλλοτε είναι παραπλανητικά».

Όπως αναφέρει η κ. Κολλάρου, η εικαστική δράση έχει ήδη ξεκινήσει 
online στην πλατφόρµα artAZ (www.artaz.gr), στο λήµµα SURPRISE, και 
νέα έργα προστίθενται σε καθηµερινή βάση, µέχρι την τελευταία στιγµή. 
Κάθε έργο έχει τον δικό του κωδικό αριθµό, που αντικαθιστά το όνοµα του 
καλλιτέχνη. Ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν έργα από 300 καλλιτέχνες, 
ενώ η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί από τις 26 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 
στον χώρο ΓΗ Κ44 (Κωνσταντινουπόλεως 44, Γκάζι) και τα εγκαίνια θα γί-
νουν την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 8 µ.µ. Κάθε ενδιαφερόµενος 
µπορεί να αγοράσει µέχρι και τρία έργα, ενώ όλα τα έσοδα προσφέρονται 
στην Οργάνωση «Κλίµακα» για την ενίσχυση των δράσεών της.

«Χρόνο µε τον χρόνο, οι άστεγοι πολλαπλασιάζονται και η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια σέρνεται σε χαρτόκουτα και βρόµικες κουβέρτες, µε την κυ-
βέρνηση να µην κάνει τίποτα γι’ αυτό. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία 
προσφέρουµε µια µικρή βοήθεια στους συνανθρώπους µας και κινητο-
ποιούµε κάθε πολίτη να πάψει να αποστρέφει το βλέµµα και να προσπερνά 

αυτή τη θλιβερή πραγµατικότητα η οποία εξελίσσεται στους δρόµους της 
πόλης µας» τονίζει ο ζωγράφος Βασίλης Καρακατσάνης. Πληροφορίες για 
να συµµετάσχετε στην έκθεση θα βρείτε στο http://www.artaz.gr/surprise/
item/408-suprise-7-call-for-artists-gr.

µένουν εκτός εντατικής. Αγωνία υπάρχει και για το αν θα επαρ-
κέσουν τα αντιικά φάρµακα, ενώ το υπουργείο Υγείας εξέδωσε 
οδηγία για τα σχολεία, αναφέροντας ότι απαγορεύεται να πίνουν 
οι µαθητές απευθείας από τους ψύκτες νερό.

Εικαστική πρωτοβουλία για τους άστεγους της Αθήνας

Φέτος επικρατεί το πανδηµικό στέλεχος της γρίπης 
που πλήττει νέους ανθρώπους χωρίς υποκείµενα 
νοσήµατα.

Κανένας ασθενής πλέον στο 
εξωτερικό για νευροχειρουργική 
επέµβαση
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  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΤΙ ΈΧΟΥΝ ΤΑ ΈΡΜΑ...

Π
άνω που ο Παναθηναϊκός έδειχνε να μπαί-
νει σε μια σειρά και να παίρνει ώθηση 
μέσω των χειμερινών μεταγραφών του σε 
μία σεζόν που ξεκίνησε τραγικά και συνεχί-
στηκε στη μετριότητα, ήρθαν δύο απανωτά 
αποτελέσματα που μετέτρεψαν οριστικά τη 
χρονιά του σε μεγάλο πισωγύρισμα και τον 

άφησαν χωρίς τίποτα να διεκδικήσει μέχρι τα πλέι οφ. Ακόμη 
κι αν βγει πρώτος στα πλέι οφ, δύσκολα θα θεωρηθεί ως η ε-
λάχιστη, έστω, επιτυχία: όπως αποδείχθηκε και φέτος, η πρώτη 
θέση στα πλέι οφ αποτελεί ένα γραμμάτιο ενόψει της επόμενης 
σεζόν το οποίο ενδέχεται και να μην εξαργυρωθεί. 

Το αποτέλεσμα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η ήττα από 
τον Ατρόμητο, που σήμανε τον αποκλεισμό από το Κύπελλο, 
η κατάκτηση του οποίου τέθηκε από τη διοίκηση –μετά τον 
διπλό καλοκαιρινό ευρωαποκλεισμό και, στη συνέχεια, τη με-
γάλη αύξηση της διαφοράς από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στο 
πρωτάθλημα– ως ο βασικός στόχος της χρονιάς. Θα μπορούσε 
να πει κανείς πως δεδομένων των συνθηκών κακώς μπήκε 
ως ορόσημο της σεζόν ο συγκεκριμένος στόχος: μετά τη μετα-
γραφική περίοδο του Ιανουαρίου ο Παναθηναϊκός είναι πλέον 
μια νέα ομάδα. Έχει νέο προπονητή, 9 νέους παίκτες (και πα-
ράλληλα αποχώρηση του καλύτερου μέχρι τότε παίκτη του, του 
Καρέλη), νέα φιλοσοφία (σε αντικατάσταση εκείνης της ανάδει-
ξης των νεαρών Ελλήνων παικτών), νέα δομή στο ποδοσφαι-
ρικό τμήμα, καθώς οι Βόκολος και Φύσσας αποχώρησαν και οι 
αποφάσεις και ο σχεδιασμός γίνονται αποκλειστικά μέσα από 
τη συνεργασία του προέδρου Γιάννη Αλαφούζου με τον προ-

πονητή Αντρέα Στραματσόνι. Ένα από τα παράδοξα είναι πως 
ένας από τους βασικούς λόγους της συμφωνίας με τον Στρα-
ματσόνι ήταν η ικανότητά του να δουλεύει με νέα παιδιά, άλλω-
στε το όνομά του το έχτισε κυρίως μέσα από τη δουλειά του στις 
Ακαδημίες της Ρόμα. 

Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που η ομάδα αποφασί-
στηκε να κάνει επανεκκίνηση εν μέσω της σεζόν, αυτό θα έ-
πρεπε να εξηγηθεί και όχι να καθορίζονται παιχνίδια ως «ματς 
δίχως αύριο». Άλλωστε είναι ξεκάθαρο από τις επιλογές και τις 
δηλώσεις του πως ο Στραματσόνι αυτό έχει καταλάβει ότι του 
έχει ανατεθεί: να χτίσει τον Παναθηναϊκό ενόψει της νέας σεζόν 
βάσει των δικών του «θέλω».

Σχεδιασμός
Οι ευθύνες για το πώς οδηγήθηκε εδώ η κατάσταση σε μια 
σεζόν που ξεκίνησε με μεγάλες φιλοδοξίες μοιράζονται σε 
όλους. Κατ’ αρχάς στον προηγούμενο προπονητή, τον Γιάννη 
Αναστασίου. Αφενός για το γεγονός πως, παρ’ ότι ήταν η τρίτη 
του χρονιά στον Παναθηναϊκό και γνώριζε πολύ καλά πως, 
λόγω του μεταγραφικού ανοίγματος που είχε γίνει, η ομάδα 
ήταν απαραίτητο να προκριθεί τουλάχιστον στους ομίλους του 
Europa League, και πάλι παρουσίασε μια ομάδα που ψαχνό-
ταν στο ξεκίνημα. Επιπλέον, μέτρησε λάθος τις ανάγκες των α-
ναμετρήσεων με την Γκαμπάλα και ο Παναθηναϊκός γνώρισε 
έναν ντροπιαστικό αποκλεισμό. Αφετέρου, ο Αναστασίου μαζί 
με τους Φύσσα και Βόκολο ευθύνονται και για τον καλοκαιρινό 
σχεδιασμό της ομάδας, όπως και για τους παίκτες που αποκτή-
θηκαν, με αποκορύφωμα τα πολλά λεφτά που δόθηκαν για τον 

Εσιέν, ο οποίος εδώ και χρόνια αποτελεί σκιά του παλιού εαυ-
τού του: ο Γκανέζος έχασε το πρώτο μισό της χρονιάς όντας 
τραυματίας, ενώ στο δεύτερο μισό επιβεβαιώνει γιατί δεν έ-
πρεπε να αποκτηθεί. Πρόκειται για έναν παίκτη που έχτισε την 
καριέρα του πάνω στις αθλητικές δυνατότητές του και πλέον 
τις έχει χάσει. Από κει και πέρα, ο Βέμερ πέρασε και δεν α-
κούμπησε, Τελάντερ και Σάντσεθ έχουν απουσιάσει για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα λόγω τραυματισμών, ο Λουντ δεν έχει 
προσαρμοστεί ακόμα στις απαιτήσεις της ομάδας. Ακόμα και 
ο Αμπέντ περισσότερο εκλάμψεις έχει παρά θυμίζει τον παίκτη 
που προ δύο ετών ήταν ένας από εκείνους που έκαναν τη δια-
φορά για την ομάδα. 

Οι «νευρικοί» και οι... νερόβραστοι
Ευθύνες με τη σειρά τους έχουν και οι οπαδοί της ομάδας και 
δη οι υπεύθυνοι για τη φωτοβολίδα στον Φινμπόγκασον που 
οδήγησε στη μη διεξαγωγή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και 
την τιμωρία που ακολούθησε: ως αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊ-
κός έμεινε και... τυπικά εκτός της διεκδίκησης του τίτλου. 

Ευθύνες έχουν προφανώς και οι παίκτες, οι οποίοι ουδέ-
ποτε τη φετινή σεζόν έχουν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ση-
μαντικών παιχνιδιών και συνήθως παρουσιάζονται ως ένα...  
νερόβραστο σύνολο, χωρίς νεύρο και φιλοδοξίες. Για κά-
ποιους από αυτούς φαίνεται πως ο αποκλεισμός και από τους 
ομίλους του Europa League κόστισε καθοριστικά στο κίνη-
τρό τους: χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Μπεργκ, ο οποίος όταν 
είναι στα καλά του κάνει άλλη ομάδα τον Παναθηναϊκό. Τη φε-
τινή χρονιά, λόγω και των διάφορων τραυματισμών του, οι ο-
παδοί του Παναθηναϊκού έχουν δει τον... κανονικό Μπεργκ 
μόνο σε ένα παιχνίδι: στο μεταβατικό από τον Αναστασίου στον 
Στραματσόνι, όταν με τον Στιβ Ρούτερ στον πάγκο ο Παναθηνα-
ϊκός έκανε την ανατροπή και πέρασε με 2-1 από το Περιστέρι 
επί του Ατρόμητου. 

Επιζήμια απόσταση
Τη βασική ευθύνη βέβαια την έχει η διοίκηση της ομάδας και 
δη ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος. Σε πρώτο επί-
πεδο, για όλο το μπέρδεμα της φετινής σεζόν που περιγρά-
ψαμε, αφού αυτός είναι ο επικεφαλής. Σε σημαντικό βαθμό 
πρόκειται για κάτι το αναμενόμενο: ακόμη βρίσκεται στη δια-
δικασία εκμάθησης του χώρου και των ιδιαιτεροτήτων της δι-
οίκησης μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Κανείς δεν μπήκε στο 
ποδόσφαιρο και γενικά στον επαγγελματικό αθλητισμό γνωρί-
ζοντας τα πάντα, οι περισσότεροι χρειάστηκε να κάνουν το «α-
γροτικό» τους και, όσοι είχαν τη δυνατότητα και τη διάθεση, να 
σπαταλήσουν πάρα πολλά χρήματα χωρίς αποτέλεσμα, μαθαί-
νοντας από τα παθήματά τους. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος 
που είχε ελάχιστη σχέση με τον χώρο προηγουμένως. 

Η μεγάλη ευθύνη του Γιάννη Αλαφούζου, λοιπόν. είναι 
άλλη και σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με τον συγκρουσι-
ακό του χαρακτήρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατάσταση 
στις ελληνικές διοργανώσεις είναι κομμένη και ραμμένη στα 
μέτρα του Ολυμπιακού, ο οποίος σε κάποιες περιπτώσεις κάνει 
ακόμη και αχρείαστη επίδειξη δύναμης. Και ο Παναθηναϊκός 
είναι ο μεγάλος του αντίπαλος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπάρ-
χει όμως επιζήμια για την ομάδα σου απόσταση από αυτό μέχρι 
τη διαμαρτυρία επί παντός επιστητού. Από τη μια πλευρά, όταν 
φωνάζεις για τα πάντα, τελικά σταματάς να ακούγεσαι, ακού-
γεται μόνος ένας θόρυβος. Ακόμη περισσότερο όταν εξυφαί-
νεις ολόκληρο σενάριο συνωμοσίας με ανύπαρκτη αφορμή, 
όπως η αποβολή του Ζέκα, η οποία ήταν δίκαιη. Από την άλλη 
πλευρά, κάνεις ό,τι χειρότερο μπορείς για την ομάδα: σε μια 
σοφή στιγμή του ο Γιάννης Ιωαννίδης είχε πει ς«δώσε δικαι-
ολογία στον παίκτη να χάσει και θα χάσει». Σχεδόν πριν από 
κάθε σημαντική αναμέτρηση που έχουν να δώσουν οι παίκτες 
του Παναθηναϊκού αποκτούν και πολλές δικαιολογίες για την 
περίπτωση που δεν καταφέρουν να νικήσουν. 

Και, φυσικά, χάνουν. 
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Μπαίνουν γκολ στην Τούµπα, έπαθε και… έµαθε η Σίτι.

Η 
Μάντσεστερ Σίτι, µετά το «στραπάτσο» της εντός 
έδρας ήττας από τη Λέστερ (1-3) την προηγούµενη 
αγωνιστική, υποδέχεται αυτή την εβδοµάδα τη 2η 
της κατάταξης Τότεναµ και η επιστροφή στις νίκες 
αποτελεί «µονόδροµο» για το συγκρότηµα του Μα-

νουέλ Πελεγκρίνι. Παράλληλα, την Κυριακή στη Σούπερλιγκ δε-
σπόζει το τοπικό ντέρµπι στον Βορρά ανάµεσα στον ΠΑΟΚ και τον 
Ηρακλή, µε τις δύο οµάδες να αναζητούν τους τρεις βαθµούς, για 
τους δικούς της λόγους η καθεµία. Αυτά τα δύο παιχνίδια ξεχω-
ρίζουν στις στοιχηµατικές προτάσεις του Betarades.gr, ενώ προ-
κύπτουν και άλλες επιλογές από τα «µεγάλα» πρωταθλήµατα της 
Ευρώπης. Πάµε να τις δούµε αναλυτικά.

Ξεκινάµε τα προγνωστικά γι’ αυτή την εβδοµάδα από τα… 
δικά µας και τον αγώνα ΠΑΟΚ - Ηρακλής (14/02, 19:30), στον 
οποίο θα πάµε µε το Over 2.5 γκολ σε απόδοση 2.20. Ντέρµπι, 
λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη ανάµεσα στον ∆ικέφαλο και τον Γηραιό. 
Οι «ασπρόµαυροι» είναι το λογικό φαβορί του παιχνιδιού και πε-
ριµένουµε να µπουν δυνατά από τα πρώτα λεπτά, ώστε να «κα-
θαρίσουν» όσο το δυνατόν νωρίτερα την υπόθεση «νίκη». Ο Ηρα-
κλής, βέβαια, είναι υπολογίσιµος αντίπαλος και µπορεί να δώσει 
ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον στον αγώνα. Στοιχηµατικά, το εν-
δεχόµενο να σηµειωθούν περισσότερα από 2.5 τέρµατα έχει αξία.

∆εν χάνει κι άλλους βαθµούς η Σίτι
Από τη Θεσσαλονίκη µεταφερόµαστε στο Μάντσεστερ και το παι-
χνίδι της Σίτι µε την Τότεναµ (14/02, 18:15), στο οποίο θα επιλέ-
ξουµε τον «άσο» σε απόδοση 2.12. Στο -6 από την κορυφή βρί-
σκονται οι «πολίτες» µετά την ήττα της προηγούµενης αγωνιστι-
κής από τη Λέστερ. Τώρα αντιµετωπίζουν ξανά εντός έδρας τη 2η 
της κατάταξης Τότεναµ και αν δεν θέλουν να χάσουν κι άλλο έδα-
φος, θα πρέπει να πάρουν το µατς. Το έργο τους δεν θα είναι εύ-
κολο, αλλά θεωρούµε ότι το «πάθηµα» από την αναµέτρηση µε τη 
Λέστερ έγινε «µάθηµα» και η Σίτι θα πανηγυρίσει το «τρίποντο» α-
πέναντι στα «σπιρούνια».

Σειρά παίρνει η ιταλική Serie A και ο αγώνας Παλέρµο - Το-
ρίνο (14/02, 16:00), µε την επιλογή µας να είναι το «1 DNB» σε 
απόδοση 2.15. Η Παλέρµο προέρχεται από τη σηµαντική εκτός 
έδρας ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Σασουόλο, παίρνοντας έναν πο-
λύτιµο βαθµό στην προσπάθεια που κάνει να διατηρηθεί εκτός 
της ζώνης του υποβιβασµού. Βρίσκει απέναντί της µία Τορίνο η 
οποία δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ενώ µακριά 
από την έδρα της είναι ιδιαίτερα αναποτελεσµατική. Πιστεύουµε, 

NEWS TIPS
● Το ντέρµπι ΠΑΟΚ - Ηρακλής (19:30) ξεχωρίζει από το κυριακάτικο 
πρόγραµµα της 19ης αγωνιστικής της Σούπερλιγκ. ∆ύσκολη έξοδος για 
τον Παναθηναϊκό στα Γιάννενα, το πρόγραµµα ολοκληρώνεται τη ∆ευτέρα 
µε το µατς Ξάνθη - Αστέρας Τρίπολης.
● Μεγάλες µάχες τετράδας στην 26η αγωνιστική της Πρέµιερ Λιγκ: η 3η 
Άρσεναλ φιλοξενεί την πρωτοπόρο Λέστερ, η 4η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξε-
νεί τη 2η Τότεναµ.
● Πληθαίνουν οι φήµες περί ειληµµένης συµφωνίας µεταξύ Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ και Ζοζέ Μουρίνιο, µε αρκετά βρετανικά ΜΜΕ να υποστη-
ρίζουν ότι οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για συµβόλαιο τριετούς 
διάρκειας.
● Με πολύ σηµαντικές απουσίες θα παραταχθεί η Θέλτα στο «Καµπ 
Νου», καθώς είναι τιµωρηµένοι οι Σέρχι Γκόµεθ (ΑΜ), Ορεγιάνα (ΜΕ), 
Μπονγκοντά (Εξτρέµ) και Ιάγο Άσπας (ΕΠ).
● Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της «Bild», ο Πεπ Γκουαρντιόλα θέλει να 
πάρει µαζί του στη Μάντσεστερ Σίτι τον 20χρονο Γερµανό µέσο της Γκλά-
ντµπαχ, Μαχµούντ Νταχούντ, το ερχόµενο καλοκαίρι.
● Αποφασισµένη να φέρει τον Ντιέγκο Σιµενόνε στο «Τζουζέπε Μεάτσα», 
ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της το ερχόµενο καλοκαίρι, είναι η 
Ίντερ.
● «∆εν υπάρχει καµία αλήθεια στα δηµοσιεύµατα που έχουν κυκλοφο-
ρήσει» είπε ο προπονητής της Γιουβέντους, Μασιµιλιάνο Αλέγκρι, σχετικά 
µε τις φήµες που τον θέλουν να αναλαµβάνει την τεχνική ηγεσία της 
Τσέλσι το ερχόµενο καλοκαίρι.

SERI TIPS
● Αήττητος ο ΠΑΟΚ στα τελευταία εννέα ντέρµπι µε τον Ηρακλή ανεξαρ-
τήτως έδρας και διοργάνωσης. Τελευταία νίκη για τον Γηραιό το 2008.
● Από τρεις σερί εκτός έδρας νίκες προέρχεται ο Παναθηναϊκός στη Σού-
περλιγκ. Την Κυριακή αντιµετωπίζει στα Γιάννενα τον τοπικό ΠΑΣ.
● Αήττητη η Άρσεναλ στα τελευταία 18 µατς Πρέµιερ Λιγκ απέναντι στη 
Λέστερ (12-6-0), έχει κερδίσει και τα οκτώ τελευταία εντός για το πρωτά-
θληµα απέναντι στις «αλεπούδες».
● Η Λίβερπουλ έχει φύγει νικήτρια από τις τελευταίες τέσσερις επισκέ-
ψεις της στην έδρα της Άστον Βίλα (όλες για Πρέµιερ Λιγκ).
● Η Μάντσεστερ Σίτι έχει επικρατήσει και στα πέντε τελευταία εντός 
έδρας µατς πρωταθλήµατος απέναντι στην Τότεναµ.
● Μόνο νίκες µετρά η Σεβίλλη στα δέκα τελευταία εντός έδρας µατς 
πρωταθλήµατος (φιλοξενεί τη Λας Πάλµας).
● Μόνο νίκες για την Μπαρτσελόνα στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές της 
Πριµέρα Ντιβιζιόν, αήττητη στις τελευταίες δεκαπέντε (12-3-0). Οι Κατα-
λανοί φιλοξενούν τη Θέλτα.
● Από τέσσερα σερί µεταξύ τους Over 2.5 γκολ προέρχονται Λυών και 
Καέν ανεξαρτήτως έδρας. Οι δύο οµάδες αναµετρώνται την Κυριακή στο 
γήπεδο της πρώτης.
● Αήττητη η Μαρσέιγ στα τελευταία οκτώ εκτός έδρας µατς (6-2-0) της 
Ligue 1. Την Κυριακή αντιµετωπίζει στη Νίκαια τη Νις, στο ντέρµπι της 
Κυανής Ακτής.

GOAL TIPS
● Από πέντε σερί No Goal προέρχεται ο Πανιώνιος ανεξαρτήτως έδρας  
σε επίπεδο Σούπερλιγκ. Την Κυριακή παίζει εκτός έδρας µε την Καλλονή.
● Από 6/7 εντός έδρας 2-3 Goal προέρχεται ο Παναιτωλικός σε όλες τις 
διοργανώσεις. Την Κυριακή υποδέχεται τον Λεβαδειακό.
● Ο Αλέξις Σάντσες έχει σκοράρει τέσσερα γκολ στα τρία παιχνίδια του 
απέναντι στη Λέστερ για την Πρέµιερ Λιγκ.
● Ο Σέρχιο Αγουέρο έχει σκοράρει δέκα γκολ σε οκτώ µατς Πρέµιερ 
Λιγκ απέναντι στην Τότεναµ.
● Τα τελευταία εννέα εκτός έδρας γκολ της Γρανάδα στη φετινή Πριµέρα 
Ντιβιζιόν έχουν µπει στο δεύτερο ηµίχρονο των αγώνων (φιλοξενείται 
από τη Σοσιεδάδ).
● Η Ατλέτικο Μαδρίτης διατηρεί ανέπαφη εστία στα δέκα τελευταία παι-
χνίδια της απέναντι στη Χετάφε, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης.
● H Μπάγερν Μονάχου δεν έχει δεχτεί γκολ στα 4/5 τελευταία παιχνίδια 
της για το πρωτάθληµα. Αυτή την αγωνιστική αντιµετωπίζει την Άου-
γκσµπουργκ, στο βαυαρικό ντέρµπι.
● Under 2.5 γκολ τα τρία τελευταία παιχνίδια της Ουντινέζε για το πρωτά-
θληµα. Στο Under 2.5 τα έξι πιο πρόσφατα µατς της Μπολόνια στη Serie A. 
Οι δύο οµάδες αναµετρώνται την Κυριακή στο Ούντινε.
● Η Σαµπντόρια δέχτηκε τουλάχιστον δύο γκολ στα επτά τελευταία παι-
χνίδια της για τη Serie A. Την Κυριακή υποδέχεται την Αταλάντα.

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.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

14/02
16:00 Παλέρµο - Τορίνο 1 (DNB) 2.15
16:30 Αµβούργο - Γκλάντµπαχ  Over 2.5  1.80
17:00 Σεβίλλη - Λας Πάλµας Goal/Goal 2.00
18:00 Σεντ Ετιέν - Μονακό  2 (DNB) 2.10
18:15 Μάντσεστερ Σίτι - Τότεναµ  1 2.12
19:30 ΠΑΟΚ - Ηρακλής  Over 2.5  2.20

*Draw No Bet ή Ισοπαλία Όχι Στοίχηµα: Το ποντάρισµα επιστρέφεται σε 
περίπτωση ισοπαλίας.

λοιπόν, ότι οι Σικελοί θα κατορθώσουν να πάρουν ένα θετικό α-
ποτέλεσµα.

Σκοράρουν στην Ανδαλουσία
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στοιχηµατικά πρόταση προκύπτει και 
από την Ισπανία. Συγκεκριµένα, από τον αγώνα Σεβίλλη - Λας 
Πάλµας (14/02, 17:00), στον οποίο προτείνουµε το Goal/Goal σε 
απόδοση 2.00. Οι Σεβιγιάνοι διανύουν περίοδο φόρµας, βρίσκο-
ντας πολύ εύκολα τον δρόµο προς τα δίχτυα το τελευταίο διά-
στηµα. Το ίδιο έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και κόντρα στη 
Λας Πάλµας, η οποία εµφανίζει αµυντικές αδυναµίες, αλλά, από 
την άλλη, έχει και επιθετικές αρετές. Συµπερασµατικά, το ενδε-
χόµενο να σκοράρουν και οι δύο οµάδες έχει αυξηµένες πιθα-
νότητες επιβεβαίωσης και θα το στηρίξουµε. Κλείνουµε µε δύο 
ακόµη επιλογές από τη δράση της Κυριακής. Η µία είναι το Over 
2.5 γκολ σε απόδοση 1.80 στο παιχνίδι Αµβούργο - Γκλάντµπαχ 
(14/02, 16:30) στο πλαίσιο της Μπουντεσλίγκα και η δεύτερη το 
«2 DNB» σε απόδοση 2.10 στο µατς Σεντ Ετιέν - Μονακό (14/02, 
18:00) για την Α΄ κατηγορία της Γαλλίας.

Αυτές ήταν οι προτάσεις για µία ακόµη εβδοµάδα. Εσείς µην 
ξεχνάτε ότι στο Betarades.gr µπορείτε να ενηµερώνεστε έγκαιρα 

και έγκυρα για τα πάντα γύρω από το στοίχηµα στο διαδίκτυο, 
αλλά και να βρίσκετε προτάσεις για Live Betting καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και εντός της εβδοµάδας, τις 
ηµέρες µε έντονη στοιχηµατική δράση.
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ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΉ ΣΧΕΔΙΑΣΉ, ΚΌΜΠΑΚΤ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΉ 
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΜΌΝΤΕΛΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ 
ΚΑΤΉΓΌΡΙΩΝ, ΌΠΩΣ ΌΙ ΠΌΙΌΤΙΚΌΙ ΧΩΡΌΙ, ΌΙ ΑΠΌΔΌΤΙΚΌΙ ΚΙΝΉΤΉΡΕΣ ΚΑΙ 
Ό ΥΠΕΡΠΛΉΡΉΣ ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΣ, ΤΌ ΝΕΌ CITROËN C1 ΕΙΝΑΙ ΠΌΛΥ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΌ ΑΠ’ ΌΣΌ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΚΑΝΕΙΣ!

Ευελιξία στο μάξιμουμ

Το νέο Citroën C1 εφοδιάζεται με δύο απο-
δοτικούς κινητήρες βενζίνης: τον 1.0 VTi α-
πόδοσης 68 ίππων με μέση κατανάλωση 4,1 
λτ. / 100 χλμ. και εκπομπές CO2 95 γρ./χλμ., 
που είναι διαθέσιμος και με αυτόματο κιβώ-
τιο, και τον νέο υπεραποδοτικό 1.2 PureTech, 
ο οποίος, χάρη στις λύσεις υψηλής τεχνολο-
γίας που χρησιμοποιεί, είναι ένας από τους 
πιο δυναμικούς και εύστροφους στην κατη-
γορία. Παράλληλα, εκτός από την υψηλή α-
πόδοση των 82 ίππων είναι εντυπωσιακά 
οικονομικός σε κατανάλωση καυσίμου (4,3 
λτ. / 100 χλμ.) και με εξαιρετικά χαμηλή εκ-
πομπή CO2. Χάρη στην υψηλή απόδοση και 
τη διατήρηση του βάρους σε χαμηλά επίπε-
δα, το νέο C1 διαθέτει την καλύτερη επιτά-
χυνση 0-100 χλμ./ώρα στην κατηγορία του 
(10,9 δευτερόλεπτα), με τελική στα 170 χλμ./
ώρα και σπιρτόζες ρεπρίζ για ευελιξία στην 
πόλη.

Διαθέσιμο σε πεντάθυρες και Airscape (με α-
νοιγόμενη οροφή) εκδόσεις, το κομψό C1 προ-
σφέρει πολύ περισσότερα από ένα συνηθισμέ-
νο αυτοκίνητο πόλης. Με μήκος 3,46 μέτρα και 
ακτίνα στροφής μόλις 4,8 μέτρα υπόσχεται μια 
όμορφη εμπειρία οδήγησης, που συνδυάζεται 
ιδανικά με την άνεση που διασφαλίζεται από τη 
βέλτιστη εκμετάλλευση των εσωτερικών χώ-
ρων. Το εσωτερικό με τον σικ διάκοσμο προ-
σφέρει όλες τις ανέσεις ώστε οι επιβάτες να α-
πολαμβάνουν άνετες και ξεκούραστες μετακι-
νήσεις εντός ή εκτός πόλης.

Το νέο Citroën C1 είναι εφοδιασμένο με 
στοιχεία εξοπλισμού άνεσης και ασφάλει-
ας που συναντώνται σε μεγαλύτερες κατη-
γορίες, στοιχείο που αυξάνει κατακόρυφα 
τις δυνατότητές του. Διαθέτοντας στον βα-
σικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεών του 6 
αερόσακους, σύστημα ESP με Hill Assist, 
αλλά και σύστημα ελέγχου της πίεσης των 
ελαστικών, εξασφαλίζει ενεργητική και πα-
θητική ασφάλεια σε όλους τους επιβάτες. 
Παράλληλα ,  το  δ ιαθέσ ιμο  σύστημα 
multimedia με οθόνη αφής 7 ιντσών και 
λειτουργία Mirror Screen επιτρέπει την α-
πεικόνιση όλων των κύριων λειτουργιών 
ενός smartphone στην οθόνη αφής. Αντί-
στοιχα, στην ίδια οθόνη προβάλλεται η ει-
κόνα από την κάμερα οπισθοπορείας, χά-
ρη στην οποία το παρκάρισμά του γίνεται 
ακόμα πιο εύκολο και ασφαλές.

Με τιμή από 10.385 ευρώ (συμπεριλαμβανομέ-
νου του οφέλους απόσυρσης), εργοστασιακή 
εγγύηση 5 ετών και εφοδιασμένο με τον κινη-
τήρα PureTech, το Citroën C1 συνδυάζει ιδανι-
κά τη δύναμη, την οικονομία και την αξιοπιστία.

Μάξιμουμ 
σε απόδοση

Μάξιμουμ 
σε χώρους

Μάξιμουμ 
σε όλα του

Μίνιμουμ 

σε κόστος 
χρήσης/αγοράς

Από €9.615 με απόσυρση και Citroën Green Bonus
Διατίθεται σε πεντάθυρες εκδόσεις & σε εκδόσεις  
Cabrio - Airscape

ΔΙΑΘΈΣΙΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΈΣ EURO 6
1.0 VTi 68 (4,1 λτ. / 100 χλμ., 95 γρ. CO2/χλμ.)
1.0 VTi 68 S&S (3,8 λτ. / 100 χλμ., 88 γρ. CO2/χλμ.)  
                                  Χωρίς τέλη κυκλοφορίας

1.0 VTi 68 ETG (4,2 λτ. / 100 χλμ., 97 γρ. CO2/χλμ.)
1.2 PureTech 82 (4,3 λτ. / 100 χλμ., 99 γρ. CO2/χλμ.)

CITROËN C1

www.citroen.gr



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ
Η Χ. Αλεξίου παραδίδει στον Γ. Νανούρη 
ένα χειρόγραφο µε κοµµάτια της ζωής της κι 
εκείνος της φτιάχνει µια θεατρική παράσταση

TRUMBO
O Μπράιαν Κράνστον ενσαρκώνει τον 
σεναριογράφο που εναντιώθηκε στην 
Επιτροπή Αντιαµερικανικών Ενεργειών

CINEMA AGENDA
ΠΩΛΙΝΑ
«Θέλει θυσίες το ΟΧΙ»
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Η Κατερίνα Χατζηκυριά-
κου, αν και µόλις 25 
ετών, έγραψε πριν από 

λίγους µήνες το πρώτο της 
βιβλίο, µε τίτλο «Κάποτε µαζί 
µε τον απόντα», ένα ποιητικό 
παραµύθι για µεγάλους. Ένα 
παιδί που µόλις γεννήθηκε, 
αθώο, δίχως ακόµη να γνω-
ρίζει τι σηµαίνει διαφθορά και 
καχυποψία, εκφράζει τις ιδέες 
του και τα ιδανικά του. Καθώς 
τα χρόνια περνούν, µπερδεύε-
ται, αγωνιά να κατανοήσει τον 
κόσµο γύρω του, που συνειδητοποιεί ότι αλλάζει, αρνείται 
να αποδεχτεί ότι οι άνθρωποι είναι ρατσιστές, αµφισβητεί τις 
ιδέες και τις συµπεριφορές των µεγάλων, ασφυκτιά βλέπο-
ντας γύρω του µια καθολική απώλεια, απώλεια ελεύθερης 
βούλησης, αµοιβαίου σεβασµού, δηµοκρατίας και παιδείας. 
Μας εξιστορεί είκοσι τέσσερις ιστορίες από τη ζωή του σκια-
γραφώντας έναν κόσµο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο 
κάποτε πίστεψε. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Σοκόλη, ενώ την εικονογράφηση αυτού του ονειρικού πα-
ραµυθιού έχει επιµεληθεί ο εικαστικός ∆ηµήτρης Αστερίου.

Είναι από τους ∆ραγούµηδες που δεν έχουν λήµµα στο 
Wikipedia. Υπέπεσε στο αµάρτηµα της τέχνης και της ψυχι-
κής ασθένειας. Και τα δύο θανάσιµα για την άρχουσα τάξη 
του 1900, πόσο µάλλον για την οικογένεια του πρωθυπουργού 

Στέφανου ∆ραγούµη (Ιανουάριος-Οκτώβριος 1910). Μια οικογένεια που 
παρήγε δικηγόρους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς, στρατιωτικούς. Ο πρωτό-
τοκος γιος του πρωθυπουργού, Νίκος ∆ραγούµης, γεννήθηκε το 1874 
και ανέπτυξε από νωρίς καλλιτεχνικές ανησυχίες, µια εποχή που κάτι 
τέτοιο επιτρεπόταν µόνο ως χόµπι.

Όταν αποφάσισε να ακολουθήσει την καλλιτεχνική του κλίση –εγκα-
ταλείποντας τα νοµικά, αφού αποφοίτησε από τη Σορβόννη–, περιήλθε 
σε δυσµένεια –συναισθηµατική και οικονοµική– από τον πατέρα του. 
Ζούσε από ένα µικρό κληροδότηµα της γιαγιάς του από την πλευρά της 
µητέρας του. Έκανε µαθήµατα τέχνης στην Académie Julian, στον ίδιο 
χώρο όπου είχε φοιτήσει ο Ματίς, και συµµετείχε στο καλλιτεχνικό κί-
νηµα «Ναµπί» (Les Nabis), «προφήτες» στα εβραϊκά, µιας νέας αισθητι-
κής µε έντονη επιρροή από τη ζωγραφική του Γκογκέν.

Τάχθηκε στη ζωγραφική, ο πρώτος Έλληνας που έκανε µετα-ιµπρε-
σιονισµό, ολοκληρωτικά και γνήσια. Πίστευε ότι «η τέχνη αποτελεί απλή 
έκφραση του ψυχικού αισθητικού του καλλιτέχνη και τίποτε περισσό-
τερο», σύµφωνα µε µαρτυρία του αδελφού του, πολιτικού και νοµικού 
Φίλιππου ∆ραγούµη. Γι’ αυτό δεν έκανε εκθέσεις, δεν εµπορεύτηκε τα 
έργα του, δεν αναζήτησε τη φήµη και την επιτυχία. Όσο απίστευτο κι αν 
ακούγεται, για την ύπαρξη και το έργο του το ελληνικό κοινό έµαθε µόλις 
πέρυσι, όταν το Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης διοργάνωσε την 
πρώτη έκθεση για το έργο του. «Ο Έλληνας Βαν Γκογκ», όπως τον απο-
κάλεσε ο αρχιτέκτων και ακαδηµαϊκός ∆ηµήτρης Πικιώνης, έζησε µια 
βασανισµένη ζωή και έναν τραγικό έρωτα. Όπως σηµειώνει ο Νίκος Π. 
Παΐσιος, ο οποίος ανέλαβε την έρευνα και την τεκµηρίωση των έργων 
της έκθεσης, «το στίγµα της ψυχικής ασθένειας δεν επέτρεπε στη µεγα-
λοαστική και ενεργότατη περί τα κοινά οικογένειά του µέχρι τη δεκαετία 
του ’50 να παραδεχτεί δηµοσίως, πόσο µάλλον να προβάλει, το προβλη-
µατικό, το αποσυνάγωγο µέλος της».

Έζησε ένα µεγάλο µέρος της ζωής του (1891-1911) στο Παρίσι της 
µπελ επόκ. Εκεί γνώρισε τη Ρωσίδα ζωγράφο Λίντια Μπορζέκ (1874-
1941), για την οποία γνωρίζουµε ελάχιστα. Μερικά από τα έργα της εκτί-
θενται, έως τις 2 Μαρτίου, στην έκθεση στο ΜΙΕΤ (Αγίου Κωνσταντίνου 
20 & Μενάνδρου), όµως τα βιογραφικά της στοιχεία παραµένουν εκκω-
φαντικά ελλιπή. Αυτό που γνωρίζουµε είναι η χωρίς διαπραγµάτευση 
αγάπη που µοιράστηκε µε τον ∆ραγούµη. Μια συγκινητική ερωτική 

BIBΛΙΑ

ιστορία δύο ανθρώπων που δεν ευτύχησαν να ζήσουν µαζί.
Η Μπορζέκ γεννιέται κάπου στην αχανή Ρωσία το 1874 και σπου-

δάζει στη Σχολή ∆ιακοσµητικών Τεχνών της Αυτοκρατορικής Ακαδη-
µίας Τεχνών στην Αγία Πετρούπολη. Με υποτροφία φεύγει για το Παρίσι, 
όπου σπουδάζει ζωγραφική και συµµετέχει στο µεγάλο κύµα της καλλι-
τεχνικής µετανάστευσης που προετοιµάζει τον µοντερνισµό. Στους Κή-
πους του Λουξεµβούργου, όπου πηγαίνει για να ζωγραφίζει, γνωρίζεται 
µε τον ∆ραγούµη και παρόλο που έργα της έχουν ήδη γίνει δεκτά στις 
οµαδικές επίσηµες εικαστικές εκθέσεις (salons) της εποχής, η Μπορ-
ζέκ εγκαταλείπει την τέχνη και την καριέρα της, προκειµένου να τον α-
κολουθήσει στην Ελλάδα και στη µεγάλη του περιπέτεια στα ψυχιατρικά 
ιδρύµατα.

Ο Νίκος ζωγραφίζει τους µεγάλους κήπους του Παρισιού, εργάτες 
και αγρότες, ανθρώπους µε τους οποίους ένιωθε ότι ταυτιζόταν περισ-
σότερο. Λάτρευε τη φύση και τον ήλιο και είχε επιλέξει να ζουν στην 
Προβηγκία, γιατί η φύση τού θύµιζε την Αττική. Αγαπούσε ιδιαίτερα τις 
πεζοπορίες, συχνά µάλιστα περπατούσε από το Γκραβεζόν στο Παρίσι 
(µια τεράστια απόσταση) µε τα πόδια. Σε µια τέτοια διαδροµή το 1911 πα-
θαίνει ηλίαση. Μένει αναίσθητος και όταν συνέρχεται διαγιγνώσκεται µε 
ψυχοπάθεια. Νοσηλεύεται στο Maison de Santé στη Νάπολη. «Το καη-
µένο αγόρι, που λάτρευε την ελευθερία του, το σκλάβωσα» γράφει όλο 
ενοχές στο ηµερολόγιό του ο Ίων ∆ραγούµης, ο οποίος είχε αναλάβει 
την ευθύνη του άρρωστου αδελφού του. Μεταφέρεται σε διάφορα ιδρύ-
µατα ανά την Ευρώπη, ώστε να κρατηθεί µακριά από τη δηµοσιότητα 
το µυστικό της αρρώστιας του. Η Μπορζέκ αλλάζει πόλεις για να είναι 
κοντά του: Νάπολη, Γενεύη, Αθήνα. ∆εν τον εγκατέλειψε ποτέ.

Ο Νίκος ∆ραγούµης πέθανε το 1933 σε ηλικία 59 ετών στο ∆ροµο-
καΐτειο. Η Μπορζέκ ακολούθησε λίγα χρόνια µετά. Πέθανε µόνη της 
στην Αθήνα. Σήµερα δεν υπάρχει πια ούτε ο τάφος της στο ρωσικό νε-
κροταφείο του Πειραιά. Τα δύο αφιερώµατα στο ΜΙΕΤ επανενώνουν το 
τραγικό ζευγάρι, για να φέρουν στην επιφάνεια δύο ξεχασµένους καλλι-
τέχνες και µια απίστευτη ιστορία αγάπης.

  ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

∆εκαοκτώ µικρά κείµενα, 
δηµοσιευµένα τα πε-
ρισσότερα σε διάφορα 

περιοδικά και εφηµερίδες, 
αποτυπώνουν τη βαθιά αί-
σθηση και συναίσθηση της 
ποιητικής συνάφειας του 
Γιάννη Ψυχοπαίδη µε τον 
ευρωπαϊκό πολιτισµό, την 
ελληνική καλλιτεχνική παρά-
δοση και το ελληνικό τοπίο. 
Και αναδεικνύουν µε γνώση 
και ευαισθησία τη βαθύτερη 
ευθύνη του δηµιουργού-αν-
θρώπου απέναντι στην κοι-
νωνία και στο περιβάλλον που τον ενέπνευσαν. ∆εκαοκτώ 
µικρά κείµενα καλλιτεχνικού ήθους και συλλογικής µνήµης 
στα «Ηµερολόγια της φωτιάς», που κυκλοφορούν από τις 
εκδόσεις Κέδρος.

Αντι-Βαλεντίνος
Ο Νίκος ∆ραγούµης και η Λίντια Μπορζέκ συνθέτουν µια τραγική 
ιστορία αγάπης, δύο ανθρώπων που δεν ευτύχησαν να ζήσουν µαζί.

Μία από τις πιο επιτυ-
χηµένες αστυνοµικές 
σειρές βιβλίων των 

τελευταίων ετών, που έχει προ-
κύψει από τη συνεργασία του 
συγγραφέα των µπεστ σέλερ 
Τζέιµς Πάτερσον µε τη Μαξίν 
Παέτρο, η «Γυναικεία Λέσχη 
Φόνων», συνεχίζεται µε ένα 
ακόµη µυθιστόρηµα. Με την 
«11η Ώρα» «ο Πάτερσον και η 
Παέτρο βρίσκονται στην καλύτε-
ρη στιγµή τους, συνυφαίνοντας 
διαφορετικές ιστορίες µαζί, 
για να δηµιουργήσουν ένα µυθιστόρηµα που βυθίζεται σε 
πολλά διαφορετικά συγγραφικά είδη» (BookReporter.com).

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μίνωας το νέο πα-
ραµύθι της Κέλλυς Αλχανάτη-Παπούλη, µε τίτλο 
«Το παρεάκι των λουλουδιών», ένα βιβλίο που θα 

αποτελέσει αφορµή για τις πιο εποικοδοµητικές συζητήσεις 
µεταξύ γονιών και παιδιών. Φίλες αχώριστες και αγαπηµέ-
νες είναι η Μαργαρίτα, η Ορτανσία και η Παπαρούνα. Μέχρι 
που ένα νέο µέλος µπαίνει στην παρέα και την κάνει άνω 
κάτω. Το Άφυλλο Τριαντάφυλλο συµπεριφέρεται άσχηµα 
στα τρία κορίτσια µε µόνο σκοπό να τα χωρίσει. Μπορεί η 
πραγµατική φιλία να νικήσει;

INFO
Lydia Borgek
Μια Ρωσίδα ζωγράφος – Από το Παρίσι στην Αθήνα
Μορφωτικό  Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης
∆ιάρκεια έκθεσης: 2 Φεβρουαρίου - 2 Απριλίου
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 10:00-14:00
Τετάρτη και Παρασκευή 18:00-20:00
Σάββατο 12:00-14:00
Πληροφορίες: 210 5223101
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Μα τι γίνεται επιτέλους στο Κύτταρο; Φαίνεται 
πως το πάρτι δεν έχει τελειωµό. Οι συναυλίες 
σας κάθε φορά έχουν περισσότερα από 1.000 
άτοµα προσέλευση, περισσότερο κόσµο κι από 
τα… µπουζούκια. Πώς το εξηγείτε;
Η αναβίωση των 80s-90s πράγµατι ήταν 
µια ευχάριστη έκπληξη για µας, και απρό-
σµενη, γιατί µεσολάβησαν χρόνια µε άλλα 
ακούσµατα και άλλο τρόπο διασκέδασης, 
φαίνεται όµως πως αυτό το φασόν καρµπόν 
και γενικά οι ρυθµοί της απόλυτα επιφανει-
ακής ζωής και διασκέδασης µας γύρισαν 
στα χρόνια της αθωότητας. Tο σηµαντικό και 
περίεργο είναι ότι αυτή η αναβίωση έγινε 
από νεαρές ηλικίες, µε αποτέλεσµα ο χαµός 
στις συναυλίες µας να έχει µέσο όρο ηλικίας 
20-25 χρονών άτοµα.

Όταν ξεκινούσατε τις συναυλίες µε τον Κώστα 
Μπίγαλη, περιµένατε αυτή την ανταπόκριση;
Με τον Κώστα Μπίγαλη πρωτοδουλέψα-
µε πριν από είκοσι χρόνια στο Αχ Μαρία 
στα Εξάρχεια και στήσαµε µια παράσταση 
µουσικοθεατρική µε εξαιρετικές κριτικές 
και έτσι, πριν από τρία χρόνια, όταν ξανα-
βρεθήκαµε στον ιστορικό αυτό χώρο του 
Κυττάρου, νιώσαµε πως ξεκινούσαµε δεύ-
τερη καριέρα. Οι λίγες εµφανίσεις µας πιο 
πριν είχαν επιτυχία, αλλά το θέαµα, τα συ-
ναισθήµατα, ο πανικός και η απόλυτη ταύ-
τιση µε το κοινό, που συνεχώς αυξανόταν, 
ήρθε στον µαγικό χώρο του Κυττάρου.

Είστε από τα πρόσωπα που στιγµάτισαν τα 

ξέφρενα 80s. Τα αναπολείτε;
∆εν αναπολώ εκείνα τα χρόνια, απλώς απο-
λαµβάνω το καινούργιο που βιώνω τώρα πε-
ρισσότερο από τότε, γιατί τώρα, µετά τα µαγικά 
χρόνια µε τον Κραουνάκη, όλη η µουσικοθε-
ατρική µου παιδεία βγαίνει στις παραστάσεις 
που στήνουµε. Το επίσης µαγικό στο Κύτταρο 
είναι ότι όλες οι γενιές, όλα τα κοινωνικά 
στρώµατα, και οι µπουζουκόβιοι ακόµα, γί-
νονται ένα, διασκεδάζουν πραγµατικά, χορεύ-
οντας και τραγουδώντας, απελευθερωµένοι 
από τη στηµένη διασκέδαση και τη δηθενιά 
των προηγούµενων ετών.

Η δεκαετία του ’80 δεν είχε, όµως, µόνο αθώες 
καλλιτεχνικές στιγµές. Ήταν η εποχή που µπήκαν 
και τα θεµέλια για πολλές ελληνικές παθογένειες. 

Πολλοί είναι εκείνοι που όταν αναλύουν το τωρινό 
οικονοµικοπολιτικό κατεστηµένο ανατρέχουν 
σ’ εκείνη τη δεκαετία για να βρουν εξηγήσεις. 
Βλέπαµε κι εµείς τα λάθη από τότε. Γιατί, νοµί-
ζετε, εµείς ως πολίτες δεν αντιδρούσαµε τότε;
∆εν πιστεύω πως το πρόβληµα άρχισε τη δε-
καετία του ’80. Πάντα ο Έλληνας είχε τη νοοτρο-
πία της αρπαχτής και του βολέµατος, απλώς το 
’80 και το ’90 βρήκε έδαφος, µε τις εικονικές 
προσφορές από παντού, να θεωρεί το σπίτι και 
το τζιπ στόχο ζωής. Και όντας όλοι βολεµένοι, 
γιατί να αντιδράσουµε;

Και τώρα τι περιθώρια αντίδρασης έχουµε;
Πάντα υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης, 
επανάστασης και ξεσηκωµού, φτάνει οι 
Νεοέλληνες να καταλάβουν ότι από τον κανα-

πέ και µε µούντζες έξω από τη Βουλή αλλα-
γή δεν έρχεται. Θέλει θυσίες το ΟΧΙ.

Ο ρόλος του καλλιτέχνη ποιος οφείλει να 
είναι, πέραν της ψυχαγωγίας;
Ο ρόλος του καλλιτέχνη, πέρα από την ψυ-
χαγωγία, είναι να εκπαιδεύει και να προ-
σφέρει πολιτισµό µε το έργο του, να είναι 
πολιτικοποιηµένος αλλά ανεξάρτητος και 
όχι καθοδηγούµενος από κόµµατα, θρη-
σκείες και άλλα φασιστικά σύµβολα που 
καταστρέφουν χώρες και λαούς.

«Θέλει θυσίες 
το ΟΧΙ» 

Πωλίνα, Μπίγαλης, Χαριτοδιπλωµένος. Οι ιερείς της ποπ των 
«αθώων» 80s και 90s συνυπάρχουν επί σκηνής σε µια σει-
ρά συναυλιών που έµελλαν να γίνουν κάτι περισσότερο από 
comeback. Μεταµφιέζουν το Κύτταρο σε µηχανή του χρόνου και 
στήνουν ένα ξέφρενο πάρτι µε προσκεκληµένους απ’ όλες τις 
γενιές. Νοσταλγία ή αναβίωση; Η Πωλίνα έχει τις απαντήσεις.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ

INFO

Κώστας Χαριτοδιπλωµένος & Polis, 
Κώστας Μπίγαλης, Πωλίνα
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου: St. 
Valentine’s Night
Παρασκευή 19 & Σάββατο 20 Φε-
βρουαρίου: Απόκριες
Παρασκευή 4 & Σάββατο 5 Μαρτίου
Παρασκευή 11, Σάββατο 12, Κυριακή 
13 Μαρτίου: Μασκέ
Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών
Τηλ.: 210 8224134, 6977 641373
www.kyttarolive.gr

ΠΩΛΙΝΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Στην Ντέπυ Κουρέλλου
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Υπάρχει ο σωστός τρόπος να είσαι single, ο 
λάθος τρόπος, και έπειτα υπάρχει… η Άλις. 
Όπως και η Ρόµπιν. Η Λούσι. Η Μεγκ. Ο Τοµ. 

Ο Ντέιβιντ. Η Νέα Υόρκη είναι γεµάτη µοναχικές 
καρδιές που ψάχνουν το σωστό ταίρι, είτε πρόκειται 
για έρωτα, είτε για ραντεβού είτε για κάτι ενδιά-
µεσα. Και κάπου ανάµεσα στα ερωτικά µηνύµατα 
και τα one-night stands, κοινό σηµείο όλων των 
ανύπαντρων αντρών και γυναικών είναι η ανάγκη 
τους να µάθουν να είναι µόνοι σε έναν κόσµο όπου 
η έννοια της αγάπης αλλάζει διαρκώς. Τα νυχτοπερ-
πατήµατα σε µια πόλη που δεν κοιµάται ποτέ δεν 
ήταν ποτέ τόσο διασκεδαστικά. Η ταινία βασίζεται 
στο οµώνυµο µυθιστόρηµα της Λιζ Τουτσίλο, 

Στα ιαπωνικά υπάρχει ένα ρήµα που συµπυκνώ-
νει τη συνοδεία του ανθρώπου προς τον θάνα-
το, δηλαδή τις στιγµές εκείνες που παρακολου-

θούµε αυτή τη µετάβαση. Λέγεται «mitoru». Το ταξίδι 
της Μιζούκι και του συζύγου της, Γιουσούκε, δεν 
σταµατά, παρόλο που εκείνος πνίγηκε στη θάλασσα 
πριν από τρία χρόνια. Όταν ξαφνικά επιστρέφει στο 
σπίτι, εκείνη δεν εκπλήσσεται. Αντ’ αυτού, η Μιζούκι 
αναρωτιέται γιατί άργησε τόσο πολύ. Συµφωνεί µε 
τον άντρα της να τον ακολουθήσει σε ένα ταξίδι. 
Η Μιζούκι θέλει να της γνωρίσει τα µέρη και τους 
ανθρώπους µε τους οποίους συναναστράφηκε κατά 
την περίοδο της απουσίας του. Το ταξίδι τους µας 
οδηγεί στην ιαπωνική ενδοχώρα, στα χωριά και στην 
εξοχή. Ένα ταξίδι στα όρια της πραγµατικότητας και 
της φαντασίας, ανάµεσα σε πνεύµατα και φαντάσµα-
τα. Πρόκειται για ένα road movie, µια ιδιαίτερη ταινία 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κρίστιαν Ντίτερ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ντέινα 
Φοξ, Άµπι Κον, Μαρκ Σίλβερσταϊν ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντακότα 
Τζόνσον, Ρέµπελ Γουίλσον, Λέσλι Μαν, Άλισον Μπρι, 
Νίκολας Μπράουν, Ντέιµον Γουέιανς Τζ., Τζέισον 
Μαντζούκας, Άντερς Χολµ, Τζέικ Λέισι ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 
109΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Tanweer

σεναριογράφου της ταινίας «He’s just not that into 
you», αλλά και επεισοδίων των «Sex and the City» 
και «Smash».

για τη ζωή και τον θάνατο.
Ο Κουροσάβα, ένας τεχνίτης της κινηµατογρα-

φικής εικόνας, βυθίζεται στη γιαπωνέζικη παράδοση 
και παραδίδει µια ταινία που µιλάει για την αγάπη, 
την απουσία και το πένθος που δεν µπορούµε να 
βιώσουµε. Με την αριστοτεχνική του σκηνοθεσία 
κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο τµήµα Ένα 
Κάποιο Βλέµµα του Φεστιβάλ Καννών 2015. Η ταινία 
προβάλλεται από την Πέµπτη 11 Φεβρουαρίου 
στους κινηµατογράφους Άστυ και Παύλος Ζάννας 
(Θεσσαλονίκη).

Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ SINGLES
HOW TO BE SINGLE

ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΧΘΗ
JOURNEY TO THE SHORE

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κιγιόσι Κουροσάβα ΣΕΝΑΡΙΟ: Κιγιόσι 
Κουροσάβα, Τακάσι Ουχίτα (βασισµένο στο οµώνυµο 
µυθιστόρηµα του Καζούµι Γιουµότο) ΠΑΙΖΟΥΝ: Έρι 
Φουκάτσου, Ταντανόµπου Ασάνο, Μασάο Κοµάτσου, 
Γιου Αόι ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 127΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΜΑ Films

CINEMA

Όσο οι σχέσεις µεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας χειρο-
τερεύουν και ο φόβος της κόκκινης απειλής 
εκτροχιάζεται, η Επιτροπή Αντιαµερικανικών 

Ενεργειών ανακρίνει δεκάδες χιλιάδες Αµερικανούς 
που θεωρούνται ύποπτοι ως θετικώς προσκείµενοι 
στον κοµµουνισµό, ανάµεσά τους και άνθρωποι της 
βιοµηχανίας του θεάµατος. Υπό την απειλή να χάσουν 
τις δουλειές τους, πολλοί µάρτυρες καταθέτουν ενα-
ντίον φίλων και συναδέλφων. ∆έκα από αυτούς που 
καλούνται για ανάκριση αρνούνται να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις και τιµωρούνται µε φυλάκιση. Ανάµεσά τους 
ήταν ο Ντάλτον Τράµπο, ένας από τους πιο καλοπλη-
ρωµένους σεναριογράφους του κόσµου. O Μπράιαν 
Κράνστον («Breaking Bad») ενσαρκώνει τον Τράµπο 
και είναι υποψήφιος για Όσκαρ α΄ ανδρικού ρόλου.

Η ταινία «ακολουθεί» τον Τράµπο από τις ηµέρες 
της δόξας του, όταν ήταν αναπόσπαστο κοµµάτι της 
κοινωνικής ζωής του Χόλιγουντ, αλλά και ως ακτιβιστή 
που υποστηρίζει τα εργατικά συνδικάτα, την ισοτιµία 
στους µισθούς και τα πολιτικά δικαιώµατα. Όταν καλεί-
ται στο δικαστήριο µαζί µε άλλους συναδέλφους του για 

Η Τζέιν Χάµον ζει σε µια φάρµα σε µια άγρια 
πεδιάδα της ∆ύσης µε τον σύζυγό της, Μπιλ, 
και τη µικρή τους κόρη. Όταν ο Μπιλ φτάνει 

βαριά τραυµατισµένος στο σπίτι τους µετά από µια 
συνάντηση µε τον αµείλικτο Τζον Μπίσοπ και τη 
συµµορία του, η Τζέιν ξέρει ότι ο Μπίσοπ δεν θα 
σταµατήσει µέχρι όλη η οικογένεια να πέσει νεκρή. 
Στην απελπισία της, στρέφεται για βοήθεια στον 
Νταν, έναν άντρα από το παρελθόν της. Όσο οι δυο 
τους οχυρώνουν το σπίτι µε θανάσιµες παγίδες, τα 
παλιά τους συναισθήµατα ξαναφουντώνουν εν µέσω 
της καταιγιστικής δράσης και η Τζέιν θα αναγκαστεί 
να διαλέξει ανάµεσα στον άντρα της και τον παλιό 
της έρωτα, σε µια µάχη για επιβίωση.

Τα γυρίσµατα πραγµατοποιήθηκαν στις κατα-
πληκτικές τοποθεσίες της Σάντα Φε, που ήταν ιδα-
νικές για να προσδώσουν την κατάλληλη οµορφιά 
αλλά και δόσεις σκοτεινού ρεαλισµού στις εικόνες 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέι Ρόουτς ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζον Μακναµά-
ρα (βασισµένο σε βιβλίο του Μπρους Κουκ) ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Μπράιαν Κράνστον, Έλεν Μίρεν, Τζον Γκούντµαν, 
Νταϊάν Λέιν ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 124΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Feelgood

να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Αντιαµερικανικών 
Ενεργειών, αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις 
και καταλήγει σε µια οµοσπονδιακή φυλακή, ενώ 
εξασφαλίζει την αιώνια έχθρα της ισχυρής αντικοµµου-
νίστριας κοσµικογράφου Χέντα Χόπερ (Έλεν Μίρεν). 
Για τα επόµενα 13 χρόνια όλα τα µεγάλα στούντιο του 
Χόλιγουντ αρνούνται να τον προσλάβουν από φόβο 
µήπως συνδεθούν µε τις ριζοσπαστικές πολιτικές 
αντιλήψεις του. Ο Τράµπο αναγκάζεται να πουλήσει το 
σπίτι του, ενώ οι φίλοι, οι συνάδελφοι και οι γείτονες τον 
αποφεύγουν. Ωστόσο, αυτός δεν πτοείται και συνεχίζει 
ακάθεκτος να γράφει σενάρια, είτε χρησιµοποιώντας 
ψευδώνυµο είτε µε την υπογραφή άλλων σεναριογρά-
φων. Καταφέρνει να κερδίσει δύο Όσκαρ, για το «The 
Brave One» και το «Roman Holiday» (το οποίο του 
απονεµήθηκε µετά θάνατον).

του µετεµφυλιακού Νέου Μεξικού της ιστορίας. Η 
παραγωγή πέρασε από πολλές περιπέτειες: αµµοθύ-
ελλες, χιονοθύελλες και ανεµοθύελλες, νύχτες µε τη 
θερµοκρασία να πέφτει κάτω του µηδενός και µέρες 
µε θερµοκρασία πάνω από 45 βαθµούς Κελσίου, µε 
την ίδια τη Νάταλι Πόρτµαν να βρίσκεται, για πρώτη 
φορά στην καριέρα της, στη θέση της παραγωγού.

TRUMBO
Η ΤΖΕΪΝ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΗΣ
JANE GOT A GUN

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκάβιν Ο’Κόνορ ΣΕΝΑΡΙΟ: Μπράιαν 
Ντάφιλντ ΠΑΙΖΟΥΝ: Νάταλι Πόρτµαν, Τζόελ Έτζερτον, 
Νόα Έµεριχ, Γιούαν Μακγκρέγκορ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 98΄ 
∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon



Οι Gadjo Dilo έχουν κατορθώσει να συνδυάσουν 
τη µουσική ιδιοφυΐα του θρυλικού κιθαρίστα της 
gypsy swing Django Reinhardt µε την ελληνική 
µουσική σκηνή του ’50 και του ’60. Με αφετηρία 

τους δύο αυτούς µουσικούς πολιτισµούς και µε 
πειραµατισµούς πάνω σε µεταγενέστερους ήχους 

της jazz διασκευάζουν αγαπηµένα ελληνικά 
τραγούδια κορυφαίων δηµιουργών, χτίζοντας το

δικό τους µουσικό στιλ, το Manouche De Grec. 
∆είγµα του στο Gazarte.

Η «Αναφορά στον Γκρέκο», το τελευταίο έργο του Καζαντζάκη, ανεβαίνει στο 
Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ, κάθε ∆ευτέρα και Τρίτη.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
● Το «Κουκλόσπιτο» («Νόρα») του Χέν-
ρικ Ίψεν παρουσιάζεται στο Θέατρο της 
οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής, 
σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα, µε την Α-
µαλία Μουτούση στον εµβληµατικό ρόλο 
της Νόρας και τον Άρη Λεµπεσόπουλο. 
Σχεδόν 140 χρόνια µετά την πρώτη του 
εµφάνιση στην ευρωπαϊκή θεατρική 
σκηνή, το αριστούργηµα του Νορβηγού 
δραµατουργού διατηρεί αναλλοίωτη τη 
δύναµή του, χάρη στην ανατρεπτική του 
φύση και την εκρηκτική του ένταση.
● Ο Βαγγέλης Γερµανός µε την κιθάρα 
του βολτάρει µουσικά στην πόλη, στον 
Πολυχώρο «∆ιέλευσις», µε αφορµή το 
βιβλίο του «Ο Αρµενιστής», που αφορά τη 
µοναχική τέχνη του τραγουδοποιού και 
κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις 
Ιανός. Ο Γερµανός τραγουδάει και παίζει 
όλες του τις µεγάλες επιτυχίες, καθώς και 
κάποια b-sides, από την πλούσια δισκο-
γραφία του.
● Η Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση παρου-
σιάζει ένα αφιέρωµα στη µουσική του 
χαρισµατικού Κλοντ Βιβιέ, που 23 χρόνια 
µετά τον θάνατό του παραµένει ένα αί-
νιγµα. Το Ergon Ensemble, πιστό στην α-
ποστολή του να φέρνει ενώπιον του κοι-
νού τα αριστουργήµατα της σύγχρονης 
µουσικής, προσδοκά µε το αφιέρωµα 
αυτό να συµβάλει στην ενδυνάµωση του 
πρόσφατου, διεθνούς, συνθετικού και 
µουσικολογικού ενδιαφέροντος για τον 
συνθέτη.

● Η Αλέκα Κανελλίδου µε τη βαθιά, 
βελούδινη φωνή συνεχίζει τις άκρως ε-
πιτυχηµένες εµφανίσεις της στο Half 
Note µε ένα ξεχωριστό πρόγραµµα, που 
ταιριάζει απόλυτα µε την ηµέρα των ε-
ρωτευµένων. Για τρεις µοναδικές βρα-
διές, από Σάββατο 13 έως και ∆ευτέρα 
15 Φεβρουαρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
● Οι String Demons έχουν ξεκινή-
σει από την Αθήνα την περιπέτειά τους 
στον κόσµο, στέκοντας πανάξια δίπλα 
στα κορυφαία ξένα σχήµατα του είδους 
τους. Σο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης παρουσιάζουν µια συµφωνική 
γιορτή µε βάση τα έγχορδα σε όλα τα 
µέρη της µουσικής.
● Στις 14 & 15 Φεβρουαρίου η Ελένη 
Καραΐνδρου επιστρέφει στη Θεσσαλο-
νίκη, για δύο συναυλίες στο Μέγαρο 
Μουσικής, µε ένα ανανεωµένο πρό-
γραµµα, που περιλαµβάνει µουσική και 
τραγούδια απ’ όλο το φάσµα της δου-
λειάς της στον κινηµατογράφο και στο 
θέατρο. Η Καραΐνδρου συνεργάζεται 
πρώτη φορά µε τη Συµφωνική Ορχή-
στρα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, σε δι-
εύθυνση Λουκά Καρυτινού. Τα τρα-
γούδια θα ερµηνεύσει µε τη µοναδική 
φωνή της η Μαρία Φαραντούρη, ενώ 
θα συµµετάσχει το ΤΡΙΟ ΤΖΑΖ: David 
Lynch, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Σταύρος 
Λάντσιας.

Ο Βαγγέλης 
Γερµανός στον 
Πολυχώρο 
«∆ιέλευσις» 
τραγουδάει και 
παίζει όλες του τις 
µεγάλες επιτυχίες.

Στις 14 & 15 Φεβρουαρίου η Ελένη 
Καραΐνδρου επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, 
για δύο συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής.

∆ΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
● Η «Αναφορά στον Γκρέκο», το τελευ-
ταίο έργο του Καζαντζάκη, ανεβαίνει στο 
Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ, κάθε ∆ευτέρα και Τρίτη. 
Ένα είδος πνευµατικής αυτοβιογραφίας 
ή, όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος, µια «α-
ναφορά» µε τη στρατιωτική έννοια του 
όρου, σχετικά µε τους στόχους και τις 
προσπάθειές του. Στην παράσταση πρω-
ταγωνιστούν ο Τάκης Χρυσικάκος, που 
ερµηνεύει τον Νίκο Καζαντζάκη και πρό-
σωπα του έργου του, καθώς και ο Σταύ-
ρος Ψαρουδάκης, που µε τη λύρα και το 
τραγούδι του συνοµιλεί µε τους πρωτα-
γωνιστές του, τον Καπετάν Μιχάλη, τον 
Αλέξη Ζορµπά, τον ∆οµήνικο Θεοτοκό-
πουλο και την ωραία Ελένη του Οµήρου.

ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
● Οι Rebeletiko παρουσιάζουν τραγού-
δια από την πρόσφατη πρώτη δισκογρα-
φική τους δουλειά σε έναν από τους α-
γαπηµένους χώρους του κέντρου της 
Αθήνας, την Κληµαταριά (πλατεία Θεά-
τρου 2). Το «Μοναστηράκι», όπως τιτλο-
φορείται το πρώτο τους άλµπουµ, περι-
έχει ήχους και χρώµατα από διάφορα 
µέρη της Ελλάδας, που συντίθενται όµως 
µε έναν τρόπο αλληλένδετο και απόλυτα 
συνυφασµένο µε τις φωνές και τα βή-
µατα των διαφορετικών ανθρώπων που 
κάθε µέρα διασχίζουν το κέντρο της Α-
θήνας. Τις Τρίτες 16, 23 Φεβρουαρίου και 
1 Μαρτίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
● Ο Alex Papadiamantis, συνθέτης 
και κορυφαίος σολίστας του ηλεκτρι-
κού βιολιού, παρουσιάζει ένα µουσικό 
ταξίδι γεµάτο φαντασία, χρώµατα και 
εικόνες από τη Μεσόγειο, µε τη φωνή 
της Σύλβιας Ευθυµίου, στο Faust.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
● Οι Imam Baildi στο Passport Κερα-
µεικός τις Παρασκευές 19 και 26 Φε-
βρουαρίου. ∆ύο live µε τα highlights 
µιας υπέροχης επταετίας, που ξεκί-
νησε ως ένα ιδιαίτερο project δύο 
νέων ταλαντούχων δηµιουργών και 
µετουσιώθηκε στο πιο επιτυχηµένο 
ελληνικό συγκρότηµα της νέας γενιάς, 
µε διαρκή παρουσία τόσο στην Ελλάδα 
όσο και σε µουσικές σκηνές και φε-
στιβάλ σε πάνω από 20 χώρες του κό-
σµου.
● Οι Gadjo Dilo έχουν κατορθώσει να 
συνδυάσουν τη µουσική ιδιοφυΐα του 
θρυλικού κιθαρίστα της gypsy swing 
Django Reinhardt µε την ελληνική 
µουσική σκηνή του ’50 και του ’60. Με 
αφετηρία τους δύο αυτούς µουσικούς 
πολιτισµούς και µε πειραµατισµούς 
πάνω σε µεταγενέστερους ήχους της 
jazz διασκευάζουν αγαπηµένα ελλη-
νικά τραγούδια κορυφαίων δηµιουρ-
γών, χτίζοντας το δικό τους µουσικό 
στιλ, το Manouche De Grec. ∆είγµα 
του στο Gazarte.

Το «Κουκλόσπιτο» («Νόρα») του Χένρικ Ίψεν παρουσιάζεται στο Θέατρο της οδού 
Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα, µε την Αµαλία 
Μουτούση στον εµβληµατικό ρόλο της Νόρας και τον Άρη Λεµπεσόπουλο. 

Η Χάρις Αλεξίου παραδίδει στον 
Γιώργο Νανούρη ένα χειρόγραφο µε 
κοµµάτια της ζωής της. Κείµενα και 
τραγούδια. Εκείνος της φτιάχνει µια 
θεατρική παράσταση. Εκείνη τα ξανα-
ζεί όλα από την αρχή πάνω στη σκηνή: 
εικόνες, µνήµες, λόγια που δεν έχουν 
ειπωθεί, στιγµές µιας ζωής, φυλαγ-
µένα γράµµατα, σηµειώµατα, όνειρα, 
εφιάλτες, προηγούµενες ζωές, έρω-
τες, χαµόγελα, συναυλίες, ταξίδια, οι 
άντρες, τα τραγούδια, ο πατέρας, η λύ-
τρωση, τα θέλω, τα πρέπει, η γλύκα, 
το γέλιο, η µνήµη, το χώµα, η χαρά, το 
σώµα, η ψυχή, το µυαλό, η φωνή. Μια 
εξοµολόγηση σε ένα Χειρόγραφο. Στο 
Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου από 
τις 19 Φεβρουαρίου.
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ΒΑΨΕ ΤΙΣ 
ΒΛΕΦΑΡΙ∆ΕΣ 
ΣΟΥ ΣΤΟ MAX

H µάσκαρα Max Volume της ελληνικής εταιρείας ΜD 
Professionnel είναι µια ξεχωριστή µάσκαρα µε 
ειδικό βουρτσάκι, προκειµένου να επιτυγχάνει τον 
maximum όγκο στις βλεφαρίδες σας. ∆ιαφέρει 

από τις υπόλοιπες µάσκαρες, καθώς διαθέτει µια πλούσια, 
κρεµώδη υφή, που δεν βάφει απλώς τις βλεφαρίδες αλλά 
τους δίνει όγκο, µήκος και καµπυλότητα. Ταυτόχρονα, δείχνει 
τις βλεφαρίδες απίστευτα πυκνές και έντονες, χαρίζοντας 
ένας εξαιρετικά έντονο και βαθύ χρωµατικό αποτέλεσµα. 
Για εκείνες τις γυναίκες που θέλουν να ξεχωρίζουν µε 
ένα βλέµµα ακαταµάχητο, η Max Volume είναι η τέλεια 
σύµµαχός τους. Ευκολοφόρετη, ιδανική για κάθε εµφάνιση. 
Η µάσκαρα Max Volume είναι οφθαλµολογικά ελεγµένη και 
θα τη βρείτε σε επιλεγµένα καταστήµατα καλλυντικών. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.mdprofessionnel.com.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΥΑΛΙΩΝ 
ΗΛΙΟΥ BOSS

Για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2016 η BOSS εµπλουτίζει τη συλλογή οπτικών της µε γυαλιά ηλίου 
και οράσεως για άνδρες και γυναίκες, υπογραµµίζοντας την κοµψή και διακριτική αισθητική 
του οίκου. Κατασκευασµένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας, τα νέα µοντέλα αποτελούν ένα 
τέλειο µείγµα σύγχρονου design και ρετρό έµπνευσης, αποπνέοντας τη λειτουργικότητα και τη 

διαχρονική κοµψότητα που καθορίζουν τη µάρκα.
Η πρωτοποριακή κατασκευή διαθέτει εξαιρετικό τεχνικό περιεχόµενο, καθώς και χαρακτηριστικές 

λεπτοµέρειες, όπως η λεπτή διπλή γέφυρα στα γυαλιά ηλίου και τα αποκλειστικά προστατευτικά µύτης 
µε τη διακριτική ένδειξη «HUGO BOSS». Η χρωµατική παλέτα περιλαµβάνει: σκελετούς σε αδιαφανές 
µπλε, χρυσό, ασηµί µε γκρι φακούς και αδιαφανές γκρι µε καφέ φακούς για τα γυαλιά ηλίου. Τα γυαλιά 
οράσεως διατίθενται σε χρυσό, σκούρο ρουτένιουµ και µαύρο µατ.

ΥΓΙΗ ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ ΜΑΛΛΙΑ 
Το ULTRA HAIR Plus είναι 
μία επαναστατική φόρμουλα 
για τα μαλλιά που παράγει η 
περίφημη αμερικανική εταιρία 
φυσικών προϊόντων Nature’s 
Plus.
H φόρμουλα καταπολεμά 
τριχόπτωση και ψαλίδα, 
ενώ χαρίζει όγκο, 
λάμψη και υγεία στα 
μαλλιά. Περιέχει μόνο 
φυσικά συστατικά 
όπως: βιταμίνες, 
μεταλλικά στοιχεία, 
L-Kυστεΐνη, βότανα 
και το επαναστατικό 
συστατικό MSM 
(οργανικό θείο) που 
βελτιώνει την ποιότητα 
της τρίχας και την κάνει 
παχύτερη.

Προϊόν Nature’s 
Plus, USA. 
Εισαγωγή  Αpollonian  
Nutrition   τηλ. 210 
6134604, www.
apolloniannutrition.gr

ΥΓΙΗ ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ ΜΑΛΛΙΑ 
ULTRA HAIR Plus είναι 

μία επαναστατική φόρμουλα 
για τα μαλλιά που παράγει η 
περίφημη αμερικανική εταιρία 
φυσικών προϊόντων Nature’s 
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φυσικά συστατικά 
όπως: βιταμίνες, 
μεταλλικά στοιχεία, 
L-Kυστεΐνη, βότανα 
και το επαναστατικό 
συστατικό MSM 
(οργανικό θείο) που 
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Nutrition   τηλ. 210 
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apolloniannutrition.gr

ΧΕΙΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΗΜΑ!

Tο αγαπηµένο ενυδατικό, µαλακτικό και προστατευτικό βάλσαµο της Jurlique, το Love 
Balm, ενυδατώνει σε βάθος και παρέχει αντιοξειδωτική προστασία στα χείλη, στους 
αγκώνες και σε κάθε ξηρή και αφυδατωµένη περιοχή της επιδερµίδας. Αποκτήστε χείλη 

για φίληµα! Τα προϊόντα Jurlique στην Ελλάδα διανέµονται σε επιλεγµένα φαρµακεία, στα 
Carelab by Attica, καθώς και στα καταστήµατα Beautycom.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας: Distribrands ΕΠΕ
Γραµµή καταναλωτή: 210 8067190

www.jurlique.gr

Επιµέλεια: Χριστίνα Λάσκαρη



38 free time www.free-sunday.gr

FREE SUNDAY
14.02.2016

MARKET PLACE

MADAME PELAGIE
ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΏΜΕΝΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ

ΑΎΞΗΣΗ ΚΊΝΗΣΗΣ 30% ΣΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOTE ΤΊΣ ΠΡΏΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΤΏΝ ΕΚΠΤΏΣΕΏΝ

Κ
ατά 30% αυξήθηκαν οι επισκέπτες στα καταστήματα COSMOTE τις πρώτες εβδομά-
δες των εκπτώσεων. Το κοινό επισκέφτηκε τα αναβαθμισμένα καταστήματα για να 
επωφεληθεί από τις μοναδικές εκπτώσεις της COSMOTE, που αγγίζουν το 50%, σε 
προϊόντα τεχνολογίας, σταθερής και κινητής, όπως smartphones, tablets, laptops, 
τηλεοράσεις και αξεσουάρ.

Στις μέχρι τώρα αγορές των καταναλωτών από τα καταστήματα COSMOTE πρωταγωνιστούν 
τα smartphones, ενώ μεγάλη είναι η κίνηση στα tablets και στα αξεσουάρ.

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου στα καταστήματα COSMOTE οι καταναλωτές θα βρουν δημο-
φιλή smartphones με έκπτωση έως 26%, tablets με έκπτωση έως 30%, ενώ με έκπτωση έως 
34% θα βρουν προϊόντα καρτοκινητής σε συσκευές και πακέτα σύνδεσης COSMOTE Mobile 
Internet με κάρτα. Επιλεγμένα laptops διατίθενται φθηνότερα έως 37%, ενώ τηλεοράσεις διατί-
θενται με έκπτωση έως 23%. Μοναδικές εκπτώσεις περιμένουν τους καταναλωτές και σε ασύρ-
ματα τηλέφωνα, wearables και αξεσουάρ.

Τα καταστήματα COSMOTE, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε smartphones, tablets και αξε-
σουάρ, δίνουν την ευκαιρία σε όλους να αποκτήσουν τα αγαπημένα τους προϊόντα τεχνολογίας 
σε απίστευτες τιμές. Παράλληλα, μπορούν να γνωρίσουν από κοντά έναν ολοκληρωμένο κόσμο 
επικοινωνίας και να ζήσουν μία ξεχωριστή, ψηφιακή εμπειρία.

Από τη Χριστίνα Λάσκαρη

Μ
ε όραμα, φροντίδα και εξειδικευμένους συνεργάτες, η 
madame Pelagie σας παρέχει μία ολοκληρωμένη συλ-
λογή ενοικίασης κοστουμιών και αντικειμένων. Εξαιρετικά 
υλικά, χειροποίητα υφάσματα, μοναδικά σχέδια, σπάνια α-
ντικείμενα και συλλεκτικά ρούχα είναι στη διάθεσή σας, για 

να ομορφύνουν οποιαδήποτε επαγγελματική και προσωπική στιγμή. Με ένα 
μόνο κλικ η γκαρνταρόμπα της madame Pelagie αναδεικνύει το προσωπικό 
σας στιλ και σας προτείνει ρούχα για όλες τις περιστάσεις: θεατρικές παρα-
στάσεις, ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, διαφημιστικές ταινίες, φωτο-
γραφίσεις, τηλεοπτικές εκπομπές, τηλεοπτικές σειρές, shows, videoclips, 
σχολικές παραστάσεις, αποκριάτικες φιέστες, book μοντέλων και ηθο-
ποιών, προσωπικές επετείους και γιορτές, μεταμφιέσεις. Περιηγηθείτε στο 
φιλόξενο «ατελιέ» της madame Pelagie (www.madamepelagie.com) και ε-
πιλέξτε, από τις πολλαπλές κατηγορίες, ρούχα και αντικείμενα εξαιρετικής 
ποιότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η madame Pelagie χρησιμο-
ποιεί το διαδίκτυο και καταφέρνει να χαμηλώσει τις τιμές, διατηρώντας την 
υψηλή ποιότητα, για τη δική σας ικανοποίηση.

ΗΕΜΟ: ΟΛΗ Η ΔΎΝΑΜΗ  
ΣΕ ΜΊΑ… ΣΕΛΊΔΑ!

Μ
ια ψυχαγωγική, ενημερωτική και γεμάτη εκπλήξεις σελίδα στο Facebook απο-
κτά το ΗΕΜΟ, το αγαπημένο ρόφημα των παιδιών που μετατρέπει το πρωινό 
τους σε μια ιδιαίτερα θρεπτική αλλά και απολαυστική εμπειρία.

Εκτός από τα παιχνίδια, τους διαγωνισμούς και τις χρήσιμες διατροφικές 
συμβουλές, η νέα σελίδα του ΗΕΜΟ στο Facebook περιλαμβάνει ενδιαφέροντα 

στοιχεία για τα πολύτιμα συστατικά που περιέχει το HEMO, όπως είναι η βύνη, η οποία είναι 
πλούσια σε υδατάνθρακες που απελευθερώνουν σταθερά ενέργεια στο σώμα για δύναμη όλη 
μέρα.

Για περισσότερα νέα, ψυχαγωγία και συμβουλές για παιδιά υγιή και γεμάτα δύναμη κάντε 
μας like στο www.facebook.com/hemo.gr.

Και μην ξεχνάτε… Μια μόνο κουταλιά HΕΜΟ σε ένα ποτήρι γάλα δίνει περίπου το 1/3 των 
απαραίτητων βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων που χρειάζεται καθημερινά ο οργανισμός.
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ΣΙΝΕΜΑ • ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΛΑΥΤΑΚΗΣ

Στις 31/1/2016 χάθηκε η 
Λούση στη διασταύρωση 

Μαρκοπούλου, παράδροµος 
της εθνικής οδού Αθηνών-
Λαµίας, προς Μαλακάσα. 
Φοράει κόκκινο περιλαίµιο µε 
ροζ κονκάρδα µε το όνοµά της 
και φέρει τσιπ, όχι καταχω-
ρισµένο. Είναι µεγαλόσωµη, 
λευκή µε καφέ βούλες και 
κοµµένη ουρίτσα. Είναι διστα-
κτική µε τους ξένους. Όποιος 
τη δει, παρακαλείται να την 
κρατήσει και να επικοινωνή-
σει άµεσα στα 6974 208708 και 
mikrotronic2003@yahoo.gr.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
Ο Σύνδεσµος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας ανακοινώνει τη συνεργα-
σία του µε τη Γερµανική Οµοσπονδία Θεραπευτικής Ιππασίας «Deutsches 
Kuratorium für Therapeutisches Reiten e.V. (DKThR)» για την πιστοποί-
ηση µε τίτλο «ειδικός στην ψυχοεκπαιδευτική παρέµβαση µε τα άλογα» 
(DKThR/TRAG). Με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράµµατος θα δίνε-
ται πιστοποίηση-πτυχίο και από τη Γερµανική Οµοσπονδία Θεραπευτικής 
Ιππασίας που αναγνωρίζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι εισηγητές 
θα είναι από Γερµανία και Ελλάδα, µε κύρια εισηγήτρια τη διεθνώς ανα-
γνωρισµένη εκπαιδεύτρια Marietta Schulz. Για οποιαδήποτε πληροφορία 
ή ερώτηση µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη γραµµατεία καθηµερινά 9:00-
17:00 στο 210 7488566 ή στο triding@otenet.gr. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

Πέρυσι τα Χριστούγεννα 
βρέθηκε φοβισµένος και 

χτυπηµένος από αυτοκίνητο. 
Πάλεψε όσο λίγοι για τη ζωή 
του και τώρα είναι και πάλι 
ένα χαρούµενο καθαρόαιµο 
Κούρτσχααρ. Ο Σάντα είναι 20 
κιλά, 3 ετών, στειρωµένος, εµ-
βολιασµένος και µε τσιπ από 
το Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης 
Αδέσποτων Ζώων Ηρακλείου 
Αττικής. Αναζητά οικογένεια 
µε αντοχές στη βόλτα, γιατί 
τώρα, που και πάλι περπατάει, 
δεν σταµατάει µε τίποτα. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6982 726465.

Το www.csipet.gr δηµιουργήθηκε 
µε βασικό σκοπό την άµεση 
επέµβαση για βοήθεια των 
«χαµένων» φίλων µας. Με οδικό 
χάρτη µπορείτε να καταχωρίσετε 
την αγγελία σας για κατοικίδιο που 
χάθηκε ή βρέθηκε, αλλά και για τα 
επικίνδυνα σηµεία για τους µικρούς 
µας φίλους.

  Για τις αγγελίες σας, επικοινωνήστε στο adoptastraydog@gmail.com.

Τη βρήκα στο βουνό. Είναι 
ηµίαιµος ελληνικός ποι-

µενικός, 5 µε 6 µηνών, υγιέ-
στατη, πανέξυπνη, χαδιάρα, 
αρκετά υπάκουη, µε ηγετι-
κές τάσεις και ζωντάνια. Με 
τα γατιά και τα σκυλιά τα πάει 
καλά, αρκεί να την ακούνε. 
Είναι πολύ δύσκολο να µεί-
νει στο σπίτι µου, γιατί δεν 
έχω κήπο, κι αυτή χρειάζεται 
να τρέχει. Ψάχνουµε, λοιπόν, 
µια οικογένεια µε σπίτι µε 
κήπο. Τηλ. επικοινωνίας: 
6932 912058 (Κλαίρη).

Οι γατούλες της φωτο-
γραφίας έχουν ξεµείνει 

σε ένα ακατοίκητο σπίτι 
στην περιοχή Αφίδνες στην 
Αττική, µαζί µε 35 σκυλιά 
που ήδη έχουν σκοτώσει 
κάποιες. Υπάρχουν γατάκια 
από 4 µηνών και ενήλικα. 
Σύντοµα δεν θα υπάρχει 
τροφή για τόσα ζώα. Αν 
µπορείτε να βοηθήσετε είτε 
υιοθετώντας µία από τις 
γατούλες είτε προσφέροντας 
τροφή, επικοινωνήστε στα 
6937 298271 (∆ηµήτρης) και 
maria58gaz@gmail.com.

Χαρίζεται η κούκλα της 
φωτογραφίας. Είναι 15 

µηνών, µικρού µεγέθους 
(10 κιλά), εµβολιασµένη, 
στειρωµένη και θα δοθεί µε 
συµβόλαιο υιοθεσίας µέσω 
του προγράµµατος του ∆ή-
µου Ν. Ηρακλείου Αττικής. 
Έχει εξαιρετικό χαρακτήρα, 
λατρεύει τα παιδιά, τα πάει 
καλά µε άλλα ζώα και δεν 
λερώνει µέσα. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6976 687977, 6972 
078685, 6973 219174 (αν δεν 
απαντήσω, στείλτε µήνυµα).

Εµφανίστηκαν ως διά 
µαγείας σε προαύλιο ερ-

γοστασίου στο Μενίδι στις 26 
Ιανουαρίου. Περίπου 2 µη-
νών, το µόνο που ζητούν εί-
ναι µια ζεστή αγκαλιά. Και τα 
πέντε είναι υπέροχα. Όποιος 
θελήσει να υιοθετήσει ένα 
από αυτά, ας επικοινωνήσει 
άµεσα στα 6907 294156 (Χρι-
στίνα) και riben1979@yahoo.
gr. Θα δοθούν στην καλύτε-
ρη οικογένεια, µε συµβόλαιο 
υιοθεσίας και την υποχρέω-
ση στείρωσης όταν φτάσουν 
στην κατάλληλη ηλικία.

Ο Cocteau, 4 µηνών, στει-
ρωµένος και εµβολια-

σµένος, ήδη έχει µάθει να 
χρησιµοποιεί ονυχοδρόµιο. 
Παιχνιδιάρης και κοινωνι-
κός, του αξίζει ένα ζεστό και 
φιλόξενο σπίτι. Αν τον υιοθε-
τήσεις, θα περάσεις τις πιο 
τρυφερές και αστείες στιγ-
µές της ζωής σου µαζί του. 
Επικοινωνία: 6946 076726, 
svlastou@yahoo.co.uk.

Η Τέιλορ είναι ηµίαιµο 
γκριφόν, 7 µηνών, 12 

κιλά, εµβολιασµένη και στει-
ρωµένη. Πηγαίνει βόλτα µε 
λουρί, µπαίνει στο σπιτάκι 
της και κοιµάται, υπακούει 
στις βασικές εντολές. Είναι 
πολύ έξυπνη και καλή φύ-
λακας. Τα πηγαίνει καλά µε 
γατούλες, κοτούλες, πάπιες 
και φυσικά άλλα σκυλάκια 
και παιδιά. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6976 687977.

ΤΟ IQ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
Οι σκύλοι έχουν νοηµοσύνη που, όπως και στους ανθρώπους, 
µπορεί να µετρηθεί µε τα κατάλληλα τεστ IQ, σύµφωνα µε µια νέα 
βρετανική έρευνα. Οι ερευνητές του Πανεπιστηµίου του Εδιµ-
βούργου και της Σχολής Οικονοµικών του Λονδίνου (LSE), µε ε-
πικεφαλής τη δρα Ρόζαλιντ Άρντεν και τον δρα Μαρκ Άνταµς, που 
έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο περιοδικό για θέµατα νοηµο-
σύνης «Intelligence», σύµφωνα µε τη βρετανική «Independent» 
δηµιούργησαν ένα πρωτότυπο τεστ, που χρησιµοποίησαν για να 
αξιολογήσουν την εξυπνάδα 68 σκυλιών. Το τεστ διήρκεσε σχε-
δόν µία ώρα για κάθε ζώο, περίπου όσο και για έναν άνθρωπο, 
και περιλάµβανε δοκιµασίες προσανατολισµού, διάκρισης ανά-
µεσα σε διαφορετικές ποσότητες τροφής, ικανότητας να ακολου-
θούν τη χειρονοµία ενός ανθρώπου που έδειχνε ένα αντικείµενο 
κ.ά. Όπως διαπιστώθηκε, αν ένας σκύλος τα κατάφερνε καλά σε 
µια δοκιµασία, έτεινε να είναι εξίσου καλός και στις υπόλοιπες. 
Κάτι ανάλογο συµβαίνει και στους ανθρώπους που κάνουν τεστ 
«γενικής νοηµοσύνης» (IQ). Όπως είπε η Άρντεν, «όπως οι άν-
θρωποι διαφέρουν µεταξύ τους στην ικανότητα επίλυσης προ-
βληµάτων, έτσι και οι σκύλοι, ακόµη και της ίδιας ράτσας». Στους 
ανθρώπους έχει διαπιστωθεί από προηγούµενες µελέτες ότι οι 
πιο έξυπνοι συνήθως είναι πιο υγιείς και ζουν περισσότερα χρό-
νια. Πιθανώς αυτό συµβαίνει και στους «καλύτερους φίλους» των 
ανθρώπων. «Πρόκειται για το πρώτο βήµα µόνο. Σκοπεύουµε να 
αναπτύξουµε ένα τεστ νοηµοσύνης για σκύλους, που θα είναι α-
ξιόπιστο και εύκολο. Ένα τέτοιο τεστ θα βελτιώσει γρήγορα την 
κατανόησή µας για τη σχέση ανάµεσα στη νοηµοσύνη των σκύ-
λων, την υγεία και τη διάρκεια ζωής τους, αποτελώντας το θεµέ-
λιο για µια επιδηµιολογία των σκύλων. Οι σκύλοι, άλλωστε, δεί-
χνουν άκρως πρόθυµοι για κάτι τέτοιο και φαίνεται να απολαµβά-
νουν την όλη διαδικασία του τεστ» δήλωσε ο Άνταµς.

Επιµέλεια: Ντέπυ Κουρέλλου
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