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Όταν ο Τζορτζ 
συνάντησε 
την Άνγκελα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΠΩΣΗ
● Η κυβέρνηση στην πίεση των δηµοσκοπήσεων και των µνηµονιακών υποχρεώσεων
● Γενικεύεται η ασυναρτησία στο πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό πεδίο
● Η ευρωπαϊκή αµφιθυµία στο προσφυγικό και η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 
     της αξιολόγησης ρίχνουν τη χώρα

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γ. ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ
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ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ 
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
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.  

 ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - BOΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΚΕΝΕΝΤΥ 11:00
ΦΑΡΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ(ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ) 10:00
∆ΑΧΤΥΛΙ∆Ι ΚΗΦIΣΙΑΣ 10:00
ΦΑΝΑΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ  10:35 
(XAΡΙΛΑΟΥ ΤΙΚΟΥΠΗ & ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 

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

 ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

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

 ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - ΝΟΤΙΑ 

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ & ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10:00
ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 10:15
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ & Ι. ΜΕΤΑΞΑ 10:30

 ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 10:50
ΚΑΤΕΧΑΚΗ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10:10
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10:20
HILTON 10:35
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11:25
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 10:55
ΚΟΛΩΝΑΚΙ 11:40
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΡΜΟΥ 11:10
ΘΗΣΕΙΟ 11:10

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 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 353η
21//02//16

  ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Περιµένοντας το κου-
αρτέτο και διεκδικώντας πολιτική λύση, ένα 
remake της διαπραγµάτευσης Βαρουφάκη µε 
νέους κώδικες
04 // ΤΟΥΡΚΙΑ Το Κουρδικό αλλάζει τους σχε-
διασµούς Ερντογάν-Νταβούτογλου
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ «Ευ-
ρώπη σηµαίνει Σένγκεν και ευρώ»
07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ 
Γιώργος Κύρτσος σχολιάζει τα ευρήµατα των 
τελευταίων δηµοσκοπήσεων
08 // BREXIT Ούτε κοντά ούτε µακριά – διχα-
σµένη η βρετανική κοινή γνώµη
10 // ΑΓΡΟΤΙΚΟ Ο Γ. Κύρτσος σπάει τα τα-
µπού γύρω από το θέµα που συγκλονίζει τη 
χώρα
11 // ΜΜΕ Οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες της 
κυβέρνησης και οι αντιδράσεις
13 // Λ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τρικυµία στο τσαντίρι
14 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ Τι θα 
πει να είσαι προοδευτικός σήµερα
15 // ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ Υπερπροσπά-
θεια κόντρα στις δυσκολίες
16 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ Από 

το µεγάλο πάρτι στη χρεοκοπία – γιατί και πώς
17 // ΑΠΟΨΗ Σ. ΣΑΦΙΟΛΕΑΣ Η περίπτωση 
Scalia και τι µας διδάσκει
18 // ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ  Όταν ο Κλούνεϊ συνάντησε 
τη Μέρκελ
19 // Π. ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ Ανέβηκε και 
έπεσε µε ιλιγγιώδη ταχύτητα

  SPORTS
30 // EUROPA LEAGUE Με την πλάτη 
στον τοίχο
31 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από
το Betarades.gr

  FREE TIME
32 // ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΣΕΝΗ «H τέχνη 
δεν προσβάλλει ποτέ»
33 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογρα-
φικές αίθουσες
34 // CHILD Ψυχαγωγία και δραστηριότητες 
για παιδιά
34 // BOOKS Επιλογή βιβλίων
35 // AGENDA ΙΩΑΝΝΑ ∆ΕΛΑΚΟΥ «Συνεχίζω 
να ελπίζω» // Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
36 // BEAUTY Ρεπορτάζ αγοράς

Η εβδοµάδα ήταν ανοιξιάτικη και µπερδευτήκαµε πάλι: Να χαρεί 
κανείς ή να λυπηθεί που ο καιρός έχει τόσο αλλάξει; Είναι ωραίο 
ή άσχηµο που κυκλοφορούµε µε τα κοντοµάνικα πριν τελειώσει ο 
χειµώνας; Μας βολεύει να µη χρειαζόµαστε καλοριφέρ και βαριά 
ρούχα, αλλά τι καλοκαίρι θα έχουµε; Και πώς θα είναι η ζωή χωρίς 
εποχές; Μήπως πλησιάζει η ώρα των προσφύγων της κλιµατικής 
αλλαγής; Για όσους ενδιαφέρονται, υπάρχει το βιβλίο της Ναόµι 
Κλάιν «Αυτό αλλάζει τα πάντα: Καπιταλισµός εναντίον κλίµατος», 
στο οποίο αναλύει πώς η ριζική αναθεώρηση της προσέγγισης του 
προβλήµατος της κλιµατικής αλλαγής µπορεί να αποτελέσει ρωγµή 
στο οικοδόµηµα του καπιταλιστικού συστήµατος. Και να µην είσαι 
αριστερός, κάτι έχει να σου πει η συγγραφέας.

Η ζέστη του Φλεβάρη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
σελ. 20-27
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Α
γρότες της Κρήτης επιτέθηκαν φραστικά 
στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μιχελο-
γιαννάκη έξω από τα γραφεία τοπικού τηλε-
οπτικού σταθµού και τον προειδοποίησαν µε 
κρεµάλες αν ψηφίσει τα µέτρα. Ένας από αυ-
τούς του θύµισε ότι ο ίδιος τους έλεγε να µην 
πληρώσουν ΕΝΦΙΑ, γιατί η κυβέρνηση Τσί-

πρα θα τον καταργήσει, ενώ όλοι µαζί τον καλούσαν είτε να κα-
ταψηφίσει το ασφαλιστικό είτε να παραιτηθεί.

Τέτοιου είδους επεισόδια µε πρωταγωνιστές αγανακτισµέ-
νους πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ πληθαίνουν διαρκώς 
και δηµιουργούν µεγάλη πίεση στην κυβέρνηση, που αγκοµα-
χάει και στραβοπατάει.

Είναι πολύ ενδεικτικός πολιτικού άγχους ο υπερβολικός ε-
κνευρισµός που προκάλεσε στο Μέγαρο Μαξίµου ο –σε απο-
δροµή– υφυπουργός Π. Σγουρίδης, επειδή υπαινίχθηκε ότι ο 
Αλ. Τσίπρας εξαπάτησε προεκλογικά τους αγρότες µε υποσχέ-
σεις που δεν µπορούσε να τηρήσει. Η απόφαση να καρατοµη-
θεί πάρθηκε ενώ ο πρωθυπουργός βρισκόταν στις Βρυξέλλες 
και µε την άνεση που του έδινε η «λεπτοµέρεια» ότι ο προερ-
χόµενος από τους ΑΝΕΛ κ. Σγουρίδης (όπου κατέληξε από την 
κοίτη του ΠΑΣΟΚ) δεν είναι βουλευτής και εποµένως δεν θα 
µπορούσε, αν το επιθυµούσε, να εκδικηθεί µε την ψήφο του σε 
κάποιο από τα κρίσιµα νοµοσχέδια.

Η επισηµοποίηση της αντικατάστασής του δεν αναµένεται 
να συνοδευτεί µε ευρύτερο ανασχηµατισµό, αφού αυτό κρί-
νεται στο Μέγαρο Μαξίµου αντιπαραγωγικό σε µια συγκυρία 
τόσο εκρηκτικών εκκρεµοτήτων (ως προς την αξιολόγηση και 
το προσφυγικό).

Άδηλο µέλλον
Θα κλείσουν ή δεν θα κλείσουν τα χερσαία σύνορα στον Βορρά; 
Θα ολοκληρωθεί, πότε και µε ποιους όρους η αξιολόγηση; Θα 
µακροηµερεύσει η κυβέρνηση ή θα έχουµε ραγδαίες πολιτικές 
εξελίξεις; Κανείς δεν ξέρει τι θα συµβεί το επόµενο διάστηµα, 
γιατί κανείς δεν έχει κάποια στρατηγική που να υπερβαίνει µια 
µικροτακτική λίγων ηµερών.

Ο πρωθυπουργός, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής 
της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, έκανε ό,τι κάνει πάντα: αναζήτησε πο-
λιτική λύση σε συνοµιλίες κορυφής µε τη Γερµανίδα καγκελά-
ριο Ά. Μέρκελ και τον Γάλλο Πρόεδρο Ολάντ. Το αποτέλεσµα 
ήταν αυτό που ήταν πάντα: δήλωση καλών προθέσεων χωρίς 
δεσµεύσεις και χωρίς χρονοδιαγράµµατα.

Σε σχέση µε το προσφυγικό, οι αποφάσεις παραπέµπονται 

σε νέα έκτακτη σύνοδο κορυφής που θα πραγµατοποιηθεί στις 
6 Μαρτίου, όταν πια θα µετάσχει και ο Τούρκος πρωθυπουργός 
Νταβούτογλου που αυτή τη φορά απουσίασε λόγω των τροµο-
κρατικών επιθέσεων. Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι το 
θέµα της εξόδου της χώρας από τη Συνθήκη Σένγκεν δεν υ-
πάρχει πια στο τραπέζι και ότι ηττήθηκαν τα «γεράκια» της Ε.Ε. 
που ζητούσαν την ελληνική αποµόνωση. Προηγήθηκαν διαρ-
ροές για ελληνικό βέτο στο κείµενο των Συµπερασµάτων της 
συνόδου κορυφής προκειµένου να δεσµευτούν όλες οι χώρες 
ότι µέχρι τις 6 Μαρτίου τουλάχιστον καµία χώρα (ούτε η Αυ-
στρία) δεν θα κλείσει τα σύνορά της.

Ενδιαφέρον είναι ότι διαφηµίζονται θετικές εξελίξεις στο 
προσφυγικό, ενώ οι καραβιές στα ελληνικά νησιά µεγαλώνουν 
και δεδοµένου ότι κλείσιµο συνόρων έχουν προαναγγείλει κο-
ρυφαία κυβερνητικά στελέχη, ο Γ. ∆ραγασάκης, ο Γ. Μουζάλας 
και ο Π. Καµµένος. Σε κάθε περίπτωση, η ώρα της κρίσης θα 
είναι σε τρεις µήνες από τώρα, αφού έχει δοθεί τέτοια προθε-
σµία στη χώρα µας για να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
της και να αποφασιστεί στη συνέχεια η µεταχείρισή της στο ευ-
ρωπαϊκό πλαίσιο.

Περιµένοντας το κουαρτέτο
Στο Μέγαρο Μαξίµου υπάρχει ικανοποίηση για όσα συνέβησαν 
στις Βρυξέλλες γύρω από το προσφυγικό, ως προς το οποίο 
οι ελληνικές επιδόσεις κρίθηκαν επιτυχείς. Σε σχέση µε την ε-
κρηκτική εκκρεµότητα της αξιολόγησης εκφράστηκε βούληση 
για επιτάχυνση της προσπάθειας ώστε να υπάρξει αποτέλεσµα 
σύντοµα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εξειδίκευση του συµβιβα-
σµού που επιδιώκεται. Όπως συνήθως συµβαίνει σε αυτές τις 
περιπτώσεις, ειπώθηκαν ενθαρρυντικά λόγια αλλά για τα πε-
ραιτέρω έγινε παραποµπή στο κουαρτέτο, οι επικεφαλής του 
οποίου δεν έχουν βγάλει ακόµη αεροπορικό εισιτήριο για την 
Αθήνα. Την επόµενη εβδοµάδα θα γίνουν συζητήσεις σε επί-
πεδο τεχνικών κλιµακίων αλλά οι «µεγάλοι» θα έρθουν µετά 
από δύο εβδοµάδες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης Γ. Σταθάκης.

Το «κλειδί» του συµβιβασµού βρίσκεται στις µειώσεις συ-
ντάξεων, τις οποίες θέτουν ως προϋπόθεση οι πιστωτές. Το 
έχουν πει ανοιχτά ο εκπρόσωπος του ∆ΝΤ Πολ Τόµσεν και ο 
πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελµπλουµ, ενώ η κυ-
βέρνηση επιµένει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέµα. Όµως και βέβαια 
τίθεται, αφού δεν φαίνεται πιθανό να υποχωρήσουν οι πιστω-
τές από τη βασική τους θέση για το συνταξιοδοτικό, το οποίο θε-
ωρούν ακριβό και ανορθολογικό. Εκκρεµότητα υπάρχει και ως 
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Κάτι που µοιάζει µε σύγχυση
Μετέωρο το ερώτηµα ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης 
και των εταίρων/πιστωτών για το ελληνικό ζήτηµα.

προς την κάλυψη του δηµοσιονοµικού κενού, µε την απαίτηση 
για νέα µέτρα να είναι µονότονη και ισχυρή, ενώ ακόµη δεν υ-
πάρχει συµφωνία για τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων και 
για το υπερταµείο αποκρατικοποιήσεων.

Το βασικό σενάριο παραµένει η ολοκλήρωση της αξιολό-
γησης, το αργότερο στις αρχές του καλοκαιριού, αφού ούτε έξω 
ούτε µέσα υπάρχει plan Β, για συνέχεια χωρίς συµφωνία κυ-
βέρνησης-πιστωτών. Το µεγάλο ερώτηµα είναι αν ο συµβιβα-
σµός θα έρθει πάλι τη δωδεκάτη ώρα, µε τους χειρότερους δυ-
νατούς όρους ως προς την κατάσταση της ελληνικής οικονο-
µίας και µε τη χώρα να κρέµεται πάλι πάνω από τον γκρεµό 
της χρεοκοπίας.

Οικουµενική πολυλογία
Στο µεταξύ, ζωηρεύει η συζήτηση για σχηµατισµό νέας κυβέρ-
νησης από την ίδια Βουλή, παρόλο που το έχει απορρίψει κα-
τηγορηµατικά ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Κ. 
Μητσοτάκης. Το θέτει όµως επίµονα ο πρόεδρος της Ένωσης 
Κεντρώων Β. Λεβέντης, ο οποίος µάλιστα προέβλεψε ότι αν 
επιµείνει στο «όχι» ο πρόεδρος της Ν∆, θα βγει µπροστά ο Κ. 
Καραµανλής για να σώσει τη χώρα από την καταστροφή. «∆εν 
µπορώ να γίνω ούτε οιωνοσκόπος ούτε µάντης» είπε ο εκπρό-
σωπος της Ν∆ Γ. Κουµουτσάκος απαντώντας σε σχετική ερώ-
τηση, επαναλαµβάνοντας την πάγια θέση της ηγεσίας του κόµ-
µατός του εναντίον της οικουµενικής. Στον χορό έχει µπει και η 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηµατά, που θέλει κυβέρνηση 
εθνικής ενότητας µε τη συµµετοχή ΣΥΡΙΖΑ-Ν∆ και σκοπεύει να 
επιδιώξει σχετικές συζητήσεις µε τους πολιτικούς αρχηγούς.

Τη ∆ευτέρα ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση µε αντι-
προσωπεία αγροτών στο Μέγαρο Μαξίµου και αναµένεται να 
τους παρουσιάσει δύο διαφορετικά σενάρια για κλιµακωτές ει-
σφορές και φόρους, χωρίς να είναι καθόλου βέβαιο ότι η α-
ντιπρόταση θα γίνει δεκτή από τους ίδιους και βέβαια από ε-
κείνους που δεν µετέχουν στον διάλογο και παραµένουν δρα-
στήριοι στα µπλόκα. Στο µεταξύ, κυκλοφορούν η µία µετά την 
άλλη ιδέες για νέους φόρους, που µπερδεύουν τον εξουθενω-
µένο κόσµο της εργασίας, ενώ πολλαπλασιάζονται τα συµπτώ-
µατα διάλυσης.

Συνηθίσαµε να ζούµε χωρίς δίκες, λόγω της απεργίας των 
δικηγόρων, αλλά τι θα γίνει αν οι λογιστές-φοροτεχνικοί κρα-
τήσουν τον λόγο τους και απέχουν από την υποβολή φορολο-
γικών δηλώσεων; Θα είναι ένα τέλος του παιχνιδιού που δεν 
έχουν προβλέψει ούτε οι πιο έµπειροι χειριστές του ελληνικού 
ζητήµατος στις Βρυξέλλες.

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ @AggelikiSays
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Σε ποιο βαθµό η αιµατηρή τροµοκρατική επίθεση το από-
γευµα της Τετάρτης 17 Ιανουαρίου στο κέντρο της Άγκυ-
ρας θα αλλάξει τους αρνητικούς συσχετισµούς για την 
τουρκική πλευρά στη Συρία; Με άλλα λόγια, η απόδοση 
της ευθύνης στο ΡΚΚ ή στο συριακό του παρακλάδι PYD 

επιτρέπει στους Ερντογάν-Νταβούτογλου να εκβιάσουν την ανοχή 
των ΗΠΑ κατά κύριο λόγο σε µια επικοινωνιακά θεαµατική ενέργεια 
εντός της Συρίας που εµπεριέχει τον κίνδυνο νέων θερµών επεισο-
δίων µε τη Ρωσική Πολεµική Αεροπορία;

Η κοινή λογική δεν θεµελιώνει πιθανότητα αλλαγής της στάσης 
της Ουάσινγκτον και του ΝΑΤΟ, που έχουν βάλει βέτο σε µονοµερείς 
ενέργειες της Άγκυρας στη Συρία.

Αν υπάρχει µία πιθανότητα πολιτικής-διπλωµατικής αξιοποίη-
σης της τροµοκρατικής ενέργειας στην καρδιά της τουρκικής πρω-
τεύουσας, αυτή είναι η εκµαίευση ακόµη µεγαλύτερης ρητορικής υ-
ποστήριξης από την Ε.Ε. και κατά κύριο λόγο από τη Γερµανία.

Την ίδια στιγµή επιβεβαιώνεται κάθε µέρα που περνά ότι, παρά 
την απίστευτης ελαφρότητας σεναριολογία-παραφιλολογία που προ-
σεγγίζει τη σύγκρουση της Συρίας µε τις παρωπίδες του χθες, µε α-
ναφορές σε µίνι παγκόσµιο πόλεµο δι’ αντιπροσώπων στη Μέση Α-
νατολή, η συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας αντέχει ακόµη και την απίστευτη 
κλιµάκωση των τελευταίων ηµερών µε επίκεντρο τη σύγκρουση 
της Άγκυρας µε τη συροκουρδική οργάνωση PYD στην περιοχή α-
νάµεσα στο Χαλέπι και τη µεθόριο.

Αµερικανορωσικός άξονας
Ουάσινγκτον και Μόσχα επρόκειτο χθες να συναντηθούν για να προ-
ωθήσουν την απόφαση της συνάντησης του Μονάχου για εκεχει-
ρία στη Συρία, µια εξέλιξη που δηλώνει τη βούληση των δύο πλευ-
ρών να θέσουν υπό έλεγχο τη σύγκρουση και να παγώσουν έτσι στο 
πεδίο της µάχης τους σηµερινούς συσχετισµούς, που είναι άκρως 
ευνοϊκοί για το καθεστώς Άσαντ, το Ιράν και τους συµµάχους του, 
αλλά και για την κουρδική οντότητα στη ΒΑ Συρία.

Ως προς το αντίπαλο στρατόπεδο, υπάρχει µόνο συµβολικός 
ρόλος για τη Σαουδική Αραβία και τα Εµιράτα υπό τον έλεγχο των 
ΗΠΑ, ενώ για την Τουρκία υπάρχει πλήρης αποκλεισµός.

Με την απόφασή της να σφυροκοπήσει µε πυρά πυροβολι-
κού τους Κούρδους που πήραν από τους τζιχαντιστές του Ισλαµι-
κού Κράτους τον έλεγχο της περιοχής ανάµεσα στο Χαλέπι και την 
τουρκοσυριακή µεθόριο η Άγκυρα έδειξε και τα όρια των δυνατοτή-
των της, παρά την περί του αντιθέτου ρητορική: ∆εν τολµά να στεί-
λει πολεµικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Συρίας, όπου κα-
ραδοκούν υπερσύγχρονα ρωσικά Σουχόι, έτοιµα να εκδικηθούν 
την κατάρριψη του Σουχόι 25 τον περασµένο Νοέµβριο, ενώ ακόµη 
πιο αδιανόητη είναι µια εισβολή χερσαίων δυνάµεων της Τουρκίας, 
πρώτον, γιατί υπάρχει σαφές βέτο των ΗΠΑ και, δεύτερον, γιατί, 
όπως προκύπτει από σχετικά δηµοσιεύµατα του τουρκικού Τύπου, 
υπάρχει αρνητική γνώµη της στρατιωτικής ηγεσίας, η οποία φέρεται 
να λέει το λογικό και αυτονόητο ότι χωρίς την έγκριση ή και τη συµ-

µετοχή των ΗΠΑ, αλλά και τη νοµιµοποίηση µε απόφαση του Συµ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κάθε µονοµερής ενέργεια θα ήταν τυ-
χοδιωκτισµός.

Κουρδική νίκη
Χωρίς λόγο, έστω και προσχηµατικό, για την επόµενη µέρα στη 
Συρία, η Άγκυρα θα έχει ως νέο γείτονα προς νότον την κουρδική ο-
ντότητα της Συρίας, που την κυβερνά η αδελφή του ΡΚΚ οργάνωση 
PYD, τη στηρίζει µε βοµβαρδισµούς υποστηρικτικούς των επιχειρή-
σεών της η Ρωσία και ταυτόχρονα την ενισχύουν µε όπλα και πολε-
µοφόδια οι ΗΠΑ.

Έτσι, φτάσαµε στο σηµείο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών να δηλώνει σοκαρισµένος µε τις ΗΠΑ, που βά-
ζουν στο ίδιο καλάθι την Τουρκία και την ΡYD µε την έκκληση να 
σταµατήσουν την ένοπλη αντιπαράθεσή τους.

Την ίδια στιγµή η PYD φέρεται να είναι παρούσα και στο ∆υτικό 
Ιράκ, όχι µακριά από τη Μοσούλη, µε καταγεγραµµένες ήδη προ-
στριβές και ένταση µε τους ένοπλους Πεσµεργκά της κυβέρνησης 
Μπαρζανί του de facto ανεξάρτητου κουρδικού Βόρειου Ιράκ.

Είναι το πετρέλαιο…
Η υπό τον Μπαρζανί φιλοτουρκική κυβέρνηση που εδρεύει στο Αρ-
µπίλ αντιµετωπίζει κοινωνικό και πολιτικό αναβρασµό τις τελευταίες 
εβδοµάδες, καθώς η πτώση της τιµής του πετρελαίου, που είναι το 
κυριότερο, αν όχι το µοναδικό, εξαγώγιµο προϊόν της, την έχει οδηγή-
σει σε στάση πληρωµών απέναντι στους δηµοσίους υπαλλήλους και 
τους στρατιωτικούς. Με άλλα λόγια, αν η Τεχεράνη και η Βαγδάτη θέ-
λουν να πιέσουν τον Μπαρζανί να αποστασιοποιηθεί από τους Ερντο-
γάν-Νταβούτογλου, έχουν τη στιγµή αυτή ενισχυµένη δυνατότητα να 
το πράξουν.

Τη χειραφέτηση των Κούρδων τη στηρίζουν ΗΠΑ, Ρωσία και Ισ-
ραήλ. Η Ρωσία και οι ΗΠΑ ως εγγύηση για την πάταξη των τζιχαντι-
στών και την εξάλειψη του Ισλαµικού Κράτους, αλλά και ως µελλο-
ντικό εργαλείο ελέγχου όλων των περιφερειακών δυνάµεων: Για τη 
Μόσχα, οι Κούρδοι φράζουν τον δρόµο στην Τουρκία, για τις ΗΠΑ δυ-
νητικά στο Ιράν, ενώ για το Ισραήλ ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν είναι 
εργαλείο ελέγχου και της Άγκυρας και της Τεχεράνης.

Η τελευταία διαπίστωση οριοθετεί και την επί θύραις εξοµάλυνση 
των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας, που σε καµία περίπτωση δεν συνιστά 
επιστροφή στην ειδική σχέση του παρελθόντος. Σήµερα ο κοινός πα-
ρονοµαστής των συµφερόντων Τελ Αβίβ - Άγκυρας είναι να εξισορ-
ροπηθεί κάπως η παρουσία και ο ρόλος του Ιράν και της Χεζµπολά 
στην επόµενη µέρα στη Συρία, αλλά µέχρι εκεί, καθώς, όπως είδαµε 
πιο πάνω, στο Κουρδικό δεν αποκλίνουν απλώς αλλά συγκρούονται 
µετωπικά. Η επικείµενη εξοµάλυνση των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας 
είναι µια προσπάθεια της Άγκυρας να κλείσει κάποια από τα αµέτρητα 
γύρω της ανοιχτά µέτωπα και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καταγρα-
φεί η µεσολάβηση της Σαουδικής Αραβίας για εξοµάλυνση των σχέ-
σεων του Ερντογάν µε την Αίγυπτο του Σίσι.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Σκληρή ήττα 
της Τουρκίας

Χωρίς λόγο, έστω και προσχηµατικό, για 
την επόµενη µέρα στη Συρία, η Άγκυρα 
θα έχει ως νέο γείτονα προς νότον την 
κουρδική οντότητα της Συρίας, που την 
κυβερνά η αδελφή του ΡΚΚ οργάνωση 
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Το αδιέξοδο της Άγκυρας
Με άλλα λόγια, εκτός Συρίας την επόµενη µέρα, µε το Κουρδικό να 
την πλαγιοκοπεί εκτός συνόρων από Ανατολή και Νότο, αν η Άγκυρα 
θέλει εξοµάλυνση µε το Ισραήλ και την Αίγυπτο, θα πρέπει να εγκα-
ταλείψει τη στήριξη που παρέχει µέχρι στιγµής στη Χαµάς στη Γάζα 
και στη Μουσουλµανική Αδελφότητα στην Αίγυπτο.

Τα µόνα θετικά αποτελέσµατα της πίεσης που ασκεί ο Ερντογάν 
στην Ευρώπη µε το προσφυγικό είναι η στήριξη που του παρέχει κυ-
ρίως η Μέρκελ απέναντι στη Μόσχα, που είναι όµως οριοθετηµένη, 
καθώς η Γερµανία δεν θα ανεβάσει για χάρη της Τουρκίας την έ-
νταση µε τη Μόσχα σε έναν βαθµό κλιµάκωσης που τον αρνήθηκε 
στην Ουάσινγκτον, αλλά και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 
για την Ουκρανία.

Αθροιστικά όλα τα παραπάνω έχουν ένα ασύλληπτο κόστος σε 
βάρος των τουρκικών επιχειρηµατικών συµφερόντων στη Ρωσία, 
στην πρώην ΕΣΣ∆, αλλά και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Επόµενη µέρα
Βαριά πληγωµένοι στους διεθνείς και τους περιφερειακούς συσχε-
τισµούς, οι Ερντογάν-Νταβούτογλου πρέπει να θέσουν υπό έλεγχο 
την ανάφλεξη µε το ΡΚΚ στη ΝΑ Τουρκία, την οποία οι ίδιοι προκά-
λεσαν στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική αυ-
τοδυναµία και ταυτόχρονα να προωθήσουν τη µετάλλαξη του καθε-
στώτος σε προεδρική δηµοκρατία γαλλικού τύπου.

Αυταρχική-συγκεντρωτική καθεστωτική µετάλλαξη, συνεχείς 
διώξεις κατά των ΜΜΕ συν συγκρούσεις µε το ΡΚΚ µε οδοµαχίες σε 
πόλεις, µαζί µε τη σκληρή ήττα στο Κουρδικό εκτός συνόρων, συν-
θέτουν µια εικόνα που αναδεικνύει τη χώρα ως ωρολογιακή βόµβα 
έτοιµη να εκραγεί σε πολλά µέτωπα ανά πάσα στιγµή.
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Το νέο πρόταγµα είναι η οργανική 
σύνδεση της Ελλάδας και του 
σύγχρονου ελληνισµού µε την 
παγκοσµιοποίηση. Η ανοιχτή 
Ελλάδα στον σύγχρονο κόσµο 
της παγκοσµιότητας. Ένας 
κόσµος επικίνδυνος και ασταθής. 
Ταυτόχρονα όµως και ένας κόσµος 
γεµάτος ευκαιρίες.

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

«Πατριωτικό 
καθήκον 

µια εθνική 
κοινωνική 

συµφωνία»

  ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

«Η Ευρώπη είναι Σέν-
γκεν και ευρώ» θυµί-
ζει ο πρώην υπουργός 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, 
που θεωρεί καταστρο-
φική τη συζήτηση για 

το ενδεχόµενο ελληνικής εξόδου. Πιστεύει ότι 
η οικονοµική ανάκαµψη είναι η µόνη θωρά-
κιση απέναντι στους µεγάλους κινδύνους που 
εγκυµονεί για τη χώρα η προσφυγική κρίση και 
θεωρεί επικίνδυνη τη σηµερινή στασιµότητα.

Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος µιας de facto ελ-
ληνικής εξόδου από τη Συνθήκη Σένγκεν;
Η συνθήκη Σένγκεν είναι µια ιστορική επιτυχία 
της Ελλάδας, γιατί την καθιστά χώρο ελεύθε-
ρης διακίνησης ανθρώπων και επικοινωνίας 
µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα και µόνο η συ-
ζήτηση περί εξόδου είναι ζηµιογόνα. Η συν-
θήκη προβλέπει κανόνες οι οποίοι πρέπει να 
τηρούνται από τα µέλη. Αυτό οφείλουµε να κά-
νουµε κυρίως στον τοµέα της αστυνόµευσης 
των συνόρων. Αστυνόµευση σηµαίνει κατα-
γραφή όλων όσοι εισέρχονται στη χώρα, είτε 
νόµιµα είτε άτυπα. Για τους δικαιούχους ασύ-
λου προβλέπεται η ανθρωπιστική προστασία µε 
βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου και τους δι-
εθνείς κανόνες. Άρα, εάν η Ελλάδα ασκεί αυτό 
το καθήκον, οι αξιολογήσεις δεν µπορεί παρά 
να είναι θετικές. Ελπίζω, λοιπόν, ότι µετά από 
τόσες παλινωδίες, δισταγµούς και αναποφασι-
στικότητα, θα ασκήσουµε το στοιχειώδες καθή-
κον αλλά και εθνικό µας δικαίωµα: την προ-
στασία των συνόρων µας. Οι Έλληνες είµαστε 
οι ακρίτες της Ευρώπης. Αυτό αποτελεί µεγάλο 
στρατηγικό πλεονέκτηµα.

Τι θα σηµαίνει µια τέτοια εξέλιξη για τη χώρα 
µας;
∆εν θέλω να το δεχτώ ούτε καν ως υπόθεση 
εργασίας. Η Ευρώπη είναι δύο πράγµατα: είναι 
χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης και κοινών 
αξιών και το κοινό νόµισµα. Η Ευρώπη είναι 
Σένγκεν και ευρώ. Αν χαθεί το ένα από τα δύο, 
παύει να υπάρχει. Ας κρατήσουµε, λοιπόν, αυτό 
το πλεονέκτηµα σφιχτά στα χέρια µας. Αναλο-
γιστείτε µια Ελλάδα αποµονωµένη στη ΝΑ Ευ-
ρώπη µε τον ουρανό της γκρίζο από τους κα-
πνούς του πολέµου στη γειτονική Εγγύς Ανατολή.

Είναι αναστρέψιµος ο εγκλωβισµός χιλιά-
δων προσφύγων και µεταναστών εδώ;
Να είµαστε σαφείς, καθαροί και έντιµοι µε όλους. 
Για τις προσφυγικές ροές της Συρίας, του Ιράκ 
κ.λπ., των δύστυχων ανθρώπων που πλήττο-
νται από τους εξοντωτικούς πολέµους, υπάρ-
χει µόνο µία απάντηση: ανθρωπιστική προστα-
σία και παροχή όλων των προϋποθέσεων για 
µια αξιοπρεπή διαµονή και περίθαλψη µέχρις 
ότου οι άνθρωποι αυτοί αποφασίσουν κάποια 
στιγµή να επιστρέψουν στις εστίες τους. Για τους 
υπόλοιπους, οι οποίοι έρχονται προς αναζή-
τηση εργασίας ή µιας καλύτερης ζωής, δυστυ-
χώς είναι αδύνατη η παραµονή τους. Είναι α-
δύνατη η διαχείριση εκατοµµυρίων δυστυχι-
σµένων ανθρώπων. Για να µη µετατραπούµε, 
λοιπόν, σε χωµατερή ανθρώπινων υπάρξεων, 
η λύση έγκειται στην εφαρµογή των συνθη-

κών. ∆ηλαδή επιστροφή των παράτυπων µε-
ταναστών στην Τουρκία ή, αν αυτό δεν γίνει τη 
στιγµή της εισόδου, επιστροφή στη χώρα προ-
έλευσης. Άµεσα, γρήγορα, µε τη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, µε πτήσεις στις 
χώρες προέλευσης. Και επιτέλους η Τουρκία 
να εφαρµόσει τη συνθήκη επανεισδοχής των 
παράτυπων µεταναστών. Να είστε βέβαιοι ότι 
και µόνο το µήνυµα, ότι δηλαδή η Ελλάδα επα-
ναπροωθεί όποιον εισέρχεται παράνοµα, θα α-
ναστείλει δραστικά τις ροές.

Μήπως γινόµαστε failed state;
∆εν θέλω να το σκέφτοµαι αυτό. ∆εν αξίζει στους 
σύγχρονους Έλληνες µια τέτοια εξέλιξη. Να α-
ναλάβουµε δράση τώρα και να στείλουµε ι-
σχυρό µήνυµα ότι η Ελλάδα µπορεί να είναι 
ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης 
και ανθρωπισµού, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι 
εύκολο για οποιονδήποτε να µπαινοβγαίνει στη 
χώρα παράνοµα, µεταφέροντας ανθρώπους, 
όπλα, ναρκωτικά, ή να κάνει προπαρασκευ-
αστικές ενέργειες για τροµοκρατικές πράξεις. 
Χρειάζεται επίσης η ένταση των προσπαθειών 
για εξάρθρωση των εγκληµατικών δικτύων και 
η εξεύρεση των µεγάλων χρηµατικών ποσών 
που διακινούν.

Ο συνδυασµός οικονοµικής και προσφυγι-
κής κρίσης στην ελληνική του εκδοχή είναι 
εκρηκτικός. Βλέπετε κάποια διέξοδο;
Για να αντιµετωπίσουµε το µεταναστευτικό πρό-
βληµα αποτελεσµατικά, την προσφυγική κρίση 
οµαλά και την ένταση στην περιοχή µε λιγότε-
ρους κινδύνους, απαιτείται η οικονοµική ανά-
καµψη της χώρας. Μια παραπαίουσα οικονο-
µικά και κοινωνικά Ελλάδα εκ των πραγµάτων 

είναι περισσότερο εκτεθειµένη σε κινδύνους 
που παράγει το γειτονικό της περιβάλλον. Συ-
νεπώς, πολύ γρήγορα να κλείσουµε τα µέτωπα 
της περίφηµης διαπραγµάτευσης, για να ανοίξει 
η χώρα τις πύλες στην οικονοµική ανάκαµψη, 
στην έλευση κεφαλαίων, στις επενδύσεις και 
στις δουλειές. Αυτό το βήµα αποτελεί την απο-
τελεσµατικότερη θωράκισή µας απέναντι στους 
κινδύνους.

Οι πιστωτές πιέζουν, η κοινωνική διαµαρ-
τυρία µεγαλώνει. Πόσο θα αντέξει το σκοινί;
Ένα είναι βέβαιο: η κρίση στην Ελλάδα παρα-
τράβηξε, και σε χρόνο και σε µέγεθος και σε 
βάθος. Ακόµη και οι πιο δηµιουργικοί και αι-
σιόδοξοι άνθρωποι είναι καταβεβληµένοι οι-
κονοµικά και συναισθηµατικά. Ας ρίξουµε µια 

µατιά στην Κύπρο, που βγαίνει από τα µνηµό-
νια, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, που πα-
ρουσιάζει εντυπωσιακούς ρυθµούς ανάπτυ-
ξης, στην Ιρλανδία κ.λπ. Γιατί άραγε η Ελλάδα 
σέρνεται, αγκοµαχώντας, µε τον λαό της να υ-
ποφέρει; Ας δούµε τι έκαναν οι άλλοι που πε-
τυχαίνουν. Τι κάνουν, για παράδειγµα, οι Κύ-
πριοι και ξαναµπαίνουν στον ενάρετο κύκλο 
της ανάπτυξης; Κάνουν απλά µια εθνική προ-
σπάθεια βασισµένη σε ένα κοινωνικό συµβό-
λαιο δικαιοσύνης και αναλογικής κατανοµής 
των βαρών. Πατριωτικό καθήκον σήµερα για 
την κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάµεις είναι 
η φυγή µπροστά, βασισµένη σε µια εθνική κοι-
νωνική συµφωνία σταθερότητας, δικαιοσύνης, 
αλλαγών και κινήτρων για τους δηµιουργικούς 
ανθρώπους να συµβάλουν στη µεγέθυνση της 
οικονοµίας και στην ποθούµενη απασχόληση. 
Η σηµερινή στασιµότητα αποτελεί πλήγµα στην 
προσπάθεια των Ελλήνων, µε κίνδυνο να ακυ-
ρώσει τις θυσίες τους.

Έχει νόηµα η συζήτηση για την ανασυγκρό-
τηση της κεντροαριστεράς;
Ας µη µιλάµε µε τον όρο «κεντροαριστερά». Ας 
της αποδώσουµε το πραγµατικό, ελληνικό της 
όνοµα και νόηµα, που είναι η προοδευτική πα-
ράταξη µε ιστορικές καταβολές στη διαδροµή 
του σύγχρονου ελληνικού έθνους και του ελλη-
νισµού. Η προοδευτική παράταξη εκφράστηκε 
και εκπροσωπήθηκε διαχρονικά, ανάλογα µε 
τις ανάγκες της κάθε ιστορικής φάσης µε διά-
φορα ονόµατα, µε µεγάλους ιστορικούς ηγέτες 
που διαµόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Σήµερα 
είναι αναγκαία η ανασύνταξή της για την κινη-
τοποίηση όλου του ελληνισµού µε στόχο την 
επίτευξη του επόµενου εθνικού προτάγµατος. 
Το νέο πρόταγµα είναι η οργανική σύνδεση της 
Ελλάδας και του σύγχρονου ελληνισµού µε την 
παγκοσµιοποίηση. Η ανοιχτή Ελλάδα στον σύγ-
χρονο κόσµο της παγκοσµιότητας. Ένας κόσµος 
επικίνδυνος και ασταθής. Ταυτόχρονα όµως και 
ένας κόσµος γεµάτος ευκαιρίες. Πιστεύω ότι η 
προοδευτική παράταξη µπορεί να οδηγήσει την 
Ελλάδα και τους Έλληνες σε αυτή τη νέα περι-
πέτεια µε ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Αν ενωνόταν το ΠΑΣΟΚ µε το Ποτάµι, θα 
προέκυπτε ισχυρός τρίτος πόλος;
Θα ήταν πολύ απλό να προέκυπτε η δηµιουργία 
ενός πόλου από τη συγχώνευση δύο ή περισ-
σότερων κοµµάτων. Η γνώµη µου είναι ότι α-
παιτείται µια καινούργια αρχή, που ξεκινάει από 
τις ζωντανές δυνάµεις της Ελλάδας, τις λαϊκές 
δυνάµεις, που µε κάθε ευκαιρία δίνουν έντονο 
«παρών», τους ανθρώπους που διψούν για δη-
µιουργία και προκοπή. Να ξεκινήσουµε, λοιπόν, 
όλοι µαζί για τη δηµιουργία όχι απλώς ενός τρί-
του πόλου αλλά αυτής της πλατιάς κοινωνικής 
συµµαχίας και την υπογραφή ενός νέου εθνικού 
κοινωνικού συµβολαίου. Έτσι αντιλαµβάνοµαι 
τη συγκρότηση των δυνάµεων της προοδευτι-
κής παράταξης. Οποιαδήποτε προσπάθεια διευ-
θετήσεων σε κεντρικό επίπεδο είναι καταδικα-
σµένη σε αποτυχία. Είναι ενθαρρυντικό ότι απ’ 
όλες τις πλευρές ακούγεται η θέση για µια και-
νούργια αρχή, πράγµα που δηµιουργεί τις προ-
ϋποθέσεις για την επιτυχία ενός εγχειρήµατος.
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Οι τελευταίες δηµοσκοπήσεις καταγράφουν σηµαντική 
πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του 
κ. Τσίπρα και ενισχύουν τις εκτιµήσεις σύµφωνα µε τις 
οποίες µόλις τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για το κόµµα 
που κυριαρχεί στην κυβέρνηση.

Τα βασικά χαρακτηριστικά
Τα βασικά χαρακτηριστικά της µεγάλης δηµοσκοπικής ανατροπής 
που πραγµατοποιήθηκε τον τελευταίο µήνα συνοψίζονται ως εξής: 
Πρώτον, η Ν∆ έχει αποκτήσει δηµοσκοπικό προβάδισµα τουλάχιστον 
3-4 µονάδων έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. ∆εύτερον, ο κ. Μητσοτάκης έχει α-
ποκτήσει ισχυρότερη δηµόσια εικόνα, ακόµη και πρωθυπουργική, 
έναντι του κ. Τσίπρα. Τρίτον, η λεγόµενη παράσταση νίκης είναι µε 
σηµαντική διαφορά υπέρ της Ν∆. Τέταρτον, η πολιτική δυναµική ευ-
νοεί το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, το οποίο γίνεται ολο-
ένα και πιο πολυσυλλεκτικό υπό την ηγεσία του κ. Μητσοτάκη, ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ χάνει συνεχώς έδαφος. Ένας από τους κερδισµένους από τη 
δηµοσκοπική φθορά του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ΚΚΕ, το οποίο δίνει µάχη για 
να πάρει την τρίτη θέση, σε εκλογική επιρροή, από τη Χρυσή Αυγή.

Το σενάριο της αποχώρησης
Η µεγάλη δηµοσκοπική πτώση του ΣΥΡΙΖΑ απασχολεί ήδη το Μαξί-
µου και την ηγεσία της Ν∆. Στο Μαξίµου έχει διατυπωθεί πρόταση 
για οργανωµένη αποχώρηση από την εξουσία µέσω της διενέργειας 
νέων πρόωρων εκλογών. Οι υποστηρικτές αυτού του σεναρίου ε-
κτιµούν ότι µε τον τρόπο αυτό ο κ. Τσίπρας θα διατηρήσει σηµαντικό 
µέρος του προσωπικού του πολιτικού κεφαλαίου και θα µπορέσει 
να οργανώσει, σε διάστηµα λίγων ετών, τη µεγάλη επιστροφή στην 
εξουσία σε νέες βάσεις.

Προς το παρόν ο κ. Τσίπρας και οι περισσότεροι συνεργάτες του 
λένε «όχι» στο σενάριο της οργανωµένης αποχώρησης από την ε-
ξουσία µέσω νέων πρόωρων βουλευτικών εκλογών, τις οποίες αυτή 
τη φορά θα κερδίσει η Ν∆.

Ο πρόεδρος της Ν∆, κ. Μητσοτάκης, και οι συνεργάτες του κά-
νουν τον πολιτικό τους σχεδιασµό µε βάση την παραµονή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα στην εξουσία, τουλάχιστον στο άµεσο µέλλον. 
Εκτιµούν ότι η πολιτική ζωή έχει περισσότερα να κερδίσει από την 
πλήρη αποµυθοποίηση του αριστερού λαϊκισµού µέσω των χαµη-
λών επιδόσεων της κυβέρνησης Τσίπρα. Ενδεχόµενη επιτάχυνση 
των πολιτικών εξελίξεων µε πρωτοβουλία της Ν∆ θα ενίσχυε την 
εικόνα µιας χώρας µε προβληµατικούς θεσµούς και θα δηµιουρ-
γούσε πρόσθετες εντάσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης παρεµβαίνει για να κάνει την κυβερνητική πο-
λιτική καλύτερη σε ό,τι αφορά τα καλώς εννοούµενα εθνικά και 
ευρωπαϊκά µας συµφέροντα –το έδειξε µε τη στάση του στο προ-
σφυγικό, µεταναστευτικό–, θεωρεί όµως ότι χρειάζεται χρόνο για 

 ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

να οργανώσει καλύτερα τη µελλοντική άσκηση της εξουσίας από τη 
Ν∆. Όπως συνηθίζει να λέει στους συνεργάτες του και στα στελέχη 
της Ν∆, δεν επιδιώκει να γίνει ένας ακόµη πρωθυπουργός που θα 
τον καταβροχθίσουν τα µνηµόνια, αλλά ο πρωθυπουργός που θα 
βγάλει την Ελλάδα από την κρίση.

Τα αίτια της πτώσης
Το Μαξίµου δυσκολεύεται να αντιµετωπίσει τη δηµοσκοπική πτώση 
του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα, γιατί οφείλεται σε έναν συνδυασµό πα-
ραγόντων. Για να κερδίσουν τις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σε-
πτεµβρίου του 2015 ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του επιδόθηκαν 
σε στοχευµένες δηµαγωγικές υποσχέσεις σε συγκεκριµένες κοινω-
νικές και επαγγελµατικές τάξεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι 
αγρότες και οι συνταξιούχοι. Η διάψευση των υποσχέσεων προκα-
λεί δηµοσκοπική φθορά.

Η ευρύτερη κοινή γνώµη διαπιστώνει τώρα το µέγεθος του λο-
γαριασµού των ριζοσπαστικών πειραµάτων του 2015, που έχουν την 
υπογραφή Τσίπρα-Βαρουφάκη. Χάθηκαν τουλάχιστον επτά µονάδες 
του ΑΕΠ σε οικονοµική ανάπτυξη που είχε δροµολογηθεί αλλά τε-
λικά µαταιώθηκε και έδωσε τη θέση της σε διετή παράταση της ύ-
φεσης. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις πλήρωσαν ακριβά τα capital 
controls και οι φορολογούµενοι θα πληρώσουν ακριβά την εξαφά-
νιση του πρωτογενούς δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος και τη νέα 
µεγάλη αύξηση στο δηµόσιο χρέος. Από το mail Χαρδούβελη και το 
δεύτερο µνηµόνιο, που ήθελε να καταργήσει ο κ. Τσίπρας µαζί µε 
τη λιτότητα, περάσαµε σε πιο δύσκολες καταστάσεις και ένα τρίτο 
πρόγραµµα-µνηµόνιο, το οποίο θα διαρκέσει τουλάχιστον µέχρι τον 
Αύγουστο του 2018.

Η κυβέρνηση Τσίπρα διαχειρίζεται µεγαλύτερες δυσκολίες, πολ-
λές από τις οποίες προκάλεσε η ίδια, µε χαµηλότερη αποτελεσµατι-
κότητα. Ενισχύεται έτσι η εντύπωση µεταξύ των πολιτών ότι τους ε-
πιβάλλονται ολοένα µεγαλύτερες θυσίες, οι οποίες είναι πολύ πιθανό 
να πάνε χαµένες. Η εικόνα υπουργών της κυβέρνησης που προω-
θούν µέτρα χωρίς τον στοιχειώδη οικονοµικό σχεδιασµό και η µε-
γάλη κοµµατική επίθεση που οργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την κατάληψη 
του κράτους και των παραφυάδων του κάνουν την ευρύτερη κοινή 
γνώµη ακόµη πιο επιφυλακτική.

Φθαρµένα υλικά
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. 
Τσίπρα έχουν οι ποιοτικές έρευνες της κοινής γνώµης, µε τις οποίες 
γίνεται προσπάθεια διερεύνησης σε βάθος της πολιτικής δυναµικής 
που αναπτύσσεται.

Ο κ. Κωνσταντινίδης της εταιρείας ProRata έχει αναλύσει µε ε-
ξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο την πολιτική σύνθεση όσων ψήφισαν 
ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Σε γενικές γραµµές, ένας 

στους δέκα ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στους αγώνες και 
τις παραδόσεις της Αριστεράς, περίπου τρεις στους δέκα αναφέρο-
νται στο παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ της Αλλαγής που στήριξε την κυριαρ-
χία του σε παροχές, διορισµούς και κάθε είδους διευκολύνσεις και 
σχεδόν πέντε στους δέκα αναφέρονται στο κίνηµα διαµαρτυρίας που 
αναπτύχθηκε µε δυναµικό τρόπο, στις πλατείες, το 2011.

Είναι, λοιπόν, πολύ δύσκολο να ανασυνταχθούν, σε συνθήκες 
µεγάλης πολιτικής πίεσης, οι ετερόκλητες δυνάµεις που εξασφάλι-
σαν την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Οι ψηφοφόροι που αναφέ-
ρονται στο παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ της Αλλαγής διαπιστώνουν ότι δεν 
µπορεί να συνεχιστεί το πασοκικό βόλεµα σε πολιτική συσκευασία 
ΣΥΡΙΖΑ για τους περισσότερους από αυτούς. Οι υποστηρικτές της 
τυφλής διαµαρτυρίας που καταλήγει στην άσκηση πολιτικού εκβια-
σµού για διατήρηση κεκτηµένων µε άδεια δηµόσια ταµεία δεν µπο-
ρούν να δώσουν µάχη υπέρ της κυβέρνησης στη βάση της λογικής 
και της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Αποδεικνύεται στην πράξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελείται από φθαρ-
µένα πολιτικά υλικά, που συµπεριλαµβάνουν καφενόβιους και κοι-
νωνικούς υποκριτές της Αριστεράς, ειδικούς στο βόλεµα σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισµού από τον χώρο του παραδοσιακού 
ΠΑΣΟΚ, λαϊκιστές της Ν∆ που τώρα εκµεταλλεύονται καταστάσεις 
σαν Ανεξάρτητοι Έλληνες και οπαδούς της τυφλής διαµαρτυρίας και 
της σύγκρουσης µε την Ε.Ε., οι οποίοι όµως αρνούνται οποιαδήποτε 
επιβάρυνση για τις αδιέξοδες επιλογές τους.

Είναι πολύ δύσκολο για τον κ. Τσίπρα να οργανώσει την πολι-
τική του άµυνα µε τόσο κακής ποιότητας πολιτικό υλικό. Φαίνεται ότι 
ο τρόπος που διεκδίκησε και πήρε την εξουσία προσδιορίζει σε µε-
γάλο βαθµό τη φθορά της κυβέρνησης, που είναι πιθανό να πάρει 
χαρακτηριστικά ελεύθερης πολιτικής και δηµοσκοπικής πτώσης.

Οι ρόλοι Μητσοτάκη
Η εκλογή του κ. Μητσοτάκη στην ηγεσία της Ν∆ λειτούργησε σαν 
καταλύτης στη διαδικασία φθοράς και αποσυσπείρωσης των δυνά-
µεων του ΣΥΡΙΖΑ. Η βάση της Ν∆ που πήρε µέρος στη διαδικασία ε-
κλογής του νέου ηγέτη έβαλε τέλος σε ένα παιχνίδι που έµοιαζε στη-
µένο, µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, κ. Παυλόπουλο, σε ειδικό 
ρόλο εκτός των συνταγµατικών αρµοδιοτήτων του, και θρυµµάτισε 
την εικόνα ενός πρωθυπουργού που δεν τα κατάφερνε αλλά έµοιαζε 
αναντικατάστατος µε βάση τα κριτήρια του πολιτικού συστήµατος και 
του πολιτικού κυκλώµατος που το διαχειριζόταν.

Η εκλογή Μητσοτάκη απελευθέρωσε κοινωνικές και πολιτι-
κές δυνάµεις στον χώρο της ευρύτερης κεντροδεξιάς και επέβαλε 
την αναγκαία σύγκριση. Σε διάστηµα λίγων εβδοµάδων η ευρύτερη 
κοινή γνώµη άρχισε να αξιολογεί την κυβέρνηση και τον κ. Τσίπρα 
µε βάση τις επιδόσεις τους και όχι τον καλοστηµένο µύθο της πολι-
τικής παντοδυναµίας τους.

www.kyrtsos.gr
 George Kirtsos 
 @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ 
ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ 
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Πρωτοφανής η δηµοσκοπική 
ανατροπή σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ 
και προς όφελος της Ν∆.

Η κακή πολιτική ποιότητα των 
κυβερνητικών δυνάµεων στέκεται 
εµπόδιο στην ανασύνταξή τους.

Πολιτικό ίλιγγο 
προκαλεί 
η δηµοσκοπική 
πτώση ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα

Η επικράτηση 
Μητσοτάκη 
στη Ν∆ καταλύτης 
των εξελίξεων.
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«T
o be or not to be together;» µοιάζει να 
είναι η ερώτηση που απασχολεί όλο και 
περισσότερο την Ευρώπη των «28». Με 
αυτή την ατάκα στις 2 Φεβρουαρίου ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 
Ντόναλντ Τουσκ, παρουσίασε το προσχέ-
διο συµφωνίας µε το Ηνωµένο Βασίλειο. 

Στις δεκαέξι σελίδες του προτείνονται λύσεις στις απαιτήσεις για 
µεταρρύθµιση και επαναδιαπραγµάτευση της σχέσης της Βρετα-
νίας µε την Ε.Ε. που είχε προβάλει επίσηµα ο πρωθυπουργός Κά-
µερον µε επιστολή του στις 10 Νοεµβρίου. Οι απαντήσεις στα τέσ-
σερα «καλάθια θεµάτων», όπως ονοµάζονται –οικονοµική ένωση, 
εµβάθυνση της Ε.Ε., ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αντα-
γωνιστικότητα–, που είχε θέσει η βρετανική κυβέρνηση ως πεδία 
διαπραγµάτευσης, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα κινηθεί 
από δω και πέρα η σχέση του Λονδίνου µε τις Βρυξέλλες και συ-
νιστούν το αποτέλεσµα µακρών διαπραγµατεύσεων µεταξύ αξιω-
µατούχων των δύο πλευρών.

Κι ενώ τα ελληνικά µέσα επικεντρώνονται κυρίως στην προ-
σφυγική κρίση και τις επιπτώσεις της στη ζώνη Σένγκεν, οι οποίες 
µας αφορούν άµεσα, το Brexit αποτέλεσε το άλλο µεγάλο κεφά-
λαιο στην ατζέντα της διήµερης συνόδου κορυφής που είχε ως 
στόχο να αναζητήσει έναν συµβιβασµό ικανό να κρατήσει τη Βρε-
τανία εντός Ε.Ε.

Κι αυτό γιατί δεν υπάρχει plan Β για πιθανή έξοδο της Βρετα-
νίας από την Ευρωζώνη, όπως δήλωσε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ πριν 
από τη συνάντησή του µε τον Βρετανό πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κά-
µερον στις Βρυξέλλες. «∆εν έχουµε plan B, έχουµε plan A. Η Βρε-
τανία θα παραµείνει στην Ε.Ε. και θα είναι εποικοδοµητικό και ε-
νεργό µέλος της Ένωσης» διαµήνυε ο πρόεδρος της Κοµισιόν πριν 
από την έναρξη της συνόδου. Επέλεξε µάλιστα να τονίσει το αυτο-
νόητο: «Αν έλεγα ότι έχουµε plan B, αυτό θα έδινε την εντύπωση 
ότι υπάρχει κάποια θέληση από την πλευρά της Επιτροπής να εξε-
τάσει σοβαρά το ενδεχόµενο η Βρετανία να εγκαταλείψει την Ε.Ε.».

Τα σχέδια Β
Επειδή όµως, όπως µάθαµε κι από την ιστορία που εκτυλίχθηκε 
γύρω από το ελληνικό δηµοψήφισµα και το Grexit, η ύπαρξη σχε-

δίων Β δεν προαναγγέλλεται, ίσως τα λεγόµενα του Γιούνκερ να 
αποτελούν ευσεβείς πόθους. Κι αυτό γιατί, παρ’ ότι στις αρχές του 
2015 η πιθανότητα ενός Brexit –της αποχώρησης, δηλαδή, της 
Βρετανίας από την Ε.Ε.– φάνταζε απίθανη, σήµερα, σε µεγάλο 
βαθµό λόγω της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη, αλλά και των 
δυσκολιών της ζώνης του ευρώ, δεν µοιάζει τόσο µακρινή. Παρ’ 
ότι η Βρετανία δεν ανήκει στην Ευρωζώνη, το τελευταίο που θα 
χρειαζόταν η Ε.Ε. θα ήταν µια έξοδος του Λονδίνου σε µια περί-
οδο µεγάλης αβεβαιότητας στις αγορές και µε το προσφυγικό να 
«καίει» στην καρδιά της Ευρώπης.

Για τους Βρετανούς, όµως, και τον Ντέιβιντ Κάµερον, η διε-
ξαγωγή των διαπραγµατεύσεων και του δηµοψηφίσµατος απο-
τελούσε προεκλογική υπόσχεση. Το προεκλογικό µανιφέστο των 
Συντηρητικών περιλάµβανε τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος σχε-
τικά µε το εάν η Βρετανία θα πρέπει να παραµείνει ή να αποχωρή-
σει από την Ε.Ε. µέχρι το τέλος του 2017. Ο Κάµερον επιβεβαίωσε 
τον Ιανουάριο του 2013 τη δέσµευσή του, τονίζοντας ότι γι’ αυτόν 
υπήρχε ένα στοιχείο-κλειδί, που ήταν ότι θα επιδίωκε να αλλά-
ξει τη λειτουργία της Ε.Ε. ή τουλάχιστον να επαναδιαπραγµατευτεί 

Οι ψηφοφόροι είναι µοιρασµένοι κι 
αυτό που άρχισε σαν ένα εσωτερικό 
πολιτικό ζήτηµα για το κόµµα των 
Συντηρητικών έχει γίνει κεντρικό 
ζήτηµα επιλογής για την πολιτική και 
οικονοµική κατεύθυνση της χώρας.

τους κανόνες που αφορούν το Ηνωµένο Βασίλειο ως µέλος της. 
Όταν θα ολοκληρωνόταν αυτή η διαδικασία επαναδιαπραγµάτευ-
σης, τότε µόνο θα έβαζε το θέµα σε δηµοψήφισµα στους Βρετα-
νούς ψηφοφόρους.

Το τελικό σχέδιο της συµφωνίας µε το οποίο θα πάει στην ψη-
φοφορία είναι το µεγάλο του στοίχηµα και τις τελευταίες µέρες ο 
Βρετανός πρωθυπουργός έκανε ό,τι µπορούσε για να κερδίσει 
όσο περισσότερες παραχωρήσεις γινόταν από την πλευρά των 
Βρυξελλών. Βρίσκεται ήδη αντιµέτωπος µε ένα σοβαρό πρό-
βληµα εντός του κόµµατός του, µε µεγάλη µερίδα ευρωσκεπτικι-
στών βουλευτών να αντιτίθενται στο προσχέδιο του Τουσκ, θεω-
ρώντας ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Ηνωµένου Βασιλείου. 
Μεγάλη µερίδα του Τύπου επίσης στάθηκε αρνητικά απέναντι στο 
προσχέδιο, ενώ τις τελευταίες µέρες όλο και περισσότερα δηµοσι-
εύµατα αφιερώνονται στο τι θα σηµάνει µια πιθανή αποχώρηση για 
τη βρετανική οικονοµία συνολικά αλλά και για επιµέρους τοµείς. 
Με κίνδυνο να δει το ατού της διαπραγµάτευσης µε τις Βρυξέλλες 
να γυρνάει µπούµερανγκ για την ηγετική εικόνα του, ο Κάµερον 
τώρα βιάζεται να προχωρήσει στην υπόσχεσή του.

Η σύνοδος που πέρασε έβαλε τη σφραγίδα της στην επανα-
διαπραγµάτευση αυτή και µένει τώρα να ξεκαθαρίσει το τοπίο για 
τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Σύµφωνα µε όσα ξέραµε, αυτό θα 
συνέβαινε µέχρι το τέλος του 2017, όµως ήδη γίνεται κουβέντα 
για αµεσότερη διεξαγωγή. Υπήρξαν προτάσεις να πραγµατοποιη-
θεί τον Μάιο του 2016, για να συµπέσει µε τις εκλογές στη Σκοτία, 
την Ουαλία, τη Βόρεια Ιρλανδία και το Λονδίνο, αλλά φαίνεται ότι η 
βρετανική κυβέρνηση θεωρεί το τέλος Ιουνίου του 2016 πιο κα-
τάλληλο. Πολλά δηµοσιεύµατα µάλιστα προβάλλουν τις 23 Ιουνίου 
ως πιθανή ηµεροµηνία, αν ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις.

∆ιχασµένη κοινή γνώµη
Την ίδια ώρα στη Βρετανία οι εταιρείες δηµοσκοπήσεων διστάζουν 
να πάρουν θέση για την έκβαση του δηµοψηφίσµατος. ∆εδοµένης 
και της αποτυχίας τους να προβλέψουν το αποτέλεσµα των εθνι-
κών εκλογών µε την εµφατική επανεκλογή του Κάµερον, πολλοί 
τις αντιµετωπίζουν µε επιφυλακτικότητα και αµφισβητούν αν και 
κατά πόσο µπορούν να προβλέψουν µια τόσο κρίσιµη ψηφοφο-
ρία. Ορισµένες πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η πλειοψηφία των 
Βρετανών επιθυµεί την έξοδο από την Ένωση. Σε γενικές γραµµές, 
όµως, οι ψηφοφόροι είναι µοιρασµένοι κι αυτό που άρχισε σαν ένα 
εσωτερικό πολιτικό ζήτηµα για το κόµµα των Συντηρητικών έχει 
γίνει κεντρικό ζήτηµα επιλογής για την πολιτική και οικονοµική κα-
τεύθυνση της χώρας.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η µάχη που θα δοθεί ανάµεσα 
στα δύο λόµπι, του «ναι» και του «όχι» στην παραµονή, δεν έχει 
αµιγώς κοµµατικά χαρακτηριστικά. Εκτός από το αντιευρωπαϊκό 
UKIP, που τερµάτισε πρώτο στις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2014 
και κέρδισε 13% στις εθνικές εκλογές του περασµένου Μαΐου, το 
οποίο ολόψυχα προπαγανδίζει την αποχώρηση, οι βουλευτές από 
τα δύο µεγάλα κόµµατα δεν έχουν ενιαία θέση. Αρκετοί Συντηρητι-
κοί υποστηρίζουν την παραµονή στην Ε.Ε. και Εργατικοί καλοβλέ-
πουν την έξοδο.

Σε περίπτωση που οι ψηφοφόροι επιλέξουν την αποχώρηση, 
θα ισχύσει η τυπική διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία µια χώρα 
µπορεί να αποχωρήσει από την Ε.Ε. δύο χρόνια µετά την κοινο-
ποίηση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της πρόθεσής της να φύγει. Ω-
στόσο, η αποχώρηση δεν είναι απλή υπόθεση και θα προκαλέσει 
«περίπλοκες και µακρές διαπραγµατεύσεις» σχετικά µε το µέλ-
λον των σχέσεων της Βρετανίας µε την Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµέ-
νου του κατά πόσο η πρώτη θα εξακολουθούσε να έχει πρόσβαση 
στην ενιαία αγορά. Είναι σαφές ότι ένα τέτοιο διαζύγιο θέλει χρόνο 
για την επίλυση των σύνθετων ζητηµάτων που θα προκύψουν, 
αλλά και για την επούλωση των πληγών στην έννοια της ευρωπα-
ϊκής ολοκλήρωσης. ∆ιότι «η αποχώρηση της Βρετανίας θα σηµα-
τοδοτούσε ένα σοκ για την Ευρώπη, κυρίως όµως ένα σοκ σχετικά 
µε την αντίληψη που ο κόσµος θα έχει για την Ευρώπη, η οποία 
θα βίωνε µια κρίση», όπως δήλωσε ο «αιώνιος εχθρός», Γάλλος 
πρωθυπουργός, Μανουέλ Βαλς, στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Η σύνοδος των exits

 ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ



OTE HISTORY:  
Το κανάλι του ΟΤΕ TV για την Ελλάδα
Πριν από ένα μήνα, ο ΟΤΕ TV παρουσίασε το ΟΤΕ HISTORY, το πρώτο στην ελληνική τηλεόραση κανάλι με ντοκιμαντέρ 
για την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας, και ήδη το νέο κανάλι είναι πολύ δημοφιλές.   

Θεματικές όπως ιστορία, μυθολογία, τέχνες, 
πολιτισμός, επιστήμη, παραδόσεις, ήθη 
και έθιμα- και όλα αυτά με επίκεντρο την 
Ελλάδα - συγκεντρώνονται στο πλούσιο 
πρόγραμμα του OTE HISTORY και το κοινό 

μπορεί να απολαύσει εκπομπές και ντοκιμαντέρ υψη-
λού επιπέδου και αισθητικής. 
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, κατά την 
παρουσίαση του νέου καναλιού: «Το OTE HISTORY 
αποτελεί ένα σημαντικό έργο για τον ΟΤΕ, έναν οργα-
νισμό στενά δεμένο με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, 
με ξεχωριστό πολιτιστικό ρόλο και ευθύνη. Με ντο-
κιμαντέρ και εκπομπές υψηλής ποιότητας και αισθη-
τικών προδιαγραφών για την ιστορία, τον πολιτισμό, 
τους ανθρώπους και τις παραδόσεις του τόπου μας, 
το κανάλι αυτό μπορεί να αποτελέσει έναν νέο τόπο 
ψυχαγωγίας και μόρφωσης για τους τηλεθεατές. Το 
OTE HISTORY δημιουργήθηκε με πολλή προσπάθεια, 
όραμα και σεβασμό απέναντι στο περιεχόμενο και το 
κοινό του». 
Το καθημερινό πρόγραμμα του OTE HISTORY απαρ-

τίζουν ξένα ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα από διε-
θνή δίκτυα και κανάλια, όπως το BBC, το National 
Geographic, το Discovery Channel κλπ, ντοκιμαντέρ 
Ελλήνων δημιουργών, αλλά και πρωτότυπες εκπομπές 
που υπογράφει ο ΟΤΕ TV. 
H πρώτη από αυτές είναι το πολιτιστικό ντοκιμαντέρ 
«Ελλάδα από το Α ως το Ω», που μέσα από τα μάτια 
γνωστών Ελλήνων επιχειρεί ένα ιστορικό, πολιτιστικό, 
κοινωνικό και επιστημονικό ταξίδι σε συγκεκριμένους 
τόπους στην Ελλάδα, με τους οποίους συνδέονται και οι 
αφηγητές της εκπομπής.
Η εκπομπή έχει ήδη επισκεφτεί την Θεσσαλονίκη, την 
Τήνο, την Φλώρινα, τον Βόλο, το Πήλιο και έχει πα-
ρουσιάσει αφηγητές όπως ο διευθυντής φωτογραφίας 
Γιώργος Αρβανίτης, ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης, 
η δημοσιογράφος Μάγια Τσόκλη, ο συνθέτης Γιώργος 
Κουμεντάκης, ο αρχιτέκτονας Κώστας Αδαμάκης κα. 
Θα ακολουθήσουν και άλλοι προορισμοί όπως η Κρή-
τη, ο Πειραιάς, τα Ιωάννινα και η Αθήνα.     
Το πρόγραμμα του OTE HISTORY θα συνεχίσει να 
εμπλουτίζεται με νέο και ενδιαφέρον περιεχόμενο σε 
συνεργασία και με τρίτους φορείς. 
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Μια µατιά στα αποτελέσµατα των τελευταίων βου-
λευτικών εκλογών µας διευκολύνει στην κατανό-
ηση των κινήσεων τακτικής στις οποίες επιδίδεται 
το Μαξίµου. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να αυξήσει το ε-
κλογικό ποσοστό του, στον αγροτικό πληθυσµό, από 

5,7% που ήταν στις εκλογές του Μαΐου του 2012 σε 34% στις εκλογές 
του Σεπτεµβρίου του 2015. Τον Σεπτέµβριο του 2015 η εκλογική ε-
πιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ µεταξύ των αγροτών ήταν πραγµατικά εντυπω-
σιακή. Πήρε την εκλογική πρωτιά από τη Ν∆, η οποία µέχρι και τις 
εκλογές του Ιανουαρίου 2015 είχε προβάδισµα 1,5 µονάδων ένα-
ντι του ΣΥΡΙΖΑ στον αγροτικό πληθυσµό, και ουσιαστικά εξαφάνισε 
το εκλογικό του µειονέκτηµα σε σχέση µε τον αστικό πληθυσµό. 
35,46% ήταν το πανελλαδικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 
Σεπτεµβρίου 2015 και 34% στον αγροτικό πληθυσµό.

Εκλογικές ανατροπές
Τον λογαριασµό της αγροτικής ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσαν το 
ΠΑΣΟΚ και σε µικρότερο βαθµό το ΚΚΕ. Το ΠΑΣΟΚ είχε ποσοστό 
19,5% στον αγροτικό πληθυσµό στις εκλογές του Μαΐου του 2012 και 
έπεσε στο 4,5% στις εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015. Η εκλογική 
καθίζηση του άλλοτε πανίσχυρου στον αγροτικό πληθυσµό ΠΑΣΟΚ 
στήριξε τη θεαµατική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ δέχτηκε µεγάλη 
πίεση από τον ΣΥΡΙΖΑ στον αγροτικό πληθυσµό. Είχε ποσοστό 9,7% 
στις εκλογές του Μαΐου του 2012 –µε τον ΣΥΡΙΖΑ να περιορίζεται στο 
5,7%– και υποχώρησε στο 6,8% στις εκλογές του Σεπτεµβρίου 2015. 
∆εν είναι τυχαίο, λοιπόν, που ο κ. Μπούτας προσπαθεί να οργανώ-
σει την αγροτική «εκδίκηση» του ΚΚΕ σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ και να 
ανεβάσει τα εκλογικά ποσοστά του ΚΚΕ στον αγροτικό πληθυσµό, 
µεγαλώνοντας την κυβερνητική φθορά.

Νέος ισχυρός παράγοντας στον αγροτικό πληθυσµό είναι η Χρυσή 
Αυγή. Τον Μάιο του 2012 είχε ένα εντυπωσιακό εκλογικό ποσοστό 
9,3%, το οποίο αυξήθηκε σε 14% στις εκλογές του Σεπτεµβρίου του 
2015. Το πανελλαδικό εκλογικό ποσοστό της Χρυσής Αυγής παρέ-
µεινε στάσιµο µεταξύ Μαΐου 2012 και Σεπτεµβρίου 2015, σε κάτι λι-
γότερο από 7%, ενώ το ποσοστό της στον αγροτικό πληθυσµό αυ-
ξήθηκε κάτι λιγότερο από 50%.

Η γενική εικόνα
Τα εκλογικά ποσοστά των κοµµάτων υπαγορεύουν σε µεγάλο βαθµό 
τις κινήσεις των κοµµατικών επιτελείων. Ο ΣΥΡΙΖΑ πολλαπλασίασε 
τις δυνάµεις του στη βάση εξωπραγµατικών υποσχέσεων και τώρα 
προσπαθεί να διαχειριστεί τη µεγάλη πτώση που προκαλεί η απο-
γοήτευση των ευκαιριακών ψηφοφόρων του στον αγροτικό πλη-
θυσµό. Οι προτάσεις Τσίπρα-Κατρούγκαλου που προκάλεσαν τις 
κινητοποιήσεις των αγροτών είναι πολιτικά πονηρές, µε την έννοια 
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ότι προσπαθούν να προστατέψουν τα δικαιώµατα και τα προνόµια 
της πλειονότητας των αγροτών δηµιουργώντας παράλληλα την ε-
ντύπωση µιας υποτυπώδους προσαρµογής στη βάση όσων έχουν 
συµφωνηθεί µε το τρίτο πρόγραµµα-µνηµόνιο. Η δηµοσιονοµική 
επίπτωση των ασφαλιστικών και φορολογικών µέτρων είναι ελά-
χιστη έως µηδενική, µε εξαίρεση µια µικρή κατηγορία αγροτών οι 
οποίοι έχουν σηµαντικό εισόδηµα και είναι απόλυτα ειλικρινείς στις 
σχέσεις τους µε την εφορία και την κοινωνική ασφάλιση. Αυτοί οδη-
γούνται σε οικονοµική ισοπέδωση και επαγγελµατική εξόντωση από 
τα µέτρα Τσίπρα-Κατρούγκαλου, δεν είναι όµως εκείνοι που κυρι-
αρχούν στα µπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες στις εθνικές οδούς.

Τα µπλόκα ελέγχονται από τους αγρότες που είναι οργανωµέ-
νοι ή επηρεάζονται από το ΚΚΕ και θέλουν να αυξήσουν τα ποσο-
στά του κόµµατος στον αγροτικό πληθυσµό µεγαλώνοντας τη φθορά 
της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Στις εκδηλώσεις διαµαρτυρίας, το 
είδαµε και στην Αθήνα, συµπρωταγωνιστούν αγρότες που ελέγ-
χονται ή επηρεάζονται από τη Χρυσή Αυγή και θέλουν να ενισχύ-
σουν ακόµη περισσότερο τις δυνάµεις της στον αγροτικό πληθυσµό.

Η άνοδος των δυνάµεων της Χρυσής Αυγής στον αγροτικό πλη-
θυσµό πραγµατοποιείται σε βάρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που 
έχουν επενδύσει στον επιθετικό λαϊκισµό και στον αντιευρωπαϊσµό. 
Το ποσοστό των Ανεξάρτητων Ελλήνων στον αγροτικό πληθυσµό 
µειώθηκε από 8,3% στις εκλογές του Μαΐου του 2012 σε 3,7% –όσο 
ακριβώς και το πανελλαδικό ποσοστό των Ανεξάρτητων Ελλήνων– 
στις εκλογές του Σεπτεµβρίου 2015, σε όφελος της Χρυσής Αυγής. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ν∆ διατηρεί τα εκλογικά της ποσοστά και 
σε περιπτώσεις αξιοποιεί την πολιτική συγκυρία για να τα αυξή-
σει. Το ποσοστό της Ν∆ στον αγροτικό πληθυσµό ήταν 29,5% στις 
εκλογές του Μαΐου 2012, αυξήθηκε σε 34,3% στις εκλογές του Ιου-
νίου του 2012, υποχώρησε σε 30,3% στις εκλογές του Ιανουαρίου 
του 2015 και ενισχύθηκε σε 33% στις εκλογές του Σεπτεµβρίου του 
2015, στις οποίες όµως την εκλογική πρωτιά στον αγροτικό πληθυ-
σµό πήρε για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ µε 34%. Η τελευταία φορά που 
η Ν∆ ξεπέρασε το φράγµα του 40% στον αγροτικό πληθυσµό ήταν 
στις εκλογές του 2009, ενώ στις εκλογές του 2004 είχε επιτύχει ένα 
εντυπωσιακό 52,3%.

Σε γενικές γραµµές, η Ν∆ αποδεικνύεται, παρά τα προβλή-
µατά της, ριζωµένη στον αγροτικό πληθυσµό, ενώ το ΠΑΣΟΚ είδε 
τα ποσοστά του να περιορίζονται δραστικά σε όφελος του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάχη τακτικής
Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας θα έχει, εκτός απροόπτου, συνάντηση 
τη ∆ευτέρα µε τους εκπροσώπους των περισσότερων µπλόκων, 
σε µια προσπάθεια να βάλει τέλος στη διαµαρτυρία και να περιορί-
σει το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Το πιθανότερο είναι ότι 

τα µπλόκα στα οποία κυριαρχούν δυνάµεις του ΚΚΕ και της Χρυ-
σής Αυγής δεν θα πάρουν µέρος στον διάλογο και θα προτιµήσουν 
την καταγγελία των αγροτών που κατά την άποψή τους παίζουν το 
παιχνίδι της κυβέρνησης.

Όπως συνήθως συµβαίνει στον αγροτικό χώρο, τα µέτρα που 
προωθεί η κυβέρνηση και οι οργανωµένες αντιδράσεις σε αυτά ε-
λάχιστη σχέση έχουν µε τα πραγµατικά προβλήµατα των αγροτών.

Ας πάρουµε για παράδειγµα το ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό 
των αγροτών. Η κυβέρνηση αυξάνει τις ασφαλιστικές εισφορές ι-
διαίτερα για τους φορολογικά και ασφαλιστικά συνεπείς παραγω-
γούς µε ετήσιο εισόδηµα µερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Από 
τους 614.000 ασφαλισµένους στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλί-
σεων (ΟΓΑ) που είναι οικονοµικά ενεργοί, λιγότεροι από τους µισούς 
καταβάλλουν εµπρόθεσµα τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Από τις 
ασφαλιστικές εισφορές καλύπτεται κάτι λιγότερο από το 10% των 
δαπανών για τις συντάξεις του ΟΓΑ, ενώ πάνω από το 90% καλύ-
πτεται από τον κρατικό προϋπολογισµό, δηλαδή τους φορολογού-
µενους πολίτες. Οι τελευταίοι επιβαρύνονται µε 3,1 δισ. ευρώ τον 
χρόνο για να πληρωθούν οι αγροτικές συντάξεις. Το κωµικοτρα-
γικό είναι ότι µε βάση τον προϋπολογισµό του 2016 η αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών θα αποφέρει ένα ποσό της 
τάξης των 100 εκατ. ευρώ. Έχει σκηνοθετηθεί µία δηµοσιονοµική, 
ασφαλιστική παρέµβαση ελάχιστης έως µηδενικής αποτελεσµατι-
κότητας, σε µια προσπάθεια να τηρηθούν τα µνηµονιακά προσχή-
µατα χωρίς να δυσαρεστηθούν οι αγρότες οι οποίοι προτίµησαν τον 
ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

Η αγροτική διαµαρτυρία, όµως, έχει βαθύτερες ρίζες. Σχετίζε-
ται µε τις µονοπωλιακές καταστάσεις στον τοµέα των αγροτικών ε-
φοδίων, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσµα να δαπανούν οι αγρότες 
σε εφόδια και καλλιεργητικά µέσα 6 ευρώ για κάθε 10 ευρώ πα-
ραγόµενου προϊόντος. Έχει επίσης σχέση µε την αδυναµία οργά-
νωσης σοβαρών συνεταιρισµών που εξασφαλίζουν την πρόσβαση 
των παραγωγών στα µεγάλα εµπορικά κυκλώµατα, ώστε να παίρ-
νουν µεγαλύτερο ποσοστό από τις τιµές στις οποίες διατίθενται τα 
προϊόντα τους στον καταναλωτή. Αν προσθέσουµε στα παραπάνω 
και τις αρρωστηµένες καταστάσεις που έχουν δηµιουργηθεί στο 
σύστηµα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων µε τις ψεύτικες δηλώ-
σεις και τα παρένθετα πρόσωπα που εµφανίζονται σαν δικαιούχοι, 
καταλαβαίνουµε ότι η αγροτική διαµαρτυρία εκδηλώνεται ανεξάρ-
τητα από τους ελιγµούς τακτικής του Μαξίµου. Η διαµαρτυρία των 
αγροτών είναι κατά κανόνα σιωπηλή και πολιτικά επικίνδυνη για 
την κυβέρνηση, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που στήνουν τα 
µπλόκα στις εθνικές οδούς είναι σε κοµµατική αποστολή ή ετοιµά-
ζονται να µετατραπούν σε προνοµιακούς συνοµιλητές της εξουσίας 
χωρίς να έχουν οποιαδήποτε λαϊκή νοµιµοποίηση.

www.kyrtsos.gr
 George Kirtsos 
 @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ 
ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ 
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τα κυβερνητικά µέτρα 
και οι αντιδράσεις δεν έχουν σχέση
µε τα πραγµατικά προβλήµατα 
των αγροτών.

Στα περισσότερα µπλόκα 
και στις εκδηλώσεις διαµαρτυρίας 
πρωταγωνιστούν αγρότες 
που πρόσκεινται στο ΚΚΕ 
και στη Χρυσή Αυγή.

Σκληρό πολιτικό παιχνίδι 
µε τους αγρότες
Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπλασίασε το εκλογικό ποσοστό του 
βάσει δηµαγωγικών υποσχέσεων.
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Έντονες αντιδράσεις έχουν ξε-
σπάσει στο τηλεοπτικό τοπίο 
µετά την αδυναµία συγκρότη-
σης του Εθνικού Συµβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο θα 
αποφαινόταν σχετικά µε την α-

πόδοση των τηλεοπτικών αδειών στα κανάλια.
Όπως είναι ήδη γνωστό, µετά την κατάθεση 

τροπολογίας στη Βουλή η διαγωνιστική διαδικα-
σία ανατέθηκε στον υπουργό Επικρατείας, Νίκο 
Παππά, ο οποίος «εκδίδει τη σχετική προκήρυξη, 
χορηγεί τις άδειες…» και αποφασίζει από κοινού 
µε τον υπουργό Οικονοµικών την τιµή εκκίνη-
σης. Όπως αναφέρει η τροπολογία, «η τιµή εκκί-
νησης για την ανωτέρω κατηγορία δηµοπρατού-
µενων αδειών καθορίζεται µε κοινή απόφαση του 
υπουργού Οικονοµικών και του υπουργού στον 
οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενι-
κής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινω-
νίας». Οι άδειες εθνικής εµβέλειας γενικού περι-
εχοµένου που θα διατεθούν για την κάλυψη των 
αναγκών του ελληνικού τηλεοπτικού τοπίου είναι 
τέσσερις. Τα κριτήρια για τον ορισµό του αριθµού, 
όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι 
η οικονοµική βιωσιµότητα των τηλεοπτικών επι-
χειρήσεων, ο περιορισµός του διαθέσιµου ψηφια-
κού φάσµατος και η αναλογία του αριθµού αδειών 
της ίδιας κατηγορίας σε ευρωπαϊκές χώρες σύµ-
φωνα µε συγκρίσιµα πληθυσµιακά στοιχεία. Επι-
πλέον, υπάρχουν αναφορές στην επίµαχη Μελέτη 
της Σχολής της Φλωρεντίας, η οποία στο πλαίσιο 
της δηµόσιας διαβούλευσης ελήφθη υπόψη από 
την κυβέρνηση για την απόφαση της προκήρυξης 
του διαγωνισµού για τις τέσσερις τηλεοπτικές ά-
δειες πανελλαδικής εµβέλειας.

Πολλαπλοί γύροι
Τις τελευταίες µέρες υπάρχουν οξύτατες αντι-
δράσεις αναφορικά µε την απόφαση για τον ορι-
σµό των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών και πώς 
αυτές θα αποδοθούν στα κανάλια (να υπενθυµί-
σουµε ότι αυτή τη στιγµή εκπέµπουν οκτώ πανελ-
λαδικής εµβέλειας κανάλια στη χώρα µας). Αν και 
η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα, δεν αποκλείε-
ται να ξεκινήσει σχετικά σύντοµα. Όπως ανέφερε 
ο υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς, σε πρό-
σφατη συνέντευξή του, «ο διαγωνισµός θα γίνει σε 
πολλαπλούς γύρους. Θα γίνει αρχικά ο διαγωνι-
σµός για την πρώτη άδεια, µετά ο διαγωνισµός για 
τη δεύτερη, µετά για την τρίτη και, τέλος, για την 
τέταρτη». Στην ίδια συνέντευξη ο υπουργός επι-
σήµανε πως η Digea, ως πάροχος δικτύου, θα 
µπορεί θα µεταδώσει το σήµα µόνο όσων κανα-
λιών έχουν άδεια, αναφέροντας ταυτόχρονα πως 
αν «κάποιος τηλεοπτικός σταθµός επιθυµεί να εκ-
πέµψει από την Κύπρο δορυφορικά, τότε δεν θα 
υπάρχει πρόβληµα».

∆ριµύτατες αντιδράσεις υπήρξαν για το γεγο-
νός της παράκαµψης του ΕΣΡ, που ως ανεξάρτητη 
αρχή κατοχυρωµένη από το Σύνταγµα πρέπει να 
αποφασίζει για τον προσδιορισµό του τηλεοπτικού 
τοπίου, για την κατάθεση της τροπολογίας, που 
στην ουσία συγκέντρωσε πολλές «τηλεοπτικές» ε-
ξουσίες στον αρµόδιο υπουργό, για τους αριθµούς 
των καναλιών εθνικής εµβέλειας σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες, θέµα στο οποίο επίσης διαφω-
νούν τα αντιµαχόµενα στρατόπεδα, για τη Μελέτη 
της Σχολής της Φλωρεντίας, η οποία επηρέασε 

την απόφαση για τον ορισµό των τεσσάρων τηλε-
οπτικών αδειών, για το ενδεχόµενο της απόλυσης 
πολλών εργαζοµένων σε περίπτωση που κλεί-
σουν τηλεοπτικοί σταθµοί, γεγονός, ωστόσο, που 
διαψεύδει η κυβέρνηση, αλλά και για το καίριο ζή-
τηµα του πλουραλισµού και της πολυφωνίας, που 
αποτελεί και συνταγµατική επιταγή στη χώρα µας.

Θα διευθετηθεί στα δικαστήρια
Στο τελευταίο ζήτηµα έχουν σταθεί αρκετοί συ-
νταγµατολόγοι, και όχι µόνο, καθώς δεν αποκλεί-
εται ο περιορισµός των τηλεοπτικών αδειών να 
ανασταλεί από τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικα-
στήρια. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Action24 
ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγο-
νος ανέφερε πως στο θέµα των τηλεοπτικών α-
δειών υπάρχουν ανοιχτά ζητήµατα «στα οποία την 
απάντηση δεν µπορούν παρά να δώσουν τα αρ-
µόδια δικαστήρια, ελληνικά και ευρωπαϊκά». Ο 
ευρωβουλευτής τόνισε πως «το Σύνταγµα προ-
βλέπει κατ’ αρχάς την ελευθερία της έκφρασης 
και ειδικότερα στο άρθρο 15 προβλέπει ότι πρέ-
πει να υπάρχει πολυφωνική και αντικειµενική ε-
νηµέρωση. Άρα ένα πρώτο ζητούµενο είναι κατά 
πόσον αυτό διασφαλίζεται µε τον ένα ή τον άλλο 
αριθµό αδειών». Ο κ. Χρυσόγονος ανέφερε επί-
σης ότι ζήτηµα ερµηνείας µπορεί να τεθεί και από 
το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Αν-
θρώπου, που «έχει κρίνει ότι καθεστώς κρατικού 
µονοπωλίου δεν είναι επιτρεπτό βάσει του άρθρου 
10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και από κει και πέρα είναι ζητούµενο 
το πόσο µπορεί κάθε κράτος-µέλος να περιορί-
σει κάθε φορά τον πλουραλισµό, έτσι ώστε να µην 
προσκρούει στο άρθρο 10 που σας ανέφερα, που 
είναι αντίστοιχο του άρθρου 14 του ελληνικού Συ-
ντάγµατος. Είναι µια σειρά από ανοιχτά ζητήµατα 
και δεν µπορώ να προδιαγράψω ποιο θα είναι το 
δικαστικό αποτέλεσµα. Εκείνο όµως που µπορώ 
να σας πω πρακτικά είναι ότι υπάρχει σοβαρή πι-
θανότητα, αν αµφισβητηθεί το κύρος µιας αποφά-
σεως για τη διακοπή της λειτουργίας ενός υφιστα-
µένου τηλεοπτικού σταθµού, το ΣτΕ να αναστείλει 
την εκτέλεση της προσβαλλόµενης απόφασης».

Το ζήτηµα της παράκαµψης του ΕΣΡ και του 
περιορισµού της πολυφωνίας επικαλούνται από 
κοινού η ∆ιεθνής και η Ευρωπαϊκή Οµοσπον-
δία ∆ηµοσιογράφων (∆Ο∆ και ΕΟ∆), που σε κοινή 
τους ανακοίνωση επισηµαίνουν, µεταξύ άλλων, 
πως «ο ανεξάρτητος φορέας Εθνικό Συµβού-
λιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) παρακάµπτεται και 

η εξουσία αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθ-
µών µεταβιβάζεται στον υπουργό, αρµόδιο για τον 
Τύπο και τα ΜΜΕ, ο οποίος πλέον έχει το δικαί-
ωµα να αποφασίζει πού θα χορηγηθούν οι τέσσε-
ρις τηλεοπτικές άδειες. Η ∆Ο∆ και η ΕΟ∆ έχουν α-
σκήσει κριτική για το νοµοσχέδιο τον περασµένο 
Οκτώβριο, όταν εµφανίστηκε για πρώτη φορά, και 
χιλιάδες Έλληνες δηµοσιογράφοι κατέβηκαν σε α-
περγία ενάντια στον νόµο. Οι οµοσπονδίες προ-
ειδοποιούν ότι ο νόµος θα επηρεάσει σε µεγάλο 
βαθµό και θα µειώσει την πολυφωνία των ΜΜΕ 
της χώρας και θα οδηγήσει σε µεγάλη απώλεια 
θέσεων εργασίας».

Αντιπαράθεση για τις τηλεοπτικές άδειες
Έρχεται η σειρά του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, σύµφωνα µε την κυβέρνηση.

Ραδιόφωνο και διαδίκτυο
Εν µέσω των αντιδράσεων για τις ενέργειες της 
κυβέρνησης στο τηλεοπτικό τοπίο ήρθαν και οι 
δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου, Όλγας 
Γεροβασίλη, η οποία επιβεβαίωσε τις προθέ-
σεις της κυβέρνησης «να µπει τάξη και στο δια-
δικτυακό τοπίο και στις ραδιοφωνικές συχνότη-
τες, όπως και στις περιφερειακές τηλεοπτικές ά-
δειες», διαδικασία που θα «ακολουθήσει µετά το 
πέρας του διαγωνισµού για τις τηλεοπτικές άδειες 
εθνικής εµβέλειας, τις τέσσερις δηλαδή», προσθέ-
τοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει υπάρξει οργανωµένο 
και αποτυπωµένο σχέδιο µέχρι στιγµής. Μ.Π.

Αποσυμπίεση 
Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών 
ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες ε-
ξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσο-
σπονδύλιου Δίσκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή 
και αποτελεσματική διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χει-
ρουργεία και αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που 
ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθή-
σεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχενικό σύνδρομο. 

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι 
τηλ. 210-69.93.527 • www.gethealthier.gr

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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Πες το μ’ ένα tweet
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

#Εμμονή
Είναι προφανές πως ο Λάκης Λαζόπουλος όταν 
έκανε το ρατσιστικό σχόλιο για τον Σόιμπλε, την 
αναπηρία του και την εξ αυτής εμμονή του δεν ήθελε 
να θίξει γενικά τα άτομα με αναπηρία. 

Στη συνέχεια της εβδομάδας τη σκυτάλη της επικαι-
ρότητας πήρε το θέμα του υποστράτηγου της ΕΛ.ΑΣ. 
Σφακιανάκη, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση 
του ως διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος για να πάει σε μια υποβαθμισμένη διεύθυνση, 
υπήρξε εντονότατη αντίδραση από αντιπολίτευση 
και ΜΜΕ λόγω των επιτυχιών του, ο ίδιος έκανε 
προσφυγή κατά της απόφασης η οποία έγινε δεκτή, 
ακολούθησε για ένα διάστημα κάποιων ωρών 
φημολογία ότι τελικά παραμένει στη θέση του, για να 
γίνει τελικά βοηθός επιτελάρχη για το προσφυγικό, 
με αρμοδιότητα να εποπτεύει τη Δίωξη Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος. Ουφ, το ’πα. 

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως υπερβάλλων 
προπαγανδιστικός ζήλος: στην προσπάθειά του να 
συμπαρασύρει τους τηλεθεατές του στο μένος και 
τον φανατισμό του εναντίον του Σόιμπλε και όσων 
άλλων στοχεύει ως εχθρούς του δεν συνυπολόγισε 
την προέκταση των λεγομένων του. 

Και κάπως έτσι αποδείχτηκε πως: 

Για κάποιους ένα ανάλογο σχόλιο μπορεί να περάσει 
στα ψιλά, για κάποιους μπορεί να αποτελέσει 
ένα «αυτογκόλ» από το οποίο θα συνέλθουν, για 
κάποιους άλλους μπορεί να σημάνει το ουσιαστικό 
τέλος της καριέρας τους. Εξαρτάται από το τι εκφράζει 
ο καθένας και το ειδικό του βάρος. 

Ο Λάκης Λαζόπουλος είναι ο καλλιτέχνης που επέλε-
ξε ο πρωθυπουργός να τον συνοδεύσει στη βραδινή 
έξοδό του με τον Γάλλο Πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ. 

Ακόμη και οι πιο τολμηροί του ΣΥΡΙΖΑ των κοινωνι-
κών ευαισθησιών δεν απέφυγαν τα ναιμεναλλά για 
το σχόλιο Λαζόπουλου. 

Η προσχεδιασμένη, εφόσον ξεκινάει με τη φράση 
«όσο κι αν ακουστεί σκληρό αυτό που θα πω», 
ατάκα του Λαζόπουλου είναι πάντως βαθύτατα 
προβληματική, ακόμη και αν δεχτούμε αυτό που λέει 
ο Λαζόπουλος στην, επίσης ναιμεναλλά, συγνώμη 
του, πως απευθυνόταν, δηλαδή, αποκλειστικά στον 
Σόιμπλε. 

Το βασικό θέμα δεν είναι η απόφαση (των αρμόδιων 
επιτροπών και του νέου αρχηγού της ΕΛΑΣ) για την 
απομάκρυνση του Μανώλη Σφακιανάκη από τη 
ΔΗΕ. Όσο κι αν γι’ αυτήν έγινε ο πολύς ντόρος. 

Και οι εκατέρωθεν αντιδράσεις στην εποχή που ζού-
με, του οπαδισμού στα πάντα και της ασπρόμαυρης 
θεώρησης για τη ζωή, ήταν μάλλον αναμενόμενες. 

Ο Μανώλης Σφακιανάκης είναι ο άνθρωπος που 
δημιούργησε τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
στην Ελλάδα και την εξέλιξε από μονάδα το 1995 
σε τμήμα, υποδιεύθυνση και διεύθυνση από 
πρόπερσι, με πολλές επιτυχίες αλλά και ορισμένες 
μαύρες σελίδες.

Εφόσον ο Σφακιανάκης είναι τόσο ικανός 
όσο φαίνεται από το βιογραφικό του, προς τι η 
ανησυχία; Θα έχει δημιουργήσει ένα τόσο στέρεο 
οικοδόμημα, ώστε να συνεχίσει με την ίδια επιτυ-
χία και χωρίς αυτόν. Αν πάλι δεν ήταν τόσο ικανός, 
τότε προς τι ο σπαραγμός; Σε κάθε περίπτωση, 21 
χρόνια στην ίδια «καρέκλα», και δη σε δημόσιο 
θώκο, είναι πάρα πολλά. 

Συνεπώς το βασικό θέμα δεν είναι αυτή 
καθαυτή η απομάκρυνση Σφακιανάκη αλλά 
το τσίρκο που ακολούθησε. Κάτι που έχουμε 
παρακολουθήσει ήδη πάρα πολλές φορές: η 
κυβέρνηση παίρνει μια απόφαση χωρίς να 
πολυσκεφτεί τις συνέπειες (ή διαρρέει κάτι 
προκειμένου να τσεκάρει την υποδοχή της 
οποίας θα τύχει) και στη συνέχεια πορεύεται 
αναλόγως των αντιδράσεων, σε ένα διαρκές 
trial and error. 

Δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα από 
την υπόθεση.

Το πρώτο:  

Και το δεύτερο: 

Καλά όλα αυτά για να περνάμε την ώρα μας, 
αλλά ως συνήθως τα πραγματικά σημαντικά 
περνούν κάτω από το ραντάρ της επικαιρό-
τητας. Και χάνονται. Πάλι καλά που υπάρχει 
το κοινό της εκπομπής «Στον ενικό» να κάνει 
τις σωστές ερωτήσεις στους κατάλληλους 
ανθρώπους. Όπως αυτή που έκανε ένας 
23χρονος στον υπουργό Άμυνας Πάνο Καμ-
μένο για το πού βρίσκεται η υπόθεση με την 
πατέντα Ζωγράφου. 

Έτσι, μάθαμε πως:

Όπως είπε και ο ίδιος ο Καμμένος στον νεαρό, δεν 
θα έπρεπε να μιλάει δημόσια γι’ αυτό το θέμα, το 
οποίο βέβαια έχει παρελάσει από διάφορα ηλεκτρο-
νικά μέσα, ωστόσο το υπουργείο θα εκμεταλλευτεί 
τη στρατιωτική εφαρμογή της εφεύρεσης και ο 
εφευρέτης Πέτρος Ζωγράφος το πολιτικό. Αρκεί να 
προλάβουμε πριν πέσουν και μας φάνε τα μεγάλα 
συμφέροντα. 

Αν το ψάξεις λίγο περισσότερο, βέβαια, ανακαλύ-
πτεις ότι μας την έχουν πάρει κιόλας την πατέντα. 
Ήδη από το 1940, όταν ο Στάνλεϊ Μάγερ ήταν ο 
πρώτος που «ανακάλυψε» τη μηχανή που δουλεύει 
στο διηνεκές χρησιμοποιώντας ως καύσιμο νερό, 
παραβιάζοντας έτσι τους δύο πρώτους νόμους της 
θερμοδυναμικής. 
Στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν δουλεύει με νερό 
αλλά με υδρογόνο και για να διαχωρίσεις το νερό σε 
υδρογόνο και οξυγόνο σπαταλάς πολύ περισσότερη 
ενέργεια από αυτήν που τελικά παίρνεις όταν χρησι-
μοποιείς ως καύσιμο το υδρογόνο. Η όλη υπόθεση, 
δε, με κάποιο τρόπο φαίνεται να συνδέεται και με 
την υπόθεση των υδρογονανθράκων του Αιγαίου. 

Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι πιστεύουν ότι βρήκαν τη 
λύση στο ενεργειακό πρόβλημά τους. 

Ε, πάρ’ την!

Σε κάθε περίπτωση κρίμα, πάντως, γιατί ήμασταν 
μια ανάσα από το όνειρο.
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«Περιµένουµε από τον κ. Λαζόπουλο να έχει 
µετανιώσει γι’ αυτή του την αναφορά και να 
απευθύνει µία συγνώµη προς τις Ελληνίδες 
και τους Έλληνες µε κινητική αναπηρία». 

Ιωάννης Βαρδακαστάνης, 
πρόεδρος της ΕΣΑµεΑ

Σε κοινωνική και πολιτική θύελλα µετατράπηκε σχό-
λιο του γνωστού ηθοποιού Λάκη Λαζόπουλου κατά 
τη διάρκεια της τελευταίας εκποµπής του «Αλ Τσαντίρι 
Νιουζ». Αναφορά του στην αναπηρία του Γερµανού υ-
πουργού Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε προκά-
λεσε τις εντονότατες διαµαρτυρίες τόσο των κοµµάτων 

της αντιπολίτευσης όσο και φορέων του χώρου των ΑµεΑ, ενώ ο 
ίδιος ο ηθοποιός, σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΕΣΑµεΑ, ε-
πιχείρησε να ανασκευάσει το σχόλιό του.

Το επίµαχο σχόλιο
Η φράση του κ. Λαζόπουλου που προκάλεσε το τσουνάµι διαµαρ-
τυριών αφορούσε τον κ. Σόιµπλε. Συγκεκριµένα, ο κ. Λαζόπουλος 
είπε κατά τη διάρκεια της εκποµπής του ότι «ο Σόιµπλε έχει δύο εµ-
µονές. Όσο κι αν ακούγεται σκληρό αυτό που θα πω, όταν ένας άν-
θρωπος είναι καθηλωµένος σε µια καρέκλα, το µυαλό του καθη-
λώνεται σιγά-σιγά σε µία ιδέα. Εγώ το λέω παράνοια, το λέω παρα-
φροσύνη». Το σχόλιο του γνωστού ηθοποιού θεωρήθηκε αναφορά 
σε όλα τα άτοµα µε κινητικές δυσκολίες και δεν προκάλεσε έκπληξη 
το ότι µία από τις πρώτες αντιδράσεις προήλθε από τον πρόεδρο της 
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ), Ιωάννη 
Βαρδακαστάνη, ο οποίος µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Βήµα 
FM σηµείωσε ότι «περιµένουµε από τον κ. Λαζόπουλο να έχει µε-
τανιώσει γι’ αυτή του την αναφορά και να απευθύνει µία συγνώµη 
προς τις Ελληνίδες και τους Έλληνες µε κινητική αναπηρία», προ-
σθέτοντας ότι «η χρήση αναπηρικού αµαξιδίου δεν συνιστά καθή-
λωση αλλά µέσο κίνησης. Όπως ο κ. Λαζόπουλος χρησιµοποιεί τα 
πόδια του, κάποιος µε κινητική αναπηρία χρησιµοποιεί το αµαξίδιο. 
Αυτή είναι η µοναδική διαφορά». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής και της Εθνικής Αθλητι-
κής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες, Γιώργος Φουντουλάκης, 
τόνισε ότι «λάθη επαναλαµβανόµενα παύουν να είναι λάθη. Ο κ. Λα-
ζόπουλος για δεύτερη φορά µέσα σε λίγα χρόνια δείχνει την εµµονή 
του απέναντι στους ανθρώπους µε αναπηρία. Η απαξίωση των αν-
θρώπων µε αναπηρία και η εµµονή στην αναπαραγωγή στερεοτύ-
πων αποτελεί απαξίωση της κοινωνίας και όλων εκείνων που την 
αποτελούν. Ο κ. Λαζόπουλος καλό θα ήταν να βρει άλλον τρόπο για 
να ασκεί κριτική. Ζητάµε να ζητήσει συγνώµη».

Η τέλεια καταιγίδα
Ωστόσο, ο κ. Λαζόπουλος βρέθηκε στο στόχαστρο και πολιτικών 
κοµµάτων. Ο πρόεδρος της Ν∆, Κυριάκος Μητσοτάκης, µε ανάρ-
τησή του στο Facebook ανέφερε ότι «έχω µάθει να δέχοµαι την 
πολιτική κριτική και τη σάτιρα, όσο κακόπιστη αυτή και αν είναι. Η 
χθεσινή (σ.σ.: της περασµένης Τρίτης), όµως, αναφορά του Λάκη 
Λαζόπουλου στην αναπηρία του Γερµανού υπουργού Οικονοµι-
κών ξεπέρασε κάθε όριο. Η µητέρα µου ήταν, τα τελευταία χρό-
νια της ζωής της, καθηλωµένη σε αναπηρική καρέκλα. Αυτό δεν ε-
πηρέασε την κρίση της, αλλά, κυρίως, ούτε την καλοσύνη της. Έν-
δειξη πολιτισµού µιας χώρας είναι ο τρόπος που αντιµετωπίζει τα 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ο κ. Λαζόπουλος, µέσα στη χυδαιότητα 
που τον διακρίνει, δεν σεβάστηκε ούτε αυτό». Επίσης, το ΠΑΣΟΚ υ-
πογράµµισε ότι «όλοι οι εµπλεκόµενοι οφείλουν να ζητήσουν ειλι-
κρινή συγνώµη. Ο ίδιος ο Λάκης Λαζόπουλος, ο τηλεοπτικός σταθ-
µός που τον φιλοξενεί, πρέπει µε κάθε τρόπο να επανορθώσουν. Ε-
πίσης είναι προφανές ότι επίσηµη θέση οφείλουν να λάβουν τόσο 
το ΕΣΡ όσο και το µονοµελές όργανο που το υποκαθιστά». Οµοίως, 
το Ποτάµι τόνισε ότι «τα ρατσιστικά ξεσπάσµατα µίσους και η προ-
σβολή των ανθρώπων µε αναπηρία, όταν γίνονται µε πρόσχηµα τη 
σατιρική κριτική, συνιστούν ύπουλο όπλο εκφασισµού του κοινού. 
Πόσο µάλλον όταν εκπορεύονται από τον επίσηµο διασκεδαστή της 
πρωθυπουργικής αυλής».

Απάντηση Λαζόπουλου
Σηµειώνεται ότι την πρόθεσή της να αποσύρει τις διαφηµίσεις προ-
ϊόντων της από το κανάλι όπου εργάζεται ο κ. Λαζόπουλος, µετά 
τις αναφορές του προς τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, ανακοί-
νωσε η εταιρεία Άµβυξ. Από την πλευρά του, ο κ. Λαζόπουλος σε 

επιστολή του προς τον κ. Βαρδακαστάνη σηµείωσε, µεταξύ άλλων, 
ότι «είµαι έτοιµος να ζητήσω όχι µία, αλλά χίλιες συγνώµες, αν 
θεωρείτε ότι έθιξα εσάς και τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. Η 
στάση µου όλα αυτά τα χρόνια, η υποδοχή µου προς τους ανθρώ-
πους αυτούς, τόσο στις εκποµπές µου όσο και σε θέατρα που εργά-
στηκα, είναι γνωστή σίγουρα και σε εσάς. Η αναφορά µου είχε να 
κάνει µε το συγκεκριµένο πρόσωπο. ∆εν µίλησα ούτε γενικά, ούτε 
αφηρηµένα, ούτε σε πληθυντικό αριθµό. Μην επεκτείνετε, λοιπόν, 
τη σκέψη σας, σας παρακαλώ, διότι εγώ δεν επεκτάθηκα πέραν του 
εν λόγω πολιτικού. Είπα και εννόησα ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο 
µοιάζει να έχει καθηλωµένο το µυαλό και αυτή η εµµονή είναι σαν 
να γεννά παραφροσύνη. ∆εν φαντάζοµαι να πιστέψατε ότι αυτές 
µου οι σκέψεις αφορούν όλους όσοι έχουν κινητικά προβλήµατα 
και επιστήµονες, διανοούµενους, ανθρώπους όλων των κατηγο-
ριών. ∆εν υπήρξε απολύτως καµία άλλη αναφορά και πάντα ανα-
φέροµαι σε καθέναν ξεχωριστά. Είπα, µάλιστα, ότι η συµπεριφορά 
αυτή ίσως να του επιτρέπει να βάλει υποψηφιότητα ως ο νέος Χίτ-
λερ της Ιστορίας». ∆.Χρ.

Ο Λάκης 
και οι αναπηρίες µας



Οι ελληνικές «ελίτ και λαός» δεν 
έκαναν ό,τι οι «ελίτ και λαοί» των 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών, 
όταν βρέθηκαν στην ίδια θέση. 
Τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα 
δεν συναίνεσαν σε τίποτα όσο 
κυβερνούσαν οι αντίπαλοί τους και 
οι πολίτες δεν κατανόησαν πως αν 
ήθελαν να κρατήσουν την πίτα και να 
µην τους τη φάει ολόκληρη ο σκύλος, 
έπρεπε να του δώσουν ένα κοµµάτι.

  ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

Ο δρ. Κοινωνιολογίας Γιώργος Σιακα-
ντάρης έχει αναλώσει πολλή ενέρ-
γεια στην προσπάθεια ανασυγκρότη-
σης της ελληνικής κεντροαριστεράς 
και στη µάχη εναντίον του λαϊκισµού, 

που δεν έχουν κερδηθεί.

Πώς γίνεται µετά από περίπου έξι χρόνια στα 
µνηµόνια να πηγαίνουµε από αδιέξοδο σε αδιέ-
ξοδο; Είναι πρόβληµα ελίτ (πολιτικής και οικονο-
µικής) ή µήπως είναι πρόβληµα κοινωνίας;
Αυτή είναι η πιο εύκολη και ταυτοχρόνως η πιο δύ-
σκολη ερώτηση. Είναι εύκολη γιατί είναι προφανέ-
στατο πως η ευθύνη βαραίνει τόσο την ελίτ όσο και 
την κοινωνία των πολιτών. Τα πράγµατα όµως δυ-
σκολεύουν πάρα πολύ όταν κανείς είναι αναγκασµέ-
νος να αποδώσει αναλογικά τις πραγµατικές ευθύ-
νες στον καθένα. Εδώ δεν βοηθάει το σχήµα «όλοι 
µαζί τα φάγαµε», γιατί αν αυτό ίσχυε, σήµερα, που 
δεν τα τρώµε, το πρόβληµα θα είχε λυθεί. Και όµως, 
επιτρέψτε µου σήµερα να είµαι πιο ανήσυχος για το 
µέλλον της χώρας ακόµη και απ’ όσο ήµουν το περ-
σινό καλοκαίρι.

Γιατί αυτό; Γιατί οι ελληνικές «ελίτ και λαός» δεν 
έκαναν ό,τι οι «ελίτ και λαοί» των άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών, όταν βρέθηκαν στην ίδια θέση. Τα ελληνικά 
πολιτικά κόµµατα δεν συναίνεσαν σε τίποτα όσο κυ-
βερνούσαν οι αντίπαλοί τους και οι πολίτες δεν κατα-
νόησαν πως αν ήθελαν να κρατήσουν την πίτα και να 
µην τους τη φάει ολόκληρη ο σκύλος, έπρεπε να του 
δώσουν ένα κοµµάτι. Σήµερα η πρώην λαϊκίστικη 
αντιπολίτευση έγινε νυν µνηµονιακή συµπολίτευση 
και η πρώην µνηµονιακή συµπολίτευση ξανάγινε λα-
ϊκίστικη αντιπολίτευση. Τελικά στην Ελλάδα η ιστο-
ρία δεν επαναλαµβάνεται ως φάρσα, όπως έγραφε 
ο Μαρξ, αλλά αντιγράφεται ως κακέκτυπο βιβλίο.

Τι θα πει να είσαι προοδευτικός σήµερα στην Ελ-
λάδα;
Προοδευτικός σήµερα είναι αυτός που µάχεται για 
µεταρρυθµίσεις που µειώνουν τις ανισότητες. Για 
παράδειγµα, προοδευτικό είναι εκείνο το φορολο-
γικό σύστηµα, οι συντελεστές και το αφορολόγητο 
του οποίου είναι ίδια για κάθε κοινωνική οµάδα και 
οµάδα εισοδήµατος. ∆εν είναι προοδευτικό αυτό το 
φορολογικό σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο µέχρι 
σήµερα µερικές οµάδες φορολογούνταν µε χαµη-
λότερους συντελεστές (π.χ. αγρότες, ειδικές επαγ-
γελµατικές κατηγορίες) απ’ ό,τι άλλες οµάδες µε το 
ίδιο εισόδηµα (π.χ. µισθωτοί). Ούτε είναι προοδευ-
τικό το άλλο άκρο, του οικονοµικού φιλελευθερι-
σµού, το οποίο υποστηρίζει έναν ενιαίο συντελεστή 
για όλα τα εισοδήµατα, µικρά και µεγάλα. Όσα συµ-
βαίνουν σήµερα στην Ελλάδα σχετικά µε το φορο-
λογικό δείχνουν ανάγλυφα γιατί είµαστε εδώ. Γιατί 
υπάρχουν µεγάλες κοινωνικές οµάδες και συντε-
χνίες που συνήθισαν να µη φορολογούνται ή µάλ-
λον δεν ξέρουν τι είναι να φορολογείσαι και τώρα 
που το µαθαίνουν αντιδρούν.

Αυτά είναι τα γεγονότα και η απάντηση δεν είναι 
τόσο το χειρότερο για τα γεγονότα, όπως απαντούσε 
ο Χέγκελ όταν του επισήµαιναν ότι οι ιδέες του δεν 
συµφωνούν µε αυτά. Η απάντηση είναι πως αν αυτά 
είναι τα γεγονότα, τόσο το χειρότερο για τη χώρα και 
το πολιτικό της σύστηµα, που ακόµη τα ανέχεται.

Υπάρχει µεταρρυθµιστικό κόµµα στη χώρα µας;
Ίσως στον 19ο και 20ό αιώνα τα πολιτικά κόµµατα να 

ήταν αυτά που καθοδηγούσαν και επέβαλλαν µεταρ-
ρυθµιστικές πολιτικές στις κοινωνίες. Και αυτό δεν 
είναι απόλυτο. Σήµερα, όµως, που η κρίση αντιπρο-
σώπευσης, η κρίση της πολιτικής, έχει «ρουφήξει» 
τα πολιτικά κόµµατα στη µαύρη τρύπα της ανυπο-
ληψίας, µεταρρυθµιστικά κόµµατα υπάρχουν εκεί 
όπου υπάρχουν µεταρρυθµιστικές κοινωνίες και το 
αντίθετο. Με τα δεδοµένα που έχουµε σήµερα, στην 
Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε µεταρρυθµιστικό κόµµα 
ούτε µεταρρυθµιστική κοινωνία. Μεταρρυθµιστές 
όµως υπάρχουν και στα κόµµατα και στην κοινωνία 
και το ζητούµενο είναι είτε αυτοί οι µεταρρυθµιστές 
που είναι στην κοινωνία να συναντήσουν αυτούς που 
είναι στα κόµµατα, είτε αυτοί που είναι στα κόµµατα 
να συναντήσουν αυτούς που είναι στην κοινωνία σε 
κάτι καινούργιο. Αλλά βεβαίως το ζητούµενο είναι να 
διευκρινιστεί και το για ποιες µεταρρυθµίσεις µιλάµε.

Μήπως έχει γίνει παρεξήγηση και σε σχέση µε 
την έννοια των µεταρρυθµίσεων;
∆εν συµφωνώ µε όσους επαίρονται πως δεν έχουν 
ψηφίσει κανένα µνηµόνιο. Η ψήφιση και των τριών 
ήταν προϋπόθεση για την παραµονή της χώρας στην 
Ε.Ε. Πυρήνας όµως όλων των µνηµονίων ήταν η α-
ποτροπή της χρεοκοπίας µέσω της επιβολής πολι-
τικών εσωτερικής υποτίµησης, πολιτικών µείωσης 
µισθών και συντάξεων. Τελικά, οι οριζόντιες περικο-
πές που έγιναν δεν αποτελούν µεταρρυθµίσεις, µόνο 
µορφές εσωτερικής υποτίµησης.

Υπάρχουν όµως µεταρρυθµίσεις και «µεταρρυθ-
µίσεις». Οι πρώτες είναι αυτές που ωφελούν το δηµό-
σιο συµφέρον και οι δεύτερες αυτές που διευρύνουν 
τις ανισότητες. Για παράδειγµα, είναι µεταρρύθµιση να 
εξοικονοµηθούν δαπάνες που αφορούν άχρηστους 
οργανισµούς και να δοθούν χρήµατα για τα σχολεία, 
τα νοσοκοµεία, τα δικαστήρια, τις φυλακές; ∆απάνες 
που δεν είναι καταναλωτικές αλλά επενδυτικές. Εγώ 
λέω ναι. Φυσικά, όλα αυτά όταν, µε τη συναίνεση και 
τη συνδροµή όλων, θα έχουµε βγει από το µνηµόνιο.

Αν ενωθούν το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι, θα προκύ-
ψει ισχυρός τρίτος πόλος;
Συγνώµη, αλλά τρίτος πόλος δεν υπάρχει πουθενά στην 
Ευρώπη. Είναι κι αυτός µια δική µας πατέντα. Αποτε-
λεί το ελληνικό παράδοξο ευρωπαϊστές να υποστηρί-
ζουν κάτι ξένο στα ευρωπαϊκά πολιτικά συστήµατα. 
Εκεί υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ∆εξιές που 
αποτελούν τον έναν πόλο και πολλές και διαφορετικές 
Αριστερές που αποτελούν τον άλλο πόλο. Η σοσιαλ-
δηµοκρατία ανήκει στον αριστερό πόλο. Και φυσικά 
υπάρχει και το αδύναµο σήµερα πολιτικό κέντρο, ως 

χώρος που κινείται προς τον ένα ή τον άλλο πόλο.
Πρώτον, η λογική του τρίτου πόλου αναφέρε-

ται ευθέως στην αντιπαράθεση τόσο µε τον νεοφι-
λελευθερισµό όσο και µε τον λαϊκισµό. Η άρνηση 
του αντιπάλου όµως από µόνη της δεν δίνει πολι-
τικό στίγµα για τη µία και ενιαία, χωρίς επιθετικούς 
προσδιορισµούς, σοσιαλδηµοκρατία. Ο ενδιάµεσος 
πόλος, η απολυτοποίηση του ρόλου του λαϊκισµού 
στην ελληνική Ιστορία και ο αντι-φιλελευθερισµός, 
είναι βούτυρο στο ψωµί όσων θέλουν να παραµείνει 
ο «τρίτος πόλος» ένας ανύπαρκτος πόλος.

∆εύτερον, καµία µηχανιστική άθροιση κοµµά-
των δεν διαµορφώνει τίποτα νέο. Από την άλλη, δεν 
πετάω και τη σκούφια µου στις εκκλήσεις για τη δι-
οργάνωση άµεσου ιδρυτικού συνεδρίου του χώρου. 
Στη Γαλλία συζητούσαν για τρία χρόνια και συνεδρί-
αζαν από κοινού ποικίλα πολιτικά ρεύµατα για να 
φτάσουν το 1971 στο δικό τους ιδρυτικό συνέδριο. 
Και στην Ελλάδα, για να έχει επιτυχία το εγχείρηµα 
ίδρυσης της σοσιαλδηµοκρατίας, χρειαζόµαστε ένα 
Επινέ, όχι ως µεµονωµένο γεγονός αλλά ως απο-
τέλεσµα µιας µακριάς διαδικασίας. Για παράδειγµα, 
όπως ο ιστορικός Γιώργος Μαυρογορδάτος στο βι-
βλίο του «Ο Εθνικός ∆ιχασµός» βλέπει το στρατιω-
τικό κίνηµα του 1909 ως µια µη επαναστατική στιγµή 
που οδήγησε σε µια σειρά επαναστατικών αλλαγών 
και µεταρρυθµίσεων, έτσι και η ελληνική σοσιαλδη-
µοκρατία χρειάζεται το δικό της Γουδί, που είναι ο 

σχετικά µακριάς διάρκειας διάλογος, για να φτάσει 
στη συγκρότησή της. Βεβαίως, όπου Γουδί χρειά-
ζεται και Βενιζέλος.

Πού οφείλεται η αποτυχία της ελληνικής κεντρο-
αριστεράς;
Στην Ελλάδα, λόγω του ότι η Αριστερά ταυτίστηκε είτε 
µε το παράδειγµα του σοβιετικού κοµµουνισµού είτε 
µε τον λαϊκισµό και τον κρατισµό, σήµερα πολλοί αρι-
στεροί πολίτες αισθάνονται ενοχές γι’ αυτό που υπο-
στήριζαν και οδηγούνται σε παραδοχές που αντιλαµ-
βάνονται τον σοσιαλδηµοκρατικό χώρο ως αριστερό 
παράρτηµα του οικονοµικού φιλελευθερισµού. ∆εν 
ξέρω αν έχει δίκιο ο Άδωνις Γεωργιάδης για την ι-
δεολογική ηγεµονία της Αριστεράς στην κοινωνία, 
αλλά σήµερα εντός της Αριστεράς που αυτοπροσ-
διορίζεται ως τρίτος πόλος ή ενδιάµεσος χώρος η-
γεµονεύει η δεξιά ιδεολογία. Αν όµως δεν ξέρεις τι 
είσαι, δεν µπορείς να γίνεις αυτό που θέλεις να είσαι.

Η υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται στο ότι 
πολύς κόσµος κατάλαβε το κόστος του λαϊκισµού 
ή σε πελατειακή απογοήτευση;
Ο ΣΥΡΙΖΑ θερίζει ό,τι έσπειρε. Ακόµη και όσον αφορά 
τη χρήση βίας κατά των στελεχών του, σήµερα «κα-
τανοεί» πόσο αήθης ήταν η στάση του όταν ασκού-
νταν βία κατά των πολιτικών του αντιπάλων και αυτός 
κοιτούσε, αν δεν χαιρόταν. Πάντως, η υποχώρηση 
του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται στο ότι δεν εφάρµοσε ούτε την 
πολιτική τού «σκίζω µνηµόνια», ούτε σήµερα ασκεί 
την πολιτική τού «εφαρµόζω µνηµόνια». Ο ΣΥΡΙΖΑ 
από µόνος του δεν εφαρµόζει καµία πολιτική. Αυτό 
θέτει τον ίδιο αλλά και την αντιπολίτευση προ των 
ευθυνών τους.

Σας πείθει το άνοιγµα στο κέντρο που επαγγέλλε-
ται ο Κ. Μητσοτάκης;
Σίγουρα η επιλογή Μητσοτάκη είναι µια θετική εξέ-
λιξη για τη Ν∆, γιατί για πρώτη φορά αυτός ο χώρος 
µπορεί να έχει τη σοβαρή ιδεολογική βάση για την 
ανάπτυξη της δικής του πρότασης. Με την ίδια λογική 
βεβαίως µπορεί και ο άλλος πόλος, αυτός της σοσι-
αλδηµοκρατίας, να αποκτήσει ένα παραπάνω κίνη-
τρο για να ξεφύγει από την κυριαρχία της αµεσοκα-
θηµερινότητας των «µηχανικών της εξουσίας» και 
να στρέψει το πρόσωπό του προς τα εκεί που πνέει 
ο άνεµος του προβληµατισµού για το τι είναι σήµερα 
προοδευτική, αριστερή µεταρρυθµιστική πρόταση.

Όταν εξελέγη ο νέος πρόεδρος της Ν∆, ο ενθου-
σιασµός που εκφράστηκε στον ενδιάµεσο χώρο 
ήταν εντονότερος από εκείνον που εκδηλώθηκε 
στη δεξιά πλευρά του πολιτικού χάρτη. Πώς εξη-
γείται αυτό;
Ελπίζω µε όσα έχω αναφέρει ως εδώ να σας έχω 
δείξει ότι για µένα ο σοσιαλδηµοκρατικός πόλος δεν 
εκφράζει κανέναν ενδιάµεσο χώρο. Η σύγχρονη σο-
σιαλδηµοκρατία καλείται να εκφράσει µια συµµαχία 
των µισθωτών µε τα µεσοστρώµατα σε πολιτικές που 
θα συγκλίνουν στο κέντρο. Άλλο όµως εφαρµόζω 
πολιτικές στο κέντρο (µε µικρό κ) της κοινωνίας 0και 
άλλο είµαι Πολιτικό Κέντρο ή ενδιάµεσος χώρος. Η 
απουσία αυτού εδώ του προβληµατισµού για το τι 
είναι σοσιαλδηµοκρατία εξηγεί γιατί ήταν τόσο µεγά-
λος ο ενθουσιασµός για την εκλογή ενός ανθρώπου 
που, αν και αξιόλογος πολιτικός, το δικό του ιδεολο-
γικό υπόδειγµα δεν έχει καµία σχέση µε τη σοσιαλ-
δηµοκρατία ως ευρωπαϊκή Αριστερά.
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Χαµόγελο 
σε 100.000 
παιδιά 
και δράση 
στο Αιγαίο

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

Σχεδόν 100.000 οικογένειες µε 
µικρά παιδιά χρειάστηκαν την υ-
ποστήριξη του Χαµόγελου του 
Παιδιού την περσινή χρονιά για να 
µπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε 
καθηµερινά ζητήµατα διαβίωσης, 

όπως είναι η σίτιση, η ένδυση και η περίθαλψη. 
Τα απολογιστικά στοιχεία του οργανισµού φύ-
λακα-αγγέλου των παιδιών αποκαλύπτουν µε 
τον πιο σοκαριστικό τρόπο την επιδηµία της 
φτώχειας που έχει πλήξει τα ελληνικά νοικο-
κυριά και τα τεράστια προβλήµατα που έχει δη-
µιουργήσει στα αθώα αγγελούδια η οικονοµική 
κρίση, στα οποία φυσικά περιλαµβάνεται και το 
«τέρας» της κακοποίησης. Σύµφωνα µε το «Χα-
µόγελο», 95.071 παιδιά και οι γονείς τους υπο-
στηρίχθηκαν πέρυσι, µε 12.828 παιδιά µε τις οι-
κογένειές τους να αντιµετωπίζουν πρόβληµα 
επιβίωσης και τη συνολική ανάγκη υποστή-
ριξης να αυξάνεται κατά 23% από το 2014 στο 
2015, ενώ από το 2011 η ανάγκη για υποστή-

ριξη εκτοξεύτηκε κατά 312,5%! Ο οργανισµός-
προστάτης των παιδιών µεγαλώνει στα 14 σπί-
τια του 377 παιδιά και στηρίζει άλλους 53 νέους 
ενηλίκους που σπουδάζουν ή υπηρετούν στον 
στρατό. Την περσινή χρονιά το «Χαµόγελο» δέ-
χτηκε άλλα 128 αιτήµατα για τη φιλοξενία 186 
παιδιών και έγινε αποδέκτης 988 καταγγελιών 
για 1.975 παιδιά που αντιµετώπιζαν τον εφιάλτη 

της κακοποίησης. Επίσης, ο οργανισµός έκανε 
114 επιτόπιες παρεµβάσεις για 156 παιδιά που 
βρίσκονταν σε άµεσο κίνδυνο, δέχτηκε 272.881 
κλήσεις στη γραµµή SOS 1056 και 39.793 κλή-
σεις για παιδιά που αντιµετώπιζαν σοβαρά προ-
βλήµατα. Παράλληλα, το «Χαµόγελο» στήριξε 
1.097 παιδιά µε προβλήµατα υγείας, έκανε δι-
ακοµιδές 1.409 παιδιών και βρεφών σε νοσο-

κοµεία, διαχειρίστηκε 141 περιστατικά εξαφά-
νισης παιδιών, έκανε προληπτικές εξετάσεις 
σε 15.038 παιδιά µε τις κινητές ιατρικές µονά-
δες του και προέβη σε παρεµβάσεις πρόληψης 
και ευαισθητοποίησης σε 41.635 µαθητές και 
19.117 γονείς και εκπαιδευτικούς. Για την αντι-
µετώπιση του προσφυγικού προβλήµατος ο ορ-
γανισµός θέτει σε εφαρµογή το σχέδιο δράσης 
«Το Χαµόγελο στο Αιγαίο» για τα ανήλικα ασυ-
νόδευτα προσφυγόπουλα και τα παιδιά των µε-
ταναστών, το οποίο περιλαµβάνει: τον πίνακα 
πληροφοριών στα hot spots µε ανάρτηση πλη-
ροφοριών και αφισών για κάθε παιδί που αγνο-
είται ή αναζητείται, τη λειτουργία κόµβων ενη-
µέρωσης στις γραµµές υποστήριξης (ευρωπα-
ϊκή γραµµή για τα εξαφανισµένα παιδιά 116000 
και γραµµή υποστήριξης παιδιών 116111), την 
ενεργοποίηση του µηχανισµού Amber Alert για 
τις ανησυχητικές εξαφανίσεις παιδιών και την 
ενεργοποίηση του European Child Alert, καθώς 
και τη διανοµή φυλλαδίων µε πληροφορίες.

Αντιπροσωπεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε επικεφαλής τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, Γρηγόρη Στεργιούλη, µετέβη σήµερα στη 
Χίο, µε αφορµή την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Προσωρινής Φι-
λοξενίας Προσφύγων “HELPE Village” σε έκταση του πρώην εργο-
στασίου της ΒΙΑΛ, στο χωριό Χαλκειός. Ως προσφορά ανθρωπιάς και 
αλληλεγγύης, τα ΕΛ.ΠΕ προσέφεραν την υποδοµή και τον εξοπλισµό 
για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του Κέντρου, το οποίο µπορεί να 
στεγάσει αξιοπρεπώς περισσότερους από 1.100 πρόσφυγες σε συνο-
λικά 75 οικίσκους, που µετασκευάστηκαν και µεταφέρθηκαν στο νησί. 
Το κλιµάκιο των ΕΛ.ΠΕ είχε συναντήσεις µε τους βουλευτές του 
νησιού, Ανδρέα Μιχαηλίδη και Νότη Μηταράκη, εκπροσώπους της 
Στρατιωτικής ηγεσίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και κοι-
νωνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη περιοχή.
Στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας, η αντιπροσωπεία των ΕΛ.ΠΕ 
ενηµερώθηκε διεξοδικά για τη διαδικασία καταγραφής και ταυτοποί-
ησης προσφύγων από τον Αντισυνταγµατάρχη Χαράλαµπο Λώλο, ο 
οποίος έχει τεθεί επικεφαλής.  
Σε δηλώσεις του προς τους δηµοσιογράφους ο ∆ιευθύνων Σύµβου-
λος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Γρηγόρης Στεργιούλης, επεσή-
µανε : 
«Βρισκόµαστε στο φιλόξενο νησί της Χίου, για να δούµε µε τα ίδια µας 
τα µάτια ένα µικρό θαύµα. Τη δηµιουργία ενός χώρου προσωρινής 
φιλοξενίας και καταγραφής προσφύγων, που φτιάχτηκε µε πρωτο-
βουλία της εταιρίας µας των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, µε τη συ-
µπαράσταση του Ελληνικού Στρατού και φυσικά την αµέριστη στήριξη 
και αποδοχή των τοπικών κοινωνιών.
Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι, όταν εταιρίες, τοπικές κοινωνίες και το 
κράτος συνεργάζονται, δεν υπάρχει τίποτε να µας φοβίσει.
Και θέλω να περάσω ένα µήνυµα µέσα από αυτή την εξαιρετική προ-
σπάθεια : ότι όταν οι εταιρίες γίνονται µέρος της επίλυσης των προ-
βληµάτων της κοινωνίας, δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν, αντιθέτως η 
δράση τους αυτή επιλύει προβλήµατα.
Καλοδεχούµενοι οι µετανάστες, για να µείνουν εδώ µε αξιοπρέπεια, 

αντί να κρύβονται στις παραλίες και στους βράχους. Θα βρουν ένα 
φαγητό, µια κουβέρτα, έναν γιατρό, γάλα για τα παιδιά τους, ώστε να 
συνεχίσουν τη ζωή τους.
Μαζί µας σήµερα είναι και το σωµατείο των εργαζοµένων στα ΕΛ.ΠΕ, 
για να δούµε τι ανάγκες υπάρχουν, ώστε να δραστηριοποιηθεί το δί-
κτυο των εθελοντών µας. 
Θα ήθελα να προσθέτω ότι αυτή η προσπάθειά µας έχει διαβαλκανικό 
χαρακτήρα. Θα έρθουν εθελοντές και προϊόντα και προσφορές από 
όλες τις βαλκανικές χώρες που δραστηριοποιούµαστε σαν εταιρία. 
Και πιστεύουµε ότι δεν θα λείψει απολύτως τίποτα για  τους πρόσφυ-
γες».
Αµέσως µετά, ο κ. Στεργιούλης εξήγγειλε και την εκ νέου κατασκευή 
της παιδικής χαράς στο χωριό Χαλκειός µε δαπάνη των ΕΛ.ΠΕ.
Από την πλευρά του, ο ∆ήµαρχος, Μανώλης Βουρνούς, δήλωσε :
«Είναι µεγάλη χαρά να έχουµε εδώ τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
των Ελληνικών Πετρελαίων. Τα ΕΛΠΕ βοήθησαν πάρα πολύ στη 
δηµιουργία του Κέντρου Καταγραφής µε τη παροχή των οικίσκων 
και της υλικοτεχνικής βοήθειας προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το 
οποίο έχει την αρµοδιότητα και την ευθύνη της λειτουργίας και της 
κατασκευής.
Αυτή τους η δωρεά βοηθάει τη χιώτικη κοινωνία τελικά, διότι µπο-
ρεί να διαχειριστεί µε καλύτερη οργάνωση όλο το ζήτηµα της µετα-
νάστευσης µέσα στο πλαίσιο, ασφαλώς, της εθνικής και ευρωπαϊκής 
πολιτικής.
Εκτός όµως από αυτό, ζήτησα από τον ∆.Σ. να συµβάλει, µε την ευ-
καιρία της παρουσίας και της ευαισθητοποίησης των ΕΛ.ΠΕ., στα ζη-
τήµατα που απασχολούν την ακριτική Χίο, στο πλαίσιο της κοινωνικής 
προσφοράς και της Εταιρικής Ευθύνης της Εταιρίας.
Και ως ένα πρώτο συµβολικό θα έλεγα, αλλά και πάρα πολύ ουσια-
στικό ζήτηµα που αφορά την καθηµερινή ζωή των κατοίκων αυτής 
εδώ της περιοχής των Καµποχώρων -και ιδιαίτερα των µικρών κα-
τοίκων-  είναι η παιδική χαρά. Όπως ξέρετε ο ∆ήµος της Χίου έχει 
πάνω από 100 παιδικές χαρές, οι οποίες χρειάζονται όλες αναβάθ-

µιση. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είχε την ευγένεια και την πολύ καλή 
διάθεση για προσφορά των ΕΛΠΕ να αναλάβουν τα ΕΛΠΕ την ανα-
βάθµιση της παιδικής χαράς στο Χαλκειούς, άµεσα, γρήγορα, προς 
όφελος της τοπικής κοινωνίας. 
Και ήθελα να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ κι εκείνον και τη ∆ιοίκηση 
στο σύνολό της, γι αυτή την πολύ καλή κίνηση προς τη χιώτικη κοι-
νωνία».
Εν συνεχεία, ο κ. Στεργιούλης είχε συνάντηση µε τον Αντιπεριφερει-
άρχη, Σταµάτη Καρµαντζή, στον οποίο παρέδωσε κάρτες καυσίµων 
για την πυροπροστασία της Χίου, ενώ η αντιπροσωπεία των Ελλη-
νικών Πετρελαίων µετέβη και στην έδρα της ΜΚΟ «η Κιβωτός του 
Κόσµου» όπου εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της δράσης της.
Ολοκληρώνοντας τις συνοµιλίες που είχε στο νησί, ο ∆.Σ της ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ανέφερε: «Όταν ξεκινήσαµε πριν από 
περίπου τρεις µήνες να υλοποιούµε την ιδέα της δηµιουργίας ενός 
καταυλισµού προσωρινής καταγραφής των προσφύγων, δεν µπο-
ρούσαµε να φανταστούµε τις εικόνες που θα έβλεπαν σήµερα τα 
µάτια µας».
«Στη Χίο δηµιουργήσαµε έναν πρότυπο, θα έλεγα, οικισµό φιλοξενίας 
προσφύγων. Έναν οικισµό που έχει όλες τις προδιαγραφές για αξιο-
πρεπή διαβίωση και παράλληλα έχει την τιµή να φιλοξενείται σε ένα 
νησί που ο κοσµοπολίτικος χαρακτήρας του δίνει άλλη διάσταση στην 
έννοια φιλοξενία.
Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τους τοπικούς παράγοντες, 
τους απλούς πολίτες της Χίου, τον Στρατό, την Αστυνοµία, το Λιµενι-
κό και φυσικά την καρδιά αυτού του εγχειρήµατος -επιτρέψτε µου να 
πω- τους εργαζόµενους και τη ∆ιοίκηση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΩΝ.
Επιστρέφουµε ένα προϊόν πίσω στην κοινωνία. ∆εν κλείνουµε τα µά-
τια στην πραγµατικότητα. Ζούµε στην πραγµατικότητα και θέλουµε τη 
βοήθειά σας. Γιατί πιστεύουµε ότι µόνο αν δεθεί µια εταιρία µε την 
κοινωνία θα µπορέσει να επιβιώσει. Γιατί µόνο ενωµένοι, µόνο µε 
στόχους µπορούµε να τα καταφέρουµε.»

Στη Χίο κλιµάκιο των ΕΛ.ΠΕ., µε επικεφαλής τον Γρηγόρη Στεργιούλη, 
για τη λειτουργία του Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων “HELPE Village”

Κατά την προσέλευση των προσφύγων στο 
“HELPE VILLAGE”.

Στην εξαγγελία για κατασκευή εκ νέου της παιδικής 
χαράς, µε τον ∆ήµαρχο Μανώλη Βουρνούς.

Κλιµάκιο των ΕΛΠΕ ενηµερώνεται από τον ∆ιοικητή 
του Κέντρου, Αντισυνταγµατάρχη Χαράλαµπο Λώλο.

Με πρόσφυγες στον χώρο ταυτοποίησης.



Γιάννης Παπαδογιάννης, οικονοµικός 
συντάκτης στην «Καθηµερινή»

«Μια κοινωνία 
σε πλήρη 
αταξία»

  ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

Ο Γιάννης Παπαδογιάννης παρα-
κολουθεί επαγγελµατικά την εξέ-
λιξη της ελληνικής κρίσης ως οι-
κονοµικός συντάκτης στην «Κα-
θηµερινή». Οι διαπιστώσεις του 
είναι σκληρές, και στο τελευταίο 

του βιβλίο, αλλά παραµένει αισιόδοξος ότι η 
χώρα, τελικά, θα βρει τον βηµατισµό της.

Ο τίτλος «Από το µεγάλο πάρτι στη χρεοκο-
πία» δεν είναι πολύ κοντά στο αφήγηµα των 
πιστωτών για το ελληνικό πρόβληµα;
Ασφαλώς το ελληνικό πρόβληµα δεν είναι µόνο 
ελληνικό. Αποτελεί µέρος της ευρωπαϊκής κρί-
σης χρέους και συνδέεται µε τις σοβαρές δο-
µικές αδυναµίες της Ευρωζώνης. ∆εν υπάρ-
χει καµία αµφιβολία ότι η «ελληνική πληγή» 
κακοφόρµισε όχι µόνο εξαιτίας της εγχώριας 
ανικανότητας να διαχειριστεί τις προκλήσεις 
αλλά και της τροµακτικής ανεπάρκειας της Ε.Ε. 
να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τα προβλή-
µατα! Ωστόσο, το βιβλίο εστιάζει στα του οίκου 
µας. Αναδεικνύοντας τα πολλά λάθη, τις αδια-
νόητα κακές επιλογές, την έφεση της κοινωνίας 
στις εύκολες λύσεις και τη δηµαγωγία εκ µέ-
ρους της ηγεσίας. Ασφαλώς φταίνε και πολλοί 
άλλοι παράγοντες, ασφαλώς φταίνε και οι ξένοι. 
Όµως, αν δεν κατανοήσουµε και αναγνωρίσουµε 
πρώτα τις ευθύνες µας για την κατάσταση της 
χώρας, αν δεν µάθουµε από τα λάθη µας, δεν 
έχει κανένα νόηµα η αναζήτηση και µετάθεση 
των ευθυνών, πέραν του να χαϊδέψει αυτιά και 
να κρατήσει την κοινωνία ναρκωµένη µακριά 
από την πραγµατικότητα. Κατά τη διάρκεια της 
κρίσης δηµοσιεύτηκε µια γελοιογραφία η οποία 
σηµείωνε: «Για τη Μικρασιατική Καταστροφή 
έφταιγαν οι Γάλλοι. Για τον εµφύλιο πόλεµο έ-
φταιγαν οι Άγγλοι. Για τη δικτατορία έφταιγαν οι 
Αµερικάνοι. Για τη χρεοκοπία φταίνε οι Γερµα-
νοί. Μα καλά, ρε παιδιά, εµείς δεν φταίµε ποτέ;».

∆εν είναι αλήθεια ότι για το κατάντηµα της 
χώρας φταίνε και οι εταίροι µας;
Είναι µεγάλη κουβέντα. Σίγουρα η δοµή των 
µνηµονίων, τα µέτρα, ειδικά στο πρώτο µνηµό-
νιο, προκάλεσαν ένα µεγάλο σοκ, επιδείνωσαν 
δραστικά την κατάσταση της οικονοµίας, κα-
θιστώντας εντέλει πιο δύσκολη την επίτευξη 
των στόχων. Ωστόσο, πέραν της αρχιτεκτονικής 
των µνηµονίων, και σε αντίθεση µε το τι έγινε 
σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, στην 
Ελλάδα γιγαντώθηκαν ο λαϊκισµός και η δηµα-
γωγία. Ας θυµηθούµε ότι οι εκλογές του 2009, 
λίγους µήνες πριν το αδιέξοδο, έγιναν µε σύν-
θηµα «λεφτά υπάρχουν». Ακολούθησε η αντι-
µνηµονιακή διετία 2010-2011 του κ. Σαµαρά, την 
επιχειρηµατολογία του οποίου, ότι το µνηµόνιο 
είναι ένα φάρµακο που σκοτώνει τον ασθενή, 
εν πολλοίς συνέχισαν µετά ο κ. Τσίπρας και ο 
κ. Καµµένος. Η κρίση, αντί να αποτελέσει µια 
µεγάλη ευκαιρία για να διορθωθούν συλλογικά 
λάθη και αµαρτίες του πολιτικού συστήµατος, να 
φτιάξουµε επιτέλους κράτος, ώστε να προχωρή-
σει η χώρα εµπρός, µετατράπηκε σε ένα µικρο-
κοµµατικό παίγνιο αρπαγής της εξουσίας. Από 
το 2009 µέχρι σήµερα έχουν γίνει πέντε φόρες 
πρόωρες εκλογές και πάλι τώρα συζητάµε για 
εκλογές. Παπανδρέου, Σαµαράς, Τσίπρας, κέρ-

δισαν τις εκλογές υποσχόµενοι µια µαγική δια-
φυγή από την κρίση, για να υπογράψουν τελικά 
και οι τρεις από ένα µνηµόνιο.

Πώς µπορεί να µην ενισχυθεί ο αντιευρω-
παϊσµός µε την πορεία που έχει πάρει η Ε.Ε. 
µετά το ξέσπασµα της προσφυγικής κρίσης;
∆υστυχώς, µετά από οκτώ χρόνια µιας άνευ 
προηγουµένου κρίσης στην Ελλάδα µε ένα τε-
ράστιο κοινωνικό κόστος η Ευρώπη παρασύ-
ρεται από τη δίνη του τεράστιου µεταναστευτι-
κού προβλήµατος. Η Ελλάδα είναι το εύκολο 
εξιλαστήριο θύµα. Η πρώτη αξιολόγηση του µνη-
µονίου, που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί 
τον Νοέµβριο του 2015, βρίσκεται σε εξέλιξη 
χωρίς να είναι ορατό το πότε θα ολοκληρωθεί. 
Αν είχε ολοκληρωθεί, εκτός από τα χρήµατα που 
θα λαµβάναµε, θα άνοιγε ο δρόµος για τη χα-
λάρωση, και σε δεύτερο χρόνο απόσυρση, των 
capital controls, τη συµµετοχή της Ελλάδας στο 
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και 
πολλά άλλα που θα οδηγούσαν στην ενίσχυση 
της εµπιστοσύνης και στην αναθέρµανση της οι-
κονοµίας στο ξεκίνηµα του 2016. Ωστόσο, η α-
ξιολόγηση είναι στον αέρα εδώ και µήνες. Έτσι, 
η οικονοµία παραµένει δέσµια της αβεβαιότη-
τας σε µια χαµηλή πτήση, η εµπιστοσύνη απο-
δυναµώνεται, επενδύσεις δεν γίνονται, περισ-
σότερες επιχειρήσεις και νοικοκυριά δεν µπο-
ρούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, 
µε κίνδυνο οι δηµοσιονοµικοί και άλλοι στόχοι 
που είχαν τεθεί στο µνηµόνιο να εκτροχιαστούν. 
Καθηµερινά οι πιθανότητες να «χαθεί» και το 
2016 αυξάνουν. Και µετά θα έρθει η τρόικα. Θα 
µας πει ότι δεν έγιναν όσα συµφωνήθηκαν, ότι 
οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν, θα ζητήσει νέα δι-
ορθωτικά µέτρα για να καλυφθούν οι αστοχίες 
και εµείς θα λέµε «κι άλλα µέτρα; Μα δεν πάει 
άλλο». Είναι ανθρώπινο. Όλοι µας είµαστε εξου-
θενωµένοι από την κατάσταση. Όταν ακόµα και 
οι δικαστές, που υποτίθεται ότι είναι πολύ προ-
σεκτικοί στις κρίσεις και τα λόγια τους, δηλώ-
νουν ότι «το καθεστώς των µνηµονίων που έχει 

επιβληθεί στη χώρα µας οδηγεί, πλέον, σε αδι-
έξοδο», «η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλή-
νων πολιτών έχει ξεπεράσει τα όρια της αυτο-
θυσίας προς τον σκοπό της οικονοµικής διάσω-
σης της χώρας. Ωστόσο, συνεχίζεται η επιβολή 
νέων µέτρων», «η Ελλάδα πρέπει να πάψει να 
αποτελεί το οικονοµικό πειραµατόζωο της Ευ-
ρώπης» κ.ά., δεν βλέπω πώς να µην ενισχυ-
θεί το ρεύµα που είναι εναντίον της Ευρώπης.

Η εκτίµησή σας για το πού πάνε τα πράγµατα 
ποια είναι;
∆εν βλέπω πολλά σηµεία που µπορούν να στη-
ρίξουν µια αισιόδοξη θεώρηση των πραγµάτων. 
Πολύ περισσότερο µε την Ευρώπη να κινδυ-
νεύει να βρεθεί σε µια κατάσταση περιδίνησης 
εξαιτίας του µεταναστευτικού. Ας ελπίσουµε ότι 
όλες αυτές οι µεγάλες προκλήσεις θα οδηγή-
σουν τελικά στην ενδυνάµωση των ευρωπαϊ-
κών θεσµών και η Ευρώπη θα βγει ενισχυµένη 
από τη µεγάλη αυτή δοκιµασία.

Κουραστήκατε να παρακολουθείτε µια τόσο 
καταθλιπτική επικαιρότητα; 
Πάρα πολύ. ∆εν πάει άλλο αυτή η µιζέρια. Γι’ 
αυτό προσπαθώ να διαβάζω βιβλία, έχω περι-
ορίσει τον χρόνο ενασχόλησης µε την καθηµε-
ρινή επικαιρότητα, περνάω περισσότερο χρόνο 
µε την οικογένεια και φίλους.

Ελπίζετε σε κάτι;
Ελπίζω ότι τελικά κάποια στιγµή η χώρα θα βρει 

τον βηµατισµό της. Το κόστος εξόδου από το 
ευρώ είναι δυσβάσταχτο και καµία κυβέρνηση 
δεν θα το επιχειρούσε οικειοθελώς. Έτσι, στο 
τέλος ελπίζω ότι τα πράγµατα θα αλλάξουν. Θα 
αναγκαστούµε να φτιάξουµε θεσµούς. Γιατί αν 
δεν αλλάξει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας του 
κράτους, αν η χώρα δεν αποκτήσει αποτελε-
σµατικούς θεσµούς, αν η δηµόσια διοίκηση δεν 
επιτύχει έναν ελάχιστο βαθµό αποτελεσµατικό-
τητας, αν δεν πάψει το κράτος να αποτελεί λά-
φυρο των κοµµάτων και της εξουσίας, θα βρι-
σκόµαστε διαρκώς σε αδιέξοδα. Μπορεί να µη 
βγούµε από το ευρώ, αλλά θα συνεχίσουµε µια 
χαµηλή πτήση, η οικονοµία θα διολισθαίνει και 
η φτώχεια θα εξαπλώνεται. Ένα φτωχό κράτος 
σε µια πλούσια νοµισµατική ένωση. Μαγικές 
λύσεις δεν υπάρχουν. ∆εν υπάρχει κανένα µέλ-
λον αν δεν ανατρέψουµε µια δηµόσια διοίκηση 
που, όπως είχε επισηµάνει ο Paul Porter το 
1946, δεν είναι ικανή να φέρει εις πέρας ούτε τις 
πιο απλές λειτουργίες µιας κυβέρνησης, όπως 
η είσπραξη φόρων, η εφαρµογή οικονοµικών 
κανόνων, η επισκευή των δρόµων.

Αισθανθήκατε ποτέ ότι η προσωπική φόρ-
τιση επηρεάζει τη δυνατότητα να περιγρά-
ψεις µε ακρίβεια την κατάσταση;
Σίγουρα. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει απόλυτα 
αντικειµενική πραγµατικότητα. Αυτό που συµ-
βαίνει, αυτά που κατανοούµε σαν πολίτες και 
αυτά που µεταδίδουµε σαν δηµοσιογράφοι, σχη-
µατίζεται µέσα από τις αντιλήψεις µας, τα συ-
ναισθήµατα, τις προκαταλήψεις, τις ιδέες µας, 
αυτά που µας έχουν διδάξει γονείς και δάσκα-
λοι, η αλληλεπίδραση µε τον κοινωνικό µας πε-
ρίγυρο κ.ά. Γι’ αυτό έχουµε ριζικά διαφορετι-
κές απόψεις για τα ίδια γεγονότα. Σε περιόδους 
κρίσεων και έντασης, που το θυµικό κυριαρχεί, 
η «αντικειµενικότητα» γίνεται ολοένα πιο θολή 
και αφηρηµένη. Με οδηγό το συναίσθηµα ο κα-
θένας βλέπει αυτά που θέλει να δει.

Σκεφτήκατε να προσπαθήσετε να φύγετε από 
τη χώρα;
Ναι, αλλά όχι εξαιτίας της κρίσης. Αυτό που µε 
απογοητεύει είναι η πλήρης αταξία. Μια κοινω-
νία σε πλήρη αταξία. Αν και οι περισσότεροι θε-
ωρούµε την Ελλάδα ευλογηµένο τόπο µε ένα 
σπουδαίο παρελθόν και αυτονόητα µια πολιτι-
σµένη χώρα, ωστόσο δεν φαίνεται να δίνουµε 
προσοχή στις µικρές καθηµερινές λεπτοµέρειες 
που καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό µια πολιτι-
σµένη ζωή. ∆εν γίνεται να είµαστε πολιτισµέ-
νοι και ταυτόχρονα να µην υπάρχει πεζοδρόµιο 
να περπατήσεις. Να παρκάρεις όπου σου αρέ-
σει. Να  παραβιάζουµε συστηµατικά τους κα-
νόνες οδήγησης. Να θαυµάζουµε τις υπέρο-
χες παραλίες και ταυτόχρονα να σβήνουµε τα 
αποτσίγαρα στις αµµουδιές. Να έχουµε πεντα-
κάθαρα σπίτια και βρόµικους δηµόσιους χώ-
ρους. Να θαυµάζουµε την Ακρόπολη και ταυ-
τόχρονα να θεωρούµε φυσικό το απάνθρωπο 
τσιµεντένιο δάσος πολυκατοικιών που έχουµε 
χτίσει και στο οποίο ζούµε και µεγαλώνουµε τα 
παιδιά µας. Η χαοτική πολεοδοµία, το πώς, δη-
λαδή, χτίζουµε τις πόλεις µας, συνταιριάζει µε 
τη χαοτική γραφειοκρατία, τη χαοτική νοµοθε-
σία, τους χαοτικούς κανονισµούς.
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O κυκλικός χορός, μακρόσυρτος, αργός, βασανιστικός, ολοκληρώνει έναν ακόμη γύρο. 
Κάθε κόμμα που ήταν στην αντιπολίτευση έσκισε το μνημόνιο, μετά κατέλαβε την εξουσία, 
έγινε κυβέρνηση και το υπέγραψε. Οι αγανακτισμένοι πολίτες στις πλατείες, που ζητούσαν 
κρεμάλες και πίστεψαν σε εύκολες υποσχέσεις και μαγικές λύσεις που οδηγούσαν σε ό-

μορφους παραδείσους, χόρεψαν στους δρόμους για τη νίκη του κόμματος που ψήφισαν και μετά ε-
πέστρεψαν πικραμένοι πίσω στις διαδηλώσεις.

Αυτός ο κυκλικός χορός δεν είναι όμορφος. Είναι οδυνηρός. Είναι φαύλος κύκλος. Είναι καιρός 
πια να τερματίσουμε τον εθνικό μας μαζοχισμό.

Το 2001, επί Σημίτη-Γιαννίτση, έγινε μια αποσπασματική απόπειρα να αντιμετωπιστούν κάποια 
από τα ζητήματα του ασφαλιστικού. Βουλευτές του κόμματος που σήμερα είναι στην κυβέρνηση μαζί 
με βουλευτές του κόμματος που σήμερα είναι στην αντιπολίτευση συναντήθηκαν στους δρόμους της 
οργής και κόντεψαν να γκρεμίσουν τη χώρα, σταματώντας την προσπάθεια για μια μικρή έστω με-
ταρρύθμιση.

Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα είναι εξαιρετικά απλή: Το 2000, σύμφωνα με τα στα-
τιστικά, 1,77 εργαζόμενοι υποστήριζαν με τις εισφορές τους έναν συνταξιούχο. Το 2013 είχαν απομεί-
νει 1,27 εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο. Αυτό σημαίνει ότι για να παραμείνουν οι συντάξεις στο 
ίδιο επίπεδο, κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να κόψει από το εισόδημά του για να υποστηρίξει έναν 
συνταξιούχο.

Σε αυτά προσθέστε: πρόωρες συντάξεις (συντάξεις στα πενήντα), μαϊμού συντάξεις (τυφλοί 
που… έβλεπαν και ανάπηροι που… έτρεχαν), άδικες συντάξεις (καλοπληρωμένες τηλεπερσόνες 
τρίτεκνες και κηπουροί ποδοσφαιριστές), εξωπραγματικά και αδικαιολόγητα παχυλά εφάπαξ (συν-
δικαλιστές που έφυγαν εισπράττοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ). Όλα αυτά αθροίστηκαν σήμερα, 
σε μια εποχή με περισσότερη ανεργία, λιγότερες δουλειές, δηλαδή λιγότερα λεφτά στο κράτος.

Ήρθε ο λογαριασμός. Αυτοί που έφαγαν πολύ και άδικα στο τραπέζι έφυγαν χωρίς να έχουν πλη-
ρώσει. Όσοι περισσέψαμε κοιτάζουμε ο ένας τον άλλο με απορία. Ο Γερμανός στο πλαϊνό τραπέζι 
αρνείται να πληρώσει. Και αποκλείεται να πληρώσει ο Βούλγαρος, ούτε ο Εσθονός, που ακόμα και 
σήμερα «τρώνε» λιγότερο από εμάς.

Όσο οι επιχειρήσεις κλείνουν ή φεύγουν στο εξωτερικό, όσο οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα 
απολύονται και δεν συνεισφέρουν στο Δημόσιο με τους φόρους τους, τόσο η εξίσωση περισσότερων 
φόρων στους νέους για τις ίδιες συντάξεις στους παλιούς δεν θα λύνεται.

Έχει έρθει εδώ και καιρό η στιγμή για μια ειλικρινή συζήτηση μεταξύ όλων των κομμάτων και 
όλων των επαγγελματικών τάξεων που θα καταλήξει σε μια έντιμη συμφωνία μεταξύ μας.

Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι κάποιο κόμμα κατέχει μια ιδιαίτερη, μυστική, μαγική λύση; 
Καμία «πλουτοκρατία» δεν θα μπορέσει να υπερφορολογηθεί. Κανένας ξένος λαός δεν θα μας απο-
ζημιώσει άμεσα για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ή για το μεταναστευτικό, έτσι ώστε να μας σώσει. Οι… 
υδατάνθρακες δεν θα βγουν ποτέ από το Αιγαίο, ώστε να μας μετατρέψουν σε μια νύχτα σε πλούσι-
ους πετρελαιάδες. Και κανένα «ομόλογο της Ανατολής», κρυμμένο σε κάποιο θησαυροφυλάκιο, δεν 
πρόκειται να ξεπληρώσει το «επονείδιστο» δημόσιο χρέος μας.

Η μόνη διέξοδος είναι η προφανής: για να σωθεί η χώρα χρειάζονται νέες δουλειές. Χρειάζονται, 
δηλαδή, επενδύσεις από ξένους και επιχειρηματική δραστηριότητα από Έλληνες. Μέσα από μια λο-
γική, δίκαιη και σταθερή φορολογία αυτών των δραστηριοτήτων, το κράτος θα υποστηρίξει τις συ-
ντάξεις, την υγεία, την ασφάλεια, την άμυνα, την παιδεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Για να πετύχουμε στην προφανή λύση θα πρέπει να αρνηθούμε τα δεσμά των ιδεοληψιών και 
των τσιτάτων με τα οποία μας κρατούν για δεκαετίες ολόκληρες (δηλαδή στις εποχές που κυβέρνη-
σαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και επί ΣΥΡΙΖΑ) φυλακισμένους κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι συνδικαλιστές, κά-
ποιοι ολιγάρχες, κάποια οργανωμένα συμφέροντα. Παλιά, και άλλα, και καινούργια παράσιτα που έ-
μαθαν γρήγορα τα κόλπα, ζουν υπέροχα, εκστομίζοντας σπουδαίες λέξεις στις τηλεοράσεις και στα 
ραδιόφωνα, κρατώντας ταυτόχρονα τα επαγγέλματα κλειστά για τους άλλους, διατηρώντας προνο-
μιακά μονοπώλια για τον εαυτό τους, δημιουργώντας μια διεφθαρμένη διοίκηση των «κολλητών» 
τους, συντηρώντας μια ακριβή γραφειοκρατία που τους εξυπηρετεί, επιδιώκοντας μια αργή, αναπο-
τελεσματική, πολύπλοκη απονομή δικαιοσύνης για να γλιτώνουν.

Αν μπορούμε να ισχυριστούμε πως κάποτε υπήρξαμε αφελή, εύπιστα θύματα, σήμερα, μετά από 
επτά χρόνια διαδρομής μεταξύ σκισμένων μνημονίων στο Ζάππειο και αγανάκτησης στο Σύνταγμα, 
δεν έχουμε δικαιολογία για να κρυφτούμε. Θα είμαστε εμείς οι ένοχοι, θα είμαστε εμείς οι πρόθυ-
μοι αυτόχειρες, αν με τη θέλησή μας δεχτούμε για μία ακόμη φορά να συρθούμε πίσω στον κυκλικό 
χορό των ίδιων υποσχέσεων, διαψεύσεων, διαδηλώσεων, ψεμάτων και απογοητεύσεων.

Ο κυκλικός χορός τελειώνει τον γύρο του. Ο επόμενος θα είναι πιο τυραννικός, πιο καταστρο-
φικός, πιο ακριβός, και χωρίς αμφιβολία ξέρουμε ποιος θα τον πληρώσει στο τέλος. Καιρός να τον 
σταματήσουμε.

*Ο Στράτος Σαφιολέας είναι σύμβουλος επικοινωνιακής στρατηγικής σε πόλεις που διεκδικούν Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Είναι επίσης σύμβουλος για social media και media crisis management για εταιρείες στο εξωτερικό.

Κυκλικός χορός
  ΤΟΥ ΣΤΡΆΤΟΥ ΣΆΦΙΟΛΈΆ*

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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Στο διάσηµο Konzerthaus του Βερο-
λίνου οι κολόνες έχουν τυλιχτεί µε 
14.000 σωσίβια από τη Λέσβο που 
µετέφερε ο Κινέζος καλλιτέχνης Άι 
Γουέι Γουέι. Μέσα στην αίθουσα φι-

λοξενήθηκε µια εκδήλωση για τη συγκέντρωση 
χρηµάτων µε τίτλο «Cinema for Peace» (Ο κινη-
µατογράφος για την ειρήνη), κατά τη διάρκεια της 
οποίας οι διάσηµοι καλεσµένοι, ανάµεσά τους η 
Σαρλίζ Θερόν, τυλίχτηκαν µε ισοθερµικές κου-
βέρτες, όπως εκείνες που δίνονται στους πρό-
σφυγες την ώρα που βγαίνουν στις ακτές των 
ελληνικών νησιών. Οι προσκεκληµένοι άρπαξαν 
την ευκαιρία για να βγάλουν µερικές selfies µε 
τις λαµπερές χρυσές κουβέρτες, όσο πιο µακριά 
από το πραγµατικό δράµα γίνεται, όµως, ακόµα 
κι έτσι, συγκεντρώθηκε κάποια δηµοσιότητα.

Η Μπερλινάλε έχει αναγάγει την προσφυ-
γική κρίση σε κεντρικό θέµα της φετινής διορ-
γάνωσης, προτρέποντας τους συµµετέχοντες να 
δωρίσουν σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα για πρό-
σφυγες µέσω κιβωτίων δωρεάς που τοποθε-
τούνται στους χώρους του φεστιβάλ. Παρέχει 
δωρεάν εισιτήρια σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα 
ώστε ένας εθελοντής να συνοδεύσει έναν πρό-
σφυγα σε προβολές, ενώ παίζονται διάφορες 
ταινίες που εξετάζουν τα δεινά των ανθρώπων 
που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεµο 
και τη φτώχεια.

Αµάλ και Άνγκελα
Η κινηµατογραφική λάµψη έφτασε µέχρι την κα-
γκελαρία, απ’ όπου δόθηκαν φωτογραφικά στιγ-
µιότυπα συνάντησης που είχε η Άνγκελα Μέρ-
κελ µε την Αµάλ Αλαµουντίν και τον Τζορτζ 
Κλούνεϊ. «Συµφωνώ απόλυτα µαζί της» δήλωσε 
ο Κλούνεϊ σχετικά µε την πολιτική ανοιχτών 
θυρών της καγκελαρίου για πρόσφυγες που ε-
γκαταλείπουν τη συριακή σύγκρουση. Ο βρα-
βευµένος ηθοποιός και η σύζυγός του, δικηγό-
ρος ανθρωπίνων δικαιωµάτων, γνωστή στην 
Ελλάδα από την εµπλοκή της στην υπόθεση της 
επιστροφής των Μαρµάρων του Παρθενώνα, 
για την οποία είχε επισκεφθεί την Αθήνα προ-
καλώντας παπαρατσικό πανικό, συναντήθηκαν 
µε την καγκελάριο µε δική τους πρωτοβουλία, 
για να συζητήσουν την εντεινόµενη προσφυγική 
κρίση στην Ευρώπη.

Στη φωτογραφία της γερµανικής καγκελα-
ρίας φαίνεται ότι στη συνάντηση παρέστη και ο 
πρώην Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέ-
ιβιντ Μίλιµπαντ, ο οποίος ηγείται τώρα της ∆ιε-
θνούς Επιτροπής ∆ιάσωσης (IRC). Ο εκπρόσω-
πος της Μέρκελ, Στέφεν Ζάιµπερτ, δήλωσε ότι 
µίλησαν για «την πολιτική για τους πρόσφυγες 
και τις δεσµεύσεις του ΙRC». Ο Κλούνεϊ µίλησε 
ανοιχτά υπέρ της Μέρκελ –αν και λίγοι πιστεύ-
ουν ότι η χολιγουντιανή στήριξη µπορεί να ανε-
βάσει τα ποσοστά δηµοτικότητάς της, που έχουν 
πάρει την κατρακύλα από το φθινόπωρο–, ζητώ-
ντας από τις ΗΠΑ να αναλάβουν περισσότερους 
πρόσφυγες για να βοηθήσουν την Ευρώπη.

Σε συνέντευξη στη γερµανική τηλεόραση 
µετά τη συνάντηση ο Κλούνεϊ είπε ότι οι ερω-
τήσεις που έκαναν στη Μέρκελ «ήταν ως επί 
το πλείστον για το τι µπορούµε να κάνουµε και 
τι µέρος αυτού µπορούµε να επικοινωνήσουµε 
στις Ηνωµένες Πολιτείες… επειδή, ξέρετε, στις 

Ηνωµένες Πολιτείες δεν έχουµε κάνει αρκετά… 
δεν έχουµε εµπλακεί όσο θα έπρεπε, δεν µι-
λάµε αρκετά στις ειδήσεις… Ήταν µια συζήτηση 
για τη συµµετοχή µας και τι θα µπορούσαµε να 
κάνουµε για να βοηθήσουµε, µε την ελπίδα να 
συνεχίσει τις πολιτικές ένταξης, διότι ηγήθηκε 
αυτής της πρωτοβουλίας».

Ο πολιτικοποιηµένος σταρ
«Μιλήσαµε για τις ευθύνες όλων των κρατών, 
όχι µόνο των ευρωπαϊκών, αλλά για την ευθύνη 
όλου του κόσµου να ασχοληθεί µε αυτό το διε-
θνές πρόβληµα, διότι δεν είναι απλώς ένα συρι-
ακό πρόβληµα ή γερµανικό ζήτηµα» δήλωσε ο 
Μίλιµπαντ. «∆εν θα ήταν σωστό να έρθει στο Βε-
ρολίνο για το κινηµατογραφικό φεστιβάλ και να 
προσποιείται ότι δεν υπάρχει ένα µεγάλο παγκό-
σµιο ζήτηµα, για το οποίο η Γερµανία βρίσκεται 
στο µάτι του κυκλώνα» συνέχισε αναφερόµενος 
στον ηθοποιό, που βρέθηκε στη γερµανική πρω-
τεύουσα προωθώντας τη νέα ταινία των αδελ-
φών Κοέν «Άβε, Καίσαρ!», η οποία άνοιξε το Φε-
στιβάλ Κινηµατογράφου του Βερολίνου.

Μιλώντας στη γερµανική τηλεόραση για τον 
ρόλο του στο «Άβε, Καίσαρ!» επέστρεψε στο προ-
σφυγικό ζήτηµα λέγοντας πως «η Γερµανία ανα-
λαµβάνει µια µεγάλη ευθύνη» και ότι η στάση της 
Μέρκελ έχει γίνει «πολύ δύσκολη πολιτικά για ε-
κείνη». Η Γερµανίδα καγκελάριος έχει δει τη δη-
µοτικότητά της να πέφτει λόγω της κρίσης των 
προσφύγων και αντιµετωπίζει αυξανόµενη αντί-

Ο Αµερικανός πρωταγωνιστής, 
που έχει οριστεί αγγελιοφόρος 
του ΟΗΕ για την ειρήνη από 
το 2008, παραδέχτηκε ότι 
παίρνει πολύ χρόνο στη 
βιοµηχανία του κινηµατογράφου 
να ανταποκριθεί στις 
ανθρωπιστικές κρίσεις και 
αποκάλυψε ότι προσπαθεί εδώ 
και καιρό να κάνει ένα φιλµ για 
την κρίση στο Νταρφούρ αλλά 
δεν τα έχει καταφέρει.

 ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

σταση απέναντι στην κατεύθυνση της πολιτικής 
της για το θέµα αυτό, ακόµα και µέσα στο κόµµα 
της, το συντηρητικό CDU. Οι επικριτές της υπο-
στηρίζουν ότι η φιλόξενη στάση της τροφοδότησε 
την εισροή µεταναστών, εκ των οποίων περισ-

σότεροι από 1 εκατοµµύριο έκαναν αίτηση για 
άσυλο στη Γερµανία το περασµένο έτος.

Από την πλευρά της, η Μέρκελ δήλωσε 
στους δηµοσιογράφους ότι είχε «µια πολύ καλή 
συζήτηση» µε το ζεύγος Κλούνεϊ και τον Μίλι-
µπαντ και ότι αντάλλαξαν ιδέες για το πώς οι κυ-
βερνήσεις µπορούν να συνεργάζονται µε οργα-
νώσεις παροχής βοήθειας και να ενθαρρύνουν 
τους πολίτες να εργαστούν εθελοντικά για να βο-
ηθήσουν τους πρόσφυγες.

Σχόλια και αντιδράσεις
∆εν έµειναν όµως όλοι το ίδιο ευχαριστηµένοι. 
Η γερµανική εφηµερίδα «Berliner Zeitung» διε-
ρωτήθηκε για τη στιγµή που έγινε η συνάντηση, 
επισηµαίνοντας ότι ενδεχοµένως θα µπορούσε 
να γυρίσει µπούµερανγκ για τη Γερµανίδα κα-
γκελάριο. «Η καγκελάριος συνάντησε έναν ηθο-
ποιό σε µια χρονική στιγµή που, εξαιτίας της α-
πώλειας της εµπιστοσύνης προς την πολιτική της 
για το προσφυγικό, θα µπορούσε κανείς να της 
προσάψει ότι προτιµά τους προβολείς του Χόλι-
γουντ παρά το να λύσει τα επείγοντα προβλήµατα 
της χώρας» τονίζεται στο άρθρο.

Ενώ και η συµβολή του Κλούνεϊ δηµιούρ-
γησε ερωτηµατικά. Τουλάχιστον σε µια Μεξι-
κανή δηµοσιογράφο, που έκανε το λάθος να α-
πευθυνθεί στον ίδιο στη συνέντευξη Τύπου για 
την ταινία. Όταν τον ρώτησε τι κάνει πραγµατικά 
για να βοηθήσει στην κρίση των προσφύγων, 
ο Κλούνεϊ, εµφανώς ενοχληµένος. απάντησε: 
«Περνάω πολύ χρόνο δουλεύοντας γι’ αυτά τα 
πράγµατα… έχω πάει σε µέρη που είναι πολύ ε-
πικίνδυνα και δουλεύω πολύ γι’ αυτά τα πράγ-
µατα […] θα ήθελα να ξέρω τι κάνετε εσείς για να 
βοηθήσετε την κατάσταση».

Το ζήτηµα των προσφύγων έγινε κύριο θέµα 
συζήτησης και στο γκαλά που ακολούθησε την 
πρεµιέρα του «Άβε, Καίσαρ!», µε τον δήµαρχο 
του Βερολίνου, Μίκαελ Μίλερ, να δηλώνει στο 
κοινό ότι η Γερµανία είχε ιστορική ευθύνη να 
πάρει θέση για το θέµα των προσφύγων. «Ση-
κώνοντας νέα τείχη και συρµατοπλέγµατα, πυ-
ροβολώντας πρόσφυγες, αυτά είναι τα µηνύµατα 
που δεν πρέπει ποτέ ξανά να µεταδοθούν από τη 
Γερµανία» δήλωσε ο Μίλερ, που έχει ασπαστεί 
τις πολιτικές της Μέρκελ.

Με τη σειρά του, ο Αµερικανός πρωταγωνι-
στής, που έχει οριστεί αγγελιοφόρος του ΟΗΕ για 
την ειρήνη από το 2008, παραδέχτηκε ότι παίρνει 
πολύ χρόνο στη βιοµηχανία του κινηµατογρά-
φου να ανταποκριθεί στις ανθρωπιστικές κρίσεις 
και αποκάλυψε ότι προσπαθεί εδώ και καιρό 
να κάνει ένα φιλµ για την κρίση στο Νταρφούρ 
αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Πάντως, ο Γερµανός 
πρωταγωνιστής Τιλ Σβάιγκερ, ο οποίος πέρυσι 
δηµιούργησε ένα ίδρυµα για την υποστήριξη των 
προσφύγων στη Γερµανία, εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για την εµπλοκή Κλούνεϊ στο θέµα.

«Έχει απόλυτο δίκιο να υψώσει τη φωνή του 
και να χρησιµοποιήσει τη δηµοτικότητά του για 
να επηρεάσει την κοινή γνώµη για το θέµα αυτό» 
είπε ο Σβάιγκερ στο «Hollywood Reporter». «Η 
ατµόσφαιρα στη Γερµανία έχει αλλάξει εντελώς 
και υπάρχει πολύ περισσότερος θυµός και δη-
µαγωγία. Και εναντίον µου και όσων κάνω. Αλλά 
µπορούν να λένε ό,τι θέλουν, πρέπει να κάνω το 
σωστό. Και θα συνεχίσω να το κάνω».

Πρέσβης της µεταναστευτικής κρίσης στέφθηκε ο Τζορτζ 
Κλούνεϊ, που συναντήθηκε µε την Άνγκελα Μέρκελ.

Η καρδιά του προσφυγικού 
χτυπά στο Βερολίνο
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Σε κατάσταση σοκ και πένθους τελεί από το 
πρωί της περασμένης Πέμπτης ο κόσμος 
του λαϊκού τραγουδιού της χώρας, αλλά και 
οι χιλιάδες φαν του, μετά τη δημοσιοποίηση 

της είδησης του θανάτου σε τροχαίο του δημοφι-
λούς τραγουδιστή και τραγουδοποιού Παντελή Πα-
ντελίδη. Ο τραγουδιστής μόλις μερικές ημέρες πριν 
είχε βρεθεί στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας 
λόγω αντιδράσεων που προκάλεσαν οι στίχοι τρα-
γουδιού του.

Το δυστύχημα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το δυστύ-
χημα σημειώθηκε στις 08:20 το πρωί της περασμέ-
νης Πέμπτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης 18, στο 
ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν το 
τζιπ που οδηγούσε ο 33χρονος τραγουδιστής έφυγε 
από την πορεία του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, 
προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και σε 
δέντρα και ανετράπη. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν και 
δύο γυναίκες φίλες του τραγουδιστή, που τραυματί-
στηκαν. Τον Παντελή Παντελίδη απεγκλώβισαν από 
το όχημα πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο. Ο 
τραγουδιστής διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Α-
σκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνα-
τός του. Συγγενείς του μετέβησαν στο νοσοκομείο 
και προχώρησαν σε ταυτοποίηση. Οι δύο νεαρές 
γυναίκες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, αλλά 
εκτός κινδύνου.

Οι αντιδράσεις
Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του 
Παντελή Παντελίδη, ο δημοφιλής τραγουδιστής τις 
τελευταίες μέρες ήταν σε κακή ψυχολογική κατά-
σταση λόγω των αντιδράσεων που προκάλεσε τρα-
γούδι του. Συγκεκριμένα, το τραγούδι περιείχε τον 
στίχο «πλέον θυμίζεις σκάρτη γκόμενα που τρι-
γυρνά στα κατεχόμενα», φράση που προκάλεσε έ-
ντονες διαμαρτυρίες σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά 
και πολλά δηκτικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Ε-
νώπιον των αντιδράσεων, ο τραγουδιστής εξήγησε 
ότι το επίμαχο τραγούδι «είναι μια ερωτική ιστορία 
βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα που μου έχουν 
εξιστορηθεί κατά καιρούς και με πείραξαν», προ-
σθέτοντας ότι «απ’ όσους πρόλαβαν να με κατα-
δικάσουν ζητώ συγνώμη που τους στενοχώρησα, 
αλλά, δυστυχώς, το ερμήνευσαν λάθος. Παρ’ όλα 
αυτά, λόγω της παρεξήγησης αυτής και της διά-
στασης που πήρε το θέμα αποφάσισα ως ελάχιστη 
ένδειξη σεβασμού στους Κύπριους φίλους μου να 

Η τελευταία κούρσα  
του Παντελή Παντελίδη

αποσύρω αυτό το τραγούδι, γιατί όλο αυτό με πί-
κρανε».

Το «φαινόμενο»
Ο Παντελής Παντελίδης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 
23 Νοεμβρίου 1983 και μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία. 
Εργαζόταν ως υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυ-
τικού, αλλά αποφάσισε να παραιτηθεί για να γίνει 
τραγουδιστής. Ήταν αυτοδίδακτος, μόνος του έμαθε 
να παίζει μουσικά όργανα, ενώ, παρ’ ότι τα τελευ-
ταία χρόνια τα τραγούδια που έλεγε ο ίδιος ή που 
τραγουδούσαν άλλοι σημείωναν μεγάλη επιτυ-
χία, συνέχισε να εργάζεται στο πρακτορείο ΟΠΑΠ 
που διατηρούσε μαζί με την οικογένειά του στη Νέα 
Ιωνία. Από μικρός έγραφε τραγούδια, τα οποία βι-
ντεοσκοπούσε και τα έστελνε στους φίλους του. 
Αυτοί, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει, τα ανέβασαν στο 
YouTube, μέσα από το οποίο και έγινε γνωστός. Μά-
λιστα, θεωρούνταν από τους πρωτοπόρους Έλλη-
νες μουσικούς, καθώς η φήμη του προήλθε από τα 

social media και όχι από την οργανωμένη μουσική 
βιομηχανία ή τα «παραδοσιακά» ΜΜΕ, ενώ κάποιοι 
δεν δίστασαν να κάνουν λόγο ακόμα και για «φαι-
νόμενο Παντελίδης». Από το Πολεμικό Ναυτικό πα-
ραιτήθηκε όταν έκλεισε την πρώτη του δουλειά ως 
τραγουδιστής. Ο πρώτος του δίσκος είχε τίτλο «Αλ-
κοολικές οι νύχτες», κυκλοφόρησε το 2012 και έγινε 
διπλά πλατινένιος. Μεγάλη επιτυχία του είναι το 
τραγούδι «Δεν ταιριάζετε σου λέω», ενώ στον δίσκο 
περιλαμβάνονται ακόμη τα τραγούδια «Συνοδεύο-
μαι», «Πάμε στοίχημα θα ξαναρθείς», «Παραμυθιά-
ζομαι», «Λιώμα σε γκρεμό», τα οποία γνώρισαν ε-
πιτυχία στο ραδιόφωνο. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι τα 
τραγούδια του τα γράφει εμπνεόμενος από προσω-
πικά βιώματα ή από ιστορίες κοντινών του προσώ-
πων. Το τελευταίο διάστημα προετοιμαζόταν για τις 
κοινές εμφανίσεις του σε νυχτερινό κέντρο με τη 
Δέσποινα Βανδή και τον Κώστα Μαρτάκη. Τραγική 
ειρωνεία: ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του 
μία ημέρα πριν από την πρεμιέρα.

Kαθημερινό κινηματογραφικό ραντεβού από τον καναπέ σας
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Σ
ε μείζονα πολιτική της Ε.Ε. έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια 
το ζήτημα της παραγωγής, επάρκειας και ασφάλειας της ενέρ-
γειας. Με τις παραδοσιακές πηγές παραγωγής ενέργειας (πετρέ-
λαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο, πυρηνική κ.λπ.) είτε να παρουσι-
άζουν μεγάλη «πτητικότητα» στις αγορές είτε να «εμπλέκονται» 
σε πολιτικές και γεωστρατηγικές διαμάχες, αλλά και με το περι-
βάλλον και την κλιματική αλλαγή να αποτελούν σημαντικό ζή-

τημα της πολιτικής και κοινωνικής παγκόσμιας ατζέντας, η Ευρώπη δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στη διασφάλιση της ενεργειακής της αυτάρκειας μέσω δύο βασικών στρα-
τηγικών: της στροφής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και της εξοικονό-
μησης ενέργειας, από τα νοικοκυριά έως τις τεράστιες ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει Οδηγία η οποία έχει θέσει ως στόχο 
έως το 2020 το 20% για το συνολικό μερίδιο ΑΠΕ και το 10% για ενέργεια από α-
νανεώσιμες πηγές στις μεταφορές, ενώ πολλές χώρες-μέλη της Ε.Ε. έχουν ήδη προ-
χωρήσει σε εκτεταμένα επενδυτικά προγράμματα στις ΑΠΕ (αιολική και ηλιακή ε-

νέργεια, κυρίως, αλλά και άλλες μορφές, όπως η γεωθερμία ή ακόμα και η ενέργεια 
από τα κύματα της θάλασσας) με εμφανή και άκρως ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 
Είναι προφανές ότι οι επενδύσεις στις ΑΠΕ στην Ελλάδα αποτελούν σχεδόν μο-
νόδρομο, δεδομένων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, όπως η με-
γάλη ηλιοφάνεια, οι θαλάσσιοι άνεμοι κ.λπ. Κατά τα φαινόμενα, η χώρα βρίσκε-
ται σε καλό δρόμο όσον αφορά την αξιοποίηση των ΑΠΕ, ωστόσο είναι προφανές 
ότι χρειάζονται ακόμα πιο έντονες προσπάθειες για καλύτερη εκμετάλλευσή τους.

Όσον αφορά το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας, είναι επίσης προφανές ότι, 
πέραν της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας, παίζει σημαντικό ρόλο και στην 
τσέπη των καταναλωτών, ιδιαίτερα στους τομείς του φωτισμού και της θέρμανσης. 
Τόσο οι επίσημοι φορείς της Ε.Ε. όσο και πολλές ΜΚΟ τονίζουν ότι με απλές και 
φαινομενικά ασήμαντες κινήσεις –ενίοτε, δε, και χωρίς κανένα κόστος– οι κατα-
ναλωτές μπορούν να μειώσουν τα έξοδά τους για ενέργεια, συμβάλλοντας παράλ-
ληλα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία θεωρούνται υ-
πεύθυνα για την κλιματική αλλαγή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

Ενέργεια
Επιλέγω και εξοικονομώ
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Κ
αθώς ο κόσµος µας γίνεται όλο 
και πιο µεγάλος και σύνθετος και 
οι απαιτήσεις για ενέργεια αυ-
ξάνονται σχεδόν σε καθηµερινή 
βάση, η συζήτηση για την ανεύ-
ρεση και αξιοποίηση νέων πηγών 
ενεργείας γίνεται όλο και πιο πι-

εστική. ∆εδοµένου, δε, ότι οι αποκαλούµενες «παρα-
δοσιακές» πηγές ενέργειας (π.χ. άνθρακας, πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο κ.λπ.) είναι πεπερασµένες ως ποσότητες, 
αλλά και σε µεγάλο βαθµό θεωρούνται υπαίτιες για την 
ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή, λόγω των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου, τόσο η συζήτηση για την ε-
ξεύρεση των καλύτερων τρόπων αξιοποίησης άλλων 
µορφών ενεργείας γίνεται πιο έντονη. Μάλιστα, µε 
δεδοµένο ότι η πυρηνική ενέργεια τελεί εκ νέου υπό 
αµφισβήτηση (και ως κόστος παραγωγής αλλά και ως 
ζήτηµα ασφάλειας), η ανάγκη για εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας γίνεται όλο και πιο επιτακτική.

Οι ορισµοί
Με βάση τους ορισµούς που δίνει η Ε.Ε., εναλλακτι-
κές πηγές ενέργειας θεωρούνται η αιολική, η ηλιακή, 
η αεροθερµική, η γεωθερµική, η υδροθερµική και η ε-
νέργεια των ωκεανών, η υδροηλεκτρική, από βιοµάζα, 
από τα εκλυόµενα στους χώρους υγειονοµικής ταφής 
αέρια, από αέρια µονάδων επεξεργασίας λυµάτων και 
από βιοαέρια. Ο ορισµός προσθέτει στις πηγές αυτές 
τον όρο «ήπιες», διότι για την αξιοποίησή τους δεν α-
παιτείται κάποια ενεργητική παρέµβαση, π.χ. εξόρυξη, 
άντληση ή καύση, όπως µε τις µέχρι τώρα χρησιµοποι-
ούµενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκµετάλλευση 
της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση, και διότι 
θεωρούνται «καθαρές» µορφές ενέργειας, πολύ «φιλι-
κές» στο περιβάλλον, που δεν αποδεσµεύουν υδρογο-
νάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιε-
νεργά απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας 
που χρησιµοποιούνται σε µεγάλη κλίµακα. Σε γενικές 
γραµµές, αυτές οι πηγές ενέργειας καλύπτονται από τον 
όρο «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» (ΑΠΕ), καθώς για 
την παραγωγή ενέργειας δεν χρησιµοποιούνται πεπε-
ρασµένης ποσότητας πηγές, αλλά πηγές που βρίσκο-
νται εν αφθονία και διαρκώς στη φύση.

Αν και οι ΑΠΕ χρησιµοποιούνται από τον άνθρωπο 
από πολύ παλιά (π.χ. στους ανεµόµυλους ή τις νερο-

τριβές), το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη τεχνολογιών 
ευρύτερης και συστηµατικότερης αξιοποίησής τους αυ-
ξήθηκε σηµαντικά µετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, 
το 1974, και εν συνεχεία αποτελεί πάγιο προβληµα-
τισµό, από τη στιγµή που αναπτύχθηκε δυναµικά το 
παγκόσµιο κίνηµα για την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Σήµερα οι ΑΠΕ αποτελούν για πολλές χώρες 
σηµαντική πηγή παραγωγής ενέργειας που συµµετέ-
χει δυναµικά στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, συµβάλ-
λοντας στη µείωση της εξάρτησης από εισαγόµενες 
πηγές παραγωγής ενέργειας (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο) και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργει-
ακού τους εφοδιασµού.

Βασικές πηγές
Αν και όλες οι προαναφερθείσες εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας χρησιµοποιούνται παγκοσµίως σε διαφορε-
τικό βαθµό διείσδυσης στο ενεργειακό ισοζύγιο κάθε 
χώρας, οι δύο πλέον διαδεδοµένες µορφές ΑΠΕ είναι 
η ηλιακή και η αιολική. Στις δύο αυτές ΑΠΕ έχουν 
γίνει τα τελευταία χρόνια και οι µεγαλύτερες επενδύ-
σεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών για την καλύτερη 
αξιοποίησή τους. Όσον αφορά την ηλιακή ενέργεια, 
δύο είναι οι βασικές εφαρµοσµένες τεχνολογίες για 
τη µετατροπή της σε ηλεκτρικό ρεύµα: τα φωτοβολτα-
ϊκά τόξα και η συγκεντρωµένη ηλιακή ενέργεια. Στην 
πρώτη περίπτωση, η ηλιακή ακτινοβολία µετατρέπεται 
σε ηλεκτρικό ρεύµα µέσω του φωτοβολταϊκού αποτε-
λέσµατος, ενώ στη δεύτερη η ηλιακή ακτινοβολία συ-
γκεντρώνεται µέσω φακών ή κατόπτρων σε συγκεκρι-
µένα σηµεία, παράγοντας θερµότητα. Τα φωτοβολτα-
ϊκά τόξα θεωρούνται κατάλληλα για µικρές ή µεσαίες 
ενεργειακές ανάγκες (από έναν υπολογιστή τσέπης ως 
ένα σπίτι), χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και µεγαλύ-
τερες εγκαταστάσεις, ενώ όταν οι ανάγκες αυξάνουν, 
προτιµάται η χρήση της συγκεντρωµένης ηλιακής ε-
νέργειας (σήµερα υπάρχουν σταθµοί που παράγουν 
ως και 390 MWatt).

Από την άλλη πλευρά, η χρήση της αιολικής ενέρ-
γειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος γίνεται 
κυρίως µέσω αεροτουρµπινών, οι οποίες τοποθετούνται 
σε σηµεία µε πολλούς ανέµους και συνδέονται µε το 
δίκτυο ηλεκτρισµού. Τα πλεονεκτήµατα της αιολικής 
ενέργειας, τόσο για το περιβάλλον όσο και για την οι-
κονοµία, είναι προφανή, ενώ θα πρέπει εδώ να σηµει-

ωθεί ότι σε πολλές χώρες ήδη λειτουργούν συστήµατα 
αξιοποίησης και άλλων µορφών ΑΠΕ (π.χ. των θαλάσ-
σιων κυµάτων ή της γεωθερµίας) για την παραγωγή ε-
νέργειας, ενίοτε µε εξαιρετικά αποτελέσµατα.

Τα υπέρ και τα κατά
Το βασικό πλεονέκτηµα όλων των ΑΠΕ –πολλώ δε 
µάλλον της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας, ως των 
πιο διαδεδοµένων σήµερα– είναι ότι είναι πρακτικά α-
νεξάντλητες, πράγµα που σηµαίνει ότι η παραγωγή ε-
νέργειας από αυτές τις πηγές δεν πρόκειται να τελειώ-
σει ποτέ, σε αντίθεση µε τα ορυκτά καύσιµα, τα οποία 
σήµερα αποτελούν τις βασικές πηγές παραγωγής ε-
νέργειας. Επίσης, όσο η τεχνολογία βελτιώνεται, τόσο 
αυξάνεται το ποσοστό αξιοποιήσιµης παραγόµενης ε-
νέργειας από ΑΠΕ και τόσο µειώνεται το κόστος πα-
ραγωγής ενέργειας, ενώ η επίδρασή τους στο περιβάλ-
λον είναι σχετικά µικρή (σχεδόν αµελητέα σε σχέση 
µε τα ορυκτά καύσιµα) και, φυσικά, δεν παράγουν κα-
θόλου αέρια του θερµοκηπίου, τα οποία θεωρούνται 
υπεύθυνα για το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής.

Από την άλλη, η έρευνα γύρω από τις ΑΠΕ επικε-
ντρώνεται στην προσπάθεια να αντιµετωπιστούν τα διά-
φορα µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν, όπως οι ση-
µαντικές διαφορές στην παραγόµενη ενέργεια (κυρίως 
σε µικρές χρονικές κλίµακες, καθώς σε ετήσια βάση η 
ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ είναι σχετικά στα-
θερή ως ποσότητα), οι δυνατότητες αποθήκευσης της 
παραγόµενης ενέργειας, καθώς και η καλύτερη αξιο-
ποίησή της µέσω της βελτίωσης των τεχνολογιών πα-
ραγωγής της, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες. 
Ένα άλλο ζήτηµα αφορά το ακόµη σχετικά υψηλό κό-
στος εγκατάστασης και αξιοποίησης, αν και κυρίως για 
την ηλιακή ενέργεια το κόστος αυτό βαίνει διαρκώς 
µειούµενο, ενώ ορισµένοι ασκούν κριτική και στο αι-
σθητικό µέρος των εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

Παρά τα όποια µειονεκτήµατα, πάντως, οι ΑΠΕ είναι 
βέβαιο ότι αποτελούν το µέλλον στην παραγωγή ενέρ-
γειας, τόσο λόγω του ανεξάντλητου χαρακτήρα τους όσο 
και λόγω της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλο-
ντος και της ζωής σε σχέση µε τις παραδοσιακές πηγές 
παραγωγής ενέργειας στον πλανήτη. ∆εν είναι τυχαίο, 
άλλωστε, ότι όλο και περισσότερες χώρες επενδύουν 
όλο και περισσότερο στις ΑΠΕ, βλέποντας ακόµα και 
βραχυπρόθεσµα θετικά αποτελέσµατα.

Σήµερα οι ΑΠΕ 
αποτελούν για 
πολλές χώρες 
σηµαντική πηγή 
παραγωγής 
ενέργειας που 
συµµετέχει 
δυναµικά στο 
ενεργειακό 
τους ισοζύγιο, 
συµβάλλοντας 
στη µείωση της 
εξάρτησης από 
εισαγόµενες 
πηγές 
παραγωγής 
ενέργειας.
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Η καθαρή ενέργεια 
κερδίζει έδαφος
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Το φυσικό αέριο «αφήνει πίσω»  
τα συμβατικά καύσιμα

Mε βάσει τις τρέχουσες τιμές, η τιμή του φυσι-
κού αερίου είναι περίπου 60% χαμηλότερη 
σε σύγκριση με τη βενζίνη, 25%-30% χαμη-
λότερη σε σύγκριση με το πετρέλαιο και πε-

ρίπου 40% χαμηλότερη σε σύγκριση με το LPG.
Ως προς την απόδοση του καυσίμου ένα κιλό φυσικό 
αέριο κίνησης περιέχει πολύ περισσότερη ενέργεια 
σε σχέση με ένα λίτρο από όλα τα άλλα υγρά καύσιμα. 
Ενεργειακά ισοδυναμεί με 1,6 λίτρα αμόλυβδης βενζί-
νης, 1,3 λίτρα πετρελαίου και 2 λίτρα υγραερίου.

Σύμφωνα με τον όμιλο επιχειρήσεων Tsopelogiannis, ο 
οποίος ασχολείται με την τοποθέτηση συστημάτων αερι-
οκίνησης και υγραεριοκίνησης  «το φυσικό αέριο είναι 
ελαφρύτερο από τον αέρα, δεν είναι τοξικό και διαχέ-
εται γρήγορα. Θεωρείται από τα ασφαλέστερα καύσιμα 
κίνησης που χρησιμοποιούνται σήμερα στις μεταφορές. 
Έχει υψηλότερη θερμοκρασία ανάφλεξης συγκριτικά με 
τη βενζίνη και το πετρέλαιο, κάτι που μειώνει τις πιθα-
νότητες τυχαίας ανάφλεξης.

Το CNG είναι καύσιμο το οποίο 
δεν νοθεύεται
Συγκεκριμένα, από τεχνικής πλευράς, το φυσικό 
αέριο έχει υψηλό αντικροτικό βαθμό με 130 οκτά-
νια, γεγονός που αποκλείει τις αυταναφλέξεις και το 
κατατάσσει ως το ασφαλέστερο καύσιμο κίνησης. Οι 
δεξαμενές αποθήκευσής του, κατασκευάζονται κάτω 
από τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας και 
υπόκεινται σε ενδελεχείς ελέγχους από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ισχύουσα νο-
μοθεσία απαιτεί την ειδική έγκριση -τύπου R110-, για 
οποιοδήποτε σύστημα κίνησης με φυσικό αέριο το-
ποθετείται σε όχημα, διασφαλίζοντας έτσι τις μέγιστες 
εγγυήσεις ασφάλειας».
H τιμή του φυσικού αερίου είναι περίπου 60% χαμηλότε-
ρη σε σύγκριση με τη βενζίνη, 25%-30% χαμηλότερη σε 
σύγκριση με το πετρέλαιο και περίπου 40% χαμηλότερη 
σε σύγκριση με το LPG.

Η αεριοκίνηση, σύμμαχος στις παγκόσμι-
ες προσπάθεις για τη μείωση των ρύπων
Η χρήση του φυσικού αερίου στις μεταφορές μειώνει τη 
ρύπανση  (περιβαλλοντική και ηχορύπανση).
Η καύση του φυσικού αερίου είναι  πιο αθόρυβη σε σχέ-
ση με τους κινητήρες βενζίνης και κατά πολύ πιο αθό-
ρυβη από τους κινητήρες  πετρελαίου. Ακόμη, είναι το 
πιο καθαρό εναλλακτικό καύσιμο, εκπέμποντας ως 30% 
λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου σε σχέση με τα οχήμα-
τα βενζίνης και πετρελαίου.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΚΑΠΕ), τα οχήματα φυσικού αερίου είναι πολύ 
φιλικά προς το περιβάλλον αναφορικά με τις εκπομπές 
αερίων ρύπων, δηλαδή τις εκπομπές που επιβαρύνουν 
την ανθρώπινη υγεία όπως τα ιπτάμενα σωματίδια (PM), 
το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα οξείδια του αζώτου 
(NOx) και των καρκινογόνων υδρογονανθράκων (HC). 
Τα οχήματα φυσικού αερίου έχουν σχεδόν μηδενικές 
εκπομπές σωματιδίων γεγονός που τους δίνει μεγάλο 
πλεονέκτημα έναντι των πετρελαιοκίνητων και αποτελεί 

έναν από τους βασικούς λόγους αντικατάστασης βαρέων 
οχημάτων diesel με αντίστοιχα φυσικού αερίου.
Ένα όχημα φυσικού αερίου που λειτουργεί σε σχετικά 
υψηλά φορτία συνήθως εκπέμπει περίπου 25% λιγότερο 
CO2 από ένα παρόμοιο όχημα που λειτουργεί με βενζίνη 
ή  diesel.

Πρώτο με διαφορά έρχεται το φυσικό αέριο σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα 
όπως είναι το υγραέριο, το πετρέλαιο και η βενζίνη, σημειώνοντας υψηλότερες επιδόσεις 
σε απόδοση,  μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους ενώ θεωρείται το πιο φιλικό καύσιμο για 
το περιβάλλον.

       Η χρήση του φυσικού αε-
ρίου στις μεταφορές μειώνει τη 
ρύπανση  (περιβαλλοντική και 
ηχορύπανση).
Η καύση του φυσικού αερίου 
είναι  πιο αθόρυβη σε σχέση 
με τους κινητήρες βενζίνης και 
κατά πολύ πιο αθόρυβη από 
τους κινητήρες  πετρελαίου. 
Ακόμη, είναι το πιο καθαρό 
εναλλακτικό καύσιμο, εκπέμπο-
ντας ως 30% λιγότερα αέρια του 
θερμοκηπίου σε σχέση με τα 
οχήματα βενζίνης και 
πετρελαίου.
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Μ
ε ρυθµούς-ρεκόρ αναπτύσ-
σεται η παραγωγή ενέρ-
γειας από ανανεώσιµες 
πηγές στην Ευρώπη, κα-
ταδεικνύοντας τη στροφή 
στις ΑΠΕ σε σχέση µε τις 
παραδοσιακές µεθόδους 

παραγωγής ενέργειας (ορυκτά καύσιµα, πυρηνικοί α-
ντιδραστήρες κ.λπ.). Την ίδια στιγµή η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή αυξάνει τους ελέγχους συµµόρφωσης στις χώ-
ρες-µέλη της Ε.Ε. ως προς τη δέσµευσή τους για πα-
ραγωγή του 20% της ενέργειας από ΑΠΕ ως το 2020.

Βήµατα µπρος-πίσω
Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη της βρετανικής ΜΚΟ 
Sandbag, η οποία ασχολείται µε ζητήµατα κλιµατικής 
αλλαγής, το 2015 καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 
2,5% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 
Η µελέτη, η οποία εξετάζει τον ευρωπαϊκό τοµέα ηλε-
κτρικής ενέργειας για το 2015, αναφέρει ότι οι ΑΠΕ, 
συµπεριλαµβανοµένης της υδροηλεκτρικής, έφτασαν 
σε επίπεδα παραγωγής-ρεκόρ, αγγίζοντας τις 87 τερα-
βατώρες, και υπογραµµίζει ότι περισσότερα από τα 3/4 
της αύξησης αυτής προήλθαν από µόλις τρεις χώρες, τη 
Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιταλία. Σύµ-
φωνα µε τη Sandbag, η αύξηση της παραγωγής ΑΠΕ 
σηµαίνει ότι το 29% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ευρώπη καλύπτεται από ανανεώσιµες πηγές ενέρ-
γειας, ενώ το 2008 το ποσοστό αυτό ήταν µόλις 17%. 
Παράλληλα, επισηµαίνεται ότι η ζήτηση ηλεκτρικής 
ενέργειας αυξήθηκε κατά περίπου 1,1% το 2015, ανα-
κάµπτοντας από την πτώση 2,3% που σηµειώθηκε το 
2014, και εκτιµάται ότι οι µακροπρόθεσµες τάσεις αύ-
ξησης των ΑΠΕ και µείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας σηµαίνουν ότι η παραγωγή µέσω παραδο-
σιακών µέσων δέχεται σηµαντικές πιέσεις. Ωστόσο, η 

ΜΚΟ παρατηρεί ότι οι εκποµπές διοξειδίου του άν-
θρακα δεν πέφτουν τόσο γρήγορα όσο αναµενόταν, α-
ποδίδοντας αυτό το εύρηµα στο γεγονός ότι η πιο επι-
βλαβής παραγωγή όλων, αυτή του λιγνίτη, βρίσκεται 
στα ίδια επίπεδα µε το 2010.

Η δύναµη του αέρα
Εν τω µεταξύ, φαίνεται ότι ο αέρας αποτελεί τη βασική 
ΑΠΕ για την Ευρώπη, καθώς, σύµφωνα µε πρόσφατα 
στοιχεία, το 44% όλων των νέων ενεργειακών εγκατα-
στάσεων στην Ε.Ε. για το 2015 αφορά την αιολική ενέρ-
γεια, µε 12,8 γιγαβάτ να προστίθενται στο δίκτυο. Συ-
γκεκριµένα, 9,77 γιγαβάτ αντιστοιχούν σε χερσαίες και 
3,03 γιγαβάτ σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής ε-
νέργειας. Οι νέες εγκαταστάσεις αυξήθηκαν κατά 6,3% σε 
σχέση µε το 2014, γεγονός που σηµαίνει ότι η συνολική 
δυναµικότητα αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη ανέρ-
χεται πλέον σε 142 γιγαβάτ, καλύπτοντας το 11,4% των 
ευρωπαϊκών αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Τζάιλς 
Ντίκσον, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολι-
κής Ενέργειας (EWEA), σηµείωσε ότι «αυτοί οι αριθ-
µοί δείχνουν ότι η αιολική ενέργεια είναι η κινητήρια 
δύναµη πίσω από την ενεργειακή µετάβαση της Ε.Ε.», 
προσθέτοντας ότι «η αιολική ενέργεια είναι µια ώριµη 
βιοµηχανία µε οικονοµική συνέπεια και σηµαντική συµ-
βολή στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων ενεργει-
ακής ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας». Από τα στοι-
χεία προκύπτει ότι η αιολική ενέργεια σηµείωσε ιδιαί-
τερα ισχυρή ανάπτυξη στη Γερµανία το 2015, µε τις µισές 
νέες εγκαταστάσεις της Ε.Ε. να κατασκευάζονται εκεί. 
Ακολούθησε η Πολωνία, προσθέτοντας 1,3 γιγαβάτ πα-
ραγωγικής ικανότητας, και στην τρίτη θέση κατετάγη η 
Γαλλία µε 1 γιγαβάτ, σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της 
EWEA. Παράλληλα, οι επενδύσεις σε νέα χερσαία και 
υπεράκτια αιολικά πάρκα ανήλθαν στα 26,4 δισ. ευρώ, 
σηµειώνοντας αύξηση 40% από το 2014 και προσελκύο-

ντας κεφάλαιο σε επίπεδα-ρεκόρ. Συνολικά, το 77% των 
νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
το 2015 στην Ε.Ε. αναλογεί στις ανανεώσιµες πηγές, µε 
22,3 γιγαβάτ να προστίθενται στο δίκτυο.

Ευρωπαϊκή πολιτική οι ΑΠΕ
Σηµειώνεται ότι η ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας 
από ΑΠΕ αποτελεί βασική πολιτική της Ε.Ε. Στο πλαί-
σιο αυτό, δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διάθεση ποσού 
άνω των 1,2 δισ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση 23 ιδιαί-
τερα καινοτόµων ευρωπαϊκών έργων επίδειξης στον 
τοµέα των ΑΠΕ, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων για το πρόγραµµα χρηµατοδότη-
σης NER300. Τα έργα θα συγχρηµατοδοτηθούν µε τα 
έσοδα που προέρχονται από την πώληση των 200 εκα-
τοµµυρίων δικαιωµάτων εκποµπής από το απόθεµα για 
νεοεισερχόµενους (NER) του συστήµατος εµπορίας δι-
καιωµάτων εκποµπών της Ε.Ε. Τα έργα καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσµα τεχνολογιών στον τοµέα των ΑΠΕ: βιοε-
νέργεια (συµπεριλαµβανοµένων των προηγµένων βι-
οκαυσίµων), συστήµατα συγκέντρωσης ηλιακής ενέρ-
γειας, γεωθερµική ενέργεια, αιολική ενέργεια, ωκεάνια 
ενέργεια και διαχείριση κατανεµηµένων ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας (έξυπνα δίκτυα). Σύµφωνα µε την Ε-
πιτροπή, από τη στιγµή που θα αρχίσουν να λειτουρ-
γούν τα έργα αυτά, θα αυξηθεί συνολικά η ετήσια πα-
ραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στην Ευρώπη κατά περί-
που 10 TWh, ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στην 
ετήσια κατανάλωση καυσίµων άνω του ενός εκατοµµυ-
ρίου επιβατικών αυτοκινήτων. Εκτιµάται, δε, ότι οι επι-
χορηγήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, που καταβάλλουν οι 
ρυπαίνοντες, θα συµβάλουν στη µόχλευση περαιτέρω 
ποσού 2 δισ. ευρώ υπό µορφή ιδιωτικών επενδύσεων 
στα 23 επιλεγµένα έργα επίδειξης χαµηλών εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου.
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Μ
έσα στο αµέσως επόµενο 
χρονικό διάστηµα αναµένε-
ται η κυβέρνηση να παρουσι-
άσει το οριστικό σχέδιό της 
για την αξιοποίηση των ανα-
νεώσιµων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ) για την παραγωγή ε-

νέργειας στη χώρα, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ε.Ε. 
για την ενεργειακή της πολιτική ως το 2020, αλλά και των 
δεσµεύσεων που απορρέουν από τα µνηµόνια.

Σύµφωνα µε στοιχεία έκθεσης που ο τέως υπουργός 
Οικονοµικών Γιάνης Βαρουφάκης είχε αποστείλει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2013 το ποσοστό της συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα που αντιστοιχούσε 
σε ΑΠΕ έφτασε το 15% (από 13,4% το 2012), ενώ ο στόχος 
που έχει θέσει για το 2020 η Οδηγία της Ε.Ε. 2009/28/
EC14 είναι το ποσοστό αυτό να φτάσει το 20%. Το συγκε-
κριµένο ποσοστό κρίνεται ικανοποιητικό, ωστόσο η κυ-
βέρνηση επιχειρεί µέσα στο επόµενο διάστηµα να κατα-
θέσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τη µεγαλύτερη διείσ-
δυση και καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, δεδοµένου, δε, 
ότι η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι πολλών 
χωρών της Ευρώπης (αυξηµένη ηλιοφάνεια, ανέµους κ.λπ.).

Σύµφωνα µε τον γενικό γραµµατέα Ενέργειας και Ο-
ρυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Μιχάλη Βερροιόπουλο, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στο ζήτηµα των ΑΠΕ στο συνέδριο Athens Energy 
Forum 2016, ο σχεδιασµός του υπουργείου προβλέπει 
την ενίσχυση των µορφών ενέργειας που έχουν µεγαλύ-
τερη απόδοση, όπως τα αιολικά ή το βιοαέριο και η βιο-
µάζα, τεχνολογίες που δίνουν σηµαντικές συνέργειες συν-

δυασµένες µε την αγροτική παραγωγή. Σύµφωνα µε τον 
κ. Βερροιόπουλο, οι ΑΠΕ πλέον θα συµµετέχουν στην η-
µερήσια αγορά και θα λαµβάνουν ένα εύλογο premium 
στη βάση µιας εύλογης απόδοσης, ενώ θα υπάρχουν επι-
πλέον κίνητρα για συµµετοχή στην αγορά και αντικίνη-
τρα για όσες µονάδες ΑΠΕ βγαίνουν εκτός.

Παράλληλα, ο κ. Βερροιόπουλος σηµείωσε ότι τα φω-
τοβολταϊκά θα επανενεργοποιηθούν µέσω δηµοπρασιών 
για συγκεκριµένη ισχύ, ενώ τόνισε ότι ως το 2020 η κυ-
βέρνηση φιλοδοξεί να ενταχθούν στο σύστηµα 2 GW και 
ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει η αναθεώ-
ρηση του ΚΕΝΑΚ (Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων). Σχετικά, δε, µε το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’ 
οίκον», ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος είπε ότι σύντοµα θα εκδοθεί ο νέος Οδηγός Προ-
γράµµατος και ότι για την περίοδο 2014-2020 θα διατε-
θούν πόροι ύψους 292 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν διαθέσιµα 
και άλλα 80 εκατ. ευρώ από το υφιστάµενο πρόγραµµα.

Εν τω µεταξύ, µε πρόσφατη απόφαση του υπουργού 
Περιβάλλοντος, Πάνου Σκουρλέτη, ανοίγει ο δρόµος για 
κατασκευή ηλιοθερµικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής στα 

µη διασυνδεµένα νησιά της χώρας, καθώς µε την απόφαση 
αυτή εγκρίνεται ο τύπος και το περιεχόµενο των συµβά-
σεων πώλησης της ενέργειας που θα παράγουν αυτοί οι 
σταθµοί. Σύµφωνα µε τη νέα απόφαση για τις ηλιοθερµι-
κές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά, αντισυµβαλλό-
µενος του επενδυτή θα είναι ο ∆Ε∆∆ΗΕ, ως διαχειριστής 
των συγκεκριµένων ηλεκτρικών συστηµάτων.

Οι µονάδες αυτές κατατάσσονται στην κατηγορία των 
κατανεµόµενων µερικώς ελεγχόµενων µονάδων παραγω-
γής, οι οποίες υποβάλλουν ωριαίο πρόγραµµα παραγωγής. 
Για την κατάρτιση της ∆ήλωσης Παραγωγής, ο παραγω-
γός θα λαµβάνει υπόψη τα διαθέσιµα ενεργειακά απο-
θέµατα στα συστήµατα αποθήκευσης του Ηλιοθερµικού 
Σταθµού και την πρόβλεψη της διαθέσιµης προς εκµετάλ-
λευση ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της επόµε-
νης ηµέρας. Η χρήση βοηθητικών καυσίµων επιτρέπεται, 
αρκεί η ενέργεια που θα παράγεται από άλλα καύσιµα να 
µην υπερβαίνει το 15% αν πρόκειται για συµβατικά (ντί-
ζελ, µαζούτ κ.λπ.) ή το 20% αν πρόκειται για βιοκαύσιµο 
(βιοντίζελ). Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ανέρχεται 
σε 25 χρόνια µε δυνατότητα παράτασης.
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Η εταιρεία GREEN συστάθηκε το 2009, ως μέλος 
του μεγάλου ελληνικού ομίλου ΑΦΟΙ Βασιλειάδη 
αποτελώντας μία από τις πρώτες ελληνικές εται-
ρείες Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας. Με μια ισχυρή πελατοκεντρική φιλοσοφία, η 
GREEN εδραιώθηκε πολύ γρήγορα ως η πιο σταθε-
ρή αξία στο χώρο της ενέργειας, εκπροσωπώντας 
έναν μεγάλο αριθμό βιομηχανικών αλλά και εμπο-
ρικών πελατών. 
Στόχος της GREEN είναι να βρίσκεται δίπλα στους 
καταναλωτές και ιδιαίτερα στις Ελληνικές επιχει-
ρήσεις αλλά και νοικοκυριά, συμβάλλοντας ενεργά 
στην μείωση των καθημερινών τους ενεργειακών 
εξόδων και παράλληλα προσφέροντας υπηρεσίες 
υψηλών προδιαγραφών. Στην GREEN ακολου-
θούμε ξεκάθαρη τιμολογιακή πολιτική βοηθώντας 
τους πελάτες μας ώστε να μπορούν εύκολα να 
διαβάζουν και να συγκρίνουν τους λογαριασμούς 
ενέργειας. Επιλέγοντας την GREEN, ωφελημένος 
θα βγει ο καταναλωτής έχοντας πρόσβαση σε χα-
μηλότερες τιμές και τις καλύτερες υπηρεσίες.
Μέσα στο 2016, η εμπορική Διεύθυνση της GREEN 
σχεδιάζει να ανοίξει την λιανική αγορά με νέα προ-
ϊόντα και μοναδικές υπηρεσίες που θα απευθύνο-
νται σε όλους τους καταναλωτές. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ
Η ομάδα της GREEN προσφέρει, ακόμη οικονομι-
κότερα συμβόλαια, με την δυνατότητα να έχετε εκ-
καθαριστικό λογαριασμό κάθε μήνα.
Στην GREEN προσφέρουμε ασφάλεια και εμπιστο-
σύνη στον καταναλωτή, δίνοντας ένα ξεκάθαρο λο-
γαριασμό που παρέχει όλες τις πληροφορίες για τα 

κόστη που θέλετε να γνωρίζετε, ενώ είμαστε δίπλα 
σας, με προσωπική ανθρώπινη εξυπηρέτηση.
Πάρτε στα χέρια σας τον έλεγχο της κατανάλωσής 
σας, γνωρίζοντας πως δεν υπάρχει πλέον καμία 
κρυφή χρέωση, διαβάζοντας έναν απλά γραμμένο 
λογαριασμό!

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΎΞΗ
Από την ίδρυσή της η GREEN βρίσκεται σε μια συ-
νεχή αναπτυξιακή πορεία διαδραματίζοντας δυνα-
μικό ρόλο στον τομέα της ενέργειας, στην Ελλάδα 
και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Η πρόσβαση σε νέες αγορές μέσω θυ-
γατρικών εταιρειών και συνεργασιών, συνέβαλε 
στη δημιουργία ενός ισχυρού ανταγωνιστικού πλε-

ονεκτήματος: προσφέρουμε ανταγωνιστικές, στα-
θερές τιμές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα χωρίς το 
ρίσκο έκθεσης στις ευμετάβλητες τιμές των αγορών 
ηλεκτρισμού. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίσαμε την 
μακροχρόνια αναπτυξιακή πορεία του οργανισμού 
μας. 
Στόχος της GREEN είναι να συνεχίσει να αυξάνει 
το πελατολόγιο της, να βελτιώνει τις υπηρεσίες της 
και να δυναμώνει την παρουσία της στις αγορές 
ηλεκτρισμού της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η διαρκής εξέλιξη καθώς και οι επενδύσεις μας στην 
έρευνα και ανάπτυξη, μας βοηθούν ώστε να ανταπο-

κρινόμαστε στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. 
Η εταιρεία GREEN, επενδύει διαρκώς στην ενέρ-
γεια από ανανεώσιμες πηγές και εφαρμόζει στην 
καθημερινή της λειτουργία πρακτικές φιλικές προς 
το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό, προάγει τις αξίες 
της εξοικονόμησης, της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά 
και της ανακύκλωσης.
Επιπλέον, η ομάδα της GREEN σχεδιάζει την επέ-
κταση των δραστηριοτήτων της στην Αγορά Φυσι-
κού Αερίου και στην ολοκλήρωση επενδύσεων σε 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  
Πρωτεύον μέλημα για εμάς είναι η πράσινη ανά-
πτυξη δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαι-
ρίες που στοχεύουν στην κοινωνική αλλά και πε-
ριβαντολλογική ευαισθητοποίηση όλων μας.  Έτσι, 
θέτουμε ως επόμενο μας στόχο τη δημιουργία νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν ενεργά 
στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Στο άμεσο μέλλον σκοπεύουμε να επενδύσουμε 
στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από φιλι-
κές προς το περιβάλλον πηγές μέσω της ανάπτυ-
ξης ιδιόκτητων Αιολικών Πάρκων, Φωτοβολτα-
ϊκών Εγκαταστάσεων, Μικρών Ύδροηλεκτρικών 
Έργων και Μονάδων Ολοκληρωμένης Διαχείρι-
σης και Παραγωγής Ενέργειας από Απόβλητα και 
Βιομάζα.
Η ενέργεια για εμάς είναι λόγος έμπνευσης και δη-
μιουργίας. Το όραμά μας αντικατοπτρίζει τη φιλοδο-
ξία μας για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη, παραμέ-
νοντας όμως πιστοί στο αρχικό μας πλάνο για μία 
ευέλικτη, οικονομικά υγιή εταιρεία ηλεκτρισμού. 
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας στοχεύει στο να 
αναδειχθεί ηγετική δύναμη στην αγορά ενέργειας 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Oικονομικό ρεύμα GREEN

Τα σχέδια 
της κυβέρνησης 
για τις ΑΠΕ
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Τ
ο φαινόµενο είναι συχνό και δι-
αρκώς επαναλαµβανόµενο: όταν 
φτάνει ο λογαριασµός κατανάλω-
σης ηλεκτρικής ενέργειας, οι κα-
ταναλωτές απορούν µε το πόσο 
µεγάλος είναι, καθώς, όπως οι 
ίδιοι υποστηρίζουν, δεν κατανα-

λώνουν τόσο πολύ ρεύµα. Ωστόσο, η πραγµατικότητα 
είναι ότι πολλές από τις συσκευές που έχουµε στα σπί-
τια µας είναι ενεργοβόρες και, κυρίως, καταναλώνουν 
ρεύµα ακόµα κι όταν εµείς τις θεωρούµε «σβηστές». 
Το κόκκινο λαµπάκι της κλειστής τηλεόρασης ή/και 
του home cinema, το ψηφιακό ρολόι στο εµπρός µέρος 
της ηλεκτρικής κουζίνας, ο φωτεινός δείκτης δίπλα 
στο καλώδιο Ethernet του υπολογιστή ή οι λυχνίες 
του router, όλα αυτά δείχνουν ότι οι συσκευές αυτές, 
ακόµα κι όταν «κοιµούνται», καταναλώνουν ηλεκτρι-
σµό, κάτι που αντανακλάται εµφανώς στους λογαρια-
σµούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

Λύσεις χωρίς κόστος
Στην πραγµατικότητα, πολλές φορές από αµέλεια ή από 
αδιαφορία οι καταναλωτές γινόµαστε µέρος του προ-
βλήµατος αντί για µέρος της λύσης. Η αλόγιστη κατα-
νάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όχι µόνο «πονάει» την 
τσέπη µας αλλά επιβαρύνει και το περιβάλλον, µέσω 
αυξηµένων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Το 
εντυπωσιακό, δε, είναι ότι οι λύσεις για το πρόβληµα 
της υπερβολικής κατανάλωσης ενέργειας είναι εξαιρε-
τικά απλές και ότι η εφαρµογή τους πολλές φορές δεν 
κοστίζει τίποτε απολύτως. Για παράδειγµα, τι κόστος 
έχει το να κλείνουµε τον διακόπτη παροχής ρεύµα-
τος στην τηλεόραση όταν δεν παρακολουθούµε, αντί 
απλώς να τη θέτουµε µέσω του τηλεκοντρόλ σε κατά-
σταση αναµονής (stand-by); Κι όµως, αυτή η απλή κί-

νηση υπολογίζεται από την Greenpeace ότι µπορεί να 
µας εξοικονοµήσει περίπου 30 ευρώ τον χρόνο από 
τους λογαριασµούς του ηλεκτρικού ρεύµατος, χώρια 
που µειώνει κατά 300 κιλά ετησίως τις εκποµπές διο-
ξειδίου του άνθρακα.

Επίσης, θυµάστε τον φορτιστή του κινητού ή της τα-
µπλέτας σας που έχετε µονίµως ξεχασµένο στην πρίζα, 
είτε φορτίζετε τη συσκευή είτε όχι; Αν τον βγάλουµε 
από την πρίζα όταν δεν τον χρησιµοποιούµε, κερδί-
ζουµε έως και 3 ευρώ τον χρόνο. Και µπορεί το ποσό να 
µοιάζει µικρό, ωστόσο είναι µεγάλο αν σκεφτεί κανείς 
ότι κυριολεκτικά το «πετάµε» αφήνοντας ξεχασµένο 
στην πρίζα έναν φορτιστή. Παράλληλα, τι κόστος έχει 
το να σβήνουµε τα φώτα όταν βγαίνουµε από ένα δω-
µάτιο ή να µην ξεχνάµε αναµµένο για ώρες το θερµο-
σίφωνο ή να βάζουµε πλυντήριο όταν αυτό έχει γεµί-
σει και όχι όταν είναι µισογεµάτο; Προφανώς τίποτα, 
αλλά αυτές οι απλές κινήσεις µπορούν να µας εξοικο-
νοµήσουν πολλά ευρώ ετησίως. Και, δεδοµένου ότι 
ζούµε σε µια «δικτυωµένη» εποχή, δεν κάνει κακό, 
όταν τελειώνουµε τις δουλειές ή το σερφάρισµα στο 
internet, να απενεργοποιούµε το router µας, καθώς 
εξοικονοµούµε ενέργεια. Το ίδιο ισχύει και για τους 
υπολογιστές: µε το τέλος της εργασίας, καλό είναι να 
τους κλείνουµε και να µην τους αφήνουµε σε κατά-
σταση απλής αναστολής λειτουργίας, οπότε ο υπολο-
γιστής συνεχίζει να καταναλώνει ρεύµα.

Επένδυση στην εξοικονόµηση
Φυσικά, υπάρχουν κι άλλες λύσεις, οι οποίες είναι µεν 
κατά το µάλλον ή ήττον δαπανηρές, αλλά επί της ου-
σίας βοηθούν στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην 
ουσιαστική µείωση της δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύµα 
σε σπίτια και επιχειρήσεις. Για παράδειγµα, οι λάµπες 
εξοικονόµησης ενέργειας είναι σαφώς πιο ακριβές από 

τις λάµπες πυρακτώσεως (οι οποίες µάλιστα βαίνουν 
ταχέως προς κατάργηση), ωστόσο η σηµαντικά χαµη-
λότερη κατανάλωση ρεύµατος και η µακροβιότητά τους 
ουσιαστικά εγγυώνται την απόσβεση της επένδυσης 
σε αυτές, ενώ παρέχουν καλύτερης ποιότητας φωτι-
σµό, τόσο στην οικιακή όσο και στην επαγγελµατική 
χρήση, κάνοντας το ROI (Return Of Investment) τους 
εξαιρετικά δελεαστικό, δεδοµένου µάλιστα ότι, σύµ-
φωνα µε µετρήσεις, περίπου το 14% του λογαριασµού 
του ηλεκτρικού ρεύµατος αφορά τον φωτισµό. Επίσης, 
η εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα είναι λύση εκ 
των ων ουκ άνευ σε µια χώρα σαν την Ελλάδα, µε τόσο 
πολλές µέρες ηλιοφάνειας, ενώ η αντικατάσταση πα-
λαιών ηλεκτρικών συσκευών (κουζίνες, ψυγεία, πλυ-
ντήρια, κλιµατιστικά κ.λπ.) µε σύγχρονες υψηλής ενερ-
γειακής κλάσης διασφαλίζει σηµαντική εξοικονόµηση 
ρεύµατος, έστω κι αν το κόστος των συσκευών αυτών 
είναι λίγο υψηλότερο. Φυσικά, η χρήση της δυνατό-
τητας του νυχτερινού τιµολόγιου της ∆ΕΗ είναι επί-
σης εκ των ων ουκ άνευ για σηµαντικό «ψαλίδισµα» 
της δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύµα ενός νοικοκυριού.

Παράλληλα, τόσο για τη θέρµανση όσο και για τη 
δροσιά, είναι σηµαντικό να διατηρούµε τους θερµο-
στάτες σε… φυσιολογικά επίπεδα. Για παράδειγµα, το 
καλοκαίρι, όταν η εξωτερική θερµοκρασία είναι υψηλή 
και σε εσωτερικούς χώρους επιδιώκουµε να έχουµε 
θερµοκρασία… ψυγείου, πέραν του ότι βάζουµε σε κίν-
δυνο την υγεία µας, αυξάνουµε ραγδαία την κατανά-
λωση ρεύµατος για κλιµατισµό. Το ίδιο ισχύει και για 
τη θέρµανση, όπου µετρήσεις έχουν δείξει ότι ρύθµιση 
του θερµοστάτη έναν βαθµό χαµηλότερα επιφέρει οι-
κονοµία περίπου 10% στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ 
πολλοί ειδικοί αναφέρουν ότι για τη δροσιά στο σπίτι 
ο ανεµιστήρας είναι µια πιο οικονοµική και υγιεινή 
λύση σε σχέση µε το κλιµατιστικό.

 Στην 
πραγµατικό-
τητα, πολλές 
φορές από 
αµέλεια ή από 
αδιαφορία οι 
καταναλωτές 
γινόµαστε 
µέρος του 
προβλήµατος 
αντί για µέρος 
της λύσης. 
Η αλόγιστη 
κατανάλωση 
ηλεκτρικής 
ενέργειας όχι 
µόνο «πονάει» 
την τσέπη 
µας αλλά 
επιβαρύνει και 
το περιβάλλον, 
µέσω των 
αυξηµένων 
εκποµπών 
αερίων του 
θερµοκηπίου.
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Σ
ε τέσσερις βασικούς άξονες στηρί-
ζεται πρόσφατη πρόταση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για την ε-
νεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε., η 
οποία κινείται στο πλαίσιο των α-
ποφάσεων της ∆ιάσκεψης για την 
Κλιµατική Αλλαγή που πραγµατο-

ποιήθηκε στο Παρίσι. Στους στόχους της νέας αυτής 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής περιλαµβάνονται ο πε-
ριορισµός της ζήτησης ενέργειας, η αύξηση της πα-
ραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη και από ανανεώσι-
µες πηγές, η περαιτέρω ανάπτυξη µιας εύρυθµα λει-
τουργούσας και πλήρως ολοκληρωµένης εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, καθώς και η διαφοροποίηση των 
ενεργειακών πηγών, προµηθευτών και διαύλων ε-
φοδιασµού, ενώ παράλληλα δίνεται έµφαση στη δι-
αφάνεια της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και στην 
αύξηση της αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών-µελών.

Συγκεκριµένα, οι τέσσερις άξονες για την ενερ-
γειακή ασφάλεια της Ευρώπης που παρουσίασαν ο 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μάρος Σέφτσοβιτς, και 
ο επίτροπος, αρµόδιος για το κλίµα και την ενέργεια, 
Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, προβλέπουν τα εξής:

• Έναν κανονισµό για την ασφάλεια του εφοδια-
σµού µε φυσικό αέριο. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το 
φυσικό αέριο συµβάλλει στη µετάβαση προς µια οι-
κονοµία χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών και πα-
ραµένει σηµαντικό για το ενεργειακό µείγµα της Ε.Ε. 
Ωστόσο, εκτιµά ότι η σηµερινή εξωτερική εξάρτηση 
καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
των αγορών της Ένωσης έναντι πιθανών διακοπών 
του εφοδιασµού τους µε φυσικό αέριο. Για να αξιο-
ποιηθούν πλήρως τα οφέλη µιας ρευστής και αντα-
γωνιστικής αγοράς είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η 
διαφάνεια της αγοράς φυσικού αερίου της Ε.Ε. Στο 
πλαίσιο αυτό και για να αντιµετωπιστεί η αδυναµία 
αυτή του συστήµατος, η Επιτροπή προτείνει τη µετά-
βαση από µια εθνική σε µια περιφερειακή προσέγγιση 
κατά τον σχεδιασµό µέτρων για την ασφάλεια του ε-
φοδιασµού. Η πρόταση εισάγει επίσης την αρχή της 
αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών-µελών, ώστε να δι-
ασφαλίζεται ο εφοδιασµός των νοικοκυριών και των 
βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, π.χ. στον τοµέα της 
υγειονοµικής περίθαλψης, σε περίπτωση που σοβα-
ρές κρίσεις πλήξουν τον εφοδιασµό τους.

• Μια απόφαση σχετικά µε τις διακυβερνητικές 
συµφωνίες στον τοµέα της ενέργειας, όπου η Ε.Ε. πρέ-
πει να µεριµνήσει ώστε οι διακυβερνητικές συµφω-
νίες που υπογράφονται µεταξύ των κρατών-µελών της 
και τρίτων χωρών και που αφορούν την ασφάλεια του 
εφοδιασµού της Ε.Ε. µε φυσικό αέριο να είναι πιο δι-
αφανείς και να συµµορφώνονται πλήρως µε το ισχύον 
ευρωπαϊκό δίκαιο και νοµοθεσία. Αυτή περιλαµβά-
νει περισσότερους «προτέρους ελέγχους από την Ε-
πιτροπή για έλεγχο της συµµόρφωσης µε τους κανό-
νες ανταγωνισµού και τη νοµοθεσία για την εσωτερική 
αγορά ενέργειας πριν από τη διαπραγµάτευση, την υ-
πογραφή και την κύρωση των συµφωνιών».

• Στρατηγική για το υγροποιηµένο φυσικό αέριο 
(LNG) και την αποθήκευση φυσικού αερίου. Για το 
ζήτηµα αυτό η Επιτροπή προτείνει µια στρατηγική 
για το υγροποιηµένο φυσικό αέριο που θα βελτιώ-
σει την πρόσβαση όλων των κρατών-µελών σε αυτό, 
ως µια εναλλακτική πηγή αερίου. Στο πλαίσιο αυτό 
θα επιδοτηθεί η ανάπτυξη στρατηγικών υποδοµών, 
µε στόχο τη διασύνδεση και την άρση της ενεργει-
ακής αποµόνωσης και της αποκλειστικής εξάρτησης 
κάποιων κρατών από µία µόνο πηγή.

• Κείµενο στρατηγικής σε σχέση µε τη θέρµανση 

και την ψύξη κτιρίων, κάτι που αφορά σχεδόν το 50% 
της κατανάλωσης ενέργειας στην Ε.Ε., η οποία παρα-
µένει κατά 75% εξαρτώµενη από ορυκτά καύσιµα. Η 
Οδηγία προωθεί τη χρήση ΑΠΕ και τη µείωση της κα-
τανάλωσης µέσω νέων τεχνολογιών.

Παρουσιάζοντας τη νέα ενεργειακή στρατηγική της 
Επιτροπής, ο κ. Σέφτσοβιτς σηµείωσε ότι «οι δεσµεύ-

σεις µας σήµερα είναι οι δεσµεύσεις που παρουσιά-
σαµε στο Παρίσι», προσθέτοντας ότι «ο στόχος είναι 
οι Ευρωπαίοι να θερµαίνουν τα σπίτια τους, αλλά να 
µη χρειάζεται να φουσκώνουν τους λογαριασµούς», 
αλλά και υπογραµµίζοντας ότι «η Επιτροπή βρίσκε-
ται καθ’ οδόν για να παρουσιάσει το 95% της ενεργει-
ακής νοµοθεσίας φέτος, το 2016».

Από την πλευρά του, ο κ. Κανιέτε χρησιµοποίησε 
το τρίπτυχο «ασφάλεια, αλληλεγγύη και βιωσιµότητα» 
για να περιγράψει τις αρχές που διέπουν τη νέα ενερ-
γειακή στρατηγική της Επιτροπής, λέγοντας µάλιστα 
ότι είναι ιδιαιτέρως επίκαιρες µετά την κρίση προµή-
θειας αερίου το 2009. Ο επίτροπος Κανιέτε υπογράµ-
µισε ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι προσανατολι-
σµένη στο αέριο (LNG και φυσικό αέριο) και στη βελ-
τίωση της αποδοτικότητας, λέγοντας χαρακτηριστικά 
ότι «για κάθε 1% βελτίωσης στην ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων, οι εισαγωγές µειώνοντας κατά 2,6%» και 
τονίζοντας ότι η Επιτροπή ζητά από τα κράτη-µέλη «να 
αρχίσουν να σκέφτονται σε επίπεδο περιοχής και πε-
ριφέρειας και όχι σε επίπεδο κρατών».

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η νέα πρόταση της Επιτρο-
πής, όπως ανέφερε ο κ. Κανιέτε, περιλαµβάνει µέτρα 
και για τα µονοπώλια στην προµήθεια της εσωτερι-
κής αγοράς µε όριο «το 40% στο µερίδιο αγοράς, το 
οποίο είναι το απόλυτο όριο για να προσδιορίσουµε 
ένα µονοπώλιο». Πάντως, και τα δύο στελέχη της Ε-
πιτροπής απέρριψαν µετ’ επιτάσεως αιτιάσεις ότι η 
πρόταση έχει στον πυρήνα της τον στόχο της ενερ-
γειακής απεξάρτησης της Ε.Ε. από το ρωσικό φυσικό 
αέριο, µε τον κ. Σέφτσοβιτς να υπογραµµίζει ότι η 
Ρωσία θα παραµείνει βασικός ενεργειακός εταίρος 
της Ε.Ε., αρκεί να υπάρχει σεβασµός στο δίκαιο της 
Ένωσης και διαφάνεια.
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Για να αξιοποιηθούν πλήρως 
τα οφέλη µιας ρευστής και 
ανταγωνιστικής αγοράς είναι 
απαραίτητο να βελτιωθεί η 
διαφάνεια της αγοράς φυσικού 
αερίου της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό 
και για να αντιµετωπιστεί η 
αδυναµία αυτή του συστήµατος, 
η Επιτροπή προτείνει τη 
µετάβαση από µια εθνική σε µια 
περιφερειακή προσέγγιση κατά 
τον σχεδιασµό µέτρων για την 
ασφάλεια του εφοδιασµού.

Ευρω-
στρατηγική 

για την 
ενεργειακή 

ασφάλεια
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Και ενώ η φονική επέλαση της γρίπης συνεχίζεται 
εντός των συνόρων, αφήνοντας πίσω της εκατόµβη 
νεκρών, στην άλλη όχθη του Ατλαντικού µια νίκη-ο-
ρόσηµο στη µάχη µε τον καρκίνο γράφει τη δική της 
λαµπρή ιστορία και γεννά ελπίδες στους καρκινοπα-

θείς. Στις ΗΠΑ, λοιπόν, στο διάσηµο Ερευνητικό Αντικαρκινικό Κέ-
ντρο «Φρεντ Χάτσινσον» του Σιάτλ, µια νέας µορφής ανοσοθεραπεία 
που δηµιουργήθηκε από βλαστοκύτταρα ασθενών µε οξεία λεµφο-
βλαστική λευχαιµία κατάφερε να εξολοθρεύσει τα καρκινικά κύτ-
ταρα στο 90% των συµµετεχόντων στη µελέτη. Οι ασθενείς βρίσκο-
νταν όλοι σε τελικό στάδιο λευχαιµίας και είχαν το πολύ δύο µε πέντε 
µήνες ζωής. Οι ερευνητές τροποποίησαν και επαναπρογραµµάτισαν 
στο εργαστήριο τα βλαστοκύτταρα, ώστε να καταστρέφουν τα καρ-
κινικά κύτταρα, και µετά τα επέστρεψαν µε έγχυση στον οργανισµό 
των καρκινοπαθών, οπότε και συνέβη το απίστευτο: µε µία δόση της 
θεραπείας, εννέα στους δέκα ασθενείς έγιναν απολύτως καλά και 
κάθε ίχνος καρκινικών κυττάρων εξαφανίστηκε από το αίµα τους!

Σχολιάζοντας το επιστηµονικό επίτευγµα, ο πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος, χαρα-
κτηρίζει τη νέα επιστηµονική εξέλιξη ένα µεγάλο παράθυρο ελπί-
δας για τη θεραπεία και άλλων µορφών καρκίνου, κατ’ αρχάς του 

Ανοσοθεραπεία από 
βλαστοκύτταρα βγάζει 
νοκάουτ τη λευχαιµία

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

αιµοποιητικού συστήµατος (δηλαδή για άλλες µορφές λευχαιµίας 
και για λεµφώµατα). «Τα νέα ευρήµατα επιβεβαιώνουν πως η ανο-
σοθεραπεία αποτελεί το “βαρύ πυροβολικό” στη µάχη µε τον καρκίνο 
και γεννούν ελπίδες πως οι νέες µέθοδοι, σε συνδυασµό µε όλα τα 
υπόλοιπα υπάρχοντα “όπλα”, θα µας βοηθήσουν να θεραπεύσουµε 
και άλλα νεοπλασµατικά νοσήµατα και –γιατί όχι;– και συµπαγείς ό-
γκους» λέει ο κ. Φιλόπουλος. Και προσθέτει: «Στην περίπτωση αυτή, 
έχουµε µια διαφορετικής µορφής ανοσοθεραπεία, που δηµιουργείται 
από τα ίδια τα βλαστικά κύτταρα του ασθενούς, τα οποία “εκπαιδεύ-
ονται” στο εργαστήριο ώστε να σκοτώνουν επιλεκτικά τα καρκινικά 
κύτταρα. Πρέπει όµως να καταστεί σαφές ότι δεν χρησιµοποιούµε 
απευθείας βλαστοκύτταρα του ασθενούς, αλλά τα υποβάλλουµε σε 
γενετική τροποποίηση στο εργαστήριο, προτού τα εγχύσουµε στους 
καρκινοπαθείς. Η µέθοδος αυτή πρωτοδοκιµάστηκε στο µεταστα-
τικό µελάνωµα, όπου, ωστόσο, τα οφέλη δεν ήταν τα προσδοκώ-
µενα. Στη συνέχεια δοκιµάστηκε στις αιµατολογικές νεοπλασίες µε 
θεαµατική έκβαση. Όταν δοκιµάζεις µια νέα θεραπεία σε “καταδικα-
σµένους” ασθενείς και τους βλέπεις να συνέρχονται, η εξέλιξη αυτή 
αποτελεί ορόσηµο στη µάχη µε τον καρκίνο».

Ποια όµως είναι η διαφορά αυτής της µεθόδου από τις άλλες 
υπάρχουσες ανοσοθεραπείες, όπως είναι το nivolumab της BMS 

Νέα έρευνα που έγινε σε µαθητές ∆ηµοτικού στην 
Αττική επιβεβαιώνει πως τα ελληνόπουλα είναι 
κολληµένα από την κούνια τους µε το Facebook, 
αφού διατηρούν προφίλ από την ηλικία των 6 

ετών, προφανώς µε ψευδή στοιχεία, δεδοµένου ότι η «εί-
σοδος» στους ανηλίκους κάτω των 12 ετών απαγορεύε-
ται. Η µελέτη, που εκπονήθηκε από τη Μονάδα Εφηβικής 
Υγείας (ΜΕΥ) του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγλαΐα Κυρια-
κού» σε λιλιπούτειους κατοίκους του Λεκανοπεδίου Αττι-
κής, δείχνει επίσης πως τα ελληνόπουλα έχουν κόλληµα 
και µε τα smartphones και τα tablets από πολύ τρυφερές 
ηλικίες. Αναλυτικά, τα ευρήµατα έδειξαν ότι 52% των παι-
διών θεωρούν πως είναι φωτεινοί παντογνώστες στα θέ-
µατα της τεχνολογίας σε σύγκριση µε τους (αδαείς) γονείς 
τους και πως ένα στα δύο παιδιά είναι µέλος τουλάχιστον 
µιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης. Η εκπαιδευτικός Ευ-
αγγελία Σιαφαρίκα, επιστηµονική συνεργάτης της ΜΕΥ, το-
νίζει πως σε σύγκριση µε την προηγούµενη µελέτη, του 
2012, έχει µειωθεί αισθητά η ηλικία µύησης των παιδιών 
στο διαδίκτυο, κάτι που δεν θεωρείται κακό, αλλά ανοίγει 
την πόρτα σε κινδύνους, δεδοµένου ότι τα παιδιά από τόσο 
νωρίς µπαίνουν ανεξέλεγκτα στο Facebook και στα άλλα 
social media. Και ιδού η απόδειξη: Τα ευρήµατα φανερώ-
νουν ότι ένα στα πέντε παιδιά χρησιµοποιεί το Facebook 
περισσότερες από δύο ώρες σε κανονική σχολική µέρα, 
στην οποία έχει και διάβασµα! Τις αργίες και τα Σαββατο-
κύριακα η κατάσταση ξεφεύγει, µε το 36% να µπαίνει στο 
Facebook περισσότερες από δύο ώρες. Η επίκουρη κα-
θηγήτρια Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής Άρτεµις Τσί-

Εξαιρετικά δυσοίωνα για το µέλλον των 700.000 Ελλήνων που πάσχουν από χρόνια 
αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι τα στοιχεία έρευνας της Εταιρείας Με-
λέτης Πνευµονοπαθειών και Επαγγελµατικών Παθήσεων Θώρακος, καθώς από 
τα ευρήµατα προκύπτει πως ένας στους τρεις ασθενείς δεν λαµβάνει θεραπεία. Ως 

αποτέλεσµα, επιβαρύνεται µη αναστρέψιµα η υγεία του. Σε εκδήλωση που έγινε µε την υ-
ποστήριξη της φαρµακευτικής εταιρείας Pharmathen Hellas, στην οποία παρουσιάστηκαν 
τα στοιχεία, ο καθηγητής Πνευµονολογίας Κωνσταντίνος Ζαρογουλίδης, πρόεδρος της Ε-
ταιρείας Μελέτης Πνευµονοπαθειών και Επαγγελµατικών Παθήσεων Θώρακος και διευ-
θυντής της Πνευµονολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο 
Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», επισήµανε πως το 25% των ασθενών λαµβάνει ακατάλ-
ληλη θεραπεία για τη ΧΑΠ, το 35% δεν λαµβάνει καµία θεραπεία και µόλις το 40% ακολου-
θεί την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Η ΧΑΠ εξελίσσεται σε µάστιγα, προσβάλλοντας το 
15% του πληθυσµού άνω των 45 ετών, ενώ αποτελεί διεθνώς την τέταρτη αιτία θανάτου και 
ένα από τα πιο δαπανηρά νοσήµατα. Από την πλευρά του, ο ∆ιονύσης Σπυράτος, επίκουρος 
καθηγητής Πνευµονολογίας στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», πρόσθεσε ότι οι παρο-
ξύνσεις της νόσου αποτελούν τεράστιο βαρίδι για τις δαπάνες υγείας, καθώς ευθύνονται για 
το 50% του κόστους νοσηλείας της ΧΑΠ, ενώ οι ασθενείς που νοσηλεύονται συχνά µετά από 
παρόξυνση αντιµετωπίζουν κίνδυνο 24,7% να υποστούν πνευµονική εµβολή. Επιπλέον, 
όσοι εµφανίζουν σοβαρού βαθµού παρόξυνση έχουν θνησιµότητα 50% έπειτα από 3,5 έτη.

και το pembrolizumab της MSD, που ήδη έχουν εγκριθεί από τον 
Αµερικανικό και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων για την α-
ντιµετώπιση του µεταστατικού µελανώµατος και των καρκίνων του 
πνεύµονα και του παγκρέατος; Ο Έλληνας ειδικός εξηγεί πως οι τε-
λευταίες αφορούν ανοσοθεραπευτικούς παράγοντες που αναπτύ-
χθηκαν από φαρµακευτικές εταιρείες έτσι ώστε να ενεργοποιούν 
τα κύτταρα-φονείς, τα οποία διαθέτει από τη φύση του το ανοσοποι-
ητικό σύστηµα κάθε ανθρώπου. «Με αυτούς τους παράγοντες, την 
ελπιδοφόρα νέα τεχνική και τις στοχευµένες θεραπείες, που µπλο-
κάρουν ένα κεντρικό βιολογικό “µονοπάτι” στη ζωή του καρκινικού 
κυττάρου, ευελπιστούµε πως θα νικήσουµε τελικά τον πόλεµο µε 
τον καρκίνο» καταλήγει ο ειδικός.

Χωρίς θεραπεία το 35% των ασθενών µε ΧΑΠ

Με προφίλ στο Facebook 
τα 6χρονα ελληνόπουλα

«Το επιστηµονικό επίτευγµα 
αποτελεί µεγάλο παράθυρο 
ελπίδας για τη θεραπεία και 
άλλων µορφών καρκίνου, 
κατ’ αρχάς του αιµοποιητικού 
συστήµατος». 
Ευάγγελος Φιλόπουλος, 
πρόεδρος της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας

«Ένα στα δύο πιτσιρίκια έχει προφίλ στο 
Facebook, όπου δηλώνει ψεύτικη ηλικία». 

Ευαγγελία Σιαφαρίκα, επιστηµονική 
συνεργάτις της ΜΕΥ

τσικα, επιστηµονική υπεύθυνη της ΜΕΥ, προσθέτει πως α-
νησυχητικά είναι επίσης τα ευρήµατα πως 22% των παιδιών 
προτιµούν να µπαίνουν στο διαδίκτυο από το υπνοδωµάτιό 
τους, όπου δεν έχουν καµία επίβλεψη από ενήλικα, και πως 
37% των µαθητών χρησιµοποιούν καθηµερινά το διαδίκτυο 
για επικοινωνία και κοινωνική δικτύωση, δηλαδή έχουν α-
ντικαταστήσει την παρεΐστικη έξοδο µε τους συµµαθητές µε 
online chatting. «Την ίδια ώρα, µόλις 8,5% των παιδιών χρη-
σιµοποιούν το internet για διάβασµα. Θα θέλαµε το ποσο-
στό αυτό να είναι υψηλότερο, δεδοµένου ότι η χρήση του δι-
αδικτύου για εκπαιδευτικούς λόγους ασκεί προστατευτική 
δράση στα παιδιά και τα κρατά µακριά από τις e-παγίδες του 
εθισµού, του εκφοβισµού και της αποπλάνησης» καταλήγει 
η ειδικός.
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H Cigarette Racing από το 2012 και μετά παρουσιάζει κάθε 
χρόνο ένα σκάφος εμπνευσμένο από κάποιο μοντέλο 

της AMG. Η αρχή έγινε με το 50́  Marauder Cigarette και η α-
ντίστοιχη AMG ήταν η C63 Black Series, ακολούθησε το 2013 
το Electric Drive με πρότυπο την SLS AMG Electric Drive, στη 
συνέχεια το Vision GT από το ομώνυμο μοντέλο και πέρυσι το 
50 Marauder GT S με πηγή έμπνευσης την GT S.
Φέτος, στην έκθεση σκαφών του Μαϊάμι, θα παρουσιάσει 
το Cigarette Racing Team 41́  SD GT3, που είναι εμπνευ-
σμένο από την αγωνιστική AMG GT3 και κινείται από δύο 
αγωνιστικούς κινητήρες της Mercury, που αποδίδουν από 
1.100 ίππους ο καθένας. Με τη βοήθειά τους ξεπερνά τα 100 
χλμ. την ώρα (160+ χλμ./ ώρα), ενώ η τιμή του διαμορφώνε-
ται κατόπιν παραγγελίας, Το περσινό 50 Marauder GT S, πά-
ντως, κόστιζε 1,2 εκατ. δολάρια.

Το Spacetourer Hyphen που θα παρουσιάσει 
στην έκθεση της Γενεύης η Citroën είναι μια πιο 

πολύχρωμη και πιο off road έκδοση του μεγάλου 
της πολυμορφικού, του Spacetourer, η οποία έχει 
πιο φαρδύ αμάξωμα, προστατευτικές ποδιές, ζά-
ντες 19 ιντσών και αυξημένη απόσταση από το έ-
δαφος.
Ο κινητήρας του είναι ένας turbo diesel 150 ίππων, 
ο οποίος συνδυάζεται με ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 
σχέσεων, καθώς και με κατ’ επιλογήν τετρακίνηση.
Στο εσωτερικό ο διάκοσμος είναι πολύχρωμος, με 
κάθε κάθισμα να ξεχωρίζει χρωματικά και έναν 
συνολικά πιο χαρούμενο και νεανικό σχεδιασμό. 
Όσο για το όνομα Hyphen, προέρχεται από ένα 
γαλλικό electro pop συγκρότημα.

Το Cigarette Racing Team 41  ́SD GT3 είναι εμπνευσμένο 
από την AMG GT3

Ποιοι θα μπορούν να αγοράσουν το σούπερ Ford GT;

Το Citroën Spacetourer Hyphen είναι ένα off road 
πολυμορφικό
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Οι πωλήσεις του νέου hyper Ford, του GT, 
αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2016 

και σύμφωνα με την εταιρεία το ενδιαφέρον 
είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Η απόκτηση ενός GT, 
όμως, δεν θα είναι μια απλή υπόθεση, καθώς 
δεν θα πρέπει απλώς να έχεις τα χρήματα. Θα 
υπάρχει μια online διαδικασία εκδήλωσης εν-
διαφέροντος στην οποία ο υποψήφιος κάτο-
χος GT θα πρέπει να απαντήσει σε μια σειρά ε-
ρωτημάτων, όπως πόσο δραστήριος είναι στα 

social media, πόσο συχνά σκοπεύει να οδη-
γεί το αυτοκίνητο και πόσα μοντέλα της Ford 
έχει ή είχε.
Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος αγο-
ραστής επιλεγεί και πριν προχωρήσει στην 
αγορά θα πρέπει να υπογράψει ένα συμφω-
νητικό με την εταιρεία που θα του απαγορεύει 
να πουλήσει το GT πριν από την παρέλευση 
ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 
Με τον τρόπο αυτό θα προσπαθήσουν να απο-

κλείσουν τους κερδοσκόπους, ενώ χαρακτη-
ριστικές είναι οι δηλώσεις του αντιπροέδρου 
της μάρκας και υπεύθυνου εξέλιξης, Raj Nair, 
ο οποίος είπε: «Θέλουμε να προτάξουμε αν-
θρώπους που νοιάζονται για το αυτοκίνητο, 
θα το κρατήσουν και θα το οδηγήσουν». Όσο 
για την τιμή του, ανέφερε πως «θα είναι αντί-
στοιχη μιας Lamborghini Aventador», κάτι 
που στις ΗΠΑ μεταφράζεται σε 400.000 δολά-
ρια. Ετησίως θα κατασκευάζονται 250 GT.

Τo Opel Ampera-e  
θα είναι καθαρά ηλεκτρικό 
και θα κοστίζει 26.000 ευρώ

To πρώτο Opel Ampera, 
όπως άλλωστε και το πρώτο 
Chevrolet Volt, ήταν υβριδικό, 
αλλά πλέον και οι δύο μάρκες 

της General Motors αλλάζουν γραμμή 
πλεύσης και στρέφονται προς τα αμι-
γώς ηλεκτρικά μοντέλα.
Έτσι, η Opel προγραμματίζει για το 2017 
το πενταθέσιο Ampera-e, που θα χρη-
σιμοποιεί το σύστημα πρόωσης του και-
νούργιου Chevrolet Bolt με την μπατα-
ρία των 60 KWh και θα έχει μεγάλη αυ-
τονομία, που με βάση τον κύκλο NEDC 
θα φτάνει μέχρι και τα 400 χιλιόμετρα 
(κανονικά 320). Το πιο σημαντικό είναι 
πως θα είναι φτηνότερο από τα ηλε-
κτρικά που ήδη κυκλοφορούν, καθώς 
η τιμή του υπολογίζεται πως θα κυμαί-
νεται στα 26.000 ευρώ.
Ανακοινώνοντας το Ampera-e στο CAR 
Symposium στο Bochum της Γερμανίας, 

η πρόεδρος & CEO της GM, Mary Barra, 
δήλωσε: «Η GM και η Opel ανέκαθεν πί-
στευαν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα 
παίξουν αποφασιστικό ρόλο στις μετακι-
νήσεις του μέλλοντος. Η τεχνολογία του 
Ampera-e αλλάζει τους κανόνες του παι-
χνιδιού και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 
για την υλοποίηση αυτού του οράματος. 
Το νέο μας ηλεκτρικό όχημα μπαταρίας 
θα ενισχύσει τη φήμη της Opel ως μιας 
εταιρείας που κάνει προσιτές τις καινοτό-
μες τεχνολογίες στο ευρύ κοινό».
Με τη σειρά του, ο CEO της Opel, Dr Karl-
Thomas Neumann, είπε: «Τα ηλεκτρικά 
οχήματα έχουν τη δυνατότητα να συμ-
βάλλουν σημαντικά στην προστασία του 
κλίματος και στη μείωση των ρύπων. Το 
νέο Opel Ampera-e θα ανοίξει τον δρόμο 
προς την ηλεκτρική μετακίνηση, καταρρί-
πτοντας τα εμπόδια του υψηλού κόστους 
και της μειωμένης αυτονομίας».



www.free-sunday.gr

FREE SUNDAY30 21.02.2016sports

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

EUROPA LEAGUE 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΆΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΊΧΟ

H πρώτη ήττα του Ολυμπιακού 
στο πρωτάθλημα, την περα-
σμένη Κυριακή από την ΑΕΚ, 
ακολουθήθηκε από την ήττα 
από την Άντερλεχτ στο Βέλγιο 
και οι νταμπλούχοι Ελλάδος 

βρέθηκαν έτσι σε μια ασυνήθιστη γι’ αυτούς 
θέση στη φετινή σεζόν, να ψάχνουν εφαλτή-
ριο ανάκαμψης. Μια θέση στην οποία βέβαια 
περισσότερο τους έφεραν οι συνθήκες και όχι 
η κακή τους απόδοση: παρά τις αντιξοότητες 
των δύο αποβολών, ο Ολυμπιακός δεν ήταν 
χειρότερος από την ΑΕΚ στο ντέρμπι, ενώ 
ήταν καλύτερος από την Άντερλεχτ μέχρι να 
δεχτεί το γκολ. 

Η κοινή συνισταμένη των δύο αγώνων, 
όπως και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ που προ-
ηγήθηκε, ήταν το επιθετικό πρόβλημα του Ο-
λυμπιακού, τόσο σε παραγωγή φάσεων σε 
σχέση με την ευχέρεια που έδειχνε μέχρι 
τώρα –με την εξαίρεση της περιόδου του ντε-
φορμαρίσματός του, από την ολοκλήρωση 
των ομίλων του Champions League μέχρι τα 
μέσα Ιανουαρίου– όσο και σε εκτελεστική δει-
νότητα. Ο Ολυμπιακός σκόραρε στο 8ο λεπτό 
του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και έκτοτε δεν έχει 
ξαναβρεί δίχτυα. Όπως φαίνεται, αυτή η δυ-
στοκία έχει αρχίσει να επηρεάζει και τους παί-
κτες, κάτι που αποδείχθηκε και στην τεράστια 
ευκαιρία που έχασε ο Ιντέγε στο Βέλγιο, όταν 
μόνος με τα δίχτυα απέναντί του έστειλε την 

μπάλα στο δοκάρι. Θα μπορούσε να πει κανείς 
πως αυτή ήταν η πιο καθοριστική στιγμή του 
πρώτου αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για 
τους «32» του Europa League και όχι τόσο το 
λάθος του Ρομπέρτο –ο οποίος φέτος έχει δη-
μιουργήσει μια μίνι παράδοση λαθών στα ευ-
ρωπαϊκά παιχνίδια– που καθόρισε το τελικό 
αποτέλεσμα. 

Δυστοκία
Η επιθετική δυσκολία του Ολυμπιακού οφεί-
λεται σε διάφορους παράγοντες. Από τη μια 
πλευρά, και στα τρία παιχνίδια βρέθηκαν α-
πέναντί του καλές ομάδες, οι οποίες είχαν ε-
πιλέξει να του αφήσουν την μπάλα και να του 
κλείσουν τους διαδρόμους. Ο ΠΑΟΚ και η 
ΑΕΚ το κατάφεραν με μεγαλύτερη συνέπεια, 
η Άντερλεχτ του επέτρεψε περισσότερες φά-
σεις. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφειλόταν στον Ο-
λυμπιακό. Ο Σίλβα, έχοντας να υπερασπιστεί 
το αήττητο στο πρωτάθλημα αλλά και λόγω 
της εμπιστοσύνης που εμπνέει στο ελληνικό 
πρωτάθλημα ότι με κάποιον τρόπο θα τα κα-
ταφέρει, παρέταξε την ομάδα του χωρίς ιδιαί-
τερη διάθεση να πάρει ρίσκα. Αντιθέτως, στο 
Βέλγιο ο βασικός του στόχος, όπως είχε πει 
άλλωστε, ήταν το εκτός έδρας γκολ. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και ένα 
θέμα παικτών. Αυτή τη στιγμή ο μοναδικός 
από τη μέση και μπροστά στον Ολυμπιακό που 
δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση 

είναι ο Φορτούνης. Ο Τσόρι ψάχνεται, όπως 
σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, 
ο Σεμπά έχει συγκεκριμένο ταβάνι, ο Ιντέγε 
έχει σειρά αγώνων χωρίς να σκοράρει (με 
τη διαφορά ότι στο Βέλγιο τουλάχιστον ήταν 
μέσα στις φάσεις, σε αντίθεση με τα ντέρμπι), 
ο Ντουρμάζ περνάει μια… φλύαρη περίοδο, ο 
Πάρντο τραυματίστηκε, ενώ στο Βέλγιο έλειπε 
και ο τιμωρημένος Ελαμπντελαουΐ, που απο-
τελεί βασικό γρανάζι της επιθετικής ανάπτυ-
ξης του Ολυμπιακού. Το χειρότερο είναι πως 
με αυτά τα δεδομένα δύσκολα μπορεί να προ-
κύψει και λύση από τον πάγκο που να κάνει 
τη διαφορά, καθώς ο Πουλίδο δεν είναι ούτε 
της κλάσης ούτε της εμπειρίας του Φινμπό-
γκασον. 

Ξέσπασμα
Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι πως η Άντερ-
λεχτ έδειξε ελάχιστα απειλητική: η πλειονό-
τητα των φάσεων που έκανε ήταν από λάθη α-
προσεξίας των παικτών του Ολυμπιακού, δύο 
φορές του Ντα Κόστα και μία του Ντουρμάζ 
στο ξεκίνημα, ενώ το εντυπωσιακό είναι πως 
από το ημίωρο μέχρι και το τέλος του αγώνα, 
με την εξαίρεση του γκολ που έβαλε (επίσης 
από λάθος), η Άντερλεχτ δεν έκανε ούτε μία 
ευκαιρία. Το άλλο καλό ήταν οι σαφείς αμυντι-
κές αδυναμίες που έδειξαν οι Βέλγοι στα δια-
στήματα που πιέστηκαν. Και το σίγουρο είναι 
πως στο Καραϊσκάκη θα νιώσουν πολύ πε-

ρισσότερη πίεση.  
Το κακό για τον Ολυμπιακό ήταν πως και 

ο ίδιος έδειξε επιρρεπής στο αμυντικό λάθος. 
Και αν δεν προλάβει να επιστρέψει ο Σιόβας 
στη ρεβάνς, δύσκολα θα βελτιωθεί η κατά-
σταση, αφού ανάλογες εσφαλμένες εκτιμή-
σεις συνοδεύουν τον Ντα Κόστα σε όλη τη δι-
άρκεια της καριέρας του. Το άλλο κακό για τον 
Ολυμπιακό είναι πως το ματς που μεσολαβεί 
μέχρι τη ρεβάνς είναι κόντρα στον Ατρόμητο. 
Αυτή τη στιγμή εκείνο που χρειάζονται οι «ε-
ρυθρόλευκοι» είναι ένα επιθετικό ξέσπασμα. 
Κάτι για το οποίο δεν… προσφέρεται ο Ατρό-
μητος. 

Διαχείριση
Ο Ολυμπιακός καλείται πλέον να διαχειριστεί 
μία κατάσταση στην οποία δεν είναι συνηθι-
σμένος, μιας αναμέτρησης τύπου νοκ άουτ. 
Η προηγούμενη τέτοιου τύπου εμπειρία του 
ήταν το παιχνίδι κόντρα στην Άρσεναλ για την 
6η αγωνιστική των ομίλων του Champions 
League, όταν ο Ολυμπιακός προκρινόταν με 
τρία αποτελέσματα: εφόσον νικούσε, εφόσον 
έφερνε ισοπαλία ή εφόσον έχανε με ένα γκολ 
διαφορά. Το αποτέλεσμα ήταν οι μισοί παίκτες 
του να παίζουν για το μηδέν στην άμυνα, οι 
άλλοι μισοί για να πετύχουν γκολ και γενικά 
να απουσιάζει ο ξεκάθαρος προσανατολισμός, 
με αποτέλεσμα η Άρσεναλ να περάσει με 3-0 
από το Καραϊσκάκη και να πάρει μία πρό-
κριση που φάνταζε εξαιρετικά δύσκολη μετά 
τις δύο πρώτες αγωνιστικές της στον όμιλο, 
όταν ηττήθηκε στο Ζάγκρεμπ από την Ντινάμο 
και στη συνέχεια στο Λονδίνο από τον Ολυ-
μπιακό. Για ομάδες που δεν έχουν μεγάλη ε-
μπειρία διαχείρισης τέτοιου τύπου αναμετρή-
σεων λοιπόν, όπως ο Ολυμπιακός, βοηθάει το 
να υπάρχει ξεκάθαρος στόχος. Ο Ολυμπιακός 
πρέπει να νικήσει για να περάσει. Και πρέπει 
να νικήσει μια ομάδα που είναι έμπειρη μεν, 
αλλά έδειξε χειρότερή του συνολικά, παρ’ ό,τι 
τον κέρδισε. Γι’ αυτό και, από πλευράς ψυχο-
λογικής διαχείρισης, ίσως και να είναι… κα-
λύτερα που ο Ιντέγε βρήκε το δοκάρι αντί για 
τα δίχτυα. Κάτι που ισχύει και για έναν ακόμη 
λόγο: οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπορεί παρά να 
είναι θυμωμένοι με τον τρόπο που ηττήθηκαν 
στο Βέλγιο και θα θέλουν να ανταποδώσουν 
παίρνοντας την πρόκριση. 

Υπάρχει όμως και ένα «αλλά», το οποίο 
προέκυψε από την αδυναμία αντίδρασης του 
Ολυμπιακού μετά το γκολ που δέχτηκε. Κάτι 
που δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Ά-
ντερλεχτ αναγνώρισε τον κίνδυνο που διέ-
τρεχε από την ομάδα που βρισκόταν απένα-
ντί της και ενστικτωδώς οχυρώθηκε πίσω για 
να κρατήσει ένα αποτέλεσμα που της προ-
έκυψε από ένα λάθος του αντιπάλου και όχι 
λόγω της ανωτερότητάς της. Δεύτερον, ότι το 
γκολ που δέχτηκε είχε μεγάλη επίδραση στον 
Ολυμπιακό, αγωνιστικά και ψυχολογικά. Κάτι 
που σημαίνει πως ο Μάρκο Σίλβα έχει πολλή 
δουλειά μπροστά του ενόψει της ρεβάνς προ-
κειμένου να φέρει τους παίκτες του στην κα-
τάλληλη πνευματική κατάσταση για να αντιμε-
τωπίσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες της αναμέ-
τρησης. 



31www.free-sunday.gr

FREE  SUNDAY
21.02.2016 sports

Η εβδοµάδα που προηγήθηκε ήταν γεµάτη αγω-
νιστική δράση και ο λόγος δεν ήταν άλλος από 
την επανέναρξη του Τσάµπιονς Λιγκ και του 
Γιουρόπα Λιγκ. Με αρκετές οµάδες, λοιπόν, να 
προέρχονται από µεσοβδόµαδα παιχνίδια, η 
προσοχή στρέφεται πλέον στα εγχώρια πρω-

ταθλήµατα. Το Betarades.gr έχει ξεχωρίσει τους αγώνες µε το 
µεγαλύτερο στοιχηµατικό ενδιαφέρον, µε τις προτάσεις να προ-
έρχονται από Ελλάδα, Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Τουρ-
κία! Πάµε να τις δούµε αναλυτικά.

Ξεκινάµε, λοιπόν, τα προγνωστικά µας µε δύο… δυνατούς 
«άσους», έναν από την Ιταλία και έναν από τη Γερµανία. Στη Serie 
A θα πάµε µε τη νίκη της Τζένοα στην εντός έδρας αναµέτρησή 
της µε την Ουντινέζε (21/02, 16:00) σε απόδοση 2.15. Καµία από 
τις δύο οµάδες δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση 
και αµφότερες φιγουράρουν κοντά στη ζώνη του υποβιβασµού. 
Θα χρειαστούν, εποµένως, βαθµούς προκειµένου να αποφύ-
γουν τις… δυσάρεστες εκπλήξεις και θα στηρίξουµε την Τζένοα, 
η οποία πιστεύουµε ότι µπορεί να εκµεταλλευτεί τον παράγοντα 
έδρα απέναντι σε µια οµάδα µε τους ίδιους στόχους.

Κερδίζει η Σάλκε
Στην Μπουντεσλίγκα θα πάµε µε τη Σάλκε, η οποία υποδέχεται 
τη Στουτγάρδη (21/02, 18:30), µε τη νίκη των «βασιλικών µπλε» 
να παίζεται σε απόδοση 2.20. Οι φιλοξενούµενοι µετά το ντεµα-
ράζ των τελευταίων αγωνιστικών κατάφεραν να ξεφύγουν από 
τις τελευταίες θέσεις και πλέον βρίσκονται 12 βαθµούς πάνω από 
την επικίνδυνη ζώνη. Το σερί τους, βέβαια, είναι πολύ πιθανό να 
λάβει τέλος στην έδρα της Σάλκε, η οποία κυνηγά την είσοδο στην 
πρώτη τριάδα και στο γήπεδό της έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη 
στη συγκεκριµένη αναµέτρηση. Περνάµε τώρα στο ντέρµπι της 
Σούπερλιγκ, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (21/02, 19:30), στο οποίο θα 
πάµε µε το «Χ2» σε απόδοση 2.00. Οι «πράσινοι» είναι χωρίς νίκη 
στα τέσσερα πιο πρόσφατα µατς που έχουν δώσει στο γήπεδό 
τους, χωρίς µάλιστα να έχουν καταφέρει να σκοράρουν. Από την 
άλλη, ο «δικέφαλος» µπορεί να µη βρίσκεται σε καλή κατάσταση, 
αλλά θεωρούµε ότι µπορεί να πάρει τον βαθµό, τουλάχιστον, από 
τον προβληµατικό το τελευταίο διάστηµα Παναθηναϊκό στη Λε-
ωφόρο.

NEWS TIPS
� Το ντέρµπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (19:30) ξεχωρίζει από το κυριακά-
τικο πρόγραµµα της 23ης αγωνιστικής της Σούπερλιγκ. Ο Ολυµπιακός 
υποδέχεται τον Ατρόµητο, ενώ τοπικό ντέρµπι θα διεξαχθεί στην Ξάνθη, 
ανάµεσα στην οµώνυµη οµάδα και τον Πανθρακικό. Το πρόγραµµα ολο-
κληρώνεται τη ∆ευτέρα µε την αναµέτρηση Βέροια - Πανιώνιος.
� Χωρίς δράση στην Πρέµιερ Λιγκ το Σαββατοκύριακο, καθώς διεξάγεται 
η φάση των «16» του Κυπέλλου Αγγλίας. Ξεχωρίζει η αναµέτρηση Τσέλσι 
- Μάντσεστερ Σίτι.
� Το βασκικό ντέρµπι ανάµεσα σε Αθλέτικ Μπιλµπάο και Σοσιεδάδ και η 
µάχη τετράδας µεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Βιγιαρεάλ ξεχωρίζουν στο 
κυριακάτικο µενού της 25ης αγωνιστικής της Πριµέρα Ντιβιζιόν.
� Αρκετά βρετανικά και ισπανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για ειληµµένη 
συµφωνία µεταξύ του Ντιέγκο Σιµεόνε και της Τσέλσι για το προσεχές 
καλοκαίρι.
� Με δηλώσεις του στα ιταλικά ΜΜΕ ο εκπρόσωπος του Κολοµβιανού 
επιθετικού της Μίλαν, Κάρλος Μπάκα, δεν απέρριψε το ενδεχόµενο απο-
χώρησης του πελάτη του το ερχόµενο καλοκαίρι από τους «ροσονέρι».
� Με τρεις αναµετρήσεις ολοκληρώνεται την Κυριακή η 27η αγωνιστική 
της Ligue 1 στη Γαλλία. Στις 15:00 η Μαρσέιγ υποδέχεται τη Σεντ Ετιέν, 
στις 18:00 η Καέν φιλοξενεί τη Ρεν και στις 22:00 η Λιλ υποδέχεται τη 
Λυών στο ντέρµπι της ηµέρας.

SERI TIPS
� Αήττητος ο Παναθηναϊκός στα τελευταία έξι εντός έδρας µατς κόντρα 
στον ΠΑΟΚ, κέρδισε τα πέντε. Ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, µε-
τράει έξι νίκες στα τελευταία οκτώ µατς εναντίον του «δικεφάλου».
� Τις περισσότερες ισοπαλίες της Σούπερλιγκ µετράει η Ξάνθη, συνολικά 
11 σε 22 µατς. Την Κυριακή υποδέχεται τον Πανθρακικό.
� Αήττητη η Σεβίλλη στις οκτώ τελευταίες συναντήσεις πρωταθλήµατος 
µε τη Βαγιεκάνο, µε επτά νίκες και µία ισοπαλία.
� Στο 19-3-1 το σερί για τη Ρεάλ Μαδρίτης στα 23 τελευταία µατς πρωτα-
θλήµατος απέναντι στη Μάλαγα.
� Ισόπαλα έχουν λήξει τα τελευταία τέσσερα βασκικά ντέρµπι µεταξύ 
Αθλέτικ Μπιλµπάο και Σοσιεδάδ και στις δύο έδρες (όλα τα µατς για πρω-
τάθληµα).
� Η Φιορεντίνα παραµένει αήττητη στα πέντε τελευταία παιχνίδια της για 
το πρωτάθληµα. Την Κυριακή δοκιµάζεται στην έδρα της Αταλάντα.
� Η Νάπολι επικράτησε στα δέκα από τα έντεκα τελευταία εντός έδρας 
παιχνίδια της για το πρωτάθληµα. Το βράδυ της ∆ευτέρας οι Ναπολιτάνοι 
υποδέχονται τη Μίλαν.
� Η Λεβερκούζεν γνώρισε µόλις τρεις ήττες στα 31 τελευταία εντός έδρας 
παιχνίδια της για το πρωτάθληµα. Την Κυριακή υποδέχεται την Μπορού-
σια Ντόρτµουντ.
� Χωρίς νίκη η Μαρσέιγ στα τελευταία δέκα εντός έδρας µατς πρωτα-
θλήµατος, µετράει ρεκόρ 0-7-3. Την Κυριακή υποδέχεται στο «Βελο-
ντρόµ» τη Σεντ Ετιέν.

GOAL TIPS
� ∆έχτηκε γκολ στα 9/11 εκτός έδρας µατς ο Πανθρακικός, µετράει ρεκόρ 
1-5-5 µε επιµέρους τέρµατα 7-19. Την Κυριακή δοκιµάζεται στην Ξάνθη.
� Από 6/7 εκτός έδρας No Goal προέρχεται ο Παναιτωλικός στη Σούπερ-
λιγκ. Αυτή την αγωνιστική αντιµετωπίζει τον Πλατανιά στην Κρήτη.
� Over 2.5 γκολ τα 4/5 τελευταία µατς πρωταθλήµατος της Μάλαγα, Over 
2.5 τα 8/9 τελευταία µατς πρωταθλήµατος της Ρεάλ Μαδρίτης.
� Η Βαλένθια έχει σκοράρει και στα 11 τελευταία παιχνίδια της απέναντι 
στη Γρανάδα, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης.
� No Goal και Under 2.5 οι 5/6 τελευταίες συναντήσεις µεταξύ Ατλέτικο 
Μαδρίτης και Βιγιαρεάλ.
� Σηµειώθηκε Under 2.5 στα τέσσερα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια 
της Αταλάντα για το πρωτάθληµα. Αυτή την αγωνιστική υποδέχεται τη 
Φιορεντίνα.
� Σηµειώθηκε Goal/Goal στα 4/5 τελευταία παιχνίδια της Κάρπι για το 
πρωτάθληµα. Την Κυριακή αντιµετωπίζει εκτός έδρας την Τορίνο.
� Η Λεβερκούζεν διατήρησε ανέπαφη την εστία της στ α τρία τελευταία 
εντός έδρας παιχνίδια της για το πρωτάθληµα. Την Κυριακή φιλοξενεί την 
Μπορούσια Ντόρτµουντ.
� Η Στουτγάρδη σηµείωσε τουλάχιστον δύο γκολ στα πέντε τελευταία 
παιχνίδια της για το πρωτάθληµα. Αυτή την αγωνιστική δοκιµάζεται στην 
έδρα της Σάλκε.
� 10/13 εντός έδρας Under 2.5 γκολ µετράει η Λιλ, τα οκτώ συνοδεύτη-
καν από No Goal.

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

21/02
16:00 Τζένοα - Ουντινέζε 1 2.15
18:00 Καέν - Ρεν 2 (DNB)* 1.95
18:30 Σάλκε - Στουτγάρδη 1 2.20
19:15 Μπιλµπάο - Σοσιεδάδ 1 1.85
19:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ X2 2.00

22/02
20:00 Μπεσίκτας - Γκεντσλερµπιρλιγκί 1 & Under 3.5       2.25

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

Υπερασπίζεται την έδρα η Μπιλµπάο
Μία ακόµη αξιόλογη πρόταση προκύπτει από την Ισπανία και 
είναι ο «άσος» σε απόδοση 1.85 στον αγώνα Αθλέτικ Μπιλµπάο 
- Ρεάλ Σοσιεδάδ (21/02, 19:15). Σίγουρα ο αγώνας δεν θα είναι 
εύκολος για την Μπιλµπάο, αλλά πρόκειται για µια οµάδα που 
ξέρει να υπερασπίζεται καλά την έδρα της και έχει σαφές προ-
βάδισµα κόντρα στη Σοσιεδάδ. Ολοκληρώνουµε τα προγνωστικά 
µας µε δύο ακόµη προβλέψεις. Η πρώτη έρχεται από το πρωτά-
θληµα της Γαλλίας και είναι το «2 DNB» σε απόδοση 1.95 στο παι-
χνίδι Καέν - Ρεν (21/02, 18:00), ενώ η δεύτερη από την τουρκική 
λίγκα και συγκεκριµένα το µατς Μπεσίκτας - Γκεντσλερµπιρλι-
γκί (22/02, 20:00), στο οποίο θα πάµε µε τον «άσο» σε συνδυα-
σµό µε το Under 3.5 γκολ, ενδεχόµενο το οποίο προσφέρεται σε 
απόδοση 2.25.

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.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟ BETARADES.GR
Νίκες για Τζένοα και Σάλκε.



 
FREE  SUNDAY32 free time www.free-sunday.gr

21.02.2016

CINEMA
ΙΩΑΝΝΑ ∆ΕΛΑΚΟΥ
Ερµηνεύει για τρίτη χρονιά 
την Ισιδώρα Ντάνκαν

STAR WARS STORIES
Στον «Ελληνικό Κόσµο» µια εναλλακτική 
ξενάγηση στον κόσµο των παιχνιδιών

CHILD AGENDA
ΧΑΙΡΕ, ΚΑΙΣΑΡ!
Οι αδελφοί Κοέν στήνουν µια σάτιρα 
των χολιγουντιανών ηθών του ’50

Τι είναι αυτό που συναρπάζει ακόµα στη «∆εσποινίδα Τζούλια», 
127 χρόνια µετά τη συγγραφή της;
Οι ανθρώπινες σχέσεις, τα πάθη και τα όνειρα των ανθρώπων 
είναι διαχρονικά. Το έργο αυτό δεν είναι κλασικό δίχως λόγο. 
Για µένα, διαχρονικό είναι κάτι που συγκινεί και αφορά, επει-
δή το αναγνωρίζουµε σ’ εµάς τους ίδιους, και σίγουρα αυτό το 
έργο προκαλεί τους ανθρώπους που το βλέπουν να κάνουν µια 
ανασκόπηση και να αφεθούν στην ιστορία του, στο δράµα των 
χαρακτήρων. Το να σε κάνει ένα έργο να αφεθείς είναι µεγάλη 
υπόθεση. Κατ’ επέκταση, και το να το καταφέρει µια παράσταση.

Το έργο αφορά και τη µάχη των φύλων, και ενώ ο Στρίντµπεργκ 
θεωρείται µισογύνης, στη «∆εσποινίδα Τζούλια» τα φεµινιστικά µη-
νύµατα είναι έντονα. Τον τελευταίο χρόνο βλέπουµε µια αναβίωση 
του φεµινισµού. Όλο και περισσότερες γυναίκες –και επώνυµες, 
από την Έµα Γουότσον έως τη Μέριλ Στριπ– χρησιµοποιούν τον 
όρο που είχε περάσει σε «αχρηστία» ή είχε παρεξηγηθεί. Εσείς 
θεωρείτε πως έχουµε πραγµατική ισότητα; Εννοώ, φυσικά, στον 
δυτικό κόσµο.
Ο φεµινισµός, όπως και κάθε όρος µε κοινωνικό και ιστορικό 
υπόβαθρο και βαρύτητα, πρέπει να αναλύεται και να τοποθε-
τείται στο ανάλογο πλαίσιο και πρίσµα. Όταν πρωτοχρησιµοποι-
ήθηκε ο όρος, στα µέσα του 19ου αιώνα, το βασικό αίτηµα των 
γυναικών ήταν το δικαίωµα ψήφου, µετέπειτα, το ’60, η κοινωνι-
κή απελευθέρωση (liberation movement) και από το τέλος του 
20ού αιώνα οι διακλαδώσεις του όρου δεν αφορούν µόνο ένα 

πράγµα, διότι οι ανάγκες είναι περισσότερες. Συνεπώς η ισότητα 
της εποχής µας δεν είναι κάτι απλό και απτό όσο ήταν την εποχή 
του Στρίντµπεργκ, που τα δικαιώµατα των γυναικών ήταν συ-
γκεκριµένα (ψήφου, περιουσίας, ιδιοκτησίας) και ήταν εύκολο 
να απαριθµηθούν και δυσκολότερο να διεκδικηθούν. Μετά από 
αυτούς τους αγώνες που δόθηκαν στο παρελθόν για να διεκδι-
κηθούν τα απολύτως αυτονόητα σήµερα, ναι, µπορεί κάποιος να 
πει πως υπάρχει ισότητα πολιτική και κοινωνική σε ένα νοµικό 
πλαίσιο, αλλά αυτό δεν διασφαλίζει πως δεν υπάρχει προκα-
τάληψη και στερεοτυπική αντιµετώπιση στην πράξη, στην κα-
θηµερινή ζωή. Γιατί, όσο κι αν υπάρχουν όροι και κινήµατα, οι 
άνθρωποι που δίνουν σάρκα και οστά στις θεωρίες είµαστε όλοι 
εµείς, αυτοί που αγωνιζόµαστε γι’ αυτά και αυτοί που αντιστέ-
κονται. Σηµασία έχει να συνυπάρξουµε αρµονικά µε σεβασµό 
και έτσι, φυσιολογικά, µε ισότητα. Αυτό δεν έχει συµβεί ακόµα 
πρακτικά.

Το έργο του Στρίντµπεργκ αναφέρεται και στην ταξική ανισότητα. 
Η αντιπαλότητα αφορά τη σαθρή και καταρρέουσα αριστοκρατία 
και την ανερχόµενη –πλην αδίστακτη– λαϊκή τάξη. Τα τελευταία 
χρόνια τα µεσαία και κατώτερα στρώµατα συνθλίβονται, ενώ 
βρισκόµαστε σε έναν πρωτοφανή εργασιακό µεσαίωνα. Πώς 
µπορούµε να αντιδράσουµε;
Να «αντιδράσουµε». Αυτό πρέπει να κάνουµε. Μέσα από συλ-
λογική δράση. Η αφύπνιση και η ευαισθητοποίηση είναι απολύ-
τως αναγκαίες. Αυτό είναι και το χρέος της τέχνης.

Θα µας πείτε τη γνώµη σας για την περιβόητη παράσταση που 
ανέβηκε, κατέβηκε και ξανανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο;
Κατά τη γνώµη µου, η τέχνη δεν προσβάλλει ποτέ. Η τέχνη, όπως 
η πίστη, είναι υποκειµενική. Γι’ αυτό και κάθε προσπάθεια λογο-
κρισίας είναι κατακριτέα.

∆εν µπορώ να µη σας ρωτήσω για την οικογένειά σας. Μεγα-
λώνοντας, λοιπόν, σε ένα σπίτι πολιτικών, πώς δεν κολλήσατε 
το µικρόβιο;
Θεωρώ ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελµα αλλά λειτούργηµα και 
στάση ζωής. Με ενδιαφέρει το τι γίνεται, διαβάζω και συζητώ για 
ό,τι συµβαίνει γύρω µου. Μέσα από το θέατρο µιλάµε για την κοι-
νωνία απεικονίζοντάς την, προβληµατιζόµαστε γι’ αυτήν έχοντάς 
την στο προσκήνιο και ενισχύουµε και ενθαρρύνουµε τη συλλο-
γικότητα µε το να είµαστε όλοι µαζί επί σκηνής και στην αίθουσα 
του θεάτρου.

Και η δική σας σχέση µε την πολιτική;
Παρακολουθώ τι γίνεται, ανησυχώ, προβληµατίζοµαι, σκέφτοµαι, 
αναθεωρώ. Όπως κάθε νέο άνθρωπο και ενεργό πολίτη, το τι 
συµβαίνει στη χώρα µου µόνο ανέγγιχτη δεν θα µπορούσε να 
µε αφήσει. Όλοι αγαπάµε αυτό τον τόπο. Τουλάχιστον εγώ αυτό 
θέλω να πιστεύω και προασπίζω. Όσο ροµαντικό κι αν ακούγεται. 

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Η ηθοποιός, κόρη του Γεράσιµου Αρσένη και της Λούκας Κατσέλη, πρωταγωνιστεί στο αριστούρ-
γηµα του Στρίντµπεργκ «∆εσποινίς Τζούλια». Μας µιλάει για το ψυχαναλυτικό κοµψοτέχνηµα, τον 
έρωτα και την αιώνια µάχη των φύλων.

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΣΕΝΗ

INFO
∆εσποινίς Τζούλια
Σκηνοθεσία: Λίλλυ Μελεµέ
Παίζουν: Μαρία Κίτσου, Ορέστης Τζιόβας, Αµαλία 
Αρσένη
Νέο Θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου
Προφήτη ∆ανιήλ 3-5 & Πλαταιών, Κεραµεικός
Τηλ.: 211 0132002-5, 212 1042777

«H τέχνη δεν προσβάλλει ποτέ» 
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Η ιστορία του κινήµατος υπέρ του δικαιώ-
µατος ψήφου στις γυναίκες είναι ταυτι-
σµένη µε τις σουφραζέτες. Οι σουφραζέ-
τες δεν προέρχονταν από αριστοκρατικές 
τάξεις, ήταν εργαζόµενες γυναίκες που 

συνειδητοποίησαν ότι η ειρηνική διαµαρτυρία δεν 
έφερνε αποτελέσµατα. Στραµµένες στη βία ως τη µόνη 
διέξοδο, ήταν έτοιµες να χάσουν τα πάντα στον αγώνα 
τους για ισότητα: τις δουλειές τους, τα σπίτια τους, τα 
παιδιά τους, τις ζωές τους. Η Μοντ είναι µία από αυτές. 
Ο αγώνας της για αξιοπρέπεια µοιάζει µε θρίλερ, αλλά 
θα εµπνεύσει αµέτρητες γενιές γυναικών παγκοσµί-
ως. Και όπως είπε η Μέριλ Στριπ: «Κάθε κόρη θα 
πρέπει να γνωρίζει αυτή την ιστορία, κάθε γιος να την 
έχει στην καρδιά του». Ο όρος «σουφραζέτες» χρησι-
µοποιήθηκε χλευαστικά από τον βρετανικό Τύπο, για 
να περιγράψει τις ακτιβίστριες που αγωνίζονταν για 
το δικαίωµα ψήφου (suffrage). Ο όρος άλλαξε φύση 
εξαιτίας του ίδιου του κινήµατος. Οι σουφραζέτες δη-
µιουργούσαν προβλήµατα στις επικοινωνίες, έκοβαν 
τηλεγραφικά καλώδια, έσπαγαν ταχυδροµικά κουτιά, 
πήγαιναν φυλακή, έκαναν απεργίες πείνας, όλα για να 

Ο Αντουάν µοιάζει στους ήρωες των ταινι-
ών για τις οποίες γράφει µουσική: είναι 
γοητευτικός, πετυχηµένος και πορεύεται 
στη ζωή µε χιούµορ όσο και µε µια σχετι-
κή απάθεια. Όταν ταξιδεύει στην Ινδία για 

να δουλέψει σε µία ιδιαίτερα πρωτότυπη εκδοχή του 
«Ρωµαίος και Ιουλιέτα», γνωρίζει την Άννα, που δεν 
του µοιάζει σε τίποτα, αλλά τον ελκύει περισσότερο 
απ’ όλες τις άλλες γυναίκες που έχει γνωρίσει. Μαζί 
θα ζήσουν µια απίστευτη περιπέτεια και θα κοιτάξουν 
τη ζωή µε άλλα µάτια. ∆ίπλα στο κεντρικό ζευγάρι 
στέκεται πρωταγωνίστρια η Ινδία µε τον απαράµιλλο 
εξωτικό χαρακτήρα της.

O βραβευµένος µε Όσκαρ Ζαν Ντιζαρντέν και η 
συµπρωταγωνίστριά του Έλσα Ζίλµπερσταϊν προ-
σέγγισαν τον σκηνοθέτη Κλοντ Λελούς θέλοντας 
να δηµιουργήσουν µια ιστορία που να µοιάζει στην 
προηγούµενη ταινία του, «Un homme qui me plait», 
ως προς την αίσθηση περιπέτειας, το ροµάντζο, αλλά 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ίθαν & Τζόελ Κοέν ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζος Μπρόλιν, Τζορτζ Κλούνεϊ, Άλντεν Έρενραϊχ, Τσάνινγκ Τέιτουµ, 
Τίλντα Σουίντον, Σκάρλετ Γιόχανσον, Ρέιφ Φάινς, Τζόνα Χιλ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 106΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ:UIP

Η νέα ταινία των βραβευµένων τέσσερις φορές µε Όσκαρ αδελφών Κοέν είναι µια καυστική κω-
µωδία, µια σάτιρα των χολιγουντιανών ηθών της δεκαετίας του ’50. Σε αυτήν, λοιπόν, παρακο-
λουθούµε (µε τον µοναδικά ανατρεπτικό και «πειραγµένο» τρόπο που γράφουν οι αδελφοί Κοέν 
τα σενάριά τους) µια ηµέρα από τη ζωή και το έργο του Έντι Μάνιξ, που µεσουρανούσε την εποχή 
εκείνη στο Χόλιγουντ ως «fixer», δηλαδή ως ο άνθρωπος που «καθάριζε» τα σκάνδαλα των σταρ, 

φροντίζοντας να µένουν µακριά από τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων. Η απαγωγή του διάσηµου πρωταγωνι-
στή της ρωµαϊκής περιπέτειας εποχής «Hail, Caesar!» από τα γυρίσµατά της θα αναγκάσει τον Έντι να ζοριστεί 
για να βρει την άκρη του νήµατος της υπόθεσης, την ίδια στιγµή που θα πρέπει να αποφασίσει και για το δικό του 
επαγγελµατικό µέλλον. 

Η ταινία αποτίνει φόρο τιµής στη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ και ταυτόχρονα µας αποκαλύπτει τον τρόπο 
που ο µηχανισµός της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας έφτιαχνε την εικόνα των σταρ και φρόντιζε να µη βγαί-
νουν στη φόρα τα «άπλυτα» των λαµπερών αστέρων της µεγάλης οθόνης. Η ιδέα για την ταινία γεννήθηκε στους 
αδελφούς Κοέν πριν από µία δεκαετία και ο Τζορτζ Κλούνεϊ είπε αµέσως το ναι, ενώ δούλευε σε άλλη ταινία 
τους, δίχως να υπάρχει καν ακόµη κάποιο προσχέδιο σεναρίου. Άλλωστε ο ρόλος του «χαζού» στις ταινίες των 
Κοέν είναι κάτι που για εκείνον είναι παιχνιδάκι («Ω αδελφέ, πού είσαι;», «Αβάσταχτη Γοητεία», «Καυτό Απόρ-
ρητο»), µονάχα που σε αυτή την ταινία ο ήρωας ξεπερνά κάθε προηγούµενο.

στρέψουν την προσοχή του κόσµου στο κίνηµά τους.
Η σκηνοθέτρια Σάρα Γκάβρον, που έκανε το 

ντεµπούτο της το 2007 µε το «Brick Lane», συγκέ-
ντρωσε µια αµιγώς θηλυκή οµάδα γι’ αυτή την ταινία: 
τις παραγωγούς Άλισον Όουεν και Φέι Γουόρντ και 
τη σεναριογράφο Άµπι Μόργκαν. Η Γκάβρον εξηγεί 
τις φιλοδοξίες της οµάδας: «Μας ενδιέφερε να πούµε 
την ιστορία µιας εργαζόµενης γυναίκας του 1912. 
Κάναµε ενδελεχή έρευνα, από ηµερολόγια και απο-
µνηµονεύµατα, αστυνοµικές αναφορές και ακαδη-
µαϊκά κείµενα. Τότε δηµιουργήσαµε τον φανταστικό, 
σύνθετο χαρακτήρα της Μοντ, η οποία συµµετέχει 
σε αληθινά γεγονότα και συναντά στον δρόµο της 
χαρακτήρες-κλειδιά του κινήµατος, όπως η Έµελιν 
Πάνκχερστ, η Έµιλι Γουάιλντινγκ Ντέιβισον και ο 
Ντέιβιντ Λόιντ Τζορτζ».

και τα γυρίσµατα σε έναν µακρινό τόπο. Έχοντας 
αποφασίσει ποιοι θα είναι οι κεντρικοί χαρακτήρες 
και πώς θα γνωρίζονταν, οι τρεις τους συνέχισαν να 
διαµορφώνουν το σενάριο διαρκώς, ακόµη και κατά 
τη διάρκεια των γυρισµάτων.

ΣΟΥΦΡΑΖΕΤΕΣ
SUFFRAGETTE

ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
UN + UNE

ΧΑΙΡΕ, ΚΑΙΣΑΡ!
HAIL, CAESAR!

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σάρα Γκάβρον ΣΕΝΑΡΙΟ: Άµπι 
Μόργκαν ΠΑΙΖΟΥΝ: Κάρεϊ Μάλιγκαν, Έλενα Μπόναµ 
Κάρτερ, Μέριλ Στριπ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 106΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
Seven

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κλοντ Λελούς ΣΕΝΑΡΙΟ: Κλοντ Λε-
λούς, Βαλερί Περάν ΠΑΙΖΟΥΝ: Ζαν Ντιζαρντέν, Έλσα 
Ζίλµπερσταϊν, Κριστόφ Λαµπέρ, Αλίς Πολ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 
115΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon
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BOOKS
Οι εκδόσεις BELL παρουσιάζουν «µία εξαιρετική και τολµηρή δηµιουργία» 
(Guardian), ένα πανέξυπνο, «εντυπωσιακά σύγχρονο» (Sunday Times) µυθιστό-
ρηµα για την αγάπη, τις εµµονές και την εκδίκηση, διαφορετικό απ’ οτιδήποτε άλλο 
έχετε διαβάσει µέχρι σήµερα. Στο «Τι άφησε πίσω της», του Τ.Ρ. Ρίτσµοντ, ένας κα-
θηγητής ενώνει το παζλ της ζωής και του µυστηριώδους θανάτου µιας πρώην φοι-
τήτριάς του, της Άλις, για να φτάσει σε µια συγκλονιστική αποκάλυψη για τις τε-
λευταίες µέρες της. Η ζωή της Άλις ξεδιπλώνεται µέσα από τις αναρτήσεις της στα 
social media (Facebook, Twitter, blogs), καθώς και από το προσωπικό της ηµερο-
λόγιο, διάφορα άρθρα και επιστολές. «Μία απολαυστικά σύγχρονη πνοή στο ψυ-
χολογικό θρίλερ… Μία συγκινητική, µαγευτική, µυστηριώδης ιστορία… Πολύ κα-
λογραµµένο και έξυπνα δοσµένο», ένα συναρπαστικό, πρωτότυπο βιβλίο που «κι-
νείται ανάµεσα στο λογοτεχνικό µυθιστόρηµα και το θρίλερ» (Daily Telegraph).

Star Wars Stories στον «Ελληνικό Κόσµο»

Παράταση, λόγω αυξηµένης ζήτησης, έλαβαν τα εκπαι-
δευτικά προγράµµατα που πραγµατοποιούνται στον «Ελ-
ληνικό Κόσµο» και είναι εµπνευσµένα από τη νέα συλ-

λογή Star Wars παιχνιδιών. Πρόκειται για µια εναλλακτική ξενά-
γηση στον κόσµο των παιχνιδιών µε την οµάδα Fit Smiling Kids 
της Athens Trainers σε συνεργασία µε το Ίδρυµα ΣΟΦΙΑ (Σύνδε-
σµος Οργανωµένων Φιλολογικών και Ιστορικών Αρχείων). Σε 
οµάδες του Yoda και του R2D2, τα παιδιά µπορούν να αγγίξουν 
συλλεκτικά παιχνίδια και να µάθουν τα µυστικά τους. Ξιφοµα-
χούν στο ∆ιάστηµα σαν ιππότες και πριγκίπισσες, µαθαίνουν να 
σκιτσάρουν τους αγαπηµένους τους ήρωες µε την καθοδήγηση 
του Γ. Υφαντή. Γίνονται οι ίδιοι επιβάτες του Millen nium Falcon 
και ταξιδεύουν στον κόσµο της φαντασίας, µα, πιο σηµαντικό, 
παίζουν: φιδάκι, puzzle, αγώνα δρόµου σε έναν άλλο γαλαξία!

H έκθεση σπάνιων και πολύτιµων παιχνιδιών απ’ όλο τον 
κόσµο, µε τίτλο «Toy Stories», που παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Κέντρο 
Πολιτισµού «Ελληνικός Κόσµος». Η έκθεση, µεταξύ άλλων, πε-
ριλαµβάνει περισσότερα από εκατό σπάνια και µοναδικά παιχνί-
δια από τη συλλογή του Ιδρύµατος ΣΟΦΙΑ, η οποία είναι µία από 
τις µεγαλύτερες συλλογές παιχνιδιών σε ολόκληρο τον κόσµο. 
Mε αφορµή τη νέα ταινία «Star Wars: The force awakens», η έκ-
θεση φιλοξενεί, µεταξύ άλλων, συλλεκτικά παιχνίδια και φιγού-
ρες εµπνευσµένα από τις προηγούµενες θρυλικές τριλογίες. Α-
νάµεσα στα εκθέµατα παρουσιάζονται τα συλλεκτικά κόµικς «Ο 
Πόλεµος των Άστρων», που κυκλοφόρησαν από τις ελληνι-
κές εκδόσεις Καµπανά το 1977, ταξιδεύοντας στο υπερδιάστηµα 
όσους ήθελαν να βρουν τον Ιππότη Τζεντάι µέσα τους.
Πληροφορίες: Κέντρο Πολιτισµού «Ελληνικός Κόσµος»
Πειραιώς 254, Ταύρος, τηλ. 212 2540000, www.hellenic-cosmos.gr

Απόκριες στο Θέατρο Ηµέρας

Έφτασε και πάλι το γιορτινό καρ-
ναβάλι και το Θέατρο της Η-
µέρας σκορπίζει πολύχρωµες 

σερπαντίνες και µας προσκαλεί σε 
ένα εικαστικό εργαστήρι κατασκευής 
µάσκας και σε δύο θεατρικά παιχνί-
δια.

Συγκεκριµένα:
Για παιδιά 5-10 ετών
Εργαστήρι κατασκευής αποκριάτικης 
µάσκας - θεατρικό παιχνίδι
Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, 11:00-13:00

Τα πιο παράξενα υλικά, κορδέλες, υ-
φάσµατα και χρώµατα, πολύχρωµα 
χαρτόνια και σερπαντίνες, κόλλες και 
χρυσόσκονες, αποκτούν πρόσωπα 
και µεταµορφώνονται σε υπέροχες 
χειροποίητες µάσκες που µας προ-
σκαλούν σε ένα αυθόρµητο θεατρικό 
παιχνίδι µε ποικίλους αυτοσχεδια-
σµούς και παιχνίδια ρόλων. Είµαστε 
έτοιµοι να ξεγελάσουµε τους φίλους 
µας µε τις µάσκες και τις φορεσιές 
µας; Να ζωντανέψουµε πολύχρωµες 
ιστορίες µε πρωταγωνιστές εµάς και 
τις µάσκες µας;

Θεατρικό παιχνίδι: 
«Η στολή µου ζωντανεύει και τους 
φίλους µου µπερδεύει!»
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, 11:00-
13:00
Φέτος τις απόκριες οι µικροί καρνα-
βαλιστές θα πρωταγωνιστήσουν σε 
ένα θεατρικό παιχνίδι κοµµένο και 
ραµµένο στα µέτρα της στολής τους! 
Οι στολές και οι µεταµφιέσεις θα 
συνθέσουν ένα αυτοσχέδιο θεατρικό 
παιχνίδι εµπνευσµένο από τις καρνα-
βαλικές ενδυµασίες των παιδιών και 
θα ζωντανέψουν ως ρόλοι. 

Αυθορµητισµός, παιχνίδια 
ρόλων, αποκριάτικα τραγούδια, δια-
γωνισµός σερπαντίνας και ένα υπέ-
ροχο αποκριάτικο γαϊτανάκι σε πε-
ριµένουν. Φέτος όλες οι στολές του 
καρναβαλιού ζωντανεύουν στο Θέα-
τρο της Ηµέρας.

Βασική εµψύχωση: ∆ήµητρα Νικολο-
πούλου - Κάτια Μακρυκώστα
Θέατρο της Ηµέρας, Ν. Γεννηµατά 20, 
Αµπελόκηποι (µετρό Πανόρµου)
Πληροφορίες - κρατήσεις θέσεων: 
210 6929090, 210 6995777

Σκύλος µε Σπίτι

Μπορεί µια «ξενόφερτη» γάτα να γίνει φίλη µε 
έναν σκύλο; Πόσα µπορείς να καταφέρεις µε 
µια δυνατή φιλία; Είναι η αγάπη αρκετή για να 

αλλάξει τον κόσµο; Η παράσταση «Σκύλος µε Σπίτι» της 
Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη µυεί µε χιούµορ γο-
νείς και παιδιά στην έννοια της αγάπης, της φιλίας, της 
συν-δηµιουργίας και της ενότητας του κόσµου, που δεν 
χωράει φυλετικές και άλλες διακρίσεις. Ένας σκύλος γί-
νεται φίλος µε µια γάτα πρόσφυγα… και η περιπέτεια 
ξεκινά! Ο σκύλος; Τεµπέλης και κοντεύει να «πάει σαν 
το σκυλί στ’ αµπέλι». Η γάτα; Πανέξυπνη και συµπονε-
τική, προσπαθεί να σώσει τον «προαιώνιο εχθρό» της 
από την αυτοκαταστροφή του. Ζώντας σε µια υποβαθµι-
σµένη περιοχή και µε τη βοήθεια και των άλλων ζώων 
θα καταφέρουν να κάνουν θαύµατα και να αλλάξουν 
όχι µόνο τον τόπο τους αλλά και τον κόσµο όλο! Την Κυ-
ριακή 21 Φεβρουαρίου η παράσταση «Σκύλος µε Σπίτι» 
της βραβευµένης συγγραφέως παιδικών και εφηβικών 
βιβλίων Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη, σε σκηνοθε-
σία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, στηρίζει τους σκοπούς του 
Συλλόγου «Η Πίστη» µε µια παράσταση που θα παρα-
κολουθήσουν αποκλειστικά τα παιδιά που πάσχουν από 
καρκίνο.

Θέατρο Σταθµός
Βίκτωρος Ουγκώ 55 (στάση µετρό Μεταξουργείο)
Κρατήσεις: 211 4036322 (µετά τις 18:00), 6951 001133

Η «Κάδµω» (εκδόσεις Κέδρος, 1972) είναι το κύκνειο άσµα της Μέλπως Αξιώτη 
(1903-1973), στο οποίο καταγράφεται η αγωνία της εξόριστης κεντρικής ηρωίδας να 
κρατήσει ζωντανή τη µνήµη της γλώσσας και της πατρίδας της. Το εµβληµατικό αυτό 
έργο είναι ένας πικρός απολογισµός ζωής της συγγραφέως: τα παιδικά χρόνια στη 
Μύκονο, τα προπολεµικά χρόνια στην Αθήνα, η εποχή που πρωτογράφει λογοτεχνία, 
η Κατοχή, τα δύσκολα χρόνια της εξορίας, η χαρά της επιστροφής και η επακόλουθη 
απογοήτευση, η µοναξιά, η ιλιγγιώδης αίσθηση του τέλους. Στον συγκινητικό αυτό 
λόγο εις εαυτόν πολλοί από τους ήρωες που εµφανίζονται στα προηγούµενα βιβλία 
της Αξιώτη συντροφεύουν την Κάδµω στη µοναξιά της. Το ίδιο το κείµενο ανοίγει ένα 
µαγικό παράθυρο στο γίγνεσθαι της αφήγησης, ενώ µέσα από µια ελεύθερη όσο και 
συναρπαστική γραφή η συγγραφέας συναντά τα προπολεµικά έργα της και αναστο-
χάζεται τη ζωή της.

Οι εκδόσεις Λιβάνη κυκλοφορούν ένα βιβλίο που δεν αποτελεί τόσο βιογραφία του Ελευθέριου Βερυβάκη όσο «πα-
ρουσία» του ιδίου στον δηµόσιο βίο, αλλά και αγωνιστικό «παρών» µιας προσωπικότητας συνειδητοποιηµένης πολι-
τικά, κοινωνικά και πατριωτικά. Με τα κείµενα και τις απόψεις του, που διατυπώνονται σε αυτά, ο Ελευθέριος Βερυβά-
κης τοποθετείται για όλα τα ζητήµατα που αφορούν τον τόπο, τις περισσότερες φορές µε ευθυκρισία, εντιµότητα, πα-
τριωτισµό, ενδιαφέρον και αγάπη για τον απλό πολίτη, τον Έλληνα, τον Ευρωπαίο, γενικά τον άνθρωπο. Γνώστης των 
θεµάτων που πραγµατεύεται, µε αυξηµένη αντανακλαστική ευπάθεια, ευαισθησία για όσα τεκταίνονται και δηµιουρ-
γική φαντασία, καταθέτει τις απόψεις του για θέµατα δηµοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εθνικών ζητηµάτων, 
αλλά και προβληµάτων κοινωνικής δικαιοσύνης, βελτίωσης της ζωής και των συνθηκών των απλών ανθρώπων. Η 
ανθρώπινη ευαισθησία για τον απλό Έλληνα πολίτη δεν εµποδίζει τον «πολιτικό» Βερυβάκη να παρακολουθεί µε ι-
διαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή τις διεθνείς εξελίξεις και κατά συνέπεια τις επιπτώσεις τους στη χώρα µας, γι’ αυτό 
προτρέπει, προτείνει, συµβουλεύει και δρα πολιτικά, µε ρεαλισµό και πραγµατιστική οξυδέρκεια.

Οι εκδόσεις Καστανιώτη και το Booktalks µε 
αφορµή την κυκλοφορία του βιβλίου του Σωλ 
Μπέλοου «Οι περιπέτειες του Ώγκι Μαρτς» 
σας προσκαλούν τη ∆ευτέρα 29 Φεβρουα-
ρίου, στις 19:30, σε συζήτηση µε τον µετα-
φραστή του βιβλίου Μιχάλη Μακρόπουλο και 
τη δηµοσιογράφο Τίνα Μανδηλαρά.
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ΙΩΆΝΝΆ ΔΕΛΆΚΟΥ

75 λεπτά, σε έναν μονόλογο που αναφέρεται –και 
δημιουργήθηκε για πρώτη φορά διεθνώς– στη 
ζωή και το έργο της μητέρας του μοντέρνου χο-
ρού, της γυναίκας-θρύλου, Ισιδώρας Ντάνκαν. Ο 
θεατής ψυχαγωγείται και ταυτόχρονα περνάει από 
μπροστά του η ζωή και το έργο της ηρωίδας μέσα 
από την ερμηνεία του λόγου και της κίνησης μιας 
ηθοποιού, που καλείται να «είναι» και να «φαίνε-
ται» ένας πολυπληθής θίασος.

Τι δυσκολίες, για τον ερμηνευτή, και τι πλεονεκτήματα 
έχει ο μονόλογος;
Μέχρι σήμερα έχουμε δει μονολόγους όπου οι 
ηθοποιοί ερμηνεύουν ένα κείμενο ή ερμηνεύουν 
ένα κείμενο και συγχρόνως τραγουδούν, πολύ 
σπάνια όμως συμβαίνει ηθοποιός να συνδυάζει 
τον λόγο με τον χορό. Ο μονόλογος αποτελεί, έτσι 
κι αλλιώς, δύσκολο εγχείρημα για έναν ηθοποιό 
–αφού απαιτεί άψογη τεχνική-πνευματική και 
σωματική ετοιμότητα–, πόσο μάλλον όταν συνδυ-
άζεται με χορό! Συνεπώς η μεγαλύτερη δυσκολία 
του δικού μου ρόλου είναι η συνεχόμενη εναλλαγή 
λόγου και κίνησης. Οφείλεις να διατηρείς απόλυτη 
ισορροπία ανάμεσα στην πρόζα και τον χορό και 
παράλληλα να κρατάς τον θεατή σε «άρση» καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έργου. Πρόκληση!

Η Ισιδώρα Ντάνκαν ήταν μια επαναστάτρια, που 
επαναπροσδιόρισε την τέχνη της. Αισθάνεστε πως 
έχουμε τέτοιους καλλιτέχνες σήμερα στην Ελλάδα;
Απόλυτα. Γι’ αυτό και συνεχίζω να δημιουργώ, να 
ελπίζω, να αναπνέω.

Ωστόσο, όπως πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες, δεν 

«Συνεχίζω να ελπίζω» 
Την Ισιδώρα Ντάνκαν, την ιέρεια του μοντέρνου χορού, γνωρίζουμε μέσα από το θεατρικό 
έργο «Ισιδώρα Ντάνκαν – Η ζωή μου» που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Θανάσης Θεολόγης στο 
θέατρο ΑΛΦΑ. Στο έργο –που παρουσιάζεται για τρίτη χρονιά στα αθηναϊκά θέατρα– παρακο-
λουθούμε την πορεία της Ντάνκαν από τα παιδικά της χρόνια στην Αμερική, την περιοδεία της 
στην Ευρώπη (και στην Ελλάδα), μέχρι την αναχώρησή της για τη Ρωσία. Η Ιωάννα Δελάκου 
εξηγεί τι κάνει την Ντάνκαν και την παράσταση τόσο ξεχωριστή.

ευτύχησε στον έρωτα. Τελικά, όταν η αφοσίωση 
στην τέχνη είναι απόλυτη, δεν υπάρχει χώρος για 
προσωπική ευτυχία;
«Η τέχνη είναι έρωτας και ο έρωτας θαυμαστής της 
τέχνης». Η Ισιδώρα Ντάνκαν θεωρώ ότι ήρθε επί 
γης για να φέρει την επανάσταση και να εισαγάγει 
τον μοντέρνο χορό δημιουργώντας μια ολόκληρη 
φιλοσοφία, με κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις, 
γύρω από αυτόν. Πιστεύω ότι ήρθε γι’ αυτόν τον 
ιερό σκοπό εξέλιξης του χορού και της τέχνης γενι-
κότερα. Γι’ αυτό και όλες οι προσπάθειές της προς 
άλλες κατευθύνσεις αποτύγχαναν παταγωδώς ή, 
αν καρποφορούσαν, ήταν πάντα με στόχο την υλο-
ποίηση αυτού του ιερού σκοπού. Και, πράγματι, 
συμβαίνει με τους περισσότερους καλλιτέχνες να 
δυστυχούν στο κομμάτι της προσωπικής ευτυχίας, 
προκειμένου να αφιερωθούν αποκλειστικά στην 
τέχνη τους. Κάποιοι άνθρωποι, λοιπόν, θεωρώ ότι 
γεννιούνται για πολύ συγκεκριμένο σκοπό, για να 
γίνουν μέρος μια συλλογικής εξέλιξης, γι’ αυτό και 
είναι αδύνατο να κατανοήσουν και να βιώσουν 
προσωπική ευτυχία, με την κλασική έννοια του 
όρου.

Οι μεγάλοι καλλιτέχνες είναι και σπουδαίες προ-
σωπικότητες;
Όχι απαραίτητα. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες θα έπρε-
πε να είναι και σπουδαίες προσωπικότητες, αλλά 
συμβαίνει να μη συνάδει καθόλου το καλλιτεχνικό 
ταλέντο με την προσωπικότητα.

Εσείς ποιο στοιχείο της Ισιδώρας Ντάνκαν θεωρείτε 
πιο γοητευτικό;
Την έντονη επαναστατικότητά της.

Μετά από μια επιτυχημένη πορεία, η «ΠόΚα» 
της Κέλλυς Πήλιουρα επιστρέφει επί σκηνής, 
με νέα διανομή. Το έργο, βασισμένο στην πιο 
πολυσυζητημένη σχέση στον χώρο της ποίησης, αυτήν 
της Μαρίας Πολυδούρη και του Κώστα Καρυωτάκη, 
δίνει στους ποιητές την ευκαιρία να ξαναζήσουν και 
να πουν όσα ο χρόνος τους είχε βαθιά κλειδωμένα. 
Με τους Βασίλη Παπαγεωργίου και Νάντια Πυθαρά. 
Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:15.

«Βίκτορ/Βικτόρια», το πολυβραβευμένο μιούζικαλ, 
σε σκηνοθεσία Απόλλωνα Παπαθεοχάρη, στο 
θέατρο Πάνθεον. Με τους Εβελίνα Παπούλια, Γιάννη 
Ζουγανέλη, Γιάννη Στάνκογλου, Θεοδώρα Τζήμου.

Η Δήμητρα Γαλάνη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου 
και η Γιώτα Νέγκα ενώνουν τις φωνές τους, 
παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο στο 
λαϊκό τραγούδι, στη σκηνή του Passport Κεραμεικός.

Ο Γιώργος Μαργαρίτης και η Ραλλία Χρηστίδου 
συνεχίζουν δυναμικά στη μουσική σκηνή Γραμμές, 
γράφοντας τη δική τους ιστορία στα καλλιτεχνικά 
δρώμενα.

INFO
Ισιδώρα Ντάνκαν – Η ζωή μου, Κείμενο-σκηνοθεσία: Θανάσης Θεολόγης
Την Ισιδώρα Ντάνκαν ερμηνεύει η ηθοποιός Ιωάννα Δελάκου.
Στο πιάνο ο μουσικοσυνθέτης Γιούρι Στούπελ.
Στο φλάουτο η Ηλέκτρα Θεολόγη.
Χορογραφίες: Τάνια Μιλτένοβα
Κάθε Τετάρτη στις 21:00, Θέατρο ΑΛΦΑ
Πατησίων 37 & Στουρνάρη, Αθήνα, τηλ. 215 5515498, 210 5238742

Τρίτος χρόνος «συμβίωσης» με την Ισιδώρα Ντάν-
καν. Τι είναι αυτό που κάνει αυτή την παράσταση 
ξεχωριστή;
Πράγματι, τρίτος χρόνος μιας μοναδικής «συμβί-
ωσης», που βρίσκει τελική στέγη στη σκηνή του 
θεάτρου ΑΛΦΑ. Μιλώντας για την πορεία αυτής 

της παράστασης, συνειδητοποίησα το εξής: από το 
θέατρο Αργώ στο Αμιράλ κι από το Αμιράλ στο Άλφα 
ή αλλιώς τα τρία άλφα της ζωής μου, που τελικά 
έγιναν ένα, το θέατρο ΑΛΦΑ. Η διαφορετικότητα της 
παράστασης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι μια ηθο-
ποιός ερμηνεύει και χορεύει επί σκηνής για περίπου 

Επιμέλεια: Ντέπυ Κουρέλλου
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Το M.U.S.T. είναι ένα στούντιο μακιγιάζ, το 
οποίο έκανε την εμφάνισή του στην αγο-
ρά το Μάιο του 2014. Πρόκειται για μία 

καινοτόμο ιδέα στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, 
που στόχο έχει να δώσει στέγη στο επαγγελ-
ματικό μακιγιάζ και να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις της σύγχρονης γυναίκας. Πρόκειται για 
ένα όνειρο που έμελλε να πραγματοποιηθεί 
στην εποχή που η δύναμη της γυναίκας αυξά-
νεται, διατηρώντας ωστόσο της ικανότητά της 
να εκφράζεται και να ομορφαίνει: ένα όνειρο 
στην εποχή των  ονείρων
Η make up artist Εύα Χονδράκη, έχοντας 
πολυετή πείρα στο χώρο της ομορφιάς  κι 
εμπνευσμένη  από την πολύπλευρη καθημε-
ρινότητα κάθε γυναικάς ,η οποία καλείται να 
αναλάβει διαφορετικούς ρόλους κάθε ώρα της 
ημέρας , προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρε-
σίες της στο επαγγελματικό μακιγιάζ και στην 
εντατική περιποίηση  προσώπου. καθημερινά 
από τις 06:00 πμ. και  πάντα με προγραμματι-
σμένα ραντεβού , σας  υποδέχεται κατανοώ-
ντας τις ανάγκες της εργαζόμενης γυναίκας  και  

σας βοηθά να ξεκινάτε την ημέρα σας όμορφη, 
γοητευτική και γεμάτη αυτοπεποίθηση από τις 
πρώτες πρωινές ώρες . 
Στο M.U.S.T . χρησιμοποιούνται  προϊόντα μα-
κιγιάζ από τις καλύτερες και διασημότερες 
εταιρείες καλλυντικών καθώς και τα  φυσικά 
προϊόντα για ομορφιά και προστασία  της εται-
ρείας  mybee  (www.mybee.gr) για την  οποία 
και αποτελεί και  σημείο  πώλησης τους. 
Η  εξυπηρέτηση είναι άμεση και αφορά  γυναί-
κες κάθε ηλικίας, οι οποίες σέβονται τον εαυτό 
τους και ξέρουν να τον επιβραβεύουν.
Το M.U.S.T.   συμμετέχοντας δυναμικά στο 
χώρο της ομορφιάς συνεχίζει την επιτυχημένη 
πορεία του σε  εκδηλώσεις όπου είναι ιδανικές 
για να γίνει ευρύτερα γνωστή  η  νέα ‘’στέγη’’ 
του μακιγιάζ -M.U.S.T.-  και έτσι σας προσκαλεί 
στο   festival woman2day που θα διεξαχθεί το 
Σάββατο 27 και  την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 
2016   από τις  09:00το πρωί   εως τις  23:00 
το βράδυ στο πολυτελές  ξενοδοχείο Divani 
Caravel .  woman2days www.woman2day.e-
hellas.org  όπου και θα περιμένει όλες τις γυ-

ναίκες καθόλη τη διάρκεια του festival για να 
τους προσφέρει ένα δείγμα από τις  εκλεπτυ-
σμένες υπηρεσίες του, σε ειδικά διαμορφωμέ-
νες τιμές
Στη λήξη του festival θα  παρακολουθήσετε 
από κοντά την ανάδειξη της θεάς της ομορ-
φιάς Αφροδίτης  στο show Venus style που  
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Φεβρου-
αρίου και ώρα  20:00 με την συνεργασία του 
σχεδιαστικού διδύμου  Χρήστου Στρατικό-
πουλου και Τόνιας Βαρβέρη  (Chris & Tonia) 
της hairstylist Ελευθερίας Δαμασκηνού τη 
συμμετοχή του επίσημου μοντέλου -μούσας 
του M.U.S.T. Άρτεμις Πετράκη  και φυσικά του 
M.U.S.T. - make  up artist Εύα Χονδράκη όπου 
θέλοντας να τιμήσει τη γυναίκα και να καλω-
σορίσει την άνοιξη , χαρίζει στις μελλοντικές 
νυφούλες το ωραιότερο ΔΩΡΟ  για την νυφική 
σεζόν που ξεκινάει. Τι καλύτερο από το κερδί-
σει  μια υπερτυχερη εντελώς ΔΩΡΕΑΝ το νυ-
φικό της μακιγιάζ !!!
Ελάτε ΟΛΕΣ να γιορτάσουμε την ομορφιά που 
θα σας χαρίσει απλόχερα το M.U.S.T. 

Μ.U.S.T. -  MAKE UP  SALON TIME  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 30 ΣΕΠΟΛΙΑ, ΤΗΛ.: 210 51 31 600, KIN.: 6907 220301

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 
& STYLING SYOSS 
CERAMIDE COMPLEX
Εξωτερικοί παράγοντες, όπως το λούσιµο και η θερµότητα από το πιστολάκι και 
άλλες συσκευές styling, έχουν ως αποτέλεσµα τα µαλλιά να χάνουν την κερατίνη 
–τη δοµική τους πρωτεΐνη– και µε την πάροδο του χρόνου να γίνονται ατίθασα 
και εύθραυστα. Το SYOSS δίνει τη λύση µε τη νέα σειρά περιποίησης & styling 
CERAMIDE COMPLEX, για µαλλιά µέχρι και 10 φορές πιο δυνατά. Η επαναστατική 
του σύνθεση από ceramide και κερατίνη ενισχύει και φροντίζει τα αδύναµα µαλλιά 
από τη ρίζα έως τις άκρες και προσφέρει κράτηµα που διαρκεί έως και 48 ώρες.

Κάθε γυναίκα αξίζει πανέµορφα και υγιή µαλλιά, αλλά η θερµότητα από το 
πιστολάκι και τα προϊόντα styling µπορεί να τα αποδυναµώσουν και να τα κάνουν πιο 
εύθραυστα, άτονα και ξηρά. Το µυστικό για την αναδόµηση των ταλαιπωρηµένων 
µαλλιών κρύβεται στα προϊόντα που είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Η νέα 
σειρά περιποίησης & styling SYOSS CERAMIDE COMPLEX αποτελεί την ιδανική 
λύση, καθώς µε το σύµπλεγµα ceramide-κερατίνης ενισχύει την τρίχα και βοηθά 
στη µείωση των ορατών σηµαδιών της φθοράς. Το σαµπουάν, το conditioner και η 
µάσκα εντατικής θεραπείας λειτουργούν συνδυαστικά µε στόχο να χαρίσουν ένα 
τέλειο και ορατό αποτέλεσµα.

Το SYOSS CERAMIDE COMPLEX αποτελεί την ιδανική λύση και για τις γυναίκες 
που αναζητούν προϊόντα styling µε ενισχυτικές φόρµουλες για πιο δυνατά µαλλιά. 
Χάρη στο ισχυρό σύστηµα πολυµερών που βρίσκονται στο hair spray και τη mousse 
της σειράς, το χτένισµά σας θα κρατήσει µέχρι και 48 ώρες, ακόµα και όταν οι 
συνθήκες είναι αντίξοες. Την ίδια στιγµή, τα µαλλιά σας θα είναι έως και 100% πιο 
δυνατά.

Αν αναζητάτε πιο δυνατά, υγιή µαλλιά και styling που διαρκεί, η νέα σειρά 
περιποίησης & styling SYOSS CERAMIDE COMPLEX θα γίνει ο καλύτερός σας φίλος!

ΤΑ ΓΕΡΑ 
ΟΣΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ 
ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ
Η οστεοπόρωση είναι µία 
πάθηση που αποδυναµώνει 
τα οστά, κάνοντάς τα πολύ 
ευάλωτα στα σπασίµατα. 
Έτσι, ακόµα και ένα απλό 
πέσιµο µπορεί να έχει 
δραµατικές συνέπειες. Το 
CAL/MAG/VIT D3/VIT K2 είναι µία εξαιρετική φόρµουλα 
µε σηµαντικότατα συστατικά για την ενίσχυση των οστών 
και του σκελετού, ενώ προσφέρει ταυτόχρονα ένα αίσθηµα 
ζωτικότητας και ευεξίας. Πρόκειται για προϊόν υψηλών 
προδιαγραφών, µε εγγύηση ανεξάρτητου εργαστηρίου (µε 
ποιοτική/ποσοτική ανάλυση). ∆ιατίθεται σε καταπινόµενες 
και µασώµενες ταµπλέτες (γεύση σοκολάτα ή βανίλια). www.
apolloniannutrition.gr

Χριστίνα Λάσκαρη
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Όταν ο Jeff Pink ίδρυ-
σε την ORLY το 1975, 
στην Καλιφόρνια 
των ΗΠΑ µε έδρα το 
Λος Άντζελες, πα-

ρακινήθηκε από µια απλή ιδέα: να 
καινοτοµήσει πάνω στη φροντίδα 
του φυσικού νυχιού, δηµιουργώντας 
προϊόντα σχεδιασµένα για την οµορ-
φιά, την περιποίηση και την προστασία 
του. Σήµερα η ORLY International Inc. 
είναι ένα όνοµα µε όραµα και παρου-
σία 40 χρόνων στον επαγγελµατικό 
χώρο της οµορφιάς, που προσφέρει 
καινοτόµα προϊόντα περιποίησης φυσι-
κών νυχιών. Αφού επαναπροσδιόρισε 
τον τρόπο µε τον οποίο οι γυναίκες 
περιποιούνται τον εαυτό τους, έχει 
αναπτύξει µια ολοκληρωµένη σει-
ρά µανικιούρ, που περιλαµβάνει 
βάσεις, top coats, σκληρυντικά, 
στεγνωτικά, καθώς και ενυδατικά 
προϊόντα για όµορφα, λαµπερά, δυ-
νατά, υγιή φυσικά νύχια.
Όλα αυτά τα χρόνια η ORLY έχει τιµη-
θεί µε 13 βραβεία για τη συµβολή της 
στην παγκόσµια εξέλιξη των προϊό-
ντων οµορφιάς –11 ABBIES (American 
Beauty Association), CPC Editor’s 
Choice (Cosmetic Personal Care) και 

βραβείο ICMAD (Independent Cosmetic Manufacturers 
and Distributors)–, που την έχουν κατατάξει ως τον ηγέτη 
στα προϊόντα περιποίησης φυσικών νυχιών.
Για την ανοιξιάτικη σεζόν παρουσιάζει την πιο λουλουδένια 
παλέτα βερνικιών, τη Melrose Collection. Η έµπνευση της 
συλλογής προέρχεται από το Λος Άντζελες, τη Μέκκα των 
πιο διάσηµων funky indie αγορών. Η νέα συλλογή βερνι-
κιών Melrose προαναγγέλλει την άνοιξη αποκαλύπτοντας 
τα πρώτα λουλούδια της σεζόν, προσφέροντας σε όλες τις 
beauty lovers, και όχι µόνο, οµορφιά και ζωή, όπως και οι 
ανθισµένοι κήποι.
Μείγµατα χρωµάτων, όπως το έντονο ροζ, όµοιο µε εκείνο 
της τσιχλόφουσκας, το απαλό κοραλλί, το κλασικό χρώµα 
του βατόµουρου και το ονειρικό χρώµα της µέντας, σας τα-
ξιδεύουν σε ένα πολύχρωµο, ζεστό, floral περιβάλλον και 
στη µοναδική οµορφιά των ανθισµένων κήπων. Η σούπερ 
Melrose Collection αποτελείται από έξι αποχρώσεις βερνι-
κιών, µοναδικές, ενώ η συλλογή διατίθεται επιπλέον και σε 
βερνίκι διαρκείας (10 ηµερών) και σε ηµιµόνιµο βερνίκι. Η 
διάθεση των βερνικιών και των προϊόντων ORLY πραγµα-
τοποιείται σε πάνω από 80 χώρες παγκοσµίως. Τα βερνίκια 
ORLY δεν περιέχουν στη σύστασή τους βλαβερές ουσίες, 
όπως DBP, Toluene, Formaldehyde και Formaldehyde 
Resin.
Στην Ελλάδα µπορείτε να την ανακαλύψετε στα καταστήµα-
τα Galerie de Beauté, σε στούντιο νυχιών, σε επιλεγµένα 
κοµµωτήρια, αλλά και να την αποκτήσετε εύκολα από την 
ιστοσελίδα http://www.evabeauty.gr/cme/.
Η ORLY, που έχει τιµηθεί ως ηγέτης στη φροντίδα της 
οµορφιάς και είναι ένας από τους πιο καταξιωµένους οί-

κους σχεδιασµού και παραγωγής 
επαγγελµατικών προϊόντων µα-
νικιούρ-πεντικιούρ, έχει αναθέσει 
την αποκλειστική αντιπροσώπευ-
ση των προϊόντων της στην εται-
ρεία EVABEAUTY για την Ελλάδα. Η 
εταιρεία εµπορεύεται µεγάλη γκάµα 
προϊόντων µανικιούρ, που αφορά τα 
κλασικά βερνίκια, βερνίκια διάρκειας 
10 ηµερών (EPIX), ηµιµόνιµα βερνίκια 
(GelFx), βάσεις, top coats και πολλά άλλα 
προϊόντα για τον καλλωπισµό και την προ-
στασία των φυσικών νυχιών.
Από την ίδρυσή της, το 1996, έως σήµε-
ρα η εταιρεία EVABEAUTY χαράζει έναν 
καινούργιο δρόµο στην αγορά επαγγελ-
µατικών προϊόντων και υπηρεσιών οµορ-
φιάς. Με δραστηριότητες που περιλαµβά-
νουν από την εξειδικευµένη επαγγελµατική 
εκπαίδευση στον κλάδο της οµορφιάς µέσα 
από το Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
1 EVABEAUTY Studies (Καλλιθέα, Πειραι-
άς) µέχρι την αποκλειστική αντιπροσώπευση 
φηµισµένων οίκων του εξωτερικού, όπως η 
ORLY και η Nouveau Contour (η εταιρεία ιδρύ-
θηκε το 1993 και είναι από τις µεγαλύτερες που 
παρέχουν µηχανήµατα και εξοπλισµό µόνιµου 
µακιγιάζ στην Ευρώπη), η EVABEAUTY προσφέ-
ρει ολοκληρωµένες λύσεις σε όλους εκείνους που 
αναζητούν την οµορφιά.

ταν ο Jeff Pink ίδρυ-
σε την ORLY το 1975, 
στην Καλιφόρνια 
των ΗΠΑ µε έδρα το 

βραβείο ICMAD (Independent Cosmetic Manufacturers 
and Distributors)–, που την έχουν κατατάξει ως τον ηγέτη 
στα προϊόντα περιποίησης φυσικών νυχιών.
Για την ανοιξιάτικη σεζόν παρουσιάζει την πιο λουλουδένια 

βραβείο ICMAD (Independent Cosmetic Manufacturers 
and Distributors)–, που την έχουν κατατάξει ως τον ηγέτη 
στα προϊόντα περιποίησης φυσικών νυχιών.
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κους σχεδιασµού και παραγωγής 
επαγγελµατικών προϊόντων µα-
νικιούρ-πεντικιούρ, έχει αναθέσει 
την αποκλειστική αντιπροσώπευ

βραβείο ICMAD (Independent Cosmetic Manufacturers 
and Distributors)–, που την έχουν κατατάξει ως τον ηγέτη 

Για την ανοιξιάτικη σεζόν παρουσιάζει την πιο λουλουδένια 

κους σχεδιασµού και παραγωγής 
επαγγελµατικών προϊόντων µα
νικιούρ-πεντικιούρ, έχει αναθέσει 
την αποκλειστική αντιπροσώπευ

Η νέα ανοιξιάτικη  
συλλογή της
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MARKET PLACE

Τα πάντα για τα ιδανικά γευστικά ταιριάσματα, στην ενότητα «Φαγητό και κρασί»,  
στο e-shop του Άγγελου Ρούβαλη, www.rouvaliswinery.gr

Το ηλεκτρονικό κατάστημα του Άγγελου Ρούβαλη, σας προσφέ-
ρει τη  δυνατότητα να κάνετε τις αγορές σας δίνοντας τους έναν 
πιο προσωπικό χαρακτήρα. Στο rouvaliswinery.gr μπορείτε να 
ενημερωθείτε για όλες τις οινικές ποικιλίες του Άγγελου Ρού-

βαλη, τις βραβεύσεις τους και να βρείτε συμβουλές και ιδανικά γευστικά 
ταιριάσματα για να συνοδεύσετε τα αγαπημένα σας κρασιά σε κάθε τρα-
πέζι. Παράλληλα, έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε τα αγαπημένα σας 
κρασιά, ή –μέσα από την ενότητα «Φτιάξε το Δικό σου κρασί» να προφέ-
ρετε έναν πιο προσωπικό τόνο σε κάθε εκδήλωση. 
Στο e-shop, διατίθενται όλες οι σειρές κρασιών, Μικρός Βο-
ριάς, ΙΑΝΟS, Ασπρολίθι καθώς και οι magnum φιάλες  του  Άγ-
γελου Ρούβαλη. Συνδυάστε τις αγορές σας με τις υπέροχες συ-
σκευασίες δώρων που θα βρείτε, για να συνοδεύσετε τα κρα-
σιά που σκοπεύετε να προσφέρετε στους αγαπημένους σας. 
Παράλληλα, μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορείτε να τονώ-
σετε τον προσωπικό χαρακτήρα οποιασδήποτε  σημαντικής ή μεγάλης 

εκδήλωσής σας,  δημιουργώντας το δικό σας κρασί. Συγκεκριμένα, η 
νέα ενότητα «Φτιάξε το Δικό σου κρασί», προσφέρει  μέσα από τέσσερις 
επιλογές, τα εξής: 
να αγοράσετε το κρασιά του Άγγελου Ρούβαλη και να δημιουργήσετε τις 
«Δικές σας ετικέτες»,
να δημιουργήσετε «το Δικό σας κρασί, με την Δική σας Ετικέτα», 
να παλαιώσετε το κρασί σας σε «Δικό σας Βαρέλι» σε συνεργασία με τον 
οινολόγο του οινοποιείου και
να υιοθετήσετε το «Δικό σας Αμπέλι», την έκταση δηλαδή που επιθυμεί-
τε από τους αμπελώνες του οινοποιείου, προκειμένου να εμφιαλώσετε 
το κρασί σας.
Γιορτάστε κάθε χαρούμενο γεγονός στη ζωή σας με μια μοναδική πα-
ρουσίαση κρασιών με ετικέτες επιλογής σας, αποκλειστικά δικές σας 
δημιουργίες και ξεχωρίστε.

ΝΕΟ ESHOP: www.rouvaliswinery.gr

Δημιουργήστε την πιο αρμονική γευστική εμπειρία σε κάθε τραπέζι και ενημερωθείτε για 
τη μοναδική υπηρεσία  “Φτιάξε το δικό σου κρασί”!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την Τρίτη, 16/02/2016, ημέρα κατάθεσης των προσφο-
ρών διεθνούς διαγωνισμού για την ανακατασκευή του 
κτιρίου Βανκούβερ (Μαυροματαίων & Δεριγνύ), ιδιο-
κτησίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και 
ενώ η διαδικασία ήταν σε εξέλιξη, φιλοξενούμενη σε 
κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, ομάδα αγνώστων ει-
σέβαλε στον χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού και υ-
φάρπαξε κατατεθείσες προσφορές.

Είχαν προηγηθεί δημόσιες δηλώσεις ομάδων α-
γνώστων, που παραμένουν παρανόμως στο εν λόγω 
κτίριο, ότι δεν θα επιτρέψουν την ανακατασκευή του 
κτιρίου.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ασφυκτιά 
λόγω των περιορισμένων κτιριακών υποδομών που δι-
αθέτει και αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του Ιδρύματος 
η αξιοποίηση των κτιριακών του υποδομών για τις ακα-
δημαϊκές ανάγκες των μελών της κοινότητάς του.

Δεν επιθυμούμε να καλλιεργούμε αντιδικίες. Αξιώ-
νουμε όμως να γίνεται σεβαστό το Πανεπιστήμιο, η ιστο-
ρία του, τα μέλη της κοινότητάς του, καθώς επίσης και οι 
χώροι του. Αποτελεί δικαίωμα αλλά και υποχρέωσή μας 
να ενεργούμε για την ορθή αξιοποίηση της περιουσίας 
του Ιδρύματος. Καλούμε όλους να σεβαστούν τα νόμιμα 
δικαιώματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

ΜΟΝΟ ΣΤΑ PUBLIC Η SONY LED TV 48΄΄ 110 ΕΥΡΩ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ!
Εκπτώσεις έως -40% σε πάνω από 1.000 προϊόντα και μοναδικές συνδυαστικές προσφορές 1+1 σε περιμένουν έως το τέλος Φεβρουαρίου σε 
όλα τα καταστήματα Public. Αυτή την εβδομάδα η εκπληκτική Sony Led TV KDL 48R550C, με οθόνη 48΄́ , λεπτό σχεδιασμό, FHD για μοναδική 
εικόνα και smart δυνατότητες για να έχεις πρόσβαση σε χιλιάδες εφαρμογές, 110 ευρώ φθηνότερα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Χάρη στον λεπτό και κομψό σχεδιασμό της, η Sony Led TV KDL 48R550C θα ταιριάξει άνετα στο καθιστικό σου, ενώ είναι τόσο «έξυπνη», 
που θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνδεθείς σε έναν κόσμο με πλούσιο online περιεχόμενο, για να μη μένεις στα συνηθισμένα τηλεοπτικά 
κανάλια. Παρακολούθησε τα αγαπημένα σου βίντεο στο YouTube ή απόλαυσε τις αγαπημένες σου εφαρμογές στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρα-
σής σου.

Επιπλέον, εάν λείπεις συχνά από το σπίτι και θέλεις να μη χάνεις τα αγαπημένα σου προγράμματα, μπορείς να μετατρέψεις τη Sony Led 
TV KDL 48R550C σε ψηφιακή συσκευή εγγραφής προγραμμάτων και να τα αποθηκεύεις σε εξωτερικό σκληρό δίσκο USB, ώστε να τα βλέπεις 
όποτε θέλεις.

Τη Sony Led TV KDL 48R550C θα τη βρεις τώρα στα Public 110 ευρώ φθηνότερα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς, από 599 ευρώ μόνο 
489 ευρώ.
www.public.gr

Επιμέλεια: Χριστίνα Λάσκαρη
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