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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΘΕΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΕΧΝΕΣ, LIFESTYLE, 
ΟΜΟΡΦΙΑ, ΜΟ∆Α, 
ΥΓΕΙΑ, ΕΞΟ∆ΟΣ, 
HOME  ENTERTAINMENT σελ. 31σελ. 37

Πέρασαν 
κιόλας 10 
χρόνια

Η ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Ο∆. ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ, Γ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ, Ν. ΚΑΝΑΚΗΣ, 
Μ. ΡΕΠΟΥΣΗ, Ν. ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

● Η προσφυγική κρίση τώρα 
ξεκινάει για Ελλάδα-Ε.Ε.
● ∆υσκολίες αποδοχής και 
εφαρµογής για τη συµφωνία 
Μέρκελ-Νταβούτογλου
● Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
επιταχύνεται, τα προβλήµατα 
της οικονοµίας δεν λύνονται

σελ. 4-18

σελ. 26

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Όλα στο πράσινο 

ΟΣΦΠ - ΠΑΟ
Ντέρµπι κρίσης 
για προπονητές 
και... διοικήσεις
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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 356η
13//03//16

  ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η σύνδεση προσφυγικού 
και µνηµονίου επιταχύνει την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης αλλά δεν αποτρέπει τις µειώσεις 
συντάξεων
05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ «Καµία σκέψη 
για αστυνοµική επέµβαση στην Ειδοµένη»
06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ 
Γ. Κύρτσος γράφει για όσα φέρνει η προσφυγική 
κρίση στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΡΕΠΟΥΣΗ «Η Ελλάδα 
δεν είναι πια γη της επαγγελίας για κανέναν»
10 // ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ Με την ψυχρή αλήθεια 
των αριθµών
11 // ΑΠΟΨΗ Ν. ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ Η έλλειψη αλ-
ληλεγγύης στην Ε.Ε. χτίζει νέα τείχη
12 // ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ Ο Γιώργος Καπόπουλος ανα-
λύει τη συµφωνία Μέρκελ-Νταβούτογλου 
και περιγράφει τις δυσκολίες της
13 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Το ταξίδι 
της επιστροφής στην «απέναντι όχθη»
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο Γ. Κύρτσος εξηγεί γιατί η 
επιτάχυνση της αξιολόγησης δεν θα λύσει τα ου-
σιαστικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας
15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΚΑΝΑΚΗΣ «Η πολιτεία 
έχει πρόβληµα συντονισµού στο προσφυγικό»
16 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο∆. ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ «Λάθος 
η σύνδεση προσφυγικού και µνηµονίου»
18 // ΓΕΡΜΑΝΙΑ Το µετέωρο βήµα της Ά. Μέρ-
κελ
19 // ΑΡΘΡΟ Β. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗΣ Πόσο τυφλή 
είναι η ∆ικαιοσύνη;
20 // ΠΑΙ∆ΕΙΑ Ανησυχητική η έκταση του σχολι-
κού εκφοβισµού
21 // TWITTER Τα τιτιβίσµατα που τράβηξαν το 

ενδιαφέρον µας
22 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Τι µας έµαθε 
η Κύπρος
23 // ΒΙΒΛΙΟ Η δηµοσιογράφος Τ. Επτακοίλη κά-
νει την πρώτη της εµφάνιση στη λογοτεχνία µετά 
την απώλεια του «άλλου της ολόκληρου»
24 // ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Τραµπ και Σά-
ντερς κάνουν την έκπληξη
25 // ΚΟΣΜΟΣ Άσχηµα νέα από τη Σλοβακία
26 // TWITTER Και τι δεν γράφτηκε µε 140 χαρα-
κτήρες µέσα σε δέκα χρόνια…
27 // ΜΜΕ Θα κλείσει η «El Pais»; Η κρίση 
του Τύπου βαθαίνει όλο και περισσότερο
28 // CELEBRITIES Είτε το θέλουν (συνήθως) είτε 
όχι (σπάνια), η προς τα έξω ζωή τους καταναλώ-
νεται από µια λαίµαργη µάζα

  SPORTS
31 // ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Ντέρµπι 
κρίσης για προπονητές και… διοικήσεις
32 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr

  FREE TIME
34 // ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆Η 
«Όλες τις εποχές υπάρχουν φωτισµένοι άν-
θρωποι»
35 // AGENDA Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
36 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
37 // TRAVEL Προορισµοί για οικοτουρίστες και µη
38 // BOOKS // ΜARKET PLACE Επιλογή βιβλί-
ων // Ρεπορτάζ αγοράς
39 // STRAY STORIES Αγγελίες υιοθεσιών µι-
κρών ζώων

Νεόνυµφοι στην Εθνική Πινακοθήκη; Γιατί όχι; Όπως το έχουν φανταστεί. Έτσι κι αλλιώς, όπως έχουν έρθει τα πράγµατα, 
θέλει θάρρος για να δει κανείς τη ζωή του µε αισιοδοξία, πόσο µάλλον για να εκθέσει τη χαρά του. Θέλει ακόµη 
µεγαλύτερο θάρρος για να πιστέψει κανείς στο «για πάντα» και να το αποδείξει στην πράξη, αποφασίζοντας να ανταλλάξει 
την έξω και γύρω αβεβαιότητα µε µια δική του, εσωτερική σταθερότητα.

Γάµος 
και χαρά
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Η 
εικόνα του αυτοσχέδιου καταυλισµού στην 
Ειδοµένη θα µας καταδιώκει για καιρό. Άν-
θρωποι που αρρωσταίνουν σε έναν απέραντο 
βούρκο, σαστισµένα παιδιά κάτω από βρεγµέ-
νες σκηνές, γιατροί που δίνουν εθελοντικά µια 
άνιση µάχη, µέλη ανθρωπιστικών οργανώ-
σεων να παλεύουν µε τη βροχή, συµπλοκές α-

νάµεσα σε κουρασµένους και εκνευρισµένους πρόσφυγες, συνω-
στισµός στην ουρά για λίγο ψωµί και η πληροφορία ότι τα σύνορα 
που οδηγούν στον βαλκανικό διάδροµο κλείνουν οριστικά να µετα-
δίδονται από στόµα σε στόµα.

Ο εγκλωβισµός στη λάσπη είναι ένα ισχυρό σήµα σε όσους α-
ναζητούν απεγνωσµένα τρόπο να φτάσουν στην Ευρώπη ότι δεν θα 
καταφέρουν και πολλά πατώντας στην ελληνική στεριά. Ήδη αρκε-
τοί κατεβαίνουν νοτιότερα και άλλοι δεν µπαίνουν στα καρυδότσου-
φλα που διασχίζουν το Αιγαίο. Αλλά οι «ροές» –όπως λέγονται στην 
κοινοτική ιδιόλεκτο τα ταξίδια απελπισίας Σύρων, Αφγανών, Ιρακι-
νών και άλλων καταδικασµένων στον πόλεµο ή τη φτώχεια– δεν 
πρόκειται να ανακοπούν τελείως και για πάντα – όσο καλυτερεύει 
ο καιρός, τόσο το ρίσκο γίνεται µικρότερο για όσους αναζητούν διέ-
ξοδο από την κόλαση της πατρίδας τους.

Για την ελληνική πλευρά µια απόφαση της συνόδου κορυφής 
στο τέλος της επόµενης εβδοµάδας που θα προβλέπει µαζικές ε-
παναπροωθήσεις στην Τουρκία είναι κάτι περισσότερο από επιθυ-
µητή. Αλλά είναι δύσκολη και η οµοφωνία και η εφαρµογή και η 
συλλογικότητα, πόσο µάλλον η επιστροφή στα θεµελιώδη του ευ-
ρωπαϊκού συστήµατος αξιών (αλληλεγγύη, ενότητα).

Τη ∆ευτέρα η Ε.Ε. αποφάσισε ότι τα σύνορα θα µένουν ανοιχτά 
έστω για λίγες ώρες και την Τετάρτη έκλεισαν, µε τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ντόναλντ Τουσκ να εκφράζει τον ενθου-
σιασµό του και την Ά. Μέρκελ και τον Αλ. Τσίπρα να διαµαρτύρο-
νται. «Λογική είναι η τρέλα των δυνατών» έλεγε ο Ιονέσκο.

Πολλά παράδοξα
Πώς να εξηγήσει κανείς ότι η Γερµανίδα καγκελάριος και ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός βρίσκονται µόνοι τους στην ίδια όχθη απέναντι 

σε µια φοβική Ε.Ε., που διολισθαίνει όλο και περισσότερο στην πε-
ριχαράκωση. Και γιατί ξαφνικά οι εταίροι µας όχι απλώς προβλέ-
πουν ολοκλήρωση της αξιολόγησης µέχρι το τέλος Απριλίου αλλά 
µιλούν και για την προοπτική αποµείωσης του χρέους;

Το προσφυγικό και το µνηµόνιο συνδέονται άρρηκτα, όσο κι αν 
κανείς από τους «επισήµους» δεν θα το παραδεχτεί ποτέ. Η πολι-
τική απόφαση των Βρυξελλών και του Βερολίνου είναι να µη µείνει 
ξεκρέµαστη η χώρα µας πάνω από τον γκρεµό της χρεοκοπίας, για 
να µπορέσει να διαχειριστεί την προσφυγική κρίση. Και βέβαια για 
να µην υπάρξει αποσταθεροποίηση του ευρωπαϊκού κόσµου µέχρι 
το δηµοψήφισµα που θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο στη Βρετανία.

Κάπως έτσι, οι επικεφαλής του κουαρτέτου επέστρεψαν «µε ά-
γριες διαθέσεις», όπως λέει το δηµοσιογραφικό κλισέ, αναζητώντας 
µια µεσοβέζικη λύση, που θα επιτρέψει ένα όπως όπως κλείσιµο 
της αξιολόγησης στη βάση του νέου ασφαλιστικού και µετάθεση για 
το καλοκαίρι της λήψης νέων µέτρων για την κάλυψη των δηµο-
σιονοµικών κενών µέχρι το 2018. Παρά την καλή διάθεση των πι-
στωτών, φαίνονται αναπόφευκτες οι περικοπές συντάξεων και η ε-
κτεταµένη απελευθέρωση στην πώληση των κόκκινων δανείων, 
µε πολύ περιορισµένες εξαιρέσεις και αυστηρά κριτήρια για τους 
µη έχοντες. Υπάρχει ασάφεια σε σχέση µε την τελική ρύθµιση για 
τους ελεύθερους επαγγελµατίες, για το αγροτικό, όπως επίσης και 
για τη νέα φορολογική κλίµακα. Η κυβέρνηση προτάσσει τα αυξη-
µένα φετινά έσοδα που έκλεισαν τον Ιανουάριο στα 3,526 δισ. ευρώ, 
καταγράφοντας αύξηση 4,32%, χάρη κυρίως στην καλή πορεία των 
εισπράξεων από τον ΦΠΑ. Οι πιστωτές καίγονται για τη δηµιουρ-
γία του υπερταµείου αποκρατικοποιήσεων µε ξένο επικεφαλής και 
είναι υπαρκτές οι διαφωνίες του ∆ΝΤ µε τους ευρωπαϊκούς θε-
σµούς, ειδικά για το ζήτηµα του χρέους.

Το γεγονός όµως ότι η κεντρική πολιτική επιλογή των εταίρων 
είναι να µην αποσταθεροποιηθεί η χώρα που σηκώνει το µεγαλύ-
τερο βάρος της υποδοχής προσφύγων και µεταναστών προεξοφλεί 
ότι η διαπραγµάτευση θα καταλήξει κάπου µέχρι την Πρωτοµαγιά, 
που φέτος συµπίπτει µε το Πάσχα των Ορθοδόξων.

Όσο δεν παρουσιάζεται το τελικό πακέτο, δεν µπορεί να γίνει α-
σφαλής εκτίµηση για τον τρόπο που θα το υποδεχτούν οι βουλευτές 

Το γεγονός ότι η κεντρική πολιτική 
επιλογή των εταίρων είναι να µην 
αποσταθεροποιηθεί η χώρα που σηκώνει 
το µεγαλύτερο βάρος της υποδοχής 
προσφύγων και µεταναστών προεξοφλεί 
ότι η διαπραγµάτευση θα καταλήξει 
κάπου µέχρι την Πρωτοµαγιά, που φέτος 
συµπίπτει µε το Πάσχα των Ορθοδόξων.

της συµπολίτευσης. Στο Μέγαρο Μαξίµου υπάρχει αισιοδοξία ότι θα 
διατηρηθεί η συνοχή, από την άλλη πολλά εξαρτώνται από το περι-
εχόµενο των µέτρων (πόσοι συνταξιούχοι θα πληγούν, πόσοι φορο-
λογούµενοι θα πληρώσουν περισσότερα, πόσοι επιστήµονες θα α-
ναγκαστούν να κλείσουν τα γραφεία τους κ.ο.κ.).

Ταραχή στον µικρόκοσµο
Σε όλα τα κοµµατικά επιτελεία η εκτίµηση που κυριαρχεί είναι ότι 
δεν θα γίνουν εκλογές µέχρι το καλοκαίρι, εκτός απροόπτου. Βέ-
βαια το απρόοπτο είναι το αναµενόµενο µπροστά σε µια εντελώς ά-
γνωστη πραγµατικότητα, όπως αυτή που διαµορφώνεται µε επίκε-
ντρο το προσφυγικό και µε δεδοµένη τη διαχειριστική ανεπάρκεια 
που συχνά δηµιουργεί την αίσθηση της µη διακυβέρνησης.

Το βασικό σενάριο είναι ότι µετά την ολοκλήρωση της αξιολό-
γησης, και εφόσον δεν υπάρξουν εκπλήξεις στην κρίσιµη ψηφοφο-

Στο χρώµα της λάσπης
Η προσφυγική άνοιξη διευκολύνει τη συµφωνία µε τους πιστωτές
σε έναν ορίζοντα γεµάτο απρόοπτα.

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ  @AggelikiSays
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Τ
η διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση δεν 
εξετάζει σε καµία περίπτωση τη διά 
της βίας εκκένωση της Ειδοµένης 
από πρόσφυγες και µετανάστες δίνει 
ο εκπρόσωπος του Συντονιστικού για 

το προσφυγικό, δηµοσιογράφος Γιώργος Κυρί-
τσης. Όσον αφορά το ζήτηµα της ανθρωπιστικής 
βοήθειας από την Ε.Ε. προς την Ελλάδα, ο κ. Κυ-
ρίτσης τονίζει ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει να 
αλλάξει η διαδικασία εκταµίευσης, η οποία δεν 
ανταποκρίνεται σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου δώσετε µια εικόνα 
σχετικά µε τον αριθµό των προσφύγων και µε-
ταναστών που βρίσκονται στην παρούσα φάση 
στην Ελλάδα. Επίσης, θεωρείτε ότι είναι υπαρ-
κτός ο κίνδυνος η χώρα να µετατραπεί σε ένα 
τεράστιο hot spot, όπου πρόσφυγες και µετα-
νάστες θα ταυτοποιούνται αλλά δεν θα µπο-
ρούν να φύγουν;
Η γενική εικόνα είναι γύρω στους 42.000 πρόσφυ-
γες, σήµερα, Πέµπτη, που µιλάµε. Όσον αφορά το 
δεύτερο ερώτηµα, θεωρώ πως όχι, υπό την έν-
νοια ότι, στο µέτρο που αποφασιστεί µεταξύ Ε.Ε. 
και Τουρκίας η διαδικασία που συζητήθηκε στη 
σύνοδο κορυφής της περασµένης ∆ευτέρας, θα 
είναι τελείως άσκοπο για κάποιον να διασχίσει το 
Αιγαίο από την Τουρκία προς την Ελλάδα.

Όσον αφορά τις υποδοµές για την ταυτοποίηση 
και φιλοξενία προσφύγων και µεταναστών, σε 
ποια φάση βρισκόµαστε και τι πρέπει να γίνει 
από δω και πέρα;
Βρισκόµαστε στη φάση κατά την οποία τα hot spots 
έχουν δηµιουργηθεί όλα, οι υπεσχηµένες δοµές 
φιλοξενίας του κράτους, οι οποίες µπορούν να πα-
ράσχουν στήριξη σε 30.000 άτοµα, αυτή τη στιγµή 
που µιλάµε πρέπει να έχουν υπερκαλυφθεί, ενώ 
οι 20.000 της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες δεν έχουν ακόµα προχωρήσει αντί-
στοιχα, γιατί είναι πιο περίπλοκο και γραφειοκρα-
τικό το θέµα. Επίσης, δηµιουργούµε χώρους πολύ 
προσωρινής φιλοξενίας, ώστε να καλύψουµε οι-
οδήποτε προσωρινό σενάριο.

Το «προσωρινό» σενάριο πόσους ανθρώ-
πους µπορεί να περιλάβει, δεδοµένου ότι η 
δέσµευση της χώρας έναντι της Ε.Ε. είναι για 
50.000 πρόσφυγες;
Το κακό αλλά πιθανό σενάριο, για το οποίο θέ-
λουµε να είµαστε προετοιµασµένοι, και πάντα σε 
προσωρινή βάση, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του 
αναπληρωτή υπουργού Μεταναστευτικής Πολι-
τικής Γιάννη Μουζάλα, ο οποίος έχει 30 χρόνια 
εµπειρίας στη διαχείριση προσφυγικών κρίσεων, 
και µάλιστα επί του πεδίου και όχι επί της θεω-
ρίας, είναι ο αριθµός αυτός να φτάσει τις 60.000 
ως 70.000 το πολύ, αλλά θα πρέπει να… έρθουν 
τα πάνω κάτω για να συµβεί κάτι τέτοιο.

Η Ε.Ε. ενέκρινε την ανθρωπιστική βοήθεια 
προς την Ελλάδα, ωστόσο, επειδή έχει τεθεί 
ένα ζήτηµα ως προς τη διαχείρισή της, ποιος 
τελικά θα τη διαχειριστεί, η ελληνική πολιτεία 
ή οργανώσεις όπως η  Ύπατη Αρµοστεία;
Ζητάµε να τη διαχειριστεί εξολοκλήρου η κυβέρ-
νηση. Θυµίζω ότι αυτά τα χρήµατα είναι 300 εκατ. 
για το 2016, 200 εκατ. για το 2017 και άλλα 200 εκατ. 

Το κακό αλλά πιθανό σενάριο, 
για το οποίο θέλουµε να είµαστε 
προετοιµασµένοι, και πάντα σε 
προσωρινή βάση, σύµφωνα 
µε εκτιµήσεις του αναπληρωτή 
υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, ο 
οποίος έχει 30 χρόνια εµπειρίας 
στη διαχείριση προσφυγικών 
κρίσεων, και µάλιστα επί του 
πεδίου και όχι επί της θεωρίας, 
είναι ο αριθµός αυτός να φτάσει τις 
60.000 ως 70.000 το πολύ.

Γιώργος Κυρίτσης, δηµοσιογράφος, 
εκπρόσωπος του Συντονιστικού για το προσφυγικό

«Καµία σκέψη 
για επέµβαση στην Ειδοµένη»

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

για το 2018. Ζητάµε επίσης τη µερίδα του λέοντος 
από τα φετινά κονδύλια και ζητάµε και αλλαγή των 
διαδικασιών εκταµίευσης, διότι οι ισχύουσες έχουν 
τέτοιο βαθµό πολυπλοκότητας και καθυστέρησης, 
που θυµίζουν περισσότερο ΕΣΠΑ και δεν είναι κα-
τάλληλες για να παρέµβεις άµεσα: είναι χάος της 
ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας. Πηγές που γνω-
ρίζουν τα ζητήµατα τονίζουν ότι δεν τίθεται µόνο 
ζήτηµα των ποσών της ανθρωπιστικής βοήθειας 
αλλά και η ταχύτητα εκταµίευσής τους και ανησυ-
χούν, διότι οι προβλεπόµενες διαδικασίες δεν α-
νταποκρίνονται σε έκτακτες ανάγκες. Πάντως, οι 
υπάρχουσες δοµές δεν έχουν ως τώρα εφαρµο-
στεί σε ευρωπαϊκή χώρα και είναι η πρώτη φορά 

Από αριστερά: Γιάννης Μουζάλας, αναπληρωτής υπουρ-
γός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιώργος Κυρίτσης, 
εκπρόσωπος του Συντονιστικού για τους πρόσφυγες, 
∆ηµήτρης Βίτσας, αναπληρωτής υπουργός Άµυνας, 
επικεφαλής του Συντονιστικού.

που η Ε.Ε. καλείται να διαχειριστεί τέτοιου είδους 
θέµατα. Οι διαδικασίες αυτές έχουν χρησιµοποιη-
θεί σε χώρες µε αναιµική παρουσία του κράτους 
ή σε failed states. Στην Ελλάδα υπάρχει κράτος, 
το οποίο συντονίζει την όλη κατάσταση, σε µεγάλο 
βαθµό και εκ µέρους της ίδιας της Ε.Ε.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι 
ολιγώρησε στο προσφυγικό, αλλά και ότι µε 
την πολιτική της το 2015 ήταν σαν να «προσκά-
λεσε» πρόσφυγες και µετανάστες. Τι απαντάτε;
Θα πω µόνο ότι η ρητορική αυτή είναι ακριβώς 
η κριτική που ασκεί στη Γερµανίδα καγκελάριο 
η ακροδεξιά και ξενοφοβική οργάνωση Pegida. 
Aν αλλάξουµε τα ονόµατα και αντί για Μέρκελ βά-
λουµε ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει καµία απολύτως δι-
αφορά, και φυσικά είναι απολύτως απορριπτέα.

Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για τους 
πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ειδοµένη;
Η κατάσταση γίνεται χειρότερη λόγω του καιρού. 
Φυσικά, κάποια δηµοσιεύµατα είναι απολύτως 
ψευδή: δεν υπάρχει καµία σκέψη για επέµβαση 
της αστυνοµίας ή διά της βίας εκκένωση. Η κυ-
βέρνηση, σιγά σιγά, όσο φτιάχνονται δοµές και 
όσο µπορεί να µετακινήσει ανθρώπους, σταδιακά 
θα τους µεταφέρει σε αξιοπρεπείς χώρους. Ήδη 
τους ενθαρρύνουµε να µετακινηθούν µόλις 20 χι-
λιόµετρα νοτιότερα, στις ήδη υπάρχουσες δοµές, 
όπου είναι εγγυηµένη η ασφάλεια, η διατροφή και 
η φροντίδα, ώστε να µην κάθονται µέσα στις λά-
σπες. Μάλιστα, θα κυκλοφορήσουν και flyers για 
την ενηµέρωσή τους.

Τι περιµένουµε ως Ελλάδα για το προσφυγικό 
από την Ε.Ε. από δω και πέρα;
Περιµένουµε την οριστικοποίηση της συµφωνίας 
της Ένωσης µε την Τουρκία, µε όποιους όρους συµ-
φωνηθούν, καθώς είναι ακόµη υπό διαπραγµά-
τευση. Και περιµένουµε και βοήθεια για να ανταπο-
κριθούµε σε ένα βαρύ καθήκον το οποίο έχει ανα-
λάβει µια χώρα που επί έξι χρόνια τώρα βρίσκεται 
σε κρίση, σε ταλαιπωρία και µε µια δηµόσια µη-
χανή υποστελεχωµένη και υποχρηµατοδοτηµένη.

ρία στη Βουλή, θα γίνει ανασχηµατισµός και εν-
δεχοµένως κάποιο άνοιγµα στο ΠΑΣΟΚ, που θα 
βρεθεί σε δύσκολη θέση, είτε ανταποκριθεί είτε 
αρνηθεί.

Στο µεταξύ, η ατζέντα «διαπλοκή-διαφθορά» 
θα κυριαρχεί, όχι απλώς επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ το 
θέλει για να θυµίζει τις αµαρτίες του παλιού πο-
λιτικού συστήµατος, αλλά επίσης γιατί πλέον και 
αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ ψάχνουν σκελετούς στα 
ντουλάπια του.

Η προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση που 
θα γίνει στη Βουλή την επόµενη εβδοµάδα για 
τη λειτουργία της ∆ικαιοσύνης και τις καταγγε-
λίες για παρεµβάσεις της κυβέρνησης θα είναι α-
ποκαλυπτική. Την πρωτοβουλία πήρε ο Αλ. Τσί-
πρας, περνώντας από την άµυνα στην επίθεση 
και δείχνοντας ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει κάθε 
αµφιθυµία και εσωκοµµατική αντίθεση που δυ-
σκολεύει τον πρόεδρο της Ν∆ Κ. Μητσοτάκη.

Αλλά πέρα από τους τακτικισµούς, τις επικοι-
νωνιακές καινοτοµίες και την επιρροή των δηµο-
σκοπήσεων, αυτό που θα καθορίσει τις εξελίξεις 
είναι η ίδια η ζωή. Πρώτα θα φανεί αν η χώρα 
µας µετατρέπεται σε απέραντο προσφυγικό κα-
ταυλισµό και για πόσα χρόνια, µε τι πόρους και 
ποια οργάνωση, τι σηµαίνει αυτό για την οικονο-
µία, το κράτος πρόνοιας και την καθηµερινότητα, 
µετά θα γίνει ορατή η κοινωνική δυναµική που 
διαµορφώνεται µέσα στη νέα τάξη πραγµάτων. 
Αν δεν πάνε όλα καλά και το προσφυγικό-µετα-
ναστευτικό βάρος βουλιάξει τη χώρα, δεν θα έχει 
και µεγάλη σηµασία αν η ευθύνη θα καταλογίζε-
ται στον ΣΥΡΙΖΑ ή στην Ευρώπη. Ένας µεγάλος 
ελληνικός θυµός µπορεί να δηµιουργήσει πολι-
τικά γεγονότα ανεξάρτητα από την κατεύθυνσή 
του, πέρα από το δίκαιο και το άδικο.
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Η 
διπλωµατία κορυφής που βρίσκεται 
σε εξέλιξη στην Ε.Ε. αποτελεί το ξεκί-
νηµα της οργανωµένης αντιµετώπι-
σης του προσφυγικού-µεταναστευτι-
κού, το οποίο έχει ξεφύγει από κάθε 

έλεγχο. ∆εν πρέπει να συγχέουµε την οργανωµένη 
αντίδραση µε την άµεση επίλυση του προβλήµατος. 
Τα επόµενα χρόνια θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για 
την Ε.Ε. και ειδικά την Ελλάδα.

Περιφερειακή αποσταθεροποίηση
Μια σειρά χώρες οι οποίες βρίσκονται στην ευρύ-
τερη περιφέρεια της Ε.Ε. έχουν περάσει σε φάση 
πλήρους αποσταθεροποίησης. Σύµφωνα µε τις ε-
κτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχουν 
στη Συρία 14 εκατοµµύρια άτοµα, εκ των οποίων 
τα 5 εκατοµµύρια παιδιά, τα οποία χρειάζονται αν-
θρωπιστική βοήθεια. Σε 7 εκατοµµύρια ανέρχο-
νται οι πρόσφυγες στο εσωτερικό της Συρίας, οι 
οποίοι έχουν χάσει τα πάντα και είναι πιθανό να 
αναζητήσουν καλύτερη τύχη και ασφάλεια σε γει-
τονικές χώρες.

Μέχρι σήµερα οι πρόσφυγες από τη Συρία που 
έχουν καταφύγει στην Τουρκία ανέρχονται σε 2,7 
εκατοµµύρια. Ένα εκατοµµύριο έχουν καταφύ-
γει στον Λίβανο και έχουν φτάσει να αποτελούν 
το 30% του πληθυσµού, ενώ 700.000 βρίσκονται 
στην Ιορδανία.

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση και στο 
Ιράκ, όπου 10 εκατοµµύρια άτοµα χρειάζονται αν-
θρωπιστική βοήθεια και 3 εκατοµµύρια έχουν µε-
τατραπεί σε πρόσφυγες στο εσωτερικό της χώρας. 
Στο Αφγανιστάν υπολογίζονται σε 1 εκατοµµύριο 
οι ξεριζωµένοι από τις εστίες τους και πολλοί από 
αυτούς προσπαθούν να φτάσουν στην Ε.Ε. µέσω 
Ιράν και Τουρκίας.

Η ανθρωπιστική κρίση δεν περιορίζεται βέ-
βαια στη Συρία, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη και σε άλλες χώρες, από 
τη Σοµαλία µέχρι την υποσαχάρια Αφρική. Ειδική 
περίπτωση είναι η Λιβύη, όπου υπολογίζεται ότι 2,5 
εκατοµµύρια άτοµα χρειάζονται άµεση βοήθεια. Η 
κατάρρευση του καθεστώτος Καντάφι ύστερα από 
στρατιωτική παρέµβαση των δυτικών οδήγησε στη 
διάλυση των κρατικών δοµών και στην πολιτική 
και στρατιωτική άνοδο των ισλαµιστών, οι οποίοι 
πλέον ελέγχουν στρατηγικής σηµασίας περιοχές 
και πόλεις της χώρας. Είναι τόσο επικίνδυνη η κα-
τάσταση στη Λιβύη ώστε δεν υπάρχει δυνατότητα 
χορήγησης ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ε.Ε. 
όπως στις άλλες χώρες που αναφέραµε, ούτε καν 
αποστολής ειδικών για να εκτιµήσουν µε ακρίβεια 
την κατάσταση και τις ανάγκες του πληθυσµού.

Η περιφερειακή αποσταθεροποίηση, στην οποία 
τόσο συνέβαλε η ∆ύση µε τους λάθος πολέµους και 
τις λάθος επεµβάσεις, θα είναι για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα µαζί µας, εφόσον δεν υπάρχει στρατη-
γική αντιµετώπισής της. ΗΠΑ και ευρωπαϊκές δυ-
νάµεις αφήνουν την κατάσταση να εξελιχθεί και το 
πολύ πολύ να επιχειρήσουν χειρουργικού χαρα-
κτήρα στρατιωτικές επεµβάσεις, όπως αυτή που 
σχεδιάζεται για τη Λιβύη, οι οποίες έχει αποδει-
χθεί ότι δεν επηρεάζουν θετικά την κοινωνική και 
πολιτική δυναµική.

Για πρώτη φορά
Από τους πανηγυρισµούς «για πρώτη φορά Αρι-
στερά» περάσαµε µέσα σε 15 µήνες στην για πρώτη 
φορά ένταξη χώρας-µέλους της Ε.Ε. σε πρόγραµµα 
ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δέ-

 ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

χτηκαν την αλλαγή του κανονισµού λειτουργίας των 
προγραµµάτων ανθρωπιστικής βοήθειας της Ε.Ε. 
ώστε να αρχίσουν να χορηγούνται και σε χώρες-
µέλη, ξεκινώντας από την Ελλάδα. Μέχρι σήµερα 
η Ε.Ε. χορηγούσε ανθρωπιστική βοήθεια σε τρίτες 
χώρες οι οποίες έχουν περιέλθει σε κατάσταση α-
πόλυτης φτώχειας εξαιτίας πολεµικών συγκρού-
σεων, εµφυλίου, κλιµατικής αλλαγής και κατάρ-
ρευσης των διοικητικών δοµών τους. Με βάση 
τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής, η ανθρω-
πιστική βοήθεια χορηγείται σε χώρες-µέλη της 
Ε.Ε. που αντιµετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις οι 
οποίες ξεπερνάνε τις οικονοµικές και διοικητικές 
δυνατότητές τους.

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και ο αρµόδιος 
υπουργός κ. Μουζάλας έδωσαν σκληρή διπλωµα-
τική µάχη στο παρασκήνιο για να δοθούν τα χρή-
µατα στην ελληνική κυβέρνηση και όχι σε ΜΚΟ 
και άλλους οργανισµούς που διαχειρίζονται τη 
βοήθεια σε χώρες που διέρχονται ανθρωπιστική 
κρίση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ευρωπαίοι 
εταίροι έκριναν ότι η κυβέρνηση έχει ξεπεραστεί 
από τις εξελίξεις και γι’ αυτό θα χορηγήσουν την 
ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα µε τους κα-
νόνες που ισχύουν για τις τρίτες χώρες που βρί-
σκονται σε αδιέξοδο.

Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφά-
σισε τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στην 
Ελλάδα ύψους 700 εκατ. ευρώ, για την επόµενη 
τριετία, δείχνει ότι όλοι προετοιµάζονται για τη δι-
αχείριση του προσφυγικού-µεταναστευτικού σε 
βάθος χρόνου.

Εύκολη σύλληψη, δύσκολη 
εφαρµογή
Όλα δείχνουν ότι µε πρωτοβουλία της καγκελαρίου 
κ. Μέρκελ έχει προετοιµαστεί η συνεννόηση µε την 

Η συµφωνία Μέρκελ-
Νταβούτογλου είναι εύκολη στη 
σύλληψή της αλλά εξαιρετικά 
δύσκολη στην εφαρµογή της.

Για πρώτη φορά η Ε.Ε. εφαρµόζει 
πρόγραµµα ανθρωπιστικής 
βοήθειας σε χώρα-µέλος.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Η κρίση τώρα ξεκινάει

Τα επόµενα χρόνια θα είναι δύσκολα 
για την Ελλάδα και την Ε.Ε.

Τουρκία για τη δραστική αντιµετώπιση του προ-
σφυγικού-µεταναστευτικού στη βάση της µείωσης 
και του προγραµµατισµού των ροών. Η καταρχήν 
συµφωνία µεταξύ της κ. Μέρκελ και του πρωθυ-
πουργού της Τουρκίας κ. Νταβούτογλου προβλέ-
πει ότι όλοι όσοι εισέρχονται στην Ελλάδα από την 
Τουρκία θα επιστρέφουν αναγκαστικά σε αυτήν. 
Παράλληλα, για κάθε πρόσφυγα που θα επιστρέ-
φει υποχρεωτικά στην Τουρκία θα προωθείται η 
µετεγκατάσταση ενός πρόσφυγα από την Τουρκία 
απευθείας σε µια χώρα-µέλος της Ε.Ε. Είναι φα-
νερό ότι αν ισχύσει η απλή στη σύλληψή της συµ-
φωνία, θα λυθεί το πρόβληµα των προσφυγικών, 
µεταναστευτικών ροών, εφόσον θα µειωθούν στα 

επίπεδα που επιτρέπουν τη µετεγκατάσταση-εν-
σωµάτωση σε χώρες-µέλη της Ε.Ε.

Αυτό που είναι εύκολο στη σύλληψη είναι, δυ-
στυχώς, εξαιρετικά δύσκολο στην εφαρµογή και 
θα πάρει χρόνο για να δούµε εάν τελικά θα τεθεί 
υπό έλεγχο η προσφυγική, µεταναστευτική κρίση.

Πρώτον, υπάρχει πρόβληµα, σε ό,τι αφορά το 
διεθνές δίκαιο, στην αναγκαστική επιστροφή των 
προσφύγων που έχουν καταφύγει στην Ελλάδα πίσω 
στην Τουρκία και είναι βέβαιο ότι θα προσβληθεί 
η σχετική διαδικασία στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.

∆εύτερον, η αναγκαστική επιστροφή προσφύ-
γων στην Τουρκία θα µπορεί να γίνει µόνο µε τη 
βία και αν είναι να υιοθετήσουµε τέτοιες µεθό-
δους, µπορούµε να λύσουµε το πρόβληµα χωρίς 
συνεννόηση µε την Τουρκία, εφόσον θα επιβάλ-
λουµε σε όλους τους πρόσφυγες και τους µετα-
νάστες να δίνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία τους, 
να δέχονται τον διαχωρισµό µεταξύ προσφύγων 
και οικονοµικών µεταναστών στην Ελλάδα και να 
περιµένουν σε κλειστά κέντρα υποδοχής την απέ-
λασή τους ή τον αναγκαστικό επαναπατρισµό τους.

Τρίτον, το πρόγραµµα µετεγκατάστασης προ-
σφύγων έχει ήδη αποφασιστεί –αφορά 160.000 
που έχουν καταφύγει σε Ελλάδα και Ιταλία– αλλά 
δεν εφαρµόζεται. Μόλις µερικές εκατοντάδες πρό-
σφυγες έχουν µετεγκατασταθεί και δεν υπάρχουν 
πολλές χώρες-µέλη της Ε.Ε. πρόθυµες να δεχτούν, 
στη βάση προγράµµατος µετεγκατάστασης, πολ-
λούς πρόσφυγες. Στην Ουγγαρία ετοιµάζονται να 
κάνουν δηµοψήφισµα για να απορρίψουν τη µετε-
γκατάσταση και στο Ηνωµένο Βασίλειο πηγαίνουν 
σε δηµοψήφισµα για το Brexit στις 23 Ιουνίου µε 
βασική διεκδίκηση να περιοριστεί ο αριθµός των 
χαµηλόµισθων εργαζοµένων από άλλες χώρες-
µέλη της Ε.Ε. που εντάσσονται στην αγορά εργα-
σίας του Ηνωµένου Βασιλείου. Τους ενοχλεί η πα-
ρουσία Ούγγρων, Πολωνών, Ελλήνων και άλλων 
και είναι φανερό ότι θα αυτοεξαιρεθούν από οποια-
δήποτε πρόγραµµα µετεγκατάστασης.

Τέταρτον, οι περισσότεροι ηγέτες της Ε.Ε. και 
όλες οι πολιτικές οµάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο υπογραµµίζουν ότι η συνεργασία µε την 
Τουρκία για το προσφυγικό-µεταναστευτικό δεν 
οδηγεί αυτόµατα στην προώθηση της ένταξής της 
στην Ε.Ε., εφόσον επιβεβαιώνεται καθηµερινά ότι 
πρόκειται για µια χώρα που δεν σέβεται τα δικαι-
ώµατα των µειονοτήτων και την ανεξαρτησία των 
ΜΜΕ και δεν ακολουθεί τους δηµοκρατικούς κα-
νόνες που ισχύουν στην Ε.Ε. Από την άλλη πλευρά, 
η Άγκυρα εξαρτά τη συνεργασία της στο προσφυ-
γικό-µεταναστευτικό από την άµεση κατάργηση της 
βίζας που ισχύει για 75 εκατοµµύρια Τούρκους σε 
ό,τι αφορά την Ε.Ε. και το άνοιγµα νέων κεφαλαίων 
στην ενταξιακή διαπραγµάτευση, προκειµένου να 
επιταχυνθεί η ένταξη της χώρας στην Ε.Ε.

∆εν είναι δύσκολο να προβλέψουµε ότι οι πο-
λιτικές διαφωνίες θα κάνουν πολύ δύσκολη τη συ-
νεργασία για τον περιορισµό των προσφυγικών, 
µεταναστευτικών ροών.

Η κρίση είναι µπροστά µας και στο προσφυ-
γικό-µεταναστευτικό. Η πολιτική των ανοιχτών συ-
νόρων, των ανεξέλεγκτων ροών και της προώθη-
σης όλων των προσφύγων και µεταναστών που 
εισέρχονταν στην Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
οδήγησε στην αντίδραση που έκλεισε, σε µεγάλο 
βαθµό, τη λεγόµενη βαλκανική οδό και στην κα-
τασκευή µιας εισαγόµενης ανθρωπιστικής κρίσης 
στη χώρα µας. Η αντιµετώπισή της θα πάρει χρόνο 
και θα περάσει µέσα από δυσκολίες και κινδύνους.

www.kyrtsos.gr
 George Kirtsos 
 @GiorgosKyrtsos
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Η 
Μαρία Ρεπούση έχει άποψη για το πώς φτά-
σαµε ως εδώ και για το πώς µπορούµε να 
αντιµετωπίσουµε το προσφυγικό, µε ρεα-
λισµό και ευαισθησία. Η καθηγήτρια Ιστο-
ρίας στο ΑΠΘ πιστεύει ότι χάσαµε χρόνο και 
πολλή από την αξιοπιστία µας και, όπως συ-
νήθως κάνει, δεν περιορίζει τη σκέψη της 

στην καταγγελία της Ε.Ε.

Το αντέχουµε αυτό που συµβαίνει µε τον εγκλωβισµό πολ-
λών χιλιάδων προσφύγων και µεταναστών, που δεν το θέ-
λουν, στη χώρα µας;
Θα ήταν µεγάλο σφάλµα να µην αναλάβουµε το µερίδιο της ευ-
θύνης που µας αναλογεί. Μια πολύ µεγάλη µετακίνηση προ-
σφύγων και µεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη. ∆εν µπορούµε 
προφανώς να αντέξουµε όλο το κύµα. Έχουµε όµως κι εµείς υ-
ποχρεώσεις υποδοχής. Οφείλουµε επίσης να αναλογιστούµε τα 
λάθη µας όλο το προηγούµενο διάστηµα, να σχεδιάσουµε ρεαλι-
στικές πολιτικές και να δηµιουργήσουµε ανθρώπινες συνθήκες 
για τους ανθρώπους αυτούς. ∆εν είναι λογικό να βρισκόµαστε 
µπροστά στο πρόβληµα µήνες τώρα και να µην έχουµε εξασφα-
λίσει στοιχειώδεις υποδοµές προσωρινής έστω εγκατάστασης 
προσφύγων για τον αριθµό που µας αναλογεί.

Το ότι οι πρόσφυγες φεύγοντας από την απόλυτη καταστροφή 
και έχοντας µπροστά τους έναν γολγοθά, για να φτάσουν στη 
Γερµανία π.χ., δεν επιθυµούν να µείνουν στην Ελλάδα είναι 
κι αυτό χαρακτηριστικό της πραγµατικότητας που βιώνει όλη 
η χώρα. Η Ελλάδα δεν είναι πια η γη της επαγγελίας για κανέ-
ναν, όπως ήταν για κάποιους σε προηγούµενες µεταναστευτι-
κές ροές. Προτιµούν να βουλιάζουν στην Ειδοµένη περιµένο-
ντας να περάσουν τα σύνορα παρά να βρίσκονται σε ένα ελλη-
νικό κέντρο υποδοχής.

Είναι διαχειρίσιµη αυτή η κρίση που πέφτει πάνω στην άλλη, 
την οικονοµική;

Από µόνη της δεν είναι ούτε διαχειρίσιµη ούτε µη διαχειρίσιµη. 
Εξαρτάται από το ποιος θα τη διαχειριστεί, µε ποιον στόχο και 
µε ποια µέσα. ∆εν είµαι βέβαιη ότι η οικονοµική κρίση κάνει 
πιο δύσκολη τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήµατος. Το κυ-
ριότερο είναι ότι ο βηµατισµός µας και στο ένα ζήτηµα και στο 
άλλο έχει αποδυναµώσει τη διπλωµατική θέση της χώρας και 
τη διαπραγµατευτική της δύναµη. Η ευρωπαϊκή Ελλάδα αποστα-
θεροποιείται µέσα και από τους δύο δρόµους. «Βαλκανοποιεί-
ται», που θα λέγαµε παλιά. Σήµερα δεν ξέρω αν ο όρος αποδίδει 
την πραγµατικότητα. Τα Βαλκάνια έχουν προοδεύσει. Φοβάµαι 
µήπως τα επόµενα χρόνια αντικατασταθεί ο όρος. Γίνει «ελλη-
νοποιείται», για να αποδώσει την έννοια µιας χώρας-πρόβληµα.

Ήταν σχεδιασµένο να γίνουµε χώρα εγκατάστασης προσφύ-
γων και µεταναστών σε συνδυασµό µε κάποια χαλάρωση 
του µνηµονίου;
Ανεξάρτητα από τις επίσηµες δηλώσεις, υπάρχει σύνδεση, είναι 
αδιαµφισβήτητο. Ότι η κυβέρνηση έπαιξε το χαρτί αυτό είναι βέ-
βαιο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν είναι «κουτόφραγκοι», όπως µε-
ρικοί «ελληναράδες» νοµίζουν. Είναι βαθιά πολιτικά όντα και 
κατανοούν τη συγκυρία. Καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα βρίσκε-
ται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση αφενός µε σχεδόν κλειστά τα 
βόρεια σύνορά της για τους πρόσφυγες και αφετέρου σε διαδι-
κασία εξετάσεων –την αποκαλούµενη «αξιολόγηση»– που, αν 
είναι πολύ δύσκολες, δεν µπορεί να τις περάσει. Ταυτόχρονα ε-
πιθυµούν να ελέγξουν προς όφελός τους τις προσφυγικές ροές, 
για να αντιµετωπίσουν την άνοδο της ακροδεξιάς και τον ευ-
ρωαρνητισµό. Κανέναν δεν συµφέρει, λοιπόν, µια διαλυµένη 
Ελλάδα. Αλλά και κανείς δεν πρόκειται να αφεθεί να εκβιαστεί 
από την Ελλάδα.

Μας καθησυχάζει ή µας ανησυχεί η λύση για την ανάσχεση 
των προσφυγικών ροών που επεξεργάζονται οι ηγεσίες της 
Ε.Ε. ενόψει της προσεχούς συνόδου κορυφής (17-18 Μαρ-
τίου);

Αυτό που µας καθησυχάζει είναι, νοµίζω, ότι οι ηγεσίες της Ε.Ε. 
δεν εγκαταλείπουν την Ελλάδα στην τύχη της, δεν λένε «όπως 
έστρωσε, θα κοιµηθεί». ∆εν εκδικούνται. Της αφήνουν κάποια 
παράθυρα για να χειριστεί την κατάσταση. Και επιµένουν ότι τα 
ευρωπαϊκά σύνορα είναι τα ελληνικά. Και προσπαθούν µέσα 
από ανταλλάγµατα να πείσουν την Τουρκία να κρατήσει τους 
µετανάστες στο έδαφός της και να ρυθµίσει ανασχετικά τις ροές 
των προσφύγων προς την Κεντρική Ευρώπη. Ταυτόχρονα, µας 
ανησυχεί η τροπή που παίρνουν τα πράγµατα αναφορικά µε 
το άσυλο. Η Ευρώπη φαίνεται ότι ξανασκέφτεται την πολιτική 
της για τη χορήγηση ασύλου. Και αυτό το κάνει σε βάρος των 
αρχών της. Καταλαβαίνω το πρόβληµα. Οι λύσεις δεν είναι εύ-
κολες και όποιος ισχυρίζεται ότι τις έχει στο τσεπάκι του κο-
ροϊδεύει. Το προσφυγικό κύµα είναι τεράστιο και οι ευρωπα-
ϊκές κοινωνίες, όσο κι αν προγραµµατικά είναι υπέρ του ασύ-
λου, όσο κι αν είναι ευαισθητοποιηµένες από τις εικόνες των 
ανθρώπων αυτών, φοβούνται τη µαζική τους εγκατάσταση στη 
γειτονιά τους ή στη χώρα τους και αντιδρούν µέσα από πολιτι-
κές επιλογές που αναιρούν την ίδια την ιδέα της Ενωµένης Ευ-
ρώπης. Η ακροδεξιά ρητορική συνδέει επίσης την εγκατάσταση 
αυτή µε την τροµοκρατία. Τι πρέπει να κάνουν άραγε οι ηγεσίες 
της Ε.Ε.; Να αφήσουν τον φόβο των Ευρωπαίων πολιτών να εκ-
φραστεί αντιευρωπαϊκά ή ακροδεξιά; Προσπαθούν, λοιπόν, να 
ελέγξουν τις ροές. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτή είναι µία αµυ-
ντική και αναποτελεσµατική στάση. Αναποτελεσµατική γιατί σε 
αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει πάντοτε κάποιος που δίνει πε-
ρισσότερα στον φόβο. Ελέγχεις εσύ, κλείνω εγώ. Οι προσφυγι-
κές ροές, εξάλλου, δεν πρόκειται να σταµατήσουν, από τη στιγµή 
που έχουν καταστραφεί ολόκληρες πόλεις και οι άνθρωποι βρί-
σκονται στο έλεος του αντιπάλου τους. Από τη στιγµή που δεν 
υπάρχει δρόµος επιστροφής.

Ήταν απροετοίµαστη η κυβέρνηση, όπως καταγγέλλουν οι 
πολιτικοί της αντίπαλοι, ή δεν γινόταν κάτι περισσότερο;
Ήταν σαφώς απροετοίµαστη και προσκολληµένη στην ιδέα του 
transit, που τη βόλευε. Έρχονται και φεύγουν. Αυτό όµως είχε 
κοντά ποδάρια, όπως αποδείχθηκε. Επιπλέον, έχω την εντύ-
πωση ότι ο κυβερνητικός εταίρος και υπουργός Άµυνας της 
χώρας ήταν βασικό εµπόδιο για την προετοιµασία της Ελλάδας 
να αντιµετωπίσει υπεύθυνα και βιώσιµα το προσφυγικό και µε-
ταναστευτικό κύµα. Με τρόπο που να δείχνει στους εταίρους της 
ότι τους λαµβάνει σοβαρά υπόψη. Είχε την προσοχή του στραµ-
µένη στο δικό του εθνικολαϊκιστικό ακροατήριο. Μόλις η απειλή 
για αποκλεισµό από τη Σένγκεν έγινε προφανής, βρέθηκαν και 
στρατόπεδα και κέντρα υποδοχής-καταγραφής. Και ταυτόχρονα 
η κυβέρνηση έπραξε το αυτονόητο, να αναγνωρίσει δηλαδή ως 
χώρα ασφαλούς διέλευσης την Τουρκία, ώστε να γίνει εφικτή η 

Η ευρωπαϊκή Ελλάδα αποσταθεροποιείται µέσα 
και από τους δύο δρόµους. «Βαλκανοποιείται», 
που θα λέγαµε παλιά. Σήµερα δεν ξέρω 
αν ο όρος αποδίδει την πραγµατικότητα. Τα 
Βαλκάνια έχουν προοδεύσει. Φοβάµαι µήπως 
τα επόµενα χρόνια αντικατασταθεί ο όρος. Γίνει 
«ελληνοποιείται», για να αποδώσει την έννοια 
µιας χώρας-πρόβληµα.

 ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

13.03.2016

Μαρία Ρεπούση, καθηγήτρια Ιστορίας στο ΑΠΘ

«Η Ελλάδα δεν 
είναι πια γη 
της επαγγελίας 
για κανέναν»
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Με έχει ξαφνιάσει θετικά το ότι οι  Έλληνες 
πολίτες τρέχουν να προσφέρουν από το 
υστέρηµά τους. Ό,τι µπορεί ο καθένας. Είναι 
πραγµατικά συγκινητικό και δείχνει πως µέσα 
από την ανθρωπιά παραµερίζεται ο ρατσισµός, 
η ξενοφοβία, που είναι κι αυτά υπαρκτά στην 
ελληνική κοινωνία.

επαναπροώθηση των µεταναστών. Το προηγούµενο εξάµηνο θε-
ωρούσε ενδεχοµένως πως η διόγκωση του προσφυγικού προ-
βλήµατος για τους εταίρους θα τους έκανε πιο ελαστικούς στην 
αξιολόγηση. Χάσαµε έξι µήνες και πολλή από την αξιοπιστία µας.

Είναι λύση τα κλειστού τύπου κέντρα κράτησης;
Γενικά όχι. Για κανέναν, ούτε για τους πρόσφυγες ούτε για τους 
µετανάστες. Ζούµε, ωστόσο, µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
που δεν µπορεί να αντιµετωπίσει ταυτόχρονα και την προσφυ-
γική και τη µεταναστευτική ροή. Και σίγουρα οι πρόσφυγες έχουν 
την απόλυτη προτεραιότητα. Σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας. Οι οι-
κονοµικοί µετανάστες πρέπει να τους κάνουν χώρο. ∆εν µπο-
ρεί η Ευρώπη, και πολύ περισσότερο η Ελλάδα, να χειριστεί µε 
ανθρώπινο τρόπο και τις δύο ροές.

Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγµατα, τι µπορεί να γίνει για να 
υπάρξει κάποια διέξοδος;
Νοµίζω ότι πρώτα χρειάζεται µια ενεργητική εξωτερική ευρωπα-
ϊκή πολιτική στην κατεύθυνση της διευθέτησης των πολεµικών 
εντάσεων και του τερµατισµού των εµφύλιων συγκρούσεων. 
Και αυτό σε µόνιµη βάση. Η Ε.Ε. δεν είναι αµέτοχη της αποστα-
θεροποίησης στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Κάθε 
άλλο. Ούτε έχει ξεκάθαρες θέσεις για την επανένταξη του Ιράν 
στη διεθνή κοινότητα. Όµως αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι αι-
τίες της αστάθειας, εστίες των πολέµων και του προσφυγικού 
κύµατος. Από την άλλη, να πρυτανεύσει η ευρωπαϊκή αλληλεγ-
γύη, να επιβεβαιωθούν οι θεµέλιοι λίθοι της Ε.Ε. Να λειτουρ-
γήσουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες για την προσφυγιά, να γίνουν 
πράξη οι ποσοστώσεις για την εγκατάσταση των προσφύγων. 
Η Ευρώπη ιστορικά εξελίχθηκε µέσα από µεγάλα κύµατα µε-
τεγκατάστασης και µετανάστευσης. Απέκτησε ζωή µέσα από 
αυτά. Είναι µια πρόκληση συνεπώς και για την ίδια. Αν κινηθεί 
στην αντίθετη κατεύθυνση, και δυστυχώς έχουµε σοβαρά δείγ-
µατα αυτής της κατεύθυνσης, όχι µόνο η προσφυγιά αλλά και 
η Ενωµένη Ευρώπη έχει χάσει. Πάρτε παράδειγµα τα σύνορα. 
Κινούµαστε τώρα στην αντίθετη κατεύθυνση. Αντί να χαλαρώ-
νουν, σφίγγουν. Σε βάρος του διπλανού µας. Κλονίζονται έτσι τα 

θεµέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. ∆υστυχώς ή ευτυχώς, το 
προσφυγικό ζήτηµα και ο τρόπος που η Ευρώπη θα το αντιµε-
τωπίσει θα κρίνει σε µεγάλο βαθµό την προοπτική της περαι-
τέρω ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Στην Ελλάδα πρέπει να λειτουργήσουµε έτσι ώστε η συνερ-
γασία µας µε την Τουρκία να είναι ουσιαστική, για να σταµατή-
σει η ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη µετακίνηση ανθρώπων από τα 
παράλια της Τουρκίας στα νησιά µας, να χτυπηθεί το κύκλωµα 
των διακινητών και να ενηµερωθούν σωστά οι πρόσφυγες ότι 
ο δρόµος προς την Κεντρική Ευρώπη δεν είναι ούτε απρόσκο-
πτος ούτε δεδοµένος. Τέλος, να δεχτούµε τους πρόσφυγες που 
µας αναλογούν, να τους προστατέψουµε απ’ όσους επιχειρούν 
κι εδώ να τους εκµεταλλευτούν, να δηµιουργήσουµε κέντρα φι-
λοξενίας σε όλη τη χώρα, ώστε να επιµεριστεί η παραµονή τους, 
και να φροντίσουµε για την εγκατάσταση όσων επιθυµούν να 
παραµείνουν στη χώρα µας. Να τους µιλήσουµε για τα δικαιώ-
µατά τους. Για τα δικαιώµατά τους και µέσα στη δική τους κοι-
νότητα. Γνωρίζουµε ότι υπάρχουν κι εκεί βία και βιασµοί. Με 
θύµατα γυναίκες και παιδιά. Ανήµερα της 8ης του Μάρτη ήµουν 
στον καλύτερο απ’ όσους έχω επισκεφθεί χώρους φιλοξενίας 
προσφύγων, στον Ελαιώνα, σε µια εκδήλωση που έκανε εκεί 
για τις γυναίκες πρόσφυγες ο δήµος της Αθήνας. Μου έκανε ε-
ντύπωση το θερµό χειροκρότηµα των γυναικών όταν ο λόγος 
ήταν για τις δυνατότητες που έχουν να προστατέψουν τον εαυτό 
τους και τα παιδιά τους.

Ισχύει ότι ολόκληρη η Ε.Ε. είναι στο έλεος της Τουρκίας, που 
ζητάει διαρκώς περισσότερα;
∆εν µπορώ να πιστέψω ότι ολόκληρη η Ε.Ε. είναι στο έλεος 
µιας χώρας, ακόµα κι αν αυτή είναι η Τουρκία, που ξέρει να δι-
απραγµατεύεται. Τα συγκεκριµένα αιτήµατά της, µε εξαίρεση 
τα χρήµατα, είναι πάγια. Η λύση, πιστεύω, θα βρεθεί στη µέση. 
Εξάλλου η Τουρκία βρίσκεται σε αδύναµη γεωπολιτική συγκυ-
ρία και «στριµωγµένη» στην εξωτερική της πολιτική. Το Κουρ-
διστάν είναι το µεγαλύτερό της πρόβληµα.

Σας έχει ξαφνιάσει θετικά η στάση της ελληνικής κοινωνίας 

στο προσφυγικό;
Ναι. Με έχει ξαφνιάσει θετικά το ότι οι Έλληνες πολίτες τρέχουν 
να προσφέρουν από το υστέρηµά τους. Ό,τι µπορεί ο καθένας. 
Είναι πραγµατικά συγκινητικό και δείχνει πως µέσα από την αν-
θρωπιά παραµερίζεται ο ρατσισµός, η ξενοφοβία, που είναι κι 
αυτά υπαρκτά στην ελληνική κοινωνία.

Υπάρχει ακροδεξιός κίνδυνος στη δική µας χώρα;
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο. Μου κάνει θετική 
εντύπωση, ωστόσο, αυτό που η προηγούµενη ερώτησή σας 
έθεσε. Και θέλω να το συνδέσω. Οι Έλληνες πολίτες µε τη στάση 
τους έχουν περιθωριοποιήσει τις ακραίες εκδηλώσεις κατά των 
προσφύγων και των µεταναστών, που είναι βέβαιο ότι δροµο-
λογούνταν από ακροδεξιά και νεοφασιστικά περιβάλλοντα. Με 
άλλα λόγια, η ελληνική κοινωνία επί του παρόντος δεν αφήνει, 
για παράδειγµα, τη Χρυσή Αυγή να κεφαλαιοποιήσει τους φό-
βους των Ελλήνων πολιτών από την παραµονή χιλιάδων προ-
σφύγων και µεταναστών στη χώρα µας.

Ω
ραία που πήρε το Όσκαρ καλύτερης 
ταινίας το «Spotlight». Ο Αµερικανός 
σκηνοθέτης και σεναριογράφος Τοµ 
Μακάρθι αφηγείται την πραγµατική 
ιστορία της βραβευµένης µε Pulit-

zer δηµοσιογραφικής οµάδας µε το όνοµα Spot-
light, της εφηµερίδας «Boston Globe», η οποία το 
2002 αποκάλυψε σκάνδαλο παιδεραστίας στους 
κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας. Η έρευνα 
ξεκίνησε από την περίπτωση ενός ιερέα και τελικά 
αποκαλύφθηκαν εβδοµήντα ανάλογα περιστατικά. 
Το κουβάρι ξετυλίχθηκε µέσα από 600 άρθρα που 
αφορούσαν εκατοντάδες παιδιά, όχι µόνο στη 
Βοστόνη αλλά σε ολόκληρη τη χώρα.

Ειδικά για τους δηµοσιογράφους είναι 
συγκινητικό. Θυµηθήκαµε πως κάνουµε µία από 
τις πιο συναρπαστικές δουλειές στον κόσµο και ότι 
για να συµβεί αυτό, για να είναι η εµπειρία τόσο 
ενδιαφέρουσα, θα πρέπει να είµαστε απέναντι 
στην εξουσία, όχι δίπλα. Θυµηθήκαµε ακόµη 
ότι το επάγγελµά µας είναι και τρόπος ζωής, ότι 
υπάρχει σκληρή µοναξιά πίσω από το ρεπορτάζ, 
ότι οι δυσκολίες στην προσωπική ζωή µπορεί 
να είναι αναπόφευκτες αν κανείς παίρνει στα 
σοβαρά αυτό που κάνει.

Όσοι δεν γνωρίζουν από µέσα τον κόσµο των 
εφηµερίδων ίσως ξαφνιάζονται διαπιστώνοντας ότι 
δεν υπάρχει τίποτα ηρωικό πίσω από την επιτυχία. 
Παίζουν µεγάλο ρόλο η τύχη και η σύµπτωση, δεν 

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

Spotlight

είναι ένας αλλά περισσότεροι οι πρωταγωνιστές 
της, κάποιος έχει την ιδέα, άλλος την υλοποιεί, 
ο διπλανός του έχει µια καλύτερη πρόταση, η 
σύσκεψη οδηγεί τα πράγµατα εκεί που µόνος του 
κανείς δεν µπορεί να δει. Αυτό που οπωσδήποτε 
δεν γίνεται να λείπει για να έρθει στο φως κάτι 
σηµαντικό που χτυπάει κατεστηµένα είναι η 
κάλυψη από πάνω, από την ιδιοκτησία και τη 
διεύθυνση.

Αν δεν εργάζονταν στη συγκεκριµένη 
εφηµερίδα, δεν θα είχαν τις ίδιες δυνατότητες, γιατί 
το µέσο πολλές φορές είναι σηµαντικότερο από το 
πρόσωπο, αν δεν είχε αλλάξει ο διευθυντής, ίσως 
και αν δεν ήταν Εβραίος, δεν θα ξεκινούσε αυτή η 
περιπέτεια, αν δεν κουβαλούσαν την ενοχή ότι πριν 
από χρόνια προσπέρασαν αδιάφορα τα στοιχεία 
που τώρα τους κινητοποίησαν, µπορεί να µην 
υπήρχε το ίδιο πάθος, αν δεν είχαν τόσους µήνες 
στη διάθεσή τους, µπορεί να µην τα κατάφερναν 
να φτάσουν ως την άκρη. Και βέβαια, αν δεν είχαν 
την ευαισθησία, δεν θα έµπαιναν τόσο βαθιά σε 
ένα τόσο δύσκολο θέµα.

Ακόµη κι αν συντρέχουν οι καλύτερες 
προϋποθέσεις, τίποτα καλό δεν θα γίνει αν δεν 
είσαι εκεί, στην ερηµική όχθη της αλήθειας, 

κόντρα στο ρεύµα και στο σύστηµα – όσο κι αν 
ακούγεται σαν ποµπώδες κλισέ. Χωρίς φωνές, 
χωρίς επίδειξη θάρρους, χωρίς φανατισµό, ήσυχα 
και απλά, αλλά πρέπει να έχεις διαλέξει πλευρά, 
να ξέρεις µε ποιους είσαι.

Η ταινία παίζεται στους ελληνικούς 
κινηµατογράφους σε µια συγκυρία δύσοσµων 
αποκαλύψεων για δηµοσιογραφικά κυκλώµατα 
εκβιαστών και για τη σύνδεση του υπόκοσµου µε 
τα µέσα ενηµέρωσης. Πέφτουµε από τα σύννεφα, 
γιατί ακόµη κι αν υποψιάζεσαι ότι υπάρχει τόση 
τοξικότητα γύρω, δύσκολα βλέπεις όλη αυτή την 
αποκρουστική εικόνα. Η κοινή γνώµη αποκτά 
νέα επιχειρήµατα για να καταδικάσει τους 
«αλήτες-ρουφιάνους-δηµοσιογράφους» και όσοι 
συντάκτες χάνουν τον ύπνο και τη γαλήνη τους 
προσπαθώντας να πουν κάτι που να αξίζει τον 
κόπο διαπιστώνουν ότι δεν έχει νόηµα, ειδικά στις 
µέρες µας. Καθυστερήσεις πληρωµών, εξοντωτικά 
ωράρια, πιέσεις από πολλές πλευρές, έλλειψη 
προοπτικής, ισοπέδωση, τόσο άγχος και τόση 
κούραση, τόσο ξόδεµα δυνάµεων για κάτι που 
µπορεί να µην έχει κοινό, ούτε αναγνώριση, 
ούτε καν στοιχειώδη επιρροή. Άσε που πάνω 
στο κρίσιµο τηλεφώνηµα το καταραµένο στιλό δεν 
γράφει και χάνεις µέσα σε δευτερόλεπτα χρόνια 
από τη ζωή σου ψάχνοντας άλλο, όπως συνέβη 
στον Μαρκ Ράφαλο σε µια παράξενα µελαγχολική 
σκηνή της ταινίας.

Η ταινία παίζεται στους ελληνικούς 
κινηµατογράφους σε µια συγκυρία 
δύσοσµων αποκαλύψεων για 
δηµοσιογραφικά κυκλώµατα 
εκβιαστών και για τη σύνδεση 
του υπόκοσµου µε τα µέσα 
ενηµέρωσης.
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
διυπουργικής οµάδας δράσης για 
το προσφυγικό, τα οποία αφορούν 
την Πέµπτη 10 Μαρτίου, στη χώρα 
βρίσκονται 41.973 πρόσφυγες που 
έφτασαν κυρίως µέσω θαλάσσης από 
τα παράλια της Τουρκίας.

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τ
ους 42.000 φτάνουν πλέον οι πρόσφυγες και µε-
τανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία που διαθέτει η ελληνική κυβέρ-
νηση, στοιχεία, ωστόσο, τα οποία αλλάζουν σχε-
δόν ώρα µε την ώρα, καθώς εκατοντάδες απελ-
πισµένοι άνθρωποι από χώρες που τις ξεσκίζει 
ο πόλεµος προτιµούν, ακόµα και µετά τις σκλη-

ρές αποφάσεις των χωρών-µελών της Ε.Ε. αλλά και την ανά-
πτυξη των νατοϊκών δυνάµεων στο Αιγαίο, να ρισκάρουν τη ζωή 
τους προκειµένου να βρεθούν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αυτό της 
Ελλάδας.

Καθηµερινές αλλαγές στους αριθµούς
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της διυπουργικής οµάδας δράσης για 
το προσφυγικό, τα οποία αφορούν την Πέµπτη 10 Μαρτίου, στη 
χώρα βρίσκονται 41.973 πρόσφυγες που έφτασαν κυρίως µέσω 
θαλάσσης από τα παράλια της Τουρκίας. Από αυτούς, 9.428 βρί-
σκονται σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, 9.623 σε διάφορα ση-
µεία της Αττικής και 22.662 στη Βόρεια Ελλάδα, εκ των οποίων 
12.000 εντός του χώρου φιλοξενίας της Ειδοµένης (αν και πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι 
βρίσκονται εκτός του camp, στην προσπάθειά τους να περάσουν 
τα σύνορα για τη Βόρεια Ευρώπη). Πιο αναλυτικά, όσον αφορά 
τα νησιά, το µεγαλύτερο µέρος των προσφύγων εντοπίζεται στη 
Λέσβο (4.833, ενώ τα hot spots και τα κέντρα φιλοξενίας έχουν 
ήδη πληµµυρίσει, καθώς η συνολική χωρητικότητά τους είναι για 
3.500 άτοµα) και ακολουθούν η Χίος µε 2.725 άτοµα, η Σάµος µε 
1.215 και η Λέρος µε 275. Στα µεγαλύτερα νησιά οι δοµές είναι 
ήδη κορεσµένες, ενώ στη Ρόδο και σε µικρότερα νησιά (Σύµη, 
Φαρµακονήσι) οι αριθµοί των προσφύγων είναι µικροί έως και 
µηδενικοί, ωστόσο σε αυτά δεν προβλέπονται δοµές ταυτοποίη-
σης και φιλοξενίας.

Κορεσµός στην Αττική
Αντίστοιχη κατάσταση κορεσµού παρατηρείται και στην Αττική 
και ιδίως στο λιµάνι του Πειραιά, όπου σε τελείως πρόχειρες και 

κάθε άλλο παρά κατάλληλες συνθήκες/υποδοµές φιλοξενούνται 
3.300 πρόσφυγες που έχουν φτάσει από τα νησιά. Όσον αφορά τα 
κέντρα φιλοξενίας, στο Σχιστό βρίσκονται περίπου 1.700 άτοµα 
και περίπου 710 στον Ελαιώνα, ενώ στις παλιές ολυµπιακές ε-
γκαταστάσεις στο Ελληνικό (baseball, hockey και χώρος αφί-
ξεων) φιλοξενούνται σχεδόν 4.000 άνθρωποι (οι συγκεκριµένες 
δοµές έχει υπολογιστεί ότι µπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 
4.000 πρόσφυγες, οπότε η ώρα του κορεσµού πλέον έχει φθά-
σει). Τα στοιχεία της κυβέρνησης δείχνουν ότι στην πλατεία Βι-
κτωρίας δεν υπάρχουν πλέον µετανάστες (αλλά, όπως σηµειώ-
νεται, η κατάσταση είναι δυναµική και ανά πάσα στιγµή µπορεί να 
αλλάξει, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πρόσφυγες απλώς 
µετακινήθηκαν στα γύρω στενά, αναζητώντας «επαφές» για τη 
µετακίνησή τους στην Ειδοµένη). Μιλώντας για την κατάσταση 
στο λιµάνι του Πειραιά, ο υπουργός Ναυτιλίας Θεόδωρος ∆ρί-
τσας δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθµό Alpha ότι η κατάσταση 
αναµένεται να οµαλοποιηθεί τις επόµενες µέρες, καθώς στόχος 
είναι να µη γίνει το λιµάνι µόνιµη δοµή αλλά να αποφορτιστεί τε-
λείως και να λειτουργεί µόνο ως χώρος transit, προσθέτοντας, 
δε, ότι αυτή τη στιγµή οι εθελοντικές οργανώσεις, αλλά και οι φο-
ρείς, έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν τη σίτιση και την ιατρική 
φροντίδα των προσφύγων.

Κόλαση στην Ειδοµένη
Τέλος, τα πράγµατα παραµένουν ασφυκτικά και σχεδόν απάν-
θρωπα στην Ειδοµένη, όπου περισσότεροι από 12.000 πρόσφυ-
γες περιµένουν µέσα στη λάσπη και τη βροχή µήπως τα σύνορα 
µε την ΠΓ∆Μ ανοίξουν και τους επιτραπεί να περάσουν προς τη 
Βόρεια Ευρώπη, κάτι, πάντως, που µόνο πιθανό δεν µοιάζει στην 
παρούσα φάση. Κατά τα λοιπά, σχεδόν 3.700 πρόσφυγες φιλο-
ξενούνται στο Στρατόπεδο Μαζαράκη στο Χέρσο Κιλκίς, περισ-
σότεροι από 3.200 στο Πολύκαστρο, 2.200 στα ∆ιαβατά και άλλοι 
1.500 στη Νέα Καρβάλη, στην Ελευθερούπολη και στον δήµο Κο-
ζάνης, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι 260 πρόσφυγες φιλοξενούνται 
στη Φθιώτιδα, ωστόσο οι άνθρωποι αυτοί µοιάζουν να επιδιώ-
κουν να κινηθούν προς τα βόρεια, ελπίζοντας σε πιθανό άνοιγµα 

των συνόρων, κυρίως µε την ΠΓ∆Μ. Ειδικά για την Ειδοµένη, 
ο πρόχειρος καταυλισµός που έχει στηθεί υπολογίζεται ότι «φι-
λοξενεί» περισσότερους από 14.000 πρόσφυγες και µετανάστες, 
σε συνθήκες κόλασης: οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται αντιµέτω-
ποι µε τις άσχηµες καιρικές συνθήκες, την πείνα και αρρώστιες, 
ζώντας σε πληµµυρισµένες σκηνές, χωρίς καν υποτυπώδη θέρ-
µανση, χωρίς φαγητό και ελπίζοντας µόνο στην αρωγή που πα-
ρέχουν ανθρωπιστικές οργανώσεις και ΜΚΟ, όπως οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα και η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυ-
γες, εθελοντές, καθώς και το σύνολο του προσωπικού στο Νο-
σοκοµείο του Κιλκίς. Σηµειώνεται ότι δηµοσίευµα του περιοδι-
κού «Spiegel» έφερε την κυβέρνηση να σχεδιάζει τη βίαιη εκκέ-
νωση του καταυλισµού στην Ειδοµένη, ωστόσο ο εκπρόσωπος 
του Συντονιστικού της κυβέρνησης για το προσφυγικό Γιώργος 
Κυρίτσης διέψευσε την πληροφορία, λέγοντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι 

Οι αριθµοί 
της απελπισίας
Σχεδόν 42.000 πρόσφυγες 
στην Ελλάδα.
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H Attica Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία ενηµερώνει το επεν-
δυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της άντλησης του εναποµένοντος 

ποσού κεφαλαιακής ενίσχυσης για την κάλυψη του δυσµενούς 
σεναρίου της συνολικής αξιολόγησης που διεξήγαγε εντός του 
2015 η Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα  διερευνά την έκδοση 

οµολογιακού δανείου Tier 2 ποσού έως 70.000.000 ευρώ. Το οµο-
λογιακό δάνειο προβλέπεται να διατεθεί µε ιδιωτική τοποθέτηση. 

Για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέµατος, η Τράπεζα θα προβεί σε 
νεώτερη ανακοίνωση, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοκανονιστικό 

πλαίσιο

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Attica Bank - 
Ανακοίνωση της  4.3.2016

«προτεραιότητά µας είναι να αδειάσει η Ειδοµένη τις επόµενες 
µέρες» και προσθέτοντας ότι «σχεδιάζουµε να έχουµε στην Ειδο-
µένη αρκετό κόσµο που θα µιλάει τις γλώσσες των προσφύγων 
και να διανείµουµε φυλλάδια για να εξηγούµε στους πρόσφυγες 
την κατάσταση και ότι υπάρχουν δοµές διαθέσιµες για τη φιλο-
ξενία τους».

Η 
Συνθήκη της Γενεύης για τους πρόσφυγες συνι-
στά ένα από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα του 
διεθνούς δίκαιου. Η ανάγκη για την κατάρτισή 
της πρόεκυψε αδήριτα έπειτα από δύο παγκό-
σµιους πολέµους, στους οποίους η προστασία 
των προσφύγων ήταν σαφέστατα ελλειµµατική, 

µε εκατοµµύρια πρόσφυγες να εκτοπίζονται βιαίως.
Τηρουµένων των αναλογιών, η προσωρινή συµφωνία που ε-

πετεύχθη στις Βρυξέλλες την περασµένη ∆ευτέρα µεταξύ Ε.Ε. και 
Τουρκίας µπορεί να έχει παρόµοια τραγικά αποτελέσµατα. Η µε-
τακίνηση ανθρώπων, παρά τη θέλησή τους, δεν είναι µια εύκολη 
διαδικασία. Γιατί κάποιος που έχει πληρώσει 1.000 ευρώ για να 
ταξιδέψει από τα τουρκικά παράλια στην Ελλάδα να θέλει να επι-
στρέψει εθελοντικά; Ειδικά άµα είναι πρόσφυγας και κινδυνεύει 
άµεσα στη χώρα προέλευσής του. Οι ηγέτες της Ε.Ε. θα πρέπει να 
είναι έτοιµοι για εξαιρετικά άσχηµες και βίαιες εικόνες, και αυτές 
είναι πολύ πιθανό να περιλαµβάνουν και πρόσφυγες, όχι µόνο 
παράτυπους µετανάστες που µπορούν να απελαθούν.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν σοβαρά ηθικά και νοµικά κενά στη 
συµφωνία της ∆ευτέρας. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές: όλες οι 
αιτήσεις πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά και ο αιτών άσυλο δεν 
θα πρέπει να επιστρέφεται σε µια χώρα που δεν προσφέρει την 
κατάλληλη προστασία. Σίγουρα η Τουρκία δεν πληροί αυτές τις 
προϋποθέσεις, µια και δεν είναι πλήρες µέλος της Σύµβασης της 
Γενεύης, ενώ προσφέρει ένα υποβαθµισµένο καθεστώς προ-
στασίας και µόνο σε Σύριους πολίτες. Η ∆ιεθνής Αµνηστία χαρα-
κτήρισε την προτεινόµενη συµφωνία «χαριστική βολή» για το δι-
καίωµα ασύλου, ενώ ο Filippo Grandi της Ύπατης Αρµοστείας ε-
ξέφρασε «βαθιά ανησυχία». Είναι σχεδόν σίγουρο ότι το σχέδιο 
επιστροφών, όπως σκιαγραφείται αυτή τη στιγµή, θα καταπέσει έ-
πειτα από µια προσφυγή στα Ευρωπαϊκά ∆ικαστήρια.

∆υστυχώς, έχουµε καταλήξει σήµερα σε ένα αδιέξοδο και ο 
λόγος είναι ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν µια ιδιότυπη α-
ντίληψη για την έννοια της αλληλεγγύης. Αρνούµενες να υλοποιή-
σουν τις κοινές αποφάσεις περί ανοιχτών εσωτερικών συνόρων, 
αλλά και χωρίς να δέχονται να φιλοξενήσουν πρόσφυγες στο έδα-
φός τους, µας υπενθυµίζουν όψεις της ευρωπαϊκής Ιστορίας που 
θεωρούσαµε ότι είχαµε αφήσει οριστικά πίσω µας. Παράλληλα, 
βέβαια, τη στιγµή που δεν εφαρµόζουν κοινές αποφάσεις, απαι-
τούν πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταµεία. Είναι λυπηρό αλλά ταυ-
τόχρονα και ειρωνικό ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρό-
κειται για χώρες οι οποίες «εξήγαγαν» πρόσφυγες σε παλαιότερες 
εποχές. Τη φιλοξενία που επέδειξαν τρίτες χώρες προς τους πο-
λίτες τους την αρνούνται σήµερα στους Σύριους πρόσφυγες. Αυτή 
η συµπεριφορά αποτελεί όνειδος για την Ευρώπη και τις κοινές 
αξίες µας.

Μερίδιο στην ευθύνη έχει και η Γερµανία. Κανείς δεν µπορεί 
να κατηγορήσει τη Γερµανία για έλλειψη αλληλεγγύης στην αρχή 
της προσφυγικής κρίσης. Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι οι διπλω-
µατικοί χειρισµοί της ήταν πάντοτε οι κατάλληλοι. Από την αρχή 
της προσφυγικής κρίσης η Γερµανία συστηµατικά παραβλέπει το 
γεγονός ότι ο κ. Ερντογάν δεν αποτελεί µέρος της λύσης αλλά του 

προβλήµατος. Η Τουρκία έχει ευθύνες και για την κατάσταση στην 
οποία έχει περιέλθει σήµερα η Συρία αλλά και για τις προσφυγι-
κές ροές προς την Ευρώπη. Εδώ η Γερµανία επαναλαµβάνει ένα 
λάθος που έχει κάνει και στο παρελθόν. Συµπεριφέρεται φοβικά 
προς τον κ. Ερντογάν, δίνοντάς του ένα κίνητρο για να ζητάει όλο 
και περισσότερα. Το αποτέλεσµα είναι ότι η Τουρκία εκµεταλλευ-
όµενη την ανάγκη των Ευρωπαίων εκβιάζει για οφέλη όχι µόνο 
στο προσφυγικό αλλά και στα πλαίσια ευρύτερων γεωπολιτικών 
σχεδιασµών, όπως είναι η ενταξιακή της διαδικασία και οι εξελί-
ξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η αλήθεια είναι ότι το προσφυγικό δεν θα λυθεί εάν δεν τερ-
µατιστεί ο πόλεµος στη Συρία. Μέχρι να έρθει όµως αυτή η µέρα, 
καλό θα ήταν οι ηγέτες της Ε.Ε. να σέβονται και τους κοινούς κα-
νόνες αλλά και τις κοινές αξίες µας. Αλλιώς, οι ιστορικοί του µέλ-
λοντος θα είναι πολύ επικριτικοί µαζί τους.

Και αυτό συµβαίνει παρά τις επαναλαµβανόµενες παλινωδίες 
της ελληνικής κυβέρνησης: την καθυστέρηση δηµιουργίας των 
hot spots, από την κωλυσιεργία στην ενεργοποίηση του µηχανι-
σµού πολιτικής προστασίας στην έκτακτη δραστηριοποίησή του, 
από την αρνητική στάση µετεξέλιξης της Frontex στην αποδοχή 
της στρατηγικής Ερντογάν για τις κοινές περιπολίες του ΝΑΤΟ και 
από την καταδίκη των κλειστών συνόρων στην υπογραφή για τον 
τερµατισµό του «wave through».

Το µόνο παρήγορο που µπορώ να σηµειώσω, όπως ανέφερα 
και στην οµιλία µου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ότι ο ελ-
ληνικός λαός, που ζει σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία µε 
πολύ µεγάλα ποσοστά ανεργίας, αποδεικνύει σε συντριπτικό πο-
σοστό ότι η αλληλεγγύη δεν είναι «αλά καρτ» και δεν είναι χρή-
σιµη µόνο όταν τη δέχεσαι, αλλά πάνω απ’ όλα είναι λυτρωτική 
όταν την προσφέρεις.

*Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ευρωβουλευτής της Οµάδας 
των Σοσιαλιστών και ∆ηµοκρατών.

Η έλλειψη αλληλεγγύης 
κατασκευάζει νέα τείχη 
και αδιέξοδα

  ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ*

Στο θέµα της Ειδοµένης αναφέρθηκε και ο αναπληρωτής 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, ο οποίος 
µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Alpha σηµείωσε ότι η κυ-
βέρνηση προτρέπει τους πρόσφυγες να φύγουν από τα σύνορα 
και να γυρίσουν πίσω, 10-20 χιλιόµετρα, σε οργανωµένους 
χώρους, όπου θα µπορούν να βρουν στοιχειώδη στέγη και τρο-
φή, προσθέτοντας ότι «στην Ειδοµένη κάνουµε ό,τι µπορούµε κι 
εκεί, αλλά 13.000 κόσµος δεν µπορεί να υποστηριχθεί. Μπορεί 
λίγο παραπίσω και πιστεύω να πειστούν. Και βέβαια το µεγάλο 
στοίχηµα είναι στο τι θα αποφασιστεί την άλλη εβδοµάδα, στις 
17 του µηνός, στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά το “relocation”, 
δηλαδή το να στείλουµε κόσµο σε ευρωπαϊκές χώρες και να 
επιστρέψουµε και κόσµο στην Τουρκία». O κ. Τόσκας τόνισε ότι 
«οι ίδιοι οι πρόσφυγες συνωστίζονται στην Ειδοµένη, µε την 
ελπίδα ότι θα περάσουν. Αλλά δεν µπορούν, γιατί τα σύνορα 
έχουν κλειστεί από πάνω, από Αυστρία, Σλοβενία, Σερβία και 
Σκόπια, και εµείς φυσικά δεν µπορούµε (σ.σ.: να τους µετακι-
νήσουµε) µε βίαιους τρόπους. Από τους 13.000 που είναι εκεί 
πέρα, το 50% είναι γυναίκες και παιδιά. Εποµένως, δεν γίνονται 
αυτά τα πράγµατα µε βίαιους τρόπους». Επισήµανε, δε, ότι «γί-
νονται συνεχώς καταυλισµοί, ώστε να µην υπάρχουν µεγάλες 
συγκεντρώσεις προσφύγων, για να υποστηριχθούν καλύτερα 
και να µην υπάρξουν αντιδράσεις από πιθανά προβλήµατα. 
Τώρα δεν υπάρχουν προβλήµατα. Ο κόσµος έχει ανταποκριθεί, 
ο ελληνικός λαός έχει φανεί ότι είναι αυτός που σέβεται τις 
ανθρωπιστικές αξίες της Ευρώπης».

Εν τω µεταξύ, ο αναπληρωτής υπουργός Άµυνας και επικεφα-
λής της οµάδας για τους πρόσφυγες ∆ηµήτρης Βίτσας δήλωσε 
µιλώντας στο Πρακτορείο 104,9 FM ότι παρατηρείται µείωση 
τουλάχιστον κατά 50% και πλέον των προσφυγικών ροών από 
τα τουρκικά παράλια προς τα νησιά του Αιγαίου από την ηµέρα 
που άρχισαν οι αποστολές του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι οι ροές 
έπεσαν κάτω από τα 1.000 άτοµα την ηµέρα, ενώ στο διάστηµα 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου έφταναν µε βάρκες στην Ελλάδα 
2.000 µε 2.500 άτοµα ηµερησίως κατά µέσο όρο. Ο κ. Βίτσας 
σηµείωσε ότι «παίζει έναν θετικό ρόλο η παρουσία του (σ.σ.: 
ΝΑΤΟ), προς το παρόν σε επίπεδο καταγραφής» και τόνισε 
ότι το βασικό ζήτηµα στην παρούσα φάση είναι η δραστική 
µείωση των εισροών από την Τουρκία. Όσον αφορά την κόλαση 
της Ειδοµένης, ο κ. Βίτσας υπογράµµισε ότι είναι δύσκολο να 
πειστούν όσοι παραµένουν συγκεντρωµένοι εκεί να µετακινη-
θούν σε κέντρα φιλοξενίας και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται 
να αποµακρυνθούν µε τη βία οι πρόσφυγες και οι µετανάστες 
που παραµένουν εγκλωβισµένοι στη µεθόριο, τονίζοντας ότι «η 
διαδικασία αποσυµπίεσης στην Ειδοµένη πρέπει να γίνει διά 
της πειθούς», αλλά και επισηµαίνοντας ότι πριν από περίπου 
δέκα µέρες, όταν οι αρχές της ΠΓ∆Μ επέτρεπαν τη διέλευση 
προσφύγων, σε ολόκληρη την Ελλάδα υπήρχαν περίπου 30.000 
πρόσφυγες και µετανάστες και ότι η αναλογία ήταν 85%-90% 
πρόσφυγες προς 10%-15% µετανάστες.

ΤΟΣΚΑΣ: ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ 
ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ 
ΑΠΟ ΕΙ∆ΟΜΕΝΗ

ΒΙΤΣΑΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΟΩΝ
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Η 
έκπληξη για τη γενναιοδωρία της πρότασης του πρω-
θυπουργού της Τουρκίας Νταβούτογλου στη σύνοδο 
κορυφής της ∆ευτέρας 7 Μαρτίου ήταν µόνο προσχη-
µατική: Η Τουρκία όχι µόνο αποδέχεται να διευκολύ-
νει την Ε.Ε. στη διαχείριση της κρίσης των προσφυ-

γικών, µεταναστευτικών ροών αλλά δίχως υπερβολή προθυµο-
ποιείται να αναλάβει ως υπεργολαβία τη συνολική διαχείριση του 
προβλήµατος.

Γερµανοτουρκικός άξονας
Προφανώς πρόκειται για πρόταση που συνδιαµόρφωσαν η καγκε-
λάριος Μέρκελ και ο Τούρκος πρωθυπουργός στην βάση µιας ρε-
αλιστικής σύγκλισης συµφερόντων: 
● Το Βερολίνο υπό την αίρεση της σύντοµης και επικοινωνιακά α-
ξιοποιήσιµης υλοποίησης των συµφωνηθέντων εξασφαλίζει ελεγ-
χόµενες προσφυγικές ροές και έχει πλέον στην προσεχή σύνοδο 
κορυφής στις 17-18 Μαρτίου να πιέσει για µια συµβιβαστική λύση 
που θα δίνει στη Μέρκελ την ικανοποίηση της αποδοχής των πο-
σοστώσεων µόνιµης µετεγκατάστασης µε αναλογία επί του πληθυ-
σµού και από τους «28».
● Με τη σειρά της, η τετράδα του Βίζεγκραντ, η Αυστρία και τα βαλ-
κανικά της παρακολουθήµατα θα µπορούν να καταγράψουν ως ε-
πιτυχία τον τερµατισµό της βαλκανικής διαδροµής και να ερµηνεύ-
σουν τη συνεργασία της Τουρκίας ως έµµεση επιβολή του πλαφόν 
στους αριθµούς εισδοχής που ζητούσαν και το οποίο αρνούνταν και 
αρνείται το Βερολίνο.
Στη λογική της προλείανσης του εδάφους ώστε οι αντάρτες της Α-
νατολής να δηλώσουν νικητές σε υπερήφανες εθνικές µάχες και 
να αποδεχτούν το deal Μέρκελ-Νταβούτογλου κινήθηκε και το επί-
µαχο «τιτίβισµα» του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Ντό-
ναλντ Τουσκ, η διατύπωση του οποίου όµως ξέφυγε πέραν του επι-
θυµητού και ανεκτού από την καγκελάριο.
● Για τους Ερντογάν-Νταβούτογλου η συµφωνία µε τη Μέρκελ 
και η σχεδόν βέβαιη επικύρωσή της και από τους «28» στη σύνοδο 
κορυφής της 17ης-18ης Μαρτίου είναι µια επιβεβληµένη και µο-
νόδροµη κίνηση, που άµεσα αλλάζει την εικόνα της πλήρους α-
ποµόνωσης στην Τουρκία, στη Συρία και στη Μέση Ανατολή και 
νοµιµοποιεί εκ των πραγµάτων τόσο την εσωτερική αυταρχική-κα-
τασταλτική εκτροπή όσο και την καθεστωτική αλλαγή µε στόχο µια 
«σουλτανική» προεδρία.

Όµως, πέραν των άµεσων και βραχυπρόθεσµων κερδών, η Ά-
γκυρα διασφαλίζει µε τουλάχιστον µεσοπρόθεσµο ορίζοντα µια δυ-
ναµική ειδικής σχέσης µε την Ε.Ε., µακριά από τις ψευδαισθήσεις 
της πλήρους ένταξης, σε ρεαλιστική βάση, µε την εσωτερική και 
περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια της Τουρκίας να γίνονται 
ζωτικά συµφέροντα της Γερµανίας και των εταίρων της. Πρόκειται 

για µια ρεαλιστική προσδοκία αντισταθµιστικού οφέλους, πολύ πιο 
βαρύνουσα από το ύψος της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης προς 
την Άγκυρα, που είναι υπό διαπραγµάτευση αυτή τη στιγµή.

Ορατοί κίνδυνοι
Η ωραία ατµόσφαιρα που περιγράφεται είναι κάτι παραπάνω από 
εύθραυστη, καθώς η ρευστότητα και η αβεβαιότητα σκιάζουν και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη.

Στην Ε.Ε. και στην Ευρωζώνη υπάρχουν πολλά ταυτόχρονα α-
νοιχτά µέτωπα που µπορούν εξ αντανακλάσεως να προκαλέσουν 
νέες περιπλοκές και βραχυκυκλώµατα στη διαχείριση του προ-
σφυγικού. Για παράδειγµα, ο Ρέντσι να προβάλει πρόσθετες απαι-
τήσεις για ευρωπαϊκή κανονικότητα της Τουρκίας µε πραγµατικό 
στόχο τη χαλάρωση της πίεσης για δηµοσιονοµική προσαρµογή. 
Μια πολύ λεπτή πτυχή της συµφωνίας είναι η µεθόδευση της κα-
τάργησης ή µάλλον, απ’ ό,τι φαίνεται, της χαλάρωσης των προϋπο-
θέσεων για χορήγηση βίζας Σένγκεν σε Τούρκους πολίτες, η οποία 
στην υλοποίησή της θα ανάψει φωτιές στην πολιτική σκηνή ανατο-
λικών και βόρειων χωρών-µελών της Ε.Ε.

Στην Τουρκία οι µεταβλητές και οι αστάθµητες συνιστώσες είναι 
πιο βαρύνουσες από τις σταθερές και τις βεβαιότητες.

Πρώτον, η επέκταση των συγκρούσεων τουρκικού στρατού - 
ΡΚΚ προς δυσµάς, κατά µήκος της µεθορίου µε τη Συρία και δίπλα 
στο τµήµα της συριακής επικράτειας που ελέγχει η αδελφή του ΡΚΚ 
κουρδική οργάνωση PYD, είναι πολύ πιθανό να καταστήσει την πε-
ριοχή ένα εκτεταµένο πεδίο µάχης και κατά συνέπεια πρακτικά α-
νεφάρµοστη τη δέσµευση των Ερντογάν-Νταβούτογλου να ελέγ-
ξουν τις προσφυγικές ροές.

∆εύτερον, ακόµη και η πιο εύκολη χορήγηση βίζας Σένγκεν 
προς την Ε.Ε., σε συνδυασµό µε την πολύ πιθανή κλιµάκωση των 
συγκρούσεων µε το ΡΚΚ στη ΝΑ Τουρκία, να δηµιουργήσει µια 
έξοδο προς την Ευρώπη Κούρδων µε τουρκικά διαβατήρια, µε 
άλλα λόγια η Άγκυρα από επίδοξος ρυθµιστής του προσφυγικού 
προβλήµατος να γίνει βαρύνουσα συνιστώσα του.

Τρίτον, παρά τη σκληρή προληπτική καταστολή και τη φίµωση 
των ΜΜΕ, στην πορεία προς την καθεστωτική µεταρρύθµιση να έ-
χουµε νέο κύµα µαζικών διαδηλώσεων και χρήση αστυνοµικής 
βίας πολύ µεγαλύτερης έντασης και κλίµακας απ’ ό,τι η εξέγερση 
που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2013 µε επίκεντρο το πάρκο Γκεζί στην 
Κωνσταντινούπολη.

Όµως ο µεγαλύτερος παράγων αβεβαιότητας για την υλοποί-
ηση της ζητούµενης µέχρι τη σύνοδο κορυφής συµφωνίας Ε.Ε.-
Τουρκίας βρίσκεται στις εξελίξεις εντός της Συρίας, όπου η εύθραυ-
στη εκεχειρία δεν αρκεί για να τεθούν υπό έλεγχο οι προσφυγικές 
εκροές:
● Πρώτον, να εξαλειφθεί πλήρως το Ισλαµικό Κράτος στη Συρία 

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

και στο Ιράκ.
● ∆εύτερον, να υπάρξει πολιτική λύση, η οποία µε τα σηµερινά δε-
δοµένα δεν µπορεί να είναι κάτι το διαφορετικό από µια λύση τύπου 
Βοσνίας, δηλαδή µια de facto διαίρεση της Συρίας σε καντόνια (κουρ-
δικό, αλαουιτικό-χριστιανικό, σουνιτικό), µια λύση που θα δηµιουρ-
γήσει δυναµική συµπεφωνηµένης εθνοκάθαρσης, µε άλλα λόγια 
νέες πρόσκαιρες αλλά σηµαντικές σε όγκο πληθυσµιακές εκροές.

Κατακερµατισµός και περιχαράκωση
Τούτων λεχθέντων, πέραν του προσφυγικού, είναι φανερό ότι η 
όποια συµβιβαστική φόρµουλα διαµορφωθεί την επόµενη εβδο-
µάδα θα σώσει µάλλον τα προσχήµατα παρά την ουσία µιας θρυµ-
µατισµένης ενότητας των 28 χωρών-µελών της Ε.Ε.

Η Ενωµένη Ευρώπη παρουσιάζει την εικόνα του αναδόχου 
ενός έργου, οι απαιτήσεις και η χρηµατοδότηση του οποίου ξεπερ-
νούν τη βούληση και τη δυνατότητά του και τον αναγκάζουν να κα-
ταφύγει σε έναν υπεργολάβο που διεκδικεί ρόλο ισότιµου συνεταί-
ρου σε κοινοπραξία χωρίς να έχει εχέγγυα φερεγγυότητας και άµε-
σης αποτελεσµατικότητας.

Τουρκία και Ε.Ε., αν µη τι άλλο, µοιράζονται την οδύνη των δια-
ψευσµένων προσδοκιών τους: Η Τουρκία το ναυάγιο της πολιτικής 
του στρατηγικού βάθους και η Ευρώπη τη διάψευση της βεβαιότη-
τας ότι η εµβάθυνση της ολοκλήρωσης είναι µια µη αντιστρέψιµη 
δυναµική συνεχούς γραµµικής προόδου.

Η Ε.Ε. παρουσιάζει την εικόνα του 
αναδόχου ενός έργου, οι απαιτήσεις και 
η χρηµατοδότηση του οποίου ξεπερνούν 
τη βούληση και τη δυνατότητά του και 
τον αναγκάζουν να καταφύγει σε έναν 
υπεργολάβο που διεκδικεί ρόλο ισότιµου 
συνεταίρου σε κοινοπραξία χωρίς να 
έχει εχέγγυα φερεγγυότητας και άµεσης 
αποτελεσµατικότητας.

Ανάδοχος Βρυξέλλες, 
υπεργολάβος Άγκυρα…



FREE  SUNDAY άρθρο13.03.2016
www.free-sunday.gr 13

Η 
συµπλήρωση ενός έτους συνεργασίας µε τη 
«Free Sunday» έφερε στη µνήµη µου κείµενο 
της 7ης Μαρτίου 2015 µε το οποίο επιχειρούσα 
την ερµηνεία των µετατοπίσεων ψήφου από τη 
Ν∆ στον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου του 
2015. Η ανάλυση κατέληγε στο συµπέρασµα ότι 

«η Ν∆ είχε απολέσει στις εκλογές εκείνες τη στήριξη κεντρώων 
ψηφοφόρων που την είχαν επιλέξει υπό τις έντονες και πρωτό-
γνωρες συνθήκες πόλωσης των εκλογών του Ιουνίου 2012» και 
υπογράµµιζε το γεγονός ότι «οι ψήφοι αυτές ήταν κατά µία έν-
νοια “δανεικές”, κάτι που καθιστούσε ευκολότερη την απώλειά 
τους, όταν η συνεχιζόµενη οικονοµική αδυναµία των νοικοκυ-
ριών πρόσφερε τεκµήρια µειωµένης επίδοσης της κυβέρνησης 
Σαµαρά». Έναν χρόνο µετά, η ανάγνωση του κειµένου εκπλήσ-
σει µε την έκταση της ισχύος των παραπάνω εκτιµήσεων στην 
περίπτωση που στη διατύπωση το κόµµα της Ν∆ αντικατασταθεί 
από το σηµερινό πλειοψηφούν κόµµα στη Βουλή, τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι 
έρευνες κοινής γνώµης του τελευταίου έτους έχουν καταγράψει 
µετατοπίσεις ψήφου από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Ν∆ της τάξης του 5% 
έως 6% στις εκλογές του Σεπτεµβρίου 2015, 7% έως 8% στις µε-
τρήσεις του ∆εκεµβρίου και ακόµα πιο µεγάλες µετά τις γιορτές 
των Χριστουγέννων. Πρόκειται αναµφίβολα για µια αναστροφή 
–και µάλιστα συµµετρική ως προς τον όγκο της– των τάσεων 
που καταγράφονταν πριν από έναν και πλέον χρόνο. Πρόκειται 
όµως για τους ίδιους ψηφοφόρους που τον Ιανουάριο του 2015 
είχαν αποφασίσει να «περάσουν στην απέναντι όχθη» και σή-
µερα «προετοιµάζουν το ταξίδι της επιστροφής»;

Θα πρέπει κατά πρώτον να σηµειώσουµε ότι ένα τέτοιο ε-
ρώτηµα µεθοδολογικά απαιτεί την ύπαρξη δεδοµένων επανα-
λαµβανόµενων ερευνών (panel surveys) µε τις οποίες να κα-
ταγράφονται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα οι στάσεις, οι αντι-
δράσεις και η πρόθεση ψήφου των ίδιων κάθε φορά εκλογέων. 
Μόνο η µελέτη µιας τέτοιας πηγής δεδοµένων θα µπορούσε να 
διαπιστώσει µε τρόπο κατηγορηµατικό αν οι σηµερινοί µετα-
κινούµενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τη Ν∆ είναι οι ίδιοι ψηφοφό-
ροι που µετακινήθηκαν από τη Ν∆ προς τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλο-
γές του Ιανουαρίου 2015. Ελλείψει µιας τέτοιας µελέτης, η ανί-
χνευση των ροών ψήφου από το ένα προς το άλλο κόµµα ενέχει 
έναν βαθµό αβεβαιότητας, καθώς ακόµα και αν το προφίλ των 
θέσεων των µετακινουµένων στη µία και στην άλλη περίπτωση 
οµοιάζει, είναι πιθανό να πρόκειται για διαφορετικούς εκλογείς. 
Με αυτή την επισήµανση κατά νου πάντως, τα ερευνητικά δεδο-
µένα αποκαλύπτουν πως οι µετακινούµενοι στις δύο χρονικές 
στιγµές µοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία: εξαιρετικά απαισιό-
δοξες εκτιµήσεις για τη µελλοντική κατάσταση του νοικοκυριού 
τους, χαµηλές αξιολογήσεις της εκάστοτε κυβέρνησης και κε-
ντρώα τοποθέτηση στον άξονα «αριστερά-δεξιά». Εν συντοµία, 
µπορούµε να ισχυριστούµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µοιάζει να χάνει σήµερα 
µέρος των δυνάµεών του για τους ίδιους λόγους που και η Ν∆ 
απώλεσε σηµαντικό αριθµό ψηφοφόρων της τον Ιανουάριο του 
2015, ακόµα και αν δεν είναι τεχνικά εφικτό να αποδείξουµε ότι 
πρόκειται για τους ίδιους ψηφοφόρους.

Τα ευρήµατα µιας συγκεκριµένης ερώτησης πρόσφατης έ-
ρευνας της εταιρείας ProRata αναδεικνύουν µε τρόπο χαρα-
κτηριστικό τις αιτίες για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύεται να 
συγκρατήσει µεγάλο µέρος της δύναµής του. Στην έρευνα ζη-
τήθηκε από τους ερωτώµενους να τοποθετηθούν έναντι συγκε-
κριµένων απόψεων για την εικόνα της κυβέρνησης Τσίπρα µε 
στόχο να καταγραφεί ο βαθµός σύγκλισης µεταξύ των πολιτι-
κών προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί γύρω από την εκλογή 
µιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της προσλαµβανόµενης από το ε-
κλογικό σώµα σηµερινής πραγµατικότητας. Η πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων εντόπισε σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των δύο, 
καθώς τοποθετήθηκε:
● Θετικά στην άποψη ότι «η κυβέρνηση δεν εφαρµόζει αποτε-
λεσµατικά τις απαιτούµενες µεταρρυθµίσεις».
● Αρνητικά στην άποψη ότι «η κυβέρνηση αντιστέκεται στις α-
παιτήσεις των Ευρωπαίων».
● Αρνητικά στην άποψη ότι «η κυβέρνηση είναι µια “αριστερή” 

Ανεξαρτήτως της φύσης των προσδοκιών, η πορεία της κυ-
βέρνησης Τσίπρα εκλαµβάνεται ως αποκλίνουσα από την προ-
βλεφθείσα τροχιά της, εκτίµηση η οποία λειτουργεί µοιραία σε 
βάρος της συσπείρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ε-
κείνοι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του Σεπτεµβρίου 2015 που σή-
µερα δεν διευκρινίζουν την επιλογή τους, αλλά κι εκείνοι που δη-
λώνουν ότι σήµερα θα επέλεγαν τη Ν∆, ενοχλούνται περισσότερο 
µε την αναποτελεσµατικότητα εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων 
παρά µε τη διάψευση των προσδοκιών για αντίσταση κατά της 
Ε.Ε., για αλλαγή του ιδεολογικού πρόσηµου της κυβέρνησης ή 
για ανατροπή του πολιτικού κατεστηµένου. Υπό αυτή την έννοια, 
ο ΣΥΡΙΖΑ µοιάζει να κρίνεται σήµερα µε το ίδιο κριτήριο µε το 
οποίο αξιολογήθηκε και η κυβέρνηση Σαµαρά έναν χρόνο πριν: 
τη διαχειριστική (αν)επάρκεια. Η χρήση του ίδιου κριτηρίου ο-
δηγεί ένα τµήµα των ψηφοφόρων, πιθανώς το ίδιο τµήµα των 
ψηφοφόρων, από τη µία όχθη του δικοµµατισµού στην απένα-
ντι. Βρισκόµενος στη µία ή στην άλλη όχθη, κάποιος µπορεί να 
βλέπει την κίνηση αυτή ως «έλευση» ή «επιστροφή».

*Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι επίκουρος καθηγητής του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

O ΣΥΡΙΖΑ µοιάζει να κρίνεται σήµερα µε το 
ίδιο κριτήριο µε το οποίο αξιολογήθηκε και 
η κυβέρνηση Σαµαρά έναν χρόνο πριν: τη 
διαχειριστική (αν)επάρκεια. Η χρήση του ίδιου 
κριτηρίου οδηγεί ένα τµήµα των ψηφοφόρων, 
πιθανώς το ίδιο τµήµα των ψηφοφόρων, από 
τη µία όχθη του δικοµµατισµού στην απέναντι.

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η*

Το ταξίδι 
της επιστροφής 
στην «απέναντι 

όχθη»

κυβέρνηση».
● Θετικά στην άποψη ότι «η κυβέρνηση είναι µια κυβέρνηση 
του συστήµατος».
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Σ
υγκλίνουσες ενδείξεις και πληροφορίες µας οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι η πρώτη αξιολόγηση του τρίτου προ-
γράµµατος-µνηµονίου θα κλείσει µε θετικό τρόπο εντός 
του Απριλίου. Σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση ευνοείται 
από την πολιτική συγκυρία στην Ε.Ε. και θα µπορέσει να 
φτάσει σε συµφωνία µε τους Ευρωπαίους εταίρους και 

τους πιστωτές χωρίς να τηρήσει όλες τις δεσµεύσεις που έχει αναλά-
βει. Οι «εκπτώσεις» που θα γίνουν στην αξιολόγηση θα είναι πάντως 
σχετικά µικρής κλίµακας και δεν πρόκειται να καλύψουν τη ζηµιά 
που έχει υποστεί η οικονοµία στη διάρκεια των τελευταίων µηνών.

Από τον Νοέµβριο στον Απρίλιο
Η πρώτη αξιολόγηση του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου επρόκειτο 
να ολοκληρωθεί τον περασµένο Νοέµβριο. Όπως το θέλει η κακή 
ελληνική παράδοση, παρατηρήθηκε σοβαρή καθυστέρηση εξαιτίας 
της προσπάθειας της κυβέρνησης να διαχειριστεί πολιτικά την ανα-
πόφευκτη εφαρµογή δύσκολων µέτρων.

Η πολιτική άσκηση δεν οδήγησε στα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη υποστεί δηµοσκοπική καθίζηση εξαιτίας της επι-
δείνωσης της οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης, η οποία συν-
δέεται µε την καθυστέρηση της αξιολόγησης. Το πρώτο δίµηνο του 
2016 χαρακτηρίστηκε από τη µεγάλη µείωση της κατανάλωσης λόγω 
έλλειψης εµπιστοσύνης και την ενίσχυση των δυσλειτουργιών της 
πραγµατικής οικονοµίας εξαιτίας των µπλόκων στις εθνικές οδούς 
που έστησαν διαµαρτυρόµενοι αγρότες µε την ανοχή της κυβέρνη-
σης και των αρχών, του κλίµατος αβεβαιότητας και της εφαρµογής 
µέτρων που µπορούν να χαρακτηριστούν µη παραγωγικά. Ανεξάρ-
τητα από την καλή πολιτική διάθεση των Ευρωπαίων εταίρων, η κυ-
βέρνηση καλείται τώρα να ανακοινώσει ένα «πακέτο» µειώσεων σε 
διάφορες κατηγορίες συντάξεων, πρόσθετα φορολογικά µέτρα που 
θα ισχύσουν το 2017 και το 2018, νέους κανόνες στη διαχείριση των 
κόκκινων δανείων, που συµπεριλαµβάνουν τους πλειστηριασµούς 
κατοικιών, και τη δηµιουργία ενός υπερταµείου ιδιωτικοποιήσεων 
και πώλησης δηµόσιας περιουσίας, µέσω του οποίου υποτίθεται ότι 
θα επιδιωχθεί η είσπραξη 50 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου. Όλα αυτά 
τα ζητήµατα µπορεί να έχουν πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, ε-
πειδή συνδέονται µε µέτρα που θα κάνουν πιο δύσκολη την καθη-
µερινότητα των περισσότερων πολιτών και των µικροµεσαίων επι-
χειρήσεων ή θα απογοητεύσουν πολιτικά και ιδεολογικά τους ψηφο-
φόρους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι εµφανίζουν ήδη εντυπωσιακές τάσεις 
αποσυσπείρωσης.

Επιπλέον, υπάρχουν κι άλλες εκκρεµότητες που µπορεί να κά-
νουν πιο δύσκολη τη συνεννόηση στην τελική φάση της αξιολόγησης. 
Οι κυβερνητικές αποφάσεις µε τις οποίες υπονοµεύεται η αυτονοµία 

 ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και η εµπλοκή επιχειρήσεων 
που βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο στην αύξηση του µετοχικού κε-
φαλαίου της Attica Bank είναι εξαιρετικά σοβαρές υποθέσεις στην 
αντίληψη των Ευρωπαίων εταίρων.

Καλή διάθεση
Η ευρωπαϊκή συγκυρία είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για την κυβέρνηση 
Τσίπρα. Η καγκελάριος της Γερµανίας κ. Μέρκελ έχει ιδιαίτερα θε-
τική άποψη για τη στάση του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα και των συ-
νεργατών του στο προσφυγικό-µεταναστευτικό. Το γεγονός ότι δέ-
χτηκε τη µετατροπή ενός σηµαντικού τµήµατος της Ελλάδας σε ένα 
είδος hot spot χωρίς να αντιδράσει και η ένταξη της χώρας σε πρό-
γραµµα ανθρωπιστικής βοήθειας παρά το προφανές πολιτικό και 
διεθνοπολιτικό κόστος διευκολύνουν τη συνεννόηση. Επιπλέον, η 
εποικοδοµητική στάση της Αθήνας στην εντυπωσιακή στρατηγική 
αναβάθµιση της Άγκυρας µε πρωτοβουλία του Βερολίνου αναγνω-
ρίζεται κι αυτή από τους Γερµανούς συνοµιλητές του πρωθυπουρ-
γού και των συνεργατών του.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές δείχνουν ιδιαί-
τερη κατανόηση στην πολιτική και τις ανάγκες της κυβέρνησης Τσί-
πρα, σε µια οργανωµένη προσπάθεια να τραβήξουν τον ΣΥΡΙΖΑ από 
τον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς στον χώρο της κεντροαριστε-
ράς. Ο επικεφαλής της πολιτικής οµάδας των Σοσιαλιστών στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ. Πιτέλα αξιολογεί θετικά τις προσπάθειες 
της κυβέρνησης Τσίπρα να εφαρµόσει τα συµφωνηθέντα, ενώ και 
ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών και Νο-
µισµατικών Υποθέσεων κ. Γκουαλτιέρι υποδέχτηκε µε ιδιαίτερα θε-
τικό τρόπο σε αυτήν τον υπουργό Οικονοµικών κ. Τσακαλώτο και τις 
απόψεις του για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας.

Μπορούµε να πούµε ότι σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση Τσίπρα 
δεν δέχεται πολιτική πίεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντίθετα αυξά-
νεται ο αριθµός εκείνων που θέλουν να τη διευκολύνουν για να α-
ποτρέψουν µια άµεση ελληνική κατάρρευση εξαιτίας του συνδυα-
σµού του οικονοµικού µε το προσφυγικό και να την οδηγήσουν στη 
συνέχεια στον σωστό πολιτικό δρόµο.

Ο λογαριασµός παραµένει
Παρά την καλή πολιτική διάθεση των περισσότερων ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων και των ισχυρότερων πολιτικών οµάδων του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, ο λογαριασµός της προσαρµογής παραµέ-
νει, αναγκαστικά, σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η προσπάθεια του 
κυβερνητικού επιτελείου να ρίξει όλες τις ευθύνες για την καθυστέ-
ρηση της αξιολόγησης στις υπαρκτές διαφορές µεταξύ των Ευρω-
παίων εταίρων και του ∆ΝΤ δεν πείθει. Η κυβέρνηση έχει καθυστε-

www.kyrtsos.gr
 George Kirtsos 
 @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ 
ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ 
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι Ευρωπαίοι εταίροι δείχνουν µεγάλη 
κατανόηση στις ανάγκες της κυβέρνησης 
Τσίπρα για να αποτρέψουν την επιδείνωση 
της ελληνικής κρίσης.

Η πρώτη θετική αξιολόγηση θα 
σταθεροποιήσει την ελληνική οικονοµία 
χωρίς να τη βάλει σε πορεία ανόδου.

Οι «εκπτώσεις» 
στην αξιολόγηση

θα καλύψουν µέρος µόνο 
της ζηµιάς

Η πολιτική συγκυρία 
ενισχύει την οικονοµική 
στασιµότητα.

ρήσει την εφαρµογή των συµφωνηθέντων και σε πολλές περιπτώσεις 
αυτά που ψηφίζονται από τη Βουλή δεν εφαρµόζονται στην πράξη.

Οι δεσµεύσεις που έχει αναλάβει είναι συγκεκριµένες και οι ό-
ποιες καθυστερήσεις είναι σε βάρος των πολιτών, οι οποίοι θα βρε-
θούν αντιµέτωποι µε πολλά µέτρα που θα έχουν αναδροµική εφαρ-
µογή. Για παράδειγµα, οι µειώσεις που θα ανακοινωθούν στις συ-
ντάξεις δεν θα ισχύσουν από 1ης Ιουνίου αλλά από 1ης Ιανουαρίου 
του 2016, για να επιτευχθούν οι στόχοι σε ό,τι αφορά τη µείωση της 
επιδότησης του ασφαλιστικού, συνταξιοδοτικού συστήµατος από τον 
κρατικό προϋπολογισµό κατά 1% του ΑΕΠ –περίπου 1,8 δισ. ευρώ– 
το 2016. Εποµένως ο πολιτικός χρόνος που προσπάθησε να κερδίσει 
η κυβέρνηση θα οδηγήσει σε αναδροµική οικονοµική επιβάρυνση 
πολλών συµπολιτών µας, αυξάνοντας τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την 
οικονοµική πολιτική που εφαρµόζεται.

Οι αντιρρήσεις που προβάλλει η κυβέρνηση στην εφαρµογή των 
συµφωνηθέντων και το πολιτικό παιχνίδι των καθυστερήσεων επι-
βεβαιώνουν την έλλειψη της λεγόµενης ιδιοκτησίας του ελληνικού 
προγράµµατος. Η κυβέρνηση Τσίπρα πέρασε σταδιακά από την κα-
ταγγελία ενός προγράµµατος το οποίο, όπως υποστήριζαν στελέχη 
της, της επιβλήθηκε µε το πιστόλι στον κρόταφο στην όσο το δυνα-
τόν πιο αργή και αποσπασµατική εφαρµογή του. ∆εν υπάρχει όµως 
προηγούµενο κυβέρνησης και χώρας που να εφάρµοσαν µε επι-
τυχία µνηµονιακό πρόγραµµα χωρίς να πιστέψουν στην αποστολή 
τους. Οι αποστάσεις ασφαλείας που κρατάει η κυβερνητική ηγεσία 
από το τρίτο πρόγραµµα-µνηµόνιο που διαπραγµατεύτηκε ο ίδιος ο 
κ. Τσίπρας µεγαλώνουν το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος της ε-
φαρµογής του και περιορίζουν την αποτελεσµατικότητά του.

Εξαιτίας των κυβερνητικών λαθών και παραλείψεων φτάσαµε 
να συνδυάζεται η οικονοµική κρίση µε την προσφυγική, µετανα-
στευτική κρίση που εξελίσσεται παράλληλα. Ό,τι κερδίζει η ελληνική 
πλευρά από την καλή πολιτική διάθεση των Ευρωπαίων που θέλουν 
να αποτρέψουν µια ελληνική κατάρρευση το χάνει στην πράξη, µε 
το παραπάνω, εξαιτίας της αλληλεπίδρασης των δύο κρίσεων. Το 
προσφυγικό-µεταναστευτικό έχει συγκεκριµένο δηµοσιονοµικό κό-
στος, το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ την ανθρωπιστική βοήθεια που 
θα χορηγήσει η Ε.Ε. στην Ελλάδα και δεν πρόκειται να περάσει από 
τον κρατικό προϋπολογισµό και έχει ένα µεγαλύτερο και αδιευκρί-
νιστο κόστος σε ό,τι αφορά τον τουρισµό, το κλίµα εµπιστοσύνης και 
τις επενδύσεις.

Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι η πρώτη θετική αξιολόγηση του 
τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου, η οποία θα ολοκληρωθεί κατά πάσα 
πιθανότητα τον Απρίλιο, δεν θα είναι τόσο ένα βήµα στην κατεύθυνση 
της ανόδου της ελληνικής οικονοµίας όσο ένα βήµα στην κατεύ-
θυνση της αποτροπής της παραπέρα επιδείνωσης της κατάστασης.
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Κ
αθυστέρηση στην ουσιαστική αντιµετώπιση του προ-
σφυγικού, αλλά και έλλειψη συντονισµού, καταλογί-
ζει στην πολιτεία ο πρόεδρος του ∆.Σ. των Γιατρών 
του Κόσµου (ΓτΚ) Νικήτας Κανάκης, ο οποίος, πα-
ράλληλα, καλεί τους πολίτες να συµµετάσχουν στις 

προσπάθειες παροχής φιλοξενίας και περίθαλψης των προσφύ-
γων που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Ποια είναι η εικόνα που έχουν οι ΓτΚ για τον αριθµό των προ-
σφύγων, αλλά και τη χώρα καταγωγής τους, που βρίσκονται 
αυτό το διάστηµα στην Ελλάδα;
Ο αριθµός φαίνεται ότι πλησιάζει ή και ξεπερνά τους 40.000 και 
η µεγάλη πλειονότητα αυτή τη στιγµή είναι κυρίως Σύριοι και 
Αφγανοί. Τα πράγµατα γι’ αυτούς είναι δύσκολα, καθώς έχουµε 
διάφορες «ταχύτητες»: οι άνθρωποι που ζουν στα κέντρα φιλο-
ξενίας, όπως στο Σχιστό και στον Ελαιώνα, είναι σε καλύτερη 
κατάσταση, διότι υπάρχουν υποδοµές και έχουν εξασφαλίσει τα 
βασικά. Γι’ αυτούς που βρίσκονται στην Ειδοµένη, για τους ε-
γκλωβισµένους στο λιµάνι του Πειραιά, ακόµα και γι’ αυτούς που 
βρίσκονται στο Ελληνικό, τα πράγµατα είναι πολύ πιο δύσκολα, 
υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν υποδοµές, ένα πολύ µεγάλο 
µέρος της επιβίωσής τους –γιατί στην πραγµατικότητα, ιδίως για 
αυτούς που βρίσκονται στον Πειραιά, µιλάµε για επιβίωση– κα-
λύπτεται από εθελοντές και άρα υπάρχουν αντικειµενικά πολύ 
περισσότερες δυσκολίες.

Τι κάνουν οι ΓτΚ για να τους βοηθήσουν;
Οι ΓτΚ είναι παρόντες πολύ πριν από τη στιγµή που η κρίση πήρε 
έντονα χαρακτηριστικά, δηλαδή από το καλοκαίρι και εντεύθεν. 
Ασχολούµαστε εδώ και πολύ καιρό και είµαστε παρόντες µε 
πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα σε διάφορα µέρη, όπως η Χίος, 
η Μυτιλήνη, ο Πειραιάς, τα τρία συγκροτήµατα του Ελληνικού, το 
στρατόπεδο στα ∆ιαβατά, η Ειδοµένη και η Καβάλα, και έχουµε 
γιατρούς και πάνω στα πλοία µε τα οποία ταξιδεύουν οι πρό-
σφυγες. Αν σε αυτά προσθέσετε και τα πολυϊατρεία στα οποία 
βλέπουµε και τέτοιους ανθρώπους, οι εθελοντές µας βρίσκο-

νται σχεδόν παντού.

Όσον αφορά την πολιτεία, ποια είναι η άποψή σας για τη 
στάση της έναντι του προσφυγικού ζητήµατος; Είναι επαρκής;
Η πολιτεία έχει αργήσει και έχει αργήσει χαρακτηριστικά. Υπάρ-
χουν πάρα πολλά κενά, τα οποία ως αυτή τη στιγµή συνεχίζει 
να τα καλύπτει η κοινωνία, ενώ υπάρχει και σοβαρό πρόβληµα 
συντονισµού, το οποίο προσπαθούν να το λύσουν. Εννοώ ότι, 
κατ’ αρχάς, η πολιτεία δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς περιµέ-
νει από διάφορες οργανώσεις και συλλογικότητες, τι να κάνουν, 
πώς και µέχρι ποιου σηµείου, άρα δεν ξέρουµε αν υπάρχει συ-
γκεκριµένο σχέδιο – το λένε, αλλά δεν το έχουµε δει. Επίσης, ε-
κείνο που ζητάµε είναι κάποιος να καθορίζει τις δουλειές. Φαί-
νεται ότι τώρα προσπαθούν να συντονίσουν κάποια πράγµατα, 
ωστόσο απέχουµε πολύ από το να πούµε ότι είµαστε σε καλή 
κατάσταση. Βλέπουµε τις εικόνες από την Ειδοµένη, από το λι-
µάνι του Πειραιά… Ε, αυτό δεν συνιστά συντονισµό, ούτε εθνική 
προσπάθεια. Βέβαια, οφείλουµε να πούµε ότι φτιάχνονται κέντρα 

Στην Ελλάδα υπάρχει επίσηµη αρχή, η οποία 
κάνει επιδηµιολογική επιτήρηση, και αυτή 
είναι το ΚΕΕΛΠΝΟ. Μαζεύοντας στοιχεία 
µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο απ’ όλους 
όσοι ασχολούµαστε στην πρώτη γραµµή, 
το ΚΕΕΛΠΝΟ λέει ότι δεν υπάρχει κανένα 
πρόβληµα.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

µε ταχύ ρυθµό και αυτό θα δώσει κάποιες ανάσες, αλλά τα προ-
βλήµατα είναι καθηµερινά και θα συνεχίσουν να υπάρχουν, δε-
δοµένου ότι δεν γνωρίζουµε ποια θα είναι από δω και πέρα η 
ροή των προσφύγων προς την Ελλάδα.

Από υγειονοµική άποψη, ποια είναι τα προβλήµατα που αντι-
µετωπίζουν οι πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα; Θε-
ωρείτε ότι αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, όπως α-
ναφέρεται από ορισµένους;
Στην Ελλάδα υπάρχει επίσηµη αρχή, η οποία κάνει επιδηµιολο-
γική επιτήρηση, και αυτή είναι το ΚΕΕΛΠΝΟ. Μαζεύοντας στοι-
χεία µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο απ’ όλους όσοι ασχολούµαστε 
στην πρώτη γραµµή, το ΚΕΕΛΠΝΟ λέει ότι δεν υπάρχει κανένα 
πρόβληµα επιδηµίας και στα θέµατα δηµόσιας υγείας οφείλουµε 
να ακούµε αυτόν που έχει τον πρώτο λόγο. Όλα τα υπόλοιπα 
αυτή τη στιγµή είναι φήµες, διαδόσεις, χωρίς να έχουµε δει κά-
ποιο θέµα τέτοιο, και, το ξαναλέω, πρέπει να ακούµε τους ειδι-
κούς σε αυτά τα θέµατα. Τώρα, όσον αφορά τους πρόσφυγες, 
το βασικό τους πρόβληµα είναι ότι αυτή τη στιγµή διαβιούν σε 
πολύ δύσκολες συνθήκες και αυτό επιδεινώνει τα καθηµερινά 
τους προβλήµατα – αυτό στους ΓτΚ το ονοµάζουµε «η νόσος του 
πρόσφυγα» και εννοούµε ότι είναι άνθρωποι που ζουν έξω, δεν 
έχουν σταθερή σίτιση, τελούν υπό τεράστια πίεση και ακόµα και 
το πιο µικρό πρόβληµα µπορεί να γίνει πολύ σοβαρό–, ενώ υ-
πάρχουν και άνθρωποι µε χρόνια προβλήµατα, που σηµαίνει 
ότι οι οργανώσεις θα πρέπει να βρουν την κατάλληλη αγωγή. 
Το κυριότερο όµως πρόβληµα είναι ότι βρίσκονται σε τεράστια 
πίεση, είναι µετακινούµενοι πληθυσµοί, και αυτό επιδεινώνει 
ό,τι µικρό µπορεί να υπάρχει. Κι αυτό το νόηµα έχει η δική µας 
παρέµβαση, να διασφαλίσουµε ότι ιατρικά δεν θα υπάρξουν πε-
ρισσότερα προβλήµατα.

Η κοινωνία των πολιτών δείχνει να δραστηριοποιείται για την 
παροχή βοήθειας προς τους πρόσφυγες. Ποιες κατευθυντή-
ριες γραµµές δίνετε στους πολίτες που επιθυµούν να βοη-
θήσουν;
Κατ’ αρχάς να πω ότι η κοινωνία των πολιτών είναι σχεδόν η µόνη 
που βρίσκεται εξαρχής και συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη 
γραµµή, διότι, πέρα από τους κεντρικούς σχεδιασµούς, σε πολύ 
µικρό βαθµό έχουµε δει να αναµειγνύεται η πολιτεία (εξαιρώ τον 
στρατό, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς και τους δήµους). 
Φορείς της γενικής κυβέρνησης είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, γι’ 
αυτό και η κοινωνία των πολιτών σηκώνει για άλλη µια φορά το 
βάρος. Εµείς, απευθυνόµενοι στους ανθρώπους που µας εµπι-
στεύονται τόσα χρόνια, λέµε ότι χρειαζόµαστε τη βοήθειά τους 
για να είµαστε αποτελεσµατικοί και τους προτρέπουµε να συµ-
µετάσχουν, διότι θεωρούµε ότι ζούµε ιστορικές µέρες: έχουµε 
το µεγαλύτερο µεταναστευτικό ρεύµα στην Ευρώπη από τον Β΄ 
Παγκόσµιο Πόλεµο και λέµε ότι ο καθένας από εµάς πρέπει να 
δείξει την αλληλεγγύη του και να είναι κοµµάτι αυτής της ιστορι-
κής πραγµατικότητας. Είναι πολύ σηµαντικό οι πρόσφυγες, κυ-
νηγηµένοι άνθρωποι, να νιώθουν ότι είναι καλοδεχούµενοι ή, εν 
πάση περιπτώσει, ότι δεν είναι αποδιοποµπαίοι.

Σε πρακτικό επίπεδο, σε επίπεδο υλικών, πώς µπορούν οι 
πολίτες να συνεισφέρουν;
Ως ΓτΚ, ζητάµε βασικά φάρµακα, κυρίως παιδιατρικά, σαν αυτά 
που έχουµε στο σπίτι µας και τα οποία είναι απολύτως απαραί-
τητα, ζητάµε συσκευασµένα τρόφιµα, τα οποία δίνουµε στους α-
σθενείς µας αλλά και στέλνουµε σε συλλογικότητες που µαγει-
ρεύουν και παρέχουν συσσίτια, ζητάµε παιδικό γάλα και παιδικές 
τροφές, καθώς και είδη καθαριότητας. Αλλά λέµε και κάτι άλλο 
και εµείς αυτό το εφαρµόζουµε: δεν ξεχνάµε και τους Έλληνες α-
σθενείς µας, τους ανθρώπους που µας χτυπούν την πόρτα. Μπο-
ρεί σήµερα το προσφυγικό να βρίσκεται σε κορύφωση, αλλά δεν 
πρέπει να ξεχνάµε και να βοηθάµε ισότιµα –διότι η ιατρική δεν 
κάνει διακρίσεις– και τους ανθρώπους που χτυπούν την πόρτα 
των ΓτΚ και δεν είναι πρόσφυγες ή µετανάστες.

Νικήτας Κανάκης, πρόεδρος του ∆.Σ. των Γιατρών του Κόσµου

«Η πολιτεία έχει πρόβληµα 
συντονισµού στο προσφυγικό»
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Έ
χει συµµετάσχει σε ανθρωπιστικές χειρουργι-
κές αποστολές από τη Σοµαλία µέχρι την Κα-
µπότζη και από το Ελ Σαλβαδόρ µέχρι τη Ρου-
άντα. Με την εµπειρία του πρώην προέδρου 
του ελληνικού τµήµατος των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα και αντιπροέδρου της διεθνούς οργά-
νωσης Médecins Sans Frontières, ο Οδυσσέας 

Βουδούρης καταθέτει µια ολοκληρωµένη πρόταση για τη διαχεί-
ριση της προσφυγικής κρίσης.

Έχει νόηµα να πιστεύει πια κανείς στην ιδέα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης ή παρακολουθούµε την πρώτη φάση της διάλυ-
σης της Ε.Ε.;
Για µένα, είναι πλούτος όσα αποκόµισα τα 33 χρόνια που έζησα 
εκτός Ελλάδας. Με λίγα λόγια, είµαι ανεπιφύλακτα οπαδός της Ε-
νωµένης Ευρώπης. Μη συγχέουµε όµως την Ευρώπη, στην οποία 
πάντα θα ανήκει η Ελλάδα, οι χώρες δεν µετακοµίζουν από ήπειρο 
σε ήπειρο, και τον θεσµό που λέγεται «Ευρωπαϊκή Ένωση». Η Ε.Ε. 
ξεκίνησε µε ένα όραµα και κατέληξε σήµερα να το ενταφιάζει. Λυ-
πάµαι που το λέω, αλλά πλέον δεν έχω πολλές ελπίδες ότι αυτό το 
κατασκεύασµα µπορεί να εξυπηρετήσει τις ευρωπαϊκές κοινω-
νίες και ακόµα περισσότερο την Ελλάδα.

Πριν από λίγες µέρες οι ιθύνοντες της Ε.Ε. προέβαλαν τα α-
νοιχτά σύνορα ως ηθική αρχή. Σήµερα ο Τουσκ ευχαριστεί τις 
χώρες που κλείνουν τα σύνορα, χωρίς καν επίσηµη απόφαση, για 
τη συµβολή τους στην προσφυγική πολιτική της Ε.Ε.! Μένουµε ά-
ναυδοι… Ε.Ε. (ακόµα) υπάρχει. Ενωµένη Ευρώπη δεν υπάρχει, 
τη σκότωσε η Ε.Ε.

Ο απελπιστικός τραγέλαφος µε το προσφυγικό είναι αποκα-

λυπτικός. Από τη µια µιλάµε για ανθρωπιστικές αξίες της Ευρώ-
πης και από την άλλη στέλνουµε στρατιωτικές δυνάµεις, Frontex, 
ΝΑΤΟ, να κάνουν τι; Να «περιορίσουν τις ροές». Μα οι ροές κα-
θορίζονται µόνο από τον πόλεµο που µαίνεται στη Συρία. Η Ε.Ε. 
δεν αποσκοπεί στο να «περιορίσει» τίποτα. Το µόνο που κάνουν 
οι χώρες της είναι να εξυπηρετούν τα δικά τους συµφέροντα ε-
γκλωβίζοντας αυτές τις ροές… στον γείτονα.

Μήπως η κυβέρνηση ήθελε τη σύνδεση προσφυγικού και µνη-
µονίου και κάπως έτσι φτάσαµε ως εδώ;
Αν η κυβέρνηση πίστεψε πως θα διαπραγµατευτεί τη χαλάρωση 
του µνηµονίου αναλαµβάνοντας ως αντάλλαγµα τη διαχείριση των 
εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, έκανε ένα σοβαρό λάθος υ-
πολογισµού. Αν επιχειρούµε ένα κρυφό αλλά και ανήθικο παζάρι 
«παίρνουµε πρόσφυγες για να µη µας επιβάλετε µέτρα», θα χά-
σουµε και στα δύο ταµπλό.

Υπάρχει καλό σενάριο για τη χώρα µας;
Ναι, υπάρχει. Να επανατοποθετήσουµε το προσφυγικό στη σωστή 
του βάση! Τους πρόσφυγες που δραπετεύουν από τη φρίκη του 
πολέµου πρέπει να τους υποδεχόµαστε σε οργανωµένους προ-
σφυγικούς καταυλισµούς, τους οποίους θα διαχειρίζονται και οι ο-
ποίοι θα χρηµατοδοτούνται άµεσα από την Ε.Ε. και τους αρµόδιους 
διεθνείς οργανισµούς. Ιδανικά αυτό πρέπει να γίνει στην «πηγή», 
δηλαδή στα συροτουρκικά σύνορα. Αν η Τουρκία δεν θέλει να το 
κάνει, πρέπει να τους υποδέχεται η Ευρώπη, όπου θα φτάνουν µε 
ασφαλή τρόπο. ∆ηλαδή όχι από το Αιγαίο αλλά από τα χερσαία σύ-
νορα. Έχουν πνιγεί 3.500 άνδρες, γυναίκες και παιδιά στο Αιγαίο. 
Γιατί; ∆ιότι κάποιοι θεωρούν, χωρίς να το λένε, ότι αυτοί οι πνιγµοί 

θα λειτουργήσουν ως φρένο στις ροές. Είναι απάνθρωπο, κυνικό 
αλλά και ανόητο. Η πιθανότητα του 2% ή 3% να πεθάνει κάποιος 
περνώντας το Αιγαίο δεν τον σταµατά, εφόσον έχει 100% πιθανό-
τητα να εξολοθρευτεί αν µείνει. Η Ελλάδα µπορεί να διαθέσει τον 
χώρο, στα σύνορά της, για τη διαµόρφωση των περιβόητων «hot 
spots», που εσκεµµένα ονόµασαν έτσι οι εταίροι µας για να απο-
κρύψουν ότι πρόκειται για προσφυγικούς καταυλισµούς. Αλλά ε-
παναλαµβάνω, τη διαχείριση και τη χρηµατοδότηση οφείλει να 
την αναλάβει απευθείας η Ε.Ε. και η  Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ.

Αν η κυβέρνηση πίστεψε πως θα 
διαπραγµατευτεί τη χαλάρωση 
του µνηµονίου αναλαµβάνοντας 
ως αντάλλαγµα τη διαχείριση των 
εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, 
έκανε ένα σοβαρό λάθος υπολογισµού. 
Αν επιχειρούµε ένα κρυφό αλλά και 
ανήθικο παζάρι «παίρνουµε πρόσφυγες 
για να µη µας επιβάλετε µέτρα», θα 
χάσουµε και στα δύο ταµπλό.

 ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

13.03.2016

Οδυσσέας Βουδούρης, επικεφαλής 
της κίνησης Κοινωνία Πρώτα

«Αν συνδέσουµε 
προσφυγικό 
και µνηµόνιο, 
θα χάσουµε και 
στα δύο ταµπλό»

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, 1998 
 Υπαίθριο ιατρείο σε 

καταυλισµό

ΖΑΪΡ, 1996
 Οργάνωση καταυλισµού 

προσφύγων



Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κεντρική 
δύναµη της ελληνικής 
Αριστεράς. Η αποτυχία αυτής 
της κυβέρνησης θα είναι 
αποτυχία όλων µας. Συνεπώς, 
ναι, στηρίζουµε. Και επειδή 
στηρίζουµε, οφείλουµε 
να κάνουµε ειλικρινή και 
εποικοδοµητική κριτική για 
τις αδυναµίες.

Τι ελπίζετε και τι φοβάστε κοιτάζοντας γύρω 
σε µια χώρα τσακισµένη από την ύφεση και 
τη λιτότητα που βρίσκεται τώρα στη δίνη της 
προσφυγικής κρίσης;
Αυτό που φοβάµαι είναι ότι οι ισχυροί της Ε.Ε. θα 
καθηλώσουν το προσφυγικό κύµα στην Ελλάδα, 
υποσχόµενοι πολλά και δίνοντας ψίχουλα. Θα το 
κάνουν για να αποφύγουν τις ευθύνες τους, χωρίς 
βέβαια να σταµατήσουν να εκθειάζουν «ευρω-
παϊκές αξίες», που κατάφωρα αγνοούν. Ήδη η 
Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ καταγγέλλει τις απο-
φάσεις της Ε.Ε. ως παραβίαση της Συνθήκης της 
Γενεύης για τους πρόσφυγες. Επιπλέον, το προ-
σφυγικό θα αποδυναµώσει την Ελλάδα και θα 
χρησιµοποιηθεί ως επιπρόσθετος µοχλός πίε-
σης για να επιβάλουν νέα µέτρα στην κυβέρνηση.

Αυτό που ελπίζω είναι η κυβέρνηση να αξιο-
ποιήσει τα συµπεράσµατα της διαπίστωσης που 
εύστοχα έκανε ο πρωθυπουργός το περασµένο 
καλοκαίρι: οι ισχυροί της Ε.Ε. και οι θεσµοί της 
δεν γνωρίζουν τον νόµο του ∆ίκαιου αλλά µόνο 
το δίκαιο του Ισχυρού.

Και αν οι πρόσφυγες δεν θέλουν να κλει-
στούν σε καταυλισµούς µε το όνειρο ότι κά-
ποια στιγµή θα περάσουν τα σύνορα, τότε τι 
θα συµβεί;
Το πρόβληµα δεν είναι «κλειστοί» ή «ανοιχτοί» 
καταυλισµοί. Αυτό που δεν θέλουν οι πρόσφυγες 
είναι να κλειστούν στη χώρα µας. Ούτε τους εν-
διαφέρει να περιφέρονται στην Ελλάδα. Παράλ-
ληλα κι εµείς δεν θέλουµε η χώρα µας να γίνει 
ένας τεράστιος άναρχος καταυλισµός, µε το οι-
κονοµικό κόστος να πέσει στις πλάτες µας. Ό,τι 
και να κάνουµε, οι πρόσφυγες θα πάνε και θα 
«κολλήσουν» στα σηµεία που θεωρούν πύλες 
εξόδου προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Ας οργα-
νωθούν εκεί λοιπόν οι καταυλισµοί.

Έχετε κάποια ιδέα για τον επιχειρησιακό σχε-
διασµό; Πώς µπορεί να οργανωθεί καλύτερα 
η κατάσταση;
Θα σας πω απλά πράγµατα. Είναι απάνθρωπο 
να κοιτάµε γυναίκες και παιδιά να πνίγονται στο 
Αιγαίο, εφόσον εκεί δεν µπορούµε να τους στα-
µατήσουµε. Εκτός και αν αποφασίσουµε να βυ-
θίζουµε τα σαπιοκάραβα που φτάνουν στα ελ-
ληνικά χωρικά ύδατα. Ας τους επιτρέψουµε λοι-
πόν την ασφαλή χερσαία δίοδο. ∆εν έχει νόηµα 
να διασκορπίζουµε στα νησιά και σε όλη την εν-
δοχώρα µικροκαταυλισµούς. Αν ήταν λίγες χι-
λιάδες, θα µπορούσαµε να σκεφτούµε ότι θα α-
πορροφηθούν στην ελληνική κοινωνία. Σε λίγο 
όµως θα ξεπεράσουν πιθανώς το µισό εκατοµ-
µύριο. Συνεπώς πρέπει να δηµιουργήσουµε µε-
γάλους και οργανωµένους καταυλισµούς, µε δι-
αχείριση και άµεση χρηµατοδότηση από την Ε.Ε. 
Αυτοί οι καταυλισµοί πρέπει να είναι σε συνορια-
κές περιοχές, για να είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα 
είναι µόνο χώρα διέλευσης. Η διάθεση αυτού του 
χώρου δεν αποτελεί επιβάρυνση για τη χώρα 
µας. Θα πρέπει ρητά όµως να διευκρινιστούν δύο 
όροι. Πρώτον, η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει 
σε δυναµική κίνηση. Να καλέσει την Ε.Ε. να α-
ναλάβει τη διαχείριση και συνεπώς το κόστος, 
άµεσα και εξολοκλήρου. Βέβαια αναλογικά θα 
συµµετέχουµε κι εµείς. Αν η Ελλάδα πάρει αυτή 
την πρωτοβουλία, είναι δυνατόν η Ε.Ε. να κρυ-
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φτεί; Προφανώς όχι. ∆εύτερον, η Ελλάδα να α-
παιτήσει ο πληθυσµός αυτών των προσωρινών 
καταυλισµών σε ελληνικό έδαφος να καταµερι-
στεί στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε., ώσπου να 
απορροφηθεί τελείως.

Ναι, αλλά θα παραµείνει ανοιχτό το θέµα 
των ανεξέλεγκτων εισροών από το Αιγαίο. Τι 
άποψη έχετε για την παρέµβαση του ΝΑΤΟ;
Πρόκειται για αβυσσαλέα υποκρισία. Μας κου-
νούσαν το δάχτυλο διότι δήθεν δεν ελέγχουµε τα 
σύνορα στο Αιγαίο. Οι ροές από το Αιγαίο όµως 
µπορούν να ελεγχθούν µόνο από τους Τούρκους 
και υπό την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί άλλη δί-
οδος. Αν τώρα το ΝΑΤΟ δεν µπορέσει να κάνει 
κάτι παραπάνω, τότε οι αιτιάσεις… πέφτουν στο 
πέλαγος. Όποια και να είναι η άποψη που έχουµε 
για το ΝΑΤΟ, η κίνηση του πρωθυπουργού να δε-
χτεί την παρέµβαση αυτή αποκαλύπτει την υπο-
κρισία όσων µας κατηγορούσαν για αναποτελε-
σµατικότητα στον έλεγχο των συνόρων.

Η Κοινωνία Πρώτα έκανε πρόσφατα µια εν-
διαφέρουσα πολιτική εκδήλωση. ∆ίπλα στην 
κυβέρνηση ή µακριά της;
Η Κοινωνία Πρώτα ανήκει στον ευρύτερο χώρο 
όπου κινείται η Αριστερά. Σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
η κεντρική δύναµη της ελληνικής Αριστεράς. Η 
αποτυχία αυτής της κυβέρνησης θα είναι απο-
τυχία όλων µας. Συνεπώς, ναι, στηρίζουµε. Και 
επειδή στηρίζουµε, οφείλουµε να κάνουµε ειλι-
κρινή και εποικοδοµητική κριτική για τις αδυνα-
µίες. Για µας, η οπισθοχώρηση του καλοκαιριού 
ήταν µια ήττα. Αλλά ήταν µόνο µια µάχη. Ο Κλά-
ουζεβιτς έλεγε ότι µπορείς κατ’ επανάληψη να 
χάσεις µάχες και να κερδίσεις τον πόλεµο, υπό 
την προϋπόθεση ότι διαθέτεις δυνατή στρατηγική. 
Μετά την αποτυχία της στρατηγικής του «έντιµου 
συµβιβασµού», η κυβέρνηση σήµερα βρίσκεται 
σε κενό στρατηγικής. Η Κοινωνία Πρώτα φιλο-
δοξεί να συµβάλει στον επανακαθορισµό αυτής 
της στρατηγικής, όπως είχε συµβάλει προεκλο-
γικά και στην πολιτική των συµµαχιών, που ο-
δήγησε στη νίκη του Ιανουαρίου.

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι 
τηλ. 210-69.93.527

www.gethealthier.gr
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Η 
καγκελάριος Μέρκελ και οι συνεργάτες της δείχνουν 
αποφασισµένοι να συνεχίσουν µία τολµηρή πολιτική 
που στηρίζεται στην ενσωµάτωση στη γερµανική οι-
κονοµία και κοινωνία εκατοντάδων χιλιάδων προ-
σφύγων από τη Συρία σε ετήσια βάση. Η καγκελά-

ριος δέχεται κριτική από τη δεξιά πτέρυγα του κόµµατός της, από 
την Χριστιανοκοινωνική Ένωση της Βαυαρίας (CSU), η οποία συµ-
µετέχει στον κυβερνητικό συνασπισµό, και διευκολύνει µε τις ε-
πιλογές της στο θέµα των προσφύγων την πολιτική άνοδο των 
δεξιών ευρωσκεπτικιστών, που είναι ταυτόχρονα κατά των προ-
σφύγων και µεταναστών, του κόµµατος Εναλλακτική για τη Γερ-
µανία. Όλα δείχνουν όµως ότι η καγκελάριος και ηγέτις των Χρι-
στιανοδηµοκρατών έχει τις πολιτικές δυνάµεις για να αντέξει την 
πολιτική πίεση που δέχεται.

Ο συσχετισµός των δυνάµεων
Οι τοπικές εκλογές που πραγµατοποιήθηκαν την περασµένη Κυ-
ριακή στην Έσση ανέδειξαν πρώτη δύναµη τους Χριστιανοδηµο-
κράτες µε 28,2% και δεύτερη δύναµη τους Σοσιαλδηµοκράτες µε 
28%. Τα δύο κυβερνητικά κόµµατα έχασαν 4-5 µονάδες το καθένα 
σε σχέση µε τις προηγούµενες τοπικές εκλογές. Το πολιτικό γε-
γονός ήταν η ανάδειξη της Εναλλακτικής για τη Γερµανία σε τρίτο 
κόµµα, µε ποσοστό 12,2%.

Η Εναλλακτική για τη Γερµανία είχε συγκεντρωµένη τη δύ-
ναµή της στις ανατολικές περιοχές της χώρας και το διψήφιο πο-
σοστό θεωρείται εντυπωσιακό σε µια ιδιαίτερα αναπτυγµένη πε-
ριοχή, που περιλαµβάνει το διεθνές χρηµατοπιστωτικό κέντρο 
της Φρανκφούρτης.

Οι εκλογές που θα πραγµατοποιηθούν σε τρία οµόσπονδα κρα-
τίδια αυτή την Κυριακή αναµένεται να επιβεβαιώσουν ή και να ε-
νισχύσουν την τάση που καταγράφηκε στις τοπικές εκλογές της 
Έσσης. Οι Χριστιανοδηµοκράτες θα είναι, συνολικά, η πρώτη δύ-
ναµη, µε τους Σοσιαλδηµοκράτες να υφίστανται µεγαλύτερες α-
πώλειες και την Εναλλακτική για τη Γερµανία να επιβεβαιώνεται 
στην αντίληψη της γερµανικής κοινής γνώµης ως η τρίτη µεγα-
λύτερη πολιτική δύναµη της χώρας, µε υψηλότερα ποσοστά από 
τους Πράσινους και την Αριστερά.

Στην αντίληψη του κυβερνητικού επιτελείου πρόκειται για µια 
εκδήλωση λαϊκής δυσαρέσκειας µε τα ανοίγµατα της κ. Μέρκελ 
στην κατεύθυνση των προσφύγων, η οποία όµως δεν θέτει σε αµ-
φισβήτηση την πολιτική της κυριαρχία, ούτε µπορεί να αποσταθε-
ροποιήσει τον κυβερνητικό συνασπισµό Χριστιανοδηµοκρατών-
Σοσιαλδηµοκρατών.

H Γερµανία είναι µία από τις τρεις χώρες της Ε.Ε. που ακολου-
θούν πολιτική ενσωµάτωσης των προσφύγων και έχει τις µικρό-
τερες πολιτικές αναταράξεις. Έχει µία στρατηγική ενσωµάτωσης 
500.000-600.000 προσφύγων τον χρόνο, η οποία προκαλεί αντι-
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δράσεις, δεν ανατρέπει όµως τη βασική ισορροπία των πολιτικών 
δυνάµεων. Αντίθετα, στη Σουηδία και στην Αυστρία, τις άλλες δύο 
χώρες που ακολουθούν ανάλογη πολιτική, η ακροδεξιά καταγράφει 
ήδη δηµοσκοπικές πρωτιές. Γι’ αυτό άλλωστε η κυβέρνηση της Αυ-
στρίας, η οποία έχει τα ίδια πολιτικά χαρακτηριστικά µε τον κυβερ-
νητικό συνασπισµό της Γερµανίας, αποφάσισε να αυστηροποιήσει 
την πολιτική της, περιορίζοντας τον αριθµό των προσφύγων που θα 
γίνουν δεκτοί στη χώρα από 90.000 το 2015 σε 37.500 το 2016 και 
προκαλώντας το µερικό κλείσιµο του λεγόµενου βαλκανικού διαδρό-
µου. Είναι τέτοιο το πολιτικό κλίµα που επικρατεί στις περισσότερες 
χώρες-µέλη της Ε.Ε. ώστε το προσφυγικό-µεταναστευτικό διαµορ-
φώνει εκλογικά αποτελέσµατα ακόµη και σε χώρες τις οποίες δεν 
αφορά. Χαρακτηριστικό το παράδειγµα της Σλοβακίας, στην οποία 
πραγµατοποιήθηκαν βουλευτικές εκλογές το περασµένο Σάββατο. 
Το Σοσιαλιστικό Κόµµα που βρίσκεται στην εξουσία δηµιούργησε 
κλίµα ξενοφοβίας για να αποτρέψει την ενίσχυση δεξιών και ακρο-
δεξιών κοµµάτων που τάσσονται κατά της υποδοχής µεταναστών 
και κατά της µετεγκατάστασης προσφύγων στη βάση της ποσόστω-
σης που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφασίστηκε 
από τους ηγέτες των «28» και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο. Τελικά οι Σοσιαλιστές είδαν τα ποσοστά τους να υποχω-
ρούν σηµαντικά, σε όφελος δεξιών και ακροδεξιών κοµµάτων µε 
ξενοφοβικά χαρακτηριστικά.

Το κωµικοτραγικό είναι ότι στη Σλοβακία υποβλήθηκαν το 2015 
γύρω στις 900 αιτήσεις για πολιτικό άσυλο και εγκρίθηκαν µόλις 8 
και ο αριθµός των προσφύγων που θα πρέπει να δεχτεί η χώρα, 
στην απίθανη περίπτωση που εφαρµοστεί πλήρως η µετεγκατά-
σταση 160.000 προσφύγων που έχουν καταφύγει σε Ελλάδα και Ι-
ταλία, δεν θα ξεπεράσει τους 800.

Το µεγάλο σχέδιο
Η Γερµανία µπορεί να δεχτεί µεγάλο αριθµό προσφύγων χωρίς να 
ανατραπεί ο βασικός συσχετισµός δυνάµεων επειδή έχει µια δυνα-
µική οικονοµία που µπορεί εύκολα να αφοµοιώσει ένα τµήµα της 
µεσαίας τάξης της Συρίας που έχει αναζητήσει καταφύγιο στην Ε.Ε. 
Επιπλέον, έχει εξελιγµένη διοίκηση και αυτοδιοίκηση, µε αποτέλε-
σµα να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει έκτακτες καταστάσεις στη 
βάση συγκεκριµένου σχεδιασµού.

Η κ. Μέρκελ, η οποία διανύει τον ενδέκατο χρόνο στην ηγεσία 
της Γερµανίας και θεωρείται η πιο επιτυχηµένη πολιτικός στην Ε.Ε., 
επενδύει σε µια πολιτική ανοιχτών συνόρων και ενσωµάτωσης των 
προσφύγων επειδή θέλει να αλλάξει τη διεθνή εικόνα της Γερµανίας. 
Οι Γερµανοί θέλουν να αφήσουν οριστικά πίσω τους το µιλιταριστικό, 
επεκτατικό παρελθόν τους και να συµπληρώσουν την εντυπωσιακή 
οικονοµική τους ισχύ, η οποία φοβίζει πολλούς Ευρωπαίους εταί-
ρους, µε την εικόνα µιας δύναµης που είναι κοινωνικά ευαίσθητη 
και αναλαµβάνει πρόσθετες υποχρεώσεις στη βάση της αλληλεγγύης 

Η Μέρκελ επενδύει 
πολλά στην ενσωµάτωση 
των προσφύγων

∆είχνει ικανή να απορροφήσει 
το πολιτικό κόστος 
των επιλογών της.

σε όσους διατρέχουν κίνδυνο εξαιτίας πολεµικών συγκρούσεων.
Για να επιτύχει αυτή η πολιτική πρέπει να περιοριστούν οι προ-

σφυγικές, µεταναστευτικές ροές στα µέτρα των κοινωνικών και 
πολιτικών δυνατοτήτων της Γερµανίας. Γι’ αυτό το Βερολίνο ζητεί 
από την Ελλάδα καλύτερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της 
Ε.Ε., δηµιουργία 50.000 θέσεων φιλοξενίας προσφύγων και µε-
ταναστών που θα υποχρεωθούν να παραµείνουν για ένα αρκετά 
µεγάλο χρονικό διάστηµα στην Ελλάδα και δηµιουργία κέντρων 
υποδοχής τα οποία δεν θα έχουν χαρακτηριστικά κέντρων διερ-
χοµένων, όπως σήµερα, αλλά θα είναι σε θέση να διεκπεραιώ-
σουν τον διαχωρισµό µεταξύ προσφύγων από τη Συρία, προσφύ-
γων από άλλες χώρες που δεν θεωρούνται ασφαλείς και οικονο-
µικών µεταναστών.

Η γερµανική κυβέρνηση καλλιεργεί τις σχέσεις της µε την ελ-
ληνική αλλά θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα, κυρίως 
για διοικητικούς λόγους, να περιορίσει τις ροές. Γι’ αυτό πρωτα-
γωνιστεί στην αναβάθµιση της ευρωτουρκικής συνεργασίας ώστε 
να λυθεί το πρόβληµα στην Τουρκία, όπου έχουν ήδη καταφύγει 
2,7 εκατοµµύρια Σύριοι πρόσφυγες και όπου λειτουργούν µε θαυ-
µαστή αποτελεσµατικότητα τα ισχυρότερα κυκλώµατα διακινητών. 
Επιδίωξη της γερµανικής πολιτικής δεν είναι να µετατραπεί η Ε.Ε. 
σε «φρούριο» στο οποίο δεν θα µπορούν να διεισδύσουν οι πρό-
σφυγες, αλλά ο σταδιακός περιορισµός των ροών, από τα 1,2 εκα-
τοµµύρια άτοµα σε 600.000-700.000 σε ετήσια βάση.

Η τουρκική πλευρά υπογραµµίζει σε κάθε ευκαιρία ότι οι ροές 
δεν µπορούν να περιοριστούν σε διάστηµα εβδοµάδων και µηνών, 
εφόσον βρίσκεται σε εξέλιξη η κρίση στη Συρία και στο Ιράκ. Η 
κ. Μέρκελ δέχεται τη βασική επιχειρηµατολογία της κυβέρνησης 
της Τουρκίας αλλά ζητεί να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα –ένα-
ντι ανταλλαγµάτων– που θα δηµιουργήσουν δυναµική σταδια-
κού περιορισµού των προσφυγικών και µεταναστευτικών ροών.

Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, η γερµανική κυβέρνηση θα 
συνεχίσει την πολιτική της προγραµµατισµένης ενσωµάτωσης 
προσφύγων και τα εντυπωσιακά ανοίγµατα προς την Τουρκία, τα 
οποία οδηγούν αναπόφευκτα στην αναβάθµιση των σχέσεων της 
Άγκυρας µε τις Βρυξέλλες. Το ερώτηµα είναι ποιες παράπλευρες 
απώλειες µπορεί να υπάρξουν από αυτή την πολιτική σε ένα α-
σταθές ευρωπαϊκό περιβάλλον. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να 
ενισχύσει τη δυναµική του Brexit στο Ηνωµένο Βασίλειο, να δη-
µιουργήσει νέες πολιτικές δυνατότητες για τη Μαρίν Λεπέν και τη 
γαλλική άκρα ∆εξιά ή να φέρει σε δύσκολη θέση την Ελλάδα εξαι-
τίας της σταδιακής µετατροπής της Τουρκίας σε σηµαντική ευρω-
παϊκή δύναµη, εκτός από µεγάλη περιφερειακή δύναµη που είναι.

www.kyrtsos.gr
 George Kirtsos 
 @GiorgosKyrtsos
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Πόσο τυφλή είναι η ∆ικαιοσύνη;

  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ Κ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ*

Η ∆ικαιοσύνη στην Ελλάδα διατηρεί πολλά λειτουργικά και 
θεσµικά εγγενή και εξωγενή προβλήµατα. Όπως µάλιστα 
συµβαίνει σε κάθε δηµοκρατική χώρα της Ευρώπης, η 
κριτική ασκείται δηµόσια και, κατά κανόνα ακόµη, ελεύ-

θερα κατά των λειτουργών της Θέµιδος. Πέρα από την προσωπική 
αφορµή αλλά και στόχευση κάθε τιµητή, η ορµή µε την οποία πια α-
νώτατοι δικαστικοί τίθενται στο κοινωνικό στόχαστρο την τελευταία 
περίοδο είναι πρωτόγνωρη. Οι βασικοί λόγοι είναι δύο:

Αφενός γιατί, σε µια χώρα όπου πλείστοι κρατικοί θεσµοί έχουν 
καταρρεύσει, η ∆ικαιοσύνη συνεχίζει να λειτουργεί. Παρ’ όλες τις τα-
κτικές αποχές ηµών των δικηγόρων, την αντισυνταγµατική τακτική 
καθόδου από τις έδρες των δικαστών, τη διεθνώς γνωστή πλέον 
βραδύτητα απονοµής, οι αποφάσεις της ∆ικαιοσύνης γίνονται καθο-
λικώς σεβαστές στην Ελλάδα και στη µεγάλη πλειονότητά τους πα-
ραµένουν µακριά από την κακοδικία και εγγύτερα σε αυτό που νο-
ούµε ως κράτος δικαίου. Συνεπώς, για τους ούτως ή άλλως εθισµέ-
νους στους δικαστικούς αγώνες Έλληνες, στα χρόνια της κρίσης, η 
δικανική κρίση είναι καταφύγιο και σηµείο πεποίθησης ύπαρξης του 
κράτους. Οι πολίτες, λαβωµένοι από τις δυσκολίες αλλά και τη διά-
χυτη και αβίαστη κάπως κακοδιοίκηση του ∆ηµοσίου, βρίσκουν τη 
Θέµιδα ως συµπαραστάτρια στις εύλογες προσδοκίες τους από µια 
δηµοκρατική πολιτεία, όπως η τήρηση των νόµων, η προστασία του 
περιβάλλοντος, η εµπέδωση της αξιοκρατίας, η προστασία των α-
σθενέστερων µελών της κοινωνίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η 
πάγκοινη πεποίθηση στον νοµικό κόσµο της χώρας ότι η υπουρ-
γική απόφαση που θα αδειοδοτεί τα τηλεοπτικά κανάλια βάσει ενός 
νόµου που παρακάµπτει ουσιαστικά χωρίς αιτιολόγηση µια συνταγ-
µατικά κατοχυρωµένη ανεξάρτητη αρχή θα «σκοντάψει» στο ΣτΕ. Η 
επιδίωξη υπέρβασης των εξουσιών από πλευράς της εκτελεστικής 

εξουσίας µόνη της δεν αρκεί για την άσκηση της εξουσίας µε αυτό 
τον τρόπο, καθώς ακόµη και σήµερα ο αυτοµατισµός µε τον οποίο ε-
πιλαµβάνεται η ∆ικαιοσύνη αποτελεί σαφές ανάχωµα σε εκτροπές 
αυτού του είδους.

Αφετέρου, την τελευταία περίοδο, περισσότερο από ποτέ άλλοτε 
στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί 
απασχολούν εντατικά τη δηµόσια ζωή του τόπου. Ορισµένοι στοχευ-
µένα και απόλυτα εκουσίως επιδιώκουν και κατακτούν λόγο πολύ 
ισχυρότερο και σαφώς πιο πολιτικό απ’ ό,τι προβλέπεται από τον θε-
σµικό τους ρόλο. ∆ηλαδή, ενώ διατηρούν τη λειτουργία του δικαστή, 
παρεµβαίνουν ως κύριοι διαµορφωτές της πολιτικής πραγµατικό-
τητας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, 
που και ως υπηρεσιακή πρωθυπουργός και ως εκ των υπηρεσια-
κών επικεφαλής της ∆ικαιοσύνης διατηρεί δηµόσια παρουσία και 
λόγο πολύ πέρα από τη στενή δικαστική της ιδιότητα. Ανέλαβε και 
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες εντός της θεσµικής νοµιµότητας, αλλά 
εκτός όσων µας είχαν συνηθίσει ως πρόσφατα οι δικαστικοί.

Την υποψία ότι η δικαστική διατηρεί υπόγειο διάλογο µε την ε-
κτελεστική και ενίοτε µε τη νοµοθετική εξουσία υποστηρίζει και η 
πλήρωση πολλών πλέον θέσεων βουλευτών και υπουργών από 
συνταξιούχους ή παραιτηθέντες δικαστικούς λειτουργούς. Για να εί-

µαστε δε απολύτως δίκαιοι, οι δικαστικοί γνωρίζουν τη διοικητική 
πρακτική κατά κανόνα πολύ καλύτερα από άλλους λειτουργούς του 
κράτους, αναγνωρίζουν µάλιστα τις ανάγκες αναµόρφωσης του θε-
σµικού εξοπλισµού της χώρας στην πράξη, από τα προβλήµατα που 
ανακύπτουν κατά την απονοµή της δικαιοσύνης. Κάπως έτσι, θα α-
νέµενε κανείς από τη νυν πρόεδρο του Αρείου Πάγου να διακρίνει τα 
όρια του ρόλου της και της ατοµικής συµπεριφοράς που επιβάλλει η 
θεσµική της θέση. Στην περίπτωση της έγκλησης κατά του καθηγητή 
Νοµικής και στελέχους του Ποταµιού Σταύρου Τσακυράκη διακρίνει 
κανείς προσωπικό τόνο και κυρίως τη σαφή πολιτική υπογράµµιση, 
που δεν προβλέπονται για µια ανώτατη λειτουργό της Θέµιδος. Τέ-
τοιου είδους δικαστικοί αγώνες θα περνούσαν απαρατήρητοι αν α-
φορούσαν µήνυση ενός µεσαίας προβολής πολιτικού κατά δηµοσι-
ογράφου που τον κρίνει υπέρµετρα ή προσβλητικά. ∆εν ταιριάζουν, 
ωστόσο, σε άτοµο του θεσµικού κύρους της πρώην πρωθυπουργού 
κατά οµοτέχνου της που ασχολείται εδώ και χρόνια µε την υπερά-
σπιση των συνταγµατικών δικαιωµάτων µε σύνεση και ευπρέπεια.

*Ο Βασίλης Κ. Καραµητσάνης είναι δικηγόρος Αθηνών, µέλος της 
πολιτικής κίνησης ΜΠΡΟΣΤΑ και µέλος του Τοµέα Ναυτιλίας-
Τουρισµού του Ποταµιού.

Γιατί στο ACTION 24 παίζει πολύ σινεμά!

Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στη ζώνη Film2Film
ένα αφιέρωμα στον μεγαλύτερο γόη,Ιταλό ηθοποιό... Marcello Mastroianni.

Casanova 70
Oggi, Domani, Dopodomani 
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Α
νησυχητικά στοιχεία για την έκταση του σχολικού εκ-
φοβισµού (bullying) αποκαλύπτει πανελλαδική έ-
ρευνα που πραγµατοποιήθηκε από την Κεντρική Επι-
στηµονική Επιτροπή κατά της Σχολικής Βίας και του 
Εκφοβισµού, που έχει συστήσει το υπουργείο µε υ-

πεύθυνη τη Βασιλική Αρτινοπούλου, καθηγήτρια Εγκληµατολογίας 
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Από τα ευρήµατα της έρευνας προκύ-
πτει ότι ο εκφοβισµός αποτελεί φαινόµενο κάθε άλλο παρά σπάνιο 
στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ δεν απουσιά-
ζει ούτε από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, αν και είναι λιγότερο 
διαδεδοµένο.

Τα βασικά ευρήµατα
Αρχίζοντας από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στο ερώτηµα της 
έρευνας σχετικά µε το αν οι συµµετέχοντες µαθητές έχουν πέσει 
θύµατα bullying το 63,90% απάντησε «Ποτέ», το 19,68% «Σπάνια», 
το 8,23% «Μερικές φορές», ενώ 2,62% και 2,45% των µαθητών α-
πάντησαν «Συχνά» και «Πολύ συχνά» αντίστοιχα. Σχετικά µε το πο-
σοστό των µαθητών που έχουν βρεθεί στον ρόλο του θύτη, 67,62% 
των µαθητών απάντησαν «Ποτέ», 20,07% «Σπάνια», 6,81% «Μερι-
κές φορές», ενώ 1,44% και 1,89% των µαθητών απάντησαν «Συχνά» 
και «Πολύ συχνά» αντίστοιχα. Όσον αφορά τους εµπλεκόµενους σε 
περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισµού, στο µεγαλύτερο ποσο-
στό συµµετέχουν µόνο αγόρια (10.145 µαθητές ή ποσοστό 30,64%), 
ακολούθως αγόρια και κορίτσια (5.950 µαθητές ή ποσοστό 17,97%) 
και σε πολύ µικρότερο ποσοστό µόνο κορίτσια (1.053 µαθήτριες ή 
ποσοστό 3,18%). Στα περιστατικά αυτά υψηλότερο είναι το ποσοστό 
συµµετοχής µόνο µαθητών του σχολείου (4.971 µαθητές ή ποσοστό 
15,01%) και χαµηλότερο των εξωσχολικών (3.739 µαθητές ή ποσο-
στό 11,29%), ενώ µικρό ποσοστό τέτοιων περιστατικών καταγράφε-
ται µε την παρουσία καθηγητών (814 µαθητές ή ποσοστό 2,46%). Το 
ενδιαφέρον βρίσκεται στις αντιδράσεις των µαθητών µπροστά σε 
φαινόµενα εκφοβισµού, καθώς στο µεγαλύτερο ποσοστό τους οι 
µαθητές γέλασαν (6.741 µαθητές ή ποσοστό 20,36%), άλλοι προσπά-
θησαν να εµπλακούν για να τελειώσει πιο γρήγορα το περιστατικό 
(6.458 µαθητές ή ποσοστό 19,50%), αρκετοί αποµακρύνθηκαν σαν 
να µη συνέβη ποτέ (3.977 µαθητές ή ποσοστό 12,01%), ενώ λιγότε-
ροι αναφέρουν ότι φοβήθηκαν (3.489 µαθητές ή ποσοστό 10,54%). 
Σε µικρότερο ποσοστό οι µαθητές προσπάθησαν να εµπλακούν για 
να συνεχιστεί το περιστατικό (1.609 µαθητές ή ποσοστό 4,86%) ή επι-
δοκίµασαν τη βίαιη συµπεριφορά (1.449 µαθητές ή ποσοστό 4,38%).

Η µορφή και οι αντιδράσεις
Όσον αφορά τη µορφή σχολικού εκφοβισµού που παρατηρείται στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το µεγαλύτερο ποσοστό περιλάµβανε 
λεκτική βία (9.354 µαθητές ή ποσοστό 28,25%) και έπειτα σωµατική 
βία (9.006 µαθητές ή ποσοστό 27,20%). Σε µικρότερο ποσοστό ανα-
φέρθηκαν υποτιµητικά σχόλια (3.659 µαθητές ή ποσοστό 11,05%), α-

πειλές (2.545 µαθητές ή ποσοστό 7,69%), σεξουαλική παρενόχληση 
(874 µαθητές ή ποσοστό 2,64%), βανδαλισµοί (459 µαθητές ή ποσο-
στό 1,39%), κλοπές (439 µαθητές ή ποσοστό 1,33%) και καταστροφή 
προσωπικών αντικειµένων (399 µαθητές ή ποσοστό 1,21%). Ενδι-
αφέρον παρουσιάζει και η γενικότερη στάση των µαθητών έναντι 
του bullying, καθώς, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, οι µα-
θητές ενοχλούνται από τον σχολικό εκφοβισµό, κατανοούν την επι-
θετική συµπεριφορά σε µικρό βαθµό, ενώ στην πλειονότητά τους 
διαφωνούν µε την εκδήλωσή της. Μικρό είναι το ποσοστό των µα-
θητών που αισθάνονται φόβο, όπως και των µαθητών που επιδο-
κιµάζουν την επιθετική συµπεριφορά και επιθυµούν να µιµηθούν 
τους µαθητές-θύτες. Περαιτέρω ανάλυσης (καθώς τα αποτελέ-
σµατα ενδεχοµένως υποκρύπτουν ελλοχεύοντα ρατσισµό) χρή-
ζει το ερώτηµα περί των αιτιών του σχολικού εκφοβισµού, καθώς 
τα ευρήµατα δείχνουν ότι τα περιστατικά βίας συνδέονταν περισ-
σότερο µε τον τόπο/τη χώρα καταγωγής των µαθητών-θυµάτων 
(9.563 µαθητές ή ποσοστό 28,88%) και ακολούθως µε τα χαρακτη-
ριστικά της οµάδας/παρέας τους στο σχολείο (3.766 µαθητές ή πο-
σοστό 11,37%). Επίσης, σηµαντικό ποσοστό των µαθητών (3.709 µα-
θητές ή ποσοστό 11,20%) δήλωσε ότι περιστατικά βίας εκδηλώνο-
νται σε µαθητές που ανήκουν σε µειονότητες, ενώ µικρό ποσοστό 
(1.212 µαθητές ή ποσοστό 3,66%,) λόγω διαφορετικού φύλου. Τέλος, 
40,27% των µαθητών αποδίδει τα περιστατικά βίας σε άλλους λό-
γους.

Η κατάσταση στην πρωτοβάθµια
Όσον αφορά την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η πιο συχνή µορφή εκ-
φοβισµού είναι ο λεκτικός εκφοβισµός (ποσοστό 56,5%), που περι-
λαµβάνει την εξύβριση και την κοροϊδία, η αµέσως επόµενη µορφή 
είναι ο σωµατικός εκφοβισµός (ποσοστό 30,5%) που περιλαµβάνει 
χτυπήµατα-σπρωξίµατα, και, τέλος, ο κοινωνικός εκφοβισµός, η α-
ποµόνωση και η κοροϊδία των µαθητών απ’ όλη την τάξη (ποσοστό 
27,8%). Σε µικρότερα ποσοστά, οι µαθητές αναφέρουν ότι διακατέ-
χονται από φόβο που τους δηµιουργούν οι υπόλοιποι µαθητές (πο-
σοστό 15,4%) και ότι κάποιοι µαθητές τούς αποσπούν µε τη βία προ-
σωπικά αντικείµενα (ποσοστό 11,3%). Επίσης, σχετικά µε τη χειρό-
τερη µορφή bullying, οι µαθητές απάντησαν ότι αυτή είναι η κλοπή 
και η καταστροφή προσωπικών αντικειµένων και ακολουθούν η 
λεκτική βία, όπως είναι η κοροϊδία, οι βρισιές, οι συκοφαντίες, οι 
απειλές, η γελοιοποίηση, η ειρωνεία κ.ά., η σωµατική βία, όπως 
είναι τα χτυπήµατα, τα σπρωξίµατα, οι κλοτσιές κ.λπ., και η κοροϊδία 
λόγω καταγωγής ή λόγω εµφάνισης. Το ευτύχηµα είναι ότι µε βάση 
τα αποτελέσµατα της έρευνας το φαινόµενο του εκφοβισµού στα 
σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν είναι ιδιαίτερα δια-
δεδοµένο (οι απαντήσεις των µαθητών δείχνουν ιδιαίτερα χαµηλή 
συµµετοχή τους σε περιστατικά όπως κλοπή, βανδαλισµός, σωµα-
τική και λεκτική βία, ενώ σε γενικότερο επίπεδο εµφανίζονται ιδιαί-
τερα χαµηλές τιµές στη συχνότητα εµφάνισης φαινοµένων bullying 

στο σχολικό περιβάλλον, τόσο από πλευράς δασκάλου όσο και από 
πλευράς µαθητών. Επίσης χαµηλές τιµές παρουσιάζονται στο οικο-
γενειακό και κοινωνικό περιβάλλον).

Όσον αφορά τους εµπλεκόµενους σε 
περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισµού, 
στο µεγαλύτερο ποσοστό συµµετέχουν µόνο 
αγόρια (10.145 µαθητές ή ποσοστό 30,64%), 
ακολούθως αγόρια και κορίτσια (5.950 µαθητές 
ή ποσοστό 17,97%) και σε πολύ µικρότερο 
ποσοστό µόνο κορίτσια (1.053 µαθήτριες 
ή ποσοστό 3,18%).

Παρουσιάζοντας την έρευνα για τον σχολικό εκφοβι-
σµό, ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης υπογράµµισε 
ότι «το φαινόµενο της ενδοσχολικής βίας είναι 

υπαρκτό και πρέπει να αντιµετωπιστεί µε παρρησία και 
µακριά από εύκολους εφησυχασµούς από τη µια, αλλά 
ψύχραιµα και χωρίς κινδυνολογίες και υπερβολές από 
την άλλη», προσθέτοντας ότι «η δύναµη που µπορεί να 
περιθωριοποιήσει τη σχολική βία είναι το δηµοκρατικό 
σχολείο. Η ανάπτυξη αξιών συλλογικότητας και σεβασµού 
της προσωπικότητας του άλλου οδηγεί στην αντιµετώπιση 
µέσα από τη σχολική διαδικασία, και γενικότερα τη σχολική 
ζωή, φαινοµένων τα οποία οδηγούν σε ξενοφοβία, σε ρα-
τσισµό, σε οµοφοβία, σε τόσα φαινόµενα τα οποία παράγουν 
τελικά σχολική βία». Τέλος, ανακοίνωσε ότι η έρευνα και 
οι συνοδευτικές δράσεις όχι µόνο θα συνεχιστούν αλλά θα 
διευρυνθούν µε τη συνεργασία και άλλων φορέων, µε τους 
οποίους το υπουργείο Παιδείας συνοµολόγησε µνηµόνιο 
συνεργασίας. Οι φορείς είναι ο ΟΚΑΝΑ, η Μονάδα Εφηβικής 
Υγείας Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών 
- Νοσοκοµείο Παίδων «Π.&.Α. Κυριακού», το Χαµόγελο 
του Παιδιού, η Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού 
«Ελίζα», το Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού και το 
υπουργείο ∆ικαιοσύνης.

«∆ύναµη το δηµοκρατικό σχολείο»

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

Σε έξαρση το bullying
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Πες το µ’ ένα tweet
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

#Εισαγωγή στη διαπραγµάτευση
Η πιο χαρακτηριστική λέξη για την µέχρι σήµερα 
πρωθυπουργική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα δεν 
είναι η κλασική, το «θα», είναι το «άλλα». Άλλα 
υποσχόµαστε, άλλα κάνουµε. Άλλα λέµε µέσα, άλλα 
λέµε έξω. Άλλα λέγαµε, άλλα λέµε. Άλλα λένε, άλλα 
καταλαβαίνουµε. Άλλα πιστεύουµε ότι υπογρά-
φουµε, άλλα υπογράψαµε τελικά. Άλλα παρουσιά-
ζουµε, άλλα έγιναν στην πραγµατικότητα. Και πάει 
αλλαλέγοντας.

Συνεπώς, όταν η συζήτηση αφορά το ποιος αποτυ-
πώνει σωστά µια πραγµατικότητα –ανεξαρτήτως του 
αν συµφωνούµε ή όχι µε αυτή την πραγµατικότητα 
ή κατά πόσον είναι δίκαιη– και ο ένας εκ των δύο 
είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός…

Και τα άκουσε για τα καλά.

Σε κάθε περίπτωση, το ρεζουµέ του επεισοδίου έχει 
ως εξής:

Και µέσα σ’ όλα η Βουλγαρία αποφάσισε κι αυτή να 
υψώσει φράχτη στα σύνορα µε την Ελλάδα.

Αµέσως µετά τη σύνοδο κορυφής ο Αλέξης 
Τσίπρας µετέβη στη Σµύρνη για το 4ο Ανώτατο 
Συµβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας και 
νέο πεδίο δόξης λαµπρό ανοίχτηκε.

Ουπς!

Κάπου εκεί έγινε η µεγάλη ανατροπή, καθώς 
αποδείχθηκε πως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου όντως επικεντρώνει τις προσπάθειές 
του στην εφαρµογή των κοινών αποφάσεων ως 
πρόεδρος της Ευρώπης των «28».

Όπως αναφέρεται στη σχετική παράγραφο του κει-
µένου των Συµπερασµάτων της συνόδου κορυφής, 
το οποίο υπέγραψαν οι ηγέτες των 28 χωρών-
µελών: «2. Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων 
υπενθύµισαν επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 
στη σύνοδο της 18ης και 19ης Φεβρουαρίου, 
αποφάσισε την επάνοδο σε κατάσταση πλήρους 
εφαρµογής του κώδικα συνόρων του Σένγκεν από 
όλα τα µέλη του χώρου Σένγκεν, συνεκτιµώντας τις 
ιδιαιτερότητες των θαλάσσιων συνόρων, καθώς 
και τον τερµατισµό της προσέγγισης της διέλευσης 
χωρίς διατυπώσεις (wave-through). Οι ακανόνιστες 
ροές µεταναστών κατά µήκος της οδού των ∆υτικών 
Βαλκανίων έχουν πλέον σταµατήσει». Νωρίτερα, 
δε, αναφέρεται πως «[…] Πρέπει να υπονοµεύσου-
µε την ιδέα ότι η επιβίβαση στις βάρκες ισοδυναµεί 
µε εγκατάσταση στην Ευρώπη […]».

«Οι άτακτες ροές των µεταναστών µέσω της 
διαδροµής των ∆υτικών Βαλκανίων έφτασαν 
στο τέλος τους. ∆εν τίθεται ζήτηµα µονοµερών 
ενεργειών, καθώς πρόκειται για κοινή απόφα-
ση της Ε.Ε. των 28» ήταν το πρώτο tweet του.

«Ευχαριστώ τις χώρες των ∆υτικών Βαλκα-
νίων που εφάρµοσαν µέρος της συνολικής 
στρατηγικής της Ε.Ε. για την αντιµετώπιση της 
µεταναστευτικής κρίσης» ήταν το δεύτερο.

Ως γνωστόν, ο πρωταγωνιστής της σειράς δεν 
τα ανέχεται κάτι τέτοια και έσπευσε να βάλει 
στη θέση του τον θρασύ Πολωνό.

Στο τελευταίο επεισόδιο της δηµοφιλούς σειράς ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ντόναλντ 
Τουσκ αποφασίζει να χαράξει δική του πορεία, 
να διαφοροποιηθεί από το επίσηµο κείµενο των 
Συµπερασµάτων της συνόδου κορυφής της Ε.Ε. και 
µέσω Twitter να βγάλει όλη την απανθρωπιά και 
τον ανθελληνισµό του. Κάπου εδώ να κάνουµε ένα 
flashback και να υπενθυµίσουµε ότι ο παππούς του 
είχε υπηρετήσει για ένα διάστηµα στη Βέρµαχτ (τόρα 
εξοιγούντε ώλα).

Λίγο πριν από το φινάλε του επεισοδίου στο παιχνίδι 
µπήκε και η καγκελάριος της Γερµανίας Άνγκελα 
Μέρκελ, η οποία µε τη σειρά της «άδειασε» τον 
Τουσκ. Για την ακρίβεια, απάντησε εµµέσως στον 
Τουσκ, δεν τον «άδειασε».

Και µπράβο του, εδώ που τα λέµε. Υπάρχουν 
βέβαια κάποια µικροπροβληµατάκια στην είδηση 
που µοίρασε το Μαξίµου. Για παράδειγµα, δεν 
ήταν ο πρώτος. Ο πρώτος που το έκανε ήταν ο 
Γιώργος Παπανδρέου το 2011, στην οµιλία του στη 
∆ιάσκεψη των Τούρκων Πρέσβεων στο Ερζερούµ, 
παρουσία του τότε πρωθυπουργού Ερντογάν.

Επίσης, ένα προβληµατάκι υπήρξε και µε 
την αφορµή πολέµου που έχουν θέσει οι 
Τούρκοι, δηλαδή την επέκταση των χωρικών 
υδάτων της Ελλάδας στα 12 µίλια, όπως έχει το 
δικαίωµα να κάνει.

Γιατί τότε η κατάσταση εξελίσσεται σε «The Αχµέτ 
show», µ’ εσένα γκεστ σταρ.

Τουλάχιστον, δεν φύγαµε µε άδεια χέρια από την 
Τουρκία, καθώς ο Έλληνας πρωθυπουργός αναγο-
ρεύτηκε επίτιµος διδάκτορας Πολιτικής Οικονοµίας 
σε ιδιωτικό τουρκικό πανεπιστήµιο.

Τα παραπάνω βέβαια δεν έχουν και µεγάλη σηµα-
σία στην πραγµατικότητα. Αντιθέτως, έχει τεράστια 
σηµασία, όταν έχεις αποφασίσει να µιλήσεις «µέσα στην 
Τουρκία» για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου 
χώρου από τα τουρκικά µαχητικά, να είσαι απόλυτα 
προετοιµασµένος και έτοιµος να ανταπαντήσεις στο 
όποιο σχόλιο κάνει ο Τούρκος οµόλογός σου. Και όχι 
απλώς να τον παρακολουθείς στη συνέχεια να σολάρει.

Υπάρχουν δύο µικρές λεπτοµέρειες που 
αλλάζουν κάπως την ιστορία. Η πρώτη, πως 
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ των διεθνών ΜΜΕ η 
Μέρκελ διαφωνούσε µε το να συµπεριληφθεί 
η συγκεκριµένη παράγραφος στο κείµενο των 
Συµπερασµάτων, άρα λογικό είναι να εκφρά-
ζει δηµοσίως τη θέση της. Η δεύτερη, πως η 
Γερµανία µέσω της καγκελαρίου της, όπως και 
η Ελλάδα µέσω του πρωθυπουργού της, συνυ-
πέγραψε το κείµενο των Συµπερασµάτων: το 
κλείσιµο των συνόρων φέρει και την ελληνική 
και τη γερµανική υπογραφή, όλα τα υπόλοιπα 
είναι… να ’χαµε να λέγαµε. 

Σε άλλα νέα, οι µέτοχοι του Mega δεν µπορούν 
να συµφωνήσουν για την ΑΜΚ, το Χρηµατιστήριο 
ανέστειλε τη διαπραγµάτευση των µετοχών του 
µέχρι να υπάρξει σχετική ενηµέρωση και τα πάντα 
βρίσκονται στον αέρα.

Το χειρότερο είναι πως έτσι όπως έχει εξελιχθεί πλέον 
η κατάσταση, δεν ξέρεις ποιον να πρωτοβοηθήσεις.
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Μ
είναµε πια όχι µόνο τελευ-
ταίοι αλλά εντελώς µόνοι. Η 
επίσηµη έξοδος της Κύπρου 
από το µνηµόνιο και την επι-
τήρηση αυτή την εβδοµάδα, 
έναν χρόνο νωρίτερα από 

το προβλεπόµενο, κλείνει τον κύκλο των χωρών 
–Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία– που πέρασαν 

από την οικονοµική µέγγενη στην κανονικότητα. 
Έστω κι αν η «κανονικότητα» είναι µια σχετική 
έννοια, όσο συνεχίζεται η ευρωπαϊκή δηµοσιο-
νοµική κρίση, και µάλιστα όσο πλαταίνει µε την 
κρίση ταυτότητας λόγω προσφυγικού, δεν υπάρ-
χει αµφιβολία ότι όλες αυτές οι χώρες, καταφέρ-
νοντας να βγουν από τα µνηµόνιά τους υλοποι-
ώντας τα και όχι καταπατώντας τα, βρίσκονται σε 

ασύγκριτα καλύτερη θέση από µια Ελλάδα που 
διαρκώς γυρνάει προς τα πίσω.

Τα πράγµατα έµοιαζαν –και ήταν– πολύ χει-
ρότερα στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2013 απ’ ό,τι, 
τρία χρόνια νωρίτερα, κατά την αντίστοιχη στιγµή 
αναζήτησης εξωτερικής «σωτηρίας» από την Ελ-
λάδα. Το τίµηµα για τη Μεγαλόνησο ήταν δύο 
πρωτότυπα (στην κυπριακή καµπούρα πειραµα-
τίστηκε η Ευρώπη για το περίφηµο bail-in) και τα-
πεινωτικά σχέδια (15 και 24 Μαρτίου, µε το δεύ-
τερο οικονοµικά δυσµενέστερο αλλά νοµικά πιο 
ορθόδοξο από το πρώτο), που είχαν ως συνέ-
πεια ένα µεγάλο κούρεµα σε βάρος των καταθε-
τών, πλήρη κατάρρευση του τραπεζικού συστή-
µατος (µία από τις δύο µεγάλες τράπεζες έκλεισε, 
ενώ η άλλη αναγκάστηκε να ξαναρχίσει από την 
αρχή), δρακόντειους περιορισµούς κεφαλαίων 
και, ιδίως, επίσηµη ενοχοποίηση µιας ολόκλη-
ρης χώρας για ξέπλυµα χρήµατος. Κι όµως, το 
σύστηµα πρώτα άντεξε και µετά ανένηψε.

Παρά τη µεγάλη άνοδο της ανεργίας (έφτασε 
το 17% µέσα στο 2013), την ύφεση (που, όµως, 
λόγω της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και της δι-
ατήρησης διεξόδων για την οικονοµική δραστη-
ριότητα ήταν, ήδη από τον πρώτο χρόνο, σηµα-
ντικά µικρότερη από τις προβλέψεις), την κατακό-
ρυφη αύξηση (έως το 60% του συνολικού όγκου) 
των κόκκινων δανείων –προβλήµατα που συ-
νεχίζουν σε αρκετά µεγάλο βαθµό να υφίστα-
νται και µετά την έξοδο από το µνηµόνιο–, η κα-
τάσταση άρχισε να βελτιώνεται αµέσως και ήδη 
η πρώτη αξιολόγηση (Αύγουστος 2013) ήταν θε-
τική. ∆ύο ήταν οι κύριοι λόγοι.

Ο πρώτος, πολιτικός: η ψύχραιµη και όχι 
τυφλή στήριξη του προγράµµατος από το σύνολο 
της πολιτικής τάξης και σιωπηρά από την κοινω-
νική πλειοψηφία. ∆ύο εκπληκτικά γεγονότα α-
γνοούνται σχεδόν πλήρως στην Ελλάδα: η πρό-
ταση του ΑΚΕΛ για έξοδο από την Ευρωζώνη, 
τον Απρίλιο του 2013, δεν βρήκε ανταπόκριση 
από κανένα άλλο κόµµα και ούτε από τους ίδιους 
τους ψηφοφόρους του, ενώ αντίστοιχη πλειοψη-
φική αδιαφορία συνάντησαν και οι δηλώσεις του 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου περί «πρόστυχων» Ευ-
ρωπαίων. Υπήρξαν αντιπαραθέσεις, ακόµα και 
ακραίες φωνές, αλλά ο Πρόεδρος ενηµέρωνε 
τακτικά και χωρίς µεγαλοστοµίες Βουλή, πολι-
τικούς αρχηγούς και λαό, ο οποίος, και χάρη σε 
αυτό, δεν υπέκυψε στη µισαλλοδοξία ή στον πα-
νικό. Η Κύπρος δεν γνώρισε ούτε «Ζάππεια», 
ούτε τακτική νοµοθέτηση µέσω πράξεων νοµο-
θετικού περιεχοµένου (ή αντίστοιχων παρανο-
µοθετικών εργαλείων), ούτε λαφυραγώγηση της 
κεντρικής διοίκησης από «ηµετέρους», ούτε κα-
µένες πλατείες. ∆εν της έλειψαν οι πολιτικές κρί-
σεις –µε κυριότερη την ανοιχτή αντιπαράθεση 
της κυβέρνησης µε τον τότε διοικητή της Κεντρι-
κής Τράπεζας, ο οποίος παραιτήθηκε µετά από 
περίπου έναν χρόνο–, ούτε τα δύσκολα «περά-
σµατα» µέτρων από τη Βουλή (ακόµα και το 2015, 
ο νόµος περί «εκποίησης των µη εξυπηρετού-
µενων δανείων» πέρασε µε τη δεύτερη). Όµως 
τόσο η αποτίµηση της κατάστασης –η σχετική ε-
ρευνητική επιτροπή εξέδωσε το πόρισµά της τον 
Οκτώβριο του 2013, µόλις έξι µήνες µετά την έ-
ναρξη του µνηµονίου, και δεν χαρίστηκε ούτε 
στον εν ενεργεία Πρόεδρο, για τον οποίο έκρινε 
ότι «υπολείφθηκε» ως προς την προετοιµασία 

του στις κρίσιµες συνόδους του Μαρτίου– όσο 
και η υπηρέτηση των µέτρων έγιναν µε ψυχραι-
µία και σταθερότητα, κι έτσι έβαλαν τις βάσεις για 
την οικονοµική ανάκαµψη.

Στο οικονοµικό πεδίο, η διπλή επιλογή της 
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και της διατήρησης 
ορισµένων –φορολογικών ιδίως– «ιδιαιτεροτή-
των» επέτρεψε την ανασύσταση του τραπεζικού 
τοπίου, µε πολλές βέβαια απώλειες, και τη δια-
τήρηση στο νησί ξένων κεφαλαίων, κρίσιµων για 
την οικονοµία. Ιδιωτικοποιήσεις, συµφωνηµένες 
στο µνηµόνιο αλλά επιλεγµένες από την κυβέρ-
νηση, άρχισαν να πραγµατοποιούνται από τον Ο-
κτώβριο του 2013. Με αυτά τα εργαλεία, η Κύ-
προς βγήκε στις αγορές από τον Ιούνιο του 2014 
(η ταχύτερη έξοδος χώρας υπό µνηµόνιο, ενώ 
δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ήταν αποκλεισµένη 
από το 2010) και ξανά τον Απρίλιο του 2015 – τις 
ίδιες ακριβώς µέρες που ο κ. Βαρουφάκης είχε 
αρχίσει να καταλαβαίνει, αν όχι να διαπραγµα-
τεύεται, το τρίτο ελληνικό µνηµόνιο. Φυσικά η 
Κύπρος είναι µικρότερη χώρα και οικονοµία, τα 
χρήµατα που δανείστηκε πολύ λιγότερα (10 δισ.) 
και το πρόβληµά της, κυρίως τραπεζικό, λύθηκε 
µε βίαιο τρόπο, βλάπτοντας την κοινωνία αλλά ε-
πιτρέποντας µια νέα αρχή. Όµως ο τρόπος που 
χειρίστηκαν τα ζητήµατα (και τα πρόσωπα: η φίλη 
µας η κ. Βελκουλέσκου εκεί πρωτοέφτιαξε την 
κοµψή εικόνα της) η κυπριακή πολιτική και οι-
κονοµική κοινότητα και ο κυπριακός λαός δίνει 
πολλά µαθήµατα.

Ίσως η πιο εύγλωττη απόδειξη ωριµότητας 
είναι ότι, µέσα στο καµίνι του µνηµονίου της, η 
Κύπρος κατάφερε να µετασχηµατίσει θετικά τα 
δεδοµένα και του εθνικού της προβλήµατος. 
Χρησιµοποιώντας την σταδιακά κερδισµένη αξι-
οπιστία της λόγω του τρόπου εφαρµογής του δη-
µοσιονοµικού προγράµµατος, εκµεταλλευόµενη 
τις αλλαγές στον ενεργειακό χάρτη λόγω της α-
νακάλυψης κοιτασµάτων στο υπέδαφός της και 
πατώντας πάνω στο στέρεο έδαφος µιας εθνικής 
διαπραγµατευτικής οµάδας (και πάλι, τι θλίψη, 
τρία πράγµατα που και στην Ελλάδα ξέραµε ότι 
έπρεπε να τα κάνουµε αλλά τα αγνοήσαµε πλή-
ρως), ο Πρόεδρος έφτασε στη συµφωνία-πλαί-
σιο του Φεβρουαρίου 2014 µε τους Τουρκοκυ-
πρίους και προχωρά σταθερά προς αυτή την 
κατεύθυνση. Η κοινοβουλευτική οµιλία και η συ-
ζήτηση του φετινού Φεβρουαρίου για την πρό-
οδο και τις προοπτικές του Κυπριακού αξίζει να 
διαβαστούν για τα µαθήµατα σοβαρότητας, ψυ-
χραιµίας και αξιοπρέπειας που περιέχουν.

Η Κύπρος δεν έλυσε όλα της τα προβλήµατα 
βγαίνοντας –«ηµιβρόµικα»: χωρίς την τελευταία 
αξιολόγηση, αλλά και χωρίς ανάγκη πιστοληπτι-
κής γραµµής στήριξης– από το µνηµόνιο και την 
επιτήρηση. Η οικονοµία της είναι ακόµα εύθραυ-
στη, ιδίως ενόψει της αναζωπύρωσης των γεω-
πολιτικών προβληµάτων της περιοχής, και το ε-
πίπεδο ζωής χαµηλότερο απ’ ό,τι πριν. Υπάρχουν 
όµως δύο στοιχεία που λείπουν εντελώς από την 
Ελλάδα: περηφάνια και ορίζοντας.

*Ο Κώστας Μποτόπουλος είναι συνταγµατο-
λόγος, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς, πρώην ευρωβουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ. Προσωπική ιστοσελίδα: 
www.botopoulos.gr.

 ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ*

Κυπροµάθηµα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΤΗΣ INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN, µε αφορµή τη Παγκό-
σµια Ηµέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου και 
στο πλαίσιο των ιδιαίτερων παροχών της στην 
εταιρική κοινωνία, που εγγράφονται στο σχέδιο 
ΕΚΕ “Πράξεις Ζωής”, οργάνωσε κλινική εξέ-
ταση µαστού για τις εργαζόµενες στα Κεντρικά 
Γραφεία της Αθήνας και στις εγκαταστάσεις του 
ΙΤ και της Anytime, στην Καλλιθέα. Εξετάστηκαν 
συνολικά 55 άτοµα από τον κ. Γιώργο Παπάζο-
γλου, χειρουργό και διευθυντή του Τµήµατος 
µαστού της κλινικής ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC, 
που περιλαµβάνεται στις υποδοµές υπηρεσιών 
υγείας της INTERAMERICAN.
H εν λόγω εξέταση αποτελεί τακτική παροχή σε 
ετήσια βάση, επιπροσθέτως των παροχών υγεί-
ας της εταιρείας στο προσωπικό της, που ανα-
πτύσσονται µε το πρόγραµµα οµαδική ασφά-
λισης, άµεσης ιατρικής βοήθειας και λοιπών 

ειδικών εξετάσεων (οστεοπόρωσης, µυοσκελε-
τικών παθήσεων, πελµατογραφήµατος κ.ά.)
Τα κακοήθη νεοπλάσµατα του µαστού αποτε-
λούν την πρώτη αιτία θνησιµότητας των γυ-
ναικών. Στη χώρα µας, ο καρκίνος του µαστού 
εντοπίζεται σε περίπου 4.500 άτοµα, µε συ-
χνότητα 1 προς 8 όσον αφορά στην εµφάνιση 
κατά τη διάρκεια του βίου µιάς γυναίκας, ενώ 
στο 70% εξ αυτών δεν υφίσταται οικογενειακό 
ιστορικό. Για την INTERAMERICAN, τόσο στο 
επίπεδο των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων 
της στην υγεία όσο και στο επίπεδο των πρωτο-
βουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας, η πρόλη-
ψη αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα 
και γι’ αυτό τον λόγο η εταιρεία έχει αναπτύξει 
ιδιαίτερα την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, 
παρέχοντας και χορηγικά τη δυνατότητα αυτή 
σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού.

Ο χειρουργός 
µαστού  
κ. Γ. Παπάζογλου, 
διευθυντής τµή-
µατος µαστού της 
κλινικής ΑΘΗΝΑ-
ΪΚΗ MEDICLINIC, 
µε στελέχη της 
κλινικής και της 
INTERAMERICAN.



Έ
νας ύµνος στον έρωτα µέσα από την εξοµολόγηση 
µιας γυναίκας για τον άντρα της που έφυγε από τη 
ζωή. Το βιβλίο της Τασούλας Επτακοίλη «Το άλλο µου 
ολόκληρο» δεν είναι ένα ηµερολόγιο πένθους. Είναι 
ένα βιβλίο για δύο ανθρώπους που αγαπήθηκαν και 
έζησαν ευτυχισµένοι. « Και πάντα θ’ ακούω τη φωνή 

σου. ∆εν γίνεται διαφορετικά. Ήσουν, είσαι και θα είσαι ο άνθρω-
πός µου». Η δηµοσιογράφος της «Καθηµερινής» επί έναν ολόκληρο 
χρόνο καταγράφει στιγµές. Και µετά πατάει το «save». Για το ρεπορ-
τάζ της καρδιάς της.

Πότε αρχίσατε να γράφετε τα κείµενα του βιβλίου;
Τα κείµενα άρχισαν να γράφονται λίγες µέρες µετά τον θάνατο του 
Κώστα σε µια ψευδαίσθηση επικοινωνίας. ∆εν µου περνούσε καν 
από το µυαλό ότι θα τα έγραφα για να εκδοθούν ή για να τα διαβά-
σουν άλλοι άνθρωποι. Ήταν για µένα εκτόνωση της τροµερής πί-
εσης που αισθανόµουν, αλλά και της στενοχώριας. Ήταν µια ανα-
κουφιστική διαδικασία. Νόµιζα ότι ήταν ένα είδος διαλόγου – που 
ουσιαστικά ήταν µονόλογος, αλλά έχεις µια ψευδαίσθηση ότι µιλάς 
στον άνθρωπό σου.

Πότε πήρατε την απόφαση η καταγραφή των γεγονότων και των 
συναισθηµάτων σας να γίνει βιβλίο;
Πολύ αργότερα, όταν τα διάβασαν κάποιοι κοντινοί µου άνθρωποι, 
όπως η αδελφή µου και οι πολύ στενοί µου φίλοι. Μου είπαν να το 
σκεφτώ, γιατί έχουν περάσει κι άλλοι άνθρωποι από το ίδιο µονο-
πάτι και ενδεχοµένως τους αφορά. Θα βρουν κοµµάτια του εαυτού 
τους. Και πάλι, αυτό δεν λειτούργησε 100% ως κίνητρο. Όταν άρχισα 
πλέον να το συζητάω, το κίνητρό µου ήταν η ανάγκη µου να επικοι-
νωνήσω µαζί του και να τον συστήσω σε αυτούς που δεν τον γνώ-
ριζαν ή να τον θυµίσω σε αυτούς που τον ήξεραν. Έτσι προέκυψε 
αυτό το βιβλιαράκι.

Σε τι άλλο σας ωφέλησε το γράψιµο;
Με ωφέλησε στο να συνειδητοποιήσω πόσο ευτυχισµένη ζωή είχα 
περάσει δίπλα στον Κώστα, όταν άρχισα να θυµάµαι πράγµατα και 
να τα καταγράφω, γιατί καµιά φορά υπάρχουν λεπτοµέρειες που δεν 
τις θυµόµαστε. Με το γράψιµο, ήρθαν στην επιφάνεια και είµαι πολύ 
χαρούµενη που έχουν καταγραφεί. Αυτό το βιβλίο είναι ένας τρόπος 
να µην ξεχάσω ποτέ τον άνθρωπο µε τον οποίο έζησα 24 χρόνια.

Ήταν µια ανακουφιστική διαδικασία. 
Νόµιζα ότι ήταν ένα είδος διαλόγου – που 
ουσιαστικά ήταν µονόλογος, αλλά έχεις µια 
ψευδαίσθηση ότι µιλάς στον άνθρωπό σου.

να του αφηγηθώ όσα είχα περάσει, όλα όσα είχα θυµηθεί, όσα είχα 
νιώσει. Είχα πει ότι έναν χρόνο θα καταγράφω τις µέρες και τις νύ-
χτες µου. Είχα πει ότι θα κρατήσω έναν από τους πολλούς κύκλους 
που διαγράφει το πένθος µέσα στον χρόνο. Ο κύκλος δεν κλείνει, 
το πένθος δεν τελειώνει, απλώς αλλάζει µορφές.

Φοβηθήκατε µήπως το βιβλίο κινδυνέψει να θεωρηθεί µελό;
Καθόλου. Αυτό το βιβλίο είναι ανοιχτό στην κριτική. Ο καθένας µπορεί 
να το χαρακτηρίσει όπως θέλει. Αυτό το βιβλίο είναι η ζωή µου. Αν 
κάποιος τη δει ως µελό, είναι ελεύθερος να το κρίνει. Από τη στιγµή 
που αποφάσισα να το µοιραστώ, είµαι έτοιµη να ακούσω τα πάντα.

∆ιαβάζοντας το βιβλίο ο αναγνώστης διαπιστώνει ότι το θέµα 
του είναι ο έρωτας και όχι το πένθος…
Αυτό µε χαροποιεί, γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι λένε ότι δεν είναι ι-
στορία ενός πένθους αλλά ιστορία µιας αγάπης. Τους µένει δηλαδή η 
γλύκα από τη µοιρασµένη ζωή δύο ανθρώπων που αγαπήθηκαν πολύ.

Η Τζόαν Ντίντιον στο βιβλίο της «Η χρονιά της µαγικής σκέψης» 
έγραφε ότι το πένθος είναι µια περιοχή που κανείς µας δεν γνω-
ρίζει ώσπου να βρεθεί εκεί...
Είναι αλήθεια. Και κάθε πένθος είναι διαφορετικό. Έχω χάσει πολύ 
νέα και τη µητέρα µου. Το πένθος που βίωσα µε τη µητέρα µου ήταν 
τελείως διαφορετικό από αυτό που βιώνω µε τον άντρα µου. Έχει 
και διαβαθµίσεις, δεν είναι µια ευθεία. Έχει πολλές ανεξερεύνητες 
περιοχές, τις οποίες ακόµα δεν έχω εξερευνήσει ούτε εγώ.

Τι διαβάζει κάποιος στο βαρύ πένθος;
Εγώ διάβαζα τα βιβλία του Κώστα. ∆ιάβαζα φυσική, που ως φιλό-
λογος δεν πολυκαταλαβαίνω. ∆ιάβαζα ό,τι του άρεσε. Κοσµολο-
γία, πολιτικά βιβλία και γενικά ό,τι σε βοηθάει στη σκέψη σου για να 
παίρνεις ανάσες.

Θα θέλατε το βιβλίο σας να αποτελέσει ένα είδος παρηγοριάς για 
όσους βιώνουν κάτι παρόµοιο;
∆εν υπάρχει πιο ωραίο πράγµα από το να µπορείς να λειτουργείς 
παρηγορητικά για άλλους ανθρώπους που βιώνουν τέτοιον πόνο. 
Αυτό θα ήταν µεγάλη φιλοδοξία και δεν ξέρω αν θα µπορέσει να 
το καταφέρει αυτό το βιβλιαράκι. Τα πρώτα µηνύµατα που έχω κυ-
ρίως από γυναίκες που έχουν χάσει τον σύντροφό τους είναι ότι 
είδαν πολλά κοινά. Αισθάνονται µια συγγένεια µαζί µου και αυτό 
είναι πολύ γλυκό να γίνεται. Άλλωστε οι βασικοί σταθµοί αυτής της 
διαδροµής είναι κοινοί.

∆ανείζοµαι το ερώτηµα που θέτει στην εισαγωγή του βιβλίου 
ο Παντελής Μπουκάλας: Πώς γίνεται ιστορία ο άνθρωπός σου;
Θα απαντήσω αυτό που απαντά και ο Παντελής. Το κίνητρό µου ήταν 
ο παρατατικός να γίνει ενεστώτας, κάτι το οποίο έγινε, γιατί για έναν 
χρόνο ήταν σαν να είχα απέναντί µου τον Κώστα και να του µιλούσα. 
Επιπλέον, το φαρµάκι σου να γίνει φάρµακο, όχι µόνο για σένα αλλά 
και για κάποιους άλλους.

Αφηγούµαστε για να ζήσουµε;
Εκ των πραγµάτων αυτό κάνω. Αφηγούµαι για να ζήσω. Με τις λέ-
ξεις βγάζω το ψωµί µου εδώ και 25 χρόνια. Είναι µια ευλογία. Αφη-
γούµαστε για να ζήσουµε καλύτερα. Αν δεν αφηγηθώ πράγµατα, 
θα εκραγώ.

Ήταν δύσκολο να γράψετε το βιβλίο χωρίς τη δική του µατιά;
Πάντα σκέφτοµαι τι θα έλεγε ο Κώστας αν το διάβαζε, γιατί πάντα 
ήταν πολύ αυστηρός και ακριβοδίκαιος στην κριτική του απέναντί 
µου. Αν δεν έκανα κάτι καλά, µου το έλεγε. Το µόνο που πιστεύω 
ότι έχω καταφέρει και θέλω να πιστεύω ότι θα το έλεγε και ο ίδιος 
είναι ότι τα κείµενα έχουν ρυθµό.

Η αγάπη φοβάται τον θάνατο;
Η αγάπη φοβάται τον αποχωρισµό. Είτε είναι για µία µέρα είτε είναι 
για µια ζωή. Αν δεν φοβάται, δεν είναι αγάπη.
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Με ποιον τρόπο το πένθος µετατρέπεται σε κείµενο;
∆εν ξέρω πώς γινόταν και απορώ κι εγώ µε τον εαυτό µου. Επέ-
στρεφα από τη δουλειά έχοντας γράψει χιλιάδες λέξεις όλη µέρα και 
καθόµουν να γράψω κι άλλες. Έγινε αυτόµατα. Το αισθανόµουν και 
δεν γινόταν να µη γράψω, όταν υπήρχε κάτι που ήθελα να βγάλω 
από µέσα µου, όσο κουρασµένη και να ήµουν. Έστω δυο λόγια, µία 
παράγραφο.

Τι ψυχική δύναµη απαιτείται για ένα τέτοιο εγχείρηµα;
∆εν µπορώ να απαντήσω, γιατί δεν µπορώ να αποτιµήσω αυτό το 
βιβλιαράκι, ούτε να χαρακτηρίσω τον εαυτό µου. Εγώ είµαι µέσα σε 
αυτό. Είµαι αυτό. Θα το κρίνει ο καθένας ανάλογα µε τα βιώµατά του, 
τους φόβους του ή τις προσδοκίες του. Υπάρχουν άνθρωποι που µου 
είπαν ότι µε ζηλεύουν επειδή έχω ζήσει έναν µεγάλο έρωτα κι εκεί-
νοι δεν τον έχουν ζήσει. Κάποιοι άλλοι ότι αισθάνονται τυχεροί που 
ζουν κάτι ανάλογο και έχουν τον άνθρωπό τους δίπλα τους. Ο κα-
θένας το περνάει µέσα από το δικό του φίλτρο.

Τι σας απέτρεψε από το να πατήσετε το «delete», όπως αναφέ-
ρετε χαρακτηριστικά στο βιβλίο, και να χαθούν όλα όσα είχατε 
γράψει;
Με απέτρεψε το ότι δεν ήµουν έτοιµη να αποχωριστώ τον Κώστα. 
Τον έναν χρόνο που διήρκεσε η διαδικασία συγγραφής ουσιαστικά 
πορευόµασταν µαζί µέρα µε τη µέρα. Γυρνούσα στο σπίτι και έπρεπε 

Τασούλα Επτακοίλη, δηµοσιογράφος στην «Καθηµερινή»

«Η αγάπη φοβάται 
τον αποχωρισµό»

 ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Το βιβλίο «Το άλλο µου 
ολόκληρο» της Τασούλας 

Επτακοίλη κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Πατάκη.

γλύκα από τη µοιρασµένη ζωή δύο ανθρώπων που αγαπήθηκαν πολύ.

νέα και τη µητέρα µου. Το πένθος που βίωσα µε τη µητέρα µου ήταν 
τελείως διαφορετικό από αυτό που βιώνω µε τον άντρα µου. Έχει 

Τι διαβάζει κάποιος στο βαρύ πένθος;

λογος δεν πολυκαταλαβαίνω. ∆ιάβαζα ό,τι του άρεσε. Κοσµολο-
γία, πολιτικά βιβλία και γενικά ό,τι σε βοηθάει στη σκέψη σου για να 
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Τ
ους χωρίζει ιδεολογική και κοινωνική 
άβυσσος, όµως οι Ντόναλντ Τραµπ και 
Μπέρνι Σάντερς ποντάρουν στην απέ-
χθεια των ψηφοφόρων για το πολιτικό 
κατεστηµένο.

Με τη διαδικασία των προκριµατικών εκλογών 
για το χρίσµα του Ρεπουµπλικανικού και του ∆ηµο-
κρατικού Κόµµατος, ενόψει των αµερικανικών προ-
εδρικών εκλογών του Νοεµβρίου, σε πλήρη εξέλιξη, 
οι Αµερικανοί ψηφοφόροι εκπλήσσουν τους αναλυ-
τές, οι οποίοι πίστευαν ότι οι νικητές της κούρσας θα 
είχαν ανακηρυχθεί ήδη. Εξάλλου οι ιδιαιτερότητες 
του αµερικανικού εκλογικού συστήµατος προϋπο-
θέτουν µια µακρά και ενδιαφέρουσα προεκλογική 
περίοδο, που επιτρέπει ανατροπές. Μέχρι στιγµής ο 
δισεκατοµµυριούχος Ντόναλντ Τραµπ και ο σοσιαλι-
στής γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, τα δύο κοµµα-
τικά αουτσάιντερ, ανακηρύσσονται πρωταγωνιστές, 
προκαλώντας τριγµούς στα δύο µεγάλα κόµµατα.

Στο ηµερολόγιο των προκριµατικών εκλογών 
στις Πολιτείες, η Τρίτη 8 Μαρτίου δεν ήταν µια «σού-
περ Τρίτη», δεν ήταν δηλαδή µια ψηφοφορία-βαρό-
µετρο που κατανέµει πολλούς εκλέκτορες, έστειλε 
όµως σηµαντικά µηνύµατα. Αντί να προσδώσει µε-
γαλύτερη σαφήνεια στο ποιοι τελικά θα λάβουν τα 
χρίσµατα των δύο κοµµάτων, επιβεβαίωσε ότι και 
οι δύο πλευρές θα περιµένουν ακόµα για να κατα-
λήξουν στους υποψηφίους τους.

Πουθενά δεν έγινε αυτό πιο σαφές απ’ ό,τι στο 
Μίσιγκαν, την Πολιτεία του Ντιτρόιτ και καρδιά της 
αµερικανικής αυτοκινητοβιοµηχανίας, όπου ο Ντό-
ναλντ Τραµπ ξεπέρασε εύκολα τους Ρεπουµπλικά-
νους µάλλον άχρωµους αντιπάλους του, κερδίζο-
ντας άνετα. Η νίκη του ήρθε µετά από µία εβδοµάδα 
κατά την οποία δέχτηκε πολλές επιθέσεις από εκ-
προσώπους του Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος που 
φοβούνται πλέον τη δυναµική που έχει αναπτύξει. Η 
πειστική νίκη του στο Μίσιγκαν αποκατέστησε την ει-
κόνα του ως αουτσάιντερ που καλπάζει προς τη νίκη 
και αύξησε την πίεση στις δυνάµεις εκείνες που φο-
βούνται την επικράτησή του. Οι εσωκοµµατικοί αντί-
παλοί του, που εκπροσωπούν το κατεστηµένο των 
Ρεπουµπλικάνων, βλέπουν τώρα ότι θα δυσκολευ-
τούν να σταµατήσουν την πορεία του προς την υπο-
ψηφιότητα και έχουν λίγες µέρες µπροστά τους να 
το καταφέρουν, πριν από αρκετές σηµαντικές προ-
κριµατικές εκλογές την επόµενη εβδοµάδα.

Πολλοί mainstream Ρεπουµπλικάνοι βρίσκουν 
προσβλητικές και επικίνδυνες τις δηλώσεις του Τραµπ 
για τους µουσουλµάνους, τους µετανάστες και τις γυ-
ναίκες και έχουν θορυβηθεί από την επιθετική στάση 
του απέναντι σε διεθνείς εµπορικές συµφωνίες. Στο 
φλέγον πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο τηλεοπτικός 
αστέρας και επιχειρηµατίας Τραµπ παραδέχτηκε ότι 
ακόµα δεν έχει οµάδα ειδικών, παρά το γεγονός ότι 
είχε υποσχεθεί να τους παρουσιάσει τον Φεβρουά-
ριο, αλλά επέµεινε ότι οι δηλώσεις του δεν είναι ε-
πιζήµιες για τα συµφέροντα των ΗΠΑ. Και οι ψη-
φοφόροι του κόµµατος µοιάζουν να τον πιστεύουν.

Η έκπληξη στους ∆ηµοκρατικούς
Στην απέναντι όχθη, ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς 
σηµείωσε τη δική του νίκη-έκπληξη, στην ίδια Πολι-
τεία. Χωρίς να διεκδικεί ευθέως την πρωτιά, η επι-
κράτησή του παρατείνει τη «δηµοκρατική» εκστρα-
τεία που η Χίλαρι Κλίντον έµοιαζε να έχει καθαρίσει 
την προηγούµενη εβδοµάδα. Ο 73χρονος γερουσια-
στής και µεγάλο αουτσάιντερ για το χρίσµα δήλωσε 

ότι τα αποτελέσµατα στο Μίσιγκαν είναι η απόλυτη 
αποκήρυξη των δηµοσκοπήσεων, που τον ήθελαν 
ξεγραµµένο. Όλες οι έρευνες έδειχναν µπροστά την 
Κλίντον ακόµα και µε διψήφιο προβάδισµα. Ο Σά-
ντερς επικράτησε µε µικρή µεν διαφορά (50% έναντι 
48%), αλλά βρήκε την ευκαιρία να τονίσει πως η πο-
λιτική επανάσταση που θέλει να φέρει είναι «ισχυρή 
σε κάθε µέρος της χώρας».

Στην πράξη, η νίκη του δεν του δίνει µεγάλο α-
ριθµό αντιπροσώπων, µε την Κλίντον να προηγείται 
καθαρά, όµως η υπόσχεσή του να αλλάξει την ατζέ-
ντα και η νίκη του στο Μίσιγκαν αποτελούν µία από 
τις µεγαλύτερες εκπλήξεις στη σύγχρονη αµερικανική 
πολιτική ιστορία. Το σθένος του να παραµένει ζωντα-
νός σε µια τόσο δύσκολη κούρσα, µε το κατεστηµένο 
του κόµµατος να στηρίζει την Κλίντον, δείχνει πως 
το µακροβιότερο ανεξάρτητο µέλος του Κογκρέσου 
δεν φοβάται να καταπιαστεί µε µεγαλεπήβολα σχέδια. 
Ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσµατος, που όλοι 
βλέπουν ότι θα γείρει υπέρ της Κλίντον, ο γερουσι-
αστής του Βερµόντ κερδίζει απρόσµενη υποστήριξη 
και έγινε ένα σηµαντικό εµπόδιο στον δρόµο της συ-
νυποψηφίου του για το προεδρικό χρίσµα. Κι αυτό 
ίσως οφείλεται στη µεγάλη του εµπειρία.

Η ενασχόλησή του µε την πολιτική άρχισε κά-
ποια στιγµή στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν 
κατέβηκε στις σχολικές εκλογές για να γίνει πρόε-
δρος της τάξης. Το αποτέλεσµα δεν ήταν υπέρ του 
αλλά βρήκε παρηγοριά στην ήττα, καθώς «ο µαθη-

  ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

Ο Σάντερς έχει από καιρό 
επισηµάνει ένα από τα 
µεγάλα ζητήµατα των 
αµερικανικών εκλογών, το 
οποίο σήµερα αντιµετωπίζει το 
Ρεπουµπλικανικό Κόµµα στο 
πρόσωπο του Ντόναλντ Τραµπ: 
«Οι δισεκατοµµυριούχοι είναι 
σε θέση να αγοράσουν τις 
εκλογές και τους υποψηφίους 
και είναι πολύ δύσκολο 
όχι µόνο για µένα αλλά για 
κάθε υποψήφιο να τους 
αντιµετωπίσει».

τής που κέρδισε κατέληξε να υιοθετήσει την πολι-
τική του Μπέρνι και να συγκεντρώσει χρήµατα για 
τα ορφανά της Κορέας», όπως δήλωσε ο αδελφός 
του, Λάρι, που ζει στην Αγγλία και ασχολείται επί-
σης µε την πολιτική της αυτοδιοίκησης. Ο Σάντερς 
είναι µαθηµένος να χάνει εκλογικές αναµετρήσεις, 
οι πολιτικές του θέσεις είναι τόσο αριστερές για το 
αµερικανικό φάσµα, που έχει πολιτογραφηθεί ως 
σοσιαλιστής, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι τον χαρακτη-
ρίζουν επικίνδυνο.

Προκαλεί µάλιστα έναν ακόµη φόβο, ότι η ατζέ-
ντα που έφερε στο προσκήνιο θα παρασύρει το ∆η-
µοκρατικό Κόµµα σε εσωστρέφεια, καθώς αµφισβη-
τεί ευθέως την έως σήµερα επικρατούσα κεντροδε-
ξιά ιδεολογία. Η κοινή πεποίθηση στην Ουάσινγκτον 
είναι ότι το καλύτερο στο οποίο µπορεί να ελπίζει ο 
Σάντερς είναι µια έκβαση όπως αυτή στα γυµνασιακά 
του χρόνια, να χρησιµοποιήσει δηλαδή την εκστρατεία 
του για να παρασύρει την Κλίντον προς τα αριστερά. 
Το εντυπωσιακό είναι πως δείχνει αποφασισµένος 
να πάει µέχρι τέλους, µε µια εκστρατεία που συνδυ-
άζει τις παλιοµοδίτικες συγκεντρώσεις µε τη χρήση 
των κοινωνικών δικτύων, αντισταθµίζοντας την έλ-
λειψη υποστήριξης από τον κοµµατικό µηχανισµό.

Το χρώµα του χρήµατος
Παρά τη φυσική αισιοδοξία του, πάντως, ο Σάντερς 
έχει από καιρό επισηµάνει ένα από τα µεγάλα ζητή-
µατα των αµερικανικών εκλογών, το οποίο σήµερα 

ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ ΣΑΝΤΕΡΣ 

Οι µπαλαντέρ των 
αµερικανικών εκλογών

αντιµετωπίζει το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα στο πρό-
σωπο του Ντόναλντ Τραµπ: «Οι δισεκατοµµυριούχοι 
είναι σε θέση να αγοράσουν τις εκλογές και τους υ-
ποψηφίους και είναι πολύ δύσκολο όχι µόνο για µένα 
αλλά για κάθε υποψήφιο να τους αντιµετωπίσει».

Ο Τραµπ, µε µεγαλύτερο όπλο του την άνεσή του 
µπροστά στον φακό και στα πλήθη, καταφέρνει να δι-
αχειρίζεται τη δηµοσιότητα µε αξιοθαύµαστο τρόπο. 
Καταφέρνει επίσης να γυρνάει ακόµα και τις πιο άβο-
λες συγκυρίες προς όφελός του, χρησιµοποιεί καθη-
µερινή γλώσσα και δεν διστάζει να µπει σε συζητή-
σεις που δεν ταιριάζουν στην αισθητική της πολιτικής 
της Ουάσινγκτον. Πάνω απ’ όλα, η επικράτηση του 
Τραµπ σε Πολιτείες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά 
σε ολόκληρη τη χώρα δείχνει ότι µε τη µέθοδο αυτή 
καταφέρνει να ενώσει διαφορετικές οµάδες ψηφο-
φόρων, µε έναν πολύ σηµαντικό κοινό παρονοµα-
στή, που δεν είναι άλλος από την απέχθεια προς το 
«κατεστηµένο της Ουάσινγκτον».

Ο 69χρονος επιχειρηµατίας και πρώην τηλεο-
πτικός αστέρας κάλεσε τους αντιπάλους του να µη 
σπαταλούν τους πόρους τους και να ενωθούν µαζί 
του για τη µάχη που θα δώσει το Ρεπουµπλικανικό 
Κόµµα εναντίον της Χίλαρι Κλίντον: «Αν αυτό το κόµµα 
καταφέρει να ενωθεί, κανείς δεν θα µπορέσει να το 
σταµατήσει». Όπως κανείς δεν µπορεί να σταµατή-
σει τη δική του πορεία, παρά τον εµφανή ναρκισσι-
σµό και τη χυδαιότητα µε την οποία αποκρούει τους 
αντιπάλους του.

Στις 15 Μαρτίου διεξάγονται κρίσιµες προκριµατι-
κές εκλογές σε Πολιτείες µε µεγάλο αριθµό εκλεκτό-
ρων, ανάµεσά τους η Φλόριντα και το Οχάιο, ιδιαίτε-
ρες πατρίδες του Μάρκο Ρούµπιο και του Τζον Κέισιτς, 
δύο από τους συνυποψηφίους του. Εάν ο Τραµπ επι-
κρατήσει στις δύο αυτές Πολιτείες, δύσκολα θα µπο-
ρέσει κάποιος να τον σταµατήσει. Και τότε θα φωνάζει 
αυτάρεσκα «you ’re fired!» (απολύεσαι!), όπως έκανε 
όταν παρουσίαζε την εκποµπή «The Apprentice», που 
τον έκανε γνωστό σε κάθε αµερικανικό νοικοκυριό.
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Λογοκρισία αλά τούρκα
Χειροκρότηµα για τον Ιταλό πρωθυπουργό Ρέντσι, που είπε ότι δεν θα αποδεχτεί τα 
Συµπεράσµατα της συνόδου κορυφής αν δεν γίνει αναφορά στις παραβιάσεις της 
ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία. Πιθανότατα θα ξεχάσει τη δέσµευσή του, αλλά 
έχει σηµασία ότι το είπε σε µια συγκυρία µεγάλων πιέσεων για τα αντικαθεστωτικά 
τουρκικά ΜΜΕ.

Οι λογοκριτές που ορίστηκαν στην τουρκική εφηµερίδα «Zaman» πήραν τον έλεγ-
χο και του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Cihan, που επίσης ανήκει στο δίκτυο του 
Φετουλάχ Γκιουλέν. ∆ικαστήριο της Κωνσταντινούπολης όρισε για το Cihan τριµελή 
επιτροπή «διαχειριστών» µετά από αίτηµα του εισαγγελέα.

Παράλληλα, από τη «Zaman» απολύθηκαν ο αρχισυντάκτης Αµπντουλχαµίτ Μπιλι-
τζί και ο αρθρογράφος Μπουλέντ Κενέ, στο πλαίσιο του ξεκαθαρίσµατος που επιχειρεί 
η τουρκική κυβέρνηση επικαλούµενη δικαστικές αποφάσεις. Ο Φετουλάχ Γκιουλέν ζει 
στις ΗΠΑ και κατηγορείται από τον Ερντογάν για προδοσία και απόπειρα ανατροπής 
της κυβέρνησης, µέσω ενός δικτύου υποστηρικτών του στο δικαστικό σώµα, στην 
αστυνοµία και στα µέσα ενηµέρωσης. Σηµειώνεται πως µερικές ώρες πριν από την 
απόφαση για τη «Zaman» η αστυνοµία είχε συλλάβει επιχειρηµατίες µε την κατηγορία 
πως χρηµατοδοτούν τον όµιλο του Γκιουλέν.

Μαθήµατα από τη Σλοβακία
Όχι, η υιοθέτηση της ατζέντας της ακροδεξιάς δεν ανακόπτει αλλά ενισχύει την ακροδεξιά. Το 
απέδειξε ο πρώην πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρ. Φίτσο, σοσιαλδηµοκράτης υποτίθεται, ο οποίος 
επένδυσε στην αντιπροσφυγική-αντιµουσουλµανική ρητορεία, και το µόνο που πέτυχε ήταν να 
πέσει το κόµµα του από το 44% στο 29% και, το χειρότερο, να βοηθήσει την είσοδο νεοναζιστικού 
κόµµατος στη Βουλή για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας του.

Το σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα Smer - SD αναδείχθηκε πρώτο αλλά δεν εξασφαλίζει την κυβερ-
νητική πλειοψηφία στη Βουλή, όπου θα συµµετέχουν οκτώ κόµµατα, γεγονός που καθιστά ακόµη 
δυσκολότερη τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.

Στη δεύτερη θέση, µε περίπου 10,6% των ψήφων, βρίσκεται το φιλελεύθερο κόµµα Ελευθερία 
και Αλληλεγγύη (SaS), το οποίο δεν αποκλείεται να προσπαθήσει να συγκροτήσει έναν πολυκοµ-
µατικό συνασπισµό, ώστε να εµποδίσει την επιστροφή του Φίτσο στην πρωθυπουργία, κάτι που είχε 
καταφέρει την περίοδο 2010-2012.

Ακολουθεί το νεοναζιστικό Λαϊκό Κόµµα του περιφερειάρχη της κεντρικής Σλοβακίας Μάριαν 
Κοτλέµπα, ενώ έκπληξη προκαλεί και η είσοδος στη Βουλή ενός κόµµατος υπό τον επιχειρηµατία 
Μπόρις Κολάρ, που ως κεντρικό πολιτικό σύνθηµά του έχει τον αποκλεισµό των ξένων µεταναστών.

Η δυσκολία να είσαι εργαζόµενη
Κι όµως, το φύλο παίζει ρόλο στην επαγγελµατική εξέλιξη. Χαµηλότερο µισθό κατά 16,1% παίρ-
νουν οι Ευρωπαίες εργαζόµενες, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat του 2014, σε σχέση µε τους 
άντρες συναδέλφους τους. Αυτό µεταφράζεται σε κατά µέσο όρο 84 σεντς λιγότερα την ώρα. Το 
µισθολογικό χάσµα είναι µικρότερο από 5% στη Σλοβενία και κοντά στο 6% στη Μάλτα, αλλά ξε-
περνάει το 20% σε Εσθονία, Αυστρία, Τσεχία, Γερµανία και Σλοβακία. Στην Ελλάδα αγγίζει το 15%.

Οι διαφορές ανάµεσα σε άντρες και γυναίκες στην αγορά εργασίας δεν αφορούν µόνο µισθο-
λογικές ανισότητες αλλά και το είδος της σχέσης εργασίας. Το 2014 µία στις πέντε γυναίκες στην 
Ε.Ε., ηλικίας 25 έως 49 ετών χωρίς παιδιά, εργαζόταν µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, ενώ 
αντίστοιχα µόνο ένας στους δώδεκα άντρες ήταν ηµιαπασχολούµενος. Επίσης, σχεδόν οι µισές 
γυναίκες µε τουλάχιστον τρία παιδιά (45,1%) εργάζονταν µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες ήταν µόλις 7%.

Η Κύπρος τα κατάφερε
Είναι η τέταρτη χώρα που βγαίνει από το µνηµόνιο, µετά την Ιρλανδία, την Ισπανία και την 
Πορτογαλία.

«Συνεχίζουµε την προσπάθεια µε σοβαρότητα, µακριά από λαϊκισµούς και λάθη του πα-
ρελθόντος» δήλωσε ο Κύπριος ΥΠΟΙΚ Χ. Γεωργιάδης, διατηρώντας το φλεγµατικό στιλ που τον 
έκανε δηµοφιλή στο Eurogroup την περίοδο της κρίσης.

Τον λαό και την κυβέρνηση της Κύπρου συνεχάρη σε δήλωσή της η γενική διευθύντρια του 
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου Κριστίν Λαγκάρντ, κάνοντας λόγο για εντυπωσιακή µεταστρο-
φή της κυπριακής οικονοµίας την τελευταία τριετία, µε επιστροφή στην ανάπτυξη της τάξης του 
1,5% για το περασµένο έτος.

Το πρόγραµµα βοήθειας, στο οποίο η Κύπρος εντάχθηκε το 2013, ολοκληρώνεται και 
τυπικά στις 31 Μαρτίου, ενώ το πρόγραµµα µε το ∆ΝΤ λήγει τον Μάιο.

Η µέθοδος που ακολούθησαν στην Κύπρο ήταν «εφαρµογή του µνηµονίου για την 
απαλλαγή από το µνηµόνιο». Η πολιτική και η κοινωνική συναίνεση επιτάχυναν τη διαδικασία 
προσαρµογής και παρά τα τραύµατα η Κύπρος σηκώθηκε πιο γρήγορα απ’ όσο αναµενόταν.

1234
Στιγµιότυπο από δρώµενο 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
για την Παγκόσµια Ηµέρα 
της Γυναίκας.

Ο πρωθυπουργός στη 
Σµύρνη για το Ανώτατο 
Συµβούλιο Συνεργασίας 
Ελλάδας-Τουρκίας.
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Ή
ταν 21 Μαρτίου του 2006 όταν ο 
Τζακ Ντόρσεϊ, δηµιουργός του 
Twitter µαζί µε τους Νόα Γκλας, 
Μπιζ Στόουν και Έβαν Ουίλιαµς, 
έγραψε το πρώτο του tweet: 

«Just setting up my twttr». ∆εν περίµενε φυ-
σικά ότι µέσα σε µία δεκαετία θα γινόταν ο CEO 
ενός από τα πιο δηµοφιλή κοινωνικά δίκτυα πα-
γκοσµίως.

Μέχρι το 2007 οι χρήστες του Twitter έστελ-
ναν 5.000 tweets καθηµερινά, ενώ το 2008 αυτά 
ανέβηκαν στις 300.000. Μέχρι το 2010 περί τα 50 
εκατοµµύρια tweets έκαναν πάταγο στον δια-
δικτυακό κόσµο, ενώ το 2013, οπότε η εταιρεία 
εισήλθε στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, 
οι χρήστες έστελναν µαζικά 500 εκατοµµύρια 
tweets την ηµέρα. Πλέον, η ραγδαία εξέλιξη του 
Twitter επιβραδύνεται και οι οικονοµικές µετρή-
σεις δείχνουν ότι έχει χάσει έδαφος στις προτι-
µήσεις των χρηστών. Από τον Οκτώβριο του 
2015 τα στελέχη της εταιρείας προβληµατίζο-
νται και αναζητούν νέα ταυτότητα για το Twitter. 
Η αξία της µετοχής έχει πέσει κατά 50%, ενώ 
πτώση έχει υποστεί και ως προς τη δηµοτικό-
τητά του. Το νέο οικονοµικό status της εταιρείας 
οδήγησε τον Ντόρσεϊ στην απόλυση 300 ατό-
µων, για να µπορέσει να συµµαζέψει κάπως την 
κατακόρυφη πτώση που σηµειώνουν τα έσοδα. 
Άραγε αρκεί αυτό, αναρωτιούνται οικονοµικοί 
αναλυτές, ή µήπως χρειάζεται ένας επαναπροσ-
διορισµός του «προσφερόµενου προϊόντος»; 
Πολλοί θεωρούν ότι φταίει ο περιορισµός των 
140 χαρακτήρων, ωστόσο αυτό είναι που δια-
φοροποιεί εν µέρει το Twitter από τα άλλα κοι-
νωνικά δίκτυα. Αντιδράσεις υπάρχουν και για 
τον τρόπο που λειτουργεί η διαφήµιση µέσω 
Twitter, ότι µπορεί να ενοχλεί τον χρήστη, ενώ 
αρκετοί θεωρούν ότι υπάρχει στασιµότητα στη 
λειτουργία του, που διώχνει το δυναµικό κοινό 
ηλικίας 15-44 ετών. Προς το παρόν, πάντως, οι 
ιδρυτές του Twitter εξακολουθούν να πιστεύουν 
στη δυναµική του, γι’ αυτό και δεν προετοιµά-
ζουν δραστικές αλλαγές, παρά τη συρρίκνωση 
των βασικών οικονοµικών δεικτών της εται-
ρείας.

Τριακόσια τριάντα δύο εκατοµµύρια χρή-
στες απαριθµεί το Twitter παγκοσµίως. Χώρες 
όπως η Κίνα, η Βόρεια Κορέα, το Βιετνάµ, το 
Πακιστάν και το Ιράν δεν επιτρέπουν στους πο-
λίτες τους πρόσβαση στο κοινωνικό δίκτυο, ενώ 
άλλες, όπως η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, 
το έχουν µπλοκάρει κατά καιρούς. Τουλάχιστον 
85% των χρηστών του Twitter δηλώνουν φανα-
τικοί θαυµαστές του κοινωνικού µέσου, ωστόσο 
οι απόψεις αναφορικά µε τους σκοπούς που ε-
ξυπηρετεί διίστανται.

∆ηµόσια σφαίρα
Σε ανάλυση των «Financial Times» η δηµοσιο-
γράφος Έλεν Λιούις επισηµαίνει πως για τους δι-
άσηµους και τις εταιρείες το Twitter αποτελεί το 
καλύτερο κανάλι επικοινωνίας. Άµεσο, λιτό και 
γρήγορο, ταιριάζει απόλυτα µε την κουλτούρα 
της εποχής και τις τεχνολογικές εξελίξεις που 
θέλουν τον χρήστη 24 ώρες το 24ωρο να είναι 
συνδεδεµένος στο δίκτυο. Πριν από µερικά χρό-
νια ο απλός χρήστης µπορούσε µέσω Twitter να 
συζητήσει µε τον αγαπηµένο του συγγραφέα ή 

να δει τον αγαπηµένο του celebrity να του απα-
ντά σε κάποιο µήνυµά του. Σήµερα το Twitter 
έχει υποταχθεί στους κανόνες της διαφήµισης, 
έχει γίνει εµπορικό, έχει «µολυνθεί από µάρκες, 
εταιρείες και υπηρεσίες που πετάγονται σε κάθε 
hashtag για να διαφηµίσουν το προϊόν τους» α-
ναφέρουν οι «Financial Times». Οι χρήστες, ω-
στόσο, µπορεί να εκνευρίζονται, αλλά δεν επη-
ρεάζονται αρνητικά. Οι περισσότεροι εξακολου-
θούν να χρησιµοποιούν το Twitter ως δηµόσια 
σφαίρα. Πολιτικοί ηγέτες και δηµοσιογράφοι 
ουκ ολίγες φορές έχουν τουιτάρει σηµαντικές 
ειδήσεις, ενώ τα παραδοσιακά µίντια καταφεύ-
γουν διαρκώς στο Twitter για να εµπλουτίσουν 
τα ρεπορτάζ τους µε τις ειδήσεις της τελευταίας 
στιγµής. Συν τοις άλλοις, το Twitter διαθέτει ένα 
έντονο ανθρωπιστικό στοιχείο, κάτι που φάνηκε 
και µετά τα τροµοκρατικά χτυπήµατα στο Παρίσι, 
µέσα από hashtags που καλούσαν τα θύµατα 
να βρουν καταφύγιο σε σπίτια συµπολιτών τους 
ή βοηθούσαν στην ανεύρεση αγνοουµένων µε 
φωτογραφίες και πληροφορίες.

Επανάσταση, τροµοκρατία και troll
Ο όρος «Twitter Revolutions» επινοήθηκε το 
2011, κατά τις διαδηλώσεις της «αραβικής ά-
νοιξης», όταν οι νέοι µέσω των κοινωνικών δι-
κτύων οργάνωναν τη διαµαρτυρία τους προκα-
λώντας τριγµούς στα θεµέλια πολιτικών καθε-
στώτων χωρών της Μέσης Ανατολής. Ακόµα κι 
αν η διαµαρτυρία αυτή δεν βρήκε τη δυναµική 
της συνέχεια µέσα από το Twitter, ήταν, αν µη τι 
άλλο, εντυπωσιακός ο τρόπος και η ταχύτητα µε 
την οποία οργανώθηκαν οι χρήστες, και µάλιστα 
σε τέτοιο βαθµό, που σε πολλές χώρες η πολι-
τική ηγεσία απαγόρευσε τη χρήση του συγκε-
κριµένου κοινωνικού δικτύου για αρκετά µε-
γάλο χρονικό διάστηµα.

Στις 21 Μαρτίου το Twitter 
γιορτάζει τα δέκα του χρόνια 
και µας υπενθυµίζει: ειδήσεις, 
επαναστάσεις, τροµοκρατία, 
πολιτική, κρίση, έρωτας, µίσος, 
χιούµορ, ηγέτες, τραγουδιστές, 
ηθοποιοί, δηµοσιογράφοι, απλοί 
πολίτες. Όλοι και όλα χωράνε 
στο Twitter, αρκεί να µην 
ξεπερνούν τους 140 χαρακτήρες

  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Από την άλλη, ιδιαίτερα ελκυστικό είναι το 
Twitter για τροµοκρατικές οργανώσεις και πο-
λιτικές οµάδες που κάνουν διαδικτυακή προπα-
γάνδα. Η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα 
ότι έκλεισε περισσότερους από 125.000 λογα-
ριασµούς που συνδέονταν µε το Ισλαµικό Κρά-
τος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η καταδίκη 
από βρετανικό δικαστήριο του 25χρονου Μοχά-
µεντ Ρέµαν, ο οποίος χρησιµοποιούσε το Twitter 
για να ενισχύει τροµοκρατικές οργανώσεις. Ο 
νεαρός µε το user name «Silent bomber» ανα-
ρωτήθηκε µέσω Twitter αν θα έπρεπε να «ανα-
τινάξει το εµπορικό κέντρο του Westfield ή το 
µετρό του Λονδίνου» και φυσικά το παραπάνω 
ήταν το τελευταίο του tweet, µέχρι να εισβάλουν 
οι βρετανικές αρχές στο σπίτι του.

Επιπλέον, δεν είναι λίγα τα πολιτικά καθε-
στώτα που έχουν κατηγορηθεί ότι χρησιµοποι-
ούν το Twitter για να ασκήσουν προπαγάνδα. 
Το 2015 Ρώσοι πολίτες κατηγόρησαν ευθέως 
την κυβέρνηση Πούτιν ότι χρησιµοποιούσε πλη-
ρωµένα trolls για να προβάλλουν την πολιτική 
της και να γράφουν σε καθηµερινή βάση θετικά 
σχόλια για την ηγεσία της χώρας. Η αµοιβή τους, 
σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, ήταν 520 λίρες τον 
µήνα. Οι πληρωµένοι χρήστες διατηρούσαν 
ψεύτικα προφίλ καθηµερινών ανθρώπων οι ο-
ποίοι υποτίθεται ότι παρέθεταν τη γνήσια πολι-
τική τους άποψη. Οι «Financial Times» καταλή-
γουν στο συµπέρασµα ότι η αυθεντικότητα του 
Twitter και το γεγονός ότι εκατοµµύρια χρήστες 
το χρησιµοποιούν για τη γρήγορη ενηµέρωσή 
τους το καθιστούν ιδιαίτερα θελκτικό για τους 
προπαγανδιστές και όχι µόνο.

Σε χώρες όπως το Πακιστάν ή το Μπαν-
γκλαντές φηµολογείται ότι λειτουργούν «φυτώ-
ρια των likes», όπου εργαζόµενοι που αµείβο-
νται µε την ώρα διατηρούν πλασµατικά προφίλ 
και κάνουν like ή ακολουθούν εταιρείες και δι-
άσηµους που πληρώνουν για να ενισχύσουν το 
προφίλ τους µέσω του Twitter.

Η κατάρα του απλού χρήστη
Η δυναµική του κοινωνικού δικτύου είναι τε-
ράστια και η απήχηση που έχει σε εκατοµµύ-
ρια ενεργούς χρήστες εντυπωσιακή και ενί-
οτε επικίνδυνη, ακόµα και για έναν απλό πολίτη 
που επιθυµεί να µοιραστεί µια πληροφορία µε 
τον κύκλο των ακολούθων του. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα η περίπτωση της Τζάστιν Σάκο το 
2013. Η Σάκο εργαζόταν ως στέλεχος δηµο-
σίων σχέσεων, µέχρι που έγραψε ένα tweet 
λίγο πριν µπει στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει 
ως το Κέιπ Τάουν. «Πάω στην Αφρική. Ελπίζω 
να µην κολλήσω AIDS. Αστειεύοµαι, άλλωστε 
είµαι λευκή!». Το tweet απευθυνόταν στους 170 
followers που είχε τότε η Σάκο, ωστόσο µέχρι 
να προσγειωθεί στο Κέιπ Τάουν το αστείο της 
είχε λάβει διαστάσεις διπλωµατικού επεισο-
δίου. Χιλιάδες χρήστες την αποκαλούσαν ρατσί-
στρια και το όνοµά της είχε γίνει Νο1 trend στις 
ΗΠΑ. Απολύθηκε από τη δουλειά της, ενώ για 
πολύ καιρό λάµβανε απειλητικά µηνύµατα που 
την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τη σφαίρα 
του διαδικτύου.

Τα 10 χρόνια που άλλαξαν την πρόσβαση 
στην πληροφορία.

TWEETS
# Το πουλάκι του Twitter 
λέγεται Λάρι.
# Ο Μπαράκ Οµπάµα είναι ο 
πολιτικός ηγέτης µε τους περισσό-
τερους followers στον κόσµο.
# Η CIA διαβάζει περί τα 5 εκατοµ-
µύρια tweets την ηµέρα.
# Το 2013 κάποιος χάκαρε τον 
λογαριασµό του Associated Press 
και τουίταρε πως δύο βόµβες 
είχαν εκραγεί στον Λευκό Οίκο. Το 
χρηµατιστήριο έπεσε κατακόρυφα 
σε δευτερόλεπτα.
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Μ
ε το προσφυγικό και την αδυναµία της Ε.Ε. να α-
ντιµετωπίσει την κατάσταση ασχολήθηκε την πε-
ρασµένη Τρίτη, µετά τη σύνοδο κορυφής, η γαλ-
λική εφηµερίδα «Le Monde». Στο βασικό της άρθρο 
σχολίαζε πως η επιβίωση της Ευρώπης εξαρτάται 

από την Τουρκία, στην οποία παρέδωσε τα κλειδιά, µετατρέποντάς 
την ξανά σε «Υψηλή Πύλη». Και όλα αυτά την ηµέρα που οι τουρκι-
κές αρχές έθεταν υπό έλεγχο, µετά την αντιπολιτευόµενη εφηµερίδα 
«Zaman», και το πρακτορείο ειδήσεων Chihan. Η δικαστική επιβολή 
κρατικού ελέγχου στα δύο µέσα, που ανήκουν στην ίδια εταιρεία, δεν 
είναι η πρώτη απόπειρα του νέου «σουλτάνου» να ελέγξει την ενη-
µέρωση, προκάλεσε όµως διεθνείς αντιδράσεις και σχόλια για την ε-
λευθερία του Τύπου στην Τουρκία. Το θέµα έφτασε και στις Βρυξέλ-
λες, όπου λίγοι ηγέτες, µεταξύ αυτών και ο Πρόεδρος Ολάντ, ψέλ-
λισαν κάτι σχετικό. ∆εν είναι λίγοι οι αναλυτές που επισήµαναν ότι 
η κίνηση αυτή ήταν ένα µάθηµα που θέλησε να δώσει ο Ερντογάν 
στους Ευρωπαίους ηγέτες, αµφισβητώντας τη διάθεση και τη δυνα-
τότητά τους να υπερασπιστούν τις ευρωπαϊκές αξίες.

Όµως και στη ∆ύση ολοένα και περισσότερες συζητήσεις γίνο-
νται σχετικά µε το κατά πόσο οι αλλαγές στο πεδίο των ΜΜΕ µπορεί 
να προκαλέσουν «έλλειµµα πολυµορφίας» που θα θέσει σε κίνδυνο 
την επιβίωση της υγιούς πολυφωνίας που έχουµε συνηθίσει. Σε ένα 
περιβάλλον ψηφιακής έκρηξης της πληροφορίας κανείς δεν φοβάται 
την έλλειψη ειδήσεων. Αντιθέτως, η υπερπροσφορά ειδήσεων και 
µέσων δηµιουργεί ερωτηµατικά για το κατά πόσο µπορεί κάποιος να 
φιλτράρει και να επιλέγει σωστά τους σοβαρούς παραγωγούς περιε-
χοµένου, που µπορούν πραγµατικά να βοηθήσουν τον αναγνώστη να 
κατανοήσει τον κόσµο.

Το τέλος του χαρτιού;
Στην προσπάθειά τους να επιδιορθώσουν επιχειρηµατικά µοντέλα 
που ταιριάζουν στην αναλογική εποχή, πολλά µέσα επιχειρούν τη µε-
τάβαση από τις έντυπες σε ψηφιακές εκδόσεις. Εξάλλου πολλοί από 
εµάς έχουν ήδη παραιτηθεί από την αγορά εφηµερίδων και λίγοι θα 
στενοχωρηθούν αν η «πρέσα» πεθάνει ως πλατφόρµα ενηµέρωσης. 
Ως αναγνώστες, έχουµε πρόσβαση σε ειδήσεις στις ταµπλέτες, στα 
κινητά τηλέφωνα ή στους φορητούς υπολογιστές και τυπωµένες σε-
λίδες πέφτουν στα χέρια µας µόνο σε εκείνες τις όλο και πιο σπάνιες 
περιπτώσεις που δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Με τις καταναλωτικές συνήθειες να αλλάζουν, αφήνοντας µόνο 
τους πιο παραδοσιακούς και ηλικιωµένους αναγνώστες να αγορά-
ζουν εφηµερίδες απέναντι στην πληθώρα των online µέσων µε έ-
γκαιρη ενηµέρωση και αυξανόµενες δυνατότητες διείσδυσης, πα-
ραµένει ζητούµενο ένα νέο επιχειρηµατικό µοντέλο για τις εκδόσεις, 
καθώς οι έντυπες δεν µπορούν πλέον να συντηρηθούν µε τα έσοδα 
από τις πωλήσεις και οι ψηφιακές δεν έχουν ακόµη κατασταλάξει 
στον πιο αποτελεσµατικό τρόπο διαχείρισης ενός paywall. Οι τίτλοι 
που επιβιώνουν και όσοι παλεύουν µε εναλλακτικά µοντέλα, όπως 
crowdfunding και φύλλα δωρεάν διανοµής, δεν αποτελούν εγγύ-

ηση για τη µακροηµέρευση της διαφοροποιηµένης, υψηλής ποιότη-
τας δηµοσιογραφίας την οποία έχουν συνηθίσει η Ευρώπη και η Α-
µερική.

Καθώς νέα ειδησεογραφικά ΜΜΕ που υπάρχουν µόνο ψη-
φιακά, όπως τα BuzzFeed και Business Insider, αυξάνουν τη δη-
µοτικότητά τους, σηµαντικοί τίτλοι αναστέλλουν την έντυπη έκδοσή 
τους και συνεχίζουν online, συµπεριλαµβανοµένου του αµερικανι-
κού «Newsweek», το οποίο έγινε µόνο ψηφιακό το 2012. Στην Ευ-
ρώπη, τίτλοι όπως οι «Financial Times Deutschland» (Γερµανία), 
η «Frankfurter Rundschau» (Γερµανία) και η «Le Soir» (Γαλλία) έ-
βαλαν λουκέτο, πλάι σε εκατοντάδες τοπικές εκδόσεις σε πολλές 
χώρες. Μάλιστα στις ΗΠΑ βρίσκει κάποιος τη µοναδική ιστοσελίδα 
newspaperdeathwatch.com, η οποία έχει ως στόχο την καταγραφή 
των αµερικανικών εφηµερίδων που πεθαίνουν.

Εφηµερίδες σε αδιέξοδο
Από τα συµπτώµατα της µακράς ασθένειας που συνήθως προηγεί-
ται του θανάτου µιας έντυπης έκδοσης (δηµοσιογράφοι απολύονται, 
οι προϋπολογισµοί για ρεπορτάζ κόβονται, οι σελίδες µειώνονται και 
η τιµή πώλησης ανεβαίνει) υπέφεραν και δύο ιστορικές ευρωπαϊκές 
εφηµερίδες.

Όπως έγινε γνωστό, η εφηµερίδα µε την υψηλότερη κυκλοφορία 
στην Ισπανία, η «El Pais», σκοπεύει να διακόψει την έντυπη έκδοσή 
της και να µετατραπεί σε online µέσο, ακολουθώντας την παγκόσµια 
τάση. Η «El Pais», που ιδρύθηκε το 1976 και έγινε η εφηµερίδα της 
δηµοκρατικής Ισπανίας µετά τον θάνατο του Φράνκο, αντιµετώπιζε 
τη σταθερή µείωση του αναγνωστικού κοινού της από το 2008, οπότε 
ξέσπασε η οικονοµική κρίση.

Όπως πολλές άλλες ισπανικές εφηµερίδες, αντιµετώπισε προ-
βλήµατα χρέους όταν τα διαφηµιστικά της έσοδα έπεσαν κατακό-
ρυφα, ενώ είδε την κυκλοφορία της να µειώνεται σταθερά. Οι πω-
λήσεις της πέρυσι συρρικνώθηκαν κατά 15%, στα περίπου 220.000 
φύλλα. Αντίθετη τροχιά είχε η κίνηση της online έκδοσης, µε τους µο-
ναδικούς χρήστες να εκτοξεύονται κατά 15,3% πέρυσι, σε έναν µηνι-
αίο µέσο όρο 13,5 εκατοµµυρίων αναγνωστών.

«Η µετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή έκδοση είναι µόνο 
ένα βήµα και δεν είναι καν το µεγαλύτερο από τα πολλά βήµατα που 
οι εφηµερίδες θα πρέπει να κάνουν για να βρουν τον αληθινό χώρο 
τους στο µέλλον» ανέφερε ο διευθυντής της εφηµερίδας Αντόνιο 
Κάνιο σε ανοιχτή επιστολή του προς το προσωπικό, διαβεβαιώνοντας 
πως η έντυπη «El Pais» θα συνεχίσει να κυκλοφορεί «για όσο το δυ-
νατόν περισσότερο». Επιβεβαίωσε όµως ότι παράλληλα θα εργαστεί 
ώστε να οικοδοµηθεί ένα ψηφιακό µέσο που θα ανταποκρίνεται κα-
λύτερα στις απαιτήσεις των αναγνωστών. «Μπορούµε ήδη να υποθέ-
σουµε ότι η συνήθεια της αγοράς εφηµερίδας στο περίπτερο είναι η 
µειονότητα. Η πλειονότητα των ανθρώπων, ιδίως οι νέοι, αναζητούν 
την πληροφόρησή τους σε µια σειρά από διαφορετικές συσκευές και 
την καταναλώνουν µε διαφορετικό τρόπο» δήλωσε ο Κάνιο.

Η πιθανότητα να εξαφανιστεί από τα περίπτερα µία από τις πιο 

Η εφηµερίδα µε την υψηλότερη 
κυκλοφορία στην Ισπανία, η «El Pais», 
σκοπεύει να διακόψει την έντυπη έκδοσή 
της και να µετατραπεί σε online µέσο, 
ακολουθώντας την παγκόσµια τάση. 
Η «El Pais», που ιδρύθηκε το 1976 και έγινε 
η εφηµερίδα της δηµοκρατικής Ισπανίας 
µετά τον θάνατο του Φράνκο, αντιµετώπιζε 
τη σταθερή µείωση του αναγνωστικού 
κοινού της από το 2008, οπότε ξέσπασε 
η οικονοµική κρίση.

γνωστές ισπανόφωνες εφηµερίδες ακολουθεί τη µοίρα της βρετανι-
κής «Independent», που ανακοίνωσε την αναστολή της έκδοσης σε 
χαρτί και θα πάψει να τυπώνεται στο τέλος Μαρτίου. Επικαλούµενος 
την πτώση της κυκλοφορίας της, ο ιδιοκτήτης της «Ιndependent», Ε-
βγκένι Λεµπέντεφ, που την αγόρασε το 2010 για 1 λίρα, δήλωσε πως 
«η βιοµηχανία του Τύπου αλλάζει και η αλλαγή αυτή άρχισε από 
τους αναγνώστες. Μας δείχνουν ότι το µέλλον είναι ψηφιακό». Από 
τις 26 Μαρτίου η βρετανική εφηµερίδα θα κυκλοφορεί αποκλειστικά 
στο διαδίκτυο, ενώ έξι µέρες νωρίτερα θα τυπωθεί η τελευταία κυ-
ριακάτικη έκδοση. Τις οικονοµικές πιέσεις που δεχόταν η εφηµε-
ρίδα τόνισε και ο αρχισυντάκτης Άµολ Ράτζαν, υποστηρίζοντας ότι η 
συνέχιση της έντυπης έκδοσης δεν ήταν «οικονοµικά βιώσιµη». Η η-
λεκτρονική έκδοση έχει 58 εκατοµµύρια µηνιαίους αναγνώστες, είναι 
κερδοφόρα και αναµένεται να αυξήσει τα έσοδά της κατά 50% µέσα 
στον χρόνο, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του διοικητικού συµβου-
λίου. Η απόφαση συνοδεύεται από τη συµφωνία να πωληθεί η ηλε-
κτρονική έκδοση έναντι 32 εκατ. ευρώ.

O Στίβεν Γκλόβερ, συνιδρυτής της «Independent», ανέφερε ότι η 
εφηµερίδα πωλούσε «τόσο λίγα αντίτυπα, που πραγµατικά δεν έχει 
νόηµα να τυπώνεται κάθε µέρα». Σχολιάζοντας την είδηση στην εκ-
ποµπή «Newsnight» του BBC, δήλωσε ότι θα είναι ένα από τα πολλά 
µέσα τα οποία σταµατούν τις έντυπες εκδόσεις για να γίνουν ψηφι-
ακά. Ακόµα και οι «Financial Times» και ο «Guardian» θα µπορού-
σαν να σταµατήσουν να τυπώνονται µέσα στα επόµενα λίγα χρόνια, 
ενώ σε 10-15 χρόνια δεν θα υπάρχουν και πάρα πολλές τυπωµέ-
νες εφηµερίδες. Το ζήτηµα είναι ευρύτερο, τόνισε, σχετικά µε το αν οι 
οnline εφηµερίδες θα µπορούσαν να υποστηρίξουν τον ίδιο αριθµό 
δηµοσιογράφων και να παραγάγουν το ίδιο είδος δηµοσιογραφίας µε 
τις έντυπες.

Νέοι µιντιάρχες
Η µετάβαση έρχεται σε µια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αλλα-
γές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς πολλών µέσων στη Μεγάλη Βρετα-
νία, µε αποκορύφωµα την πώληση των «Financial Times» από τον 
εκδοτικό οίκο Pearson στον ιαπωνικό όµιλο Nikkei, έναντι 1,2 δισ. 
ευρώ σε µετρητά. Αλλά και στην Ιταλία ανακοινώθηκε από την εται-
ρεία Itedi του οµίλου Fiat, ιδιοκτήτρια της εφηµερίδας «La Stampa», 
η συγχώνευση που συµφώνησε µε την ιδιοκτήτρια εταιρεία της ε-
φηµερίδας «La Repubblica», Gruppo Editoriale L’ Espresso. Σκοπός 
της συµφωνίας, όπως ανακοινώθηκε, είναι η δηµιουργία ενός κυ-
ρίαρχου παίκτη στον χώρο της έντυπης και ψηφιακής ενηµέρωσης, 
αλλά και των εκδόσεων γενικότερα. Σε µια περίοδο κατά την οποία οι 
δύο κύριες πηγές εσόδων, οι πωλήσεις και οι καταχωρίσεις διαφη-
µίσεων, βρίσκονται σε πτώση, η ερώτηση «πώς θα σωθούν οι ευ-
ρωπαϊκές εφηµερίδες;» θα αντηχεί όλο και περισσότερο στις αίθου-
σες ειδήσεων.

Η κρίση, τα ΜΜΕ 
και η δηµοκρατία

 ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ
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Η εκδίκηση της µακιγιέζ
Ονοµάζεται Μαρίνα Μισενέ και όταν ξεκίνησε να δουλεύει ως µακιγιέζ ίσως δεν είχε φανταστεί ότι η τύχη θα την 
έστελνε δίπλα στον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί. ∆εν άφησε την ευκαιρία της αναξιοποίητη. Όχι 
µόνο του έγινε απαραίτητη αλλά εκ των υστέρων εκµεταλλεύεται εµπορικά την εµπειρία της. Σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στο γαλλικό περιοδικό «Vanity Fair» αποκαλύπτει τα µυστικά του καθρέφτη που δεν θα ήθελε να 
µαθευτούν ο δεξιός πολιτικός που θα επιδιώξει την επιστροφή του στα Ηλύσια Πεδία στις εκλογές του 2017. «Του 
έφτιαξα τις βλεφαρίδες µε ψαλίδι και του έβαλα µάσκαρα. Λίγη µάσκαρα έπεσε στο δάχτυλό του και αναπήδησε. 
Αφήστε µε να σας βάψω, έχετε ένα ύφος σαν κλαµένο σκυλάκι» του είπα. Η µακιγιέζ θυµάται ότι ο πρώην Πρό-
εδρος της Γαλλίας της είχε εξηγήσει ότι σιχαίνεται να τον αγγίζουν, για λόγους υγιεινής. «Αυτή τουλάχιστον δεν 
έχει κόκκινα µαλλιά και σκουλαρίκια στη µύτη» είχε πει στους συνεργάτες του. Κερδίζοντας την εµπιστοσύνη του 
κέρδισε και έναν πολύ γερό µισθό, που λένε πως έφτανε τα 8.000 ευρώ τον µήνα.

Ο πόνος της µάνας
∆εν είναι και λίγο για οποιαδήποτε µάνα, ακόµη και για τη βασίλισσα της ποπ, να την εγκαταλείπει ο γιος της. Ο 
Ρόκο αποφάσισε να ζήσει µε τον πατέρα του στο Λονδίνο και αυτό έχει στενοχωρήσει βαθιά τη Μαντόνα, που, 
παρά τα τόσα φώτα πάνω της, νιώθει µόνη. Σύµφωνα µε την «Daily Mail», η διάσηµη τραγουδίστρια δεν µπορεί να 
ξεπεράσει το σοκ από την ήττα της στη δικαστική διαµάχη µε τον Βρετανό σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι για την κηδεµονία 
του 15χρονου γιου τους. Το χειρότερο όµως είναι ότι ο γιος της επέλεξε ελεύθερα να ζήσει µε τον πατέρα του και 
όχι πιεσµένος από κάποια δικαστική απόφαση. Η ίδια λέει στους φίλους της –που είπαν στη βρετανική εφηµερί-
δα– ότι πάνω απ’ όλα τη νοιάζει η ευτυχία του Ρόκο αλλά ότι δεν έχει σκοπό να σωπάσει ως προς τις αποφάσεις 
που αφορούν το µέλλον του, σκοπεύει να παίξει τον ρόλο της µάνας µέχρι το τέλος και δεν διστάζει να εκφράσει τη 
θλίψη της πάνω στην πίστα.

They do!
∆εν τους έφτανε ο πολιτικός γάµος, ήθελαν και θρη-
σκευτικό. Η Τζέρι Χολ και ο µεγιστάνας των µίντια Ρού-
περτ Μέρντοχ παντρεύτηκαν στην εκκλησία St Bride’s 
στη Fleet Street του Λονδίνου µε περίπου 150 καλε-
σµένους και πολλή χλιδή. Η 59χρονη πρώην σύζυγος 
του Μικ Τζάγκερ και πρώην µοντέλο φόρεσε νυφικό 
της Vivienne Westwood και έφτασε στην εκκλησία συ-
νοδευόµενη από τον γιο της Τζέιµς. Ο 89χρονος Ρού-
περτ Μέρντοχ έφτασε µε τους δύο γιους του Λάκλαν και 
Τζέιµς, ενώ οι δύο κόρες του, Γκρέις και Κλόε, ήταν πα-
ράνυµφοι. Ο ένας από τους γιους του Μέρντοχ διάβασε 
την Προς Κορινθίους Επιστολή, ενώ ο Γκάµπριελ Τζά-
γκερ, ο γιος της Χολ από τη σχέση της µε τον Μικ Τζά-
γκερ διάβασε ένα άλλο απόσπασµα. Η τελετή έγινε µε 
µουσική υπόκρουση Βάγκνερ, Σούµπερτ και Βιβάλντι. 
Το ζευγάρι έχει σχέση λίγων µηνών αλλά πήρε τη µε-
γάλη απόφαση χωρίς ενδοιασµούς. Ο γαµπρός έχει έξι 
παιδιά από τρεις γάµους και η νύφη τέσσερα παιδιά µε 
τον Μικ Τζάγκερ, µε τον οποίο δεν παντρεύτηκε ποτέ.

Αχ Μαρία!
Είναι η πιο ακριβοπληρωµένη αθλήτρια όλων των 
εποχών. Είναι όµορφη, λαµπερή και πολυαγαπηµένη 
των µεγάλων χορηγών του τένις. Το παραµύθι τελείω-
σε µε τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τους θαυµαστές 
της διεθνούς φήµης τενίστριας Μαρίας Σαράποβα, που 
παραδέχτηκε δηµόσια ότι πιάστηκε ντοπαρισµένη. Η 
28χρονη σταρ του αθλητισµού αποβάλλεται προσωρινά 
από την Παγκόσµια Οµοσπονδία Τένις, αρχής γενοµέ-
νης από τις 12 Μαρτίου, ενώ µεγάλες εταιρείες όπως η 
Nike, διέκοψαν ήδη τη συνεργασία µαζί της.

Η Σαράποβα είναι η έβδοµη αθλήτρια που βρέθηκε 
θετική στην ουσία µελδόνιο, που χρησιµοποιείται για τη 
θεραπεία του διαβήτη και του χαµηλού µαγνησίου και 
απαγορεύτηκε η χρήση της από τον Παγκόσµιο Ορ-
γανισµό κατά του Ντόπινγκ µόλις την 1η Ιανουαρίου. 
«Έκανα ένα τεράστιο λάθος. Απογοήτευσα τους θαυµα-
στές µου και το ίδιο µου το άθληµα» είπε η Σαράποβα, 
η οποία είναι η τρίτη νεότερη σε ηλικία αθλήτρια που 
κατακτά το Wimbledon. «Αναλαµβάνω την πλήρη ευ-
θύνη. Ξέρω ότι µε αυτό θα υποστώ τις συνέπειες και δεν 
θέλω να σταµατήσει η καριέρα µου κατ’ αυτό τον τρόπο. 
Ελπίζω ότι θα µου δοθεί ακόµα µια ευκαιρία να ξανα-
παίξω» είπε.
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Όλα τέλεια
Οι οικογενειακές φωτογραφίες τους θα µπορούσαν να είναι εξώφυλλο σε εγχειρίδια για τις τέλειες σχέσεις των γο-
νέων µεταξύ τους και µε τα παιδιά τους. Είναι όλα όπως φαίνονται; ∆εν ξέρουµε και δεν θα µάθουµε παρά µόνο 
όσα µας δείχνουν. Το προσέχουν πάντως, αν σκεφτεί κανείς ότι για να αποφύγουν τους παπαράτσι στις ιδιωτικές 
τους στιγµές καταφεύγουν στις προγραµµατισµένες φωτογραφίσεις. Τα στιγµιότυπα από τις πρώτες οικογενειακές 
διακοπές του πρίγκιπα Ουίλιαµ και της Κέιτ Μίντλετον µαζί µε τα δυο τους παιδιά, τον 2χρονο πρίγκιπα Τζορτζ και την 
10 µηνών πριγκίπισσα Σάρλοτ, απαθανατίστηκαν µε άνεση και χωρίς κρυφτούλι. Το ταξίδι στις Γαλλικές Άλπεις δεν 
ανακοινώθηκε αλλά προσκλήθηκε ένας φωτογράφος από το Associated Press για να κάνει τη δουλειά. Μάλιστα το 
παλάτι σχολίασε µε ανακοίνωσή του τα εξής: «Ο δούκας και η δούκισσα µε χαρά µοιράζονται µαζί σας νέες φωτο-
γραφίες από την οικογένειά τους, απολαµβάνοντας τις πρώτες τους µικρές χειµερινές οικογενειακές διακοπές µαζί 
µε τα παιδιά τους στις Γαλλικές Άλπεις. Ο δούκας και η δούκισσα προσκάλεσαν τον βασιλικό φωτογράφο Τζον Στίλ-
γουελ να τους φωτογραφίσει νωρίτερα την προηγούµενη εβδοµάδα. Αυτές είναι οι πρώτες οικογενειακές διακοπές 
που κάνουν οι τέσσερίς τους και η πρώτη φορά που τα παιδιά τους έπαιξαν µε το χιόνι».

Σατανική νύφη
Έχει συµβεί µετά τον γάµο ο ένας να λέει τα χειρότερα για τον άλλο. Αλλά η Πάντµα Λάκσµι, πρώην µοντέλο ινδικής 
καταγωγής, το τερµάτισε. Όχι µόνο έγραψε αυτοβιογραφικό βιβλίο για τον γάµο της µε τον διάσηµο συγγραφέα 
των «Σατανικών Στίχων», Σαλµάν Ρούσντι, αλλά έφτασε στα ανείπωτα, διεκτραγωδώντας τη σεξουαλική τους ζωή. 
«Love, Loss, and What We Ate» είναι ο τίτλος του βιβλίου της οικοδέσποινας του πετυχηµένου reality µαγειρικής 
«Top Chef». Αφηγείται ότι τον γνώρισε στα 28 της, σήµερα είναι 45, όταν εκείνος ήταν 51 ετών και παντρεµένος. 
Γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι, ο Ρούσντι τη φλέρταρε επίµονα, αρχικά µέσω τηλεφώνου, αφού εκείνη ζούσε στο 
Λος Άντζελες, ενώ από το πρώτο τους ραντεβού ολοκλήρωσαν τη σχέση τους. «Στις 3 τα ξηµερώµατα ξύπνησα 
γυµνή στο κρεβάτι ενός παντρεµένου άντρα» γράφει η Πάντµα, για χάρη της οποίας εκείνος παράτησε την τρίτη 
του σύζυγο. Ο γάµος τους κράτησε τέσσερα χρόνια, 2004-2007, και η ίδια λέει ότι της ζητούσε συνεχώς σεξ ενώ 
εκείνη δυσκολευόταν λόγω ενός προβλήµατος υγείας. Όταν διαγνώστηκε µε ενδοµητρίωση, ο Ινδός συγγραφέας 
εκνευριζόταν µε τη µείωση της σεξουαλικής της διάθεσης. Εκείνη µπαινόβγαινε στα χειρουργεία και εκείνος την 
πίεζε και την ενοχοποιούσε. Η δική του εκδοχή δεν έχει γίνει γνωστή.

Ένας αιώνας παρά κάτι
Η Νάνσι Ρέιγκαν είναι µία από τις πρώτες κυρίες που 
τράβηξαν το ενδιαφέρον για κάτι εντελώς δικό τους 
και όχι από τη σκιά του συζύγου τους πάνω τους. Η 
κοµψότητά της αναγνωρίστηκε ακόµη και απ’ όσους 
δεν έχουν καµία σχέση µε τους Ρεπουµπλικάνους, 
ενώ όλοι ξέρουν ότι ήταν κάτι παραπάνω από σύζυ-
γος για τον Ρόναλντ Ρέιγκαν, που πέρασε από το Χό-
λιγουντ στον Λευκό Οίκο. Θεωρούνταν η πιο έµπιστη 
σύµβουλός του, παρόλο που η ίδια δεν προέβαλλε 
την επιρροή της στις αποφάσεις του. Έφυγε στα 94 
χρόνια της, σχεδόν δέκα χρόνια µετά τον θάνατο του 
πρώην Προέδρου των ΗΠΑ.

Βεντέτα
Είναι πιο πολύ από Βίσση vs Βανδή. Η Μαράια Κάρεϊ 
και η Τζένιφερ Λόπεζ απασχολούν πολύ τα διεθνή 
ΜΜΕ, που υπάρχουν για να µπερδεύονται στις ζωές 
των διασήµων. Η κόντρα µεταξύ τους κρατάει κάπου 
δέκα χρόνια, κερδίζουν και οι δύο κάθε φορά που 
αναζωπυρώνεται, ενώ το τελευταίο επεισόδιο παίχτη-
κε πριν από λίγες µέρες.

«∆εν τη γνωρίζω» απάντησε η Μαράια Κάρεϊ όταν 
ζήτησαν τη γνώµη της για την Τζένιφερ Λόπεζ, χωρίς 
φυσικά να πείσει ότι είναι ειλικρινής και όχι απλώς 
πλήρης αντιπάθειας για τη διάσηµη τραγουδίστρια. 
Ακολούθησε µια εµφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ στην 
τηλεοπτική εκποµπή «The Wendy Williams Show», 
όπου µίλησε για την αρχή της καριέρας της.

«Όταν σκέφτοµαι το Βέγκας, σκέφτοµαι τον 
Φρανκ Σινάτρα και τον Έλβις Πρίσλεϊ και τους ερµη-
νευτές-σύµβολα» είπε η Λόπεζ. «Πριν υπογράψω το 
συµβόλαιό µου για να εµφανιστώ στο Βέγκας, είδα τα 
περισσότερα σόου. Είδα την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, είδα τη 
Σάνια Τουέιν. ∆εν είδα τη Μαράια, διότι εκείνη την πε-
ρίοδο δεν εµφανιζόταν».

«Ποια Μαράια;» ρώτησε η παρουσιάστρια της τη-
λεοπτικής εκποµπής, Γουέντι Ουίλιαµς, περιµένοντας 
το καρφί της Λόπεζ, που όµως δεν το έριξε.

«Πιστεύω ότι είναι ξεχασιάρα» είπε η Τζέι Λο 
δικαιολογώντας τη Μαράια Κάρεϊ και πρόσθεσε: 
«Έχουµε συναντηθεί πολλές φορές, αλλά δεν την 
ξέρω τόσο καλά».
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Ο 
κόµπος έφτασε στο χτένι σε ό,τι 
αφορά τη δηµόσια υγεία στην 
Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Αντικαρκινικής Εται-
ρείας (ΕΑΕ), Ευάγγελος Φιλό-
πουλος, στέλνει σήµα κινδύνου 

προς την κυβέρνηση και όλους τους εµπλεκό-
µενους φορείς στην αλυσίδα της περίθαλψης, το-

Επί ξύλου κρεµάµενοι 
οι ανασφάλιστοι ασθενείς «Η κατάρρευση του δηµόσιου 

συστήµατος υγείας θα 
συµπαρασύρει όλες 
τις ιδιωτικές δοµές υγείας». 

Ευάγγελος Φιλόπουλος, 
πρόεδρος της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

νίζοντας πως βρισκόµαστε προ των πυλών µιας 
άνευ προηγουµένου ανθρωπιστικής κρίσης, που 
θα πυροδοτηθεί από την κατάρρευση του συστή-
µατος υγείας. Στο πλαίσιο του συνεδρίου «Πολιτική 
και οικονοµικά του καρκίνου», που διεξήχθη πρό-
σφατα στην Αθήνα, ο κ. Φιλόπουλος επισήµανε ότι 
η κατάρρευση του δηµόσιου συστήµατος υγείας 
–που επίκειται λόγω της εκτεταµένης υποχρηµα-

τοδότησης και της υποστελέχωσης– θα συµπαρα-
σύρει όλες τις ιδιωτικές δοµές υγείας. «∆εν πρέ-
πει να έχουµε αυταπάτες πως θα µείνει κάτι όρθιο 
στη χώρα σε ό,τι αφορά την περίθαλψη» λέει ο ει-
δικός, που ως διευθυντής της Κλινικής Μαστού 
στον «Άγιο Σάββα» έχει εµπεριστατωµένη άποψη 
για τα τεράστια προβλήµατα τα οποία αντιµετω-
πίζουν τα δηµόσια νοσοκοµεία. «Βρισκόµαστε σε 
πολύ κρίσιµο σηµείο και ειδικά το πρόβληµα µε 
τους ανασφάλιστους είναι τεράστιο. Καθηµερινά 
διογκώνεται ο αριθµός τους – πρόκειται για νοι-
κοκυραίους που µέχρι πριν από λίγο καιρό είχαν 
µια φυσιολογική ζωή, αλλά έχασαν τις δουλειές 
τους, και µαζί την κοινωνική τους ασφάλιση και 
το εισόδηµά τους, και τώρα βρίσκονται επί ξύλου 
κρεµάµενοι. Φανταστείτε να πάσχουν αυτοί οι άν-
θρωποι και από καρκίνο, σε τι τραγική κατάσταση 
βρίσκονται. Και καλά, όσοι ακόµα έχουν δουλειά 
ή σύνταξη, ένα σχετικώς αξιοπρεπές εισόδηµα, 
µπορούν να πάνε σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο 
για ακτινοθεραπείες και να πληρώσουν τη συµ-
µετοχή. Τι θα κάνουν όµως οι ανασφάλιστοι; Και 
τι θα κάνουµε όλοι αν καταρρεύσει το οικοδόµηµα 
της υγείας;» λέει ο κ. Φιλόπουλος.

Ο πρόεδρος της ΕΑΕ συµφωνεί µε την πάγια 
άποψη του καθηγητή Οικονοµικών της Υγείας της 
ΕΣ∆Υ Ιωάννη Κυριόπουλου πως η χώρα µας πρέ-
πει να έχει ένα σύστηµα δωρεάν µίνιµουµ αξιο-
πρεπούς περίθαλψης και για το… παραπάνω ας 
πληρώνει ο καθένας ανάλογα µε το εισόδηµά του. 
Όµως η µίνιµουµ αξιοπρεπής περίθαλψη πρέπει να 
είναι δωρεάν, µε 0% συµµετοχή για όλους! «Πρέπει 
το κράτος να κάνει µυστική διαπραγµάτευση και 
εµπιστευτικές συµφωνίες µε τις φαρµακευτικές 
εταιρείες, ώστε τα καινοτόµα φάρµακα που σώ-
ζουν ζωές, ειδικά στον τοµέα της Ογκολογίας, να 
διατίθενται σε πιο χαµηλές τιµές. Για να γίνει όµως 
αυτό χρειάζεται από κρατικής πλευράς, και ειδικά 
από το υπουργείο Υγείας, εχεµύθεια, ευελιξία και 
πάταξη της γραφειοκρατίας, δηλαδή χαρακτηρι-
στικά στα οποία οι κυβερνώντες βαθµολογούνται 
µε κάτω του µηδενός. Παραµένουµε πρωταθλη-
τές στη γραφειοκρατία και στον δυσκίνητο κρατικό 
µηχανισµό, µε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας 
να απουσιάζει από το τραπέζι του διαλόγου. Γιατί η 
Πορτογαλία, µια χώρα µε παρόµοιο µε της Ελλά-
δας πληθυσµό, που πέρασε κι αυτή από µνηµό-

Η GENESIS Pharma στηρίζει το Πρόγραµµα ∆ΙΑ-
ΤΡΟΦΗ του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλ-

λοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, το οποίο 
παρέχει υποστήριξη σε χιλιάδες µαθητές και τις οικο-
γένειές τους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα πείνας 
και επισιτιστικής ανασφάλειας.  
Με δωρεά της, η GENESIS Pharma αναλαµβάνει την 
καθηµερινή σίτιση 152 παιδιών σε σχολείο της Αττικής, 
στο οποίο 6 στα 10 παιδιά βιώνουν επισιτιστική ανα-
σφάλεια. Με τη συµβολή της εταιρείας θα διατεθούν 
7.500 γεύµατα το τρέχον σχολικό έτος. Παράλληλα, µε 
τη µέθοδο συµπληρωµατικών κονδυλίων (matching 
fund) του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, µεγάλου δωρη-
τή του Προγράµµατος ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, ο συνολικός αριθ-
µός γευµάτων θα διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 15.000 για 
µαθητές σχολείων που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΤΡΟΦΗ.
Μέσω του Προγράµµατος προσφέρεται καθηµερινά σε 
όλους τους µαθητές του σχολείου ένα υγιεινό ποιοτικό 
δεκατιανό, το οποίο καλύπτει σηµαντικό ποσοστό των 
καθηµερινών αναγκών των παιδιών σε ενέργεια και 
πολύτιµα θρεπτικά συστατικά. Το γεύµα έχει σχεδιαστεί 
από την ειδική επιστηµονική οµάδα του Προγράµµατος 
σε συνεργασία µε Καθηγητές Πανεπιστηµίων της Ελ-
λάδας και των ΗΠΑ, 

όπως η Ιατρική Σχολή Αθηνών και το Harvard. Επι-
πλέον, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους θα πραγ-

µατοποιηθούν δράσεις µε στόχο την προώθηση της 
υγιεινής διατροφής.
Η κα Βίκυ Καρρά, ∆ιευθύντρια Επικοινωνίας & 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της GENESIS 
Pharma, δήλωσε σχετικά: «Τα στοιχεία για την επι-
σιτιστική ανασφάλεια στην οποία ζουν σήµερα πολ-
λές οικογένειες είναι αφοπλιστικά. ∆εν µπορούµε 
να µείνουµε αµέτοχοι µπροστά σε ένα τόσο µεγάλο 
πρόβληµα, που δυστυχώς αφορά µικρά παιδιά. H 
Prolepsis παρεµβαίνει εκεί που υπάρχουν οι µεγα-
λύτερες ανάγκες µε ιδιαίτερη ευθύνη, ευαισθησία 
και επαγγελµατισµό. Για εµάς αυτό είναι πολύ σηµα-
ντικό, γιατί γνωρίζουµε πως η σύµπραξη αυτή έχει 
ουσιαστικό αποτέλεσµα». 
Η Καθηγήτρια και ∆ιευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιει-
νής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και Πρόεδρος 
του Ινστιτούτου Prolepsis κυρία Αθηνά Λινού δήλωσε: 
«Η στήριξη της GENESIS Pharma συµβάλει έµπρακτα 
στην καταπολέµηση της πείνας και της επισιτιστικής 
ανασφάλειας µαθητών και προσφέρει ανακούφιση 
σε οικογένειες που έχουν πραγµατική ανάγκη. Χαιρε-
τίζουµε αυτή την πρωτοβουλία και ευελπιστούµε να 
αποτελέσει παράδειγµα, ώστε να µεγαλώσει ακόµα 
περισσότερο ο κύκλος των υποστηρικτών του Προ-
γράµµατος ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, και να φτάσουµε πιο κοντά στο 
στόχο µας, που είναι να µην υπάρχει κανένα παιδί πει-
νασµένο στα σχολεία της χώρας µας».

Η GENESIS Pharma στηρίζει το 
Πρόγραµµα ∆ΙΑΤΡΟΦΗ για διάθεση 
γευµάτων σε σχολεία

«Υιοθέτησε» σχολείο 
στο πλαίσιο εκστρα-

τείας σίτισης µαθητών 
σε σχολεία ευπαθών 

περιοχών

νιο, µπορεί να πετυχαίνει συµφωνίες µε τις φαρµα-
κευτικές εταιρείες, προκειµένου να έχει πιο φθηνά 
καινοτόµα φάρµακα, κι εµείς δεν µπορούµε;» διε-
ρωτάται ο κ. Φιλόπουλος.

Τα στοιχεία που παρουσίασε στο συνέδριο η 
πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών ΚΕΦΙ, Ζωή 
Γραµµατόγλου, αντικατοπτρίζουν την τραγική κα-
τάσταση των καρκινοπαθών και τις τεράστιες επι-
βαρύνσεις µε τις οποίες θα βρεθεί αντιµέτωπο το 
σύστηµα υγείας λόγω της επιδείνωσης της κατά-
στασής τους. «Στο όνοµα του περιορισµού της σπα-
τάλης, περάσαµε στην εποχή του παραµεληµένου 
ασθενή, που κοστίζει πολλαπλάσια στο κράτος. Ο 
ογκολογικός ασθενής δεν αντιµετωπίζεται σωστά 
όταν λόγω του καρκίνου χάνει τη δουλειά του και 
πέφτει σε οικονοµική ανέχεια, ενώ αναγκάζεται να 
επωµιστεί και µέρος της θεραπείας του. Οι γυναί-
κες ασθενείς µε καρκίνο του µαστού πληρώνουν 
πλέον το 60% του κόστους της θεραπείας τους, 
όταν πριν από τρία χρόνια είχαν 100% κάλυψη και 
δεν πλήρωναν τίποτα» ξεσπά η κ. Γραµµατόγλου.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Σουλιώτης, 
επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Υγείας στο Πανε-
πιστήµιο Πελοποννήσου, προσθέτει πως µια νέα 
έρευνα φανερώνει ότι το 40% των καρκινοπαθών 
έχει δυσκολία πρόσβασης σε γιατρό λόγω της µε-
γάλης αναµονής στα ιατρεία των νοσοκοµείων, 
µε συνέπεια να µην ξεκινά εγκαίρως θεραπεία. 
Επιπλέον, το 50% των ασθενών πάσχει από κατά-
θλιψη. Ο πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτι-
κών Επιχειρήσεων Ελλάδας, Άκης Αποστολίδης, 
υπενθυµίζει πως το 50% των καρκίνων θεραπεύ-
εται µέσω της επένδυσης και της ανάπτυξης και-
νοτόµων θεραπειών. «Η πολιτεία όµως παραµέ-
νει απούσα (και) από αυτό το συνέδριο. Τα τελευ-
ταία µέτρα του υπουργείου Υγείας υποσκάπτουν 
την πρόσβαση των ασθενών, γιατί στοχεύουν για 
άλλη µια φορά στο φάρµακο, το οποίο αντιπρο-
σωπεύει µόνο το 20% των συνολικών δαπανών 
υγείας» καταλήγει ο κ. Αποστολίδης.
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ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΡΙΣΗΣ  
ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ... ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

H 
26η αγωνιστική της Super 
League περιλαµβάνει το µε-
γάλο ντέρµπι του ελληνικού 
πρωταθλήµατος, µε τον Ολυ-
µπιακό να υποδέχεται τον Πα-
ναθηναϊκό, την Κυριακή (7.30 

µ.µ.) στο Καραϊσκάκη. Πρόκειται για το µοναδικό 
ντέρµπι µεταξύ των «αιωνίων» που θα δούµε 
φέτος, αφού ο αγώνας του πρώτου γύρου δεν 
ξεκίνησε ποτέ, ενώ οι δύο οµάδες δεν συναντή-
θηκαν στο Κύπελλο, ούτε θα συναντηθούν στα 
πλέι οφ. Πρόκειται επίσης για µια αναµέτρηση 
µε ξεκάθαρο φαβορί, τον γηπεδούχο, 22 βαθ-
µούς µπροστά από τον αντίπαλό του στη βαθµο-
λογία, καλύτερο και ήδη πρωταθλητή, Ολυµπι-
ακό. 

Από την άλλη πλευρά, η προϊστορία στις α-
ναµετρήσεις των δύο οµάδων στο Καραϊσκάκη 
δείχνει πως οι προαναφερθείσες συνθήκες 
είναι ιδανικές για να πάρει αποτέλεσµα ο Πα-
ναθηναϊκός: σε πέντε προηγούµενες ανάλογες 
περιπτώσεις, δηλαδή µε τον Ολυµπιακό καλύ-
τερο και πολύ µπροστά στη βαθµολογία και το 
ντέρµπι να διεξάγεται άνοιξη στο Καραϊσκάκη, 
οι «πράσινοι» έχουν πάρει δύο νίκες και δύο ι-
σοπαλίες, µε τον Ολυµπιακό να έχει σκοράρει 
µόνο ένα γκολ, στο 87΄ του ντέρµπι του 2013, 
όταν µε γκολ του Μήτρογλου είχε αποφύγει την 
ήττα. Ένα σερί αποτελεσµάτων που είναι φυσικά 
εξηγήσιµο: ο Ολυµπιακός, έχοντας εξασφαλί-
σει το πρωτάθληµα και έχοντας αποκλειστεί από 
τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει κατεβάσει 
ταχύτητα, ενώ είναι τέτοια η βαθµολογική δια-
φορά από τον αντίπαλό του ώστε τόσο οι οπαδοί 
όσο και η οµάδα θεωρούν πως θα φτάσουν σε 
µια µεγάλη νίκη. Μια µεγάλη νίκη επί του Πανα-
θηναϊκού που θα αντικατοπτρίζει και τη γενικό-
τερη διαφορά των δύο οµάδων και η οποία λεί-
πει από τον Ολυµπιακό επί Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το σίγουρο και το ερωτηµατικό
Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός είναι γεµάτος κίνη-
τρο, εφόσον ψάχνει να πετύχει κάτι αξιοσηµεί-
ωτο σε µια σεζόν που του πήγε στραβά, ώστε 
να γλυκάνει κάπως τους οπαδούς του. Υπάρ-
χει και ένας αστάθµητος παράγοντας στο φετινό 
ντέρµπι, το γεγονός πως ο Ολυµπιακός προέρ-
χεται από αγωνιστική απραξία, αφού µετά τη δι-
ακοπή του ηµιτελικού Κυπέλλου µε τον ΠΑΟΚ 
στην Τούµπα αναβλήθηκε το παιχνίδι του µε τον 
Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, υπό τον φόβο επει-
σοδίων. Συνεπώς µένει να φανεί µε ποιον τρόπο 
θα τον επηρεάσει η εξέλιξη. Σε αγωνιστικό επί-
πεδο είναι δύσκολο να έχει κάποια επίπτωση, 
καθώς η οµάδα βρισκόταν σε φουλ αγωνιστι-
κούς ρυθµούς και στο διάστηµα που µεσολά-
βησε οι παίκτες προπονούνταν κανονικά. Ω-
στόσο, είναι σίγουρο πως ο Ολυµπιακός θα ε-
πηρεαστεί ψυχολογικά, µε τρόπο που σε µεγάλο 
βαθµό θα κριθεί από τη διαχείριση του Μάρκο 
Σίλβα. Υπάρχουν δύο πιθανά ενδεχόµενα. Το 
πρώτο, ο Ολυµπιακός να εκµεταλλεύτηκε την 
αγωνιστική απραξία ώστε να αποφορτιστεί από 
τον αποκλεισµό από την Άντερλεχτ, ο οποίος ε-
πέφερε µια αίσθηση ανολοκλήρωτου και «µιας 
από τα ίδια» στην πολύ καλή κατά τα άλλα σεζόν 
που είχε, και να παρουσιαστεί «µε το µαχαίρι στα 
δόντια στο ντέρµπι» για να χρυσώσει το χάπι για 

τους οπαδούς του. 
Το δεύτερο είναι, σε συνδυασµό µε το γεγο-

νός πως, όπως όλα δείχνουν, το Κύπελλο δεν 
θα ολοκληρωθεί ποτέ, να εµφανιστεί ένας «ά-
δειος» Ολυµπιακός, ο οποίος να θεωρεί πως 
η σεζόν του ολοκληρώθηκε, καθώς δεν του έ-
µεινε τίποτα να διεκδικήσει.  

Αντιθέτως, για τον Παναθηναϊκό είναι δεδο-
µένο το πώς θα εµφανιστεί: έτοιµος για µάχη µέ-
χρις εσχάτων προκειµένου να πάρει έστω το ε-
λάχιστο από µία καταστροφική σεζόν, να προ-
σφέρει ένα επιχείρηµα στους οπαδούς του. Το 
κακό για την οµάδα του Στραµατσόνι είναι πως 
µέχρι στιγµής έχει δείξει πως η θέληση δεν είναι 
αρκετή, ούτε καν η ανωτερότητα επί του αντιπά-
λου. Αποδείχθηκε στον αποκλεισµό από το Κύ-
πελλο από τον Ατρόµητο, στην ισοπαλία µε τον 

ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο παρ’ ότι ο Παναθηναϊκός 
προηγήθηκε µε 2-0 και ήταν πολύ καλός στο 
πρώτο ηµίχρονο, όπως επίσης και στην ήττα 
από την ΑΕΚ παρά την ανωτερότητα του Πανα-
θηναϊκού στο σύνολο της αναµέτρησης. 

Ώρα αποδείξεων
Το σίγουρο είναι πως η διακύβευση του ντέρµπι 
είναι πολύ µεγαλύτερη από το ανύπαρκτο βαθ-
µολογικό αντίκρισµα. Κατ’ αρχάς για τους δύο 
προπονητές. Ο Μάρκο Σίλβα καλείται να απο-
δείξει ότι µπορεί να τα καταφέρει καλύτερα από 
τους προκατόχους του: και οι προηγούµενοι ε-
ξασφάλισαν µε άνεση το πρωτάθληµα, συνή-
θως και το ντάµπλ, ενώ δεν κατάφερε να τερµα-
τίσει το σερί των αποκλεισµών στις πρώτες νοκ 
άουτ αναµετρήσεις των ευρωπαϊκών διοργα-

νώσεων από οµάδες που δεν φαίνονται καλύ-
τερες από τον Ολυµπιακό. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε 
παραµένει ο µοναδικός προπονητής επί Μαρι-
νάκη που έχει προχωρήσει στη δεύτερη νοκ 
άουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αν λοι-
πόν ο Σίλβα χαρίσει στους οπαδούς του Ολυµπι-
ακού τη µεγάλη νίκη επί του «αιωνίου» αντιπά-
λου που τους λείπει τα τελευταία χρόνια, τότε θα 
έχει κάνει το κάτι παραπάνω σε σχέση µε τους 
προκατόχους του. 

Πολύ περισσότερα έχει να αποδείξει ο Α-
ντρέα Στραµατσόνι, ο οποίος µέχρι στιγµής έχει 
πείσει για τη συµβατότητά του µε τον πάγκο του 
Παναθηναϊκού µόνο... αυτόν που πρέπει να πεί-
σει, τον επικεφαλής της ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζο. 
Κατά τα άλλα, ο Ιταλός ζήτησε και κατάφερε να 
αλλάξει σε µεγάλο βαθµό την οµάδα στη µετα-
γραφική περίοδο του Ιανουαρίου και παρ’ ότι 
έχει πάρει µέχρι στιγµής πράγµατα από τις προ-
σθήκες που έκανε στο ρόστερ, συνολικά η ει-
κόνα της οµάδας δεν παρουσιάζει κάποια ση-
µαντική διαφορά από την οµάδα που παρουσί-
αζε ο Αναστασίου, έχοντας λιγότερες ποιοτικές 
λύσεις στη διάθεσή του. Αντιθέτως, ο Παναθη-
ναϊκός του Στραµατσόνι παρουσιάζει σε µεγάλο 
βαθµό τα ίδια προβλήµατα που παρουσίαζε ο 
(φετινός) Παναθηναϊκός του Αναστασίου σε επί-
πεδο νοοτροπίας και ψυχολογικής διαχείρισης 
των δύσκολων αναµετρήσεων. Ήδη στους οπα-
δούς υπάρχει µουρµούρα και αµφισβήτηση για 
τον Στραµατσόνι. Αν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί στο 
ντέρµπι, η κατάσταση αναµένεται να γίνει πολύ 
δύσκολη γι’ αυτόν και θα χρειαστεί κάτι πολύ θε-
αµατικό στα πλέι οφ για να την αντιστρέψει. 

Η συζήτηση που θα επιστρέψει
Εξίσου σηµαντικό είναι αυτό το ντέρµπι και για 
τις διοικήσεις των δύο οµάδων και δη για τους 
επικεφαλής τους. Όλη αυτή η βαβούρα, η κό-
ντρα για την κόντρα και η έκρηξη µίσους που 
έχει αναζωπυρωθεί µετά τη διακοπή του ντέρ-
µπι ΠΑΟΚ-Ολυµπιακός, µε τις συσκέψεις, τις 
χαµηλότατου επιπέδου δηλώσεις και ύβρεις ο-
ρισµένων εκ των πρωταγωνιστών, τις ανούσιες 
και αναποτελεσµατικές κινήσεις, κρύβει, πέρα 
από τον αδυσώπητο µεταξύ τους επιχειρηµα-
τικό πόλεµο µε πεδίο έκφρασης το ποδόσφαιρο, 
και µια υστεροβουλία εκ µέρους των διοικητι-
κών ηγετών των ΠΑΕ: απευθύνονται στα κατώ-
τερα ένστικτα των οπαδών τους, συσπειρώνο-
ντάς τους και µεταφέροντας αλλού το ενδιαφέ-
ρον. Κανείς δεν ασχολείται πλέον µε τις τραγικές 
διοικητικές επιλογές του Ιβάν Σαββίδη που κα-
τέστρεψαν µία ακόµη σεζόν για τον ΠΑΟΚ, την 
αποτυχία σε όλα τα επίπεδα του φετινού Πανα-
θηναϊκού, την εσφαλµένη απόφαση του Ολυ-
µπιακού όχι απλώς να µην ενισχυθεί αλλά ου-
σιαστικά να αποδυναµωθεί (µε την αποχώρηση 
Φινµπόγκασον) στη µεταγραφική περίοδο του Ι-
ανουαρίου, η οποία θα µπορούσε να πει κανείς 
πως συνέβαλε αποφασιστικά στον αποκλεισµό 
του από την Άντερλεχτ, ή τη µετριότητα της ΑΕΚ, 
η οποία όµως επιβραβεύεται για τη συνέπεια 
στο πλάνο και στον σχεδιασµό της έναντι των δι-
αδοχικών αλλαγών σχεδίου που παρατηρούνται 
στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. 

Μια συζήτηση που θα επιστρέψει για τον ητ-
τηµένο του ντέρµπι...



ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟ BETARADES.GR
Περιµένοντας γκολ στο ντέρµπι…

Ο
λυµπιακός - Παναθηναϊκός αυτή την Κυριακή 
(13/03) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και είναι 
λογικό τα υπόλοιπα παιχνίδια να περνούν σε 
δεύτερη µοίρα. Μπορεί το βαθµολογικό ενδια-
φέρον στο «ντέρµπι αιωνίων» να είναι µικρό, ω-
στόσο και οι δύο οµάδες θα επιδιώξουν τη νίκη 

για λόγους πρεστίζ. Το συγκεκριµένο µατς, µάλιστα, θα µας α-
πασχολήσει και στοιχηµατικά, όπως θα δούµε αναλυτικά παρα-
κάτω. Από κει και πέρα, προκύπτουν ορισµένες εξαιρετικά ελ-
κυστικές στοιχηµατικές προτάσεις από τα «µεγάλα» πρωταθλή-
µατα της Ευρώπης.

Over στον Πειραιά
Ξεκινάµε, λοιπόν, τα προγνωστικά µας από το ντέρµπι της Σού-
περλιγκ, Ολυµπιακός - Παναθηναϊκός, στο οποίο θα πάµε µε το 
ενδεχόµενο να σηµειωθούν περισσότερα από 2.5 τέρµατα, σε 
απόδοση 2.05. Από αγωνιστική απραξία προέρχονται οι «ερυ-
θρόλευκοι», καθώς µετά τη διακοπή του αγώνα Κυπέλλου κό-
ντρα στον ΠΑΟΚ, την προηγούµενη Κυριακή (06/03) δεν έδω-
σαν το παιχνίδι µε τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, µετά από αί-
τηµα της αστυνοµίας. Επιστρέφει, λοιπόν, στη δράση απέναντι 
στον «αιώνιο» αντίπαλο ο Ολυµπιακός, αναζητώντας µία εµφα-
τική νίκη, µεταξύ άλλων για να «ζεστάνει» και την κερκίδα, η 
οποία η αλήθεια είναι ότι «κρύωσε» µετά τον αποκλεισµό από 
την Άντερλεχτ. Οι «πράσινοι», από την πλευρά τους, πηγαίνουν 
στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ως το αουτσάιντερ, αλλά απο-
φασισµένοι να διεκδικήσουν τη νίκη. Περιµένουµε, εποµένως, 
ένα αρκετά επιθετικό παιχνίδι ανάµεσα στις δύο οµάδες και θε-
ωρούµε ότι θα σηµειωθούν περισσότερα από 2.5 τέρµατα.

Η Λεβάντε το ντέρµπι
Περνάµε στο τοπικό ντέρµπι της Βαλένθια, Λεβάντε - Βαλέν-
θια, στο οποίο θα στηρίξουµε τον «άσο» σε απόδοση 2.65. Παι-
χνίδι «ζωής και θανάτου» για τη Λεβάντε, η οποία χρειάζε-
ται τους τρεις βαθµούς στην προσπάθεια που κάνει να ξεφύ-
γει από τη ζώνη του υποβιβασµού. Οι «νυχτερίδες», από την 
πλευρά τους, είναι ουσιαστικά αδιάφορες βαθµολογικά, αλλά 
και αρκετά κουρασµένες από τα συνεχόµενα µατς σε Ισπανία 
και Ευρώπη. Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι οι γηπεδούχοι µπορούν 
να πάρουν τους τρεις βαθµούς. Μία ακόµη «δυνατή» πρόταση 
προκύπτει από την Πρέµιερ Λιγκ και είναι το χάντικαπ -1 γκολ 

NEWS TIPS
●  Το ντέρµπι Ολυµπιακός - Παναθηναϊκός (19:30) ξεχωρίζει από 
το κυριακάτικο πρόγραµµα της 26ης αγωνιστικής της Σούπερλιγκ. 
Ενδιαφέρουσα αναµέτρηση και το Ατρόµητος - Αστέρας Τρίπολης (15:00), 
ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη ∆ευτέρα µε την ΑΕΚ να φιλοξενεί 
τον Πανθρακικό.
●  Στην τελική ευθεία µπαίνει το Κύπελλο Αγγλίας. Την Κυριακή 
διεξάγονται δύο αγώνες για την προηµιτελική φάση της διοργάνωσης, 
µε την Άρσεναλ να υποδέχεται τη Γουότφορντ και τη Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ να φιλοξενεί τη Γουέστ Χαµ.
●  Εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν µήνα θα µείνει ο εξτρέµ Ντένις 
Τσερίσεφ, µετά τον τραυµατισµό του στο πρόσφατο µατς της Βαλένθια 
απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης (αγωνίζεται ως δανεικός στις 
«νυχτερίδες» από τη Ρεάλ Μαδρίτης).
●  Με χρηµατικό πρόστιµο τιµώρησε η διοίκηση της Λας Πάλµας τους 
Ναουθέτ Αλεµάν (12.387 ευρώ συν επτά ηµέρες µισθού) και Αραούχο 
(10.000 ευρώ) για το πειθαρχικό παράπτωµα µετά το µατς της 25ης 
αγωνιστικής απέναντι στην Μπαρτσελόνα.
●  Τις περιπτώσεις των Ράφα Μπενίτεθ και Ντέιβιντ Μόγες εξετάζει η 
Νιούκαστλ, καθώς ο Στιβ Μακ Λάρεν πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στο 
«τιµόνι» της µετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν.
●  «Έχω συµβόλαιο µε τη Μίλαν και δουλεύω για τη βελτίωση της 
οµάδας» τόνισε ο προπονητής της Μίλαν, Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, βάζοντας 
τέλος στα σενάρια αποχώρησής του.

SERI TIPS
●  Αήττητος ο Ηρακλής στα τελευταία εννέα εντός έδρας µατς για τη 
Σούπερλιγκ (4-5-0). Την Κυριακή υποδέχεται τη Βέροια.
●  Χωρίς ήττα ο Λεβαδειακός στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές (2-2-
0). Αυτή την αγωνιστική φιλοξενεί τον Πλατανιά.
●  Μόλις µία ήττα µετρά η Λέστερ στα 17 τελευταία εντός έδρας µατς 
πρωταθλήµατος (11-5-1). Οι «αλεπούδες» φιλοξενούν τη Νιούκαστλ.
●  Νικηφόρα για τη Λεβάντε τα τρία τελευταία εντός έδρας ντέρµπι 
πρωταθλήµατος απέναντι στη Βαλένθια.
●  Μόνο νίκες για τη Σεβίλλη στα 12 τελευταία εντός έδρας µατς 
πρωταθλήµατος, παράλληλα έχει κερδίσει τα 6/7 τελευταία εντός έδρας 
µατς πρωταθλήµατος απέναντι στη Βιγιαρεάλ. 
●  Αήττητη η Εσπανιόλ στα τελευταία πέντε µατς πρωταθλήµατος 
απέναντι στη Γρανάδα, µε τέσσερις νίκες και µία ισοπαλία.
●  Από τρεις διαδοχικές ισοπαλίες προέρχεται η Κάρπι στη Serie A. Αυτή 
την αγωνιστική υποδέχεται στο γήπεδό της τη Φροζινόνε.
●  Η Ντόρτµουντ παραµένει αήττητη στα 16 τελευταία εντός έδρας 
παιχνίδια σε επίπεδο Μπουντεσλίγκα. Την Κυριακή υποδέχεται τη 
Μάιντζ, στην αναµέτρηση µε την οποία ολοκληρώνεται η 26η αγωνιστική 
του γερµανικού πρωταθλήµατος.
●  Χωρίς εντός έδρας νίκη η Τρουά στο Σαµπιονά, µετράει ρεκόρ 0-6-
8 µε γκολ 8-20, διαθέτει τη χειρότερη εντός έδρας άµυνα. Αυτή την 
αγωνιστική έχει πολύ δύσκολο έργο, υποδεχόµενη την Παρί Σεν Ζερµέν.

GOAL TIPS
●  Από 3/4 µεταξύ τους 2-3 Goal προέρχονται Ολυµπιακός και 
Παναθηναϊκός ανεξαρτήτως έδρας.
●  ∆εν σκόραρε στις τελευταίες 6/7 αγωνιστικές ο Αστέρας Τρίπολης, ο 
οποίος την Κυριακή αντιµετωπίζει τον Ατρόµητο.
●  Η Τότεναµ (φιλοξενείται από την Άστον Βίλα) έχει δεχτεί µόλις 12 
γκολ στα 14 φετινά εκτός έδρας µατς πρωταθλήµατος.
●  Η Αθλέτικ Μπιλµπάο (φιλοξενεί την Μπέτις) έχει σκοράρει εννέα γκολ 
στα τρία τελευταία µατς πρωταθλήµατος (3/3 νίκες).
●  Η Λας Πάλµας διατηρεί ανέπαφη εστία στα τρία τελευταία µατς 
πρωταθλήµατος (3/3 νίκες), η φιλοξενούµενη Ρεάλ Μαδρίτης έχει 
σκοράρει 10 γκολ στα δύο τελευταία µατς πρωταθλήµατος.
●  Στο Under 2.5 τα 5/6 πιο πρόσφατα παιχνίδια της Μίλαν για τη Serie 
A. Αυτή την αγωνιστική φιλοξενείται από την Κιέβο.
●  Σηµειώθηκε Goal/Goal και στα έξι τελευταία παιχνίδια της Φιορεντίνα 
για τη Serie A. Οι «βιόλα» υποδέχονται τη Βερόνα.
●  Στο Under 2.5 τα 6/7 τελευταία παιχνίδια της Λάτσιο για τη Serie A. 
Την Κυριακή υποδέχεται την Αταλάντα.
●  Η Λεβερκούζεν δέχτηκε τουλάχιστον τρία γκολ στα τρία τελευταία 
παιχνίδια της για την Μπουντεσλίγκα. Αυτή την αγωνιστική υποδέχεται 
το Αµβούργο.
●  17 γκολ σηµειώθηκαν συνολικά στις δύο τελευταίες αγωνιστικές για 
Ρεν και Λυών ανεξαρτήτως έδρας, δηλαδή πάνω από 4 γκολ µέσο όρο 
ανά παιχνίδι.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

13/03
13:00 Λεβάντε - Βαλένθια 1 2.65
16:00 Κάρπι - Φροζινόνε X2 2.00
18:00 Άστον Βίλα - Τότεναµ Τότεναµ -1 1.88
19:00 Μαλίν - Σταντάρ Λιέγης 2 1.80
19:30 Ολυµπιακός - Παναθηναϊκός Οver 2.5 2.05
22:00 Ρεν - Λυών Goal/Goal 1.95

της Τότεναµ σε απόδοση 1.88, στην εκτός έδρας αναµέτρηση 
των «σπιρουνιών» κόντρα στην Άστον Βίλα (-1 Ασιατικό Χάντι-
καπ: Το στοίχηµα επιβεβαιώνεται σε περίπτωση νίκης της Τό-
τεναµ µε 2 γκολ διαφορά και πάνω. Αν η Τότεναµ κερδίσει µε 
1 γκολ διαφορά, τότε µας επιστρέφεται το ποντάρισµα). Όσο και 
να το παλεύει, η Άστον Βίλα δύσκολα θα αποφύγει τον υποβι-
βασµό και πλέον βρίσκεται µε το ενάµισι πόδι στην Τσάµπιον-
σιπ. Θα αντιµετωπίσει µία Τότεναµ η οποία «κυνηγά» την πρω-
τοπόρο Λέστερ και θεωρούµε ότι δύσκολα θα χάσει βαθµούς 
στο Μπέρµιγχαµ.

Πέρα από τα τρία παραπάνω παιχνίδια, ξεχωρίζουν ορισµέ-
νες ακόµη προτάσεις από το πρόγραµµα της Κυριακής. Συγκε-
κριµένα, αναφερόµαστε στο «Χ2» σε απόδοση 2. 00 στον αγώνα 
Κάρπι - Φροζινόνε, στο «διπλό» σε απόδοση 1.80 στην αναµέ-
τρηση Μαλίν - Σταντάρ Λιέγης, αλλά και στο Goal/Goal σε α-
πόδοση 1.95 στον αγώνα Ρεν - Λυών. 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 διάρκεια του Σαββατο-
κύριακου, αλλά και εντός της εβδοµάδας, τις ηµέρες µε έντονη 
στοιχηµατική δράση.
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο 

πάνω στο Στοίχηµα site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει 
διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.
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Τ
ου αρέσει να τον φωνάζουν και µε το παρατσούκλι 
«Cuchu», που στα ισπανικά σηµαίνει «Γέρος». Από το 1996 
και στην ηλικία των µόλις 16 ετών ο Καµπιάσο ταξίδεψε στη 
Μαδρίτη για να αγωνιστεί στην Καστίγια. Από εκεί, το ταλέ-
ντο του αναγνωρίσθηκε άµεσα και έκτοτε πέρασε από πολ-

λές µεγάλες οµάδες, όπως είναι οι Ιντεπεντιέντε, Ρίβερ Πλέιτ, Ρεάλ 
Μαδρίτης, Ίντερ, Λέστερ Σίτι και Ολυµπιακός. Εννοείται πως σε αυτές 
συµπεριλαµβάνεται και η «αλµπισελέστε», η Εθνική Αργεντινής.

��  Άφησες πίσω τον τραυµατισµό σου και γύρισες στη δράση πιο 
δυνατός, κερδίζοντας το πρωτάθληµα µε τον Ολυµπιακό. Νιώ-
θεις έτοιµος και δυνατός για το υπόλοιπο της σεζόν, η οποία πε-
ριλαµβάνει δυνατά µατς;

Το σηµαντικό είναι ότι η οµάδα κέρδιζε από την αρχή της χρονιάς και 
συνεχίζει να κερδίζει, φτάνοντας έτσι στην κατάκτηση του πρωταθλή-
µατος. Ήταν πραγµατικά ένας από τους πιο σηµαντικούς στόχους, από 
την αρχή της σεζόν. Είµαστε, λοιπόν, πολύ ικανοποιηµένοι από το απο-
τέλεσµα αυτό. Σε προσωπικό επίπεδο είµαι πανέτοιµος να βοηθήσω 
ξανά την οµάδα, τόσο στον ηµιτελικό που έχουµε µε τον ΠΑΟΚ, αλλά 
και φτάνοντας στον τελικό, όποιος κι αν θα είναι ο αντίπαλός µας εκεί. 
Επίσης σηµαντικό είναι το ντέρµπι µε τον ΠΑΟ και, όπως όλοι στην 
οµάδα, έτσι κι εγώ περιµένω αυτό το µατς µε ανυποµονησία.

��  Πόσο εύκολο είναι για τους ποδοσφαιριστές να διατηρήσουν το 
κίνητρό τους σε υψηλά επίπεδα όταν έχουν κατακτήσει ήδη το 
πρωτάθληµα;

Αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί, γιατί εξαρτάται από τον κάθε παίκτη 
ξεχωριστά. Το κίνητρο εξαρτάται, από τη διοργάνωση, τον αντίπαλο, 
τον αγώνα, το πώς νιώθει κάθε ποδοσφαιριστής σε κάθε µατς. Ω-
στόσο, πρέπει πάντα να βρίσκεται το κίνητρο, προκειµένου και η από-
δοση να παραµένει σε υψηλό επίπεδο. Εγώ, όταν αγωνίζοµαι, πάντα 
νιώθω ότι έχω κίνητρο.

��  Θεωρείς ότι είναι καλύτερο για τον Ολυµπιακό το ότι δεν έχει 

ανταγωνισµό στην Ελλάδα, καθώς έτσι κρατάει δυνάµεις για 
τα σηµαντικά µατς στην Ευρώπη, ή χειρότερο, καθώς είναι δύ-
σκολο να κρατήσετε ψηλά τον ρυθµό σας;

Το πιο εύκολο θα ήταν να πούµε ότι θα θέλαµε το πρωτάθληµα να είναι 
πιο ανταγωνιστικό, να βρίσκονται οι αντίπαλοί µας σε υψηλότερο επί-
πεδο και να πρέπει να δυσκολευόµαστε περισσότερο για να πάρουµε 
τα αποτελέσµατα που θέλουµε για να φτάσουµε στον τίτλο. Ωστόσο, 
αυτό δεν είναι δικό µας λάθος, δεν ευθυνόµαστε εµείς για την κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται οι αντίπαλοί µας. Εµείς πρέπει πάντα να 
είµαστε σε επαγρύπνηση και σε ένταση. Ο Ολυµπιακός έχει κάνει ένα 
τέλειο πρωτάθληµα, είναι πολύ µπροστά σε σχέση µε τις άλλες οµά-
δες και αυτό που µας µένει ως ερώτηµα είναι αν θα µπορούσαµε να 
έχουµε κάνει κάτι καλύτερο στην Ευρώπη.

��  Ποια στοιχεία από τα πρωταθλήµατα στα οποία έχεις αγωνιστεί 
θα ήθελες να… εµφυσήσεις στο ελληνικό πρωτάθληµα;

Κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της, τα δικά της στοιχεία. Κάθε πρω-
τάθληµα έχει τα δικά του στοιχεία και εξαρτάται από τις διαφορετικές 
συνήθειες και τη διαφορετική νοοτροπία των φιλάθλων. Στην Αγγλία, 
λόγου χάρη, για να περιγράψω την τελευταία µου εµπειρία πριν από 
την Ελλάδα, όλα είναι πολύ διαφορετικά και τα παιχνίδια προετοιµάζο-
νται µε πολύ διαφορετικό τρόπο. ∆εν υπάρχει παραµονή των παικτών 
µία ηµέρα πριν από τον αγώνα, το πρόγραµµα µέσα στην εβδοµάδα 
είναι συγκεκριµένο, δεν επηρεάζεται επ’ ουδενί από τα αποτελέσµατα 
και δεν αλλάζει σε καµία περίπτωση. Υπάρχει ένα ρεπό µέσα στην ε-
βδοµάδα, το οποίο είµαι αµετάβλητο. ∆εν αλλάζει το πρόγραµµα σε 
καµία περίπτωση, όπως π.χ. γίνεται στην Ελλάδα, στην Ισπανία ή και 
σε άλλες χώρες. Αυτά είναι, για παράδειγµα, κάποια στοιχεία, τα οποία 
είναι δύσκολο να περάσεις στη νοοτροπία µιας άλλης χώρας και στα 
«θεµέλια» ενός άλλου πρωταθλήµατος.

��  Ποια στοιχεία συνάντησες στην Ελλάδα και στην ελληνική 
Super League;

Θα µπορούσα να πω ενδεχοµένως ότι αυτό που έλειψε από το συγκε-

κριµένο πρωτάθληµα είναι ο ανταγωνισµός, σε σχέση µε τους αντι-
πάλους µας, µε τις άλλες οµάδες. Σε αυτό βέβαια έπαιξε ρόλο το ότι 
ο Ολυµπιακός µπήκε πολύ δυναµικά στο πρωτάθληµα, παίρνοντας 
από την αρχή νίκες και κάνοντας σταθερά βήµατα µπροστά. Γι’ αυτό 
σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να µειώσουµε την αξία αυτού που έ-
χουµε πετύχει. Πολλοί θα πουν ίσως ότι η κατάκτηση του πρωταθλή-
µατος ήταν εύκολη, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι αποτέλεσµα σκληρής 
δουλειάς και µεγάλης προσπάθειας, την οποία εµείς κάναµε. Αποτέ-
λεσµα της σταθερής µας πορείας προς τον τίτλο. Εµείς το κάναµε να 
φαίνεται εύκολο, πολύ πιο εύκολο απ’ ό,τι στην πραγµατικότητα είναι.

��  Ποιες οι οµοιότητες ανάµεσα στη ζωή στην Ελλάδα και στη ζωή 
στην Αργεντινή;

Υπάρχουν πάρα πολλές οµοιότητες. Τόσο εγώ όσο και η οικογένειά 
µου προσαρµοστήκαµε πολύ εύκολα στη ζωή εδώ και σε αυτό έ-
παιξε µεγάλο ρόλο το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν διστάζουν να µιλή-
σουν αγγλικά µε τους ξένους, κάνοντάς τους έτσι να νιώσουν πολύ 
φιλόξενα. Ενώ σε όλες τις χώρες όλοι προτιµούν να µιλούν τη δική 

τους γλώσσα, στην Ελλάδα δεν το σκέφτονται έτσι. Κάνουν ό,τι µπο-
ρούν για να νιώσουν οι ξένοι φιλόξενα και αυτό δείχνει ότι είναι καλοί 
άνθρωποι, µε ζεστασιά. Εµείς έχουµε γνωρίσει καλούς ανθρώπους 
στην Ελλάδα, περνάµε όµορφα και νιώθουµε πολύ καλά που µέ-
νουµε εδώ.

��  Ως ξένος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα, γίνεσαι µάρτυρας της 
οικονοµικής κρίσης; Τη βιώνεις γύρω σου;

Η αλήθεια είναι πως είµαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει πολύ µέσα 
στο σπίτι του. ∆εν έχω κυκλοφορήσει πολύ κι έτσι δεν έχω τη δυ-
νατότητα να βλέπω σε καθηµερινή βάση τι συµβαίνει γύρω µου, στη 
χώρα και στην πόλη όπου µένω. Πάντα ενδιαφέροµαι και µαθαίνω 
τι συµβαίνει γύρω µου, σαφέστατα, αλλά ως άνθρωπος που µένει 
πολύ µέσα στο σπίτι, όταν ολοκληρώνω τις υποχρεώσεις µου µε τον 
Ολυµπιακό, δεν βιώνω στο έπακρο την κατάσταση που επικρατεί 
στην Ελλάδα.

��  Ποια οµάδα θεωρείς ότι είναι η πιο φορµαρισµένη αυτή την πε-
ρίοδο και γιατί;

Νοµίζω πως οι περισσότερες οµάδες, ειδικά οι λεγόµενες «µεγάλες», 
είναι σαφέστατα βελτιωµένες σε σχέση µε τον πρώτο γύρο. Καµία 
από αυτές δεν έχει φτάσει στο δικό µας επίπεδο, όµως σίγουρα είναι 
βελτιωµένες και παρουσιάζουν, συνολικά, καλύτερη εικόνα. Πρέπει 
να διατηρήσουµε κι εµείς το επίπεδό µας ψηλά, κάνοντας τα ίδια στα-
θερά βήµατα τα οποία κάνουµε από την αρχή της περιόδου.

��  Τι αυτοκίνητο οδηγείς αυτή την περίοδο;
Εγώ οδηγώ ένα Renault Clio και η σύζυγός µου ένα Renault Twingo, 
τα οποία µας έχουν βολέψει πολύ. ∆εν είµαι φανατικός των ακρι-
βών και γρήγορων αυτοκινήτων. Το αντιµετωπίζω ως εργαλείο, για 
να µου λύνει τα χέρια στην καθηµερινότητά µου. Αυτό συµβαίνει µε 
τα αυτοκίνητα αυτά, καθώς είναι πολύ πρακτικά, ειδικά όταν ανα-
ζητάς επειγόντως θέση για να παρκάρεις. Το αυτοκίνητο πρέπει να 
είναι άνετο και εύχρηστο και να κάνει την ηµέρα σου πιο απλή και πιο 
άνετη και µε αυτό το κριτήριο επιλέγω.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Εστέµπαν Καµπιάσο,  
ο άσος του Ολυµπιακού,  
µιλά στη Free Sunday!
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AGENDA
ΤΑΞΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ
Η ταινία του αντιφρονούντα Ιρανού 
σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί που 
γυρίστηκε µε κρυφές κάµερες

ΟΛΑ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
Προορισµοί για οικοτουρίστες και µη

TAΞΙ∆Ι CINEMA
SWEET CHARITY
To µιούζικαλ του Bob Fosse 
στο θέατρο Badminton

Πώς καταλήξατε στη θεατροποίηση των διηγηµάτων του Στρατή 
Μυριβήλη;
Κεραυνοβόλος έρωτας από την πρώτη ανάγνωση. Εικόνες, 
συναισθήµατα, νοσταλγία. Θέµατα διαχρονικά, που µας άγγι-
ξαν από την πρώτη στιγµή: ο χρόνος, η αγάπη, οι επιλογές, οι 
προσδοκίες. Μια γραφή γεµάτη πνεύµα, αυτοσαρκασµό και 
παιχνιδιάρικη διάθεση. Ήταν επίπονη δουλειά η θεατροποίησή 
τους, διότι ήθελε τεράστια προσοχή, να µη στερήσουµε ούτε 
από το λογοτεχνικό κείµενο ούτε από τη γλώσσα του θεάτρου.

 Τελικά η Ελλάδα του ’30 τι σχέση έχει µε την Ελλάδα του 2016;
Άπειρες οµοιότητες. Πολιτική και οικονοµική αστάθεια, προ-
σφυγικό, φανατισµός, κρίση αξιών. Επίσης, σε παγκόσµιο επί-
πεδο, και τότε όπως και τώρα, τροµεροί πόλεµοι επηρέαζαν 

την κάθε χώρα ξεχωριστά. Βεβαίως αυτό που φαίνεται να 
µην αλλάζει και παραµένει αναλλοίωτο στους αιώνες είναι 

ο άνθρωπος και η ευαίσθητη φύση του. Ο Μυριβήλης, 
µε αφορµή τα όσα ζούσε τότε στον ελλαδικό χώρο ή 
στο ίδιο το µέτωπο του πολέµου, µας µιλά τελικά για 
τον άνθρωπο. Γι’ αυτό παραµένει διαχρονικός. Γι’ αυτό 
συγκινεί, συνεπαίρνει, γοητεύει, εµπνέει. Το διαπιστώ-
σαµε κι εµείς δουλεύοντας πάνω σε αυτά τα κείµενα, 
το ακούµε και από το κοινό µας, από µικρούς και µε-
γάλους.

Τι είναι αυτό, τελικά, που οδηγεί τη χώρα µας στα ίδια 
ολισθήµατα;
Πιστεύω πάλι ο ίδιος ο άνθρωπος. Η αδυναµία του να 
µάθει από τα λάθη του και να διοχετεύσει τη δύναµή 
του στα σωστά κανάλια.

Ωστόσο, η Ελλάδα του ’30 µας άφησε ως παρακαταθήκη 
τη Γενιά του ’30 των Ελλήνων λογοτεχνών. Η δική µας 
γενιά τι θα αφήσει; Γεννιούνται σήµερα «Μυριβήληδες»;
Φυσικά και γεννιούνται και πάντα θα γεννιούνται και 
ώσπου ο κόσµος που ξέρουµε πάψει, θα γεννιούνται. 
Αυτό που λέω δεν αφαιρεί από τη µοναδικότητα του 
Μυριβήλη, απλώς θεωρώ πως σε όλες τις εποχές 
υπάρχουν φωτισµένοι άνθρωποι. Είναι λογικό, οτι-
δήποτε βρίσκεται πολύ κοντά µας είναι δύσκολο να 
το δούµε. Πολλές φορές πρέπει να αποµακρυνθού-
µε από αυτό για να διαπιστώσουµε ότι υπήρξε δίπλα 
µας, να αναγνωρίσουµε την παρουσία του ή ακόµα 
και µόνο το αποτύπωµά του από το πέρασµά του στον 
χωροχρόνο.

Είναι «εύκολο» να είσαι γυναίκα σκηνοθέτης;
Τίποτα δεν είναι εύκολο. Ειδικά όταν σε απασχολεί µε 

έναν τρόπο ολοκληρωτικό. Σε µια κουβέντα που είχα µε 
τον σύντροφό µου, βλέποντάς µε να προσπαθώ µε πολύ 
πάθος από τη θέση του σκηνοθέτη, µε ρώτησε: «Πόσες επι-
τυχηµένες γυναίκες σκηνοθέτες υπάρχουν, που να τις ξέρει 

όλος ο κόσµος γι’ αυτό;». Αναρωτήθηκα ίσως για πρώτη φορά 
σχετικά και η απάντησή µου ήταν αυτή που πιθανότατα σκε-
φτήκατε κι εσείς. «Στατιστικά µιλώντας, επέλεξες έναν χώρο 
ανδροκρατούµενο, που δεν θα σου δώσει και πολλές ευκαι-
ρίες» συνέχισε. Αυτή η διαπίστωση στην αρχή µε καθήλωσε, 
αλλά αµέσως µετά µε απελευθέρωσε. Αφού είµαι χαµένη από 
χέρι, δεν έχω τίποτα να χάσω. Οπότε η προσπάθεια συνεχίζεται 
µε χαµόγελο.

Και τι απολαµβάνετε περισσότερο, την υποκριτική ή τη σκηνοθεσία;
Η αλήθεια είναι ότι από τη θέση του σκηνοθέτη αντέχω πιο 
πολύ στην πρόβα. Και πραγµατικά το απολαµβάνω. Βέβαια εί-
ναι και η φύση της δουλειάς τέτοια. Είναι πιο αφύσικο να φοράς 
τα «παπούτσια» του ρόλου και να περπατάς σαν να είναι δικά 
σου και ταυτοχρόνως κάποιος να σου λέει τι να κάνεις ή να 
µην κάνεις. Εκεί βέβαια είναι που φαίνεται ο καλός ηθοποιός. 
Ο ηθοποιός στην πρόβα πρέπει συνεχώς να ανατροφοδοτεί 
τον δηµιουργικό του εαυτό, για να µπορεί να αντεπεξέρχεται 
µε έναν τρόπο που κάνει αυτή την «αφύσικη» θέση του απο-
λαυστική.

Μιλήστε µας για τη θεατρική οµάδα σας, τη Ηomo Ludens...
Αρχίζω να πιστεύω πως η λέξη «οµάδα» είναι πολύ βαριά. 
Τα µέλη µιας οµάδας πρέπει να περάσουν «πολλά» µαζί, για 
να διαπιστώσουν αν ο τρόπος που θέλουν να διαθέσουν τον 
εαυτό τους προς έναν οµαδικό στόχο µοιάζει µε του διπλανού 
τους. Και όλο αυτό πρέπει να αντέξει στον χρόνο. Μετά, µπο-
ρούν να αποφασίσουν αν θέλουν να δηµιουργήσουν και οµά-
δα µε «ονοµατεπώνυµο». Παρ’ όλα αυτά, εµάς η πρόθεσή µας 
να είµαστε οµάδα βασίζεται στην ανάγκη µας να «παίξουµε» 
µε τους κανόνες του θεάτρου, να δηµιουργήσουµε επί σκηνής 
ποίηση, µαγεία, συναισθήµατα και να µοιραστούµε ιστορίες. 
«Homo Ludens» σηµαίνει «o άνθρωπος που παίζει», αυτό λέει 
πολλά για τη δουλειά µας. Αυτή είναι η δεύτερη θεατρική πα-
ράστασή µας. Η πρώτη µας ήταν στο Εθνικό, στην Πλατφόρµα 
Νέων Καλλιτεχνών 2015, µε το έργο της Obeida Benavides 
«Αυτά που επιστρέφει η θάλασσα».

Η παράσταση ανεβαίνει µε χρηµατοδότηση που προέρχεται από 
τη µέθοδο crowdfunding. Τι ανταπόκριση είχε;
Ευχαριστούµε από καρδιάς όλους όσοι συνέβαλαν στο 
indiegogo, αλλά γενικά δεν απέδωσε σε µεγάλο ποσοστό η µέ-
θοδος του crowdfunding. ∆εν την έχει µάθει ακόµα ο Έλληνας. 
Γενικά, έχουµε θυσιάσει πολλά για να στηρίξουµε την προ-
σπάθειά µας και για να είναι βιώσιµη.

Ζούµε στην εποχή της αλληλεγγύης. Μήπως, τελικά, χρειάζεται 
µια κρίση για να «µετρηθούµε»;
∆εν νοµίζω ότι ζούµε στην εποχή της αλληλεγγύης. Απλώς 
ο κόσµος όλο και λιγότερο πιστεύει στους «µεγάλους». Έτσι, 
αναλαµβάνει δράση ο ίδιος. «Αµ πώς θα γενεί, πώς θα γενεί;», 
που λέει κι ο Μυριβήλης.

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια της οµάδας Homo Ludens παρουσιάζει τη θεατρική διασκευή τριών διηγηµάτων από το 
«Πράσινο Βιβλίο» του Στρατή Μυριβήλη. Για πρώτη φορά οι «Γοργόνες», ο «∆ευκαλίων» και το «Μια Μαχαιριά» µεταπη-
δούν από τις σελίδες του βιβλίου στη σκηνή του θεάτρου. H Μαργαρίτα Αµαραντίδη συγκρίνει την Ελλάδα του ’30 µε την 
Ελλάδα του σήµερα και εξηγεί πόσο εύκολο είναι να είσαι γυναίκα σκηνοθέτης.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆Η

INFO
«Ιστορίες από το Πράσινο Βιβλίο»
∆ιασκευή-σκηνοθεσία: Μαργαρίτα Αµαραντίδη
Παίζουν: Μαργαρίτα Αµαραντίδη, Εύα Ανδρονικίδου, 
Ευθύµης Γεωργόπουλος, ∆ηµήτρης Μαµιός, Μυρτώ 
Ναούµ, Νίκος Ρουµπάκης, ∆ιονύσης Σάββας
Κάθε Πέµπτη και Παρασκευή στις 21:00
ΠΟΛΗ Θέατρο, Φωκαίας 4 & Αριστοτέλους 87, πλ. Βι-
κτωρίας. Κρατήσεις: 211 1828900. www.politheatro.gr

«Όλες τις εποχές υπάρχουν φωτισµένοι άνθρωποι»  

ΦΩΤΟ: Alex Janero
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O AMBROSE AKINMUSIRE ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ
● O Ambrose Akinmusire, ο µουσικός που µετράει 
συνεχώς µουσικά βραβεία και διθυραµβικές κριτι-
κές, προσφέροντας έναν νέο λυρισµό στην τζαζ τρο-
µπέτα, έρχεται στις 18 Μαρτίου στην Κεντρική Σκηνή 
της Στέγης του Ιδρύµατος Ωνάση. Ο «New Yorker» 
τον έχει χαρακτηρίσει συναρπαστικό νέο τροµπετί-
στα και bandleader µε ξεχωριστή, λαµπερή σπίθα 
στο παίξιµο. Ο ίδιος βάζει τον πήχη ψηλότερα: στόχος 
του είναι η σύνθεση ενός τραγουδιού, µιας µελωδίας 
τόσο καλογραµµένης, που να µην έχει την ανάγκη 
αυτοσχεδιασµών! 

To µιούζικαλ του Bob Fosse 
«Sweet Charity» έρχεται στο θέ-
ατρο Badminton σε σκηνοθεσία 
και χορογραφία του βραβευµέ-
νου µε Τony Chet Walker. Μιού-
ζικαλ χωρίς δυνατή οµάδα ηθο-
ποιών δεν µπορεί να γίνει: Σµα-
ράγδα Καρύδη, Νίκος Αρβανίτης, 
Σταύρος Ζαλµάς, Μέµος Μπε-
γνής, Νάντια Μπουλέ, Ντορέττα 
Παπαδηµητρίου, Ιβάν Σβιτάιλο. 
Μαζί τους παίζουν και τραγου-
δούν η Shaya, η Idra Kayne, ο 
∆ηµήτρης Γαλάνης και ένας µε-
γάλος θίασος ηθοποιών, χορευ-
τών και µουσικών. Το «Sweet 
Charity» έχει ανέβει άλλες τρεις 
φορές στη χώρα µας και έχει κα-
ταχειροκροτηθεί από τους Έλλη-
νες θεατές. Η πρώτη φορά ήταν 
από την Αλίκη Βουγιουκλάκη 
το 1975, στο θέατρο «Αλίκη», µε 
τίτλο «Καµπίρια», µε συµπρω-
ταγωνιστές τον Χρήστο Πολίτη 
και τον Βασίλη Τσιβιλίκα. Η ε-
πιτυχία ήταν τέτοια, που η πα-
ράσταση επαναλήφθηκε τέσ-
σερα χρόνια αργότερα, µε παρ-
τενέρ της Αλίκης αυτή τη φορά 
τους ∆άνη Κατρανίδη και Τάκη 
Χρυσικάκο. Ανάλογη απήχηση 
είχε και το τρίτο ανέβασµα, το 
1993, στο θέατρο Παρκ, µε τη 
Σµαρούλα Γιούλη στον ρόλο της 
Charity και συµπρωταγωνιστή 
και πάλι τον Χρήστο Πολίτη µαζί 
µε τον Θάνο Καληώρα. 

ΠΙΝΤΕΡ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
● Η «Προδοσία» του Χάρολντ Πίντερ, ένα από τα ση-
µαντικότερα έργα του σπουδαίου Βρετανού δραµα-
τουργού, επιστρέφει στο ∆ηµοτικό Θέατρο του Πειραιά. 
Στους τρεις ρόλους του έργου οι Γιώργος Γλάστρας, 
Μαρία Σκουλά και Νίκος Ψαρράς, στην πρώτη τους συ-
νεργασία µε τον σκηνοθέτη Γιάννη Μόσχο. Η «Προδο-
σία» παρακολουθεί τη δεκαετή διαδροµή της ερωτι-
κής σχέσης ενός άντρα µε τη σύζυγο του καλύτερού του 
φίλου. Ο συγγραφέας αφηγείται την ιστορία των τριών 
ηρώων του χρησιµοποιώντας µια ευφυή ανατροπή: οι 
σκηνές ακολουθούν ανεστραµµένη χρονολογική σειρά. 

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ∆ΕΛΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΧΡΕΗ DJ
● Ο Μιχάλης ∆έλτα, ένας από τους καλλιτέχνες που 
σύστησαν την ηλεκτρονική µουσική στο ελληνικό 
κοινό την εποχή των 90s, επιλέγει από την προσω-
πική του συλλογή βινυλίου µερικούς από τους καλύ-
τερους δίσκους ηλεκτρονικής µουσικής των τελευ-
ταίων 25 χρόνων. Το Σάββατο 12 Μαρτίου στο Ρο-
µάντσο.

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
● Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, µετά τη µεγάλη επιτυχία 
των παραστάσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
έρχεται στις 18 και 19 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης, σε µια διαφορετική µουσική συ-
νάντηση… µε τον χρόνο. Με τη µοναδική της φωνή 
να ενώνεται ιδανικά µε τον υπέροχο ήχο των µαντο-
λίνων αυτή τη φορά, πορεύεται στα µουσικά µονο-
πάτια που σµίγουν το χθες µε το σήµερα, µεταφέρο-
ντας τραγούδια που έχουν την πολύτιµη πατίνα του 
χρόνου, για να αφήσουν το έντονο στίγµα τους για 
άλλη µια φορά. 

«Sweet Charity» 
στο θέατρο Badminton 
µε τη Σµαράγδα Καρύδη
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Ο ΝΤΕΡΕΚ 
ΖΟΥΛΑΝΤΕΡ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Τζαφάρ Παναχί ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζαφάρ Παναχί ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 82΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Feelgood

Η ταινία που θριάµβευ-
σε στο 65ο Φεστιβάλ 
Βερολίνου, κερ-
δίζοντας επάξια τη 

Χρυσή Άρκτο και το Βραβείο της 
∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Κριτικών 
Κινηµατογράφου (FIPRESCI), 
ανήκει στον αντιφρονούντα 
Ιρανό σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί, 
στον οποίο έχει απαγορευτεί να 
εργάζεται στη χώρα του, καθώς 
και να ταξιδεύει στο εξωτερικό 
(το βραβείο παρέλαβε εκ µέρους 
του η µικρή του ανιψιά). Το «Ταξί 
στην Τεχεράνη» γυρίστηκε µε 
κρυφές κάµερες που κατέγραφαν 
τις διαδροµές που διέσχιζε ο σκη-
νοθέτης οδηγώντας διάφορους 
ανθρώπους σε διαφορετικούς 
προορισµούς. Ο σκηνοθέτης 
οδηγεί ένα κίτρινο ταξί στους 
γεµάτους δρόµους της Τεχεράνης, 
εξυπηρετώντας ένα σύνθετο και 
αντιπροσωπευτικό δείγµα επι-
βατών κάθε µέρα. Κάθε άντρας, 
γυναίκα και παιδί εκφράζουν τη 
δική τους άποψη για τον κόσµο, 
ενώ ο περίεργος και ευγενικός 
οδηγός/σκηνοθέτης τούς παίρνει 
µια άτυπη συνέντευξη. Η δοµή 
της ταινίας, µε τις διαδροµές που 
αποκαλύπτουν τους χαρακτήρες 
των συνεπιβατών, ξετυλίγει ένα 
ολόκληρο µωσαϊκό χαρακτήρων 
που τελικά είναι ο παλµός και η 
φωνή της χώρας. Το σκηνοθε-
τικό και σεναριακό εύρηµα έχει 
επιστρατεύσει µια σειρά από προ-
σωπικότητες που συµπυκνώνουν 
µέσα στην καµπίνα του ταξί την 
κουλτούρα του σηµερινού Ιράν. 
Οι πρώτοι δύο επιβάτες είναι ένας 
άντρας που γκρινιάζει για τους 

Η ιδιάζουσα εµφάνιση του Ντέρεκ Ζουλάντερ, του ήρωα 
που γεννήθηκε από τις πένες του Ντρέικ Σάθερ και 
του Μπεν Στίλερ το 1996 για τα VH1 Fashion Awards, 
έγινε µια cult φιγούρα, ένα hashtag, πριν επινοηθούν 

τα hashtags. Ο Σάθερ πρότεινε στον Στίλερ (που ερχόταν από 
την επιτυχία της ταινίας «Meet the parents») να κάνει εκείνος το 
µοντέλο και ο Στίλερ, βρίσκοντάς το τελείως γελοίο, το δέχτη-
κε µε χαρά. Η έξοδος του αναρχικού «Zoolander» συνέπεσε 
χρονικά µε το τροµοκρατικό χτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου, µε 
αποτέλεσµα ο κόσµος να αγαπήσει τον ήρωα σχετικά αργότερα, 
µέσα από την πορεία του στο DVD. Σύντοµα, τόσο οι χαρακτήρες 
όσο και οι παράδοξες ατάκες τους πέρασαν στο κοινό και µε τη 
γέννηση των social media η αναπαραγωγή τους άνθησε. Ο Μπεν 
Στίλερ γεννήθηκε το 1965 στη Νέα Υόρκη και έκανε το σκηνοθε-
τικό του ντεµπούτο το 1994, µε το «Reality Bites», την ταινία που 
όρισε τη γενιά του grunge. Η συνέχεια είναι γραµµένη µόνο µε 
επιτυχίες και βραβεία Emmy για τα κείµενά του στην επιτυχη-
µένη τηλεοπτική σειρά «The Ben Stiller Show». Η αναπάντεχη 
επιτυχία του «Κάτι τρέχει µε τη Μαίρη» έκανε την Κάµερον Ντίαζ 
σούπερ σταρ και τον ίδιο έναν από τους πιο ακριβοπληρωµένους 

κωµικούς στη βιοµηχανία του κινηµατο-
γράφου. Το όνοµά του ταυτίστηκε 

µε το box office: «Meet the 
Parents», «Duplex», 

«Along Came 
Polly», «Starsky 
& Hutch», 
«Dodgeball: A 
True Underdog 
Story», «Meet 

the Fockers», 
«School for 

Scoundrels», 
«Night at the 

Museum», «Tropic 
Thunder», «The Royal 

Tenenbaums». Αυτή την 
εβδοµάδα το «Zoolander 

2» κάνει πρεµιέρα και 
στις ελληνικές αίθουσες, 
σε σκηνοθεσία και σενάριο 
του ίδιου του Στίλερ, µε ένα 
υπέρλαµπρο καστ: Όουεν 
Γουίλσον, Γουίλ Φέρελ, 
Πενέλοπε Κρουζ, Κρίστεν 
Γουίγκ, Κριστίν Τέιλορ, 
Φρεντ Άρµισεν και cameos 
πολλών αστέρων της 

µόδας, της µουσικής και 
του θεάµατος.

ΤΑΞΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ
TAXI TEHRAN

µικροαπατεώνες και προτείνει να τους κρεµάσουν όλους και µια γυναίκα που έχει αντίθετη άποψη, καθώς δεν 
βλέπει τον λόγο το Ιράν να επιτρέπει κι άλλες εκτελέσεις. Οι δύο χαρακτήρες διαφωνούν και ο άντρας γίνεται 
απαξιωτικός. Ένας µικροκαµωµένος και εύσωµος επιβάτης εµφανίζεται και ενηµερώνει ότι διακινεί παράνοµα 
DVD. Είναι ο άνθρωπος, αλαζόνας και ηρωικός µαζί, που προµηθεύει την Τεχεράνη µε τις ταινίες του Γούντι 
Άλεν, αλλά και το έργο του Παναχί. Ανάµεσα στους επιβάτες ξεχωρίζει η µικρή ανιψιά του σκηνοθέτη, η Χάνα, 
που υποδύεται τον εαυτό της, ως σκηνοθέτρια που θέλει να πει τη δική της ιστορία, παρά τους περιορισµούς 
του καθεστώτος. Τέλος, στο ταξί επιβιβάζεται µια δικηγόρος που ασχολείται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 
κατευθύνεται στη φυλακή όπου πρόκειται να επισκεφθεί έναν απεργό πείνας. Είναι υπαρκτή, αγωνίστρια η ίδια, 
και ιδιαίτερα αισιόδοξη.

Η κάµερα του σκηνοθέτη, που είναι τοποθετηµένη στο ταµπλό του κινούµενου κινηµατογραφικού στούντιο, 
αιχµαλωτίζει αυτή την εµπνευσµένη όψη της ιρανικής κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζει τα όρια 
ανάµεσα στην κωµωδία, το δράµα και το σινεµά. Τα ονόµατα των επιβατών δεν θα γίνουν ποτέ γνωστά, οι τίτλοι 
τέλους δεν είναι µέρος της ταινίας. Έχει να κάνει µε την ασφάλειά τους, αλλά και µε το γεγονός ότι το υπουργείο 
Πολιτισµού του Ιράν δεν αναγνωρίζει τους συντελεστές ταινιών που δεν µπορούν να έχουν κανονική διανοµή. 
Συγκινητικό και αστείο, κατατοπιστικό για την κατάσταση στο Ιράν και ευρηµατικό από τη φύση του, είναι µια 
απολαυστική κινηµατογραφική εµπειρία ή, όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του 65ου 
Φεστιβάλ Βερολίνου, Ντάρεν Αρονόφσκι, «µια ερωτική επιστολή στο σινεµά, γεµάτη µε αγάπη για την τέχνη του, 
την κοινότητα, τη χώρα του και το κοινό του».

Βασισµένη στο τρίτο βιβλίο της best-seller λογοτεχνικής σειράς «Η τριλογία της α-
πόκλισης», η «Αφοσίωση» βρίσκει το Σικάγο στα όρια του εµφυλίου και την Τρις µε 
τους συντρόφους της να ξεγλιστρούν από τα τείχη της πόλης, κυνηγηµένοι από τους 

στρατιώτες της Έβελιν. Έξω από το Σικάγο για πρώτη φορά στη ζωή τους οι πέντε ήρωες συ-
ναντούν τον Ντέιβιντ, επικεφαλής του Γραφείου για τη Γενετική Υγεία, ο οποίος ξεχωρίζει 
την Τρις ως «γενετικά αγνή» και της ζητά να τον βοηθήσει στα µυστηριώδη πλάνα του. Ενώ 
η Τρις δέχεται ειδική µεταχείριση, συµπεριλαµβανοµένης µιας ειδικής τεχνολογίας που της 
επιτρέπει να ξαναζήσει την ιστορία της οικογένειάς της, ανακαλύπτει ότι ο Ντέιβιντ σκοπεύει 
να χρησιµοποιήσει την εξελιγµένη τεχνολογία που έχει στη διάθεσή του για απάνθρωπες 
πράξεις. Για να επιβιώσει, η Τρις θα έρθει αντιµέτωπη µε απίστευτες αποφάσεις θάρρους, α-
φοσίωσης, θυσίας και αγάπης.

Με πάνω από 40 εκατοµµύρια πωλήσεις και πολλούς µήνες στην κορυφή της best-
seller λίστας των «New York Times», η «Τριλογία της απόκλισης» της Βερόνικα Ροθ θεω-
ρείται από τις πιο δηµοφιλείς και επιτυχηµένες λογοτεχνικές σειρές της τελευταίας δεκαε-
τίας – και πλέον και µια πολυαγαπηµένη σειρά ταινιών, µε συνολικές εισπράξεις πάνω από 
580 εκατ. δολάρια σε όλο τον κόσµο. Για να ικανοποιήσουν τους φανατικούς θαυµαστές 
των βιβλίων, οι παραγωγοί αποφάσισαν να µεταφέρουν το τρίτο και τελευταίο βιβλίο της 
σειράς σε δύο ταινίες, µε τη δεύτερη να κυκλοφορεί τον Ιούνιο του 2017.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρόµπερτ Σβέντκε ΣΕΝΑΡΙΟ: Νόα Όπενχαϊµ, Άνταµ Κούπερ, Μπιλ Κόλατζ (βασισµένο 
στο οµώνυµο µυθιστόρηµα της Βερόνικα Ροθ, εκδόσεις Ψυχογιός) ΠΑΙΖΟΥΝ: Σεϊλίν Γούντλι, Τέο 
Τζέιµς, Τζεφ Ντάνιελς, Ναόµι Γουότς ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 121΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ: ΑΦΟΣΙΩΣΗ
THE DIVERGENT SERIES: 
ALLEGIANT
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Όλα στο πράσινο// Προορισµοί για συνειδητούς και εκκολαπτόµενους οικοτουρίστες

Λίµνη Κερκίνη
Στο βορειοδυτικό τµήµα του νοµού Σερρών, 40 χλµ. από 
την οµώνυµη πρωτεύουσα και περίπου 100 χλµ. από 
τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η λίµνη Κερκίνη, ένας από 
τους δέκα υγρότοπους διεθνούς σηµασίας της Ελλάδας. 
Η Κερκίνη είναι τεχνητή λίµνη που δηµιουργήθηκε το 
1932, µε την κατασκευή του φράγµατος στον Στρυµόνα, 
στην περιοχή του Λιθότοπου. Είναι µάλιστα µία από τις 
ελάχιστες περιοχές της Ελλάδας όπου εκτρέφονται 
ακόµη νεροβούβαλοι –700 τον αριθµό–, µοναδικό 
είδος στην Ευρώπη, τους οποίους θα συναντήσετε 
στην περιοχή της Βυρώνειας. Στο εθνικό πάρκο της 
λίµνης έχουν παρατηρηθεί περισσότερα από 300 είδη 

πουλιών. Από αυτά, 137 είδη φωλιάζουν, 134 είδη 
διαχειµάζουν και 163 είδη χρησιµοποιούν τον υγρότοπο 
και την ευρύτερη περιοχή ως σταθµό ανάπαυσης και 
τροφοληψίας κατά τη διάρκεια των µεταναστευτικών 
ταξιδιών τους. Εµπιστευτείτε τις «πλάβες», τις 
χαρακτηριστικές βάρκες της λίµνης, για µια χορταστική 
βόλτα, σε ασφαλή για τα πουλιά απόσταση, στο παρυδάτιο 
δάσος και στην ακτογραµµή, για να παρατηρήσετε 
ανάµεσα σε άλλα τις φωλιές των πελαρ γών, το πέταγµα 
των αργυροπελεκάνων και της λαγγόνας, αµφότερα 
προστατευόµενα είδη. 
Πληροφορίες: www.kerkini.gr

B. Εύβοια, Αγία Άννα
Η Βόρεια Εύβοια είναι ένας µικρός παράδεισος, µε 
καταρράκτες, προσκυνήµατα, µουσεία, υπέροχες 
βουνίσιες ή παραθαλάσσιες διαδροµές, παραλίες και 
όσα χωράνε σε µια ταξιδιωτική ατζέντα. Χτισµένη 
κατά µήκος της µεγαλύτερης παραλίας της Εύβοιας 
(περίπου 7 χλµ.), σε απόσταση 2 ωρών από την Αθήνα, 
η παραλία της Αγίας Άννας. Συνδυάζει θάλασσα και 
βουνό σε ισόποσες δόσεις, διαθέτει µαγευτική φύση, 
ανατολή που συναγωνίζεται το Ηµεροβίγλι, γραφικές 
ταβέρνες και πληθώρα καταλυµάτων. Το αγρόκτηµα 
Ranch-eros βρίσκεται σε µια πευκόφυτη έκταση 17 
στρεµµάτων στην παραλία της Αγίας Άννας. Εκεί ζουν 

οκτώ άλογα σε ηµιελεύθερη κατάσταση. Πριν από τρία 
χρόνια αντιµετώπιζαν σοβαρά προβλήµατα υγείας και 
υποσιτισµού. Τώρα, υπό τη σκέπη του φιλοζωικού 
σωµατείου Ranch-eros, τα άλογα είναι υγιή, απολύτως 
φιλικά και ήρεµα. Η βόλτα µαζί τους διαρκεί 45 λεπτά 
και καλύπτει τη διαδροµή κατά µήκος της παραλίας και 
επιστροφή µέσα από το δάσος. 
Πληροφορίες: 
https://www.facebook.com/rancherosfarm, 
τηλ. 6972 530639, 6981 879328

Το φαράγγι της Σαµαριάς
Ακόµα και οι µη εναλλακτικοί τουρίστες έχουν 
υποκύψει στην πρόκληση και τις οµορφιές που κρύβει 
το φαράγγι της Σαµαριάς. Στον νοµό Χανίων, στα νότια 
του οροπεδίου του Οµαλού, σε υψόµετρο 1.200 µέτρων, 
ξεκινάει το φαράγγι της Σαµαριάς, που απλώνεται 
µέχρι την Αγία Ρουµέλη, στις ακτές του Λιβυκού, 16 
χλµ. στο σύνολο. Ο «φάραγγας», όπως το αποκαλούν οι 
ντόπιοι, µαζί µε τις γύρω πλαγιές και κάποια µικρότερα 
φαράγγια, αποτελεί τον Εθνικό ∆ρυµό Σαµαριάς 
ή Λευκών Ορέων. Φιλοξενεί 450 είδη φυτών και 
σύµφωνα µε τον νόµο δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί 
τίποτε από τον χώρο της Σαµαριάς, ούτε καν ένα 

λουλούδι. Συµµορφωθείτε µε την οδηγία συµβάλλοντας 
στη διατήρηση του ευαίσθητου οικοσυστήµατος. Το 
µονοπάτι στη Σαµαριά είναι άριστα σηµατοδοτηµένο σε 
όλο το µήκος του και θεωρείται το πιο περπατηµένο σε 
ολόκληρη την Ελλάδα (δεύτερο είναι το µονοπάτι στον 
Όλυµπο). Οι διασηµότεροι κάτοικοί του όµως είναι οι 
κρητικοί αίγαγροι (Capra aegagrus cretica) ή αλλιώς 
τα κρι-κρι, τα µεγαλύτερα θηλαστικά του νησιού, που 
έχουν σχετιστεί µε την ιδιοσυγκρασία των Κρητικών. 
Τα κρι-κρι ανήκουν στην τάξη των αρτιοδακτύλων και η 
προστασία τους ήταν η αιτία ανακήρυξης της περιοχής 
σε εθνικό δρυµό. Πληροφορίες: www.samaria.gr

Αλόννησος
Τη σοφιστικέ, κοσµοπολίτικη «διάθεση» της Αλοννήσου 
ενισχύει το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου - 
Βορείων Σποράδων, το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της 
Ελλάδας και η µεγαλύτερη προστατευµένη θαλάσσια 
περιοχή της Μεσογείου, που περιλαµβάνει, εκτός 
από το νησί της Αλοννήσου, τα νησάκια Περιστέρα, 
Κυρά Παναγιά, Ψαθούρα, Πιπέρι, Σκάντζουρα, 
Γιούρα, καθώς και 22 ακατοίκητες βραχονησίδες. 
Ο ονειρικός θαλάσσιος κόσµος του πάρκου δίνει 
στους ψαγµένους οικοτουρίστες ευκαιρίες για 
ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και επιστηµονικές 
δραστηριότητες, ενώ ολόκληρη η γεωγραφική έκταση 
του πάρκου χαρακτηρίζεται από τον µεγάλο φυσικό 

πλούτο χλωρίδας και πανίδας αλλά και ιστορικών 
µνηµείων µε διαχρονική συνέχεια από τη νεολιθική 
εποχή έως και τα νεότερα χρόνια. Πάνω από 300 
είδη ψαριών, 80 είδη πτηνών, πλήθος ερπετών και 
θηλαστικών διαβιούν εδώ σε απόλυτη αρµονία µε τη 
φύση. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν το αγριοκάτσικο των 
Γιούρων, ο µαυροπετρίτης (το γεράκι του Αιγαίου), 
ο αιγαιόγλαρος και φυσικά η πρωταγωνίστρια του 
πάρκου, η µεσογειακή φώκια Monachus monachus, 
το πιο απειλούµενο είδος στην Ευρώπη (υπολογίζεται 
ότι 400-500 άτοµα επιβιώνουν σήµερα, ενώ τα 2/3 του 
πληθυσµού βρίσκονται στην Ελλάδα). 
Πληροφορίες: www.alonissos-park.gr

Ντέπυ Κουρέλλου
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TΟ ΝΕΟ  
4G SMARTPHONE

Το νέο LG K10, το 4G 
smartphone για τις καλύ-
τερες selfie φωτογραφίες, 
φέρνει αποκλειστικά πρώ-

τος ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ο Νο1 προορι-
σµός για smartphones. Το εντυ-
πωσιακό LG K10, µε µεγάλη οθόνη 
5.3΄́  HD, autofocus κάµερα 13 MP, 
selfie κάµερα 5 MP και µε δυνατό-
τητα λήψης Full HD βίντεο, επιτρέ-
πει στον χρήστη να αποτυπώνει την 
κάθε στιγµή µε µοναδική ανάλυση 
και υψηλή ευκρίνεια, απολαµβά-
νοντας φωτογραφίες γεµάτες ζω-
ντάνια και χρώµα. Επιπλέον, χάρη 
στον σύγχρονο µηχανισµό Gesture 
Interval Shot, ο χρήστης µε µία 
µόνο απλή κίνηση µπορεί να απο-
τυπώσει στη σειρά 4 selfie φωτο-
γραφίες. Η νέα συσκευή της LG έχει 
µοντέρνο και κοµψό σχεδιασµό που 
προσφέρει άνετο κράτηµα, διαθέτει 
τετραπύρηνο επεξεργαστή 1.2 GHz, 
µεγάλη εσωτερική µνήµη 16 GB και 
λογισµικό Android 5.1 Lollipop. Με το LG K10 ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ εµπλουτίζει τη µεγα-
λύτερη 4G γκάµα smartphones που διαθέτει στην ελληνική αγορά. Για να µπο-
ρούν οι πελάτες του να σερφάρουν στο internet µε τις απίστευτα γρήγορες τα-
χύτητες του 4G δικτύου της COSMOTE, του Νο1 δικτύου σε πληθυσµιακή κά-
λυψη στην Ελλάδα, διαθέσιµο ήδη στο 80%. Το LG K10 διατίθεται στα €249 και σε 
12 άτοκες δόσεις ή δωρεάν µε σύνδεση στο πρόγραµµα COSMOTE Mobile Plus. 
Μπορεί κανείς να το συνδυάσει µε το αξεσουάρ που του ταιριάζει, µέσα από µια 
µεγάλη ποικιλία στον Νο1 προορισµό για αξεσουάρ.

MARKET PLACE Από τη Χριστίνα Λάσκαρη

ΤΑ SAMSUNG GALAXY S7  
ΚΑΙ S7 EDGE ΦΕΡΝΟΥΝ  
Η COSMOTE ΚΑΙ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Στην COSMOTE και στον ΓΕΡΜΑΝΟ έρχο-
νται στις 11 Μαρτίου τα πολυαναµενόµενα 
4G+ smartphones Samsung Galaxy S7 και 
Samsung Galaxy S7 edge, που παρουσιά-

στηκαν επίσηµα στο Mobile World Congress 2016 
στη Βαρκελώνη. H COSMOTE και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ε-
µπλουτίζουν την ευρεία γκάµα των προηγµένων 
smartphones που διαθέτουν µε δύο ακόµη κορυ-
φαία µοντέλα, προσφέροντας τη µεγαλύτερη ποι-
κιλία σε 4G smartphones στην ελληνική αγορά. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να προπαραγγείλουν τα 
δύο νέα Galaxy smartphones στην ιστοσελίδα της 
COSMOTE και στην ιστοσελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και 
να τα πάρουν πρώτοι, πριν από την επίσηµη ηµέρα 
πώλησής τους. Μαζί θα πάρουν εντελώς δωρεάν 
τη µάσκα εικονικής πραγµατικότητας Samsung 
Gear VR, για να ζήσουν µια µοναδική εµπειρία θέ-
ασης. Τα Samsung Galaxy S7 και S7 edge θα διατίθενται από τον Μάρτιο στα €729 και στα €829 αντίστοιχα, σε µαύρο, 
άσπρο και χρυσό, σε όλα τα καταστήµατα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Μπορεί κανείς να τα αποκτήσει φθηνότερα στα 
προγράµµατα COSMOTE Mobile Plus και να τα συνδυάσει µε το αξεσουάρ που του ταιριάζει, µέσα από µια µεγάλη ποικι-
λία. Τα νέα πρωτοποριακά Galaxy smartphones της Samsung εντυπωσιάζουν µε την υψηλή ποιότητα κατασκευής και 
τις κορυφαίες επιδόσεις τους. Και οι δύο συσκευές είναι κατασκευασµένες από αλουµίνιο και γυαλί, µε όµορφο, ανθε-
κτικό περίβληµα, αλλά και διπλές καµπύλες στο πίσω µέρος για µεγαλύτερη άνεση στο κράτηµα. Τα Samsung Galaxy 
S7 & S7 edge εξοπλίζονται µε Super AMOLED οθόνες αφής 5,1́ ΄ και 5,5΄́  αντίστοιχα, διαθέτουν πανίσχυρο επεξεργα-
στή Snapdragon 820 της Qualcomm, αναβαθµισµένες κάµερες για πεντακάθαρες φωτογραφίες, γεµάτες λεπτοµέρεια, 
ακόµα και τη νύχτα, µπαταρία µεγαλύτερης χωρητικότητας που υποστηρίζει ασύρµατη φόρτιση & fast charging, αλλά 
και κάρτα microSD. Επίσης, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε νερό και σκόνη, ενώ χάρη στις ενσωµατωµένες λειτουργίες 
τους κάνουν την εµπειρία του Gaming καλύτερη από ποτέ. Οι δύο νέες Samsung Galaxy συσκευές υποστηρίζουν την 
τεχνολογία 4G+ του δικτύου της COSMOTE, παρέχοντας πλοήγηση στο internet µε απίστευτα γρήγορες ταχύτητες έως 
375 Mbps, απογειώνοντας την εµπειρία mobile internet των χρηστών.

Νέα Υόρκη, παραµονή Πρωτοχρονιάς του 1977. Σε µια πόλη που βρίσκεται 
στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, καθώς πλησιάζουν µεσάνυχτα και τα 
πυροτεχνήµατα φωτίζουν τον ουρανό, δύο απανωτοί πυροβολισµοί στο 
Σέντραλ Παρκ διαλύουν τη γιορταστική ατµόσφαιρα. Ο Αφροαµερικανός 
καθηγητής Μέρσερ Γκούντµαν βρίσκει αιµόφυρτη µέσα στους θάµνους τη 
Σαµάνθα Τσιτσάρο, µια νεαρή γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην 
τέχνη και στο πανκ ροκ. Καθώς ένας 
δηµοσιογράφος και ένας αστυνοµικός 
προσπαθούν να ανακαλύψουν τον 
ένοχο, διασταυρώνονται µε ένα 
πλήθος χαρακτήρων, που οι ζωές τους 
ακολουθούν άλλοτε συγκλίνουσες 
και άλλοτε παράλληλες διαδροµές. Το 
περίφηµο µπλακάουτ που θα βυθίσει 
στο σκοτάδι τη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο 
του 1977 βρίσκει τους ήρωες σε 
αµηχανία, µε τις ζωές τους να έχουν 
αλλάξει δραµατικά… Η «Πόλη στις 
φλόγες» (εκδόσεις Κέδρος) του Γκαρθ Ρισκ Χάλµπεργκ χαρακτηρίστηκε 
«το εκδοτικό γεγονός του 2015». Ο Χάλµπεργκ γεννήθηκε στη Λουιζιάνα 
το 1978 και µεγάλωσε στη Βόρεια Καρολίνα. Κείµενά του έχουν 
δηµοσιευτεί στο «Prairie Schooner», στους «New York Times», στο «Best 
New American Voices 2008» και, συχνότερα, στο «The Millions». Το 2007 
εκδόθηκε η νουβέλα του «A Field Guide to the North American Fam-
ily». Για το µυθιστόρηµά του «Η πόλη στις φλόγες» ο οίκος Knopf, ένα από 
τα µεγαλύτερα και πιο έγκριτα εκδοτικά συγκροτήµατα, που απέκτησε 
τα δικαιώµατα έκδοσης, του έδωσε την υψηλότερη προκαταβολή που 
δόθηκε ποτέ σε πρωτοεµφανιζόµενο συγγραφέα: 2.000.000 δολάρια. Το 
µυθιστόρηµα διεκδίκησαν επίµονα 10 εκδοτικοί οίκοι.

BOOKS
Η Πία Στόκλιν, δηµοφιλής συγγραφέας, εξαφανίζεται κάτω από 
µυστηριώδεις συνθήκες µερικές µέρες πριν από την πολυαναµενόµενη 
κυκλοφορία του νέου της βιβλίου. Ο Ρόµπερτ Φίσερ, διακεκριµένος 
ψυχολόγος, αυτοκτονεί πέφτοντας στις γραµµές του σιδηροδροµικού 
σταθµού του Κίλχµπεργκ, ενώ λίγο νωρίτερα έχει εντοπιστεί η Πία 
Στόκλιν, βάναυσα χτυπηµένη, στην περιοχή του Μπελβιού. Η Ρενάτα 
Κίµαν, ειδική πράκτορας του FBI, 
λαµβάνει ξαφνικά ένα παράξενο 
µήνυµα, που την τοποθετεί στον 
πυρήνα µιας πρωτοφανούς 
υπόθεσης. Κάποιος φαίνεται να 
αντιγράφει καρέ καρέ σκηνές από 
το τελευταίο βιβλίο της δηµοφιλούς 
συγγραφέως, σε ένα παιχνίδι που 
δοκιµάζει τα όρια της λογικής. Τι 
συνδέει την απαγωγή της Πία Στόκλιν 
µε την αυτοκτονία του Ρόµπερτ 
Φίσερ; Τι συµβολίζουν οι γρίφοι 
που συνεχίζει να λαµβάνει η Ρενάτα 
Κίµαν; Ποιος είναι ο επόµενος στόχος ενός µανιακού που χτυπά πάντα 
µε ακρίβεια, σκορπώντας τον θάνατο; Ένα ξέφρενο κυνηγητό έχει 
ξεκινήσει στους δρόµους της Ζυρίχης. Ο χρόνος µετρά αντίστροφα για 
την ειδική πράκτορα και τον συνεργάτη της, αστυνόµο Στέφαν Βέµπερ. 
Tο νέο βιβλίο της Βασιλικής Λεβεντάκη «Τρέξε στον επόµενο σταθµό» 
έρχεται από τις εκδόσεις Λιβάνη, από τις οποίες κυκλοφορούν επίσης τα 
βιβλία της «Η µοναξιά δεν έρχεται µόνη», «Οι ∆αιµονισµένες» και «Στα 
µονοπάτια του καπνού».

Ο Στάθης Ν. Καλύβας, καθηγητής Πολιτικής Επιστήµης στο Πανεπιστήµιο 
Yale, επιχειρεί να εντοπίσει τους παράγοντες που οδήγησαν τη χώρα στη 
σηµερινή κατάσταση, «ξαναδιαβάζοντας» την Ιστορία του σύγχρονου 
ελληνισµού, από την ανεξαρτησία της Ελλάδας ως σήµερα. Καταγράφει 
µε κατανοητό και σφαιρικό –αλλά συγχρόνως έγκυρο και ουσιαστικό– 
τρόπο τους σηµαντικότερους σταθµούς της Σύγχρονης Ελληνικής 
Ιστορίας, από τη γέννηση της ιδέας της 
εθνικής παλιγγενεσίας ως σήµερα, και 
τους εντάσσει σε ένα ευρύ ερµηνευτικό 
σχήµα. Η σειρά δοκιµίων και µελετών 
«Καταστροφές και θρίαµβοι – Οι 7 
κύκλοι της Σύγχρονης Ελληνικής 
Ιστορίας» (εκδόσεις Παπαδόπουλος) 
εξετάζει την αυτοµαστιγωτική οπτική 
του σήµερα, όσο και τα ψυχωφελή 
αφηγήµατα του πρόσφατου και 
απώτερου παρελθόντος, ενώ 
ταυτόχρονα τοποθετεί την περίπτωση 
της Ελλάδας σε ένα διεθνές πλαίσιο. 
Το βιβλίο πρωτοκυκλοφόρησε στα αγγλικά τον Μάιο του 2015 από τις 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις της Οξφόρδης µε τίτλο «Modern Greece» και 
εντάχθηκε στη διεθνούς φήµης έγκυρη σειρά «What everyone needs 
to know about…» (Τι πρέπει να ξέρει ο καθένας για…). Την παρούσα 
ελληνική έκδοση επιµελήθηκε και συµπλήρωσε ο ίδιος ο συγγραφέας, 
ενώ περιλαµβάνεται και δικός του πρόλογος.
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ΣΙΝΕΜΑ • ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΛΑΥΤΑΚΗΣ

ΣΤΙΣ ΛΑΣΠΕΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΓΑΤΑ ΤΟΥΣ
H Ειδοµένη του Κιλκίς είναι η πρώτη είδηση τις τελευταίες εβδοµάδες. 
Εκεί όπου χιλιάδες πρόσφυγες παραµένουν στη λάσπη και το κρύο µε 
την ελπίδα η πόρτα για την καρδιά της Ευρώπης επιτέλους να ανοίξει. Οι 
εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσµου. Ανάµεσά τους µια γυναίκα πρό-
σφυγας από τη Συρία µαζί µε την κόρη της σε µια λασπωµένη σκηνή, τον 
περιορισµένο χώρο της οποίας µοιράζονται µε τη γάτα τους, που πήραν 
µαζί τους για να τη σώσουν από τις φλόγες του πολέµου.

Η Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης έχει ανάγκη από κλουβιά µεταφοράς και απόχες, 
που βοηθούν τους ανθρώπους της στην προσπάθειά τους να πιάσουν ζώα που µπο-
ρεί να είναι τραυµατισµένα ή στρεσαρισµένα. Επίσης, σκληρά, χοντρά, µακριά γά-
ντια, π.χ. µηχανής, οικοδοµής, ηλεκτροσυγκόλλησης κ.λπ., που τυχόν δεν χρειά-
ζεστε, είναι ευπρόσδεκτα. Επικοινωνία: info@zeil.gr.

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

Τ
ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε το αίτηµα 
για ανταλλαγή δεδοµένων που αφορούν την κατα-
γραφή των κατοικίδιων ζώων σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο για την καταπολέµηση του παράνοµου 
εµπορίου ζώων συντροφιάς που συχνά εκτρέφο-

νται µε ανορθολογικό τρόπο και αποτελούν κίνδυνο για την 
εξάπλωση ασθενειών. Το λαθρεµπόριο κατοικίδιων ζώων 
συνδέεται όλο και περισσότερο µε το οργανωµένο έγκληµα και 
αποτελεί απειλή για τη δηµόσια υγεία, υποστήριξαν οι ευρω-
βουλευτές.

Με ένα µη νοµοθετικό ψήφισµα το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη-µέλη 
διαθέτουν συµβατές βάσεις δεδοµένων για τις γάτες και τους 
σκύλους και να εξετάσει το ενδεχόµενο δηµιουργίας βάσεων 
δεδοµένων και για άλλα κατοικίδια ζώα. Οι ευρωβουλευτές 
πιστεύουν ότι η υποχρεωτική καταχώριση όλων των κατοικι-
δίων και η ανταλλαγή δεδοµένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

θα µειώσουν την παραποίηση εγγράφων, θα βοηθήσουν στην 
αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου και στον εντοπισµό 
των πηγών νοσηµάτων και θα συµβάλουν στην καταπολέµηση 
της κακοποίησης και κακής µεταχείρισης των ζώων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να 
υιοθετήσει ισχυρά και αποτελεσµατικά µέτρα για την αντιµετώ-
πιση του παράνοµου εµπορίου ζώων συντροφιάς, καθώς και 
των άγριων ζώων, τα οποία συχνά καταλήγουν να κρατούνται 
ως κατοικίδια.

Η ∆έµη, µόλις 3 µηνών, βρέθηκε να κοιµάται 
αγκαλιά µε τα αδελφάκια της µέσα σε µια λακ-
κούβα. Είναι ήρεµη και καλοσυνάτη, υπάκουη και 
αγαπησιάρα, µε όρεξη για παιχνίδι, όπως κάθε 
κουταβάκι. Ξέρει να συµβιώνει µε άλλα σκυλιά 
και γάτες. ∆εν είναι πια στον δρόµο, βρίσκεται σε 
φιλοξενία και ψάχνει το παντοτινό της σπιτάκι. Θα 
δοθεί εµβολιασµένη, µε τσιπ και την υποχρέωση 
στείρωσης στην κατάλληλη ηλικία. Επικοινωνία: 
6974 208708, mikrotronic2003@yahoo.gr.

Χαριτωµένη και τσαχπίνα, η µικρή µας Ρούλα είναι 
6 µηνών και το βάρος της δεν ξεπερνάει τα 15 κιλά. 
Έχει εµβολιαστεί, φοράει τσιπ και θα δοθεί στει-
ρωµένη. Έχει υπέροχο χαρακτήρα, γνωρίζει τους 
βασικούς κανόνες υπακοής και δεν λερώνει µέσα. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6976 687977, 6973 219174 (αν 
δεν απαντήσουµε, στείλτε µήνυµα).

O Bruno είναι ένα ηµίαιµο αρχοντικό µαύρο λα-
µπραντόρ. Ένας υπερµπέµπης 10 µηνών, στειρω-
µένος και εµβολιασµένος. ∆εν λερώνει στο διαµέ-
ρισµα, είναι εύκολος στο µπάνιο, πηγαίνει βόλτα 
µε λουρί και µπαίνει στο αυτοκίνητο. Το υπέροχο 
είναι πως, αντίθετα µε τα περισσότερα αρσενικά, 
δεν µαλώνει µε άλλα σκυλάκια, ούτε καν µε τα 
αγόρια. Χαρίζεται µε συµβόλαιο υιοθεσίας. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6944 306903 (αν δεν απαντήσω, 
στείλτε µήνυµα).

Η Σοφία είναι ηµίαιµο γκόλντεν ριτρίβερ. Μια ξαν-
θιά καλλονή, 8 µηνών, 14 κιλά. Είναι στειρωµένη, 
εµβολιασµένη και µε τσιπ από το Πρόγραµµα 
∆ιαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Ηρακλείου Αττικής. 
Λατρεύει τα παιδιά, τα χάδια και τις λιχουδιές. Είχε, 
βέβαια, ένα µικρό πρόβληµα κλεπτοµανίας όταν 
τη βρήκαµε, αφού συνήθιζε να κλέβει τσιπς από τα 
περίπτερα. Με µια σωστή οικογένεια θα το διορ-
θώσει! Τηλ. επικοινωνίας: 6976 687977.

Η Βαλεντίνη, το σκυλί της αγάπης, είναι ένα καθα-
ρόαιµο πιτµπουλάκι, υγιές, δυνατό και χαρούµενο. 
Θα δοθεί στειρωµένη, εµβολιασµένη, µε τσιπ (αρ.: 
90018820000610743) και συµβόλαιο υιοθεσίας, σε 
ανθρώπους που ξέρουν να σέβονται τα χαρακτηρι-
στικά της ράτσας. Τηλ. επικοινωνίας: 6930 496281.

Η Θρούµπι µας έχει ξετρελάνει µε τα σκέρτσα της. 
Ηµίαιµο τσοπανόσκυλο, 7 µηνών, της αρέσει να 
τρώει και να της χαϊδεύουν την κοιλίτσα της. Τα 
πάει καλά µε γατούλες, κότες και παπάκια, αλλά η 
µεγάλη αδυναµία της είναι τα παιδάκια. Πηγαίνει 
βόλτα µε λουρί, µπαίνει στο αυτοκίνητο. Ζυγίζει 14 
κιλά, είναι στειρωµένη, εµβολιασµένη και χαρίζεται 
σε πραγµατικά φιλόζωους. Τηλ. επικοινωνίας: 6976 
687977.

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

Χαρίζεται ηµίαιµος σκύλος µεσαίου µεγέθους. 
Είναι 1 έτους, εµβολιασµένος, αποπαρασιτωµένος, 
στειρωµένος, και θα δοθεί µε συµβόλαιο υιοθεσίας 
µέσω του προγράµµατος του ∆ήµου Ηρακλείου 
Αττικής. Τηλ. επικοινωνίας: 6972 078685, 6973 
219174, 6976 687977.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΩΝ ΖΩΩΝ




