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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΘΕΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΕΧΝΕΣ, LIFESTYLE, 
ΟΜΟΡΦΙΑ, ΜΟ∆Α, 
ΥΓΕΙΑ, ΕΞΟ∆ΟΣ, 
HOME  ENTERTAINMENT σελ. 34

ΒΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Β. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ, Θ. ΝΤΟΚΟΣ, Λ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ, Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ, 
Τ. ΠΑΠΠΑΣ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

● Σε παρακµή η ελληνική πραγµατικότητα
● Σε αδιέξοδο η διαχείριση του προσφυγικού
● Σε γκρίζα περιοχή η ευρωπαϊκή οικονοµία

σελ. 34

Μπορεί µια Αντζελίνα 
να αλλάξει τον κόσµο;

σελ. 21-27

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
FRANCHISE

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

σελ. 4-17
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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 357η
20//03//16

  ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Και Καµµένος και Μουζά-
λας. Η πολιτική ζωή σκοπιανοποιήθηκε για τρία 
24ωρα, υπενθυµίζοντας τις εθνικές υστερήσεις
05 // ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ Τα συµπεράσµατα 
του Γ. Καπόπουλου από τη νέα προσπάθεια της 
Ε.Ε. για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης
06 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ 
Γιώργος Κύρτσος εξηγεί γιατί το ευρωπαϊκό 
οικονοµικό περιβάλλον δυσχεραίνει την ελληνι-
κή ανάκαµψη
07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Ο Γ. Κωνσταντινίδης σχολιάζει 
τη διαχείριση των συµβόλων µε σηµείο αιχµής 
το Μακεδονικό
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ «Χαοτική 
η διαχείριση του προσφυγικού, όπως και του 
µνηµονίου»
10 // ΓΕΡΜΑΝΙΑ Η ενδυνάµωση της ακροδεξι-
άς και τα όρια της Μέρκελ
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Λ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ «Θνησι-
γενής η κυβερνητική πλειοψηφία»
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ παρου-
σιάζει τις δραµατικές συνέπειες της λιτότητας για 
την ελληνική οικονοµία
13 // ΕΙ∆ΟΜΕΝΗ Η Μ. Γιαννακάκη απαντά αν 
πρόκειται για ελληνική ή ευρωπαϊκή ντροπή
14 // ΕΥΡΩΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ Ο Γ. Κύρτσος παρακο-
λουθεί την προσέγγισή τους µε τον ΣΥΡΙΖΑ και 
αναδεικνύει τη σηµασία της
15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τ. ΠΑΠΠΑΣ Γιατί τώρα ένα 
βιβλίο «Πρώτη φορά Αριστερά»

16 // TWITTER Οπαδισµός σε γερές δόσεις και 
εθνικιστικοί παροξυσµοί
17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΝΤΟΚΟΣ «Η προσφυγική 
κρίση δεν θα είναι παροδική»
18 // SOCIAL MEDIA Επικοινωνία χωρίς διαδί-
κτυο δεν νοείται πια στον κόσµο της πολιτικής, 
ποιοι ηγέτες τα καταφέρνουν, ποιοι το παλεύουν 
και ποιοι «δεν το ’χουν»
20 // ΝΤ. ΤΡΑΜΠ Το µυστικό µιας αποκρουστι-
κής επιτυχίας
28 // CELEBRITIES Ποιος το περίµενε ότι θα 
έβγαινε σε κλήρωση το πέτσινο του Γιάνη…
29 // ΜΑΝΤΟΝΑ Καταρρέει για το παιδί της. 
Η δικαστική διαµάχη µε τον πρώην σύζυ-
γο και τα ασταθή της βήµατα στη συναυλία

  SPORTS
32 // CHAMPIONS LEAGUE Η κληρωτίδα 
έβγαλε σπουδαίους... ηµιτελικούς
33 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από
το Betarades.gr

  FREE TIME
34 // ΕΞΩΦΥΛΛΟ Η Αγία Αντζελίνα
35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΜΟΣ ΜΠΕΓΝΗΣ «Η 
Σµαράγδα είναι έρωτας»
36 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφι-
κές αίθουσες
37 // AGENDA Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
39 // STRAY STORIES Αγγελίες υιοθεσιών µι-
κρών ζώων

Καλή άνοιξη!
Άνοιξη είναι όταν αισθάνεσαι ότι είναι άνοιξη, αλλά πέρα από τον καιρό 
και την ψυχολογία σου έχει σηµασία και η επίσηµη έλευσή της, που 
συµβαίνει γύρω στις 20 Μαρτίου. Τότε έχουµε την εαρινή ισηµερία, 
όταν ο άξονας της Γης ευθυγραµµίζεται παράλληλα και σε ορθή γωνία 
µε τον άξονα του Ήλιου, µε αποτέλεσµα η νύχτα και η ηµέρα να έχουν 
ίση διάρκεια σε οποιοδήποτε σηµείο της γήινης επιφάνειας. Κατά τους 
αρχαίους Έλληνες, αυτή είναι η ώρα επιστροφής της Περσεφόνης από 
τον Άδη στη Γη και τη µητέρα της, τη ∆ήµητρα. Σε κάθε περίπτωση, η 
άνοιξη είναι αναπόφευκτη και αν είναι κανείς ερωτευµένος κρατάει 
περισσότερο από την ηµερολογιακή της διάρκεια.

AΦΙΕΡΩΜΑ 
FRANCHISE
σελ. 21-27

Απάντηση 
στην κρίση



To GTS, το best-seller scooter της SYM,  
τώρα περισσότερο προσιτό!

www.sym.gr

F4

εξίσωση χωρίς αγνώστους!!!

 = νέο GTS 300i F4 CBSΛΟΓΙΚΗ
 ΠΑΘΟΣ

 +

 = € 3.995
( )

Επιλογή με... 

μόνο 3.995€

Τιμή μετρητοίς 

Τιμή μετρητοίς 

Νέος κινητήρας F4 με ισχύ 29 PS · Τροχός εμπρόσθιος 14”  · Σύστημα συνδυασμένης πέδησης 
CBS με 4πίστονες αντικριστές δαγκάνες εμπρός ·  Χώρος αποσκευών για 2 full face κράνη
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Ή
ταν εβδοµάδα Μουζάλα αυτή που πέρασε. 
Οι τρεις νεκροί που πνίγηκαν στην προσπά-
θειά τους να περάσουν να περάσουν στα Σκό-
πια από την Ειδοµένη («σύγχρονο Νταχάου» 
κατά τον ΥΠΕΣ Π. Κουρουµπλή, «εικόνα που 
τιµά την Ελλάδα» κατά τον ΥΠΠΟ Αρ. Μπαλτά) 

διασχίζοντας έναν χείµαρρο ξεχάστηκαν µέσα στον θόρυβο που 
προκλήθηκε όταν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής 
Πολιτικής αναφέρθηκε στην ΠΓ∆Μ ως «Μακεδονία» εν τη ρύµη 
του τηλεοπτικού λόγου.

Παρόλο που ζήτησε συγνώµη για την «γκάφα», όπως τη χα-
ρακτήρισε, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ κ. Καµµένος θυµήθηκε το υ-
περπατριωτικό είναι του και ζήτησε την παραίτησή του, πυροδο-
τώντας ξαφνική ενδοκυβερνητική κρίση. Την ίδια θέση πήρε και η 
Ν∆, δηλώνοντας την πρόθεσή της για µετωπική αντιπαράθεση µε 
τον ΣΥΡΙΖΑ και βάζοντας φωτιά στο πολιτικό σκηνικό λίγα 24ωρα 
πριν από την κρίσιµη για το προσφυγικό σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. 
Το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι αποστασιοποιήθηκαν και στήριξαν τον 
Γ. Μουζάλα, πυροδοτώντας σενάρια για δυνητική ανασύνθεση 
της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, τα οποία στην πράξη δεν ε-
πιβεβαιώθηκαν. Άλλωστε πολύ γρήγορα ο κ. Καµµένος πέρασε 
από τις απειλές στις δηλώσεις στήριξης της κυβέρνησης «µέχρι 
το τέλος της τετραετίας», µε αποτέλεσµα το θέµα να κλείσει επί 
της ουσίας πριν κλείσει τυπικά. Γιατί η επίσηµη θέση είναι ότι απο-
φάσεις θα παρθούν µετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από 
τις Βρυξέλλες.

Το γεγονός ότι το Σκοπιανό έγινε ξαφνικά κυρίαρχο θέµα της 
πολιτικής επικαιρότητας σε µια χώρα που παραπαίει λόγω της 
ταυτόχρονης οικονοµικής και προσφυγικής κρίσης έχει και την 
τραγική και τη γελοία πλευρά του. Αν µπορέσει κανείς να δει από 
απόσταση την ελληνική κατάσταση, θα διαπιστώσει σύνδροµο ε-
θνοκεντρισµού στα όρια του πολιτικού αυτισµού και συλλογική 
προσήλωση στην ασηµαντότητα στα όρια της αποβλάκωσης.

Φτάσαµε στα ανείπωτα…
Σαν να µην υπάρχουν άλλοι εθνικοί κίνδυνοι, «το όνοµά µας, η 
ψυχή µας» τα σκέπασε όλα. Η Ν∆ έδιωξε τον Φαήλο Κρανιδιώτη, 
που ονειρεύτηκε δηµόσια εκτελέσεις για τους προδότες, ο Χάρης 
Θεοχάρης διαφώνησε µε τη θέση του Ποταµιού ακολουθώντας τη 
Ν∆, ο Α. Λοβέρδος µίλησε για «εγκληµατικό λάθος» του υπουρ-
γού, ενώ η πρόεδρός του Φ. Γεννηµατά µόνο για «σοβαρό ολί-
σθηµα», ο Ζουράρις διαφοροποιήθηκε από τον Καµµένο, ενώ τα 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το ένα µετά το άλλο έβγαιναν για να υπερα-
σπιστούν τον Γ. Μουζάλα απέναντι στην αµφισβήτηση του πατρι-
ωτισµού του από τον κυβερνητικό τους εταίρο.

Το τραγελαφικό είναι ότι ο αν. υπουργός δεν βρέθηκε στο µάτι 

του κυκλώνα για την προβληµατική διαχείριση των θεµάτων της 
αρµοδιότητάς του αλλά επειδή του ξέφυγε η απαγορευµένη λέξη. 
Η Αντζελίνα Τζολί που βρέθηκε εδώ ως πρέσβειρα του ΟΗΕ για 
τους πρόσφυγες είχε συνάντηση µε τον πρωθυπουργό µικρότε-
ρης διάρκειας από εκείνη που είχε ο κ. Τσίπρας µε τον κ. Καµ-
µένο και αυτό είναι πολύ ενδεικτικό µέσα στην ελαφρότητά του 
της σοβαρότητας που απέκτησε κάποια στιγµή το ενδοκυβερνη-
τικό µπάχαλο.

Τα µέσα και τα έξω
Ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Μουζάλας έχει πολύ καλή εικόνα στις 
Βρυξέλλες και ο κ. Τσίπρας πρωτοφανή στήριξη ταυτόχρονα από 
την κεντροδεξιά Μέρκελ και από τους Ευρωσοσιαλιστές, που τον 
κάλεσαν στη συνάντησή τους, φέρνοντας σε αµηχανία την πρόε-
δρο του ΠΑΣΟΚ Φ. Γεννηµατά.

Παρ’ όλα αυτά, τα πράγµατα είναι τόσο δύσκολα και τόσο πε-
ρίπλοκα, που κανείς δεν ξέρει αν και πώς θα λυθεί ο κόµπος. Υ-
ποτίθεται ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι θέµα 24ώρων 
ή και ωρών. Αλλά ακόµη δεν είναι γνωστό ούτε ποιες ακριβώς 
θα είναι οι µειώσεις συντάξεων που θα γίνουν ούτε πώς θα ξεπε-
ραστούν οι κόκκινες γραµµές του ∆ΝΤ, που ζητά επιπλέον µέτρα 
αρκετών δισεκατοµµυρίων για την κάλυψη του δηµοσιονοµικού 
κενού.

Είναι σαφές ότι υπάρχει πολιτική βούληση και από τις δύο 
πλευρές (κυβέρνηση-εταίροι) για συµφωνία, αλλά το περιεχό-
µενό της παραµένει ασαφές, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να 
εκτιµηθούν ο κοινωνικός αντίκτυπος και η πολιτική σηµασία του.

Επειδή λείπουν αρκετά κοµµάτια για να συµπληρωθεί το 
παζλ, στα κοµµατικά επιτελεία δυσκολεύονται να καταλήξουν σε 
προβλέψεις για τις πολιτικές εξελίξεις. Άλλοι πιστεύουν ότι αν πε-
ράσει τον κάβο της αξιολόγησης, η κυβέρνηση θα φτάσει ως το 
φθινόπωρο, αλλά πολύ φθαρµένη από τις µνηµονιακές παρενέρ-
γειες, άλλοι εκτιµούν ότι η ισορροπία είναι τόσο ευαίσθητη, που 
το ατύχηµα είναι πιθανότερο να συµβεί σύντοµα παρά αργότερα.

Άλλωστε κανείς δεν ξέρει τις µύχιες σκέψεις του πρωθυ-
πουργού και της οµάδας του. ∆εν θέλουν εκλογές αλλά συνήθως 
επηρεάζονται πολύ από τις µετρήσεις και από τις διαθέσεις της 
κοινής γνώµης. Εποµένως, αφού γίνουν οι κρίσιµες ψηφοφορίες 
και αφού παγιωθεί η νέα εικόνα µε το προσφυγικό στο επίκεντρο, 
θα διαγραφεί πιο καθαρά ο πολιτικός ορίζοντας.

Πόλωση και τίποτε άλλο
Μέσα από φοβερές εντάσεις και κουραστική φασαρία είµαστε 
εκεί που ήµασταν: Αν ολοκληρωθεί σύντοµα η αξιολόγηση, ο 
πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε ανασχηµατισµό, επιχειρώ-
ντας άνοιγµα στο κέντρο µε την αξιοποίηση εξωκοµµατικών προ-

Μέσα από φοβερές εντάσεις και κουραστική 
φασαρία είµαστε εκεί που ήµασταν: Αν 
ολοκληρωθεί σύντοµα η αξιολόγηση, 
ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε 
ανασχηµατισµό, επιχειρώντας άνοιγµα στο 
κέντρο µε την αξιοποίηση εξωκοµµατικών 
προσωπικοτήτων.

σωπικοτήτων. Και κάπως έτσι θα συρθούµε µέχρι την επόµενη 
αξιολόγηση, στις αρχές φθινοπώρου το πιθανότερο, όταν κα-
νείς δεν ξέρει αν θα υπάρχει και τι είδους διασύνδεση προσφυ-
γικού και µνηµονίου. Άλλωστε το πιο σηµαντικό από τα άγνω-
στα είναι πόσοι µετανάστες και πρόσφυγες θα έχουν εγκλωβιστεί 
στη χώρα µας, σε ποιες συνθήκες, µέχρι πότε και ποιες θα είναι 
οι οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης.

Την επόµενη Τρίτη θα πραγµατοποιηθεί στη Βουλή προ ηµε-
ρησίας διατάξεως συζήτηση για θέµατα λειτουργίας της ∆ικαιο-
σύνης, διαπλοκής και διαφθοράς. Θα γίνει κόλαση, σύµφωνα µε 
το πιο ακριβές κλισέ απ’ όσα κυκλοφορούν για να περιγράψουν 
τι αναµένεται.

Από τη Ν∆ έχει γίνει γνωστό ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα είναι συ-
γκρουσιακός και αποκαλυπτικός, από το Μέγαρο Μαξίµου ξέ-
ρουµε ότι ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να βγει από πάνω 
θυµίζοντας παλιές αµαρτίες του µεταπολιτευτικού συστήµατος 
εξουσίας. Και για τους δύο η έκβαση της αναµέτρησης έχει σηµα-
σία για τη δηµιουργία εντυπώσεων σχετικά µε την πολιτική κυρι-
αρχία στο πολιτικό σκηνικό. Όχι µόνο γιατί η «παράσταση νίκης», 
όπως λέγεται στην ιδιόλεκτο των δηµοσκόπων η γενική αίσθηση 
για το ποιο κόµµα προηγείται, διαµορφώνει κλίµα αλλά επίσης ε-
πειδή η στάση εταίρων και πιστωτών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 
από την άποψή τους για το ποια πολιτική δύναµη µπορεί να ε-
ξασφαλίσει σταθερότητα και κοινωνική ειρήνη στην πλέον υπερ-
χρεωµένη χώρα της Ευρωζώνης που βρίσκεται τώρα στη δίνη 
της προσφυγικής κρίσης.

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ      @AggelikiSays

Όλο και 
πιο κάτω
Η ποιότητα της πολιτικής σκέψης 
πέφτει συνεχώς, ενώ µεγαλώνουν 
τα προβλήµατα και τα εθνικά 
διακυβεύµατα.
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Τ
έλος καλό όλα καλά µε τη συµφωνία Τουρκίας-Ε.Ε. που 
έκλεισε χθες νωρίς το απόγευµα στις Βρυξέλλες; Η πραγ-
µατικότητα δεν επιτρέπει πανηγυρισµούς, καθώς καµία 
από τις δύο πλευρές δεν είχε την επιλογή της ρήξης ή 
έστω της παράτασης της εκκρεµότητας.

Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν κυρίως για την καγκελάριο Μέρκελ, 
που µε εφαλτήριο τη συµφωνία µε την Άγκυρα πρέπει να συνθέσει 
δύσκολες ενδοευρωπαϊκές ισορροπίες, ώστε να διαµορφωθεί ενι-
αία στάση των «28» στο προσφυγικό. Το ακριβές στίγµα της χθεσι-
νής συµφωνίας είναι ότι προς το παρόν παγώνει τη διολίσθηση σε 
µια γενικευµένη κρίση αποδόµησης και διάσπασης της ευρωπαϊκής 
ενότητας.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι χθες η Τουρκία υπήρξε σω-
σίβιο για να µη ναυαγήσει η Ε.Ε. στα νερά του Αιγαίου και συµµετρικά 
η Ευρώπη είναι σωσίβιο για τους Ερντογάν-Νταβούτογλου.

Η συµφωνία Μέρκελ-Ερντογάν για τη συνδιαχείριση του προ-
σφυγικού είναι το βαρύνον δεδοµένο για την επόµενη µέρα, µε τη 
σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. που ολοκληρώθηκε χθες στις Βρυξέλλες 
να αφορά την ευρωπαϊκή νοµιµοποίησή της ή, για να είµαστε πιο α-
κριβείς, το ευρωπαϊκό της περιτύλιγµα.

Ο ρόλος της Άγκυρας
Χωρίς τη συνεργασία της Τουρκίας δεν υπάρχει διαχείριση του προ-
σφυγικού συµβατή µε την ενότητα της Ε.Ε. των «28». Χωρίς την πο-
λιτική στήριξη της Ευρώπης η Άγκυρα δεν µπορεί να διαχειριστεί 
τις συνέπειες της σκληρής ήττας της στη Συρία και του ναυαγίου της 
µεγαλεπήβολης πολιτικής της στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, όπου 
βρέθηκε σε ταυτόχρονη σύγκρουση µε ΗΠΑ, Ρωσία, Ισραήλ, Αίγυ-
πτο και σε ένταση µε το Ιράν και τους συµµάχους. Επιπλέον, οι Ερντο-
γάν-Νταβούτογλου χρειάζονται τη ρητή –ή έστω τη σιωπηρή– στή-
ριξη-νοµιµοποίηση της Ε.Ε. στην προσπάθεια συγκρότησης µιας πα-
νίσχυρης προεδρίας. Ένας στόχος που, απ’ ό,τι φαίνεται, προϋποθέτει 
απαγόρευση της νόµιµης λειτουργίας του φιλοκουρδικού κόµµατος 
HDP και νέες εκλογές, µε σκοπό το κυβερνών κόµµα ΑΚΡ να δια-
σφαλίσει την ενισχυµένη πλειοψηφία που απαιτείται για αλλαγή του 
Συντάγµατος.

Το ερώτηµα που εύλογα τίθεται είναι η βούληση και η δυνατό-
τητα της Άγκυρας να τηρήσει και να υλοποιήσει τα συµφωνηθέντα, 
και µάλιστα άµεσα, µε ορατά επικοινωνιακά αξιοποιήσιµα αποτελέ-
σµατα.

Η αγωνία του Βερολίνου
Για να µπορέσει, δηλαδή, η Μέρκελ να επιβάλει µια κοινή πολιτική 
µόνιµης µετεγκατάστασης προσφύγων, χωρίς πλαφόν και µε ποσο-
στώσεις επί του πληθυσµού κάθε χώρας-µέλους, και, τέλος, την α-
ποκατάσταση της οµαλής εφαρµογής της Σένγκεν, η Τουρκία πρέπει 

να δώσει άµεσα δείγµατα γραφής στη θεαµατική µείωση των ροών 
από τις ακτές της προς την Ελλάδα και µαζικής επανεισδοχής προ-
σφύγων-µεταναστών στην επικράτειά της.

Τη σταθεροποίηση της Τουρκίας, χωρίς όµως λευκή επιταγή 
προς τους Ερντογάν-Νταβούτογλου, προωθούν και οι ΗΠΑ, που την 
Πέµπτη αποδοκίµασαν την απόφαση των Κούρδων της Συρίας να ι-
δρύσουν οµοσπονδία τριών καντονιών στη ΒΑ Συρία. Ταυτόχρονα, 
πιέζουν προς την κατεύθυνση εξοµάλυνσης των σχέσεων Ισραήλ-
Τουρκίας, µε άξονα την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Με-
σόγειο.

Υπαρκτοί κίνδυνοι
Είναι φανερό ότι η συµφωνία Μέρκελ-Ερντογάν και η επικύρωσή 
της από τους «28» της Ε.Ε. είναι µια υποχρεωτική σύµπλευση που 
είναι πολύ πιθανό να απογοητεύσει και τις δύο πλευρές.
● Ούτε η σιωπή ούτε, πολύ περισσότερο, η συνενοχή της Ε.Ε. στον 
αυταρχικό κατήφορο του Ερντογάν στην οικοδόµηση ενός σκληρού 
προσωποπαγούς καθεστώτος και στην πολεµική σύγκρουση µε το 
ΡΚΚ εγγυώνται την οικοδόµηση ενός καθεστώτος που θα παραπέ-
µπει στα καθεστώτα της Κεντρικής Ασίας. Η κοινωνία των πολιτών 
στην Τουρκία, η στρατιωτική ηγεσία αλλά και η οικονοµική ελίτ δεν 
είναι καθόλου βέβαιο ότι θα παρακολουθήσουν ως θεατές την αυ-
ταρχική εκτροπή των Ερντογάν, Νταβούτογλου και ΑΚΡ.
● Με την εκστρατεία κατά του ΡΚΚ να µην είναι πλέον εκκαθαριστι-
κές επιχειρήσεις στις δύσβατες βουνοκορφές αλλά µάχες εντός µε-
γάλων πόλεων, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το Ντιαρµπακίρ, και 
ταυτόχρονα τη νότια πλευρά της τουρκοσυριακής µεθορίου να ελέγ-
χεται από την αδελφή του ΡΚΚ οργάνωση PYD, εύλογα τίθεται το ε-
ρώτηµα αν η Άγκυρα ελέγχει τα νότια σύνορά της.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Στρατηγική αδυναµία
Το µεγάλο µειονέκτηµα της συµφωνίας Μέρκελ-Ερντογάν είναι η α-
ναγόρευση της Τουρκίας ως βασικής συνιστώσας της διαχείρισης 
του προσφυγικού, της λύσης δηλαδή ενός προβλήµατος που απειλεί 
τη συνοχή και το µέλλον της Ε.Ε., την ώρα που αποτελεί η ίδια µέρος 
του προβλήµατος.

Ποιος µπορεί σήµερα να εγγυηθεί ότι η κλιµάκωση και η επέ-
κταση των πολεµικών επιχειρήσεων στη ΝΑ Τουρκία δεν θα δηµι-
ουργήσει µαζικές προσφυγικές ροές Κούρδων τόσο από την περιοχή 
όσο και από την Άγκυρα, την Κωνσταντινούπολη και τις άλλες µεγά-
λες πόλεις, όπου η εσωτερική µετανάστευση των τελευταίων δεκαε-
τιών έχει δηµιουργήσει πολυπληθείς κουρδικές κοινότητες;

Πώς µπορεί υπό τη σκιά της παραπάνω απειλής όχι να καταργη-
θεί η βίζα για την είσοδο Τούρκων πολιτών στη ζώνη Σένγκεν αλλά 
έστω να χαλαρώσουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της;

Ο κουρδικός παράγοντας
Η Τουρκία, µε ή χωρίς τον Ερντογάν ως σουλτάνο ηµιδικτατορι-
κού καθεστώτος, είναι αντιµέτωπη µε τη δυναµική χειραφέτησης-
ανεξαρτησίας των Κούρδων εντός ή και εκτός συνόρων, µε µόνη 
µεταβλητή τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησής της: Με αναγνώριση ή 
χωρίς για κάποιο χρονικό διάστηµα, υπάρχει ένα κράτος του ΡΚΚ 
στη ΒΑ Συρία µε αποφασιστικό ρόλο στην επερχόµενη γενική επί-
θεση κατά των τζιχαντιστών του Ισλαµικού Κράτους. Το κουρδικό 
κράτος της Συρίας εκ των πραγµάτων θα υποχρεώσει την κουρδική 
κυβέρνηση Μπαρζανί στο Αρµπίλ του Βορείου Ιράκ να αποστασιο-
ποιηθεί από την Άγκυρα, για να µην αντιµετωπίσει την εσωτερική, ει-
σαγόµενη και µη, αµφισβήτηση.

Αθροιστικά τα δύο παραπάνω δεδοµένα δίνουν ένα στρατηγικό 
βάθος στις δυνάµεις του ΡΚΚ στη ΝΑ Τουρκία που δεν το είχε ποτέ 
στο παρελθόν και, κυρίως, καθιστούν τα νότια σύνορα της χώρας πε-
ριοχή εκτός ελέγχου.

Το ερώτηµα της αξιοπιστίας
Τούτων λεχθέντων, οι Ερντογάν-Νταβούτογλου έχουν όλα τα κίνη-
τρα να προσπαθήσουν να δώσουν στο Βερολίνο και στην Ε.Ε. πει-
στήρια φερεγγυότητας και αποτελεσµατικότητας στη διαχείριση των 
προσφυγικών ροών. Η ολοένα µεγαλύτερη σύγκλιση και, εάν αυτό 
είναι δυνατό, η ταύτιση των συµφερόντων της Γερµανίας µε τη στρα-
τηγική των Ερντογάν-Νταβούτογλου θα είναι µια µεγάλη επιτυχία.

Μια επιτυχία που δεν θα είναι αποτέλεσµα εκβιασµού της Ά-
γκυρας ή δολιότητας της τουρκικής διπλωµατίας, αλλά παρενέργεια 
της διάρρηξης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης από την τετράδα του 
Βίζεγκραντ (Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία) και την Αυ-
στρία, µαζί µε τους πρόθυµους Βαλκάνιους συµµάχους της εντός και 
εκτός Ε.Ε.

Το µεγάλο µειονέκτηµα της συµφωνίας Μέρκελ-
Ερντογάν είναι η αναγόρευση της Τουρκίας 
ως βασικής συνιστώσας της διαχείρισης 
του προσφυγικού, της λύσης δηλαδή 
ενός προβλήµατος που απειλεί τη συνοχή 
και το µέλλον της Ε.Ε., την ώρα που αποτελεί 
η ίδια µέρος του προβλήµατος.

Η πρόκληση της εφαρµογής
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Η 
επίσηµη θέση των περισσότερων κυβερνήσεων της 
Ε.Ε. είναι ότι η ευρωπαϊκή οικονοµία έχει αφήσει 
πίσω της τα δύσκολα και τις συνέπειες της κρίσης 
του 2008-2009 και έχει µπει σε φάση εκσυγχρονι-
σµού και ανάπτυξης, µε ρυθµό που θα µπορούσε 

να βελτιωθεί. Στη συνέχεια, όµως, οι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι 
και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών αρχίζουν τις ερµη-
νείες και τις προειδοποιήσεις, µε αποτέλεσµα οι συνοµιλητές τους 
να καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι τα πράγµατα είναι δύσκολα 
και µπορεί να γίνουν δυσκολότερα στον τοµέα της οικονοµίας.

Αλλαγή των προγνώσεων
Οι διεθνείς οργανισµοί προχωρούν ο ένας µετά τον άλλο στην αλ-
λαγή των βασικών προγνώσεων για την πορεία της παγκόσµιας 
και της ευρωπαϊκής οικονοµίας, περιορίζοντας σιγά σιγά τις ανα-
πτυξιακές προσδοκίες. Οι τελευταίες εκτιµήσεις της ΕΚΤ περιορί-
ζουν την πρόγνωση για τον ρυθµό ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οι-
κονοµίας το 2016 µόλις σε 1,4%. Προηγήθηκε η έκθεση του ∆ΝΤ, 
η οποία αναδεικνύει νέα προβλήµατα, όπως είναι η σταδιακή υ-
ποχώρηση του ρυθµού ανάπτυξης της κινεζικής οικονοµίας κάτω 
από το εντυπωσιακό 7% και η αστάθεια στις αναδυόµενες αγορές 
που έχουν µεγάλη εξάρτηση από τις τιµές των πρώτων υλών, από 
τη Νότιο Αφρική µέχρι τη Βραζιλία. Μέχρι και ο υπουργός Οικονο-
µικών του Ηνωµένου Βασιλείου κ. Όσµπορν αισθάνθηκε την υπο-
χρέωση να προειδοποιήσει τους συµπατριώτες του ότι η οικονο-
µία της χώρας τους θα αναπτυχθεί µε ρυθµό 2% το 2016, αφήνο-
ντας πίσω της µια περίοδο πιο δυναµικής ανάπτυξης, και πως ο 
διεθνής οικονοµικός ορίζοντας είναι αρκετά απειλητικός και κάνει 
πιο δύσκολη και επώδυνη την αναγκαία µείωση του δηµοσιονο-
µικού ελλείµµατος του Ηνωµένου Βασιλείου, το οποίο είναι πολύ 
πάνω από τα όρια που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες.

Το χειρότερο είναι ότι ο µέσος όρος, σε µια σύνθετη Ε.Ε. των 
«28», δεν λέει πολλά πράγµατα. Συµπεριλαµβάνει την Ιρλανδία, η 
οικονοµία της οποίας βρίσκεται σε φάση αναπτυξιακής απογείω-
σης, τη Γερµανία, η οποία αναπτύσσεται σταθερά µε ρυθµό που ξε-
περνάει τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, αλλά και την Ελλάδα, η οικονοµία 
της οποίας επέστρεψε µε τη βοήθεια του κ. Τσίπρα και του κ. Βα-
ρουφάκη σε περίοδο ύφεσης, έχοντας χάσει το 25% του ΑΕΠ εξαι-
τίας της χρεοκοπίας του ελληνικού ∆ηµοσίου και της αναγκαστικής 
ένταξης σε πρόγραµµα και στο µνηµόνιο που συνδέεται µε αυτό.

Ο ρόλος της ΕΚΤ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποδεικνύεται σταθερός συµπα-
ραστάτης των οικονοµιών της ζώνης του ευρώ που αναζητούν µια 
καλύτερη αναπτυξιακή δυναµική. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Ντράγκι 
προχώρησε, για µία ακόµη φορά, στη χαλάρωση της νοµισµατι-
κής πολιτικής, προσφέροντας νέες δυνατότητες χρηµατοδότησης 
στις τράπεζες που θέλουν να στηρίξουν την πραγµατική οικονο-
µία, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θέλουν να δανειοδοτηθούν 
µε ευνοϊκούς όρους αλλά και τις κυβερνήσεις που προσπαθούν 

 ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

να περιορίσουν την πίεση που ασκεί η διαχείριση του δηµόσιου 
χρέους στον κρατικό προϋπολογισµό.

Τα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά αν σκεφτούµε ότι η Ισπα-
νία και η Ιταλία –οι οποίες αντιµετωπίζουν σοβαρά πολιτικά και 
οικονοµικά προβλήµατα– καλύπτουν τις ανάγκες του ∆ηµοσίου 
τους στις αγορές µε επιτόκια χαµηλότερα των ΗΠΑ και ισχυρότε-
ρες χώρες της Ευρωζώνης χρηµατοδοτούν σε πολλές περιπτώ-
σεις το δηµόσιο χρέος τους δανειζόµενες µε αρνητικά επιτόκια.

Ο κ. Ντράγκι και οι συνεργάτες του προειδοποιούν σε κάθε 
ευκαιρία ότι η νοµισµατική πολιτική που εφαρµόζει η ΕΚΤ δεν 
αρκεί για να αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος του αποπληθωρισµού και 
να βελτιωθεί η δυναµική της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Ζητούν από 
τις χώρες που έχουν τη δηµοσιονοµική δυνατότητα να αυξήσουν 
τις δηµόσιες δαπάνες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, για 
να στηρίξουν µε αυτό τον τρόπο την προοπτική της ευρωπαϊκής 
οικονοµίας. Η Γερµανία δεν ανταποκρίνεται και αρκετοί οικονοµι-
κοί και πολιτικοί παράγοντες συνεχίζουν να ασκούν κριτική στην 
υπερβολικά χαλαρή κατά την άποψή τους νοµισµατική πολιτική 
της ΕΚΤ. Μέχρι σήµερα οι εξελίξεις έχουν δικαιώσει τον Μάριο 
Ντράγκι και το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης το οποίο ξεκί-
νησε στις αρχές του 2015 παρά τις επιφυλάξεις και τις αντιρρή-
σεις. Εάν η ΕΚΤ είχε αδρανήσει υποκύπτοντας στις πολιτικές πι-
έσεις, η ευρωπαϊκή οικονοµία θα ήταν ήδη σε νέα φάση κρίσης.

Μεταρρυθµιστική αδυναµία
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Ντράγκι τονίζει επίσης την ανάγκη να προ-
χωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές που 
θα κάνουν τον ιδιωτικό τοµέα περισσότερο ανταγωνιστικό και θα 
βελτιώσουν τη θέση της ευρωπαϊκής οικονοµίας σε παγκόσµιο 
επίπεδο. ∆εν κουράζεται να επαναλαµβάνει ότι η δηµοσιονοµική 
πολιτική που ασκείται από τις περισσότερες χώρες της Ευρω-
ζώνης δεν είναι περιοριστική, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι, 
αλλά ήπια επεκτατική. Υπογραµµίζει ότι πρέπει να ελεγχθούν οι 
δηµόσιες δαπάνες ως προς το ύψος αλλά και την ποιότητά τους.

Μια µατιά σε όσα συµβαίνουν στη Γαλλία και στην Ιταλία ο-
δηγούν στο συµπέρασµα ότι οι χώρες που χρειάζονται περισσό-
τερο τις διαρθρωτικές αλλαγές δυσκολεύονται να τις προωθή-
σουν. Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Ολάντ, του οποίου η δηµοτικότητα 
έχει καταρρεύσει στο 15%, κινείται σαν πολιτικό εκκρεµές µεταξύ 
της αναγκαίας ενίσχυσης του ιδιωτικού τοµέα µέσω της µείωσης 
των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών και της κατοχύρω-
σης δικαιωµάτων και προνοµίων των εργαζοµένων που στέκονται 
εµπόδιο στην αναγκαία προσαρµογή. Ενδεικτική η υπόθεση της 
εβδοµάδας των 35 ωρών, που άρχισε να εφαρµόζεται από τους 
Σοσιαλιστές πριν από 16 χρόνια, οδήγησε σε ένα σωρό αρνητικές 
παρενέργειες και το ζήτηµα δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί εξαιτίας 
των εσωτερικών αντιθέσεων στο Σοσιαλιστικό Κόµµα και των δυ-
ναµικών αντιδράσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Όπως 
συνήθως συµβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, η Γαλλία βρίσκεται 
σε φάση µεγάλης κοινωνικής αναταραχής, χωρίς καν να προω-
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Οι Γερµανοί δεν στηρίζουν την ευρωπαϊκή 
οικονοµία και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί 
αδυνατούν να προχωρήσουν στις αναγκαίες 
µεταρρυθµίσεις.

Το Brexit µπορεί να έρθει και µέσω 
προσφυγικού-µεταναστευτικού.

H ευρωπαϊκή 
οικονοµία 
ξανά σε γκρίζα 
περιοχή

Η πολιτική µοναξιά 
του σούπερ Μάριο.

θούνται αξιόλογες µεταρρυθµίσεις.
Ανάλογη είναι η εικόνα στην Ιταλία, όπου ο κεντροαριστερός 

πρωθυπουργός κ. Ρέντσι επενδύει ως έναν βαθµό στις µεταρρυθ-
µίσεις αλλά κινδυνεύει από την αντίδραση της αριστερής πτέρυγας 
του κόµµατός του και από τη συνεχή ενίσχυση των δυνάµεων του 
δεξιόστροφου ευρωσκεπτικισµού. Στην προσπάθειά του να δια-
τηρήσει τον έλεγχο της πολιτικής κατάστασης, ο κ. Ρέντσι ανεβά-
ζει το τελευταίο διάστηµα τους τόνους της κριτικής του προς τους 
ευρωπαϊκούς θεσµούς, χωρίς να είναι βέβαιο εάν αυτού του εί-
δους η πολιτική άµυνα θα αποδώσει ή θα προσφέρει νέες ευκαι-
ρίες στους λαϊκιστές και στους ευρωσκεπτικιστές της Λέγκας του 
Βορρά και του Κινήµατος των Πέντε Αστέρων.

Με τη Γερµανία να αρνείται να αξιοποιήσει τις δηµοσιονοµι-
κές δυνατότητές της υπέρ της ευρωπαϊκής οικονοµίας και τη Γαλ-
λία και την Ιταλία να αδυνατούν να προωθήσουν αποτελεσµατικά 
τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, υπάρχει κίνδυνος να µην αποδώ-
σει τα αναµενόµενα η προωθηµένη νοµισµατική πολιτική που ε-
φαρµόζει η ΕΚΤ.

Τα οικονοµικά του προσφυγικού
Την κατάσταση περιπλέκει το προσφυγικό-µεταναστευτικό, το οποίο 
έχει ευρύτερες οικονοµικές διαστάσεις. Υπάρχει κίνδυνος η αδυ-
ναµία της Ε.Ε. να διαχειριστεί αποτελεσµατικά το προσφυγικό-µε-
ταναστευτικό να ενισχύσει τη δυναµική υπέρ του Brexit στο Ηνω-
µένο Βασίλειο. Η εικόνα µιας Ε.Ε. η οποία δεν µπορεί να ελέγξει 
τις προσφυγικές-µεταναστευτικές ροές είναι εξαιρετικά απωθη-
τική για τη βρετανική κοινή γνώµη. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι 
ένας από τους λόγους για τους οποίους υποχρεώθηκε ο συντη-
ρητικός πρωθυπουργός κ. Κάµερον να προχωρήσει στο κρίσιµο 
δηµοψήφισµα της 23ης Ιουνίου ήταν η αντίδραση των συµπατρι-
ωτών του στη µαζική είσοδο χαµηλόµισθων εργαζοµένων από 
άλλες χώρες-µέλη της Ε.Ε., όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και σε 
µικρότερο βαθµό η Ελλάδα, στην αγορά εργασίας του Ηνωµένου 
Βασιλείου. Ο κ. Κάµερον διαπραγµατεύτηκε µε τους Ευρωπαίους 
εταίρους τη µείωση των κοινωνικών επιδοµάτων και των φορο-
λογικών διευκολύνσεων για τους εργαζόµενους από άλλες χώρες 
της Ε.Ε. που θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας του Ηνωµένου 
Βασιλείου στο µέλλον.

Σε µια χώρα όπου η πολιτική µάχη που θα κρίνει την παρα-
µονή της στην Ε.Ε. διεξάγεται και γύρω από το ζήτηµα των δικαι-
ωµάτων των χαµηλόµισθων εργαζοµένων από άλλες χώρες της 
Ε.Ε., οι εικόνες από τα ελληνικά νησιά, τον Πειραιά και την Ειδο-
µένη αποκτούν ξεχωριστή, ίσως και καθοριστική, πολιτική σηµα-
σία. Εποµένως το προσφυγικό-µεταναστευτικό δεν είναι ένα ζή-
τηµα που αφορά µόνο τον κρατικό και τον ευρωπαϊκό προϋπο-
λογισµό ή τον ελληνικό τουρισµό αλλά έχει ευρύτερες πολιτικές 
και οικονοµικές προεκτάσεις. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον οι 
κυβερνήσεις των σηµαντικότερων χωρών της Ευρωζώνης έχουν 
υποχρέωση να δείξουν την αναγκαία ευρύτητα πνεύµατος και να 
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε όλους τους τοµείς.
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Οι έρευνες που υλοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της κούρσας για την εκλογή 
νέου αρχηγού στη Ν∆ κατέδειξαν ότι ο 
κ. Μητσοτάκης κέρδιζε πολύ υψηλότερα 
ποσοστά µεταξύ των εκλογέων που 
τοποθετούνταν υπέρ της αποδοχής της 
σύνθετης ονοµασίας της ΠΓ∆Μ, αλλά και 
γενικότερα µεταξύ των εκλογέων εκείνων 
που λάµβαναν περισσότερο µετριοπαθείς 
θέσεις σε κοινωνικά ζητήµατα. 

Ο φόβος 
των συµβόλων

  ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η*

Η 
κλιµακούµενης έντασης προσφυγική κρίση 
στη χώρα ανέδειξε την περασµένη εβδο-
µάδα, στο περιθώριο της δηµόσιας συζήτη-
σης για την ικανότητα της Ε.Ε. ή της κυβέρ-
νησης Τσίπρα να διαχειριστεί πραγµατιστικά 
τις εξελίξεις, την πάγια δυσκολία της πολι-
τικής τάξης στην Ελλάδα να διαχειριστεί τα 

σύµβολα. Ειδησεογραφικά επικεντρωµένο στον καταυλισµό της 
Ειδοµένης και στο κλείσιµο της «βαλκανικής οδού» προς την 
Κεντρική Ευρώπη, το «προσφυγικό ζήτηµα» ενεπλάκη µοιραία 
µε το ζήτηµα των σχέσεων της χώρας µας µε την Πρώην Γιου-
γκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ). Η απόφαση 
του γειτονικού κράτους να σφραγίσει τα σύνορά του, ακόµα και 
αν σε αυτή του την κίνηση συντάχθηκε µε πολλά άλλα κράτη, 
έθρεψε την πάντα υφέρπουσα αντιπαράθεση µεταξύ των δύο 
χωρών και, σε αυτό το πλαίσιο, η αυθόρµητη χρήση του µη α-
ναγνωρισµένου από την ελληνική πλευρά ονόµατος της γειτο-
νικής χώρας από τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής ήταν 
ικανή να πυροδοτήσει αντιδράσεις στην εσωτερική πολιτική 
σκηνή.

Ο µικρός κυβερνητικός εταίρος, αλλά και η αξιωµατική α-
ντιπολίτευση, έθεσαν εµµέσως το ζήτηµα της ενδοτικότητας ή, 
αντιστρόφως, της διεκδικητικότητας της εξωτερικής πολιτικής 
της χώρας. Οι τοποθετήσεις των πολιτικών δυνάµεων στο ζή-
τηµα της αναγνώρισης από την Ελλάδα της συνταγµατικής ονο-
µασίας της ΠΓ∆Μ εκλαµβάνονται παραδοσιακά ως µέτρο της 
διεκδικητικότητας αυτής και συνεπώς, δεδοµένης της αρνητι-
κής φόρτισης της έννοιας της ενδοτικότητας, κόµµατα και πο-
λιτικά πρόσωπα συνωστίζονται σε θέσεις του διπόλου που εκ-
φράζουν, άλλοτε πιο άµεσα και άλλοτε πιο έµµεσα, έναν εθνικό 
δυναµισµό. Το θέµα της ονοµασίας της ΠΓ∆Μ έχει µε τον τρόπο 
αυτό καταστεί ένα σύµβολο πολιτικής. Είναι όµως οι θέσεις της 
κοινής γνώµης επί του ζητήµατος πάγιες και ασύµµετρα κατα-
νεµηµένες προς την πλευρά της διεκδικητικότητας;

Οι τοποθετήσεις του εκλογικού σώµατος έναντι του ενδεχο-
µένου «άµεσης επίλυσης της διµερούς διαφοράς µε την απο-
δοχή από την Ελλάδα µιας σύνθετης ονοµασίας της ΠΓ∆Μ µε 
γεωγραφικό προσδιορισµό» ανιχνεύονται τακτικά ως δηλωτι-
κές των στάσεων επί του διπόλου που περιγράφηκε προηγου-
µένως. Παρ’ ότι η παραπάνω διατύπωση περιγράφει µια ηπιό-
τερη των απαιτήσεων της ΠΓ∆Μ εκδοχή για την ονοµασία της, 
η καθαρή πλειοψηφία ερωτηθέντων που συγκεντρώνει η συµ-
φωνία επί του ερωτήµατος δείχνει ότι η ελληνική κοινή γνώµη 
έχει αποµακρυνθεί από την πλευρά της ακραίας διεκδίκησης. 
Έρευνα της ProRata κατέγραψε τον Νοέµβριο του 2015 ποσο-
στό 50% υπέρ της συµφωνίας µε αυτή την άποψη και ποσοστό 
29% κατά αυτής, ενώ τα δεδοµένα παλαιότερων ερευνών, του 
2014 και του πρώτου εξαµήνου του 2015, επιβεβαιώνουν κατά 
απόλυτο τρόπο ότι µόνο το 1/3 των εκλογέων διατηρεί τις θέσεις 

που οι πολιτικές ελίτ εκλαµβάνουν ως θέσφατο στην ανάπτυξη 
της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Θα µπορούσε κάποιος να 
ισχυριστεί ότι ο συµβολισµός του εν λόγω ζητήµατος εγκλωβί-
ζει τις πολιτικές δυνάµεις της χώρας στην άκριτη αναπαραγωγή 
µιας παρωχηµένης για την κοινή γνώµη θέσης.

Είναι εντυπωσιακό ότι η κατανοµή των απαντήσεων στο ε-
ρώτηµα δεν διαφοροποιεί ούτε στο ελάχιστο τους ψηφοφό-
ρους της Ν∆ από τον συνολικό πληθυσµό: η ίδια έρευνα του 
περασµένου Νοεµβρίου κατέγραψε ποσοστό 48% των ψηφο-

φόρων της Ν∆ υπέρ και 33% κατά της αποδοχής της σύνθετης 
ονοµασίας µε γεωγραφικό προσδιορισµό. Λαµβάνοντας µάλι-
στα υπόψη το γεγονός ότι η αποδοχή αυτής της θέσης δεν εµ-
φανίζει αξιόλογη διακύµανση µε την ηλικία, την εκπαίδευση ή 
τη γεωγραφία (η θέση υπέρ της αποδοχής είναι αισθητά πλειο-
ψηφική ακόµα και στη Μακεδονία), είναι προφανές ότι η µετα-
κίνηση από τις παραδοσιακά «σκληρές» θέσεις σε θέµατα εξω-
τερικής πολιτικής δεν θα αποξενώσει ολόκληρα τµήµατα του ε-
κλογικού ακροατηρίου, µια σκέψη που σίγουρα γεννά ο φόβος 
διαχείρισης των συµβόλων.

Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την περίπτωση 
του αρχηγού της Ν∆, η αρχική αντίδραση του οποίου στη δή-
λωση του κ. Μουζάλα µοιάζει να ήταν προϊόν αυτής της σκέψης. 
Οι έρευνες που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κούρσας 
για την εκλογή νέου αρχηγού στη Ν∆ κατέδειξαν ότι ο κ. Μη-
τσοτάκης κέρδιζε πολύ υψηλότερα ποσοστά µεταξύ των εκλο-
γέων που τοποθετούνταν υπέρ της αποδοχής της σύνθετης ο-
νοµασίας της ΠΓ∆Μ, αλλά και γενικότερα µεταξύ των εκλογέων 
εκείνων που λάµβαναν περισσότερο µετριοπαθείς θέσεις σε 
κοινωνικά ζητήµατα. Για τους ψηφοφόρους αυτούς, ακόµα και 
η παραµικρή υπόνοια προσέγγισης θέσεων του νέου αρχηγού 
της Ν∆ µε εκείνες που παραδοσιακά διατυπώνονται, για πα-
ράδειγµα, από τον µικρό κυβερνητικό εταίρο της κυβέρνησης 
Τσίπρα µπορεί να αποσταθεροποιήσει τον δεσµό τους µε τον 
κ. Μητσοτάκη. Παρ’ ότι η ταχύτητα µε την οποία, το βράδυ της 
ίδιας ηµέρας, ο νέος αρχηγός προχώρησε στη διαγραφή Κρα-
νιδιώτη ισορρόπησε στρατηγικά τις εντυπώσεις, η µικρή αυτή ι-
στορία καταδεικνύει την επίδραση του «φόβου των συµβόλων» 
στην πολιτική στρατηγική.

*Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι επίκουρος καθηγητής του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον το νέο βιβλίο του ∆ηµήτρη Καιρίδη «Εθνικισµός – Εθνο-
τικές συγκρούσεις & διεθνείς σχέσεις: Θεωρία και πράξη στα Βαλκάνια» (εκδό-
σεις Ι. ΣΙ∆ΕΡΗΣ)

Φιλοδοξία του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες αναζητήσεις στο πεδίο της µελέτης του ε-
θνικιστικού φαινοµένου και των εθνοτικών συγκρούσεων διεθνώς. Ταυτόχρονα, επιχειρείται να συνδε-
θούν οι αναζητήσεις αυτές µε τις ευρύτερες θεωρητικές εξελίξεις και αντιπαραθέσεις στον χώρο των δι-

εθνών σχέσεων, που αφορούν κυρίως επιστηµολογικά και µεθοδολογικά ζητήµατα. Στόχος είναι η πληρέστερη 
ανάγνωση δύο κλασικών εθνοτικώ ν συγκρούσεων, των πολέµων για τη διαδοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας και 
του Κυπριακού, που, για δεκαετίες, έχουν καθορίσει την ασφάλεια της Βαλκανικής. Μέσα από την ιστορική ανα-
δροµή και τον θεωρητικό αναστοχασµό , αποδοµού νται µια σειρά από κυρίαρχες δοξασίες για τα Βαλκάνια και τις 
εθνοτικέ ς συγκρούσεις γενικότερα, προσφέροντας µια κριτική επανατοποθέτηση στο θεµελιώδες ερώτηµα: τε-
λικά, πόσο εθνοτικέ ς είναι οι εθνοτικέ ς συγκρούσεις;
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Χ
ρειαζόµαστε τους εταίρους µας για να πετύχουµε την 
έξοδο από την κρίση, διαπιστώνει η αν. καθηγήτρια Πο-
λιτικής Επιστήµης στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Β. Γεωρ-
γιάδου, που θεωρεί ότι η πορεία της ακροδεξιάς δεν 
είναι αναστρέψιµη.

Τι είναι αυτό που συµβαίνει στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα; Αλλά-
ζουµε ιστορική περίοδο ή η προσφυγική κρίση θα έχει περιο-
ρισµένη διάρκεια;
Παρ’ ότι ακόµα η οικονοµική κρίση δεν έχει ξεπεραστεί, µε την ελ-
ληνική οικονοµία να είναι ο µεγάλος ασθενής, αν και όχι η µονα-
δική χώρα µε οικονοµικά προβλήµατα µεταξύ των 28 χωρών-µε-
λών της Ε.Ε. (π.χ. σε Γαλλία και Ιταλία η ανεργία είναι υψηλή και 
µε ανοδική τάση, ενώ οι δείκτες οικονοµικών επιδόσεων είναι α-
νησυχητικοί τουλάχιστον σε Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία), το 
προσφυγικό έρχεται να επισκιάσει σε σηµασία τα οικονοµικά δι-
ακυβεύµατα. ∆εν πρόκειται για ένα συγκυριακό ζήτηµα. Η ροή 
των προσφυγικών πληθυσµών, προπάντων από τη Συρία και το 
Ιράκ, είναι και θα εξακολουθήσει για τα επόµενα ένα-δύο χρόνια 
να είναι εξίσου µεγάλη ή και µεγαλύτερη. Επιπλέον, το προσφυ-
γικό ζήτηµα διαπλέκεται µε τις ευρύτερες µεταναστευτικές ροές, 
που τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχουν κοπάσει.

∆ιαβάζω µελέτες για µαζικές µετακινήσεις πληθυσµών τα επό-
µενα χρόνια ή και δεκαετίες. Είναι υπερβολικές αυτές οι εκτι-
µήσεις ή στη ∆ύση εθελοτυφλούν;
Βάσει στοιχείων της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες, ολόκληρη η δεκαετία που διανύουµε θα χαρακτηρίζεται 
από αναγκαστικές µαζικές µετακινήσεις πληθυσµών σε παγκό-
σµιο επίπεδο. Ο αριθµός των εκτοπιζόµενων ανθρώπων εξαιτίας 
οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών αιτίων θα διογκώνεται. Η 
πρόκληση είναι µεγάλη για ολόκληρο τον δυτικό κόσµο και για την 
Ευρώπη ειδικότερα, που έχει να αντιµετωπίσει την εκρηκτικότητα 
της κρίσης στη Συρία και την έξαρση των προσφυγικών ρευµάτων 
του τελευταίου έτους. Οι µαζικές µετακινήσεις πληθυσµών έχουν να 
κάνουν και µε το γεγονός ότι κατά τη δεκαετία που διανύουµε, αν 
όχι και κατά την προηγούµενη, οι λεγόµενες παραδοσιακές βιώσι-
µες λύσεις (εθελοντικός επαναπατρισµός, τοπική ένταξη κ.λπ.) δεν 

λειτουργούν, πράγµα που σηµαίνει ότι θα χρειαστεί να εκπονηθούν 
µεταβατικές πολιτικές και νέες βιώσιµες λύσεις για το µέλλον. Σή-
µερα, στο περιβάλλον των περισσότερων χωρών-µελών της Ε.Ε. 
επικρατεί το σύνδροµο NIMBY (not in my backyard) σε σχέση µε 
τους πρόσφυγες και τις δυνατότητες υποδοχής και εγκατάστασής 
τους. Πρόκειται για µια κοντόφθαλµη, φοβική και πάντως αναποτε-
λεσµατική στάση, που θα ανατραπεί αργότερα ή γρηγορότερα από 
την ίδια τη δυναµική του προσφυγικού ζητήµατος.

Έχει τις δυνάµεις και τις δυνατότητες η χώρα µας να αντιµετω-
πίσει δύο κρίσεις ταυτόχρονα (την οικονοµική και την προσφυ-
γική) και µάλιστα τέτοιας οξύτητας;
Προφανώς και δυσκολεύουν τα πράγµατα ακόµη περισσότερο για 
την Ελλάδα, όχι όµως µόνο γιατί όσον αφορά τα δύο αυτά ζητή-
µατα το ένα πέφτει χρονικά πάνω στο άλλο, αλλά κυρίως διότι η 
κυβέρνηση εφαρµόζει και για τα δύο την ίδια τακτική (µη-)διαχεί-
ρισής τους. ∆ηλαδή καθυστερεί, αθετεί ή αυτοσχεδιάζει και ρίχνει 
τα βάρη σε κάποιους άλλους, αποποιούµενη δικές της ευθύνες. 
Θα περίµενε κανείς ότι στο προσφυγικό, σε αντίθεση µε το ζήτηµα 
της οικονοµικής κρίσης, η κυβέρνηση (ο ΣΥΡΙΖΑ ορθότερα, µια και 
οι ΑΝΕΛ έχουν µια εθνικολαϊκιστική υπόσταση που τους φέρνει 
κόντρα στο όλο ζήτηµα της προσφυγικής κρίσης) θα επιδείκνυε 
«θεµατική αρµοδιότητα»: µε άλλα λόγια, θα έδειχνε ότι στο σηµείο 
αυτό ξέρει τι πρέπει να γίνει. ∆ιακυβεύµατα όπως το προσφυγικό 
και το µεταναστευτικό ανήκουν σε εκείνα που βρίσκονται ψηλά 
στην κοµµατική ατζέντα της ριζοσπαστικής Αριστεράς (συνεπώς 
και του ΣΥΡΙΖΑ), στο εσωτερικό της οποίας θα έπρεπε να υπάρ-
χουν οι ανθρώπινες δυνάµεις, οι ιδέες και στοιχειωδώς κάποια 
σχέδια ώστε να καταστεί διαχειρίσιµο, µε τεχνογνωσία και αποτε-
λεσµατικότητα, ένα τέτοιο ζήτηµα. Το ότι κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει 
και η κυβέρνηση φαίνεται να έχει πελαγώσει µπροστά στο κύµα 
του προσφυγικού οπωσδήποτε δεν αφορά µόνο τη συνθετότητα 
και τις διαστάσεις του όλου ζητήµατος. Η στάση της φανερώνει και 
ελλείµµατα σε επίπεδο διακυβερνητικής θέλησης και επιλογών. 
Έτσι, ενώ λογικά η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα θα έπρεπε να προ-
σπαθήσει να είναι αποτελεσµατική στην περίπτωση του προσφυ-
γικού, ώστε και να καταγράψει κάποια θετικά σκορ στο ενεργητικό 
της και να περιορίσει τις αρνητικές εντυπώσεις της διαπραγµάτευ-

σης που ακολούθησε γύρω από το µνηµόνιο και την οικονοµία, 
κατάφερε να γίνει το αντίθετο: δηλαδή να προστεθεί και το προ-
σφυγικό στη χορεία των ζητηµάτων µιας χαοτικής και αναποτε-
λεσµατικής δικής της διαχείρισης.

Οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. δεν σέβονται τις αποφάσεις 
της συνόδου κορυφής για τη µετεγκατάσταση προσφύγων, η 
οµάδα του Βίζεγκραντ αυτονοµείται, η Βρετανία ψάχνεται αν 
πρέπει να βγει από την Ε.Ε. Όλα αυτά µαζί είναι σηµάδια διά-
λυσης ή απλώς µεγάλης αναστάτωσης;
Όλα αυτά µαζί είναι σηµάδια σοβαρής αναστάτωσης που υπο-
σκάπτουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η ιδέα της Ε.Ε. στηρί-
χτηκε στη σύγκλιση και τη συνοχή µεταξύ των µελών της. Σή-
µερα βλέπουµε πολλούς εθνικο-κρατικούς εγωισµούς και αυτο-
νοµούµενες πορείες κρατών-µελών. Η ευρωπαϊκή ιδέα γίνεται 
όχηµα τακτικισµών που αφορούν την εθνική πολιτική αρένα ε-
πιµέρους κρατών-µελών και εξυπηρετούν εκλογικές και ευρύ-
τερα πολιτικές αναγκαιότητες κοµµάτων και πολιτικών αρχηγών. 
Όχι ότι αυτό δεν συνέβαινε και πιο πριν, αλλά στις µέρες µας η 
υπαγωγή της ευρωπαϊκής πολιτικής αρένας στην αντίστοιχη ε-
θνική-κρατική αρένα είναι σηµαντικά εντονότερη απ’ ό,τι στο 
παρελθόν. Για να παραµείνουµε στα παραδείγµατα χωρών που 
αναφέρατε, στη Μ. Βρετανία ο πρωθυπουργός Κάµερον και το 
Συντηρητικό Κόµµα έχουν να αντιµετωπίσουν τον καλπάζοντα 
ευρωσκεπτικισµό του Κόµµατος της Ανεξαρτησίας (UKIP), γεγο-
νός που τους οδηγεί στην υιοθέτηση µιας στάσης και δικής τους 
εντονότερης αποστασιοποίησης από την Ε.Ε. Ο ευρωσκεπτικι-
σµός των πολιτικών άκρων διογκώνει κατ’ αυτό τον τρόπο και 
τον ευρωσκεπτικισµό στο κέντρο της πολιτικής σκηνής. Η περί-
πτωση των χωρών του Βίζεγκραντ είναι διαφορετική. Εδώ δεν 
έχουµε να κάνουµε µε ευρωσκεπτικισµό αλλά µε καθαρό ευ-
ρωαρνητισµό, µε αποκήρυξη των ευρωπαϊκών αξιών. Οι χώρες 
του Βίζεγκραντ δεν αποζητούν µια χαλαρότερη σχέση µε την Ευ-
ρώπη χάριν µιας εθνικής πορείας, αλλά επιδιώκουν να µπλοκά-
ρουν τις αποφάσεις της Ε.Ε. Στην περίπτωση του προσφυγικού, 
οι χώρες αυτές επιδιώκουν να οδηγήσουν τα πράγµατα σε αδι-
έξοδο. Το πρόβληµα δεν είναι συγκυριακό και δεν αφορά µόνο 
τους Σύρους πρόσφυγες.

 ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

20.03.2016

Βασιλική Γεωργιάδου,  
αν. καθηγήτρια Πολιτικής 
Επιστήµης στο Πάντειο

«Αν δεν υπάρξει 
παραγωγή 
πραγµατικής 
πολιτικής, θα αρχίσει 
η κάθοδος 
του ΣΥΡΙΖΑ»



Η κυβέρνηση φαίνεται να 
έχει πελαγώσει µπροστά 
στο κύµα του προσφυγικού 
και αυτό δεν αφορά µόνο τη 
συνθετότητα και τις διαστάσεις 
του όλου ζητήµατος. Η στάση 
της φανερώνει και ελλείµµατα 
σε επίπεδο διακυβερνητικής 
θέλησης και επιλογών.

∆εν είναι σαν να έχει υποχωρήσει η έννοια 
της πολιτικής κάτω από την κυριαρχία των τα-
κτικισµών, των δηµοσκοπήσεων και της επι-
κοινωνίας; Αναφέροµαι και στα δικά µας και 
στα έξω…
Στις χώρες του Βίζεγκραντ, αλλά όχι µόνο σε αυτές, 
καλλιεργείται µια µεταπολιτική πραγµατικότητα σε 
ό,τι αφορά τα περιεχόµενα της πολιτικής διαδι-
κασίας και τον τρόπο που οργανώνεται το πολι-
τικό φαινόµενο. Οι κανόνες της πολιτικής κατα-
λύονται και ιδιόµορφες αρχηγικές φιγούρες δια-
φεντεύουν στην πολιτική αρένα. Τη δεκαετία του 
1990 εκκολάφθηκαν αυτά τα φαινόµενα. Πρώτα 
στην Ιταλία µε τον Σ. Μπερλουσκόνι, µετά στις 
νέες δηµοκρατίες, από τις οποίες απουσίασαν 
οι δηµοκρατικές παραδόσεις, και σήµερα φτά-
νουµε στον Ούγγρο πρωθυπουργό Β. Όρµπαν. 
Η κρίση διογκώνει αυτά τα φαινόµενα ακριβώς 
επειδή η συγκυρία της κρίσης δίνει ερείσµατα 
σε µια αντιπολιτική καταστροφολογία. Στα χρόνια 
της κρίσης γνωρίσαµε από πρώτο χέρι και στη 
χώρα µας αυτή την πτυχή της πολιτικής πραγ-
µατικότητας. Μια πολιτική του στιλ, εις βάρος ε-
κείνης του περιεχοµένου, µια πολιτική που εξα-
ντλείται σε κατασκευασµένους ψευτοσυµβολι-
σµούς και εκµεταλλεύεται τα συναισθήµατα των 
πλέον ευάλωτων. Μια τέτοια πολιτική είναι ίσως 
ικανή στο να κερδίζει στον εκλογικό ανταγωνι-
σµό, αλλά συχνά δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί 
τις εκλογικές της νίκες.

Είναι αναστρέψιµη η ενίσχυση της ακροδε-
ξιάς στην Ε.Ε.; Μεγαλώνει ο ακροδεξιός κίν-
δυνος στην Ελλάδα;
∆υστυχώς, δεν δείχνει αναστρέψιµη η πορεία της 
ακροδεξιάς στις µέρες µας. Αντίθετα, οι πολιτι-
κές ευκαιρίες της αυξάνονται. Η µεταπολεµική 
Γερµανία ήταν το τελευταίο, ίσως, κάστρο που 
δεν είχε αλώσει ο εθνικολαϊκισµός. ∆εκαοκτώ 
µήνες πριν από τις επόµενες οµοσπονδιακές ε-
κλογές, η είσοδος ενός ξενοφοβικού κόµµατος 
στο γερµανικό Bundestag για πρώτη φορά από 
υπάρξεως της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της 
Γερµανίας δείχνει αναπότρεπτη. Σε αρκετές άλλες 
χώρες της Ευρώπης το ταµπού της υπερψήφι-
σης ενός ακραίου κόµµατος έχει πέσει εδώ και 
καιρό. Μάλιστα στις µέρες µας παρατηρούµε όχι 
µόνο κόµµατα που είναι ακραία σε ιδέες να κερδί-
ζουν σε εκλογική απήχηση και πολιτική επιρροή, 
αλλά και κόµµατα ακραία ως προς τις πολιτικές 
τους πρακτικές επίσης να βρίσκουν απήχηση σε 
ένα ευδιάκριτο κοµµάτι εκλογέων. Στην Ελλά δα, 
µια εθνικολαϊκιστική τάση της άκρας ∆εξιάς ξα-
ναµπήκε στην κυβέρνηση, ενώ οι φιλοναζιστές 
είναι στη Βουλή από το 2012. Ο κίνδυνος να ατο-
νήσουν τα αντανακλαστικά της κοινωνικής αντί-
δρασης σε τέτοια φαινόµενα είναι ορατός.

Στον ελληνικό µικρόκοσµο πώς διαµορφώ-
νονται οι εξελίξεις; Θα αντέξει η κυβέρνηση 
την εφαρµογή του µνηµονίου;
Η κυβέρνηση δύσκολα θα αντέξει, ο Τσίπρας 
όµως ίσως, αν έδειχνε ρεαλιστική προσαρµογή, 
όσο ακόµη διαθέτει κοµµατικό κεφάλαιο και α-
ξιόλογους δείκτες δηµοτικότητας στο εκλογικό 
σώµα. Ξέρετε, στην πολιτική πρέπει να κάνεις 
τους κατάλληλους χειρισµούς στον σωστό χρόνο. 
Αν παραβιαστεί αυτός ο κανόνας, δεν υπάρχει ε-
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πιστροφή. Η παραγωγή συµβολικού κεφαλαίου 
στον ΣΥΡΙΖΑ έχει πια εξαντληθεί. Αν δεν υπάρξει 
παραγωγή πραγµατικής πολιτικής, θα αρχίσει η 
κάθοδος. Επίσης, αυτή η παραδοξότητα του κυ-
βερνητικού σχήµατος δεν µπορεί να συνεχιστεί. 
Από δω και πέρα ο κ. Καµµένος θα προκαλεί 
συνειδητά κρίσεις. Αν δεν αλλάξει ο κ. Τσίπρας 
τον µικρό εταίρο της κυβέρνησής του, οι κρίσεις 
αυτές θα είναι συνεχείς.

Μπορεί το ελληνικό πολιτικό σύστηµα να 
βγάλει τη χώρα από το τέλµα; Και, τελικά, 
είναι πρόβληµα πολιτικού συστήµατος πε-
ρισσότερο ή πρόβληµα κοινωνίας;
Χρειαζόµαστε τους εταίρους µας για να πετύχουµε 
την έξοδο από την κρίση. Χωρίς την Ε.Ε. δεν υ-
πάρχει δυνατότητα εξόδου από την κρίση, παρά 
µόνο δοκιµασίες και νέες περιπέτειες. Όσοι καλ-
λιέργησαν τέτοιες ιδέες µιας αποκοµµένης Ελ-
λάδας από το φυσικό πολιτισµικό της περιβάλ-
λον, την Ευρώπη και την Ε.Ε., φέρουν µεγάλη 
ευθύνη, πολλώ δε µάλλον αν τις καλλιέργησαν 
συνειδητά, γνωρίζοντας από την αρχή πόσο αδι-
έξοδες ήταν. Το πρόβληµά µας δεν είναι τόσο θε-
σµικό όσο λειτουργικό. ∆ηλαδή δεν αφορά πρω-
τίστως τη θεσµική διάρθρωση της δηµοκρατίας 
(όχι βέβαια ότι δεν µπορούν να υπάρξουν βελ-
τιώσεις και σε θεσµικό επίπεδο) αλλά τον τρόπο 
που λειτουργούν οι θεσµοί, παράγονται και τίθε-
νται σε εφαρµογή οι πολιτικές αποφάσεις. Η δη-
µοκρατία µας έχει πολλές παθογένειες, όπως το 
πελατειακό σύστηµα, το καρτέλ των κοµµάτων 
που εξασφάλισαν πολλά προνόµια για τον εαυτό 
τους και τους πελάτες τους, είτε αυτοί ήταν άτοµα/
εκλογείς είτε οργανωµένα συµφέροντα, την κα-
ταφυγή στον καταγγελτικό λόγο… Οι παθογένειες 
παράγουν αποτελέσµατα που βολεύουν ένα κοµ-
µάτι της κοινωνίας, αλλά και την ίδια την πολι-
τική ελίτ. ∆εν είναι εύκολο να βγούµε από αυτό το 
αυτοαναφορικό σύστηµα πολιτικής συναναστρο-
φής. ∆εν υπάρχουν µαγικοί τρόποι και σίγουρα 
θα χρειαστεί υποµονή και υπερπροσπάθεια. Μια 
συναινετική στάση και επίδειξη σοβαρότητας στο 
ζήτηµα της διαχείρισης του προσφυγικού θα ήταν 
µια καλή συλλογική άσκηση στην προσπάθεια ε-
ξόδου από το τέλµα.

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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«∆εν θεωρώ το εκλογικό αποτέλεσµα ως υπαρξι-
ακό πρόβληµα για το CDU, αλλά το θεωρώ πρό-
βληµα» δήλωσε η Μέρκελ µετά τις εκλογές της 
περασµένης Κυριακής, που ανέτρεψαν τα δεδο-

µένα στο γερµανικό πολιτικό σκηνικό.
Την ώρα που εγκλωβισµένοι στη χώρα µας πρόσφυγες και 

µετανάστες διαδήλωναν ειρηνικά κρατώντας χαρτόνια που έ-
γραφαν «Μαµά Μέρκελ», ζητώντας να ανοίξουν τα σύνορα για 
να περάσουν στη δική τους γη της επαγγελίας, η Γερµανίδα κα-
γκελάριος βρισκόταν αντιµέτωπη µε ένα όλο και πιο κατακερ-
µατισµένο πολιτικό τοπίο, ύστερα από τις εκλογές της περασµέ-
νης «σούπερ Κυριακής», στις οποίες οι ψηφοφόροι «τιµώρη-
σαν» το κόµµα της και εκτίναξαν τα ποσοστά του ξενοφοβικού 
κόµµατος Εναλλακτική για τη Γερµανία (AfD) σε τρία κρατίδια.

Η τριπλή εκλογική αναµέτρηση ήταν µέχρι στιγµής η µεγα-
λύτερη εκλογική δοκιµασία στην τρίτη θητεία της Μέρκελ, πριν 
από τις επόµενες οµοσπονδιακές εκλογές, σε 18 µήνες από σή-
µερα. Αν και οι ψηφοφόροι ψήφισαν µε περιφερειακά κριτή-
ρια, οι αναλύσεις των αποτελεσµάτων έδειξαν ότι η µεγαλύτερη 
ανησυχία τους είναι η προσφυγική κρίση στην Ευρώπη και οι 
επιπτώσεις της στη Γερµανία, µετά τους περίπου 1 εκατοµµύ-
ριο αιτούντες άσυλο της χρονιάς που µας πέρασε. Η υποστήριξη 
προς το CDU της Μέρκελ σηµείωσε πτώση, µε τους υποψηφί-
ους να χάνουν το κρατίδιο της Βάδης-Βιρτεµβέργης. Το κόµµα 
κατάφερε να παραµείνει πρώτο στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου 
όµως το αντιµεταναστευτικό AfD κέρδισε το 24,2% των ψήφων.

Άνοδος της ακροδεξιάς
Το ευρωφοβικό και ξενοφοβικό κόµµα Εναλλακτική για τη Γερ-
µανία, που στήριξε µεγάλο µέρος της προεκλογικής του εκστρα-
τείας κατά της πολιτικής της Άνγκελα Μέρκελ για µια ευρωπα-
ϊκή λύση στην προσφυγική κρίση, έλαβε πρωτοφανή ποσοστά: 
24% στο κρατίδιο της πρώην Ανατολικής Γερµανίας Σαξονία-
Άνχαλτ, πάνω από 15% στο οικονοµικά ισχυρό κρατίδιο της Βά-
δης-Βιρτεµβέργης και ποσοστό 12% στη Ρηνανία-Παλατινάτο. 
Πολλοί θεωρούν ότι η επιτυχία πρέπει να χρεωθεί στην αρ-
χηγό του, Φράουκε Πέτρι, που µε γνήσιο ακροδεξιό λαϊκιστικό 
λόγο µετέτρεψε το AfD, από κόµµα που δεν ήθελε την οικονο-
µική ένωση, σε ξενοφοβικό και αντιµεταναστευτικό. «Η Γερµα-
νία ψήφισε χθες σε τρεις περιοχές και εµείς πιστεύουµε ότι αυτή 
ήταν µια καλή µέρα για τη δηµοκρατία σε αυτή τη χώρα» δή-
λωσε η 40άρα πολιτικός που ήρθε για να µείνει στην πολιτική 

σκηνή της χώρας. Κατά τους «Financial Times», το AfD κατόρ-
θωσε να φέρει ψηφοφόρους πίσω στις κάλπες, ανεβάζοντας τη 
συµµετοχή στο 72% των εγγεγραµµένων, ποσοστό υψηλότερο 
από τα συνηθισµένα για περιφερειακές εκλογές.

Η πρωτιά του CDU της Άνγκελα Μέρκελ στη Σαξονία-Άν-
χαλτ ήταν µια παρηγοριά, αλλά η ήττα-έκπληξη από τον Βίν-
φριντ Κρέτσµαν των Πρασίνων στο παραδοσιακό προπύργιο 
του κόµµατος, στη Βάδη-Βιρτεµβέργη, προκάλεσε σοκ. Οι Σο-
σιαλδηµοκράτες του SPD κατάφεραν να κρατηθούν πρώτοι στη 
Ρηνανία-Παλατινάτο, αλλά είχαν µεγάλες απώλειες στις άλλες 
δύο περιφέρειες, όπως άλλωστε και το κόµµα της Αριστεράς. Οι 
Χριστιανοδηµοκράτες έπεσαν στη Σαξονία-Άνχαλτ από το 32,5% 
στις εκλογές του 2011 στο 29,8%, στη Βάδη-Βιρτεµβέργη από 
το 39% στο 27% και στη Ρηνανία-Παλατινάτο από το 35,2% στο 
31,8%. Ωστόσο, οι απώλειες είναι χαµηλότερες από αυτές που 
προέβλεπαν οι δηµοκοπήσεις.

Αντιδράσεις στα αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα των εκλογών προκάλεσαν αντιδράσεις από 
φορείς της χώρας, µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας Γερµανι-
κών Βιοµηχανιών (BDI) Ούλριχ Γκρίλο να προειδοποιεί ότι η α-
προσδόκητη επιτυχία του ακροδεξιού κόµµατος θα µπορούσε 
να διώξει πιθανούς επενδυτές. Η πιθανότητα µιας τέτοιας εξέλι-
ξης προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο κρατίδιο της πρώην Ανα-
τολικής Γερµανίας Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το AfD ήρθε δεύτερο, 
πίσω από το CDU της Άνγκελα Μέρκελ, κερδίζοντας σχεδόν το 
ένα 1/4 των ψήφων.

Αλλά και ο Άντον Μπέρνερ, πρόεδρος της Ένωσης Χονδρε-
µπορίου, Εξωτερικού Εµπορίου και Παροχής Υπηρεσιών (BGA), 
επισήµανε την αντιευρωπαϊκή τάση, η οποία έπληξε και τη Γερ-
µανία, και προέτρεψε τους πολιτικούς ηγέτες από τα παραδοσι-
ακά πολιτικά κόµµατα να κάνουν καλύτερη δουλειά, εξηγώντας 
τα οφέλη της Ε.Ε. «Αν δεν τα καταφέρουν, είµαι αρκετά απαι-
σιόδοξος» είπε. Αντιδράσεις είχαµε και από τους Χριστιανοκοι-
νωνιστές εταίρους της Μέρκελ στη Βαυαρία, µε τον πρόεδρο 
του κόµµατος Χορστ Ζέεχοφερ να περιγράφει το αποτέλεσµα 
ως «µια τεκτονική µετατόπιση στο πολιτικό τοπίο» που βάζει τα 
µέρη της Ένωσης σε αµφιβολία, ζητώντας αλλαγές στη στάση 
της καγκελαρίου.

Μέχρι στιγµής, πάντως, η Μέρκελ παραµένει προσηλωµένη 
στην πολιτική της για την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη ενά-
ντια στις εκκλήσεις από τους κοµµατικούς της συµµάχους να 

Μέχρι στιγµής, πάντως, η Μέρκελ 
παραµένει προσηλωµένη στην πολιτική 
της για την προσφυγική κρίση στην 
Ευρώπη ενάντια στις εκκλήσεις από τους 
κοµµατικούς της συµµάχους να αλλάξει 
πορεία µετά τις απώλειες που υπέστη η 
Χριστιανοδηµοκρατική Ένωση και την 
έκρηξη της υποστήριξης στο AfD.

αλλάξει πορεία µετά τις απώλειες που υπέστη η Χριστιανοδηµο-
κρατική Ένωση και την έκρηξη της υποστήριξης στο AfD. Μιλώ-
ντας στο Κοινοβούλιο την περασµένη Τετάρτη, µία ηµέρα πριν 
από τη σύνοδο, η καγκελάριος επέκρινε την έλλειψη ενότητας 
και τη λήψη εθνικών µέτρων από άλλες χώρες της Ε.Ε. Κατο-
νόµασε την Τουρκία ως κεντρικό εταίρο στην αναχαίτιση των 
ροών προσφύγων που εγκαταλείπουν τη Συρία και άλλες πε-
ριοχές και προέτρεψε τους ηγέτες της Ε.Ε. να συσπειρωθούν 
γύρω από το σχέδιο.

Αν και απογοητευτικά για τους Χριστιανοδηµοκράτες, τα α-
ποτελέσµατα επιτρέπουν στη Μέρκελ να ρίξει το φταίξιµο στους 
περιφερειακούς ηγέτες του κόµµατος, που επέκριναν τη µετα-
ναστευτική πολιτική της χωρίς να καταφέρουν να κερδίσουν. 
Από την άλλη, η άνοδος του AfD, που τώρα έχει έδρες σε 8 από 
τα 16 περιφερειακά Κοινοβούλια της χώρας, δείχνει ότι η Γερ-
µανία δεν έχει πλέον ανοσία στη γοητεία του δεξιού λαϊκισµού.

Η Γερµανία αντιµέτωπη µε την κρίση
∆ύσκολα θα έλεγε κάποιος ότι οι εκλογές της Κυριακής αντικα-
τοπτρίζουν τα µελλοντικά αποτελέσµατα των οµοσπονδιακών ε-
κλογών του 2017, ωστόσο σηµατοδοτούν τον βαθµό στον οποίο 
τα κόµµατα του κατεστηµένου παλεύουν να διατηρηθούν στην 
κορυφή κάτω από την πίεση της προσφυγικής κρίσης. Οι ανα-
λυτές θεωρούν ότι µέχρι τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. να ανα-
λάβουν την ευθύνη και να επιδείξουν αλληλεγγύη στο θέµα, η 
Μέρκελ θα συνεχίσει να αντιµετωπίζει ένα κατακερµατισµένο 
και ρευστό πολιτικό τοπίο στη Γερµανία, ενώ αυξάνονται οι 
φωνές που τη θέλουν να αναζητεί τον επόµενο ρόλο της εκτός 
εθνικής πολιτικής σκηνής.

Το προσφυγικό βρίσκεται πλέον στην κορυφή της ατζέντας 
σε ολόκληρη την Ε.Ε., αντικαθιστώντας ουσιαστικά τα οικονο-
µικά προβλήµατα της ζώνης του ευρώ ως κεντρικό ζήτηµα σε 
µια σειρά κρίσεων, και προκαλεί πικρές διαφωνίες µεταξύ των 
πρωτευουσών. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τους φόβους ακόµα και 
για την ενότητα της Ένωσης, καθώς ένα από τα σηµαντικότερα 
χαρακτηριστικά της, τα χωρίς σύνορα ταξίδια και το ελεύθερο ε-
µπόριο, κινδυνεύει να ανασταλεί. Την ίδια ώρα η άνοδος του λα-
ϊκισµού διαβρώνει την υποστήριξη στα καθιερωµένα κόµµατα 
σε όλη την ήπειρο, µε τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσµατα στην 
Πορτογαλία, στην Ισπανία και στην Ιρλανδία να αποδεικνύουν 
πως η οικοδόµηση συνασπισµών δεν είναι πάντα εύκολη υπό-
θεση.

Υπάρχει 
εναλλακτική 
για τη Γερµανία;

 ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ
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Η 
κυβέρνηση βούλιαξε στις λάσπες της 
Ειδοµένης, η µεταρρυθµιστική εξαγ-
γελία του Κ. Μητσοτάκη θα κριθεί στην 
πράξη, η Φ. Γεννηµατά θέλει να είναι 
επικεφαλής ενός µικρού κόµµατος 

φίλων και αρεστών… Ο ανεξάρτητος βουλευτής 
Λεωνίδας Γρηγοράκος διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ 
επειδή µετά την εκλογή ηγεσίας στη Ν∆ ζήτησε αλ-
λαγή στρατηγικής, προειδοποιώντας για τους κινδύ-
νους που, διαφορετικά, θα αντιµετωπίσει το κόµµα 
του. Όσο περνά ο καιρός, η διαγραφή του φαίνεται 
όλο και πιο παράλογη. Παρ’ όλα αυτά, στη Χαριλάου 
Τρικούπη αποφεύγουν να αγγίξουν το θέµα, περι-
µένοντας ίσως ότι το λάθος θα ξεχαστεί – και δεν 
θα αθροιστεί σε άλλα, προηγούµενα και επόµενα.

Φαντάζοµαι ότι ως γιατρός θα είστε σοκαρισµέ-
νος µε την ένταση της ανθρωπιστικής κρίσης 
που εξελίσσεται…
Η προσφυγική κρίση είναι ένα µεγάλο σοκ για όλους 
µας. Μας παραπέµπει σε άλλες εποχές, τις οποίες, 
δυστυχώς, είχαµε λησµονήσει. Οι διαστάσεις που 
αυτή έχει προσλάβει ανατρέπουν τον εφησυχασµό 
και τις βεβαιότητες ενός ολόκληρου κόσµου που πί-
στευε στο τέλος της ιστορίας. Βλέποντας τις εικόνες 
των προσφύγων είναι εύλογο να αναλογίζεσαι ότι οι 
εκκρεµότητες του παρελθόντος εξακολουθούν να 
είναι παρούσες. Αδιαφορώντας γι’ αυτές, το µόνο 
που επιτυγχάνεις είναι να τις µετακυλίεις σε βάθος 
χρόνου, αλλά και να τις διογκώνεις. Οι αναπτυγµέ-
νες χώρες της ∆ύσης, ζώντας µέσα σε συνθήκες 
επίπλαστης ευµάρειας, δεν κατάλαβαν ότι οι αντι-
θέσεις που διαπερνούν τον σύγχρονο κόσµο είναι 
ισχυρές και έντονες. Όσο η αντίφαση µεταξύ ∆ύσης 
και Ανατολής δεν εξαλείφεται, τόσο θα ενισχύονται 
οι εστίες εντάσεων, συγκρούσεων και ανταγωνι-
σµού. Εµείς, ως χώρα της Ε.Ε., οφείλουµε να αντι-
ληφθούµε ότι το οικοδόµηµα της ευρωπαϊκής ενο-
ποίησης εξακολουθεί να είναι µετέωρο, γιατί δεν το 
συνδέσαµε ευθέως µε την περαιτέρω εµβάθυνσή 
του. Η αδυναµία της Ευρώπης να συγκροτήσει µια 
σταθερή και συνεκτική πολιτική για τη διαχείριση 
των οξυµένων προβληµάτων που φέρνει στην ε-
πιφάνεια η κρίση στον χώρο της Μέσης Ανατολής 
πιστοποιεί τις θεσµικές αλλά και πολιτικές ανεπάρ-
κειες της ίδιας της Ε.Ε.

Ποιο είναι το συµπέρασµά σας από την υπόθεση 
Μουζάλα;
Οι κυβερνητικοί τριγµοί αποδεικνύουν πόσο θνη-
σιγενής είναι η υπάρχουσα κοινοβουλευτική πλει-
οψηφία. Κατά τη γνώµη µου, η κυβερνητική κρίση 
που πυροδοτήθηκε από την άστοχη φράση του κ. 
Μουζάλα δείχνει ότι το ετερόκλητο σχήµα ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ έχει ως µοναδική συνεκτική ουσία τη διατή-
ρηση της εξουσίας. Η αντίδραση του κ. Καµµένου 
δεν υπαγορεύεται από την οποιαδήποτε εθνική του 
ευαισθησία αλλά από την προσπάθειά του να δεί-
ξει ότι από αυτόν εξαρτώνται η ανθεκτικότητα και 
η συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Το προ-
σφυγικό είναι ένα πολύ µεγάλο πολιτικό ζήτηµα, το 
οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τις εµµονές του υπουρ-
γού Εθνικής Άµυνας και πολύ περισσότερο υπερ-
βαίνει τις περιρρέουσες φαντασιώσεις διαφόρων 
εκπροσώπων της πολιτικής τάξης οι οποίοι, αντί να 
νοιάζονται για τα µεγάλα προβλήµατα της χώρας και 
της οικονοµίας, επιδίδονται σε ασκήσεις µιας υπο-
τιθέµενης εθνικής υπερηφάνειας.

Σωστά καταλαβαίνουµε ότι η προσφυγική κρίση 
επιταχύνει και διευκολύνει την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης;
Η σύνδεση της προσφυγικής κρίσης µε την αξιολό-
γηση, την οποία, όπως φαίνεται, επιχειρεί η κυβέρ-
νηση Τσίπρα, δεν είναι µόνο άστοχη, είναι επικίν-
δυνη και επιζήµια. Μάλιστα, ενέχει τον κίνδυνο να 
βρεθούµε µπροστά σε πρωτοφανή αδιέξοδα. ∆εν 
θέλω να πιστέψω ότι ο πρωθυπουργός επιδίωξε 
να ανταλλάξει το προσφυγικό µε την εξασφάλιση 
µιας θετικής γνωµάτευσης των δανειστών για την 
πορεία υλοποίησης των δεσµεύσεων που έχουµε 
αναλάβει. Κάτι τέτοιο θα υπέκρυπτε έναν ακραίο και 
επικίνδυνο κυνισµό. Ως χώρα, οφείλουµε να αντι-
µετωπίσουµε όλα εκείνα τα οξυµένα προβλήµατα 
της οικονοµικής, παραγωγικής και θεσµικής µας 
υστέρησης χωρίς να επιδιώκουµε τη µετακύλισή 
τους σε βάθος χρόνου. Ταυτόχρονα, οφείλουµε να 
δείξουµε τη στοιχειώδη διαχειριστική και πολιτική 
επάρκεια ως προς την προσφυγική κρίση. ∆υστυ-
χώς, η παντελής απουσία της κυβέρνησης τη διο-
γκώνει, καθιστώντας τη χώρα ευάλωτη στο κύµα 
των προσφύγων και µεταναστών.

Είναι δικαιολογηµένη η αίσθηση ότι η κυβέρ-
νηση κέρδισε πολιτικό χρόνο;
∆εν υιοθετώ την εκτίµηση αυτή. Αντίθετα, πιστεύω 
ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βούλιαξε στη λάσπη 
της Ειδοµένης και στα αδιέξοδα των ανερµάτιστων 
χειρισµών της. Μια κυβέρνηση που αποδεικνύεται 
ανήµπορη να διαχειριστεί την προσφυγική κρίση 
όχι µόνο δεν κερδίζει πολιτικό χρόνο αλλά χάνει 
και αυτόν που είχε. Και, το κυριότερο απ’ όλα, εξα-
ντλεί τα όποια αποθέµατα κυριαρχίας διέθετε εξαι-
τίας των προεκλογικών της διακηρύξεων. Οι πολί-
τες σήµερα κρίνουν και αξιολογούν αρνητικά την 
κυβέρνηση γιατί η ανικανότητα και η ανεπάρκειά 
της είναι παροιµιώδεις. Τα έχει κάνει θάλασσα, και 
στην οικονοµία και στο προσφυγικό.

Ακούγεται πως στον επόµενο ανασχηµατισµό θα 
επιχειρηθεί διεύρυνση εκτός κοµµατικών τει-
χών. Πώς σας φαίνεται αυτό;
Ο ανασχηµατισµός δεν είναι πανάκεια. Η πολιτική 
κυριαρχία του Αλ. Τσίπρα έχει κλονιστεί ανεπανόρ-
θωτα. Τώρα πλέον φαίνεται καθαρά ότι ο πρωθυ-
πουργός και δεν θέλει και δεν µπορεί να υπηρετή-
σει µια άλλη πολιτική. ∆εν µπορεί να αφοµοιώσει 
µια πολιτική που να βρίσκεται σε αντιδιαστολή µε 
τις ιδεοληψίες, τις εµµονές και τις αγκυλώσεις της 

Η κυβερνητική κρίση που 
πυροδοτήθηκε από την άστοχη 
φράση του κ. Μουζάλα δείχνει 
ότι το ετερόκλητο σχήµα ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ έχει ως µοναδική συνεκτική 
ουσία τη διατήρηση της εξουσίας. 
Η αντίδραση του κ. Καµµένου δεν 
υπαγορεύεται από την οποιαδήποτε 
εθνική του ευαισθησία αλλά από 
την προσπάθειά του να δείξει 
ότι από αυτόν εξαρτώνται η 
ανθεκτικότητα και η συνοχή της 
κυβερνητικής πλειοψηφίας.

  ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

προγενέστερης περιόδου. Όποιον ανασχηµατισµό 
και αν επιχειρήσει εντός και εκτός τειχών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, θα οδηγηθεί στην ανακύκλωση των σηµερι-
νών του αδιεξόδων. Όταν ο πρώτος στην τάξη µιας 
κυβέρνησης πολιτεύεται εκτός οικονοµικής και πο-
λιτικής πραγµατικότητας, είναι φυσικό να επανα-
λαµβάνει τον παλαιό κακό εαυτό του. Η διέξοδος 
δεν είναι ο ανασχηµατισµός. Αντίθετα, είναι η ανα-
τροπή µιας ανερµάτιστης συγκυβέρνησης που υπο-
λείπεται των αναγκών και απαιτήσεων της χώρας.

Θα µπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί σε κυ-
βερνητικό επίπεδο µε τον ΣΥΡΙΖΑ;
Η κυβερνητική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ µε τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα ήταν ληξιαρχική πράξη θανάτου του. Το 
ΠΑΣΟΚ ή θα υπερασπιστεί την πολιτική και ιδεολο-
γική του αυτοτέλεια και αυτονοµία ή θα αφοµοιωθεί 
πλήρως από τον κ. Τσίπρα. Φαίνεται πλέον καθαρά 
ότι µέληµα της κ. Γεννηµατά είναι να γίνει συµπλη-
ρωµατική συνιστώσα µιας ανερµάτιστης και ψευ-
δεπίγραφης Αριστεράς. Γι’ αυτό άλλωστε αντιστρα-
τεύεται όποιους αντιστέκονται στα σχέδιά της αυτά.

Οι Ευρωσοσιαλιστές, πάντως, αντιµετωπίζουν 
τον ΣΥΡΙΖΑ ως κυρίαρχο κόµµα της ελληνικής 
κεντροαριστεράς…

Λεωνίδας Γρηγοράκος, ανεξάρτητος 
βουλευτής

«Θνησιγενής 
η κυβερνητική 
πλειοψηφία»

Οι Ευρωσοσιαλιστές είναι εύλογο να ενδιαφέρονται 
για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα µας. Η κυριαρ-
χία του ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο όπου το ΠΑΣΟΚ άλλοτε 
ήταν ηγεµονική δύναµη είναι φυσικό να τους προ-
βληµατίζει. Άλλωστε η κοινωνική βάση του είναι 
αυτή που τους απασχολεί. Η αναντιστοιχία τους µε 
τις πολιτικές που διακηρύσσει και ακολουθεί ο κ. 
Τσίπρας είναι εµφανής και δεδοµένη. Και, το κυ-
ριότερο απ’ όλα, δείχνει τη µεγάλη απόσταση που 
έχει να διανύσει ο πρωθυπουργός για να µετεξελι-
χθεί σε µια σοβαρή και µετριοπαθή παρουσία στον 
ευρύτερο σοσιαλιστικό χώρο. Μη σας διαφεύγει 
το γεγονός ότι κυρίαρχη θέση στην κουλτούρα των 
Ευρωπαίων Σοσιαλιστών έχει η σύναψη σχέσεων 
ακόµη και µε εκείνες τις πολιτικές δυνάµεις που α-
κολουθούν διαφορετικούς δρόµους.

Το θετικό momentum για τη Ν∆ µε την εκλογή 
Μητσοτάκη µάλλον έχει αποδυναµωθεί. Βιάστη-
καν όσοι περίµεναν γενναίο άνοιγµα στο κέντρο;
Την εκλογή του Κ. Μητσοτάκη την αντιµετώπισα ως 
θετική εξέλιξη και αυτό γιατί στον χώρο της ευρύ-
τερης κεντροδεξιάς θέλω να κυριαρχούν οι µεταρ-
ρυθµιστικές δυνάµεις. Το ίδιο άλλωστε επιθυµώ και 
ως προς την Αριστερά. Και αυτό γιατί το µεγάλο δί-
ληµµα που αντιµετωπίζουµε ως χώρα και ως πολι-
τικό σύστηµα είναι «λαϊκισµός ή εκσυγχρονισµός;». 
Ως εκ τούτου, µε ενδιαφέρει η σύγκλιση και η συ-
µπόρευσή τους, υπερβαίνοντας τις παλαιές κοµµα-
τικές διαιρέσεις. Έτσι µόνο θα µπορέσουµε να αµ-
φισβητήσουµε εµπράκτως τον αριστερό και δεξιό 
λαϊκισµό. Εξάλλου, η έξοδος από την κρίση προ-
ϋποθέτει να έχουµε ανοιχτό µέτωπο και µε τους 
δύο. Ως προς τη µεταρρυθµιστική επαγγελία του 
κ. Μητσοτάκη, ένα είναι βέβαιο: θα κριθεί και θα 
δοκιµαστεί στην πράξη. Εκεί θα φανεί η ικανότητά 
του να υπηρετήσει µε συνέπεια και αποτελεσµατι-
κότητα τις διακηρύξεις του. Εκεί θα φανεί αν είναι 
συνεπής στο ραντεβού µε το κέντρο.

Λογικά θα έχει µετανιώσει η Φ. Γεννηµατά για τη 
διαγραφή σας. Τι νοµίζετε;
∆εν γνωρίζω ποιες είναι οι ενδόµυχες σκέψεις της 
κ. Γεννηµατά. Πάντως, για ένα είµαι βέβαιος: θέλει 
να είναι επικεφαλής ενός µικρού κόµµατος που θα 
το συναποτελούν φίλοι της και αρεστοί.

Μπορεί µια εκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-Ποτα-
µιού να οδηγήσει στη δηµιουργία ισχυρού τρί-
του πόλου;
Ο αποκαλούµενος τρίτος πόλος ή θα συνιστά µια 
νέα σύνθεση ευρύτερων δυνάµεων που θα υπερ-
βαίνει κατά πολύ τους σηµερινούς κοµµατικούς 
µηχανισµούς του ΠΑΣΟΚ και του Ποταµιού ή δεν 
θα υπάρξει ποτέ. Το ζητούµενο, λοιπόν, δεν είναι 
να συµπράξουν οι αξιωµατούχοι του ενός και του 
άλλου κόµµατος, επιδιώκοντας την πολιτική τους ε-
πιβίωση, αλλά η συµπαράταξη όλων εκείνων που 
αποστρέφονται εµπράκτως τον εθνολαϊκισµό αρι-
στερής και δεξιάς απόχρωσης. Η θεµελίωση µιας 
εναλλακτικής πρότασης δεν θα επιτευχθεί µε συµ-
φωνίες κοµµατικών ηγεσιών, ούτε µε συγκερασµούς 
αντιτιθέµενων πολιτικών θέσεων. Πρωτίστως, χρει-
άζεται να βγουν στο προσκήνιο νέες δυνάµεις που 
θα µπορούν να εκφράσουν νέες πολιτικές και νέες 
ιδέες. Πεποίθησή µου είναι ότι ο τρίτος πόλος µπο-
ρεί να προκύψει µόνο αν αναδείξει έναν νέο ηγέτη 
που θα διασφαλίζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
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Τ
ις δραµατικές συνέπειες της συνεχιζόµενης πολιτι-
κής δηµοσιονοµικής λιτότητας στην ελληνική οικο-
νοµία υπογραµµίζει µε ιδιαίτερα οξύ τρόπο η ετή-
σια έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την οικονοµία και την 
απασχόληση, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο 
του 36ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ. Σύµφωνα µε τον επι-

στηµονικό διευθυντή του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, αναπληρωτή καθηγητή του 
Οικονοµικού Τµήµατος του ΕΚΠΑ, Γιώργο Αργείτη, η εµµονή στις 
περιοριστικές πολιτικές όχι µόνο δεν θα βγάλει τη χώρα από την 
κρίση αλλά θα επιτείνει τον υφεσιακό φαύλο κύκλο.

Μικρή άνοδος και νέα πτώση το 2015
Παρουσιάζοντας τα στοιχεία της έκθεσης, ο κ. Αργείτης επισή-
µανε ότι κατά το α΄ εξάµηνο του 2015 το ΑΕΠ σε σταθερές τιµές 
αυξήθηκε κατά 0,6%, µε την τάση να αναστρέφεται το γ΄ τρίµηνο 
(µείωση κατά 1,1%) κυρίως λόγω της αβεβαιότητας την οποία τρο-
φοδότησαν οι πολιτικές εξελίξεις. Από την άλλη, οι καθαρές εξα-
γωγές αυξήθηκαν οριακά το 2015 λόγω της πτώσης των εισαγω-
γών, η οποία αποδίδεται κυρίως στη συνεχιζόµενη µείωση του 
πραγµατικού µισθού, αλλά και στην εφαρµογή των περιορισµών 
στην κίνηση κεφαλαίων. Η έκθεση υπογραµµίζει ότι το πρόβληµα 
της αποεπένδυσης συνεχίζει να υφίσταται, πάρα την ισχνή, πρό-
σκαιρη ανάκαµψη που παρατηρήθηκε στις αρχές του 2015, ενώ η 
βελτίωση στο εµπορικό ισοζύγιο δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για 
την αντιστάθµιση των αρνητικών επιπτώσεων της λιτότητας στην 
εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα, τονίζοντας ότι η µακροχρό-
νια αποεπένδυση έχει επηρεάσει το δυνητικό ΑΕΠ, γεγονός που 
δηµιουργεί µακροοικονοµικούς κινδύνους και περιορισµούς 
όταν η χώρα επιστρέψει σε θετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης.

Παράγων αποσταθεροποίησης η λιτότητα
Σύµφωνα µε τον κ. Αργείτη, η πολιτική λιτότητας που εφαρµό-
ζεται στη χώρα από το 2010 και η οποία φαίνεται ότι αποτελεί και 
σήµερα τη βασική επιλογή των δανειστών έχει αποτύχει να δη-
µιουργήσει βιώσιµες συνθήκες δηµοσιονοµικής προσαρµογής, 
να µειώσει την αβεβαιότητα και το πιστωτικό ρίσκο της οικονο-
µίας, να συµβάλει στην ανάκτηση της φερεγγυότητας και της α-
ξιοπιστίας του ελληνικού δηµόσιου τοµέα, καθώς και στη στα-
θεροποίηση του µακροοικονοµικού και του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος. Ο κ. Αργείτης επισήµανε επίσης ότι «από το 2009 η 
πτώση του διαθέσιµου εισοδήµατος και της κατανάλωσης είναι 
σταθερή, µε το διαθέσιµο εισόδηµα να µειώνεται µε γρηγορό-
τερο ρυθµό από την κατανάλωση. Ως αποτέλεσµα αυτής της δυ-
ναµικής, το επίπεδο κατανάλωσης των νοικοκυριών υπερβαίνει 
το διαθέσιµο εισόδηµά τους σε βάρος της αποταµίευσης και του 
πλούτου τους. Το εύρηµα αυτό αποτυπώνει ότι η συµπίεση της 
κατανάλωσης έχει φτάσει στο κατώτερο όριό της, γεγονός που 
αιτιολογεί το µικρό βάθος της ύφεσης την περίοδο 2014-2015. Ε-

πίσης δείχνει ότι η περαιτέρω µείωση του διαθέσιµου εισοδήµα-
τος θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην οικονοµία».

Παραµένει στα ύψη η ανεργία
Όσον αφορά τις εξελίξεις στο πεδίο της αγοράς εργασίας και 
της ανεργίας, η έκθεση διαπιστώνει ότι υπάρχει τάση αποκλι-
µάκωσης του ποσοστού ανεργίας, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο 
του 2013 –από το 27,9%, το οποίο αποτελεί ιστορικό υψηλό της 
µεταπολεµικής περιόδου, µειώθηκε στο 24,5% τον Οκτώβριο 
του 2015–, ενώ επισηµαίνεται ότι ο ρυθµός µείωσης του ποσο-
στού ανεργίας τόσο το 2014 όσο και το 2015 παρέµεινε σταθερός, 
στο 5,6% κατ’ έτος. Ωστόσο, ο ρυθµός αυτός κάθε άλλο παρά ε-
παρκής είναι για να αντιµετωπίσει το τεράστιο ύψος της ανερ-
γίας στη χώρα, καθώς, όπως ο κ. Αργείτης σηµείωσε χαρακτη-
ριστικά, «αν κάνουµε την υπόθεση εργασίας ότι ο ρυθµός απο-
κλιµάκωσης του ποσοστού ανεργίας παραµείνει σταθερός, τότε, 
δεδοµένων των δηµογραφικών και άλλων παραµέτρων, θα 
χρειαστούν 20 χρόνια, δηλαδή ως το 2036, ώστε η ανεργία να ε-
πιστρέψει στο ποσοστό 7,3% του Μαΐου 2008, πριν, δηλαδή, αρχί-
σει η οικονοµική κρίση». Παράλληλα, η µελέτη διαπιστώνει ότι 
το γ΄ τρίµηνο του 2015 οι µακροχρόνια άνεργοι αποτελούσαν το 
73,7% του συνόλου των ανέργων, καθώς και ότι οι Έλληνες ερ-
γαζόµενοι αντιµετωπίζουν τη µεγαλύτερη εργασιακή ανασφά-
λεια απ’ όλες τις χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ, την ίδια στιγµή που η 
µερική απασχόληση αυξάνεται κατά τη διάρκεια της κρίσης από 
το 5,5% το γ΄ τρίµηνο του 2008 σε 9,1% το γ΄ τρίµηνο του 2015 και η 
συντριπτική πλειονότητα των εργαζοµένων εργάζεται περισσό-
τερο του κανονικού τους ωραρίου στο σύνολο των κλάδων της 
ελληνικής οικονοµίας, ενώ στο διάστηµα 2010-2015 η σωρευ-
τική µεταβολή των πραγµατικών αποδοχών τους ήταν -20,1%, 
ήτοι χάθηκε το 1/5 αυτών.

Κατά το α  ́εξάµηνο του 2015 το ΑΕΠ σε 
σταθερές τιµές αυξήθηκε κατά 0,6%, µε την 
τάση να αναστρέφεται το γ  ́τρίµηνο (µείωση 
κατά 1,1%) κυρίως λόγω της αβεβαιότητας την 
οποία τροφοδότησαν οι πολιτικές εξελίξεις. Ειδική αναφορά γίνεται στο ζέον ζήτηµα του ασφαλιστι-

κού, το οποίο αποτελεί ακόµα ζήτηµα διαφοροποίησης 
µεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών. Ο κ. Αργείτης 

υπογράµµισε ότι «τα περιθώρια παρέµβασης µόνο σε εσωτε-
ρικές παραµέτρους του συστήµατος, όπως αύξηση εισφορών, 
µείωση συντάξεων, µείωση ποσοστού αναπλήρωσης, αύξηση 
χρόνου συνταξιοδότησης, είναι πλέον πολύ περιορισµένα και 
δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν το έλλειµµα βιωσιµότητας σε 
µακροχρόνιο ορίζοντα. Επιπλέον, αναπαράγουν κοινωνικά και 
πολιτικά αδιέξοδα και µειώνουν την αξιοπιστία της µεταρ-
ρυθµιστικής παρέµβασης, καθώς σύντοµα θα οδηγήσουν στη 
λήψη νέων µέτρων». Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ καταθέτει 
εναλλακτική πρόταση, επισηµαίνοντας ότι «η αύξηση των 
πόρων (σ.σ.: του ασφαλιστικού συστήµατος) θα µπορούσε να 
γίνει άµεσα και αποτελεσµατικά µέσω µιας σειράς παρεµβάσε-
ων στο σκέλος των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλη-
σης». Η πρόταση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ περιλαµβάνει τη θεσµοθέτηση 
Προγραµµάτων Εγγυηµένης Απασχόλησης, τη θεσµοθέτηση 
της Ελάχιστης Σύνθεσης Προσωπικού, πρόταση που θα 
περιορίσει την αδήλωτη εργασία αλλά ταυτόχρονα θα αυξήσει 
την απασχόληση, την αύξηση του κατώτατου µισθού και την 
ενίσχυση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, εξέλιξη που 
θα πιέσει προς τα πάνω τους µισθούς και τις εισφορές, την 
ενίσχυση των συµβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και 
τον περιορισµό της µερικής και της εκ περιτροπής εργασίας, τον 
σηµαντικό περιορισµό των απολύσεων και την πλήρη αποζη-
µίωση απόλυσης. Αποτιµώντας συνολικά τα αποτελέσµατα της 
έκθεσης, ο επιστηµονικός διευθυντής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ σηµείωσε 
ότι «η ελληνική οικονοµία έχει ανάγκη από τη δηµιουργία µιας 
νέας αναπτυξιακής κουλτούρας, η οποία θα είναι αποδεσµευ-
µένη από νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες και θα βασίζεται στη 
διασύνδεση των δηµοσιονοµικών, των χρηµατοπιστωτικών 
και των µακροοικονοµικών επιδόσεων της οικονοµίας µε τα 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του µοντέλου ανάπτυξης και 
ειδικά µε την παραγωγική ικανότητα και δυναµική της χώρας 
να δηµιουργεί απασχόληση».

Πρόταση για το ασφαλιστικό

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Αδιέξοδο για την οικονοµία η λιτότητα
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Β
ρισκόµαστε µπροστά στη µεγαλύτερη 
προσφυγική και µεταναστευτική κρίση 
από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και µετά, 
η οποία πλαισιώνεται από την πιο δεινή 
οικονοµική κρίση.

Αυτό που συµβαίνει στην Ειδοµένη δεν είναι τρα-
γωδία: τραγωδία είναι µια φυσική καταστροφή που 
προκαλεί δεκάδες χιλιάδες θύµατα. Αυτό που συµ-
βαίνει στην Ειδοµένη είναι το χρονικό του προαναγ-
γελθέντος θανάτου της Ευρώπης, η οποία επέλεξε να 
προτάξει τη µονεταριστική ενοποίηση έναντι της πολι-
τικής, που αναζητώντας τη διεύρυνση ξέχασε την εµ-
βάθυνση, λησµονώντας, εσκεµµένα, ότι αυτές οι δύο 
διαδικασίες µόνο παράλληλα µπορούν να προχωρή-
σουν στην πορεία του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος.

Είναι η ντροπή της Ελλάδας, η οποία, µέλος εδώ 
και πάνω από 3,5 δεκαετίες της Ένωσης, δέσµια των 
αδυναµιών της, τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, ανίκανη 
να τις προβλέψει και να τις συνδιαµορφώσει. Η ελλη-
νική κυβέρνηση αδυνατεί να αναδείξει την αδυναµία 
της Ε.Ε. να ανταποκριθεί στα υπεσχηµένα, είτε πρό-
κειται για θέσεις υποδοχής είτε για υποδοµές και αν-
θρώπινο δυναµικό. Ενοχοποιηµένη από τα µεγάλα 
λάθη της διαχείρισης της κρίσης και τις παλινωδίες 
των τελευταίων χρόνων, αποδέχεται τον ρόλο του 
φταίχτη και του αδύναµου παίχτη και δεν µιλά για την 
κρίση αλληλεγγύης της Ένωσης, την αδυναµία της να 
εφαρµόσει τη συµπεφωνηµένη πολιτική της Επιτρο-
πής και όχι τις εθνικές πολιτικές και να καταγγείλει 
την καταστρατήγηση των διεθνών συνθηκών: από τις 
27 χώρες της Ένωσης και τις 80.000 θέσεις µετεγκα-

τάστασης που συµφωνήθηκαν τον Οκτώβρη, µόνο 3 
χώρες έχουν ανταποκριθεί, δίνοντας µόλις 2.000 θέ-
σεις. Αντιθέτως, χώρες εµφανίζονται περίσσια πρόθυ-
µες να στείλουν στρατό και αστυνοµία για να κλείσουν 
σύνορα τρίτης χώρας µε κράτος-µέλος.

Είναι η ντροπή της Ευρώπης, όταν η ορολογία 
που χρησιµοποιούµε για τους πρόσφυγες προσοµοι-
άζει µε αυτήν που χρησιµοποιούµε για τα απορρίµ-
µατα. ∆ιαβάζουµε συνέντευξη του Όγκεν Φρόιντ, Αυ-
στριακού σοσιαλδηµοκράτη ευρωβουλευτή, µε τίτλο 
«Όποιος δεν θέλει πρόσφυγες να πληρώσει». ∆ιαβά-
ζουµε δηλώσεις του δηµάρχου Αθηναίων Γ. Καµίνη 
«Καθαρίσαµε την πλατεία Βικτωρίας».

Είναι η ντροπή της Ελλάδας, η οποία, και χωρίς 
να παραβλέπω τις νοµικές και τεχνικές δυσκολίες, ερ-
γαλειοποιεί τους πρόσφυγες της Ειδοµένης, χρησιµο-
ποιώντας τους ως µέσο πίεσης στην ευρωπαϊκή κοινή 
γνώµη.

Είναι ντροπή όλων των κρατών της Ευρώπης, 
όταν η Τουρκία, σε αντίθετη µε την προ διµήνου Έκ-
θεση Προόδου της Επιτροπής, βαφτίζεται εν µια νυκτί 
«ασφαλής χώρα», προκειµένου να ανοίξει ο δρόµος 
για τις µαζικές επαναπροωθήσεις, κατά παράβαση 
όλων των διεθνών κειµένων, συνθηκών και συµβά-
σεων: οι µαζικές επαναπροωθήσεις είναι απαράδε-
κτες, πρώτον, γιατί το άσυλο κρίνεται επί προσωπικής 
βάσης και όχι βάσει εθνικότητας και, δεύτερον, γιατί 
αποτελούν ευθεία παραβίαση των συνθηκών, αφού 
αποτελούν παρεµπόδιση στο άσυλο, που προστατεύε-
ται από τη Σύµβαση της Γενεύης και το συµπληρωµα-
τικό Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης.

ΕΙ∆ΟΜΕΝΗ 

Ελληνική 
ή ευρωπαϊκή ντροπή;

Είναι ντροπή της Ευρώπης η στρατιωτικοποίηση 
του προσφυγικού, που τη γυρίζει στα χρόνια του Με-
σοπολέµου.

Είναι ντροπή της Ελλάδας να περνά νύχτα τροπο-
λογία και κατόπιν να εκδίδει ΚΥΑ που δίνει λευκή ε-
πιταγή στον στρατό να δηµιουργεί καινοφανείς οργα-
νικές δοµές, όπου ο «συνταγµατάρχης της γειτονιάς 
µας» συντονίζει όλους τους φορείς που θα επιχειρούν 
επιτ όπου.

Είναι ντροπή της Ευρώπης το πόσο µοιάζουν οι 
συζητήσεις των συνόδων για το προσφυγικό µε τις α-
ντίστοιχες της ∆ιάσκεψης του Εβιάν το 1938, που οδή-
γησαν στο Ολοκαύτωµα, αυτό τον παραλογισµό της Ι-
στορίας.

Είναι ντροπή όλων µας, όταν πληθαίνουν οι 
φήµες για νέα δίκτυα λαθροδιακινητών, επί ευρωπα-
ϊκού εδάφους αυτή τη φορά, που υπόσχονται στους α-
πελπισµένους, µε το αζηµίωτο πάντα, νέες διόδους α-
φύλακτες για να παρακαµφθούν τα κλειστά σύνορα 
της ΠΓ∆Μ.

∆εν θα κουραστώ να το λέω: η λύση στο προ-
σφυγικό είναι η εξασφάλιση ασφαλούς διόδου από 

την Τουρκία στην Ευρώπη. Φαντάζει υποκριτικό να 
µιλάς γι’ αυτούς που χάνουν τη ζωή τους στο Αιγαίο 
όταν δεν θέλεις να ακούσεις για κατάργηση της Οδη-
γίας 2001/51/ΕΚ της Ε.Ε., που ουσιαστικά υποβάλλει 
τους πρόσφυγες σε ένα τεστ επιβίωσης στο οποίο θα 
αναδειχθεί νικητής ο πιο νέος, ο πιο υγιής, ο πιο δυ-
νατός, ο πιο πλούσιος. Όπως είναι υποκριτικό να κλεί-
νεις τα µάτια στην ύπαρξη του φράχτη στον Έβρο, τον 
οποίο ως αντιπολίτευση, και ορθώς, ονόµαζες µνη-
µείο αναλγησίας.

∆εν πιστεύω σε περιούσιους λαούς, περιούσιους 
πολιτισµούς, περιούσιες ηπείρους. Η Ιστορία έχει α-
ποδείξει, µε τον πιο σκληρό τρόπο, ότι ο αγώνας για τη 
διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
πανανθρώπινων αξιών είναι αέναος και διαρκής: η 
Ευρώπη γέννησε τον ∆ιαφωτισµό, γέννησε όµως και 
το Ολοκαύτωµα. Σήµερα, µε τρόπο σαφή και ξεκά-
θαρο, καλούµεθα να διαλέξουµε σε ποια πλευρά της 
ευρωπαϊκής Ιστορίας επιλέγουµε να σταθούµε.

*Η Μαρία Γιαννακάκη είναι περιφερειακή σύµβου-
λος Αττικής.
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Ό
λα δείχνουν ότι οι σχέσεις των Ευρωπαίων Σοσιαλι-
στών µε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα προσωπικά α-
ναπτύσσονται µε εντυπωσιακό τρόπο. Ο υπουργός Ά-
µυνας κ. Καµµένος συµβάλλει, άθελά του, σε αυτή την 
προσέγγιση πιέζοντας τον πρωθυπουργό για την απο-

µάκρυνση του κ. Μουζάλα από την κυβέρνηση και αναλαµβάνοντας 
το σχετικό πολιτικό ρίσκο.

Συµµαχία κατά της λιτότητας
Η επίσηµη θέση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών σε ό,τι αφορά τις επα-
φές και τη συνεργασία µε τον κ. Τσίπρα είναι ότι επιδιώκουν τη δηµι-
ουργία µιας ευρύτερης πολιτικής συµµαχίας που θα αµφισβητήσει τη 
λιτότητα, η οποία, κατά την άποψή τους, εφαρµόζεται µε πρωτοβου-
λία του ΕΛΚ και κυρίως των Χριστιανοδηµοκρατών της Γερµανίας.

Η περιγραφή αυτή δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγµατικό-
τητα, η οποία είναι πολύ πιο σύνθετη. Κατ’ αρχάς, η λιτότητα την οποία 
επικαλούνται δεν είναι τόσο αυστηρή και, κυρίως, δεν εφαρµόζεται 
µε τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Στη Γαλλία οι Σοσιαλιστές συ-
νεχίζουν την κακή δηµοσιονοµική παράδοση της κεντροδεξιάς και 
αδυνατούν να περιορίσουν το δηµοσιονοµικό έλλειµµα στο 3% του 
ΑΕΠ. Το έλλειµµα κινείται γύρω στο 4% του ΑΕΠ και η Γαλλία αξιο-
ποιεί το µεγάλο ειδικό βάρος της στην Ευρωζώνη για να παίρνει τη 
µία αναβολή, σε ό,τι αφορά τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµ-
µατος, µετά την άλλη. Το πρόβληµα της Γαλλίας, αλλά και της Ιταλίας, 
που έχει κεντροαριστερή κυβέρνηση, δεν είναι η λιτότητα που «σκο-
τώνει την οικονοµία» αλλά το ροκάνισµα της διεθνούς ανταγωνιστι-
κότητας της οικονοµίας και η αδυναµία προώθησης των αναγκαίων 
διαρθρωτικών αλλαγών. Στη Γερµανία, όπου έγιναν οι αναγκαίες 
προσαρµογές ξεκινώντας µε το πρόγραµµα Ατζέντα 2010 που υιοθέ-
τησε το 2003 ο σοσιαλδηµοκράτης καγκελάριος κ. Σρέντερ, οι καλές 
επιδόσεις οδηγούν σε ενίσχυση των δικαιωµάτων των εργαζοµέ-
νων και σε αύξηση του πραγµατικού τους εισοδήµατος. Εποµένως 
η λιτότητα δεν έχει τόσο σχέση µε ιδεολογικούς προσανατολισµούς 
όσο µε τη δυνατότητα αποτελεσµατικής διαχείρισης της οικονοµίας.

Επιπλέον, είναι τέτοιοι οι κανόνες λειτουργίας της Ευρωζώνης, 
οι οποίοι έχουν αποφασιστεί από κεντροδεξιές και κεντροαριστερές 
κυβερνήσεις, ώστε η υιοθέτηση µιας χαλαρής οικονοµικής πολιτι-
κής οδηγεί αναγκαστικά σε σκληρότερη λιτότητα. Κι αυτό γιατί µόλις 
διαπιστωθεί ότι µια κυβέρνηση αποµακρύνεται από την υπεύθυνη 
διαχείριση και αρχίζει να αναλαµβάνει, για πολιτικούς λόγους, µε-
γαλύτερο οικονοµικό ρίσκο, ανεβαίνουν τα επιτόκια δανεισµού του 
∆ηµοσίου, µε αποτέλεσµα να κοστίζει περισσότερο η διαχείριση του 
δηµόσιου χρέους στον κρατικό προϋπολογισµό και να περιορίζονται 
αναγκαστικά τα κονδύλια για αυξήσεις µισθών, προσλήψεις και ε-
νίσχυση του κράτους πρόνοιας. Θεωρητικά, λοιπόν, οι Ευρωπαίοι 
Σοσιαλιστές επιδιώκουν τη συνεννόηση µε τον ΣΥΡΙΖΑ στο όνοµα 
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της µάχης κατά της λιτότητας, την οποία σκόπιµα αποδίδουν στην 
κεντροδεξιά, στην πραγµατικότητα όµως οι πολιτικοί υπολογισµοί 
είναι πιο σύνθετοι.

Πολιτικοί υπολογισµοί
Υπάρχει πάντα ένας σκληρός ανταγωνισµός µεταξύ της ευρωπαϊ-
κής κεντροαριστεράς και της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς για την ε-
ξασφάλιση της πολιτικής ηγεµονίας. Τους τελευταίους µήνες η κε-
ντροαριστερά έχει υποστεί σηµαντικές εκλογικές ήττες, από το Ηνω-
µένο Βασίλειο µέχρι την Πολωνία, οι οποίες όµως δεν ενίσχυσαν τα 
κεντροδεξιά κόµµατα που συµµετέχουν στο ΕΛΚ αλλά συντηρητικές 
πολιτικές δυνάµεις που κινούνται στα δεξιά του. Αναπόφευκτα, οι Ευ-
ρωπαίοι Σοσιαλιστές προσπαθούν να καλύψουν το χαµένο πολιτικό 
και εκλογικό έδαφος µε τους κατάλληλους ελιγµούς.

Στην Πορτογαλία οι Σοσιαλιστές ήρθαν δεύτεροι στις εκλογές µε 
ένα ποσοστό της τάξης του 32%, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε η κε-
ντροδεξιά µε 38%. Κατάφεραν όµως να σχηµατίσουν κυβέρνηση µε 
την υποστήριξη του Μπλόκου της Αριστεράς –ένα κόµµα της ριζο-
σπαστικής Αριστεράς µε κοινά χαρακτηριστικά µε τον ΣΥΡΙΖΑ, που 
πήρε 10% στις εκλογές– και του πορτογαλικού Κ.Κ. Οι Σοσιαλιστές 
δέχτηκαν να εφαρµόσουν οικονοµικά µέτρα που εκφράζουν την πορ-
τογαλική Αριστερά µε αντάλλαγµα να στηρίζουν αλλά όχι να συµµε-
τέχουν τα αριστερά κόµµατα στην κυβέρνηση.

Ανάλογοι πολιτικοί ελιγµοί βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ισπανία, 
όπου οι Σοσιαλιστές ήρθαν δεύτεροι, επιτυγχάνοντας τη χειρότερη 
εκλογική επίδοσή τους, µε ένα ποσοστό της τάξης του 22%. Πρώτο 
ήρθε το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόµµα του Μαριάνο Ραχόι µε 28%, ενώ 
τρίτο κόµµα αναδείχθηκαν οι Podemos µε 20%. Ενθαρρυµένοι από 
το πορτογαλικό προηγούµενο, οι Ισπανοί Σοσιαλιστές προσπαθούν να 
σχηµατίσουν κυβέρνηση αποµονώνοντας το Λαϊκό Κόµµα. Πρόκει-
ται για µία εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, εφόσον το Podemos έχει 
µεγαλύτερες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της κυβέρνησης 
και την πολιτική της απ’ ό,τι η πορτογαλική Αριστερά και υπάρχει και 
το ζήτηµα της απόσχισης της Καταλονίας, όπου το Podemos δέχε-
ται ένα δηµοψήφισµα που πιθανότατα θα οδηγήσει στην απόσχιση, 
ενώ οι Σοσιαλιστές τάσσονται, όπως και το Λαϊκό Κόµµα, υπέρ της 
ενότητας της Ισπανίας.

Σε αυτό το σκηνικό ο ΣΥΡΙΖΑ αποκτά µεγαλύτερη πολιτική αξία 
για τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, οι οποίοι στο ξεκίνηµα του 2015 
τον κατήγγειλαν για τη συνεργασία χωρίς αρχές µε τους δεξιούς λα-
ϊκιστές των ΑΝΕΛ και στα µέσα του 2015 ανέδειξαν µε τις παρεµ-
βάσεις τους την ανευθυνότητα του κ. Τσίπρα και του κ. Βαρουφάκη. 
Από τότε πολλά έχουν αλλάξει και αυτό φαίνεται στις τοποθετήσεις 
του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σουλτς, ο οποίος 
προέρχεται από το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα της Γερµανίας, και του 
επικεφαλής της σοσιαλιστικής οµάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
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Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές θέλουν 
να καλύψουν το χαµένο εκλογικό έδαφος 
µε νέες πολιτικές συµµαχίες.

Το κεντροαριστερό άνοιγµα του ΣΥΡΙΖΑ, 
σε περίπτωση που υπάρξει, θα οδηγήσει 
στη διάσπαση του ΠΑΣΟΚ και του Ποταµιού.

Συνεχίζεται 
η προσέγγιση 

Ευρωπαίων 
Σοσιαλιστών 
και ΣΥΡΙΖΑΟ Καµµένος µπορεί να 

µετατραπεί από πρόβληµα 
σε µεγάλη ευκαιρία.

λίου κ. Πιτέλα, ο οποίος προέρχεται από το ∆ηµοκρατικό Κόµµα του 
κ. Ρέντσι. Τελευταία δείχνουν απεριόριστη κατανόηση στις επιλογές 
της κυβέρνησης Τσίπρα και φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση 
τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και του Ποταµιού, οι οποίοι, αν και 
ανήκουν στη σοσιαλιστική οµάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
παρακολουθούν ανήσυχοι τους συναγωνιστές τους να διευκολύ-
νουν µε κάθε τρόπο τον κ. Τσίπρα.

Μέχρι και ο σοσιαλιστής Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Ολάντ έχει µε-
τατρέψει τον κ. Τσίπρα σε προνοµιακό συνοµιλητή του, σε µια προ-
σπάθεια να δεσµεύσει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, να εξασφαλίσει πο-
λιτικές συµµαχίες που θα ενισχύσουν κάπως τη θέση της Γαλλίας 
έναντι της Γερµανίας και να απευθυνθεί στο αριστερό ακροατήριο 
του Σοσιαλιστικού Κόµµατος, το οποίο φαίνεται να κρατάει ολοένα 
µεγαλύτερες πολιτικές αποστάσεις από τις επιλογές του Προέδρου 
και της σοσιαλιστικής κυβέρνησης.

Χρήσιµη αντιπαράθεση
Σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, η αντιπαράθεση του κ. Καµµένου µε τον 
κ. Τσίπρα για την παραµονή του κ. Μουζάλα στην κυβέρνηση απο-
δεικνύεται εξαιρετικά χρήσιµη στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Ε-
πιβεβαιώνεται στην αντίληψή τους ότι δεν έχει πολιτική λογική η συ-
νεργασία ενός κόµµατος της ριζοσπαστικής Αριστεράς µε δεξιούς ε-
θνικιστές και λαϊκιστές και τους δίνεται η ευκαιρία να επαναλάβουν 
την πρότασή τους για ένα κεντροαριστερό άνοιγµα του ΣΥΡΙΖΑ που 
θα οδηγήσει στην αλλαγή της σύνθεσης του κυβερνητικού συνασπι-
σµού, µε την αντικατάσταση των ΑΝΕΛ από το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι.

Εάν κρίνουµε από τις δηλώσεις της κ. Γεννηµατά για το θέµα 
Μουζάλα, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι πρόθυµη να κινηθεί προς αυτή 
την κατεύθυνση, ενώ πιο συγκρατηµένη είναι η ηγεσία του Ποταµιού. 
Έχουν δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις για το κεντροαριστερό άνοιγµα 
του ΣΥΡΙΖΑ σε διεθνές επίπεδο, ταυτόχρονα όµως έχουν µεγαλώσει 
οι δυσκολίες στο εσωτερικό.

∆εν είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση Τσίπρα µπορεί να αντέξει το 
σοκ ενός κεντροαριστερού ανοίγµατος που θα απογοητεύσει διά-
φορους αντιµνηµονιακούς και λαϊκιστές που εξακολουθούν να υ-
ποστηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Η δηµοσκοπική πτώση του ΣΥΡΙΖΑ και του 
κ. Τσίπρα προσωπικά έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις και ανεβάζει το 
πολιτικό ρίσκο τέτοιων χειρισµών. Τέλος, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν 
ανταποκριθούν το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι σε ενδεχόµενο κεντροαρι-
στερό άνοιγµα του ΣΥΡΙΖΑ, θα οδηγηθούν σε διάσπαση, καθώς ένα 
σηµαντικό τµήµα από τα στελέχη και τους υποστηρικτές τους έχει 
κάψει τις πολιτικές γέφυρες µε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε γενικές γραµµές, ο κ. Τσίπρας προετοιµάζει σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο το κεντροαριστερό άνοιγµα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι βέ-
βαιο ότι µπορεί να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την πραγµατο-
ποίησή του στο εσωτερικό.
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∆
εν είναι µια συζήτηση µε τον συνά-
δελφο, υπεύθυνο του φύλλου του 
Σαββατοκύριακου της «Εφηµερί-
δας των Συντακτών», αλλά µε τον 
συγγραφέα Τάσο Παππά, που συ-
νυπογράφει ένα βιβλίο προκλητικό 

και µόνο λόγω της απλότητας του τίτλου: «Πρώτη 
φορά Αριστερά». Τόσο λίγο και τόσο πολύ, τόσο ίδιο 
και τόσο διαφορετικό για τον καθένα.

Μήπως βιαστήκατε να ολοκληρώσετε αυτό το 
βιβλίο; Μήπως δεν είναι ακόµη η ώρα του απο-
λογισµού;
∆εν είναι η ώρα του απολογισµού µε βάση τον κοι-
νοβουλευτικό κύκλο, ωστόσο είναι η ώρα του α-
πολογισµού για ένα σχέδιο το οποίο ανακοινώθηκε 
ποµπωδώς, κέρδισε τη συγκατάθεση µέρους της 
κοινωνίας, δοκιµάστηκε, αλλά δεν ευδοκίµησε. Η 
πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσπάθησε να 
αλλάξει την πολιτική που είχαν επιβάλει οι θεσµοί 
στην Ελλάδα, συγκρούστηκε µε ισχυρούς και αδί-
στακτους αντιπάλους, ηττήθηκε, συνθηκολόγησε 
και υπέγραψε µνηµόνιο.

Τι συνδέει τους συγγραφείς µεταξύ τους; Είστε 
φίλοι, είστε οµοϊδεάτες;
Γνωριζόµαστε καλά και είµαστε οµοϊδεάτες, µε την 
έννοια ότι έχουµε ως σηµείο αναφοράς την Αριστερά 
ή, για να ακριβολογώ, κάποια εκδοχή της Αριστε-
ράς. ∆εν υπάρχει µία Αριστερά, υπάρχουν πολλές 
Αριστερές, που δεν επικοινωνούν, δεν συζητούν 
µεταξύ τους και συχνά βρίσκονται σε εµφύλιο, γιατί 
καθεµία διεκδικεί για λογαριασµό της την πρωτο-
καθεδρία σε όλα. Το πιο δηµοφιλές όργανο στις τά-
ξεις της είναι η µεζούρα, δηλαδή το αριστερόµετρο.

Τι θα πει να είναι κανείς αριστερός σήµερα;
Να είναι αντίπαλος του αυταρχισµού, του ολοκληρω-
τισµού σε όλες τις µορφές του, να υπερασπίζεται τη 
δηµοκρατία, τους διωκόµενους, τους αποσυνάγω-
γους, τους διαφορετικούς, να αντιστέκεται σθεναρά 
στον πειρασµό που ενσωµατώνεται στο σχήµα «ο 
σκοπός αγιάζει τα µέσα», να είναι προσγειωµένος 
στην πραγµατικότητα, χωρίς όµως να ικανοποιείται 
µε τη µίζερη διαχείρισή της, και βεβαίως στο θέµα 
που σηµατοδοτεί την τοµή ανάµεσα στη ∆εξιά και 
την Αριστερά ,το περίφηµο «κοινωνικό ζήτηµα», 
πρέπει να είναι µε την πλευρά των αδυνάµων, δη-
λαδή µε αυτούς που πλήττονται από τον νεοφιλε-
λευθερισµό. Ταυτοχρόνως, πρέπει να πιστεύει ότι 
«ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός», ο οποίος όµως 
δεν πρέπει να έχει καµία σχέση µε τα καθεστώτα 
που κατέρρευσαν µε πάταγο χωρίς να τα υπερα-
σπιστούν ούτε αυτοί στο όνοµα των οποίων υποτί-
θεται ότι είχαν δηµιουργηθεί.

Μέρκελ και Τσίπρας είναι µαζί στο προσφυγικό. 
∆εν υπάρχει ιδεολογική διαχωριστική γραµµή 
στη συγκεκριµένη κρίση;
Στο θέµα του ανθρωπισµού οι ιδεολογικές διαφο-
ρές πρέπει να υποχωρούν. Από τη µήτρα του ∆ια-
φωτισµού ξεπήδησαν και ο φιλελευθερισµός και ο 
σοσιαλισµός. Αριστεροί και φιλελεύθεροι συµφω-
νούν σε πολλά. Ανάµεσα στις βασικές αρχές του 
ΟΗΕ είναι η διάσωση και η προστασία των κυνη-
γηµένων ανθρώπων, αλλά και η παροχή ασύλου 
στους πρόσφυγες. Η Ά. Μέρκελ υπηρετεί στην πα-
ρούσα φάση τη σωστή γραµµή και επιµένει παρά 

το κόστος που έχει στο εσωτερικό της Γερµανίας. 
Γιατί το κάνει; ∆εν ξέρω. Μπορεί να θέλει να γίνει ε-
πικεφαλής του ΟΗΕ, µπορεί η οικονοµία της χώρας 
της να έχει ανάγκη φτηνό εργατικό δυναµικό, ίσως 
όµως να το κάνει γιατί και η ίδια υπήρξε πρόσφυγας.

Το µνηµόνιο εµποδίζει την πραγµατοποίηση 
προοδευτικών µεταρρυθµίσεων; Γιατί όχι χωρι-
σµός Εκκλησίας-κράτους;
Η χώρα βρίσκεται υπό επιτροπεία εδώ και έξι χρό-
νια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Οι δανειστές θέ-
λουν να έχουν λόγο παντού, ακόµη και για πολιτι-
κές που δεν έχουν εµφανή δηµοσιονοµική πτυχή. 
Πράγµατι, υπάρχουν πεδία όπου µια κυβέρνηση 
µπορεί να δράσει χωρίς τη βαριά σκιά των µνηµο-
νίων, όπως είναι η διαφθορά, η διαπλοκή, η ανα-
βάθµιση των θεσµών, το εκλογικό σύστηµα. Ένα 
από αυτά είναι και οι σχέσεις κράτους-Εκκλησίας. 
Στην προγραµµατική διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ υπάρ-
χει η δέσµευση για τον πλήρη χωρισµό. Ωστόσο, 
στην πολιτική δεν είναι φρόνιµο να ανοίγεις πολλά 
µέτωπα ταυτοχρόνως. Η διάσπαση των δυνάµεών 
σου και η απουσία συµµαχιών µπορεί να σε οδηγή-
σει σε ταπεινωτική αναδίπλωση. Από την άλλη, είναι 
χυδαίος οπορτουνισµός να µεταθέτεις συνεχώς σε 
ένα απροσδιόριστο µέλλον τις αναγκαίες αλλαγές 
γιατί φοβάσαι το κόστος. Σε αυτό το ζήτηµα και σε 
πολλά άλλα η παρούσα κυβέρνηση θα κριθεί στο 
τέλος του βίου της.

Πώς γίνεται να επιστρέφουν ψηφοφόροι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στη Ν∆, σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις; 
Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε ως αντιµνηµόνιο 
και όχι ως Αριστερά;
Η ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από πολλές πηγές. 
Ένα τµήµα του εκλογικού ακροατηρίου του, µειο-
ψηφικό όµως, είναι σαφώς αντικαπιταλιστικό, ένα 
άλλο µε καταγωγή από το ΠΑΣΟΚ είναι κυρίως α-
ντιδεξιό, ένα άλλο ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ γιατί είχε απογο-
ητευτεί από τον παλιό δικοµµατισµό και ήθελε να 
τιµωρήσει µε παραδειγµατικό τρόπο τους φορείς 
του, τη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ. Τέλος, υπήρχε, κυρίως 
στις εκλογές του Σεπτεµβρίου, η λεγόµενη συµπο-
νετική ψήφος στον Αλ. Τσίπρα, κυρίως από άτοµα 
µεγάλης ηλικίας. Ήταν µια ψήφος που αναγνώριζε 
στον πρωθυπουργό ότι έδωσε σκληρές µάχες και 
αποφάσισε να τον εµπιστευτεί για δεύτερη φορά. 
Τώρα που καταλαγιάζει το συναίσθηµα και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ µετριέται, όπως και τα υπόλοιπα κόµµατα, στη 
διακυβέρνηση, θα υπάρξουν ανακατατάξεις. Είναι 
όµως πρόωρο να πούµε ότι διαµορφώνεται µια δυ-
ναµική ανατροπής.

Το «πρώτη φορά Αριστερά» σκοπίµως προ-
σπερνά τον πολιτικό γάµο µε τους ΑΝΕΛ, που 

Η πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
προσπάθησε να αλλάξει την πολιτική 
που είχαν επιβάλει οι θεσµοί στην 
Ελλάδα, συγκρούστηκε µε ισχυρούς 
και αδίστακτους αντιπάλους, 
ηττήθηκε, συνθηκολόγησε και 
υπέγραψε µνηµόνιο.

  ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

Τάσος Παππάς, δηµοσιογράφος

«Η κυβέρνηση θα 
κριθεί στο τέλος 
του βίου της»

δεν είναι αυτονόητη αριστερή επιλογή. Λάθος;
Όντως, δεν ήταν µια αυτονόητη αριστερή επιλογή, 
ήταν όµως µια αναγκαστική επιλογή. Με τη Ν∆ και 
το ΠΑΣΟΚ δεν θα µπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να συνερ-
γαστεί για ευνόητους λόγους, το Ποτάµι έβαζε όρο 
να µην εµπλακούν οι ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση και 
σε τελική ανάλυση δεν νοµίζω ότι το Ποτάµι είναι 
µια αριστερή πολιτική επιλογή, αν κρίνω από τις α-
πόψεις που κυκλοφορούν στο εσωτερικό του. Το 
σχήµα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δοκιµάστηκε στην πράξη και 
πρέπει να πούµε ότι οι ΑΝΕΛ δεν προκάλεσαν προ-
βλήµατα στη συνοχή της κυβέρνησης. Αντιθέτως, ο 
ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που διασπάστηκε.

Ισχύει ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ αποτύχει, η ζηµιά για την 
Αριστερά θα είναι ιστορικών διαστάσεων;
Ποιος το ξέρει… Με τα «αν» γράφονται µυθιστορή-
µατα, ενίοτε συναρπαστικά, ενίοτε πληκτικά. ∆εν α-
ποκλείεται να συµβεί αυτό, όπως δεν αποκλείεται 
να µην αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό. 
Μόνο σε µία περίπτωση θα µπορούσε η Αριστερά 
να αποφύγει αυτό τον κίνδυνο: αν δεν αναλάµβανε 
να διοικήσει τη χώρα, αν παρέµενε δύναµη δια-
µαρτυρίας, καταγγελίας, κριτικής, και συνέχιζε να 
σχεδιάζει επί χάρτου και εκ του ασφαλούς ιδανικά 
µοντέλα διακυβέρνησης και κοινωνίες όπου κυρι-
αρχούν η ισότητα, η αδελφοσύνη και η αλληλεγγύη. 
Για να το πω αλλιώς, αν εξακολουθούσε να υπη-
ρετεί τη βολική και αλεξίσφαιρη λογική «καλύτερα 
µικροί και τίµιοι».

ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

«ηλιοποτισµένη»

Eισιτήρια από 8 €
Tηλ. 210 7282333 • www.megaron.gr • www.viva.gr
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Πες το µ’ ένα tweet
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

#ΠΓ∆Μακεδονίας
Και ξαφνικά, λες και δεν είχαµε αρκετά εθνικά 
θέµατα και προβλήµατα να µας ταλαιπωρούν, προέ-
κυψε και µακεδονικό. Αρκούσε µια εκ παραδροµής 
αναφορά του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Γιάννη Μουζάλα στη λέξη που µπορεί να καταστρέ-
ψει (ή να φτιάξει, ανάλογα µε τη χρήση της) κάθε 
Έλληνα πολιτικό.  

Η εθνική πολιτική στο ζήτηµα ουσιαστικά απαγο-
ρεύει σε έναν Έλληνα πολιτικό να υποπέσει σε τέτοιο 
ατόπηµα, αναφέροντας την Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας ως Μακεδονία. 

Από την άλλη πλευρά, ο κ. Μουζάλας δεν είναι 
επαγγελµατίας πολιτικός, άρα δεν έχει συνηθίσει να 
φυλάγεται από τέτοιες... κακοτοπιές. Επίσης, κάπου 
είναι και ανθρώπινη η γκάφα του: όλη τη µέρα µι-
λάει µε ξένους αξιωµατούχους, εκπροσώπους ΜΚΟ, 
πρόσφυγες και ξένα ΜΜΕ και όλοι τους αναφέρουν 
τη χώρα ως Μακεδονία, κοιτάζοντας µπερδεµένοι 
άµα τους πεις FYROM.

∆εν είναι παράλογο, λοιπόν, να µπερδεύτηκε σε µία 
συνέντευξη όπου είχε ήδη αναφέρει δύο φορές τη 
γειτονική χώρα ως Σκόπια, µία φορά ως FYROM και 
στην τέταρτη αναφορά, την ώρα που είχε µπροστά 
του ένα έγγραφο που την ανέφερε ως Μακεδονία, 
την είπε Μακεδονία. Άλλωστε αµέσως µετά τη 
δηµοσιοποίηση της συνέντευξης παραδέχτηκε το 
λάθος του, χαρακτηρίζοντάς το γκάφα και ξεκαθα-
ρίζοντας µε αυτό τον τρόπο πως η χρήση του όρου 
δεν αφορούσε σε πολιτική θέση αλλά σε ένα εκ 
παραδροµής λάθος. Το οποίο, βέβαια, θα µπορούσε 
να έχει αποφευχθεί. 

∆εδοµένου ότι α) 140 χώρες του κόσµου, µεταξύ 
των οποίων ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα και Ινδία, έχουν 
αναγνωρίσει τη FYROM ως ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας, β) όλα τα ξένα ΜΜΕ την αναφέρουν 
ως Μακεδονία, γ) η αρχαία Μακεδονία περιλάµ-
βανε και τα εδάφη της σηµερινής FYROM, ενώ 
και επί Γιουγκοσλαβίας ονοµαζόταν Σοσιαλιστική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, δ) πρόκειται για ένα 
µικρό και αδύναµο κράτος, µε την οικονοµία του να 
έχει σηµαντική εξάρτηση από ελληνικά επιχειρη-
µατικά συµφέροντα, σε κάποια φάση θα πρέπει να 
αποδεχτούµε ότι τη χάσαµε αυτή τη «µάχη» και να 
πάµε παρακάτω. 

Σε αυτή την περίπτωση νέοι ορίζοντες θα ανοίγονταν 
για την επίλυση του βασικού µας προβλήµατος, στον 
δρόµο που χάραξαν πολλές ελληνικές ΠΑΕ και ΚΑΕ.

Εκτός βέβαια κι αν αυτό είναι κάποιου είδους 
εσωτερικό αστείο µεταξύ Ελλάδας και FYROM: 
εµείς είµαστε οι µόνοι στον κόσµο που 
πιστεύουµε ότι δεν τους λένε Μακεδονία και 
αυτοί είναι οι µόνοι που πιστεύουν ότι ο Μέγας 
Αλέξανδρος είναι (και) δικός τους. 

Το σίγουρο είναι πως η σηµερινή κατάσταση µόνο 
µπλέξιµο δηµιουργεί.

Ο θεµατοφύλακας των ιερών και των οσίων του 
τόπου, υπουργός Άµυνας Πάνος Καµµένος, πάντως, 
ξεκαθάρισε πως παραδροµή-ξεπαραδροµή, 
γκάφα-ξεγκάφα, αυτά τα πράγµατα είναι ασυγχώ-
ρητα. Ακόµη κι αν ο ίδιος είχε πάθει το ίδιο πριν από 
περίπου δύο µήνες. 

 Άσε το άλλο:

Τι να παραιτηθεί, ούτε συγνώµη όπως ο Μουζάλας 
δεν ζήτησε.

Κάπου εκεί κάποιοι είδαν το φως από τη χαραµάδα 
κι είπαν να χτυπήσουν την πόρτα µπας και τους 
ανοίξουν.

Το θέµα σοβάρεψε και έπρεπε να επιληφθεί ο 
πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός βέβαια έπαιξε στα σίγουρα. 

Κάπως έτσι πρέπει να απάντησε ο Τσίπρας, γιατί 
στη συνέχεια η στάση Καµµένου προσαρµόστηκε 
αναλόγως.

Συνεπώς: 

Σε κάθε περίπτωση: 

Μετά και τη συνεδρίαση της Κ.Ο. των ΑΝΕΛ ο 
πρόεδρός τους ενηµέρωσε πως η παραίτηση 
και οι όποιες εξελίξεις αναβάλλονται για την 
επόµενη εβδοµάδα, ενώ στο τέλος των δηλώ-
σεών του έκανε (πάλι) τη µεγάλη έκπληξη.

Το πρόβληµα είναι πως µέσα στην αναµπου-
µπούλα για την γκάφα του Μουζάλα χάσαµε τα 
πραγµατικά σηµαντικά.

Χαλάλι όλα πάντως, αφού µ’ αυτά και µ’ αυτά ήρθε 
στην Ελλάδα η Αντζελίνα Τζολί. 

Την κατάσταση προσπάθησε να σώσει ο 
πρωθυπουργός, υποδεχόµενος την Αντζελίνα 
στο Μαξίµου.
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Η 
Τουρκία υπερτιµά τη διαπραγµατευτική 
ισχύ της, εκτιµά ο δρ. Θάνος Ντόκος, ο 
οποίος επιµελήθηκε τη Λευκή Βίβλο 
για την εξωτερική πολιτική, άµυνα και 
ασφάλεια.

Γιατί τώρα µια Λευκή Βίβλος για την εξωτερική 
πολιτική, άµυνα και ασφάλεια;
Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν διανύει την καλύ-
τερη περίοδο στη σύγχρονη ιστορία της. Ως αποτέλε-
σµα, δε, της οικονοµικής κρίσης, τα µέσα άσκησης 
εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής είναι περιορι-
σµένα σε σχέση µε το παρελθόν. Η Ελλάδα καλείται, 
λοιπόν, να προετοιµαστεί, κάνοντας τις απαραίτητες 
και κατάλληλες στρατηγικές επιλογές, για τον ρόλο 
της στη νέα διεθνή τάξη πραγµάτων και τη θέση της 
στον παγκόσµιο συσχετισµό δυνάµεων.

Η παρούσα µελέτη έχει τρεις βασικούς στόχους: 
α) να σκιαγραφήσει τα χαρακτηριστικά, τις διαφαινό-
µενες κύριες τάσεις και τις προκλήσεις ασφαλείας 
του 21ου αιώνα, β) να καταγράψει τα τρέχοντα και 
µελλοντικά διλήµµατα, προκλήσεις και ενδεχόµε-
νες ευκαιρίες για την ελληνική εξωτερική πολιτική, 
άµυνα και ασφάλεια και γ) να διατυπώσει ρεαλιστι-
κές προτάσεις πολιτικής για την επίτευξη των συµ-
φωνηµένων στόχων διά της βέλτιστης αξιοποίησης 
των συντελεστών εθνικής ισχύος.

Η Λευκή Βίβλος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα 
κείµενο υψηλής στρατηγικής και αποπειράται να σκι-
αγραφήσει τους στόχους και τις σταθερές της ελλη-
νικής εθνικής στρατηγικής, να ορίσει εταίρους και 
περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος, προτεραιότητες, 
προβλήµατα, απειλές, προκλήσεις και ευκαιρίες. Στο 
πλαίσιο αυτό, εξετάζονται οι σχέσεις µε την Ε.Ε. και 
τις παγκόσµιες δυνάµεις, καθώς και περιοχές σηµε-
ρινού και µελλοντικού ενδιαφέροντος (ΗΠΑ, Ρωσία, 
Κίνα/Ασία, Αφρική, Λατινική Αµερική), η ελληνική 
περιφερειακή πολιτική στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο/
Μέση Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα, οι ελληνο-
τουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, καθώς και µια 
σειρά ειδικών θεµάτων και εργαλείων άσκησης ε-
ξωτερικής πολιτικής (αµυντική πολιτική και πολι-
τική εσωτερικής ασφάλειας, οικονοµική διπλωµα-
τία, ενέργεια, απόδηµος ελληνισµός, µετανάστευση, 
πολυµερής διπλωµατία, πολιτιστική διπλωµατία). 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο θεσµικό πλαίσιο της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και στην ανάγκη 
στρατηγικού σχεδιασµού.

Ελπίζουµε έτσι να καλύψουµε σε έναν βαθµό 
την απουσία θεσµικών κειµένων από πλευράς του 
ελληνικού κράτους (µε την εξαίρεση του υπουργείου 
Εθνικής Άµυνας). Ασφαλώς η Λευκή Βίβλος δεν φι-
λοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα, 
ούτε έτοιµες λύσεις σε όλα τα προβλήµατα, και, προ-
φανώς, δεν διεκδικεί κανένα αλάθητο ή αποκλει-
στικότητα στις ορθές επιλογές. Μέσω µιας προσπά-
θειας καταγραφής προβληµάτων και πιθανών λύ-
σεων ή επιλογών και της παράθεσης ρεαλιστικών 
και υλοποιήσιµων προτάσεων πολιτικής ελπίζει ότι 
θα µπορέσει να συµβάλει σε έναν δοµηµένο διά-
λογο, σε επίπεδο ειδικών επιστηµόνων, πολιτικού 
κόσµου, αλλά και κοινωνίας ενδιαφερόµενων και 
ενεργών πολιτών.

Μήπως πρόλαβαν οι εξελίξεις στο προσφυγικό; 
Αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδοµένα, καθώς η 
Ελλάδα γίνεται χώρα εγκατάστασης;
Η λογική µιας Λευκής Βίβλου είναι να εξετάζει τη 

µεγάλη εικόνα σε θέµατα εθνικής ασφάλειας, χωρίς 
να παραµελεί φυσικά τα τρέχοντα ζητήµατα. Με αυτή 
την έννοια, πάντοτε θα υπάρχουν έκτακτες εξελίξεις 
που θα επηρεάζουν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο 
βαθµό τον µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό. 
Αν όµως δεν έχουν καθοριστεί το γενικότερο στρα-
τηγικό πλαίσιο, τα ζωτικά εθνικά συµφέροντα, οι ε-
πιδιώξεις, οι περιοχές, χώρες και ζητήµατα ιδιαίτε-
ρου ενδιαφέροντος και προτεραιότητες, οι «κόκκι-
νες γραµµές» και γενικότερα η υψηλή στρατηγική, 
τότε µια χώρα είναι καταδικασµένη να αντιδρά στις 
πρωτοβουλίες άλλων και να δίνει µάχες οπισθοφυ-
λακών, στην πλειονότητά τους καταδικασµένων σε 
αποτυχία. Με αυτή την έννοια, µια Λευκή Βίβλος 
είναι απολύτως απαραίτητη και σε µικρό βαθµό ε-
πηρεάζεται από τακτικές εξελίξεις, ακόµα και τόσο 
σηµαντικές όπως η σοβούσα προσφυγική/µετα-
ναστευτική κρίση.

Αλλάζει, βεβαίως, σε έναν βαθµό τα δεδο-
µένα και ασφαλώς χρήζει άµεσης προσοχής και 
αποτελεσµατικής διαχείρισης. Είναι εξαιρετικά πι-
θανό ότι, όσο επιτυχηµένες και αν αποδειχθούν 
οι προσπάθειες διαχείρισης, το φαινόµενο, δυ-
στυχώς, δεν θα είναι παροδικό, καθώς δύσκολα 
θα καταστεί δυνατός ο επαναπατρισµός σηµαντι-
κού αριθµού µεταναστών από αυτούς που σχε-
δόν αναπόφευκτα θα εγκλωβιστούν σε ελληνικό 
έδαφος, ενώ η Ελλάδα θα κληθεί να συµµετά-
σχει σε ένα ευρωπαϊκό σύστηµα µετεγκατάστα-
σης προσφύγων. Μια τέτοια εξέλιξη δεν θα πρέ-
πει να µας πανικοβάλλει, καθώς η χώρα µας έχει 
αποκτήσει σηµαντική εµπειρία στην υποδοχή και 
ένταξη µεγάλου αριθµού µεταναστών τα τελευταία 
25 χρόνια. Στη σηµερινή κρίση, βεβαίως, υπάρ-
χουν σηµαντικές ποιοτικές διαφορές. Απαιτείται, 
λοιπόν, οργανωµένη προσπάθεια άµεσης εκταµί-
ευσης πόρων και ανάπτυξης υποδοµών για την 
υποδοχή και προσωρινή διαµονή ικανού αριθ-
µού µεταναστών που δεν δικαιούνται άσυλο και 
να κοστολογηθεί πλήρως η επιβάρυνση για την 
ελληνική οικονοµία µε στόχο την υποβολή αιτη-
µάτων αποζηµίωσης από την Ε.Ε. Θα πρέπει, πα-
ράλληλα, να ετοιµαστεί άµεσα µια πολιτική έντα-
ξης περιορισµένου αριθµού προσφύγων και µε-
ταναστών (στη βάση συγκεκριµένων κριτηρίων), 
µε στόχο την αποφυγή κοινωνικών εντάσεων, την 
πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης, αλλά και τη µε-
γιστοποίηση δηµογραφικών και οικονοµικών ο-
φελών. Αλλά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να 
καταστεί η χώρα µας το ευρωπαϊκό στρατόπεδο 
συγκέντρωσης προσφύγων και µεταναστών (παρά 

Η κατά γενική οµολογία χαµηλή 
ποιότητα της ηγεσίας αποτελεί άλλη 
µια σοβαρή τροχοπέδη για τη χώρα. 
Οι πολιτικές δυνάµεις δυσκολεύονται 
σηµαντικά να συνεννοηθούν έστω 
και σε προφανή ζητήµατα και ο µη 
κοµµατικά σκεπτόµενος πολίτης 
τείνει να συµφωνήσει µε το σλόγκαν 
παλαιάς διαφήµισης «Old dogs 
cannot learn new tricks».

  ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

το γεγονός ότι οι χώροι κλειστής υποδοχής θα α-
ποτελέσουν µέρος της «εργαλειοθήκης» που θα 
πρέπει να χρησιµοποιήσουν οι ελληνικές αρχές).

Στην εισαγωγή σηµειώνεται ότι ευτυχήσαµε να 
έχουµε τις κρίσιµες στιγµές ηγέτες που έκαναν 
τις κατάλληλες στρατηγικές επιλογές. Ισχύει και 
στη σηµερινή συγκυρία αυτό;
Η κατά γενική οµολογία χαµηλή ποιότητα της ηγεσίας 
αποτελεί άλλη µια σοβαρή τροχοπέδη για τη χώρα. 
Οι πολιτικές δυνάµεις δυσκολεύονται σηµαντικά να 
συνεννοηθούν έστω και σε προφανή ζητήµατα και 
ο µη κοµµατικά σκεπτόµενος πολίτης τείνει να συµ-
φωνήσει µε το σλόγκαν παλαιάς διαφήµισης «Old 
dogs cannot learn new tricks». Το δυστύχηµα είναι 
ότι ο παλαιοκοµµατικός τρόπος σκέψης αφορά και 
νεότερους πολιτικούς, καθώς το σύστηµα εξακολου-
θεί να παράγει ανεπαρκή προϊόντα, ενώ το γενικό-
τερο πρόβληµα αφορά και σηµαντικό κοµµάτι της 
πνευµατικής και οικονοµικής ηγεσίας της χώρας. 
Ελάχιστα παρηγορεί το γεγονός ότι το έλλειµµα η-
γεσίας αποτελεί πανευρωπαϊκό πρόβληµα. Από την 
άλλη πλευρά, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, παρά τα 
σοβαρότατα λάθη και παραλείψεις, όλες οι ηγεσίες 
στην περίοδο της κρίσης κατάφεραν να αγνοήσουν 
τις σειρήνες του λαϊκισµού και των ιδεοληψιών και 
επέλεξαν να κρατήσουν τη χώρα εντός Ευρωζώνης 
και ευρωπαϊκών θεσµών (παρ’ ότι η ιδιότητα αυτή 

Θάνος Ντόκος, γενικός 
διευθυντής στο ΕΛΙΑΜΕΠ

«Η προσφυγική 
κρίση δεν θα 

είναι παροδική»

εξακολουθεί να µην είναι πλήρως διασφαλισµένη).

Μήπως Ελλάδα και Τουρκία αντιµετωπίζονται 
πλέον ως ενιαίος χώρος από την Ε.Ε., όπως είπε 
ο Ευ. Βενιζέλος;
∆εν είναι ακριβές κάτι τέτοιο. Ασφαλώς υπάρχουν 
κάποιες οµοιότητες και κοινά στοιχεία στο πλαίσιο 
της προσφυγικής κρίσης (και οι δύο χώρες είναι 
χώρες διέλευσης, που όµως λόγω γεωγραφίας 
καταλήγουν να φιλοξενούν αριθµούς προσφύγων 
και µεταναστών, κάποιοι εκ των οποίων πιθανόν να 
εγκατασταθούν σε µονιµότερη βάση. Επίσης, και οι 
δύο προσπάθησαν να µεταφέρουν γεωγραφικά το 
πρόβληµα προς ανατολάς ή προς βορράν). Όµως 
υπάρχουν σηµαντικές διαφορές, τόσο σε θεσµικό 
επίπεδο όσο και επί της ουσίας. Βεβαίως, επείγει 
να ξεφύγει η χώρα µας από την κατηγορία (σύµ-
φωνα µε τις αντιλήψεις πολλών Ευρωπαίων) των 
προβληµατικών κρατών και να ανακτήσει την αξι-
οπιστία και τον ρόλο της σε ευρωπαϊκό και περι-
φερειακό επίπεδο.

∆εν αποτελεί καθρέφτη της αποτυχίας/ανυπαρ-
ξίας της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. η παρου-
σία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο;
Ασφαλώς και θα ήταν προτιµότερη η ανάπτυξη µιας 
ευρωπαϊκής ναυτικής δύναµης στο Αιγαίο ή, ακόµη 
καλύτερα, µιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής. Υπάρ-
χουν, ωστόσο, δύο προβλήµατα: το πρώτο είναι ότι 
µια αµιγώς ευρωπαϊκή δύναµη δεν θα ήταν στην πα-
ρούσα φάση αποδεκτή από την Τουρκία και το δεύ-
τερο, και σηµαντικότερο, είναι ότι µια τέτοια δύναµη 
δεν υφίσταται. Ασφαλώς πρέπει να αποτελέσει προ-
τεραιότητα η δηµιουργία της. Ωστόσο, δεν θα πρέπει 
να έχει κανείς υψηλές προσδοκίες από την ανάπτυξη 
της νατοϊκής δύναµης στο Αιγαίο, καθώς το ΝΑΤΟ 
δεν είναι σχεδιασµένο για τέτοιου είδους αποστο-
λές, όπως φαίνεται και από την εντολή (mandate) 
της εν λόγω δύναµης, αλλά και τις δηλώσεις του 
γενικού γραµµατέα της Συµµαχίας.

Ισχύει αυτό που έγραψε η «Monde», ότι η Ε.Ε. 
κλείνει τα σύνορά της και δίνει τα κλειδιά στην 
Τουρκία, που γίνεται ξανά η Υψηλή Πύλη;
Η Τουρκία αισθάνεται ότι διαπραγµατεύεται µε την 
Ε.Ε. από θέση ισχύος, και σε έναν βαθµό έχει δίκιο, 
καθώς οι τεράστιες αντιδράσεις και διαφορές εντός 
Ευρώπης στο προσφυγικό/µεταναστευτικό δεν έχουν 
επιτρέψει στην Ε.Ε. να διαµορφώσει µια συνεκτική 
και αποτελεσµατική ευρωπαϊκή πολιτική. Ωστόσο, 
δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι 
και η ίδια η Τουρκία πλήττεται από τις προσφυγι-
κές ροές, ενώ αντιµετωπίζει και άλλα πολύ σοβαρά 
προβλήµατα, όπως το Κουρδικό (εντός και εκτός 
συνόρων), η πολιτική κατάσταση, η συριακή σύ-
γκρουση, η ένταση στις σχέσεις µε τη Μόσχα κ.λπ. 
Άρα πιθανότατα υπερτιµά τη δική της διαπραγµα-
τευτική ισχύ και υποτιµά τις σηµαντικές αντιδρά-
σεις εντός Ε.Ε. σε ζητήµατα απελευθέρωσης των 
θεωρήσεων (βίζα) για Τούρκους πολίτες, ανοίγ-
µατος πρόσθετων κεφαλαίων στις ενταξιακές δι-
απραγµατεύσεις και ανάθεσης κεντρικού ρυθµι-
στικού ρόλου σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτηµα 
για πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και κοινω-
νίες. Η πιθανότερη εξέλιξη είναι ότι δεν θα πάρει 
όλα όσα διεκδικεί. Θα πρέπει, βεβαίως, να εκτιµη-
θούν οι συνέπειες µιας τυχόν συµφωνίας όταν γί-
νουν γνωστοί οι όροι της.

Η κατά γενική οµολογία χαµηλή 
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Με τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης να διαδραµατίζουν 
πλέον εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στην πολιτική επικοι-
νωνία, οι περισσότεροι ηγέτες επενδύουν στη συγκρό-
τηση ενός ισχυρού διαδικτυακού προφίλ το οποίο ανα-

νεώνεται σε καθηµερινή βάση. Ελάχιστοι είναι πια οι αρχηγοί κρα-
τών που δεν διατηρούν προσωπική σελίδα σε Facebook και Twitter, 
τις οποίες χρησιµοποιούν για τις ανάγκες της πολιτικής καµπάνιας 
τους, ενώ πολλοί τολµούν να δώσουν ακόµα και σηµαντικές ειδή-
σεις µέσα από τις ανανεώσεις των status τους. Σε πρόσφατη έρευνα 
που διενήργησε η ιταλική εταιρεία Doing και η οποία αναµένεται να 
παρουσιαστεί στην ιταλική Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Ευρω-
παίοι ηγέτες είναι εξαιρετικά ενεργοί στα social media, µε τα προφίλ 
τους να αποτελούν πλατφόρµες δηµόσιου διαλόγου στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις. Η έρευνα εστίασε σε έξι Ευρωπαίους ηγέτες που 
βρίσκονται διαρκώς στο προσκήνιο των διεθνών ειδήσεων. Αυτοί 
είναι ο Ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, ο Αλέξης Τσίπρας, η Άν-
γκελα Μέρκελ, ο Ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, ο Γάλλος 
Πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέι-
βιντ Κάµερον. Η έρευνα εξέτασε τα προφίλ των έξι ηγετών από τον Ι-
ανουάριο έως τον ∆εκέµβριο του 2015 ως προς τη δηµοτικότητα, τη 
διαδραστικότητα µεταξύ των χρηστών και τη συµπεριφορά ηγετών - 
διαδικτυακού κοινού κατά τη διάρκεια σηµαντικών γεγονότων, όπως 
οι τροµοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και το δηµοψήφισµα του Ιου-
λίου στη χώρα µας.

∆ιεθνές προφίλ ο Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας έχει περισσότερα από 451.000 likes στο Facebook, 
ενώ η δηµοτικότητά του χαρακτηρίζεται σταθερή µε κάποιες µικρές 
ανοδικές εκρήξεις στη διάρκεια της χρονιάς, κατά την εκδήλωση 
κρίσιµων γεγονότων, όπως το δηµοψήφισµα του Ιουλίου. Το ίδιο ι-
σχύει και για το προφίλ του στο Twitter, µε τη µόνη διαφορά πως είναι 
ο µοναδικός ηγέτης που διατηρεί δύο λογαριασµούς, έναν στα ελλη-
νικά και έναν στα αγγλικά. Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί πως οι πε-
ρισσότεροι followers εκτός Ελλάδας του αγγλικού λογαριασµού του 
προέρχονται από το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Βρετανία και την Ισπα-
νία. Περί τα 14,1 tweets την εβδοµάδα δηµοσίευε ο Έλληνας πρω-
θυπουργός κατά το 2015 µε βάση τα ευρήµατα της Doing. Ως προς 

το περιεχόµενο των δηµοσιεύσεών του, ως επί το πλείστον αφο-
ρούν το ελληνικό χρέος, την ευρωπαϊκή πολιτική και το δηµοψήφι-
σµα του περασµένου Ιουλίου. Ο τόνος των πολιτικών δηλώσεών του 
δεν είναι τόσο αυστηρός όσο των άλλων ηγετών και σύµφωνα µε 
την έρευνα έχει παγκοσµιοποιηµένη αναφορά σε πολλές περιπτώ-
σεις, γι’ αυτό και το προφίλ του χαρακτηρίζεται «glocal» (παγκόσµιο 
και τοπικό ταυτόχρονα). Η συντριπτική πλειονότητα των δηµοσιεύ-
σεών του αφορά φωτογραφίες και άλµπουµ από επίσηµες εµφανί-
σεις, αλλά και από την προσωπική πολιτική καµπάνια του. Η ποιότητα 
των φωτογραφιών είναι υψηλή και τα posts αρκετά προσεγµένα, γε-
γονός που σύµφωνα µε την έρευνα αποδεικνύει την ύπαρξη καθορι-
σµένης επικοινωνιακής στρατηγικής όσον αφορά το οπτικό κοµµάτι.

Η πιο δηµοφιλής και πιο σχολιασµένη δηµοσίευση του Αλέξη 
Τσίπρα στο Facebook ήταν εκείνη της 5ης Ιουλίου 2015: «Ελληνί-
δες, Έλληνες. Το σηµερινό δηµοψήφισµα δεν έχει νικητές και ηττη-
µένους. Αποτελεί µια µεγάλη νίκη από µόνο του». Σύµφωνα µε την 
έρευνα της Doing, το συγκεκριµένο status έλαβε 68.740 likes, 6.644 
σχόλια και 8.116 shares. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Έλληνας πρω-
θυπουργός ήρθε πρώτος σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους ηγέτες 
κατά την προηγούµενη χρονιά στο «engagement rate», δηλαδή στον 
βαθµό ανταπόκρισης των χρηστών στις δηµοσιεύσεις του, είτε κά-
νοντας like, είτε σχολιάζοντας, είτε κάνοντας share τις δηµοσιεύσεις 
του. Υψηλό engagement rate εµφάνισε και στο Twitter, τόσο στον αγ-
γλικό όσο και στον ελληνικό λογαριασµό του, µε το Grexit να είναι το 
θέµα που κέντρισε το ενδιαφέρον των χρηστών εντός και εκτός Ελ-
λάδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015 σηµειώθηκαν περισσότερες από 
1,5 εκατοµµύρια αναφορές στο όνοµα του Έλληνα πρωθυπουργού 
σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, µε τον Ιούλιο να καταγράφει τις περισ-
σότερες για ευνόητους λόγους. Το 41% των δηµοσιεύσεων, σχολίων, 
status και tweets που ανέφεραν το όνοµα του Αλέξη Τσίπρα αφο-
ρούσε οικονοµικά και φορολογικά θέµατα, ενώ ένα 20% θετικά ή αρ-
νητικά σχόλια για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο της ποιοτι-
κής έρευνας που διενήργησε η Doing, η αίσθηση που αφήνουν οι 
δηµοσιεύσεις από τους λογαριασµούς του Αλέξη Τσίπρα σχετίζεται 
κατά 88% µε το τρίπτυχο Grexit - ∆ηµοψήφισµα - Χρέος, ενώ αξίζει 
να σηµειωθεί πως τα πιο δηµοφιλή hashtags στο Twitter στα οποία 

  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

αναφερόταν ο λογαριασµός του ήταν τα #greece, #syriza, #grexit και 
#thisisacoup. Τέλος, οι αναφορές στον λογαριασµό του πρωθυπουρ-
γού τις περισσότερες φορές συνδυάστηκαν µε τα προφίλ των Γιάνη 
Βαρουφάκη, Πάµπλο Ιγκλέσιας, Φρανσουά Ολάντ και Ζαν Κλοντ Γι-
ούνκερ.

Ο Ρέντσι πρώτος στο Twitter
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι είναι o τρίτος πιο δηµοφιλής 
ηγέτης από τους έξι, µε τη δηµοτικότητά του στο Facebook να πα-
ραµένει σταθερή και τα likes να κυµαίνονται σε περισσότερα από 
860.000. Η 31η Ιανουαρίου, ηµέρα των προεδρικών εκλογών στην 
Ιταλία, ήταν η µέρα µε τη µεγαλύτερη κινητικότητα στο προφίλ του. 
Όσον αφορά το Twitter, εµφανίζεται πιο δηµοφιλής απ’ όλους, διαθέ-
τει τους περισσότερους followers (πάνω από 2 εκατοµµύρια), ενώ η 
δυναµική του προφίλ του ενισχύεται διαρκώς. Κατά µέσο όρο δηµο-
σιεύει 11,2 tweets την εβδοµάδα, ενώ οι Πέµπτες είναι οι µέρες µε 
τις περισσότερες δηµοσιεύσεις. Ως προς τη θεµατολογία των δηµοσι-
εύσεών του σε Facebook και Twitter, οι περισσότερες αφορούν την 
προβολή του, ενώ οικονοµικά θέµατα και θέµατα επικαιρότητας ανα-
δεικνύονται µέσα από τους προσωπικούς του λογαριασµούς. Η προ-
σέγγισή του είναι άµεση και σε πρώτο πρόσωπο, κάποιες φορές, δε, 
απαντά σε πολίτες ή συνοµιλεί µαζί τους, κυρίως όσον αφορά την εκ-
παιδευτική µεταρρύθµιση, που αποτελεί απαίτηση πολλών Ιταλών. 
Στα προφίλ του δηµοσιεύει διαρκώς φωτογραφίες και άλµπουµ από 
τις δράσεις του, ενώ συνηθίζει να γράφει πολύ µεγάλα κείµενα για 
τα δεδοµένα των social media, γεγονός που καταδεικνύει µια πολύ 
προσωπική προσέγγιση και χρήση των δύο κοινωνικών δικτύων, 
που δεν εναρµονίζεται µε τους κλασικούς κανόνες. «Campaigner» 
τον χαρακτηρίζει συνολικά η έρευνα της Doing, καθώς επενδύει 
πολλά στην πολιτική προβολή του.

Κορυφαία του Facebook η Μέρκελ
Η πιο δηµοφιλής πολιτικός στο Facebook είναι η Άνγκελα Μέρκελ, η 
οποία δεν διατηρεί επίσηµο λογαριασµό στο Twitter. Με περισσότερα 
από 1.903.000 likes, η δηµοτικότητα του προφίλ της ενισχύεται συνε-
χώς, ενώ τον περασµένο Σεπτέµβριο, έπειτα από τις δηλώσεις της 
για το προσφυγικό, το προφίλ της στο Facebook παρουσίασε έκρηξη 

Οι ηγέτες των social media
Τα κοινωνικά δίκτυα κερδίζουν έδαφος στην πολιτική επικοινωνία 
και διαµορφώνουν τη σύγχρονη δηµόσια σφαίρα.
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σε νέα likes. Οι δηµοσιεύσεις δεν είναι συχνές και δεν φαίνεται να υ-
πάρχει κάποια συγκεκριµένη στρατηγική στον τρόπο διαχείρισης του 
προφίλ της, µε τα περισσότερα status να αφορούν την προσφυγική 
κρίση. Η προβολή της είναι σχεδόν πάντα συνδεδεµένη µε αυτήν του 
κόµµατος των Χριστιανοδηµοκρατών και κάθε δήλωση συνοδεύεται 
από φωτογραφία. Με τον όρο «sporadic» χαρακτηρίζεται από την έ-
ρευνα η διαχείριση του προσωπικού της προφίλ, ενώ τα βασικά θέ-
µατα στα οποία αναφέρθηκε το όνοµά της διαδικτυακά είχαν σχέση 
µε το προσφυγικό, την ελληνική κρίση και το ότι ανακηρύχθηκε Πρό-
σωπο της Χρονιάς από το περιοδικό «Time».

∆ραστήριος ο Ραχόι
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι είναι ο λιγότερο δηµο-
φιλής ηγέτης σύµφωνα µε την έρευνα της Doing, µε λιγότερα από 
200.000 likes που σχεδόν δεν µεταβάλλονται στη διάρκεια της χρο-
νιάς. Όσα posts και αν δηµοσιεύει, η ανταπόκριση των χρηστών πα-
ραµένει στάσιµη. Κάπως καλύτερη είναι η παρουσία του στο Twitter, 
όπου φαίνεται να είναι περισσότερο δηµοφιλής, ίσως επειδή κατά 
την περσινή χρονιά δηµοσίευε περί τα 100 tweets την εβδοµάδα. Ο 
τόνος του πολιτικού λόγου του είναι αρκετά ανεπίσηµος, ενώ απο-
φεύγει να δηµοσιεύει status που αφορούν οικονοµικά µέτρα. Κυ-
ρίως χρησιµοποιεί τους λογαριασµούς του για προσωπική προβολή 
και πολιτική διαφήµιση. ∆ηµοσιεύει αρκετά βίντεο σε σχέση µε τους 
υπόλοιπους, ενώ οι φωτογραφίες και τα γραφήµατα που κοινοποιεί 
είναι στο πλαίσιο της πολιτικής καµπάνιας του.

Παλαιάς κοπής ο Ολάντ
Ο Φρανσουά Ολάντ διαθέτει πάνω από 840.000 likes, µε τη δηµοτι-
κότητά του να κρίνεται σταθερή και σχετικά ανοδική έπειτα από συ-
γκεκριµένα γεγονότα, όπως οι τροµοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι. 
Εξίσου ενισχυµένη υπήρξε η δηµοτικότητά του στο Twitter κατά το 

2015, ιδίως µετά τις επιθέσεις της 14ης Νοεµβρίου, κι ας δηµοσίευε 
3 tweets κατά µέσο όρο την εβδοµάδα. Η έρευνα χαρακτηρίζει «πα-
λαιό» τον τρόπο διαχείρισης των λογαριασµών του σε Facebook και 
Twitter. ∆ηµοσιεύει λίγα πράγµατα και κυρίως σχολιάζει θέµατα επι-
καιρότητας. Τα posts του Γάλλου Προέδρου αυξήθηκαν µετά τον Νο-
έµβριο, οπότε και παρατηρήθηκε ιδιαίτερη άνοδος της δηµοφιλίας 
του στα κοινωνικά δίκτυα. Αποφεύγει να δηµοσιεύει φωτογραφίες, 
κυρίως κάνει µικρές δηλώσεις, στη λογική του Twitter, την οποία 

έχει υιοθετήσει και για το Facebook. Το οπτικό υλικό του είναι εξαι-
ρετικά φτωχό και ο τόνος του πολιτικού λόγου του αρκετά επίσηµος, 
γεγονός που µειώνει τη διάθεση ανταπόκρισης από την πλευρά των 
χρηστών. 

Ενισχυµένος ο Κάµερον
Ο Ντέιβιντ Κάµερον ενισχύει διαρκώς τη δηµοτικότητά του αυτή την 
περίοδο, που Νο1 θέµα συζήτησης στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι είναι το 
Brexit. Περισσότερα από 1 εκατοµµύριο likes, τα οποία αυξάνονται 
διαρκώς, έχουν φέρει τον Κάµερον στο προσκήνιο των κοινωνικών 
δικτύων, ενώ κατακόρυφη αύξηση των followers έχει παρουσιάσει 
τελευταία στο Twitter ο προσωπικός του λογαριασµός, ο οποίος κατά 
µέσο όρο εµπλουτίζεται µε 13,7 tweets την εβδοµάδα. Στην ανάλυση 
της Doing ο Ντέιβιντ Κάµερον αναφέρεται ως «ο πιο δυναµικός» στα 
social media. Ανακοινώνει ακόµα και τις συνεδριάσεις του Υπουργι-
κού Συµβουλίου µέσω Twitter, ενώ τα οικονοµικά και τα εργασιακά 
θέµατα είναι αυτά που κυρίως σχολιάζει ο Βρετανός πρωθυπουρ-
γός. Είναι πολύ λίγα τα θέµατα που αφορούν την Ε.Ε. στο προφίλ του. 
Οι περισσότερες δηµοσιεύσεις του σχετίζονται µε εθνικές πολιτικές, 
µε εξαίρεση το τελευταίο διάστηµα, που κοινοποιεί βίντεο και δηλώ-
σεις υπέρ της παραµονής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ε.Ε. ενόψει 
του δηµοψηφίσµατος. Είναι ο µοναδικός από τους έξι ηγέτες που δη-
µοσιεύει σταθερά βίντεο στο προφίλ του στο Facebook, µε τα οποία 
επικοινωνεί απευθείας µε τους πολίτες. Τα status του, είτε είναι απλά 
statements µε τα οποία σχολιάζει κυρίως την επικαιρότητα είτε ειδή-
σεις που αφορούν την προσωπική του πολιτική δράση. Στο προφίλ 
του στο Facebook δηµοσιεύει πολλές φωτογραφίες από επίσηµες 
εκδηλώσεις και συναντήσεις, καµιά φορά, δε, γίνεται και πιο προσω-
πικός, όπως αµέσως µετά τη νίκη του στις εκλογές, που δηµοσίευσε 
µια φωτογραφία αγκαλιά µε τη σύζυγό του γράφοντας «here’s to a 
brighter future for everyone» (για ένα καλύτερο µέλλον για όλους).

Η εταιρεία Doing διενήργησε µια 
εµπεριστατωµένη έρευνα βάσει των προφίλ 
στα social media έξι Ευρωπαίων ηγετών και 
τα ευρήµατα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. 
Μεταξύ άλλων, η Άνγκελα Μέρκελ είναι 
δηµοφιλής αν και όχι τόσο δραστήρια, ο 
Ματέο Ρέντσι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
προσωπική του προβολή, ενώ ο Αλέξης 
Τσίπρας είναι δηµοφιλής σε διεθνές επίπεδο 
διατηρώντας δύο λογαριασµούς στο Twitter, 
έναν στα αγγλικά και έναν στα ελληνικά.

Γιατί στο ACTION 24 παίζει πολύ σινεμά!

Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στη ζώνη Film2Film ένα αφιέρωμα 
στον μεγάλο Ιταλό σκηνοθέτη... Vittorio De Sica.

 Ieri, Oggi, Domani
Amanti



Σύµφωνα µε ρεπορτάζ αµερικανικών ΜΜΕ (ιδίως µετά 
και τα τελευταία αποτελέσµατα των προκριµατικών 
εκλογών), πολλά και σηµαντικά στελέχη του Ρεπου-

µπλικανικού Κόµµατος µοιάζουν να αποδέχονται τη µοίρα 
τους και να δηλώνουν ότι ο Τραµπ πρέπει να στηριχτεί, 
αν τελικά είναι ο υποψήφιος του GOP που συγκεντρώνει 
τους περισσότερους εκλέκτορες ενόψει του συνεδρίου 
που θα αποφανθεί για τον υποψήφιο του κόµµατος για τις 
προεδρικές εκλογές του Νοεµβρίου. Χαρακτηριστικές είναι 
οι δηλώσεις του Μπεν Κάρσον, ο οποίος αποσύρθηκε από 
τα προκριµατικά και δηµοσιοποίησε τη στήριξή του στον 
Τραµπ, καθώς τον χαρακτήρισε «πολύ ευφυή άνθρωπο, 
που νοιάζεται βαθύτατα για την Αµερική. [...] Υπάρχουν δύο 
διαφορετικοί Τραµπ: αυτός που βλέπουµε στις συγκεντρώ-
σεις και αυτός που είναι πολύ εγκεφαλικός, που κάθεται και 
εξετάζει τα πράγµατα µε µεγάλη προσοχή. [...] Νοµίζω ότι 
ο δεύτερος Ντόναλντ Τραµπ είναι που θα βλέπουµε όλο και 
περισσότερο».

Επίσης, αρκετά στελέχη του Ρεπουµπλικανικού Κόµ-
µατος µιλώντας σε ΜΜΕ δηλώνουν ότι ο Τραµπ θα είναι ο 
καταλληλότερος αντίπαλος της Χίλαρι Κλίντον (αν η Κλίντον 
πάρει, τελικά, το χρίσµα των ∆ηµοκρατικών), καθώς δεν 
θα διστάσει να της επιτεθεί δηµόσια και να τη χτυπήσει εκεί 
που πονάει, ενώ άλλοι τονίζουν ότι ο Τραµπ, όντας ένας 
άνθρωπος έξω από τους µηχανισµούς του κόµµατος και 
γενικότερα του πολιτικού κατεστηµένου των ΗΠΑ, ενδέχεται 
να φέρει νέο αέρα και νέες ιδέες στο GOP, το οποίο, παρά τις 
νίκες του σε επίπεδο Πολιτειών και την κυριαρχία του στο 
Κογκρέσο, δεν έχει κατορθώσει να κερδίσει προεδρικές 
εκλογές από το 2008. Πάντως, πρέπει να σηµειωθεί ότι στο 
Ρεπουµπλικανικό Κόµµα υπάρχουν και φωνές που ζητούν 
το συνέδριο να µη δώσει το χρίσµα στον Τραµπ και που 
δηλώνουν ότι ακόµα και στην περίπτωση της υποψηφιό-
τητάς του για την προεδρία δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν. 
Μια τέτοια εξέλιξη, ωστόσο, µπορεί –και αυτό αποτελεί 
έναν ακόµη φόβο για το GOP– να οδηγήσει σε ανεξάρτητη 
υποψηφιότητα, ακόµα και διάσπαση του κόµµατος. Η µόνη 
ελπίδα για όσους ακόµα δεν έχουν µπει στο στάδιο της 
αποδοχής είναι ο Τραµπ να υποστεί δραµατικές ήττες στις 
υπόλοιπες προκριµατικές αναµετρήσεις και ένας από τους 
Κέισιτς και Κρουζ να συγκεντρώσει τους περισσότερους 
εκλέκτορες. Για την ώρα, πάντως, µόνο ως ευσεβείς πόθοι 
µπορούν να χαρακτηριστούν τέτοια σενάρια.
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Άρνηση, θυµός, διαπραγµάτευση, κατάθλιψη, αποδοχή. 
Αυτά είναι τα πέντε στάδια ψυχικής κατάστασης που περ-
νούν άνθρωποι που βρίσκονται σε κατάσταση πένθους ή 
προσπαθούν να προσαρµοστούν σε µια προσωπική τους 

απώλεια, σύµφωνα µε την Ελβετή ψυχίατρο Ελίζαµπεθ Κιούµπλερ-
Ρος, η οποία περιέγραψε το συγκεκριµένο µοντέλο συµπεριφοράς 
σε βιβλίο της που εκδόθηκε το 1969. Και αν η συγγραφέας επιχει-
ρούσε να χαρτογραφήσει την ψυχική τρικυµία που περνούν άτοµα 
που βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, το µοντέλο των πέντε στα-
δίων φαίνεται ότι βρίσκει πλέον εφαρµογή και στον χώρο της πο-
λιτικής και συγκεκριµένα στο Ρεπουµπλικανικό Κόµµα και στον 
τρόπο που αντιµετωπίζει το «φαινόµενο Τραµπ», το οποίο, σύµ-
φωνα µε αρκετούς αναλυτές, απειλεί να προκαλέσει ανήκεστο 
βλάβη στο Grand Old Party ή GOP των Ηνωµένων Πολιτειών.

Από αουτσάιντερ, φαβορί
Ο επιχειρηµατίας Ντόναλντ Τραµπ αποτελεί το «µαύρο άτι» των 
προκριµατικών εκλογών για το χρίσµα του υποψήφιου Προέ-
δρου του GOP, καθώς µετά και τις εκλογικές διαδικασίες της πε-
ρασµένης Τρίτης συνεχίζει να προηγείται καθαρά σε εκλέκτορες 
στον δρόµο για το συνέδριο του κόµµατος, το οποίο και θα εκλέ-
ξει τον υποψήφιο Πρόεδρο, ενώ µοιάζει να αποτελεί και τον εκλε-
κτό του σώµατος των ψηφοφόρων. Η εικόνα αυτή αποτελεί πραγ-
µατικό σοκ για το κατεστηµένο του Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος, 
ιδίως αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο Τραµπ, όταν άρχιζε την 
προεκλογική του εκστρατεία, ήταν κυριολεκτικά… εκτός σήµατος 
ραντάρ. Ο συνήθης µεγάλος αριθµός υποψηφίων του GOP (σε α-
ντίθεση µε τους ∆ηµοκρατικούς, που τα τελευταία χρόνια περιορί-
ζονται σε δύο ή τρία πρόσωπα που διεκδικούν το χρίσµα) περιλάµ-
βανε ισχυρά ονόµατα του κατεστηµένου του GOP (όπως ο Τζεµπ 
Μπους, o Μάικ Χάκαµπι και ο Μάρκο Ρούµπιο), ανερχόµενα ή και 
καθιερωµένα «αστέρια» του πιο συντηρητικού µπλοκ του κόµµα-
τος (Τεντ Κρουζ, Ρικ Σαντόρουµ και Μπεν Κάρσον), προβεβλη-
µένους νυν και πρώην κυβερνήτες Πολιτειών (από τον Ρικ Πέρι 
και τον Κρις Κρίστι ως τον Τζιµ Γκίλµορ και τον Μπόµπι Τζίνταλ), 
ακόµη και εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου, όπως η 
Κάρλι Φιορίνα, η οποία είχε διατελέσει, µεταξύ άλλων, και CEO της 
Hewlett-Packard. Ανάµεσα στα παραπάνω ονόµατα, όταν στις 16 
Ιουνίου του 2015 ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του, ο Τραµπ έ-
µοιαζε να µην έχει την παραµικρή ελπίδα.

Παρά ταύτα, ο Τραµπ στηρίχτηκε σε µια εξαιρετικά σκληρή λα-
ϊκιστική ρητορική (από την πρώτη στιγµή χαρακτήρισε τους Λατινο-
αµερικανούς που εισέρχονται στις ΗΠΑ «βιαστές», «εµπόρους ναρ-
κωτικών» και γενικώς εγκληµατικά στοιχεία, δεσµευόµενος, µάλι-
στα, να χτίσει τείχος στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, ενώ εν συνεχεία 

µίλησε για προσωρινή απαγόρευση των µουσουλµάνων στις ΗΠΑ, 
εµφανίστηκε να αποδέχεται τη στήριξη της Κου Κλουξ Κλαν και να 
ενθαρρύνει εκδηλώσεις βίας κατά διαδηλωτών στις συγκεντρώ-
σεις του) και σε προσωπικές επιθέσεις εναντίον των συνυποψη-
φίων του από το GOP και σύντοµα άρχισε να αποκτά διαρκώς δι-
ογκούµενη υποστήριξη από χιλιάδες απογοητευµένους από το κα-
τεστηµένο της Ουάσινγκτον ψηφοφόρους του Ρεπουµπλικανικού 
Κόµµατος. Είναι εντυπωσιακό ότι από την πρώτη στιγµή οι δηµο-
σκοπήσεις τον έφερναν πρώτο µεταξύ των λοιπών υποψηφίων του 
GOP, τάση που διατηρείται ως και σήµερα, που βρισκόµαστε εν τω 
µέσω των προκριµατικών εκλογών.

Σοκ και δέος
Η υποψηφιότητα του Τραµπ αρχικά αντιµετωπίστηκε αδιάφορα από 
το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα, το οποίο θεωρούσε δεδοµένο ότι κά-
ποιο από τα πιο προβεβληµένα και πιο «κοµµατικά» στελέχη του θα 
κατακτούσε, τελικά, το χρίσµα. Ωστόσο, η αδιαφορία σύντοµα µε-
τατράπηκε σε ανησυχία, καθώς η ρητορική του Τραµπ έµοιαζε να 
τραβά το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων ψηφοφόρων, και η α-
νησυχία αυτή µετατράπηκε σε οργή, όταν ο Τραµπ ήρθε δεύτερος, 
πίσω από τον Κρουζ, στα προκριµατικά της Άιοβα και εν συνεχεία 
κέρδισε µε χαρακτηριστική άνεση το Νιου Χάµσαϊρ, τη Νότια Καρο-
λίνα και τη Νεβάδα, αφήνοντας τους υπόλοιπους υποψηφίους να… 
βλέπουν τη σκόνη του.

Το εντυπωσιακό στοιχείο της υποψηφιότητας του Τραµπ, όσον 
αφορά το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα, είναι ότι όσο ο επιχειρηµατίας 
εντείνει την ακραία ρητορική του και όσο το κατεστηµένο του κόµ-
µατος του ασκεί όλο και πιο σφοδρή κριτική, τόσο οι ψηφοφόροι 
στρέφονται προς το µέρος του, αγνοώντας επιδεικτικά τα κελεύ-
σµατα του GOP για στήριξη πιο «mainstream» υποψηφίων. Μετά 
τα προκριµατικά της περασµένης Τρίτης, µάλιστα, το «χρυσό αγόρι» 
του Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος, ο Μάρκο Ρούµπιο, µετά από τα-
πεινωτική ήττα στην ίδια του την Πολιτεία (Φλόριντα) από τον Τραµπ, 
αποχώρησε από την κούρσα, αφήνοντας ως τελευταίους αντιπά-
λους του Τραµπ τον Τεντ Κρουζ και τον Τζον Κέισιτς (το έτερο «µε-
γάλο όνοµα» του GOP, ο γιος του Τζορτζ και αδελφός του Τζορτζ Γ., 
Τζεµπ Μπους, είχε… πετάξει πετσέτα στις 20 Φεβρουαρίου). Στην 
ουσία, ακόµη και τα καλέσµατα κορυφαίων στελεχών του κόµ-
µατος, όπως ο Μιτ Ρόµνεϊ, για στρατηγική στήριξης οποιουδήποτε 
άλλου υποψηφίου εκτός του Τραµπ τα πήρε ο άνεµος της ορµής του 
Ντόναλντ, ο οποίος, µάλιστα, πλέον ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να 
συµµετάσχει σε άλλες τηλεµαχίες µε τους συνυποψηφίους του από 
το GOP και κάλεσε το κόµµα να τον στηρίξει, αν στο τέλος της κούρ-
σας των προκριµατικών είναι πρώτος σε ψήφους και εκλέκτορες, 
προκαλώντας «σοκ και δέος» στο κατεστηµένο του κόµµατος.

Το εντυπωσιακό στοιχείο της 
υποψηφιότητας του Τραµπ, όσον αφορά 
το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα, είναι ότι 
όσο ο επιχειρηµατίας εντείνει την ακραία 
ρητορική του και όσο το κατεστηµένο του 
κόµµατος του ασκεί όλο και πιο σφοδρή 
κριτική, τόσο οι ψηφοφόροι στρέφονται 
προς το µέρος του.

Το στάδιο της αποδοχής

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Τραµπ και τα πέντε στάδια 
του πένθους του GOP



Καθώς η Ελλάδα αγωνίζεται να βγει από την κρίση και, πα-
ράλληλα, να διαµορφώσει ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο 
για την οικονοµία της, η επιχειρηµατικότητα αποτελεί 
την αιχµή του δόρατος σε αυτή την προσπάθεια, καθώς 
µέσω των επενδύσεων θα δηµιουργηθεί πλούτος για τη 

χώρα, νέες θέσεις εργασίας και ένα υγιές και ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Η χώρα ζητά άµεσα επενδυτικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα δώσουν 

ώθηση στην οικονοµία, ωστόσο η επικρατούσα ρευστότητα και ανασφάλεια 
στο οικονοµικό περιβάλλον καθιστά τους επενδυτές επιφυλακτικούς σχε-
τικά µε το πού και πώς θα επενδύσουν τα χρήµατά τους. Σε αυτό το ερώ-
τηµα έρχεται να απαντήσει, ενίοτε δε µε εµφατικό τρόπο, το franchising, 
δηλαδή η πρακτική της υιοθέτησης και χρήσης ενός ήδη δοκιµασµένου 
και επιτυχηµένου επιχειρηµατικού µοντέλου και της επονοµασίας ενός 
γνωστού brand έναντι ενός αντιτίµου.

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µέθοδο του franchising είναι 
συνήθως κερδοφόρες, καθώς πλέον οι ίδιοι οι καταναλωτές εµπιστεύο-
νται τα επώνυµα καταστήµατα για να καλύψουν τις ανάγκες τους και υ-
πάρχει ήδη υψηλή αναγνωρισιµότητα του brand name τους. Το σηµα-
ντικότερο πλεονέκτηµα της τεχνικής του franchise είναι ότι µια έτοιµη, 
δοκιµασµένη και αποδεκτή από το κοινό ιδέα είναι σαφώς πιο ασφαλής 
από µια πιο «προωθηµένη», η οποία τις περισσότερες φορές εφαρµόζε-

ται χωρίς να υπάρχει ανάλογη εµπειρία. Με το franchising ο αυτόνοµος 
επιχειρηµατίας δεν χρειάζεται να ρισκάρει µε µια πιθανώς αποτυχηµένη 
ιδέα και ένα αβέβαιο branding αλλά αναλαµβάνει µια επιτυχηµένη επι-
χείρηση και τη µεταφέρει στον χώρο της επιλογής του. Φυσικά, ακρι-
βώς επειδή η επιχείρηση είναι επιτυχηµένη, ο αρχικός δηµιουργός της 
συνήθως θέτει συγκεκριµένες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές 
στον νέο επενδυτή και συνήθως ζητά µια αµοιβή που να ανταποκρίνε-
ται στο brand recognition της επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, στο 
franchising οι προµήθειες έρχονται από συγκεκριµένους προµηθευτές 
και ο franchisor επιτυγχάνει οικονοµίες κλίµακας, ενώ και σε επίπεδο 
µάρκετινγκ το σήµα προβάλλεται απ’ όλους τους franchisees που συµµε-
τέχουν στην αλυσίδα και το κόστος οποιασδήποτε διαφηµιστικής ή άλλης 
ενέργειας κατανέµεται ανάλογα.

Η πληθώρα επενδυτικών επιλογών που έχει µέσω του franchising ο 
υποψήφιος επενδυτής, η συνήθως ισχυρή θέση που έχουν στην αγορά 
οι επιχειρήσεις που δίνουν άδειες δικαιοχρησίας, το –κατά το µάλλον ή 
ήττον– ελεγχόµενο και λογικό ύψος της επένδυσης και η αξιοσηµείωτη 
αντοχή που οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν στα «σκαµπανεβάσµατα» 
της οικονοµίας καθιστούν το franchising µία εξαιρετικά δελεαστική επι-
λογή, καθώς σχεδόν εγγυάται διαχρονική και σταθερή επιτυχία σε ένα 
αβέβαιο και ρευστό οικονοµικό περιβάλλον.

Το franchise 
ως λύση στην κρίση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Α
ν υπάρχει µία «σταθερά» στην ειδη-
σεογραφία της Ελλάδας τα τελευταία 
χρόνια, από τότε που η χώρα βυθί-
στηκε στην κρίση, αυτή είναι η διαρ-
κής αναφορά σε επιχειρήσεις (κυρίως 
µικροµεσαίες, αλλά και µεγαλύτερου 

µεγέθους) οι οποίες, µη µπορώντας να αντέξουν την 
πίεση της κρίσης, κλείνουν, αφαιρώντας θέσεις εργα-
σίας και παραγόµενο πλούτο από τη χώρα. Οι λόγοι για 
τα διαρκή «λουκέτα» είναι πολλοί και διάφοροι (κακές 
επενδυτικές πρωτοβουλίες, σχεδόν µηδενική χρηµα-
τοδότηση από τον τραπεζικό τοµέα, µείωση του τζίρου 
λόγω της µείωσης των εισοδηµάτων των καταναλωτών 
κ.ά.), ωστόσο το αποτέλεσµα είναι το ίδιο: η αγορά της 
χώρας συρρικνώνεται, η ανεργία αυξάνεται και η οικο-
νοµία παραµένει σε υφεσιακό φαύλο κύκλο.

Αντοχή και τζίρος
Στο πλαίσιο αυτό, είναι πραγµατικά ενθαρρυντικά τα 
στοιχεία µελέτης του Παρατηρητηρίου Franchise στην 
Ελλάδα, τα οποία δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που ε-
ντάσσονται σε κάποια αλυσίδα franchising στη χώρα 
όχι µόνο δεν κλείνουν αλλά σε γενικές γραµµές πα-
ρουσιάζουν υψηλή ανθεκτικότητα στις οικονοµικές δι-
ακυµάνσεις και αξιόλογη κερδοφορία. Συγκεκριµένα, 
η µελέτη έδειξε ότι οι επιχειρήσεις franchise παρου-
σιάζουν χαµηλή «θνησιµότητα» (διαµορφώνεται κοντά 
στο 8%), σε αντίθεση µε τις αυτόνοµες επιχειρήσεις, 
το ποσοστό αντοχής των οποίων διαµορφώνεται περί-
που στο 20% και άρα το ποσοστό «θνησιµότητάς» τους 
κοντά στο 80%. Η µελέτη αναφέρει ότι η ανθεκτικό-
τητα των franchise επιχειρήσεων οφείλεται στο ότι σε 
αυτές αξιοποιούνται οι οικονοµίες κλίµακας, µε άµεσο 
αποτέλεσµα την αύξηση των µεικτών περιθωρίων κέρ-
δους, καθώς και η τεχνογνωσία και εµπειρία της µητρι-
κής εταιρείας, που οδηγεί στη συµπίεση της αρχικής 
επένδυσης, την ορθή επιλογή εµπορικού σηµείου και 
τη λειτουργία βάσει τυποποιηµένων διαδικασιών, που 
ελαχιστοποιούν τα λάθη διαχείρισης. Παράλληλα, ση-
µαντικό ρόλο παίζουν οι υποδοµές της µητρικής εται-
ρείας, που διασφαλίζουν συνεχή υποστήριξη των δι-

καιοδόχων-ιδιοκτητών των καταστηµάτων franchise 
σε µια σειρά από λειτουργίες, από τη διαφήµιση και το 
µάρκετινγκ µέχρι τις προµήθειες και τη διανοµή, όπως 
και την εκπαίδευση, τη διασφάλιση ποιότητας και τη 
συνεχή βελτίωση, καθώς και η ισχύς του brand name 
του franchisor, το οποίο παρέχει στους καταναλωτές 
εγγύηση value for money, δηλαδή προσφέρει σωστή 
τιµή και εξασφαλίζει ποιότητα. Η µελέτη του Παρα-
τηρητηρίου Franchise εκτιµά ότι το ποσοστό διείσδυ-
σης του franchising φτάνει το 20% όσον αφορά το πλή-
θος των επιχειρήσεων (που σηµαίνει ότι σχεδόν δύο 
στα δέκα καταστήµατα είναι franchise) και σε άνω του 
50% κατά µέσο όρο όσον αφορά τον κύκλο εργασιών.

∆ύσκολη η κατάσταση
Τα ευρήµατα της µελέτης αποτελούν µια ενθαρρυντική 
νότα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον. Σύµφωνα 
µε πρόσφατη έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, σχεδόν το σύ-
νολο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται σε κα-
θεστώς συρρίκνωσης και διαρκούς µαταίωσης ή, στην 
καλύτερη των περιπτώσεων, αναστολής των όποιων ε-
πενδυτικών σχεδίων. Τα στοιχεία της έρευνας είναι 
αρκούντως αποθαρρυντικά, καθώς το ποσοστό των µι-
κρών επιχειρήσεων που θεωρούν πολύ ή αρκετά πιθανό 
το ενδεχόµενο να έχουν το επόµενο διάστηµα σοβαρό 
πρόβληµα λειτουργίας, σε βαθµό που θα κινδυνέψουν 
να κλείσουν, επανήλθε στα επίπεδα των προηγούµε-
νων ετών, αντανακλώντας το πραγµατικό πρόβληµα ε-
πιβίωσης που αντιµετωπίζουν οι επαγγελµατίες και οι 
επιχειρήσεις. Το 46,3% των επιχειρήσεων θεωρεί πολύ 
πιθανό τον κίνδυνο «λουκέτου» (έναντι 32,9% στην α-
ντίστοιχη έρευνα του Φεβρουαρίου του 2015). Επίσης, 
κίνδυνο «λουκέτου» µέσα στο επόµενο εξάµηνο αντι-
µετωπίζει το 27,3% των µικρών επιχειρήσεων. Εκτι-
µάται ότι η µείωση των επιχειρήσεων το επόµενο ε-
ξάµηνο θα είναι 63.000 και θα αφορά κυρίως τις πολύ 
µικρές επιχειρήσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 30% 
των αυτοαπασχολούµενων δηλώνει ότι είναι πολύ πι-
θανό να διακόψει ή να αναστείλει την επιχειρηµατική 
δραστηριότητά του. Τέλος, πρέπει να υπογραµµιστεί 
ότι σύµφωνα µε το σενάριο βάσης του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ 

τα πιθανά «λουκέτα» επιχειρήσεων που βρίσκονται σε 
δεινή οικονοµική κατάσταση συνεπάγονται κίνδυνο α-
πώλειας 138.000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (ερ-
γοδότες, αυτοαπασχολούµενοι, µισθωτοί).

Απαιτείται προσοχή
Φυσικά, παρά την αναπτυξιακή πορεία της επιχειρηµα-
τικότητας µε τη µέθοδο του franchising και το µεγάλο 
εύρος επιλογών (από καφέ µέχρι καταστήµατα επισκευής 
κινητών τηλεφώνων), οι ειδικοί του χώρου επισηµαίνουν 
ότι οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί και ενηµερωµένοι για ένα ευρύ πεδίο θεµάτων, 
προτού αποφασίσουν να προχωρήσουν σε µια επιχει-
ρηµατική προσπάθεια. Για παράδειγµα, η επιλογή της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας θα πρέπει να ταιριά-
ζει µε την ιδιοσυγκρασία και τον χαρακτήρα του επίδο-
ξου franchisee, ενώ η διαρκής παρουσία του στον χώρο 
της επιχείρησης θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Επίσης, 
δεδοµένης της δυστοκίας που ο τραπεζικός τοµέας πα-
ρουσιάζει ως προς τη χορήγηση δανείων, ο ενδιαφερό-
µενος θα πρέπει να έχει ρευστότητα ανάλογη µε τις α-
παιτήσεις της επιχείρησης που επιθυµεί να ανοίξει και 
να προβλέψει και το ενδεχόµενο η επιχείρηση να µην 
«τραβήξει» από την αρχή, οπότε θα χρειαστεί να καλύ-
ψει ο ίδιος µέρος των εξόδων. Παράλληλα, ενδεχόµενη 
ανυποµονησία για την απόσβεση της επένδυσης µπορεί 
να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την επιτυχία 
του franchise, παρά το γεγονός ότι οι δικαιοπάροχοι συ-
νήθως δίνουν µια πρόβλεψη για τον χρόνο απόσβεσης 
της επένδυσης, ενώ υπάρχουν και σύµβουλοι επιχειρή-
σεων, οι οποίοι παρέχουν τεχνική πληροφόρηση στους 
ενδιαφερόµενους σχετικά µε πολλές πτυχές της επιχει-
ρηµατικής δραστηριότητας που επιλέγουν να ακολου-
θήσουν (κατά τόπο βιωσιµότητα, κόστος λειτουργίας 
κ.λπ.). Τέλος, µε βάση τις αρχές της Ευρωπαϊκής Οµο-
σπονδίας Franchise, οι οποίες ισχύουν σε 17 χώρες της 
Ε.Ε., κάθε συµβόλαιο δικαιόχρησης θα πρέπει να περι-
λαµβάνει σε µορφή περίληψης, αλλά ξεκάθαρα διατυ-
πωµένο, το αντικείµενο του συµβολαίου, τους οικονο-
µικούς όρους και τη διάρκειά του, τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων πλευρών.

Οι επιχειρήσεις 
που 
εντάσσονται σε 
κάποια αλυσίδα 
franchising στη 
χώρα όχι µόνο 
δεν κλείνουν 
αλλά σε γενικές 
γραµµές 
παρουσιάζουν 
υψηλή 
ανθεκτικότητα 
στις οικονοµικές 
διακυµάνσεις 
και αξιόλογη 
κερδοφορία.
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Το franchising 
κερδίζει διαρκώς 
έδαφος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ





www.free-sunday.gr
FREE  SUNDAYαφιέρωµα //  Franchise

20.03.2016

Ο
ι τοµείς της διατροφής, της 
παροχής υπηρεσιών και της 
ένδυσης-υπόδησης φαίνε-
ται ότι αποτελούν τις «ατµο-
µηχανές» των επιχειρήσεων 
franchise στην Ελλάδα, σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία έρευνας 

που πραγµατοποίησε η εταιρεία MSO - Marketing 
Services Organization για λογαριασµό της διεθνούς 
έκθεσης KEM Franchise, η οποία διοργανώνεται 
για 18η συνεχή χρονιά στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, η 
σχετική έρευνα έδειξε ότι το optimum ποσό επέν-
δυσης σε επιχείρηση franchise είναι τα 100.000 
ευρώ, ενώ φαίνεται ότι ισχυροποιείται η τάση για 
επιχειρήσεις master franchisors και στην Ελλάδα.

Οι «hot» κλάδοι
Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της διεθνούς έκ-
θεσης KEM Franchise που διοργανώνεται από τις 
18 έως τις 21 Μαρτίου στο Μεσογειακό Εκθεσιακό 
Κέντρο (MEC Παιανίας), συγκεντρώνοντας γνω-
στές επιχειρήσεις από τον κλάδο, όπως κάθε χρόνο 
παρουσιάστηκε η έρευνα των τάσεων του χώρου, η 
οποία πραγµατοποιήθηκε µε διανοµή ερωτηµατο-
λογίων σε 1.560 συµµετέχοντες στην τελευταία δι-
οργάνωση της έκθεσης και αφορούσε τα πεδία εν-
διαφέροντος εκείνων που επιθυµούν να ανοίξουν 
τη δική τους εταιρεία-µέλος αλυσίδας (franchisees), 
τα ποσά που θέλουν να επενδύσουν και την πρό-
θεσή τους να εισαγάγουν νέες ιδέες στην αγορά του 
franchising. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έ-
ρευνας, οι κλάδοι που προσελκύουν το επενδυτικό 
ενδιαφέρον αφορούν την κατηγορία «Εστίαση-Τρό-
φιµα» (35,48%), η οποία συνεχίζει να αποτελεί τον 
κύριο στόχο των επενδυτών. Ακολουθούν η «Πα-
ροχή Υπηρεσιών» (21,90%), η κατηγορία «∆ιάφορα» 
µε 15,95% και η «Υγεία-Οµορφιά (10%). Σηµαντικά 
ποσοστά παρουσιάζουν οι κατηγορίες «Ένδυση-Υ-
πόδηση-Αξεσουάρ» µε 8,33% και «Οικιακός Εξοπλι-
σµός» (3,34%). Σηµειώνεται ότι ο κλάδος «Εκπαί-

δευση-Επιµόρφωση» (5%), ενώ αποτελεί µέρος της 
«Παροχής Υπηρεσιών», συγκεντρώνει σηµαντικό 
ποσοστό ενδιαφέροντος και αναλύεται ξεχωριστά.

Το ποσό και οι ιδέες
Όσον αφορά το ποσό που οι επίδοξοι επιχειρηµα-
τίες θεωρούν ότι µπορούν ή πρέπει να επενδύσουν 
σε µια επιχείρηση franchise, η µεγάλη τους πλει-
οψηφία (61,48%) παρουσιάζει επενδυτική δυνα-
τότητα ή πρόθεση επένδυσης έως 100.000 ευρώ. 
Το 21,22% είναι διατεθειµένο να επενδύσει έως 
200.000 ευρώ, το 10,93% µεταξύ 201.000 ευρώ 
και 300.000 ευρώ, ενώ το 6,37% εµφανίζει επεν-
δυτική δυνατότητα άνω των 301.000 ευρώ. Ως προς 
τα προς επένδυση ποσά ανά κλάδο, στην κατηγο-
ρία «Εστίαση-Τρόφιµα» οι ερωτηθέντες δήλωσαν 
ότι προτίθενται να διαθέσουν έως 100.000 ευρώ σε 
ποσοστό 73,64%, αλλά ταυτόχρονα την επιλέγουν 
ως κύριο πεδίο ενδιαφέροντος και άτοµα που θέ-
λουν να επενδύσουν ποσά άνω των 301.000 ευρώ, 
µε ποσοστό 3,10%, αλλά και άτοµα που επιθυµούν 
να διαθέσουν από 101.000 έως 300.000 ευρώ. Εδώ 
θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ερωτηθέντες εκδή-
λωσαν ενδιαφέρον για ένταξη στον θεσµό της δι-
καιόχρησης ως δικαιοδόχοι (franchisee) σε πο-
σοστό 62,44%. Παράλληλα, σηµαντικό ποσοστό 
(17,56%) δηλώνει την πρόθεσή του να λειτουργή-
σει ως master franchisor, εισάγοντας στην Ελλάδα 
κάποιο concept του εξωτερικού. Το 20% των ερω-
τηθέντων ενδιαφέρεται να αναπτύξει µε τη µέθοδο 
του franchise το δικό του concept, δηλαδή να γίνει 
franchisor. Αναλυτές του χώρου του franchising 
αποδίδουν το ενδιαφέρον των πιθανών επενδυτών 
στον χώρο της εστίασης σε κάποιες βασικές ιδιό-
τητες, όπως το ότι ο κλάδος της εστίασης προσελ-
κύει το ενδιαφέρον λόγω της αίσθησης του µειω-
µένου ρίσκου, µε τη µικρή εστίαση να παρέχει όλα 
τα αναγκαία χαρακτηριστικά της επιτυχίας, όπως 
η µικρή αρχική επένδυση, οι ευέλικτες δοµές µε 
σχετικά µικρές ανάγκες σε προσωπικό, το εξειδι-

κευµένο, άριστης ποιότητας προϊόν σε εξαιρετική 
σχέση value for money, τα υψηλά περιθώρια µει-
κτού κέρδους, ο σχετικά περιορισµένος αριθµός 
προµηθευτών και η ρευστότητα, καθώς οι κατα-
ναλωτές πληρώνουν τοις µετρητοίς.

Και στο ΕΣΠΑ (;)
Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην ανακοίνωση των 
διοργανωτών της έκθεσης KEM Franchise επιση-
µαίνεται ότι «σύµφωνα µε πληροφορίες της αγοράς, 
τα δίκτυα franchise, έπειτα από αρκετά χρόνια απο-
κλεισµού από τις κοινοτικές πηγές χρηµατοδότη-
σης, παίρνουν το πράσινο φως για τα προγράµµατα 
του ΕΣΠΑ». Σηµειώνεται επίσης ότι οι εταιρείες 
δικαιόχρησης κρίνονται µη επιλέξιµες επί σειρά 
ετών, ήδη από την προ κρίσης περίοδο. Μάλιστα 
το 2009 είχε προβλεφθεί κονδύλι 50 εκατ. ευρώ 
για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχει-
ρήσεων franchise από τους τοµείς της µεταποίησης, 
του τουρισµού, του εµπορίου και των υπηρεσιών. 
Από τότε επιβλήθηκε περιορισµός και οι επιχειρή-
σεις franchise ήταν µη επιλέξιµες στα προγράµµατα 
ΕΣΠΑ. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι «ωστόσο, στο 
πλαίσιο των αλλαγών που θα ανακοινωθούν για το 
ΕΣΠΑ της νέας περιόδου 2014-2020, θα προβλέ-
πονται τροποποιήσεις ειδικά για τις επιχειρήσεις 
franchise, ώστε αυτές να έχουν τη δυνατότητα να ε-
πιδοτηθούν για επενδύσεις που αφορούν, π.χ., αγορά 
µηχανολογικού εξοπλισµού, υποδοµές, τεχνολογική 
αναβάθµιση κ.ά. Προφανώς θα υπάρχουν προϋπο-
θέσεις για τη χρηµατοδότηση, καθώς θα ελέγχεται 
πιθανή µετοχική σχέση franchisor-franchisee, δη-
λαδή η περίπτωση ενίσχυσης de minimis, αλλά και 
αν το αίτηµα αφορά entry fees ή δικαιώµατα χρή-
σης brand name. Σε κάθε περίπτωση, αναµένεται 
να µην επιδοτούνται τα entry fees, αλλά η αγορά τε-
χνογνωσίας να τεκµηριώνεται µέσω σχετικών µελε-
τών ή εγχειριδίων λειτουργίας, ενώ θα τεθούν οι γε-
νικές προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν µε τους 
επιλέξιµους κλάδους».

Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα 
της έρευνας, 
οι κλάδοι που 
προσελκύουν 
το επενδυτικό 
ενδιαφέρον 
αφορούν την 
κατηγορία 
«Εστίαση-
Τρόφιµα» 
(35,48%), η 
οποία συνεχίζει 
να αποτελεί τον 
κύριο στόχο 
των επενδυτών. 
Ακολουθούν 
η «Παροχή 
Υπηρεσιών» 
(21,90%), η 
κατηγορία 
«∆ιάφορα» 
µε 15,95% 
και η «Υγεία-
Οµορφιά» (10%).
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Flocafe Espresso Room

Μία µεγάλη ιστορία καφέ...
Ίσως είναι περιττό να αναφερθεί, αλλά για τους Έλληνες ο καφές αποτε-

λούσε πάντα κάτι περισσότερο από µια απλή συνήθεια: η φράση «πάµε 
για καφέ» περικλείει τόσες πολλές σηµασίες που θα χρειαζόταν ολό-
κληρο λεξικό για να αναλυθούν. Στο επίκεντρό της, όµως, βρίσκεται η α-

πόλαυση που προσφέρει ένα φλιτζάνι καλού καφέ.
Ο καφές είναι σίγουρα τέχνη, µια τέχνη που κρύβει πολλά µυστικά. Πρόκει-
ται για µία σειρά από πρότυπα και διαδικασίες που τηρούνται ευλαβικά από 
τη σπορά του καρπού, µέχρι να φτάσει στο φλυτζάνι µας ένας καλοφτιαγ-
µένος espresso. Παγκοσµίως υπάρχουν οργανώσεις που πρεσβεύουν τε-
χνογνωσία στον καφέ, που δηµιουργούν πρότυπα, που αλλάζουν το παι-
χνίδι, εξελίσσοντας το. Σήµερα, η γνώση πάνω στην τέχνη του καφέ είναι 
κάτι που αφορά τον καταναλωτή και κάποιοι παίκτες, κυρίως αλυσίδες, ε-
πενδύουν στην εκπαίδευση των καταναλωτών στη διαδικασία παρασκευής 
του καφέ, στην ύπαρξη διαφορετικών χαρµανιών, στις νέες τάσεις κλπ. 
Κάτι που έχει επίσης διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια είναι ο τρόπος κα-
τανάλωσης του καφέ. Μερικά χρόνια πριν επικρατούσε η εικόνα της µεγά-
λης καφετέριας µε τον κόσµο να πίνει τον καφέ του «µε τις ώρες». Σήµερα, 
οι έντονοι ρυθµοί της καθηµερινότητας επιβάλλουν τις πιο γρήγορες στά-
σεις σε convenient σηµεία, όπου κάποιος πολύ συχνότερα από παλιότερα, 
θα πάρει έναν καφέ στο χέρι, για να συνεχίσει µε τις δραστηριότητες της η-
µέρας. 

Flocafe: Η τέχνη του espresso
Το Flocafe, η αλυσίδα καφέ µε τη µεγαλύτερη ιστορία στην Ελλάδα, ξεκίνησε 
τη λειτουργία της το 1994, όταν το πρώτο κατάστηµα Flocafe άνοιξε τις πόρ-
τες του στη Λ. Κηφισίας. Έτσι µπήκε στη ζωή του Έλληνα ο espresso, ενώ 
µέχρι τότε οι προτιµήσεις ήταν κυρίως στον στιγµιαίο καφέ. Το 1995, η αλυ-
σίδα δηµιούργησε το πρώτο κατάστηµα εκτός Αθήνας, και ήδη σέρβιρε 8 δι-
αφορετικά ήδη espresso, ενώ το 2000 δηµιουργήθηκε το πρώτο Flocafe 
σε πλοίο. Το 2003 το σήµα Flocafe βγήκε για πρώτη φορά εκτός Ελλάδας, 
στη Λευκωσία. 
Σήµερα η αλυσίδα αριθµεί πάνω από 60 καταστήµατα στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό -ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στους επόµενους µήνες αναµένε-
ται η λειτουργία ενός καταστήµατος στο Λονδίνο- ενώ παίζει κυρίαρχο και 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις κλειστές αγορές (Εµπορικά κέντρα, Εθνικές 
οδούς, Αεροδρόµια, Πλοία).
Όλα αυτά τα χρόνια, το Flocafe διαµορφώνει τις τάσεις, εκπαιδεύει τους κα-
ταναλωτές στη διαδικασία παρασκευής καφέ, επιλέγει και προσφέρει δι-
αφορετικά χαρµάνια, δηµιουργεί signature ροφήµατα που έχουν αγαπη-
θεί από τους καταναλωτές σε σηµείο να έχουν γίνει   τα ίδια brand names, 
όπως π.χ. το θρυλικό Biscolato. Από τότε µέχρι σήµερα, για 22 χρόνια, το 

Flocafe, επενδύει στην καινοτοµία, στην έρευνα & ανάπτυξη, στο οργανω-
µένο σύστηµα franchising και στην εµπειρία του καταναλωτή. 

Η εξέλιξη των Flocafe
Το 2014 το Flocafe κάνει ακόµη ένα βήµα εξέλιξης, και επαναπροσδιορίζεται 
σαν Flocafe Espresso Room, κεφαλαιοποιώντας έτσι την 20χρονη πείρα 
του, στην σύγχρονη αγορά του καφέ σήµερα.  
Το Flocafe Espresso Room είναι η απόλυτη εµπειρία καφέ. Είναι το 
µέρος που κάποιος ξεκινά τη µέρα του, που κάνει το διάλειµµά του, που 
περνά τον πολύτιµο ελεύθερο χρόνο του και που οι άνθρωποι του Flocafe 
Espresso Room είναι εκεί για να τον εµπνεύσουν, και να του προσφέρουν 
την αγαπηµένη του καθηµερινή συνήθεια µε απόλυτο service & expertise. 
Σ’ ένα χαλαρό, αυθεντικό, ατµοσφαιρικό περιβάλλον, που πληµµυρίζει 
άρωµα φρεσκοαλεσµένου καφέ, οι άνθρωποι του Flocafe Espresso Room, 
µυούν και ταξιδεύουν τον επισκέπτη στον κόσµο του καφέ, προσφέροντας 
του µία εξειδικευµένη εµπειρία απόλαυσης in store ή on the go. Η εµπειρία 
ολοκληρώνεται µε µία γκάµα ποιοτικών & καινοτόµων προϊόντων, σε µία ι-
δανική σχέση ποιότητας- τιµής, όλη τη διάρκεια της ηµέρας. 

Το Flocafe Espresso Room ξεχωρίζει για τα 3 διαφορετικά χαρµάνια που 
προσφέρει, το καθένα µε διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, προκειµέ-
νου να ικανοποιήσει όλα τα γούστα. 
Τα χαρµάνια διακρίνονται: α) στο κλασσικό America Latina από τη Βραζιλία 
και Κολοµβία, µε 100% ποικιλίες Arabica, µε ισορροπηµένη ένταση, πλού-
σιο άρωµα και νότες κακάο και ξηρών καρπών, β) το African Earth, χαρ-
µάνι µε περισσότερη ένταση, από ποικιλίες από Arabica αλλά και Robusta 
και γ) το χαρµάνι περιορισµένης ποσότητας Honduras Premium, το οποίο 
έρχεται από την Ονδούρα, και είναι τόσο εκλεπτυσµένο που µπορεί κανείς 
να το απολαµβάνει όλες τις ώρες της ηµέρας, ενώ αφήνει µία ιδιαίτερη επί-

γευση σοκολάτας στον ουρανίσκο. 
Ο καφές ετοιµάζεται από εξειδικευµένους baristi σύµφωνα µε τα πρό-
τυπα του WBC (World Barista Championship), και σερβίρεται  µε την επί-
δειξη εντυπωσιακoύ latte art. 
Πέρα από τον καφέ όµως, οι καταναλωτές προτιµούν τα Flocafe Espresso 
Room και για τα µοναδικά signature ροφήµατα όπως το Flo White (ένα 
αλλιώτικο cappuccino µε τη µυστική συνταγή του Flocafe), το Biscolato που 
είναι το αγαπηµένο των θαµώνων εδώ και 10 χρόνια, αλλά και το Praline 
Mocha, το White Cinnamon και άλλα πολλά. 

H άφιξη του Flocafe Espresso Room Street
Η τελευταία εξέλιξη του concept Flocafe Espresso Room είναι το Flocafe 
Espresso Room Street. Πρόκειται για ένα κατάστηµα που απαντά στην 
τάση που θέλει τον καφέ on the go, αλλά και delivery! Μικρό, γύρω στα 
50-60 τετραγωνικά, στα σωστά σηµεία για γρήγορη στάση για καφέ & 
snack, σύγχρονο και πάντα «µέσα στα πράγµατα», βασισµένο πάντα 
στην εξειδίκευση των baristi και χωρίς εκπτώσεις στην απόλυτη εµπει-
ρία καφέ, το Flocafe Espresso Room Street έχει ήδη ξεκινήσει να χτίζει ένα 
δίκτυο καταστηµάτων αυτής της λογικής αποτελώντας ίσως την πιο ελκυ-
στική επενδυτική πρόταση αυτή τη στιγµή στην ελληνική αλλά και την πα-
γκόσµια αγορά καφέ. 

Franchise της πιο επιτυχηµένης Ελληνικής Ιστορίας Καφέ! 
Η πολύχρονη πείρα της αλυσίδας Flocafe όσον αφορά στην ανάπτυξη µε το 
σύστηµα franchise, η ασφάλεια που παρέχει λόγω του µεγέθους και των 
δοµών της εταιρίας και του ευρύτερου οµίλου στον οποίο ανήκει, καθώς και 
η υποστήριξη που παρέχει στους συνεργάτες της είναι οι κύριοι λόγοι για να 
επιλέξει κάποιος να επενδύσει σε ένα κατάστηµα Flocafe Espresso Room 
ή Flocafe Espresso Room Street. 
Έχοντας επιλογές για µεγαλύτερη ή µικρότερη επένδυση (ένα Flocafe 
Espresso Room Street κοστίζει συνολικά  περίπου 70.000 ευρώ), από τη 
στιγµή που κάποιος επιχειρηµατίας γίνει συνεργάτης Flocafe Espresso 
Room, αµέσως αντιλαµβάνεται τα οφέλη της συνεργασίας, έχοντας πρό-
σβαση σε εργαλεία που παρέχονται από οργανωµένα τµήµατα όπως τε-
χνικό τµήµα, τµήµα έρευνας και ανάπτυξης,  marketing, operations, δια-
σφάλισης ποιότητας κλπ. 
Η βοήθεια στην εύρεση ακινήτου, η εκπαίδευση και πιστοποίηση των αν-
θρώπων, οι ενέργειες marketing µε στόχο την προβολή και προώθηση του 
καταστήµατος, η διευθέτηση των θεµάτων ροής και λειτουργίας από εξειδι-
κευµένους συµβούλους, είναι µερικές από τις υπηρεσίες που είναι στη διά-
θεση του εκάστοτε επενδυτή. 

FLOCAFE ESPRESSO ROOM: ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Ελ. Βενιζέλος Κτίριο 14Β, 19019 Σπάτα Αττικής , Τ: 210  3541600, F: 210 3541660, Υπεύθυνος Ανάπτυξης: Λύρας Γεώργιος, E-mail: chanik@vivartia.com
Website: www.flocafe.gr , Facebook: www.facebook.com/flocafeofficial, Instagram: Flocafe Espresso Room

Πολύχρονη πείρα, υψηλή ποιότητα, δεδοµένη ασφά-
λεια, υποστήριξη, ισχυρό brand name: αυτοί είναι οι 
κύριοι λόγοι για να επιλέξει κάποιος να επενδύσει σε 
ένα κατάστηµα Flocafe Espresso Room ή Flocafe 
Espresso Room Street
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Μ
έχρι τώρα έχουµε µιλήσει 
εκτενώς για τις δυνατό-
τητες που προσφέρει το 
franchising στους επεν-
δυτές, καθώς και για τις 
τάσεις που επικρατούν 
στη συγκεκριµένη επι-

χειρηµατική δραστηριότητα. Ωστόσο, ακόµα δεν έ-
χουµε πει τι ακριβώς είναι το franchising, πώς λειτουρ-
γεί, αλλά και την ιστορία του, η οποία και µακρά είναι 
και ενδιαφέρουσα. Μερικοί ορισµοί και διευκρινίσεις 
κρίνονται χρήσιµοι, αν όχι απαραίτητοι, προκειµένου 
να γίνουν πλήρως κατανοητές η λειτουργία και η λο-
γική πίσω από τη δικαιόχρηση.

Τι είναι το franchising
Σύµφωνα µε τους επίσηµους ορισµούς, franchising 
ή δικαιόχρηση ονοµάζεται η τεχνική της υιοθέτησης 
και της χρήσης ενός επιτυχηµένου επιχειρηµατικού 
µοντέλου και της επονοµασίας (brand name) κάποιου 
άλλου έναντι ενός αντιτίµου. H δικαιόχρηση είναι το 
σύνολο των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ή πνευµατικής 
ιδιοκτησίας που αφορούν εµπορικά σήµατα και επω-
νυµίες, πινακίδες καταστηµάτων, πρότυπα χρήσεως, 
σχέδια, δικαιώµατα αντιγραφής τεχνογνωσίας ή διπλώ-
µατα ευρεσιτεχνίας προς εκµετάλλευση µε σκοπό τη 
µεταπώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε 
τελικούς χρήστες. Με απλά λόγια, το franchising είναι 
η διαδικασία µέσω της οποίας ένας επενδυτής µπορεί 
να χρησιµοποιήσει ένα επιτυχηµένο επιχειρηµατικό 
µοντέλο, πληρώνοντας δικαιώµατα και ακολουθώντας 
τους κανόνες εκείνου που το δηµιούργησε. Ιστορικά, 
το franchising εντοπίζεται αρχικά στη Γερµανία και 
στον κλάδο της ζυθοποιίας κατά τον 19ο αιώνα, ωστόσο 
η µεγάλη ανάπτυξή του εντοπίζεται στις ΗΠΑ από τη 
δεκαετία του 1930 και πιο έντονα µετά το τέλος του Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου, όταν αρχίζουν διά της µεθόδου 
της δικαιόχρησης να δηµιουργούνται οι µεγάλες αλυσί-
δες επιχειρήσεων και καταστηµάτων, κυρίως (αλλά όχι 
µόνο) στον χώρο της εστίασης, αλλά και της παροχής 

και η υποχρέωση πληροφόρησης, βάσει της οποίας ο 
δικαιοπάροχος πρέπει να παρέχει εγγράφως σε κάθε 
υποψήφιο δικαιοδόχο πλήρη και ακριβή πληροφό-
ρηση σχετικά µε την εταιρική-οικονοµική κατάστασή 
του, το επιχειρηµατικό ιστορικό του, την περιγραφή 
της επιχείρησης η οποία είναι αντικείµενο franchise, 
τη βιωσιµότητα του συστήµατος, τα βασικά στοιχεία 
της σύµβασης franchise, τα ονόµατα και τις διευθύν-
σεις των µελών του δικτύου, όπως αυτά προβλέπονται 
είτε από τη νοµοθεσία είτε από τον κώδικα δεοντολο-
γίας για το franchising. Επίσης, η πληροφόρηση αυτή 
πρέπει να δίνεται στον υποψήφιο δικαιοδόχο πριν από 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.

Επέκταση του όρου
Μπορεί ο όρος «franchising» να χρησιµοποιείται κατά 
κύριο λόγο για επιχειρήσεις, ωστόσο εδώ και αρκετά 
χρόνια η σηµασία του έχει διευρυνθεί σηµαντικά και 
περιλαµβάνει και άλλες δραστηριότητες. Για παρά-
δειγµα, κατά τη φετινή κινηµατογραφική σεζόν δύο 
ταινίες που έχουν σπάσει τα ταµεία (και στην Ελλάδα) 
ανήκουν σε franchises, δηλαδή σε πιο εκτεταµένες κι-
νηµατογραφικές ιστορίες. Αναφερόµαστε φυσικά στο 
«Star Wars: The Force Awakens», το οποίο εντάσσε-
ται στο franchise των ταινιών (αλλά και βιβλίων, κό-
µικς, παιχνιδιών και πολλών άλλων) «Star Wars», και 
στο «Deadpool», το οποίο εντάσσεται στο franchise 
των ταινιών της σειράς «X-Men». Άλλα γνωστά και 
πολύ επιτυχηµένα κινηµατογραφικά franchises είναι 
οι ταινίες των «Avengers», είτε όλων µαζί είτε ενός ε-
κάστου, οι σειρές ταινιών µε ήρωες τον Superman και 
τον Batman κ.λπ. Επίσης, µια πρόσφατη τάση αφορά 
το λεγόµενο «κοινωνικό franchising», το οποίο χρησι-
µοποιείται από τον κλάδο της κοινωνικής επιχειρηµα-
τικότητας µε στόχο να απλοποιήσει και να διευκολύ-
νει την επιχειρηµατική δραστηριότητα για άτοµα που 
έχουν ανάγκη. Ο όρος αυτός µπορεί να αναφέρεται και 
σε τεχνικές που χρησιµοποιούνται από κυβερνήσεις 
και κοινωνικούς φορείς προκειµένου να παράσχουν 
βασικές υπηρεσίες υγείας στον αναπτυσσόµενο κόσµο.

Στο επίκεντρο 
µιας συµφωνίας 
franchising 
βρίσκεται η 
λεγόµενη 
σύµβαση 
δικαιόχρησης 
(franchise 
contract), 
η οποία 
υλοποιείται 
µεταξύ του 
δικαιοπαρόχου 
(franchisor) και 
του δικαιοδόχου 
(franchisee) 
και στην οποία 
αναλύονται µε 
λεπτοµέρειες 
οι όροι της 
συνεργασίας 
τους, τα 
δικαιώµατα και 
οι υποχρεώσεις 
τους.
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ξενοδοχειακών υπηρεσιών (motels, ξενοδοχεία κ.λπ.). 
Σήµερα οι επενδυτικές δυνατότητες του franchising 
καλύπτουν µια τεράστια γκάµα κλάδων, από την εστί-
αση ως την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, και οι 
επιχειρήσεις franchise εντοπίζονται σε όλο τον κόσµο, 
αντιπροσωπεύοντας σηµαντικό µέρος της παγκόσµιας 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

Πώς λειτουργεί
Στο επίκεντρο µιας συµφωνίας franchising βρίσκε-
ται η λεγόµενη σύµβαση δικαιόχρησης (franchise 
contract), η οποία υλοποιείται µεταξύ του δικαιοπα-
ρόχου (franchisor) και του δικαιοδόχου (franchisee) 
και στην οποία αναλύονται µε λεπτοµέρειες οι όροι 
της συνεργασίας τους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώ-
σεις τους. Ο υποψήφιος δικαιοδόχος συνήθως δεν έχει 
τη δυνατότητα να διαπραγµατευτεί τους θεµελιώδεις 
όρους της σύµβασης, διότι το βασικό χαρακτηριστικό 
µιας επιχείρησης franchise είναι η καθολική οµοιο-
µορφία στη µεταχείριση των δικαιοδόχων και όχι η πα-
ραχώρηση ιδιαίτερων διαπραγµατευτικών προνοµίων 
και ευνοϊκών συµφωνιών σε κάποιους από αυτούς. Σε 
δεύτερο επίπεδο, βρίσκουµε τον ενηµερωτικό φάκελο 
του franchise, ο οποίος περιλαµβάνει, σε γενικές γραµ-
µές, γενικά στοιχεία για τον δικαιοπάροχο, στοιχεία για 
την εµπορική και οικονοµική πορεία της επιχείρησης, 
περιγραφή του franchise concept, των προϊόντων ή/ 
και υπηρεσιών, το κοινό-στόχο, αριθµητική και γεω-
γραφική ανάπτυξη, µελλοντικούς στόχους, καθώς και 
λεπτοµέρειες για την υποστήριξη που ο franchisor πα-
ρέχει στον franchisee στο αρχικό στάδιο, αλλά και σε 
συνεχή βάση (ongoing support). Άλλα βασικά στοιχεία 
µιας συµφωνίας franchising είναι το business format 
franchising ή franchising δεύτερης γενιάς, το οποίο α-
ποτελεί µια διαρκή επιχειρηµατική σχέση µεταξύ του 
franchisor και του franchisee, η οποία εµπεριέχει το 
προϊόν, την υπηρεσία, το σήµα, ολόκληρο το επιχει-
ρηµατικό σύστηµα –µια στρατηγική , ένα σχέδιο µάρ-
κετινγκ, εγχειρίδια λειτουργίας και κανόνες, έλεγχο 
ποιότητας και διαρκή αµφίδροµη επικοινωνία–, καθώς 

Τι είναι και 
πώς λειτουργεί 
το franchising
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ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Πρώτα η Σούζαν Σάραντον στη Λέσβο, µετά η Αντζελίνα Ζολί... Ο σκηνοθέ-
της του µέλλοντος θα ασχοληθεί κάποια στιγµή µε την κρίση των κρίσεων 
που αλλάζει την Ε.Ε. και τον τρόπο που βλέπουµε τον εαυτό µας και τον 
άλλο στη ∆ύση. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε συνάντηση µε την Άνγκελα Μέρκελ 
µε θέµα την προσφυγική κρίση. Και πριν από λίγες µέρες µαζί µε τη σύζυγό 
του, δικηγόρο Αµάλ Αλαµουντίν, µοιράστηκαν την ιστορία της οικογένειάς 
τους, που έχει παρελθόν προσφυγιάς, µε τρεις οικογένειες προσφύγων.

Ο Νίκολας Κλούνεϊ, προ-προπάππους του ηθοποιού, ήταν ένας από 
τους πολλούς αγρότες στην περιοχή Γουίντγκαπ κατά τη δεκαετία του 
1850 που εξαπατήθηκαν από επιτήδειους οι οποίοι προσπάθησαν να 
πάρουν τη γη τους και να την εντάξουν σε µεγαλύτερες φάρµες. Όταν 
ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις, ο Νίκολας Κλούνεϊ πέρασε δύσκολα στις 
δικαστικές διαµάχες, µε αποτέλεσµα τελικά να αποφασίσει να εγκατα-
λείψει την Ιρλανδία για το Κεντάκι.

Η Αµάλ Αλαµουντίν γεννήθηκε στη Βηρυτό από γονείς Λιβανέζους 
και είναι παιδί του πολέµου. Η οικογένειά της, όταν εκείνη ήταν 2 ετών, 
ζήτησε άσυλο στη Μεγάλη Βρετανία και η αίτηση έγινε δεκτή.

ΤΟ ΠΕΤΣΙΝΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΗ
Τον πληρώσαµε ακριβά και θα τον πληρώσουν και άλλοι µε άλλο τρόπο… 
Το περίφηµο πέτσινο τζάκετ του πρώην υπουργού Οικονοµικών Γιάνη 
Βαρουφάκη θα µπει σε κλήρωση, όπως µάθαµε από την ιστοσελίδα της 
αλυσίδας βιβλιοπωλείων Foyles της Βρετανίας.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, στις 5 Απριλίου θα πραγµατοποιηθεί 
παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιάνη Βαρουφάκη, µε τίτλο «And the 
Weak Suffer What They Must?», και ο πρώην υπουργός θα υπογράψει 
και ορισµένα αντίτυπα του εν λόγω βιβλίου.

«Μη χάσετε την ευκαιρία να συναντήσετε µία από τις πιο σηµαντικές 
φυσιογνωµίες της ευρωπαϊκής πολιτικής» µας καλούν οι διοργανωτές 
και µας προσφέρουν την ευκαιρία να δοκιµάσουµε την τύχη µας, µήπως 
και καταφέρουµε να κάνουµε δικό µας το µπουφάν που έµεινε αξέχαστο 
σε όσους γνώρισαν, θέλοντας και µη, την πολιτεία Βαρουφάκη.

ΟΗΕ ΚΑΙ ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Ίσως αυτή να ήταν –σε συµβολικό επίπεδο– η βαρύτερη τιµωρία για τη 
Μαρία Σαράποβα. Της γύρισαν την πλάτη οι µεγάλοι χορηγοί, τη διώχνει 
και ο ΟΗΕ.

Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών αποφάσισε την αναστολή του 
ρόλου της Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως για την παγκόσµια πρωταθλή-
τρια του τένις που παραδέχτηκε ότι έκανε χρήση απαγορευµένης ουσί-
ας πριν από το Αυστραλιανό Open του Ιανουαρίου. Στο συγκεκριµένο 
πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών, το οποίο επικεντρώνεται στην εξά-
λειψη της φτώχειας και της ανισότητας, η Ρωσίδα τενίστρια συµµετείχε 
από το 2007, ως αναγνώριση της φιλανθρωπικής δράσης της υπέρ των 
θυµάτων του Τσερνόµπιλ.

«Το UNDP παραµένει ευγνώµον προς τη Μαρία Σαράποβα για την 
υποστήριξή της στην προσπάθειά µας, ειδικά σε ό,τι αφορά την πυρη-
νική καταστροφή του Τσερνόµπιλ» ανέφερε εκπρόσωπος. «Ωστόσο, 
εξαιτίας της πρόσφατης ανακοίνωσης, αναστείλαµε τον ρόλο της ως 
Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως, όπως και όλες τις προγραµµατισµένες 
δραστηριότητες, για όσο συνεχίζεται η έρευνα».

TV ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Οι πρωταγωνιστές του «Game of Thrones», η εταιρεία παραγωγής ΗΒΟ και η ∆ιεθνής Επιτροπή ∆ιάσωσης (IRC) 
απευθύνουν έκκληση προς τους εκατοµµύρια φίλους της σειράς να βοηθήσουν στην προσπάθεια συγκέντρωσης 
χρηµάτων που θα διατεθούν σε πρόσφυγες από τον πόλεµο της Συρίας. Η µη κυβερνητική ∆ιεθνής Επιτροπή ∆ι-
άσωσης ανακοίνωσε την προσπάθεια, µε τον τίτλο #RealmtotheRescue, µε µια ανακοίνωση που δηµοσιεύτηκε 
στο YouTube. Οι πρωταγωνιστές, καλοί ή κακοί, παρουσιάζουν στο βίντεο το έργο του IRC και ζητούν ό,τι έχουµε 
ευχαρίστηση.

MΑΛΙΑ Η ΣΑΣΑ;
Ποια αδελφή είναι πιο χαρούµενη; Η 14χρονη Σάσα, που γνώρισε τον διάσηµο ηθοποιό Ράιαν Ρέινολντς, ή η 
17χρονη Μαλία, που βλέπει τη σκηνή από κοντά και εκφράζει τον ενθουσιασµό της; Οι κόρες του Αµερικανού 
Προέδρου Μπαράκ Οµπάµα απόλαυσαν όσο κανείς άλλος το δείπνο που πραγµατοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο 
προς τιµήν του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό. Εκεί παρευρέθηκαν πολλοί Καναδοί που διαπρέπουν στις 
ΗΠΑ, µεταξύ αυτών ο Ράιαν Ρέινολντς µε την επίσης ηθοποιό σύζυγό του Μπλέικ Λάιβλι.
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Η 
µάχη για την επιµέλεια του 15χρονου 
γιου της έχει αρχίσει να στοιχίζει στη 
Μαντόνα ή µήπως όχι;

Η απόλυτη σταρ της διεθνούς ποπ 
σκηνής, γνωστή για τα χορογραφη-

µένα στην εντέλεια σόου της, εµφανίστηκε «µεθυ-
σµένη» και «µε ασταθή συµπεριφορά» στις δύο τε-
λευταίες εµφανίσεις της κατά τη διάρκεια παγκό-
σµιας περιοδείας. Την ίδια ώρα σε δικαστήριο του 
Λονδίνου ο πρώην σύζυγός της Γκάι Ρίτσι και ο 
γιος τους Ρόκο εµφανίζονταν σε ακρόαση για την 
επιµέλεια του 15χρονου, ο οποίος, σύµφωνα µε τα 
δηµοσιεύµατα, αλλά και όσα έχει αφήσει να εννο-
ηθούν η ίδια η τραγουδίστρια, επιθυµεί να εγκατα-
σταθεί στο Λονδίνο µε τον πατέρα του.

Σύµφωνα µε όσα γράφονται, ο Ρόκο αποφά-
σισε να µείνει στη βρετανική πρωτεύουσα, που ήταν 
ένας από τους σταθµούς της περιοδείας. Απ’ ό,τι 
φαίνεται, ο έφηβος γιος της σταρ την ακολουθούσε 
εδώ και έναν χρόνο για τις παραστάσεις του «Rebel 
Heart Tour», αλλά απηύδησε από τον τρόπο ζωής 
και τον τρόπο που του συµπεριφερόταν η τραγου-
δίστρια. «Πηγές» λένε πως ο Ρόκο ήταν δυστυχι-
σµένος στο πλευρό της διάσηµης µαµάς του και η 
περιοδεία διανθιζόταν µε έντονους καβγάδες µε 
κλάµατα και φωνές. Λέγεται µάλιστα ότι ο άσωτος 
υιός προσπάθησε να το σκάσει και στη Στοκχόλµη, 
καθώς δεν ήθελε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο 
µε το οποίο ταξιδεύουν. Τελικά βρήκε το λιµάνι του 
στην πόλη όπου ζει ο πατέρας του, όταν κατά τη δι-
άρκεια των συναυλιών που έδωσε η Μαντόνα στο 
Λονδίνο τον ∆εκέµβριο είπε στον Ρίτσι ότι δεν α-
ντέχει άλλο τα συνεχή ταξίδια και τους καβγάδες. 
Οι ίδιες πηγές λένε πως ο Ρόκο αποκάλυψε στον 
πατέρα του πως νιώθει σαν τρόπαιο όταν είναι µε 
τη Μαντόνα, ενώ φαίνεται ακόµα να πιστεύει πως 
εκείνη ζηλεύει τη νέα σταθερή ζωή του σκηνοθέτη, 
που ζει παντρεµένος στο Λονδίνο.

Στα δικαστήρια
Όπως αποδείχθηκε, η σταρ δεν ενέδωσε χωρίς νέα 
µάχη και η υπόθεση έχει φτάσει στα δικαστήρια στη 
Βρετανία, όπου θα κριθεί η απόφαση του Ρόκο να 
ζήσει µε τον πατέρα του. Η απόφαση αναµένεται 
σύντοµα και πολλά γράφονται για τη δικαστική δι-
αµάχη ανάµεσα στους δύο γονείς. Όπως έγινε ε-
πίσης γνωστό, η Μαντόνα έχει έναν ακόµη λόγο να 
εχθρεύεται τον πρώην σύζυγό της. Ο Ρίτσι προω-
θεί, µαζί µε τη νέα του σύζυγο Τζάκι, το σχέδιό του 
να κάνει ένα «ντοκιµαντέρ» για τη σχέση της οικο-
γένειας µε την Καµπάλα. Η 57χρονη σταρ προσπα-
θεί να µπλοκάρει την εµφάνιση των δύο γιων τους, 
του Ρόκο και του 10χρονου υιοθετηµένου Ντέιβιντ 
Μπάντα, στην ταινία, ενώ φοβάται και πιθανές α-
ποκαλύψεις για την ίδια. Το φιλµ διερευνά το ενδι-
αφέρον του ζεύγους Ρίτσι για τον πνευµατισµό, την 
εβραϊκή ιστορία και την Καµπάλα, την οποία ο Ρίτσι 
γνώρισε µέσω της Μαντόνα.

Όλα αυτά έχουν θέσει τη σχέση των δύο πρώην 
συζύγων στο προσκήνιο και πολλοί αναρωτιούνται 
αν έχουν επηρεάσει και τη δυνατότητα της τραγου-
δίστριας να παρουσιάζει µε επαγγελµατισµό τα δι-
άσηµα σόου της. Αφορµή, µια µικρή συναυλία για 
1.500 θεατές που έδωσε στη Μελβούρνη, στην οποία 
παρουσιάστηκε µε 4 ώρες καθυστέρηση, ντυµένη 
κλόουν –επιβεβαίωσε µάλιστα τον τίτλο του σόου 
στο Instagram ως «Tears of a Clown» (Τα δάκρυα 
ενός κλόουν)– και «µεθυσµένη». Το σόου, που δεν 

έχει σχέση µε το σετ της περιοδείας, είχε ως κε-
ντρικό concept τη µεταµφίεσή της, µε την τραγου-
δίστρια, γνωστή για την αλάνθαστη ερµηνεία και τη 
σκληρή προετοιµασία πριν από κάθε παράσταση, 
να δοκιµάζει κοκτέιλ επί σκηνής. «Θα πίνω σήµερα 
στη σκηνή, αν και δεν το συνηθίζω» έλεγε. Επίσης: 
«∆εν θα έπρεπε να ζητάω αλκοόλ, Χριστέ µου, αλλά 
φέρτε µου αµέσως να πιω». Η τέλεια εικόνα της κα-
τέρρευσε, καθώς σωριάστηκε στο πάτωµα, ενώ αφι-
έρωσε ένα κοµµάτι στον 15χρονο Ρόκο, µε τα λόγια 

  ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

Μεθυσµένη ή όχι, δύσκολα 
µπορεί κάποιος να 
πιστέψει ότι η Μαντόνα, 
που διαχειρίζεται µε 
επιδεξιότητα την εικόνα 
της από την εποχή που 
πρωτοεµφανίστηκε, θα 
άφηνε τον εαυτό της να βγει 
εκτός ελέγχου, ακόµα και 
για ένα τόσο στενόχωρο 
ζήτηµα.

«θα ήµουν πολύ καλύτερα σήµερα και γενικώς σε 
αυτή την τουρνέ αν δεν είχε εξαφανιστεί τόσο ξαφ-
νικά ο Ρόκο. Του αφιερώνω το τραγούδι». Πρόκειται 
για το κοµµάτι «Intervention» από το άλµπουµ του 
2003 «American Life», ενώ φωτογραφίες του γιου 
της έπαιζαν σε γιγαντοοθόνη πίσω της. Λίγες µέρες 
νωρίτερα είχε αναφερθεί και πάλι στην υπόθεση της 
επιµέλειας, αφιερώνοντας στον γιο της το τραγούδι 
«La Vie En Rose» της Εντίθ Πιαφ. Όσο όµως και να 
έχει επηρεαστεί η σταρ από τη διαµάχη, αποφάσισε 

Η δυσκολία του να είσαι 
και σταρ και µαµά

να συνεχίσει την περιοδεία της, µε τους δικηγόρους 
της να ανακοινώνουν ότι θα ήθελε «πάρα πολύ» να 
βρίσκεται στο δικαστήριο.

Πρώτα η καριέρα
Παρά τα δηµοσιεύµατα που ήθελαν τη σταρ να ε-
ξευτελίζεται, να καταρρέει, να σέρνεται, να µην κα-
ταφέρνει να συγκρατήσει τα δάκρυά της επί σκη-
νής, η επιλογή της να µη βρίσκεται στο δικαστήριο 
δείχνει ότι δύσκολα θα διέκοπτε την περιοδεία της. 
Και ότι µάλλον δεν θα αφήσει την προσωπική δυ-
σκολία να καταστρέψει µια καριέρα δεκαετιών. Σε 
έναν από τους θαυµαστές της, που την υπερασπί-
στηκε online, απάντησε στο Instagram: «Ευχαρι-
στώ για την υποστήριξη. Κρίµα που οι άνθρωποι 
δεν αναγνωρίζουν την τέχνη της υποκριτικής και 
του να παίζεις έναν χαρακτήρα. Ποτέ δεν θα µπο-
ρούσα να κάνω οποιαδήποτε από τις παραστάσεις 
µου υπό την επήρεια ναρκωτικών ή µεθυσµένη». 
Αλλά η τραγουδίστρια δεν έµεινε εκεί και συνέ-
χισε τονίζοντας ότι πίσω απ’ όλα αυτά κρύβονται 
ο σεξισµός και η µισογυνία, που αποδεικνύουν ότι 
όχι µόνο δεν υπάρχει ισότητα στις αµοιβές «αλλά 
ακόµη µας αντιµετωπίζουν ως αιρετικούς, αν πα-
ρεκκλίνουµε από τα συνηθισµένα και σκεφτούµε 
έξω από το κουτί».

Μεθυσµένη ή όχι, δύσκολα µπορεί κάποιος να 
πιστέψει ότι η Μαντόνα, που διαχειρίζεται µε επιδε-
ξιότητα την εικόνα της από την εποχή που πρωτο-
εµφανίστηκε, θα άφηνε τον εαυτό της να βγει εκτός 
ελέγχου, ακόµα και για ένα τόσο στενόχωρο ζήτηµα. 
Πολλοί σχολιάζουν ότι η υποτονική για τα δεδοµένα 
της αντίδραση δείχνει ότι µάλλον έχει πάρει από-
φαση την επανάσταση του έφηβου γιου της. Από 
την άλλη, το γεγονός ότι δεν διστάζει να κάνει τον 
Ρόκο µέρος του σόου της µάλλον επιβεβαιώνει τα 
σχόλιά του, ότι δηλαδή αποτελεί για εκείνη ένα τρό-
παιο που δύσκολα θα αφήσει να φύγει.
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Σ
ε έναν αγγελικά πλασµένο κόσµο το 
καλό πάντα νικά το κακό και οι κακοί 
δεν µπορούν να κρυφτούν. Στον αλη-
θινό κόσµο, ωστόσο, τα πράγµατα είναι 
τελείως διαφορετικά, ενώ ακόµα χει-

ρότερα είναι στον κόσµο του διαδικτύου, όπου 
η απόλυτη ανωνυµία προσφέρει την τέλεια κά-
λυψη σε ανθρώπους µε διαταραγµένο ψυχισµό. 
Έτσι, οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τα 
chat rooms και τα online games µετατρέπονται 
στο ιδανικό περιβάλλον για τη δράση των απα-
νταχού κακών. Γι’ αυτό και τα πορίσµατα της νέας 
έρευνας που εκπόνησε η Μονάδα Εφηβικής Υ-
γείας του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγλαΐα Κυρια-
κού» για το ανυποψίαστο φλερτ των 10χρονων 
ελληνόπουλων µε τις ιντερνετικές παγίδες προ-
καλούν ανατριχίλα και επιβεβαιώνουν πως η παι-

Μαθητές δηµοτικού 
κάνουν γνωριµίες 
µε αγνώστους online

«Ο ένας στους τρεις µαθητές 
δηµοτικού που δεν διστάζουν να 
κάνουν ιντερνετικές γνωριµίες 
µε παντελώς άγνωστα άτοµα 
δέχεται στη συνέχεια να τα 
συναντήσει και στον αληθινό 
κόσµο». 

Ευαγγελία Σιαφαρίκα, 
εκπαιδευτικός, επιστηµονική 

συνεργάτιδα της ΜΕΥ

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

δική αφέλεια εκθέτει τους λιλιπούτειους σε θα-
νάσιµους κινδύνους. Σύµφωνα µε τα σοκαριστικά 
ευρήµατα, ένας στους οκτώ µαθητές δηµοτικού 
(ποσοστό 12,4%) δέχεται να κάνει φιλίες µε παντε-
λώς άγνωστους ανθρώπους στο διαδίκτυο. Και 
το αθώο φλερτ των µικρών παιδιών µε πιθανούς 
παιδόφιλους και παιδεραστές δεν σταµατά στις 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, στις υπηρεσίες 
µηνυµάτων όπως το messenger, σε chat rooms 
ή σε ιστοσελίδες online gaming, αλλά συνεχίζεται 
στον αληθινό κόσµο, µε 31% όσων έκαναν ανυπο-
ψίαστα e-φίλους παντελώς άγνωστά τους άτοµα 
να δέχονται µετά να τους συναντήσουν και πρό-
σωπο µε πρόσωπο. ∆ηλαδή, από τα παιδιά που 
δεν διστάζουν να κάνουν e-γνωριµίες πέρα από 
τη σχολική κοινότητα και τον φιλικό/οικογενειακό 
τους περίγυρο, το ένα στα τρία βγαίνει µαζί τους 

στον αληθινό κόσµο, όπου δεν υπάρχουν δεύ-
τερες ευκαιρίες από second life παιχνίδια. Από 
τα 655 παιδιά, ηλικίας 10 και 11 χρονών (δηλαδή 
µαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού), που συµµετεί-
χαν στην έρευνα, τα 26 συνάντησαν προσωπικά 
τον άγνωστο που βρήκαν στο διαδίκτυο. Όπως 
εξηγεί η εκπαιδευτικός Ευαγγελία Σιαφαρίκα, ε-
πιστηµονική συνεργάτιδα της ΜΕΥ του Νοσοκο-
µείου «Αγλαΐα Κυριακού», από τους µαθητές που 
συνάντησαν προσωπικά κάποιον τον οποίο είχαν 
προηγουµένως γνωρίσει online, 20% (5 παιδιά) τον 
γνώρισαν σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, 
40% (10 παιδιά) µέσω άµεσου µηνύµατος και 40% 
(10 παιδιά) µέσω ιστοσελίδας παιχνιδιών. Από την 
πλευρά της, η Άρτεµις Τσίτσικα, επίκουρη καθη-
γήτρια Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής και ε-
πιστηµονική υπεύθυνη της ΜΕΥ, προσθέτει πως 
τα παιδιά που ήρθαν σε επαφή µέσω διαδικτύου 
µε κάποιον που δεν είχαν δει ποτέ προσωπικά 
ήταν στην πλειονότητά τους αγόρια που είχαν ση-
µαντικά λιγότερη προσωπική υποστήριξη από 
τους συµµαθητές τους στο σπίτι τους. Γι’ αυτό και 
ο σοφός υποστράτηγος Μανώλης Σφακιανάκης, 
πρώην διευθυντής της ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Ε-
γκλήµατος, έλεγε πάντοτε µιλώντας στους γονείς: 
«Μπείτε ενεργά στη ζωή των παιδιών σας, γιατί 
αλλιώς θα µπει στο σπίτι σας η ∆ίωξη».

Π
ληθαίνουν ανησυχητικά τα κρούσµατα µηνιγγίτιδας 
B στην περιφέρεια και µάλιστα σε µια εποχή που και 
άλλα κρούσµατα λοιµωδών νοσηµάτων, όπως η α-
νεµοβλογιά και η ηπατίτιδα, καταγράφονται στον 
πληθυσµό των προσφυγόπουλων που είναι εγκλω-

βισµένος στην Ειδοµένη και στα νησιά-πύλες του Αιγαίου. Ως α-
ποτέλεσµα, προβληµατισµοί εγείρονται σχετικά µε την αναζω-
πύρωση επιδηµιών που θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία. Σε 
ό,τι αφορά την ασθένεια-φόβητρο (τη µηνιγγίτιδα από τον µηνιγ-
γιτιδόκοκκο Β), νέο κρούσµα καταγράφηκε πρόσφατα στην πόλη 
των Τρικάλων, σε µαθητή της Β΄ τάξης του Γυµνασίου της πόλης, 
δύο µόλις µήνες µετά από προηγούµενο κρούσµα, σε 5χρονο α-
νήλικο κάτοικο των Τρικάλων. Επίσης, µία εβδοµάδα νωρίτερα 
είχε αναφερθεί άλλο ένα περιστατικό µηνιγγίτιδας, σε 34χρονη 
δασκάλα στη Ρόδο, η οποία διακοµίστηκε επειγόντως σε νοσο-
κοµείο της Αθήνας. Όπως εξηγεί στην FS ο παιδίατρος Ελευθέ-
ριος Κεφαλάκης, πρώην διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινι-
κής του Νοσοκοµείου της Ρόδου, τα πρόσφατα κρούσµατα λοι-

µώξεων στον πληθυσµό των παιδιών προσφύγων-µεταναστών 
καθιστούν επιβεβληµένη την υψηλή εµβολιαστική κάλυψη του 
εγχώριου παιδικού πληθυσµού (σε ποσοστό άνω του 80%), ώστε 
οι λιλιπούτειοι να είναι προστατευµένοι από ενδεχόµενη µετά-
δοση λοιµωδών νοσηµάτων. «Στη Ρόδο, ένα νησί µε πληθυσµό 
100.000 άτοµα, έχουµε κάθε χρόνο πέντε περιστατικά µηνιγγί-
τιδας Β, µιας νόσου µε 10% θνητότητα, ακόµα και αν διαγνωστεί 
νωρίς και ο ασθενής νοσηλευτεί. Αλλά και στους ασθενείς που 
επιβιώνουν, το 30% παρουσιάζει νευρολογικές διαταραχές. Μετά 
την αγάπη, που είναι αυτονόητη, τα δύο µεγαλύτερα δώρα που 
µπορούν να κάνουν οι γονείς στα παιδιά τους είναι ο θηλασµός 
και τα εµβόλια» προσθέτει ο κ. Κεφαλάκης. Ο γιατρός επισηµαί-
νει πως το εµβόλιο για τη µηνιγγίτιδα Β είναι διαθέσιµο από τη 
φαρµακευτική εταιρεία GSK και κυκλοφορεί στην Ελλάδα εδώ 
και δύο χρόνια, ενώ παγκοσµίως έχουν χορηγηθεί περισσότερες 
από 3 εκατοµµύρια δόσεις. Στην πατρίδα µας το βασικό εµπόδιο 
είναι πως δεν έχει ενταχθεί ακόµη στο πρόγραµµα εθνικού εµ-
βολιασµού, µε αποτέλεσµα να µην αποζηµιώνεται.

∆ωρεάν εµβόλια στους πρόσφυγες 
από το Ίδρυµα «Μ. Βαρδινογιάννη» 

Λόγω των πρόσφατων κρουσµάτων ηπατίτιδας και ανεµοβλογιάς που εµ-
φανίστηκαν στην Ειδοµένη και στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία», το 
Ίδρυµα «Μαριάννα Βαρδινογιάννη» πρόσφερε στο υπουργείο Υγείας 2.000 
εµβόλια. Παράλληλα, η πρόεδρος του Ιδρύµατος, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, 
µετέφερε στον υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης την 
πρόθεσή της να δηµιουργήσει το Ίδρυµα ένα hot spot για τη φιλοξενία µη-
τέρων µε τα παιδιά τους, καθώς και ασυνόδευτων παιδιών. Εκεί θα τους 
παρέχεται σίτιση, ένδυση, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ψυχολογική υ-
ποστήριξη, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και παιχνίδια. Το λειτουργικό κό-
στος του προγράµµατος θα αναληφθεί από το Ίδρυµα, ενώ στόχος είναι να 
γίνει κέντρο αναφοράς, το οποίο θα ενταχθεί και στην UΝΕSCO.

Ανησυχία σκορπά η αύξηση 
των κρουσµάτων µηνιγγίτιδας Β

Σ
ε µια εποχή που η πρόσβαση στην περίθαλψη συναντά εµπόδια, ενώ 
καταγράφεται πανελλήνια επιδηµία τερηδόνας, ειδικά στον παιδικό 
πληθυσµό, οι εθελοντές γιατροί της Οµάδας Αιγαίου µαζί µε την Κινητή 
Μονάδα της ΑΙΜ βρέθηκαν ΜΑΖΙ στην Αίγινα, στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
του νησιού, για µία ακόµη κοινή αποστολή µε στόχο τη βελτίωση της 

στοµατικής υγιεινής. Τα µέλη της αποστολής πραγµατοποίησαν 123 δωρεάν ο-
δοντιατρικούς ελέγχους και ενηµέρωσαν περισσότερους από 180 κατοίκους 
του νησιού σχετικά µε τη σηµασία της στοµατικής υγιεινής και τον σωστό τρόπο 
βουρτσίσµατος των δοντιών. Εξετάστηκαν συνολικά 123 άτοµα, από τα οποία τα 
102 ήταν παιδιά. Βρέθηκαν 59 άτοµα µε τερηδόνα, 42 µε τρυγία, 36 µε ουλίτιδα, 
5 µε περιοδοντική νόσο, 1 µε απόστηµα, 2 µε ανάγκη τοποθέτησης µέσου δια-
τήρησης χώρου και 7 µε ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας. Σε αυτή τη δύσκολη 
κοινωνική και οικονοµική συγκυρία, η AIM σε συνεργασία µε την Οµάδα Αι-
γαίου δεσµεύεται να συνεχίσει να παρέχει την πιο βασική πρωτοβάθµια φρο-
ντίδα, δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους, µε στόχο την πρόληψη των οδοντια-
τρικών προβληµάτων. Με τη βοήθεια της Οµάδας Αιγαίου, «βουρτσίζουµε µαζί 
και ταξιδεύουµε όπου υπάρχει χαµόγελο, όσο µακριά κι αν βρίσκεται», όπως 
είναι το µήνυµα αυτής της κοινωνικής συνέργειας.

Οδοντιατρικό τσεκάπ στην Αίγινα 
από την Οµάδα Αιγαίου και την ΑΙΜ
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Το Hatchback Concept, που παρουσίασαν πριν από µερικές 
µέρες οι άνθρωποι της Honda στην έκθεση της Γενεύης, προ-
λογίζει την καινούργια γενιά του Civic, η οποία στην Ευρώπη θα 

είναι διαθέσιµη από τις αρχές του 2017.
Αισθητικά, το νέο Civic θα είναι πιο εµφατικό και δυναµικό, τόσο λόγω 
των πιο έντονων στοιχείων της σχεδίασής του –χαρακτηριστικοί οι 
µεγάλοι αεραγωγοί, οι πιο τονισµένοι προφυλακτήρες, τα ακόµα πιο 
έντονα πίσω φώτα αλλά και οι κεντρικά τοποθετηµένες απολήξεις της 
εξάτµισης– όσο και εξαιτίας των αλλαγών στις διαστάσεις του. Κι αυτό 
γιατί η 10η κατά σειρά γενιά του θα είναι κατά 130 χιλιοστά πιο µεγάλη 
από την τρέχουσα, 30 χιλιοστά πιο φαρδιά και 20 χιλιοστά πιο χαµηλή.
Παράλληλα, η Honda επιβεβαίωσε πως το καινούργιο Civic θα είναι 
το πρώτο µοντέλο της στην Ευρώπη που θα χρησιµοποιήσει τη νέα 
γενιά των turbo κινητήρων βενζίνης της. Πιο συγκεκριµένα, τον τρι-

κύλινδρο των 1.000 κυβικών που κατά πάσα πιθανότητα θα αποδίδει 
130 ίππους και 200 Nm ροπής και τον τετρακύλινδρο 1.500 µε 175 ίπ-
πους. Στους diesel το «παρών» θα δώσει ο πολύ καλός 1.6 i-DTEC, 
που θα ανανεωθεί και πιθανότατα θα είναι διαθέσιµος και στην εκ-
δοχή του µε τους δύο υπερσυµπιεστές.

Το επιτυχηµένο SUV της Nissan, το Qashqai, καταρρίπτει το ένα ρεκόρ µετά 
το άλλο, καθώς πλέον είναι το µοντέλο µε τον µεγαλύτερο όγκο παραγω-

γής από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο της ιαπωνικής εταιρείας που κατα-
σκευάζεται στην Ευρώπη. Κι αυτό γιατί πλέον ξεπέρασε το ρεκόρ του Micra, 
µε 2.368.704 αυτοκίνητα. Συγκεκριµένα, το Qashqai, µε παραγωγή 2.368.704 
αυτοκινήτων, προσπέρασε το δηµοφιλές Micra σε λιγότερο από δέκα χρόνια.
Στο εργοστάσιο της Nissan στο βρετανικό Sunderland βγαίνουν από τη γραµµή 
παραγωγής περίπου 1.200 Qashqai ηµερησίως, ενώ µέχρι το τέλος Φεβρουα-
ρίου η συνολική παραγωγή του µοντέλου είχε διαµορφωθεί στα 2.398.134 αυ-
τοκίνητα! Αξίζει να σηµειωθεί ότι κανένα άλλο µοντέλο στην ιστορία της αυτοκι-
νητοβιοµηχανίας του Ηνωµένου Βασιλείου δεν έχει ξεπεράσει τα 2 εκατοµµύ-
ρια παραχθέντα αυτοκίνητα σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Σχεδιασµένο και κατασκευασµένο για την αγορά της Ευρώπης, το Qashqai α-
ποτελεί µοναδική συνταγή επιτυχίας για τη Nissan, καταγράφοντας µια εκπλη-
κτική πορεία στις αγορές της Γηραιάς Ηπείρου. Ειδικά στην Ελλάδα, το Qashqai 
επιβεβαιώνει την κυριαρχία του, όντας το πρώτο σε πωλήσεις µοντέλο στην 
κατηγορία C για το 2015, µε 2.553 ταξινοµήσεις.

ΣΕΑΑ: Μειωµένες κατά 32,4% οι πωλήσεις 
αυτοκινήτων τον Φεβρουάριο

Το Qashqai πήρε το ευρωπαϊκό ρεκόρ 
παραγωγής της Nissan
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To νέο Honda Civic θα µοιάζει µε το 
Hatchback Concept και θα είναι και χιλιάρι

Η Pininfarina συνεργάστηκε µε 
την GreenGT και παρουσίασε το 

πρωτότυπο H2 Speed, που, από τη 
στιγµή που υπάρχει ο χηµικός τύπος 
του υδρογόνου στην ονοµασία του, 
είναι προφανές πως πρόκειται για 
όχηµα ενεργειακών κυψελών.
Για το σύστηµα πρόωσής του υπεύ-
θυνη είναι η GreenGT, που το εφοδί-
ασε µε δύο ισχυρούς ηλεκτροκινη-
τήρες αγωνιστικών προδιαγραφών. 
Αυτοί τροφοδοτούνται παράλληλα 
από µια προηγµένη µονάδα κυψε-
λών καυσίµου και ένα σύστηµα α-
νάκτησης ενέργειας κατά την πέ-
δηση. Το καύσιµο, στην προκειµένη 
περίπτωση, είναι υδρογόνο, που α-
ντιδρά χηµικά µε οξυγόνο, σχηµα-
τίζοντας νερό, ως προϊόν της χηµι-
κής αντίδρασης. Ο σχεδιασµός του 
H2 Speed είναι χωρίς αµφιβολία ε-
ντυπωσιακός, παραπέµποντας τόσο 
σε supercar όσο και σε πρωτότυπο 
αγωνιστικό, βγαλµένο από το Le 
Mans. Σύµφωνα µάλιστα µε τον κα-
τασκευαστή, έχει πολλές ώρες δου-
λειάς πάνω του, ώστε αεροδυναµικά 
να είναι τόσο καλό όσο δείχνει και 
ταυτόχρονα να είναι το πιο δυνατό η-
λεκτρικό όχηµα µε ενεργειακές κυ-
ψέλες στον κόσµο.

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ 
(Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων), οι ταξινοµήσεις 

καινούργιων επιβατικών τον Φεβρουάριο του 2016 ήταν µειωµένες κατά 32,4% 
σε σχέση µε τον Φεβρουάριο του 2015. Μάλιστα, όπως επισηµαίνεται, η κατά-
σταση στην αγορά αυτοκινήτου είναι κατά πολύ χειρότερη, καθώς πολλές από 
τις ταξινοµήσεις του περασµένου µήνα ήταν αυτοκίνητα που είχαν τελωνιστεί 
στα τέλη του 2015.
Η συνεχιζόµενη καθυστέρηση στην παράταση του µέτρου της απόσυρσης, 
παρά τις νέες διαβεβαιώσεις του υπουργείου Οικονοµικών, έχει οδηγήσει σε α-
διέξοδο τουλάχιστον 8.000 υποψήφιους αγοραστές. Πρόκειται για πελάτες που 
ενώ απέκτησαν εµπρόθεσµα δικαίωµα έκπτωσης απόσυρσης, δεν κατέστη 
εφικτό να εξαργυρώσουν αυτή την απαλλαγή έως την 31η ∆εκεµβρίου 2015, 
καθώς τα αυτοκίνητα που παρήγγειλαν έφτασαν µετά την 1η Ιανουαρίου.
Ανάλογες συνέπειες έχουν προκύψει και στα σχετιζόµενα δηµοσιονοµικά 
έσοδα, καθώς εκτιµάται ότι ήδη κατά το πρώτο δίµηνο του έτους η υστέρηση 
των εσόδων από το τέλος ταξινόµησης και τον ΦΠΑ των καινούργιων αυτοκι-
νήτων υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ.

Το πιο εντυπωσιακό 
όχηµα ενεργειακών 

κυψελών είναι το 
Pininfarine 
H2 Speed
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  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

CHAMPIONS LEAGUE

Η ΚΛΗΡΩΤΙ∆Α ΕΒΓΑΛΕ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΥΣ... ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥΣ

Τ
ο µόνο σίγουρο µετά την κλήρωση των προηµιτελι-
κών του Champions League είναι πως θα έχουµε 
καταπληκτικούς... ηµιτελικούς, όπως επίσης και ότι 
παρέµεινε ζωντανή η ελπίδα ενός ονειρεµένου τελι-
κού. Κι αυτό γιατί οι δύο καλύτερες οµάδες της σεζόν, 

η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν, δεν κληρώθηκαν µεταξύ τους, 
όπως δεν κληρώθηκε µε κάποια από τις δύο η τρίτη υπερδύ-
ναµη, από πλευράς ποιότητας ρόστερ και όχι ποιότητας παιχνι-
διού, η Ρεάλ Μαδρίτης. Τουτέστιν, και εκτός συγκλονιστικού α-
προόπτου, οι δύο από τις τρεις θα βρεθούν αντίπαλες στα ηµι-
τελικά και η τρίτη θα υποδεχτεί στον τελικό όποια επιβιώσει. Η 
µοναδική από τις υπόλοιπες οµάδες που έχει την ικανότητα να 
χαλάσει το... σενάριο είναι η Παρί Σεν Ζερµέν, σε µία από τις τε-
λευταίες απόπειρες του µεγάλου Ζλάταν Ιµπραΐµοβιτς να κατα-
κτήσει το τρόπαιο. Αυτή η τετράδα των οµάδων µοιάζει η ιδα-
νική, σε οποιονδήποτε µεταξύ τους συνδυασµό, για τα ηµιτελικά 
του θεσµού.

Τα δύο από τα τέσσερα ζευγάρια µοιάζει απίθανο να χαλάσουν  
το σενάριο.

Η Μπενφίκα των Μήτρογλου και Σάµαρη και η Βόλφσµπουργκ  

δεν διαθέτουν ούτε το ειδικό βάρος ούτε την ικανότητα να απο-
κλείσουν σε αυτό το σηµείο του θεσµού την Μπάγερν Μονάχου 
και τη Ρεάλ Μαδρίτης, αντίστοιχα. Η δε φετινή Βόλφσµπουργκ 
µοιάζει η λαθρεπιβάτις των προηµιτελικών: πλην της Γάνδης, την 
οποία απέκλεισε, δεν υπήρχαν πολλές άλλες οµάδες του βεληνε-
κούς της στη φάση των «16». Μοιάζει επίσης ο ιδανικός αντίπα-
λος για την ταλαιπωρηµένη φετινή Ρεάλ, ώστε να πάρει τα πάνω 
της ενόψει ηµιτελικών. 

Μεγαλύτερος ο βαθµός δυσκολίας για την Μπάγερν, σαφώς 
µεγαλύτερες και οι δυνατότητες όµως: η Μπάγερν του Γκουαρ-
διόλα δεν µπορεί να αποκλειστεί από οµάδα που δεν έχει φτά-
σει µέχρι τον τελικό της διοργάνωσης τα τελευταία χρόνια. Παρα-
λίγο να αποκλειστεί από τη φιναλίστ του περσινού τελικού Γιου-
βέντους στη φάση των «16», ωστόσο στο τέλος, στην παράταση, 
το περίσσευµα ποιότητας και... πάγκου έκανε τη διαφορά: την 
πρόκριση επισφράγισε ο νεαρός Κοµάν, ο οποίος αποκτήθηκε 
την προτελευταία µέρα της µεταγραφικής περιόδου του καλοκαι-
ριού δανεικός από την... Γιουβέντους, η οποία δελεάστηκε από 
τα πολλά χρήµατα για τον δανεισµό (5 εκατ. για φέτος) και την 
οψιόν αγοράς. Πλέον δεν φαντάζουν και τόσο πολλά. Παρά τον  

αποκλεισµό, πάντως, υπήρξε και ένας µεγάλος κερδισµένος για 
τη Γιουβέντους, ο προπονητής της Μασιµιλιάνο Αλέγκρι, ο οποίος 
πλέον θα πρέπει να συγκαταλέγεται στους κορυφαίους του και-
ρού µας, κάτι στο οποίο συνέβαλαν, σχεδόν στον ίδιο βαθµό µε 
την περσινή πορεία του µε τη Γιουβέντους µέχρι τον τελικό, δύο... 
αποκλεισµοί: ο φετινός από την Μπάγερν και ο προ τριετίας µε τη 
Μίλαν από την Μπαρτσελόνα.

Το µαύρο άλογο
Από τα άλλα δύο ζευγάρια, όποιος και να προκριθεί θα συµβά-
λει σε έναν εντυπωσιακό ηµιτελικό: στο ένα, τον ισπανικό «εµ-
φύλιο», η Μπαρτσελόνα θα αντιµετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρί-
της και στο άλλο η Παρί Σεν Ζερµέν τη Μάντσεστερ Σίτι. Η Σίτι 
για πρώτη φορά στην ιστορία της βρίσκεται στα προηµιτελικά, σε 
µια σεζόν που κατά τα άλλα δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε. Κα-
λείται, δε, να υπερασπιστεί την τιµή του αγγλικού ποδοσφαίρου, 
καθώς είναι η µοναδική οµάδα από το Νησί που συνεχίζει, α-
πέναντι σε τρεις ισπανικές, δύο γερµανικές, µία γαλλική και µία 
πορτογαλική. Απέναντί της βρίσκεται µια οµάδα που επίσης δι-
αθέτει παικταράδες αλλά παίζει καλύτερα, δείχνει πολύ ώριµη 
φέτος και έχει σαφώς µεγαλύτερη εµπειρία στις νοκ άουτ φάσεις 
του Champions League. Η σεζόν της εξελίσσεται εξαιρετικά (έχει 
ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθληµα) και έχει επικεντρωθεί πλέον 
στο Champions League. Συνεπώς η Παρί δείχνει να έχει σαφές 
προβάδισµα, το οποίο θα µεγαλώσει αν κάνει την εµφάνισή του 
ο Ζλάταν που εµφανίστηκε απέναντι στην Τσέλσι και όχι ο Ζλάταν 
που χάνει την αυτοσυγκέντρωσή του και παίρνει κόκκινη κάρτα 
στο 25΄ για ένα εντελώς αχρείαστο µαρκάρισµα. Με τον Σου-
ηδό προσηλωµένο στον στόχο, η Παρί θα πρέπει να θεωρείται 
το µαύρο άλογο της διοργάνωσης, το αουτσάιντερ που µπορεί να 
κόψει πρώτο το νήµα του τερµατισµού.

Φυσικά, οι προβολείς των προηµιτελικών θα είναι κυρίως 
στραµµένοι στην ισπανική µονοµαχία µεταξύ Μπαρτσελόνα και 
Ατλέτικο. Η Μπαρτσελόνα είναι µέχρι στιγµής η καλύτερη οµάδα 
της σεζόν, ωστόσο µόνο βέβαιη δεν µπορεί να θεωρείται η πρό-
κρισή της απέναντι στη διώκτριά της στην Primera Division, την 
Ατλέτικο Μαδρίτης του Σιµεόνε, η οποία ζει και αναπνέει για τέ-
τοιας έντασης αναµετρήσεις. Όπως έχει πολλάκις αποδειχθεί, 
άλλωστε, στις ευρωπαϊκές αναµετρήσεις οµάδων από την ίδια 
χώρα πολλές φορές ανατρέπονται τα δεδοµένα που έχουν δια-
µορφωθεί στο πρωτάθληµα.

Π
αρακολουθώντας τον ∆ηµήτρη ∆ιαµαντίδη στο καθοριστικό παιχνίδι µε τη Λοκοµοτίβ Κουµπάν 
στο ΟΑΚΑ δεν γίνεται να µην αναρωτηθείς «µα γιατί αποφάσισε να σταµατήσει στο τέλος της σεζόν, 
έχει τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια ακόµα». Και δύο χρόνια τουλάχιστον «αξιοπρεπέστατα», όπως 
τόνισε ο ίδιος στη συνέχεια πως θέλει να παίζει στην τελευταία σεζόν του. ∆εν γίνεται επίσης να 
µην αναρωτηθείς για ποιον λόγο έπρεπε να φτάσουµε µετά τη µέση της σεζόν για να ολοκληρω-

θεί το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Τώρα που ο ∆ιαµαντίδης δεν χρειάζεται να παίζει πάνω από 30 λεπτά (και 
οι Καλάθης, Φελντέιν πάνω από 35) και ο Γουίλιαµς αλλά και ο Χέινς µπορούν να σηκώσουν το βάρος, η δια-
φορά είναι προφανής. Ο ∆ιαµαντίδης µυρίστηκε αίµα (την πιθανότητα κατάκτησης της δεύτερης θέσης και του 
πλεονεκτήµατος έδρας στα πλέι οφ για πρώτη φορά στη µετα-Οµπράντοβιτς εποχή) και αποφάσισε πως αυτό 
το παιχνίδι δεν γινόταν να χαθεί. Ένα παιχνίδι στο οποίο πολλά πήγαιναν στραβά και η Λοκοµοτίβ, παίρνοντας 
ώθηση από τις τρεις νίκες που είχε ήδη επί του Παναθηναϊκού, έβρισκε µεγάλα σουτ κάθε φορά που ο Παναθη-
ναϊκός έκανε τα σωστά πράγµατα και έβρισκε ρυθµό. Κι άλλες φορές έχει αποφασίσει ο ∆ιαµαντίδης πως ένα 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΑΙ...
παιχνίδι δεν γίνεται να χαθεί. Μέχρι τώρα µπορούσε να γυρίσει το παιχνίδι αλλά στο τελευταίο λεπτό έµενε από 
δυνάµεις. Αυτή τη φορά όµως η θέληση συνοδεύτηκε από τις απαραίτητες δυνάµεις, άρα και το καθαρό µυαλό. 
Κάπως έτσι, µε τον ∆ιαµαντίδη να συντονίζει και να κάνει τα πάντα, ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα σερί 17-5 στο 
τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού, γυρνώντας από το 67-74, και φτάνοντας να παίζει τη διαφορά στο ένα τρί-
ποντο, στο οποίο αστόχησε ο ∆ιαµαντίδης. 

Με το νυν ρόστερ στη διάθεση του Τζόρτζεβιτς από το ξεκίνηµα του Top-16 είναι βέβαιο πως ο Παναθηνα-
ϊκός θα είχε τον πρώτο λόγο για το πλεονέκτηµα έδρας στα πλέι οφ. Πλέον όµως κουβαλάει τις δύο ήττες από 
τον Ερυθρό Αστέρα και τη χαµένη διαφορά πόντων από τη Λοκοµοτίβ, ενώ αν ο Αστέρας νίκησε τη Μάλαγα την 
Παρασκευή και οι τρεις θα έχουν ρεκόρ 7-4. Λοκοµοτίβ και Αστέρας αναµετριούνται την επόµενη αγωνιστική 
στο Κουµπάν και ο Παναθηναϊκός θα έχει σίγουρα τον ηττηµένο από κάτω του, εφόσον βέβαια νικήσει την Ντα-
ρουσάφακα στην Τουρκία. Προφανώς ευελπιστεί αυτός να είναι η Λοκοµοτίβ, η οποία είναι µάλλον απίθανο να 
κάνει άλλη ήττα στα εναποµείναντα παιχνίδια, σε αντίθεση µε τον Αστέρα. 

Τα ζευγάρια των «8» του Champions League 

Μπάγερν Μονάχου - Μπενφίκα (5/4 και 13/4)
Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης (5/4 και 13/4)
Βόλφσµπουργκ - Ρεάλ Μαδρίτης (6/4 και 12/4)
Παρί Σεν Ζερµέν - Μάντσεστερ Σίτι (6/4 και 12/4)
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ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

Μπορεί την έκπληξη ο Αστέρας, 
στήριγµα η Σαµπντόρια.

Μετά από µία εβδοµάδα µε έντονες συγκινήσεις σε Τσάµπιονς 
Λιγκ και Γιουρόπα Λιγκ, επανερχόµαστε σε ρυθµούς πρω-
ταθληµάτων. Πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια περιλαµ-
βάνει το πρόγραµµα του Σαββατοκύριακου και η οµάδα του 

Betarades.gr επικεντρώνεται σε έξι από αυτά, τα οποία ξεχωρίζουν στοι-
χηµατικά. Πάµε να τα δούµε αναλυτικά!

∆εν χάνει ο Αστέρας
Ξεκινάµε, λοιπόν, από τα… δικά µας. Τη Σούπερλιγκ, δηλαδή, και τον 
αγώνα Αστέρας Τρίπολης - Ολυµπιακός, στον οποίο θα κυνηγήσουµε την 
έκπληξη, πηγαίνοντας µε το «1Χ» σε απόδοση 2.15. Οι «ερυθρόλευκοι», έ-
χοντας κατακτήσει πλέον το πρωτάθληµα και µαθηµατικά, είναι παντελώς 
αδιάφοροι βαθµολογικά, ενώ προέρχονται από τη νίκη µε 3-1 στο ντέρµπι 
µε τον Παναθηναϊκό. Οι Αρκάδες, από την πλευρά τους, θα παλέψουν για 
κάθε βαθµό από δω και πέρα, στην προσπάθεια που κάνουν να µπουν στα 
πλέι οφ. Σίγουρα η αποστολή του Αστέρα κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι, 
αλλά θεωρούµε ότι µπορεί να πάρει την ισοπαλία, τουλάχιστον, απέναντι 
στους πρωταθλητές και θα τον στηρίξουµε. Συνεχίζουµε µε την αναµέτρηση 
Σαµπντόρια - Κιέβο για το πρωτάθληµα της Ιταλίας, µε την επιλογή µας να 
είναι ο «άσος» σε απόδοση 1.95. Οι γηπεδούχοι δείχνουν σε αρκετά καλή 
κατάσταση, παραµένοντας αήττητοι στα τρία τελευταία παιχνίδια τους σε ε-
πίπεδο πρωταθλήµατος, µε δύο νίκες και µία ισοπαλία. Απέκτησαν, παράλ-
ληλα, διαφορά ασφαλείας από τη ζώνη του υποβιβασµού και υποδέχονται 
µια Κιέβο που δεν διανύει την καλύτερη δυνατή περίοδό της. Πιστεύουµε ότι 
η Σαµπντόρια έχει σαφές προβάδισµα και η νίκη της έχει στοιχηµατική αξία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

20/03
16:00 Σαµπντόρια - Κιέβο 1 1.95
16:30 Στουτγάρδη - Λεβερκούζεν 2 (DNB) 2.15
1 7:00 Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα Goal/Goal 1.95
18:00 Τότεναµ - Μπόρνµουθ Τότεναµ -1 1.95
18:00 Νις - Γκαζελέκ                Οver 2.5 2.25
19:30 Αστέρας Τρ. - Ολυµπιακός 1Χ 2.15

Προβάδισµα η Λεβερκούζεν
Η επόµενη πρόταση έρχεται από την Μπουντεσλίγκα και είναι το «2 Draw 
No Bet» σε απόδοση 2.15 στον αγώνα Στουτγάρδη - Λεβερκούζεν (Draw 
No Bet ή Ισοπαλία Όχι Στοίχηµα: Το ποντάρισµα επιστρέφεται σε περί-
πτωση ισοπαλίας). Η Λεβερκούζεν είχε αγώνα µεσοβδόµαδα για το Γιου-
ρόπα Λιγκ και είναι λογικό να υπάρχει κόπωση στους ποδοσφαιριστές της, 
αλλά είναι υποχρεωµένη, παράλληλα, να τα δώσει όλα και στο πρωτά-
θληµα, προκειµένου να τερµατίσει στις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπα-
ϊκές διοργανώσεις της επόµενης αγωνιστικής περιόδου. Μπορεί να πάρει 
κάτι καλό στην εκτός έδρας αναµέτρηση κόντρα στη Στουτγάρδη και θα τη 
στηρίξουµε.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις από τα παιχνίδια της 
Κυριακής. Από κει και πέρα, βέβαια, προκύπτουν ορισµένες ακόµη αρ-
κετά ενδιαφέρουσες επιλογές. Αρχικά, το ενδεχόµενο να σκοράρουν και 
οι δύο οµάδες, σε απόδοση 1.95, στο µατς της Πριµέρα Ντιβιζιόν, Βιγια-
ρεάλ - Μπαρτσελόνα. Στη συνέχεια, το χάντικαπ -1 γκολ της Τότεναµ, σε 

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.

απόδοση 1.95, στην εντός έδρας αναµέτρηση των «σπιρουνιών» µε την 
Μπόρνµουθ (-1 Ασιατικό Χάντικαπ: Το στοίχηµα επιβεβαιώνεται σε πε-
ρίπτωση νίκης της Τότεναµ µε δύο γκολ διαφορά και πάνω. Αν η Τότε-
ναµ κερδίσει µε ένα γκολ διαφορά, τότε µας επιστρέφεται το ποντάρισµα). 
Τέλος, το Over 2.5 γκολ, σε απόδοση 2.25, στο παιχνίδι για το πρωτάθληµα 
της Γαλλίας ανάµεσα στη Νις και την Γκαζελέκ Αζαξιό.

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 προ-
τάσεις για Live Betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά 
και εντός της εβδοµάδας, τις ηµέρες µε έντονη στοιχηµατική δράση.

για παραλαβή από το κατάστηµα

Γιορτάζουµε 20 χρόνια
µε τιµές και δώρα!1,95€

Μαργαρίτα piccola
6 τµχ. ατοµική
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AGENDA
KUNG FU PANDA 3
Το τρίτο µέρος της αγαπηµένης µανίας

ΜΕΜΟΣ ΜΠΕΓΝΗΣ
«Η Σµαράγδα είναι έρωτας»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ CINEMA
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Σκυθικοί προποµποί από το Ερµιτάζ 
της Ρωσίας

Ε
ίχε όλα τα φόντα για να γίνει αυτό που έγινε, 
µια σταρ που αµείβεται µε 20 εκατ. δολάρια 
για κάθε της ταινία. Είχε διάσηµο πατέρα (Γιον 
Βόιτ), ταραγµένη σχέση µαζί του, εκθαµβωτική 
οµορφιά, σκανδαλώδεις σχέσεις, επαρκές τα-
λέντο, κανέναν ενδοιασµό για γυµνές σκηνές. 
Η Αντζελίνα Τζολί, από τη στιγµή που έβαλε 

το όνοµά της στη µαρκίζα της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας, 
πήγε την υπόθεση image ένα βήµα παραπέρα. Αρνήθηκε τον 
ρόλο του καλού παιδιού, γέµισε το κορµί της τατουάζ, προ-
χώρησε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ δίπλα στον αδερφό της 
ανταλλάσσοντας µαζί του φιλιά στο στόµα, δήλωνε πως αγαπάει 
τα µαχαίρια και τα φέρετρα, δέχτηκε να υποδυθεί µια ηρωίδα 
video game στη µεγάλη οθόνη, έκανε σχέση µε τον Μπραντ 
Πιτ. Η Λάρα Κροφτ έγινε το πρώτο action girl που γέµισε τα 
ταµεία των στούντιο, µια εποχή που οι γυναίκες ηρωίδες σε 
ταινίες δράσης περιορίζονταν στο πλευρό του Τζέιµς Μποντ. 
Τη στιγµή της µεγάλης της λάµψης, όταν τα φώτα τυφλώνουν, 
στα γυρίσµατα του δεύτερου µέρους της δηµοφιλούς saga, 
είδε τη σκοτεινή πλευρά της σελήνης. Εκεί, στην Καµπότζη, 
γνώρισε την καταπίεση και τη φτώχεια που αντιµετώπιζε η 
χώρα. Ανάµεσα σε εξώφυλλα και συνεντεύξεις έκανε µια δω-
ρεά 1.000.000 δολαρίων προς την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Ήταν το µεγαλύτερο ποσό που 
είχε δεχτεί ποτέ ο οργανισµός από ένα άτοµο και, λίγους µή-
νες αργότερα, η ηθοποιός δέχτηκε από τον ΟΗΕ τον τίτλο της 
Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως.

Ο τίτλος ήταν η αρχή για µια ατέλειωτη και ιδιαίτερα έντονη 

φιλανθρωπική δράση, η οποία συνδυάστηκε και µε την υιοθε-
σία τριών παιδιών. Το πρώτο ήταν ο Μάντοξ, ένα αγοράκι από 
την Πνοµ Πενχ της Καµπότζης, το οποίο η ηθοποιός υιοθέτησε 
στις 10 Μαρτίου του 2002. Η κίνηση θεωρήθηκε µια ακόµη «ιδι-
οτροπία» της Αντζελίνας. Άλλωστε στο Χόλιγουντ η φιλανθρω-
πία είναι µέσα στο πακέτο. Κάθε πρωταγωνιστής που σέβεται 
τον εαυτό του είναι ταυτισµένος µε έναν πανανθρώπινο σκοπό.

Για τον λόγο αυτό στο επίσηµο site του ΟΗΕ υπάρχει µια, αν 
όχι απολογητική, διευκρινιστική ανακοίνωση του οργανισµού: 
«Ίσως αναρωτιέστε γιατί έχουµε επιλέξει τραγουδιστές, µουσι-
κούς και ηθοποιούς να εκπροσωπούν την Ύπατη Αρµοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε όλο τον κόσµο; Αυτές οι προσωπι-
κότητες, εκµεταλλευόµενες την προνοµιακή τους πρόσβαση στα 
ΜΜΕ και σε άλλους φορείς, δίνουν “φωνή” στους πρόσφυγες, οι 
οποίοι είναι συχνά θύµατα ξεχασµένων ανθρωπιστικών κρίσε-
ων και αρνητικών στερεοτύπων».

Μπορεί πράγµατι η δύναµη της επιτυχίας των διασήµων να 
συµβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δεινά και τις 
ανάγκες εκατοµµυρίων ξεριζωµένων σε όλο τον κόσµο;

Η Αντζελίνα δεν φαίνεται να αναρωτήθηκε ποτέ. Η ακατά-
παυστη προθυµία της να χρησιµοποιεί τον ελεύθερο χρόνο και 
την επιρροή της για να βοηθήσει αυτούς που έχουν αναγκαστεί 
να αφήσουν τα σπίτια τους εξαιτίας διωγµών ή συγκρούσεων 
ορίζεται µόνο ως αφοσίωση.

Ανάµεσα σε υιοθεσίες, γεννητούρια, γάµους, φηµολογού-
µενους χωρισµούς, παπαρατσικές φωτογραφίες, ψιθύρους 
για την απώλεια βάρους της, τη σοκαριστική διπλή µαστεκτο-
µή και την αφαίρεση της µήτρας της, καθώς διαγνώστηκε µε 

87% πιθανότητες για εκδήλωση καρκίνου, παρέµενε προση-
λωµένη στα καθήκοντα της Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της 
Ύπατης Αρµοστείας. Τανζανία, Σιέρα Λεόνε, Κένυα, Πακιστάν, 
Εκουαδόρ, Κόσοβο, Ναµίµπια, Συρία, Ιράκ, Ελλάδα: Τριάντα, 
συνολικά, χώρες, σύµφωνα µε το «Newsweek», έχει επισκε-
φτεί, λιγότερες απ’ όσες, ίσως, επισκέπτεται ένας υπουργός 
Εξωτερικών.

Το Jolie-Pitt Foundation, το ίδρυµα που δηµιούργησε µε τον 
σύζυγό της Μπραντ Πιτ, δίνει µεγάλα χρηµατικά ποσά –πάνω 
από 30 εκατ. δολάρια τα τελευταία 15 χρόνια– για την εξάλει-
ψη της φτώχειας, ενώ το ζευγάρι κάνει διαρκώς δωρεές στον 
Ερυθρό Σταυρό και στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Ταυτόχρονα 
έχει δηµιουργήσει το Maddox Jolie-Pitt Foundation, στο όνοµα 
του πρώτου της γιου, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά µε την 
Καµπότζη και έχει ως έργο τη διάσωση του εθνικού δρυµού 
της χώρας, την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέµη-
ση του αναλφαβητισµού κ.ά. Χάρη στις προσπάθειές της έχουν 
χτιστεί πάνω από δέκα σχολεία σε χώρες όπως η Κένυα, η Αϊτή 
και το Σουδάν, ενώ ακόµη και ο γάµος του ζευγαριού πριν από 
δύο χρόνια ήταν αφορµή για να δωρίσουν 5.000.000 δολάρια 
σε φιλανθρωπικούς οργανισµούς και ιδρύµατα ανά την υφήλιο.

Απλή, σοβαρή, επίµονη, χρησιµοποιεί τη φήµη της αναζη-
τώντας πόρους και προασπίζοντας τα δικαιώµατα των προ-
σφύγων, δίπλα της στους καταυλισµούς ή πίσω από κλειστές 
πόρτες, σε συναντήσεις µε παγκόσµιους ηγέτες.

Μπορεί µια Αντζελίνα να αλλάξει τον κόσµο; Μπορούµε να 
διαφωνούµε όσο θέλουµε από τον καναπέ µας τουιτάροντας 
140 χαρακτήρες για την εµφάνισή της.

Η Αγία Αντζελίνα
Μπορεί µια Αντζελίνα 

να λύσει το προσφυγικό; 
Μπορούµε να διαφωνούµε 

όσο θέλουµε από τον καναπέ µας.
  ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Λίγες ώρες πριν από την πρεµιέρα, πώς είναι 
η διάθεσή σας;
Για µένα η πρεµιέρα είναι πάντα µια γλυκιά 
ανακούφιση. Σηµαίνει το τέλος της διαδι-
κασίας των προβών, που, όπως στην περί-
πτωση του «Charity», είναι πολύ απαιτητικές 
και κοπιαστικές, αλλά και την έναρξη της 
επικοινωνίας µε τον κόσµο. Είναι η στιγµή 
για την οποία προετοιµαζόµαστε, η στιγµή να 
δείξουµε τη δουλειά µας στο κοινό. Οπότε, 
όπως πάντα, ανυποµονώ.

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική θεατρική 
σκηνή ανακαλύπτει ξανά το µιούζικαλ. Τη 
δεκαετία του ’20, που άνθησε, στις ΗΠΑ, η 
ύφεση σηµάδευε την εποχή και το µιούζικαλ 
θεωρήθηκε ένα από τα αντίδοτα. Σήµερα, 
στην Ελλάδα, οι συνθήκες είναι ανάλογες. 
Είναι αυτός ο λόγος που το αθηναϊκό κοινό 
αγκαλιάζει µε τέτοια θέρµη τις παραγωγές 
µιούζικαλ;
Ναι, πράγµατι, είναι κι αυτός ένας από τους 
λόγους. Το µιούζικαλ, αν και ως προς τη 
θεµατολογία του µοιάζει αφελές, είναι λαϊ-
κό και εντυπωσιακό, έχει την ικανότητα να 
µαγεύει το κοινό µε τα φώτα, τα χρώµατα, τη 
µουσική. Ο θεατής ξεχνιέται από τα προβλή-
µατά του, παρασύρεται στους ρυθµούς του. 
Αν σκεφτούµε πως το µιούζικαλ επανήλθε 
στην αθηναϊκή σκηνή πριν από περίπου 
επτά χρόνια, µε το «Κλουβί µε τις τρελές», σε 
σκηνοθεσία Φασουλή, µε τον Γιάννη Μπέζο, 
περίπου την εποχή που ξεκινούσε η κρίση, 
ναι, µπορούµε να το συνδέσουµε µε την οι-
κονοµική κρίση. Από την άλλη, όλα είναι και 
θέµα εκπαίδευσης. Έτσι, καθώς οι επιχειρη-
µατίες είδαν πως το µιούζικαλ «πουλάει», 
επέµειναν, επένδυσαν σε όλο και µεγαλύτε-
ρες παραγωγές κι έτσι το κοινό εκπαιδεύτη-
κε στο µιούζικαλ, το αγκάλιασε, το αγάπησε 
και το ζητούσε.

Μιλήστε µας για τον ρόλο σας, τον Όσκαρ…
Είναι ένας ρόλος που αγάπησα πάρα πολύ. 
Ένας ντροπαλός, συνεσταλµένος λογιστής, 
σχεδόν δειλός, µε πολλές φοβίες – υπάρ-
χει και µια ξεκαρδιστική σκηνή πάνω στην 
κλειστοφοβία που αντιµετωπίζει. Αυτός ο 
άνθρωπος ερωτεύεται την Τσάριτι, µια κο-
πέλα συνοδό κυρίων, κάτι που ποτέ δεν θα 
τολµούσε να φανταστεί στη ζωή του.

Έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους; Αν-
θρώπους που ενάντια σε όλα τα προγνωστικά 
κάνουν τελικά την «επανάστασή» τους;
Ναι. Εµένα! Γεννήθηκα και µεγάλωσα σε 
νησί, τη Σαλαµίνα, σε έναν πολύ κλειστό 
κύκλο, και ήµουν πολύ εσωστρεφής. Το να 
κάνω αυτό που πραγµατικά αγαπούσα, να 
ασχοληθώ µε τη µουσική και την ηθοποιία 
επαγγελµατικά, ήταν µια µικρή επανάσταση. 
Είχα, βέβαια, στήριξη από τους δικούς µου 
ανθρώπους, αλλά δεν είχα απολύτως καµία 
σχέση µε τον χώρο.

Κι έτσι ένα αουτσάιντερ συνεργάζεται σήµερα 
µε τον Τσετ Γουόκερ. Μιλήστε µας γι’ αυτόν…
Η συνεργασία µε αυτό τον άνθρωπο ήταν ένα 
όνειρο. Ο Τσετ Γουόκερ έχει µια συγκλονι-
στική ιστορία. Υπήρξε µαθητής και φίλος του 
Μποµπ Φος, του µεγαλύτερου χορογράφου 
του Μπρόντγουεϊ και των µιούζικαλ στο θέα-
τρο και τον κινηµατογράφο. Ο Φος έκανε τοµές 
στη χορογραφία. Ο Γουόκερ στα πολύ νιάτα του 
έλαβε µέρος στο «Sweet Charity» υπό την κα-
θοδήγηση του Φος και έκτοτε, νοµίζω, το έχει 
σκηνοθετήσει δέκα φορές. Χόρεψε σε τέσσερα 
µιούζικαλ του µέντορά του, ενώ είναι ο ιθύνων 
νους πίσω από το περίφηµο µιούζικαλ «Fosse» 
(1999), που προτάθηκε για εννέα T�ny και 
βραβεύτηκε µε τέσσερα, ενώ έχει, επίσης, 
βραβευτεί µε το βραβείο Φρεντ Αστέρ για τις 
χορευτικές του ικανότητες. Οι χορογραφίες 
που θα δείτε είναι φανταστικές, ίσως οι δυσκο-
λότερες που υπάρχουν σε µιούζικαλ. Ο ίδιος 
είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και δάσκαλος. 
Σου λέει πράγµατα που στοχεύουν στο κέντρο. 
Πράγµατα που εκκολάπτονται µέσα σου όσο 
δουλεύεις τον ρόλο και ανθίζουν τόσο φυσικά, 
που σε κάνουν να απορείς «πώς το έκανα αυτό 
εγώ;». Το δε εντυπωσιακότερο ήταν πως δεν 
υπήρξε µία φορά που να φώναξε ή να πρόσβα-
λε κάποιον. Ξέρετε, στις γενικές πρόβες επι-

κρατεί ένας πανικός: να συντονιστούν οι ηθο-
ποιοί µε τους τεχνικούς, να µπουν τα σκηνικά 
µε τα βαγονέτα, τα φώτα… Κι όµως, αυτός ο 
άνθρωπος, που ήταν από το πρωί µέχρι το βρά-
δυ στο θέατρο και έπρεπε να συντονίσει αυτό 
τον πολυπληθή θίασο, δεν υπήρξε ούτε µια 
στιγµή δυσάρεστος, αγενής ή προσβλητικός. 
Θεωρώ πως είµαι πάρα πολύ τυχερός που τον 
γνώρισα και δούλεψα µαζί του.

Και η συνεργασία µε τη Σµαράγδα Καρύδη;
Αυτή η γυναίκα είναι έρωτας. Έχω συνεργαστεί 
µε πολλές πρωταγωνίστριες αλλά η Σµαράγδα 
είναι µακράν η καλύτερη. Είναι ένα αστέρι. 
Είναι συνάδελφος µε σίγµα κεφαλαίο. Ένα άτο-
µο γλυκό και ηθικό, και στη ζωή και στη σκηνή.

Μοιράζεστε και την ίδια αγάπη για τα ζώα…
Ναι, αυτός είναι άλλος έρωτας. Σταµάτησα 
πριν από δύο χρόνια να τρώω κρέας, για-
τί θεωρώ πως η κρεατοφαγία είναι ενάντια 
στη φύση του ανθρώπου και στα δικαιώµα-
τα των ζώων. ∆ιαβάζοντας, µάλιστα, κείµενα 
του Πλούταρχου, που ισχυρίζεται, ανάµεσα σε 
άλλα, πως βάζουµε στο κρέας καρυκεύµα-
τα για να χαθεί η µυρωδιά του πτώµατος και 
όχι για νοστιµιά, σιγουρεύτηκα για την επιλογή 
µου. Επιπλέον, το κρέας, σήµερα, είναι πολύ 

βλαβερό για την υγεία του ανθρώπου, αφού 
δεν ξέρουµε τι τοξίνες και τι αντιβιοτικά 
έχουν χορηγηθεί σε αυτά τα ζώα µέχρι να 
φτάσουν στο πιάτο µας. ∆εν τρώµε, βέβαια, 
µόνο τις τοξίνες αλλά και ενεργειακά τον 
τρόµο που έζησε αυτό το ζώο όταν το έσφα-
ζαν.

Από τα ελληνικά νησιά έχουν περάσει η 
Σούζαν Σάραντον και ο Μάντι Πάτινκιν, για 
να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κό-
σµου σχετικά µε το προσφυγικό ζήτηµα, 
τις τελευταίες µέρες ήρθε και η Αντζελίνα 
Τζολί, και όλοι τους χειροκροτήσαµε για την 
πρωτοβουλία. Από την άλλη, ενοχληθήκαµε 
µε το εξώφυλλο του «Down Town» µε τους 
επώνυµους Έλληνες που πόζαραν ως µετα-
νάστες. Εσείς ενοχληθήκατε;
Όχι, δεν ενοχλήθηκα. Ήταν ένα µήνυµα. ∆εν 
ήταν κακό που έγινε. Και η Σούζαν Σάραντον 
ένα µήνυµα ήθελε να περάσει. Να σας πω 
και κάτι: δεν ξέρουµε αν έχουν πάει ή τι 
έχουν προσφέρει οι Έλληνες καλλιτέχνες. 
Ξέρουµε; Εγώ π.χ. έχω αγοράσει και έχω 
προσφέρει πράγµατα, και θα το ξανακάνω, 
ωστόσο δεν το έχω «διαφηµίσει». Τώρα, 
όµως, που µε ρωτάτε, απαντάω. Οπότε αυτό 
µπορεί να ισχύει και για άλλους.

Μιλήσαµε µε τον Μέµο Μπεγνή λίγες ώρες πριν από την πρεµιέρα του «Sweet Charity», στο θέατρο 
Badminton, για τον ρόλο του Όσκαρ που ενσαρκώνει στο πολυσυζητηµένο µιούζικαλ, τη συνεργασία του µε 
τον Τσετ Γουόκερ και τη Σµαράγδα Καρύδη, αλλά και τον ρόλο των καλλιτεχνών στην προσφυγική κρίση.

Στην Ντέπυ Κουρέλλου

«Η Σµαράγδα είναι έρωτας»

ΜΕΜΟΣ ΜΠΕΓΝΗΣ
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Η ΝΕΑ 
ΛΑΡΑ ΚΡΟΦΤ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζένιφερ Γιου Νέλσον, Αλεσάντρο Καρλόνι ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζόναθαν Έιµπελ, Γκλεν Μέργκερ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ: Χρήστος 
Θάνος, Εµµανουήλ Γιούργος, Υρώ Λούπη, Σπύρος Μπιµπίλας ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 95΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

To reboot του «Tomb Raider» βρίσκεται στη διαδικασία της 
προ-παραγωγής και η MGM φτιάχνει µια λίστα µε πιθανές 
υποψήφιες για τον ρόλο της Λάρα Κροφτ (της δυναµικής 
ηρωίδας που ενσάρκωνε στις προηγούµενες µεταφορές 

του γνωστού βιντεοπαιχνιδιού η Αντζελίνα Τζολί). Μεταξύ αυτών 
βρίσκεται και η πρωταγωνίστρια του «Star Wars: Η δύναµη 
ξυπνάει», Ντέιζι Ρίντλεϊ. Αυτή τη στιγµή η Ρίντλεϊ βρίσκεται εν 
µέσω γυρισµάτων για το όγδοο επεισόδιο του «Star Wars», ενώ 
το ένατο θα ακολουθήσει λίγο µετά την ολοκλήρωσή του. Ακόµα 
κι έτσι, πώς θα µπορούσε να αρνηθεί τον ρόλο της εικονικής 
αρχαιολόγου;

KUNG FU PANDA 3 (ΚΑΙ ΣΕ 3D)

Όταν ο για χρόνια χαµένος πατέρας του Πο ξαφνικά επανεµφανίζεται, οι δυο τους ταξιδεύουν σε έναν µυστικό παράδεισο όπου κατοικούν 
αρκουδάκια πάντα, για να συναντήσουν δεκάδες ξεκαρδιστικούς ήρωες. Όµως, όταν ο υπερφυσικός κακός Κάι αρχίζει να σαρώνει την 
Κίνα νικώντας όλους τους πολεµιστές κουνγκ φου, ο Πο πρέπει να κάνει το αδύνατο: να εκπαιδεύσει όλους τους αδέξιους και αραχτούς 
συντρόφους του για να γίνουν η απόλυτη συµµορία Kung Fu Panda! Το «Kung Fu Panda 3» σηµαίνει την επιστροφή του ξεκαρδιστικού 

Πο, του αξιαγάπητου παχουλού πάντα που είχε µόνο ένα όνειρο: να γίνει εξπέρ σε µια πολεµική τέχνη που χρειάζεται ευλυγισία, ψυχολογική δύναµη 
και αστραπιαία αντανακλαστικά. Ήταν µια τεράστια, αν όχι αδύνατη, αποστολή, αλλά ο Πο δεν ξέρει τι πάει να πει «αδύνατος». Οι περιπέτειες του Πο 
ξεκίνησαν µε το «Kung Fu Panda», στο οποίο, παρ’ όλα τα εµπόδια, εκπλήρωσε το όνειρό του και κατέκτησε τον τίτλο του ∆ράκου Πολεµιστή. Οι θεατές 
ανά τον κόσµο αγάπησαν και αγκάλιασαν αµέσως την ταινία, που έκανε εισπράξεις 633 εκατ. δολαρίων και κέρδισε µία υποψηφιότητα για Όσκαρ 
καλύτερης ταινίας κινουµένων σχεδίων.

Ο σεναριογράφος Άλαν Μπένετ στα τέλη της δεκαετίας του 
’60 γνώρισε µια γυναίκα µε το όνοµα Miss Shepherd, που 
ζούσε σε ένα βαν, έξω από το σπίτι του. Οι δηµοτικές αρχές 
έδειξαν κατανόηση για λίγο καιρό, αλλά τελικά αποφάσισαν 

ότι έπρεπε να µεταφερθεί. Τότε ο Μπένετ της επέτρεψε να βάλει το 
φορτηγό στον ιδιωτικό του χώρο για µερικούς µήνες. Τελικά η Miss 
Shepherd έµεινε εκεί 15 χρόνια. Ο Μπένετ εξέδωσε τα αποµνηµο-
νεύµατά του από εκείνα τα χρόνια κάποιες δεκαετίες µετά, µε τη Miss 
Shepherd να έχει χαρακτηριστικό ρόλο σε αυτά. Αφού εκδόθηκαν, 
λοιπόν, ο αδελφός της Miss Shepherd ήρθε σε επικοινωνία µε τον 
Μπένετ και συµπλήρωσε πολλά κενά σχετικά µε τη ζωή της αδελφής 
του και πώς είχε καταλήξει να ζει στο φορτηγάκι. Αποκάλυψε ότι η 
Miss Shepherd ήταν µια άρτια πιανίστρια πριν από τον Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, µε εκπαίδευση στο Παρίσι. Μίλησε για το θρησκευτικό της 
πάθος και για την επιθυµία της ως νεαρή γυναίκα να γίνει µοναχή. Η 
ζωή στο µοναστήρι, όπου η µουσική απαγορευόταν, ήταν κάτι που τη 
διέλυσε και είχε ψυχολογικά προβλήµατα σε όλη της τη ζωή. Ο αδελ-
φός της του αποκάλυψε επίσης ότι η Miss Shepherd είχε ένα ατύχηµα 
στον δρόµο, όπου χτύπησε έναν µοτοσικλετιστή και έφυγε. Το 1999 ο 
Μπένετ έγραψε το οµώνυµο θεατρικό έργο, στο οποίο πρωταγωνι-
στούσε η Μάγκι Σµιθ ως Miss Shepherd. ∆εκαπέντε χρόνια µετά, οι 
δυο τους µεταφέρουν τη ιστορία της κυρίας µε το φορτηγάκι στη µε-
γάλη οθόνη.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νίκολας Χίτνερ ΣΕΝΑΡΙΟ: Άλαν Μπένετ ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάγκι 
Σµιθ, Άλεξ Τζένινγκς ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 104΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Feelgood

H ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ
LADY IN THE VAN



www.free-sunday.gr

FREE  SUNDAY

AGENDA
free time20.03.2016 37

3Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ
● Για τρίτη χρονιά το Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων 
επιστρέφει στη Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση. Σταθερή 
παρουσία έχουν και αυτή τη χρονιά οι Έλληνες της δι-
ασποράς, αλλά και εγχώριες δυνάµεις που καταθέ-
τουν το στίγµα τους διαµορφώνοντας τις τάσεις στον 
σύγχρονο ελληνικό χορό. Στην ίδια λογική, η διορ-
γάνωση στρέφεται για πρώτη φορά στο καλλιτεχνικό 
δυναµικό της Κύπρου, προσδοκώντας να ανοίξει έναν 
διάλογο που πριµοδοτεί και υποστηρίζει τα ανοιχτά 
σύνορα στην τέχνη. Οι τρεις παραστάσεις του φετινού 
φεστιβάλ, στις 23 και 24 Μαρτίου.

ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΩΝ BEATNIKS ΣΤΟ BIOS
● Το «Holy Beat», µια παράσταση εµπνευσµένη από 
το «Ουρλιαχτό» του Άλεν Γκίνσµπεργκ παρουσιάζεται 
στο Bios.Tesla main. Οι τρεις ηθοποιοί, ως τρεις δια-
φορετικές πτυχές του ποιητή, συναντιούνται στο σκη-
νικό ενός µπαρ και επιχειρούν να ανακαλύψουν αυτή 
τη µικρή στιγµή έκλαµψης που µας φανερώνει πως 
ακόµη και µέσα στην κόλαση µπορεί να υπάρξει πα-
ράδεισος. Γραµµένο το 1955, το «Ουρλιαχτό» έγινε το 
µανιφέστο της γενιάς των beat, της πρώτης γενιάς της 
µεταπολεµικής Αµερικής, του baby boom και του µα-
καρθισµού, του rock ‘n’ roll και της κοµµουνιστικής α-
πειλής. Κάθε ∆ευτέρα και Τρίτη.

ΙΟΝΕΣΚΟ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΦΑ
● Γραµµένη το 1951, η σκοτεινή κωµωδία «Το Μά-
θηµα» του Ιονέσκο απεικονίζει την χωρίς λογική, αυ-
ξανόµενα εξοργιστική διδασκαλία ενός διαταραγµέ-
νου καθηγητή σε µια αδύναµη µαθήτρια. Ο Μπάµπης 
Σπανός σκηνοθετεί στο θέατρο Άλφα τους Κώστα 
∆ράκο, Ιωάννα Οριό και Κωνσταντίνα Σιλεβρή σε µια 
παράσταση όπου, σύµφωνα µε τον σκηνοθέτη, η δι-
δασκαλία αρχίζει σαν παιχνίδι, οριακά ερωτική, και 
εξελίσσεται σε ένα βασανιστήριο χωρίς έλεος. Κάθε 
Παρασκευή στις 21:00.

JAZZ ΣΤΟ FLORAL
● Traditional και modern jazz από γκρουπ του γνω-
στού ντράµερ Σεραφείµ Μπέλλου, η οποία πλαισιώ-
νεται από τη νέα ταλαντούχα Ελληνοτζαµαϊκανή τρα-
γουδίστρια Ξένια Ντάνια, την κιθαρίστρια Κυριακή 
Βιδάλη και τον µπασίστα Γιώργο Ρούλο. Στις 25 Μαρ-
τίου στο Floral µε είσοδο 4 ευρώ.

Σκυθικοί 
προποµποί 
από το Ερµιτάζ 
στο Μουσείο 
Ακρόπολης 
Η Ελλάδα και η Ρωσία προγραµµατίζουν 
για το έτος 2016 σειρά πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων µε σκοπό την ενίσχυση των 
παραδοσιακών δεσµών φιλίας και συ-
νεργασίας. Μέρος των εκδηλώσεων 
είναι η διοργάνωση αρχαιολογικών εκ-
θέσεων, οι οποίες θα δώσουν την ευκαι-
ρία στο ελληνικό και στο ρωσικό κοινό 
να γνωρίσουν σηµαντικές πτυχές του 
πολιτισµού των δύο χωρών. Οι εκθέ-
σεις ξεκινούν µε την έκθεση στο Μου-
σείο Ακρόπολης τριών χρυσών σκυ-
θικών αντικειµένων από τις συλλογές 
του Ερµιτάζ. Πρόκειται για δύο αγγεία 
και ένα κόσµηµα, µέρη ενός µοναδικού 
σκυθικού ταφικού συνόλου του 4ου αι. 
π.Χ., που βρέθηκε το 1830 στον βασι-
λικό τύµβο Kul Oba, στην Κριµαία. Τα 
τρία αντικείµενα θα εκτίθενται στο ισό-
γειο του Μουσείου Ακρόπολης από τις 11 
Μαρτίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2016 (στον 
χώρο αυτό δεν απαιτείται εισιτήριο).
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Η ελληνική βιομηχανία 
γάλακτος Κρι Κρι βραβεύθηκε 
στα επιχειρηματικά 
βραβεία «ΧΡΗΜΑ- 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 
2015,» που έλαβαν 
χώρα για 13η συνεχή 
χρονιά. 
Στην Κρι Κρι απονεμήθηκε το 
3ο βραβείο στην κατηγορία 
«ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ», διάκριση που αποδεικνύει 
και με ένα ακόμα τρόπο τη δυναμική και ανοδική πορεία 
της Κρι Κρι σχετικά με την εξαγωγική δραστηριότητά της 
καθώς και τη δέσμευση της εταιρείας να προβάλλει και 
να αναπτύξει την ελληνική γαλακτοκομία στο εξωτερικό. 
Η Κρι Κρι, ως μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
γαλακτοβιομηχανίες της χώρας, αποτελεί αρωγό στην 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με σημαντικές και 
ουσιαστικές επενδύσεις αναφορικά με την παραγωγική 
και εξαγωγική της δραστηριότητα.
Η εταιρεία με πάνω από 60 χρόνια ιστορίας και εμπειρίας 
ξεχωρίζει για τα υψηλής ποιότητας προιόντα της, την 
ελληνικότητα και την αυθεντικότητα των γεύσεων της και 
υπερασπίζεται τη δύναμη της ελληνικής παράδοσης στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σήμερα εξάγει σχεδόν όλα τα προϊόντα της σε 20 χώρες 
στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή και τα 
προϊόντα της έχουν τοποθετηθεί σε ορισμένες από τις 
μεγαλύτερες διεθνείς αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 
Φεβρουαρίου 2016 στο Athenaeum Intercontinental το 
βραβείο παρέλαβε η Marketing Director της ΚΡΙ ΚΡΙ, 
κυρία Τζελίνα Κουκουμέλη.
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ΝΈΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙ ΚΡΙ   

ΣΤΑ ΈΠΙΧΈΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΈΙΑ  
«ΧΡΗΜΑ-ΓΈΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2015»

Η Sweete Stevia, το 
αγαπημένο φυσικό 
γλυκαντικό από 
το φυτό στέβια, 
ανανεώθηκε, άλλαξε 

συσκευασία, μεγάλωσε την «οικογένειά» της και υποδέχτηκε φίλους και συνεργάτες στο πιο Sweete Brunch, 
στο Semiramis Restaurant, όπου παρουσίασε τη νέα έκδοση του «Sweete Cookbook» με γλυκές συνταγές του 

pastry chef Δημήτρη 
Οικονομίδη.
Με ανανεωμένη 
και άκρως φρέσκια 
εμφάνιση, αλλά και 
βελτιωμένη γεύση, 
η Sweete Stevia μας 
συστήνει τη νέα της 
ταυτότητα αλλά και 
τα ανανεωμένα της 
προϊόντα:
• Το ανανεωμένο 
σακουλάκι Sweete 

των 150 γρ., το 
οποίο διαθέτει βελτιωμένη γεύση και κρυσταλλική μορφή της Sweete Stevia, ενώ περιέχει ειδικό κουταλάκι 
μεριδοποίησης.

• Το νέο κουτί Sweete των 100 sticks, τo οποίo αποτελείται από 100 μονές μερίδες σε κρυσταλλική μορφή, με 
κάθε μερίδα να ισοδυναμεί με ένα κουταλάκι ζάχαρης. Η νέα συσκευασία συνοδεύεται 
από βελτιωμένη γεύση της Sweete Stevia λόγω μεγαλύτερης καθαρότητας του 
γλυκοζίτη στεβιόλης Reb-A που διαθέτει (από 97% σε 98%).
• Η ολοκαίνουρια συσκευασία Sweete των 100 δισκίων, που διαλύονται 
εύκολα σε κρύα και ζεστά ροφήματα, για να απολαμβάνετε… κάθε γλυκιά στιγμή, 
όπου κι αν βρίσκεστε.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ LESANTE LUXURY HOTEL AND SPA

∆ύο σηµαντικές βραβεύσεις και µία κορυφαία 
θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη ήταν για το 2015 
ο απολογισµός των διακρίσεων για το Lesante 

Luxury Hotel and Spa. Το «διαµάντι» της Ζακύνθου, 
όπως πολλοί το χαρακτηρίζουν, συµµετείχε στον 
διαγωνισµό The World Luxury Hotel Award 2015, 
κατακτώντας το βραβείο «Best Luxury Honeymoon 
Hotel in Europe» (Το καλύτερο ξενοδοχείο στην 
Ευρώπη για τον µήνα του µέλιτος), ενώ βραβεύτηκε µε 
το «Certificate of Excellence» (Πιστοποιητικό Αριστείας) 
από τον µεγαλύτερο ταξιδιωτικό ιστότοπο παγκοσµίως, 
τον TripAdvisor. Αν στις προαναφερθείσες βραβεύσεις 
προστεθεί και η 4η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη, 
στην κατηγορία συνάρτησης τιµών και παροχών 
(«Award Finalist Best Value Hotel»), από τον κορυφαίο 
οδηγό πολυτελών διακοπών για ανεξάρτητους 
ταξιδιώτες Conde Nast Johansens, τότε το Lesante 
Luxury Hotel and Spa αποτελεί τον ακριβή ορισµό 
της «προσιτής πολυτέλειας». Βασική φιλοσοφία του 
Οµίλου Lesante είναι η προώθηση και ανάδειξη του 
τουριστικού προϊόντος της Ζακύνθου. Οι κορυφαίες 
διακρίσεις που κατέκτησε για το 2015 το Lesante 
Luxury Hotel and Spa καθιστούν την ξενοδοχειακή 
µονάδα κοµβικό πυλώνα ενίσχυσης της αναπτυξιακής 
διαδικασίας.
Ενηµερωθείτε για τα πασχαλινά πακέτα φιλοξενίας του 
Lesante Luxury Hotel and Spa στο www.lesante.gr ή 
τηλεφωνικά στο 26950 41330.
https://www.facebook.com/pages/Lesante-Hotel-
Spa/200043316074

ΤΡΙΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΒΡΑΒΈΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC
Τα Public διοργανώνουν για τρίτη χρονιά τα Βραβεία 

Βιβλίου. Από τις 15 Μαρτίου 2016 όλοι οι φίλοι του 
βιβλίου έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν µε τις ψήφους 
τους αγαπηµένα βιβλία και συγγραφείς για τη χρονιά που 
πέρασε, µέσα από το ειδικά σχεδιασµένο micro-site www.
publicbookawards.gr.
Φέτος τα Βραβεία διαθέτουν 8 µεγάλα βραβεία… 2.000 
υποψήφια βιβλία, 1.300 συγγραφείς και 150 
εκδότες, ενώ καθιερώνεται µία νέα ενότητα, 
η «Τιµώµενη Χώρα», που για το 2016 είναι 
η Γαλλία. Τα Public σε συνεργασία µε το 
Γαλλικό Ινστιτούτο θα διοργανώνουν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας ανταλλαγές 
συγγραφέων και ειδικές εκδηλώσεις µεταξύ 
των δύο χωρών.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έναρξης του 
διαγωνισµού ο κ. Σπήλιος Λαµπρόπουλος, 
εµπορικός διευθυντής Προϊόντων Ψυχαγωγίας 
των Public, δήλωσε: «Είµαστε περήφανοι που 
φέτος στηρίζουν µε τη συµµετοχή τους τον θεσµό 2.000 
υποψήφια βιβλία, 1.300 συγγραφείς και 150 εκδότες, καθώς 
και µεγάλη µερίδα του αναγνωστικού κοινού, φίλοι των 
Public». Στο ίδιο ύφος και οι δηλώσεις του κ. Mikaël Haut-
champ, συµβούλου Συνεργασίας και Μορφωτικής ∆ράσης, 
διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: «Είµαστε 
ιδιαίτερα χαρούµενοι που τα Public τιµούν τη χώρα µας 
στα φετινά Βραβεία Βιβλίου και χαιρόµαστε ιδιαιτέρως γι’ 
αυτή µας τη συνεργασία. Το ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη 
γαλλική λογοτεχνία είναι διαχρονικό, µε αρκετούς τίτλους 
να µεταφράζονται κάθε χρόνο στην ελληνική γλώσσα, ενώ, 
και αντίστροφα, πολλά ελληνικά βιβλία, έργα σηµαντικών 

συγγραφέων, έχουν µεταφραστεί στα γαλλικά. Θεωρώ πως 
η Γαλλία ως Τιµώµενη Χώρα θα κερδίσει το ενδιαφέρον του 
κοινού και θα θέσει τις βάσεις για µια σειρά δηµιουργικών 
αφιερωµάτων στη διεθνή λογοτεχνία».
Η πρώτη φάση της διαδικασίας της ψηφοφορίας έχει ήδη 
ξεκινήσει και ολοκληρώνεται στις 26 Απριλίου. Στη 2η φάση 
της ψηφοφορίας ανακοινώνονται τα 10 δηµοφιλέστερα 

βιβλία ανά κατηγορία βράβευσης και οι 
αναγνώστες καλούνται να αναδείξουν τον µεγάλο 
νικητή ανά κατηγορία, από τις 2 µέχρι τις 22 Μαΐου. 
Εκτός από τα βραβεία που αναδεικνύονται από το 
κοινό, υπάρχουν και τρία ειδικά βραβεία εκτός 
ψηφοφορίας κοινού, τα οποία σχετίζονται µε τη 
δουλειά των ανθρώπων στον κλάδο του βιβλίου, 
όπως το βραβείο «Εκδοτικό Αποτύπωµα», 
που θα αναδείξει τον εκδότη που µέσα από τη 
βιβλιοπαραγωγή άφησε το δικό του αποτύπωµα, 
το βραβείο για το «Καλύτερο Εξώφυλλο» της 
χρονιάς και το βραβείο για την «Καλύτερη 

Εικονογράφηση σε Παιδικό Βιβλίο». Τους νικητές σε 
αυτές τις κατηγορίες θα αναδείξουν ειδικές επιτροπές. 
Επιπλέον, στον διαγωνισµό θα δοθούν και τα Βραβεία 
Βιβλιοπωλείων Public «Ελληνικό Βιβλίο» και «Ελληνικό 
Παιδικό Βιβλίο», όπως θα τα ψηφίσουν οι πωλητές βιβλίου 
των καταστηµάτων Public.
Πάνω από 100.000 µοναδικοί αναγνώστες ανέδειξαν το 
2015, µέσα από περισσότερες από 200.000 ψήφους, τους 
συγγραφείς και τα βιβλία που προτιµούν. Μπείτε στην 
ιστοσελίδα www.publicbookawards.gr και ψηφίστε τα 
αγαπηµένα σας βιβλία για το 2016 σε όσες κατηγορίες 
επιθυµείτε.

Σπήλιος Λαμπρόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής Προϊόντων Ψυχαγωγίας των Public, La-
etitia Kulyk, Ακόλουθος οπτικοακουστικών μέσων της Γαλλικής πρεσβείας στην Ελλάδα, 
Mikaël Hautchamp, Σύμβουλος συνεργασίας και μορφωτικής δράσης, Διευθυντής του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Σπήλιος Λαμπρόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής Προϊόντων Ψυχαγωγίας των Public, 
Ανθή Τροκούδη, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων των Public, Mikaël 
Hautchamp, Σύμβουλος συνεργασίας και μορφωτικής δράσης, Διευθυντής του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Ελλάδος
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ΣΙΝΕΜΑ • ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΛΑΥΤΑΚΗΣ

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

Ο Κανέλος είναι ένα υπέροχο κυνηγόσκυλο µε 
µακριά, γυαλιστερά αυτιά. Χαρούµενος, αθλητικός, 
έχει καλή επαφή µε τους ανθρώπους και τα αρσε-
νικά ζωάκια. Είναι 2 ετών, στειρωµένος, εµβολι-
ασµένος, µε αριθµό τσιπ 939000010789803. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6938 560299.

Χαρίζεται ηµίαιµος αρσενικός σκύλος µεσαίου 
µεγέθους. Είναι 1 έτους, εµβολιασµένος, απο-
παρασιτωµένος και στειρωµένος. Θα δοθεί µε 
συµβόλαιο υιοθεσίας µέσω του προγράµµατος του 
∆ήµου Ηρακλείου Αττικής. Τηλ. επικοινωνίας: 6972 
078685, 6973 219174 (αν δεν απαντήσουµε, στείλτε 
µήνυµα).

Χαρίζεται η κούκλα της φωτογραφίας. Είναι 15 
µηνών, µικρού µεγέθους (10 κιλά), εµβολιασµένη 
και στειρωµένη. Θα δοθεί µε συµβόλαιο υιοθεσίας 
µέσω του προγράµµατος του ∆ήµου Ηρακλείου 
Αττικής. Έχει εξαιρετικό χαρακτήρα, λατρεύει τα 
παιδιά, τα πάει καλά µε άλλα ζώα και δεν λερώνει 
µέσα. Αρ. µικροτσίπ: 900062000196945. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6972 078685, 6973 219174.

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).

Τέσσερα πιτσιρίκια, ένα κοριτσάκι και τρία αγορά-
κια, ψάχνουν το παντοτινό τους σπίτι. Ήρθαν από 
τους Γαργαλιάνους µαζί µε τα αδελφάκια τους, τα 
οποία στάθηκαν τυχερά και βρήκαν σπίτια. ∆υό-
µισι µηνών, µεσαίου µεγέθους, υγιέστατα, είναι 
αποπαρασιτωµένα και έχουν κάνει το πρώτο τους 
εµβόλιο. Βρίσκονται στην Ηλιούπολη και θα δο-
θούν µε συµβόλαιο υιοθεσίας. Τηλ. επικοινωνίας: 
6974 557706.

Βρέθηκαν κοντά σε κεντρικό δρόµο, όπου η µοί-
ρα τους ήταν αβέβαιη. Είναι περίπου 2,5 µηνών, 
τρία θηλυκά και ένα αρσενικό. Μεταφέρθηκαν 
προσωρινά σε κάπως πιο ασφαλές µέρος, απο-
παρασιτώθηκαν, εµβολιάστηκαν και αναζητούν 
επίσηµα µόνιµη αγκαλιά. Ποιος µπορεί να πει όχι 
σε τέτοια µουσούδα; Επικοινωνία: 6972 999295, 
ioannachandridi@gmail.com.

H Raisa βρέθηκε στην Παιανία, όπου εγκαταλεί-
φθηκε, όπως µας είπαν. Φυσικά δεν έφερε µικρο-
τσίπ. Είναι περίπου 2 µηνών και θα γίνει µεσαίου 
µεγέθους. Έχει αποπαρασιτωθεί και έκανε το πρώ-
το της εµβόλιο. Θα δοθεί πλήρως εµβολιασµένη, µε 
συµβόλαιο υιοθεσίας, σε υπεύθυνους αναδόχους. 
Αρ. µικροτσίπ: 941000017895921. Επικοινωνία: 
6938 957397, pavlosk@gmail.com.

Η Έλλη είναι µόλις 3 µηνών και βρέθηκε να κοι-
µάται αγκαλιά µε τα αδελφάκια της µέσα σε µια 
λακκούβα. Είναι δραστήρια, µε µπόλικη όρεξη για 
παιχνίδι. Ξέρει να συµβιώνει µε άλλα σκυλιά και 
γάτες. Θα δοθεί εµβολιασµένη, µε τσιπ και την υπο-
χρέωση στείρωσης στην κατάλληλη ηλικία. Επικοι-
νωνία: 6974 208708, mikrotronic2003@yahoo.gr.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΤΡΕΙΣ ΓΕΡΑΚΙΝΕΣ

Τρεις γερακίνες του είδους Buteo buteo επέστρεψαν και πάλι στο φυσικό τους περιβάλλον, στο Ανατο-
λικό Αιγαίο, στο νησί της Σάµου. Ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» τις 
απελευθέρωσαν σε τρεις διαφορετικές περιοχές του νησιού, ύστερα από αρκετούς µήνες περίθαλψης 
στον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ. ∆εκάδες µαθητές του νησιού µε τους 
καθηγητές τους παρευρέθηκαν και βοήθησαν στη διαδικασία απελευθέρωσης. Τα περισσότερα από 
αυτά τα ζώα φέρουν τραύµατα από ανθρωπογενή αίτια, από την άλλη πλευρά, όµως, είναι ελπιδοφόρα 
η θερµή ανταπόκριση µεγάλου µέρους των τοπικών κοινωνιών: κάτοικοι των νησιών, κυρίως αγρότες 
και ψαράδες, που εντοπίζουν τραυµατισµένα άγρια ζώα κάνουν ό,τι µπορούν για να τα διασώσουν. Ελ-
πιδοφόρα επίσης είναι η ανταπόκριση των µαθητών, οι οποίοι, βλέποντας αυτά τα εντυπωσιακά που-
λιά και µαθαίνοντας τη βιολογία τους, αλλά και τη χρησιµότητά τους για τον άνθρωπο (την οικολογική 
και την οικονοµική τους σηµασία), εκφράζουν την εύλογη απορία ποιοι και γιατί καταστρέφουν το φυ-
σικό περιβάλλον, αλλά και τη δική µας ύπαρξη. Η θανάτωση ενός µόνο γερακιού συνεπάγεται την επι-
βίωση και αναπαραγωγή δεκάδων χιλιάδων τρωκτικών ετησίως (λόγω του πολύ γρήγορου ρυθµού 
αναπαραγωγής τους). Αυτό φυσικά έχει δραµατικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες, ενώ οι πληθυσµια-
κές εξάρσεις των τρωκτικών είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που παρεµποδίζουν τη φυσική 
διαδικασία αναδάσωσης.

ΣΙΝΕΜΑ • ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΛΑΥΤΑΚΗΣ
Το Τµήµα Γεωπονίας και το Αγρόκτηµα του ΑΠΘ δίνουν και φέτος την ευκαιρία στους πολίτες να 
φτιάξουν τον δικό τους κήπο στις εκτάσεις του Πανεπιστηµιακού Αγροκτήµατος, στη Θέρµη, παρέχο-
ντας στους χρήστες συµβουλευτική υποστήριξη από φοιτητές της σχολής και γεωπόνους, καθώς και 
νερό άρδευσης. Η καλλιέργεια θα γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Τη φετινή 
καλλιεργητική περίοδο θα διατεθούν 150 κήποι, έκτασης 100 τ.µ. ο καθένας. Η συµµετοχή στο πρό-
γραµµα ανέρχεται στο συµβολικό ποσό των 120 ευρώ ετησίως, ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν θα 
διατεθούν στο ταµείο του Αγροκτήµατος. http://www.agro.auth.gr/

H Πέννυ και ο Όλιβερ είναι τα δύο µουλάρια που ήρθαν στον Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Ιπποειδών 
(ΕΣΠΙ) τον Νοέµβριο του 2015 από το νησί της Ύδρας. Εκεί χρησιµοποιούνταν από τον δήµο, µαζί µε 
άλλα τέσσερα ζώα, για τη συγκοµιδή σκουπιδιών στα στενά δροµάκια, δουλεύοντας όλη τους τη ζωή 
κάτω από συνθήκες σκλαβιάς, προς όφελος των κατοίκων του νησιού. Καταπονηµένα, ηλικιωµένα, 
µε φθαρµένα δόντια, µε αρθριτικά και εντελώς υποσιτισµένα, εργάζονταν καθηµερινά χωρίς την απα-
ραίτητη φροντίδα. Ο σύλλογος, δυστυχώς, δεν έχει λάβει καµία οικονοµική ή άλλου είδους υποστήριξη 
από τον δήµο της Ύδρας σχετικά µε την ελάφρυνση αυτών των ζώων από τον ζυγό τους. Θα ήταν ευχής 
έργο αν η Πέννυ και ο Όλιβερ έβρισκαν κάποιον να τους υιοθετήσει µέχρι το τέλος της ζωής τους. Μέ-
χρι τότε αναζητούν ανάδοχους γονείς. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 6979 090513, 22990 49227 
και στο http://greekhorseprotection.org/.

ΑΛΟΓΑ ΨΑΧΝΟΥΝ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ 
«ΓΟΝΕΙΣ»

Επιµέλεια: Ντέπυ Κουρέλλου




