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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

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

ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ 
ΜΕ ΠΟΛΕΜΟ

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Α. ΤΑΚΗΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΖΑΡΙΦΗ

● Σκοτεινή η επόµενη µέρα της τροµοκρατικής επίθεσης στις Βρυξέλλες
● Οι δράστες, τα θύµατα, το χρονικό της φρίκης, ο κόσµος που αλλάζει
● Σε νέα, σκληρή δοκιµασία η ελληνική και η ευρωπαϊκή πραγµατικότητα

ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ 

Προτιµώ τo καλό 
να γίνεται κρυφά

σελ. 21-33

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

σελ. 3-17
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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 358η
25-27//03//16

  ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η αυθαίρετη σύνδεση της 
τροµοκρατίας µε το προσφυγικό δοκιµάζει τις 
ελληνικές αντοχές
03 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ Σκέψεις µετά την 
22α Μαρτίου
04 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α. ΤΑΚΗΣ «Η έκρηξη των 
προσφυγικών ροών γκρέµισε όλα τα προσχή-
µατα»
05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Και εύ-
κολη και δύσκολη η σχέση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
06 // ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η µαρτυρία και 
οι εκτιµήσεις του ευρωβουλευτή της Ν∆
07 // ΑΠΟΨΗ Μ. ΖΑΝΝΗ Η τροµοκρατία και η 
απάντηση της Ευρώπης
08 // ΚΟΣΜΟΣ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Σε κίνδυνο η 
υπόσταση της Ε.Ε. όπως την ξέρουµε
10 // ΕΥΡΩΠΗ Α. ΖΑΡΙΦΗ Αν νικήσει ο φόβος, 
θα χαθεί η ανοιχτή κοινωνία
12 // ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανθρώπινες ιστορίες, το 
χρονικό της φρίκης, το προφίλ των δραστών
14 // TWITTER Επιλογές µε χιούµορ και χωρίς 
πάθος
15 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μετακύλιση βαρών από το 

ασφαλιστικό στο φορολογικό
16 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ Για ένα 
εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση
18 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ Γιατί δεν 
υπάρχουν µονόδροµοι
19 // ΒΡΕΤΑΝΙΑ Οι Συντηρητικοί σε κρίση
20 // ΠΑΙ∆ΕΙΑ Αναστάτωση στα ιδιωτικά σχο-
λεία
34 // ΚΟΣΜΟΣ Ο Οµπάµα στην Κούβα και ο 
γιος Ολάντ στα σκανδαλοθηρικά έντυπα
35 // ΥΓΕΙΑ ∆ραµατικές οι ελλείψεις φαρµά-
κων

  SPORTS
36 // ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ Στο σηµείο χωρίς επιστρο-
φή

  FREE TIME
37 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥ∆Α-
ΚΗΣ «Προτιµώ τo καλό να γίνεται κρυφά»
37 // BOOKS Επιλογή βιβλίων
38 // AGENDA Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
38 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφι-
κές αίθουσες

Θερινή ώρα! 
Στις 03.00 τα ξηµερώµατα της Κυριακής 27 Μαρτίου θα γυρίσουµε το ρολόι µας µία ώρα µπροστά. Αλλά επειδή 
µάλλον θα κοιµόµαστε, θα κάνουµε τη ρύθµιση το πρωί που θα ξυπνήσουµε και θα πρέπει να χωρέσουµε το 
πρόγραµµα µε βάση τα νέα δεδοµένα. Η αλλαγή γίνεται µε βάση Οδηγία της Ε.Ε. για όλα τα κράτη-µέλη, δηλαδή δεν 
πρόκειται για ελληνική παραξενιά. Τα παιδιά συνήθως µπερδεύονται και γκρινιάζουν για λίγα 24ωρα, αλλά είναι 
βέβαιο πως αν βρίσκεστε στο κανό, όπως ο κύριος της φωτογραφίας, ο χρόνος θα σας φανεί πως κυλάει ωραία και 
αργά.

AΦΙΕΡΩΜΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
σελ. 21-33

Οι επιχειρήσεις που στηρίζουν 
το αύριο της ελληνικής κοινωνίας
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Ε
ίχαµε προετοιµαστεί για ένα κολασµένο λασπόλου-
τρο στη Βουλή την Τρίτη το βράδυ, µε τη συζήτηση 
σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τη λειτουργία της 
∆ικαιοσύνης, τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Όµως 
ξυπνήσαµε σε µια νέα, εφιαλτική πραγµατικότητα 
και η ρουτίνα µας διαταράχθηκε. Το υπερθέαµα ανα-

βλήθηκε για την επόµενη εβδοµάδα όταν έγινε γνωστή η απόλυτη 
φρίκη, το αιµατοκύλισµα στο αεροδρόµιο και στο µετρό των Βρυ-
ξελλών, απ’ όπου έχει περάσει ή θα µπορούσε να βρεθεί ο καθένας 
µας. Ναι, θα ήταν όχι απλώς παράταιρο αλλά σχεδόν αστείο να χτυ-
πιούνται στη Βουλή ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης για το ποιο κόµµα κρύβει βαρύτερους σκελε-
τούς στο ντουλάπι του και θα επιβεβαιωνόταν ακόµη µια φορά η ο-
ξύτητα της ελληνικής ιδιαιτερότητας.

Κάπως έτσι, η πολυαναµενόµενη σύγκρουση κορυφής θα αρ-
γήσει λίγες µέρες (προγραµµατίστηκε για την επόµενη Τρίτη), όταν 
πια θα έχει καθίσει η σκόνη και θα έχει διαγραφεί ένα µέρος του 
σκοτεινού ορίζοντα µπροστά. Αλλά επειδή οι παλιές συνήθειες 
δεν εγκαταλείπονται εύκολα, εκδηλώθηκε γκρίνια από την αντι-
πολίτευση για το γεγονός ότι αναβλήθηκε για την επόµενη Πέµπτη 
και η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βου-
λής. Θεωρήθηκε ότι αυτό έγινε εκ του πονηρού, επειδή το Μέγαρο 
Μαξίµου ήθελε να προηγηθεί η µονοµαχία Τσίπρα-Μητσοτάκη. Τα 
διάφορα του ελληνικού µικρόκοσµου φαίνονται σχεδόν ανακου-
φιστικά, ανώδυνα γραφικά, µπροστά στη νέα τάξη πραγµάτων που 
διαµορφώνεται στην Ε.Ε., µπροστά στην απειλή του τζιχαντισµού. 
Γιατί όλα όσα συµβαίνουν στην ήπειρό µας θα επηρεάσουν εκ των 
πραγµάτων την ελληνική κατάσταση, αφού η χώρα µας βρίσκε-
ται στο επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης, είναι οικονοµικά τσα-
κισµένη, µε µια κουρασµένη κοινωνία και µε πρόβληµα ποιότητας 
πολιτικής ελίτ.

Είναι ήδη προφανές ότι η έτσι κι αλλιώς προβληµατική συµ-
φωνία Ε.Ε.-Τουρκίας θα γίνει ακόµη πιο δύσκολη στην εφαρµογή 
της, η λογική της περιχαράκωσης και των κλειστών συνόρων θα 
ενισχυθεί, ο ευρωσκεπτικισµός και η ξενοφοβία θα κλιµακωθούν, 
οι ανθελληνικές επιθέσεις θα πολλαπλασιαστούν.

Χάος µέσα στο χάος
Τι είναι πιο παράλογο; Να επιµένει ο ΥΠΑΜ Π. Καµµένος ότι οι 
ΑΝΕΛ έχουν άρει την εµπιστοσύνη τους στον αναπληρωτή υ-
πουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γ. Μουζάλα για τη «Μακε-
δονία» ή να προβλέπει δηµόσια ο Γ. Μουζάλας ότι δεν αποκλείε-
ται να πεθάνουν παιδιά στην Ειδοµένη; Τη µια ακούµε ότι αποχω-
ρούν ΜΚΟ από την περιοχή, την άλλη γίνεται µπέρδεµα µε τους 
αριθµούς των εγκλωβισµένων (επισήµως γύρω στις 50.000) γιατί 
φαίνεται να µειώνονται χωρίς να εξηγείται πώς έγινε αυτό, ενώ ο 
πρωθυπουργός διαµαρτυρήθηκε στο ΝΑΤΟ γιατί δεν επιτελεί τον 
ρόλο του στο Αιγαίο για να µειωθούν οι προσφυγικές ροές. Γεγο-
νός είναι ότι υπάρχουν προβλήµατα συντονισµού, παρόλο που η 
κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, ώστε ακόµη και η καλύτερη δυ-
νατή προσπάθεια µπορεί να µην ήταν αρκετή για µια αποτελεσµα-
τική διαχείριση του προβλήµατος. Οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ότι 
το προσφυγικό δεν προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση, γιατί οι πο-
λίτες δεν της καταλογίζουν την ευθύνη, την οποία επιρρίπτουν στις 
ευρωπαϊκές ηγεσίες, µε ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει για τον ελλη-
νικό αντιευρωπαϊσµό.

Ξέρουµε ήδη ότι γίνεται πια αδιανόητη κάθε συζήτηση για ε-
κλογές στο ορατό µέλλον. Ο ΥΠΟΙΚ Ευ. Τσακαλώτος έδωσε µέχρι 
και ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, 22 Απριλίου, όταν 
η ελληνική πλευρά φιλοδοξεί ότι στο Eurogroup θα επισηµοποι-
ηθεί η συµφωνία µε τους πιστωτές και θα αναληφθεί κάποια δέ-
σµευση για την αποµείωση του χρέους. Αυτό δεν σηµαίνει ότι όλα 

Ένας άγριος νέος κόσµος
Εκκωφαντικός ο απόηχος 

του τροµοκρατικού χτυπήµατος στις Βρυξέλλες.

πάνε καλά στη διαπραγµάτευση. Αντίθετα, προκύπτει ότι η υπερ-
φορολόγηση θα αγγίξει παράλογα επίπεδα, αφού συζητείται από 
αύξηση του ΕΝΦΙΑ και των τελών κυκλοφορίας µέχρι φορολό-
γηση καυσίµων, κινητών τηλεφώνων, συνδροµητικής τηλεόρα-
σης. Στο µεταξύ, αρχίζει και η διαδικασία υποβολής φορολογικών 
δηλώσεων µε προοπτική την πληρωµή της πρώτης δόσης τον Ιού-
λιο και χωρίς ο µέσος φορολογούµενος να καταλαβαίνει µέσα στις 
τόσο συγκεχυµένες πληροφορίες που διακινούνται αν έχει νόηµα 
να εργάζεται µε νόµιµο τρόπο. To υπουργείο Οικονοµικών προ-
σπαθεί να περιορίσει τις µειώσεις στις συντάξεις προβάλλοντας 
πρωτογενές πλεόνασµα 3 δισ. ευρώ, το οποίο είναι κατά σχεδόν 2 
δισ. ευρώ υψηλότερο του στόχου στο δίµηνο Ιανουαρίου-Φεβρου-
αρίου 2016. Πώς συνέβη αυτό το θαύµα, αφού µειώθηκαν τα φο-
ρολογικά έσοδα; Με τον αναµενόµενο τρόπο: συγκράτηση δαπα-
νών και είσπραξη µερίσµατος 700 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα της 
Ελλάδας.

Από την άλλη, πολλά παίζονται σε σχέση µε τον ρόλο του ∆ΝΤ, 
που θέτει ως όρο για να παραµείνει στο ελληνικό πρόγραµµα την 
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, ζητώντας, παράλληλα, 
ακόµη σκληρότερα µέτρα από αυτά που προωθούνται. Ο γενικός 
γραµµατέας του υπουργείου Οικονοµικών Φ. Κουτεντάκης κατήγ-
γειλε ότι κλιµάκια των θεσµών ζήτησαν ολιγοήµερη καθυστέρηση 
πληρωµής µισθών-συντάξεων, ενώ για τη χρονοκαθυστέρηση 
των δόσεων έκανε λόγο για συµπεριφορά «τύπου Σάιλοκ».

Αυτό που δεν ξέρουµε είναι πότε εξαντλούνται τα ταµειακά δι-
αθέσιµα του ελληνικού ∆ηµοσίου. Υποτίθεται ότι αυτό θα συνέ-
βαινε τον Ιούνιο, αλλά λόγω βαρών που προστέθηκαν από το προ-
σφυγικό κάποιοι µιλούν για το τέλος Απριλίου. Όπως και να ’χει, υ-
πάρχει βούληση απ’ όλες τις πλευρές να αποφευχθεί ένα ελληνικό 
ατύχηµα σε µια στιγµή που συγκλονίζεται ολόκληρη η Ευρώπη 
από µια ασύµµετρη απειλή.

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ @AggelikiSays

Σκέψεις για το τροµοκρατικό χτύπηµα στις Βρυξέλλες
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΟΥΛΗ*

Το να εκφράσουµε τα συναισθήµατά µας για τα αποτρόπαια που συνέβησαν στις Βρυξέλλες είναι η µία 
πλευρά του νοµίσµατος που η Ιστορία µάς έχει βάλει στη χούφτα µας σήµερα. Η άλλη όψη συνιστά ψύ-
χραιµη εκτίµηση του τι πρέπει να γίνει και σε τι ο καθένας µπορεί να βοηθήσει.

Κάθε µέρα γίνεται σαφέστερο ότι η παγκόσµια κοινωνία έχει µπει σε µια ενδιάµεση περίοδο, ανάµεσα 
στην προοπτική καθολικού εξανθρωπισµού της και αντίστασης των µυθευµάτων του προ-νεοτερικού σκο-
ταδισµού. Η ευρωπαϊκή ∆ύση πέρασε τη φάση αυτή την εποχή της Μεταρρύθµισης. Μόνο που τότε οι µεταρ-
ρυθµιστές ήταν οι επιτιθέµενοι και ο µαγεµένος κόσµος του χριστιανικού φανατισµού ήταν ο αµυνόµενος. 
Σήµερα επιτιθέµενος είναι ο σκοταδισµός του παρανοϊκού κοµµατιού του Ισλάµ. Και αυτό είναι σαφές πια 
ότι γίνεται σε πλανητική κλίµακα. Γιατί σε πλανητική κλίµακα διαµορφώνεται η µοίρα µας, έστω κι αν εµείς 

νοµίζουµε ότι κάστρο µας είναι το µικρό σπιτικό µας.
Ποια είναι, λοιπόν, η ατοµική ευθύνη µας µπροστά σε αυτές τις κοσµογονικές εξελίξεις; Στο ερώτηµα 

µπορώ να απαντήσω µόνο για τον εαυτό µου: βαθύτερη και τολµηρότερη στράτευση στον ορθολογισµό του 
κλασικού πλέον ευρωπαϊκού ανθρωπισµού. Σαν απλός στρατιώτης σε ένα τέτοιο µέτωπο περιµένω να α-
κούσω ηγετικές φωνές να µου πουν τι ακριβώς µπορώ να κάνω.

Είναι πια εξαιρετικά συµβατικό να πούµε πώς είµαστε όλοι Βρυξελλιώτες. ∆εν αρκεί. Μοιάζει µε αδιά-
φορο σφύριγµα καθώς περνάει κανείς κάποιον τόπο µαρτυρίου.

*Ο Κωνσταντίνος Μ. Σοφούλης είναι οµότιµος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
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Ω
ς αποτυχία των ευρωπαϊκών πολιτικών χαρακτηρίζει 
ο επίκουρος καθηγητής στη Νοµική Σχολή του ΑΠΘ 
και πρώην γενικός γραµµατέας Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής του υπουργείου Εσωτερικών Ανδρέας Τάκης 
την πρόσφατη συµφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας για το προ-

σφυγικό, ενώ, αναφερόµενος στις πρόσφατες τροµοκρατικές ε-
πιθέσεις στις Βρυξέλλες, υπογραµµίζει ότι αποτελούν µέρος των 
στοχεύσεων του Ισλαµικού Κράτους να καταστήσουν ως «εχθρό» 
την πολιτική Ευρώπη.

Θα ήθελα να αρχίσουµε τη συζήτησή µας µε το νέο περιστατικό 
τροµοκρατίας στην καρδιά της Ευρώπης, τις βοµβιστικές επι-
θέσεις στις Βρυξέλλες. Κατά την άποψή σας, τι υποδηλώνει το 
νέο αυτό χτύπηµα;
Είναι πραγµατικά τροµερά θλιβερό και ανησυχητικό αυτό που συ-
νέβη στις Βρυξέλλες. Μπορεί όµως στ’ αλήθεια να πει κανείς ότι 
ήταν κάτι το απροσδόκητο; Ο συνδυασµός εθελοτυφλίας για το 
αύριο και φοβικής αντίδρασης στις σηµερινές προκλήσεις φαί-
νεται να έχει καθηλώσει από καιρό τους ευρωπαϊκούς λαούς και 
τις ηγεσίες τους σε µια τροχιά κλιµακούµενης αντιπαράθεσης µε 
τον ισλαµικό κόσµο, άρα και µε µεγάλες οµάδες του ευρωπαϊκού 
πληθυσµού. Από τη σκοπιά αυτή τα χτυπήµατα των Βρυξελλών 
αποτελούν µια σοβαρή αλλά αναµενόµενη κλιµάκωση. Αυτή τη 
φορά δεν στοχοποιείται απλώς µια ευρωπαϊκή µητρόπολη µε ι-
διαίτερο συµβολικό βάρος, όπως λ.χ. το Παρίσι τον Νοέµβρη που 
µας πέρασε, ούτε γίνεται µια επίδειξη επιχειρησιακής ετοιµότητας 
και εµβέλειας των ευρωπαϊκών θυλάκων του Χαλιφάτου. Γιατί, 
περισσότερο και από την επίθεση στο αεροδρόµιο του Ζάβεντεµ, 
το βοµβιστικό πλήγµα στο µετρό των Βρυξελλών, µερικές εκατο-
ντάδες µέτρα από την πλατεία Σουµάν, την καρδιά των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των οργάνων της Ε.Ε., στόχευε ευθέως την κα-
θηµερινότητα της ζωής των ευρωπαϊκών ελίτ και των στελεχών 
της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας. Μπορεί να πρόκειται για µια 
προσχεδιασµένη επιλογή στρατηγικού στόχου, µπορεί όµως να 
πρόκειται απλώς και για µια αυθόρµητη επιλογή των συγκεκρι-
µένων δραστών υπό την πίεση της καταδίωξης και της εκδικητι-
κής τους µανίας. Λίγη σηµασία έχει τελικά το τι και πώς ακριβώς 
έγινε. Αυτό που µετράει είναι ότι τα τυφλά αυτά χτυπήµατα εµπε-

δώνουν µε θανάσιµη πειστικότητα την εντύπωση που προσπαθεί 
να διασπείρει το Χαλιφάτο, ότι η πολιτική Ευρώπη είναι ο εχθρός 
και θέατρο πολέµου η αυλή της.

Θεωρείτε ότι οι τροµοκρατικές επιθέσεις σε Παρίσι και Βρυ-
ξέλλες σχετίζονται, έστω και κατ’ ελάχιστον, µε τις προσφυγι-
κές ροές στην Ευρώπη;
Αν το να «σχετίζονται» το εννοείτε επιχειρησιακά, η απάντηση είναι 
«όχι βέβαια». Ήδη γνωρίζουµε ότι οι δράστες, αν και αραβικής κα-
ταγωγής, ανήκαν στη δεύτερη γενιά µεταναστών. ∆εν θα άλλαζε 
όµως κάτι ουσιαστικά ακόµη και αν είχαν µόλις φτάσει εκεί παρι-
στάνοντας τους Σύριους πρόσφυγες. Από συµβολική σκοπιά, όµως, 
αν τα χτυπήµατα ήταν πράγµατι προσχεδιασµένα, η επιλογή των 
στόχων και κυρίως του χρόνου εκδήλωσης των επιθέσεων, την 
επαύριον της συµφωνίας Τουρκίας-Ε.Ε. για το προσφυγικό, φαί-
νεται εξαιρετικά επιτυχής: εµφανίζει τη µεν ευρωπαϊκή πολιτική 
για τη µετανάστευση ως ένα ακόµη πολιτικό όπλο εναντίον των ι-
σλαµικών πληθυσµών, τα δε ίδια τα χτυπήµατα ως προϊόν οργι-
σµένης αλλά δίκαιης ανταπόδοσης εκ µέρους των πιστών. Οφείλω 
πάντως να υπογραµµίσω ότι ακόµη και αν το προσφυγικό και τα 

Το βοµβιστικό πλήγµα στο µετρό των 
Βρυξελλών, µερικές εκατοντάδες µέτρα από 
την πλατεία Σουµάν, την καρδιά των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των οργάνων της Ε.Ε., στόχευε 
ευθέως την καθηµερινότητα της ζωής των 
ευρωπαϊκών ελίτ και των στελεχών 
της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

τροµοκρατικά χτυπήµατα δεν συνδέονται ευθέως, αποτελούν ε-
στιακά σηµεία πανηγυρικής εκδήλωσης σοβαρών αποτυχιών της 
γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής, που χάρη στη ρητορική της 
άκρας Αεξιάς έχουν καταχωριστεί ως µείζονες πηγές κινδύνου 
στο φαντασιακό των ευρωπαϊκών πληθυσµών.

Περνώντας σε αυτό καθαυτό το προσφυγικό ζήτηµα, θα ήθελα 
την εκτίµησή σας για τη συµφωνία που επετεύχθη κατά την τε-
λευταία σύνοδο κορυφής µεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας για το προ-
σφυγικό...
Αυτήν έχω πιο πρόχειρα στον νου µου όταν κάνω λόγο για σοβα-
ρές αποτυχίες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αξιολογώ συνολικά τη 
σχετική εξέλιξη ως χαρακτηριστική ήττα της πολιτικής Ευρώπης. 
Η Ε.Ε. για περισσότερο από δέκα χρόνια εθελοτυφλεί και αρνεί-
ται να παραδεχτεί ότι η όξυνση των γεωπολιτικών εντάσεων, τις 
οποίες η ίδια και η ∆ύση γενικότερα έχει υποδαυλίσει αν όχι προ-
καλέσει, προκαλεί µετακινήσεις πληθυσµών που δεν χωρούν στο 
αρχικό στρατηγικό σχέδιό της για τη µετανάστευση: «θα παίρνουµε 
µόνο όσους χρειαζόµαστε». Ο περιβόητος Κανονισµός του ∆ου-
βλίνου της επέτρεπε, πίσω από το πρόσχηµα της κοινοτικής νοµι-
µότητας, να παριστάνει ότι τα όποια προβλήµατα οφείλονται στην 
αδυναµία ή απροθυµία των κρατών-µελών της ευρωπαϊκής µε-
θορίου, όπως η χώρα µας. Το blame game αυτό εξακολουθούσε 
µέχρι και πριν από µερικές µέρες. Η έκρηξη των προσφυγικών 
ροών, όµως, γκρέµισε όλα τα προσχήµατα. Αποκάλυψε βαθιά ρήγ-
µατα στην πολιτική συνοχή της Ευρώπης και ταυτόχρονα µία ιδι-
αίτερα ανησυχητική ανικανότητα των ευρωπαϊκών οργάνων να 
επιβάλουν την εφαρµογή των κοινά συµφωνηµένων πολιτικών. 
Έτσι, η αρχική προσπάθεια απάντησης στην κρίση µέσα από µια 
ορθολογική οπτική ισοκατανοµής των προσφυγικού βάρους στο 
όνοµα του ανθρωπισµού και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης κατέ-
ληξε στον «πάγο», ενώ ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος ασφάλειας 
και δικαιοσύνης θρυµµατίστηκε σε περίφρακτες εθνικές οντότη-
τες. Γι’ αυτό και η Ε.Ε., αντί να επιβεβαιώσει την πολιτική της ενό-
τητα και την προσήλωση στις καταστατικές αρχές της, µεταστρά-
φηκε σε µια λύση που θα ικανοποιούσε το µόνο κοινό σηµείο στο 
οποίο οι εθνικοί πληθυσµοί της Ευρώπης φαίνονται προσωρινά 
να συναντιούνται: να µετατεθεί το πρόβληµα αλλού. Έτσι, αναβί-
ωσε µια παλιά «γαλλική» πρόταση να διενεργείται ο έλεγχος του 
εισερχόµενου στην Ευρώπη πληθυσµού εκτός ευρωπαϊκών συ-
νόρων. Αφού η Ελλάδα αποδείχθηκε αναξιόπιστη ως προς την ι-
κανότητά της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κανονισµού 
του ∆ουβλίνου, τον ρόλο του buffer θα έπρεπε να παίξει κάποιος 
άλλος, εκτός Ευρώπης, και η Τουρκία, από τη θέση της στη ροή 
των πληθυσµών και την ειδική σχέση της µε την Ε.Ε., ήταν η προ-
φανής στρατηγική επιλογή. Μια επιλογή, ταυτόχρονα, που απαιτεί 
ισχυρά διπλωµατικά ανταλλάγµατα, χωρίς να προσφέρει εξίσου 
ισχυρά εχέγγυα αξιοπιστίας ως προς την επαρκή εφαρµογή των 
συµπεφωνηµένων. Η αίσθηση αποτυχίας είναι συνεπώς πολλα-
πλή. Η Ευρώπη καταλήγει αγωνιωδώς σε σοβαρές παραχωρή-
σεις έναντι της Τουρκίας, µόνο και µόνο για να µεταθέσει αλλού 
ένα δικό της πρόβληµα, που, όπως ανακάλυψε, της είναι αδύ-
νατο να διαχειριστεί πολιτικά. Και το κάνει µε τρόπο που δείχνει 
σε όλους ότι, προκειµένου να αποφύγει να αντιµετωπίσει το υπαρ-
ξιακό πρόβληµα της πολιτικής της ενότητας, είναι διατεθειµένη να 
υιοθετήσει λύσεις που υποσκάπτουν τις πολιτικές και ηθικές αρχές 
της και να παρακάµψει τις αυταρχικές εξελίξεις στην πολιτική ζωή 
της Τουρκίας. Η µεγαλύτερη ειρωνεία βρίσκεται ίσως στο ότι όλες 
αυτές οι «εκπτώσεις» στις ευρωπαϊκές αρχές και συµφέροντα θα 
είναι πιθανότατα δίχως αποτέλεσµα. Γιατί, µε δεδοµένη µάλιστα 
τη ρευστότητα των καταστάσεων, αφενός ούτε η συνέπεια ούτε η 
αποτελεσµατικότητα της τουρκικής πλευράς είναι δεδοµένες, α-
φετέρου οι επιχειρησιακές δυνατότητες των µηχανισµών εφαρµο-
γής της συµφωνίας από την ευρωπαϊκή πλευρά δεν είναι ακόµη 
αντίστοιχες των απαιτήσεων του εγχειρήµατος.

*Η συνέχεια της συνέντευξης θα δηµοσιευτεί στο επόµενο 
φύλλο.

Aνδρέας Τάκης, 
επ. καθηγητής στη Νοµική Σχολή του ΑΠΘ, αντιπρόεδρος 
της Ελληνικής Ένωσης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου

«Αναµενόµενα τα χτυπήµατα 
των Βρυξελλών»



Η 
ένταση της είδησης των 
τροµοκρατικών επιθέ-
σεων στο αεροδρόµιο και 
στο µετρό των Βρυξελλών 
την περασµένη Τρίτη και η 
προφανής και ανενδοίαστη 
καταδίκη τους από το σύ-

νολο του πολιτικού κόσµου της χώρας επισκί-
ασε τις ενδοκυβερνητικές διαφορές που είχαν 
καταγραφεί την προηγούµενη εβδοµάδα µε α-
φορµή την απαίτηση του προέδρου των ΑΝΕΛ 
να εκδιωχθεί από την κυβέρνηση ο υπουργός 
Μεταναστευτικής Πολιτικής. Παρά τα εµφανή 
υπονοούµενα για τις ευθύνες της Ε.Ε. στο φλέ-
γον ζήτηµα της προσφυγικής κρίσης, ΣΥΡΙΖΑ 
και ΑΝΕΛ προχώρησαν, µετά τις επιθέσεις της 
Τρίτης, σε δηλώσεις που προσοµοίαζαν µε αυτές των πλέον κλασικών φιλοευρωπαϊκών δυνά-
µεων, αποφεύγοντας την οποιαδήποτε αναφορά σε τυχόν ευθύνες της ∆ύσης στην καλλιέργεια 
του µίσους που γεννά την τροµοκρατία. Οι ΑΝΕΛ χαρακτήρισαν την τροµοκρατία ως µια «ύπουλη 
απειλή για τις δηµοκρατικές και ανοιχτές κοινωνίες του δυτικού κόσµου», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε 
λόγο για «επίθεση στις αξίες της δηµοκρατίας και του ανθρωπισµού, αξίες θεµελιώδεις για την 
ιδέα της Ευρώπης». Είναι όµως συχνά κοινός ο βηµατισµός των δύο κοµµάτων της συµµαχικής 
κυβέρνησης;

Η επανεµφάνιση στη δηµόσια ατζέντα του ζητήµατος της αναγνώρισης του κράτους της ΠΓ∆Μ 
µε τη συνταγµατική του ονοµασία υπενθύµισε ότι τα δύο κόµµατα στέκονται σε µια απόσταση το 
ένα από το άλλο, τουλάχιστον επί ενός αριθµού πολιτικών. Η όξυνση του προσφυγικού, ενός κλα-
σικού θέµατος του κοινωνικο-πολιτισµικού άξονα επί του οποίου οι διαφορές θέσεων µεταξύ των 
δύο εταίρων είναι ριζικές (όπως, για παράδειγµα, το θέµα της παροχής ιθαγένειας σε µετανάστες 
δεύτερης γενιάς ή ο διαχωρισµός της Εκκλησίας από το κράτος ή η νοµική εξίσωση των οµόφυ-
λων ζευγαριών µε τα ετερόφυλα), έφερε προσφάτως στην επιφάνεια και άλλες αποκλίσεις µεταξύ 
τους, όπως αυτή για τον ρόλο του στρατού στη διαχείριση των καταυλισµών, µε τον υπουργό Άµυ-
νας να εκλαµβάνει τη συµµετοχή του στρατού στη διαχείριση ως υποβιβασµό του ρόλου του. Θα 
µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι οι διαφορές µεταξύ των δύο κοµµάτων σε θέµατα αξιών είναι 
ήσσονος σηµασίας στην παρούσα χρονική φάση της εφαρµογής της νέας συµφωνίας της χώρας 
µε τους πιστωτές της, για την οποία συµφωνία οι θέσεις και των δύο ταυτίζονται απολύτως. Όµως 
η σχέση των δύο συµµάχων φαίνεται να είναι λειτουργική και στο επίπεδο που ορίζουν τα αξιακά 
ζητήµατα: ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ φαίνονται να ισορροπούν επιτυχώς τις προτιµήσεις τους και πέρα 
από τα θέµατα διαχείρισης των µνηµονιακών δεσµεύσεων της χώρας.

Τη σκέψη αυτή φέρνει στον νου η ανάµνηση της περσινής συζήτησης για τον διαφορετικό ε-
ορτασµό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Η κυβέρνηση είχε τότε προχωρήσει στην 
αφαίρεση των κιγκλιδωµάτων γύρω από την εξέδρα των επισήµων, στη µετακίνηση της ίδιας της 
εξέδρας ώστε να είναι τοποθετηµένη έναντι και όχι µπροστά από το µνηµείο του Αγνώστου Στρα-
τιώτη και στη διοργάνωση δηµοτικού γλεντιού µε τη συνοδεία της στρατιωτικής µπάντας µετά το 
πέρας της παρέλασης. Έχοντας εµφανώς υποχωρήσει από τις πάγιες θέσεις του για κατάργηση 
των στρατιωτικών παρελάσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε να προτάσσει την ανάγκη τήρησης µιας «λει-
τουργικής ισορροπίας» µε τον µικρό, πλην όµως πολύ ευαίσθητο σε ζητήµατα εθνικής ταυτότητας, 
εταίρο του στην κυβέρνηση. Τέτοιες αποκλίσεις από τις ρίζες της ιδεολογίας της Ανανεωτικής Αρι-
στεράς θα µπορούσαν να του στοιχίσουν ακριβά, καθώς οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του χώρου 
διακρίνονται για την ένταση των τοποθετήσεών τους κατά του εθνοκεντρισµού. Όµως οι σηµερι-
νοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι µόνο αυτοί και µάλιστα είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς. 
Αυτός είναι ο λόγος που το 60% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ δήλωνε πριν από έναν χρόνο, σύµ-
φωνα µε έρευνα της Prorata, ότι συµφωνεί µε τον περιγραφέντα τρόπο εορτασµού της εθνικής ε-
πετείου, ποσοστό αποδοχής που ήταν απολύτως συγκρίσιµο µε αυτό εντός της οµάδας των ψηφο-
φόρων των ΑΝΕΛ. Ο ΣΥΡΙΖΑ µοιάζει να βρίσκει την επαφή του µε τους ΑΝΕΛ ακόµη και σε θέµατα 
που θα µπορούσαν θεωρητικά να προκαλέσουν σοβαρές τριβές µεταξύ τους. Και στον δρόµο αυτό 
φαίνεται να έχει µαζί του την πλειονότητα της εκλογικής του δύναµης.

*Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας & επι-
στηµονικά υπεύθυνος της εταιρείας Prorata.
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Λειτουργική 
ισορροπία

Η επανεµφάνιση στη δηµόσια ατζέντα 
του ζητήµατος της αναγνώρισης του 
κράτους της ΠΓ∆Μ µε τη συνταγµατική 
του ονοµασία υπενθύµισε ότι τα δύο 
κόµµατα στέκονται σε µια απόσταση 
το ένα από το άλλο. 

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η*
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Τ
ο Βέλγιο και ειδικά οι Βρυξέλλες έχουν 
πρωταγωνιστική συµµετοχή στην ανά-
πτυξη της ισλαµικής τροµοκρατίας στην 
Ευρώπη και στον κόσµο ολόκληρο. Η 
εντυπωσιακή παρουσία των ισλαµι-

στών στην καρδιά της Ευρώπης έχει συµπληρώ-
σει µία δεκαπενταετία και κανείς δεν ξέρει πώς 
ακριβώς µπορεί να αντιµετωπιστεί ένα τόσο σύν-
θετο φαινόµενο.

Αιµατηρή πορεία
Το πρώτο µεγάλο χτύπηµα που πραγµατοποιήθηκε 
από πυρήνα τροµοκρατών µε έδρα την περιοχή 
του Μόλενµπεκ στις Βρυξέλλες, όπου παρατηρεί-
ται µεγάλη συγκέντρωση µουσουλµάνων, πολλές 
φορές σε συνθήκες γκετοποίησης, πραγµατοποι-
ήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2001, δύο ηµέρες πριν 
από τη µεγάλης κλίµακας επίθεση των τροµοκρα-
τών, στις 11 Σεπτεµβρίου, στις ΗΠΑ. Τροµοκράτες 
που ξεκίνησαν από το Μόλενµπεκ δολοφόνησαν 
στο Αφγανιστάν τον Αχµάντ Σαχ Μασούντ, έναν 
ταλιµπάν πολέµαρχο ο οποίος ηγείτο της Βόρειας 
Συµµαχίας, του βασικού αντιπάλου των υποστη-
ρικτών του Μπιν Λάντεν. Το χτύπηµα αυτό άνοιξε 
τον δρόµο στη µεγαλύτερης κλίµακας τροµοκρα-
τική επιχείρηση που σηµειώθηκε ποτέ. Τον Νοέµ-
βριο του 2005 µία Βελγίδα η οποία εξισλαµίστηκε 
τινάχτηκε στον αέρα στη Βαγδάτη προκαλώντας 
τον θάνατο πέντε αµάχων και έγινε έτσι η πρώτη 
βοµβίστρια αυτοκτονίας προερχόµενη από την Ευ-
ρώπη. Τον Μάιο του 2014, λίγο πριν από τις ευρω-
εκλογές, σηµειώθηκε τροµοκρατική επίθεση στο 
Εβραϊκό Μουσείο των Βρυξελλών, µε τέσσερις νε-
κρούς. Τον Ιανουάριο του 2015 είχαµε την επίθεση 
στο γαλλικό σατιρικό περιοδικό «Charlie Hebdo» 
µε θύµατα 12 αθώους και τον Γάλλο τροµοκράτη 
Αµεντί Κουλιµπαλί να έχει προµηθευτεί, σύµφωνα 
µε όλες τις ενδείξεις, τον οπλισµό του από την περι-
οχή του Μόλενµπεκ στις Βρυξέλλες. Τον Νοέµβριο 
του 2015 πραγµατοποιήθηκαν εντυπωσιακές τρο-
µοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, που άφησαν πίσω 
τους 130 νεκρούς. Οργανωτής των επιθέσεων ήταν 
ο Αµπντελαµίντ Αµπαούντ, ένας 27χρονος Βέλγος 
ο οποίος είχε οργανώσει αποτυχηµένη απόπειρα 
δολοφονίας αξιωµατούχων στην πόλη Βερβιέ του 
Βελγίου και σκοτώθηκε λίγες µέρες µετά το χτύ-
πηµα του Παρισιού σε µάχη µε την αστυνοµία σε 
προάστιο της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Ένας από τους πρωταγωνιστές του τροµοκρα-
τικού χτυπήµατος στο Παρίσι ήταν ο Σαλάχ Αµπντε-
σλάµ, ο οποίος ύστερα από ένα µεγάλης διάρκειας 
ανθρωποκυνηγητό συνελήφθη στις 18 Μαρτίου 
στην περιοχή Μόλενµπεκ των Βρυξελλών, όπου 
τον έκρυβαν φίλοι και συγγενείς. Η σύλληψη του 
Αµπντεσλάµ ενεργοποίησε τις αρχές ασφαλείας και 
την κυβέρνηση του Βελγίου, µε το σκεπτικό ότι πυ-
ρήνες τροµοκρατών που συνεργάζονταν µε αυτόν 
ή λειτουργούσαν παράλληλα µπορούσαν να χτυπή-
σουν προτού η βελγική αστυνοµία φτάσει στα ίχνη 
τους. Τελικά η ενεργοποίηση των τροµοκρατικών 
πυρήνων δεν απετράπη και είχαµε το διπλό τρο-
µοκρατικό χτύπηµα στο αεροδρόµιο και στο µετρό 
των Βρυξελλών µε πάνω από 30 νεκρούς και πε-
ρισσότερους από 200 τραυµατίες. Όπως χαρακτη-
ριστικά είπε ο πρωθυπουργός του Βελγίου Σαρλ 
Μισέλ, «συνέβη αυτό που φοβόµασταν». 

Ειδική περίπτωση
Αντίθετα µε ό,τι πιστεύεται, η αστυνοµία του Βελ-
γίου έχει αρκετές επιτυχίες στη µάχη κατά της τρο-

 ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

µοκρατίας. Χαρακτηριστικές η εξουδετέρωση της 
συνωµοσίας ισλαµιστών για τη δολοφονία κυβερ-
νητικών αξιωµατούχων στην πόλη Βερβιέ αλλά και 
η σύλληψη του Αµπντεσλάµ, η οποία προηγήθηκε 
του διπλού τροµοκρατικού χτυπήµατος. Υπάρχουν 
επίσης περιπτώσεις όπου η τύχη ήταν µε το µέρος 
των βελγικών αρχών και των πολιτών, όπως η ε-
ξουδετέρωση χτυπήµατος τροµοκρατών σε δρο-
µολόγιο της υπερταχείας «Θαλής» τον Αύγουστο 
του 2015 από Αµερικανούς στρατιωτικούς, ένας 
εκ των οποίων ελληνικής καταγωγής, που έτυχε 
να επιβαίνουν στο συγκεκριµένο τρένο. 

Το Βέλγιο όµως αποδεικνύεται ειδική περί-
πτωση και οι αρχές ασφαλείας, η δράση των ο-
ποίων περιπλέκεται εξαιτίας της σύνθετης διοικη-
τικής δοµής τους, του ανταγωνισµού µεταξύ Βα-
λόνων και Φλαµανδών, της έλλειψης επαρκών 
πόρων και της υποβαθµισµένης συνεργασίας µε-
ταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας σε ευρωπαϊκό ε-
πίπεδο, δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν ζητήµατα 
τα οποία δεν έχουν µόνο αστυνοµική διάσταση.

Στο Βέλγιο έχουν συγκεντρωθεί 500.000 µου-
σουλµάνοι, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν 
έχουν ενσωµατωθεί στην οικονοµία και στην κοι-
νωνία αλλά ζουν σε συνθήκες φτώχειας και περι-
θωρίου. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία του 2014, 
είναι η ευρωπαϊκή χώρα µε την πιο άνιση µετα-
χείριση µεταξύ Βέλγων πολιτών και πολιτών που 
προέρχονται από χώρες που δεν είναι µέλη της 
Ε.Ε. των «28». Το 18% των Βέλγων πολιτών απει-
λείται από τη φτώχεια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
πολιτών που προέρχονται από χώρες που δεν είναι 
µέλη της Ε.Ε. εκτοξεύεται σε ένα εφιαλτικό 71%.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι περισσότεροι ισλα-
µιστές τροµοκράτες του Βελγίου είναι πολίτες της 

Το Βέλγιο αποτελεί εδώ και 15 
χρόνια βάση πυρήνων ισλαµικής 
τροµοκρατίας.

Οι ρίζες της ισλαµικής 
τροµοκρατίας στην Ε.Ε. πρέπει 
να αναζητηθούν στην αδυναµία 
κοινωνικής ενσωµάτωσης των 
µουσουλµάνων.

Η Ε.Ε. δεν δείχνει έτοιµη 
να αντιδράσει αποτελεσµατικά 
στις προκλήσεις.

Το χτύπηµα των ισλαµιστών ανέδειξε 
τα προβλήµατα της Ε.Ε.

χώρας, ανήκουν δηλαδή στην κατηγορία των «προ-
νοµιούχων», ζουν όµως σε συνθήκες που προσ-
διορίζονται από τη σκληρή µοίρα των πολιτών που 
ζουν στο Βέλγιο και προέρχονται από χώρες που 
δεν ανήκουν στην Ε.Ε.

Οι κοινωνικές αντιθέσεις παίρνουν ακόµα µε-
γαλύτερη διάσταση στις Βρυξέλλες, οι οποίες απο-
τελούν το κέντρο µιας εντυπωσιακά καλά αµειβό-

µενης ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας µε δεκάδες 
χιλιάδες υπαλλήλους, ενώ στην πρωτεύουσα του 
Βελγίου συγκεντρώνονται πολλές δεκάδες χιλιά-
δες καλοπληρωµένων υπαλλήλων, οι οποίοι εκ-
προσωπούν τα συµφέροντα των πολυεθνικών. 

Έχουµε, λοιπόν, ένα εκρηκτικό κοινωνικό 
µείγµα, το οποίο αποτελείται από τις συνέπειες της 
ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, την αδυναµία ενσω-
µάτωσης και την γκετοποίηση του µουσουλµανι-
κού στοιχείου, τις προκλητικές κοινωνικές αντιθέ-
σεις και τη µεγάλη συγκέντρωση πολιτικής και οι-
κονοµικής δύναµης µε τα προνόµιά της.

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, το Βέλγιο 
προσφέρει αναλογικά τους περισσότερους µαχη-
τές στο Ισλαµικό Κράτος, στη Συρία και στο Ιράκ. 
2.030 µαχητές του Ισλαµικού Κράτους, το οποίο 
ειδικεύεται σε µεθόδους µαζικής τροµοκρατίας 
και απίστευτης βαρβαρότητας, προέρχονται από 
τη Γαλλία, 1.600 από το Ηνωµένο Βασίλειο, 800 
από τη Γερµανία και 534 από το Βέλγιο. Σε σχέση 
µε τον πληθυσµό, το Βέλγιο έχει τη µεγαλύτερη 
συµµετοχή στην ενίσχυση µε µαχητές του Ισλα-
µικού Κράτους, µε τη δεύτερη θέση να πηγαίνει 
στη Γαλλία, η οποία έχει και αυτή τεράστιο πρό-
βληµα µε τους µουσουλµάνους Γάλλους πολίτες, 
οι οποίοι δεν έχουν ενσωµατωθεί οικονοµικά και 
κοινωνικά, παρά το γεγονός ότι είναι Γάλλοι δεύ-
τερης και τρίτης γενιάς.

Ευρωπαϊκή αδράνεια
Οι Βέλγοι δεν έχουν αντιµετωπίσει τα κοινωνικά 
αίτια της ανάπτυξης της ισλαµικής τροµοκρατίας 
στη χώρα τους. Οι υπηρεσίες ασφαλείας του Βελ-
γίου αντιµετωπίζουν σοβαρά οργανωτικά προβλή-
µατα αλλά και δεν στηρίζονται επαρκώς από τις υ-
πηρεσίες ασφαλείας των άλλων χωρών της Ε.Ε., 
εφόσον δεν έχει αναπτυχθεί κοινή ευρωπαϊκή πο-
λιτική, στο αναγκαίο επίπεδο, και σε αυτά τα ζητή-
µατα. Προκαλεί επίσης εντύπωση η γραφειοκρα-
τική αδράνεια των ευρωπαϊκών θεσµών και των 
υπηρεσιών τους µπροστά στο σύστηµα της ισλα-
µικής τροµοκρατίας στο Βέλγιο, η οποία αναπτύσ-
σεται µε εντυπωσιακό τρόπο τα τελευταία 15 χρό-
νια. Τα µέτρα ασφαλείας στους ευρωπαϊκούς θε-
σµούς είναι περισσότερο τυπικά παρά ουσιαστικά 
και δεν υπάρχει καν σοβαρός έλεγχος όσων εργά-
ζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα 
σε επίπεδο βοηθητικού προσωπικού χωρίς πλήρη 
επαγγελµατική κατοχύρωση.

Στις συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί, το τρο-
µοκρατικό χτύπηµα των Βρυξελλών δύσκολα θα 
οδηγήσει σε κοινή και αποτελεσµατική ευρωπα-
ϊκή αντίδραση. Θα υπάρξει βέβαια η γνώριµη ρου-
τίνα των αποφάσεων και των ψηφισµάτων που ε-
λάχιστους δεσµεύουν, το πιθανότερο όµως είναι 
ότι ο φόβος της τροµοκρατίας και η σύνδεσή της 
µε τους πρόσφυγες και τους µετανάστες –ενώ το 
βασικό πρόβληµα προέρχεται από την αδυναµία 
οικονοµικής και κοινωνικής ενσωµάτωσης των 
µουσουλµάνων σε χώρες όπως η Γαλλία και το 
Βέλγιο– θα οδηγήσουν στην ενίσχυση των δεξιών 
ευρωσκεπτικιστών και των ακροδεξιών αντιευρω-
παίων, µε αποτέλεσµα να έχουµε και σε αυτό το 
θέµα λιγότερη Ευρώπη αντί για περισσότερη που 
χρειαζόµαστε.

Το διπλό τροµοκρατικό χτύπηµα στις Βρυξέλλες 
αποκτά µία ιδιαίτερη πολιτική σηµασία, µε την έννοια 
ότι αναδεικνύει τη δυσλειτουργία και την έλλειψη 
στρατηγικής που χαρακτηρίζουν την Ε.Ε. των «28».

www.kyrtsos.gr
 George Kirtsos 
 @GiorgosKyrtsos
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Ο
ι στυγνές δολοφονικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες είναι χτύπηµα σε όλους τους ευρωπαϊκούς 
λαούς. Ωστόσο, η εποχή της αθωότητας για τους Ευρωπαίους πολίτες τελείωσε µετά τις επι-
θέσεις στο Παρίσι τον Νοέµβριο. Το σοκ στην κοινή γνώµη ήταν πολλαπλό. Άλλωστε η Γαλ-
λία έχει τους περισσότερους µουσουλµάνους στην Ευρώπη, µε περίπου 5 εκατοµµύρια ή το 
7,5% του πληθυσµού. Την αποκάλυψη ότι οι δράστες είχαν γαλλική υπηκοότητα διαδέχτηκε 

µια συζήτηση για την αποτυχία των πολιτικών ενσωµάτωσης των τελευταίων δεκαετιών. Για πολλούς, 
η ριζοσπαστικοποίηση ενός µέρους του µουσουλµανικού πληθυσµού της Ευρώπης ήταν αναπόφευκτη, 
µε δεδοµένο το χάσµα σε δυτικές και φιλελεύθερες αξίες αλλά και στο επίπεδο διαβίωσης που επικρατεί 
στις ευρωπαϊκές κοινωνίες σε σχέση µε τις χώρες καταγωγής τους. Ωστόσο, θα ήταν απλοϊκό να πιστεύ-
ουµε πως «περισσότερη» ή «καλύτερη» ενσωµάτωση είναι η λύση, όπως και το να επαναφέρουµε τη 
θεωρία περί συγκρούσεων πολιτισµών. Αυτή τη στιγµή η πραγµατικότητα είναι πως η Ευρώπη βρίσκεται 
σε πόλεµο µε το Ισλαµικό Κράτος, όχι µε τους πολίτες της που ασπάζονται το Ισλάµ.

Η Ελλάδα δεν µπορεί ούτε πρέπει να αποφύγει να πάρει θέση ξορκίζοντας το «κακό» που συµβαί-
νει στους εταίρους µας. Η πάταξη της τροµοκρατίας και των τροµοκρατών είναι ζωτική ανάγκη και προ-
τεραιότητα όλων των ευρωπαϊκών κρατών µηδενός εξαιρουµένου. Είναι γεγονός πως η κυβέρνηση 
αυτή δεν έχει δώσει την απαιτούµενη βαρύτητα στην εξωτερική πολιτική κι έτσι πολλές φορές ανακαλύ-
πτει µαζί µε τον υπόλοιπο πληθυσµό διαπραγµατεύσεις και συµφωνίες που την αφορούν. Είναι σε γενι-
κές γραµµές απούσα από τις διεθνείς εξελίξεις και δείχνει να πιστεύει ότι όλα αυτά κάπως δεν µας «αγ-
γίζουν». Όµως δεν χρειάζεται να γίνει κάτι σε ελληνικό έδαφος για να µας αγγίξει, οι επιθέσεις στις Βρυ-
ξέλλες είναι χτύπηµα κατά όλων. Οφείλουµε ως µέλος της Ε.Ε., µε σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, να 
κάνουµε τα πάντα για να διαφυλάξουµε –και στην πατρίδα µας– τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης: την 
ασφάλεια και την ελευθερία. Ίσως η κοινή γνώµη να πιστεύει ότι αφού κλείνουν τα σύνορα δεν υπάρχει 
αλληλεγγύη από τους εταίρους µας στο θέµα του προσφυγικού, αλλά αµελεί τη βοήθεια και στήριξη που 
µας παρέχεται από την Ε.Ε. για την αντιµετώπισή του. Άλλωστε η µόνη συνολική λύση για το προσφυγικό 
και µεταναστευτικό ζήτηµα που ταλανίζει τη χώρα µας είναι µέσω της συµφωνίας της Ε.Ε. µε την Τουρ-
κία. Αυτή η συµφωνία έχει πρωτίστως να αντιµετωπίσει την αµφίσηµη στάση της Τουρκίας, αλλά τώρα 
και το ενδεχόµενο να αλλάξει στάση και φιλοσοφία η Ευρώπη ως προς την αντιµετώπιση του προσφυγι-
κού και µεταναστευτικού ζητήµατος.

Είναι, λοιπόν, σηµαντικό να επανεξεταστεί συνολικά το ζήτηµα της ασφάλειας που αναδεικνύεται από 
τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες, τέσσερις µήνες µετά το Παρίσι, και είναι ένα ζήτηµα στο οποίο η Ελλάδα έχει 
άµεση εµπλοκή ως κράτος-µέλος της Ε.Ε. Τα χτυπήµατα σοκάρουν και προκαλούν προβληµατισµό για 
τη δυνατότητα της Ευρώπης να ισορροπήσει ανάµεσα στην αυξηµένη ανάγκη για ασφάλεια και τη δια-
φύλαξη των ευρωπαϊκών ιδεών και αξιών. Καµία χώρα µόνη της δεν µπορεί να διασφαλίσει την επάρ-
κεια της αστυνόµευσής της όσο συνεχίζεται ο πόλεµος µε το Ισλαµικό Κράτος. Είναι κρίσιµο για τις αρχές 
και τους θρησκευτικούς ηγέτες στην Ευρώπη να αντιµετωπίσουν τη βία στο όνοµα της θρησκείας χωρίς 
να στοχοποιούνται οι µειονότητες ή να κατηγορούνται οι ίδιοι για ισλαµοφοβία. Η Ελλάδα, λόγω γεωγρα-
φικής θέσης αλλά και ειδικών συνθηκών µε το προσφυγικό ζήτηµα, οφείλει να συµµετάσχει ως ισότιµο 
µέλος στην απάντηση της Ευρώπης. Καθώς η κυβέρνηση Τσίπρα έχει δείξει έως τώρα ότι δεν έχει σε 
προτεραιότητα τα θέµατα δηµόσιας ασφάλειας, είναι η ώρα για αλλαγή τακτικής. ∆εν µπορεί να παραµέ-
νει θεατής τέτοιες κρίσιµες ώρες.

Μόνο η ασφάλεια θα πατάξει και τις ακροδεξιές φωνές στην Ευρώπη που θα σπεύσουν να εκµεταλ-
λευτούν την αγωνία και ανασφάλεια των πολιτών. Στη Βρετανία είδαµε ήδη τον ηγέτη του UKIP Νάιτζελ 
Φάρατζ να εκµεταλλεύεται τις επιθέσεις, λέγοντας πως οι Βρυξέλλες είναι η «πρωτεύουσα των τζιχαντι-
στών». Συµπλήρωσε επίσης πως οι κανονισµοί της Ε.Ε. σχετικά µε τα σύνορα οδηγούν σε «ελεύθερη µε-
τακίνηση τροµοκρατών, εγκληµατικών οργανώσεων και καλάσνικοφ», κοµµάτι της ρητορικής του για το 
Brexit. Είναι κρίσιµο οι όποιες επικριτικές απόψεις για τη Συνθήκη του Σένγκεν να κρατηθούν ξεχωριστές 
από αυτές για την τροµοκρατία. Εξάλλου και οι δράστες των επιθέσεων στο Λονδίνο το 2005 ήταν Βρετα-
νοί και το Ηνωµένο Βασίλειο δεν είναι µέρος της ζώνης Σένγκεν. Αν δεν ανατρέψουµε µε επιχειρήµατα 
την ιδέα πως ανοιχτά σύνορα στην Ευρώπη ισούνται µε τροµοκρατία, τότε χάνεται µια µάχη αξιών και ι-
δεολογίας. Όπως το έθεσε και η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη, «κλειστά σύνορα απέναντι στην τρο-
µοκρατία, όχι ανάµεσα στους λαούς της Ευρώπης».

Για να κερδηθεί αυτός ο πόλεµος χρειαζόµαστε κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις και δράσεις για να 
πατάξουµε την τροµοκρατία. Η Ελλάδα πρέπει να είναι στην καρδιά αυτών των αναγκαίων πολιτικών, οι 
συνέπειες των οποίων θα επηρεάσουν την Ε.Ε. για πολλά χρόνια. Αυτό είναι και το διακύβευµά µας: να α-
ναβαθµίσουµε την ασφάλεια στο εσωτερικό της Ευρώπης και να διατηρήσουµε την ελεύθερη διακίνηση 
και το επίτευγµα του χώρου Σένγκεν. Με αυτή τη βάση, οι Ευρωπαίοι οφείλουµε να παραµείνουµε ενω-
µένοι αυτές τις κρίσιµες για την ήπειρό µας ώρες. Με την πίστη πως, όπως είπε ο Βέλγος πρωθυπουργός 
Σαρλ Μισέλ την Τετάρτη, «το πεπρωµένο της Ευρώπης είναι ειρήνη και ασφάλεια».

*Η Μαίη Ζαννή είναι αναπληρώτρια γραµµατέας Στρατηγικού Σχεδιασµού & Επικοινωνίας της Ν∆.

 ΤΗΣ ΜΑΙΗΣ ΖΑΝΝΗ*

Όχι στην υποταγή 
και στον φόβο
Η τροµοκρατία και η απάντηση 
της Ευρώπης.
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Α
ν η Ευρώπη ήταν συνεπής στον αυτοπροσδιορισµό 
της ως µιας ηπείρου όπου κυριαρχούν ο ορθολογι-
σµός, οι αρχές του ∆ιαφωτισµού και οι αξίες της Γαλ-
λικής Επανάστασης, τα πλήγµατα των τζιχαντιστών 
θα είχαν πυροδοτήσει συσπείρωση που δεν θα δι-

ευκόλυνε µόνο την αντιµετώπιση των, κοινών για τους «28», σηµε-
ρινών προκλήσεων αλλά θα επιτάχυνε τη δυναµική της ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης.

Οι υπνοβάτες της Ε.Ε.
Στην παραπάνω εκδοχή, τα πλήγµατα τον περασµένο Νοέµβριο 
στο Παρίσι και πριν από λίγες µέρες στις Βρυξέλλες θα καταγράφο-
νταν από τον ιστορικό του µέλλοντος ως προειδοποιητική βολή που 
αφυπνίζει, που υποχρεώνει σε επανιεράρχηση προτεραιοτήτων.

∆υστυχώς, όλα δείχνουν ότι τα αιµατηρά επισκεπτήρια του τζι-
χαντιστικού τρόµου στο αεροδρόµιο και σε σταθµό του µετρό στο 
κέντρο των Βρυξελλών κινδυνεύουν να καταγραφούν ως η χα-
ριστική βολή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, λίγες µέρες µετά τη 
συµφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας. Έτσι κι αλλιώς, ήταν µια συµφωνία που 
µόνο πολύ συγκρατηµένη αισιοδοξία επέτρεπε για την υπέρβαση 
της σηµερινής κακοφωνίας των «28» για τη διαχείριση του προ-
σφυγικού µε φόντο την αβεβαιότητα για την παραµονή ή όχι του Η-
νωµένου Βασιλείου στην Ε.Ε. και την αγωνιώδη αναζήτηση εξό-
δου της Ευρωζώνης από τη στασιµότητα και τη χρόνια ύφεση, στις 
οποίες έχει εγκλωβιστεί από τη µόνιµη περιοριστική δηµοσιονο-
µική πολιτική που έχει επιβάλει η Γερµανία.

Αν επικρατήσουν η γενίκευση και η υπεραπλούστευση της 
ταύτισης του Ισλάµ µε τον φονταµενταλισµό, τότε θα αµφισβητη-
θεί µετωπικά και συνολικά η συµφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας που επιµε-
ρίζει στην Άγκυρα καταλυτικό ρόλο στον έλεγχο των προσφυγικών 
και µεταναστευτικών ροών έναντι ανταλλαγµάτων. Θα αµφισβητη-
θεί κυρίως η υπό όρους και προϋποθέσεις αρχική δέσµευση των 
«28» για κατάργηση της βίζας που απαιτείται σήµερα για τους Τούρ-
κους πολίτες που θέλουν να εισέλθουν στη ζώνη Σένγκεν. Με τα 
σηµερινά δεδοµένα, στην καλύτερη των περιπτώσεων µόνο η συ-
µπεφωνηµένη χρονική µετάθεση µιας απόφασης για κατάργηση 
της βίζας θα µπορούσε να λειτουργήσει εκτονωτικά.

Το τέλος της αισιοδοξίας
Τα αιµατηρά πλήγµατα της Τρίτης τερµατίζουν την όποια, έστω 

περιορισµένη και συγκρατηµένη, αισιοδοξία για συνολική συµµε-
τοχή όλων των χωρών-µελών της Ε.Ε. των «28» σε ένα µε πλη-
θυσµιακές ποσοστώσεις πρόγραµµα µόνιµης µετεγκατάστασης 
προσφύγων. Αν η κατανοµή βαρών παραµείνει σε εθελοντικό ε-
πίπεδο, η συµµαχία προθύµων που δεν θα κλείσει τα σύνορα θα 
είναι εξαιρετικά µειοψηφική.

Τούτων λεχθέντων, αν κυριαρχήσει η διαίρεση, το «ο σώζων 
εαυτόν σωθήτω», και κυρίως η ψευδαίσθηση της ασφάλειας 
πίσω από κλειστά και οχυρωµένα σύνορα, τότε επί της ουσίας η 
Γηραιά Ήπειρος σύρεται όχι σε πολιτικές αποφάσεις που δεν µπο-
ρούν ή δεν τολµούν να πάρουν οι ελίτ της εξουσίας, αλλά σε µια 
καθαρής εσωτερικής σκοπιµότητας επικοινωνιακή διαχείριση της 
κρίσης.

Ο ακροδεξιός κίνδυνος
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι ειδικές δυνάµεις του στρα-
τού να περιπολούν στο κέντρο των µεγάλων πόλεων προφανώς 
και δεν έχουν στόχο την τροµοκρατία αλλά κυρίως, αν όχι απο-
κλειστικά, την ανάσχεση της δηµοσκοπικής ανόδου της ακροδε-
ξιάς στις ποικίλες εκφάνσεις της.

Εξυπακούεται ότι µια Ε.Ε. που δεν είναι σε θέση να συνδια-

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

χειριστεί τις προσφυγικές ροές δεν µπορεί να διαµορφώσει κοινή 
στάση απέναντι στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή σή-
µερα και στη Βόρεια Αφρική αύριο.

Αν στη διαχείριση των προσφυγικών και µεταναστευτικών 
ροών κυριαρχήσει η τάση οι χώρες που τα σύνορά τους είναι και 
τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. να γίνουν αποθήκες εγκλωβισµέ-
νων, είναι λογικό στην όποια σκέψη για παρέµβαση-επέµβαση 
στη Μέση Ανατολή να λειτουργεί αποτρεπτικά πλέον ο φόβος των 
τροµοκρατικών πληγµάτων: Αν κλείνουµε τα σύνορα στη σκιά του 
φόβου για τις αντιδράσεις της κοινής γνώµης, για τον ίδιο λόγο τα 
έχουµε κλείσει και προς οποιαδήποτε συντονισµένη διπλωµατική 
και πολύ περισσότερο στρατιωτική επέµβαση στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Επικίνδυνη αδράνεια
Επιπλέον, οι δύο µεγάλες δυνάµεις της Ε.Ε., η Βρετανία και η Γαλ-
λία, που θα µπορούσαν να συµβάλουν αποφασιστικά στην εκρί-
ζωση του Ισλαµικού Κράτους στο Ιράκ-Συρία, είναι αδρανοποιη-
µένες για µια σειρά από λόγους:
● Λίγο πριν από το δηµοψήφισµα που θα κρίνει την παραµονή ή 
όχι του Ηνωµένου Βασιλείου στην Ε.Ε., οποιαδήποτε µορφή συµ-
µετοχής του Λονδίνου σε ευρωπαϊκή επέµβαση κατά των τζιχα-
ντιστών είναι πολιτικά αδιανόητη.
● Πέραν της παραπάνω διαπίστωσης, υπάρχει ανοιχτό το ερω-
τηµατικό αν η εδώ και τώρα εκρίζωση-εξάλειψη του Ισλαµικού 
Κράτους στο Ιράκ και στη Συρία είναι πρώτη προτεραιότητα της 
∆ύσης, πριν απαντηθεί το ερώτηµα ποιος θα ελέγξει τη σηµερινή, 
έστω και αισθητά συρρικνωµένη, επικράτειά του.

Άλλωστε, από τα τροµοκρατικά πλήγµατα στο Παρίσι στις 13 
Νοεµβρίου µέχρι το διπλό χτύπηµα στις Βρυξέλλες την Τρίτη 22 
Μαρτίου πέρασαν τέσσερις µήνες, µε τη ∆ύση να φαίνεται να α-
γωνιά περισσότερο για µια επικράτηση του Ιράν, των συµµάχων 
του και του κουρδικού κινήµατος παρά για την παράταση ζωής 
που εξασφαλίζουν οι τζιχαντιστές.

Γκρίζα επόµενη µέρα
Επιπλέον, µε δεδοµένο το βραχυκύκλωµα της Ε.Ε. για το προσφυ-
γικό, το οποίο οι τροµοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες φωτί-
ζουν πλέον ως µη διαχειρίσιµο πρόβληµα, λειτουργεί αποτρε-
πτικά σε σχέση µε µια πανστρατιά για την εξάλειψη των τζιχαντι-
στών σε Ιράκ-Συρία, αλλά και στον παράκτιο θύλακα της Σύρτης 
στη Λιβύη.

Στην γκρίζα ζώνη της άγνωστης επόµενης µέρας, αλλά και του 
πανικού απέναντι σε ενδεχόµενα νέα κύµατα προσφύγων από 
Συρία-Ιράκ και Λιβύη, το Ισλαµικό Κράτος των τζιχαντιστών επι-
βιώνει και πλήττει τη ∆ύση στην καρδιά της Ευρώπης, είτε µε το-
πικά κλιµάκια των τζιχαντιστών είτε µε µεµονωµένους πυρήνες 
που λειτουργούν ως franchise του τρόµου.

Τις παραµονές της «αραβικής άνοιξης», στο τέλος του 2010, 
χωρίς κρατική υπόσταση, η Αλ Κάιντα, ως γαλαξίας ή χαλαρή συ-
νοµοσπονδία τροµοκρατικών τοπικών πυρήνων, είχε πάρει την 
κατιούσα.

Κανείς δεν αµφιβάλλει ότι η εξάλειψη του Χαλιφάτου των τζι-
χαντιστών σε Ιράκ-Συρία, αλλά και του παραρτήµατός του στην 
παράκτια περιοχή της Σύρτης στη Λιβύη, θα σηµάνει την αρχή του 
τέλους, την αντίστροφη µέτρηση για τη συγκεκριµένη µορφή ισλα-
µικής τροµοκρατίας. Είναι φανερό ότι υπάρχουν οι επιχειρησια-
κές δυνατότητες από το Ιράν, τους συµµάχους του και τους Κούρ-
δους. Η ∆ύση κατάφερε να συµπορευτεί µε τη Ρωσία στο να υπο-
στούν καίρια πλήγµατα οι τζιχαντιστές, σε µια εµφανή διόρθωση 
πορείας στη Μέση Ανατολή. ∆ιστάζει να προχωρήσει στην εξά-
λειψη του Χαλιφάτου, καθώς γνωρίζει ότι θα πρόκειται για µια α-
ποφασιστική ανατροπή συσχετισµών και ισορροπιών.

Πάνω σε αυτή τη ρωγµή κινούνται οι τζιχαντιστές στην Ευ-
ρώπη και αποδυναµώνουν ακόµη και τον ελάχιστο κοινό παρο-
νοµαστή πολιτικής βούλησης που προσπαθούν να διαµορφώ-
σουν οι «28» απέναντι στην πρόκληση της διαχείρισης των προ-
σφυγικών ροών.

Η εξάλειψη του Χαλιφάτου των τζιχαντιστών 
σε Ιράκ-Συρία, αλλά και του παραρτήµατός 
του στην παράκτια περιοχή της Σύρτης στη 
Λιβύη, θα σηµάνει την αρχή του τέλους, την 
αντίστροφη µέτρηση για τη συγκεκριµένη 
µορφή ισλαµικής τροµοκρατίας.

Προειδοποιητική 
ή χαριστική βολή;
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Α
ν το Παρίσι είναι η τουριστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, 
τότε οι Βρυξέλλες είναι η πολιτική. Μια πόλη που λίγοι από 
τους κατοίκους της αγαπούν, καθώς σπεύδουν να την εγκα-
ταλείψουν τα Σαββατοκύριακα για να γυρίσουν στις πατρί-
δες τους. Οι περισσότεροι είναι Ευρωπαίοι που εργάζονται 

στις ευρωπαϊκές αρχές και υπηρεσίες. Και απ’ όσους είναι Βέλγοι, κά-
ποιοι, όπως φαίνεται, ανήκουν ιδεολογικά αλλού και δεν έχουν κανένα 
πρόβληµα να σκοτώσουν αθώους συµπατριώτες τους.

Σε αντίθεση µε τον µύθο που αναπαράγουν οι πολιτικοί ηγέτες που 
επιδιώκουν να σταµατήσουν τη µετανάστευση ή τουλάχιστον να εκµεταλ-
λευτούν τον φόβο για τον άλλο για δικό τους εκλογικό κέρδος, ότι δηλαδή 
η τροµοκρατική απειλή στην Ευρώπη προέρχεται από τους πρόσφυγες, 
τα γεγονότα τους διαψεύδουν. Κι αυτό κάνει τη νέα πραγµατικότητα που 
ξηµέρωσε για την Ευρώπη πολύπλοκη. Τα σύνορα µπορεί να κλείσουν 
και η µετανάστευση µπορεί να σταµατήσει, τουλάχιστον επισήµως, ω-
στόσο τα ευρωπαϊκά διαβατήρια όσων ήδη έγιναν µάρτυρες του Ισλα-
µικού Κράτους (ΙΚ) δείχνουν ότι η παρούσα απειλή προέρχεται από αν-
θρώπους που µεγάλωσαν στη ∆ύση και µια τέτοια απειλή δεν µπορεί 
να αντιµετωπιστεί µε στρατιωτική εκστρατεία ή τελωνειακούς ελέγχους.

Ευρωπαϊκά τροµοκρατικά δίκτυα
Οι λόγοι για τους οποίους Ευρωπαίοι πολίτες επιλέγουν να ενταχθούν 
στο ΙΚ δεν είναι ξεκάθαροι. Το µόνο πράγµα στο οποίο οι αναλυτές συµ-
φωνούν είναι ότι η «ριζοσπαστικοποίηση», όπως ονοµάζεται, αποτελεί 
εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία και οι αιτίες της υιοθέτησής της ποι-
κίλλουν από άτοµο σε άτοµο. Μερικοί αναφέρουν την κοινωνική και 
πολιτική περιθωριοποίηση των µουσουλµανικών κοινοτήτων στην Ευ-
ρώπη, την αποξένωση και αποµόνωση που σχετίζεται µε τους νέους, 
αλλά και τις δεξιότητες του Χαλιφάτου να κάνει προπαγάνδα για να αξι-
οποιεί αυτές τις τάσεις. Το βέβαιο είναι πως πρόκειται για ένα σύνθετο 
πρόβληµα που πηγάζει από κοινότητες στο εσωτερικό των ευρωπαϊ-
κών κοινωνιών, και δεν είναι ένα πρόβληµα των ξένων, που µπορεί να 
λυθεί µε κάτι τόσο απλό όπως το σφράγισµα των περασµάτων. Όπως 
σηµείωσε µε ρεπορτάζ της και η εφηµερίδα «Guardian», «η στρατολό-
γηση τροµοκρατών γίνεται σε κοινωνικό επίπεδο», αφού συχνά γονείς 
και αδέλφια ενώνουν τις δυνάµεις τους, µε αποτέλεσµα η τζιχάντ να γί-
νεται οικογενειακή υπόθεση.

Αυτή τη στιγµή τα δίκτυα των τροµοκρατών έχουν τη µορφή «πα-
γόβουνου», λένε οι αναλυτές, για κάθε έναν που συλλαµβάνεται υπάρ-
χουν άλλοι που ετοιµάζουν χτυπήµατα. Τον περασµένο µήνα ο Ρόµπερτ 
Γουέινραϊτ, επικεφαλής της Europol, εκτίµησε ότι έως και 5.000 τζιχα-
ντιστές έχουν επιστρέψει στην Ευρώπη από τη Συρία και το Ιράκ, όπου 
πολέµησαν ή εκπαιδεύτηκαν στο ΙΚ.

Εκτός από τη διείσδυση της οργάνωσης σε ισλαµικές κοινότητες 
και εγκληµατικά δίκτυα του κοινού ποινικού δικαίου, τα χτυπήµατα στις 
Βρυξέλλες αποδεικνύουν τη δυσκολία φύλαξης «µαλακών» στόχων α-

Αυτό είναι σήµερα το µεγάλο στοίχηµα 
για την Ευρώπη, να καταφέρει να 
συνδυάσει το αίσθηµα ασφάλειας µε τη 
δηµοκρατία και την ελευθερία, µε την 
ενδυνάµωση και όχι µε τη διάρρηξη 
της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, 
µιας ταυτότητας που δεν θα µας φέρνει 
απέναντι στον «άλλο».

πέναντι σε απλές, αποτελεσµατικές επιθέσεις, καθώς και την προθυµία 
και την ικανότητα των µαχητών να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων ε-
πιθέσεων. Ό,τι και να σηµαίνει µια τέτοια ενέργεια στην καρδιά της Ευ-
ρώπης σε συµβολικό επίπεδο, αποτελεί σίγουρα µια επώδυνη υπεν-
θύµιση της δυσκολίας πρόληψης ανάλογων επιθέσεων όταν υπάρχουν 
άνθρωποι αποφασισµένοι να µετατραπούν σε βοµβιστές αυτοκτονίας.

Σε αντίθεση µε τις επιθέσεις σε «σκληρούς» στόχους, οι οποίες απαι-
τούν µεγάλες οµάδες που ακολουθούν πολύπλοκα σχέδια ή ισχυρούς 
εκρηκτικούς µηχανισµούς, τα τυφλά χτυπήµατα που στοχεύουν στην κα-
θηµερινότητα των πολιτών είναι ανοιχτά ακόµα και για µεµονωµένους 
τροµοκράτες ή µικρές οµάδες, που χρησιµοποιούν ένα απλό σχέδιο ε-
πίθεσης. Επιπλέον, οι επιθέσεις εναντίον στόχων που σχετίζονται µε τις 
µετακινήσεις, όπως είναι οι σταθµοί του µετρό και τα αεροδρόµια, επι-
τρέπουν στους επιτιθέµενους να έχουν µεγάλο αριθµό θυµάτων και να 
προσελκύσουν τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιότητα, να πετύχουν δηλαδή 
τον µεγαλύτερο δυνατό τρόµο.

Η «µεγάλη εβδοµάδα» του Βελγίου
Αξιωµατούχοι αποκάλυψαν πως εδώ και εβδοµάδες «προετοιµάζονταν» 
για µια επίθεση σαν αυτή που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, αποκαλύ-
πτοντας µε τον πιο τραγικό τρόπο το κενό ασφάλειας. Ο πρωθυπουργός 
του Βελγίου Σαρλ Μισέλ µίλησε ειλικρινά, λέγοντας πως «συνέβη αυτό 
που φοβόµασταν». Οι βελγικές αρχές γνώριζαν από καιρό την παρου-
σία ενός τροµοκρατικού δικτύου που συνδέεται µε το ΙΚ στις Βρυξέλ-

λες, κυρίως γύρω από την περιοχή Μόλενµπεκ, ένα γκέτο για τους µε-
τανάστες που ζουν στη βελγική πρωτεύουσα. Εκεί εξάλλου φαίνεται ότι 
σχεδιάστηκαν και οι επιθέσεις στο Παρίσι. Ο Βέλγος υπουργός Εσωτε-
ρικών Ζαν Ζαµπόν αποκάλεσε τη γειτονιά «πρωτεύουσα του πολιτικού 
Ισλάµ στην ηπειρωτική Ευρώπη», ενώ πολλοί από τους υπόπτους που 
έχουν πέσει στα χέρια των αρχών όλο αυτό το διάστηµα είχαν σχέσεις µε 
την περιοχή, ανάµεσά τους και ο υπ’ αριθµόν 1 καταζητούµενος Σαλάχ 
Αµπντεσλάµ, µόλις τέσσερις µέρες πριν από το χτύπηµα. Σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, τουλάχιστον 18 άτοµα έχουν συλληφθεί από τον περασµένο 
Νοέµβριο για τον ρόλο τους στις επιθέσεις του Παρισιού, είχαν αποκα-
λύψει οι «New York Times» πριν από δέκα µέρες.

Όλα όσα γνωρίζουµε για την ηγεσία του ΙΚ και τους µαχητές του µας 
δείχνουν ότι ο κίνδυνος αυτός θα παραµείνει, οι απειλές θα συνεχιστούν 
και ίσως ακόµα και να αυξηθούν. Η Ευρώπη θα πρέπει να µάθει να δι-
αχειρίζεται την απειλή και να ζει µε αυτό τον φόβο. Κεντρικές αξίες και 
δικαιώµατα του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, η διαφάνεια, η πολυφωνία, ο 
πλουραλισµός, η ελεύθερη µετακίνηση, πολλά από τα οποία µέχρι πρό-
σφατα περιφρουρούνταν από την πολυθρύλητη Συνθήκη Σένγκεν, κιν-
δυνεύουν να τεθούν υπό αµφισβήτηση για λόγους ασφαλείας.

Ground Zero η Ευρώπη
Αν η Ένωση δεν βρει τρόπο να χαλιναγωγήσει την τροµοκρατική απειλή, 
η καταστροφική διαδικασία ξηλώµατός της είναι πιθανό να επιταχυνθεί. 
Στοιχεία της Συνθήκης Σένγκεν, που εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία 
εντός Ε.Ε., έχουν ήδη ανασταλεί λόγω προσφυγικού. Αυτό που οι τζιχαντι-
στές θέλουν, περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο, είναι να επιβεβαιώσουν σε 
δυτικό έδαφος το αφήγηµα του αγώνα εναντίον των απίστων. Στο πραγ-
µατικό πεδίο της µάχης, το ΙΚ χάνει έδαφος στη Μέση Ανατολή, περίπου 
το 22% των δυνάµεών του στο Ιράκ και τη Συρία από τον Ιανουάριο του 
2015, και η µεταφορά του πολέµου στο συµβολικό πεδίο της Ευρώπης 
είναι µια στρατηγική µετατόπιση που επιτρέπει στην οµάδα να επιβεβαι-
ώνει την ισχύ της µέσα από εντυπωσιακές επιθέσεις.

Σε διαρκή ανταγωνισµό µε την Αλ Κάιντα, που παραδοσιακά επι-
λέγει δύσκολους στόχους, πρεσβείες και κυβερνητικά κτίρια, το ΙΚ ε-
πιδιώκει να σπείρει τον τρόµο µε τυφλά χτυπήµατα. Όπως στο θέρετρο 
Σούσε στην Τυνησία, τον Ιούνιο του 2015, όπου σκοτώθηκαν 39 άνθρω-
ποι, οι 100 νεκροί στην Άγκυρα, η κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους 
πάνω από την Αίγυπτο, οι 43 άνθρωποι στη Βηρυτό και τώρα οι επιθέ-
σεις στην Ευρώπη.

Μετά από οκτώ χρόνια οικονοµικής κρίσης και µε το ζήτηµα του 
προσφυγικού να διχάζει την Ευρώπη, τέτοιες ενέργειες κινδυνεύουν να 
αναδείξουν τις πιο λαϊκιστικές και ξενοφοβικές φωνές. Η κατάρρευση 
της εµπιστοσύνης στους θεσµούς και η απεµπόληση των αξιών και των 
δικαιωµάτων που απολαµβάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες θα θέσουν το 
όραµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε κίνδυνο. Την ίδια στιγµή, το 
Ηνωµένο Βασίλειο ετοιµάζεται να ψηφίσει για την παραµονή του ή όχι 
στην Ε.Ε. και πολλοί θεωρούν πως το µεταναστευτικό και ο κίνδυνος της 
τροµοκρατίας είναι ανάµεσα στους παράγοντες που θα επηρεάσουν την 
απόφαση των πολιτών.

Οι αντιδράσεις και οι δηλώσεις των ηγετών ήταν όλες στον σωστό 
τόνο, όµως δεν αρκούν για να αντιµετωπίσουν τη νέα πραγµατικότητα 
που διαµορφώνεται. «Οι επιθέσεις ήταν ένα πλήγµα για ολόκληρη την 
Ευρώπη» δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ. «Απευθύνονται 
όχι µόνο στο Βέλγιο αλλά στην ελευθερία της κίνησης, στην κινητικότητά 
µας και σε καθέναν που είναι µέρος της Ε.Ε.» είπε ο Γερµανός υπουρ-
γός Εσωτερικών Τόµας ντε Μεζιέρ. Στην κοινή τους δήλωση, οι ηγέτες 
της Ε.Ε. σηµείωσαν ότι η επίθεση «ενισχύει την αποφασιστικότητά µας 
να υπερασπιστούµε τις ευρωπαϊκές αξίες και την ανοχή από επιθέσεις 
µισαλλοδοξίας. Θα είµαστε ενωµένοι και ακλόνητοι στον αγώνα κατά του 
µίσους, του βίαιου εξτρεµισµού και της τροµοκρατίας». Τα σωστά λόγια 
αντήχησαν σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όµως στην καθηµε-
ρινότητα η έµφαση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της προσπάθειας α-
ποριζοσπαστικοποίησης αλλά και κινητοποίησης των πολιτικών ασφά-
λειας. Και αυτό είναι σήµερα το µεγάλο στοίχηµα για την Ευρώπη, να 
καταφέρει να συνδυάσει το αίσθηµα ασφάλειας µε τη δηµοκρατία και 
την ελευθερία, µε την ενδυνάµωση και όχι µε τη διάρρηξη της κοινής 
ευρωπαϊκής ταυτότητας, µιας ταυτότητας που δεν θα µας φέρνει απέ-
ναντι στον «άλλο».

  ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

Τρόµος στην καρδιά 
των ευρωπαϊκών δικαιωµάτων



Επιδιόρθωση τηλεπικοινωνιακής βλάβης τη νύχτα

Μ
ια βλάβη στο 
τηλέφωνο ή 
στο internet 
είναι ούτως ή 
άλλως ενο-

χλητική. Τι γίνεται όµως όταν 
µια βλάβη τυγχάνει να επηρε-
άζει την εξυπηρέτηση των πο-
λιτών σε µια τράπεζα, ή δηµό-
σια υπηρεσία, το χρόνο που θα 
πάρει ένας ηλικιωµένος τη συ-
νταγή του από το φαρµακείο, ή 
ακόµα και την οµαλή λειτουρ-
γία ενός νοσοκοµείου; Κάθε 
βλάβη είναι σηµαντική, όµως 
αυτές της τελευταίας κατηγο-
ρίας παίρνουν, εύλογα, προτε-
ραιότητα. Για αυτές τις βλάβες, 
οι τεχνικοί τηλεπικοινωνιών 
του Οµίλου ΟΤΕ, δουλεύ-
ουν όταν απαιτείται και αργά, 
ακόµα και όταν έχει πέσει το 
σκοτάδι.

Ο Γιώργος Παναγόπουλος, τε-
χνικός δικτύου στον Όµιλο 
ΟΤΕ, χρειάστηκε να µεταβεί 
αργά το απόγευµα σε φαρ-
µακείο στην περιοχή της Ν. 
Σµύρνης, το οποίο λόγω βλά-
βης στις υπηρεσίες internet 
δεν µπορούσε να καταχωρίσει 
ηλεκτρονικά ιατρικές συντα-
γές. Όπως εξηγεί, η  εργασία 
τη νύχτα κάνει τη δουλειά των 
τεχνικών πιο δύσκολη, καθώς 
η έλλειψη φωτός δυσχεραί-
νει την έτσι κι αλλιώς εξαιρε-
τικά λεπτή εργασία µε τα τηλε-
πικοινωνιακά καλώδια και συ-
στήµατα. Ο Γιώργος µαζί µε το 
συνάδελφό του, έλεγξαν αρ-
χικά την καµπίνα –δηλαδή τα 
κουτιά που βλέπουµε σε κάθε 
γειτονιά- που εξυπηρετούσε 
τους συνδροµητές της ευρύ-
τερης περιοχής, παίρνοντας 
τις απαραίτητες µετρήσεις, για 
να διασφαλίσουν ότι η βλάβη 
δεν είναι γενικευµένη. Στη συ-
νέχεια, ελέγχοντας το δίκτυο 
από την καµπίνα έως το συν-
δροµητή, διαπίστωσαν πως η 
βλάβη οφειλόταν σε πρόβληµα 
εξοπλισµού. Οι απαραίτητες 
εργασίες αποκατάστασης ολο-
κληρώθηκαν και ο ιδιοκτήτης 
του φαρµακείου ενηµερώθηκε 
µε SMS ότι η γραµµή του έχει 
επανέλθει και µπορεί να συνε-
χίσει να εξυπηρετεί κανονικά 
τους πελάτες του.

Οι τεχνικοί τηλεπικοινωνιών 
φροντίζουν καθηµερινά για την 
απρόσκοπτη επικοινωνία µας, 

ακόµα και µε τις πιο δύσκολες συνθήκες. ∆ιαθέτουν την απαραίτητη κατάρτιση, 
την εκπαίδευση, τον κατάλληλο εξοπλισµό και την κατάλληλη εµπειρία για να δι-
ορθώσουν κάθε βλάβη, όσο δύσκολη κι αν είναι, όσο µακριά κι αν βρίσκεται, α-
νεξάρτητα από την ηµέρα και την ώρα που εκδηλώθηκε.

ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΒΛΑΒΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ;  

Μπορείτε να πάρετε µια γεύση 
από µια βραδινή επιδιόρθωση βλάβης 
στο κανάλι της COSMOTE στο Youtube.
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Λίµα - Βρυξέλλες - 
Νέα Υόρκη
Η 37χρονη Ταπία Ρουίζ είναι 
το πρώτο θύµα της τροµοκρα-
τικής επίθεσης στο αεροδρό-
µιο των Βρυξελλών που α-
ναγνωρίστηκε επίσηµα. Η Α-
ντέλµα Μαρίνα Ταπία Ρουίζ 
από το Περού ζούσε στην 
πρωτεύουσα του Βελγίου εδώ 
και έξι χρόνια. Βρισκόταν στο 
αεροδρόµιο των Βρυξελλών, 
µαζί µε τον Βέλγο σύζυγό της, 
Κριστόφ Ντεκλαµπέ, και τις 
δίδυµες κόρες τους ηλικίας 4 
ετών, τη Μορίν και την Αλό-
ντρα, που έχουν βελγική υ-
πηκοότητα. Το ένα από τα δύο 
κορίτσια φέρεται να έχει τραυ-
µατιστεί. Η άτυχη Περουβιανή 
ετοιµαζόταν να επιβιβαστεί σε 
πτήση για τη Νέα Υόρκη, όπου 
επρόκειτο να συναντήσει µία 
από τις αδερφές της. Το ταξίδι 
αυτό δεν ξεκίνησε ποτέ…

∆εν ήταν 
πυροτεχνήµατα…
Ο Χορστ Πίλγκερ, ένας Αυστρι-
ακός που εργάζεται στην Κοµι-
σιόν και βρισκόταν µε την οικο-
γένειά του στο αεροδρόµιο των 
Βρυξελλών τη στιγµή της επί-
θεσης, αφηγήθηκε πως τα παι-
διά του νόµισαν ότι κάποιοι έ-
ριχναν πυροτεχνήµατα όταν 
σηµειώθηκε η πρώτη έκρηξη, 
στον αερολιµένα. «Η σύζυγός 
µου κι εγώ σκεφτήκαµε ότι ε-
πρόκειτο για “βόµβα”. Κοιτα-
χτήκαµε στα µάτια» είπε στο 
Reuters. Ο Πίλγκερ σχεδίαζε µε 
την οικογένειά του να επισκε-
φθεί τη Ρώµη, ενόψει των δια-
κοπών για το καθολικό Πάσχα, 
και δύο ώρες πριν από την α-
πογείωση κάθονταν σε µια κα-
φετέρια στην κεντρική αίθουσα 
αναχωρήσεων όπου λίγο µετά 
κατέρρευσε η οροφή. 

Ο οδηγός του µετρό 
θυµάται
«Το να βλέπεις πτώµατα να κεί-
τονται στο έδαφος είναι κάτι 
που σε σηµαδεύει». Ο Κρίστιαν 
Ντελάς περιέγραψε στο τηλε-
οπτικό κανάλι RTBF όσα συνέ-
βησαν όταν ξεκινώντας το δρο-
µολόγιό του προς τον σταθµό 
Arts-Loi έσκασε η βόµβα στο 
µεσαίο βαγόνι του συρµού. 
«Ήταν 9:15 (ώρα Βρυξελλών) 
όταν η βόµβα εξερράγη. Στα-
µάτησα το τρένο µε τα τρία βα-
γόνια, πιστεύοντας αρχικά ότι 
υπήρχε απλώς κάποιο τεχνικό 
πρόβληµα. Σύντοµα όµως συ-
νειδητοποίησα ότι ήταν κάτι 
πολύ χειρότερο».
«∆εν έπαθα τίποτα, ούτε µια 
πληγή. Αµέσως ακολούθησα 
το πρωτόκολλο που πρέπει 
σε αυτές τις περιπτώσεις. ∆εν 
µπορώ να πω τίποτε άλλο» 
είπε ο Ντελάς, που βρίσκεται 
σε κατάσταση σοκ.

Μια Ελληνίδα στον 
συρµό του τρόµου
Η Χρύσα Λεπίδα, η οποία ζει 
και εργάζεται στη βελγική 
πρωτεύουσα, βρισκόταν ανά-
µεσα στους επιβάτες του τρέ-
νου στο οποίο σηµειώθηκε η 
φονική έκρηξη. 
«Για καλή µου τύχη ήµουν στο 
µπροστινό µετρό, µόλις είχαµε 
περάσει τη στάση όπου έγινε η 
έκρηξη. Το µόνο που σκέφτηκα 
εκείνη τη στιγµή ήταν ότι έγινε 
κάποιο ατύχηµα κάπου κοντά, 
εξού και ο θόρυβος. ∆ύο λεπτά 
αργότερα, µε το κινητό στο 
χέρι, κατέβηκα από το µετρό 
και διάβασα ότι ο θόρυβος 
που ακούσαµε ερχόταν από 
την προηγούµενη στάση, όπου 
έγινε η έκρηξη. ∆εν ξέρω τι να 
πω, ακόµα δεν έχω συνειδητο-
ποιήσει ότι ήµουν τόσο κοντά. 
Σήµερα απλώς όλη µέρα σκέ-
φτοµαι ότι αν δεν έτρεχα να 
προλάβω το µετρό το πρωί 
(ναι, είχα αργήσει να ξυπνήσω 
και αναγκαστικά έτρεχα!), θα 
ήµουν εγώ στο λάθος µέρος τη 
λάθος στιγµή!».

Από το Βιετνάµ
Μία υπάλληλος καθαριότη-
τας του Συµβουλίου της Ευρώ-
πης, µε καταγωγή από το Βι-
ετνάµ, βρισκόταν ανάµεσα σε 
άλλους επιβάτες στον σταθµό 
του µετρό την ώρα της έκρη-
ξης. Είχε µόλις σχολάσει και ε-
πέστρεφε σπίτι της. Μόλις στα-
µάτησε ο συρµός και άνοιξαν οι 
πόρτες, είπε µετά σε συναδέλ-
φους της, είδε κάποιον να κου-
βαλάει κάτι και αµέσως µετά 
έγινε η έκρηξη. Έτρεξε να βγει 
έξω και στάθηκε τυχερή, δεν 
έπαθε τίποτα.

Πρόσωπο-σύµβολο
Το βλέµµα της Ινδής αεροσυ-
νοδού Νίντι Τσαπεκάρ πέρασε 
µέσα µας. Είχε µόλις φτάσει 
στο αεροδρόµιο των Βρυξελ-
λών από την Ινδία και θα πε-
τούσε για το Νιου Τζέρσεϊ. 
Είναι µητέρα δύο παιδιών, ερ-
γάζεται ως αεροσυνοδός της 
ινδικής Jet Airways εδώ και 
δεκαπέντε χρόνια και το µα-
τωµένο πρόσωπό της έγινε 
πρωτοσέλιδο στους «New 
York Times».

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ζωή και θάνατος 
στα χρόνια του µίσους
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Τα τέρατα της διπλανής πόρτας

Κι όµως, οι βελγικές αρχές τους «ακουµπούσαν»… Οι 
µέχρι στιγµής έρευνες δείχνουν ότι οι µακελάρηδες των 
Βρυξελλών είναι δύο αδέλφια, ο 27χρονος Χαλίντ και 
ο 30χρονος Μπραχίµ Ελ Μπακράουι, µε συνεργό τον 

25χρονο Ναχίµ Λαχράουι – και οι τρεις είχαν βρόµικο ποινικό µη-
τρώο. Μάλιστα ο Ερντογάν υποστηρίζει ότι ο ένας απελάθηκε από 
την Τουρκία στο Βέλγιο µε την επισήµανση ότι πρόκειται για τζιχα-
ντιστή. Τα αδέλφια, µε βελγική υπηκοότητα, ήταν γνωστά στις αστυ-
νοµικές αρχές για µεγάλες ληστείες, ενώ ένας ήταν ύποπτος και για 
τροµοκρατία. Εικάζεται ότι ήταν οι δύο ύποπτοι που κατάφεραν να 
ξεφύγουν από την πολιορκία των βελγικών αρχών την περασµένη 
εβδοµάδα στο Φορέ, µόλις δύο ηµέρες πριν από τη σύλληψη του 
Σαλάχ Αµπντεσλάµ. Τον Οκτώβριο του 2010 ο Μπραχίµ είχε καταδι-
καστεί από ποινικό δικαστήριο των Βρυξελλών για πυροβολισµούς 
εναντίον αστυνοµικών µε καλάσνικοφ µετά από ληστεία σε χρηµα-
τιστηριακό γραφείο. Τον Φεβρουάριο του 2011 ο Χαλίντ καταδικά-
στηκε σε κάθειρξη 5 ετών χωρίς αναστολή για βίαιη κλοπή αυτοκι-
νήτου, ενώ στην κατοχή του είχαν βρεθεί καλάσνικοφ. 

Ο τρίτος της παρέας των δολοφόνων, ο Λαχράουι, φέρεται να 
ταξιδέψε στη Συρία τον Φεβρουάριο του 2013. Από τον περασµένο 
Σεπτέµβριο κυκλοφορούσε µε ψεύτικη ταυτότητα και το όνοµα Σου-
φιάν Καγιάλ, µε το οποίο πέρασε από το Βέλγιο στη Γαλλία, όπου 
συνόδευσε τον Σαλάχ Αµπντεσλάµ και τον 35χρονο Αλγερινό Μο-
χάµεντ Μπελκαΐντ, ο οποίος δέχτηκε πυρά από την αστυνοµία κατά 
την προ µίας εβδοµάδας επιχείρηση στο προάστιο των Βρυξελλών 
Φορέ. Στο όνοµα του Λαχράουι είχε νοικιαστεί σπίτι στο Οβελέ, το 
οποίο χρησιµοποιούνταν ως γιάφκα προετοιµασίας των τζιχαντι-
στών του Παρισιού.

ΚΙ ΟΜΩΣ, ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙΡΟΣ…
Το περίµεναν. Και, παρ’ όλα αυτά, τα πράγµατα πήγαν όσο χειρό-
τερα µπορούσαν να πάνε. Από τη στιγµή που συνελήφθη στο Μό-
λενµπεκ, την προπερασµένη Παρασκευή, ο Σαλάχ Αµπντεσλάµ, 
πρωταγωνιστής στις επιθέσεις του Παρισιού κατά τις οποίες σκο-

τώθηκαν 129 άνθρωποι, η προσπάθεια εκδίκησης ήταν δεδοµένη.
Το χρονικό της δράσης του τζιχαντιστικού πυρήνα, από την επίθεση 
στο «Charlie Hebdo» έως τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες:

07/01/2015
Οι αδελφοί Σερίφ και Σαΐντ 
Κουασί, Γάλλοι πολίτες 
ηλικίας 32 και 34 ετών, 
εισβάλλουν στα γραφεία 
του σατιρικού περιοδικού 
«Charlie Hebdo» στο Παρίσι 
και σκοτώνουν 11 ανθρώ-
πους. Κατά τη διαφυγή 
τους σκοτώνουν ένα ακόµη 
άτοµο, έναν 42χρονο αστυ-
νοµικό. Είναι η πρώτη φορά 
που το Παρίσι βρίσκεται στο 
επίκεντρο της τζιχαντιστικής 
τροµοκρατίας.

08/01/2015
Μια αστυνοµικός σκο-
τώνεται σε ανταλλαγή 
πυρών στο Μονρούζ, 
νότιο προάστιο του 
Παρισιού.

09/01/2015
Ως δράστης της δολοφονίας της 
αστυνοµικού αναγνωρίζεται ο Αµεντί 
Κουλιµπαλί, ο οποίος φέρεται να 
συνδέεται µε τον Σερίφ Κουασί. Τα 
αδέλφια Κουασί σκοτώνονται ενώ 
επιχειρούν να διαφύγουν από κτίριο 
στην Νταµαρτέν, µια πόλη 40 χιλιό-
µετρα βορειοδυτικά του Παρισιού, 
όπου είχαν βρει καταφύγιο. Την ίδια 
στιγµή δυνάµεις ασφαλείας εισβάλ-
λουν σε σούπερ µάρκετ στη Βινσέν, 
όπου ο Αµεντί Κουλιµπαλί κρατούσε 
οµήρους. Ο δράστης πέφτει νεκρός 
από αστυνοµικά πυρά. Νωρίτερα 
είχε σκοτώσει τέσσερις οµήρους.

13/11/2015
Ταυτόχρονες ένοπλες και βοµβιστικές 
επιθέσεις αυτοκτονίας στο Παρίσι. Τρεις 
επιθέσεις αυτοκτονίας σηµειώνονται έξω 
από το Stade de France κατά τη διάρκεια 
ποδοσφαιρικού αγώνα. Νεκροί οι τρεις 
δράστες και ένας περαστικός. Ακολουθούν 
ένοπλες εισβολές σε µπαρ στο κέντρο 
του Παρισιού και στον συναυλιακό χώρο 
Μπατακλάν. Συνολικά 129 άνθρωποι 
σκοτώνονται και 352 τραυµατίζονται. Εννέα 
από τους δράστες σκοτώνονται. Ο Σαλάχ 
Αµπντεσλάµ διαφεύγει.

11/01/2015
Πάνω από 4 εκατοµµύρια 
άνθρωποι σε όλη τη Γαλλία 
συµµετέχουν σε πορείες 
αλληλεγγύης ενάντια στην 
τροµοκρατία. Αντίστοιχες 
κινητοποιήσεις πραγµατοποι-
ήθηκαν σε πολλές πόλεις σε 
όλο τον κόσµο.

14/01/2015
Το παρακλάδι της 
Αλ Κάιντα στην Υε-
µένη αναλαµβάνει 
την επίθεση στο 
«Charlie Hebdo».

26/06/2015
Ο Γιασίν Σαλχί δολοφο-
νεί και αποκεφαλίζει τον 
εργοδότη του Ερβέ Κορ-
νάρα σε εργοστάσιο της 
βιοµηχανικής ζώνης στο 
Σεντ-Κουεντίν Φαλαβιέ, 
κοντά στη Λυών.

14/11/2015
Το Ισλαµικό Κρά-
τος αναλαµβάνει 
την ευθύνη για 
τις επιθέσεις στο 
Παρίσι.

18/11/2015
Ο Βέλγος τζιχαντιστής Αµπντε-
λαχαµίντ Αµπααούντ, τον οποίο 
καταζητούσαν οι αρχές για τις 
επιθέσεις στο Παρίσι, σκοτώνεται 
κατά τη διάρκεια επιχείρησης της 
αστυνοµίας σε διαµέρισµα όπου 
κρυβόταν στην περιοχή Σεντ-Ντενί, 
στα βόρεια του Παρισιού.

22/12/2015
Ο Γιασίν Σαλχί βρίσκεται 
απαγχονισµένος στο κελί του. Οι 
αρχές ερευνούσαν ενδεχόµενες 
σχέσεις του µε τους τζιχαντιστές 
του Ισλαµικού Κράτους, ωστόσο ο 
ίδιος υποστήριζε πως το κίνητρο 
για την αποτρόπαιη ενέργειά του 
ήταν το µίσος του για τον πρώην 
εργοδότη του.

15/03/2016
Επιχείρηση της Αντιτροµοκρα-
τικής σε σπίτι σε νότιο προάστιο 
των Βρυξελλών ολοκληρώνεται 
µε τον θανάσιµο πυροβολισµό 
του Μοχάµεντ Μπελκαΐντ, πρό-
σωπο άγνωστο µέχρι τότε στις 
αρχές. ∆ύο άνδρες καταφέρνουν 
να διαφύγουν. Ένας εξ αυτών 
είναι ο καταζητούµενος Σαλάχ 
Αµπντεσλάµ.

18/03/2016
Ο Σαλάχ Αµπντεσλάµ συλλαµβάνεται 
στο Μόλενµπεκ των Βρυξελλών. Ο 
Νο1 καταζητούµενος στην Ευρώπη 
κρυβόταν σε ένα κτίριο µερικές 
εκατοντάδες µέτρα µακριά από το 
σπίτι των γονιών του.

22/03/2016
Τροµοκρατικές επιθέ-
σεις στο αεροδρόµιο 
και το µετρό των 
Βρυξελλών.  
34 άνθρωποι σκοτώ-
νονται και πάνω 200 
τραυµατίζονται.

Ο ταξιτζής

Για την ταυτοποίησή τους ρόλο φαίνεται να έπαιξε ένας ο-
δηγός ταξί. Επικοινώνησε µε τις αρχές των Βρυξελλών υ-
ποστηρίζοντας ότι είχε µεταφέρει τους τρεις φερόµενους 
ως αυτουργούς της επίθεσης στο αεροδρόµιο των Βρυ-

ξελλών. Yπέδειξε στις αρχές το σπίτι από το οποίο τους παρέλαβε, 
στο Σκαρµπέκ των Βρυξελλών. Εκεί βρέθηκαν βόµβα µε καρφιά, 
διάφορα χηµικά σκευάσµατα και σηµαία του Ισλαµικού Κράτους.

Γιατί στις Βρυξέλλες

Κατά τον «Guardian» και τον αρθρογράφο Τζέισον Μπερκ, 
υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ισχυροί λόγοι για τους οποί-
ους το τροµοκρατικό χτύπηµα στις Βρυξέλλες δεν απο-
τελεί έκπληξη: η χαµηλή ενσωµάτωση των µεταναστών, 

η πολιτική αστάθεια και το γεγονός ότι το Βέλγιο έχει δώσει –ανα-
λογικά– τους περισσότερους µαχητές του ISIS στη Συρία από κάθε 
άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Αναζητώντας τις αιτίες που διαµόρφωσαν τους σκληρούς, και 
εκτεταµένους πια, πυρήνες του ισλαµοφασισµού στο Βέλγιο, ο 
«Guardian» στέκεται ιδιαίτερα στους εξής παράγοντες: «Μια µεγάλη 
και ελάχιστα ενσωµατωµένη µουσουλµανική κοινότητα, υψηλά ε-
πίπεδα ανεργίας των νέων στη συγκεκριµένη κοινότητα, µεγάλη δι-
αθεσιµότητα όπλων, ιδιαίτερα αναπτυγµένο δίκτυο επικοινωνιών 
και µεταφορών, αρχές συχνά εφησυχασµένες και υποχρηµατοδο-
τούµενες και εγχώρια πολιτική αστάθεια».
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Πες το µ’ ένα tweet
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

#Είµαστε όλοι Βέλγοι
(τη ∆ευτέρα, την Τρίτη
βλέπουµε)

Στο προ τετραµήνου τροµοκρατικό χτύπηµα στη 
Γαλλία το ISIS χτύπησε την πόλη-έκφραση του 
σύγχρονου δυτικού πολιτισµού, το Παρίσι, και τη 
διασκέδασή µας (συναυλία, ποδοσφαιρικός αγώ-
νας, εστιατόρια). Στο χτύπηµα στο Βέλγιο, εξίσου 
σηµειολογικά, χτύπησε στο διοικητικό κέντρο της 
Ευρώπης, τις Βρυξέλλες, και στις υποδοµές µας 
(αεροδρόµιο, µετρό).

Ένας πόλεµος χωρίς ξεκάθαρο πεδίο µάχης, αλλά 
µε ξεκάθαρη στόχευση από τη µία πλευρά, το ISIS, 
και µπερδεµένη µεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών 
συµφερόντων, ασυντόνιστη λόγω διαφορετικών 
προτεραιοτήτων και, τελικά, παραδοµένη στην 
ακινησία την άλλη.

Μοιραία, λοιπόν, ο πιο προσηλωµένος στον σκοπό 
του κερδίζει. Προς το παρόν τουλάχιστον.

Kαι οι ηγέτες της άλλης πλευράς αρκούνται στο να 
επικοινωνούν το πένθος και τη συµπαράστασή τους, 
συµπληρώνοντάς τα µε δυναµικές εξαγγελίες για 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας.

Αρκετές αναλύσεις έχουν γίνει για τις ευθύνες της βελ-
γικής αστυνοµίας και γενικά των βελγικών αρχών.

Άλλωστε µόλις την περασµένη εβδοµάδα οι φω-
τογραφίες των δύο αδελφών που ανατινάχτηκαν, 
ο ένας στο αεροδρόµιο και ο άλλος στο µετρό, ήταν 
στα πρωτοσέλιδα των βελγικών εφηµερίδων ως 
καταζητούµενοι, λόγω στοιχείων που προέκυψαν 
από τις επιδροµές που οδήγησαν στη σύλληψη του 
Αµπντεσλάµ.

Στην πραγµατικότητα όµως…

Επιπλέον…

Όπως πάντα συµβαίνει, διάφορες ψύχραιµες και νου-
νεχείς φωνές, ένθεν κακείθεν, είδαν φως και βγήκαν. 
Από το βόθρο πηγάδι.

Άντε και στα δικά µας, λοιπόν!

Kαι σύντοµα.

Γκούχου, γκούχου (βήχας αµηχανίας).

Το γεγονός ότι δεν ξεκαθαρίζεται ποιοι είναι οι αυτοί 
και ποιοι οι εµείς αφήνει περιθώρια (παρ)ερµηνειών.

Γκούχου, γκούχου, γκούχου (επίµονος βήχας 
αµηχανίας).

Και πάνω που λέγαµε τι µας λείπει, τι µας λείπει για 
να κλείσει το καρέ…

To the point, που λένε, το σχόλιο, το Βέλγιο είχε 
αποικίες το Κονγκό και τη Ρουάντα, απ’ όπου 
αποχώρησε στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Μικρή 
σηµασία έχει, το βασικό είναι να κατηγορήσουµε την 
«κακή» Ευρώπη.

Σε κάθε περίπτωση…

Επίσης, για να τα λέµε κι αυτά,

Πάντως, όπως εξελίσσονται τα πράγµατα, 

Το σίγουρο είναι πως κάτι τέτοιες στιγµές δεν γίνεται 
να µη σου έρθει στο µυαλό η αβάσταχτη ελαφρότητα 
του υπουργού Εθνικής Άµυνας.

Με το που σταµάτησε η µπάντα να παίζει και ολοκλη-
ρώθηκε η κατάθεση στεφάνων και οι βραβεύσεις, 
ο πρόεδρας ξαναµπήκε στο πρωθυπουργικό αερο-
σκάφος και γύρισε από τις ΗΠΑ, διαπιστώνοντας ότι 
τα πράγµατα πάνε να ξεφύγουν από τον έλεγχο και 
κάποιοι, για παράδειγµα οι υπουργοί Βίτσας και Τό-
σκας, πάνε να αλλάξουν τη φύση του στρατού. Οπότε 
είπε να βάλει τα πράγµατα στη θέση τους.

Κι επειδή όλα εδώ πληρώνονται, τα πράγµατα 
άρχισαν να µπαίνουν στη θέση τους.

Ε, όχι και χειροπέδες, µην τα παραλέµε κιόλας.

Το σίγουρο είναι πως κάποιοι είχαν προβλέψει την 
κατάσταση και είχαν προειδοποιήσει από νωρίς. 
Πού να φαντάζονταν ότι θα συγκυβερνούσαν…

Το συµπέρασµα, λοιπόν, είναι ένα:

Ki αυτό γιατί απ’ ό,τι φαίνεται έχουν γίνει οι απα-
ραίτητες κινήσεις ώστε ο Πάνος Καµµένος να βάλει 
νερό στο κρασί του για το θέµα Μουζάλα. 
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Ε
νώ η κυβέρνηση προετοιµάζεται για τον 
νέο γύρο διαπραγµατεύσεων µε τους 
εκπροσώπους του κουαρτέτου των θε-
σµών, η έναρξη του οποίου έχει προσδι-

οριστεί για τις 2 Απριλίου, ο πρωθυπουργός Α-
λέξης Τσίπρας απέκλεισε για άλλη µια φορά το 
ενδεχόµενο νέας περικοπής των κύριων συντά-
ξεων, λέγοντας µάλιστα ότι κάτι τέτοιο δεν προ-
βλέπεται στη συµφωνία της ελληνικής κυβέρνη-
σης µε τους θεσµούς.

Συγκεκριµένα, κατά την εισήγησή του στη 
συνεδρίαση της Πολιτικής Γραµµατείας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας σηµείωσε ότι απαιτήσεις όπως 
αυτές για περικοπές των κύριων συντάξεων δεν 
απορρέουν από τη συµφωνία του καλοκαιριού 
και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές, υπο-
γραµµίζοντας, παράλληλα, ότι η ελληνική πλευρά 
θα εφαρµόσει τα συµφωνηθέντα, ούτε λιγότερα 
αλλά και τίποτα περισσότερο, και τονίζοντας µε 
νόηµα ότι «όσοι επιθυµούν περισσότερα πρέπει 
να γνωρίζουν ότι η επιθυµία τους είναι έξω από 
το πλαίσιο της συµφωνίας». Ταυτόχρονα, ο πρω-
θυπουργός ανέφερε ότι είναι προς το συµφέρον 
όλων των πλευρών η άµεση ολοκλήρωση της  

αξιολόγησης, ενώ σηµείωσε την ύπαρξη κοινού 
εδάφους στη διαπραγµάτευση µεταξύ της ελληνι-
κής και της ευρωπαϊκής πλευράς (αναφορά που 
θεωρείται έµµεση αιχµή για τη στάση του ∆ΝΤ 
στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης) και υπο-
γράµµισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης 
για προστασία των χαµηλών και µεσαίων εισοδη-
µάτων. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Γερµανός 
υπουργός Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε µι-
λώντας στο πρακτορείο Reuters έκανε λόγο για 
αναζήτηση εναλλακτικών στην περίπτωση που η 
Ελλάδα δεν έχει περιθώριο περαιτέρω µείωσης 
των συντάξεων. Συγκεκριµένα, ο κ. Σόιµπλε είπε 
ότι «αν, για τους λόγους που ξέρουµε, δεν υπάρ-
χει µεγάλο περιθώριο ελιγµών στην ασφαλιστική 
µεταρρύθµιση, τότε οι τρεις θεσµοί πρέπει […] 
µαζί µε την ελληνική κυβέρνηση να δουλέψουν 
ώστε να βρουν κάτι άλλο αντ’ αυτού».

∆ηµοσιονοµικό κενό
Το ενδιαφέρον στοιχείο, πάντως, είναι ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι διαπραγµατεύσεις δεν έχουν ο-
λοκληρωθεί και υπάρχουν εµφανείς διαφορές 
µεταξύ κυβέρνησης και δανειστών για τα µέτρα 

στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό, τόσο η ευ-
ρωπαϊκή πλευρά του κουαρτέτου όσο και το ∆ΝΤ 
ανακοίνωσαν την περασµένη εβδοµάδα ότι υ-
πάρχει πρόοδος και στα δύο µέτωπα. Επίσης, ο 
υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος 
µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Αθήνα 9.84 
εξέφρασε την εκτίµηση/ελπίδα ότι ως τις 13 Α-
πριλίου θα έχει κλείσει η διαπραγµάτευση µε 
τους δανειστές και ότι στην εαρινή συνάντηση 
του ∆ΝΤ θα ανοίξει επίσηµα και η συζήτηση για 
το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας. Παρά ταύτα, φαί-
νεται ότι ακόµα και σήµερα το χάσµα που χω-
ρίζει κυβέρνηση και δανειστές παραµένει µε-
γάλο, καθώς, σύµφωνα µε πληροφορίες, το κου-
αρτέτο ζητά δηµοσιονοµικά µέτρα ύψους άνω 
των 5 δισ. ευρώ ως το 2018, προσδιορίζοντας σε 
αυτό το µέγεθος το δηµοσιονοµικό κενό. Οι ίδιες 
πληροφορίες φέρουν την κυβέρνηση να εξετά-
ζει πλέον διάφορα σενάρια για την κάλυψη του 
κενού αυτού, όπως τη χορήγηση της εθνικής σύ-
νταξης των 384 ευρώ στα 20 χρόνια ασφάλισης 
αντί για τα 15 που αρχικά σχεδίαζε (το ∆ΝΤ φέρε-
ται να ζητά εθνική σύνταξη 340 ευρώ, ενώ η κυ-
βέρνηση φέρεται να διεκδικεί σύνταξη 300 ευρώ 
στα 15 χρόνια, δεδοµένης της υψηλής ανεργίας 
που πλήττει τη χώρα και που δεν φαίνεται να µει-
ώνεται σηµαντικά στο εγγύς µέλλον), καθώς και 
χαµηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης για ασφά-
λιση από 15 έως 25 χρόνια.

Μάχη για συντάξεις-φορολογικό
  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Όσον αφορά το νέο φορολογικό, µε βάση τις 

πληροφορίες που έχουν ως τώρα δει το φως 
της δηµοσιότητας, το οικονοµικό επιτελείο της 
κυβέρνησης στοχεύει σε αύξηση των δηµόσιων 
εσόδων κατά 1,3 δισ. ευρώ εντός του 2016. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου τα µισά 
από αυτά (600-650 εκατ. ευρώ) θα προέλθουν 
από τις αναπροσαρµογές των συντελεστών για 
τα µεσαία και υψηλά εισοδήµατα, αλλά και από 
το «κούρεµα» του αφορολόγητου στα 9.100 
ευρώ, από τα 9.950 σήµερα, ενώ τα άλλα µισά 
εκτιµάται ότι θα προέλθουν από την αύξηση 
των συντελεστών της –µόνιµης, πλέον– ει-
σφοράς αλληλεγγύης, από την αύξηση της 
φορολόγησης των ενοικίων και από αύξηση 
της φορολόγησης των µερισµάτων. Πάντως, 
στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης φαίνεται ότι 
εξετάζονται και άλλα µέτρα, όπως η αύξηση του 
ΕΦΚ στα καύσιµα κίνησης (ήδη η οµοσπον-
δία των πρατηριούχων έχει αντιταχθεί στο 
συγκεκριµένο µέτρο), η επιβολή ειδικού τέλους 
στις τραπεζικές συναλλαγές, απαλοιφή ειδικών 
καθεστώτων και εξαιρέσεων στον ΕΝΦΙΑ, µετά 
την αλλαγή των αντικειµενικών αξιών, ώστε το 
εισπρακτέο ποσό να παραµείνει στα 2,65 δισ. 
ευρώ κατ’ έτος, και άλλα. Φυσικά, όλα αυτά 
τελούν υπό την αίρεση ότι οι υπερφορολογηµέ-
νοι Έλληνες θα µπορέσουν να ανταποκριθούν 
στις νέες επιβαρύνσεις…

Στόχος τα επιπλέον έσοδα
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Ένας από τους ισχυρότερους υπουργούς 
της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου επιστρέ-
φει µε ένα βιβλίο που περιέχει την πρό-
τασή του για την έξοδο από την κρίση. Στη 

συζήτησή µας παρουσιάζει τα συµπεράσµατά του 
για όσα δεν έγιναν και για όσα πρέπει να γίνουν.

Η έννοια του εθνικού σχεδίου υπέρβασης 
της κρίσης έχει κακοποιηθεί τόσο πολύ, που 

αναρωτιέµαι γιατί κανείς να την αναζητήσει 
στο βιβλίο σας…
Είναι αλήθεια ότι ορισµένες φορές έχει λεχθεί ως 
ιδέα, αλλά χωρίς συγκεκριµένο περιεχόµενο. Το 
εθνικό σχέδιο δεν έχει υπάρξει ως οργανωµένη 
συνολική πρόταση, όπως προτείνεται στο βιβλίο 
µε περισσότερες από 200 προτάσεις. Το εθνικό 
σχέδιο δεν είναι µια κουβέντα, ένα πολιτικό σλό-
γκαν, αλλά κατ’ αρχήν µια σύλληψη, µια εθνική 

  ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

«Η Ελλάδα µπορεί 
να τα καταφέρει»

Χάρης Παµπούκης, 
καθηγητής 
στη Νοµική Αθήνας

Home Edition

πολιτική βούληση, µια συνολική οργανωµένη υ-
λοποίηση. Και, πιστέψτε µε, ανταποκρίνεται σε µια 
αληθινή ανάγκη. Ο στόχος του δεν είναι µόνο η υ-
πέρβαση των µνηµονίων, ούτε η διόρθωσή τους, 
πράγµατα απαραίτητα φυσικά. Είναι η υλοποίηση 
του οράµατος µιας Ελλάδας ποιότητας στη σύγ-
χρονη εποχή της παγκοσµιοποίησης. Η Ελλάδα 
είναι µια µαγική χώρα και µπορούµε να έχουµε 
πολύ καλό, ποιοτικό µέλλον ευηµερίας στην εποχή 
της παγκοσµιοποίησης, που ευνοεί το ποσοτικό 
µέγεθος, εάν όµως αποδείξουµε ότι µπορούµε 
να αυτοκυβερνηθούµε και ότι έχουµε όραµα συλ-
λογικό που µπορούµε και θέλουµε πρωτίστως να 
το υλοποιήσουµε.

Η πρότασή σας θα µπορούσε να υλοποιηθεί 
άµεσα, αν υπήρχε η πολιτική βούληση;
Η πρότασή µου αποβλέπει κατ’ αρχήν στο να υ-
πάρχει µία συγκεκριµένη και συνολική βάση µε-
ταρρυθµίσεων, που να ανταποκρίνονται σε ένα 
όραµα ως προς το πού πρέπει να πάει η Ελλάδα, 
και αυτή να καταστεί αντικείµενο ευρείας συζή-
τησης. Θέλει και πολιτική και κοινωνική συναί-
νεση. Όταν αποφασιστεί το τι θέλουµε εµείς –το-
νίζω το «εµείς»– να κάνουµε ως πλαίσιο µεταρ-
ρυθµίσεων, τότε απαιτείται φυσικά και ένα σχέδιο 
υλοποίησης, ένας µηχανισµός εργοταξίων µε µέσα, 
χρονοδιαγράµµατα και συνολική στήριξη. Υπό την 
έννοια αυτή, η πρόταση είναι άµεσα υλοποιήσιµη 
ως λόγος. Αλλά χρειάζεται και η πολιτική συναί-
νεση, καθώς και η κοινωνική, και βέβαια ένα ορ-

γανωµένο σχέδιο υλοποίησης.
Η πρόταση είναι οργανωµένη σε 10 εργοτά-

ξια-θεσµούς, ανάπτυξη, παιδεία, απασχόληση, δι-
καιοσύνη κ.λπ. Στο κάθε εργοτάξιο υπάρχουν επι-
µέρους προτάσεις. Να διευκρινίσω ότι αυτές δεν 
είναι κατ’ ανάγκη πλήρεις, ούτε όλες αναντίρρητες. 
Συνιστούν όµως µια βάση συνολική, ένα συνολικό 
µεταρρυθµιστικό ελληνικό σχέδιο που έλειψε και 
συνεχίζει να λείπει. Το συνολικό, ελληνικό έλειψε.

Ο βασικός άξονας είναι η σύγχρονη θέσµιση 
της πολιτείας µας –να παρατηρήσω ότι µια τέτοια 
θέσµιση είχε γίνει τελευταία φορά από τον Ελευ-
θέριο Βενιζέλο–, καθώς και οι καθαροί νόµοι, που 
απαιτούν µια µεγάλη προσπάθεια, εφικτή όµως, 
κωδικοποίησης, σταθερότητας και ορατότητας των 
κανόνων. Ο δεύτερος άξονας είναι η ανάπτυξη µε 
συγκεκριµένα σχέδια-προτάσεις που λιµνάζουν και 
µπορούν να κουβαλήσουν την ανάπτυξη λόγω µε-
γέθους, για παράδειγµα το Ελληνικό, η ανάπτυξη 
της κρουαζιέρας, η δηµιουργία µόνιµων οικιστι-
κών χώρων για Ευρωπαίους ως µόνιµη κατοικία 
τρίτης ηλικίας, αλλά και η κάθετη ανάπτυξη της 
ποιότητας, που την έχουµε στα αγροτικά µας προ-
ϊόντα, για παράδειγµα. Ο τρίτος άξονας είναι αυτό 
που λέω άνω τελεία, να σταµατήσει το κυνήγι του 
πλούτου και να κάνουµε µια νέα σταθερή αρχή. 
Να σταµατήσει η φοροτροµοκρατία και να πάµε σε 
λογική κινήτρων και προσέλκυσης. Η χώρα χρει-
άζεται ένα απίθανο νούµερο 100 δισ. ξένων επεν-
δύσεων την επόµενη τριετία για µια νέα επανεκ-
κίνηση. Ο τέταρτος άξονας είναι η απελευθέρωση 
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Είναι εξειδικευµένος στις διεθνείς
αντιδικίες, τη διεθνή εµπορική διαιτησία
και τις διεθνείς συναλλαγές.
Έχει χρηµατίσει Υπουργός Επικρατείας 
παρά τω Πρωθυπουργώ από τον Οκτώβριο του 2009 µέχρι και τον Ιούνιο του 2011. 
Τον Αύγουστο του 2011 
παραιτήθηκε από την κυβέρνηση. 
Έχει τιµηθεί µε το βραβείο 
του Ταξιάρχη του Τάγµατος της Τιµής
(Commandeur de la Légion d’Honneur) 
από τον Πρόεδρο 
της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας. 
Έχει πλούσια βιβλιογραφία 
και αρθρογραφία σε θέµατα 
διεθνούς δικαίου και πολιτικής.
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Ο Καθηγητής Χάρης Π. Παµπούκης
σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο 
της Σορβόννης, όπου συνέχισε 
τις σπουδές του σε µεταπτυχιακό επίπεδο
και διδακτορικό επίπεδο 
και το 1990 του απονεµήθηκε 
ο διδακτορικός τίτλος 
Doctorat d’État en Droit. 
Το 2009 εκλέχθηκε οµόφωνα 
Καθηγητής Ιδιωτικού ∆ικαίου 
στη Νοµική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
όπου διδάσκει ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, 
διεθνή διαιτησία και διεθνές εµπορικό
δίκαιο από το 1991. 
Το 2003 δίδαξε σειρά µαθηµάτων 
στη διακεκριµένη Ακαδηµία 
∆ιεθνούς ∆ικαίου της Χάγης. 
Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω 
και ένα από τα ιδρυτικά µέλη 
στη δικηγορική εταιρεία Παµπούκης -
Μαραβέλης - Νικολαΐδης και Συνεργάτες. 
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και η ενίσχυση της ιδιωτικής αλληλεγγύης. Να 
σταµατήσει ο κρατισµός και η εποπτεία και να α-
φήσουµε την κοινωνία να βοηθήσει την κοινωνία 
ελεύθερα, αφού η πολιτεία σε ένδεια αδυνατεί να 
καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες. Για παράδειγµα, 
να καταργηθεί η σφιχτή εποπτεία των κοινωφε-
λών ιδρυµάτων. Και ο πέµπτος άξονας είναι βέ-
βαια η παιδεία, που χρειάζεται µια συνολική προ-
σέγγιση όλων των βαθµίδων και ριζική αλλαγή 
φιλοσοφίας, από την παιδεία της συσσώρευσης 
γνώσεων στη παιδεία των αξιών, της διάδρασης, 
της κριτικής γνώσης και της συνεργασίας.

Χρειάζεται παραγωγή αξιών, όχι πωλήσεις. 
Συνεργασίες και, κυρίως σήµερα, παραχωρή-
σεις, αφού λείπει η δυνατότητα χρηµατοδότησης. 
Είναι εφικτή η επιστροφή στην ανάπτυξη εάν σο-
βαρευτούµε και δράσουµε όλοι αποφασιστικά, 
παρά την τεράστια λαϊκή κόπωση. Χρειάζεται η-
γεσία και αυτή σήµερα δεν µπορεί παρά να είναι 
συλλογική, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είµαι υπέρ 
οικουµενικών ή άλλων παραπλήσιων σχηµάτων.

∆εν είναι αδήριτοι οι µνηµονιακοί κατανα-
γκασµοί;
Και ναι και όχι. ∆εν είναι δυνατό να αλλάξεις τα 
µνηµόνια στη βάση των µνηµονίων πολιτικά, γιατί 
οι ξένοι εταίροι και δανειστές µας δεν είναι σε 
θέση πλέον να γυρίσουν στα Κοινοβούλιά τους 
και να τους πουν ότι το πρόγραµµα της Ελλάδας 
πρέπει να αλλάξει γιατί έχει λάθη εδώ κι εκεί. 
Αυτό δεν θα συµβεί. Αν όµως έχουν µπροστά 

τους µια άλλη βάση, µετρηµένη, συνολική και, 
κυρίως, εθνικά συναινετική, τότε θα τους είναι 
πολιτικά πιο απλό να διορθώσουν έµµεσα λάθη 
που υπάρχουν στα µνηµόνια. Το εθνικό σχέδιο 
είναι συνεπώς και ένα πολιτικό στρατήγηµα. Και, 
κυρίως, δίνει λύση σε ένα εύλογο ερώτηµα: εσείς 
τι προτείνετε για να ξεπεράσετε την κρίση; Γιατί 
είναι αλήθεια ότι καµία κυβέρνηση της κρίσης 
δεν πρότεινε µια συνολική ελληνική πρόταση. 
Συζητάµε πάνω σε λύσεις που είναι ξένες για 
δικό µας πρόβληµα αλλά χωρίς ποτέ να έχουµε 
εισφέρει τη δική µας. Και βέβαια το αντιµνηµό-
νιο, που σηµαίνει να µείνουµε εκεί που ήµασταν, 
στην πλέον αθώα εκδοχή του, είναι αφελές και 
παραπλανητικό και πάντως δεν συνιστά πρό-
ταση, µόνο αντίθεση.

Είπατε ότι συλλάβατε αυτή την ιδέα ως υ-
πουργός στα τέλη του 2010. Γιατί δεν πείσατε 
τον τότε πρωθυπουργό να την υιοθετήσει;
Έχουµε όλοι τις αποτυχίες µας και φυσικά κι εγώ. 
Βέβαια, δεν πείστηκαν ούτε οι επόµενοι πρωθυ-
πουργοί, δυστυχώς.

Όταν µιλάτε για την αναγκαία «εθνική συλλο-
γικότητα», σε τι ακριβώς αναφέρεστε;
Αναφέροµαι στην ικανότητα ενός λαού να παίρνει 
τις τύχες του στα χέρια του, στο να έχει την ικα-
νότητα να αυτοκυβερνάται, να εντοπίζει τα λάθη 
και να τα διορθώνει και, κυρίως, να σκέφτεται 
ως εθνικό σύνολο και όχι ως άθροισµα ατόµων.

Είµαστε µπροστά σε µεγάλους κινδύνους: 
παραπέρα φτωχοποίησης, αποµόνωσης, βαλ-
κανιοποίησης, ίσως και εθνικούς εν δυνάµει. 
Μόνο µε εθνική συλλογικότητα και ευφυΐα θα 
τους αντιµετωπίσουµε. Μόνο ενωµένοι γύρω 
από ένα σχέδιο-σηµαία µπορούµε να ξαναγυ-
ρίσουµε στην ανάπτυξη και στη δηµιουργία. Και 
µην ξεχνάµε ότι η εικόνα της χώρας µας έχει 
πάθει τόσο µεγάλη ζηµιά τα τελευταία χρόνια, 
που ο διαχρονικός µύθος µας δεν αρκεί για να 
την αποκαταστήσει.

Γιατί απέτυχε η κυβέρνηση Παπανδρέου, 
στην οποία συµµετείχατε;
Όλες οι κυβερνήσεις έχουν αποτύχει µερικά. Άλλες 
γιατί δεν απέτρεψαν την κρίση που ερχόταν και 
άλλες γιατί δεν κατόρθωσαν να µας βγάλουν 
γρήγορα και αποτελεσµατικά από αυτήν. Στην 
κυβέρνηση Παπανδρέου, όµως, πιστώνεται το 
ότι έπεισε την Ευρώπη για τη δηµιουργία Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης της Ελλάδας 
και απέφυγε την άτακτη χρεοκοπία. Όπως επί-
σης και το ότι παρουσίασε πολύ σηµαντικό µε-
ταρρυθµιστικό έργο. Και, για να είµαι ειλικρινής, 
θα ήταν ήδη µια µεγάλη αλλαγή εάν, αντί να κά-
νουµε κριτική στους προηγούµενους, εντοπίζαµε 
τα θετικά τους και χτίζαµε πάνω σε αυτά. Η κρίση 
είναι πολύ µεγάλη για να αντέξει και αντιπαρα-
θέσεις, αν όχι στείρες, πάντως αντιπαραγωγικές, 
γιατί δεν προσφέρουν λύση και υπονοµεύουν 
την ήδη αποδιοργανωµένη λαϊκή εµπιστοσύνη.

Τι συµπέρασµα έχετε βγάλει µετά από τόσα 
χρόνια στην κρίση; Γιατί δεν τα καταφέραµε;
∆εν τα καταφέραµε γιατί δεν υπήρξε συνεργασία 
πάνω σε ρεαλιστική βάση, δεν επικοινωνήθηκε η 
αλήθεια εγκαίρως, δεν είχαµε σχέδιο και οργα-
νωµένη βούληση να βγούµε από την κρίση. ∆εν 
φταίµε µόνο εµείς, δεν κάναµε λάθη µόνο εµείς, 
αλλά και οι Ευρωπαίοι εταίροι και δανειστές µας, 
µόνο που εµείς έχουµε την ευθύνη για την πορεία 
της χώρας. Και βέβαια τα ελαττώµατα της φυλής, 
η διχόνοια, ο φθόνος και η πολιτική µωροφιλο-
δοξία, αναδείχθηκαν µε τα χειρότερα προσωπεία 
τους. ∆εν σταθήκαµε ενωµένοι. Οι άλλες χώρες 
σε κρίση, ακόµη κι αν ήταν διαφορετικές περι-
πτώσεις, κατόρθωσαν να βγουν από αυτήν γιατί 
το αποφάσισαν και είχαν εθνική συνεννόηση. Η 
Ελλάδα θα έπρεπε να πάρει µαθήµατα από την 
Κύπρο. Θέλω να τελειώσω τονίζοντας ότι υπάρχει 
ελπίδα και µπορούµε, εάν οργανωθούµε εθνικά 
γύρω από µια πρόταση, να βγούµε γρήγορα από 
την κρίση και, κυρίως, να εγγυηθούµε ένα κα-
λύτερο µέλλον στη νέα γενιά που τόσο σκληρά 
πληρώνει την κρίση. Η Ελλάδα µπορεί να τα κα-
ταφέρει και να γίνει µια χώρα ποιότητας µε ευ-
ηµερία και καλή διοίκηση, εάν όµως υπερβεί τα 
εθνικά ελαττώµατα, επιδείξει σοβαρότητα, αφή-
σει την αρχοµανία στην άκρη και πάρει τις τύχες 
της στα χέρια της για να ορίσει το µέλλον της. Να 
φύγουµε από την αντίθεση και τη διχόνοια και 
να πάµε µπροστά, στην ελπίδα, µε σύνθεση και 
σοβαρότητα.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

«ηλιοποτισµένη»
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Έ
χετε πολλούς λόγους να διαβά-
σετε το βιβλίο του Τάσου Τσα-
κίρογλου. Όχι µόνο επειδή είναι 
πολύ ενδιαφέροντα τα πρό-
σωπα µε τα οποία συνοµιλεί 
αλλά επίσης γιατί µπορεί να αι-
σιοδοξήσετε ότι υπάρχει εναλ-

λακτική και να πειστείτε ότι η δηµοσιογραφία µπο-
ρεί να είναι µια συναρπαστική υπόθεση.

«Πρόσωπα της αποµάγευσης». Τι ωραίος τίτ-
λος! Πώς προέκυψε;
Τον τίτλο του βιβλίου τον εµπνεύστηκα από την α-
νάλυση του Μαξ Βέµπερ για το πώς ο καπιταλι-
σµός «αποµάγευσε» τη φεουδαρχία, σκοτώνοντας 
σταδιακά όλο τον ροµαντισµό και την πραγµατικό-
τητα µιας κατά βάση αγροτικής κοινωνίας. Η πίστη 
στο υπερφυσικό και στη «µαγεία της φύσης», έτσι 
όπως αυτή αποτυπώνεται και στη λογοτεχνία του 
«µαγεµένου δάσους», σταδιακά εκτοπίζεται από 
ένα υπολογιστικό σύστηµα που πιστεύει µόνο σε 
ό,τι είναι µετρήσιµο και κερδοφόρο: στον καπιτα-
λισµό. Σήµερα το ίδιο αυτό σύστηµα, µέσω της πα-
γκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, απογυµνώ-
νεται και εµφανίζεται µπροστά στους πολίτες σαν 
αυτό που πάντα ήταν: ένα σύστηµα που οµνύει στο 
κέρδος και στο χρήµα και το οποίο θεωρεί τους αν-
θρώπους αναλώσιµο υλικό, όπως και ολόκληρη 
τη φύση. Άρα έχουµε και σήµερα µια νέα «απο-
µάγευση», της οποίας έχουµε το «προνόµιο» να 
είµαστε αυτόπτες µάρτυρες. Αυτή η αποµάγευση 
συνοδεύεται από διάλυση των ψευδαισθήσεων 
σχετικά µε την αέναη πρόοδο και διάψευση των 
προσδοκιών ότι κάθε γενιά θα ζει καλύτερα από 
την προηγούµενη.

Πώς θα προσδιορίζατε τους συνοµιλητές σας; 
Ως διανοούµενους ή κάτι άλλο;
Οι περισσότεροι από τους συνοµιλητές µου ανή-
κουν σε αυτό το σχετικά δυσεύρετο πλέον είδος 
που λέγεται «δηµόσιος διανοούµενος». Αυτό ση-
µαίνει ότι δεν είναι άνθρωποι µόνο της θεωρίας 
και των αµφιθεάτρων αλλά µάχιµοι στοχαστές που 
αναλύουν και, όταν µπορούν, παρεµβαίνουν µε 
τον τρόπο τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Βασικό 
τους χαρακτηριστικό είναι η ανεξαρτησία από τα 
συµφέροντα και τις εξουσίες, απέναντι στις οποίες 
κρατάνε πάντα κριτική στάση. ∆ηλαδή το πρότυπο 
εκείνο του διανοούµενου που ενσάρκωσε εµβλη-
µατικά ο Εµίλ Ζολά µε το «Κατηγορώ» στην υπό-
θεση Ντρέιφους. Στις συνοµιλίες µας επιχειρούν 
να ξεσκεπάσουν τις κρυφές όψεις της κυριαρχίας 
και να συµβάλουν στην κινητοποίηση των πολι-
τών που υφίστανται όσα υφίστανται σήµερα εξαι-
τίας της απληστίας και της αρπακτικότητας κυρίως 
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.

∆εν είναι αλήθεια ότι τέτοιες προσωπικότητες 
τα λένε ωραία, αλλά χωρίς «διά ταύτα»;
Εάν διαβάσει κάποιος το βιβλίο, θα αντιληφθεί ότι 
οι άνθρωποι που βρέθηκαν απέναντί µου µιλούν 
κυρίως για το «διά ταύτα», αφού όχι µόνο ασκούν 
συγκεκριµένη κριτική αλλά στην πλειονότητά τους 
έχουν συγκεκριµένες προτάσεις για την έξοδο από 
την κρίση, για την αναζωογόνηση της δηµοκρα-
τίας και τον έλεγχο εκείνων των κοινωνικών δυ-
νάµεων που σήµερα είναι ανεξέλεγκτες και προ-
καλούν πόνο και βάσανα σε εκατοµµύρια ανθρώ-

πους. Φυσικά, δεν είναι έργο των διανοουµένων 
να αλλάξουν την κοινωνία, αλλά να επεξεργαστούν 
και να προτείνουν µέτρα που θα µας βγάλουν από 
τα σηµερινά αδιέξοδα. Καθήκον αλλαγής της πραγ-
µατικότητας έχουν οι πολίτες συλλογικά και η πο-
λιτική έκφρασή τους, δηλαδή τα κόµµατα και οι 
πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις.

Γιατί έχει νόηµα να διαβάσει κανείς αυτό το βι-
βλίο;
Για να ανακαλύψει ότι το δόγµα Τ.Ι.Ν.Α. (∆εν υ-
πάρχει εναλλακτική) είναι ένας µύθος, δυστυχώς 
πολύ διαδεδοµένος. Όχι µόνο οι 38 διανοούµενοι 
που περιλαµβάνονται στο βιβλίο αλλά οι σχεδόν 
160 από τους οποίους έχω πάρει συνέντευξη για 
την «Εφηµερίδα των Συντακτών» συµφωνούν ότι 
στην Ιστορία δεν υπάρχουν µονόδροµοι και ότι, α-
ντίθετα, υφίστανται πολλές εναλλακτικές δυνατότη-
τες. Η λεγόµενη «µοναδική σκέψη» ή το περίφηµο 
«τέλος της Ιστορίας» γελοιοποιήθηκαν τις τελευταίες 
δεκαετίες από την εξέλιξη των πραγµάτων. Η κοι-
νωνία, όπως και η φύση, εµπεριέχουν στο DNA 
τους την ποικιλοµορφία, µε τη µορφή είτε υπαρ-
κτών δυνάµεων είτε ως δυνατοτήτων.

Είστε περισσότερο αισιόδοξος ή απαισιόδοξος 
για την πορεία της κρίσης απ’ ό,τι όταν αποφα-
σίσατε την έκδοσή του;
Η κρίση έχει παρουσιάσει αρκετές περιπλοκές, 
δείχνοντας ότι η λύση δεν είναι µία και ότι απαι-
τείται ευρεία συνεργασία και ισχυρές συµµαχίες 
διεθνώς για την αντιµετώπισή της. Οι εξελίξεις σε 
σειρά χωρών µε την ανάδυση νέων πολιτικών δυ-
νάµεων ή ηγετών, αλλά και η συνεχιζόµενη κινητο-
ποίηση εκατοµµυρίων πολιτών σε όλη την ήπειρο, 
αφήνουν µια χαραµάδα αισιοδοξίας για το µέλλον. 
Βέβαια, ταυτόχρονα έχουµε και την επανεµφάνιση 
ιδεολογιών όπως ο ρατσισµός και ο εθνικισµός, 
που προκαλούν εύλογη ανησυχία. Είναι µια κοµ-
βική ιστορική στιγµή για τους Ευρωπαίους πολί-
τες, κατά την οποία πρέπει να αποφασίσουν ποιον 

δρόµο θα ακολουθήσουν: των διαχωρισµών, των 
τειχών και των συγκρούσεων ή της συνεργασίας 
και της αλληλεγγύης.

Η δηµοσιογραφία ηττήθηκε στ’ αλήθεια στη 
διάρκεια της κρίσης ή είναι σε µεγάλο βαθµό 
άδικη η κριτική που της ασκείται;
Η κρίση στην οικονοµία αποκάλυψε και την κρίση 
αξιοπιστίας των ΜΜΕ, αφού, στην πλειονότητά τους, 
τάχθηκαν µονοµερώς µε τη λογική της δηµοσιο-
νοµικής λιτότητας και την παρουσίασαν ως µονό-
δροµο. Το σκουλήκι βέβαια βρισκόταν µέσα στο 
φρούτο πριν από την κρίση, αφού τα περισσότερα 
από τα κυρίαρχα ΜΜΕ ανήκουν σε επιχειρηµατίες 
ή οµίλους που έπαιρναν δουλειές από το κράτος 
και τις κυβερνήσεις συνήθως µε αδιαφανείς τρό-

Η νέα κυβέρνηση έχει 
καθυστερήσει στην κατάργηση 
των τυποκτόνων νόµων που 
θέσπισαν τα προηγούµενα 
χρόνια Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, ενώ 
βλέπουµε και πισωγυρίσµατα 
σε τοµείς όπως η τέχνη, όπου 
ακραίες συντηρητικές ή ανοιχτά 
φασιστικές δυνάµεις θέλουν να 
επιβάλουν την άποψή τους ακόµα 
και στους δηµιουργούς.

πους. Στο εσωτερικό του χώρου του Τύπου (έντυ-
που και ηλεκτρονικού) κυριάρχησαν τα τελευταία 
χρόνια εκκαθαρίσεις των ενοχλητικών φωνών 
και, ταυτόχρονα, διαµορφώθηκε ένα άναρχο και 
ασύδοτο εργασιακό τοπίο µε θύµα τους εργαζόµε-
νους. Υπ’ αυτή την έννοια, η ανεξάρτητη και έντιµη 
ενηµέρωση έγινε ζητούµενο και η δηµοσιογραφία 
–είτε σαν επάγγελµα είτε σαν λειτούργηµα– απα-
ξιώθηκε σχεδόν καθολικά. Ευθύνη φέρουν τόσο 
οι εργοδότες όσο και, σε µεγάλο βαθµό, εµείς οι 
ίδιοι οι δηµοσιογράφοι, οι οποίοι συντηρήσαµε ή 
ανεχτήκαµε αυτή την προβληµατική και εκφυλι-
σµένη κατάσταση.

Τι θα πει «συστηµικά ΜΜΕ»; Έχει δικαίωµα και 
καθήκον µια κυβέρνηση να αξιολογεί τα ΜΜΕ 
και τους δηµοσιογράφους;
Ένα µέσο είναι ανεξάρτητο όταν δεν ελέγχεται από 
οικονοµικά, κοµµατικά ή κυβερνητικά συµφέρο-
ντα. Η πολιτεία –και κατά συνέπεια η όποια κυ-
βέρνηση– πρέπει να δηµιουργεί το πλαίσιο εντός 
του οποίου θα µπορούν να ασκούν ελεύθερα το 
λειτούργηµά τους τα ΜΜΕ και οι δηµοσιογράφοι. 
∆ουλειά της δεν είναι ούτε να λογοκρίνει ούτε να 
επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτους τρόπους τη 
λειτουργία τους. Οι ακρότητες και τα αίσχη που εί-
δαµε τα τελευταία χρόνια από µεριάς «συστηµικών 
ΜΜΕ» οφειλόταν ακριβώς στην έλλειψη πλαισίου 
και στην περίφηµη διαπλοκή µε την όποια εξου-
σία. Η µη οικονοµική βιωσιµότητα και ο τραπεζι-
κός δανεισµός επέτειναν και επιτάχυναν την πα-
ρακµή τους.

∆εν είναι αναγκαίο οι δηµοσιογράφοι να στέκο-
νται απέναντι στην εξουσία, άρα και στην κάθε 
φορά κυβέρνηση;
Ο έλεγχος της κάθε εξουσίας είναι η στοιχειώδης 
λειτουργία των ΜΜΕ, κάτι που δυστυχώς τα περισ-
σότερα ξέχασαν στην πορεία. Οι ιδιοκτήτες αυτών 
των µέσων και αρκετοί αστέρες της δηµοσιογρα-
φίας τάχθηκαν ανοιχτά µε εκείνους που έπρεπε να 
ελέγχουν, έγιναν κοµµάτι τους και βρέθηκαν απέ-
ναντι όχι στην εξουσία, αλλά στους αδύναµους και 
τους ευάλωτους. Αυτή είναι η κύρια αιτία της κρί-
σης αξιοπιστίας τους και της θεαµατικής πτώσης 
των πωλήσεων των εφηµερίδων, χωρίς να ξε-
χνάµε και τις υπόλοιπες παραµέτρους (κουλτούρα 
των νέων, οικονοµική δυσπραγία, internet κ.λπ.).

Στα θέµατα ελευθερίας της έκφρασης υπάρχει 
πρόοδος;
Εξαρτάται µε ποια περίοδο και µε τι ακριβώς συ-
γκρίνουµε. Η νέα κυβέρνηση έχει καθυστερήσει 
στην κατάργηση των τυποκτόνων νόµων που θέ-
σπισαν τα προηγούµενα χρόνια Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, 
ενώ βλέπουµε και πισωγυρίσµατα σε τοµείς όπως 
η τέχνη, όπου ακραίες συντηρητικές ή ανοιχτά φα-
σιστικές δυνάµεις θέλουν να επιβάλουν την άποψή 
τους ακόµα και στους δηµιουργούς. Αυτά είναι α-
νησυχητικά φαινόµενα, στην αντιµετώπιση των ο-
ποίων όλοι µας πρέπει να συµβάλουµε. Οι ίδιοι οι 
δηµοσιογράφοι και οι ενώσεις µας, όσο απαξιω-
µένες κι αν είναι, πρέπει να βρισκόµαστε σε ετοι-
µότητα, για να µην περνάνε αυτές οι σκοταδιστι-
κές απόψεις. Τελικά, όπως λέει ο Ραούλ Βάνε-
γκεµ, «δεν υπάρχει ούτε καλή ούτε κακή χρήση 
της ελεύθερης έκφρασης. Υπάρχει µόνο ανεπαρ-
κής χρήση της».

25-27.03.2016

«Στην Ιστορία 
δεν υπάρχουν 
µονόδροµοι»

  ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ  

Τάσος Τσακίρογλου, 
πολιτικός συντάκτης 
στην «Εφηµερίδα 
των Συντακτών»
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Η 
διάσταση απόψεων στους Συντηρητικούς του 
πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάµερον γύρω από το 
δηµοψήφισµα για την παραµονή στην Ε.Ε. βλάπτει 
σοβαρά τα δηµοσκοπικά αποτελέσµατα του βρε-
τανικού κόµµατος. Σύµφωνα µε πρόσφατη δηµο-
σκόπηση, η αντιπολίτευση των Εργατικών παίρνει 

το προβάδισµα για πρώτη φορά µετά από µήνες.
Οι Εργατικοί προηγούνται των Συντηρητικών µε µία µονάδα, µε 

34%, στη νέα έρευνα της YouGov, κάτι που είχε να συµβεί πριν από 
τις εκλογές του Μαΐου του 2015. «Η διαµάχη για το ευρώ φαίνεται 
να βλάπτει την εικόνα του κόµµατος» και «οι δηµοσκοπήσεις µας 
έχουν βρει ότι περισσότεροι από τα 2/3 των πολιτών βλέπουν τους 
Συντηρητικούς ως διαιρεµένους» έγραψε η εταιρεία στην ανάλυση 
των αποτελεσµάτων στην εφηµερίδα «The Times». Και στους ψη-
φοφόρους δεν αρέσουν τα διαιρεµένα κόµµατα.

Ο Κάµερον, αφού φυσικά προκάλεσε το δηµοψήφισµα, ηγείται 
της εκστρατείας για την παραµονή της Βρετανίας στην Ε.Ε., που θα 
αποφασιστεί στις 23 Ιουνίου. Όµως ο προβεβληµένος δήµαρχος του 
Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον, υπουργοί των Συντηρητικών και περί-
που το 1/3 των 330 βουλευτών του κόµµατος στηρίζουν το αποκα-
λούµενο Brexit. Οι Εργατικοί, µε επικεφαλής πλέον τον αριστερό 
Τζέρεµι Κόρµπιν, είναι επίσης διχασµένοι για την παραµονή στην 
Ε.Ε., αλλά οι διαφωνίες τους δεν έχουν βγει προς τα έξω. Η δηµο-
σκόπηση της YouGov αποκαλύπτει µια τάση, µετά και την πρόσφατη 
δηµοσκόπηση της ΙCM για την εφηµερίδα «Guardian», που θέλει τα 
δύο κόµµατα ισόπαλα στο 36%.

Αυτό είναι σίγουρα πλήγµα για τους Συντηρητικούς, οι οποίοι 
απολάµβαναν προβάδισµα µέχρι και µε διψήφια νούµερα όλους 
τους τελευταίους µήνες. Ο διευθυντής Ερευνών της εταιρείας ΙCM 
προειδοποίησε πάντως ότι πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί µε τις 
δηµοσκοπήσεις, γιατί τελευταία τείνουν να υπερβάλλουν ως προς 
την υποστήριξη προς τους Εργατικούς, τόνισε όµως ότι «βλέπουµε 
ένα άνευ προηγουµένου επίπεδο διχασµού εντός του Συντηρητικού 
Κόµµατος για την Ε.Ε.». Και πρόσθεσε ότι «υπό αυτές τις συνθήκες, 
τα ποσοστά τείνουν να πέφτουν – δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από 
τον κοµµατικό διχασµό για να οδηγήσει σε ελεύθερη πτώση τα πο-
σοστά των δηµοσκοπήσεων».

∆ιχασµένοι οι Συντηρητικοί στο δηµοψήφισµα
Φαίνεται ότι ο Κάµερον θα δρέψει τώρα τους καρπούς της απόφα-
σής του να κάνει πραγµατικότητα αυτό που για δεκαετίες ζητούσαν 
οι ευρωσκεπτικιστές της Μεγάλης Βρετανίας. Και ακόµα κι αν κερ-
δίσει το δικό του στρατόπεδο, δηλαδή η παραµονή στην Ε.Ε., µπο-
ρεί να έχει τραυµατιστεί τόσο η ηγετική του εικόνα και να πέσει ο 
ίδιος θύµα των εσωτερικών διχασµών στο κόµµα του. Πρόκειται ε-
ξάλλου για διχασµούς γύρω από τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου 
στην Ευρώπη που χρονολογούνται πριν ακόµα και από το 1990, 
όταν η Μάργκαρετ Θάτσερ άφησε την πρωθυπουργία. Η ίδια είχε 
υποστηρίξει τη συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 
στο προηγούµενο δηµοψήφισµα, του 1975, αλλά γινόταν όλο και πιο 
εχθρική προς το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και το θέµα 
βασάνιζε κάθε διάδοχό της. Είναι η πρώτη και λογικά η τελευταία 
φορά από την είσοδο της χώρας στην Ε.Ε. που οι ευρωσκεπτικιστές 
θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν ανοιχτά, ωστόσο η ευκαιρία 
αυτή φέρνει στην επιφάνεια τις εσωτερικές διαφορές τους, που ε-
κτείνονται πέρα από το Συντηρητικό Κόµµα, σε οµάδες ιδιωτικών 
συµφερόντων που εκπροσωπούν αντίπαλα ιδεολογικά στρατόπεδα 
– από Συντηρητικούς της ελεύθερης αγοράς έως και λαϊκιστές µε 
αντιµεταναστευτικά αντανακλαστικά.

Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, πριν από λίγες µέρες ήρθε και 
η παραίτηση από την κυβέρνηση του πρώην ηγέτη των Συντηρη-
τικών, από το 2001 έως και το 2003, Ίαν Ντάνκαν Σµιθ, που ήταν υ-
πουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, για να βυθίσει το κόµµα σε εσω-
στρέφεια. Η παραίτησή του είναι µια άµεση επίθεση κατά του υ-
πουργού Οικονοµικών Τζορτζ Όσµπορν και αναδεικνύει τη βαθιά 
έχθρα ανάµεσά τους. Όµως ο Ντάνκαν Σµιθ ήταν ένας από τους έξι 
υπουργούς που είχαν ταχθεί ανοιχτά υπέρ του Brexit και η επιστολή 
σε υψηλούς τόνους µε την οποία άφησε το κυβερνητικό του πόστο 

ανοίγει µια ακόµα πληγή. Παρά την εµφανή σύνδεση της αποχώρη-
σης του Ντάνκαν Σµιθ µε το δηµοψήφισµα, δεδοµένου του εκφρα-
σµένου ευρωσκεπτικισµού του, η αποχώρησή του είναι µάλλον α-
ποτέλεσµα διάστασης πολιτικών απόψεων.

Επιστολή µε καρφιά
Στον τελευταίο προϋπολογισµό που κατέθεσε, ο Όσµπορν προσπά-
θησε να κάνει περικοπές σε προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας, 
όπως κίνητρα για εργασία έµπνευσης του Ντάνκαν Σµιθ, που χα-
ρακτηρίζεται από έναν ιδιότυπο συµπονετικό συντηρητισµό. Το νο-
µοσχέδιο περιείχε µάλιστα την εισαγωγή πλαφόν σε επιδόµατα ερ-
γασίας για ΑµεΑ, ένα πλάνο που οδήγησε σε έντονες αντιδράσεις 
και το οποίο ο υπουργός Οικονοµικών αναγκάστηκε να πάρει πίσω.

Αυτό ήταν που οδήγησε τον Ντάνκαν Σµιθ στην έξοδο, µε µια 
επιστολή στην οποία επιτέθηκε άγρια στην πολιτική προστασίας 
των συνταξιούχων (που ψηφίζουν και ψηφίζουν Τόρηδες), τιµω-
ρώντας όσους βρίσκονται σε ηλικία εργασίας, ενώ καταδίκασε την 
απόπειρα «σαλαµοποίησης» του προγράµµατος κοινωνικής πρό-
νοιας στην εργασία. «∆εν µπορώ να παρακολουθώ παθητικά», έ-
γραψε, «ενώ ορισµένες πολιτικές θεσπίζονται προκειµένου να ε-
πιτευχθούν αυτοεπιβαλλόµενοι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί, οι ο-
ποίοι πιστεύω ότι γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτό πως έχουν 
ευδιάκριτα πολιτικά κριτήρια και δεν συµβαδίζουν µε το εθνικό οι-
κονοµικό συµφέρον». Για το τέλος επιφύλαξε το πιο αιχµηρό καρφί 
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του: «Ελπίζω ότι, καθώς η κυβέρνηση προχωράει, θα µπορέσετε 
να ξαναδείτε την ισορροπία των περικοπών στις οποίες επιµένετε 
και να αναρωτηθείτε αν έχουν γίνει αρκετά για να εξασφαλίσουν 
ότι “είµαστε όλοι µαζί σε αυτό”». Μια ευθεία αναφορά στο βιβλίο του 
Μάθιου ντ’ Ανκόνα για τον κυβερνητικό συνασπισµό του 2010-2015 
µεταξύ Συντηρητικών και Φιλελευθέρων µε τίτλο «Μαζί σε αυτό» 
(In it together), στο οποίο αποκαλύπτεται ότι ο Όσµπορν θεωρεί τον 
Ντάνκαν Σµιθ «όχι αρκετά έξυπνο» και τις πολιτικές επιδοµάτων 
του «ένα σχεδόν θρησκευτικό πρόγραµµα µαζικής εξιλέωσης».

Πραγµατικές συνέπειες
Η αποχώρηση του υπουργού από την κυβέρνηση είναι πιθανό να 
έχει πραγµατικές και όχι µόνο δηµοσκοπικές επιπτώσεις. Η µεγα-
λύτερη αδυναµία για τους Συντηρητικούς παραµένει η κατηγορία 
ότι είναι ικανοί αλλά ανάλγητοι και ανησυχούν περισσότερο για τους 
πλούσιους φίλους τους απ’ ό,τι για τους φτωχούς που αγωνίζονται. 
Η εξέλιξη ενισχύει και τη θέση του Τζέρεµι Κόρµπιν στους Εργατι-
κούς, καθώς θα είναι δύσκολο για τους µετριοπαθείς του κόµµα-
τός του να υποστηρίξουν την αποµάκρυνσή του, όταν ακόµη και ένα 
µέλος του Υπουργικού Συµβουλίου καταγγέλλει την πολιτική της 
συντηρητικής κυβέρνησης.

Αποτελεί εξάλλου πλήγµα και για τον Κάµερον, που, παρ’ ότι µε 
τον Όσµπορν είναι στην ηγεσία εδώ και δέκα χρόνια, δεν έχουν γο-
ητεύσει ιδεολογικά µεγάλη µερίδα των backbenchers βουλευτών, 
όσων δηλαδή κάθονται στα πίσω έδρανα και αποτελούν την εσω-
κοµµατική αντιπολίτευση. Η υποστήριξη που παρείχαν στην ατζέντα 
της ηγεσίας εξαρτιόταν σχεδόν αποκλειστικά από την αναγνώριση 
της ανάγκης να παραµείνουν ενωµένοι για να κερδίσουν τις εκλο-
γές και της εικόνας παντοδυναµίας των Κάµερον-Όσµπορν.

Η επίθεση του Ντάνκαν Σµιθ µπορεί να ξεκινήσει µια αλυσίδα 
αυτοτροφοδοτούµενης αµφισβήτησης. Όσο λιγότερο πιστεύουν στο 
κόµµα ότι ο υπουργός Οικονοµικών είναι πιθανό να διαδεχτεί τον 
Κάµερον, τόσο πιο άνετα θα του επιτίθενται. Και αυτό σίγουρα θα 
επηρεάσει τη δυναµική µέσα στο κόµµα, αλλά και την ίδια την κυ-
βέρνηση. Ο Όσµπορν είχε τη φήµη ότι διοικούσε την οικονοµία αυ-
τοκρατορικά και τα άλλα υπουργεία απλώς ακολουθούσαν.

Η ευθεία αµφισβήτηση των κυβερνητικών πολιτικών, και µά-
λιστα από µέσα, ίσως επηρεάσει και το αποτέλεσµα του δηµοψη-
φίσµατος για το Brexit, καθώς το στρατόπεδο της παραµονής βασι-
ζόταν στην προσωπική επιρροή του πρωθυπουργού, που είχε τον 
αέρα µιας φιγούρας σταθερότητας. Μια κυβέρνηση που ταλανίζεται 
από εσωτερικές αντιπαραθέσεις, που οδηγείται σε αναγκαστικό α-
νασχηµατισµό και σε δηµοσκοπική πτώση δεν είναι η καταλληλό-
τερη πλατφόρµα για µια εκστρατεία υπέρ του «ναι» στην Ε.Ε. Ακόµη 
και η αναπόφευκτη και αναγκαία αντεπίθεση που θα εξαπολύσουν 
οι Κάµερον και Όσµπορν στον Ντάνκαν Σµιθ θα τροφοδοτήσει την 
εντύπωση ενός εµφυλίου. Παρ’ ότι οι αναλυτές πιστεύουν ότι τον Ι-
ούνιο θα ηττηθούν οι ευρωσκεπτικιστές, ένας από αυτούς, «όχι και 
τόσο έξυπνος», ανακάτεψε την τράπουλα.

 ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

Εµφύλιος 
στους Τόρηδες 

για την Ε.Ε. 
και άλλα δαιµόνια
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Αντιδράσεις µεταξύ των εκπροσώ-
πων των ιδιωτικών εκπαιδευτι-
κών και των ιδιοκτητών ιδιωτικών 
σχολείων προκαλεί νέα νοµοθετική 
πρωτοβουλία του υπουργείου Παι-

δείας για την ιδιωτική εκπαίδευση. Ουσιαστικά 
πρόκειται για µεµονωµένες διατάξεις που είχε 
θέσει προς διαβούλευση η προηγούµενη ηγεσία 
του υπουργείου Παιδείας και τις οποίες επανα-
φέρει ο νυν υπουργός Νίκος Φίλης. Οι διατάξεις 
αυτές πιθανολογείται ότι θα ενταχθούν στο νο-

µοσχέδιο του υπουργείου για την έρευνα.

Τα εργασιακά των ιδιωτικών εκ-
παιδευτικών
Σχετικά µε το εργασιακό σκέλος και µε βάση τις 
διατυπωµένες προτάσεις του υπουργείου Παι-
δείας, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί µπορούν να α-
ποµακρύνονται από το σχολείο στο οποίο ερ-
γάζονται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υ-
πηρεσίας τους ή κατά τη λήξη της διετίας. Μετά 
την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύµβαση 

δεν καταγγελθεί, ανανεώνεται για ακόµη τέσ-
σερα χρόνια. Με το πέρας της τετραετίας η σύµ-
βαση µετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου 
χρόνου. Συµπληρώνοντας την εξαετία, η κα-
ταγγελία σύµβασης επιτρέπεται µόνο στην πε-
ρίπτωση διαταραχής του εκπαιδευτικού κλίµα-
τος στο σχολείο λόγω αδυναµίας στη συνεργα-
σία εργοδότη και εκπαιδευτικού. Σε αυτή την 
περίπτωση, όπως εξήγησε στην FS o γενικός 
γραµµατέας της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαι-
δευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) Γιώργος 
Χριστόπουλος, την τελική απόφαση για την από-
λυση ή µη του εκπαιδευτικού θα έχει µια τριµε-
λής επιτροπή η οποία θα συγκροτείται στην αρχή 
κάθε διδακτικού έτους. «Στην επιτροπή θα συµ-
µετέχουν ένας σύµβουλος του Ινστιτούτου Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ένας εκπρόσωπος 
της ΟΙΕΛΕ και ένας εκπρόσωπος των ιδιοκτη-
τών ιδιωτικών σχολείων». Η επιτροπή θα εξε-
τάζει και θα εισηγείται σχετικά µε τη βασιµότητα 
της καταγγελίας στον διευθυντή της οικείας δι-
εύθυνσης.

Όπως τονίζει ο κ. Χριστόπουλος, η συγκε-
κριµένη διάταξη κινείται σε θετική κατεύθυνση, 
καθώς «επί υπουργίας Κωνσταντίνου Αρβανι-
τόπουλου οι απολύσεις είχαν απελευθερωθεί, 
µε αποτέλεσµα να παρατηρείται χάος παρανο-
µιών στα ιδιωτικά σχολεία. Ένας ιδιωτικός εκ-
παιδευτικός που απολύεται χωρίς αιτιολόγηση 
είναι πολύ ευάλωτος στο να παραχαράξει βαθ-
µολογίες και ωρολόγια προγράµµατα ή στο να 
πλαστογραφήσει τίτλους σπουδών». Προσθέ-
τει, δε, ότι «η Ε.Ε. ζητά από την ελληνική πολι-
τεία τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ιδιωτική εκ-
παίδευση να ισχύσει ένα σύστηµα διασφάλισης 
της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
και νοµιµότητας των τίτλων σπουδών. Αυτή τη 
στιγµή αυτό δεν υπάρχει, επειδή κανείς επί της 
ουσίας δεν µπορεί να ελέγξει τα ιδιωτικά σχο-
λεία και επειδή οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απο-
λύονται ελεύθερα». Παράλληλα, χαρακτηρί-
ζει δίκαιη τη συγκεκριµένη διάταξη και για την 
κοινωνία, αφού όπως λέει, «τα παιδιά των δη-
µοσίων κοπιάζουν για µια καλή βαθµολογία, η 
οποία θα παίξει σηµαντικό ρόλο στη συνέχιση 
των σπουδών τους, ενώ σε πολλά ιδιωτικά σχο-
λεία οι βαθµοί δίνονται χαριστικά».

Ελεύθερες οι δραστηριότητες
Σύµφωνα µε την Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκ-

Την έντονη διαφωνία τους µε τη νοµοθετική ρύθµιση εκφράζουν οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων. 
Όσον αφορά το θέµα των εργασιακών, ο πρόεδρος του ∆.Σ. του Συνδέσµου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδι-
ωτικών Εκπαιδευτηρίων (ΣΙΕΙΕ) Χαράλαµπος Κυραϊλίδης τόνισε στην FS ότι ´ ο νέος νόµος αφαιρεί 
από τους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού και αντικατάστασής 

του στην περίπτωση που αυτό κριθεί ανεπαρκές ª . Παράλληλα, σε ανακοίνωση του ΣΙΕΙΕ γίνεται λόγος ´ για 
αντικατάσταση δικαστών µε συνδικαλιστές ª , καθώς και ´ για δόλιες διοικητικές ρυθµίσεις ή τροπολογίες 
που πλήττουν τον πυρήνα λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων ª .

Σχετικά µε τη διάταξη που φαίνεται να απαγορεύει τη λειτουργία τµηµάτων ξένων γλωσσών και 
φροντιστηριακών µαθηµάτων µετά το τέλος του υποχρεωτικού προγράµµατος, ο κ. Κυραϊλίδης θεωρεί 
αναπόφευκτες τις απολύσεις εκπαιδευτικών. ´ Ο µαθητής τα απογεύµατα κάνει τη µελέτη του. Προετοι-
µάζεται για την επόµενη µέρα. ∆εν χρειάζεται να πηγαίνει επιπλέον σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Τα 
ιδιωτικά σχολεία είχαν δηµιουργήσει µία ενισχυτική διδασκαλία ξένων γλωσσών εντός του σχολείου, 
ώστε να µη χρειάζεται τα παιδιά να ταλαιπωρούνται δεξιά κι αριστερά. Σε αυτά τα απογευµατινά τµήµατα 
εργάζονται κάποιοι άνθρωποι. Αυτοί, από τη στιγµή που το απαγορεύει το υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει 
να απολυθούν ª .

Αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Αλλαγές καιÖ  
γκρίνιες στα ιδιωτικά σχολεία
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

παιδευτικών, για πρώτη φορά τα ιδιωτικά σχο-
λεία θα µπορούν ελεύθερα να επιλέγουν τις 
δραστηριότητες που θα ασκούν, ενώ θα επο-
πτεύονται από το υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα 
όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να κατατίθε-
νται στον διευθυντή Εκπαίδευσης, προκειµέ-
νου κάθε διεύθυνση να γνωρίζει ποιοι εκπαι-
δευτικοί εργάζονται. Ίσως τελικά αυτό να είναι 
και µια λύση στο πρόβληµα της µαύρης εργα-
σίας, όπως υποστηρίζει ο κ. Χριστόπουλος. «Υ-
πάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων που δου-
λεύουν σε αυτές τις δραστηριότητες: ιδιωτικοί 
εκπαιδευτικοί που υπό την απειλή της απόλυ-
σης δουλεύουν χωρίς να αµείβονται ή εργάζο-
νται υπό το καθεστώς της µαύρης εργασίας» α-
ναφέρει.

Αλλαγές και στα φροντιστήρια
Σε άλλη διάταξη προβλέπεται ότι οι ιδιοκτήτες 
φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών 
θα καταθέτουν στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, 
οι οποίες θα είναι αρµόδιες για τον έλεγχο των 
τυπικών προσόντων των εκπαιδευτικών, αντί-
γραφα των συµβάσεων εργασίας που έχουν 
συνάψει µε τους διδάσκοντες. Στις διευθύνσεις 
εκπαίδευσης θα καταθέτουν ακόµη το αναλυ-
τικό εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα µαθη-
µάτων, απ’ όπου θα πρέπει να προκύπτει ο αριθ-
µός των τµηµάτων και των µαθητών του κάθε 
τµήµατος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε µαθήµα-
τος και ο διδάσκων κάθε διδακτικής ώρας. 

Στη νοµοθετική ρύθµιση καθορίζονται και οι 
µέρες αργιών των φροντιστηρίων, οι οποίες ε-
ναρµονίζονται εν µέρει µε αυτές των σχολείων. 
Συγκεκριµένα, τα φροντιστήρια θα είναι κλειστά 
από 24 ∆εκεµβρίου έως 2 Ιανουαρίου, τα Θεο-
φάνεια, την Καθαρά ∆ευτέρα, από Μεγάλη Πέ-
µπτη έως και Τρίτη του Πάσχα, τις Κυριακές, 
των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύµατος, 
τον ∆εκαπενταύγουστο, τις εθνικές εορτές, τη 
17η Νοεµβρίου και την 1η Μαΐου.

Σηµειώνεται ότι στο ίδιο µήκος κύµατος µε 
την ΟΙΕΛΕ βρίσκεται και ο Σύλλογος Καθηγη-
τών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Σε ανα-
κοίνωση που εξέδωσε επισηµαίνει «την ανά-
γκη της άµεσης ψήφισης της νέας νοµοθετικής 
ρύθµισης για την ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς 
οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου δηµιουργούν ένα 
νοµικό πλαίσιο ελέγχου σε έναν µέχρι σήµερα 
ανεξέλεγκτο χώρο».



Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει η Ε.Ε., η εταιρική κοι-
νωνική ευθύνη (ΕΚΕ) «αφορά τις επιχειρήσεις που απο-
φασίζουν οικειοθελώς να ενσωµατώσουν κοινωνικούς και 
φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους στις καθηµερινές επιχει-
ρηµατικές τους δραστηριότητες, πέρα από κάθε νοµική υ-

ποχρέωση». Στην ουσία, η ΕΚΕ είναι η απόφαση των επιχειρήσεων να 
προβούν σε ενέργειες και πρακτικές που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο, 
είτε αυτές αφορούν το περιβάλλον, είτε την κοινωνική συνοχή, είτε την 
ενίσχυση κοινωνικών οµάδων που έχουν ανάγκη ή βρίσκονται σε µειο-
νεκτική θέση έναντι του κοινωνικού συνόλου.

Με ακόµα πιο απλά λόγια, η ΕΚΕ είναι η έµπρακτη συµµετοχή των 
επιχειρήσεων στις κοινωνικές διαδικασίες και η επιστροφή µέρους των 
κερδών τους προς τους πολίτες/καταναλωτές, όχι ως φιλανθρωπία, αλλά 
στο πλαίσιο µιας βαθύτερης συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων και 
των διαφόρων stakeholders του κοινωνικού συνόλου, ώστε οι παρεµβά-
σεις να έχουν ευρύτερες θετικές συνέπειες. Ταυτόχρονα, η ΕΚΕ είναι η 
φυσική συνέπεια της αυξηµένης ευαισθησίας των πολιτών/καταναλωτών 
σε ζητήµατα περιβάλλοντος, οικονοµικής και κοινωνικής ανισότητας, ερ-
γασιακών σχέσεων και καταναλωτικών συνηθειών. Τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και οι διάφορες κοινότητες και πρωτοβουλίες που αναπτύσ-
σονται µέσα στην κοινωνία σχεδόν υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να ε-
µπλακούν, να αφουγκραστούν και να αναλάβουν δράση για την αντιµε-
τώπιση των προβληµάτων.

Για την Ελλάδα, η ΕΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της συζήτη-
σης γύρω από το νέο αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας, καθώς γίνεται όλο 
και πιο εµφανές ότι οι στόχοι της εταιρικής ευθύνης είναι ο βασικός µπού-
σουλας ώστε οι δυναµικοί και εξωστρεφείς τοµείς της οικονοµίας (από τον 
τουρισµό και την αγροτική παραγωγή ως την υψηλή τεχνολογία), στη-
ριγµένοι πάνω στις αρχές της αειφορίας και της κοινωνικής ευαισθησίας, 
να διασφαλίσουν θετικά αποτελέσµατα στο διηνεκές. Το νέο αυτό ανα-
πτυξιακό µοντέλο βρίσκεται ακόµα υπό συζήτηση και διαµόρφωση (αν 
και οι βασικοί τοµείς πάνω στους οποίους θα πρέπει να στηριχτεί είναι 
γνωστοί και εµφανείς), ωστόσο το βέβαιο είναι ότι µετά από χρόνια συρ-
ρίκνωσης της οικονοµίας και δραµατικών επιπτώσεων στην κοινωνία, η 
Ελλάδα βρίσκεται µπροστά σε µια µεγάλη πρόκληση: να κινητοποιήσει 
εκ νέου τις παραγωγικές της δυνάµεις, ώστε µε δυναµισµό και αποφασι-
στικότητα να επανεκκινήσει την οικονοµία της και να παραγάγει πλούτο 
και ευµάρεια για όλους.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ
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Η 
εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) 
επί πολλά χρόνια ήταν µια «α-
σαφής» έννοια, η οποία συχνά 
µπερδευόταν µε διάφορες φι-
λανθρωπικές δράσεις στις οποίες 
προέβαιναν οι επιχειρήσεις. Ω-

στόσο, η συγκεκριµένη προσέγγιση βρίσκεται µακριά 
από την πραγµατικότητα: η ΕΚΕ εντάσσεται οργανικά 
στο επιχειρησιακό µοντέλο µιας εταιρείας και αποτε-
λεί ένα είδος αυτορρύθµισης των δραστηριοτήτων της, 
ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στο πνεύµα του νόµου, 
τα ηθικά πρότυπα και τους διεθνείς κανόνες, ενώ όλο 
και πιο συχνά πλέον συνδέεται µε δράσεις που έχουν 
ως στόχο το κοινό καλό και βρίσκονται πέρα και πάνω 
από τα στενά συµφέροντα των επιχειρήσεων.

Οι βασικοί στόχοι
Όπως έχουν αποτυπωθεί στα σχετικά θεωρητικά κεί-
µενα, οι βασικοί στόχοι της ΕΚΕ είναι οι επιχειρήσεις 
να υιοθετήσουν υπευθυνότητα για τις πρακτικές τους 
και να ενθαρρύνουν µέσω των δράσεών τους θετικά α-
ποτελέσµατα για το περιβάλλον, τους καταναλωτές, τους 
εργαζοµένους τους, τις κοινότητες στις οποίες δραστη-
ριοποιούνται και κάθε τµήµα της δηµόσιας σφαίρας 
που µπορεί να θεωρηθεί ως ενδιαφερόµενος/εταίρος 
(stakeholder). Σε αδρές γραµµές, η ΕΚΕ µπορεί να χω-
ριστεί σε έξι κατηγορίες δραστηριοτήτων, ανάλογα µε 
τη φύση της κάθε πρωτοβουλίας. Αυτές είναι οι εξής: 
Προώθηση Σκοπού, Μάρκετινγκ Σκοπού, Κοινωνικό 
Μάρκετινγκ, Εταιρική Φιλανθρωπία, Εταιρικός Εθελο-
ντισµός και Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές.

Ενδιαφέρον από την Ε.Ε.
Μέχρι σήµερα οι βασικοί τοµείς δραστηριοποίησης 
των επιχειρήσεων σε προγράµµατα ΕΚΕ, αφορούν το 
περιβάλλον και την αειφορία (ανακύκλωση, «πράσι-
νες» πρακτικές σε διάφορα ή και σε όλα τα στάδια πα-
ραγωγής, ενεργειακή εξοικονόµηση κ.λπ.), την κοινω-
νική συµµετοχή (εθελοντισµός, καµπάνιες για συγκέ-
ντρωση χρηµάτων για κοινωνικούς σκοπούς, χορηγίες, 
θέσεις εργασίας για τους κατοίκους των περιοχών όπου 
δραστηριοποιείται η επιχείρηση κ.λπ.) και τις ηθικές 
πρακτικές µάρκετινγκ (σωστή συµπεριφορά προς τους 

καταναλωτές, αποφυγή ψευδών διαφηµίσεων κ.λπ.). 
Το ενδιαφέρον, αλλά και ένα στοιχείο που δείχνει τη 
σηµασία που έχει η ΕΚΕ, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή όχι µόνο ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να εφαρ-
µόζουν δίκαιες εργασιακές πρακτικές και να σέβονται 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ιδιαίτερα όταν τα προϊόντα 
προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε., αλλά προτίθεται να 
αποτυπώσει τις βασικές αρχές της ΕΚΕ σε νοµικό κεί-
µενο (Οδηγία), το οποίο, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες 
πληροφορίες, θα καθιστά υποχρεωτική την ετήσια δη-
µοσίευση στοιχείων σχετικά µε τις δράσεις στο πλαί-
σιο της ΕΚΕ στις οποίες προβαίνει κάθε επιχείρηση, 
προκειµένου να καθίσταται γνωστό ποιος κάνει τι, σε 
ποιο επίπεδο και µε ποιον στόχο.

Η σηµασία
Η σηµασία της ΕΚΕ είναι πλέον κάτι παραπάνω από 
προφανής: στον δικτυωµένο κόσµο που ζούµε σήµερα 
είναι πολύ εύκολο η φήµη και η αξιοπιστία µιας επι-
χείρησης να «απογειωθούν» χάρη στην προβολή των 
δράσεών της στις έξι βασικές κατηγορίες της ΕΚΕ από 
τους ίδιους τους stakeholders. Όπως επίσης είναι πλέον 
εύκολο το brand µιας επιχείρησης να υποστεί σηµα-
ντική βλάβη, αν γίνει γνωστό ότι η επιχείρηση αυτή 
δεν αναπτύσσει δράσεις ΕΚΕ ή εφαρµόζει πρακτικές 
που δεν συνάδουν µε την ιδέα της αειφόρου ανάπτυ-
ξης. ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι επιχειρήσεις µε πα-
νίσχυρο brand name φροντίζουν να υπογραµµίζουν τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις και ευαισθη-
σίες τους (για παράδειγµα, για πολλά χρόνια το άτυπο 
µότο της Google ήταν «Don’t be evil», δηλαδή «Μην 
είσαι/Μην κάνεις κακό», το οποίο αναλυόταν από τους 
ιδρυτές της εταιρείας Larry Page και Sergey Brin ως 
εξής: «Πιστεύουµε ότι µακροπρόθεσµα θα µας εξυπη-
ρετήσει καλύτερα –ως µετόχους, αλλά και σε όλους 
τους άλλους τοµείς– µια επιχείρηση που κάνει καλό 
στον κόσµο, έστω κι αν χάσουµε κάποια βραχυπρόθε-
σµα κέρδη»).

Η ελληνική διάσταση
Για την Ελλάδα και τις επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται εδώ, η αειφορία και η EKE αποκτούν ακόµα 
πιο σηµαντικό ρόλο, δεδοµένης της κρίσης που πλήτ-

τει τη χώρα και τους κατοίκους της. Η ΕΚΕ θα µπο-
ρούσε να διαδραµατίσει µείζονα ρόλο στην ανάπτυξη 
του κράτους πρόνοιας και να συνεισφέρει καθοριστικά 
στην κοινωνική συνοχή, ενώ οι πρακτικές της αειφό-
ρου ανάπτυξης θα µπορούσαν να βοηθήσουν στο σχε-
διασµό του νέου αναπτυξιακού µοντέλου της χώρας, 
συµβάλλοντας δραστικά στον εντοπισµό και στην αξι-
οποίηση των τοµέων εκείνων της οικονοµίας στους ο-
ποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα και 
βάζοντας τις βάσεις για µια νέα αναπτυξιακή πορεία. 
Ταυτόχρονα, οι πρακτικές της αειφορίας και της ΕΚΕ 
θα µπορούσαν να προωθήσουν δραστικά την καινοτο-
µία και την ανάπτυξη νέων τοµέων δραστηριότητας, 
παρέχοντας ευκαιρίες σε χιλιάδες ανέργους για εργα-
σία και επανένταξή τους στον εργασιακά ενεργό πλη-
θυσµό της χώρας, αυξάνοντας, παράλληλα, τον παρα-
γόµενο πλούτο.

Η ΕΚΕ στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η ΕΚΕ συστηµατοποιήθηκε στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, 
οπότε ιδρύθηκε το Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη (HNCRS), αποστολή του οποίου 
είναι, όπως αναφέρεται στην ιδρυτική του διακήρυξη, 
«η προώθηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευ-
θύνης και η προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηµα-
τικό κόσµο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, µε 
απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας 
και βιώσιµης ανάπτυξης». Οι βασικοί στόχοι του ∆ι-
κτύου είναι «η ευαισθητοποίηση και η συστράτευση 
της επιχειρηµατικής κοινότητας αλλά και των επιµέ-
ρους κοινωνικών οµάδων προς την κατεύθυνση της 
προώθησης της κοινωνικής συνοχής στη χώρα µας. Η 
συγκέντρωση των πόρων, ο συντονισµός και η διάθεσή 
τους προς έναν κοινό σκοπό: την κοινωνική αλληλεγ-
γύη. Η ανάπτυξη µηχανισµών επικοινωνίας, συνέργειας 
και συντονισµού ανάµεσα στις επιχειρήσεις-µέλη του 
δικτύου για την από κοινού εφαρµογή προγραµµάτων 
ή την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Και η προσφορά 
στον δηµόσιο διάλογο ενός πλούτου ιδεών και προτά-
σεων, τον οποίο οι κυβερνητικοί και λοιποί φορείς θα 
είναι σε θέση στη συνέχεια να αξιοποιήσουν και ενδε-
χοµένως να υιοθετήσουν».

Η εταιρική 
κοινωνική 
ευθύνη θα 
µπορούσε να 
διαδραµατίσει 
µείζονα ρόλο 
στην ανάπτυξη 
του κράτους 
πρόνοιας και 
να συνεισφέρει 
καθοριστικά 
στην κοινωνική 
συνοχή, ενώ 
οι πρακτικές 
της αειφόρου 
ανάπτυξης θα 
µπορούσαν 
να βοηθήσουν 
στον σχεδιασµό 
του νέου 
αναπτυξιακού 
µοντέλου της 
χώρας.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Τι είναι και γιατί είναι σηµαντική

αφιέρωµα //  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Το ολοκληρωµένο αυτό πρόγραµµα µε στόχο να καλύψει τις ανάγκες 
χρηµατοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων, αναδεικνύει πρωτο-
βουλίες ανάπτυξης καινοτόµων επιχειρηµατικών έργων, ανεξάρτη-
τα από το στάδιο ωρίµανσής τους. Ιδέες που δεν έχουν µετουσιωθεί 
σε επιχειρηµατικό πλάνο, επιχειρηµατικά σχέδια που χρήζουν βελτι-
ώσεων, εταιρείες που  βρίσκονται στα πρώτα βήµατά τους ή παρου-
σιάζουν ήδη πελατολόγιο και τζίρο, αλλά και ώριµες µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις µε σηµαντικό κύκλο εργασιών έχουν τη δυνατότητα να 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα.

Τεχνολογικές εταιρείες των κλάδων πληροφορικής, πράσινης ενέρ-
γειας και βιοτεχνολογίας, αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται σε παραδοσιακούς τοµείς της οικονοµίας (γεωργία, κτηνοτρο-
φία, µεταποίηση, τουριστικές υπηρεσίες) µπορούν να ενταχθούν στο 
πρόγραµµα. Οι καινοτόµες δράσεις τους αφορούν την παραγωγή, 
αλλά και την τυποποίηση, την πιστοποίηση των προϊόντων και υπη-
ρεσιών, όπως επίσης και την εν συνεχεία διάθεσή τους στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

Το πρόγραµµα NBG Βusiness Seeds, ως προς τη διαδικασία 
υλοποίησής του, ακολουθεί µία σειρά δράσεων.

Μέσω του θεσµοθετηµένου ετήσιου ∆ιαγωνισµού Καινο-
τοµίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας (www.nbg.
gr/ibank/innovation) επιλέγονται, αρχικά, επιχειρηµατικές 
ιδέες, σχέδια και start-ups που ξεχωρίζουν και τους δίνεται 
η βοήθεια να αναδειχθούν και να ωριµάσουν επιχειρηµατι-

κά. Στις δέκα προτάσεις που διακρίνονται η Εθνική παρέχει 
οικονοµική βοήθεια και προβολή, µε διάφορα χρηµατικά 
έπαθλα (το πρώτο βραβείο είναι αξίας €20.000), αλλά και 
εκτενή προβολή στα ΜΜΕ. Στο πλαίσιο του προγράµµατος 
περιλαµβάνεται και η συνεργασία της Τράπεζας µε επτά 
δηµόσια πανεπιστήµια για την αξιολόγηση των προτάσεων. 

Το NBG Business Seeds σε επιλεγµένες επίσης οµάδες, 
ανεξάρτητα από το αν έχουν διακριθεί ή όχι στη διαγωνι-
στική διαδικασία, παρέχει, σε συνεργασία µε το Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ) και το Σύνδεσµο Επιχειρή-
σεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), προγράµµατα εκπαίδευσης 
και συµβουλευτικής για θέµατα λογιστικής, µάρκετινγκ 
και πωλήσεων. Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα λαµβά-
νουν δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα της Amazon και της 
Microsoft, ενώ παρέχονται υπηρεσίες incubation σε συνερ-
γασία µε τον ΣΕΒ και τον incubator 1776 µε έδρα τις Η.Π.Α. 
Επίσης προβλέπονται στοχευµένες δράσεις καθοδήγησης 
σε συνεργασία µε τη Grant Thornton, νοµικής συµβουλευ-
τικής σε συνεργασία µε την  Watson Farley &Williams  και 
δράσεις δικτύωσης σε συνεργασία µε την Endeavor Greece 
και το Ελληνο-Αµερικάνικο Επιµελητήριο.

Ώθηση στη νεανική επιχειρηµατικότητα  
από την Εθνική Τράπεζα
Ώθηση στη νεανική επιχειρηµατικότητα 

H Εθνική Τράπεζα συνεχίζει µε το πρόγραµµα NBG Business Seeds (www.nbg.gr/nbgseeds) να αναδεικνύει και να ενθαρρύνει την καινοτόµο 
επιχειρηµατικότητα δυναµικών εξωστρεφών µικροµεσαίων επιχειρήσεων, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και στη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας.

Η Εθνική Τράπεζα ενισχύει την start up πλατφόρµα giaola.gr
Η Εθνική Τράπεζα µε τη συµµετοχή της στο µετο-
χικό κεφάλαιο της start up giaola.gr, ενδυναµώνει 
τη λειτουργία της εταιρίας, που παρέχει καθηµε-
ρινές υπηρεσίες στο σπίτι µε τον πλέον αξιόπιστο, 
ασφαλή και σύγχρονο τρόπο. 
Μέσω της πλατφόρµας οι χρήστες µπορούν να ανα-
ζητούν και να βρίσκουν ελεγµένους επαγγελµατίες 
για υπηρεσίες στο σπίτι, να κλείνουν ραντεβού µαζί 
τους ηλεκτρονικά και να τους αξιολογούν. Στην 
παρούσα φάση, οι υπηρεσίες αυτές είναι τεχνικές 
(ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί), οµορφιάς (κοµµωτές, 
µανικιουρίστ, αισθητικοί), υγείας & ευεξίας (προ-
σωπικοί γυµναστές, διατροφολόγοι), ενώ παρέχο-
νται και πολλές άλλες εξειδικευµένες  υπηρεσίες, 
όπως τεχνικών Η/Υ, σεφ, λογιστών, µοδιστρών και 
πλυσίµατος αυτοκινήτου στο σπίτι. 
Όραµά του giaola.gr είναι να κάνει την καθηµερι-
νότητα στην πόλη καλύτερη, βοηθώντας υποψή-
φιους πελάτες να βρίσκουν ελεγµένους και αξιο-

λογηµένους επαγγελµατίες για καθηµερινές υπη-
ρεσίες στο σπίτι, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην 
καταπολέµηση της ανεργίας των επαγγελµατιών. 
Και αυτό γιατί, οι µεν πελάτες µπορούν να βρί-
σκουν δωρεάν ελεγµένους και αξιολογηµένους 
επαγγελµατίες στην περιοχή τους, να αγοράζουν 
τις προσφορές τους ή να ζητούν συγκεκριµένες 
εργασίες από αυτούς και να κλείνουν ηλεκτρονι-
κά ραντεβού µαζί τους. Οι δε επαγγελµατίες που 
προσφέρουν καθηµερινές υπηρεσίες στο σπίτι 
προβάλλονται δωρεάν µέσω της προσωπικής σε-
λίδας που φτιάχνουν σε συνεργασία µε την οµάδα 
του giaola.  Έτσι, αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ 
πελατολόγιο που κλείνει ραντεβού µαζί τους ηλε-
κτρονικά και κατόπιν τους αξιολογεί, δίνοντάς τους 
κίνητρο να γίνονται ολοένα και καλύτεροι.
Το giaola.gr είναι στον αέρα εδώ 
κι ενάµιση χρόνο, 

εξυπηρετεί την περιοχή της Αττικής  και αναπτύσ-
σεται µε ταχύτατο ρυθµό κάθε µήνα. 
Άµεσος στόχος του είναι  η επέκταση σε ολόκληρη 
την Ελλάδα καθώς και σε νέες κατηγορίες υπη-
ρεσιών, όπως οικιακών βοηθών, κηπουρών κ.α. 
Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκει να εξελιχθεί, όπως 
άλλωστε υπονοεί και το όνοµά του ‘για όλα’, στο 
ένα και µοναδικό εργαλείο αναζήτησης  και εύρε-
σης επαγγελµατιών (one-stop-shop)  για όλα όσα 
χρειάζεται ο χρήστης σε  επίπεδο  καθηµερινών  
υπηρεσιών στο σπίτι.

Με αρχικό προϋπολογισµό €15 εκατ., η Εθνική Τρά-
πεζα στο πλαίσιο του προγράµµατος NBG Business 
Seeds έχει εγκρίνει και ολοκληρώσει τη χρηµατοδό-
τηση καινοτόµων επιχειρήσεων µέσω συµµετοχής 
της στο µετοχικό κεφάλαιο υπό ίδρυση εταιρειών/
equity participation (συµµετέχει στους sourcelair, 
insybio, giaola.gr), αλλά και χορήγησης δανείων 
ειδικού σκοπού για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και 
χρηµατοδότησης µε οµολογιακά δάνεια µετατρέψι-
µα σε µετοχές (Kalamata Papadimitiou, Hotel Brain, 
radiki, Think digital,  Obrela Security Industries). 
Η Τράπεζα έχει προχωρήσει και σε ειδικές δρά-
σεις µε συνεργαζόµενες µε το πρόγραµµα εταιρείες 
(Ιncrediblue, Ιsmood, nannuka, Inverse, RTsafe).
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Κ
αθώς η Ελλάδα συνεχίζει να 
δίνει αγώνα για να βγει από 
το τούνελ της ύφεσης και να 
σταθεροποιηθεί η οικονοµία 
της, γίνεται όλο και πιο επιτα-
κτική η συζήτηση σχετικά µε 

το µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης που θα πρέ-
πει να ακολουθηθεί στο εξής, ώστε και η οικο-
νοµία της χώρας να αποφύγει µια νέα «βουτιά» 
στη κρίση αλλά και να επιταχυνθεί η διαδικασία 
ανακούφισης των πληγέντων από την ύφεση και 
τη σκληρή λιτότητα. Στη συνεχιζόµενη αυτή συ-
ζήτηση, ένα είναι το συµπέρασµα που προκύπτει 
απ’ όλες τις πλευρές: ότι το προ κρίσεως αναπτυ-
ξιακό µοντέλο της χώρας είχε πολλά ενδογενή 
προβλήµατα και ότι το όποιο µοντέλο ακολου-
θηθεί από τούδε θα πρέπει να καταπολεµά ακρι-
βώς αυτά τα προβλήµατα.

Μελέτες για το πρότυπο
Στο πλαίσιο αυτό, σχεδόν ταυτόχρονα µε την 
εκδήλωση της κρίσης στην Ελλάδα, αναπτύ-
χθηκε και ένας έντονος προβληµατισµός σχε-
τικά µε το πού βρέθηκε η ελληνική οικονοµία, 
πώς περιήλθε σε αδιέξοδο, πώς µπορεί να ξε-
περάσει το αδιέξοδο αυτό και ποιοι θα µπο-
ρούσαν να είναι οι κλάδοι της οικονοµίας που 
θα λειτουργούσαν ως µοχλοί για την πορεία 
προς την ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό εκπο-
νήθηκαν αρκετές µελέτες και έρευνες, οι οποίες 
είχαν ως στόχο να διαπιστώσουν ποιοι οικο-
νοµικοί κλάδοι επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση και γιατί, ποιοι κλάδοι παρουσίασαν 
τη µεγαλύτερη αντοχή στην κρίση, καθώς και 
ποιοι τοµείς της οικονοµίας θα µπορούσαν να 
αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας και 
των δοµών της, ώστε να επιταχύνουν την ανα-
πτυξιακή πορεία της οικονοµίας, παρέχοντας, 
ταυτόχρονα, θέσεις εργασίας και διασφαλίζο-
ντας την κοινωνική συνοχή, η οποία επλήγη 
σοβαρά από την κρίση και την ύφεση (ας µην 
ξεχνάµε ότι η Ελλάδα έχασε κατά τα χρόνια 
της κρίσης σχεδόν το 25% του ΑΕΠ της). Αν 
και η κάθε µελέτη είχε τις ιδιαιτερότητές της, 
σε γενικές γραµµές όλες οι έρευνες γύρω από 
το οικονοµικό/αναπτυξιακό µοντέλο που η Ελ-
λάδα θα πρέπει να ακολουθήσει κατέληγαν 
λίγο-πολύ σε συγκεκριµένους κλάδους οι ο-
ποίοι θεωρούνται ιδανικοί µοχλοί για µια στα-
θερή αναπτυξιακή πορεία σε βάθος χρόνου.

Τουρισµός
Στο πλαίσιο αυτό, ο τουρισµός θεωρείται ο 
κλάδος-πρωταθλητής για την ανάπτυξη, καθώς 
ήδη έχει συµβάλει καθοριστικά και µπορεί να 
συνεισφέρει ακόµη περισσότερο στο ΑΕΠ της 
χώρας, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τον πρωθυ-
πουργό, ήδη αποδίδει σχεδόν 16,5 δισ. ευρώ 
τον χρόνο. Ωστόσο, οι µελέτες που έχουν γίνει 
υπογραµµίζουν την ανάγκη να υπάρξει ποιο-
τική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος 
της χώρας και επέκτασή του σε αναξιοποίη-
τους ακόµα ή υποαξιοποιηµένους τοµείς (π.χ. 
κρουαζιέρες, θαλάσσιος τουρισµός, περιοχές 
ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης, πα-
ραθεριστικές κατοικίες, µαρίνες, λιµάνια για 
κρουαζιερόπλοια κ.λπ.).

Ενέργεια
Όσον αφορά τον τοµέα της ενέργειας, εκτιµά-
ται ότι µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στο 
ΑΕΠ, ιδίως αν η Ελλάδα κατορθώσει να µε-
τατραπεί σε ενεργειακό κόµβο, αλλά και αν η 
χώρα αναπτύξει τόσο τον τοµέα παραγωγής ε-
νέργειας όσο και τον τοµέα εκσυγχρονισµού ή 
κατασκευής ενεργειακών υποδοµών, τη δηµι-
ουργία καθετοποιηµένων υπηρεσιών λειτουρ-
γίας εγκαταστάσεων ΑΠΕ, τη χρήση βιοµάζας, 
την αξιοποίηση της γεωθερµίας και την ανά-
πτυξη έξυπνων δικτύων κ.λπ. Επισηµαίνεται 
ότι η παραγωγή, διαχείριση και τιµολόγηση 
της ενέργειας αποτελεί µείζον ζήτηµα και για 
άλλους κλάδους της οικονοµίας, καθώς η ε-
νέργεια αποτελεί βασικό παράγοντα για την 
τελική τιµή ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας.

Φάρµακο - υγεία
Από πολύ νωρίς οι µελέτες και οι φορείς που 
ασχολήθηκαν µε το νέο αναπτυξιακό µοντέλο 
της Ελλάδας επισήµαναν τις µεγάλες δυνατότη-
τες που έχει η χώρα στην περαιτέρω ανάπτυξη 
διαφόρων κλάδων της υγείας. Για παράδειγµα, 
ο ΣΕΒ είχε επισηµάνει ότι θα µπορούσε να ενι-
σχυθεί η παραγωγή γενόσηµου φαρµάκου στην 
Ελλάδα, η επανατοποθέτηση/επαναστόχευση 
φαρµάκων στην αγορά για νέες ενδείξεις, αλλά 
και η ανάπτυξη τοµέων όπως η παραγωγή φυτι-
κών καλλυντικών, ο εναλλακτικός ιατρικός του-
ρισµός και τα κέντρα αποκατάστασης. Επίσης, 
σύµφωνα µε τον ΣΕΒ, η Ελλάδα µπορεί να α-
ναδειχθεί σε περιφερειακό κέντρο κλινικών ε-
ρευνών µε τη διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης 
π.χ. νέων διαγνωστικών τεχνολογιών και πρωτο-
κόλλων, αλλά και ειδικών διαγνωστικών υπηρε-
σιών, µε την επισήµανση, ωστόσο, ότι για την ε-
πίτευξη των στόχων αυτών απαιτείται δικτύωση 
των εταιρειών του κλάδου µε στόχο τη διάχυση 
της τεχνογνωσίας αλλά και τη διασύνδεση της 
έρευνας µε την παραγωγική διαδικασία.

Αγροτικός τοµέας - µεταποίηση
Οι εκτιµήσεις των µελετών για την ελληνική οι-
κονοµία είναι σαφείς: ο αγροτικός τοµέας και 
η µεταποίηση τροφίµων µπορούν να αποτελέ-
σουν ισχυρότατο µοχλό ανάπτυξης και αειφο-
ρίας, καθώς τα ελληνικά τρόφιµα θεωρούνται 
από τα πλέον ποιοτικά και η συγκυρία είναι ευ-
νοϊκή γι’ αυτά (τόσο λόγω της στροφής στη µε-
σογειακή διατροφή όσο και λόγω του αυξηµένου 
ενδιαφέροντος των πολυεθνικών επιχειρήσεων 
για τα ελληνικά προϊόντα). Πάντως, οι µελέτες 
υπογραµµίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει ολο-
κληρωµένη στρατηγική προώθησης των προϊό-
ντων αυτών από την πολιτεία, ώστε να επιτευ-
χθεί ακόµα µεγαλύτερη διείσδυσή τους στην 
εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, µε ιδιαίτερη έµ-
φαση στα προϊόντα προστασίας ονοµασίας προέ-
λευσης (κρόκος Κοζάνης, φάβα Σαντορίνης, µα-
στίχα Χίου, γραβιέρα Νάξου κ.λπ.).

Τεχνολογία
Σύµφωνα µε µελέτη του ΣΕΒ, ο τοµέας των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) συνιστά ένα καθοριστικό κλαδικό οικο-
σύστηµα, καθώς η τεχνολογία είναι το βασικό 
εργαλείο που µπορεί να υποστηρίξει συνολικά 
τον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού συστήµα-
τος της χώρας. Ο ΣΕΒ προτείνει να διερευνη-
θεί η εφαρµογή πρακτικών «outsourcing» ως 
µια στρατηγική επιλογή που θα καταστήσει τα-
χύτερη, φθηνότερη και αποδοτικότερη την α-
ξιοποίηση των ΤΠΕ από τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις και τη δηµόσια διοίκηση. Παράλληλα, 
τονίζει ότι το ίδιο το κράτος πρέπει να υιοθε-
τήσει τον ρόλο του εξειδικευµένου «αγορα-
στή» στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της η-
λεκτρονικής διακυβέρνησης και ιδιαίτερα των 
αυτοµατοποιηµένων συναλλαγών στο µοντέλο 
«one-stop-shop», ενώ υπογραµµίζει ότι πρέ-
πει να υπάρξει στρατηγικός επαναπροσανατο-
λισµός του τοµέα των νέων τεχνολογιών στη 
χώρα, προς την κατεύθυνση της µεγέθυνσης 
και της παροχής υπηρεσιών.
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αφιέρωµα //  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Όραµα της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης είναι να συµβάλει 
στην αειφόρο ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενό-

τητας της Θεσσαλονίκης αναπτύσσοντας το δίκτυο 
διανοµής φυσικού αερίου σε µια εποχή που ο τοµέ-
ας της ενέργειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σε 
ό,τι αφορά το περιβάλλον αλλά και την κοινωνία.
Οι στρατηγικοί της στόχοι είναι η αύξηση της διείσ-
δυσης του φυσικού αερίου µε γνώµονα την προστα-
σία του περιβάλλοντος, η παροχή ανταγωνιστικών 
τιµών στους καταναλωτές, η διατήρηση του ηγετικού 
ρόλου της εταιρείας στην αγορά ενέργειας σε συνθή-
κες υγιούς ανταγωνισµού, η ενεργή συµβολή στην 
αειφόρο ανάπτυξη της Ελλάδας και η ενεργή συµ-
βολή στην κοινωνική ευηµερία.
Παρά την οικονοµική ύφεση και σε  όλη τη διάρκεια 
της ιστορικής της διαδροµής από το 2000 µέχρι σή-
µερα, η  ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αποδεικνύει το δια-
χρονικό της ενδιαφέρον και την ευαισθησία της προς 
την κοινωνία.
Σε συνεργασία µε φορείς, αρχές, οργανισµούς, συλ-
λόγους, οργανώσεις, φροντίζει συµµετέχοντας σε δι-
άφορες δράσεις και πολλές φορές µε τη στήριξη των 
εργαζοµένων της, να διατηρήσει την κοινωνική ευ-
θύνη, έχοντας σαν  προτεραιότητα τον συνάνθρωπο.
Η δυνατότητα συνεισφοράς στην  προσπάθεια για 
µια καλύτερη µελλοντική κοινωνία µέσω διαφόρων 
δράσεων επικεντρώνονται, στo περιβάλλον, την κοι-
νωνία, την αγορά και τους εργαζόµενους που την 
στηρίζουν. Μέσα από τις βασικές της δραστηριότητες 

έχοντας τον ρόλο του κινητήριου µοχλού στη διάδο-
ση της τεχνογνωσίας που συνδέεται µε τη χρήση του 
Φυσικού Αερίου στην αστική κατανάλωση, η ΕΠΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συνδυάζει την επιχειρηµατική της 
δραστηριότητα µε την αξία της προσφοράς.
Αξιολογεί κάθε φορά τα αποτελέσµατα που έχει η 
κάθε δράση που υλοποιεί και µε τον απολογισµό των 
δράσεων σχεδιάζει νέες.
Απόδειξη, η προσφορά χορηγιών αγάπης σε ιδρύ-
µατα, κοινωφελείς οργανισµούς, συλλόγους, δή-
µους για το έτος 2015 υποστηρίζοντας κάθε χρόνο 
ένα ευρύ φάσµα ποικίλων κοινωνικών δραστηριο-
τήτων που είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το κοι-
νωνικό σύνολο.  
Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, βασιζόµενη στις επιχει-
ρηµατικές της αξίες, υλοποιεί ένα πολύπτυχο 
πρόγραµµα και µια σειρά από πρωτοβουλίες και 
δεσµεύεται ότι οι υπεύθυνες εταιρικές πρακτικές 
της θα συνεχίσουν να καθορίζουν τη γενικότερη 
στρατηγική της.
Η ύπαρξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ανα-
δεικνύει την εταιρική υπευθυνότητα σε κοινωνική 
επιταγή δηµιουργώντας έναν δίαυλο επικοινωνίας 
µεταξύ εταιρίας και κοινωνίας. Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ διατηρεί αυτή τη σχέση σταθερά στο πέρασµα 
των χρόνων.

ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΑ ∆ΙΠΛΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000

Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οι θεµελιώδεις αξίες της προσφοράς και της συµµετοχής αποτελούν 
βασικές αρχές της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
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Η δραστηριότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, 
μετά την πτώση του κομμου-
νιστικού καθεστώτος το 1989, 
πέρασε από τρεις φάσεις.

Η πρώτη ήταν αμέσως μετά το 1990, όταν ο 
ελληνικός μύθος έλεγε ότι οι σχετικά πλούσιοι 
Έλληνες μπορούν εύκολα και σχεδόν τζάμπα 
να αγοράσουν τους πάμφτωχους Βούλγαρους. 
Αυτό είχε χαρακτηριστεί επισήμως και για όλα 
τα Βαλκάνια «διείσδυση», προκαλώντας στον 
λαό δυσαρέσκεια και στο πολιτικό τους προσω-
πικό επιφυλακτικότητα απέναντι στην Ελλάδα.

Το βουλγαρικό όνειρο του μικρού επιχειρη-
ματία, που θα έκανε εύκολα και γρήγορα χρή-
ματα, χρηματοδότησε μόνο τους μεσάζοντές του 
και η «διείσδυση» ως όρος μπήκε στον πάγο, 
ενώ την ίδια στιγμή μεγάλες ελληνικές εται-
ρείες έκαναν μεγάλες δουλειές με τη βουλγα-
ρική κυβέρνηση σε κρίσιμους τομείς, ανάμεσα 
στους οποίους η ενέργεια, οι τράπεζες, οι κα-
τασκευές και τα μέσα ενημέρωσης.

Η δεύτερη φάση είχε μεγαλύτερη σοβαρό-
τητα και περισσότερο εύρος, καθώς ξεκίνησε 
με την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., στα 
μέσα της δεκαετίας του 2000. Οι άνθρωποι, οι 
οποίοι δελεάστηκαν από τη βουλγαρική πρό-
κληση, ήταν στην πλειονότητά τους σοβαροί ε-
πιχειρηματίες μεσαίου μεγέθους, οι οποίοι εκ-
μεταλλεύτηκαν το ευνοϊκότερο φορολογικά και 
φτηνότερο μισθολογικά καθεστώς της Βουλγα-
ρίας, σε συνδυασμό με την ασφάλεια που προ-
σέφερε το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ένας αστικός μύθος στη Σόφια, ένα μικρό λο-
γιστικό γραφείο με δύο εργαζομένους, ένας από 
τους οποίους ήταν ο ιδιοκτήτης, μετά το 2005 
μετεξελίχθηκε σε λογιστικό κολοσσό, όταν προ-
σέλαβε έναν ελληνόγλωσσο υπάλληλο.

Συνολικά πρόκειται για επιχειρήσεις που 
πάνε καλά, εξασφαλίζοντας και θέσεις εργασίας 
στη Βουλγαρία. Ήταν τα φορτηγά αυτών των ε-
ταιρειών που κατά την περίοδο των πρόσφα-
των αγροτικών κινητοποιήσεων μπλόκαραν τα 
σύνορα, τόσο στη βουλγαρική όσο και στην ελ-
ληνική πλευρά, οδηγώντας το Ελληνοβουλγα-
ρικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος να απευ-
θυνθεί στους πρωθυπουργούς των δύο χωρών, 
ζητώντας παρέμβασή τους.

Σημαντικότερο παράδειγμα αυτής της φάσης 
είναι η μεταφορά του εργοστασίου της Coca-
Cola, που προκάλεσε την οργή του συνδικάτου 
των εμφιαλωμένων ποτών στη Θεσσαλονίκη, το 
οποίο έκτοτε μας καλεί να μην πίνουμε «βουλ-
γάρικη Coca-Cola».

Επιχειρηματίας αυτής της γενιάς, που θέλησε 
να διατηρήσει την ανωνυμία του, είπε ότι πολύ 
θα ήθελε να μην έχει πάει ποτέ στη Βουλγαρία, 
αρκεί βέβαια η φορολογία εδώ να ήταν 15%.

Η Εδέμ της χαμηλής φορολογίας
Η τρίτη γενιά ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015 
με τα capital controls, καθώς πολλές επιχειρή-
σεις θα έβρισκαν έτσι διέξοδο στις χρηματοδο-
τικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν.

Κάποιες μετέφεραν εικονικά την έδρα τους, 
ή άνοιξαν παραρτήματα, για να μπορούν να κά-
νουν χρήση των τραπεζικών υπηρεσιών που δεν 
μπορούσαν να απολαύσουν στην Ελλάδα. Κά-
ποιες πιο ευέλικτες μετέφεραν την έδρα τους 

οριστικά και κράτησαν την ελληνική ως υπο-
κατάστημα για φορολογικούς λόγους, καθώς τα 
κέρδη στη Βουλγαρία φορολογούνται με μόλις 
10%. Άλλες μεταφέρθηκαν ολόκληρες και επι-
χειρούν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Για 
λόγους που είναι ευνόητοι, αλλά αβάσιμοι, η 
έδρα στη Βουλγαρία μετατράπηκε σε μόδα από 
τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι στη γειτονική 
χώρα μια επιχείρηση ιδρύεται με 400 ευρώ σε 
μόλις μία ημέρα.

Μία από τις πιο επικερδείς μπίζνες του τε-
λευταίου καιρού στη Βουλγαρία είναι η παροχή 
συμβουλών σε ελληνικές εταιρείες. Κυρίως στο 
Πετρίτσι λειτουργούν γραφεία και ιδιώτες που 
ειδικεύονται στην «υποδοχή» ελληνικών εται-
ρειών και στη διευκόλυνση της βουλγαροποίη-
σής τους σε όποιον κλάδο κι αν είναι, ό,τι δου-
λειά κι αν θέλουν να κάνουν.

Κάποιοι από αυτούς μάλιστα επαίρονται 
ότι στη διευκόλυνση των ελληνικών επιχειρή-
σεων στη χώρα τους έχουν παρελθόν, το οποίο 
ανάγεται στην εποχή που στην Ελλάδα υπήρχε 
χούντα, εκείνοι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι στην 
κομμουνιστική Βουλγαρία και ένα μπουκάλι 
ουίσκι, που κάποιος τύχαινε να «ξεχάσει» στο 
γκισέ του τελωνείου, έφερνε τους δυο λαούς 
πιο κοντά.

Σύμφωνα με Βούλγαρους λογιστές, η συ-
ντριπτική πλειονότητα των εταιρειών που με-
τακόμισαν ειδικεύονται στην παροχή υπηρε-
σιών, αλλά ορισμένες χαρακτηριστικές περι-
πτώσεις έχουν ενδιαφέρον.

Μια εταιρεία παραγωγής οικοδομικών υλι-
κών, σχεδόν χωρίς καμία δουλειά στην Ελλάδα 
λόγω της κατάρρευσης της οικοδομής, μετακι-
νήθηκε στο Πετρίτσι, 120 χλμ. από τη Θεσσα-
λονίκη και 10 χλμ. από τα σύνορα, προκαλώ-
ντας το ενδιαφέρον των φίλων του ιδιοκτήτη, 
που γνώριζαν ότι ούτε στη Βουλγαρία ανθεί η 
οικοδομή. «Ναι, αλλά παίρνεις φτηνό τζιπ» α-
πάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά. Τα ακριβά ο-
χήματα με βουλγαρικές πινακίδες όντως έχουν 
αυξηθεί στους ελληνικούς δρόμους.

Πρόσφατα μια γνωστή εταιρεία της Θεσ-
σαλονίκης ανέθεσε την αναβάθμιση του ιστο-
τόπου της σε έναν καλό νεαρό επαγγελματία, 
με τον οποίο συνεργαζόταν. Όταν τελείωσε η 
δουλειά, διαπίστωσε ότι η απόδειξη που πήρε 
ήταν της εταιρείας που ο νεαρός είχε ανοίξει 
στη Βουλγαρία.

«Πρέπει κάποιος να πει σε αυτούς τους αν-
θρώπους, που νομίζουν ότι θα γλιτώσουν τη 
βαριά φορολογία της Ελλάδας, ότι, εάν με έδρα 
τη Βουλγαρία εξακολουθήσουν να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, τότε θα φορολο-
γηθούν εκεί που εργάζονται», επαναλαμβάνει 
μονότονα τον τελευταίο καιρό ο πρόεδρος του 
Ελληνοβουλγαρικού Επιμελητηρίου Βορείου 
Ελλάδος Χρήστος Καζαντζής, προειδοποιώντας 
όσους νομίζουν ότι ανακάλυψαν το νέο φορο-
λογικό Ελντοράντο.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, πάντως, 
οι ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν ξεκινή-
σει την προσπάθεια εντοπισμού όσων απλώς 
μετέφεραν την έδρα της επιχείρησής τους στη 
Βουλγαρία, διατηρώντας ωστόσο το βασικό ε-
πιχειρείν τους «εν είδει εξαγωγών» στην Ελ-
λάδα, ενώ στη Βουλγαρία έχουν μηδενικό πε-
λατολόγιο.
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Επενδύοντας πρωτίστως στο περιβάλλον  
και την κοινωνική συνεισφορά 

«Ω
ς κοµµάτι της Ελληνικής οικονοµίας, και της 
βιοµηχανίας της βορείου Ελλάδος, η συγκε-
κριµένη επένδυση που σχεδιάστηκε και υλο-
ποιείται από Έλληνες µηχανικούς και επιστή-
µονες, αποτελεί στην συγκεκριµένη συγκυρία 

δείγµα γραφής για την εθνική στρατηγική µας όσον αφορά τις παρα-
γωγικές επενδύσεις και την αξιοποίηση των ορυκτών µας πόρων». 
Με αυτή την δήλωση ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός Κώστας Γεωργα-
ντζής παρέλαβε τον ∆εκέµβρη από τον ΣΒΒΕ, το βραβείο Κοι-
νωνικής Ευθύνης. Προσδιορίζοντας ως βασικό προσανατολισµό 
αυτής της επένδυσης την δηµιουργία παραγωγικής υπεραξίας 
και την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας µε στόχο την 
ανάκαµψη της εθνικής οικονοµίας, µέσα από την υγιή παραγωγι-
κότητα, την επανεκκίνηση της εθνικής βιοµηχανίας και της περι-
φερειακής ανάπτυξης.

Επένδυση στην εθνική οικονοµία και ανάπτυξη
Είναι ενδεικτικό ότι παρά τις αντιξοότητες που θέτουν σε κίνδυνο 
την ίδια την εξέλιξη της επένδυσης η εταιρεία συνεχίζει να επεν-
δύει στην Ελλάδα, ενισχύοντας µάλιστα κεφάλαια και κοινωνική 
συνεισφορά, µε:
•  1,5 δις ευρώ συνολικές επενδύσεις, 
•  συνολικό όφελος για την εθνική οικονοµία το 30-35% των εσόδων 

της ετησίως

•  1,6 δις ευρώ σε άµεσους φόρους την επόµενη 20ετία. 50 εκ. ευρώ 
σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές από το 2012 µέχρι και σήµερα

•  περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας
•  Έµπρακτη στήριξη ελληνικών επιχειρήσεων και Ελλήνων προµη-

θευτών. 90% των προµηθευτών είναι ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ 
22% εξ αυτών έχουν έδρα στον ∆ήµο Αριστοτέλη

Και όσον αφορά την στόχευση για το µέλλον συνοψίζεται στην ακόλουθη 
τοποθέτηση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Ελληνικός Χρυσός, Μι-
χάλη Θεοδωρακόπουλου: «Το επενδυτικό µας σχέδιο, άρρηκτα συνδε-
δεµένο µε την βιώσιµη ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες δραστηριο-
ποιούµαστε, ενισχύει και θα συνεχίσει να ενισχύει την συνεισφορά µας 
στον τόπο µας, στους ανθρώπους µας και στην χώρα µας. Η Ελληνικός 
Χρυσός είναι κοµµάτι της Ελλάδας, συνεχίζει να παράγει και να δηµι-
ουργεί υπεραξία εδώ, στην χώρα µας. Μια πραγµατικά «χρυσή υπερα-
ξία», η οποία για την Ελλάδα µας έχει µεγαλύτερη σηµασία από ποτέ.»

Πως αύξησε εισοδήµατά και πληθυσµό 
στην Χαλκιδική
Το πιο ισχυρό δείγµα της προσήλωσης στην συνέχιση και την ολο-
κλήρωση της επένδυσης στην Χαλκιδική,  είναι η πραγµατική ανά-
πτυξη στην Χαλκιδική που εν µέσω κρίσης και µέσα σε λίγα χρόνια 
µετράει αντί για λουκέτα και ανεργία, 1.500 νέες θέσεις εργασίας, 
800% ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας αποκλειστικά και µόνο 

λόγω της µεταλλευτικής, οικιστική ανάπτυξη µε αντίστοιχα δυνα-
µική στην αγορά κατοικίας, τουριστική ανάπτυξη µε 12µηνες πλη-
ρότητες, και δηµογραφική αύξηση, µε ενδεικτικό το παράδειγµα 
της Ολυµπιάδας, όπου ξεπερνά το 17%. Σε οικονοµικούς όρους, την 
περίοδο 2006-2013 διατέθηκαν περισσότερα από 56 εκ. ευρώ α-
πευθείας στην τοπική οικονοµία ενώ µόνο το 2014 διοχετεύτηκαν 
πάνω από 27 εκ. ευρώ στην τοπική αγορά - µία αύξηση κατά 165% 
σε σχέση µε το 2013.  

Επένδυση στην  κοινωνία
Πέραν της συµβολής της στην ενίσχυση της εισοδηµατικής δυνα-
µικής και την καταπολέµηση της φτώχειας η Ελληνικός Χρυσός ε-
πενδύει διαχρονικά και στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής σε 
τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο, µε έργα υποδοµής, στήριξη δρά-
σεων και δοµών κοινής ωφελείας, πολιτισµού αθλητισµού, υγείας 
και παιδείας. Είναι ενδεικτικό ότι τα τελευταία χρόνια επενδύθηκαν 
πάνω από 10 εκ ευρώ σε δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, ενώ 
3 εκ ευρώ επενδύθηκαν µόνο το 2014 στην περιοχή δραστηριότη-
τας της Ελληνικός Χρυσός .
Σε αυτήν την φιλοσοφία εδραιώθηκε και το πρόγραµµα ανοι-
χτών θυρών που έφερε πάνω από 5.000 πολίτες από όλη την 
Ελλάδα στα έργα της Ελληνικός Χρυσός ενώ πάνω από 350 
φοιτητές απασχολήθηκαν µόνο το 2015 στο πρόγραµµα θερινής 
απασχόλησης.

Προτεραιαότητα το περιβάλλον
∆είγµατα γραφής το ISO 14001 για το σύστηµα περιβαλλοντι-
κής διαχείρισης στο σύνολο των εργασιών, η αποκατάσταση ο-
λόκληρης της επιφάνειας της Ολυµπιάδας, από όλες τις αποθέ-
σεις των προηγούµενων εκµεταλλεύσεων και το νέο σύστηµα 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης που τέθηκε σε πλήρη ε-
φαρµογή και θα δώσει την δυνατότητα σε όλους µας να µπο-
ρούµε να βλέπουµε στο ίντερνετ όλες τις περιβαλλοντικές µε-
τρήσεις από τους σταθµούς παρακολούθησης όλων των περι-
βαλλοντικών παραµέτρων που τοποθετήθηκαν σε όλη την ΒΑ 
Χαλκιδική. 

Αυστηρότερες προδιαγραφές 
Στη λειτουργία των έργων σε σχέση µε τους εργαζόµενους και το πε-
ριβάλλον, που επικυρώνεται µέσα από µια σειρά πιστοποιήσεων και 
διακρίσεων:
•  CRI Bronze του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας 

για τις δράσεις ΕΚΕ που έχουν υλοποιηθεί µέχρι σήµερα
•  Πιστοποιητικό για το σύστηµα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην 

εργασία. OHSAS 1 8001:2007 
•  Πρωτιά στον Τοµέα Υγείας και Ασφάλειας και χρυσό για την ετοιµό-

τητα και διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (H&S awards)
•  ∆ιάκριση για την πολιτική και τις πρακτικές της στον τοµέα ανθρώπι-

νου δυναµικού (HR awards)
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Η ΜΕΓΑ δίπλα  
σε όσους έχουν ανάγκη
Υλοποιώντας ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η εται-
ρεία συνεισφέρει ενεργά στην εθνική οικονοµία µε νέες θέσεις εργασίας και συνεχείς 
επενδύσεις, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα πολύπλευρη δράση στον πυλώνα «Κοινωνία».

Γ
ια τη ΜΕΓΑ, η λέξη “φροντίζω” σηµαίνει νοιάζοµαι, µε-
ριµνώ µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη αποτελεί για την εταιρία βασικό συστα-
τικό της κουλτούρας της. Με όραµα η επιχειρηµατική 
ανάπτυξη να συµβαδίζει άριστα µε την κοινωνική ευ-
ηµερία και το υπεύθυνο επιχειρείν, η ΜΕΓΑ επενδύει 

συστηµατικά στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µε πρω-
τοβουλίες και δράσεις που στηρίζουν την κοινωνία.
Ειδικότερα σήµερα, σε µια εποχή που η οικονοµική κρίση δηµιουργεί 
αυξανόµενες κοινωνικές ανάγκες, η ΜΕΓΑ αναλαµβάνει το ρόλο που 
αντιστοιχεί σε µια υπεύθυνη, αλλά και 100% ελληνική εταιρεία. 
Υλοποιώντας ένα συνολικό πρόγραµµα Εταιρικής Υπευθυνότητας, η 
ελληνική βιοµηχανία όχι µόνο υποστηρίζει σταθερά την Ελλάδα µε 
συνεχείς νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και εξαγωγές, αλλά 
ταυτόχρονα βρίσκεται ανθρώπινα δίπλα στην κοινωνία και σε όσους 
την έχουν ανάγκη.  Tο 2015, η ΜΕΓΑ, προσέφερε στις ευαίσθητες κοι-
νωνικές οµάδες, αλλά και στις οικογένειες που έχουν ανάγκη πάνω 
από 1,5 εκ προϊόντα, σε συνεργασία µε πάνω από 120 αναγνωρισµέ-
νους κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικές οργανώσεις σε όλη την 
Ελλάδα.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
(∆ΙΑΣΤΗΜΑ 2015 – 2016): 
•  ∆ίπλα στους πρόσφυγες µε συνεχείς δωρεές προϊόντων. Η ΜΕΓΑ 

από το 2015 έχει ενώσει τις δυνάµεις της µε τις µεγαλύτερες ανθρω-
πιστικές οργανώσεις και υποστηρίζει τους πρόσφυγες µε συστη-
µατικές δωρεές προϊόντων προσωπικής υγιεινής.  Μέχρι σήµερα 
πάνω από 500.000 προϊόντα προσωπικής φροντίδας όπως βρεφικές 
πάνες Babylino Sensitive, µωροµάντηλα BabyCare, είδη γυναικείας 
υγιεινής EveryDay, αντιβακτηριδιακά µαντήλια Wet Hankies κ.ά.,  
έχουν διανεµηθεί από τους φορείς στους χώρους φιλοξενίας πα-
νελλαδικά, ενώ η εταιρεία δεσµεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια 
στήριξης για όσο διάστηµα χρειαστεί.

•  Στήριξη στις νέες µητέρες που βρίσκονται σε ακραία φτώχεια, µέσα 
από το πρόγραµµα «Από την πρώτη µέρα δίπλα τους» σε συνεργα-
σία µε τον ∆ήµο Περιστερίου. Πιστεύοντας πως όλα τα παιδιά αξί-
ζουν ίσες ευκαιρίες στο ξεκίνηµα της ζωής τους, η ΜΕΓΑ προσφέρει 
τις βρεφικές πάνες Babylino Sensitive για έναν ολόκληρο χρόνο και 
ένα «κουτί φροντίδας», µε είδη ρουχισµού και καθηµερινής περι-
ποίησης που χρειάζονται τα νεογέννητα για το πρώτο διάστηµα της 
ζωής τους. 

•  Κάλυψη της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των παιδιών των Παι-
δικών Χωριών SOS για τα έτη 2015 και 2016. 

•  Συνεισφορά στις πολύτεκνες οικογένειες που αντιµετωπίζουν δυ-
σκολίες µέσα από 4 συστηµατικές και συνεχείς δράσεις σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη όπως δωρεές προϊόντων, ειδικά προνόµια για νέες 
πολύτεκνες µητέρες, υποτροφίες σε αριστούχα παιδιά πολύτεκνων 
οικογενειών, υποστήριξη παιδιών δηµοτικού µε σχολικά είδη για τη 
νέα σχολική χρονιά. 

• Αγορά ενός σύγχρονου Υπερηχοτοµογράφου για το Γενικό Νοσοκο-
µείο Παίδων Πεντέλης.
•  Σίτιση 1200 άστεγων συµπολιτών µας που πλήττονται περισσότερο 

από την κρίση στο κέντρο της Αθήνας, αναλαµβάνοντας πλήρως τα 
έξοδα του γεύµατός τους, σε συνεργασία µε το ΚΥΑ∆Α του ∆ήµου 
Αθηναίων. 

•  Υλοποίηση της βραβευµένης πανελλαδικής κοινωνικής ενέργειας 
µε τίτλο «Γράµµα στη Νέα Γενιά». Μέσα από το πρόγραµµα δό-
θηκε ο λόγος στους ηλικιωµένους, ζητώντας τους να στείλουν µια 
συµβουλή για τους νέους, ενώ παράλληλα προσφέρθηκαν 25.000 
γεύµατα αγάπης σε άπορους ηλικιωµένους, σε συνεργασία µε την 
«Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

•  Υλοποίηση µεγάλης πανελλαδικής εκστρατείας ενηµέρωσης και 
πρόληψης για τη νόσο Alzheimer, µια κοινωνική δράση για την 
πρόληψη της υγείας των ηλικιωµένων, σε συνεργασία µε την  «Απο-
στολή».  Η εκστρατεία ταξιδεύει µε ειδική οµάδα επιστηµόνων σε 25 
πόλεις και ακριτικά νησιά της Ελλάδας πραγµατοποιώντας δωρεάν 
τεστ µνήµης, ενηµερωτικές οµιλίες στις κοινότητες  καθώς και εκ-
παιδευτικά σεµινάρια. 

•  Υλοποίηση βιωµατικών θεατρικών εργαστηρίων για 450 ηλικιωµέ-
νους στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την ενεργό γήρανση. Τα εργα-
στήρια στόχευαν στην εξάσκηση της µνήµης, στην οµαδικότητα και 
στην ενίσχυση της αυτοέκφρασης, σε συνεργασία µε τις Λέσχες Φι-
λίας του ∆ήµου Αθηναίων και τα ΚΑΠΗ του  ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

•  ∆ηµιουργία του προγράµµατος Πρόληψη = Ζωή όπου η EveryDay 
καλύπτει δωρεάν τις προληπτικές εξετάσεις Τεστ Παπ και Υπέρηχου 
Μαστών σε 500 γυναίκες. Ο κύριος στόχος της δράσης είναι να µετα-
δοθεί το µήνυµα της πρόληψης ως στάση ζωής για όλες τις γυναίκες, 
κινητοποιώντας τες να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην πρόλη-
ψη της υγείας τους που συχνά παραµελούν κάτω από την πίεση των 
αυξηµένων υποχρεώσεων της καθηµερινότητας. 

Τέλος, κόντρα στη δύσκολη οικονοµική κατάσταση της ελληνικής αγο-
ράς, η ΜΕΓΑ συνεχίζει τα επενδυτικά της πλάνα, δηµιουργεί νέες θέ-
σεις εργασίας, ενώ παράλληλα εντατικοποιεί τις προσπάθειες της για 
ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας µε ακόµη περισσότερες δράσεις και 
πρωτοβουλίες. 

www.megadis.gr
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Μ
πορεί η κυβέρνηση να αι-
σιοδοξεί ότι το «κλείσιµο» 
της αξιολόγησης της εφαρ-
µογής του νέου προγράµ-
µατος για την Ελλάδα από 
τους θεσµούς θα ανοίξει 

τον δρόµο τόσο για τη συζήτηση για το δηµόσιο χρέος 
της χώρας όσο και για την ανάπτυξη της οικονοµίας, 
ωστόσο η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε δύσκολη 
θέση, µε τους µικροµεσαίους να συµπιέζονται όλο και 
περισσότερο και πολλές επιχειρήσεις να βρίσκονται 
ένα βήµα πριν από το «λουκέτο».

Έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ
Συγκεκριµένα, η εξαµηνιαία αποτύπωση οικονοµι-
κού κλίµατος στις µικρές επιχειρήσεις που διεξήγαγε 
η εταιρεία Marc για λογαριασµό της ΓΣΕΒΕΕ µόνο 

θετικές εξελίξεις δεν προοιωνίζεται για τους µικρο-
µεσαίους επιχειρηµατίες της χώρας, αφού, µε βάση 
τα στοιχεία της έρευνας, τρεις στις τέσσερις επιχει-
ρήσεις δηλώνουν επιδείνωση της οικονοµικής κατά-
στασής τους και ότι ο µέσος όρος µείωσης του κύκλου 
εργασιών κυµάνθηκε στο 20,6%, ενώ ο ισολογισµός 
του 2015 για το 43,1% των επιχειρήσεων αυτών, των 
µικρών και πολύ µικρών, κατέγραψε ζηµίες και σχε-
δόν δύο στις τρεις επιχειρήσεις διαπίστωσαν και σε 
αυτό το εξάµηνο µείωση της ζήτησης κατά 63,4% και 
των παραγγελιών κατά 69,7%.

Αποεπένδυση
Ταυτόχρονα, σκοτεινιάζοντας ακόµα περισσότερο την 
εικόνα, η έρευνα αποκαλύπτει ότι επίσης τρεις στις 
τέσσερις επιχειρήσεις δήλωσαν επιδείνωση του δεί-
κτη ρευστότητας και ως φυσικό επακόλουθο ο δείκτης 

αποεπένδυσης παραµένει σε υψηλά επίπεδα, µε µόλις 
το 3,4% των επιχειρήσεων να δηλώνει ότι θα προβεί 
σε νέες επενδύσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µόλις το 
9,4% των ερωτηθέντων αναµένει βελτίωση για την πο-
ρεία της επιχείρησής του, ενώ το 61,2% αναµένει επι-
δείνωση. Οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 52,2% θεωρούν 
πολύ πιθανό τον κίνδυνο του «λουκέτου», εκ των ο-
ποίων άµεσο κίνδυνο διακοπής λειτουργίας το επό-
µενο εξάµηνο αντιµετωπίζει το 18,1%. Από τα στοι-
χεία αυτά προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις το επόµενο 
εξάµηνο θα είναι κατά 21.000 λιγότερες, µείωση που 
θα αφορά κυρίως τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, ενώ ο 
κίνδυνος απώλειας 40.000 έως 45.000 θέσεων συνολι-
κής απασχόλησης είναι κάτι περισσότερο από ορατός.

Βάρη, κι άλλα βάρη…
Στην έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτυπώνεται ότι το 
κυριότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι η συσσώρευση φο-
ρολογικών υποχρεώσεων και το απόθεµα χρεών που 
δηµιουργήθηκε σε συνδυασµό µε τα τρέχοντα υψηλά 
φορολογικά βάρη. Σχεδόν 40% των επιχειρήσεων που 
συµµετείχαν στην έρευνα αναµένεται να µην είναι σε 
θέση να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές και φορο-
λογικές υποχρεώσεις τους για το 2016 και αυτό βε-
βαίως δεν είναι άσχετο από το γεγονός ότι 50,3% των 
µικρών επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει δηµόσιο 
έργο έχουν «λαµβάνειν» από δοµές του ∆ηµοσίου 
(τοπικές-περιφερειακές αρχές, νοσοκοµεία, σχολεία, 
στρατός, βρεφονηπιακοί σταθµοί κ.λπ.).
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αφιέρωµα //  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ αντιµε-
τωπίζει δυναµικά τις προκλήσεις των 
καιρών και διαγράφει θετική πορεία. 

Το 2015 η συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών αποβλήτων  ανήλθε σε 48,441 τόνους, 
υπερκαλύπτοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά 
τον εθνικό στόχο των 44,000 τόνων, µετά από 
τρίχρονη περίοδο ύφεσης λόγω της οικονο-
µικής κρίσης.  Οι ποσότητες των ηλεκτρικών 
συσκευών που συλλέχθηκαν και ανακυ-
κλώθηκαν σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 
8% σε σύγκριση µε το 2014. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται τόσο σε µικρή ανάκαµψη της ελλη-
νικής αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών, όσο και στον µακροπρόθεσµο 
σχεδιασµό, την τεχνογνωσία και τη συλλογική 
δουλειά της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ και 
του δικτύου των συνεργατών της. 
Ειδικότερα, ιδιαίτερα αυξηµένη παρουσιά-
στηκε η συλλογή των λευκών συσκευών. Η 
κατηγορία αυτή  εκπροσωπεί το 63% των συ-
σκευών προς ανακύκλωση και το 2015 πα-
ρουσίασε αύξηση 12%. Η ανακύκλωση των 
µικρών οικιακών συσκευών παρουσίασε, 
επίσης, πρόοδο, µε αύξηση των συλλεγµένων 
µικροσυσκευών κατά 6%. 
Σηµαντικό ρόλο στα θετικά αποτελέσµατα 
συλλογής έπαιξε η ανάπτυξη του δικτύου 
των κάδων ανακύκλωσης συσκευών και λα-
µπτήρων, σε καταστήµατα λιανικής,  δήµους, 

επιχειρήσεις και οργανισµούς. Μέχρι το τέλος 
του 2015 η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είχε 
αναπτύξει περισσότερα από 12.000 σηµεία 
συλλογής πανελλαδικά. 
Καταλυτική είναι και η συµβολή των ολοκλη-
ρωµένων προγραµµάτων επικοινωνίας που 
πραγµατοποιεί η εταιρεία. Το 2015 συνεχίστη-

κε δυναµικά η εκστρατεία ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης στα ΜΜΕ, µε παράλληλες 
δράσεις ανακύκλωσης σε κεντρικά σηµεία 
πόλεων σε όλη την Ελλάδα και ενηµερωτικές 
εκδηλώσεις για τη σωστή διαχείριση των πα-
λιών ηλεκτρικών συσκευών µας. 
Η συλλογή είναι το πρώτο σηµαντικό κοµµάτι 

της δραστηριότητας της Ανακύκλωση Συ-
σκευών ΑΕ, το οποίο δε θα είχε αξία χωρίς 
την περιβαλλοντικά σωστή επεξεργασία των 
παλιών συσκευών.  Το έργο αυτό αναλαµβά-
νει ένα δίκτυο οκτώ κατάλληλα αδειοδοτηµέ-
νων µονάδων επεξεργασίας, σε κοµβικά ση-
µεία της χώρας. Αποτέλεσµα της επεξεργασί-
ας των παλιών συσκευών είναι η αποµόνωση 
των βλαβερών για το περιβάλλον ουσιών 
που αυτές περιέχουν και η επανένταξη των 
αξιοποιήσιµων υλικών τους, όπως µέταλλα, 
πλαστικό, γυαλί, στην παραγωγή νέων προϊ-
όντων.  Αξίζει να αναφερθεί ότι τα πραγµατικά 
ποσοστά αξιοποίησης ανά κατηγορία ηλεκτρι-
κών συσκευών είναι όλα τα χρόνια υψηλό-
τερα από τους στόχους που τίθενται από την 
ευρωπαϊκή οδηγία.
Οι οικονοµικοί πόροι για τη συλλογή, µε-
ταφορά, επεξεργασία και  αξιοποίηση των 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, 
καθώς και για τη λειτουργία της Ανακύκλωση 
Συσκευών ΑΕ προέρχονται από τις εισφορές 
των συµβεβληµένων στο σύστηµα  παρα-
γωγών και εισαγωγέων, σύµφωνα µε την 
αρχή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας «ο 
ρυπαίνων πληρώνει». Με την Ανακύκλωση 
Συσκευών ΑΕ είναι σήµερα συµβεβληµένες 
πάνω από 1.800 επιχειρήσεις των κλάδων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

Πάνω από τον εθνικό στόχο  
η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και το 2015
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Μ
ε αλλαγές στις λεπτές ισορ-
ροπίες του 45µελούς διοικη-
τικού συµβουλίου της ΓΣΕΕ 
ολοκληρώθηκε την περα-
σµένη Κυριακή στη Ρόδο 
το 36ο Συνέδριο της συνο-

µοσπονδίας, το οποίο χαρακτηρίστηκε από εντάσεις 
µεταξύ των εκπροσώπων των διαφόρων παρατάξεων, 
αρκετό παρασκήνιο πριν από την κρίσιµη ψηφοφορία, 
αλλά και µε τη βαριά σκιά, τόσο της διαπραγµάτευσης 
της κυβέρνησης µε τους δανειστές όσο και του προσφυ-
γικού, να είναι πανταχού παρούσα στις εργασίες του.

Πρώτη η ΠΑΣΚΕ, στα δύο η ∆ΑΚΕ
Όσον αφορά την ψηφοφορία για την εκλογή της νέας 
διοίκησης της ΓΣΕΕ, η ΠΑΣΚΕ παρέµεινε πρώτη 
δύναµη, ακολουθούµενη από τη ∆ΑΣ (η οποία πρό-
σκειται στο ΠΑΜΕ) και τη ∆ΑΚΕ. Πιο αναλυτικά, η 
ΠΑΣΚΕ έχασε µία έδρα (15 έναντι 16, 119 ψήφοι από 
146, ποσοστό 32,33% από 34,52%) σε σχέση µε το 
2013, η ∆ΑΣ διατήρησε τον αριθµό των εδρών της (10 

αλλά µε 83 ψήφους έναντι 94, ποσοστό 22,55% από 
22,22%), η ∆ΑΚΕ ήρθε τρίτη µε απώλειες σε έδρες 
και ψήφους (8 από 11 και 67 ψήφοι έναντι 103, ποσο-
στό 18,2% από 24,35%), την τέταρτη θέση κατέλαβε 
η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση µε 53 ψήφους και 7 
έδρες (από 44 ψήφους και 5 έδρες ως Αυτόνοµη Πα-
ρέµβαση, ποσοστό 14,4% από 10,4%), ωστόσο εδώ 
πρέπει να σηµειωθεί ότι το νέο σχήµα ενισχύθηκε 
και από την πλειοψηφία των στελεχών του ΕΜΕΙΣ 
που ακολούθησε τον Νίκο Φωτόπουλο στη συνεργα-
σία αυτή. Στην πέµπτη θέση βρέθηκε η «νέα» ∆ΑΚΕ 
µε 31 ψήφους και 4 έδρες (ποσοστό 8,42%) και τελευ-
ταία παράταξη που εκλέγει µέλος στη διοίκηση της 
ΓΣΕΕ είναι το ΕΜΕΙΣ µε επικεφαλής τη Σταυρούλα 
Σαλουφάκου, που έλαβε 9 ψήφους και µία έδρα (από 
32 ψήφους και 3 έδρες, µε το ποσοστό να διαµορφώ-
νεται στο 2,44% από 7,57%). Τέλος, η Αγωνιστική Τα-
ξική Ενότητα έλαβε 6 ψήφους και καµία έδρα. Συνο-
λικά, ψήφισαν 370 αντιπρόσωποι και βρέθηκαν 368 
έγκυρα ψηφοδέλτια, έναντι 423 εγκύρων στις προη-
γούµενες εκλογές.
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ΝΕΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 
ΣΤΗ ΓΣΕΕ

Η H&M ΚΑΙ Η M.I.A. ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΝ  
1.000 ΤΟΝΟΥΣ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ WORLD RECYCLE WEEK ΑΠΟ ΤΙΣ 18 ΕΩΣ ΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Η H&M ενώνει τις δυνάµεις της µε τη µουσικό και τρα-
γουδίστρια M.I.A. για τη νέα παγκόσµια πρωτοβουλία 
της H&M, το World Recycle Week, και παρουσιάζει 
ένα νέο µουσικό βίντεο κι ένα φιλόδοξο παγκόσµιο 

πρόγραµµα Garment Collecting (Συγκέντρωσης Ρούχων). Στη 
διάρκεια αυτής της εβδοµάδας, η H&M επιδιώκει να συγκεντρώ-
σει 1.000 τόνους ανεπιθύµητων ή µεταχειρισµένων ρούχων από 
τους πελάτες της σε όλο τον κόσµο στα περισσότερα από 3.600 
καταστήµατα της εταιρείας. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί µέρος 
του στόχου της H&M να δηµιουργήσει έναν κλειστό κύκλο ανα-
τροφοδότησης στη µόδα, ανακυκλώνοντας ανεπιθύµητα ρούχα, 
για να κατασκευάζει ανακυκλωµένες υφαντουργικές ίνες για 
καινούργια προϊόντα. Για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, η 
M.I.A. δηµιούργησε ένα νέο µουσικό βίντεο αποκλειστικά για 
την H&M που υπογραµµίζει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
ρούχων που καταλήγουν σε χώρους υγειονοµικής ταφής ανά 
τον κόσµο. Το βίντεο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στις 11 
Απριλίου στο hm.com.

Το πρόγραµµα Garment Collecting της H&M είναι απλό και µπορεί να 
έχει σηµαντική επίδραση. Από το 2013, οι πελάτες καλούνται να φέρουν 
οποιαδήποτε ανεπιθύµητα και µεταχειρισµένα ρούχα και υφάσµατα, 
οποιασδήποτε µάρκας και σε οποιαδήποτε κατάσταση, σε οποιοδήποτε 
κατάστηµα της H&M. Με αυτή τους την κίνηση, οι πελάτες διασφαλίζουν 
ότι λιγότερα ρούχα θα καταλήξουν σε χώρους υγειονοµικής ταφής και, 
ως αντάλλαγµα, λαµβάνουν κουπόνια τα οποία εξαργυρώνουν στην 
H&M. Από το 2013, όταν η H&M λάνσαρε για πρώτη φορά το πρόγραµµα 
Garment Collecting, η εταιρεία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 

25.000 τόνους ρούχων, ενώ πριν από δύο χρόνια η H&M παρουσίασε τα 
πρώτα καινούργια ρούχα που κατασκευάστηκαν από ανακυκλωµένες 
υφαντουργικές ίνες, ένα σηµαντικό βήµα για την κατασκευή προϊόντων 
µόδας από ανακυκλωµένα απορρίµµατα πρώτων υλών.

Για να σηµατοδοτήσει το πρώτο World Recycle Week, η H&M σκοπεύει 
να συγκεντρώσει περισσότερα υφάσµατα από ποτέ, µέσω της συνεχούς 
πρωτοβουλίας της Garment Collecting. Παράλληλα µε το βίντεο της 
M.I.A., bloggers και πρόσωπα που εµφανίζονται στο βίντεο θα γυρί-
σουν τα δικά τους βίντεο "rehaul", στα οποία θα δείχνουν τα κοµµάτια 

που ανακυκλώνουν µέσω του προγράµµατος H&M Garment 
Collecting στη διάρκεια του World Recycle Week - το "rehaul" 
είναι το αντίθετο των βίντεο "haul", στα οποία οι bloggers δεί-
χνουν τα κοµµάτια που αγόρασαν πρόσφατα. ∆ηµιουργήστε τα 
δικά σας βίντεο χρησιµοποιώντας το hashtag #HMrehaul, φέρτε 
τα ρούχα σε οποιοδήποτε κατάστηµα της H&M και γίνετε µέρος 
ενός παγκόσµιου κινήµατος στη µόδα, για να κάνετε το Garment 
Collecting να αποτελέσει ένα φυσικό κοµµάτι της ζωής των ρού-
χων. 

Το πρόγραµµα Close the Loop (προϊόντα µόδας από ανακυ-
κλωµένα απορρίµµατα πρώτων υλών) αποτελεί µια κεντρική 
δέσµευση των Conscious Actions της H&M µε στόχο την αει-
φορία. Ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένας κλειστός κύκλος 
ανατροφοδότησης υλικών υφαντουργίας, ώστε να µπορούν να 
επαναχρησιµοποιούνται και να ανακυκλώνονται τα ανεπιθύµη-
τα ρούχα, για να κατασκευάζονται ολοκαίνουργιες υφαντουργι-
κές ίνες για καινούργια προϊόντα. Ο µακροπρόθεσµος στόχος 

είναι να µην καταλήγει κανένα ρούχο σε χώρους υγειονοµικής ταφής, 
καθώς και να εξοικονοµούνται φυσικοί πόροι. Ανακυκλώνοντας µόνο 
ένα T-shirt, µπορούν να εξοικονοµηθούν 2.100 λίτρα νερού – φαντα-
στείτε τον αντίκτυπο των 1.000 τόνων ρούχων που θα συγκεντρωθούν 
στη διάρκεια του World Recycle Week. Όλα τα υφάσµατα είναι καλοδε-
χούµενα – µονές κάλτσες, παλιές πετσέτες, τρύπια ρούχα – και τίποτα 
δεν είναι υπερβολικά φθαρµένο, φορεµένο ή χρησιµοποιηµένο για να 
αποκτήσει δεύτερη ζωή. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα Garment Collecting 
και Close the Loop, επισκεφτείτε το www.hm.com/garmentcollecting
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Κατευθείαν στα βαθιά
Η συγκρότηση νέου προεδρείου της ΓΣΕΕ αναµένε-
ται να χρειαστεί κάποιο διάστηµα, δεδοµένου ότι το 
ΠΑΜΕ αρνείται να συµµετάσχει σε αυτό, πράγµα που 
σηµαίνει ότι οι υπόλοιπες παρατάξεις θα κληθούν να 
συζητήσουν και να διαπραγµατευτούν µεταξύ τους για 
τις θέσεις στο προεδρείο της συνοµοσπονδίας. Εξαι-
ρώντας κάποια πολύ µεγάλη έκπληξη, ο πρόεδρος της 
ΓΣΕΕ αναµένεται να προέρχεται από την ΠΑΣΚΕ (το 
πιθανότερο είναι ότι ο Γιάννης Παναγόπουλος θα έχει 
και νέα θητεία), ο γενικός γραµµατέας από τη ∆ΑΚΕ 
και ο αντιπρόεδρος της συνοµοσπονδίας από την Ενω-
τική Αγωνιστική Κίνηση. Πάντως, οι διαδικασίες συ-
γκρότησης της νέας διοίκησης της ΓΣΕΕ σε σώµα ανα-
µένεται να µπουν στο περιθώριο για κάποιο –µικρό– 
διάστηµα, καθώς το διοικητικό συµβούλιο καλείται 
να συνεδριάσει άµεσα και να αποφασίσει σχετικά µε 
την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµ-
βασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Η προηγούµενη σύµβαση 
λήγει στις 31 Μαρτίου 2016 και στόχος είναι η ταχεία 
υπογραφή νέας ΕΓΣΣΕ, ώστε να διασωθεί το επίδοµα 
γάµου, καθώς και ορισµένες θεσµικές πρόνοιες για τους 
εργαζόµενους, υπό το βάρος και των πιέσεων των δα-
νειστών προς την κυβέρνηση για νέες απορρυθµίσεις 
στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, 
η ΓΣΕΕ αναµένεται να θέσει εκ νέου στο υπουργείο 
Εργασίας και στις εργοδοτικές οργανώσεις τα πάγια 
αιτήµατά της για επαναφορά του κατώτατου µισθού 
στα προ µνηµονίων επίπεδα, καθώς και για θεσµοθέ-
τηση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων.

Πυρά κατά της κυβέρνησης
Λίγες µέρες νωρίτερα, κηρύσσοντας την έναρξη του 
36ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ, ο πρόεδρος της συνοµο-
σπονδίας Γιάννης Παναγόπουλος είχε ασκήσει οξεία 
κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά 
ότι «η κυβέρνηση που προεκλογικά έταζε τα πάντα 
στους πάντες, τώρα, µε µια νέα δραµατοποιηµένη θε-
ατρική παράσταση δήθεν σκληρής διαπραγµάτευσης, 
διαχειρίζεται επικοινωνιακά τα µεγάλα ζητήµατα της 
χώρας, των ανθρώπων του µόχθου, των ανθρώπων 
που παράγουν. […] Ασφαλιστικό, φορολογικό, εργα-
σιακά, εθνικός πλούτος και πόσα άλλα βρίσκονται 
στην “κλίνη του Προκρούστη”» και προσθέτοντας 
ότι «πρόκειται για µια κυβέρνηση που εν µια νυκτί 
µετέτρεψε το “όχι” του δηµοψηφίσµατος που η ίδια 
προκάλεσε σε “ναι” και οδήγησε σε ένα τρίτο επαχθές 

µνηµόνιο, του οποίου έχει την ευθύνη και ιδιοκτησία. 
Μια κυβέρνηση που επαγγέλλεται αριστερή ιδεολο-
γία πράττει αυτά που δεν έχουν καµία σχέση µε την 
Αριστερά». O κ. Παναγόπουλος αναφέρθηκε επίσης 
σε χώρες που κατόρθωσαν να βγουν από τα µνηµόνια 
(Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος), υπογραµµίζοντας 
ότι «παρά την επιτήρηση που περιορίζει την ελευθε-
ρία στην άσκηση πολιτικής, οι χώρες αυτές βρίσκουν 
τον δικό τους βηµατισµό. ∆υστυχώς, η Ελλάδα παρα-
µένει δέσµια του “ζουρλοµανδύα” –όπως έχει ονοµα-
στεί– του µνηµονίου, παρά τα “ψεύτικα τα λόγια τα µε-
γάλα” των σηµερινών κυβερνώντων, που θα τo καταρ-
γούσαν µε έναν νόµο και ένα άρθρο. Kαι, δυστυχώς, 
η Ευρώπη ιδεοληπτικά εµµένει στην πολιτική της α-
έναης λιτότητας που εντείνει τη φτώχεια, τους εθνικι-
σµούς και τους ανταγωνισµούς».

Η ΓΣΕΕ για το προσφυγικό

Όπως προαναφέρθηκε, το προσφυγικό «χρωµάτισε» έντονα τις εργασίες του συνεδρίου της ΓΣΕΕ. Αναφερόµενος στο ζήτηµα, ο 
κ. Παναγόπουλος σηµείωσε χαρακτηριστικά ότι «πρόκειται για την επιτοµή της ανθρωπιστικής κρίσης, που ήρθε µέσα στο σπίτι 
µας για να µας θυµίσει πως τα προηγούµενα χρόνια ο όρος αυτός στην Ελλάδα µε επιπόλαιο τρόπο κακοποιήθηκε στο όνοµα 

κοµµατικών επιδιώξεων και σκοπιµοτήτων», επισηµαίνοντας ταυτόχρονα ότι «παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη οι-
κονοµικής στήριξης από ευρωπαϊκούς πόρους, είναι πολιτικά κρίσιµο ζήτηµα η µη σύγχυση του θέµατος του χρέους και του διεθνούς 
δανεισµού της χώρας µε τις χρηµατοδοτικές ανάγκες για την αντιµετώπιση του προσφυγικού». Όσον αφορά τις θέσεις του συνδικαλι-
στικού κινήµατος για το προσφυγικό, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ τόνισε µεταξύ άλλων ότι προτάσσει «την προστασία της ανθρώπινης ζωής 
και αξιοπρέπειας στην αντιµετώπιση των προσφυγικών ροών. Αυτό σηµαίνει διάσωση, όπως και υποδοχή και φιλοξενία µε σεβασµό 
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια». Επίσης, έκανε λόγο για απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες διεθνούς προστα-
σίας και παροχής ασύλου στην Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε., αλλά και για άµεση εφαρµογή σταθερού και συνεκτι-
κού προγράµµατος µετεγκατάστασης (relocation) από την Ελλάδα και την Ιταλία προς τα κράτη-µέλη της Ένωσης.

Εξαιρώντας 
κάποια πολύ 
µεγάλη έκπληξη, 
ο πρόεδρος της 
ΓΣΕΕ αναµένεται 
να προέρχεται 
από την ΠΑΣΚΕ 
ο γ. γ. γραµµατέας 
από τη ∆ΑΚΕ και 
ο αντιπρόεδρος 
από την Ενωτική 
Αγωνιστική 
Κίνηση.

INTERAMERICAN: ΥΨΗΛΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Εντυπωσιακή κερδοφορία κατέγραψε η 
ΙΝΤERAMERICAN κατά το 2015, µε κέρδη 
προ φόρων 41,9 εκατ. ευρώ.

Η κερδοφορία οφείλεται, πέρα από την παραγω-
γικότητα των δραστηριοτήτων σε ένα δύσκολο και 
ασταθές περιβάλλον, στην καλύτερη διαχείριση 
και τις λιγότερες ζηµίες. Αυξηµένη είναι και η φε-
ρεγγυότητα των εταιρειών της INTERAMERICAN, 
µε την εταιρεία Ζωής να παρουσιάζει δείκτη 207% 
(αύξηση 44%) και την εταιρεία Ζηµιών 377% (αύ-
ξηση 8%).
Στις ασφαλιστικές δραστηριότητες, τα συνο-
λικά µεικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα συγκρα-
τήθηκαν στο ικανοποιητικό επίπεδο των 341 
εκατ. προσεγγίζοντας το στόχο του έτους, παρά 
την εύλογη κάµψη στον κλάδο Ζωής και ει-
δικότερα στα επενδυτικά-αποταµιευτικά (unit 
linked) προϊόντα, λόγω της εφαρµογής των 
capital controls. Με βάση το συνολικό χαρτο-
φυλάκιο και τα προσωρινά στοιχεία της ασφαλι-
στικής αγοράς για το 2015 (ΕΑΕΕ), το µερίδιο α-
γοράς της INTERAMERICAN εκτιµάται στο 9,5%. 
Ειδικότερα, ο οργανισµός παρουσίασε αυξηµένη 
νέα παραγωγή στις ασφαλίσεις Υγείας, καθώς 
και στις εκτός Οχηµάτων ασφαλίσεις Ζηµιών. 
Στον κλάδο Οχηµάτων αύξησε τον ασφαλισµένο 
στόλο κατά 12.000, φθάνοντας τα 511.000 συµ-
βόλαια, ενώ η Βοήθεια (οδική και άµεση ιατρική) 
έφθασε στα 1,1 εκατ. συµβόλαια.
Λειτουργικά, η INTERAMERICAN βελτίωσε το 
combined ratio τόσο στις Γενικές (84,4%) όσο 

και στην Υγεία (96,9%), ενώ η άριστη προετοιµα-
σία-ετοιµότητα για το Solvency II και η εφαρµογή 
του µερικού εσωτερικού µοντέλου στην εταιρεία 
Ζηµιών -η µοναδική έως σήµερα εγκεκριµένη 
από την Εποπτική Αρχή στην Ελλάδα- θέτει τον 
οργανισµό σε τροχιά ενισχυµένης προστασίας 
των πελατών του.

Αποτελέσματα (εκατ. €) 2015
Κέρδη προ φόρων 41,9
Επαναλαμβανόμενα κέρδη 25,8
Μεικτά εγγεγρ. ασφάλιστρα 341

Ο στρατηγικός προσανατολισµός
Στρατηγικά, η INTERAMERICAN στηρίζει τον ε-
πιχειρησιακό σχεδιασµό της για την τριετία 2016-
2018 στους άξονες της ανάπτυξης:
του ψηφιακού περιβάλλοντος, µε στόχο να είναι 
ο απόλυτος “ψηφιακός ασφαλιστής” της ελληνι-
κής ασφαλιστικής αγοράς µέσα στην επόµενη 
πενταετία, 
της καινοτοµίας, µε εφαρµογή νέων ιδεών σε 
λειτουργίες και προϊόντα και 
της αντίληψης “lean”, µε τη διαµόρφωση κουλ-
τούρας και πρακτικών σε κάθε διοικητικό τοµέα, 
ώστε να δηµιουργείται και να αποδίδεται συνε-
χώς αξία στην εταιρεία, τους εργαζόµενους, τους 
συνεργάτες πωλήσεων και τους πελάτες.
“Η βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας και 
του αποτελέσµατος, που προκύπτει από τον 
συνδυασµό της δυναµικής αξιοποίησης της 

ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτοµίας, α-
νοίγει νέους δρόµους για τη INTERAMERICAN. 
Βρισκόµαστε σε µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
φάση, κατά την οποία θέλουµε να προηγη-
θούµε των εξελίξεων που φέρνουν οι ταχύτα-
τες µεταβολές στο οικονοµικό, κοινωνικό και 
ασφαλιστικό περιβάλλον. Υπό τις συνθήκες 
αυτές, είναι σηµαντικό ότι θεµελιώνονται οι 
προϋποθέσεις για βιώσιµη ανάπτυξη σε βάθος 
χρόνου. Τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται 
και τα έργα που υλοποιούνται, καθιστούν τον 
οργανισµό  ισχυρό και ανταγωνιστικό σε ηγε-

Τα κεντρικά 
γραφεία της 
INTERAMERICAN

Ο Γ. Κώτσαλος, 
διευθύνων 

σύµβουλος Οµίλου 
INTERAMERICAN. 

τικό επίπεδο στην ασφαλιστική αγορά“ επιση-
µαίνει ο Γιώργος Κώτσαλος, διευθύνων σύµ-
βουλος της INTERAMERICAN.
Στον τοµέα της διανοµής εξελίσσεται, ήδη, το 
φιλόδοξο σχέδιο “Genesis”, που χαρακτηρίζε-
ται από επενδύσεις και πολλαπλή υποστήριξη, 
για τον διπλασιασµό των συνεργατών του ε-
ταιρικού δικτύου πωλήσεων Αgency. Παράλ-
ληλα, αναπτύσσεται γενικότερη υποστήριξη της 
πολυκαναλικής διανοµής, µε ενίσχυση του δι-
κτύου Βrokers και των απευθείας πωλήσεων 
της Αnytime, η οποία έκλεισε το 2015 µε 258.157 
συµβόλαια (αύξηση 15% έναντι του 2014).
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Και µετά τον Οµπάµα;
Ο Μπαράκ Οµπάµα είναι ο πρώτος Πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται την Κούβα από το 1928. Και 
µόνο αυτό αρκεί για να αποτελέσει πολιτικό-διπλωµατικό γεγονός µεγάλης διεθνούς σηµασίας. Πόσο 
µάλλον όταν η ίδια η εικόνα του Αµερικανού Προέδρου να κρατά µια µαύρη οµπρέλα και αγκα-
λιάζοντας τη σύζυγό του Μισέλ αρκεί για να προκαλέσει θαυµασµό, συγκίνηση, ακόµη και απορία. 
Υπάρχει άλλος σαν τον Οµπάµα στην παγκόσµια πολιτική σκηνή; Και το δυσκολότερο: Τι θα γίνει µετά 
τον Οµπάµα στις ΗΠΑ και στον κόσµο;

«Είναι υπέροχο που βρίσκοµαι εδώ» είπε φτάνοντας στην Αβάνα. Και θύµισε ότι ο τελευταίος εν 
ενεργεία Αµερικανός Πρόεδρος που επισκέφθηκε την Αβάνα, ο Κάλβιν Κούλιτζ, «είχε έρθει το 1928 
σε φρεγάτα και έκανε ταξίδι τριών ηµερών, ενώ εµένα µου πήρε τρεις ώρες».

Ο Μπαράκ Οµπάµα συµµετείχε επίσης σε ένα σόου στην τηλεόραση της Κούβας και µάλιστα σε 
σκετς µαζί µε τον διάσηµο Κουβανό κωµικό Λουίς Σίλβια.

Αν ήταν µόνο ένας χαρισµατικός της επικοινωνίας δεν θα σκεφτόταν κανείς πως φεύγοντας από 
τον Λευκό Οίκο θα αφήσει ένα κενό αδύνατο να αναπληρωθεί. Αλλά είναι και σπουδαίος πολιτικός, 
πολύ µόνος σε µια εποχή µετριοτήτων.

Her way
Η δούκισσα του Κέµπριτζ έχει τον τρόπο της να προσελκύει το λαϊκό ενδιαφέρον στη Βρετανία. Τελευταία 
«παίζει» το ότι δεν βρέθηκε στο πλευρό του συζύγου της, πρίγκιπα Ουίλιαµ, στην εκδήλωση τιµής που 
πραγµατοποιήθηκε στη µνήµη του Αγίου Πατρικίου. Σύµφωνα µε τις φήµες, που όλοι καταλαβαίνουµε πώς 
κυκλοφόρησαν, η Κέιτ Μίντλετον προτίµησε να µείνει στο παλάτι για να δει τα παιδιά της, που την είχαν 
στερηθεί αρκετές ηµέρες λόγω άλλων υποχρεώσεών της.

Γεγονός είναι ότι άρχισε ένα ντιµπέιτ µε τα υπέρ και τα κατά. Άλλοι είπαν ότι σωστά παραβιάζει το πρω-
τόκολλο για να υπηρετήσει το µητρικό της καθήκον, κάποιοι επιµένουν ότι πρέπει να σέβεται τις παραδόσεις, 
γιατί αυτό είναι που προέχει. Συµπερασµατικά: Τα πριγκιπικά προβλήµατα είναι προβλήµατα πολυτελείας…

Ατελείωτη Αντζελίνα
Ήταν να µην έρθει στη χώρα µας ως πρέσβειρα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες… Το τι κυκλοφορεί γύρω 
από την Αντζελίνα Τζολί είναι δύσκολο να το παρακολουθήσει κανείς αν έχει επαγγελµατικές και προσω-
πικές υποχρεώσεις. Έχει γίνει θέµα το διαιτολόγιό της όσο έµεινε στον τόπο µας, το ποτό που προτιµά, το 
όνειρό της να γίνει το πρόσωπο του ελληνικού τουρισµού, ίσως να γυρίσει και ταινία µαζί µε τον Μπραντ 
Πιτ σε ένα ελληνικό νησί. ∆εν έχει και µεγάλη σηµασία τι είναι αλήθεια και τι ψέµα. Αυτό που µετράει είναι 
ότι κάναµε την Αντζελίνα δική µας είτε το θέλει είτε όχι, είτε το ξέρει είτε το αγνοεί.

Και γόης και γιος του Ολάντ
Το σκανδαλοθηρικό περιοδικό «Closer», έχοντας αναλώσει πολλή ενέργεια στην αναζήτηση 
αποκαλύψεων για την προσωπική ζωή του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ, στρέφεται 
τώρα στον γιο του.

Τα γαλλικά ΜΜΕ ασχολήθηκαν µαζί του πριν από τρία χρόνια, χάρη στον δεσµό του µε την 
τραγουδίστρια της ποπ Τζόις Τζόναθαν. Τώρα ο Τοµά Ολάντ, ο µεγαλύτερος γιος του Φραν-
σουά Ολάντ και της πρώην συντρόφου του και νυν υπουργού Οικολογίας Σεγκολέν Ρουαγιάλ, 
απολαµβάνει άλλη γυναικεία συντροφιά, της οποίας η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί. Όµως 
η φωτογραφία τους στην κερκίδα στη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου ιντριγκάρει τη φαντασία 
των Γάλλων. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που εµφανίζεται στα ΜΜΕ µε τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο. Όταν η πρώην σύντροφος του πατέρα του Βαλερί Τριερβελέρ είχε τιτιβίσει µια κακία για 
τη µητέρα του, ο Τοµά Ολάντ µε συνέντευξή του στο περιοδικό «Le Point» την έδωσε, δηλώνο-
ντας ότι ο πατέρας του είχε µείνει «άφωνος» από το tweet της.
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Γ
ιγαντώνεται το πρόβληµα των ελλεί-
ψεων φαρµάκων λόγω της τιµολο-
γιακής πολιτικής που ακολουθείται 
στον τοµέα του φαρµάκου, αλλά και 
των ανεξέλεγκτων παράλληλων ε-

ξαγωγών. Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα απο-
θέµατα του ΙΦΕΤ σε φάρµακα που δεν είναι δι-
αθέσιµα στην αγορά (και διοχετεύονται µέσα 
από αυτό το κανάλι σε ασθενείς που τα έχουν 
ανάγκη) έχουν πέσει κάτω από το όριο ασφα-
λείας. Όπως επισηµαίνουν οι φαρµακοποιοί, οι 
ελλείψεις αφορούν κυρίως παιδιατρικά εµβόλια, 
καθώς και φτηνά φάρµακα κάτω των 5 ευρώ, τα 
οποία αποσύρονται από την αγορά και αντικα-
θίστανται από άλλα, ακριβότερα. Την ίδια ώρα 
οι εκπρόσωποι της φαρµακοβιοµηχανίας, µε ε-
πικεφαλής τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ Άκη Αποστο-
λίδη, κάνουν λόγω για φαρµακευτική «Γκουέρ-
νικα» και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου 

Βραχνάς οι ελλείψεις 
στα φάρµακα, ζοφερά 
τα σενάρια για την υγεία

«Την τελευταία πενταετία τα 
φορολογικά µέτρα στην Ελλάδα 
άλλαξαν 166 φορές. Πώς να 
προσελκύσει η χώρα µας 
επενδύσεις µε τέτοια φορολογική 
αστάθεια;» 

Άκης Αποστολίδης, 
πρόεδρος του ΣΦΕΕ

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

για ζοφερές εξελίξεις στον τοµέα της δηµόσιας 
υγείας, τονίζοντας παράλληλα πως µε 166 αλ-
λαγές του εγχώριου φορολογικού καθεστώτος 
µέσα στην τελευταία µνηµονιακή πενταετία, η 
πατρίδα µας αναδεικνύεται παγκόσµια πρω-
ταθλήτρια στη φορολογική και οικονοµική α-
στάθεια και συνεπώς δεν µπορεί να προσελ-
κύσει επενδύσεις.

Κι ενώ το τοπίο παραµένει θολό και ρευστό, 
ο νέος κανονισµός πιστοποίησης φαρµάκων της 
Κοµισιόν, µε τον οποίο η χώρα µας είναι υπο-
χρεωµένη να εναρµονιστεί µέχρι το 2019, φέρ-
νει ριζικές αλλαγές σε όλη την αλυσίδα διακίνη-
σης φαρµάκων. Ακόµα και η συσκευασία τους 
θα αλλάξει, προκειµένου να µπορούν οι φαρ-
µακοποιοί στα ιδιωτικά και νοσοκοµειακά φαρ-
µακεία, αλλά ακόµα και οι χονδρέµποροι στις 
φαρµακαποθήκες, να επαληθεύουν σε αληθινό 
χρόνο τη γνησιότητα όλων των συνταγογρα-

φούµενων φαρµάκων και κάποιων µη συντα-
γογραφούµενων σκευασµάτων και συνεπώς να 
εντοπίζονται και να αποσύρονται άµεσα από τη 
φαρµακευτική αγορά τα σκευάσµατα-µαϊµού, 
τα ληγµένα φάρµακα και όσα έχουν ανακληθεί.

Σύµφωνα µε τον νέο κανονισµό, που φέρει 
τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Πι-
στοποίησης Φαρµάκων (EMVO), κάθε χώρα υ-
ποχρεούται να αποκτήσει έναν Εθνικό Οργα-
νισµό Πιστοποίησης Φαρµάκων, µε τον τοπικό 
ΕΟΦ να κατέχει τον ρόλο του κεντρικού επό-
πτη των φορέων οι οποίοι συµµετέχουν στην 
αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης φαρµά-
κων (ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΙΦΕΤ, ΠΦΣ, ΟΣΦΕ κ.λπ.). Ο 
ΕΟΦ είναι αρµόδιος να καθορίσει και σε ποια 
ΜΗΣΥΦΑ θα εφαρµοστούν οι αλλαγές. Όλα τα 
συνταγογραφούµενα φάρµακα και τα ΜΗΣΥΦΑ 
που θα συµπεριληφθούν στη σχετική λίστα θα 
αλλάξουν συσκευασία και θα αποκτήσουν ένα 
προσωπικό διαβατήριο, έναν µοναδικό σειριακό 
αριθµό. Στην πράξη, οι φαρµακοποιοί θα σκα-
νάρουν το προσωπικό διαβατήριο του σκευά-
σµατος και αν είναι φάρµακο-µαϊµού ή ληγµένο 
ή έχει ανακληθεί, δεν θα µπορούν να εκτελέ-
σουν τη συνταγή. Το προηγµένο λογισµικό α-
σφαλείας που θα υποστηρίξει το νέο σύστηµα 
δηµιουργήθηκε από την ευρωπαϊκή εταιρεία 
Aegate και ήδη έχει εγκατασταθεί στο 70% των 
φαρµακειών της επικράτειας.

Σ
οβαρά κενά στην επιτήρηση και την αντιµετώπιση της φυ-
µατίωσης καταγράφονται εντός των συνόρων, µε την κατά-
σταση να έχει επιδεινωθεί πολύ από την υποχρηµατοδότηση 
της δηµόσιας υγείας. Σύµφωνα µε την Ελληνική Πνευµο-

νολογική Εταιρεία, καταγράφονται 600 νέα περιστατικά φυµατίω-
σης τον χρόνο, αλλά σηµαντικό παραµένει το φαινόµενο της υπο-
δήλωσης, µε αποτέλεσµα να µην αποτυπώνεται µε σαφήνεια η επι-
δηµιολογική εικόνα της νόσου στη χώρα. Το 60% των δηλούµενων 
κρουσµάτων αφορά Έλληνες, το 40% άτοµα αλλοδαπής εθνικότη-
τας, ενώ κατά την τελευταία τριετία αυξήθηκαν σηµαντικά τα περι-
στατικά φυµατίωσης σε ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες (κρατού-
µενοι, χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, άνθρωποι µε HIV/AIDS 
κ.λπ.). Σοβαρά προβλήµατα υπάρχουν στη στελέχωση των αντι-

φυµατικών/πνευµονολογικών ιατρείων, στην εργαστηριακή υπο-
στήριξη για τη διάγνωση του νοσήµατος, ενώ παρατηρούνται και 
ελλείψεις κυρίως στα δευτερεύοντα αντιφυµατικά φάρµακα. Επί-
σης, τα µέτρα ελέγχου διασποράς του µυκοβακτηριδίου κατά κα-
νόνα υπολείπονται σηµαντικά των απαιτούµενων. ∆εν υπάρχουν 
προγράµµατα επιβλεπόµενης θεραπείας και σηµαντικό ποσοστό 
του παιδικού πληθυσµού µένει ανεµβολίαστο, παρ’ ότι ο εµβολια-
σµός είναι υποχρεωτικός. «Τους τελευταίους µήνες, µε τις αυξηµέ-
νες µεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και τις κακές συνθήκες 
διαβίωσης να διευκολύνουν την αναζωπύρωση της φυµατίωσης, 
η επαγρύπνηση για την υποτιθέµενη “ξεχασµένη” νόσο καθίστα-
ται πιο αναγκαία από ποτέ» καταλήγει ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Πνευµονολογικής Εταιρείας.

∆ωρεάν κατ’ οίκον φροντίδα για 160 οικογένειες 
µε ανοϊκούς ασθενείς

∆ωρεάν ολοκληρωµένη κατ’ οίκον φροντίδα για τους ασθενείς µε Αλτσχάιµερ σε 
160 οικογένειες ηλικιωµένων που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα πρό-
κειται να προσφέρει το νέο πρόγραµµα «160 plus», το οποίο υλοποιείται από την 
Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ» µε τη στήριξη του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρ-
χος. Το νέο πρόγραµµα πρωτοπορεί, εισάγοντας την έννοια του «διαχειριστή πε-
ρίπτωσης» για κάθε επωφελούµενη οικογένεια, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 
οργάνωση της κατ’ οίκον φροντίδας τόσο για τον ανοϊκό όσο και για τον φροντι-
στή του. Παράλληλα, µε τη στήριξη του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος ολοκληρώθηκε 
στην ελληνική επικράτεια, από την Αλεξανδρούπολη µέχρι τη Χαλκίδα και τα Χανιά 
Κρήτης, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Θετική φροντίδα στην άνοια», κατά το οποίο 
1.000 οικογενειακοί φροντιστές ανοϊκών ασθενών και 650 επαγγελµατίες υγείας 
εκπαιδεύτηκαν πάνω στη νόσο Αλτσχάιµερ. Η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Νόσου Alzheimer, καθηγήτρια Νευρολογίας του ΑΠΘ, Μάγδα Τσολάκη τόνισε πως 
για πρώτη φορά υπάρχουν στην Ελλάδα τόσοι άνθρωποι εκπαιδευµένοι για τους 
197.000 ανοϊκούς ασθενείς και πως το εθνικό σχέδιο δράσης για την άνοια πήρε, 
επιτέλους, το πράσινο φως από το υπουργείο Υγείας για να υλοποιηθεί στην πράξη.

Ανοχύρωτη η Ελλάδα (και) στη φυµατίωση

Αγώνας δρόµου για την έγκαιρη 
διάγνωση της ενδοµητρίωσης

Με µία στις δέκα Ελληνίδες αναπαραγωγικής ηλικίας να πάσχει από 
ενδοµητρίωση, τη σιωπηλή γυναικεία µάστιγα που διαφεύγει της 
διάγνωσης για τουλάχιστον µία εξαετία, η ενηµέρωση για την α-
σθένεια η οποία προκαλεί έντονους πόνους µαζί µε υπογονιµό-

τητα καθίσταται επιβεβληµένη. Όπως εξηγεί ο γυναικολόγος-µαιευτήρας χει-
ρουργός δρ. Γιώργος Χείλαρης, πολλές γυναίκες υποφέρουν για χρόνια σιω-
πηλά από αφόρητους πόνους στην περιοχή της πυέλου και της κοιλιάς, καθώς 
έχουν πλήρη άγνοια για την ενδοµητρίωση. Για την ενηµέρωση του κοινού και 
ειδικά του γυναικείου πληθυσµού οργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
Αγώνας ∆ρόµου 5 χλµ. και Περίπατος 2,5 χλµ., σε µια προσπάθεια να ανοίξει ο 
δρόµος της γνώσης για την έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση της νόσου, µε 
επίσηµο χορηγό τη Γενική Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του ΙΑΣΩ. Το 
Endomarch Greece Run/Walk θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Απριλίου στους δή-
µους Φιλοθέης και Ψυχικού.
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  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

POWEREDBY AUTO

Περίπου έναν χρόνο µετά την εµφάνιση του πρωτότυπου 
στη Σανγκάη, η Mercedes παρουσίασε επίσηµα, στην 
έκθεση της Νέας Υόρκης, την ολοκαίνουρια GLC Coupé, 

η οποία έχει ιδιαίτερα δυναµικό στιλ, που προσδιορίζεται κυ-
ρίως από τη διαµόρφωση της οροφής της και την κλίση της ε-
µπρός κολόνας, ενώ παράλληλα είναι ελαφρώς µεγαλύτερη 
αλλά και πιο χαµηλή σε σχέση µε την GLC.
Το εσωτερικό δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά σε σχέση µε 
αυτό που γνωρίζουµε από την τελευταία, κάτι που ισχύει και 
για τον εξοπλισµό της, ενώ στάνταρ εδώ είναι η σπορ ανάρ-
τηση και το σύστηµα Drive Select, που έχει πέντε προγράµµατα 
λειτουργίας, καθώς και το πιο άµεσο σύστηµα διεύθυνσης 
Η Mercedes GLC Coupé θα είναι διαθέσιµη από τον Σεπτέµ-
βριο, αρχικά µε τον τετρακύλινδρο κινητήρα βενζίνης των 
2.000 κυβικών και των 211 ίππων της GLC 250 4Matic Coupé 
και τους δύο diesel των 2.143 κυβικών, αυτόν µε τα 170 άλογα 
της 220d και τον πιο δυνατό, µε τα 204 άλογα της 250d. Το κιβώ-
τιο θα είναι παντού το νέο αυτόµατο 9G-Tronic της µάρκας, ενώ 
θα ακολουθήσει, προς τα τέλη του χρόνου, η AMG GLC43 µε 
367 άλογα. Παρούσα θα είναι και η υβριδική GLC 350e 4Matic 
Coupé, µε συνδυαστική ισχύ 320 ίππων, 0-100 σε 5,9 δεύτερα 
και καθαρά ηλεκτρική κίνηση για 30 χιλιόµετρα, ενώ ετοιµάζε-
ται και η top GLC63 AMG.

Mercedes GLC Coupé: Πρεµιέρα στη Νέα Υόρκη

Ό
πως συχνά συµβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όσο 
η σεζόν πλησιάζει προς το τέλος της και τα περισσό-
τερα έχουν ήδη κριθεί, το κέντρο βάρους µετατοπίζε-
ται από το αγωνιστικό κοµµάτι στο παρασκηνιακό και 
στις ζυµώσεις που γίνονται µε πρωταγωνιστές τους 

«µεγάλους», τον εκάστοτε πολιτικό επικεφαλής του αθλητισµού και 
την ποδοσφαιρική οµοσπονδία. 

Φέτος το κλίµα ήταν τεταµένο από νωρίς, λόγω της κόντρας µε-
ταξύ του υφυπουργού Αθλητισµού Σταύρου Κοντονή µε την ΕΠΟ 
(και κατ’ επέκταση µε τη FIFA και την UEFA) αλλά και µιας ακόµη 
χρονιάς κυριαρχίας του Ολυµπιακού εντός και εκτός αγωνιστικού 
χώρου, που έφερε τους άλλους τρεις «µεγάλους» στις πολεµίστρες. 
Άλλοτε δικαίως και άλλοτε για να καλύψουν τα δικά τους διοικητικά 
λάθη και ανεπάρκειες. 

Μία σύγκρουση που εξαρχής έµοιαζε αναπόφευκτη. Σε επίπεδο 
υφυπουργού Αθλητισµού-ΕΠ0, επειδή ο κ. Κοντονής είχε εξαρχής 
εντοπίσει τον τρόπο λειτουργίας της ΕΠΟ ως ένα από τα βασικά προ-
βλήµατα του χώρου, αλλά και επειδή για ιδεολογικούς λόγους πι-
στεύει πως πρέπει να υπάρχει µεγαλύτερη κυβερνητική παρεµβατι-
κότητα και δυνατότητα ελέγχου στον επαγγελµατικό αθλητισµό. Κάτι 
που φυσικά έρχεται σε σύγκρουση µε την ιερή αγελάδα του αυτοδι-
οίκητου της ΕΠΟ. 

Οι τέσσερις έγιναν τρεις, έµειναν δύο
Σε συλλογικό επίπεδο, αυτή τη στιγµή στην ηγεσία των τεσσάρων 
κραταιών ΠΑΕ, Ολυµπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, βρίσκο-
νται τέσσερις ισχυροί επιχειρηµατίες, Μαρινάκης, Αλαφούζος, Με-
λισανίδης, Σαββίδης, µε αντικρουόµενα επιχειρηµατικά συµφέρο-
ντα, τα οποία ορίζουν και τις διαφορετικές προτεραιότητές τους στα 
τεκταινόµενα στο ποδόσφαιρο. Για παράδειγµα οι διοικητικοί ηγέ-

τες των ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ επιθυµούν διακαώς την ανα-
τροπή της ισορροπίας δυνάµεων στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ωστόσο 
ο κ. Αλαφούχος βρίσκεται σε πορεία σύγκρουσης και µε την κυβέρ-
νηση, κάτι που σε καµία περίπτωση δεν επιθυµεί ο κ. Μελισανίδης. 
Πρόκειται συνεπώς για µία απολύτως εύθραυστη συµµαχία. Ήδη ο 
κ. Σαββίδης εξέφρασε σε όλους τους τόνους και µε όλα τα µέσα που 
διαθέτει την έντονη ενόχλησή του για την απουσία του κ. Αλαφού-
ζου από το πρόσφατο ∆Σ της Super League όπως επίσης και για την 
απόφασή του να µην παραστεί στη συνάντηση των τεσσάρων «µε-
γάλων» µε τον υφυπουργό Αθλητισµού επειδή δεν έχει τίποτα να 
συζητήσει µε τον κ. Μαρινάκη.  Μια συνάντηση που εξελίχτηκε σε 
παρωδία, αφού οι τέσσερις έγιναν τρεις µετά την άρνηση του κ. Α-
λαφούζου και το πρωί της Πέµπτης, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση, 
έγιναν δύο. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυµπιακός κ. Μαρινάκης µέσω 
ανακοίνωσης της ΠΑΕ ενηµέρωσε ότι δεν θα µπορέσει να παρα-
στεί εφόσον από την ανακοίνωση που εξέδωσε το υφυπουργείο Α-
θλητισµού για τη συνάντηση προέκυπτε πως θα συζητηθούν και α-
µιγώς ποδοσφαιρικά θέµατα, συνεπώς «θέτει ζητήµατα σε σχέση 
µε τη παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυµπιακός και τη συµµόρ-
φωση του µε το περιοριστικό όρο της µη ενασχόλησης µε το ποδό-
σφαιρο». Ούτως ή άλλως πάντως το πιθανότερο είναι ότι το περισ-
σότερο που θα προέκυπτε από τη συγκεκριµένη συνάντηση θα ήταν 
φωτογραφίες µε τους τρεις από τους τέσσερις µεγάλους και τον υ-
φυπουργό Αθλητισµού να δίνουν τα χέρια και να κάθονται στο ίδιο 
τραπέζι, για να τους παρουσιάσει ο κ. Κοντονής το σχέδιό του για µια 
νέα εποχή στο ποδόσφαιρο, να ακούσει τις προτάσεις τους και να 
αποσπάσει κάποιες υποσχέσεις, οι οποίες συνήθως ανατρέπονται 
από την πραγµατικότητα. 

Το δε σχέδιο του κ. Κοντονή, ακόµη κι αν εξασφάλιζε την ει-
λικρινή συναίνεση όλων των µεγάλων, προϋποθέτει κάτι που δεν 

µπορούν να ελέγξουν: τη συγκατάθεση της ΕΠΟ. Σίγουρα, η ΕΠΟ σε 
κάθε εποχή πλην ελαχίστων εξαιρέσεων έκανε τα χατίρια κάποιου 
ισχυρού, ο οποίος θεωρούνταν ότι την ελέγχει. ∆εν θα πρέπει να ξε-
χνάµε όµως ότι την ΕΠΟ την εκλέγουν οι τοπικές ποδοσφαιρικές ε-
νώσεις (ΕΠΣ) και αποτελείται σε µεγάλο βαθµό από σχεδόν… ισόβι-
ους παράγοντες, οι οποίοι στην πορεία των ετών έχουν αποδείξει το 
βασικό κριτήριο για τις αποφάσεις τους είναι η διατήρηση των κε-
κτηµένων τους. 

Και σε κάθε διαµάχη µε την πολιτεία το όπλο είναι γνωστό: ο 
«µπαµπούλας» της αποβολής της ΕΠΟ από την UEFA και τη FIFA 
άρα και των συλλόγων και της Εθνικής Ελλάδος από τις διοργανώ-
σεις τους. Ο συγκεκριµένος «µπαµπούλας» απειλεί ήδη τον κ. Κο-
ντονή, λόγω της απόφασής του να σταµατήσει τη διεξαγωγή του Κυ-
πέλλου. Μια απόφαση που φυσικά και καταργεί το αυτοδιοίκητο. 
Από την άλλη πλευρά όµως πρόκειται επίσης για απόφαση την οποία 
του δίνει το δικαίωµα να πάρει ο τελευταίος αθλητικός νόµος. Ένας 
αθλητικός νόµος o οποίος πέρασε µε την έγκριση της FIFA και της 
UEFA. Γι’ αυτό και ο υφυπουργός Αθλητισµού έχει κάθε δικαίωµα 
και δίκαιο να απαντάει στην επιστολή της FIFA και της UEFA, πως, 
σε ελεύθερη µετάφραση, «καλά όλα αυτά που λέτε αλλά την από-
φασή µου την έχετε εγκρίνει µε την έγκριση του νόµου» και την τε-
λική κρίση θα την κάνει το ΣτΕ, στο οποίο έχει προσφύγει η ΕΠΟ για 
να ανατρέψει την απόφαση. 

Αν το ΣτΕ απορρίψει την προσφυγή της ΕΠΟ ουσιαστικά θα έ-
χουµε φτάσει σε ένα σηµείο χωρίς επιστροφή: ο υφυπουργός δεν 
θα µπορεί εκ των πραγµάτων και για λόγους κύρους πλέον να κάνει 
πίσω, το ίδιο και η πλευρά των FIFA, UEFA µετά την επιστολή που α-
πέστειλαν. Ο Γόρδιος ∆εσµός µπορεί να λυθεί µόνο µε δύο τρόπους: 
είτε κατόπιν συµφωνίας του υφυπουργού Αθλητισµού µε τους «µε-
γάλους», άρα δεν θα συντρέχουν, θεωρητικά, λόγοι ασφαλείας και 
δεν θα φανεί ως υποχώρηση. Είτε µέσω υποχώρησης της ΕΠΟ, η 
οποία να «οικειοποιηθεί» την απόφαση του υφυπουργού: είναι προ-
φανές πως δεν τίθεται ζήτηµα αυτοδιοίκητου αν η απόφαση έρθει 
από την ίδια την Οµοσπονδία, στην οποία θα µεταφερθεί η πίεση αν 
γίνει ορατός ο κίνδυνος αποκλεισµού των ελληνικών συλλόγων και 
της Εθνικής Ελλάδος από τις ελληνικές διοργανώσεις και ο υφυ-
πουργός Αθλητισµού εµείνει, δικαίως, στη θέση του.
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Ο κρατερός βασιλιάς Λυκούργος, στη µέθη της έπαρσής 
του, διώκει τον ∆ιόνυσο επισύροντας την εχθροπάθεια 
των θεών και τελικά συντρίβεται. Ο µύθος, που έχει 

διασωθεί σε σαράντα και πλέον παραλλαγές, ενέπνευσε, 
εκτός από ποιητές, καλλιτέχνες της ζωγραφικής, της γλυ-
πτικής, της αγγειογραφίας, της 
χαρακτικής και της ψηφοθεσίας 
σε όλες τις χώρες της Μεσο-
γείου. Υιοθετώντας την πλέον 
διαδεδοµένη εκδοχή, ο Ζήσης 
Α. Βαπορίδης συνθέτει ένα 
ποίηµα για τα παθήµατα του 
µυθικού βασιλιά της Ηδωνίδας. 
Το βιβλίο του Ζήση Α. Βαπορί-
δη «Λυκούργος, ο βασιλιάς του 
Παγγαίου – Και άλλοι µύθοι 
της περιοχής» (εκδόσεις Κάπα 
Εκδοτική) υπήρξε αποτέλεσµα 
πολυετούς έρευνας στους µύθους της αρχαίας Θράκης και 
τους Ήδωνες, η οποία περιλάµβανε τη συλλογή σχετικών 
ονοµάτων, θεσµών και εθίµων που αναφέρονται στην ελ-
ληνική γραµµατεία. Στη διάρκεια της έρευνας ο συγγραφέας 
γοητεύτηκε από τον βασιλιά που στον κολοφώνα της δύνα-
µής του, αγνοώντας τους κανόνες της ηθικής, αψήφησε τους 
νόµους των θεών και γι’ αυτό τιµωρήθηκε σκληρά. Πέρα 
από το ποίηµα, η έκδοση περιλαµβάνει εκτενές επίµετρο µε 
πλούσιο σχολιασµό, αλλά και φωτογραφικό υλικό, σχετικά 
µε τον Λυκούργο και τον αρχαίο θρακικό λαό.

Ο κρατερός βασιλιάς Λυκούργος, στη µέθη της έπαρσής 

BIBΛΙΑ

Μετά το ατύχηµα ο Χατς Χάρισον παρέµεινε νεκρός 
επί ογδόντα λεπτά πριν τον επαναφέρει στη ζωή 
ένας ιδιοφυής γιατρός. Τώρα, η αγάπη του για τη 

ζωή –που πριν την έβλεπε σαν δυσβάσταχτο βάρος– είναι 
δυνατότερη από ποτέ. Ώσπου 
µια σειρά από µυστηριώδη και 
ανεξήγητα γεγονότα τον φέρ-
νουν πρόσωπο µε πρόσωπο 
µε τον τρόµο. Μια απειλητική 
παρουσία εισβάλλει στα όνειρα 
και στη σκέψη του και εικόνες 
φρικτών εγκληµάτων πληµ-
µυρίζουν το µυαλό του. Ο Χατς 
αρχίζει να αντιλαµβάνεται πως 
όταν επέστρεψε από την άλλη 
πλευρά δεν γύρισε µόνος. Κάτι 
τον ακολούθησε. Μια µιαρή 
δύναµη που τώρα απειλεί να 
µετατρέψει τη ζωή του σε ένα 
µεταβατικό στάδιο προς έναν 
άλλο, πιο σκοτεινό κόσµο. Οι εκδόσεις BELL, συνεχίζοντας 
τις επανεκδόσεις παλαιότερων µυθιστορηµάτων που αγάπη-
σε το αναγνωστικό κοινό, παρουσιάζουν ένα από τα κορυ-
φαία έργα του Ντιν Κουντζ, το «Κρησφύγετο», µία πραγµατι-
κή άσκηση αγωνίας και έντασης, σε νέα έκδοση.

Το 1914, στον βωµό του έθνους, η νεολαία της Ευρώπης 
θυσιάστηκε στους µαζικούς τάφους ενός µακρόχρονου 
και αδυσώπητου πολέµου. Τώρα, όπως και τότε, η 

δηµοκρατία καταβαραθρώνεται, καθώς οι ασκούµενες 
πολιτικές δεν ανταποκρίνονται ούτε στα συµφέροντα αλλά 
ούτε και στις επιδιώξεις της πλειοψηφίας. Η επίλυση αυτής 
της κρίσης, η θεραπεία αυτού 
του καρκίνου που κατατρώει 
την κοινωνία, απαιτεί σεβασµό 
προς τις θεµελιώδεις αρχές και 
αξίες: αφενός η δηµοκρατία 
χρειάζεται ανάνηψη για να βγει 
από το κώµα της και αφετέρου 
το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 
πρέπει να επαναπροσδιορίσει 
τη θέση του, ώστε να τεθεί στην 
υπηρεσία της οικονοµίας και 
της κοινωνίας. To δοκίµιο του 
Μαρκ Σενέ, καθηγητή του Πα-
νεπιστηµίου της Ζυρίχης, «Από 
τον µεγάλο πόλεµο στη διαρκή κρίση» (εκδόσεις Λιβάνη) 
καταδεικνύει πώς κινητοποιούνται τα λόµπι του χρηµα-
τοπιστωτικού τοµέα για να παρεµποδίσουν οποιαδήποτε 
πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 10 Απριλίου ο Σταµάτης Σπανουδάκης παρουσιάζει τον νέο του δίσκο, 
«Ηλιοποτισµένη». Ο γνωστός δηµιουργός µάς περιγράφει πώς δηµιουργήθηκε αυτός ο δίσκος, τι τον απογοητεύει 
στους σύγχρονους Έλληνες και γιατί η Ελλάδα είναι «ευλογηµένη χώρα».

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ

«Προτιµώ τo καλό να γίνεται κρυφά» 

Στο Μέγαρο Μουσικής παρουσιάζετε τον νέο σας δίσκο. Πώς προ-
έκυψε αυτή η δουλειά;
Όπως «προκύπτουν» όλες οι δουλειές µου. Με πολλή δουλειά, αγάπη, 
ελπίδα στην έµπνευση και µε σαφείς καλλιτεχνικούς στόχους. Έχοντας 
όµως πάντα µια αίσθηση του άπιαστου, της αληθινής µουσικής.

Ένας δίσκος αποκτά νέα, διαφορετική υπόσταση όταν παρουσιάζεται 
ζωντανά;
Μόνο, γιατί ζωντανά βλέπεις ποια κοµµάτια σου αρέσουν στον κόσµο. 
Αυτό όµως είναι δίκοπο µαχαίρι, γιατί κινδυνεύεις να επαναλαµβάνε-
σαι, για να αρέσεις. Αυτό είναι θάνατος για έναν συνθέτη.

Πώς προκύπτει ένας δίσκος Σπανουδάκη; Προηγείται ο στίχος ή 
η µελωδία;
Σχεδόν πάντα η µουσική. Ο στίχος, συνήθως, βρίσκεται κρυµµένος 
µέσα της. Εγώ προσπαθώ να τον ακούσω.

∆ιαβάζω στη δήλωσή σας πως ο τίτλος του δίσκου, «Ηλιοποτισµέ-
νη», αναφέρεται στην «ελεύθερη ψυχή», στην «ευλογηµένη χώρα 
Ελλάδα». Είναι πράγµατι ευλογηµένη η Ελλάδα και γιατί εµείς οι 
Έλληνες, ειδικά τελευταία, δεν αισθανόµαστε καθόλου έτσι;
Οι επιλογές, συµπεριφορές, γούστα και τρόπος ζωής των περισσότε-
ρων σύγχρονων Ελλήνων µε βρίσκουν αντίθετο και απογοητευµένο. 
Οι Έλληνες που θαυµάζω και στους οποίους τελικά απευθύνοµαι είναι 
µια γλυκιά σιωπηλή µειοψηφία που ξέρει τι της δόθηκε και ξέρει γιατί 
πραγµατικά αυτή είναι η «ευλογηµένη χώρα». Αυτοί οι λίγοι, αλλά τόσο 
σηµαντικοί για µένα, Έλληνες είναι η «ελεύθερη ψυχή» της Ελλάδας.

Τι σας κάνει να ανησυχείτε γι’ αυτή τη χώρα και τι να αισιοδοξείτε;

Με ανησυχεί η έλλειψη πίστης στον Χριστό και στο θαύµα και αισιοδο-
ξώ για τη στιγµή της µετάνοιας, της πραγµατικής αλλαγής µας.

Από τα ελληνικά νησιά έχουν περάσει η Σούζαν Σάραντον και ο 
Μάντι Πάτινκιν για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κόσµου 
σχετικά µε το προσφυγικό ζήτηµα και τις τελευταίες µέρες ήρθε και 
η Αντζελίνα Τζολί. Νοµίζετε ότι η ελληνική καλλιτεχνική κοινότητα 
θα έπρεπε να είναι πιο ενεργή, µε αντίστοιχες π.χ. πρωτοβουλίες;
Αφενός δεν αισθάνοµαι µέλος καµίας «καλλιτεχνικής κοινότητας» και 
αφετέρου, θέσει και πίστει, προτιµώ ό,τι καλό κάνω να γίνεται κρυφά. 
Πάντα έχω µια αµηχανία και καχυποψία όταν καλές πράξεις και δη-
µόσιες σχέσεις αγκαλιάζονται.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣτην Ντέπυ Κουρέλλου

INFO
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Κυριακή 10 Απριλίου
∆ιεύθυνση-∆ιδασκαλία: Γιώργος Ζιάκας

Τιµές εισιτηρίων: €8 (µαθητές, φοιτητές, άνεργοι, ΑµεΑ), 
€10 (άνω των 65 ετών, πολύτεκνοι), €15 (Ζώνη Γ), €25 
(Ζώνη Β), €35 (Ζώνη Α), €50 (∆ιακεκριµένη Ζώνη)

Εισιτήρια διατίθενται στα εκδοτήρια του Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη), Οµήρου 8, στο τηλ. 210 
7282333 και online στα www.megaron.gr και www.viva.gr.
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ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Το δεύτερο θεατρικό έργο του Νικόλα Ανδρουλάκη 
«Μεσαίες Προσδοκίες» καταπιάνεται µε τον αλλη-
λοσπαραγµό. Και είναι αστείο. Και σκοτεινό. Και 
παράξενο. Στο πάρτι που ετοιµάζει η Βιργινία Σο-
φούλη, κόρη µεγαλοαστού, νεόπτωχη, µεσήλικη, 
χήρα, θρησκόληπτη, µε δυο καταπιεσµένα ψυχοπαί-
δια φυλακισµένα στο χρυσαφί κλουβί της, οι καλε-
σµένοι ταξιδεύουν στο χωροχρόνο. Στο θέατρο Α-
καδηµία Πλάτωνος. Παίζουν: Λένα Γιάκα, Στέφανος 
Μουαγκιέ, Άρτεµις Γρύµπλα, Ναταλία ∆ήµου, Κων-
σταντίνος Πλαγιανός, ∆ώρα Παρδάλη, Νικόλας Αν-
δρουλάκης.

Ο ΜΗΤΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Ο Μανώλης Μητσιάς επανέρχεται στο Γυάλινο Μου-
σικό Θέατρο και αυτή τη φορά ενώνει το χθες µε το 
σήµερα, τη δική του ιστορία µε το παρόν, και µοιρά-
ζεται µε τον Σταύρο Σιόλα και τη Γεωργία Νταγάκη 
τη σκηνή «Εξ Αδιαιρέτου». Για τέσσερις µόνο παρα-
στάσεις. Από το Σάββατο 2 Απριλίου έως το Σάββατο 
23 Απριλίου. Είσοδος: €15 µε ποτό.

ΝΕΑ ∆ΡΑΣΗ ΣΤΟ CYCLADIC CAFÉ
Το Taste of Culture είναι µια νέα δράση πολιτισµού, 
οίνου και γαστρονοµίας από το Μουσείο Κυκλαδι-
κής Τέχνης και την Trip2taste που απευθύνεται σε 
Έλληνες και ξένους επισκέπτες και θα πραγµατο-
ποιείται κάθε Πέµπτη και Παρασκευή στο Cycladic 
Café. Πρόκειται για δύο διαφορετικά «ταξίδια», το 
Aegean Cheese & Wine και το Aegean Taste, που 
θα ξεκινούν µε ξενάγηση στο Μουσείο µε θέµα «το 
κρασί στην αρχαιότητα» και θα ολοκληρώνονται στο 
Cycladic Café µε δύο διαφορετικές γευστικές εµπει-
ρίες, µε πρωταγωνίστριες γεύσεις του Αιγαίου, όπως 
βελουτέ πράσο και µπρουσκέτα µε λούτζα Μυκόνου, 
ρεβιθάδα σιφνέικη στο φούρνο µε λεµόνι και δεντρο-
λίβανο, συνοδευόµενες από κρασιά βραβευµένων 
Ελλήνων οινοπαραγωγών. www.trip2taste.com.

BONJOUR ATHENES
Το φαινόµενο Avener, ο Γάλλος παραγωγός των 
µεγάλων επιτυχιών «To Let Myself Go» και «Hate 
Street Dialogue», οι Synapson, το νέο καυτό όνοµα 
της γαλλικής electro, και οι Phoebe Killdeer & The 
Shift, η πρώτη τραγουδίστρια των Nouvelle Vague 
µε την µπάντα της, έρχονται στις 2 Απριλίου στο Gazi 
Music Hall για το πρώτο Bonjour Athènes Dance 
Festival.

CINEMA

Kάπου στα Βαλκάνια, το 1995. Ο Μαµπρού 
και ο Μπι είναι δύο άντρες που δουλεύουν 
σε µια ΜΚΟ. Ο Μαµπρού σε µία εβδοµά-
δα πρόκειται επιτέλους να παντρευτεί τη 

σύντροφό του. Όµως πολλά µπορούν να συµβούν 
µέσα σε µία εβδοµάδα. Πρώτα απ’ όλα µια διοικητική 
υπάλληλος θα τους επισκεφθεί προκειµένου να κρί-
νει αν επιτελούν αξιόλογο έργο στην περιοχή. Μόνο 
που αυτή η γυναίκα έχει ερωτικό παρελθόν µε τον 
Μαµπρού, γεγονός που θα δυσκολέψει τα πράγµατα. 
Έπειτα οι δύο άντρες θα πρέπει να αποµακρύνουν 
ένα πτώµα µέσα από ένα πηγάδι προτού αυτό µο-
λύνει το νερό, µια αποστολή φαινοµενικά απλή που 
θα εξελιχθεί σε άθλο. Τέλος, ο Μαµπρού θα πάρει 
υπό την προστασία του ένα µικρό παιδί που ψάχνει 
να βρει τους γονείς του σε µια περιοχή σπαρµένη µε 
νάρκες.

Βασισµένο στο ηµιβιογραφικό βιβλίο της βετε-
ράνου Γιατρού Χωρίς Σύνορα Πάολα Φαρίας, το «A 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα, Ντιέγκο Φαρίας 
(βασισµένο στο βιβλίο της Πάολα Φαρίας) ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Μπενίτσιο ντελ Τόρο, Τιµ Ρόµπινς, Όλγα Κιριλένκο, 
Μελανί Τιερί ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 106΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Spentzos

Perfect Day» µε τον σαρκαστικό τίτλο παρακολουθεί 
τις περιπέτειες ενός πρώην χίπι (Τιµ Ρόµπινς), ενός 
κυνικού πραγµατιστή (Μπενίτσιο ντελ Τόρο) και µιας 
γενναίας νεόφερτης (Μελανί Τιερί). Η απροθυµία των 
ντόπιων να εµπλακούν για δικό τους όφελος και οι 
υπόνοιες –τι υπόνοιες δηλαδή, κανονικό κράξιµο– 
πως η ανθρωπιστική βοήθεια είναι το άλλοθι των 
κυβερνήσεων που προηγουµένως ισοπέδωσαν τις 
χώρες που τώρα βοηθούν δεν µας επιτρέπουν να 
χαρακτηρίσουµε την ταινία κωµωδία, όπως προτρέ-
πουν οι εταιρείες διανοµής.

ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΕΡΑ
A PERFECT DAY

Το 1951 δύο εκατοµµύρια άνθρωποι κατέ-
βηκαν στους δρόµους του Μπουένος Άιρες 
για να απαιτήσουν να γίνει η Εβίτα Περόν 
αντιπρόεδρος. Στην ηλικία των 33 ετών, στο 

αποκορύφωµα της πολιτικής καριέρας της, χτυπή-
θηκε από ξαφνικό και θανατηφόρο καρκίνο. Ωστόσο, 
κατάφερε έναν από τους βασικούς στόχους της: το 
δικαίωµα των γυναικών να ψηφίζουν. Από το κρεβάτι 
του νοσοκοµείου, πλήρως καταβεβληµένη, έβαλε στην 
κάλπη την πρώτη γυναικεία ψήφο στην ιστορία της 
Αργεντινής. Έναν χρόνο µετά ήταν νεκρή. Μία από τις 
πιο αµφιλεγόµενες πολιτικές µορφές της σύγχρονης 
Ιστορίας ταριχεύτηκε µε µια νέα και καινοτόµα τεχνική 
για να γίνει η «Ωραία Κοιµωµένη». Με τον θάνατο και 
την ταρίχευσή της, ο µύθος της εκτοξεύτηκε. Ο στρατός, 
σε µια προσπάθεια να σβήσει τον θρύλο της, έκρυψε 
το σώµα της, απαγόρευσε την αναφορά του ονόµατός 
της, για πολλά χρόνια επέβαλε την τροµοκρατία σε όλη 
τη χώρα, βασάνισε και εξόντωσε χιλιάδες ανθρώπους. 
Τα πραξικοπήµατα διαδέχονταν το ένα το άλλο και το 
άψυχο σώµα της, µετά την ταρίχευσή του, κλάπηκε 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Πάµπλο Αγουέρο ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Ντενί Λαβάντ, Ντανιέλ 
Φανέγκο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 85΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Feelgood

από τη στρατιωτική χούντα και κρύφτηκε από το Βατι-
κανό, µε αποτέλεσµα το όνοµά της να προκαλεί λαϊκές 
εξεγέρσεις τα χρόνια που ακολούθησαν.

Η ταινία ξεκινάει από την ηµέρα που πέθανε και 
τελειώνει τη βραδιά που θάφτηκε, 25 χρόνια µετά. Ο 
σκηνοθέτης ανατρέχει σε ιστορικά και µυθιστορη-
µατικά στοιχεία, αρχεία της CIA και συνεντεύξεις από 
πρώην αντάρτες, Μοντονέρος. Ταξίδεψε επίσης στη 
Μαδρίτη για να βρει τη δεύτερη σύζυγο του Περόν, 
Ιζαµπέλ, που τέλεσε κρυφά λειτουργίες στο σώµα 
της Εβίτας. Στο τέλος, συνειδητοποίησε ότι κανείς δεν 
γνώριζε την «αλήθεια». Όλοι, πρωταγωνιστές, µάρ-
τυρες και ιστορικοί, δίνουν τη δική τους εκδοχή για το 
τι συνέβη, σύµφωνα µε την πολιτική ή τα προσωπικά 
τους συµφέροντα. Η ταινία βασίζεται αναγκαία σε 
«καλλιτεχνική ελευθερία» και δηµιουργεί µια νέα 
εκδοχή της ιστορίας.

Η ΕΒΙΤΑ ∆ΕΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΠΙΑ Ε∆Ω
EVA NO DUERME
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Οι νέες εγκαταστάσεις, που αποτελούν βασικό πυλώνα ενός επενδυτικού πλαισίου της εταιρείας 
Kärcher στην ελληνική αγορά, ολοκληρώθηκαν και η Kärcher Ελλάδος περνάει σε επόμενο επί-

πεδο. Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων, 
στη Μεταμόρφωση. Ο πάτερ της ενορίας Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος χοροστάτησε της τε-
λετής, ενώ την κορδέλα έκοψαν ο δήμαρχος Μεταμόρφωσης κ. Καρπέτας Μιλτιάδης, ο Kärcher CEO 
της Νότιας Ευρώπης κ. Ricardo Eimil και ο διευθύνων σύμβουλος της Kärcher Ελλάδος κ. Φραντζής 
Λάζαρος.
Εκτός από τα γραφεία της εταιρείας, στον συγκεκριμένο χώρο υπάρχει ένα showroom 500 τ.μ., όπου 
ο επισκέπτης μπορεί να δει όλη την γκάμα προϊόντων που απευθύνεται στον τελικό καταναλωτή αλλά 
και στον επαγγελματία. Επίσης, στο υπόγειο των εγκαταστάσεων το πλήρες, σύγχρονο και πιστοποι-
ημένο κατά ISO συνεργείο μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις και των πιο υψηλών προδιαγραφών, 
ενώ στον ίδιο χώρο φιλοξενείται και ο χώρος επιδείξεων και παρουσιάσεων των επαγγελματικών 
μηχανημάτων, όπου οι επαγγελματίες μπορούν να δουν και να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό που 
χρειάζονται πριν τον αγοράσουν. Με τις νέες εγκαταστάσεις αλλά και τις υλικοτεχνικές υποδομές, η 
Kärcher ανεβάζει τον πήχη ψηλά στην εκπαίδευση. Η δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου έχει στόχο 
την άριστη κατάρτιση των εργαζομένων και συνεργατών της Kärcher πάνω στις εξελίξεις, τις τεχνο-
λογίες, τα νέα προϊόντα, τις νέες υπηρεσίες και τις τακτικές πωλήσεων, ενώ παράλληλα προσφέρο-
νται και προγράμματα τηλε-εκπαίδευσης.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Kärcher Ελλάδος στη σύντομη ομιλία του ανέφερε: «Επενδύουμε σε 
υποδομές και διαδικασίες. Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στους συνεργάτες μας, σε εσάς. 
Επενδύουμε στη χώρα, επενδύουμε αντικυκλικά. Κόντρα στην αγορά και την οικονομία. “Την άνοιξη, 
αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις” είπε κάποτε ο Ελύτης και το κάναμε πράξη».

MARKET

H KARCHER ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ  
ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

Τα δηµητριακά NESQUIK® της Nestlé µας 
προτρέπουν να πούµε «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ 
ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΞΗ» και καλούν τα παιδιά 
να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους για 
να κάνουν κάτι σπουδαίο 
στην πράξη: να στηρίξουν 
άλλα παιδιά που το έχουν 
ανάγκη!  
Τα αγαπηµένα δηµητρια-
κά, σε συνεργασία µε το 
Μη Κυβερνητικό Σωµατείο 
«∆εσµός», προσκαλούν 
τα παιδιά, µαζί µε την οι-
κογένεια, τους φίλους ή 
τους συµµαθητές τους, 
να συγκεντρώσουν και να 
δωρίσουν συσκευασµένα 
τρόφιµα, ρούχα, παιχνίδια, 
βρεφικά και άλλα είδη σε 
Ιδρύµατα και κοινωφελείς 
Οργανισµούς, χαρίζοντας απλόχερα χα-
µόγελα και αισιοδοξία. Μέσα από το ψη-
φιακό εργαλείο Desmos Direct µπορούν 
εύκολα να πάρουν ιδέες, να εντοπίσουν 

πού υπάρχει ανάγκη για αυτά που έχουν 
συγκεντρώσει και να έρθουν σε επαφή µε 
τους οργανισµούς.
Τα δηµητριακά NESQUIK® κάνουν την 

αρχή και µε τη βοήθεια του 
ΜΚΣ ∆ΕΣΜΟΣ προσφέ-
ρουν 200,000 µερίδες δη-
µητριακών σε 14 κοινω-
φελείς οργανισµούς που 
φροντίζουν παιδιά! Έτσι, 
καλύπτουν τις ανάγκες των 
οργανισµών για δηµητρια-
κά για 1 ολόκληρο χρόνο! 
Ας αφήσουµε τα παιδιά να 
αξιοποιήσουν τη δηµιουρ-
γικότητα τους µε τον καλύ-
τερο τρόπο και να νιώσουν 
περήφανα µέσω της προ-
σφοράς τους. 

Μια καλή πράξη είναι σηµαντική, χιλιά-
δες καλές πράξεις µαζί µπορούν να κά-
νουν τη διαφορά: www.nestle.gr/csv/
cereals 

Τα δηµητριακά NESQUIK  
λένε «Καλή Μέρα µε µια Καλή Πράξη»!

Tα δηµητριακά NESQUIK, σε συνεργασία µε το Μη Κυβερνητικό 
Σωµατείο ∆ΕΣΜΟΣ, καλούν τα παιδιά να βάλουν τη φαντασία τους 
και να βοηθήσουν άλλα παιδιά που χρειάζονται φροντίδα

κογένεια, τους φίλους ή 

γικότητα

Η Amita, o αγαπηµένος χυµός των Ελ-
λήνων εδώ και 33 χρόνια, βρίσκεται 

στο πλευρό της µητέρας και αναγνωρίζει 
την προσπάθειά της να συνδυάσει κάθε 
πτυχή της καθηµερινότητάς της και πα-
ράλληλα να είναι παρούσα στις πιο σηµα-
ντικές στιγµές των παιδιών της, µέσα από 
τη νέα διαµορφωµένη πλατφόρµα www.
apoagapi.gr. Κι ενώ κάποιες φορές δεν 
είναι εφικτό να είναι «εκεί» µε τη φυσική 
της παρουσία, στην πραγµατικότητα βρί-
σκεται πάντα εκεί µε την αγάπη και την 
υποστήριξή της, πίσω από κάθε επίτευγµα, 
κάθε προσπάθεια, κάθε µεγάλο όνειρο, 
κάθε σηµαντική στιγµή του παιδιού της, 
γιατί εκείνη το βοήθησε να φτάσει ως εκεί. 

Είτε είναι είτε δεν είναι εκεί, η Amita της το 
θυµίζει µε τη νέα της καµπάνια και τη νέα 
ενέργεια που δηµιούργησε. Η Amita κάνει 
πράξη την υποστήριξή της, βοηθώντας 
τις µητέρες «ηρωίδες» να ξεπεράσουν 
κάθε εµπόδιο και να µπορέσουν να είναι 
«εκεί»! Μέσα από τo www.apoagapi.gr οι 
µητέρες έχουν την ευκαιρία να δηλώσουν 
µια σηµαντική στιγµή ή «πρώτη φορά» του 
παιδιού τους που δεν θέλουν να χάσουν… 
και η Amita θα προσπαθήσει να βρει τον 
τρόπο ώστε η ευχή τους να γίνει πραγµατι-
κότητα! Η Amita συµπορεύεται µε τη µητέ-
ρα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, 
στηρίζοντας έµπρακτα τις προσπάθειες και 
τις επιθυµίες της.

Η AMITA 
ΠΑΝΤΑ 
ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ 
ΜΗΤΕΡΑ

Η 

.... κινούµε γη και θάλασσα µε συνέπεια προς τον άνθρωπο  
και σεβασµό προς το περιβάλλον.

 QUANTUM LUBRICANTS
www.quantum-oils.com

...από πρωτογενή ορυκτέλαια και 
πρόσθετα εξελιγµένης τεχνολο-
γίας που παρασκευάζονται και 
συσκευάζονται στην Ολλανδία. 
Παρουσιάζουµε προτάσεις λίπαν-
σης επιβατικών και παντός τύπου 
βαρέων οχηµάτων, βιοµηχανι-
κών εφαρµογών και βιοµηχανίας 
τροφίµων, λιπαντικά θαλάσσης, 
που πληρούν τις πλέον πρόσφα-
τες προδιαγραφές διεθνών ορ-
γανισµών, εγκρίσεις κατασκευ-
αστών καθώς και προτύπων ISO 
και OHSAS.

Λιπαντικά υψηλής ποιότητας...




