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ΘΕΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ, 
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ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΣ 
ΑΠΡΙΛΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: ∆. ΒΙΤΣΑΣ, Λ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Γ. ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗΣ, Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΤΑΚΗΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

● Προεκλογικές εξάψεις µε φόντο τη σκληρή προσφυγική άνοιξη
● Πόλωση και λασποµαχίες σε συνθήκες οικονοµικής αβεβαιότητας
● Προς συµφωνία µε τους πιστωτές µε µέτρα δύσκολα και υφεσιακά
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ 

Η φρίκη 
προκύπτει από 
την απληστία 

σελ. 31
Γυναικείες υποθέσεις 

σελ. 22-23
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FREE  SUNDAY02 03.04.2016περιεχόµενα     Η   
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
                                                                                 ΣΑΒΒΑΤΟ      ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΚΕΝΕΝΤΥ 10:15 9:00
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 10:00 9:15
ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9:40 Χ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΠΕΝΤΕΛΗ Σ 10:45 9:40
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ''ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ'' 11:00 10:00
ΚΟΜΒΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 9:30 Χ
ΦΑΡΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ) 10:00 11:40
ΨΥΧΙΚΟ ΓΕΣ  Χ 11:30
∆ΑΧΤΥΛΙ∆Ι ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10:30 Χ
ΚΑΣΑΒΕΤΗ & ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ 11:00 10:00
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΛΟΥ & ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ  Χ 9:10
ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΚΟΛΟ ΚΟΤΡΩΝΗ (ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ) Χ 9:20
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  Χ 9:00
ΚΟΜΒΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Χ 9:15
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Χ 9:25
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ & ΜΠΕΝΑΚΗ Χ 9:50
ΜΕΤΡΟ ∆ΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ Χ 10:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ Χ 10:20
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Χ 9:40
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑ Χ 9:40
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Χ 9:15
ΦΑΝΑΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 11:20 10:20 
(XAΡΙΛΑΟΥ ΤΙΚΟΥΠΗ & ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)

 ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΗΣΑΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10:00 9:20
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ & ∆ΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ 10:10 9:30
ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΥΠΟΥΛΟΥ & 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 10:20 9:45
ΕΘΝΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ) & ΛΕΝΟΡΜΑΝ 11:00 Χ
Λ.ΑΘΗΝΩΝ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 9:00 9:00

ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - ΝΟΤΙΑ  

ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10:50 11:45
ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 10:30 10:30
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ & Ι. ΜΕΤΑΞΑ 10:20 10:20

ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - ΚΕΝΤΡΟ  

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 10:00 10:00
ΚΑΤΕΧΑΚΗ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10:10 11:00
ΚΑΤΕΧΑΚΗ 401 Χ 11:10
ΚΑΤΕΧΑΚΗ (ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ) Χ 11:10
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10:30 10:45
ΚΥΠΡΟΥ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Χ 11:30
HILTON  10:45 10:20
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 11:00 10:10
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11:15 10:30
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΡΜΟΥ 11:30 Χ
ΚΟΛΩΝΑΚΙ  11:45 Χ 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 359η
03//04//16

  ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  Έρχονται µέτρα-σοκ και 
ανασχηµατισµός σε συνθήκες πόλωσης, αβε-
βαιότητας και έξαρσης της προσφυγικής κρίσης
04 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΒΙΤΣΑΣ «Έχει βελτιωθεί 
σηµαντικά ο συντονισµός στη διαχείριση της 
προσφυγικής κρίσης»
06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Τι δείχνει ο έρω-
τας Ευρωσοσιαλιστών-ΣΥΡΙΖΑ
07 // ΑΠΟΨΗ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Κορίτσια µε 
µαντίλα ή χωρίς
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Λ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ο 
αντιδήµαρχος Αθηναίων, αρµόδιος για το προ-
σφυγικό, µιλά για την πόλη που αλλάζει
09 // ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π. ΖΕΡΒΑΣ Ε, όχι και κα-
ταυλισµό σε µέρος οικολογικής αξίας!
10 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α. ΤΑΚΗΣ Ο αντιπρόεδρος 
της Ελληνικής Ένωσης Ανθρωπίνων ∆ικαιω-
µάτων για το προσφυγικό
11 // ΑΠΟΨΗ Β. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗΣ Μαντίλα 
στην παρέλαση; ∆ιαφωνίες και απορίες
12 // ΤΟΥΡΚΙΑ Ο Γιώργος Καπόπουλος αναλύει 
τα διλήµµατα του Ρ.Τ. Ερντογάν και τη σηµασία 
τους για την προσφυγική κρίση
14 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗΣ «Το 
πρόβληµα είναι ο πελατειακός καπιταλισµός»
16 // ΑΝΑΛΥΣΗ Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ 
Γιώργος Κύρτσος σχολιάζει τις πολιτικές και 
οικονοµικές εξελίξεις
17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο 
πρόεδρος της ΓΣΕΕ για τα εργασιακά του ιδιω-
τικού τοµέα

18 // TWITTER Η Ζωή έφυγε από ΠτΒ αλλά τα 
ξενύχτια συνεχίζονται και «τιτιβίζονται»
19 // ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ισότητα των φύλων, µια διαρ-
κής διεκδίκηση
20 // ΚΟΣΜΟΣ Πολυτελή ξενοδοχεία made in 
China
21 // ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Μια πρόσληψη στην Google 
που συζητήθηκε πολύ
22 // ΚΟΣΜΟΣ ∆ιάσηµες, όµορφες και αποφα-
σισµένες για µια θέση σε ιλουστρέ σελίδες
24 // ΗΠΑ Τα φώτα στη σύζυγο και στην κόρη 
του Ντ. Τραµπ
25 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το νοσοκοµείο «Παπαγεωργί-
ου» σε κρίση

  SPORTS
28 // ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πληρώνει πολύ ακριβά 
τα λάθη του
29 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από το
Betarades.gr

  FREE TIME
30 // ΕΞΩΦΥΛΛΟ Late night shows // Επιλογή 
βιβλίων
31 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ «Η 
φρίκη προκύπτει από την απληστία»
32 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφι-
κές αίθουσες
33 // AGENDA Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
34 // BEAUTY Ρεπορτάζ αγοράς
36 // STRAY STORIES Αγγελίες υιοθεσιών µι-
κρών ζώων

Πρόσφυγες που επενδύουν υπάρχουν µόνο στη ζωηρή φαντασία του κ. Μάρδα, πρόσφυγες που 
κολυµπούν βρίσκονται στον Πειραιά. Τα νερά του λιµανιού δεν είναι ελκυστικά για εµάς που ξέρουµε, 
αλλά για κάποιον που βρίσκεται εκεί για πρώτη φορά, ερχόµενος από πόλεµο, και χωρίς σαφή προορισµό, 
µια ανοιξιάτικη βουτιά σε άγνωστη θάλασσα είναι µάλλον λυτρωτική. Μήπως έχει και κάτι καλύτερο 
να κάνει…

Βουτιά στο άγνωστο
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Έ
να νέο αφήγηµα επεξεργάζεται η κυβέρνηση, αι-
σιοδοξώντας ότι η συµπάθεια των εταίρων για 
τον προσφυγικό κορσέ που συµπιέζει το άρρω-
στο ελληνικό σώµα θα επιτρέψει το όπως-ό-
πως κλείσιµο της αξιολόγησης µέσα στον Απρί-
λιο, ρύθµιση για την αποµείωση του χρέους στις 

αρχές Μαΐου, ένταξη στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της 
ΕΚΤ – και ότι όλα αυτά µαζί θα βελτιώσουν το επενδυτικό κλίµα 
και την κατάσταση στην πραγµατική οικονοµία, για να περάσει το 
καλοκαίρι του τουρισµού σε σχετική ησυχία και µετά βλέπουµε. 
Σύµφωνα µε τον κυβερνητικό σχεδιασµό, τα µέτρα ύψους 5,4 δισ. 
(µε έµφαση στο ασφαλιστικό - φορολογικό - κόκκινα δάνεια) θα 
ψηφιστούν από τη Βουλή στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδοµάδας, 
πιθανότατα σε ένα άρθρο και µε έναν πόνο, όπως υπαγορεύει το 
κοινοβουλευτικό κλισέ. Από την επόµενη εβδοµάδα οι επικεφα-
λής του κουαρτέτου θα κάνουν τις τελικές διαπραγµατεύσεις µε 
την κυβέρνηση µε σκοπό να υπάρξει θετική απόφαση για εκταµί-
ευση δόσεων στο Eurogroup της 22ας Απριλίου.

Μέτρα-φωτιά όπως παλιά
Το βασικό πλαίσιο της συµφωνίας προβλέπει φορολογικά µέτρα 
της τάξης των 3,6 δισ. ευρώ και εξοικονόµηση 1,8 δισ. από το α-
σφαλιστικό (ούτε λόγος για µείωση δαπανών!). Σε σχέση µε τις 
συντάξεις, η κόκκινη γραµµή έχει πέσει σε σύνολο αποδοχών 
(από κύριες και επικουρικές) 1.000 έως 1.200 ευρώ. Ως προς το 
φορολογικό, θα έρθουν τα πάνω κάτω, µε το υπουργείο Οικονο-
µικών να επιµένει πως οι επιβαρύνσεις θα αφορούν τα εισοδή-
µατα άνω των 60.000 ευρώ και εποµένως δεν θα πληγεί η µεσαία 
τάξη. Ωστόσο, µε όποιον ελεύθερο επαγγελµατία και να µιλήσει 
κανείς, ακόµη και αν δηλώνει 20.000-30.000 ευρώ ετήσιο εισό-
δηµα, θα διαπιστώσει τον πανικό του, κανένας λογιστής δεν πρό-
κειται να σας καθησυχάσει, ενώ οι δικηγόροι απεργούν ακόµη, 
µε αποτέλεσµα να µετατίθεται η εκδίκαση σοβαρών υποθέσεων 
για το 2018 – θέµα που δεν απασχόλησε τη συζήτηση των πολιτι-
κών αρχηγών για θέµατα λειτουργίας της ∆ικαιοσύνης. Ως προς 
τα κόκκινα δάνεια υπάρχει εµπλοκή, µε τους πιστωτές να ζητούν 
άµεση απόφαση για πώληση σχεδόν όλων των µη εξυπηρετού-
µενων δανείων σε ξένα funds, µε ελάχιστες εξαιρέσεις για όσα 
συνδέονται µε εγγυήσεις που αφορούν την πρώτη κατοικία και µε 
αυστηρά εισοδηµατικά κριτήρια.

Σε εκκρεµότητα παραµένουν οι αποφάσεις για τον ρόλο του 
∆ΝΤ και την παρουσία του στο ελληνικό πρόγραµµα, µε αποτέλε-
σµα να µην αποκλείεται ένα ατύχηµα της τελευταίας στιγµής, πα-
ρόλο που υπάρχει ισχυρή βούληση, µέσα και έξω, για τέλος καλό.

Η διάθεση των εταίρων να βρεθεί µε κάθε τρόπο λύση, έστω 

προσωρινή, έστω µεσοβέζικη, έστω αναθεωρητέα, το φθινό-
πωρο, συνδέεται µε την προσφυγική κρίση και το πρόβληµα που 
αντιµετωπίζει η χώρα µας, έχοντας ήδη εγκλωβισµένους περισ-
σότερους από 50.000. Όλα δείχνουν ότι σύντοµα θα σηκωθεί κύµα 
από τη Λιβύη που θα σκάσει στην Ιταλία, αλλά µέχρι τότε η δική 
µας περίπτωση θα είναι µοναδική στην ευρωπαϊκή πραγµατι-
κότητα και εκ των πραγµάτων θα προκύπτει ειδική µεταχείριση. 
Ούτε καν ο Β. Σόιµπλε δεν αγριεύει πια…

Προσφυγική άνοιξη
Και τι θα βλέπουν οι τουρίστες κατεβαίνοντας από τα κρουαζιερό-
πλοια στον Πειραιά, τα αντίσκηνα των προσφύγων; Έργο της Τα-
σίας οι ελληνικές φαβέλες! Μιλούν για ανθρωπισµό αυτοί που α-
φήνουν άρρωστα παιδιά στις λάσπες της Ειδοµένης… Η δουλειά 
της αντιπολίτευσης έχει γίνει εύκολη και πολύ προβλέψιµη. Τόσο, 
που χάνουν το κίνητρο να καταθέσουν καλύτερης ποιότητας πολι-
τικές σκέψεις, πόσο µάλλον ρεαλιστικές και συγκροτηµένες προ-
τάσεις. ∆εν είναι βέβαιο ότι µπορούν κάτι καλύτερο αλλά είναι 
προφανές ότι δεν το προσπαθούν καν. Η αίσθηση ότι «δεν σώζε-
ται» επιτείνεται, και µετά το αίτηµα της ηγεσίας της Ν∆ για εκλο-
γές γίνεται σαφές ότι η ελληνική πολιτική ρουτίνα είναι ανίκητη: 
Όταν δεν κάνουν εκλογές, συζητούν για εκλογές και στο µεταξύ 
σκανδαλολογούν, καταγγέλλουν, δικάζουν. Εξεταστική για τα δά-
νεια κοµµάτων και ΜΜΕ η κυβέρνηση; Εξεταστική για τα capital 

Success story 
µε όρους ΣΥΡΙΖΑ

Αντίστροφη µέτρηση για την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης σε συνθήκες 

πολιτικού ξεπεσµού.

controls και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών η αξιωµατική 
αντιπολίτευση. Μία σου και µία µου, όλοι µαζί µε φόρα προς τα 
κάτω. Η προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για θέ-
µατα δικαιοσύνης-διαπλοκής-διαφθοράς φυσικά δεν πρόσφερε 
τίποτα στη θεσµική εξυγίανση και στη διαφάνεια, αλλά συντέλεσε 
δυναµικά στον ξεπεσµό του κυρίαρχου πολιτικού συστήµατος, 
που για µία ακόµη φορά έδειξε ότι προτάσσει το κοµµατικό συµ-
φέρον και τα υπόλοιπα (εθνικά, κοινωνικά κ.λπ.) έπονται.

Παρόλο που στο Μέγαρο Μαξίµου δεν υπάρχει πρόθεση για 
εκλογές, βρισκόµαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, από άποψη 
πόλωσης και ύφους πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι διεργασίες στον 
ενδιάµεσο χώρο, η προσέγγιση ΠΑΣΟΚ και Ποταµιού, συνδέο-
νται µε την εκλογική αγωνία, αλλά εντάσσονται και στο κάδρο µιας 
δυνητικής ανασύνθεσης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αν 
χρειαστεί. Το θέλουν οι εταίροι, το παλεύουν οι Ευρωσοσιαλιστές, 
το προωθούν και εγχώρια κέντρα που επενδύουν σε έναν πιο 
mainstream ΣΥΡΙΖΑ, το ξορκίζουν για δικούς τους λόγους άλλοι 
παράγοντες της κεντροαριστεράς, όπως ο Ευ. Βενιζέλος.

Ο θρίαµβος της παραπολιτικής
Οι επαγγελµατίες του πολιτικού κους κους έχουν να λένε: Ανα-
δεικνύοντας το θέµα του υπερδανεισµού Ν∆-ΠΑΣΟΚ ο Αλ. Τσί-
πρας έκοψε τους υπόγειους δεσµούς µε το καραµανλικό σύ-
στηµα, γιατί η υπερχρέωση συνέβη επί των ηµερών του πρώην 
πρωθυπουργού στην ηγεσία. Τώρα είναι η ώρα της σύνδεσης 
µε το παπανδρεϊκό σύστηµα, κάτι που µπορεί να φανεί στον ε-
πόµενο ανασχηµατισµό µε αξιοποίηση παπανδρεϊκών στελεχών, 
ενώ ο Γ. Παπανδρέου εµφανίζεται ως προξενητής του ΣΥΡΙΖΑ µε 
τη σοσιαλδηµοκρατία. Ο Κ. Μητσοτάκης, από την πλευρά του, έ-
κλεισε τους εσωκοµµατικούς λογαριασµούς του, στηρίζοντας ευ-
θέως τους προκατόχους του και δείχνοντας ιδιαίτερη έγνοια για 
την κοµµατική συσπείρωση, τον κατευνασµό της δεξιάς πτέρυγας 
και των αφοπλισµό των εσωκοµµατικών αντιπάλων, που έχουν 
λουφάξει.

Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθούµε ένα έργο κατάπτωσης 
και καταρράκωσης του κοινοβουλευτισµού. Το ερώτηµα «ποιος 
ωφελείται;» είναι τόσο σκληρό, που το αφήνουµε λόγω φυγο-
πονίας. Οπωσδήποτε δεν ωφελούνται οι θεσµοί, που διέρχονται 
βαθιά κρίση, βαθύτερη από τη στιγµή που βγήκαν τα µαχαίρια µε-
ταξύ αντιµαχόµενων πολιτικο-δικαστικών συστηµάτων. ∆εν βγά-
ζει κανείς εύκολα άκρη σχετικά µε το ποια ακριβώς είναι τα αντι-
κρουόµενα συµφέροντα και ποιες οι υπόγειες διασυνδέσεις, αλλά 
αυτό που µένει είναι κάτι πολύ τοξικό και διαβρωτικό για τη δη-
µόσια ζωή και για τη συµµετοχή των πολιτών στο κοµµατικό γί-
γνεσθαι.

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ @AggelikiSays

Η διάθεση των εταίρων να βρεθεί µε 
κάθε τρόπο λύση, έστω προσωρινή, 
έστω µεσοβέζικη, έστω αναθεωρητέα, το 
φθινόπωρο, συνδέεται µε την προσφυγική 
κρίση και το πρόβληµα που αντιµετωπίζει 
η χώρα µας, έχοντας ήδη εγκλωβισµένους 
περισσότερους από 50.000.
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Σ
την ουσιαστική εφαρµογή της συµφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας 
για το προσφυγικό επικεντρώνει την προσοχή ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Άµυνας και επικεφαλής του συντονιστι-
κού οργάνου της κυβέρνησης για το προσφυγικό ∆ηµή-
τρης Βίτσας, υπογραµµίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρ-

νηση και ο κρατικός µηχανισµός, υπό τις πρωτόγνωρες συνθήκες 
που έχουν διαµορφωθεί, ανταποκρίνονται µε επάρκεια.

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα το σχόλιό σας για τις τροµοκρατικές επι-
θέσεις στις Βρυξέλλες. Τι σηµαίνουν για την Ευρώπη και για την 
Ελλάδα;
Πρώτα απ’ όλα, εκφράζουµε την καταδίκη και τον αποτροπιασµό 
µας για τέτοιες ενέργειες. Έχουµε µια επίθεση ενάντια στην ανθρω-
πότητα, ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Έχουµε µια επίθεση ε-
νάντια στη δηµοκρατία και ενάντια στην ευρωπαϊκή ιδέα. Φοβάµαι 
ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις θα γίνουν αντικείµενο εκµετάλ-
λευσης –ελπίζω να µη γίνουν– από τις πιο ακραίες φωνές που δεν 
θέλουν ούτε την Ευρώπη, ούτε τη δηµοκρατία, ούτε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Πρέπει να απαντήσουµε µε µεγαλύτερη δηµοκρατία, 
µε µεγαλύτερη διαχείριση των ζητηµάτων της ασφάλειας, αλλά και 
µε ενδυνάµωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος για επιθέσεις τζιχαντιστών και 
στη χώρα µας;
Η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα. Ωστόσο, ό,τι συµβαίνει σε άλλες χώρες 
της Ευρώπης είναι σαν να συµβαίνει και στη δική µας χώρα. Γι’ αυτό 
είµαστε σε επαγρύπνηση. Ο τρόπος ζωής που απειλείται από αυτού 
του είδους τις επιθέσεις, η περιχαράκωση των δυτικών κοινωνιών 
σε ένα πλαίσιο φόβου και αβεβαιότητας, µας αφορά άµεσα, ακόµα κι 
αν δεν έχουµε στη δική µας κοινωνία τέτοιες ή άλλες ανασφάλειες.

Για να έρθουµε στα αµιγώς καθ’ ηµάς, ποιο το σχόλιό σας για 
τις αποφάσεις της τελευταίας συνόδου κορυφής της Ε.Ε. για το 
προσφυγικό;
Η συµφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας για την από κοινού διαχείριση της προ-
σφυγικής-µεταναστευτικής κρίσης είναι ένα πρώτο βήµα που για να 
παραγάγει αποτελέσµατα θα πρέπει να συνοδευτεί και από τα επό-
µενα βήµατα, αυτά της ουσιαστικής εφαρµογής. Όλοι γνωρίζουµε ότι 
το πρόβληµα είναι πολυπαραγοντικό. Μια τέτοια συµφωνία µπορεί 
να βάλει το πρόβληµα σε άλλη βάση, ώστε να είναι πιο συντεταγ-
µένη και αποτελεσµατική η διαχείρισή του. Άρα, υπό τις παρούσες 
συνθήκες και µε βάση τους στρατηγικούς στόχους, είναι µια καλή 
συµφωνία. Μένει να γίνουν τα επόµενα βήµατα.

Τι κερδίζει η Ελλάδα από τη συµφωνία της Ε.Ε. µε την Τουρκία, 
αλλά και ποιες πρόσθετες υποχρεώσεις ανακύπτουν –αν ανακύ-

πτουν– για τη χώρα;
Το ζητούµενο για την ελληνική πλευρά είναι να µπει το θέµα των 
προσφυγικών-µεταναστευτικών ροών σε ένα διαχειρίσιµο πλαίσιο, 
στη βάση της ενιαίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιµετώπισης του 
προβλήµατος. Αυτό σηµαίνει: Μείωση των προσφυγικών-µετανα-
στευτικών ροών, έως τον µηδενισµό τους. Μετεγκατάσταση, όσων 
πρέπει, από την Ελλάδα και την Τουρκία προς άλλες χώρες της Ευ-
ρώπης. Βοήθεια, υλική και πολιτική στήριξη της Ελλάδας, ώστε να 
υπάρξει η κατάλληλη φιλοξενία όσων θα µείνουν στη χώρα. Σαφώς 
και απορρέουν υποχρεώσεις για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, προ-
φανώς και για εµάς. ∆εν θα έλεγα πρόσθετες υποχρεώσεις αλλά 
συγκεκριµένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο µιας συνεργασίας, πρώτα 
και κύρια µε την Τουρκία, όπως αυτή προκύπτει από τη συµφωνία 
Ε.Ε.-Τουρκίας. ∆ική µας υποχρέωση είναι σε αυτή τη µεταβατική 
φάση η προσωρινή τακτοποίηση όσων µπήκαν στην Ελλάδα µέχρι 
τις 20 Μαρτίου. Από κει και πέρα, στους χώρους πρώτης υποδο-
χής, που έχουµε δηµιουργήσει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 
να αξιοποιήσουµε το προσωπικό που έρχεται από άλλες χώρες της 
Ε.Ε. και διεθνείς οργανισµούς, ώστε να διαχειριστεί, σε συνεργασία 
µε τις ελληνικές αρχές, τις προσφυγικές και µεταναστευτικές ροές, 
στη βάση των όσων έχουν συµφωνηθεί για ατοµική εξέταση αιτηµά-
των ασύλου και επιστροφή στην Τουρκία όσων κρίνεται ότι πρέπει.

Η  Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες παίρνει απο-
στάσεις από το σχέδιο συνεργασίας της Ε.Ε. µε την Τουρκία. Σας 
προβληµατίζει το γεγονός;
Η  Ύπατη Αρµοστεία έχει έναν συγκεκριµένο ρόλο και αποστολή. Υ-
ποχρέωσή µας είναι να τη διευκολύνουµε. Είναι όχι µόνο δικαίωµά 

Ούτε σαν σκέψη υπήρξε ποτέ το να 
αντιµετωπίσουµε µε µέτρα καταστολής 
στον θαλάσσιο χώρο απελπισµένους 
ανθρώπους που αναζητούν σωτηρία. Αν 
κάποιοι µας κατηγορούν γι’ αυτό, καλώς 
το κάνουν, δεν µας πειράζει.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

της αλλά και υποχρέωσή της να επισηµαίνει τους κινδύνους που υ-
πάρχουν και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή τους. Από κει και 
πέρα, τα κράτη έχουν τις δικές τους αρµοδιότητες και το δικό τους 
πλαίσιο λειτουργίας. Η εφαρµογή της συµφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας θα 
είναι στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του σε-
βασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων προσφύγων και µετανα-
στών. ∆εν µας προβληµατίζει, λοιπόν, η στάση της Ύπατης Αρµο-
στείας. Αυτό που χρειάζεται είναι καλή θέληση και διάθεση για συ-
νεργασία από τα εµπλεκόµενα κράτη στη βάση της συγκεκριµένης 
πραγµατικότητας.

Όσον αφορά τους πρόσφυγες και µετανάστες που ήδη βρίσκο-
νται στη χώρα, ποια είναι τα βήµατα που η κυβέρνηση έχει κάνει 
και τι πρέπει να κάνει από δω και πέρα; Ειδικά µε το ζήτηµα της 
Ειδοµένης, τι προτίθεστε να κάνετε;
Η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, αυτό που έκανε και 
θα συνεχίσει να κάνει είναι η εξασφάλιση της προσωρινής φιλοξε-
νίας τους µε όρους στοιχειώδους αξιοπρέπειας. Πρόκειται για µια 
πρωτόγνωρη κατάσταση και ο κρατικός µηχανισµός, µε τις ένο-
πλες δυνάµεις να είναι η ατµοµηχανή αυτής της προσπάθειας, α-
νταποκρίνεται µε µεγάλη επάρκεια. Αυτό δεν σηµαίνει πως δεν υ-
πάρχουν προβλήµατα, όµως υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες 
που δυσκολεύουν τη διαχείριση της κατάστασης, όπως στην περί-
πτωση της Ειδοµένης, όπου η προσδοκία και προσµονή αυτών των 
ανθρώπων να ανοίξουν τα σύνορα έχει διαµορφώσει τις συνθήκες 
που όλοι γνωρίζουµε. Αναµένουµε και προσπαθούµε να εξοµαλυν-
θεί η κατάσταση. Έχουµε δηµιουργήσει πάνω από 30 κέντρα φιλο-
ξενίας και συνεχώς δηµιουργούµε νέα, έως ότου φτάσουµε να φι-
λοξενήσουµε και αυτούς που είναι στην Ειδοµένη, και αυτούς που 
είναι στο λιµάνι του Πειραιά, αλλά και να µειώσουµε αυτούς που 
φιλοξενούνται στο Ελληνικό.

Φορείς της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και η αντιπολίτευση, 
σας κατηγορούν ότι αργήσατε ως κυβέρνηση να προχωρήσετε 
σε µέτρα για την αντιµετώπιση του προσφυγικού, καθώς και για 
έλλειψη συντονισµού. Τι απαντάτε;
Πολλοί κρίνουν την κυβέρνηση εκ του ασφαλούς. Βέβαια δεν αδι-
αφορούµε απέναντι στις επισηµάνσεις που γίνονται. Όµως υπάρ-
χει µια κόκκινη γραµµή, που ούτε την υπερβήκαµε ούτε θα την υ-
περβούµε. Ούτε σαν σκέψη υπήρξε ποτέ το να αντιµετωπίσουµε 
µε µέτρα καταστολής στον θαλάσσιο χώρο απελπισµένους ανθρώ-
πους που αναζητούν σωτηρία. Αν κάποιοι µας κατηγορούν γι’ αυτό, 
καλώς το κάνουν, δεν µας πειράζει. Όσο για το θέµα του συντονι-
σµού, προχωράµε µε γοργούς βηµατισµούς και βρισκόµαστε σε 
πολύ καλό επίπεδο. ∆ηµιουργήσαµε το ∆ιυπουργικό Συντονιστικό. 
Υπάρχουν δύο επιτελικά συντονιστικά που εµπλέκουν τα συναρµό-
δια υπουργεία. Το υπουργείο Εσωτερικών χορηγεί µια έκτακτη ε-
νίσχυση στους δήµους που έχουν δοµές φιλοξενίας, η αναπληρώ-
τρια υπουργός Εργασίας, η κ. Αντωνοπούλου, ξεκίνησε ένα πρό-
γραµµα για 5.000 προσλήψεις συµβασιούχων για το προσφυγικό, η 
αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κ. Φωτίου, 
έχει αναλάβει το ζήτηµα των ασυνόδευτων παιδιών. Και όλα αυτά 
σε συντονισµό αλλά και κάτω από την πίεση της καθηµερινότητας. 
Αυτή τη στιγµή φιλοξενούµε πάνω από 36.000 πρόσφυγες και σε αυ-
τούς πρέπει να προστεθούν οι 2.500 που φιλοξενούνται µε βάση το 
πρόγραµµα της Ύπατης Αρµοστείας. Αν σκεφτεί κανείς την τεράστια 
αλλαγή που έγινε από την 1η Μαρτίου µε την απαράδεκτη απόφαση 
για το κλείσιµο των συνόρων, έχουν γίνει αρκετά πράγµατα σε λίγο 
χρόνο αλλά κι εµείς ποτέ δεν είµαστε ικανοποιηµένοι.

Επίσης, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι µε την 
πολιτική της το 2015 ήταν σαν να «προσκάλεσε» πρόσφυγες και 
µετανάστες. Το σχόλιό σας;
Πρόκειται για αστειότητες, αλλά επειδή εκφράζονται από πολιτικά 
κόµµατα και εκπροσώπους τους, εµείς τους καλούµε να πάνε να τα 
πουν αυτά στην Ε.Ε., στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ. Βέβαια, αν ήταν έτσι, 
θα ήταν πολύ εύκολο το πρόβληµα και θα το είχαν καταλάβει όσοι 
προσπαθούν να το αντιµετωπίσουν.

∆ηµήτρης Βίτσας,
αναπληρωτής υπουργός Άµυνας, 
επικεφαλής του Συντονιστικού 
για το Προσφυγικό

«Πολλοί κρίνουν 
την κυβέρνηση 
εκ του ασφαλούς»
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Η 
επίσκεψη αντιπροσωπείας της Οµάδας Εργασίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία παρακολουθεί την 
εφαρµογή του ελληνικού προγράµµατος έδωσε την ευ-
καιρία να µετατραπεί το πολιτικό ειδύλλιο µεταξύ του 
ΣΥΡΙΖΑ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών σε πολιτικό 

γάµο. Όλα τα µέλη της αντιπροσωπείας της Οµάδας Εργασίας που 
ανήκουν στη σοσιαλιστική οµάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
τα έδωσαν όλα για να υπερασπιστούν την οικονοµική πολιτική της 
κυβέρνησης και να δηµιουργήσουν την εντύπωση µιας απόλυτης 
διαχειριστικής οµαλότητας που θα οδηγήσει στη θετική πρώτη αξι-
ολόγηση του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου. 

Η φιλική πολιτική διάθεση ήταν φανερή και στη συνάντηση που 
είχαµε µε τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα στο Μαξίµου, όλα τα µέλη 
της αποστολής της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση του 
ελληνικού προγράµµατος.

Τα καλά νέα
Τα καλά νέα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εγκατέλειψε οριστικά την πολιτική 
της αντιπαράθεσης µε την Ευρωζώνη και έχει τεθεί ουσιαστικά υπό 
την προστασία της πανίσχυρης σοσιαλιστικής οµάδας του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων και 
κοµµάτων της Ε.Ε.

Πρόκειται για µία εντυπωσιακή εξέλιξη, αν σκεφτούµε ότι πριν 
από δώδεκα µήνες η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ συνήθιζε να καταγγέλλει 
τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές ως µέρος του οικονοµικού και πο-
λιτικού προβλήµατος της Ευρωζώνης και οι Ευρωσοσιαλιστές α-
ντιµετώπιζαν τον κ. Τσίπρα και τους συνεργάτες του ως επικίνδυ-
νους λαϊκιστές και δηµαγωγούς, ενώ θεωρούσαν τον κ. Καµµένο 
ακροδεξιό στοιχείο.

Στην παρουσίαση που έκανε ο κ. Τσίπρας, στο Μαξίµου, στα 
µέλη της αντιπροσωπείας της Οµάδας Εργασίας για την παρακο-
λούθηση του ελληνικού προγράµµατος µίλησε µια γλώσσα που δεν 
είχε καµία σχέση µε τη θεωρία της ρήξης και τα νταούλια των αγο-
ρών. Υπογράµµισε την ανάγκη να κερδηθεί ο χαµένος χρόνος, να 
γίνουν οι αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές, να προχωρήσει η αξι-
ολόγηση και να βγει, εφόσον εξασφαλιστούν οι κατάλληλες προϋ-
ποθέσεις, το ελληνικό ∆ηµόσιο στις αγορές.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Ιταλός 
ευρωβουλευτής κ. Γκουαλτιέρι, ο οποίος προέρχεται από το κόµµα 
του κ. Ρέντσι, είναι ισχυρό στέλεχος της ευρωσοσιαλιστικής οµά-
δας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της σηµαντικής 
Επιτροπής Οικονοµικών και Νοµισµατικών Υποθέσεων, εκφρά-
στηκε µε ιδιαίτερα θετικά λόγια για τις προσπάθειες της κυβέρνη-
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σης Τσίπρα, προεξόφλησε ότι θα είναι θετική η πρώτη αξιολόγηση 
του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου και πως θα ανοίξει τον δρόµο 
στην άµεση αναδιάρθρωση του χρέους. Στη συνέντευξη Τύπου που 
έδωσε ο κ. Γκουαλτιέρι, στο τέλος της διήµερης αποστολής, δήλωσε 
εντυπωσιασµένος µε το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποί-
ησης της δηµόσιας περιουσίας, σε συνεργασία µε ιδιωτικά συµφέ-
ροντα, που προωθεί η κυβέρνηση. 

Στο ερώτηµα εάν θέλουµε έναν ΣΥΡΙΖΑ που θα προωθεί κα-
ταδικασµένα σε αποτυχία ριζοσπαστικά πειράµατα ή έναν ΣΥΡΙΖΑ 
που θα προσπαθεί να κυβερνήσει τη χώρα µε την υποστήριξη των 
Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και µε βάση τους κανόνες της Ευρωζώ-
νης νοµίζω ότι η απάντηση είναι εύκολη. Προτιµούµε τον φετινό ΣΥ-
ΡΙΖΑ από τον περσινό ΣΥΡΙΖΑ.

Πολιτικές επιπλοκές
Αυτού του είδους οι ανακατατάξεις προκαλούν, όπως είναι φυσικό, 
σηµαντικές αναταράξεις και επιπλοκές.

Πρώτον, δεν είναι βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µετατρέπεται από παρα-
τηρητής σε πλήρες µέλος της σοσιαλιστικής οµάδας, εφόσον υπάρ-
χει µια σοβαρή πιθανότητα να έχουµε να κάνουµε µε έναν ακόµη 
ελιγµό τακτικής του κ. Τσίπρα και των συνεργατών του. Μπορεί να 
θέλουν να κερδίσουν χρόνο για να εδραιωθούν στην εξουσία και 
στη συνέχεια να εφαρµόσουν µία πολιτική εντελώς διαφορετική από 
αυτήν που περιγράφουν στις επίσηµες συνοµιλίες, ανεβάζοντας µε 
αυτό τον τρόπο τον οικονοµικό και κοινωνικό λογαριασµό της κρίσης.

Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, πάντως, θεωρούν ότι η δυναµική 
των πραγµάτων θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό πλαίσιο στο 
οποίο λειτουργούν οι ίδιοι.

∆εύτερον, µεγάλοι χαµένοι του πολιτικού γάµου Ευρωπαίων 
Σοσιαλιστών και ΣΥΡΙΖΑ είναι η ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη και το 
Ποτάµι, φιλοευρωπαϊκές δυνάµεις που έδωσαν έναν σκληρό αγώνα 
για να µαταιωθεί το Grexit που είχε προγραµµατιστεί από τον κ. Τσί-
πρα και τον κ. Βαρουφάκη και τώρα αδειάζονται πολιτικά µε σκληρό 
τρόπο από την πολιτική οµάδα στην οποία ανήκουν. Ουσιαστικά, τα 
δύο κόµµατα οδηγούνται σε διάσπαση. ∆εν έχουν αρκετό πολιτικό 
χώρο για να αναπτυχθούν, ενώ δέχονται µεγάλη πίεση να µετατρα-
πούν σε κυβερνητικά στηρίγµατα. Μόλις ορισµένα στελέχη τους κι-
νηθούν προς τον ΣΥΡΙΖΑ, πολλά άλλα θα πάρουν τον δρόµο προς 
τη Ν∆ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τρίτον, γίνεται πιο σύνθετος και κατά την άποψή µου µακροπρό-
θεσµος ο πολιτικός σχεδιασµός της Ν∆. Το κόµµα της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης δεν έχει πλέον να αντιµετωπίσει µια κυβέρνηση που 
βρίσκεται αποµονωµένη από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις της 

Η εκλογική αποδυνάµωση οδηγεί τους Ευρωπαίους 
Σοσιαλιστές σε πολιτικά πειράµατα.

Ε.Ε. αλλά µια κυβέρνηση µε ισχυρούς συµµάχους και πιστοποιη-
τικά ευρωπαϊκής συµπεριφοράς. Μπορεί αυτό να µην εντυπωσι-
άζει τους περισσότερους συµπολίτες µας, οι οποίοι βρίσκονται α-
ντιµέτωποι µε µία εξαιρετικά δύσκολη καθηµερινότητα, έχει όµως 
µεγάλη στρατηγική σηµασία. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση των κυ-
βερνητικών στελεχών και επηρεάζει θετικά, σε βάθος χρόνου, την 
αντίληψη που έχει η ευρύτερη κοινή γνώµη για την κυβέρνηση. 
Κατά την άποψή µου, ο κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει όλες τις προ-
ϋποθέσεις για να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τη διαφαινόµενη 
µετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είναι φανερό ότι οι άλλοι διεκδικητές 
της ηγεσίας πολύ δύσκολα θα µπορούσαν να διαχειριστούν κινή-
σεις τόσο µεγάλης στρατηγικής σηµασίας.

Η θεωρία και η πράξη
Σε συζητήσεις που είχα µε Ευρωπαίους Σοσιαλιστές µου εξήγη-
σαν ότι η στροφή τους υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται σε έναν συνδυ-
ασµό παραγόντων. Η κυβέρνηση Τσίπρα δεν πρέπει να αποτύχει, 
γιατί έτσι θα παραταθεί η ελληνική κρίση, η Ελλάδα πρέπει να υ-
ποστηριχτεί και εξαιτίας του προσφυγικού, η κατάσταση πρέπει να 
βελτιωθεί γιατί η Ε.Ε. δοκιµάζεται από το δηµοψήφισµα της 23ης Ι-
ουνίου για το Brexit, σηµαντικές κρίσεις στην περιφέρειά της από 
την Ουκρανία µέχρι τη Συρία και φυσικά από την απειλή της ισλα-
µικής τροµοκρατίας. 

Κρίνω βάσιµη την επιχειρηµατολογία των Ευρωσοσιαλιστών, 
οι οποίοι πάντα επισηµαίνουν στους συνοµιλητές τους τη στροφή 
180 µοιρών που πραγµατοποίησε η κυβέρνηση Τσίπρα τον Ιούλιο 
του 2015 – οι πολιτικοί, όµως, έχουν την τάση να διαχειρίζονται τη 
µισή αλήθεια, χωρίς να λένε όλη την αλήθεια.

Οι Ευρωσοσιαλιστές έχουν υποστεί αλλεπάλληλες εκλογικές 
ήττες και εδώ και µερικούς µήνες προσπαθούν να καλύψουν το 
χαµένο έδαφος µε πολιτικούς ελιγµούς, ακόµη και µε συµµαχίες 
χωρίς αρχές. Ηττήθηκαν κατά κράτος από τους Συντηρητικούς στο 
Ηνωµένο Βασίλειο και εξαφανίστηκαν πολιτικά στην Πολωνία, όπου 
θριάµβευσαν εκλογικά οι υπερσυντηρητικοί ευρωσκεπτικιστές. Ητ-
τήθηκαν από την κεντροδεξιά στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Στην 
Πορτογαλία η κεντροδεξιά ήρθε πρώτη µε ένα ποσοστό της τάξης 
του 36%, υποχωρώντας από το επίπεδο-ρεκόρ του 50% των προη-
γούµενων βουλευτικών εκλογών, ενώ οι Σοσιαλιστές περιορίστη-
καν στη δεύτερη θέση, ανεβαίνοντας από το 28% στο 32%. Μπόρε-
σαν όµως να σχηµατίσουν κυβέρνηση χωρίς τη συµµετοχή αλλά µε 
την υποστήριξη του Μπλόκου της Αριστεράς και του πορτογαλικού 
Κ.Κ., σε µια προσπάθεια να απαλλαγούν από την ηγεµονία της κε-
ντροδεξιάς. Εάν σκεφτούµε ότι το πορτογαλικό Κ.Κ. είναι κατά του 
ευρώ και κατά της συµµετοχής της χώρας στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ, 
µπορούµε να κάνουµε λόγο για µια συµµαχία χωρίς αρχές µεταξύ 
της πορτογαλικής κεντροαριστεράς και του Κ.Κ. Ανάλογο σενάριο 
εξελίσσεται στην Ισπανία, όπου πρώτη στις εκλογές ήρθε η κεντρο-
δεξιά µε 28% και δεύτερο το Σοσιαλιστικό Κόµµα µε ένα ιστορικά 
χαµηλό 22%. Η ηγεσία των Σοσιαλιστών προσπαθεί, χωρίς επιτυχία 
προς το παρόν, να σχηµατίσει κυβέρνηση που θα συµπεριλαµβάνει 
το Podemos, ένα κόµµα µε χαρακτηριστικά ΣΥΡΙΖΑ που πήρε 20% 
στις εκλογές, και να αποµονώσει την κεντροδεξιά.

Αυτές οι πολιτικές ακροβασίες εξελίσσονται ενώ ο πολιτικός ο-
ρίζοντας είναι σκοτεινός για τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Στη Γερ-
µανία οι Σοσιαλδηµοκράτες βλέπουν τα εκλογικά ποσοστά τους να 
πέφτουν και συµµετέχουν στην κυβέρνηση υπό την ηγεµονία των 
Χριστιανοδηµοκρατών και προσωπικά της κ. Μέρκελ. Στη Γαλλία 
ο Φρανσουά Ολάντ οδηγεί τους Σοσιαλιστές σε βέβαιη εκλογική 
συντριβή στις προεδρικές του 2017, µε πιθανότερο νικητή την κε-
ντροδεξιά, υπό την προϋπόθεση ότι θα πάει στις προεδρικές εκλο-
γές µε υποψήφιο τον Αλέν Ζιπέ και όχι τον Νικολά Σαρκοζί. Τέλος, 
στην Ιταλία ο Ματέο Ρέντσι, ο οποίος ηγείται της κεντροαριστεράς, 
αντιµετωπίζει ολοένα µεγαλύτερες δυσκολίες εξαιτίας της οικονο-
µικής κρίσης, κυβερνητικών σκανδάλων και της ανησυχητικής ε-
νίσχυσης των δεξιών και ακροδεξιών ευρωσκεπτικιστών του Κι-
νήµατος των Πέντε Αστέρων και της Λέγκας του Βορρά.

Σε αυτό το ευρωπαϊκό σκηνικό µεγάλης σοσιαλιστικής αποδυ-
νάµωσης, η Νότια Ευρώπη και ειδικά η Ελλάδα αποκτούν ξεχω-
ριστή σηµασία για τη σταθεροποίηση και τη µελλοντική πολιτική α-
νάκαµψη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

www.kyrtsos.gr
 George Kirtsos 
 @GiorgosKyrtsos
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Τ
ην προηγούµενη Παρασκευή πα-
ρακολούθησα, µετά από πολλά χρό-
νια είναι η αλήθεια, την παρέλαση της 
25ης Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη. Τη 
σηµαία ενός δηµοτικού σχολείου της 

πόλης κρατούσε ο γιος µου, γεγονός που αφενός 
µε είχε κινητοποιήσει να πάω στην παρέλαση, α-
φετέρου µου υπενθύµιζε τη σηµασία που έχει η 
δηµόσια αναγνώριση της αξίας και των προσπα-
θειών ενός µαθητή, αλλά και οποιουδήποτε µέ-
λους µιας κοινωνίας, από το υπόλοιπο σύνολο. 
Στην Ελλάδα, η υποχρέωση της κοινωνίας να α-
ποδίδει τα εύσηµα στους αρίστους συχνά αµε-
λείται, όµως το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές 
παρακάµπτεται σκοπίµως όταν ο άριστος απο-
κλίνει από τις προδιαγραφές ως προς οποιοδή-
ποτε στοιχείο της ταυτότητάς του: το φύλο του, την 
καταγωγή του, το θρήσκευµά του, τη σεξουαλι-
κότητά του, τον σωµατότυπό του. Η διάκριση σε 
βάρος ενός αρίστου δεν είναι βέβαια µεγαλύτερο 
παράπτωµα για µια δηµοκρατία από τη διάκριση 
σε βάρος οποιουδήποτε πολίτη. Ίσως, ωστόσο, η 
αξία που προσωπικά αποδίδω στην εκπαίδευση 
ως µέσο κοινωνικής ανόδου µε κάνει περισσό-
τερο ευαίσθητο σε θέµατα διακρίσεων σε βάρος 
των άριστων µαθητών και φοιτητών. Και τέτοια 
περιστατικά υπάρχουν πολλά.

Πριν από επτά χρόνια γνώρισα ως φοιτήτριά 
µου τη Μ., ένα λιγοµίλητο κορίτσι από τη Λευκο-
ρωσία που είχε ζήσει το σύνολο των σχολικών της 
χρόνων σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, ακολου-

θώντας τη µητέρα της, που εργαζόταν ως καµα-
ριέρα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Από την πρώτη 
γραπτή εξέταση διαπίστωσα ότι η Μ. απαντούσε 
µε πληρότητα και δοµή κειµένου που ο ίδιος ζή-
λευα, ενώ µετά την τελευταία εξέταση οµολόγησα 
στην ίδια ότι τα γραπτά της αξίζουν για «13». Σ’ ε-
κείνη τη συζήτηση η Μ. µου αποκάλυψε ότι δεν 
έπρεπε να είχε περάσει το τελευταίο εκείνο µά-
θηµα γιατί αυτό θα σήµαινε τη λήξη της φοιτητικής 
της βίζας και συνεπώς θα έπρεπε να εγκαταλεί-
ψει τη χώρα. Τη στιγµή που δεκάδες άλλοι φοιτη-
τές ζητούσαν την επιείκειά µου στη βαθµολόγηση 
των γραπτών, η Μ. παρακάλεσε να µη λάβει προ-
βιβάσιµο βαθµό, ώστε να µην απελαθεί. ∆εν είχε 
καταφέρει να συγκεντρώσει ακόµα βεβαιώσεις 
φοίτησης από τα διάφορα σχολεία των νησιών και 
γι’ αυτό δεν είχε αποκτήσει την ελληνική υπηκοό-
τητα. Η σκέψη ότι η Μ., µετά την ολοκλήρωση της 
τετραετούς φοίτησης µε την υψηλότερη βαθµολο-
γία των φοιτητών του έτους, χρειαζόταν να απο-
δείξει την άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας 
µού φαινόταν αστεία. Για την ίδια, όµως, ήταν ένα 
ακόµη εµπόδιο στην πολύπλοκη ζωή της.
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Λίγα χρόνια αργότερα γνώρισα τη Σ., ένα κο-
ρίτσι µε µαχητικό βλέµµα από την Αλβανία που 
είχε περάσει τα χρόνια της εφηβείας της στην 
Πάτρα, το πρώτο από τα οποία «στεγαζόµενη» στο 
θερµοκήπιο όπου εργαζόταν ο πατέρας της. Η Σ. 
προσέγγιζε το υπόδειγµα της εξαιρετικής φοιτή-
τριας: διερευνητική, κριτική, φιλοµαθής. Η µα-
χητικότητά της, όπως πληροφορήθηκα µεταγε-
νέστερα, είχε τις ρίζες της σε µια πολύ δυνατή ε-
µπειρία άρνησης της αριστείας του προσώπου 
της. Η Σ. ήταν το κορίτσι που ορίστηκε ως σηµαι-
οφόρος του σχολείου της, αλλά υποχρεώθηκε να 
παραδώσει τη σηµαία πίσω όταν γονείς και µαθη-
τές του σχολείου προχώρησαν σε κατάληψη του 
σχολικού κτιρίου και απαγόρευσαν την είσοδο στη 
Σ. και τον αδελφό της απαιτώντας την παράδοση 
της σηµαίας σε άλλον µαθητή. Η Σ. δεν είχε νιώ-
σει αυτό που είδα την περασµένη Παρασκευή στα 
µάτια του γιου µου, το αίσθηµα της βαθιάς ικανο-
ποίησης για τη δηµόσια αναγνώριση της ατοµικής 
προσπάθειας, και αυτό µου δηµιούργησε αµηχα-
νία. Για την ίδια, όµως, ήταν κάτι χειρότερο, ένα 
ακόµη τεκµήριο κοινωνικής σκληρότητας.

Η Μ. και η Σ. προφανώς δυσκολεύτηκαν και 
στις επόµενες στροφές του δρόµου τους. Σή-
µερα και οι δύο δείχνουν να τα έχουν καταφέρει 
στις µετέπειτα σπουδές τους και στα πρώτα βή-
µατα της επαγγελµατικής τους ζωής, όµως αυτό 
δεν µπορεί να είναι το άλλοθι µιας κοινωνίας για 
την παράβλεψη της υποχρέωσής της να βραβεύει 
τους άξιους. Η βράβευση ενός µαθητή δηµιουρ-
γεί ευκαιρίες και, υπό αυτή την έννοια, τα εµπόδια 
που βρήκαν µπροστά τους τα δύο νέα κορίτσια α-
ποκαλύπτουν πως στην ελληνική περίπτωση κα-
ταστρατηγείται στην πράξη ένα βασικό χαρακτη-
ριστικό των φιλελεύθερων δηµοκρατιών: η ισό-
τητα ευκαιριών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η 
εικόνα του «κοριτσιού µε τη µαντίλα» που παρέ-
λασε δίπλα στην ελληνική σηµαία την περασµένη 
εβδοµάδα είναι ενθαρρυντική. Ο βαθµός ενσω-
µάτωσης των µεταναστών, η αξία των συµβόλων 
για την εθνική ταυτότητα, η ανεξιθρησκία, η αυ-
στηρότητα της ισλαµικής θρησκείας, είναι όλα ση-
µαντικά ζητήµατα προς δηµόσια συζήτηση. Όµως 
εξίσου σηµαντικό θέµα είναι και η ισότητα των ευ-
καιριών και καθαυτή η συµµετοχή ενός µαθητή 
στην «εξάδα της σηµαίας» είναι ένας δηµόσιος έ-
παινος για την ατοµική προσπάθεια. Ένα κορίτσι, 
µε µαντίλα ή χωρίς, µε ξενικό ή ελληνικό όνοµα, 
θα πρέπει να βραβεύεται.

*Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι επίκουρος κα-
θηγητής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας & επι-
στηµονικά υπεύθυνος της εταιρείας Prorata.

Κορίτσια 
µε ή χωρίς µαντίλες



www.free-sunday.gr

FREE  SUNDAY08 συνέντευξη

Ο 
Λευτέρης Παπαγιαννάκης είναι 
ο αρµόδιος για το προσφυγικό α-
ντιδήµαρχος Αθηναίων. ∆εν τον 
τροµάζει η ευθύνη, ούτε το µέγε-
θος της πρόκλησης. Πιστεύει σε 
µια διαχείριση της κρίσης χωρίς 
φόβο αλλά µε γενναιότητα και ει-

λικρίνεια. «∆εν είµαστε οι µόνοι, δεν είµαστε µόνοι» 
σηµειώνει και τονίζει ότι η άνοδος της ακροδεξιάς 
είναι ο µεγάλος κίνδυνος για όλη την Ευρώπη.

Υποθέτω, θα είστε κι εσείς βαθιά επηρεασµέ-
νος από τις φοβερές εξελίξεις στην ήπειρό µας. 
Φανταστήκατε ποτέ ότι θα ζήσουµε σε µια τέ-
τοια εποχή;
Νοµίζω ότι ρεαλιστικά κανείς δεν µπορούσε να 
φανταστεί κάτι τέτοιο. Βέβαια πρέπει να παραδε-
χτούµε ότι µετά την 11η Σεπτεµβρίου η πραγµατι-
κότητα, όπως τη γνωρίζαµε, άλλαξε και προέκυ-
ψαν πολλές νέες πραγµατικότητες. Να θυµίσω ότι 
ως Ευρωπαίοι παρακολουθούσαµε µε τρόµο τις 
ΗΠΑ να ψηφίζουν την Patriot Act, η οποία στο δί-
ληµµα «ασφάλεια ή ελευθερία» απάντησε µε εκ-
κωφαντικό τρόπο «ασφάλεια» µε θύµα τα δικαι-
ώµατα. Αυτό έµοιαζε µακρινό και θεωρούσαµε 
ότι δεν µας αφορά. Παρ’ όλα αυτά, µετά τις τρο-
µοκρατικές επιθέσεις στην καρδιά της Ευρώπης 
(Μαδρίτη, Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες) βιώνουµε 
την ίδια πραγµατικότητα και θεωρώ ότι ακόµα δεν 
έχουµε δει το σύνολο των αλλαγών που θα προ-
κύψουν για τη ζωή και την καθηµερινότητά µας.

Μεγάλοι πολιτικοί, έλεγε ο Μπίσµαρκ, είναι 
αυτοί που ́ ακούν πριν από τους άλλους το µα-
κρινό χλιµίντρισµα των αλόγων της Ιστορίαςª . 
Λείπουν σήµερα τέτοιοι πολιτικοί. Όχι;
Το εύκολο θα ήταν να πω ότι πράγµατι λείπουν µε-
γάλοι πολιτικοί και να έµενα εκεί. Ωστόσο, πιστεύω 
ότι το ζήτηµα δεν είναι µόνο η απουσία τέτοιων πο-
λιτικών αλλά και το γεγονός ότι οι πολιτικοί έχουν 
κάνει στροφή συντηρητική και λαϊκιστική. Ο εθνι-
κισµός καλπάζει και επιστρέφουµε σε επιλογές 
εσωστρέφειας. Πράγµατι, δεν είναι η εποχή των 
µεγάλων ηγετών, οι οποίοι θα δώσουν το ισχυρό 
στίγµα, αλλά πρέπει να αναλογιστούµε και σχετικά 
µε την εποχή στην οποία ζούµε, µια εποχή µεγάλων 
γεωπολιτικών αλλαγών και µεγάλης πολιτικής α-
στάθειας, µια εποχή κατά την οποία οι κοινωνικές 
ανισότητες όλο και µεγαλώνουν, η τεχνολογική 
εξέλιξη αλλάζει ραγδαία τους όρους παραγωγής 
και η κλιµατική αλλαγή είναι ήδη παρούσα, προ-
καλώντας κατακλυσµιαίες αλλαγές, τις συνέπειες 
των οποίων ακόµα δεν έχουµε αντιληφθεί.

Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει ένας 
αντιδήµαρχος αρµόδιος για θέµατα που συνδέ-
ονται µε το προσφυγικό και τη µετανάστευση;
Είναι αλήθεια ότι η ανάληψη µιας τέτοιας ευθύ-
νης µοιάζει βουνό, αλλά υπάρχουν πράγµατα που 
µπορούν να γίνουν. Πρέπει να ξεκινήσουµε από 
τα προφανή, δηλαδή να οργανώσουµε τον δήµο 
σε επίπεδο υπηρεσιών, καθώς οι δήµοι στην Ελ-
λάδα δεν έχουν εξειδικευµένη υπηρεσία για τα µε-
ταναστευτικά και προσφυγικά θέµατα. Όλα αυτά τα 
ζητήµατα εµπίπτουν στην κοινωνική πολιτική, ενώ 
πλέον είναι προφανές ότι υπάρχει η ανάγκη για δι-
ακριτό µηχανισµό διαχείρισης. Ο δήµος της Αθήνας 
αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη προχώρησε στη 

δηµιουργία της αντιδηµαρχίας, ενώ στο νέο οργα-
νόγραµµα προβλέπεται η δηµιουργία τµήµατος υ-
ποστήριξης και κοινωνικής ένταξης µεταναστών 
και προσφύγων. Επίσης, θα µας βοηθήσει το µε-
γάλο κύµα αλληλεγγύης της κοινωνίας, το οποίο 
καλούµαστε να συντονίσουµε, αλλά και οι δυνα-
τότητες που θα µας δώσει η συνεργασία µε µεγά-
λες διεθνείς οργανώσεις (ο δήµος έχει υπογράψει 
σύµφωνο συνεργασίας µε το Mercy Corps). Ήδη 
κοιτάµε το µέλλον και τις πολιτικές ένταξης, όπου 
αναπτύσσουµε συνεργασίες µε πόλεις που έχουν 
σηµαντική εµπειρία σε αυτό τον τοµέα, όπως το 
Άµστερνταµ και η Βαρκελώνη, ενώ ενισχύουµε 
τη συµµετοχή µας σε δίκτυα πόλεων, όπως το 
Eurocities και το 100 Resilient Cities.

Η προσφυγική κρίση αλλάζει ήδη την ευρω-
παϊκή και την ελληνική πραγµατικότητα. Θα 
αλλάξει και την Αθήνα;
Προφανώς θα την αλλάξει και έχουµε υποχρέωση 
να βοηθήσουµε ώστε η µετάβαση να γίνει οµαλά. 
Η Αθήνα θα πρέπει να εντάξει νέους πολίτες στην 
κοινωνική ζωή της πόλης. Ανθρώπους µε διαφο-
ρετικό πολιτισµικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό 
κεφάλαιο, οι οποίοι ξεριζώθηκαν για διαφορετι-
κούς λόγους ο καθένας, των οποίων οι αρχικές 
ελπίδες διαψεύστηκαν, καθώς το ταξίδι τους δια-
κόπηκε υποχρεωτικά. Η Αθήνα καλείται να προ-
σαρµοστεί σε µια νέα πραγµατικότητα και υποστη-
ρίζω ότι πρέπει να το κάνει χωρίς φόβο αλλά µε 
γενναιότητα και ειλικρίνεια. ∆εν είµαστε οι µόνοι, 
δεν είµαστε µόνοι.

Τι µπορεί να κάνει ο ∆ήµος Αθηναίων για να 
συµβάλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής και 
των προσφύγων και των δηµοτών;
Αυτή ακριβώς η ανάγκη για καλύτερη ποιότητα 
ζωής για τους πρόσφυγες και τους δηµότες οδή-
γησε τον δήµο στο να αναλάβει σηµαντικές πρω-
τοβουλίες, ώστε να συµβάλει σε µια αποτελεσµα-
τική διαχείριση της πρωτόγνωρης κατάστασης. Με 

Η Αθήνα θα πρέπει να εντάξει 
νέους πολίτες στην κοινωνική 
ζωή της πόλης. Ανθρώπους 
µε διαφορετικό πολιτισµικό, 
κοινωνικό και εκπαιδευτικό 
κεφάλαιο, οι οποίοι ξεριζώθηκαν 
για διαφορετικούς λόγους 
ο καθένας, των οποίων οι 
αρχικές ελπίδες διαψεύστηκαν, 
καθώς το ταξίδι τους διακόπηκε 
υποχρεωτικά.

αυτή τη λογική, παραχώρησε έκταση στον Ελαιώνα 
για τη δηµιουργία κέντρου φιλοξενίας, το οποίο µε 
τις διαδοχικές επεκτάσεις θα µπορεί να φιλοξενή-
σει περίπου 2.000 άτοµα. Πέρα από αυτό, συµµετέ-
χουµε και στο πρόγραµµα προσωρινής στέγασης 
αιτούντων άσυλο και δικαιούχων του προγράµµα-
τος µετεγκατάστασης της Ύπατης Αρµοστείας του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αναλαµβάνοντας τη δια-
χείριση 200 διαµερισµάτων σε συνεργασία µε τέσ-
σερις όµορους δήµους (Μοσχάτου-Ταύρου, Αγίου 
∆ηµητρίου, Ζωγράφου και Νέας Σµύρνης). Οι δύο 
αυτές δράσεις θα ωφελήσουν και τους δηµότες, 
καθώς στον Ελαιώνα, ως αντισταθµιστικό όφελος, 
θα ολοκληρωθούν δύο σηµαντικά έργα για την πε-
ριοχή (ολοκλήρωση της διάνοιξης της οδού Αγίας 
Άννης και η αποχέτευση στην οδό Αγίου Πολυκάρ-
που), ενώ η ενοικίαση των διαµερισµάτων και οι 
διάφορες συνοδευτικές δράσεις, όπως η παροχή 
vouchers για τη διατροφή των ωφελούµενων, θα 
τονώσουν την τοπική οικονοµία.

Είναι η άνοδος της ακροδεξιάς ο µεγάλος κίν-
δυνος στο πολιτικό επίπεδο;
Κατά την προσωπική µου άποψη, η άνοδος της 
ακροδεξιάς είναι ο µεγαλύτερος κίνδυνος για το 
σύνολο της Ευρώπης. Η αντίδραση του πολιτικού 
συστήµατος είναι φοβική και στην προσπάθειά του 
να την αντιµετωπίσει επιτυγχάνει το ακριβώς αντί-
θετο αποτέλεσµα, υιοθετώντας σε µεγάλο βαθµό 
την ατζέντα της. Οι πολιτικές λιτότητας, οι οποίες 
παρουσιάζονται ως µονόδροµος, και η εξέλιξη του 
προσφυγικού φαινοµένου συµβάλλουν καταλυτικά 
στο τάισµα του «τέρατος», ειδικά από τη στιγµή που 
οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις δεν δείχνουν ι-
κανές να παρουσιάσουν µια εναλλακτική στη λι-
τότητα και να συναινέσουν στην αποτελεσµατική 
και προοδευτική διαχείριση του προσφυγικού, η 
οποία να προσφέρει ασφάλεια τόσο στους πρόσφυ-
γες όσο και στους πολίτες της Ευρώπης. Η Ε.Ε. υ-
πηρετεί τα πολλά και διαφορετικά εθνικά συµφέ-
ροντα αναλαµβάνοντας τον ρόλο του παρατηρητή 
των γεγονότων, ενώ οι τελευταίες τροµοκρατικές 
επιθέσεις επιτείνουν τον φόβο και αναδεικνύουν 
τα πιο ακραία αντανακλαστικά µας.

Αισιοδοξείτε ότι κάτι καλό θα βγει από τις διερ-
γασίες για την ανασυγκρότηση της κεντροαρι-
στεράς, του ενδιάµεσου χώρου ή όπως αλλιώς 
προσδιορίζεται;
Πλέον, µετά από τόσες διεργασίες, κυρίως απο-
τυχηµένες, έχει µείνει µόνο η αισιοδοξία, αν και 
θεωρώ ότι η ανάγκη ύπαρξης αυτού του χώρου 
έχει καταστεί αναγκαία, ιδιαίτερα µετά και την απο-
γοήτευση που έχει προκαλέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι τόσο 
µε την αλλαγή πλεύσης ως προς το µνηµόνιο όσο 
µε την αδυναµία του να προχωρήσει στις προο-
δευτικές αλλαγές που πολλοί περίµεναν. Υπάρ-
χουν κάποιες εξαιρέσεις φυσικά, όπως ο νόµος για 
την ιθαγένεια και το σύµφωνο συµβίωσης, αλλά 
σε άλλα, συµβολικά ζητήµατα, ιδίως για την Αρι-
στερά, έχει καθυστερήσει, αν όχι εγκαταλείψει την 
προσπάθεια – π.χ. χωρισµός κράτους-Εκκλησίας, 
απλή αναλογική. Θεωρώ ότι οι πολιτικές δυνάµεις 
της ευρύτερης κεντροαριστεράς πρέπει να παρου-
σιάσουν ένα συγκεκριµένο σχέδιο µε κοινωνικές 
µεταρρυθµίσεις ουσίας, επιλέγοντας τον δύσκολο 
δρόµο της σύγκρουσης µε τον συντηρητισµό, το 
πελατειακό κράτος και την «ακινησία».

03.04.2016

´ Προσαρµογή 
στην πραγµατικότητα 
του προσφυγικούª

  ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ  

Λευτέρης Παπαγιαννάκης, 
αντιδήµαρχος Αθηναίων



Ο 
∆ήµος Θέρµης, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, αποφάσισε να παραχωρηθεί µια 
έκταση που του ανήκει, στα «σύνορα» µε τον ∆ήµο Θερµαϊκού (στα Τσαΐρια), ώστε να δη-
µιουργηθεί εκεί καταυλισµός προσφύγων, µε την προσθήκη στρεµµάτων ιδιοκτησίας του 
ΤΑΙΠΕ∆. Ανταποκρίθηκε έτσι στην κυβερνητική πρόταση προς τους δήµους (16/03/2016) 
να υποδείξουν χώρους που θα µπορούσαν να φιλοξενήσουν πρόσφυγες.

Ο συγκεκριµένος χώρος θα προταθεί στην Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ώστε 
να δηµιουργηθεί εκεί ένα κέντρο φιλοξενίας για τους πρόσφυγες που θα προέρχονται από τα hot spots 
και θα παραµένουν µέχρι τη µεταφορά τους στις ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής. Σύµφωνα µε τον σχε-
διασµό, θα αρχίσουν άµεσα εργασίες εξυγίανσης του εδάφους (αποστράγγιση, επιχωµατώσεις κ.λπ.) 
και δηµιουργία υποδοµών, ώστε να µπορούν να φιλοξενούνται 800 πρόσφυγες, ενώ θα εργάζονται 
εκεί 200-250 άτοµα της Ύπατης Αρµοστείας. Υπονοείται ότι ο καταυλισµός θα έχει τις απαιτούµενες υ-
ποδοµές υγιεινής και θα παρέχει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Υπάρχει πρόβλεψη 20 εκατ. 
ευρώ για την επένδυση. Ο χώρος που απαιτείται αφορά 300 στρέµµατα. Αυτά λένε ως τώρα οι πληρο-
φορίες, οι οποίες προέρχονται από αξιόπιστη πηγή, αλλά χρειάζονται επιβεβαίωση.

Ενόψει αυτής της προοπτικής, ο δήµαρχος Θερµαϊκού αντέδρασε έντονα, προβάλλοντας όµως 
έωλα επιχειρήµατα, π.χ. ότι ο καταυλισµός θα βλάψει τον τουρισµό, θα αναστείλει την ανάπτυξη της πε-
ριοχής κ.λπ. Χωρίς να προτείνει ο ίδιος κάποια συγκεκριµένη εναλλακτική λύση, στα όρια του ∆ήµου 
Θερµαϊκού, για τη δηµιουργία του καταυλισµού προσφύγων, παρόλο που ο δήµος διαθέτει µεγάλες ε-
κτάσεις που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν γι’ αυτό τον σκοπό.

Ωστόσο, η επιλογή της συγκεκριµένης περιοχής είναι ατυχής. Και αυτό γιατί τα Τσαΐρια είναι ένας 
σηµαντικός περιαστικός υγρότοπος της Θεσσαλονίκης, καλυµµένος µε νερό 8-9 µήνες τον χρόνο, στον 
οποίο απαιτείται να γίνουν έργα «εξυγίανσης» (αποστράγγιση, επιχωµατώσεις κ.λπ.) µεγάλης έκτασης, 
ώστε να µπορέσει να χρησιµοποιηθεί για τον συγκεκριµένο σκοπό. Μόνο που η λέξη «εξυγίανση» εδώ 
ισοδυναµεί µε τη λέξη «περιβαλλοντική καταστροφή». Ακριβώς αυτό που θα συµβεί αν ποτέ υλοποιη-
θούν οι «αναπτυξιακές» ιδέες που υποστηρίζει η δηµοτική αρχή του ∆ήµου Θερµαϊκού.

Η περιοχή για την οποία συζητάµε είναι ό,τι έχει αποµείνει από τον παλιό µεγάλο υγρότοπο που 
«έκοψε» στα δύο η κατασκευή του αεροδροµίου «Μακεδονία». Σήµερα υπάρχουν δύο υγροτοπικές 
εκτάσεις, δυτικά και ανατολικά του αεροδροµίου. Τα Τσαΐρια αντιµετωπίζονται ως λασπότοπος, που 
µπαζώνεται συστηµατικά µε παράνοµη εναπόθεση µπάζων και πάσης φύσεως σκουπιδιών. Ωστόσο, 
παρατηρείται σηµαντική υγροσκοπική βλάστηση και διαµένουν εκεί ή φιλοξενούνται εποχικά διάφορα 
υδρόβια, παρυδάτια και αρπακτικά είδη. Πρόκειται για έναν από τους τελευταίους παράκτιους υγρό-
τοπους που έχουν αποµείνει στον Νοµό Θεσσαλονίκης (άλλοι είναι το ∆έλτα Αξιού-Γαλλικού και ε-
κτάσεις στην Επανοµή), µε µεγάλη περιβαλλοντική σηµασία, στον οποίο θα έπρεπε να υλοποιούνται 
ήδη προγράµµατα ανόρθωσής του, διατήρησης της βιοποικιλότητας και αξιοποίησής του ως ανοιχτού 
χώρου αναψυχής. Με άλλα λόγια, τα Τσαΐρια είναι σηµαντικός περιβαλλοντικός (αλλά όχι µόνο) πλού-
τος για την ανατολική ακτή του Θερµαϊκού, ο οποίος θα καταστραφεί µέσω της αποστράγγισης-επι-
χωµάτωσης, την οποία θα ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο «επενδυτικές αξιοποιήσεις»: Σε αυτή την 
προοπτική, αν η τωρινή πρόταση είναι πιθανόν απόρροια άγνοιας και έλλειψης στοιχειώδους περι-
βαλλοντικής ευαισθησίας, αποτελεί χρυσή ευκαιρία, λόγω της ευαισθησίας απέναντι στο προσφυγικό 
πρόβληµα, για µελλοντικές χρυσοφόρες επενδύσεις οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα αντιµετώπιζαν 
µεγάλες δυσκολίες υλοποίησης. 

∆εν χρειάζεται να τονιστεί πόσο σηµαντικό θα ήταν αν συνέβαλε η τοπική αυτοδιοίκηση µε συγκε-
κριµένες προτάσεις στην αντιµετώπιση του προβλήµατος εξεύρεσης ή δηµιουργίας χώρων για τη φι-
λοξενία των προσφύγων, µε θεσµικό τρόπο, µέσω των δικών της δοµών και µε συνεννόηση µεταξύ 
των φορέων της. Κάτι τέτοιο πρακτικά δεν γίνεται. Αλλά και µε τον στρεβλό και βεβιασµένο τρόπο που 
λειτουργεί το «σύστηµα», οι όποιες προτάσεις προκύπτουν θα πρέπει να µη δηµιουργούν νέα προβλή-
µατα ή να µη συνεπάγονται περιβαλλοντικές παρεµβάσεις µείζονος σηµασίας, ουσιαστικά χωρίς την 
παραµικρή µελέτη των επιπτώσεων που θα προκύψουν στη συνέχεια.

Είναι γνωστό ότι στα όρια του ∆ήµου Θέρµης έχουν προταθεί ως πιθανοί χώροι εγκατάστασης 
προσφύγων: • Τα Λουτρά, • Το Στρατόπεδο ΣΕ∆ΕΣ, • Το Στρατόπεδο «561».

Πιθανότατα υπάρχουν κι άλλοι κατάλληλοι χώροι (ή που µπορούν να γίνουν κατάλληλοι, µε τις α-
παραίτητες παρεµβάσεις) στον ∆ήµο Θέρµης, όπως και στον ∆ήµο Θερµαϊκού. Αρκεί οι προτάσεις να 
γίνονται µε σοβαρότητα και ευρύτητα πνεύµατος απ’ όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, οι οποίοι είναι 
πάρα πολλοί. Για παράδειγµα, επιχειρήµατα του τύπου «το τάδε στρατόπεδο είναι κέντρο επιστράτευ-
σης» ή «διαθέτει αποθήκες µε συγκεκριµένο υλικό» (δεν τα λένε οι δήµοι αυτά, εννοείται) µοιάζουν πε-
ρισσότερο µε υπεκφυγές. Όπως και το επιχείρηµα ότι τα Λουτρά τα διασχίζει… δρόµος!

Σε αυτό το περίπλοκο πλαίσιο, τα Τσαΐρια είναι µια λύση, αλλά µια πολύ κακή λύση. Και για τους 
πρόσφυγες (γιατί κανείς δεν µπορεί να είναι σίγουρος πόσοι άνθρωποι και για πόσο χρονικό διάστηµα 
θα ζήσουν εκεί) και για την περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής, την οποία έχουµε µια µόνιµη τάση 
να υποτιµάµε, αντιβαίνοντας στη λογική και στα πραγµατικά µας συµφέροντα.

*Ο Πάνος Ζέρβας είναι µέλος της δηµοτικής κίνησης Συµπολιτεία Θερµαϊκού.
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Καταυλισµός προσφύγων 
σε υγρότοπο µεγάλης 
περιβαλλοντικής σηµασίας;

 ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΖΕΡΒΑ*
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Σ
το δεύτερο µέρος της συνέντευξής 
του στην FS (το πρώτο είχε δηµο-
σιευτεί στο προηγούµενο φύλλο) ο 
επίκουρος καθηγητής στη Νοµική 
Σχολή του ΑΠΘ Ανδρέας Τάκης α-
ναλύει τη συµφωνία της Ε.Ε. µε την 
Τουρκία για το προσφυγικό και κατά 

πόσο αυτή ανταποκρίνεται στα όσα προβλέπουν 
οι διεθνείς συνθήκες για τους πρόσφυγες, σχολι-
άζοντας παράλληλα τα όσα έχει κάνει ως σήµερα 
η Ελλάδα για την παροχή προστασίας και υποστή-
ριξης στους πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα.

Θεωρείτε ότι η συµφωνία που επετεύχθη κατά 
την τελευταία σύνοδο κορυφής µεταξύ Ε.Ε. και 
Τουρκίας βρίσκεται εντός των διεθνών συν-
θηκών και συµβάσεων για τα δικαιώµατα των 
προσφύγων;
Υπάρχει µια κατανοητή προδιάθεση των ανθρώ-
πων και των οργανώσεων που είναι αφιερωµένοι 
στη στήριξη των µεταναστών και στην υπεράσπιση 
των δικαιωµάτων του ανθρώπου να θεωρούν ότι 
πολιτικές αποφάσεις που φαίνονται ανήθικες, πα-
ράλογες ή, πάντως, εσφαλµένες είναι οπωσδήποτε 
και παράνοµες, αντισυνταγµατικές, αντίθετες µε τις 
συνθήκες κ.ο.κ. ∆εν συµµερίζοµαι αυτή τη στάση, 
πρωτίστως γιατί είναι εντελώς αναποτελεσµατική 
για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων. Αυτές τις 
µέρες πολλοί φίλοι λίγο-πολύ εµφανίζουν τη συµ-
φωνία µε την Τουρκία ως κατάλογο παραβιάσεων 
θεµελιωδών δικαιωµάτων, σχεδόν σαν κάποιο έ-
γκληµα κατά της ανθρωπότητας. Οι περισσότερες 
απόψεις που έχω υπόψη µου, όταν φτάνουν στα 
πρακτικά και συγκεκριµένα, περιορίζονται σε εκ-
δηλώσεις σοβαρής ανησυχίας µήπως λ.χ. γίνουν 
µαζικές αποµακρύνσεις/επαναπροωθήσεις στην 
Τουρκία, µήπως δεν θα είναι επαρκώς εξατοµι-
κευµένη η εξέταση των αιτηµάτων ασύλου που 
θα υποβάλλονται κ.ο.κ. Τέτοιες ανησυχίες και βά-
σιµες φαίνονται και ηθικά δικαιολογηµένες είναι. 
∆εν είναι όµως κατ’ ανάγκην ούτε κρίσιµες πάντα 
ούτε αποτελεσµατικές σε έναν νοµικό αγώνα. Κακά 
τα ψέµατα, τίποτε από αυτά που προβλέπει σε νο-
µικό πεδίο η συµφωνία δεν είναι καινούργιο. Όλα 
είναι ισχύοντες θεσµοί και µηχανισµοί, ακόµη και οι 
«επαναπροωθήσεις» στην Τουρκία δεν είναι παρά 
η συµφωνία επανεισδοχής που η χώρα µας έχει δι-
µερώς υπογράψει µε τη γείτονα από το 1999. Αυτό 
δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν σοβαρά νοµικά ζη-
τήµατα. Αυτά όµως συνδέονται µε και εξαρτώνται 
από αυτό που είναι το νοµικοπολιτικό «κλειδί» της 
όλης συµφωνίας: ο χαρακτηρισµός της Τουρκίας 
ως «ασφαλούς χώρας». Η νοµική ανασκευή αυτού 
του χαρακτηρισµού δεν επιτυγχάνεται µε εκδηλώ-
σεις ηθικής αγανάκτησης ή γενική δηµοσιογραφία 
περί της γεωπολιτικής κατάστασης. Είναι ζήτηµα 
αµφισβήτησης συγκεκριµένων νοµικών και πολι-
τικών αποφάσεων οργάνων της Ε.Ε. αλλά και του 
ελληνικού κράτους, που θα δοκιµαστούν τελικά στα 
δικαστήρια ενόψει συγκεκριµένων πραγµατικών υ-
ποθέσεων. Το γεγονός λ.χ. ότι η Τουρκία δεν έχει 
πλήρως αποδεχτεί τη δέσµευσή της από τη Συν-
θήκη της Γενεύης του 1951 για τους πρόσφυγες 
αποτελεί ένα καλό σηµείο αφετηρίας. Το πολιτικό 
και νοµικό δυναµικό για έναν τέτοιο αγώνα υπάρ-
χει στη χώρα µας.

Θα ήθελα και ένα σχόλιό σας για την παρουσία 
του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο ως δύναµης ελέγχου των 

προσφυγικών-µεταναστευτικών ροών…
∆εν νοµίζω να πίστεψε ποτέ κανείς στα σοβαρά ότι 
αποστολή της συγκεκριµένης ναυτικής µοίρας ήταν 
η δραστική τους συµµετοχή στην αντιµετώπιση του 
προσφυγικού. Με δεδοµένους τους επιχειρησια-
κούς περιορισµούς τους, η όποια συµβολή τους θα 
ήταν έτσι κι αλλιώς περιορισµένη στη συλλογή και 
διαβίβαση πληροφορίας, πράγµα το οποίο επιτυγ-
χάνεται στην περιοχή και από πολλές άλλες πηγές. 
Τα πλοία αυτά «κοιτούν» τη Συρία.

Όσον αφορά τους πρόσφυγες και µετανάστες 
που ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα, ποια είναι η 
άποψή σας σχετικά µε τη µεταχείρισή τους από 
την ελληνική πολιτεία;
Τη στιγµή που µιλάµε πρέπει να οµολογήσω ότι η 
προσπάθεια που γίνεται από τις αρµόδιες ελληνι-
κές αρχές είναι πολύ σοβαρή και σε µεγάλο βαθµό, 
µε δεδοµένες τις περιστάσεις, αρκετά αποτελεσµα-
τική. Ανοιχτές εγκαταστάσεις υπό την ευθύνη του 
υπουργείου Εθνικής Άµυνας ή/και του υπουργείου 
Εσωτερικών, µε την ουσιώδη συµµετοχή πολλών 
δήµων, ανοίγουν κάθε µέρα σε πολλές περιοχές 
της χώρας. Οι συνθήκες στον σηµαντικό αριθµό των 
ήδη λειτουργούντων κέντρων βελτιώνονται καθη-
µερινά, παρ’ όλες τις διαχειριστικές παλινωδίες, την 
απουσία αποτελεσµατικού συντονισµού και την πα-
ρεπόµενη σπατάλη υλικού και προσπάθειας. Αυτή 
η εικόνα όµως είναι εντελώς πρόσφατη και οφεί-
λεται εν πολλοίς στη συγκινητική εκδήλωση αλ-
ληλεγγύης των τοπικών πληθυσµών και στην πο-
λύµηνη δουλειά διαφόρων πρωτοβουλιών αλλη-
λεγγύης και µη κυβερνητικών οργανώσεων, που 
µέχρι τώρα σήκωναν µόνες τους σχεδόν το πλή-
ρες βάρος της επιµελητείας. Η αλήθεια είναι ότι το 
ελληνικό κράτος όφειλε να έχει προετοιµάσει τις 
δοµές του για την αντιµετώπιση τέτοιων αναγκών 
προ πολλού. Πρέπει να το πούµε ανοιχτά: το σχέδιο 
των περιβόητων hot spots δεν επινοήθηκε ενόψει 
της προσφυγικής κρίσης. Αποτελεί λίγο-πολύ επα-
νάληψη του action plan που η ελληνική κυβέρνηση 
είχε δεσµευτεί έναντι της Ε.Ε. να υλοποιήσει ήδη το 
2011, µε τη δηµιουργία κέντρων πρώτης υποδοχής, 
δοµές εξέτασης αιτηµάτων ασύλου κ.ο.κ. Ο νόµος 
3907/2011 που προέβλεπε τα σχετικά έµεινε µέχρι 
προσφάτως στα χαρτιά, καθώς όλες οι προηγού-
µενες κυβερνήσεις προτιµούσαν τη διαχείριση της 
κατάστασης µε επιχειρήσεις τύπου «Ξένιος Ζευς» 
και κέντρα επ’ αόριστον διοικητικής κράτησης. Η 
σηµερινή σχετικά θετική εικόνα επετεύχθη µετά 

από µακρούς µήνες αµήχανης αδράνειας της ση-
µερινής κυβέρνησης και µέσα από πρωτοβουλίες 
της εσχάτης ώρας υπό την απειλή «εξόδου» από τη 
Συνθήκη Σένγκεν. Η διάρκειά της, ωστόσο, εξαρ-
τάται από µια σειρά από παράγοντες, µε βασικότε-
ρους το αν τα µεγέθη του «εγκλωβισµένου» πλη-
θυσµού θα παραµείνουν διαχειρίσιµα και, κυρίως, 
το αν η κυβέρνηση θα ενδώσει στην πηγαία τάση 
των µηχανισµών ασφαλείας της χώρας να θεω-
ρούν ότι µπορούν να ασκούν εθνωφελή πολιτική 
ανάσχεσης των ροών κάνοντας τον «βίο αβίωτο» 
σε όσους έρχονται ή έχουν έρθει.

Έχοντας διατελέσει γ.γ. Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής του υπουργείου Εσωτερικών, ποια πι-
στεύετε ότι είναι τα βήµατα που πρέπει να γί-
νουν από δω και πέρα για τους πρόσφυγες και 
τους µετανάστες που βρίσκονται ήδη στη χώρα;
∆υστυχώς, τα επιχειρησιακά ζητήµατα που πρέ-
πει να επιλύσει η χώρα µας, µολονότι είναι καθο-
ριστικά, δεν είναι ούτε τα πιο δύσκολα ούτε τα πιο 
σηµαντικά. Σηµαντικότερο παραµένει το πώς θα 
«µεταφράσει» η κυβέρνηση τη συµφωνία µε την 
Τουρκία σε εσωτερικές πολιτικές και οδηγίες στα 
όργανα απόφασης, λ.χ. σε όσα κρίνουν σε πρώτο 
βαθµό τις αιτήσεις ασύλου. Είναι αναγκασµένη να 
τηρήσει µια λεπτή ισορροπία µεταξύ της νοµικής 
και κυρίως πολιτικής προσήλωσής της στο κοινό 

Tο ελληνικό κράτος όφειλε να έχει 
προετοιµάσει τις δοµές του για την 
αντιµετώπιση τέτοιων αναγκών 
προ πολλού. Πρέπει να το πούµε 
ανοιχτά: το σχέδιο των περιβόητων 
hot spots δεν επινοήθηκε ενόψει 
της προσφυγικής κρίσης. Αποτελεί 
λίγο-πολύ επανάληψη του action 
plan που η ελληνική κυβέρνηση 
είχε δεσµευτεί έναντι της Ε.Ε. να 
υλοποιήσει ήδη το 2011.

ευρωπαϊκό πολιτικό εγχείρηµα, συµπλέοντας µε 
τις κοινές αποφάσεις των εταίρων της, και, από την 
άλλη, της ανάγκης να τιµήσει στο έπακρο την παρά-
δοση δηµοκρατίας και σεβασµού των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων, που είναι κοινή για τις ευρωπαϊκές 
συνθήκες και για το Σύνταγµά µας. Αυτό σηµαίνει 
όµως σαφείς πολιτικές κατευθύνσεις προς τη διοί-
κηση στο εσωτερικό, χωρίς εκπτώσεις στην προ-
στασία των δικαιωµάτων, και, σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, πολιτικές πρωτοβουλίες και συµµαχίες που 
θα επιτρέψουν έναν αναπροσδιορισµό της ευρω-
παϊκής πολιτικής κατά τη διάρκεια εξειδίκευσης 
της εν πολλοίς ακόµη ασαφούς συµφωνίας µε την 
Τουρκία. Κυρίως, δε, είναι αδήριτα αναγκαίο να α-
ποτραπεί το ενδεχόµενο η ενεργοποίηση της πα-
ρούσας συµφωνίας να υποκατασταθεί στη θέση 
των δεσµεύσεων των προηγούµενων συνόδων κο-
ρυφής για την κατανοµή και επανεγκατάσταση των 
εισρεόντων πληθυσµών σε όλα τα µέλη µε βάση 
ορισµένη ακριβοδίκαιη αναλογία. Η επανεγκατά-
σταση, και µάλιστα σε διευρυµένους αριθµούς, α-
ποτελεί όχι µόνο τη µοναδική πλήρως συµβατή µε 
τις ευρωπαϊκές αρχές µεσοπρόθεσµη προοπτική 
αλλά και τη µόνη λύση για την επιβεβαίωση σή-
µερα του ότι η Ε.Ε. αποτελεί ένα κοινό πολιτικό εγ-
χείρηµα αλληλέγγυων µερών και όχι απλώς µια 
συµµαχία ευκαιρίας.

Τα κόµµατα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την 
κυβέρνηση ότι µε τη στάση και την πολιτική της 
ουσιαστικά προσκάλεσε το προσφυγικό-µετα-
ναστευτικό κύµα στη χώρα. Θεωρείτε ότι έχουν 
δίκιο;
Όχι. Η µοµφή αυτή είναι στον µεγαλύτερο βαθµό 
άστοχη και παραπλανητική. Είναι αστείο να απο-
δίδει τη µεγιστοποίηση των ροών στην πολιτική 
που ακολούθησε η συγκεκριµένη ή όποια άλλη 
ελληνική κυβέρνηση. Οι ροές έχουν συγκεκριµέ-
νες αιτίες και η πληµµυρίδα των Σύριων προσφύ-
γων έχει φυσικά να κάνει µε την κορύφωση του 
συριακού δράµατος και όχι µε την όποια κυβερνη-
τική αλλαγή. Αν κάτι µεταβλήθηκε ουσιωδώς στην 
ελληνική πολιτική, αυτό ήταν κάτι για το οποίο δεν 
µπορούµε παρά να είµαστε ευγνώµονες προς την 
τότε πολιτική ηγεσία. Γιατί ακριβώς αποκατέστησε 
ηθικά τη χώρα µας διακόπτοντας άµεσα τις απο-
τρόπαιες για σύγχρονο κράτος δικαίου πρακτικές 
της επ’ αόριστον κράτησης των µεταναστών και 
της κρυφής «απώθησής» τους. ∆εν αποκλείεται η 
στάση αυτή να επέδρασε «διευκολυντικά» στη δι-
έλευση του θαλάσσιου διαδρόµου προς τη χώρα 
µας. Αξίζει όµως να ερωτηθούν όσοι, Έλληνες και 
Ευρωπαίοι, απευθύνουν τη µοµφή αυτή στην κυ-
βέρνηση τι θα θεωρούσαν ως την ορθή στάση που 
θα έπρεπε αυτή να είχε ακολουθήσει. Το να απα-
ντήσει κανείς σε αυτό το ερώτηµα, όπως κάνουν 
υποκριτικά οι Ευρωπαίοι εταίροι µας, λέγοντας ότι 
η Ελλάδα δεν είχε ετοιµάσει εγκαίρως τις υποδοµές 
της για τον σκοπό αυτό θα ήταν προφανώς αβάσιµο. 
Μολονότι για χρόνια η χώρα µας επέδειξε απίθανη 
ολιγωρία και ανικανότητα ως προς την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών της, σε καµία περίπτωση δεν 
ήταν η απουσία υποδοµών και µηχανισµών υπο-
δοχής που προκάλεσε την ίδια την προσφυγική 
κρίση. Τότε, όµως, τι µπορεί να εννοεί κανείς µεµ-
φόµενος τη στάση της κυβέρνησης για τη µαζική 
εισροή των µεταναστών και προσφύγων στην Ευ-
ρώπη; Μήπως ότι κακώς δεν µεταχειρίστηκε θα-
νάσιµη, αν χρειαζόταν, βία για να τους αποτρέψει;
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«Η κυβέρνηση είναι 
αναγκασµένη να 

τηρήσει µια λεπτή 
ισορροπία»

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ανδρέας Τάκης, 
επ. καθηγητής στη Νοµική 

Σχολή του ΑΠΘ, αντιπρόεδρος 
της Ελληνικής Ένωσης για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου



Σ
τη µαθητική παρέλαση την πα-
ραµονή της 25ης Μαρτίου 2016 
η µαθήτρια της τρίτης τάξης του 
41ου ∆ηµοσίου Λυκείου Αθη-
νών Άγια Ιµπραήµ, που κατά-
γεται από την Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου, παρέλασε ως παρα-

στάτιδα πλάι στη Γαλανόλευκη. Η συνολική πα-
ρουσία της πριν και κατά την παρέλαση, αλλά 
και στις δηλώσεις της, ήταν συνολικά ευπρε-
πής, όπως, άλλωστε, αρµόζει σε αριστεύ-
σασα µαθήτρια. Ωστόσο, από πολλούς κρίθηκε 
ως προκλητική µε µόνη αιτία το γεγονός ότι η 
έφηβη µαθήτρια παρέλασε φορώντας την πα-
ραδοσιακή για τις µουσουλµάνες µαντίλα ή, αλ-
λιώς, χιτζάµπ.

Στο συνηθισµένο από επιδεικτική υπερ-
βολή ελληνικό διαδίκτυο, αλλά και στα ΜΜΕ, οι 
αντιδράσεις ήταν µάλλον ακραίες. Κάποιοι ανή-
γαγαν τη µαθήτρια σε σύµβολο ελευθερίας, κά-
νοντας ηρωίδα µια άριστη µαθήτρια που της επετράπη το αυτονόητο. Ίσως βέβαια να απαιτεί και 
κάποιον ηρωισµό η κατάκτηση της αριστείας στο βάναυσα γνωσιοθηρικό ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα από ένα κορίτσι οικογένειας Αράβων οικονοµικών µεταναστών. Σίγουρα δεν είναι κατόρ-
θωµα να εµφανιστούν η παραστάτις και ο άρρεν σηµαιοφόρος µε αλογοουρά, δηλαδή µε τα χαρα-
κτηριστικά που συνηθίζονται στον οικογενειακό και κοινωνικό τους περίγυρο, στο πλαίσιο του αυτο-
προσδιορισµού κάθε ατόµου που ζει στην Ε.Ε.

Άλλοι είδαν την άλωση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας στην εµφάνιση µιας µουσουλµάνας 
µε µαντίλα µπροστά από τη Βουλή. Αντέδρασαν δηλαδή σαν να µη φορούσε η Άγια όλο αυτό το διά-
στηµα τη µαντίλα της σε κάθε σχολική δράση και πρώτη φορά στην επέτειο της Εθνικής Παλιγγενε-
σίας επέλεξε να καλύψει την κώµη της, για να προκαλέσει το κοινό αίσθηµα. Σαν να πραγµατώνε-
ται ο ούτως ή άλλος παρωχηµένος σκοπός της µαθητικής παρέλασης διά της καταστολής της δια-
φορετικότητας και της ύψωσης τειχών σε βάρος των αλλοεθνών και αλλόθρησκων µαθητών. Ή σαν 
να υπάρχει εθνικό dress code για τις παρελάσεις που επιτρέπει το καυτό µίνι και το βραδινό µακι-
γιάζ στα κορίτσια, τα εµφανή τατουάζ και τα piercings σε κάθε µαθητή, ως εύλογη έκφραση της νε-
ανικής προσωπικότητας των µαθητών, αλλά απαγορεύει ως εθνική απειλή τη µαντίλα και τη µακριά 
φούστα.

Ας µη γελιόµαστε, ο ρατσισµός έβρισκε και θα βρίσκει πάντα τρόπους να εκφραστεί και διατη-
ρεί εύλογα µεγάλο ακροατήριο. Κατά περίπτωση, µε µεγάλη ευκολία ξεχνά τις αρχές της ανεξιθρη-
σκίας και της ελευθερίας της κοινωνικής έκφρασης που ρητώς προτάσσει το Σύνταγµα. Προ εικο-
σαετίας έφταιγε η αλβανική καταγωγή του επίσης αριστούχου σηµαιοφόρου Οδυσσέα Τσενάι, που 
ξεσήκωσε θύελλα µίσους στην κοινωνία της Περαίας και πανελληνίως, κυρίως από τους γονείς των 
µη επιλεγέντων για παρέλαση µαθητών. Το αποτέλεσµα ήταν να στρέψουν τον νεαρό για πάντα στο 
εξωτερικό και να αποστερήσουν την ελληνική κοινωνία από έναν ξεχωριστό σήµερα επιστήµονα. 
Είναι αξιοσηµείωτο, άλλωστε, ότι άτοµα που συχνά επιδίδονται σε επίδειξη δηµοκρατικού φρονήµα-
τος µε την πρώτη ευκαιρία επιτέθηκαν στην έφηβη µαθήτρια, ότι δήθεν είναι δάκτυλος ισλαµιστών, 
ότι τάχα προάγει και εµπεδώνει τον µουσουλµανικό φονταµενταλισµό στην ελληνική κοινωνία.

Η πραγµατικότητα όµως δείχνει να είναι αλλιώς και πολύ µακριά από τα άκρα. Για όσους, µάλι-
στα, έχουν ταξιδέψει σε αραβικές χώρες ή γνωρίζουν έστω και λίγο την αιγυπτιακή κοινωνία, είναι 
σαφές ότι η κάλυψη του κεφαλιού των γυναικών από την εφηβεία και µετά αποτελεί περισσότερο 
κοινωνική συνήθεια των λαϊκών τάξεων και δευτερευόντως ένδειξη µουσουλµανικής ευσέβειας. 
Συνεπώς, η επίθεση στην ενδυµατολογική διαφοροποίηση µιας µαθήτριας που στ’ αλήθεια δεν προ-
σβάλλει κανέναν, αλλά µε την παρέλασή της µπροστά από την εξέδρα των επισήµων ως «µετέχου-
σας της παιδεύσεως της ηµετέρας» (Ισοκράτους, Πανηγυρικός, εδ. 50) περιποιεί τιµή σε ένα αρχαίο 
έθνος που αντιλαµβάνεται το µέλλον του µέσα από την πολυµορφία και την ανεκτικότητα, είναι αδό-
κιµη. Η ίδια, άλλωστε, η Άγια υποστηρίζει εύγλωττα το δικαίωµα στην πολυµορφία, δηλώνει πως πι-
στεύει «ότι έτσι θα ζούµε καλύτερα».

*Ο Βασίλης Κ. Καραµητσάνης είναι δικηγόρος Αθηνών, µέλος της πολιτικής κίνησης ΜΠΡΟΣΤΑ 
και µέλος του Τοµέα Ναυτιλίας-Τουρισµού του Ποταµιού.
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Η παρέλαση µιας µαθήτριας µε 
µαντίλα µπροστά από την εξέδρα 
των επισήµων ως «µετέχουσας 
της παιδεύσεως της ηµετέρας» 
(Ισοκράτους, Πανηγυρικός, εδ. 50) 
περιποιεί τιµή σε ένα αρχαίο έθνος 
που αντιλαµβάνεται το µέλλον του 
µέσα από την πολυµορφία και 
την ανεκτικότητα.

Τώρα µας έφταιξε 
και η µαντίλα

 ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ Κ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ*

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι 
τηλ. 210-69.93.527

www.gethealthier.gr
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Η 
προοπτική σταθεροποίησης στη Συρία και στο 
Ιράκ µε τη συρρίκνωση και την απάλειψη του 
µορφώµατος των τζιχαντιστών του Ισλαµικού 
Κράτους προχωρά πολύ πιο γρήγορα από τις 
σχετικές εκτιµήσεις και προσδοκίες που υ-

πήρχαν µόλις πριν από µερικές εβδοµάδες. Το αποδεικνύει 
η στενή διπλωµατική και επιχειρησιακή συνεργασία ΗΠΑ-
Ρωσίας, που πλέον δεν περιορίζεται στις συχνές τηλεφωνι-
κές συνοµιλίες Πούτιν-Οµπάµα και στις συναντήσεις Κέρι- 
Λαβρόφ αλλά εκτείνεται στην όχι και τόσο συχνή και συ-
νήθη συνάντηση των επικεφαλής της CIA και της FSB στη 
Μόσχα στις αρχές Μαρτίου.

Με τα παραπάνω δεδοµένα νοµιµοποιείται συγκρατη-
µένη αισιοδοξία για µείωση σε µεγάλο βαθµό των προσφυ-
γικών ροών από τη Συρία και το Ιράκ.

Η άγνωστη µεταβλητή, ο αστάθµητος παράγων ως προς 
τη δυνατότητα υλοποίησης των συµφωνηθέντων στη σύ-
νοδο κορυφής Ε.Ε.-Τουρκίας της 17ης-18ης Μαρτίου είναι 
η Τουρκία και πιο συγκεκριµένα ο Ερντογάν.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

∆ιλήµµατα και προκλήσεις
Είναι µονόδροµος για τον Ερντογάν, που είδε να καταρρέουν 
τα οράµατα για ηγεµονική επιρροή της Άγκυρας στο σουνιτικό 
Ισλάµ, η συνεργασία µε την Ε.Ε. στη διαχείριση του προσφυγικού;

Την ώρα που ΗΠΑ και Ρωσία διαµηνύουν τη δυσαρέσκειά 
τους για την κρίση εµπιστοσύνης που έχουν προκαλέσει οι Ερ-
ντογάν-Νταβούτογλου µε την πολιτική τους όχι µόνο στη Συρία 
και στο Ιράκ αλλά και συνολικά στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, 
την ώρα που Ουάσινγκτον και Μόσχα στηρίζουν διπλωµατικά 
και επιχειρησιακά τους Κούρδους της Συρίας, λογικά η προσέγ-
γιση µε την Ε.Ε. προβάλλει ως µονόδροµος, καθώς νοµιµοποιεί 
τον Ερντογάν σε µια κατάσταση ασφυκτικής περιφερειακής και 
διεθνούς αποµόνωσης και εσωτερικής αυταρχικής-απολυταρ-
χικής εκτροπής.

Όµως η σκληρή αντίδραση του Ερντογάν στη σατιρική εκ-
ποµπή της Γερµανικής Τηλεόρασης και στην παρουσία ξένων 
διπλωµατών στη δίκη της διεύθυνσης της «Cumhuriyet» δεν 
δείχνει επίγνωση των δυσµενών διεθνών συσχετισµών, που α-
ποτυπώθηκαν ανάγλυφα στη µεθόδευση της στάσης των ΗΠΑ 

Ερντογάν, 
ο αστάθµητος 

παράγων

για τις επαφές του Τούρκου Προέδρου µε τον Οµπάµα και 
τον αντιπρόεδρο Μπάιντεν στην Ουάσινγκτον, στο περιθώ-
ριο της συνόδου κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια: Ο 
Λευκός Οίκος έκανε κάθε δυνατή κίνηση για να διαµηνύσει 
ότι ο Οµπάµα δεν επειγόταν να συναντήσει τον Ερντογάν.

Αµφιθυµία και δισταγµοί
Η προσέγγιση µε την Ε.Ε. και η εφαρµογή της συµφωνίας 
για τη διαχείριση του προσφυγικού ως µονόδροµη επιλογή 
θα ήταν µια διαπίστωση πέραν πάσης αµφισβητήσεως, αν 
προτεραιότητα των Ερντογάν-Νταβούτογλου ήταν η άρση 
της πρωτοφανούς αποµόνωσης της χώρας.

Η προτεραιότητα, το κύριο, αν όχι το µοναδικό, µέληµα 
του Ερντογάν αυτή τη στιγµή είναι η ολοκλήρωση της συ-
νταγµατικής µεταρρύθµισης για σύσταση σουλτανικής προ-
εδρίας, µε τη σχετική πρόταση να κατατίθεται στη Βουλή 
στα τέλη Απριλίου.

Υπάρχουν δύο εκδοχές εξελίξεων:
• Η πρώτη είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί στην 
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LAMDA Development - Αποτελέσµατα Οικονοµικού Έτους 2015 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

Συνεχίζοντας τη θετική πορεία που ξεκίνησε το δεύτερο εξάµηνο του 2013, και παρά το δυ-
σµενές οικονοµικό περιβάλλον, η λειτουργική κερδοφορία των τριών εµπορικών κέντρων 
(EBITDA), κινήθηκε ανοδικά παρουσιάζοντας αύξηση 6,1% το 2015 σε σχέση µε το προηγού-

µενο έτος και ανήλθε στα €39,8 εκατοµµύρια. Tα συνολικά ενοποιηµένα λειτουργικά αποτελέσµατα 
(EBITDA) του οµίλου προ αποτιµήσεων ανήλθαν σε €30,0 εκατοµµύρια, καταγράφοντας αύξηση 
7,1% σε σχέση µε το 2014.

ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
Ο συνολικός  κύκλος εργασιών των καταστηµάτων παρουσίασε αύξηση 4,2% σε σύγκριση µε το 
2014 παρά την εφαρµογή των capital controls ενώ η συνολική επισκεψιµότητα των εµπορικών 
κέντρων κατά την ίδια χρονική περίοδο παρέµεινε αµετάβλητη.  Η µέση πληρότητα των εµπορικών 
µας κέντρων ξεπερνά το 98% ενώ εξακολουθεί να παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για µισθώσεις.  
Η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εµπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγο-
ρά λιανικής συνεχίζεται καθώς αποτελούν σηµεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό 
κοινό.  Οι έµποροι λιανικής συνεχίζουν να έχουν µεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και 
επικοινωνίας καθώς και να απολαµβάνουν τα οφέλη της υψηλής επισκεψιµότητας, όπως αποδει-
κνύει η µέχρι σήµερα πορεία. 
Η λειτουργική κερδοφορία του “The Mall Athens” ανήλθε στα €24,6 εκατ. σηµειώνοντας άνοδο 
κατά 2,9%.   Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο τζίρος των καταστηµάτων παρουσίασε αύξηση κατά 4,0% 
ενώ ο αριθµός των επισκεπτών παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητος.  Η λειτουργική κερδοφορία του 
“Mediterranean Cosmos” στη Θεσσαλονίκη ανήλθε σε €13,6 εκατ., παρουσιάζοντας σηµαντική 
άνοδο κατά 7,9%.  Ο κύκλος εργασιών των καταστηµάτων παρουσίασε σηµαντική άνοδο κατά 4,3%.  
Επίσης, σηµειώθηκε και οριακή αύξηση του αριθµού των επισκεπτών κατά 1,0%, ενώ βρίσκεται 
σε καθεστώς πλήρους µίσθωσης.  Σε ότι αφορά το Golden Hall, η ετήσια λειτουργική του κερδο-
φορία ανήλθε σε €13,9 εκατ., παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση κατά 7,8%.  Ο συνολικός κύκλος 
εργασιών των καταστηµάτων και ο αριθµός των επισκεπτών κινήθηκαν ανοδικά κατά 4,3% και 
1,1% αντίστοιχα.  Όλα τα ανωτέρω µεγέθη επιβεβαιώνουν την ηγέτιδα θέση των εµπορικών µας 
κέντρων στο χώρο του λιανεµπορίου αλλά και την ανθεκτικότητά τους στο δυσµενές οικονοµικό 
περιβάλλον.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπενθυµίζεται ότι µε βάση το πρότυπο ∆ΠΧΑ 11 που είναι σε ισχύ από 1/1/2014, η Εταιρεία µας 
είναι υποχρεωµένη και έχει καταργήσει την ενοποίηση των Κοινοπραξιών (Joint Ventures) µε 
αναλογική µέθοδο και ενοποιεί τις κοινοπραξίες µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  Τονίζεται όµως 
ότι η απεικόνιση των Κοινοπραξιών στον Ισολογισµό µε τη µέθοδο καθαρής θέσης δεν επιφέρει 
καµία µεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου και στο καθαρό αποτέλεσµα µετά από φόρους.

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Λειτουργική Κερδοφορία των Εµπορικών Κέντρων: 

(ποσά σε € εκατ.) 2015 2014 % 
“The Mall Athens” (50%) 12,3 12,0 2,9%
“Mediterranean Cosmos” 13,6 12,6 7,9%
“Golden Hall” 13,9 12,9 7,8%
Retail EBITDA 39,8 37,5 6,1%

Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στην ετήσια λειτουργική κερδοφορία του Οµίλου κατά €1,7 
εκατ. όσο ακριβώς και το 2014.  
Το συνολικό ενοποιηµένο EBITDA προ αποτιµήσεων ανήλθε στα €30,0 εκατ. παρουσιάζοντας αύ-
ξηση κατά 7,1% που οφείλεται κυρίως στην άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εµπορικών 
µας κέντρων.  Σε ενοποιηµένο επίπεδο τα καθαρά αποτελέσµατα επηρεάστηκαν και πάλι αρνητικά 
από την αποµείωση των αξιών των ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή µας, όπως και από τη σηµα-
ντικά αυξηµένη φορολογία.  Οι καθαρές ζηµιές ανήλθαν σε €22,1 εκατ. έναντι ζηµιών €23,5 εκατ. 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Η µικρότερη επίδραση από τη µείωση στις ζηµιές από την απο-
τίµηση των επενδυτικών ακινήτων του Οµίλου κατά €11,8 εκατ. (από €30,3 εκατ. το 2014 σε €18,5 
εκατ. το 2015) αντισταθµίστηκε από τη σηµαντική άνοδο των φόρων κατά €10,8 εκατ.  Η άνοδος της 
φορολογικής επιβάρυνσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο του φορολογικού συντελεστή 
από 26% σε 29%.    
Η  Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε €408,1 εκατ. (€5,23 ανά 
µετοχή) έναντι €430,7 εκατ. που ήταν την 31/12/2014.  

Συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.) 2015 2014 %
Αναλογικό (Pro–Forma) EBITDA προ 
αποτιµήσεων 

30,0 28,0 7,1%

Ζηµιές από αποτίµηση ακινήτων -18,5 -30,3
Καθαροί Τόκοι -21,5 -19,8
Αποσβέσεις -1,2 -1,3
Φόροι -10,9 -0,1
Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα -22,1 -23,5

Η µετοχή της LAMDA Development εξακολουθεί να διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 
µε έκπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά µετοχή. Aπό τις αρχές του έτους καταγράφει ορι-
ακές απώλειες της τάξεως του 1,5%, ενώ ο γενικός δείκτης κινείται πτωτικά καταγράφοντας απώ-
λειες που υπερβαίνουν το 10%.  Συγκεκριµένα, µε τιµή µετοχής €3,98 στις 24/03/2016 το τρέχον 
discount σε σχέση µε το NAV διαµορφώνεται σε 24%.  
Ο δείκτης καθαρού δανεισµού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (“Net Loan to Value”) 
ανέρχεται στο 40,6%, επίπεδο πολύ ικανοποιητικό.  Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, µε ηµεροµηνία 
αναφοράς 31/12/2015, η Εταιρεία είχε στη κατοχή της 1.745.594 ίδιες µετοχές που αντιπροσωπεύ-
ουν το 2,2% επί του συνόλου, µε µεσοσταθµικό κόστος κτήσεως €3,86 ανά µετοχή.

Mε αφορµή την ανακοίνωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εται-
ρείας κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά: 
“Το 2015 αποτέλεσε ένα ακόµη έτος µε θετικά λειτουργικά αποτελέσµατα για την Εταιρεία. Η εµπι-
στοσύνη που δείχνει στα Εµπορικά µας Κέντρα ο κόσµος, µας δίνει την αισιοδοξία ότι παρά τις 
αντίξοες οικονοµικές συνθήκες θα συνεχίσουµε την ίδια πορεία και στο µέλλον” 
Τα συνοπτικά ετήσια οικονοµικά στοιχεία του 2015 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
www.lamdadev.com και σε αυτή του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

παρούσα Βουλή, όπου δεν υπάρχει η ενισχυµένη πλειοψηφία για 
απευθείας υιοθέτηση της καθεστωτικής αλλαγής αλλά υπάρχει 
η απαιτούµενη πλειοψηφία για παραποµπή του θέµατος σε δη-
µοψήφισµα.
• Η δεύτερη είναι µε την έκπτωση από το αξίωµα ή τον εξανα-
γκασµό σε παραίτηση των βουλευτών του HDP να οδηγηθεί η 
χώρα σε νέες εκλογές, µε στόχο από την πλευρά των Ερντογάν-
Νταβούτογλου η επόµενη Βουλή να είναι τρικοµµατική, µε το Φι-
λοκουρδικό Κόµµα να µη διασφαλίζει το 10% και τη συνταγµατική 
µεταρρύθµιση να εγκρίνεται στην επόµενη Βουλή.

Κάλπες και παρασκήνιο
Είναι σαφές ότι και στη µία και στην άλλη περίπτωση ο Ερντο-
γάν θα οδηγήσει τη χώρα στις κάλπες, είτε σε δηµοψήφισµα είτε 
σε βουλευτικές εκλογές. Είναι εξίσου σαφές ότι θα θελήσει να 
νοµιµοποιήσει την υπερσυγκέντρωση ισχύος σε ένα προσωπο-
παγές καθεστώς, αλλά και τη σκληρή αυταρχική-κατασταλτική 
πολιτική, µε µια µεγάλη πλειοψηφία. Μια πλειοψηφία για τη δι-

αµόρφωση της οποίας δεν αρκεί πλέον η εθνική συσπείρωση 
απέναντι στους Κούρδους αλλά χρειάζεται και µια εθνικιστική-
αντιιµπεριαλιστική δηµαγωγία απέναντι στις µεγάλες δυνάµεις.

Στην παραπάνω δηµαγωγική προσέγγιση ο Ερντογάν µπορεί 
να απαιτήσει από τις ΗΠΑ τη σύλληψη και την έκδοση του ιµάµη 
Φετουλάχ Γκιουλέν, του µεγάλου αντίπαλου του, που από το 1999 
είναι εγκατεστηµένος στην Πενσιλβανία, αλλά και τον περιορισµό 
κάθε σατιρικού ή επικριτικού σχολιασµού σε τηλεοπτικά δίκτυα 
και ΜΜΕ χωρών-µελών της Ε.Ε.

Το µήνυµα του Ερντογάν προς το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες 
είναι πλάγιο, έµµεσο, αλλά ευκρινές: Πρώτα θα ολοκληρώσω την 
καθεστωτική µεταρρύθµιση και µετά θα προχωρήσω στη συνο-
λική υλοποίηση της συµφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας για τη διαχείριση 
του προσφυγικού.

Πιθανότητες και δυνατότητες
Στην παραπάνω διαφαινόµενη τακτική υπάρχει µια άγνωστη µε-
ταβλητή, οι αντιδράσεις από χώρες της Ε.Ε. που δεν επείγονται να 

εφαρµοστεί η συµφωνία: Αν ο Ερντογάν ζητά επέκταση της λογο-
κρισίας που έχει επιβάλει εντός συνόρων και στην Ε.Ε., η αλαζο-
νική του ρητορική µπορεί να ενισχύσει όλους όσοι πιστεύουν ότι 
τα τροµοκρατικά πλήγµατα στις Βρυξέλλες και η αυξηµένη ασφά-
λεια που προκύπτει ως άµεση προτεραιότητα δεν επιτρέπουν την 
κατάργηση της βίζας για την είσοδο Τούρκων πολιτών στη ζώνη 
Σένγκεν.

Το σκηνικό της κρίσης ως προς την υλοποίηση της συµφω-
νίας του Μαρτίου ανάµεσα στην Ε.Ε. και στην Τουρκία: Αν ο Ερ-
ντογάν δεν µπορέσει να εξαναγκάσει τον Οµπάµα και τη Μέρκελ 
να τον δεχτούν ως προνοµιακό συνοµιλητή χωρίς επιφυλάξεις 
και αστερίσκους και να τον διευκολύνουν µε την ανοχή και συνε-
νοχή τους να γίνει Πρόεδρος-σουλτάνος, τότε δεν θα διστάσει να 
αναζητήσει µε πειθώ και εξαναγκασµό µια διευρυµένη λαϊκή νο-
µιµοποίηση µέσω µιας εθνικά υπερήφανης ρητορικής, µια παλιά 
συνταγή που εφάρµοσαν στο παρελθόν ο Χουάν Περόν στην Αρ-
γεντινή, ο Νάσερ στην Αίγυπτο και πιο πρόσφατα ο Τσάβες στη 
Βενεζουέλα.
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  ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

Γιάννης Τσαµουργκέλης* 

«Το πρόβληµα είναι 
ο πελατειακός 
καπιταλισµός»

Μια νέα εκστρατεία ενηµέρωσης για τη γα-
στρεντερίτιδα από ροταϊό και τις µεθόδους 
πρόληψής της ανακοίνωσε η GSK. Η ση-

µαντική αυτή πρωτοβουλία της GSK πραγµατο-
ποιείται µε την Επιστηµονική Αιγίδα της Εταιρείας 
Πρόληψης και Αντιµετώπισης Λοιµώξεων και έχει 
στόχο την ενηµέρωση των γονέων για τη γαστρε-
ντερίτιδα από ροταϊό και την ανάδειξη του εµβολια-
σµού, ένα από τα πιο αποτελεσµατικά µέσα για την 
πρόληψή της1. 
H γαστρεντερίτιδα από ροταϊό είναι µια νόσος που 
εκδηλώνεται πολύ συχνά σε βρέφη διαταράσσο-
ντας τους πρώτους µήνες ζωής τους2. Παρόλο που 
ο τρόπος για να προστατευθεί το µωρό είναι εύκο-
λος και απλός - ένα εµβόλιο που χορηγείται από το 
στόµα -, φαίνεται ότι πολλοί γονείς δεν το γνωρί-
ζουν. Η γαστρεντερίτιδα από ροταϊό είναι η συχνό-
τερη αιτία σοβαρής διάρροιας σε βρέφη και µικρά 
παιδιά2. Η γαστρεντερίτιδα σε χώρες όπως η δική 
µας δεν είναι θανατηφόρος νόσος, µπορεί όµως 
να προκαλέσει µεγάλη αναστάτωση στο µωρό και 
την οικογένειά του, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις 
για τις οποίες η νοσηλεία σε νοσοκοµείο κρίνεται 
απαραίτητη3. Είναι σηµαντικό όλοι οι γονείς µε βρέ-
φη και µικρά παιδιά να είναι ενηµερωµένοι για τη 
γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και να γνωρίζουν πώς 
µπορούν να προστατέψουν τα παιδιά τους µε έναν 
εύκολο και αποτελεσµατικό τρόπο µε ένα πόσιµο 

εµβόλιο, το οποίο συστήνεται από το Εθνικό Πρό-
γραµµα Εµβολιασµών4.
«Με την εκστρατεία αυτή στοχεύουµε στην ενηµέ-
ρωση όλων των γονέων για τη γαστρεντερίτιδα από 
ροταϊό και την πρόληψή της. ∆έσµευση της GSK, η 
οποία κατέχει ηγετική θέση στον τοµέα των εµβολί-
ων, είναι όχι µόνο να προσφέρει καινοτόµα εµβόλια 
και φάρµακα, αλλά και να βρίσκεται κοντά στους 
γονείς µέσω ενηµερωτικών δράσεων για σηµαντι-
κά θέµατα που επηρεάζουν την καλή υγεία και την 
ανάπτυξη των παιδιών, πάντα µε την υποστήριξη 
της επιστηµονικής κοινότητας» δήλωσε χαρακτηρι-
στικά η κα. Τζούλια Βασιλειάδου, Ιατρική ∆ιευθύ-
ντρια της GSK.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενηµέρωσης για τη γα-
στρεντερίτιδα από ροταϊό περιλαµβάνεται και η έκ-
δοση ενός εκπαιδευτικού και ταυτόχρονα διασκε-
δαστικού παραµυθιού µε τίτλο «Ο Ροταϊός και ο Βα-
σιλιάς» από τη γνωστή συγγραφέα Κάρµεν Ρουγγέ-
ρη. «Το χαµόγελο των παιδιών, σε όποια ηλικία και 
αν βρίσκονται είναι ό,τι πιο σηµαντικό υπάρχει στον 
κόσµο µας. Οφείλουµε όλοι να κάνουµε ό,τι περνάει 
από το χέρι µας για να εξασφαλίσουµε ότι τα παιδιά 
θα είναι πάντα χαρούµενα! Ευχαριστώ την GSK που 
µου έδωσε την ευκαιρία µε όχηµα ένα παραµύθι να 
συµβάλλω και εγώ στην ενηµέρωση των γονέων 
αλλά και στη διασκέδαση των παιδιών!» ανέφερε η 
κα. Κάρµεν Ρουγγέρη.

«Ρώτα για τον ροταϊό!  
Η πρόληψη είναι σαν παιχνίδι!»
Νέα εκστρατεία ενηµέρωσης για τη γαστρεντερίτιδα από ροταϊό από 
την GSK υπό την αιγίδα της Εταιρείας Πρόληψης και Αντιµετώπισης 
Λοιµώξεων

«Το πρόβληµα είναι 

Ήδη έχει προκαλέσει αίσθηση το νέο βιβλίο του Γιάννη Τσα-
µουργκέλη, «Οι Συνένοχοι», που αποκαλύπτει τον ρόλο των 
τραπεζών στην ελληνική κρίση που επιδεινώνεται.

Το πολιτικό έλλειµµα της Ε.Ε. αναδείχθηκε µέσα από την οικο-
νοµική κρίση και αποκαλύπτεται στην πιο δραµατική εκδοχή του 
τώρα. Ισχύει αυτό;
Το πολιτικό έλλειµµα της Ε.Ε. στη διαχείριση της κρίσης ήταν εγγενές 
και αφορούσε τον ίδιο τον σχεδιασµό της νοµισµατικής πολιτικής, που 
κατά βάση είχε εκχωρηθεί στις τράπεζες χωρίς πρόβλεψη για χρη-
µατοδότη ύστατης καταφυγής µέσω της ΕΚΤ και µε την παράλληλη 
υιοθέτηση της αρχής του διαχωρισµού, που περιόριζε την ΕΚΤ απο-
κλειστικά σε ρόλο επόπτη της καλής λειτουργίας των τραπεζών χωρίς 
καµία µέριµνα για τη ρευστότητα που διοχέτευαν στην πραγµατική 
οικονοµία. Η ΕΚΤ µεσούσης της κρίσης παρέµεινε µε αποκλειστικό 

όπλο τη ρύθµιση των βασικών επιτοκίων, όταν η ρευστότητα ήταν το 
ζητούµενο, και αδράνησε χαρακτηριστικά έναντι των κερδοσκοπικών 
κινήσεων των τραπεζών να επανακαταθέτουν σε αυτήν τα πακέτα ε-
νίσχυσης της ρευστότητάς τους. Αποτέλεσµα, η βύθιση της Ε.Ε. σε α-
ποπληθωρισµό και σε καθεστώς µηδενικών επιτοκίων, που αδρανο-
ποιεί την παρεµβατικότητα σε αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν η 
ηγεσία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ ανακοίνωνε την παύση των 
πολιτικών ποσοτικής χαλάρωσης και την ενίσχυση της ρευστότητας, 
τον Νοέµβριο του 2014, η ΕΚΤ σχεδίαζε τα πρώτα προγράµµατα πο-
σοτικής χαλάρωσης, που ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2015, σε µια 
απέλπιδα προσπάθεια διοχέτευσης απευθείας ρευστότητας στις πραγ-
µατικές οικονοµίες, υπερβαίνοντας τον µέχρι τότε αποτυχηµένο ρόλο 
των ευρωπαϊκών τραπεζών. Μόνο που στο διάστηµα αυτής της κα-
θυστέρησης οι αποκλίσεις των οικονοµιών των κρατών-µελών της 
Ε.Ε. διευρύνθηκαν, ενώ ενισχύθηκαν σηµαντικά οι κοινωνικές αντι-

στάσεις –σχεδόν σε όλες τις χώρες– έναντι των µεταρρυθµίσεων και 
τα ευρωσκεπτικιστικά κινήµατα.

Στη χώρα µας, επιπλέον λάθος, πέραν του κακού σχεδιασµού της 
πολιτικής των µνηµονίων, που δεν υποστηρίχθηκαν από τις κατάλλη-
λες νοµισµατικές ρυθµίσεις, αποτέλεσε η µετάθεση της ευθύνης εφαρ-
µογής των µεταρρυθµίσεων σε ένα πελατειακό πολιτικό σύστηµα, που 
σχεδόν στο σύνολό του ακολουθούσε την τακτική του προσαρµοστικού 
εκσυγχρονισµού, µε υιοθέτηση οριακών και στο «πάρα πέντε» δήθεν 
αλλαγών που µας έφεραν να συζητάµε έπειτα από επτά συναπτά έτη 
την απελευθέρωση των αγορών που όλο βλέπουµε και όλο εκκρε-
µεί (για παράδειγµα). Έτσι, όλο το βάρος της δηµοσιονοµικής εξυγίαν-
σης έπεσε σε φοροεισπρακτικά µέτρα, χωρίς µέριµνα για τη µείωση 
των δαπανών του κράτους ή την παραγωγική αναδιάρθρωσή του.

Τι βλέπετε µπροστά; Τι είδους χώρα θα είµαστε στο εξής;
Ο ιδιότυπος ελληνικός πελατειακός καπιταλισµός εύκολα κατατάσσεται 
στη συγκριτική των οικονοµικών στην κατηγορία των καπιταλισµών ι-
εραρχικών επιχειρηµατικών συµφερόντων, που στην περίπτωσή µας 
συµπεριλαµβάνουν και ιεραρχήσεις συµφερόντων γύρω από ειδικές 
κοινωνικές οµάδες (υπάλληλοι συγκεκριµένων υπουργείων, ∆ΕΚΟ 
κ.λπ.). Σε αυτή την «κατηγορία» καπιταλισµού, βασικό χαρακτηριστικό 
των αγορών είναι οι ολιγοπωλιακές διατάξεις, όπου λίγες τον αριθµό 
επιχειρήσεις ελέγχουν την αγορά µέσω της διαµόρφωσης δικτύων µε 
προνοµιούχους ή λιγότερο προνοµιούχους συνδεόµενους προµηθευ-
τές ή πωλητές. Η κατάσταση της ιεραρχικής εξάρτησης επιδεινώνεται 
σε περιπτώσεις όπου οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις είναι κρατικοδί-
αιτες και συνδέουν τον κύκλο εργασιών µε τον δηµόσιο ή ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα. Η υπέρβαση αυτού του µοντέλου µπορεί να µας οδη-
γήσει είτε σε έναν καπιταλισµό αγορών, όπως στις ΗΠΑ, µε ισχυρό και 
ανεµπόδιστο ανταγωνισµό, αλλά και ισχυρότερη εποπτεία εκ µέρους 
των ρυθµιστικών αρχών, είτε σε καπιταλισµό ευρωπαϊκού τύπου, µε 
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σηµαντικούς θεσµούς και παραδόσεις συνεννόησης µεταξύ των πα-
ραγωγικών φορέων, του κράτους και των νοµισµατικών αρχών. Η 
επιλογή είναι στα χέρια του πολιτικού συστήµατος, ώστε να οδηγήσει 
τον ελληνικό σχηµατισµό προς τη µία ή την άλλη κατεύθυνση. Όµως 
πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι η κατεύθυνση αυτή δίνεται µέσω θε-
σµικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων, ώστε οι ίδιες οι αγορές και η 
ελεύθερη δράση των επιχειρήσεων και των πολιτών να καταλήξουν 
τελικά στη διαµόρφωση του νέου παραγωγικού µοντέλου. Το παρα-
γωγικό µοντέλο µιας οικονοµίας δεν προσδιορίζεται µε άµεσες κρα-
τικές παρεµβάσεις, όπως σχεδόν όλα τα κόµµατα του ελληνικού πολι-
τικού φάσµατος πιστεύουν. Είναι µια παρωχηµένη πίστη και αντίληψη 
κρατισµού –εντέλει– για τον τρόπο που τα κόµµατα και το πολιτικό 
σύστηµα επεµβαίνουν στην πραγµατική οικονοµία, ενώ υποκρύπτει 
τη µύχια και ανοµολόγητη επιθυµία αναπαραγωγής του πελατειακού 
κράτους και περαιτέρω του συστήµατος ιεραρχηµένων συµφερόντων 
προς κοµµατική συνεκµετάλλευση.

Ένα βιβλίο δεν συνοψίζεται σε µια συνέντευξη, αλλά πείτε µας το 
κεντρικό σας συµπέρασµα για τον ρόλο του τραπεζικού συστήµα-
τος στην κρίση.
Το βιβλίο επιχειρηµατολογεί για τη στρεβλότητα του τραπεζικού συστή-
µατος και τον τρόπο που αυτή συνυφαίνεται µε το ελληνικό πελατειακό 
καπιταλιστικό εποικοδόµηµα ιεραρχηµένων ειδικών συµφερόντων.

Ειδικότερα, αναλύεται το µακροοικονοµικό υπόδειγµα της νέας 
«συναίνεσης», καθώς αυτό καθόρισε τη φυσιογνωµία της Ε.Ε. και τη 
νοµισµατική πολιτική που υιοθετήθηκε µε το ευρώ, ενώ επισκοπείται 
η αντιµετώπιση της κρίσης από την ΕΚΤ (συγκριτικά µε την κεντρική 
τράπεζα των ΗΠΑ), µε συνέπεια την απόκλιση µεταξύ των οικονο-
µιών της Ε.Ε. Η ενσωµάτωση της Ελλάδας στο πλαίσιο της ευρωπα-
ϊκής νοµισµατικής πολιτικής παρατίθεται στη συνέχεια, από τη Μετα-
πολίτευση µέχρι το τρίτο µνηµόνιο.

Επικεντρώνοντας στον ρόλο των ελληνικών τραπεζών στην κρίση, 
αναδεικνύονται οι µηχανισµοί µέσω των οποίων συνέτειναν στην εκ-
δήλωσή της και στη συνέχεια άσκησαν αυτοτροφοδοτούµενη ακραία 
περιοριστική πολιτική, διευρύνοντας τη διάρκεια και το βάθος της. Η 
ενίσχυση του τραπεζικού ολιγοπωλίου κυριαρχεί της οικονοµίας, ε-
πιβαρύνοντάς τη µε συστηµικά υψηλό και αντιαναπτυξιακό κόστος 
χρήµατος. Εκεί εξετάζεται και η κατάρρευση των τραπεζών τον Ιού-
νιο του 2015 και η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση. Ειδικότερες αναφορές 
γίνονται στις θεωρίες της δραχµικής εναλλακτικής και στις προϋπο-
θέσεις εξόδου από την κρίση υπό καθεστώς κατάρρευσης ρευστότη-
τας. Το βιβλίο καταλήγει σε προτάσεις ριζικών µεταρρυθµίσεων στον 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα ως προϋπόθεση για την υπέρβαση του εσαεί 
προβληµατικού ιδιότυπου ελληνικού καπιταλιστικού µορφώµατος.

Υπήρξε/υπάρχει ελληνική ιδιαιτερότητα και στη λειτουργία του 
τραπεζικού συστήµατος;
Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ευθέως το συµπέρασµα πως ναι. 
Το τραπεζικό σύστηµα αποτελεί τον βασικό χρηµατοδότη του πελα-
τειακού πολιτικού συστήµατος, αντλώντας χρήµα από την πραγµατική 
οικονοµία µε υψηλά περιθώρια κέρδους, που µε τη σειρά του το κρά-
τος θέλει να παραγνωρίζει ή να παραχωρεί. Με τον τρόπο αυτό κρά-
τος και τράπεζες λειτουργούν ανασχετικά στις προοπτικές ανάπτυξης 
της πραγµατικής οικονοµίας και επιτείνουν την κρίση.

Η κυβέρνηση µιλά για «αµαρτωλό τρίγωνο ΜΜΕ - τραπεζών - 
(προηγούµενων) κυβερνήσεων». Έχουν δίκιο;
Τα αµαρτωλά τρίγωνα στήνονται εκεί όπου κυριαρχούν ολιγοπώλια, 
εµπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά και προνόµια στη 
λειτουργία των µεγάλων εις βάρος των µικρών και µικροµεσαίων. 
Συνεπώς, σε ολιγοπωλιακά δοµηµένη οικονοµία τα «τρίγωνα» είναι 
διάχυτο και όχι αποκλειστικό φαινόµενο.

Είναι εφικτή η εµπέδωση κανόνων που να αποτρέπουν τη «συνε-
νοχή» που περιγράφετε στο βιβλίο σας;
Και βέβαια ναι. Με ισχυρή εποπτεία και µέριµνα για τη µείωση των 
περιθωρίων κερδοφορίας των τραπεζών, όπως υιοθέτησαν κράτη 
όπως η Ιρλανδία και η Κύπρος. Με την άµεση µεταβίβαση των κόκ-
κινων δανείων χωρίς την παρεµβολή των τραπεζών, που αρέσκονται 
στη διαχείριση προνοµιακών κόκκινων δανείων ή τη µη αποκάλυψη 
παρατυπιών χρηµατοδότησης. Κυρίως, µε την αλλαγή του χρηµατο-
πιστωτικού συστήµατος, που θα επιτρέψει την ίδρυση τοπικών και πε-
ριφερειακών, ιδιωτικών ή συνεταιριστικών, πιστωτικών ιδρυµάτων, 
που θα αυξήσουν τον ανταγωνισµό, θα µειώσουν τα επιτόκια και θα 
βελτιώσουν την προσβασιµότητα του χρήµατος, ενώ παράλληλα θα 
κινητοποιήσουν εθνικά επενδυτικά κεφάλαια, δηµιουργώντας θέσεις 
εργασίας σε έναν χειµαζόµενο κλάδο.

Με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγµατα και τον συνδυασµό 
προσφυγικής και οικονοµικής κρίσης, υπάρχει λύση στο ελληνικό 
πρόβληµα;
Η πολιτικά και τεχνοκρατικά ανεπαρκής διαχείριση του προσφυγι-
κού, όπως γίνεται από την ελληνική κυβέρνηση, συνιστά βόµβα στα 
θεµέλια της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας της 
χώρας και επιδεινώνει τις συνθήκες υπέρβασης της κρίσης. Η διοι-
κητική αστάθεια, οι εν δυνάµει επιπτώσεις στην ανεπίσηµη και επί-
σηµη αγορά εργασίας, πολλαπλασιάζουν την αβεβαιότητα πολιτών και 
επιχειρήσεων και ακυρώνουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες και ε-
πενδυτικά πλάνα σε βάρος της ανάκαµψης.

*Ο Γιάννης Τσαµουργκέλης διδάσκει ∆ιεθνή Οικονοµικά και Χρηµατοοικονοµικά 
σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο στο Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµα-
τικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου από το 2001.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Τα Αρσάκεια Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, µιας µη κερδοσκοπικής εταιρείας που
ιδρύθηκε το 1836, εορτάζοντας την επέτειο 180 χρόνων προσφοράς ποιοτικής παιδείας, προσφέ-
ρουν σε άριστους µαθητές δηµοσίων αποκλειστικά σχολείων τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα
Αρσάκεια Σχολεία (Ψυχικού, Εκάλης, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων). 

Προκηρύσσονται 50 υποτροφίες για µαθητές/µαθήτριες δηµοσίων σχολείων που κατά το σχολικό
έτος 2016-2017 θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη γυµνασίου και στην Α΄ τάξη λυκείου. Πρόκειται για 25
υποτροφίες µε πλήρη απαλλαγή διδάκτρων και 25 µε έκπτωση 50% επί των ετησίων διδάκτρων.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν γραπτής εξέτασης στα Ελληνικά και τα Μαθηµατικά και συνέντευ-
ξης. Η γραπτή εξέταση έχει οριστεί για την Κυριακή 15 Μαΐου 2016 και ώρα 10 π.µ., η δε συνέ-
ντευξη για το Σάββατο 25 Ιουνίου 2016 και ώρα 10 π.µ. Στη συνέντευξη θα συµµετάσχουν µετά την
έκδοση των αποτελεσµάτων τής γραπτής εξέτασης µόνο µαθητές/µαθήτριες που θα περάσουν επι-
τυχώς τη γραπτή δοκιµασία.

Οι υποτροφίες θα διατηρούνται σε όλο το διάστηµα των σπουδών των µαθητών/µαθητριών, εφό-
σον συγκεντρώνουν βαθµό 18,5 και άνω και έχουν εξαίρετο ήθος.

Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης ενδιαφέροντος εγ-
γραφής µέχρι τη ∆ευτέρα 9 Μαΐου 2016.

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τον αριθµό θέσεων υποτρό-
φων ανά σχολείο, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν ανταποκριθούν ικανοποιητικά στην εξέ-
ταση.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-6755555, εσωτ.: 120

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.arsakeio.gr 

APΣAKEIA – TOΣITΣEIA ΣXOΛEIA

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΦIΛEKΠAI∆EYTIKH ETAIPEIA

Σηµειώνεται ότι για µαθητές όλων των τάξεων που φοιτούν ήδη στα Αρσάκεια Σχολεία χο-
ρηγούνται εσωτερικές υποτροφίες που υπερβαίνουν τις 800 και καλύπτουν ποσό ανερχόµενο
περίπου στις 900.000 ευρώ.  
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Μ
ε βάση το νέο πολιτικό αφήγηµα 
του ΣΥΡΙΖΑ, τα επιπλέον µέτρα 
και οι πρόσθετες δυσκολίες που 
οφείλονται στο αποτυχηµένο οι-
κονοµικό πείραµα Τσίπρα-Βα-

ρουφάκη πρέπει να αποδοθούν στη διαπλοκή των 
κυβερνήσεων της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, 
τα ξένα κέντρα που συνωµοτούσαν εναντίον της 
κυβέρνησης Τσίπρα µαζί µε την «τρόικα εσωτε-
ρικού» έδωσαν τη θέση τους, για τις ανάγκες του 
σεναρίου, στη διαπλοκή και τους πολιτικούς της 
υποστηρικτές, που επείγονται να ανατρέψουν την 
κυβέρνηση.

Το πρόβληµα µε τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ενώ έχει 
κάνει πρόοδο στη διαµόρφωση των οικονοµικών 
του προτάσεων, εξακολουθεί να χρησιµοποιεί τις 
ίδιες πολιτικές µεθόδους της τεχνητής πόλωσης, 
του αποπροσανατολισµού και της κατασκευής κάθε 
είδους εχθρών και αντιπάλων. Κατά την άποψή 
µου, όσο µεγαλώνουν οι λαϊκές αντιδράσεις στη 
στροφή 180 µοιρών που πραγµατοποίησε η κυ-
βερνητική ηγεσία στην οικονοµική της πολιτική και 
γίνεται φανερό το µέγεθος του λογαριασµού της α-
ποτυχίας του 2015, τόσο θα µεγαλώνει ο πειρασµός 
για κυβερνητικές παρεµβάσεις στη ∆ικαιοσύνη και 
άλλες ενέργειες που οδηγούν σε µεγαλύτερη απα-
ξίωση προβληµατικών θεσµών και µπορεί τελικά 
να υπονοµεύσουν και την προσπάθεια οικονοµι-
κής προσαρµογής.

Άσφαιρα πυρά
Η επίθεση που εξαπέλυσαν τα στελέχη της κυβέρ-
νησης κατά της αντιπολίτευσης και της διαπλοκής 
κατά τη διάρκεια της προ ηµερήσιας διατάξεως συ-
ζήτησης στη Βουλή, την περασµένη Τρίτη, ήταν µε 
άσφαιρα πυρά. Αποδείχθηκε για µία ακόµη φορά 
ότι στόχος των ελληνικών κυβερνήσεων, όποιος 
και να είναι ο ιδεολογικός χρωµατισµός τους, δεν 
είναι η καταπολέµηση της διαπλοκής στο όνοµα 
της προάσπισης του δηµόσιου συµφέροντος αλλά 
το «στρίµωγµα» πολιτικών αντιπάλων και διαπλε-
κόµενων συµφερόντων που θεωρούνται ανταγω-
νιστικά, για να διευκολυνθεί η εξουσία στους δι-
κούς της διαπλεκόµενους χειρισµούς.

Μήνυµα από την Κύπρο
Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, αλλά και όλα τα στε-
λέχη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης που 
πήραν τον λόγο, ασχολήθηκαν µε την περιγραφή 
του παρελθόντος, στη βάση αυθαίρετων πολιτικών 
ερµηνειών και σε έναν πόλεµο εντυπώσεων που 
έκανε ακόµη πιο αποκρουστική την εικόνα του πο-
λιτικού συστήµατος για τον µέσο πολίτη.

Την ώρα, λοιπόν, που ο πρωθυπουργός έσερνε 
τον χορό της αντιδιαπλεκόµενης πολιτικής φλυα-
ρίας, βρισκόταν σε εξέλιξη στην Κύπρο ένα σκάν-
δαλο τεράστιων διαστάσεων, το οποίο θίγει άµεσα 
τη διαπλοκή στην Ελλάδα. Οι αρµόδιες δικαστικές 
αρχές της Κύπρου ζήτησαν την έκδοση του Λεω-
νίδα Μπόµπολα, θεωρώντας ότι ο επικεφαλής της 
µεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρείας της Ελ-
λάδας εµπλέκεται σε σκάνδαλο χρηµατισµού α-
ξιωµατούχων στην Κύπρο προκειµένου να εξα-
σφαλίσει η εταιρεία Ηλέκτωρ, η οποία ανήκει στον 
Όµιλο Μπόµπολα, το έργο του ΧΥΤΑ Πάφου. Η έ-
ρευνα και κυρίως τα αλληλοκαρφώµατα εµπλε-
κόµενων στελεχών και αξιωµατούχων της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης ενισχύουν την εντύπωση ότι ο 
διαγωνισµός στήθηκε µε έναν τρόπο που ζηµίωσε 
τα συµφέροντα του δήµου και του ∆ηµοσίου και 
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πως από το 2008 έως το 2015 η Ηλέκτωρ υπερχρέ-
ωνε τον δήµο για τη διαχείριση των σκουπιδιών.

Ήδη τελούν υπό προσωρινή κράτηση στην 
Κύπρο έντεκα άτοµα, ανάµεσα στα οποία ο δή-
µαρχος Λάρνακας Ανδρέας Λουρουτζιάτης και τρία 
άτοµα προερχόµενα από την Ηλέκτωρ, ο τέως δι-
ευθύνων σύµβουλος Θανάσης Κατρής, ο τέως γε-
νικός διευθυντής ∆ηµήτρης Γιαννακόπουλος και 
ο Ιορδανός µηχανικός Ιµάντ Μπακλέχ.

Οι κατηγορίες που ερευνώνται εις βάρος του κ. 
Μπόµπολα είναι συνωµοσία και διάπραξη κακουρ-
γηµάτων, χρηµατισµός δηµοσίου λειτουργού, αδι-
κήµατα διαφθοράς και «ξεπλύµατος µαύρου χρή-
µατος». Σύµφωνα µε τα κυπριακά µέσα ενηµέρω-
σης, ο πρώην διευθύνων σύµβουλος της Ηλέκτωρ 
Θανάσης Κατρής έχει στραφεί κατά του πρώην α-
φεντικού του, υποστηρίζοντας ότι οι «µίζες» δίνο-
νταν µε απευθείας εντολή του τελευταίου και σε 
ορισµένες περιπτώσεις από τον ίδιο προσωπικά.

Ο κ. Μπόµπολας είναι διευθύνων σύµβουλος 
της Ελλάκτωρ, της µεγαλύτερης κατασκευαστι-
κής εταιρείας της χώρας, η οποία έχει πρωταγω-
νιστικό ρόλο σε µεγάλα έργα, όπως η κατασκευή 
του εθνικού οδικού δικτύου στη βάση της λεγό-
µενης Σύµπραξης του ∆ηµοσίου µε τον Ιδιωτικό 
Τοµέα (Σ∆ΙΤ) και της σιδηροδροµικής υποδοµής.

Η µεθοδολογία που φαίνεται να χρησιµοποί-
ησε ο κ. Μπόµπολας στην Κύπρο έχει τεράστια 
σηµασία για τη χώρα µας, γιατί έχει τεκµηριωθεί 
πέρα από κάθε λογική αµφισβήτηση ότι µε ευ-
θύνη των προηγούµενων κυβερνήσεων πληρώ-
σαµε «χρυσά» έργα πολλά από τα οποία παραµέ-
νουν υπό κατασκευή.

Θα περίµενε, λοιπόν, κανείς ότι ο αντιδιαπλε-

Στην Κύπρο τεκµηρίωσαν 
την ελληνική διαπλοκή.

Τα κόκκινα δάνεια 
δεν προσφέρονται για 
αντιδιαπλεκόµενη εκµετάλλευση.

Η κυβέρνηση καταγγέλλει συµφέροντα 
ενώ τα καλύπτει.

κόµενος πρωθυπουργός κ. Τσίπρας θα απέφευγε 
τις γενικές και αστήρικτες κατηγορίες και θα έδινε 
άµεση προτεραιότητα στην εξέταση των διαπλε-
κόµενων σχέσεων του Οµίλου Μπόµπολα µε την 
εξουσία. Κατά την άποψή µου, το απέφυγε διότι 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ακολουθεί το κακό 
προηγούµενο των κυβερνήσεων που καταγγέλλει 
και προωθεί στην κατεύθυνση του κ. Μπόµπολα 
και των συµφερόντων που εκπροσωπεί εντυπω-
σιακά «πακέτα», που καλύπτουν από το µετρό της 
Θεσσαλονίκης µέχρι τις εθνικές οδούς, που φαίνε-
ται ότι θα πληρώσουµε για τρίτη φορά, ενώ, σύµ-
φωνα µε τη λογική της Σ∆ΙΤ, οι παραχωρησιούχοι 
που θα τις εκµεταλλεύονται για δεκαετίες ολόκλη-
ρες έχουν υποχρέωση να χρηµατοδοτήσουν την 
κατασκευή τους.

Στην Ελλάδα της διαπλοκής και της παρακµής 
έχουµε φτάσει στο σηµείο να πληρώνουµε προκα-
ταβολικά διόδια για έργα που βρίσκονται υπό κα-
τασκευή, αναλάβαµε ως ∆ηµόσιο και φορολογού-
µενοι πολίτες 10 δισ. χρέη του ΟΣΕ, το µεγαλύτερο 
τµήµα των οποίων ήταν «κόλπα» των κατασκευα-
στών, ενώ δώσαµε στους παραχωρησιούχους την 
εκµετάλλευση των εθνικών οδών, η κατασκευή 
των οποίων χρηµατοδοτείται τελικά µε δηµόσιο 
χρήµα, ευρωπαϊκό και ελληνικό. Την κακή παρά-
δοση των προηγούµενων κυβερνήσεων φαίνεται 
ότι συνεχίζει, προωθώντας τα κατάλληλα χρηµα-
τοδοτικά «πακέτα», ο αρµόδιος υπουργός κ. Σπίρ-
τζης, ο οποίος έχει δύο ενδιαφέροντα χαρακτηρι-
στικά. Προέρχεται από τα σπλάχνα του ΠΑΣΟΚ, το 
οποίο τον ανέδειξε σε πρόεδρο του Τεχνικού Ε-
πιµελητηρίου Ελλάδας, και βρίσκεται πολύ κοντά 
στο Μαξίµου. Θα πρότεινα, λοιπόν, στην κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να χρησιµοποιήσει το καλό 
παράδειγµα της Κύπρου, για να δει, σε συνεργα-
σία µε τα άλλα κόµµατα, τι «καπέλα» έχουµε φάει 
διαχρονικά από τους εθνικούς εργολάβους, ποιες 
µεθοδεύσεις µπορεί να χρησιµοποιήθηκαν για να 
υπογραφούν οι ζηµιογόνες για το ∆ηµόσιο συµ-
φωνίες και τι ακριβώς προσπαθούν να κάνουν ο 
κ. Σπίρτζης και οι συνεργάτες του στέλνοντας πε-
ρισσότερο δηµόσιο χρήµα στον κ. Μπόµπολα και 
άλλους παραχωρησιούχους. Η µέθοδος της Κύ-
πρου, µίζες και υπερτιµολογήσεις, µπορεί να α-
ποτελεί το κλειδί για να τεκµηριώσουµε αυτό που 
εκτιµούµε ότι συµβαίνει στην Ελλάδα εδώ και δε-
καετίες και να αποτρέψουµε τη συνέχισή του µε 
διαφορετική ιδεολογική και πολιτική συσκευασία. 

Σκόπιµη αστοχία
Κατά τα άλλα, η αντιδιαπλεκόµενη κριτική της ε-
ξουσίας είναι σκόπιµα άστοχη. Το πρόβληµα µε τα 
ΜΜΕ δεν είναι ο υπερδανεισµός και η αδυναµία ε-
ξυπηρέτησης ορισµένων δανείων, γιατί αυτός είναι 
ο κανόνας που ισχύει για το σύνολο της οικονοµίας.

Τα κόκκινα δάνεια ήταν 4% του συνόλου πριν 
από την κρίση, γι’ αυτό άλλωστε οι τράπεζες δεν 
επέµεναν σε εγγυήσεις από την πλευρά επιχειρη-
µατιών που είχαν δυναµική παρουσία στην αγορά, 
και έφτασαν, µε τη βοήθεια και της περιπέτειας του 
2015, στο 44% του συνόλου. Το ποσοστό των κόκκι-
νων δανείων για τις µικρές και µεσαίες επιχειρή-
σεις πλησιάζει το 60% και των κόκκινων δανείων 
προς ελεύθερους επαγγελµατίες και πολύ µικρές 
επιχειρήσεις ξεπερνά το 65%. Σύµφωνα µε τις ε-
κτιµήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, το 80% των 
κόκκινων δανείων οφείλονται αποκλειστικά στην 
παρατεταµένη ύφεση και δεν δηµιουργήθηκαν ε-
ξαιτίας της κακής επιχειρηµατικής συµπεριφοράς 
των δανειοληπτών.

Από τη στιγµή, λοιπόν, που η κυβερνητική η-
γεσία δίνει έµφαση σε αυτό που αποκαλεί θαλασ-
σοδάνεια, περιορίζεται σκόπιµα στο λάθος πεδίο 
έρευνας, προφανώς για να µη φτάσει σε συγκεκρι-
µένο αποτέλεσµα. Όταν µιλάµε για διαπλοκή, πρέ-
πει αναγκαστικά να εξετάσουµε το τρίγωνο µεγά-
λων συµφερόντων, ΜΜΕ και πολιτικής εξουσίας. 
Αυτά έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν αρχίσει να διαχειρίζεται 
τέτοιες υποθέσεις και τώρα, για προφανείς λόγους, 
φυλάσσει αντιδιαπλεκόµενες Θερµοπύλες αφήνο-
ντας τον Λεωνίδα να περνάει ανενόχλητος. Η υπε-
ρασπιστική γραµµή του κ. Μπόµπολα είναι ότι δεν 
πρέπει να εκδοθεί στην Κύπρο γιατί τα αδικήµατα 
για τα οποία κατηγορείται είναι αρµοδιότητας της 
ελληνικής ∆ικαιοσύνης.

www.kyrtsos.gr
 George Kirtsos 
 @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ 
ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ 
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο Λεωνίδας ξέφυγε από 
τις Θερµοπύλες 

της αντιδιαπλοκής
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Σ
κληρή κριτική στη διαπραγµατευτική τακτική της κυβέρ-
νησης µε τους δανειστές, αλλά και στη συνολική πολιτική 
της για τον τοµέα της εργασίας, ασκεί ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ 
Γιάννης Παναγόπουλος. Παράλληλα, σχολιάζει τη νέα νίκη 
της ΠΑΣΚΕ στις αρχαιρεσίες του συνεδρίου της ΓΣΕΕ για 

την ανάδειξη της νέας διοίκησης της συνοµοσπονδίας.

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα ένα σχόλιό σας για τα αποτελέσµατα των αρ-
χαιρεσιών για την ανάδειξη της νέας διοίκησης της ΓΣΕΕ…
Το εκλογικό αποτέλεσµα του συνεδρίου δικαιώνει τις δυνάµεις εκεί-
νες που µε σωφροσύνη και υπευθυνότητα προσπάθησαν να καθο-
δηγήσουν τις δυνάµεις του συνδικαλισµού, διότι δεν πρέπει κανένας 
να παίρνει τον ίσκιο του για µπόι. Οι εναποµείνασες συνδικαλισµένες 
δυνάµεις είναι λίγες, καθώς µετά από πέντε χρόνια εφαρµογής σκλη-
ρών µνηµονιακών πολιτικών λιτότητας και εθελουσίων εξόδων και 
απολύσεων έχουν µειωθεί. Ως εκ τούτου, η παράταξη την οποία εξέ-
φρασα, η ΠΑΣΚΕ, που για µία ακόµη φορά µε τεράστια διαφορά ανα-
δείχθηκε πρώτη δύναµη, όχι µόνο πιστοποίησε τον ηγετικό της ρόλο 
αλλά και τη στρατηγική θέση για τον προσανατολισµό του συνδικαλι-
στικού κινήµατος όχι µόνο να προστατέψει ιστορικά κεκτηµένα και τις 
συλλογικές συµβάσεις αλλά, κυρίως, να µπει στο µεγάλο ζήτηµα της 
ανεργίας, διότι αυτοί που βρίσκονται «εκτός των τειχών» είναι που 
χρειάζονται τη βοήθεια και την ενεργό παρέµβαση των συνδικαλι-
στικών δυνάµεων.

Γενικότερα, σε ποιους προσανατολισµούς για το συνδικαλιστικό 
κίνηµα κατέληξε το 36ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ;
Για να είµαστε ειλικρινείς, τα συνέδρια κυρίως επικυρώνουν µια προ-
ηγούµενη πορεία. Ως εκ τούτου, όλοι αυτοί που στήνουν «θεωρίες» 
γύρω από το συνέδριο ή το αντιµετωπίζουν σκανδαλοθηρικά φαίνεται 
ότι παραγνωρίζουν ότι το συνέδριο αποτελεί κορύφωση άλλων διαδι-
κασιών που έχουν προηγηθεί. Στο συνδικαλιστικό κίνηµα, του συνε-
δρίου προηγούνται εκλογές σε χιλιάδες πρωτοβάθµια σωµατεία, σε 
δεκάδες οµοσπονδίες και σε δεκάδες εργατικά κέντρα. Αυτά επικύ-
ρωσαν κάτι που η κυβέρνηση µόνο έκανε ότι δεν κατάλαβε: ότι η πο-
λιτική της είναι εχθρική απέναντι στις δυνάµεις της µισθωτής εργα-
σίας. Υπενθυµίζω ότι στο προηγούµενο συνέδριο το νυν κυβερνών 
κόµµα ζητούσε να ξαναγίνει συνέδριο σε έξι µήνες, καθώς θα είχε 
«καταλάβει» όλα τα συνδικαλιστικά όργανα. Απεδείχθη ότι µετά από 
τρία χρόνια και µετά από έναν χρόνο κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όχι µόνο 
δεν κέρδισε κανέναν συσχετισµό εντός συνδικάτων αλλά, αντιθέτως, 
το συνέδριο της ΓΣΕΕ πιστοποίησε την παντελή απουσία του από το 

Φοβάµαι µήπως δραµατοποιείται θεατρικά 
η όλη διαπραγµάτευση και οδηγούµαστε 
στα γεγονότα του περσινού καλοκαιριού. 
Η χώρα βρίσκεται για µία ακόµη φορά στο 
χείλος του γκρεµού και οι αποφάσεις που η 
ίδια η κυβέρνηση συνυπέγραψε µε το τρίτο 
µνηµόνιο είναι εξαιρετικά δύσκολες.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιάννης Παναγόπουλος, 
πρόεδρος της ΓΣΕΕ

«Η ΠΑΣΚΕ 
πιστοποίησε τον 
ηγετικό της ρόλο»

οργανωµένο συνδικαλιστικό κίνηµα.

Η νέα διοίκηση της ΓΣΕΕ καλείται µέσα σε πολύ µικρό χρονικό δι-
άστηµα να καταλήξει µαζί µε τις εργοδοτικές οργανώσεις σε νέα 
ΕΓΣΣΕ. Πού βρίσκονται οι συζητήσεις για το θέµα;
Ως το τέλος του Μαρτίου, µε απόφαση του συνεδρίου, την οποία συ-
ζήτησε και η νέα διοίκηση της ΓΣΕΕ πριν καν εκλεγεί προεδρείο, ε-
ξουσιοδοτήθηκα ως πλειοψηφών σύµβουλος να προχωρήσω σε 
συνεννόηση µε τους εργοδοτικούς φορείς, ώστε να παραταθεί µέχρι 
το τέλος του χρόνου η τρέχουσα σύµβαση. Είναι γνωστό ότι δεν µπο-
ρούµε να το κάνουµε, καθώς υπάρχουν µνηµονιακοί νόµοι που την 
απαγορεύουν. Η κυβέρνηση, η οποία κατηγορεί οποιονδήποτε της 
αντιστέκεται, προσπάθησε να κατηγορήσει και τη ΓΣΕΕ ότι δεν δια-
πραγµατεύεται. Οφείλω να ξαναπώ ότι εκεί που µας χρώσταγε, µας 
πήρε και το βόδι, καθώς µας χρωστάει την κατάργηση των µνηµο-
νίων µε έναν νόµο και ένα άρθρο, και µας χρωστά και το πρώτο νο-
µοσχέδιο που θα ήταν η επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύ-
σεων και του κατώτερου µισθού στα 751 ευρώ. Τίποτα δεν έχει κάνει 
από αυτά, αντιθέτως δεν έχουµε περιθώριο, µε βάση το ισχύον θε-
σµικό πλαίσιο, να υπογράψουµε εθνική γενική συλλογική σύµβαση 
εργασίας (σ.σ.: ΕΓΣΣΕ) που θα προσδιορίζει τον κατώτερο µισθό. Ας 
δούµε αν θα το κάνει µέσα στο επόµενο διάστηµα, όπως λέει ότι είναι 
οι διαθέσεις της. Ωστόσο, βλέποντας τη µέχρι τώρα πολιτική της, έχω 
πολλές αµφιβολίες και είµαι απαισιόδοξος για το µέλλον της θεσµι-
κής συλλογικής προστασίας που θα έπρεπε να απολαµβάνουν όσοι 
έχουν ακόµη τη δουλειά τους.

Βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγµάτευση της κυβέρνησης µε τους 
δανειστές. Η ΓΣΕΕ, ως θεσµικός συνοµιλητής της κυβέρνησης, τι 
περιµένει και τι προβλέπει για τη διαπραγµάτευση αυτή;
Κατ’ αρχάς, πρέπει να σηµειώσω ότι µόλις είπατε άθελά σας ένα ανέκ-
δοτο, ότι η ΓΣΕΕ είναι θεσµικός συνοµιλητής της κυβέρνησης! Αυτό 
θα έπρεπε να είναι µια θεσµική πραγµατικότητα, αλλά η κυβέρνηση 
συνοµιλεί µόνο µε τους εργοδότες. Ουδέποτε κάλεσε τη ΓΣΕΕ για να 
συζητήσει τα ζητήµατα που αφορούν τους εργαζόµενους. Αντιθέτως, 
µε τους εργοδότες αποφάσισε να αυξήσει τις εισφορές των εργαζοµέ-
νων, µε δική µας απουσία. Ως εκ τούτου, δεν έχουµε ενηµέρωση από 
την κυβέρνηση και για την εξέλιξη της διαπραγµάτευσης ενηµερωνό-
µαστε από τα ΜΜΕ. Βλέπουµε όµως ότι έχει δραµατοποιηθεί αυτή η 
διαπραγµάτευση, η κυβέρνηση αλλάζει καθηµερινά θέσεις και διοχε-
τεύει, διά της µεθόδου των διαρροών, διάφορες πληροφορίες που ο 
καθένας πρέπει να φιλτράρει για να βγάλει συµπεράσµατα. Φοβάµαι 

µήπως δραµατοποιείται θεατρικά η όλη διαπραγµάτευση και οδηγού-
µαστε στα γεγονότα του περσινού καλοκαιριού. Η χώρα βρίσκεται για 
µία ακόµη φορά στο χείλος του γκρεµού και οι αποφάσεις που η ίδια 
η κυβέρνηση συνυπέγραψε µε το τρίτο µνηµόνιο είναι εξαιρετικά δύ-
σκολες για τους ανθρώπους του µόχθου, καθώς πληρώνουν και την 
ανεργία και τους τεράστιους φόρους, ως απότοκο της πολιτικής που 
η παρούσα κυβέρνηση ασκεί.

Για το ασφαλιστικό έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα;
Τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Η κυβέρνηση έφερε µια πρόταση που α-
φενός θα ικανοποιούσε εντέλει το δηµοσιονοµικό σκέλος του ασφαλι-
στικού, όπως το υπέγραψε –δηλαδή περικοπή κατά 1% του ΑΕΠ ή 1,8 
δισ. ευρώ–, και αφετέρου θα έφερνε την καταστροφή του συστήµα-
τος, γιατί αυτά που προτάθηκαν είναι η καταστροφή του συστήµατος 
της δηµόσιας, κοινωνικής, καθολικής και διανεµητικής ασφάλισης. 
Λόγω των αντιδράσεων των αγροτών, των επιστηµόνων, των µισθω-
τών, πάντα η κυβέρνηση έκανε αντικρουόµενες εξαγγελίες και προ-
σπάθησε να εµφανίσει το φορολογικό ως «συγκοινωνούν δοχείο» µε 
το ασφαλιστικό, για να κάµψει τις αντιδράσεις. Ωστόσο, όλα αυτά αρχί-
ζουν να υποχωρούν και οι ρυθµίσεις που θα υπάρξουν και στο ασφα-
λιστικό και στο φορολογικό θα είναι πολύ δύσκολες. Και, προφανώς, 
δεν µπορεί να µετατραπεί το ασφαλιστικό σε φορολογικό νοµοσχέδιο.

Πώς σχολιάζετε την άποψη ότι συζήτηση για το ασφαλιστικό δεν 
µπορεί να γίνει µε τόσο υψηλή ανεργία;
Ήµουν από τους πρώτους που είχαν τονίσει ότι δεν µπορεί να γίνεται 
συζήτηση για το υποσύστηµα, που είναι το ασφαλιστικό, όταν δεν βλέ-
πεις το σύστηµα, που είναι η εργασία, η απασχόληση. Και όταν έχουµε 
τόση ανεργία, καµία σοβαρή αντιµετώπιση δεν µπορεί να υπάρξει για 
το ασφαλιστικό. Είναι, δε, εντυπωσιακό µια κυβέρνηση που λέει ότι 
είναι αριστερή –εγώ θα προσέθετα µε µπόλικο οµοφοβικό, ρατσιστικό 
και ακροδεξιό πασπάλισµα– να µην ασχολείται µε τον πυρήνα της Α-
ριστεράς, µε την εργασία, µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Και σε αυτό το πεδίο η ΓΣΕΕ και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ έχουν επεξεργαστεί την 
πρόταση του Εργοδότη Ύστατης Καταφυγής, την έχουµε καταθέσει, 
αλλά βλέπουµε τα ηγετικά κλιµάκια της κυβέρνησης να κωφεύουν. 
Η πρόταση αυτή, φυσικά, δεν δίνει οριστική λύση, αλλά, για να το πω 
µε απλά λόγια, είναι ένα πρόγραµµα εγγυηµένης απασχόλησης µε 
κονδύλια που το κράτος µπορεί να συγκεντρώνει από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο, από πολιτικές για κατάρτιση, από πολιτικές για την 
εκπαίδευση, ώστε να υλοποιούνται προγράµµατα κοινωφελούς ερ-
γασίας, τα οποία δηµιουργούν νέα απασχόληση, που µπορεί να φτά-
νει και το 30% των απασχολούµενων σε ένα πρόγραµµα, και ταυτό-
χρονα έχουµε µεγάλο πολλαπλασιαστή στην οικονοµία, καθώς το ει-
σόδηµα των συµµετεχόντων (στα όρια του κατώτερου µισθού) γίνεται 
όλο κατανάλωση και ταυτόχρονα πληρώνονται και τα ασφαλιστικά τα-
µεία και µπαίνουν νέοι πόροι. Αυτό δεν σηµαίνει επ’ ουδενί ότι µε τα 
προγράµµατα αυτά λύνουµε το πρόβληµα της ανάπτυξης. Ωστόσο, δί-
νουµε την πρώτη ώθηση απασχόλησης και δηµιουργίας νέου εισο-
δήµατος για τη χώρα.
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Πες το µ’ ένα tweet
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

#Χρόνια πολλά
Η συζήτηση για τη διαπλοκή και τη ∆ικαιοσύνη στη 
Βουλή είχε προαναγγελθεί ως ένα µεγάλο σόου, 
µε τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Άµυνας σε 
πρωταγωνιστικό ρόλο, γι’ αυτό και, παρ’ ότι «προ 
ηµερησίας» διατάξεως, ξεκίνησε βραδάκι, ώστε να 
πέσει και πάνω στην prime time τηλεοπτική ζώνη.

Σε πλήρη αντίθεση µε ό,τι µας έχουν συνηθίσει οι 
πολιτικοί µας, βγήκαµε λίγο εκτός προγράµµατος.

Τελικά, από αλλού περιµέναµε τις διευθύνσεις και 
τα ονόµατα και από αλλού µας ήρθαν.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
µπήκε στο πετσί του ρόλου του ως ένας εκ των 
πρωταγωνιστών του σόου και είπε κάποιες ατάκες 
που έµειναν. 

Μάλλον όµως κάπου παρασύρθηκε και στο τέλος 
της οµιλίας του ζήτησε εκλογές. 

Από κει και πέρα, η συζήτηση είχε κάποιους 
παράπλευρους κερδισµένους,

Όπα, σόρι, το συγκεκριµένο tweet του διευθυντή 
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ είναι από τον ∆εκέµβριο του 
2014, ακολουθεί το σωστό για την απάντηση στον 
αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. 

Μετά από ένα µαραθώνιο ζέσταµα στη Βουλή, το 
σόου έφτασε στην αναµενόµενη κορύφωσή του, 
ήρθε η ώρα του Πάνου Καµµένου. Ο υπουργός 
Άµυνας αισθάνθηκε την ανάγκη να υπενθυµίσει 
ότι δεν κάνει βήµα πίσω στο θέµα Μουζάλα.

Επίσης, συνεδριάζουµε µέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες και όταν ψηφίζουµε µνηµόνια ή δηµοψηφί-
σµατα, ή όταν έχουµε ΠτΒ τη Ζωή. 

Και οι πρωταγωνιστές, όµως, δεν πήγαν πίσω.

Συνεπώς, όλοι εµείς που πληρώνουµε το εισιτήριο 
κλαίµε τα λεφτά µας.

Το πρώτο πρόβληµα του σόου ήταν πως παρ’ ότι 
στήθηκε για να ικανοποιήσει τηλεοπτικές ανά-
γκες, αγνόησε βασικούς τηλεοπτικούς κανόνες: η 
πρωτολογία του πρωθυπουργού ξεπέρασε τη µία 
ώρα, ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης 
απάντησε µε το ίδιο νόµισµα και οι τηλεθεατές είχαν 
ήδη κουραστεί και αρχίσει το ζάπινγκ πριν καλά 
καλά «ανάψει» η βραδιά. Είναι σαφές πως οι παρου-
σιαστές δεν ανταποκρίθηκαν ούτε στο ελάχιστο στα 
καθήκοντά τους.

Ονόµατα µας υποσχέθηκαν, τις 13 νοµοθετικές 
παρεµβάσεις στη ∆ικαιοσύνη από Ν∆ και ΠΑΣΟΚ 
στα χρόνια των µνηµονίων ακούσαµε.

κάποιους που ξεµπροστιάστηκαν χωρίς να το 
περιµένουν,

αλλά και κάποιους που έλαµψαν διά της απουσίας 
τους.

Ε, δεν ήθελε και πολύ ο Πρ. Παυλόπουλος, έπαθε 
Βαρουφάκη.

ΟΚ, να τον εξοντώσουµε, αρκεί να µην κάνουµε τα 
ίδια λάθη.

Πρόκειται, άλλωστε, για µια µεγάλη µέρα, γεµάτη 
εκπλήξεις.

Μια µέρα φορτωµένη µε χιλιάδες αναµνήσεις.

Το σίγουρο είναι πως πλέον ξεκαθάρισαν όλα.

Ε, µα, κι αυτός ο Μητσοτάκης έκανε 
ολόκληρο θέµα ένα απλό

Στην υπόλοιπη οµιλία του, όπως και στις υπόλοιπες 
παρεµβάσεις του, ο υπουργός Άµυνας διατήρησε 
το γνωστό του επίπεδο και ύφος. Το σίγουρο είναι 
πως πέτυχε τη βασική του επιδίωξη, δηλαδή το 
απόλυτο µπάχαλο, φέρνοντας σε κατάσταση εκτός 
εαυτού τους «στόχους» του, µε τον Ευ. Βενιζέλο 
να επιστρατεύει όλη του την αστική ευγένεια και 
ρητορική δεινότητα για να απαντήσει µε περίτεχνα 
λεκτικά σχήµατα.

M’ αυτά και µ’ αυτά, µπήκε και ο Απρίλης. Και πώς 
ξεκινάει ο Απρίλης; Με την Πρωταπριλιά. Χρόνια 
πολλά, λοιπόν, σε όλους τους εορτάζοντες!

Και µην ξεχνάµε, 
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γασίας εµπίπτουν στο καθεστώς της µισθωτής εργασίας, χωρίς ω-
στόσο αυτό να συνεπάγεται ποιοτικότερη απασχόληση.

Σε αυτό το τρίπτυχο επικεντρώνεται ο στόχος της Γενικής 
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων.«Η δική µας µέριµνα είναι σε 
αυτούς τους τοµείς να διαµορφώνουµε πολιτικές. Η γραµµατεία 
επεξεργάζεται προτάσεις που τις διαχέει στα αρµόδια υπουργεία, 
προκειµένου οι γυναίκες να δουλεύουν, να είναι καλές µητέρες, 
να έχουν τους βρεφονηπιακούς σταθµούς και τις γονικές άδειες» 
αναφέρει η κ. Κούβελα. «Επίσης, επιµένουµε ό,τι σχετίζεται µε το 
παιδί –επιδόµατα, άδειες κ.λπ.– να αφορά και τα δύο φύλα. Πρέπει 
να αναδειχθεί και η πατρότητα. Ο πατέρας έχει υποχρέωση απέ-
ναντι σε ένα παιδί, όπως έχει και η µητέρα». Πάντως, σύµφωνα µε 
την έκθεση, σχεδόν 750 εκατοµµύρια γυναίκες δεν επωφελούνται 
από κάποια θεσµοθετηµένη διάταξη για το δικαίωµα στην άδεια 
µητρότητας, ενώ µόνο 330 εκατοµµύρια εργαζόµενες λαµβάνουν 
κάποιου είδους επίδοµα για τη γέννηση παιδιού (ποσοστό µόλις 
28,2%) λόγω καταστρατήγησης της νοµοθεσίας, έλλειψης ενηµέ-
ρωσης, έµφυλων διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισµού.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τα χάσµατα παραµένουν

Μείωση του γυναικείου εργατικού δυναµικού σε πα-
γκόσµιο επίπεδο, λιγότερες ευκαιρίες συµµετοχής 
στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες και υψηλά πο-
σοστά µισθολογικής διαφοράς µεταξύ ανδρών και 

γυναικών είναι µερικά από τα συµπεράσµατα για τις ανισότητες 
µεταξύ γυναικών και ανδρών στην εργασία βάσει της έκθεσης της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).

Οι ανισότητες µεταξύ των φύλων παγκοσµίως αποτυπώνο-
νται στην έκθεση «Γυναίκες στην εργασία – Τάσεις 2016», όπου α-
ναδεικνύεται η ελάχιστη πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τοµέα 
της εργασίας (από την 4η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τις Γυναίκες 
– Πεκίνο, Σεπτέµβριος 1995), αλλά και η ανάγκη κάλυψης των 
κενών µέχρι το 2030, κατά την εφαρµογή της Ατζέντας για τη Βι-
ώσιµη Ανάπτυξη που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών τον Σεπτέµβριο του 2015 (επέτειος 
Πεκίνο +20).

Παρ’ ότι στη σηµερινή εποχή οι γυναίκες έχουν υψηλότερο 
µορφωτικό επίπεδο σε σχέση µε το παρελθόν, το µισθολογικό 
χάσµα λόγω φύλου υπολογίζεται παγκοσµίως στο 23%, το οποίο 
µεταφράζεται σε 77% χαµηλότερες απολαβές για τις γυναίκες σε 
σχέση µε τους άνδρες εργαζόµενους. Επίσης, οι ευκαιρίες συµ-
µετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι κατά 27 ποσο-
στιαίες µονάδες λιγότερες από αυτές των ανδρών. Την ίδια ώρα, 
όπως δηλώνει στην FS η γενική γραµµατέας Ισότητας των Φύλων 
Φωτεινή Κούβελα, «εξακολουθεί να υπάρχει και διαχωρισµός 
µεταξύ ανδρικών και γυναικείων επαγγελµάτων. Για παράδειγµα, 
παρατηρούµε ότι δεν έχουµε γυναίκες µηχανικούς. Η ελληνική 
κοινωνία έχει την πατριαρχική κοινωνία ως κατάλοιπο και γι’ αυτό 
τον λόγο υπάρχει και η διαφοροποίηση µέσα στην εργασία».

Επιπροσθέτως, ενώ βάσει νόµου προβλέπεται ισόρροπη 
συµµετοχή ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συµβούλια του 
∆ηµοσίου, κάτι τέτοιο δεν εφαρµόζεται. Επίσης, σύµφωνα µε ευ-
ρωπαϊκή Οδηγία, η συµµετοχή ανδρών και γυναικών στα διοι-
κητικά συµβούλια επιχειρήσεων που έχουν εισαχθεί στο χρηµα-
τιστήριο πρέπει να είναι ισόρροπη. Όταν όµως δεν εφαρµόζεται 
στο ∆ηµόσιο, πώς θα ισχύσει στον ιδιωτικό τοµέα; Έχουµε µακρύ 
δρόµο µπροστά µας, διότι, εκτός από τα στερεότυπα, υπάρχουν 
και νόµοι που δεν εφαρµόζονται.

Στις µισθολογικές διακρίσεις έρχεται να προστεθεί και το γε-
γονός ότι οι ανώτατες θέσεις της εργασιακής πυραµίδας παραµέ-
νουν ανδροκρατούµενες.

«Η γυάλινη οροφή εξακολουθεί να υφίσταται, επειδή στην 
εργασία υπάρχει προκατάληψη» τονίζει η κ. Κούβελα. «Για πα-
ράδειγµα, ο εργοδότης δίνει στην υποψήφια για τη θέση να υπο-
γράψει ότι δεν πρόκειται να κάνει παιδιά όταν πιάσει δουλειά. Και 
αυτό είναι αποτρεπτικό για να δουλέψει µια γυναίκα και µάλιστα 
να προαχθεί. Με τα στερεότυπα και µε τα εµπόδια οι γυναίκες κα-
θηλώνονται µέχρι έναν βαθµό στην ιεραρχία στην εργασία και στη 
συνέχεια βλέπουµε να εξαφανίζονται».

Πέρα από τα παραπάνω, ήρθε και η οικονοµική κρίση, η οποία 
«πήγε πίσω όλα τα δικαιώµατα που έχουν οι γυναίκες στο θέµα 

της εργασίας», όπως αναφέρει η κ. Κούβελα. «Στην Ελλάδα, πα-
ρόλο που η ανεργία αυξήθηκε και στους άνδρες και η ψαλίδα µει-
ώθηκε, οι γυναίκες παραµένουν πρώτες στην ανεργία. Μάλιστα 
στις νέες γυναίκες το ποσοστό αγγίζει το 60%».

Από την έκθεση προκύπτει ακόµη ότι ενώ οι γυναίκες απο-
τελούν λιγότερο από το 40% του εργατικού δυναµικού µε καθε-
στώς πλήρους απασχόλησης, στη µερική απασχόληση το αντί-
στοιχο ποσοστό εκτοξεύεται στο 57%. Στις οικονοµικά αναπτυγµέ-
νες χώρες οι γυναίκες απασχολούνται κυρίως στους τοµείς της 
υγείας και της εκπαίδευσης, σε ποσοστό 30,6%. Αντίθετα, στις γε-
ωγραφικές περιοχές της Νότιας Ασίας και της Υποσαχάριας Αφρι-
κής οι γυναίκες απασχολούνται σε ποσοστό άνω του 60% στον 
γεωργικό τοµέα, σε αντίξοες συνθήκες, µε µικρές έως καθόλου 
χρηµατικές απολαβές. Επίσης, την εικοσαετία 1995-2015 παρατη-
ρήθηκε αισθητή µείωση του γυναικείου εργατικού δυναµικού δι-
εθνώς. Συγκεκριµένα, από το 52,4% µειώθηκε στο 49,6%, µε το α-
ντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες να µην είναι τόσο απογοητευ-
τικό, αφού από το 79,9% το 1995, το 2015 έπεσε στο 76,1%. Επιπλέον, 
το 52,1% των γυναικών και το 51,2% των ανδρών στην αγορά ερ-

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Ίση αµοιβή γυναικών και ανδρών για εργασία ίσης αξίας, διασφάλι-
ση του επαρκούς εγγυηµένου µισθού και ενδυνάµωση των συλλο-
γικών διαπραγµατεύσεων είναι µεταξύ των µέτρων που προτείνο-

νται για την ισότητα των φύλων στην εργασία. Παράλληλα, κρίνεται 
αναγκαία η εξάλειψη των στερεότυπων αντιλήψεων λόγω φύλου 
µέσω της εκπαίδευσης, η ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών 
στη δηµόσια ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η προώθηση της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας, καθώς και ένα ολοκληρωµένο δίκτυο 
παρεµβάσεων για την εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής 
ζωής. Όπως δηλώνει η κ. Κούβελα, «η Γενική Γραµµατεία Ισότητας 
των Φύλων ετοιµάζει εθνικό σχέδιο για την ισότητα, το οποίο και θα 
φέρει σε διαβούλευση. Είναι βασικός παράγοντας για την ισότητα η 
γυναίκα να εργάζεται. Γενικότερα οι εργασιακές σχέσεις έχουν ανα-
τραπεί και πρέπει να µπει µια τάξη. Ως κυβέρνηση πρέπει να το δούµε 
και σε δεύτερη φάση να επαναφέρουµε τις συλλογικές διαπραγµα-
τεύσεις και τον κατώτερο µισθό. Αυτά είναι απαραίτητα, γιατί βοηθάνε 
τη γυναίκα. Είναι ένας τοµέας που µας ενδιαφέρει και θα δώσουµε 
µεγάλη σηµασία».

Μέτρα που προτείνονται
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Π
ρώτα ο Οµπάµα, µετά οι Rolling Stones, είναι 
προφανές ότι η τουριστική ανάπτυξη για έναν 
τόπο προικισµένο µε εξωτική οµορφιά αλλά κολ-
ληµένο σε ένα ουτοπικό όραµα της δεκαετίας του 
1960 έχει αρχίσει, κι ας ζει (;) ακόµα ο Φιντέλ Κά-

στρο. Η κουβανική κυβέρνηση ήδη κάνει µπίζνες.
Πριν από µερικές εβδοµάδες έγινε γνωστό ότι η εταιρεία 

Starwood Hotels & Resorts Worldwide συµφώνησε να ανακαι-
νίσει και να λειτουργήσει τρία ξενοδοχεία στην Κούβα, σηµατο-
δοτώντας την επιστροφή της αµερικανικής ξενοδοχειακής βιο-
µηχανίας στο νησί, περισσότερα από 50 χρόνια µετά την εγκαθί-
δρυση της επαναστατικής κυβέρνησης του Φιντέλ Κάστρο, που 
είχε προχωρήσει στην κατάσχεση των αµερικανικών ξενοδο-
χείων.

Μια χώρα που αλλάζει
Η συµφωνία σηµαίνει ότι η Starwood θα συνεργαστεί µε την 
κοµµουνιστική κυβέρνηση µέσω µιας ειδικής άδειας που πα-
ραχώρησαν οι αµερικανικές αρχές, καθώς όλα τα ξενοδοχεία 
στην Κούβα αποτελούν κρατική ιδιοκτησία. Ο Χόρχε Τζανατάσιο, 
επικεφαλής των δραστηριοτήτων της Starwood στη Λατινική Α-
µερική, δήλωσε ότι η εταιρεία θα ανακαινίσει και θα επιχειρή-
σει να χτίσει νέο brand στα ξενοδοχεία Inglaterra, Santa Isabel 
και Quinta Avenida στην πρωτεύουσα Αβάνα. Η Starwood προ-
τίθεται να λειτουργήσει και τα τρία ξενοδοχεία ως µέρος της α-
λυσίδας Luxury Collection.

Ο τουριστικός όµιλος Gaviota, που διοικείται από τις κουβα-
νικές ένοπλες δυνάµεις, τρέχει το Quinta Avenida, ενώ τα Santa 
Isabel και Inglaterra διοικούνται από άλλες κρατικές υπηρε-
σίες. Η άµεση πρόσληψη Κουβανών εργαζοµένων από ξένες 
εταιρείες απαγορεύεται στην Κούβα και οι ξένοι εργοδότες πα-
ραπονιούνται ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν διακυβεύονται 
από την αδυναµία τους να προσλάβουν άµεσα, αλλά και να α-
πολύσουν ντόπιους εργαζόµενους. Ο Τζανατάσιο, όµως, εµφα-
νίστηκε βέβαιος ότι η Starwood θα µπορέσει να διατηρήσει τα 
υψηλά στάνταρ των υπηρεσιών της, παρ’ ότι αρνήθηκε να πε-
ριγράψει τις λεπτοµέρειες της συµφωνίας της εταιρείας µε την 
κουβανική κυβέρνηση.

Ο αριθµός των επισκεπτών στην Κούβα ανέβηκε σχεδόν 
20%, σε µόλις µία χρονιά, πέρυσι, αύξηση που καθιστά την α-
νάγκη ανακαίνισης των ξενοδοχειακών υποδοµών και ανα-
βάθµισης των τουριστικών υπηρεσιών σηµαντικό ζητούµενο. 
Ο τουρισµός λογικά θα αυξηθεί περαιτέρω φέτος, καθώς θα ξε-
κινήσουν µέχρι και 110 εµπορικές πτήσεις από τις Ηνωµένες 
Πολιτείες προς την Κούβα, ως µέρος της συνεχιζόµενης προ-
σπάθειας της κυβέρνησης Οµπάµα για εξοµάλυνση των σχέ-

σεων των δύο χωρών. Το πρόβληµα είναι ότι η Starwood δεν 
θα είναι αµερικανική για πολύ ακόµα.

Πόλεµος στο λόµπι
Η εταιρεία βρίσκεται στο κέντρο ενός µεγάλου επενδυτικού πο-
λέµου που θέλει µια δωδεκάχρονη κινεζική εταιρεία µε επιθε-
τικές φιλοδοξίες επέκτασης χωρίς καµία εµπειρία στον χώρο 
των ξενοδοχείων να τα βάζει µε µια εταιρεία πρωτοπόρων 
στον τοµέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων µε ιστορία 89 
χρόνων. Η Starwood ανακοίνωσε ότι έλαβε βελτιωµένη προ-
σφορά, ύψους 14 δισ. δολαρίων, από την κινεζική ασφαλιστική 
Anbang, που έχει µπει «σφήνα» στην προσπάθεια του αµερι-
κανικού κολοσσού των ξενοδοχείων Marriott International να 
την αποκτήσει. Εφόσον επικρατήσουν οι Κινέζοι, όπως όλα δεί-
χνουν, θα πρόκειται για τη µεγαλύτερη εξαγορά που πραγµα-
τοποιεί κινεζική εταιρεία στις Ηνωµένες Πολιτείες. ∆ιαφορε-
τικά, µια συγχώνευση Marriott-Starwood θα δηµιουργήσει τη 
µεγαλύτερη εταιρεία ξενοδοχείων στον κόσµο. Η ελπίδα όσων 
δεν επιθυµούν την πώληση των διάσηµων ξενοδοχείων σε µη 
αµερικανικές εταιρείες βασίζεται σε κάποιες φήµες ότι οι κι-
νεζικές ρυθµιστικές αρχές µπορεί και να µπλοκάρουν το deal, 
βάσει ενός κανόνα που αποτρέπει τις κινεζικές ασφαλιστικές ε-
ταιρείες από το να επενδύουν περισσότερο από το 15% του συ-
νολικού ενεργητικού τους στο εξωτερικό.

Ωστόσο, αυτά δεν φαίνεται να πτοούν τον κινεζικό κο-
λοσσό, που όχι µόνο κινείται επιθετικά έναντι της Starwood, ι-
διοκτήτριας των ξενοδοχειακών brands Westin και Sheraton, 
αλλά λίγες µέρες νωρίτερα έκλεισε µία ακόµη συµφωνία, που 
αφορά την αγορά της Strategic Hotels & Resorts Inc., µιας αµε-
ρικανικής εταιρείας που κατέχει πολυτελή ξενοδοχειακά ακί-
νητα, όπως το InterContinental στο Σικάγο, έναντι 6,5 δισ. δολα-
ρίων. Τα ακίνητα της Strategic Hotels περιλαµβάνουν ακόµη το 
Four Seasons της Ουάσινγκτον στην Pennsylvania Avenue, το 
Westin St. Francis στο κεντρικό Σαν Φρανσίσκο και τα παραθα-
λάσσια Ritz-Carlton Laguna Niguel στο Orange County και Ritz-
Carlton στο Half Moon Bay της Καλιφόρνιας. Η εταιρεία έκανε 
γνωστές τις διαθέσεις της µε ανακοίνωση, στην οποία τόνισε ότι 
στοχεύει σε µακροπρόθεσµες σταθερές αποδόσεις µέσω επεν-
δύσεων σε υψηλής ποιότητας ακίνητα στη Βόρεια Αµερική. Τον 
Φεβρουάριο του 2015 η Anbang είχε πληρώσει µία από τις υ-
ψηλότερες τιµές ανά δωµάτιο, προκειµένου να αγοράσει, ένα-
ντι σχεδόν 2 δισ. δολαρίων, το εµβληµατικό Waldorf Astoria της 
Νέας Υόρκης από τη Hilton Worldwide Holdings.

Μια ασφαλής προσφορά
Με έδρα το Πεκίνο, o όµιλος Anbang είναι µία από τις µεγαλύ-

τερες ασφαλιστικές εταιρείες της Κίνας. Οι θυγατρικές της ε-
µπλέκονται στα πάντα, από τη διαχείριση περιουσιακών στοι-
χείων έως τη µεσιτεία ασφαλίσεων, ενώ τα τελευταία χρόνια 
έχουν αγοράσει πολλές µη κινεζικές εταιρείες, από την Delta 
Lloyd Bank Belgium, τον ∆εκέµβριο του 2014, έως την αµερι-
κανική ασφαλιστική εταιρεία Fidelity & Guaranty Life, τον Νο-
έµβριο που µας πέρασε. Φαίνεται πάντως πως στην περίπτωση 
της «εισβολής» τους στην ξενοδοχειακή αγορά δεν είναι οι ε-
ταιρείες αυτές καθαυτές, ούτε και η βιοµηχανία της φιλοξενίας, 
που είναι τόσο ελκυστικές για την Anbang.

Οι κινεζικές επενδύσεις σε ξενοδοχεία έχουν εκτοξευτεί 
από το 2011 και το 2012, όταν µόλις 160 εκατ. και 130 εκατ. δο-
λάρια αντίστοιχα είχαν επενδυθεί στον συγκεκριµένο τοµέα. Οι 
κινεζικές εταιρείες, εν µέσω οικονοµικής στασιµότητας στην 
Κίνα, ψάχνουν να παρκάρουν κεφάλαια σε βιοµηχανίες και ε-
ταιρείες µε επενδύσεις που έχουν ισχυρή απόδοση και οι µε-
γάλες αλυσίδες ξενοδοχείων προσφέρουν γνωστά brands και 
µοναδικά ακίνητα, που γοητεύουν τους ξένους επενδυτές, λένε 
οι ειδικοί.

Όµως, εκτός από την παγκοσµιοποίηση του επενδυτικού 
κεφαλαίου στον τοµέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η 
άνθηση που βιώνει ο κινεζικός τουρισµός δεν έχει προηγού-
µενο. Σχεδόν 110 εκατοµµύρια τουρίστες που ξόδεψαν πάνω 
από 200 δισ. δολάρια ταξίδεψαν από την Κίνα προς τον υπό-
λοιπο κόσµο το 2015. Φαίνεται ότι σύντοµα θα έχουν την ευκαι-
ρία να απολαύσουν τις πολυτελείς υπηρεσίες ενός κινεζικού 
ξενοδοχείου στην… Αβάνα.

  ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

Πολυτελή 
ξενοδοχεία 
made in China
H στροφή της Κίνας 
στην αµερικανική αγορά ακινήτων 
ολοκληρώνεται στην Κούβα.

Πριν από µερικές εβδοµάδες έγινε 
γνωστό ότι η εταιρεία Starwood Hotels 
& Resorts Worldwide συµφώνησε να 
ανακαινίσει και να λειτουργήσει τρία 
ξενοδοχεία στην Κούβα, σηµατοδοτώντας 
την επιστροφή της αµερικανικής 
ξενοδοχειακής βιοµηχανίας στο νησί.
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T
η διάθεση της Google (Alphabet 
εδώ και κάµποσους µήνες, 
καθώς η εταιρεία άλλαξε όνοµα 
και µορφή, προκειµένου να «στε-
γάσει» µε πιο ευέλικτο και απο-
τελεσµατικό τρόπο τις πολλές και 
διάφορες δραστηριότητές της) 

να µπει εκ νέου και πιο δυναµικά στον χώρο 
της κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι σηµατο-
δοτεί η πρόσληψη του Κρίστοφερ Πουλ, ιδρυτή 
του διαβόητου 4chan, ενός από τα πλέον δηµο-
φιλή φόρουµ στο διαδίκτυο (αν και ο όρος «φό-
ρουµ» µοιάζει πολύ µικρός για να περιγράψει το 
αναρχικό και ασεβές πνεύµα που κυριαρχεί στο 
4chan). O ίδιος ο Πουλ εµφανίστηκε ενθουσια-
σµένος από τη συνεργασία του µε την Google και 
φαίνεται ότι θα ασχοληθεί µε την online κοινότητα 
της εταιρείας, το ταλαιπωρηµένο Google+.

To ελεγχόµενο χάος του 4chan
Για να γίνει κατανοητός ο θόρυβος που συνοδεύει 
την πρόσληψη του Πουλ από την Google πρέπει 
κάποιος να πάει µερικά χρόνια πίσω, στο 2003, 
όταν ο νεαρός τότε Πουλ δηµιουργούσε το φό-
ρουµ 4chan µε στόχο τις online συζητήσεις για ι-
απωνικά κόµικς και κινούµενα σχέδια (manga 
και anime αντίστοιχα) και το ανέβασµα σχετικών 
φωτογραφιών. Ωστόσο, ο ελεύθερος (ακόµα και 
πέρα από τα όρια του ελευθεριακού) χαρακτήρας 
του φόρουµ και η ανωνυµία των χρηστών σύ-
ντοµα το µετέτρεψαν σε ένα «maelstrom» θεµά-
των, συζητήσεων, αστείων (συχνά ακραίων ή α-
σεβών), διαδικτυακών µιµιδίων (memes, όπως 
οι lolcats), ενώ κατά καιρούς έχει χρησιµοποιηθεί 
(ή κατηγορηθεί ότι έχει χρησιµοποιηθεί) για πιο 
σκοτεινούς σκοπούς, όπως η διασπορά παιδικής 
πορνογραφίας ή η άσκηση βίας (ψυχολογικής ή 
ακόµα και πραγµατικής). Ταυτόχρονα, ερευνητές 
εκτιµούν ότι το 4chan αποτέλεσε ένα από τα βα-
σικά σηµεία αναφοράς και επικοινωνίας οµάδων 

χάκερ, όπως οι Anonymous. O Πουλ, ως δηµι-
ουργός του 4chan και σε πλήρη ταύτιση µε τον 
χαρακτήρα του ιστοχώρου, παρέµεινε άγνωστος 
ως το 2008, χρησιµοποιώντας ως τότε το ψευ-
δώνυµο «moot». To όνοµά του αποκαλύφθηκε 
εκείνη τη χρονιά από τη «Wall Street Journal» 
και την ίδια χρονιά ψηφίστηκε ως ο πιο επιδρα-
στικός/σηµαντικός άνθρωπος στη σχετική ψηφο-
φορία του περιοδικού «Time», µια ψηφοφορία 
που, ακολουθώντας τον αναρχικό χαρακτήρα του 
4chan, παραµένει υπό αµφισβήτηση, καθώς θε-
ωρείται ότι χρήστες του ιστοχώρου νόθευσαν µε 
διάφορες µεθόδους τη διαδικασία. Ο Πουλ παρέ-
µεινε ιδιοκτήτης του 4chan ως το 2015, οπότε πα-
ρέδωσε τα σκήπτρα στον Χιρογιούκι Νισιµούρα, 
ενώ περιγράφοντας το site o «Guardian» το χαρα-
κτήρισε «παράφρον, παιδιάστικο, [...] ιδιοφυές, γε-
λοίο και ανησυχητικό».

Σώζοντας το Google+ (;)
Ανακοινώνοντας την πρόσληψή του από την 
Google, o Πουλ δήλωσε: «Σήµερα είµαι στην 
πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι εντά-
χθηκα στην οικογένεια της Google. Οι συναντή-
σεις µου µε νυν και πρώην µέλη της εταιρείας µε 
έκαναν να εκτιµήσω την ευφυΐα, το πάθος και τον 
ενθουσιασµό των ανθρώπων της. Είµαι εντυπω-
σιασµένος από τους στόχους της Google, η οποία 
ενώνει τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους ώστε 
να αντιµετωπίσει κάποια από τα µεγαλύτερα προ-
βλήµατα. Μετά από 12 χρόνια δουλειάς πάνω σε 
online κοινότητες νιώθω ανυπόµονος να εργα-
στώ γι’ αυτή την απίθανη εταιρεία». Στέλνοντας 
σήµα σχετικά µε τη µελλοντική απασχόληση του 
Πουλ στην εταιρεία, ο διευθυντής του Google+, 
Μπράντλεϊ Χόροβιτς, έγραψε στον λογαριασµό 
του στο συγκεκριµένο κοινωνικό δίκτυο: «Μπο-
ρεί κάποιοι από εσάς να έχουν ήδη δει τη δηµοσί-
ευση του Κρις Πουλ. Είµαι πολύ εντυπωσιασµέ-
νος που θα ενταχθεί στην Google. Καλώς ήρθες, 

Κρις». Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι το τελευ-
ταίο διάστηµα φήµες ήθελαν το Google+ να κα-
τευθύνεται στο νεκροταφείο των αποτυχηµένων 
projects της εταιρείας (όπως το διαβόητο Google 
X, µια κάπως πιο εκτεταµένη µηχανή αναζήτη-
σης, η οποία ανέβηκε στο διαδίκτυο στις 15 Μαρ-
τίου του 2005 και κατέβηκε στις… 16 Μαρτίου του 
2005). Ωστόσο, φαίνεται ότι η εταιρεία αποφάσισε 
τελικά όχι µόνο να µην εγκαταλείψει την προ-
σπάθειά της να παραµείνει στον χώρο των social 
media αλλά να την ενισχύσει µε την προσθήκη 
του Πουλ στην οµάδα του Google+ (ή όπου αλλού 
τελικά αξιοποιηθεί).

Αντιδράσεις ένθεν κακείθεν
To αστείο της υπόθεσης είναι ότι ο ίδιος ο Πουλ, 
όσο ήταν ακόµα ιδιοκτήτης του 4chan, είχε επιτε-
θεί στον νυν εργοδότη του, καθώς σε tweet του 
είχε γράψει ότι «η Google ζητάει από το 4chan 
150.000 δολάρια τον χρόνο για τη χρήση των 
Google Analytics (σ.σ.: εργαλεία για τη µέτρηση 
της επισκεψιµότητας ενός ιστοχώρου). Σοβαρά 
τώρα;». Πάντως, η πρόσληψη του Πουλ από την 
Google έχει προκαλέσει αντιδράσεις απ’ όλες τις 
κατευθύνσεις: οι «χακτιβιστές» που κατοικοε-
δρεύουν στο 4chan θεωρούν ότι ο Πουλ προδίδει 
τις αρχές του ελεύθερου διαδικτύου συνεργαζό-
µενος µε τον γίγαντα της ιντερνετικής αναζήτησης, 
ενώ τα πιο «σοβαρά» ΜΜΕ δεν κρύβουν την ανη-
συχία τους για την κατεύθυνση στην οποία ο Πουλ 
µπορεί να οδηγήσει το Google+ δεδοµένου του 

H αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστηµα η 
Google βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών 
αµφιλεγόµενων ζητηµάτων: ήδη έχει 

εµπλακεί σε δικαστικές περιπέτειες µε την E.E., 
τόσο λόγω της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει 
στον χώρο των διαδικτυακών αναζητήσεων 
όσο και για την πίεση που ασκεί στις εταιρείες 
κατασκευής κινητών συσκευών µε λειτουργικό 
πρόγραµµα Android να περιλαµβάνουν τις εφαρ-
µογές/υπηρεσίες της σε αυτό, ενώ, σύµφωνα µε 
τελευταία στοιχεία, η εταιρεία κατόρθωσε να µην 
πληρώσει φόρους ύψους 4,2 δισ. δολαρίων το 
2014, µέσω φορολογικών παραδείσων και άλλων 
τέτοιων µεθόδων. Τα φορολογικά της εταιρείας 
αποτέλεσαν αντικείµενο διαµάχης ακόµα και στο 
βρετανικό Κοινοβούλιο, µετά από µια αµφισβη-
τούµενης αποτελεσµατικότητας συµφωνία της 
βρετανικής κυβέρνησης µε την Google.

Oι διαµάχες της Google

Το Σάββατο 2 Απριλίου 2016, η Εταιρεία Νόσου 
Alzheimer & Συναφών ∆ιαταραχών Αθηνών, 
διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση µε θέµα «Η α-
νακούφιση του φορτίου των φροντιστών», στο 
Aegean College, Πανεπιστηµίου 17,  σε δύο ε-
παναληπτικούς κύκλους, 09:30-13:00 για τον 
πρώτο και 14:00-17:00  για τον δεύτερο.
Η Ηµέρα Φροντιστή, είναι αφιερωµένη στην ε-
νηµέρωση και στην ψυχοεκπαίδευση των φρο-
ντιστών ατόµων µε νόσο Αλτσχάιµερ, Είναι ε-
πιστηµονικά αποδεδειγµένο ότι ο ε-
νηµερωµένος και εκπαιδευµένος 
φροντιστής προσφέρει υψηλής 
ποιότητας φροντίδα και κατα-
φέρνει να χειρίζεται πιο απο-
τελεσµατικά τα προβλήµατα 
που προκύπτουν από το δύ-
σκολο έργο του.
Η εκδήλωση  θα ξεκινήσει 
µε διάλεξη για την άνοια και 
τη  νόσο Αλτσχάιµερ από την 
πρόεδρο της Εταιρείας Νόσου 
Alzheimer & Συναφών ∆ιαταραχών 
Αθηνών, ∆ρ. Παρασκευής Σακκά. Στη συνέχεια 
οι συµµετέχοντες θα χωριστούν σε οµάδες των 
20 ατόµων, ώστε να έχουν την ευκαιρία να εκ-
φράσουν τους προβληµατισµούς και τις δυσκο-
λίες που αντιµετωπίζει ο καθένας χωριστά και 
να βρουν απαντήσεις στις απορίες τους. Τις ο-
µάδες θα συντονίζουν ειδικευµένοι και έµπει-
ροι επαγγελµατίες υγείας της Εταιρείας Νόσου 
Alzheimer & Συναφών ∆ιαταραχών Αθηνών.  

Η Ηµέρα του Φροντιστή είναι ο θεσµός που έχει 
καθιερωθεί εδώ και οκτώ χρόνια από την Εται-
ρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών ∆ιαταρα-
χών Αθηνών, ως ένδειξη αναγνώρισης του δύ-
σκολου έργου που επιτελούν οι φροντιστές των 
ατόµων µε νόσο Αλτσχάιµερ και άλλες µορφές 
άνοιας.  Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συ-
ναφών ∆ιαταραχών Αθηνών µε σεβασµό, υ-
πευθυνότητα και συνέπεια συµπαραστέκεται 

στον φροντιστή, ενισχύοντας τις δεξιότη-
τες που απαιτεί ο δύσκολος ρόλος 

του και προσφέροντας ανακού-
φιση στη δύσκολη καθηµερι-
νότητα του. 
Στους χώρους υποδοχής 
της εκδήλωσης θα διανέµο-
νται ενηµερωτικά έντυπα σε 
κάθε ενδιαφερόµενο και θα 

δίνονται πληροφορίες για τα 
προγράµµατα λειτουργίας των 

Κέντρων Ηµέρας.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής   στο 
τηλέφωνο 9011404151
Χρέωση από σταθερό 1,48€, κινητό 1,57 € 

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιό-
τητας.
Με τη συνεργασία του Aegean College και την  
υποστήριξη της Mylan

ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ 2016
Σάββατο 2 Απριλίου 2016

παρελθόντος του. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι η 
Google βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο της δηµο-
σιότητας πριν από λίγες ηµέρες, όταν έγινε γνω-
στό ότι ο πρώην CEO της επιχείρησης, Έρικ Σµιντ, 
προτάθηκε από τον υπουργό Άµυνας των ΗΠΑ, 
Ας Κάρτερ, να αναλάβει πρόεδρος του Συµβου-
λίου Αµυντικής Καινοτοµίας (Defense Innovation 
Advisory Board), το οποίο θα ασχολείται µε θέ-
µατα όπως η ταχεία ανάπτυξη πρωτότυπων συ-
στηµάτων, η υπολογιστική νέφους και οι εφαρµο-
γές για κινητές συσκευές.

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ένας αναρχικός του internet 
στην Google
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Γιατί στο ACTION 24 παίζει πολύ σινεμά!

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

στις 21:00 Ieri, Oggi, Domani
στις 23:00 Oggi, Domani, Doppodomani

Μαµά Αντέλ
Πρέπει να έχει µεγάλη αυτοπεποίθηση µια καλλιτέχνις 
για να αποσυρθεί από τα φώτα για πέντε ολόκληρα 
χρόνια. Εκτός αν έχει πολύ ισχυρό κίνητρο. Κάτι από τα 
δύο ή και τα δύο συµβαίνουν στην περίπτωση της Αντέλ, 
που ετοιµάζεται να κάνει «πενταετές διάλειµµα από τη 
µουσική µετά την παγκόσµια περιοδεία της, για να πε-
ράσει ποιοτικό χρόνο µε τον τρίχρονο γιο της Άγγελο», 
σύµφωνα µε τη MailOnline. Η περιοδεία θα ολοκληρω-
θεί τον Νοέµβριο και µετά θα µας αφήσει να ακούµε τα 
τραγούδια της χωρίς να τα ανανεώνει. Όσο αντέξουµε 
και όσο αντέξει.

Η Μαράια Κάρεϊ τους χαιρετά
Η συναυλία θα γινόταν στην αίθουσα Forest National στα 
προάστια των Βρυξελλών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
περιοδείας της. Η Αµερικανίδα τραγουδίστρια Μαράια 
Κάρεϊ µαταίωσε το ταξίδι της χωρίς δισταγµούς µετά το 
τροµοκρατικό χτύπηµα στο αεροδρόµιο και το µετρό της 
βελγικής πρωτεύουσας. «Αγαπώ τους θαυµαστές µου 
στις Βρυξέλλες» αναφέρει σε µήνυµά της στο Twitter η 
σταρ, αλλά «τώρα µε συµβουλεύουν να ακυρώσω τη 
συναυλία µου για την ασφάλεια των θαυµαστών µου, 
των µουσικών µου, της οµάδας µου και όλων των αν-
θρώπων που µετέχουν σε αυτή την περιοδεία». «Ελπί-
ζω να σας δω σύντοµα και προσεύχοµαι και στέλνω την 
αιώνια αγάπη µου στους θαυµαστές µου» προσθέτει στο 
µήνυµά της.

Η Μαντόνα πλουτίζει
Είτε φέρνουν είτε όχι την ευτυχία, τα λεφτά της Μαντό-
να αυξάνονται. Κατά 169,8 εκατ. δολάρια πλουσιότερη 
έγινε µέσα από την περιοδεία της «Rebel Heart» που 
κράτησε επτά µήνες. Η βασίλισσα της ποπ πέρασε από 
τέσσερις ηπείρους, έδωσε 82 συναυλίες και έκοψε 
1.045.479 εισιτήρια. Σε αρκετές περιπτώσεις τα εισιτή-
ρια πουλήθηκαν µέσα σε λίγα λεπτά, ενώ για ώρες οι 
θαυµαστές της περίµεναν στην ουρά για να την ακού-
σουν live. Είναι η δέκατη παγκόσµια περιοδεία της από 
το 1990 και έχει κάθε λόγο να θέλει να συνεχίσει. Όσο 
µεγαλώνει, τόσο πλουτίζει.
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΓΑΚΗ 
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ από 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Επιμέλεια ορχήστρας: Αχιλλέας Wastor
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 143, Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
τηλ: 210 9315600, www.gialino.gr
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Η Σαράποβα ξεχνιέται
Όταν έχεις υπάρξει η πιο ακριβοπληρωµένη αθλήτρια 
του κόσµου, δεν λέει και πολλά να σε πουλάνε τα αδι-
άκριτα περιοδικά για το ωραίο σου σώµα. Όταν όµως 
έχεις πιαστεί ντοπέ, αυτή είναι η µόνη θετική δηµοσι-
ότητα που µπορεί να σου τύχει. Η Μαρία Σαράποβα 
βρέθηκε στο µάτι του κυκλώνα µετά τις αποκαλύψεις 
για τις απαγορευµένες ουσίες που χρησιµοποιούσε και 
τώρα ξεχνιέται κάνοντας διακοπές. Η 28χρονη αθλήτρια 
εντοπίστηκε σε παραλία του Μεξικού µε µια φίλη της, 
ευδιάθετη και διψασµένη για ήλιο και θάλασσα. Και 
βέβαια υπάρχει ζωή µετά το ντόπινγκ.

Lady Gaga, ετών 30
Είναι σηµαδιακή ηλικία στη ζωή µιας γυναίκας. Η Lady 
Gaga έκλεισε τα 30 της χρόνια στις 28 Μαρτίου και το 
γιόρτασε µε ένα µεγάλο πάρτι στο Λος Άντζελες, στο 
οποίο παρευρέθηκαν διάφοροι γνωστοί και φίλοι της 
από τον χώρο της showbiz. Η ίδια εµφανίστηκε συνο-
δευόµενη από τον αρραβωνιαστικό της Τέιλορ Κίνεϊ, 
δηλαδή άκρως συντηρητικά. Όµως ο µικροαστικός κα-
θωσπρεπισµός έσπασε από το outfit που επέλεξε και µε 
το οποίο απέδειξε ότι το κιτς δεν είναι πάντα λάθος, στον 
κόσµο της ποπ µπορεί να αποτελεί προσεκτικά επιλεγ-
µένο στυλ για να ’χουµε να λέµε.

Η Σαρλίζ για τον Σον
Η φωτογράφιση της Σαρλίζ Θερόν για το περιοδικό της 
«Wall Street Journal» δεν θα περνούσε απαρατήρητη, 
ακόµη κι αν στη συνέντευξή της δεν µιλούσε για τον χω-
ρισµό της µε τον Σον Πεν. Είναι όµορφη έτσι κι αλλιώς, 
πόσο µάλλον µε τα εσώρουχα. ∆εν έδωσε κάποια καυτή 
πληροφορία, ούτε αποκάλυψε λεπτοµέρειες, αλλά είναι 
κάτι το ότι θύµισε έναν µεγάλο έρωτα 18 µηνών που 
τελείωσε ξαφνικά χωρίς προφανή λόγο. Η ίδια έδωσε 
µια εξήγηση-µη εξήγηση, ότι συνέβη κάποια στιγµή η 
σχέση τους να µη λειτουργεί και την τελείωσαν. ∆εν τον 
επέκρινε για κάτι, δεν έδειξε πληγωµένη, δεν είπε ποιος 
έκανε το πρώτο βήµα του χωρισµού, ούτε για ποιον λόγο 
αποµακρύνθηκαν. Μίλησε για τα υιοθετηµένα παιδιά της 
και τη ζωή µιας εργαζόµενης ανύπαντρης µητέρας, αλλά 
όσα είπε µάλλον ενδιαφέρουν τους θαυµαστές της λιγό-
τερο απ’ όσα δείχνει στις φωτογραφίες.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

«ηλιοποτισµένη»

Eισιτήρια από 8 €
Tηλ. 210 7282333 • www.megaron.gr • www.viva.gr
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Το παρελθόν της Μελάνια Τραµπ
Κάποιες παλιές γυµνές φωτογραφίες της συζύγου του υποψηφίου για το χρίσµα των Ρεπουµπλικάνων 
Ντόναλντ Τραµπ εµφανίστηκαν στο διαδίκτυο προκαλώντας του µεγάλο εκνευρισµό. Η Μελάνια Τραµπ, 
πρώην µοντέλο, είναι η τρίτη σύζυγος του µεγιστάνα, που επέρριψε την ευθύνη στον αντίπαλό του για το 
χρίσµα Τεντ Κρουζ. Ο Κρουζ απορρίπτει τις κατηγορίες και παραπέµπει στην οργάνωση Make America 
Awesome, που βρίσκεται πίσω από 
τις διαφηµίσεις στο Facebook όπου 
αναπαράγεται η φωτογραφία του 
πρώην µοντέλου, σλοβενικής κατα-
γωγής, πολύ πριν γίνει κυρία Τραµπ. 
Το κείµενο που συνόδευε τη φωτο-
γραφία έγραφε: «Σας παρουσιάζουµε 
τη Μελάνια Τραµπ, την επόµενή µας 
πρώτη κυρία. Ή θα µπορούσατε να 
υποστηρίξετε τον Τεντ Κρουζ την 
Τρίτη» (πριν από την ψηφοφορία στη 
Γιούτα). Ο έξαλλος Τραµπ προειδο-
ποίησε µε «αποκαλύψεις» σε βάρος 
της Χάιντι Κρουζ, που εργάζεται στην 
Goldman Sachs και υποστηρίζει την 
καµπάνια του συζύγου της. Ακόµη κι 
αν όλα αυτά σας φαίνονται αναµενό-
µενα, θα ξαφνιαστείτε µαθαίνοντας 
ότι σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις ο 
Τραµπ έχει µεγαλύτερη πέραση στις 
γυναίκες ψηφοφόρους του Ρεπου-
µπλικανικού Κόµµατος έναντι των 
ανδρών. Και αυτό, ενώ είναι αφόρητα 
σεξιστής – ή ίσως γι’ αυτό;
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Το µέλλον της Ιβάνκα Τραµπ
∆εν είναι απλώς η κόρη του, είναι η αντιπρόεδρος της αυτοκρατορίας του, δηλαδή το δεξί του 
χέρι. Η 32χρονη Ιβάνκα Τραµπ γέννησε το τρίτο της παιδί. «Ο Τζάρεντ κι εγώ νιώθουµε ιδιαίτερα 
ευλογηµένοι ανακοινώνοντάς σας τον ερχοµό του Θίοντορ Τζέιµς Κάσνερ» ενηµέρωσε όσους την 
ακολουθούν στα social media. Και πρόσθεσε: «Ο Τζάρεντ, η Αραµπέλα, ο Τζόζεφ κι εγώ είµαστε 
τόσο ενθουσιασµένοι που καλωσορίζουµε αυτό το µικρό αγόρι στην οικογένειά µας!». Η Ιβάνκα 
Τραµπ δείχνει να τα έχει όλα: µια ευτυχισµένη οικογένεια, οµορφιά, µία εταιρεία µόδας στην οποία 
εφαρµόζει φιλελεύθερες εργασιακές πρακτικές που της χαρίζουν θετική δηµοσιότητα και µια τε-
ράστια περιουσία που θα κληρονοµήσει. Αν δεν ήταν τόσο ταυτισµένη µε τον πατέρα της, τον οποίο 
υποστηρίζει µε πάθος, θα µπορούσε κανείς ακόµη και να τη συµπαθήσει.

Ο Τζορτζ για τη Χίλαρι
Είναι γνωστό ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι προοδευτικός. Κάποτε υπήρχε η φήµη ότι µετά τον 
Οµπάµα θα διεκδικούσε το χρίσµα των ∆ηµοκρατικών. Η φήµη δεν επιβεβαιώθηκε αλλά 
η στήριξή του στους ∆ηµοκρατικούς παραµένει ισχυρή. Τυχερή η Χίλαρι Κλίντον που προς 
τιµήν της και για την προώθηση της υποψηφιότητάς της ο σταρ του Χόλιγουντ οργανώνει 
πάρτι στο σπίτι του στο Λος Άντζελες στις 16 Απριλίου. Η ανοιχτή επιστολή που έστειλε για 
να προσκαλέσει τους υποστηρικτές της αναφέρει τα εξής: «Αν ακούσετε τις δυνατές φωνές, 
θα νοµίζετε ότι είµαστε ένα κράτος που µισεί τους Μεξικανούς, τους µουσουλµάνους, και 
ότι αν κάνουµε εγκλήµατα πολέµου θα γίνουµε ένα σπουδαίο έθνος για ακόµη µια φορά. 
Η αλήθεια είναι ότι το µόνο πράγµα που θα εµποδίσει την Αµερική να γίνει σπουδαία είναι 
να ενθαρρύνετε αυτές τις φωνές». Βέβαια, για να πάει κανείς, δεν αρκεί να στηρίζει Χίλαρι, 
πρέπει και να µπορεί να το αποδείξει καταβάλλοντας 33.400 δολάρια για την ενίσχυση της 
καµπάνιας της. Εποµένως, µόνο όσοι έχουν περίσσευµα θα σκεφτούν αν σηµαίνει κάτι γι’ 
αυτούς να τους υποδεχτεί η Αµάλ…

Με δύναµη στην Αβάνα
Τι ήταν πιο σηµαντικό για τους Κουβανούς; Η επίσκεψη Οµπάµα ή η συναυλία των Rolling 
Stones; Το βέβαιο είναι ότι ακούγοντας για πρώτη φορά live το θρυλικό συγκρότηµα χόρεψαν 
όσο άντεχαν, και µάλιστα δωρεάν, ενώ οι Rolling Stones –ακόµη και στα 70 τους– απέδειξαν 
πως δικαιολογηµένα αναγνωρίζονται ως το «βαρύ όπλο» του… δυτικού πολιτιστικού ιµπερι-
αλισµού. Όπως είπε χαριτολογώντας ο µάνατζέρ τους, «η επίσκεψη Οµπάµα στην Κούβα ήταν 
απλώς το… opening της συναυλίας των Rolling Stones» στο Ciudad Deportiva της Αβάνας. Για 
να καταλάβετε την ένταση του πάθους, συγκρατήστε ότι ο κόσµος είχε αρχίσει να συγκεντρώ-
νεται στον χώρο της συναυλίας 18 ώρες πριν από την έναρξή της.

Η ΓΗ ΓΥΡΙΖΕΙ
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οποία απέδιδαν στην ανάγκη χρόνου και εξει-
δικευµένου προσωπικού.

Την ίδια στιγµή έχουν αρχίσει να ακούγο-
νται και συγκρίσεις της εγγενούς παθογένειας 
του ελληνικού ∆ηµοσίου στον διορισµό φιλικά 
προσκείµενων σε θέσεις διοίκησης µε πρακτι-
κές του νοσοκοµείου. Ως παράδειγµα δίνουν το 
ότι τον ιστορικό, από κατασκευής νοσοκοµείου, 
γενικό διευθυντή, όταν συνταξιοδοτήθηκε, α-
ντικατέστησε µε απόφαση του ∆.Σ. η γραµµα-
τέας του, ενώ κάνουν και αναφορές σε νεποτι-
σµό, ευνοιοκρατία και ιδιοκτησιακή λογική µε 
αφορµή ενεργό ρόλο των µελών της οικογέ-
νειας Παπαγεωργίου στο νοσοκοµείο. Ποια ιδι-
οκτησιακή λογική; Αν δεν ήταν οι Παπαγεωρ-
γίου να επιµένουν, το νοσοκοµείο θα λειτουρ-
γούσε όσο και το µετρό, που ξεκίνησε την ίδια 
εποχή, επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσο-
τάκη, αντιτείνουν άνθρωποι που γνωρίζουν 
καλά την κατάσταση.

Πρόσφατα ακούστηκαν και πολιτικοί υπαι-
νιγµοί µε αφορµή την παρουσία στο ∆.Σ. του 
πατέρα της ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ Εύας 
Καϊλή, ο οποίος διορίστηκε το 2014, µε υπό-
δειξη από τον υπουργό Υγείας, όταν η κ. Καϊλή 
ήταν ακόµη υποψήφια.

Κάποιοι, κυρίως κυβερνητικοί κύκλοι, προ-
βάλλουν ως απάντηση στην υπονοµευτική για 
την οµαλή λειτουργία του νοσοκοµείου συζή-
τηση την αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας, 
δηλαδή την υπογραφή µιας νέας σύµβασης του 
∆ηµοσίου µε το Ίδρυµα Παπαγεωργίου, η οποία 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σε κρίση
Μια αντιπαράθεση που ξεκίνησε 
πριν καν κατασκευαστεί  
το νοσοκοµείο.

Σε µείζον θέµα πολιτικής αντιπαράθε-
σης ανάγεται για µία ακόµη φορά το 
νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» της Θεσ-
σαλονίκης, καθώς σχεδόν 25 χρόνια 

από την έναρξη της κατασκευής του και πάνω 
από 15 από την πλήρη ένταξή του στον κορµό 
των δηµόσιων νοσοκοµείων της πόλης το κα-
θεστώς λειτουργίας του εξακολουθεί να µην α-
φήνει ικανοποιηµένη καµία πλευρά.

Το επίδικο θέµα της τελευταίας κρίσης, 
όπως και όλων των προηγούµενων, αφορά 
τη χρηµατοδότηση του νοσοκοµείου, καθώς ο 
ΕΟΠΠΥ χρωστά στο «Παπαγεωργίου» περίπου 
210 εκατ. ευρώ, χωρίς µέρος έστω των οποίων 
η διοίκηση του νοσοκοµείου δηλώνει ότι θα ο-
δηγηθεί σε διακοπή λειτουργίας.

Πρόκειται για ένα νοσοκοµείο µε ιδιότυπο 
για τα ελληνικά δεδοµένα καθεστώς λειτουρ-
γίας, καθώς αποτελεί προϊόν δωρεάς της οικο-
γένειας Παπαγεωργίου στο ελληνικό ∆ηµόσιο, 
µε την οποία καλύφθηκε η εθνική συµµετοχή 
για την κατασκευή του. Τα υπόλοιπα ήταν ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια.

Η συµµετοχή του ιδρύµατος, το οποίο έχει 
συστήσει η οικογένεια Παπαγεωργίου για τη 
διαχείριση της δωρεάς, στη διοίκηση του νο-
σοκοµείου δηµιούργησε ουσιαστικά ένα νέο 
θεσµικό πλαίσιο, το οποίο φέρνει πολλές ανα-
τροπές και απαιτεί δύσκολους συµβιβασµούς 
απ’ όλες τις πλευρές που συµµετέχουν στη δι-
οίκηση, δηλαδή το υπουργείο Υγείας και το Ί-
δρυµα Παπαγεωργίου.

Το διοικητικό συµβούλιο του νοσοκοµείου, 
το οποίο ασκεί ουσιαστικά τα καθήκοντα του δι-
οικητή, διορίζεται µεν µε απόφαση του υπουρ-
γού Υγείας, ο οποίος όµως επιλέγει µόνο τα 
τρία από τα επτά µέλη. Άλλα τρία υποδεικνύει 
το Ίδρυµα Παπαγεωργίου και ένα η Σύγκλητος 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονί-
κης. Ο πρόεδρος από ιδρύσεως του νοσοκο-
µείου προέρχεται από το ίδρυµα.

Η αδυναµία της πολιτικής εξουσίας να ε-
λέγξει τις διαδικασίες στο νοσοκοµείο, τόσο σε 
ό,τι αφορά τις ύψους εκατοντάδων εκατοµµυ-
ρίων προµήθειες όσο και σε ό,τι αφορά το προ-
σωπικό –σε περίπου 1.700 ανέρχονται οι εργα-
ζόµενοι–, την οδήγησε στο να αντιµετωπίζει το 
συγκεκριµένο νοσοκοµείο από την έναρξη της 
λειτουργίας του µε καχυποψία.

Η µείζων κριτική ασκήθηκε τη δεκαετία του 

1990 από την αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ µε 
βασικό επιχείρηµα ότι «η θεσµική παρουσία 
του Ιδρύµατος Παπαγεωργίου αλλοιώνει τον 
χαρακτήρα της παρεχόµενης υπηρεσίας, της υ-
γείας δηλαδή, ο οποίος πρέπει να είναι δηµό-
σιος».

Την ίδια στιγµή, τουλάχιστον µέχρι πρό-
σφατα, δεν είχε ακουστεί, ούτε δηµόσια ούτε ι-
διωτικά, παράπονο ή υπαινιγµός για τις διαδι-
κασίες άσκησης της διοίκησης. Μάλιστα τα κυ-
βερνητικά στελέχη, συµπεριλαµβανοµένων 
και διοικητικών στελεχών του τοµέα Υγείας του 
ΣΥΡΙΖΑ, έλεγαν τα καλύτερα λόγια για τις τιµές 
τις οποίες πετυχαίνει η διοίκηση στις προµή-
θειες, ενώ τα στελέχη του νοσοκοµείου έλε-
γαν µε ικανοποίηση ότι όλα τα νοσοκοµεία της 
πόλης στο «Παπαγεωργίου» απευθύνονται για 
να ζητήσουν ό,τι δεν έχουν.

Αποκορύφωµα ήταν η προµήθεια του κό-
στους 2,4 εκατ. ευρώ απεικονιστικού τοµογρά-
φου PET SCAN, η λειτουργία του οποίου θα κα-
θιστούσε περιττή τη µετάβαση των ασθενών 
στην Αθήνα προκειµένου να εξεταστούν.

Φήµες, διαδόσεις και γκρίνιες
Τα εγκαίνια του PET SCAN έγιναν τον Φεβρου-
άριο, αλλά εδώ και λίγες µέρες ιατρικοί κύκλοι 
της πόλης λένε ότι εξακολουθούν να στέλνουν 
ασθενείς στην Αθήνα, γιατί ο συγκεκριµένος ε-
ξοπλισµός του «Παπαγεωργίου» απεδείχθη µη 
λειτουργικός. Στελέχη του νοσοκοµείου έκαναν 
λόγο για µη πλήρη λειτουργία του ακόµη, την 

θα δίνει το δικαίωµα διορισµού διοικητή στον 
υπουργό Υγείας.

Οι κύκλοι αυτοί, απαντώντας στις κατηγο-
ρίες περί νοοτροπίας κρατικισµού, υπενθυµί-
ζουν ότι η επιθυµία για αλλαγή της σύµβασης 
διακατείχε σχεδόν όλους τους υπουργούς Υ-
γείας, µετά το 1997, ανεξαρτήτως κόµµατος.

Η φηµολογία, πάντως, λέει ότι η αύξηση 
των χρεών του ΕΟΠΠΥ και η εξαίρεση του «Πα-
παγεωργίου» από την κατανοµή κονδυλίων 1 
δισ. εντάσσονται στην πίεση που η κυβέρνηση 
ασκεί στο ίδρυµα για να αποδεχτεί την αλλαγή 
του καταστατικού, καθώς χωρίς χρήµατα θα 
περιέλθει σε λειτουργικό αδιέξοδο.

Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι υπάρ-
χουν κυβερνητικά στελέχη, που µάλλον είναι 
µειοψηφικά, που χαρακτηρίζουν ενδιαφέρον 
το πείραµα της άσκησης διοίκησης σε δηµόσιο 
φορέα µέσω ενός ιδρύµατος και χωρίς κυβερ-
νητική πλειοψηφία.

Από την άλλη πλευρά, το Ίδρυµα Παπαγε-
ωργίου απολαµβάνει την πλήρη στήριξη της α-
ντιπολίτευσης. Οι σχέσεις των δωρητών µε την 
οικογένεια Μητσοτάκη είναι παλιές, καθώς ξε-
κινούν από την αποδοχή της δωρεάς επί κυ-
βέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το 1991. 
Παράλληλα, το θέµα της λειτουργίας του νοσο-
κοµείου έχουν αναδείξει και µε ερωτήσεις στη 
Βουλή και µε επισκέψεις τόσο η κ. Γεννηµατά 
όσο και ο κ. Θεοδωράκης, ενώ στο πλευρό 
τους στέκονται και οι τοπικοί δήµαρχοι µε την 
ΠΕ∆ Κεντρικής Μακεδονίας, όπου η πλειο-
ψηφία, Ν∆-ΠΑΣΟΚ, σηκώνει ψηλά πολιτικά το 
θέµα της συνέχισης της λειτουργίας του νοσο-
κοµείου.

Κύκλοι του ιδρύµατος διασκέδαζαν τις ε-
ντυπώσεις περί αντιπολίτευσης, λέγοντας «ας 
πουν πρώτα πότε και µε ποια κυβέρνηση δεν 
ήµασταν σε αντιπαράθεση».

Σε κάθε περίπτωση, το «Παπαγεωργίου» 
είναι µία εξαιρετικά σηµαντική µονάδα στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας στην Κεντρική Μα-
κεδονία και είναι αδύνατο να δουλέψει σε κα-
θεστώς διαρκούς αντιπαράθεσης µε τις εκά-
στοτε κυβερνήσεις. Το πείραµα της διοίκησης 
χωρίς κυβερνητική πλειοψηφία πρέπει να απο-
τιµηθεί, τόσο στα θετικά όσο και στα ενδεχοµέ-
νως αρνητικά του στοιχεία. Μπορεί σε βελτιω-
µένη εκδοχή να αποτελέσει και παράδειγµα για 
άλλες παρόµοιες περιπτώσεις.

Το νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» δηµιουργήθηκε µε την καθοριστική συµβολή 
του Ιδρύµατος Παπαγεωργίου και λειτουργεί ως ΝΠΙ∆. Αυτό το νοµικό καθε-
στώς, όµως, δεν το διαφοροποιεί από τα άλλα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας, 

γιατί ακολουθεί όλους τους κανόνες του ∆ηµοσίου (προσλήψεις µε κριτήρια ΑΣΕΠ, δι-
αγωνισµοί προµηθειών όπως ο δηµόσιος τοµέας, συµµετοχή στα προγράµµατα εφη-
µεριών του πολεοδοµικού συγκροτήµατος κ.λπ.).

Στα περίπου 17 χρόνια λειτουργίας του έγινε πρότυπο σε όλους τους τοµείς. Στην 
παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικών υπηρεσιών, στην εφαρµογή µεθόδων εξοι-
κονόµησης ενέργειας, στον τελευταίας τεχνολογίας ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό.

Έτσι, καθιερώθηκε στη συνείδηση των χρηστών της υγείας σε όλο τον βορειοελ-
λαδικό χώρο, και όχι µόνο, ως εστία υψηλοτάτου επιπέδου παροχής υπηρεσιών, όπως 
αποδεικνύεται αδιάψευστα από την προσέλευση των ασθενών, τόσο στα τακτικά εξω-
τερικά ιατρεία όσο και στις εφηµερίες, καθώς και από την εµπιστοσύνη µε την οποία 

ο κόσµος το περιβάλλει.
Σηµαντικότατη, προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η συµβολή των εργαζοµένων, 

που µε αυταπάρνηση ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και µε πνεύµα οµοψυ-
χίας και αλληλεγγύης ξεπερνούν τα προβλήµατα της καθηµερινότητας.

Σήµερα δύο είναι τα µεγάλα προβλήµατα του νοσοκοµείου: η οικονοµική αδυνα-
µία του και η έλλειψη προσωπικού. Η πολιτεία οφείλει να το αντιµετωπίσει όπως και 
τα υπόλοιπα νοσοκοµεία, όσον αφορά τις επιχορηγήσεις.

Επίσης, πρέπει να φροντίσει άµεσα για την κάλυψη των κενών οργανικών θέ-
σεων, προκειµένου να προληφθούν φαινόµενα επιδίωξης ιδιοτελών σκοπών, τα 
οποία ήδη αναδύονται, ερµηνεύοντας διατάξεις κατά το δοκούν και προς ίδιον όφελος.

*Ο Αναστάσιος Μ. Κυριακίδης είναι συντονιστής διευθυντής Ορθοπαιδικής ΕΣΥ, τ. 
πρόεδρος ΕΙΝΒΕΘ, τ. αντιπρόεδρος ΕΝΙΘ.

∆ει δη χρηµάτων
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η*

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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Έ
ναν χρόνο µετά την αυτοκτονία του Βαγγέλη Για-
κουµάκη που συντάραξε την Ελλάδα αποκαλύ-
πτοντας το πιο σκοτεινό πρόσωπο του εκφοβι-
σµού στους νέους, η καινούργια έρευνα της Μο-
νάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) του Νοσοκοµείου 
Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» φανερώνει πως το 

bullying ασκείται πλέον στα πιτσιρίκια (και) µέσα από τα social 
media. Με άλλα λόγια, οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν 
δικτυώνουν µόνο φίλους αλλά και «θύτες» µε «θύµατα» εκ-
φοβισµού. Όταν βέβαια ο Μαρκ Ζάκερµπεργκ δηµιουργούσε 
το 2004 στο Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ τον διάσηµο ιστότοπο κοι-
νωνικής δικτύωσης, δεν περίµενε ότι το Facebook θα γινόταν 
«όχηµα» για την εξάπλωση του bullying στον µαγικό κόσµο 
του διαδικτύου, µε στόχο µάλιστα τους πιο ευάλωτους απο-
δέκτες, δηλαδή τα πιτσιρίκια του δηµοτικού! «Και όµως, σύµ-
φωνα µε τα νέα σοκαριστικά ευρήµατα της µελέτης της ΜΕΥ, 
ένας στους τρεις µαθητές δηµοτικού, ηλικίας µόλις 10-11 ετών, 
έχει βιώσει µία άσχηµη διαδικτυακή εµπειρία και από τα παι-
διά τα οποία δέχτηκαν άσχηµη e-συµπεριφορά, το 36% ανα-
φέρει ότι αυτό έγινε µέσω κάποιας ιστοσελίδας κοινωνικής 
δικτύωσης (π.χ. Facebook)» λέει η εκπαιδευτικός Ευαγγελία 

FACEBOOK

Ιστοσελίδα κοινωνικού 
εκφοβισµού για λιλιπούτειους

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

Σιαφαρίκα, επιστηµονική συνεργάτις της ΜΕΥ και επικεφαλής 
ερευνήτρια. Από τα πορίσµατα της έρευνας προκύπτει ότι στο 
20% των παιδιών που βιώνουν τέτοιες εµπειρίες κάτι ανάλογο 
τους συµβαίνει συχνά, τουλάχιστον 3-4 φορές την εβδοµάδα. 
«Αίσθηση και προβληµατισµό για την άγνοια και την ανοχή των 
Ελλήνων γονιών προκαλούν τα εξής δύο ευρήµατα: Αφενός 
ότι το 10,2% των παιδιών (ένα στα δέκα δεκάχρονα και εντε-
κάχρονα) χρησιµοποίησε τον τελευταίο µήνα το διαδίκτυο υ-
περβολικά, σε βαθµό που να παραµελεί άλλες δραστηριότη-
τες και σχολικές υποχρεώσεις. Αφετέρου πως µόνο το 44,5% 
των παιδιών έχει περιορισµό και έλεγχο από τους γονείς του 
σχετικά µε την πρόσβαση σε ιστοσελίδες του διαδικτύου» ε-
πισηµαίνει η κ. Σιαφαρίκα. Από την πλευρά της, η Άρτεµις Τσί-
τσικα, επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής 
και επιστηµονική υπεύθυνη της ΜΕΥ, προσθέτει ότι από τα παι-
διά που δέχτηκαν άσχηµη συµπεριφορά, το 80% επηρεάστηκε 
συναισθηµατικά και το 64,3% ανέφερε το πρόβληµα σε γονείς 
ή/και δασκάλους. Τα υπόλοιπα τέσσερα στα δέκα παιδιά δεν 
είπαν τίποτα για το γεγονός, παραβαίνοντας τον χρυσό κανόνα 
για την αντιµετώπιση και την πρόληψη του bullying, σύµφωνα 
µε τον οποίο «η σιωπή ∆ΕΝ είναι χρυσός».

Σοκάρουν τα στοιχεία που παρουσιάζει η 
Πανελλήνια Ένωση Σπάνιων Παθήσεων 
(ΠΕΣΠΑ) για την αδιαφορία, την προχειρό-
τητα και την αναλγησία µε τις οποίες η πο-

λιτεία αντιµετωπίζει τους ασθενείς µε σπάνια νο-
σήµατα. Από καταγραφή της Ένωσης σε συνεργα-
σία µε τα πανεπιστήµια Αθηνών και Πελοποννήσου, 
υπάρχουν στην πατρίδα µας περισσότερα από 600 
σπάνια νοσήµατα –ενώ διεθνώς είναι καταγεγραµ-
µένα 7.500–, αναγνωρισµένα στην Ελλάδα από τον 
ν. 4213/2013 και δηµοσιευµένα στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως (τ. 261). Ωστόσο, στα κέντρα πιστο-
ποίησης αναπηρίας, όπου απευθύνονται οι νοσού-
ντες, η πολιτεία αναγνωρίζει µόνο τα 43 σπάνια νο-
σήµατα, µε δική της, αυθαίρετη απόφαση. Για τα υ-
πόλοιπα ποιείται την νήσσαν. «Το 25% των σπάνιων 
ασθενών περιµένει από πέντε έως τριάντα χρόνια 
να διαγνωστεί σωστά, ενώ το 40% λαµβάνει λάθος 
διάγνωση και υποβάλλεται σε λάθος αντιµετώπιση. 
Για να αποφευχθεί αυτή η οδύσσεια, που κοστίζει σε 
δαπάνες υγείας και ανθρώπινες ζωές, χρειαζόµα-
στε κέντρα εµπειρογνωµοσύνης στα δηµόσια νο-

σοκοµεία που να καθοδηγούν σωστά τους ασθενείς, 
τα οποία όµως δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Εντός 
των συνόρων κυκλοφορούν 65 ορφανά φάρµακα, 
που καλύπτουν µια σταγόνα στον ωκεανό των α-
ναγκών των σπάνιων παθήσεων και οι ασθενείς 
πρέπει να τα λαµβάνουν διά βίου. Τα υπόλοιπα 20 
ορφανά φάρµακα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη 
έρχονται µέσω ΙΦΕΤ, αν χρειαστεί, για τους συγκε-
κριµένους ασθενείς. Η οικονοµική κρίση, ωστόσο, 
κατέστησε πολύ δυσκολότερη την πρόσβαση των 
ασθενών στη διάγνωση και τη θεραπευτική αντι-
µετώπιση, ενώ στον βωµό της περιστολής των δα-
πανών κόβονται –αυθαίρετα– σε πολλούς ασθενείς 
και τα αναπηρικά επιδόµατα, µέσω της µείωσης 
του ποσοστού αναπηρίας κάτω από το 67%» κα-
ταγγέλλει η κ. Λάµπρου. Μια ενηµερωτική δράση 
ανοιχτή στο κοινό, την Παρασκευή 8 Απριλίου, µας 
καλεί να γνωρίσουµε τις σπάνιες παθήσεις. Η εκδή-
λωση «Σπάνια φροντίδα για σπάνιους ανθρώπους» 
θα πραγµατοποιηθεί (19:00-21:00) στο Innovathens 
στην Τεχνόπολη, στο πλαίσιο του Athens Science 
Festival, µε την υποστήριξη της Novartis Oncology.

Κ
έντρο φιλοξενίας για µητέρες πρόσφυγες µε παιδιά και ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυ-
γες-µετανάστες θα εγκαινιάσει το Ίδρυµα Μαριάννα Βαρδινογιάννη σε συνεργασία µε τον 
Σύλλογο Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο ΕΛΠΙ∆Α. Το κέντρο θα βρίσκεται στον Νοµό Αττικής, σε 
χώρο και εγκαταστάσεις που θα υποδείξει το υπουργείο Εσωτερικών µε µέγιστη χωρητικό-

τητα τα 250 άτοµα. Στο κέντρο αυτό θα προσφέρεται σίτιση µε την καθοδήγηση έµπειρων διαιτολόγων, 
σύµφωνα µε τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών, και Θα υπάρχει µέριµνα για την πλήρη κάλυψη α-
ναγκών σε είδη ένδυσης και παιχνιδιών. Την ιατρική φροντίδα των παιδιών (ιατρικές εξετάσεις, προ-
ληπτικά τσεκάπ, εµβολιασµοί) θα αναλάβουν εθελοντές ιατροί και νοσηλευτές του Νοσοκοµείου Παί-
δων «Η Αγία Σοφία» και θα παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στις µητέρες και στα παιδιά από ψυχι-
άτρους και κοινωνικούς λειτουργούς, µε τη συνεργασία της Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής 
του Νοσοκοµείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Θα λειτουργεί σχολείο όλων των βαθµίδων για τις µαθησι-
ακές ανάγκες των παιδιών, µε δασκάλους, καθηγητές και µεταφραστές, ενώ Θα διοργανώνονται και 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις εντός του κέντρου φιλοξενίας, όπως θεατρικές και µουσικές παραστάσεις, 
αθλητικές δραστηριότητες, επισκέψεις σε µουσεία και εκπαιδευτικές εκδροµές. Στόχος είναι το κέντρο 
φιλοξενίας να αποτελέσει πρότυπο σηµείο αναφοράς σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του και θα παρουσια-
στεί στην UNESCO µε σκοπό την ένταξή του σε αντίστοιχα προγράµµατα του οργανισµού. Παράλληλα, 
µετά τη δωρεά 2.500 εµβολίων για τον εµβολιασµό των προσφύγων-µεταναστών ενάντια στην ανε-
µοβλογιά, την ηπατίτιδα, την πολιοµυελίτιδα και άλλα λοιµώδη νοσήµατα, το Ίδρυµα Μαριάννα Βαρ-
δινογιάννη θα παραχωρήσει άµεσα στο υπουργείο Υγείας άλλα 2.000 εµβόλια για τον ίδιο σκοπό, ενώ 
προσεχώς θα µπορέσει να εξασφαλίσει και άλλα 4.000 εµβόλια.

Κέντρο φιλοξενίας για 250 µητέρες 
και παιδιά πρόσφυγες

Κρατική αυθαιρεσία 
αναγνωρίζει µόνο 43 
από τις 7.500 σπάνιες 
παθήσεις

«Είναι εντυπωσιακό το ότι µόνο ένα στα δύο 
δεκάχρονα ελέγχεται από τους γονείς του για 
το τι κάνει στο διαδίκτυο και ποιες ιστοσελίδες 
επισκέπτεται». 

Ευαγγελία Σιαφαρίκα, εκπαιδευτικός, 
επιστηµονική συνεργάτις της ΜΕΥ
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H Seat µπορεί να πήρε τον χρόνο της για να παρουσιάσει το πρώτο 
της SUV, το Ateca, στην πρόσφατη έκθεση της Γενεύης, όπως 
όµως δείχνουν τα πράγµατα τα επόµενα βήµατά της στη συγκε-
κριµένη κατηγορία θα είναι σαφώς πιο γρήγορα.
Οι άνθρωποί της επιβεβαίωσαν την παρουσίαση και ενός δεύτε-
ρου crossover, το οποίο θα είναι µικρότερο σε σχέση µε το Ateca. 
Αυτό σηµαίνει πως θα ανήκει στη µικρή κατηγορία, που αυτή τη 
στιγµή γνωρίζει εξαιρετικά µεγάλη δηµοτικότητα και εκπροσω-
πείται από µοντέλα όπως τα Nissan Juke, Renault Captur, Peugeot 

2008, Opel Mokka κ.λπ., τα οποία θα κληθεί να αντιµετωπίσει.
Η βάση του νέου SUV της Seat θα είναι η παραλλαγή του πλαισίου 
MQB που θα χρησιµοποιείται και στο Audi Q2, ενώ ο εισαγωγι-
κός κινητήρας του δεν θα είναι άλλος από τον τρικύλινδρο TSI των 
1.000 κυβικών που κινεί και το Ateca.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε πως η τρέχουσα πε-
ρίοδος είναι ιδιαίτερα καλή για την ισπανική εταιρεία, µια και ανα-
κοίνωσε, για πρώτη φορά από το 2008 (!), την επιστροφή της στην 
κερδοφορία.

H Seat προγραµµατίζει και πιο µικρό SUV από το Ateca

Πέντε πράγµατα που δεν πρέπει 
να κάνεις µε ένα µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Ως το καλύτερο compact SUV ως προς τη σχέση 
αξίας - κόστους κτήσης/χρήσης ανακηρύχθηκε το 

Hyundai Tucson από το News & World Report των ΗΠΑ.
«Με την κατάκτηση αυτής της κορυφαίας διάκρισης από 
το αξιόπιστο News & World Report των ΗΠΑ, το Tucson 
της Hyundai Motor αποδεικνύει ότι διαθέτει τολµηρό 
στυλ, άνεση και ασφάλεια, και όλα αυτά µε εξαιρετικά 
χαµηλό κόστος κτήσης/χρήσης» δήλωσε ο Brandon 
Ramirez, Senior Group Manager of Product Planning 
της Hyundai Motor America. «Η Hyundai Motor θα συνεχίσει να κατασκευάζει οχήµατα προηγµένης τε-
χνολογίας µε εξελιγµένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, παρέχοντας παράλληλα εξαιρετική σχέση αξίας - 
κόστους κτήσης/χρήσης και µια εξαιρετική οδηγική εµπειρία».
Το Hyundai Tucson διαθέτει τολµηρό, σπορ στυλ, δύο κινητήρες µε υψηλής απόδοσης συστήµατα µε-
τάδοσης και ένα ευρύχωρο, καλά εξοπλισµένο εσωτερικό. Είναι κατασκευασµένο µε προηγµένα χα-
ρακτηριστικά ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων των Lane Departure Warning, Blind Spot Detection, 
Rear Cross-Traffic Alert, Lane Change Assist, Backup Warning Sensors και Automatic Emergency 
Braking (AEB).

Hyundai Tucson: Κορυφαίο compact SUV στις ΗΠΑ

Με πρωτοποριακή τεχνολογία, 
υψηλή αισθητική, κορυφαία πρα-

κτικότητα και αποδοτικούς κινητήρες, 
τα Renault Twingo, Clio / Clio Sport 
Tourer και Captur κατέκτησαν την Ευ-
ρώπη, τοποθετώντας τη γαλλική µάρκα 
στην 1η θέση των πωλήσεων αυτοκι-
νήτων πόλης για το 2015. Με βάση αυτή 
την πολύ σηµαντική επιτυχία, η Renault 
στην Ελλάδα συνεχίζει ακόµα πιο δυναµικά, προσφέροντας πάντα τις καλύτερες προτάσεις στο αγορα-
στικό κοινό. Τώρα, µέσω του Renault Triple Win, κάθε αγοραστής µπορεί να αποκτήσει τα Twingo, Clio / Clio 
Sport Tourer ή Captur που επιθυµεί µέσω ενός εξαιρετικά ελκυστικού πακέτου, µε οφέλη (χρηµατική έκ-
πτωση, δωρεάν επέκταση εργοστασιακής εγγύησης, δωρεάν ασφάλιση κ.λπ.) που προσαρµόζονται σύµ-
φωνα µε τις ανάγκες του.
Στο δίκτυο εξουσιοδοτηµένων διανοµέων της Renault οι ενδιαφερόµενοι αγοραστές µπορούν να ενηµε-
ρωθούν αναλυτικά για το πρωτοποριακό πρόγραµµα Triple Win που καθιστά την απόκτηση των δηµοφι-
λών Twingo, Clio / Clio Sport Tourer και Captur πιο εύκολη και συµφέρουσα από ποτέ.

Renault Triple Win: Μοναδικά οφέλη για όλα τα Renault

Η Nissan προσφέρει οδική βοήθεια 
σε κατόχους παλιών της µοντέλων

H Nissan πρωτοπορεί προσφέροντας δωρεάν οδική 
βοήθεια για αυτοκίνητα Nissan για έναν επιπλέον 

χρόνο πέραν της αρχικής τριετίας.
Τη συγκεκριµένη µοναδική προσφορά από τη Nissan 
µπορούν να εκµεταλλευτούν ιδιοκτήτες µοντέλων της 
µάρκας που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•  Το αυτοκίνητο να έχει ηµεροµηνία παραγωγής µετα-

γενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2000.
•  Τα συγκεκριµένα αυτοκίνητα να πραγµατοποιή-

σουν συντήρηση σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της 
Nissan ή

•  Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων αυτών να επισκεφθούν 
για έλεγχο και διενέργεια τυχόν ανάκλησης ένα από τα ε-
ξουσιοδοτηµένα συνεργεία της Nissan.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι καλύψεις του προγράµµατος 
δωρεάν οδικής βοήθειας από τη Nissan είναι ίδιες µε 
αυτές που προσφέρονται κατά τη διάρκεια ισχύος της 
εγγύησης ενός νέου αυτοκινήτου της µάρκας. Για πε-
ρισσότερες λεπτοµέρειες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να επικοινωνήσουν µε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτη-
µένο επισκευαστή της Nissan, αναζητώντας τα στοιχεία 
επικοινωνίας στο http://www.nissan.gr/tools/network/.

Η πιο συνηθισµένη κακή… συνήθεια είναι όταν ξε-
κουράζουµε το χέρι µας κρατώντας τον λεβιέ του 
κιβωτίου ταχυτήτων. Τα δύο χέρια πρέπει να κρα-

τούν το τιµόνι για καλύτερα αντανακλαστικά και το να 
κρατάµε τον επιλογέα µπορεί να ασκεί πίεση και να φθεί-
ρει τη βάση του. Ο επιλογέας δεν είναι υποβραχιόνιο!
Κάθε φορά που το αυτοκίνητό σας ακινητοποιείται, πρέ-
πει να βγάζετε ταχύτητα και να τη βάζετε στη νεκρά. 
Ακόµη κι αν έχετε πατηµένο τον συµπλέκτη, από κά-
ποιο σηµείο και µετά το πόδι σας θα αρχίσει να κουράζε-
ται και ο δίσκος να συµπλέκει ελαφρά και να φθείρεται. 
Φυσικά, η χειρότερη συνήθεια είναι αυτή του χαζο-πατι-
ναρίσµατος στα φανάρια, λες και θα ξεκινήσει κανείς για 
κόντρα. Ακόµη κι αν είστε σε ανηφόρα, µην προσπαθή-
σετε να ισορροπήσετε την κίνηση του αυτοκινήτου µε το 
γκάζι/συµπλέκτη. Τραβήξτε χειρόφρενο και προσπαθή-
στε για οµαλή εκκίνηση.
Μια άλλη εσφαλµένη εντύπωση είναι πως µε τα κατε-
βάσµατα το αυτοκίνητο σταµατά πιο γρήγορα. ∆οκιµές 
µε όργανα µετρήσεων έχουν δείξει πως δεν υπάρχει 
σχεδόν καµία διαφορά… εκτός του ότι φθείρεται ο δί-
σκος/πλατό. Μια τελευταία συνήθεια είναι όταν ξεκου-
ράζουµε το αριστερό µας πόδι πάνω στο πεντάλ του συ-
µπλέκτη. Θυµηθείτε, το footrest (υποδαπέδιο) είναι λίγο 
πιο αριστερά…
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  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥΣε µια σεζόν που ξεκίνησε στραβά, συνε-
χίστηκε άκρως εντυπωσιακά και ακο-
λούθησε ένα άνευ προηγουµένου µπέρ-
δεµα, ο Ολυµπιακός πλήρωσε τον κακό 

προγραµµατισµό του, τόσο πριν όσο και κατά τη 
διάρκεια της σεζόν, µε τον εκτός συγκλονιστικού 
απροόπτου αποκλεισµό του από το Top-16 της 
Ευρωλίγκας, για πρώτη φορά µετά από 11 δια-
δοχικές παρουσίες στα πλέι οφ της διοργάνωσης. 

Η ψυχρή αλήθεια είναι ότι ο Ολυµπιακός δεν 
άξιζε να προκριθεί. Νίκησε µόλις µία φορά εκτός 
έδρας στο Top-16, στην έδρα της Λαµποράλ, και 
έχασε έξι φορές. Από αυτές, πάλεψε µέχρι την τε-
λευταία φάση για τη νίκη στη Γερµανία απέναντι 
στην Μπρόζε και έµεινε στο µατς µέχρι τα τελευ-
ταία λεπτά κόντρα στην ΤΣΣΚΑ στη Μόσχα, ενώ 
έχασε µε κάτω τα χέρια στο Κάουνας, στη Βαρ-
κελώνη, στη Μαδρίτη και στη Μόσχα από τη Χίµκι 
την περασµένη Πέµπτη. Σε κάθε περίπτωση, δεν 
µπορείς να έχεις ελπίδες πρόκρισης από τον πι-
θανότατα πιο δύσκολο όµιλο στην ιστορία της Ευ-
ρωλίγκας όταν καταγράφεις δύο ήττες από µία 
οµάδα µε το ελάχιστο ειδικό βάρος της Μπρόζε 
και µια συντριβή από τη µακράν ασθενέστερη 
οµάδα του οµίλου, τη Ζαλγκίρις. 

Ήταν αυτά τα αποτελέσµατα που ανάγκασαν 
τον Ολυµπιακό να ψάξει ένα «τέσσερα στα τέσ-
σερα» στα τελευταία παιχνίδια του οµίλου για να 
προκριθεί, τέσσερα «πρέπει» που αποδείχθηκαν 
αβάσταχτο φορτίο για τις πλάτες του πρωταθλητή 
Ελλάδος. Όπως θα αποδεικνύονταν αβάσταχτο 

φορτίο για τις πλάτες των περισσότερων οµάδων. 
Άλλωστε, όταν ψάχνεις να επιτύχεις κάτι τόσο ορι-
ακό, εξαρτάσαι από κάθε λεπτοµέρεια και ευελπι-
στείς ότι όλα θα σου πάνε καλά. Στη Μόσχα, όµως, 
τίποτα δεν πήγε καλά. Η Χίµκι βρήκε ρυθµό από 
νωρίς και έφερε εύκολα το παιχνίδι στα µέτρα 
της, εφόσον ο Ολυµπιακός αδυνατούσε να παίξει 
άµυνα και δεν έβγαζε ούτε πίστη στον στόχο του 
ούτε δυναµισµό και αποφασιστικότητα: µπορεί οι 
Ρώσοι να «σκότωσαν» τον Ολυµπιακό πίσω από 
τα 6.75 µ., ωστόσο οι βάσεις του θριάµβου τους 
µπήκαν µέσα στη ρακέτα, µε το πάρτι που έστησε 
ο Ογκάστιν και τα 14 περισσότερα ριµπάουντ που 
πήραν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι πήραν 44 ριµπά-
ουντ, µε το 1/3 αυτών (15) να είναι επιθετικά.

∆εδοµένων των πεπραγµένων του Ολυµπια-
κού στο Top-16, το αποτέλεσµα της Μόσχας µπο-
ρεί να χαρακτηριστεί αναµενόµενο. Από τους 
τέσσερις «τελικούς» που είχε µπροστά του, ο Ο-
λυµπιακός πήρε τους δύο πρώτους, µε την εµφά-
νισή του κόντρα στη Ρεάλ να δηµιουργεί προσ-
δοκίες για επίτευξη αυτού του µικρού θαύµατος 
που χρειαζόταν. ∆ιόλου τυχαία, οι δύο πρώτοι 

«τελικοί» διεξήχθησαν στη θαλπωρή του ΣΕΦ: η 
ώθηση των οπαδών του έκανε τον Ολυµπιακό να 
ξεπερνάει τα προβλήµατά του, προβλήµατα τραυ-
µατισµών και χηµείας. Με το που χρειάστηκε να 
επαναλάβει το ίδιο εκτός έδρας, ο Ολυµπιακός 
κατέρρευσε.

Οι λόγοι για τους οποίους οδηγήθηκε σε αυτό 
το σηµείο η κατάσταση είναι πλέον αρκετά ξεκά-
θαροι. Το πρόβληµα ξεκίνησε το καλοκαίρι, µε 
τη στελέχωση της γραµµής ψηλών: δεν υπήρχε 
ικανό «τεσσάρι» να µοιραστεί την ευθύνη µε τον 
Πρίντεζη και ο Μιλουτίνοβιτς, που συµπλήρωνε 
τη γραµµή των ψηλών, αποδείχθηκε προσθήκη 
για µελλοντική αξιοποίηση και όχι για να προ-
σφέρει άµεσες λύσεις. Το σηµείο καµπής ήταν ο 
τραυµατισµός του Γιανγκ, ο οποίος νωρίς νωρίς 
στη σεζόν τέθηκε εκτός, µέχρι το τέλος της. Αφε-
νός ήταν ο παίκτης στον οποίο επένδυσε ο Ολυ-
µπιακός για να του κάνει τη διαφορά σε σχέση µε 
την προηγούµενη χρονιά. Αφετέρου η απουσία 
του επιβάρυνε τους εναποµείναντες και η διαδι-
κασία αντικατάστασής του έφερε το µεγάλο µπλέ-
ξιµο. Ο σοβαρός τραυµατισµός του Γιανγκ συνδυ-

άστηκε και µε ένα ντόµινο µυϊκών, και όχι µόνο, 
τραυµατισµών (µε αποκορύφωµα τον σοβαρό 
τραυµατισµό του Λοτζέσκι, που ακόµα δεν έχει ε-
πιστρέψει), µε τον Σφαιρόπουλο να έχει µονίµως 
τουλάχιστον τρεις παίκτες στο απουσιολόγιό του 
και να υπάρχουν διαστήµατα στα οποία δεν είχε 
ούτε καν τους απαραίτητους παίκτες για να κάνει 
αξιοπρεπή προπόνηση.

Την κατάσταση χειροτέρεψαν οι επιλογές που 
έγιναν για την ενίσχυση της οµάδας. Ο Σον Τζέ-
ιµς πέρασε και δεν ακούµπησε, ενώ ο Τζόνσον-
Όντοµ περισσότερα προβλήµατα δηµιούργησε 
παρά έλυσε. Πήρε περισσότερο χρόνο συµµετο-
χής απ’ ό,τι άξιζε βάσει της απόδοσής του και πα-
ράλληλα στέρησε χρόνο συµµετοχής από τους 
παίκτες στους οποίους στηρίχτηκε ο Σφαιρόπου-
λος όταν ο Ολυµπιακός καλά καλά δεν συµπλή-
ρωνε 12άδα αλλά πήγαινε από τη µία νίκη στην 
άλλη. Η έλευση του Τζόνσον-Όντοµ, σε συνδυα-
σµό µε τη συζήτηση για το αν ο Ολυµπιακός θα α-
ποκτήσει τελικά (νέο) αντικαταστάτη του Γιανγκ, 
χάλασε το µυαλό της οµάδας στο πιο κρίσιµο δι-
άστηµα. Εκείνο το διάστηµα ήρθαν οι καθοριστι-
κές ήττες που έβγαλαν εκτός τροχιάς τους πρω-
ταθλητές Ελλάδας, οι οποίοι στη συνέχεια έτρεξαν 
να προλάβουν στην τελική ευθεία αλλά πλέον δεν 
ήταν δυνατόν να προλάβουν. 

Εκείνο που τους µένει πλέον είναι να εκµε-
ταλλευτούν το διάστηµα µέχρι τους τελικούς µε 
τον Παναθηναϊκό, ώστε να ανασυνταχθούν για να 
διατηρήσουν τα εγχώρια σκήπτρα τους. 

Α
πό τη µία πλευρά βρίσκεται ο υφυπουργός Αθλητισµού Σταύρος Κοντονής, ο οποίος, έχοντας την υπο-
στήριξη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για κάθαρση στο ποδόσφαιρο, εµµένει στην απόφασή του 
να µη συνεχιστεί το Κύπελλο, παρά την απειλή αποβολής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας 
–άρα και των συλλόγων, της Εθνικής Ελλάδος, αλλά και των Ελλήνων αξιωµατούχων που εργάζονται 

στις δύο διεθνείς οµοσπονδίες– από τις τάξεις των FIFA και UEFA. Στην πρόσφατη συνάντησή του µε τους εκ-
προσώπους των FIFA και UEFA ο κ. Κοντονής κέρδισε µία σηµαντική µάχη, τουλάχιστον βάσει των όσων είπαν 
οι συµµετέχοντες στις συναντήσεις, καθώς µε τις προτάσεις που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι των οµοσπονδιών, 
όπως αυτή για συνέχιση των διοργανώσεων µε ξένους διαιτητές, παραδέχονται τα προβλήµατα αναξιοπιστίας 
και διαφθοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο και προσπαθούν να συµβάλουν στην αντιµετώπισή τους. Κινδυνεύει 
όµως να χάσει τον πόλεµο αν δεν αλλάξει στάση για το Κύπελλο, καθώς για τις FIFA και UEFA είναι πλέον θέµα 
διατήρησης του κύρους τους η συνέχιση της διοργάνωσης.

Ο κ. Κοντονής εµφανίζεται ανυποχώρητος και πετάει το µπαλάκι στην ΕΠΟ, προτρέποντάς τη να προχωρή-
σει σε αυτοκάθαρση και στη συνέχεια να ενηµερώσει τις υπερκείµενες οµοσπονδίες πως οι αποφάσεις Κοντονή 
είναι και δικές της αποφάσεις και συνεπώς δεν τίθεται θέµα παραβίασης του αυτοδιοίκητου. 

Από την άλλη πλευρά βρίσκεται η ΕΠΟ, η οποία για µία ακόµη φορά παίζει το προσφιλές της παιχνίδι, δεί-
χνει να επιδιώκει το ποδοσφαιρικό Grexit και κρατά µια πολύ σκληρή στάση, προσπαθώντας να αποκοµίσει ε-
πιπλέον οφέλη σε επίπεδο αλλαγών στον προηγούµενο και τον επόµενο αθλητικό νόµο, παραµένοντας σίγουρη 
πως υπό την απειλή αποβολής του ελληνικού ποδοσφαίρου από τις διεθνείς οµοσπονδίες o υφυπουργός, όπως 
όλοι όσοι βρέθηκαν στη θέση του πριν από αυτόν, θα υποχωρήσει. 

Εκείνο που δεν φαίνεται να υπολογίζει η ΕΠΟ είναι πως πρόκειται για µία κυβέρνηση που έχει κάνει διά-
φορα… πρωτόγνωρα πράγµατα, για παράδειγµα έκλεισε τις τράπεζες, ενώ τα capital controls παραµένουν. Ε-
πίσης, βάσει των polls που γίνονται σε διάφορες ιστοσελίδες, φαίνεται πως, έστω και οριακά, οι περισσότεροι 
φίλαθλοι θεωρούν πως πρέπει να υπάρξει ποδοσφαιρικό Grexit, για να ξαναφτιαχτεί το ποδόσφαιρο. 

Στη µέση βρίσκεται το ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό Grexit. Στην πραγµατικότητα, κανείς δεν θέλει το 
τελευταίο, ούτε φυσικά ο υφυπουργός Αθλητισµού και η ΕΠΟ, όπως και κανένας φίλαθλος δεν πιστεύει ότι, τε-
λικά, θα συµβεί. Θα επρόκειτο άλλωστε για µία άνευ προηγουµένου καταστροφή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, 
που θα ήθελε τουλάχιστον τριπλάσιο ή τετραπλάσιο χρόνο από την τριετή αποβολή που θα του επιβληθεί για να 
επιστρέψει στα σηµερινά επίπεδα σε ό,τι αφορά τη διεθνή ανταγωνιστικότητά του. Πόσο µάλλον από τη στιγµή 
που δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα σχέδιο για την επόµενη, εκτός FIFA και UEFA, µέρα ή για τη γρήγορη επι-
στροφή στις τάξεις τους. 

Πόσο βέβαιοι είµαστε όµως ότι στο chicken game που λαµβάνει χώρα µεταξύ υφυπουργού και ΕΠΟ θα αλ-
λάξει κάποιος ρότα τελικά;

ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ… GREXIT

Τηλ. επικοινωνίας για ραντεβού: 

6907-591016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ  ΠΕΜΠΤΗ 11:00-14:00

ΓΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΦΥΛΛΑ∆ΙΩΝ 

ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ
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ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟ BETARADES.GR
Συνεχίζει µε νίκη προς τον τίτλο η Λέστερ.

Μετά τη διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών οµάδων, 
όλα τα µεγάλα πρωταθλήµατα επιστρέφουν στις επάλ-
ξεις και µπαίνουµε πλέον και… επίσηµα στην τελική 
ευθεία για το φινάλε της σεζόν. ∆ιανύουµε, λοιπόν, 

ίσως το πιο ενδιαφέρον κοµµάτι της ποδοσφαιρικής χρονιάς, µια 
και τώρα είναι η εποχή που κρίνονται τα πάντα ή, έστω, τα περισσό-
τερα. Το Betarades.gr έχει ξεχωρίσει συνολικά έξι παιχνίδια, πέντε 
από το πρόγραµµα της Κυριακής (03/04) και ένα από αυτό της ∆ευ-
τέρας (04/04). Πάµε να τα δούµε αναλυτικά.

Κερδίζει η Λέστερ
Ξεκινάµε από την Πρέµιερ Λιγκ και τον αγώνα Λέστερ - Σαου-
θάµπτον, στον οποίο θα πάµε µε τη νίκη των «αλεπούδων» σε α-
πόδοση 2.25. Ακόµη έναν «τελικό» έχει µπροστά της η οµάδα του 
Κλαούντιο Ρανιέρι, η οποία θέλει να παραµείνει έως το τέλος στην 
κορυφή της βαθµολογίας και να ολοκληρώσει το ποδοσφαιρικό 
«θαύµα» στο οποίο πρωταγωνιστεί. Το µατς κόντρα στους «αγίους» 
δεν θα είναι εύκολο, αλλά η Λέστερ µπορεί να το πάρει και να διατη-
ρήσει τη διαφορά ασφαλείας από τις οµάδες που την καταδιώκουν.

Προβάδισµα η Χόφενχαϊµ
Περνάµε στην Μπουντεσλίγκα και την αναµέτρηση Χόφενχαϊµ - Κο-
λωνία, µε την επιλογή µας να είναι ο «άσος» σε απόδοση 2.40. Αµ-
φότερες οι οµάδες έχουν ανάγκη τους τρεις βαθµούς. Οι µεν γη-
πεδούχοι για να ξεφύγουν από τη ζώνη του υποβιβασµού, οι δε 
φιλοξενούµενοι για να αυξήσουν τη διαφορά τους από αυτήν. Η 
Χόφενχαϊµ το τελευταίο διάστηµα βρίσκεται σε αρκετά καλή κατά-
σταση και οι αποδόσεις που δίνονται στο ενδεχόµενο να κερδίσει 
µόνο αδιάφορους δεν µπορούν να µας αφήσουν, έστω και αν απέ-

ναντί της έχει τη σκληροτράχηλη Κολωνία.

Παίρνει τον «τελικό» η Λεβάντε
Η επόµενη πρόταση έρχεται από το παιχνίδι χαρακτήρα «ο θάνα-
τός σου, η ζωή µου», ανάµεσα στη Λεβάντε και τη Σπόρτινγκ Χιχόν, 
στην Πριµέρα Ντιβιζιόν. Τελευταίοι στη βαθµολογία οι γηπεδούχοι, 
προτελευταίοι οι φιλοξενούµενοι, µε µόλις τρεις βαθµούς να τους 
χωρίζουν, εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς ότι πιθανότατα θα διεξα-
χθεί µια µεγάλη ποδοσφαιρική µάχη. Στοιχηµατικά, θα στηρίξουµε 
τη Λεβάντε σε απόδοση 2.10, µια και στα πιο πρόσφατα παιχνίδια 
της παρουσιάζεται περισσότερο σοβαρή από την αντίπαλό της, η 
οποία, επιπλέον, εκτός έδρας είναι ιδιαίτερα αναποτελεσµατική.

No Goal η Ίντερ
Επιλογή προκύπτει και από την Ιταλία και είναι το No Goal σε α-
πόδοση 1.95 στον αγώνα Ίντερ - Τορίνο. Οι «νερατζούρι» είναι µια 
οµάδα της οποίας πρώτος στόχος είναι να µη δεχτεί γκολ και στη 
συνέχεια να πετύχει κάποιο τέρµα που θα της δώσει τη νίκη. Σε α-
πόδοση 1.95, η συγκεκριµένη πρόταση έχει αξία, µια και βλέπουµε 
την Ίντερ να κερδίζει µε σκορ 1-0, 2-0. Για το τέλος έχουµε κρατή-
σει δύο ακόµη προτάσεις. Στη Σούπερλιγκ θα πάµε µε το «2 DNB» 

Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο 
πάνω στο Στοίχηµα site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει 

διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

του ΠΑΣ Γιάννινα στην έδρα του Λεβαδειακού, σε απόδοση 2.35, 
ενώ από τη Γαλλία ξεχωρίζει στοιχηµατικά το «διπλό» της Λυών, 
σε απόδοση 2.10, στην εκτός έδρας αναµέτρησή της µε τη Λοριάν. 
Αυτές ήταν οι προτάσεις για µία ακόµη εβδοµάδα. Εσείς µην ξε-
χνάτε ότι στο Betarades.gr µπορείτε να ενηµερώνεστε έγκαιρα και 
έγκυρα για τα πάντα γύρω από το Στοίχηµα στο διαδίκτυο, αλλά και 
να βρίσκετε προτάσεις για Live Betting καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, αλλά και εντός της εβδοµάδας, τις ηµέρες µε έ-
ντονη στοιχηµατική δράση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

03/04
15:30 Λέστερ - Σαουθάµπτον 1 2.25
18:30 Χόφενχαϊµ - Κολωνία   1 2.40
19:00 Λεβαδειακός - ΠΑΣ Γιάννινα   2 (DNB)* 2.35
21:45 Ίντερ - Τορίνο   Νο Goal 1.95
22:00 Λοριάν - Λυών 2 2.10

04/04
21:30 Λεβάντε - Χιχόν 1 2.10

*Draw No Bet ή Ισοπαλία  Όχι Στοίχηµα: Το ποντάρισµα επιστρέφεται σε περίπτω-
ση ισοπαλίας.

ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΜΕΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

www.pizzafan.gr           
Τηλ. παραγγελιών 

18.111  

Ξ
εχάστε όλα όσα ξέρατε για τις 
ζύµες, τώρα υπάρχει  η Χω-
ριάτικη Φουρνιστή  (λεπτοζυ-
µωµένη) µε γεύση που θα σας 

ταξιδεύσει πίσω στον χρόνο.
Η νέα  Χωριάτικη Φουρνιστή  (λεπτο-
ζυµωµένη)  πίτσα, είναι ο νέος τύ-
πος µεσογειακής πίτσας µε προζύ-
µι, σκληρό σιτάρι και πλούσια υλικά.   
Τραγανή στην υφή της, δίνει µια αυθε-
ντικά χωριάτικη εµπειρία απόλαυσης. 
∆οκιµάστε την στην αυθεντική συ-
νταγή της  Villagio µε  σάλτσα ντο-
µάτας, τυρί Gouda, ελιές, σαλάµι 
αέρος, µπέικον, ντοµάτα φρέσκια, 
πιπεριά, κρεµµύδι και µανιτάρια.  
Η νέα  Χωριάτικη Φουρνιστή  (λεπτοζυ-
µωµένη) πίτσα είναι 10 τεµαχίων µε επι-
πλέον 1,5 € από την πίτσα 8  τεµαχίων. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
6 & 7, TAO DANCE THEATER
Η Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση φέρνει 
κοντά µας τον Κινέζο χορογράφο 
Τάο Γιε

ΕΝΤΙ Ο ΑΕΤΟΣ
Η αληθινή ιστορία του πρώτου Βρετανού 
αθλητή στο άλµα µε σκι σε Ολυµπιακούς 
Αγώνες

CINEMA AGENDA
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ
«Η φρίκη προκύπτει 
από την απληστία»

Ο Λάζαρος Λιντ, ένας 
ρακένδυτος και πει-
νασµένος έφηβος, 

που όµως είναι διάνοια 
στις φυσικές επιστήµες, 
εµφανίζεται στο ∆εύτερο 
Κρατικό Πανεπιστήµιο 
της Μόσχας, όπου ανα-
δεικνύεται η αξία του και 
τον αναλαµβάνει υπό την 
προστασία του ο ευφυής 
και έντιµος καθηγητής 
Τσαλντόνοφ. Η ζωή του θα 
αλλάξει για πάντα και θα 
συνδεθεί αναπόφευκτα µε τρεις γυναίκες: τη σύζυγο του 
µέντορά του, τη δική του νεαρή σύζυγο και την εγγονή 
του. Στο βιβλίο της «Οι γυναίκες του Λαζάρου» (εκδόσεις 
Λιβάνη) η Μαρίνα Στεπνόβα ξετυλίγει το κουβάρι των 
σχέσεων µιας ξεχωριστής οικογένειας σε µια ταραγµένη 
χώρα.

Οι εκδόσεις 
Μεταίχµιο και 
η διαδικτυακή 

πύλη για το βιβλίο 
Book Press µας προ-
σκαλούν σε µια βραδιά 
αφιερωµένη στον Βρε-
τανό συγγραφέα Τζού-
λιαν Μπαρνς την Τρίτη 
5 Απριλίου, στις 20:00, 
στον Πολυχώρο Μεταίχµιο (Ιπποκράτους 118, Αθήνα).Ο 
Μπαρνς συγκαταλέγεται ανάµεσα στους σπουδαιότε-
ρους συγγραφείς της σύγχρονης βρετανικής λογοτε-
χνικής σκηνής και η κυκλοφορία ενός ακόµη βιβλίου 
του αποτελεί, παγκοσµίως, τεράστιο εκδοτικό γεγονός. 
Το πρόσφατο µυθιστόρηµά του «Ο αχός της εποχής» 
µόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μεταίχµιο. Για τον 
συγγραφέα και το έργο του θα µιλήσουν η συγγραφέας 
Αµάντα Μιχαλοπούλου και ο συγγραφέας-µεταφραστής 
Θωµάς Σκάσσης. Αποσπάσµατα από το έργο του θα 
διαβάσει η ηθοποιός Χριστίνα ∆αλαµάγκα, ενώ τον 
συντονισµό της εκδήλωσης θα έχει ο δηµοσιογράφος 
Γρηγόρης Μπέκος. Θα προβληθεί οπτικοακουστικό 
υλικό µε πρόσφατες συνεντεύξεις του συγγραφέα.

Ί
σως φταίει ο ατελείωτος ακκισµός της ξανθιάς παρουσιάστριας. 
Μπορεί και τα «βρόµικα» αστεία του παρουσιαστή. Σίγουρα η προ-
σποιητή χαλαρότητα των καλεσµένων. Σε κάθε περίπτωση, όµως, 
η ψυχαγωγική τηλεόραση δεν είναι εύκολη δουλειά. Ανάλαφρη, α-
στεία, διασκεδαστική ναι, εύκολη όχι. Και οι θεµελιωτές της, οι Αµε-

ρικανοί παραγωγοί, το γνωρίζουν. Γι’ αυτό και εµπιστεύονται στους καλύ-
τερους, ειδικά, τη βραδινή ζώνη, που αποτελεί θεσµό για τα αµερικανικά 
κανάλια. Τα λεγόµενα late night shows (ξεκινούν στις 23.00 και τελειώ-
νουν στις 2 τα ξηµερώµατα) έχουν παρουσιαστές σταρ και µια οµάδα σε-
ναριογράφων που σβήνει και γράφει αστεία, πρόζες και ατάκες, φτιάχνο-
ντας µια καλοραµµένη σκαλέτα που προβλέπει ακόµη και τις… απαντή-
σεις των καλεσµένων. Ναι, των καλεσµένων. Στα αµερικανικά shows 
τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη, ούτε καν ο αυθορµητισµός.

Στα πληγωµένα 40s η τηλεόραση ανέλαβε τα επουλώσει τις πληγές 
του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Το «Ed Sullivan Show» ξεκίνησε το 1948 
και ήταν ο προποµπός των talk shows, όπως διαµορφώθηκαν στα µέσα 
της δεκαετίας του ’50 µε το «The Tonight Show» µε τον Στιβ Άλεν και 
λίγο αργότερα, το 1962, µε τον θρυλικό Τζόνι Κάρσον. Έκτοτε ελάχιστα 
έχουν αλλάξει. Ο παρουσιαστής –συνήθως µε θητεία στην κωµωδία και 
το stand-up comedy– σηκώνει το βάρος ενός επιθεωρησιακού µονολό-
γου µε πολιτική και κοινωνική κριτική που τσακίζει. Ο καλεσµένος, φυ-
σικά διάσηµος και υπέρλαµπρος –η δεξαµενή, άλλωστε, στην Αµερική 
είναι τεράστια–, υποβάλλεται στο µαρτύριο των δύσκολων ερωτήσεων, 
οι οποίες, συχνά, ισορροπούν µεταξύ αδιακρισίας και προσβολής, που, 
όµως, προηγουµένως οι µάνατζέρ του έχουν εξετάσει. Σκοπός του Τζίµι 
Φάλον ή του Κόνορ Ο’ Μπράιαν, βλέπετε, δεν είναι η αποκάλυψη, το γαρ-
γαλιστικό αποκλειστικό, αλλά η διασκέδαση του κοινού. Και για να έχει 
υψηλά ποσοστά επιτυχίας πρέπει να είναι προβαρισµένη. Όπως και τα 
ευφάνταστα κωµικά σκετς που ακολουθούν, τα παιδαριώδη παιχνίδια, 
που µοιάζουν µε αγγαρείες, τα κατόπιν προτροπής χειροκροτήµατα. Το 
late night show είναι µια υπόθεση πολλών εκατοµµυρίων, τηλεθεατών 
και εσόδων. Είναι ένα show όπως ορίζεται η έννοια στις ΗΠΑ.

Η συνταγή απέκτησε µιµητές από τα πρώτα χρόνια και στην Ελλάδα 

BIBΛΙΑ

Στην ιέρεια του ελαφρού 
τραγουδιού, κορυ-
φαία εκπρόσωπο του 

είδους, Ελίζα Μαρέλλι είναι 
αφιερωµένο το φετινό λεύ-
κωµα του συλλόγου Φίλοι 
του Ελαφρού Τραγουδιού. 
Το λεύκωµα, το οποίο έχει 
ηµερολογιακή µορφή, πα-
ρουσιάζει ανάγλυφα τη ζωή 
της µεγάλης ερµηνεύτριας, 
τις σηµαντικές στιγµές της 
πορείας της, την αδιαµφι-
σβήτητη προσφορά της στο 
είδος, τις ζηλευτές συνεργασίες της. Ένα αληθινό ντο-
κουµέντο που καταγράφει µέσα από τους σταθµούς της 
διαδροµής της Μαρέλλι και αυτή την ίδια την ιστορία του 
ελαφρού τραγουδιού στη χώρα µας.

– θρυλικό το «Αλάτι και Πιπέρι» του Φρέντι Γερµανού. Η ιδιωτική τηλεό-
ραση έδωσε χώρο και χρόνο για πειραµατισµούς στη Μαλβίνα Κάραλη, 
τον Νίκο Μαστοράκη, τη Βάνα Μπάρµπα, τη Ναταλία Γερµανού, τον Θο-
δωρή Αθερίδη, τον Νίκο Μουτσινά, τον Θέµο Αναστασιάδη (προ ΟΛΑ). 
«Επιζήσαντες» της διαδικασίας ο Πέτρος Κωστόπουλος, που στο κανάλι 
του Alpha παρουσιάζει το «Βράδυ», και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που 
στο κανάλι του ΑΝΤ1 παρουσιάζει το «2night Show».

Με ευθύ και οµολογούµενο προσανατολισµό στα αµερικανικά δί-
κτυα, οι δύο παρουσιαστές από εκεί φαίνεται να κράτησαν µόνο το σκη-
νικό και το ζωντανό κοινό. Αντίθετα, επιµένουν να ανακυκλώνουν τα ίδια 
πρόσωπα που έχουν αναδειχθεί από το ίδιο το µέσο που καλούνται να υ-
πηρετήσουν, δηλαδή τους ίδιους και τους ίδιους. Παρουσιαστές, µοντέλα, 
δηµοσιογράφοι, ηθοποιοί και τραγουδιστές, οι ζωές των οποίων, στο πέ-
ρασµα των ετών, µέσα από άλλες εκποµπές, µε ή χωρίς τη φυσική τους 
παρουσία, και εβδοµαδιαία περιοδικά, έχουν καταντήσει λαϊκά αναγνώ-
σµατα µαζικής κατανάλωσης. Αναρωτιέσαι αν υπάρχει κάτι στο οποίο δεν 
έχει απαντήσει η ∆ούκισσα Νοµικού. Και επειδή µάλλον το ίδιο αναρω-
τιούνται και οι ίδιοι οι παρουσιαστές, επιχειρούν να ρίξουν τα δίχτυα τους 
σε διαφορετικές δεξαµενές, εκεί όπου φύεται ο όρος «cult». Ο Νίκος Α-
λέφαντος, ο Τάκης Τσουκαλάς, η Τζούλια Αλεξανδράτου, ο Κώστας Πρέ-
κας, ακόµα και ο Βαγγέλης Ρωχάµης, επιστρατεύονται για να προκαλέ-
σουν µε την ένδεια των ελληνικών τους ή την οµοφοβική τους σκέψη 
εύκολο γέλιο, λες και δεν υπάρχει πλέον το YouTube, για να τους «απο-
λαύσουµε» στις γνήσιες στιγµές «µεγαλείου» τους. Οι δήθεν προκλητικές 
ερωτήσεις των παρουσιαστών φαίνεται να περιορίζονται στη σεξουαλική 
ζωή του καλεσµένου –τα προσωπικά, είπαµε, είναι γνωστά–, τον πρώην 
σύντροφο, τον πρώην συνεργάτη, το προ botox πρόσωπο ή τις πρώην 
αντιπαραθέσεις µεταξύ παρουσιαστή και καλεσµένου. Η συνταγή είναι 
απλή. Κουτσοµπολιό µε την άδεια του guest. Μια ευκαιρία δηλαδή και 
για τους δυο να αναπαραχθούν την εποµένη από τις πρωινές και µεσηµε-
ριανές εκποµπές, τους επόµενους δηλαδή καλεσµένους, σε ένα παιχνίδι 
τόσο βαρετό και πρόχειρα στηµένο, που αν δεν προκαλούσε χασµουρητά 
θα επέσυρε µήνυση για κακό γούστο.

Αργά ναι, show όχι
Στον αυτιστικά αυτοαναφορικό 
κόσµο της ελληνικής τηλεόρα-
σης τα νυχτερινά talk shows 
αναπαράγουν τη λογική των 
«µεσηµεριανάδικων» µε 
συνενόχους τους 
ίδιους τους καλε-
σµένους.

  ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Έναν χρόνο µετά τον τελευταίο σας δίσκο, «Στον 
διπλανό ουρανό», µε τους B-Movies, κυκλοφο-
ρείτε το έκτο σας άλµπουµ, «Μια πυρκαγιά σ’ ένα 
σπιρτόκουτο»…
Τα περισσότερα τραγούδια ηχογραφήθηκαν 
την ίδια χρονιά µε τον «∆ιπλανό Ουρανό». 
Επιλέχθηκαν σαν µια διαφορετική ενότητα, λόγω 
του ύφους τους. Έτσι, µοιάζει σαν να έχουµε κάνει 
έναν διπλό δίσκο, του οποίου η δεύτερη, πιο ζω-
ηρή, ας πούµε, πλευρά κυκλοφορεί µε διαφορά 
περίπου ενός χρόνου. Όπως τα τραγούδια του 
προηγούµενου δίσκου, έτσι κι αυτά ήταν απλές 
ιδέες που έφερα στο στούντιο.

Τα περισσότερα είναι γραµµένα µε µια κιθά-
ρα κι ένα µουρµουρητό. ∆ιαλέγαµε µε τα παιδιά 
όποιο νοµίζαµε ότι ταίριαζε µε τη διάθεση που 
είχαµε εκείνη τη µέρα και δοκιµάζαµε διάφορους 
τρόπους. Αρκετά ευχάριστη διαδικασία. Κάποια 
ήταν έτοιµα πολύ γρήγορα και τα είχαµε παίξει 
ήδη σε κάποιες συναυλίες. Η «Γοργόνα» και το 
«Η αγάπη σου» ήρθαν στο τέλος και συµπλή-
ρωσαν το υλικό – στο πρώτο οι στίχοι είναι της 
Φωτεινής Λαµπρίδη και στο δεύτερο του Στράτου 

Φραγκεδάκη, οπότε έγραψα τη µουσική και τα δοκι-
µάσαµε τελευταία.

Είστε από τους καλλιτέχνες που αγαπάνε τις συναυλίες. 
Ένας δίσκος αποκτά νέα, διαφορετική υπόσταση όταν 
παρουσιάζεται ζωντανά;
Το καλό µε τις συναυλίες είναι ότι σου δίνεται η ευ-
καιρία να δώσεις στα τραγούδια µια άλλη οπτική. 
Κυρίως σε αυτά που δεν έχουν ξαναπαιχτεί ζωντανά. 
Και είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς µπορεί να εξελι-
χθούν και καµιά φορά να αποµακρυνθούν από αυτό 
που έχει καταγραφεί στο στούντιο. Θα µου φαινόταν 
εφιαλτικό να µην µπορώ να δοκιµάσω διαφορετικές 
εκδοχές στα τραγούδια που ηχογραφούµε. Είναι η 
ορµή του κόσµου που σε κάνει να τα ανακαλύπτεις 
από την αρχή.

Έχετε αγωνία για την ανταπόκριση του κοινού;
Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ξεκίνη-
σα να γράφω τραγούδια και η πιο σταθερή αγωνία 
που έχω είναι το πώς θα µου φαίνονται εµένα σε 
λίγο καιρό. Η σχέση µε τον κόσµο είναι πάντα ένα 
αίνιγµα, που όσο παραµένει άλυτο, τόσο καλυτέρα. 

Φυσικά και θέλω να αρέσουν τα τραγούδια που γρά-
φω στους ανθρώπους που µας παρακολουθούν και 
πάντα ελπίζω ότι θα τα ακούσει κάποιος που δεν έχει 
ιδέα περί τίνος πρόκειται. Ένα φρέσκο βλέµµα είναι 
πάντα πολύτιµο.

Είναι η διαδικασία της δηµιουργίας ενός δίσκου ή 
οι συναυλίες αυτό που απολαµβάνετε περισσότερο;
Πρόκειται για διαφορετικά πράγµατα. Στο στούντιο 
ξεκινάς από την απόλυτη ησυχία και αυτό είναι άλ-
λου τύπου τελετουργία. Στη συναυλία ξεκινούν όλα 
µε τον θόρυβο και την ένταση που προκαλούνται από 
τον ίδιο τον κόσµο πριν καν ξεκινήσεις. Υπάρχει άλ-
λου είδους ένταση, γι’ αυτό και συνήθως οι ταχύτητες 
και οι τόνοι ανεβαίνουν. Άλλη αίσθηση του χρόνου. 
Κάπως έτσι γίνεται χειροπιαστό το πόσο ρευστός εί-
ναι ο χρόνος και πόσο η αίσθηση της ροής του καθο-
ρίζεται από την ένταση του βιώµατος. Ας πούµε ότι 
στα live υπάρχουµε κάπως «γρηγορότερα».

Το ροκ, γενικά, ίσως, η µουσική και η τέχνη, φαίνεται 
να διατηρούν στους εκπροσώπους τους µια παιδικότητα, 
ως προς το προφίλ τους έστω. Έχω την αίσθηση πως 
συµβαίνει και σ’ εσάς. Ωστόσο, είστε, πλέον, παλιός. Από 
την άλλη, οι συναυλίες σας προσελκύουν πολύ νεότερο 
από εσάς ηλικιακά κοινό. Πώς το εξηγείτε; Γιατί σας 
αγαπούν οι πιτσιρικάδες που ενδεχοµένως δεν είχαν 
καν γεννηθεί όταν δηµιουργήθηκαν τα Ξύλινα Σπαθιά;
Παίζουµε. Εξακολουθούµε να παίζουµε, εξού και η 
όποια παιδικότητα. Αλλάζει ο ήχος, καµιά φορά και 
ο τρόπος µας, αλλά τα παιδιά καταλαβαίνουν την 
πρόθεσή µας και σε αυτήν ανταποκρίνονται. Είναι 
απίστευτη η δύναµη που έχουν τα βλέµµατα. Κάθε 
ηλικίας.

Γεννηθήκατε στη Γερµανία 
από οικογένεια µεταναστών. 
Σήµερα το προσφυγικό-µετα-
ναστατευτικό είναι το µεγαλύ-
τερο πρόβληµα της Ευρώπης. 
Σας ανησυχεί ο τρόπος που η 
Ε.Ε. αντιµετωπίζει το ζήτηµα; 
Ο τρόπος που το αντιµετωπί-
ζουµε εµείς, οι πολίτες;
Είµαι παιδί µεταναστών από 
παππούδες πρόσφυγες. 
Βλέποντας αυτό που συµ-
βαίνει σήµερα, συνειδη-
τοποιώ ότι ο κόσµος κάνει 
τους ίδιους θλιβερούς κύ-
κλους γύρω από τη φρίκη. 
Οι παππούδες µου βρήκαν 
τρόπους να ζήσουν δύ-

σκολα, αλλά µε αξιοπρέπεια. Το ίδιο και οι γονείς 
µου. Ο κόσµος πάντα γίνεται απάνθρωπος και οι 
άνθρωποι πάντα καταφέρνουν να ξεπερνούν τα 
εµπόδια. Τι άλλο µπορώ να πω; Όλοι ξέρουµε 
ότι η φρίκη προκύπτει από την απληστία. Όλοι 
πια τα ξέρουµε όλα. ∆εν υπάρχει καµία δικαιο-
λογία, ούτε ποτέ υπήρξε. ∆εν εύχοµαι πια τίποτα. 
Προσπαθώ µε τα τραγούδια να ανοίγω παράθυ-
ρα για να κοιτάζει όποιος θέλει και από κει τον 
κόσµο. Προσπαθώ να καταλάβω τον µηχανισµό 
που γεννάει δυστυχία. Προσπαθώ να καταλάβω 
και τον µηχανισµό που γεννάει την αγάπη και τη 
σύµπνοια. Κάθε τόσο κλαίω και µετά προχωράω.

Σε µια εποχή που ακόµα και η πολιτική ασκείται 
µέσα από τα social media, βλέπω πως η σελίδα 
σας στο Facebook εξυπηρετεί µόνο την προώθηση 
της δουλειάς σας. ∆εν έχετε µπει στον «πειρασµό» 
να σχολιάσετε κοινωνικά, πολιτικά ζητήµατα ή να 
«εξοµολογηθείτε» προσωπικές σας στιγµές;
Η πολιτική δεν ασκείται εκεί που λέτε. Εκεί ασκεί-
ται η εκτόνωση της έντασης. Η πολιτική ασκείται 
µε απόλυτα οικονοµικούς όρους από πασίγνω-
στα, πλέον, και καθόλου κρυφά κέντρα. Ο µη-
χανισµός του καπιταλισµού βρίσκεται, πλέον, σε 
κοινή θεά. ∆είχνει τα γρανάζια και τα δόντια του 
αυτάρεσκα και απροκάλυπτα. Μπορεί να µην πε-
τάνε τα αυτοκίνητα και να µην έχουµε αποικήσει 
σε άλλους πλάνητες, αλλά όλα τα άλλα σενάρια 
επιστηµονικής φαντασίας που διαβάζαµε από 
προφήτες τύπου Σπίνραντ είναι εδώ και τα ζούµε 
τρισδιάστατα. Οι πράκτορες του χάους…

INFO
Ο δίσκος του Παύλου Παυλίδη «Μια πυρκαγιά σ’ ένα σπιρτόκουτο» κυκλοφορεί από 
την Inner Ear σε special edition CD και digital album τον Απρίλιο, ενώ θα ακολουθήσει 
και έκδοση βινυλίου τον Μάιο του 2016.
http://www.pavlospavlidis.gr

  «Η φρίκη προκύπτει από την απληστία» 

Ο Παύλος Παυλίδης, παρέα πάντα µε τους B-Movies, κυκλοφορεί το έκτο του άλµπουµ, µε 
τίτλο «Μια πυρκαγιά σ’ ένα σπιρτόκουτο». Μας περιγράφει τη διαδικασία της δηµιουργίας 
του, την ορµή του κόσµου, που τον «αναγκάζει» να ανακαλύπτει εκ νέου τα τραγούδια του, 
και πώς, ως παιδί µεταναστών, αισθάνεται απέναντι στο προσφυγικό πρόβληµα.

Στην Ντέπυ Κουρέλλου

Παύλος Παυλίδης

Photo: Αριστείδης Τσινάρογλου
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ME TARZAN

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Κριστίνα Γκρόζεβα, Πέταρ Βαλτσάνοφ ΠΑΙΖΟΥΝ: Μαργκίτα Γκόσεβα, Ιβάν Μπάρνεφ, Ιβάν Σάβοφ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 111΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Seven Films

Τον γνωρίσαµε –και οι γυναίκες τον αγάπησαν– ως Έρικ 
στην επιτυχηµένη σειρά του HBO «True Blood». Κι ενώ 
η κατάρα των τηλεοπτικών αστέρων, που τους θέλει 
να µην µπορούν να κάνουν επιτυχηµένα τη µετάβα-

ση στο σινεµά, φαινόταν να έχει χτυπήσει και τον Αλεξάντερ 
Σκάρσγκαρντ –η µεγαλύτερη επιτυχία του ήταν η εµφάνισή του 
στο βιντεοκλίπ της Lady Gaga «Paparazzi»–, το στούντιο της 
Warner Bros και ο σκηνοθέτης του «Χάρι Πότερ» Ντέιβιντ Γέιτς 
του εµπιστεύονται τον ρόλο του Ταρζάν στο µεγαλόπνοο σχέδιο 
της επιστροφής του µυθικού ήρωα στη µεγάλη οθόνη. Στα 40 του 
ο Σκάρσγκαρντ έχει τη µοναδική ευκαιρία να γίνει πρωταγωνι-
στής ή να παραµείνει µια ωραία φάτσα για µουσικά βίντεο.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
UROK

Σε µια µικρή πόλη της Βουλγαρίας, η Ναντέζντα, µια νεαρή καθηγήτρια, ψάχνει τον κλέφτη στην τάξη της, για να του δώσει ένα µάθηµα για το 
σωστό και το λάθος. Η Ναντέζντα προειδοποιεί τους µαθητές της ότι ο κλέφτης ανάµεσά τους θα αποκαλυφθεί σύντοµα. Μόλις τον πιάσει, θα 
του δώσει ένα «καλό µάθηµα». Όταν γυρίζει στο σπίτι της, συναντά ένα ακόµη πρόβληµα: δικαστικός αντιπρόσωπος απειλεί την οικογένειά της 
µε κατάσχεση περιουσίας, αφού ο σύζυγός της έχει αγοράσει ένα φορτηγό και έχει µείνει πολύ πίσω στις πληρωµές. Το δάνειο πρέπει να πλη-

ρωθεί άµεσα και η Ναντέζντα καταφεύγει σε τοκογλύφους, µε την ελπίδα ότι θα τους αποπληρώσει σύντοµα, όταν πουλήσει το φορτηγό. Αυτό όµως 
δεν συµβαίνει και η πίεση αυξάνεται συνεχώς, µε απειλές κατά της ζωής του παιδιού της. Τροµοκρατηµένη και απελπισµένη, ληστεύει µια τράπεζα και 
ξεπληρώνει τον τοκογλύφο. Και µαθαίνει ποιος είναι ο κλέφτης στο σχολείο της. Τώρα όµως δεν έχει ιδέα τι µάθηµα να του διδάξει.

Η σκηνοθέτις Κριστίνα Γκρόζεβα έχει πάρει πολλά βραβεία για τις µικρού µήκους ταινίες της, ανάµεσα στα οποία και το Βραβείο Καλύτερης 
Πρώτης Ταινίας από την Ακαδηµία Κινηµατογράφου της Βουλγαρίας, για το «Birds of Heaven», το 2008. Ο έτερος στη σκηνοθετική καρέκλα, ο Πέταρ 
Βαλτσάνοφ, αποφοίτησε από τη NATFA το 2002. Η πρώτη µικρού µήκους ταινία του, «Shock», συµµετείχε στο µαθητικό πρόγραµµα του Φεστιβάλ του 
Κάρλοβι Βάρι το 2001.

Ο Μάικλ Έντουαρντς ήταν ο πρώτος αθλητής που εκπροσώπη-
σε τη Μεγάλη Βρετανία στο άλµα µε σκι, στους Ολυµπιακούς 
του Κάλγκαρι το 1988. Πεντηκοστός πέµπτος στην κατά-
ταξη και εντελώς αυτοχρηµατοδοτούµενος (εργαζόταν ως 

σοβατζής για να ζήσει), ο Έντουαρντς είχε ως εµπόδια το βάρος του, 
την έλλειψη εξοπλισµού και εκπαίδευσης, την κακή του όραση και την 
υψοφοβία του, µε αποτέλεσµα να κάνει καταστροφικές προσπάθειες 
και να τερµατίσει τελευταίος. Όµως η µόνιµη καλή του διάθεση και 
η αισιόδοξη προσέγγισή του κέρδισαν τους φαν του αθλήµατος σε 
ολόκληρο τον κόσµο και ο Έντουαρντς έγινε διάσηµος γι’ αυτό που 
δεν θα περίµενε ποτέ κανείς: γι’ αυτό που πραγµατικά ήταν.

Η πορεία του ήταν σε µεγάλο βαθµό µοναχική –προπονούνταν µό-
νος ή µε κάποιους λίγους προπονητές, οι οποίοι σύντοµα εγκατέλει-
παν τη θέση–, µέχρι που ο Μπρόνσον Πίρι, ένας Αµερικανός πρώην 
αθλητής του άλµατος µε σκι, που έπινε πολύ, κάπνιζε πολύ και δεν 
νοιαζόταν για τίποτε άλλο, πόσο µάλλον για τον ατζαµή Έντουαρντς, 
ανέλαβε να τον προετοιµάσει.

Η ταινία βασίζεται στην πραγµατική ζωή του Μάικλ Έντουαρντς, που 
έµεινε στην ιστορία µε το προσωνύµιο «Έντι ο Αετός». Ο Έντουαρντς 
µπορεί να µην προκρίθηκε ξανά για τους Ολυµπιακούς, ωστόσο 
επελέγη ως λαµπαδηδρόµος στους Ολυµπιακούς του Βανκούβερ το 
2010, ενώ έγινε σύµβολο της θέλησης και της επιµονής.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντέξτερ Φλέτσερ ΣΕΝΑΡΙΟ: Σον Μακόλεϊ, Σάιµον 
Κέλτον ΠΑΙΖΟΥΝ: Χιου Τζάκµαν, Τάρον  Έτζερτον ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 105΄ 
∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

ΕΝΤΙ Ο ΑΕΤΟΣ
EDDIE THE EAGLE
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CUSTOM BIKE SHOW
Το Wheel to Build είναι το πρώτο αµιγώς custom bike 
show που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, στον πολυχώρο 
πολιτισµού ΑΘΗΝΑΪΣ στον Βοτανικό, όπου απλοί άν-
θρωποι θα παρουσιάσουν τις µοναδικές δίτροχες δη-
µιουργίες τους. Στον ίδιο χώρο εταιρείες µοτοσικλετών, 
όπως οι Yamaha, Suzuki, Triumph, Harley Davidson, 
Ducati και BMW, θα παρουσιάσουν τα νέα µοντέλα 
τους. Στις 2 και 3 Απριλίου, από τις 10 το πρωί µέχρι το 
βράδυ, θα παρουσιαστούν στο ιδιαίτερο κτίριο της εκ-
δήλωσης δουλειές εγχώριων κατασκευαστών. Πε-
ρισσότερα στα facebook.com/The-Wheel-to-Build-
Motorcycle-Show και www.therealintellectuals.com.

Η Στέγη του Ιδρύ-
µατος Ωνάση φέρνει 
κοντά µας, στις 9 και 
10 Απριλίου, έναν 
Κινέζο χορογράφο, 
ο οποίος τα τελευ-
ταία χρόνια έχει κα-
τακτήσει τις σκη-
νές του κόσµου µε 
τις µινιµαλιστικές 
χορογραφίες του. Ο 
Τάο Γιε µας εισά-
γει σε ένα σκοτεινό 
σύµπαν, σε ένα οµι-
χλώδες τοπίο σαν το 
νέφος του Πεκίνου, 
µέσα από το οποίο 
αναδύονται έξι µορ-
φές µαυροντυµένων 
χορευτών, υπό τους 
ήχους ενός εξίσου 
µινιµαλιστικού σά-
ουντρακ. Η ανάσα, ο 
ήχος, το σώµα, συν-
θέτουν ένα ίδιο µα 
διαφορετικό τοπίο, 
το οποίο επανατο-
ποθετεί όλο το έργο 
που έχουµε ήδη δει 
και µας αποκαλύ-
πτει έναν ξεχωριστό 
δηµιουργό.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΤΟΚΑ
Η επιτυχηµένη µουσική παράσταση-αφιέρωµα στα 
τραγούδια του Μάριου Τόκα «Σ’ αναζητώ», µετά τις 
δύο µεγάλες sold-out συναυλίες στο κατάµεστο από 
κόσµο Ηρώδειο και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσα-
λονίκης, έρχεται για µία ακόµη ξεχωριστή βραδιά, τη 
∆ευτέρα 4 Απριλίου, στο θέατρο Badminton. Στην πα-
ράσταση συµµετέχουν ο Γιώργος Νταλάρας, ο ∆ηµή-
τρης Μπάσης, η Γιώτα Νέγκα, ο Μίλτος Πασχαλίδης και 
η ∆ήµητρα Σταθοπούλου µε τη συνοδεία δεκαµελούς 
λαϊκής ορχήστρας που διευθύνει ο µαέστρος Γιάννης 
Παπαζαχαριάκης.

ΟΙ «ΞΕΝΟΙ» ΤΟΥ ΣΕΡΤΖΙ ΜΠΕΛΜΠΕΛ ΣΤΟ ΝΕΟ REX
Το Εθνικό Θέατρο θα παρουσιάσει για πρώτη φορά, 
στο Νέο Rex, το έργο του Σέρτζι Μπελµπέλ «Ξένοι», σε 
σκηνοθεσία Νίκου Μαστοράκη. Ένα σηµαντικό σύγ-
χρονο έργο µε θέµα τη «διαφορετικότητα», µια αλλη-
γορία για τον θάνατο της Ευρώπης. ∆ύο διαµερίσµατα 
κλείνουν µέσα τους τις ζωές και τις ιστορίες ανθρώ-
πων διαφορετικών µεταξύ τους και παράλληλα τόσο 
όµοιων. Με τους Εµίλ Γκριγκόροφ, Λυδία Κονιόρδου, 
Μαρσέλα Λένα, ∆ανάη Σκιάδη κ.ά.

Ο «ΘΕΑΤΡΟΠΟΙΟΣ» ΤΟΥ ΤΟΜΑΣ ΜΠΕΡΝΧΑΡΝΤ ΣΤΟ ΠΟΡΤΑ
Τον «Θεατροποιό», την κωµωδία του Τόµας Μπέρ-
νχαρντ, σε σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση, µε τους 
Νίκο Χατζόπουλο, Νικήτα Αναστόπουλο, Άρη Μπαλή 
και ∆ήµητρα Βλαγκοπούλου παρουσιάζει το θέατρο 
Πόρτα. Ο θεατροποιός Μπρουσκόν φτάνει µε τον πε-
ριπλανώµενο θίασό του, δηλαδή τον γιο, την κόρη και 
τη γυναίκα του, στο πανδοχείο µιας λιλιπούτειας κοινό-
τητας, προκειµένου να παίξουν για ένα µόνο βράδυ το 
µοναδικό έργο του Μπρουσκόν, τον «Τροχό της Ιστο-
ρίας». Κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

6 & 7, TAO Dance Theater
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Εδώ και τρία χρόνια έχετε εµπιστευ-
τεί την πρωτοποριακή σύνθεση του 
Volume Up Lipstick και έχετε αναδεί-
ξει τα χείλη σας µε την υψηλή σύνθε-
σή του σε υαλουρονικό. Λατρέψατε 
επίσης το Volume Up και σε µατ υφή, 
αγκαλιάσατε τη µοναδική ενυδάτωση 
που προσφέρει, καθώς το υαλουρονι-
κό είναι γνωστό πως συγκρατεί τη µε-
γαλύτερη ποσότητα νερού, αγαπήσατε 
τη µοναδική λίπανση και την εξαιρετι-
κή διατήρηση της ελαστικότητας των 
χειλιών σας. Στην πραγµατικότητα, 
προστατέψατε τα χείλη σας µε τον πιο 
αποτελεσµατικό τρόπο. Επιπλέον, δια-
τηρήσατε το χρώµα στα χείλη σας για 
πολλή ώρα. Και όλα αυτά στην τιµή 
των €7,90. Θα το βρείτε σε επιλεγµένα 
καταστήµατα καλλυντικών. Για περισ-
σότερες πληροφορίες, http://www.

mdprofessionnel.com, 210 
5021417.

36 www.freesunday.gr

FREE SUNDAY
03.04.2016free time

BEAUTY
BEAUTY
TIPS

LIPSTICK 
ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ!

kΗ ORLY καλωσορίζει την άνοιξη και διοργανώνει έναν νέο διαγωνισµό στη σελίδα της στο Facebook, προσφέροντας σε τρεις τυχε-
ρούς τη νέα ανοιξιάτικη συλλογή βερνικιών MELROSE. Τα βήµατα είναι απλά: Κάνε like στη σελίδα http://bit.ly/1S1gqCE., επίλεξε το 
αγαπηµένο σου χρώµα βερνικιού της συλλογής και µπες στην κλήρωση. Και φέτος οι προτάσεις είναι πολλές: το απαλό, ροµαντικό 

ροζ του Beautifully Bizarre, το λιλά glitter 
του Feel the Funk, το απαλό κοραλλί 
του Trendy, το τριανταφυλλί φούξια του 
Window Shopping, το ονειρικό χρώµα 
της µέντας του Vintage, το τιρκουάζ του 
Outlandish. Όποιο και να διαλέξεις, όλα 
φωνάζουν άνοιξη. Η έµπνευση της ανοι-
ξιάτικης συλλογής ORLY, η οποία απο-
τελείται από έξι αποχρώσεις βερνικιών, 
προέρχεται από το Λος Άντζελες, τη Μέκ-
κα των πιο διάσηµων, funky indie αγο-
ρών, και µε δυο απλά βήµατα µπορεί να 
γίνει δική σου. Ο διαγωνισµός λήγει στις 
5 Απριλίου.

Η Collagen Power συµµετέχει στην έκθεση Hellas PHARM, στις 2 και 3 Απρι-
λίου, στο Helexpo Maroussi, υπό την αιγίδα του Φαρµακευτικού Συλλόγου 

Αθηνών. Με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαίων Φαρµακοποιών 
Jan Smits και αρκετούς ακόµη εκπροσώπους του κλάδου, 
οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν 
για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του φαρµάκου και της 
φαρµακευτικής αγοράς.
Το Collagen Pro-Active, το προϊόν-φαινόµενο, όπως το 
αποκαλούν φαρµακοποιοί αλλά και κόσµος που το 
χρησιµοποιεί, δεν θα µπορούσε να λείπει από ένα τόσο 
σηµαντικό γεγονός. Οι παρευρισκόµενοι θα µπορούν 
να δοκιµάσουν και να γνωρίσουν τη µοναδική σύνθε-
ση κορυφαίας ποιότητας υδρολυµένου κολλαγόνου, 
αλλά και να βιώσουν τη θετική επίδραση που έχει στον 
οργανισµό.
Το κολλαγόνο, λόγω του ότι είναι η βασική πρωτεΐνη 
σε αρθρώσεις και δέρµα, ανακουφίζει άµεσα από 
αρθριτικούς πόνους και ταυτόχρονα χαρίζει λάµψη και 
φρεσκάδα στην επιδερµίδα.
Όραµα της εταιρείας Collagen Power είναι να βελτιώνει 
διαρκώς την ποιότητα ζωής, άµεσα αλλά και µακροπρό-
θεσµα, αποτελεσµατικά και σωστά, από σήµερα και για 
πάντα. Γιατί όλοι έχουµε δικαίωµα σε µια καλύτερη ποι-
ότητα ζωής, σε ουσιαστική εσωτερική και εξωτερική 
υγεία και ευεξία.

Η COLLAGEN POWER ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ HELLAS PHARM

kΗ κυτταρίτιδα είναι ο Νο1 εχθρός της γυ-
ναικείας σιλουέτας. Η Decléor παρουσιάζει 
τον ορό Aromessence Svelte 

Body Oil Serum. Η ελαφριά υφή του 
διαχέεται και εισχωρεί αµέσως στο 
δέρµα, διευκολύνοντας το µασάζ, 
ενώ η αρωµατική του δράση τονώ-
νει, αναζωογονεί και ενεργοποιεί τον 
νου. Πλούσιος σε αιθέρια έλαια, βελ-
τιώνει την επιδερµίδα του σώµατος, 
αποκαθιστώντας την απαλότητα και 
την ελαστικότητά της. Εφαρµόζο-
ντας το προϊόν µε κινήσεις µασάζ, 
συµβάλλει στη µείωση της όψης 
φλοιού πορτοκαλιού και χαρίζει 
πιο όµορφη και λεία επιδερµίδα. 
Ταυτόχρονα, η Decléor παρου-
σιάζει την Aroma Svelte Body 
Firming Oil –in– Cream, κρέµα 
για τη σύσφιγξη του περιγράµ-
µατος του σώµατος. Πλούσιο σε 
φυτικά έλαια, αυτό το προϊόν, µε 
δράση σύσφιγξης, τόνωσης και 
αναζωογόνησης, θρέφει το δέρµα, 

βελτιώνοντας την υφή και την ελαστικότητά του, σε 
συνδυασµό µε µασάζ. Τα αιθέρια έλαια αγκαλιάζουν 
το σώµα µε µικροσταγονίδια και απορροφούνται 
τέλεια µέσω του µασάζ, καθώς η υφή του προϊόντος 
είναι ειδικά σχεδιασµένη για να το διευκολύνει. 
Αφήνει την επιδερµίδα πιο σφριγηλή, λεία, απαλή και 
τονωµένη, ώστε µέρα µε τη µέρα να ανακτά τη ζω-
τικότητά της. Χρήση: Εφαρµόστε µια µικρή ποσότητα 
το πρωί ή και το βράδυ στις περιοχές που είναι πιο 
επιρρεπείς στη χαλάρωση (µηροί, κοιλιά, µπράτσα).
Τα προϊόντα Decléor στην Ελλάδα διατίθενται σε 
επιλεγµένα φαρµακεία, στα Carelab by Attica και 

στα καταστήµατα 
Beautycom. 
Αποκλειστικός 
αντιπρόσω-
πος Ελλάδας: 
Distribrands. 
Γραµµή κατα-
ναλωτή: 210 
8067190.

ΝΈΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟ 
ΤΗΝ PANTHENOL EXTRA
Ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό προϊόν 
βρίσκεται ήδη στα φαρµακεία, από τη 
σειρά καλλυντικών Panthenol Extra 
της ελληνικής εταιρείας MediSei. 
Πρόκειται για το καθαριστικό µακιγιάζ 
Micellar True Cleanser 3 σε 1, µε το 
οποίο µπορεί να αφαιρεθεί, απαλά και 
αποτελεσµατικά, το µακιγιάζ από το πρό-
σωπο, τα µάτια και τα χείλη. Το Micellar 
True Cleanser 3 σε 1, µε βασικό συ-
στατικό την πανθενόλη, αποµακρύνει 
ρύπους και λιπαρότητα, αφήνοντας 
την επιδερµίδα απαλή, καθαρή και 
ενυδατωµένη. Έχοντας ήπια σύνθε-
ση, είναι κατάλληλο ακόµη και για 
τις πιο ευαίσθητες επιδερµίδες. Το 
Micellar True Cleanser 3 σε 1 είναι 
δερµατολογικά ελεγµένο σε ευαίσθητα 
δέρµατα, ενώ δεν περιέχει parabens. 
Είναι εύκολο στη χρήση, καθώς εµποτί-
ζουµε καλά λίγο βαµβάκι ή έναν δίσκο 
ντεµακιγιάζ και µε απαλές κινήσεις 
καθαρίζουµε πρόσωπο και µάτια.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ORLY ΣΤΟ FACEBOOK

5021417.

τον ορό Aromessence Svelte 
Body Oil Serum. Η ελαφριά υφή του 
διαχέεται και εισχωρεί αµέσως στο 
δέρµα, διευκολύνοντας το µασάζ, 
ενώ η αρωµατική του δράση τονώ-
νει, αναζωογονεί και ενεργοποιεί τον 
νου. Πλούσιος σε αιθέρια έλαια, βελ-
τιώνει την επιδερµίδα του σώµατος, 
αποκαθιστώντας την απαλότητα και 
την ελαστικότητά της. Εφαρµόζο-
ντας το προϊόν µε κινήσεις µασάζ, 
συµβάλλει στη µείωση της όψης 
φλοιού πορτοκαλιού και χαρίζει 
πιο όµορφη και λεία επιδερµίδα. 

-

Firming Oil –in– Cream, κρέµα 

µατος του σώµατος. Πλούσιο σε 
φυτικά έλαια, αυτό το προϊόν, µε 
δράση σύσφιγξης, τόνωσης και 
αναζωογόνησης, θρέφει το δέρµα, 

το σώµα µε µικροσταγονίδια και απορροφούνται 
τέλεια µέσω του µασάζ, καθώς η υφή του προϊόντος 
είναι ειδικά σχεδιασµένη για να το διευκολύνει. 
Αφήνει την επιδερµίδα πιο σφριγηλή, λεία, απαλή και 
τονωµένη, ώστε µέρα µε τη µέρα να ανακτά τη ζω
τικότητά της. Χρήση: Εφαρµόστε µια µικρή ποσότητα 
το πρωί ή και το βράδυ στις περιοχές που είναι πιο 
επιρρεπείς στη χαλάρωση (µηροί, κοιλιά, µπράτσα).
Τα προϊόντα Decléor στην Ελλάδα διατίθενται σε 
επιλεγµένα φαρµακεία, στα Carelab by Attica και 

ΟΡΟΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
DECLÉOR

Ν ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟ

αποτελεσµατικά, το µακιγιάζ από το πρό-
σωπο, τα µάτια και τα χείλη. Το Micellar 

-

Αθηνών. Με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαίων Φαρµακοποιών 
Jan Smits και αρκετούς ακόµη εκπροσώπους του κλάδου, 
οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν 
για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του φαρµάκου και της 

Το Collagen Pro-Active, το προϊόν-φαινόµενο, όπως το 
αποκαλούν φαρµακοποιοί αλλά και κόσµος που το 
χρησιµοποιεί, δεν θα µπορούσε να λείπει από ένα τόσο 
σηµαντικό γεγονός. Οι παρευρισκόµενοι θα µπορούν 
να δοκιµάσουν και να γνωρίσουν τη µοναδική σύνθε-
ση κορυφαίας ποιότητας υδρολυµένου κολλαγόνου, 
αλλά και να βιώσουν τη θετική επίδραση που έχει στον 

Το κολλαγόνο, λόγω του ότι είναι η βασική πρωτεΐνη 

αρθριτικούς πόνους και ταυτόχρονα χαρίζει λάµψη και 

Όραµα της εταιρείας Collagen Power είναι να βελτιώνει 
διαρκώς την ποιότητα ζωής, άµεσα αλλά και µακροπρό-
θεσµα, αποτελεσµατικά και σωστά, από σήµερα και για 
πάντα. Γιατί όλοι έχουµε δικαίωµα σε µια καλύτερη ποι-
ότητα ζωής, σε ουσιαστική εσωτερική και εξωτερική 
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Με ιδιαίτερη συγκίνηση και πολύ ενθουσιασµό ολοκληρώθηκε την Κυριακή 20 Μαρτί-
ου 2016, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο φιλανθρωπικός αγώνας µπάσκετ ALL CEO 

GAME, που διοργάνωσε η Marine Tours µε σκοπό την ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων Παι-
διών µε Νεοπλασµατική Ασθένεια «Φλόγα». Ο αγώνας πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη 
της Aeroflot και σε συνεργασία µε το CEO CLUB και την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, χορηγό της 
οποίας αποτελεί η Marine Tours τα τελευταία χρόνια.
Οι παίκτες, άπαντες ανώτατα στελέχη του επιχειρηµατικού κόσµου, έδωσαν τον καλύτερο 
εαυτό τους, ώστε να προσφέρουν ένα πλούσιο θέαµα και –το κυριότερο– να σκοράρουν δυ-
νατά, αφού όσο µεγαλύτερο θα ήταν το συνολικό σκορ του αγώνα, τόσο υψηλότερη θα ήταν 
και η προσφορά της Marine Tours στον Σύλλογο «Φλόγα».
Με τη λήξη του αγώνα, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Marine Tours, κ. Κων-
σταντίνος Οικονόµου, παρέδωσε στην πρόεδρο του Συλλόγου «Φλόγα», κ. Τρυφωνίδου, την 
επιταγή ύψους 3.000 ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε το ποσό αυτό η «Φλόγα» θα καταφέρει 
να προµηθευτεί έναν σταθµό ψηφιακής επεξεργασίας ιατρικών εικόνων, για το Ογκολογικό 
Τµήµα του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία», µε τον οποίο θα καταστεί πιο ακριβής η διά-
γνωση και, κατ’ επέκταση, πιο αποτελεσµατική η αντιµετώπιση της ασθένειας.
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Η MARINE TOURS ΚΟΝΤΆ 
ΣΤΆ ΠΆΙΔΙΆ ΤΗΣ «ΦΛΟΓΆΣ»

Η διεθνής λίστα κατάταξης πανεπιστηµίων 
Quacquarelli Symonds (QS), µία από τις πιο 
σηµαντικές λίστες στον κόσµο, συνεχίζει 
να κατατάσσει το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών σε εξαιρετικά υψηλές θέσεις. Η 
κατάταξη προέκυψε µετά από αξιολόγηση 
4.230 πανεπιστηµίων, 113 εκατοµµυρίων 
επιστηµονικών αναφορών και 15.530 προ-
γραµµάτων σπουδών.
Πιο συγκεκριµένα, το ΟΠΑ κατατάσσεται 
παγκοσµίως ανάµεσα στις θέσεις 101-150 
στο πεδίο της Λογιστικής & Χρηµατοοικονο-
µικής, στις θέσεις 151-200 στα πεδία της ∆ι-
οίκησης Επιχειρήσεων και της Οικονοµικής 
Επιστήµης και, τέλος, στις θέσεις 301-350 
στο πεδίο Επιστήµες της Πληροφορικής.
Για τις παραπάνω κατατάξεις λαµβάνονται 
στοιχεία από βιβλιογραφική βάση επιστη-
µονικών δηµοσιεύσεων (Scopus) που 
αφορούν την ερευνητική δραστηριότητα που 
αναπτύσσεται από καθηγητές και ερευνητές 
των αξιολογούµενων πανεπιστηµίων. Επί-

σης, συνυπολογίζονται τα εξής: ο διεθνής 
χαρακτήρας του ιδρύµατος, η φήµη του τόσο 
στον χώρο της αγοράς, σύµφωνα µε περισ-
σότερες από 42.000 απόψεις διευθυντών και 
στελεχών επιχειρήσεων και οργανισµών, 
όσο και στον ακαδηµαϊκό χώρο, µε τη συµ-
µετοχή περίπου 85.000 ακαδηµαϊκών, και, 
τέλος, η σχέση µεταξύ αριθµού φοιτητών και 
διδακτικού προσωπικού. Αξίζει να σηµειω-
θεί ότι η κατάταξη αυτή προέκυψε παρά το 
γεγονός ότι ο τελευταίος δείκτης έχει επιδει-
νωθεί τα τελευταία χρόνια.
H παραπάνω σηµαντική αναγνώριση του 
ΟΠΑ έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης 
κατάταξής του σε υψηλές θέσεις τόσο από 
τη λίστα Times Higher Education για τη δια-
σύνδεσή του µε τον ιδιωτικό τοµέα όσο και 
από τη λίστα Eduniversal για την ποιότητα 
των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπου-
δών του.

Η QS κατατάσσει το ΟΠΑ στα καλύτερα 
πανεπιστήµια του κόσµου

Τα FLOCAFE, η αλυσίδα καφέ µε τη 
µεγαλύτερη ιστορία στην Ελλάδα, 
θυγατρική της Vivartia, µέλος του 

Οµίλου MIG, µε βαθιά γνώση των αναγκών 
των Ελλήνων καταναλωτών και µε εµπι-
στοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής 
επιχειρηµατικότητας, καινοτοµούν για µία 
ακόµη φορά και παρουσιάζουν ένα νέο, 
πρωτοποριακό και µοντέρνο concept, το 
FLOCAFE Espresso Room street. Πρόκει-
ται για ένα σύγχρονο µοντέλο καταστήµα-
τος, που απαντά στην τελευταία τάση που 
θέλει τον καφέ on the go αλλά και delivery.
Το νέο concept είναι µικρό, γύρω στα 
50-60 τετραγωνικά, σε σηµεία που προ-
σφέρονται για µια γρήγορη στάση για καφέ 
και σνακ, σύγχρονο και πάντα «µέσα στα 
πράγµατα», βασισµένο στην εξειδίκευση 
των baristi και χωρίς εκπτώσεις στην 
απόλυτη εµπειρία καφέ. Το FLOCAFE 
Espresso Room street έχει ήδη ξεκινήσει 
να χτίζει ένα δίκτυο καταστηµάτων σε αυτή 
τη λογική.
Οι επιχειρηµατίες που επενδύουν στα 
FLOCAFE Espresso Room street έχουν 
πρόσβαση σε εργαλεία που παρέχονται 
από οργανωµένα τµήµατα της εταιρείας, 
όπως τεχνικό τµήµα, τµήµα έρευνας 
& ανάπτυξης, marketing, operations, 
διασφάλισης ποιότητας κ.ά. Η στήριξη 
για εύρεση ακινήτου, η εκπαίδευση των 
ανθρώπων, οι ενέργειες marketing µε 
στόχο την προβολή και προώθηση του 
καταστήµατος, η διευθέτηση των θεµάτων 

ροής και λειτουργίας από εξειδικευµένους 
συµβούλους, είναι µερικές από τις υπηρε-
σίες που είναι στη διάθεση του εκάστοτε 
επενδυτή.
Η εµπειρία του πελάτη στα FLOCAFE 
Espresso Room street ξεκινά από το 
ατµοσφαιρικό και ζεστό περιβάλλον, το 
άρωµα του φρεσκοαλεσµένου καφέ και 
τη µεγάλη ποικιλία ποιοτικών και καινοτό-
µων προϊόντων και ολοκληρώνεται µε την 
ιδανική σχέση ποιότητας-τιµής σε όλα τα 
προϊόντα, που ετοιµάζονται από εξειδικευ-
µένους baristi, σύµφωνα µε τα πρότυπα 
του World Barista Championship.

Η ΝΈΆ ΤΆΣΗ ΣΤΟΝ 
ΚΆΦΈ ON THE GO

Απολαύστε τη Σαρακοστή στα Καφεκοπτεία Λουµίδη µε µια πλούσια ποικιλία από νηστίσιµες λι-
χουδιές. Μεταξύ άλλων, θα βρείτε χειροποίητο χαλβά ∆ραπετσώνας και Φαρσάλων, µοναδικά 
σκαλτσούνια µε καρύδια και µαρµελάδα, υδραίικα αµυγδαλωτά και µε επικάλυψη σοκολάτα υ-
γείας, λαχταριστά πουράκια και πτι-φουρ µε ταχίνι, παραδοσιακά ξεροτήγανα Κρήτης καθώς και 
υγιεινό ταχίνι λευκό και ολικής άλεσης. Ακόµη, για τους µικρούς µας φίλους, διαθέτουµε ξε-
χωριστές σοκολατένιες φιγούρες, γλειφιτζούρια και πασχαλινά αυγουλάκια µε ιδιαίτερα σχέδια.

Καλή Σαρακοστή  
από τα Καφεκοπτεία Λουµίδη!
χουδιές. Μεταξύ άλλων, θα βρείτε χειροποίητο χαλβά ∆ραπετσώνας και Φαρσάλων, µοναδικά 
σκαλτσούνια µε καρύδια και µαρµελάδα, υδραίικα αµυγδαλωτά και µε επικάλυψη σοκολάτα υ-
γείας, λαχταριστά πουράκια και πτι-φουρ µε ταχίνι, παραδοσιακά ξεροτήγανα Κρήτης καθώς και 
υγιεινό ταχίνι λευκό και ολικής άλεσης. Ακόµη, για τους µικρούς µας φίλους, διαθέτουµε ξε-
χωριστές σοκολατένιες φιγούρες, γλειφιτζούρια και πασχαλινά αυγουλάκια µε ιδιαίτερα σχέδια.
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AGENDAΣΙΝΕΜΑ • ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΛΑΥΤΑΚΗΣ

Η Μπρουκ είναι ηµίαµο ξανθό γκριφόν µε 
µακριά µουστάκια και πονηρά µατάκια. 

Φοβερά πειθαρχηµένη, δεν λερώνει στο δια-
µέρισµα, µπαίνει στο αυτοκίνητο, γνωρίζει από 
βασική υπακοή. Είναι 7 µηνών, 17 κιλά (δεν θα 
µεγαλώσει άλλο, αφού έχει στειρωθεί) και έχει 
κάνει εµβόλια. Τηλ. επικοινωνίας: 6976 687977.

Γ
ια τον Χρήστο Ζώτο, που γεννήθηκε µε 
πρόβληµα όρασης και έχασε προοδευτι-
κά το φως του, η Μελίτα, το ανοιχτόχρω-
µο λαµπραντόρ που βρίσκεται πάντα στο 
πλευρό του, δεν είναι απλώς ένας τετρά-
ποδος σύντροφος. Είναι τα µάτια του, ο 

φύλακας άγγελός του, που τον υπακούει όταν πρέπει 
και δεν τον υπακούει όταν η εντολή την οποία ο κ. 
Ζώτος της δίνει είναι επικίνδυνη για τον ίδιο. Η πανέ-
ξυπνη Μελίτα είναι σκύλος οδηγός και κινητικότητας 
τυφλών και αποτελεί έναν από τους 16 ειδικά εκπαι-
δευµένους σκύλους που διαθέτει η οργάνωση Σκύ-
λοι Οδηγοί Ελλάδας για την καθηµερινή υποστήριξη 
των ατόµων µε προβλήµατα όρασης και των ατόµων 
µε αναπηρίες. Όπως εξηγεί στην FS η πρόεδρος της 
οργάνωσης Ζωή Γερουλάνου, οι σκύλοι οδηγοί είναι 
συνήθως ράτσας λαµπραντόρ ή γκόλντεν ριτρίβερ 
και βοηθούν τα άτοµα που έχουν χάσει την όρασή 
τους και τους ανθρώπους µε αναπηρία να κινηθούν 
µε άνεση και ασφάλεια µέσα στις αφιλόξενες (γι’ αυ-

τούς) πόλεις. «Ειδικά η Αθήνα είναι µια πόλη εχθρική, 
µε τεράστια προβλήµατα προσβασιµότητας για τους 
τυφλούς. Οι σκύλοι υιοθετούνται από έναν ανάδοχο 
(άτοµο µε φυσιολογική όραση), από τον οποίο εκπαι-
δεύονται για δύο χρόνια, προτού δοθούν στο τελικό 
αφεντικό τους. Οι κατεξοχήν σκύλοι που οδηγούν 
τυφλούς διεθνώς είναι οι γερµανικοί ποιµενικοί, που 
στην Ελλάδα δεν χρησιµοποιούνται, καθώς το κοινό 
τούς έχει συνδέσει µε την αστυνοµία και τον εντο-
πισµό των ναρκωτικών και των εκρηκτικών υλών, 
οπότε δεν νιώθει άνετα δίπλα τους» επισηµαίνει η κ. 
Γερουλάνου. Στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία στην 
οποία βρισκόµαστε και µε τον αποκλεισµό των ατό-
µων µε προβλήµατα όρασης να εντείνεται, οι Σκύλοι 
Οδηγοί Ελλάδας αποτελούν απαραίτητο στήριγµα των 
ΑµεΑ στην καθηµερινότητά τους, ενώ την προστασία 
της υγείας τους από ψύλλους και τσιµπούρια προ-
σφέρει δωρεάν το κτηνιατρικό τµήµα της εταιρείας 
Bayer.

Ο Max, περίπου 2 µηνών, είναι ένας ηµίαι-
µος ελληνικός ποιµενικός που παράτησαν 

στην Παιανία. Είναι ακόµη… πολύ κουτάβι και 
εξερευνά τα πάντα µε αδέξια περιέργεια και 
αθώα χαρά. Έχει κάνει το πρώτο του εµβόλιο 
και έχει αποπαρασιτωθεί. Θα γίνει µεσαίου-
µεγάλου µεγέθους. Τηλ. επικοινωνίας: 6938 
957397.

∆ιήµερο φεστιβάλ (9-10 Απριλίου) στη ∆ΕΘ Helexpo διοργανώνεται για τον σκύλο και τους 
φίλους του. Με διαγωνισµούς και επιδείξεις εκπαιδευµένων σκύλων, το International Dog 
Festival - Thessaloniki 2016 στοχεύει στην ανάδειξη του σκύλου ως συντρόφου, φίλου, µέ-
λους της οικογένειας, φύλακα, κυνηγού. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ ποικίλες: προγράµµατα 
agility και εκπαίδευσης σκύλου, φροντίδα, καλλωπισµός, προϊόντα, εξοπλισµός άσκησης κ.ά. 

Πληροφορίες: 
210 7794529, info@welldone.com.gr, https://www.facebook.com/internationaldogshow.

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

Το ξέρουµε πως οι περισσότεροι αναζητάτε 
κουτάβια, όµως η κυρία της φωτογραφίας 

έχει πραγµατικά την ανάγκη µας. Είναι ηµίαι-
µο µαλτέζ, µεγάλο σε ηλικία και σχεδόν τυφλό. 
Ωστόσο, όπως τα περισσότερα ζωάκια µε 
προβλήµατα όρασης, έχει αναπτυγµένες όλες 
τις άλλες αισθήσεις του. ∆εν λερώνει µέσα και 
είναι πολύ ήσυχο. Χρειάζεται ένα σπιτάκι για 
αξιοπρεπή γεράµατα. Τηλ. επικοινωνίας: 6976 
687977.

Η Θρούµπι µας έχει ξετρελάνει µε τα σκέρ-
τσα της. Ηµίαιµο τσοπανόσκυλο, 7 µηνών, 

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

Ο Κανέλος είναι ένα υπέροχο κυνηγόσκυλο 
µε µακριά, γυαλιστερά αυτιά. Χαρούµενος, 

αθλητικός, έχει καλή επαφή µε τους ανθρώ-
πους και τα αρσενικά ζωάκια. Είναι 2 ετών, 
στειρωµένος, εµβολιασµένος, µε αριθµό τσιπ 
939000010789803. Τηλ. επικοινωνίας: 6938 
560299.

Η Ηρώ βρέθηκε στον δρόµο στο Λαύριο, 
άρρωστη και έγκυος. Μεταφέρθηκε µέσω 

τοπικής οργάνωσης σε κτηνίατρο και γέννησε 
σε ένα αφιλόξενο κλουβί ολοµόναχη. Τα κου-
τάβια δεν τα κατάφεραν και η ίδια µεταφέρ-
θηκε σε καλή φιλοξενία, όπου φροντίζεται και 
λαµβάνει φαρµακευτική αγωγή, µέχρι να βρει 
ένα καλό σπίτι. Είναι ήρεµη και τα πάει τέλεια 
µε άλλα ζώα. Έχει στειρωθεί. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6944 274586.

Τρία γατοµωρά 2 µηνών, γλυκύτατα, 
παιχνιδιάρικα και εξερευνητικά, ζητούν 

σπιτάκια και σύντροφο ζωής. Φιλοξενούνται 
προσωρινά και µαθαίνουν πολύ γρήγορα. Όλα 
χρησιµοποιούν ονυχοδρόµιο ήδη και κλειστή 
αµµολεκάνη χωρίς πορτάκι (προς το παρόν). 
Θα δοθούν πλήρως αποπαρασιτωµένα. Τηλ. 
επικοινωνίας: 211 2211241, 6945 028046.

Η Ρεµπέκα είναι µια τρικολόρ καλόψυχη 
γατούλα. Ντροπαλή και χαδιάρα, πηγαίνει 

στην άµµο της, περιµένει υποµονετικά την 
προσοχή µας και χουρχουρίζει όταν της προ-
σφέρουµε χάδια. Θα δοθεί στειρωµένη απο-
κλειστικά για µέσα σε διαµέρισµα. Η υιοθεσία 
της επείγει. Τηλ. επικοινωνίας: 6976 687977.

Σκύλοι οδηγοί τυφλών 
διδάσκουν µάθηµα αφοσίωσης
Αλεξία Σβώλου-Νάνου






