


ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συµβαίνει συχνά στους πολέµους να χρησιµοποιούνται παιδιά σαν όπλα. Ίσως είναι αυτή µία από τις πιο άγριες εκδοχές 
της φρίκης. Η εικόνα του άντρα που, όπως µεταδόθηκε, κινήθηκε εναντίον των αστυνοµικών στον Πειραιά κρατώντας 
στα χέρια του ένα νεογέννητο βρέφος και απειλώντας να το πετάξει πάνω τους θα µας καταδιώκει. Υπάρχει και άλλη 
εκδοχή, ότι τίποτα τέτοιο δεν συνέβη, αντίθετα, παρά την προπαγάνδα, ο άντρας σήκωσε το µωρό στα χέρια του για να το 
προστατέψει µέσα στα επεισόδια. Όπως και να ’χει, το καλό είναι ότι το µωρό επέστρεψε στη µάνα του, όµως το κλάµα του 
πέρασε στο συλλογικό µας ασυνείδητο. Αν δεν πέρασε, σηµαίνει πως δεν ακούµε πια παρά µόνο τον εαυτό µας και όσους 
ανήκουν στον εγωιστικό µας µικρόκοσµο.
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∆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.
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Η παραίτηση του πρωθυπουργού της Ισλανδίας µετά τη διαρροή των Panama 
Papers είναι διδακτική. ∆είχνει ότι υπάρχουν κοινωνίες που λειτουργούν 
και δεν έχουν παραδοθεί στην απάθεια και στην ακατέργαστη οργή που δεν 
µετασχηµατίζεται σε κάτι υγιές. ∆είχνει ότι σε άλλες χώρες υπάρχει λογοδοσία, 
υπάρχουν θεσµοί και απαραβίαστοι κανόνες για το πολιτικό σύστηµα. Η 
διαφθορά υπάρχει αλλά τιµωρείται, τα σκάνδαλα δεν αντιµετωπίζονται 
µε λασποµαχίες αλλά µε ουσιαστική κάθαρση – έγκληµα και τιµωρία. Ο 
πρωθυπουργός της Ισλανδίας Γκουνλάουγκσον φέρεται να συνδέεται µε 
εταιρεία offshore της συζύγου του. Η έντονη κοινωνική αντίδραση µετά τις 
αποκαλύψεις τον ανάγκασε να πάρει γρήγορα την απόφαση της παραίτησης. 
Ήταν µια εξέλιξη φυσική και αναπόφευκτη. Να βλέπουµε για να µαθαίνουµε.
Editorial από το www.free-sunday.gr

Μαθήµατα από την Ισλανδία

περιεχόµενα
     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 09/04      ΚΥΡΙΑΚΗ 10/04

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΚΕΝΕΝΤΥ 10:40 10:15
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 10:30 10:00
ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10:10 9:40
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ''ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ'' 10:30 11:00
ΚΑΣΑΒΕΤΗ & ΛΕΒΙ∆ΟΥ 10:30 11:00
∆ΑΧΤΥΛΙ∆Ι ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10:00 10:30
ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΠΕΝΤΕΛΗΣ 10:15 10:45
ΚΟΜΒΟΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 10:00 Χ
ΦΑΡΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ) 10:00 10:00
ΦΑΝΑΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 10:50 11:20 
(XAΡΙΛΑΟΥ ΤΙΚΟΥΠΗ & ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 

 ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  

ΗΣΑΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10:00 9:30
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ & ∆ΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ 10:10 Χ
ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΥΠΟΥΛΟΥ & 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 10:20 9:40
ΕΘΝΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ) & ΛΕΝΟΡΜΑΝ 11:00 Χ

 ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - ΝΟΤΙΑ  

ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10:50 10:50
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 10:10
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10:30 10:20
HILTON   10:45 10:40
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 11:00 10:50
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11:15 11:00
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΡΜΟΥ 11:30 Χ
ΚΟΛΩΝΑΚΙ   11:45 Χ
ΘΗΣΕΙΟ   Χ 11:00

ΘΕΜΑΤΑ

FREE TIME

SPORTS

03 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Στην τελική ευθεία προς µια 
ηµιτελή συµφωνία µε τους πιστωτές
04 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο∆. ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ «Θέλει 
και λίγη τρέλα για να αναλάβεις τη Γενική 
Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Προσφυγικού»
06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ 
Γιώργος Κύρτσος εξηγεί γιατί και πώς υπο-
νοµεύτηκαν τα οφέλη της κυοφορούµενης 
συµφωνίας
08 // ΚΟΣΜΟΣ Tα µυστικά της δύσκολης σχέ-
σης Μέρκελ-Λαγκάρντ
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α. ΠΟ∆ΗΜΑΤΑ «Ισχυρός 
τρίτος πόλος για να σταµατήσει η εθνική κα-
τρακύλα»
10 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ «Οι προτά-
σεις του ∆ΝΤ για ακραία µέτρα λιτότητας δεν 
είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές»
11 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Το δόγ-
µα της ήσσονος προσπάθειας και οι πολλαπλές 
εκδοχές του
12 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ Η κοι-
νοβουλευτική εκπρόσωπος της Ν∆ για τους 
«ερασιτεχνισµούς της κυβέρνησης»
13 // ΕΥΡΩΠΗ Ο Γ. Κύρτσος αναλύει τη σηµα-
σία του ολλανδικού δηµοψηφίσµατος
14 // PANAMA PAPERS Η διαρροή που συ-
γκλονίζει τον κόσµο

15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΚΑΡΟΥΝΟΣ Ο ερευνη-
τής του ΕΜΠ για την ανάγκη να θεσµοθετηθούν 
τα ανοιχτά δεδοµένα
16 // ΑΚΡΟ∆ΕΞΙΑ Το αυγό του φιδιού ζεσταί-
νεται στη σκιά του προσφυγικού
17 // TWITTER Πολύς κόσµος πέρασε από την 
odos_papastavrou
18 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ «Οι πανελ-
λαδικές είναι µηχανισµός παραεκπαίδευσης»
19 // ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Περιµένοντας το µετρό
20 // ΗΠΑ Με νόµο ο κυβερνήτης του Μισισίπι 
επικύρωσε την οµοφοβία
21 // ΚΟΣΜΟΣ Το Χόλιγουντ ψηφίζει Χίλαρι
22 // CELEBRITIES Υπάρχει πάντα κάποιος 
λόγος για να φωτογραφηθούν
23 // ΚΟΣΜΟΣ Οι νέες απειλές των τζιχαντι-
στών και κάποιες παλιές ιστορίες µε όπλα
24 // ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ Πρώτες δυσκολίες στην 
εφαρµογή της συµφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας
25 // ΕΙ∆ΟΜΕΝΗ Η οικονοµική διάσταση της 
υπόθεσης

29 // ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ ΠΑΟ στον δρόµο της επι-
στροφής

31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
32 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ «Η 
Ελλάδα ποτέ δεν σταµάτησε να παράγει πολι-
τισµό»
33 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογρα-

φικές αίθουσες
34 // EDITORIAL // BOOKS Οµορφιά: Όπλο ή 
βαρίδι; // Επιλογή βιβλίων
35 // VITA Ρεπορτάζ αγοράς
37 // TAIL STORIES Αγγελίες υιοθεσιών µι-
κρών ζώων

Στο εξώφυλλο πίνακας του Χ. Μιρό.
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πολιτική

Τι θα πει «ένα κείµενο µε τους ευρωπαϊκούς θε-
σµούς και άλλο µε το ∆ΝΤ, που θα µοιάζουν αλλά 
δεν θα είναι ίδια» (Τσακαλώτος); Τι σηµαίνει ότι 
το προσύµφωνο που η κυβέρνηση φιλοδοξεί να ο-
λοκληρωθεί µέσα στο Σαββατοκύριακο δεν φέρ-

νει δόση και πότε θα εκταµιευτεί η ποθητή δόση; Τελικά, πάει γι’ 
αργότερα η συζήτηση για το χρέος ή κάτι µικρό θα γίνει άµεσα, 
µετά την επί της αρχής συµφωνία Μέρκελ-Λαγκάρντ; Ισχύει ότι 
η κρίσιµη ψηφοφορία στη Βουλή θα γίνει Μεγάλη Τετάρτη ή 
µήπως µπορεί και νωρίτερα ή αργότερα; Το καθοριστικό θα είναι 
το Eurogroup της 22ας Απριλίου ή θα υπάρξει και έκτακτο στις 
28 Απριλίου; Το εννοεί ο Κ. Μητσοτάκης όταν λέει «ο Τσίπρας 
είναι αδιόρθωτος και πρέπει να φύγει αµέσως» και, αν ναι, τι α-
κριβώς εννοεί, να φύγει και να κλείσει η Ν∆ την αξιολόγηση µε 
κάποια άλλα, πιο ευχάριστα µέτρα – που γιατί δεν µας τα λέει;

∆εν είναι µόνο αυτά τα εύλογα ερωτήµατα που µας ζαλίζουν 
µέσα στη γενικευµένη σύγχυση. Ακόµη δεν ξέρουµε το ακριβές 
περιεχόµενο της κυοφορούµενης συµφωνίας µε τους πιστωτές, 
πώς ακριβώς θα εκφραστεί η διαφοροποίηση του ∆ΝΤ που δεν 
θεωρεί τα υπό συζήτηση µέτρα επαρκή, από πότε θα ισχύσουν 
οι νέοι φόροι και οι νέες εισφορές, τι θα αποδώσουν και τι θα 
γίνει αν δεν αποδώσουν (που είναι το πιθανότερο). ∆εν ξέρουµε 
επίσης πώς θα αντιδράσουν οι βουλευτές της συµπολίτευσης, για 
τους οποίους οι περισσότεροι εκτιµούν ότι θα ψηφίσουν µε έναν 
πόνο, αλλά και κανείς δεν αποκλείει εκπλήξεις σε καιρούς που 
το αδιανόητο γίνεται πολλές φορές αυτονόητο. Σηµαντικό είναι 
ακόµη ότι αγνοούµε τον κοινωνικό αντίκτυπο των µέτρων, αν η 
οργή θα µείνει βουβή, αν θα εκφραστεί µε οργανωµένο, µαζικό 
τρόπο ή αποσπασµατικά και ασύντακτα, αν δηλαδή θα επηρεάσει 

τις πολιτικές εξελίξεις και προς ποια κατεύθυνση.

Πόλωση ναι, εκλογές όχι
Στο Μέγαρο Μαξίµου έχουν εγκαταλείψει κάθε σκέψη για ε-
κλογές και θεωρούν δεδοµένη την ολοκλήρωση της αξιολόγη-
σης µέχρι το τέλος του µήνα. Η αισιοδοξία τους βασίζεται στην 
εκφρασµένη βούληση Βερολίνου και Βρυξελλών να αποφευχθεί 
µε κάθε τρόπο ένα ελληνικό ατύχηµα πριν από το δηµοψήφισµα 
στη Βρετανία στις 23 Ιουνίου.

Όµως όλα δείχνουν ότι πάµε σε µια µικρή και όχι σε µια µε-
γάλη λύση, που θα επανεξεταστεί το φθινόπωρο στη βάση των 
δεδοµένων που θα έχουν διαµορφωθεί τότε σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Επειδή τέταρτο πακέτο δεν πρόκειται να εγκριθεί από ε-
θνικά Κοινοβούλια της Ευρωζώνης, κατά συγκλίνουσες εκτιµή-
σεις, τα ενδεχόµενα είναι µόνο δύο: είτε τον Σεπτέµβριο-Οκτώ-
βριο θα παρθούν πολύ σκληρές αποφάσεις για µεταρρυθµίσεις 
και δηµοσιονοµική εξυγίανση είτε «άντε γεια».

Στο µεταξύ, στο εσωτερικό θα επικρατούν συνθήκες παροξυ-
σµού. Η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται όλο και πιο άγρια, ενώ 
κατεβαίνει σε όλο και χαµηλότερο επίπεδο, το προσφυγικό απο-
κτά όλο και πιο ανεξέλεγκτη δυναµική, άκρη δεν βγαίνει µε τους 
κοµµατικοδικαστικούς καβγάδες, τα δικαστήρια δεν λειτουρ-
γούν λόγω αποχής των δικηγόρων, παρέλυσε και το αεροδρό-
µιο την Πέµπτη, ηµέρα απεργίας της Α∆Ε∆Υ, οι κινητοποιήσεις 
θα κλιµακωθούν, µέχρι και οι λογιστές λένε ότι δεν θα υποβά-
λουν φορολογικές δηλώσεις. Όλα αυτά µαζί δηµιουργούν µια ει-
κόνα διάλυσης που δεν γίνεται προσπάθεια να διορθωθεί. Μέσα 
σε όλα έσκασε και θέµα υποκλοπής της συνοµιλίας Τόµσεν-Βελ-
κουλέσκου, µε αποτέλεσµα να επιστρέψουν τα σενάρια Grexit 

Στο Μέγαρο Μαξίµου έχουν 
εγκαταλείψει κάθε σκέψη για εκλογές 
και θεωρούν δεδοµένη την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης µέχρι το τέλος του 
µήνα. Η αισιοδοξία τους βασίζεται στην 
εκφρασµένη βούληση Βερολίνου και 
Βρυξελλών να αποφευχθεί ένα ελληνικό 
ατύχηµα πριν από το δηµοψήφισµα.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ 
ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΛΥΣΗ
Το πολύ-πολύ θα προκύψει µια 
ηµιτελής συµφωνία µε τους πιστωτές, 
ενώ στο εσωτερικό η ατµόσφαιρα 
είναι νοσηρά προεκλογική.

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ        @AggelikiSays

Ως προς το φορολογικό φαίνεται πως έχει διανυθεί η µεγαλύτερη 
απόσταση, µε τους δανειστές να επιµένουν στη µεγαλύτερη 
µείωση του αφορολόγητου ορίου. Ως προς τα µέτρα 1% του 
ΑΕΠ (1,8 δισ.) έρχεται καταιγίδα έµµεσων φόρων, από την 
αµόλυβδη βενζίνη, το φυσικό αέριο (κυρίως για τη βιοµηχανία) 
και το υγραέριο µέχρι τη συνδροµητική τηλεόραση, την κινητή 
τηλεφωνία ή τη χρήση διαδικτύου, τα τσιγάρα και τα εισαγόµενα 
µεταχειρισµένα αυτοκίνητα. Προβλέπεται αύξηση της επιβάρυνσης 
του ΕΝΦΙΑ στη µεγάλη ακίνητη περιουσία, κάποια µείωση των 
αµυντικών δαπανών (όση επιτρέψει ο ΥΠΑΜ Π. Καµµένος), 
διατήρηση του κανόνα της µίας πρόσληψης για κάθε πέντε 
αποχωρήσεις στο ∆ηµόσιο.

Στο ασφαλιστικό υπάρχουν συγκλίσεις ως προς την εθνική 
σύνταξη (διατηρείται στο ύψος των 384 ευρώ για 20 χρόνια 
ασφάλισης και 345,6 ευρώ για 15 χρόνια ασφάλισης) και τα 
ποσοστά αναπλήρωσης (θα ξεκινούν από το 0,77% για την πρώτη 
15ετία και θα καταλήγουν στο 2% για 40 χρόνια ασφάλισης).

Ως προς τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις η συζήτηση 
είναι ανοιχτή, αφού ακόµη παίζεται η ελληνική πρόταση για αύξηση 
των εισφορών κατά µία ποσοστιαία µονάδα για τρία χρόνια. Βέβαιο 
θεωρείται ότι από τις περικοπές θα γλιτώσουν οι συνταξιούχοι 
µε άθροισµα κύριας και επικουρικής έως 1.400 ευρώ, ενώ το 
ποσοστό µείωσης για τους υψηλοσυνταξιούχους δεν θα υπερβεί 
το 40%. Σύµφωνα µε στελέχη του υπουργείου Εργασίας, από 
τους 1,2 εκατοµµύρια συνταξιούχους του Ενιαίου Επικουρικού 
Ταµείου, µόνο 125.000 µε υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης 
θα θιγούν από τη µείωση των επικουρικών. Πρόκειται για 
συνταξιούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ασφαλιστικών 
ταµείων, των εµπορικών καταστηµάτων, της ∆ΕΗ, της ΕΡΤ, των 
τραπεζών (Εθνικής, Alpha και πρώην ΕΤΒΑ), των ναυτικών και 
τουριστικών πρακτόρων, των ιδιωτικών εκπαιδευτικών κ.ά. Τα 
εφάπαξ θα µειωθούν έως και 20% (µεσοσταθµικά 10%) στους 
νέους συνταξιούχους αλλά και σε όσους αποχώρησαν µετά την 
1η Σεπτεµβρίου 2013 και περιµένουν ακόµα να εισπράξουν την 

παροχή (62.000 εκκρεµείς αιτήσεις). Κατά τα άλλα, προωθείται η 
προσάρτηση των 37 κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας στο Ενιαίο 
Επικουρικό Ταµείο (ΕΤΕΑ) και όχι στο νέο ταµείο κύριας ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ), καθώς και οι δύο παροχές στο εξής θα διέπονται από 
το ασφαλιστικό δόγµα « ό,τι έχεις δίνεις». ∆εκτό έγινε από τους 
δανειστές και το σχέδιο ελάφρυνσης των εισφορών για τους νέους 
επαγγελµατίες, η δυνατότητα µόνιµης εισφοράς στο 16% για τους 
αγρότες και οι εκπτώσεις µέχρι 50% για την τριετία 2017-2019 για 
τους αυτοαπασχολούµενους. Σε εκκρεµότητα παραµένουν τυχόν 
παρεµβάσεις στα οικογενειακά και αναπηρικά επιδόµατα, ενώ 
οι εκπρόσωποι των δανειστών έθεσαν αιφνιδιαστικά θέµα ορίου 
ηλικίας στη χορήγηση των συντάξεων χηρείας. Για τις µελλοντικές 
συντάξεις χηρείας οι δανειστές ζητούν να τεθεί ως όριο ηλικίας 
το 57ο-58ο έτος της ηλικίας, όπως συµβαίνει στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη για 
όσους έχουν ανήλικα τέκνα, οι οποίοι θα λαµβάνουν κανονικά τη 
σύνταξη χηρείας για µία τριετία.

ΜΕΤΡΑ, ΜΕΤΡΑ, ΜΕΤΡΑ

στις αναλύσεις ξένων τραπεζών και εφηµερίδων, ενώ εµπεδώ-
θηκε διεθνώς η αίσθηση ότι εδώ δεν είναι ακριβώς Ευρώπη.

Την Τρίτη, στη Βουλή, προγραµµατίζεται η κατάθεση της 
πρότασης της κυβέρνησης για εξεταστική επιτροπή που θα δι-
ερευνήσει τα δανεικά κι αγύριστα σε ΜΜΕ και κόµµατα (Ν∆-
ΠΑΣΟΚ). Κάπως έτσι θα ξανανοίξουν τα ντουλάπια µε τους σκε-
λετούς, ενώ, δύο µέρες µετά, στο περιθώριο της εαρινής συνόδου 
του ∆ΝΤ, θα ξεκινήσουν συζητήσεις για το ζήτηµα του χρέους, 
που ήδη έχουν προετοιµαστεί, κατά την πρόσφατη συνάντηση 
Μέρκελ-Λαγκάρντ. Με άλλα λόγια, οι µεγάλοι θα αποφασίζουν 
για εµάς χωρίς εµάς, που θα βράζουµε στο ζουµί µας.
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συνέντευξη

Η 
προηγούµενή µας συζήτηση έγινε ακριβώς πριν 
από έναν µήνα και επικεντρώθηκε στο προσφυ-
γικό, παρόλο που τότε δεν είχε ακουστεί ότι θα 
γίνει γενικός γραµµατέας ∆ιαχείρισης Προσφυ-
γικού. Ένας λόγος που δέχτηκε είναι ο Γ. Μουζά-
λας, µε τον οποίο γνωρίζονται εδώ και 25 χρό-
νια, από τότε που ξεκινούσαν τη διαδροµή τους 

στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και στους Γιατρούς του Κόσµου α-
ντίστοιχα. Ο άλλος λόγος είναι ότι πιστεύει πως δεν πρόκειται για µια 
θέση, αλλά για µια αποστολή. Και έχει τη «λίγη τρέλα» που χρειάζε-
ται για να το τολµήσει.

Θέλει θάρρος για να αναλάβει κάποιος γενικός γραµµατέας ∆ια-
χείρισης Προσφυγικού σήµερα;
Ναι, και λίγη τρέλα θα έλεγα. ∆εν πρόκειται για µια «θέση», πρόκει-
ται για µια αποστολή υψηλής δυσκολίας.

Από διάφορες πλευρές ασκείται κριτική ότι η κυβέρνηση επι-
λέγει τη µέθοδο της µη διαχείρισης και της υπερ-επικοινωνίας. 
Άδικη κριτική;
Χρήσιµη η κριτική αλλά δύσκολη η τέχνη. Στην προκειµένη περί-
πτωση η κριτική δεν λαµβάνει υπόψη ότι χώρες πιο µεγάλες από την 
Ελλάδα, χωρίς κρίση, µε ασύγκριτα µεγαλύτερα οικονοµικά µέσα, 
έκλεισαν τα σύνορά τους, διότι θεώρησαν πως δεν θα τα βγάλουν 
πέρα µε έναν αριθµό µεταναστών πολλές φορές υποπολλαπλάσιο 
από εκείνον που διαχειρίζεται η Ελλάδα. Για παράδειγµα, η Γαλλία 
έχει απορροφήσει µόλις 2,6% του αριθµού που της αντιστοιχεί, η Ολ-
λανδία 7%, η ∆ανία 15% και η Αγγλία 22%. Η Ελλάδα έχει υπερβεί 
κατά πολύ το ποσοστό που της αναλογεί. ∆ίνει ένα µάθηµα ανθρω-
πιάς στους Ευρωπαίους, που συνηθίζουν να µας κουνάνε το δάχτυλο.

Όσον αφορά το θέµα της «υπερ-επικοινωνίας», δεν τροφοδο-
τείται από την κυβέρνηση αλλά από ορισµένα ΜΜΕ. ∆υστυχώς, την 
σήµερον ηµέρα, η ειδησεογραφία καταντάει συχνά εµπορεύσιµο 
προϊόν. Θα δούµε δέκα ρεπορτάζ για την Ειδοµένη και ένα ή κανένα 
για τα ∆ιαβατά ή τη Νέα Καβάλα. Η εξήγηση; Ένα µωρό που κλαίει 
«πουλάει» καλύτερα από δέκα παιδιά που παίζουν σε παιδική χαρά.

Η Ειδοµένη και το λιµάνι του Πειραιά θα 
εκκενωθούν. Είναι θέµα χρόνου. Βασικό 
στοιχείο είναι να ξεπεράσουν οι ίδιοι οι 
πρόσφυγες την απόγνωση, που τους κρατάει 
στα σύνορα µε την ψεύτικη, δυστυχώς, 
ελπίδα ότι θα ανοίξουν. Ξέρετε, υπάρχει 
ένας σηµαντικός αριθµός καταυλισµών που 
ήδη λειτουργεί αποτελεσµατικά.

τη χώρα µας όσο και για τους πρόσφυγες. Αυτό εξάλλου επιδίωκαν 
ορισµένοι Ευρωπαίοι – θυµηθείτε τα περί «καταυλισµών 400.000 
προσφύγων»… Αυτό αποτράπηκε µε την πρόσφατη συµφωνία, η 
οποία, µε όλες τις ατέλειές της, είναι ένα βήµα προς την ασφαλή και 
απευθείας διέλευση των προσφύγων από Τουρκία προς Γερµανία 
και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουµε µπροστά µας µια τιτάνια µάχη, 
για να κάνουµε τώρα και τα επόµενα βήµατα.

Με τόσες αιτήσεις ασύλου που γίνονται πια, πώς θα εφαρµοστεί 
η συµφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας για τις επαναπροωθήσεις;
Για τον λόγο αυτό δηµιουργήθηκε και στελεχώνεται µια ενισχυµένη 
υπηρεσία ασύλου. Οι εταίροι µας της Ε.Ε. δεσµεύτηκαν να κάνουν 
αυτό που τους αναλογεί, δηλαδή να συµβάλουν µε 4.000 άτοµα. ∆εν 
θα τους αφήσουµε σε χλωρό κλαρί µέχρι να ανταποκριθούν στις υ-
ποχρεώσεις τους!

Ποια είναι η εκτίµησή σας για τις ροές και την εξέλιξη που θα 
έχουν;
Τα πρώτα στοιχεία είναι µάλλον ελπιδοφόρα. Η λογική της συµφω-
νίας οδηγεί στη µείωση των ροών. Θα εξαρτηθεί όµως από τη συ-
νεπή τήρηση της συµφωνίας, τόσο από την Τουρκία όσο και από την 
Ε.Ε., αλλά και από τις εξελίξεις στη Συρία. Εµείς θα είµαστε σε συ-
νεχή εγρήγορση.

Πώς εκτιµάτε τη στάση των εταίρων µας της Ε.Ε.;
Θα εκφράσω την προσωπική µου άποψη. Με την παρούσα προσφυ-
γική κρίση, η Ε.Ε. φαίνεται να αναδεικνύει την πολιτική της ανυπαρ-
ξία. Οι επίσηµοι θεσµοί της διακηρύσσουν αρχές, τις οποίες κατα-
πατούν κράτη-µέλη την επόµενη µέρα, όχι µόνο χωρίς να υποστούν 
κυρώσεις αλλά δηµιουργώντας τετελεσµένα. Το δίληµµα που τίθε-
ται στην Ε.Ε. σήµερα είναι αν θα αντισταθεί ή αν θα ενδώσει σε έναν 
αυταρχισµό νεοφασιστικής έµπνευσης. ∆υστυχώς, τα µέχρι τώρα 
µηνύµατα δεν είναι ενθαρρυντικά…

Τι θα γίνει µε τους 53.000 πρόσφυγες που βρίσκονται σήµερα 
στη χώρα και τα δύο καυτά σηµεία, την Ειδοµένη και το λιµάνι 
του Πειραιά;
Η συντεταγµένη προσπάθεια της πολιτείας είναι να δηµιουργήσει 
ανθρώπινες συνθήκες για τη διαµονή τους το διάστηµα που θα πα-
ραµείνουν στη χώρα µας. Να επισπεύσουµε τη διαδικασία ασύλου 
και µετεγκατάστασης, µε σεβασµό πάντα στα ανθρώπινα δικαιώ-
µατα. Η Ειδοµένη και το λιµάνι του Πειραιά θα εκκενωθούν. Είναι 
θέµα χρόνου. Βασικό στοιχείο είναι να ξεπεράσουν οι ίδιοι οι πρό-
σφυγες την απόγνωση, που τους κρατάει στα σύνορα µε την ψεύ-
τικη, δυστυχώς, ελπίδα ότι θα ανοίξουν. Ξέρετε, υπάρχει ένας ση-
µαντικός αριθµός καταυλισµών που ήδη λειτουργεί αποτελεσµατικά. 
Βέβαια αυτοί οι καταυλισµοί, όπως είπα και πριν, προβάλλονται από 
πολύ λίγο έως καθόλου.

Ακούγονται πολλά για τη δράση των ΜΚΟ. Πολλές φορές µάλιστα 
ότι η δράση τους έχει και αρνητικές συνέπειες. Τι γνώµη έχετε 
γι’ αυτό;
Η συµβολή των ΜΚΟ είναι καθοριστική και είναι επίσης ένα στοι-
χείο δηµοκρατικής αλληλεγγύης. Με την ευκαιρία, θέλω να πω ότι 
ο όρος «µη κυβερνητική οργάνωση» είναι αδόκιµος, διότι ορίζει τι 
«δεν είναι» αυτές οι οργανώσεις και όχι τι είναι. Ουσιαστικός προσ-
διορισµός θα ήταν «ανεξάρτητες κοινωνικές οργανώσεις». Το γεγο-
νός ότι κάποιο πολιτικό κατεστηµένο δηµιούργησε δήθεν ΜΚΟ, για 
υστερόβουλους σκοπούς, δεν βαρύνει τις ΜΚΟ αλλά αυτό το πολι-
τικό κατεστηµένο. Το κράτος έχει κάθε λόγο να ευνοήσει τη δράση 
τους, δίνοντας το κατάλληλο πλαίσιο και τον συντονισµό.

Γιατί αναλάβατε την ευθύνη του προσφυγικού; ∆εδοµένων των 
µειωµένων πόρων και της στάσης της Ευρώπης, δεν είναι πολύ 
πιθανό να αποτύχετε;
Ανέλαβα αυτή την αποστολή µε σκοπό να συµβάλω στην επίλυση 
ενός κρίσιµου εθνικού και ανθρωπιστικού προβλήµατος. Σε αυτή 
την προοπτική θα αξιοποιήσω τις γνώσεις και εµπειρίες µου από τις 
αποστολές σε διάφορες περιοχές του κόσµου και θα διαθέσω όλες 
µου τις δυνάµεις.

 ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

«Η Ελλάδα δίνει µάθηµα ανθρωπιάς 
στους Ευρωπαίους»

Οδυσσέας Βουδούρης, γ.γ. ∆ιαχείρισης Προσφυγικού

Μέτρησε για το «ναι» που είπατε το ότι αν. υπουργός Μετανα-
στευτικής Πολιτικής είναι ο Γιάννης Μουζάλας; Είναι σίγουρο ότι 
θα παραµείνει στη θέση του;
Ναι, µέτρησε. Με τον Γιάννη γνωριστήκαµε πριν από 25 χρόνια, όταν 
ξεκινούσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και οι Γιατροί του Κόσµου. Εί-
µαστε και οι δύο µάχιµοι ιατροί, για τους οποίους η κοινωνική και 
πολιτική δράση δεν είναι επάγγελµα. Όσον αφορά το δεύτερο ερώ-
τηµα, άποψή µου είναι ότι µέσα σε φάση κρίσης δεν έχουµε την πο-
λυτέλεια να αλλάζουµε τους πρωταγωνιστές.

Μήπως µας υπερβαίνει η κατάσταση, όπως έχει διαµορφωθεί; 
Μήπως στην πραγµατικότητα έχουµε εγκλωβιστεί και εµείς και 
οι πρόσφυγες;
Ένα µεγάλο µέρος της δυσκολίας προέρχεται από το γεγονός ότι η 
λύση του προβλήµατος δεν εξαρτάται µόνο από εµάς. Η Ελλάδα είναι 
µια ενδιάµεση ψηφίδα σε ένα πάζλ που εκτείνεται από τη Μέση Ανα-
τολή µέχρι τη Βόρεια Ευρώπη και έχει αναλάβει δυσανάλογο φορτίο. 
Το να εγκλωβιστούν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα είναι κακό, τόσο για 
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ανάλυση

Η κυβέρνηση Τσίπρα επαναλαµβάνει τα λάθη 
προηγούµενων κυβερνήσεων αλλά σε πιο δύ-
σκολες οικονοµικές και κοινωνικές συνθή-
κες. Στην προσπάθειά της να διαχειριστεί το 
πολιτικό κόστος των δύσκολων µέτρων που 

πρόκειται να ανακοινωθούν στο άµεσο µέλλον, κατέφυγε σε ε-
λιγµούς τακτικής, οι οποίοι, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, κά-
νουν τα δύσκολα δυσκολότερα.

Περιττή πόλωση
Λίγο πριν από την ανακοίνωση του «πακέτου» µέτρων που θα 
προηγηθεί της πρώτης θετικής αξιολόγησης του τρίτου προ-
γράµµατος-µνηµονίου, ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε πολιτική επί-
θεση εναντίον της Ν∆ στο όνοµα της καταπολέµησης της δια-
φθοράς και της διαπλοκής.

Θέλησε να συσπειρώσει την εκλογική και κοινωνική βάση 
του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου οι 
µισοί ψηφοφόροι που εµπιστεύτηκαν τον ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέµ-
βριο του 2015 κρατάνε τώρα αποστάσεις ασφαλείας. Με την τα-
κτική που επέλεξε, προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, την αντί-
δραση της ηγεσίας της Ν∆, η οποία εγκατέλειψε µια σχετικά 
ήπια αντιπολιτευτική τακτική υπέρ µιας µετωπικής αντιπαρά-
θεσης µε την κυβέρνηση, που συµπληρώνεται µε το αίτηµα για 
πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Σαν να µην έφτανε αυτό, ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας προ-
σπάθησε να πολιτικοποιήσει τη ∆ικαιοσύνη και να την εντάξει 
στα σχέδιά του, µεγαλώνοντας τα προβλήµατα ενός θεσµού τον 
οποίο κακοµεταχειρίστηκαν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις. 
Η δηµιουργία ενός ήρεµου πολιτικού περιβάλλοντος είναι βα-
σική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία διευκολύνεται, σε συν-
θήκες οµαλότητας, στην προώθηση του κυβερνητικού έργου.

Με την πρωτοβουλία που πήρε το Μαξίµου, δηµιουργή-
θηκε κλίµα τεχνητής πόλωσης και υπονοµεύτηκε η ∆ικαιοσύνη 
και ως παράγοντας που διευκολύνει µε τη σωστή λειτουργία του 
την έξοδο της οικονοµίας από την κρίση. Τα δικαστήρια έχουν 
σταµατήσει να λειτουργούν εδώ και µερικούς µήνες εξαιτίας και 
των αντιδράσεων των δικηγόρων στην υπερφορολόγηση και 
στη µεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ η περιο-
ρισµένη αξιοπιστία της ∆ικαιοσύνης θα κάνει πιο δύσκολες και 
χρονοβόρες τις αποφάσεις που έχουν µεγάλο οικονοµικό και ε-
πιχειρηµατικό ενδιαφέρον.

Σύγκρουση ρετρό
Κακή για τη διαχείριση της οικονοµίας είναι και η σύγκρουση 
που σκηνοθέτησε το Μαξίµου µε το ∆ΝΤ µε αφορµή την υπο-
κλοπή της επικοινωνίας που είχαν δύο ανώτατα στελέχη του 
που συµµετέχουν στη διαχείριση του ελληνικού προγράµµα-
τος. Η κυβέρνηση στήριξε την πολιτική της επίθεση εναντίον 
του ∆ΝΤ στην υποκλοπή συνδιαλέξεων, κάτι το οποίο δεν επι-
τρέπεται στη διεθνή οικονοµική διπλωµατία. Επιπλέον, το περι-
εχόµενο των συνδιαλέξεων δεν προσθέτει καινούργια στοιχεία 
σε ό,τι αφορά την πολιτική του ∆ΝΤ έναντι της Ελλάδας. Είναι 
γνωστό ότι το ∆ΝΤ θεωρεί ανεπαρκή τα µέτρα που έχει συµφω-
νήσει, σε γενικές γραµµές, η κυβέρνηση µε τους ευρωπαϊκούς 
θεσµούς, για την επίτευξη πρωτογενούς δηµοσιονοµικού πλεο-
νάσµατος της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ. Ζητεί από τους ευρωπα-
ϊκούς θεσµούς να ασκήσουν πίεση για τη λήψη αυστηρότερων 
µέτρων από την Ελλάδα, ιδιαίτερα στο ασφαλιστικό-συνταξιο-
δοτικό. Στην περίπτωση που κρίνουν ότι για πολιτικούς λόγους 
δεν πρέπει να ασκηθεί µεγαλύτερη πίεση στην ελληνική κυβέρ-
νηση, το ∆ΝΤ προτείνει µια πιο γενναιόδωρη ρύθµιση του χρέ-
ους του ελληνικού ∆ηµοσίου, ώστε να γίνει δυνατή η εξυπηρέ-
τησή του µε µικρότερο πρωτογενές δηµοσιονοµικό πλεόνασµα.

Η θέση του ∆ΝΤ είναι γνωστή και ο κ. Τόµσεν και η κ. Βελ-
κουλέσκου δεν είπαν τίποτα διαφορετικό στην ιδιωτική συνοµι-
λία τους που υπεκλάπη. Με την επιθετική κίνηση της κυβερνη-
τικής ηγεσίας η διεθνής αξιοπιστία της Ελλάδας υπονοµεύτηκε 
για µία ακόµη φορά. Εµφανιστήκαµε πρόθυµοι να αξιοποιή-
σουµε σκοτεινές µεθόδους στη διεκδίκηση του διαπραγµατευ-
τικού πλεονεκτήµατος και αναπτύξαµε µια επιχειρηµατολογία 

η οποία κρίνεται από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τους θε-
σµούς εκτός τόπου και χρόνου. ∆εν είναι τυχαίο ότι η καγκελά-
ριος της Γερµανίας κ. Μέρκελ αξιοποίησε την ευκαιρία της συ-
νάντησής της µε την επικεφαλής του ∆ΝΤ κ. Λαγκάρντ για να 
υπογραµµίσει ότι είναι επιθυµία πολλών κυβερνήσεων της Ευ-
ρωζώνης να µείνει το ∆ΝΤ στην εποπτεία και στη χρηµατοδό-
τηση του ελληνικού προγράµµατος.

Χάσαµε πόντους
Οι κινήσεις του κ. Τσίπρα σε σχέση µε το ∆ΝΤ αντιµετωπίστη-
καν µε ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο από τα έγκυρα διεθνή ΜΜΕ. 

Η σύγκρουση µε το ∆ΝΤ περιόρισε 
τη διεθνή αξιοπιστία της ελληνικής 
κυβέρνησης.

Η τεχνητή πόλωση κάνει πιο 
δύσκολη την εφαρµογή των µέτρων.

Τον παρουσίασαν σαν έναν ηγέτη ο οποίος δεν διδάσκεται από 
τα λάθη του και είναι εντελώς αναξιόπιστος, εφόσον τη µία µέρα 
εµφανίζεται να συµφωνεί για την άµεση ολοκλήρωση της πρώ-
της αξιολόγησης του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου και την 
εποµένη εξαπολύει πολιτική επίθεση εναντίον του ∆ΝΤ. Οι 
πρωθυπουργικές δικαιολογίες ότι δήθεν το ∆ΝΤ στέκεται ε-
µπόδιο στη συνεννόηση της Αθήνας µε τις Βρυξέλλες και πως 
µπορεί µε τις επιλογές του να οδηγήσει µέχρι και σε Brexit ε-
λάχιστους πείθουν στην Ε.Ε. Το σκεπτικό του κ. Τσίπρα προ-
συπογράφουν µόνο κόµµατα της Αριστεράς που εξακολουθούν 
να κινούνται στο πολιτικό περιθώριο και ορισµένα στελέχη των 
Σοσιαλιστών που έχουν αναλάβει ρόλο γεφυροποιού προκειµέ-
νου να µετακινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τη ριζοσπαστική Αριστερά 
προς την κεντροαριστερά.

Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στην Ε.Ε., συµπεριλαµ-
βανοµένων των κεντροδεξιών και των κεντροαριστερών κυβερ-
νήσεων, υιοθετούν τώρα µια πιο αυστηρή προσέγγιση έναντι 
της ελληνικής κυβέρνησης. Περιορίζουν τις εκπτώσεις στην ε-
φαρµογή του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου για να µην ε-
κτεθούν στην κριτική των πολιτικών αντιπάλων τους στο εσω-
τερικό των χωρών τους και µειώνουν δραστικά τις προσδοκίες 
της ελληνικής πλευράς σε ό,τι αφορά το εύρος και τον χρονικό 
προγραµµατισµό της αναδιάρθρωσης του χρέους του ελληνικού 
∆ηµοσίου.

Μετά τη σύγκρουση του Μαξίµου και του ∆ΝΤ ενισχύθη-
καν τα σενάρια για αξιολόγηση σε δύο φάσεις, σπάσιµο των 
προγραµµατισµένων δόσεων σε υποδόσεις και σκόπιµη καθυ-
στέρηση της αναδιάρθρωσης του χρέους του ελληνικού ∆ηµο-
σίου έως ότου βεβαιωθούν οι πιστωτές ότι η ελληνική πλευρά 
εφαρµόζει όσα συµφωνήθηκαν τον περασµένο Ιούλιο. Το µόνο 
που κατάφερε ο κ. Τσίπρας µε τη σύγκρουση µε το ∆ΝΤ είναι 
να περιορίσει την καλή πολιτική διάθεση των Ευρωπαίων συνο-
µιλητών του και τις πιθανότητες για µια γενναιόδωρη αναδιάρ-
θρωση του χρέους του ελληνικού ∆ηµοσίου.

Το κόστος του προσφυγικού
Η προσπάθεια προσαρµογής που κάνει η κυβέρνηση κινδυ-
νεύει να γίνει λιγότερο αποτελεσµατική και εξαιτίας του µεγά-
λου κόστους του προσφυγικού. ∆ιαπιστώνεται, µε µεγάλη κα-
θυστέρηση, ότι το προσφυγικό, έτσι όπως εξελίχθηκε µε ευ-
θύνη της κυβέρνησης, έχει σηµαντικό δηµοσιονοµικό κόστος, 
που κυµαίνεται πλέον σε ετήσια βάση στα 1,5-2 δισ. ευρώ, µπο-
ρεί να κάµψει την ανοδική δυναµική του ελληνικού τουρισµού 
και υποβαθµίζει τη διεθνή εικόνα της χώρας, από την οποία ε-
ξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, και η διαπραγµατευτική της θέση.

Η κυβέρνηση Τσίπρα προσπάθησε να διαχειριστεί το πο-
λιτικό κόστος δύσκολων αποφάσεων µε επιθετικούς και ριψο-
κίνδυνους ελιγµούς, οι οποίοι, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, 
κάνουν µια δύσκολη κατάσταση δυσκολότερη. Το γενικό συ-
µπέρασµα είναι ότι µεγάλωσε το κόστος της προσαρµογής, ενώ 
περιορίστηκαν τα οφέλη από τη διαφαινόµενη θετική πρώτη α-
ξιολόγηση του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου.

 ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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κόσµος

Ό
σοι στη χώρα µας µπήκαν στον κόπο 
να διαβάσουν την οµιλία της επικεφα-
λής του ∆ΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ στη 
Φρανκφούρτη την Τρίτη 5 Απριλίου 
και δεν περιορίστηκαν στα όσα αφο-
ρούσαν την Ελλάδα στην κοινή συνέ-
ντευξη Τύπου λίγο αργότερα µε την 

καγκελάριο Μέρκελ είχαν µία ακόµη πανηγυρική επιβεβαί-
ωση ότι το χάσµα ανάµεσα στο Ταµείο και στο Βερολίνο βα-
θαίνει χρόνο µε τον χρόνο, παρά την αποδεδειγµένη βούληση 
των δύο πλευρών να κρατήσουν τη διένεξη στο πλαίσιο της συ-
γκρουσιακής συγκατοίκησης και να µην επιτρέψουν να πάρει 
τη µορφή ανεξέλεγκτης µετωπικής σύγκρουσης.

Κριστίν vs Άνγκελα
Η οµιλία της Λαγκάρντ ήταν στα όρια της πολιτικής ορθότη-
τας, καθώς επί της ουσίας ήταν ένα ανηλεές κατηγορητήριο για 
τη Γερµανία:

• Η Γερµανία αναδείχθηκε ως το εµπόδιο στο να στραφεί η 
Ευρωζώνη προς την ανάπτυξη, στο να αποδώσουν οι ενέργειες 
του επικεφαλής της ΕΚΤ Μ. Ντράγκι µε µέτρα αύξησης της ζή-
τησης, ώστε να απορροφηθεί το σοκ της πτώσης του ρυθµού α-
νάπτυξης της Κίνας, που ήδη έχει σοβαρές αλυσιδωτές παρε-
νέργειες στη Βραζιλία και στη Ρωσία.

• Η οµιλία της Λαγκάρντ µας θυµίζει την πλήρη αποµό-
νωση στην οποία βρέθηκε ο Σόιµπλε στην πρόσφατη σύνοδο 
των υπουργών Οικονοµικών της G-20 στη Σανγκάη, όπου 
µόνος εναντίον όλων καυτηρίασε την ποσοτική χαλάρωση ως 
θρυαλλίδα της επόµενης παγκόσµιας κρίσης και επέµεινε στην 
άποψή του ότι η δηµοσιονοµική εξυγίανση σε συνδυασµό µε 
διαρθρωτικές αλλαγές είναι η µόνη επιλογή για επιστροφή σε 
σταθερή ανάπτυξη.

• Η οµιλία Λαγκάρντ προαναγγέλλει την ακόµη χειρότερη 
αποµόνωση στην οποία θα βρεθεί η Γερµανία σε µία εβδοµάδα, 
στην εαρινή σύνοδο του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας 
στην Ουάσινγκτον.

Ελεγχόµενη ένταση
Όµως η σκληρή αυτή αντιπαράθεση είναι βέβαιο ότι δεν θα 
γίνει για το ορατό µέλλον µετωπική σύγκρουση για µια σειρά 
από λόγους:

• Η ηρεµία των αγορών είναι από εύθραυστη έως εικονική 
και ουδείς θα µπορούσε να διακινδυνεύσει το στοίχηµα για ε-
λεγχόµενη αντίδρασή τους στην περίπτωση περαιτέρω κλιµά-
κωσης της αντιπαράθεσης ΗΠΑ-∆ΝΤ και Γερµανίας.

• Η Ουάσινγκτον έχει ως στρατηγική προτεραιότητα την 
προώθηση και ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για τη ∆ι-
ατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων, πιο 
γνωστή ως συνθήκη ΤΤΙΡ, µια κοινή αγορά Βόρειας Αµερικής 
- Ε.Ε., στο πλαίσιο της οποίας προσδοκά ότι η εναρµόνιση του 
Βερολίνου µε τις επιλογές του Λευκού Οίκου και της Fed θα 
είναι από δεδοµένη έως αυτόµατη.

• Το Βερολίνο, και ειδικότερα ο Σόιµπλε, έχει ως προτε-
ραιότητα να αποφύγει κάθε µορφή αναταράξεων και αποσταθε-
ροποίησης εντός της Ε.Ε.-Ευρωζώνης και ακόµη περισσότερο 
µια κλιµάκωση της αντιπαράθεσης µε ΗΠΑ-∆ΝΤ µέχρι να συ-
ντρέξουν οι προϋποθέσεις για το οριστικό κλείδωµα της Ευ-

ρωζώνης στα ασφυκτικά πλαφόν ελλειµµάτων του Συµφώνου 
Σταθερότητας µε την αφαίρεση από την Κοµισιόν της αρµοδιό-
τητας ελέγχου της εφαρµογής των συνθηκών προς όφελος µιας 
ανεξάρτητης αρχής που θα αποτελείται από τεχνοκράτες και 
θα λειτουργεί µε λογιστικούς αυτοµατισµούς. Απ’ ό,τι φαίνε-
ται, η Γερµανία έχει διασφαλίσει την προσυπογραφή της Γαλ-
λίας, όπως µαρτυρούν η έκδοση και οι πανηγυρικές παρουσι-
άσεις του κοινού βιβλίου των υπουργών Οικονοµικών των δύο 
χωρών, Σαπέν και Σόιµπλε, «Μαζί και διαφορετικοί»!

Γεωπολιτική αιτία
Όλα τα παραπάνω είναι η τροπή που πήραν επί της ουσίας οι 
σχέσεις ΗΠΑ-Γερµανίας µετά την έναρξη της παγκόσµιας χρη-
µατοπιστωτικής κρίσης, το φθινόπωρο του 2008, έπειτα από τη 
χρεοκοπία της Lehman Brothers. Η σύγκρουση είναι βαθύ-
τερη, ο πυρήνας της είναι γεωπολιτικός και η έναρξή της κα-
ταγράφεται την περίοδο 1989-1990, µε την πτώση του Τείχους 
και την ενοποίηση της Γερµανίας, αλλά και ακόµη παλιότερα, 
από την εποχή της πρώτης ενοποίησης, το 1870-1871.

Οι Ολλανδοί, αναφερόµενοι στο στίγµα και στο ειδικό 
βάρος της χώρας τους, συνηθίζουν να λένε ότι αµφιταλαντεύο-
νται αν είναι οι µικρότεροι από τους µεγάλους ή, αντίθετα, τους 
συµφέρει να είναι οι µεγαλύτεροι από τους µικρούς. Οι Γερµα-
νοί, µε τη σειρά τους, διαπιστώνουν διαχρονικά µε αµηχανία 
ότι είναι πολύ µεγάλοι για την Ευρώπη και πολύ µικροί για τον 
κόσµο, αλλά µετά το 1990 διατυπώνουν και ένα άλλο δίληµµα: 
Υπ’ αριθµόν δύο, µετά τις ΗΠΑ, σε έν sαν ηγεµονικό συνεται-
ρισµό ή παράλληλες-ταυτόχρονες ειδικές σχέσεις µε την Ουά-
σινγκτον και µε τη Μόσχα, που διασφαλίζουν και την ηγεµονία 
στην Ευρώπη και µια βαρύνουσα κατά περίπτωση παρουσία σε 
παγκόσµιο επίπεδο;

Το βλέµµα της Ουάσινγκτον
Μετά την ενοποίηση του 1990 οι ΗΠΑ δύο φορές, διά στόµα-
τος δύο Προέδρων, του Τζορτζ Μπους πατρός και του Μπιλ 
Κλίντον, πρόσφεραν θέση ισότιµου εταίρου στην ενιαία Γερ-
µανία, που την προσδιόρισαν µε τον όρο «συνέταιροι στην ηγε-
µονία» (Partners in Leadership), µια πολιτικά ορθή διατύπωση 
µιας ειδικής σχέσης, όπου προφανώς το Βερολίνο θα ήταν ο 
ήσσων εταίρος.

Η Γερµανία του Κολ και στη συνέχεια του Σρέντερ δεν έ-
δειξε να συγκινείται από την προσφορά: Η ολοένα και µεγαλύ-
τερη, µε πολιορκητικό κριό την ΟΝΕ, µετάλλαξη της Ε.Ε. σε 
γερµανική Ευρώπη και η ειδική σχέση µε τη Ρωσία, που θε-
µελιώθηκε επί Γκορµπατσόφ και πήρε νέα δυναµική µε τον 
Πούτιν, φάνηκαν να επιτρέπουν χειραφέτηση από την Ουά-
σινγκτον και µάλιστα σε µια στιγµή που η οµπρέλα ασφαλείας 
των ΗΠΑ ήταν άχρηστη, καθώς δεν υπήρχε πλέον απειλή από 
την Ανατολή.

Όλα τα παραπάνω αποτυπώθηκαν συµβολικά και ανά-
γλυφα στην ανοιχτή σύγκρουση του Βερολίνου και του γαλλο-
γερµανικού άξονα στη συνέχεια κατά της απόφασης του Τζορτζ 
Μπους υιού να εισβάλει στο Ιράκ, την άνοιξη του 2003. Η πρό-
κληση κλιµακώθηκε µε την τριµερή συνάντηση Σρέντερ-Πού-

τιν-Σιράκ που ακολούθησε. Μια «ωραία ατµόσφαιρα» που κρά-
τησε χρόνια, µε αποκορύφωµα τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ 
στο Βουκουρέστι την άνοιξη του 2008, όταν Σαρκοζί και Μέρ-
κελ έβαλαν βέτο στη διεύρυνση της Συµµαχίας µε χώρες της 
πρώην ΕΣΣ∆ πέραν των τριών Βαλτικών.

Η ρωσική διάσταση
Έτσι, ΗΠΑ και Γερµανία βρέθηκαν απέναντι ως προς τη διαχεί-
ριση της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης από την αρχή, 
µε τη Ρωσία να στηρίζει ανεπιφύλακτα τη σκληρή πολιτική των 
Μέρκελ-Σόιµπλε. Ποιος σήµερα θυµάται τον Πούτιν το καλο-
καίρι του 2012 να συνιστά στη Γερµανία να µην αποδεχτεί την 
έκδοση ευρωοµολόγου µε το επιχείρηµα ότι η αµοιβαιοποίηση 
του κινδύνου θα αδυνάτιζε την ισχύ της ως µεγάλης δύναµης;

Οι ΗΠΑ, πρώτον, επένδυσαν στην οριακή συµπίεση των 
αντοχών της Ε.Ε.-Ευρωζώνης από τη σκληρή δηµοσιονοµική 
πολιτική του Βερολίνου και, δεύτερον, πίεσαν µε πολιορκη-
τικό κριό το ∆ΝΤ, που ενεπλάκη από την ίδια τη Μέρκελ στα 
προγράµµατα µνηµονιακών διασώσεων.

∆εν θα µπορούσε να υπάρξει καλύτερη εικονογράφηση 
της σύγκρουσης Γερµανίας-ΗΠΑ από την κοινή συνέντευξη 
Τύπου το καλοκαίρι του 2012 του τότε υπουργού Οικονοµικών 
των ΗΠΑ Τ. Γκάιτνερ και του Β. Σόιµπλε. Ο Γκάιτνερ επανέ-
λαβε µε οξύτητα τις προτροπές προς το Βερολίνο για εγκατά-
λειψη της λιτότητας, για να πάρει πληρωµένη απάντηση από 
τον Σόιµπλε, που επισήµανε ότι αυτοί που δηµιούργησαν την 
κρίση δεν νοµιµοποιούνται να δίνουν συµβουλές για την αντι-
µετώπισή της.

Το 2013-2014 η Γερµανία παρασύρθηκε και εξαναγκά-
στηκε να αποστασιοποιηθεί από την ειδική σχέση µε τη Μόσχα 
λόγω Ουκρανίας. Την ίδια περίοδο η γερµανική Ευρώπη φωτί-
στηκε ως εικονική πραγµατικότητα, µε τον Νότο στα πρόθυρα 
της χρεοκοπίας και της πολιτικής αποσταθεροποίησης, τη Γαλ-
λία βραχυκυκλωµένη και την Ανατολική Ευρώπη εξεγερµένη 
πρώτα για την Ουκρανία και µετά για το προσφυγικό.

Αν πρόκειται στο ορατό µέλλον να υπάρξει ένας συνολικός 
συµβιβασµός ΗΠΑ-Γερµανίας, είναι βέβαιο ότι οι όροι θα είναι 
πολύ πιο δυσµενείς πλέον για το Βερολίνο από τις γενναιόδω-
ρες προσφορές των Μπους και Κλίντον.

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΠΑ ΚΑΙ ∆ΝΤ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η οµιλία της Λαγκάρντ  
στη Φρανκφούρτη ήταν στα όρια 
της πολιτικής ορθότητας, καθώς 
επί της ουσίας ήταν ένα ανηλεές 
κατηγορητήριο για τη Γερµανία.
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Τ
ο τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι ο διχασµός, ση-
µειώνει η πρώην ευρωβουλευτής και πρώην αντιπρόε-
δρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Άννυ Ποδηµατά, που 
ενδιαφέρεται έντονα για την προσπάθεια ανασυγκρότησης 
του προοδευτικού µεταρρυθµιστικού χώρου.

Τι συµπέρασµα έχετε βγάλει µε βάση την επταετή εµπειρία σας 
στο Ευρωκοινοβούλιο ως προς τη συµφωνία µε τους πιστωτές; 
Είµαστε κοντά ή µακριά;
Η αίσθησή µου είναι ότι είµαστε κοντά στο να κλείσει η αξιολόγηση 
αλλά πρέπει να δούµε και πώς. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν νέες α-
ναταραχές στην Ευρωζώνη πριν από το βρετανικό δηµοψήφισµα, 
οπότε εµφανίζονται περισσότερο διαλλακτικοί προς την Αθήνα, που 
ως γνωστόν κάνει και τη «δύσκολη δουλειά» στο προσφυγικό. Αλλά 
δεν θέλουν και δύσκολες αποφάσεις για το χρέος τώρα, γιατί δεν 
περνούν από πολλά Κοινοβούλια. Θέλουν, λοιπόν, µια γρήγορη ο-
λοκλήρωση της αξιολόγησης, που θα µπορεί να περάσει και από την 
Αθήνα και από τα δικά τους Κοινοβούλια. Και η κυβέρνηση θέλει να 
κλείσει η αξιολόγηση και να µπορέσει να ψηφίσει τα µέτρα χωρίς ε-
σωτερικά προβλήµατα. Κάπου εκεί ήρθε και η κρίση µε το ∆ΝΤ. Ο κ. 
Τσίπρας ήθελε οπωσδήποτε έναν «ηρωικό» αντιπερισπασµό για να 
συσπειρώσει την Κοινοβουλευτική του Οµάδα. Έκανε, λοιπόν, µια 
χονδροειδώς διαστρεβλωµένη «ανάγνωση» της υποκλαπείσας συ-
νοµιλίας που εµφάνιζε το ∆ΝΤ να οδηγεί την Ελλάδα σε χρηµατοπι-
στωτική ασφυξία, για να την αναγκάσει να δεχτεί ακόµα πιο σκληρά 
µέτρα, που θα οδηγούσαν σε ακόµα µεγαλύτερη ύφεση! Μπορεί το 
∆ΝΤ να έχει τις ιδεοληψίες του, αλλά να θέλει να οδηγήσει την Ελ-
λάδα σε βαθύτερη ύφεση δεν βγάζει νόηµα. Έχει κάνει λάθη, είναι 
αλήθεια ότι οι εκτιµήσεις του για το δηµοσιονοµικό κενό συχνά α-
ποδείχθηκαν υπερβολικές, αλλά σήµερα η πίεση που ασκεί είναι 
κυρίως προς την πλευρά της Γερµανίας και γενικότερα των Ευρω-
παίων. Το ∆ΝΤ θέλει χαµηλότερα πλεονάσµατα για να πάρει ανάσα 
η οικονοµία και γενναίες αποφάσεις των Ευρωπαίων για τη µακρο-
πρόθεσµη βιωσιµότητα του χρέους µας. Υποτίθεται ότι αυτή ήταν και 
η βασική σηµαία και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Έως χθες. Γιατί 
τώρα άλλαξε το τροπάριο και «σπρώχνουν» τις αποφάσεις για το 
χρέος γι’ αργότερα. Και ρωτώ: Αν τελικά επικρατήσει αυτό το σενά-
ριο, θα είναι καλό για τη χώρα, για την ανάκτηση της εµπιστοσύνης 
και την επιστροφή στην ανάπτυξη; Θα γίνουν επενδύσεις; Θα δηµι-
ουργηθούν δουλειές; Ή θα αφήσει χώρο για να επιστρέψουν τα σε-
νάρια για Grexit µετά το καλοκαιρινό δηµοψήφισµα των Βρετανών;

Ισχύει ότι αν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση άµεσα, θα προκύψει 
ένα θετικό σοκ για την οικονοµία;
Εάν η αξιολόγηση ολοκληρωθεί χωρίς να αφήνει «ουρές» για το 
µέλλον και κυρίως χωρίς να παραπέµπονται στις ελληνικές καλέν-
δες οι αποφάσεις για τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του χρέους, 
οπωσδήποτε ο αντίκτυπος θα είναι θετικός. Αλλά δεν φτάνει αυτό 
για να επιστρέψουµε στον ενάρετο κύκλο της οικονοµίας. Να µην 
ξεχνάµε ότι το αναπτυξιακό µας µοντέλο, αυτό που βασιζόταν στην 
κατανάλωση και στον φτηνό δανεισµό, χρεοκόπησε οριστικά. Ανά-
πτυξη που να βασίζεται στην κατανάλωση ούτε µπορούµε ούτε πρέ-
πει να θέλουµε. Θα έπρεπε εδώ και καιρό να έχουµε σχεδιάσει ένα 
νέο αναπτυξιακό µοντέλο, που να αξιοποιεί τα συγκριτικά µας πλε-
ονεκτήµατα, να βασίζεται στην παραγωγή, στον τεχνολογικό εκσυγ-
χρονισµό, στην καινοτοµία και τελικά στην εξωστρέφεια. Η πραγ-
µατική οικονοµία είναι αυτή που µπορεί να στηρίξει τη χώρα για να 
γυρίσει σελίδα, να δηµιουργήσει επενδύσεις, να δώσει δουλειές. ∆υ-
στυχώς, λόγω παρωχηµένων ιδεοληψιών, η κυβέρνηση έχει ανα-
γορεύσει την ιδιωτική οικονοµία σε «ταξικό αντίπαλο». Εµφανίζεται 
ως προστάτιδα των φτωχοποιηµένων στρωµάτων και εξουθενώ-
νει µε φόρους και εισφορές τα µεσαία στρώµατα. Έτσι, όµως, διευ-
ρύνει τη φτωχοποίηση, χάνει έσοδα και αύριο δεν θα υπάρχουν πια 
πόροι για να στηριχτούν αυτοί που έχουν ανάγκη.

Σας έχει ξαφνιάσει ο «έρωτας» των Ευρωσοσιαλιστών µε τον 
ΣΥΡΙΖΑ;
Για να είµαι ειλικρινής, πιο εντυπωσιακή θεωρώ την πολύ στενή 
σχέση και την καλή χηµεία του κ. Τσίπρα µε την κ. Μέρκελ, ενθυµού-
µενη µάλιστα ότι πριν από λίγο καιρό οι οπαδοί του έκαιγαν οµοιώ-

∆εν έχει απλώς νόηµα, είναι επιβεβληµένο. ∆εν πρόκειται και δεν 
µπορεί να ισορροπήσει η χώρα εάν δεν υπάρξει ένας ισχυρός πόλος 
ανάµεσα στη Ν∆ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τολµούσα να σας πω ότι πλέον 
δεν είναι θέµα ισορροπίας, είναι θέµα λειτουργίας της δηµοκρατίας 
και του κράτους δικαίου. ∆είτε σήµερα τι συµβαίνει: Η κυβέρνηση 
επινοεί κάθε εβδοµάδα κι έναν διαφορετικό «εχθρό» και πολώνο-
ντας το κλίµα συσπειρώνει τους βουλευτές και τους οπαδούς της, 
χωρίς να κυβερνά. Καλλιεργεί τον διχασµό και δηµιουργεί συστη-
µατικά και µεθοδικά το δικό της κράτος.

Η Ν∆ µε τον νέο της αρχηγό αποφάσισε κι αυτή ότι προέχει η 
συσπείρωση των οπαδών της, οπότε σήκωσε το γάντι και απαντά 
στην πόλωση µε πόλωση.

Τα όσα συµβαίνουν στον χώρο της ∆ικαιοσύνης, η προσπάθεια 
ελέγχου των ΜΜΕ µε το πρόσχηµα της εξυγίανσης, η πρωτοφανής 
για ευρωπαϊκή χώρα απόφαση του Πειθαρχικού της ΕΣΗΕΑ να δι-
αγράψει δηµοσιογράφους επειδή υποστήριξαν το «ναι» στο δηµο-
ψήφισµα, αλλά και η εκκωφαντική ένοχη σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ για την 
απόφαση αυτή, µας δείχνουν ξεκάθαρα πια ότι το διακύβευµα για 
τη χώρα είναι τεράστιο. Είµαι απόλυτα κατηγορηµατική ότι η µόνη 
ελπίδα και η µόνη ρεαλιστική δυνατότητα για να µπει ένα φρένο, να 
δηµιουργηθεί ένα ανάχωµα σε αυτή την πορεία της εθνικής κατρα-
κύλας, είναι ακριβώς µέσα από αυτή την προσπάθεια ανασυγκρό-
τησης του χώρου της σοσιαλδηµοκρατίας και του προοδευτικού 
κέντρου. Όχι βιαστικά, αλλά γρήγορα. Όχι µε συγκολλήσεις, αλλά 
µε προγραµµατικές συγκλίσεις. Όχι στον ελάχιστο κοινό παρονοµα-
στή, αλλά µε πολιτική σύνθεση στη βάση του αξιακού µας συστήµα-
τος και των αναγκών της χώρας. Έχουµε καθυστερήσει, αλλά δεν 
είµαστε και στο σηµείο µηδέν. Έχουν γίνει βήµατα. Και η πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ, η κ. Γεννηµατά, που πρώτη πήρε την πρωτοβουλία, και 
ο Σταύρος Θεοδωράκης, επικεφαλής του Ποταµιού, δείχνουν διά-
θεση συνεννόησης, έχουν µετακινηθεί από τις αρχικές θέσεις τους, 
έχουν πάρει τις πρώτες αποφάσεις. Πιστεύω και ελπίζω να κινηθεί 
και το ΚΙ∆ΗΣΟ στην κατεύθυνση αυτή, εγκαταλείποντας την ιδέα α-
νοίγµατος προς τον ΣΥΡΙΖΑ, που ούτε έχει ούτε θέλει να έχει θέση 
σε αυτή την προσπάθεια. Και, όπως σωστά έχει λεχθεί απ’ όλους, 
η προσπάθεια δεν έχει νόηµα να περιοριστεί στα κόµµατα και στις 
κινήσεις, πρέπει οπωσδήποτε να διευρυνθεί και να κινητοποιήσει 
πολίτες που δεν έχουν σχέση σήµερα µε τα κόµµατα. Συµπερασµα-
τικά: Προβλήµατα και δυσκολίες ασφαλώς υπάρχουν, αλλά βλέπο-
ντας την κατρακύλα της χώρας και τα τεράστια ποσοστά απογοήτευ-
σης και απαισιοδοξίας των πολιτών, που αποτυπώνονται σε όλες τις 
δηµοσκοπήσεις, είµαι βέβαιη ότι οι ηγεµονισµοί και οι µικροµεγαλι-
σµοί θα µπουν στην άκρη, για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε.

 ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

«Η κυβέρνηση επινοεί κάθε εβδοµάδα 
έναν διαφορετικό εχθρό»

Άννυ Ποδηµατά, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

µατά της στο Σύνταγµα! Η σχέση είναι τόσο καλή, ώστε να προβαίνει 
η Γερµανίδα καγκελάριος συχνά σε προτροπές προς τους Σοσιαλ-
δηµοκράτες του SPD να διατηρούν ανοιχτό και ζωντανό τον δίαυλο 
επικοινωνίας µε τον κ. Τσίπρα.

Για να απαντήσω όµως στο ερώτηµά σας, µε βάση και την ευ-
ρωπαϊκή εµπειρία µου: Ακόµα και η σχέση Μέρκελ-Τσίπρα δεν µε 
εντυπωσιάζει από πλευράς Μέρκελ, µε εντυπωσιάζει από πλευράς 
Τσίπρα! Και το λέω γιατί οι ηγέτες στα ευρωπαϊκά συµβούλια πάντοτε 
είχαν µια κουλτούρα συνεργασίας και συνεννόησης που υπερβαίνει 
τις ιδεολογικοπολιτικές διαφορές – παλαιότερα µάλιστα, που υπήρ-
χαν πραγµατικοί ευρωπαϊστές ηγέτες, υπερέβαιναν κάποτε και τις 
εθνικές διαχωριστικές γραµµές. ∆εν θα µπορούσε να είναι και δι-
αφορετικά, γιατί θα είχε διαλυθεί προ πολλού η Ευρώπη. ∆εν είναι 
άλλωστε αυταπόδεικτο πια ότι η απουσία αυτής ακριβώς της κουλ-
τούρας από εµάς µας έχει οδηγήσει πολλές φορές στην ιστορία µας 
σε εθνικές καταστροφές; ∆εν είναι αυτή που µας ανακυκλώνει εδώ 
και έξι χρόνια στα µνηµόνια και στην κρίση; Και για να πάω στους 
Ευρωσοσιαλιστές, δεν θεωρώ ούτε κακό ούτε παράξενο να θέλουν 
µια σχέση συνεργασίας µε τον κ. Τσίπρα, γιατί αυτό µπορεί να επη-
ρεάσει τον συσχετισµό δυνάµεων σε κρίσιµες αποφάσεις. Για την 
κουλτούρα των Ευρωσοσιαλιστών, αυτό είναι όχι µόνο φυσιολογικό 
αλλά και σταθερά επιδιωκόµενο. Για την κουλτούρα του κ. Τσίπρα 
είναι που µου γεννάται απορία.

Θα ήταν εθνικά ωφέλιµο να συµµετάσχουν στην κυβέρνηση 
ΠΑΣΟΚ και Ποτάµι αντί των ΑΝΕΛ;
Εθνικά ωφέλιµο είναι η χώρα να έχει πολιτική σταθερότητα, µε µια 
κυβέρνηση όσο το δυνατόν πιο ισχυρή, που να είναι σε θέση να χα-
ράξει και να εφαρµόσει ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση, βασισµένο 
σε δέκα προτεραιότητες ζωτικής σηµασίας. Αυτή τη θέση την έχει 
στηρίξει το ΠΑΣΟΚ, την έχει στηρίξει και το Ποτάµι, χρησιµοποιώντας 
διαφορετική ορολογία. Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι οι 
κάθετες διαιρέσεις και οι διχασµοί. Αυτή όµως είναι η κεντρική επι-
λογή, ο βασικός συνεκτικός ιστός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 
Αν δεν ταιριάζανε, δεν θα συµπεθεριάζανε, που λέει κι ο λαός. Είναι 
προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει έτη φωτός από αυτή τη λογική που 
σας περιγράφω. Οπότε δεν έχει κανένα νόηµα η συµµετοχή είτε του 
ΠΑΣΟΚ είτε του Ποταµιού στην κυβέρνηση και, εξ όσων γνωρίζω, 
την έχουν απορρίψει και οι δύο.

Έχει νόηµα η προσπάθεια για νέο φορέα του ενδιάµεσου χώρου 
ή µια από τα ίδια; Προχωράει η συζήτηση ή κολλάει πάλι σε προ-
σωπικές ατζέντες;
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Αντί να συζητάµε για εκλογές, θα ήταν 
προτιµότερο να συζητάµε για τις λύσεις 
που απαιτούνται στα σοβαρά προβλήµατα 
που αντιµετωπίζουµε. Όσο δεν το κάνουµε, 
σπαταλάµε πολύτιµο χρόνο, που πρέπει, 
επιτέλους, να αντιληφθούµε ότι δεν µας 
περισσεύει.

ενδεχοµένως το ήθελαν το καλοκαίρι. Οι ισορροπίες είναι πολύ 
ευαίσθητες και όλοι το γνωρίζουν. Σε κάθε περίπτωση, η χώρα 
αυτή τη στιγµή έχει κυβέρνηση, η οποία κρίνεται καθηµερινά 
από τους πολίτες. Αντί να συζητάµε για εκλογές, θα ήταν προτι-
µότερο να συζητάµε για τις λύσεις που απαιτούνται στα σοβαρά 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε. Όσο δεν το κάνουµε, σπατα-
λάµε πολύτιµο χρόνο, που πρέπει, επιτέλους, να αντιληφθούµε 
ότι δεν µας περισσεύει. Το σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότη-
σης της χώρας, η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισµός, η προστασία 
του περιβάλλοντος, τα νέα δεδοµένα που δηµιουργεί το οξύτατο 
προσφυγικό ζήτηµα, αυτά είναι τα θέµατα για τα οποία πρέπει να 
µιλήσουµε µε σοβαρότητα. Και όχι για εκλογές.

Όσον αφορά το προσφυγικό, η έναρξη της εφαρµογής της 
συµφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας συνοδεύτηκε µε δριµεία κριτική 
από ΜΚΟ, όπως η ∆ιεθνής Αµνηστία, σχετικά µε παραβιά-
σεις των δικαιωµάτων προσφύγων και µεταναστών. Πώς θε-
ωρείτε ότι θα εξελιχθούν τα πράγµατα;
Η συµφωνία αποτελεί αρνητική εξέλιξη και υπονοµεύει, στην 
πράξη, τη Συνθήκη της Γενεύης. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, 
που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον συνεχιζόµενο πόλεµο στη 
Συρία, συνεπώς και για την προσφυγική κρίση και το δράµα ε-
κατοµµυρίων ανθρώπων, κλείνουν τις πόρτες τους, ενισχύοντας 
τις ακροδεξιές φωνές. Αναδεικνύεται, λοιπόν, για πολλοστή φορά 
η ανάγκη της ανατροπής των συσχετισµών στη Γηραιά Ήπειρο 
και η επαναθεµελίωσή της σε εντελώς διαφορετική βάση. ∆εν 
υπάρχει, νοµίζω, κανείς στην κυβέρνηση που να είναι ευχαρι-
στηµένος µε τη συµφωνία. Όµως, όπως κάθε συµφωνία, είναι 
προϊόν συµβιβασµού και εκεί παίζει ρόλο ο συσχετισµός δυνά-
µεων. Αν οι ξένες κυβερνήσεις είχαν δείξει τη µισή, έστω, ευαι-
σθησία απ’ όση έχει δείξει η ελληνική κυβέρνηση  στο θέµα, τα 
πράγµατα θα ήταν πολύ διαφορετικά.

Παράλληλα, παρατηρούµε και περιστατικά βίας σε σηµεία 
όπου βρίσκονται συγκεντρωµένοι πρόσφυγες και µετανά-
στες, όπως ο Πειραιάς και η Ειδοµένη. Σας ανησυχούν τα 
φαινόµενα αυτά;
Νοµίζω ότι υπάρχει µια υπερπροβολή µεµονωµένων περιστατι-
κών που εξυπηρετεί µια κινδυνολογία δυσανάλογη µε την πραγ-
µατικότητα. Σαφώς και υπάρχει πρόβληµα. Όµως αυτή τη στιγµή 
υλοποιείται –µε αδυναµίες σίγουρα, µε ρυθµούς που δεν µας ι-
κανοποιούν πάντα– ένα ολοκληρωµένο σχέδιο υποδοχής του 
προσφυγικού πληθυσµού στη χώρα, για το οποίο, εκτός από κρι-
τική, αξίζει κι ένας καλός λόγος σε όσους το έχουν αναλάβει. Η 
προσπάθεια εστιάζεται στην αποσυµφόρηση του Πειραιά, της Ει-
δοµένης και των άλλων κέντρων, και στην τοποθέτηση των αν-
θρώπων αυτών σε οργανωµένες δοµές –ήδη εκταµιεύονται ε-
πιπλέον ευρωπαϊκά κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση–, ώστε 
να ζήσουν αξιοπρεπώς, έχοντας πρόσβαση σε παιδεία, υγεία, 
στέγαση, εργασία. Όλα αυτά θα συντελέσουν στην οµαλή ένταξή 
τους στις τοπικές κοινωνίες, µακριά από λογικές και πρακτικές 
κέντρων κράτησης και στρατοπέδων συγκέντρωσης.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Οι προτάσεις του ∆ΝΤ 
για ακραία µέτρα λιτότητας 
δεν είναι δυνατόν 
να γίνουν δεκτές»

Αννέτα Καββαδία, βουλευτής 
Β  ́Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ

Σ
κληρή κριτική στο ∆ΝΤ για τη στάση του στην τρέ-
χουσα διαπραγµάτευση της κυβέρνησης µε τους θε-
σµούς, αλλά και στην αντιπολίτευση για τη θέση που 
πήρε σχετικά µε τη διαρροή από τα WikiLeaks δια-
λόγων στελεχών του Ταµείου, ασκεί η βουλευτής Β΄ 

Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ Αννέτα Καββαδία, ενώ τονίζει ότι δεν βλέ-
πει κάποιον να ζητά πραγµατικά εκλογές στην παρούσα φάση.

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να µιλήσουµε για τη νέα φάση της δι-
απραγµάτευσης της κυβέρνησης µε τους εκπροσώπους των 
δανειστών. Κατά την άποψή σας, πόσο «βαραίνει» η αποκά-
λυψη της συνοµιλίας των στελεχών του ∆ΝΤ;
Η δηµοσίευση των WikiLeaks φανερώνει πόσο σκληρή διαπραγ-
µατευτική µάχη δίνει η κυβέρνηση, όλο τον προηγούµενο καιρό, 
σε αντίθεση µε άλλες εποχές. Ταυτόχρονα «µαθαίνουµε» ότι η 
ανάκαµψη της χώρας –κατά το ∆ΝΤ– προϋποθέτει τον πειθανα-
γκασµό της ελληνικής κυβέρνησης µέσω οικονοµικής ασφυξίας 
και πιστωτικού γεγονότος! Με την έννοια αυτή, οι αποµαγνητο-
φωνηµένες συνοµιλίες έχουν τη σηµασία της δηµόσιας αποκά-
λυψης των εκβιασµών και της ιδεοληψίας κάποιων που αντιµε-
τωπίζουν την οικονοµία αποκλειστικά ως αριθµούς, αδιαφορώ-
ντας για τις συνέπειες των «συµβουλών» τους στις ανθρώπινες 
ζωές. Το ότι η αξιωµατική αντιπολίτευση απέφυγε να καταδικά-
σει τις απαράδεκτες αυτές απόψεις δείχνει επίσης όχι µόνο την 
τροµερή ανεπάρκεια αλλά και τις επιλογές της ηγεσίας της. Ο-
πουδήποτε αλλού τέτοιες συνοµιλίες θα προκαλούσαν σύσσωµη 
συσπείρωση και κατακραυγή. Εδώ, η Ν∆ ασχολείται µε το ποιος 
έκανε τη διαρροή! Η αποκάλυψη των WikiLeaks δεν επηρεάζει, 
τελικά, τη διαπραγµάτευση, γιατί, δυστυχώς, το ∆ΝΤ έχει συνει-
δητούς συµµάχους και οµοϊδεάτες εντός Ελλάδας.

Πόσο κοντά θεωρείτε ότι βρίσκεται η κυβέρνηση στο να ε-
πιτύχει συµφωνία µε τους θεσµούς και να κλείσει η αξιολό-
γηση;
Η επίτευξη της συµφωνίας είναι πρωτίστως ζήτηµα πολιτικής 
βούλησης των Ευρωπαίων συνοµιλητών µας. Η Ε.Ε. δοκιµάζε-
ται αυτή την περίοδο από την προσφυγική κρίση αλλά και από 
κλυδωνισµούς όσον αφορά τις στρατηγικές επιλογές στον ευρύ-
τερο οικονοµικό σχεδιασµό της. Υπάρχουν σηµαντικές  διαφορές, 
για παράδειγµα, µεταξύ Ντράγκι και Σόιµπλε για το πώς πρέπει 
να κινηθεί η Ένωση το προσεχές µέλλον. Υπάρχει επίσης το επι-
κείµενο δηµοψήφισµα της Βρετανίας. Ταυτοχρόνως, η Ελλάδα 
δεν είναι τόσο µόνη της, όπως ήταν στο παρελθόν. Η καινούρ-
για κυβέρνηση στην Πορτογαλία, οι εξελίξεις στην Ισπανία και η 

αλλαγή στάσης της Ιταλίας, αποτελούν σηµαντικές διαφοροποι-
ήσεις. Τέλος, είναι φανερό πως είναι αδύνατον να υπάρξουν και 
νέες µεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού. Όλα αυτά µε κάνουν 
να πιστεύω πως η αξιολόγηση δεν µπορεί να παραταθεί άλλο, 
ως εκκρεµότητα, γιατί αυτό δεν συµφέρει κανέναν.

Στην περίπτωση που το ∆ΝΤ εµµείνει στις απόψεις του, έτσι 
όπως έχουν εκφραστεί κατά καιρούς από τα στελέχη του, 
για βαθύτερη λιτότητα, τι νοµίζετε ότι πρέπει να πράξει η κυ-
βέρνηση;
Οι προτάσεις του ∆ΝΤ για ακραία µέτρα λιτότητας δεν είναι δυ-
νατόν να γίνουν δεκτές. Από ελληνικής πλευράς, η συµµετοχή 
του Ταµείου σε µια επόµενη συµφωνία δεν θεωρείται αυτονό-
ητη, εφόσον εµµένει στην ίδια γραµµή.

Η ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης µοιραία θα φέρει στη 
Βουλή και νοµοσχέδια για το ασφαλιστικό και το φορολο-
γικό. Είναι κατά τη γνώµη σας έτοιµη η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ να 
υπερψηφίσει τα νοµοσχέδια αυτά;
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουµε τη σκληρή προσπάθεια 
της κυβέρνησης και είµαστε σίγουροι ότι τα σχετικά νοµοσχέ-
δια που θα έρθουν προς ψήφιση δεν θα αφίστανται των όσων 
έχει, κατ’ επανάληψη, δεσµευτεί ο πρωθυπουργός απέναντι στον 
ελληνικό λαό.

Από τη µια πλευρά η διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς και 
από την άλλη το προσφυγικό δίνουν την εντύπωση ότι η κυ-
βέρνηση βρίσκεται σε σοβαρή πίεση. Πιστεύετε ότι υπάρ-
χει περίπτωση η πίεση αυτή να µετατραπεί σε πολιτικές εξε-
λίξεις, όπως πρόωρες εκλογές ή αλλαγή του κυβερνητικού 
σχήµατος από την παρούσα Βουλή;
Ειλικρινά πιστεύω πως αλλαγές τύπου οικουµενικής κυβέρνη-
σης αποτελούν σενάρια επιστηµονικής φαντασίας προερχόµενα 
από συγκεκριµένους κύκλους που ονειρεύονται αριστερές πα-
ρενθέσεις. Από την άλλη, πρόωρες εκλογές θα έβλεπα µόνο σε 
περίπτωση αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων. Προς το παρόν, 
δεν θεωρώ ρεαλιστικό ένα τέτοιο σενάριο.

Η Ν∆ ανοιχτά πλέον ζητά εκλογές και κατηγορεί την κυβέρ-
νηση ότι διαλύει τη χώρα. Τι απαντάτε;
Ο κ. Μητσοτάκης το ανέφερε στη Βουλή αλλά η γλώσσα του σώ-
µατος πρόδιδε ξεκάθαρα πόσο ειλικρινά το εννοούσε. Ας είµα-
στε ρεαλιστές: δεν βλέπω κανέναν που πραγµατικά ζητά εκλο-
γές. Ούτε ο λαός, ούτε τα άλλα κόµµατα, ούτε καν οι ξένοι, που 
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άρθρο

Η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγε-
σία της Ν∆ πριν από λίγους µήνες επανέφερε 
στην επιφάνεια της δηµόσιας συζήτησης το 
ζήτηµα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυ-
ναµικού του δηµόσιου τοµέα, καθώς ο νέος 

αρχηγός είχε ταυτίσει την κυβερνητική του θητεία µε την πα-
ρουσία του στο υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Υπο-
γραµµίζοντας την επιµονή του είτε στις απολύσεις ορισµένων 
κατηγοριών υπαλλήλων είτε στην εφαρµογή ενός συστήµατος α-
ξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων, εχθροί και φίλοι, αντι-
στοίχως, του κ. Μητσοτάκη έστρεψαν την προσοχή της κοινής 
γνώµης στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης. Το στενό, και 
συχνά παρωχηµένο, θεσµικό πλαίσιο, οι µειωµένοι προϋπολο-
γισµοί, η εξάρτηση από την πολιτική ηγεσία, έρχονται να προ-
στεθούν στον θεωρούµενο ως βασικό παράγοντα ερµηνείας της 
αναποτελεσµατικότητας της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης: τη 
λεγόµενη «δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία». Είναι όµως στ’ α-
λήθεια δικαιολογηµένη η ευρύτατα αποδεκτή άποψη ότι οι δη-
µόσιοι υπάλληλοι δεν ανταποκρίνονται στον ρόλο τους;

Η εµπειρία της δηµόσιας εκπαίδευσης, είτε ως εκπαιδευ-
όµενος είτε ως γονέας µαθητών, παρέχει µια πρώτης τάξης ευ-
καιρία βιωµατικής απάντησης στο παραπάνω ερώτηµα, καθώς η 
συχνότητα και η ένταση της επαφής µε υπαλλήλους του δηµό-
σιου τοµέα, τους εκπαιδευτικούς, επιτρέπει τη λεπτοµερή σκια-
γράφηση της συµπεριφοράς τους και τελικά της αποδοτικότητάς 
τους. Τα τελευταία χρόνια, ως γονέας µαθητή δηµοτικού, επιβε-
βαίωσα την προφανή ετερογένεια ως προς τον βαθµό ανταποκρι-
σιµότητας στα καθήκοντά τους του κλάδου των εκπαιδευτικών. 
Στο διάβα των έξι ετών του δηµοτικού του γιου µου, γνώρισα, 
ως γονέας, τη Μ., µία γυναίκα που είχε την πλήρη ακτινογραφία 
της προσωπικότητας των µαθητών της από τον πρώτο µήνα, υπο-
δεχόταν τα παιδιά στην αυλή κάθε πρωί, έµενε τελευταία να συ-
ζητά µε τους γονείς κατά τις ηµέρες ενηµέρωσης, όταν τα φώτα 
των υπόλοιπων αιθουσών είχαν σβήσει, ενθάρρυνε, συµβού-
λευε, αγκάλιαζε. Γνώρισα επίσης τη Β., µία γυναίκα που δεν ε-
πιδίωξε ποτέ να γνωρίσει ουσιαστικά τους µαθητές της, µετέθετε 
µέρος της γνωστικής διαδικασίας στους γονείς των µαθητών, α-
πουσίαζε από την τάξη προφασιζόµενη έκτακτα καθήκοντα, ερ-
χόταν σε αντιπαράθεση µε παιδιά και γονείς, αποθάρρυνε, απω-
θούσε. Σήµερα, το άκουσµα του ονόµατος της πρώτης φέρνει 
στα παιδιά νοσταλγία και µία πληροφορία ή έναν κανόνα, ενώ η 
αναφορά στο όνοµα της δεύτερης επαναφέρει έναν εκνευρισµό 
ή τη διαπίστωση ενός γνωστικού κενού.

Προφανώς, η παραπάνω συνθήκη είναι συνήθης: όλοι οι ε-
παγγελµατίες δεν είναι ίδιοι και κάποιοι είναι εµφανώς καλύ-
τεροι από τους άλλους. Ο νόµος της τυχαιότητας βεβαιώνει ότι 
καθένας µας θα κληθεί να συνεργαστεί µε δηµοσίους υπαλλή-
λους της µίας και της άλλης κατηγορίας. Όµως η µικρή συνέ-
χεια της παραπάνω ιστορίας αναδεικνύει µία παράµετρο που 

δύναται να προβλεφθεί. Έναν χρόνο µετά τη συνεργασία µας 
ως γονέων µε τη Μ., έκρινα ότι η γυναίκα αυτή πρέπει να ε-
πιβραβευτεί για τη δουλειά της και για τον λόγο αυτό έστειλα 
σχετική επιστολή, περιγράφοντας εκτενώς τη δουλειά της και 
την εµπειρία µου στην αρµόδια αρχή. ∆εν έλαβα ποτέ κάποια 
απάντηση, ούτε η εκπαιδευτικός ενηµερώθηκε από την αρχή 
για την κίνηση αυτή. Έναν χρόνο µετά την απογοητευτική ε-
µπειρία παιδιών και γονέων από τη Β., πληροφορήθηκα ότι η 
γυναίκα αυτή τοποθετήθηκε, κατόπιν κρίσης, σε θέση διευ-
θύντριας. Φοβάµαι ότι κάτι δεν γίνεται σωστά εδώ. Η επιβρά-
βευση δεν µπορεί να ακολουθεί τον νόµο της τυχαιότητας και 
η δηµιουργία ενός ορθολογικού µηχανισµού αξιολόγησης των 
εργαζοµένων είναι ευθύνη µιας δηµοκρατικής πολιτείας.

Είναι αλήθεια πως στον βωµό της ισότητας η επιβρά-
βευση των αρίστων συχνά θυσιάζεται, ενώ δεν είναι λίγες οι 
φορές που ανατρέπεται σε όφελος των µετρίων. Η «µετριοκρα-
τία» όµως είναι εκείνη που εκτρέφει την αναποτελεσµατικό-
τητα στην εργασία και τελικά, στην περίπτωση του ελληνικού 
δηµόσιου τοµέα, συντηρεί την εικόνα του αργόµισθου δηµο-
σίου υπαλλήλου. Και είναι µεγάλο κρίµα να προσδίδεται µια 
τέτοια ιδιότητα στη Μ. και σε χιλιάδες άλλους εργαζόµενους 
στο ∆ηµόσιο. Η πολιτική ηγεσία έχει την υποχρέωση να δια-
φυλάξει την τιµή των ανθρώπων αυτών επενδύοντας στην αρι-
στεία. Στην εκπλήρωση τούτης της υποχρέωσής της, η καθιέ-
ρωση ενός µηχανισµού επιβράβευσης είναι µάλλον το εύκολο 
βήµα. Το δυσκολότερο είναι να κατανοήσει ότι ο εξισωτισµός 
δηµιουργεί τελικά ανισότητες.

*Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστη-
µίου Μακεδονίας & επιστηµονικά υπεύθυνος της εταιρείας Prorata.

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η*

ΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΙ
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συνέντευξη

Τ
ην αναγκαιότητα αποχώρησης της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπογραµµίζει 
η βουλευτής Επικρατείας και κοινο-
βουλευτική εκπρόσωπος της Ν∆ Νίκη 
Κεραµέως, τονίζοντας ότι το κόµµα 

που εκπροσωπεί αποτελεί τη µοναδική αξιόπι-
στη πρόταση εξουσίας για τη χώρα.

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να µου πείτε τις προσ-
δοκίες αλλά και τις προβλέψεις σας για τον 
νέο γύρο διαπραγµατεύσεων της κυβέρνησης 
µε τους εκπροσώπους των θεσµών…
Η επιτυχής αξιολόγηση αποτελεί προϋπόθεση 
για την εκταµίευση χρηµάτων, αλλά και για την 
έναρξη της συζήτησης για την ελάφρυνση του 
χρέους, που ουσιαστικά εκκρεµεί από το 2012. Το 
∆ΝΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεταν ως στόχο 
τις 12 Απριλίου, που τώρα φαίνεται µάλλον ανέ-
φικτος. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σµού Σταθερότητας (ESM), κ. Ρέγκλινγκ, εκτιµά 
ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι εφικτή 
για τις αρχές Μαΐου. Φοβάµαι όµως ότι η κυβέρ-
νηση συνεχίζει να επιδίδεται σε ερασιτεχνισµούς 
και επικοινωνιακά τερτίπια, χωρίς συνεκτικό και 
µακρόπνοο σχεδιασµό. Οφείλει επιτέλους να ο-
λοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις και να δώσει 
µια ανάσα στην οικονοµία, που ασφυκτιά. Η οι-
κονοµία και η κοινωνία δεν θα αντέξουν την ε-
πανάληψη του περσινού σκηνικού ασφυξίας και 
τεχνητής έντασης.

Θεωρείτε ότι η διαρροή της συνοµιλίας των 
στελεχών του ∆ΝΤ και όσα ακολούθησαν βο-
ήθησαν ή έβλαψαν τη διαπραγµατευτική θέση 
της κυβέρνησης και της χώρας;
Είναι προφανές ότι την έβλαψαν. Και τούτο προ-
κύπτει µε σαφήνεια πλέον από τις εξελίξεις, αλλά 
και τη διεθνή ειδησεογραφία, παρά τις επικοινω-
νιακές κορόνες της κυβέρνησης στο εσωτερικό 
της χώρας. Ανεξάρτητα από την πηγή της υπο-
κλαπείσας συνοµιλίας, η χρήση της από την κυ-
βέρνηση για τη δηµιουργία δηµόσιας αντιπαράθε-
σης σε διεθνές επίπεδο ήταν, κατά τη γνώµη µου, 
ανεύθυνη και τυχοδιωκτική. Ενδέχεται να οδη-
γήσει σε σκλήρυνση της στάσης των δανειστών, 
αλλά και να αµβλύνει τις όποιες µεταξύ τους δια-
φορές απόψεων, τις οποίες η κυβέρνηση θα µπο-
ρούσε ίσως να εκµεταλλευτεί υπό άλλες συνθή-
κες. Και σίγουρα πλήττει τη σοβαρότητα και την 
αξιοπιστία και της χώρας, γιατί η χάραξη εθνικής 
διαπραγµατευτικής γραµµής δεν µπορεί να βασί-
ζεται σε συνωµοσιολογίες και κατ’ επίφαση αιφνι-
διασµούς, ούτε βεβαίως και σε τακτικισµούς για 
εσωτερική κατανάλωση. Βιώνουµε, δυστυχώς, 
ήδη τις επιπτώσεις αυτές, µετά και τις απαξιωτι-
κές τοποθετήσεις του ∆ΝΤ και Ευρωπαίων αξιω-
µατούχων. Όπως έχει κάνει επανειληµµένα στο 
παρελθόν, η κυβέρνηση αποσκοπεί σε βραχυ-
πρόθεσµα και ευκαιριακά µικροπολιτικά οφέλη, 
ενώ διακυβεύεται η προοπτική της χώρας σε µα-
κροπρόθεσµο ορίζοντα.

Μιλώντας για διαρροές, ποιο το σχόλιό σας 
για την «παρουσία» του κ. Παπασταύρου στις 
λίστες των ονοµάτων που έχει στα χέρια της ο 
ICIJ στην υπόθεση των Panama Papers;
Ο κ. Παπασταύρου έχει ήδη εξηγήσει τους λόγους 
για τους οποίους οι κατηγορίες που του προσά-
πτουν είναι ανυπόστατες. Σε κάθε περίπτωση, η 
κυβέρνηση µας έχει συνηθίσει σε τακτικές µε 

προφανή σκοπό τον αποπροσανατολισµό της κοι-
νής γνώµης.

Ηγέτες χωρών, όπως ο Γάλλος Πρόεδρος 
Φρανσουά Ολάντ, χαιρέτισαν τη δηµοσιοποί-
ηση των Panama Papers, ως βοήθεια για την 
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Θεωρείτε 
ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη 
θέση;
Η διαφάνεια και η αποτελεσµατική συνεργασία 
µεταξύ των φοροελεγκτικών αρχών σε διεθνές 
επίπεδο είναι αναγκαία προϋπόθεση για την πά-
ταξη της φοροδιαφυγής. Η Ελλάδα θα πρέπει να 
στηρίξει όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες που α-
ναλαµβάνονται τόσο στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ όσο 
και σε άλλα διεθνή φόρουµ.

Για να επιστρέψουµε στα αµιγώς καθ’ ηµάς, 
ποια η άποψή σας για τους έως τώρα χειρι-
σµούς της κυβέρνησης στο προσφυγικό;
Η κυβέρνηση έχασε πολύτιµο χρόνο υποτιµώντας 
την κατάσταση, ενώ επέδειξε και σηµαντική δια-
χειριστική ανεπάρκεια. Ακόµη και σήµερα αρνεί-
ται πεισµατικά να αναγνωρίσει την αξία της πα-
ράλληλης άσκησης αποτρεπτικής πολιτικής. Με 
σειρά άστοχων ενεργειών της, που έχουν δήθεν 
ανθρωπιστικό πρόσηµο, ακολούθησε πολιτική χα-
λάρωσης των ελέγχων, παραγνωρίζοντας ακόµη 
και τον βασικό διαχωρισµό του διεθνούς δικαίου 
µεταξύ προσφύγων και παράτυπων µεταναστών, 
γεγονός που ευνόησε εντέλει την αύξηση των 
ροών προς τη χώρα µας. Επιπλέον, τα πρόσφατα, 

Κάθε µέρα που περνάει, η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
οδηγεί την Ελλάδα πιο κοντά 
σε αδιέξοδο. Οι ιδεοληψίες, 
η διαχειριστική ανεπάρκεια 
και ο τυχοδιωκτισµός τους 
συντηρούν συνθήκες ασφυξίας 
της οικονοµίας και διεθνούς 
αποµόνωσης της χώρας – είναι 
απαραίτητη, συνεπώς,  
η αλλαγή σελίδας.

αναλογεί. Η Ε.Ε. πρέπει να διασφαλίσει την τή-
ρηση της συµφωνίας, µέσω της Frontex και της 
άσκησης πίεσης προς την Τουρκία. Η Τουρκία, µε 
τη σειρά της, πρέπει να συµµορφωθεί µε τις δε-
σµεύσεις της. Και η Ελλάδα πρέπει να αξιοποι-
ήσει τη µοναδική της ίσως ευκαιρία να διαχειρι-
στεί τις µεταναστευτικές/προσφυγικές ροές, µε τη 
δυνατότητα επαναπροώθησης που της παρέχει η 
συµφωνία. Η πρώτη µέρα εφαρµογής δεν ήταν 
ιδιαίτερα ενθαρρυντική: µόλις 202 άτοµα επανα-
προωθήθηκαν, όταν υπήρξαν τουλάχιστον 339 
νέες αφίξεις, και ενώ ήταν δυνατόν να προωθη-
θούν στην Τουρκία τουλάχιστον 500 µετανάστες. 
Περαιτέρω, η διαφαινόµενη εµπλοκή µε την αύ-
ξηση των αιτήσεων ασύλου και τις συνακόλου-
θες χρονοβόρες διαδικασίες για τη διεκπεραί-
ωσή τους αναµένεται να επιτείνει το πρόβληµα. 
Οι προοπτικές είναι, δυστυχώς, δυσοίωνες, αλλά 
πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια 
για το συµφέρον της χώρας µας.

Προσφυγικό και διαπραγµάτευση βρίσκονται 
στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας. Νοµί-
ζετε ότι θα προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις;
Και στα δύο αυτά πεδία πολιτικής, όπως άλλω-
στε και σε όλα τα υπόλοιπα, τα αποτελέσµατα της 
κυβερνητικής πολιτικής είναι τραγικά. Οι πολιτι-
κές εξελίξεις δροµολογούνται ως φυσικό επακό-
λουθο της συνειδητοποίησης, από την πλειοψη-
φία των συµπολιτών µας, του εµπαιγµού και της 
πλήρους αναποτελεσµατικότητας της κυβέρνη-
σης. Αποτέλεσµα αυτής της «αφύπνισης» είναι και 
η εµφανής ενδυνάµωση της Ν∆, η συσπείρωση 
ολοένα και περισσότερων πολιτών γύρω από τη 
µόνη αξιόπιστη πρόταση εξουσίας, όπως αποτυ-
πώνεται άλλωστε και στο σταθερό –και αυξανό-
µενο– προβάδισµα της παράταξής µας σε όλες 
τις πρόσφατες δηµοσκοπήσεις.

Η Ν∆ ζητά εκλογές. Γιατί;
Επειδή το κόστος της διαδικασίας αποµάκρυνσης 
της κυβέρνησης είναι σαφώς µικρότερο από το 
κόστος παραµονής τους στην εξουσία. Κάθε µέρα 
που περνάει, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδη-
γεί την Ελλάδα πιο κοντά σε αδιέξοδο. Οι ιδεολη-
ψίες, η διαχειριστική ανεπάρκεια και ο τυχοδιω-
κτισµός τους συντηρούν συνθήκες ασφυξίας της 
οικονοµίας και διεθνούς αποµόνωσης της χώρας 
– είναι απαραίτητη, συνεπώς, η αλλαγή σελίδας.

Από την άλλη, υπάρχουν συζητήσεις για τον 
σχηµατισµό νέας κυβέρνησης από την πα-
ρούσα Βουλή. Θεωρείτε εφικτό ένα τέτοιο 
σενάριο;
Στην περίπτωση που ο ετερόκλητος συνασπι-
σµός ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απολέσει την κοινοβουλευ-
τική πλειοψηφία, δεν διαφαίνεται, κατά τη γνώµη 
µου, τέτοια δυνατότητα από την παρούσα Βουλή. 
Η ουσιαστική και σταθερή εναλλακτική κυβερ-
νητική πρόταση που έχει ανάγκη ο τόπος, ιδιαί-
τερα στη δύσκολη σηµερινή συγκυρία, προϋπο-
θέτει κοινές προγραµµατικές αναφορές και κοινό 
κώδικα αξιών για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής 
προοπτικής της χώρας. Προϋποθέτει, επίσης, α-
ξιόπιστους εταίρους που θα είναι ικανοί και έτοι-
µοι να βάλουν πλάτη στο τιτάνιο έργο αποκατά-
στασης της οµαλής πορείας της χώρας. Η απλή 
αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πληροί αυτές τις 
προϋποθέσεις. Η µόνη λύση που αποµένει είναι 
να αποχωρήσει.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η κυβέρνηση συνεχίζει να επιδίδεται  
σε ερασιτεχνισµούς»

Νίκη Κεραµέως, βουλευτής Επικρατείας, κοινοβουλευτική  
εκπρόσωπος της Ν∆

θλιβερά και βίαια, επεισόδια σε Πειραιά και Χίο 
καταδεικνύουν έτι περαιτέρω την αδυναµία της 
κυβέρνησης να διαχειριστεί την κατάσταση.

Θεωρείτε ότι η συµφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας µπο-
ρεί να εφαρµοστεί πραγµατικά;
Μπορεί να εφαρµοστεί, αν όλα τα εµπλεκόµενα 
µέρη αναλάβουν το µερίδιο της ευθύνης που τους 
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ανάλυση

Στο δηµοψήφισµα που πραγµατοποιήθηκε την πε-
ρασµένη Τετάρτη οι Ολλανδοί είπαν ένα εντυπω-
σιακό «όχι» στην οικονοµική, πολιτική συµφω-
νία σύνδεσης της Ουκρανίας µε την Ε.Ε. Ενώ τα 
εθνικά Κοινοβούλια έχουν εγκρίνει, όπως και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη στρατηγικής σηµασίας συµφωνία, 
η οποία µετατοπίζει γεωπολιτικά την Ουκρανία από τη σφαίρα 
επιρροής της Ρωσίας προς την Ε.Ε., οι Ολλανδοί την απέρριψαν, 
µέσω δηµοψηφίσµατος, µε ένα ποσοστό της τάξης του 62%.

Η συµµετοχή στο δηµοψήφισµα ήταν περιορισµένη, µόλις 
32% των ψηφοφόρων, αλλά το δηµοψήφισµα θεωρείται έγκυρο, 
εφόσον η συµµετοχή ξεπέρασε το ελάχιστο όριο του 30%, το 
οποίο ορίζεται από τον νόµο. Το αποτέλεσµα δεν είναι δεσµευ-
τικό για την κυβέρνηση, δηµιουργεί όµως πολιτική δυναµική 
και υποχρεώνει τον κεντροδεξιό πρωθυπουργό κ. Ρούτε να α-
ναθεωρήσει τη στάση του έναντι της συµφωνίας Ε.Ε.-Ουκρανίας 
και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ να 
βρει τρόπο σχετικά ανώδυνης παράκαµψης του «όχι» των Ολ-
λανδών.

Το χτύπηµα του 2005
∆εν είναι η πρώτη φορά που οι Ολλανδοί δηµιουργούν πρό-
σθετα προβλήµατα στην ευρωπαϊκή στρατηγική µέσω δηµο-
ψηφίσµατος. Την 1η Ιουνίου του 2005 απέρριψαν µε δηµοψή-
φισµα, αµέσως µετά τη Γαλλία, το λεγόµενο Ευρωσύνταγµα. 
Χάθηκε τότε µια ιστορική ευκαιρία πολιτικής ενίσχυσης των 
ευρωπαϊκών θεσµών, η οποία θα άνοιγε τον δρόµο στην κοινή 
και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των οικονοµικών και 
κοινωνικών προβληµάτων. Το 2005 οι Ολλανδοί είπαν 
«όχι» στο λεγόµενο Ευρωσύνταγµα µε ποσοστό 
61,6%, ενώ η συµµετοχή σε εκείνο δηµοψήφισµα 
ήταν 62,8%.

Τότε, όπως και τώρα, οι Ολλανδοί πολίτες 
αξιοποίησαν ένα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
δηµοψήφισµα για να στείλουν το δικό τους 
πολιτικό µήνυµα. Σύµφωνα µε τα δηµοσι-
εύµατα του Τύπου, την περίοδο του δηµο-
ψηφίσµατος του 2005 το «όχι» εξέφραζε 
πρώτα απ’ όλα την κρίση αξιοπιστίας των 
ευρωπαϊκών θεσµών στην αντίληψη της 
ολλανδικής κοινής γνώµης. Οι ψηφοφό-
ροι θεώρησαν τότε ότι η Ε.Ε. ήταν πολύ 
µακριά από τον πολίτη και περισσότερο 
γραφειοκρατική απ’ ό,τι έπρεπε και πως η 
ολλανδική συµµετοχή στην Ε.Ε. συνοδευ-
όταν από µια υπερβολικά µεγάλη καθαρή 
συνεισφορά στον κοινοτικό προϋπολογι-
σµό. Επιπλέον, αντιµετώπισαν µε δυσπιστία 
την απόφαση της Ε.Ε. να ξεκινήσει ενταξιακές 
διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία και θεώρη-
σαν ότι η επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης, µε τη βοήθεια του Ευρωσυντάγµατος, θα οδη-
γούσε σε ανεξέλεγκτα µεταναστευτικά ρεύµατα.

Γαλλία και Ολλανδία έβαλαν τέλος, µε δηµοψηφί-
σµατα το 2005, στην έγκριση του Ευρωσυντάγµατος, παρά το 
γεγονός ότι είναι χώρες-ιδρυτικά µέλη της ΕΟΚ και είχαν πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης 
για δεκαετίες ολόκληρες.

Ετερόκλητος συνασπισµός
Το νέο δηµοψήφισµα πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία ενός 
ετερόκλητου πολιτικού συνασπισµού, ο οποίος συγκέντρωσε, 
µε µεγάλη ευκολία, πάνω από 300.000 υπογραφές πολιτών που 
χρειάζονται για τη διοργάνωση δηµοψηφίσµατος.

Η µεγαλύτερη δύναµη που στήριξε το «όχι» είναι η αντιευ-
ρωπαϊκή ακροδεξιά του Γκέερτ Βίλντερς. Το κόµµα του έρχεται 
πρώτο µε άνεση στις δηµοσκοπήσεις και συνεργάζεται στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε το Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν. 
«Όχι» στο δηµοψήφισµα είπαν και οι εκπρόσωποι της ριζοσπα-
στικής Αριστεράς, οι Οικολόγοι και διάφορες οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών που θεωρούν ότι η Χάγη και οι Βρυξέλ-
λες χαράσσουν πολιτική χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους τον 
προβληµατισµό και τις ευαισθησίες των πολιτών.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, οι υποστηρικτές του «όχι», απ’ 
όποιον πολιτικό χώρο και αν προέρχονται, θεωρούν ότι είναι 
µία λιγότερο αναπτυγµένη χώρα, το καθεστώς της οποίας ελέγ-
χεται από τους λεγόµενους ολιγάρχες και είναι διεφθαρµένο.

∆εν θέλουν, λοιπόν, µια συµφωνία σύνδεσης της Ουκρανίας 
µε την Ε.Ε. που µπορεί να οδηγήσει, σε βάθος δεκαετιών, σε 
πλήρη ένταξη στην Ε.Ε., ούτε θέλουν να αναλάβουν τους κιν-
δύνους που συνεπάγεται η αντιπαράθεση µε τη Ρωσία προ-
κειµένου να µετακινηθεί η Ουκρανία από τη ρωσική σφαίρα  

επιρροής προς την Ε.Ε.
Η δηµοσίευση των Panama Papers, στην τελική ευθεία 

προς το δηµοψήφισµα, ενίσχυσε την επιχειρηµατολογία των υ-
ποστηρικτών του «όχι». Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Πορο-
σένκο, γνωστός στη χώρα του και ως «ο βασιλιάς της σοκολά-
τας» εξαιτίας των συµφερόντων του στη σοκολατοποιία, είναι 
ένας ολιγάρχης που υπηρέτησε από κυβερνητικές θέσεις το φι-
λορωσικό καθεστώς αλλά τώρα ηγείται της διαδικασίας εκδη-
µοκρατισµού, εκσυγχρονισµού και εξευρωπαϊσµού της Ουκρα-
νίας. Στην αντίληψη της πλειονότητας των Ολλανδών είναι ένας 
δισεκατοµµυριούχος ο οποίος κερδοσκοπεί µε όλες τις κατα-
στάσεις σε βάρος της χώρας του. Το όνοµά του αναφέρεται στα 
Panama Papers, εφόσον ίδρυσε εξωχώρια εταιρεία για να δια-
χειριστεί τα συµφέροντά του µέσω Παναµά, την περίοδο που 
βρισκόταν σε εξέλιξη ο πόλεµος µεταξύ του Κιέβου και των ρω-
σόφιλων αυτονοµιστών της ανατολικής Ουκρανίας. Ο ίδιος υπο-
στηρίζει ότι προχώρησε στην ίδρυση εξωχώριας εταιρείας για 
να διαχωρίσει τα ιδιωτικά του συµφέροντα από τις ευθύνες που 
έχει ως Πρόεδρος, οι επικριτές του όµως επισηµαίνουν ότι εξα-
κολουθεί να ελέγχει πλήρως τον όµιλο επιχειρήσεών του, δύο 
χρόνια µετά την άνοδό του στο προεδρικό αξίωµα και παρά τις 
περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του.

Το ζήτηµα όµως είναι πιο σύνθετο από το «όχι» στη συµ-
φωνία σύνδεσης της Ουκρανίας µε την Ε.Ε., εφόσον οι υποστη-
ρικτές του «όχι» στο δηµοψήφισµα αξιοποίησαν την ευκαιρία 
για να προβάλουν, όπως το 2005, το δικό τους πολιτικό µήνυµα. 
Είναι αντίθετοι στην ισχύ και στη γραφειοκρατία των Βρυξελ-

λών, έχουν βασικές αντιρρήσεις στη λειτουργία του ευρώ, 
είναι αντίθετοι στη δηµοσιονοµική επιβάρυνση της Ολ-

λανδίας λόγω Ε.Ε., λένε «όχι» στην υποδοχή προσφύ-
γων και µεταναστών και εξακολουθούν να εναντιώνο-

νται στην ανάπτυξη της συνεργασίας µε την Τουρ-
κία και στην προοπτική ένταξής της στην Ε.Ε. Το 

αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος αναµένεται 
να προκαλέσει πολιτικούς κλυδωνισµούς στη 
Χάγη και να ενισχύσει την κρίση αξιοπιστίας 
που έχει εκδηλωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σε βάρος των Βρυξελλών.

Αρνητική δυναµική
Το «όχι» των Ολλανδών µαταίωσε το 2005 
τα φιλόδοξα σχέδια για θεσµική αναβάθ-
µιση της Ε.Ε. µέσω του λεγόµενου Ευρω-
συντάγµατος, ενώ το «όχι» των Ολλανδών το 
2016 µπορεί να δηµιουργήσει µία εξαιρετικά 

αρνητική πολιτική δυναµική σε µια περίοδο 
κατά την οποία η Ε.Ε. δεν προχωρά στην κα-

τεύθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και δυ-
σκολεύεται να διατηρήσει τα κεκτηµένα και τη 

συνοχή της.
Το αρνητικό αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος 

διευκολύνει τα σχέδια των υποστηρικτών του Brexit 
στο Ηνωµένο Βασίλειο. Από τη στιγµή που µια χώρα που 

ήταν ιδρυτικό µέλος της ΕΟΚ και πρωταγωνίστησε στην ευ-
ρωπαϊκή ενοποίηση φαίνεται να γυρνάει την πλάτη της στην 
Ε.Ε., το Ηνωµένο Βασίλειο –το οποίο ήταν πάντα ένας δύσκο-
λος εταίρος λόγω της ειδικής σχέσης µε τις ΗΠΑ και της Κοινο-
πολιτείας– νοµιµοποιείται να επιλέξει το Brexit. Άλλωστε πολ-
λοί από τους υποστηρικτές του «όχι» στο δηµοψήφισµα που 
πραγµατοποιήθηκε στην Ολλανδία µιλούν ήδη για την προο-
πτική του Nexit (το Ν από το Netherlands).

Κερδισµένος από το «όχι» των Ολλανδών βγαίνει και ο 
Πούτιν, ο οποίος µπορεί να εµφανιστεί δικαιωµένος στην αντί-
θεσή του στην παρέµβαση της Ε.Ε. υπέρ του Ποροσένκο και 
κατά του προκατόχου του Γιανουκόβιτς, που είχε στόχο να α-
ναδειχθούν τα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά της Ουκρανίας σε 
βάρος των παραδοσιακών δεσµών της µε τη Ρωσία και της επιρ-
ροής που ασκεί η Μόσχα στο Κίεβο. Το «όχι» των Ολλανδών 
µπορεί να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά για το ολοένα πιο 
προβληµατικό οικοδόµηµα της Ε.Ε. 

 ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos
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ΟΙ ΟΛΛΑΝ∆ΟΙ 
ΧΤΥΠΑΝΕ ΠΑΝΤΑ 

∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ
Το αρνητικό αποτέλεσµα 

του δηµοψηφίσµατος ενισχύει 
τη δυναµική του Brexit.

∆οκιµάζεται η αντοχή του προβληµατικού 
ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος.

O Πούτιν κερδίζει πόντους 
στην αντιπαράθεσή του µε τις Βρυξέλλες.
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κόσµος

Αµύθητα ποσά, πρόσωπα από «υ-
περάνω πάσης υποψίας» έως 
µέλη του υποκόσµου, πολι-
τική και οικονοµική αναταραχή 
σε όλο τον πλανήτη και στο 

βάθος… Brexit; Οι νέες αποκαλύψεις για τους 
τρόπους µε τους οποίους οι πλούσιοι και ισχυ-
ροί του κόσµου κρύβουν τις περιουσίες τους 
µέσα στις δαιδαλώδεις διαδροµές των offshore 
παραδείσων προκαλούν σεισµικές δονήσεις 
σε όλο το οικονοµικό και πολιτικό σύστηµα 
του πλανήτη και «βάζουν φωτιά» στο ζήτηµα 
της παραµονής του Ηνωµένου Βασιλείου στην 
Ε.Ε., καθώς ο υποστηρικτής του «ναι» Βρετα-
νός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάµερον εµπλέ-
κεται άµεσα στο νέο σκάνδαλο. 

Η «πηγή»
Μέχρι πριν από λίγες µέρες το όνοµα της δι-
κηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, µε 
έδρα την κεντροαµερικανική χώρα του Πα-
ναµά, ήταν γνωστό µόνο σε ένα µικρό κοµµάτι 
του αποκαλούµενου 1%, δηλαδή των ιδιαίτερα 
πλούσιων και ισχυρών του πλανήτη. Ωστόσο, 
από το βράδυ της περασµένης Κυριακής, όταν 
µερικά από τα πιο ισχυρά και αξιόπιστα ΜΜΕ 
στον κόσµο (µεταξύ αυτών η «Süddeutsche 
Zeitung», o «Guardian», το BBC, η «Le 
Monde», η αργεντίνικη «La Naciόn») παρου-
σίασαν τα αποκαλούµενα Panama Papers, πε-
ρίπου 11,5 εκατοµµύρια έγγραφα της εται-
ρείας τα οποία αποκαλύπτουν τους περίπλο-
κους δρόµους του χρήµατος από χώρες, άτοµα 
και επιχειρήσεις προς offshore φορολογικούς 
παραδείσους, το όνοµα της Mossack Fonseca 
έγινε γνωστό σε όλο τον πλανήτη και πλέον 
τείνει να ταυτιστεί µε µερικές από τις πλέον ε-
πιλήψιµες πρακτικές απόκρυψης πλούτου από 
τους ισχυρούς αυτού του κόσµου.

Offshore παράδεισοι
Πολιτικοί, επιχειρηµατίες, πασίγνωστοι α-
θλητές, αλλά και κακοποιοί, αποκαλύπτονται 
να έχουν χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες της 
Mossack Fonseca προκειµένου να ιδρύσουν 
offshore εταιρείες σε φορολογικούς παραδεί-
σους, όπως οι βρετανικές Παρθένοι Νήσοι ή 
οι νήσοι Κέιµαν, και µέσω αυτών να αποκρύ-
πτουν κέρδη από νόµιµες ή και λιγότερο νόµι-
µες δραστηριότητες, σε ένα πραγµατικό όργιο 
φοροδιαφυγής ή και φοροαποφυγής. Φυσικά, 
όπως υπογραµµίζει ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ε-
ρευνητικής ∆ηµοσιογραφίας (International 
Consortium of Investigative Journalism - 
ICIJ), το σχήµα κάτω από το οποίο καλύπτε-
ται το σύνολο των δηµοσιογράφων που αποκά-
λυψαν τα Panama Papers και που το 2014 είχε 
προβεί σε άλλες αποκαλύψεις σχετικά µε την 
offshore φοροδιαφυγή στον πλανήτη, η δηµι-
ουργία υπεράκτιων εταιρειών δεν συνεπάγε-
ται οπωσδήποτε παρανοµία: υπάρχουν δεκά-
δες νόµιµοι λόγοι για να ιδρύσει κάποιος µια 
τέτοια επιχείρηση και πολλές από αυτές δη-
λώνονται και φορολογούνται κανονικά από τις 
αρµόδιες αρχές. Ωστόσο, στην περίπτωση των 
Panama Papers, όπως και στην περίπτωση των 
LuxLeaks (διαρροή που αφορούσε τις φορο-
λογικές «διευκολύνσεις» που παρέχονται από 
το Λουξεµβούργο), ακόµα και µια διαγώνια α-
νάγνωση των έως τώρα δηµοσιοποιηθέντων 

στοιχείων καθιστά σαφές ότι το µεγαλύτερο 
µέρος τους αφορά δραστηριότητες απόκρυ-
ψης πλούτου, φοροδιαφυγής και φοροαποφυ-
γής. Τα πράγµατα αναµένεται να γίνουν ακόµα 
πιο ξεκάθαρα εντός του Μαΐου, οπότε ο ICIJ 
προτίθεται να αποκαλύψει τα ονόµατα πε-
ρισσοτέρων από 214.000 offshore εταιρειών 
που έχουν ιδρυθεί από τη Mossack Fonseca, 
καθώς και τα ονόµατα των ιδρυτών, διευθυ-
ντών και δικαιούχων, µε δεσµούς σε περισσό-
τερες από 200 χώρες.

Τα πρώτα «θύµατα»
Παρά το γεγονός ότι ακόµα δεν έχει δηµο-
σιοποιηθεί το σύνολο των στοιχείων από τα 
Panama Papers που µοιάζει τουλάχιστον να 
δείχνει παράνοµες δραστηριότητες, ήδη η δι-
αρροή µετρά τα πρώτα «θύµατά» της, µε πρώτο 
και καλύτερο τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό 
της Ισλανδίας Σίγκµουντουρ Ντάβιντ Γκουν-
λάουγκσον, ο οποίος αποκαλύφθηκε ότι είχε 
µαζί µε τη σύζυγό του offshore εταιρεία στις 
Παρθένους Νήσους. Παρά το γεγονός ότι ο 
ίδιος και η σύζυγός του ισχυρίστηκαν ότι οι οι-
κονοµικές τους δραστηριότητες ήταν διαφα-
νείς, µετά από έντονες αντιδράσεις του ισλαν-
δικού λαού και µεγάλες διαδηλώσεις στο Ρέι-
κιαβικ, ο Γκουνλάουγκσον υποχρεώθηκε να 
παραιτηθεί από πρωθυπουργός και η χώρα ο-
δηγείται σε πρόωρες εκλογές, µε το Κόµµα 
των Πειρατών, µάλιστα, να φαίνεται να προ-
ηγείται καθαρά στις πρώτες δηµοσκοπήσεις. 
Την ίδια στιγµή η ελβετική οµοσπονδιακή α-
στυνοµία προχώρησε σε έρευνες στην έδρα 
της UEFA, καθώς τα Panama Papers δείχνουν 
τον νυν πρόεδρο της FIFA και πρώην διευθυ-
ντή Νοµικών Υπηρεσιών της UEFA Τζιάνι Ιν-
φαντίνο ως εµπλεκόµενο στην υπόθεση παρα-
χώρησης των τηλεοπτικών δικαιωµάτων του 
Champions League σε αργεντίνικη εταιρεία 
που φέρεται να εµπλέκεται στο σκάνδαλο δι-
αφθοράς της FIFA. Η UEFA και ο Ινφαντίνο 
εξέδωσαν οργισµένες ανακοινώσεις για την ει-
σαγγελική παρέµβαση των ελβετικών αρχών, 

ωστόσο η έρευνα βρίσκεται ακόµη σε πρώιµο 
στάδιο και ουδείς µπορεί να προβλέψει τι µπο-
ρεί να αποκαλυφθεί.

Πούτιν, Κάµερον, Κινέζοι κ.ά.
Παράλληλα, από τα Panama Papers φαίνεται 
να προκύπτει σύνδεση του νυν Ρώσου Προέ-
δρου Βλαντίµιρ Πούτιν µε δίκτυο offshore ε-
ταιρειών και τεράστιων δανείων, ύψους 2 δισ. 
δολαρίων. Όπως αποκαλύπτει ο «Guardian», 
αν και το όνοµα του Πούτιν δεν εµφανίζεται 
πουθενά στα έγγραφα της Mossack Fonseca, 
πρόσωπα και τράπεζες που σχετίζονται άµεσα 
µε αυτόν εµφανίζονται να κατέχουν και να δι-
ακινούν τεράστια ποσά µέσω Παναµά, Ελβε-

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΤΥΧΗ
Όσον αφορά την Ελλάδα, το όνοµα που από 
την πρώτη στιγµή αποκαλύφθηκε στα Panama 
Papers ήταν αυτό του Σταύρου Παπασταύρου, 
συµβούλου και στενού συνεργάτη του 
πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά. 
Σύµφωνα µε τον ICIJ, ο κ. Παπασταύρου 
εµφανίζεται να συµµετέχει στα διοικητικά 
συνβούλια τριών παναµέζικων ιδρυµάτων. 
Αρχικά ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θυµόταν κάτι 
τέτοιο, ωστόσο στη συνέχεια εξήγησε ότι η 
συµµετοχή του αφορούσε εξυπηρέτηση δύο 
παλαιών οικογενειακών φίλων και ότι δεν 
λάµβανε καµία αποζηµίωση, προσθέτοντας 
ότι δεν είχε καµία σχέση ιδιοκτησίας ούτε και 
κάποια υποχρέωση να δηλώσει τα ιδρύµατα 
στις φορολογικές αρχές. Λίγο αργότερα ο κ. 
Παπασταύρου δήλωσε γραπτώς ότι τα ∆.Σ. των 
ιδρυµάτων θα ενεργοποιούνταν µόνο στην 
περίπτωση που ο ιδρυτής τους πέθαινε, κάτι 
που δεν συνέβη, ενώ νοµικός εκπρόσωπος του 
ιδιοκτήτη ενός εκ των ιδρυµάτων έγραψε ότι ο 
κ. Παπασταύρου παραιτήθηκε από αυτό το 2012, 
καθώς και ότι δεν είχε ποτέ δικαιώµατα επί των 
κεφαλαίων, ούτε λάµβανε κάποια αποζηµίωση.

τίας και Κύπρου, καθώς και να δίνουν δάνεια 
σε επιχειρήσεις που φέρονται να έχουν σχέση 
µε την οικογένεια Πούτιν. Για την ιστορία, το 
Κρεµλίνο απέρριψε κατηγορηµατικά τις απο-
καλύψεις των Panama Papers, αποδίδοντάς 
τες σε προπαγάνδα κατά του Πούτιν.

Από την άλλη πλευρά, ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός Ντέιβιντ Κάµερον δεν µπόρεσε να α-
πορρίψει την αποκάλυψη ότι ο πατέρας του, 
Ίαν Κάµερον, διέθετε offshore fund, το οποίο 
φοροαπέφευγε συστηµατικά και συνεχίζει την 
ίδια τακτική και σήµερα, παρά το γεγονός ότι ο 
Ίαν Κάµερον έχει αποβιώσει. Ο Βρετανός πρω-
θυπουργός αρχικά δήλωσε ότι ο ίδιος και η οι-
κογένειά του δεν έχουν επωφεληθεί από τις 
offshore δραστηριότητες αυτές, ωστόσο, προ-
κειµένου να αποφύγει… δυσάρεστες εκπλή-
ξεις, αποκάλυψε ο ίδιος ότι µαζί µε τη σύζυγό 
του Σαµάνθα είχαν µετοχές στο fund µέχρι το 
2010, οπότε τις πούλησαν για περίπου 37.000 
ευρώ, σπεύδοντας, πάντως, να υπογραµµίσει 
ότι έχει καταβάλει όλους τους  προβλεπόµε-
νους φόρους. Το πρωθυπουργικό γραφείο συ-
µπλήρωσε ότι το ζεύγος Κάµερον αγόρασε τις 
µετοχές τον Απρίλιο του 1997 έναντι περίπου 
15.500 ευρώ και τις πούλησε τον Ιανουάριο 
του 2010 για περίπου 39.000 ευρώ.

Η συγκεκριµένη εξέλιξη προκαλεί νέα α-
ναστάτωση στο Ηνωµένο Βασίλειο, ενόψει 
του κρίσιµου δηµοψηφίσµατος για την παρα-
µονή ή όχι της χώρας στην Ε.Ε., κι αυτό διότι 
πιθανές νέες αποκαλύψεις σχετικά µε τη συµ-
µετοχή του Κάµερον στις offshore δραστηρι-
ότητες του πατέρα του µπορεί να οδηγήσουν 
ακόµη και σε αλλαγή ηγεσίας στο Συντηρητικό 
Κόµµα και στην πρωθυπουργία, όπως έγινε 
στην Ισλανδία. Ο Κάµερον ανήκει στους υπο-
στηρικτές της παραµονής της χώρας στην Ε.Ε. 
(άλλωστε οι αποκαλύψεις έγιναν στη διάρκεια 
συνέντευξης στο ITV, στο πλαίσιο της εκστρα-
τείας του υπέρ του «ναι» στην παραµονή) και 
πιθανή αποχώρησή του ίσως φέρει στη θέση 
του κάποιον από τους –όχι λίγους µεταξύ των 
Τόρις– οπαδούς του Brexit, µε απρόβλεπτες 
συνέπειες για τη Βρετανία και την Ε.Ε.

Ταυτόχρονα, τα Panama Papers αποκαλύ-
πτουν offshore δραστηριότητες τουλάχιστον 
οκτώ εξεχόντων µελών του Κ.Κ. της Κίνας, 
κάποια εκ των οποίων συνδέονται συγγενικά 
µε τον νυν Πρόεδρο της χώρας Σι Τζινπίνγκ. 
Για την ώρα, η Κίνα ακολουθεί την «παραδο-
σιακή» τακτική της λογοκρισίας, επιχειρώντας 
να κρύψει τις αποκαλύψεις από το διαδίκτυο, 
µπλοκάροντας ιστοσελίδες και social media.

Πάντως πρέπει να σηµειωθεί ότι µέχρι 
στιγµής τα στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί 
από τα Panama Papers αποτελούν, σύµφωνα 
µε διεθνείς αναλυτές, «την κορυφή της κορυ-
φής της κορυφής του παγόβουνου» (δηλαδή 
ένα εξαιρετικά µικρό µέρος από τα 4,6 Tb υ-
λικού της διαρροής), ενώ ο ICIJ υπογραµµί-
ζει ότι αποκαλύπτονται offshore δραστηριό-
τητες του πρωθυπουργού του Πακιστάν, του 
βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, των παιδιών 
του Προέδρου του Αζερµπαϊτζάν, του Προέ-
δρου της Ουκρανίας, ανθρώπων που σχετίζο-
νται µε τα καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό, µε 
τροµοκρατικές οργανώσεις και µε κράτη που 
βρίσκονται στη «µαύρη λίστα», όπως η Βόρεια 
Κορέα, κ.λπ.

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

PANAMA PAPERS
Η ∆ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ 

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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συνέντευξη

επειδή δεν επιθυµούν τη διαφάνεια. Με τον όρο 
«ανοιχτά δεδοµένα» εννοούµε όλα τα δεδοµένα 
που έχουν στα πληροφοριακά τους συστήµατα οι 
αρχές του ∆ηµοσίου και τα οποία δεν περιέχουν 
ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα ή δεδοµένα που 
αφορούν την εθνική ασφάλεια. Τα ευαίσθητα προ-
σωπικά δεδοµένα αφορούν τις θρησκευτικές, πο-
λιτικές πεποιθήσεις, τις σεξουαλικές προτιµήσεις 
και θέµατα υγείας. Στην Ελλάδα επικρατεί µια πιο 
συντηρητική προσέγγιση στο ζήτηµα (η προσέγ-
γιση αυτή συµφέρει όσους θέλουν να αποκρύ-
ψουν στοιχεία), ώστε να θεωρούνται και τα οικο-
νοµικά δεδοµένα ευαίσθητα προσωπικά δεδο-
µένα. Έτσι, µε αυτή τη δικαιολογία, δεν ανοίγονται 
δεδοµένα που αφορούν οικονοµικά στοιχεία. Και 
αυτό νοµίζω ότι είναι βασικό πρόβληµα που διευ-
κολύνει αυτούς που δεν επιθυµούν να είναι συ-
νεπείς προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Έτσι, δεν καταβάλλουν τον φόρο που τους ανα-
λογεί, δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ που εισπράττουν, 
δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές κ.ο.κ. 
Άρα τα ανοιχτά δεδοµένα έχουν να κάνουν και 
µε την αξιοπιστία των αρχών. Για παράδειγµα, αν 
είχαµε κτηµατολόγιο θα ήταν αδύνατη η καταπά-
τηση δηµόσιων εκτάσεων ή αν οι αρµόδιες αρχές 
διέθεταν τους διαδοχικούς ψηφιακούς χάρτες της 
χώρας θα βλέπαµε πού έχουν προκύψει ακίνητα 
εντός δασικών εκτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορεί κάποιος να 
ανατρέξει στο ιστολόγιο του κ. Καρούνου: www.
karounos.gr/blog/.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

´ Η αξιοπιστία των 
κρατικών αρχών 
εξαρτάται από τη 
διάθεση ανοιχτών 
δεδοµένωνª

Θεόδωρος Καρούνος, ερευνητής 
στο ΕΜΠ, µέλος του ∆.Σ. της ΕΕΛ/ΛΑΚ

Την αναγκαιότητα της θεσµοθέτησης της 
συστηµατικής διάθεσης ανοιχτών δεδο-
µένων, µε αφορµή την τεράστια διαρροή 
των αποκαλούµενων Panama Papers, 

τα οποία αφορούν στοιχεία offshore από σχεδόν 
όλες τις χώρες, τονίζει ο ερευνητής στο ΕΜΠ Θε-
όδωρος Καρούνος.

Τις τελευταίες µέρες, λόγω των Panama 
Papers, µπήκε στη ζωή µας µε έντονο τρόπο 
η φράση ´ δηµοσιογραφία δεδοµένων ª . Μπο-
ρείτε να µας εξηγήσετε τι είναι;
Είναι ερευνητική δηµοσιογραφία που αξιοποιεί 
ψηφιακή πληροφορία, δηλαδή δεδοµένα που είτε 
διατίθενται ανοιχτά είτε τα έχει διαρρεύσει κάποιος 
ευσυνείδητος και δηµοκρατικά σκεπτόµενος πολί-
της, συνήθως εργαζόµενος στις εταιρείες που δι-
αθέτουν αυτά τα δεδοµένα. Όσοι διαρρέουν πλη-
ροφορίες σε πολλές περιπτώσεις είναι µέσα από 
τις εταιρείες ή ικανοί προγραµµατιστές που έχουν 
τρόπους να αποκτήσουν πρόσβαση στα πληροφο-
ριακά συστήµατα των εταιρειών και να δηµοσιο-
ποιήσουν χρήσιµα δεδοµένα.

∆εδοµένου ότι σε κάθε περίπτωση, και ει-
δικά όσον αφορά τα Panama Papers, µιλάµε 
για τεράστιο όγκο δεδοµένων, πού υπεισέρ-
χεται η πληροφορική στη µετατροπή τους σε 
´ είδησηª ;
Όλα τα στοιχεία στα σύγχρονα πληροφοριακά συ-
στήµατα είναι αποθηκευµένα µε δοµηµένο τρόπο. 
Άρα, από τη στιγµή που θα είναι δηµόσια διαθέ-
σιµα µε οποιονδήποτε τρόπο, µπορούν εύκολα να 
κωδικοποιηθούν και να αναλυθούν. ∆ηλαδή ένας 
δηµοσιογράφος µε βασικές γνώσεις προγραµµα-
τισµού ή ενός περιβάλλοντος ανάλυσης δεδοµέ-
νων ή σε συνεργασία µε έναν µηχανικό λογισµού 
µπορεί εύκολα να αναλύσει αυτά τα στοιχεία και 
να τα τοποθετήσει στον χώρο και στον χρόνο. Το 
παράδειγµα που βλέπουµε µε την οπτικοποίηση 
των στοιχείων από την Ελλάδα γίνεται µε τα στοι-
χεία της διεύθυνσης που βρίσκεται στον φάκελο 
της κάθε offshore στο πληροφοριακό σύστηµα της 
εταιρείας που διαχειριζόταν τις υποθέσεις των ε-
ταιρειών αυτών.

Μιλώντας για τον τρόπο που διαρρέουν αυτά 
τα στοιχεία, οι εταιρείες διαθέτουν συστήµατα 
ασφαλείας, ενώ και η µεταφορά των δεδοµέ-
νων προς τους δηµοσιογράφους µπορεί να 
παρακολουθηθεί και να εντοπιστεί. Πώς δια-

σφαλίζεται η απρόσκοπτη, ας την πούµε, δι-
αρροή;
Το είπα και πριν, βασικός «κρίκος» είναι ο άνθρω-
πος. ∆ηλαδή όσοι διαχειρίζονται τα πληροφορι-
ακά συστήµατα, τα οποία έχουν κάποια κενά α-
σφαλείας. Αν η διαρροή γίνεται απ’ έξω, σηµαίνει 
ότι αυτός που απέκτησε πρόσβαση στα πληροφο-
ριακά συστήµατα µε παράνοµο τρόπο, όπως µας 
έχει διδάξει η εµπειρία µε τον Σνόουντεν, πάντα 
βρίσκει τρόπους και τεχνικές µε τα οποία µπορεί 
να διαρρεύσει µε σχετική ή και πλήρη ασφάλεια 
στοιχεία και να µην εντοπιστεί η πηγή της διαρ-
ροής τη στιγµή που συµβαίνει. Τα παραπάνω ι-
σχύουν φυσικά όταν µιλάµε για διαρροή και όχι 
για διάθεση ανοιχτών δεδοµένων και, κατά την 
άποψή µου, θα έπρεπε να είναι υποχρέωση των 
φορολογικών αρχών της χώρας µας και όλων 
των χωρών να διαθέτουν αυτά τα δεδοµένα α-
νοιχτά, ώστε να µπορούµε εύκολα να ξέρουµε, 
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, ποιοι έχουν 
συστήσει offshore εταιρείες.

∆εδοµένου ότι κι εσείς χρησιµοποιήσατε τον 
όρο ´ διαρροή µε παράνοµο τρόποª , αναρω-
τιέται κανείς αν τα στοιχεία αυτά είναι αξιο-
ποιήσιµαº
Η διεθνής και εν µέρει η ελληνική εµπειρία µάς 
έχει διδάξει ότι τα στοιχεία αυτά είναι αξιοποιή-
σιµα. Χώρες όπως η Γαλλία και η Γερµανία έχουν 
ασκήσει διώξεις µε βάση διαρροές στοιχείων είτε 
από ελβετικές τράπεζες είτε από αλλού, άρα τα 
στοιχεία αυτά, στον βαθµό που υποβοηθούν τις 
κρατικές υπηρεσίες να εντοπίσουν πιθανές πηγές 
είτε φοροδιαφυγής είτε φοροαποφυγής και να δι-
εκδικήσουν φορολογητέα ύλη, οφείλουµε να τα 
αξιοποιούµε και αρκετές φορές αξιοποιούνται α-
ποτελεσµατικά. Βέβαια αυτό προϋποθέτει και α-
ποτελεσµατική οργάνωση των αντίστοιχων υπη-
ρεσιών της κάθε χώρας.

Πώς κρίνετε την ανησυχία που εκφράζε-
ται από ορισµένες πλευρές, ότι τα Panama 
Papers βρίσκονται στα χέρια µεγάλων µιντια-
κών οργανισµών, οι οποίοι ενδέχεται να απο-
κρύψουν κατά το δοκούν κάποια από τα στοι-
χεία αυτά;
Ο φόβος αυτός υπάρχει, αλλά νοµίζω ότι έχει να 
κάνει µε την αξιοπιστία των οργανισµών που δια-
θέτουν δηµόσια τέτοια στοιχεία, είτε τα WikiLeaks, 
ως οργανισµός που διασφαλίζει την ακεραιότητα 
αυτών των στοιχείων, είτε ο ∆ιεθνής Οργανισµός 

Ερευνητικής ∆ηµοσιογραφίας (σ.σ.: International 
Consortium of Investigative Journalism, ICIJ), 
o οποίος επίσης έχει την ίδια αποστολή. Εκ των 
πραγµάτων, όταν τα στοιχεία αποκτώνται µε µη 
νόµιµο τρόπο, ουδείς γνωρίζει αν έχει δηµοσιο-
ποιηθεί το σύνολο των πληροφοριών. Αντιθέτως, 
στα ανοιχτά δεδοµένα η ακεραιότητα των στοι-
χείων διασφαλίζεται από τον φορέα που τα δια-
θέτει. Γι’ αυτό και είπα πιο πριν ότι στοιχεία που 
υποβοηθούν τις αρχές να εντοπίσουν φοροδια-
φυγή-φοροαποφυγή θα πρέπει να είναι στη διά-
θεση των αρµόδιων υπηρεσιών.

Μιλώντας για την ανάγκη διαφάνειας των 
στοιχείων, στην Ελλάδα υπάρχουν δηµόσιες 
βάσεις δεδοµένων που επιτρέπουν στους πο-
λίτες να ελέγχουν τέτοιου είδους στοιχεία;
Τα δηµόσια δεδοµένα, µε βάση την ισχύουσα νο-
µοθεσία, πρέπει να είναι διαθέσιµα στις αρµόδιες 
φορολογικές αρχές, ως φορολογούµενοι είµαστε 
υποχρεωµένοι να δηλώνουµε όλα µας τα πε-
ριουσιακά στοιχεία. Άρα θεωρητικά τα στοιχεία 
αυτά είναι διαθέσιµα. Τώρα, αν κάποιος τα απο-
κρύπτει για οποιονδήποτε λόγο, αυτό είναι προ-
φανώς παράνοµο και εναπόκειται στη δυνατό-
τητα των αρµόδιων αρχών να εντοπίσουν όσους 
φοροδιαφεύγουν, κυρίως τους πιο σηµαντικούς 
φοροφυγάδες. Στην Ελλάδα µόλις το 2014 ψηφί-
στηκε ο νόµος για τα ανοιχτά δεδοµένα, ο οποίος 
µάλιστα εφαρµόζεται πληµµελώς από τις περισ-
σότερες κρατικές αρχές, είτε για λόγους τεχνικής 
αδυναµίας είτε για λόγους αδιαφάνειας, δηλαδή 
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ευρώπη

Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουµε ότι λαϊκιστικές 
και άλλες περιθωριακές πολιτικές δυνάµεις θα 
αναλάβουν τη διαµόρφωση του πολιτικού το-
πίου της Ευρώπης προς µια γραµµή που θα 
βάζει τον φιλελευθερισµό και την παγκοσµιο-

ποίηση απέναντι σε εσωστρεφείς και τοπικιστικές θεωρήσεις; 
Θα εγκαταλείψουν σταδιακά τα mainstream κόµµατα την υπο-
στήριξή τους στις θεµελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωµά-
των, των πολιτικών ελευθεριών, της ισότητας και της διαφάνειας 
υπό τον πανικό του λαϊκιστικού κύµατος που µοιάζει να καταπί-
νει τις ευρωπαϊκές χώρες;

Ο λαϊκισµός βρίσκεται σε άνοδο και παρ’ ότι είναι απίθανο 
οι εκφραστές του να κερδίσουν τις ψήφους που χρειάζονται 
ώστε να κυβερνήσουν την Ευρώπη, υπάρχει ο κίνδυνος να το 
κάνουν επιβάλλοντας τη ρητορική τους στον ευρωπαϊκό πολι-
τικό λόγο. Να γίνει δηλαδή η ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή λα-
ϊκιστική «δι’ αντιπροσώπου», αν οι πολιτικές ελίτ δεν αντιµε-
τωπίσουν τα βαθύτερα αίτια του φαινοµένου. Προς το παρόν οι 
ηγέτες της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς µοιάζουν να 
αγκαλιάζουν τα δηµαγωγικά εργαλεία των δεξιών λαϊκιστών, για 
να µαζέψουν µερικές ψήφους ακόµη. Είναι πάντως προφανές 
ότι αυτή η τακτική δεν κερδίζει. Στην χώρα µας η Χρυσή Αυγή 
µπήκε στο Κοινοβούλιο όταν ο κυρίαρχος λόγος εµφορήθηκε 
από ρατσιστικά αφηγήµατα. Το ίδιο ανακάλυψε πρόσφατα ο 
πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόµπερτ Φίτσο, όταν στις κοινο-
βουλευτικές εκλογές στις 5 Μαρτίου, και αφού είχε παίξει δυ-
νατά το αντιµεταναστευτικό χαρτί, ενισχύθηκαν τα ακροδεξιά 
κόµµατα περισσότερο από το δικό του. Εάν οι ψηφοφόροι θέ-
λουν να «µυρίσουν» την ξενοφοβία, συνήθως επιλέγουν το αυ-
θεντικό κόµµα που την εκφράζει.

Εύκολος λαϊκισµός
Ωστόσο, η πρόσφατη εµπειρία του Φίτσο δεν φαίνεται να πεί-
θει τους mainstream πολιτικούς ότι πρέπει να σταµατήσουν να 
αντιγράφουν τη γλώσσα του δεξιού λαϊκισµού. Οι αντιδράσεις 
των κυβερνήσεων στη µεγάλη εισροή προσφύγων µοιάζουν να 
κινούνται στον ρυθµό του φόβου που προκαλεί η άνοδος του 
λαϊκισµού. Στις χώρες που θα έχουν σύντοµα εκλογές η κατά-
σταση είναι ακόµη χειρότερη, µε τους ακροδεξιούς λαϊκιστές να 
διαµορφώνουν τη συζήτηση για το προσφυγικό µε τους δικούς 
τους όρους. Η φοβία της επικράτησής τους εµποδίζει την ανά-
δειξη εναλλακτικών λύσεων κι αυτό µε τη σειρά του δίνει στους 
λαϊκιστές ακόµα περισσότερα «πυροµαχικά» σε µια συζήτηση 
που πολύ απέχει από τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες πάνω στις 
οποίες στηρίχτηκε το όραµα της Ενωµένης Ευρώπης. Επισηµαί-
νεται συχνά ότι τα καθεστώτα του Όρµπαν στην Ουγγαρία και 
του Καζίνσκι στην Πολωνία θα αποτύγχαναν να εκπληρώσουν 
τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για τα υπό ένταξη κράτη της Ε.Ε.

Όµως οι φαινοµενικά «εύκολες» απαντήσεις που δίνουν σε 
θέµατα που απασχολούν τους πολίτες –να σηκώσουµε τείχη 
για να κρατήσουµε τους µουσουλµάνους έξω, να πολεµήσουµε 

τον ελεύθερο ανταγωνισµό– ασκούν πίεση στις πολιτικές ελίτ, 
εγκλωβίζοντας την πολιτική κουλτούρα σε κινήσεις που απη-
χούν τα χαµηλότερα ένστικτα των πολιτών και στερούν το οξυ-
γόνο της λογικής από τη χάραξη πολιτικής. Υπό τις παρούσες 
συνθήκες το όνειρο µιας δυνατής φιλελεύθερης Ευρώπης στον 
21ο αιώνα µοιάζει να αποµακρύνεται.

Το σοκ της οικονοµικής κρίσης που πέρασε η Ευρωζώνη 
και το προσφυγικό ζήτηµα εκθέτουν τα σοβαρά προβλήµατα της 
Ε.Ε. Μετά από χρόνια κωλυσιεργίας οι χώρες της Ευρωζώνης 
έχουν αποκαταστήσει µια σχετική σταθερότητα στο κοινό νό-
µισµα, προχωρώντας, µεταξύ άλλων, στη δηµιουργία µιας τρα-
πεζικής ένωσης. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν αντι-
µετωπίσει ακόµη τη θεµελιώδη αντίφαση στην ύπαρξη µιας νο-
µισµατικής ένωσης που όµως δεν ακολουθεί κοινή οικονοµική 
πολιτική. Την ίδια στιγµή το συνεχιζόµενο κύµα µετανάστευ-
σης προς την Ευρώπη θέτει πρόσθετα ερωτηµατικά ως προς τη 
δυνατότητα της Ε.Ε. να λειτουργήσει ως µια πραγµατική πο-
λιτική ένωση παρά ως µια χαλαρή συνοµοσπονδία κυρίαρχων 
κρατών.

Πεδίο κρίσεων η Ε.Ε.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Ε.Ε. βρίσκεται σε µια 
διαρκή κατάσταση διαχείρισης κρίσεων, από τον κίνδυνο κα-
τάρρευσης της Ευρωζώνης µέχρι τα κύµατα µεταναστών χωρίς 
χαρτιά και τα αναβαθµισµένα τροµοκρατικά χτυπήµατα, όπως 
πιστοποιείται από τις πρόσφατες επιθέσεις στις Βρυξέλλες. Σαν 
να µην έφταναν όλα αυτά, αντιµετωπίζει πλέον και την πραγµα-
τική πιθανότητα της βρετανικής εξόδου, ή Brexit, µέσω του δη-
µοψηφίσµατος στο Ηνωµένο Βασίλειο τον Ιούνιο. Κανείς δεν 
ξέρει τι αποτέλεσµα θα είχε ένα πανευρωπαϊκό δηµοψήφισµα 
για την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ας πάρουµε ως παράδειγµα τη ζώνη του Σένγκεν, η οποία 
περιλαµβάνει σχεδόν όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. Η περιώνυµη 
συνθήκη θεωρείται ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα του 
µπλοκ, καθώς επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων 
και αγαθών εντός των συνόρων του. Και όµως, τα µέλη της δεν 
έχουν ένα κοινό οµοσπονδιακό σύστηµα για τον έλεγχο των ε-
ξωτερικών συνόρων, ούτε κοινή ακτοφυλακή και τελωνειακές 
υπηρεσίες, αλλά ούτε και ενιαίο φορέα για την επεξεργασία των 
αιτηµάτων ασύλου των προσφύγων. Όλα αυτά, δυστυχώς, γίνο-
νται απολύτως εµφανή στον τρόπο που το προσφυγικό αγγίζει 
την Ελλάδα, αλλά φέρνουν στην επιφάνεια και τις αντιφάσεις 
στις σχέσεις των κρατών.

Στην κάλπη για το Brexit
Πέρα από αυτά, η πιθανότητα ενός Brexit αποτελεί ακόµη µια 
σοβαρή απειλή για την επιβίωση της Ένωσης. Το Συντηρητικό 
Κόµµα εµφανίζεται διχασµένο ενόψει της ψηφοφορίας. Από 
τη µια ο δήµαρχος του Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον που εκστρα-
τεύει για βγει η χώρα του από την Ευρώπη, από την άλλη ο πρω-
θυπουργός Ντέιβιντ Κάµερον που θέλει την παραµονή. Όταν το 

2013 υποσχέθηκε στους συµπατριώτες του δηµοψήφισµα για το 
θέµα, ο Κάµερον ήταν βέβαιος ότι το στρατόπεδο της παραµο-
νής θα κέρδιζε άνετα. Ωστόσο, η χαµηλή διαφορά στις δηµοσκο-
πήσεις δείχνει ότι µπορεί να µην υπολόγισε σωστά. Σε µια προ-
σπάθεια να σώσει τη βρετανική ένταξη, ο Κάµερον έχει εξασφα-
λίσει ένα πακέτο παραχωρήσεων από τους εταίρους του στην 
Ε.Ε., οι οποίες περιλαµβάνουν την εξαίρεση του Ηνωµένου Βα-
σιλείου από οποιαδήποτε δέσµευση για «διαρκώς στενότερη 
ένωση», καθώς και τη δέσµευση της Ε.Ε. να µειώσει τη γραφει-
οκρατία. Αυτές οι παραχωρήσεις, ανεξαρτήτως του αποτελέσµα-
τος του δηµοψηφίσµατος για το Brexit, δηµιουργούν σε ολο-
ένα και περισσότερα κράτη-µέλη την επιθυµία να επιλέξουν το 
είδος της ένωσης που θέλουν. Μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων 
θα είχε ως αποτέλεσµα την ενίσχυση του ευρωσκεπτικισµού και 
αυτό οφείλει να κινητοποιήσει εκείνα τα µεγάλα τµήµατα της 
κοινωνίας που έχουν χάσει όχι µόνο την εµπιστοσύνη τους στις 
ελίτ αλλά και την πεποίθηση ότι το διακύβευµα στη σηµερινή 
πολιτική σκακιέρα είναι σοβαρό.

Η προσφυγική κρίση και ο φόβος για το Ισλαµικό Κράτος 
έχουν ωθήσει ψηφοφόρους στα χέρια δεξιών κοµµάτων. Ένα τέ-
τοιο κόµµα ήδη έχει πάρει την εξουσία στην Πολωνία, ενώ και 
άλλα, από τη Σλοβακία και τη Σουηδία µέχρι την Αυστρία και τη 
Γαλλία, βλέπουν τις ψήφους τους να αυξάνονται ξαφνικά.

Την ώρα που το ευρωσκεπτικιστικό Κόµµα της Ανεξαρτη-
σίας του Ηνωµένου Βασιλείου (UKIP) εκµεταλλεύτηκε αµέ-
σως τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες για να δηλώσει ότι «απέδειξαν 
πως οι χαλαροί έλεγχοι στα σύνορα αποτελούν απειλή για την 
ασφάλειά µας», η πιο σοβαρή απειλή έρχεται από το ακροδε-
ξιό Εθνικό Μέτωπο στη Γαλλία και την επικεφαλής του Μαρίν 
Λεπέν, που θα έχει ίσως την ευκαιρία να διεκδικήσει την προ-
εδρία το 2017, λόγω της φύσης του γαλλικού εκλογικού συστή-
µατος, µε το δεύτερό του γύρο.

Από την άλλη, βλέπουµε και ανερχόµενους πολιτικούς α-
στέρες να παίζουν µε τη φωτιά, όπως το νεαρότερο πρόσωπο 
της αυστριακής συντηρητικής πολιτικής σκηνής, τον 29 ετών υ-
πουργό Εξωτερικών Σεµπάστιαν Κουρτς, ο οποίος ηγείται της 
δεξιάς λαϊκιστικής έκκλησης να κλείσουν τα σύνορα της χώρας. 
Κι ενώ ο ίδιος θα µπορούσε να καθοδηγείται από προσωπική 
φιλοδοξία, µε τον τρόπο του τραβά το κόµµα του προς τα δεξιά 
της ξενοφοβίας.

Κάποιοι θεωρούν ότι τέτοιοι συντηρητικοί ελιγµοί είναι 
προσπάθειες προκειµένου να σταµατήσουν οι πραγµατικοί λα-
ϊκιστές της άκρας ∆εξιάς. Η Αυστρία έχει µάθει µε δύσκολο 
τρόπο ότι δύσκολα κάποιος λαϊκίζει πιο επιτυχηµένα από τον 
πραγµατικό λαϊκιστή, όπως απέδειξε το Κόµµα της Ελευθερίας 
του Γεργκ Χάιντερ, που συγκυβερνούσε στην Αυστρία από το 
2000 έως το 2005. Σήµερα το κόµµα βρίσκεται και πάλι στις 
πρώτες θέσεις των δηµοσκοπήσεων. Αλλά ακόµη και χωρίς 
νίκη, οι ακραίες θέσεις των κοµµάτων αυτών έχουν µπολιάσει 
ήδη την κυρίαρχη ιδεολογία, που επηρεάζεται από τον φόβο 
της ήττας.

 ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΜΙΑΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 
Θα είναι µια γαλλική προεδρία 
µε επικεφαλής την αρχηγό του 
ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου 
Μαρίν Λεπέν το τέλος της Ευρώπης 
όπως την ξέρουµε;

Η προσφυγική κρίση και ο φόβος για 
το Ισλαµικό Κράτος έχουν ωθήσει 
ψηφοφόρους στα χέρια δεξιών 
κοµµάτων. Ένα τέτοιο κόµµα ήδη έχει 
πάρει την εξουσία στην Πολωνία, 
ενώ και άλλα, από τη Σλοβακία 
και τη Σουηδία µέχρι την Αυστρία και 
τη Γαλλία, βλέπουν τις ψήφους 
τους να αυξάνονται ξαφνικά.

Στιγµιότυπο από επεισόδια 
µεταξύ ακροδεξιών και αστυνοµίας 
στις Βρυξέλλες.
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πολιτική

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

Όπως και να ‘χει, το καλό είναι ότι έγινε η αρχή. Μπο-
ρεί η ΕΣΗΕΑ να µην ασχολείται µε άλλα κι άλλα, όπως 
την κάλυψη των νέων δηµοσιογράφων και εκείνων 
που εργάζονται σε µη παραδοσιακού τύπου µίντια, 
αλλά το Πειθαρχικό της έδειξε πως είναι αδέκαστο σε 
θέµατα δεοντολογίας, την οποία σε όλα τα υπόλοιπα 
πλην του δηµοψηφίσµατος την έχουµε κορόνα στο 
κεφάλι µας. 

#Πειθαρχικό
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε τη 
διαγραφή των δηµοσιογράφων Νίκου Κονιτόπου-
λου (6 µήνες), Άρη Πορτοσάλτε (12 µήνες), Σταµάτη 
Μαλέλη (18 µήνες) και την επίπληξη άλλων τεσσά-
ρων, της Όλγας Τρέµη, της Μαρίας Σαράφογλου, του 
Μανώλη Καψή και της Μαρίας Χούκλη, λόγω της 
στάσης τους την εβδοµάδα που προηγήθηκε του 
δηµοψηφίσµατος, για την οποία υπήρξαν σχετικές 
καταγγελίες στην Ένωση Συντακτών. Όλοι οι προα-
ναφερθέντες είχαν πάρει θέση υπέρ του ΝΑΙ. 

Αν µη τι άλλο, το τάιµινγκ της ανακοίνωσης της 
απόφασης ήταν ιδανικό. 

Όπως συνήθως συµβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, 
και οι δύο πλευρές, στην προσπάθειά τους να υπο-
στηρίξουν το επιχείρηµά τους, είπαν µια κουβέντα, 
έβαλαν µια φωτογραφία παραπάνω. 

Το βασικό πρόβληµα που προκύπτει από την 
υπόθεση δεν είναι το αν καλώς ή κακώς έλεγξε 
πειθαρχικά και επέβαλε τις ποινές το Πειθαρχικό 
Συµβούλιο. Το βασικό πρόβληµα είναι πως υπάρ-
χει και ένας ελέφαντας στο δωµάτιο: η όλη εξέλιξη 
είχε προαναγγελθεί. 

Σε άλλα νέα καταπληκτικού τάιµινγκ, ο Άδωνις 
Γεωργιάδης την εβδοµάδα που έσκασε το πα-
γκόσµιας εµβέλειας σκάνδαλο της διαρροής των 
Panama Papers θεώρησε σωστό να υποστηρίξει 
πως θα έπρεπε να ονοµάσουµε µια οδό «Παπα-
σταύρου», προς τιµήν του συνεργάτη του πρώην 
πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, του οποίου το 
όνοµα περιλαµβανόταν τόσο στη λίστα Λαγκάρντ 
όσο και στα Panama Papers. 

Η ανταπόκριση του Twitter στη δύσκολη αναζήτη-
ση ήταν άµεση.

Αυτά κάνει η βιασύνη, βάζεις στην Google 
«κρεµάλες κοµµουνιστών» και σου βγάζει και την 
παραπάνω φωτογραφία που αποτελεί θηριωδία 
των ναζί. 

Όσοι θεώρησαν σωστές τις ποινές του Πειθαρχι-
κού ότι:  

Παράλληλα µε τις κρεµάλες ήρθαν και τα λαϊκά 
δικαστήρια.

Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν 
είναι τρία. Το πρώτο, 

Το δεύτερο,

Και το τρίτο,

Ένα βασικό πρόβληµα είναι πως τρεις ηµέρες 
µετά την απόφαση δεν είχε ανακοινωθεί ακόµη 
επισήµως το σκεπτικό της. 

Ο αντιπρόεδρος της Ν∆ βάσισε την «πρότασή» του 
στη διαπραγµατευτική αποτελεσµατικότητα του 
κ. Παπασταύρου µε την τρόικα, ωστόσο µερικές 
φορές καλύτερα να µασάς…

Πλέον νέοι ορίζοντες ανοίγονται για την έξοδο από 
την κρίση και τα µνηµόνια.

Λήξη συναγερµού, τελικά η οδός Παπασταύρου 
είναι ήδη κοντά µας.

Έτσι, ίσως µια απλή οδός να µην είναι αρκετή.

Για κάποιους άλλους δεν είναι αντάξια του µεγέθους 
και των επιτευγµάτων ούτε καν µια λεωφόρος.

Συνεπώς ο καθένας µπορεί να ισχυρίζεται ό,τι 
θέλει: αυτοί που τιµωρήθηκαν και οι υποστηρι-
κτές τους ότι τιµωρήθηκαν λόγω των πολιτικών 
φρονηµάτων τους: 

Για παράδειγµα, είναι τελείως διαφορετικό να ελέγ-
χεται πειθαρχικά κάποιος για οποιοδήποτε σχόλιό 
του και τελείως διαφορετικό να ελέγχεται πειθαρχικά 
επειδή ως διευθυντής κάποιου προγράµµατος 
δεν επέτρεψε στην αντίθετη άποψη να ακουστεί ή 
επέτρεψε τη διαστρέβλωση της πραγµατικότητας ή 
µετέτρεψε την άποψή του σε είδηση. 
Σε ό,τι αφορά όσους ελέγχθηκαν πειθαρχικά λόγω 
της δηµοσιογραφικής και όχι τυχόν διευθυντικής τους 
ιδιότητας, ο µοναδικός βάσιµος λόγος για τον οποίο 
θα µπορούσαν να ελεγχθούν πειθαρχικά δεν είναι 
φυσικά η άποψή τους αλλά το κατά πόσο πέρασαν 
την άποψή τους ως είδηση. Συνεπώς δεν µοιάζει να 

έχει καµία λογική ο πειθαρχικός έλεγχος (και πολύ 
περισσότερο η διαγραφή) του Ν. Κονιτόπουλου, ο 
οποίος είναι αρχισυντάκτης σε µια εκποµπή, του Κ. 
Μπογδάνου, άποψης και διαλόγου, όχι παρουσίασης 
ειδήσεων. Η άποψη είναι ελεύθερη στον δυτικό 
κόσµο, ενώ βάσει του δηµοσιογραφικού κώδικα 
δεοντολογίας ως ειδήσεις πρέπει να παρουσιάζονται 
οι ειδήσεις, όχι οι απόψεις. 
Σε κάθε περίπτωση, δε, ο πειθαρχικός έλεγχος για 
την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας πρέπει να 
ισχύει έναντι όλων και για όλα. Όταν εφαρµόζεται 
για µία συγκεκριµένη περίπτωση δεν έχουµε να 
κάνουµε µε προσπάθεια τήρησης της δεοντολογίας 
αλλά µε κανιβαλισµό. 

Το σίγουρο είναι πως 
στην Ελλάδα της κρίσης 
είναι πραγµατικά τυχε-
ροί όσοι καταφέρουν να 
ζήσουν το όνειρό τους. 
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συνέντευξη

βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση αλλά και 
επιφέρουν ουσιαστική βελτίωση συνολικά 
στο εξεταστικό σύστηµα;
Οι παρεµβάσεις που έχουν γίνει είναι µπαλώ-
µατα σε µια κουρελού και βεβαίως σε όλες τις 
περιπτώσεις είναι δεµένες µε ένα νήµα µε τις 
κατευθύνσεις που υπάρχουν εδώ και πολλά χρό-
νια. Η «µάχη» των υποψηφίων στις πανελλήνιες 
εξετάσεις παραµένει «µάχη» που γίνεται µε τα-
ξικούς όρους, οι «εργολάβοι των εξετάσεων» 
(φροντιστήρια - ιδιαίτερα µαθήµατα) συνεχίζουν 
να ροκανίζουν τους οικογενειακούς προϋπο-
λογισµούς και βέβαια καλά κρατάνε οι µεταλ-
λάξεις στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.

∆ιαπιστώνετε ότι οι πολιτικές που ακολου-
θούνται από το υπουργείο Παιδείας από τον 
Ιανουάριο του 2015 και εντεύθεν ανταπο-
κρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες του εκ-
παιδευτικού συστήµατος;
Πρόκειται ουσιαστικά και τυπικά για διαχείριση 
της εκπαίδευσης των περικοπών, της φτήνιας 
και της ιδιωτικοποίησης. Όποιος έχει µάτια να 
δει και την τιµιότητα να πιστέψει στα µάτια του, 
κατανοεί ότι και η νέα κυβέρνηση κινείται στο 
πατρόν που έχει επιβληθεί από το µνηµόνιο, 
δηλαδή συνεχίζει τη µνηµονιακή εκπαιδευτική 
πολιτική των προκατόχων της. Το «manual» της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της νέας ηγεσίας του 
υπουργείου Παιδείας περιλαµβάνει µια σειρά 
παρεµβάσεων που έχουν τη µορφή «παραδο-
τέων», καθώς ορίζονται µε λεπτοµέρειες τόσο 
το περιεχόµενο όσο και ο χρόνος υλοποίησής 
τους. Οι αλλαγές αυτές επικεντρώνονται ουσι-
αστικά σε τέσσερις βασικούς άξονες για την πε-
ρίοδο 2015-2016: µείωση του κόστους της εκ-
παίδευσης, αξιολόγηση όλων των παραγόντων 
της σε σύνδεση µε επιδόσεις, αποτελεσµατικό-
τητα και µισθούς, µαθητεία για την πλειοψηφία 
των αποφοίτων της τεχνικής εκπαίδευσης και 
περιφερειακές συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού 
τοµέα. Επιπλέον, επιχειρηµατικότητα, σε όλο το 
µήκος και το πλάτος της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, µεγαλύτερη συµµετοχή των εργοδοτών 
και µεγαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηµατο-
δότησης. Στο πλαίσιο αυτό, και ο νέος «εθνικός 
διάλογος» θυµίζει περισσότερο ένα ξεθωρια-
σµένο πια σύνθηµα έξω από το παλιό υπουρ-
γείο Παιδείας στη Μητροπόλεως: Συνδιαλέγοµαι, 
συνδιαλέγεσαι, συνδιαλέγεται… αποφασίζουν.

Πώς κρίνετε τη στάση των οµοσπονδιών 
των εκπαιδευτικών µπροστά στα προβλή-
µατα που η κρίση είτε δηµιούργησε είτε ε-
πέτεινε στον χώρο της ελληνικής εκπαίδευ-
σης;
Οι εκπαιδευτικές οµοσπονδίες είναι αιχµάλω-
τες αφενός των αρνητικών συσχετισµών στο ε-
σωτερικό τους (κυριαρχούν οι παρατάξεις που 
συνδέονται µε τα µνηµονιακά κόµµατα, παλιά 
ή νέα) και αφετέρου από την προσωρινή παρά-
λυση και τον αφοπλισµό της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας, των 140.000 εκπαιδευτικών και των ε-
κατοντάδων χιλιάδων µαθητών και γονιών που 
δείχνουν προς το παρόν αδύναµοι να σπάσουν 
τα δεσµά τους. Προφανώς πρόκειται για µια 
προσωρινή κατάσταση, καθώς γελιούνται όσοι 
νοµίζουν ότι όσοι αναπνέουν την κιµωλία µέσα 
στην τάξη θα λιώνουν αδιαµαρτύρητα όπως το 
χιόνι κάτω από τον καυτό ήλιο.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

«Οι πανελλήνιες 
εξετάσεις είναι  
µηχανισµός  
παραεκπαίδευσης»

Χρήστος Κάτσικας,  
εκπαιδευτικός-ερευνητής

Π
ανελλαδικές µε το νέο σύστηµα ε-
πέλεξαν οι υποψήφιοι για την τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση καθώς µόλις 
το 4% θα διαγωνιστεί µε το παλαιό. 
Πλέον οι υποψήφιοι θα εξετάζο-

νται σε τέσσερα µαθήµατα, ενώ αν θέλουν να 
επιλέξουν µεταξύ δύο επιστηµονικών πεδίων, 
θα πρέπει να δώσουν και ένα πέµπτο µάθηµα. 
Μιλώντας στην FS ο εκπαιδευτικός-ερευνητής 
Χρήστος Κάτσικας τόνισε ότι η ουσία των εξε-
τάσεων δεν αλλάζει, ενώ οι πολιτικές της η-
γεσίας του υπουργείου Παιδείας ακολουθούν 
µνηµονιακή πορεία.
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Ποια είναι η βασική ιδιαιτερότητα των φετι-
νών πανελλαδικών εξετάσεων σε σχέση µε 
τα προηγούµενα χρόνια;
Υπάρχουν µόνο τεχνικές διαφοροποιήσεις που 
δεν αλλάζουν την ουσία. Και η ουσία είναι και 
παραµένει ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι 
πάντα ένας µηχανισµός παραεκπαίδευσης της 
παιδείας. Αρκεί να δει κανείς τον κεντρικό ρόλο 
που παίζουν στον καθορισµό της διδακτέας ύλης, 
αδιαφορώντας για οποιοδήποτε υλικό δεν σχε-
τίζεται µε τις εξετάσεις και τα θέµατα στα οποία 
διαγωνίζονται κάθε χρόνο οι υποψήφιοι: Με θέ-
µατα σωστά ή λάθος, σύµφωνα ή όχι µε τους 

στόχους, θεωρητικά ή πρακτικά, έξυπνα ή η-
λίθια, πονηρά ή παπαγαλίστικα, ο πραγµατικός 
στόχος των εξετάσεων, που είναι να επιλεγούν 
κάποιοι µε τρόπο που να φαντάζει αντικειµενι-
κός, επιτυγχάνεται. Αυτή η γραµµή καθορίζει 
και τη στάση που οφείλουν να τηρήσουν µαθη-
τές και καθηγητές στο σχολικό µάθηµα. Αντί της 
προαγωγής της κρίσης, της εµβάθυνσης, της 
γενίκευσης, της ανακάλυψης της οµορφιάς, η 
αξιολόγηση που αναµένεται οδηγεί στην απο-
µνηµόνευση τύπων και µεθοδολογιών, στην 
προπόνηση και όχι στην επιστηµονική µελέτη.

Ο συνδυασµός παλαιού και νέου συστήµα-
τος ποια πλεονεκτήµατα έχει και τι προβλή-
µατα νοµίζετε ότι ενδέχεται να δηµιουργή-
σει;
Το βασικό πρόβληµα είναι ότι περίπου το 1/4 του 
σχολικού έτους «καταναλώνεται» στις πανελ-
λήνιες εξετάσεις. Το αν κάποιο από τα δύο συ-
στήµατα θα ευνοήσει περισσότερο τους υπο-
ψηφίους θα το δούµε στο τέλος, όταν θα γίνει 
«ταµείο».

Πού κυµαίνεται το ποσοστό των υποψηφίων 
που θα διαγωνιστούν µε το παλαιό σύστηµα 
και πόσο θεωρείτε ότι θα επηρεάσει τις φε-
τινές βάσεις εισαγωγής;
Μόνο το 4% των υποψηφίων εξετάζεται µε το 
παλαιό σύστηµα. Ο βαθµός δυσκολίας των θε-
µάτων και ο αριθµός των εισακτέων στο παλαιό 
και στο νέο σύστηµα θα είναι ο πραγµατικός 
τροχονόµος της κίνησης των βάσεων.

Αναµένονται διαφοροποιήσεις σε σύγκριση 
µε πέρυσι όσον αφορά τη ζήτηση των τµη-
µάτων;
Όχι, δεν αναµένεται διαφοροποίηση σε σχέση 
µε πέρυσι. Η επιµονή µεγάλου τµήµατος των 
υποψηφίων σε σχολές της περιοχής όπου κα-
τοικοεδρεύουν (λόγω της πρωτοφανούς οικο-
νοµικής κρίσης, που, εκτός των άλλων, έχει 
µειώσει και τις προσδοκίες για αντιστοίχιση 
κάποιων σχολών µε επαγγελµατική αποκατά-
σταση) θα συνεχιστεί και φέτος, ενώ, από την 
άλλη, όλα τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή 
µας φανερώνουν ότι δεν έχει αναδειχθεί καµία 
σχολή ή οµάδα σχολών στις οποίες να επικε-
ντρώνεται το ενδιαφέρον των υποψηφίων µε 
διαφορετικούς όρους σε σχέση µε πέρυσι. Νο-
µικές, πολυτεχνικές, ιατρικές και στρατιωτικές 
σχολές, µαζί µε συγκεκριµένα οικονοµικά τµή-
µατα (το Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονο-
µικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας), 
τα Τµήµατα Ψυχολογίας Αθήνας και Θεσσαλο-
νίκης και το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγω-
γής και Αθλητισµού της Αθήνας, θα τρυγήσουν 
και φέτος την αφρόκρεµα των πρώτων προτι-
µήσεων των υποψηφίων.

Σε ποια επιστηµονικά πεδία νοµίζετε ότι θα 
είναι µεγαλύτερος ο ανταγωνισµός;
Στο πρώτο πεδίο, των ανθρωπιστικών σπουδών, 
θα είναι πιο δύσκολα τα πράγµατα για τους υπο-
ψηφίους, ωστόσο ο ανταγωνισµός θα ανάψει 
κόκκινο στο πεδίο των επιστηµών υγείας, όπου 
συγκεντρώνονται οι πιο υψηλές βαθµολογίες.

Θεωρείτε ότι οι παρεµβάσεις της ηγεσίας 
του υπουργείου Παιδείας στο εξεταστικό 
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ρεπορτάζ

Στον δέκατο χρόνο κατασκευής του µπήκε από την 
προηγούµενη εβδοµάδα το µετρό της Θεσσαλονί-
κης. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ο χρόνος αποπε-
ράτωσης του έργου, που ήταν 6,5 χρόνια, δηλαδή 

78 µήνες, έχει ήδη επεκταθεί κατά 30 µήνες, δηλαδή 38% επι-
πλέον, ενώ έχει ολοκληρωθεί λιγότερο από το 25% του έργου.

Ουσιαστικά, δηλαδή, προχωρώντας µε αυτούς τους ρυθ-
µούς, το έργο χρειάζεται άλλους περίπου 320 µήνες για να ο-
λοκληρωθεί, δηλαδή άλλα 25 χρόνια, αν και η εκτίµηση του αρ-
µόδιου υπουργού µιλά για ολοκλήρωση το 2020, δηλαδή συνο-
λικά σε 15 χρόνια, µε υπέρβαση κατά 130%.

Την ίδια στιγµή το κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη και υπο-
λογίζεται βάσιµα ότι έχει υπερβεί τον αρχικό προϋπολογισµό 
κατά 60%. Συγκεκριµένα, είχε προκηρυχθεί για 1,05 δισ. ευρώ, 
η κοινοπραξία που το κέρδισε έκανε προσφορά 900 εκατ. ευρώ 
– χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι αρχαιολογικές εργασίες και 
οι απαλλοτριώσεις, που τελικά θα κοστίσουν συνολικά περίπου 
200 εκατ. ευρώ, ενώ είχαν υπολογιστεί σε µερικές δεκάδες εκα-
τοµµύρια. Συνολικά, δηλαδή, περίπου 1,1 δισ. ευρώ.

Όµως, σχεδόν από την αρχή του έργου, ο ανάδοχος είχε 
θέσει ζήτηµα αναπροσαρµογής του τιµήµατος. Όχι εξαιτίας 
προβληµάτων τα οποία ανέκυψαν στον δρόµο και ήταν εύλογο 
να ανακύψουν διότι επελέγη η µέθοδος της µελέτης - κατα-
σκευής, αλλά εξαιτίας δυσλειτουργιών του δηµόσιου τοµέα, οι 
οποίες καθιστούσαν αδύνατη την ίδια την εργασία του – π.χ. δεν 
του είχαν δοθεί οι σταθµοί στους οποίους έπρεπε να δουλέψει. 
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, για παράδειγµα, καθυστερούσε επί 
µήνες την παράδοση του χώρου στο αµαξοστάσιο του δήµου. 
Ο σταθµός της Βενιζέλου είναι κλειστός από τον ∆εκέµβριο του 
2012.

Στελέχη της εταιρείας, σε ιδιωτικές συζητήσεις, υπολόγιζαν 
µία εύλογη αναπροσαρµογή, περίπου στα 300 εκατ. ευρώ. ∆υ-
στυχώς, όταν το θέµα άρχισε να τίθεται δηµόσια, κανένας πο-
λιτικός δεν αναλάµβανε την ευθύνη να εισηγηθεί µια αύξηση 
στο τίµηµα. Για ευνόητους λόγους, όταν ο εργολάβος είναι ο 
ΑΚΤΩΡ. Η επίβλεψη του έργου είχε ανατεθεί πολιτικά επί κυ-
βερνήσεως Παπανδρέου στον Γιάννη Μαγκριώτη και επί κυ-
βερνήσεως Σαµαρά στον Στράτο Σιµόπουλο. Ως εκ τούτου, για 
την αύξηση του τιµήµατος επελέγη η ασφαλής µέθοδος της δι-
αιτησίας. Και µάλιστα όχι ενιαία, αλλά µε κατάτµηση. Συνο-
λικά, οι περιπτώσεις αντιδικίας ανάµεσα στον ανάδοχο του 

έργου και στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, είναι περίπου 100. Από τα 
1,1 δισ., έχουν εκδικαστεί διεκδικήσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ, 
από τα οποία η εταιρεία κέρδισε 80 εκατ. ευρώ. Πλέον αποµέ-
νουν άλλα 500 εκατ., από τα οποία τα 340 εκατ. θα είναι σε µία 
µεγάλη διαιτησία, την οποία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υ-
ποδοµών Χρήστος Σπίρτζης, θα αναλάβει ως επιτηρητής η πρό-
εδρος του Αρείου Πάγου κ. Θάνου. ∆ιαιτητές θα είναι από την 
πλευρά του ∆ηµοσίου ο προηγούµενος πρόεδρος του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου Ι. Καραβοκύρης, ενώ τον εργολάβο θα εκπρο-
σωπεί ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Σηµίτη και Παπαν-
δρέου Ντίνος Ρόβλιας. 

Πρακτικά µε τα αρχαιολογικά και τις απαλλοτριώσεις που 
δεν είχαν υπολογιστεί και µόνο την πρώτη διαιτησία, ήδη το 
κόστος του έργου έχει αυξηθεί κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ, 
δηλαδή κατά το 1/3 του αρχικού προϋπολογισµού, µόλις στο 
1/4 του έργου, έχοντας φτάσει τα 1,2 δισ. χωρίς να υπολογίζο-
νται οι επόµενες διαιτησίες. Και ενώ θα πρέπει να προστεθεί και 
ένα ποσό της τάξης των 70-80 εκατ. ευρώ, το οποίο θα δοθεί για 
να µην αποσπαστούν προσωρινά τα αρχαία που βρέθηκαν στον 
σταθµό της Βενιζέλου. Πρακτικά, δηλαδή, το 25% του έργου α-
φήνει λογαριασµό αυξηµένο κατά 60% σε σχέση µε το σύνολο 
του προϋπολογισµού του. Ποιος θα πληρώσει;

Ο απελθών πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΑΤ-
ΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ έλεγε ότι για την εταιρεία είναι εύκολη η λήψη 
δανείου. Προφανώς από την ΕΤΕπ µε την εγγύηση του ελληνι-
κού ∆ηµοσίου. Εκείνο το οποίο δεν έλεγε είναι τι επίδραση θα 
έχει η αύξηση του κόστους στην τιµή του εισιτηρίου. Και, κυ-
ρίως, ποιος θα το πληρώνει αυτό το εισιτήριο. Ο προϋπολογι-
σµός ή ο επιβάτης;

«Είναι άδικο να γκρινιάζει η Θεσσαλονίκη για το µετρό της! 
Είναι το µόνο έργο αυτής της κλίµακας παγκοσµίως που έχει 
φτάσει σε βαθµό ολοκλήρωσης 25% χωρίς µελέτη σκοπιµότη-
τας, χωρίς συγκοινωνιακή µελέτη και χωρίς µελέτη πριν από 
την κατασκευή» έλεγε πρόσφατα γνωστός συγκοινωνιολόγος.

ΥΓ.: Η διαιτησία είναι µία πολύ σοβαρή υπόθεση, γι’ αυτό οι δι-
αιτητές αµείβονται µε βάση το ελάχιστο όριο του πινακίου α-
µοιβών του ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου. Για παρά-
δειγµα, στον αυτοκινητόδροµο Κορίνθου-Πατρών το ∆ηµόσιο 
βρέθηκε υπόλογο µε µια αποζηµίωση 10,1 εκατ. ευρώ για καθυ-
στέρηση του έργου και το θέµα παραπέµφθηκε στη διαιτησία, 
η οποία κόστισε 145.000 ευρώ, από τα οποία 50.000 ευρώ πήρε 
ο πρόεδρος και επιδιαιτητής, από 40.000 οι διαιτητές των δύο 
µερών και 15.000 ευρώ η γραµµατέας.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ!

Κάθε αρχή, κάθε νέα αρχή, είναι πάντα αισιόδοξη. 
Νέοι άνθρωποι µε φρέσκες ιδέες και διάθεση, αλλά 
και τη σοφία που δηµιούργησαν προηγούµενες α-
στοχίες αλλά και επιτυχίες, επαγγέλλονται τα σωστά. 

Και κατά κανόνα τα αυτονόητα. Πριν από λίγες µέρες οι µετρο-
πόντικες ξεκίνησαν πανηγυρικά (όσο µπορούµε ακόµη να χρη-
σιµοποιούµε αυτή τη λέξη) τη διάνοιξη του υπολοίπου των ση-
ράγγων, σηµατοδοτώντας την επανεκκίνηση του έργου. Τα ερ-
γοτάξια ζωντανεύουν και δειλά ξεκινούν προσλήψεις εργατικού 
και τεχνικού προσωπικού.

∆όθηκε ένας νέος χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση 
και παράδοση του έργου: άνοιξη του 2020, πιθανότατα παράλ-
ληλα µε την επέκταση Καλαµαριάς (που προχωρά χωρίς ιδιαί-
τερα προβλήµατα).

Τα τεχνικά θέµατα, οι αποδόσεις των χώρων (µε την ολοκλή-
ρωση των απαλλοτριώσεων), η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών 
ανασκαφών (µε την εξασφάλιση της επιπλέον –τελευταίας, ελ-
πίζω– πρόσθετης χρηµατοδότησης), πλην του σταθµού Βενιζέ-
λου, έχουν επιλυθεί. Οι οικονοµικές απαιτήσεις της αναδόχου 
κοινοπραξίας µέσω της διαδικασίας των διαιτησιών φαίνεται –
σήµερα– ότι καλύπτονται.

Όλα αυτά µε µεγάλες καθυστερήσεις βέβαια, αλλά και ως 
σηµαντική παρακαταθήκη για το µέλλον. Το έργο έχει απο-
κτήσει πλέον την ωριµότητα που έπρεπε να έχει προ πολλού!

Η τοποθέτηση ενός πολίτη της Θεσσαλονίκης στη θέση του 
προέδρου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. είναι επίσης ελπιδοφόρα. 
Στον βαθµό τουλάχιστον που θα αφουγκράζεται σε καθηµερινή 
βάση τα προβλήµατα του έργου αλλά και της πόλης.

Αποµένει, λοιπόν, η εξεύρεση των πόρων για τις πρόσθε-
τες δαπάνες που θα απαιτηθούν. Και η τήρηση απ’ όλους ενός 
εξαιρετικά σφιχτού (αλλά εφικτού) χρονοδιαγράµµατος ολο-
κλήρωσης και παράδοσης του έργου.

Οι λαµαρίνες, οι µεγάλες καταλήψεις των εργοταξίων, η συ-
νολική εικόνα του έργου, πρέπει να αντιµετωπιστούν µε µεγα-
λύτερη ευαισθησία απέναντι στην πόλη, που ταλαιπωρείται. Α-
παιτείται επίσης το άνοιγµα του έργου στην πόλη. Το Μετρό 
Θεσσαλονίκης δεν είναι 13 τρύπες που ταλαιπωρούν πολίτες, 
επαγγελµατίες και επισκέπτες. Είναι ένα δύσκολο και πολυ-
σύνθετο έργο, που πρέπει να γνωρίζει, να κατανοεί αλλά και 
να επιβλέπει η πόλη.

Σε κάθε περίπτωση, αναγκαία είναι η επέκταση της µελέ-

της και κατασκευής του έργου προς τα δυτικά, µέχρι τα νοσοκο-
µεία «Παπαγεωργίου» και «424». Και προφανώς η σύνδεση µε 
το αεροδρόµιο. ∆εν νοείται µετρό που να µην καταλήγει εκεί!

Όσον αφορά τη µοναδική «µαύρη τρύπα» του έργου, τη δι-
αχείριση των αρχαιοτήτων του σταθµού Βενιζέλου, θα πρέπει η 
λύση που –τόσο φανατικά– προτείνει ο δήµαρχος Θεσσαλονί-
κης να ωριµάσει άµεσα τεχνικά και να προϋπολογιστεί το πρό-
σθετο κόστος και χρόνος για την αποπεράτωσή του. Με δεδο-
µένη την παράδοση και λειτουργία του σταθµού Βενιζέλου µ αζί 
µε όλο το έργο της βασικής γραµµής, γιατί προφανώς το µετρό 
δεν θα µπορεί να παραδοθεί προς χρήση χωρίς τον σταθµό αυτό.

Όπως επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ανάδειξη των αρ-
χαιοτήτων µε τη µορφή της λεγόµενης «αρχαιολογικής πλάζα». 
∆εν θα περιποιεί τιµή, για όσους την επαγγέλλονται, η ύπαρξη 
µιας ακόµη πλατείας ∆ιοικητηρίου στο κέντρο της πόλης, πάνω 
από έναν υπό λειτουργία σταθµό.

Ας διδαχτούµε, λοιπόν, όλοι από τα λάθη του παρελθόντος. 
Έχουµε µπροστά µας ένα δύσκολο αλλά εξαιρετικά σαφές και 
συγκεκριµένο έργο. Σε όλα του τα µεγέθη. Οι ευαισθησίες του 
καθενός, απ’ όπου κι αν πηγάζουν, όπου και να στηρίζονται, δεν 
µπορούν ποτέ να είναι πάνω από το συµφέρον της πόλης. Θα 
πρέπει όλοι, καθηµερινά, να λογοδοτούµε γι’ αυτά που λέµε και 
κάνουµε για το σοβαρότερο αναπτυξιακό έργο στη Θεσσαλονίκη.

*O Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι πολιτικός µηχανικός, δηµοτικός σύµ-
βουλος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και µέλος του ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µέχρι τον Φεβρουάριο του 2016 (kzervas@otenet.gr).

  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΕΡΒΑ*

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
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κόσµος

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε πριν από µε-
ρικές µέρες η απόφαση του Ρεπουµπλικάνου 
κυβερνήτη της Πολιτείας του Μισισίπι, Φιλ 
Μπράιαντ, να υπογράψει νόµο ο οποίος επι-
τρέπει σε ιδιωτικές και δηµοτικές επιχειρή-

σεις να µην εξυπηρετούν οµοφυλόφιλους ή τρανσέξουαλ 
εάν η κουλτούρα των τελευταίων δεν συνάδει µε τα θρη-
σκευτικά τους «πιστεύω».

Ο νόµος επιτρέπει σε εκκλησιαστικά ιδρύµατα και ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις να αρνούνται να εξυπηρετήσουν αν-
θρώπους αν θεωρούν ότι η νοοτροπία αυτών παραβιάζει τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις τους. Θα είναι νόµιµο, δηλαδή, 
πλέον για κάθε ιδιοκτήτη επιχείρησης να αρνείται να εξυ-
πηρετήσει κάποιον που ίσως του φαίνεται διαφορετικός. 
Ο κυβερνήτης του Μισισίπι, που βρίσκεται στον αµερικα-
νικό Νότο, εξήγησε µέσω ανάρτησης στο Facebook πως υ-
πέγραψε τον εν λόγω νόµο προκειµένου «να προστατέψει 
τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τους ηθικούς φραγµούς 
ατόµων και επιχειρήσεων». Ανέφερε µάλιστα πως ο νόµος 
«ενισχύει το δικαίωµα άσκησης της θρησκευτικής ελευθε-
ρίας, σύµφωνα µε την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγµατος 
των ΗΠΑ» και συνέχισε τονίζοντας πως «γάµος είναι ή θα έ-
πρεπε να αναγνωρίζεται ως η ένωση ενός άνδρα και µιας γυ-
ναίκας», προσθέτοντας ότι οι σεξουαλικές σχέσεις θα πρέ-
πει να φυλάσσονται µόνο για µια τέτοια ένωση.

Όπως ήταν φυσικό, η απόφαση του κυβερνήτη προ-
κάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις µεταξύ πολλών οργανώ-
σεων και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η πρόεδρος της Ένω-

σης Κοινωνικών Ελευθεριών Τζένιφερ Κόλινς δήλωσε πως 
«πρόκειται για µια θλιβερή µέρα για την Πολιτεία του Μι-
σισίπι και για χιλιάδες πολίτες της, οι οποίοι θα µπορούν 
πλέον να αποµακρύνονται από επιχειρήσεις, να τους στε-
ρούν την έκδοση άδειας γάµου, την αγορά σπιτιού, την πρό-
σβαση σε βασικές υπηρεσίες ή ακόµα και περίθαλψη, αν 
δεν συµφωνούν µε τη νοοτροπία ή την ιδιοσυγκρασία τους».

Αποχωρούν οι επιχειρήσεις
Πολυεθνικές επιχειρήσεις και εταιρείες πληροφορικής και 
τεχνολογιών ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν, επι-
σηµαίνοντας έµµεσα ότι αν τυχόν υπογραφούν παρόµοιοι 
νόµοι και σε άλλες Πολιτείες του αµερικανικού Νότου, δεν 
θα διστάσουν να αποµακρύνουν τις έδρες τους από αυτές. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η εταιρεία online πληρωµών 
PayPal, η οποία είχε ανακοινώσει µία µεγάλη επένδυση, 
αξίας 3,6 εκατ. δολαρίων, στην Πολιτεία της Βόρειας Καρο-
λίνας, η οποία θα πρόσφερε περισσότερες από 400 νέες θέ-
σεις εργασίας µέχρι το τέλος του 2017. Η PayPal απέσυρε το 
επενδυτικό της σχέδιο αµέσως µόλις υπεγράφη ο νόµος του 
κυβερνήτη Μπράιαντ, διότι η Πολιτεία της Βόρειας Καρο-
λίνας φάνηκε ότι στήριζε την απόφαση του τελευταίου, υ-
πογράφοντας µε τη σειρά της δικό της νόµο που ενισχύει τη 
νοοτροπία των κοινωνικών διακρίσεων. Η PayPal εξήγησε 
ότι τέτοιου τύπου νόµοι αντιτίθενται στην κουλτούρα της ε-
ταιρείας, η οποία επιθυµεί να διατηρεί τους πελάτες της ι-
κανοποιηµένους. «Το να γίνει κάποιος εργοδότης στη Βό-
ρεια Καρολίνα, όπου οι πελάτες και οι υπάλληλοί του δεν 
θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα απέναντι στον νόµο, είναι του-
λάχιστον απαράδεκτο για την εταιρεία µας» τόνισε ο πρόε-
δρος της PayPal, Νταν Σούλµαν, ο οποίος πρόσθεσε πως ήδη 
συζητούν µε άλλες Πολιτείες, προκειµένου να µεταφέρουν 
τα επενδυτικά τους σχέδια. Οι τελευταίες εξελίξεις στις Πο-
λιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουµπλικάνους αναδει-
κνύουν ένα τεράστιο χάσµα µεταξύ µεγάλων επιχειρήσεων 
και πολιτικών, αναφέρουν σε πρόσφατο δηµοσίευµά τους 
οι «New York Times». Στην Ιντιάνα και στο Άρκανσο, που 
επίσης ελέγχονται από Ρεπουµπλικάνους, έχουν αναδυθεί 
παρόµοια θέµατα από τη στιγµή που το Ανώτατο ∆ικαστή-
ριο των ΗΠΑ νοµιµοποίησε τον γάµο µεταξύ των οµοφυλό-
φιλων. Η πίεση που ασκείται στους κυβερνήτες από τους 
ψηφοφόρους και το κόµµα να περάσουν νόµους που αντι-
τίθενται στα δικαιώµατα των γκέι είναι τεράστια και έρχε-
ται σε αντίθεση µε την κουλτούρα των µεγαλύτερων επιχει-
ρήσεων στις ΗΠΑ, που αναζητούν πλέον πιο δηµοκρατικές 

Πολιτείες για να κάνουν τις επενδύσεις τους.

Κίνδυνοι για την τοπική οικονοµία
Περισσότερες από 120 µεγάλες επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στις ΗΠΑ υπέγραψαν δικό τους ψήφισµα προς 
τον κυβερνήτη του Μισισίπι ζητώντας να αποσύρει τον νόµο. 
O πρόεδρος της Google Ventures, Μπιλ Μάρις, δήλωσε πως 
δεν πρόκειται να πραγµατοποιήσει άλλες επενδύσεις στην 
Πολιτεία του Μισισίπι αν δεν αποσυρθεί ο εν λόγω νόµος. 
Μεταξύ των 120 εταιρειών είναι η Apple, το Facebook και η 
Τράπεζα της Αµερικής µε έδρα τη Βόρεια Καρολίνα. Η εται-
ρεία παραγωγής Lionsgate, που γυρίζει το µιούζικαλ «Dirty 
Dancing» στη Βόρεια Καρολίνα, επίσης σκέφτεται να απο-
χωρήσει ως ένδειξη διαµαρτυρίας, λέγοντας πως «θα πιε-
στούµε πολύ να συνεχίσουµε τη συνεργασία µας αν δεν α-
ποσυρθούν οι νόµοι που ενισχύουν τις κοινωνικές διακρί-
σεις». Ταυτόχρονα, η φαρµακευτική εταιρεία Braeburn, που 
είχε προγραµµατίσει επένδυση ύψους 20 εκατ. δολαρίων στη 
Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε µέσω εκπροσώπου της ότι «έχουν 
δεύτερες σκέψεις».

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι δηµοτικές αρχές 
των Πολιτειών που κυβερνώνται από Ρεπουµπλικάνους, φο-
βούµενες πως µε την αποχώρηση των εταιρειών θα αντιµε-
τωπίσουν τεράστια οικονοµικά προβλήµατα και υψηλά πο-
σοστά ανεργίας. Η δήµαρχος της πόλης Σάρλοτ –από τις πιο 
εύρωστες στη Βόρεια Καρολίνα– κάλεσε τον κυβερνήτη να 
αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του και να αφουγκραστεί 
τον επιχειρηµατικό κλάδο της Πολιτείας προτού χαθούν πε-
ρισσότερες δουλειές.

Η βιοµηχανία του θεάµατος και οι ιθύνοντες του Χόλι-
γουντ επίσης δηλώνουν ότι θα σταθούν εµπόδιο στην υιοθέ-
τηση νόµων που ενισχύουν την κοινωνική προκατάληψη και 
τον ρατσισµό και είναι έτοιµοι να µποϊκοτάρουν όποιες Πο-
λιτείες υπογράψουν νόµους παρόµοιους µε αυτούς του Μισι-
σίπι. Την ίδια αντίληψη έχουν και οι εταιρείες υψηλής τε-
χνολογίας, πληροφορικής και διαδικτύου, των οποίων η 
κουλτούρα εκ των πραγµάτων είναι φιλελεύθερη. Πάντως, οι 
κυβερνήτες των Πολιτειών Τζόρτζια και Ιντιάνα αναγκάστη-
καν να απορρίψουν παρόµοιους νόµους, υπό τον φόβο του 
«οικονοµικού αποκλεισµού» από τις µεγάλες εταιρείες της 
χώρας, ενώ ο Πρόεδρος Οµπάµα, που επίσης εξέφρασε την α-
ντίθεσή του απέναντι στους νόµους του Μισισίπι και της Βό-
ρειας Καρολίνας, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, εξετάζει ακόµη 
και το ενδεχόµενο να κόψει κυβερνητικά κονδύλια από τις 
Πολιτείες εξαιτίας της ενίσχυσης των κοινωνικών διακρίσεων.

 ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΙΣΙΠΙ 
ΜΕ ΑΓΑΠΗ

Με νόµο ο κυβερνήτης  
της Πολιτείας επικύρωσε  
την οµοφοβία.

Σάλο προκάλεσε η απόφαση 
του κυβερνήτη του Μισισίπι 
να περάσει νόµο ο οποίος 
επιτρέπει σε επιχειρήσεις να µην 
εξυπηρετούν οµοφυλόφιλους µε 
την αιτιολογία ότι παραβιάζονται 
οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. 
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Από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν έχει να υπάρξει Πρό-
εδρος µε το δικό του αστέρι στο Walk of Fame 
του Χόλιγουντ. Ο Ντόναλντ Τραµπ έχει το δικό 
του, το οποίο κέρδισε το 2007 για τη συµµε-
τοχή του στην τηλεοπτική σειρά ριάλιτι του 

NBC «The Apprentice». Και αν τελικά εκλεγεί, θα είναι 
µόλις η δεύτερη φορά στην Ιστορία που Αµερικανός Πρόε-
δρος θα έχει ανάλογη διάκριση. Όµως το Χόλιγουντ φαίνεται 
ότι καθόλου δεν επιθυµεί µια τέτοια εξέλιξη.

Η αµφιλεγόµενη προεκλογική εκστρατεία που κάνει ο 
Τραµπ έχει µετατρέψει την πλακέτα του, που στο παρελ-
θόν δεν προσέλκυε και πολλούς επισκέπτες, σε τόπο συγκέ-
ντρωσης, πολλές φορές για τους λάθος λόγους. Το «αστέρι» 
του έχει υποστεί πολλά επεισόδια βανδαλισµού, αφού µε 
σπρέι κάποιος ζωγράφισε µια σβάστικα και άλλος το εικο-
νίδιο για το «mute», ενώ κάποιοι επισκέπτες δεν διστάζουν 
να βάλουν και τα κατοικίδιά τους στη διαδικασία φθοράς της 
πλακέτας. Παρ’ όλη την εχθρική στάση απέναντι στο «α-
στέρι» του Τραµπ, οι αρχές δηλώνουν αποφασισµένες να 
µην το αφαιρέσουν. Ωστόσο, πολλοί από τους ζωντανούς α-
στέρες της γειτονιάς φαίνεται πως έχουν άλλη γνώµη.

Το προοδευτικό Χόλιγουντ
Κανείς φυσικά δεν εκπλήσσεται µαθαίνοντας ότι το Χόλι-
γουντ, µετά τα χρόνια του µακαρθισµού και των αποκλει-
σµών, είναι σήµερα ένα από τα πιο φιλελεύθερα µέρη των 
ΗΠΑ, µε λογική συνέπεια τη µεγάλη υποστήριξη στο κόµµα 
των ∆ηµοκρατικών. Η αναλογία µάλιστα είναι τέτοια, που 
σπανίζουν οι αστέρες που υποστηρίζουν ανοιχτά το Ρεπου-
µπλικανικό Κόµµα. Υπάρχουν σίγουρα και κρυφοί υποστη-
ρικτές του Τραµπ, αλλά µάλλον δεν είναι πρόθυµοι να µι-
λήσουν δηµοσίως για πολιτική, φοβούµενοι εξοστρακισµό 
ή απλώς επειδή θέλουν να αποφύγουν µια άβολη συζήτηση. 
Από την άλλη, η Χίλαρι Κλίντον, φαβορί για το χρίσµα των 
∆ηµοκρατικών, έχει συγκεντρώσει µια εντυπωσιακή λίστα 
από υποστηρικτές. Από τη Λένα Ντάναµ ως τον Λάρι Φλιντ 
και από τον Σνουπ Ντογκ ως τον Γουίλ Φέρελ, µπορεί άνετα 
να καυχιέται ότι έχει τους λαµπερούς εκπροσώπους της α-
µερικανικής βιοµηχανίας της ψυχαγωγίας στο πλευρό της.

Οι υποστηρικτές της, που περιλαµβάνουν τον Λεονάρ-
ντο ντι Κάπριο, την Μπιγιονσέ, αλλά και το ζεύγος Κιµ Καρ-
ντάσιαν - Κάνιε Ουέστ, δεν διστάζουν να κάνουν δηµόσιες 
δηλώσεις στήριξης, να ποστάρουν στους λογαριασµούς τους 
στα social media και να συνεισφέρουν οικονοµικά στην προ-
εκλογική εκστρατεία της Κλίντον.

Ρόµπερτ ντε Νίρο, Ματ Ντέιµον, Καρλ Λάγκερφελντ και 
Άννα Γουίντουρ, Μεγκ Ράιαν, Σάλµα Χάγιεκ, Κάντις Μπέρ-
γκεν, Μέρι Τζέι Μπλάιτζ, Τοµ Χανκς, Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Κέιτι 
Πέρι και Αριάνα Γκράντε, αλλά και Σερ και Τζένιφερ Λόπεζ, 
ο Στίβεν Σπίλµπεργκ, ο Στίβι Γουόντερ, ο Ρίτσαρντ Γκιρ, η 
Μπάρµπρα Στρέιζαντ, ο Έλτον Τζον, ο Μάικλ Ντάγκλας, ο 
Μόργκαν Φρίµαν και ο Σον Πεν. Και η λίστα όσων τη στη-
ρίζουν ανοιχτά συνεχίζεται, δείχνοντας την προτίµηση των 
διασηµοτήτων στις πολιτικές που προτείνει αλλά και, όπως 

γράφουν όσοι γνωρίζουν από µέσα το παιχνίδι, τη δεινότητά 
της να κάνει διασυνδέσεις και να κερδίζει υποστήριξη εδώ 
και δεκαετίες, τόσο ως πρώτη κυρία όσο και ως γερουσια-
στής της Νέας Υόρκης αλλά και υπουργός Εξωτερικών.

Το εντυπωσιακό είναι ότι όσο ο Ντόναλντ Τραµπ πλη-
σιάζει στην απόκτηση του χρίσµατος των Ρεπουµπλικάνων, 
δηµιουργείται ένας ακόµη κατάλογος, µε προσωπικότη-
τες της βιοµηχανίας της ψυχαγωγίας που ορκίζονται δηµό-
σια ότι θα λάβουν δραστικά µέτρα σε περίπτωση που κερ-
δίσει. Ανάµεσά τους γνωστοί ηθοποιοί και τραγουδιστές που 
έχουν ανακοινώσει µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο ότι θα εγκα-
ταλείψουν τη χώρα αν κερδίσει. Η Μάιλι Σάιρους, η Γούπι 
Γκόλντµπεργκ και ο Σάµιουελ Λ. Τζάκσον δηλώνουν έτοι-
µοι να φύγουν. Ο πρωταγωνιστής σε συνέντευξή του στο 
«Hollywood Reporter» κατηγόρησε ανοιχτά τον Τραµπ ότι 
κάνει προεκλογική εκστρατεία βασισµένη στο µίσος. «Αν 
αυτός ο µ…ς γίνει Πρόεδρος, θα µετακοµίσω τον µαύρο µου 
πισινό στη Νότια Αφρική» δήλωσε στο βραδινό τηλεοπτικό 
σόου του Τζίµι Κίµελ.

Τι θα έλεγε ο Τζ. Στιούαρτ;
Πολλοί αναρωτιούνται τι είδους σόου θα έκανε κατά τη διάρ-
κεια της προεκλογικής εκστρατείας ο µετρ του είδους Τζον 
Στιούαρτ, που άφησε το «Daily Show» µετά από 16 χρόνια 
στην παρουσίαση. Ο Στιούαρτ, που µε τη σάτιρά του είχε 
παίξει κεντρικό ρόλο στην επανεκλογή του Οµπάµα το 2012, 
λείπει από το προσκήνιο. Αν τον ερχόµενο Νοέµβριο κερδί-
σει ο Τραµπ, ο κωµικός θα δυσκολευτεί να κρατήσει την υ-
πόσχεση που είχε δώσει από πέρυσι: «Θα σκεφτόµουν σο-
βαρά να µπω σε πύραυλο και να ταξιδέψω σε άλλον πλανήτη, 
γιατί προφανώς ο δικός µας δεν πάει καλά».

Η τελευταία αναµέτρηση, στο Ουισκόνσιν, έφερε νίκες 
για τα αουτσάιντερ Τεντ Κρουζ και Μπέρνι Σάντερς, σε Ρε-
πουµπλικάνους και ∆ηµοκρατικούς αντίστοιχα, επισφραγί-
ζοντας µία από τις χειρότερες εβδοµάδες της προεδρικής 
εκστρατείας του Τραµπ, που έδειχνε να καλπάζει προς το 
χρίσµα. Πριν από την ψηφοφορία ο δισεκατοµµυριούχος υ-
ποψήφιος είχε εκφράσει µία ακόµη εξωφρενική άποψη, µι-

λώντας για «τιµωρία» των γυναικών που επιλέγουν την άµ-
βλωση, θέση που θεωρείται ακραία ακόµη και σε αµερικα-
νικούς κύκλους που αντιτίθενται στις εκτρώσεις. Από την 
άλλη, κατηγορίες για βιαιοπραγία απαγγέλθηκαν στον Κόρι 
Λεβαντόφσκι, διευθυντή της προεκλογικής καµπάνιας του, 
για περιστατικό µε γυναίκα δηµοσιογράφο σε συνέντευξη 
Τύπου στη Φλόριντα. Με βάση τους υπολογισµούς και τα 
µέχρι τώρα αποτελέσµατα, είναι πλέον αδύνατον ο αντίπα-
λός του, Τεντ Κρουζ, να συγκεντρώσει τον απαραίτητο α-
ριθµό αντιπροσώπων για να τον κερδίσει στη διαδικασία 
των προκριµατικών. Έτσι τώρα πολλοί ελπίζουν να µην κα-
ταφέρει να τους βρει ούτε ο Τραµπ πριν από το συνέδριο των 
Ρεπουµπλικάνων τον Ιούλιο, όπου αναµένεται το κόµµα να 
παρέµβει για να αποτρέψει την υποψηφιότητά του. Στο α-
ντίπαλο στρατόπεδο κανείς δεν αµφιβάλλει ότι η Χίλαρι 
Κλίντον θα βγει νικήτρια, παρά τον ωραίο αγώνα που δίνει ο 
Σάντερς. Και πολλοί αστέρες του Χόλιγουντ.

 ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ 
ΤΑ «ΑΣΤΕΡΙΑ»
Στο Χόλιγουντ όλοι ψηφίζουν 
Χίλαρι Κλίντον δαγκωτό και 
βγάζουν βόλτα τα σκυλιά τους 
στο «αστέρι» του Τραµπ.

Οι υποστηρικτές της, που 
περιλαµβάνουν τον Λεονάρντο ντι 
Κάπριο, την Μπιγιονσέ, αλλά και 
το ζεύγος Κιµ Καρντάσιαν - Κάνιε 
Ουέστ, δεν διστάζουν να κάνουν 
δηµόσιες δηλώσεις στήριξης, να 
ποστάρουν στους λογαριασµούς τους 
στα social media και να συνεισφέρουν 
οικονοµικά στην προεκλογική 
εκστρατεία της Κλίντον.
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42 χρόνια, 37 εξώφυλλα
Η Κέιτ Μος εξακολουθεί να προσελκύει τα φώτα, 
άλλοτε για τα προσωπικά της (όταν ξεφεύγει, 
για παράδειγµα, σε κάποιο ξενύχτι της), άλλο-
τε για τα επαγγελµατικά της, αφού συνεχίζει να 
πρωταγωνιστεί στον χώρο της µόδας, παρόλο 
που έχει γράψει πια πολλά χιλιόµετρα και έχουν 
βγει µπροστά µοντέλα νέας γενιάς. Η ίδια, όµως, 
αντέχει. Και επειδή αντέχει, φιγουράρει στο εξώ-
φυλλο της «Vogue» για 37η φορά. Το πρώτο της 
εξώφυλλο στο συγκεκριµένο περιοδικό το έκανε 
το 1993. Ε, µεγαλώνει κι εκείνη, όχι µόνο εµείς.

Μπιγιονσέ επιχειρηµατίας
∆εν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία που εκµεταλλεύεται την αναγνωρισιµότητά της για να πουλήσει προϊόντα 
και να βγάλει λεφτάκια µακριά από τα καλλιτεχνικά. Οι θαυµαστές της Μπιγιονσέ θα µάθουν τώρα την αθλη-
τική κολεξιόν Ivy Park, που είναι εµπνευσµένη από τη µονάκριβη κόρη της. Το Ivy από το όνοµα της µικρού-
λας, το Park από το αγαπηµένο τους µέρος για παιχνίδι. Πέρα από τους συναισθηµατισµούς, η Μπιγιονσέ 
προτείνει κολάν, φόρµες, φουτεράκια κ.λπ. σε τιµές από 20 µέχρι 200 ευρώ, που σηµαίνει ότι απευθύνεται 
στο ευρύ κοινό και όχι µόνο στους έχοντες κάτι παραπάνω. Καλές δουλειές!

Ο «γιος της σκύλας»
Σε σίριαλ εξελίσσεται η σχέση της Μα-
ντόνα µε τον γιο της Ρόκο, την επιµέ-
λεια του οποίου κέρδισε στα δικαστή-
ρια ο πρώην σύζυγός της Γκάι Ρίτσι. Ο 
15χρονος συστήνεται στο Instagram 
ως «ο γιος µιας σκύλας» και αυτό εί-
ναι µάλλον οδυνηρό για τη βασίλισσα 
της ποπ, που υφίσταται πολύ άγρια 
απόρριψη από τον οργισµένο γιο της, ο 
οποίος δεν δείχνει να συγκινείται από 
τα δηµόσια παρακάλια της. Η Μαντόνα 
του απευθύνεται ακόµη και όταν βρί-
σκεται στην πίστα, ζητώντας µια δεύτε-
ρη ευκαιρία. Ακόµη περιµένει.

Οµπάµα-Γιάννης 0-1
Όταν πρόκειται για τον Γιάννη Αντετοκούνµπο, όλα είναι 
πιθανά. Ακόµη και να κερδίσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. 
Άλλωστε η κόντρα ήταν εντελώς στα µέρη του, γιατί είχε 
να κάνει µε φυσικά µεγέθη. Ο Μπαράκ Οµπάµα, κατά τη 
διάρκεια επίσηµης επίσκεψης στο Μιλγουόκι, συναντή-
θηκε µε την οµάδα µπάσκετ των Milwaukee Bucks και 
γνώρισε από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνµπο. Σε µια 
σειρά νέων φωτογραφιών που δηµοσίευσαν οι Βucks 
από τη συνάντηση, ο Μπαράκ Οµπάµα φαίνεται να προ-
σπαθεί να συγκρίνει την παλάµη του µε αυτήν του Αντε-
τοκούνµπο. Κυριολεκτικά, χαµένος από χέρι.

Φάε κάτι, κορίτσι µου!
Ως αιτία διαζυγίου δεν έχουν καταγραφεί ακόµη στον κόσµο των δια-
σήµων οι λίγες θερµίδες, όµως µπορεί να γίνει η αρχή µε την Αντζελί-
να Τζολί και τον Μπραντ Πιτ. Κουτσοµπολίστικα έντυπα γράφουν ότι ο 
ωραίος προειδοποιεί µε χωρισµό την ωραία, προκειµένου να την ταρα-
κουνήσει και να αρχίσει να τρώει. Η αλήθεια είναι ότι η αδυναµία της 
παραπέµπει σε ανορεξία. Λέγεται ότι εκείνος ανησυχεί για την υγεία της 
και έχει κάνει τα πάντα για να τη συνεφέρει, χωρίς αποτέλεσµα. Τώρα 
παίζει το πιο βαρύ χαρτί του, ελπίζοντας ότι η αγαπηµένη του θα το ρίξει 
στους υδατάνθρακες.

Το τέλειο ζευγάρι
Αν ισχύει ότι είναι µαζί, µπορούν άνετα να ανα-
µετρηθούν µε την Αντζελίνα Τζολί και τον Μπραντ 
Πιτ στον διαγωνισµό για το οµορφότερο ζευγάρι 
του πλανήτη. Το περιοδικό ΟΚ αποκάλυψε ή 
απλώς ισχυρίζεται ότι η Σαρλίζ Θερόν και ο Μπεν 
Άφλεκ είναι ζευγάρι. Χωρισµένοι και οι δύο, από 
τον Σον Πεν και την Τζένιφερ Γκάρνερ, ήσυχα 
εκείνη, επεισοδιακά ο δεύτερος, αποφεύγουν τις 
δηµόσιες εµφανίσεις και δεν επιβεβαιώνουν τις 
φήµες. Μπορεί να βρίσκονται ακόµη στο στάδιο 
της ανίχνευσης, µπορεί να υπάρχει φλερτ και 
τίποτε άλλο, ποιος ξέρει τι άλλο µπορεί, µε δύο 
τόσο ωραίους, τόσο επιτυχηµένους, τόσο σταρ 
του Χόλιγουντ.

ΟΙ ΖΩΕΣ  
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΣΤΑ ΦΩΤΑ  
ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ



www.free-sunday.gr 2310.04.2016

κόσµος

Η ΓΗ ΓΥΡΙΖΕΙ

Φρίκη, τρόµος, βαρβαρότητα
Νέο µήνυµα µίσους από τους τζιχαντιστές, µε 
ένα βίντεο που έχει τίτλο «Πολεµήστε τους, ο 
ίδιος ο Αλλάχ θα τους τιµωρήσει µε τα δικά σας 
χέρια». Οι τροµοκράτες του ISIS απειλούν µε ε-
πιθέσεις στο Λονδίνο, στο Βερολίνο και στη Ρώµη. 
Το βίντεο δείχνει σκηνές από την αιµατοχυσία στο 
Παρίσι και στις Βρυξέλλες –αλλά και από τις επιθέσεις 
στους ∆ίδυµους Πύργους–, τις οποίες ο αφηγητής χαρα-
κτηρίζει ως «προειδοποιητικά σήµατα» στα έθνη που µάχο-
νται το Ισλαµικό Κράτος.

«Ο Αλλάχ ήταν χθες στο Παρίσι και σήµερα στις Βρυξέλ-
λες, αύριο ο ίδιος θα ξέρει πού θα είναι» λέει ο αφηγητής στα 
αγγλικά. «Ίσως θα είναι στο Λονδίνο ή στο Βερολίνο ή στη 
Ρώµη» προειδοποιεί στη συνέχεια. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται 
ο πύργος του Άιφελ να γκρεµίζεται, ανάµεσα σε φωτιές και ε-
κρήξεις, και τζιχαντιστές να σφάζουν –κυριολεκτικά– τα θύ-
µατά τους.

Λεφτά για όπλα υπάρχουν
Αν και για τέσσερα χρόνια οι στρατιωτικές δαπάνες 
µειώνονταν σε διεθνές επίπεδο, το 2015 η τάση α-
ντιστράφηκε. Συγκεκριµένα, οι δαπάνες για εξοπλι-
στικά αυξήθηκαν σε 1,676 τρισ. δολάρια, ή κατά 1%, 
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.

Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής παραµέ-
νουν η χώρα που δαπανά τα περισσότερα χρήµατα 
για στρατιωτικούς σκοπούς. Ο προϋπολογισµός τους 
για το 2015 έφτασε τα 596 δισ. δολάρια, µειωµένος 
κατά 2,4% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, πο-
σοστό µείωσης που είναι ωστόσο µικρότερο από τις 
προηγούµενες χρονιές.

Οι στρατιωτικές δαπάνες παγκοσµίως αυξήθη-
καν το 2015 κυρίως λόγω του πολλαπλασιασµού των 
εντάσεων σε διεθνές επίπεδο, επισηµαίνει σε έκ-
θεσή του το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Μελετών για την Ει-
ρήνη της Στοκχόλµης (SIPRI).

Ένα ερώτηµα είναι αν οι στρατιωτικές δαπάνες 
αυξάνονται επειδή αυξάνονται οι συρράξεις ή αν 
συµβαίνει το ακριβώς αντίστροφο.

Το Brexit or not to Brexit
Επειδή το ελληνικό παράδειγµα, να γίνεται το 
«όχι» «ναι» µετά από δηµοψήφισµα, είναι απί-
θανο να ισχύσει στη Βρετανία, ολόκληρη η Ε.Ε. 
περιµένει µε αγωνία την απόφαση των Βρετα-
νών στις 23 Ιουνίου. Υπεροχή επτά µονάδων 
έχει η τάση υπέρ της παραµονής στην Ε.Ε. 
σε νέα δηµοσκόπηση, µε το 51% των ερωτη-
θέντων Βρετανών να υποστηρίζει το «ναι», 
το 44% το «όχι» και το 5% των πολιτών να 
παραµένει αναποφάσιστο.

Η δηµοσκόπηση έγινε για λογαριασµό 
της εφηµερίδας «Daily Telegraph» και δεί-
χνει ότι το ποσοστό όσων θέλουν να παραµεί-
νει η χώρα στην Ε.Ε. ανέβηκε κατά 4 ποσοστι-
αίες µονάδες από την προηγούµενη δηµοσκό-
πηση της ίδιας εφηµερίδας, τον περασµένο µήνα. 
Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές δεν είναι µεγάλες 
και για τον λόγο αυτό κανένας σχεδιασµός και καµία 
πρόβλεψη δεν είναι αυτή τη στιγµή ασφαλής. Το µόνο 
βέβαιο είναι ότι αν η Βρετανία φύγει από την Ε.Ε., θα πρό-
κειται για αλλαγή εποχής – όχι µόνο για τη χώρα που θα πει 
το «γεια».

Σεξ, ψέµατα και ρωσικές βιντεοταινίες
Σάλο έχει προκαλέσει στη Ρωσία βίντεο µε πρωταγωνιστή τον πρώην 
πρωθυπουργό της χώρας Μιχαήλ Κασιάνοφ σε πολύ προσωπικές 
στιγµές. Ο νυν ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης και πρώην πρω-
θυπουργός από το 2000 έως το 2004 και η 39χρονη Βρετανίδα ακτι-
βίστρια Νατάλια Πελεβίν εµφανίζονται σε δωµάτιο ξενοδοχείου στο 
Παρίσι χωρίς να γνωρίζουν ότι τους «βλέπουν» και ότι θα τους έβλε-
παν πολύ περισσότεροι από τη στιγµή που το υλικό θα δηµοσιοποι-
ούνταν από τον τηλεοπτικό σταθµό ΝΤV. Ο Κασιάνοφ αρνήθηκε να 
προχωρήσει σε οποιοδήποτε σχόλιο. Η Πελεβίν, από την πλευρά της, 
µε ανάρτησή της στην προσωπική της σελίδα στο Facebook επέρριψε 
ευθύνες στις αρχές και στις µυστικές υπηρεσίες για την «εγκληµατική 
ενέργεια» και ζήτησε συγνώµη για όσα αποκαλύφθηκαν στο βίντεο.
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Μ
ε την έναρξη της εφαρµογής της συµ-
φωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας και τις συνε-
πακόλουθες «παρενέργειες» άρχισε 
η περασµένη εβδοµάδα όσον αφορά 
τις εξελίξεις στο προσφυγικό-µετα-
ναστευτικό ζήτηµα. Οι πρώτες επα-

ναπροωθήσεις µεταναστών στη γειτονική χώρα προκάλεσαν 
αντιδράσεις από φορείς και ΜΚΟ, αλλά και κινητοποιήσεις 
µεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται στα hot spots 
και στα κέντρα φιλοξενίας (αλλά και στην Ειδοµένη), ενώ 
το πρόγραµµα µετεγκατάστασης προσφύγων εντός της Ε.Ε. 
µε κάθε άλλο παρά γοργούς ρυθµούς εφαρµόζεται, κάνοντας 
την κατάσταση στη χώρα ασφυκτική.

Επαναπροωθήσεις
Κατ’ αρχάς, στο µέτωπο των επαναπροωθήσεων µεταναστών 
από την Ελλάδα στην Τουρκία, την περασµένη ∆ευτέρα πε-
ρίπου 200 µετανάστες, συνοδεία ανδρών της Frontex, επα-
ναπροωθήθηκαν στην Τουρκία, από τη Λέσβο και τη Χίο. 
«Όλοι οι πρόσφυγες που επαναπροωθούνται είναι από το 
Πακιστάν, εκτός από δύο Σύριους που οικειοθελώς επιστρέ-
φουν» δήλωσε ο εκπρόσωπος του συντονιστικού οργάνου 
για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, Γιώργος Κυρί-
τσης. Ωστόσο, η έναρξη των επαναπροωθήσεων προκάλεσε 
την έντονη αντίδραση οργανώσεων που θέτουν σοβαρές νο-
µικές ενστάσεις σχετικά µε τη συµφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας. Μι-
λώντας στο Associated Press, ο διευθυντής του ελληνικού 
τµήµατος της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, Γιώργος Κοσµόπουλος, 
τόνισε ότι «σήµερα (σ.σ.: 4 Απριλίου) είναι η πρώτη ηµέρα 
µιας πολύ δύσκολης στιγµής για τα δικαιώµατα των προσφύ-
γων. Παρά τα σοβαρά νοµικά κενά και την έλλειψη επαρ-
κούς προστασίας στην Τουρκία, η Ε.Ε. προχωρά σε µία επι-
κίνδυνη συµφωνία», προσθέτοντας ότι «η Τουρκία δεν είναι 
µια ασφαλής χώρα για τους πρόσφυγες. Η Ε.Ε. και οι ελληνι-
κές αρχές το γνωρίζουν και δεν υπάρχει δικαιολογία».

Αιτήσεις ασύλου
Ταυτόχρονα, προκειµένου να αποφύγουν την επαναπροώ-
θηση, πρόσφυγες και µετανάστες καταθέτουν αιτήσεις α-

σύλου στην Ελλάδα, τακτική που ουσιαστικά αναστέλλει 
για όσους την ακολουθούν τη διαδικασία επαναπροώθησης 
στην Τουρκία, ενώ µετανάστες που δεν κάνουν αίτηση α-
σύλου έχουν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις στα hot spots 
όπου βρίσκονται, ζητώντας να µην εφαρµοστεί η συµφωνία 
και επικαλούµενοι κίνδυνο για την ίδια τη ζωή τους. Περι-
πλέκοντας ακόµα περισσότερο τα πράγµατα, η βοήθεια από 
την Ε.Ε. προς την Ελλάδα φτάνει µε ρυθµούς σταγονόµε-
τρου, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ξεκαθά-
ρισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να δεχτεί την επαναπροώ-
θηση προσφύγων και µεταναστών στο έδαφός της εάν η Ε.Ε. 
δεν τηρήσει τη δική της πλευρά της συµφωνίας για το προ-
σφυγικό, λέγοντας ότι «υπάρχουν συγκεκριµένοι όροι. Εάν 
η Ε.Ε. δεν κάνει τα απαραίτητα βήµατα, δεν τηρήσει τις δε-
σµεύσεις της, τότε η Τουρκία δεν θα εφαρµόσει τη συµφω-
νία». Επιπρόσθετα, µιλώντας στον «Guardian», ο διευθυντής 
της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην 
Ευρώπη, Βενσάν Κοστέλ, άφησε να εννοηθεί ότι οι ελληνι-
κές αρχές ενδέχεται να προέβησαν την περασµένη ∆ευτέρα 
σε λάθος επαναπροωθήσεις µεταναστών στην Τουρκία, υπο-
στηρίζοντας ότι δεν είχαν επεξεργαστεί τις αιτήσεις ασύλου 
δεκατριών από τους επαναπροωθηθέντες. Από τη ∆ευτέρα το 
πρόγραµµα επαναπροωθήσεων µοιάζει να έχει παγώσει, α-
ναµένοντας τις εξελίξεις.

Ένταση σε Πειραιά-Ειδοµένη
Εν τω µεταξύ, διαρκώς κλιµακούµενη ένταση παρατηρείται 
στα δύο καυτά σηµεία συγκέντρωσης προσφύγων και µετα-
ναστών στη χώρα, δηλαδή στον Πειραιά και στην Ειδοµένη. 
Όσον αφορά τον Πειραιά, η κατάσταση µοιάζει εκρηκτική, 
µε τους εκεί συγκεντρωµένους πρόσφυγες να αρνούνται να 
µεταφερθούν σε κέντρα φιλοξενίας ή ακόµα και να µετακι-
νηθούν σε άλλες πύλες του λιµανιού, δεδοµένου ότι οι αρχές 
θεωρούν επικίνδυνη για ατύχηµα την πύλη Ε3, όπου βρί-
σκεται ο άτυπος καταυλισµός των προσφύγων. Έτσι, παρά το 
γεγονός ότι σχεδόν κάθε µέρα στο λιµάνι φτάνουν πούλµαν 
προκειµένου να µεταφέρουν τους πρόσφυγες σε κέντρα φι-
λοξενίας, συνήθως φεύγουν άδεια, ενώ θα πρέπει να σηµει-
ωθεί ότι περίπου 40 πρόσφυγες και αλληλέγγυοι επιχείρη-

σαν να κατασκηνώσουν στην πλατεία Συντάγµατος, αλλά πα-
ρεµποδίστηκαν από την αστυνοµία, η οποία προέβη και σε 
προσαγωγές. Από την άλλη πλευρά, στην Ειδοµένη οι συ-
γκεντρωµένοι πρόσφυγες συνεχίζουν να διαµαρτύρονται για 
τα κλειστά σύνορα και να αρνούνται να αποµακρυνθούν από 
την περιοχή, προβαίνοντας σε διάφορες εκδηλώσεις διαµαρ-
τυρίας, µε την κυβέρνηση να µην έχει κατορθώσει ακόµα να 
τους πείσει να µεταφερθούν σε παρακείµενα κέντρα φιλοξε-
νίας. Και, σαν να µην έφταναν όλα αυτά, σε περιοχές όπου 
βρίσκονται hot spots και κέντρα φιλοξενίας τοπικές αρχές 
και κάτοικοι συνεχίζουν τις διαµαρτυρίες τους, ζητώντας την 
αποµάκρυνση των κέντρων και των προσφύγων.

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΚΛΗΡΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ 
ΑΝΟΙΞΗ

Την περασµένη ∆ευτέρα περίπου 
200 µετανάστες, συνοδεία ανδρών 
της Frontex, επαναπροωθήθηκαν 
στην Τουρκία, από τη Λέσβο 
και τη Χίο. Ωστόσο, η έναρξη 
των επαναπροωθήσεων προκάλεσε 
την έντονη αντίδραση οργανώσεων 
που θέτουν σοβαρές νοµικές 
ενστάσεις σχετικά µε τη συµφωνία 
Ε.Ε.-Τουρκίας.
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Περίπου δέκα ηµέρες µετά τη συµφωνία Ε.Ε.-
Τουρκίας για τη διαχείριση των προσφυγικών 
ροών, η επίσηµη πληροφόρηση των στελεχών 
του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν προσωπικό ή πολι-
τικό ενδιαφέρον για την κατάσταση στην Ει-

δοµένη, ήταν ότι «η υπόθεση θα λήξει εντός ολίγων ηµερών».
Μάλιστα, δέκα ηµέρες µετά τη συµφωνία, έλεγαν ότι ουσι-

αστικά το ενδιαφέρον στην Ειδοµένη έχει ήδη λήξει και είναι 
ζήτηµα το πολύ δέκα ηµερών η πλήρης εκκένωση του χώρου.

Εκείνες περίπου τις ηµέρες, στις 19 Μαρτίου για την ακρί-
βεια, η «Καθηµερινή» δηµοσίευε την πληροφορία ότι το ΤΑΙ-
ΠΕ∆ εξέταζε το ενδεχόµενο να µεταθέσει για αργότερα την κα-
τάθεση των µη δεσµευτικών προσφορών για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η 
οποία έληγε στις 21 Μαρτίου.

Την ίδια µέρα άρχισε η κατάληψη της σιδηροδροµικής 
γραµµής στην Ειδοµένη, η οποία σταµάτησε τις σιδηροδροµι-
κές µεταφορές προς την Ευρώπη. Ήταν η τρίτη κατά σειρά κατά-
ληψη, µετά από µία εικοσαήµερη, από τις 21 Νοεµβρίου µέχρι 
τις 9 ∆εκεµβρίου 2015, και µία διήµερη, στις 22 Φεβρουαρίου.

Σε αντίθεση µε την κατάληψη του Νοεµβρίου, αυτή τη φορά 
δεν υπήρξαν ουρές από βαγόνια στα σύνορα. Για την ακρίβεια, 
το πολύ δύο βαγόνια να υπήρχαν στην Ειδοµένη, ενώ τον Νο-
έµβριο είχε δηµιουργηθεί ουρά µέχρι 600 βαγονιών εκατέρω-
θεν των συνόρων. Όµως οι συνέπειες για τις µεταφορικές εται-
ρείες δεν είναι µικρότερες από τότε.

Τότε οι µεταφορικές εταιρείες είχαν κάνει λόγο για επι-
βάρυνση 1,2 εκατ. ευρώ. Με µια απλή αναγωγή, αυτό σηµαίνει 
60.000 ευρώ την ηµέρα, δηλαδή περίπου 5.000 ευρώ την ώρα ή 
περίπου 6.000 ευρώ ανά συρµό.

Τώρα η κατάληψη βρήκε τους µεταφορείς πιο έτοιµους, 
όµως το βασικό πρόβληµα που έχουν να αντιµετωπίσουν είναι 
η καθυστέρηση και η αύξηση κόστους που συνεπάγεται η επι-
λογή της βουλγαρικής οδού αντί της οδού για ΠΓ∆Μ.

Για παράδειγµα, ο Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πει-
ραιά, θυγατρική της Cosco, η οποία διακινεί µε το τρένο πε-
ρίπου 250 βαγόνια εµπορεύµατα την εβδοµάδα µε προορισµό 
την Κεντρική Ευρώπη, έχει αυξηµένο κόστος κατά τουλάχιστον 
200.000 ευρώ από τότε που έκλεισε η γραµµή.

Η µεταφορά µέσω Βουλγαρίας κοστίζει περισσότερο, διότι 
το δίκτυο είναι παλαιό, άρα η µεταφορά επιµηκύνεται κατά του-
λάχιστον δύο ηµέρες, ενώ και η προσφορά είναι µικρότερη, γε-
γονός που αυξάνει τη ζήτηση. Συγκεκριµένα, η βουλγαρική 
πλευρά µπορεί να υποδεχτεί µέχρι δύο µηχανές µε 35 βαγόνια 
έκαστη κάθε φορά και δεν µπορεί να υπερβεί τους τρεις συρ-
µούς την ηµέρα, ενώ αντίστοιχα µέσω ΠΓ∆Μ µπορεί να είναι 
και επτά.

Παράλληλα, κάποιες µεταφορικές εταιρείες προσπάθησαν 
να ενεργοποιήσουν τις οδικές µεταφορές τους χρησιµοποιώ-
ντας φορτηγά από Θεσσαλονίκη προς ΠΓ∆Μ, που όµως είχαν 
εξίσου µεγάλη ταλαιπωρία, καθώς οι µετανάστες πολύ σύντοµα 
έκλεισαν τον κόµβο Πολυκάστρου και απαγόρευαν τη διέλευση 
των φορτηγών, µε αποτέλεσµα να επιλέγονται περιφερειακοί, 
παρακαµπτήριοι δρόµοι που δεν εξασφάλιζαν λιγότερες καθυ-
στερήσεις, θέµα γα το οποίο έκανε µηνυτήρια αναφορά και ο 
δήµαρχος Πολυκάστρου, καταγγέλλοντας ως ηθικούς αυτουρ-
γούς «αλληλέγγυους ακτιβιστές άγνωστης προελεύσεως» και 
«άτοµα που δηλώνονται ως µέλη ΜΚΟ».

Ποιος πληρώνει τον συρµό;
Στην τωρινή κρίση, πάντως, οι µεταφορικές εταιρείες ήταν πιο 
έτοιµες και σε ό,τι αφορά το νοµικό σκέλος της υπόθεσης.

Στις 31 Μαρτίου τα «ΝΕΑ» έγραψαν ότι οι εταιρείες των 
διεθνών µεταφορών έστειλαν επιστολή προς τον υπουργό Υ-
ποδοµών Χρήστο Σπίρτζη και τους αναπληρωτές υπουργούς 
Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα και ∆ιοικητικής Μεταρ-
ρύθµισης Χριστόφορο Βερναρδάκη, στην οποία εξέφραζαν τη 
δυσαρέσκειά τους και προανήγγελλαν καταθέσεις αγωγών για 
αποζηµιώσεις από τους πελάτες τους.

Οι παραλήπτες της επιστολής φωτογραφίζουν και τους πι-
θανούς αποδέκτες των αγωγών. Η συµπερίληψη του κ. Τόσκα 
καθιστά προφανές ότι αποδίδονται ευθύνες στην αστυνοµία, η 
οποία δεν κατόρθωσε να αποτρέψει την κατάληψη της γραµ-
µής. Και αν την πρώτη φορά υπήρχε η δικαιολογία του αιφνι-
διασµού, στην τελευταία κατάληψη χάθηκε. Και βεβαίως αυτή η 
διαπίστωση δεν αφορά µόνο την αστυνοµία αλλά το σύνολο του 
κρατικού µηχανισµού.

Άλλωστε η γενική γραµµατέας Υποδοµών, κ. Πέτη Πέρκα, 
τον ∆εκέµβριο είχε χαρακτηρίσει «εθνικό θέµα» το άνοιγµα της 
γραµµής, που στόχος ήταν να επιτευχθεί χωρίς «άσκηση βίας», 
αλλά, παρ’ όλα αυτά, το κακό επαναλήφθηκε. Τότε, τον ∆εκέµ-
βριο, είχε εξωθηθεί σε παραίτηση ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Θανάσης Ζηλιασκόπουλος, ο ο-
ποίος είχε παραµείνει στη θέση του και µετά την ανάληψη της 
κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα η νέα ηγεσία της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ έχει αποφύγει να πάρει οποιαδήποτε θέση και γι’ αυτό 
τον λόγο συµπεριλαµβάνεται στους αποδέκτες της επιστολής ο 
κ. Σπίρτζης, ως πολιτικός προϊστάµενος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η κυ-
ριότητα της οποίας από το 2008 έχει περάσει από τον ΟΣΕ, του 
οποίου ήταν θυγατρική, στο ∆ηµόσιο.

Το ζήτηµα είναι ότι η περίοδος είναι κρίσιµη για την ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ, που περιλαµβάνεται στις αποκρατικοποιήσεις του τρί-
του µνηµονίου, από τις οποίες, όπως την Τετάρτη υπενθύµισε 

το γερµανικό υπουργείο Οικονοµικών, η χώρα έχει δεσµευτεί 
ότι θα αντλήσει 50 δισ. ευρώ.

Η µετάθεση στις ηµεροµηνίες κατάθεσης, σε συνδυασµό µε 
τις αγωγές, αποδυναµώνει την προσπάθεια πώλησης, εξέλιξη 
που προκαλεί θετικές σκέψεις στους εργαζόµενους στον οργα-
νισµό, αλλά όχι στους δανειστές.

Κι αυτό όχι γιατί τα έσοδα από την πώληση αναµένεται να 
είναι εντυπωσιακά, αλλά γιατί υπάρχει η βάσιµη προσδοκία ότι 
θα µειωθούν οι επιχορηγήσεις στον οργανισµό, οι οποίες σή-
µερα αγγίζουν τα 700 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Όµως η καθυστέρηση στην πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ απο-
δυναµώνει την εταιρεία, διότι στο µεταξύ έχουν αρχίσει να εµ-
φανίζονται και οι ανταγωνιστές. Ήδη από τις 13 Ιανουαρίου η 
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων έχει χορηγήσει άδεια εκτέ-
λεσης εθνικών και διεθνών εµπορευµατικών σιδηροδροµικών 
µεταφορών στην εταιρεία Rail Cargo Logistics Goldair, θυγα-
τρική των πολύ ισχυρών οικονοµικά αυστριακών κρατικών σι-
δηροδρόµων.

Αυτή την εβδοµάδα, όµως, κατέθεσε αίτηση για άδεια και η 
εταιρεία Piraeus Europe Asia Rail Logistics, η οποία, σύµφωνα 
µε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά, είναι ελληνικών συµ-
φερόντων αλλά έχει έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, άρα εικάζεται 
ότι συνδέεται µε εφοπλιστικά κεφάλαια.

Το ερώτηµα που µένει µετά απ’ όλα αυτά είναι πολύ απλό: 
Τι θα πουλήσει το ΤΑΙΠΕ∆ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ;

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΤΡΕΝΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΟΜΕΝΗ

Το ζήτηµα είναι ότι η περίοδος 
είναι κρίσιµη για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
που περιλαµβάνεται στις 
αποκρατικοποιήσεις του τρίτου 
µνηµονίου, από τις οποίες, όπως 
την Τετάρτη υπενθύµισε το γερµανικό 
υπουργείο Οικονοµικών, η χώρα έχει 
δεσµευτεί ότι θα αντλήσει 50 δισ. ευρώ.
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ρεπορτάζ

Ο
ργή, αγανάκτηση, απογοήτευση: οι λέξεις 
αυτές περιγράφουν µε ακρίβεια τα συναι-
σθήµατα της συριακής κοινότητας στην 
Ελλάδα για την αντιµετώπιση από την κυ-
βέρνηση των προσφύγων από την τσακι-
σµένη από τον πόλεµο χώρα. Εκπρόσωποι 

του Συνδέσµου Συρίων στην Ελλάδα µε τους οποίους µίλησε 
η FS δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους από τον τρόπο µε τον 
οποίο οι αρχές αντιµετωπίζουν τους συµπατριώτες τους και κά-
λεσαν την κυβέρνηση να σταµατήσει να αντιµετωπίζει επικοι-
νωνιακά το ζήτηµα και να οργανωθεί για την παροχή ουσιαστι-
κής βοήθειας στους πρόσφυγες.

Μιλώντας στην FS ο γενικός γραµµατέας του Συνδέ-
σµου Συρίων στην Ελλάδα, Ανουάρ Μπάκρι, δεν έκρυψε ούτε 
στιγµή την απογοήτευσή του για τη µοίρα των Σύριων προ-
σφύγων. Kατ’ αρχάς, υποστήριξε ότι το πρόβληµα εκπορεύε-
ται από τον τρόπο µε τον οποίο το καθεστώς Άσαντ στη Συρία 
–το οποίο χαρακτήρισε «απάνθρωπη δικτατορία»– αντιµετω-
πίζει τους εναντίον του εξεγερµένους. Το πολεµικό κλίµα έχει 
αναγκάσει µεγάλο µέρος των κατοίκων της Συρίας, κυρίως τον 
άµαχο πληθυσµό, να φύγει από τις εµπόλεµες ζώνες και να κα-

τευθυνθεί στις κοντινές χώρες (Τουρκία, Ιορδανία, Λίβανος), 
προκειµένου να σωθεί. Σύµφωνα µε τον κ. Μπάκρι, αλλά και 
τον υπεύθυνο του Συνδέσµου για τους πρόσφυγες Μιχάλη Αλ-
µπακρί, οι Σύριοι πρόσφυγες προέρχονται από τις περιοχές 
όπου διεξάγονται µάχες µεταξύ του καθεστώτος και των δυνά-
µεων των επαναστατών, ενώ σηµείωσε ότι οι συνθήκες στις ο-
ποίες ζουν οι Σύριοι πρόσφυγες στην Τουρκία, στον Λίβανο 
και στην Ιορδανία «δεν είναι ούτε άσχηµες, ούτε όµως και 
καλές». Όσον αφορά την αντιµετώπιση των Σύριων προσφύ-
γων που ζουν στην Ελλάδα, ο κ. Μπάκρι τόνισε ότι «το ελλη-
νικό κράτος απουσιάζει». Σηµείωσε, για παράδειγµα, ότι οι Σύ-
ριοι πρόσφυγες δεν διαχωρίζονται από Αφγανούς ή Ιρακινούς, 
γεγονός που προκαλεί τριβές µεταξύ τους και ενίοτε οδηγεί σε 
εντάσεις. 

Ο κ. Μπάκρι πρόσθεσε ότι από τη στιγµή που η παρούσα 
κυβέρνηση έδειξε πιο φιλική και αλληλέγγυα στάση στην 
άφιξη µεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα, θα έπρεπε 
ταυτόχρονα να έχει ανοίξει τον φράχτη στον Έβρο, ώστε να υ-
πάρξει µια ασφαλής δίοδος και οι πρόσφυγες να µην υποχρε-
ούνται να διακινδυνεύουν τη ζωή τους, και κάποιες φορές να 
τη χάνουν, ταξιδεύοντας µε βάρκες από την Τουρκία προς τα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ούτε φυσικά οι διακινητές 
στην Τουρκία να «κάνουν πάρτι» και να κερδοσκοπούν εις 
βάρος των ζωών των προσφύγων. Με την άφιξή τους σε κά-
ποιο από τα νησιά του Αιγαίου, η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία µε διάφορες ΜΚΟ και τις 
ελληνικές αρχές, παρέχουν στους πρόσφυγες µια πρώτη πε-
ρίθαλψη και εν συνεχεία τους οδηγούν στα hot spots, όπου, 
λόγω υποστελέχωσης, η καταγραφή τους µπορεί να καθυστε-
ρήσει για µέρες – ενώ αρχικά επικρατούσε χαώδης κατάσταση, 
κατά τον κ. Μπάκρι. Άπαξ και γίνει η καταγραφή, οι πρόσφυ-

γες αγοράζουν εισιτήριο για τον Πειραιά και, παρά το γεγονός 
ότι τα σύνορα έχουν κλείσει, κάποιοι επιτήδειοι συνεχίζουν να 
πουλούν εισιτήρια και για την Ειδοµένη.

Φτάνοντας στον Πειραιά, οι πρόσφυγες αντιµετωπίζουν, 
σύµφωνα µε τον κ. Μπάκρι, µια κατάσταση ακινησίας, καθώς, 
όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει καµία οργάνωση. Οι πρόσφυγες 
το µόνο που κάνουν είναι να παραµένουν στο λιµάνι και να πε-
ριµένουν να ανοίξουν τα σύνορα. Ο κ. Μπάκρι εκτίµησε ότι οι 
υποδοµές φιλοξενίας που υπάρχουν µέχρι στιγµής δεν επαρ-
κούν σε καµία περίπτωση για όλους τους πρόσφυγες που βρί-
σκονται στον Πειραιά ή στην Ειδοµένη, όπου επίσης δεν υ-
πάρχει καµία οργάνωση, προσθέτοντας ότι οι πρόσφυγες δεν 
έχουν εµπιστοσύνη προς την κυβέρνηση για το τι σκοπεύει 
να κάνει µαζί τους και ότι η µοναδική ελπίδα και επιθυµία 
τους είναι να µεταβούν στη Βόρεια Ευρώπη. Ανέφερε µάλιστα 
ότι, παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες του Συνδέσµου να 
έρθει σε επαφή µε την κυβέρνηση και να προσφέρει τη βο-
ήθειά του, όλες οι εκκλήσεις έχουν πέσει σε ώτα µη ακουό-
ντων, τονίζοντας, πάντως, ότι ο ελληνικός λαός έχει παράσχει 
αµέριστη βοήθεια στους πρόσφυγες. Κατηγόρησε την κυβέρ-
νηση ότι εµπαίζει τους πρόσφυγες όταν τους καλεί να κάνουν 
αίτηση ασύλου µέσω Skype, ενώ κατήγγειλε και τη συµφωνία 
Ε.Ε.-Τουρκίας ως παραβαίνουσα τις συνθήκες για τα δικαιώ-
µατα των προσφύγων. Καταλήγοντας, ο κ. Μπάκρι κάλεσε την 
κυβέρνηση να σταµατήσει να παίζει παιχνίδια στην πλάτη των 
προσφύγων, να διακόψει την επικοινωνιακή διαχείριση του 
ζητήµατος και να προχωρήσει στην απαραίτητη οργάνωση και 
έλεγχο, ώστε οι Σύριοι πρόσφυγες να έχουν τη µεταχείριση 
που προβλέπεται από τις διεθνείς συνθήκες, επαναλαµβάνο-
ντας την πρόθεση του Συνδέσµου να παράσχει κάθε βοήθεια 
προς αυτή την κατεύθυνση.

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Γιατί στο ACTION 24 παίζει πολύ σινεμά!

Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στη ζώνη Film2Film
ένα αφιέρωμα στον αγαπημένο ηθοποιό... Jean Reno.

στις 21:00 Les Visiteurs en Amerique
στις 23:00 Par dela les Nuages
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συνέντευξη

Ο 
πρόεδρος της ΕΠΑΨΥ Π. Χονδρός 
έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιηµέ-
νος αυτές τις µέρες. Ολοκληρώνεται 
µετά από ενάµιση χρόνο µε µεγάλη 
επιτυχία το πρόγραµµα «Πολίτες ενά-

ντια στην κατάθλιψη» και ο απολογισµός θα γίνει 
µε µια διεθνούς επιπέδου εκδήλωση το επόµενο 
Σάββατο. Στον χώρο της ψυχικής υγείας το προ-
σφυγικό δηµιουργεί νέες προκλήσεις, παρά την 
έλλειψη κυβερνητικού σχεδιασµού για την πα-
ροχή υπηρεσιών.

«Πολίτες ενάντια στην κατάθλιψη». Ο απολο-
γισµός;
Το πρόγραµµα «Πολίτες ενάντια στην κατάθλιψη» 
ολοκληρώνεται στο τέλος Απριλίου. Είµαστε πολύ 
ικανοποιηµένοι, γιατί πετύχαµε τον βασικό µας 
στόχο, τα άτοµα που πάσχουν να υποστηριχθούν, 
ώστε να µπορούν να έχουν ενεργό ρόλο στην α-
ντιµετώπιση της κατάθλιψης. Εκπαιδεύτηκαν 140 
άτοµα µε προσωπικό βίωµα κατάθλιψης σε 11 πε-
ριοχές. Από αυτά τα άτοµα, µε την υποστήριξη του 
προγράµµατος, ήδη ξεκίνησαν σε Ν. Ηράκλειο, 
Πάρο, Σύρο, Τήνο και Γαλάτσι οµάδες αυτοβοή-
θειας για την κατάθλιψη. Άλλες τρεις έχουν προ-
γραµµατιστεί να ξεκινήσουν. Παράλληλα, µέσω 
εκδηλώσεων και ειδικών συναντήσεων στις ο-
ποίες πήραν τον λόγο οι πάσχοντες, ενηµερώ-
θηκαν για την κατάθλιψη και τους τρόπους α-
ντιµετώπισής της περισσότερα από 1.400 άτοµα 
και συνεργάστηκαν 35 φορείς στην υλοποίηση 
του προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα θα παρου-
σιαστούν αναλυτικά σε ειδική εκδήλωση στις 16 
Απριλίου, µε τη συµµετοχή των ωφελούµενων 
και ειδικών από Νορβηγία, Γαλλία και Γερµανία.

Ποια θα είναι η συνέχεια;
Ήδη, σε συνεργασία µε τη European Alliance 
Against Depression, µεταφέρουµε και στα ελ-
ληνικά το ifightdepression. Πρόκειται για ένα δι-
αδικτυακό εργαλείο αυτοβοήθειας για εφήβους 
και ενήλικες µε ήπιες µορφές κατάθλιψης, χρη-
σιµοποιείται ήδη σε 13 χώρες και η αποτελεσµα-
τικότητά του έχει µελετηθεί µέσω κλινικών ερευ-
νών. Είναι δωρεάν στη χρήση και στοχεύει στο να 
υποστηρίξει άτοµα στην αυτοδιαχείριση των συ-
µπτωµάτων της κατάθλιψης µε την υποστήριξη 
ενός εκπαιδευµένου ειδικού (ψυχικής) υγείας. 
Και αυτή η δράση στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Είµαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι µέρος των 
EEA Grants. ∆ιαχειριστής επιχορήγησης του προ-
γράµµατος είναι το Ίδρυµα Μποδοσάκη.

Άλλος στόχος είναι η δηµιουργία ενός εθνι-
κού οργανισµού που θα προωθεί την αυτοβοή-
θεια και θα υποστηρίζει επιστηµονικά τις τοπικές 
δράσεις. Όµως, πέρα από την κατάθλιψη, οι φο-
ρείς που συνεργαζόµαστε στο πρόγραµµα ετοι-
µάζουµε προτάσεις παρέµβασης σε θέµατα ψυ-
χικής υγείας προσφύγων. Καταλαβαίνουµε πόσο 
σηµαντική είναι µία συστηµατική παρέµβαση σε 
αυτό το επίπεδο και γι’ αυτό συνεργαζόµαστε µε 
την International Suicide Prevention Association, 
τον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης και άλ-
λους διεθνείς φορείς.

Οι ΜΚΟ έχουν µπει στο στόχαστρο λόγω της 
εµπλοκής τους στο προσφυγικό. Άδικη η κρι-
τική ότι λειτουργούν χωρίς έλεγχο και ότι κά-
ποιες φορές βλάπτουν τα συµφέροντα αυτών 
που προορίζονται να προστατέψουν;

Η τελευταία τετραµηνιαία αναφορά που δώσαµε 
για το πρόγραµµα «Πολίτες ενάντια στην κατά-
θλιψη» ήταν περίπου 500 σελίδες. Και µόνο λόγω 
φηµών που κυκλοφορούν, τις περισσότερες φορές 
οι ΜΚΟ ελέγχονται εξαντλητικά όταν χρηµατοδο-
τούνται για µια δράση. Ο έλεγχος είναι ευπρόσδε-
κτος. Σε τοπικό επίπεδο οι περισσότεροι φορείς 
παραδέχονται ότι χωρίς τις δράσεις των ΜΚΟ, ε-
θελοντικών στις περισσότερες περιπτώσεις, η 
κατάσταση θα ήταν ακόµα πιο τραγική. Ενέργειες 
εις βάρος των προσφύγων, δυστυχώς, βλέπουµε 
από κάθε πλευρά, από ιδιώτες, κρατικούς φορείς, 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα προβλή-
µατα θεωρώ ότι σχετίζονται µε την έλλειψη κε-
ντρικού συντονισµού και της ύπαρξης ενός ξε-
κάθαρου σχεδίου.

Συνδέεται η οικονοµική κρίση µε την κατά-
θλιψη;
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχει συγκε-
ντρώσει έρευνες από διάφορες χώρες που δεί-
χνουν ότι καταστάσεις όπως η ανεργία, η επαγ-
γελµατική ανασφάλεια και η απώλεια του εισο-
δήµατος οδηγούν έως και σε τριπλασιασµό τα 
συµπτώµατα συναισθηµατικών διαταραχών. Έ-
ρευνες του ΕΠΙΨΥ την περίοδο της κρίσης έρχο-
νται να επιβεβαιώσουν αυτό το φαινόµενο. Συχνά 
στις υπηρεσίες συναντάµε αυτό που ονοµάζεται 
«κοινωνική υποβάθµιση», η αίσθηση ότι πέφτεις 
απότοµα στην κοινωνική σκάλα. Άτοµα που το εκ-
καθαριστικό τους µπορεί να δείχνει ένα υψηλό 

Ήδη φορείς εξειδικευµένοι 
στο αντικείµενο, όπως το 
Κέντρο Ηµέρας Βαβέλ 
για µετανάστες, έχουν 
αναγνωρίσει την ανάγκη 
για παροχή αυτού που λέµε 
«πρώτες βοήθειες» ψυχικής 
υγείας, την ψυχολογική 
υποστήριξη όσων προσφέρουν 
υποστήριξη σε πρόσφυγες, 
την εκτίµηση των ιδιαίτερων 
αναγκών τους και την 
πρόληψη αυτοκτονιών.

Το προσφυγικό δηµιουργεί νέες προκλήσεις 
για την πολιτική ψυχικής υγείας;
Από το 2012 το Ελληνικό Γραφείο του  Ύπατου Αρ-
µοστή για τους Πρόσφυγες αναφέρει ότι «η ολι-
στική προσέγγιση για την αντιµετώπιση του προ-
σφυγικού απαιτεί πρώτα και κύρια να συνειδη-
τοποιήσουµε πόσο σύνθετα είναι τα προβλήµατα 
και να αποδεχτούµε ότι δεν υπάρχουν εύκολες 
και γρήγορες λύσεις. Κανένα µέτρο δεν µπορεί να 
αποτελέσει “λύση” από µόνο του. Αντίθετα, χρει-
άζεται ένα σύνολο συµπληρωµατικών µέτρων 
που να αντιµετωπίζουν διαφορετικές πτυχές του 
προβλήµατος και τις διαφορετικές εθνικές οµάδες 
σύµφωνα µε τις πραγµατικές τους ανάγκες». Με 
αυτή τη λογική, µία πτυχή του προβλήµατος είναι η 
ψυχική υγεία των προσφύγων, σε συνεργασία µε 
τους φορείς που καλύπτουν άλλα θέµατα, όπως 
η σίτιση, η υγειονοµική περίθαλψη και η προστα-
σία των δικαιωµάτων τους. Ήδη φορείς εξειδικευ-
µένοι στο αντικείµενο, όπως το Κέντρο Ηµέρας 
Βαβέλ για µετανάστες, έχουν αναγνωρίσει την α-
νάγκη για παροχή αυτού που λέµε «πρώτες βοή-
θειες» ψυχικής υγείας, την ψυχολογική υποστή-
ριξη όσων προσφέρουν υποστήριξη σε πρόσφυ-
γες, την εκτίµηση των ιδιαίτερων αναγκών τους 
και την πρόληψη αυτοκτονιών. Πρέπει να υπάρξει 
συστηµατική συνεργασία σε εθνικό και ευρωπα-
ϊκό επίπεδο των φορέων ψυχικής υγείας, σε συ-
νεργασία µε φορείς από τις χώρες προέλευσης 
των προσφύγων. Κατανοούµε ότι καθώς περνάει 
ο καιρός, όλο και περισσότερος κόσµος θα µένει 
για µεγάλο διάστηµα στη χώρα µας, φέροντας το 
τραύµα του ξεριζωµού, τα προβλήµατα που µπο-
ρεί να είχαν προτού αποφασίσουν να φύγουν και 
τη διαβίωση πλέον σε ένα περιβάλλον απάνθρω-
πων συνθηκών και αβεβαιότητας.

Έχει νόηµα η συζήτηση για την ψυχιατρική 
µεταρρύθµιση σε συνθήκες οικονοµικής διά-
λυσης και θεσµικής παρακµής;
Έχει ακόµα περισσότερο νόηµα, γιατί τα οικονο-
µικά και θεσµικά προβλήµατα θα αυξήσουν εντέ-
λει τα φαινόµενα αποκλεισµού και κακοποίησης 
των ψυχικά πασχόντων. H Ε.Ε., σε συνεργασία και 
µε το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Ύπατου Αρµοστή 
των Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώ-
µατα, παίρνει πρωτοβουλίες για τη διαβούλευση 
στην Ελλάδα ενός ρεαλιστικού σχεδίου συνέχισης 
των ενεργειών για τη βελτίωση και την ανάπτυξη 
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ελπίζουµε το υ-
πουργείο Υγείας να δει ως ευκαιρία τη συγκυρία 
και να προχωρήσει προς τα εµπρός.

 ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

«Ανάγκη να συνεχιστεί  
η ψυχιατρική µεταρρύθµιση»

Παναγιώτης Χ. Χονδρός, ψυχολόγος, MSc, πρόεδρος της Εταιρείας 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)

εισόδηµα ή ακίνητη περιουσία, αλλά την προκεί-
µενη στιγµή δεν έχουν κυριολεκτικά να φάνε και 
νιώθουν εντελώς αβοήθητα, µε σύνθετα κοινω-
νικά προβλήµατα.

Πολίτες ενάντια στην κατάθλιψη: 
Αποτελέσµατα, εµπειρίες  
και προοπτική

Η τελική εκδήλωση του προγράµµατος θα 
πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 16 Απριλίου 2016 
στον Πολιτιστικό Χώρο Καµίνι (Ρεθύµνης 36 
& Χ. Καψάλη) στο Γαλάτσι, 9:00-18:00.
Οι ενότητες που θα καλυφθούν είναι: α) η πα-
ρουσίαση των τελικών αποτελεσµάτων, β) η 
αφήγηση της εµπειρίας των ατόµων που συµ-
µετείχαν και γ) η συζήτηση σχετικά µε νέες 
δράσεις που θα συνεχίσουν και θα ενισχύσουν 
τη φιλοσοφία του προγράµµατος.
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Πρόκειται για το πρώτο κέντρο πρώιµης 
παρέµβασης, το οποίο υποδέχεται παιδιά 
κάτω των τεσσάρων ετών µαζί µε 
τους γονείς, τους κηδεµόνες ή τους 
ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτά.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ 
ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Στην Ελλάδα της λιτότητας και των χρεωµένων νοι-
κοκυριών, µε την έκθεση της UNICEF να ανα-
φέρει πως ήδη 700.000 ελληνόπουλα ζουν κάτω 
από το όριο της φτώχειας, οι οικογένειες πλήττο-
νται σε πολλά επίπεδα, µε κίνδυνο να βιώσουν αί-

σθηση εγκλωβισµού και αποµόνωσης. Στη δυσοίωνη αυτή ει-
κόνα για τον εγχώριο λιλιπούτειο πληθυσµό έρχονται να προ-
στεθούν τα χιλιάδες προσφυγόπουλα που καταφθάνουν στη 
χώρα µας, άλλοτε µε τους γονείς τους και άλλοτε ασυνόδευτα, 
και εγκλωβίζονται εδώ στον µακρύ δρόµο της προσφυγιάς για 
την Κεντρική Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίµα η πρό-
σβαση σε έναν χώρο όπως το Μεγάλο µας Σπίτι, που είναι α-
νοιχτός (χωρίς εγγραφή ή ραντεβού), δωρεάν, χωρίς διακρίσεις 
και µε διασφάλιση της ανωνυµίας, µπορεί να δώσει διέξοδο στις 
οικογένειες.

Όπως εξηγούν οι πρωτεργάτες του εγχειρήµατος, το Με-
γάλο µας Σπίτι ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά στις αρχές του 
έτους. Μέσα από την πρώιµη κοινωνικοποίηση στοχεύει στην 
πρόληψη δευτερογενών διαταραχών, που συχνά οφείλονται 
σε δυσκολίες στη σχέση µεταξύ παιδιού και γονιών. Η προσέ-

λευση στο Μεγάλο µας Σπίτι γίνεται χωρίς καµία οικονοµική ε-
πιβάρυνση. ∆εν υπάρχει όριο επισκεπτών και εκτιµάται ότι θα 
επισκέπτονται τον χώρο πάνω από 120 παιδιά την εβδοµάδα. 
Πρόκειται για µία πρωτοποριακή πρωτοβουλία που στηρίχτηκε 
στο πρότυπο των Πράσινων Σπιτιών τα οποία υπάρχουν σε αρ-
κετές ευρωπαϊκές πόλεις και η οποία καλύπτει ένα σηµαντικό 
κενό στην πατρίδα µας, δεδοµένου ότι εδώ δεν υπήρχε κάτι α-
ντίστοιχο. Η ειδοποιός διαφορά του Μεγάλου µας Σπιτιού είναι 
πως αποτελεί ένα κέντρο πρώιµης παρέµβασης που στελεχώνε-
ται από ειδικευµένους επιστήµονες και υποδέχεται παιδιά κάτω 
των τεσσάρων ετών µαζί µε τους γονείς, τους κηδεµόνες ή τους 
ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτά. Καθώς τα παιδιά συ-
νοδεύονται είτε από τους φυσικούς τους γονείς είτε από τους ε-
νήλικες που έχουν την επίβλεψή τους, νιώθουν ασφάλεια µέσα 
στον χώρο του Μεγάλου µας Σπιτιού και µπορούν να εξερευνή-
σουν το περιβάλλον, παίζοντας ελεύθερα και ανταλλάσσοντας ε-
µπειρίες µε µικρούς και µεγάλους. Το Μεγάλο µας Σπίτι είναι 
ένας ενδιάµεσος χώρος, από την οικειότητα του σπιτιού στο ευ-
ρύτερο πεδίο των πρώτων κοινωνικών δοµών όπου καλείται να 
ενταχθεί το µικρό παιδί. Προετοιµάζεται να κάνει τα πρώτα του 

κοινωνικά βήµατα µε την παρουσία των προσώπων φροντίδας, 
έτσι ώστε όταν αργότερα βρεθεί µόνο του στον παιδικό σταθµό 
να µην είναι αυτή η πρώτη του γεύση από τον έξω κόσµο και άρα 
να µπορεί ευκολότερα να προσαρµοστεί και να αποχωριστεί.

Το Μεγάλο µας Σπίτι στεγάζεται σε χώρο που παραχώρησε 
ο ∆ήµος Αθηναίων και υποστηρίχτηκε από δωρητές και χορη-
γούς. Η δοµή βρίσκεται στους Αµπελόκηπους, στο κτιριακό 
συγκρότηµα του Πάρκου ΚΑΠΑΨ (διασταύρωση οδών Τριφυ-
λίας & Λάµψα), µε εύκολη πρόσβαση από τη στάση µετρό Πα-
νόρµου. Με τη γενναία δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρ-
χος υπήρξε η δυνατότητα ο χώρος να εξοπλιστεί κατάλληλα, 
σύµφωνα µε τα πρότυπα λειτουργίας του Πράσινου Σπιτιού. 
Οι υπεύθυνοι του εγχειρήµατος διατίθενται να ενηµερώσουν 
για τη λειτουργία του καινοτόµου αυτού χώρου τους φορείς 
της ευρύτερης κοινότητας που εξυπηρετούν παιδιά 0-3 ετών 
και τις οικογένειές τους, όπως είναι παιδικοί σταθµοί, µαιευ-
τήρια, χώροι φιλοξενίας βρεφών και άλλες δοµές. Στόχος είναι 
µε µεταδοθεί το µήνυµα πως το Μεγάλο µας Σπίτι χωράει όλα 
τα παιδιά έως τριών ετών και τους συνοδούς τους, καθώς και τις 
έγκυες γυναίκες.

Με τον πληθυσµό των ανασφάλιστων Ελλήνων 
καθηµερινά να µεγαλώνει, το ζήτηµα της ισότιµης 
πρόσβασής τους στο σύστηµα υγείας εξελίσσεται 
στην κατεξοχήν «καυτή πατάτα» για το υπουργείο 
Υγείας. Με την υπογραφή της κοινής υπουργικής 
απόφασης (µε θέµα «Ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης των ανασφάλιστων στο δηµόσιο σύστηµα 
υγείας») διασφαλίζεται η δωρεάν πρόσβαση σε όλες 
τις δηµόσιες δοµές υγείας (συµπεριλαµβανοµένων 
των πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων) και η 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων 
πολιτών. Οι παροχές που διασφαλίζει η ΚΥΑ είναι 
ισότιµες µε αυτές του κανονισµού του ΕΟΠΥΥ (κάθε 
υπηρεσία νοσηλείας, διαγνωστικές εξετάσεις, 
ιατρικά βοηθήµατα κ.λπ.). Καταργούνται οι τριµελείς 
επιτροπές, καθώς και κάθε οικονοµική επιβάρυνση 
για τη νοσηλεία στα δηµόσια νοσοκοµεία. Όσον 
αφορά τη συµµετοχή στη φαρµακευτική δαπάνη, 
εισάγεται ένα σύστηµα συνδυασµού εισοδηµατικών, 
κοινωνικών και κλινικών κριτηρίων, προκειµένου 
να προστατευτούν οι ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.

Μετά την κοινωνική δράση της ΑΙΜ σε συνεργασία µε την Οµάδα Αιγαίου 
στην Αίγινα, οι εθελοντές γιατροί της οµάδας και η Κινητή Μονάδα της 
ΑΙΜ βρέθηκαν ΜΑΖΙ στην Κύθνο για µία ακόµη κοινή αποστολή που έχει 
στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσµου στα νησιά σχετικά 
µε τη στοµατική υγιεινή. Τα µέλη της αποστολής πραγµατοποίησαν 136 
δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους και ενηµέρωσαν τους κατοίκους της 
Κύθνου σχετικά µε τη σηµασία της στοµατικής υγιεινής και τον σωστό τρόπο 
βουρτσίσµατος. Τα απολογιστικά στοιχεία της αποστολής φανερώνουν την 
έξαρση της επιδηµίας τερηδόνας που πλήττει µικρούς και µεγάλους και την 
κακή στοµατική υγεία του πληθυσµού ειδικά στα νησιά όπου δεν υπάρχουν 

Προκειµένου να συνδράµει στην αντιµετώπιση των αυξηµένων 
προσφυγικών ροών και να ανταποκριθεί στις ανάγκες χιλιάδων 
προσφυγόπουλων, ειδικά των ασυνόδευτων παιδιών, που καταφθάνουν 
καθηµερινά στη χώρα µας, το Χαµόγελο του Παιδιού εγκαινιάζει τη νέα 
Ευρωπαϊκή Γραµµή Υποστήριξης Παιδιών 116111, η οποία εντάσσεται στο 

ΜΕ ΤΟ ΑΜΚΑ 
ΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ 
ΑΠΟΚΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

∆ΩΡΕΑΝ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΣΕΚΑΠ 
ΣΤΗΝ ΚΥΘΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΜ

ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ 116111 
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ»

µονάδες υγείας. Από τους εξετασθέντες, βρέθηκαν 48 περιστατικά 
τερηδόνας, 42 περιστατικά µε τρυγία, 28 περιστατικά µε ουλίτιδα και 8 
ασθενείς που χρειάζονται ορθοδοντική θεραπεία. Σήµερα, που οι Έλληνες 
δυσκολεύονται περισσότερο από ποτέ, η AIM συνεχίζει να είναι µαζί τους. 
Με τη βοήθεια της Οµάδας Αιγαίου, «Βουρτσίζουµε Μαζί» όπου υπάρχει 
χαµόγελο, παρέχοντας την πιο βασική πρωτοβάθµια φροντίδα, δωρεάν 
οδοντιατρικούς ελέγχους, µε στόχο την πρόληψη.

∆ιεθνές ∆ίκτυο Τηλεφωνικών Γραµµών για τα Παιδιά. Η νέα γραµµή τίθεται 
στη διάθεση όλων των παιδιών που βρίσκονται στην Ελλάδα και διατρέχουν 
κίνδυνο ή έχουν ανάγκη από βοήθεια. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του 
«Χαµόγελου» και της Europol, περισσότερα από 10.000 ασυνόδευτα παιδιά 
έχουν εξαφανιστεί από τον χάρτη την τελευταία διετία. Σε αυτό το χρονικό 
διάστηµα το «Χαµόγελο» βοήθησε στην επανένωση 22 ασυνόδευτων παιδιών 
µε τις οικογένειές τους, ενώ άλλοι 10 ασυνόδευτοι ανήλικοι µεγαλώνουν 
στα Σπίτια του οργανισµού. Τον τελευταίο µήνα (29/2-22/3) το Χαµόγελο του 
Παιδιού υλοποίησε έκτακτες δράσεις στον Πειραιά, στη Λέσβο, στο Χέρσο, στη 
Νέα Καβάλα, στα ∆ιαβατά και στην Ειδοµένη, στηρίζοντας συνολικά 12.125 
παιδιά πρόσφυγες/µετανάστες, µε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, διακοµιδές σε 
νοσοκοµεία και δηµιουργική απασχόληση.
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  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
ΠΑΟ ΣΤΟN ∆ΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟ BETARADES.GR
Παίρνει αποτέλεσµα 

η Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο.

Ένα πολύ ενδιαφέρον αγωνιστικό πρόγραµµα έχουµε 
µπροστά µας και αυτή την εβδοµάδα. Τα περισσότερα 
πρωταθλήµατα βαδίζουν προς την ολοκλήρωσή τους και 
το Betarades.gr έχει ξεχωρίσει πέντε συνολικά παιχνίδια, 

στα οποία προκύπτουν στοιχηµατικές ευκαιρίες. Συγκεκριµένα, θα 
µας απασχολήσουν αγώνες από Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, 
αλλά και από την ελληνική Σούπερλιγκ. Πάµε να δούµε αναλυτικά 
τις προτάσεις!

∆εν χάνει η Γιουνάιτεντ
Ξεκινάµε τα προγνωστικά µας από την Πρέµιερ Λιγκ και τον αγώνα 
Τότεναµ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στον οποίο θα πάµε µε το «Χ2» 
σε απόδοση 2.00. Τα «σπιρούνια» µπορεί να έχουν ακόµη µαθη-
µατικές ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου, ωστόσο το έργο τους 
είναι εξαιρετικά δύσκολο, από τη στιγµή που βρίσκονται στο -7 από 
την πρωτοπόρο Λέστερ. Το παιχνίδι κόντρα στη Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ µόνο εύκολο δεν θα είναι, µε τους «κόκκινους διαβόλους» 
να καίγονται για βαθµούς, προκειµένου να εξασφαλίσουν µια θέση 
στο Τσάµπιονς Λιγκ της ερχόµενης αγωνιστικής περιόδου. Θεω-
ρούµε ότι η Γιουνάιτεντ θα κατορθώσει να µην ηττηθεί, στη χειρό-
τερη περίπτωση, και θα τη στηρίξουµε.

Προβάδισµα για Πλατανιά
Πάµε στα δικά µας, στη Σούπερλιγκ δηλαδή, και στο παιχνίδι ΠΑΣ 
Γιάννινα - Πλατανιάς, µε την επιλογή µας να είναι το «2 DNB» σε α-
πόδοση 2.10. Μάχη µε φόντο την είσοδο στα πλέι οφ θα διεξαχθεί 
στους Ζωσιµάδες, µε τις δύο οµάδες να κυνηγούν την είσοδο στην 
πρώτη πεντάδα. Οι φιλοξενούµενοι δείχνουν να πατάνε καλύτερα 

το τελευταίο διάστηµα, προέρχονται από τρεις σερί νίκες και έχουν 
υποστεί µία µόνο ήττα στα οκτώ πιο πρόσφατα µατς τους. Έχουν, ε-
ποµένως, τη δυνατότητα να φύγουν µε ένα θετικό αποτέλεσµα από 
τα Γιάννενα.

«Τελικός» για Χιχόν
Συνεχίζουµε µε Ισπανία και το «1 DNB» σε απόδοση 2.10 στον 
αγώνα Χιχόν - Θέλτα. Από δω και πέρα κάθε παιχνίδι θα είναι 
«τελικός» για τη Χιχόν, στην προσπάθεια που κάνει να παραµεί-
νει στην κατηγορία. Η αναµέτρηση µε τη Θέλτα έχει, φυσικά, αυξη-
µένο βαθµό δυσκολίας, αλλά πιστεύουµε ότι το κίνητρο των γηπε-
δούχων θα «µιλήσει». Επόµενη πρόταση, το «1 DNB» σε απόδοση 
2.50 στην αναµέτρηση της Serie A Παλέρµο - Λάτσιο. Με την πλάτη 
στον τοίχο πλέον, η Παλέρµο υποδέχεται τη σχεδόν αδιάφορη Λά-
τσιο. Το κίνητρο ίσως κάνει κι εδώ τη διαφορά για τη γηπεδούχο, 
η οποία είναι πιθανό να πάρει κάτι θετικό, ώστε να ανέβει βαθµο-
λογικά. Ολοκληρώνουµε τα προγνωστικά µας µε το Over 2.5 γκολ 
σε απόδοση 2.05 στον αγώνα του πρωταθλήµατος της Γαλλίας Νις 

- Ρεν. Σε τροµερή κατάσταση και οι δύο οµάδες, που βρίσκονται 
κοντά στη βαθµολογία. Οι επιθετικές τους γραµµές δείχνουν πως 
µπορούν να σκοράρουν πολύ εύκολα απέναντι σε κάθε αντίπαλο, 
αλλά και τόσο εύκολα να δεχτούν γκολ οι άµυνές τους.

Αυτές ήταν οι προτάσεις για µία ακόµη εβδοµάδα. Εσείς µην 
ξεχνάτε ότι στο Betarades.gr µπορείτε να ενηµερώνεστε έγκαιρα 
και έγκυρα για τα πάντα γύρω από το Στοίχηµα στο διαδίκτυο, αλλά 
και να βρίσκετε προτάσεις για Live Betting καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, αλλά και εντός της εβδοµάδας, τις ηµέρες µε έ-
ντονη στοιχηµατική δράση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

10/04
13:00 Χιχόν - Θέλτα  1 (DNB)* 2.10
18:00 Τότεναµ - Μάντσεστερ Γ.  X2 2.00
18:00 Νις - Ρεν Over 2.5 2.05
19:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Πλατανιάς 2 (DNB) 2.10
21:45 Παλέρµο - Λάτσιο       1 (DNB) 2.50

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

Χ
ωρίς να χρειαστούν οι αγώνες της Παρα-
σκευής η οκτάδα των προηµιτελικών της 
Ευρωλίγκας έγινε γνωστή, µε τον Ολυµπι-
ακό απόντα για πρώτη φορά µετά το 2005 
και τον Παναθηναϊκό να έχει βάσιµες ελ-
πίδες να επιστρέψει σε φάιναλ φορ για 

πρώτη φορά µετά την εποχή Οµπράντοβιτς. 
Αν υπάρχει ένας µεγάλος άτυχος από τα ζευγάρια που 

προέκυψαν, αυτός δεν είναι άλλος από τη νυν οµάδα του 
Οµπράντοβιτς, τη Φενέρµπαχτσε, η οποία είχε την πιο στα-
θερή πορεία και την πιο άνετη πρόκριση στα προηµιτελικά, 
όµως κάθε άλλο παρά ανταµείφθηκε, καθώς καλείται να απο-
κλείσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης. Μια 
οµάδα µε τεράστια σκαµπανεβάσµατα και πολλά προβλήµατα 
φέτος, αλλά που πήρε όλα τα «δίχως αύριο» παιχνίδια που της 
έτυχαν και διαθέτει την ποιότητα να αποκλείσει οποιονδήπο-
τε σε µια σειρά πέντε αγώνων. Αντιθέτως, η ΤΣΣΚΑ του Ιτού-
δη ανταµείφθηκε για την πρωτιά της στον πιο δύσκολο όµιλο 
στην ιστορία της Ευρωλίγκας µε τον πιο εύκολο αντίπαλο των 
προηµιτελικών, τον Ερυθρό Αστέρα, που δεν διαθέτει ούτε 
την ποιότητα ούτε και το ειδικό βάρος για να την απειλήσει. 

Στα ζευγαρώµατα των οµάδων που τερµάτισαν δεύτερες 
και τρίτες στους οµίλους τους υπάρχει τόσο ισορροπία όσο 
και οµοιοµορφία: το πλεονέκτηµα έδρας έχουν δύο από τις 
πιο σταθερές στις υψηλές πτήσεις οµάδες της φετινής διοργά-
νωσης, η Λαµποράλ Κούτσα του Μπουρούση και η Λοκοµοτίβ 
Κουµπάν του Μπαρτζώκα, ωστόσο απέναντί τους βρίσκουν 

δύο από τις οµάδες µε το µεγαλύτερο ειδικό βάρος στη δι-
οργάνωση, τον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα. Τόσο οι 
«πράσινοι» όσο και οι «µπλαουγκράνα» διαθέτουν τους παί-
κτες µε την εµπειρία και την ποιότητα ώστε να εκµεταλλευ-
τούν οποιαδήποτε αδυναµία δείξουν οι αντίπαλοί τους και να 
φέρουν τις δύο προηµιτελικές σειρές στα µέτρα τους. 

Άλλωστε το µεγαλύτερο πρόβληµα για τους Μπαρτζώκα 
και Περάσοβιτς είναι η διαχείριση του πλεονεκτήµατος έδρας 
και του γεγονότος πως εκ των πραγµάτων θεωρούνται φαβορί 
για την πρόκριση απέναντι σε δύο οµάδες του βεληνεκούς της 
Μπαρτσελόνα και του Παναθηναϊκού. Φυσικά και του συστή-
µατος διεξαγωγής των πλέι οφ (2-2-1, αρχής γενοµένης από 
την έδρα εκείνου µε το πλεονέκτηµα), τα οποία ξεκινούν την 
ερχόµενη Τρίτη µε τις αναµετρήσεις σε Κωνσταντινούπολη 
και Μόσχα, ενώ την Τετάρτη παίρνουν σειρά το Κουµπάν και 
η Βιτόρια. Οι δεύτεροι αγώνες διεξάγονται Πέµπτη και Παρα-
σκευή, στις ίδιες έδρες. 

Για τον Παναθηναϊκό η Λαµποράλ µοιάζει ο ιδανικός 
αντίπαλος για να επανέλθει σε φάιναλ φορ –το φετινό θα 
διεξαχθεί στο Βερολίνο– ακόµη και µε µειονέκτηµα έδρας: 
ο Παναθηναϊκός προκαλεί φόβο στη Λαµποράλ, όχι το αντί-
θετο. Κάτι που ισχύει ακόµη και σε αγωνιστικό επίπεδο. Η 
Λαµποράλ έχτισε τον θρίαµβο της παρουσίας της στο Top-16 
στην Ισπανία: πήρε όλα τα παιχνίδια στην έδρα της πλην εκεί-
νου κόντρα στον Ολυµπιακό, κέρδισε εκτός έδρας τις αντιπά-
λους της και στο ισπανικό πρωτάθληµα Μπαρτσελόνα και 
Ρεάλ. Εκτός Ισπανίας επικράτησε µόνο στο Κάουνας κόντρα 

στη Ζαλγκίρις. Τα πλέι οφ, όµως, αποτελούν µία τελείως δια-
φορετική υπόθεση σε σχέση µε την κανονική περίοδο και το 
Top-16 και η εµπειρία στις ιδιαίτερες συνθήκες τους µετρά-
ει καθοριστικά. Επιπλέον, µένει να φανεί και αν η παρουσία 
τους κόντρα στην Μπρόζε αποτελεί προάγγελο µιας µάλλον 
αναµενόµενης πτώσης στην απόδοσή τους: Η Λαµποράλ παί-
ζει µε το γκάζι στο πάτωµα εδώ και 3-4 µήνες και δεν διαθέτει 
αρκετά πλούσιο ρόστερ ώστε να συνεχίσει έτσι µέχρι τέλους. 
Αυτό βέβαια θα πρέπει να αποδειχθεί και στην πράξη. 

Όπως θα πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη και η αίσθη-
ση ότι ο Παναθηναϊκός, µετά και τις προσθήκες που έκανε 
στο Top-16, διαθέτει µεγαλύτερο οπλοστάσιο σε σχέση µε 
την οµάδα του Περάσοβιτς. Γενικά, ο Παναθηναϊκός έχει 
πολλά πράγµατα να αποδείξει προκειµένου να περάσει, από 
τη θεωρία της δυνατότητας επιστροφής του σε φάιναλ φορ, 
στην πράξη. Πρέπει να αποδείξει πως µπορεί να ελέγξει τον 
ρυθµό ενός αγώνα στο σύνολό του και όχι να χάνει το µυαλό 
του κατά διαστήµατα, όπως συνήθως του συµβαίνει. Πρέπει 
να αποδείξει πως µπορεί να παίξει µε την ίδια συγκέντρωση, 
αποφασιστικότητα και ενέργεια σε όλη τη διάρκεια µιας ανα-
µέτρησης και όχι όσο χρειάζεται για να φτάσει να κριθεί το 
παιχνίδι στο τέλος, άλλοτε κερδίζοντας και άλλοτε χάνοντας. 
Πρέπει να αποδείξει πως µπορεί να αντιπαρέλθει τα δεδο-
µένα προβλήµατα στην προσωπική άµυνα που έχουν οι πε-
ρισσότεροι παίκτες του, όπως και τη συνολική αδυναµία των 
ψηλών του στα ριµπάουντ. Αποδείξεις καλείται να δώσει και ο 
Τζόρτζεβιτς, ο οποίος για πρώτη φορά στην προπονητική του 
καριέρα βρίσκεται αντιµέτωπος µε µια σειρά πέντε αγώνων, η 
οποία τον χωρίζει από το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας. 

 Ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει και ένα τεράστιο ατού ενό-
ψει των αναµετρήσεων µε τη Λαµποράλ Κούτσα. Εκτός συ-
γκλονιστικού απροόπτου, πρόκειται για την τελευταία σειρά 
πλέι οφ Ευρωλίγκας στην καριέρα του ∆ηµήτρη ∆ιαµαντίδη. 
Μοιάζει αδιανόητο η Λαµποράλ να καταφέρει να του κόψει 
τον δρόµο προς το τελευταίο φάιναλ φορ της καριέρας του. 
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Η εξέλιξη ενός καθίσµατος απαιτεί περίπου πέντε χρόνια – 
από τα οποία, τα δύο επενδύονται στην εφαρµογή νέων 

ιδεών. Το ίδιο συνέβη και µε το Meriva, τον πρωταθλητή ευελι-
ξίας της Opel. Είναι το πρώτο και µέχρι στιγµής µοναδικό όχηµα 
µε σφραγίδα έγκρισης AGR για τη συνολική εργονοµία του, αφού 
συνδυάζει εργονοµικά καθίσµατα, πόρτες FlexDoors που ανοί-
γουν κατά 84 µοίρες, ευέλικτη φιλοσοφία FlexSpace πίσω κα-
θισµάτων και προαιρετική σχάρα ποδηλάτου FlexFix. Ή πάρτε 
για παράδειγµα το Astra Sports Tourer, όπου µε βάση απόψεις 

πελατών και σχόλια αναρτηµένα σε φόρουµ και µπλογκ, υλο-
ποιήθηκε το προαιρετικό σύστηµα πίσω καθισµάτων FlexFold, 
που είναι διαιρούµενο κατά 40:20:40 µε το πάτηµα ενός µπου-
τόν. Θέλοντας να κρατήσουν την Opel στην κορυφή στην εξέ-
λιξη των καθισµάτων, οι µηχανικοί ήδη εργάζονται κεκλεισµέ-
νων των θυρών πάνω στην τρίτη γενιά των premium και εργο-
νοµικών καθισµάτων. Ο στόχος είναι σαφής: τα καθίσµατα του 
µέλλοντος θα είναι ακόµη πιο εργονοµικά, ελαφρύτερα, κοµψό-
τερα και ασφαλέστερα.

Opel Meriva: Το πρώτο µοντέλο µε πιστοποίηση AGR για ένα άρτιο εργονοµικό σύστηµα

Πότε έρχεται το Ford EcoSport;

Κατά την πρόσφατη τελετή απονοµής των Sales 
Excellence Awards 2016, ενός θεσµού που διοργα-

νώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά από το Ελληνικό Ιν-
στιτούτο Πωλήσεων και την Boussias Communications, 
η Mercedes-Benz Ελλάς κατάφερε για τρίτη φορά στη 
σειρά να διακριθεί.
Παρουσία του προέδρου & διευθύνοντος συµβούλου 
κ. Γ. Καλλίγερου και του υπόλοιπου διοικητικού συµ-
βουλίου της Mercedes-Benz Ελλάς, ο γενικός διευθυ-
ντής Επιβατηγών Αυτοκινήτων Mercedes-Benz κ.  Ν. 
Πρέζας (στην φωτογραφία) παρέλαβε το Silver βραβείο 
στην κατηγορία «Τµήµα Πωλήσεων της Χρονιάς» για 
την υποψηφιότητα «Η Mercedes-Benz στη 1η θέση της 
premium κατηγορίας και για το 2015 στην Ελλάδα».
Ο κ. Πρέζας σχολίασε σχετικά: «Καταφέραµε να κατα-
κτήσουµε για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά την 1η θέση ανάµεσα στους premium κατασκευαστές της 
χώρας µας, µέσα σε ένα ιδιαίτερα περιπετειώδες και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θέλω να απευθύνω 
ένα µεγάλο ευχαριστώ στην οµάδα των Επιβατηγών Οχηµάτων της Mercedes-Benz Ελλάς, που µε το 
πάθος, την αφοσίωση και το οµαδικό πνεύµα που τη χαρακτηρίζει σηµειώνει εν µέσω κρίσης σηµαντι-
κές επιτυχίες».

Το Τµήµα Πωλήσεων Επιβατηγών της Mercedes-Benz Ελλάς 
βραβεύεται ακόµη µία φορά!

Μετά από αρκετά µεγάλη αναµονή η Ford ανακοίνωσε πως 
η γραµµή παραγωγής των ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
EcoSport θα µεταφερθεί στην Κρακοβία. Μέχρι τώρα το 

EcoSport κατασκευάζεται στην Ινδία και εξάγεται σε διάφορες αγορές 
του κόσµου, αλλά από το φθινόπωρο του 2017 η γραµµή παραγωγής θα 
µεταφερθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος και στο εργοστάσιο όπου ήδη κατα-
σκευάζεται το B-MAX και οι κινητήρες 1.0 Ecoboost. Πέρα από τον turbo 
1.000άρη βενζινοκινητήρα, το EcoSport (το οποίο περιµένουµε εδώ και 

χρόνια) διαθέτει έναν ατµοσφαιρικό 1.5 Ti-VCT απόδοσης 112 ίππων, 
καθώς και τον 1.5 TDCi µε 95 ίππους. Εδώ να πούµε πως το EcoSport 
είχε µια καλή εµπορικά πορεία στην Ευρώπη το 2015, αφού σηµείωσε 
39.846 πωλήσεις, ενώ για τους πρώτους µήνες του 2016 υπάρχει αύ-
ξηση κατά 30% (σε σχέση µε την ίδια περίοδο του 2015). Στην Κρακοβία 
θα κατασκευάζεται και το νέο Ka, που θα δούµε από τα τέλη του έτους, 
ενώ νωρίτερα, το καλοκαίρι, θα λανσαριστούν µε τη σειρά το Fiesta 
ST200, το EcoSport και το Edge.

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

 QUANTUM LUBRICANTS
www.quantum-oils.com

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

Λιπαντικά υψηλής ποιότητας...

Το µικρότερο SUV της Ford αναµένεται να λανσαριστεί στην ελληνική αγορά αυτό 
το καλοκαίρι µε τον κινητήρα 1.0 Ecoboost.

Νέο πρόγραµµα Renault Total Care 5+

Όλοι οι ιδιοκτήτες µοντέλων Renault πέντε ετών 
και άνω απολαµβάνουν απόλυτη ξεγνοιασιά 

όσον αφορά τη φροντίδα του αυτοκινήτου τους.
Mε το νέο πρόγραµµα Renault Total Care 5+ όλοι 
οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων Renault µε ηλικία άνω 
των 5 ετών µπορούν να απολαµβάνουν ειδικές 
προνοµιακές τιµές όσον αφορά τη συντήρηση και 
επισκευή του αυτοκινήτου τους, εξασφαλίζοντας 
πάντα την πιστή τήρηση των προδιαγραφών του 
κατασκευαστή και την υψηλή ποιότητα των υπηρε-
σιών που προσφέρει το εξουσιοδοτηµένο δίκτυο δι-
ανοµέων και επισκευαστών της Renault στην Ελ-
λάδα. Το Renault Total Care 5+ περιλαµβάνει 10 
πακέτα συντήρησης και επισκευής, τα οποία καλύ-
πτουν σχεδόν το σύνολο των εργασιών που µπορεί 
να χρειαστεί ένα αυτοκίνητο. Το κόστος ξεκινά από 
µόλις 58 ευρώ, ενώ σε κάθε περίπτωση στην τιµή 
περιλαµβάνεται το κόστος εργασίας και ανταλλα-
κτικών (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
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PORTRESTHETICS
● H Αλίντα Μαυρογένη φωτογραφίζει τα α-
γαπηµένα της πρόσωπα, ηθοποιούς, τραγουδι-
στές, αλλά και καλλιτέχνες της ζωής. Η έκθεσή της 
«portREsthetics» δεν είναι µια νοσταλγική αναδρο-
µική µε ενσταντανέ των σταρ που φωτογράφισε για 
σχεδόν τέσσερις δεκαετίες για το σύνολο των περι-
οδικών και των δισκογραφικών εταιρειών. Είναι µία 
σηµερινή διαδικασία αναζήτησης µε φυσικές και ε-
πεξεργασµένες φωτογραφίες όπου η φόρµα είναι το 
ζητούµενο και ο φωτισµός το άρωµα. Η έκθεσή της 
θα φιλοξενηθεί στο Salon de Bricolage (Αλωπεκής 9) 
από τις 12 έως τις 15 Απριλίου.

Navine G. 
Khan-Dossos 
Το Μουσείο Μπενάκη παρου-
σιάζει στους χώρους του Μου-
σείου Ισλαµικής Τέχνης, την 
Κυριακή 10 Απριλίου και ώρα 
17:00, το έργο της Navine G. 
Khan-Dossos µε τίτλο «Imagine 
a palm tree». Η Navine G. 
Khan-Dossos έφτασε τον Σε-
πτέµβριο του 2015 µε σκοπό 
να εγκατασταθεί για λίγα χρό-
νια στην Αθήνα. Με την άφιξή 
της άκουσε διάφορες συζητή-
σεις σχετικά µε έναν περίεργο 
µύθο που αναφέρεται στην α-
φαίρεση των φοινικόδεντρων 
από το αστικό τοπίο της Αθήνας 
µε σκοπό τον αναπροσανατολι-
σµό της πόλης από την Ανατολή 
προς την Ευρώπη. Το θέµα αυτό 
αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για 
τη δηµιουργία ενός έργου, µιας 
τοιχογραφίας, στον χώρο του 
κυλικείου του Μουσείου Μπε-
νάκη Ισλαµικής Τέχνης, µε τον 
τίτλο «Φαντάσου ένα φοινικό-
δεντρο».

Η ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
● Η Μαρινέλλα ερµηνεύει τις µεγάλες επιτυχίες της 
και συµπράττει µουσικά µε µία από τις σηµαντικότε-
ρες φιλαρµονικές της Ελλάδας, τη Φιλαρµονική «Ο-
µόνοια» Γαστουρίου Κέρκυρας, πλαισιωµένη από πο-
λυπληθή χορωδία του νησιού. Τη ∆ευτέρα 11 και την 
Τρίτη 12 Απριλίου στις 20:30 στο Παλλάς και την Πα-
ρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Απριλίου στις 21:00 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα παρελάσουν 
οι σπουδαιότεροι Έλληνες συνθέτες όλων των εποχών 
µέσα από τη φωνή της αγαπηµένης ερµηνεύτριας. Για 
πρώτη φορά η Μαρινέλλα θα ερµηνεύσει όλες τις µε-
γάλες επιτυχίες της ενορχηστρωµένες για µια ορχή-
στρα 35 πνευστών οργάνων υπό τη διεύθυνση του αρ-
χιµουσικού Σπύρου Ράλλη.

LIVE TRIBUTE TO GARY MOORE VOL. 3
● Συµπληρωθήκαν πέντε χρόνια από τον θάνατο 
του µεγάλου Ιρλανδού κιθαρίστα Gary Moore. 
Το καλλιτεχνικό έργο του και οι µουσικές του α-
ποτελούν παρακαταθήκη όχι µόνο για τους οπα-
δούς του αλλά για όλους τους λάτρεις της µελω-
δίας και της µουσικής που πηγάζει από την ψυχή. 
Οι Remember Lizzy και οι Under Pleasure µαζί 
µε πολλούς εκλεκτούς φίλους οργανώνουν µια µε-
γάλη βραδιά γιορτής µε τα σηµαντικότερα τραγού-
δια του θρυλικού κιθαρίστα την Παρασκευή 15 Α-
πριλίου στο ιστορικό ΚΥΤΤΑΡΟ.
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Πάντα αναρωτιέµαι για καλλιτέχνες όπως εσείς, που η µουσική τους 
είναι συνώνυµη µε το ελληνικό τραγούδι, αν αισθάνεστε θεσµός. 
Φορτισµένη λέξη τον τελευταίο καιρό βέβαια… Έχετε «συνείδηση» 
πως είστε ο Μητσιάς;
Όχι, δεν έχω τέτοια συνείδηση. Ένα πράγµα µόνο ξέρω, να κάνω καλά 
αυτό το οποίο πιστεύω και αγαπώ από µικρό παιδί. Αυτό που µε εκφρά-
ζει απόλυτα ως άνθρωπο, ως καλλιτέχνη, ως πολίτη µιας χώρας. Ο τρα-
γουδιστής, που είναι µέρος του πολιτισµού, είναι υποχρεωµένος να λέει 
τραγούδια που ανεβάζουν πολιτιστικά τον τόπο και όχι µόνο τραγούδια 
της κοιλιάς, για να χορεύει ο κόσµος και τίποτα παραπάνω. Το τραγούδι 
έχει πολλές διαστάσεις. Και αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ.

Εννοείτε πως ο τραγουδιστής, ο καλλιτέχνης, έχει επιλογές. Εσείς, 
δηλαδή, στην αρχή της καριέρας σας αρνηθήκατε κάποια τραγούδια;
Από µικρό παιδί διαλέγω τα τραγούδια µου. Η δική µου γενιά µεγάλωσε 
µε τραγούδια καθαρά λαϊκά, αγωνιστικά. Τραγούδια που πρωταγωνι-
στούσαν στις µεγάλες διαδηλώσεις. Είµαι µέλος αυτού του πολιτισµού. 
Της γενιάς του ’60, της λαµπάδας των διεκδικήσεων. Αλίµονο, λοιπόν, 
µε αυτά που ζούσαµε, αν άφηνα τον εαυτό µου επιρρεπή στα εµπορικά 
κελεύσµατα. Μπορεί και να µην υπήρχα σήµερα. Ξέρετε πόσοι εµπο-
ρικοί τραγουδιστές µε σουξεδάκια µετά από έξι χρόνια εξαφανίστηκαν; 
∆εν θα ήθελα ποτέ να γίνω ένας τέτοιος τραγουδιστής. Ήθελα αυτά που 
θα τραγουδώ να έχουν ένα πολιτιστικό νόηµα, να τα αγαπάει ο λαός και 
να αντέξουν στον χρόνο.

Και πώς ο καλλιτέχνης µπορεί να καταλάβει ποια τραγούδια θα αντέ-
ξουν στον χρόνο;
Όταν είσαι από νεαρή ηλικία πολιτικοποιηµένος, όπως εγώ, που ανή-
κα στη Νεολαία Λαµπράκη, ψάχνεις αλλιώτικα τραγούδια. Εγώ επιδί-
ωξα να συνεργαστώ όχι µε τους εµπορικούς καλλιτέχνες, αλλά µε τον 
Χατζιδάκι, τον Θεοδωράκη, τον Γκάτσο. Με τέτοιου επιπέδου ανθρώ-
πους. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν η σφραγίδα της πολιτιστικής ανάταξης της 
χώρας µετά τον πόλεµο.

Τι έχετε ετοιµάσει στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο;
Παρουσιάζουµε δύο νέους καλλιτέχνες, τον Σταύρο Σιόλα, έναν σπου-
δαίο δηµιουργό, και τη Γεωργία Νταγάκη, επίσης δηµιουργό και λυρά-
ρισσα. Ήθελα ο δικός τους ήχος να συνδυαστεί µε τα δικά µου τραγού-
δια.

Αισθάνεστε την υποχρέωση να αναδεικνύετε νέους καλλιτέχνες;
∆εν είναι θέµα υποχρέωσης, είναι θέµα ανάγκης. Ανάγκης ανανέωσης 
του ελληνικού τραγουδιού. Αυτό προσπαθώ. Αλλά ναι, έχετε δίκιο, έχω 
και την υποχρέωση να δίνω βήµα ώστε να ακουστεί η φωνή της νέας 
γενιάς. Είναι άδικο να µονοπωλεί τον χώρο η δική µου γενιά.

Είναι τα τραγούδια που αγαπάτε εσείς ίδια µε αυτά που ζητάει ο κόσµος;
Αν δεν τα ξεχωρίζω εγώ, δεν τα ζητάει ο κόσµος.

Παρακολουθήσατε την υπόθεση Γιαν Φαµπρ;
Με ενόχλησε πάρα πολύ ως Έλληνα. ∆εν κατάλαβα, δεν έχουµε Έλληνες 
καλλιτέχνες να αναλάβουν; ∆ηλαδή οι Βέλγοι τι έχουν να παρουσιάσουν 
πέρα από τις κατακτήσεις στην Αφρική; Κατ’ αρχάς, προσβλήθηκα πολύ 
µε τον Βέλγο, που το πρώτο πράγµα που σκέφτηκε να κάνει ήταν να βά-
λει τους γυµνούς χορευτές να χορεύουν στη µουσική του Μίκη. Ε, αυτό 
ήταν ντροπή. Ένας Έλληνας διευθυντής χρειαζόταν, που να έχει τα µάτια 
του και τα αυτιά του ανοιχτά.

Παράγουµε εµείς οι Έλληνες, σήµερα, πολιτισµό;
Παράγουµε. Η Ελλάδα ποτέ δεν σταµάτησε να παράγει πολιτισµό. «Η 
Ελλάς επορεύθη διαµέσου των αιώνων ποντάροντας πάντα στις εξαιρέ-
σεις της» έλεγε ο Γκάτσος. Αυτές πρέπει να ψάξουµε να βρούµε και όχι 
όσα µας σερβίρουν η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ακούω κάποια πράγ-
µατα που είναι ντροπή να ακούγονται.

Καθώς αναφέρεστε στην τηλεόραση, συχνά στα talent shows οι δια-
γωνιζόµενοι επιλέγουν δικά σας τραγούδια...
Μα είναι προγράµµατα αυτά. Και ωραία τραγουδάνε, ε, και; Μετά τι γί-
νεται; Όλο αυτό γιατί το κάνουν; Για να βγουν στην τηλεόραση;

Ίσως οι νέοι τραγουδιστές αισθάνονται πως σήµερα οι νόµοι της µου-
σικής βιοµηχανίας είναι πολύ σκληροί, πως η τηλεόραση είναι ένας 
εύκολος τρόπος να ακουστεί η φωνή τους…
Μα είναι δύσκολη η δουλειά του καλλιτέχνη, του τραγουδιστή. Όλοι 
σήµερα θέλουν να ασχοληθούν µε το ποδόσφαιρο και το τραγούδι, για-
τί νοµίζουν πως θα βγάλουν χρήµατα. ∆εν είναι έτσι. Παλιά υπήρχε το 
«Να η ευκαιρία», αλλά στην επιτροπή ήταν ο Κατσαρός και ο Λευτέρης 
Παπαδόπουλος, άνθρωποι υπεύθυνοι. Σήµερα ποιοι είναι αυτοί που 
κρίνουν; Με τι ασχολούνται; Με την κοπτοραπτική;

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ

Ο Μανώλης Μητσιάς επανέρχεται στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, έως το Σάββατο 23 Απριλίου, 
και αυτή τη φορά ενώνει το χθες µε το σήµερα, τη δική του ιστορία µε το παρόν, και µοιράζεται τη 
σκηνή «Εξ Αδιαιρέτου» µε τον Σταύρο Σιόλα και τη Γεωργία Νταγάκη. Σ’ εµάς µιλάει, ανάµεσα σε 
άλλα, για την πορεία και τις επιλογές του, το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι και τον Γιαν Φαµπρ.

Κατ’ αρχάς, 
προσβλήθηκα 

πολύ µε τον Γιαν 
Φαµπρ, που το 
πρώτο πράγµα 
που σκέφτηκε 
να κάνει ήταν 

να βάλει 
τους γυµνούς 
χορευτές να 

χορεύουν στη 
µουσική του 
Μίκη. Με 
ενόχλησε 

πάρα πολύ ως 
Έλληνα. 

«Η Ελλάδα 
ποτέ δεν 

σταµάτησε 
να παράγει 
πολιτισµό»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

∆ιαβάστε τη συνέχεια στο 
www.free-sunday.gr
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ΝΙΑ ΒΑΡΝΤΑΛΟΣ

Όλα ξεκίνησαν όταν η Νία 
Βαρντάλος έγραψε το σε-
νάριο για το «Γάµος αλά 
ελληνικά». Μην έχοντας 

ατζέντη, αποφάσισε να το ανεβάσει 
ως µονόλογο στο θέατρο. Η επίσης 
ελληνικής καταγωγής ηθοποιός Ρίτα 
Γουίλσον το είδε, ενθουσιάστηκε και 
είπε στον σύζυγό της, Τοµ Χανκς, να 
το γυρίσει, ως παραγωγός, σε ταινία. 
Ο «Γάµος αλά ελληνικά» έγινε η πιο 
εµπορική ροµαντική κοµεντί όλων 

των εποχών (µε εισπράξεις που 
έφτασαν τα 370 εκατ. δολάρια 
διεθνώς) και η Βαρντάλος παγκο-
σµίως γνωστή ως σεναριογράφος 
και ηθοποιός, κερδίζοντας µία υπο-
ψηφιότητα για Όσκαρ (καλύτερου 
πρωτότυπου σεναρίου). Παρά την 
τεράστια επιτυχία, η ιδέα ενός 
σίκουελ δεν ήταν στα άµεσα 
σχέδιά της. Προτεραιότητά της 
ήταν να γίνει µητέρα, πράγµα 

που κατόρθωσε µε τον σύζυγό 
της, Ίαν Γκόµεζ, υιοθετώντας, το 

2013, ένα κοριτσάκι. Η πολυαναµε-
νόµενη συνέχεια της ταινίας είναι, 
πλέον, γεγονός. Η κόρη της Τούλας 
και του Ίαν ετοιµάζεται να φύγει για 
σπουδές στο κολέγιο. Όπως όµως σε 
κάθε ελληνική οικογένεια ανά τον 
κόσµο, ο απογαλακτισµός των παιδιών 
είναι δύσκολη υπόθεση… Στους κινη-
µατογράφους από τη UIP.

SPECIAL GUESTS º°£¶ ¶µ¢Ã»°¢°
1/4  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8/4  ΡΟΜΠΕΡΤ ΟΥΙΛΙΑΜΣ - ΜΠΕΣΣΥ ΑΡΓΥΡΑΚΗ
15/4  ΕΛΠΙΔΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
22/4  ΚΛΕΙΩ ΔΕΝΑΡΔΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

º°£¶ 
¦°Ä°ªº¶Ë¸

°¦Ã 
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Παρουσιάζει ο 
ΜΑΚΗΣ 

ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ

»ïùóéëÞ °æéÛòöíá óôá 20 øòùóÀ øòÞîéáôïù áçáðèíÛîïù õåóíïà!

Τραγουδούν
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ

ΕΥΗ 
ΣΙΑΜΑΝΤΑ
Συμμετέχει ο 

ΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

Ενορχηστρώσεις: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΓΙΑΤΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Ίλια Ναϊσούλερ ΠΑΙΖΟΥΝ: Τιµ Ροθ, Σάρλτο Κόπλεϊ, Χέιλι Μπένετ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 96΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

∆εν θυµάσαι τίποτα. Η γυναίκα σου σε έσωσε τελευταία στιγµή από τον θάνατο, 
ενώ πρακτικά ήσουν ήδη νεκρός. Σου είπε ότι το όνοµά σου είναι Χένρι και 
µόλις πέντε λεπτά αργότερα σε πυροβόλησαν και την απήγαγαν, οπότε εσύ τώρα 

θα πρέπει να τη βρεις και να την πάρεις πίσω. Ποιος την απήγαγε; Το όνοµά του είναι 
Ακάν. Είναι ένας πανίσχυρος πολέµαρχος µε µεγάλο στρατό µισθοφόρων και βλέψεις 
για παγκόσµια κυριαρχία. Επίσης, βρίσκεσαι σε µια περιοχή της Μόσχας, όπου όλοι θέ-
λουν να σε σκοτώσουν. Όλοι, εκτός από έναν περίεργο Βρετανό ονόµατι Τζίµι, ο οποίος 
µπορεί να είναι µε το µέρος σου, αλλά, δυστυχώς, δεν µπορείς να είσαι σίγουρος. Αν 
καταφέρεις να επιβιώσεις και να λύσεις το µυστήριο, τότε ίσως καταφέρεις να αποκαλύ-
ψεις και την αλήθεια που κρύβεται πίσω από την άγνωστη ταυτότητά σου.

Το πρότζεκτ του «Hardcore Henry» ξεκίνησε ουσιαστικά από τη φοβερή και ανα-
πάντεχη επιτυχία ενός µουσικού βίντεο. Ο Ρώσος Ίλια Ναϊσούλερ σκηνοθέτησε µία δι-
ασκεδαστικότατη, ξέφρενη µικρού µήκους ταινία για το τραγούδι «Bad Motherfucker» 
της µπάντας του, Biting Elbows, µε έναν εντελώς πρωτοποριακό τρόπο: ο θεατής βλέπει 
τη δράση αποκλειστικά µέσα από τα µάτια του πρωταγωνιστή και «συµµετέχει» µαζί του 
σε αυτήν, ακολουθώντας τον παντού και πάντα. Το βίντεο γρήγορα έγινε viral, συγκε-
ντρώνοντας πάνω από 120 εκατοµµύρια views σε όλο τον κόσµο και κερδίζοντας τους 
απανταχού φαν της δράσης και των point-of-view (POV) videogames. Ένας από αυτούς 
τους φαν ήταν και ο παραγωγός και σκηνοθέτης Τιµούρ Μπεκµπαµπέτοφ, γνωστός για 
τις ταινίες «Wanted», «Night Watch» και «Abraham Lincoln: Vampire Hunter», αλλά 
και για την προθυµία του να αναδεικνύει νέα ταλέντα. Επικοινώνησε µε τον Ναϊσούλερ 
και τον ενθάρρυνε να επεκτείνει την ιδέα του σε µια µεγάλου µήκους ταινία. Η ταινία 
γυρίστηκε αποκλειστικά µε κάµερες GoPro και ειδικά σχεδιασµένο εξοπλισµό, ώστε να 
εξυπηρετείται η δράση, η οποία ισοπεδώνει ό,τι ξέρατε για το πώς αυτή παρουσιάζεται 
στο σινεµά και το αντικαθιστά µε µια άµεση, βιωµατική εµπειρία.

HARDCORE HENRY
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ύσκολο να τη λυπηθείς. Μοιάζει σαν να την 
έχει σχεδιάσει γλύπτης, κερδίζει 10 εκατ. 
δολάρια ανά ταινία, έχει ένα Όσκαρ στο σα-
λόνι της και αποκλειστικό συµβόλαιο µε 
τoν Christian Dior. Η Νοτιοαφρικανή ηθο-
ποιός Σαρλίζ Θερόν έχει τη ζωή και την εµ-

φάνιση που όλοι ονειρεύονται. Και όµως, έχει το «θράσος» να 
διαµαρτύρεται. Στην τελευταία της συνέντευξη, στη βρετανική 
έκδοση του περιοδικού GQ, η Θερόν αναρωτήθηκε «πόσοι 

ρόλοι υπάρχουν για µια ό-
µορφη γυναίκα ύψους 1,77;». 
Κι ενώ στις φωτογραφίες που 
συνοδεύουν τη συνέντευξη 
οι εντυπωσιακές αναλογίες 
είναι ελαφρώς ενδεδυµέ-
νες, η Θερόν λέει: «Για κάθε 
ρόλο απαιτήσεων οι πρώτες 
υποψήφιες που απορρίπτο-
νται είναι όσες είναι όµορ-
φες. Οι δουλειές µε βαρύ-
τητα πηγαίνουν σε όσους 
είναι ανατοµικά ταιριαστοί 
γι’ αυτές», για να αντικρού-
σει τον Όσκαρ Ουάιλντ που 
στον «Ντόριαν Γκρέι» είχε 
γράψει: «Η οµορφιά είναι 
ανώτερη από τη διάνοια, 
γιατί απλά είναι αυταπό-
δεικτη». ∆εν ήταν κάποιο 
ντελίριο ναρκισσισµού εκ 
µέρους της αλλά η πικρή 
αλήθεια. Η ίδια χρειά-
στηκε να πάρει 15 κιλά, να 
εµφανιστεί µε χαλασµένα 
δόντια, να αλλοιώσει τα 
γαλανά της µάτια και να 
βγάλει τα φρύδια της για 
να κερδίσει το Όσκαρ Α΄ 
γυναικείου ρόλου για 
την ταινία «Monster», 
υποδυόµενη την κατά 
συρροή δολοφόνο Αϊλίν 
Γουόρνος.

Αυτό που ξέχασε να 
συµπληρώσει είναι πως 

ΟΜΟΡΦΙΑ

Όπλο ή βαρίδι;

Οι εκδόσεις BELL παρουσιάζουν το νέο συναρπαστικό 
µυθιστόρηµα του Τζον Κάτζενµπαχ «Ο νεκρός φοιτη-

τής», µια σκοτεινή ιστορία θανάτου και εξαπάτησης «που 
θα θέλετε να διαβάσετε µονορούφι» (Bookreporter). Ο 
διάσηµος συγγραφέας του «Ψυχαναλυτή» και της «Νύχτας 
των αιχµαλώτων» επιστρέφει µε «ένα πρώτης τάξεως θρί-
λερ» («Washington Times»). Ο µεταπτυχιακός φοιτητής 
Τίµοθι Γουόρνερ, γνωστός και ως Μοθ, ενενήντα εννέα 
µέρες νηφάλιος, έχει ξυπνήσει αυτό το πρωινό µε µια πε-
λώρια λαχτάρα για αλκοόλ. Η πρώτη κίνησή του είναι να 
τηλεφωνήσει στον θείο του, Εντ –πρώην αλκοολικός και ο 
ίδιος και τώρα επιτυχηµένος ψυχίατρος–, και να του ζητή-
σει να βρεθούν στην απογευµατινή σύναξη των Ανώνυµων 
Αλκοολικών. Όταν ο Εντ δεν εµφανίζεται στη συνάντηση, 
ο Μοθ πηγαίνει να τον αναζητήσει στο γραφείο του και 
εκεί βρίσκεται µπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαµα. Ο θείος 
του είναι νεκρός, µε µια σφαίρα στον κρόταφο και ένα 
πιστόλι δίπλα στο άψυχο χέρι του. 

Ο Εστέµπαν αναγκάζεται να κλείσει το ξυλουργείο του, 
αφήνοντας στον δρόµο τους υπαλλήλους του. Οι τύ-

ψεις τον αναγκάζουν να αναζητήσει τα αίτια που τον οδή-
γησαν σε αυτή την επιλογή. Γύρω από τον Εστέµπαν ξεδι-
πλώνεται ένας θίασος εξιλαστήριων θυµάτων, άπληστων 
απατεώνων και ανελέητων κυνηγών του εύκολου κέρδους. 
Την ίδια ώρα ο Αχµέτ, µετανάστης από το Μαρόκο, ανα-
καλύπτει δύο πτώµατα στις όχθες του βάλτου. Ίσως στον 
βάλτο να υπάρχουν περισσότερα πτώµατα, αλλά ο Αχµέτ, 
τροµοκρατηµένος το βάζει στα πόδια. Ο βάλτος σταδιακά 
αποκτά αυξανόµενο συµβολικό βάρος. Το βιβλίο του Ρα-
φαέλ Τσίρµπες «Στην άκρη του γκρεµού» περιγράφει µια 
Ισπανία που έχει περιέλθει σε αποσύνθεση, βιώνει σκληρή 
κρίση και έχει καταληφθεί από πανικό. Οι οµοιότητες µε 
τις παθογένειες που συναντώνται στην ελληνική επικρά-
τεια είναι ανατριχιαστικές. Το καλύτερο ισπανικό µυθιστό-
ρηµα των τελευταίων 25 χρόνων, σύµφωνα µε ψηφοφορία 
της «El Mundo», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος.

στις όµορφες ηθοποιούς είναι τρεις φορές πιο πιθανό να απαι-
τηθούν γυµνές σκηνές ή έστω χωρίς πολλά ρούχα. Η ετήσια 
έκθεση του Πανεπιστηµίου Saint Mary της Καλιφόρνιας έ-
δειξε πως το 26% των γυναικείων χαρακτήρων στις 100 πιο ε-
µπορικές ταινίες του 2014 είχε ερωτικές σκηνές ή εµφανίσεις 
µε εσώρουχα. Και αν αυτοί είναι οι νόµοι της κινηµατογραφι-
κής βιοµηχανίας από καταβολής της, τι γίνεται στον πραγµα-
τικό στίβο της εργασίας; Τα καλά γονίδια στέκονται εµπόδιο 
στην καριέρα µιας γυναίκας;

Στις εµφανίσιµες γυναίκες γίνονται λιγότερες ερωτήσεις 
κατά τη διάρκεια µιας επαγγελµατικής συνέντευξης, είναι πι-
θανότερο να αναβαθµιστούν και κερδίζουν 10% περισσότερα 
χρήµατα από τη µέση συνάδελφό τους, σύµφωνα µε τη µε-
λέτη των Ντάνιελ Χάµερµες και Τζεφ Μπιντλ «Beauty and the 
Labor» (Οµορφιά και Εργασία). Οι γυναίκες επωφελούνται 
από την εµφάνισή τους περισσότερο από τους άντρες εργαζό-
µενους, ενώ οι επτά στους δέκα (72%) εργοδότες ή διευθυντές 
οµολογούν στο «Newsweek» πως η οµορφιά είναι εφόδιο.

Ο επιχειρηµατικός κόσµος και οι ίδιες οι γυναίκες, από τη 
στιγµή µάλιστα που τη δεκαετία του ’70 αγωνίστηκαν ώστε να 
ξεχωρίζουν στον εργασιακό στίβο για τις ικανότητες και όχι για 
τα φυσικά τους χαρίσµατα, διστάζουν να αποδεχτούν τη γοη-
τεία του κάλλους. Ίσως γιατί η καλή εµφάνιση είχε δαιµονο-
ποιηθεί. Σύµφωνα όµως µε το περιοδικό «Forbes», η νέα γενιά 
που βγαίνει στην παραγωγή, έχοντας επιπλέον να αντιµετωπί-
σει λιγότερες θέσεις εργασίας, δεν φοβάται να φορέσει ψηλά 
τακούνια και κοντές φούστες και ευθαρσώς να χρησιµοποιήσει 
τα φυσικά της χαρίσµατα για µεγαλύτερες αποδοχές και ταχύ-
τερη αναρρίχηση. Όσο όµως απελευθερώνονται οι νέες γενιές, 
τόσο τρέµουν οι παλιότερες. Σύµφωνα µε την Αµερικανική Ο-
µοσπονδία Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, το 20% των 
γυναικών στον επιχειρηµατικό κόσµο ξεκινά τις ενέσεις botox 
στα 34 έτη, ενώ το 90% των ερωτηθεισών στο ηλικιακό γκρουπ 
18-24 παραδέχεται πως, όταν η ώρα φτάσει, θα προχωρήσει σε 
διορθώσεις µε τη βοήθεια της πλαστικής χειρουργικής.

Η οµορφιά είναι όπλο, είναι υποκρισία να το αρνούµαστε. 
Όπως και ότι διαθέτει ηµεροµηνία λήξης. «Ζούµε σε µια κοι-
νωνία όπου οι γυναίκες µαραζώνουν και οι άντρες γερνάνε σαν 
το καλό κρασί. Από τις γυναίκες που γίνονται 40 ή 50 ετών α-
παιτούνται µη ρεαλιστικά πρότυπα εµφάνισης. Για πολύ καιρό 
αυτή ήταν µια συνθήκη που τη δεχόµασταν αδιαµαρτύρητα. 
Περιµέναµε να αλλάξει η κοινωνία, όµως είµαστε εµείς, οι γυ-
ναίκες, που πρέπει για άλλη µια φορά να αλλάξουµε την κοι-
νωνία» είπε στο GQ η Σαρλίζ Θερόν, που το καλοκαίρι γίνε-
ται 41 ετών.
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ρόλοι υπάρχουν για µια ό-
µορφη γυναίκα ύψους 1,77;». 
Κι ενώ στις φωτογραφίες που 
συνοδεύουν τη συνέντευξη 
οι εντυπωσιακές αναλογίες 
είναι ελαφρώς ενδεδυµέ-
νες, η Θερόν λέει: «Για κάθε 
ρόλο απαιτήσεων οι πρώτες 
υποψήφιες που απορρίπτο-
νται είναι όσες είναι όµορ-
φες. Οι δουλειές µε βαρύ-
τητα πηγαίνουν σε όσους 
είναι ανατοµικά ταιριαστοί 
γι’ αυτές», για να αντικρού-
σει τον Όσκαρ Ουάιλντ που 
στον «Ντόριαν Γκρέι» είχε 
γράψει: «Η οµορφιά είναι 
ανώτερη από τη διάνοια, 
γιατί απλά είναι αυταπό-
δεικτη». ∆εν ήταν κάποιο 
ντελίριο ναρκισσισµού εκ 
µέρους της αλλά η πικρή 
αλήθεια. Η ίδια χρειά-
στηκε να πάρει 15 κιλά, να 
εµφανιστεί µε χαλασµένα 
δόντια, να αλλοιώσει τα 
γαλανά της µάτια και να 
βγάλει τα φρύδια της για 
να κερδίσει το Όσκαρ Α΄ 
γυναικείου ρόλου για 
την ταινία «Monster», 
υποδυόµενη την κατά 
συρροή δολοφόνο Αϊλίν 
Γουόρνος.

συµπληρώσει είναι πως 
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Η ∆ΕΛΤΑ εµπλουτίζει τη 
σειρά Life Tsai 0% ζά-
χαρη µε την αγαπηµένη 
γεύση Πράσινο Μήλο, 
µια γεύση µοναδική 
και απόλυτα συνδεδε-
µένη µε το Life Tsai.
Απολαύστε πλούσια 
γεύση και δροσιά 
χωρίς ενοχές και χω-
ρίς τις θερµίδες που 
περιέχουν τα προϊόντα 
µε ζάχαρη, µε τη σει-
ρά Life Tsai 0% στις 
αγαπηµένες γεύσεις 
Λεµόνι, Ροδάκινο και 
τώρα Πράσινο Μήλο!

Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ 
ΓΕΥΣΗ 

LIFE TSAI 
ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΜΗΛΟ ΜΕ 0% 
ΖΑΧΑΡΗ!

ΝΕΟ 

FITNESS 
PROTEIN 
ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΟ Α∆ΥΝΑΤΙΣΜΑ
To Fat busters είναι 
µια πρωτοποριακή 
βοτανική φόρµουλα, 
που ενσωµατώνει τις 
τελευταίες γνώσεις 
της επιστήµης 
και περιέχει 
συστατικά που όχι 
µόνο µειώνουν το 
σχηµατισµό λίπους 
ή καίνε λίπος 
παράγοντας ενέργεια, 
αλλά, επιπλέον, 
µειώνουν το στρες 
και βελτιώνουν τη 
διάθεση, πράγµα 
ουσιώδους σηµασίας 
για κάθε προσπάθεια 
αδυνατίσµατος. 
Μερικά από τα 
συστατικά: Coleus 
forskohlii (παράγει 
ενέργεια, διαλύει τα 
λίπη, βελτιώνει τη 
διάθεση), Rhodiola 
(µειώνει τη µετατροπή 
των υδατανθράκων σε 
λίπος, προστατεύει από 
τις ελεύθερες ρίζες), Green Orange (παράγει 
ενέργεια, καταπολεµά την κατάθλιψη), Korean Ginseng (παράγει ενέργεια, 
µειώνει το στρες. Υποαλλεργικό.

Προϊόν Nature’s Plus, USA. Eισαγωγή  Apollonian  Nutrition  τηλ. 210 6134604, 
www.apolloniannutrition.gr

τις ελεύθερες ρίζες), Green Orange (παράγει 

Τα φασόλια, 
όπως και 
άλλα όσπρια, 
λαχανικά, 
πλήρη 
δηµητριακά, 
προϊόντα 
σόγιας κλπ., 
παρότι  πολύ 
υγιεινά, 
µπορούν να 
προκαλέσουν 
δυσπεψία, 
φουσκώµατα 
και αέρια.
Το SAY YES 
TO BEANS, µε 
το σύµπλεγµα 
ενζύµων 
Legumase 
και τα βότανα 
Γλυκύριζα, 
Τζίντζερ και 
σπέρµατα 
Μαϊντανού 
που περιέχει, 
αποτελεί 
ένα φυσικό 
βοήθηµα 
για µια καλή 
χώνεψη 
χωρίς τα 
παραπάνω προβλήµατα. 
Προϊόν Nature’s Plus, USA. Εισαγωγή  Αpollonian Nutrition   
τηλ. 210 6134604, www.apolloniannutrition.gr

ΠΕΙΤΕ ΝΑΙ ΣΤΑ ΟΣΠΡΙΑ

Η ∆ΕΛΤΑ εµπλουτίζει τη 
σειρά Life Tsai 0% ζά-
χαρη µε την αγαπηµένη 
γεύση Πράσινο Μήλο, 
µια γεύση µοναδική 
και απόλυτα συνδεδε-
µένη µε το Life Tsai.
Απολαύστε πλούσια 

χωρίς ενοχές και χω-
ρίς τις θερµίδες που 
περιέχουν τα προϊόντα 
µε ζάχαρη, µε τη σει-
ρά Life Tsai 0% στις 
αγαπηµένες γεύσεις 
Λεµόνι, Ροδάκινο και 
τώρα Πράσινο Μήλο!

Το απαραίτητο snack για Body Positive ενέργεια!
Το καλοκαίρι πλησιάζει και ετοιµαζόµαστε να το υποδεχτούµε µε τον πιο θετικό τρόπο! 
Τώρα κάθε γυναίκα µπορεί να τρώει ισορροπηµένα χωρίς να στερείται, µε σύµµαχό 
της τις νέες FITNESS Delice Bars, το γευστικό σνακ που συµπληρώνει καθηµερινά τη 
διατροφή µας. Βρείτε αυτήν που σας «ταιριάζει» καλύτερα από τις τέσσερις υπέροχες 
γεύσεις: Delice Choco Hazelnut, Delice Milk Choco, Delice White Choco και Delice 
DUO! Με ακόµα πιο πλούσια γεύση, διατηρώντας όµως τις ίδιες διατροφικές αξίες, 
χαµηλές σε θερµίδες, οι FITNESS Delice Bars αποτελούν το must-have snack της 
άνοιξης.
Κάθε στιγµή της ηµέρας είναι ιδανική για µια απολαυστική FITNESS Delice Bar. Υγι-
εινό και ταυτόχρονα πεντανόστιµο σνακ, που δεν πρέπει να λείπει από την τσάντα, 
το συρτάρι του γραφείου, το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου ή και τον σάκο του γυµνα-

στηρίου. Νιώσε Body Positive, τρώγοντας… θετικά!

Τα δηµητριακά ολικής άλεσης FITNESS «υποκύπτουν» στον πειρασµό 
της σοκολάτας, παραµένοντας ωστόσο σύµµαχος της σιλουέτας σας, και 
σας παρουσιάζουν το νέο FITNESS Protein µε Σοκολάτα!

Όσο απαιτητικό κι αν είναι το καθηµερινό σου πρόγραµµα, µπορείς να δώ-
σεις στον οργανισµό σου ένα δυνατό ξεκίνηµα, βάζοντας την ενέργεια της 
πρωτεΐνης στο πιο σηµαντικό γεύµα της ηµέρας, το πρωινό. Το µόνο που 
µένει για να ξεκινήσεις τη γεµάτη µέρα σου είναι να επιλέξεις µεταξύ της 
οικείας πια, απολαυστικής γεύσης του FITNESS Protein µε µέλι και της νέας 
µοναδικής σοκολατένιας γεύσης του FITNESS Protein!
Το νέο FITNESS Protein µε τραγανές µπουκίτσες από βρώµη και σοκολάτα 
αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή για όσους χρειάζονται ένα δυνατό ξεκίνη-
µα στη µέρα τους, ένα πρωινό που θα τους επιτρέψει να περιορίσουν τα τσι-
µπολογήµατα µέχρι το µεσηµεριανό, αλλά και την απόλαυση της σοκολάτας. 
Και το καλύτερο; Έχει 30% λιγότερα λιπαρά κατά µέσο όρο σε σύγκριση µε 
άλλα τραγανά muesli, ενώ είναι πλούσιο και σε ασβέστιο.

Το καλοκαίρι πλησιάζει και ετοιµαζόµαστε να το υποδεχτούµε µε τον πιο θετικό τρόπο! 
Τώρα κάθε γυναίκα µπορεί να τρώει ισορροπηµένα χωρίς να στερείται, µε σύµµαχό 
της τις νέες FITNESS Delice Bars, το γευστικό σνακ που συµπληρώνει καθηµερινά τη 
διατροφή µας. Βρείτε αυτήν που σας «ταιριάζει» καλύτερα από τις τέσσερις υπέροχες 
γεύσεις: Delice Choco Hazelnut, Delice Milk Choco, Delice White Choco και Delice 
DUO! Με ακόµα πιο πλούσια γεύση, διατηρώντας όµως τις ίδιες διατροφικές αξίες, 
χαµηλές σε θερµίδες, οι FITNESS Delice Bars αποτελούν το must-have snack της 

γεύσεις: Delice Choco Hazelnut, Delice Milk Choco, Delice White Choco και Delice 
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Με έναν διαφορετικό τρόπο παρουσίασε η ΑΧΑ 
το νέο πρωτοποριακό πρόγραµµα ασφάλισης 
υγείας Mediσυν 2, τη ∆ευτέρα 4 Απριλίου, στην 
αίθουσα Γαία του Μουσείου Γουλανδρή. Κύριο 
µήνυµα των παρουσιάσεων ήταν το 10 to ΖΕΝ, 
τα 10 σηµαντικά χαρακτηριστικά του Mediσυν 2 
που βοηθούν τους ασφαλισµένους της ΑΧΑ να 
ζουν µε λιγότερες έγνοιες. Το Mediσυν 2 είναι 
ένα ευέλικτο πρόγραµµα υγείας που «χτίζεται» 
εξατοµικευµένα για κάθε πελάτη, σύµφωνα µε τις 
ανάγκες και την οικονοµική του δυνατότητα.
Τα 10 κύρια σηµεία του Mediσυν 2, τα οποία απο-
τελούν τον δεκάλογο του ΖΕΝ, είναι τα παρακάτω:
Απόλυτη ευελιξία επιλογών
Υποστήριξη 24/7
Προστασία µε παροχές πριν από µια νοσηλεία
Προστασία µε πλήρη κάλυψη κατά τη διάρκεια 

της νοσηλείας
Προστασία µε παροχές µετά από µια νοσηλεία 
Ελεύθερη επιλογή νοσοκοµείου
Απευθείας εξόφληση εξόδων στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό
Επιβράβευση πιστών πελατών
Απλή και ξεκάθαρη επικοινωνία
Ασφάλιση σε έναν παγκόσµιο, φερέγγυο ηγέτη
Μια σειρά από προαιρετικές παροχές πλαισι-
ώνουν το Mediσυν 2, δίνοντάς του ακόµα πιο 
ισχυρό αποτύπωµα. Μία από αυτές είναι το πολύ 
επιτυχηµένο πρόγραµµα πρωτοβάθµιας περίθαλ-
ψης Mediσυν Care, καθώς και ειδικό πρόγραµµα 
ασφάλισης ατυχήµατος και κεφαλαίου αποπλη-
ρωµής ασφαλίστρων σε περίπτωση ανικανότητας 
για εργασία.
Περισσότερα στο www.axa.gr.

ΑΧΑ: ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσίες περιαγωγής χωρίς επιπλέον χρεώσεις, 
για πάντα, εντός της Ε.Ε. και επιπλέον σε Ισλανδία, 
Λίχτενσταϊν και Νορβηγία, απολαµβάνουν οι πελάτες 
της COSMOTE σε προγράµµατα συµβολαίου COSMOTE 
Mobile & COSMOTE Business Mobile. Οι συνδροµη-
τές COSMOTE των προγραµµάτων αυτών που έχουν 
ενεργοποιήσει την υπηρεσία COSMOTE Travel Pass 
και ταξιδεύουν στις παραπάνω χώρες θα µπορούν να 
καταναλώσουν τα διαθέσιµα λεπτά οµιλίας, τα SMS και 
τα ΜΒ του προγράµµατός τους για χρήση internet από 
το κινητό, αλλά και να δεχτούν εισερχόµενες κλήσεις 
χωρίς καµία επιπλέον χρέωση.

Επιπλέον, για όσους συνδροµητές συµβολαίου, ιδι-
ώτες και επαγγελµατίες, δεν έχουν επιλέξει ένα από 
τα παραπάνω προγράµµατα, η COSMOTE µειώνει την 
ηµερήσια χρέωση της υπηρεσίας COSMOTE Travel 
Pass για τις παραπάνω χώρες στα 2,99 €/ηµέρα, από 
4,99 €/ηµέρα.
Παράλληλα, όσοι απολαµβάνουν το 4G δίκτυο της 
COSMOTE στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να σερ-
φάρουν στο internet µε απίστευτες 4G ταχύτητες και 
στο εξωτερικό, σε συνεργασία µε τους περισσότερους 
παρόχους στην Ευρώπη.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr.

Roaming στην Ευρώπη χωρίς επιπλέον κόστος 
από την COSMOTE

Η άνοιξη είναι µια εποχή γεµάτη αλλεργίες. 
Τα µικρά µας «λουλούδια» πολλές φορές 
ταλαιπωρούνται, την περίοδο αυτή, από 
συνάχι και βουλωµένη µυτούλα. H ρινική 
αλοιφή Nasal Ointment και η βρεφική µα-
λακτική κρέµα Baby Perioral Cream της 
FREZYDERM, µε σεβασµό στη βρεφική 
επιδερµίδα, ανακουφίζουν άµεσα και µε 
φυσικό τρόπο ακόµα και τα πιο ενοχλητικά 
συµπτώµατα και προλαµβάνουν την ανάπτυ-
ξη µολύνσεων.
Το Nasal Ointment της FREZYDERM είναι 
µια άνυδρη ρινική αλοιφή, ιδανική για την 
αντιµετώπιση ερεθισµών και την ενίσχυση 
του επιδερµικού φραγµού. Η αντιµικροβι-
ακή της δράση την καθιστά ιδανική για την 
πρόληψη της ανάπτυξης µολύνσεων και τη 
µείωση των φλεγµονών. Τα συστατικά του 
Nasal Ointment, όπως τα έλαια Φασκόµη-
λου, Margosa και Αραβόσιτου, το κάνουν 
απόλυτα συµβατό µε φαρµακευτικές αγωγές 
για την αντιµετώπιση µολύνσεων και κα-
τάλληλο για οµοιοπαθητική αγωγή. Χωρίς 
φαρµακευτικές ουσίες, άρωµα, χρώµα και 
συντηρητικά. Είναι κατάλληλη για όλες τις 
ηλικίες.
Η µαλακτική κρέµα Baby Perioral Cream 
περιποιείται µε φυσικό τρόπο τη ρινοστοµα-
τική περιοχή των βρεφών, καθώς την επου-
λώνει και την ενυδατώνει, χάρη στα προβι-
οτικά και φυτικά συστατικά της. Παράλληλα, 
προσφέρει αντιµικροβιακή προστασία από 
βακτήρια, µύκητες και ιούς, ενώ έχει αντι-
φλεγµονώδη, αντιερεθιστική και αντικνη-
σµώδη δράση. Για να αντιµετωπίσετε αποτε-
λεσµατικά τους ερεθισµούς αυτούς απλώστε 
τη µαλακτική κρέµα της FREZYDERM στην 
πάσχουσα περιοχή δύο φορές την ηµέρα ή 
όπως σας ορίσει ο γιατρός.
Η λήψη πολλών υγρών, οι ρινοπλύσεις και 
η γενική αύξηση της υγρασίας στο δωµάτιο 
του µωρού είναι µερικές από τις συµβουλές 
που µπορούν να ακολουθήσουν οι µαµάδες 
προς αποφυγή της ρινικής συµφόρησης. 
Σε συνδυασµό µε τις κρεµούλες Nasal 
Ointment και Baby Perioral Cream, τα µωρά 
θα µπορούν να αναπνέουν ελεύθερα και να 
απολαµβάνουν τις ανοιξιάτικες και ηλιόλου-
στες µέρες που έρχονται!

ΟΧΙ ΠΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΕ-
ΝΕΣ ΜΥΤΟΥΛΕΣ!
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Γεννήθηκαν στις 5 Φεβρουαρίου 2016, είναι 
ηµίαιµα αγγλικά σέτερ, πλήρως εµβολιασµένα 

και αποπαρασιτωµένα. Ο Ρόκο φαίνεται ότι θα έχει 
σωµατότυπο σέτερ και τελικό βάρος 15-16 κιλά. Η 
Ζήνα θα είναι µάλλον σαν ασπρόµαυρο σέτερ, µε 
τελικό βάρος 12-13 κιλά. Η Μάγια µοιάζει στον πα-
τέρα (ηµίαιµο κοντοπόδαρο σπρίνγκερ σπάνιελ), µε 
πιθανό τελικό βάρος τα 9-10 κιλά. Ήδη πηγαίνουν 
βόλτα µε λουράκι και µπαίνουν σε αυτοκίνητο. Επι-
κοινωνία: 6936 299794, cpetritsi@gmail.com.

Πώς προέκυψε η «Roxy»; 
Προέκυψε από την ανάγκη µου να ευαισθητοποιήσω 
όσο περισσότερους συνανθρώπους µας µπορώ σχετικά 
µε την προστασία των αδέσποτων ζώων, αξιοποιώντας τα 
εκφραστικά µέσα που διαθέτω. Και φυσικά, όπως εγώ 
το αντιλαµβάνοµαι, τα φιλοζωικά αισθήµατα δεν πρέπει 
να εξαντλούνται µία ηµέρα τον χρόνο, όπως είναι µια 
Παγκόσµια Ηµέρα.

Είναι η Roxy πραγµατικό «πρόσωπο»; 
Ναι, είναι πραγµατικό. Είναι η σκυλίτσα µου, πρώην 
αδέσποτο, η οποία µπήκε στη ζωή µου σε µια δύσκολη 
οικογενειακή στιγµή, προσφέροντας απέραντη αγάπη.

Στην ταινία η αφίσα «Παγκόσµια Ηµέρα Αδέσποτων Ζώων» 
βρίσκεται παντού. Σκισµένη, πεταµένη, κολληµένη σε 
τοίχους. Τι συµβολίζει αυτό; 
Η ταινία χωρίζεται σε τρία µέρη: βλέπουµε τη ζωή της Roxy 
ως αδέσποτου, τον εορτασµό (το πάρτι για υιοθεσία) της 
Παγκόσµιας Ηµέρας Αδέσποτων Ζώων στην Αθήνα και, 
τέλος, τη «λύτρωση» για τη Roxy, την υιοθεσία της. Η αφίσα 
διατρέχει όλη την ταινία και συµβολίζει την πάροδο του 
χρόνου. Οι «φιέστες» τελειώνουν, ο καιρός περνάει, η Roxy 
παραµένει αδέσποτο, µέχρι να βρεθεί ο πατέρας µε το παιδί.

Πού θα προβληθεί η ταινία; 
Η ταινία δηµιουργήθηκε µε τέτοιον τρόπο (σύντοµη σε 
διάρκεια και χωρίς διαλόγους) και µε ελεύθερη διανοµή 
µέσω του διαδικτύου, ώστε να µπορεί να ταξιδέψει σε όλα τα 
µέρη του πλανήτη.

Στην ταινία παίζουν ηθοποιοί όπως η Άννα Ανδριανού,  

ο Γιώργος Χρανιώτης, η Ελένη Φιλίνη, ο Ντίνος Καρύδης, 
για να αναφέρω µερικούς. Να υποθέσω ότι δέχτηκαν µε 
χαρά; 
Η ανταπόκριση των ηθοποιών ήταν κάτι παραπάνω από 
συγκινητική. Με εµπιστεύτηκαν και δέχτηκαν µε µεγάλη 
χαρά να λάβουν µέρος στην ταινία, ακόµη κι αν αυτή η 
συµµετοχή ήταν πάρα πολύ µικρή. Τον ίδιο ενθουσιασµό 
έδειξαν όλοι όσοι συνέβαλαν στη δηµιουργία της ταινίας.

Γιατί έχουµε τόσα αδέσποτα στην Ελλάδα; 
Αναγνωρίζω ότι δεν είναι το µοναδικό πρόβληµα που 
αντιµετωπίζει –ειδικά τον τελευταίο καιρό– η χώρα µας. Το 
να αγαπώ τα ζώα, να φροντίζω τα αδέσποτα, είναι απόρροια 
αγωγής και παιδείας. Συνδέεται µε το νοιάζοµαι και αγαπώ 
τον συνάνθρωπό µου. Πρέπει κάποτε στην Ελλάδα να 
συνειδητοποιήσουµε ότι τα κατοικίδια δεν αποτελούν δώρο 
στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, ούτε ένδειξη κοινωνικής 
θέσης. ∆εν έχουν διακόπτη να τα κλείνουµε όταν τα 
βαριόµαστε ή όταν θέλουµε να πάµε διακοπές. Είναι µέλη 
της οικογένειάς µας, των οποίων η φροντίδα αποτελεί δική 
µας ευθύνη.

Η προσωπική σας σχέση µε τα αδέσποτα; 
Από παιδί περιέθαλπα κάθε αδέσποτο που έβρισκα µπροστά 
του. Για µένα, η αγάπη για τα ζώα, αδέσποτα ή µη, είναι 
δεδοµένη, είναι στάση ζωής και όχι κάποια «ιδιαίτερη» 
συµπεριφορά. Χρειάζονται αγάπη και φροντίδα, όχι µόνο µία 
ηµέρα τον χρόνο αλλά κάθε µέρα.

INFO 
∆είτε την ταινία στο YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=n5ffEULd2Zw.

Εντοπίστηκαν όταν η εγκλωβισµένη µαµά τους 
καλούσε σε βοήθεια προσπαθώντας να πάει 

κοντά τους. Φιλοξενούνται προσωρινά και µαθαί-
νουν πολύ γρήγορα. Θα δοθούν πλήρως αποπαρα-
σιτωµένα. Όλα χρησιµοποιούν ονυχοδρόµιο και 
κλειστή τουαλέτα χωρίς πορτάκι (προς το παρόν). 
Εάν θέλετε να τα γνωρίσετε και να περάσετε µε 
ένα ή και µε δύο µαζί µια όµορφη ζωή, αφήστε 
όνοµα και τηλέφωνο στα 211 2211241 και 6945 
028046 για να επικοινωνήσουµε µαζί σας.

H PURINA πάνω από 80 χρόνια εργάζεται συνεχώς για να κάνει τη ζωή των κατοικιδίων ακόµα καλύτερη, ακριβώς 
όπως κάνουν εκείνα τη δική µας. Φέτος, στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας Αδέσποτων Ζώων, ενισχύει το έργο της 
µε την καµπάνια «We are better with pets» (https://www.youtube.com/watch?v=cdiOQdwUwi0) και τη διάδοση του 
µηνύµατος «Καλύτερα Μαζί». Στόχος της καµπάνιας είναι η µείωση του φαινοµένου της εγκατάλειψης κατοικιδίων.

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

Η Ρόζα, ενός έτους, βρέθηκε αποστεωµένη 
στην άσφαλτο, σε ερηµική περιοχή µεταξύ 

Νέας Επιδαύρου και Γαλατά. Είναι φιλική και 
τώρα πια σε άριστη κατάσταση. Ζητείται οικογέ-
νεια που θα την αγαπά, καθώς στο διαµέρισµα 
όπου φιλοξενείται υπάρχουν άλλα πέντε σκυλιά. 
Θα δοθεί εµβολιασµένη, τσιπαρισµένη και, εφό-
σον ο ανάδοχος το επιθυµεί, στειρωµένη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6936 232882.

Χαρίζεται η κούκλα της φωτογραφίας. Είναι 
15 µηνών, µικρού µεγέθους (10 κιλά), εµβο-

λιασµένη και στειρωµένη. Έχει εξαιρετικό χαρα-
κτήρα, λατρεύει τα παιδιά, τα πάει καλά µε άλλα 
ζώα και δεν λερώνει µέσα. Θα δοθεί µε συµβόλαιο 
υιοθεσίας µέσω του προγράµµατος του ∆ήµου 
Ηρακλείου Αττικής. Τηλ. επικοινωνίας: 6972 
078685, 6973 219174.

O Bruno είναι ένα ηµίαιµο αρχοντικό µαύρο 
λαµπραντόρ. Ένας υπερµπέµπης 10 µηνών, 

στειρωµένος και εµβολιασµένος. ∆εν λερώνει στο 
διαµέρισµα, είναι εύκολος στο µπάνιο, πηγαίνει 
βόλτα µε λουρί και µπαίνει στο αυτοκίνητο. Το 
υπέροχο είναι πως, αντίθετα µε τα περισσότερα 
αρσενικά, δεν µαλώνει µε άλλα σκυλάκια, ούτε καν 
µε τα αγόρια. Χαρίζεται µε συµβόλαιο υιοθεσίας. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6944 306903 (αν δεν απαντή-
σω, στείλτε µήνυµα).

H Τέιλορ είναι µια χαριτωµένη ηµίαιµη 
γκριφονίτσα 15 κιλά, στειρωµένη και εµβο-

λιασµένη. ∆εν λερώνει µέσα, κάθεται ήσυχα στο 
µπάνιο της, περπατάει άνετα µε λουρί. Τα πάει 
υπέροχα µε άλλα σκυλάκια και γατάκια. Ιδανική 
για παιδιά. Τηλ. επικοινωνίας: 6976 687977.

Η Nala βρέθηκε στο βουνό του Κορωπίου 
παρατηµένη µαζί µε τα πέντε αδέρφια της. 

Ήταν όλα σε άσχηµη κατάσταση, ταλαιπωρηµένα, 
αδύνατα, αφυδατωµένα και τροµαγµένα. Η Nala 
συνήλθε και έγινε ένα όµορφο υγιές σκυλάκι. 
Είναι 10 µηνών, µεσαίου µεγέθους, εµβολιασµένη, 
στειρωµένη και αποπαρασιτωµένη. Τα πηγαίνει 
καλά µε τους άλλους σκύλους, είναι φιλική µε 
τους ανθρώπους και πολύ παιχνιδιάρα. Θα δοθεί 
σε υπεύθυνη οικογένεια µε συµβόλαιο υιοθεσίας, 
βιβλιάριο υγείας και συµβουλές εκπαίδευσης. 
Τηλ. επικοινωνίας : 6973 800249.

Η Baloux είναι µια ηµίαιµη λυκοσκυλίτσα 
µόλις 2 µηνών που εγκαταλείφθηκε. Είναι 

κοινωνική µε άλλα ζώα και ανθρωποκεντρική, 
αναζητώντας παρέα και χάδια. ∆εν έχει µάθει 
τουαλέτα, µόλις έχει κάνει το πρώτο της εµβόλιο 
και αποπαρασίτωση. Θα γίνει µεσαίου µεγέθους 
και πιστεύουµε πολύ πιστή στον άνθρωπό της. Θα 
δοθεί µε συµβόλαιο υιοθεσίας. Τηλ. επικοινωνίας: 
6938 957397.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ  
Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
«Roxy» είναι ο τίτλος της µικρού 
µήκους ταινίας του Αρτέµη 
Σαµοθράκη. Η Roxy είναι η σκυλίτσα 
του σεναριογράφου και σκηνοθέτη, 
ένα πρώην αδέσποτο που τον 
ενέπνευσε.




