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Η παράσταση δεν τελειώνει πριν τραγουδήσει η ισχυρή κυρία. Στην 
περίπτωση της διαπραγµάτευσης για το ελληνικό ζήτηµα η τελευταία 
λέξη ανήκει και στην Κριστίν Λαγκάρντ και στην Άνγκελα Μέρκελ – οι 
δυο τους πρέπει να καταλήξουν κάπου και µετά όλα τα άλλα γίνονται. 
Στη σύγχρονη ελληνική πολιτική µυθολογία η επικεφαλής του ∆ΝΤ εκ-
φράζει το (νεοφιλελεύθερο) κακό και η Γερµανίδα καγκελάριος είναι 
η φίλη µας, λιγότερο από τον Οµπάµα και τον Ολάντ, περισσότερο από 
κάθε άλλον. Η αλήθεια είναι πως τα αισθήµατα µικρή σηµασία έχουν 
στην πολιτική, τη διπλωµατία και την οικονοµία, ενώ τα συµφέροντα 
έχουν µεγαλύτερη σηµασία από τις συµπάθειες. Αλήθεια είναι επίσης 
ότι τους κουράσαµε (τους πιστωτές) και µας κούρασαν. Όσο η απο-
τυχία συνεχίζεται, τόσο µεγαλώνουν η δυσανεξία και ο εκνευρισµός 
όλων. Ούτε τους αντέχουµε ούτε µας αντέχουν, ίσως οι κυρίες Μέρκελ 
και Λαγκάρντ µας έχουν βαρεθεί περισσότερο απ’ όσο εµείς εκείνες, 
που αναρωτιούνται, ίσως, µαζί µας πόσο καυτό θα είναι το καλοκαίρι 
που έρχεται και αν θα µοιάζει µε εκείνο του 2015.

ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΕ ∆ΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
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Το κίνηµα Nuit 
Debout µόλις 
ξεκίνησε
Το σηµείο συνάντησης είναι η 
πλατεία ∆ηµοκρατίας στο Παρίσι. 
Εκατοντάδες άνθρωποι µαζεύονται 
σε έναν τόπο υψηλού συµβολισµού, 
για να συζητήσουν, να γιορτάσουν, 
να διαδηλώσουν. «Nuit Debout» 
(Νύχτα Ορθίων) ονοµάστηκε το 
κίνηµα που φωνάζει στους πολίτες 
να σηκωθούν από τον καναπέ τους. 
Όπως αναφέρει η Deutsche Welle, 
αρχικά οι διαδηλωτές ήταν µαθητές και φοιτητές που τάσσονταν εναντίον της µεταρρύθµισης στα εργασιακά, 
ωστόσο στη συνέχεια τα θέµατα διευρύνθηκαν. Σε µικρές οµάδες οι συζητήσεις στρέφονται στο διαβόητο 
σκάνδαλο µε τα Panama Papers, τη νοµοθεσία για τις ιερόδουλες και την κλιµατική αλλαγή. Πρόκειται για 
σκηνές που θυµίζουν το Occupy Wall Street ή τις αρχές των αντίστοιχων Αγανακτισµένων στην Ελλάδα και 
την Ισπανία. Σύντοµα θα φανεί πόσο αντέχουν και πού θα φτάσουν.
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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY 
Εκδοτική Α.Ε.

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Αγγελική Σπανού
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 

                                 www.one9six.com
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤHΣ ∆ηµήτρης Καραγκούνης

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΤΙΝΑ dmatina@cpress.gr 

210-6754430 εσωτ.554
∆ΙΟΡΘΩΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Μπέττυ Σπανοπούλου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 
nstamatog@cpress.gr
 210-6754430 εσωτ.553

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

jk@free-sunday.gr 210-6771762
ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΒΙΚΥ 
vickyth@cpress.gr 210-6754430
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@free-sunday.gr,  210-3506300

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ 12,   154 51 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛ: 210-6754430, FAX: 210-6729238

www.free-sunday.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, µερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 
διασκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας 
µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φω-
τοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, Ν. 
100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.
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ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ 
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Βρείτε µας κάθε Σαββατοκύριακο σε ολόκληρο 
τον οδικό άξονα, εύκολα και γρήγορα στις 

βασικές µας χειροδιανοµές.

*  Σηµείωση - Τα παραπάνω σηµεία εµπλουτίζονται συνεχώς και εναλλάσσονται µεταξύ 
Σαββάτου και Κυριακής.

Βρείτε µας και σε όλες τις προθήκες 
σε επιλεγµένα σηµεία διάθεσης αλλά 
και σε καταστήµατα µεγάλων αλυσίδων 
εστίασης όπως              ,                   κ.α.  εστίασης όπως              ,                   κ.α.  εστίασης όπως              ,                   κ.α.  εστίασης όπως              ,                   κ.α.  

 ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - BOΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ        ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
                                                                ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04      ΚΥΡΙΑΚΗ 17/04

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΚΕΝΕΝΤΥ 10:10 10:15
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 10:00 10:00
ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9:40 9:40
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ''ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ'' 10:50 10:50
ΚΑΣΑΒΕΤΗ & ΛΕΒΙ∆ΟΥ 10:50 10:50
∆ΑΧΤΥΛΙ∆Ι ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10:30 X
ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΠΕΝΤΕΛΗΣ 10:40 10:30
ΚΟΜΒΟΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9:30 Χ
ΦΑΡΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ(ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ) 10:00 10:00
ΦΑΝΑΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 11:10 11:10
(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 10:20 10:20
HILTON   10:40 10:30
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 10:50 10:40
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 10:20 11:10
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΡΜΟΥ 11:20 Χ
ΚΟΛΩΝΑΚΙ   11:40 Χ
ΘΗΣΕΙΟ   Χ 11:00

ΘΕΜΑΤΑ

FREE TIME

04 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Παλινωδίες, καθυστερή-
σεις, εκκρεµότητες και αντιφάσεις σε σκοτεινό 
οικονοµικό φόντο
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΡΗΓΑΣ Ο γραµµατέας 
της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει ότι η αξιολόγη-
ση θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο
07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Ο Γ. Κωνσταντινίδης για το 
κόµµα Καρατζαφέρη-Μπαλτάκου
08 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ 
Γ. Κύρτσος εξηγεί γιατί η κυβέρνηση µε τους 
χειρισµούς της µεγαλώνει διαρκώς τον λογα-
ριασµό των µέτρων
09 // ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ Ο πάπας στη Λέσβο
10 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ Ο συνταγ-
µατολόγος για τα θεσµικά και τα πολιτικά
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ Ο καθηγητής 
∆ιεθνών Σχέσεων για το βιβλίο του σχετικά µε 
τον εθνικισµό
12 // ΕΥΡΩΠΗ Ο Γιώργος Καπόπουλος παρα-
κολουθεί την κόντρα Σόιµπλε-Ντράγκι
13 // ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ο Κάµερον υπό πίεση 
14 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ Το 

µέλος της Επιτροπής ΠΑΣΟΚ-Ποταµιού θέλει 
τη δηµιουργία νέου φορέα του προοδευτικού 
κέντρου
16 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Η δε-
ξιά πολυκατοικία κατέρρευσε
17 // ΤWITTER Επιλογές µε άποψη από τα τιτιβί-
σµατα της εβδοµάδας 
18 // ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ Μια σύγκριση στα 
θέµατα καθαριότητας που δεν ευνοεί την πρω-
τεύουσα
19 // ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο Χρήστος Μάτης για τα 
προβλήµατα του ΣΥΡΙΖΑ στην αυτοδιοίκηση
20 // ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ Η σκέψη µας στα ασυνό-
δευτα παιδιά 
32-33 // ΚΟΣΜΟΣ Η γη γυρίζει και οι ζωές των 
διασήµων συνεχίζονται

36 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
37 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφι-
κές αίθουσες

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
σελ. 21-31

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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πολιτική

Είναι όπως στον κυλιόµενο διάδροµο (χωρίς τα ευερ-
γετικά αποτελέσµατα της αεροβικής άσκησης): ιδρώ-
νεις και αγκοµαχάς µένοντας στο ίδιο σηµείο, τρέ-
χεις αλλά δεν µετακινείσαι, καταπονείσαι χωρίς να 

αλλάζεις περιβάλλον.
Κινείται πάλι γη και ουρανός για τη διευθέτηση του ελληνι-

κού ζητήµατος, µέχρι και ο Οµπάµα αναλαµβάνει δράση και θα 
τα πει στη Μέρκελ σε συνάντηση που θα έχουν στις 23 Απρι-
λίου, µία µέρα µετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, που κανείς 
δεν ξέρει αν θα φέρει νέα για την υπόθεσή µας.

Στην Ουάσινγκτον, στο περιθώριο της εαρινής συνόδου του 
∆ΝΤ, γίνονται διαβουλεύσεις για την αποµείωση του χρέους 
και για τον ρόλο του Ταµείου στο ελληνικό πρόγραµµα. Την 
ίδια ώρα, στην Αθήνα, επιστρέφουµε στην αγαπηµένη ατζέντα 
της κυβέρνησης «διαφθορά-διαπλοκή» µε την έναρξη της συζή-
τησης στη Βουλή για τα τραπεζικά δάνεια κοµµάτων και ΜΜΕ, 
όπως επίσης και µε τη διαβούλευση για την προκήρυξη του α-
νοιχτού διεθνούς διαγωνισµού για την αδειοδότηση των κανα-
λιών.

Είναι µια επικαιρότητα βολική, αν σκεφτεί κανείς ότι, δια-
φορετικά, το ενδιαφέρον θα µονοπωλούσαν τα µέτρα 5,4 δισ. 
που έρχονται, στο νέο κύµα υπερφορολόγησης που θα αποτε-
λειώσει ό,τι έχει αποµείνει ως µεσαία τάξη. Και στο βάθος της 
εικόνας θα διαγραφόταν ο σκοτεινός προσφυγικός ορίζοντας, 
µε την κρυµµένη αλήθεια του µόνιµου εγκλωβισµού πολλών 
χιλιάδων ανθρώπων σε µια χώρα χωρίς πολιτική ενσωµάτωσης 
και χωρίς διάθεση να αναγνωρίσει ότι το πρόβληµα δεν είναι 
πια οι ανεπαρκείς καταυλισµοί αλλά η κοινωνική ένταξη, αφού 
οι περισσότεροι των 50.000 δεν θα µπορέσουν να φύγουν γι’ 
αλλού.

Άλλο θέµα
Η πραγµατικότητα είναι αµείλικτη: Τα δικαστήρια παραµένουν 
κλειστά λόγω της πολύµηνης απεργίας των δικηγόρων, οι κινη-
τοποιήσεις είναι διαρκείς, από ταξιτζήδες µέχρι εξεταστές υπο-
ψήφιων οδηγών, ενώ στο µεταξύ τα φαρµακεία εγκαταλείπουν 
το ελεύθερο ωράριο και επιστρέφουν στο status quo ante, επι-
βεβαιώνοντας ότι καµία µεταρρύθµιση, ούτε η πιο µικρή, δεν 
γίνεται ανεκτή στον ελληνικό κόσµο, που απεχθάνεται τις αλ-
λαγές ακόµη και µετά από χρεοκοπία.

Υποτίθεται πως µέσα στην εβδοµάδα θα κατατεθούν στη 
Βουλή τα νοµοσχέδια για το φορολογικό και το ασφαλιστικό, 
γιατί η κυβέρνηση «είναι κυρίαρχη», όπως θυµήθηκε ο ΥΠΟΙΚ 
Ευ. Τσακαλώτος. Το ∆ΝΤ και η Κοµισιόν θεωρούν πως πρό-
κειται για µονοµερή ενέργεια αλλά η κυβέρνηση διαφωνεί και 
δηλώνει ανοιχτή σε αλλαγές κατόπιν συνεννόησης µε τους θε-
σµούς µέχρι την ψήφισή τους, που δεν έχει ακόµη καθοριστεί 

ηµερολογιακά. Με άλλα λόγια, η πρωτοβουλία ανελήφθη όχι 
µε σκοπό τη ρήξη αλλά την επιτάχυνση της συµφωνίας.

Στο Μέγαρο Μαξίµου θεωρούν πως το πρόβληµα βρίσκε-
ται στη στάση του ∆ΝΤ και πιστεύουν ότι µε πολιτική από-
φαση ο συµβιβασµός µπορεί να προκύψει αβίαστα. Κάπως έτσι, 
ο πρωθυπουργός συναντήθηκε µε τον Γάλλο Πρόεδρο Ολάντ 
και τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Σουλτς διεκδικώντας 
στήριξη και διαφηµίζοντας τη συγκατάθεσή τους για ένα γρή-
γορο κλείσιµο της αξιολόγησης. Όµως γιατί δεν κλείνει η αξι-
ολόγηση; Φταίει µόνο η ιδεοληψία του ∆ΝΤ ή µήπως, για µια 
ακόµη φορά, δεν βγαίνουν τα νούµερα;

Όπως έχουν έρθει τα πράγµατα, το πιθανότερο είναι να βρε-
θεί, τελικά, µια µεσοβέζικη λύση, ώστε να αποφευχθεί ένα ελ-
ληνικό ατύχηµα και να µετατεθούν γι’ αργότερα τα σπουδαία 
(αποµείωση χρέους στη βάση νέου µνηµονίου διαρκείας που θα 
ονοµαστεί κάπως αλλιώς).

Η κυβέρνηση αισιοδοξεί ότι µε το κλείσιµο της αξιολόγη-
σης, όσο προσχηµατικό και αν είναι, θα αλλάξει το οικονοµικό 
κλίµα και θα κερδηθεί πολιτικός χρόνος, ειδικά µετά την πραγ-
µατοποίηση ανασχηµατισµού µε χαρακτηριστικά διεύρυνσης 
προς το κέντρο. Αντίθετα, στην αντιπολίτευση πιστεύουν ότι 
έχει αρχίσει η αντίστροφη µέτρηση, µε την έννοια ότι τα µέτρα 
δεν πρόκειται να αποδώσουν και το φθινόπωρο θα βρισκόµαστε 
ξανά µπροστά στο ίδιο αδιέξοδο µε χειρότερους όρους, γιατί θα 
έχει πια γίνει το βρετανικό δηµοψήφισµα και θα έχει αποκρυ-
σταλλωθεί η κατάσταση σε σχέση µε το προσφυγικό.

Από το επιτελείο του πρωθυπουργού εκπέµπεται σταθερά 
το µήνυµα ότι πρόθεση είναι η συνεννόηση µε τους εταίρους 
και δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Αλλά η καθυστέρηση δη-
µιουργεί από µόνη της διαλυτική δυναµική, ενώ αν χαθεί και 
ο Μάιος, µετά θα φτάσουµε στον Ιούλιο χωρίς να το καταλά-
βουµε, αφού θα γίνει διακοπή διαπραγµατεύσεων την περίοδο 
πριν από το βρετανικό δηµοψήφισµα.

Παράξενα πράγµατα
Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ ολοκληρώθηκε, παρόλο που δεν τη 
θέλει ο αρµόδιος υπουργός Ναυτιλίας Θ. ∆ρίτσας, ενώ ο αν. υ-
πουργός Προστασίας του Πολίτη Ν. Τόσκας πιστεύει ότι οι ση-
µερινοί δαρµένοι πρόσφυγες (από την αστυνοµία της ΠΓ∆Μ) 
είναι οι αυριανοί τζιχαντιστές και ότι οι Έλληνες αισθάνονται το 
προσφυγικό µόνο λόγω των καναλιών, που δείχνουν πλάνα από 
την Ειδοµένη, το Ελληνικό και τον Πειραιά.

Ο ΥΦΥΠΕΞ ∆. Μάρδας είχε µόλις αναγγείλει ότι τα capital 
controls δεν έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία της οικονοµίας 
όταν έγινε γνωστό το λουκέτο της Ηλεκτρονικής, που οδη-
γεί στην ανεργία 450 ανθρώπους, µε την εργοδοσία να αποδί-
δει ευθύνες στους κεφαλαιακούς ελέγχους. Ο θεωρητικός των 

«Σύρων επενδυτών» και του «θερινού Νταβός» έχασε κάποιο 
µέρος της δηµοσιότητας που του αναλογούσε λόγω του µπασί-
µατος Πολάκη. Ο αν. υπουργός Υγείας, καταγγέλλοντας «βο-
θροκάναλα» και ξεσπώντας ότι θα έπρεπε «να είχε χώσει τρία 
µέτρα κάτω από τη γη» δηµοσιογράφο που τον είχε αποκαλέ-
σει «σκυλί», έγινε ξαφνικά πρωταγωνιστής της ελληνικής πολι-
τικής παρωδίας, που χαρακτηρίζεται –µεταξύ άλλων– από την 
ασυγκράτητη πτώση της ποιότητας του κοινοβουλευτισµού και 
του δηµόσιου διαλόγου.

Στο µεταξύ, βουλευτές της συµπολίτευσης αρχίζουν το γνω-
στό ποίηµα, ότι δεν θα παραβιάσουν τις κόκκινες γραµµές τους, 
χωρίς όµως να µας λένε ποιες είναι αυτές οι κόκκινες γραµµές, 
συντηρώντας έτσι το σασπένς ρουτίνας πριν από κάθε κρίσιµη 
ψηφοφορία. Εποµένως, σε σχέση µε την πολιτική διαχείριση 
των νέων µέτρων, είµαστε εκεί που ήµασταν, πιθανότατα οι 153 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα σηκώσουν το βάρος, αλλά εκπλήξεις δεν α-
ποκλείονται, ανάλογα µε την ατµόσφαιρα των ηµερών εκείνων.

Οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν γρήγορη φθορά της κυβέρ-
νησης πριν καν εφαρµόσει τα σκληρά µέτρα, µόνο µε τη συζή-
τηση γύρω από αυτά, ενώ η Ν∆ χαίρεται, παρόλο που δεν ανε-
βαίνει, απλώς καρπώνεται την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και να 
’χει, η αξιωµατική αντιπολίτευση ζητά εκλογές και αυτό συσπει-
ρώνει το κοµµατικό της ακροατήριο, ενώ η πόλωση είναι προ-
εκλογικού χαρακτήρα, όπως και η µεγάλη κινητικότητα σε όλο 
το πολιτικό φάσµα, µέχρι που γεννήθηκε το κόµµα της Ζωής 
(Πλεύση Ελευθερίας).

ΑΣΘΜΑΙΝΟΝΤΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ
Παλιές συνταγές, 
κουραστικές επαναλήψεις, 
επικίνδυνες καθυστερήσεις.

Κινείται πάλι γη και ουρανός για τη 
διευθέτηση του ελληνικού ζητήµατος, 
µέχρι και ο Οµπάµα αναλαµβάνει 
δράση και θα τα πει στη Μέρκελ σε 
συνάντηση που θα έχουν στις 23 
Απριλίου, µία µέρα µετά τη συνεδρίαση 
του Eurogroup, που κανείς δεν ξέρει αν 
θα φέρει νέα για την υπόθεσή µας.

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ        @AggelikiSays
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συνέντευξη

Κ
αµία απαίτηση έξω από τη συµφωνία 
του περασµένου καλοκαιριού δεν 
µπορεί να γίνει αποδεκτή από την 
κυβέρνηση, τονίζει για τις εξελίξεις 
στις διαπραγµατεύσεις µε τους δα-

νειστές ο γραµµατέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Πα-
ναγιώτης Ρήγας.

Σύµφωνα µε πληροφορίες από την κυβέρ-
νηση, η διαπραγµάτευση µε τους εκπρο-
σώπους των δανειστών βρίσκεται σε «καλό 
δρόµο». Πότε αναµένουµε να κλείσει;
Θεωρώ ότι η διαδικασία της αξιολόγησης θα ο-
λοκληρωθεί ως το τέλος του Απριλίου, µε ενδι-
άµεσο σταθµό την εαρινή σύνοδο του ∆ΝΤ που 
πραγµατοποιείται αυτές τις µέρες στην Ουάσιν-
γκτον. Είναι φανερό ότι όλοι όσοι συµµετέχουν 
στις διαπραγµατεύσεις επιθυµούν την ευτυχή 
τους κατάληξη, ωστόσο είναι εξίσου σαφές πως 
η ευθύνη για τη µη ολοκλήρωση ακόµη των συ-
νοµιλιών ανήκει στο ∆ΝΤ, το οποίο µοιάζει να αµ-
φισβητεί τη συµφωνία του Ιουλίου και, έχοντας 
τις δικές του εκτιµήσεις για τα οικονοµικά δεδο-
µένα, ζητά επιπλέον µέτρα. Τέτοιου είδους πα-
ράλογες απαιτήσεις, οι οποίες στην ουσία συνι-
στούν ένα νέο µνηµόνιο, δεν µπορούν να γίνουν 
αποδεκτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση. Η 
συµφωνία του περασµένου καλοκαιριού εµπερι-
έχει συγκεκριµένου ύψους δηµοσιονοµικά µε-
γέθη, καθώς και ρύθµιση του χρέους. Έχουµε 
αποδείξει ότι από την πλευρά µας έχουµε τη-
ρήσει τα συµφωνηθέντα, τίποτα λιγότερο και τί-
ποτα περισσότερο, το ίδιο αναµένουµε και από 
τους άλλους.

Από τις έως τώρα πληροφορίες σχετικά µε 
την πορεία της διαπραγµάτευσης, θεωρείτε 
ότι οι υποχωρήσεις της κυβέρνησης στις α-
παιτήσεις των δανειστών ανταποκρίνονται 
στο πνεύµα της «πρώτη φορά Αριστερά» δι-
ακυβέρνησης του τόπου;
Τα τελευταία χρόνια βιώνουµε πρωτόγνωρες 
συνθήκες ακραίας κρίσης, σε µια κοινωνία που, 
δυστυχώς, έχει απολέσει προ πολλού την έννοια 
της κανονικότητας. Σε αυτήν, λοιπόν, τη συγκυ-
ρία χωρά πολλή συζήτηση για το ποιο πρέπει να 
είναι το πνεύµα µιας αριστερής διακυβέρνησης 
της χώρας. Αν εννοεί κανείς Αριστερά την εφαρ-
µογή του σοσιαλιστικού προτάγµατος και προ-
γράµµατος εν µέσω του κυρίαρχου καπιταλιστι-
κού συστήµατος και δυσµενέστατων πανευρω-
παϊκών συσχετισµών, τότε όχι, οι υποχωρήσεις 
µας δεν συνιστούν ό,τι το αριστερότερο. Στο α-
σφυκτικό αυτό όµως κλίµα, έχω την άποψη πως 
αριστερό είναι οτιδήποτε διαµορφώνει συνθήκες 
προστασίας στα πιο αδύναµα και εξοντωµένα 
κοινωνικά στρώµατα, οτιδήποτε κινείται στην 
κατεύθυνση της αποκατάστασης του αισθήµα-
τος δικαιοσύνης, οτιδήποτε έχει σαν αποτέλεσµα 
την πιο δίκαιη κατανοµή βαρών, ταυτόχρονα δη-
µιουργεί θέσεις εργασίας και ανοίγει τον δρόµο 
για τη µείωση της ανεργίας και την επιστροφή σε 
αναπτυξιακούς ρυθµούς. Η κυβέρνηση, λοιπόν, 
µε πυξίδα αυτά πορεύεται, πάντοτε, πάντως, µε 
ειλικρινείς διαθέσεις.

Όταν ολοκληρωθεί η διαπραγµάτευση, πι-
στεύετε ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα υ-
περψηφίσουν εν σώµατι τους νόµους που θα 
έρθουν στη Βουλή;

Από τη στιγµή που το αποτέλεσµα της διαπραγ-
µάτευσης θα κινείται στο πλαίσιο της συµφωνίας 
του περασµένου Ιουλίου –είµαι πεπεισµένος ότι 
αυτό θα συµβεί–, δεν θα υπάρξει κανένα απολύ-
τως ζήτηµα κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όλες και 
όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν πολύ 
καλά τις δύσκολες αποφάσεις που έχουν ακόµη 
να υλοποιήσουν, ταυτόχρονα όµως έχουν συναί-
σθηση του πόσο σηµαντική είναι η αποστολή που 
έχουµε να εκπληρώσουµε για να βγάλουµε τη 
χώρα από το τέλµα στο οποίο την καταδίκασαν 
οι προηγούµενες κυβερνήσεις Ν∆ και ΠΑΣΟΚ 
τα τελευταία πολλά χρόνια. Η Κοινοβουλευτική 
µας Οµάδα είναι συµπαγής και πλήρως συνει-
δητοποιηµένη. Το έχει αποδείξει κατά το παρελ-
θόν και θα το ξανακάνει.

Η αντιπολίτευση, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι 
δεν πρόκειται να στηρίξει µέτρα που, κατά 
την ίδια, «στραγγαλίζουν την οικονοµία». Τι 
απαντάτε;
Πρόκειται κατά το µάλλον ή ήττον για τους ίδιους 
ανθρώπους και τα ίδια κόµµατα που κυβέρνη-
σαν τόσα χρόνια και έχουν τη βασική ευθύνη για 
τη σηµερινή κατάσταση. Ούτως ή άλλως, εµείς 
δεν ζητήσαµε από κανέναν να στηρίξει κάποιον 
από τους νόµους που φέρνουµε προς ψήφιση 
στο Κοινοβούλιο, υπό την έννοια ότι θα υπήρχε 
πρόβληµα ψήφισης σε διαφορετική περίπτωση. 
Είναι όµως αφόρητα υποκριτικό να έχει στραγ-
γαλίσει κάποιος την κοινωνία και την οικονοµία 
µε τις πολιτικές του τα τελευταία χρόνια και τώρα 
µε θράσος να καταγγέλλει την κυβέρνηση, ειδικά 
τη στιγµή που το προηγούµενο καλοκαίρι είχε α-
νοιχτά ταχθεί µε την πλευρά των δανειστών, ζη-
τώντας οποιαδήποτε συµφωνία.

Είναι αφόρητα υποκριτικό να 
έχει στραγγαλίσει κάποιος την 
κοινωνία και την οικονοµία µε 
τις πολιτικές του τα τελευταία 
χρόνια και τώρα µε θράσος να 
καταγγέλλει την κυβέρνηση, 
ειδικά τη στιγµή που το 
προηγούµενο καλοκαίρι είχε 
ανοιχτά ταχθεί µε την πλευρά 
των δανειστών, ζητώντας 
οποιαδήποτε συµφωνία.

νωνική και οικονοµική του εξόντωση.

Η Ν∆ εδώ και µερικές εβδοµάδες ζητά από 
την κυβέρνηση να παραιτηθεί και να προκη-
ρυχθούν εκλογές. Το σχόλιό σας;
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρακολουθήσει 
κανείς τη συλλογιστική και την πρακτική της α-
ξιωµατικής αντιπολίτευσης. Ενώ ο κ. Μητσο-
τάκης ξεκίνησε τη θητεία του δηλώνοντας πως 
δεν βιάζεται να γίνει πρωθυπουργός και διακή-
ρυξε την πρόθεσή του για πολιτική στροφή προς 
το κέντρο, τις τελευταίες εβδοµάδες η Ν∆ µοιά-
ζει να βαδίζει στα γνώριµα µονοπάτια του σκλη-
ρού νεοφιλελευθερισµού και του συντηρητισµού. 
Ακόµα κι αν, για την οικονοµία της συζήτησης, 
δεχτούµε ότι µε έναν µαγικό τρόπο η αξιολό-
γηση σταµατά, γίνονται εκλογές και η Ν∆ κερ-
δίζει, πώς ακριβώς σχεδιάζει να ολοκληρώσει 
τη διαδικασία; Απ’ όσα έχουν εν µέσω αοριστο-
λογιών οµολογήσει ο πρόεδρος και τα στελέχη 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, προτάσεις τους 
είναι η ιδιωτική ασφάλιση, οι σκληρές περικοπές 
των συντάξεων και οι απολύσεις στον δηµόσιο 
τοµέα. Ας βγουν, λοιπόν, να προτείνουν τις ιδέες 
τους ανοιχτά στην κοινωνία και ας σταµατήσουν 
να επιδίδονται σε ασκήσεις ανούσιας και θορυ-
βώδους κριτικής.

Από την άλλη, πώς σχολιάζετε κάποια σε-
νάρια για νέα κυβέρνηση από την παρούσα 
Βουλή;
Τα σενάρια αυτά δεν είναι καινούργια, για την 
ακρίβεια δεν έχουν σταµατήσει να διακινούνται 
από τις πρώτες εβδοµάδες της διακυβέρνησής 
µας. Είναι φανερό και στον πλέον αδαή ότι τόσο 
εντός όσο και εκτός Ελλάδος υπάρχουν συγκε-
κριµένοι κύκλοι που έχουν ενοχληθεί σφόδρα 
από το γεγονός ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν 
συνεχίζει την πολιτική µηδενικής διαπραγµά-
τευσης των προκατόχων της και θα επιθυµού-
σαν διακαώς µια αλλαγή στη σύνθεσή της. Έχω 
κουραστεί να διαψεύδω τα σενάρια αυτά. Με δε-
δοµένη εξάλλου τη σύνθεση της παρούσας Βου-
λής, τα σενάρια αυτά µοιάζουν ούτως ή άλλως 
ανέφικτα, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι καλούνται 
να πάρουν σοβαρές αποφάσεις σε ό,τι αφορά 
τον πολιτικό προσανατολισµό τους. Προσώρας, 
µοιάζουν να αδυνατούν να ξεπεράσουν τον ρόλο 
τους ως παρακολουθητές και χειροκροτητές της 
ευρωπαϊκής ∆εξιάς.

Για να περάσουµε στο ζέον ζήτηµα του προ-
σφυγικού, πώς κρίνετε την έως τώρα διαχεί-
ρισή του από την κυβέρνηση;
Το προσφυγικό συνιστά το µεγαλύτερο, πολυπλο-
κότερο και πιο επείγον ζήτηµα σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Η διαµορφωθείσα κατάσταση, όπως 
και η συµφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας, είναι αποτέλε-
σµα της ανικανότητας της Ευρώπης να τηρήσει 
τις προηγούµενες αποφάσεις της. Παρά τις υ-
παρκτές δυσκολίες και καθυστερήσεις, και δε-
δοµένων των συνθηκών, πιστεύω ειλικρινά ότι 
έχει γίνει µια ικανοποιητική στο µέτρο του δυ-
νατού διαχείριση από την ελληνική κυβέρνηση. 
∆ίνουµε καθηµερινά µια µάχη, υπερασπιζόµε-
νοι αρχές και αξίες που άλλοι στην Ευρώπη τις 
ποδοπατούν. Τη στιγµή αυτή προέχει η εφαρ-
µογή της συµφωνίας για τη µετεγκατάσταση των 
προσφύγων, έστω κι αν αποτελεί έναν δύσκολο 
συµβιβασµό µε γκρίζα σηµεία.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί  
ως το τέλος Απριλίου»

Παναγιώτης Ρήγας, γραµµατέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

Είναι, επίσης, υποκριτικό η Ν∆ να το παίζει 
«προστάτης» της οικονοµίας, όταν ο κ. Μητσο-
τάκης σε δηλώσεις του στην «Washington Post» 
επιδόθηκε σε «φλερτ» µε τις ακραίες θέσεις του 
∆ΝΤ. Ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης 
δήλωσε στην εφηµερίδα ότι «θα στήριζα σηµα-
ντικό ποσοστό των µεταρρυθµίσεων που προ-
τείνει το ∆ΝΤ και σίγουρα θα στήριζα ιδιαίτερα 
επιθετικά τις ιδιωτικοποιήσεις, καθώς υπάρχουν 
αρκετά περιουσιακά στοιχεία να πωληθούν». Ο κ. 
Μητσοτάκης είναι υπόλογος στον ελληνικό λαό, 
γιατί συµπράττει µε όλους όσοι θέλουν την κοι-
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Η τηλεοπτική συνέντευξη του Γιώργου Καρατζα-
φέρη σε γνωστό δηµοσιογράφο ιδιωτικού κα-
ναλιού την περασµένη ∆ευτέρα συγκέντρωσε 
την προσοχή των πολιτικών σχολιαστών και, 
κυρίως, των χρηστών των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Τα σχόλια επικεντρώθηκαν τόσο στην έκταση του 
χώρου που παραχωρήθηκε στον αρχηγό ενός µη κοινοβουλευτι-
κού κόµµατος µόλις τέσσερις ηµέρες µετά την ίδρυση ενός νέου 
–χωρίς διακριτές διαφορές από το προηγούµενο– από τον ίδιο 
όσο και στο περιεχόµενο του λόγου του πρώην αρχηγού του Λα-
ϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Γιατί επανεµφανίζεται ο κ. Καρα-
τζαφέρης στο µιντιακό-πολιτικό σκηνικό; Πόσο νέο είναι αυτό 
που κοµίζει; Και τελικά ποια µπορεί να είναι η επίδραση της εµ-
φάνισής του σε ένα ευµετάβλητο κοµµατικό σύστηµα;

Το πρώτο ερώτηµα είναι το απλούστερο από τα δύο. Από την 
πλευρά των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, η απλόχερη παραχώρηση 
χώρου και χρόνου σε έναν πολιτικό που γνωρίζει τα τεχνάσµατα 
αύξησης της αναγνωσιµότητας ή της τηλεθέασης ερµηνεύεται µε 
όρους αγοράς. Από την πλευρά του κ. Καρατζαφέρη, η επιµονή του 

να διατηρείται στην πολιτική επικαιρότητα παρά τις εκλογικά τεκ-
µηριωµένες αποτυχίες του µετά τις εκλογές του 2009 επιβεβαιώ-
νει µια συνήθη δυσκολία των ηγετών να εγκαταλείψουν τον όποιο 
ρόλο τους στο πολιτικό προσκήνιο. Η στάση τους αυτή θυµίζει την 
εµµονή πολλών ηθοποιών να παραµένουν στο θεατρικό σανίδι, 
και µάλιστα στους ρόλους που τους έχουν καθιερώσει καλλιτε-
χνικά, ακόµα και όταν η δηµοφιλία τους έχει µειωθεί ή ακόµα και 
όταν οι ρόλοι αυτοί έχουν παιχτεί µεταγενέστερα και από νεότε-
ρους ηθοποιούς. Ως ενός σηµείου, το κοινό δικαιολογεί τη νοσταλ-
γία του καλλιτέχνη για τη ζωή που είχε, όµως τα όρια πέρα από τα 
οποία η κατανόηση γίνεται ενόχληση και το µεράκι για την τέχνη 
εκλαµβάνεται ως εθισµός στη δηµοσιότητα είναι λεπτά.

Ο πρώην αρχηγός του ΛΑΟΣ δείχνει να αρνείται να εγκατα-
λείψει έναν ρόλο που έπαιξε µε επιτυχία για περίπου µία δεκα-
ετία: τον ρόλο του ακραίου, πλην όµως ενταγµένου στην κοινο-
βουλευτική λειτουργία, δεξιού κόµµατος. Από το 2002, όταν η ο-
ριοθέτηση από την ηγεσία Κώστα Καραµανλή του δεξιού άκρου 
της Ν∆ σε θέση πλησίον του κέντρου του κλασικού άξονα «α-
ριστερά-δεξιά» άφησε ακάλυπτο το υπερσυντηρητικό ακροατή-
ριο του κόµµατος, έως το 2012, όταν ο ΛΑΟΣ προσκλήθηκε από 
τα δύο µεγάλα κόµµατα ως εταίρος στην τρικοµµατικής στήριξης 
κυβέρνηση Παπαδήµου, το κόµµα του κ. Καρατζαφέρη προσέλ-
κυε τις ψήφους των κοινωνικά συντηρητικών και ταυτόχρονα δυ-
σαρεστηµένων από τη λειτουργία του δικοµµατισµού εκλογέων. 
Όµως η ανάδυση της Χρυσής Αυγής και των ΑΝΕΛ ως κοινοβου-
λευτικών δυνάµεων, το 2012, στέρησαν από τον ΛΑΟΣ τη µοναδι-
κότητα του ακραίου, ενώ παράλληλα η ένταση των αντιδράσεων 
κατά του µνηµονίου ενίσχυσε τη ζήτηση για κόµµατα που τοπο-
θετούνταν απέναντι στις συστηµικές δυνάµεις, ιδιότητα που το 
κόµµα είχε απολέσει µετά τη συµµετοχή του στην κυβέρνηση 

Παπαδήµου παρά τη σπασµωδική αποχώρησή του πριν από 
τις εκλογές του 2012. Ο ρόλος µε τον οποίο ο κ. Καρατζαφέρης 
είχε καθιερωθεί «παιζόταν» πλέον µε την ανάλογη επιτυχία από 
νέους πρωταγωνιστές.

Ο ίδιος όµως, όπως ο καλλιτέχνης, δεν φαίνεται να θέλει να το 
παραδεχτεί. Ο λόγος του κόµµατος, για να απαντήσουµε και στο 
δεύτερο από τα αρχικά ερωτήµατα, δεν φαίνεται να διαφοροποιεί-
ται από αυτόν που εκφράστηκε από τον ΛΑΟΣ στο παρελθόν: ξε-
νοφοβικά συναισθήµατα, κοινωνικός αναχρονισµός, ευρωσκεπτι-
κισµός και οικονοµικός λαϊκισµός. ∆εν φαίνεται όµως να διαφο-
ροποιείται και από τις θέσεις άλλων σχηµάτων του δεξιού άκρου, 
τα οποία µάλιστα βρίσκονται πλέον σε θέση ισχύος, κάτι που µει-
ώνει τις πιθανότητες επιτυχίας του εγχειρήµατος. Η Χρυσή Αυγή 
δείχνει να έχει πλέον θεµελιώσει τις σχέσεις της µε τους ψηφο-
φόρους που τη στήριξαν για πρώτη φορά πριν από τέσσερα χρό-
νια, ενώ οι ΑΝΕΛ επωφελούνται από τον ρόλο τους ως κυβερνη-
τικού εταίρου, µια ιδιότητα που τους επιτρέπει να τεκµηριώνουν 
πρακτικά πολλά από τα σηµεία του προγραµµατικού τους λόγου. 
Κατά συνέπεια οι (µικροί) ρόλοι που θα ταίριαζαν στο νέο κόµµα 
υπό τον κ. Καρατζαφέρη έχουν µοιραστεί, ενώ την ίδια ώρα η πρω-
ταγωνίστρια του δεξιού ηµισφαιρίου, η Ν∆, δείχνει τη διάθεση να 
διατηρήσει το διευρυµένο ρεπερτόριό της παρά την εκλογή στην 
ηγεσία ενός κεντροδεξιού πολιτικού. Με δεδοµένο ότι ο αρχηγός 
του νέου κόµµατος της Εθνικής Ενότητας αντιλαµβάνεται τα πα-
ραπάνω πολιτικά δεδοµένα, η προώθηση ενός «δοκιµασµένου» 
και «ξαναζεσταµένου» φαγητού µπορεί να ερµηνευτεί µόνο ως 
εκδήλωση του εθισµού του στο πολιτικό-µιντιακό σκηνικό.

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

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η*
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ανάλυση

Η τελευταία εβδοµάδα ήταν ιδιαίτερα αρνητική 
για την ελληνική οικονοµία και την προο-
πτική της. Η κυβέρνηση δεν µπόρεσε να φτά-
σει στην ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγη-
σης του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου και 

έτσι ενισχύεται το κλίµα αβεβαιότητας, το οποίο στέκεται εµπό-
διο στην επανεκκίνηση της οικονοµίας.

Ο κ. Τσίπρας κέρδισε τις εκλογές του Ιανουαρίου και του 
Σεπτεµβρίου του 2015 υποσχόµενος στην αρχή τον άµεσο τερ-
µατισµό του µνηµονίου και της λιτότητας και στη συνέχεια την 
παράκαµψη της πιο δυσάρεστης πλευράς του µνηµονίου. Τους 
τελευταίους µήνες έχει εµπλακεί στη διαχείριση του πολιτικού 
κόστους, µε τα δηµοσκοπικά ποσοστά της κυβέρνησης να κι-
νούνται ήδη σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα και το Μαξίµου να 
φοβάται τις πολιτικές συνέπειες από την ανακοίνωση και κυ-
ρίως την εφαρµογή δύσκολων οικονοµικών µέτρων.

∆ιαφορετικό το 2016
Παρά τις πρόσθετες δυσκολίες που προκαλεί η παράταση της 
αξιολόγησης, η οποία αρχικά επρόκειτο να κλείσει τον περα-
σµένο Νοέµβριο, το 2016 είναι διαφορετικό από το 2015 και γι’ 
αυτό οι πιθανότητες του Grexit είναι εξαιρετικά περιορισµένες.

Πρώτον, δεν υπάρχει επιθετική πολιτική διάθεση από την 
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πριν από έναν χρόνο αµφισβη-
τούσε τον τρόπο λειτουργίας και τους στόχους της Ευρωζώνης. 
∆εύτερον, οι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν να αντιµετωπίσουν ση-
µαντικότερα προβλήµατα από τη συνεχιζόµενη κακή πορεία της 
ελληνικής οικονοµίας και γι’ αυτό θα αποφύγουν κινήσεις που 
µπορούν να αποσταθεροποιήσουν την οικονοµία µας. Το δηµο-
ψήφισµα για το Brexit είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα που 
αντιµετωπίζουν και κάνει το ελληνικό ζήτηµα σχεδόν περιθω-
ριακό.

Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, το καλοκαίρι του 2016 δεν 
θα έχουµε επανάληψη της πολιτικής αναµέτρησης του καλο-
καιριού του 2015, η οποία οδήγησε σε εξαιρετικά οδυνηρές 
καταστάσεις, όπως η κρίση ρευστότητας και εµπιστοσύνης και 
τα λεγόµενα capital controls. Υπάρχει όµως σοβαρός κίνδυ-
νος να οδηγηθούµε στην οικονοµική και κοινωνική αποτελµά-
τωση λόγω της αδυναµίας της κυβέρνησης να επεξεργαστεί και 
να εφαρµόσει ολοκληρωµένη οικονοµική πολιτική. Θα αποφύ-
γουµε εξαιρετικά δυσάρεστες οικονοµικές και κοινωνικές κατα-
στάσεις µόνο εάν ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του χαρά-
ξουν έγκαιρα διορθωτική πορεία.

Ό,τι δίνουµε θα πάρουµε
Το πρώτο που πρέπει να κάνει η κυβερνητική ηγεσία είναι 
να αποφύγει τις επικοινωνιακές και πολιτικές µεθοδεύσεις σε 
βάρος των Ευρωπαίων εταίρων και των πιστωτών. Το περα-
σµένο Σαββατοκύριακο είχαµε την αποκάλυψη της υποτιθέµε-
νης συνωµοσίας του ∆ΝΤ σε βάρος της ελληνικής κυβέρνησης 
και τη δραµατοποίησή της µε πρωτοβουλία του ίδιου του κ. Τσί-
πρα. Αυτή την εβδοµάδα είχαµε την ανακοίνωση της κατάθεσης 
του ασφαλιστικού και του φορολογικού νοµοσχεδίου προτού 
ολοκληρωθούν οι σχετικές συνεννοήσεις µε τους Ευρωπαίους 
εταίρους. Η πρωτοβουλία αυτή προβάλλεται από την ίδια την 
κυβέρνηση σαν ένα είδος µονοµερούς ενέργειας που επιβεβαι-
ώνει τη χάραξη οικονοµικής πολιτικής ανεξάρτητα από τη βού-
ληση των Ευρωπαίων εταίρων και των πιστωτών.

Με τους τακτικούς ελιγµούς που επιχειρεί, η κυβέρνηση 
περιορίζει την αξιοπιστία της έναντι των ευρωπαϊκών κυβερνή-
σεων και των ευρωπαϊκών θεσµών και σπαταλάει πολύτιµο πο-
λιτικό κεφάλαιο. Η άλλη πλευρά δεν χρειάζεται να κάνει πολι-
τικές δηλώσεις και να σκηνοθετήσει πολιτικές πρωτοβουλίες, 
µιλάει µε τη δύναµη του χρήµατος. Όσο πιο αναξιόπιστη είναι 
η κυβέρνηση Τσίπρα, τόσο πιο αυστηρή θα είναι η πρώτη αξι-
ολόγηση του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου από τους Ευρω-
παίους εταίρους και τους πιστωτές. Θα πρέπει επίσης να περιµέ-
νουµε ότι η πολυδιαφηµισµένη αναδιάρθρωση του χρέους του 
ελληνικού ∆ηµοσίου, η οποία συµφωνήθηκε σε πολιτικό επί-
πεδο στα τέλη του 2012, δεν θα προσφέρει σηµαντικές δηµο-

σιονοµικές «ανάσες» στην ελληνική οικονοµία. Με δυο λόγια, 
η συµπεριφορά της ελληνικής κυβέρνησης προσδιορίζει τον 
τρόπο µε τον οποίο θα µας µεταχειριστούν οι Ευρωπαίοι εταί-
ροι και οι πιστωτές.

Άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη
Κάθε φορά που ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας διαπιστώνει την 
αδυναµία του να διαχειριστεί αποτελεσµατικά το τρίτο πρό-
γραµµα-µνηµόνιο, το οποίο ο ίδιος διαπραγµατεύτηκε και υπέ-
γραψε, επιχειρεί µια πολιτική παράκαµψη µέσα από τη διπλω-
µατία κορυφής. Οι επαφές που είχε µε τον σοσιαλιστή Πρόεδρο 
της Γαλλίας κ. Ολάντ και τον σοσιαλδηµοκράτη πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σουλτς εντάσσονται στο πλαίσιο 
της προσπάθειας αναζήτησης πολιτικής διεξόδου από τα οικο-
νοµικά προβλήµατα.

Κατά την άποψή µου, είναι θετική η σταδιακή µετατόπιση 
του ΣΥΡΙΖΑ από τον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς προς 
την ευρύτερη κεντροαριστερά. Θα πρέπει όµως ο πρωθυπουρ-

Ενδεχόµενη αύξηση του συντελεστή 
ΦΠΑ από 23% σε 24% δεν εξασφαλίζει 
αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Τα καλά λόγια του Ολάντ και του 
Σουλτς δεν οδηγούν στην πολιτική 
παράκαµψη του τρίτου προγράµµατος-
µνηµονίου.

γός να είναι σε θέση να καταλάβει τη διαφορά µεταξύ πολιτικής 
επιχειρηµατολογίας και κυβερνητικής πολιτικής.

Ο κ. Ολάντ προσπαθεί να αξιοποιήσει τον κ. Τσίπρα για να 
ενισχύσει την επιρροή της Γαλλίας στην Ελλάδα και για να εξα-
σφαλίσουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές αριστερές εφεδρείες στη 
Νότια Ευρώπη. Τα καλά λόγια του κ. Ολάντ και το καλό πολι-
τικό κλίµα και η διάθεση δεν οδηγούν στην κατάργηση των υ-
πολογισµών που σχετίζονται µε το τρίτο πρόγραµµα-µνηµόνιο.

Η άποψη της κυβερνητικής ηγεσίας, σύµφωνα µε την οποία 
υπάρχει πλήρης συµφωνία Ελλάδας και ευρωπαϊκών θεσµών 
για την εφαρµογή του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου και 
απλώς αντιδρά το ∆ΝΤ, δεν έχει καµία σχέση µε την πραγµα-
τικότητα. Στις επαφές που είχα µε κορυφαίους παράγοντες των 
ευρωπαϊκών θεσµών στο πλαίσιο της Οµάδας Εργασίας του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία παρακολουθεί την εφαρµογή 
του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου διαπίστωσα, πέρα από 
κάθε λογική αµφιβολία, ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι ζητούν από 
την κυβέρνηση Τσίπρα πρόσθετα µέτρα προσαρµογής και ότι 
αρνούνται να χαλαρώσουν τη συνεργασία τους µε το ∆ΝΤ.

Συνιστώ, λοιπόν, στον πρωθυπουργό και τους συνεργάτες 
του να αξιοποιήσουν τα καλά λόγια και το καλό πολιτικό κλίµα 
µε τους Ευρωσοσιαλιστές, να µη θεωρήσουν όµως ότι µπορεί να 
υπάρξει ευρωσοσιαλιστική παράκαµψη των συµφωνηθέντων.

Αλλαγή µείγµατος
Επιβάλλεται η άµεση παρέµβαση του πρωθυπουργού για τη 
βελτίωση του µείγµατος οικονοµικής πολιτικής το οποίο προ-
ωθεί η κυβέρνηση. Σχεδόν καθηµερινά επιβεβαιώνεται ότι 
η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε λάθος κα-
τεύθυνση. Η τελευταία κυβερνητική διαρροή στα ΜΜΕ προ-
ετοιµάζει το έδαφος ακόµη και για την αύξηση του συντελεστή 
ΦΠΑ από 23% σε 24%, στο όνοµα της διεκδίκησης πρόσθετων 
εσόδων 500 έως 600 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Οι φόροι που επιβάλλει η κυβέρνηση στις τουριστικές υ-
πηρεσίες, στην εστίαση, στην εµφιάλωση οίνου, στις διανυκτε-
ρεύσεις στα ξενοδοχεία, στα καύσιµα, στα ποτά, στον καπνό και 
στο καλάθι της νοικοκυράς και στις υπηρεσίες µέσω αύξησης 
ΦΠΑ οδηγούν σε µεγάλες οικονοµικές και κοινωνικές περιπέ-
τειες. Το πιθανότερο είναι ότι η υπερφορολόγηση θα οδηγήσει 
σε µείωση αντί για αύξηση των εσόδων του ∆ηµοσίου, θα υπο-
νοµεύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τοµέα και 
τη βιωσιµότητα πολλών µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και 
θα οδηγήσει, σε διάστηµα λίγων µηνών, στην ανάγκη επιβολής 
πρόσθετων µέτρων λόγω αδυναµίας επίτευξης των στόχων.

Η µείωση των αµυντικών δαπανών µε βάση το αρχικό πρό-
γραµµα, η µείωση του µισθολογικού κόστους του ∆ηµοσίου και 
η µείωση της κρατικής επιδότησης του βαθιά προβληµατικού 
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος αποτελούν ανα-
γκαίες προϋποθέσεις για να µπει ένα φρένο στην υπερφορολό-
γηση και να γίνει περισσότερο αποτελεσµατικό και αναπτυξι-
ακό το µείγµα της οικονοµικής πολιτικής που εφαρµόζεται.

 ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Την ώρα που οι αναγνώστες της FS θα κρατούν στα 
χέρια τους το φύλλο αυτής της εβδοµάδας, στην Ελ-
λάδα θα λαµβάνει χώρα ένα γεγονός ιστορικής ση-
µασίας µε αφορµή την κατάσταση που επικρατεί 

στη χώρα µε τους πρόσφυγες που βρίσκονται εγκλωβισµένοι 
εδώ. Οι κεφαλές της χριστιανοσύνης, ο οικουµενικός πατριάρ-
χης Βαρθολοµαίος και ο πάπας Φραγκίσκος, θα πραγµατοποι-
ούν επίσκεψη στη Λέσβο, θέλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο να εκ-
φράσουν εµπράκτως τη συµπαράστασή τους στους πρόσφυγες, 
αλλά και να ευαισθητοποιήσουν την παγκόσµια κοινή γνώµη 
σχετικά µε το προσφυγικό ζήτηµα και να ζητήσουν µεγαλύτερη 
και πιο ουσιαστική βοήθεια για την Ελλάδα και εντατικοποί-
ηση των ειρηνευτικών συνοµιλιών στη Μέση Ανατολή.

Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα πληροφορίες σχετικά µε το 

πρόγραµµα της επίσκεψης στη Λέσβο, από το βράδυ της Παρα-
σκευής στη Μυτιλήνη θα βρίσκονται ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
Ιερώνυµος και ο οικουµενικός πατριάρχης Βαρθολοµαίος, ενώ 
ο πάπας Φραγκίσκος αναµένεται να φτάσει το πρωί του Σαβ-
βάτου. Με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (ο οποίος θα τον 
υποδεχτεί µε τους κ.κ. Βαρθολοµαίο και Ιερώνυµο στο αερο-
δρόµιο) θα µεταβούν στο hot spot της Μόριας, όπου θα συνα-
ντηθούν, θα συζητήσουν και θα φάνε µαζί µε πρόσφυγες και 
µετανάστες και σε µια συµβολική κίνηση µέσα από το hot spot 
θα συνυπογράψουν διακήρυξη προς την παγκόσµια κοινότητα 
για την προσφυγική κρίση. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκε-
ψης στη Μόρια θα µετακινηθούν προς το λιµάνι της Μυτιλή-
νης, όπου θα συναντηθούν µε τους πολίτες του νησιού και θα α-
ναπέµψουν δέηση για τους πρόσφυγες που έχασαν τη ζωή τους 
στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ελλάδα. Θα ακολου-
θήσει η αναχώρηση όλων για το αεροδρόµιο της Μυτιλήνης, 
όπου ο πάπας θα πραγµατοποιήσει δεκάλεπτες συναντήσεις µε 
τους ορθόδοξους ιεράρχες και τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, και 
περίπου στις 3 το µεσηµέρι αναµένεται όλοι να αναχωρήσουν 
από τη Λέσβο.

Το µήνυµα
Μιλώντας δηµόσια για τον σκοπό της επίσκεψής του στη 
Λέσβο, ο πάπας Φραγκίσκος, απευθυνόµενος στους πιστούς 
στην πλατεία του Αγίου Μάρκου στο Βατικανό, υπογράµµισε 
ότι «το Σάββατο θα µεταβώ στο νησί της Λέσβου, από το οποίο 
τους περασµένους µήνες πέρασε πολύ µεγάλος αριθµός προ-
σφύγων. Θα µεταβώ εκεί µε τους αδελφούς µου, τον οικου-
µενικό πατριάρχη Βαρθολοµαίο και τον αρχιεπίσκοπο Αθη-
νών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυµο, για να εκφράσω αλληλεγ-
γύη τόσο στους πρόσφυγες όσο και στους πολίτες της Λέσβου 

και σε όλο τον ελληνικό λαό, που ήταν τόσο γενναιόδωρος µε 
την υποδοχή που επιφύλαξε. Ζητώ να µε συνοδεύσετε µε την 
προσευχή, επικαλούµενοι τη δύναµη και το φως του Αγίου 
Πνεύµατος και τη µητρική διαµεσολάβηση της Παρθένου Μα-
ρίας». Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο πάπας Φραγκίσκος, κατά τη δι-
άρκεια της παρέµβασής του στη σύνοδο για την ειρήνη και τη 
µη χρήση βίας που πραγµατοποιήθηκε στη Ρώµη, φρόντισε να 
κάνει και έµµεση αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στην 
Ειδοµένη µετά το κλείσιµο των συνόρων.

«Ρίξτε τα τείχη»
Συγκεκριµένα, σηµείωσε ότι «πρέπει να αφαιρεθούν τα τείχη, 
όχι µόνο τα µεταφορικά» αλλά και «εκείνα της λυπηρής πραγ-
µατικότητας», προσθέτοντας ότι «πρέπει να θεωρηθούν οι συ-
νάνθρωποί µας αδελφές και αδελφοί», ώστε να «ξεπεραστούν 
πόλεµοι και συγκρούσεις» και «να αφαιρεθεί το µεγάλο ε-
µπόδιο, εκείνο που εγείρεται µε το τείχος της αδιαφορίας». Ο 
πάπας Φραγκίσκος υπογράµµισε ότι «οι πρόσφατες εξελίξεις 
µάς δείχνουν ότι αν µιλώ για τείχος δεν είναι µόνο για να χρη-
σιµοποιήσω µεταφορική γλώσσα αλλά και επειδή πρόκειται 
για µια λυπηρή πραγµατικότητα», ενώ τα ιταλικά ΜΜΕ ανα-
λύοντας την αναφορά του πάπα σε «τείχη» εκτίµησαν ότι «η α-
ναφορά στο κλείσιµο των συνόρων µεταξύ Ελλάδας και ΠΓ∆Μ 
είναι σαφής, όπως και στο δράµα που ζουν 11.000 µετανάστες 
στην Ειδοµένη». Πρέπει να σηµειωθεί ότι πριν από µερικές ε-
βδοµάδες, αναφερόµενος στη προσφυγικό, ο πάπας Φραγκί-
σκος είχε τονίσει ότι «η Ελλάδα και οι άλλες χώρες που βρί-
σκονται στην πρώτη γραµµή προσφέρουν στους πρόσφυγες 
µια γενναιόδωρη βοήθεια, η οποία χρειάζεται τη συνεργασία 
όλων των κρατών. Μια οµαδική, ενιαία απάντηση µπορεί να 
είναι αποτελεσµατική για την ίση κατανοµή των βαρών».

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΑΠΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
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συνέντευξη

∆εν είναι αισιόδοξος (και γιατί να είναι…). Όµως ο συνταγ-
µατολόγος Γ. Σωτηρέλης πιστεύει στην άρση του αδιεξό-
δου και έχει άποψη για το πώς µπορεί αυτό να συµβεί.

Η προσφυγική κρίση πάνω στην οικονοµική σε ένα περιβάλ-
λον κοινωνικής κόπωσης και πολιτικού ελλείµµατος. Κάτι τέ-
τοιο µας συµβαίνει;
∆υστυχώς, αυτό ακριβώς µας συµβαίνει. Το χειρότερο όµως είναι 
ότι σε µια τέτοια εποχή, µε οξυµένα στο έπακρο όλα τα προβλή-
µατα, οι βασικές πολιτικές δυνάµεις του τόπου δεν είναι σε θέση –
αλλά ούτε έχουν διάθεση– να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων 
και να αντιµετωπίσουν κατάµατα τις προκλήσεις των καιρών. Οι ό-
ποιες δε µεµονωµένες εξαιρέσεις απλώς επιβεβαιώνουν τον κα-
νόνα ενός προβληµατικού και ανάπηρου πολιτικού συστήµατος, 
το οποίο, παρ’ ότι η ανάγκη συνεργασιών είναι περισσότερο επιτα-
κτική από ποτέ, αναπαράγει διαρκώς τις εγγενείς παθογένειες και 
δυσκαµψίες του. Ζει, θα λέγαµε, σε µια εικονική πραγµατικότητα, 
µηρυκάζοντας διχαστικές και συγκρουσιακές λογικές και µάλιστα 
χωρίς πλέον –ιδίως µετά την υπογραφή της νέας συµφωνίας– 
ουσιαστικό αντίκρισµα. Ποτέ άλλοτε, νοµίζω, δεν ταίριαζε τόσο 
πολύ το γνωστό «των οικιών ηµών εµπιπραµένων, υµείς άδετε».

Είναι πρόβληµα θεσµικής υπανάπτυξης το ελληνικό;
Αναµφισβήτητα στη χώρα µας ο µεγάλος ασθενής είναι το κράτος, 
τόσο υπό την εκδοχή του πολιτικού όσο και υπό την εκδοχή του 
διοικητικού συστήµατος. Στον πυρήνα του όλου προβλήµατος βρί-
σκεται η ανυπαρξία θεσµών που να διασφαλίζουν, µε δρακόντειες 
εγγυήσεις, την αποτροπή µιας παραλυτικής πολιτικοοικονοµικής 
συναλλαγής, άλλοτε παράνοµης (διαφθορά) και άλλοτε απλώς α-
θέµιτης αλλά εξίσου, αν όχι περισσότερο, επικίνδυνης (διαπλοκή). 
Άρα το πρώτο µέληµα των κοµµάτων θα έπρεπε να είναι η κα-
τοχύρωση και η πολλαπλή στήριξη τέτοιων θεσµών, αφενός µεν 
για την καταπολέµηση των πελατειακών παρεκτροπών και του 
µαύρου πολιτικού χρήµατος, αφετέρου δε για την αποκοπή του 
οµφάλιου λώρου µεταξύ του δηµοσίου και των πολυπλόκαµων 
ιδιωτικών συµφερόντων. Αν συµβεί αυτό, και επειδή πιστεύω α-
κράδαντα ότι «οι θεσµοί παράγουν ιδεολογία», οι πολίτες θα προ-
σαρµοστούν γρήγορα στη νέα πραγµατικότητα και η χώρα µας θα 
επιτύχει την πρώτη και σηµαντικότερη νίκη της απέναντι στις εγ-
γενείς παθογένειες και κακοδαιµονίες της.

Η συζήτηση για τη συνταγµατική αναθεώρηση έχει ξεκινήσει. 
Είναι κάτι αισιόδοξο αυτό ή τα περισσότερα προβλήµατα θα 
µπορούσαν να λυθούν µόνο µε νοµοθετική πρωτοβουλία και 
χωρίς συνταγµατικές αλλαγές;
Εν πρώτοις θέλω να επισηµάνω ότι ενώ όλα τα κόµµατα οµνύ-
ουν στο όνοµα της συνταγµατικής αναθεώρησης, στην πράξη κα-
νένα δεν αναλαµβάνει σχετικές πρωτοβουλίες, είτε ως κυβέρ-
νηση είτε ως αντιπολίτευση (θυµίζω ότι για να ξεκινήσει η σχετική 
διαδικασία απαιτείται απλώς πρόταση 50 βουλευτών). Ωστόσο, η 
συζήτηση αυτή δεν παύει να είναι χρήσιµη, αρκεί η συνταγµατική 
αναθεώρηση να αντιµετωπίζεται νηφάλια, στις πραγµατικές της 
διαστάσεις. Ιδίως η αναθεώρηση δεν πρέπει να εντάσσεται στη 
µαξιµαλιστική λογική ενός ιδιότυπου «συνταγµατικού λαϊκισµού», 
που την προβάλλει σαν πανάκεια «διά πάσαν νόσον…» του πολι-
τικοδιοικητικού µας συστήµατος. Πολύ περισσότερο µάλιστα όταν 
είναι γνωστό ότι οι περισσότερες από τις αναγκαίες αλλαγές, είτε 
σε επίπεδο πολιτικών θεσµών (π.χ. εκλογικό σύστηµα, καταπο-
λέµηση µαύρου πολιτικού χρήµατος, αντιµετώπιση της πελατει-
ακής συναλλαγής) είτε σε επίπεδο διοικητικών δοµών (π.χ. καθι-
έρωση επιτελικού κράτους, διασφάλιση της αξιοκρατίας και της 
διαφάνειας), δεν χρειάζονται όντως συνταγµατική αναθεώρηση 
αλλά θαρραλέες νοµοθετικές πρωτοβουλίες.

Με βάση µια τέτοια προσέγγιση, πρέπει να δεχτούµε ότι το ι-
σχύον Σύνταγµα, παρ’ ότι εν πολλοίς αποδείχθηκε επιτυχηµένο, 
έχει και αυτό ένα µερίδιο ευθύνης για τα θεσµικά προβλήµατα που 
ανέδειξε η πρόσφατη και πολλαπλά τραυµατική εµπειρία της οικο-
νοµικής κρίσης και του «µνηµονίου». Άρα κάποιες αλλαγές είναι 
ήδη ώριµες και αναγκαίες. Αυτές όµως πρέπει να γίνουν υπό το 
πρίσµα µιας ισορροπηµένης συνταγµατικής πολιτικής, η οποία ναι 

Έχουµε ανάγκη από έναν συνολικό και 
εποικοδοµητικό αναστοχασµό για το παρόν 
και το µέλλον του τόπου, που είναι, κατά 
την άποψή µου, ο πλέον σηµαντικός όρος 
για την έξοδο από την κρίση.

 ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

«Η χώρα χρειάζεται 
απεγνωσµένα αλλαγή 

παραδείγµατος»

Γιώργος Χ. Σωτηρέλης, καθηγητής Συνταγ-
µατικού ∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών

µεν θα επιλέγει τολµηρές, καθαρές και πρόσφορες λύσεις (π.χ. ως 
προς την ποινική ευθύνη υπουργών, την επιλογή της ηγεσίας της 
∆ικαιοσύνης και των ανεξάρτητων αρχών, την καθιέρωση Συνταγ-
µατικού ∆ικαστηρίου, τον χωρισµό κράτους-Εκκλησίας, τη φορο-
λογική αποκέντρωση υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και 
την ενίσχυση της άµεσης λαϊκής συµµετοχής και των κοινωνικών 
δικαιωµάτων), πλην όµως θα χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από πε-
ρίσκεψη και φειδώ, εκκινώντας από τον σεβασµό στη συνταγµα-
τική µας παράδοση και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Συντάγµατος.

Πώς βλέπετε τον χώρο που αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτι-
κός; Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σοσιαλδηµοκρατική πολιτική δύναµη; Έχει 
νόηµα η προσέγγιση ΠΑΣΟΚ-Ποταµιού για την ανασυγκρότηση 
της κεντροαριστεράς που τόσα χρόνια συζητείται;
Η άποψή µου είναι ότι ο ευρύς προοδευτικός χώρος είναι σήµερα 
πολλαπλά προβληµατικός, διότι είναι φανερό ότι παρουσιάζει, υπό 
όλες τις εκδοχές του, σοβαρή κρίση ταυτότητας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκίνησε από µικρό κόµµα διαµαρτυρίας, µε 
πολλά νεοσταλινικά και αριστερίστικα στοιχεία, βρέθηκε ξαφνικά 
στην εξουσία, ανέτοιµος και αµφίθυµος. Αφού δε κόντεψε να ακυ-
ρώσει, µε την αλλοπρόσαλλη οικονοµική πολιτική του, την ευρω-
παϊκή πορεία της χώρας, σήµερα βρίσκεται στη δίνη µιας επώδυ-
νης, αµήχανης αλλά και απελπιστικά αργής –για τα δεδοµένα της 
χώρας– κυβερνητικής προσαρµογής του.

Το ΠΑΣΟΚ, που ήταν η πραγµατική πρώτη φορά Αριστερά στη 
χώρα µας –µε σηµαντική συνεισφορά στη συγκρότηση του προο-
δευτικού χώρου–, αφού πέρασε µια φάση έντονων καθεστωτικών 
µεταλλάξεων και κυβερνητικών αποτυχιών, αναζητεί εναγώνια το 
στίγµα του, κατατρυχόµενο αλλά και βραχυκυκλούµενο διαρκώς 
από την ψύχωση να αποδείξει ότι για την κατάρρευσή του έφται-
γαν µόνον οι άλλοι και όχι ο κακός εαυτός του.

Όσο δε για το Ποτάµι, είναι ένας «χύµα» πολιτικός χώρος, χωρίς 
σταθερή κοινωνική βάση αλλά µε ενδιαφέροντα –αν και εντελώς 
ετερόκλητα– πολιτικά στελέχη, τα οποία όµως σε κάθε περίπτωση 
χαραµίζονται, µαζί µε την όποια φρεσκάδα έφεραν στην πολιτική 

ζωή, λόγω του κυκλοθυµισµού, της πολιτικής ανωριµότητας και 
της ιδιοκτησιακής αντίληψης που χαρακτηρίζει την ηγεσία του.

Το µεγάλο ζητούµενο, λοιπόν, δεν είναι η µηχανική (ανα)συ-
γκόλληση αυτού του χώρου αλλά η ουσιαστική, ριζική και πλου-
ραλιστική ανασύνθεσή του, µε σηµεία αναφοράς την ιστορική ρι-
ζοσπαστική παράδοση της σοσιαλδηµοκρατίας και του πολιτικού 
φιλελευθερισµού, τις πολύτιµες θεωρητικές και πολιτικές συµβο-
λές του ευρωκοµµουνισµού (ιδίως του ιταλικού) και τη ζωογόνα 
αύρα των κοινωνικών και οικολογικών κινηµάτων. Μια τέτοια α-
νασύνθεση προϋποθέτει, ειδικότερα:

Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ να αποσαφηνίσει επιτέλους τη φυσιογνω-
µία του και να εγκαταλείψει τη λογική του σκαντζόχοιρου, που ε-
ξακολουθεί να τον περιχαρακώνει σε διχαστικές και αυτάρεσκες 
λογικές, ανάµεικτες µε ισχυρά υπολείµµατα αριστερισµού και πο-
λιτικού παλαιοηµερολογητισµού. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι 
πρέπει να γίνει σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα, υποτασσόµενος σε 
µια προκρούστεια λογική. Αρκεί να µετεξελιχθεί σε ένα σοβαρό 
κόµµα της ριζοσπαστικής Αριστεράς, µε σαφέστερα και εντονό-
τερα τα δηµοκρατικά και ευρωπαϊκά του χαρακτηριστικά, µε α-
νοιχτές τις κεραίες του στα σύγχρονα ρεύµατα και µε πλήρη συ-
ναίσθηση των δυνατοτήτων αλλά και των ορίων του, στο πλαίσιο 
της παρούσας συγκυρίας.

∆εύτερον, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι να εγκαταλείψουν τα βαρίδια 
που τα καθηλώνουν και να επιχειρήσουν, µαζί µε το ΚΙ∆ΗΣΟ και 
κάποιες άλλες κινήσεις του χώρου, τη συγκρότηση ενός ενιαίου 
φορέα, προκειµένου να διαµορφωθεί µια δεύτερη –και ει δυνατόν 
πειστικότερη– εναλλακτική λύση στον προοδευτικό χώρο. Αυτό, 
όµως, πρέπει να γίνει στη βάση των αρχών µιας κριτικά προσεγγι-
ζόµενης ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας και όχι ενός θολού, ερ-
µαφρόδιτου και συχνά τυχοδιωκτικού «κέντρου». Μόνον έτσι, µε τη 
σαφή ιδεολογικοπολιτική ένταξη του µετέωρου σήµερα εγχειρή-
µατός τους στο πλαίσιο της ευρύτερης Αριστεράς αλλά και µε την 
ανάδειξη νέας ηγεσίας του χώρου µέσα από διαφανείς και γνή-
σιες διαδικασίες, τα κόµµατα αυτά µπορούν –διατηρώντας έστω, 
µεταβατικά, τη διακριτή φυσιογνωµία τους– να συµβάλουν πράγ-
µατι στην πλουραλιστική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, 
διαδραµατίζοντας ταυτόχρονα έναν ουσιαστικό και αυτόνοµο ρόλο 
στην πολιτική ζωή του τόπου.

Σκέφτεστε ένα καλό σενάριο για τη χώρα µας; Τι θα µπορούσε 
να γίνει για να πάνε τα πράγµατα καλά;
Το καλό σενάριο θα ήταν οι βασικές πολιτικές δυνάµεις του τόπου 
να καταλάβουν, έστω και στο «και πέντε», ότι η χώρα χρειάζεται 
απεγνωσµένα «αλλαγή παραδείγµατος», τόσο σε πολιτικοθεσµικό 
επίπεδο, στο οποίο ήδη αναφέρθηκα, όσο και σε οικονοµικό, στην 
προοπτική µιας εξωστρεφούς, βιώσιµης αλλά και ανθρωποκεντρι-
κής ανάπτυξης. Η «αλλαγή παραδείγµατος» δεν σηµαίνει βέβαια 
την εγκατάλειψη ή ισοπέδωση των διαφορετικών ιδεολογικών 
προσεγγίσεων –που εξακολουθούν να έχουν την αξία και σηµα-
σία τους– ούτε όµως, κατ’ ανάγκην, και την επιβολή «οικουµενι-
κών» κυβερνητικών συνεργασιών. Προϋποθέτει όµως, πρώτα και 
πάνω απ’ όλα, έναν συνολικό και εποικοδοµητικό αναστοχασµό για 
το παρόν και το µέλλον του τόπου, που είναι, κατά την άποψή µου, 
ο πλέον σηµαντικός όρος για την έξοδο από την κρίση.



Α
κόµη και αν κάποιος διαφωνεί µε τον ∆ηµήτρη Καιρίδη, 
θα του αναγνωρίσει, αν είναι στοιχειωδώς καλοπροαί-
ρετος, ότι έχει συγκροτηµένες απόψεις και αίσθηση κοι-
νωνικής ευθύνης. Έχει, σίγουρα, πάθος και το θάρρος 
της γνώµης του – το αποδεικνύει ∆ευτέρα µε Πέµπτη 

βράδυ ως σχολιαστής στην εκποµπή «Evening Report» (Action24).

Κύριε Καιρίδη, πρόσφατα παρουσιάσατε το νέο σας βιβλίο µε 
τίτλο «Εθνικισµός, Εθνοτικές Συγκρούσεις & ∆ιεθνείς Σχέσεις – 
Θεωρία και Πράξη στα Βαλκάνια». Ποιο είναι το αντικείµενο και 
ο στόχος του βιβλίου αυτού;
Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, το βιβλίο αναλύει το φαινόµενο 
του εθνικισµού και των εθνοτικών συγκρούσεων στον σύγχρονο 
κόσµο. Βασικός στόχος του βιβλίου είναι να καλύψει ένα κενό στην 
ελληνική βιβλιογραφία και να προσφέρει στον Έλληνα αναγνώστη 
µια συνολική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, παρουσιάζο-
ντας τα πιο πρόσφατα πορίσµατα της διεθνούς έρευνας στα θέµατα 
αυτά. Ταυτόχρονα, το βιβλίο επικεντρώνεται σε δύο χαρακτηριστι-
κές εθνοτικές συγκρούσεις, στην πρώην Γιουγκοσλαβία και στην 
Κύπρο, µε στόχο την καλύτερη κατανόηση τόσο του τι συνέβη εκεί 
όσο και του πώς εντάσσονται οι περιπτώσεις αυτές στην ευρύτερη 
θεωρητική συζήτηση.

Στις σελίδες του βιβλίου συχνά καταγγέλλετε τον κίνδυνο της υ-
περαπλούστευσης. Τι ακριβώς εννοείτε;
Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου, ιδίως στην ύστερη περίοδο, 
οι κοινωνικές επιστήµες έδειξαν να µην ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για 
το «έθνος» ως αναλυτική κατηγορία και τη µελέτη του εθνικισµού 
γενικά. Αυτό είχε το κόστος του, όπως, για παράδειγµα, στην περί-
πτωση της αµερικανικής επέµβασης στο Βιετνάµ, κατά την οποία εν 
πολλοίς αγνοήθηκε το εθνικιστικό υπόβαθρο της σύγκρουσης εκεί. 
Με το τέλος του σοβιετικού κοµµουνισµού γίναµε µάρτυρες µιας 
σειράς εθνικιστικών διενέξεων στην πρώην Ανατολική Ευρώπη, µε 
κυριότερη αυτή στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Ταυτόχρονα, διαπιστώ-
νουµε ότι ο πόλεµος δεν γίνεται πια µεταξύ κρατικών συνόρων αλλά 
στο εσωτερικό των κρατών. Οι πόλεµοι σήµερα είναι, ως επί το πλεί-
στον, εµφύλιοι, µε την έννοια ότι λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό των 
κρατών, και οι περισσότεροι εµφύλιοι πόλεµοι είναι εθνοτικοί. Ήταν, 
λοιπόν, φυσικό και επόµενο στη δεκαετία του 1990 το ενδιαφέρον για 
τον εθνικισµό να αναβιώσει και το «έθνος» να φιλοδοξήσει να εξο-
βελίσει όλες τις άλλες αναλυτικές κατηγορίες. Η παλινδρόµηση δη-
µιούργησε τη δική της υπερβολή και υπεραπλούστευση. Το βασικό 
επιχείρηµα του βιβλίου είναι ότι ο εθνικισµός παίζει ρόλο στο κοι-
νωνικό γίγνεσθαι αλλά όχι µε τον τρόπο που νοµίζουν οι εθνικιστές 
και τα µέσα ενηµέρωσης.

Το ίδιο µπορεί να πει κανείς και για την Κύπρο. Της ελληνοτουρ-
κικής σύγκρουσης στο νησί, από τα µέσα της δεκαετίας του 1950 και 
µετά, προηγήθηκε µια σφοδρή σύγκρουση στο εσωτερικό της ελλη-
νοκυπριακής κοινότητας, την οποία προκάλεσε η πολιτική άνοδος του 
ΑΚΕΛ τη δεκαετία του 1940. Το ενωσιακό αίτηµα, και µάλιστα στην 
ακραία του µορφή, που απέρριπτε κάθε σταδιακή διαδικασία, στρε-
φόταν κατ’ αρχάς εναντίον του ΑΚΕΛ. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι 
η Κύπρος αποτελεί µια παγκόσµια εξαίρεση, µια και στον αντιαποι-
κιακό της αγώνα ηγήθηκε όχι η «Αριστερά» αλλά η «∆εξιά», σε αντί-
θεση µε ό,τι συνέβη στον υπόλοιπο Τρίτο Κόσµο.

Κατά συνέπεια η εθνικιστική σύγκρουση θα πρέπει να γίνει κα-
τανοητή µέσα στο συγκεκριµένο ιστορικό της πλαίσιο, να αναγνωρι-
στεί ο ρόλος και η σηµασία των πολιτικών επιλογών και των δυναµι-
κών που αναπτύχθηκαν και να αποφευχθεί η εύκολη καταφυγή σε 
έναν εύπεπτο εθνικιστικό ντετερµινισµό, ο οποίος περισσότερο συ-
σκοτίζει παρά διαφωτίζει την ιστορική ανάλυση. Για να το πω απλά, 
κατά τη γνώµη µου, οι εθνοτικές συγκρούσεις είναι πολύ λιγότερο 
εθνοτικές απ’ ό,τι πιστεύουµε, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ο εθνικι-
σµός δεν παραµένει µια πολύ σηµαντική πολιτική δύναµη στις κοι-
νωνίες του καιρού µας.

Αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι το βιβλίο επιχειρεί να απο-
καταστήσει τον ρόλο της πολιτικής και της δυνατότητας επιλογής 
της µιας ή της άλλης κατεύθυνσης για τις κοινωνίες µας.
Σωστά. ∆εν πιστεύω στον ιστορικό ντετερµινισµό, ούτε στις θεωρίες 
συνωµοσίας, που είναι τόσο διαδεδοµένες στα µέρη µας. Αυτό είναι 
το βασικό µήνυµα όχι µόνο του βιβλίου αλλά και, γενικότερα, των ό-
ποιων δηµόσιων παρεµβάσεών µου. Για παράδειγµα, είναι αυτονόητο 
ότι υπάρχει ξένος παράγοντας και παίζει ρόλο στα πολιτικά πράγµατα 
της Ελλάδας αλλά το εύρος αυτής της παρέµβασης έχει να κάνει και 
µε συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές και συσχετισµούς στο εσωτε-
ρικό της χώρας. Οι χώρες δεν είναι µόνο αντικείµενα αλλά και υπο-
κείµενα στο ιστορικό γίγνεσθαι. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές που 
η χώρα ωφελήθηκε από τις διεθνείς συµµαχίες της. Κατά συνέπεια 
δεν είµαστε καταδικασµένοι στη σηµερινή µιζέρια αλλά µπορούµε 
να προχωρήσουµε στην εθνική ανάταξη µε την κατάλληλη ηγεσία 
και πρόγραµµα. Προϋπόθεση, βέβαια, είναι η αλήθεια και ένας λαός 
που να είναι έτοιµος να την ακούσει.

Ποιος, λοιπόν, είναι ο ρόλος αυτός;
Κοιτάξτε, υπάρχουν χιλιάδες εθνοτικές οµάδες στον κόσµο σήµερα 
αλλά µόνο 193 (ή λίγο παραπάνω) κράτη. Κατά συνέπεια τα περισσό-
τερα κράτη στον κόσµο είναι περισσότερο ή λιγότερο πολυεθνοτικά, 
είτε το οµολογούν είτε όχι. Ωστόσο, η σύγκρουση είναι η εξαίρεση και 
η συνύπαρξη, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο κανόνας. Άρα η πολυε-
θνοτικότητα από µόνη της δεν οδηγεί στη σύγκρουση. Το ζήτηµα δεν 
είναι γιατί διαλύθηκε η Γιουγκοσλαβία αλλά γιατί διαλύθηκε το 1991 
και µάλιστα προς γενική έκπληξη όλων των παρατηρητών. Εκ των 
υστέρων, βέβαια, έχοντας στο µυαλό µας όλη τη βία που έλαβε χώρα 
στη Βοσνία και αλλού, η διάλυση φαντάζει αναπόφευκτη. Όµως δεν 
ήταν κατ’ ανάγκη αναπόφευκτη το 1991 και για να συντελεστεί χρει-
άστηκε να συντρέξουν µια σειρά από παράγοντες.

 ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ
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συνέντευξη

«Προϋπόθεση της 
προόδου η αλήθεια»

∆ηµήτρης Καιρίδης, καθηγητής ∆ιεθνών 
Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήµιο
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Πώς αντιµετωπίζεις τον κίνδυνο εγκλωβι-
σµού στο σπιράλ αποπληθωρισµού σε µια 
παρατεταµένη ύφεση και µαζική ανεργία 
που παραπέµπει στη χαµένη δεκαετία µετά 
το 1990 στην Ιαπωνία;

Η απάντηση είναι απλή: µε πρόσθετη ρευστότητα και 
πολιτικές αύξησης της ζήτησης, επιλογές ασύµβατες µε τη 
µόνιµη δηµοσιονοµική λιτότητα που έχει επιβάλει το Σύµ-
φωνο Σταθερότητας µε το πλαφόν του 3% για τα δηµοσιονο-
µικά ελλείµµατα.

Ο Ντράγκι υπό πίεση
Έναν και πλέον χρόνο µετά την έναρξη υλοποίησης της πο-
σοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ διαπιστώνεται ότι ο κίν-
δυνος του σπιράλ αποπληθωρισµού είναι υπαρκτός. Έτσι, ο 
Ντράγκι στην τελευταία συνεδρίαση του ∆.Σ. της ΕΚΤ εξαγ-
γέλλει και νέο πακέτο µέτρων, µε κυριότερο τα αρνητικά ε-
πιτόκια, ένα σαφές µήνυµα προς τον τραπεζικό τοµέα ότι η 
χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας είναι µονόδρο-
µος για την κερδοφορία τους.

Στο σηµείο αυτό καταγράφεται η σκληρή επίθεση του 
Σόιµπλε στον Ντράγκι, µε τον υπουργό Οικονοµικών της 
Γερµανίας να φέρεται να έχει πει στον κεντρικό τραπεζίτη 
της Ευρωζώνης ότι µε τα αρνητικά επιτόκια όχι µόνο τιµωρεί 
τους µικροκαταθέτες και υποθηκεύει την επιβίωση των α-
σφαλιστικών εταιρειών αλλά φέρει και την ευθύνη για τη δι-
όγκωση των ποσοστών της ευρωσκεπτικιστικής λαϊκιστικής 
ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερµανία (AfD) 
στις πρόσφατες τοπικές εκλογές σε τρία οµόσπονδα κρατί-
δια.

Ο Σόιµπλε στην επίθεση 
Και βέβαια ο υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας δεν πρό-
κειται να περιοριστεί σε µια κατ’ ιδίαν επισήµανση, καθώς, 
σύµφωνα µε την έγκυρη ιστοσελίδα Eurointelligence, είναι 
αποφασισµένος να αναζητήσει συµµαχίες σε παγκόσµιο ε-
πίπεδο –στο συµβούλιο υπουργών Οικονοµικών της G-20–, 
που θα πιέζουν την ΕΚΤ και τον Ντράγκι, αλλά και συνολικά 
τις κεντρικές τράπεζες, για αύξηση των επιτοκίων.

Προς το παρόν αυτό που κατάφερε ο Σόιµπλε είναι ένα 
κύµα συµπαράστασης-κάλυψης του Ντράγκι, από το ∆ΝΤ 
και τον υπουργό Οικονοµικών της Γαλλίας Μ. Σαπέν µέχρι 
έγκυρα όργανα του διεθνούς Τύπου, όπως οι «Financial 
Times».

Έτσι, µια παρέµβαση που σχεδιάστηκε ως κλιµάκωση-α-
ποκορύφωση της δυσαρέσκειας του γερµανικού µπλοκ προς 
το ∆.Σ. της ΕΚΤ, που από τον ∆εκέµβριο δήλωνε προς κάθε 
κατεύθυνση ότι ο Ντράγκι έχει προχωρήσει την ποσοτική 
χαλάρωση πέρα από τα επιτρεπτά όρια, καθώς έτσι διευκο-
λύνει όλους όσοι φοβούνται το πολιτικό κόστος των µεταρ-
ρυθµίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών, χρειάστηκε να 
διασκευαστεί, πριν δηµιουργηθεί στις αγορές πρόβληµα αξι-

οπιστίας σχετικά µε την ανεξαρτησία της ΕΚΤ.

Έτσι άρχισαν όλα
Να θυµίσουµε ότι στη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 ο Σό-
ιµπλε ήταν ένας από αυτούς που συνέβαλαν αποφασιστικά 
ώστε ο επικεφαλής της µέλλουσας τότε να δηµιουργηθεί 
ΕΚΤ να είναι παντοδύναµος και ανεξάρτητος, ώστε να µην 
µπορεί να επηρεαστεί ή να καµφθεί από πολιτικές πιέσεις 
και παρεµβάσεις. Μια αναγωγή δηλαδή των αρµοδιοτήτων 
του επικεφαλής της Μπούντεσµπανκ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην αρχή, όταν επελέγη ως διάδοχος του Τρισέ, µετά 
την παραίτηση του τότε επικεφαλής της Μπούντεσµπανκ 
Βέµπερ, ο Ντράγκι έχαιρε της πλήρους εµπιστοσύνης του 
Βερολίνου, ήταν ο Γερµανός µε ιταλικό κοστούµι, όπως τον 
περιέγραφαν τα γερµανικά ΜΜΕ.

Μπορεί την Πέµπτη 26 Ιουλίου 2012 ο Ντράγκι να αιφ-
νιδίασε τους πάντες από το βήµα συνεδρίου στο Λονδίνο µε 
τη µαγική φράση «θα κάνουµε ό,τι χρειάζεται» (whatever it 
takes) για τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης, αλλά δεν δυ-
σαρέστησε το Βερολίνο, µε ανοιχτό το ερώτηµα αν είχε υ-
πάρξει παρασκηνιακή συναίνεση των Μέρκελ-Σόιµπλε.

Το µήνυµα Ντράγκι ότι η ΕΚΤ θα χρησιµοποιήσει κάθε 
διαθέσιµο εργαλείο και όπλο σήµανε και το τέλος των επι-
θέσεων των αγορών στους αδύναµους κρίκους της Ευρωζώ-
νης. Ακόµη καλύτερα για τους Μέρκελ-Σόιµπλε, η σταθε-
ρότητα που τους εξασφάλιζε ο τολµηρός κεντρικός τραπεζί-
της για δυόµισι χρόνια –µέχρι την υλοποίηση της ποσοτικής 
χαλάρωσης τον Ιανουάριο του 2015– απάλλαξε τη Γερµανία 
από τις πιέσεις του Νότου και της Γαλλίας για περισσότε-
ρες µη αντιστρέψιµες δεσµεύσεις και της επέτρεψε να σβή-
σει την υπογραφή της σε δύο σηµαντικές παραχωρήσεις που 
είχε κάνει στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου του 2012 υπό 
την πίεση των Μόντι-Ραχόι: την απευθείας χρηµατοδότηση 
των τραπεζών, ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος δηµόσιου 
και τραπεζικού χρέους, και την τραπεζική ένωση ευρείας εµ-
βέλειας.

Αυτή η ρητή ή σιωπηρή συνενοχή Γερµανίας-Ντράγκι 
τερµατίστηκε τον ∆εκέµβριο του 2014, όταν ο κεντρικός 
τραπεζίτης δεσµεύτηκε ότι τον Ιανουάριο θα εξαγγείλει την 
ποσοτική χαλάρωση, µε το Βερολίνο να δίνει σκληρή µάχη 
για να πετύχει την αποφυγή αµοιβαιοποίησης του κινδύνου, 
καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό των κρατικών οµολόγων δεν 
θα το αγόραζε η ΕΚΤ αλλά οι κεντρικές τράπεζες του Ευρω-
συστήµατος.

Από τη συνενοχή στην ανοχή, µε τις δύο πλευρές, το Βε-
ρολίνο και τον Ντράγκι, να γνωρίζουν και να µη δηµοσιο-
ποιούν, για διαφορετικούς λόγους, το αυτονόητο, ότι η δυ-
ναµική της ποσοτικής χαλάρωσης σταµατά µόνο µε την 
επίτευξη του στόχου, στη συγκεκριµένη περίπτωση την απο-
µάκρυνση του κινδύνου εµπλοκής της Ευρωζώνης σε σπιράλ 
αποπληθωρισµού.

Έτσι, την Τετάρτη 13 Απριλίου ο Γερµανός κεντρικός 

τραπεζίτης Γενς Βάιντµαν, που τον ∆εκέµβριο µαζί µε τον 
Λουξεµβούργιο οµόλογό του Ιβ Μερς είχαν ρίξει προειδο-
ποιητική βολή στον επικεφαλής της ΕΚΤ, αναγκάστηκε να 
πάρει το µέρος του Ντράγκι, τόσο σε θεσµικό επίπεδο, επι-
σηµαίνοντας ότι δρα στο πλαίσιο του καταστατικού, όσο και 
επί της ουσίας, µε το επιχείρηµα ότι η επεκτατική πολιτική, 
µε δεδοµένη τη σηµερινή συγκυρία στην Ευρωζώνη, είναι 
µονόδροµος.

Η προσπάθεια να µην υπάρξει συνέχεια και παρενέρ-
γειες κυρίως στην ετήσια σύνοδο ∆ΝΤ - Παγκόσµιας Τράπε-
ζας στην Ουάσινγκτον ολοκληρώθηκε την Πέµπτη µε κατευ-
ναστικές δηλώσεις της Μέρκελ.

Οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, τόνισε, πρέπει να κατα-
βάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για επιστροφή στην ανά-
πτυξη, υπονοώντας ότι αν οι πολιτικοί κάνουν το καθήκον 
τους, ο Ντράγκι δεν θα χρειάζεται ούτε τα αρνητικά επιτό-
κια ούτε περαιτέρω διεύρυνση και εµβάθυνση της ποσοτι-
κής χαλάρωσης.

Αντιανάπτυξη
Όλοι διαπιστώνουν το θέατρο του παραλόγου σε γερµανική 
σκηνοθεσία και κανείς δεν τολµά να το πει δυνατά: Οι κυ-
βερνήσεις της Ευρωζώνης δεν µπορούν να ακολουθήσουν 
πολιτικές ανάπτυξης λόγω του δηµοσιονοµικού ζουρλοµαν-
δύα του Συµφώνου Σταθερότητας που ποινικοποιεί τα ελ-
λείµµατα άνω του 3%, µε την Κοµισιόν στον ρόλο του επό-
πτη και τον Σόιµπλε να απαξιώνει τους Ντοµπρόφσκις-Μο-
σκοβισί ως χαλαρούς!

Για τον παραπάνω λόγο ο Ντράγκι είναι αναγκασµένος 
να διευρύνει τον όγκο της ποσοτικής χαλάρωσης, να επιβά-
λει αρνητικά επιτόκια και ακόµη να φτάνει στο σηµείο να α-
φήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο υιοθέτησης των πιο ανορθό-
δοξων µέσων αύξησης του πληθωρισµού, του τύπου «λεφτά 
από το ελικόπτερο».

Χωρίς σχέδιο Β
Είναι φανερό ότι επί της ουσίας δεν έχουν γίνει σηµαντικά 
βήµατα από την εποχή της έναρξης της κρίσης της Ευρωζώ-
νης, την άνοιξη του 2010, µε τη διάσωση της Αθήνας. Η Γερ-
µανία δεν θέλει και δεν µπορεί να επιλέξει µια ξεκάθαρη 
στάση αµοιβαιοποίησης των κινδύνων και των επισφαλειών 
της Ευρωζώνης συνολικά, µια µονόδροµη επιλογή, γιατί δεν 
έχει σχέδιο Β, ούτε σε παγκόσµιο, ούτε σε εθνικό, ούτε σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κάνει βήµατα στο παρά πέντε, όταν η αµφισηµία και το 
µετέωρο βήµα της έχουν επιδεινώσει την κρίση, η οποία σε 
µεγάλο βαθµό είναι πολύ λιγότερο κρίση προσαρµογής του 
Νότου και της Γαλλίας, αλλά κυρίως το γερµανικό πρόβληµα, 
το οποίο έδινε την ψευδαίσθηση ότι λύθηκε µε την ενοποί-
ηση του 1990 και την επιτάχυνση της εµβάθυνσης της ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης που συµφώνησαν οι Μιτεράν-Ντελόρ 
µε τον Κολ.

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΥΡ ΣΤΟΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ!

Αυτό που κατάφερε ο Σόιµπλε είναι 
ένα κύµα συµπαράστασης-κάλυψης του 
Ντράγκι, από το ∆ΝΤ και τον υπουργό 
Οικονοµικών της Γαλλίας Μ. Σαπέν 
µέχρι έγκυρα όργανα του διεθνούς 
Τύπου, όπως οι «Financial Times».
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κόσµος

Σ
ύµφωνα µε µια ποιητική µεταφορά στη 
θεωρία του χάους, «αν µια πεταλούδα 
πετάξει στον Αµαζόνιο, µπορεί να φέρει 
βροχή στην Κίνα». Ένα φαινόµενο ανά-
λογο της πεταλούδας φαίνεται να έχει 
τεθεί σε ισχύ στη Μεγάλη Βρετανία, 
όπου η εµπλοκή του Ντέιβιντ Κάµερον 

στην πολύκροτη υπόθεση των Panama Papers αναµένεται 
να επηρεάσει το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος του Ιου-
νίου για την παραµονή ή όχι της χώρας στην Ε.Ε. Μπορεί η 
διαρροή των αρχείων του δικηγορικού γραφείου Mossack 
Fonseca του Παναµά, συνολικού όγκου 2,6 terabytes, µε τις 
214.000 offshore, να περιγραφεί ως το πέταγµα µιας πετα-
λούδας; Εκτός από το παγκόσµιο ενδιαφέρον για τις εντυ-
πωσιακές αποκαλύψεις που έφεραν στο φως δραστηριότη-
τες πολιτικών, µεγιστάνων και επιχειρηµατιών απ’ όλο τον 
κόσµο, οι διαρροές έχουν φέρει τον Βρετανό πρωθυπουργό 
σε δυσχερή θέση.

Νόµιµο και ηθικό
Ύστερα από µέρες υπεκφυγών, ο Ντέιβιντ Κάµερον αναγκά-
στηκε να αναγνωρίσει ότι είχε όφελος από τα περιουσιακά 
στοιχεία του πατέρα του σε εξωχώριες εταιρείες. Μέρες α-
φότου το γραφείο του αρνούνταν να σχολιάσει το θέµα που 
είχε προκύψει µετά την αποκάλυψη ότι ο πατέρας του Βρε-
τανού πρωθυπουργού, Ίαν, ήταν ανάµεσα στα ονόµατα που 
ήρθαν στην επιφάνεια, ο Κάµερον παραδέχτηκε ότι το 2010, 
τέσσερις µήνες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, 
πούλησε τις µετοχές του στην εταιρεία του πατέρα του, ει-
σπράττοντας περί τα 37.000 ευρώ. Ο Βρετανός πρωθυπουρ-
γός επέµεινε ότι κατέβαλε τους προβλεπόµενους φόρους, υ-
ποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε τίποτα το µεµπτό από νοµική 
άποψη. Αναγκάστηκε επίσης να παραδεχτεί ότι η Ντάου-
νινγκ Στριτ δεν χειρίστηκε καλά το θέµα.

Ο Κάµερον µέχρι στιγµής έχει εκδώσει πέντε διαφορετι-
κές ανακοινώσεις για το θέµα, ανάµεσά τους και τις φορολο-
γικές του δηλώσεις. Τον χορό της δηµοσιοποίησης των φο-
ρολογικών στοιχείων ακολούθησαν οι Μπόρις Τζόνσον και 
Τζορτζ Όσµπορν, αλλά και ο Τζέρεµι Κόρµπιν, ηγέτης των 
Εργατικών, που βρήκε την ευκαιρία να χτυπήσει τον αντί-
παλό του σε ένα θέµα που του επιτρέπει να «χορέψει» πάνω 

στις παραδοσιακές διαχωριστικές κοµµατικές γραµµές. Το 
σκάνδαλο αποδεικνύεται καταστροφή για τον Κάµερον, ο ο-
ποίος, ως κεντρικό πρόσωπο της εκστρατείας για την παρα-
µονή της Βρετανίας στην Ε.Ε., θα προτιµούσε να µην έχει 
σχέση µε το θέµα. Αντ’ αυτού, βλέπει το πρόσωπό του σε 
δεκάδες πρωτοσέλιδα, σε µια υπόθεση που τον συνδέει α-
πευθείας µε ζητήµατα όπως η πολιτικά τοξική χρήση υπε-
ράκτιων φορολογικών παραδείσων της παγκόσµιας ελίτ. Και 
αυτό κάνει πολλούς να αµφιβάλλουν για την ειλικρίνεια και 
την αποτελεσµατικότητα των υποσχέσεών του να κυνηγήσει 
τις οffshore, αλλά και αναδεικνύει το προνοµιακό οικογε-
νειακό υπόβαθρό του.

Σχεδόν στο σύνολό του ο βρετανικός Τύπος εκτιµά πως 
εκτός από τον ίδιο τον Κάµερον και η κυβέρνηση των Συ-
ντηρητικών θα υποστεί πολιτική φθορά, αφού ενισχύεται η 
εντύπωση ότι εκπροσωπεί τα συµφέροντα των ελίτ, µε επι-
κεφαλής έναν πρωθυπουργό που δεν διστάζει να εκµεταλ-
λευτεί τα παράθυρα της νοµοθεσίας για να µειώσει τα φο-
ρολογικά βάρη του. Παραδόξως, ο Βρετανός πρωθυπουργός 
είχε καταφέρει να καλλιεργήσει ένα προφίλ που αποσιω-
πούσε την ανάδειξή του µέσα από τα πλέον ελιτιστικά µονο-
πάτια της βρετανικής κοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόµος για αλλαγή ηγεσίας
Κατά ειρωνεία της τύχης, σε περίπτωση που ο Κάµερον α-
ποµακρυνθεί από την πρωθυπουργία και την ηγεσία του 
κόµµατος, θα δει έναν συνάδελφό του στα έδρανα της Οξ-
φόρδης και στο πριβέ Bullingdon Club να αναλαµβάνει τα 
ηνία. Σύµφωνα µε δηµοσκόπηση της εταιρείας ORB για τον 
«Independent», η οποία δηµοσιεύτηκε στις αρχές Απρι-
λίου, πριν ακόµα σκάσει η βόµβα των αποκαλύψεων για τις 
offshore, ο Μπόρις Τζόνσον έρχεται πρώτος σε ερώτηση για 
το ποιος θα γίνει αρχηγός του Συντηρητικού Κόµµατος. Ο 
δήµαρχος του Λονδίνου είναι το φαβορί για να αντικαταστή-
σει τον Ντέιβιντ Κάµερον και τον προτιµούν τόσο οι ψηφο-
φόροι των Τόρηδων όσο και πολίτες από άλλες παρατάξεις.

Η δηµοσκόπηση δίνει στον Τζόνσον 38%, µε την υ-
πουργό Εσωτερικών Τερέζα Μέι να έρχεται δεύτερη µε 16% 
των ψήφων και τον υπουργό Οικονοµικών Τζορτζ Όσµπορν 
στην τρίτη θέση µε µόνο 9%. Ο επικεφαλής του αριθµού 11 
της Ντάουνινγκ Στριτ, ο οποίος κάποτε θεωρούνταν φυσι-

κός και προφανής διάδοχος του Κάµερον, φαίνεται ότι υπο-
φέρει δηµοσκοπικά από τις παλινωδίες που ακολούθησαν 
την κατάθεση του προϋπολογισµού, την αναστροφή στην 
οποία αναγκάστηκε σχετικά µε περικοπές στις παροχές α-
ναπηρίας και την παραίτηση, µέσω µιας πολύ αιχµηρής επι-
στολής, του υπουργού Εργασίας Ίαν Ντάνκαν Σµιθ νωρίτερα 
αυτό τον µήνα.

Οι επιπτώσεις του Παναµά θα γίνουν σύντοµα εµφανείς 
και στις δηµοσκοπήσεις, υποστηρίζουν τα βρετανικά µέσα, 
µε τα προσωπικά ποσοστά του Κάµερον να δείχνουν πτώση 
από τον ∆εκέµβριο. Μια κατάρρευση του πρωθυπουργού 
στις έρευνες κοινής γνώµης αναµένεται να αποδυναµώσει το 
στρατόπεδο της παραµονής, καθώς οι συντηρητικοί ψηφο-
φόροι παίρνουν αντιφατικά µηνύµατα από το κόµµα τους, το 
οποίο είναι χωρισµένο περίπου στη µέση, µε 140 από τους 
330 βουλευτές να στηρίζουν µέχρι στιγµής την έξοδο από 
την Ε.Ε. Με αυτά τα δεδοµένα, ο Κάµερον θα πρέπει να κι-
νητοποιήσει και ψηφοφόρους των Εργατικών και των Φι-
λελεύθερων ∆ηµοκρατών για να αυξήσει τις πιθανότητες να 
κερδίσει το δηµοψήφισµα. Η αποδυνάµωσή του όµως λί-
γους µήνες πριν από τις κρίσιµες κάλπες δύσκολα θα λει-
τουργήσει συσπειρωτικά για την καµπάνια της παραµονής, 
ενώ ακόµα πιο δύσκολα θα συνταχθούν στο πλευρό του τα 
κόµµατα της αντιπολίτευσης.

Ο Κάµερον ήδη έχει δηλώσει ότι θα παραιτηθεί πριν από 
τις γενικές εκλογές του 2020, αλλά, όπως δείχνουν τα πράγ-
µατα, θα µπορούσε να παραδώσει την επιστολή παραίτη-
σής του αυτό τον Ιούνιο, αν τελικά η Βρετανία ψηφίσει υπέρ 
της αποχώρησης από την Ε.Ε. Αυτό σηµαίνει ότι ο Τζόνσον, 
που πολλοί τον κατηγόρησαν ότι βγήκε ανοιχτά υπέρ της ε-
ξόδου από την Ένωση για να αντιπαρατεθεί στον Κάµερον 
και να αποκτήσει αέρα ηγέτη, µπορεί να αναλάβει τα ηνία 
του κόµµατος ακόµα και µέχρι το τέλος αυτού του καλοκαι-
ριού. Η δύναµή του είναι η διακοµµατική του παρέµβαση 
και η ικανότητά του να έλκει τµήµατα του εκλογικού σώ-
µατος στα οποία άλλοι Συντηρητικοί δεν έχουν πρόσβαση, 
λένε οι αναλυτές. Φαίνεται ότι ο Τζόνσον, o οποίος φηµίζε-
ται για τον δυσάρεστο ελιτισµό του, χρησιµοποίησε µε µαε-
στρία τη δηµοτικότητα που του προσφέρει η θητεία του στον 
δήµο του Λονδίνου προς όφελός του. Και αν κάποτε είχε δη-
λώσει ότι οι πιθανότητές του να γίνει πρωθυπουργός είναι 
ίσες µε αυτές του να µετενσαρκωθεί σε ελιά (!) ή να βρεθεί 
ο Elvis στον Άρη, πολλά αλλάζουν όταν µια πεταλούδα πε-
τάει στον Παναµά.

 ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

Η ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ

Κανείς δεν ξέρει πώς η ζηµιά στην αξιοπιστία του Βρετανού πρωθυπουργού  
θα επηρεάσει τα αποτελέσµατα του δηµοψηφίσµατος για την παραµονή στην Ε.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 - 17

Το Τµήµα Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών διοργανώνει, µε σταθερή επιτυχία από το
ακαδηµαϊκό έτος 1993-94, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήµατα
(Tµήµα πλήρους φοίτησης). Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στα
Πληροφοριακά Συστήµατα. Το ΠΜΣ είναι δυναµικό και σύγχρονο και αποσκοπεί στην εκπαίδευση εξειδι-
κευµένων επιστηµόνων, ικανών να καλύψουν επαρκώς τις αυξηµένες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισµών
στο πεδίο του σχεδιασµού, της υλοποίησης και της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Στο ΠΜΣ µπορούν να υποβάλλουν αίτηση απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Τµηµάτων Πληροφορικής, Επιστήµης
Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Οικονοµικών, ∆ιοικητικών ή Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικών Σχολών,
Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, Αστυνοµικών Ακαδηµιών ή άλλων ισότιµων σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς επίσης και απόφοιτοι Τµηµάτων ΤΕΙ Πληροφορικής ή συναφών µε αυτά.

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα (15 µήνες). Στα δύο πρώτα εξάµηνα διδάσκονται τα µαθήµατα
και στο τρίτο εξάµηνο οι φοιτητές παρακολουθούν το Σεµινάριο Τεχνολογίας και ∆ιοίκησης Πληροφοριακών
Συστηµάτων και εκπονούν τη µεταπτυχιακή τους διατριβή. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ απαιτείται
επιτυχής παρακολούθηση 11 µαθηµάτων, τα οποία οδηγούν στις εξής εξειδικεύσεις:

1. Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστηµάτων
2. ∆ικτυοκεντρικά και ∆ιάχυτα Πληροφοριακά Συστήµατα
3. Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήµατα
4. Πληροφοριακά Συστήµατα Μεγάλης Κλίµακας
5. Συστήµατα διαχείρισης γνώσης
6. Τεχνολογία Λογισµικού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων

Υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση υποτροφιών εισαγωγής αριστούχων, καθώς και υποτροφιών επίδοσης
οι οποίες µπορεί να καλύψουν έως και το 100% των διδάκτρων.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει από 4 Απριλίου έως 10 Ιουνίου 2016. Πληροφορίες: Άννα Παπάζογλου,
postgrad@aueb.gr, ∆ευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 13:00, τηλ. 210.820.36.43, www.mscis.cs.aueb.gr
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συνέντευξη

Γιατί στο ACTION 24 παίζει πολύ σινεμά!

Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στη ζώνη Film2Film
ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Ιταλό σκηνοθέτη ... Mauro Bolognini.

στις 21:00 Libera Amore Mio
στις 23:00 Un Bellissimo Novembre

Ο 
Γιάννης Μεϊµάρογλου έχει δώσει αρκετές χαµένες 
µάχες για την κεντροαριστερά τα τελευταία χρόνια. Πι-
στεύει ότι αυτή τη φορά η προσπάθεια θα έχει καλό 
τέλος. Και ως µέλος της Επιτροπής ∆ιαλόγου και Θέ-
σεων για Προοδευτικές Λύσεις (ΠΑΣΟΚ, Ποτάµι και 

άλλες κινήσεις του ενδιάµεσου χώρου) κάνει ό,τι µπορεί για να 
µην επαναληφθούν τα ίδια λάθη.

Ποια είναι η εκτίµησή σας για τις πολιτικές εξελίξεις; Βγαί-
νουµε από την κρίση ή µπαίνουµε βαθύτερα;
Νοµίζω ότι επιστρέφουµε στις ηρωικές στιγµές του σκισίµατος των 
µνηµονίων. Το ναυάγιο στις διαπραγµατεύσεις, οι πρωθυπουργικές 
δηλώσεις περί «κυρίαρχων χωρών» και η απειλή µονοµερούς ψή-
φισης του φορολογικού και του ασφαλιστικού φέρνουν στη µνήµη 
µας τις «αντιστασιακές» µέρες του προηγούµενου καλοκαιριού. 

Όσο δεν αποφασίζει µια κυβέρνηση να αναλάβει το πολιτικό κό-
στος των αλλαγών και των µεταρρυθµίσεων που εκκρεµούν επί 
δεκαετίες, δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάµψει η χώρα και να 
µπει στον δρόµο της ανάπτυξης.

∆ηµιουργήθηκε µια προσδοκία για τη σύµπλευση Ποταµιού, 
ΠΑΣΟΚ και κινήσεων της κεντροαριστεράς που µάλλον δια-
ψεύδεται. Γιατί;
Εάν η προσδοκία εξαντλείται στην όποια σύµπλευση των κοµµάτων 
και των κινήσεων που αναφέρετε, τότε συµφωνώ ότι κινδυνεύει να 
διαψευστεί άµεσα. ∆εν µπορώ να φανταστώ ότι προοδευτικοί πο-
λίτες –και είναι πολλοί– που δεν συγκινήθηκαν από το κάθε κόµµα 
ξεχωριστά µέχρι σήµερα θα ενθουσιαστούν απλώς από µια συνέ-
νωσή τους στο µέλλον. Το ζητούµενο είναι η συµπόρευση αυτή να 
δώσει ένα σήµα, να κινητοποιήσει τις ζωντανές και υγιείς δυνά-

µεις της κοινωνίας, τις µόνες που είναι ικανές να πάρουν στα χέρια 
τους την υπόθεση της ανάκαµψης της χώρας.

∆εν είναι αλήθεια ότι δόθηκαν µάχες στο παρασκήνιο για τη 
σύνθεση της Επιτροπής ∆ιαλόγου και Θέσεων, δηλαδή για τις 
ποσοστώσεις και τα χαρακτηριστικά των προσώπων;
Από τη στιγµή που οι συµµετέχοντες στο εγχείρηµα συµφώνησαν 
στη βασική αρχή, ότι δηλαδή το κρίσιµο είναι να εξασφαλιστεί η 
µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή εκπροσώπων κινήσεων, κοινω-
νικών οργανώσεων και στελεχών της δηµόσιας ζωής, οι συζη-
τήσεις απλοποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό. Νοµίζω ότι η σύνθεση 
της επιτροπής εκφράζει ικανοποιητικά την προσπάθεια που έγινε.

Έχει θέση ο Γ. Παπανδρέου στο εγχείρηµα;
Το εγχείρηµα δεν στηρίζεται στην αρχή της «πόρτας». Στηρίζεται στην 
ανάγκη της ευρύτερης δυνατής πολιτικής και κοινωνικής συµµε-
τοχής. Αρκεί οι συµµετέχοντες να κατανοούν ότι στόχος της πρω-
τοβουλίας δεν είναι η αποκατάσταση ή η δικαίωση πολιτικών του 
παρελθόντος –αυτές κρίνονται από τους ψηφοφόρους και την ιστο-
ρία– αλλά η προσπάθεια σύγκλισης των προοδευτικών δυνάµεων 
σε ένα µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα ανασυγκρότησης της οικονο-
µίας και της χώρας. Και ότι ένα τέτοιο πρόγραµµα δεν µπορεί παρά 
να είναι σε αντιπαράθεση µε την αντιµεταρρυθµιστική πολιτική της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Θεωρώ ότι ο Γ. Παπανδρέου και η κί-
νησή του µπορούν να συµβάλουν στη νέα προσπάθεια.

Είναι επιτροπή Β΄ Εθνικής, δεν είναι;
Από τα παράδοξα της κρίσης κι αυτό. Από τη µια οι πολίτες δεν θέ-
λουν να ακούν για παλιούς πολιτικούς και από την άλλη τους θεω-
ρούν Α΄ Εθνική και τους ψηφίζουν. Η αλήθεια είναι ότι τα µεγάλα 
ονόµατα είναι και λίγο σιγουρατζήδες. «Ξεκινήστε την πρωτοβου-

 ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

«Οι προοδευτικοί πολίτες 
έχουν τον λόγο»

Γιάννης Μεϊµάρογλου, εκδότης του περιοδικού www.metarithmisi.gr, 
πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαλόγου του Ποταµιού και µέλος της Επιτροπής 
∆ιαλόγου και Θέσεων για Προοδευτικές Λύσεις



www.free-sunday.gr 1517.04.2016

συνέντευξη

λία και αν δούµε ότι πάει καλά, µπαίνουµε κι εµείς µετά, να παί-
ξουµε στο Champions League». Ίσως να είναι καλύτερα έτσι. Γιατί 
το θέµα δεν είναι τα ονόµατα αλλά το αποτέλεσµα που θα έχει η νέα 
αυτή προσπάθεια. Με λιγότερους εγωισµούς, προσωπικά προη-
γούµενα και τηλεοπτικού τύπου διαξιφισµούς µπορεί να λειτουρ-
γήσει καλύτερα αυτή η επιτροπή σαν µια συµπαγής οµάδα που έχει 
έναν κοινό στόχο. Η ελπίδα της ανόδου, άλλωστε, είναι ισχυρότερη 
από τον φόβο του υποβιβασµού.

Όταν οι Ευρωσοσιαλιστές αναγνωρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ ως σοσι-
αλδηµοκρατία, τι σηµασία έχει η άποψη του ΠΑΣΟΚ και του Πο-
ταµιού;
Η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ µε τη σοσιαλδηµοκρατία έχει τόση σχέση όση 
έχει ο Φάντης µε το ρετσινόλαδο… Οι προσκλήσεις των Ευρωσο-
σιαλιστών προς τον κ. Τσίπρα να παρακολουθεί και να συµµετέχει 
στις εκδηλώσεις τους εντάσσονται ασφαλώς στην επιδίωξη καλών 
σχέσεων µε ένα αριστερό κυβερνητικό κόµµα, στην προσπάθεια δι-
ατήρησης του ευρωπαϊκού προσανατολισµού της χώρας. Προτιµούν 
ασφαλώς την πιστή εφαρµογή του µνηµονίου από το σκίσιµό του…
∆ιαφορετικές και σταθερές είναι οι σχέσεις µε το ΠΑΣΟΚ, που συµ-
µετέχει ως µέλος, και µε το Ποτάµι, που συµµετέχει ως παρατηρη-
τής στην ευρωσοσιαλιστική οµάδα.

Ισχύει ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει τη διεύρυνση της ∆ηµοκρατικής Συ-
µπαράταξης και το Ποτάµι τη δηµιουργία ενός νέου πολιτικού 
φορέα;
Είναι λογικό, κάθε κόµµα έχει τη δική του πολιτική στρατηγική. Είναι, 
ωστόσο, έξω από τη φιλοσοφία της επιτροπής αυτής οποιοσδήποτε 
κοµµατικός προκαθορισµός της αποστολής της. Θα ήταν µια εκ των 
προτέρων αυτοακύρωση του ρόλου της και εµπαιγµός προς τις κοι-
νωνικές δυνάµεις στις οποίες απευθύνεται. Γι’ αυτό άλλωστε ονο-

µάστηκε Επιτροπή ∆ιαλόγου και Θέσεων για την Αναζήτηση Προο-
δευτικών Λύσεων. Αν θέλετε τη γνώµη µου, που είναι και η άποψη 
που από την πρώτη στιγµή υποστηρίζει το Ποτάµι, µόνο ένας νέος 
πολιτικός φορέας, µια ισχυρή µεταρρυθµιστική προοδευτική παρά-
ταξη, µπορεί να κερδίσει τη χαµένη αξιοπιστία του µεσαίου χώρου 
και να ανατρέψει τους σηµερινούς συσχετισµούς στο πολιτικό σκη-
νικό. Η χώρα έχει άµεση ανάγκη από ριζοσπαστικές αλλαγές και 
οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνουν από µια δύναµη που πιστεύει 
πραγµατικά σε αυτές. Αν η κοινωνία θεωρήσει ότι κάποιοι µηχα-
νισµοί αποφάσισαν να συνενωθούν για να σωθούν, το εγχείρηµά 
µας δεν θα έχει καµία τύχη.

∆εν έχουν δίκιο οι πολίτες που γελούν όταν ακούν για προσπά-
θεια ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς;
Αυτό που βλέπουµε καθηµερινά δεν είναι πολίτες που γελούν για 
την κεντροαριστερά αλλά πολίτες που «κλαίνε» γιατί δεν έχουν δου-
λειά, γιατί δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις παράλογες φορολο-
γικές υποχρεώσεις τους, γιατί δεν µπορούν να νικήσουν το τέρας 
της γραφειοκρατίας και της αναξιοκρατίας. Ούτε και µπορώ να φα-
νταστώ ότι οι πολίτες γελούν επειδή κάποιοι συµπολίτες τους προ-
σπαθούν σε δύσκολες συνθήκες να ανασυγκροτήσουν µια παρά-
ταξη που µε το µεταρρυθµιστικό της πρόγραµµα και τον ευρωπα-
ϊκό προσανατολισµό της µπορεί να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο 
στην προσπάθεια της χώρας να βγει από τα µνηµόνια και την κρίση. 
Με την ευκαιρία, θέλω να διευκρινίσω ότι το εγχείρηµα αυτό δεν 
αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς µόνο αλλά 
συνολικά του µεσαίου προοδευτικού χώρου, που συµπεριλαµβά-
νει ένα ευρύτατο φάσµα πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων µε-
ταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Ν∆, δυνάµεων ριζοσπαστικών, µεταρρυθ-
µιστικών και φιλελεύθερων. Η κεντροαριστερά, µε την ιστορική της 
διαδροµή και την κοινωνική της ευαισθησία, θα διαδραµατίσει α-

σφαλώς σπουδαίο ρόλο στην επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής.

Ποια είναι η αιτία της κακοδαιµονίας; Πολλοί µικροί ναρκισσι-
σµοί; Έλλειµµα πολιτικής σκέψης; Η απουσία του ενός χαρισµα-
τικού; Ή απλώς κακό µικρό χωριό;
Αν αναφέρεστε στις αποτυχηµένες προσπάθειες για την ανασυγκρό-
τηση της κεντροαριστεράς –στις οποίες πήρα µέρος σχεδόν σε όλες–, 
θα πρέπει κατ’ αρχάς να σηµειώσουµε ότι έγιναν κάτω από αρκετά 
διαφορετικές συνθήκες και δεδοµένα. Θα ήταν, ωστόσο, πολύ επιει-
κές και βολικό να τις αποδώσουµε σε κακοδαιµονία. ∆εν είναι ίσως 
η κατάλληλη στιγµή για να καταλογιστούν οι ευθύνες, οπωσδήποτε 
όµως οι προσωπικές φιλοδοξίες έπαιξαν πολύ αρνητικό ρόλο. Υπάρ-
χουν πιο ουσιαστικοί λόγοι. Η Αριστερά και η κεντροαριστερά –και 
όχι µόνο– παρέµειναν, ακόµη και στα χρόνια της κρίσης, προσηλω-
µένες στο κρατικό µοντέλο ανάπτυξης, που εξελίχθηκε σε κρατικό 
µοντέλο οπισθοδρόµησης. Κράτος προστάτης και εγγυητής των πιο 
ακραίων συντεχνιακών απαιτήσεων, κράτος εργοδότης, κράτος ε-
πιχειρηµατίας!

Μπορεί η Αριστερά να µην κυβέρνησε στη Μεταπολίτευση, µέχρι 
την κρίση, αλλά δεν άφησε κανένα παράλογο αίτηµα που να µη στη-
ρίξει, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στην οικονοµία της χώρας. Η 
κρίση του κρατικού µοντέλου έφερε και την κρίση στην Αριστερά, που 
αρνήθηκε να «δει» το λάθος και να προχωρήσει στη µεταρρύθµιση 
της δικής της θεώρησης των πραγµάτων. Είτε οχυρώθηκε πίσω από 
την ιδεοληψία (ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ) είτε επιχείρησε κάποια δειλά βήµατα 
που ακύρωσε στη συνέχεια µε τον πιο επώδυνο τρόπο (∆ΗΜΑΡ). Οι 
φωτεινές αναλαµπές της πασοκικής διακυβέρνησης, κατά την πε-
ρίοδο Σηµίτη κυρίως, έµειναν στη µέση και δεν στάθηκαν ικανές να 
ανατρέψουν την πορεία της χώρας προς τον γκρεµό. Η κεντροαρι-
στερά είτε θα εξελιχθεί σε προοδευτική µεταρρυθµιστική δύναµη αλ-
λαγής είτε θα ακολουθήσει την πορεία του υπαρκτού σοσιαλισµού…

Τηλ. επικοινωνίας για ραντεβού: 

6907-591016

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

ΓΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΦΥΛΛΑ∆ΙΩΝ 

ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ

Αποσυμπίεση 
Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών 
ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες ε-
ξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσο-
σπονδύλιου Δίσκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή 
και αποτελεσματική διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χει-
ρουργεία και αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που 
ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθή-
σεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχενικό σύνδρομο. 

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι 
τηλ. 210-69.93.527 • www.gethealthier.gr

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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Τ
η βεβαιότητά του ότι η Εθνική Ενότητα θα βρίσκεται στη 
Βουλή µετά τις επόµενες εκλογές εκφράζει ο πρόεδρος 
του νεοσύστατου κόµµατος Γιώργος Καρατζαφέρης, ο ο-
ποίος, παράλληλα, υποστηρίζει ότι, πλέον, η «δεξιά πολυ-
κατοικία» δεν υπάρχει.

Γιατί η Εθνική Ενότητα και γιατί τώρα;
Γιατί επιθυµούσαµε κάτι περισσότερο από τους ανθρώπους του ΛΑΟΣ. 
Κάποια στελέχη, κάποιες κινήσεις, κάποια κινήµατα, δεν ήθελαν να 
ενταχθούν σε ένα άλλο κόµµα. Έτσι, λοιπόν, αποφασίσαµε τη συσπεί-
ρωση των δυνάµεων των πατριωτικών σε µια ευρύτερη οµπρέλα. 
Γι’ αυτό και έγινε η Εθνική Ενότητα, της οποίας βασικός κορµός, βα-
σική συνιστώσα, είναι ο ΛΑΟΣ.

∆εδοµένου ότι αυτή τη στιγµή στη Βουλή υπάρχει η Ν∆, η Χ.Α. και 
οι ΑΝΕΛ, ποιο κοµµάτι της δεξιάς πολυκατοικίας διεκδικεί η Ε-
θνική Ενότητα;
Κατ’ αρχάς, η πολυκατοικία δεν υπάρχει πλέον, έχει εγκαταλειφθεί. 
∆εν µπορεί να είναι ένοικος της πολυκατοικίας ο κ. Καµµένος, µετά 
την επιθυµία του να είναι «σώγαµπρος» του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης 
οδεύει µε… πυραυλική ταχύτητα προς το κέντρο, µε σαφή δήλωσή 
του, και η Χ.Α. κινείται στο άκρο του πολιτικού φάσµατος, εποµένως 
υπάρχει ένας µεγάλος κενός χώρος. Πάµε να καλύψουµε τους Έλλη-
νες πολίτες του… καναπέως, αυτούς που έµειναν στον καναπέ τους 
και δεν πήγαν να ψηφίσουν.

Το 2012 και το 2015 ο ΛΑΟΣ έµεινε εκτός Βουλής. Τι σας κάνει να 
πιστεύετε ότι η Εθνική Ενότητα έχει καλύτερες προοπτικές;
Και ο ΛΑΟΣ θα είχε καλύτερες προοπτικές αν µέναµε στη δική µας 
αυτάρκεια. Πλέον δεν έχω εις βάρος µου όλα αυτά τα κυνηγητά που 
είχα. Όταν έφυγα από την κυβέρνηση Παπαδήµου, διαφωνώντας γιατί 
έβλεπα πού έσπρωχναν τη χώρα, επιτέθηκαν «θεοί και δαίµονες» ε-
ναντίον µου. Και στη συνέχεια, το 2015, κατέβηκα στις εκλογές µε τη 
σκευωρία που είχε στήσει το παρατηρητήριο της Ρηγίλλης. Ήταν τε-
ράστιος αγώνας, ήταν µεγάλες νίκες το ότι παραµείναµε όρθιοι. Τώρα, 
βεβαίως, έχουν τελειώσει όλα αυτά τα πράγµατα και οδεύουµε προς 
τα εµπρός και αυτό φάνηκε από τις δύο πρώτες συγκεντρώσεις που 

 Είναι πνιγηρό το µέλλον και από κει και 
πέρα πρέπει να κάτσουµε και να σκεφτούµε 
τι θα κάνουµε. Το να αρνούµαστε ότι πρέπει 
να το συζητήσουµε θεωρώ ότι αυτό και µόνο 
συνιστά ανοησία.

Προφανώς δεν γνωρίζετε πολύ καλά πρόσωπα και πράγµατα. Αν µε 
γνωρίζατε καλύτερα, θα ξέρατε ότι δεν υπάρχει καµία απολύτως πε-
ρίπτωση συνεργασίας. Έχουν έναν δικό τους τρόπο σκέψης, ενέρ-
γειας, δράσης, που δεν µε αφορά, δεν µε απασχολεί, δεν ανταποκρί-
νεται σε αυτά που πιστεύω ως ιδεώδη.

Θεωρείτε, ωστόσο, ότι κάποιοι ψηφοφόροι της Χ.Α. θα µπορού-
σαν να στραφούν προς την Εθνική Ενότητα;
Σαφώς! Και τους κάνουµε και προσκλητήριο και τους θέλουµε: είναι 
όλοι αυτοί οι οποίοι ανήκαν στο συνταγµατικό τόξο, απογοητεύτηκαν 
από τα καµώµατα όλων αυτών και πήγαν στη Χ.Α. ∆εν θα τους αφή-
σουµε εκεί, δεν θα τους εγκαταλείψουµε.

Όσον αφορά τις θέσεις της Ε.Ε. για τη χώρα και το µέλλον της, σας 
άκουσα να λέτε ότι θεωρείτε ότι εντός ευρώ δεν πιστεύετε ότι η 
Ελλάδα έχει δυνατότητες. Στηρίζετε την επιστροφή στη δραχµή 
και, αν ναι, µε ποιον τρόπο;
Μην πηγαίνουµε από το Α στο Ω, ενδιάµεσα υπάρχουν 22 γράµµατα 
και µπορούµε να σταθούµε σε κάποιο από αυτά. Λέω ότι µε το ευρώ 
δεν πρόκειται να βγούµε ποτέ στην επιφάνεια. Είναι πνιγηρό το µέλ-
λον και από κει και πέρα πρέπει να κάτσουµε και να σκεφτούµε τι θα 
κάνουµε. Το να αρνούµαστε ότι πρέπει να το συζητήσουµε θεωρώ ότι 
αυτό και µόνο συνιστά ανοησία. Πρέπει να το συζητήσουµε, να δούµε 
τα υπέρ και τα κατά, τι µπορούµε και τι δεν µπορούµε να κάνουµε, 
αλλά το να απαγορεύεται να γίνεται η συζήτηση, κάτω από ένα κρά-
τος τροµοκρατίας και φοβίας, νοµίζω ότι είναι πολιτικός κρετινισµός.

Η Εθνική Ενότητα έχει αρχίσει αυτή τη συζήτηση στο εσωτερικό 
της;
Την έχει αρχίσει ο ΛΑΟΣ! Είχαµε στήσει µια πολύ καλή οµάδα επιστη-
µόνων, έχουµε δει τα υπέρ και τα κατά, τις «κακοτοπιές», και έχουµε 
µια έκθεση και την έχουµε έτοιµη ανά πάσα στιγµή για επικαιροποίηση. 
Έχουµε δουλέψει, δεν αποφασίσαµε σήµερα ότι η χώρα δεν µπορεί 
να βγει επάνω µε το ευρώ. Και, πράγµατι, κάθε χρόνο, κάθε µήνα, η 
ζωή µας γίνεται χειρότερη τα τελευταία έξι χρόνια.

Τι περιµένετε από τη διαπραγµάτευση της κυβέρνησης µε τους 
θεσµούς;
Τίποτα. Φυσιολογικά, και µέσα στην πάγια πρακτική, περιµένω κι άλλες 
υποχωρήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. ∆εν έχουν τα εχέγγυα ε-
κείνα για να διαπραγµατευτούν. Και προκειµένου να µείνουν στην κα-
ρέκλα, παίζουν το παιχνίδι που θέλουν οι δανειστές. Έχουν δείξει αυτή 
την «καρεκλολαγνεία» και οι άλλοι τους έχουν καταλάβει και τους χο-
ρεύουν. ∆υστυχώς, τα νταούλια πέρασαν στα χέρια των Γερµανών.

Ποια η θέση σας για το προσφυγικό και την αντιµετώπισή του;
∆ύο πράγµατα: το πρώτο είναι να διασφαλίσεις ότι δεν θα µπουν άλλοι 
µέσα και το άλλο είναι να αδειάσεις τη χώρα. Αν τα βόρεια σύνορα 
παραµείνουν κλειστά, πρέπει να βρούµε τρόπο να τους διώξουµε. Αν 
παραµείνουν, θα κάνουν κακό στη χώρα, πολιτισµικά, εθνολογικά, οι-
κονοµικά… Αυτό που έχω πει είναι ότι θα έπαιρνα 20 φεριµπότ και 
θα τους µετέφερα στη Λαττάκεια, σε συνεννόηση µε τους Ρώσους, 
που ελέγχουν το λιµάνι. Να γυρίσουν στις πατρίδες τους. Θα µου πει 
κανείς «µα εκεί που βοµβαρδίζονται;». Και τα άλλα εκατοµµύρια που 
έµειναν, γιατί έµειναν; Και, αν θέλουν, ας µείνουν στην Τουρκία, που 
είναι και η πρώτη χώρα εισόδου. Εκεί να ζητήσουν άσυλο, εκεί είναι 
πρόσφυγες, στην Ελλάδα είναι λαθροµετανάστες. Επίσης, θα αυστη-
ροποιούσα τον έλεγχο των συνόρων: δεν ανήκω στη σχολή Τσίπρα, 
που λέει ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Θα ζητούσα το know-
how από χώρες που έχουν θαλάσσια σύνορα, όπως η Ισπανία και η 
Βρετανία, και δεν έχουν τέτοιο θέµα.

Αν στις επόµενες εκλογές η Εθνική Ενότητα µπει στη Βουλή, ποιος 
θεωρείτε ότι θα είναι ο ρόλος της; Θα συµµετείχατε, ας πούµε, σε κυ-
βέρνηση συνεργασίας; Με ποιους και υπό ποιους όρους;
Με όποιον ασπάζεται τις ιδέες του ευρωσκεπτικισµού: ότι δεν είµαστε δε-
δοµένοι, δεν προσκυνάµε, δεν γλείφουµε. Εδώ έχουµε καταντήσει, µε όλα 
τα αυστηρά µέτρα, το 90% των βουλευτών να είναι µνηµονιακοί. ∆εν είναι 
όνειδος; Εµείς, λοιπόν, είµαστε η εναλλακτική πρόταση, θα είµαστε στην 
επόµενη Βουλή, αυτό το θεωρώ απολύτως δεδοµένο, το θέµα είναι να εί-
µαστε ψηλά για να µπορούµε να θέσουµε τους δικούς µας όρους τακτικής.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η δεξιά πολυκατοικία δεν υπάρχει πλέον»

Γιώργος Καρατζαφέρης, πρόεδρος της Εθνικής Ενότητας και πρόεδρος του ΛΑΟΣ

κάναµε. Τόσο στο Olympic Royal, όπου είχαµε περίπου 4.000 αν-
θρώπους, όσο και στο Βελλίδειο. Είπα, λοιπόν, όποιος θέλει, ας πάει 
να δοκιµάσει τις δυνάµεις του και ας γεµίσει το Βελλίδειο. Μάλιστα ο 
σκηνοθέτης που γυρίζει όλα τα βίντεο εκεί µου είπε ότι ήταν η µεγα-
λύτερη συγκέντρωση που έχει δει στο Βελλίδειο τα τελευταία χρόνια. 
Όποιος γνωρίζει, ξέρει τι σηµαίνει αυτό.

Σε ποιους απευθύνετε το κάλεσµα για συµµετοχή στην Εθνική Ε-
νότητα;
Σε όλα τα κινήµατα και όλες τις κινήσεις τις πατριωτικές.

Αληθεύουν οι φήµες ότι συζητάτε µε τον γιο του τέως Νικόλαο 
Γλύξµπουργκ, ώστε να συµµετάσχει στην κίνησή σας; Τι σηµαί-
νει αυτό όσον αφορά τις θέσεις σας για το πολίτευµα της Ελλάδας;
Κατ’ αρχάς, µου κάνει εντύπωση που χρησιµοποιείτε ένα επώνυµο 
που οι ίδιοι δεν χρησιµοποιούν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχω 
κάνει καµία κουβέντα µε τον Νικόλαο, ούτε µε κάποιο άλλο µέλος της 
βασιλικής οικογένειας. Ωστόσο, πιστεύω ότι ο Νικόλαος αποτελεί κό-
σµηµα της νεολαίας της χώρας. Φυσικά, δεν υπάρχει κανένα θέµα 
περί πολιτεύµατος, µόνο τρελός θα µπορούσε να θέσει το θέµα αυτό.

Επίσης, αναφερθήκατε µε όχι και ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο στον 
αρχηγό της Χ.Α. Νίκο Μιχαλολιάκο. Υπάρχει ενδεχόµενο συνερ-
γασίας σας µε τη Χ.Α.;
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  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

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

#Πλεύση Ελευθερίας 
Η εβδοµάδα ξεκίνησε εντυπωσιακά µε την επανα-
στατική συνέντευξη Τύπου των τριών υπουργών 
που διαπραγµατεύονται µε το κουαρτέτο, στην οποία 
διαβεβαίωσαν ότι είναι κυρίαρχη κυβέρνηση και 
θα καταθέσουν ό,τι νοµοσχέδιο θέλουν, χωρίς την 
έγκριση κανενός.

Άντε, το πολύ πολύ να ζητήσουν µια συµβουλή.

Σε κάθε περίπτωση, 

Όπως και να ’χει:

Και µια που πιάσαµε τους θανάτους, να σου και

το πού οδηγείται η κατάσταση είναι πλέον ξεκάθαρο.

Εξέλιξη που θα µπορούσε να δώσει µια λύση και στο 
πρόβληµα της πτώσης των ελληνικών εξαγωγών.

Καλά όλα αυτά, αλλά το βασικό είναι να διώξουµε το 
∆ΝΤ που θέλει αντιλαϊκά µέτρα.

Μικρή σηµασία έχουν όλα αυτά πλέον, εφόσον το 
κενό που υπήρχε στο πολιτικό σύστηµα έρχεται να 
καλύψει το νέο κόµµα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Παρ’ όλα αυτά, η συνάντηση είχε κάποια αποτε-
λέσµατα.

Από τη στιγµή που πέτυχε τον στόχο του, ο Έλληνας 
πρωθυπουργός αναχώρησε ικανοποιηµένος από 
τη Γαλλία

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός που θα άλλαζε την 
Ευρώπη µε τους Podemos έκανε ό,τι πάντα κάνει 
όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση: αναζήτησε βοή-
θεια στους διάφορους Ολαντρέου και µερκελιστές. 
Μόνο που αυτή τη φορά η βοήθεια δεν ήρθε ούτε 
καν µέσω µιας δήλωσης. 

… για να µεταβεί στο Στρασβούργο, όπου θα 
συναντούσε τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου 
Μάρτιν Σουλτς.

Το µήνυµα και από τον Σουλτς ήταν πως πρέπει να 
κλείσει άµεσα η πρώτη αξιολόγηση, η κυβέρνηση, 
όπως ξεκαθάρισε, είναι κυρίαρχη, συνεπώς θα 
πρέπει να ετοιµαζόµαστε.

Στο κάλεσµα του κόµµατος για την πρώτη του συ-
γκέντρωση την προσεχή Τρίτη κυριάρχησαν όλες οι 
αναµενόµενες λέξεις: διαγραφή χρέους, γερµανικές 
αποζηµιώσεις, ανάκτηση κυριαρχίας, ελευθερία, 
δηµοκρατία, δικαιοσύνη. 

Τα πρώτα δείγµατα του νέου κόµµατος, πάντως, ήταν 
κάπως ανησυχητικά.

Από την άλλη, θα µπορούσε να πει κανείς, εντάξει, 
ένα λεκτικό ατόπηµα έκανε ο άνθρωπος, που είναι 
και της µόδας λόγω Καµµένου.

Το σίγουρο είναι πως µε την ατάκα του πως έπρεπε 
να έχει θάψει τον (αγενή) δηµοσιογράφο στο επεισό-
διο του περασµένου Ιανουαρίου «τρία µέτρα κάτω 
από τη γη», ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας απλώς 
επιβεβαίωσε το προφανές: κακώς βρίσκεται εκεί 
που βρίσκεται.

Σε δεύτερη σκέψη, βέβαια, είναι απολύτως ταιριαστά 
της κατάστασης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε, είχε προειδοποιήσει, έστω και µε 
αναγραµµατισµό.

Στην επική οµιλία του ο αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα βοθρο-
κάναλα της διαπλοκής. 

Σε άλλα νέα, ο υπουργός Εθνικής Άµυνας Πάνος 
Καµµένος πήγε στο υπουργείο για να διατάξει άσκη-
ση ντυµένος κατάλληλα για την περίσταση. 

Άτιµη κενωνία, άλλους τους ανεβάζεις και άλλους 
τους ρίχνεις στα τάρταρα.

Πάντως, δεν θέλει πολύ, έτσι δηµιουργούνται οι 
νέες τάσεις.
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Α
ντικειµενικά, για λόγους µεγέθους και µόνο, 
οποιαδήποτε σύγκριση ίσως θα πρέπει να θε-
ωρηθεί άδικη, ωστόσο η πραγµατικότητα δεν 
µπορεί να αµφισβητηθεί. Την ώρα που πόλεις 
της περιφέρειας, όπως τα Τρίκαλα, βραβεύο-
νται για τις µεθόδους που ακολουθούν προ-

κειµένου να βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων τους ή ανασχεδι-
άζουν µε αποτελεσµατικότητα τη διαχείριση των απορριµµάτων 
τους, η καθηµερινότητα στην Αθήνα κάθε άλλο παρά για… βρα-
βείο µπορεί να θεωρηθεί. Ειδικά ως προς το ζήτηµα της αποκο-
µιδής των απορριµµάτων, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση, δε-
δοµένων και των συνθηκών, είναι ανεκτή, τα προβλήµατα πα-
ραµένουν, δίνοντας στους κατοίκους της την αίσθηση µιας, ας 
πούµε, βρόµικης πόλης.

Πρόβληµα µε τον ΧΥΤΑ
Μιλώντας στην F.S. για το ζήτηµα της αποκοµιδής των σκου-
πιδιών, ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Αθηναίων Ανδρέας Βαρελάς, 
αφού εξήγησε ότι κάποια ειδικότερα προβλήµατα που παρου-
σιάστηκαν κατά το τριήµερο της 25ης Μαρτίου (τόσο λόγω της 
αποχής των εργαζοµένων όσο και λόγω του ίδιου του τριηµέ-
ρου) ήδη έχουν αποκατασταθεί, πρόσθεσε ότι «τα κατά διαστή-
µατα προβλήµατα που παρουσιάζονται, στην αποκοµιδή κυρίως, 
είναι σε συνάρτηση µε τον τρόπο λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αττι-
κής, στη Φυλή, ο οποίος πλέον λειτουργεί από τις 6 το πρωί ως 
τις 6 το απόγευµα. Ήδη έχουµε στείλει επιστολή, µε την οποία 
ζητάµε την παράταση του ωραρίου, τουλάχιστον για τους καλο-
καιρινούς µήνες, ως τις 9 το βράδυ ή εναλλακτικά ως τις 8. Από 
την άλλη, ο ΧΥΤΑ αντιµετωπίζει πρόβληµα µε τη φύλαξή του 
και τα συχνά περιστατικά µε οµάδες, κυρίως Ροµά, που εισέρχο-
νται στον χώρο του µε σκοπό να µαζέψουν υλικά που µπορούν 
να µεταπωλήσουν. Αυτό δηµιουργεί κινδύνους κατά τη διαδικα-
σία ταφής των απορριµµάτων, µε αποτέλεσµα ο ΧΥΤΑ να κλεί-
νει τις ώρες που υπάρχει η παρουσία αυτών των ανθρώπων, ενώ 
καταγράφονται και επεισόδια, όταν οι επόπτες επιχειρούν να 
τους αποµακρύνουν». Ο κ. Βαρελάς υπενθύµισε ότι από το 2004 
έως και το 2009 ο ΧΥΤΑ παρέµενε διαρκώς ανοιχτός, ενώ πλέον 
συχνά τα απορρίµµατα παραµένουν εντός των απορριµµατοφό-
ρων οχηµάτων, το οποίο είναι δώρον άδωρον.

«Σηµειακά προβλήµατα»
Από την άλλη πλευρά, ο κ. Βαρελάς παραδέχτηκε ότι παρατηρού-
νται στην Αθήνα κάποια «σηµειακά» προβλήµατα µε την αποκο-

µιδή των απορριµµάτων, φέρνοντας ως παράδειγµα τη λειτουρ-
γία των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο κέντρο 
της Αθήνας, τα οποία τις Κυριακές και αργίες (ηµέρες µε µειω-
µένη ποσότητα απορριµµάτων σε άλλα σηµεία) παράγουν πολ-
λαπλάσια απορρίµµατα σε σχέση µε άλλες ηµέρες, ενώ τα περισ-
σότερα καταστήµατα δεν διαθέτουν χώρους αποθήκευσης, έστω 
και προσωρινής, των σκουπιδιών, µε αποτέλεσµα να υπάρχει συ-
γκέντρωση απορριµµάτων, όπως έγινε και πρόσφατα, την ηµέρα 
της απεργίας της Α∆Ε∆Υ. «Στις εκκλήσεις που κάνουµε, ειδικά 
σε ηµέρες κινητοποιήσεων, προς τους πολίτες να κρατήσουν σε 
κάποιο σηµείο του σπιτιού τους τα απορρίµµατά τους, ειδικά τον 
χειµώνα, που δεν υπάρχει και µεγάλο πρόβληµα µε τις οσµές, η 
ανταπόκριση είναι σχεδόν µηδενική, επιβαρύνοντας την εικόνα 
της πόλης» σηµείωσε ο κ. Βαρελάς, επισηµαίνοντας, παράλληλα, 
ότι «το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα είναι οι στενοί δρόµοι, οι ο-
ποίοι απαιτούν µικρά απορριµµατοφόρα. Μια εποχή, όταν εί-
χαµε µεγάλο στόλο απορριµµατοφόρων, είχαµε την πολυτέλεια 
να έχουµε κάδους σε όλους τους µικρούς δρόµους. Σήµερα, που 
ο στόλος έχει µικρύνει (αν και είµαστε σε διαδικασία ενίσχυσής 
του), έχουµε κάποια στενά στην 5η ή στην 7η δηµοτική κοινό-
τητα στα οποία κατά διαστήµατα –το υπογραµµίζω αυτό– παρα-
τηρούνται προβλήµατα. Πρέπει, πάντως, να τονίσω ότι ο ηµερή-
σιος όγκος απορριµµάτων στην Αθήνα αγγίζει τους 700 τόνους 

και τα δροµολόγια για την αποκοµιδή είναι µεταξύ 160 και 170 
ηµερησίως. Όλα αυτά συνθέτουν µια εικόνα που κατά διαστή-
µατα µας αδικεί».

Σταθµός Μεταφόρτωσης
Όσον αφορά το ζήτηµα των «χρονικού» τύπου προβληµάτων, 
όπως, για παράδειγµα, της ώρας που τα καταστήµατα κλείνουν 
και βγάζουν τα απορρίµµατά τους, ο κ. Βαρελάς σηµείωσε ότι 
το πρόβληµα είναι ότι στην Αθήνα τα καταστήµατα δεν κλεί-
νουν όλα την ίδια ώρα, µε αποτέλεσµα κατά διαστήµατα εντός 
της κάθε ηµέρας σε σηµεία κεντρικών δρόµων να υπάρχει συ-
γκέντρωση απορριµµάτων, αν και υπογράµµισε ότι στο κέντρο 
της Αθήνας γίνεται αποκοµιδή απορριµµάτων τέσσερις φορές 
την ηµέρα, εκ των οποίων η µία τα ξηµερώµατα, για τα απορρίµ-
µατα των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, προσθέ-
τοντας ότι υπάρχουν και προβλήµατα λόγω του µειωµένου προ-
σωπικού. Τέλος, τόνισε ότι ανά στιγµές η εικόνα της πόλης είναι 
ικανοποιητική και άλλες δεν είναι αυτή που επιθυµεί η δηµο-
τική αρχή, αλλά και οι πολίτες. Ο κ. Βαρελάς εκτίµησε ότι σε µε-
γάλο βαθµό τα ζητήµατα αυτά θα επιλυθούν µε τη δηµιουργία 
του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων, που βρίσκεται σε 
διαγωνιστική εξέλιξη, υπολογίζοντας ότι ως το καλοκαίρι θα υ-
πάρχει ανάδοχος.

ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΚΑΘΑΡΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ

Ο κ. Βαρελάς παραδέχτηκε ότι 
παρατηρούνται στην Αθήνα κάποια 
«σηµειακά» προβλήµατα µε την 
αποκοµιδή των απορριµµάτων, 
φέρνοντας ως παράδειγµα τη 
λειτουργία των καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο 
κέντρο της Αθήνας, τα οποία τις 
Κυριακές και αργίες παράγουν 
πολλαπλάσια απορρίµµατα σε σχέση 
µε άλλες ηµέρες.

Κι ενώ η Αθήνα δίνει µάχη για την εικόνα της, στις 20 Απριλίου τα 
Τρίκαλα, µαζί µε άλλες εννέα πόλεις της Ευρώπης, θα βραβευτούν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Εβδοµάδα Βιώσιµης Κινητικότητας 
2015, η οποία τιµά τις τοπικές αρχές που προωθούν σε εξαιρετικό βαθµό 
τη βιώσιµη αστική κινητικότητα, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές 
τους σε µια στροφή προς πιο βιώσιµα µέσα µεταφοράς. Παράλληλα, 
λαµβάνονται υπ’ όψιν τα µακροπρόθεσµα µέτρα που εφαρµόζονται 
από τις υποψήφιες πόλεις. Σύµφωνα µε τον ∆ήµο Τρικκαίων, η 
πόλη εντάχθηκε στη βράβευση «χάρη σε εξαντλητικό κατάλογο των 
δραστηριοτήτων της, πολλές από τις οποίες επικεντρώθηκαν στην 
οδική ασφάλεια. Ο δήµαρχος διοργάνωσε µέχρι και συνάντηση µε τους 
µαθητές για να συζητήσουν αυτό το θέµα. Τα Τρίκαλα έχουν µια ολιστική 

ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

προσέγγιση για την προώθηση της αστικής ποδηλασίας: αναπτύσσουν 
ένα δίκτυο ποδηλατικών διαδροµών και όχι µόνο ορίζοντας απλούς 
ποδηλατόδροµους. Η δηµοτική αρχή έχει καταδείξει επίσης προθυµία 
για την καινοτοµία: τα Τρίκαλα αριθµούν στόλο αυτόνοµων λεωφορείων 
(σ.σ.: λεωφορεία χωρίς οδηγό), PV φορτιστές για αναπηρικά καροτσάκια, 
ηλιακή ενέργεια, ηλεκτρικά ποδήλατα, ακόµη και ένα “ψηφιακό δέντρο” 
µε ηλιακούς συλλέκτες για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων και άλλων 
συσκευών». Να σηµειωθεί ότι πρόσφατα τα Τρίκαλα αναθεώρησαν το 
πρόγραµµα ανακύκλωσης οικιακών απορριµµάτων και βρίσκονται 
σε διαβούλευση για ακόµα καλύτερη ανακύκλωση… στην πηγή, µε 
εγκατάσταση τεσσάρων διαφορετικών κάδων για διαφορετικούς τύπους 
ανακυκλώσιµων απορριµµάτων.
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«Σ
τη δηµοτική κίνηση της ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς στον ∆ήµο Θεσσαλονί-
κης δώσαµε τη µάχη ενάντια στις ιδι-
ωτικοποιήσεις των δηµόσιων οργανι-
σµών, όπως στην ιδιωτικοποίηση του 
Οργανισµού Λιµένα Θεσσαλονίκης, 

του αεροδροµίου της Μακεδονίας, του παραλιακού µετώπου, 
της ΕΥΑΘ, µέσα και από τη νικηφόρα µάχη του δηµοψηφίσµα-
τος για το νερό τον Μάιο του 2014, καθώς και ενάντια στη δηµι-
ουργία και λειτουργία του ΣΜΑ Ευκαρπίας».

Με αυτή την αναφορά την προηγούµενη ∆ευτέρα (11/4) 49 
µέλη της παράταξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ ανακοίνωσαν την απο-
χώρησή τους από το σχήµα που υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ στον 
∆ήµο Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 2010 και του 2014, µε ε-
πικεφαλής τον βουλευτή σήµερα της Ά  Θεσσαλονίκης Τρια-
ντάφυλλο Μηταφίδη.

Ουσιαστικά οι «49», ανάµεσα στους οποίους δεν υπάρχει 
εν ενεργεία δηµοτικός σύµβουλος, καθώς ο Νίκος Σαµανίδης, 
που συµµερίζεται αυτές τις απόψεις, έχει παραιτηθεί και απο-
χωρήσει από τον προηγούµενο Οκτώβριο, θέτουν τα µείζονα 
ζητήµατα «των σηµαιών» που αποτελούν την ατζέντα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ την τελευταία δεκαπενταετία.

Οι τελευταίοι δεκαπέντε µήνες, όµως, ανέτρεψαν εκ βά-
θρων την ατζέντα αυτή, καθώς η κυβερνητική πολιτική κινεί-
ται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στην κατεύ-
θυνση της πολιτικής που ο ΣΥΡΙΖΑ ευαγγελιζόταν ότι θα α-
νατρέψει.

Το λιµάνι
Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης έχει µπει σε διαδικασία πλήρους 
ιδιωτικοποίησης και µάλιστα µόλις την προηγούµενη Τετάρτη 
ο γ.γ. Ναυτιλιακής Πολιτικής δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ότι 
αναµένεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στη σύµβαση παραχώ-
ρησης στον Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης, για να προχω-
ρήσει η πώληση του 67% των µετοχών της εταιρείας.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που γίνεται απόπειρα ιδι-
ωτικοποίησης του λιµανιού, µε την πρώτη να έχει καταλήξει 
σε παραχωρησιούχο, αλλά να µην έχει ολοκληρωθεί ποτέ, επί 
κυβερνήσεων Κώστα Καραµανλή.

Ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης διεκδικεί τον πρώτο προβλήτα 
για «χρήσεις της πόλης», αλλά ο διορισµένος από την κυβέρ-
νηση διευθύνων σύµβουλος ∆. Μακρής κατέστησε σαφές ότι ο 
πρώτος προβλήτας είναι αναπόσπαστο µέρος του λιµανιού και 
δεν µπορεί να παραχωρηθεί.

Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι την ίδια ώρα που η κυ-
βέρνηση πουλάει το λιµάνι σε ιδιώτες, η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ το-
ποθετήθηκε θετικά απέναντι στο αίτηµα του δηµάρχου, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν θα διαθέσει τον χώρο που θα του πα-
ραχωρηθεί σε ιδιώτες.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο οργανισµός είναι χωρίς πρό-
εδρο, καθώς ο καθηγητής Παντής, που είχε οριστεί από τον 
ΣΥΡΙΖΑ, προτίµησε λίγο αργότερα να παραιτηθεί, για να ανα-
λάβει τη λιγότερο καλά αµειβόµενη θέση του γ.γ. του υπουρ-
γείου Παιδείας.

Το αεροδρόµιο «Μακεδονία»
Το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης συµπεριλαµβάνεται στα 14 
που θα παραχωρηθούν στη FRAPORT. Το συγκεκριµένο αερο-
δρόµιο φέρει µαζί του µία επέκταση του διαδρόµου προσγείω-
σης κατά 1 χιλιόµετρο µέσα στη θάλασσα, έτσι ώστε να µπορεί 
να δέχεται και µεγάλα αεροπλάνα, αλλά και µεγάλες επεκτάσεις 
των χώρων στάθµευσης αεροσκαφών. Πρακτικά, δηλαδή, πρό-
κειται για αεροδρόµιο µε µεγάλη προστιθεµένη αξία.

Η αντίθεση στην ιδιωτικοποίηση δεν είχε µόνο πολιτικά 
αλλά και οικολογικά κίνητρα, καθώς έχει δηµιουργήσει τερά-
στια περιβαλλοντικά προβλήµατα στον παρακείµενο δήµο του 
Θερµαϊκού, γεγονός που είχε αναδείξει και η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, η παράταξη που υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ στον συ-
γκεκριµένο δήµο.

Την προηγούµενη Τρίτη στελέχη της FRAPORT που επι-
σκέφθηκαν το αεροδρόµιο βρέθηκαν αντιµέτωπα µε την απαγό-
ρευση που συνδικαλιστές της Πολιτικής Αεροπορίας τους επέ-
βαλαν, µε αποτέλεσµα η FRAPORT να επαναφέρει και το θέµα 
του πλήρους διαχωρισµού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο-
ρίας.

Η ΕΥΑΘ
Η αντίθεση στην ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης, η οποία είναι σε εκκρεµότητα από το 2000 περί-
που, υπήρξε η συγκολλητική ουσία που έφερε κοντά διάφορες 
κινήσεις από τον χώρο της Αριστεράς. Μάλιστα αυτές οι κινή-
σεις ήταν που οργάνωσαν ένα δηµοψήφισµα, παράλληλα µε τις 
δηµοτικές εκλογές του 2014.

Το δηµοψήφισµα, το οποίο έγινε έξω από τα επίσηµα εκλο-
γικά κέντρα, δεν είχε πολλά εχέγγυα µυστικότητας, έφερε ένα 
«κοµµουνιστικό» ποσοστό 99% κατά τη ιδιωτικοποίησης και 
επηρέασε και την εκλογική διαδικασία. ∆ιότι αυτοί που έξω 
από το εκλογικό κέντρο αποδοκίµαζαν την ιδιωτικοποίηση της 
ΕΥΑΘ, που προωθούσε η κυβέρνηση Σαµαρά, δεν υπήρχαν 
πολλές πιθανότητες να ψηφίσουν µετά τον υποψήφιο που ο Σα-
µαράς υπέδειξε…

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ ήταν 
σκληρά επικριτική και σε απόψεις που προωθούσαν τη δηµι-
ουργία σχηµάτων πολιτών που ως χρήστες θα διεκδικούσαν την 
αγορά της ΕΥΑΘ.

Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 υποψήφιος µε τον 
ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρόεδρος των εργαζοµένων στην ΕΥΑΘ, ο ο-
ποίος δεν θέλησε να συµµετάσχει στις λίστες του Σεπτεµβρίου, 
επειδή η κυβέρνηση προωθούσε την ιδιωτικοποίηση, παρά τις 
κατά καιρούς διαψεύσεις.

Πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας παραµέ-
νει ο διορισµένος από την κυβέρνηση Παπανδρέου, Νίκος Πα-
παδάκης, καθώς, όπως λέγεται, καθηγητής στον οποίο προτά-
θηκε η θέση είπε «όχι», διότι δεν πήρε εγγυήσεις ότι δεν θα 
προχωρήσει η πώληση της εταιρείας.

Ο Σταθµός Μεταφόρτωσης στην Ευκαρπία
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υιοθετήσει πλήρως το αίτηµα των κατοίκων του 
τµήµατος της Ευκαρπίας που βρίσκεται κοντά στον περιφερει-

ακό να µη γίνει εκεί, όπως προβλεπόταν, ο Σταθµός Μεταφόρ-
τωσης. Είχε µάλιστα καταδικάσει τα επεισόδια που έγιναν εκεί 
και η παράταξη που υποστήριξε στις δηµοτικές εκλογές στον 
τοπικό δήµο είχε δηλώσει «αταλάντευτα αντίθετη στην κατα-
σκευή».

∆εκαπέντε µήνες µετά, η κατασκευή όχι µόνο δεν αντιµε-
τώπισε κανένα πρόβληµα αλλά τώρα οι κάτοικοι, 49 από τους ο-
ποίους είναι κατηγορούµενοι για τα διάφορα επεισόδια, καταγ-
γέλλουν και περιβαλλοντικές παραβιάσεις, που δεν συγκινούν 
την κυβέρνηση.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο 
δηµοτικό διαµέρισµα της Ευκαρπίας, που αφορούσε το θέµα, 
είχε πάρει στις δηµοτικές εκλογές 6,5%, ενώ στο σύνολο του 
δήµου ποσοστό 11,5%.

Εγνατία Οδός
Τη δυσφορία των στελεχών που αποχώρησαν έχει προκαλέ-
σει και η ανάθεση στην επικεφαλής της παράταξης, κ. Ρία Καλ-
φακάκου, των καθηκόντων της ∆.Σ. στην Εγνατία Οδό, η οποία, 
όπως επισηµαίνουν, είναι προς πώληση, όπως και όλα τα παρα-
πάνω, από το ΤΑΙΠΕ∆.

Βεβαίως η κ. Καλφακάκου, η οποία αντικατέστησε τον κ. 
Μηταφίδη όταν εκείνος έγινε βουλευτής, δεν ήταν επιλογή της 
διοίκησης του ΤΑΙΠΕ∆ για τη θέση, αλλά του υπουργού Υπο-
δοµών κ. Σπίρτζη. Αλλά στη δήλωση που έκανε για να απαντή-
σει στους «49» δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο να µείνει στη θέση, 
ακόµη και αν πωληθεί η Εγνατία. «Η παραχώρηση δεν θα είναι 
δική µου επιλογή, αν όµως γίνει, και ανάλογα µε τα δεδοµένα 
της στιγµής, θα αποφασίσω αν θα µείνω ή θα φύγω» είπε.

Πρόκειται για την εταιρεία που τώρα ζητά 22.000 ευρώ από 
τον άνθρωπο ο οποίος είχε ανταποκριθεί στην έκκληση να κρα-
τήσει ψηλά µια ακόµη σηµαία του ΣΥΡΙΖΑ: τη µη πληρωµή δι-
οδίων…

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η ΒΙΑΙΗ 
ΑΠΟ∆ΟΜΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι 
ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση 
πουλάει το λιµάνι σε ιδιώτες,  
η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ τοποθετήθηκε 
θετικά απέναντι στο αίτηµα του 
δηµάρχου, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν θα διαθέσει τον χώρο που θα του 
παραχωρηθεί σε ιδιώτες.



Πριν από λίγες µέρες δηµοσιεύτηκε από 
το Bureau of Investigative Journalism 
(Γραφείο Ερευνητικής ∆ηµοσιογρα-
φίας) µία µεγάλη έρευνα που αποδει-
κνύει µε επίσηµα στοιχεία το µέγεθος 

του προσφυγικού δράµατος όσον αφορά τα παιδιά. Ορ-
φανά του πολέµου από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ 
και άλλες χώρες βιώνουν το δράµα της προσφυγιάς µόνα 
τους, χωρίς ελπίδα, µην ξέροντας τι θα απογίνουν.

Τα στοιχεία που δηµοσίευσε το Γραφείο Ερευνητικής 
∆ηµοσιογραφίας κάνουν λόγο για τουλάχιστον 95.000 α-
συνόδευτα παιδιά, ηλικίας έως 17 ετών, τα οποία έχουν 
κάνει αίτηση για άσυλο. Οι αριθµοί έχουν τετραπλασια-
στεί σε σχέση µε το 2014, οπότε οι αιτήσεις για άσυλο από 
ανήλικους πρόσφυγες ήταν 23.572. Από τις δηµόσιες υπη-
ρεσίες και φορείς 29 χωρών που ασχολούνται µε το προ-
σφυγικό, µόλις 17 έδωσαν επίσηµα στοιχεία για τους ανή-
λικους ασυνόδευτους πρόσφυγες. Η εν λόγω έρευνα, που 
από τους περισσότερους δηµοσιογραφικούς οργανισµούς 
θεωρείται αρκετά αντιπροσωπευτική, αναφέρεται ακόµη 
και στις διαφοροποιήσεις µεταξύ των χωρών υποδοχής 
σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρονται στα 
ανήλικα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Τα περισσότερα 
από αυτά έχασαν τους γονείς τους στον πόλεµο και άλλα 
αποκόπηκαν από τις οικογένειές τους κατά τη δύσκολη δι-
αδροµή από τη χώρα τους προς την Ευρώπη.

Η Σουηδία πρώτη στη λίστα
Σύµφωνα µε την έρευνα, η Σουηδία έχει καταγράψει τις 
περισσότερες αιτήσεις για άσυλο από ασυνόδευτα προ-
σφυγόπουλα, οι οποίες το 2015 ανήλθαν στις 35.369. Α-
µέσως µετά έρχεται η Γερµανία, µε 14.439 παιδάκια να 
ζητούν άσυλο. Ακολουθούν η Αυστρία (9.331 αιτήσεις), η 
Ουγγαρία (8.804), η Νορβηγία (5.297), η ∆ανία (3.859), η 
Ιταλία (3.790) και το Βέλγιο (3.099). Η αύξηση των ασυνό-
δευτων ανήλικων προσφύγων αιτούντων άσυλο είναι δρα-
µατική σε σχέση µε το 2014 – στη Σουηδία λ.χ. µιλούν για 
402% αύξηση, αφού το 2014 κατατέθηκαν 7.049 αιτήσεις. 
Στην Ουγγαρία, η οποία µάλιστα θεωρείται χώρα transit, 
οι αιτήσεις το 2014 ήταν µόλις 607.

Σηµαντικά στοιχεία για τη χώρα µας έδωσε η εκπρό-
σωπος της UNICEF για τους πρόσφυγες Σάρα Κρόου, ε-
πισηµαίνοντας πως τις πρώτες 11 εβδοµάδες του 2016 στην 
Ελλάδα καταγράφηκαν 1.156 ανήλικα ασυνόδευτα προ-
σφυγόπουλα. «Είναι στοιχεία και αριθµοί που ξεπερνούν 
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κάθε προηγούµενο ως προς το προσφυγικό ζήτηµα. Τα παι-
διά πρώτα απ’ όλα είναι παιδιά, δεν γνωρίζουν ακριβώς τι ση-
µαίνει πρόσφυγας, το µόνο που αντιλαµβάνονται είναι πως 
λόγω της ηλικίας τους είναι ευάλωτα και πρέπει να τους συ-
µπεριφέρονται µε τρόπο ανάλογο µε την ηλικία τους» πρό-
σθεσε. 

Το Γραφείο Ερευνητικής ∆ηµοσιογραφίας παρουσιάζει 
µέσα από την έρευνά του ορισµένες αντιπροσωπευτικές ι-
στορίες ανήλικων προσφύγων που βρέθηκαν ολοµόναχοι να 
αναζητούν ασφαλές καταφύγιο. Ο 12χρονος Χαµίντ έφυγε 
από το Αφγανιστάν µαζί µε τη µητέρα του και τα τέσσερα α-
δέλφια του. Στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν έπεσαν σε πυροβο-
λισµούς, µε αποτέλεσµα η οικογένεια να χωριστεί. Ο Χα-
µίντ έφτασε ακολουθώντας τους υπόλοιπους πρόσφυγες ως 
τη Σουηδία και ελπίζει µια µέρα να ξαναδεί τη µητέρα του. 
Στην ερώτηση που του θέτει ο δηµοσιογράφος γιατί επέλεξε 
τη Σουηδία απαντά αποστοµωτικά: «Η µητέρα µου έλεγε ότι 
η Σουηδία ήταν ο τελικός µας προορισµός και εδώ θα ζού-

σαµε ευτυχισµένοι. Ήρθα εδώ γιατί πιστεύω πως µπορεί 
κι εκείνη να καταλήξει εδώ κάποια στιγµή και να ξαναβρε-
θούµε». Ζει εδώ και τέσσερις µήνες στο σπίτι ανάδοχης 
οικογένειας ελπίζοντας σε ένα καλύτερο µέλλον και στην 
επανένωση µε τη µητέρα του.

Από Αφγανιστάν τα περισσότερα παιδιά
Η συντριπτική πλειονότητα των ασυνόδευτων προσφυγό-
πουλων προέρχεται από το Αφγανιστάν. 23.480 παιδιά από 
το Αφγανιστάν έχουν κάνει αίτηση για άσυλο στη Σουη-
δία, ενώ µόλις 3.777 είναι από τη Συρία. Η Σουηδία θεω-
ρείται από τις πιο φιλικές χώρες όσον αφορά τους κανόνες 
που ισχύουν για τα ανήλικα προσφυγόπουλα. Με διαδι-
κασίες fast track και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου υποδο-
µές οι σουηδικές αρχές φροντίζουν να παρέχουν στα α-
συνόδευτα προσφυγόπουλα ασφαλή διαµονή και σίτιση, 
παρ’ όλα αυτά, µε τους αριθµούς να έχουν τετραπλασια-
στεί εντός ενός έτους, αντιµετωπίζουν πρακτικές δυσκο-
λίες στο να συµβαδίσουν µε τις διαρκώς αυξανόµενες ροές 
προσφύγων. Η ανάγκη για άµεση τακτοποίηση των ασυ-
νόδευτων ανήλικων προσφύγων είναι επιτακτική, καθώς, 
έστω και λίγο να καθυστερήσουν οι διαδικασίες καταγρα-
φής, τα παιδιά µπορεί να πέσουν θύµατα εκµετάλλευσης 
επιτήδειων που δρουν σε κυκλώµατα πορνείας, εµπορίας 
οργάνων, παιδεραστίας κ.λπ.

Η ιστορία του Αµπντούλ Σατάρ ταυτίζεται µε τις ιστο-
ρίες πολλών παιδιών από τη Συρία. Ο ίδιος ήταν 13 ετών 
όταν ξέσπασε ο πόλεµος στη Συρία, είχε άλλα δύο αδέρ-
φια και για να µην τους στρατεύσουν υποχρεωτικά, οι γο-
νείς τους έφυγαν για την Αίγυπτο. ∆ύο χρόνια µετά διέ-
σχισαν το πέρασµα της Μεσογείου, τα παιδιά έχασαν τους 
γονείς τους και αναγκάστηκαν να πληρώσουν 500 ευρώ έ-
καστο σε διακινητές για να τους µεταφέρουν από την Ιτα-
λία στη Γαλλία. Από τη «ζούγκλα» του Καλαί ο Αµπντούλ 
κατέληξε λαθραία στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου διαµένει 
σε ειδικό κέντρο κράτησης ανήλικων προσφύγων, περιµέ-
νοντας υποµονετικά να εγκριθεί η αίτησή του για άσυλο. 
«Είµαι µόλις 17, πρέπει να πάω σχολείο και, αν γίνεται, στο 
πανεπιστήµιο. ∆εν γίνεται να πηγαίνω από τη µια προβλη-
µατική κατάσταση στην άλλη, θα πάει στράφι η ζωή µου» 
αναφέρει στους δηµοσιογράφους µε τα αγγλικά που πα-
σχίζει να µάθει σχεδόν µόνος του. Η Βρετανία, ωστόσο, 
καθυστερεί να του παραχωρήσει το πολυπόθητο άσυλο 
και ο ίδιος αντιλαµβάνεται πως αν γίνει 18 χρονών θα 
χάσει κάθε πιθανότητα προνοµιακής µεταχείρισης.

 ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
ΕΝΟΣ 

ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ 
ΘΕΟΥ

Χιλιάδες ορφανά του πολέµου 
αναζητούν µόνα τους 
µια καλύτερη τύχη.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ 
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Ε
ίναι µια ευχάριστη σύ-
µπτωση ότι το Πάσχα 
φέτος συµπίπτει µε την 
Πρωτοµαγιά (και γι’ αυτό 
η αργία θα µετατεθεί για 
την Τρίτη 3 Μαΐου). Όση 
αβεβαιότητα και αν υ-
πάρχει γύρω, και µόνο η 
άνοιξη αρκεί για να χα-
µογελάσει κανείς αν έχει 
κοντά του αγαπηµένα 
πρόσωπα.

Τα έθιµα των ηµε-
ρών είναι πανίσχυρα και 
οι συνήθειες αλλάζουν 
χωρίς να υποχωρούν 
στην κρίση. Όλο και κά-
ποιο δωράκι θα πάρουµε 
για τα παιδιά, όλο και 
µια νέα συνταγή θα α-
ναζητήσουµε για το πα-
σχαλινό τραπέζι, µπο-
ρεί να κάνουµε και ένα 
ταξιδάκι, το βιβλίο είναι 
πάντα η πιο δηµιουργική 
λύση για τον ελεύθερο 
χρόνο µας.

Ο τόπος µας είναι υ-
πέροχος για ένα ανοιξιά-
τικο ιντερµέδιο και το 
Πάσχα προσφέρεται για 
αλληλεγγύη, αγάπη, ανα-
στοχασµό. ∆ίνουµε για 
να πάρουµε, σκεφτόµα-
στε για να εξελιχθούµε, 
αναρωτιόµαστε για να 
προχωρήσουµε, νοιαζό-
µαστε για να µη χαλά-
σουµε, ελπίζουµε για να 
αντέξουµε, αγαπάµε για 
να υπάρχουµε.
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Η σφαγή 
των αµνών

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Τ
α έθιµα που ακολουθούν τη µεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, το Πάσχα, επιδέχονται ιστο-
ρικές ερµηνείες. Και ηθικές βεβαίως. Η ονοµασία «Πάσχα» προέρχεται από την εβραϊκή γιορτή 
Pesah (=διάβαση), κατά την οποία οι Ιουδαίοι γιορτάζουν την απελευθέρωσή τους από τους Αι-
γυπτίους και το πέρασµα της Ερυθράς Θάλασσας. Σύµφωνα µε την Έξοδο, κάθε αρχηγός οικογέ-
νειας έπαιρνε ένα µονοετές ζώο και το θυσίαζε στον Ναό των Ιεροσολύµων, για να ευλογηθεί από 
τον Θεό όλο το ποίµνιο. Το σφάγιο ήταν αµνός ή ερίφιο, αρσενικό και αρτιµελές, δεν έπρεπε να 
σπάσει κανένα οστό του, ενώ το αίµα του, ως ένδειξη προστασίας, το τοποθετούσαν στην είσοδο 

κάθε οικίας. Το αρνί που θυσιαζόταν το έψηναν αργότερα, µε τον όρο να το φάνε όλο το ίδιο βράδυ. Απαγορευόταν να 
περισσέψει από το ψηµένο αρνί για την επόµενη µέρα. Οι µετέχοντες στο δείπνο ήταν ενδεδυµένοι, έτοιµοι για ταξίδι.

Μετά τον θάνατο του Ιησού υιοθέτησε τη γιορτή και ο χριστιανισµός, γεγονός που προκάλεσε αµφισβητήσεις, 
κυρίως σε ό,τι αφορούσε τον χαρακτήρα της, αφού ορισµένοι θεωρούσαν τη γιορτή ως αναµνηστική της σταύρωσης 
του Μεσσία, του νέου Αµνού, που θυσιάστηκε για τη σωτηρία της ανθρωπότητας (το όνοµα «Πάσχα» θεωρούνταν ε-
σφαλµένα ότι προέρχεται από το ελληνικό ρήµα «πάσχω»), ενώ άλλοι, που τη συνέδεαν µε την ευχαριστία, γιόρτα-
ζαν το Πάσχα σε ανάµνηση της Ανάστασης του Μεσσία, που είχε γίνει τρεις µέρες µετά τον θάνατό του, δηλαδή την 
Κυριακή. Ετίθετο, λοιπόν, το πρόβληµα αν το Πάσχα έπρεπε να γιορτάζεται την Παρασκευή, σε ανάµνηση του θανά-
του του Ιησού, ή την Κυριακή. Έτσι το Πάσχα έγινε κινητή γιορτή, κάτι που διατυπώθηκε στη Σύνοδο της Νίκαιας 
(325 µ.Χ.), και έπρεπε να πέφτει την πρώτη Κυριακή µετά τις 14 του Νισάν, δηλαδή του µήνα στον οποίο η 14η ηµέρα 
συµπίπτει µε την εαρινή ισηµερία (21 Μαρτίου), ή την αµέσως επόµενη. Σύµφωνα µε το γρηγοριανό ηµερολόγιο, το 
Πάσχα γιορτάζεται την Κυριακή που ακολουθεί την µετά την εαρινή ισηµερία (21 Μαρτίου) πανσέληνο. Οι ορθόδο-
ξες Εκκλησίες, όµως, στην περίπτωση του Πάσχα δεν ακολούθησαν το γρηγοριανό ηµερολόγιο κι έτσι υπάρχουν δύο 
Πάσχα στο εκκλησιαστικό έτος.

Εκτός από την απελευθέρωση από την αιγυπτιακή σκλαβιά και το πέρασµα της Ερυθράς Θάλασσας, οι Εβραίοι µε 
το Πάσχα γιόρταζαν την ανοιξιάτικη συγκοµιδή. Γι’ αυτό οι αρχηγοί όλων των οικογενειών πήγαιναν ως τάµα στον Ναό 
των Ιεροσολύµων και ένα δεµάτι κριθάρι. Αλλά και η ορθόδοξη Μεγάλη Εβδοµάδα –διασκευή της εβραϊκής γιορ-

τής Άζυµα– ήταν µάλλον αγροτική γιορτή. Στα ορθόδοξα έθιµα η θυσία του «αµνού» του Θεού (δηλ. του Χριστού) 
πιθανότατα προέρχεται από το εβραϊκό τελετουργικό που προαναφέρθηκε. Μια άλλη, επιστηµονική άποψη είναι 
πως τα περί του αµνού ανήκαν αρχικά σε ποιµενική γιορτή. Σύµφωνα µε δηµοσιευµένο στο «Βήµα» άρθρο του 

Νίκου Μάργαρη, καθηγητή Οικοσυστηµάτων στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και εκδότη του ελληνικού «National 
Geographic», που πέθανε το 2013: «Τα γιδοπρόβατα γεννούν συνήθως τον Ιανουάριο. Αυτός είναι ο λόγος 
που αναφέρεται και ως “Γενάρης”. Οι κτηνοτρόφοι, επειδή εκείνη την εποχή συχνά υπάρχουν χιόνια, δεν 

µπορούν να βγάλουν τα κοπάδια για βοσκή, οπότε αναγκάζονται να τα σφάζουν, για να ελαττώσουν 
τον αριθµό τους. Με την αναγκαστική µείωση του αριθµού των γιδοπροβάτων υπήρχε προσφορά 

κρέατος που έπρεπε να καταναλωθεί (δεν υπήρχαν και ψυγεία) και η παράδοσή µας συντονί-
στηκε. Του Αγίου Βλασίου (11 Φεβρουαρίου), που θεωρείται προστάτης του κοπαδιού κατά του 
λύκου, ετοίµαζαν στα χωριά φαγητά από κρέας γιδοπροβάτων. Την ίδια περίπου εποχή ανοίγει 
το Τριώδιο… Η δεύτερη, η Κρεατινή, είναι η µόνη εβδοµάδα του χρόνου που δεν απαγορεύε-
ται η κατανάλωση κρέατος την Τετάρτη και την Παρασκευή. Παράλληλα, τα χιόνια λιώνουν, η 
θερµοκρασία του περιβάλλοντος ανεβαίνει και τα φυτά αρχίζουν να αυξάνονται. Όσο πλησιάζει 
η άνοιξη, αρχίζει να υπάρχει στη φύση αφθονία φυτών για βόσκηση από τα κοπάδια των γιδο-
προβάτων. Τότε, όµως, νηστεύουµε και η κατανάλωση κρέατος απαγορεύεται, γιατί φτάνει η 
Σαρακοστή. ∆ηλαδή, η παράδοσή µας ακολουθεί απόλυτα, µια και θα ήταν µεγάλη απώλεια να 

σφάξουµε τα ζώα την εποχή κατά την οποία αυξάνουν σε βάρος. Κατά τη διάρκεια της Σαρακο-
στής η επάρκεια των φυτών αξιοποιείται και από τον άνθρωπο. Το πρώτο Σάββατο της Σαρακο-
στής (των Αγίων Θεοδώρων) το έθιµο συνιστά χορτόπιτες και το ίδιο ισχύει των Αγίων Σαράντα 
(9 Μαρτίου) µε τις σαραντόπιτες. Μετά το τέλος Μαΐου οι βροχές στις περισσότερες περιοχές 
της χώρας µειώνονται και τα ποώδη φυτά, αφού ανθίσουν και κάνουν σπόρους, ξεραίνονται. Ε-

ποµένως, οι διαθέσιµες για βόσκηση τροφές αρχίζουν να εκλείπουν και γίνονται ελάχιστες κατά 
το µακρύ, θερµό και άνυδρο καλοκαίρι. Προτού, λοιπόν, ελαχιστοποιηθούν οι τροφές, πρέπει να 

λιγοστέψει σηµαντικά και ο αριθµός των γιδοπροβάτων. Η µείωση αυτή γίνεται κυρίως το Πάσχα, 
που το ψήσιµο του αρνιού είναι έθιµο ολόκληρης της Ελλάδας, και συνεχίζεται ως το τέλος Μαΐου».

Καθώς όµως κατέρρευσε ο παραδοσιακός κοινωνικός ιστός των κτηνοτροφικών προτύπων και ο 
εξηλεκτρισµός της κοινωνίας δηµιούργησε το κατεψυγµένο κρέας, το Πάσχα µεταµορφώθηκε σε δι-

ονυσιακό τσιµπούσι.
Περίπου 2 εκατοµµύρια αµνοερίφια, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, σφάζονται κάθε Πάσχα, πολλά 

από αυτά «στο γόνατο», δηλαδή εκτός σφαγείων και έχοντας πλήρως τις αισθήσεις τους, ενάντια στις κοινο-
τικές νοµοθεσίες (22 ∆εκεµβρίου 1993), που είναι σαφείς: «Κατά τη σφαγή ή τη θανάτωση του ζώου πρέπει 

να αποφεύγεται η πρόκληση περιττού πόνου ή ταλαιπωρίας, να αποφεύγεται οποιαδήποτε περιττή διέγερση, 
πόνος ή ταλαιπωρία των ζώων, οι χοίροι και τα αιγοπρόβατα να έχουν προηγουµένως αναισθητοποιηθεί και τα 

άτοµα που ασχολούνται µε τη διακίνηση, τον σταυλισµό, την ακινητοποίηση, την αναισθητοποίηση, τη σφαγή ή τη 
θανάτωση των ζώων πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν τις γνώσεις και την ικανότητα που απαιτούνται για να εκτελούν 
τις εργασίες αυτές όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και αποτελεσµατικά».

Στην ελληνική επικράτεια, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου όµως δεν υπάρχει Πάσχα, ζήτηµα είναι αν ισχύει 
κάτι από τα παραπάνω. Πολλά από τα αρνιά προς σφαγή στοιβάζονται κατά εκατοντάδες σε φορτηγά, για να ταξιδέψουν 
από τον ένα τόπο στον άλλο, µέσα σε συνθήκες ασφυκτικού συνωστισµού, χωρίς νερό και φαγητό επί ώρες. Αυτό τους 
προκαλεί στρες και πανικό, ενώ πολλά από αυτά πεθαίνουν πριν φτάσουν στον προορισµό τους. Τα υπόλοιπα οδηγού-
νται µε κλοτσιές και σπρωξιές στον τόπο του θανάτου τους. Περιµένουν στη µακριά ουρά τροµοκρατηµένα και πανικο-
βληµένα, οσµιζόµενα τον θάνατο. Η κορτιζόλη (χηµική ουσία που προκαλεί καρκίνο στον ανθρώπινο οργανισµό) εκτο-
ξεύεται στα ύψη. Ένα-ένα κρεµιούνται µε δεµένα τα πίσω τους πόδια, µέχρι ο σφαγέας να τους αφαιρέσει τη ζωή. Οι κτη-
νοτρόφοι απαιτούν να γίνει η σφαγή των ζώων τους εκτός οργανωµένων σφαγείων, για να γλιτώσουν το κόστος. Έτσι, τα 

Από τη θρησκευτική 
κατάνυξη στην κτηνωδία
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Την άνοιξη του 1947, ενώ 
η Ελλάδα σπαράσσεται 
από τον Εµφύλιο, ο Νίκος 
Καζαντζάκης θέτει από 
κοινού υποψηφιότητα µε 
τον Άγγελο Σικελιανό για 
το Νόµπελ λογοτεχνίας. 
Η υποψηφιότητά του 
συσπειρώνει το συντηρητικό 
κατεστηµένο της εποχής, 

που στο πρόσωπο του Κρητικού συγγραφέα βλέπει 
έναν από τους µεγαλύτερους εχθρούς του. Εναντίον 
του επιστρατεύονται όλα τα µέσα, προκειµένου 
να αποφευχθεί η βράβευσή του. Στο βιβλίο του 
Κώστα Αρκουδέα «Το χαµένο Νόµπελ» (εκδόσεις 
Καστανιώτη) περιλαµβάνονται προσωπικές 
µαρτυρίες, επιστολές, άρθρα, αποσπάσµατα από 
βιβλία και έγγραφα-ντοκουµέντα, ενώ συναντάµε 
προσωπικότητες όπως ο Παλαµάς, ο Καβάφης, ο 
Σεφέρης, καθώς και διάσηµους νοµπελίστες, όπως 
ο Έσσε, ο Έλιοτ, ο Καµί κ.ά. Πάνω απ’ όλα, όµως, 
γινόµαστε µάρτυρες της οδύσσειας του πνευµατικού 
και πολιτικού κόσµου της Ελλάδας τον 20ό αιώνα.

Το 1939, λίγο προτού 
εισβάλουν οι ναζί στην 
Πολωνία, οι γονείς της νεαρής 
Άλµα τη στέλνουν να ζήσει 
στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί, κι 
ενώ τα βαριά σύννεφα του 
πολέµου έχουν τυλίξει για τα 
καλά την Ευρώπη, συναντά 
τον Ιτσιµέι, τον ευγενικό 
γιο του Ιάπωνα κηπουρού. 

Μετά την επίθεση στο Περλ Χάρµπορ οι δυο νέοι 
χωρίζουν, καθώς οι Ιάπωνες στέλνονται από το 
αµερικανικό κράτος σε στρατόπεδα. ∆εκαετίες 
αργότερα, η Ιρίνα, µια κοπέλα που προσπαθεί να 
συµφιλιωθεί µε το βαρύ παρελθόν της, συναντά την 
ηλικιωµένη πια Άλµα και τον εγγονό της Σεθ. Η Ιρίνα 
και ο Σεθ γίνονται φίλοι και µάρτυρες της αποστολής 
µυστηριωδών δώρων και επιστολών στην Άλµα 
από έναν κρυφό αποστολέα. Στον «Ιάπωνα Εραστή» 
(εκδόσεις Ψυχογιός) η Ιζαµπέλ Αλιέντε ξετυλίγει την 
ιστορία ενός πάθους που άντεξε στον χρόνο και θέτει 
θέµατα ταυτότητας και συµφιλίωσης. 

Τρεις καλοί 
φίλοι, λίγο 
τεµπελούληδες, 
διασκεδάζουν 
τρώγοντας και 
χαλαρώνοντας 
στο νερό. Φυσικά, 
τρώγοντας γίνονται 
πιο παχουλοί και 

χαλαρώνοντας δεν έχουν όρεξη να κάνουν τίποτε 
άλλο. Έτσι, αρνούνται να κουνηθούν ακόµα και για 
να παίξουν, µέχρι που ξεµένουν από φίλους και αυτό 
δεν τους αρέσει. Αποφασίζουν, λοιπόν, να ζήσουν 
την περιπέτεια! Παχουλοί και αγύµναστοι καθώς 
είναι, θα τα βρουν σκούρα. Η απάντηση στο νέο 
βιβλίο της Έρης Ρίτσου, κόρης του ποιητή Γιάννη 
Ρίτσου, «Μπαλού, Γκαλού, Νταλού, τρεις φίλοι 
παχουλοί που αλλάξανε βιολί» (εκδόσεις Κέδρος).

Την ηµέρα έναρξης των 
Ολυµπιακών Αγώνων 
του 2008 στο Πεκίνο ο 
Ελληνοσκοτσέζος ντετέκτιβ 
Άλεξ Μαύρος δέχεται ένα 
µυστηριώδες τηλεφώνηµα. 
Προσλαµβάνεται από τη 
γυναίκα ενός από τους 
πλουσιότερους Έλληνες 
επιχειρηµατίες για να βρει τη 

δεκατετράχρονη κόρη τους, χωρίς όµως ο σύζυγός 
της να το γνωρίζει αυτό. Αφότου εξαφανίστηκε η Λία 
Πούλου, πριν από τρεις µήνες, δεν έχει δώσει σηµεία 
ζωής, ούτε κανείς έχει ζητήσει λύτρα για απαγωγή. 
Πώς θα µπορέσει ο Μαύρος να την εντοπίσει αφού 
του έχει απαγορευτεί να κάνει οποιαδήποτε ερώτηση 
σε όσους τη γνώριζαν; Πόσο µάλλον όταν δεν είναι 
ο µοναδικός που την αναζητά. Ο ντετέκτιβ Άλεξ 
Μαύρος διεισδύει στα άδυτα των δωδεκαθεϊστών 
στο τελευταίο βιβλίο του Πολ Τζόνστον «Εγκλήµατα 
Θεών» (εκδόσεις Ψυχογιός).

H 22χρονη Κόνι Γκίφορντ ζει 
µοναχικά µε τον πατέρα της, 
σε ένα σπίτι γεµάτο γούνες, 
πούπουλα και µαύρα χάντρινα 
µάτια, ό,τι έχει αποµείνει 
δηλαδή από το κάποτε 
διάσηµο µουσείο ταρίχευσης 
Γκίφορντ. ∆εν θυµάται τα 
γεγονότα που οδήγησαν 
στην επαγγελµατική και 

προσωπική κατάρρευση του πατέρα της, που πλέον 
είναι κατεστραµµένος από το ποτό. Η δολοφονία 
µιας γυναίκας την παραµονή της γιορτής του Αγίου 
Μάρκου της ξυπνά µνήµες. Θα καταφέρει να βρει 
τον δράστη και την άκρη στο πυκνό µυστήριο που 
καλύπτει το παρελθόν της; Η Βρετανίδα Κέιτ Μος 
στην «Κόρη του ταριχευτή» (εκδόσεις Μεταίχµιο) 
αφηγείται µια γοτθική ιστορία εκδίκησης.

«Ήρθαν πρόσφυγες από 
παντού. Γύρω από το έρηµο 
αρχαίο Λιµάνι µαζεύτηκαν 
πρώτα Υδραίοι, Χιώτες, 
Μανιάτες, Κρητικοί, µετά 
Θρακιώτες, Πόντιοι, Νησιώτες, 
Μακεδόνες, Ρουµελιώτες, 
Πελοποννήσιοι, Θεσσαλοί, 
Ηπειρώτες και έφτιαξαν µια 
νέα ράτσα, λιµανίσια, τους 

Πειραιώτες». Στο νέο του βιβλίο, «Πειραιώτες» 
(εκδόσεις Τόπος-Μοτίβο), ο ∆ιονύσης Χαριτόπουλος 
διηγείται µικρές ιστορίες από τη ζωή των Πειραιωτών 
τις δεκαετίες του ’50 και του ’60. Η σκληρή ζωή του 
λιµανιού, οι κάθε λογής χαρακτήρες, η ζωή µε το ένα 
πόδι στη στεριά και το άλλο στη θάλασσα, η ανοιχτή 
µατιά των λιµανίσιων, η µετανάστευση, οι ιδιότυποι 
και περιθωριακοί τύποι, το ρεµπέτικο, οι συµµορίες 
και η κρατική βία περνούν από τις σελίδες του 
βιβλίου και καταγράφονται µε σκληρό χιούµορ.

«Τον θείο Τάκη δεν τον 
συνάντησα ποτέ. Άλλοι λένε 
πως χάθηκε στην Κορέα, 
άλλοι πως ζει και καµιά φορά 
περνά να δει την αδερφή 
του, τη θεία Τέτη, που ζει 
στην Πόλη, άλλοι πως τον 
βλέπουν στα παλιά καφενεία 
της Οµόνοιας. Είτε έτσι είτε 
αλλιώς, ο θείος Τάκης έγινε 

θρύλος στην οικογένειά µας κι έτσι ακριβώς τον 
κουβεντιάζουν, σαν θρύλο ή σαν αίνιγµα. Όµως 
υπάρχει και η αλήθεια µεταξύ παραµυθιού, έρωτα 
και µυστηρίου. Κι αυτό ήταν που θέλησα να ψάξω 
για τον θείο Τάκη και για µας. Την αλήθεια». Ο 
«Θείος Τάκης» (εκδόσεις ∆ιόπτρα) του Γιάννη 
Ξανθούλη είναι µια ανατρεπτική παραλλαγή στο 
«Τραγούδι του Νεκρού Αδερφού». Παραλλαγή 
ερωτική, όσο και τολµηρή, στα, φαινοµενικά, 
συντηρητικά ήθη µιας ολόκληρης γενιάς αστών.

Η «Τέχνη του πολέµου 
αποκωδικοποιηµένη» 
(εκδόσεις Key Books) 
είναι η σύγχρονη 
µατιά στο διαχρονικό 
αριστούργηµα του Σουν 
Τζου. Μια εµπνευσµένη 
συνάντηση της εποχής του 
χαλκού µε την ψηφιακή 
εποχή, η οποία δίνει µια 

εντελώς νέα πνοή στο κλασικό κείµενο του Κινέζου 
στρατηγού και το κάνει προσιτό σε µια νέα γενιά 
φοιτητών, επιχειρηµατιών, ηγετών, καλλιτεχνών, 
αναζητητών και όσων λατρεύουν τα παιχνίδια και τη 
θεωρία των παιγνίων. Οι συµβουλές του µπορούν 
να εφαρµοστούν τόσο από έναν δεκάχρονο που 
θέλει να γίνει πρόεδρος της τάξης του όσο και από 
έναν στρατηγό.

Ο δηµοσιογράφος Μάκης 
Τσίτας, που διευθύνει το 
ενηµερωτικό site για το 
βιβλίο και τον πολιτισµό 
diastixo.gr, έχει εκδώσει 
δεκαέξι βιβλία για παιδιά, 
τη συλλογή διηγηµάτων 
«Πάτυ εκ του Πετρούλα», το 
εικονογραφηµένο βιβλίο για 
ενήλικες «Το Ξανά» και το 

µυθιστόρηµα «Μάρτυς µου ο Θεός», για το οποίο 
έλαβε την Πελλαία Κλείδα του ∆ήµου Πέλλας και το 
Βραβείο Λογοτεχνίας της Ε.Ε. 2014 (European Union 
Prize for Literature). Από τα έργα του ξεχωρίσαµε 
ένα πρωτότυπο και απολαυστικό βιβλίο µε θέµα 
τη φιλοζωία. Ο «Αδέσποτος Κώστας» (εκδόσεις 
Ψυχογιός) µας µαθαίνει τη ζωή των αδέσποτων από 
την ανάποδη. Ο Φοξ, ο µπαµπάς του και η µαµά του 
–µια οικογένεια σκύλων– έχουν για κατοικίδιο έναν 
άνθρωπο, τον µικρό Κώστα... 

βιβλία για το Πάσχα
(για µικρούς και µεγάλους)9

περισσότερα αρνιά σφάζονται έχοντας πλήρως τις 
αισθήσεις τους.

Σύµφωνα µε τη ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής και 
την Πανελλήνια ‘Ένωση Κτηνιάτρων ∆ηµοσίων Υ-
παλλήλων, η σφαγή των αµνοεριφίων σε υπαίθρι-
ους χώρους αποτελεί παράβαση των κείµενων δι-
ατάξεων περί υγειονοµικού κτηνιατρικού ελέγχου 
των σφαγίων ζώων και περί προστασίας ζώων και 
περιβάλλοντος, αλλά και του Π.∆. 327/1996 (ΦΕΚ 
221 Α΄) που αναφέρεται ρητά σε αναισθητοποίηση 
πριν από τη σφαγή, όπως αναφέρθηκε. Λεπτοµέ-
ρειες για τον χριστιανικό πληθυσµό που συνηθί-
ζει να κάνει τον σταυρό του πάνω από µια σούβλα.

Το 1789 ο ωφελιµιστής φιλόσοφος Τζέρεµι 
Μπένθαµ έγραφε: «Θα έρθει µια µέρα που θα 
παραχωρήσουµε και στα άλλα πλάσµατα τα δι-
καιώµατα που τους αφαιρέσαµε επιβάλλοντας 
την τυραννία µας. Οι Γάλλοι ανακάλυψαν προ-
σφάτως ότι το σκούρο δέρµα δεν είναι λόγος για 
να εγκαταλείπεται το ανθρώπινο ον στις διαθέ-
σεις ενός δηµίου. Μια µέρα θα καταλάβουµε ότι 
ο αριθµός των ποδιών, η τριχοφυΐα του δέρµατος 
ή ο τρόπος µε τον οποίο διαµορφώνεται το ιερό 
οστό δεν είναι επαρκείς λόγοι για να εγκαταλεί-
πουµε τα όντα στη µοίρα τους. Ποιο άλλο χαρα-
κτηριστικό θα µπορούσε να αποτελέσει αδιαπέ-
ραστη διαχωριστική γραµµή; Η δυνατότητα να 
σκέφτεται κανείς και να συνδιαλέγεται µε τους 
άλλους; Ένα άλογο ή ένα ενήλικο σκυλί είναι ζώα 
πιο λογικά και επικοινωνιακά από τα βρέφη. Αλλά 
ακόµα κι αν δεν ήταν, τι θα άλλαζε; Το ερώτηµα 
δεν είναι: Μπορούν τα ζώα να κάνουν λογικές 
σκέψεις; Ούτε: Μπορούν να µιλούν; Αλλά: Μπο-
ρούν να υποφέρουν;».

Οι κτηνοτρόφοι δρουν έτσι γιατί υπάρχει ζή-
τηση. Όµως, ακόµη κι αν το κοτόπουλο, το µο-
σχάρι ή το αρνί µεγαλώνουν σε άθλιες συνθή-
κες και θανατώνονται σε ακόµα αθλιότερες, κα-
νένας δεν εµποδίζει εµάς τους καταναλωτές να 
ψάξουµε να βρούµε τον σωστό και νόµιµο εκτρο-
φέα. Είναι το σωστό για την υγεία µας, την τσέπη 
και την ηθική µας.

Οι κοινοτικές οδηγίες είναι 
σαφείς: Κατά τη σφαγή 
ή τη θανάτωση του ζώου 
πρέπει να αποφεύγεται η 
πρόκληση περιττού πόνου 
ή ταλαιπωρίας, […] οι 
χοίροι και τα αιγοπρόβατα 
να έχουν προηγουµένως 
αναισθητοποιηθεί. 
Λεπτοµέρειες για τον 
χριστιανικό πληθυσµό που 
συνηθίζει να κάνει τον σταυρό 
του πάνω από µια σούβλα.
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Ραγδαία αύξηση στη χρήση πλαστικού χρήµατος παρα-
τηρείται στην Ελλάδα τους τελευταίους µήνες. Παρά 
το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει 
ακόµη τι προτίθεται να κάνει σχετικά µε το χτίσιµο 

του αφορολόγητου µέσω της χρήσης χρεωστικών και πιστωτι-
κών καρτών, οι καταναλωτές όλο και περισσότερο χρησιµοποι-
ούν τις κάρτες τους για τις καθηµερινές συναλλαγές τους. Ειδικά 
την περίοδο αυτή, των γιορτινών ηµερών, όταν οι καταναλωτές, 
παρά την κρίση, την ύφεση και τα capital controls, προβαίνουν 
σε αγορές, η χρήση των καρτών θεωρείται δεδοµένη.

Στρατοσφαιρικές αυξήσεις
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία της Visa Hellas, η αύ-
ξηση της χρήσης χρεωστικών καρτών το 2015 άγγιξε το 83%, σε 
σχέση µε το 2014, από πλευράς τζίρου, φτάνοντας τα 2,2 δισ. 
ευρώ, ενώ όσον αφορά τον αριθµό των συναλλαγών µέσω χρεω-
στικών καρτών, η αύξηση το 2015, σε σχέση µε το 2014, ξεπερνά 
το 85% και φτάνει τις 37 εκατοµµύρια συναλλαγές. Παράλληλα, 
αυξητικές τάσεις καταγράφονται και στις αποκαλούµενες «ανέ-
παφες συναλλαγές», οι οποίες, µετά από µακρά περίοδο πιλοτι-
κών εφαρµογών στην Ελλάδα, πλέον έχουν µπει στην καθηµε-
ρινότητα σε µεγάλο αριθµό συναλλαγών, καθώς το 2015 οι κάρ-
τες ανέπαφων πληρωµών Visa ξεπέρασαν τις 1,5 εκατοµµύρια σε 
αριθµό και γίνονται αποδεκτές σε περισσότερα από 90.000 ση-
µεία (τερµατικά POS).

Παντού τερµατικά
Από τα στοιχεία της Visa Hellas προκύπτει ότι πλέον υπάρχουν 
POS και σε περίπου 700 ταξί (ενώ αν υπολογιστούν και online 
πληρωµές µέσω ειδικών εφαρµογών, ο αριθµός ανεβαίνει κοντά 
στις 4.000), ενώ σηµεία αποδοχής όπου αυξάνεται συνεχώς η 
χρήση καρτών είναι τα fast food και deliveries, τα εκδοτήρια ει-
σιτηρίων του ΟΑΣΑ κ.λπ. Φαίνεται επίσης ότι τα capital controls 
ευνόησαν εµµέσως και το e-shopping, καθώς ο τζίρος στο ηλε-
κτρονικό εµπόριο αυξήθηκε κατά 11% και διαµορφώθηκε στα 
782 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός τζίρος όλων των καρτών διαµορ-
φώθηκε το 2015 σε 4,7 δισ. ευρώ ή 25% αύξηση σε σχέση µε 
το 2014, µε τις συναλλαγές µε χρεωστικές να αποτελούν το 46% 
του τζίρου.

Προβλέψεις και δυσκολίες
Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε µελέτη της «Καθηµερινής», τα τερ-

µατικά που υπάρχουν στην αγορά υπολογίζονται σε 220.000 
και, παρά την άνοδο της ζήτησης που προκάλεσε η επιβολή των 
capital controls, µόλις που καλύπτουν τη µισή αγορά των εµπο-
ρικών καταστηµάτων. Οι υπολογισµοί του υπουργείου Οικο-
νοµικών ανεβάζουν τον απαιτούµενο αριθµό τερµατικών, προ-
κειµένου να υπάρξει ικανοποιητική γεωγραφική κάλυψη σε 
βασικές κατηγορίες µικρών εµπορικών επιχειρήσεων και επαγ-
γελµατιών, στις 450.000-500.000, στόχος ο οποίος για την ώρα 
δεν φαίνεται να µπορεί να επιτευχθεί εντός του 2016. Ωστόσο, 
όσον αφορά τους καταναλωτές, σχεδόν καθολική είναι πλέον 
(ειδικά µετά τα capital controls) η κατοχή χρεωστικών καρτών, 
που στα τέλη του 2015 έφτασαν τα 10,7 εκατοµµύρια, σχεδόν κα-
λύπτοντας το σύνολο του πληθυσµού της χώρας. Στην ίδια µε-
λέτη εκτιµάται ότι µε ρυθµό 40% θα κινηθεί η αγορά των χρεω-
στικών και πιστωτικών καρτών το 2016, συνεχίζοντας την αυξη-
τική τάση που καταγράφηκε το δεύτερο εξάµηνο του 2015, µετά 
την επιβολή των capital controls.

Νέα κίνητρα
Αξίζει, πάντως, να σηµειωθεί ότι τα κίνητρα για τη χρήση πλαστι-
κού χρήµατος από τους καταναλωτές διαρκώς αυξάνονται. Ο Συ-
νήγορος του Καταναλωτή ανακοίνωσε στις αρχές του περασµέ-
νου Μαρτίου ότι καµία επιβάρυνση δεν θα έχουν πλέον οι κατα-

ναλωτές λόγω της χρήσης µέσων πληρωµής όπως η πιστωτική ή 
χρεωστική κάρτα, σύµφωνα µε τροποποίηση του νόµου για την 
προστασία του καταναλωτή. Οι χρήστες καρτών θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι µε τη νέα νοµοθετική ρύθµιση, που ανακοίνωσε 
πρόσφατα το υπουργείο Οικονοµίας και η οποία ισχύει από 7 
Μαρτίου, καθίσταται σαφές ότι οι χρεώσεις αυτές απαγορεύο-
νται, όπως επιτάσσει η σχετική ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Μάλι-
στα, η ανεξάρτητη αρχή υπογράµµισε ότι «για τυχόν παραβάσεις 
(σ.σ.: οι καταναλωτές) µπορούν να απευθύνονται στον Συνήγορο 
του Καταναλωτή, υποβάλλοντας σχετική αναφορά». Παράλ-
ληλα, φαίνεται ότι το υπουργείο Οικονοµικών προσανατολίζε-
ται στο να συµπεριλάβει σε σχετικό νοµοσχέδιο διάταξη η οποία 
θα προβλέπει ότι η διατραπεζική προµήθεια για συναλλαγές µε 
χρεωστικές κάρτες θα περιοριστεί στο 0,1% από 0,2%, προκειµέ-
νου να περιοριστεί το κόστος για τις επιχειρήσεις και να αυξηθεί 
ακόµα περισσότερο η χρήση του πλαστικού χρήµατος.

Ψηφιακές αγορές
Σηµειώνεται ότι, παρά τα capital controls, η πραγµατοποίηση 
συναλλαγών µε πλαστικό χρήµα µε ηλεκτρονικά καταστήµατα 
του εξωτερικού επιτρέπεται κανονικά. Συγκεκριµένα, για αγο-
ρές µέσω διαδικτύου οι καταναλωτές µπορούν να χρησιµοποι-
ούν τις κάρτες τους µέχρι το όριο που προβλέπει η σύµβασή 
τους µε την τράπεζα, χωρίς περιορισµούς, εφόσον τα ηλεκτρο-
νικά καταστήµατα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λο-
γαριασµό που τηρούν σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα. 
Αν τα ηλεκτρονικά καταστήµατα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές 
καρτών σε λογαριασµό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού, 
η χρήση καρτών επιτρέπεται µέχρι το όριο που προβλέπει η 
σύµβαση µε την τράπεζα και εντός του ορίου ποσού το οποίο 
εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Ε-
γκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. Φυσικά, υπάρχουν κά-
ποιοι περιορισµοί σε συναλλαγές µέσω internet εφόσον τα η-
λεκτρονικά καταστήµατα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών 
σε λογαριασµό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού (π.χ. α-
παγορεύονται οι µεταφορές χρηµάτων στο εξωτερικό, οι συ-
ναλλαγές µε εταιρείες στοιχηµατισµού, οι αγορές υπηρεσιών 
εστίασης κ.ά.). Επίσης, παρά τα capital controls, επιτρέπεται η 
χρήση της χρεωστικής κάρτας για αναλήψεις µετρητών στο ε-
ξωτερικό, σύµφωνα µε το ηµερήσιο ή και εβδοµαδιαίο µέγι-
στο όριο ανάληψης ποσού που ισχύει στην Ελλάδα, ήτοι τα 420 
ευρώ ανά εβδοµάδα.

Πλαστικό 
χρήµα 
παντού
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Το νέο ταξιδιωτικό site www.mycountry.gr 
µας προτείνει προορισµούς εντός συνόρων 
για να γνωρίσουµε, κυρίως να αγαπήσουµε, 
την Ελλάδα.

PHOTO CREDITS:
ΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΡΑΚΟΣ
ΚΩΣ - ΚΙΚΗ ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙ∆ΟΥ
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ - ΝΤΕΜΗ ΜΕΛΛΙΣΙΝΟΥ
ΑΡΙΣΤΗ - ΣΟΝΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Αγία Άννα, Β. Εύβοια
Η Βόρεια Εύβοια είναι ένας µικρός παράδεισος 
µε καταρράκτες, προσκυνήµατα, µουσεία, 
υπέροχες βουνίσιες ή παραθαλάσσιες 
διαδροµές, παραλίες και όσα χωράνε σε µια 
ταξιδιωτική ατζέντα. Χτισµένη κατά µήκος 
της µεγαλύτερης παραλίας της Εύβοιας 
(περίπου 9 χλµ.), σε απόσταση 2 ωρών 
από την Αθήνα, η παραλία της Αγίας Άννας 
είναι ιδανικός προορισµός για διακοπές, 
προσφέροντας ησυχία, φύση και διασκέδαση. 
Συνδυάζει θάλασσα και βουνό σε ισόποσες 
δόσεις, διαθέτει µαγευτική φύση, ανατολή 
που συναγωνίζεται το Ηµεροβίγλι, γραφικές 
ταβέρνες και πληθώρα καταλυµάτων. Η 
παραλία της Αγκάλης εκτείνεται σε 9 χλµ., όπου 
κυριαρχεί το ψιλό βότσαλο. ∆ύο χιλιόµετρα από 
την Αγία Άννα, στον δρόµο προς το γειτονικό 
Αχλάδι, το Σαρακίνικο είναι ένας µαγευτικός 
όρµος για λίγους και εκλεκτούς. Προσοχή, ο 
ήλιος πέφτει νωρίς.

ΚΩΣ
Η πόλη της Κω είναι ένα πελώριο αρχαιολογικό 
µουσείο, ένας αξιοζήλευτος προορισµός για τους 
λάτρεις της Ιστορίας. Σε κάθε βήµα συναντάς 
σηµάδια από διαφορετικές περιόδους και εποχές: 
αρχαιοελληνικά, ενετικά και οθωµανικά. Ανακαλύψτε 
το κάστρο των Iωαννιτών Ιπποτών, περιηγηθείτε στα 
τείχη της παλιάς πόλης, που χτίστηκαν µεταξύ 1391 
και 1396, επισκεφτείτε τους αρχαιολογικούς χώρους 
της Αγοράς, της µεσαιωνικής Χώρας, του κάστρου 
της Νερατζιάς και ένα από τα γηραιότερα δέντρα στον 
κόσµο, τον πλάτανο του Ιπποκράτη. Σύµφωνα µε την 
παράδοση, ο δάσκαλος της Ιατρικής δίδασκε στη σκιά 
του µεγαλόσωµου δέντρου.

Σηµειώστε
• Βόλτες στις παραλίες προτείνονται ανεπιφύλακτα, 
µια και κάθε παραλία στην Κω έχει µήκος 1 χλµ.: 
Μαστιχάρι, Μαρµάρι, Κέφαλος, Καρδάµαινα.
• Η πόλη της Κω είναι ιδανική για τους λάτρεις του 
ποδηλάτου. Είναι επίπεδη, µε οµαλές διαδροµές, µε 

Πάσχα  
στο χωριό
ή στο νησί

τη µεγαλύτερη να εκτείνεται από την παραλία του 
Φάρου µέχρι την παραλία Ψαλίδι, 13 χλµ. απόσταση.
• Μη φοβηθείτε τις κρουαζιέρες στα γύρω νησιά και 
στην Αλικαρνασσό (Bodrum). Είναι σύντοµες και 
απολαυστικές.
• Εξερευνήστε µε αυτοκίνητο ή µε τα αστικά 
λεωφορεία τα µικρά, απλωµένα σε όλη την έκταση 
του νησιού, χωριά Παλιό Πυλί, Ασφεντίου, Αντιµάχια, 
Καρδάµαινα και Κέφαλος. Γραφικά, µε µικρές 
εκκλησίες και αρχαία, βυζαντινά και βενετικά κάστρα. 
Οι ηλικιωµένοι στις πλατείες και στα καφενεία έχουν 
όµορφες ιστορίες να σας διηγηθούν, ενώ θα έχετε την 
ευκαιρία να ακούσετε την παραδοσιακή «κώτικη» 
διάλεκτο. Το καταπράσινο χωριό Ζια ξεχωρίζει, 
είναι γεµάτο καρυδιές, πλατανιές και τρεχούµενα 
νερά, ταβέρνες µε παραδοσιακό φαγητό, µαγαζιά 
µε είδη λαϊκής τέχνης, βότανα και τοπικό µέλι. Το 
ωραιότερο ηλιοβασίλεµα της Κω είναι από το χωριό 
Ζια, µε θέα τη θάλασσα ενώ ο ήλιος βυθίζεται στην 
απεραντοσύνη της.

Σηµειώστε
• Το αγρόκτηµα Ranch-eros βρίσκεται σε µια 
πευκόφυτη έκταση 17 στρεµµάτων στην παραλία της 
Αγίας Άννας. Εκεί ζουν οκτώ άλογα σε ηµιελεύθερη 
κατάσταση. Πριν από τέσσερα χρόνια αντιµετώπιζαν 
σοβαρά προβλήµατα υγείας και υποσιτισµού. 
Τώρα, υπό τη σκέπη του φιλοζωικού σωµατείου 
Ranch-eros, τα άλογα είναι υγιή, απολύτως φιλικά 
και ήρεµα. Η βόλτα µαζί τους διαρκεί 45 λεπτά και 
καλύπτει τη διαδροµή κατά µήκος της παραλίας και 
επιστροφή µέσα από το δάσος. Πληροφορίες: 6972 
530639, 6981 879328, https://www.facebook.com/
rancherosfarm.
• Στα 10 χλµ. από τη θάλασσα της Αγίας Άννας, 
ακολουθώντας έναν φιδογυριστό ασφαλτόδροµο, 
βρίσκονται οι καταρράκτες του ∆ρυµώνα, το απόλυτο 
ορεινό τοπίο µέσα σε κωνοφόρα δέντρα, µικρούς 
καταρράκτες και γαλαζοπράσινες κολυµπήθρες 
που σχηµατίζονται από τα νερά πάνω στην κοίτη του 
ρέµατος Σηπιάς, αλλά και σε πλατώµατα ιδανικά για 
πικνίκ.
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∆υτική Μάνη
Για όσους επιχειρούν για πρώτη φορά εξερεύνηση 
της ηπειρωτικής Ελλάδας, ένα ταξίδι στη Μάνη 
πρέπει να είναι η αφετηρία. Με τις ωραιότερες 
διαδροµές που µπορείτε ενδεχοµένως να κάνετε επί 
ελληνικού εδάφους, απλώς οδηγείτε νότια, από την 
Αθήνα προς τη δυτική πλευρά του µεσαίου ποδιού 
της Πελοποννήσου. Το µανιάτικο, άγριο στην όψη 
τοπίο καθηλώνει, ενώ ο προαιώνιος πολιτισµός της 
περιοχής ωθεί για εξερεύνηση. Οι διαδροµές και 
τα χωριά που αξίζει να επισκεφτείτε πολλά, γι’ αυτό 
δηµιουργήσαµε ένα γευστικό οδοιπορικό. Πρώτη 
στάση στη µεσαιωνική Καρδαµύλη για µεσηµεριανό 
γεύµα στις Ελιές, την ταβέρνα του υπέροχου 
ξενοδοχείου πάνω στην παραλία. Ακριβώς πίσω 
από τον κεντρικό δρόµο του χωριού βρίσκεται η 
τοποθεσία Παλιά Καρδαµύλη, όπου µπορεί κανείς 
να θαυµάσει τους εγκαταλειµµένους πύργους, 
χτισµένους γύρω από µια όµορφη εκκλησία του 
18ου αιώνα. Το Οίτυλο δεσπόζει στη δυτική Μάνη. 
Το Porto Vitilo Boutique Hotel είναι µια άριστη 
επιλογή για διαµονή, καθώς και το Ακρολίθι στο 
Νέο Οίτυλο, µε υπέροχο φαγητό. Το Λιµένι είναι ένα 
πανέµορφο γραφικό ψαροχώρι. Για φρέσκο ψάρι 

Αρίστη-Ζαγοροχώρια
Η Αρίστη ή αλλιώς Αρτσίστα είναι ένα καταπράσινο 
ορεινό χωριό, πολύ καλά κρυµµένο στο 
σύµπλεγµα των Ζαγοροχωρίων, µια ανάσα από 
το φηµισµένο Πάπιγκο και το φαράγγι του Βίκου. 
Αν και λιγότερο γνωστό, η Αρίστη είναι από τα 
µεγαλύτερα και παλαιότερα χωριά του Ζαγορίου. 
Η είσοδος στο χωριό ξαφνιάζει τον επισκέπτη µε 
τα αναπαλαιωµένα αρχοντικά και τα γραφικά 
πλακόστρωτα δροµάκια. Στην κεντρική πλατεία 
του χωριού µε τα παραδοσιακά καφενεία και τον 
γοητευτικό πλάτανο «πρωταγωνιστεί» η εκκλησία 
της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, η οποία χρονολογείται 
από το 1718. Μια επιβλητική εκκλησία, µε πολύ ψηλό 
καµπαναριό, το εσωτερικό της οποίας κοσµείται από 
αξιόλογες τοιχογραφίες Καπεσοβιτών αγιογράφων. 
∆εν θα πρέπει να φύγετε χωρίς να δοκιµάσετε τις 
φηµισµένες ζαγορίσιες πίτες, όπως η αλευρόπιτα, 
η χορτόπιτα, η γαλατόπιτα, η τραχανόπιτα και η 

παρέα µε ούζο πάνω στο κύµα, η ψαροταβέρνα 
Νίκος. Ολοκληρώστε το οδοιπορικό µε µια στάση 
στην Αρεόπολη, για φρέσκο ευωδιαστό ψωµί από τον 
ξυλόφουρνο και τα τοπικά γλυκίσµατα «λαλάκια».

Σηµειώστε
• Σπήλαιο ∆ιρού: Στα ευρήµατα του σπηλαίου µε 
τους εντυπωσιακούς σταλαγµίτες και σταλακτίτες 
συγκαταλέγονται απολιθωµένα οστά ιπποπόταµου, 
πάνθηρα, ύαινας, λιονταριού, ελαφιού και κουναβιού, 
καθώς και κεραµική, που υποδηλώνει ανθρώπινη 
παρουσία.
• Μοναδική εµπειρία αποτελεί η περιήγηση µε 
βάρκα στα λιµναία τµήµατα της Βλυχάδας, που 
επιτρέπει στους επισκέπτες να απολαύσουν ένα 
µαγευτικό ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο.
• Ακρωτήρι Ταίναρο: Ακολουθώντας τη σήµανση 
για τον αρχαιολογικό χώρο Ταινάρου φτάνεις στο 
νοτιότερο οδικό σηµείο της ηπειρωτικής Ελλάδας 
αλλά και της Ευρώπης. Εκεί βρίσκεται το Υπνοµαντείο 
του Ταινάριου Ποσειδώνα και από εκεί ξεκινάει το 
µονοπάτι, το οποίο οδηγεί στον φάρο του Ταινάρου. Η 
πεζοπορία έχει διάρκεια 50 λεπτά.

Ίος
Η Ίος ή Νιος, γνωστή για τους ξέφρενους ρυθµούς 
των πάλαι ποτέ νεανικών πάρτι, προσφέρει στον 
επισκέπτη τη δυνατότητα χαλαρής και ήρεµης διαµονής 
κοντά στη φύση. Φτάνοντας στο λιµάνι της Ίου, δεξιά 
σε καλωσορίζει η αριστουργηµατική αρχιτεκτονικά 
εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, η οποία στέκει εκεί από 
το 1600, και η πλατεία της αποβάθρας µε το µνηµείο 
µε την κεφαλή του Οµήρου. Η Χώρα της Ίου βρίσκεται 
σε έναν βραχώδη λόφο, στα ερείπια του µεσαιωνικού 
χωριού. Κάτω από το κάστρο βρίσκεται η εκκλησία την 
Παναγιάς της Γκρεµιώτισσας, η σηµαντικότερη από τις 
365 εκκλησίες του νησιού, µε την εκπληκτική θέα που 
φτάνει ως τη Σίκινο, σηµείο-ορόσηµο για ένα µαγευτικό 
αιγαιοπελαγίτικο ηλιοβασίλεµα. Η περιπλάνηση στα 
καλντερίµια της Χώρας είναι µαγευτική. Πρόκειται για 
έναν παραδοσιακό οικισµό ο οποίος έχει κηρυχτεί 
διατηρητέος, µε τα καλύτερα δείγµατα κυκλαδικής 
αρχιτεκτονικής. Τα κατάλευκα σπίτια, οι γραφικές µικρές 
εκκλησίες, τα στεγασµένα δροµάκια ή αλλιώς στιγάδια, 
συνθέτουν έναν σφιχτό λαβύρινθο µε κρυµµένα ξέφωτα 
και µυστικά περάσµατα, τα οποία οδηγούν στη γειτονιά 
των 12 ανεµοδαρµένων ανεµόµυλων οι οποίοι κάποτε 
συντηρούσαν ολόκληρο το νησί.

Σηµειώστε
• Πολιτιστικό ενδιαφέρον έχει µια επίσκεψη στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης «Ζαν Μαρί Ντρο», καθώς και στον τάφο του 
Οµήρου στο Πλακωτό.
• Η Ίος είναι η χαρά του περιπατητή. Ξεχωρίζει το 
µονοπάτι για το Παλαιόκαστρο, µια διαδροµή στο 
βουνό έχοντας παρέα το απέραντο γαλάζιο, ώσπου 
ξαφνικά ξεπροβάλλει η κατάλευκη Παναγιά η 
Παλαιοκαστρίτισσα, µε θέα τη Νάξο, την Ηρακλειά και 
την Αµοργό.
• Αναζωογονητικές είναι και οι βόλτες στις παραλίες. 
Ο Μυλοπότας είναι η πιο διάσηµη παραλία µεταξύ 
των 36 που διαθέτει η Ίος, µε τη χρυσή αµµουδιά και 
τα κρυστάλλινα νερά της, γυµνή, χωρίς τα αξεσουάρ 
του καλοκαιριού και δίχως τη νεανική υπερβολή. Στο 
Μαγγανάρι συναντάµε το «απέραντο γαλάζιο» (µέρος 
της γνωστής ταινίας γυρίστηκε εδώ), το οποίο µας 
συνεπαίρνει µαζί µε τους έξι ειδυλλιακούς µικρούς 
όρµους.
• Η Ίος προσφέρει και ξεχωριστές γεύσεις. 
∆οκιµάζουµε νιώτικη κάππαρη, το διάσηµο σκοτύρι, 
µυζήθρα µε γλυκιά επίγευση, ξινό, ξεροτήγανα και 
µυζηθρόπιτες µε ντόπιο µέλι.

κολοκυθόπιτα, καθώς και το ντόπιο τσίπουρο.

Σηµειώστε
• Η βόλτα στον Βοϊδοµάτη επιβάλλεται. Πηγάζει 
από το φαράγγι του Βίκου και συναντάει τον Αώο 
ποταµό στον κάµπο της Κόνιτσας. Θεωρείται ένας 
από τους πιο καθαρούς αλλά και κρύους ποταµούς 
στην Ευρώπη. Τα µονοπάτια στις όχθες του ποταµού 
περνάνε µέσα από τοπία εξαιρετικής φυσικής 
οµορφιάς. Εκεί που τελειώνει η χαράδρα του Βίκου, 
στο χωριό Κλειδωνιά, βρίσκεται το γεφύρι του 
Βοϊδοµάτη, που χτίστηκε το 1853. Στην όχθη του 
ποταµού Βοϊδοµάτη, στην άκρη του βράχου µιας 
σπηλιάς, βρίσκεται το µοναστήρι της Παναγιάς της 
Σπηλιώτισσας. Xτίστηκε το 1665 και αγιογραφήθηκε 
το 1673 από τον µοναχό Παρθένιο. Η µονή γνώρισε 
µεγάλη ακµή, µέχρι που το 1797 καταστράφηκε. 
Σήµερα, µετά από εργασίες, διατηρείται σε αρκετά 
καλή κατάσταση. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικά 
διατηρητέο µνηµείο.





ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1.  Βάζουµε το βούτυρο µε τη ζάχαρη στο µίξερ και χτυπάµε µε το φτερό σε δυνατή ταχύτητα, µέχρι να 
αφρατέψουν και να ασπρίσουν.

2. Χαµηλώνουµε την ταχύτητα και προσθέτουµε ένα-ένα τα αυγά.
3. ∆ιαλύουµε την αµµωνία στο ποτήρι µε το γάλα και το ρίχνουµε στη ζύµη σίγα-σιγά.
4.  Μόλις οµογενοποιηθούν τα υλικά, χαµηλώνουµε τελείως το µίξερ και  προσθέτουµε σταδιακά το 

αλεύρι, το αλάτι και τη βανίλια. Αφήνουµε να  ζυµωθούν για 3-4 λεπτά. Η ζύµη πρέπει να είµαι µα-
λακή, εύπλαστη, να µην κολλάει στα χέρια και να µην είναι ελαστική.

5.  Τυλίγουµε τη ζύµη µε µεµβράνη και την βάζουµε στο ψυγείο για 1 ώρα.
6. Βγάζουµε τη ζύµη από το ψυγείο και πλάθουµε τα κουλουράκια σε διάφορα σχέδια.
7.  Τοποθετούµε τα κουλουράκια σε ένα ταψί µε λαδόκολλα και τα αλείφουµε µε ένα αυγό χτυπηµένο 

µε λίγο νερό.
8.  Ψήνουµε κάθε παρτίδα σε προθερµασµένο φούρνο για 20-25 λεπτά στους 170°C.     

TIP: Όσο πλάθετε τα κουλουράκια, δουλέψτε τη ζύµη γρήγορα µε τα χέρια σας. Επειδή πρόκειται ουσιαστικά για µια 
ζύµη βουτύρου, η ζεστασιά των χεριών σας θα λιώσει το βούτυρο και δεν θα πλάθονται εύκολα τα κουλουράκια σας.

Κουλουράκια της Λαµπρής
ΥΛΙΚΑ
•  1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

των Μύλων Αγίου Γεωργίου
•  250 γρ. βούτυρο αγελάδος  

σε θερµοκρασία δωµατίου
• 4 αυγά
• 375 γρ. ζάχαρη
• 230 ml γάλα χλιαρό
•  1 κ.σ. αµµωνία & 1 κ.σ. baking 

powder ή 1 κ.σ. baking powder  
& 1/2 κ.γ. µαγειρική σόδα

• 1 βανίλια σε σκόνη 
• 1 πρέζα αλάτι

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ 
• 1 αυγό 
• 2-3 κ.σ. νερό 
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Η ΓΗ ΓΥΡΙΖΕΙ

Κάνε παιδί…
Ο Έρικ και η Ιβάνκα Τραµπ 
δεν πρόκειται να ψηφίσουν 
τον πατέρα τους στις προ-
κριµατικές της Νέας Υόρ-
κης. Ξέχασαν, λέει, να γρα-
φτούν στον εκλογικό κατά-
λογο. Ο Ντόναλντ Τραµπ 
δεν ντράπηκε να εξηγήσει 
σε εκποµπή του Fox News 
ότι, ενώ παλαιότερα είχαν 
κάνει την εγγραφή στις λί-
στες των Ρεπουµπλικάνων, 
δεν φρόντισαν εγκαίρως να 
την ανανεώσουν.«Νιώθουν 
πολύ άσχηµα γι’ αυτό» ση-
µείωσε και προσπάθησε να 
κάνει χιούµορ λέγοντας ότι 
θα τους τιµωρήσει κόβοντας 
κάτι από τα χρήµατα που 
τους δίνει. Η αλήθεια είναι 
ότι ένας 32χρονος και µια 
34χρονη δεν είναι ακριβώς 
παιδιά για να συντηρούνται 
µε χαρτζιλίκι, αλλά η οικο-
γένεια Τραµπ έχει τους δι-
κούς της κανόνες.

Το νερό νεράκι
Στην Ινδία ξέρουν ήδη τι 
θα πει λειψυδρία. Αυτά που 
εµείς ακούµε από διεθνείς 
οργανώσεις και επιστήµο-
νες ειδικούς στα θέµατα κλι-
µατικής αλλαγής εκείνοι τα 
ζουν στην καθηµερινότητά 
τους. Οι προβλέψεις λένε ότι 
τα επόµενα χρόνια ο κόσµος 
θα γίνεται όλο και πιο άνυ-
δρος, ενώ το 38% του πληθυ-
σµού της Μεσογείου θα ζει 
σε ζώνες όπου θα παρατη-
ρούνται ελλείψεις νερού. Το 
πρόβληµα δεν είναι τόσο µα-
κριά µας όσο νοµίζουµε.

Μαδούρο 
και σεσουάρ
Το wet look είναι της µόδας 
στη Βενεζουέλα. Η ανάγκη 
γίνεται φιλοτιµία και η φυ-
σική κόµµωση υψηλή στρα-
τηγική. Όσο αστείο κι αν α-
κούγεται, ο Πρόεδρος Ν. 
Μαδούρο σύστησε στις γυ-
ναίκες της πατρίδας του να 
µη χρησιµοποιούν πιστο-
λάκι. Και επειδή δεν ήθελε 
να επιχειρηµατολογήσει µι-
λώντας µόνο για υποχρε-
ωτική εξοικονόµηση ενέρ-
γειας, πρόσθεσε ότι είναι και 
του γούστου του το φυσικό 
µαλλί. Αλλά δεν ήταν αυτή 
η µόνη πρωτοποριακή ιδέα 
που κατέθεσε. Ανακοίνωσε 
ακόµη ότι για τους επόµε-
νους δύο µήνες η Παρα-
σκευή θα είναι αργία και θα 
κολλάει µε το Σαββατοκύ-
ριακο σε ένα υπέροχο, πλην 
φτωχό, τριήµερο. Μήπως να 
το κλείσουν το µαγαζί κα-
λύτερα;

Με το βλέµµα 
της Λίντα
Πόσο γοητευτική θα πρέπει 
να είναι µια γυναίκα για να 
έχει φλερτάρει µε τον Τζιµ 
Μόρισον και τον Μικ Τζά-
γκερ και τελικά να καταλή-
ξει σύντροφος του Πολ Μα-
κάρτνεϊ. Η Λίντα Μακάρτνεϊ, 
ροκ φωτογράφος, ακτιβί-
στρια για τα δικαιώµατα των 
ζώων και χορτοφάγος, έφυγε 
από τη ζωή στα 56 της χρό-
νια, το 1998, χτυπηµένη από 
καρκίνο στο στήθος. Αυτές 
τις µέρες παρουσιάζεται έκ-
θεσή της στη Γερµανία και ο 
µύθος των Beatles αναβιώ-
νει µε τον τρόπο που η ίδια 
τον βίωσε κοντά στο «σκα-
θάρι» της αλλά και µε την α-
πόσταση της καλλιτεχνικής 
της ιδιότητας.
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Καταραµένο photoshop!
Η Βικτόρια Μπέκαµ ήθελε να προωθήσει τα καλοκαι-
ρινά ρούχα που σχεδιάζει και βρήκε µια καταπληκτική 
δυνατότητα για φωτογράφιση στη ´ Vogue Chinaª , µε 
την ίδια σε ρόλο µοντέλου. Με το που ανέβασε τις πρώ-
τες φωτογραφίες στον λογαριασµό της στο Instagram 
προκάλεσε µεγάλο ντόρο, αλλά όχι για τον λόγο που θα 
ήθελε. Αντικείµενο παρατήρησης έγινε το δαχτυλάκι του 
ποδιού της, που εξαφανίστηκε στο photoshop. ∆εν πό-
νεσε, αλλά την πόνεσε ο σχολιασµός που ακολούθησε.

Το ακριβό της πιάνο
Είναι το πιάνο στο οποίο έγραψε το πρώτο 
της τραγούδι. Της το είχαν αγοράσει οι παπ-
πούδες της και µε αυτό πέρασε τα παιδικά 
και εφηβικά της χρόνια. Το αποχωρίστηκε 
για καλό σκοπό. Η Lady Gaga το βγάζει σε 
δηµοπρασία, στις 21 Μαΐου, φιλοδοξώντας 
ότι η τιµή θα φτάσει τα 200.000 δολάρια, που 
θα διατεθούν στο ίδρυµα Born This Way, το 
οποίο σύστησε η ίδια το 2012 µε σκοπό την 
υποστήριξη της νεολαίας.

Στα κάτω του ο Αλµοδόβαρ
Τα Panama Papers κόβουν την τύχη του 
Πέδρο Αλµοδόβαρ. Η νέα του ταινία, ́ Ιου-
λιέταª , στην πρώτη της προβολή στην πα-
τρίδα του, την Ισπανία, δεν πήγε καθόλου 
καλά. Ο λόγος που δεν κόπηκαν τα εισι-
τήρια που συνήθως κόβονται στις ταινίες 
του δεν ήταν οι κριτικές αλλά οι υπεράκτιες 
αποκαλύψεις. Το συµπέρασµα είναι πως το 
κοινό έχει απαιτήσεις από τους καλλιτέχνες 
στους οποίους πιστεύει και η απαίτηση δεν 
έχει να κάνει µόνο µε την τέχνη αλλά και 
µε τη ζωή.

ΟΙ ΖΩΕΣ  
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΣΤΑ ΦΩΤΑ  
ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ

Κέιτ όπως Μέριλιν
Εντάξει, για µια πριγκίπισσα ισχύει ότι µόνο ο πρίγκι-
πας µπορεί να δει το εσώρουχό της ñ  ακόµη και όταν 
φυσάει. Έτσι, όταν η Κέιτ και ο Ουίλιαµ, κατά την επί-
σκεψή τους στην Ινδία, κατέθεταν στεφάνι στο µνηµείο 
του άγνωστου στρατιώτη και φύσηξε αέρας, τα φλας 
άστραψαν, µήπως και αποκαλυφθούν τα απόκρυφα. 
Η δούκισσα του Κέµπριτζ κρατούσε την άκρη του φο-
ρέµατός της για να προστατευτεί και κάπως έτσι απο-
φεύχθηκε ένα σέξι ατύχηµα που θα έφερνε αµηχανία, 
το λιγότερο, στο Μπάκιγχαµ.

Με δύναµη από τη Βραζιλία
Η Αλεσάντρα Αµπρόζιο είναι µητέρα δύο παιδιών και πα-
ραµένει καλλονή. Μάλλον το ξέρει, αν κρίνει κανείς από 
τη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram. Η εντυπω-
σιακή Βραζιλιάνα πόζαρε ολόγυµνη πάνω σε βράχια µε 
την αυτοπεποίθηση που της δίνει µια τέλεια σιλουέτα. Σε 
πρόσφατη συνέντευξή της είχε πει το προφανές: ´ Νοµί-
ζω ότι τώρα έχω ένα πολύ καλύτερο σώµα απí  ό,τι πριν 
αποκτήσω τα παιδιά µου. Έχει να κάνει µε το σχήµα του, 
φαίνεται διαφορετικό και αισθάνοµαι καλύτερα από πρινª .

Επανασύνδεση
Νέο επεισόδιο στο σίριαλ ´ µαµά Μαντόναª . Ως γνω-
στόν, ο πρώην σύζυγος Γκάι Ρίτσι κέρδισε την επιµέ-
λεια του γιου τους Ρόκο και έκτοτε η βασίλισσα της ποπ 
ζει ένα δράµα που µας το δείχνει σε κάθε ευκαιρία. Τα 
τελευταία νέα είναι ότι ο 15χρονος την επισκέφθηκε στο 
διαµέρισµά της στο Λονδίνο και έµεινε µαζί της κάποιες 
µέρες, για πρώτη φορά από τότε που µετακόµισε στο 
σπίτι του πατέρα του. Η συνέχεια θα δείξει αν έγινε µια 
καλή αρχή. Το βέβαιο είναι ότι, και να µη θέλουµε, θα 
µάθουµε.

Λόγια της ζυγαριάς
Όταν είσαι η Τζένιφερ Λόρενς µπορείς εύκολα να µιλήσεις για 
τα ανορεξικά πρότυπα και το υστερικό άγχος της δίαιτας. Η βρα-
βευµένη µε Όσκαρ ηθοποιός µίλησε για τη δυσκολία που έχουν 
πολλές γυναίκες να συµφιλιωθούν µε τον σωµατότυπό τους και 
για τη δική της απορία αν είναι ́ κανονικήª  µε βάση την κυρίαρχη 
εικόνα στη showbiz. Αλλά δεν είναι απλώς κανονική, είναι λα-
µπερή και όµορφη, όχι απλώς το κορίτσι της διπλανής πόρτας που 
ανεβοκατεβαίνει στη ζυγαριά.
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υγεία

Ένα εντυπωσιακό graffiti στον τοίχο 
απέναντι από την Υγειονοµική Μονάδα 
του ΕΟΠΥΥ µας θυµίζει την ύπουλη 
επιδηµία της ηπατίτιδας C.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

∆ΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ, 
∆ΥΣΒΑΣΤΑΧΤΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Στην Ελλάδα της κρίσης συνέβη κι αυτό. Για να 
έχεις δωρεάν φαρµακευτική αγωγή, αν είσαι 
ασθενής, δεν αρκεί να είσαι άνεργος και ανα-
σφάλιστος, πρέπει να έχεις µηνιαίο εισόδηµα 
µέχρι 200 ευρώ, δηλαδή να είσαι άπορος! Αν 

έχεις παραπάνω εισόδηµα, είσαι κροίσος και µπορείς να πλη-
ρώσεις τις δυσβάσταχτες συµµετοχές στην ιατροφαρµακευ-
τική περίθαλψη. Όχι, δεν είναι κακόγουστο ανέκδοτο αλλά 
η νέα υπουργική απόφαση του κ. Ξανθού για τους ανασφάλι-
στους, που διευκολύνει µόνο τη νοσηλεία σε περίπτωση που 
οι ασθενείς πρέπει να µπουν στο νοσοκοµείο. Αν όµως χρεια-
στούν φάρµακα, τότε, όπως επισηµαίνει και ο Ιατρικός Σύλλο-
γος Αθηνών, ο θησαυρός του υπουργείου Υγείας αποδεικνύε-
ται άνθρακας και οι ανασφάλιστοι παραµένουν χωρίς κάλυψη 
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη, καθώς οι δοµές του ΠΕ∆Υ υ-
πολειτουργούν, ενώ τα δηµόσια νοσοκοµεία είτε έχουν µεγά-
λες αναµονές είτε στερούνται βασικού εξοπλισµού (π.χ. δεν 
διαθέτουν αξονικούς και µαγνητικούς τοµογράφους). Επι-

πλέον, παραµένουν οι δυσβάσταχτες συµµετοχές στη φαρµα-
κευτική περίθαλψη, µε εξαίρεση µια πολύ µικρή οµάδα, που 
εµπίπτει στην κατηγορία των απόρων και που σε καµία περί-
πτωση δεν χαρακτηρίζει τον µέσο ασθενή. Τη ίδια ώρα, προ-
φανώς για να γίνει ακόµα πιο δύσβατο το ταξίδι των ασθενών 
στη θεραπεία, το φαρµακείο του ΕΟΠΥΥ στη λεωφόρο Αλε-
ξάνδρας σταµατά να χορηγεί τρία ρευµατολογικά φάρµακα 
ζωτικής σηµασίας για τους πάσχοντες. Η ανακοίνωση που 
έχει τοιχοκολληθεί στο ανωτέρω φαρµακείο του οργανισµού 
λέει το εξής: «Από 4 Μαΐου 2016 παύει η διάθεση των φαρµά-
κων Humira, Enbrel και Stelara από το φαρµακείο µας, ενώ ε-
ξακολουθεί από τα φαρµακεία ΕΟΠΥΥ Αθηνών, Πειραιά και 
Ν. Ιωνίας». Ο σύλλογος των ρευµατοπαθών ΕΛΕΑΝΑ τονίζει 
πως τα προαναφερθέντα φάρµακα αποτελούν επιλογές πρώ-
της γραµµής για τη θεραπεία σοβαρών αυτοάνοσων νοσηµά-
των, όπως η ρευµατοειδής αρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα, 
η αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα και η ψωρίαση, και κα-
ταγγέλλει τη µονοµερή αυτή ενέργεια.

Σε υγειονοµική και ασφαλιστική βόµβα εξελίσσεται η ηπατίτιδα C, καθώς ένας στους 
πέντε ασθενείς είναι ανασφάλιστος, µε συνέπεια να µην έχει ελπίδα να λάβει θεραπεία. 
Από τους 167.000 πάσχοντες από τη χρόνια λοίµωξη µε τον ιό HVC στην Ελλάδα, το 80% 
παραµένει µη διαγνωσµένο, συνεπώς εξακολουθεί να µεταδίδει τον φονικό ιό, ενώ µόλις 
το 9,2% των ασθενών λαµβάνει κάποια θεραπεία. Από τα στοιχεία που παρουσίασαν 
ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος «Προµηθέας», ο διευθυντής της Γαστρεντερολογικής 
Μονάδας του Λαϊκού Νοσοκοµείου Γιώργος Παπαθεοδωρίδης και ο προϊστάµενος της 
∆ιεύθυνσης Υγειονοµικής Μονάδας του ΕΟΠΥΥ Αθήνας Χαρίλαος Μπούρος προκύπτει 
ότι οι υποβαλλόµενοι σε θεραπεία ασθενείς αποτελούν «σταγόνα στον ωκεανό» και πως 
το σύστηµα υγείας δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από το υπέρογκο κόστος των θεραπειών 
αυτών, οπότε θέτει αυστηρά κριτήρια για το ποιοι θα παίρνουν τα νέα φάρµακα, τα οποία 
βέβαια (αν και πανάκριβα) επιτυγχάνουν εκρίζωση του ένοχου ιού σε όλες τις µορφές της 
λοίµωξης. Επειδή όµως το πρώτο βήµα για την ίαση είναι η διάγνωση, ένα διαφορετικό 
graffiti που δηµιούργησε ο ΙΝΟ, ο διασηµότερος street artist της πατρίδας µας, για 
λογαριασµό του Συλλόγου «Προµηθέας» κοσµεί τον τοίχο απέναντι από την Υγειονοµική 
Μονάδα του ΕΟΠΥΥ και ταράζει τα νερά της άγνοιας, στέλνοντας το µήνυµα πως ο 
αποπροσανατολισµένος άνθρωπος του σήµερα παραµελεί επικίνδυνα την υγεία του.

Κι ενώ συµβαίνουν όλα αυτά και η ανεργία παραµένει εθνικός εφιάλτης, 
σοκάρουν τα ευρήµατα της Ελληνικής Ρευµατολογικής Εταιρείας (ΕΡΕ) 
για την καταλυτική επίδραση της ψωρίασης, της χρόνιας νόσου που 
πλήττει τους τριαντάρηδες, στην εργασία. Σύµφωνα µε την έρευνα, 
από ψωρίαση πάσχουν 250.000 άνθρωποι στην πατρίδα µας, στην 
πλειονότητά τους νέοι, µε τη µέση ηλικία έναρξης των συµπτωµάτων να 
διαµορφώνεται στα 37 έτη, δηλαδή στα πιο παραγωγικά χρόνια. «Λόγω 
της ασθένειας, που στην πατρίδα µας εξακολουθεί να συνοδεύεται 
από βαρύ στίγµα, το 39% των πασχόντων απουσιάζει συχνά από την 
εργασία του και το 20%, δηλαδή ένας στους πέντε, χάνει τη δουλειά 
του. Επίσης, 16% των ψωριασικών χάνουν µια προαγωγή, όχι επειδή 
δεν είναι αποδοτικοί αλλά γιατί έχουν στο δέρµα τους ψωριασικές 
πλάκες, που, δυστυχώς, το ευρύ κοινό εξακολουθεί να συνδέει µε 
τη µεταδοτική ψώρα» επισηµαίνει ο Χαράλαµπος Μπερµπερίδης, 
διευθυντής της Ρευµατολογικής Κλινικής του 424 Στρατιωτικού 
Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος της ΕΡΕ. Ο ειδικός, που 
ως στρατιωτικός γιατρός «συναντά» την ψωρίαση στα στρατεύσιµα νιάτα, 
προσθέτει πως η άγνοια γίνεται αιτία να καθυστερήσει τουλάχιστον 
µία πενταετία η διάγνωση και να παραταθεί η ταλαιπωρία των 
ασθενών. Μεγάλο αγκάθι αποτελούν και οι κρυφές συννοσηρότητες 

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΤΟ 20% ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΜΕ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α C ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΕΧΕΙΣ ΨΩΡΙΑΣΗ;  
ΧΑΝΕΙΣ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ!

που συνοδεύουν την ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα, από 
την οποία πάσχουν αρκετοί ψωριασικοί. Όπως εξηγεί ο ∆ηµήτρης 
Ρηγόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής ∆ερµατολογικής Εταιρείας και 
διευθυντής της Β΄ ∆ερµατολογικής Κλινικής του Αττικού Νοσοκοµείου, 
η ψωρίαση διπλασιάζει τον κίνδυνο παχυσαρκίας και καρδιαγγειακής 
θνητότητας και πενταπλασιάζει τον κίνδυνο αυτοκτονίας, ενώ στα 
βαριά περιστατικά επταπλασιάζει τον κίνδυνο εµφράγµατος. Το 
42% των ασθενών µε ψωριασική αρθρίτιδα έχει τουλάχιστον τρεις 
συννοσηρότητες. Ως αποτέλεσµα, τα δύο νοσήµατα αποτελούν τεράστιο 
βαρίδι για τις δαπάνες υγείας, το οποίο στις ΗΠΑ ξεπερνά τα 3 δισ. 
δολάρια ετησίως. Για την πιο αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους η 
ιατρική φαρέτρα ενισχύθηκε πρόσφατα µε το πρώτο φάρµακο σε χάπι, 
την απρεµιλάστη της Genesis Pharma, η οποία αποτελεί και τον πρώτο 
εκπρόσωπο µιας νέας φαρµακευτικής κατηγορίας.

Η Οµάδα Αιγαίου, άµεσα ανταποκρινόµενη στο 
αίτηµα του δηµάρχου Κυθήρων-Αντικυθήρων, 
πραγµατοποίησε αποστολή στα δύο νησιά στις 
αρχές Απριλίου µε στόχο να διενεργηθούν ιατρικές 
εξετάσεις στην τοπική κοινότητα από ιατρικές 
ειδικότητες που παρουσιάζουν έλλειψη. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης των εθελοντών γιατρών 
της Οµάδας Αιγαίου δόθηκε η δυνατότητα σε 
284 κατοίκους των Κυθήρων και Αντικυθήρων 
να εξεταστούν δωρεάν από ιατρικές ειδικότητες 
δυσεύρετες σε τόσο αποµακρυσµένες και µικρές 
νησιωτικές κοινωνίες, όπως νευρολόγος, 
ορθοπεδικός, παιδο-ορθοπεδικός, οφθαλµίατρος, 
ψυχίατρος και ωτορινολαρυγγολόγος. Συνολικά 
διενεργήθηκαν 396 εξετάσεις, µε την πλειονότητά 
τους (125, 121 και 106) να αφορούν ορθοπεδικά, 
οφθαλµολογικά και ΩΡΛ περιστατικά αντίστοιχα. 
Επίσης, έγιναν 26 εξετάσεις από νευρολόγο και 18 
από ψυχίατρο. Τα ιατρεία πραγµατοποιήθηκαν στο 
Νοσοκοµείο Κυθήρων.

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
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Η Renault είναι από τους πρώτους κατασκευαστές που εφάρµοσαν τη φιλοσοφία του downsizing, 
τους προηγµένους στροβιλοσυµπιεστές και τα εξελιγµένα συστήµατα ανάκτησης ενέργειας. Με 
αιχµή του δόρατος τους υπερτροφοδοτούµενους κινητήρες βενζίνης TCe και τους επίσης υπερ-
τροφοδοτούµενους κινητήρες Diesel dCi, η Renault βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραµµή των 

εξελίξεων. Η αναγνωρισµένη αξία των κινητήρων της Renault τόσο από το κοινό όσο και από άλλους κατα-
σκευαστές αυτοκινήτων, όπως η Mercedes Benz, η Nissan, η Infinity και η Opel, που τους χρησιµοποιούν 
στα µοντέλα τους, είχε ως αποτέλεσµα µία εντυπωσιακή αύξηση στην παραγωγή κινητήριων συνόλων. Συ-
γκεκριµένα, η παραγωγή κινητήρων της Renault για το 2015 άγγιξε τις 3,3 εκατοµµύρια µονάδες, αριθµός 
αυξηµένος κατά 22% σε σχέση µε τον αντίστοιχο για το 2014. Από το σύνολο των κινητήρων που κατασκευ-
άστηκαν, οι 2,8 εκατοµµύρια τοποθετήθηκαν σε µοντέλα του Groupe Renault, ενώ οι υπόλοιποι 500.000 σε 
µοντέλα άλλων κατασκευαστών. Ο µεγαλύτερος όγκος κινητήρων παράχθηκε στη Γαλλία (Seine-Maritime) 
και στην Ισπανία (Valladolid).

Renault: Ρεκόρ παραγωγής στους κινητήρες

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ AUDI A3  
ΜΕ ΕΚ∆ΟΣΗ 1.0 TFSI

Με το νέο προωθητικό πρόγραµµα Ford ECOINCENTIVE µπορείτε να αποκτήσετε τα Ford Fiesta και 
Focus σε ακόµα πιο ανταγωνιστική τιµή!

Το νέο πρόγραµµα Ford ECOINCENTIVE ισχύει παράλληλα µε το µέτρο της απόσυρσης και προσφέρει 
διπλάσιο όφελος και προνοµιακό πρόγραµµα χρηµατοδότησης Ford Credit. Πιο συγκεκριµένα, στην 
περίπτωση του Fiesta ο πελάτης επωφελείται µε €768 επιπλέον του οφέλους της απόσυρσης, προνο-
µιακή χρηµατοδότηση µε σταθερό επιτόκιο 5,4% και διάρκεια αποπληρωµής έως 48 δόσεις. Στην πε-

ρίπτωση του Focus, ο πελάτης επωφελείται µε €768 επιπλέον του οφέλους της απόσυρσης, προνοµιακή χρη-
µατοδότηση µε σταθερό επιτόκιο 6,4% και διάρκεια αποπληρωµής έως 48 δόσεις.

Ford Fiesta και Focus µε διπλάσιο όφελος απόσυρσης και προνοµιακή 
χρηµατοδότηση Ford Credit

Ο
πτικά, το ανανεω-
µένο Α3 ξεχωρί-
ζει από τους επα-
νασχεδιασµένους 
προβολείς και προ-

φυλακτήρες. Σηµαντική είναι η 
αναβάθµιση του συστήµατος δι-
ασύνδεσης και πολυµέσων, ενώ 
θα είναι διαθέσιµος και ο πλή-
ρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 
(ή, καλύτερα, οθόνη) που είδαµε 
στο νέο A4 και στο TT. Στάνταρ 
θα είναι η κεντρική πτυσσόµενη 
οθόνη 7 ιντσών, ενώ το MMI (ένα 
από τα πιο δύσχρηστα συστή-
µατα) θα προσφέρει διάφορες 
online υπηρεσίες (π.χ. Google Earth και Street View µε ενηµέρωση για την κυκλοφορία σε πραγ-
µατικό χρόνο). Πλουσιότερος είναι ο εξοπλισµός ασφάλειας και άνεσης, περιλαµβάνοντας π.χ. ε-
νεργό cruise control ACC µε τη λειτουργία Stop & Go, όπου το αυτόµατο κιβώτιο S-Tronic µπορεί να 
διατηρεί σταθερή την απόσταση από το προπορευόµενο όχηµα κ.ά.
Σχετικά µε τα µηχανικά µέρη, δεν υπάρχει κάποια σηµαντική αλλαγή πέρα από την αντικατάσταση 
του 1.2 TFSI από τον µικρότερο τρικύλινδρο 1.0 TFSI µε τα 115 άλογα και τα 200 Nm ροπής. Από κει 
και πέρα, υπάρχει ο 1.4 TFSI µε τα 150 άλογα και το σύστηµα προσωρινής απενεργοποίησης των κυ-
λίνδρων και ο νέος 2.0 TFSI από το νέο Audi A4 µε τα 190 άλογα. Η βασική έκδοση ντίζελ είναι η 1.6 
TDI µε τα 110 άλογα, ενώ υπάρχουν και οι 2.0 TDI µε 150 και 184 άλογα. Τα S3 µε τον 2.0 TFSI έχουν 
αποκτήσει 10 άλογα παραπάνω, φτάνοντας τα 310. Το facelift του Α3 αφορά όλες τις εκδόσεις αµα-
ξωµάτων (τρίθυρο, Sportback πεντάθυρο, Sedan, Cabrio, g-tron).

Το A3 ανανεώθηκε αισθητικά, απέκτησε και έκδοση 1.0 ΤFSI µε 115 άλογα, καθώς και 
νέο σύστηµα πολυµέσων µε νέα οθόνη. Στη χώρα µας από το καλοκαίρι.

auto
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ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
● Μια ανάγνωση του «Ερωτόκριτου» διαφορετική 
από τις συνηθισµένες προτείνουν οι Χαΐνηδες και 
η οµάδα «κι όµΩς κινείται» (χορός/ακροβασία) στη 
µουσική παράσταση «Ερωτόκριτος» του Βιτσέντζου 
Κορνάρου. Mια άλλη αναπαράσταση της διαλεκτικής 
του «Ερωτόκριτου», στηριγµένη στη δύναµη, στην 
πίστη και στην τέχνη των ιδιαίτερων προσώπων. Η δι-
αλεκτική της τραγουδαφήγησης από τα πολλά διαφο-
ρετικά όργανα και τις φωνές συµπληρώνεται και δια-
χέεται στη θεατρική πτυχή του έργου, από τη στικτική 
ή αντιστικτική παρουσία της οµάδας «κι όµΩς κινεί-
ται». Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Πέµπτη 21 Α-
πριλίου 2016.

Robert McCabe
στον Πόρο
Η Γκαλερί Citronne ξεκινά 
τη θερινή σεζόν του 2016 
µε την έκθεση των έργων 
του Αµερικανού φωτογρά-
φου Robert McCabe. Στις 
ασπρόµαυρες φωτογραφίες 
του McCabe το θέµα είναι η 
Ελλάδα. Στον Πόρο παρου-
σιάζονται φωτογραφίες από 
τα ταξίδια του στην Ελλάδα 
το 1955, το 1957 και το 1965 
– τµήµα µιας µεγάλης πε-
ριήγησης ανά την Ευρώπη. 
Τότε φοιτούσε στο Πανεπι-
στήµιο Πρίνστον, όπου είχε 
αναπτύξει ένα ιδιαίτερο εν-
διαφέρον για την κληρονο-
µιά του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισµού. Με τη µατιά 
του ξένου παρατηρητή, φω-
τογράφισε τον τόπο και 
τους ανθρώπους, καταγρά-
φοντας ολόκληρο το θεµα-
τικό φάσµα: πορτρέτα, σκη-
νές της καθηµερινής ζωής, 
αρχιτεκτονική, τοπία.

DI KIRIOS CRITON: ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ + ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
● Το παλαιοπωλείο Μαρτίνος παρουσιάζει την έκ-
θεση µε τίτλο «99,9», καθώς και το βιβλίο, το οποίο α-
ποτελεί ένα αυτοτελές έργο τέχνης του Kirios Criton. 
Μέσα από τον ειρωνικό χαρακτήρα του τίτλου ο καλ-
λιτέχνης στέκεται απέναντι στην απόλυτη εµπορευ-
µατοποίηση της εποχής µας, το κλισέ του 0,99, ενώ 
παράλληλα δηλώνει τη χρονιά της τελευταίας του ει-
καστικής έκθεσης, που έγινε το 1999. Ο δεκαδικός α-
ριθµός 99,9 διατρέχει την έκθεση σε όλα τα επίπεδα 
και τον βρίσκουµε τόσο στην ποσότητα, στο µέγεθος 
και στην αξία όσο και στους λεπτούς συµβολισµούς 
των αντικειµένων. Μηνύµατα, συµβολισµοί, προκλή-
σεις και πολλά συναισθήµατα κρύβονται πίσω από 
τις εγκαταστάσεις και τα κεραµικά αντικείµενα που ο 
Kirios Criton έχει σχεδιάσει ειδικά για την έκθεση.

ΟΙ KOLLEKTIVA LIVE ΣΤΟ FUZZ CLUB
● Σχεδόν έναν χρόνο µετά το περσινό τους live στο 
Fuzz club, η δραστήρια ελληνόφωνη ροκ µπάντα επι-
στρέφει στον ίδιο χώρο για το καθιερωµένο πια ραντε-
βού µε τους φίλους της. Στο διάστηµα αυτό προετοίµα-
σαν και παρουσίασαν την παράσταση «Η µπαλάντα της 
φυλακής», ως θεατρική ανάπτυξη του οµώνυµου άλ-
µπουµ τους, στο Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης. Πα-
ράλληλα, κυκλοφόρησαν το νέο τους digital single 
«Έλενα», τραγούδι εµπνευσµένο από την ιστορία της 
6χρονης Eliza Izquierdo, που ώθησε τους KollektivA 
να ασχοληθούν µε το ευαίσθητο θέµα της παιδικής κα-
κοποίησης. Στο live της 22ας Απριλίου θα µας πρωτο-
παρουσιάσουν ανέκδοτα τραγούδια τους, που δουλεύ-
ουν αυτή τη στιγµή στο στούντιο και θα αποτελέσουν 
το υλικό του επερχόµενου ολοκληρωµένου άλµπουµ 
τους, και φυσικά επιλογές από την επτάχρονη πορεία 
τους. Τιµές εισιτηρίων: €12 προπώληση, €14 ταµείο.
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A
GAME OF 
THRONES VI

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζεφ Νίκολς ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάικλ Σάνον, Τζέιντεν Λίµπερερ, Τζόελ Έτζερτον, Κίρστεν Ντανστ, Άνταµ Ντράι-
βερ, Σαµ Σέπαρντ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 111΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Tanweer

Ο 6ος κύκλος της συ-
ναρπαστικής επικής 
σειράς της HBO 
«Game of Thrones» 
κάνει πρεµιέρα ταυτό-

χρονα µε την Αµερική και αποκλει-
στικά στα κανάλια Novacinema 1 και 
Novacinema 1 HD την Κυριακή 24 
Απριλίου και κάθε Κυριακή στις 4 
µετά τα µεσάνυχτα, καθώς επίσης και 
σε prime time προβολή τη ∆ευτέρα 
25 Απριλίου και κάθε ∆ευτέρα στις 
22:00 (https://www.youtube.com/
watch?v=UqrRzATc7MM). Η HBO 
πρόσφατα αποφάσισε να δηµοσιεύσει 
τον τίτλο και µια λακωνική σύνο-
ψη του πρώτου επεισοδίου η οποία 
αναφέρει: «Ο Τζον Σνόου είναι 
νεκρός. Η Ντενέρις συναντά έναν 
δυνατό άντρα. Η Σέρσεϊ βλέπει ξανά 
την κόρη της». Ο τίτλος του πρώτου 
επεισοδίου είναι «Η κόκκινη γυναί-
κα» και πολλοί οπαδοί της σειράς 
πιστεύουν ότι αναφέρεται στην ιέρεια 
Μελισάνδρη, η οποία ίσως χρησι-
µοποιήσει τη µαγική της δύναµη 
για να φέρει πίσω τον Τζον Σνόου 
από τους νεκρούς. Λίγο πριν από τη 
µεγάλη πρεµιέρα του 6ου κύκλου το 
Novacinema 3 θα προβάλει όλο τον 
5ο κύκλο το Σαββατοκύριακο 16-17 
Απριλίου από τις 22:00. Η σειρά µετά 
την προβολή της θα είναι διαθέσιµη 
στις υπηρεσίες Nova GO και Nova 
On Demand.

Στο σκοτεινό δωµάτιο ενός µοτέλ δύο οπλισµένοι και αποφασισµένοι άνδρες σχεδιάζουν την επόµενη κίνησή 
τους. Τα παράθυρα είναι καλυµµένα µε χαρτόνι. Το βραδινό δελτίο ειδήσεων µεταδίδει την απαγωγή ενός 
νεαρού αγοριού που ονοµάζεται Άλτον. Είναι το αγόρι που κάθεται στο πάτωµα του δωµατίου, φορώντας ένα 
ζευγάρι περίεργα γυαλιά. Ποιος είναι Άλτον Μέγιερ; Πρόκειται για απαγωγή ή κάποιου είδους τολµηρή από-

δραση; Το µυστήριο που κρύβουν αυτές οι ερωτήσεις είναι που κινεί τα νήµατα στην ταινία «Ο εκλεκτός της νύχτας», σε 
σενάριο και σκηνοθεσία του Τζεφ Νίκολς. Και η απάντησή τους βρίσκεται στο πρόσωπο του Άλτον, τον οποίο ενσαρκώ-
νει ο Τζέιντεν Λίµπερερ. Ο Άλτον διαθέτει ένα ιδιαίτερο χάρισµα που ενδέχεται να είναι επικίνδυνο ακόµα και για τον 
ίδιο. Το ανεξήγητο λευκό φως που βγαίνει από τα µάτια του, παρόλο που επιβαρύνει την εύθραυστη υγεία του, µπορεί 
να σπείρει την καταστροφή ή να φέρει την ευδαιµονία. Οι ικανότητές του ξεπερνούν την κοινή λογική. Μεταξύ άλλων, 
µπορεί να ακούει τις συζητήσεις που γίνονται µε κινητά τηλέφωνα, να υποκλέπτει ραδιοεπικοινωνίες, να ξεκλειδώνει 
κλειδαριές απλώς µε τη σκέψη του, να µιλά ξένες γλώσσες, να επαναλαµβάνει διαβαθµισµένες πληροφορίες. Εξαιτίας 
των υπερφυσικών δυνάµεών του µια θρησκευτική αίρεση πιστεύει ότι έχει βρει το «µέσο» µε το οποίο θα µπορέσει να 
συνδεθεί µε το θείο, ενώ υψηλά ιστάµενοι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι θέλουν να τον χρησιµοποιήσουν για να παρα-
κολουθούν άκρως απόρρητες στρατιωτικές δορυφορικές µεταδόσεις. Τον Άλτον έχει φυγαδεύσει ο πατέρας του Ρόι 
(Μάικλ Σάνον) µε τη βοήθεια του παιδικού του φίλου Λούκας (Τζόελ Έτζερτον). Στη δύσκολη διαδροµή τους έχουν 
και την υποστήριξη της µητέρας του Άλτον, της Σάρα (Κίρστεν Ντανστ). Όλοι τους θέλουν να βοηθήσουν τον Άλτον να 
εκπληρώσει το πεπρωµένο του και για τον λόγο αυτό έχουν αποφασίσει να αφήσουν πίσω τη ζωή τους και να µπουν σε 
περιπέτειες που δεν έβαζε ο νους τους.

CRIMINAL

Τι µπορεί να πάει στραβά όταν η τελευταία ελπίδα της CIA να αποτρέψει µια τεράστια τροµοκρατική πυρη-
νική απειλή βασίζεται στις σκοτεινές πτυχές του εγκεφάλου ενός επικίνδυνου εγκληµατία; Ο πράκτορας 
της CIA Μπιλ Πόουπ σκοτώνεται κατά τη διάρκεια µιας µυστικής αποστολής, προσπαθώντας να ξεσκεπά-
σει τα ίχνη του περίφηµου «Ολλανδού» (Μάικλ Πιτ), του εγκεφάλου που κατάφερε να αποκτήσει πρό-

σβαση στο σύνολο του οπλισµού των ΗΠΑ µέσω του περίφηµου Σκοτεινού ∆ιαδικτύου (Dark Web). Με τον θάνατο 
του Πόουπ κάθε πληροφορία γύρω από τη δράση του «Ολλανδού» εξαφανίζεται για πάντα. Ο αµείλικτος επικεφαλής 
της CIA στο Λονδίνο Κουόκερ Ουέλς (Γκάρι Όλντµαν) επιστρατεύει τον εκκεντρικό νευροχειρουργό Φρανκς και 
εµφυτεύουν το DNA του Πόουπ στις εγκεφαλικές συνάψεις του Τζέρικο Στιούαρτ (Κέβιν Κόστνερ), ενός παντελώς 
απρόβλεπτου και επικίνδυνου κακοποιού µε βαρύ ποινικό µητρώο, που όµως έχει τα δικά του σχέδια.

O ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
MIDNIGHT SPECIAL

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Άριελ Βρόµεν ΣΕΝΑΡΙΟ: Ντάγκλας Κουκ, Ντέιβιντ Ουάισµπεργκ ΠΑΙΖΟΥΝ: Κέβιν Κόστνερ, Μάικλ Πιτ, Γκάρι 
Όλντµαν, Tόµι Λι Τζόουνς ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 113΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon




