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Η Free Sunday έδωσε δυναµικό «παρών» στο 10ο Συνέδριο της Ν∆
Από το πρωί του περασµένου Σαββάτου µέχρι και το απόγευµα της Κυριακής το δυναµικό της διανοµής της 
Free Sunday έδωσε το «παρών» στον χώρο του Metropolitan Expo, όπου διεξαγόταν το 10ο Συνέδριο της Ν∆, 
µοιράζοντας περίπου 2.000 φύλλα. Οι συµµετέχοντες στο συνέδριο εκµεταλλεύονταν τα κενά διαστήµατα ή 
χαλάρωναν από τις υποχρεώσεις τους ξεφυλλίζοντας το φύλλο της περασµένης εβδοµάδας, που είχε ως βασικό 
του θέµα τα έξι χρόνια των µνηµονίων στην Ελλάδα. Τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό χώρο του 
συνεδρίου η Free Sunday µοιράστηκε σε όλους όσοι παρακολούθησαν από κοντά το συνέδριο το Σάββατο και 
την Κυριακή. Πολιτικοί, δηµοσιογράφοι, επιχειρηµατίες, άνθρωποι απ’ όλους τους τοµείς του δηµόσιου βίου, 
κρατούσαν στα χέρια τους την εφηµερίδα, σε µια εποχή που η ανάγκη για έγκυρη και έγκριτη ενηµέρωση 
αυξάνεται διαρκώς.
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πολιτική

«Οι Αλεξανδρινοί ένιωθαν βέβαια 
που ήσαν λόγια αυτά και θεατρικά». 
Κ. Καβάφης
Ήταν 1η Μαρτίου όταν ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας δήλωσε 
πως «το Πάσχα θα έρθει µαζί µε την ανάσταση της ελληνικής 
οικονοµίας». ∆ύο µήνες µετά συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο: 
επιστρέφουµε σε µια κατάσταση που µοιάζει πολύ µε το περ-
σινό καλοκαίρι, όταν µια άγονη διαπραγµάτευση κατέληξε σε 
σύγκρουση µε τους πιστωτές, δηµοψήφισµα, capital controls 
και τρίτο µνηµόνιο. Το προγραµµατισµένο για τη Μεγάλη Πέ-
µπτη έκτακτο Eurogroup ακυρώθηκε επειδή οι συζητήσεις της 
κυβέρνησης µε το κουαρτέτο ναυάγησαν. Η εστία της έντασης 
βρίσκεται στη διευκρίνιση των έκτακτων µέτρων 3,6 δισ., που 
θα προστεθούν στο πακέτο των 5,4 δισ., επειδή αυτό κρίνεται 
από τους πιστωτές δηµοσιονοµικά επισφαλές, και στη λειτουρ-
γία του µηχανισµού διόρθωσης πιθανών αποκλίσεων.

Το επόµενο βήµα της ελληνικής πλευράς είναι το αίτηµα προς 
τον Ντόναλντ Τουσκ για τη σύγκληση συνόδου κορυφής της Ευ-
ρωζώνης. Η απάντηση Ντουσκ στο αίτηµα Τσίπρα ήταν αρνητική, 
κάτι που δραµατοποιεί ακόµη πεισσότερο τις εξελίξεις.  Η θεωρία 
του Μεγάρου Μαξίµου είναι ότι δεν τηρείται η συµφωνία του Ιου-
λίου, µε τη   ευθύνη να βαραίνει το ∆ΝΤ. Η τελευταία πράξη του 
δράµατος ήταν η συζήτηση µε τους εκπροσώπους των δανει-
στών για την ελληνική πρόταση σχετικά µε την εισαγωγή ενός 
αυτόµατου «κόφτη» δαπανών που θα ενεργοποιείται εφόσον 
διαπιστώνεται απόκλιση από τους στόχους. Τελικά, το κουαρ-
τέτο απέρριψε οτιδήποτε άλλο πέρα από την προληπτική νο-
µοθέτηση των έκτακτων µέτρων, επιβεβαιώνοντας πόσο βαθιά 
είναι η κρίση εµπιστοσύνης στη σχέση κυβέρνησης-πιστωτών.

Κατά συγκλίνουσες εκτιµήσεις, δεν αποκλείεται η συνέ-
χεια να δοθεί µε ένα τελεσίγραφο από την πλευρά των πιστω-
τών που θα περιλαµβάνει ένα δικό τους πακέτο µέτρων 5,4 δισ., 
το οποίο θα θεωρούν ως βέβαιης απόδοσης, µε αποτέλεσµα να 
µην απαιτούνται πρόσθετα προληπτικά µέτρα. Είναι προφα-
νές ότι σε µια τέτοια περίπτωση θα µιλάµε για µέτρα από αυτά 
που ήθελε µε κάθε τρόπο να αποφύγει η κυβέρνηση (απολύ-
σεις στο ∆ηµόσιο, µειώσεις κύριων συντάξεων, αυξήσεις τιµο-
λογίων ∆ΕΗ-ΕΥ∆ΑΠ, σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις κ.ο.κ.).

Το κυβερνητικό αφήγηµα
Σύµφωνα µε non paper του Μαξίµου, η διαπραγµάτευση έχει 
κλείσει ως προς τα µέτρα 3% του ΑΕΠ (5,4 δισ. ευρώ) που προ-
βλέπει η συµφωνία του περασµένου Ιουλίου, µε στόχο πρωτο-
γενές πλεόνασµα 3,5% το 2018. Όµως παραµένει ανοιχτό το πρό-
σθετο «πακέτο» των 3,6 δισ. ευρώ που το ∆ΝΤ, µε τη στήριξη της 
Γερµανίας, αξιώνει να νοµοθετηθεί προληπτικά για την περί-
πτωση που δεν επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι. Κατά το 
ίδιο non paper, «το ∆ΝΤ επιµένει ότι η Ελλάδα πρέπει να νο-
µοθετήσει προληπτικά µέτρα, τα οποία θα ληφθούν σε περί-
πτωση απόκλισης από τον στόχο του προγράµµατος». Όπως επι-
σηµαίνει το Μαξίµου, «η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει 
ότι η νοµοθέτηση υπό αίρεση είναι αντίθετη µε το ελληνικό Σύ-
νταγµα και µε το διεθνές νοµικό σύστηµα. Οι νόµοι που ψηφί-
ζονται στο ελληνικό Κοινοβούλιο έχουν άµεση εφαρµογή και η 
ισχύς τους παύει µόνο µε άλλο νόµο. Επιπλέον, η ελληνική κυ-
βέρνηση έχει καταθέσει ολοκληρωµένη επιχειρηµατολογία, µε 
την οποία τεκµηριώνεται ότι η νοµοθέτηση προληπτικών µέτρων 
είναι αρνητική για το οικονοµικό κλίµα, καθώς προεξοφλεί την 
αποτυχία του προγράµµατος και αποτρέπει τις επενδύσεις». «Η 
Ελλάδα», τονίζουν οι ίδιες πηγές, «έχει αντιπροτείνει τη θεσµο-
θέτηση ενός µόνιµου µηχανισµού αυτόµατης διόρθωσης των δη-
µοσιονοµικών µεγεθών, που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση α-
πόκλισης από τους στόχους». Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ελλη-
νική πρόταση προβλέπει ότι θα κατατεθεί στη Βουλή νοµοθετική 
διάταξη που θα προβλέπει ότι την άνοιξη του 2017 και την άνοιξη 
του 2018, µε το που θα δηµοσιεύονται τα τελικά στοιχεία για την 
πορεία του πρωτογενούς πλεονάσµατος του προηγούµενου έτους 
από την ΕΛΣΤΑΤ αλλά και τη Eurostat, o υπουργός Οικονοµι-

κών θα προχωρεί σε αυτόµατη περικοπή των δηµοσίων δαπανών 
σε περίπτωση αποκλίσεων έναντι των στόχων (1,75% πλεόνασµα 
το 2017 και 3,5% το 2018). Η διάταξη θα προβλέπει αυστηρές κυ-
ρώσεις ακόµη και για τον ίδιο τον υπουργό Οικονοµικών σε περί-
πτωση µη συµµόρφωσης µε τη νοµοθετική ρύθµιση, προκειµένου 
να ενισχυθεί η αξιοπιστία της ελληνικής πλευράς. Προκειµένου 
να µη δεσµευτεί η ελληνική πλευρά ότι τα µέτρα θα προέρχονται 
αποκλειστικά από το σκέλος των δαπανών –κάτι που παραπέµπει 
ευθέως σε µειώσεις µισθών στο ∆ηµόσιο αλλά και συντάξεων–, η 
ίδια διάταξη προτείνεται να εξουσιοδοτεί τον υπουργό Οικονοµι-
κών να προτείνει ισοδύναµα µέτρα και από το σκέλος των εσόδων 
(δηλαδή επιβολή πρόσθετων φόρων). Με τη συγκεκριµένη πρό-
ταση η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα αποφύγει την υποχρέωση να ο-
νοµαστικοποιήσει και να φέρει προς ψήφιση µέτρα ύψους 3,6 δισ. 
ευρώ, τα οποία θεωρείται δύσκολο να περάσουν από την κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία των 153 βουλευτών. Κυβερνητικές πηγές 
επισηµαίνουν ότι η εν λόγω πρόταση «καλύπτει πλήρως τις τέσσε-
ρις προϋποθέσεις που έθεσε το Eurogroup» της περασµένης Πα-
ρασκευής και οι οποίες συνοψίζονται ως εξής: «Να υπάρξει η δυ-
νατότητα κάλυψης ενδεχόµενων αποκλίσεων από τους στόχους, 
µε τρόπο που θα είναι α) αυτόµατος, β) αξιόπιστος, γ) αντικειµε-
νικός και δ) θεσµοθετηµένος». Οι ίδιες πηγές υπενθυµίζουν ότι 
«το ∆ΝΤ, παραβλέποντας τα επίσηµα στοιχεία της Eurostat, αµ-
φισβητεί ότι µε τα µέτρα αυτά είναι εφικτός ο στόχος για πλεόνα-
σµα 3,5% το 2018. Το ζήτηµα αυτό αποτελεί στοιχείο διαφωνίας α-
νάµεσα στο Ταµείο και στους ευρωπαϊκούς θεσµούς».

Τέλος χρόνου και ευρώ
Αξιωµατούχοι της ελληνικής κυβέρνησης που επικαλείται το 
Reuters φέρονται να δήλωσαν ότι τα ταµειακά διαθέσιµα επαρ-
κούν «έως τα τέλη Μαΐου µε αρχές Ιουνίου» για να καλυφθούν 
οι υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου και να µην υπάρξει χρεοκοπία. «Η 
κατάσταση δεν είναι ευχάριστη, όχι όµως και δραµατική, όπως 
πέρυσι» δήλωσε κυβερνητικός αξιωµατούχος σύµφωνα µε το 
Reuters και πρόσθεσε: «Όσο όµως περνά ο καιρός χωρίς να ολο-
κληρώνεται η αξιολόγηση, µπορεί να βρεθούµε µε την πλάτη στον 
τοίχο».«Από τα µέσα Απριλίου είµαστε σε έναν δύσκολο δρόµο, 
αλλά η χώρα µπορεί να τα καταφέρει χωρίς να χρεοκοπήσει έως 
τα τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου χρησιµοποιώντας διαθέσιµα των 
ασφαλιστικών ταµείων και αυξάνοντας τις ληξιπρόθεσµες οφειλές 
της, εάν χρειαστεί» είπε. Στο δηµοσίευµα του Reuters επισηµαί-
νεται ότι η ελληνική κυβέρνηση δανείζεται ξανά ρευστό από δη-
µόσιους φορείς, καλώντας πανεπιστήµια, νοσοκοµεία και δηµό-
σιες επιχειρήσεις να τοποθετήσουν τα διαθέσιµά τους στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό έχει προχωρήσει, όπως 
αναφέρει το πρακτορείο, από το 2015, σε επαναγορές (repos) άνω 
των 9 δισ. ευρώ, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων αναχρηµατο-
δοτείται τακτικά. Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα τελευταία εικο-
σιτετράωρα η κυβέρνηση έχει ζητήσει να σταλούν στην Τράπεζα 
της Ελλάδος τα ταµειακά διαθέσιµα του ΟΑΕ∆, της ΕΥ∆ΑΠ, του 
ΕΟΠΥΥ, του Ταµείου Νοµικών και της Βουλής. Τα διαθέσιµα 
των εν λόγω φορέων εκτιµάται ότι ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ.

∆εν αποκλείεται η συνέχεια να δοθεί µε 
ένα τελεσίγραφο από την πλευρά των 
πιστωτών που θα περιλαµβάνει ένα δικό 
τους πακέτο µέτρων 5,4 δισ., το οποίο 
θα θεωρούν ως βέβαιης απόδοσης, 
µε αποτέλεσµα να µην απαιτούνται 
πρόσθετα προληπτικά µέτρα.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αδιέξοδο στη διαπραγµάτευση, 
άδεια ταµεία και κούφια λόγια.

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ        @AggelikiSays
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ευρώπη

Ο 
κύβος ερρίφθη χωρίς κανείς να εκπλαγεί: 
Όπως ήταν αναµενόµενο, η Ισπανία οδη-
γείται σε δεύτερη µέσα σε έξι µήνες εκλο-
γική αναµέτρηση, το αποτέλεσµα της οποίας 
πολύ δύσκολα θα οδηγήσει σε κυβερνητική 
σταθερότητα και µε τη σύγκρουση της Μα-

δρίτης µε τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο να είναι πολύ πιθανή.
Τον τελευταίο µήνα είναι φανερό ότι Σοσιαλιστές, Podemos 

και Ciudadanos δεν αναζητούσαν έναν ούτως ή άλλως αδύνατο 
κοινό παρονοµαστή κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά να µη 
χρεωθούν το αδιέξοδο και την ευθύνη νέας προσφυγής στις 
κάλπες.

Το Λαϊκό Κόµµα του απερχόµενου πρωθυπουργού Ραχόι 
είναι σε δύσκολη θέση και θα δει την εκλογική του δύναµη να 
µειώνεται ακόµη περισσότερο, µε ζητούµενο αν θα εξακολου-
θήσει να είναι το πρώτο κόµµα. Στο πεντάµηνο που παρήλθε 
από τις εκλογές της 20ής ∆εκεµβρίου µέχρι σήµερα κατέ-
στη σαφές ότι ούτε οι Σοσιαλιστές ούτε, πολύ περισσότερο, οι 
Podemos θα αναλάµβαναν το κόστος µιας κυβερνητικής συνερ-
γασίας µε τον Ραχόι και το κόµµα του, καθώς µε µια παρόµοια 
επιλογή θα ακύρωναν τη σκληρή κριτική στην πολιτική λιτότη-
τας που εφάρµοσε η απερχόµενη κυβέρνηση από τον Νοέµβριο 
του 2011 µέχρι και σήµερα.

Ποιους ευνοούν οι νέες εκλογές
Εξ ορισµού οι επαναληπτικές εκλογές φαίνεται να ευνοούν τα 
δύο νέα κόµµατα, τους Podemos και τους Ciudadanos, µε τους 
πρώτους να απειλούν να διεµβολίσουν την εκλογική βάση των 
Σοσιαλιστών και τους δεύτερους να περιθωριοποιήσουν το 
Λαϊκό Κόµµα.

Τίποτε µε τα σηµερινά δεδοµένα, δηµοσκοπήσεις και ανα-
γωγές, δεν επιτρέπει αισιοδοξία ως προς τη µετεκλογική δυνα-
τότητα συγκρότησης κοινοβουλευτικά αυτοδύναµης κυβέρνη-
σης. Το πρόβληµα, όµως, η µεγάλη πρόκληση, δεν είναι η ε-
ξεύρεση κυβερνητικής πλειοψηφίας, η συγκρότηση της οποίας 
θα είναι απλώς συνάρτηση χρόνου, καθώς η κοινή λογική απο-
κλείει το σενάριο τρίτης προσφυγής στις κάλπες.

Το πρόβληµα είναι το δηµόσιο 
έλλειµµα της Ισπανίας, που 
διογκώθηκε µε συνειδητή επιλογή 
προεκλογικής σκοπιµότητας από τον 
Ραχόι, ο οποίος κατέθεσε παραβατικό 
ως προς το Σύµφωνο Σταθερότητας 
προϋπολογισµό για το 2016.

Με δυο λόγια, το πρόγραµµα της επόµενης κυβέρνησης, 
όποια κι αν θα είναι η σύνθεσή της, είναι έτοιµο και δεδο-
µένο. Αν το αποτέλεσµα των εκλογών της 26ης Ιουνίου κα-
ταγράψει έντονη ριζοσπαστικοποίηση του εκλογικού σώµα-
τος και σε λίγες µέρες καταστεί σαφές ότι η µόνη επιλογή δεν 
είναι άλλη από τη διαπραγµάτευση για τη µεθόδευση της αυ-
στηροποίησης της λιτότητας, θα πρόκειται για ένα πλήγµα 
στην αξιοπιστία της δηµοκρατίας και της εναλλαγής, µε απο-
σταθεροποιητικές παρενέργειες στο σύνολο της Ε.Ε. και της 
Ευρωζώνης.

Οι λαϊκιστές στο προσκήνιο
Όλα τα παραπάνω πριµοδοτούν ακραίες λαϊκιστικές και ακρο-
δεξιές αµφισβητήσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, µε ορα-
τές επιπτώσεις στις γαλλικές εκλογές της άνοιξης του 2017 και 
απρόβλεπτες παρενέργειες στις γερµανικές εκλογές του Σε-
πτεµβρίου της ίδιας χρονιάς.

Ήδη στη Γαλλία η διπλή εκλογική αναµέτρηση της άνοι-
ξης του 2017 –προεδρική εκλογή και αµέσως µετά βουλευτι-
κές εκλογές– καταγράφεται ως επανάληψη του σοκ της 21ης 
Απριλίου του 2002, όταν ο τότε ηγέτης του Εθνικού Μετώπου 
Ζαν Μαρί Λεπέν περνούσε στον δεύτερο γύρο αποκλείοντας 
ταπεινωτικά τον απερχόµενο πρωθυπουργό Ζοσπέν.

Σε ό,τι αφορά τη Γερµανία, όπου καταγράφηκε πρόσφατα 
σε τρεις τοπικές εκλογικές αναµετρήσεις εντυπωσιακή άνο-
δος της αντιευρωπαϊκής και ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη 
Γερµανία, η σπουδή του Σόιµπλε να χρεώσει την παραπάνω 
εξέλιξη στις επιλογές του επικεφαλής της ΕΚΤ Ντράγκι και 
ειδικότερα στην πολιτική των αρνητικών επιτοκίων δείχνει 
ότι ο πανικός της πολιτικής ελίτ στο Βερολίνο είναι πολύ µε-
γαλύτερος από τις ψύχραιµες σχετικά αντιδράσεις όταν άνοι-
ξαν οι κάλπες στα τρία οµόσπονδα κρατίδια.

Επιπλέον, µε δεδοµένο ότι οι εκλογές στην Ισπανία θα δι-
εξαχθούν την Κυριακή 26 Ιουνίου, είναι βέβαιο ότι θα επη-
ρεαστούν αποφασιστικά από το αποτέλεσµα του δηµοψηφί-
σµατος για την παραµονή ή όχι της Βρετανίας στην Ε.Ε., που 
θα διεξαχθεί τρεις µέρες νωρίτερα, την Πέµπτη 23 Ιουνίου.

Το πρόβληµα είναι το δηµόσιο έλλειµµα της Ισπανίας, που 
διογκώθηκε µε συνειδητή επιλογή προεκλογικής σκοπιµότη-
τας από τον Ραχόι, ο οποίος κατέθεσε παραβατικό ως προς το 
Σύµφωνο Σταθερότητας προϋπολογισµό για το 2016 στα µέσα 
του περασµένου Οκτωβρίου. Λίγο πριν από τις εκλογές του ∆ε-
κεµβρίου η Κοµισιόν από τις Βρυξέλλες προειδοποίησε ότι η 
επόµενη κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει πρόσθετα µέτρα, ένα 
µήνυµα που σήµανε συναγερµό και στους Σοσιαλιστές και 
στους Podemos:
• Οι Σοσιαλιστές, που καταψήφισαν τον τελευταίο προϋπολο-
γισµό του Ραχόι ως υφεσιακό και αντιλαϊκό, κατάλαβαν ότι ως 
κυβερνητικοί εταίροι και, ακόµη χειρότερα, ως επικεφαλής κυ-
βέρνησης συνασπισµού οποιασδήποτε σύνθεσης θα πρέπει να 
εισηγηθούν και να εφαρµόσουν πιο σκληρές περικοπές από την 
κυβέρνηση του Λαϊκού Κόµµατος.
• Για τους Podemos το µήνυµα των Βρυξελλών ήταν ακόµη πιο 
οδυνηρό, καθώς το ζητούµενο πλέον δεν θα ήταν ρεαλιστική 
προσαρµογή του προγράµµατός τους αλλά απόλυτη ανατροπή, 
καθώς στην περίπτωση συµµετοχής στην κυβέρνηση θα έπρεπε 
να προσυπογράψουν ακόµη πιο σκληρή λιτότητα από αυτήν 
που απέρριπταν!

Έλλειµµα-µέγγενη
Τα πράγµατα χειροτέρεψαν πριν από δύο εβδοµάδες, όταν το 
έλλειµµα της Ισπανίας διαπιστώθηκε ότι υπερβαίνει το 55%, µε 
τον απερχόµενο υπουργό Οικονοµικών Ντε Γκίντος να συµφω-
νεί µε τον αρµόδιο επίτροπο Μοσκοβισί τη σταδιακή µείωσή 
του στο πλαφόν του 3% µέχρι το τέλος του 2017, µε ανοιχτό το 
ενδεχόµενο να δοθεί στη Μαδρίτη ένας ακόµη πρόσθετος χρό-
νος, µέχρι το τέλος του 2018...

Εδώ να θυµίσουµε ότι η δηµοσιονοµική αστυνόµευση για 
συµµόρφωση στο Σύµφωνο Σταθερότητας που ασκούν οι Ντο-
µπρόφσκις-Μοσκοβισί θεωρείται από τον Σόιµπλε χαλαρή, α-
ναποτελεσµατική και προϊόν πολιτικού παζαριού, και γι’ αυτόν 
ακριβώς τον λόγο ο υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας προ-
τείνει η εποπτεία της εφαρµογής των συνθηκών να γίνεται από 
ανεξάρτητη αρχή!

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΥΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
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ανάλυση

Οι περισσότεροι ειδικοί και οι πολιτικοί που ασχολού-
νται µε το θέµα καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι 
πιθανότητες είναι µοιρασµένες σε ό,τι αφορά το απο-
τέλεσµα του δηµοψηφίσµατος το οποίο θα πραγµα-

τοποιηθεί την Πέµπτη 23 Ιουνίου στο Ηνωµένο Βασίλειο για να 
αποφασιστεί η παραµονή ή όχι της χώρας στην Ε.Ε. 

Αντιφατικά µηνύµατα
Μέχρι την περασµένη εβδοµάδα υπήρχε ισοδυναµία µεταξύ των 
δύο αντίπαλων στρατοπέδων αλλά οι περισσότεροι αναλυτές κα-
τέληγαν στο συµπέρασµα ότι αναπτυσσόταν δυναµική υπέρ του 
Brexit. Την τελευταία εβδοµάδα οι υποστηρικτές της παραµονής 
του Ηνωµένου Βασιλείου στην Ε.Ε. κέρδισαν έδαφος. Πρώτον, 
εκδηλώθηκαν αντιθέσεις στο στρατόπεδο όσων υποστηρίζουν το 
Brexit, µε τον ηγέτη του κόµµατος της Ανεξαρτησίας του Ηνωµέ-
νου Βασιλείου (UKIP) κ. Φάρατζ να ασκεί δηµόσια κριτική στον 
δήµαρχο του Λονδίνου και βουλευτή των Συντηρητικών κ. Τζόν-
σον για την επίθεση που εξαπέλυσε ο τελευταίος σε βάρος του 
Προέδρου των ΗΠΑ κ. Οµπάµα. Όπως εκδηλώνεται διαµάχη στο 
εσωτερικό του Συντηρητικού Κόµµατος, µε τους βουλευτές και 
τα στελέχη να µοιράζονται µεταξύ Βrexit και παραµονής του Η-
νωµένου Βασιλείου στην Ε.Ε., έτσι εκδηλώνεται διαµάχη στο ε-
σωτερικό των δυνάµεων που υποστηρίζουν το Brexit, µε τους α-
ντιευρωπαίους του Συντηρητικού Κόµµατος να αντιπαρατάσσο-
νται µε τους αντιευρωπαίους του Κόµµατος Ανεξαρτησίας του 
Ηνωµένου Βασιλείου (UKIP) για τον έλεγχο της παράταξης 
του Brexit. 

∆εύτερο και σηµαντικότερο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 
κ. Οµπάµα ξεκαθάρισε µε τρεις δηµόσιες παρεµβάσεις 
κατά τη διάρκεια της σύντοµης επίσκεψής του στο Η-
νωµένο Βασίλειο ότι οι Βρετανοί έχουν κάθε συµφέ-
ρον να µείνουν στην Ε.Ε. και πως ενδεχόµενη αποχώ-
ρησή τους θα είχε µεγάλο οικονοµικό κόστος. Όπως 
χαρακτηριστικά είπε, σε περίπτωση Brexit, δεν µπο-
ρούν να ελπίζουν σε µια γρήγορη εµπορική συµφωνία 
µε τις ΗΠΑ για να αντισταθµίσουν τις συνέπειες της 
αποχώρησης από την Ε.Ε., θα πρέπει να περιµένουν 
στην ουρά για 5 έως 10 χρόνια προκειµένου να συµφω-
νηθούν οι όροι της εµπορικής συνεργασίας του Ηνωµέ-
νου Βασιλείου µε τις ΗΠΑ. 

Ευρωπαϊκή αστάθεια
Το δηµοψήφισµα για την παραµονή ή την αποχώρηση του Η-
νωµένου Βασιλείου από την Ε.Ε. πραγµατοποιείται σε συνθήκες 
γενικευµένης πολιτικής αστάθειας στην Ε.Ε. Προηγήθηκε το δη-
µοψήφισµα στην Ολλανδία, στο οποίο επικράτησαν δεξιοί και α-
ριστεροί ευρωσκεπτικιστές και αντιευρωπαίοι, καταψηφίζοντας, 
µε ποσοστό 62% αλλά συµµετοχή µόλις 31%, τη συµφωνία οικο-
νοµικής και πολιτικής συνεργασίας Ε.Ε. και Ουκρανίας. Ακολού-
θησε ο θρίαµβος του ακροδεξιού υποψηφίου στον πρώτο γύρο 
των προεδρικών εκλογών της Αυστρίας, µε ένα ποσοστό που ξε-
περνά το 36%, και σύµφωνα µε τις αναλύσεις των περισσότερων 
ειδικών είναι εξαιρετικά πιθανό να επικρατήσει στον δεύτερο και 
τελικό γύρο των προεδρικών εκλογών, που θα πραγµατοποιηθεί 
στις 22 Μαΐου.

Στα τέλη Ιουνίου εκτός από το δηµοψήφισµα για το Brexit 
στο Ηνωµένο Βασίλειο θα έχουµε κατά πάσα πιθανότητα και επα-
ναληπτικές βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία, µε τους Podemos 
να φιλοδοξούν –χωρίς µεγάλες πιθανότητες επιτυχίας– να επανα-
λάβουν την επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. 

Είναι φανερό ότι η Ε.Ε. εισέρχεται σε περίοδο πολιτικής α-
στάθειας. Το Ηνωµένο Βασίλειο είναι µε το ένα πόδι µέσα και 
µε το ένα πόδι έξω από την Ε.Ε. Εξαιρετικά αναπτυγµένες χώρες, 
όπως η Ολλανδία και η Αυστρία, µετακινούνται πολιτικά προς την 
άκρα ∆εξιά επειδή οι πολίτες τους φοβούνται ότι θα επιβαρυν-
θούν οικονοµικά εξαιτίας της κρίσης στη Νότια Ευρώπη και ιδι-
αίτερα στην Ελλάδα και πως τα µεγάλα προσφυγικά-µεταναστευ-
τικά ρεύµατα µπορεί να απειλήσουν την κοινωνική συνοχή. Επι-
πλέον, αντιδρούν στα ανοίγµατα της Ε.Ε. και ειδικά της Γερµανίας 
προς την κατεύθυνση της Τουρκίας που έχουν στόχο τον περι-

ορισµό των προσφυγικών-µεταναστευτικών ροών. Οι λαοί των 
χωρών αυτών λένε «όχι» σε αµφίβολης ποιότητας διευρύνσεις 
της Ε.Ε. προς την Ουκρανία, την Τουρκία ή τα ∆υτικά Βαλκάνια.

Από την άλλη πλευρά, έχουµε µία µικρότερης κλίµακας αρι-
στερή αµφισβήτηση σε χώρες της Νότιας Ευρώπης που βρέθη-
καν αντιµέτωπες µε µνηµονιακές καταστάσεις, µε αποτέλεσµα 
ένα σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού να έχει καταλήξει στο συ-
µπέρασµα ότι η επιδείνωση της οικονοµικής και κοινωνικής κα-
τάστασης δεν οφείλεται στην υπερχρέωση του ∆ηµοσίου αλλά 
στους διαχειριστικούς κανόνες που επέβαλαν οι ισχυροί της Ευ-
ρωζώνης προκειµένου να εφαρµοστούν προγράµµατα οικονοµι-
κής στήριξης και αποτροπής της χρεοκοπίας.

Αρνητικός ρόλος
Ο ρόλος της Ελλάδας στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής κρίσης υ-
πήρξε ιδιαίτερα αρνητικός. Η υπερχρέωση του ελληνικού ∆ηµο-
σίου και η αδυναµία αποτελεσµατικής εφαρµογής των µνηµονίων 
που συµφωνήθηκαν ενίσχυσαν τα στερεότυπα στις πιο αναπτυγ-
µένες χώρες της Ευρωζώνης για τους Νότιους που υποτίθεται ότι 
είναι οπαδοί της ελάχιστης προσπάθειας και δεν είναι συνεπείς 
στις οικονοµικές και φορολογικές υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, 
η απόφαση της κυβέρνησης Τσίπρα να σταµατήσει τη φύλαξη των 
συνόρων µε την Τουρκία και να αφήσει εκτός ελέγχου τις προ-
σφυγικές-µεταναστευτικές ροές προκάλεσε την αντίδραση των 
πολιτών σε χώρες όπως η Αυστρία και η Σουηδία, οι οποίες δέ-
χτηκαν πάρα πολλούς πρόσφυγες και µετανάστες σε σχέση µε τον 

πληθυσµό τους. Η µετατόπιση της κοινής γνώµης των χωρών 
αυτών, ιδιαίτερα της Αυστρίας, προς την άκρα ∆εξιά προκά-

λεσε τη σκλήρυνση της κυβερνητικής πολιτικής και το κλεί-
σιµο του λεγόµενου βαλκανικού διαδρόµου. 

Ενόψει εξελίξεων
Στο Βερολίνο αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύου-
σες προετοιµάζονται για την επόµενη µέρα του δηµοψη-
φίσµατος για το Brexit. Εάν οι Βρετανοί αποφασίσουν να 
παραµείνουν στην Ε.Ε., τότε η συνέχεια θα είναι οµαλή, 
µε την έννοια ότι θα δηµιουργηθεί σταδιακά µία Ευρώπη 
δύο ταχυτήτων. Στην πρώτη ταχύτητα θα συµµετέχουν 

όσοι είναι υπέρ της επιτάχυνσης και της εµβάθυνσης της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης και στη δεύτερη οι υπόλοιποι, µε-

ταξύ των οποίων οι Βρετανοί, οι οποίοι επιµένουν σε εξαιρέ-
σεις και ασφαλιστικές δικλείδες σε σχέση µε τις διαδικασίες της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Εάν όµως επικρατήσουν οι υποστηρικτές του Brexit, τότε θα 

αλλάξει η σύνθεση της Ε.Ε., ενδεχοµένως και της Ευρωζώνης. Το 
Ηνωµένο Βασίλειο θα αποχωρήσει σε διάστηµα δύο έως τριών 
ετών από την Ε.Ε. και οι ισχυρότερες χώρες της Ευρωζώνης θα 
πάρουν δυναµικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της προοπτικής 
του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος. Το πιθανότερο είναι ότι θα επι-
χειρηθεί, µόλις το επιτρέψουν οι πολιτικές συνθήκες µετά την α-
ναµενόµενη επικράτηση του κεντροδεξιού υποψηφίου στις προ-
εδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2017, η ενίσχυση του γαλλογερ-
µανικού άξονα και θα συσπειρωθούν οι πιο αναπτυγµένες χώρες 
της Ευρωζώνης στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης της ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης.

Το πιθανότερο είναι ότι οι πρωταγωνιστές της αναδιοργά-
νωσης της Ε.Ε. θα καταλήξουν στο συµπέρασµα ότι η Ελλάδα, 
η οποία δεν µπορεί να διαχειριστεί αποτελεσµατικά τα µνηµό-
νια, και η κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία πηγαίνει από τη µία πολι-
τική µπλόφα στην άλλη, δεν έχουν θέση στη νέα ευρωπαϊκή προ-
σπάθεια. Σε περίπτωση επικράτησης του Brexit, θα ενισχυθούν 
οι πιθανότητες για την πραγµατοποίηση του Grexit, µε το σκε-
πτικό ότι η Ελλάδα µπορεί να αποδειχθεί «βαρίδι» στην προσπά-
θεια του νέου ευρωπαϊκού ξεκινήµατος. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ έπρεπε να είχε κλείσει την αξιολόγηση, σύµφωνα µε το 
αρχικό χρονοδιάγραµµα, τον Νοέµβριο του 2015, για να αποτρέ-
ψει οποιαδήποτε σύνδεση της προοπτικής της ελληνικής οικονο-
µίας µε την απόφαση των Βρετανών για Brexit ή παραµονή στην 
Ε.Ε. Με ευθύνη της κυβέρνησης αναλάβαµε πρόσθετα οικονο-
µικά βάρη και µεγαλύτερους πολιτικούς κινδύνους.

www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

ΕΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ BREXIT, 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ  

ΚΑΙ GREXIT

Κανείς δεν µπορεί να προβλέψει 
µε ακρίβεια το αποτέλεσµα του 

δηµοψηφίσµατος στο Ηνωµένο Βασίλειο.

Το δηµοψήφισµα στην Ολλανδία,  
ο θρίαµβος της άκρας ∆εξιάς στον 
πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών 
στην Αυστρία και η νέα προσφυγή στις 
κάλπες στην Ισπανία είναι συµπτώµατα 
ευρωπαϊκής αποσταθεροποίησης. 

Η κυβέρνηση Τσίπρα έπρεπε να είχε 
κλείσει έγκαιρα την αξιολόγηση, για να 
µην αναλάβουµε πρόσθετα οικονοµικά 
βάρη και νέους πολιτικούς κινδύνους.

 ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Αναστάτωση στην πολιτική σκηνή της Αυστρίας και ανησυχία στην υπόλοιπη Ευρώπη 
έφεραν τα αποτελέσµατα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών µε τη σοκαρι-
στική επικράτηση του ακροδεξιού υποψηφίου του FPO (Κόµµα των Ελευθέρων) Νόρ-
µπερτ Χόφερ, µε πάνω από 35% των ψήφων.

Το αποτέλεσµα είναι το καλύτερο ποσοστό που έχει πάρει το κόµµα µε τον έντονα αντιµετα-
ναστευτικό λόγο και αποτελεί σηµαντικό πλήγµα σε ένα πολιτικό κατεστηµένο που, όπως φαίνε-
ται, θεωρείται αναποτελεσµατικό και αποµακρυσµένο από τα ζητήµατα που απασχολούν τους ψη-
φοφόρους. Οι υποψήφιοι και των δύο κυβερνώντων κοµµάτων, της κεντροδεξιάς και της κεντροα-
ριστεράς, που επί της ουσίας κυβερνούν τη χώρα µε διάφορους συνασπισµούς από το τέλος του Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου, όχι µόνο απέτυχαν να περάσουν στον δεύτερο γύρο της 22ας Μαΐου αλλά 
ήρθαν τέταρτος και πέµπτος, µε περίπου 11% των ψήφων ο καθένας. Αν ο Χόφερ κερδίσει, η κυβέρ-
νηση του καγκελαρίου Φάιµαν θα έχει να αντιµετωπίσει έναν Πρόεδρο που για πρώτη φορά µετά 
τον πόλεµο δεν θα µοιράζεται τις ιδέες της νηφαλιότητας και της συναίνεσης που χαρακτήρισαν για 
δεκαετίες την αυστριακή πολιτική σκηνή. H υποστήριξη προς τα δύο µεγάλα κόµµατα µειώνεται – 
στις τελευταίες εκλογές, του 2013, µόλις που κατάφεραν να συγκεντρώσουν τις απαιτούµενες ψή-
φους ώστε να σχηµατίσουν τον κυβερνητικό συνασπισµό. Η κυβέρνηση του Φάιµαν, που πρωτο-
έγινε καγκελάριος το 2008, βρίσκεται αντιµέτωπη µε διαφωνίες για τις διαρθρωτικές µεταρρυθµί-
σεις που θέλει να προωθήσει. Και αν όλα αυτά µας φαίνονται ειρωνικά επίκαιρα, µιλάµε για µία από 
τις ισχυρότερες οικονοµίες της Ευρώπης, τη χώρα µε τους περισσότερους εκατοµµυριούχους και 
µέχρι πρότινος τη χαµηλότερη ανεργία στην Ε.Ε. Όµως τα απόνερα της ευρωπαϊκής κρίσης έφτα-
σαν και στη Βιέννη, όπου το καθαρό προβάδισµα του ακροδεξιού υποψηφίου αντιµετωπίζεται ως 
καθρέφτης της γενικευµένης δυσαρέσκειας µε το πολιτικό κατεστηµένο, αλλά και ενδεικτικό της 
ανησυχίας των ψηφοφόρων γύρω από την οικονοµία αλλά και τη µετανάστευση.

Από τον Χάιντερ στον Στράχε
«Αυτή είναι η αρχή µιας νέας πολιτικής εποχής» δήλωσε ο αρχηγός του Κόµµατος των Ελευθέρων, 
Χάιντς-Κρίστιαν Στράχε, ο οποίος πρέπει να αισθάνεται βαθιά ικανοποίηση, καθώς πρόκειται για 
το καλύτερο αποτέλεσµα του κόµµατος σε οµοσπονδιακό επίπεδο. Ένα ποσοστό που ο ιδρυτής του, 
Γκέοργκ Χάιντερ, ούτε µπορούσε να ονειρευτεί. Μία ακόµη ένδειξη ότι η άνοδος των περιθωρια-
κών πολιτικών οµάδων δεν είναι τόσο συγκυριακό φαινόµενο όσο θα ήθελαν πολλοί να πιστεύουν. 
Η Ευρώπη σε πολλές χώρες είδε το πολιτικό κατεστηµένο να κατακρηµνίζεται, ενώ Βρετανία και 
Γερµανία βρίσκονται αντιµέτωπες µε ακροδεξιά κόµµατα που ρυθµίζουν την ατζέντα. Η απρόσµενη 
επιτυχία του Ντόναλντ Τραµπ και η εντυπωσιακή πορεία του Σάντερς στις προκριµατικές εκλογές 
των ΗΠΑ δείχνουν ότι κι εκεί οι ψηφοφόροι ψάχνουν «έξω από το κουτί». Και φυσικά η Μαρίν 
Λεπέν, επικεφαλής του Εθνικού Μετώπου της Γαλλίας, που δεν είναι απίθανο να περάσει κι εκείνη 
στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του επόµενου έτους. «Μπράβο στον αυστριακό λαό» 
δήλωσε για την περίσταση.

Όταν η µισαλλοδοξία γίνεται κυρίαρχος λόγος, αυτοί που κερδίζουν πάντα είναι τα ξενοφοβικά 
και φασιστικά κόµµατα. Και στην προεκλογική Αυστρία η προσφυγική κρίση είχε την τιµητική της. 
Ένα από τα κύρια επιχειρήµατα του ακροδεξιού στρατοπέδου ήταν ότι η Γερµανίδα καγκελάριος 
Μέρκελ έστειλε λάθος µήνυµα µε την πολιτική των ανοιχτών συνόρων. Η πολιτική αυτή έχει αλλά-
ξει πια, αλλά αυτό δεν αλλάζει το ότι πέρυσι στην Αυστρία καταγράφηκαν 90.000 αιτήσεις ασύλου, 
ο δεύτερος υψηλότερος αριθµός στην Ευρώπη σε κατά κεφαλήν βάση. Ανταποκρινόµενη στο διο-
γκούµενο αντιµεταναστευτικό ρεύµα, η αυστριακή κυβέρνηση σκλήρυνε τη θέση της τις τελευταίες 
εβδοµάδες. Όµως, και πάλι, η υποστήριξη προς το FPΟ δεν ανατράπηκε, µε πρόσφατες δηµοσκο-
πήσεις να το ανεβάζουν ακόµα και στην πρώτη θέση, µε πάνω από 30% στην πρόθεση ψήφου, πριν 
από τις προγραµµατισµένες γενικές εκλογές του 2018.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι το αποτέλεσµα δεν αφορά τόσο τα επιµέρους ζητήµατα όσο τις προσω-
πικότητες των υποψηφίων. O 45χρονος Νόρµπερτ Χόφερ, αεροναυπηγός στο επάγγελµα, γεννή-
θηκε το 1971 και εργάστηκε, µεταξύ άλλων, στη Lauda Air πριν ασχοληθεί µε την πολιτική. Εξελέγη 
βουλευτής για πρώτη φορά το 2006. Τα αυστριακά ΜΜΕ τον παρουσίαζαν πάντα ως το φιλικό πρό-
σωπο του ακροδεξιού κόµµατος, ενώ κέρδισε τη συµπάθεια της κοινής γνώµης όταν, το 2003, υπέ-
στη σοβαρό ατύχηµα (πτώση µε αλεξίπτωτο πλαγιάς) που τον καθήλωσε σε αναπηρικό αµαξίδιο. 
Παρά τις απαισιόδοξες προβλέψεις των γιατρών, κατάφερε και πάλι να σταθεί στα πόδια του. Αντί-
παλός του στον δεύτερο γύρο θα είναι ο υποψήφιος των Πρασίνων, Αλεξάντερ φαν ντερ Μπέλεν, 
ο οποίος, αν συνασπιστούν όλα τα άλλα κόµµατα, έχει αρκετές ελπίδες να γίνει ο επόµενος Πρόε-
δρος. Με πατέρα Ρώσο και µητέρα από την Εσθονία, δεν διστάζει να σταθεί απέναντι στο FPO, δη-
λώνοντας ότι ως Πρόεδρος δεν πρόκειται να δεχτεί την ορκωµοσία ενός ακροδεξιού στο αξίωµα του 
καγκελαρίου, ακόµη κι αν το FPΟ αναδειχθεί πρώτη δύναµη στις επόµενες βουλευτικές εκλογές.

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι 
τηλ. 210-69.93.527

www.gethealthier.gr

 ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

ΑΚΡΟ∆ΕΞΙΟ ΣΟΚ
Όταν ο ακραίος λόγος καταλαµβάνει την κεντρική 
σκηνή, την πολιτική σκυτάλη αναλαµβάνουν 
τα πιο ακραία κόµµατα.
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συνέντευξη

∆εν υπάρχει κίνδυνος να βρεθούµε 
αντιµέτωποι µε ξεχασµένα νοσήµατα, γιατί 
το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν έχει απλώσει µόνο 
δίχτυ προστασίας αλλά έχει και σηµαντική 
εποπτεία. Κάθε φορά που εντοπίζεται ένα 
κρούσµα µε «ύποπτα χαρακτηριστικά», 
κινητοποιείται όλος ο µηχανισµός σε 
συνεργασία και µε άλλους φορείς.

Όπως λέω επανειληµµένα τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης 
υπάρχουν προβλήµατα πολύ σοβαρά. Ωστόσο, νοµίζω ότι αυτά 
µπορούµε να τα βάλουµε σε τάξη, να βελτιώσουµε τα πράγµατα 
ακόµη και σήµερα. Οι άυλες υπηρεσίες, δηλαδή η φροντίδα υγείας 
που προσφέρεται σε πρωτοβάθµιο επίπεδο, συνεχίζουν να είναι 
εξαιρετικές, επειδή έχουµε πολύ καλό ιατρικό προσωπικό. Φυ-
σικά αυτό δεν είναι από µόνο του αρκετό, αλλά αποτελεί ίσως το 
πιο σηµαντικό δίχτυ ασφαλείας για τους συµπολίτες µας.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει παρατηρήσει έξαρση σε κάποιες ασθένειες, 
την οποία αποδίδει στις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης; 
Και, αν ναι, πώς αντιµετωπίζει αυτές τις προκλήσεις;
Έξαρση από νοσήµατα είτε λόγω της κρίσης είτε λόγω του προ-
σφυγικού δεν υπάρχει, ούτε νοσήµατα του παρελθόντος έχουν ε-
πανεµφανιστεί. ∆εν υπάρχει κίνδυνος να βρεθούµε αντιµέτωποι 
µε ξεχασµένα νοσήµατα, γιατί το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν έχει απλώσει µόνο 
δίχτυ προστασίας αλλά έχει και σηµαντική εποπτεία. Κάθε φορά 
που εντοπίζεται ένα κρούσµα µε «ύποπτα χαρακτηριστικά», κινη-
τοποιείται όλος ο µηχανισµός σε συνεργασία και µε άλλους φορείς 
(ΠΟΥ, ΠΑΣΤΕΡ, Ιατρική Σχολή, ΕΣ∆Υ κ.ά.). Εποµένως η Ελλάδα δεν 
κινδυνεύει να βρεθεί µε νοσήµατα τα οποία ήταν συνηθισµένα τη 
δεκαετία του ’50, του ’60, ίσως και τη δεκαετία του ’70. Το τονίζω 
µε έµφαση πως δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Όταν εντοπίζεται 
ένα τέτοιο κρούσµα, αντιµετωπίζεται και περιχαρακώνεται µε τον 
πλέον αποτελεσµατικό τρόπο, για να µην υπάρχει κίνδυνος γενι-
κής νόσησης (επιδηµία).

Κατά την άποψή σας, πώς µπορεί η πολιτεία να διασφαλίσει τη 
δηµόσια υγεία σε συνθήκες οικονοµικής ασφυξίας;
Αυτό που µπορεί να αποτελέσει βάση για την αποτελεσµατική α-
ντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας είναι ο εξορθολογισµός 
του συστήµατος, η πλήρης αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµι-
κού και, όπου είναι δυνατόν, η πλήρης αξιοποίηση των πόρων 
για την επιτυχία του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος µε το µι-
κρότερο δυνατό κόστος. Πρέπει να αντιληφθούµε ότι η σπατάλη 
δεν οδηγούσε και στην καλύτερη παροχή υγείας. Η σπατάλη των 
υλικών και πολλές φορές η διαχείρισή τους µε υπερβολικά αδι-
άφορο τρόπο διαµόρφωναν κακή εικόνα. Το δε αποτέλεσµα δεν 
ήταν σύστοιχο του επιπέδου δαπανών. Πρέπει να αντιληφθούµε 
πως µπορούµε να πετύχουµε πολλά πράγµατα αξιοποιώντας κάθε 
φορά αυτά που έχουµε. Σε µεγάλο βαθµό είναι επίδειξη και από-
δειξη λογικής και ευθύνης.

Απευθυνόµενος στον πολιτικό κ. Γιαννόπουλο, πώς βλέπετε να 
εξελίσσεται η διαπραγµάτευση µεταξύ της κυβέρνησης και των 
εκπροσώπων των δανειστών;
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι διανύουµε τα τελευταία µα και τα δυ-
σκολότερα µέτρα της διαδροµής προς την έξοδο. Ο κοινός τόπος 
και η κοινή λογική απ’ όλες τις πλευρές πρέπει να πρυτανεύσουν, 
µε δεδοµένο ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι επιθυµούν την επιτυχή έκ-
βαση, σε µια περίοδο απόλυτης ρευστότητας και έντασης σε πολλά 
µέτωπα παγκοσµίως.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«∆εν υπάρχει θέµα 
υγειονοµικής βόµβας 
στην Ειδοµένη»

Αθανάσιος Γιαννόπουλος,
πρόεδρος ∆.Σ. ΚΕΕΛΠΝΟ, 
πρώην υπουργός

Τ
η διαβεβαίωση ότι η Ειδοµένη δεν αποτελεί υγειονο-
µική βόµβα δίνει ο πρόεδρος του ∆.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος, προσθέτοντας ότι το κέντρο 
έχει λάβει όλα τα µέτρα για τη διασφάλιση της υγείας 
τόσο των µεταναστών και προσφύγων όσο και του ε-

ντόπιου πληθυσµού της χώρας.

Ποια µέτρα λαµβάνει το ΚΕΕΛΠΝΟ για τη διασφάλιση της υ-
γείας των προσφύγων και µεταναστών που βρίσκονται στη 
χώρα;
Το ΚΕΕΛΠΝΟ ως ο κεντρικός βραχίονας υλοποίησης της υγειο-
νοµικής επιτήρησης στη χώρα επιχειρεί µε ένταση σε όλη την ε-
πικράτεια και παρά τις τεράστιες αριθµητικά ροές µεταναστών-
προσφύγων η κατάσταση είναι ελεγχόµενη υγειονοµικά και σε 
καµία περίπτωση δεν υφίσταται θέµα υγειονοµικής βόµβας, όπως 
ακούστηκε. Τα σποραδικά κρούσµατα που εµφανίζονται είναι α-
ναµενόµενα και στατιστικά, αλλά µε τα µέτρα που λαµβάνονται, 
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και µε τα υγειονοµικά πρωτό-
κολλα που ακολουθεί ο οργανισµός, δεν υφίσταται θέµα. Κρού-
σµατα όπως της ηπατίτιδας Α ή και της ανεµοβλογιάς αποτελούν 
ένα αναµενόµενο φαινόµενο στους χιλιάδες πρόσφυγες, που ω-
στόσο πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα και υπεύθυνα. Αποτελεί ένα 
στοιχείο νοσηρότητας που πρέπει να διερευνηθεί και να υπάρξει 
η µέγιστη πρόληψη, αλλά δεν αποτελεί στοιχείο κινδύνου. Όλα τα 
νοσήµατα είναι «ανησυχητικά» αν υποτιµηθούν και όλα είναι «α-
ντιµετωπίσιµα» αν υπάρχει οργάνωση, καταγραφή και επάρκεια 
φαρµακευτικών µεθόδων και εργαλείων.

Ως πρόεδρος του ∆.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ, έχετε κάποια ανησυχία 
σχετικά µε τη δηµόσια υγεία λόγω του προσφυγικού;
Αγωνία όλων των εµπλεκόµενων φορέων είναι να διασφαλίσουµε 
την υγειονοµική προστασία του πληθυσµού, αυτόχθονος και δι-
ερχόµενου, µε άριστο τρόπο και µε επιστηµονική επάρκεια, προ-
κειµένου να διασφαλίσουµε το βασικό και υπέρτατο αγαθό της υ-
γείας στη χώρα του Ιπποκράτη. Έχω επισκεφθεί επανειληµµένα 
πάρα πολλά κέντρα και άτυπους καταυλισµούς προσφύγων και 
η εικόνα στις περισσότερες περιπτώσεις από πλευράς συνθη-
κών είναι δύσκολη, µε µια καθηµερινότητα διαβίωσης οριακή, 
αλλά ταυτόχρονα µε µια εικόνα υγειονοµικών συνθηκών σε ε-
παρκές επίπεδο χάρη στις άοκνες προσπάθειες και τον ζήλο των 
ανθρώπων µας, που µέσα από τα κλιµάκια δίνουν το επιστηµο-
νικό είναι τους και την ανθρωπιά τους, και πρέπει να εξάρουµε 
αυτή τη στάση, όχι µόνο ως δράση αλλά και ως αποτέλεσµα. Α-
ξίζει να υπενθυµίσουµε ότι από την Ελλάδα πέρασαν –µέσω των 

κέντρων αυτών– προς την Ευρώπη την προηγούµενη χρονιά 1 ε-
κατοµµύριο άνθρωποι και δεν προέκυψε σε υγειονοµικό επίπεδο 
κάτι. Ούτε για τους πρόσφυγες ούτε για τους αυτόχθονες. Αυτό και 
µόνο λέει πάρα πολλά για τη δουλειά που γίνεται. Και στατιστικά να 
το βλέπαµε, κάτι θα µπορούσε να συµβεί, αλλά δεν συνέβη. Από 
την άλλη, τα άτυπα κέντρα εκ προοιµίου δεν αποτελούν οργανω-
µένους καταυλισµούς και κατά συνέπεια προβλήµατα που δηµι-
ουργούνται, παρ’ ότι δεν είναι ευχάριστα, κατά µία έννοια είναι α-
ναµενόµενα. Τα προβλήµατα που αναφύονται µε τους µετανάστες 
και πρόσφυγες είναι σύµπλοκα, δεν έχουν ως θέµα µόνο την α-
ντιµετώπιση της νόσησης ή και της θεραπείας όσων νοσούν αλλά 
σχετίζονται και µε τη διατροφή τους, τη διαµονή τους και µε άλλα 
συναφή θέµατα. Εδώ θέλω να εξάρω τη σηµαντική συνεισφορά 
του επιστηµονικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού αλλά και 
διοικητικού, στη συµβολή µιας ολοκληρωµένης επιχειρησιακής 
δράσης που είναι πρωτόγνωρη όχι µόνο για τα ελληνικά δεδοµένα 
αλλά και για τα ευρωπαϊκά.

Ειδικά για την Ειδοµένη, όπου οι πρόσφυγες είναι εκτεθειµέ-
νοι στα στοιχεία της φύσης, έχετε αναλάβει κάποιες ιδιαίτερες 
πρωτοβουλίες;
Η κατάσταση στην Ειδοµένη, παρά τα προβλήµατα που έχουν δι-
απιστωθεί, είναι ελεγχόµενη υγειονοµικά. ∆εν υπάρχει κανένα 
θέµα υγειονοµικής βόµβας, όπως ακούστηκε, και ο λόγος που ε-
πιχειρούµε είναι να µην προκύψει κάτι τέτοιο, καθώς οι καιρικές 
συνθήκες δεν είναι καλές. Βρισκόµαστε σε πλήρη επιχειρησιακή 
δράση µε τις µονάδες µας που συνεχώς εµπλουτίζονται µε επι-
στηµονικό προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό, άρτια εκπαιδευ-
µένο, το οποίο θα παραµείνει στην περιοχή όσο χρειαστεί. Εκείνο 
που ωστόσο θέλω να επισηµάνω είναι ότι οι πρόσφυγες-µετα-
νάστες θα πρέπει να µετακινηθούν άµεσα σε στεγασµένους χώ-
ρους και να προστατευτούν και από τις καιρικές συνθήκες, που 
είναι δυσµενείς για τη διαβίωσή τους. Είναι κάτι περισσότερο από 
επιβεβληµένο να µεταβούν στις οργανωµένες δοµές και να ελεγ-
χθούν άρτια υγειονοµικά στα εκεί κέντρα υγειονοµικής πρόληψης 
και προφύλαξης. Για τον λόγο αυτό εµείς κάνουµε έκκληση και 
µέσω φυλλαδίου που µοιράστηκε αυτές τις µέρες τόσο στην Ει-
δοµένη όσο και στον Πειραιά στις γλώσσες τους, προκειµένου να 
πειστούν ότι συµφέρον τους, ατοµικό και οικογενειακό, είναι να 
φιλοξενηθούν στις οργανωµένες δοµές της πολιτείας µιας χώρας 
που τους βλέπει µε απόλυτη ανθρωπιστική διάσταση.

Κατά την άποψή σας, πόσο έχει επηρεάσει η κρίση την υγεία 
των Ελλήνων;
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συνέντευξη

το σύνολο των ζητηµάτων που απασχολούν την ελ-
ληνική κοινωνία διαπερνάται από διαφοροποιήσεις 
που σκιαγραφούν και τις διαφορές του ΣΥΡΙΖΑ µε 
το προηγούµενο πολιτικό σύστηµα. Υπάρχει χαοτική 
διαφορά µε τη Ν∆, τόσο στην οικονοµική πολιτική 
όσο και σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήµατα. Αυτό υπο-
δηλώνεται µε έµφαση και στο προσφυγικό ζήτηµα. 
Εκεί εµείς κληθήκαµε να διαχειριστούµε µια κατά-
σταση µε επίκεντρο την ανθρώπινη ζωή, κόντρα σε 
όλες τις συντηρητικές δυνάµεις που µιλούσαν για 
έξοδο από τη Σένγκεν και ήθελαν επαναπροωθήσεις 
στο Αιγαίο. Και δεν ήταν µόνο η Ν∆ που τα υποστή-
ριζε αυτά, τα ίδια έλεγαν το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάµι και η 
Ένωση Κεντρώων. ∆εν έχουµε µόνο διαφορετικές 
πολιτικές αλλά και διαφορετικό αξιακό σύστηµα.

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι µε το τέλος 
της αξιολόγησης θα πρέπει να ανοίξει η συζή-
τηση για το δηµόσιο χρέος. Τι προσδοκάτε από 
αυτήν;
Ακόµα και το ίδιο το ∆ΝΤ λέει ότι το χρέος δεν είναι 
βιώσιµο. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι αυτό δεν το 
θεωρεί τόσο σηµαντικό όσο τις µεταρρυθµίσεις. Τι 
γίνεται όµως τόσο καιρό; Στο όνοµα του χρέους επι-
βάλλονται συνεχώς µέτρα λιτότητας για τους πολίτες. 
Η αναδιάρθρωση του χρέους είναι καίριας σηµασίας 
για να αποδώσουν οι θυσίες του λαού. Σε αυτή την 
κατεύθυνση θα ανοίξει η συζήτηση το επόµενο δι-
άστηµα και θεωρώ ότι βρισκόµαστε σε πολύ θετικό 
δρόµο. Έχουν ανοίξει οι όροι για την ουσιαστική δι-
απραγµάτευση του συνολικού χρέους, το οποίο, για 
µία ακόµη φορά επαναλαµβάνω, δεν είναι βιώσιµο.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Καµία σκέψη 
για οικουµενική 
κυβέρνηση»

Ελένη Σταµατάκη, 
βουλευτής Α  ́Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ

Την αισιοδοξία της για τα αποτελέσµατα της 
διαπραγµάτευσης της κυβέρνησης µε τους 
εκπροσώπους των δανειστών, αλλά και τις 
δυσκολίες που η διαπραγµάτευση αυτή ε-

µπεριέχει, υπογραµµίζει η βουλευτής Α΄ Πειραιά του 
ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Σταµατάκη, προσθέτοντας ότι δεν υ-
πάρχουν ενδείξεις για πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου πείτε ποιο ανα-
µένετε να είναι το τελικό αποτέλεσµα της δια-
πραγµάτευσης της κυβέρνησης µε τους εκπρο-
σώπους των δανειστών.
Στις 20 Απριλίου ο κ. Γιούνκερ επισήµανε σε συνέ-
ντευξή του ότι δεν συντρέχει λόγος για νέα µέτρα. 
Ασφαλώς αυτό δεν µας καθησυχάζει, γνωρίζουµε 
ότι το ∆ΝΤ έχει άλλη άποψη, όµως είναι πολύ ση-
µαντικό να αναγνωρίζει ο πρόεδρος της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής την πρόοδο που έχει γίνει, η οποία 
επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που δίνει στη 
δηµοσιότητα η Eurostat. Επειδή λοιπόν φαίνεται ότι 
πλέον υπάρχει πρόθεση να δοθεί λύση, είµαι αισι-
όδοξη ότι θα έχουµε ένα αποτέλεσµα που θα υπο-
δηλώνει ότι πια η χώρα µας αλλάζει σελίδα και ελ-
πίζω αυτό να γίνει σύντοµα.

Φαίνεται ότι η κυβέρνηση συµφώνησε ήδη για 
ΦΠΑ 24%. Θεωρείτε ότι αυτό ανταποκρίνεται 
στις προεκλογικές δεσµεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ;
Μετά τη συµφωνία του καλοκαιριού βρισκόµαστε 
µπροστά σε µια νέα πραγµατικότητα. Αυτό το είπαµε 
στον ελληνικό λαό όταν ζητήσαµε την ψήφο του τον 
Σεπτέµβρη. Είπαµε δηλαδή ότι φτάσαµε σε µια συµ-
φωνία που υπογράψαµε «µε το πιστόλι στον κρό-
ταφο», η οποία δεν µας επιτρέπει να υλοποιήσουµε 
το πρόγραµµά µας, αυτό που εξαγγείλαµε πριν από 
τις εκλογές του Γενάρη, γίνονται όµως προσπάθειες 
να προστατευτούν οι πιο ευπαθείς οµάδες και να 
µην περικοπούν οι κύριες συντάξεις.

Η αύξηση του ΦΠΑ δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη, 
αλλά πολλές φορές αναγκαζόµαστε να κάνουµε υ-
ποχωρήσεις, προκειµένου να κερδίσουµε έδαφος 
σε άλλα πεδία της διαπραγµάτευσης. Είναι ένα θέµα 
ανοιχτό, είναι ένα θέµα της διαβούλευσης και θα κά-
νουµε κάθε προσπάθεια µέχρι τέλους για να µην υ-
πάρξει παραπάνω αύξηση του ΦΠΑ.

Από τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της 
δηµοσιότητας φαίνεται ότι έρχονται νέες επι-
βαρύνσεις για τους πολίτες. Πιστεύετε ότι µπο-
ρούν πλέον να ανταποκριθούν;
Αναµφίβολα η οικονοµική κρίση πλήττει τον ελλη-

νικό λαό τα τελευταία έξι χρόνια και αυτό το βιώνουν 
οι πολίτες στην καθηµερινότητά τους. Αυτό όµως 
συµβαίνει κυρίως εξαιτίας επιλογών του παλιού 
πολιτικού συστήµατος τόσο πριν από την κρίση όσο 
και κατά τη διάρκεια και διαχείρισή της. Οι πολίτες 
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Το σηµαντικό-
τερο όµως είναι αν οι θυσίες τους πιάνουν τόπο, αν 
φαίνεται η έξοδος του τούνελ στο οποίο βρίσκεται η 
χώρα µας. Από το 2010 µέχρι το 2014 η µείωση του 
ΑΕΠ ήταν 25%, από το 2015 ως το 2016 ήταν 0,3%. 
Υπήρξε µείωση δηλαδή κι αυτό δεν το αρνούµαστε, 
αλλά ο ρυθµός της ύφεσης ανακόπηκε.

Επίσης, ποιο είναι το σχόλιό σας για το νοµο-
σχέδιο σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφα-
λιστικού συστήµατος;
Κατ’ αρχάς η ασφαλιστική µεταρρύθµιση ήταν έτσι 
κι αλλιώς απαραίτητη, καθώς δεν υπήρχε ποτέ ένας 
συνεκτικός σχεδιασµός κοινωνικής πολιτικής. ∆υ-
στυχώς, γίνεται σε µια συγκυρία που δεν έχουµε 
δυνατότητα να έχουµε ένα δικό µας πλαίσιο για το 
ασφαλιστικό σύστηµα. Είναι ένα θέµα που παρα-
µένει ανοιχτό. Το νοµοσχέδιο κατατέθηκε και έχει 
ανοίξει ένας διάλογος µε κοινωνικούς και επαγγελ-
µατικούς φορείς µε σκοπό να συνδιαµορφώσουµε 
την τελική του µορφή. Ό,τι βελτιώσεις µπορούν να 
ενσωµατωθούν θα γίνουν.

Θεωρείτε ότι η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει συ-
µπαγώς τα νοµοσχέδια για το ασφαλιστικό και 
το φορολογικό που η κυβέρνηση φέρνει στη 
Βουλή;
Όπως είπα και προηγουµένως, δεν υπάρχουν βε-
βαιότητες χωρίς να γνωρίζουµε τα δεδοµένα. Όλη 
η Κ.Ο. όµως αναγνωρίζει τις προσπάθειες της κυ-
βέρνησης και της διαπραγµατευτικής οµάδας και 
σε αυτή τη βάση, εφόσον σε αυτό το ασφυκτικό 
πλαίσιο της εποπτείας τα συγκεκριµένα νοµοσχέ-
δια είναι σε µια κατεύθυνση ταξικά µεροληπτική 
και διασφαλίζουν κάποια πράγµατα, πιστεύω ότι 
δεν θα τεθεί θέµα διαρροών ή ρήξεων εντός της 
Κ.Ο. ∆ιαφορετικές προσεγγίσεις και προβληµατι-
σµοί στο πλαίσιο του εσωτερικού διαλόγου και της 
δηµοκρατίας πάντα υπάρχουν και είναι θεµιτό να 
υπάρχουν, γιατί καταλήγουν, συνθέτοντας όλες τις 
απόψεις, σε συλλογικές αποφάσεις.

Πώς σχολιάζετε την εκπεφρασµένη άρνηση 
της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσει τα συγκε-
κριµένα νοµοσχέδια;
Καθένας δεν αρκεί να κάνει κριτική, χρειάζεται και 

η αυτοκριτική. Η Ν∆ καλλιεργεί τον µύθο ότι δήθεν 
η διαπραγµάτευση ευθύνεται για την καταστροφή 
της οικονοµίας και ότι τα µέτρα που λαµβάνονται 
σήµερα θα ήταν αχρείαστα αν έµενε στην κυβέρ-
νηση η ίδια. Αυτό το διαψεύδουν και οι ίδιες οι εκ-
θέσεις του ∆ΝΤ. Πέρα από αυτό το θέµα όµως, η 
στάση της αντιπολίτευσης, σε µια τόσο κρίσιµη πε-
ρίοδο, που καλούµαστε να υπερασπιστούµε το ελ-
ληνικό πρόγραµµα, δίνει επιχειρήµατα στους δανει-
στές και υποσκάπτει τις προσπάθειες της ελληνικής 
κυβέρνησης να ληφθεί µια συµφωνία που θα δια-
σφαλίζει τα συµφέροντα της χώρας µας. Αυτά έρ-
χονται σε πλήρη αντίθεση µε την εθνική υπευθυνό-
τητα που επικαλείται τόσο συχνά ο κ. Μητσοτάκης.

Πιστεύετε ότι οι εξελίξεις στη διαπραγµάτευση 
µπορεί να φέρουν και πολιτικές εξελίξεις στη 
χώρα, όπως, π.χ., πρόωρες εκλογές;
Πιστεύω ότι, παρά τις προσπάθειες να δηµιουργη-
θεί ένα τέτοιο κλίµα, δεν υπάρχουν βάσιµες ενδεί-
ξεις που να υποδηλώνουν ότι θα βρεθούµε µπρο-
στά σε τέτοιου είδους εξελίξεις. Άλλωστε µε βάση 
τη συµφωνία του Ιουλίου έχουµε εκπληρώσει τους 
στόχους µας και λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµα-
τικά δεδοµένα δεν διαφαίνεται ότι θα έχουµε εξε-
λίξεις που θα πυροδοτήσουν τέτοιες διεργασίες.

Πώς βλέπετε το ενδεχόµενο σχηµατισµού νέας 
κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή;
Αν αναφέρεστε στα σενάρια περί οικουµενικής κυ-
βέρνησης, δεν υπάρχει καµία τέτοια σκέψη. Αυτό 
όχι λόγω κάποιας ιδεοληψίας, αλλά διότι σχεδόν 
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ανάλυση

Σύµφωνα µε συγκλίνουσες πληροφορίες από τους 
ευρωπαϊκούς θεσµούς και τις ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις, θα υπάρξει συµφωνία για την πρώτη θε-
τική αξιολόγηση του τρίτου ελληνικού προγράµ-
µατος-µνηµονίου, σε διάστηµα ηµερών. Αυτός 

τουλάχιστον είναι ο σχεδιασµός των Ευρωπαίων εταίρων και 
των πιστωτών, ο οποίος µπορεί να ανατραπεί εξαιτίας της ολο-
ένα µεγαλύτερης δυσκολίας που αντιµετωπίζει η κυβερνητική 
ηγεσία στη διαχείριση της κατάστασης που η ίδια δηµιούργησε. 

Μεγαλώνει ο λογαριασµός
Με το πέρασµα του χρόνου µεγαλώνει ο οικονοµικός και κοι-
νωνικός λογαριασµός, τον οποίο πρέπει να εµφανίσει η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στον ελληνικό λαό. Τα δύο κόµµατα ε-
πικράτησαν σε δύο δύσκολες εκλογικές αναµετρήσεις υπο-
σχόµενα το τέλος ή την παράκαµψη των µνηµονίων. Εξαιτίας 
λαθεµένων χειρισµών και του κλίµατος αβεβαιότητας που δη-
µιουργήθηκε πρέπει τώρα να εµφανίσουν µέτρα και προλη-
πτικά µέτρα τα οποία µέχρι πριν από µερικούς µήνες σχεδόν 
όλοι θεωρούσαν αδιανόητα. 

Πρώτον, η κυβέρνηση πρέπει να ανακοινώσει µέτρα ύψους 
5,5 δισ. ευρώ, τα οποία θα εφαρµοστούν στο άµεσο µέλλον και 
ορισµένα θα έχουν αναδροµική ισχύ, από 1ης Ιανουαρίου του 
2016, προκειµένου να επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι 
που έχουν συµφωνηθεί. 

∆εύτερον, η καθυστέρηση της κυβερνητικής πλευράς έχει 
προκαλέσει την επιδείνωση βασικών οικονοµικών µεγεθών, 
ενώ το µείγµα οικονοµικής πολιτικής που έχει επιλεγεί στέκε-
ται εµπόδιο στην ανάκαµψη και στην ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονοµίας. Το πιθανότερο σενάριο, λοιπόν, είναι ότι η εφαρ-
µογή των δύσκολων αυτών µέτρων δεν πρόκειται να αποδώσει, 
στο άµεσο µέλλον, τα αναµενόµενα εξαιτίας λαθεµένων επιλο-
γών και δηµιουργίας κακού οικονοµικού και επιχειρηµατικού 
κλίµατος. Θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις από την ένταξη της 
Ελλάδας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και 
την επικείµενη αναδιάρθρωση του χρέους του ελληνικού ∆η-
µοσίου, δύσκολα όµως θα µετατραπούν σε αναπτυξιακή δυνα-
µική. 

Τρίτον και σηµαντικότερο, η πολιτική µπλόφα που επιχεί-
ρησε ο κ. Τσίπρας προσποιούµενος ότι είχε συµφωνήσει σε 
όλα µε τους Ευρωπαίους εταίρους και πως ο υποτιθέµενος δογ-
µατισµός του ∆ΝΤ στεκόταν εµπόδιο στην πρώτη θετική αξι-
ολόγηση του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου οδήγησε στη 
σκλήρυνση της διαπραγµατευτικής στάσης των Ευρωπαίων ε-
ταίρων και του ∆ΝΤ. Προεξοφλούν τώρα την ασυνέπεια της κυ-
βέρνησης Τσίπρα και την αδυναµία της να επιτύχει πρωτογενές 
δηµοσιονοµικό πλεόνασµα ύψους 3,5% του ΑΕΠ το 2018. Γι’ 
αυτό ζητούν την υπερψήφιση από τη Βουλή προληπτικών µέ-
τρων ύψους 3,5 δισ. ευρώ, τα οποία θα εφαρµοστούν στα τέλη 
του 2017 και του 2018, σε περίπτωση που παρατηρηθούν απο-
κλίσεις από τους στόχους που έχουν συµφωνηθεί. 

Είναι η πρώτη φορά που ζητείται από µνηµονιακή χώρα η 
προληπτική υπερψήφιση συγκεκριµένων µέτρων. Το έλλειµµα 
αξιοπιστίας που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Τσίπρα οδηγεί 
στην επιβολή πρόσθετων οικονοµικών βαρών στον ελληνικό 
λαό και αλλάζει το περιεχόµενο του εµπροσθοβαρούς τρίτου 
προγράµµατος-µνηµονίου. 

Χειρότερο το 2018
Οι αποκλίσεις από τα συµφωνηθέντα και τους οικονοµικούς και 
δηµοσιονοµικούς στόχους είναι πλέον ο κανόνας για την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οι αποκλίσεις αναµένεται να πάρουν µεγα-
λύτερες διαστάσεις για λόγους οικονοµικής αδυναµίας –είναι 
χαρακτηριστικό ότι τον Μάρτιο κατέρρευσαν τα φορολογικά 
έσοδα και αυξήθηκαν θεαµατικά οι ληξιπρόθεσµες οφειλές 
προς την εφορία– αλλά και εξαιτίας των πολιτικών αναγκών της 
ίδιας της κυβέρνησης. Στην προσπάθειά της να συντηρήσει τη 
συνοχή της αποτρέποντας τη µείωση των αµυντικών δαπανών 
και να καλλιεργήσει την εκλογική πελατεία της αυξάνοντας το 
µισθολογικό κόστος του ∆ηµοσίου, προετοιµάζει το έδαφος για 

τα πρόσθετα µέτρα που θα εγκριθούν από τώρα και θα εφαρµο-
στούν αυτόµατα στα τέλη του 2017 και το 2018. 

∆εν έχουµε λοιπόν να κάνουµε µε ένα εµπροσθοβαρές 
µνηµόνιο όπου εφαρµόζονται τα δύσκολα µέτρα υφεσιακού 
χαρακτήρα και στη συνέχεια η οικονοµία αναπτύσσει µια νέα 
δυναµική, αλλά µε ένα µνηµόνιο το οποίο περιέχει «πακέτα» 
µέτρων το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018. 

Στις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί, είναι πολύ δύ-
σκολο να περάσει όλα αυτά τα µέτρα η κυβέρνηση από τη 
Βουλή χωρίς να υποστεί νέα δηµοσκοπική και πολιτική συρρί-
κνωση και ακόµη πιο δύσκολο να πλησιάσει στο τέλος της τε-
τραετίας. Με τους όρους που της έχουν επιβληθεί υπονοµεύε-
ται το επιχείρηµα υπέρ των δύσκολων µέτρων που θα φέρουν 
στη συνέχεια τη βελτίωση της οικονοµικής και της κοινωνικής 
κατάστασης. Το πιθανότερο είναι ότι την εφαρµογή δύσκολων 
µέτρων θα ακολουθήσει η εφαρµογή δυσκολότερων µέτρων. 

Η θέση των Ευρωπαίων
Οι Ευρωπαίοι εταίροι θέλουν να διευκολύνουν την κυβέρνηση 
στην αποδοχή και στην παρουσίαση µιας εξαιρετικά δύσκολης 
οικονοµικής πολιτικής, δεν πρόκειται όµως να περιορίσουν τις 
απαιτήσεις τους. Εκτιµούν ότι ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες 
του δεν µπορούν να επαναλάβουν τη ρήξη του 2015 χωρίς να 
βρεθούν αντιµέτωποι µε την οργή του ελληνικού λαού. 

Θα ασκήσουν λοιπόν πίεση για την άµεση εφαρµογή των 
συµφωνηθέντων και την ικανοποίηση του ∆ΝΤ και των «σκλη-
ρών» της Ευρωζώνης µέσω της υπερψήφισης των προληπτικών 
µέτρων για το 2018, ενώ παράλληλα  θα στηρίξουν την ελληνική 
οικονοµία µέσω της ΕΚΤ και της αναδιάρθρωσης του χρέους 
του ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Θέλουν να αποφύγουν την επανάληψη της κρίσης του 2015 
και µια νέα κατάρρευση της ελληνικής οικονοµίας, γιατί σε 
αυτή τη φάση τούς απασχολεί το δηµοψήφισµα που θα πραγ-
µατοποιηθεί στο Ηνωµένο Βασίλειο στις 23 Ιουνίου και οι συ-
νέπειες από ενδεχόµενη επικράτηση του Brexit. Η Αθήνα µπο-
ρεί να βασίζεται στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
στην υποστήριξη των Ευρωσοσιαλιστών και των περισσότερων 
κυβερνήσεων που ελέγχουν ή επηρεάζουν και στην κατανό-
ηση των Γερµανών, οι οποίοι αισθάνονται υποχρεωµένοι για τη 
στάση που κράτησε ο κ. Τσίπρας στο προσφυγικό-µεταναστευ-
τικό, αποδεχόµενος το κλείσιµο του βαλκανικού διαδρόµου 
και την αναβάθµιση της ευρωτουρκικής συνεργασίας. Ο λογα-
ριασµός είναι γνωστός, θα υπάρξουν όµως διευκολύνσεις στην 
παρουσίασή του και στα αντισταθµιστικά οφέλη. 

Το εσωτερικό µέτωπο
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απόλυτα σαφείς σε ό,τι αφορά 
την Ε.Ε. και το ∆ΝΤ. Το κρίσιµο ερώτηµα είναι εάν ο κ. Τσί-
πρας διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της Κοινοβουλευτικής Οµά-
δας και της κοµµατικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ ή θα βρεθεί 
αντιµέτωπος µε δυσάρεστες καταστάσεις εξαιτίας του πολύ 
σκληρού ή και ταπεινωτικού χαρακτήρα των µέτρων που είναι 
υποχρεωµένη να ψηφίσει και να εφαρµόσει η κυβέρνησή του. 

Εδώ που φτάσαµε µε ευθύνη του κ. Τσίπρα και των συνερ-
γατών του, δεν υπάρχουν πλέον καλά σενάρια για την οικονο-
µία, αλλά το λιγότερο κακό είναι αυτό που προτείνουν οι Ευρω-
παίοι εταίροι και το ∆ΝΤ. Καθυστερηµένο κλείσιµο της πρώτης 
θετικής αξιολόγησης του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου µε 
εξαιρετικά δύσκολα µέτρα και σε συνθήκες που δεν εγγυώνται 
ότι οι θυσίες θα αποδώσουν. 

Στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι η απάντηση του κ. Τσίπρα θα 
είναι θετική, για να αποτρέψει µια νέα χρηµατοδοτική-πιστω-
τική ασφυξία που θα αποσταθεροποιούσε την κυβέρνησή του 
και για να αξιοποιήσει την περίοδο των πασχαλινών διακοπών 
για να προετοιµάσει την Κοινοβουλευτική του Οµάδα για την 
υπερψήφιση των αναγκαίων µέτρων. 

 ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  
ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΩΡΑΣ

Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε  
τα λάθη του 2015.

Αντί για ρήγµα στις σχέσεις µεταξύ 
Ε.Ε. και ∆ΝΤ η κυβέρνηση πέτυχε 
την ενότητά τους σε σκληρότερες 
θέσεις. 

Στις Βρυξέλλες προεξοφλούν ότι 
ο πρωθυπουργός θα δεχτεί ό,τι του 
ζητηθεί για να αποφύγει τα χειρότερα.
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Εδώ και αρκετό πια διάστηµα, ιδίως µε την κυλιόµενη 
και µάλλον ηθεληµένη καθυστέρηση στη διαβόητη 
αξιολόγηση του διαρθρωτικού προγράµµατος της 
Ελλάδας από τους θεσµούς, η χώρα είναι σαν να έχει 
βρεθεί επικοινωνιακά σε στάσιµα νερά. Το ίδιο και η 

πολιτική και η λοιπή σηµαντική για την κοινωνία επικαιρότητα. Το 
τέλµα έχει φτάσει πλέον σε σηµείο όπου τα ηµιαπεργούντα µέσα 
ενηµέρωσης έχουν αρχίσει να καταπιάνονται µε πιο εύκολες, για 
να µην πούµε ευτελείς όψεις της νεοελληνικής πραγµατικότητας.

Ας πάρουµε ένα κραυγαλέο παράδειγµα, το επί δύο εβδοµά-
δες κορυφαίο ζήτηµα της κοινής γνώµης που προκάλεσε µύδρους 
ένθεν κακείθεν. Η πασχαλινή διαφήµιση της µεγαλύτερης βαλκα-
νικής αλυσίδας καταστηµάτων παιχνιδιών που είναι ελληνική προ-
δήλως πέτυχε αυτό που επιδίωκε. Η λαϊκή αοιδός Άντζελα ∆ηµη-
τρίου, που µάλλον λίγη σχέση έχει µε τη βρετανική αριστοκρατία, 
δηλώνει «λαίδη» και το επιδεικνύει µε πανηγυριώτικο δαχτυλίδι 
στην κάµερα. Ζητά µάλιστα από τον έφηβο µπροστά της εραστή τη 

Μεγάλη Παρασκευή (;) να τσουγκρίσει το αυγό της, προκαλώντας 
τον δε να χτυπήσει «σαν άντρας».

Κι εκεί πιάνουν δουλεία οι κρατικές και µη δοµές προστασίας 
των γυναικών. Στ’ αλήθεια, βέβαια, στις περιοχές όπου κυρίως α-
πευθύνεται καλλιτεχνικώς η ∆ηµητρίου πολλές γυναίκες υποφέ-
ρουν από την ενδοοικογενειακή βία, αλλά αυτό µάλλον δεν είναι 
το ζήτηµα των εµπλεκοµένων. Το ζήτηµα δεν είναι να περιορί-
σουµε τη βία κατά των γυναικών, όπου κι αν εκδηλώνεται. Κάποιοι 
από εµάς σίγουρα την έχουµε δει σε κάποιο αστυνοµικό τµήµα, 
στα ταλαιπωρηµένα και µε µώλωπες πρόσωπα των θυµάτων της. Το 
ζήτηµα είναι να την αποκηρύξουµε στα µέσα κοινωνικής δικτύω-
σης µε πάθος και λίγη εξυπνάδα και να ντραπούµε άλλη µια φορά 
για την κοινωνία µας.

Άλλωστε η διαφηµιζόµενη εταιρεία κόπτεται κι αυτή δηµο-
σίως για την προσπάθεια φίµωσης του χιούµορ που εκφράζει η 
καλτ περσόνα, διακωµωδώντας τα «παθήµατα» των γυναικών από 
τους άντρες µε υπερβάλλουσα τεστοστερόνη. Τρίβει όµως κρυφά 
τα χέρια της από την πολλαπλασιαστική δηµοσιότητα και τις αυξη-
µένες πωλήσεις την περίοδο που η µέση νονά αναζητεί µια φθηνή, 
κινέζικη λύση δώρων για το βαφτιστήρι της.

Η δε διαφηµιστική εταιρεία, σε µια έκρηξη ελευθεροφροσύ-
νης, έφτασε στο σηµείο να βγάλει δελτίο Τύπου που αρνείται τη 
λογοκρισία που υπέστη µε τη διοικητική επιβολή παράλειψης της 
επίµαχης φράσης και δηλώνει ότι θα διακόψει τη µετάδοση του 
εν λόγω τρέιλερ. Αλλά φυσικά δεν τη διακόπτει, παρ’ όλες τις οι-
µωγές.

Ήδη πιο πριν τον λόγο έχουν πάρει δυναµικά οι υπερασπι-
στές της «σάτιρας», σάµπως αυτή να εξισώνεται µε το έµµεσο κρά-
ξιµο µιας µάλλον απαξιωµένης τραγουδίστριας. Η σάτιρα είναι 
πλέον σχεδόν συνώνυµο της διαπόµπευσης, το αιχµηρό χιούµορ 

συνώνυµο του αυτοεξευτελισµού. Την ίδια στιγµή, όσοι πολλοί 
έχουν έξη πλέον στην επίδειξη δηµοκρατικού φρονήµατος, αν 
και συχνά στην πράξη το κάνουν γαργάρα, το πηγαίνουν παρα-
πέρα και θέτουν σοβαρά και µε επιτηδευµένη επιχειρηµατολο-
γία ζήτηµα ελευθερίας του λόγου, παραγνωρίζοντας ότι η τηλεό-
ραση είναι ρυθµιζόµενο µέσο από τη σύστασή της. Και ευτυχώς, 
διότι ως το πιο διεισδυτικό εργαλείο επικοινωνίας στις µέρες µας 
πρέπει να προσέχει τι εκφράζει, πώς το εικονοποιεί και σε ποια 
κοινά το µεταδίδει.

Με άλλα λόγια, δεν ήταν αρµοδιότητα µόνο µιας ηµιιδιωτικής 
επιτροπής διαφήµισης να ζητήσει την απάλειψη της, χιουµοριστι-
κής κατά τα άλλα, πλην όµως όλως σεξιστικής φράσης. Το ευνου-
χισµένο σήµερα ΕΣΡ, αντί να επιλαµβάνεται άσχετων καταγγελιών 
µε ενίοτε υποδειγµατικά συντηρητικό πνεύµα, θα ήταν σκόπιµο 
να δει την υπόθεση αυτή ως υπόδειγµα υποβολής του τηλεθεατή 
σε στερεοτυπικές και προσβλητικές για τη δηµοκρατία µας αντιλή-
ψεις της διαφήµισης.

Αλλά, όπως είπαµε, το µέσον είναι το µήνυµα και η ουσία της 
πραγµατικότητας λίγους και µάλλον σιωπηρούς από εµάς αφορά 
πλέον. Άλλως δεν θα ανεχόµασταν ούτε θα υιοθετούσαµε αρκε-
τοί από εµάς όλον αυτό τον καθηµερινό οχετό που µας περιβάλλει 
µέσα κι έξω από την τηλεόραση, µε διαφηµίσεις κρεµών οµορφιάς 
και άλλων θαυµατουργών προϊόντων µέσα σε ενηµερωτικές εκπο-
µπές, την παράνοµη υπαίθρια διαφήµιση παντού στην πόλη και 
την επιβεβαίωση των πρόθυµων διευκολυντών της ως επιτυχηµέ-
νων και ισχυρών ανάµεσά µας.

*Ο Βασίλης Κ. Καραµητσάνης είναι δικηγόρος Αθηνών, µέλος της πολι-
τικής κίνησης ΜΠΡΟΣΤΑ και µέλος του Τοµέα Ναυτιλίας-Τουρισµού του 
Ποταµιού.

 ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ Κ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ*

Η ΑΝΤΖΕΛΑ 
ΕΙΝΑΙ Η ΕΙ∆ΗΣΗ!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΚΑΒΑΚΟΣ 
5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΟΛΙΟΥ 

& WORKSHOP ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ  

6, 7 & 8 ΜΑΪΟΥ 2016 

Υπό την Αιγίδα: 

ΩΔΕΙΟ	  ΜΟΥΣΙΚΟΙ	  ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ	  	  
Πολιτιστικό	  &	  Καλλιτεχνικό	  Κέντρο	  

Οργάνωση & Προπώληση Εισιτηρίων: 

Χορηγοί Επικοινωνίας: 

Κτήριο Ακαδηµίας Αθηνών (Πανεπιστηµίου 28 Αθήνα) 
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Η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται 
ασφαλής χώρα και η τουριστική προσφορά 
στις ασφαλείς χώρες υπολείπεται της 
ζήτησης. Υπάρχει µείωση κρατήσεων 
20%, αλλά όσο συγκαταλεγόµαστε στις 
ασφαλείς χώρες και αν δεν υπάρξει 
πολιτική αβεβαιότητα, το κλίµα µπορεί να 
αναστραφεί.

Η πληροφορία ότι µία κατασκήνωση στη Χαλ-
κιδική –από αυτές που δουλεύουν κυρίως µε 
τα ασφαλιστικά ταµεία– έριξε κατακόρυφα 
τις τιµές για την καλοκαιρινή περίοδο προκά-
λεσε αναστάτωση στο δεύτερο πόδι. Κι αυτό 

γιατί κανείς από τους ανταγωνιστές δεν είχε µπει στην ίδια πο-
λιτική. Η πρώτη ερµηνεία που ήρθε ήταν ότι είχε εσωτερική ε-
νηµέρωση και πρόλαβε τους άλλους συναδέλφους του. Η αιτία 
φωτογραφήθηκε στα µάτια όλων των εµπλεκοµένων στον του-
ρισµό της περιοχής: «Θα έρθουν πρόσφυγες».

Η πληροφορία και µόνο, ακόµη και ως ανεπιβεβαίωτη 
φήµη, προκαλεί αναστάτωση. Ο τοπικός δήµαρχος του δεύτε-
ρου ποδιού, ο δήµαρχος Σιθωνίας, Γιάννης Τζίτζιος, έχει διαβε-
βαιώσει από τις αρχές Μαρτίου τον επιχειρηµατικό κόσµο της 
περιοχής ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καµία εγκατάσταση προ-
σφύγων σε τουριστική περιοχή. «Ακόµη κι αν πρόκειται να δο-
θούν χρήµατα στον δήµο που αναλαµβάνει να τους φιλοξενή-
σει;» ρωτήθηκε ευθέως από τους παριστάµενους στην ενηµε-
ρωτική σύσκεψη που είχε συγκαλέσει. «Όσα χρήµατα και αν 
δοθούν» είχε απαντήσει προσπαθώντας να διασκεδάσει την κα-
χυποψία τους.

∆υστυχώς, η καχυποψία εντάθηκε την εποµένη της σύσκε-
ψης, διότι ήρθε το περίφηµο έγγραφο που ζητούσε από τους 
δήµους να υποδείξουν σηµεία στα οποία θα µπορούσαν να φι-
λοξενηθούν πρόσφυγες. Υποτίθεται ότι οι δήµοι της Χαλκιδι-
κής δεν απάντησαν, αλλά άρχισε να διαρρέει, ανεπισήµως µεν, 
από έγκυρα χείλη δε, ότι το ενδεχόµενο να φιλοξενηθούν πρό-
σφυγες στη Χαλκιδική περιοριζόταν µόνο στην «ορεινή Χαλ-
κιδική».

«Αν έρθουν εδώ, εµείς έχουµε κλείσει» λέει δυνατά εστιά-
τορας της περιοχής.

Η πολιτική αβεβαιότητα που αναστατώνει
«Οι άνθρωποι στη Χαλκιδική κάνουν λάθος» σχολιάζει ένας 
από τους πιο γνωστούς και πιο αναπτυσσόµενους επιχειρηµα-
τίες του τουρισµού στην Ελλάδα, ο οποίος διευκρινίζει ότι η έ-
λευση των τουριστών στην Ελλάδα στηρίζεται σε πολλαπλά ε-
πίπεδα και δεν είναι µονής απλής ανάγνωσης. «Το βασικό είναι 
η συνολική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και αυτή δεν είναι 
καλή» λέει.

Οι πληροφορίες του ΣΕΤΕ, του συνδικαλιστικού οργάνου 
του χώρου, υπολογίζουν τις µειώσεις των κρατήσεων µεσοσταθ-
µικά σε περίπου 20%, αλλά αυτό είναι κάτι που µπορεί να εκλη-
φθεί ως απειλητικό καµπανάκι και όχι ως τελεσίδικη κρίση δι-
καστηρίου.

«Η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλής χώρα και 
οι προσφερόµενες θέσεις φιλοξενίας τουριστών στις ασφαλείς 
χώρες υπολείπονται της ζήτησης. Όσο η Ελλάδα συγκαταλέγε-
ται στις ασφαλείς χώρες, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να α-
ναστραφεί το κλίµα» εξηγεί, λέγοντας ότι η έννοια της ασφα-
λούς χώρας είναι µία γενική και εν πολλοίς ασαφής έννοια, η 

οποία µεταβάλλεται ακόµη και από µια τροµοκρατική επίθεση 
σε άλλη χώρα. Στην πραγµατικότητα, όµως, δεν είναι αισιόδο-
ξος ότι η συνολική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό είναι καλή, 
καθώς το κλίµα της πολιτικής αβεβαιότητας στην Ελλάδα είναι 
διάχυτο στο εξωτερικό και κυρίως στις αγορές από τις οποίες 
περιµένει ο κλάδος πελάτες και η χώρα έσοδα.

Η αδιαφορία για τις βίζες
Στον κλάδο, για παράδειγµα, δεν υπάρχει καµία λογική εξή-
γηση γιατί δεν ενισχύθηκαν οι υπηρεσίες για την έκδοση βίζας 
σε χώρες που τροφοδοτούν την Ελλάδα µε τουρισµό, όπως π.χ. 
η Ρωσία. Λένε ότι αναζήτησαν απαντήσεις και ερµηνείες αλλά 
δεν τις πήραν, ούτε επίσηµα ούτε «κάτω από το τραπέζι». Αυτό 
δηµιουργεί απαξιωτικές κρίσεις για τους κυβερνητικούς υπεύ-
θυνους για τον τοµέα του τουρισµού, συνολικά και χωρίς εξαι-
ρέσεις.

Εκείνο το οποίο δεν έχουν αποτιµήσει ακόµη είναι τι ση-
µασία θα έχει η απόφαση της Ryanair να διακόψει τις πτήσεις 
από την Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι για ένα µεγάλο χρονικό δι-
άστηµα ο τουρισµός της Χαλκιδικής, για παράδειγµα, στηριζό-
ταν στις πτήσεις της εταιρείας προς Θεσσαλονίκη και από εκεί 
απευθείας στα ξενοδοχεία του πρώτου ποδιού. Τόσο πολύ, που 
κάποιοι µίλησαν για διαπλοκή πολιτικών συµφερόντων ανά-
µεσα σε αυτούς που πλήρωσαν την εταιρεία και σε αυτούς που 
υποδέχτηκαν τους τουρίστες. Αλλά αυτό είναι µια ιστορία του 
2011-2012, που πλέον απασχολεί τους ιστορικούς.

Η κρίση 
στην Τουρκία
Άλλωστε η Θεσσαλονίκη ως προορισµός δεν δουλεύει µε 
κρατήσεις εκ των προτέρων αλλά µε last minute επιλογές, που 
σχετίζονται µε το κλίµα της περιόδου. Οι µόνοι σίγουροι πελά-
τες της Θεσσαλονίκης είναι οι Τούρκοι, που έρχονται να δουν το 
Μουσείο Ατατούρκ, το τουρκικό προξενείο στην πόλη, που θεω-
ρείται ότι ήταν το σπίτι του ιδρυτή της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας.

«Η Τουρκία λογικά θα συνεχίσει να έχει την ίδια ροή προς 
Θεσσαλονίκη, γιατί το κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο των 
Τούρκων που έρχονται δεν έχει πληγεί ακόµη από την οικονο-
µική κρίση, η οποία αγγίζει όλο και πιο βαθιά τη γειτονική χώρα» 
λέει ξενοδόχος της Θεσσαλονίκης που δουλεύει µε την τουρκική 
αγορά, για να προσθέσει: «Ακόµη τουλάχιστον. Αν συµβεί, θα το 
καταλάβετε από τις τιµές των εστιατορίων στην Παλιά Πόλη, που 
δουλεύουν µε τουρκικά γκρουπ και χρεώνουν περίπου 25 ευρώ 
το κεφάλι, για να περισσέψει κάτι για τον συνοδό».

Εξάλλου, άγνωστη παράµετρος είναι η επίπτωση που θα έχει 
η αύξηση του ΦΠΑ στο κόστος της διαµονής του τουρίστα και 
αυτό δεν έχει αποτιµηθεί ακόµη, γιατί είναι υπόθεση των τελευ-
ταίων ηµερών.

«Αλλά είναι αδύνατο να µην έχει» λέει τουριστικός παράγο-
ντας, ο οποίος λαµβάνει υπόψη του και το ενδεχόµενο µιας επι-
πλέον φορολόγησης στα καύσιµα, που θα αυξήσει το κόστος των 
µετακινήσεων ειδικά των Βαλκάνιων που έρχονται οδικώς.

Η βουλγαρική ρεβάνς
Επίσης άγνωστη παράµετρος, που δηµιουργεί ανησυχία, είναι το 
ενδεχόµενο της βουλγαρικής «ρεβάνς» για τις αγροτικές κινητο-
ποιήσεις που «πάγωσαν» για πολλές µέρες τις ελληνοβουλγαρι-
κές µεταφορές στα σύνορα. Πολλοί ανησυχούν για το τι µπορεί 
να κάνουν ή να καθοδηγήσουν αυτοί που εθίγησαν τότε, αλλά κα-
νείς δεν θέλει να το πει δυνατά.

Στο µεταξύ, οι τιµές της γης, ειδικά στα εξοχικά, πέφτουν ρα-
γδαία, µε αποτέλεσµα η αγορά της γης να έχει γίνει πιο φτηνή και 
πιο προσιτή για τους «πλούσιους» Βαλκάνιους.

«Θα έρθεις να πιούµε ένα ούζο στη Χαλκιδική αύριο ή µε-
θαύριο;» ρώτησε πριν από λίγες µέρες ένας Βαλκάνιος πρώην α-
νώτατος διπλωµάτης µε προϋπηρεσία στην Ελλάδα έναν φίλο του 
στη Θεσσαλονίκη. Κι όταν εκείνος τον ρώτησε τι έρχεται να κάνει 
στη Χαλκιδική, ο διπλωµάτης διευκρίνισε ότι έρχεται για να βο-
ηθήσει τρεις φίλους που διαπραγµατεύονται να αγοράσουν ένα 
σπίτι ο καθένας. Πριν από αυτούς το έχουν κάνει άλλωστε βουλ-
γαρικές εταιρείες που έχουν χτίσει εξοχικές κατοικίες για τα δι-
ευθυντικά στελέχη τους.

Η αγορά γης στη Χαλκιδική παύει να είναι προνόµιο των 
πλούσιων Ρώσων. Αλλά αυτοί οι νέοι γείτονες δεν είναι πλέον 
τουρίστες.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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Στην Ελλάδα η αδυναµία αποδοχής 
της αλήθειας έχει κοστίσει σε χρόνο και 
χρήµα µέσω της συνεχιζόµενης ύφεσης. 
Για τα δεινά της πατρίδας ευθύνονται τα 
«αρπακτικά των αγορών», οι κακοί Γερµανοί 
και η τρόικα. Εδώ εντοπίζεται και η αιτία 
για την καθυστέρηση των διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων.

Η πρόσφατη επίσκεψη του Αµερικανού Προ-
έδρου στην Κούβα έστρεψε την προσοχή 
µας εκ νέου στην επενδυµένη µε µια µυ-
θική αχλή χώρα της Καραϊβικής. Οι οµοιότη-
τες της Κούβας µε την Ελλάδα θα έπρεπε να 

είναι ελάχιστες. Τι κοινό θα µπορούσε να έχει ένα περιχαρα-
κωµένο σοσιαλιστικό έθνος µε µια σύγχρονη δυτικ ή δηµοκρα-
τία; Η χρήση ενός ακραίου παραδείγµατος, ωστόσο, µπορεί να 
διαφωτίσει κάποιες ιδιαίτερες πλευρές της ελληνικής αντίλη-
ψης και να εξακριβώσει το πώς επιτυγχάνεται η «σοσιαλιστική 
επαγγελία». Στην Κούβα η απόλυτη κυριαρχία του γραφειο-
κρατικού κράτους στη ζωή των πολιτών και η συντήρηση µιας 
ισχυρής επιφύλαξης, αν όχι απέχθειας, προς τις νεοφιλελεύθε-
ρες θεωρίες και τις παγκόσµιες αγορές αντιτίθενται αποφασι-
στικά στις κυρίαρχες τάσεις της παγκόσµιας οικονοµίας. Πα-
ράλληλα, η επίδραση του συστήµατος αυτού στην οικονοµική 
δραστηριότητα των ανθρώπων αναπόφευκτα επηρεάζει και την 
ψυχοσύνθεση του λαού.

Ιδιαίτερο στοιχείο της αποτελεί η διατήρηση στη συνεί-
δηση του πληθυσµού της έννοιας της επανάστασης. Η οιονεί 
επανάσταση και η αντίσταση στον ιµπεριαλισµό νοµιµοποιούν 
την εγκαθίδρυση µιας συγκεντρωτικής οικονοµίας, αγκιστρω-
µένης στον κρατικό µηχανισµό. Στον δηµόσιο τοµέα απασχο-
λείται το 80% των πολιτών, ενώ το υπόλοιπο κοµµάτι του ερ-
γατικού δυναµικού βιοπορίζεται σε µικρές ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις, κυρίως στον τουρισµό και στην εστίαση. Ο ιδιωτικός 
τοµέας επιτράπηκε σχετικά πρόσφατα, σε µια προσπάθεια να 
αυξηθεί η δραστηριότητα της αγοράς, και είναι το µόνο κοµ-
µάτι της οικονοµίας το οποίο φορολογείται µε συντελεστές από 
40% έως 60%, ανάλογα µε την περίπτωση. Στην Ελλάδα, λόγω 
της παράδοσης του εµφυλίου και της σύγχρονης Ιστορίας, υ-
πάρχει µια παραδοσιακή δυσπιστία προς τη ∆ύση, µε την κατη-
γορία ότι επιβουλεύεται την εθνική κυριαρχία. Η εγκαθίδρυση 
του κρατισµού ήταν ο τρόπος αντίστασης της Ελλάδας στην ευ-
ρωπαϊκή φιλελευθεροποίηση και ο τρόπος µε τον οποίο εκ-
φράστηκε η σοσιαλδηµοκρατία. Η έννοια του βολικού ∆ηµο-
σίου το οποίο προσέχει τους εργαζόµενους δοµήθηκε ως απά-
ντηση απέναντι στον ανάλγητο και ξενικό κόσµο των εταιρειών. 
Η επιχειρηµατικότητα θεωρείται αναγκαίο κακό, το οποίο συ-
µπληρώνει τη λειτουργία της κοινωνίας και σε περιπτώσεις κρί-
σης γίνεται ο αποδιοποµπαίος τράγος. Η γιγάντωση του ∆ηµο-
σίου συνεχίζεται από τα κόµµατα της Μεταπολίτευσης µέχρι 
και σήµερα στο όνοµα της εξασφάλισης µιας αξιοπρεπούς δια-
βίωσης για τους «τυχερούς» οι οποίοι θα διοριστούν και θα α-
ποφύγουν την αβεβαιότητα της ιδιωτικής εργασίας.

Η Κούβα κατάφερε µε την ίδια συνταγή να εξαλείψει την 
ανεργία, διορίζοντας σχεδόν όλο τον πληθυσµό στις δηµόσιες 
υπηρεσίες. Για να επιτευχθούν φυσικά αυτά τα επίπεδα απα-
σχόλησης χορηγούνται µισθοί της τάξης των 50 ευρώ τον µήνα. 
Το εισόδηµα των πολιτών συµπληρώνεται µε µια σειρά παρο-
χών, όπως ειδικά χαµηλές τιµές για κάποια τρόφιµα. Τίµηµα 
αυτής της πρακτικής, ωστόσο, αποτελεί η κατάσχεση από τις 
αρχές του 90% της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. 
Όπως κάθε χώρα η οποία βρίσκεται σε καθεστώς αποµόνωσης, 
η Κούβα δεν µπορεί να επωφεληθεί από τους µηχανισµούς του 
εµπορίου και της αγοράς για να προσαρµοστούν οι τιµές των 

προϊόντων στα χαµηλότερα εισοδηµατικά δεδοµένα, κάτι το 
οποίο έχει ως αποτέλεσµα τη φτωχοποίηση του πληθυσµού. Η 
αδυναµία της οικονοµίας που για χρόνια κάλυπταν οι Σοβιετι-
κοί, το έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου και η έλλειψη ανταγω-
νιστικότητας καθιστούν τις όποιες εισαγωγές δεδοµένων για τη 
∆ύση προϊόντων (τα οποία δεν απαγορεύονται από το εµπάρ-
γκο) ασύµφορες. Η ύπαρξη ενός ανώτατου ορίου διαθέσιµων 
πόρων για τον πληθυσµό κρατά τις τιµές ψηλά, δεδοµένης της 
σταθερής ζήτησης. Στην Ελλάδα τίθεται συχνά η ύπαρξη εθνι-
κού νοµίσµατος ως όπλου το οποίο θα µπορούσε να διορθώ-
σει µια τέτοια κατάσταση. Οι περιορισµένες συναλλαγµατικές 
ροές, ωστόσο, και η απουσία αντιστοιχίας εισαγωγών-εξαγω-
γών θα καθιστούσαν την άλογη εκτύπωση χρήµατος ανούσια. 
H προκύπτουσα ρευστότητα θα οδηγούσε σε απευθείας αύ-
ξηση των τιµών χωρίς κάποια ανάλογη αύξηση στην κατανά-
λωση, οδηγώντας µε µαθηµατική βεβαιότητα στην υπερπληθω-
ριστική τρέλα η οποία παρατηρείται, για παράδειγµα, στη Βε-
νεζουέλα. Η κεντρική τράπεζα της Κούβας επιστρατεύει ένα 
ακόµη όπλο, κρατώντας το εθνικό νόµισµα σε σταθερή ισοτιµία 
µε το δολάριο χάριν της νοµισµατικής σταθερότητας. Μια ελ-
ληνική κυβέρνηση η οποία θα υιοθετούσε τη δραχµή σύντοµα 
θα προσέφευγε στην ίδια λύση για να αποφύγει µια συναλλαγ-
µατική τρικυµία η οποία θα εξαφάνιζε τις καταθέσεις των πολι-
τών διά της υποτίµησης του νοµίσµατος.

Αθήνα-Αβάνα
Μέσα σε αυτή την πραγµατικότητα, όπου 
το κράτος ελέγχει σχεδόν το σύνολο του 
πλούτου, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα 
να τον διαµοιράσει όπως αυτό κρίνει κα-
λύτερα, οι δυνατότητες των πολιτών για 
προσωπική εξέλιξη και κοινωνική κινητι-
κότητα είναι από περιορισµένες έως αδύ-
νατες. Η έλλειψη κινήτρων για κάποιου 
είδους προκοπή, καθώς επίσης και η α-
πουσία ανταµοιβής για την επινοητικό-
τητα και τη βελτίωση της παραγωγικότη-
τας, φέρουν τα σηµάδια τους σε διάφορα 
σηµεία της Κούβας. Οι αγορές είναι µο-
νίµως υποτροφοδοτούµενες, µε εµφανή 
την αδυναµία των εργοστασίων να αντε-
πεξέλθουν στις ανάγκες του πληθυσµού. 
Αποτέλεσµα αυτού είναι µεγάλες ουρές 
νωρίς το πρωί για την προµήθεια βασι-
κών αγαθών µπροστά στη θέα άδειων 
ραφιών. Συχνά η χώρα ξεµένει από κάτι 
απλό, όπως ζυµαρικά ή είδη καθαριότη-
τας, για µέρες ή εβδοµάδες. Η Ελλάδα ο-
σµίστηκε µια τέτοια κατάσταση την περί-
οδο του πανικού των capital controls. Το 

αδιέξοδο της ελληνικής στάσης εντοπίζεται, ωστόσο, στις κα-
ταρρέουσες εθνικές υποδοµές, στην «επιχειρηµατικότητα του 
τυροπιτάδικου» και στη γενική απελπισία της παραµένουσας 
στη χώρα νεολαίας, η οποία µε τον καιρό µετατρέπεται σε απά-
θεια. Και πώς θα µπορούσε να είναι διαφορετικά όταν ο νέος ή 
ο κάθε πολίτης αντιλαµβάνεται το κράτος ως τοπικό άρχοντα ο 
οποίος χρεώνει προστασία σε όσους θέλουν να δραστηριοποι-
ηθούν στον «χώρο ελέγχου» του.

Καµία ανάλυση, ωστόσο, δεν µπορεί εύκολα να αποδώσει 
την επίδραση την οποία ασκεί στον ψυχισµό των πολιτών ο δυϊ-
σµός κράτους-οικονοµίας. Στην Κούβα, όπου το καθεστώς θεω-
ρείται ότι διαθέτει το αλάθητο, η όποια δυσκολία αποδίδεται σε 
εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι επιβουλεύονται τη χώρα. Αυτό 
εγκαθιδρύει στην ιδεολογία όλων την απουσία της ανάγκης για 
υπευθυνότητα και αυτοκριτική. Η αποδοχή της µετριότητας ως 
φυσιολογικής κατάστασης οδηγεί σε αδυναµία στοιχειώδους 
ανταγωνισµού µε άλλα έθνη και στη σύνδεση του χαµηλότε-
ρου βιοτικού επιπέδου µε το «τίµηµα της επανάστασης». Στην 
Ελλάδα η αδυναµία αποδοχής της αλήθειας έχει κοστίσει σε 
χρόνο και χρήµα µέσω της συνεχιζόµενης ύφεσης. Για τα δεινά 
της πατρίδας ευθύνονται τα «αρπακτικά των αγορών», οι κακοί 
Γερµανοί και η τρόικα. Εδώ εντοπίζεται και η αιτία για την κα-
θυστέρηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, καθότι αυτές 
αποτελούν έµµεση παραδοχή ότι η προϋπάρχουσα νοοτροπία 
συνεισέφερε στο σηµερινό αδιέξοδο.

Σκοπός, ωστόσο, δεν πρέπει να είναι η δαιµονοποίηση µιας 
σοσιαλιστικής πορείας µε έντονο τον κρατισµό και την επιδί-
ωξη κάποιας αυτάρκειας. Ο µέσος Κουβανός µπορεί να θεωρεί 
εαυτόν ευτυχισµένο και υπερήφανο. Το σοσιαλιστικό µοντέλο 
κατάφερε, για παράδειγµα, να διατηρήσει ένα αξιοπρεπές επί-
πεδο σε υγεία και παιδεία, καθώς επίσης και πολύ χαµηλά επί-
πεδα εγκληµατικότητας. Πολλοί παλαιότεροι, άλλωστε, ισχυ-
ρίζονται ότι όταν η Ελλάδα ήταν φτωχότερη, ο κόσµος ήταν 
πιο ευτυχισµένος. ∆εν πρέπει, ωστόσο, να παραγνωρίζεται η 
παρατηρούµενη τάση των ανθρώπων να εξωραΐζουν το παρελ-
θόν. Παράλληλα, πρέπει να εµπεδωθεί στην αντίληψη της κοι-
νωνίας ότι η αποφυγή της έκθεσης στον διεθνή ανταγωνισµό 
δεν συνάδει µακροπρόθεσµα µε τη διατήρηση των δυτικών α-
νέσεων µέσω κάποιας απροσδιόριστης µεθόδου. Και είναι σε 
κάθε περίπτωση αναγκαίο να µην ντύνονται οι αποτυχίες του 
έθνους µε τον µανδύα της ιδεολογίας, αλλά να γίνονται εφαλ-
τήρια αναγέννησης και δηµιουργικότητας.

*Ο Φάνης Βαρτζόπουλος εργάζεται ως χρηµατοοικονοµικός αναλυτής 
στο Λονδίνο.

 ΤΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*

ΤΟ «ΚΑΛΟ» ΚΡΑΤΟΣ 
ΚΑΙ Η «ΚΑΚΗ» ΑΓΟΡΑ



Ο ρόλος της τεχνολογίας 
στο νέο αναπτυξιακό µοντέλο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Π
ριν από λίγες µέρες η Ελλάδα 
«έκλεισε» έξι χρόνια εντός της 
µνηµονιακής… στενωπού και 
ένα από τα ζητήµατα που πα-
ραµένουν εκκρεµή όλα αυτά 
τα χρόνια (ίσως το σηµαντικό-

τερο) είναι αυτό του νέου παραγωγικού-αναπτυξια-
κού µοντέλου της χώρας. Με την άφιξη των µνηµο-
νίων η προτέρα κατάσταση κατέρρευσε, αφήνοντας 
πίσω της ένα τεράστιο κενό, το οποίο ουδείς ακόµη 
έχει κατορθώσει να καλύψει.

Καθεµία από τις κυβερνήσεις στα χρόνια του 
µνηµονίου επιχείρησε να περιγράψει ένα νέο ανα-
πτυξιακό µοντέλο για τη χώρα, χωρίς, ωστόσο, να υ-
πάρξει ένας λεπτοµερής «οδικός χάρτης» για την ε-
φαρµογή του µοντέλου αυτού, για τα ενδεχόµενα 
προβλήµατα που θα αντιµετώπιζε, για το κόστος του 
και για τις καθεστηκυίες αντιλήψεις που θα έπρεπε 
να αντιπαλέψει προκειµένου να εφαρµοστεί.

Πάντως, σε γενικές γραµµές, όλες οι προτάσεις 
περί του νέου αναπτυξιακού µοντέλου της ελληνικής 
οικονοµίας συνέκλιναν στους τοµείς όπου η χώρα 
παρουσιάζει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
(τουρισµός, πρωτογενής παραγωγή, διαµετακοµι-
στικό εµπόριο, ναυτιλία κ.λπ.), καθώς και στους το-
µείς οι οποίοι θα µπορούσαν να λειτουργήσουν προ-
ωθητικά για την ανάπτυξη.

Ένας από αυτούς είναι σίγουρα ο τοµέας της τε-
χνολογίας. Το πόσο σηµαντικός είναι φαίνεται από 
το γεγονός ότι η Ε.Ε. δρα ενεργητικά ώστε να ενι-
σχύσει τις πρωτοβουλίες για την ίδρυση νεοφυών ε-
πιχειρήσεων (startups) στις χώρες-µέλη, καθώς οι ε-
πιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν ταχεία ανάπτυξη 
και παρέχουν υψηλή προστιθέµενη αξία µε τα προϊ-
όντα και τις υπηρεσίες τους.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 
πολλά στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοι-
νωνίας, θεωρώντας ότι αποτελούν βασικό πεδίο ανά-
πτυξης και δηµιουργίας πολλών και ποιοτικών θέ-
σεων εργασίας, αλλά και θέλοντας να ανταγωνιστεί 
τις άλλες οικονοµίες της γνώσης, όπως οι ΗΠΑ, η Ια-
πωνία και η Κίνα.

Η Ελλάδα προφανώς µπορεί να αξιοποιήσει τις 
συγκεκριµένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες προκειµέ-
νου να χρηµατοδοτήσει επιχειρηµατικά σχέδια και 
έργα υποδοµών, δίνοντας ώθηση στην οικονοµία της 
χώρας. Το ΕΣΠΑ δίνει σχετικά εργαλεία και πλέον 
είναι στο χέρι της πολιτείας να ενισχύσει τις συγκε-
κριµένες δραστηριότητες προς όφελος της οικονο-
µίας και των πολιτών. 
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Οι startups µοχλοί 
για την οικονοµία

Σ
ε όποιον παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς τα τεκταινόµενα στην 
παγκόσµια οικονοµία τα τελευ-
ταία χρόνια η σηµασία των νεο-
φυών επιχειρήσεων κάθε άλλο 
παρά άγνωστη είναι. Ωστόσο, 

σε µεγάλη µερίδα του κόσµου ακόµα και η έκ-
φραση «startup επιχείρηση» προκαλεί ερωτηµα-
τικά: τι είναι και τι κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις 
και γιατί προκαλούν τόσο ενδιαφέρον, ώστε να πε-
ριλαµβάνονται και στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ; 
Και πώς µπορεί µια χώρα σαν την Ελλάδα να τις 
αξιοποιήσει και να τις χρησιµοποιήσει ως µοχλό 
για την ανάπτυξη;

Ο ορισµός
Κατ’ αρχάς χρήσιµος είναι ένας ορισµός: «Νεο-
φυής» (startup) θεωρείται µια επιχείρηση ή προ-
σωρινός οργανισµός που έχει στόχο να αναπτύξει 
ένα κλιµακούµενο επιχειρηµατικό µοντέλο. Οι ε-
πιχειρήσεις αυτές, σύµφωνα µε το σχετικό λήµµα 
της Βικιπαίδειας, συνδέονται µε υψηλή ανάπτυξη, 
έχουν τεχνολογικό προσανατολισµό και πολλές 
από αυτές επιδιώκουν να δηµιουργήσουν µια νέα 
αγορά ή να εξελίξουν δυναµικά µια υπάρχουσα. 
Οι επενδυτές έλκονται συχνότερα από αυτού του 
είδους τις επιχειρήσεις, καθώς παρουσιάζουν χα-
µηλό κόστος υλοποίησης σε συνδυασµό µε υψηλό 
ρίσκο και υψηλή απόδοση σε περίπτωση επιτυ-
χίας. Οι επιτυχηµένες νεοφυείς επιχειρήσεις πα-
ρουσιάζουν µεγαλύτερη δυνατότητα επέκτασης 
σε σχέση µε µια τυπική επιχείρηση, δεδοµένου 
ότι µπορούν να αυξηθούν ραγδαία µε µικρή δα-
πάνη του κεφαλαίου και περιορισµένες ανάγκες 
σε εργατικό δυναµικό και εγκαταστάσεις. Σήµερα, 
χάρη στην ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληρο-
φορικής και της επικοινωνίας, ειδικά στις ΗΠΑ, 
αλλά και στην Ευρώπη, οι startups πολλαπλασι-
άζονται µε εκθετικό ρυθµό, καθώς συνήθως αυτό 
που χρειάζονται είναι ένα εντελώς βασικό προσω-
πικό, µια καλή ιδέα, δουλειά για την υλοποίησή 
της και προβολή της. Οι περισσότερες νεοφυείς 
επιχειρήσεις, αν το «προϊόν» τους κριθεί επαρ-
κώς ενδιαφέρον, αγοράζονται από µεγαλύτερους 
επιχειρηµατικούς οργανισµούς, συνήθως για µε-
γάλα ποσά, και εντάσσονται στη λειτουργία των 
οργανισµών αυτών.

Ο ρόλος του ΕΣΠΑ
Η σηµασία των νεοφυών επιχειρήσεων για την α-
νάταξη της ελληνικής οικονοµίας φαίνεται και από 
το γεγονός ότι η χρηµατοδότησή τους έχει συµπε-
ριληφθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Το εν λόγω πρό-
γραµµα, ύψους 120 εκατ. ευρώ, αφορά την ίδρυση 
νέων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων από 
ανέργους και από ασκούντες επαγγελµατική δρα-
στηριότητα που δεν έχουν σχέση µισθωτής εργα-
σίας και στοχεύει στη δηµιουργία πολύ µικρών 
και µικρών βιώσιµων επιχειρήσεων µε έµφαση 
σε καινοτόµα επιχειρηµατικά σχέδια και στην ε-
νίσχυση της απασχόλησης µε τη δηµιουργία βι-
ώσιµων νέων θέσεων απασχόλησης. Σύµφωνα µε 
τον οδηγό του προγράµµατος, σε αυτό µπορούν 

να συµµετάσχουν άνεργοι οι οποίοι είναι εγγε-
γραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά 
την υποβολή της αίτησης και ατοµικοί επιχειρη-
µατίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενερ-
γοί επιτηδευµατίες χωρίς να έχουν σχέση µισθω-
τής εργασίας και δεν λαµβάνουν σύνταξη γήρατος 
κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλη-
σης. Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα µπορούν 
να επιδοτηθούν µε ποσά από 15.000 ευρώ έως και 
60.000 ευρώ µε σκοπό τη σύσταση επιχείρησης 
στους οκτώ στρατηγικούς τοµείς προτεραιότητας: 
Αγροδιατροφή και Βιοµηχανία Τροφίµων, Πολι-
τιστικές και ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες, Υλικά 
και Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, 
Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ε-
πικοινωνίας και Υγεία-Φάρµακα.

ΕΤΕ: Υψηλή προστιθέµενη αξία
Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε µελέτη 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΤΕ) οι ελ-
ληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και οι ε-
πιχειρηµατικές συνενώσεις (clusters) του κλάδου 
της πληροφορικής έχουν τη δυνατότητα να δηµι-
ουργήσουν υψηλή προστιθέµενη αξία και νέες θέ-
σεις εργασίας. Ο εγχώριος κλάδος εταιρειών πλη-
ροφορικής (ΜµΕ και µεγαλύτερες επιχειρήσεις) 
συνεισφέρει προστιθέµενη αξία 830 εκατ. ευρώ, εκ 
των οποίων σχεδόν το 1/4 αφορά εταιρείες ενταγ-
µένες σε clusters και startups. Βάσει των εκτιµή-
σεων της ΕΤΕ (λαµβάνοντας υπόψη και την απο-
τίµηση που προσδίδουν τα ιδιωτικά επενδυτικά 
κεφάλαια στις ελληνικές startups), η υπάρχουσα 

Εκτιµάται ότι σε 
περίπτωση που το 
επιχειρηµατικό 
περιβάλλον στην 
Ελλάδα προσεγγίσει 
σταδιακά τον 
ευρωπαϊκό µέσο 
όρο, η προστιθέµενη 
αξία του κλάδου θα 
µπορούσε να φτάσει 
τα 5,8 δισ. ευρώ, µέσω 
τριπλασιασµού του 
αριθµού και σχεδόν 
τετραπλασιασµού της 
µέσης αποτίµησης 
των startups.

δυναµική του κλάδου της πληροφορικής µε δε-
δοµένο το τρέχον επιχειρηµατικό περιβάλλον υ-
πολογίζεται ότι µπορεί να αυξήσει την προστιθέ-
µενη αξία του κλάδου στα 1,8 δισ. ευρώ το 2020, 
προσφέροντας περίπου 20.000 νέες θέσεις εργα-
σίας, µε βασικούς φορείς ανάπτυξης τις startups 
και τις επιχειρήσεις σε clusters, που καλύπτουν 
τα 3/4 της αύξησης.

Θέσεις εργασίας
∆εδοµένης της ευέλικτης και εξωστρεφούς φύσης 
των τεχνολογικών startups, στη µελέτη της ΕΤΕ 
κρίνεται σηµαντικό να υιοθετηθούν θεσµικές πα-
ρεµβάσεις που ευνοούν την ψηφιακή επιχειρηµα-
τικότητα µε σκοπό τη µεγέθυνση του οικοσυστή-
µατος τεχνολογικών startups (και τη διατήρηση 
στην Ελλάδα όσο γίνεται µεγαλύτερου κοµµατιού 
της προστιθέµενης αξίας που δύναται να παράγει), 
καθώς και την ενθάρρυνση της δηµιουργίας και 
συµµετοχής σε clusters πληροφορικής. Επίσης, 
εκτιµάται ότι σε περίπτωση που το επιχειρηµα-
τικό περιβάλλον στην Ελλάδα προσεγγίσει στα-
διακά τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, η προστιθέµενη 
αξία του κλάδου θα µπορούσε να φτάσει τα 5,8 
δισ. ευρώ, µέσω τριπλασιασµού του αριθµού και 
σχεδόν τετραπλασιασµού της µέσης αποτίµησης 
των startups, καθώς και υψηλότερης συµµετοχής 
εταιρειών σε clusters (25% από 3% το 2015). Ση-
µαντική είναι η δυνητική συνεισφορά σε όρους 
απασχόλησης, καθώς εκτιµάται ότι θα µπορού-
σαν να δηµιουργηθούν άµεσα 80.000 νέες θέ-
σεις εργασίας.



Η Ε.Ε. 
στοχεύει 
στο… 
νέφος

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις επενδύσεις στην 
τεχνολογία δίνει τα τελευταία χρόνια η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς είναι πλέον 
προφανές ότι οι επενδύσεις αυτές πα-
ράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 

προστιθέµενης αξίας, αυξάνουν σηµαντικά τις θέ-
σεις εργασίας και ενεργοποιούν πολλούς τοµείς 
της οικονοµίας των χωρών-µελών της Ε.Ε. Μάλι-
στα, κατά το τελευταίο διάστηµα η Επιτροπή ρί-
χνει το βάρος της στις επενδύσεις στο υπολογι-
στικό νέφος (cloud computing ή, πιο απλά, cloud), 
αναλαµβάνοντας πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για 
την ανάπτυξή του, καθώς υπολογίζεται ότι µπο-
ρεί να προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Τι είναι το cloud
Το cloud computing λειτουργεί ως εξής: Ο χρή-
στης συνδέει τον υπολογιστή του στην πλατφόρµα 
του υπολογιστικού νέφους µέσω εξειδικευµένου 
λογισµικού. Στο υπολογιστικό νέφος, η επεξερ-
γαστική ισχύς εξασφαλίζεται από µεγάλα κέντρα 
δεδοµένων µε εκατοντάδες εξυπηρετητές και συ-
στήµατα αποθήκευσης δεδοµένων που στην πράξη 
είναι σε θέση να χειριστούν σχεδόν οιοδήποτε 
λογισµικό υπολογιστή (από την επεξεργασία δε-
δοµένων µέχρι τα βιντεοπαιχνίδια που ενδέχεται 
να χρειαστούν οι πελάτες). Ενίοτε οι αντίστοιχες 
υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν (π.χ. διαδικτυ-
ακό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) αλλά οι περισσό-
τεροι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιµο-
ποιήσουν ένα ευέλικτο σύστηµα για πληρωµές 
ανάλογα µε τις χρησιµοποιούµενες υπηρεσίες ή 
µε την καταβολή µηνιαίου παγίου.

Νέφος Επιστήµης
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την ανά-
πτυξη πανευρωπαϊκού υπολογιστικού νέφους, 
πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 
την απόφασή της για τη δηµιουργία ενός Ευρω-
παϊκού Cloud Ανοικτής Επιστήµης, το οποίο θα 
απευθύνεται σε 1,7 εκατ. ερευνητές και 70 εκατ. 
επαγγελµατίες στους τοµείς των επιστηµών και 
της τεχνολογίας. Η νέα υποδοµή θα είναι παγκό-
σµιας εµβέλειας και θα προσφέρει ένα εικονικό 
περιβάλλον για την αποθήκευση, την κοινοποί-
ηση και την επαναχρησιµοποίηση των δεδοµέ-
νων σε διεπιστηµονικό και διασυνοριακό επίπεδο. 

Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παρουσίασε 
την απόφασή της 
για τη δηµιουργία 
ενός Ευρωπαϊκού 
Cloud Ανοικτής 
Επιστήµης, το οποίο 
θα απευθύνεται σε 
1,7 εκατ. ερευνητές 
και 70 εκατ. 
επαγγελµατίες στους 
τοµείς των επιστηµών 
και της τεχνολογίας.

τος έρευνας και και-
νοτοµίας «Ορίζοντας 

2020», ύψους 77 δισ. 
ευρώ, ώστε να διασφαλίζε-

ται ότι η επιστηµονική κοινό-
τητα θα µπορεί να επαναχρησιµο-

ποιεί τον τεράστιο όγκο δεδοµένων 
που παράγει. Μέχρι το 2020 στόχος είναι 

η ανάπτυξη ευρωπαϊκών υποδοµών µεγάλης 
κλίµακας για υψηλών επιδόσεων πληροφορική, 

αποθήκευση δεδοµένων και δίκτυα. Αυτό θα επι-
τευχθεί µέσω, µεταξύ άλλων, της απόκτησης δύο 
πρωτότυπων υπερυπολογιστών επόµενης γενιάς, 
εκ των οποίων ο ένας θα συγκαταλέγεται µεταξύ 
των τριών καλύτερων στον κόσµο, της δηµιουρ-
γίας ευρωπαϊκού κέντρου µαζικών δεδοµένων και 
της αναβάθµισης του κεντρικού δικτύου για την 
έρευνα και την καινοτοµία (GEANT).

Επενδυτικός πυρετός στο cloud
Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι πρόσφατη έρευνα 
της εταιρείας Vanson Bourne σε δείγµα 1.200 
IT decision makers σε εταιρείες διαφόρων µε-
γεθών αποκαλύπτει το έντονο ενδιαφέρον τους 
για επενδύσεις σε cloud computing. Συγκεκρι-
µένα, από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι 
µέσα στους επόµενους 16 µήνες το 80% των προ-
ϋπολογισµών στα τµήµατα ΙΤ θα έχει αφιερω-
θεί στο νέφος, καθώς και ότι το 77% εµπιστεύε-
ται πλέον το cloud computing περισσότερο απ’ 
ό,τι πριν από έναν χρόνο. Η έρευνα διαπιστώ-
νει ότι το 81% των οργανισµών που συµµετείχαν 
σε αυτήν σχεδιάζει να επενδύσει σε υποδοµές-
ως-υπηρεσίες (infrastructure-as-a-service, IaaS), 
το 79% σε ασφάλεια-ως-υπηρεσία (security-as-
a-service), το 69% σε πλατφόρµα-ως-υπηρεσία 
(platform-as-a-service, PaaS) και το 60% σε λογι-
σµικό-ως-υπηρεσία (software-as-a-service, SaaS). 
Από την άλλη πλευρά, η έρευνα αποκάλυψε ότι το 
ζήτηµα της ασφάλειας των υπηρεσιών του cloud 
computing συνεχίζει να απασχολεί τις επιχειρή-
σεις. Το 72% επισηµαίνει τη συµµόρφωση ως το 
βασικό µέληµα για όλους τους τύπους εγκαταστά-
σεων cloud, ωστόσο µόλις το 13% γνωρίζει κατά 
πόσο ο οργανισµός τους αποθηκεύει ευαίσθητα 
δεδοµένα στο cloud, ενώ µόνο το 23%των οργα-
νισµών έχει γνώση σχετικά µε παραβιάσεις δεδο-
µένων στους δικούς τους παρόχους cloud.

Αρχικά, η βάση των χρηστών θα εστιάζει στην ε-
πιστηµονική κοινότητα, τόσο στην Ευρώπη όσο 
και στους παγκόσµιους εταίρους της, ωστόσο η 
βασική στόχευση είναι συν τω χρόνω να συµπερι-
λάβει τον δηµόσιο τοµέα και τη βιοµηχανία. Στην 
επιτυχία του εγχειρήµατος κοµβικό ρόλο θα κλη-
θούν να παίξουν οι ευρωπαϊκές υποδοµές δεδοµέ-
νων, τα δίκτυα υψηλής ευρυζωνικότητας, οι χώροι 
αποθήκευσης µεγάλης κλίµακας και τα συστήµατα 
υπερυπολογιστών.

Οι απαιτήσεις σε επενδύσεις
Το Cloud Ανοικτής Επιστήµης αποτελεί µέρος της 
δέσµης µέτρων για την ενίσχυση της θέσης της Ευ-
ρώπης στον τοµέα της καινοτοµίας που βασίζεται 
στα δεδοµένα, µε σκοπό να διασφαλιστεί ότι η ε-
πιστήµη, οι επιχειρήσεις και οι δηµόσιες υπηρε-
σίες επωφελούνται από την επανάσταση των µα-
ζικών data (big data). Οι δηµόσιες και ιδιωτικές ε-
πενδύσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή της 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το cloud υπολογί-
ζονται σε 6,7 δισ. ευρώ. Η Επιτροπή εκτιµά ότι θα 
διατεθούν συνολικά 2 δισ. ευρώ από το πρόγραµµα 
«Ορίζοντας 2020» για την ευρωπαϊκή πρωτοβου-
λία για το cloud. Εκτιµάται ότι απαιτούνται πρό-
σθετες δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 
4,7 δισ. ευρώ για µία πενταετία.

Οι στόχοι ως το 2020
Η Επιτροπή θα θέσει σταδιακά σε εφαρµογή την 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το cloud µέσω µιας 
σειράς δράσεων. Για το 2016 έχει προγραµµατι-
στεί η δηµιουργία του Cloud Ανοικτής Επιστήµης. 
Το 2017 τοποθετείται το άνοιγµα εξ ορισµού όλων 
των επιστηµονικών δεδοµένων που θα παράγονται 
στο πλαίσιο µελλοντικών έργων του προγράµµα-
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Greece Ahead 
ή µια από τα ίδια; 

Ανάπτυξη, εξωστρέφεια 
και προοπτική στο Mobile 
World Congress 2016

Έ
ξι χρόνια, µνηµόνια, διαπραγµατεύσεις, αντιαναπτυξι-
ακά µέτρα, φοροεισπρακτικές µεταρρυθµίσεις και πλή-
ρης ισοπέδωση της κοινωνίας και της αγοράς. Και από 
κανένα φορέα δεν παρουσιάζεται ένα όραµα. Ένα σχέ-
διο για το αύριο της χώρας. 

Ας µην γελιόµαστε και ας µην στρουθοκαµηλίζουµε. 
Η χώρα θέλει στη πραγµατικότητα τουλάχιστον 10-15 χρόνια για να επα-
νέλθει σε βιώσιµη πορεία ανάπτυξης. ∆εν είναι όµως πια αυτό το ζήτηµα. 
Το ζήτηµα είναι αν θα αποφασίσουµε ότι σταµατάµε εδώ και τώρα, τα ψέµ-
µατα και τις δήθεν µεταρρυθµίσεις και βάλουµε στο τραπέζι τι οικονοµικό 
µοντέλο ανάπτυξης πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα. Γιατί µέχρι σήµερα, 
κόµµατα, φορείς, προσωπικότητες και επαΐοντες, παρουσιάζουν αποσπα-
σµατικές προτάσεις δηµοσιονοµικού ή συντεχνιακού χαρακτήρα, χωρίς 
ένα feasibility study. 

Τα οικονοµικά µοντέλα που επικράτησαν στη µεταπολίτευση ήταν ψη-
φοθηρικά και «άρπα κόλλα». Συλλήβδην. Κάποιες µεµονωµένες εξαιρέσεις 
έσβησαν εν τη γενέσει τους κάτω από την σαρωτική πίεση των εθνικά επιζή-
µιων συνδικαλιστών και των κρατικοδίαιτων επιχειρηµατικών interest lobbies. 

Ναι, ας µιλήσουµε επιτέλους και για αυτή την πλευρά του νοµίσµατος. 
Γιατί έχουν χυθεί τόνοι µελάνι για την µια πληγή. Ας δούµε λοιπόν κατάµατα 
και την άλλη. Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα δεν είναι καλή εκ προοι-
µίου. Οι παραδοσιακή επιχειρηµατικότητα φέρει τεράστια ευθύνη γιατί δεν 
υπηρέτησε ποτέ την ελεύθερη οικονοµία, αλλά ήταν πάντα στιβαρός κρίκος 
στην αλυσίδα της διαφθοράς. Πως µπορεί να παραµείνει χωρίς να «µεταρ-
ρυθµιστεί» και ή ίδια, στο τραπέζι του διαλόγου; Τι έχει να συνεισφέρει; 

Το ερώτηµα είναι ένα και µοναδικό: Greece Ahead ή µια από τα ίδια και 
διαιώνιση της αποτυχίας; 

Θα συνεχίσουµε να ασχολούµαστε µε τη βιοµηχανία; Μα από τα αλή-
στου µνήµης ΜΟΠ (Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα), όλες οι οι-

Υπάρχει ένας 
πλούτος που µπορεί 
να αναδειχθεί, 
νέοι άνθρωποι που 
µπορούν µε το 
δικό τους µοντέλο 
επιχειρηµατικότητας 
και εξωστρεφούς 
πνεύµατος να 
αλλάξουν τα 
δεδοµένα και να 
δηµιουργήσουν 
προϋποθέσεις 
συγκράτησης του 
καρκινoγόνου 
φαινοµένου για τη 
χώρα που λέγεται 
brain drain

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΗ*

ΤΟΥ ΝΩΝΤΑ ΣΥΡΡΑΚΟΥ*

Μ
ε όχηµα την τεχνολογία και στόχο ένα απο-
τελεσµατικό αναπτυξιακό µοντέλο η Ελλάδα 
συµµετείχε για 4η συνεχή χρονιά στη διεθνή έκ-
θεση GSMA Mobile World Congress 2016, και 
στην εκδήλωση FYNF για Starτups, που πραγµα-
τοποιήθηκε στη Βαρκελώνη από 22-25 Φεβρουα-

ρίου. Σε αυτό το πλαίσιο µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις είχαν τη δυ-
νατότητα να παρουσιάσουν υπηρεσίες και προϊόντα σε ένα γεγονός παγκό-
σµιας εµβέλειας στο ευρύτερο οικοσύστηµα της τεχνολογίας και καινοτοµίας.

Αν µπορούσε κάποιος να χαρτογραφήσει πεδία εξωστρέφειας τότε σε 
κάθε περίπτωση το Mobile World Congress αποτελεί σηµείο αναφοράς, ει-
δικά για περιπτώσεις όπως το ελληνικό οικοσύστηµα που έχει ανάγκη διεξό-
δου και ανάπτυξης δυναµικής σε ένα διεθνές περιβάλλον. Το συγκεκριµένο 
συνέδριο και η πολύ σηµαντική προσπάθεια τόσο του ΣΕΚΕΕ που είχε ανα-
λάβει την οργάνωση της συγκεκριµένης αποστολής όσο και των εταιρειών 
που έλαβαν µέρος αποτελεί την αφορµή για να αναδειχθούν συγκεκριµένα 
σηµεία και άξονες µιας πολλά υποσχόµενης δυναµικής κόντρα στην παθο-
γένεια της ελλιπούς επιχειρηµατικότητας.

Είναι σαφές, σε κάθε περίπτωση, ότι η χώρα µας εµφανίζει πληθώρα δυ-

κονοµικές αναλύσεις φοιτητών ή καθηγητών κατέληγαν στο ίδιο συµπέρα-
σµα: η βιοµηχανία δεν είναι επιλογή για την ελληνική οικονοµία. Το 2016 
µοιάζει περισσότερο µε κακόγουστο αστείο. 

Τουρισµός; ∆εν τον κάναµε βιοµηχανία. ∆εν υπάρχει όραµα, ούτε σχέ-
διο, ούτε κανόνες. Ούτε καν branding. Η καµπάνιες αντιµετωπίζονται ως 
προσωπικά διαφηµιστικά spec του εκάστοτε υπουργού ή ΓΓ ΕΟΤ. Καµία 
συνέχεια, καµία συνέπεια, κανένα κτίσιµο εικόνας. 

Παρόλα αυτά, ο τουρισµός είναι κυρίαρχο στοιχείο του µοντέλου ανά-
πτυξης της χώρας. Αρκεί να αποφασίσουµε ποιό προιόν θέλουµε να είµαστε 
και να υποστηρίξουµε την απόφαση αυτή µε επαγγελµατισµό και συνέπεια.

Branding; Άγνωστη λέξη για το προιόν Ελλάδα. Πέρα από το ήλιος, θά-
λασσα, ουρανός, souvlaki, tzatziki, mousaka, αδυνατούµε να εκµεταλλευ-
τούµε αυτό που απλόχερα η ιστορία και η γεωγραφία προσέφερε στους κατοί-
κους αυτού το κοµµατιού της γης. Τραγικό και χαρακτηριστικότερο όλων, το 
ότι επιτρέψαµε να εξευτελιστεί ένα από το µοναδικά και ισχυρότερα brands 
στην ιστορία του marketing: της Ολυµπιακής Αεροπορίας. Οι ευθύνες είναι 
βαριές σε πολιτικούς χειριστές αλλά και στους «επενδυτές».

Αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή; Νέες καλλιέργειες, νέες τεχνολο-
γίες, συσκευασία, branding, marketing και εξωστρέφεια, είναι τα συστατικά 
που θα επιτρέψουν στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κλάδο να παραµείνουν 
onboard την επόµενη µέρα. Ένα µικρό παράδειγµα στρεβλής διαχείρισης, 
το οποίο έγινε και µνηµονιακό ζητούµενο, είναι η εµµονή στο «ελληνικό» 
µοσχάρι, µια τρύπα στο εµπορικό ισοζύγιο, όταν η χώρα παραδοσιακά και 
ιστορικά ήταν παραγωγός αµνοερίφιων και χοιρινού. 

Τελευταίο, σκοπίµως, άφησα τον χώρο που εκτιµώ ότι θα πρέπει να τεθεί 
επικεφαλής στη διαµόρφωση του νέου µοντέλου της χώρας: τεχνολογία και 
καινοτοµία. Αναστροφή στο brain drain, εξωστρεφείς επιχειρήσεις, success 
stories, investment opportunities. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εξελι-
χθεί σε εναλλακτικό ευρωπαικό valley αν βρεθεί το πολιτικό προσωπικό µε 
δυνατότητα αντίληψης των αναγκών, την ικανότητα σχεδιασµού των κινή-
τρων και του πλαισίου και τέλος, µε λίγο όραµα. 

Το 2016, δεν ανακαλύπτουµε ούτε τον τροχό, ούτε την πυρίτιδα. Επιλογή 
µοντέλου επιτυχηµένου και προσαρµοσµένου στις ιδιαιτερότητες αυτής της 
ταλαιπωρηµένης χώρας απαιτείται. 

*Ο Σπύρος Κουρούπης είναι σύµβουλος Public & Government Affairs, πρόεδρος 
της one9six.

νατοτήτων ανάπτυξης στους τοµείς εφαρµογών και υπηρεσιών διαδικτύου 
και κινητής τηλεφωνίας, βιο–ιατρικής τεχνολογίας και µικρο–ηλεκτρονικής. 
Υπάρχει δε και ένα σηµείο τοµής σε αυτούς τους κλάδους, που δεν είναι 
άλλος από µια µεγάλη κρίσιµη µάζα επιχειρηµατικότητας περισσότερων από 
300 επιχειρήσεων µε έναν κύκλο εργασιών που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Πέρα όµως από τη χαρτογράφηση αυτής της νησίδας αισιοδοξίας και δυ-
ναµικής είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί µε σοβαρότητα, µεθοδικότητα 
και ακρίβεια ένα µοντέλο που να επιτρέπει σε αυτό το οικοσύστηµα να στα-
θεί ακόµη περισσότερο ανταγωνιστικά σε ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό διεθνές 
περιβάλλον και σε βάθος χρόνου. Τα τελευταία χρόνια είναι κάτι παραπάνω 
από εµφανής η διαπίστωση για ανάγκη επενδύσεων σε τεχνογνωσία, και η 
υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου. Ένα πρότυπο που να αναδει-
κνύει την αλλαγή της κουλτούρας µιας οιωνεί startup αντίληψης και τη µε-
τατροπή της σε µια ορθολογική επιχειρηµατικότητα µε δοµές, στρατηγικές 
και οδικό χάρτη λειτουργικό χάρτη χωρίς παθογένειες. 

Αυτό το πλαίσιο καλούµαστε να βρούµε σήµερα µέσα από συνέργειες 
ουσίας, συµµαχίες προστιθέµενης αξίας και εµµονή στην καινοτοµία που 
συνδέεται µε  την πραγµατική οικονοµία και ανάγκες της αγοράς και των 
πολιτών. Υπάρχει ένας πλούτος που µπορεί να αναδειχθεί, νέοι άνθρωποι 
που µπορούν µε το δικό τους µοντέλο επιχειρηµατικότητας και εξωστρε-
φούς πνεύµατος να αλλάξουν τα δεδοµένα και να δηµιουργήσουν προϋπο-
θέσεις συγκράτησης του καρκινoγόνου φαινοµένου για τη χώρα που λέγε-
ται brain drain.

Η παρουσία σε ένα περιβάλλον χωρίς της στρεβλώσεις µιας αδιέξοδης 
εσωστρέφειας, όπως το Mobile World Congress, και η διασύνδεση, επικοι-
νωνία, συνοµιλία µε διεθνή οικοσυστήµατα επιτρέπει και αυτή να ανοίξει 
µια αχτίδα αισιοδοξίας…

*Ο Νώντας Συρράκος είναι συµβούλος Στρατηγικής Επικοινωνίας, CEO της 
one9six (one9six.com).
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συνέντευξη

Ε
νώπιον σοβαρών προκλήσεων βρί-
σκεται το ΚΕΘΕΑ Ιθάκη, που έχει συ-
µπληρώσει 30 χρόνια παρουσίας και 
προσφοράς στην Ελλάδα. Με αφορµή 
την πρόσφατη κυκλοφορία του δίσκου 

«Μια συµφωνία για την Ιθάκη», τα έσοδα του ο-
ποίου έχουν ως στόχο την ενίσχυση του έργου του, 
ο ειδικός βοηθός διευθυντή του ΚΕΘΕΑ Φαίδων 
Καλοτεράκης µίλησε στην F.S.

Το ΚΕΘΕΑ Ιθάκη το 2013 συµπλήρωσε 30 χρό-
νια λειτουργίας. Ποιος είναι ο απολογισµός του 
έργου σας έως τώρα;
Χιλιάδες συνάνθρωποί µας έχουν βοηθηθεί, αλλά 
και όσοι έχουν κάποιο εξαρτηµένο άτοµο στην 
οικογένειά τους. Επιπλέον, η ελληνική κοινωνία 
έχει αλλάξει αρκετά την οπτική της και τη µατιά 
της απέναντι στον χρήστη-εξαρτηµένο. ∆εν τον 
θεωρεί καµένο χαρτί αλλά έχει διαπιστώσει όλα 
αυτά τα χρόνια ότι αν το αποφασίσει, µπορεί να 
τα καταφέρει.

Ποιες είναι οι προκλήσεις και τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει το ΚΕΘΕΑ;
Τα προβλήµατα σήµερα αποτελούν πρόκληση. 
Υπάρχει το εξής οξύµωρο: από τη µια πλευρά, 
κυρίως λόγω της κρίσης, έχουµε έξαρση στην 
εξαρτητική συµπεριφορά, µε όλο και περισσό-
τερους ανθρώπους να καταφεύγουν στην εξάρ-
τηση. Και δεν εννοώ µόνο τα ναρκωτικά και τις 
παράνοµες ουσίες, όπου κι εκεί υπάρχει σαφώς 
όξυνση του φαινοµένου, αλλά αναφέροµαι και στο 
αλκοόλ, στον τζόγο και στο διαδίκτυο. Ενδεικτικό 
είναι ότι πολλοί άντρες, κυρίως 40-50 ετών, κατα-
φεύγουν στο αλκοόλ λόγω της ανεργίας, του άγ-
χους των χρεών τους και του στρες. Από την άλλη, 
εµείς, ως οργανισµός, συρρικνωνόµαστε. Ειδικά 
την τελευταία πενταετία έχουµε χάσει 100 άτοµα 
προσωπικό σε όλη την Ελλάδα λόγω συνταξιο-
δοτήσεων και µετανάστευσης και δεν µπορούµε 
να κάνουµε προσλήψεις. Το πρόβληµα σήµερα 
είναι πολύ µεγαλύτερο, όχι µόνο ποσοτικά αλλά 
και ποιοτικά. Για παράδειγµα, ο εξαρτηµένος σή-
µερα δεν είναι ο εξαρτηµένος που ήταν πριν από 
πέντε χρόνια, που µε το κινητό του πήγαινε σε µια 
πλατεία και έκανε αλισβερίσι. Πλέον δεν έχει να 
φάει, δεν έχει στέγη, κι εµείς δεν µπορούµε να α-
νταποκριθούµε µε την ίδια ποιότητα όπως πριν. 
Αυτό το πρόβληµα είναι και πρόκληση. Όλο αυτό 
έχει δηµιουργηθεί µέσα στην κρίση.

Ποιοι λόγοι σάς οδήγησαν να διευρύνετε τους 
ορίζοντές σας και να υποστηρίζετε και τα 
άτοµα που παρουσιάζουν εθισµό σε αλκοόλ, 
τυχερά παιχνίδια και διαδίκτυο;
Αφενός η ανάγκη και αφετέρου η προσέγγισή µας 
στην εξάρτηση ως φαινόµενο. Εµείς θεωρούµε 
ότι το πρόβληµα δεν είναι τα ναρκωτικά. Το πρό-
βληµα είναι η εξάρτηση. ∆εν είναι η ουσία αλλά 
η σχέση του ανθρώπου µε την ουσία. Το να στα-
µατήσει κάποιος τις ουσίες είναι σαν να ρίχνει 
τον πυρετό. Το θέµα είναι ποια είναι η ίωση που 
έφερε τον πυρετό. Οι περισσότεροι συνάνθρωποί 
µας καταφεύγουν σε µια συµπεριφορά εξαρτητική 
ως µορφή αυτοθεραπείας. Υπάρχουν κάποια α-
διέξοδα που δεν µπορούν οι άνθρωποι αυτοί να 
τα αντιµετωπίσουν και τα διαχειρίζονται µε έναν 
αυτοκαταστροφικό τρόπο, ξεφεύγοντας από την 
πραγµατικότητα, γιατί αυτό σου προσφέρει η ε-
ξάρτηση: µια φυγή. Και αυτό στην αρχή τούς κάνει 

να νιώθουν καλά. Εµείς θεραπευτικά ως απεξάρ-
τηση πρέπει να δώσουµε σε αυτούς τους ανθρώ-
πους τρόπους να αγαπήσουν την ίδια τη ζωή. Να 
βρουν τα πατήµατά τους και τις ισορροπίες τους.

Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να αναφερθούµε 
στις φυλακές ∆ιαβατών και στην πρώτη αυτό-
νοµη µονάδα απεξάρτησης που λειτουργεί στις 
ελληνικές φυλακές. Πρόκειται για ένα πρό-
γραµµα πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδοµένα.

Από τη µια πλευρά, κυρίως 
λόγω της κρίσης, έχουµε 
έξαρση στην εξαρτητική 
συµπεριφορά, µε όλο και 
περισσότερους ανθρώπους να 
καταφεύγουν στην εξάρτηση. 
Από την άλλη, εµείς, ως 
οργανισµός, συρρικνωνόµαστε.

σε αυτή την κρίση; Αυτό είναι θέµα πολιτικής και 
κοινωνικής βούλησης.

Πριν από λίγες µέρες κυκλοφόρησε ο δίσκος 
«Μια συµφωνία για την Ιθάκη» µε στόχο την 
ενίσχυση του έργου του ΚΕΘΕΑ. Πώς προέ-
κυψε η ιδέα;
Ήταν µια ιδέα που είχαµε µαζί µε τον Αντώνη Σου-
σάµογλου, που είναι εξάρχων βιολιστής της Κρα-
τικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Θέλαµε να κά-
νουµε µια συναυλία για τα 30 χρόνια της Ιθάκης. Η 
συναυλία έγινε στη Μονή Λαζαριστών και σηµεί-
ωσε µεγάλη επιτυχία. Το αποτέλεσµα µας άρεσε 
τόσο, που αποφασίσαµε να γίνει ο δίσκος. Ενορ-
χηστρώθηκαν και ηχογραφήθηκαν γνωστά τρα-
γούδια της δισκογραφίας για συµφωνικό σύνολο, 
υπό τη µουσική διεύθυνση του Αλέξανδρου Μυράτ, 
το οποίο καθιστά τον συγκεκριµένο δίσκο µονα-
δικό. Είναι µοναδικό επίτευγµα και είµαι και ως 
µουσικός περήφανος. Όλοι οι καλλιτέχνες συµ-
µετείχαν µε µεράκι και παραχώρησαν τα ποσο-
στά τους στο ΚΕΘΕΑ. Ο δίσκος παρουσιάστηκε 
τον περασµένο µήνα στη Βιέννη, στη σύνοδο κο-
ρυφής για τα ναρκωτικά. Όλοι έµειναν έκθαµβοι. 
Ενώ η κουβέντα ήταν για την Ελλάδα της κρίσης 
και του προσφυγικού, εµείς πήγαµε µε ένα CD µε 
συµφωνική ορχήστρα από µια χώρα που δυσκο-
λεύεται. Αυτό λέει πολλά.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

«Το πρόβληµα είναι 
η εξάρτηση»

Φαίδων Καλοτεράκης, ειδικός βοηθός διευθυντή 
του ΚΕΘΕΑ Ιθάκη

Το ΚΕΘΕΑ έχει προγράµµατα σε είκοσι φυλακές 
της χώρας. Η διαφορά µε τα ∆ιαβατά είναι ότι πρό-
κειται για ανεξάρτητη πτέρυγα. Στις άλλες φυλα-
κές οι άνθρωποι που πηγαίνουν στα προγράµ-
µατά µας κάνουν ένα δίωρο θεραπευτικών δια-
δικασιών και επιστρέφουν στα κελιά τους. Στον 
Ελαιώνα Θηβών και στον Κορυδαλλό κάθονται 
µέχρι τις πέντε το απόγευµα. Επιστρέφουν όµως 
στα ίδια κελιά, στις ίδιες πτέρυγες και στους ί-
διους ανθρώπους που κάνουν χρήση. Τα ∆ια-
βατά είναι κοινότητα µε τρίκλινα κελιά, δικό της 
αύλειο χώρο, κουζίνα και τραπεζαρία. Ανάλογο 
πρόγραµµα στην Ευρώπη υπάρχει µόνο στη Με-
γάλη Βρετανία. Η δυναµικότητα αυτής της κοινό-
τητας είναι 84 άτοµα µε τα αντίστοιχα κρεβάτια και 
εξοπλισµό. Εµείς έχουµε µε το ζόρι 20. Όχι επειδή 
δεν υπάρχει ζήτηση. Αντιθέτως, υπάρχει ουρά. 
∆εν έχουµε όµως προσωπικό. Υπάρχει ζήτηση 
και ανάγκη και εµείς δεν µπορούµε να τις καλύ-
ψουµε. Αυτό είναι ένα θέµα που πρέπει να δουν 
το κράτος και η κοινωνία. Πριν από λίγο καιρό ε-
γκαινιάσαµε ένα συµβουλευτικό κέντρο στην Κά-
λυµνο, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Καλύµνου. Ως 
ΚΕΘΕΑ προσλάβαµε τρεις θεραπευτές για πέντε 
χρόνια και τα έξοδα της µισθοδοσίας τους θα τα 
καλύψει ένας Καλύµνιος – ευεργέτη θα τον χα-
ρακτήριζα, που θέλει να βοηθήσει τον τόπο του. 
Τελικά, θέλουµε να στηρίξουµε ανθρώπους που 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, ακόµα περισσότερο µέσα 

INFO
Ο δίσκος «Μια συµφωνία για την Ιθάκη» κυ-
κλοφορεί από τη Feelgood Records. Συµµε-
τέχουν: ∆ήµητρα Γαλάνη, ∆ώρος ∆ηµοσθέ-
νους, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Γιάννης Κότσι-
ρας, Severine Maquaire και Vassilikos. Την 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διευθύνει 
ο Αλέξανδρος Μυράτ. Ο συντονισµός της πα-
ραγωγής έγινε από τον Φαίδωνα Καλοτεράκη 
και τον Αντώνη Σουσάµογλου.
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«∆ύο στους δέκα ασθενείς 
σταµατούν την αγωγή για την υψηλή 
χοληστερίνη επειδή δεν µπορούν να 
πληρώσουν τη συµµετοχή και άλλος 
ένας στους δέκα δυσκολεύεται πολύ 
να την πληρώσει». 
Γιώργος Ανδρικόπουλος, καρδιολόγος

Στήριξη των κοινωνικών φαρµακείων, 
προσφορά φαρµάκων για τους µετανάστες, 
ενίσχυση οργανισµών παιδικής προστασίας 
και προσφορά ηλεκτρονικών υπολογιστών 
σε µαθητές ακριτικών νησιών είναι κάποιες 
από τις κοινωνικές δράσεις της εταιρείας.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

ΟΙ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΟΒΟΥΝ 
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΛΟΓΩ 
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η MENARINI 
HELLAS ΒΑΖΕΙ 
ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο
ι δυσµενείς επιπτώσεις της οικονοµικής 
κρίσης στην υγεία των πολιτών αποτυπώ-
νονται ξεκάθαρα στο πρόγραµµα «Μήνας 
Ελέγχου Χοληστερόλης – Εκτίµηση Καρ-
διαγγειακού Κινδύνου» που υλοποιείται 
µε συνέπεια για 10 συνεχή έτη από το Ελ-

ληνικό Ίδρυµα Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ). Όπως επισηµαίνει 
ο διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Ερρίκος Ντυνάν», Γιώργος Ανδρικόπουλος, από τα ευρήµα-
τα προκύπτει ότι στα έξι χρόνια του µνηµονίου διαρκώς αυ-
ξάνεται το ποσοστό των ασθενών µε δυσλιπιδαιµία που αδυ-
νατούν να πάρουν τα φάρµακά τους λόγω της φτωχοποίησης 
που έχουν υποστεί από τα δυσβάσταχτα οικονοµικά και φο-
ρολογικά µέτρα. Έτσι, το 17,4% των ερωτηθέντων απάντησε 
ότι διέκοψε τη φαρµακευτική αγωγή του λόγω κόστους. Επι-
πλέον, ένα 11,8% θεωρεί το κόστος της φαρµακευτικής αγω-
γής δυσβάσταχτο, δηλαδή συνολικά τρεις στους δέκα συµπο-
λίτες µας µε καρδιολογικό πρόβληµα κόβουν ή σκέφτονται να 
κόψουν τα φάρµακά τους.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι και το εύρηµα πως οι µισοί 
ερωτηθέντες (ποσοστό 55,8%) πιστεύουν ότι το άγχος που 
τους δηµιουργεί η κρίση τούς σκοτώνει, καθώς το αξιολογούν 
ως βασικό παράγοντα για στεφανιαία νόσο και άλλα καρδιαγ-

γειακά νοσήµατα. Επίσης, το ΕΛΙΚΑΡ διαπίστωσε πως µόνο 
26% από αυτούς που λαµβάνουν υπολιπιδαιµική αγωγή έχουν 
πετύχει τον στόχο της θεραπευτικής αγωγής και πως 58% των 
ασθενών µε δυσλιπιδαιµία δεν λαµβάνουν καµία οδηγία από 
τους γιατρούς τους για τη διατροφή που θα έπρεπε να ακολου-
θούν. Συµπερασµατικά, η υπερχοληστερολαιµία παραµένει 
άλυτο πρόβληµα για τον ελληνικό πληθυσµό και το ζήτηµα της 
µειωµένης συµµόρφωσης στη δέουσα µακροχρόνια φαρµακευ-
τική αγωγή έχει επιταθεί από το υψηλό κόστος της θεραπείας. 
Η οικονοµική κρίση και η υποχρηµατοδότηση της υγείας, λοι-
πόν, θα οδηγήσουν σε µερικά χρόνια σε αύξηση της καρδιαγ-
γειακής θνησιµότητας στη χώρα µας. Σε έξαρση βρίσκεται και 
η κολπική µαρµαρυγή, η συχνότερη διαταραχή του καρδιακού 
ρυθµού και η κυριότερη αιτία αγγειακών εγκεφαλικών επεισο-
δίων, καθώς τα περιστατικά αυξάνονται συνεχώς στον ελληνικό 
πληθυσµό. Τα δεδοµένα του ΕΛΙΚΑΡ δείχνουν ότι η συχνό-
τητα της κολπικής µαρµαρυγής έχει ξεπεράσει το 11%, ενώ για 
την αντιµετώπισή της το πρώτο νεότερο αντιπηκτικό είναι ήδη 
διαθέσιµο στη χώρα µας.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Καρδιολογίας της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ∆ηµήτρης Τού-
σουλης, διευθυντής της Α΄ Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής 
Κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, επισηµαίνει πως τα 

αποτελέσµατα νέων µελετών δείχνουν ότι στο µέλλον θα έρ-
θουν πολυφάρµακα που θα συνδυάζουν αντιυπερτασική και 
υπολιπιδαιµική δράση και θα δίνονται σε µεγάλο µέρος του 
πληθυσµού µε ενδιάµεσο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Όπως σχο-
λιάζει ο διευθυντής της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής της Ευ-
ρωκλινικής Αθηνών ∆ηµήτρης Ρίχτερ, οι PCSK9 αναστολείς 
από φάρµακα του µέλλοντος έγιναν φάρµακα του παρόντος 
και κυκλοφορούν ήδη στην Ευρώπη, ενώ σύντοµα τους ανα-
µένουµε και στην Ελλάδα. Οι αναστολείς PCSK9 µε µία υπο-
δόρια ένεση τον µήνα επιτυγχάνουν περαιτέρω µείωση της 
κακής LDL χοληστερόλης κατά 50%, επιπλέον της µείωσης 
που προκαλεί η στατίνη µε την εζετιµίµπη, και θα αποτελέ-
σουν τη µοναδική εναλλακτική για ασθενείς που υποβάλλο-
νται σε LDL-αφαίρεση, καθώς και γι’ αυτούς που αδυνατούν 
να ρυθµίσουν την LDL τους µε την υπάρχουσα φαρµακευτική 
αγωγή. Επίσης, η εµπαγλιφλοζίνη, ένα νεότερο αντιδιαβητικό 
φάρµακο που σύντοµα θα αρχίσει πέρα από το να κυκλοφορεί 
και να παράγεται στην Ελλάδα, αποτελεί το µόνο αντιδιαβη-
τικό φάρµακο ιστορικά το οποίο µέσα σε µόλις τρία χρόνια 
µείωσε τον κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου σε ασθενείς µε 
ιστορικό εµφράγµατος κατά 14%, τον κίνδυνο καρδιαγγει-
ακού θανάτου σε καρδιολογικούς ασθενείς κατά 38% και τη 
θνησιµότητα οποιασδήποτε αιτιολογίας κατά 32%.

Μ
ε αµείωτους ρυθµούς συνέχισε και 
την περασµένη χρονιά η Menarini 
Hellas τα προγράµµατα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης για όσους δο-
κιµάζονται από την κρίση, για το πε-
ριβάλλον και για τους εργαζόµενους 

της εταιρείας. Έτσι, το 2015 οι δράσεις για την κοινωνία συ-
µπεριέλαβαν τη διάθεση φορητών υπολογιστών σε ακριτικά 
νησιά σε συνεργασία µε τη ΜΚΟ «Άγονη Γραµµή», την ενί-
σχυση του θεσµού των κοινωνικών φαρµακείων µε τη δωρεάν 
διάθεση περίπου 1.000 συσκευασιών σε κοινωνικά φαρµα-
κεία όλης της χώρας και τη διάθεση φαρµάκων στο ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ για τη φαρµακευτική κάλυψη των µεταναστών. Επίσης, 

δόθηκε οικονοµική ενίσχυση στο Χαµόγελο του Παιδιού και 
η εταιρεία συµµετείχε στο πρόγραµµα «Αστέρι της ευχής» 
του Οργανισµού «Κάνε µια ευχή Ελλάδος». Παράλληλα, η 
Menarini Hellas παρείχε οικονοµική ενίσχυση στον Σύλλογο 
Βορειοηπειρωτών και χορηγία αφενός στον Καλαθοσφαιρικό 
Όµιλο Χολαργού για την αγορά αθλητικού υλικού και αφετέ-
ρου στον Οργανισµό «Κάνε µια ευχή Ελλάδος», στο πλαίσιο 
του προγράµµατος Υιοθεσίας Ευχής από παιδί µε λευχαιµία, 
για την πραγµατοποίηση του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΟΚ - 
ΑΘΗΝΑ 2004 στο γήπεδο της Τούµπας.

Οι δράσεις για το περιβάλλον συµπεριέλαβαν e-εταιρική 
καµπάνια για την προσπάθεια εξοικονόµησης ενέργειας και 
πόρων, ανάπλαση της εισόδου των γραφείων µε τη δηµιουρ-

γία ενός green corner όπου τοποθετήθηκαν και οργανώθη-
καν όλοι οι κάδοι ανακύκλωσης και προσφορά ενός Green Kit 
στους διοικητικούς εργαζόµενους, στο πλαίσιο της Παγκόσµι-
ας Ηµέρας Περιβάλλοντος.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις δράσεις για τους εργαζόµενους, 
πραγµατοποιήθηκε εθελοντική αιµοδοσία για την τράπεζα 
αίµατος Menarini Hellas στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός και 
έγινε e-καµπάνια κατά του καπνίσµατος, ενώ οι εργαζόµενοι 
πήραν µέρος στον 33ο Μαραθώνιο της Αθήνας, όπου έτρεξαν 
για την ΕΛΕΠΑΠ και τα παιδιά µε αναπηρία. Επίσης, τα Χρι-
στούγεννα συγκεντρώθηκαν από τους εργαζόµενους παιχνίδια 
για τον ΜΚΟ «Θεόφιλος», ενώ ανάλογες κοινωνικές δράσεις 
θα ακολουθήσουν τη χρονιά που διανύουµε.
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κόσµος

∆
εν υπάρχει καλύτερη γνωριµία µε κά-
ποιον από το να χαζεύεις τα βιβλία που 
έχει στη βιβλιοθήκη του. Όπως λέει ο 
Βρετανός συγγραφέας Άλαν Μπένετ, τα 
ράφια κάποιου είναι τόσο ιδιαίτερα όσο 
τα ρούχα του, µια προσωπικότητα «που 
αντικατοπτρίζεται στη βιβλιοθήκη ακρι-

βώς όπως ένα παπούτσι διαµορφώνεται από το πόδι που το 
φοράει». Τα βιβλία µπαίνουν στη βιβλιοθήκη συνειδητά, 
γιατί ξέρουµε πως κατά έναν περίεργο τρόπο οι άλλοι θα µας 
κρίνουν από αυτά. Έπειτα υπάρχουν και τα βιβλία εκείνα που 
ντρεπόµαστε να παρουσιάσουµε και παραµένουν χωµένα σε 
κοµοδίνα, µακριά από αδιάκριτα βλέµµατα, ακριβώς επειδή 
ντρεπόµαστε να παραδεχτούµε ότι τα διαβάσαµε και µας άρε-
σαν αρκετά, ώστε να τα κρατήσουµε. Και, τέλος, υπάρχουν τα 
λεγόµενα coffee table books, λευκώµατα σχεδιασµένα για να 
επιδεικνύονται στον χώρο όπου δεχόµαστε τους φίλους µας. 
Αυτά δεν µιλούν απλώς για εµάς αλλά κραυγάζουν. Το coffee 
table book δεν είναι ένα απλό βιβλίο, είναι ένα αντικείµενο 
σχεδιασµένο για να εκπέµπει επιτηδευµένα το γούστο του 
ιδιοκτήτη του.

Και κανείς δεν κάνει αυτή τη δουλειά καλύτερα από τον 
Γερµανό εκδότη Μπένεντικτ Τάσεν, που εδώ και χρόνια 
τροφοδοτεί τα τραπεζάκια διεθνώς µε την αφρόκρεµα των 
σύγχρονων αυτών λευκωµάτων-φετίχ. Το τελευταίο µάλιστα 
απέχει πολύ από τα παραδοσιακά λευκώµατα. Τιτλοφορείται 
«Ναόµι Κάµπελ: Η τέχνη της οµορφιάς» και είναι αφιερωµέ-
νο σε ένα από τα πιο γνωστά supermodels που περπάτησαν 
ποτέ στις πασαρέλες. Η κυκλοφορία της δίτοµης µονογραφίας 
έγινε ενώ ακόµη εκείνη δουλεύει, επιλεκτικά πλέον, ως µο-
ντέλο, παρ’ ότι έχει φτάσει στην τρίτη ηλικία της τέχνης της.

Ανθεκτική οµορφιά
Το βιβλίο, που πωλείται από την ιστοσελίδα των εκδοτών 
έναντι 1.500 ευρώ, έχει τυπωθεί σε 1.000 αντίτυπα και ανήκει 
στη σειρά των συλλεκτικών λευκωµάτων στα οποία µας έχει 
συνηθίσει ο showman των εκδόσεων Τάσεν. H εντυπωσια-
κή συλλογή από την εικονογραφία της Ναόµι Κάµπελ ανή-
κει στους πιο γνωστούς τεχνίτες του φακού: Μερτ Άλας και 
Μάρκους Πίγκοτ, Ρίτσαρντ Άβεντον, Άντον Κόρµπιν, Πάτρικ 
Ντεµαρσελιέ, Χέλµουτ Νιούτον, Χερµπ Ριτς, Μάριο Τεστίνο, 
Έλεν Φον Άνγουερθ και Μπρους Γουέµπερ.

Μόνο που αυτή τη φορά, πραγµατικά, είναι λιγότερο βι-
βλίο και περισσότερο ένα αντικείµενο τέχνης, ένα γλυπτό, κα-
θώς ο πρώτος τόµος έχει µια θήκη, την τρισδιάστατη απεικό-
νιση του µπούστου της Κάµπελ, φιλοτεχνηµένη από τον Άλεν 
Τζόουνς. Ο γνωστός Βρετανός καλλιτέχνης της ποπ αρτ, υπεύ-
θυνος για τα διαβόητα γλυπτά µε τις ηµίγυµνες γυναίκες ως 
τραπεζάκια του καφέ, δήλωσε στο «Vanity Fair» πως στόχος 
του «δεν ήταν να απεικονίσει τη Ναόµι αλλά να την αποδώ-
σει». Μπορεί άραγε να αποδώσει κάποιος το φαινόµενο Κά-
µπελ; Προφανώς τα φωτογραφικά στιγµιότυπα µιας λαµπρής 
καριέρας στο µόντελινγκ δεν αρκούν. Γι’ αυτό, εκτός από το 
λεύκωµα των 496 σελίδων φωτογραφιών από ολόκληρη την 
καριέρα της, παράλληλα κυκλοφορεί κι ένα δεύτερο βιβλίο, 
των 368 σελίδων, ένα «εκτεταµένο αυτοβιογραφικό κείµενο», 
όπως λέει η Κάµπελ, που το δούλευε επτάµισι χρόνια.

Τριάντα χρόνια µόδα
Φυσικά στα χρόνια των µοντέλων επτάµισι χρόνια είναι πο-
λύς καιρός, αλλά η Κάµπελ δεν µοιάζει έτοιµη να εγκαταλεί-
ψει την πρώτη γραµµή. Παρ’ ότι «στρατολογήθηκε» ως µοντέ-
λο στην ηλικία των 15, η 45άρα σήµερα Κάµπελ, παραµένει 

στην κορυφή, έχοντας εµφανιστεί σε κάθε εξώφυλλο περι-
οδικού και σε όλες τις επιδείξεις µόδας που είχαν σηµασία 
τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Είναι µία από τις λίγες που 
ενσαρκώνουν τον όρο «supermodel», ενώ κατά τη διάρκεια 
της καριέρας της πρόλαβε να ηχογραφήσει ένα άλµπουµ σε 
ήχους R&B και pop, εµφανίστηκε σε πολλές ταινίες, βιντε-
οκλίπ και τηλεοπτικές εκποµπές, παρουσίασε ένα ριάλιτι 
(«The Face») και είχε έντονη φιλανθρωπική δράση. Έχουµε 
και λέµε: supermodel, ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέ-
ας, ακτιβίστρια και επιχειρηµατίας – η Ναόµι Κάµπελ είναι 
ένα από τα πιο αναγνωρίσιµα πρόσωπα στον κόσµο. Είναι 
εξάλλου η πρώτη µαύρη γυναίκα που έκανε εξώφυλλο στη 
γαλλική «Vogue» αλλά και στο περιοδικό «Time».

Με την αγαλµάτινη οµορφιά της ως δεδοµένο, έχει αυτό 
το κάτι παραπάνω που την κάνει να ξεχωρίζει ανάµεσα στις 
άλλες όµορφες. Όπως η επίσης Βρετανίδα Κέιτ Μος, είναι σή-
µερα ένα είδωλο της ποπ κουλτούρας. Ένα µοντέλο που έχει 
γίνει η ίδια celebrity µε µια προσωπικότητα (δεν είναι λίγα τα 
περιστατικά που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας σχετικά 
µε το εκρηκτικό ταµπεραµέντο της) και αύρα που την κάνει 
να ξεχωρίζει. Αυτή την ιδιαιτερότητα τη χρησιµοποιεί µε τρό-
πο καταλυτικό. Πρωταγωνιστεί µάλιστα στο σίριαλ «Empire» 
του δικτύου Fox, στο οποίο υποδύεται την Καµίλα Μαρκς-
Γουάιτµαν – ένας ρόλος που ειρωνεύεται τη δηµόσια εικόνα 
της και την κρατάει στην επικαιρότητα.

Παρά τη µεγάλη αναδροµική αυτή έκδοση, περπατάει ακό-
µα στις πιο hot πασαρέλες, συµµετέχοντας σε κάποιες από τις 
πιο αναµενόµενες εκδηλώσεις κάθε χρονιάς. Πρόσφατα συµ-
µετείχε στο πάρτι-επίδειξη µόδας που έστησε ο Κάνιε Γουέστ 
στο Madison Square Garden. Στο «Vanity Fair» η ίδια δήλωσε 
πως αρχικά σκεφτόταν να αρνηθεί («Στην αρχή σκεφτόµουν 
“οχ, όχι, πονάει το πόδι µου. ∆εν µπορώ να το κάνω”»), γρήγο-
ρα όµως άλλαξε γνώµη, ζητώντας από τον φυσιοθεραπευτή της 
να της δέσει το πόδι. «Πάντα ήθελα να περπατήσω ως µοντέλο 
στο Madison Square Garden» δηλώνει µε ειλικρίνεια.

 ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
ΑΝΑΓΛΥΦΗ

Τιτλοφορείται «Ναόµι Κάµπελ: 
Η τέχνη της οµορφιάς» και 
είναι αφιερωµένο σε ένα από 
τα πιο γνωστά supermodels που 
περπάτησαν ποτέ στις πασαρέλες. 
Η κυκλοφορία της δίτοµης 
µονογραφίας έγινε ενώ ακόµη 
εκείνη δουλεύει, επιλεκτικά πλέον, 
ως µοντέλο, παρ’ ότι έχει φτάσει 
στην τρίτη ηλικία της τέχνης της.



Στην Ελλάδα γιορτάζουµε το Πάσχα, η ποδο-
σφαιρική δράση στην υπόλοιπη Ευρώπη, όµως, 
συνεχίζεται κανονικά. Το ενδιαφέρον, µάλιστα, 
βρίσκεται στα ύψη, από τη στιγµή που όλα τα 
«µεγάλα» ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα βαδίζουν 

προς την ολοκλήρωσή τους. Επτά παιχνίδια έχει ξεχωρίσει το 
Betarades.gr από το στοιχηµατικό πρόγραµµα του Σαββατο-
κύριακου. Πάµε να τα δούµε αναλυτικά!

Με το κίνητρο της Νιούκαστλ
Ξεκινάµε τα προγνωστικά µας από την Πρέµιερ Λιγκ και τον 
αγώνα Νιούκαστλ - Κρίσταλ Πάλας, στον οποίο θα πάµε µε 
τον «άσο» σε απόδοση 2.00. Εδώ και καιρό κάθε παιχνίδι για 
τους γηπεδούχους είναι «τελικός», στην προσπάθεια που κά-
νουν να παραµείνουν στην κατηγορία. Η Πάλας είναι λίγο πιο 
άνετη βαθµολογικά και η Νιούκαστλ µπορεί να πάρει τη νίκη, 
έχοντας, πέρα από το πλεονέκτηµα της έδρας, και το µεγα-
λύτερο κίνητρο. Από το Νησί προκύπτει µία ακόµη πρόταση 
και είναι ο «1 DNB» (Draw No Bet ή Ισοπαλία Όχι Στοίχηµα: 
Το ποντάρισµα επιστρέφεται σε περίπτωση ισοπαλίας) σε α-
πόδοση 2.10 στον αγώνα Σαουθάµπτον - Μάντσεστερ Σίτι. 
Οι «πολίτες» είναι λογικό να έχουν το µυαλό τους στον επα-
ναληπτικό µε τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα ηµιτελικά του Τσά-
µπιονς Λιγκ και είναι πολύ πιθανό ορισµένοι ποδοσφαιριστές 
τους να πάρουν «ανάσες». Οι «Άγιοι», από την πλευρά τους, 
θα προσπαθήσουν στις αγωνιστικές που αποµένουν έως το φι-
νάλε να εξασφαλίσουν µία θέση στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις της επόµενης σεζόν και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
τη «ζηµιά».

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

30/04
16:30 Χόφενχαϊµ - Ίνγκολσταντ 1 2.00
17:00 Νιούκαστλ - Κρίσταλ Πάλας 1 2.00
20:00 Λοριάν - Λιλ 2 2.20

01/05
13:00 Μπιλµπάο - Θέλτα X2 2.00
15:30 Άντερλεχτ - Γάνδη 1 2.12
18:00 Εστορίλ - Μαρίτιµο 1 2.00
18:15 Σαουθάµπτον - Μάντσεστερ Σίτι 1 (DNB) 2.10

Κερδίζει η Χόφενχαϊµ
Από την Αγγλία περνάµε στη Γερµανία και στην αναµέτρηση 
Χόφενχαϊµ - Ίνγκολσταντ, µε την επιλογή µας να είναι ο 
«άσος» σε απόδοση 2.00. Με αναπτερωµένο ηθικό πηγαίνει 
στο συγκεκριµένο µατς η Χόφενχαϊµ, η οποία έχει αποκτή-
σει µια διαφορά από τις θέσεις που οδηγούν στην παρακάτω 
κατηγορία. Βέβαια, δεν έχει πετύχει ακόµη τον στόχο της και 
ο αγώνας µε την Ίνγκολσταντ είναι πολύ σηµαντικός. Μόνο 
νίκη θέλουν οι γηπεδούχοι και θεωρούµε ότι θα βρουν τον 
τρόπο να την πάρουν. Επόµενη στάση µας η Ισπανία και συ-
γκεκριµένα το «Χ2» σε απόδοση 2.00 στο παιχνίδι Μπιλµπάο 
- Θέλτα. Η Αθλέτικ δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κα-
τάσταση και τίθεται αντιµέτωπη µε µια Θέλτα η οποία προέρ-
χεται από ένα τροµερό σερί επτά αγώνων χωρίς ήττα. Μπο-
ρούν να συνεχίσουν µε µία ακόµη νίκη οι φιλοξενούµενοι και 
θα τους στηρίξουµε.

Οι παραπάνω είναι οι βασικές µας προτάσεις από το πρό-
γραµµα του Σαββατοκύριακου. Από κει και πέρα, βέβαια, έ-
χουµε ξεχωρίσει τρία παιχνίδια ακόµη. Πρόκειται, αρχικά, 
για το µατς του γαλλικού πρωταθλήµατος Λοριάν - Λιλ, στο 
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οποίο θα πάµε µε το «διπλό» σε απόδοση 2.20. Στη συνέ-
χεια θα επιλέξουµε το «άσο» σε απόδοση 2.12 στο ντέρµπι 
του Βελγίου, Άντερλεχτ - Γάνδη, και, τέλος, θα… τιµήσουµε 
τον «άσο» σε απόδοση 2.00 στην αναµέτρηση Εστορίλ - Μα-
ρίτιµο, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της λίγκας της Πορ-
τογαλίας.

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

Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχη-
µα site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Για 8η φορά στην ιστορία το φάιναλ φορ της Ευρω-
λίγκας θα διεξαχθεί χωρίς τη συµµετοχή ελληνικής 
οµάδας. Χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θα στερείται 
ελληνικής παρουσίας. Άλλωστε, όποια έκβαση και 
να έχει το φάιναλ φορ, το µόνο βέβαιο είναι πως 

την «κούπα» στις 15 Μαΐου θα τη σηκώσει Έλληνας και µάλιστα 
σε ρόλο πρωταγωνιστή.

Στον πρώτο ηµιτελικό η ελληνική µάχη θα δοθεί µέσα στο 
παρκέ: από τη µια πλευρά θα βρεθεί ο ηγέτης της Λαµποράλ 
Κούτσα Γιάννης Μπουρούσης και από την άλλη ένας από τους 
καθοριστικούς παίκτες της Φενέρµπαχτσε του Ζέλικο Οµπρά-
ντοβιτς, ο Κώστας Σλούκας. 

Στον δεύτερο ηµιτελικό η ελληνική µάχη θα δοθεί στους πά-
γκους: στον έναν, εκείνον της ΤΣΣΚΑ, θα βρεθεί ο ∆ηµήτρης 
Ιτούδης. Βάσει εµπειρίας και ειδικού βάρους, η οµάδα του θε-
ωρείται το φαβορί του ηµιτελικού. Ωστόσο, το µέγεθος της ο-
µάδας που κοουτσάρει κάθε άλλο παρά µετριάζει τα φετινά επι-
τεύγµατα του Ιτούδη, ο οποίος πήρε µία ποιοτικά αποψιλωµένη 
και µε σαφώς µικρότερο µπάτζετ σε σχέση µε τα προηγούµενα 
χρόνια ΤΣΣΚΑ και την έφερε µε… παρέλαση µέχρι το φάιναλ 
φορ. Η ΤΣΣΚΑ πέρασε µε άνεση από τον πιο δύσκολο όµιλο 
της Ευρωλίγκας, από τον οποίο έµεινε εκτός ο περσινός φινα-
λίστ Ολυµπιακός και οι –προβληµατικές φέτος– Μπαρτσελόνα 
και Ρεάλ Μαδρίτης σπατάλησαν τόσες δυνάµεις για να επιβιώ-
σουν, ώστε, εµφανώς καταπονηµένες, σταµάτησαν την πορεία 
τους αµέσως µετά: η Ρεάλ αποκλείστηκε µε 3-0 από τη Φενέρ-
µπαχτσε, η Μπαρτσελόνα έκανε το µπρέικ στην έδρα της Λοκο-
µοτίβ στο δεύτερο παιχνίδι, πήρε το τρίτο αλλά έχασε το τέταρτο 
και το πέµπτο.

Κάπως έτσι, στον απέναντι από του Ιτούδη πάγκο θα βρεθεί 
ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κα-

τέκτησε την Ευρωλίγκα, όπως επίσης ο προπονητής που πέρυσι, 
στο ξεκίνηµα της σεζόν, µάζεψε τα µπογαλάκια του και έφυγε 
από τον Ολυµπιακό µετά από «πέσιµο» των οπαδών της οµάδας 
του: είχε υποπέσει στο θανάσιµο αµάρτηµα µιας ήττας από τον 
Παναθηναϊκό µετά από µία σεζόν που… δεν κατέκτησε την Ευ-
ρωλίγκα και στη συνέχεια έχασε και το πρωτάθληµα. Όπως συ-
νήθως συµβαίνει µε τους Έλληνες προπονητές που αναλαµβά-
νουν τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυµπιακό, ο Μπαρτζώκας λοι-
δορήθηκε από εχθρούς και φίλους. Εξίσου αναµενόµενα και τα 
δύο.

Το πρόβληµα µε τον Μπαρτζώκα, ο οποίος φυσικά και έκανε 
και λάθη στη θητεία του στον Ολυµπιακό, δεν ήταν η συνολική 
ποιότητα της δουλειάς του αλλά οι γκριµάτσες του, η οµοιότητά 
του µε τον Μίστερ Μπιν και το αν έδενε καλά τη γραβάτα του. Ο-
µοίως, το πρόβληµα του Έλληνα οπαδού, ο οποίος ξιφουλκεί ε-
ναντίον όλων και έχει άποψη για τα πάντα στο καφενείο της επο-
χής µας, τα social media και γενικά το internet, µε τον Πεδου-
λάκη ήταν τα φτωχά αγγλικά του και το ότι πάνω στην ένταση 
του αγώνα τού βγήκε το πουκάµισο από το παντελόνι ή οτιδή-
ποτε άλλο ανάλογο.

Ο Πεδουλάκης επέστρεψε δικαιωµένος στον Παναθηναϊκό 

µετά από µία διετία µάταιης αναζήτησης µε Ιβάνοβιτς και Τζόρ-
τζεβιτς, για τους οποίους ουδέποτε τέθηκε ανάλογο θέµα συζή-
τησης. Αντιθέτως, µίλησαν γι΄ αυτούς τα αποτελέσµατά τους και 
η εικόνα των οµάδων που παρουσίασαν. 

Όπως µιλάνε πλέον για τον Μπαρτζώκα τα αποτελέσµατα 
της δουλειάς του στη Λοκοµοτίβ Κουµπάν: πήρε µια κλασική 
ρωσική οµάδα, χωρίς κανένα ειδικό βάρος αλλά µε πολλά λεφτά 
που συνήθως σπαταλιούνται χωρίς αποτέλεσµα, και τη µετέ-
τρεψε σε σύνολο επιπέδου φάιναλ φορ, που απέκλεισε την 
Μπαρτσελόνα απαντώντας µε µπρέικ στο µπρέικ των «µπλαου-
γκράνα» και αφήνοντάς τους ελάχιστα περιθώρια στον 5ο αγώνα. 

Τα αποτελέσµατα, όµως, δεν τα λένε όλα. Τη δική του ιστο-
ρία λέει το πανό των οπαδών της Λοκοµοτίβ «ευχαριστούµε, κό-
ουτς» στα ελληνικά, τόσο µετά από ήττες όσο και για την παρου-
σία στα πλέι οφ. Πόσο µάλλον για την πρόκριση στο φάιναλ φορ, 
η οποία συνοδεύτηκε από ένα παρατεταµένο χειροκρότηµα 
στον προπονητή στο τέλος. Τον προπονητή που έκατσε στην 
άκρη του πάγκου για να πάρουν το χειροκρότηµα οι παίκτες και 
όχι ο ίδιος. Το ίδιο λένε και οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της οµά-
δας, ακόµη περισσότερα οι δηλώσεις των παικτών της οµάδας. 
Παικτών που ξεκίνησαν τη σεζόν ως ένα ετερόκλητο πλην ακρι-
βοπληρωµένο σύνολο, χωρίς κανένας τους να έχει συµµετοχή 
σε φάιναλ φορ, και φτάνουν στην τελική της ευθεία ως ένα σύ-
νολο που αποδίδει όµορφο, ολοκληρωτικό µπάσκετ και που εµ-
φανώς παίζουν ο ένας για τον άλλο και όλοι µαζί για τον προπο-
νητή τους. 

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας µετέτρεψε την άρον άρον φυγή του 
από τον Ολυµπιακό και την Ελλάδα σε ευλογία για την καριέρα 
του και άφησε τους τυφλωµένους από τον οπαδισµό τους haters 
και ξερόλες να… τον αναπολούν και να τον βάζουν ως µέτρο σύ-
γκρισης για το επόµενο «θύµα» τους. 

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΧΛΕΥΑΣΜΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ 
ΑΠΟΘΕΩΣΗ
  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
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4  Η πίεση των ελαστικών είναι µία από τις βασικότερες 
παραµέτρους για την επίτευξη της βέλτιστης κατανάλωσης, την 
προστασία των λάστιχων από την πρόωρη φθορά και φυσικά 
για την ασφαλή συµπεριφορά του αυτοκινήτου.

4  Αφαιρέστε τυχόν ξεχασµένα συµπράγκαλα από το 
πορτµπαγκάζ, ώστε να µειωθεί το περιττό βάρος και να µην 
επιβαρύνεται ο κινητήρας µε τη µετακίνηση άσκοπων κιλών.

4  Η χρήση της µπαγκαζιέρας ή της σχάρας πρέπει να γίνεται µόνο 
όταν είναι απαραίτητες, καθώς αλλοιώνεται η αεροδυναµική 
του αυτοκινήτου και αυξάνεται κατακόρυφα η κατανάλωσή 
του. Ειδικά όσο µεγαλύτερη ταχύτητα αναπτύσσει, ενώ 
αυξανόµενος είναι και ο θόρυβος.

4  Το ίδιο ισχύει για τις βάσεις ποδηλάτων, ενώ αξίζει να 
σηµειώσουµε πως αυτές που τοποθετούνται στο πίσω µέρος 
των αυτοκινήτων είναι µεν πιο πρακτικές, αλλά και πιο 
ενεργοβόρες από αυτές της οροφής, µια και καταστρέφουν 
ακόµα περισσότερο τη ροή του αέρα.

4   Έχουµε τον νου µας µπροστά από τα προπορευόµενα 
οχήµατα και φροντίζουµε να διατηρούµε σταθερή 
ταχύτητα δίχως άσκοπες επιταχύνσεις που επιφέρουν 
εξίσου ανούσιες επιβραδύνσεις, οι οποίες κοστίζουν πάρα 
πολύ σε καύσιµο.

4  ∆εν αγνοούµε τις ενδείξεις για αλλαγή σχέσης που 
ενδεχοµένως έχει το αυτοκίνητό µας. Αν τις ακολουθούµε, 
θα έχουµε εξοικονόµηση καυσίµου που µπορεί να φτάσει και 
το 15%, ενώ δεν πρέπει να απορούµε αν µας υποδεικνύει να 
περάσουµε 5η από τα 60-70 χλµ./ώρα.

4  Σηκώνουµε το πόδι από το γκάζι αλλά σε καµία περίπτωση 
δεν βάζουµε νεκρά, ούτε στις κατηφόρες. Όταν το αυτοκίνητο 
ρολάρει µε «κουµπωµένη» σχέση στο κιβώτιο και δίχως να 
πατάµε γκάζι, δεν υπάρχει ψεκασµός καυσίµου. Αντίθετα, σε 
κατηφόρα µε «νεκρά» υπάρχει κατανάλωση αντίστοιχη µε του 

ρελαντί (σε κατηφόρες µε πολύ µεγάλη κλίση ενδεχοµένως να 
υπάρχει όφελος µε «νεκρά», καθώς µε κουµπωµένη ταχύτητα 
κόβει αρκετά το ρολάρισµα).

4  To σύστηµα κλιµατισµού επιβαρύνει κατά 0,5-1,5 λίτρο / 100 
χλµ. την κατανάλωση. Αν µπορείτε να το αποφύγετε, κάντε το 
και δροσιστείτε από την κυκλοφορία αέρα δίχως A/C. Φυσικά, 
µη βγάλετε και την µπέµπελη, καθώς είναι πιο σοφό να κινείστε 
µε ενεργοποιηµένο τον κλιµατισµό και τα παράθυρα κλειστά, 
ειδάλλως στο ταξίδι η αεροδυναµική πάει στράφι.

4  Η απόδοση του κινητήρα αναλώνεται στην αντίσταση 
κύλισης (σωστή πίεση ελαστικών – εδώ παίζουν ρόλο και 
άλλα χαρακτηριστικά, όπως η διάσταση και ο τύπος) και στην 
αεροδυναµική αντίσταση. Όπως είναι λογικό, όσο πιο γρήγορα 
κινείται ένα αυτοκίνητο και όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα, 
τόσο περισσότερο καύσιµο απαιτεί το µοτέρ που λειτουργεί σε 
υψηλές σ.α.λ. και για να υπερνικήσει την αντίσταση του αέρα.

4  Φυσικά, δεν µπορούµε να κινούµαστε µε ρυθµούς χελώνας 
(µια καλή ταχύτητα είναι στα 120-130 χλµ./ώρα), αλλά και πιο 
γρήγορα να κινηθείτε, το όφελος είναι µικρότερο σε σχέση 
µε την εξοικονόµηση καυσίµου. Και πέρα από τη µειωµένη 
κατανάλωση, όταν κινούµαστε πιο αργά, αποφεύγουµε και 
τυχόν ραντάρ και κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα.

Με τα πάντα να ακριβαίνουν, η πασχαλινή έξοδος προβληµατίζει πολλούς. Όσοι τελικά καταφέρουν να αποδράσουν από την πόλη ας έχουν 
στον νου τους τις παρακάτω ολίγον κλισέ αλλά χρήσιµες συµβουλές για ασφαλή και οικονοµική οδήγηση.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ο∆ΗΓΗΣΗ!

Γιατί στο ACTION 24 παίζει πολύ σινεμά!

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

στις 21:00 Ieri, Oggi, Domani
στις 23:00 Amanti
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ΦΟΙΒΟΣ ∆ΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Ο Φοίβος ∆εληβοριάς δίνει µια τελευταία σπρωξιά στη 
χειµερινή σεζόν µε δύο µοναδικά ανοιξιάτικα πάρτι 
στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου. Για δύο 
µόνο Σάββατα, στις 7 και στις 14 Μαΐου, µαζί µε τους ι-
δανικούς γείτονες Κωστή Χριστοδούλου, Κώστα Πα-
ντέλη, Yoel Soto και Μιχάλη Καπηλίδη, θα φτιάξουν 
µε τον δικό τους τρόπο µια καινούργια συνοικία στο 
στέκι του Νέου Κόσµου, ξαγρυπνώντας µε καντάδες και 
νυχτερινά τζαµαρίσµατα τους περιοίκους. Τραγούδια 
από την «Καλλιθέα» και τους παλιότερους δίσκους, δια-
σκευές και επισκευές των παρελθοντικών κολληµάτων 
τους, όλα θα βρίσκονται εκεί, µήπως κι αυτή τη φορά το 
καλοκαίρι έρθει επιτέλους µε τους δικούς τους όρους. 
Μαζί τους και η ωραία Ειρήνη Αραµπατζή θα δέχεται 
προτάσεις στο µπαλκόνι της και θα απαντάει τραγουδώ-
ντας στους πιο τυχερούς.

Ένας  Έλληνας 
jazzman µε δύναµη 
και αέρα… Νέας 
Υόρκης

Προερχόµενος από την 
άλλη πλευρά του Ατλαντι-
κού, ο –σύµφωνα µε το πε-
ριοδικό «JazzTimes»– έξο-
χος µπασίστας και συνθέτης 
Πέτρος Κλαµπάνης εµφα-
νίζεται για πρώτη φορά µαζί 
µε το προσωπικό του εξα-
µελές γκρουπ στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης 
και στο Gazarte. Μεγάλωσε 
στη Ζάκυνθο, σπούδασε 
στην Αθήνα, στο Άµστερ-
νταµ και, τέλος, στη Νέα 
Υόρκη, την πόλη όπου ζει 
και εργάζεται πλέον. Είχε 
την τύχη να παίξει δίπλα σε 
µερικούς από τους πιο φηµι-
σµένους jazz µουσικούς της 
πόλης, όπως τον σαξοφωνί-
στα Greg Osby, τον πιανίστα 
Jean-Michel Pilc και τους 
ντράµερ Antonio Sanchez 
και Ari Hoenig, και έχει πα-
ρουσιάσει δύο άλµπουµ: 
«Contextual» (2011) και 
«Minor Dispute» (2015).

ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
Μετά από δύο επιτυχηµένους κύκλους παραστάσεων 
στη Θεσσαλονίκη (Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών ΑΠΘ 
& Θέατρο Αυλαία) και µετά από περιοδεία στη Βόρεια 
Ελλάδα, η Εταιρεία Θεάτρου «Θέση» ταξιδεύει στην 
Αθήνα για να παρουσιάσει στο Θέατρο Θησείον το κλα-
σικό έργο του Ουίλιαµ Σαίξπηρ «Όνειρο Καλοκαιρι-
νής Νύχτας». Το έργο έχει µεταφραστεί και διασκευ-
αστεί από την ίδια την οµάδα. Οι πέντε ηθοποιοί, χρη-
σιµοποιώντας ελάχιστα σκηνικά αντικείµενα, µάσκες, 
ζωντανή µουσική, στοιχεία παντοµίµας και αυτοσχεδι-
ασµούς, υποδύονται όλους τους ρόλους του έργου. Η 
παράσταση έχει επιλεγεί ως η ελληνική συµµετοχή στο 
Festival Internacional de Teatro Clasico στο Αλµάγκρο 
της Ισπανίας.

∆ΥΟ ΑΚΟΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
Ύστερα από οκτώ sold out παραστάσεις που συζητήθη-
καν όσο λίγες στην Αθήνα, η Νατάσσα Μποφίλιου, ο 
Θέµης Καραµουρατίδης και ο Γεράσιµος Ευαγγελάτος 
παρουσιάζουν για δύο ακόµη βραδιές την ξεχωριστή 
«Βαβέλ» τους στο Βοτανικός Live Stage. Για όσους δεν 
πρόλαβαν αλλά και για όσους θέλουν να ξαναζήσουν 
την εµπειρία ενός συναρπαστικού προγράµµατος, που 
έκλεψε καθολικά τις εντυπώσεις κοινού και κριτικών, 
το Σάββατο 7 και την Παρασκευή 13 Μαΐου η «Βαβέλ» 
θα κλείσει τον κύκλο της παρουσίασής της στην Αθήνα. 
Μία παράσταση βασισµένη στον καινούργιο, οµότιτλο 
δίσκο που θα κυκλοφορήσει από τη Feelgood Records.
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∆εν µπορώ να µην ξεκινήσω µε τον τίτλο του βιβλίου. ∆εν φοβηθή-
κατε τη λέξη «λεσβία», που θωρείται υποτιµητική για τη γυναικεία 
οµοφυλοφιλία;
∆εν νοµίζω πως είναι υποτιµητική. Είναι µια αρχαία ελληνική λέξη, η 
κοινή αλλά και η λόγια ονοµασία της γυναικείας οµοφυλοφιλίας, και 
επίσης διεθνής όρος. Και στο µυαλό µου, που φυσικά δεν είναι ετυµο-
λογικά σωστό, εµπεριέχει τη λέξη βία, που ανταποκρίνεται σε έναν από 
τους ήρωες του βιβλίου, τον βιαστή, αλλά και στη βία της κοινωνίας 
απέναντι στην οµοφυλοφιλία.

Οι ηρωίδες ζουν στη δεκαετία του ’90 και όχι στο σήµερα...
Το βιβλίο τοποθετείται στη δεκαετία του ’90 και καταγράφει τα ήθη 
της εποχής αλλά πραγµατικά θεωρώ πως η αρχή της δεκαετίας του ’90 
είναι η πύλη, η είσοδος στη σηµερινή εποχή. Είναι η περίοδος που εµ-
φανίζεται το internet, το unisex, διεθνώς, είναι η εποχή που αρχίζουν 
να συγχέονται τα φύλα. Ο λόγος που το τοποθέτησα εκεί βρίσκεται σε 
µια σηµείωση στο τέλος του βιβλίου. ∆ανείστηκα µια πρώτη ύλη από 
ένα εγχειρίδιο ψυχιατρικής για τον χουλιγκανισµό, που είχε πολλά 
επικαιρικά στοιχεία, κι έτσι αποφάσισα να τοποθετήσω και την ιστορία 
την ίδια περίοδο. Μπορώ να σας πω ότι για τη δική µου ιδιοσυγκρασία, 
τη συγγραφική, µε στενοχώρησε λίγο.

∆ηλαδή, αν γράφατε την ιστορία στο σήµερα, οι δύο γυναίκες θα 
έµεναν µαζί;
∆εν το ξέρω αυτό, γιατί η κοινωνική βία πάνω τους είναι έντονη, αλλά 
σίγουρα θα ήταν άλλο το σκηνικό. Θα είχαν κινητά, Facebook, θα είχα-
µε δηλαδή έναν άλλο διάκοσµο που θα επηρέαζε την ιστορία.

Η κοινωνική πίεση, βία, όπως τη χαρακτηρίσατε, πιστεύετε ότι είναι 
η ίδια;
Είναι πιο ανεκτική η κοινωνία µας σήµερα. Ζούµε σε µια εποχή κατά 
την οποία πέρασε το σύµφωνο συµβίωσης, οπότε ακόµα και τα πιο 
συντηρητικά κοµµάτια της κοινωνίας είναι υποχρεωµένα να το δε-
χτούν. Γι’ αυτό θεωρώ και πολιτικό αυτό το βιβλίο, γιατί εντάσσεται 
σε ένα παγκόσµιο ρεύµα όπου η οµοφυλοφιλία αλλά και γενικότερα 
οι αποκλίνουσες σεξουαλικές συµπεριφορές αντιµετωπίζονται, και 
το βλέπουµε και σε µεγάλες κινηµατογραφικές παραγωγές, ως υλικό 
για mainstream κοινό και όχι όπως συνηθιζόταν παλιότερα για gay ή 
queer κοινό. Είναι ταινίες και βιβλία που προσπαθούν να πουν στους 
ετεροφυλόφιλους πόσο µοιάζουν τελικά όλες οι σχέσεις µεταξύ τους. 
Προσπαθούν να µειώσουν το χάσµα.

Αισθανθήκατε, λοιπόν, κι εσείς κάποια ανάγκη να ενταχθείτε σε αυτό 
το ρεύµα της γεφύρωσης;
Είχα τέτοια, συνείδηση, βεβαίως, όχι ανάγκη.

Η Μελίνα από την αρχή του βιβλίου ταλαιπωρείται µε το ερώτηµα 
αν είναι οµοφυλόφιλη. Έχει µια αγωνία να ορίσει τη σεξουαλική της 
ταυτότητα. ∆εν νοµίζετε πως όλα θα ήταν ευκολότερα στη ζωή µας 
αν δεν είχαµε όλοι αυτή την αγωνία; Και, τελικά, πόσο δεσµευτική 
είναι αυτή η ταµπέλα που αποδίδουµε στους εαυτούς µας;
Ναι, συµφωνώ, απολύτως δεσµευτική. Στην αρχή της συγγραφής 
του βιβλίου µίλησα µε ανθρώπους µε gender studies (σπουδές φύ-
λου) – ξέρετε, στις αγγλοσαξονικές χώρες είναι πολύ διαδεδοµένες. 
Το φύλο, λοιπόν, είναι κοινωνική και όχι φυσική κατασκευή. Οι 
επιστήµονες λένε ότι γεννιέσαι µε κάποια γεννητικά όργανα αλλά 
από κει και πέρα το ίδιο το φύλο και η σεξουαλική ταυτότητα είναι 
ένα µωσαϊκό. Ας πούµε, σε έναν άντρα µια συγκεκριµένη γυναίκα 
µπορεί να αναδείξει τις θηλυκές του πλευρές και µια άλλη γυναί-
κα σε µια άλλη σχέση τις αρσενικές. Και αντίστοιχα στις γυναίκες 
φυσικά. Είµαστε κράµατα και στην πορεία της ζωής µας διαµορφώ-
νουµε µια ταυτότητα που έχει διάφορες όψεις και διάφορες πλευ-
ρές. Ανακαλύπτουµε και κατασκευάζουµε το φύλο µας. Και αυτό δεν 
αφορά µόνο τη σεξουαλικότητα. Στην εποχή µας αντιµετωπίζουµε 
προβλήµατα ταυτότητας σε όλα τα επίπεδα: πολιτικής, κοινωνικής. 
Και ταυτόχρονα την κατάρρευσή τους. Την κατάρρευση των στερε-
οτύπων.

Για να επιστρέψουµε στο βιβλίο… Η Βιβή κατά την παιδική της 
ηλικία τροµοκρατήθηκε από τη µάνα της σχετικά µε το σεξ και τους 
άντρες και η Μελίνα βιάστηκε. Χρειάζονται ψυχολογικές-κοινωνικές 
«εξηγήσεις» για την οµοφυλοφιλία ή είναι βιολογικό το ζήτηµα;
∆εν το γνωρίζω αυτό. Και επιστηµονικά δεν υπάρχει απάντηση. 
Ξεχάστε την οµοφυλοφιλία και ας θέσουµε το ζήτηµα αν ο άνθρω-
πος διαµορφώνεται ή γεννιέται, γενικά, ως χαρακτήρας. ∆εν υπάρ-
χει απάντηση. ∆εν µπορείς να πεις µε ασφάλεια και σιγουριά.

Ο χούλιγκαν είναι ο άλλος βασικός ήρωας του βιβλίου σας, µε ένα 
πολύ λεπτοµερές και ρεαλιστικό προφίλ. Κι ενώ στα θέµατα της 
οµοφυλοφιλίας ως κοινωνία κάναµε βήµατα µπροστά, στο θέµα του 
χουλιγκανισµού φαίνεται να είµαστε στάσιµοι. Σαν να σταµάτησε 
ο χρόνος στο ’90.
Κατ’ αρχάς, στην ελληνική λογοτεχνία, απ’ όσο ξέρω εγώ, δεν έχει 
εµφανιστεί ξανά το προφίλ ενός χούλιγκαν σε αυτή την έκταση. Οι 
Έλληνες δηµοσιογράφοι δεν κάνουν έρευνα σε βάθος –είτε για λό-
γους οικονοµικούς είτε για λόγους φόβου–, οπότε δεν έχουµε ρε-
πορτάζ που να απαντάνε στο πώς είναι οι χούλιγκαν. Εγώ βρήκα το 
εγχειρίδιο που σας ανέφερα και το χρησιµοποίησα. Εποµένως δεν 
ξέρω να σας πω πώς είναι ο χούλιγκαν σήµερα. ∆εν υπάρχει δηµο-
σιογραφική κάλυψη, όχι µόνο σχετικά µε τον χουλιγκανισµό αλλά 
και για χιλιάδες τοµείς.

Βαγγέλης Ραπτόπουλος

Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος έχει δηµοσιεύσει περισσότερα από είκοσι έργα µυθοπλασίας, καθώς και µία 
συλλογή-σύνθεση µε µεταφρασµένα αποσπάσµατα από αρχαίους  Έλληνες συγγραφείς. Το νέο του βιβλίο, 
«Λεσβία» (εκδόσεις Κέδρος), περιγράφει το χρονικό ενός παθιασµένου έρωτα ανάµεσα σε δύο φοιτήτριες 
και ταυτόχρονα το χρονικό ενός βιασµού. Ο συγγραφέας µάς εξηγεί γιατί αυτό είναι ένα πολιτικό βιβλίο.

Είναι πιο 
ανεκτική 

η κοινωνία 
µας σήµερα. 
Ζούµε σε µια 

εποχή κατά την 
οποία πέρασε 
το σύµφωνο 
συµβίωσης, 
οπότε ακόµα 

και τα πιο 
συντηρητικά 
κοµµάτια της 

κοινωνίας είναι 
υποχρεωµένα να 
το δεχτούν. Γι’ 
αυτό θεωρώ και 
πολιτικό αυτό το 

βιβλίο.

«Το φύλο 
είναι κοινωνική 

κατασκευή»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

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

Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος έχει δηµοσιεύσει περισσότερα από είκοσι έργα µυθοπλασίας, καθώς και µία 
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ΑΠΟ ∆ΕΝΤΡΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κέντρικ-Νίκολας Τρόιαν ΣΕΝΑΡΙΟ: Έβαν Σπηλιωτόπουλος, Κρεγκ Μαζίν, Έβαν Ντόχερτι ΠΑΙΖΟΥΝ: Κρις Χέµσγου-
ορθ, Σαρλίζ Θερόν, Έµιλι Μπλαντ, Τζέσικα Τσαστέιν ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 113΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: UIP

Ο δις υποψήφιος για 
Όσκαρ Γκας Βαν 
Σαντ σκηνοθετεί 
τον βραβευµένο 
µε Όσκαρ Μάθιου 

Μακόναχι σε µια ταινία για το πώς 
η αγάπη µπορεί να σε λυγίσει αλλά 
και να σε σώσει στις πιο αναπάντε-
χες στιγµές. Η αγάπη και η απώλεια 
οδηγούν τον Αµερικανό Άρθουρ 
στους πρόποδες του όρους Φούτζι της 
Ιαπωνίας, το οποίο έχει περιγραφεί 
ως το τέλειο µέρος για να πεθάνεις. 
Περιπλανώµενος, συναντά τον 
Ιάπωνα Τακούµι, ο οποίος έχει χάσει 
τον δρόµο του. Μην µπορώντας να 
τον αφήσει πίσω, ο Άρθουρ επενδύει 
όση ενέργεια του έχει αποµείνει για 
να σώσει τον Τακούµι. Η µάχη τους 
να επιβιώσουν και να αποδράσουν 
από το δάσος θα φέρει πίσω επώδυ-
νες αναµνήσεις της πεθαµένης του 
γυναίκας, όµως ο Άρθουρ θα συνει-
δητοποιήσει ότι η δοκιµασία αυτή δεν 
είναι παρά ένα δώρο που θα αλλάξει 
τα πάντα. Την 1η Μαΐου στους κινη-
µατογράφους.

Ήρθε η ώρα να ανακαλύψουµε την ιστορία πριν από τη «Χιονάτη». O φανταστικός κόσµος της ταινίας «Η 
Χιονάτη και ο Κυνηγός» διευρύνεται και µαθαίνουµε πόσο άρρηκτα συνδεδεµένη είναι η µοίρα του 
κυνηγού Έρικ µε τη βασίλισσα Ραβένα. Πολλά χρόνια προτού πεθάνει από το ξίφος της Χιονάτης, η 
κακιά βασίλισσα Ραβένα είχε προδώσει, ύπουλα, την καλόκαρδη αδερφή της Φρέια, µε αποτέλεσµα να 

ενεργοποιηθεί η δύναµη του πάγου µέσα της. Η Φρέια, η νεαρή βασίλισσα του πάγου, αποσύρεται σε ένα βασίλειο 
στον Βορρά, όπου εκπαιδεύει έναν επίλεκτο στρατό κυνηγών, µεταξύ των οποίων ο Έρικ και η Σάρα, για να την προ-
στατεύει και από τον οποίο ζητά ένα µονάχα πράγµα: να µην αγαπήσει ποτέ. Όταν ξεσπά πόλεµος ανάµεσα στις δύο 
βασίλισσες, ο Έρικ βρίσκει εαυτόν στη µέση και προσπαθεί µε τη βοήθεια της αγαπηµένης του Σάρα να βοηθήσει τη 
Φρέια να αφανίσει την κακιά βασίλισσα, αλλιώς εκείνη και το κακό θα κυριαρχήσουν στον κόσµο.

Η «Χιονάτη και ο Κυνηγός» αναβίωσε το πολυαγαπηµένο παραµύθι δίνοντάς του µια πιο σκοτεινή, επική διάστα-
ση, µε εισπράξεις 140 εκατ. δολάρια παγκοσµίως. Έτσι, όταν υπήρξε η σκέψη από πλευράς συντελεστών να επανέλ-
θουν στον σκοτεινό κόσµο που είχαν δηµιουργήσει, οι παραγωγοί αποφάσισαν να αναπτύξουν την ιστορία αγάπης 
ανάµεσα στον Έρικ και τη Σάρα, για την οποία ακούσαµε στην πρώτη ταινία. Στο τιµόνι της σκηνοθεσίας ο Κέντρικ-
Νίκολας Τρόιαν, που συµµετείχε στην πρώτη ταινία, στο τµήµα των ειδικών εφέ. Στη διεύθυνση φωτογραφίας ο 
«δικός µας» Φαίδων Παπαµιχαήλ.

ΕΡΩΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΡΙΟ
ITSI BITSI

Βρισκόµαστε στο 1962. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει µια νέα γενιά ανθρώπων µε έντονο το αίσθηµα της ανησυ-
χίας, που προχωράει χωρίς σαφή κατεύθυνση. Μια διαδήλωση για τα πυρηνικά στην Κοπεγχάγη οδηγεί τον 
19χρονο Έικ στη φυλακή, όπου συναντά την όµορφη 17χρονη Ίµπεν. Την ερωτεύεται µε την πρώτη µατιά. Ο 
Έικ και η Ίµπεν µένουν σε ένα ροµαντικό εξοχικό σπίτι µε κήπο, όπου περνούν τις ηµέρες τους γράφοντας 

ποίηση. Αλλά η Ίµπεν αρνείται να δεσµευτεί µε έναν µόνο άντρα κι έτσι ο Έικ πρέπει να διεκδικεί συνεχώς την αγάπη 
της. Ξεκινούν ένα ταξίδι, ως άλλοι νοµάδες, σε αναζήτηση νέων περιπετειών σε ξένες χώρες. Από τη ∆ανία στο Παρίσι 
και στην Ισπανία, τελικά φτάνουν στην Αθήνα µέσω των ερήµων της Βόρειας Αφρικής, όπου οι νεαροί εραστές ενώνο-
νται µε µπίτνικ απ’ όλη την Ευρώπη, κάνοντας… κάµπινγκ σε µια ταράτσα στην Πλάκα. Εκεί ο χαρισµατικός Κρίστιαν 
εισάγει τον Έικ στον κόσµο του χασίς και των ψυχεδελικών ναρκωτικών. Νέες πόρτες σε άλλες διαστάσεις ανοίγονται 
γι’ αυτούς. Αλλά η ανέµελη και ανεξέλεγκτη χρήση ναρκωτικών οδηγεί στη σκληρή πραγµατικότητα της τοξικοµανίας. 
Ο Έικ και η Ίµπεν πρέπει να τραβήξουν διαφορετικούς δρόµους. Σε ένα ταξίδι του στη Βαγδάτη, ο Έικ αναρωτιέται αν 
υπάρχει µέλλον µε την Ίµπεν. Έτσι, αποφασίζει να πειθαρχήσει, να «καθαρίσει» από τα ναρκωτικά και την ίδια στιγµή 
εντάσσεται σε µια οµάδα καλλιτεχνών. Σε µια τολµηρή προσπάθεια να ξανακερδίσει την Ίµπεν, ο Έικ αποφασίζει να 
φτιάξει µια µουσική µπάντα. Οι Steppeulvene γίνονται το πρώτο ροκ συγκρότηµα της ∆ανίας, γνωστό για τη χρήση 
ναρκωτικών αλλά και για το κορυφαίο άλµπουµ «HIP», γεµάτο ποιητικές δηλώσεις αγάπης του «Itsi Bitsi» (ψευδώνυµο 
του Έικ) για την Ίµπεν.

Ο ΚΥΝΗΓΟΣ: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ (3D)
THE HUNTSMAN: WINTER’S WAR

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Όλε Κρίστιαν Μάντσεν ΣΕΝΑΡΙΟ: Μπο Χρ. Χάνσεν, Όλε Κρίστιαν Μάντσεν ΠΑΙΖΟΥΝ: Χοακίµ Φιελστράπ, Μαρί 
Τουρέλ Σόντερµπεργκ, Κρίστιαν Γκάρντε, Μπιέρουµ, Γιοχάνες Νίµαρκ, Γιάκοµπ Ράντραπ, Όλα Ράπας, Τίρε Λίντχαρντ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 109΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΜΑ Films



ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  
ΤΟ WORLD RECYCLE WEEK! 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ E-SHOP  
ΤΗΣ Η&Μ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Σάββατο, 23 Απριλίου 2016 @Η&Μ Ερµού 54. Στα πλαίσια της νέας παγκόσµιας πρωτο-
βουλίας της H&M, το World Recycle Week, η Η&Μ µε την υποστήριξη του Οµίλου ΣΚΑΪ 
διοργάνωσε ένα µοναδικό ολοήµερο happening µε live συνδέσεις, συνεντεύξεις, µουσική 

από το Νάσο Κοντοπάνο - Μουσικό Παραγωγό του Μελωδία - και νέα µε επίκεντρο το περιβάλ-
λον. Επώνυµοι µε έντονη περιβαλλοντική συνείδηση, ειδικοί του χώρου και χιλιάδες επισκέπτες 
βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν µε την παρουσία τους την εβδοµάδα ανακύκλωσης και να 
περάσουν το δικό τους περιβαλλοντικό µήνυµα.
Στο χώρο δέσποζαν ένας µεγάλος κάδος ανακύκλωσης και η έκθεση που παρουσίαζε κάποια 
από τα καινοτόµα αειφόρα υλικά που χρησιµοποιεί η Η&Μ για την παραγωγή των συλλογών της, 
την απεικόνιση της διαδικασίας σχεδιασµού της Η&Μ και την έννοια της Επαναχρησιµοποίη-
σης,  Ανακατασκευής  και Ανακύκλωσης (remake, rewear, recycle).
Η Βίκυ Καγιά, η Εύα Aντωνοπούλου, η Ιωάννα Παππά, η Τζένη Θεωνά, ο Σταύρος Μαυρογένης, 
η Στέλλα Γιαµπουρά, η Χριστίνα Βίδου και η Χριστίνα Σούζη έδωσαν το παρόν ανακυκλώνοντας 
και µιλώντας στο ΣΚΑΙ για την σηµαντικότητα της ανακύκλωσης των υφασµάτων και της χρήσης 
αειφόρων υλικών.
Το Fashion Workshop της Βίκυ Καγιά υποστήριξε την ενέργεια προσφέροντας σε όλους όσους 
το επιθυµούσαν τη δυνατότητα να φέρουν τα αγαπηµένα τους παλαιά ρούχα και να τους δώσουν 
δεύτερη ζωή µέσω ενός «Remake Workshop» που πρόσφερε µια µεγάλη γκάµα επιλογών DYI 
και live εκτυπώσεων µοναδικών σχεδίων.
Η πρωτοβουλία World Recycle Week αποτελεί µέρος του στόχου της H&M να δηµιουργήσει 
έναν κλειστό κύκλο ανατροφοδότησης στη µόδα, ανακυκλώνοντας ανεπιθύµητα ρούχα, για να 
κατασκευάζει ανακυκλωµένες υφαντουργικές ίνες για καινούργια προϊόντα. 
Το πρόγραµµα Garment Collecting της H&M είναι απλό και µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση. 
Από το 2013, οι πελάτες καλούνται να φέρουν οποιαδήποτε ανεπιθύµητα και µεταχειρισµένα 
ρούχα και υφάσµατα, οποιασδήποτε µάρκας και σε οποιαδήποτε κατάσταση, σε οποιοδήποτε 
κατάστηµα της H&M. Με αυτή τους την κίνηση, οι πελάτες διασφαλίζουν ότι λιγότερα ρούχα θα 
καταλήξουν σε χώρους υγειονοµικής ταφής και, ως αντάλλαγµα, λαµβάνουν κουπόνια τα οποία 
εξαργυρώνουν στην H&M. Από το 2013, όταν η H&M λάνσαρε για πρώτη φορά το πρόγραµµα 
Garment Collecting, η εταιρεία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 25.000 τόνους ρούχων, 
ενώ πριν από δύο χρόνια η H&M παρουσίασε τα πρώτα ρούχα που κατασκευάστηκαν από ανα-
κυκλωµένες υφαντουργικές ίνες, ένα σηµαντικό βήµα για την κατασκευή προϊόντων µόδας από 
ανακυκλωµένα απορρίµµατα πρώτων υλών.
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα Garment Collecting, επισκεφτείτε το 
www.hm.com/garmentcollecting

Η 
H&M Hennes & Mauritz AB, µία από τις µεγαλύτερες εταιρεί-
ες λιανικών πωλήσεων του κόσµου, γνωστή για τα ποιοτικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον είδη υψηλής µόδας που προσφέρει 
σε προσιτές τιµές, µε υπερηφάνεια ανακοινώνει την έναρξη λει-

τουργίας του ιδιαίτερα αναµενόµενου ηλεκτρονικού της καταστήµατος στην 
Ελλάδα. Με προγραµµατισµένη έναρξη στις 26 Απριλίου 2016, το ηλεκτρο-
νικό κατάστηµα H&M Shop Online φέρνει στους Έλληνες καταναλωτές την 
πλήρη γκάµα των προϊόντων της εταιρείας, έχοντας να προσφέρει κάτι για 
τον καθένα. 
Το ηλεκτρονικό κατάστηµα της H&M θα προσφέρει στο διαδίκτυο τις ίδιες 
συλλογές που υπάρχουν στα καταστήµατα, παρέχοντας πρόσβαση σε µια 
µεγάλη γκάµα ρούχων και αξεσουάρ για γυναίκες, άντρες και εφήβους, 
αλλά και σε µια πλήρη σειρά παιδικών ρούχων. Θα υπάρχουν επίσης είδη 
που θα διατίθενται αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό κατάστηµα, όλο το χρόνο.
Το ηλεκτρονικό κατάστηµα της H&Μ θα διαθέτει επίσης τα είδη σπιτιού της 
σειράς H&M Home, προσφέροντας την αίσθηση µόδας και διασκέδασης 
της H&M για εσωτερικούς χώρους, µε µια εποχιακή επιλογή προϊόντων 
για κάθε δωµάτιο του σπιτιού. Πετσέτες, λευκά είδη, κουρτίνες και άλλα 
υφάσµατα και αξεσουάρ για το σπίτι σε µοντέρνα χρώµατα και σχέδια θα 
προσφέρονται για αγορά µέσω διαδικτύου. 
«Είµαστε ενθουσιασµένοι µε το λανσάρισµα του ηλεκτρονικού µας καταστή-
µατος στην Ελλάδα,» λέει η Sandrine Galparoli, Country Manager της H&M 

για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. «Για πρώτη φορά, όλα όσα ήδη λατρεύουν οι 
πελάτες της χώρας στην H&M – από τα βασικά είδη έως τις τελευταίες τάσεις για 
ολόκληρη την οικογένεια – θα µπορούν να τα αγοράσουν µε ένα κλικ. Με αυτό το 
σηµαντικό ορόσηµο, ολοκληρώνεται πλήρως η στρατηγική διάθεσης των προϊό-
ντων της H&M µέσω πολλαπλών καναλιών. Μαζί µε τα 33 καταστήµατα, οι πελά-
τες µας από οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδας θα µπορούν πλέον να αγοράζουν τα 
είδη των εκπληκτικών συλλογών µόδας και ειδών σπιτιού της H&M, οποιαδήποτε 
στιγµή µέσα στο 24ωρο, από τον υπολογιστή, το smartphone και το tablet τους.»
Για να γιορτάσουµε την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού µας καταστήµα-
τος, προσφέρουµε εκπληκτικές προσφορές: µέχρι και 50% έκπτωση στη γυναι-
κεία, αντρική, νεανική και παιδική µόδα, στη µόδα για το σπίτι καθώς και δωρε-
άν αποστολή έως τις 22 Μαίου 2016.
Οι διαδικτυακές αγορές στο hm.com ολοκληρώνουν την εµπειρία H&M. Οι 
πελάτες µπορούν να δουν τις τελευταίες συλλογές, να βρουν έµπνευση στο 
"H&M Life", να γραφτούν συνδροµητές στα newsletters µόδας για αποκλειστικά 
previews και προσφορές, αλλά και να επικοινωνούν τόσο µε την Η&Μ, όσο και 
µε άλλους πελάτες στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα όσα λατρεύουν στην 
H&M είναι πλέον στη διάθεσή τους µε ένα κλικ, από οποιοδήποτε σηµείο της 
Ελλάδας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και όλα τα τελευταία νέα της H&M, επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση hm.com

N E W S
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∆υναµική, µεγαλοπρεπής, κλασική, διαχρονική, η επική σειρά «Ο Ιη-
σούς από τη Ναζαρέτ» καταφέρνει κάθε χρόνο από τη µικρή οθόνη να 
συγκινεί τηλεθεατές και πιστούς. Η θεαµατική δηµιουργία του Φράνκο 
Τζεφιρέλι αναφέρεται στη ζωή και τα πάθη του Ιησού, ξεκινώντας από 

τη Γέννηση, µέχρι τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Όµως αυτά τα ξέρετε. Ακολου-
θούν στοιχεία, αστικοί µύθοι και αλήθειες που αφορούν την παραγωγή.
• Λέγεται πως η ιδέα για τη δηµιουργία µιας τηλεοπτικής σειράς για τη ζωή και 
το έργο του Ιησού, σύµφωνα µε τα τέσσερα Ευαγγέλια, ανήκει στον πάπα Παύλο 
ΣΤ΄. Είχε εντυπωσιαστεί από τον «Μωυσή», µε πρωταγωνιστή τον Μπαρτ Λάνκα-
στερ (1974). Κυρίως, αντιλαµβανόµενος τη µεγάλη επιρροή της τηλεόρασης, που 
πλέον στεκόταν σχεδόν ισότιµα απέναντι στις κινηµατογραφικές παραγωγές, και 
την ταυτόχρονη εκροή µαζών από τις εκκλησίες (είχε προηγηθεί η δεκαετία της 
αµφισβήτησης, του ’60), θεώρησε πως η τηλεόραση µπορεί να ευαισθητοποιήσει 
το ποίµνιο.
• Ο Ουκρανός, εβραϊκής καταγωγής Λιου Γκρέιντ ανέλαβε την παραγωγή. Ήταν η 
δική του εταιρεία που είχε δηµιουργήσει τον «Μωυσή» Ανέθεσε τη σκηνοθεσία 
στον Φράνκο Τζεφιρέλι – περιζήτητος τότε, µετά την παγκόσµια επιτυχία της κι-
νηµατογραφικής µεταφοράς του «Ρωµαίος και Ιουλιέτα».
• Πιστός καθολικός, ο Τζεφιρέλι γνώριζε προσωπικά τον πάπα από την εποχή που 
ο τελευταίος ήταν αρχιεπίσκοπος του Μιλάνου και επισκεπτόταν το λύκειο όπου 
φοιτούσε ο σκηνοθέτης. Αρχικά αρνήθηκε. Ο πάπας έθεσε βέτο «ή ο Τζεφιρέλι ή 
κανείς» και τελικά βγήκε λευκός καπνός τα Χριστούγεννα του 1973, όταν ο Ιταλός 
σκηνοθέτης συµφώνησε να πει το «ναι».
• Ιστορικοί και θεολόγοι από το Βατικανό και το Κολέγιο των Ραβίνων στο Λον-
δίνο ανήκαν στη συµβουλευτική οµάδα. Στη συγγραφική οµάδα του σεναρίου, βα-
σισµένου στα τέσσερα Ευαγγέλια, προστέθηκε, πέρα από τον ίδιο τον Τζεφιρέλι, 
ο Άγγλος συγγραφέας και σεναριογράφος Άντονι Μπέρτζες. Μη αναµενόµενη ε-
πιλογή, αφού πρόκειται για τον άνθρωπο που έγραψε το βίαιο «Κουρδιστό Πορ-
τοκάλι».
• Φυσικά, ο ηθοποιός που θα αναλάµβανε τον ρόλο του Ιησού ήταν ο µεγάλος 
πονοκέφαλος της παραγωγής. Υποψήφιοι οι πολύ δηµοφιλείς εκείνη την εποχή 
Ντάστιν Χόφµαν και Αλ Πατσίνο. Ο άγνωστος Ρόµπερτ Πάουελ είχε ήδη δοκιµα-

Τα πάθη του… Φράνκο
Όλα όσα δεν ξέρετε για τον «Ιησού από 

τη Ναζαρέτ» του Φράνκο Τζεφιρέλι.

Πώς βρέθηκε η Ελλάδα στο χείλος του γκρεµού; 
Πώς πάρθηκαν κατόπιν οι µεγάλες αποφάσεις; 
Ποιες ήταν οι εναλλακτικές, υπήρχαν άλλες, 

καλύτερες λύσεις; Γιατί, σε αντίθεση µε άλλες χώρες, 
η Ελλάδα είναι ακόµα σε µνηµόνιο, η κρίση είναι τόσο 
οδυνηρή κοινωνικά και η έκβασή της παραµένει αβέβαιη; 
Για πρώτη φορά ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές 
των µνηµονίων, o πρώην υπουργός Γιώργος Παπακων-
σταντίνου, επιχειρεί µια απάντηση σε αυτά τα ερωτήµατα 
και αφηγείται άγνωστες συναντήσεις και πτυχές απ’ όσα 
συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στην ελληνική κυβέρ-
νηση, στα ευρωπαϊκά όργανα και αλλού. Πρόκειται για 
µία προσωπική αφήγηση, που διαβάζεται σαν µυθιστό-
ρηµα και θα αποτελέσει µία σηµαντική πρωτογενή πηγή 
πληροφόρησης για µία από τις πιο ταραγµένες περιόδους 
στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. «Game 
Over – Η αλήθεια για την κρίση», εκδόσεις Παπαδόπου-
λος.

Ο Laurent Binet, συγγραφέας του «HHhH – 
Himmlers Hirn heisst Heydrich» (Ο Χάιντριχ 
είναι ο εγκέφαλος του Χίµλερ), έρχεται στην 

Ελλάδα. Προσκεκληµένος του Γαλλικού Ινστιτούτου 
και του Κέδρου, θα µιλήσει σε δύο εκδηλώσεις, στη 
Θεσσαλονίκη στις 15 Μαΐου (στη ∆ιεθνή Έκθεση Βι-
βλίου) και στην Αθήνα στις 16 Μαΐου (στον Ιανό). Το 
HHhH είναι το εναλλακτικό ιστορικό µυθιστόρηµα που 
απέσπασε εγκωµιαστικά σχόλια από τους κριτικούς και 
εκτιµήθηκε από το αναγνωστικό κοινό. Αφηγούµενος 
την απόπειρα δολοφονίας του Χάιντριχ από την τσέχικη 
Αντίσταση, ο Binet ανασυνθέτει την τοιχογραφία της 
κατεχόµενης Ευρώπης.

BO
O
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 ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

στεί στον ρόλο του Ιούδα του Ισκαριώτη. Ο αστικός µύθος θέλει τον Τζεφιρέλι να 
αναρωτιέται: «Αν ο Ιούδας έχει τόσο εκφραστικά µάτια, του Ιησού πώς πρέπει να 
είναι;».
• Το µακιγιάζ των µατιών του Ρόµπερτ Πάουελ αποτελεί ένα κεφάλαιο από µόνο 
του. Μια λεπτή γραµµή από σκούρο µπλε eyeliner έµπαινε στο κινητό βλέφαρο 
του µατιού και µια λεπτή γραµµή από λευκό eyeliner στο κάτω βλέφαρο. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσµα την προβολή του µπλε χρώµατος των µατιών του Πάουελ, χα-
ρίζοντάς του έτσι ένα διεισδυτικό βλέµµα. Ο Τζεφιρέλι φρόντισε σε όλα τα πλάνα 
ο Πάουελ/Ιησούς να µην ανοιγοκλείνει τα µάτια του (υπάρχει µόνο ένα τέτοιο 
πλάνο), ώστε ο χαρακτήρας να φαίνεται θείος και υπερφυσικός.
• Η επιλογή του Πάουελ προκάλεσε δυσφορία σε θρησκευτικές κοινότητες, 
καθώς, σύµφωνα µε όσα υποστήριζαν, ήταν «ένας ακόλαστος, που ζούσε έκλυτο 
βίο µε τη σύντροφό του». Τελικά, ο πρωταγωνιστής παντρεύτηκε λίγο πριν αρχί-
σουν τα γυρίσµατα.
• Ο Ρόµπερτ Πάουελ γεννήθηκε στο Σάλφορντ της Βόρειας Αγγλίας, κοντά στο 
Μάντσεστερ, την 1η Ιουνίου του 1944. Το 1964 µετακόµισε στο Λονδίνο, όπου α-
φοσιώθηκε στην υποκριτική τέχνη. Η καριέρα του στον κινηµατογράφο ξεκίνησε 
µε αρκετούς δευτερεύοντες ρόλους σε ταινίες εποχής, περιπέτειες και ταινίες τρό-
µου, για να συνεχίσει µε πρωταγωνιστικούς σε περισσότερο cult και κλασικά φιλµ, 
όπως τα «Μάλερ», «Τα τέσσερα φτερά», «Φρανκενστάιν», «Τα 39 βήµατα», «Σάκα 
Ζουλού», «Το άσυλο» κ.ά.
• «Όταν κλήθηκα να υποδυθώ τον Ιησού, ήµουν 31 ετών και οµολογώ ότι µέχρι 
τότε δεν είχα κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θρησκεία και καµία απολύτως 
γνώµη για τον Χριστό. Τώρα, ύστερα από εννέα µήνες γυρισµάτων σε επιβλητικά 
τοπία του Μαρόκου και της Τυνησίας, µπορώ να πω ότι πραγµατικά πιστεύω στον 
Ιησού, ακόµη κι αν δεν πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία. Πραγµατικά ελπίζω στο 
µνηµόσυνό µου να µε θυµούνται και να µε αποκαλούν όλοι ως “τον άνθρωπο που 
υποδύθηκε τον Ιησού”» έχει πει.
• Πρόσφατα, φωτογραφίες από τα γυρίσµατα της σκηνής της Σταύρωσης προκά-
λεσαν αντιδράσεις, καθώς ο Πάουελ φαίνεται πάνω στον σταυρό να καπνίζει και 
να πίνει κονιάκ. Ο ίδιος θα πει: «Όταν ήµουν στον σταυρό, έκανε τροµερό κρύο. 
Οπότε, από το να µε κατεβάζουν από τον σταυρό, µε άφησαν εκεί και µου έδω-
σαν µια κουβέρτα, παντόφλες και µου κρατούσαν ένα τσιγάρο. Βασικά, έκανε τόσο 
κρύο, που µε θυµάµαι να κρατάω και κονιάκ. Ήµουν λίγο νευρικός, ίσως και από 
την εξάντληση που ένιωθα ύστερα από τη δίαιτα 12 ηµερών που είχα επιβάλει 
στον εαυτό µου, πριν από το γύρισµα, για να φαίνοµαι όσο πιο “ρεαλιστικός” µπο-
ρούσα».
• Έχει ακόµη πει: «Κάποια στιγµή, κοιτάζοντας στον καθρέφτη, αναγνώρισα στο 
είδωλό µου τον Ιησού. Μου φάνηκε ότι είδα την εικόνα που έχει ο καθένας από 
εµάς γι’ Αυτόν, όταν προσπαθεί να τον φανταστεί. Την εικόνα που έχω συγκρατή-
σει από παιδί».
• Το καστ είχε και ελληνικό χαρακτήρα. Ο Γιώργος Βογιατζής ήταν εξαιρετικός 
στον ρόλο του Ιωσήφ. Ωστόσο, η φωνή που ακούγεται δεν είναι η δική του, καθώς 
στον Τζεφιρέλι δεν άρεσε η προφορά του. Η φωνή άλλων πέντε ηθοποιών έχει 
ντουµπλαριστεί, ανάµεσά τους και εκείνη του νεαρού Ιησού Χριστού.
• Στο καστ της ταινίας παίζουν επτά ηθοποιοί βραβευµένοι µε Όσκαρ: Κρίστοφερ 
Πλάµερ, Πίτερ Ουστίνοφ, Λόρενς Ολίβιε, Άντονι Κουίν, Ροντ Στάιγκερ, Αν Μπάν-
κροφτ, Έρνεστ Μποργκνάιν. Ωστόσο, η ίδια η σειρά δεν κέρδισε κανένα βραβείο 
Emmy, αν και είχε δύο υποψηφιότητες.

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

INFO: Η σειρά θα προβληθεί και φέτος από τον ΑΝΤ1, Μ. Πέµπτη, Μ. Παρασκευή 
και M. Σάββατο στις 20:00.
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Η Θρούµπι όλο τρέχει και δίνει φιλάκια. Είναι 
µια φουντωτή ηµίαιµη τσοπάνα 10 µηνών και 

ζυγίζει 18 κιλά. Στειρωµένη, εµβολιασµένη, αποπα-
ρασιτωµένη, λατρεύει τις βόλτες και τα χάδια. Είναι 
φιλική µε άλλα σκυλιά και γατάκια. Πηγαίνει βόλτα 
µε λουρί, µπαίνει στο αυτοκίνητο και είναι εξαιρετι-
κά λιχούδα. Τηλ. επικοινωνίας: 6976 687977.

Λατρεύει τις ξάπλες και είναι τόσο εκδηλωτική, 
που δεν µπορείς να µείνεις µακριά της. Τα 

πηγαίνει περίφηµα τόσο µε τους ανθρώπους όσο 
και µε τα άλλα σκυλιά. Πρώτη στο παιχνίδι, πρώτη 
στις αγκαλιές! Θα γίνει το καµάρι του σπιτιού. Γεν-
νηµένη τον ∆εκέµβριο του 2015, υπολογίζεται ότι 
θα γίνει µεσαίου µεγέθους (περίπου 25 κιλά). Τηλ. 
επικοινωνίας: 6907 294156.

18 Απριλίου 2016. Τριάντα χρόνια µετά το πυρηνικό ατύχηµα του Τσερνόµπιλ, οι άνθρωποι εξακολουθούν να απο-
τρέπονται από την επανεγκατάσταση στην περιοχή εκκένωσης, όπως ονοµάστηκε η ζώνη αποκλεισµού του Τσερνό-
µπιλ. Η απουσία ανθρώπων έχει δηµιουργήσει µια ευκαιρία για τη φύση να ευδοκιµήσει. Μια νέα µελέτη χρησιµο-
ποιώντας αποµακρυσµένες κάµερες αποκαλύπτει άφθονους πληθυσµούς γκρίζων λύκων, θηρευτών και κόκκινης α-
λεπούς. ∆είτε το εκπληκτικό βίντεο στο National Geographic: http://video.nationalgeographic.com/video/news/.

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

Η Μελένια βρέθηκε στο Κορωπί µε πρησµένο 
κεφάλι, τσιµπηµένη από φίδι. Πλέον είναι 

καλά και βρίσκεται σε προσωρινή φιλοξενία. Είµαι 
ηµίαιµο κυνηγόσκυλο, 1,5 χρονών, εµβολιασµένη, 
αποπαρασιτωµένη και στειρωµένη. Είναι µεσαίου 
µεγέθους, ήρεµη και γλυκιά. Όποιος ενδιαφέρεται 
να την κάνει µέλος της οικογένειάς του, παρακαλώ 
να επικοινωνήσει στο τηλ. 6973 800249.

Το αγόρι της φωτογραφίας είναι συναισθη-
µατικό και ευαίσθητο. Πρέπει να κερδίσεις 

την εµπιστοσύνη του, αλλά όταν το πετύχεις σε 
ανταµείβει µε άπλετη τρυφερότητα και αγάπη. Θα 
γίνει σίγουρα ο πιο αφοσιωµένος φίλος σου. Είναι 
υπέροχος µε τους ανθρώπους και τα άλλα σκυλιά. 
Γεννηµένος τον ∆εκέµβριο του 2015, υπολογίζεται 
ότι θα γίνει µεσαίου µεγέθους (περίπου 25 κιλά). 
Τηλ. επικοινωνίας: 6907 294156.

Τρία πανέµορφα πλάσµατα, περίπου 5 µηνών, 
εµβολιασµένα και υγιή, ψάχνουν για τη µό-

νιµη οικογένειά τους. Είναι αξιαγάπητα και ανα-
µένεται να γίνουν µεσαίου µεγέθους. Η µητέρα 
τους είναι ηµίαιµος λευκός λύκος, πολύ φιλική και 
κοινωνική. Βρίσκονται κοντά στα Μέγαρα Αττικής. 
Επικοινωνία: 6932 201523, kritimon@hotmail.
com.

Ο Brown, το τσιουάουα της φωτογραφίας, βρέ-
θηκε πριν από τα Χριστούγεννα να περιπλα-

νιέται στην πλατεία του ηλεκτρικού σταθµού του 
Αµαρουσίου. Είναι 9 ετών, 2,5 κιλά, φοβισµένο από 
την εγκατάλειψη. Ποια αγκαλιά φιλόζωου θα ανοί-
ξει για να το καθησυχάσει; Τηλ. επικοινωνίας: 210 
6020202, 6972 706424.

Χαρίζονται δύο θηλυκά σκυλιά 14 µηνών, µι-
κρού µεγέθους (10 κιλά). Είναι εµβολιασµένα, 

στειρωµένα και θα δοθούν µε συµβόλαιο υιοθε-
σίας µέσω του προγράµµατος του ∆ήµου Ν. Ηρα-
κλείου Αττικής. Τηλ. επικοινωνίας: 6972 078685, 
6973 219174.

O Τζακ, 7 µηνών και 8 κιλά, δεν προβλέπεται να 
µεγαλώσει άλλο. ∆εν λερώνει µέσα, πηγαίνει 

βόλτα µε λουρί και κάθεται ήσυχος στο µπάνιο του. 
Είναι εµβολιασµένος, τσιπαρισµένος και θα δοθεί 
στειρωµένος. Τηλ. επικοινωνίας: 6978 772262.

Αν αντιστρέφονταν οι ρόλοι… 
Το Bored Panda είναι το 
δηµοφιλές site για ό,τι νέο 
κυκλοφορεί στον τοµέα του Art 
and Design και οι δηµοσιεύσεις 
του συνήθως γίνονται viral. 
Πρόσφατα δηµοσίευσε µια 
σειρά σκίτσων όπου οι ρόλοι 
ανάµεσα σε ζώα και ανθρώπους 
έχουν αντιστραφεί. Τα ζώα 
είναι τα κυρίαρχα είδη και 
αντιµετωπίζουν την ανθρώπινη 
φυλή µε τον τρόπο που τα 
µεταχειριζόµαστε εµείς σήµερα. 
Και αν η σκέψη από µόνη της 
δεν είναι αρκετά τροµακτική, τα 
σκίτσα θα σας πείσουν. Κάποιες 
από τις απεικονίσεις είναι 
φρικιαστικές, όπως ακριβώς οι 
ζωές πολλών ανυπεράσπιστων 
ζώων που θυσιάζονται στον βωµό 
της ψυχαγωγίας, της ένδυσης, της 
διατροφής, των επιστηµονικών 
ερευνών κ.λπ. Όλα τα σκίτσα 
στο http://www.boredpanda.
com/satirical-animal-rights-
illustrations-parallel-universe/.

Η µεσογειακή φώκια επιστρέφει στον Αργοσαρωνικό 
Η MOm / Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, σε 
συνεργασία µε τον ∆ήµο Ύδρας, την Πρωτοβάθµια ∆ιεύθυνση Πειραιά και τη 
∆ευτεροβάθµια ∆ιεύθυνση Πειραιά, διοργανώνει ανοιχτή ενηµερωτική εκδήλωση στην 
αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του ∆ήµου Ύδρας, στις 11 Μαΐου, µε θέµα «Η µεσογειακή 
φώκια επιστρέφει στον Αργοσαρωνικό». Τα τελευταία τουλάχιστον επτά χρόνια 
σηµαντικός όγκος πληροφοριών για εµφανίσεις φώκιας προέρχεται από την περιοχή του 
Αργοσαρωνικού και των ακτών της Αττικής. Πιο συγκεκριµένα, το διάστηµα 2006-2013 
µέσω του ∆ικτύου ∆ιάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών ελήφθησαν από την ευρύτερη 
περιοχή της Αττικής 296 επιβεβαιωµένες αναφορές παρατήρησης µεσογειακής φώκιας, 
από τις οποίες 19 αφορούσαν νεογέννητα άτοµα. ∆εδοµένου ότι στην περιοχή του 
Αργοσαρωνικού λαµβάνει χώρα µεγάλος αριθµός ανθρώπινων δραστηριοτήτων, το 
συγκεκριµένο φαινόµενο αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Η εν λόγω εκδήλωση απευθύνεται 
σε όσους κατοίκους (συµπεριλαµβανοµένων των µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου) 
ενδιαφέρονται τόσο να µάθουν όσο και να συµβάλουν στην προστασία της µεσογειακής 
φώκιας. Περισσότερα στο http://www.mom.gr/.




