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● ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
● ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΩΣΗ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 
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     Η   
ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ 
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

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

βασικές µας χειροδιανοµές.

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

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

 ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - BOΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ        ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
                                                                ΣΑΒΒΑΤΟ 23/04      ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04

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

 ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  

ΗΣΑΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10:00 9:30
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ & ∆ΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ 12:00 Χ
ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΥΠΟΥΛΟΥ & 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 10:20 9:40
ΕΘΝΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ) & ΛΕΝΟΡΜΑΝ 11:00 Χ

 ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - ΝΟΤΙΑ  

ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 9:30 10:50
ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 9:40 10:30
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΚΟΣΟΜΟΥΛΗ 11:10 X
(ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ)

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10:40 X
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 10:50 X
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ & Ι. ΜΕΤΑΞΑ 9:50 10:20

 ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - ΚΕΝΤΡΟ  

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 10:20 10:00
ΚΑΤΕΧΑΚΗ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10:10 10:10
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10:20 10:20
HILTON   10:40 10:30
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 10:50 10:40
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 10:20 11:10
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΡΜΟΥ 11:20 Χ
ΚΟΛΩΝΑΚΙ   11:40 Χ
ΘΗΣΕΙΟ   Χ 11:00

Θα µας λείψει;
Στη φωτογραφία εικονίζεται µια πετσέτα θαλάσσης 
που κυκλοφόρησε στην Κέρκυρα. Ο δηµιουργός 
της δεν είχε φανταστεί –ή ίσως το ακριβώς 
αντίθετο– ότι το ∆.Σ. της ΕΚΤ θα αποφάσιζε να 
σταµατήσει την παραγωγή των χαρτονοµισµάτων 
των 500 ευρώ και να τα αποκλείσει από τη σειρά 
Europa. Ο λόγος; ∆εν πάει ο νους σας. Αυτό το 
χαρτονόµισµα, λέει, φέρεται να διευκολύνει 
παράνοµες δραστηριότητες. Γι’ αυτό και η έκδοση 
των 500ευρων θα διακοπεί γύρω στο τέλος του 
2018, όταν τα νέα τραπεζογραµµάτια των 100 και 
200 ευρώ της σειράς Europa θα εισαχθούν στην 
κυκλοφορία. Τα υπόλοιπα χαρτονοµίσµατα, από 
5 έως 200 ευρώ, θα συνεχίσουν να τυπώνονται 
κανονικά. Βέβαια, όσοι έχετε 500ευρα µπορείτε να 
τα χρησιµοποιείτε κανονικά χωρίς να θεωρηθείτε 
ύποπτοι…
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ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Αγγελική Σπανού
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 

                                 www.one9six.com
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤHΣ ∆ηµήτρης Καραγκούνης

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

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 

nstamatog@cpress.gr
 210-6754430 εσωτ.553

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

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

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

dianomi@free-sunday.gr,  210-3506300

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

www.free-sunday.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

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

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Μπροστά στον δύσκολο 
τοκετό της συµφωνίας µε τους δανειστές
06 // TOYΡΚΙΑ Ο Γιώργος Καπόπουλος 
αναλύει τις κινήσεις και προθέσεις του 
Ερντογάν
08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Ο ευρωβουλευτής της 
Ν∆ Γιώργος Κύρτσος υποστηρίζει ότι η 
κυβέρνηση καθυστερώντας δυσχεραίνει τη 
θέση της
10 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο πρόεδρος της 
∆ράσης Θόδωρος Σκυλακάκης εκτιµά ότι η 
κυβέρνηση δεν θα µακροηµερεύσει
11 // ΑΡΘΡΟ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Ο 
αυταρχισµός στην καθηµερινότητα
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η ακραία σύγκρουση 
υπουργείου Υγείας - ΚΕΕΛΠΝΟ
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η ώρα των πανελλαδικών 
εξετάσεων
14 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
Γιώργος Καββαθάς ζητά εθνικές πολιτικές 
για τα µεγάλα θέµατα της χώρας
15 // ΒΡΕΤΑΝΙΑ Εκλογές µε ταξικό πρόσηµο 
για τον δήµαρχο του Λονδίνου
16 // ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ Κρίση και ανήκουστα 
µέτρα από τον Μαδούρο
17 // ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΗΕ Η Αντζελίνα 
φεύγει, η Κέιτ έρχεται…
18 // ΕΥΡΩΠΗ Ο Γ. Κύρτσος εκτιµά ότι 
βαίνουµε σε κλιµάκωση της κρίσης
19 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ο Χρήστος Μάτης 
περιγράφει την πολιτική µοναξιά του Αλέξη 
Τσίπρα
20 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Χαµηλά στην έρευνα και 

ανάπτυξη η Ελλάδα
21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Έλληνες µε διδακτορικά: 
Υψηλό επίπεδο, υψηλή ανεργία
22-23 // ΚΟΣΜΟΣ Η γη γυρίζει και οι ζωές των 
διασήµων συνεχίζονται
24 // BEYONCÉ Η σταρ που αναθεωρεί το 
παραµύθι
25 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο ∆ηµήτρης Κούρκουλας 
µιλά για την πολιτική, την οικονοµία και τις 
εκδόσεις βιβλίων…
26 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Η Φωτεινή Φραγκούλη 
ανακαλύπτει τον Ποιητή των Παραµυθιών και 
αναφέρεται στο σχολείο
27 // ΥΓΕΙΑ Να γίνεις ΓΟΝΕΑΣ µετά τον 
καρκίνο; Ναι, µπορείς!

SPORTS
30 // ΚΥΠΕΛΛΟ Γιορτή του ποδοσφαίρου

FREE TIME
31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
32 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ 
«Στην επαρχία ο κόσµος διψάει για θέατρο»
33 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
34 // EDITORIAL // BOOKS Γιατί οι πολιτικοί δεν 
φορούν γυαλιά ηλίου; // Επιλογή βιβλίων
35 // HEALTH Ρεπορτάζ αγοράς
37 // TAIL STORIES Αγγελίες υιοθεσιών µικρών 
ζώων

02 περιεχόµενα
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Στην Alpha Bank φροντίζουμε να απολαμβάνετε εξελιγμένη τραπεζική
εμπειρία σε κάθε σας συναλλαγή με το Alpha e-Banking:

•  Ενημέρωση για τη συνολική τραπεζική σας σχέση “με μια ματιά”
από την πρώτη σελίδα

•  Ευκολία και ταχύτητα στη διενέργεια των καθημερινών σας συναλλαγών

•  Έλεγχος και οργάνωση των οικονομικών σας, μέσω πλήρους ιστορικού
συναλλαγών, διαθέσιμου όποτε το χρειασθείτε.

Βλέπουμε
τα πράγματα

αλλιώς.
Δίνουμε

νέες λύσεις.

Alpha e-Banking

Ολοκληρωμένες Λύσεις
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

Μάθετε περισσότερα στο
www.alpha.gr/e-banking
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πολιτική

Ή
ταν ένας αναµενόµενος αιφνιδιασµός, 
όση αντίφαση κι αν ενέχει µια τέτοια πε-
ριγραφή. Η κρίσιµη ψηφοφορία για το 
ασφαλιστικό-φορολογικό θα γίνει συ-
ντοµότερα απ’ ό,τι προέβλεπε ο αρχικός 
σχεδιασµός. Ο κύβος θα ριφθεί τη νύχτα 

της Κυριακής, µε απεργιακές κινητοποιήσεις να πραγµατοποιού-
νται από την Παρασκευή το πρωί και ενώ αναµένεται τη ∆ευτέρα 
µια σοβαρή συζήτηση στο Eurogroup για την ολοκλήρωση της α-
ξιολόγησης, που θα περιλαµβάνει παραµετρικές αλλαγές για τη 
βιωσιµότητα του χρέους. 

Αν όλα εξελιχθούν οµαλά στη Βουλή, το πιθανότερο είναι ότι 
µέχρι το τέλος Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, 
που εκκρεµεί από τον Νοέµβριο. Αυτή τη στιγµή κανείς στην 
Ε.Ε. δεν θέλει ένα ελληνικό ατύχηµα, εν αναµονή του δηµοψη-
φίσµατος στη Βρετανία στις 23 Ιουνίου και τις εκλογές στην Ισπα-
νία τρεις µέρες µετά, µε την προσφυγική κρίση σε εξέλιξη και την 
Τουρκία σε βαθιά πολιτική κρίση. Αλλά και στο Μέγαρο Μαξί-
µου, παρά τα σενάρια που κυκλοφορούν και τα υπονοούµενα που 
κατά καιρούς αφήνονται για να συντηρούνται όλα τα ενδεχόµενα 
ανοιχτά, κανείς δεν βλέπει θετικά µια ρήξη µε τους πιστωτές πάνω 
από τα άδεια δηµόσια ταµεία. 

Για την κυβέρνηση το κρίσιµο είναι να διατηρηθεί η συνοχή 
των κοινοβουλευτικών οµάδων ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και να αντέ-
ξει στη συνέχεια τον κοινωνικό αντίκτυπο των µέτρων. Στις δηµο-
σκοπήσεις καταγράφεται ήδη σηµαντική φθορά για τον ΣΥΡΙΖΑ 
και για τον πρωθυπουργό προσωπικά, αλλά στο επιτελείο του αι-
σιοδοξούν ότι αν υπάρξει ένα θετικό σοκ για την οικονοµία µετά 
τη συµφωνία µε τους πιστωτές η εικόνα θα αλλάξει. 

Το πιθανότερο σενάριο µέχρι στιγµής είναι να σηκώσουν το 
βάρος της ψήφισης αυτών των µέτρων οι 153 βουλευτές της συ-
µπολίτευσης, χωρίς να αποκλείονται εκπλήξεις, µε δεδοµένη την 
απρόβλεπτη ιδιοσυγκρασία κάποιων βουλευτών αλλά και το δύ-
σκολο Πάσχα που πέρασαν αντιµέτωποι µε αγανακτισµένους της 
νέας εποχής. 

Κεντρικό πρόσωπο των εξελίξεων είναι ο ΥΠΟΙΚ Ευ. Τσακα-
λώτος, ο οποίος έχει σηµαντική επιρροή στην «Πρωτοβουλία των 
53», της πιο οργανωµένης εσωκοµµατικής οµάδας στον ΣΥΡΙΖΑ, 
που είχε ταχθεί υπέρ µιας ηρωικής εξόδου σε περίπτωση παρά-
τασης των πιέσεων από την πλευρά των πιστωτών. Η γενική εκτί-
µηση είναι ότι όσο ο Ευ. Τσακαλώτος παραµένει δίπλα στον Αλ. 
Τσίπρα, οι βουλευτές που ανήκουν στη συγκεκριµένη κίνηση θα 
πειθαρχήσουν.

Παρ’ όλα αυτά, κανένα ενδεχόµενο δεν µπορεί να αποκλει-
στεί, ακόµη και η πραγµατοποίηση εκλογών στη διάρκεια του Ι-
ουνίου, εφόσον οι πιστωτές επιµείνουν στην προληπτική νοµο-
θέτηση συµπληρωµατικών µέτρων. Υπάρχουν πολιτικοί φίλοι 
του πρωθυπουργού που πιστεύουν ότι ο Αλ. Τσίπρας κινδυνεύει 
να γίνει Γ. Παπανδρέου αν λερώσει τα χέρια του στην εφαρµογή 
ενός τόσο σκληρού µνηµονίου, ενώ αν φύγει τώρα µπορεί να ε-
πενδύσει στη «δεξιά παρένθεση» και να επιστρέψει αργότερα α-
ναβαπτισµένος στα νάµατα της διαµαρτυρόµενης αντιπολίτευσης. 

Τα διλήµµατα των άλλων 
Τα κόµµατα της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης (Ν∆, ΠΑΣΟΚ, 
Ποτάµι) έχουν αποφασίσει να µην ψηφίσουν τα µέτρα του ασφα-
λιστικού-φορολογικού, παρά τις πιέσεις που δέχονται και διαρ-
κώς εντείνονται από την πλευρά των εταίρων. Ο αρχηγός της αξι-
ωµατικής αντιπολίτευσης Κυρ. Μητσοτάκης επαναφέρει διαρκώς 
το αίτηµα για εκλογές, ενώ η Φ. Γεννηµατά και ο Στ. Θεοδωρά-
κης θεωρούν ότι η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση εθνικής ενότητας 
µέσα από την ίδια Βουλή. Η συζήτηση που θα γίνει σε επίπεδο 
πολιτικών αρχηγών στη Βουλή το Σαββατοκύριακο αναµένεται 
θυελλώδης και είναι βέβαιο ότι η πόλωση θα οξυνθεί όταν η α-
τζέντα θα στραφεί µε πρωτοβουλία του πρωθυπουργού στη µάχη 
κατά της διαπλοκής. Καθόλου τυχαία ανακοινώθηκε ότι την επό-
µενη εβδοµάδα θα προκηρυχθεί ο διαγωνισµός για τις τηλεοπτι-
κές συχνότητες και αυτό προβάλλεται από το Μέγαρο Μαξίµου 
ως η πρώτη προσπάθεια να επιβληθούν κανόνες ισονοµίας στο τη-
λεοπτικό τοπίο. 

Εκτιµήθηκε από δυνάµεις της αντιπολίτευσης ότι η επί-
σπευση της ψήφισης του ασφαλιστικού-φορολογικού έγινε για να 
µην προλάβουν τα συνδικάτα να οργανώσουν τις κινητοποιήσεις 
τους. Είναι προφανές ότι το πλήθος και το πάθος των συγκεντρώ-
σεων διαµαρτυρίας έξω από τη Βουλή θα επηρεάσουν την πολι-
τική δυναµική, παρόλο που µέσα στη µεταπασχαλινή ραστώνη 
αρκετοί ούτε πρόλαβαν καλά καλά να συνειδητοποιήσουν πόσο 
πολιτικά θερµό θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. 

Το χαρτί που θα παίξει ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας στην 
προσπάθειά του να πείσει ότι όλα θα πάνε καλά και εποµένως ότι 
δεν µιλάµε για αποτυχία αλλά για νίκη της κυβέρνησης είναι ότι 
α) για πρώτη φορά δροµολογείται αποµείωση του χρέους του «ε-
πίσηµου» τοµέα, β) ότι οι ευρωπαϊκοί θεσµοί στήριξαν την κυβέρ-
νηση στην απόρριψη της νοµοθέτησης συγκεκριµένων µέτρων 
κατ’ απαίτηση του ∆ΝΤ, γ) ότι η Κοµισιόν υιοθετεί θετικές προ-
βλέψεις για την πορεία της οικονοµίας και αναθεώρησε πρόσφατα 

ΣΑΝ ∆ΥΣΚΟΛΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ
Στην τελική ευθεία για συµφωνία µε τους πιστωτές 

µετά από εσπευσµένη ψήφιση ασφαλιστικού-φορολογικού.

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ        @AggelikiSays

προς τα πάνω τις εκτιµήσεις της για το ΑΕΠ της χώρας το 2015 και 
για τις προοπτικές 2016-2017, δ) ότι µε τις αλλαγές στο ασφαλι-
στικό-φορολογικό θα προστατευτούν οι ασθενέστεροι και θα επι-
βαρυνθούν οι οικονοµικά ισχυρότεροι, ε) ότι µε την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης θα βελτιωθεί σηµαντικά η κατάσταση της ελλη-
νικής οικονοµίας µε προσέλκυση επενδύσεων και αποκατάσταση 
εµπιστοσύνης. 

Η κυοφορούµενη συµφωνία µε τους πιστωτές, µε βάση τις µέχρι στιγµής 
πληροφορίες και ενδείξεις, θα αναφέρεται σε:
• Μηχανισµό αυτόµατης διόρθωσης που θα ενεργοποιείται σε 
περίπτωση µη επίτευξης των δηµοσιονοµικών στόχων. Κοµισιόν, Euro-
stat και κυβέρνηση συµφωνούν ότι τα µέτρα του πακέτου των 5,4 δισ. 
είναι αξιόπιστα και θα φέρουν πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% το 2018. Το 
∆ΝΤ, µε την ανοχή ή και συγκατάθεση του Βερολίνου, υποστηρίζει ότι ο 
στόχος αυτός είναι ανέφικτος και θα χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά 
3,6 δισ. µέτρα από απολύσεις στο ∆ηµόσιο και µειώσεις σε µισθούς 
και συντάξεις (µε τον κωδικό περικοπή δηµοσίων δαπανών). Η 
χρυσή τοµή που εκτιµάται ότι θα βρεθεί είναι να µη νοµοθετηθούν 
προληπτικά συγκεκριµένα µέτρα αλλά να θεσπιστεί ο µηχανισµός 
αυτόµατης διόρθωσης, ο κόφτης όπως καθιερώθηκε ήδη να λέγεται, 
για την ενεργοποίηση και τη λειτουργία του οποίου θα συνεργάζεται η 
κυβέρνηση µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς.
• Γραπτή δέσµευση των εταίρων-πιστωτών για τη διασφάλιση της 
βιωσιµότητας του χρέους. Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι το 
επικρατέστερο σενάριο είναι εκείνο της ήπιας επιµήκυνσης από τα 32,5 
στα 40 ή και 50 χρόνια, χωρίς µείωση επιτοκίων, και µε ρήτρα ανάπτυξης 
στις ετήσιες αποπληρωµές – µια ρήτρα που πιθανότατα θα θέτει ως 
πλαφόν στο ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους το 15% του ΑΕΠ. 
Ανοιχτό, πάντως, παραµένει και το εάν η διαδικασία αποµείωσης του 
χρέους θα δροµολογηθεί άµεσα ή θα παραπεµφθεί στον Οκτώβριο, 
µετά την επόµενη αξιολόγηση. Το πλέον σηµαντικό στοιχείο είναι ότι 
δροµολογείται µια τµηµατική ελάφρυνση υπό την αίρεση εκπλήρωσης 
συγκεκριµένων προαπαιτούµενων, το οποίο σηµαίνει ότι όπως 
χρησιµοποιούνταν ως µοχλός πίεσης η κάθε δόση, στο εξής η θηλιά που 
θα σφίγγει θα είναι αυτή της µείωσης του χρέους. 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
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κόσµος

Την ηµέρα που η Κοµισιόν στις Βρυξέλλες άναβε 
το πράσινο φως για την κατάργηση της βίζας ει-
σόδου στη ζώνη Σένγκεν για τους Τούρκους πο-
λίτες γινόταν επίσηµα γνωστή η επικείµενη α-
ποποµπή του πρωθυπουργού Νταβούτογλου, 

µε σύγκληση έκτακτου συνεδρίου του κυβερνώντος κόµµατος 
ΑΚΡ για εκλογή νέου ηγέτη.

Απόλυτη εξουσία
Η πορεία του Ερντογάν προς την απόλυτη εξουσία, τη σουλ-
τανική προεδρία, θα καταγραφεί από τους ιστορικούς του µέλ-
λοντος να σηµαδεύεται από τη ρήξη µε δύο στενούς συνεργά-
τες του:
• Το καλοκαίρι του 2014, όταν έληξε η θητεία του Γκιουλ και ο 
Ερντογάν εξελέγη ως ο πρώτος µε καθολική ψηφοφορία Πρό-
εδρος της ∆ηµοκρατίας, ο πρώτος κυριολεκτικά αποπέµφθηκε 
από τον δεύτερο από την πολιτική σκηνή. Ο Γκιουλ –στον 
οποίο ο Ερντογάν είχε εµπιστευτεί και τη µεταβατική πρωθυ-
πουργία την περίοδο ανάµεσα στον Νοέµβριο του 2002 και τον 
Μάρτιο του 2003–, που ως Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας την πε-
ρίοδο 2007-2014 παρέµεινε στη σκιά, καθιστώντας de facto α-
πόλυτες τις εξουσίες του πρωθυπουργού, ετέθη στο περιθώριο 
και δεν ανέλαβε ξανά την πρωθυπουργία, όπως προέβλεπε το 
άτυπο συµβόλαιο µεταξύ των δύο ανδρών. Προφανώς το ειδικό 
βάρος του Γκιουλ ήταν αρκετά ισχυρό για να εγγυάται ότι ως 
πρωθυπουργός θα αυτοπεριοριστεί και δεν θα παρενοχλήσει 
τη µετάλλαξη του προέδρου σε σουλτάνο.
• Σήµερα, άνοιξη του 2016, λίγο πριν αρχίσει η διαδικασία της 
συνταγµατικής µεταρρύθµισης, ο Ερντογάν αποκεφαλίζει έναν 
εξίσου παλιό συνεργάτη του. Σύµβουλός του στην πρωθυπουρ-
γία την περίοδο 2003-2009, υπουργός Εξωτερικών την περί-
οδο 2009-2014 και πρωθυπουργός από το 2014 µέχρι σήµερα, 
ο Αχµέτ Νταβούτογλου έδωσε περιφερειακό ορίζοντα οθωµα-
νικής ζώνης επιρροής στο πολιτικό Ισλάµ του Ερντογάν µε το 
βιβλίο του «Στρατηγικό Βάθος».

Ενός ανδρός αρχή
Στην πράξη, ο Νταβούτογλου αυτοπεριορίστηκε ως πρωθυ-
πουργός και de facto επέτρεψε στον Ερντογάν να ασκεί τις υ-
περεξουσίες που τώρα επιθυµεί να κατοχυρώσει de jure. Ηγή-
θηκε του AKP σε δύο προεκλογικές εκστρατείες, την άνοιξη 
και το φθινόπωρο του 2015, και παρά τις σηµερινές διαρροές 
που τον φέρουν ως διαφωνούντα µε αυταρχικές εκτροπές κά-
λυψε και συνυπέγραψε τόσο τον αιµατηρό πόλεµο κατά του 
ΡΚΚ όσο και το κύµα διωγµών κατά κάθε αντιπολιτευτικής κρι-
τικής.

Το µήνυµα από τον Ερντογάν είναι σαφές και ανησυχητικό: 
στην απόλυτη προσωποπαγή σουλτανική προεδρία που ετοι-
µάζει δεν χωρά ούτε ο πιο πιστός µέχρι στιγµής συνεργάτης 
του.

Η θυσία του Νταβούτογλου, όπως και πριν από δυόµισι 
χρόνια η θυσία του Γκιουλ, προδίδουν ταυτόχρονα την ανα-
σφάλεια του Ερντογάν, παρά τα θηριώδη ποσοστά που διατη-
ρούν ο ίδιος και το κόµµα του: Αντίπαλός του δεν είναι ούτε η 
υποτονική αντιπολίτευση από το κεµαλικό Λαϊκό Ρεπουµπλι-
κανικό Κόµµα (CHP) του Κιλιτζάρογλου, ούτε το εθνικιστικό 
ΜΗΡ του Μπαχτσελί, ούτε καν τα δίκτυα του ιµάµη της Πεν-

σιλβανίας Φετουλάχ Γκιουλέν, που µε τη συνεργασία της στρα-
τιωτικής ηγεσίας τα έχει θέσει υπό έλεγχο.

Αντίπαλος, και µάλιστα επίφοβος, µε δεδοµένη την πολι-
τική κυριαρχία του κυβερνώντος κόµµατος ΑΚΡ, την κοινω-
νική του στήριξη και το σύστηµα διαπλοκής που δηµιούργησε 
στη µακρά θητεία του στην εξουσία, µπορεί να προκύψει από 
το ίδιο του το κόµµα, να υπάρξει δηλαδή ως εναλλακτική λύση 
µια ηγετική προσωπικότητα που θα άµβλυνε τις αντιθέσεις και 
θα έκλεινε πολλά από τα εσωτερικά, περιφερειακά και διεθνή 
µέτωπα που έχει ανοίξει ο Ερντογάν.

Το µήνυµα Ερντογάν είναι σαφές προς όλες τις κατευθύν-
σεις: είναι και θα είναι ο µόνος συνοµιλητής κυρίως του διε-
θνούς παράγοντα και επιπλέον κάθε προσδοκία για συνεργα-
σία της Άγκυρας, από το προσφυγικό µέχρι τη σταθεροποίηση 
στη Συρία και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, έχει ως προϋπό-
θεση να µην υπάρξει παρενόχληση της θεσµικής νοµιµοποίη-
σης της απόλυτης εξουσίας του.

Πρόωρες εκλογές;
Παρά τη σχετική διάψευση στενού συνεργάτη του Ερντογάν, η 
αποποµπή Νταβούτογλου, σε συνδυασµό µε την αναµενόµενη 
άρση της ασυλίας και την πολύ πιθανή καθαίρεση των Κούρ-
δων βουλευτών του ΗDP, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο πρό-
ωρων εκλογών, µια λύση που αλλάζει τα δεδοµένα, δηλαδή τη 
διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για την επικύρωση της συνταγµα-
τικής µεταρρύθµισης.

Αν υπάρξει νέα προσφυγή στις κάλπες, είναι πολύ πιθανό, 
αν όχι βέβαιο, η επόµενη Βουλή να είναι τρικοµµατική, µε το 
HDP είτε να µη συγκεντρώνει στη σκιά του πολέµου κατά του 
ΡΚΚ στη ΝΑ Τουρκία το πλαφόν του 10% για κοινοβουλευτική 
εκπροσώπηση είτε πολύ απλά να έχει τεθεί εκτός νόµου µε την 
κατηγορία της στήριξης της τροµοκρατίας. Σε µια τρικοµµατική 
Βουλή είναι πολύ πιθανό το ΑΚΡ να διαθέτει την ενισχυµένη 
πλειοψηφία που απαιτείται για την επικύρωση της συνταγµατι-
κής µεταρρύθµισης. Η στάση των ΗΠΑ αλλά και της Ε.Ε., δη-
λαδή κατά κύριο λόγο της Γερµανίας, απέναντι στην Τουρκία 
επιβεβαιώνει και ενισχύει την χωρίς όρια ενίσχυση της προσω-
ποπαγούς εξουσίας του. Στην πράξη, Ουάσινγκτον και Βερο-
λίνο τού διαµηνύουν ότι όσο δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, 
θα είσαι εκ των πραγµάτων ο µη παρακάµψιµος συνοµιλητής 

µας λόγω του ρόλου της Τουρκίας στη σύγκρουση στη Συρία 
και στις παρενέργειές της στο προσφυγικό.

Ωµός ρεαλιστής, ο Ερντογάν φροντίζει και θα φροντίζει 
να µην υπάρχει εναλλακτική επιλογή για την ηγεσία τόσο της 
χώρας όσο και του κυβερνώντος κόµµατος.

Ήταν αναµενόµενο
Τα παραπάνω δεν πρέπει να εκπλήττουν. Ο Ερντογάν, που είχε 
αναγορεύσει τον έγκλειστο στο Ιµραλί Οτσαλάν σε συνοµιλητή 
του µε αντιπρόσωπό του τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Πλη-
ροφοριών ΜΙΤ, Φιντάν, δεν δίστασε να κηρύξει τον πόλεµο 
στο ΡΚΚ όταν το φιλοκουρδικό ΗDP στέρησε στις εκλογές του 
Απριλίου του 2015 την κοινοβουλευτική αυτοδυναµία από το 
κυβερνών κόµµα ΑΚΡ.

Έτσι, αν σήµερα διαµηνύει ότι η ολοκλήρωση της θεσµοθέ-
τησης µιας σουλτανικής προεδρίας είναι προϋπόθεση για προ-
βλέψιµη συµπεριφορά και σταθερή συνεργασία της Άγκυρας 
µε ΗΠΑ και Γερµανία, τίποτε δεν αποκλείει, αν το απαιτήσει 
η συγκυρία, να επανέλθει σε µια σκληρή αντιδυτική ρητορική, 
αν έτσι συσπειρώνει την εκλογική του βάση.

Αν θα θέλαµε να συνοψίσουµε, εντός και εκτός συνόρων το 
µήνυµα είναι «Ερντογάν ή χάος», µε πολύ πιθανή εξέλιξη τον 
συνδυασµό και των δύο επιλογών...

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ 
ΧΑΜΗΛΟ  
ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ

Ωµός ρεαλιστής, ο Ερντογάν 
φροντίζει και θα φροντίζει να µην 
υπάρχει εναλλακτική επιλογή για την 
ηγεσία τόσο της χώρας όσο και του 
κυβερνώντος κόµµατος.
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ανάλυση

Η ελληνική κυβέρνηση, οι Ευρωπαίοι εταίροι 
και το ∆ΝΤ συµπεριφέρονται λες και υπάρ-
χουν µεγάλα χρονικά περιθώρια για την α-
ντιµετώπιση των προβληµάτων της ελληνι-
κής οικονοµίας και το πέρασµά της από την 

ύφεση σε περίοδο δυναµικής ανάπτυξης.

Πρώτα η εξουσία
Το Μαξίµου διαχειρίζεται τα οικονοµικά ζητήµατα µε βάση 
το αξίωµα «πρώτα η εξουσία». Με ευθύνη του πρωθυπουργού 
και των συνεργατών του το τρίτο πρόγραµµα-µνηµόνιο σταµά-
τησε να είναι εµπροσθοβαρές και όλα εξελίσσονται στο ρελαντί. 
Κατά την άποψή µου, δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επανάλη-
ψης της κρίσης του 2015, γιατί πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιµάχε-
ται την Ευρωζώνη στο όνοµα ενός ριζοσπαστικού οικονοµικού 
και πολιτικού πειράµατος και οι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν, σε 
γενικές γραµµές, καλή πολιτική διάθεση έναντι της κυβέρνη-
σης Τσίπρα.

Από τη στιγµή όµως που δεν αντιµετωπίζονται τα προβλή-
µατα της οικονοµίας, µεγαλώνει ο λογαριασµός της διαχείρισης 
της κρίσης και αυξάνονται οι πιθανότητες να αποκτήσουν και 
τα νέα «πακέτα» οικονοµικών µέτρων χαρακτηριστικά θυσιών 
χωρίς ελπίδα.

Η πρώτη αξιολόγηση του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου 
επρόκειτο να κλείσει, σύµφωνα µε τον αρχικό προγραµµατισµό, 
τον Νοέµβριο του 2015. Είµαστε ήδη στον Μάιο του 2016 και η 
προειδοποίηση του υπουργού Οικονοµικών κ. Τσακαλώτου ότι 
«καήκαµε αν φτάσουµε στον Μάιο χωρίς συµφωνία» δεν φαίνε-
ται να εντυπωσιάζει το Μαξίµου.

Με τις δηµοσκοπήσεις να δείχνουν τον κ. Τσίπρα και τον 
ΣΥΡΙΖΑ σε µεγάλη πτώση, η κυβέρνηση παίζει το γνώριµο παι-
χνίδι των καθυστερήσεων σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση και 
την εφαρµογή των αναγκαίων οικονοµικών µέτρων. Κερδίζει 
µερικούς µήνες για να ελέγξει καλύτερα τους µηχανισµούς της 
εξουσίας και να ενισχύσει την ενότητα των βουλευτών και των 
στελεχών της στη βάση της νοµής της εξουσίας, σε βάρος της 
ποιότητας της οικονοµικής διαχείρισης. Όσο καθυστερεί η ε-
φαρµογή των µέτρων, τόσο µεγαλώνει ο λογαριασµός και εκ-
δηλώνονται παρενέργειες, από την αναβολή στην πραγµατοποί-
ηση των όποιων επενδύσεων µέχρι τη συνέχιση της απόσυρσης 
των καταθέσεων από τις τράπεζες.

Κατά την άποψή µου, η κυβέρνηση Τσίπρα θα έπρεπε να 
βιάζεται να κλείσει την αξιολόγηση και θα έπρεπε να δίνει το 
καλό παράδειγµα στους Ευρωπαίους εταίρους και στο ∆ΝΤ, οι 
οποίοι καθυστερούν, για διαφορετικούς λόγους.

Το δηµοψήφισµα του Brexit
Οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν δείχνουν να βιάζονται για την ολο-
κλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου προγράµµατος-
µνηµονίου. Εδώ και µερικούς µήνες Γερµανοί ευρωβουλευτές 
που είναι σε θέση να γνωρίζουν τον οικονοµικό σχεδιασµό της 
κυβέρνησης Μέρκελ µου εξηγούν ότι θα υπάρξει συµφωνία, 
η οποία θα επισηµοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου - αρχές Ιουλίου, 
όταν η ελληνική πλευρά θα έχει µείνει από ρευστό και η Οµο-
σπονδιακή Βουλή της Γερµανίας θα πρέπει να εγκρίνει τους 
χειρισµούς για τη συµφωνία λίγο πριν από τις καλοκαιρινές δι-
ακοπές των βουλευτών.

Σε αυτή τη φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την ελλη-
νική κυβέρνηση, για να αποτραπεί η επανάληψη της κρίσης του 
2015. Οι Ευρωσοσιαλιστές και οι κυβερνήσεις που ελέγχονται 
ή επηρεάζονται από αυτούς διευκολύνουν πολιτικά τον κ. Τσί-
πρα, µε το σκεπτικό ότι είναι καλύτερα να του προσφέρουν µια 
κεντροαριστερή διέξοδο παρά να τον εγκαταλείψουν στο πε-
ριθώριο της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Μέχρι και οι Γερµανοί 
Χριστιανοδηµοκράτες, οι οποίοι κρίνουν αυστηρά την ελληνική 
κυβέρνηση, δείχνουν κατανόηση στις ανάγκες της, αναγνωρίζο-
ντας ότι τους διευκόλυνε στον έλεγχο των προσφυγικών-µετα-
ναστευτικών ροών προσυπογράφοντας το κλείσιµο του βαλκα-
νικού διαδρόµου και την εντυπωσιακή αναβάθµιση της ευρω-
τουρκικής συνεργασίας.

Κανείς λοιπόν δεν θέλει την αποσταθεροποίηση της κυβέρ-
νησης Τσίπρα µετά τη στροφή 180 µοιρών που πραγµατοποίησε 
το περασµένο καλοκαίρι, αλλά και κανείς δεν βιάζεται να της 
λύσει τα οικονοµικά προβλήµατα, τα οποία η ίδια αποφεύγει να 
αντιµετωπίσει άµεσα και αποτελεσµατικά.

Το παιχνίδι τακτικής των Ευρωπαίων εταίρων γίνεται πιο 
σύνθετο εξαιτίας του δηµοψηφίσµατος που θα πραγµατοποι-
ηθεί στο Ηνωµένο Βασίλειο στις 23 Ιουνίου, προκειµένου να 
αποφασιστεί εάν η χώρα θα µείνει στην Ε.Ε. ή θα πραγµατο-
ποιηθεί το Brexit. Οι ισχυρές κυβερνήσεις της Ευρωζώνης πε-
ριµένουν την απόφαση του βρετανικού λαού για να ενεργοποι-
ήσουν τα σενάρια που έχουν επεξεργαστεί. Σε περίπτωση που 
οι Βρετανοί ψηφίσουν υπέρ της παραµονής του Ηνωµένου Βα-
σιλείου στην Ε.Ε., οι Βρυξέλλες θα επιστρέψουν σε µια διαχει-
ριστική ρουτίνα που συµπεριλαµβάνει τη στήριξη, µε τους γνω-
στούς όρους, της ελληνικής οικονοµίας. Σε περίπτωση όµως 
που επικρατήσουν οι υποστηρικτές του Brexit, οι ισχυροί της 
Ευρωζώνης θα επιχειρήσουν τη δυναµική επανεκκίνηση της δι-
αδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και δεν είναι βέβαιο ότι  

Οι Ευρωπαίοι εταίροι περιµένουν  
το δηµοψήφισµα για το Brexit  
για να οριστικοποιήσουν τη στρατηγική 
τους έναντι της Ελλάδας.

Το ∆ΝΤ χρειάζεται χρόνο  
για να αποφασίσει εάν και πώς θα 
συµµετάσχει στο ελληνικό πρόγραµµα. 

θα συµπεριλάβουν στα σχέδιά τους την Ελλάδα, την οποία µπο-
ρεί να θεωρήσουν «βαρίδι» εξαιτίας των ειδικών προβληµάτων 
που αντιµετωπίζει. Εποµένως οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν έχουν 
λόγο να βιάζονται σε ό,τι αφορά το κλείσιµο της πρώτης αξιολό-
γησης του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου, εφόσον τους ενδι-
αφέρει περισσότερο η µεγάλη ευρωπαϊκή εικόνα.

Οι απαιτήσεις του ∆ΝΤ
Ούτε το ∆ΝΤ βιάζεται, γιατί κι αυτό χρειάζεται χρόνο για να α-
ποφασίσει αν τελικά θα συµµετάσχει στη διαχείριση του ελλη-
νικού προγράµµατος και µε ποιον ακριβώς τρόπο.

Το ∆ΝΤ ασκεί πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση για να 
µειωθεί δραστικά η επιδότηση του ασφαλιστικού-συνταξιοδο-
τικού συστήµατος από τον κρατικό προϋπολογισµό, η οποία µε 
βάση τους δικούς του υπολογισµούς φτάνει το 10% του ΑΕΠ. 
Οι ειδικοί του ∆ΝΤ θεωρούν ότι αν δεν µειωθεί το διαρθρω-
τικό ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό έλλειµµα, δεν θα υπάρξει δυ-
νατότητα επίτευξης πρωτογενών δηµοσιονοµικών πλεονασµά-
των ικανών να εξασφαλίσουν την αποτελεσµατική διαχείριση 
του χρέους του ελληνικού ∆ηµοσίου.

Η επικεφαλής του ∆ΝΤ κ. Λαγκάρντ και οι συνεργάτες της 
προσπαθούν επίσης να πείσουν τους Ευρωπαίους εταίρους να 
προχωρήσουν σε µια γενναιόδωρη αναδιάρθρωση του ελληνι-
κού χρέους, ώστε να µη χρειάζεται τόσο υψηλά πρωτογενή δη-
µοσιονοµικά πλεονάσµατα για την εξυπηρέτησή του.

Η ελληνική κυβέρνηση αντιτίθεται στις προτάσεις του 
∆ΝΤ, θεωρώντας ότι ενδεχόµενη εφαρµογή τους θα είχε τερά-
στιο πολιτικό κόστος και θα µπορούσε να την αποσταθεροποιή-
σει. Οι Ευρωπαίοι εταίροι δέχονται επί της αρχής την αναδιάρ-
θρωση του χρέους του ελληνικού ∆ηµοσίου, δεν θέλουν όµως 
να υιοθετήσουν προτάσεις που θα µπορούσαν να επιβαρύνουν 
τους κρατικούς προϋπολογισµούς και τους φορολογούµενους 
πολίτες των χωρών τους, δηµιουργώντας πολιτικούς κινδύνους 
για τις κυβερνήσεις που θα κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση.

Η ελληνική κυβέρνηση δεν βιάζεται, γιατί δίνει προτεραι-
ότητα στον έλεγχο της εξουσίας και στη διαχείριση του πολιτι-
κού κόστους. Οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν βιάζονται, γιατί δεν θε-
ωρούν πλέον την Ελλάδα συστηµικό κίνδυνο και περιµένουν να 
δουν το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος της 23ης Ιουνίου για 
το Brexit για να ξεδιπλώσουν τη στρατηγική τους. Το ∆ΝΤ δεν 
βιάζεται, γιατί δεν παίρνει τις απαντήσεις που θέλει από την Ελ-
λάδα και τους Ευρωπαίους εταίρους προκειµένου να αποφασί-
σει εάν και πώς θα συµµετάσχει στο ελληνικό πρόγραµµα.

Οι πρωταγωνιστές της διαχείρισης της ελληνικής κρίσης δεν 
βιάζονται, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Το πρόβληµα 
είναι ότι έχουν εξαντληθεί τα χρονικά περιθώρια για την αντι-
µετώπιση των προβληµάτων της ελληνικής οικονοµίας και τη 
δυνατότητα οργάνωσης της εξόδου της από την ύφεση. Αποδει-
κνύεται στην πράξη ότι ο σχεδιασµός των πρωταγωνιστών της 
διαχείρισης της ελληνικής κρίσης δεν έχει καµία σχέση µε τις 
πραγµατικές ανάγκες της οικονοµίας.

 ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Η κυβέρνηση νοµίζει ότι κερδίζει 
πολιτικό χρόνο ενώ δυσχεραίνει  

τη θέση της.
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συνέντευξη

Το να πετύχει η επόµενη κυβέρνηση 
δεν αποτελεί υπόθεση ενός µόνο 
προσώπου. Απαιτεί την ευρύτερη δυνατή 
µεταρρυθµιστική συστράτευση και µια 
ουσιαστική προγραµµατική συζήτηση και 
προετοιµασία. Εµείς, µε τις µικρές µας 
δυνάµεις, υπηρετούµε σε όλα τα επίπεδα 
αυτό τον στόχο. Και αυτό θα κάνουµε µέχρι 
το τέλος.

Συµµετέχετε στην επιτροπή για τις προοδευτικές συνεργασίες 
µαζί µε το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάµι και άλλες κινήσεις του ενδιάµεσου 
χώρου. Προσβλέπετε σε κοινή εκλογική κάθοδο;
Το αντικείµενο της συζήτησης στην οποία συµµετέχουµε είναι οι προ-
οδευτικές µεταρρυθµίσεις και πώς µπορούν να επιτευχθούν. Για µας, 
προοδευτικές µεταρρυθµίσεις ορίζονται σήµερα εκείνες που θα µει-
ώσουν το µέγεθος και την παρέµβαση του κράτους και θα αφήσουν 
τον ιδιωτικό τοµέα να σηκωθεί και πάλι όρθιος και να παρασύρει έτσι 
προς την πρόοδο την υπόλοιπη οικονοµία και κοινωνία. ∆εν πρόκει-
ται συνεπώς να συµµετάσχουµε σε κάποια συνεργασία αν κεντρι-
κός άξονας της σχεδιαζόµενης πολιτικής δεν είναι η αποφασιστική 
µείωση του µεγέθους κράτους και η εξίσου αποφασιστική ενίσχυση 
του ιδιωτικού τοµέα. ∆εν υπάρχουν πλέον περιθώρια για οτιδήποτε 
άλλο. Οι ταµπέλες «∆εξιά», «κεντροδεξιά», «κεντροαριστερά» κ.λπ. 
δεν έχουν κανένα νόηµα εδώ που βρίσκεται η Ελλάδα. Έχουµε µια 
τελευταία ευκαιρία για να ανατάξουµε τη χώρα κι αυτήν πρέπει όλοι 
να υπηρετήσουµε.

Μετά την ανάληψη της ηγεσίας της Ν∆ από τον Κυρ. Μητσοτάκη 
είχε φανεί από τις δηλώσεις σας ότι πηγαίνετε προς τα εκεί. Ι-
σχύει;
Η επικράτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν µια µεγάλη πολιτική 
έκπληξη, κυρίως γιατί επιτεύχθηκε από τους απλούς ανθρώπους 
–προπαντός φιλελεύθερους–, που διέψευσαν όλα τα προγνωστικά 
και συνέτριψαν όλους τους εσωκοµµατικούς (και όχι µόνο) συσχε-
τισµούς. Από την πορεία του µέχρι τώρα αποδεικνύεται εξαιρετικά 
µεθοδικός και συνεπής, ενώ ο λόγος του είναι σίγουρα µεταρρυθµι-
στικός. Το να πετύχει όµως η επόµενη κυβέρνηση δεν αποτελεί υ-
πόθεση ενός µόνο προσώπου. Απαιτεί την ευρύτερη δυνατή µεταρ-
ρυθµιστική συστράτευση και µια ουσιαστική προγραµµατική συζή-
τηση και προετοιµασία µεταξύ όλων εκείνων που µε τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο θα κληθούν να συµµετάσχουν σε αυτήν. Εµείς, µε τις µι-
κρές µας δυνάµεις, υπηρετούµε σε όλα τα επίπεδα αυτό τον στόχο. 
Και αυτό θα κάνουµε µέχρι το τέλος.

Θεωρείτε σωστό το αίτηµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης για 
εκλογές; Στ’ αλήθεια υπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον µε προ-
σφυγή στις κάλπες;
Απολύτως. Για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί η εναλλακτική είναι χειρό-
τερη. Αν περάσει ένα πακέτο ακραίας υπερφορολόγησης, εκδίωξης 
των επενδυτών και καταδίωξης του ιδιωτικού τοµέα, µε φόρους και 
εισφορές που φτάνουν το 60%-70% του εισοδήµατος, τα κίνητρα για 
οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα θα πληγούν θανάσιµα. Πώς 
θα αντιστρέψει η κυβέρνηση που θα ακολουθήσει (πιστεύω µέσα σε 
διάστηµα µηνών, µετά τη µαθηµατική αποτυχία της επόµενης αξιο-
λόγησης) την παγιωµένη κατάσταση που θα έχει διαµορφωθεί; Όσο 
κι αν είναι επώδυνο, είναι καλύτερα να πάρουµε το κόστος των ε-
κλογών τώρα και να αρχίσει η χώρα να εφαρµόζει τη σωστή πολι-
τική παρά να ζήσουµε µερικούς µήνες ακόµα οικονοµικού ακρωτη-
ριασµού του ελληνικού ιδιωτικού τοµέα, που θα καθιστά πολύ πιο ε-
πώδυνες και δύσκολες τις µεταρρυθµίσεις που θα ακολουθήσουν.

 ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

«Η κυβέρνηση δεν θα µακροηµερεύσει»

Θόδωρος Σκυλακάκης, πρόεδρος της ∆ράσης

Τ
ο συνέδριο της ∆ράσης το επόµενο Σαββατοκύριακο θα 
αποτελέσει πολιτικό γεγονός και λόγω της παρουσίας 
του προέδρου της Ν∆ Κυρ. Μητσοτάκη, από τον οποίο 
ο Θ. Σκυλακάκης, φλογερός υπέρµαχος των µεταρρυθ-
µίσεων, περιµένει πολλά.

Ποια είναι η εκτίµησή σας για τις πολιτικές και οικονοµικές ε-
ξελίξεις; Τι βλέπετε µπροστά;
Ο κ. Τσίπρας έχει µπροστά του ένα εξαιρετικά αρνητικό για την Ελ-
λάδα και την οικονοµία της πακέτο µέτρων. Θα επιλέξει, νοµίζω, ο 
ίδιος αν θα υποστεί ολοκληρωτικά τις συνέπειες της παταγώδους 
πολιτικής αποτυχίας του τώρα ή σε λίγους µήνες. Η κυβέρνηση αυτή, 
της ακραίας και χωρίς νόηµα υπερφορολόγησης και της καταδίω-
ξης του ιδιωτικού τοµέα και των επενδυτών, δεν πρόκειται πάντως 
να µακροηµερεύσει. Και όσο το ταχύτερο φύγει, τόσο γρηγορότερα 
θα αρχίσει η πραγµατική ανάκαµψη και ανάπτυξη της οικονοµίας.

Η αξίωση για προληπτικά µέτρα δεν συντηρεί την αβεβαιότητα 
µέχρι το 2018; Πού το πάει το ∆ΝΤ;
Η αβεβαιότητα είναι συνυφασµένη µε τη βούληση µέχρι σήµερα 
του ελληνικού πολιτικού συστήµατος να µην κάνει το αυτονόητο. 
Να µειώσει το κράτος που προκάλεσε τη χρεοκοπία και το οποίο 
εξακολουθεί να δαπανά πάνω από το 50% του ΑΕΠ. Όσο θα συνε-
χίζεται η πολιτική του µεγάλου κράτους, τόσο ο ιδιωτικός τοµέας 
δεν θα µπορεί να ανασάνει και τόσο περισσότερα µέτρα θα λαµβά-
νονται. Τα διάφορα ∆ΝΤ είναι στην ουσία όργανα µέτρησης. Εµείς 
αντί να αντιµετωπίζουµε τον πυρετό, που ως χρόνιος µας έχει κα-
ταφάει ζωντανούς, θέλουµε να σπάσουµε το θερµόµετρο. Μια σο-
βαρή µεταρρυθµιστική κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα σε 
άµεση και θεαµατική ανάκαµψη (όπως είναι απολύτως εφικτό µε 
τα σηµερινά δεδοµένα) θα καταστήσει όλες τις προβλέψεις και τις 
αιτιάσεις του ∆ΝΤ ανενεργές και αδιάφορες. Αντίθετα, όσο παραµέ-
νει στην εξουσία η πολιτική του κρατισµού και της υπερφορολόγη-
σης, τόσο θα υπάρχει η αβεβαιότητα που εγγενώς αυτή προκαλεί.

∆εν είναι σηµαντικό και θετικό ότι για πρώτη φορά σε Eurogroup 
(την επόµενη ∆ευτέρα) θα τεθεί θέµα ελληνικού χρέους;
Το θέµα του ελληνικού χρέους τίθεται εξ αντικειµένου διαρκώς 
από το 2010 µέχρι σήµερα στο προσκήνιο. Υπήρξε µια πολύ µεγάλη 
µείωσή του µε το PSI και η υπόσχεση περαιτέρω αναδιάρθρωσης 
που δόθηκε στην προηγούµενη κυβέρνηση το 2012. ∆υστυχώς, η 
Ελλάδα ποτέ δεν ακολούθησε µια ριζοσπαστικά µεταρρυθµιστική 
πολιτική που να της επιτρέψει να εκπληρώσει έγκαιρα τις υποχρε-
ώσεις της και να µπορεί από θέση (ηθικής, αλλά και οικονοµικής) 
ισχύος να ζητήσει να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Ακόµα και τώρα 
ο τρόπος που τίθεται το θέµα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι 
εξοργιστικός. Η κυβέρνηση έχει ως κύριο επιχείρηµα για τη µεί-
ωση του χρέους τη δική της τραγική αποτυχία, που διέλυσε ό,τι είχε 
αποµείνει στην ελληνική οικονοµία. Της δίνουν κάτι για να περά-
σει τα µέτρα και µπορεί να υποχρεωθούν εκ των πραγµάτων σε 
κάποια αναδιάρθρωση, αλλά αυτό θα είναι προϊόν της καταστρο-
φικής πολιτικής της υπερφορολόγησης που βάζει τη χώρα σε µια 
µόνιµη κατάσταση στασιµότητας και ηµιχρεοκοπίας. Θα σφραγιστεί 
έτσι η διαιώνιση για δεκαετίες του εφιάλτη που ζούµε τα τελευταία 
χρόνια και όχι το ξεκίνηµα µιας πραγµατικά καινούργιας εποχής.

Τι να περιµένουµε από το συνέδριο της ∆ράσης;
Το 4ο Τακτικό Συνέδριο της ∆ράσης θα γίνει στις 14-15 Μαΐου 2016 
στο ξενοδοχείο Royal Olympic, µε συµµετοχή πολλών και σηµα-
ντικών προσωπικοτήτων. Θα µιλήσουν σε αυτό ο πρόεδρος της 
Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης, ο επικεφαλής του Ποταµιού Σταύρος 
Θεοδωράκης, ο ιδρυτής της ∆ράσης Στέφανος Μάνος, ο δήµαρ-
χος της Αθήνας Γιώργος Καµίνης, η Άννα ∆ιαµαντοπούλου, ο Κω-
στής Χατζηδάκης, η Μαριέττα Γιαννάκου, ο Γιώργος Φλωρίδης και 
πολλοί ακόµα εξαιρετικοί προσκεκληµένοι. Είναι αντικειµενικά 
ένα σηµαντικό πολιτικό γεγονός που έχει ως κεντρικό του στόχο 
να συζητηθούν σε υψηλό επίπεδο οι µεταρρυθµίσεις που πρέπει 
να εφαρµόσει η επόµενη κυβέρνηση για να ξεκινήσει και πάλι η 
ανάπτυξη στη χώρα.



Πάντα αντιλαµβανόµουν την οδήγηση ως µία 
έξοδο από το κοινωνικό µικρο-περιβάλλον, το 
οποίο σε µεγάλο βαθµό συνθέτει ο καθένας ε-
πιλέγοντας ανθρώπους µε τους οποίους µοιρά-

ζεται αξίες και συνήθειες. Στις διασταυρώσεις και στις λεω-
φόρους, ωστόσο, δεν έχεις τη δυνατότητα επιλογής του δι-
πλανού σου. Έχεις όµως την ευκαιρία να συνειδητοποιήσεις 
τη διαφορετικότητα και την κοινωνική πολυχρωµία, έννοιες 
που παραδόξως αποκτούν αρνητικό πρόσηµο στο συγκεκρι-
µένο πλαίσιο. Ο οδηγός που θα τραβήξει το χειρόφρενο µε 
µανία δίπλα σου στο φανάρι, θα κατεβάσει το παράθυρο και 
θα σε βρίσει επειδή δεν του άφησες χώρο να προσπεράσει α-
ντικανονικά ή ο ποδηλάτης που θα χτυπήσει το τζάµι του πα-
ραθύρου σου απαιτητικά για να το κατεβάσεις και να σου ε-
πιτεθεί φραστικά επειδή δεν τήρησες κατά τη γνώµη του τη 
δέουσα απόσταση κατά την προσπέραση είναι άτοµα που δεν 
µου µοιάζουν. Η συνάντηση µαζί τους στα φανάρια της πόλης 
τις προηγούµενες ηµέρες µού υπενθύµισε αυτή την προβλη-
µατική ποικιλοµορφία και µοιραία µε έκανε να αναρωτηθώ 
αν αυτός ο «αυταρχισµός στην καθηµερινότητα» έχει τις ρίζες 
του, ή έστω συνδέεται, µε τις πολιτικές αξίες τούτων των ο-
δηγών.

Η τεκµηρίωση αιτιωδών σχέσεων στις κοινωνικές επι-
στήµες είναι εξαιρετικά δύσκολη και γίνεται ακόµα δυσκο-
λότερη ελλείψει πόρων που θα εξασφάλιζαν την υλοποίηση 
ερευνών κοινής γνώµης µε µεγάλο αριθµό ερωτήσεων που να 
εκκινούν από την καταγραφή αξιών και τοποθετήσεων σε ζη-
τήµατα πολιτικής και θα κατέληγαν στην καταγραφή της ο-
δηγικής συµπεριφοράς. Ανιχνεύοντας τα δεδοµένα µιας τέ-
τοιας µεγάλης έρευνας –υλοποιηµένης το 2015 µε ευρωπαϊκή 
χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της πράξης «Θαλής»– εντοπί-
ζει κανείς τις προεκτάσεις, ή ίσως και τις ρίζες, του «αυταρχι-
σµού στην καθηµερινότητα». Το πλέον εντυπωσιακό εύρηµα 
αφορά τις απαντήσεις της κοινής γνώµης στο ερώτηµα «αν θα 
ήταν επιτρεπτή η ύπαρξη ενός ισχυρού πολιτικού ηγέτη που 
δεν θα ελεγχόταν από τη Βουλή και τις εκλογές»: το 25% του 
δείγµατος της έρευνας απάντησε πως αποδέχεται µια τέτοια 
εκδοχή πολιτικής οργάνωσης που καταπατά συθέµελα τις 
αρχές της δηµοκρατίας. Τέτοιες τοποθετήσεις συσχετίζονται 
σαφώς µε την έντονη απογοήτευση από τη λειτουργία της δη-
µοκρατίας, αίσθηµα που καταγράφεται ανάγλυφα στην ίδια έ-
ρευνα στο ποσοστό εκείνων που συµφώνησαν µε την άποψη 
ότι «η δηµοκρατία είναι ένα καµουφλαρισµένο αυταρχικό κα-
θεστώς» (37%). Η αδυναµία διαφοροποίησης των αρχών της 
δηµοκρατίας από αυτές του πολιτικού αυταρχισµού υποδη-

λίτες µας απειλούν τον χώρο και τα δικαιώµατα ή υποτιµούν 
τις προτιµήσεις και τις επιλογές των άλλων µαρτυρά έναν διά-
χυτο αυταρχισµό. Οι εκφάνσεις του εντοπίζονται στις σχέσεις 
των δύο φύλων, στις σχέσεις γονέων και παιδιών, σε αυτές 
µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων ή µεταξύ γειτόνων και, 
φυσικά πολύ ευκολότερα, µεταξύ αγνώστων, όπως, για παρά-
δειγµα, µεταξύ δύο οδηγών. Ο «αυταρχισµός στην καθηµερι-
νότητα» είναι βαριά ασθένεια και για αυτό τελικά η πολιτική 
του αποτύπωση είναι βαθιά. 

*Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι επίκουρος καθηγητής 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και επιστηµονικά υπεύ-
θυνος της εταιρείας Prorata.

λώνει, πέραν των ερωτηµατικών για την ποιότητα της δηµο-
κρατίας καθαυτής, και την αποδοχή του δεύτερου. Η αντιµε-
τώπιση του αυταρχισµού ως κανονικότητα είναι ορατή και στο 
υψηλό ποσοστό αποδοχής δράσεων της δικτατορίας των συ-
νταγµαταρχών ως θετικών, όπως, για παράδειγµα, η πολυσυ-
ζητηµένη συµβολή της στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας 
κατά την επταετία, ή ακόµα και στα εδραιωµένα πλέον ποσο-
στά υποστήριξης της Χρυσής Αυγής, ενός κόµµατος µε σαφείς 
αναφορές κατά του κοινοβουλευτισµού και ανοιχτή χρήση 
της βίας κατά των πολιτικών του αντιπάλων.

Η σύνδεση του πολιτικών αξιών και της οδηγικής συµπε-
ριφοράς δεν είναι προφανής και ίσως µάλιστα να µοιάζει υ-
περβολική. Ωστόσο, η ευκολία µε την οποία πολλοί συµπο-
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ανάλυση

Ο οδηγός που θα τραβήξει το 
χειρόφρενο µε µανία δίπλα σου στο 
φανάρι, θα κατεβάσει το παράθυρο  
και θα σε βρίσει επειδή δεν του άφησες 
χώρο να προσπεράσει αντικανονικά  
ή ο ποδηλάτης που θα χτυπήσει το 
τζάµι του παραθύρου σου απαιτητικά 
για να το κατεβάσεις και να σου επιτεθεί 
φραστικά επειδή δεν τήρησες κατά τη 
γνώµη του τη δέουσα απόσταση κατά την 
προσπέραση είναι άτοµα που  
δεν µου µοιάζουν.

Ο ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ  
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

  ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η*
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Σ
ε… σίριαλ µε δράση, παρασκήνιο, δηµό-
σιες αλληλοκατηγορίες, παραιτήσεις και 
πολιτικό αντίκτυπο, το µέγεθος του ο-
ποίου ακόµα είναι δύσκολο να προσδι-
οριστεί, µετατράπηκε ο διαγωνισµός για 
την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτι-
κού προσωπικού για τις µονάδες εντατι-

κής θεραπείας (ΜΕΘ), τον οποίο είχε αναλάβει να διεξαγά-
γει το ΚΕΕΛΠΝΟ. Μετά από παρέµβαση του αναπληρωτή 
υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη οι αρχικοί πίνακες του 
διαγωνισµού επανεξετάστηκαν από το ίδιο το υπουργείο, το 
ΚΕΕΛΠΝΟ αµφισβήτησε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε 
και η σύγκρουση οδήγησε την ηγεσία του υπουργείου να ζη-
τήσει την παραίτηση του προέδρου του ∆.Σ. του κέντρου Α-
θανάσιου Γιαννόπουλου και την αντικατάστασή του µε τον ι-
δρυτή των Ελλήνων Γιατρών του Κόσµου Θεόφιλο Ρόζεν-
µπεργκ.

Ο επίµαχος διαγωνισµός
Αφορµή για την εξαιρετικά σκληρή σύγκρουση της πολιτι-
κής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και του ΚΕΕΛΠΝΟ στά-
θηκε ο διαγωνισµός –µε κριτήρια ΑΣΕΠ– για την πρόσληψη 
100 γιατρών και 400 νοσηλευτών µε στόχο τη στελέχωση των 
ΜΕΘ και το άνοιγµα νέων κλινών. Σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες από το υπουργείο Υγείας, η διαδικασία αυτή επιλέχθηκε 
προκειµένου ο διαγωνισµός να πραγµατοποιηθεί σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα (συντοµότερο, εν πάση περιπτώσει, από 
αυτό που θα χρειαζόταν στο ΑΣΕΠ), αλλά και επειδή το ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ είχε το απαραίτητο υπόβαθρο για την ορθή διεξα-
γωγή του. Ωστόσο, στα µέσα του περασµένου Απριλίου ο α-
νεξάρτητος βουλευτής Λεωνίδας Γρηγοράκος κατήγγειλε ότι 
ο κ. Πολάκης είχε ζητήσει τη λίστα µε τους επιτυχόντες του 
διαγωνισµού και είχε κάνει παρεµβάσεις στη µοριοδότησή 
τους. Μάλιστα, σε ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή, 
ο κ. Γρηγοράκος τόνιζε ότι «σύµφωνα µε καταγγελίες υπο-
ψηφίων, η διαδικασία είναι αµφισβητήσιµη ως προς τη δια-
φάνεια και την αξιοπιστία της. Από τη σοβαρότητα των κα-
ταγγελιών φαίνεται ότι διαµορφώνεται µια κατάσταση προ-
βληµατική, όπου δεν είναι απίθανο να προκύψουν νοµικά 
ζητήµατα και ενδεχοµένως ποινικές ευθύνες για παραποίηση 
στοιχείων κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των αποτελεσµά-
των της συγκεκριµένης προκήρυξης».

Ο τέως, πλέον, πρόεδρος του 
ΚΕΕΛΠΝΟ Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
σε συνεντεύξεις του σε διάφορα 
ΜΜΕ σηµείωσε ότι το αίτηµα του 
κ. Πολάκη για παραίτηση του ∆.Σ. 
του ΚΕΕΛΠΝΟ το έµαθε από το 
Facebook, κάνοντας ταυτόχρονα 
λόγο για θέµα ηθικής τάξης αλλά και 
τονίζοντας ότι έχουν γίνει παρανοµίες 
από την πλευρά του υπουργείου.

ΚΕΕΛΠΝΟ έχει παρελθόν αδιαφανών προσλήψεων και πε-
λατειακών µηχανισµών, απαίτησε ο διαγωνισµός να γίνει µε 
κριτήρια ΑΣΕΠ, προκειµένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια 
και η αξιοκρατία». Απαντώντας, ο τέως, πλέον, πρόεδρος του 
ΚΕΕΛΠΝΟ Αθανάσιος Γιαννόπουλος σε συνεντεύξεις του σε 
διάφορα ΜΜΕ σηµείωσε ότι το αίτηµα του κ. Πολάκη για πα-
ραίτηση του ∆.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ το έµαθε από το Facebook 
και ξεκαθάρισε ότι το εννεαµελές ∆.Σ. του κέντρου δεν προτί-
θεται να παραιτηθεί, κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για θέµα ηθι-
κής τάξης αλλά και τονίζοντας ότι έχουν γίνει παρανοµίες από 
την πλευρά του υπουργείου σχετικά µε τους φακέλους των υ-
ποψηφίων για τις ΜΕΘ. ∆.Χρ.

Η πρώτη απάντηση
Ενώπιον των καταγγελιών του κ. Γρηγοράκου το υπουργείο 
Υγείας ανακοίνωσε ότι «σε δειγµατοληπτικό έλεγχο της µο-
ριοδότησης των γιατρών που είχε γίνει από το ΚΕΕΛΠΝΟ 
διαπίστωσε λάθη σε ποσοστό µεγαλύτερο του 70%. […] Με 
στόχο τη γρήγορη αλλά και διαφανή ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας το υπουργείο Υγείας προχώρησε σε επανέλεγχο όλων 
των φακέλων των υποψηφίων, προκειµένου να εξασφαλιστεί 
ότι η µοριοδότηση θα είναι απολύτως σύµφωνη µε τα δηµο-
σιευθέντα στην προκήρυξη κριτήρια» και κάλεσε «κάθε ενδι-
αφερόµενο που έχει έννοµο συµφέρον να αναζητήσει τη δια-
σταύρωση των στοιχείων». Σηµειώνεται, δε, ότι ο κ. Πολάκης 
στις 20 Απριλίου µετέβη στη συνεδρίαση του ∆.Σ. του ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ, όπου, σύµφωνα µε το υπουργείο Υγείας, «αποφα-
σίστηκε να προχωρήσει άµεσα η διαδικασία αξιολόγησης των 
ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης των για-
τρών, ώστε να στελεχωθούν το συντοµότερο δυνατό οι ΜΕΘ 
των νοσοκοµείων». Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι 
µέλη του ∆.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ ζήτησαν την ακύρωση του δι-
αγωνισµού µετά τις παρεµβάσεις του υπουργείου Υγείας και 
έκαναν λόγο για πλήγµα στο κύρος του κέντρου, κατηγορώ-
ντας τον κ. Πολάκη ότι παρενέβη, ως µη ώφειλε, καθώς δεν 
έχει αρµοδιότητα, στις λίστες µε τους επιτυχόντες, παρακά-
µπτοντας και ακυρώνοντας τις προβλεπόµενες διαδικασίες.

Η κορύφωση του δράµατος
Με τις σχέσεις του υπουργείου Υγείας και του ∆.Σ. του ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ να έχουν ουσιαστικά διαρραγεί, το δράµα κορυφώ-
θηκε µε την άρνηση του κέντρου να αναρτήσει την τροπο-
ποιηµένη λίστα επιτυχόντων και µε ανάρτηση του κ. Πολάκη 
στον προσωπικό του λογαριασµού στο Facebook, όπου απα-
ντώντας σε ερώτηση σχετικά µε ενδεχόµενη παραίτηση του 
∆.Σ. του κέντρου σηµείωσε ότι «αν δεν παραιτηθούν θα παυ-
θούν και θα αντικατασταθούν», ενώ το υπουργείο υποστήριξε 
ότι «µετά τη διαπιστωθείσα σωρεία παρατυπιών στη µοριοδό-
τηση 88 υποψηφίων γιατρών και εν τις συνεχεία διαβεβαιώ-
σεις του ∆.Σ. προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου για 
την άµεση και µε διαφάνεια ολοκλήρωση του διαγωνισµού 
από την επιτροπή αξιολόγησης, όχι µόνο δεν τηρήθηκαν οι 
δεσµεύσεις αλλά αµφισβητήθηκε ευθέως η ανάγκη εφαρµο-
γής κριτηρίων ΑΣΕΠ στην προκήρυξη. Σηµειώνεται ότι είναι 
η πρώτη φορά που το υπουργείο Υγείας, ακριβώς επειδή το 

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ

Πολιτική θύελλα
Λίγες ώρες µετά, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι «µετά 
τις απαράδεκτες δηλώσεις του προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ Αθα-
νάσιου Γιαννόπουλου, που µε προκλητικό τρόπο αρνήθηκε (και 
µάλιστα εξ ονόµατος όλων των οριζόµενων από το υπουργείο 
µελών του ∆.Σ.) να διευκολύνει την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Υγείας που ζήτησε τις παραιτήσεις τους, ανακοινώνεται 
η παύση του κ. Γιαννόπουλου από τη θέση του προέδρου και 
η αντικατάσταση του από τον Θεόφιλο Ρόζενµπεργκ, αναπλη-
ρωτή καθηγητή Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών και ιδρυτή και επί πολλά έτη πρόεδρο των 
Ελλήνων Γιατρών του Κόσµου». Η απόφαση αυτή, αλλά και 
συνολικά η σύγκρουση του κ. Πολάκη µε το ΚΕΕΛΠΝΟ, έχει 
προκαλέσει πολιτική θύελλα: ο αντιπρόεδρος της Ν∆ Άδωνις 
Γεωργιάδης µιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η 
περίπτωση υπουργού ο οποίος µε αριθµό πρωτοκόλλου παίρ-
νει τους φακέλους και επιλέγει ποιους θα διορίζει χρήζει ει-
σαγγελικής παρέµβασης», ενώ µε αίτηµα κατάθεσης εγγρά-
φων προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό 12 βουλευτές 
της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης ζητούν να κατατεθούν στη 
Βουλή όλα τα σχετικά µε τη διαδικασία πρόσληψης έγγραφα 
από τη σχετική προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ, υπογραµµίζοντας 
ότι από καταγγελίες προκύπτει «αθέµιτη παρέµβαση στη δι-
αδικασία πρόσληψης γιατρών και νοσηλευτών του ΚΕΕΛΠΝΟ 
(µε βάση την υπ’ αριθ. 253/9.2.2016 προκήρυξη) µε σκοπό την 
αλλοίωση των αποτελεσµάτων».
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Σ
την τελική ευθεία µπαίνουν οι υποψή-
φιοι για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, 
καθώς σχεδόν αµέσως µόλις επιστρέ-
ψουν από τις διακοπές του Πάσχα θα ο-
λοκληρωθεί το διδακτικό έτος και στις 
16 Μαΐου θα αρχίσουν οι πανελλαδικές 
εξετάσεις. Η αρχή θα γίνει µε τη Νεοελ-

ληνική Γλώσσα, µάθηµα Γενικής Παιδείας στο οποίο περι-
λαµβάνεται και η έκθεση.

H διαφορά
Η ειδοποιός διαφορά των φετινών πανελλαδικών σε σύ-
γκριση µε τα προηγούµενα χρόνια είναι ότι οι υποψήφιοι 
θα εξετάζονται πλέον σε τέσσερα µαθήµατα, ενώ αν θέλουν 
να επιλέξουν µεταξύ δύο επιστηµονικών πεδίων θα πρέπει 
να δώσουν και ένα πέµπτο µάθηµα. Το υπουργείο Παιδείας 
έδωσε τη δυνατότητα σε όσους το επιθυµούν να εξεταστούν 
µε το παλαιό σύστηµα. Ωστόσο, µόλις 4% των υποψηφίων 
το έχει επιλέξει. Έτσι, σε σύνολο 79.923 υποψηφίων των 
Γενικών Λυκείων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις οι 
21.889 επέλεξαν να δώσουν και πέµπτο µάθηµα για να απο-
κτήσουν τη δυνατότητα διεκδίκησης σχολών από δύο επι-
στηµονικά πεδία. Για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 οι θέ-
σεις στα τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τις οποίες 
θα διεκδικήσουν οι υποψήφιοι αυξάνονται κατά 1.655, δη-
λαδή κατά 2,42%, σε σχέση µε πέρυσι. Ωστόσο, η αύξηση 
των εισακτέων αφορά µόνο τις σχολές των ΤΕΙ. Αντιθέτως, 
στα ΑΕΙ οι προσφερόµενες θέσεις µειώνονται κατά 345. Ε-
πιπλέον, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, 
το 10% του συνολικού αριθµού εισακτέων ορίζεται για υπο-
ψηφίους προηγούµενων ετών οι οποίοι θα επανακαταθέ-
σουν µηχανογραφικό.

Εκτιµήσεις για τις βάσεις
Σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς ερευνητές µε τους οποί-
ους επικοινώνησε η F.S., δεν αναµένεται σηµαντική δια-
φοροποίηση στην πορεία των βάσεων σε σχέση µε πέρυσι. 
Όπως εκτιµούν, για ακόµη µία χρονιά οι υποψήφιοι θα 
έχουν ως πρώτη επιλογή σχολές στον τόπο διαµονής τους 
λόγω της οικονοµικής κρίσης. Το ενδιαφέρον θα µονοπωλή-

σουν και φέτος ιατρικές, πολυτεχνικές, νοµικές και στρατι-
ωτικές σχολές, καθώς επίσης και οικονοµικά τµήµατα, αλλά 
και τµήµατα Ψυχολογίας. Ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν από 
τον βαθµό δυσκολίας των θεµάτων, τις επιδόσεις αλλά και 
τις τελικές επιλογές των υποψηφίων. Οι πανελλαδικές εξε-
τάσεις θα ολοκληρωθούν την 1η Ιουνίου, ενώ από τις 16 έως 
τις 27 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα ειδικά µα-
θήµατα. Οι βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αναµένεται 
να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήµερο του Αυγούστου. 
Εν τω µεταξύ, στο προσκήνιο ήρθε πριν από λίγες µέρες το 
θέµα της επαναφοράς της βάσης του 10 για την εισαγωγή 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, η αναπλη-
ρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου σε συνέ-
ντευξή της τάχθηκε υπέρ της βάσης, καθώς, όπως είπε, «θα 
πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο για την εισαγωγή των υπο-
ψηφίων στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ». Πάντως, ο υπουργός Παιδείας 
Νίκος Φίλης ξεκαθάρισε πως «αν υπάρξει κάποια αλλαγή, 
θα αφορά το µέλλον και όχι χωρίς να προηγηθεί δηµόσιος 
διάλογος».

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
Στα Γενικά Λύκεια οι ενδοσχολικές εξετάσεις θα διεξα-
χθούν από τις 2 έως τις 17 Ιουνίου. Στα Επαγγελµατικά Λύ-
κεια (ΕΠΑΛ) οι προαγωγικές εξετάσεις των µαθητών της 
Α΄ και B΄ τάξης θα διεξαχθούν από τις 16 Μαΐου έως και τις 
15 Ιουνίου. Οι προαγωγικές εξετάσεις των µαθητών της Α΄, 
B΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑΛ θα αρχίσουν στις 16 
Μαΐου και θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Οι απολυτή-
ριες και πτυχιακές εξετάσεις των µαθητών της Γ΄ τάξης των 
Ηµερησίων ΕΠΑΛ και της ∆΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑΛ 
θα διαρκέσουν από τις 7 έως και τις 22 Ιουνίου. Οι επανα-
ληπτικές εξετάσεις των µαθητών όλων των τάξεων των Η-
µερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ θα πρέπει να έχουν ολο-
κληρωθεί µέχρι και τις 24 Ιουνίου. Το υπουργείο Παιδείας 
διευκρινίζει ότι όσοι υποψήφιοι συµµετέχουν σε κάποιο 
πανελλαδικά εξεταζόµενο µάθηµα και απουσιάσουν δικαι-
ολογηµένα από τις ενδοσχολικές εξετάσεις θα µπορούν να 
συµµετάσχουν στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις 
του Ιουνίου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα καταρτιστεί 
από το ΕΠΑΛ στο οποίο φοιτούν.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-
2017 οι θέσεις στα τµήµατα της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τις οποίες 
θα διεκδικήσουν οι υποψήφιοι 
αυξάνονται κατά 1.655, δηλαδή κατά 
2,42%, σε σχέση µε πέρυσι. Ωστόσο, 
η αύξηση των εισακτέων αφορά 
µόνο τις σχολές των ΤΕΙ. Αντιθέτως, 
στα ΑΕΙ οι προσφερόµενες θέσεις 
µειώνονται κατά 345.

Πρόταση για 4+2 χρόνια σε Γυµνάσιο-Λύκειο
Προτάσεις που θα αλλάξουν το τοπίο της δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης εξετάζει η Επιτροπή ∆ιαλόγου για την Παιδεία. Ο πρόεδρος 
της επιτροπής Αντώνης Λιάκος σε πρόσφατη συνέντευξή του α-
νέφερε ότι «µια σκέψη για να βελτιωθεί το Λύκειο είναι µέσα από 
ένα σύστηµα 4 χρόνια Γυµνάσιο και 2 Λύκειο, ώστε να παραγάγει 
ένα αξιόπιστο δίπλωµα». Όπως είπε, «οι εξετάσεις καταστρέφουν 
το Λύκειο, “λυκειοποιούν” το Γυµνάσιο και µεταφέρουν την πίεση 
των εξετάσεων στο ∆ηµοτικό, γιγαντώνοντας και επεκτείνοντας 
την παραπαιδεία». Μεταξύ των προτάσεων είναι και η σταδιακή 
απελευθέρωση από τις εξετάσεις των τµηµάτων µε τη χαµηλό-
τερη ζήτηση, µε τους υποψηφίους να εισάγονται µε το απολυτή-
ριο Λυκείου. Στα τµήµατα όπου οι υποψήφιοι θα υπερβαίνουν τις 
προσφερόµενες θέσεις θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ισχύον 
σύστηµα εξετάσεων.
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συνέντευξη

Τ
ις σοβαρές ενστάσεις της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά µε το ασφαλι-
στικό και το φορολογικό νοµοσχέδιο που προωθούνται 
από την κυβέρνηση στη Βουλή προς ψήφιση εκφράζει ο 
πρόεδρος της Συνοµοσπονδίας των Μικροµεσαίων Επι-
χειρήσεων της χώρας, Γιώργος Καββαθάς, επισηµαίνο-

ντας ότι τα δύο αυτά νοµοσχέδια λειτουργούν εξαιρετικά αρνητικά 
για τις µικρές επιχειρήσεις και έχουν αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου πείτε τις εκτιµήσεις σας για τη συ-
νεχιζόµενη διαπραγµάτευση της κυβέρνησης µε τους δανειστές 
σχετικά µε την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του νέου 
προγράµµατος της Ελλάδας…
Αρχικά, νοµίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση, µε τις παλινωδίες της, 
έχει χάσει πολύτιµο χρόνο. Μέρα µε τη µέρα οι απαιτήσεις των δα-
νειστών γίνονται µεγαλύτερες. Και, από την άλλη πλευρά, οι δα-
νειστές, οι «εταίροι», έχουν µια τιµωρητική διάθεση εναντίον της 
χώρας, καθώς τα µέτρα που ζητούν, είτε αυτά αφορούν τα 5,4 δισ. 
ευρώ είτε τα άλλα 3 δισ. ευρώ που ζητούν για ασφάλεια µετά το 
2018, είναι µέτρα που βαθαίνουν την ύφεση και καταστρέφουν τη 
µεσαία τάξη, είτε αυτή είναι κοινωνική είτε επιχειρηµατική.

∆εδοµένου ότι ένας από τους στόχους των δανειστών είναι να 
πάρουν τα χρήµατά τους πίσω, δεν είναι παράλογο να ζητούν 
µέτρα που κάνουν την αποπληρωµή των δανείων ακόµα πιο 
δύσκολη;
Νοµίζω ότι βρίσκονται εντός συγκεκριµένου πλαισίου, που έχουν 
αποφασίσει οι δανειστές της χώρας, στην κατεύθυνση της µετα-
τροπής της ελληνικής αγοράς σε ολιγοπώλιο µε την καταστροφή 
της µεσαίας επιχειρηµατικότητας. Αυτής της επιχειρηµατικότητας, 
όµως, που στηρίζει τις θέσεις εργασίας, δεδοµένου ότι και στις πα-

Με τον τρόπο υπολογισµού των 
ασφαλιστικών εισφορών και σε 
συνδυασµό µε την υπερφορολόγηση 
των επιχειρήσεων χάνεται περίπου 
το 60% των κερδών, µε αποτέλεσµα 
να καταστρέφεται ό,τι έχει αποµείνει 
και να αποκλείεται και η περαιτέρω 
επένδυση, καθώς δεν µένουν κέρδη 
για κάτι τέτοιο.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Πρέπει να υπάρξουν εθνικές 
πολιτικές για τα µεγάλα θέµατα»

Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ

ρούσες συνθήκες οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι µικρές και πολύ 
µικρές, είναι εκείνες που απασχολούν το 85% των εργαζοµένων 
στον ιδιωτικό τοµέα. Σε πραγµατικούς αριθµούς, δε, µιλάµε για 
περίπου 1,6 εκατοµµύρια εργαζόµενους στις επιχειρήσεις αυτές, 
έναντι περίπου 300.000 που εργάζονται στις µεγάλες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που η κυβέρνηση 
έχει φέρει προς ψήφιση στη Βουλή, ποια είναι η θέση της 
ΓΣΕΒΕΕ;
Η ΓΣΕΒΕΕ συµφωνεί κατ’ αρχήν µε τον τρόπο υπολογισµού των 
εισφορών. Από κει και πέρα, όµως, έχουµε µεγάλες διαφορές 
µε τα όσα προβλέπει το σχέδιο νόµου που έχει κατατεθεί στη 
Βουλή. Για παράδειγµα, ο συντελεστής 20% είναι υψηλός για 
τους επαγγελµατίες έµπορους και βιοτέχνες. Για άλλη µια φορά 
«αντιγράφονται» οι εισφορές των µισθωτών, ωστόσο τις εισφο-
ρές αυτές τις καταβάλλουν κατά 1/3 οι εργαζόµενοι και κατά 2/3 
οι εργοδότες. Στην περίπτωση των επαγγελµατιών εµπόρων και 
βιοτεχνών εργοδότης και εργαζόµενος ταυτίζονται στο ίδιο πρό-
σωπο και γίνεται απαγορευτική η καταβολή τόσο υψηλών ει-
σφορών, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που έχουν κέρδη πάνω από 
25.000 ευρώ, δηλαδή εκείνες τις επιχειρήσεις που κατά τεκµή-
ριο απασχολούν προσωπικό και έχουν και τη µικρότερη φορο-
αποφυγή, αλλά ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα, επιβιώνοντας 
όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, να µπορέσουν να γίνουν ο µο-
χλός ανάπτυξης της οικονοµίας, αρχικά µε τη διατήρηση των θέ-
σεων εργασίας και στη συνέχεια µε τη δηµιουργία νέων, επεν-
δύοντας µέρος των κερδών τους. Τώρα, µε τον τρόπο υπολο-
γισµού των ασφαλιστικών εισφορών και σε συνδυασµό µε την 
υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων χάνεται περίπου το 60% 
των κερδών, µε αποτέλεσµα να καταστρέφεται ό,τι έχει αποµεί-

νει και να αποκλείεται και η περαιτέρω επένδυση, καθώς δεν 
µένουν κέρδη για κάτι τέτοιο.

Από την άλλη πλευρά, ποια είναι η άποψή σας για το φορολο-
γικό νοµοσχέδιο της κυβέρνησης;
Κατ’ αρχάς πρέπει να πούµε ότι σε ό,τι αφορά τις κλίµακες που 
προβλέπει το µίνι φορολογικό, θεωρούµε ότι βρίσκονται σε θετική 
κατεύθυνση. Αυτό που χρειάζεται όµως είναι µια εκ βάθρων αλ-
λαγή του φορολογικού καθεστώτος της χώρας, για να µπορέσουν 
να γίνουν εθνικές επενδύσεις, αλλά να µπορέσουν να έρθουν και 
από ξένους επενδυτές κεφάλαια στη χώρα. ∆ιότι η υπερφορολό-
γηση των επιχειρήσεων δεν επιτρέπει ούτε στους εγχώριους ούτε 
στους εξωχώριους επενδυτές να επενδύσουν, ούτε στις υπάρχου-
σες επιχειρήσεις να κάνουν παραγωγική ανασυγκρότηση των υ-
φιστάµενων δοµών τους.

Πιστεύετε ότι οι πιέσεις από τους δανειστές, αλλά και οι εσωτε-
ρικές πιέσεις προς την κυβέρνηση, µπορούν να προκαλέσουν 
πολιτικές εξελίξεις;
Αυτό που η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει και το πρότεινε και στον Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας, όταν τον συνάντησε προς τα µέσα Απριλίου, 
είναι ότι επιτέλους θα πρέπει να υπάρξουν εθνικές πολιτικές για 
τα µεγάλα θέµατα της χώρας, είτε αυτά είναι τα θέµατα της οικο-
νοµίας, είτε της ανάπτυξης, της υγείας, της παιδείας, του κοινω-
νικού κράτους, τα εργασιακά, η εθνική άµυνα, η εξωτερική πολι-
τική, το προσφυγικό, και να υπάρχουν κοινές εθνικές γραµµές για 
όλα τα κόµµατα, ανεξαρτήτως του ποιος είναι πρωθυπουργός της 
χώρας. Αν τα πολιτικά κόµµατα δεν αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει 
η πολυτέλεια του µικροκοµµατικού οφέλους όταν η χώρα κατρα-
κυλά στον γκρεµό, νοµίζω ότι τα αποτελέσµατα θα τα δούµε σύ-
ντοµα και θα είναι δυσµενέστερα.

Όταν µιλάτε για δυσµενέστερα αποτελέσµατα, εννοείτε και το 
ενδεχόµενο επιστροφής στη δραχµή;
Υπάρχει πάντα ένας τέτοιος κίνδυνος, αν και δεν θα είναι κάτι που 
θα επιβάλουν οι δανειστές. Νοµίζω ότι αν συµβεί κάτι τέτοιο θα 
συµβεί µε δική µας απόφαση, γιατί απλά δεν θα βγουν τα µέτρα 
που σχεδιάζουν η κυβέρνηση και οι δανειστές της χώρας. Μια ήδη 
καθηµαγµένη οικονοµία και κοινωνία, όταν το 1/3 των πολιτών ζει 
κάτω από το όριο της φτώχειας και τα 2/3 στο όριο της φτώχειας, 
γίνεται αντιληπτό ότι δεν θα µπορέσει να αντεπεξέλθει στις παρά-
λογες απαιτήσεις των δανειστών. Απλώς θα συσσωρευτούν κι 
άλλα χρέη. Ας µην ξεχνάµε ότι σήµερα στις ∆ΟΥ οι Έλληνες, και 
ως φυσικά πρόσωπα και ως επιχειρήσεις, οφείλουν περισσότερα 
από 82 δισ. ευρώ, περίπου 25 δισ. στα ασφαλιστικά ταµεία και πε-
ρίπου 110 δισ. είναι τα κόκκινα δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων.
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Αµιγώς ταξικά χαρακτηριστικά αποκτά η 
µάχη για τη δηµαρχία του Λονδίνου, σε 
µια χρονιά έντονα χρωµατισµένη από 
το δηµοψήφισµα που ο πρωθυπουρ-

γός Ντέιβιντ Κάµερον έχει προκηρύξει σχετικά 
µε την παραµονή ή όχι του Ηνωµένου Βασιλείου 
στην Ε.Ε. Οι κυριότεροι διεκδικητές του δηµαρχι-
ακού θώκου της πρωτεύουσας όχι µόνο προέρχο-
νται από διαφορετικά πολιτικά κόµµατα αλλά και 
από εντελώς διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, καθι-
στώντας τη «µάχη του Λονδίνου» κάτι περισσότερο 
από σύγκρουση Συντηρητικών και Εργατικών.

Ταξική µάχη
Αντίπαλοι για τη δηµαρχία του Λονδίνου, σε µια 
αµφίρροπη µάχη για την τοπική αυτοδιοίκηση σε 
ολόκληρο το Ηνωµένο Βασίλειο, είναι ο 45χρόνος 
δικηγόρος Σαντίκ Χαν, πακιστανικής καταγωγής, 
γιος οδηγού λεωφορείου, υποψήφιος του 
Εργατικού Κόµµατος, και ο 41 ετών πολιτικός και 
γόνος της βρετανικής χρηµατοπιστωτικής ελίτ Ζακ 
Γκόλντσµιθ, υποψήφιος των Συντηρητικών. Αν 
και την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές δεν 
υπάρχουν επίσηµα αποτελέσµατα (η καταµέτρηση 
αρχίζει την εποµένη των εκλογών), οι τελευταίες δηµοσκοπήσεις «έδειχναν» άνετη επικράτηση 
του Χαν επί του Γκόλντσµιθ. Αν οι δηµοσκοπήσεις γίνουν πραγµατικότητα, τότε το Λονδίνο, η 
πολιτική και οικονοµική καρδιά του Ηνωµένου Βασιλείου, περνά στα χέρια των Εργατικών µετά 
από οκτώ χρόνια κυριαρχίας των Συντηρητικών και του απερχόµενου δηµάρχου Μπόρις Τζόνσον.

Σκληρή εκστρατεία
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η προεκλογική εκστρατεία για τη δηµαρχία του Λονδίνου αποτέλεσε ένα 
πραγµατικό πεδίο µάχης, καθώς ο ίδιος ο Ντέιβιντ Κάµερον (και ο Γκόλντσµιθ) κατηγόρησε τον 
Χαν ότι σχετίζεται µε εξτρεµιστές µουσουλµάνους και ότι συναινεί σε αντισηµιτικές πλατφόρµες, 
κατηγορία που ο Χαν απέρριψε, επισηµαίνοντας ότι ο ίδιος έχει πολεµήσει τον εξτρεµισµό 
για χρόνια και ότι µετανιώνει που σε κάποια φάση είχε συνευρεθεί µε ανθρώπους που έχουν 
«φρικιαστικές» απόψεις. Ταυτόχρονα, πάντως, ο Χαν υποχρεώθηκε να πάρει αποστάσεις και 
από το Εργατικό Κόµµα, όταν ο πρώην δήµαρχος του Λονδίνου Κεν Λίβινγκστον εξέφρασε 
αντισηµιτικές απόψεις, οι οποίες οδήγησαν στην αποποµπή του από το κόµµα. Αξίζει, ωστόσο, να 
σηµειωθεί ότι οι επιθέσεις των Συντηρητικών κατά του Χαν άφησαν µάλλον αδιάφορο το εκλογικό 
σώµα, το οποίο µοιάζει να ενδιαφέρεται περισσότερο για πιο «πεζά» ζητήµατα, όπως το κόστος της 
στέγασης και των συγκοινωνιών στο Λονδίνο. 

Και στο φόντο, δηµοψήφισµα
Μια ενδιαφέρουσα πτυχή της «µάχης του Λονδίνου», πάντως, φαίνεται ότι αφορά και το 
δηµοψήφισµα της 23ης Ιουνίου για την παραµονή ή αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου από 
την Ε.Ε. Ο Γκόλντσµιθ, όπως και ο Μπόρις Τζόνσον, τάσσεται υπέρ της εξόδου της χώρας από την 
Ε.Ε., υποστηρίζοντας ότι ένα πιθανό Brexit θα ωφελήσει τα µέγιστα την επιχειρηµατική κοινότητα 
του Λονδίνου. Από την άλλη πλευρά, ο Χαν, ακολουθώντας τη «γραµµή» του επικεφαλής των 
Εργατικών Τζέρεµι Κόρµπιν, τάσσεται υπέρ της παραµονής της χώρας στην Ε.Ε., εκτιµώντας ότι 
η έξοδος θα έχει αρνητικές συνέπειες για την οικονοµία. Αν ο Γκόλντσµιθ ηττηθεί, εκτιµάται ότι 
ο πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάµερον, ο οποίος τάσσεται κι αυτός κατά του Brexit, θα αξιοποιήσει 
το αποτέλεσµα προκειµένου να ενδυναµώσει την τάση υπέρ της παραµονής του Ηνωµένου 
Βασιλείου στην Ε.Ε., αλλά και τη δική του θέση εντός του κόµµατός του, καθώς έχει δεχτεί δριµεία 
αµφισβήτηση από τους υπέρµαχους του Brexit. Κατά τα λοιπά, συνολικά στη χώρα εκτιµάται ότι 
το Εργατικό Κόµµα ενδέχεται να χάσει σηµαντικά αυτοδιοικητικά «προπύργιά» του. ∆.Χρ.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
Όταν ο φτωχός κερδίζει τον πλούσιο 
και το «remain» το «brexit».

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

Αντίπαλοι για τη δηµαρχία 
του Λονδίνου είναι 
ο 45χρόνος δικηγόρος 
Σαντίκ Χαν, πακιστανικής 
καταγωγής, γιος οδηγού 
λεωφορείου, υποψήφιος 
του Εργατικού Κόµµατος, 
και ο 41 ετών πολιτικός 
και γόνος της βρετανικής 
χρηµατοπιστωτικής ελίτ Ζακ 
Γκόλντσµιθ, υποψήφιος των 
Συντηρητικών.
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Ποτέ άλλοτε η Βενεζουέλα δεν είχε τόση κά-
λυψη από τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης. Μία 
από τις ειδήσεις που διαβάσαµε είναι ότι οι 
επιστήµονες της NASA ανακοίνωσαν πως η 
λίµνη Μαρακαΐµπο, η οποία δέχεται 233 κε-

ραυνούς ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο, είναι η παγκόσµια πρω-
τεύουσα των κεραυνών. Ο «φάρος του Μαρακαΐµπο», όπως είναι 
γνωστό το µέρος, βρίσκεται σε κατάσταση «αιώνιας καταιγίδας», 
παράγοντας πάνω από 1,2 εκατοµµύρια κεραυνούς τον χρόνο, ο-
ρατούς από εκατοντάδες µίλια µακριά.

Χωρίς ηλεκτρικό
Υπάρχουν όµως και τα ρεπορτάζ που αναφέρονται σε άλλου εί-
δους ηλεκτρικά φαινόµενα, µε έµφαση στις υποδοµές της χώρας 
και τα προβλήµατα στη λειτουργία τους που οδηγούν σε διακο-
πές του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά τα φαινόµενα φαί-
νεται ότι αποκτούν µόνιµο χαρακτήρα, καθώς η παρατεταµένη 
ξηρασία που αντιµετωπίζει η Βενεζουέλα δυσκολεύει την πρό-
σβαση σε νερό και ηλεκτρισµό. Στο Μαρακαΐµπο, µάλιστα, τη 
δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Βενεζουέλας µετά την πρωτεύ-
ουσα Καράκας, οι διακοπές του ρεύµατος προκάλεσαν σοβαρά 
επεισόδια και λεηλασίες. Λέγεται ότι ακόµα και στρατιώτες κλέ-
βουν γίδες για να τραφούν!

Πριν από περίπου έναν µήνα ο Πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο 
ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του αποφάσισε να υλοποιήσει το 
τριήµερο Σαββατοκύριακο, για να εξοικονοµήσει ενεργειακούς 
πόρους. Κάλεσε τις γυναίκες να µη χρησιµοποιούν συσκευές για 
να στεγνώνουν τα µαλλιά τους και έκτοτε προχωρά σε µια σειρά 
από δραστικά αλλά αξιοµνηµόνευτα µέτρα για να αντιµετωπίσει 
την ενεργειακή κρίση, εισάγοντας τετράωρα µπλακάουτ σε µεγά-
λες περιοχές της χώρας, µειώνοντας τις εργάσιµες µέρες στον δη-
µόσιο τοµέα σε µόλις δύο την εβδοµάδα και κλείνοντας τα σχο-
λεία την Παρασκευή.

Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, οι κάτοικοι της χώρας έχασαν 
µισή ώρα ύπνου τα ξηµερώµατα της Πρωτοµαγιάς, καθώς η Βε-
νεζουέλα µετέβη σε νέα ζώνη ώρας, προκειµένου να εξοικονοµή-
σει ακόµα περισσότερο ηλεκτρικό ρεύµα. Έτσι, στις 2.30 τοπική 
ώρα, οι δείκτες των ρολογιών έδειξαν 3, ενώ για να διασκεδάσει 
τις εντυπώσεις ο Μαδούρο προχώρησε στη δωδέκατη αύξηση 
του κατώτερου µισθού αφότου εξελέγη, τον Απρίλιο του 2013, 
µετά τον θάνατο του προκατόχου και µέντορά του Ούγκο Τσά-
βες. Πλέον ο κατώτερος µισθός αυξάνεται στα 15.051 µπολίβαρ, 
που αντιστοιχούν σε 1.505 δολάρια στα επίσηµα ανταλλακτήρια 
συναλλάγµατος, αλλά µόλις σε 13,50 στη µαύρη αγορά, σύµφωνα 
µε το Reuters.

Και χωρίς µπίρα
Η Βενεζουέλα, η χώρα µε τα µεγαλύτερα αποθέµατα πετρελαίου 
στον κόσµο, έχει βυθιστεί σε οικονοµικό χάος, καθώς οι παγκό-
σµιες τιµές του αργού έχουν καταρρεύσει. Αντιµετωπίζει σοβαρή 

έλλειψη τροφίµων και βασικών αγαθών, όπως το χαρτί τουαλέ-
τας, λόγω της έλλειψης συναλλάγµατος, 96% του οποίου πηγά-
ζει από τις εξαγωγές πετρελαίου. Η οικονοµία, που βρίσκεται σε 
ύφεση από το 2013, συρρικνώθηκε κατά 5,7% και σύµφωνα µε 
τα επίσηµα στοιχεία ο πληθωρισµός ανήλθε στο 180% την περ-
σινή χρονιά. Η πραγµατικότητα είναι µάλλον χειρότερη, µε το 
αυστηρό ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο να προβλέπει ότι θα φτά-
σει το 700% φέτος.

Και µπορεί ο Πρόεδρος να υποστηρίζει ότι η ενεργειακή 
κρίση οφείλεται στο καιρικό φαινόµενο Ελ Νίνιο, υπεύθυνο για 
τη χειρότερη ξηρασία εδώ και 40 χρόνια, που µείωσε τις δεξαµε-
νές στους υδροηλεκτρικούς σταθµούς παραγωγής ενέργειας, ω-
στόσο η αντιπολίτευση ρίχνει το φταίξιµο για τις διακοπές ρεύ-
µατος, τις ελλείψεις σε βασικά αγαθά και την καλπάζουσα ύφεση 
στην κυβέρνηση.

Η Βενεζουέλα, που άλλαξε πολιτική ρότα το 1999 µε τη σοσι-
αλιστική επανάσταση του Τσάβες, παρουσιάζεται πλέον στα δυ-
τικά ΜΜΕ ως µια περίπτωση λάιτ Βόρειας Κορέας. Τα νέα που 
φτάνουν από τη χώρα αντιµετωπίζονται µε δόσεις ειρωνείας, 
όπως η είδηση ότι κυβερνητικοί επιθεωρητές µε στρατιώτες της 
Εθνικής Φρουράς επισκέφθηκαν δύο εργοστάσια µπίρας της µε-
γαλύτερης ιδιωτικής ζυθοποιίας της χώρας, Empresas Polar, για 
να ερευνήσουν αν η έλλειψη βύνης κριθαριού που κατήγγειλε η 
επιχείρηση είναι πραγµατική.

Αξιωµατούχοι από το υπουργείο Εργασίας και οργανισµούς 
που συµµετέχουν στη διανοµή τροφίµων επιθεώρησαν τις µο-
νάδες, που κλείνουν η µία µετά την άλλη, εγείροντας ερωτή-
µατα σχετικά µε το µέλλον µιας από τις µεγαλύτερες επιχειρή-

σεις παραγωγής τροφίµων της χώρας. Η εταιρεία, που εδρεύει 
στο Καράκας, υποστηρίζει ότι σταµάτησε την παραγωγή µπίρας, 
που αντιστοιχούσε στο 40% των πωλήσεων της εταιρείας και στο 
80% της κατανάλωσης µπίρας στη Βενεζουέλα, διότι δεν έλαβε 
από την κυβέρνηση τα δολάρια που απαιτούνται για να πληρώ-
σει το εισαγόµενο κριθάρι. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ελέγ-
χει κάθε πρόσβαση στο αµερικανικό νόµισµα µέσω ενός περιο-
ρισµένου, όπως αποδεικνύεται, συστήµατος ανταλλαγής συναλ-
λάγµατος, το οποίο σύµφωνα µε τους ιδιώτες καθιστά δύσκολη 
την πληρωµή στους προµηθευτές του εξωτερικού.

Η αντιπολίτευση οργανώνει δηµοψήφισµα
Η δυσαρέσκεια των πολιτών για τα τριψήφια ποσοστά πληθωρι-
σµού και τις σοβαρές ελλείψεις οδήγησε τη συµµαχία της αντι-
πολίτευσης σε µια σαρωτική νίκη στις εκλογές για το Κογκρέσο 
στα τέλη του περασµένου έτους. Παρ’ όλα αυτά, από τότε που α-
νέλαβε τον έλεγχο του Κογκρέσου, τον Ιανουάριο, η αντιπολί-
τευση έχει βρει αντίσταση από το Ανώτατο ∆ικαστήριο, που ε-
λέγχεται από την κυβέρνηση, και έχει ακυρώσει τις κεντρικές 
πρωτοβουλίες της συµµαχίας, περιορίζοντας την πλειοψηφία της 
στην Εθνοσυνέλευση.

Τώρα η αντιπολίτευση παίζει το χαρτί του δηµοψηφίσµατος, 
συγκεντρώνοντας πάνω από 1.850.000 υπογραφές, µε τις οποίες 
κατέθεσε αίτηµα προς το Εθνικό Εκλογικό Συµβούλιο (CNE) για 
τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, µέσω του οποίου επιδιώκει την 
ανατροπή του σοσιαλιστή Προέδρου.

Ο γενικός γραµµατέας του συνασπισµού της αντιπολίτευσης 
Τραπέζι της ∆ηµοκρατικής Ενότητας (MUD), Χεσούς Τορεάλ-
µπα, επιβεβαίωσε τον αριθµό των υπογραφών, όµως η διαδικασία 
µόλις αρχίζει. Και, όπως φηµολογείται, το Εθνικό Εκλογικό Συµ-
βούλιο θα προσπαθήσει να την καθυστερήσει. Τυπικά θα πρέπει 
να επαληθεύσει εάν το κατώτατο όριο των ψήφων που απαιτού-
νται (195.721, 1% του εκλογικού σώµατος) επετεύχθη και θα κα-
λέσει τους υπογράφοντες να επιβεβαιώσουν προσωπικά την ε-
πιλογή τους, προτού προχωρήσει σε µια τελευταία επαλήθευση.

Έπειτα η αντιπολίτευση θα πρέπει να προχωρήσει στη συ-
γκέντρωση 4 εκατοµµυρίων ψήφων σε διάστηµα τριών ηµερών, 
προκειµένου να διεξαχθεί το δηµοψήφισµα µέσα στο 2017. Αν 
αυτό δεν διεξαχθεί µέσα στο έτος, τότε το Σύνταγµα λέει πως θα 
αναλάβει την εξουσία ο αντιπρόεδρος χωρίς εκλογές. Η διαδικα-
σία του ακυρωτικού δηµοψηφίσµατος έχει χρησιµοποιηθεί µία 
ακόµη φορά, κατά του πρώην Προέδρου Ούγκο Τσάβες (1999-
2013), το 2004, χωρίς επιτυχία.

Από την πλευρά του, ο Μαδούρο έχει ορκιστεί ότι δεν θα α-
ναγκαστεί σε παραίτηση πριν από τη λήξη της θητείας του, το 
2019, και κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι καταστρώνει πραξικό-
πηµα εναντίον του για να καταστρέψει τη σοσιαλιστική κληρο-
νοµιά του τσαβισµού.

 ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

Η ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 
ΣΒΗΝΕΙ ΤΑ ΦΩΤΑ
Η κρίση στη Βενεζουέλα βαθαίνει, 
ενώ ο Πρόεδρος Μαδούρο παίρνει 
ανήκουστα µέτρα για να παραµείνει 
στην εξουσία.

Η Βενεζουέλα, η χώρα µε τα 
µεγαλύτερα αποθέµατα πετρελαίου 
στον κόσµο, έχει βυθιστεί σε 
οικονοµικό χάος, καθώς οι 
παγκόσµιες τιµές του αργού έχουν 
καταρρεύσει. Αντιµετωπίζει σοβαρή 
έλλειψη τροφίµων και βασικών 
αγαθών, όπως το χαρτί τουαλέτας.
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Η Αυστραλή ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ ορίστηκε 
ως νέα Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της Ύπα-
της Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυ-
γες, στη θέση της Αντζελίνα Τζολί. Η επίσηµη 
ανακοίνωση πραγµατοποιήθηκε πριν από µε-

ρικές µέρες και αµέσως αφότου η Μπλάνσετ επέστρεψε από 
ειδική αποστολή στην Ιορδανία, όπου επισκέφθηκε καταυλι-
σµούς Σύρων προσφύγων. Η διάσηµη ηθοποιός εργάστηκε τον 
τελευταίο χρόνο µαζί µε ειδικές µονάδες της Ύπατης Αρµοστείας 
του ΟΗΕ µε σκοπό να ευαισθητοποιήσει την παγκόσµια κοινή 
γνώµη σχετικά µε το προσφυγικό ζήτηµα. Μέσα στο 2015 επι-
σκέφθηκε καταυλισµούς στον Λίβανο και πήρε προσωπικές συ-
νεντεύξεις από Σύρους πρόσφυγες για τις ανάγκες της επικοινω-
νιακής εκστρατείας του ΟΗΕ #IBelong. Η τοποθέτησή της στη 
θέση της Τζολί ήταν σχεδόν αναµενόµενη έπειτα από τις δρά-
σεις που οργάνωσε µαζί µε τον ΟΗΕ. «Είµαι ιδιαίτερα περήφανη 
που αναλαµβάνω αυτό τον ρόλο. Είναι η πιο κρίσιµη στιγµή για 
το προσφυγικό ζήτηµα, είναι η πιο κρίσιµη στιγµή να δείξουµε 
αλληλεγγύη» δήλωσε, προσθέτοντας ότι ως µητέρα θα ήθελε τα 
παιδιά της να δείχνουν συµπάθεια σε ανθρώπους που βιώνουν 
το δράµα του πολέµου και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη 
ζωή τους.

Ανούσια κριτική
Με αφορµή την αλλαγή σκυτάλης µεταξύ Μπλάνσετ και Τζολί 
πολλά ξένα µέσα ενηµέρωσης έσπευσαν να δηµοσιοποιήσουν 
τους προβληµατισµούς τους σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο 
Χολιγουντιανοί σταρ διαχειρίζονται ευαίσθητα ζητήµατα πολιτι-
κής. Η «Daily Mail» είναι µία εκ των πολλών εφηµερίδων που ε-
πέκριναν τους Χολιγουντιανούς σταρ οι οποίοι «µιλούν µε πάθος 

και συµπάθεια για το προσφυγικό αλλά δεν είπαν ποτέ να φιλο-
ξενήσουν µια οικογένεια Σύρων σε κάποιο από τα πολλά ακί-
νητά τους ανά τον κόσµο». Η εφηµερίδα ανέφερε συγκεκριµένα 
τα ζεύγη Πιτ-Τζολί και Κλούνεϊ-Αλαµουντίν, γνωστά για την ε-
πικοινωνιακή τους δράση υπέρ των προσφύγων, τα οποία διαθέ-
τουν από τέσσερα και πέντε ακίνητα σε πλούσιες περιοχές του 
κόσµου, καθώς και µερικές δεκάδες εκατοµµύρια δολάρια σε 
τραπεζικές καταθέσεις, αλλά η αντιµετώπισή τους απέναντι στην 
προσφυγική κρίση είναι ευχολόγια που απλώς ενισχύουν τη δη-
µοτικότητά τους παρά έµπρακτη συνεισφορά στο δράµα των αν-
θρώπων του πολέµου. Η εσφαλµένη αυτή αντίληψη ανατρέπε-
ται όµως όταν εξετάζουµε προσεκτικότερα τις δράσεις των αν-
θρώπων του θεάµατος στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Οι αστέρες του Χόλιγουντ χρησιµοποιούν την παγκόσµια 
αναγνωρίσιµη εικόνα τους –αυτήν διαθέτουν άλλωστε– για να 
στρέψουν το ενδιαφέρον στο δράµα των ανθρώπων. ∆εν είναι 
λίγοι όσοι βρέθηκαν στο πλευρό των εθελοντών στη Μυτιλήνη 
διασώζοντας πρόσφυγες από τα άγρια, χειµερινά νερά του Αι-
γαίου. ∆εν είναι λίγοι εκείνοι που µοιράστηκαν τα κέρδη τους µε 
τον ΟΗΕ και πολλές ΜΚΟ ενισχύοντας τη σίτιση και τον εµβο-
λιασµό των προσφύγων στους εκατοντάδες καταυλισµούς, όπως 
δεν είναι λίγοι και όσοι τη φετινή χρονιά αναµένεται να χρησι-
µοποιήσουν την τέχνη τους για να παρουσιάσουν το δράµα εκα-
τοµµυρίων ανθρώπων, από τη Συρία κυρίως, στη µεγάλη ή στη 
µικρή οθόνη. Ανέκαθεν ο ρόλος των εκπροσώπων της τέχνης 
ήταν να χρησιµοποιούν τα διαθέσιµα µέσα τους για να στρέφουν 
το ενδιαφέρον του απλού πολίτη σε κάποιο σηµαντικό ζήτηµα – 
το πώς αυτό θα επιλυθεί σίγουρα δεν είναι υπόθεση του Χόλι-
γουντ ή των εκπροσώπων του.

Έµπρακτη συνεισφορά
Η Σούζαν Σάραντον ήταν η πρώτη Χολιγουντιανή σταρ που πέ-
ρασε τον περσινό χειµώνα στους καταυλισµούς της Μόριας και 
του Καρά Τεπέ στη Λέσβο, συµµετέχοντας ως εθελόντρια. Ξό-
δεψε χρόνο, χρήµα και κατηγόρησε τους Αµερικανούς για ξενο-
φοβία και απραξία στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Όταν επέστρεψε 
στις ΗΠΑ, διηγήθηκε ιστορίες προσφύγων που σώθηκαν από 
θαύµα και εθελοντών που εργάζονταν νυχθηµερόν επτά ηµέρες 
την εβδοµάδα. Έδωσε χρήµατα για ρούχα και κάθε λογής προ-
ϊόντα που δόθηκαν στους πρόσφυγες. Εργάστηκε µε τους δια-
σώστες από χώρες του εξωτερικού και έγινε φωτορεπόρτερ όσο 
καιρό έµεινε στη Λέσβο. Με τη δράση της κατόρθωσε να µπει 
στη λίστα των υποψηφίων για το Νόµπελ Ειρήνης το 2016, µαζί 
µε άλλους συµπονετικούς κατοίκους του νησιού.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, από την άλλη, τον περασµένο Φεβρουά-

ριο συζήτησε µε την καγκελάριο της Γερµανίας Άνγκελα Μέρ-
κελ τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να βοηθήσει το 
Χόλιγουντ για την ελάφρυνση της προσφυγικής κρίσης. Ο ίδιος 
διηγήθηκε την ιστορία της οικογένειάς του, που ήταν Ιρλανδοί 
µετανάστες στην Αµερική, ταξίδεψε µε τη σύζυγό του µέχρι την 
Αρµενία και συνάντησε οικογένειες προσφύγων, τις ιστορίες των 
οποίων πρόκειται να χρησιµοποιήσει στις ταινίες του το προσε-
χές διάστηµα, προκειµένου να διατηρήσει αµείωτο το ενδιαφέ-
ρον του κόσµου απέναντι στο προσφυγικό δράµα.

O Βρετανός ηθοποιός Τζουντ Λο επισκέφθηκε τον περα-
σµένο Φεβρουάριο τη «ζούγκλα» του Καλαί προκειµένου να 
ευαισθητοποιήσει τους συναδέλφους του σχετικά µε τα ασυνό-
δευτα προσφυγόπουλα που περιµένουν υποµονετικά να περά-
σουν στο Ηνωµένο Βασίλειο. Με τους επίσης Βρετανούς ηθοποι-
ούς Ντόµινικ Γουέστ, Γκίλιαν Άντερσον, Μπένεντικτ Κούµπερ-
µπατς και Στίβεν Ντάλντρι υπέγραψαν ένα ψήφισµα σύµφωνα 
µε το οποίο αναλαµβάνουν ως ανάδοχοι από ένα ασυνόδευτο 
προσφυγόπουλο που θέλει να περάσει από το Καλαί στη Βρετα-
νία για να αποκτήσει ελπίδες για ένα καλύτερο µέλλον, µακριά 
από τον προσφυγικό καταυλισµό. Ο Μπένεντικτ Κούµπερµπατς 
ήταν από τους πρώτους ηθοποιούς που ανέλαβαν ουσιαστική 
δράση. Αφιέρωσε τις θεατρικές παραστάσεις του και τα έσοδά 
τους στο προσφυγικό ζήτηµα, ενώ σε κάθε του συνέντευξη κατέ-
κρινε τη βρετανική κυβέρνηση για ολιγωρία στο ζήτηµα της εν-
σωµάτωσης των προσφύγων.

Η Αντζελίνα Τζολί, από την πλευρά της, ως απελθούσα Πρέ-
σβειρα Καλής Θέλησης του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, δεν πα-
ραλείπει να κατακρίνει το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για 
αδυναµία αντιµετώπισης του προσφυγικού δράµατος, τη στιγµή 
που υπήρχαν όλες οι ενδείξεις για το τι επρόκειτο να ακολου-
θήσει από το 2012 και µετά. Η διάσηµη ηθοποιός, εκτός από 
την επίσκεψή της στη χώρα µας, στο λιµάνι του Πειραιά και στη 
Λέσβο, και τη συνοµιλία της µε τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, 
ταξίδεψε πρόσφατα στον Λίβανο, όπου επισκέφθηκε καταυλι-
σµούς προσφύγων, στρέφοντας το ενδιαφέρον της διεθνούς κοι-
νότητας στην περιοχή.

Ο Σάσα Μπάρον Κοέν και η σύζυγός του Ίσλα Φίσερ έδω-
σαν 1 εκατ. δολάρια σε ΜΚΟ που µάχονται για την αντιµετώπιση 
της προσφυγικής κρίσης. Ο Έντουαρντ Νόρτον, µε αφορµή ιστο-
ρίες προσφύγων που διάβασε στο προφίλ Humans of New York, 
χρηµατοδότησε πολλές εκστρατείες ώστε να βοηθηθούν πρό-
σφυγες που αναζητούσαν τις οικογένειές τους, ενώ ο σταρ του 
τηλεοπτικού σίριαλ «Homeland» Μάντι Πατίνκιν πέρασε αρ-
κετό καιρό στους προσφυγικούς καταυλισµούς της Λέσβου ως ε-
θελοντής της ∆ιεθνούς Επιτροπής ∆ιάσωσης. Η τέχνη και οι εκ-
πρόσωποί της εκπληρώνουν το καθήκον τους και µε το παρα-
πάνω. Η πολιτική άραγε;

 ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Η ΚΕΪΤ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ
Το προσφυγικό δράµα 
κινητοποιεί τη βιοµηχανία  
του θεάµατος.

Η Κέιτ Μπλάνσετ είναι η νέα 
Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της 
Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες και µαζί µε πολλούς 
ευαισθητοποιηµένους συναδέλφους 
της ετοιµάζεται να δώσει µια µεγάλη 
µάχη προκειµένου να διατηρηθεί 
αµείωτο το ενδιαφέρον της διεθνούς 
κοινότητας απέναντι στο δράµα των 
ανθρώπων του πολέµου.
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ανάλυση

Έχουµε µπροστά µας µια περίοδο κλιµάκωσης της 
ευρωπαϊκής κρίσης. Το καλό σενάριο είναι να δι-
ατηρήσει η Ε.Ε. τη συνοχή της και να βελτιωθεί η 
κατάσταση στη διάρκεια των επόµενων µηνών. Υ-

πάρχει όµως και το κακό σενάριο, µε τις Βρυξέλλες να χάνουν 
τον έλεγχο των εξελίξεων και την Ελλάδα να βρίσκεται πολι-
τικά και οικονοµικά ακάλυπτη σε µία εξαιρετικά δύσκολη γι’ 
αυτήν περίοδο.

∆ηλητηριώδης αναβάθµιση
Η αναβάθµιση των ευρωτουρκικών σχέσεων κρίθηκε ανα-
γκαία προκειµένου να ελεγχθούν οι προσφυγικές-µετανα-
στευτικές ροές. Πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι οι ροές από την 
Τουρκία προς την Ε.Ε. µέσω Ελλάδας περιορίστηκαν σε πολύ 
χαµηλά επίπεδα µετά την 20ή Μαρτίου, οπότε τέθηκε σε ισχύ 
η ευρωτουρκική συµφωνία. Το κλείσιµο του βαλκανικού δι-
αδρόµου σε συνδυασµό µε τη θετική ανταπόκριση της Άγκυ-
ρας µείωσαν κατά 80%-85% τις προσφυγικές-µεταναστευτι-
κές ροές και σταθεροποίησαν την κατάσταση σε χώρες όπως η 
Γερµανία, οι οποίες έχουν τη διάθεση και τις δυνατότητες να 
δεχτούν πρόσφυγες, υπό τον όρο βέβαια ότι ο αριθµός τους 
δεν θα ξεπερνά τα όρια των κοινωνικών και πολιτικών αντο-
χών.

Η Τουρκία εξασφάλισε πρόσθετη ευρωπαϊκή βοή-
θεια για την κάλυψη των αναγκών των εκατοµµυρίων 
προσφύγων που έχουν καταφύγει στα εδάφη της, 
την κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους που ε-
πισκέπτονται χώρες της Ε.Ε. από τον Ιούνιο και το 
άνοιγµα νέων κεφαλαίων στο πλαίσιο της µακρό-
χρονης ενταξιακής διαπραγµάτευσης. Σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες η κοινή γνώµη θεωρεί απαρά-
δεκτη την αναβάθµιση της ευρωτουρκικής συνερ-
γασίας. Οι Ολλανδοί απέρριψαν µε δηµοψήφισµα 
τη συµφωνία οικονοµικής και πολιτικής συνεργα-
σίας Ε.Ε.-Ουκρανίας, στέλνοντας το µήνυµα ότι δεν 
δέχονται τις ειδικές θέσεις και την προοπτική της 
διεύρυνσης της Ε.Ε. προς προβληµατικές χώρες µε 
τα χαρακτηριστικά της Ουκρανίας και της Τουρκίας. Ο 
θρίαµβος του υποψηφίου της άκρας ∆εξιάς στον πρώτο 
γύρο των προεδρικών εκλογών της Αυστρίας –πήρε πάνω 
από 36% των ψήφων, ενώ οι υποστηριζόµενοι από τα κόµ-
µατα του κυβερνητικού συνασπισµού υποψήφιοι περιορίστη-
καν στο 10%-11%– αποδίδεται στη µεγάλη αύξηση των προ-
σφυγικών-µεταναστευτικών ροών αλλά και στην αναβάθµιση 
της ευρωτουρκικής συνεργασίας. Οι Ολλανδοί, όπως και οι 
Αυστριακοί, θεωρούν ότι το ευρωπαϊκό µέλλον δεν µπορεί να 
περιλαµβάνει την Τουρκία. Σύµφωνα µε ορισµένους αναλυ-
τές, τα ευρωπαϊκά ανοίγµατα στην κατεύθυνση της Άγκυρας 
µπορεί να ενισχύσουν τη δυναµική του Brexit στο δηµοψή-
φισµα της 23ης Ιουνίου, εφόσον οι Βρετανοί καταλήγουν στο 
συµπέρασµα ότι η κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους 
που επισκέπτονται χώρες της Ε.Ε. µπορεί να µεγαλώσει τις 
µεταναστευτικές ροές.

Ολοένα δεξιότερα
Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. παρατηρείται ενίσχυση 
των δεξιών ευρωσκεπτικιστών και των ακροδεξιών αντιευ-
ρωπαίων. Η επικράτηση των δεξιών ευρωσκεπτικιστών στις 
βουλευτικές εκλογές στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Πο-
λωνία µεγάλωσε τα προβλήµατα συνοχής της Ε.Ε. Στο Ηνω-
µένο Βασίλειο έχουµε τη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος για 
το Brexit στο πλαίσιο της διαµάχης που έχει ξεσπάσει στους 
κόλπους του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόµµατος µεταξύ 
ευρωσκεπτικιστών και αντιευρωπαίων, ενώ στην Πολωνία η 
κυβέρνηση των δεξιών ευρωσκεπτικιστών προσπαθεί να ε-
λέγξει τη ∆ικαιοσύνη, τα ΜΜΕ και τη δηµόσια διοίκηση µε 
έναν τρόπο που προκαλεί την αντίδραση των Βρυξελλών.

Πιο επικίνδυνη για την προοπτική της Ε.Ε. είναι η ενί-
σχυση των δυνάµεων της άκρας ∆εξιάς σε εξαιρετικά ανα-
πτυγµένες χώρες, όπως η Ολλανδία και η Αυστρία, οι οποίες 

τικά οµαλής λειτουργίας της Ε.Ε. αλλά θα προκαλέσουν τη δυ-
ναµική αντίδραση των πολιτών σε αρκετές χώρες της Ε.Ε., µε 
το σκεπτικό ότι υπερεθνικά κέντρα εξουσίας αγνοούν τις απο-
φάσεις και τις ευαισθησίες των ευρωπαϊκών λαών.

Κρίσιµο δηµοψήφισµα
Στις 23 Ιουνίου θα είµαστε σε θέση να εκτιµήσουµε πώς ακρι-
βώς θα εξελιχθεί η ευρωπαϊκή κρίση. Σε περίπτωση επικρά-
τησης των υποστηρικτών του Brexit στο δηµοψήφισµα που θα 
πραγµατοποιηθεί στο Ηνωµένο Βασίλειο, θα πρέπει να περι-
µένουµε κλιµάκωση της ευρωπαϊκής κρίσης αλλά και τη δυνα-
µική αντίδραση των Βρυξελλών και του Βερολίνου, προκειµέ-
νου να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα νέο ξεκίνηµα 
της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Εάν αλλάξει η σύνθεση της Ε.Ε. µε την ψήφο του βρετα-
νικού λαού, θα πρέπει να περιµένουµε νέες πρωτοβουλίες 
των δυνάµεων που επενδύουν στη συρρίκνωση της Ευρωζώ-
νης και της Ε.Ε., όπως είναι το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο της 
Γαλλίας, το οποίο µπορεί να διεκδικήσει το λεγόµενο Frexit, 
την έξοδο της Γαλλίας από την Ευρωζώνη, ενδεχοµένως και 
από την Ε.Ε., στο πλαίσιο της ενίσχυσης του εθνικού ελέγχου 
στην οικονοµία και στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η σύγκρουση µεταξύ εκείνων που θα επενδύσουν στην 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εκείνων που θα αξιοποιήσουν 

ενδεχόµενο Brexit για να προωθήσουν τη διάλυση της 
Ε.Ε. µπορεί να επηρεάσει την ίδια τη σύνθεση της Ευ-
ρωζώνης και να σφραγίσει την τύχη του προβληµατικού 
ελληνικού προγράµµατος. Η δραστηριοποίηση των 
ευρωσκεπτικιστών και των αντιευρωπαίων θα περιο-
ρίσει τις δυνατότητες εξεύρεσης ευρωπαϊκής λύσης 
στο ελληνικό πρόβληµα, ενώ οι υποστηρικτές µιας 
πιο προωθηµένης ευρωπαϊκής συνεργασίας µπορεί 
να θεωρήσουν ότι η Ελλάδα δεν πληροί τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για να πάρει µέρος σε αυτήν.

Τα λάθη και οι παραλείψεις της ελληνικής πολι-
τικής τάξης καθυστέρησαν την έξοδο της Ελλάδας από 

το µνηµόνιο, µε αποτέλεσµα να είµαστε σήµερα η µονα-
δική µνηµονιακή χώρα και εξαιρετικά ευάλωτοι στην εν-

δεχόµενη επιδείνωση του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος.

Αστάθεια στη Νότια Ευρώπη
Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, ανοίγει ένας νέος κύκλος α-
στάθειας στη Νότια Ευρώπη, ο οποίος µπορεί να συµβάλει 
στην κλιµάκωση της ευρωπαϊκής κρίσης.

Στην Ισπανία θα πραγµατοποιηθούν επαναληπτικές εκλο-
γές στις 26 Ιουνίου, γιατί τα κόµµατα δεν µπόρεσαν να συνεν-
νοηθούν και να σχηµατίσουν κυβέρνηση µε βάση το αποτέλε-
σµα των βουλευτικών εκλογών του περασµένου ∆εκεµβρίου. 
Οι περισσότεροι αναλυτές καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι 
την πρώτη θέση θα καταλάβει και αυτή τη φορά το κεντρο-
δεξιό Λαϊκό Κόµµα µε ένα ποσοστό της τάξης του 28%-29% 
και πως είναι εξαιρετικά πιθανό το Σοσιαλιστικό Κόµµα να 
χάσει τη δεύτερη θέση που είχε καταλάβει µε ποσοστό 22% 
στις εκλογές του ∆εκεµβρίου σε όφελος του συνασπισµού 
Podemos και παραδοσιακής Αριστεράς.

Το αποτέλεσµα των εκλογών της 26ης Ιουνίου έχει τερά-
στια σηµασία για την Ισπανία και το σύνολο της Ε.Ε., γιατί θα 
κρίνει την οικονοµική προοπτική της Νότιας Ευρώπης µετά 
από µια δύσκολη περίοδο προσαρµογής, θα προσδιορίσει τη 
δυναµική κοµµάτων της ριζοσπαστικής Αριστεράς µε τα χαρα-
κτηριστικά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από τη στροφή 180 µοι-
ρών το καλοκαίρι του 2015 και θα προσδιορίσει τις δυνατότη-
τες των αυτονοµιστών στην Καταλονία.

Ενδεχόµενος σχηµατισµός κυβέρνησης µε ισχυρή συµµε-
τοχή των Podemos και της παραδοσιακής Αριστεράς θα ανοί-
ξει τον δρόµο σε δηµοψήφισµα που µπορεί να οδηγήσει στην 
αυτονόµηση της Καταλονίας από την Ισπανία, ενώ ενδεχό-
µενη επικράτηση του Brexit στο δηµοψήφισµα που θα πραγ-
µατοποιηθεί στο Ηνωµένο Βασίλειο θα φέρει πιο κοντά την α-
πόσχιση της Σκοτίας από αυτό.

www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

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

ΠΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ  
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί 
πολιτικά και οικονοµικά ακάλυπτη.

Η αναβάθµιση της ευρωτουρκικής 
συνεργασίας προκαλεί αλυσιδωτή 
αντίδραση σε πολλές χώρες της Ε.Ε.

Η ίδια η σύνθεση της Ε.Ε.  
και της Ευρωζώνης µπορεί  
να αλλάξει στο άµεσο µέλλον.

µπορεί να ακολουθήσουν, εάν δηµιουργηθούν οι κατάλληλες 
συνθήκες, το παράδειγµα της Ελβετίας και της Νορβηγίας, οι 
οποίες δεν εντάχθηκαν στην Ε.Ε., προκειµένου να διατηρή-
σουν και να ενισχύσουν το οικονοµικό τους πλεονέκτηµα.

Οι Βρυξέλλες, το Βερολίνο και ορισµένες άλλες πρωτεύου-
σες προσπαθούν να αποµονώσουν τους δεξιούς ευρωσκεπτι-
κιστές και τους ακροδεξιούς αντιευρωπαίους και να παρακάµ-
ψουν πολιτικές επιλογές όπως είναι το αποτέλεσµα του δηµο-
ψηφίσµατος που πραγµατοποιήθηκε στην Ολλανδία. Αυτές οι 
κινήσεις τακτικής είναι αναγκαίες για τη συνέχιση της σχε-

 ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Η απάντηση στην πολιτική αβεβαιότητα 
απαιτεί υποχρεωτικά καθαρές λύσεις στο 
εσωτερικό του κυβερνώντος κόµµατος, 
αν θέλει να κυβερνά. Μπορεί να µη 
θέλει, αλλά πρωθυπουργός αλά καρτ 
δεν µπορεί να είναι!

Το Πάσχα του 2016 ήταν ένα µοναχικό Πάσχα 
για τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ όλο το πολιτικό 
τοπίο θύµιζε έντονα «2015», τίποτε δεν ήταν 
ίδιο σε ό,τι αφορούσε τις δικές του επιλογές – 
πολιτικές και προσωπικές.

Όπως ξέρουµε, το βασικό πρόβληµά του το 2015 ήταν η δυ-
σανεξία των βουλευτών του στα µνηµόνια, εξαιτίας της οποίας:

• ∆εν πέρασε από τη Βουλή η επέκταση του προηγούµε-
νου µνηµονίου, από το τέλος Φεβρουαρίου του 2015 στο τέλος 
Ιουνίου, µε ό,τι συνέβη µετά να είναι πλέον ιστορία.

• Χρειάστηκε τη στήριξη της αντιπολίτευσης για να περά-
σει τον Αύγουστο το δικό του µνηµόνιο.

• Έκανε εκλογές τον Σεπτέµβριο, για να ανακτήσει µε νέο 
αίµα την πλειοψηφία που είχε χάσει.

Όµως τώρα γι’ αυτό το κόµµα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη-
σης Γ. ∆ραγασάκης πολύ πρόσφατα είπε ότι «αν αναγκαστούµε 
να πάµε σε µέτρα, θα έχουµε πολιτικό πρόβληµα».

Το εύλογο συµπέρασµα είναι ότι ανάµεσα στην ηγεσία του 
κόµµατος και στους βουλευτές που τη στηρίζουν υπάρχει ένα 
χάσµα ηθικού και πολιτικού χαρακτήρα, το οποίο από τον Ια-
νουάριο του 2015 διευρύνεται διαρκώς.

Ενδεικτική του χάσµατος είναι η στάση των βουλευτών στα 
σε βάρος τους επεισόδια. Σχεδόν ποτέ δεν υπεραµύνονται των 
κυβερνητικών επιλογών αλλά προσπαθούν να ενοχοποιήσουν 
όσους δηµιουργούν τα επεισόδια ως «χρυσαυγίτες», µόνους ή 
σε συνεργασία µε Νεοδηµοκράτες, ενώ παράλληλα αποδέχο-
νται ότι µέρος τουλάχιστον των αιτηµάτων όσων τους αποδο-
κίµασαν είναι δίκαια.

«Να µην ξεχνάς ποιος είναι απέναντι» είπε σε κάποιον που 
τον αποδοκίµαζε βουλευτής που προσπαθεί ανεπιτυχώς µέχρι 
στιγµής να προσέξει η ηγεσία τη χρησιµότητά του.

«Κι εµένα τι µε κόφτει ποιος είναι απέναντι; ∆ηλαδή πρέ-
πει να τα ψηφίσω εγώ όλα αυτά, γιατί αλλιώς θα πέσουµε και 
θα έρθει να τα κάνει ο Μητσοτάκης; Τι διαφορά έχει;» σχολί-
αζε σε φίλους του βουλευτής από αυτούς που δηλώνουν εκτε-
θειµένοι από την κυβερνητική πολιτική και επηρεάζονται από 
τις αποδοκιµασίες.

Όπως σχολιάζει άνθρωπος που γνωρίζει την ανθρωπογεω-
γραφία του ΣΥΡΙΖΑ, «στο κλιµάκιο που αποδοκιµάστηκε στην 
αγορά της Θεσσαλονίκης ήταν µόλις δύο βουλευτές από τους 
οκτώ της περιφέρειας, ο γραµµατέας της οργάνωσης –µετεγ-
γραφή από το παλιό ΚΚΕ Εσωτερικού και τον πρώιµο ΣΥΝ, 
διότι δεν βρισκόταν άλλος– και ένα-δυο στελέχη ακόµη». 
Όπως εξηγεί, κάποιοι από τους άλλους βουλευτές δεν συµµε-
τείχαν διότι επικαλέστηκαν «υπουργικά καθήκοντα» και κά-
ποιοι απλώς το απέφυγαν διότι φοβόντουσαν τις αποδοκιµα-
σίες και προτίµησαν να µην εκτεθούν, διότι «άλλωστε πολιτικά 
υπάρχει και η επόµενη µέρα».

Οι µέτοχοι της επόµενης µέρας
Στις εκλογές του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δύο οργανωµένα κοµ-
µάτια. Από τη µια τους παλιούς δικούς του, της εποχής του 3%, 
και από την άλλη τις οργανωµένες δυνάµεις των εργαζοµένων 
στις ∆ΕΚΟ, που τρόµαζαν µπροστά στο ενδεχόµενο «λιγότε-
ρου κράτους».

Από αυτούς, οι µεν πρώτοι έγιναν βουλευτές ή υπάλληλοι 

βουλευτών µε απόσπαση ή έφυγαν για τη ΛΑΕ, οι δε δεύτεροι 
τρόµαξαν από την ιδεολογική στροφή στο θέµα «λιµάνι Πει-
ραιά» ή «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και πονηρεµένοι από το πασοκικό πα-
ρελθόν τους δεν πιστεύουν ότι «ο Πιτσιώρλας κάνει τις απο-
κρατικοποιήσεις».

Τώρα µένουν µακριά, όπως, για παράδειγµα, ο πρόεδρος 
των εργαζοµένων στην Εταιρεία Ύδρευσης Θεσσαλονίκης, 
που απέφυγε να ξαναείναι υποψήφιος βουλευτής τον Σεπτέµ-
βριο, γιατί, όπως λέει, «έβλεπε πού πήγαινε η κατάσταση», εν-
νοώντας ότι ήταν βέβαιος για την ιδιωτικοποίηση που ερχό-
ταν. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε αυτή την εταιρεία επικεφα-
λής παραµένει ο πρόεδρος που ορίστηκε από την κυβέρνηση 
Παπανδρέου, που δεν θα παραιτηθεί αν γίνει ιδιωτικοποίηση, 
όπως είπαν ότι θα έκαναν όσοι βολιδοσκοπήθηκαν επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Στα κοµµατικά γραφεία κυκλοφορεί η ιστορία για κάποιον 
που άφησε το κόµµα, όπου ήταν µετακλητός, και προτίµησε 
να ψάξει δουλειά σε τουριστικό νησί, γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ δεν 
τον ήθελαν ως υπάλληλο επειδή δεν ήταν δικός τους. ∆ηλαδή 
«δικός µας από παλιά», διευκρινίζουν αυτοί που ξέρουν.

Το θέµα του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι πλέον αν «το κόµµα 
τον τραβάει απ’ το µανίκι» ή αν αυτός µπορεί να το τραβήξει 
σε σοσιαλδηµοκρατικές κατευθύνσεις, όπως Ευρωπαίοι συνο-
µιλητές του του υποδείκνυαν να κάνει µετά το δικό του µνη-

µόνιο. Ο ίδιος δεν δείχνει να θέλει ή έστω να πιστεύει ότι µπο-
ρεί, διότι, αν το πίστευε, δεν θα περιοριζόταν να εµφανίζεται 
ως φτωχός συγγενής στις οικογενειακές φωτογραφίες των Ευ-
ρωπαίων Σοσιαλιστών, για να µη συγχύσει την Αριστερά του.

Οι βουλευτές του δεν δείχνουν να του έχουν εµπιστοσύνη. 
Σχεδόν κανένας στα τηλεοπτικά παράθυρα ή στα άρθρα δεν 
τον επικαλείται προσωπικά και ενώ σχεδόν όλοι θεωρούν α-
ναγκαστικές επιλογές τις πολιτικές που εφαρµόζει, ελάχιστοι 
τις αποδέχονται ως πολιτικά ορθές. Κοµµατικός µηχανισµός 
πλην των αποσπασµένων υπαλλήλων δεν υπάρχει. Η υποταγή 
του κράτους διευκολύνει µεν, αλλά δεν παράγει ακόµη και δεν 
θα παράγει ποτέ πολιτικά µηχανάκια, όσο οι δηµόσιοι υπάλ-
ληλοι είναι σε πίεση. ∆ιατεθειµένοι να εκτεθούν, έστω και µε 
προσδοκία ανταµοιβής, δεν έχουν µείνει πολλοί πλέον. Ο πο-
λεµικός ΣΥΡΙΖΑ, που κυβερνά µε το όπλο παρά πόδα από τον 
Ιανουάριο του 2015, έχει µεν καταφέρει να επιβιώσει εν µέσω 
πολιτικών καταιγίδων, αλλά οι «πολεµιστές» έχουν κουραστεί, 
τόσο γιατί δεν πιστεύουν αυτή την πολιτική όσο και γιατί οι α-
ντοχές τους εξαντλούνται ηλικιακά.

«Τι µένει;» αναρωτιόταν φίλος του κόµµατος χωρίς αξίωµα 
που πληρώνεται από το δηµόσιο ταµείο, για να προσθέσει ότι 
το κόµµα πρέπει να πει πότε έκανε λάθος: «είτε όταν λέγαµε 
όσα λέγαµε είτε τώρα, που κάνουµε τα αντίθετα». Αλλά όσο 
αυτό δεν γίνεται γιατί είναι επώδυνο, τόσο πιο επώδυνο θα 
είναι όταν γίνει. «Αν νοµίζουµε ότι όσα κάνουµε είναι λάθος, 
υπάρχει και ο δρόµος που άνοιξε η ΛΑΕ» έλεγε το ίδιο στέλε-
χος, σηµειώνοντας παράλληλα ότι «η ∆ούρου τα έχει καταφέ-
ρει και δεν έχει διαρροές στην περιφέρεια».

Ως περιφερειάρχης, η ∆ούρου µέχρι τις 31 Αυγούστου 
2019 δεν µπορεί να είναι βουλευτής, ενώ µπορεί να είναι αρ-
χηγός και πρωθυπουργός. Το ισχυρίστηκε και ο Τζιτζικώστας, 
αλλά δεν πέρασε, λένε κάποιοι κοµµατικοί, οι οποίοι τουλάχι-
στον προς το παρόν δεν επικαλούνται τη ρήση Μακµίλαν, σύµ-
φωνα µε τον οποίο «όταν φτάνεις στην κορυφή, καταλαβαίνεις 
ότι είσαι µόνος».

Μόνος αλλά µε µια συµφωνία για την αξιολόγηση η οποία 
πρέπει να ψηφιστεί. Η απάντηση στην πολιτική αβεβαιότητα 
απαιτεί υποχρεωτικά καθαρές λύσεις στο εσωτερικό του κυ-
βερνώντος κόµµατος, αν θέλει να κυβερνά. Μπορεί να µη 
θέλει, αλλά πρωθυπουργός αλά καρτ δεν µπορεί να είναι!

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΞΙΑ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

«Και το κόµµα σε τραβάει  
απ’ το µανίκι» 
(∆. Σαββόπουλος: Η θανάσιµη 
µοναξιά του Αλέξη Ασλάνη)
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Έ
να από τα διαχρονικά προβλήµατα της ελ-
ληνικής οικονοµίας, το οποίο συνδέεται 
άρρηκτα µε το εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά 
και µε τις γενικότερες πολιτικές ανάπτυξης, 
είναι η υποχρηµατοδότηση του κρίσιµου 
τοµέα της Έρευνας & Ανάπτυξης (Research 

& Development – R&D), µέσω του οποίου ανθεί η νέα οικονο-
µία της έντασης γνώσης και παράγονται προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας και µεγάλης προστιθέµενης αξίας.

Στην 22η θέση
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε πρόσφατα το Ε-
θνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ, http://metrics.ekt.gr/el/
node/310) µε τίτλο «Βασικοί δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για 
δαπάνες το 2014 στην Ελλάδα», το ποσοστό των δαπανών R&D 
ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχεται στο 0,84% για το 2014, παρουσι-
άζοντας µικρή αύξηση σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Συγκε-
κριµένα, οι συνολικές δαπάνες για R&D στην Ελλάδα το 2014 
είναι 1,488 δισ. ευρώ, αυξηµένες κατά 23 εκατ. ευρώ σε σχέση 
µε το 2013. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η θέση της Ελλά-
δας µεταξύ των χωρών-µελών της Ε.Ε. το 2014 δεν µεταβάλλεται 
σηµαντικά σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της Eurostat, ο δείκτης «Ένταση δαπανών R&D» δια-
µορφώνεται στο 2,03% κατά µέσο όρο στα κράτη-µέλη της Ε.Ε., 
παραµένοντας σταθερός σε σχέση µε το 2013 (το συνολικό ποσό 
δαπανών για R&D στην Ένωση ανέρχεται σε 284 δισ. ευρώ). Η 
Ελλάδα (0,84%) βρίσκεται στην 22η θέση µεταξύ των 28 χωρών 
της Ε.Ε. Πρωτοπόρες είναι η Φινλανδία (3,17%), η Σουηδία 
(3,16%) και η ∆ανία (3,05%), οι οποίες υπερβαίνουν τον στόχο 
του 3%. Την Ελλάδα ακολουθούν η Μάλτα (0,83%), η Βουλγα-
ρία (0,80%), η Κροατία (0,79%), η Λετονία (0,69%), η Κύπρος 
(0,48%) και η Ρουµανία (0,38%).

Πώς κατανέµονται οι δαπάνες
Η αύξηση κατά 23 εκατ. ευρώ, που κατά κύριο λόγο οφείλεται 
στην αύξηση τα τελευταία χρόνια της κρατικής χρηµατοδότησης 
δαπανών R&D λόγω ΕΣΠΑ, σε συνδυασµό µε τη συνεχιζόµενη 
µείωση του ΑΕΠ, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του δείκτη 
«Ένταση δαπανών R&D» σε 0,84% το 2014, από 0,81% το 2013 

και 0,70% το 2012. Ο δείκτης αυτός είναι το ποσοστό (%) των 
δαπανών R&D επί του ΑΕΠ και αποτελεί τον πλέον «γνωστό» 
δείκτη που εξάγεται από τα στατιστικά στοιχεία R&D, καθώς α-
ποτυπώνει τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
επίτευξη επενδύσεων σε R&D σε ποσοστό 3% του ΑΕΠ. Η συ-
νεισφορά των τεσσάρων τοµέων εκτέλεσης R&D (επιχειρήσεις, 
κρατικοί φορείς, φορείς τριτοβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, ιδιωτικοί µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί) στη συ-
νολική ένταση δαπανών R&D έχει ως ακολούθως: οι δαπάνες 
R&D του τοµέα των επιχειρήσεων είναι 0,28% του ΑΕΠ (504,4 
εκατ. ευρώ), του κρατικού τοµέα 0,23% (412,7 εκατ. ευρώ), του 
τοµέα τριτοβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
0,31% (553,2 εκατ. ευρώ) και του τοµέα ιδιωτικών µη κερδοσκο-
πικών ιδρυµάτων 0,01% (18,5 εκατ. ευρώ).

Πώς χρηµατοδοτήθηκε
Σε σχέση µε τις πηγές χρηµατοδότησης των δαπανών, το ΕΚΤ 
σηµειώνει ότι η χρηµατοδότηση που διατέθηκε από τις επιχει-
ρήσεις για δαπάνες R&D ανεξαρτήτως τοµέα εκτέλεσης το 2014 
ανέρχεται σε 444,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 0,1% σε 
σχέση µε το 2013. Η χρηµατοδότηση από το κράτος ανέρχεται 
σε 793,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5% σε σχέση µε 
το 2013. Σε σχέση µε τις κυριότερες επιµέρους πηγές που συ-
γκροτούν την κρατική χρηµατοδότηση, ο τακτικός προϋπολογι-
σµός χρηµατοδότησε το 2014 δαπάνες R&D ύψους 407,9 εκατ. 
ευρώ, παρουσιάζοντας µικρή µείωση, κατά 0,8%, σε σχέση µε 
το 2013, ενώ σηµειώνεται ότι η συνολική µείωση σε σχέση µε 
το 2011 είναι 19,1%. Το ΕΣΠΑ χρηµατοδότησε το 2014 δαπάνες 
R&D ύψους 308,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3,9% σε 
σχέση µε το 2013, ενώ η συνολική αύξηση από το 2011 ανέρχε-
ται σε 147,1%. Τέλος, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση που προ-
έρχεται από το εξωτερικό, η κύρια πηγή είναι τα προγράµµατα 
R&D της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δαπάνες R&D που χρηµα-
τοδοτήθηκαν το 2014 από την Ε.Ε. είναι 155,7 εκατ. ευρώ, πα-
ρουσιάζοντας µικρή µείωση, κατά 7%, σε σχέση µε το 2013. Το 
ΕΚΤ επισηµαίνει επίσης ότι οι δαπάνες R&D του τοµέα των ε-
πιχειρήσεων χρηµατοδοτούνται κατά 78,9% (397,9 εκατ. ευρώ) 
από ίδια κεφάλαια, του κρατικού τοµέα κατά 82,1% (338,9 εκατ. 
ευρώ) από το κράτος (τακτικός προϋπολογισµός, ΕΣΠΑ), του 

τοµέα τριτοβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατά 
72,1% (398,6 εκατ. ευρώ) από το κράτος και οι δαπάνες R&D του 
τοµέα ιδιωτικών µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων χρηµατοδοτού-
νται κατά 48,6% (9 εκατ. ευρώ) από ιδία χρηµατοδότηση.

Το προσωπικό
Όσον αφορά το προσωπικό που απασχολείται σε δραστηρι-
ότητες R&D, το 2014 καταγράφεται µικρή αύξηση των Ισοδυ-
νάµων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) του συνολικού προσωπι-
κού R&D. Αναλυτικότερα, το συνολικό προσωπικό R&D στην 
Ελλάδα το 2014 ανέρχεται σε 43.316,1 ΙΠΑ, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση 2,7% σε σχέση µε το 2013. Μικρή είναι επίσης η αύξηση 
στην κατηγορία των ερευνητών, οι οποίοι το 2014 ανέρχονται 
σε 29.877,1 ΙΠΑ, αυξηµένοι κατά 2,2% σε σχέση µε το 2013. 
Στις πρώτες θέσεις στην κατάταξη των κρατών-µελών της Ε.Ε. 
ως προς τον δείκτη ΙΠΑ βρίσκονται η ∆ανία (2,16%), η Φινλαν-
δία (2,13%), το Λουξεµβούργο (2,06%) και η Σουηδία (1,75%). Η 
Ελλάδα καταλαµβάνει συνολικά τη 14η θέση, δύο θέσεις κάτω 
από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Την Ελλάδα ακολουθούν στην 
κατάταξη η Ισπανία (1,15%), η Ιταλία (1,11%) και η Πορτογαλία 
(1,05%).

ΟΥΡΑΓΟΙ 
ΣΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, 
ο δείκτης «Ένταση δαπανών R&D» 
διαµορφώνεται στο 2,03% κατά µέσο 
όρο στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. Η 
Ελλάδα (0,84%) βρίσκεται στην 22η 
θέση µεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε.



Σ
ε ισχυρό χαρτί για την 
Ελλάδα αναδεικνύε-
ται το ερευνητικό δυ-
ναµικό της. Παρά τις α-
δυναµίες που αντιµε-
τωπίζει το ερευνητικό 
σύστηµα, µεταξύ των ο-

ποίων η χαµηλή χρηµατοδότηση και η έλ-
λειψη επαρκούς διασύνδεσης ερευνητικού 
και ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος µε την ε-
πιχειρηµατική κοινότητα, µελέτη του Εθνι-
κού Κέντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) για την 
ερευνητική και επαγγελµατική σταδιοδρο-
µία των διδακτόρων καταδεικνύει τόσο το 
υψηλό ποσοστό απασχόλησης για τους δι-
δάκτορες στην Ελλάδα όσο και την αυξη-
µένη επαγγελµατική και διεθνή κινητικό-
τητά τους.

Ψηλά στους κατόχους διδακτο-
ρικών
Σύµφωνα µε τη µελέτη, η οποία πραγ-
µατοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα, στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας του 
ΟΟΣΑ «International Survey on Careers 
of Doctorate Holders - CDH», από τον ∆ε-
κέµβριο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 
2015, µε έτος αναφοράς το 2013, η Ελλάδα 
κατατάσσεται στην 9η θέση κατόχων δι-
δακτορικού τίτλου µεταξύ 22 χωρών που 
συµµετείχαν στην έρευνα, µε 7,3 διδάκτο-
ρες ανά 1.000 άτοµα οικονοµικά ενεργού 

πληθυσµού. Ο συνολικός αριθµός των δι-
δακτόρων στην Ελλάδα που πληρούσαν τα 
κριτήρια της έρευνας ανέρχεται σε 35.457, 
εκ των οποίων το 38,9% είναι γυναίκες. Ο 
µέσος όρος ηλικίας κτήσης του διδακτορι-
κού είναι τα 38 έτη, ενώ τα δηµοφιλέστερα 
επιστηµονικά πεδία είναι η Ιατρική και Ε-
πιστήµες Υγείας σε ποσοστό 26,7% και οι 
Φυσικές Επιστήµες µε 21,9%. Η πλειονό-
τητα των διδακτόρων (86,2%) απέκτησε τον 
τίτλο από ελληνικό πανεπιστήµιο, το 11,2% 
από άλλες χώρες της Ε.Ε., µε πρώτες το Η-
νωµένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερµα-
νία, και το 2,4% από χώρες της Βόρειας Α-
µερικής, κυρίως τις ΗΠΑ.

Αν και ο διδακτορικός τίτλος ανοίγει 
τις πόρτες για εύρεση εργασίας, καθώς το 
94,8% των κατόχων είναι εργαζόµενοι µι-
σθωτοί ή αυτοαπασχολούµενοι, η Ελλάδα, 
συγκριτικά µε τις άλλες χώρες της έρευνας, 
παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό άνερ-
γων διδακτόρων, το οποίο φτάνει το 3,5% 
και αυξάνεται στο 12,2% για νέους κάτω 
των 35 ετών. Η ανεργία είναι µεγαλύτερη 
στις γυναίκες (4,3%) απ’ ό,τι στους άνδρες 
(3%). Στην οικονοµική κρίση απέδωσε το 
υψηλό ποσοστό άνεργων διδακτόρων στην 
Ελλάδα ο πρόεδρος της οµοσπονδίας των 
πανεπιστηµιακών (ΠΟΣ∆ΕΠ) Στάθης Ευ-
σταθόπουλος. «Το γεγονός ότι ένα µεγάλο 
ποσοστό των διδακτόρων µας φεύγει από 
την Ελλάδα βρίσκοντας εργασία στο εξωτε-

ρικό δείχνει την υψηλή ποιότητα του ερευ-
νητικού δυναµικού της χώρας και την ποι-
ότητα του έργου, διδακτικού και ερευνη-
τικού, που γίνεται στα πανεπιστήµιά µας» 
ανέφερε ο κ. Ευσταθόπουλος. Επίσης, η 
Ελλάδα έχει από τα µεγαλύτερα ποσοστά 
(18,9%) διεθνούς κινητικότητας (διαµονή 

σε άλλη χώρα για περισσότερους από τρεις 
µήνες για λόγους συναφείς µε την ερευνη-
τική δραστηριότητα) για τη δεκαετία 2004-
2013. Αυτό την κατατάσσει στην 5η θέση, 
µετά τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Ισπα-
νία και την Πορτογαλία. Το Ηνωµένο Βασί-
λειο, οι ΗΠΑ, η Γερµανία και η Γαλλία απο-
τελούν τις συνηθέστερες χώρες προορισµού 
για τους περισσότερους Έλληνες διδάκτο-
ρες. Όσο για το γεγονός ότι η Ελλάδα υστε-
ρεί στον χώρο της πρωτογενούς αλλά και 
της εφαρµοσµένης έρευνας σε σχέση µε αρ-
κετές ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Ευσταθόπου-
λος τόνισε ότι «τα τελευταία δύο χρόνια η 
χρηµατοδότηση έχει σχεδόν καταρρεύσει. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η χρηµατοδότηση 
της έρευνας ως ποσοστό του ΑΕΠ έως το 
2013 ήταν της τάξης του 0,5%, µε τον µέσο 
όρο στην Ε.Ε. να είναι της τάξης του 2,2% µε 
στόχο (στην Ε.Ε.) για το 2020 το 3%».

Κύριες πηγές χρηµατοδότησης
Σύµφωνα µε την έρευνα, οι διδάκτορες 
χρηµατοδότησαν οι ίδιοι τις σπουδές τους 
από προσωπικές αποταµιεύσεις, έχοντας 
και τη στήριξη της οικογένειάς τους σε πο-
σοστό 23,6%. Ακολουθούν όσοι έλαβαν υ-
ποτροφία στην Ελλάδα σε ποσοστό 23,1%, 
η αµοιβή από άλλη εργασία (21,5%) και η 
αµοιβή από απασχόληση ως βοηθός διδα-
κτικού ή ερευνητικού προσωπικού σε πο-
σοστό 17,4%. Την ίδια ώρα την τριτοβάθµια 
και τη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση επι-
λέγει το 56,9% των εργαζόµενων διδακτό-
ρων. Ακολουθεί ο κρατικός τοµέας, όπου 
εργάζεται το 20,6%, ενώ στις επιχειρήσεις 
απασχολείται το 8,7% των διδακτόρων. Οι 
περισσότεροι (81,1%) απασχολούνται σε ε-
ρευνητικές δραστηριότητες.
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 ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΑ

ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο, ΥΨΗΛΗ ΑΝΕΡΓΙΑ

«Το γεγονός ότι ένα 
µεγάλο ποσοστό των 
διδακτόρων µας φεύγει 
από την Ελλάδα 
βρίσκοντας εργασία 
στο εξωτερικό δείχνει 
την υψηλή ποιότητα 
του ερευνητικού 
δυναµικού της χώρας 
και την ποιότητα του 
έργου, διδακτικού και 
ερευνητικού, που γίνεται 
στα πανεπιστήµιά µας».  
Στ. Ευσταθόπουλος

Ανεπαρκείς οι προσλήψεις µελών ∆ΕΠ

Εν τω µεταξύ, µε αφορµή την κατανοµή των 500 θέσεων µελών διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού (∆ΕΠ) στα ανώτατα ιδρύµατα της χώρας και την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας 
του υπουργείου Παιδείας να δοθούν επιπλέον 500 θέσεις, ο κ. Ευσταθόπουλος έκανε λόγο για 
σηµαντική πρόοδο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν θα λυθεί το 
πρόβληµα. «Είναι πολύ σηµαντικό γεγονός ότι µετά από έξι χρόνια πλήρους ανυπαρξίας νέων 
θέσεων µελών ∆ΕΠ φέτος δίνονται 500 θέσεις στα ανώτατα ιδρύµατα» ανέφερε. Πρόσθεσε, δε, 
ότι οι ελλείψεις σε µέλη ∆ΕΠ αυτή τη στιγµή είναι πάρα πολύ µεγάλες, καθώς τα τελευταία χρόνια 
είναι περισσότεροι από 2.500 οι καθηγητές όλων των βαθµίδων που αφυπηρέτησαν από τα ιδρύµατα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Όπως σηµείωσε, στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν είναι µόνο ο αριθµός 
που παίζει ρόλο αλλά και οι ειδικότητες του προσωπικού: «Για παράδειγµα, στο γυµνάσιο ή στο 
λύκειο ορισµένα µαθήµατα µπορούν να διδαχτούν από πολλές ειδικότητες καθηγητών (π.χ. η 
Αστρονοµία τόσο από φυσικούς όσο και από µαθηµατικούς), ενώ στα πανεπιστήµια µαθήµατα 
της Ιατρικής δεν µπορούν να διδαχτούν απ’ όλους τους γιατρούς (π.χ. Χειρουργική δεν µπορεί να 
διδάξει ο γιατρός ακτινολόγος, και αντίστροφα ο χειρουργός δεν µπορεί να διδάξει Ακτινολογία). 
Επιπλέον, πριν από µερικά χρόνια υπήρχαν αρκετές θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
(π.χ. πιστώσεις προσωπικού που προσλαµβανόταν µε τις διατάξεις του Π∆ 407), οι οποίες όµως κι 
αυτές εξέλειψαν τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι πολλά γνωστικά 
αντικείµενα να µην καλύπτονται και να υπάρχει τεράστιο πρόβληµα σε αρκετά τµήµατα ακόµη και 
µε τη στοιχειώδη υλοποίηση του υποχρεωτικού προγράµµατος των τµηµάτων. Μέρος αυτών των 
προβληµάτων αναµένουµε να καλυφθεί µε τις θέσεις που το υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει 
ότι θα προκηρύξει, οι οποίες βέβαια θα ολοκληρωθούν το µεθεπόµενο ακαδηµαϊκό έτος, 2017-
2018. Για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος (2016-2017) θα έχουµε όλα τα παραπάνω προβλήµατα 
προσαυξηµένα, καθώς στις ελλείψεις θα προστεθούν και οι αποχωρήσεις των καθηγητών που 
αφυπηρετούν το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους».



www.free-sunday.gr22 08.05.2016

κόσµος

Η ΓΗ ΓΥΡΙΖΕΙ

Πάρτε µια γεύση…
«Πολύ λυπάµαι που δεν είναι εδώ ο Τραµπ, περάσαµε 
τόσο καλά την τελευταία φορά. Και δεν καταλαβαίνω: είµαστε 
εδώ τόσοι ανταποκριτές, κάµερες, celebrities, κι αυτός δεν έρ-
χεται. Μήπως είναι µπανάλ γι’ αυτόν; Τι καλύτερο µπορεί να κάνει; 
Είναι σπίτι; Γράφει στο Twitter προσβάλλοντας κόσµο; Τι κάνει;»
Στη συνέχεια εξέφρασε τη «διαφωνία» του για το ότι ο Τραµπ δεν 
έχει εµπειρία σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής λέγοντας: «Έχει πε-
ράσει πολλά χρόνια µε συναντήσεις µε ξένους ηγέτες σε όλο τον 
κόσµο, τη Μις Σουηδία, τη Μις Αργεντινή…».

Κι όµως, ο Τραµπ
Πριν από λίγους µήνες φαινόταν α-
διανόητο ότι ο Ντόναλντ Τραµπ θα δι-
εκδικούσε την προεδρία των ΗΠΑ. Αλλά 
αυτό είναι το πιθανότερο να συµβεί µετά τη 
νίκη του στην Πολιτεία της Ιντιάνα.
O βασικός αντίπαλός του για το χρίσµα των Ρεπου-
µπλικάνων Τεντ Κρουζ ανακοίνωσε την παραίτησή του 
από την κούρσα. Έχοντας τη σύζυγό του, Χάιντι, δίπλα του, 
ο Κρουζ δεν έκρυψε τη θλίψη του.
«∆ώσαµε τον καλύτερο εαυτό µας. Αλλά οι ψηφοφόροι διάλε-
ξαν άλλο µονοπάτι, οπότε, µε βαριά καρδιά αλλά µε απέραντη 
αισιοδοξία για το µακροπρόθεσµο µέλλον της χώρας µας, α-
ναστέλλουµε την καµπάνια µας» είπε.
Μετά την απόσυρση του Τεντ Κρουζ από τις εκλογές 
για το χρίσµα των Ρεπουµπλικάνων και ο έτερος 
υποψήφιος Τζον Κασίς ανακοίνωσε την απο-
χώρησή του από τη διαδικασία χωρίς να δι-
ευκρινίσει αν και κατά πόσο αισιοδοξεί 
για το µέλλον της πατρίδας του.

Σκληρό ροκ
Οι Rolling Stones απαγόρευσαν στον Τραµπ να χρησιµοποιεί 
τα τραγούδια τους. «Οι Rolling Stones ουδέποτε επέτρεψαν 
στην εκστρατεία του Ντόναλντ Τραµπ να χρησιµοποιεί τρα-
γούδια τους και απαίτησαν αυτό να σταµατήσει αµέσως» ανα-
φέρουν σε ανακοίνωσή τους. Ήδη έχουν κάνει το ίδιο ο Neil 
Young, οι R.E.M. και η Adele, ενώ η δισκογραφική εταιρεία 
Everlast του απαγόρευσε να χρησιµοποιεί το κλασικό «Jump 

Around» των House of Pain. Από την πλευρά τους, οι Pearl 
Jam, ιδιαίτερα αιχµηροί, όπως πάντα, δεν του χαρίστη-

καν. Σε συναυλία τους έστειλαν από σκηνής το πολι-
τικό τους µήνυµα… Σχολίασαν τα όσα είπαν Ρού-

µπιο και Τραµπ on camera για τα µικρά χέρια 
και τα άλλα… προσόντα του δισεκατοµµυρι-

ούχου και στήριξαν τους ∆ηµοκρατικούς. 
Για τον υποψήφιο των Ρεπουµπλικά-

νων η περιφρόνηση τόσων καλλι-
τεχνών είναι µάλλον σηµαντι-

κότερη από την αποστασιο-
ποίηση της οικογένειας 

Μπους, που απέχει 
από την καµπά-

νια του, εκφρά-
ζοντας στην πράξη 

δυσφορία για την πο-
λιτεία του.

Obama out 
και up
Οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν 
ότι δεν θα γίνει η στραβή και η 
Χίλαρι Κλίντον θα είναι η επόµενη 
Πρόεδρος των ΗΠΑ. Όµως αυτό δεν 
σηµαίνει ότι δεν θα µας λείψει ο Μπαράκ 
Οµπάµα. Άλλωστε, έκανε ό,τι µπορούσε για 
να θυµίσει πόσο σπουδαίος ηγέτης είναι στο τε-
λευταίο προεδρικό δείπνο στους ανταποκριτές του 
ελεύθερου Τύπου. Ήταν σχεδόν ένα stand-up comedy 
show αυτό που παρακολουθήσαµε γελώντας και νοσταλ-
γώντας τον ήδη.

Η πείνα δεν είναι 
έγκληµα

Μπορεί ένας άστεγος να καταδικαστεί γιατί 
έκλεψε λίγο τυρί και αλλαντικά; Συνέβη στην Ι-

ταλία και ευτυχώς όταν η υπόθεση έφτασε στο α-
νώτατο ακυρωτικό δικαστήριο ο Ουκρανός Ροµάν 

Οστριακόφ, που συνελήφθη το 2011 σε σούπερ µάρκετ στη 
Γένοβα έχοντας κλέψει φαγητό αξίας µόλις 4,07 ευρώ, δικαιώ-
θηκε. Σύµφωνα µε την απόφαση, ήταν σαφές πως ο κατηγορού-
µενος «δεν µπορούσε να ζήσει χωρίς τροφή, έτσι ενήργησε από 
ανάγκη», αφού «το ένστικτο της επιβίωσης υπερισχύει της περι-
ουσίας». Τραγικά παράλογο το γεγονός ότι κάποιοι δικαστές αρ-
χικά τον καταδίκασαν. Ακόµη πιο τραγικό και πιο παράλογο ότι 
ο άστεγος έµπλεξε επειδή τον κατέδωσε ένας πελάτης του σού-
περ µάρκετ όταν τον «εντόπισε».
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Αυτός κι αν είναι ιµπεριαλισµός! Μια ολόκληρη λεωφόρος στην πρωτεύουσα της Κούβας, την 
Αβάνα, αποκλείστηκε, για να περπατήσουν εκεί τα ακριβοπληρωµένα µοντέλα του οίκου Chanel. 
Πρόκειται για την πρώτη επίδειξη υψηλής ραπτικής που πραγµατοποιείται στο νησί που ανοί-
γεται –συγκρατηµένα για την ώρα– στον καπιταλισµό και στα αγαθά της ∆ύσης. Προηγήθηκαν 
η άφιξη αµερικανικού κρουαζιερόπλοιου και η συναυλία των Rolling Stones, που ενθουσίασαν 
τους Κουβανούς, κάτι που δεν συνέβη µε το show της Chanel λόγω των δρακόντειων µέτρων α-

σφαλείας, που ουσιαστικά απέκλεισαν την πλειονότητα του κόσµου. Οι περισσότεροι κάτοικοι 
της Αβάνας παρακολούθησαν την επίδειξη πίσω από τα οδοφράγµατα ή κοιτώντας από τα µπαλ-
κόνια. Μανεκέν (όπως η Βραζιλιάνα Ζιζέλ, που ξεχώρισε), ηθοποιοί και διάφοροι celebrities (ο 
σχεδιαστής Καρλ Λάγκερφελντ, για παράδειγµα) βρέθηκαν στην Αβάνα για να παρακολουθή-
σουν την επίδειξη ρούχων εµπνευσµένων από την προεπαναστατική Κούβα. Η πιο αξιοσηµείωτη 
παρουσία ήταν αυτή του εγγονού του Φιντέλ Κάστρο, που θέλει, λέει, να γίνει µοντέλο.

Γιατί στο ACTION 24 παίζει πολύ σινεμά!

Απολαύστε αυτό το Σάββατο στην Ενότητα Film2Film
2 ταινίες του άρχοντα του σασπένς... Alfred Hitchcock.

στις 21:00 Jamaica Inn
στις 23:00 The 39 Steps

Η Chanel 
κατακτά
την Κούβα
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Μ
πορεί µια mainstream εµπορική 
τραγουδίστρια να είναι συναρπα-
στική και επιδραστική τόσο, που 
να τη χαρακτηρίσουν την πιο σηµα-
ντική παρουσία στην ποπ µουσική 
τον 21o αιώνα; Η Beyoncé το προ-
σπαθεί.

Γνωστή και ως Queen Bey, είναι η απόλυτη Αµερικανίδα σταρ, 
τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός και επιχειρηµατίας. Πριν 
από λίγες µέρες κυκλοφόρησε ένα ακόµη άλµπουµ. Σε µια κανο-
νική ιστορία εµπορικής επιτυχίας αυτό θα ήταν αρκετό. Όµως για 
την Beyoncé, που κάποτε δήλωσε ότι πλέον δεν την ενδιαφέρει 
να είναι απλώς τραγουδίστρια αλλά θέλει να είναι εµβληµατική, 
δεν αρκεί για να περιγράψει τα βήµατά της, που ξεφεύγουν από 
την παραγωγή µουσικής και κάνουν την ίδια ένα εµβληµατικό πο-
λιτισµικό προϊόν.

Έρωτας και απιστία
Παντρεµένη µε τον καλλιτέχνη και µουσικό παραγωγό Jay Z, 
αποτελούν ένα από τα πιο δυναµικά αλλά και πλούσια ζευγάρια 
της µουσικής βιοµηχανίας. Ζουν µια ζωή στην οποία συνεργάζο-
νται στενά αλλά φροντίζουν να δίνουν µικρές αφορµές για να τους 
συζητάµε και για τα προσωπικά τους. Εικόνες της µικρής κόρης 
τους Blue Ivy Carter βλέπουν το φως της δηµοσιότητας, ενώ εµ-
φανίζεται και στα βιντεοκλίπ των γονιών της. Τον τελευταίο καιρό 
οι φήµες τούς θέλουν να έχουν προβλήµατα λόγω της απιστίας 
του Jay Z. Πριν από µήνες είχαµε παρακολουθήσει και έναν οι-
κογενειακό καυγά µέσα από την κάµερα ασανσέρ πολυτελούς ξε-
νοδοχείου, κατά τη διάρκεια του οποίου η αδελφή της Beyoncé, 
επίσης τραγουδίστρια, επιτέθηκε στον γαµπρό της. Το περιεχό-
µενο του καυγά δεν έγινε ποτέ γνωστό αλλά φούντωσε ακόµα πε-
ρισσότερο τις φήµες περί χωρισµού. Και η τελευταία δουλειά της 
Bey, µε τίτλο «Lemonade», έκανε τόση εντύπωση, που αρκετοί 
αναρωτήθηκαν αν πρόκειται πραγµατικά για µία ακόµη κυκλοφο-
ρία της και όχι για µια περίτεχνη αναγγελία διαζυγίου.

Τυπικά το «Lemonade» είναι το έκτο άλµπουµ της Beyoncé 
µε 12 κοµµάτια, ένα πρότζεκτ που συνοδεύεται από µια ταινία 

διάρκειας µίας ώρας, η οποία έκανε πρεµιέρα στο αµερικανικό 
δίκτυο HBO. Το άλµπουµ είναι διαθέσιµο µόνο στην υπηρεσία 
streaming Tidal ή για αγορά µέσω του iTunes. Κατά πάσα πιθα-
νότητα θα ανέβει και στα Apple Μουσική και Spotify σύντοµα. 
Η κυκλοφορία του έγινε χωρίς καθόλου µάρκετινγκ. ∆ύο µέρες 
πριν, κυκλοφόρησε ένα κλιπ-γρίφος του ενός λεπτού που άφη-
σε τους θαυµαστές να αναρωτιούνται περί τίνος πρόκειται. Γρά-
φτηκε µάλιστα ότι «το “Lemonade” διαταράσσει τον κύκλο των 
άλµπουµ», αλλά αυτό δεν συνέβη πρώτη φορά. Το ίδιο έκανε η 
Beyoncé το 2013, όταν κυκλοφόρησε το προηγούµενο άλµπουµ 
της µε 14 τραγούδια, το καθένα µε το δικό του βίντεο, χωρίς καµία 
προειδοποίηση. Όπως πιθανόν έχετε ακούσει, το «Lemonade» 
είναι βαθιά αυτοβιογραφικό, το πρώτο µισό µιλά για την προδο-
σία, στο τραγούδι «Don’t Hurt Yourself» η τραγουδίστρια πετάει 
τη βέρα της στην κάµερα και µιλά για «τελευταία προειδοποίη-
ση». Ευθέως τραγουδά «αν ξανακάνεις αυτές τις µαλ…, θα χάσεις 
τη γυναίκα σου». Σε ένα άλλο κοµµάτι σπάει ένα αυτοκίνητο µε 
ένα ρόπαλο του µπέιζµπολ από ζήλια. Τα φώτα της δηµοσιότητας 
στρέφονται ξανά επάνω της.

∆εν είναι η πρώτη φορά που η Beyoncé, η οποία έχει κατη-
γορηθεί ότι απαρνείται την κληρονοµιά της, ότι είναι εξαρτηµένη 
από τις παγίδες της φήµης της, τα πλούτη και τη δηµοσιότητα, ότι 
εκθέτει την προσωπική της ζωή, το καταφέρνει. Η κυκλοφορία 
του single «Formation» συνοδεύτηκε από ένα πολυσυζητηµένο 
βιντεοκλίπ (γυρισµένο στη Νέα Ορλεάνη) µε ισχυρό πολιτικό 
µήνυµα: από την εικόνα της τραγουδίστριας πάνω σε ένα περιπο-
λικό που βουλιάζει µέχρι το graffiti µε τη φράση «Stop shooting 
us» και συνεχείς αναφορές στις µαύρες ρίζες της –κατάγεται από 
τη Λουιζιάνα–, το τραγούδι προκάλεσε συζητήσεις στην Αµερική 
για το κοινωνικοπολιτικό του µήνυµα. Όµως πουθενά δεν θυσία-
σε την εικόνα της ως σούπερ σταρ. Ούτε και στην guest εµφάνιση 
στο ηµίχρονο του τελικού του αµερικανικού Super Bowl. Ένας 
φόρος τιµής στον Michael Jackson, όταν τραγούδησε στο Super 
Bowl το 1993, τα µηνύµατα για τη σηµασία τού να είσαι µαύρος 
στη σύγχρονη Αµερική δεν έλειψαν. Οι χορεύτριες µε κοστούµια 
που θύµιζαν Μαύρους Πάνθηρες σχηµάτισαν το «X», µε σαφή 
αναφορά στον Malcolm X. Και, για να µην ξεχνιόµαστε, όλα αυτά 
τα ακολούθησε η αναγγελία της παγκόσµιας περιοδείας «The 

Formation World Tour» µε σαράντα συναυλίες. Μια 35χρονη 
γυναίκα που επιλέγει να κάνει ένα πολιτικό statement σε κάθε 
της τελευταία εµφάνιση. Όµως δεν ήταν πάντα έτσι.

Ταραγµένη ζωή
Η Beyoncé Giselle Knowles γεννήθηκε στο Χιούστον του Τέξας 
στις 4 Σεπτεµβρίου 1981. Η µητέρα της, Τίνα, εργαζόταν ως κοµ-
µώτρια και αργότερα έγινε ιδιοκτήτρια κέντρου οµορφιάς, ενώ 
ο πατέρας της δούλευε στις πωλήσεις της Xerox, δουλειά που 
εγκατέλειψε για να µανατζάρει την ταλαντούχα κόρη του, κάτι 
που εγκατέλειψε όταν πήρε διαζύγιο. Η Beyoncé άρχισε να τρα-
γουδάει και να χορεύει συµµετέχοντας σε τοπικά σόου για ταλέ-
ντα σε µικρή ηλικία και παρακολούθησε ένα µουσικό σχολείο, το 
Parker Elementary School, κυνηγώντας την επιτυχία.

Σε νεαρή ηλικία βρέθηκε να συµµετέχει µε τις Kelly 
Rowland, LaTavia Roberson και LeToya Luckett στο γκρουπ 
Girl’s Tyme, από το οποίο προέκυψε το γκρουπ Destiny’s Child, 
όπου η Beyoncé ξεχώρισε. Το άλµπουµ που την καθιέρωσε ως 
σόλο καλλιτέχνιδα ήταν το «Dangerously in Love», που κυκλο-
φόρησε το 2003, για το οποίο κέρδισε 5 βραβεία Grammy. Από 
το συγκεκριµένο άλµπουµ, τραγούδια όπως το «Crazy in Love», 
σε συνεργασία µε τον Jay Z, και το «Baby Boy» έφτασαν στην 
κορυφή των Billboard Hot 100. Η Beyoncé συνέχισε να δουλεύει 
σόλο µέχρι τη διάλυση των Destiny’s Child, το 2005, οπότε κυ-
κλοφόρησε το δεύτερο άλµπουµ της, «B΄Day». Παράλληλα εµ-
φανίστηκε στο σινεµά, στην ταινία «Dreamgirls» το 2006, ενώ 
είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις ταινίες «Τhe Pink Panther» την 
ίδια χρονιά και «Obsessed» το 2009. Έναν χρόνο πριν, είχε πα-
ντρευτεί σε ιδιωτική τελετή τον Jay Z, που συνεργάστηκε µαζί 
της για το τρίτο της άλµπουµ «I Am… Sasha Fierce».

Η ανακοίνωση της εγκυµοσύνης της το 2010 έγινε επί σκη-
νής – τη χαρά του ζευγαριού είχε σκοτεινιάσει µια αποβολή την 
προηγούµενη χρονιά. Ακολούθησε το τέταρτο άλµπουµ της, µε 
τίτλο «4», ενώ το 2013 ήρθε το «Beyoncé» που έλαβε πολύ καλές 
κριτικές τόσο για τη µουσική του αξία όσο και για το φεµινιστικό 
του υπόβαθρο. Για την Beyoncé αποτέλεσε σταθµό, µια δουλειά 
µε την οποία έπαψε να είναι απλώς µια πολύ καλή performer και 
έγινε φορέας ενός βαθύτερου πολιτισµικού και κοινωνικού µη-
νύµατος. Επιχειρηµατίας που διαχειρίζεται µαεστρικά το brand 
της, σχεδιάστρια ρούχων, ακτιβίστρια που έχει ιδρύσει ΜΚΟ για 
την προστασία των αδύναµων και µαζί µε τον άντρα της στηρίζουν 
ανοιχτά πολιτικούς σκοπούς. Στάθηκε στο πλευρό του Οµπάµα 
στα χρόνια του Λευκού Οίκου, ενώ ό,τι κάνει τώρα µοιάζει κοµµέ-
νο και ραµµένο στα µέτρα του κινήµατος για τα δικαιώµατα των 
µαύρων #BlackLivesMatter.

Μία υπερεπιτυχηµένη όµορφη γυναίκα που δεν διστάζει να 
µιλήσει για τον φεµινισµό στις συνεντεύξεις της. Και όλα αυτά 
χωρίς να πέσει από την κορυφή. Πρέπει να παραδεχτούµε ότι η 
Beyoncé δεν είναι απλώς µια τραγουδίστρια.

 ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

Η BEYONCÉ 
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ  

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Μία υπερεπιτυχηµένη όµορφη 
γυναίκα που δεν διστάζει να µιλήσει 
για τον φεµινισµό στις συνεντεύξεις 
της. Και όλα αυτά χωρίς να πέσει 
από την κορυφή. Πρέπει να 
παραδεχτούµε ότι η Beyoncé δεν 
είναι απλώς µια τραγουδίστρια.

«Αν η ζωή σού πετάει λεµόνια, 
φτιάξε λεµονάδα» λέει η δηµοφιλής 

performer µε το τελευταίο της 
άλµπουµ.
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συνέντευξη

νοµία αποκτούν νόηµα», την ίδια ώρα που η κατάρ-
ρευση συνεχίζεται και σε επίπεδο ανθρώπων και σε 
επίπεδο αριθµών.

Ανησυχείτε για την ευρωπαϊκή προοπτική της 
χώρας µας;
Ανησυχώ βαθύτατα. ∆εν πρέπει και δεν µπορεί να 
συνεχιστεί η σηµερινή κωµικοτραγική σχιζοφρένεια 
να δηλώνουµε όλοι µας «Ευρωπαίοι» και την ίδια 
ώρα να καταπατούµε τις αξίες και τους κανόνες που 
συγκροτούν αυτό που ονοµάζουµε «Ευρώπη». Ούτε 
είναι ενθαρρυντικό αυτό που τελευταία έγινε µόδα, 
να αποδίδουµε ευθύνες στην Ευρώπη για να κου-
κουλώσουµε τις δικές µας αδυναµίες, τις δική µας 
άγνοια και τα δικά µας τραγικά λάθη.

 ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

∆ηµήτρης Κούρκουλας 

«Πολιτικά και 
οικονοµικά 
είµαστε λαός 
αναλφάβητος»

«∆
ιάµετρος» λέγεται ο εκδοτικός οίκος 
τον οποίο µόλις ίδρυσε ο πρώην 
υφυπουργός Εξωτερικών ∆ηµή-
τρης Κούρκουλας. Έχει ισχυρό κί-
νητρο και την αναγκαία ενόρµηση. 

Μα είναι αυτή εποχή για επιχειρηµατικό ρίσκο;
Ασφαλώς όχι. Εδώ και πολλά χρόνια, ήδη προ κρί-
σης, η Ελλάδα ήταν αφιλόξενη στην επιχειρηµατι-
κότητα. Αυτός είναι ένας από τους βαθύτερους λό-
γους της φτωχοποίησης προς την οποία πορευό-
µαστε µε συνέπεια. Η κατάσταση επιδεινώθηκε µε 
την κρίση και έφτασε στο ζενίθ τους τελευταίους 18 
µήνες. ∆υστυχώς, η κυρίαρχη οικονοµική αντίληψη 
στη χώρα µας είναι ασυµβίβαστη µε τη σηµερινή 
πραγµατικότητα της παγκοσµιοποίησης αλλά και µε 
την απλή λογική. Οι ιδεοληψίες που καλλιεργήθηκαν 
επί δεκαετίες έχουν πλέον διαπεράσει και πολιτικούς 
σχηµατισµούς πέραν της παραδοσιακής και της ε-
θνολαϊκιστικής Αριστεράς. Πώς αλλιώς εξηγείται ότι 
κυβερνήσεις της κεντροδεξιάς οδήγησαν τα δηµό-
σια ελλείµµατα σε δυσθεώρητα ύψη και επέβαλαν 
δυσβάστακτους φόρους στις επιχειρήσεις; Αυτό που 
συχνά ξεχνάµε είναι ότι η σηµερινή ατµοµηχανή της 
ανάπτυξης δεν είναι ο εξηλεκτρισµός, όπως επί Λένιν, 
ούτε το κράτος, αλλά οι επιχειρήσεις. ∆εν χρειάζεται 
να είναι κανείς νεοφιλελεύθερος για να καταλάβει 
αυτή την απλή αλήθεια. Χωρίς επιχειρηµατικότητα, 
κάθε χώρα είναι καταδικασµένη να χάνει συνεχώς 
στον σκληρό καθηµερινό αγώνα για τον παγκόσµιο 
καταµερισµό του πλούτου.

Τι σας κινητοποίησε ώστε να ασχοληθείτε µε τις 
εκδόσεις;
Ήταν µια ιδέα που στριφογύριζε στο µυαλό µου εδώ 
και χρόνια. Μετά από πολυετή θητεία στα ευρωπαϊκά 
όργανα και σε διπλωµατικές αποστολές της Ε.Ε. επέ-
στρεψα οριστικά στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2012 και 
ανέλαβα, µέχρι τον Ιανουάριο του 2015, υφυπουρ-
γός Εξωτερικών για ευρωπαϊκές υποθέσεις και οι-
κονοµικές σχέσεις. Μετά την κυβερνητική αλλαγή 
του Ιανουαρίου του 2015 βρήκα τον ελεύθερο χρόνο 
για να υλοποιήσω τα σχέδιά µου. Θα προτιµούσα να 
ξεκινούσα µέσα σε ένα καλύτερο οικονοµικό περι-
βάλλον. Αν το κίνητρό µου ήταν αποκλειστικά επι-
χειρηµατικό, δεν θα ξεκινούσα αυτή την προσπάθεια 
σήµερα. Η εξάπλωση του ανορθολογισµού στην ελ-
ληνική κοινωνία, και όχι µόνο σε θέµατα οικονοµίας, 
είναι ένα επιπλέον κίνητρο για µένα να προσπαθήσω 
να προσφέρω βιβλία που βοηθούν στην ορθολο-
γική κατανόηση του σηµερινού σύνθετου κόσµου.

∆εν έχουµε περισσότερους εκδοτικούς οίκους 
απ’ όσους χρειαζόµαστε;
Αυτό το αποφασίζει η αγορά. Και, ευτυχώς, δεν χρει-
άζεται προηγούµενη κρατική ή συνδικαλιστική άδεια. 
Η ύπαρξη πολλών και µε διαφορετικούς στόχους εκ-
δοτικών οίκων είναι κάτι θετικό και από οικονοµική 
αλλά και από πολιτιστική άποψη. Αρκεί βεβαίως να 
εξασφαλίζεται η ποιότητα. Απόφαση δική µας είναι 
να εξασφαλίζουµε υψηλή ποιότητα και στην επιλογή 
των τίτλων αλλά και στην ποιότητα της µετάφρασης 
ξένων συγγραφέων. Αν, πάντως, κρίνω από την υ-
ποδοχή που είχαν τα πρώτα µας βιβλία, πιστεύω ότι 
υπάρχει ένα αναγνωστικό κοινό που αναγνωρίζει και 
ανταµείβει την ποιότητα. Παράλληλα, έχοντας επί-
γνωση της οικονοµικής συγκυρίας, έχουµε βασικό 
στόχο της ελαχιστοποίηση των λειτουργικών µας ε-
ξόδων. Έχω αρκετή εµπειρία στον τοµέα αυτό. Σας 
υπενθυµίζω ότι οργάνωσα την επιτυχηµένη προε-

δρία της Ε.Ε. το α΄ εξάµηνο του 2014 ξοδεύοντας 
µόνο 18 από τα 50 εκατ. ευρώ που είχαν διατεθεί 
από τον προϋπολογισµό. Άλλες χώρες είχαν ξοδέ-
ψει 70 και 100 εκατοµµύρια για τον ίδιο σκοπό. Είµαι 
µεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι υπάρχουν ακόµα 
περιθώρια µείωσης των κρατικών δαπανών, χωρίς 
µείωση µισθών. Την ίδια αρχή, περιορισµού των ε-
ξόδων, εφαρµόζω και στις εκδόσεις ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ.

Τι βιβλία έχετε επιλέξει για το ξεκίνηµα;
Τα τρία πρώτα µας βιβλία που κυκλοφόρησαν τον 
Απρίλιο αφορούν φλέγοντα θέµατα της διεθνούς 
πολιτικής:
• Το «Η Συρία φλέγεται» περιγράφει το πώς η χώρα 
αυτή έφτασε στη σηµερινή τραγωδία ενός αιµατη-
ρού εµφυλίου πολέµου και αναλύει τις ευθύνες 
όλων των πρωταγωνιστών, εγχώριων και ξένων, 
όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, που υποτίµησαν τον 
κίνδυνο των ισλαµιστών.
• Το βιβλίο «Οι Νέοι Τζιχαντιστές – Ισλαµικό Κρά-
τος, Ευρώπη και το επόµενο κύµα τροµοκρατίας» 
είναι µία εξαιρετική ανάλυση του φαινοµένου της 
ισλαµιστικής τροµοκρατίας και περιγράφει, σχεδόν 
προφητικά, την εξάπλωσή του στην Ευρώπη. Ο συγ-
γραφέας, Πέτερ Νόιµαν, θεωρείται παγκοσµίως ο 
κατεξοχήν ειδικός σε θέµατα τροµοκρατίας, είναι 
καθηγητής στο King’s College στο Λονδίνο και δι-
ευθυντής του µόνου ∆ιεθνούς Κέντρου Μελέτης 
της Τροµοκρατίας. Όποιος θέλει να αντιληφθεί το 
µέγεθος της πρόκλησης που θα αντιµετωπίσουµε 
και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα επόµενα χρό-
νια πρέπει να το διαβάσει.
• Το τρίτο µας βιβλίο «Στο µυαλό του Βλαντίµιρ Πού-
τιν» περιέχει µια διεισδυτική ανάλυση του τρόπου 
σκέψης του Ρώσου ηγέτη. Ο συγγραφέας έκανε ε-
κτεταµένη έρευνα για να ανακαλύψει τις φιλοσοφι-
κές, πολιτικές και θρησκευτικές επιρροές που δια-
µόρφωσαν τη σκέψη και τη δράση του Πούτιν, την 
επίδραση που άσκησαν στον Ρώσο Πρόεδρο η ορ-
θοδοξία, το Βυζάντιο, ο Μαρξ, ο Ντοστογιέφσκι και 
η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.
• Το «Όνοµα του Θεού είναι Έλεος» του πάπα Φρα-

γκίσκου είναι το πρώτο βιβλίο του πάπα αφότου ε-
ξελέγη στην κορυφή της Καθολικής Εκκλησίας. Έχει 
κυκλοφορήσει σε 85 χώρες και έχει προκαλέσει µε-
γάλο ενδιαφέρον λόγω της προσωπικότητας του πάπα 
αλλά και των θαρραλέων απόψεων που διατυπώ-
νει. Είναι ο πάπας των φτωχών και των περιθωρι-
οποιηµένων και πιστεύω ότι σε δύσκολες εποχές, 
όπως η σηµερινή, οι απόψεις του παρουσιάζουν ι-
διαίτερο ενδιαφέρον, όχι µόνο για τους καθολικούς 
ή τους θρησκευόµενους αλλά για κάθε άνθρωπο.
• Θα ακολουθήσουν τους επόµενους µήνες και άλλα 
αξιόλογα βιβλία, όπως το βραβευµένο από τη Γαλ-
λική Ακαδηµία µυθιστόρηµα του Μπουαλέµ Σανσάλ 
«2084 – Το τέλος του κόσµου», που εµπνέεται από 
το «1984» του Όργουελ και περιγράφει την επικρά-
τηση µιας παγκόσµιας θρησκευτικής δικτατορίας. 
Θα κυκλοφορήσουµε επίσης το εξαιρετικό βιβλίο 
«Οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας – Το παράδοξο της 
εξουσίας», που αναλύει τον τρόπο διακυβέρνησης 
των πρωθυπουργών από το 1974 µέχρι το 2009.

Αγαπάµε το διάβασµα ή απλώς χρησιµοποιούµε 
τις βιβλιοθήκες για διακόσµηση;
Η κρίση έπληξε το βιβλίο, ιδίως το «διακοσµητικό». 
Η ανάγνωση ενός βιβλίου παραµένει ένας οικονο-
µικός τρόπος όχι µόνο διασκέδασης αλλά και εκ-
παίδευσης.

Είναι και πρόβληµα παιδείας το ελληνικό;
Είναι ένα πολυσύνθετο πρόβληµα που εµπεριέχει 
και έλλειψη παιδείας ή –ακόµα χειρότερα– στρε-
βλή ενηµέρωση και εµµονή σε ιδεοληψίες, αλλά και 
ψυχωτική άρνηση αποδοχής της πραγµατικότητας. 
Ιδίως σε θέµατα διεθνούς πολιτικής και οικονοµίας 
δεν θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι είµαστε λαός 
αναλφάβητος. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι 
ακόµα και σήµερα, µετά τα όσα βιώσαµε τα χρό-
νια της κρίσης, αντί να συζητάµε τις προϋποθέσεις 
της ανάπτυξης ο δηµόσιος διάλογος, και µάλιστα σε 
υψηλό πολιτικό επίπεδο, περιστρέφεται γύρω από 
αµπελοφιλοσοφίες «αν προηγούνται οι άνθρωποι 
ή οι αριθµοί» ή για «το πώς το νόµισµα και η οικο-

Αν το κίνητρό µου ήταν 
αποκλειστικά επιχειρηµατικό, 
δεν θα ξεκινούσα αυτή την 
προσπάθεια σήµερα. Η 
εξάπλωση του ανορθολογισµού 
στην ελληνική κοινωνία, και 
όχι µόνο σε θέµατα οικονοµίας, 
είναι ένα επιπλέον κίνητρο 
για µένα να προσπαθήσω να 
προσφέρω βιβλία που βοηθούν 
στην ορθολογική κατανόηση του 
σηµερινού σύνθετου κόσµου.
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συνέντευξη

«Σ
την άκρη των λέξεων, 
στην αρχή ή στο τέλος 
µιας ιστορίας, είναι ένα 
σπιτάκι ολοµόναχο. Εκεί 
µένει ο ποιητής των πα-
ραµυθιών». Η συγγρα-
φέας Φωτεινή Φρα-

γκούλη τον συνάντησε και έγραψε δέκα ιστο-
ρίες που µοιράζεται µε τους αναγνώστες στο 
τελευταίο της βιβλίο «Ελιά στο πέλαγος». Ιστορίες 
της όµως, εκτός από τα βιβλία της που έχουν 
βραβευτεί και αποσπάσει διακρίσεις, συναντάµε 
και στα αναγνωστικά και ανθολόγια του δηµο-
τικού σχολείου. Η ίδια εκτός από συγγραφέας 
εργάστηκε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες 
ως δασκάλα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.

Πώς είναι η ζωή µακριά από το σχολείο;
Είναι κάπως «άνυδρη». ∆εν έχω συνηθίσει 
ακόµα. Σιγά σιγά θα γίνει κι αυτό.

Τι αποκοµίσατε από τα χρόνια που εργαστή-
κατε ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση;
Έγινα πιο ευέλικτη ως άνθρωπος, αποδέχτηκα 
κατ’ ουσίαν τη διαφορετικότητα. Η αγάπη και η κα-
λοσύνη άνθισαν µέσα µου και έδωσαν καρπούς.

Οι ιστορίες σας είναι «υφασµένες» από τα 
βιώµατά σας. Η πραγµατικότητα έχει ξεπε-
ράσει τη φαντασία;
Οι ιστορίες µου είναι συνδυασµός εµπειριών, 
συναισθηµάτων και φαντασίας. Είναι γεγονός 
όµως πως η πραγµατικότητα υπερβαίνει τη φα-
ντασία µας πολλές φορές. Η καθηµερινότητα το 
αποδεικνύει, και θετικά και αρνητικά. Μας α-
φήνει άφωνους. Ό,τι έζησα πέρυσι το καλοκαίρι 
στον Μόλυβο, το δράµα τόσων ανθρώπων, είναι 
τόσο έντονο, που δεν ξέρω πώς και πότε θα µε-
τουσιωθεί σε λόγο και αν…

Τα βιβλία σας, µεταξύ άλλων, δίνουν την ευ-
καιρία για πολυεπίπεδη ανάγνωση, γύρω και 
από περιβαλλοντικά ζητήµατα. Πώς αντιλαµ-
βάνονται τα παιδιά το θέµα του περιβάλλο-
ντος;
Εξαρτάται από τους διαµεσολαβητές, δηλαδή 
τους γονείς και τους δασκάλους. Πόσο πηγαίος 
είναι ο σεβασµός και το ενδιαφέρον, για να µε-
ταδοθεί ως καθηµερινή πρακτική στη ζωή των 
παιδιών. Πάντως τα παιδιά και δεκτικά είναι και 
ευαίσθητα και πρόθυµα για το καλό. Ευτυχώς!

Τα παιδιά της πόλης µπορούν να ξεχωρίσουν 
τον πλάτανο από τον ευκάλυπτο;
Αν δείχνουµε τα δέντρα στα παιδιά, τα µαθαί-
νουν, τα θυµούνται και τα αγαπούν. Τα παιδιά 
που συναναστράφηκα στο σχολείο τα µύησα 
όσο µπορούσα στη γνωριµία µε τα δέντρα, του-
λάχιστον της γειτονιάς του σχολείου. Η Αθήνα 
έχει πολλά είδη δέντρων. Στη Μιχαλακοπούλου 
υπάρχει ένας τρίκορµος ευκάλυπτος, θαυµα-

στός! Αδύνατον να τον προσπεράσεις. Τον χαι-
ρετώ σε κάθε µας συνάντηση.

Είναι εύκολο να προσελκύσετε το παιδικό 
κοινό στη σηµερινή εποχή, όταν πρέπει να 
αντιµετωπιστεί η δύναµη της εικόνας και του 
διαδικτύου;
∆εν είναι εύκολο αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. 
Ο λόγος έχει τη δική του γοητεία και αν σαγη-
νεύει τον γονιό και τον δάσκαλο, έχει τη δυνα-
τότητα να µεταδοθεί και στα παιδιά ως συγκί-
νηση και να εδραιωθεί.

Ο ευκάλυπτος που βλέπει να υψώνεται δίπλα 

Η Αθήνα έχει πολλά 
είδη δέντρων. Στη 
Μιχαλακοπούλου υπάρχει 
ένας τρίκορµος ευκάλυπτος, 
θαυµαστός! Τον χαιρετώ σε 
κάθε µας συνάντηση.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

«Το σχολείο κυνηγά τη διδακτέα 
ύλη, πιέζοντας τα παιδιά»

Φωτεινή Φραγκούλη, συγγραφέας

του ένα κτίριο τι µας διδάσκει εκτός από υ-
ποµονή;
Αποδοχή, σθένος, σταθερότητα. Αλλά δεν δι-
δάσκει, εκφράζει.

Τη στιγµή της έµπνευσης τι είναι αυτό που 
θα σας οδηγήσει να τη µετουσιώσετε σε κεί-
µενο;
Είναι αυτή η µαγική δηµιουργική σπίθα που, 
παιδάκι ακόµα, την ένιωσα και που µου επιτρέ-
πει να δηµιουργώ διά των λέξεων έναν κόσµο 
ο οποίος κι εµένα µε εκπλήσσει.

Από την εµπειρία σας ως δασκάλα, ποια 
είναι η θέση της λογοτεχνίας στο ελληνικό 
σχολείο;
Αν κρίνω εκ του αποτελέσµατος, τα νέα δεν 
είναι καλά. Λιγοστεύουν ακόµα και οι ώρες του 
µαθήµατος. Από την άλλη, η λογοτεχνία απαιτεί 
έναν ειδικό «χειρισµό», µια και ο κύριος ρόλος 
της είναι η αισθητική απόλαυση. Για µένα ήταν 
«στενός µου συνεργάτης» σε όλα τα µαθήµατα 
και γι’ αυτόν το λόγο τολµώ να πω ότι µας α-
πέτρεψε από την πλήξη.

Τι πιστεύετε ότι πρέπει ν’ αλλάξει στο εκ-
παιδευτικό σύστηµα;
Το σχολείο, όπως είναι σήµερα, προτάσσει γνω-
στικούς στόχους. Πιστεύω ότι αν ήταν περισσό-
τερο ανθρωποκεντρικό και φρόντιζε να εξοι-
κειώσει τα παιδιά µε την τέχνη ως προσωπική 
έκφραση αλλά και ως παραµυθία, µε παιγνι-
ώδη τρόπο και ανεπαισθήτως θα έφτανε και 
στην κατάκτηση του γνωστικού στόχου. Αλλά, 
δυστυχώς, το σχολείο κυνηγά τη διδακτέα ύλη, 
πιέζοντας τα παιδιά στην πιο δηµιουργική περί-
οδο της ζωής τους. Ας µην αναφερθούµε στην 
αποστήθιση της ύλης στη δευτεροβάθµια εκ-
παίδευση και ειδικά στο λύκειο. Ας µου επι-
τραπεί η παράφραση της κινέζικης παροιµίας: 
Τα παιδιά µάς δείχνουν το φεγγάρι κι εµείς κοι-
τάµε το δάχτυλό τους.

Τα βιβλία σας έχουν διακριθεί και βραβευ-
τεί. Τι εκπροσωπούν για εσάς αυτές οι δια-
κρίσεις;
Η αναγνώριση είναι ανάγκη. Είναι στη φύση 
του ανθρώπου, πόσο µάλλον του δηµιουργού. 
Είναι ικανοποίηση, αλλά κυρίως δέσµευση.

Στον προσωπικό σας χρόνο τι είδους βιβλία 
διαβάζετε;
∆ιαβάζω διαφορετικά είδη. Κυρίως µε ενδι-
αφέρει η ποίηση, το διήγηµα, τα δοκίµια και 
το θέατρο.

Πού συναντάµε τον ποιητή των παραµυ-
θιών;
Στην αµφισηµία των λέξεων. Στα χαϊδεµένα 
φωνήεντα και στα ανθεκτικά σύµφωνα, όπως 
λέει η Αγγελάκη-Ρουκ. Στην καµπύλη του δευ-
τερολέπτου, εκεί που ελλοχεύει η ανατροπή.

Από την εµπειρία σας ως δασκάλα, ποια 

σχολείο;
Αν κρίνω εκ του αποτελέσµατος, τα νέα δεν 

της είναι η αισθητική απόλαυση. Για µένα ήταν 

Τι πιστεύετε ότι πρέπει ν’ αλλάξει στο εκ-

Το σχολείο, όπως είναι σήµερα, προτάσσει γνω-

τερο ανθρωποκεντρικό και φρόντιζε να εξοι-

Το βιβλίο της Φωτεινής Φραγκούλη 
«Ελιά στο πέλαγος» κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Πατάκη. Εικονογρά-
φηση: Εύη Τσακνιά.
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υγεία

«Ο νεοσύστατος ΓΟΝΕΑΣ λειτουργεί 
στα γραφεία της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας (Τσόχα 
18-20, Αθήνα). Για δωρεάν ραντεβού 
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
καλέσουν στο 210 3826600». 
Ευάγγελος Φιλόπουλος, πρόεδρος της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

«Με το social freezing 
εξασφαλίζεται η γυναικεία 
αυτονοµία, καθώς γεφυρώνεται 
το χάσµα µεταξύ της βιολογικής 
και της ρεαλιστικής ετοιµότητας 
για τεκνοποίηση». 
Βασίλης Αθανασίου, 
επιστηµονικός διευθυντής του 
Κέντρου Εξωσωµατικής Αθηνών

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΓΟΝΕΑΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ; 
ΝΑΙ, ΜΠΟΡΕΙΣ!

Ο Βασίλης Αθανασίου 
µε τη δηµοσιογράφο 
Αλεξία Σβώλου και 
τη διοργανώτρια της 
εκδήλωσης Σίλια 
Μπαµπέτα.

Τ
ο µεγάλο κενό που υπάρχει στην πατρίδα 
µας σε ό,τι αφορά την καθοδήγηση των νέων 
ανθρώπων που προσβάλλονται από καρκίνο 
και πρέπει να διατηρήσουν αναπαραγωγικό 
υλικό, ώστε αργότερα, όταν θα έχουν απο-
θεραπευτεί, να µπορέσουν να αποκτήσουν 

δικό τους παιδί, έρχεται να καλύψει µε µια πρωτοποριακή 
πρωτοβουλία η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Πρόκει-
ται για το τµήµα ΓΟΝΕΑΣ –το ακρωνύµιό του προκύπτει από 
τη φράση «Γονιµότητα σε Νεοπλασµατικούς Ασθενείς»–, το 
οποίο κλείνει σε λίγο έναν χρόνο ζωής, καθώς τα εγκαίνια της 
λειτουργίας του (µε το εναρκτήριο συνέδριο) συνέπεσαν µε 
την επιβολή των capital controls πέρυσι το καλοκαίρι. «Στο 
διάστηµα αυτό δεκαπέντε ασθενείς νεαρής ηλικίας µε νεοπλα-
σµατική νόσο έχουν συµµετάσχει σε συµβουλευτικές συνεδρί-
ες και τέσσερις ασθενείς (κορίτσια και νεαρές γυναίκες) έχουν 
ήδη καταψύξει ωοθηκικό ιστό. Επίσης, το τµήµα έχει πραγµα-
τοποιήσει οµαδικές και ατοµικές ενηµερωτικές εκδηλώσεις σε 
λειτουργούς υγείας, ενώ µέσα στον Ιούνιο προγραµµατίζεται 
το επόµενο συνέδριο, όπου θα παρουσιαστούν ο απολογισµός 
των πεπραγµένων µας και οι νεότερες εξελίξεις στον χώρο» 

επισηµαίνει ο Εµµανουήλ Τερζάκης, µαιευτήρας-γυναικολό-
γος και υπεύθυνος του τµήµατος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρ-
κινικής Εταιρείας και διευθυντής της Κλινικής Μαστού του 
νοσοκοµείου «Άγιος Σάββας», Ευάγγελος Φιλόπουλος, εξη-
γεί πώς διαµορφώθηκε η ανάγκη για την ύπαρξη µιας τέτοιας 
υπηρεσίας στον ελλαδικό χώρο: «Κάθε χρόνο έχουµε στην 
πατρίδα µας περίπου 350 νέα περιστατικά παιδικού καρκίνου 
που σε ποσοστό 75%-80% είναι πλέον ιάσιµα. Τα παιδιά αυτά 
και τα σπανιότερα περιστατικά των εφήβων µε νεοπλασµατική 
νόσο, καθώς και οι νέοι ενήλικες που θα υποβληθούν σε αντι-
καρκινική αγωγή, θα αποθεραπευτούν χάρη στα νέα φάρµακα. 
Καθώς όµως πρόκειται να υποβληθούν σε χηµειοθεραπεία ή 
άλλες κυτταροτοξικές θεραπείες, θα χάσουν το αναπαραγωγι-
κό τους υλικό. Οπότε, για να µπορέσουν να τεκνοποιήσουν στο 
µέλλον, θα χρειαστεί να καταψύξουν ωοθηκικό ιστό ή ωάρια 
ή σπερµατοζωάρια ή γονιµοποιηµένα ωάρια (αν πρόκειται για 
ζευγάρι) προτού ξεκινήσει η αντικαρκινική αγωγή. Ο ΓΟΝΕ-
ΑΣ προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του και στελεχώνεται από 
εξειδικευµένους µαιευτήρες-χειρουργούς-γυναικολόγους, νο-
σηλεύτριες, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Στις 

οικογένειες µε ογκολογικό ασθενή που έρχονται για καθοδή-
γηση το τµήµα µεσολαβεί ώστε να µειωθεί δραστικά το κόστος 
της κατάψυξης του αναπαραγωγικού υλικού, καθώς και της 
εξωσωµατικής γονιµοποίησης η οποία θα απαιτηθεί αργότερα 
προκειµένου τα αποθεραπευµένα άτοµα να τεκνοποιήσουν».

Όπως προσθέτει ο µαιευτήρας-χειρουργός-γυναικολόγος 
Βασίλης Αθανασίου από το Κέντρο Εξωσωµατικής Αθηνών, 
που συνεργάζεται µε την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 
στο πρωτοποριακό εγχείρηµα: «Σύµφωνα µε τα τελευταία δε-
δοµένα, τα περιστατικά καρκίνου εµφανίζονται κατά 45% σε 
άνδρες και κατά 39% σε γυναίκες, ενώ ένας στους 72 άνδρες 
και µία στις 51 γυναίκες µε καρκίνο είναι κάτω των 39 ετών. 
Οι ασθενείς αυτοί σε ποσοστό 80% επιβιώνουν της περιπέ-
τειάς τους και συνεπώς µπορούν στο µέλλον να αποκτήσουν 
δική τους οικογένεια». Η ίδρυση του τµήµατος ΓΟΝΕΑΣ ανα-
κοινώθηκε από τον κ. Αθανασίου και τον κ. Φιλόπουλο στην 
εκδήλωση υγείας και ευεξίας µε τίτλο «Health and Wellness 
Secrets» που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στο Ecali Club, µε 
οµιλητές διακεκριµένους επιστήµονες, συντονίστρια τη δηµο-
σιογράφο Υγείας Αλεξία Σβώλου και τη Free Sunday χορηγό 
επικοινωνίας.

Με την εξωσωµατική γονιµοποίηση να µετρά σχεδόν 40 χρόνια ζωής, η κατάψυξη ωαρίων 
ή ωοθηκικού ιστού µε στόχο τη µελλοντική τεκνοποίηση ξεκίνησε να εφαρµόζεται στις 
περιπτώσεις όπου υπήρχε ιατρικό πρόβληµα στη γυναίκα. «Ωστόσο, µε την αναβολή και την 
καθυστέρηση της τεκνοποίησης για κοινωνικούς λόγους (κυρίως για χάρη της καριέρας), 
αλλά προσφάτως και για οικονοµικούς λόγους (εξαιτίας της κρίσης), ήταν ζήτηµα χρόνου 
να χρησιµοποιηθούν οι τεχνικές κρυοσυντήρησης ωαρίων για µη ιατρικούς σκοπούς. 
Έτσι, φτάσαµε σήµερα να µιλάµε για το social freezing, την κοινωνική κρυοσυντήρηση 
για κοινωνικούς λόγους, µια τάση που διαρκώς µεγαλώνει, όσο οι γυναίκες αργούν να 
βρουν τον ιδανικό σύντροφο. Με το social freezing εξασφαλίζεται η γυναικεία αυτονοµία, 
καθώς γεφυρώνεται το χάσµα µεταξύ της βιολογικής και της ρεαλιστικής ετοιµότητας 
για τεκνοποίηση» εξηγεί ο µαιευτήρας-χειρουργός-γυναικολόγος Βασίλης Αθανασίου 
µιλώντας στην εκδήλωση «Health and Wellness Secrets».

ΚΑΤΑΨΥΞΗ 
ΩΑΡΙΩΝ: 
ΤΟ ΝΕΟ SOCIAL 
TREND

ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ 
ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 
∆ΙΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) για την απόφαση της κυβέρνησης να 
µεταφέρει τα αποθεµατικά του ΕΟΠΥΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
επισηµαίνοντας πως το µέτρο δίνει τη χαριστική βολή στους 2.400 
συµβεβληµένους φυσικοθεραπευτές. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση 
του ΠΣΦ: «Αυτή η µεταφορά αυτόµατα σηµαίνει παύση των πληρωµών 
στους συµβεβληµένους παρόχους υγείας, που προσφέρουν υπηρεσίες 
στους ασφαλισµένους της χώρας. Σαν αποτέλεσµα, η δυσµενής 
οικονοµική κατάσταση των 2.400 συµβεβληµένων φυσικοθεραπευτών 
επιδεινώνεται. Ύστερα από την αφαίµαξη των παρόχων, λόγω 
των µνηµονιακών µέτρων του rebate και του clawback, µε το 
πρόσχηµα των ετήσιων κλειστών προϋπολογισµών, έρχεται τώρα 
αυτή η απόφαση να δηµιουργήσει την απόλυτη καταστροφή και να 
εκθέσει πλήρως τα µέλη µας, καθώς είναι αδύνατο να καλυφθούν οι 
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους, οι υποχρεώσεις 
τους έναντι των τραπεζών και έναντι των εργαζοµένων που 
απασχολούν». Ο ΠΣΦ θυµίζει ότι οι φυσικοθεραπευτές ήδη βρίσκονται 
σε ασφυκτικό οικονοµικό κλοιό, καθώς, παρ’ ότι εργάζονται 12 
µήνες τον χρόνο και επιβαρύνονται µε λειτουργικά έξοδα όλο το 
δωδεκάµηνο, αµείβονται για µόλις 7 µήνες τον χρόνο.
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Οι πωλήσεις 
24 εκατοµµυ-
ρίων και πλέον 

Opel Kadett και Opel 
Astra σηµατοδοτούν 
έναν εντυπωσιακό α-
ριθµό και παράλληλα 
ένα αξιοσηµείωτο επί-
τευγµα. Στοιχίζοντας το 
ένα αυτοκίνητο πίσω 
από το άλλο, όλα τα µι-
κροµεσαία Opel που 
έχουν κατασκευαστεί 
µέχρι τώρα θα ξεπερ-
νούσαν τη µαγική έν-
δειξη των 100.000 χιλιοµέτρων και θα δηµιουργούσαν µια σειρά αυτοκινήτων που θα µπορούσαν να 
κυκλώσουν τον Ισηµερινό δυόµισι φορές.
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα µικροµεσαία Opel έχουν καταφέρει να κάνουν τη µετακίνηση προσιτή 
σε νέες κοινωνικές τάξεις και, αφού η ατοµική µετακίνηση έγινε µέρος της καθηµερινότητας, οι τελευ-
ταίες γενιές έκαναν προσιτές τις τεχνολογίες και καινοτοµίες από µεγαλύτερες κατηγορίες, όπως οι ε-
ξαιρετικές τεχνολογίες φωτισµού, AFL+ στο Astra J και IntelliLux LED στο νέο Astra.
Τώρα η Opel ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του best seller της, συνεχίζοντας την ιδέα του «εκ-
δηµοκρατισµού» καινοτοµιών από µεγαλύτερες και ακριβότερες κατηγορίες και συνδυάζοντάς τες µε 
µια εκφραστική, δυναµική σχεδίαση.
Το νέο Astra Sports Tourer βασίζεται σε µια νέα αρχιτεκτονική χαµηλού βάρους, χρησιµοποιεί απο-
κλειστικά κινητήρες τελευταίας γενιάς και προσφέρει χαρακτηριστικά από µεγαλύτερες κατηγορίες. 
Η απέριττη σχεδίαση κάνει το Astra Sports Tourer πιο αθλητικό από ποτέ. Με λίγα λόγια, το νέο Astra 
συνδυάζει απόδοση και κοµψότητα και επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των συµπαγών µοντέλων µε 
κορυφαίες καινοτοµίες. Με τέτοια προσόντα εύκολα κατέκτησε τον τίτλο του ευρωπαϊκού «Αυτοκινή-
του της Χρονιάς 2016» τον Μάρτιο.
Η ιστορία των στέισον της Opel ξεκίνησε µε το Kadett A Caravan το 1963. Η Opel παρουσίασε το πρώτο 
συµπαγές της station wagon και γρήγορα έγινε ηγέτις της αγοράς σε αυτή την κατηγορία. Από τότε 
και µετά, ένα αυτοκίνητο µε την πρακτικότητα ενός van περιλαµβανόταν σε κάθε νέα γενιά Kadett και 
Astra. Το Astra H (2004-2010) ήταν το τελευταίο που έφερε το όνοµα Caravan, καθώς στην πορεία τα 
station wagons µετεξελίχθηκαν σε σύγχρονα µέσα lifestyle.

Για τα 40 χρόνια του Golf GTI η 
VW παρουσίασε το επετειακό 
Clubsport S, το οποίο κινείται 
από µια έκδοση 310 ίππων του 
2.0 TSI, τιµή που το καθιστά το 

πιο δυνατό GTI µέχρι στιγµής. Και το πιο 
γρήγορο, µια και το 0-100 έρχεται σε µόλις 
5,8 δεύτερα και η τελική του είναι 265 χλµ./
ώρα.
Και αν αυτά δεν αρκούν, σηµειώστε πως το 
VW Golf GTI Clubsport S είναι πλέον το 
πιο γρήγορο προσθιοκίνητο µοντέλο στο 
διάσηµο Nürburgring, καθώς µε τον οδηγό 
αγώνων Benny Leuchter πίσω από το τιµόνι 
του πέτυχε χρόνο 7:49,21, παίρνοντας τα 
σκήπτρα από το Honda Civic Type-R, που 
είχε πετύχει 7:50,63.
Ας σηµειωθεί στο σηµείο αυτό πως η ανάρτηση 
του επετειακού Golf GTI έχει ρυθµιστεί στο 
Nürburgring για το Nürburgring, ενώ στον 

εξτρά εξοπλισµό περιλαµβάνονται µέχρι και 
ενεργά αµορτισέρ.
Το VW Golf GTI Clubsport S θα 

κατασκευαστεί συνολικά σε 400 µονάδες, 
οι οποίες αναµένεται να εξαντληθούν πολύ 
γρήγορα.

ΤΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ VW GOLF GTI CLUBSPORT S 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΡΟΣΘΙΟΚΙΝΗΤΟ  
ΣΤΟ NÜRBURGRING

O Nico Rosberg και το Grand Slam

Το Grand Slam έχει καθιερωθεί ως όρος του τένις, όµως 
χρησιµοποιείται και στη Φόρµουλα 1. Έτσι, ένας οδηγός 

κάνει Grand Slam σε έναν αγώνα όταν πετυχαίνει την pole 
position, τον ταχύτερο γύρο και τη νίκη, ενώ καθ’ όλη τη 
διάρκεια του αγώνα δεν έχει χάσει την πρώτη θέση.
Στη Ρωσία, λοιπόν, και στο Γκραν Πρι της ο Nico Rosberg 
πέτυχε το πρώτο Grand Slam της καριέρας του, ενώ µπήκε 
σε ένα κλειστό κλαµπ µόλις 24 οδηγών που έχουν πετύχει 
κάτι ανάλογο. Τα πιο πολλά Grand Slam, συνολικά 8, τα έχει 
ο Jim Clark, ενώ από τους εν ενεργεία οδηγούς ο Vettel (4).
Παράλληλα, το 4/4 στην αρχή της σεζόν εκτός από τον Ros-
berg το έχουν πετύχει µόνο οι Nigel Mansell, Ayrton Senna 
και Michael Schumacher (δύο φορές), ενώ και οι τρεις 
κατέκτησαν τον τίτλο την ίδια χρονιά.
Επίσης αξιοσηµείωτο είναι πως µετά τους Alberto Asc-
ari, Michael Schumacher και Sebastian Vettel, ο Nico Ros-
berg είναι ο 4ος οδηγός στην ιστορία της Φόρµουλα 1 που 
σηµειώνει 7 σερί νίκες. Το αντίστοιχο ρεκόρ το έχει ο Vettel 
από το 2013 µε 9 συνεχόµενες νίκες.

Μετά από 27 χρόνια στην παραγωγή το Mazda 
MX-5 έπιασε το 1 εκατοµµύριο, ενώ ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει το timeline του, που ακολου-
θεί:
Φεβρουάριος 1989: Το αρχέτυπο MX-5 παρου-
σιάζεται στην έκθεση του Σικάγου.
Οκτώβριος 1997: Η 2η γενιά παρουσιάζεται 
στην έκθεση του Τόκιο.
∆εκέµβριος 1998: Παρουσίαση της 10th 
Anniversary Limited Edition MX-5.
Μάιος 2000: Το MX-5 µπαίνει στο βιβλίο 
Guinness ως το πιο επιτυχηµένο διθέσιο σπορ 
µοντέλο, µε παραγωγή 531.890 µονάδες.
Ιανουάριος 2002: Η παραγωγή φτάνει τις 
600.000 µονάδες. Νέο ρεκόρ Guinness.
Μάρτιος 2005: Πρεµιέρα της 3ης γενιάς στην 
έκθεση της Γενεύης.

Απρίλιος 2005: Η παραγωγή στις 700.000 µο-
νάδες. Νέο ρεκόρ Guinness.
Ιούλιος 2006: Πρεµιέρα της έκδοσης µε τη 
σκληρή αναδιπλούµενη οροφή στη Μεγάλη 
Βρετανία.
Ιούνιος 2007: 800.000 το ύψος της παραγωγής. 
Νέο ρεκόρ Guinness.
Ιούλιος 2009: Παρουσίαση της 20th 
Anniversary Limited Edition MX-5.
Φεβρουάριος 2011: 900.000 το ύψος της παρα-
γωγής. Νέο ρεκόρ Guinness.
Απρίλιος 2014: Πρεµιέρα της 25th Anniversary 
Edition MX-5.
Σεπτέµβριος 2014: Η 4η γενιά του MX-5 είναι 
γεγονός.
Μάρτιος 2016: Παρουσίαση του MX-5 RF στη 
Νέα Υόρκη.

Το Mazda MX-5 έπιασε το 1 εκατοµµύριοΤο νέο Opel Astra Sports Tourer έχει παράδοση 10 γενεών
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  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Η 
µέρα του µεγάλου 
τελικού του Κυπέλ-
λου φτάνει και όλοι 
οι ποδοσφαιρόφιλοι 
ετοιµάζονται να πάνε 
στο γήπεδο ή να πα-

ρακολουθήσουν από τις οθόνες τους αυτή 
τη σπουδαία αναµέτρηση δύο εκ των µεγα-
λύτερων οµάδων της χώρας, οι οποίες πρώ-
τες δίνουν τον τόνο µιας αµιγώς ποδοσφαι-
ρικής αντιπαλότητας.

Σε µια άλλη χώρα, σε µια άλλη εποχή, 
σε µια άλλη διάσταση.

Στην Ελλάδα και στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο του 2016 το µόνο που ισχύει από τα 
παραπάνω είναι ότι Ολυµπιακός και ΑΕΚ 
αποτελούν δύο από τις µεγαλύτερες οµά-
δες της χώρας. Κατά τα άλλα, οι φίλαθλοι 
και δη οι ποδοσφαιρόφιλοι έχουν ως επί το 
πλείστον αποσυρθεί από το προσκήνιο, πα-
ραχωρώντας τη θέση τους στους οπαδούς, 
ενώ δεν είναι καν βέβαιο ποια µέρα θα δι-
εξαχθεί ο τελικός, αν βέβαια διεξαχθεί. Ο 
τελικός ήταν προγραµµατισµένος για το 
Σάββατο, ωστόσο η γενική απεργία που κη-
ρύχτηκε για την Παρασκευή και το Σάββα-
το ήταν µέχρι την Πέµπτη το βράδυ πιθανό 
να οδηγούσε στη µετάθεση του αγώνα, πι-
θανότατα για την Κυριακή, αλλά χωρίς να 
είναι και σίγουρο. Αφενός αυτό ζητούσε ο 
κάτοχος των τηλεοπτικών δικαιωµάτων –
αφού λογικά δεν θέλει την υποβάθµιση του 
προϊόντος του µε το να µεταδοθεί χωρίς 
δηµοσιογραφική περιγραφή–, αφετέρου 
υπάρχει θέµα µε την αστυνόµευση, λόγω 
της απεργίας.

Μεγαλείο
Σε περίπτωση, δε, που διεξαχθεί ο τελικός, 
θα είναι µια… γιορτή χωρίς «καλεσµένους», 
καθώς στην τελική σύσκεψη µεταξύ του 
υφυπουργού Αθλητισµού Σταύρου Κοντο-
νή και του προέδρου της ΕΠΟ Γιώργου 
Γκιρτζίκη αποφασίστηκε πως στις εξέδρες 
του ΟΑΚΑ δεν θα βρεθούν καν µαθητές, 
όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασµός µετά την 
απόφαση του υφυπουργού να συνεχιστεί το 
Κύπελλο. Ως γνωστόν, ο υφυπουργός µετά 
τα επεισόδια και τη διακοπή του ηµιτελι-
κού µεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυµπιακού στην 
Τούµπα είχε αποφασίσει τη µαταίωση της 
φετινής διοργάνωσης, για λόγους ασφαλεί-
ας επισήµως, στο πλαίσιο της γενίκευσης 
της κόντρας του µε την ΕΠΟ στην πραγµα-
τικότητα. Μετά την παρέµβαση των FIFA 
και UEFA, υπό την απειλή της αποβολής 
του ελληνικού ποδοσφαίρου από τις τάξεις 
τους αλλά και λόγω των υποχωρήσεων και 
παραχωρήσεων που έκαναν τόσο οι διε-
θνείς οµοσπονδίες όσο και η ελληνική, ο κ. 
Κοντονής αποφάσισε να συνεχιστεί το Κύ-
πελλο. Φυσικά, ο θεσµός συνεχίστηκε µε-

γαλειωδώς, µε τον ΠΑΟΚ να µην κατεβαί-
νει στη ρεβάνς µε τον Ολυµπιακό υπό την 
πίεση της σχετικής απαίτησης της σκληρο-
πυρηνικής µερίδας των οπαδών του, αλλά 
και µε όλο το υπόλοιπο σόου που παρακο-
λουθήσαµε τις τελευταίες µέρες ενόψει του 
τελικού. 

Η αποθέωση του παραλογισµού
Η κορύφωση του σόου έφτασε µε τη νέα 
κόντρα µεταξύ υφυπουργού Αθλητισµού 
και ΕΠΟ, η οποία µπορεί και να οδηγή-
σει στην οριστική µαταίωση του τελικού, ή 
τουλάχιστον σε ένα déjà vu του θρίλερ µε 
την UEFA και τη FIFA. Κι αυτό γιατί στη 
σύσκεψη για τη διεξαγωγή του τελικού µε-
ταξύ του υφυπουργού Αθλητισµού και του 
προέδρου της ΕΠΟ αποφασίστηκε και πως 
διαιτητής του τελικού θα ήταν ο διεθνής 
Τάσος Σιδηρόπουλος, µαζί µε το δίδυµο 
των βοηθών (Ευθυµιάδης, Κωσταράς) που 
τον συνοδεύουν στους διεθνείς αγώνες 
του. Τελικά, η ΕΠΟ όρισε διαιτητή τον Σι-
δηρόπουλο, αλλά µε διαφορετικό δίδυµο 
βοηθών (Αλεξέας, Πετρόπουλος) και όχι 

το συνηθισµένο του. Ακολούθησε τελεσί-
γραφο του υφυπουργού Αθλητισµού, µέσω 
επίσηµης ανακοίνωσης, πως αν µέχρι τις 12 
το µεσηµέρι της Παρασκευής δεν «τηρη-
θούν τα συµφωνηθέντα στη συνάντησή µου 
µε τον πρόεδρο της ΕΠΟ στις 27 Απριλίου, 
τα οποία διασφαλίζουν την οµαλή τέλεση 
του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος και την 
κοινωνική ειρήνη, και δεν ανακοινωθούν 
το αργότερο µέχρι τις 12 το µεσηµέρι αύ-
ριο, η πολιτεία θα προβεί σε ανακοινώσεις 
σχετικά µε τη διεξαγωγή του αγώνα». Σε 
ελεύθερη απόδοση, αν δεν αλλάξει το δίδυ-
µο των βοηθών, τότε ο τελικός θα οδηγηθεί 
σε µαταίωση. Από την πλευρά της, η ΕΠΟ 
ξεκαθάριζε πως θεωρεί ότι τηρήθηκαν όλες 
οι προϋποθέσεις που τέθηκαν στην συνά-
ντηση µε τον υπουργό και δεν διαπραγµα-
τευόταν ούτε την αλλαγή ηµέρας διεξαγω-
γής του τελικού ούτε την αλλαγή των βοη-
θών του Σιδηρόπουλου. 

Το παράλογο του όλου θέµατος είναι 
προφανές: Βάσει ποιου κανονισµού, βά-
σει ποιας αρµοδιότητας ή θεσµικού ρόλου 
µπορεί η διαιτητική τετράδα του τελικού 

του Κυπέλλου να αποτελεί προϊόν διαπραγ-
µάτευσης µεταξύ του υφυπουργού Αθλητι-
σµού και του προέδρου της ΕΠΟ; Από την 
πλευρά του υφυπουργού δεν θα έπρεπε 
καν να τίθεται τέτοιο θέµα, ενώ θα πρέπει 
να ξεκαθαριστεί και το πώς αποφάσισε ο 
κ. Κοντονής πως διαιτητής του τελικού θα 
έπρεπε να είναι ο Τ. Σιδηρόπουλος. Ήταν 
προσωπική απόφαση; ∆έχτηκε κάποια ει-
σήγηση από κάποια αρµόδια επιτροπή του 
υπουργείου ή της ΓΓΑ; Επίσης, από την 
πλευρά της ΕΠΟ τίθεται ανάλογο ερώτηµα: 
το ποιος θα διαιτητεύσει τον τελικό αποτε-
λεί αρµοδιότητα του προέδρου της ΕΠΟ ή 
των αρµόδιων επιτροπών και µηχανισµών 
της οµοσπονδίας; 

Σε φίλαθλα πλαίσια
Όπως ήταν το απολύτως αναµενόµενο, ο 
Ολυµπιακός και η ΑΕΚ έκαναν ό,τι µπο-
ρούσαν για την προάσπιση του φίλαθλου 
πνεύµατος και την οµαλή διεξαγωγή του 
τελικού. Την αρχή έκανε η ΑΕΚ, µε ανα-
κοίνωση µέσω της οποίας επιτέθηκε στην 
ΕΠΟ, λόγω του ορισµού των δύο βοηθών 
του Σιδηρόπουλου, µε πολύ σκληρούς χα-
ρακτηρισµούς και έµµεσες αναφορές στον 
Ολυµπιακό. Ακολούθησε εξίσου σκληρή 
ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυµπιακός εναντίον 
της ΑΕΚ αλλά και του υφυπουργού Αθλητι-
σµού, επειδή θεώρησαν πως ο κ. Κοντονής 
συντάχθηκε µε την επίθεση της ΠΑΕ ΑΕΚ 
στην ΕΠΟ για τον ορισµό των δύο βοηθών. 
Αναµενόµενα κάπου εκεί ο «χαρτοπόλε-
µος» µεταξύ των δύο ΠΑΕ ολοκληρώθηκε 
και βγήκαν τα… µπαζούκας, πάντα σε φίλα-
θλα πλαίσια, µε την ΠΑΕ Ολυµπιακός να 
τονίζει, µεταξύ άλλων, πως «κανείς από τη 
διοίκηση του Ολυµπιακού δεν ήταν τρόφι-
µος φυλακών. Κανείς από τη διοίκηση του 
Ολυµπιακού δεν έχει πληρώσει πρόστιµα 
εκατοµµυρίων για λαθρεµπόριο, ούτε έχει 
ανοιχτές υποθέσεις χρεών προς το ∆ηµό-
σιο. […]» και την ΑΕΚ να απαντάει σε δύο 
δόσεις, µέσω διαρροής πως «κανείς από 
την ΑΕΚ δεν παρουσιάζεται δύο φορές τον 
µήνα σε αστυνοµικό τµήµα» και πως «στη 
φυλακή βρίσκεται το πρώην στέλεχος και 
στενός συνεργάτης του προέδρου της ΠΑΕ 
Ολυµπιακός, Αιµίλιος Κοτσώνης, µε πρότα-
ση για ισόβια από την εισαγγελέα. Και βε-
βαίως αυτό που όλοι περιµένουµε είναι και 
την απόφαση της ∆ικαιοσύνης για την πο-
δοσφαιρική εγκληµατική οργάνωση […]».

Είµαστε µια ωραία ατµόσφαιρα και όλοι 
πλέον περιµένουµε τη µεγάλη ποδοσφαι-
ρική µάχη σε άδειες εξέδρες δύο οµάδων 
αποπροσανατολισµένων, οι οποίες πέραν 
όλων των υπολοίπων καλούνται και να δι-
καιώσουν τους επικεφαλής των ΠΑΕ στις 
οποίες ανήκουν.

Αν βέβαια διεξαχθεί ποτέ ο τελικός.
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ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ
Η Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση και η Ένωση Ελλή-
νων Κινηµατογραφιστών ρίχνουν… φως στους δηµι-
ουργούς πίσω από τις κάµερες. Για δύο µέρες, στις 
10 και 11 Μαΐου, έρχονται στο επίκεντρο οι αφανείς 
ήρωες της µαγείας του κινηµατογράφου, οι διευθυ-
ντές Φωτογραφίας. Τι ακριβώς κάνει ο διευθυντής 
Φωτογραφίας σε µια ταινία; Πώς συµβάλλει στο τε-
λικό αποτέλεσµα; Το κοινό θα παρακολουθήσει τις 
ταινίες, αλλά και θα ακούσει συζητήσεις µε διευθυ-
ντές Φωτογραφίας, που θα µας διαφωτίσουν για τον 
τρόπο που αντιµετωπίζουν το σενάριο, τις αισθητι-
κές τους αναφορές και την επιλογή των µέσων µε τα 
οποία µας ταξιδεύουν στον µαγικό κόσµο της εικό-
νας.

Keep Shelly 
in Athens (live)
Οι Keep Shelly in Athens 
µετά την πρόσφατη περιο-
δεία τους στην Αµερική ε-
πιστρέφουν στην Αθήνα για 
ένα µοναδικό live στο Ροµά-
ντσο. Το µυστηριώδες ντου-
έτο των PRP και Myrtha µε 
τον απόκοσµο ονειρικό ήχο 
προσφέρει µία µοναδική 
µουσική εµπειρία στις σπά-
νιες ζωντανές εµφανίσεις 
του ανά τον κόσµο. Οι Keep 
Shelly in Athens µετρούν ση-
µαντικές εµφανίσεις σε κά-
ποια από τα πιο γνωστά µου-
σικά φεστιβάλ του κόσµου, 
όπως το Coachella, και έχουν 
απασχολήσει τον διεθνή µου-
σικό Τύπο µε διθυραµβικές 
κριτικές, µεταξύ άλλων στα 
«Pitchfork», «The Guardian», 
«The Independent» και «Fact 
Magazine». Τους Keep Shelly 
θα συνοδεύσει ο Serafim 
Tsotsonis. Πέµπτη 12 Μαΐου 
στο Ροµάντσο. Είσοδος: €10 
ταµείο, €8 προπώληση.

Ο ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
Τιµητική συναυλία για τον ∆ιονύση Σαββόπουλο 
διοργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισµός του ∆ήµου 
Νέας Σµύρνης στην κεντρική πλατεία της πόλης στο 
πλαίσιο του εορτασµού της εργατικής Πρωτοµαγιάς. 
Ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης τιµά τον µεγάλο µας τρα-
γουδοποιό µε µια ανθολογία από αγαπηµένα τρα-
γούδια του, που θα ακουστούν από τον ίδιο µε τη 
συνοδεία µεγάλης συµφωνικής ορχήστρας. Τον ∆ι-
ονύση Σαββόπουλο συνοδεύει η Orchestra Mobile 
υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Ορφανίδη και 
συµµετέχουν οι χορωδίες του ∆ηµοτικού Ωδείου 
Ζωγράφου, τόσο η παιδική όσο και η µεικτή ενηλί-
κων. Είσοδος ελεύθερη.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΑΣ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟΣ STAGE
Τέσσερις µεγάλες βόλτες σε ποιήµατα που αγα-
πήσαµε και τραγουδήσαµε από τον Κώστα Μακε-
δόνα στο Ρυθµός Stage τις ∆ευτέρες 9, 16, 23 και 30 
Μαΐου. Από το «Άξιον εστί» του Ελύτη και την «Άρ-
νηση» του Σεφέρη µέχρι τον «Σταυρό του Νότου» 
του Καββαδία και τον «Επιτάφιο» του Ρίτσου και 
από την «Αθανασία» του Γκάτσου και το «Βρέχει στη 
φτωχογειτονιά» του Λειβαδίτη µέχρι τη «Θητεία» 
του Μάνου Ελευθερίου. Συµµετέχουν οι φίλοι του:
● ∆ευτέρα 9 Μαΐου: Γιώτα Νέγκα, Πυγµαλίων ∆α-
δακαρίδης
● ∆ευτέρα 16 Μαΐου: Γρηγόρης Βαλτινός, Ζωή Πα-
παδοπούλου
● ∆ευτέρα 23 Μαΐου: Ελένη Τσαλιγοπούλου, Κώ-
στας Θωµαΐδης
● ∆ευτέρα 30 Μαΐου: Χριστίνα Μαξούρη, Γιώργος 
Χατζής
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Είστε ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας Θεάτρου Θέση. Μιλήστε µας για 
την οµάδα αυτή.
Η Εταιρεία Θεάτρου Θέση ιδρύθηκε τον Σεπτέµβριο του 2015. Είµαστε 
και οι πέντε απόφοιτοι της ∆ραµατικής Σχολής του ΚΘΒΕ και είµαστε οι 
Τρυφωνία Αγγελίδου, ∆ιαµαντής Αδαµαντίδης, Αχιλλέας Αναγνώστου, 
Γιάννης Σαµψαλάκης και Μαρία Χάνου. Η κοινή µας αισθητική, η αγά-
πη για την οµαδική δουλειά και η ανάγκη για µια πιο συγκεκριµένη 
προσέγγιση θεατρικών κειµένων µάς ώθησαν στο να δηµιουργήσουµε 
αυτή την οµάδα. Το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας», σε σκηνοθεσία του 
σταθερού µας συνεργάτη Μιχάλη Σιώνα, είναι η πρώτη µας παραγωγή.

Αναλάβατε ως οµάδα τη µετάφραση και τη διασκευή του έργου. Πού 
εστιάσατε; Και ποια σηµεία υπογραµµίζετε;
Εστιάσαµε στην άκρως ποιητική γλώσσα του συγγραφέα και στο πώς 
αυτή θα παραµείνει όσο το δυνατόν αναλλοίωτη στα ελληνικά. ∆ώσαµε 
ιδιαίτερη βάση αρχικά στο χιούµορ του κειµένου, καθώς και στα διαχρο-
νικά µηνύµατα που περιέχει, είτε σε σχέση µε τις ταξικές διαφορές είτε 
σε σχέση µε τον έρωτα και την καταστροφή της φύσης από τον άνθρωπο.

Τι είναι αυτό που κάνει τη δραµατουργία του Σαίξπηρ διαχρονική και 
τόσο δηµοφιλή;
Νοµίζω το γεγονός ότι µιλάει για ιδέες που είναι και θα είναι πάντα µε-
γάλες για τον ανθρώπινο νου. Πάντα θα µας πει την ιστορία του µέσα 
από το πρίσµα µιας βαθιάς σκέψης. Αυτό είναι εµφανέστερο στα πιο κω-
µικά κείµενά του, όπως το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας», όπου, χωρίς 
να χάνονται το χιούµορ και η αµεσότητα, διακρίνεις πάντα από πίσω 
µια µεγάλη ιδέα. Όσοι συγγραφείς έχουν καταπιαστεί µε µεγάλες ιδέες 
έχουν αντέξει στον χρόνο.

Εσείς υπογράφετε και τη µουσική της παράστασης. Είναι πρωτότυπη 
ή επιλογές;
Η µουσική είναι πρωτότυπη. Προσπάθησα να συνδυάσω στοιχεία της 
µουσικής εκείνης της εποχής και της µουσικής του σήµερα. Όπως σκη-
νοθετικά θα αναρωτηθούµε τι είναι αυτό που µας αφορά σήµερα σε ένα 
έργο, έτσι αναρωτήθηκα κι εγώ τι είναι αυτό που µε αφορά σήµερα στη 
µουσική ενός τέτοιου έργου. Με βοήθησαν ιδιαίτερα οι στίχοι που έχει 
γράψει ο ποιητής για τα τραγούδια, αλλά άλλο τόσο µε βοήθησε το να τα 

ξεχάσω όλα αυτά και να δω τι θα ήθελα ο ίδιος να ακούσω µέσα σε αυτό. 
Η διαδικασία απαιτεί χρόνο και την ανάγνωση του κειµένου σε βάθος. 
Το γεγονός ότι είµαι µουσικός µε έχει βοηθήσει στην υποκριτική µου 
και το ότι είµαι ηθοποιός στη µουσική µου. Αυτό το λέω γιατί πιστεύω 
ότι ο µουσικός µιας παράστασης πρέπει να διαβάζει το κείµενο τόσες 
φορές όσες και ένας ηθοποιός της. ∆εν είναι εύκολο πράγµα η µουσική 
στο θέατρο.

Ολοκληρώσατε την περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα και τώρα βρίσκεστε 
στην Αθήνα και στο Θέατρο Θησείον. Βρίσκετε διαφορές ανάµεσα στο 
κοινό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης;
Στην επαρχία ο κόσµος διψάει για θέατρο και είναι κρίµα που δεν έχει 
επαφή µε αυτό σε σταθερή βάση, παρά µόνο όταν κάποιος θίασος απο-
φασίσει να ταξιδέψει για να παίξει κάπου. Όσον αφορά τις διαφορές του 
κοινού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, πιστεύω ότι στην Αθήνα λόγω της υπερ-
πληθώρας παραστάσεων ο κόσµος πλέον έχει αναπτύξει την ικανότητα 
να επιλέγει πολύ σωστά τι θα πάει να δει, ανάλογα µε τις προτιµήσεις 
και τα γούστα του πάντα. Μια καλή παράσταση δεν θα πάει χαµένη. Στη 
Θεσσαλονίκη χρειάζεται περισσότερος καιρός για να πάρει µπρος το οτι-
δήποτε, ο κόσµος αν δεν ακούσει κάτι καλό για µια παράσταση δεν θα 
πάει να τη δει, ούτε καν από περιέργεια. Σίγουρα, βέβαια, µετά το τέλος 
των παραστάσεων στην Αθήνα θα ξέρω να απαντήσω ακόµη καλύτερα σε 
αυτή την ερώτηση.

Η παράσταση έχει επιλεγεί ως η ελληνική συµµετοχή στο Festival 
Internacional de Teatro Clasico στο Αλµάγκρο της Ισπανίας και θα 
παρουσιαστεί στο Teatro La Veleta στις 25 Ιουλίου. Να υποθέσω ότι 
ανυποµονείτε; Έχετε αγωνία για τον τρόπο που θα σας υποδεχτεί το 
ισπανικό κοινό;
Είναι µεγάλη µας χαρά η πρώτη µας παραγωγή ως οµάδας να γίνεται δε-
κτή σε ένα διεθνές φεστιβάλ. Μας έχει δώσει µεγάλη δύναµη σε ό,τι έχει 
να κάνει µε τη δουλειά και την αφοσίωσή µας σε αυτή την παράσταση 
και σε αυτή την οµάδα. Είναι ένα µεγάλο έργο της παγκόσµιας δραµα-
τουργίας και έχει τροµερό ενδιαφέρον να δούµε πώς η παράστασή µας 
θα αγγίξει το ισπανικό κοινό. ∆εν θα το έλεγα αγωνία όσο περιέργεια. 
Ελπίζω όλα να πάνε καλά και το ισπανικό κοινό να µας αγκαλιάσει όπως 
το ελληνικό.

∆ιαµαντής Αδαµαντίδης

Μετά από δύο επιτυχηµένους κύκλους παραστάσεων στη Θεσσαλονίκη και περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα 
η Εταιρεία Θεάτρου Θέση και το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» ταξιδεύουν στην Αθήνα για να φέρουν 
τον µαγικό κόσµο των ξωτικών, των ευγενών και των ταπεινών µαστόρων του Ουίλιαµ Σαίξπηρ στο Θέατρο 
Θησείον. Ο ηθοποιός και µουσικός της οµάδας ∆ιαµαντής Αδαµαντίδης µας εξηγεί πώς προέκυψαν όλα.

Όνειρο Καλοκαιρινής 
Νύχτας
Μετάφραση: 

Εταιρεία Θεάτρου Θέση

Σκηνοθεσία: 

Μιχάλης Σιώ νας

Παίζουν: 

Τρυφωνί α Αγγελί δου, 

∆ιαµαντής Αδαµαντί δης, 

Αχιλλέας Αναγνώ στου, 

Γιάννης Σαµψαλά κης, 

Μαρία Χά νου

Θησείον – Ένα θέατρο 

για τις τέχνες

Τουρναβίτου 7, Ψυρρή, 

τηλ. 210 3255444

«Στην επαρχία 
ο κόσµος διψάει 

για θέατρο»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

INFO



www.free-sunday.gr 3308.05.2016 FREETIME
CINEM

A
Η BLACK 
WIDOW 
ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νικίτα Μιχάλκοφ ΣΕΝΑΡΙΟ: Νικίτα Μιχάλκοφ, Βλάντιµιρ Μοϊσέενκο ΠΑΙΖΟΥΝ: Νικίτα Μιχάλκοφ, Όλεγκ Μένσι-
κοφ, Ναντέζντα Μιχάλκοβα ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 157΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Weird Wave

Η Σκάρλετ Γιόχανσον 
φοράει για πέµπτη 
φορά τη δερµάτινη 
στολή της, για να 
γίνει η Natasha 

Romanoff ή αλλιώς Black Widow 
στο «Captain America: Εµφύλιος 
Πόλεµος». «Πραγµατικά είναι η µο-
ναδική φορά που έχω την ευκαιρία να 
ωριµάσω µαζί µε κάποιον χαρακτήρα» 
εξοµολογείται η Γιόχανσον. Πάντα 
µάχιµη και ατρόµητη, η Black Widow 
αποτελεί ατού στα χέρια κάποιου. Το 
µόνο πρόβληµα: κανείς δεν µπορεί 
να ελέγξει απόλυτα τις πράξεις και 
τον τρόπο σκέψης της. Από τα super 
blockbusters µέχρι τις indie παραγω-
γές η Γιόχανσον δεν έχει πάψει να 
είναι η ονείρωξη εκατοµµυρίων αν-
δρών και ταυτόχρονα µία από τις πιο 
ταλαντούχες ερµηνεύτριες της γενιάς 
της. Το «Captain America: Εµφύλιος 
Πόλεµος» προβάλλεται στις ελληνι-
κές αίθουσες από τις 5 Μαΐου.

Το 1994 ο «Ψεύτης Ήλιος» έκανε την εµφάνισή του στις αίθουσες, αποσπώντας το Όσκαρ Καλύτερης 
Ξενόγλωσσης Ταινίας και το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών. ∆ύο δεκαετίες 
µετά την αριστουργηµατική αυτή ταινία που σηµάδεψε το σινεµά των 90s, αποκαλύπτοντας τη σκοτεινή 
πλευρά της σταλινικής Ρωσίας και τις ψευδαισθήσεις µιας ολόκληρης χώρας, ο κορυφαίος Ρώσος σκη-

νοθέτης Νικίτα Μιχάλκοφ επιστρέφει στο σύµπαν και στους χαρακτήρες που δηµιούργησε µε ένα επικών διαστά-
σεων δίπτυχο ταινιών («Ψεύτης Ήλιος 2: Η Έξοδος» και «Ψεύτης Ήλιος 3: Το Οχυρό») που ακολουθεί τη µοίρα 
των ηρώων του στην ταραγµένη Σοβιετική Ένωση του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, µια χώρα που κινδυνεύει εξίσου 
από τις καταπιεστικές πρακτικές του Στάλιν και τη ναζιστική εισβολή.

Με εντολή του Στάλιν ο Μίτια κάνει στον Κότοφ ένα «δώρο»: µια εντολή αποκατάστασης του ονόµατός του, 
υπογεγραµµένη από τον ίδιο τον ηγέτη. Ο Κότοφ είναι και πάλι στρατηγός και επιστρέφει στο παλιό του σπίτι, 
στη Μόσχα. Εκεί τον περιµένει µία ακόµη έκπληξη: η γυναίκα του είναι ζωντανή, αλλά παντρεµένη µε έναν άλλο 
άντρα, και έχει µόλις αποκτήσει ένα µωρό. Ο ήδη εύθραυστος κόσµος του Κότοφ καταρρέει…

FRIEND REQUEST

Η Λόρα είναι µια δηµοφιλής φοιτήτρια που ζει µια συνηθισµένη φοιτητική ζωή, µοιράζοντάς τη µε τους 
φίλους της στο Facebook. Όταν αποδεχτεί ένα αίτηµα φιλίας από µια µοναχική κοπέλα στην τάξη της, 
τη Μαρίνα, χωρίς να το θέλει, θα θέσει σε κίνηση µια τροµακτική κατάρα. Η Μαρίνα πεθαίνει ξαφ-
νικά, αλλά η σελίδα της στο Facebook συνεχίζει να παρενοχλεί τη Λόρα και τους φίλους της. Πολύ 

σύντοµα η online παρενόχληση γίνεται πραγµατικός κίνδυνος για τις ζωές τους. Όταν ο ένας µετά τον άλλο οι φίλοι 
της αρχίζουν να παθαίνουν φρικιαστικά ατυχήµατα, η Λόρα αποφασίζει να λύσει το µυστήριο της κατάρας, πριν το 
κακό που την καταδιώκει σκοτώσει εκείνη και όλους τους αγαπηµένους της ανθρώπους.

ΨΕΥΤΗΣ ΗΛΙΟΣ (3D)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σάιµον Βερχόφεν ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάθιου Μπάλεν, Φίλιπ Κοχ ΠΑΙΖΟΥΝ: Αλίσια Ντέµπναµ Κερ, Μπριτ Μόργκαν, Κόνορ 
Πάολο, Γουίλιαµ Μόουζλι ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 92΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Tanweer
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α βλέφαρα χαµηλώνουν, τα φρύδια 
συνοφρυώνονται, τα µάτια γίνονται 
µια σχισµή. Ο ήλιος, ακόµα κι εκεί-
νος του ∆εκέµβρη, ενοχλεί. Ένας 
ηγέτης, όµως, πρέπει να κοιτάζει 
στα µάτια τον λαό, ή έστω τον τηλε-

οπτικό φακό. Το µήνυµα δεν µπορεί να µεταδίδεται 
µετ’ εµποδίων. Τα µάτια, «τα παράθυρα της ψυχής», 
πρέπει να είναι γυµνά. Η σηµειολογία ισχυρή και 
ουσιαστική για να εξοριστούν τα γυαλιά ηλίου από 
τα αξεσουάρ που επιτρέπονται στις εµφανίσεις των 
πολιτικών, ακόµα και στις µέρες µας, που οι επιστή-
µονες δεν κουράζονται να επισηµαίνουν τη βλαβε-
ρότητα του ήλιου. Η µαταιοδοξία, η υπεροψία που 
συνοδεύει το trend επιτρέπεται στον Μπόνο, στον 
Τζακ Νίκολσον και στους πρωταγωνιστές του «Μά-
τριξ», όχι στον Ντέιβιντ Κάµερον, στον Ματέο Ρέ-
ντσι ή στον Αλέξη Τσίπρα.

Τα γυαλιά ηλίου, ειδικά τα σκούρα, έχουν συν-

δεθεί µε ηγέτες απολυταρχικών πολιτευµάτων, από 
τους δικτάτορες των αφρικανικών κρατών µέχρι τους 
συνταγµατάρχες της 21ης Απριλίου, τον Κιµ Γιονγκ 
Ιλ και τον Μουαµάρ Καντάφι. Πώς ο Πίτερ Σέλερς 
υπογράµµισε την ανηθικότητα του Dr. Strangelove; 
Φορώντας µαύρα γυαλιά. Οι αρχηγοί κρατών πρέπει 
να έχουν καθαρά χέρια και να µας κοιτούν στα µάτια. 
Να µην κρύβουν τίποτα.

Εκτός κι αν βρίσκονται σε στιγµές ξεκούρασης. 
Κάπου στη Χαβάη, όπως ο Μπαράκ Οµπάµα, ή όταν 
ιππεύουν µε γυµνό στέρνο ένα άλογο, όπως ο Βλα-
ντίµιρ Πούτιν, ή όταν διασχίζουν µε ταχύπλοο τη 
Μεσόγειο, όπως ο Νικολά Σαρκοζί. Πρώτος διδάξας 
ο Τζον Κένεντι µε τα διαχρονικά Ray-Ban Wayfarers 
που συνήθιζε να φοράει πάνω στο οικογενειακό σκά-
φος, µε τη σύζυγό του Τζάκι, ως πρώτη κυρία των 
ΗΠΑ, να κάνει παγκόσµια µόδα τα υπερµεγέθη 
σκούρα γυαλιά για τις γυναίκες.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες επίσηµες εµφανίσεις 

όπου οι πολιτικοί σχεδόν επιβάλλεται να φορούν 
γυαλιά. Όταν επισκέπτονται πολεµικές βάσεις. Όπως 
πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας, όταν βρέθηκε, συνο-
δευόµενος από το επιτελείο του υπουργείου Αµύνης, 
σε φρεγάτα του Πολεµικού Ναυτικού, όπως στο πα-
ρελθόν ο Κώστας Σηµίτης, όταν παρευρέθηκε σε να-
τοϊκές ασκήσεις. Σαν άλλοι Τοµ Κρουζ, οι αρχηγοί 
των κρατών όταν ενηµερώνονται για κρατικά µυστικά 
κρατούν οχυρωµένους πίσω από µαύρα γυαλιά τους 
αµφιβληστροειδείς χιτώνες τους, για να µη διαρρεύ-
σει η απόρρητη πληροφορία, για να τονίσουν πόσο ε-
τοιµοπόλεµοι είναι, για να γίνουν ένα µε τα γεράκια 
του πολέµου, όπως ο Ταγίπ Ερντογάν όταν παρακο-
λουθεί παρελάσεις.

Πιο ελαστικοί, οι αστυνόµοι της µόδας δεν αρ-
νήθηκαν τη συνήθεια στη Μάργκαρετ Θάτσερ, στη 
Σάρα Πέιλιν ή στη Χίλαρι Κλίντον. Η κ. Μέρκελ δεν 
χρειάστηκε να αναµετρηθεί µαζί τους. Στο µουντό 
Βερολίνο τα γυαλιά ηλίου δεν ήταν ποτέ απαραίτητα.

Γιατί οι πολιτικοί  
δεν φορούν γυαλιά ηλίου;

Την Τρίτη 10 Μαΐου, στις 19.30, το πείραµα 
Compact Muon Solenoid (CMS) του Με-
γάλου Επιταχυντή Αδρονίων στο CERN 

και το Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου παρου-
σιάζουν την έκδοση «CMS: The Art of Science» 
του φυσικού Michael Hoch στο INNOVATHENS 
– Κόµβος Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας 
της Τεχνόπολης του ∆ήµου Αθηναίων. Για το βι-
βλίο θα µιλήσουν οι Michael Hoch, επιστήµονας, 
φωτογράφος, καλλιτέχνης και ιδρυτής του προ-
γράµµατος art@CMS, και Mick Storr, φυσικός, 
εκπαιδευτικός, συνιδρυτής του CERN Physics 
Teacher Programme, σύµβουλος δικτύωσης και 
εκπαίδευσης του προγράµµατος art@CMS.

Έχετε ακούσει για την Κλέφτρα των ∆ακρύων; 
Κάθε βράδυ, λίγο πριν από το δείπνο και λίγο 
πριν από τον ύπνο, τρυπώνει στην πόλη έχοντας 

έναν ασηµένιο αδιάβροχο σάκο κρεµασµένο στην 
πλάτη της. Κανείς δεν µπορεί να τη δει, γιατί είναι 
αόρατη, ούτε να την ακούσει, γιατί φορά µεταξωτά 
παπούτσια που είναι τελείως αθόρυβα. Η Κλέφτρα των 
∆ακρύων µαζεύει στον σάκο της τα δάκρυα από κάθε 
παιδί που κλαίει. Τι κάνει µε όλα αυτά τα δάκρυα; Ποια 
είναι τα πιο πολύτιµα; Η Carol Ann Duffy είναι κατα-
ξιωµένη ποιήτρια και θεατρική συγγραφέας και έχει 
γράψει πολλά εικονογραφηµένα βιβλία. Το βιβλίο της 
«Meeting Midnight», µε ποίηση για παιδιά, είχε συ-
γκαταλεχθεί στη βραχεία λίστα Whitbread Children’s 
Book of the Year 2000. Το 2006 τιµήθηκε µε το T.S. 
Eliot Prize για το βιβλίο της «Rapture» (στα ελληνικά 
κυκλοφορεί µε τον τίτλο «Σαγήνη»). H «Κλέφτρα των 
∆ακρύων» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη.BO
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Η Κόκκινη Μαγιά Ρυζιού είναι ένα αρχαίο κινέζικο 
φάρµακο, του οποίου η αξία έχει επαληθευθεί από 
πολλές σύγχρονες διπλά-τυφλές κλινικές µελέτες. Οι 
µελέτες αυτές έδειξαν ότι η Κόκκινη Μαγιά Ρυζιού 
µειώνει τη χοληστερίνη µέχρι 15% σε άτοµα µε υψηλή 
χοληστερίνη (άνω των 230 mg/dl). Εκτός αυτού µειώνει 
και τα τριγλυκερίδια. Αν και γενικά οι παρενέργειες από 
τη λήψη της είναι πολύ σπάνιες, δεν συνιστάται σε όσους 
έχουν προβλήµατα συκωτιού, στους µανιώδεις πότες ή 
αλκοολικούς, σε όσους έχουν κάνει µεταµόσχευση καρδιάς 
και στις έγκυες. Η Κόκκινη Μαγιά Ρυζιού της Nature’s Plus 
είναι παρατεταµένης αποδέσµευσης, ώστε να ασκεί την 
ευεργετική της δράση επί πολλή ώρα µετά τη λήψη της.

Προϊόν Nature’s Plus, USA. Εισαγωγή  Αpollonian  
Nutrition   τηλ. 210 6134604, 
www.apolloniannutrition.gr

Η Cascara Sagrada είναι ένα από τα πιο 
ήπια, αλλά και πιο αποτελεσµατικά βότανα 
κατά της δυσκοιλιότητας, µε το σηµαντικό 
πλεονέκτηµα να µην προκαλεί εθισµό ή  
εξάρτηση, όπως συµβαίνει µε τα πλείστα 
άλλα υπακτικά / καθαρκτικά. Αντίθετα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την διόρθωση 
της δυσκοιλιότητας που οφείλεται στην 
κατάχρηση άλλων υπακτικών / καθαρκτικών, 
αποκαθιστώντας τον φυσιολογικό τόνο 
του παχέος εντέρου και βοηθώντας στην 
απεξάρτηση.
Προϊόν Nature’s Plus, USA. Εισαγωγή  
Apollonian  Nutrition 
τηλ. 210 6134604, www.apolloniannutrition.gr

To Propolplus είναι µία συνεργική φόρµουλα 
µε καθαρή πρόπολη, γύρη µελισσών και έλαιο 
ατρακταλίδας.
Πολύ αποτελεσµατικό προϊόν για την 
ενδυνάµωση του οργανισµού και την 
καταπολέµηση µεγάλου φάσµατος λοιµώξεων.
Βοηθάει επίσης στην καλοήθη διόγκωση του 
προστάτη ιδίως αν συνδυαστεί µε το βότανο 
Saw palmetto.
Προϊόν Nature’s Plus, USA. Eισαγωγή  
Apollonian nutrition
τηλ. 210 6134604, 
www.apolloniannutrition.gr

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ  
ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΣΤΕ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

Ο Ελβετός πρωτοπόρος της φυσικής ιατρικής Alfred Vogel αφιέρωσε 
ολόκληρη τη ζωή του για την επίτευξη της αναγνώρισης της φυσικής 
ιατρικής και της φυτοθεραπείας. Πάνω στις έρευνές του η A. Vogel 

κυκλοφορεί πλήρη σειρά από αποτελεσµατικά ιάµατα υψηλής ποιότητας 
και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Για τους καλοκαιρινούς µήνες, που πλη-
σιάζουν, χρήσιµα θα βρείτε τα εξής:
Α. Vogel Eyedrops (Collyre): Κολλύριο µε ευφράσια και υαλουρονικό για 
ξηρά, κουρασµένα και ερεθισµένα µάτια. Κατάλληλο και για χρήστες φα-
κών επαφής, για παιδιά (άνω των 2 ετών), κατά τη διάρκεια εγκυµοσύνης 
ή θηλασµού.
Α. Vogel Aesculaforce: Φλεβοτονωτικό σε ταµπλέτες και ζελέ από φρέσκια 
ιπποκαστανιά για την αντιµετώπιση κιρσών, φλεβίτιδας, αιµορροΐδων και 
γενικά διαταραχών των φλεβών, που δυναµώνει τα τοιχώµατα των φλε-
βών, µειώνοντας τη διαπερατότητά τους. Προτείνεται η προληπτική χρήση 
πριν από την έναρξη των ζεστών µηνών.
Luffa spray: Ρινικό σπρέι µοναδικής, 100% φυσικής σύνθεσης µε βάση το 
φυτό λούφα. Το πολύτιµο τροπικό φυτό λούφα έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδι-
αίτερα αποτελεσµατικό σε περιπτώσεις αλλεργιών. ∆ρα «µπλοκάροντας» 
και αποβάλλοντας τις τοξίνες οι οποίες εξασθενούν το ανοσοποιητικό σύ-
στηµα, χωρίς τις παρενέργειες που συνήθως παρουσιάζουν τα συνθετικά 
αντιισταµινικά, όπως υπνηλία ή καταβολή.

∆ιάθεση: ICP, T: 2109408880
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Δέσμη πρωτοβουλιών για ευπαθείς ομάδες της 
κοινωνίας ανέπτυξε κατά το δεκαπενθήμερο 
έως το Πάσχα η INTERAMERICAN, συνδυ-
άζοντας και φέτος τις προγραμματισμένες 

ενέργειες κοινωνικής υπευθυνότητας με την εθελο-
ντική συνεισφορά του ανθρώπινου δυναμικού και των 
συνεργατών της. Η εταιρεία υλοποίησε πρωτοβουλίες 
για τους άπορους και άστεγους του Δήμου Αθηναίων, 
τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τη ΜΚΟ PRAKSIS, 
συνδιοργάνωσε για τέταρτη χρονιά με τον εκδοτικό ορ-
γανισμό Πελοπόννησος την Εβδομάδα Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης στην Πάτρα, ενώ φιλοξένησε στα κεντρικά 
γραφεία της bazaar για το Χαμόγελο του Παιδιού.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της σταθερής κατά τη δι-
άρκεια της κρίσης, υποστηρικτικής σχέσης της με το 
Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων (ΚΥ-
ΑΔΑ), η INTERAMERICAN έκανε και φέτος το πασχα-
λινό τραπέζι σε περίπου 1.000 άτομα που υποδέχτηκε 
ο δήμος κατά την Κυριακή του Πάσχα στο κλειστό 

γυμναστήριο του Ρουφ. Επίσης, από τις 18 έως τις 24 
Απριλίου η εταιρεία κινητοποίησε το τοπικό γραφείο 
της στην Πάτρα, συνδράμοντας για τέταρτη χρονιά 
στην πραγματοποίηση της πολυδιάστατης Κοινωνικής 
Εβδομάδας στην Πάτρα με συλλογή τροφίμων και φαρ-
μάκων, παροχή φροντίδας υγείας, αιμοδοσία και περι-
βαλλοντικές δράσεις, με τη σύμπραξη πολλών τοπικών 
κοινωνικών φορέων. Ακόμη, κατά τη Μεγάλη Εβδο-
μάδα συγκέντρωσε και παρέδωσε στη ΜΚΟ PRAKSIS 
σημαντική ποσότητα ειδών προσωπικής υγιεινής για 
την κάλυψη σχετικών αναγκών των προσφύγων σε 
δομές, με τη συμμετοχή των εργαζομένων και συνερ-
γατών της από τα γραφεία πωλήσεων Αττικής. Τέλος, η 
μακρά ασφαλιστική υποστήριξη που παρέχει δωρεάν η 
INTERAMERICAN στο Χαμόγελο του Παιδιού συμπλη-
ρώθηκε με την επιτυχή οργάνωση πασχαλινού bazaar 
στα κεντρικά γραφεία για τους εργαζόμενους κατά τη 
Μεγάλη Τρίτη, προς οικονομική ενίσχυση του οργανι-
σμού.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΈΣ «ΠΡΆΞΕΙΣ ΖΩΉΣ»  
ΑΠΌ ΤΗΝ INTERAMERICAN

Καθώς το καλοκαίρι πλη-
σιάζει, γινόμαστε ολοένα 
και πιο ενεργητικοί, ενώ 

τα πόδια μας βρίσκονται συχνά 
εκτεθειμένα στο εξωτερικό πε-
ριβάλλον. Αποτέλεσμα; Ο κίνδυ-
νος να εμφανιστούν κάλοι και 
φουσκάλες στα κάτω άκρα είναι 
ιδιαίτερα αυξημένος και η άμεση 
πρόληψη και αντιμετώπισή τους 
με αξιόπιστα προϊόντα, όπως τα 
επιθέματα Hansaplast για κάλους 
και φουσκάλες, που φέρουν τη 
σύσταση του Ελληνικού Συλλόγου 
Ποδιάτρων Ποδολόγων, είναι πιο 
απαραίτητες από ποτέ.
Τα Hansaplast επιθέματα για 
κάλους ανακουφίζουν άμεσα 
από τον πόνο και βοηθούν στην 
αφαίρεση των κάλων. Ο μαλακός 
ενσωματωμένος δακτύλιος από 
αφρώδες υλικό προστατεύει σαν 
μαξιλάρι την περιοχή του κάλου, 
ενώ παράλληλα το σαλικυλικό 
οξύ μαλακώνει το σημείο για κα-
λύτερη αφαίρεση του κάλου.
Ένα ακόμη σύνηθες πρόβλημα 
για τα πόδια και την επιδερμίδα 
μας όταν «ανοίγει» ο καιρός εί-
ναι η εμφάνιση φουσκαλών. Η 
άμεση και αποτελεσματική αντι-

μετώπισή τους είναι απαραίτητη, 
γιατί, σε διαφορετική περίπτωση, 
είναι υπαρκτός ο κίνδυνος έντο-
νου πόνου και μόλυνσης της πε-
ριοχής από βρομιά και βακτήρια. 
Για τον λόγο αυτό είναι σημαντι-
κή η άμεση χρήση Hansaplast 
επιθεμάτων για φουσκάλες, που 
εξασφαλίζουν άμεση ανακούφιση 
και ταχεία επούλωση της πληγής. 
Χάρη στη βελτιωμένη υδροκολ-
λοειδή τεχνολογία, τα Hansaplast 
επιθέματα για φουσκάλες προ-
σφέρουν έξτρα δυνατό κράτημα 
για 48 ώρες, παραμένοντας στη 
θέση τους και προστατεύοντας 
την πληγή της φουσκάλας ανε-
ξαρτήτως συνθηκών. Η ιδιαίτερα 
λεία επιφάνειά τους και οι απόλυ-
τα επίπεδες άκρες τους εξασφα-
λίζουν τη σταθερότητα του επιθέ-
ματος στο σημείο τοποθέτησης. 
Χάρη στην ευελιξία του υλικού, τα 
Hansaplast επιθέματα για φου-
σκάλες προσαρμόζονται σε κάθε 
μας κίνηση και δεν μετακινούνται.
Για περισσότερες πληροφορίες 
περιποίησης ποδιών επισκεφθεί-
τε το http://www.hansaplast.gr/
careforyourfeet.

Το ταξίδι στη γνώση ξεκινά με γιορτή 
στην Ιόνιο Σχολή για την υποψήφια 
νέα γενιά μαθητών το Σάββατο 14 
Μαΐου 2016, 11 το πρωί, στο Μαρού-

σι, στις εγκαταστάσεις της Ιουνίου Σχολής. 
Εκεί γονείς και παιδιά μπορούν να γνωρί-
σουν τον χώρο του Νηπιαγωγείου και του 
Δημοτικού Σχολείου, τις δασκάλες, να συ-
ναντηθούν με άλλα παιδάκια και να συμ-
μετάσχουν σε ευχάριστα και δημιουργικά 
παιχνίδια, γεμάτα μουσική και φαντασία.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
οι γονείς θα έχετε τη δυνατότητα να ενημε-
ρωθείτε για τη λειτουργία του Νηπιαγωγεί-
ου και του Δημοτικού Σχολείου και να δείτε 
από κοντά τις εσωτερικές εγκαταστάσεις, 
αλλά και να ξεναγηθείτε στους μεγάλους, 
ειδικά διαμορφωμένους εξωτερικούς χώ-
ρους της σχολής, που συνεισφέρουν κα-
θοριστικά στην κοινωνικοποίηση, την εν-
θάρρυνση της ομαδικής δραστηριότητας, 
αλλά και στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των 
παιδιών.
Μέσα από ποικίλα ερεθίσματα και με την 
καθοδήγηση των νηπιαγωγών και των δα-
σκάλων το παιδί ενθαρρύνεται και μαθαίνει 
να αγαπά τη γνώση σε ένα ευχάριστο περι-
βάλλον, που το παροτρύνει να καλλιεργήσει 
τα ταλέντα του και να αναπτυχθεί συναισθη-
ματικά.
Στο Νηπιαγωγείο της Ιουνίου Σχολής το 
παιδί κάνει τα πρώτα του βήματα μακριά 
από την οικογένεια, σε στέρεες βάσεις, κα-
θοριστικές για την ανάπτυξη της προσωπι-
κότητάς του. Αντίστοιχα, στο Δημοτικό Σχο-
λείο της Ιουνίου Σχολής επιδιώκεται η κα-
τάρτιση των μαθητών και η εμπέδωση των 
διδασκομένων, με άξονα τη βιωματική μά-
θηση. Η βιβλιοθήκη, τα εποπτικά μέσα και 
τα εργαστήρια Πληροφορικής και Φυσικών 
Επιστημών συμβάλλουν στην πραγμάτωση 
των διδακτικών στόχων.
Επιβεβαιώστε εγκαίρως την παρουσία σας 
στο τηλ. 210 6136693.

OPEN DAY ΓΙΑ 
ΤΌ ΝΗΠΙΑΓΩΓΈΙΌ 
ΚΑΙ ΤΌ ΔΗΜΌΤΙΚΌ 
ΣΧΌΛΈΙΌ ΤΗΣ  
ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΉΣ

Εργαζόμενοι της 
INTERAMERICAN 
με είδη προσωπικής 
υγιεινής που συγκε-
ντρώθηκαν για τους 
πρόσφυγες.

Επιθέματα  
για κάλους  
και φουσκάλες  
με την εγγύηση 
Hansaplast
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Χάθηκε ο Αλφόνσο στις 2 Μαΐου από την οδό 
Ακροπόλεως στην Άνω ∆άφνη. Είναι µεγαλό-

σωµος και φοράει περιλαίµιο αλυσίδα µε ταυτότητα. 
Είναι φοβικός, οπότε, αν τον δείτε, µην προσπαθή-
σετε να τον πιάσετε, καλέστε στα τηλ. 6949 840083 
και 6976 131680.

Η Μπουµπού χάθηκε στο ∆ήλεσι. Είναι νέα 
στην περιοχή, στειρωµένη, εµβολιασµένη και 

µε τσιπ στο όνοµα του ∆ήµου Ν. Ηρακλείου. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6978 772262.

Έρευνα του Norwegian University of Life Sciences σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας ΑΡΧΙ-
ΠΕΛΑΓΟΣ καταγράφει µε κάµερα για πρώτη φορά γεράκια (Μαυροπετρίτες) να δίνουν στους νεοσσούς τους µια 
πλαστική συσκευασία την οποία έχουν µπερδέψει µε τροφή. Τα 2/3 του παγκόσµιου πληθυσµού µεταναστεύουν 
κάθε χρόνο από τη Μαδαγασκάρη και την Ανατολική Αφρική στις µικρές ακατοίκητες νησίδες του Αιγαίου. Το πλή-
ρες κείµενο της δηµοσίευσης, καθώς και περισσότερο φωτογραφικό υλικό και βίντεο, θα είναι σύντοµα διαθέσιµο 
στη νέα ιστοσελίδα του ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ.

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

Η Άστρα είναι µια κουτάβα 7 µηνών και 18 
κιλών (θα φτάσει τα 25 κιλά), άριστα κοινωνι-

κοποιηµένη µε άλλα ζώα και πολύ φιλική µε τους 
ανθρώπους, εκπαιδευµένη να κάνει την ανάγκη 
της στη βόλτα, εµβολιασµένη και αποπαρασιτωµέ-
νη. Τηλ. επικοινωνίας: 6906 054343.

Η Μπρουκ είναι ηµίαµο ξανθό γκριφόν µε µα-
κριά µουστάκια και πονηρά µατάκια. Είναι 10 

µηνών, ζυγίζει 20 κιλά και δεν θα µεγαλώσει άλλο. 
Φοβερά πειθαρχηµένη, δεν λερώνει στο διαµέρι-
σµα, µπαίνει στο αυτοκίνητο και είναι φιλική µε 
άλλα σκυλάκια και γατάκια. Στειρωµένη, εµβολι-
ασµένη, αποπαρασιτωµένη και φοβερός φύλακας, 
αφού δεν γαβγίζει χωρίς λόγο, παρά µόνο σε άγνω-
στα πρόσωπα. Τηλ. επικοινωνίας: 6976 687977.

O Τζακ είναι ένας µικρόσωµος σκύλος, 7 µηνών 
και 8 κιλά, που δεν προβλέπεται να µεγαλώ-

σει άλλο. ∆εν λερώνει µέσα, πηγαίνει βόλτα µε 
λουρί. Είναι εµβολιασµένος, φοράει τσιπ και θα 
στειρωθεί άµεσα. Τηλ. επικοινωνίας: 6978 772262.

Χαρίζεται ηµίαιµος αρσενικός σκύλος µεσαί-
ου µεγέθους. Είναι 1 έτους, εµβολιασµένος, 

αποπαρασιτωµένος, στειρωµένος και θα δοθεί µε 
συµβόλαιο υιοθεσίας µέσω του προγράµµατος του 
∆ήµου Ηρακλείου Αττικής. Πραγµατικά υπέροχος 
χαρακτήρας, εξαιρετικά υπάκουος και φιλικός. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6976 687977.

Έτοιµος για παιχνίδι… Σκυλάκος για υιοθεσία, 
ηµίαιµο λαµπραντόρ 1,5 ετών. Μαθηµένος σε 

κήπο, υγιέστατος, φιλικός µε τα παιδιά. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6978 772262.

Η Νίνα είναι µια ντίβα και ιδανικά θα ήθελε να 
βρει ένα σπίτι χωρίς άλλα γατιά, για να είναι 

η πρωταγωνίστρια της ζωής σας. Θα δοθεί µόνο για 
µέσα στο σπίτι, εντός Αττικής. Έχει γεννηθεί το 
2008. Ο νέος γονιός είναι υπεύθυνος για το κόστος 
του µικροτσίπ. Τηλ. επικοινωνίας: 6948 523063.

Σηµείο καµπής για τις ευρωπαϊκές θάλασσες 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την προηγούµενη εβδοµάδα τη νέα καµπάνια 
#MedFish4ever, µε τον επίτροπο Περιβάλλοντος, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και 
Αλιείας, Καρµένου Βέλα, να προτρέπει τον κλάδο της αλιείας να αντιµετωπίσει την 
άνευ προηγουµένου κρίση στη Μεσόγειο. «Η Μεσόγειος Θάλασσα έχει φτάσει σε 
σηµείο κρίσης, µε 93% των ιχθυαποθεµάτων που έχουν αξιολογηθεί να βρίσκονται 
σε υπερεκµετάλλευση, µε τάσεις µείωσης. Η πρωτοβουλία αυτή της Ε.Ε. εποµένως 
έρχεται σε ένα σηµείο καµπής για τις θάλασσές µας. Μόνο αν όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
δράσουν από κοινού θα εξασφαλίσουµε νέο µέλλον για τους πληθυσµούς των ψαριών, 
θα βοηθήσουν τους αλιείς να διαµορφώσουν ένα βιώσιµο µέλλον και θα πετύχουµε 
βελτιωµένες και βιώσιµες αγορές θαλασσινών» δήλωσε ο Μάρκο Λαµπερτίνι, γενικός 
διευθυντής του WWF International. Το διακύβευµα είναι το φυσικό κεφάλαιο, που 
στηρίζει έναν βασικό τοµέα της οικονοµίας, µε συνολική εµπορική αξία 27 δισ. δολάρια, 
παρέχοντας απασχόληση σε πάνω από 250.000 αλιείς, καθώς και χιλιάδες έµµεσες 
θέσεις εργασίας που παρέχονται από την αγορά ψαριών, την παραγωγή, τη διανοµή και 
τις πωλήσεις. Η κρίση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο απαιτεί µια επείγουσα και 
συλλογική λύση, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άλογο υιοθετεί πιγκουίνο 
Στο παγωµένο έδαφος των Νήσων Φόκλαντ αναπτύσσονται απίθανες φιλίες. Ένα άλογο 
πήρε υπό την προστασία του έναν µοναχικό πιγκουίνο. Βίντεο και εικόνες δείχνουν 
το άλογο να κυνηγά παιχνιδιάρικα το πουλί κι εκείνο µε ευχαρίστηση να απλώνει τα 
φτερά του. Σε µια άλλη εικόνα φαίνεται το άλογο να αγγίζει µε τη µουσούδα το ράµφος 
του πιγκουίνου. Τις φωτογραφίες τράβηξε η επόπτρια του πάρκου Σάρα Κροφτς, όταν 
εντόπισε την ασυνήθιστη συµµαχία, η οποία οδηγήθηκε στο ακρωτήριο Pembrokeshire 
Nature Reserve, πέντε µίλια έξω από το Στάνλεϊ, την πρωτεύουσα της χώρας. Στα 
Φόκλαντ ζουν πέντε είδη πιγκουίνων, µεταξύ των οποίων ο βασιλιάς, Rockhopper.




