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ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ
ΤΟ PASSWORD ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ONLINE ΑΓΟΡΕΣ;

Ξεχάστε το!
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Για πρώτη φορά όλη η ασφάλεια στις online αγορές,
χωρίς να θυµάστε το password σας.

Τώρα, η Alpha Bank κάνει τις online αγορές µε χρεωστικές
και πιστωτικές κάρτες πιο ασφαλείς και εύκολες από ποτέ,
µε την αναβαθµισµένη υπηρεσία Alpha SecureWeb.
∆εν χρειάζεται πια να θυµάστε το password της κάρτας σας
για να πραγµατοποιήσετε µία online αγορά.
Η υπηρεσία Alpha SecureWeb
θα αποστέλλει στο κινητό σας, µέσω SMS,
έναν κωδικό µίας χρήσεως (One Time Password)
και µε αυτόν θα ολοκληρώνετε την online αγορά σας
πιο εύκολα και γρήγορα,
ενώ για κάθε ηλεκτρονική αγορά
θα εκδίδεται νέος κωδικός, για µέγιστη ασφάλεια.
Επισκεφθείτε το www.alpha.gr/cards και µάθετε περισσότερα
για την υπηρεσία Alpha SecureWeb.

Απολαύστε τις online αγορές σας µε την ευκολία και
τη µέγιστη ασφάλεια που µόνο η Alpha Bank µπορεί να προσφέρει.

One Time Password στο κινητό σας

www.alpha.gr
210 326 0000

01/12/2017 13:59
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κυβέρνηση
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ανηγυρισµούς προκάλεσε στη
Γενική ∆ιεύθυνση Εξοπλισµών
µια συµφωνία η οποία υπογράφηκε την Τρίτη 21 Νοεµβρίου
2017 ανάµεσα στον γενικό διευθυντή Κυριάκο
Κυριακίδη και τον διευθυντή Συµβολαίων της
εταιρείας Raytheon Ντέιβιντ Τζέρετι. Λογικά
αυτή η συµφωνία, η πρώτη του 2017, θα ήταν µία
συµφωνία από αυτές που αρέσκονται στην κυβέρνηση να κραδαίνουν στη Βουλή κατηγορώντας τους αντιπάλους τους για ανικανότητα τουλάχιστον. ∆ιότι επρόκειτο για µία ανεκπλήρωτη
υποχρέωση της εταιρείας, που αφορούσε σύµβαση αντισταθµιστικών οφελών του 1999, ύψους
78.384.000 ευρώ, από τότε που επί υπουργίας
Άκη Τσοχατζόπουλου η χώρα αγόρασε το πυραυλικό σύστηµα Patriot. Από τότε πέρασαν 18 ολόκληρα χρόνια, αλλά ουδείς είχε ενδιαφερθεί για
τη συγκεκριµένη σύµβαση. Μέχρι που ανασύρθηκε και υπογράφηκε το 2017.
Η σύµπτωση µε αυτή τη σύµβαση είναι ότι
η συγκεκριµένη εταιρεία είναι τον τελευταίο
καιρό στο προσκήνιο στην Ελλάδα, γιατί είναι
η εταιρεία που παράγει τις αεροπορικές βόµβες MK82 και ΜΚ83, τις οποίες ενδιαφέρεται
να αγοράσει η Σαουδική Αραβία, όπως προέκυψε 1) από έγγραφο που έδωσε στη δηµοσιότητα ο κ. Καµµένος και 2) από τη συµφωνία
που έφερε την προηγούµενη Τρίτη 28 Νοεµβρίου στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Άµυνας ∆ηµήτρης Βίτσας και αφορά την πώληση
1.000 βοµβών ΜΚ82 και 700 βοµβών ΜΚ83
στο σαουδαραβικό βασίλειο έναντι 5 εκατ. δολαρίων.
∆εν µπορεί να ξέρει κανείς πόσο κόστισαν αυτές οι βόµβες στην Ελλάδα, αλλά σύµφωνα µε τις τιµές Marchee της αγοράς όπλων
η ΜΚ82 κοστίζει 1.881,52 δολάρια, άρα τα
1.000 κοµµάτια 1.881.520 δολάρια, και η
ΜΚ83 5.848,17 δολάρια, άρα τα 700 κοµµάτια
4.093.719 δολάρια. Σύνολο 5.975.239 δολάρια,
δηλαδή σχεδόν 1 εκατ. δολάρια περισσότερα
ή περίπου 15% πάνω από τις τιµές της συµφωνίας Βίτσα.
Η επιλογή των Σαουδαράβων να χρησιµοποιούν βόµβες ΜΚ82 στους βοµβαρδισµούς
της Υεµένης είναι γνωστή εδώ και περίπου
έναν χρόνο, από τον βοµβαρδισµό µιας κηδείας
στη Σαναά, την πρώην πρωτεύουσα της Υεµένης, που κατέχεται από τους φιλοϊρανούς αντιπάλους της, τον Οκτώβριο του 2016.
Τότε είχαν αναρτηθεί δύο φωτογραφίες
στο Facebook. Η µία ήταν από τον ανταποκριτή της ITV Πολ Τάισον, ο οποίος δείχνει
ένα θραύσµα και επικαλείται στελέχη του Πυροβολικού της Υεµένης που διαβεβαιώνουν ότι
πρόκειται για MK82. H άλλη από έναν δικηγόρο της Σαναά που δείχνει ένα θραύσµα της
βόµβας ακριβείας που έχει σειριακό αριθµό
που παραπέµπει σε MK82.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Οµάδας Προστασίας της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες, µόνο µέσα στο εννεάµηνο από
την αρχή του 2017 η Σαουδική Αραβία έκανε
5.676 αεροπορικές επιδροµές, δηλαδή περίπου
21 την ηµέρα ή σχεδόν µία κάθε ώρα.

Οι Σαουδάραβες ψάχνουν βόµβες
Το εύλογο ερώτηµα είναι πώς µε τόσες επιδροµές δεν τελειώνουν οι βόµβες που έχει η Σαου-

Η ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΣΑΟΥ∆ΙΚΗΣ
ΑΡΑΒΙΑΣ - RAYTHEON
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
δαραβική Αεροπορία. Οι προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να αγοράσει εξοπλισµό από
τις ΗΠΑ δεν ευοδώθηκαν.
n Τον Νοέµβριο του 2016 ο Πρόεδρος Οµπάµα
σταµάτησε, λόγω της κρίσης στην Υεµένη, µια
συµφωνία πώλησης όπλων στη Σαουδική Αραβία ύψους 1,29 δισ. δολαρίων.
n Τον Μάιο του 2017, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Τραµπ στη Σαουδική
Αραβία, ανακοινώθηκε συµφωνία αγοραπωλησίας όπλων ύψους 110 δισ. δολαρίων. Όµως
τον Ιούνιο του 2017 ο ρεπουµπλικάνος Μποµπ
Κόρκερ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών
Σχέσεων του Κογκρέσου, η οποία πρέπει να εγκρίνει τη συµφωνία, ανακοίνωσε ότι θα µπλοκάρει οποιαδήποτε πώληση όπλων στη Σαουδική Αραβία και στα Εµιράτα µετά τη διένεξη
µε το Κατάρ.
n Στις 23 Νοεµβρίου 2017 διέρρευσε ότι η Σαουδική Αραβία συµφώνησε να αγοράσει βόµβες ακριβείας από τη Raytheon –την εταιρεία

που θυµήθηκε ότι χρωστάει αντισταθµιστικά
στην Ελλάδα από το 1999– και την Boeing. Οι
δύο εταιρείες είδαν αύξηση της τιµής της µετοχής τους κατά 0,57% και 0,11% αντίστοιχα, αλλά
το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αρνήθηκε
να επιβεβαιώσει την ύπαρξη συµφωνίας µέχρι
να στείλει το κείµενο στο Κογκρέσο, στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων δηλαδή, ο πρόεδρος της οποίας έχει αντιρρήσεις.
Αξιωµατούχος της αµερικανικής κυβέρνησης που µίλησε στο fortune.com υπό τον όρο
της τήρησης της ανωνυµίας του είπε ότι η συµφωνία έχει σχεδιαστεί να καλύψει περίοδο 10
χρόνων και θα χρειαστούν χρόνια προτού οι
πραγµατικές µεταφορές όπλων λάβουν χώρα.
Κοινώς, δηλαδή, η Σαουδική Αραβία έχει
πρόβληµα να αναπληρώσει τις βόµβες που
χρησιµοποίησε. Γι’ αυτό και θέλει να αγοράσει, αλλά οι διαθέσιµοι πωλητές είναι λίγοι.
Ένας από τους λίγους είναι η Ελλάδα, η οποία
όµως ως έµπορος όπλων έχει δυσκολίες πολι-
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τικού και τεχνικού χαρακτήρα να πουλήσει
βόµβες, καθώς α) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεµβρίου 2017 ενέκρινε ψήφισµα που ζητά την επιβολή εµπάργκο στην
πώληση όπλων στη Σαουδική Αραβία και β)
πρέπει να ενηµερωθούν οι ενδιάµεσες χώρες
για τη διέλευση του φορτίου.
Βεβαίως οι αµερικανικές και ευρωπαϊκές ενστάσεις αφορούν την πώληση στη Σαουδική Αραβία υλικού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην Υεµένη, δηλαδή βοµβών. Η
Σαουδική Αραβία δεν διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις στην Υεµένη, άρα δεν χρειάζεται φυσίγγια. Άρα η Ελλάδα µπορεί να εξάγει
φυσίγγια στη Σαουδική Αραβία. Πολλοί µπορεί να αναρωτηθούν ποια ακριβώς θα είναι
για τους Σαουδάραβες η χρησιµότητα φυσιγγίων, που πολύ σύντοµα θα λήξουν, ενώ δεν
κάνουν χερσαίες επιχειρήσεις, αλλά ούτε η
Αθήνα ούτε το Ριάντ υποχρεούνται να απαντήσουν.
Πρακτικά, η Raytheon θέλει να πουλήσει
αλλά δεν µπορεί, η Σαουδική Αραβία θέλει να
αγοράσει αλλά δεν έχει από πού, η Ελλάδα,
που µπορεί και θέλει να πουλήσει, είναι ο ιδανικός µεσάζοντας. Σε µια τέτοια περίπτωση
η υπέρβαση των διεθνών περιορισµών γίνεται ευκολότερη αν τη διαδικασία δεν τη διεξαγάγει το ελληνικό ∆ηµόσιο αλλά µια ιδιωτική επιχείρηση, περίπου όπως αυτή του κ.
Βασιλείου Παπαδόπουλου από το Κιλκίς.
Θα πρέπει, δε, να σηµειωθεί ότι ο ταξίαρχος Παπαδάκης στην περίφηµη αναφορά του
γράφει ότι το πρόβληµα µε τον κ. Καµµένο
προέκυψε όταν (ο κ. Παπαδάκης) πρότεινε
διαπιστευµένες µεταφορικές εταιρείες για να
µεταφέρουν το υλικό στη Σαουδική Αραβία.
Μια πτήση, για να πάει από την Ελλάδα στη
Σαουδική Αραβία, περνά µόνο πάνω από την
Αίγυπτο, χώρα που, όπως η Ελλάδα, στηρίζει
τις σαουδαραβικές επιλογές.
«Όσον αφορά την Υεµένη, εξέφρασαν την
έντονη υποστήριξή τους προς τη νόµιµη κυβέρνηση της Υεµένης και τον Πρόεδρο Hadi,
καθώς και για τη διατήρηση της ενότητας και
της εδαφικής ακεραιότητας» ανέφεραν στο
κοινό ανακοινωθέν της 4ης Συνόδου Κορυφής Ελλάδας - Αιγύπτου - Κύπρου, στις 11
Οκτωβρίου 2017, στο Κάιρο, οι ηγέτες των
τριών χωρών.

Η συνήθης υποκρισία ΣΥΡΙΖΑ
Στην οµιλία του για το προσφυγικό στη Σύνοδο Ηγετών στη Νέα Υόρκη στις 21 Σεπτεµβρίου 2016 ο κ. Τσίπρας είχε καλέσει τη διεθνή κοινότητα «να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες για αντιµετώπιση των γενεσιουργών αιτιών της µετανάστευσης, συµπεριλαµβάνοντας πρωτοβουλίες για την ειρήνευση στη Συρία».
Στην Υεµένη ο συνολικός απολογισµός των σαουδαραβικών βοµβαρδισµών από τις αρχές του 2015 είχε φτάσει τα 10.000 θύµατα,
ανάµεσα στα οποία χιλιάδες παιδιά, ενώ σύµφωνα µε τον απολογισµό της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στις
31 Αυγούστου 2017, στην Υεµένη είχαν καταγραφεί:
• 20,7 εκατ. άνθρωποι σε ανάγκη.
• 1.980.510 εκτοπισµένοι στο εσωτερικό, το 84% των οποίων για πάνω από έναν χρόνο.
• 946.044 εκτοπισµένοι που επέστρεψαν.
• 280.623 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο από τη Σοµαλία και την Αιθιοπία.
Το ενδεχόµενο να µην πέρασε από το µυαλό του κ. Τσίπρα ότι η δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε όπλα εµπόλεµοι που
έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους αµάχων διευκολύνει τις γενεσιουργές αιτίες των πολέµων θα πρέπει να θεωρηθεί απίθανο.
Ο αριστερός πασιφισµός του κ. Τσίπρα εξαγοράζεται µε 66 εκατ. ευρώ.
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συνέντευξη

Γιώργος Μαυρωτάς, βουλευτής
Αττικής με το Ποτάμι, γραμματέας
Κοινοβουλευτικού Έργου

«Ο νέος φορέας
πρέπει να
αποτελέσει
δύναµη
ευθύνης»
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Π

ίστωση χρόνου για τον νέο φορέα της κεντροαριστεράς ζητά από τους ψηφοφόρους
του Ποταµιού ο βουλευτής του κόµµατος
Γιώργος Μαυρωτάς, ο οποίος τονίζει ότι ο
νέος αυτός φορέας πρέπει να αποτινάξει τα
τοξικά χαρακτηριστικά του παρελθόντος (κοµµατισµός, πελατειακό σύστηµα κ.λπ.) και να κρατήσει τα υγιή.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µιλήσουµε για τη συζήτηση που έγινε
στη Βουλή την περασµένη ∆ευτέρα. Εσείς σε ποιο συµπέρασµα καταλήξατε;
Το µόνο ασφαλές συµπέρασµα είναι ότι κάτι βροµάει στη
σκοτεινή αυτή υπόθεση. Οι Σαουδάραβες ήθελαν τελικά τα
100 χιλιάδες από τα 300 χιλιάδες βλήµατα της συµφωνίας
(πού θα πήγαιναν τα υπόλοιπα και µε τι αντίτιµο, σε ποια
τσέπη), υπάρχει µεσάζων, εκπρόσωπος κατά τον κ. Καµµένο,
που παρακάµπτεται όµως και έρχονται µόνοι τους να διαπραγµατευτούν, βρίσκεται ένας ταξίαρχος ξαφνικά υπό περιορισµό, υπάρχουν απόρρητα έγγραφα που διαβάζονται από τον
πρωθυπουργό από το βήµα της Βουλής και άλλα που δεν τα
παραλαµβάνει ο πρόεδρος. Το µόνο σίγουρο που προέκυψε
είναι ότι η στήριξη του κ. Τσίπρα στον κ. Καµµένο ξεπερνάει
τις όποιες ανθρωπιστικές ευαισθησίες του ΣΥΡΙΖΑ.
Θεωρείτε ότι η συζήτηση αποτελεί ένα τυπικό δείγµα του
πώς διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος στη χώρα τα τελευταία
χρόνια;
Ναι, νοµίζω ότι γενικά στη Βουλή δίνεται µια µάχη εντυπώσεων για τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων και λιγότερο για τα
ζητήµατα της κοινωνίας. Όπως τη ∆ευτέρα: σύγκρουση για τα
βλήµατα και όχι για τα προβλήµατα της χώρας. Τα προβλήµατα της χώρας θέλουν µια άλλη συζήτηση, πιο συνθετική,
ενώ στη Βουλή αυτό που παρακολουθούµε είναι µια επιθετική τακτική, πολωτική και διχαστική. Γι’ αυτό και, αν έχετε
παρατηρήσει, βγαίνουν στην επιφάνεια και από ΣΥΡΙΖΑ και
από Ν∆ οι συγκρουσιακές και όχι οι συνθετικές φωνές.

Το Ποτάµι συµµετέχει ενεργά στις διαδικασίες για τον σχηµατισµό του νέου φορέα της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Ποια
πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι τα βασικά πολιτικά χαρακτηριστικά του;
Το σίγουρο είναι ότι πρέπει ο νέος φορέας να αποτινάξει τα
τοξικά χαρακτηριστικά του παρελθόντος (κοµµατισµός, πελατειακό σύστηµα κ.λπ.) και να κρατήσει τα υγιή (όπως ΑΣΕΠ,
∆ιαύγεια, OpenGov κ.λπ.). Εκεί θα είναι και η µεγάλη συνεισφορά του Ποταµιού, να προωθήσει αυτή την ατζέντα µε
ιδέες και προτάσεις σε ένα µεγαλύτερο «γήπεδο» που µπορεί
να προσελκύσει τους προοδευτικούς πολίτες και να κάνει τον
νέο φορέα µια ελκυστική επιλογή για τις επόµενες εκλογές.
Οι συνέργειες µεταξύ του λόγου του Ποταµιού, που έχει απήχηση κυρίως στα αστικά κέντρα, µε την πανελλαδική οργανωτική δοµή της ∆ΗΣΥ, που έχει βαθιές ρίζες, µπορούν να οδηγήσουν στη µετεξέλιξη του χώρου.
Θεωρείτε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη αρχηγού του νέου
φορέα και το αποτέλεσµά τους ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας για νέο χαρακτήρα της παράταξης;
Περίµενα µεγαλύτερα ποσοστά για τον Σταύρο Θεοδωράκη,
τον οποίο στήριξα. Απ’ ό,τι φάνηκε, στις αστικές περιοχές έχουµε µεγάλη απήχηση, ενώ στην περιφέρεια ήµασταν αδύναµοι και αυτό κόστισε. Επίσης, η απουσία ενός «ποταµίσιου
πατριωτισµού» ήταν καθοριστική, καθώς αρκετοί ψηφοφόροι του Ποταµιού αποστασιοποιήθηκαν, όντες επιφυλακτικοί
στο εγχείρηµα. Πρέπει όµως να δώσουν µια πίστωση χρόνου
και να δουν τα αποτελέσµατα αυτής της συνδιαµόρφωσης του
νέου φορέα. Το Ποτάµι εξαρχής δηµιουργήθηκε για να γίνει
η µαγιά για µια µετεξέλιξη του προοδευτικού χώρου και αυτό
θα προσπαθήσει να κάνει, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες συµµαχίες. ∆εν είναι εξάλλου οι προοδευτικές φωνές του χώρου
µόνο στο Ποτάµι και αυτές τις συµµαχίες θα αναζητήσουµε. Ο
νέος φορέας θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες µου, και πολλών άλλων συµπολιτών µας, αν φέρει φρέσκες ιδέες, αλλά και
πρόσωπα, και δεν θυµίζει ξαναζεσταµένο φαγητό.
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Αρκετοί ψηφοφόροι του Ποταµιού
αποστασιοποιήθηκαν, όντες
επιφυλακτικοί στο εγχείρηµα.
Πρέπει όµως να δώσουν µια
πίστωση χρόνου και να δουν
τα αποτελέσµατα αυτής της
συνδιαµόρφωσης του νέου φορέα.

Πιστεύετε ότι στον νέο φορέα τα κόµµατα και οι κινήσεις
που συµµετέχουν θα πρέπει να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους ή να διαλυθούν και να ενσωµατωθούν πλήρως στο
νέο σχήµα;
Ό,τι γίνει, θα γίνει σταδιακά. Προς το παρόν θα υπάρχουν δύο
κοινοβουλευτικές οµάδες (∆ΗΣΥ - Ποτάµι) που συντονίζονται και αυτό θα γίνει έως τη διάλυση της παρούσας Βουλής.
Αυτό θα είναι και ένα κρας τεστ της συµπόρευσης. Θα υπάρξει
και το συνέδριο την επόµενη άνοιξη, όπου θα ληφθούν αποφάσεις. Ο νέος φορέας πάντως –µετά τις εκλογές– θα πρέπει
κατά τη γνώµη µου να είναι ενιαίος και πολυτασικός.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε στη συζήτηση στη Βουλή ότι αργά ή γρήγορα θα γίνουν εκλογές στη χώρα. Θεωρείτε πιο πιθανό το
«αργά» ή το «γρήγορα»;
Θεωρώ ότι όλα είναι σχετικά. Αν δεν υπάρξει κάποιο «ατύχηµα», το νωρίτερο που θεωρώ ότι θα γίνουν εκλογές είναι
τον Οκτώβριο του 2018. Ο πρωθυπουργός –αν δεν βρει κάποια ευκαιρία αιφνιδιασµού– θέλει προφανώς να πάει έως
τον Νοέµβριο του 2018. Εκτός από τα απρόβλεπτα γεγονότα,
πολλά θα εξαρτηθούν από την πορεία της οικονοµίας. Και, δυστυχώς, φοβάµαι ότι συνεχίζοντας έτσι, η ανάπτυξη δεν θα
έρθει στο ραντεβού που της έχει δώσει η κυβέρνηση.
Στην περίπτωση που δεν αναδειχθεί αυτοδύναµη κυβέρνηση
από τις εκλογές, ποια στάση πιστεύετε ότι θα πρέπει να τηρήσει ο νέος φορέας της κεντροαριστεράς;
Όλα θα εξαρτηθούν από τον συσχετισµό δυνάµεων που θα
έχουν δώσει οι πολίτες στα κόµµατα µε την ψήφο τους στις
εκλογές. Το σίγουρο είναι ότι ο νέος φορέας πρέπει να αποτελέσει µια δύναµη ευθύνης, να συµβάλει στη διακυβέρνηση
της χώρας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθότι η παρατεταµένη ακυβερνησία θα είναι καταστροφική. Αυτό κατά τη
γνώµη µου σηµαίνει καθορισµός ενός πλαισίου συνεργασίας
στη βάση προγραµµατικών συγκλίσεων µε το πρώτο κόµµα
και αν είναι δυνατόν και µε άλλα κόµµατα. ∆είτε τι γίνεται στη
Γερµανία, πόσο διαρκούν οι διαπραγµατεύσεις για την κυβέρνηση.
Κλείνοντας, ποιο είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα στη χώρα
κατά τη γνώµη σας;
Το πελατειακό σύστηµα και η αναξιοκρατία, που δηµιουργούν ένα αναποτελεσµατικό κράτος, µέσα στο οποίο ασφυκτιούν οι έχοντες γνώση και όρεξη και βασιλεύουν οι έχοντες
«άκρες». Χωρίς αποτελεσµατικό δηµόσιο τοµέα, ούτε η ιδιωτική πρωτοβουλία µπορεί να δουλέψει, γιατί λείπει ο τοποτηρητής αυτός που εξασφαλίζει τους ίσους όρους και εφαρµόζει
δίκαια τους κανόνες.
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Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
Η έκθεση του γερµανικού Ιδρύµατος Bertelsmann για το 2017 δείχνει ότι µένουµε
συνεχώς πίσω σε σχέση και µε τη Βουλγαρία και µε τη Ρουµανία.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η

ετήσια έκθεση του γερµανικού Ερευνητικού Ιδρύµατος Bertelsmann για την κοινωνική δικαιοσύνη
στην Ε.Ε. των «28» για το 2017 κατατάσσει για µία
ακόµη χρονιά την Ελλάδα στην τελευταία θέση.
Αυτό σηµαίνει ότι η χώρα µας παραµένει η πρωταθλήτρια στις
κοινωνικές ανισότητες.

Το βασικό πλαίσιο
Το βασικό πλαίσιο που προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης
του Ιδρύµατος Bertelsmann είναι ότι οι κοινωνικές ανισότητες
στην Ελλάδα έχουν βαθιές ρίζες και θα χρειαστεί αλλαγή πολιτικής και µεγάλη προσπάθεια για να αντιµετωπιστούν.
Πρώτον, η τριετία των κυβερνήσεων Τσίπρα δεν φανέρωσε
τάση βελτίωσης στην καταπολέµηση των κοινωνικών ανισοτήτων
στη χώρα µας.
∆εύτερον, στους τοµείς όπου υπήρξε κάποια πρόοδος, όπως
για παράδειγµα στην απασχόληση, αυτή ήταν εξαιρετικά περιορισµένη σε σχέση µε άλλες χώρες που εφάρµοσαν πρόγραµµαµνηµόνιο και δεν οδηγεί στη βελτίωση της συγκριτικής θέσης της
Ελλάδας.
Τρίτον, µε το πέρασµα του χρόνου µένουµε ολοένα πιο πίσω
στα περισσότερα ζητήµατα που αφορούν την κοινωνική δικαιοσύνη από την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, χώρες που πέρασαν
ανάλογες δοκιµασίες µε εµάς, αλλά και από τη Βουλγαρία και τη
Ρουµανία, τις οποίες έχουµε την τάση να θεωρούµε πολύ χειρότερες από εµάς σε ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής.
Τέταρτον, µια σύγκριση των στοιχείων του 2017 µε τα στοιχεία του 2008, της χρονιάς που προηγήθηκε της εκδήλωσης της
ελληνικής κρίσης, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι κοινωνικές ανισότητες στην πατρίδα µας είναι διαχρονικές. Είχαµε το ευρωπαϊκό ρεκόρ στις κοινωνικές ανισότητες όταν πηγαίναµε καλά σε ό,τι
αφορά το κατά κεφαλήν εισόδηµα και την οικονοµική ανάπτυξη
και εξακολουθούµε να έχουµε το ρεκόρ στις κοινωνικές ανισότη-

τες σήµερα, οπότε έχει µειωθεί το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) κατά 25%, ενώ έχει καταρρεύσει και το πραγµατικό εισόδηµα των περισσότερων συµπολιτών µας. Κατά την άποψή µου,
δύο είναι τα µεγάλα προβλήµατα που οδηγούν σε ρεκόρ κοινωνικών ανισοτήτων στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την πολιτική και
οικονοµική συγκυρία. ∆εν υπάρχουν οι κατάλληλες πολιτικές για
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής επειδή δεν έχουν αποφασιστεί σε πολιτικό επίπεδο ή επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρµοστούν σε διοικητικό επίπεδο.

Στην τελευταία θέση
Σύµφωνα µε τους δείκτες κοινωνικής δικαιοσύνης που προκύπτουν από την ανάλυση των ειδικών του Ιδρύµατος Bertelsmann,
οι πρώτες έξι χώρες της Ε.Ε. οι οποίες είναι κοινωνικά πιο δίκαιες
το 2017 είναι η ∆ανία µε συνολικό δείκτη 7,39, η Σουηδία µε 7,31
και η Φινλανδία µε 7,14. Τη βόρεια τριάδα ακολουθεί στην τέταρτη
θέση η Τσεχία µε 6,84, η Σλοβενία µε 6,74 και η Ολλανδία µε 6,73.
Την 7η θέση της κατάταξης για την κοινωνική δικαιοσύνη στην
Ε.Ε. των «28» βρίσκεται η Γερµανία µε 6,71. Η τελευταία έρχεται πρώτη µεταξύ των µεγάλων χωρών της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά την
κοινωνική δικαιοσύνη, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι θεωρίες
περί νεοφιλελευθερισµού των Χριστιανοδηµοκρατών και των Σοσιαλδηµοκρατών που εναλλάσσονται στην εξουσία ή συγκυβερνούν στη συγκεκριµένη χώρα δεν έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα.
Ο ευρωπαϊκός µέσος όρος σε ό,τι αφορά τον συνολικό δείκτη
κοινωνικής δικαιοσύνης είναι 5,85 και η Ελλάδα έρχεται τελευταία το 2017 µεταξύ των 28 κρατών-µελών της Ε.Ε., µε δείκτη 3,70.
Στην προτελευταία θέση είναι η Ρουµανία µε 3,9 και στην τρίτη
θέση από το τέλος η Βουλγαρία µε 4,19. Σοβαρό πρόβληµα κοινωνικής ανισότητας έχει η Ιταλία, η οποία είναι τέταρτη από το τέλος
στον δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης µε 4,84, και η Ισπανία, που
είναι πέµπτη από το τέλος µε 4,96.

Η βελτίωση που παρατηρείται την
τελευταία τριετία στην πρόσβαση στην
αγορά εργασίας είναι πολύ µικρότερη
στην Ελλάδα απ’ ό,τι στις άλλες χώρες
της Ε.Ε.
Υστερούµε σε όλους τους τοµείς
Το Ίδρυµα Bertelsmann κατατάσσει τους πολυάριθµους πίνακες βάσει των οποίων αξιολογεί την κοινωνική δικαιοσύνη και
τις κοινωνικές ανισότητες σε έξι µεγάλες ενότητες. Μία ενότητα
είναι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπου η Ελλάδα έρχεται 28η στους «28», ενώ είµαστε τελευταίοι και στην ενότητα που
έχει σχέση µε τη δικαιοσύνη µεταξύ των γενεών. Βρισκόµαστε
στην 27η θέση µεταξύ των «28» στα ζητήµατα υγείας, όπου µάλιστα παρατηρείται σηµαντική επιδείνωση την τελευταία τριετία.
Σε δύο άλλες βασικές ενότητες, την αποτροπή της φτώχειας και
την κοινωνική συνοχή και την αποφυγή των διακρίσεων, καταλαµβάνουµε την 26η θέση µεταξύ των «28» της Ε.Ε. Λιγότερο άσχηµα τα πηγαίνουµε στην ενότητα «ισότιµη πρόσβαση στην εκπαίδευση», όπου ερχόµαστε 24οι στους «28».
Πρέπει να πούµε ότι η πρώτη εξάδα στην κατάταξη των δεικτών κοινωνικής δικαιοσύνης είναι η ίδια το 2017 µε αυτήν που
ήταν το 2008, µε την εξαίρεση της Τσεχίας, που αντικατέστησε
την Αυστρία εξαιτίας της µικρής υποχώρησης της τελευταίας στη
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γενική κατάταξη. Η Ελλάδα ήταν τελευταία µεταξύ των «28» και
το 2008, όταν ακόµη δεν είχαν επιβληθεί τα προγράµµατα-µνηµόνια και σκληρή λιτότητα. Η διαφορά είναι ότι τότε ήµασταν τελευταίοι µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ περίπου 25% υψηλότερο του σηµερινού, γεγονός που επέτρεπε µια λιγότερο σκληρή αντιµετώπιση της κοινωνικής ανισότητας σε ατοµική, οικογενειακή βάση,
και πως η γενική βαθµολογία στον δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης ήταν αρκετά υψηλότερη, στο 4,36. Τα προγράµµατα-µνηµόνια συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασης, εφόσον το 2014
φτάσαµε να είµαστε οι τελευταίοι, µε δείκτη µόλις 3,53, αλλά δεν
µπορεί να αποδοθεί σε αυτά και στη σχετική λιτότητα η διαχρονική αστοχία της χώρας µας σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση των
κοινωνικών ανισοτήτων. Στη διάρκεια της κυβερνητικής τριετίας
του ΣΥΡΙΖΑ παρατηρείται µικρή αύξηση του δείκτη κοινωνικής
δικαιοσύνης, από 3,53 σε 3,70, η οποία όµως υστερεί σε σχέση
µε τη βελτίωση που παρατηρείται σε άλλες χώρες που είχαν ενταχθεί σε πρόγραµµα-µνηµόνιο. Για παράδειγµα, η Πορτογαλία
είχε συνολικό δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης 4,99 το 2008, υποχώρησε λόγω της κρίσης στο 4,71 το 2014 και τώρα έχει αφήσει
πίσω της το πρόγραµµα-µνηµόνιο και καταγράφει συνολικό δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης 5,36. Ουσιαστική βελτίωση, από το
5,06 του 2014 στο 5,66 το 2017, παρατηρείται και στην Ιρλανδία.
Σε γενικές γραµµές η Ελλάδα δεν είχε ποτέ αξιόλογη στρατηγική για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, εφάρµοσε
τα προγράµµατα-µνηµόνια µε έναν τρόπο που συνέβαλε στην παραπέρα αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων και µένει ακόµη πιο
πίσω σε σχέση µε τις άλλες χώρες στη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας γιατί καθυστερεί στην έξοδο από το πρόγραµµα-µνηµόνιο και τα µνηµονιακού τύπου µέτρα, η οποία µπορεί να οδηγήσει στον περιορισµό των κοινωνικών ανισοτήτων, χωρίς να αλλάξει τη γενική αρνητική εικόνα και να βγάλει την Ελλάδα από τη
διόλου τιµητική 28η θέση στον γενικό δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης στην Ε.Ε. των «28». Σε αρνητικά συµπεράσµατα οδηγεί και
η σύγκριση του γενικού δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Το 2008 ο ευρωπαϊκός µέσος
όρος ήταν 6,02, ενώ ο δείκτης στην Ελλάδα ήταν 4,36. Έπρεπε
να καλύψουµε µια διαφορά της τάξης του 1,66. Το 2014 ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είχε υποχωρήσει στο 5,60, για να ανακάµψει
κάπως το 2017, στο 5,85. Ο δείκτης στην Ελλάδα υποχώρησε στο
3,53 το 2014, για να βελτιωθεί οριακά στο 3,70 το 2017 και να έχουµε να καλύψουµε µια απόσταση που εκφράζεται σε 2,15 µονάδες σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, πολύ µεγαλύτερη από
την απόσταση που είχαµε να καλύψουµε το 2008 και λίγο µεγαλύτερη από την απόσταση που είχαµε να καλύψουµε το 2014.

Λεπτοµερειακή ανάλυση
Η αξιολόγηση της κοινωνικής δικαιοσύνης σε κάθε κράτος-µέλος
της Ε.Ε. των «28» από τους ειδικούς του Ιδρύµατος Bertelsmann
στηρίζεται σε εκατοντάδες κριτήρια, ταξινοµηµένα σε δεκάδες πίνακες οι οποίοι εντάσσονται σε έξι βασικές ενότητες.
Η ενότητα «αποτροπή της φτώχειας» θεωρείται από τους ειδικούς η σηµαντικότερη, γι’ αυτό έχει τριπλό ειδικό βάρος. Πολύ
σηµαντικές θεωρούνται και οι ενότητες «ισότιµη πρόσβαση στην
εκπαίδευση» και «πρόσβαση στην αγορά εργασίας», γι’ αυτό
έχουν διπλό ειδικό βάρος από τις άλλες τρεις βασικές ενότητες,
που αφορούν την κοινωνική συνοχή και την έλλειψη διακρίσεων,
την υγεία και τη δικαιοσύνη µεταξύ των γενεών.
Στην ενότητα «αποτροπή της φτώχειας» ερευνώνται τα στοιχεία που έχουν σχέση µε τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού στο σύνολο του πληθυσµού. Στη συνέχεια, αξιολογούνται στοιχεία για τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού για µικρά παιδιά ή ηλικιωµένους. Ερευνάται επίσης
ποιο ποσοστό του πληθυσµού ανήκει σε νοικοκυριά όπου κανένα
µέλος τους δεν εργάζεται. Γίνεται αναλυτική εξέταση σε επίπεδο
συνολικού πληθυσµού παιδιών και ηλικιωµένων που αντιµετωπίζουν µεγάλη στέρηση υλικών αγαθών. Καταγράφεται επίσης η
φτώχεια σε ό,τι αφορά το εισόδηµα, σε επίπεδο συνολικού πληθυσµού, παιδιών και ηλικιωµένων.
Στην ενότητα «ισότιµη πρόσβαση στην εκπαίδευση» γίνεται
µια ποιοτική εξέταση της εκπαιδευτικής πολιτικής, συνδέεται η
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οτική διάσταση της πολιτικής υγείας, διερευνώνται τα ποσοστά
πολιτών που χρειάστηκαν την παροχή υπηρεσιών υγείας και αντιµετώπισαν άρνηση, καταγράφεται η τάση του µέσου όρου ζωής σε
συνθήκες καλής υγείας, αξιολογείται η προσβασιµότητα σε υπηρεσίες υγείας και το εύρος τους και βαθµολογείται η αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων υγείας.
Στην έκτη ενότητα, που αφορά τη δικαιοσύνη µεταξύ των γενεών, µελετάται µε τη βοήθεια συγκεκριµένων δεικτών η ποιοτική διάσταση της οικογενειακής πολιτικής που εφαρµόζεται,
όπως και η ποιοτική διάσταση της συνταξιοδοτικής πολιτικής.
Αξιολογείται επίσης η ποιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής
που εφαρµόζεται, µετριούνται οι εκποµπές αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, καταγράφεται το δυναµικό
και η τάση σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, υπολογίζονται οι δαπάνες για επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη, µετράται το δηµόσιο χρέος και η δυναµική του και, τέλος, καταγράφονται οι δηµογραφικές τάσεις και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνία.

Η τελευταία τριετία

Η µεγαλύτερη αποτυχία στη διάρκεια των
τελευταίων χρόνων έχει να κάνει µε την
κοινωνική διάσταση στην υποβάθµιση των
υπηρεσιών υγείας.
Η όξυνση της οικονοµικής και κοινωνικής
κρίσης µάς στέρησε χρόνια ζωής µε καλή
υγεία, αν και οι επιδόσεις της Ελλάδας σε
αυτόν τον τοµέα παραµένουν καλές.
κοινωνικοοικονοµική προέλευση µε την επίδοση των µαθητών
και εξετάζονται οι δηµόσιες δαπάνες για παιδιά προσχολικής ηλικίας, εξετάζεται σε ποιο ποσοστό οι µαθητές εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, αξιολογούνται όλες οι βαθµίδες εκπαίδευσης και
τα αποτελέσµατα ανά χώρα της αξιολόγησης Pisa.
Στην ενότητα «πρόσβαση στην αγορά εργασίας» µελετάται η
απασχόληση, η απασχόληση στις µεγαλύτερες ηλικίες, η απασχόληση σε σύγκριση µε αυτούς που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και
αυτούς που γεννήθηκαν στη χώρα όπου ζουν και εργάζονται, η
συγκριτική απασχόληση γυναικών και ανδρών, η ανεργία, η µακροπρόθεσµη ανεργία, η ανεργία των νέων, η ανεργία για τους ανειδίκευτους, το ποσοστό προσωρινής απασχόλησης την οποία
δεν επιθυµούν οι εργαζόµενοι, η φτώχεια µεταξύ των εργαζοµένων, οι εξαιρετικά χαµηλές αµοιβές και το πόσο διαδεδοµένες
είναι και η σύγκριση της απασχόλησης σε ό,τι αφορά τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες σε σχέση µε τον γενικό κανόνα.
Στην τέταρτη ενότητα, που έχει σχέση µε την κοινωνική ένταξη και την έλλειψη διακρίσεων, µελετάται η ποιότητα των πολιτικών της κοινωνικής ένταξης, η εξέλιξη του δείκτη Gini, που αποδίδει τις ανισότητες σε ζητήµατα εισοδήµατος και περιουσίας,
η ποιότητα των πολιτικών που εφαρµόζονται κατά των διακρίσεων, η εκπροσώπηση των φύλων στο κοινοβούλιο, η ποιότητα
των πολιτικών ενσωµάτωσης που εφαρµόζονται, η κατάσταση
των νέων που στερούνται απασχόλησης και δεν είναι στην εκπαίδευση ή στην επαγγελµατική κατάρτιση. Καταγράφονται επίσης
οι τάσεις σε σχέση µε τα άτοµα που δεν έχουν τριτοβάθµια εκπαίδευση, συγκρίνονται οι κοινωνικές τάσεις µεταξύ αυτών που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και εκείνων που γεννήθηκαν στη χώρα
όπου ζουν και εργάζονται και ερευνώνται οι διακρίσεις σε βάρος
ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Στην πέµπτη ενότητα, που αφορά την υγεία, εξετάζεται η ποι-

Στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας υπήρξε βελτίωση σε ορισµένους δείκτες που αφορούν την κοινωνική δικαιοσύνη και ειδικά
στην ενότητα που έχει σχέση µε την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Όµως η βελτίωση αυτή είναι πολύ µικρότερη σε σχέση µε τις
άλλες χώρες εξαιτίας του γεγονότος ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές οικονοµίες βρίσκονται στον πέµπτο χρόνο οικονοµικής ανάπτυξης, ενώ η ελληνική οικονοµία βρίσκεται στο τρίτο τρίµηνο οικονοµικής ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται κυρίως στον τουρισµό,
µε αποτέλεσµα να δίνεται έµφαση στην εποχική και τη µερική απασχόληση.
Το ποσοστό του πληθυσµού που προέρχεται από νοικοκυριά στα οποία δεν εργάζεται κανείς ήταν 8,1% το 2008, αυξήθηκε
στο 18,2% το 2014 και υποχώρησε ελαφρά στο 17,2% το 2017. Μια
µατιά στα ανάλογα στοιχεία για την Πορτογαλία, όπου το σχετικό
ποσοστό υποχώρησε από 12,2% το 2014 σε 9,1% το 2017, δείχνει
πόσο αργή είναι η πρόοδος σε αυτόν τον τοµέα στην Ελλάδα εξαιτίας και της καθυστέρησης της εξόδου από το πρόγραµµα-µνηµόνιο και τα µνηµονιακού τύπου µέτρα.
Σε ό,τι αφορά το ποσοστό ανεργίας, φτάσαµε σε ένα απαράδεκτα υψηλό 27,7% το 2014, ξεκινώντας από 8,5% το 2008, ενώ σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Ιδρύµατος Bertelsmann η ανεργία στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει στο 23,7% (σ.σ.: οι υπολογισµοί
αφορούν στοιχεία του 2016). Η αποκλιµάκωση της ανεργίας στην
Ελλάδα είναι υπαρκτή, υστερεί όµως πολύ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Για παράδειγµα, στην Ιρλανδία το ποσοστό ανεργίας
υποχώρησε από 13,3% το 2014 σε 8,1% το 2017, ενώ στην Πορτογαλία έπεσε από το 17% το 2014 στο 11,5% το 2017 (σ.σ.: και σε
αυτή την περίπτωση οι ειδικοί του Ιδρύµατος Bertelsmann φαίνεται ότι χρησιµοποιούν τα τελευταία στοιχεία του 2016, γιατί το
ποσοστό ανεργίας στην Πορτογαλία είναι σήµερα µονοψήφιο).
Ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία για την εξέλιξη της µακροπρόθεσµης ανεργίας. Το ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων
έφτασε το 2014 το 18,6% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και
στη συνέχεια υποχώρησε προς το 17%. Την ίδια περίοδο η αποκλιµάκωση του ποσοστού των µακροχρόνια ανέργων ήταν εντυπωσιακή στην Ιρλανδία, από 8,1% σε 4,5%, αλλά και στην Πορτογαλία, όπου οι µακροχρόνια άνεργοι µειώθηκαν από 9,6% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού σε 6,3%.
Σχετικά µικρή είναι και η βελτίωση που παρατηρείται τα τρία
τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τη µείωση του ποσοστού ανεργίας µεταξύ των ανειδίκευτων εργαζοµένων, από 28,7% το 2014 σε
26,2%. Το ίδιο διάστηµα η πτώση στην Πορτογαλία ήταν από το
17% στο 11,6% και στην Ιρλανδία από το 20,3% στο 13,8%.
Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι η
κατάσταση στον τοµέα της ανεργίας ξέφυγε εντελώς από τον έλεγχο, µε αποτέλεσµα να φτάσουµε σε απαράδεκτα υψηλά ποσοστά το 2014, παρά τη σταδιακή µείωση που άρχισε να παρατηρείται αυτή τη χρονιά. Η αποκλιµάκωση της ανεργίας στη διάρκεια
της τελευταίας τριετίας είναι πολύ βραδύτερη απ’ ό,τι στις άλλες
χώρες, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές
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Η Ελλάδα είχε τις
µεγαλύτερες κοινωνικές
ανισότητες ακόµη και όταν το
εισόδηµα των Ελλήνων ήταν
υψηλό και δεν είχε αρχίσει η
µεγάλη πτώση του ΑΕΠ.
Τα αίτια της κοινωνικής
κακοδαιµονίας της χώρας µας
πρέπει να αναζητηθούν στην
έλλειψη σωστών πολιτικών
και αποτελεσµατικής
δηµόσιας διοίκησης.
οικονοµίες βρίσκονται στον πέµπτο χρόνο οικονοµικής ανάπτυξης, ενώ η ελληνική οικονοµία πέρασε από την οριακή ανάκαµψη
το 2014 στη στασιµότητα του 2015 και του 2016, για να αρχίσει
να αναπτύσσεται ξανά το 2017, µε µεγάλη εξάρτηση όµως, σε ό,τι
αφορά την απασχόληση, από τον τουρισµό.
Υπάρχει και µια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις
κοινωνικές συνθήκες της απασχόλησης στην Ελλάδα στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, γιατί το ποσοστό αυτών που εργάζονται αλλά ζουν σε συνθήκες φτώχειας αυξήθηκε στη χώρα µας
από 10,7% το 2014 σε 12,2% το 2017. Αυτή η τάση είναι αποτέλεσµα της δηµιουργίας της λεγόµενης γενιάς των 360 ευρώ, µε τις
περισσότερες νέες θέσεις εργασίας να είναι θέσεις µερικής απασχόλησης, µε µεικτές µηνιαίες αποδοχές λίγο κάτω από τα 400
ευρώ.

Βήµατα προόδου
Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας του Ιδρύµατος
Bertelsmann για τις κοινωνικές ανισότητες στην Ε.Ε. το 2017,
έχουν γίνει την τελευταία τριετία βήµατα προόδου στην αντιµετώπιση των ανισοτήτων στα εξής θέµατα:
Πρώτον, στις ευκαιρίες που δίνονται στα παιδιά και στη νεολαία ο σχετικός δείκτης για την Ελλάδα αυξήθηκε από 4,54 το
2014 σε 5,34 το 2017. Μεγαλύτερη πρόοδος σηµειώθηκε στην Ιρλανδία, όπου ο σχετικός δείκτης πήγε από 5,16 το 2014 σε 6,5 το
2017, ενώ σηµαντική ήταν η βελτίωση στην Πορτογαλία, από 4,72
σε 5,73.
∆εύτερον, βελτιώθηκε ο δείκτης για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά
τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, ο οποίος όµως ακολουθεί ανοδική πορεία σε όλη τη διάρκεια της µνηµονιακής περιόδου.
Από 4,17 µονάδες το 2008, πήγε στις 4,76 µονάδες το 2014, για να
φτάσει τις 5,27 µονάδες το 2017. Από το 2008 έως το 2017 ο σχετικός δείκτης στην Πορτογαλία αυξήθηκε από 3,54 σε 4,92, ενώ
στην Ιρλανδία, η οποία ξεκίνησε από υψηλότερα επίπεδα, η πρόοδος ήταν πιο περιορισµένη, από το 5,24 στο 5,87.
Τρίτον, ο δείκτης που αφορά τη δικαιοσύνη µεταξύ των γενεών στην Ελλάδα ακολούθησε κι αυτός µια σταθερή ανοδική
πορεία σε όλη τη διάρκεια της µνηµονιακής περιόδου, από 2,88
το 2008 σε 3,40 το 2014 και στη συνέχεια σε 3,60 το 2017, οι επιδόσεις όµως αυτές, αν και βελτιώνονται µε το πέρασµα του χρόνου, παραµένουν σταθερά οι χειρότερες στην Ε.Ε. των «28».
Τέταρτον, βελτιώθηκε στην Ελλάδα και ο δείκτης που αφορά
την κοινωνική διάσταση της οικογενειακής πολιτικής που εφαρ-

µόζεται, από 3 που ήταν το 2008 σε 4 το 2014 και σε 5 το 2017.
Παρατηρείται και σε αυτή την περίπτωση µια διαχρονική βελτίωση, αλλά µε πολύ χαµηλές επιδόσεις, εάν λάβουµε υπόψη µας
ότι η πρώτη εξάδα στην Ε.Ε. των «28» καταγράφει 10άρια και
9άρια σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάσταση της οικογενειακής
πολιτικής που εφαρµόζεται.

Η µεγάλη αποτυχία
Η µεγάλη αποτυχία σε ό,τι αφορά την τελευταία τριετία εστιάζεται, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ειδικών του Ιδρύµατος Bertelsmann, στην κοινωνική διάσταση της πολιτικής στον
τοµέα της υγείας. Το 2014 οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τοµέα
της υγείας είχαν βαθµολογία 4,68, για να υποχωρήσουν το 2017
στο 3,99.
Την ίδια περίοδο περιορίστηκε, παρά την επιθετική επιχειρηµατολογία κυβερνητικών στελεχών, η προσβασιµότητα των
πολιτών σε υπηρεσίες υγείας και το εύρος των υπηρεσιών που
προσφέρεται σε αυτούς. Ο σχετικός δείκτης για την Ελλάδα ήταν
53,67 το 2014 και έπεσε εντυπωσιακά στο 48,58 το 2017.
Ταυτόχρονα, αυξήθηκαν οι αναφορές πολιτών για τη µη κάλυψη βασικών αναγκών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, από
8% το 2014 σε 12,3% το 2017. Την ίδια περίοδο, τα σχετικά ποσοστά έπεσαν στην Ιρλανδία από το 3,4% στο 2,8% και στην Πορτογαλία από το 3,3% στο 3%. Φαίνεται ότι ο συνδυασµός οικονοµικών και διοικητικών προβληµάτων υπονοµεύει την κοινωνική διάσταση της πολιτικής υγείας στη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας.
Με το πέρασµα του χρόνου η Ελλάδα χάνει και ένα παραδοσιακό πλεονέκτηµα που είχε στο προσδόκιµο ζωής µε καλή
υγεία. Ήταν στα 67,3 χρόνια το 2008, έπεσε στα 64,85 χρόνια το
2014 και υποχώρησε κι άλλο, στα 64 χρόνια, το 2017. Αντίθετα,
στην Ιρλανδία το προσδόκιµο ζωής µε καλή υγεία ήταν 64,05
χρόνια το 2008 και αυξήθηκε στα 67,26 χρόνια το 2017. Στην
Πορτογαλία η κατάσταση είναι πιο δύσκολη, εφόσον έπεσαν από
τα 58,91 χρόνια το 2008 στα µόλις 56,63 χρόνια το 2017. Να σηµειώσουµε ότι η επίδοση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά το προσδόκιµο ζωής µε καλή υγεία ήταν η πέµπτη καλύτερη στην Ε.Ε. των
«28» το 2008 και παραµένει η έκτη καλύτερη το 2017, αλλά µε έντονη πτωτική τάση σε απόλυτους αριθµούς. Πρωταθλήτρια σε
ό,τι αφορά το προσδόκιµο ζωής µε καλή υγεία είναι η Σουηδία,
που το αύξησε από 67,4 χρόνια το 2008 σε 73,9 χρόνια το 2017.
Πρόκειται για τα χρόνια που αναµένεται να ζήσει ο µέσος πολί-

της έχοντας καλή υγεία, µέγεθος διαφορετικό από το προσδόκιµο ζωής, που περιλαµβάνει και τα χρόνια που ζούµε µε προβληµατική υγεία.

Σοβαρά προβλήµατα
Άλλα προβλήµατα τα οποία επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας είναι οι σηµαντικές υλικές στερήσεις για το
σύνολο του πληθυσµού, µε το σχετικό ποσοστό να αυξάνεται από
το 20,3% των Ελλήνων σε 22,4%. Η Ιρλανδία και η Πορτογαλία,
που πέρασαν κι αυτές τη δοκιµασία του προγράµµατος-µνηµονίου, µείωσαν την ίδια περίοδο τα αντίστοιχα ποσοστά από 9,9%
σε 7,5% και από 10,9% σε 8,4% αντίστοιχα. Τα πολύ σκληρά µέτρα
που εφάρµοσε η κυβέρνηση Τσίπρα, µεταξύ των οποίων και η
αύξηση του ΦΠΑ στα τρόφιµα στο 24%, οδήγησαν περισσότερους συµπολίτες µας σε µεγάλες στερήσεις.
Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας του ποσοστού παιδιών από µηδέν έως 17 ετών που
γνωρίζουν και αυτά µεγάλες υλικές στερήσεις. Το σχετικό ποσοστό ανέβηκε στην πατρίδα µας από 23,3% το 2014 σε 26,7% το
2017, ενώ Ιρλανδία και Πορτογαλία ακολούθησαν αντίθετη πορεία λόγω της βελτίωσης της οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης. Το ποσοστό των παιδιών που γνωρίζουν µεγάλες υλικές
στερήσεις υποχώρησε στην Ιρλανδία από 13,4% το 2014 σε 8,9%
το 2017 και στην Πορτογαλία από 13,9% σε 9,6%.
Υπάρχουν και πολλά ζητήµατα µεγάλης σηµασίας στα οποία
η κατάσταση παραµένει στάσιµη, µε τη στασιµότητα να οδηγεί
σε µεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες. Χαρακτηριστικό το παράδειγµα των δηµόσιων δαπανών για την προσχολική παιδεία,
που παραµένουν σταθερές στην Ελλάδα στο απαράδεκτα χαµηλό
ποσοστό 0,11% του ΑΕΠ σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 20082017 και παρά τις υποσχέσεις διαδοχικών κυβερνήσεων για ουσιαστική αύξησή τους για προφανείς κοινωνικούς λόγους.
Με βάση την έκθεση των ειδικών του Ερευνητικού Ιδρύµατος Bertelsmann, η Ελλάδα έχει διαχρονικά το ρεκόρ στις κοινωνικές ανισότητες στην Ε.Ε. των 28 κρατών-µελών. Είναι φανερό
ότι τέτοιου είδους και διαστάσεων προβλήµατα δεν αντιµετωπίζονται µε την καταβολή των λεγόµενων κοινωνικών µερισµάτων
από το υποτιθέµενο υπερπλεόνασµα κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου αλλά µε αλλαγή βασικών προτεραιοτήτων και εντυπωσιακή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της
δηµόσιας διοίκησης και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
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ε επεισόδια µεταξύ διαδηλωτών και
ΜΑΤ, χηµικά και σκηνές «µάχης»
στο Ειρηνοδικείο Αθηνών άρχισε
η διαδικασία των πλειστηριασµών ακινήτων –
και– µέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Μετά την επεισοδιακή πρώτη µέρα,
η κυβέρνηση προσπάθησε να ξεπεράσει την
αµηχανία των σκηνών βίας που µεταδόθηκαν
από τα ΜΜΕ και να δεσµευτεί για πολλοστή
φορά ότι η πρώτη κατοικία των λαϊκών στρωµάτων θα προστατευτεί.
Ωστόσο, ακόµα και εντός του ΣΥΡΙΖΑ η
συγκεκριµένη διαδικασία προκαλεί εντάσεις,
ενώ, σύµφωνα µε πληροφορίες και ενώ φαίνεται πως βαίνουµε προς το περίφηµο staff level
agreement της τρίτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράµµατος, οι πλειστηριασµοί θα επεκταθούν και για ληξιπρόθεσµες οφειλές
προς το ∆ηµόσιο.

Ακραία ένταση
Τα πράγµατα εκτροχιάστηκαν την περασµένη
Τετάρτη στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, όπου
µετά τη λήξη της αποχής των συµβολαιογράφων είχαν προγραµµατιστεί να γίνουν 29 πλειστηριασµοί ακινήτων. ∆εκάδες διαδηλωτές του
κινήµατος «∆εν Πληρώνω», µέλη του ΠΑΜΕ
και της ΛΑΕ και άλλες συλλογικότητες συγκεντρώθηκαν λίγο πριν από τις 4 το απόγευµα ζητώντας την ακύρωσή τους, ενώ ισχυρές δυνά-

µεις των ΜΑΤ είχαν αποκλείσει την αίθουσα
του δικαστηρίου και δεν επέτρεπαν στους διαδηλωτές να προσεγγίσουν τους συµβολαιογράφους. Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν
τον αστυνοµικό κλοιό και ακολούθησαν εκτεταµένα επεισόδια, µε τους διαµαρτυρόµενους
να πετούν αντικείµενα και να χρησιµοποιούν
πυροσβεστήρες ενάντια στους αστυνοµικούς κι
εκείνοι να απαντούν µε ρίψη χηµικών και αντεπίθεση κατά των διαδηλωτών.
Η ατµόσφαιρα έγινε αποπνικτική και οι
περισσότεροι διαδηλωτές βγήκαν στο προαύλιο, πολλοί µε αναπνευστικά προβλήµατα,
ενώ ο πρώην δήµαρχος Καισαριανής Θανάσης
Μπαρτσώκας µεταφέρθηκε εσπευσµένα στον
«Ευαγγελισµό» µε αναπνευστικά προβλήµατα
και λίγο αργότερα στο Σισµανόγλειο µεταφέρθηκε ο επικεφαλής του κινήµατος «∆εν Πληρώνω» Λεωνίδας Παπαδόπουλος µε τραύµατα
στο κεφάλι και στα χέρια.
Για την ιστορία, πρέπει να σηµειωθεί ότι
την Τετάρτη πραγµατοποιήθηκαν δύο πολλαπλοί ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, οι οποίοι
αφορούσαν ο πρώτος 4 αποθήκες και θέσεις
πάρκινγκ και ο δεύτερος µεζονέτα 360 τ.µ. µε
2 θέσεις στάθµευσης. Ο πρώτος πλειστηριασµός απέβη άγονος, στον δεύτερο αγοραστής,
στην εµπορική τιµή του ακινήτου που είχε οριστεί στα 780.000 ευρώ, βγήκε η ίδια η επισπεύδουσα τράπεζα (Eurobank), ενώ στο Ειρηνοδι-

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΑ
∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ

Α

πό το 2011 οι συντάξεις που χορηγούνται απ’
όλα τα ταµεία έχουν υποστεί σηµαντικότατες
περικοπές. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι καταβαλλόµενες συντάξεις να έχουν συρρικνωθεί σε τέτοιον βαθµό ώστε να µην επαρκούν
πλέον όχι µόνο για την αξιοπρεπή αλλά ούτε για τη στοιχειώδη διαβίωση των δικαιούχων. Παρά το γεγονός ότι καθ’ όλη
τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου κατέβαλλαν αγόγγυστα
τις προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, προσδοκώντας σε
µια ανάλογη και δίκαιη ανταποδοτικότητα στα χρόνια της σύνταξής τους (όπως άλλωστε ήταν το νόµιµο), σήµερα βιώνουν
πρωτοφανή εξαθλίωση εξαιτίας της κατάλυσης κάθε έννοιας
ανταποδοτικότητας του ασφαλιστικού συστήµατος.
Αποτελεί σήµερα τη συνήθη µέθοδο θέσπισης άδικων και
παράνοµων µέτρων η καταφυγή σε λογιστικές αλχηµείες επανυπολογισµού των συντάξεων µετά από πολλά έτη που αυτές
απονεµήθηκαν ή η συνεχής κατάργηση σηµαντικότατων προσωπικών διαφορών.
Ωστόσο, µέσα στη ζοφερή αυτή πραγµατικότητα, οι
περικοπές που επήλθαν µε τους νόµους 4051/2012 και
4093/2012 κρίθηκαν αντισυνταγµατικές από το ανώτατο
δικαστήριο της χώρας (Συµβούλιο της Επικρατείας) µε αµετάκλητες αποφάσεις του. Το ίδιο συνέβη και πριν από
λίγους µήνες, µε ανάλογη απόφαση άλλου ανωτάτου δικαστηρίου (Ελεγκτικό Συνέδριο) σχετικά µε την περικοπή
της σύνταξης για την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία κρίθηκε και αυτή αντισυνταγµατική.

Τα ανωτέρω δεδοµένα παρέχουν επαρκείς προϋποθέσεις
προκειµένου κάθε συνταξιούχος να διεκδικήσει τις περικοπές που έχει υποστεί, βασιζόµενος στις αµετάκλητες αυτές αποφάσεις, δεδοµένου ότι αφορούν µόνο όσους προσέφυγαν
και δικαιώθηκαν. Παράλληλα, η παραπάνω θετική εξέλιξη της
νοµολογίας της χώρας µας αποτελεί σηµαντική ελπίδα για εκατοµµύρια συνταξιούχους ότι µπορούν να ανακτήσουν τη
χαµένη σύνταξή τους και να αποκτήσουν αντίκρισµα οι κόποι
ετών.
Ήδη χιλιάδες συνταξιούχοι ανά την Ελλάδα, παρά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία, διεκδίκησαν και συνεχίζουν να
διεκδικούν –µάλιστα µε αυξητική τάση, όπως αυτό φαίνεται
από τις αγωγές που γενικώς κατατίθενται κάθε µέρα στα δικαστήρια– τις άδικες περικοπές που υπέστησαν τόσο οι κύριες
όσο και οι επικουρικές συντάξεις τους, προ του κινδύνου να
παραγραφούν οι απαιτήσεις τους.
Οι αγωγές, αφού κατατεθούν στα αρµόδια δικαστήρια,
προσδιορίζονται να εκδικαστούν. Σε περίπτωση τελεσίδικης
θετικής δικαστικής απόφασης, το υπόχρεο προς καταβολή ταµείο πρέπει να συνταχθεί µε το διατακτικό της απόφασης καταβάλλοντας τα επιδικαζόµενα ποσά µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας.
Έως σήµερα το ∆ηµόσιο συντάσσεται και καταβάλλει κατά
πάγια τακτική του όλες τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν
καταστεί τελεσίδικες. Θεωρούµε ότι και στην προκειµένη περίπτωση θα είναι εφικτή στο µέλλον η πληρωµή των ποσών
που θα επιδικαστούν, είτε εφάπαξ είτε τµηµατικώς. Πιστεύ-

ουµε ακόµη ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των συνταξιούχων που προσφεύγουν δικαστικά καταθέτοντας αγωγές,
τόσο ισχυρότερη είναι η πίεση που ασκείται στα αρµόδια όργανα του ∆ηµοσίου, οδηγώντας αυτά στον συµβιβασµό και
στην καταβολή των οφειλοµένων.
Για τους λόγους αυτούς είναι σηµαντικό ο κάθε συνταξιούχος να µην απεµπολήσει τα δικαιώµατα που έλκει από τις
παραπάνω δικαστικές αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων
της χώρας µας και να σπεύσει να κατοχυρώσει τις απαιτήσεις
του, προ του κινδύνου να παραγραφούν σηµαντικά ποσά.
Η µακροχρόνια εµπειρία µας από συναφείς διεκδικήσεις
έχει καταδείξει ότι το µόνο βέβαιο να χαθεί οριστικά είναι
αυτό που δεν διεκδικήθηκε ποτέ.

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Μανώλης Κουτλής - Γιώργος Κωφόπουλος,
εξειδικευμένο Δικηγορικό Γραφείο «ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΟΥΤΛΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ και
Συνεργάτες»
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κείο της Αθήνας πραγµατοποιήθηκαν οι 20 από
τους 29 προγραµµατισµένους πλειστηριασµούς
και υπήρξε κατακύρωση στους 10.

Έρχεται «τσουνάµι»
Πάντως, αν η αρχή µοιάζει διστακτική, η συνέχεια αναµένεται ιδιαίτερα έντονη για το ζήτηµα των πλειστηριασµών, ο αριθµός των οποίων αναµένεται να αυξάνεται µε γεωµετρική
πρόοδο µέχρι το τέλος του 2018. Για την ώρα,
τον Ιανουάριο αναµένεται να πραγµατοποιηθούν 500-700 ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί,
ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος είναι
η πραγµατοποίηση 1.000 ηλεκτρονικών πλειστηριασµών τον µήνα έως τον Σεπτέµβριο και
ο διπλασιασµός τους µέχρι το τέλος του 2018.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο ο στόχος είναι έως τον
ερχόµενο Μάρτιο να έχουν πραγµατοποιηθεί
περίπου 3.000 πλειστηριασµοί, ώστε οι ελληνικές τράπεζες και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός
(SSM) να έχουν διαµορφώσει σαφή εικόνα
ως προς τις ανάγκες των ελληνικών τραπεζών
πριν από τα επόµενα stress tests.

Κυβερνητική αµηχανία
Ούτως ή άλλως η κυβέρνηση, κεντρικό σύνθηµα της οποίας, όταν ήταν αντιπολίτευση,
ήταν το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη»,
τελεί εν αµηχανία µπροστά στα όσα διαδραµα-

Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης
Σταύρος Κοντονής υπογράµµισε
ότι οι πλειστηριασµοί αφορούσαν
ακίνητα «στρατηγικών
κακοπληρωτών», τονίζοντας
ότι «αυτοί που διαµαρτύρονταν,
διαµαρτύρονταν µπροστά σε
ακίνητο ενός κακοπληρωτή που
εµπλέκεται και στα σκάνδαλα του
χρηµατιστηρίου».
τίστηκαν την περασµένη Τετάρτη. Το ζήτηµα
αυτό κυριάρχησε και στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συµβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ µία ηµέρα
µετά τα επεισόδια, στη διάρκεια της οποίας ο κ.
Φίλης φέρεται να διαφοροποιήθηκε και να ζήτησε άµεση νοµοθετική πρωτοβουλία για την
προστασία της πρώτης κατοικίας. Για την ώρα,
πάντως, κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ µοιάζουν να
παραµένουν στις θέσεις που έχουν εκφράσει
εδώ και καιρό. Συγκεκριµένα, ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής υπογράµµισε ότι
οι πλειστηριασµοί αφορούσαν ακίνητα «στρα-

τηγικών κακοπληρωτών», τονίζοντας ότι «αυτοί
που διαµαρτύρονταν, διαµαρτύρονταν µπροστά
σε ακίνητο ενός κακοπληρωτή που εµπλέκεται και στα σκάνδαλα του χρηµατιστηρίου» και
καλώντας τους διαµαρτυρόµενους να σταµατήσουν να λειτουργούν ως «πολιορκητικός κριός»
των µεγάλων οφειλετών.
Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ∆ηµήτρης Τζανακόπουλος σηµείωσε ότι «είναι απόλυτη δέσµευση της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει περίπτωση πρώτη
κατοικία λαϊκής οικογένειας να βγει σε αναγκαστικό πλειστηριασµό», προσθέτοντας ότι
«η πρώτη κατοικία προστατεύεται για τις λαϊκές τάξεις από ένα εξαιρετικά αυστηρό νοµικό
πλαίσιο. Αυτό το νοµικό πλαίσιο προστατεύει
την κατοικία όσων υπερχρεωµένων νοικοκυριών έχουν ενταχθεί στον νόµο Κατσέλη-Σταθάκη και η αξία της πρώτης κατοικίας η οποία
προστατεύεται ξεκινά από τα 180.000 ευρώ
για έναν άγαµο οφειλέτη και φτάνει µέχρι τα
280.000 ευρώ σε περίπτωση που έχουν οικογένεια µε τρία παιδιά».

∆ιεύρυνση και για οφειλές προς
∆ΟΥ-ταµεία
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο υφυπουργός Οικονοµίας Στέργιος Πιτσιόρλας, µιλώντας στον ρ/σ
Πρακτορείο 104,9, υπογράµµισε ότι «το θέµα
των κόκκινων δανείων είναι ίσως το τελευ-

ταίο εµπόδιο που έχουµε να αντιµετωπίσουµε
ως την έξοδό µας από το µνηµόνιο, είναι µια
αµαρτία του παρελθόντος που κουβαλάµε»,
προσθέτοντας ότι «προκειµένου το καλοκαίρι
του 2018 να βγούµε από το µνηµόνιο, θα πρέπει να αποφύγουµε πάση θυσία οποιονδήποτε
κίνδυνο δηµιουργηθεί, οποιαδήποτε σκιά
πάνω από το τραπεζικό µας σύστηµα. Προκειµένου να το πετύχουµε αυτό, είµαστε υποχρεωµένοι να αντιµετωπίσουµε, να βάλουµε σε
εξέλιξη την αντιµετώπιση του προβλήµατος
των κόκκινων δανείων, και η κυβέρνηση το διαπραγµατεύτηκε, προσπάθησε και προσπαθεί
και παίρνει µέτρα, ούτως ώστε να µην υπάρξει
απειλή για τους απλούς πολίτες, για την πρώτη
κατοικία».
Επίσης, πληροφορίες από τις συζητήσεις µε τους θεσµούς φέρουν ως δεδοµένη
τη θεσµοθέτηση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών και για οφειλές προς την εφορία και τα
ταµεία, καθώς αποτελεί µείζον προαπαιτούµενο της τέταρτης αξιολόγησης και µάλιστα
οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιµάζεται κοινή απόφαση του υπουργού Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) Γιώργου Πιτσιλή, η οποία θα
θεσµοθετεί τη διενέργεια πλειστηριασµών ακινήτων οφειλετών του ∆ηµοσίου στην εµπορική αξία τους.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Βασικής Σύνταξης - ∆ώρων Εισφοράς Αλληλεγγύης (Ε.Α.Σ.)
(λόγω της εφαρµογής των µνηµονιακών νόµων
4051/2012, 4093/2012, 3865/2010, 3986/2011)

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΤΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ακαδηµίας 69, Αθήνα 106 78
Τηλ: 210 - 38.48.258, 210 - 38.47.368, fax: 210 - 38.21.036,
Κιν: 6977- 544 624, 6977- 370 944
E - mail: manoliskoutlis@yahoo.gr
kofopoulosgeorge@gmail.com
www.sintaxis.gr

Έπειτα από θετικές Αποφάσεις των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων της χώρας, οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις µε τους προαναφερόµενους νόµους κρίθηκαν,
και µόνο για όσους προσέφυγαν, αντισυνταγµατικές. Οι αποφάσεις αυτές είναι αµετάκλητες.
Ήδη, χιλιάδες συνταξιούχοι ανά την Ελλάδα, παρά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία, διεκδίκησαν και συνεχίζουν να διεκδικούν τις άδικες περικοπές που
υπέστησαν, τόσο οι Kύριες όσο και οι Eπικουρικές συντάξεις τους, προ του κινδύνου να παραγραφούν οι απαιτήσεις τους.
Το Γραφείο µας, διαθέτοντας 25ετή εµπειρία, γνώση και επαγγελµατική συνέπεια, συνεχίζει να καταθέτει αγωγές για τους συνταξιούχους που δεν έχουν ενηµερωθεί έγκαιρα ή δεν πρόλαβαν έως σήµερα, διεκδικώντας, µε τη µεγαλύτερη
δυνατή αναδροµικότητα, τις περικοπείσες αποδοχές της Σύνταξης - ∆ώρων
- Ε.Α.Σ. (Εισφοράς Αλληλεγγύης).
Η µακροχρόνια εµπειρία µας από συναφείς διεκδικήσεις έχει καταδείξει ότι,

το µόνο βέβαιο να χαθεί οριστικά, είναι αυτό που δεν διεκδικήθηκε
ποτέ.
Καταληκτική προθεσµία αποστολής δικαιολογητικών: 30 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Λεπτοµέρειες της διαδικασίας, στην ιστοσελίδα: www.sintaxis.gr
Με εκτίµηση
Οι ∆ικηγόροι
Μανώλης Κουτλής - Γιώργος Κωφόπουλος
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ΟΙ Α∆ΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

∆

έκα µέρες πριν κλείσει η πλατφόρµα για την
υποβολή των αιτήσεων για το κοινωνικό µέρισµα και ήδη έχουν καταγραφεί σηµαντικά
προβλήµατα αλλά και αδικίες για χιλιάδες
πολίτες. Συνολικά 719.814 είναι οι εγκεκριµένες αιτήσεις για το κοινωνικό µέρισµα,
ποσοστό 42,96%, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η∆ΙΚΑ Α.Ε.) (30/11/2017,
16:00).
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Η∆ΙΚΑ, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν, µέχρι εκείνη την ώρα, ανέρχονται σε 1.675.596.
Οι ακυρωµένες αιτήσεις αριθµούν 147.835, ποσοστό 8,82%,
οι µη εγκεκριµένες αιτήσεις ανέρχονται σε 341.713, ποσοστό
20,39%, ενώ οι µη ολοκληρωµένες αιτήσεις (πιθανές µη εγκρίσεις, αναµονή συναίνεσης) είναι 403.520, ποσοστό 24,08%.
Την στιγµή που η πλατφόρµα τεχνικά δείχνει να λειτουργεί άψογα, καταγράφονται κατάφωρες αδικίες, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει υπάρξει µέριµνα για βασικά πράγµατα, όπως το θέµα των φιλοξενούµενων ή η σύζευξη εισοδήµατος µε ακίνητη περιουσία.
Ειδικότερα, θέµα εντοπίζεται µε τους φιλοξενούµενους,
οι οποίοι δεν µπορούν να αιτηθούν, εφόσον έχουν δηλώσει
ότι φιλοξενούνται από άλλον φορολογούµενο στη δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος του έτους 2016, ακόµα και εάν τώρα
δεν διαµένουν στο νοικοκυριό που είχαν δηλώσει.
Επίσης, από το µέρισµα αποκλείονται φορολογούµενοι
που έχουν µεν χαµηλό δηλωθέν εισόδηµα αλλά υψηλότερο

Αναµένεται να γίνουν βελτιώσεις στις
περιπτώσεις χηρείας που αφορούν
το 2017 και να υπάρξει µέριµνα
για φιλοξενούµενους και άλλες
περιπτώσεις.

τεκµαρτό, ενώ από τους αδικηµένους είναι και οι συνδικαιούχοι τραπεζικών λογαριασµών, καθώς οι τόκοι που είναι προσυµπληρωµένοι στη φορολογική δήλωση αφορούν το σύνολο
του κατατεθειµένου ποσού.
Σοβαρά προβλήµατα έχουν προκύψει µε χιλιάδες φορολογούµενους που δεν µπορούν να πάρουν το κοινωνικό µέρισµα από λάθος που έγινε κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και το οποίο επέτρεπε το Taxisnet. Για το
συγκεκριµένο λάθος ήδη η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ρόδου ζητά την παρέµβαση των
υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας, τονίζοντας τα προβλήµατα που έχουν προκύψει στις αιτήσεις χορήγησης κοι-
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νωνικού µερίσµατος και αφορούν το θέµα φιλοξενίας - δωρεάν παραχώρησης οικίας.
Το λάθος που έγινε διαπιστώνεται κατά την υποβολή της
αίτησης χορήγησης του µερίσµατος και έρχεται συνεπεία συµπλήρωσης του κωδικού 092 στον πίνακα 6.12 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Έχει παρατηρηθεί ότι
σε πληθώρα περιπτώσεων ο κωδικός 092 έχει εκ παραδροµής συµπληρωθεί κατά την υποβολή των δηλώσεων και σε
περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης ακινήτων για τις οποίες
έχει συµπληρωθεί κανονικά ο πίνακας 5.1 του εντύπου Ε1
µε τη σχετική ένδειξη στον κωδικό 203. Προκύπτει δηλαδή
ότι ενώ πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση οικίας, έχει συµπληρωθεί από λάθος και ο κωδικός 092, που αφορά τη φιλοξενία, µε αποτέλεσµα χιλιάδες δικαιούχοι του µερίσµατος να αποκλείονται αυτόµατα από τη χορήγησή του κοινωνικού µερίσµατος.
Στο πλαίσιο αυτό, εντός των επόµενων ωρών αναµένεται
να γίνουν βελτιώσεις στις περιπτώσεις χηρείας που αφορούν
το 2017 και δεν µπορούν ακόµη να υποβάλουν την αίτηση.
Παράλληλα, προχώρησε αυτόµατα η αντιστοίχιση σε µεγάλους αριθµούς ΑΜΚΑ µε τα ΑΦΜ ειδικά για έναν αριθµό
υπερήλικων συνταξιούχων, οι οποίοι όταν κάνουν την αίτηση
δεν θα χρειαστεί να πάνε για διόρθωση στα ΚΕΠ.
Αναφορικά µε τους ανέργους που είχαν µείνει άνεργοι
για έξι συνεχείς µήνες το 2017, θα αφαιρεθεί από το εισόδηµά
τους –του έτους 2016– ένα ποσό της τάξης των 9.000 ευρώ
(συν 1.500 ευρώ ανά επιπλέον µήνα άνω των 6 µηνών), έτσι
ώστε να καταστούν δικαιούχοι.
Οι γονείς θα µπορούν να δηλώνουν σε συγκεκριµένο
πεδίο στην ηλεκτρονική πλατφόρµα το τέκνο που έχει γεννηθεί το 2017, ενώ θα θεωρούνται προστατευόµενα τέκνα όσα
παιδιά είναι έως 25 ετών, εφόσον έχουν ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις.
Σε όσους φιλοξενούνταν από ανθρώπους που έχουν αποβιώσει το σύστηµα θα παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλουν
αίτηση µε τα δικά τους στοιχεία.
Οι ανασφάλιστες χήρες θανόντος θα µπορούν να µπαίνουν στο σύστηµα και να υποβάλουν αίτηση µε τα δικά τους
στοιχεία.
Περιπτώσεις όµως αδικίας ακούγονται και καταγράφονται κάθε µέρα. Ενδεικτικά αναφέρουµε: Χήρα µε δύο ανήλικα που φιλοξενούνταν από την πεθερά της, συνταξιούχο
που έχει πεθάνει τον Νοέµβριο του 2016 δεν δικαιούται µέρισµα µε εισόδηµα µικρότερο από 8.000 ευρώ. Η ίδια, επειδή
το σπίτι όπου διαµένει ανήκει στο ανήλικο τέκνο της µετά
τον θάνατο της πεθεράς, δεν µπορεί να περάσει στο σύστηµα,
ακόµη και αν το ανήλικο τέκνο είναι στη δική της δήλωση.
Τρίτεκνη οικογένεια έχει εισόδηµα 22.150 ευρώ, τέκνο µε
αναπηρία άνω του 67% και µηδενική περιουσία. Πρώτον, στο
εισόδηµά της συνυπολογίζουν το επίδοµα Α21 και διαµορφώνουν το εισόδηµα στα 24.000 ευρώ και, δεύτερον, δεν υπολογίζεται η αναπηρία και δεν γίνεται σύζευξη µε την έλλειψη
ακίνητης περιουσίας, µε αποτέλεσµα να µη δικαιούται µέρισµα.
Εργαζόµενος µε σύζυγο µακροχρόνια άνεργη και δύο
παιδιά έχουν ετήσιο εισόδηµα 11.700 ευρώ. Φιλοξενούνται
στη µητέρα του, η οποία επίσης είναι µακροχρόνια άνεργη.
Έκανε αίτηση για λογαριασµό της µητέρας του, καθώς οι ίδιοι
λόγω φιλοξενίας δεν δικαιούνται. Όλοι ζουν από τον µισθό
του ίδιου, ενώ το ακίνητο όπου µένουν κινδυνεύει να βγει σε
πλειστηριασµό λόγω χρεών στις τράπεζες. Η ακίνητη περιουσία του αναγνώστη ανέρχεται σε αξία στα 140.000 ευρώ από
ψιλή κυριότητα στο ακίνητο όπου µένει η οικογένειά του. Η
µητέρα του έχει την επικαρπία και αυτή προστίθεται στη συνολική περιουσιακή κατάσταση, δηλαδή ένα ποσό 43.560
ευρώ. Σύνολο δηλαδή 183.560 ευρώ. Το αποτέλεσµα είναι
ότι το σύστηµα απορρίπτει ότι δικαιούνται µέρισµα, καθότι
το σύνολο της περιουσίας φαίνεται στα 183.560 ευρώ, δηλαδή
3.560 ευρώ περισσότερα από το όριο των 180.000 ευρώ που
έχει τεθεί ως κριτήριο.
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ΑΛΛΑΖΕΙ
ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η συµφωνία για τα λιγνιτικά
της ∆ΕΗ και οι αλλαγές σε ∆ΕΠΑ
και ΕΠΑ που φέρνουν οι θεσµοί.
ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Η

συµφωνία µε τους θεσµούς για την πώληση των
λιγνιτικών µονάδων της ∆ΕΗ έχει κλείσει οριστικά και µέχρι τη στιγµή που γράφονταν αυτές
οι αράδες απέµενε η επίσηµη επικύρωσή της από τις δύο
πλευρές χθες, Παρασκευή.
Για τη ∆ΕΗ το µεγάλο ερώτηµα µετά τη συµφωνία µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού (DGcomp), που
αφορά την πώληση των τριών από τις τέσσερις πιο ανταγωνιστικές της µονάδες, είναι κατά πόσο το εναποµείναν χαρτοφυλάκιο παραµένει βιώσιµο. Και αυτό καθώς είναι δεδοµένη η κακή οικονοµική κατάσταση της Επιχείρησης και
το πρόβληµα ρευστότητας.
Οι όροι που θα πλαισιώσουν τη συµφωνία και θα αποσαφηνιστούν το επόµενο διάστηµα έχουν σηµαντικό ρόλο
τόσο στο εγχείρηµα της πώλησης όσο και στη βιωσιµότητα
της ∆ΕΗ.
Σε αυτό το ατέρµονο πηγαινέλα, το υπουργείο Ενέργειας επί του παρόντος έχει καταφέρει να αποσπάσει δέσµευση της DGcomp για ελάχιστο έσοδο από την πώληση
των µονάδων. Από τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Μανόλη
Παναγιωτάκη φαίνεται ότι η διοίκηση της ∆ΕΗ προσβλέπει σε υψηλό τίµηµα, σε αντίθεση µε τους επενδυτές, που
µόνο µε ένα χαµηλό τίµηµα θα µπορούσαν να σκεφτούν επένδυση στον λιγνίτη.
Στο market test του ∆εκεµβρίου θα βγουν οι µονάδες 3
και 4 της Μεγαλόπολης, η εν λειτουργία µονάδα της Μελίτης Ι στη Φλώρινα και η άδεια για τη Μελίτη ΙΙ. Οι τρεις εν
λειτουργία µονάδες απασχολούν 1.300 εργαζόµενους.
Οι µονάδες θα διατεθούν εν λειτουργία, που σηµαίνει απόσχιση, καθεστώς που συµπεριλαµβάνει και τη µεταφορά του συνόλου των εργαζοµένων. Ωστόσο, θα πρέπει
να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει µε τους εργαζόµενους που απασχολούνται σε κεντρικές υπηρεσίες της ∆ΕΗ (λογιστήριο,
προµήθειες, υγεία κ.λπ.) που παρέχουν υποστηρικτικές
υπηρεσίες και στις προς πώληση µονάδες και στην περίπτωση που δεν µεταφερθούν θα αποτελέσουν υπεράριθµο
προσωπικό για τη ∆ΕΗ. Καθοριστικό για τους επενδυτές,
αλλά και για τη ∆ΕΗ, είναι το θέµα των ορυχείων που τροφοδοτούν τις µονάδες, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα
παραχωρηθούν και αυτά σε τρίτους και µε ποιους όρους.
Στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, ωστόσο, είναι και

Στο επίκεντρο των
διαπραγµατεύσεων βρίσκεται η
διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Η πώληση θα γίνει µε τη διαδικασία
της απόσχισης, την οποία θα
αναλάβει να «τρέξει» η ∆ΕΗ.

οι συµβάσεις των προς πώληση µονάδων µε προµηθευτές και εργολάβους που χρήζουν αποσαφήνισης, ενώ ένα
από τα κρίσιµα θέµατα που θα πρέπει να αποτιµηθεί το επόµενο διάστηµα είναι η επίπτωση της απώλειας περιουσιακών
στοιχείων στον δανεισµό της Επιχείρησης. Πρόσφατο παράδειγµα η δύσκολη από την πλευρά της ∆ΕΗ εξασφάλιση του
κοινοπρακτικού δανείου των 200 εκατ. ευρώ, λόγω της απόσχισης του Α∆ΜΗΕ, και οι δυσµενείς όροι µε τους οποίους
κατάφερε να το διασφαλίσει εξ αυτού του λόγου.
Στη δίωρη συνάντηση της Πέµπτης µε τους επικεφαλής των θεσµών, στην οποία παρών ήταν και ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, συζητήθηκαν, όπως
δήλωσε ο ίδιος ο Γιώργος Σταθάκης, τα τεχνικά θέµατα εφαρµογής της συµφωνίας, πώς δηλαδή θα προχωρήσει η
πώληση των δύο λιγνιτικών µονάδων της Μεγαλόπολης,
της εν λειτουργία µονάδας Μελίτη Ι στη Φλώρινα και της
άδειας για την κατασκευή της Μελίτης ΙΙ και τα χρονοδιαγράµµατα ώστε η πώληση να ολοκληρωθεί µέχρι τον Ιούνιο του 2018.
Στο επίκεντρο των διαπραγµατεύσεων βρίσκεται η διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Η πώληση θα γίνει µε τη

διαδικασία της απόσχισης, την οποία θα αναλάβει να «τρέξει» η ∆ΕΗ. Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι το market test
θα ξεκινήσει αµέσως µετά το κλείσιµο της επίσηµης συµφωνίας την Παρασκευή 1 ∆εκεµβρίου από την ίδια την
DGcomp. Σύµφωνα µάλιστα µε πληροφορίες, η DGcomp
θα εποπτεύει µέσω δικού της φορέα και τη διαδικασία του
διαγωνισµού.
Στο θέµα των εργαζοµένων πολλά ζητήµατα αναµένεται να οριστικοποιηθούν λίγο πριν από τη νοµοθέτηση της
διαδικασίας. Μέχρι τότε θα πρέπει να ξεκαθαριστεί εάν
στον νέο ιδιοκτήτη θα περάσει το σύνολο των εργαζοµένων
στις προς πώληση µονάδες και τι θα γίνει µε όσους µείνουν
εκτός, εάν θα ισχύει το ίδιο καθεστώς εργασιακών σχέσεων
κ.λπ.
Αν και το ευρωπαϊκό πλαίσιο διασφαλίζει ότι η µεταβίβαση µιας εταιρείας δεν συνιστά επαρκή λόγο καταγγελίας συµβάσεων για εύλογο χρονικό διάστηµα, θα πρέπει
να συµφωνηθεί µε τους πιστωτές ποιο θα είναι αυτό το διάστηµα, ενώ θα πρέπει να αποτιµηθεί για την επιτυχία του
εγχειρήµατος και η επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων µε τις υψηλές παροχές της προ µνηµονιακής περιόδου, αφού πλέον ο ιδιοκτήτης δεν θα είναι το ∆ηµόσιο.
Η συµφωνία προβλέπει ελάχιστο τίµηµα το οποίο θα
προσδιοριστεί έπειτα από αποτίµηση από ανεξάρτητο σύµβουλο.
Ανοιχτά παρέµεναν µέχρι χθες και τα αντισταθµιστικά
που έχει ζητήσει ο κ. Σταθάκης, δηλαδή η παράταση ζωής
του ΑΗΣ Αµυνταίου και η δυνατότητα αναβάθµισής του µε
ιδιώτη επενδυτή, αλλά και το θέµα της αναπροσαρµογής
προς τα κάτω των δηµοπρασιών ενέργειας (ΝΟΜΕ).
Η ηγεσία του ΥΠΕΝ και οι θεσµοί εκτιµάται ότι θα
«κλειδώσουν» και τις αλλαγές στην αγορά φυσικού αερίου,
µε τον δραστικό περιορισµό της ∆ΕΠΑ στις θυγατρικές της
ΕΠΑ.
Η µητρική, σύµφωνα µε την ελληνική πρόταση, θα αποχωρήσει από το 51% της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας
και θα αποκτήσει εξολοκλήρου την ΕΠΑ Αττικής, εξαγοράζοντας το ποσοστό 49% της Shell.
Οι δανειστές επέµεναν στο να περιοριστεί η ∆ΕΠΑ σε
ρόλο παθητικού µετόχου, µε ποσοστό στις δύο ΕΠΑ κάτω
από το 34%.
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ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ

ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΛΑ
Ε∆ΕΙΧΝΑΝ ΝΟΜΙΜΑ...
Ανάγκες, προσχήµατα και διαφθορά

Έ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ναν χρόνο έκλεισε την Πέµπτη 23 Νοεµβρίου η δίκη των προσώπων τα οποία εµπλέκονται στην υπόθεση µε τις µίζες που
δηµιουργήθηκαν από την προµήθεια των
πυραύλων TOR M1 και των υποβρυχίων
στο τέλος της δεκαετίας του 1990 και στις
αρχές της δεκαετίας του 2000, κυρίως επί υπουργίας Άκη
Τσοχατζόπουλου στο υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Πρόκειται για δύο προµήθειες οι οποίες δεν συνδέονται ποινικά
µεταξύ τους και η κοινή εκδίκαση αποφασίστηκε παρά τις
αντίθετες εισηγήσεις να χωριστεί σε τρεις δικογραφίες.
Έναν χρόνο µετά την έναρξη της δίκης, η υπόθεση µε
τους 32 κατηγορούµενους βρίσκεται ακόµη στην ανάγνωση
των εγγράφων. Ουσιαστικά πρόκειται για την υπόθεση η
οποία οδήγησε στο ακροατήριο τον κ. Τσοχατζόπουλο,
καθώς από τη διερεύνησή της και την εισήγηση του αντιεισαγγελέα Εφετών Ευστάθιου Βεργώνη, την οποία έκανε
δεκτή το Συµβούλιο Εφετών, προέκυψαν οι µίζες.
Στην υπόθεση των υποβρυχίων υπάρχουν τρεις οπτικές:
η δικαστική, η επιχειρησιακή και η επιχειρηµατική.

Υπεροπλία στον βυθό του Αιγαίου
Σήµερα το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό έχει έντεκα υποβρύχια. Από αυτά, µε την περίφηµη παραγγελία η οποία έστειλε τον κ. Τσοχατζόπουλο στη φυλακή αγοράστηκαν
τέσσερα και αναβαθµίστηκαν άλλα τέσσερα.
«Καλά κάναµε και πήραµε τα υποβρύχια» απάντησε,
όταν ρωτήθηκε σχετικά, απόστρατος ανώτατος αξιωµατικός
του Ναυτικού, εξηγώντας ότι µε την αγορά των υποβρυχίων
το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό απέκτησε υπεροπλία στο
Αιγαίο. ∆εν δίστασε µάλιστα να παραπέµψει στην αγορά του
«Αβέρωφ» το 1907, µε το οποίο εξασφαλίστηκε η υπεροπλία
του Ελληνικού Ναυτικού στους Βαλκανικούς Πολέµους.
Ο ίδιος αξιωµατικός, ο οποίος θεωρείται από τους πλέον
καταρτισµένους του Πολεµικού Ναυτικού, προσθέτει ότι
το ενδεχόµενο της κατασκευής άλλων δύο υποβρυχίων, το
οποίο αποκλείστηκε λόγω της κρίσης, θα έδινε τη δυνατότητα να αποσυρθούν άλλα δύο από τα παλαιότερα υποβρύχια του Πολεµικού Ναυτικού.
Τα στελέχη του Πολεµικού Ναυτικού, εξάλλου, είναι εξαιρετικά ικανοποιηµένα από το γεγονός ότι η τελική παρέµβαση, που επέτρεψε στα τέσσερα υποβρύχια να πλεύσουν στο Αιγαίο, έγινε από το ίδιο το Πολεµικό Ναυτικό,
το οποίο ενίσχυσε το επιχειρησιακό του κύρος στο ΝΑΤΟ.
Βεβαίως, επίσηµη τελετή για την ένταξη των δύο τελευταίων από τα τέσσερα υποβρύχια στη δύναµη του Πολεµικού Ναυτικού, το 2016, δεν έγινε. Κάποιοι ισχυρίζονται για
λόγους σεµνότητας, κάποιοι λένε για ευνόητους λόγους, ότι
δηλαδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που δεν διακρίνεται
για τη σεµνότητά της, δεν ήθελε να αναγνωρίσει την αξία
µιας παραγγελίας επί εποχής Τσοχατζόπουλου.

Όµως το βασικό ζήτηµα το οποίο πρέπει να απαντηθεί είναι
αν η ανάγκη για ενίσχυση του Ναυτικού ήταν εκείνη που
δηµιούργησε τη βάση πάνω στην οποία οικοδοµήθηκε η διαφθορά ή αν πάνω στη διαφθορά οικοδοµήθηκε η βάση της
ανάγκης για ενίσχυση του Ναυτικού.
Το εισαγγελικό πόρισµα τονίζει ότι η γερµανική κοινοπραξία Ferrostaal είχε προετοιµάσει αρκετά πριν τη δράση
της, ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, ερχόµενη αρκετά νωρίς σε συνεννόηση µε τον γνωστό επιχειρηµατία Πάνο
Γερµανό, προκειµένου να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της σε περίπτωση επίτευξης συµφωνίας µε το ελληνικό ∆ηµόσιο.
Συγκεκριµένα, στη δικογραφία συµπεριλαµβάνεται έγγραφη συµφωνία των δύο εταιρειών που υπογράφηκε το
1996 και προέβλεπε την αντικατάσταση ικανού αριθµού
έργων αντισταθµιστικών ωφεληµάτων µε εξαγωγές µπαταριών της Γερµανός. Ουσιαστικά, δηλαδή, το 1996 γίνεται αναφορά σε αντισταθµιστικά οφέλη από µια συµφωνία που
υπογράφηκε τέσσερα χρόνια αργότερα.
Και όλα αυτά ενώ η απόφαση µε την οποία το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε τα γενικά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά των νέων
υποβρυχίων ελήφθη στις 11 ∆εκεµβρίου 1996, αλλά οι πρώτες επαφές µεταξύ των κρατικών ελληνικών ναυπηγείων
και της κοινοπραξίας είχαν γίνει έναν µήνα νωρίτερα.
Τον Ιανουάριο του 1997 ο κ. Τσοχατζόπουλος απηύθυνε
πρόσκληση σε οίκους κατασκευής υποβρυχίων για την υποβολή προσφορών, αλλά δεν έχει βρεθεί να έχει ενδιαφερθεί κανείς.

Επιχείρηση «∆ωροδοκία»
Από τη δικογραφία που σχηµάτισε το 2008 η Εισαγγελία του
Μονάχου –διερευνώντας το προβλεπόµενο από γερµανικές
ποινικές διατάξεις έγκληµα της δωροδοκίας αλλοδαπών δηµοσίων λειτουργών κατά τις πωλήσεις από την κοινοπραξία
Ferrostaal/HDW πολεµικών πλοίων στην Ελλάδα και στην
Πορτογαλία– και την οποία επικαλείται το εισαγγελικό πόρισµα προκύπτει ότι η κοινοπραξία σχηµάτισε οµάδα που ανέλαβε να επιτύχει τη σύναψη της συµφωνίας για την προµήθεια και τον εκσυγχρονισµό των υποβρυχίων δωροδοκώντας αυτούς που θα λάµβαναν τις αποφάσεις στη χώρα µας,
στις αρχές του έτους 1997, υπό την καθοδήγηση του έµπειρου Γερµανού επιχειρηµατία Graff von Puckler, έχοντας ως
κύριο στόχο την υπερκοστολόγηση των υποβρυχίων.
Οι πιθανοί ανταγωνιστές θα ήταν οι Γάλλοι και οι Σουηδοί. Τους πρώτους ανάλαβε µε επιτυχία, όπως προκύπτει, ο
κατηγορούµενος Αλέξανδρος Αβατάγγελος, τους δεύτερους
τους εξαγόρασε απευθείας η Ferrostaal.
Η ανάγκη δηµιουργίας µιας ελληνικής οµάδας η οποία
θα αναλάµβανε τις καταβολές των χρηµάτων κατέστη αναγκαία το 1999, όταν στη Γερµανία κατέστη ποινικό αδίκηµα
η δωροδοκία αξιωµατούχων. Το ενδιαφέρον στοιχείο για τη
λειτουργία αυτής της οµάδας των «συµβούλων» είναι ότι δεν
λειτουργούσαν ως απλοί µεσάζοντες της κοινοπραξίας αλλά
είχαν δεσµευτεί να χρηµατοδοτήσουν οι ίδιοι τη δωροδοκία
του ελληνικού πολιτικού προσωπικού και να εισπράξουν την

Στα µέσα της δεκαετίας του 1990, ιδίως µετά
τα Ίµια, ξεκίνησε µια µεγάλη προσπάθεια
ενίσχυσης των ενόπλων δυνάµεων της χώρας,
τα παρελκόµενα της οποίας είναι ακόµη
στα ακροατήρια και δεν έχουν ξεκαθαρίσει,
είκοσι χρόνια µετά την έναρξή της και πολύ
περισσότερα από την έναρξη της συζήτησης
για την αγορά των υποβρυχίων.

αµοιβή τους όταν ολοκληρωθεί η υπόθεση.
Χάρη σε αυτή τη διάσταση βρέθηκε η «λίστα Ματαντού»,
ενός εκ των κατηγορουµένων, στην οποία είχε αναγράψει τα
55 εκατ. που είχε διαθέσει γι’ αυτόν τον σκοπό, ενώ η εταιρεία
του κ. Αβατάγγελου είχε απειλήσει µε αγωγή τη Ferrostaal
επειδή δεν της κατέβαλε τα χρήµατα που, κατά το εισαγγελικό πόρισµα, είχε ήδη διαθέσει. Στο σχέδιο της αγωγής, που
τελικά δεν κατατέθηκε αλλά περιλαµβάνεται στη δικογραφία, υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία για τις υπηρεσίες που
παρείχε η εταιρεία του κ. Αβατάγγελου, µε βάση τις οποίες
οι απαιτήσεις της αποτιµήθηκαν στο ποσό των 66.528.541
ευρώ. Τελικά επήλθε εξωδικαστικός συµβιβασµός στα 11
εκατ. ευρώ.
«Για παράνοµες πληρωµές διέρρευσαν από τη γερµανική
κοινοπραξία λίγο πάνω από 100.000.000 ευρώ, δηλαδή λιγότερο από την υπερτιµολόγηση ενός µόνο από τα οκτώ υποβρύχια που συµφωνήθηκαν µε τις δύο κύριες συµβάσεις, µε
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Η Ferrostaal κατάφερε όχι µόνο να µην
πληρώσει τα αντισταθµιστικά οφέλη που είχε
αναλάβει αλλά έβγαλε και κέρδος.

αποτέλεσµα το υπερβάλλον κέρδος της γερµανικής κοινοπραξίας εις βάρος του ελληνικού ∆ηµοσίου, δηλαδή του ελληνικού λαού, να ανέρχεται σε τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ,
µε πιθανότερο το 1 δισ., χωρίς να συνυπολογιστεί το κέρδος
από τις πεποιηµένες συµβάσεις αντισταθµιστικών οφελών
που συνόδευσαν τις δύο κύριες συµβάσεις» αναφέρει η εισήγηση του εισαγγελέα Βεργώνη.
Για µία από τις συµβάσεις των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων στην υπόθεση των υποβρυχίων πάει κατηγορούµενος ο γενικός γραµµατέας Εξοπλισµών της υπουργίας Παπαντωνίου στο ΥΠΕΘΑ Σπύρος Τραυλός. Ανάµεσα στις συµβάσεις για τα αντισταθµιστικά οφέλη ήταν και µία µε την
οποία η Ferrostaal αναλάµβανε να χρηµατοδοτήσει τη ναυπήγηση δύο πλοίων, συνολικού κόστους 60 εκατ. ευρώ. Ο κ.
Τραυλός υπέγραψε την αντικατάσταση αυτής της σύµβασης
µε µια άλλη, η οποία αφορούσε εξαγωγή µπαταριών της εταιρείας Sunlight Γερµανός, σύµβαση ύψους 62 εκατ. ευρώ,
δηλαδή θεωρητικά µε µεγαλύτερο όφελος για τα ελληνικά
συµφέροντα. Όµως το εισαγγελικό πόρισµα επισηµαίνει ότι
τα 62 εκατ. ευρώ δεν τα πλήρωσε η Ferrostaal, όπως θα γινόταν αν δεν ακυρωνόταν η σύµβαση για τη ναυπήγηση των
δύο πλοίων, αλλά οι αγοραστές των µπαταριών της εταιρείας
Sunlight Γερµανός, στην οποία η Ferrostaal είχε επενδύσει
10 εκατ. µάρκα το 1999. Ουσιαστικά, δηλαδή, η Ferrostaal
όχι µόνο δεν πλήρωνε για τα αντισταθµιστικά οφέλη αλλά έβγαζε κέρδος από αυτά.

Αποζηµιώσεις χωρίς τέλος
∆υστυχώς για το ελληνικό δηµόσιο ταµείο, οι απώλειές του
δεν περιορίστηκαν στα 700 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ που υπολόγισε την υπερκοστολόγηση η εισαγγελική εισήγηση.
Όταν το 2010 η κυβέρνηση Παπανδρέου αποφάσισε να
πουλήσει τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, ενδιαφέρθηκε να τα
αγοράσει η εταιρεία Privinvest του Γαλλολιβανέζου επιχειρηµατία Ισκαντάρ Σάφα, µετόχου κατά 25% των ναυπηγείων
της HDW, η οποία είχε ενοποιηθεί µε τη Ferrostaal της αρ-

χικής παραγγελίας.
O πρώτος όρος που έθεσε ο κ. Σάφα ήταν να παραλάβει
η Ελλάδα τον «Παπανικολή», το πρώτο από τα τέσσερα υποβρύχια της αρχικής παραγγελίας, το οποίο είχε κατηγορηθεί
ότι «γέρνει», ώστε να αποκαταστήσει το κύρος της κατασκευάστριας εταιρείας. Στελέχη του Ναυτικού που γνωρίζουν το
θέµα διαβεβαιώνουν ότι το υποβρύχιο δεν έγερνε, απλώς διαπιστώθηκε ότι στις ακραίες συνθήκες λειτουργίας, στις οποίες δοκιµάστηκε, εντοπίστηκαν συγκεκριµένα προβλήµατα, τα οποία έπρεπε να επιλυθούν πριν από την παραλαβή
και την ένταξή του στο δυναµικό του στόλου.
Ο δεύτερος όρος του κ. Σάφα ήταν να διασφαλίσει επιπλέον παραγγελίες ύψους 1 δισ. ευρώ, πράγµα το οποίο επιτεύχθηκε µε την ανάληψη της δέσµευσης για ολοκλήρωση
του προγράµµατος κατασκευής των υποβρυχίων «Αρχιµήδης» και «Ποσειδών ΙΙ».
Στη συνέχεια ήρθε η κρίση και το πρόγραµµα πήγε στα
αζήτητα. Ο Σάφα, όµως, προσέφυγε στο ∆ιεθνές ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο, το οποίο στις 17 Οκτωβρίου 2017, πριν από έναν
µήνα δηλαδή, µε ψήφους δύο έναντι µίας, αποφάσισε πως το

Οι µεσάζοντες για τις µίζες απειλούσαν µε
αγωγή τη γερµανική εταιρεία κατασκευής
γιατί δεν τους πλήρωνε αυτά τα οποία
είχαν διαθέσει για τις δωροδοκίες από ίδια
κεφάλαια.

ελληνικό ∆ηµόσιο θα πρέπει να αποζηµιώσει την Privinvest
µε 180 εκατ. ευρώ, συν τους τόκους, για τη µη εκπλήρωση
των συµβατικών του υποχρεώσεων.
Η απόφαση δεν αναγνώρισε στο ελληνικό ∆ηµόσιο το δικαίωµα να επιβάλει στον Γαλλολιβανέζο επιχειρηµατία αποζηµιώσεις από τη σχέση που είχαν τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά µε τον ΟΣΕ, ο οποίος διεκδικεί 300 εκατ., και καταλόγισε
ευθύνες για τον τρόπο µε τον οποίο το ελληνικό ∆ηµόσιο
είχε χειριστεί το πρόστιµο της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις στα ναυπηγεία.
Άσχετα πάντως µε το ότι δεν προχώρησε, η σύµβαση του
1 δισ. µε τον κ. Σάφα για την κατασκευή των δύο υποβρυχίων
αποκαλύπτει και το ύψος της υπερτιµολόγησης που είχε επιτευχθεί για την αρχική συµφωνία. Εκτός αν στο µεταξύ
είχαν πέσει τόσο πολύ οι τιµές, πράγµα το οποίο δεν προκύπτει από τη διεθνή αγορά.
Πρακτικά, δηλαδή, για τις δύο συµβάσεις κατασκευής
και επισκευής των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού,
συνολικού ύψους 2.211.451.064 (1.385.277.117 για την κατασκευή συν 826.173.947 για την επισκευή), δόθηκαν µίζες της
τάξης των 100 εκατ. ευρώ και υπήρξε υπερκοστολόγηση τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ, ενώ το ∆ηµόσιο θα πληρώσει σε αποζηµιώσεις άλλα 180 εκατ. συν κάτι τόκους. Αν, δε, υποχρεωθεί να εκτελέσει τις συµβατικές υποχρεώσεις προς τον ιδιοκτήτη των ναυπηγείων, θα καταβάλει άλλο 1 δισ.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για την εξέλιξη στη διαιτησία
υπάρχει η εκτίµηση ότι ήταν καλή για την Ελλάδα και πρόκειται για ήττα του κ. Σάφα, διότι η αποζηµίωση θα αντιλογιστεί και δεν θα καταβληθεί ποτέ, µια και εκκρεµεί άλλη µία
διαιτητική απόφαση.
Η εκδίκαση έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η
οποία όµως είχε ζητήσει από τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο να αναλάβει την υπεράσπιση της ελληνικής θέσης.
Η συνέχεια µετά την απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που στις 17 Νοεµβρίου εξέτασε την κυβερνητική αίτηση υπαγωγής των Ναυπηγείων σε ειδική διαχείριση. Η απόφαση αναµένεται γύρω στα µέσα ∆εκεµβρίου και
σύµφωνα µε τον υφυπουργό Ανάπτυξης Στ. Πιτσιόρλα αν απορριφθεί η προσφυγή από το Πρωτοδικείο, η καταδίκη της
Ελλάδας και η υποχρέωση ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων θα σηµάνει το κλείσιµο των Ναυπηγείων.
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Στην αναζήτηση της επόµενης
κυβέρνησης στη Γερµανία
διακυβεύεται η τελευταία ευκαιρία
της συνέχισης της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Π

οτέ άλλοτε στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
δεν υπήρχαν ταυτόχρονα τόσο πολλά ανοιχτά µέτωπα
που να περιµένουν τη διαµόρφωση µετεκλογικής σταθερότητας στη Γερµανία ως καθοριστικό παράγοντα της διαχείρισής τους µε προοπτική επίλυσης.
Προβλήµατα που δεν θέλουν την όποια κυβερνητική λύση
στο Βερολίνο, τη σταθεροποίηση µε κάθε κόστος, αλλά τη συγκρότηση ενός κυβερνητικού συνασπισµού αποφασισµένου να
αναλάβει το εσωτερικό και εσωκοµµατικό κόστος της εγκατάλειψης της ευρωπαϊκής περιχαράκωσης της Γερµανίας. Μιας περιχαράκωσης-εθνικής αναδίπλωσης που επέλεξαν από κοινού
Χριστιανοδηµοκράτες και Σοσιαλδηµοκράτες την επαύριον της
έναρξης της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης τον Σεπτέµβριο του 2008.

Τα ανοιχτά µέτωπα
Πρώτο ανοιχτό µέτωπο, το στοίχηµα Μακρόν για κοινωνική
και πολιτική σταθεροποίηση της Γαλλίας µέσω της µεταρρύθµισης της Ευρωζώνης. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέλαβε το κόστος
σκληρών διαρθρωτικών αλλαγών και περικοπών ώστε να διευκολύνει το Βερολίνο να κάνει την αναγκαία στροφή αποµάκρυνσης από τη δηµοσιονοµική λιτότητα χωρίς να πριµοδοτείται η δηµαγωγία περί ανεύθυνης χαλάρωσης κυρίως του
Νότου µε έξοδα των Γερµανών φορολογουµένων. Αν παραταθεί η ευρωπαϊκή ακινησία στο Βερολίνο, δεν ακυρώνεται µόνο
η πρόταση Μακρόν για την Ευρωζώνη αλλά και η στρατηγική
απόκρουσης του ακροδεξιού αντιευρωπαϊκού λαϊκισµού της
Λεπέν και του Εθνικού Μετώπου.
∆εύτερο µέτωπο η Ιταλία, που είναι ένα ατύχηµα σε αναµονή

σε πολιτικό, χρηµατοπιστωτικό και δηµοσιονοµικό επίπεδο. Η
Ρώµη αδυνατεί να κάνει τον ελιγµό Μακρόν και να δώσει δείγµατα περαιτέρω δηµοσιονοµικής προσαρµογής για να κατευνάσει το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες. Το αργότερο µέχρι τον Μάιο
του 2018 θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί βουλευτικές εκλογές και
οι δηµοσκοπήσεις φέρνουν πρώτο το ετερόκλητο αντισυστηµικό
αντιευρωπαϊκό µόρφωµα του Κινήµατος Πέντε Αστέρων του
Μπέπε Γκρίλο, µε τη Φόρτσα Ιτάλια του Μπερλουσκόνι και την
ακροδεξιά Λέγκα του Βορρά του Σαλβίνι να το συναγωνίζονται σε
τοποθετήσεις περί παράλληλου νοµίσµατος, αλλά και επιστροφής στη λιρέτα. Αν δεν υπάρξει µήνυµα αλλαγής στην Ε.Ε.-Ευρωζώνη, η ήττα της κυβέρνησης Τζεντιλόνι και του ∆ηµοκρατικού
Κόµµατος µπορεί να θεωρηθεί προεξοφληµένη.
Τρίτο ανοιχτό µέτωπο η διαπραγµάτευση του Brexit, καθώς
διαφορετικοί θα είναι οι συσχετισµοί άρα και οι κινήσεις του
Λονδίνου απέναντι σε µια Ε.Ε.-Ευρωζώνη που θα στέλνει το µήνυµα ότι ξαναβρίσκει τη συνοχή της και προχωρά σε επανεκκίνηση της εµβάθυνσης απ’ ό,τι σε µια Ευρώπη που δίνει την αίσθηση της ανεξέλεγκτης αποδόµησης.
Τέταρτο ανοιχτό µέτωπο η Ισπανία, που, στη σκιά της κρίσης της Ευρωζώνης από το 2010 µέχρι και σήµερα, έχασε στις
βουλευτικές εκλογές του ∆εκεµβρίου του 2015 και του Ιουνίου
του 2016 τη δικοµµατική σταθερότητα και φέτος το φθινόπωρο
γνώρισε την πρώτη µετά τον Φράνκο απειλή αποσχιστικού εθνικισµού στην Καταλονία. Όποια φθορά και να υποστούν οι εθνικιστές της Καταλονίας στις πρόωρες τοπικές εκλογές της 21ης
∆εκεµβρίου, σταθεροποίηση στην Ισπανία χωρίς ουσιαστική αλλαγή της γραµµής πλεύσης στην Ευρωζώνη είναι αδιανόητη.
Πέµπτο ανοιχτό µέτωπο η αυταρχική εκτροπή στην Πολω-

νία και στην Ουγγαρία και το ενδεχόµενο η τάση αυτή να επεκταθεί και στην Τσεχία. Μια Ε.Ε.-Ευρωζώνη χωρίς νέα γαλλογερµανική συναίνεση θα ενισχύσει ως κυρίαρχη τάση στην Ανατολική
Ευρώπη µια αλά καρτ συµµετοχή, ανάλογη µε αυτήν που είχε η
Βρετανία µετά το Μάαστριχτ.

Προσγείωση στην πραγµατικότητα
Έκτο ανοιχτό µέτωπο η κοινή εξωτερική πολιτική και άµυνα, ένα
πεδίο το οποίο µέχρι πρόσφατα είχε εκτιµηθεί από γαλλικής
πλευράς ότι µπορεί να αποτελέσει τον τοµέα κατά προτεραιότητας εµβάθυνσης της πολιτικής συνεργασίας και να δηµιουργήσει
εκ των πραγµάτων προηγούµενο για την επιτάχυνση της πολιτικής πλαισίωσης της Ευρωζώνης. Να παρακαµφθεί δηλαδή η ακραία δηµοσιονοµική λιτότητα που εµποδίζει τις επενδύσεις στις
υποδοµές µε αύξηση των αµυντικών δαπανών και πιθανή εξαίρεσή τους από τον υπολογισµό των ελλειµµάτων. Η µέχρι στιγµής στάση της Γερµανίας προσγείωσε απότοµα στην πραγµατικότητα τη γαλλική πλευρά. Η ακραία λιτότητα δεν παρακάµπτεται,
ή ισχύει ή εγκαταλείπεται.
Έβδοµο ανοιχτό µέτωπο το προσφυγικό-µεταναστευτικό,
που συµπιέζει κυρίως τις χώρες του Νότου. Με οριοθετηµένη ή
µάλλον ανύπαρκτη τη δυνατότητα µεταφοράς πόρων για την εξισορρόπηση του θηριώδους εµπορικού πλεονάσµατος της Γερµανίας απέναντι στον Νότο, δεν υπάρχει περιθώριο κοινής ανάληψης του κόστους διαχείρισης των προσφυγικών-µεταναστευτικών εισροών, ούτε καν αφαίρεσης των σχετικών δαπανών από τον
υπολογισµό του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος.

Τελευταία ευκαιρία
Ακινησία ή ακόµη και προσχηµατική κινητικότητα στο Βερολίνο
θα σηµάνει ολική επαναφορά µιας πανευρωπαϊκής επέλασης του
ακροδεξιού αντισυστηµικού λαϊκισµού που σκίασε την Ε.Ε.-Ευρωζώνη το πρώτο εξάµηνο του 2017. ∆εκαοκτώ µόλις µήνες µάς
χωρίζουν από τις ευρωεκλογές της άνοιξης του 2019, όπου η ψυχολογία της χαλαρής ψήφου υπόσχεται στους κυβερνώντες οδυνηρές εκπλήξεις.
∆ίχως υπερβολή, όλα τα παραπάνω νοµιµοποιούν την άποψη
ότι στην αναζήτηση της επόµενης κυβέρνησης στη Γερµανία διακυβεύεται η τελευταία ευκαιρία της συνέχισης της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.
ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ
Και είµαστε ακόµα στην αρχή, καθώς ας µην ξεχνάµε
ότι περιµένουµε και τα αποτελέσµατα µιας ακόµη περήφανης διαπραγµάτευσης για την τρίτη αξιολόγηση.

H εβδοµάδα µπήκε δυναµικά µε τη συζήτηση στη Βουλή
για τα βλήµατα. Μια συζήτηση από την οποία βγήκε
σαφές συµπέρασµα.

Hγενική εικόνα ήταν η εξής:
Είναι σαφές,

Πλέον είναι ξεκάθαρο,
Άντε καλέ, δεν ήταν αυτός ο λόγος που πάµε να ακυρώσουµε τη συµφωνία, την οποία άλλωστε πιθανότατα
έχουν ήδη ακυρώσει οι Σαουδάραβες. Οι λόγοι είναι
ανθρωπιστικοί, επειδή µόλις µάθαµε ότι η Σαουδική
Αραβία µάλλον θα χρησιµοποιήσει τα βλήµατα στις
επιχειρήσεις που διεξάγει στην Υεµένη. Εδώ και 2,5
χρόνια.

Μπα, τον παρεξηγήσατε. Όπως εξήγησε σε άλλες
δηλώσεις του, ο ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς ο ίδιος είναι
«διαχρονικά υπέρ της ειρήνης». Πουλώντας όπλα
που θα χρησιµοποιηθούν και σε αµάχους.

Και όλα αυτά µία εβδοµάδα µετά τον πανικό περί
απόδοσης ποινικών ευθυνών που ξεσήκωσαν κυβερνητικοί παράγοντες για τα απόρρητα έγγραφα που
κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της ∆ΗΣΥ Ανδρέας
Λοβέρδος. Και τα οποία δεν αποδείχθηκαν και κάτι
το… τροµερά απόρρητο.

Μπορεί, αλλά θα παλέψουν για τα λαϊκά δικαιώµατα
που θίγονται.

Η εβδοµάδα συνεχίστηκε εξίσου εντυπωσιακά, καθώς
ξεκίνησαν οι πλειστηριασµοί, µε διµοιρίες ΜΑΤ στο
Ειρηνοδικείο, ξύλο µε τους συγκεντρωµένους από τα
κινήµατα κατά των πλειστηριασµών και ρίψη χηµικών
σε κλειστό χώρο. Και φυσικά έγιναν και πλειστηριασµοί.

Μάλιστα την περασµένη Πέµπτη υπήρξε και σχετικό
ψήφισµα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Το σίγουρο, πάντως, είναι πως έχουν
πάρει φόρα γενικά.
Ε, όχι διαµέρισµα, µόνο βίλες.
Όπως και να ’χει,

Μια καλή εξήγηση είναι αυτή που είχε δώσει προ
ηµερών ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, έστω κι αν είναι πολύ
αριστερή. «Στη διένεξη της Σαουδικής Αραβίας µε την
Υεµένη δεν πιστεύω ότι το ζήτηµα αυτό λύνεται µε το
αν θα πουλήσουµε εµείς όπλα στη Σαουδική Αραβία».

Η κορυφαία, πάντως, στιγµή της αναµέτρησης στη
Βουλή ήταν όταν ο πρωθυπουργός, στην προσπάθειά του να πιαστεί από κάπου για να δικαιολογήσει
πλήρως το αφήγηµα Καµµένου, αποκάλυψε πως
υπήρξε και δεύτερος µεσάζοντας που προσπάθησε
να εµπλακεί στην υπόθεση, ο Τζον Σφακιανάκης,
που φέρεται να έχει προσβάσεις στο καθεστώς
της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος ήταν αυτός που
µετέφερε στον Έλληνα πρέσβη στη Σαουδική Αραβία
πως ο Βασίλης Παπαδόπουλος δεν λειτουργεί ως
εκπρόσωπος της χώρας στην αγοραπωλησία των
βληµάτων.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης ήταν ένας από τους πρώτους
που σταθερά χαρακτήριζαν τον κυβερνητικό συνασπισµό ως ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, όχι δηλαδή ως δύο ξεχωριστές οντότητες που συνεργάζονται αλλά ως υβρίδιο.
Σύµφωνα µε τη Wikipedia,«υβρίδιο είναι το αποτέλεσµα της διασταύρωσης δύο γενετικά ανόµοιων
ατόµων, τα οποία όµως εκφράζουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό µε διαφορετικό τρόπο». Είναι προφανές
πως το κοινό χαρακτηριστικό είναι ο λαϊκισµός και η
δίψα για την εξουσία και τη νοµή της.
Το µοναδικό λάθος στην εκτίµηση περί υβριδίου
ήταν το ποιο από τα δύο «άτοµα» θα κυριαρχούσε
στην πορεία. Το υβρίδιο δεν είναι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, είναι
ΑΝΕΛΟΣΥΡΙΖΑ.
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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

∆

ηµοσιεύτηκε την περασµένη ∆ευτέρα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) για τις
τηλεοπτικές άδειες. Σύµφωνα µε το ΦΕΚ, θα χορηγηθούν επτά τηλεοπτικές άδειες εθνικής εµβέλειας ενηµερωτικού προγράµµατος γενικού περιεχοµένου.

Η διαδικασία
Βάσει της προκήρυξης, η οποία είναι στην ελληνική και στην
αγγλική γλώσσα, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν
τον φάκελο της υποψηφιότητας έως τις 8 Ιανουαρίου 2018 και
να υποβάλουν συµπληρωµατικές πληροφορίες έως τις 18 Ιανουαρίου. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι είναι περισσότεροι από επτά, θα διενεργηθεί δηµοπρασία σε επτά φάσεις
πολλαπλών γύρων µε αυξανόµενο τίµηµα, µία φάση για κάθε
άδεια.
Το ελάχιστο τίµηµα είναι καθορισµένο στα 35 εκατ. ευρώ
και το βήµα αύξησης είναι 500.000 ευρώ για τον πρώτο γύρο
κάθε φάσης. Η αύξηση των επόµενων γύρων θα ορίζεται από το
ΕΣΡ και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.
Το τίµηµα των 35 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 10 ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός δεκαπέντε ηµερών από την ανακήρυξη του οριστικού υπερθεµατιστή, ενώ
καθεµία από τις επόµενες δόσεις καταβάλλεται εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που ο οριστικός υπερθεµατιστής δεν καταβάλει την πρώτη δόση του τιµήµατος εντός
της οριζόµενης προθεσµίας, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής του στη
διαγωνιστική διαδικασία. Τότε τη θέση του καταλαµβάνει ο αµέσως επόµενος πλειοδότης σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης επιλαχόντων.
Οι επτά φάσεις της δηµοπρασίας θα διενεργηθούν την ίδια
µέρα, εκτός εάν συντρέξει περιστατικό ανωτέρας βίας ή υποβολή ένστασης.
Σε περίπτωση που µε την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής
διαδικασίας κάποιες από τις προκηρυσσόµενες άδειες παραµείνουν αδιάθετες, το ΕΣΡ θα τις επαναπροκηρύξει µε την ίδια
τιµή εκκίνησης για την ίδια κατηγορία παρόχων περιεχοµένου
και για δεκαετή διάρκεια.
Σηµειώνεται ότι δεν θα προκηρυχθούν επιπλέον άδειες γενικού περιεχοµένου, ωστόσο θα προκηρυχθούν άλλες κατηγορίες παρόχων περιεχοµένου, ανάλογα µε τις τεχνολογικές εξελίξεις και την εκάστοτε χωρητικότητα του φάσµατος.

«Το 2018 θα ξηµερώσει µια νέα µέρα
στα τηλεοπτικά πράγµατα της χώρας».
Ν. Παππάς
Προσφυγές στο ΣτΕ
Μετά τον ΣΚΑΪ, το STAR και την Ένωση Τηλεοπτικών Σταθµών
Εθνικής Εµβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ), ο Alpha και ο ANT1 προσέφυγαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να κριθούν αντισυνταγµατικές και οι νέες ρυθµίσεις της κυβέρνησης για τις τηλεοπτικές άδειες.
Τόσο οι τηλεοπτικοί σταθµοί όσο και η ΕΙΤΗΣΕΕ χαρακτηρίζουν υπερβολικά υψηλή την τιµή εκκίνησης των 35 εκατ. ευρώ,
τονίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα οικονοµικά µεγέθη της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς.
Παράλληλα, σηµειώνουν ότι για τη διαδικασία της αδειοδότησης έπρεπε να είχε εκδοθεί σχετικό προεδρικό διάταγµα και
όχι υπουργικές αποφάσεις οι οποίες είναι αντίθετες στις αρχές
του ανταγωνισµού και της ανοιχτής εσωτερικής αγοράς, προσθέτοντας ότι παραβιάζονται οι σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., όπως και η
Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.

Ν. Παππάς: Μπαίνουν κανόνες στο τηλεοπτικό
τοπίο
«Με τη δηµοσίευση της προκήρυξης του ΕΣΡ για τη δηµοπρασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθµών πανελλαδικής εµβέλειας η Ελλάδα εισέρχεται στην τελική ευθεία για τον τερµατισµό µιας ανοµίας που εσκεµµένα συντήρησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις επί 30 ολόκληρα χρόνια» δήλωσε ο υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης Νίκος
Παππάς.
«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεσµεύτηκε προεκλογικά να
βάλει τέρµα στην άνευ τιµήµατος εκµετάλλευση του φάσµατος,
ενός περιουσιακού στοιχείου του ελληνικού λαού. Και το πράτ-

τει, µε την πολύτιµη συµβολή του ΕΣΡ» σχολίασε ο κ. Παππάς,
προσθέτοντας ότι «µπαίνουν κανόνες στο τηλεοπτικό τοπίο, κανόνες στην πολιτική ζωή του τόπου, κανόνες στην ποιότητα του
τηλεοπτικού προγράµµατος, κανόνες στις εργασιακές σχέσεις.
Το 2018 θα ξηµερώσει µια νέα µέρα στα τηλεοπτικά πράγµατα
της χώρας. Προς µεγάλη απογοήτευση όλων όσοι αγωνίστηκαν
σκληρά για το αντίθετο, οι τηλεοπτικοί σταθµοί θα πληρώσουν
τίµηµα, ο αριθµός των εργαζοµένων δεν θα µπορεί να είναι µικρότερος των 400, η συνταγµατική υποχρέωση για πλουραλισµό
στην ενηµέρωση θα προστατευτεί».
Ο κ. Παππάς, µιλώντας στο Ραδιόφωνο 24/7, υπογράµµισε ότι
η ουσία του νόµου έχει υπερψηφιστεί και από τη Ν∆ και από τη
∆ηµοκρατική Συµπαράταξη και εξέφρασε την ελπίδα η Ν∆ θα
στηρίξει το νοµοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες.
Την ίδια ώρα, µε αφορµή την προκήρυξη του διαγωνισµού, ο
ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «καθοριστικό βήµα
για την παύση του άναρχου καθεστώτος εντός του οποίου λειτουργούν τα κανάλια για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ένα καθεστώς
που υπονόµευσε διαχρονικά το δηµόσιο συµφέρον, έχοντας ως
µοναδικό σκοπό τη διατήρηση των σχέσεων διαπλοκής ανάµεσα
στις κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ και τους ιδιοκτήτες των
τηλεοπτικών σταθµών».

Ποτάµι: Ο Παππάς συνεχίζει το βιολί του
Σκληρή κριτική στον υπουργό Νίκο Παππά ασκεί µε ανακοίνωσή
του το Ποτάµι, αναφέροντας ότι «συνεχίζει το βιολί του και επιχειρεί ξανά να ράψει τον διαγωνισµό στα µέτρα του».
«Εκεί που χωρούσαν µόνο τέσσερα κανάλια, µε βάση την περιβόητη έκθεση της Φλωρεντίας, να που χωράνε επτά» σηµειώνεται. «∆υστυχώς, η προκήρυξη για τις τηλεοπτικές άδειες δεν δηµιουργεί τις συνθήκες για αδιάβλητο διαγωνισµό. Το φαινόµενο
µε βοσκοτόπια και “λαγούς” ενδέχεται να το ξαναδούµε». Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόµη ότι «το Ποτάµι είχε προτείνει αλλαγές που δεν έγιναν δεκτές. Έτσι, µε βάση τις ρυθµίσεις, δεν προβλέπεται η έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που
να αποδεικνύει τη φερεγγυότητα υποψήφιων επενδυτών, ο ουσιαστικός έλεγχος πόθεν έσχες δεν προβλέπεται πριν από τον διαγωνισµό ώστε να αποκλείονται οι “λαγοί” και οι συµµετέχοντες
των οποίων η προέλευση των χρηµάτων δεν είναι διαφανής, ενώ
η εφαρµογή διατάξεων του νόµου Παππά εγείρει ξανά σοβαρά
ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας. Βασικές διατάξεις πρέπει να
αλλάξουν, κάτι που έχει επισηµάνει και το ίδιο το ΕΣΡ. Ο κ. Παππάς όµως συνεχίζει ακάθεκτος στον ίδιο δρόµο».
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ΞΑΝΑΡΧΙΣΕ
Η ΡΟΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Π

ερισσότεροι από 2.900 πρόσφυγες και µετανάστες έφτασαν στο
Βόρειο Αιγαίο τον Νοέµβριο,
σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία.
Συγκεκριµένα, στη Λέσβο καταγράφηκαν 1.960 άτοµα, στη
Χίο 759 και στη Σάµο 197. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε διάστηµα
τεσσάρων ηµερών (24-27 Νοεµβρίου) 424 πρόσφυγες και µετανάστες πέρασαν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω
από το υπουργείο Μετανάστευσης
προγραµµατίζουν για την Τρίτη
κάτοικοι της Χίου και της Λέσβου.

Από τη Μυτιλήνη στον Πειραιά
Στο πλαίσιο της προσπάθειας του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να βοηθηθούν γυναίκες, παιδιά, ανάπηροι και
ηλικιωµένοι µετανάστες, το βράδυ της περασµένης Τετάρτης
250 πρόσφυγες και µετανάστες ευπαθών κατηγοριών αναχώρησαν από τη Μυτιλήνη για τον Πειραιά µε το πλοίο της γραµµής. Οι µετανάστες έφτασαν το πρωί της Πέµπτης στο λιµάνι
του Πειραιά, όπου τους περίµεναν λεωφορεία και συνεργάτες
της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, και από
εκεί θα κατανέµονταν σε δοµές φιλοξενίας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τις επόµενες ηµέρες θα ακολουθήσουν η Χίος, η Σάµος,
η Κως και άλλα νησιά.

Χίος: ∆ιακοπή εργασιών επέκτασης
στο κέντρο υποδοχής
Με απόφαση της ειρηνοδίκου Χίου διακόπηκαν οι εργασίες επέκτασης του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της
ΒΙΑΛ, στο χωριό Χαλκειός, που είχαν αρχίσει το πρωί της περασµένης Τετάρτης.
Τα έργα δεν θα συνεχιστούν έως τις 16 Ιανουαρίου, οπότε
και θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά µέτρα που κατέθεσε ο
∆ήµος Χίου, µε τον δήµαρχο του νησιού Μανώλη Βουρνού να
εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτή την εξέλιξη.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής επιρρίπτει ευθύνες στον ∆ήµο Χίου για τα ασφαλιστικά µέτρα που κατέθεσε εναντίον της επέκτασης του
ΚΥΤ, τονίζοντας ότι οι πρόσφυγες θα έχουν σοβαρά προβλήµατα τον χειµώνα.
Για την επόµενη Τρίτη κάτοικοι της Χίου αποφάσισαν να
συµµετάσχουν στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας που οργανώνει ο ∆ήµος Λέσβου έξω από το υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής µε αίτηµα να γίνει αποσυµφόρηση των νησιών από
τους πρόσφυγες και τους µετανάστες.

Συµπλοκές και καταλήψεις
Από την άλλη, τον θάνατο ενός Αφγανού µετανάστη και τον
τραυµατισµό άλλων τριών είχαν ως αποτέλεσµα οι συµπλοκές
που ξέσπασαν ανάµεσα σε οµάδες Αφγανών µεταναστών στο
χωριό Πάµφυλα της Λέσβου το βράδυ της περασµένης Κυριακής. Ο Αφγανός που δολοφονήθηκε είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί, ενώ είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για παράνοµη µεταφορά µεταναστών και προσφύγων έναντι αµοιβής το καλοκαίρι του 2015.
Είχε προηγηθεί, µία ηµέρα πριν, η κατάληψη στα γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο από οµάδα περίπου 30 Αφγανών προσφύγων και αλληλέγγυων στα αιτήµατά τους. Βασικό αίτηµα
της κατάληψης ήταν η απελευθέρωση απεργού πείνας που
κρατούνταν στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λέσβου και κινδύνευε µε άµεση απέλαση στην Τουρκία. Οι συγκεκριµένοι Αφγανοί επί σχεδόν έναν µήνα διέµεναν στην πλατεία Σαπφούς
και αρνούνταν να µετακινηθούν στον καταυλισµό της Μόριας,
επικαλούµενοι λόγους ασφαλείας.
Εν τω µεταξύ, µε επιστολή της προς τον Αλέξη Τσίπρα η
περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου ζητά
συνάντηση µαζί του για «την κατάσταση που διαµορφώνεται
στην περιφέρεια σε σχέση µε τις συνθήκες γύρω από το κρίσιµο προσφυγικό-µεταναστευτικό ζήτηµα». Στην επιστολή
της η κ. Καλογήρου σηµειώνει πως «είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να βρεθούµε ενώπιον εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών».

Ολλανδός πρέσβης: Η Ολλανδία
δεν θα εγκαταλείψει την Ελλάδα
Σήµα κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά
νησιά εξέπεµψε ο πρέσβης της Ολλανδίας στην Αθήνα Κασπάρ

Βέλνταµπ. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του σε workshop για
την ενσωµάτωση των προσφύγων ο κ. Βέλνταµπ τόνισε ότι
«ο ρυθµός των αφίξεων από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά
είναι κατά 1/3 υψηλότερος σε σύγκριση µε τους ίδιους µήνες
πέρυσι, ενώ οι ανθρωπιστικές συνθήκες στα νησιά δεν είναι
αυτό που θα έπρεπε».
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην αδυναµία αξιοποίησης
των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις δοµές φιλοξενίας. Όπως
είπε, οι εγκαταστάσεις θα έπρεπε να είναι ήδη έτοιµες και οι
αρχές να είναι προετοιµασµένες για την αύξηση των αφίξεων
από την Τουρκία.
Ο Ολλανδός διπλωµάτης έκανε λόγο και για επικίνδυνες
καταστάσεις στην περίπτωση που καταρρεύσει η συµφωνία
Ε.Ε.-Τουρκίας για το προσφυγικό, τονίζοντας την ανάγκη συντήρησης της συµφωνίας αυτής. Μάλιστα, διαβεβαίωσε ότι η
χώρα του δεν θα εγκαταλείψει την Ελλάδα στη βοήθεια που
παρέχει για τη διαχείριση του µεταναστευτικού.

Γ. Μουζάλας: Εκτός Συµβουλίου της Ευρώπης

Τ

έταρτος µε 20 ψήφους αναδείχθηκε ο υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας στην ψηφοφορία για την εκλογή του
επιτρόπου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η κατάταξη είχε ως αποτέλεσµα να µείνει εκτός της τελικής
φάσης, που αφορά τους τρεις επικρατέστερους υποψηφίους.
Στις πρώτες τρεις θέσεις εξελέγησαν ο Γάλλος Πιερ-Ιβ Λε Μπορζιέν µε 31 ψήφους, ο Σλοβένος Γκόραζντ Κλεµέντσιτς µε 29 ψήφους και η
Ντούνια Μιγιάτοβιτς από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη µε 26 ψήφους. Ο Γιάννης
Μουζάλας συγκέντρωσε 20 ψήφους.
Σχολιάζοντας στον Real FM το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής σηµείωσε ότι «σε κάθε διαγωνισµό κάποιοι πετυχαίνουν, κάποιοι αποτυγχάνουν. ∆ώσαµε έναν αγώνα µε αξιοπρέπεια». Ο κ. Μουζάλας απάντησε στην κριτική που δέχτηκε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για το µεταναστευτικό, λέγοντας πως «η κριτική που
ασκήθηκε από ένα κοµµάτι των συντρόφων µου, παρ’ ότι πήρε προσωπικό χαρακτήρα, είναι µια πολιτική κριτική. Αφορά δηλαδή µία άποψη που
λέει πρακτικά ότι θα πρέπει να µπούµε σε µια λογική ανοιχτών συνόρων,
δεν υπάρχει τέτοιο πράγµα στην επιστήµη και στον κόσµο. Αυτή η διαφωνία προσωποποιήθηκε µε έναν άσχηµο τρόπο, µε ενόχλησε πάρα πολύ. Αν
δεν µπορείς να χτυπήσεις το γαϊδούρι, χτυπάς το σαµάρι». Μάλιστα, χαρακτήρισε «άστοχη και µη φιλική κίνηση από τη Γερµανία» την επιβολή
ελέγχων σε επιβάτες που προέρχονται από την Ελλάδα.
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Από την ανακοίνωση του
αρραβώνα, το λευκό παλτό
της Μαρκλ ξεπούλησε.

Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΝΕΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ
ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Η Μέγκαν Μαρκλ φέρνει αέρα
ανανέωσης στο Μπάκιγχαµ
ως µέλλουσα σύζυγος
του πρίγκιπα Χάρι.
ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Η

Βρετανία δεν ησυχάζει ποτέ. Χορεύει σε ρυθµούς Brexit, σε ρυθµούς νέου
διαδόχου και πλέον ακούγεται και το γαµήλιο εµβατήριο. Η ερχόµενη άνοιξη επιφυλάσσει διπλή χαρά για την πιο δηµοφιλή βασιλική οικογένεια
του κόσµου: εκτός από το τρίτο παιδί της Κέιτ και του Ουίλιαµ, που αναµένεται κάποια στιγµή τον Απρίλιο, τον Μάιο ο Χάρι θα παντρευτεί τη Μέγκαν
Μαρκλ µε τιµές και κάθε µεγαλοπρέπεια.

Από τη Γουόλις στη Μέγκαν
Όπως ανακοινώθηκε την περασµένη ∆ευτέρα, το ζευγάρι θα παντρευτεί στο εκκλησάκι του
Αγίου Γεωργίου, αφού πρώτα η νύφη λάβει τη βρετανική υπηκοότητα και βαπτιστεί. Η Μέγκαν
είναι ίσως η πιο αντισυµβατική γυναίκα που πρόκειται να γίνει µέλος της βασιλικής οικογένειας.
Αµερικανίδα, µιγάδα, 36 ετών, διαζευγµένη, χειραφετηµένη, θυµίζει έντονα τη Γουόλις Σίµπσον,
για την οποία ο βασιλιάς Εδουάρδος αρνήθηκε τον θρόνο. Ευτυχώς, Μέγκαν και Χάρι βιώνουν τον
έρωτά τους σε µια εποχή που ακόµη και το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο µπορεί να παρακαµφθεί, ωστόσο η ανοχή της βασίλισσας στην επιλογή του Χάρι ενδέχεται να σχετίζεται και µε το γεγονός ότι ο τελευταίος είναι πέµπτος στη σειρά διαδοχής του θρόνου –άρα είναι πολύ δύσκολο να
γίνει βασιλιάς–, ως εκ τούτου και η σύζυγός του δεν θα κληθεί να υπηρετήσει τον αυστηρό ρόλο
της συζύγου του βασιλιά. Ευθύνη η οποία θα βαρύνει την Κέιτ Μίντλετον, η οποία ωστόσο, αν και
κοινή θνητή, µεγάλωσε αριστοκρατικά, είναι Βρετανίδα, δεν είναι διαζευγµένη και γνώριζε από 18
ετών τις επιταγές του βρετανικού πρωτοκόλλου.
Η Μέγκαν και ο Χάρι θα είναι ένα πιο ελεύθερο ζευγάρι στο πλαίσιο του παλατιού, µε περιορισµένες ευθύνες, λιγότερη αυστηρότητα και συντηρητισµό, γεγονός που µόνο καλό θα τους
κάνει. Το ενδιαφέρον του κόσµου και των µίντια για τη νέα «πριγκίπισσα», πάντως, έχει επισκιά-
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Λάτρης του καλού φαγητού, των ταξιδιών και της γιόγκα, η σελίδα της στο Instagram παρουσιάζει µια ελεύθερη, γοητευτική γυναίκα που χαίρεται τη ζωή και διατηρεί µια θετική στάση. Φιλόζωη,
ευχάριστη και εργατική, έχει πραγµατοποιήσει πολλά νέα ξεκινήµατα στη ζωή της και είναι πάντα έτοιµη για ένα ακόµη.
Όταν άρχισε να επιδιώκει µια καριέρα στο Χόλιγουντ, γνώρισε
πολλούς άντρες. Μία από τις σηµαντικότερες σχέσεις της ήταν το
2004 µε τον ηθοποιό Τρέβορ Ένγκελσον, µε τον οποίο παντρεύτηκε το 2011 και χώρισε το 2013.

σει όλα τα υπόλοιπα µέλη της βασιλικής οικογένειας, ακόµη και το
νέο µωρό του Ουίλιαµ και της Κέιτ. Η Μέγκαν Μαρκλ έχει, αν µη τι
άλλο, πολύ µεγάλο ενδιαφέρον ως άνθρωπος που έρχεται να ταράξει τα νερά του Μπάκιγχαµ. Φεµινίστρια, ανεξάρτητη, πολιτικοποιηµένη, προερχόµενη από αστική οικογένεια, πάλευε για τα προς το
ζην. Έκανε λάθη στη ζωή της που της κόστισαν σε χρόνο, ως λάτρης
των social media τα τελευταία χρόνια εξωτερίκευε την προσωπικότητα και τον εαυτό της στους θαυµαστές της, είναι πράγµατι το κορίτσι της διπλανής πόρτας που έχει διαµορφωθεί µέσα από τις εµπειρίες της και ακριβώς εκεί έγκειται η γοητεία της.

Το παραµύθι

Ένα συνηθισµένο κορίτσι
Γεννήθηκε στο Λος Άντζελες, στην πλευρά του Χόλιγουντ, τον
Αύγουστο του 1981, µια εποχή που η κοιτίδα του θεάµατος είχε
εµµονή µε τις αδύνατες, λευκές, ξανθές «Μπάρµπι». Η Μέγκαν
ήταν µιγάδα, µε σγουρά σκούρα µαλλιά, εντελώς αταίριαστη µε το
status της περιοχής και της εποχής της. Η µητέρα της είναι κοινωνική λειτουργός και ψυχοθεραπεύτρια, ενώ εργάζεται και ως δασκάλα της γιόγκα. Ο πατέρας της είναι σκηνοθέτης, το κωµικό σίριαλ «Παντρεµένοι µε παιδιά», µεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του
’80, είναι η πιο γνωστή δουλειά του. Η Μέγκαν ταυτίστηκε µε την
εργασία του µπαµπά, τον επισκεπτόταν συχνά στο πλατό και έδειχνε κλίση προς τις θεατρικές σπουδές. Το πρώτο γερό «χτύπηµα»
ήρθε γι’ αυτήν όταν ήταν 6 ετών, οι γονείς της πήραν διαζύγιο και έµεινε µε τη µητέρα της. Την ίδια ατυχία βίωσε και ο Χάρι, που ήταν
µόλις 8 ετών όταν ο πρίγκιπας Κάρολος χώρισε µε την Νταϊάνα.
Η Μέγκαν σπούδασε σε πανεπιστήµιο του Σικάγου την τέχνη
του θεάτρου και µόλις αποφοίτησε αναγκάστηκε να κάνει πολλές άσχετες δουλειές µέχρι να κερδίσει τους πρώτους της ρόλους. «∆εν
ήµουν αρκετά µαύρη για τους ρόλους που ζητούσαν µαύρους ηθοποιούς και δεν ήµουν αρκετά λευκή για τους ρόλους που απαιτούσαν λευκές γυναίκες» έχει δηλώσει σε συνέντευξή της αναφορικά
µε τις δυσκολίες που αντιµετώπισε στο να καθιερωθεί ως ηθοποιός.

Αποστολή στη Ρουάντα για φιλανθρωπικές δράσεις.

Η επιτυχία
Έπαιξε µικρούς ρόλους σε διάφορα σίριαλ, έκανε ένα από τα κορίτσια που κρατούσαν βαλίτσα στο τηλεπαιχνίδι «Deal», ώσπου κάποια στιγµή το 2010 κατάφερε να κερδίσει το ρόλο της Ρέιτσελ Ζέιν,
της φιλόδοξης βοηθού δικηγόρου στο σίριαλ «Suits».
Ο ρόλος τής ταίριαξε γάντι, καθώς από το πρώτο κιόλας επεισόδιο ο τηλεθεατής κατάλαβε τη δυναµική του χαρακτήρα που ενσάρκωνε, ενώ δεν έλειψαν οι ερωτικές σκηνές. Όσο η Μαρκλ καθιερωνόταν µέσα από το «Suits» ως ένα από τα αγαπηµένα κορίτσια της
τηλεόρασης, επέκτεινε τις δραστηριότητές της στο διαδίκτυο και
στη µόδα. Συνεργάστηκε µε την εταιρεία ρούχων Reitmans σχεδιάζοντας τη δική της σειρά µόδας, εµπνευσµένης από την ηρωίδα
που υποδυόταν, ενώ δηµιούργησε και το lifestyle blog «The Tig»,
στο οποίο φιλοξενούσε συνταγές, συµβουλές υγείας και οµορφιάς,
δυναµικές γυναίκες που έκαναν τη διαφορά µέσα από τη δουλειά
τους.
Έντονα πολιτικοποιηµένη, υποστήριξε τον Πρόεδρο Οµπάµα
και κατά τις τελευταίες εκλογές ήταν ένθερµη υποστηρίκτρια της
Χίλαρι Κλίντον. Στον λογαριασµό της στο Instagram, µάλιστα, λίγο
πριν από το αποτέλεσµα του Brexit στη Βρετανία, είχε εκφράσει
την άποψή της δηµοσιεύοντας µια φωτογραφία υπέρ του Bremain.

Ακτιβισµός
Η επιθυµία της να κάνει τη διαφορά δεν έµεινε στα χαρτιά. Ακόµα
και όταν ήταν µικρή, αρνήθηκε να προχωρήσει σε διαφηµιστικό της
εταιρείας Procter & Gamble που της είχε προταθεί, για ένα απορρυπαντικό πιάτων, επειδή θα έπρεπε να εκφωνήσει την ατάκα «οι
γυναίκες στις ΗΠΑ παλεύουν µε τα λίπη στα κουζινικά σκεύη». Η
Μαρκλ το θεώρησε σεξιστικό και έγραψε δύο επιστολές, µία στη
δικηγόρο Γκλόρια Άλρεντ, η οποία αναλάµβανε τέτοιες νοµικές υποθέσεις, και µία στην τότε πρώτη κυρία των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον.
Μερικούς µήνες αργότερα το διαφηµιστικό βγήκε χωρίς τη Μαρκλ
µεν, αλλάζοντας ωστόσο την ατάκα σε «οι άνθρωποι στις ΗΠΑ παλεύουν µε τα λίπη στα κουζινικά σκεύη».
Το 2016 η Μέγκαν αποφάσισε να ασχοληθεί πιο ενεργά µε τη
φιλανθρωπία και τον ακτιβισµό. Έγινε πρέσβειρα του προγράµµα-
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Το καλοκαίρι του 2016 µια φίλη της ίδιας και του πρίγκιπα Χάρι
τούς έφερε κοντά. Ήταν ένα απλό ραντεβού στα τυφλά. Οι δυο τους
είχαν περισσότερα κοινά απ’ όσα φαντάζονταν και έδεσαν από τα
πρώτα ραντεβού. Όταν ο Χάρι έπρεπε να ταξιδέψει στην Μποτσουάνα, της ζήτησε να πάει µαζί του και κάπως έτσι έδεσαν. Μέγκαν και
Χάρι κατόρθωναν να περνούν αρκετό χρόνο µαζί, είτε στο παλάτι
του Κένσινγκτον είτε στον Καναδά, όπου έµενε η πρώτη για τις ανάγκες της σειράς «Suits». Άρχισαν να µιλούν ανοιχτά για τη σχέση
τους από το 2017, ώσπου πριν από µερικές µέρες επισηµοποιήθηκε.
Ο αρραβώνας, σύµφωνα µε τη συνέντευξη που έδωσαν οι δυο
τους, ήταν ροµαντικός. Ο Χάρι σχεδίασε το δαχτυλίδι, στο οποίο
πρόσθεσε δύο διαµάντια από την προσωπική συλλογή της Νταϊάνα.
Έτσι, η Μέγκαν παρουσιάστηκε στη Βρετανία και στον κόσµο ως η
νέα πριγκίπισσα του Μπάκιγχαµ. Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις του
κόκκινου χαλιού, η απαστράπτουσα Μέγκαν στάθηκε αέρινη και
κοµψή στον κήπο του Κένσινγκτον για την πρώτη επίσηµη φωτογράφιση. Το κατάλευκο παλτό που φορούσε, της εταιρείας Line the
Label, έγινε ανάρπαστο µέσα σε λίγες ώρες. Η ιστοσελίδα της εταιρείας «έπεσε» από την υπερφόρτωση, γεγονός που οδήγησε πολλούς να λένε ότι το «Meghan effect» θα είναι πιο ισχυρό από το
«φαινόµενο Κέιτ». Η συνέντευξη που έδωσαν δεν ήταν αποκαλυπτική, ωστόσο η Μέγκαν ανακοίνωσε επίσηµα ότι εγκαταλείπει το
σπίτι και τη δουλειά της ως ηθοποιού για να ασχοληθεί µε ό,τι πρέπει να ασχολείται η σύζυγος ενός πρίγκιπα. Μαζί µε αυτά εγκαταλείπει το blog της και τους λογαριασµούς στα κοινωνικά δίκτυα. H
Μέγκαν, όµως, δεν είναι άβγαλτο κορίτσι. Τα έχει ζήσει όλα αυτά
και µε το παραπάνω και η επιλογή της να παντρευτεί τον Χάρι και
µαζί µε αυτόν να ακολουθήσει ό,τι επιτάσσει το βασιλικό πρωτόκολλο είναι συνειδητή.
Από την Παρασκευή το ζευγάρι έχει ξεκινήσει επισήµως τις περιοδείες προκειµένου να γνωρίσουν οι Βρετανοί το νέο µέλος της
βασιλικής οικογένειας. ∆ηµοσιεύµατα αναφέρουν ότι η Μέγκαν,
καθώς δεν είναι γαλαζοαίµατη, δεν µπορεί να λάβει τον τίτλο της
πριγκίπισσας, όπως ακριβώς συνέβη µε την Καµίλα Πάρκερ Μπόουλς και την Κέιτ Μίντλετον. Πιθανότατα ο τίτλος της θα είναι «δούκισσα του Σάσεξ» και θα της δοθεί λίγες µέρες πριν από τον γάµο
από τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Το «Meghan effect» άρχισε

Η µνηστή του Χάρι είναι διαζευγµένη,
µεγαλύτερή του, µιγάδα, Αµερικανίδα,
εργαζόµενη και πρωταγωνίστρια στα
social media. Τα παράτησε όλα όµως
για να γίνει πριγκίπισσα.
τος World Vision Canada, στο πλαίσιο του οποίου ταξίδεψε στη
Ρουάντα προωθώντας την εκστρατεία για καθαρό, πόσιµο νερό στην
Αφρική.
Έγινε µέλος της ευρύτερης οµάδας γυναικών του ΟΗΕ που µάχονται υπέρ της ισότητας των φύλων. Το 2014, µάλιστα, µίλησε στο
διεθνές συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ουβλίνο κατά του
σεξισµού και έκτοτε άρχισε να δηµοσιεύει στο blog της άρθρα σηµαντικών γυναικών που συµµετείχαν σε δράσεις υπέρ της ισότητας των φύλων.

Η Βρετανία έχει πολλούς λόγους να γιορτάζει, καθώς τα κέρδη αναµένεται να είναι µπόλικα. Στο eBay κυκλοφορούν και πωλούνται
ήδη πολλά σουβενίρ για τον επικείµενο γάµο, ενώ ό,τι φοράει η
Μαρκλ απλώς ξεπουλάει. Την περασµένη εβδοµάδα η µνηστή του
Χάρι εθεάθη στο δυτικό Λονδίνο µε γυαλιά ηλίου µάρκας Finlay &
Co και η εταιρεία αποκάλυψε ότι οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά
1.000% µέσα σε λίγες µέρες. Το λευκό παλτό Line the Label ονοµάστηκε από την εταιρεία «Meghan coat»προς τιµήν της. Οικονοµικοί
αναλυτές αναφέρουν ότι αναµένεται σηµαντική αύξηση του τουρισµού ενόψει του γάµου, ιδίως από Αµερικανούς, όχι µόνο γιατί η
Μαρκλ είναι από τις ΗΠΑ αλλά και γιατί οικονοµικά πλέον η Βρετανία έχει γίνει πιο προσιτή για µεγάλη µερίδα τουριστών. Το µυστήριο της υπόθεσης είναι ότι, εκτός από τα ρούχα και τα αξεσουάρ
που επιλέγει η Μαρκλ, τεράστια άνοδο έχει τις τελευταίες µέρες
και η ιστοσελίδα πορνό Pornhub, όπου δηµοσιεύονται βιντεάκια
απ’ όλες τις ερωτικές σκηνές της Μαρκλ στο «Suits». Οι χρήστες
σπεύδουν να αναζητήσουν τα βίντεο της νέας πριγκίπισσας στο
Pornhub προφανώς για να δουν τι της βρήκε ο πρίγκιπας Χάρι και
είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα του δώσουν συγχαρητήρια για την επιλογή.
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Η Ελλάδα εντάσσεται στις χώρες
που κινδυνεύουν να µείνουν
εκτός του παγκόσµιου ψηφιακού
χάρτη, σύµφωνα µε τη µελέτη
«Digital Planet» για το 2017 που
εκπόνησε το Fletcher School του
Πανεπιστηµίου Tufts.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΨΗΦΙΑΚΗ»
ΕΛΛΑ∆Α

Μ

πορεί η κυβέρνηση και ειδικά το υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής να υπογραµµίζει διαρκώς
την ανάγκη της περαιτέρω διείσδυσης της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους πολίτες, ωστόσο η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται
πολύ πίσω σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες-µέλη της Ε.Ε. στο
ζήτηµα της ψηφιακής ανάπτυξης του κράτους και των υπηρεσιών του.

Προτελευταίοι στην Ευρώπη
Με τις εικόνες χάους που επικράτησαν στους σταθµούς του
µετρό για την έκδοση του ηλεκτρονικού προσωποποιηµένου
εισιτηρίου για τα µέσα µαζικής µεταφοράς ακόµα νωπές στη
µνήµη του επιβατικού κοινού της Αθήνας (µόλις πριν από λίγες
ηµέρες επιτράπηκε η ηλεκτρονική αίτηση και κατάθεση εγγράφων για τη διαδικασία), µάλλον δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία
θέση της Ε.Ε. σύµφωνα µε τον ∆είκτη Ψηφιακής Κοινωνίας και
Οικονοµίας (DESI) για το 2016 που παρουσίασε πριν από µερικούς µήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τα στοιχεία του δείκτη προκύπτει ότι η Ελλάδα καταλαµβάνει την 26η θέση, πάνω
µόνο από τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, ενώ ο ρυθµός ανάπτυξής της στον ψηφιακό τοµέα ήταν χαµηλότερος από τον µέσο
όρο της Ε.Ε.
Συγκεκριµένα, µε βάση τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου
Τεκµηρίωσης που επεξεργάστηκε τα δεδοµένα της Επιτροπής,
η Ελλάδα έχει συνολική βαθµολογία 0,37 και κατατάσσεται
στην 26η θέση µεταξύ των 28 κρατών-µελών της Ε.Ε. Σε σχέση
µε το προηγούµενο έτος, έχει σηµειώσει πρόοδο όσον αφορά
τη συνδεσιµότητα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το 99% των ελληνικών νοικοκυριών έχει πρόσβαση σε σταθερές ευρυζωνικές
υπηρεσίες, το 34% δεν έχει ακόµη συνδροµή σε αυτές. Παράλ-

ληλα, η Ελλάδα υστερεί από την πλευρά της ζήτησης, µε χαµηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων (µόνο 63% είναι τακτικοί
χρήστες του διαδικτύου, ενώ 30% δεν έχουν χρησιµοποιήσει
ποτέ το διαδίκτυο) και εµπιστοσύνης (οι περισσότεροι Έλληνες εξακολουθούν να µην πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές ή ηλεκτρονικές συναλλαγές). Όπως επισηµαίνεται, η εικόνα αυτή αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ψηφιακής
οικονοµίας, ενώ υπογραµµίζεται ότι οι διαδικτυακές δηµόσιες
υπηρεσίες αποτελούν βασική πρόκληση για την Ελλάδα, δεδοµένου ότι η χώρα είναι µεταξύ των τελευταίων στην Ε.Ε.

«Χαλαρή» χρήση του internet
Παράλληλα, απολύτως ενδεικτικά για το έλλειµµα σε αυτό που
ονοµάζεται «ψηφιακή διακυβέρνηση» και «ψηφιακή οικονοµία» στη χώρα είναι και τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
σχετικά µε τη διείσδυση του διαδικτύου στην Ελλάδα, αλλά
και για τη χρήση του από τους Έλληνες, καθώς, ενώ σχεδόν το
70% των νοικοκυριών διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο, οι Έλληνες απασχολούνται κυρίως µε απλή… κατανάλωση διαδικτυακών προϊόντων. Συγκεκριµένα, από τη µελέτη της ΕΛΣΤΑΤ
σχετικά µε το πώς οι Έλληνες χρησιµοποιούν το διαδίκτυο
φαίνεται ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν µια «παθητική» προσέγγιση στο µέσο: το 87,1% το χρησιµοποιεί για
να διαβάζει ειδήσεις από ενηµερωτικά sites, το 82,1% για να αναζητά πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες, το 75,2% για
να στέλνει και να λαµβάνει emails, το 71,5% για να συµµετέχει σε πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter
κ.λπ.) και το 67,6% χρησιµοποιεί το internet για πληροφορίες
σχετικά µε ζητήµατα υγείας, διατροφής και ευζωίας. Στον αντίποδα, µόνο το 35,9% κάνει χρήση υπηρεσιών e-banking µέσω
διαδικτύου, το 22% το χρησιµοποιεί για αναζήτηση εργασίας,
µόνο το 7,6% χρησιµοποιεί πλατφόρµες επαγγελµατικής κοι-

νωνικής δικτύωσης (όπως το LinkedIn) και µόλις το 5,2% συµµετέχει σε online διαβουλεύσεις ή ψηφοφορίες για κοινωνικά
ή πολιτικά θέµατα.

Μόνο µία γραµµή υψηλής ταχύτητας στις δέκα
Σηµειώνεται, δε, ότι σύµφωνα µε έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) στο α΄ εξάµηνο του 2017 µόλις το 10% των ευρυζωνικών γραµµών στην
Ελλάδα ήταν γραµµές υψηλών ταχυτήτων, δηλαδή ταχυτήτων
από 30 Mbps και άνω, φέρνοντας τη χώρα σε µειονεκτική θέση
σε σχέση µε τις ψηφιακά πιο ώριµες χώρες, αν και, όπως επισηµαίνει η ΕΕΤΤ, το ποσοστό αυτό εµφανίζεται αυξηµένο έναντι
του 7,6% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό στο τέλος του 2016.
Μάλιστα, η ΕΕΤΤ αποδίδει τη συνολική αυτή αύξηση κυρίως
στην αύξηση του ποσοστού των γραµµών VDSL επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραµµών από 7,5% στο τέλος του 2016
σε 9,7% στα µέσα του 2017, αν και συνολικά η διείσδυση των
γραµµών VDSL στον πληθυσµό στο α΄ εξάµηνο του 2017 έφτανε µόλις το 3,3%. Παράλληλα, στη διάρκεια του α΄ εξαµήνου του 2017 το σύνολο των ενεργών συνδροµητών κινητών τηλεπικοινωνιών που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδοµένων στο
διαδίκτυο ανήλθε σε 6.377.352 έναντι 5.709.261 τον ∆εκέµβριο του 2016. Από αυτούς, οι 463.132 έκαναν χρήση καρτών
για πρόσβαση στο διαδίκτυο (datacards), οι 5.239.343 είτε προµηθεύτηκαν πακέτο δεδοµένων επιπρόσθετα σε πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add-on) είτε έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδοµένων διαδικτύου µέσω προγραµµάτων κινητής που, µεταξύ
άλλων, περιλαµβάνουν πρόσβαση στο διαδίκτυο µε ενιαία χρέωση (bundle) και οι υπόλοιποι 674.877 έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδοµένων µέσω προγραµµάτων κινητής που, µεταξύ
άλλων, περιλαµβάνουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (χρέωση ανά
µονάδα).

Καµπανάκι για στασιµότητα
Την ίδια στιγµή σήµα συναγερµού για κίνδυνο ακόµα και οπισθοχώρησης σηµαίνει νέα µελέτη, προερχόµενη, αυτή τη
φορά, από τις ΗΠΑ. Συγκεκριµένα, η Ελλάδα εντάσσεται στις
χώρες που κινδυνεύουν να µείνουν εκτός του παγκόσµιου ψηφιακού χάρτη, σύµφωνα µε τη µελέτη «Digital Planet» για το
2017 που εκπόνησε το Fletcher School του Πανεπιστηµίου
Tufts για την πρόοδο των οικονοµιών ανά τον κόσµο σε σχέση
µε την υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας, µελετώντας 60
χώρες. Βάσει της έκθεσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση στον δείκτη της δυναµικής της ψηφιακής εξέλιξης (ο
οποίος καταγράφει τις ψηφιακές υποδοµές, τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών από τους πολίτες κ.λπ.), ενώ υπογραµµίζεται
ότι χώρες όπως η Ελλάδα θα πρέπει, για να βελτιώσουν τη δυναµική τους, να κλείσουν το χάσµα στο φορητό διαδίκτυο, δηλαδή τη διαφορά µεταξύ του συνολικού αριθµού των κινητών
τηλεφώνων και των συσκευών που έχουν πρόσβαση στο mobile
internet. ∆.Χρ.
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Nicholas Papapolitis, Managing Partner, Papapolitis & Papapolitis LLP
Spyros Spyropoulos, Senior Advisor, Oaktree Capital Management
Aziz Francis, Managing Director, Brook Lane Capital
Antonios Kerastaris, CEO, INTRALOT Group
Odisseas Athanassiou, CEO, LAMDA Development
George Linatsas, Founding Partner & Group Managing Director, AXIA Ventures Group
1 2 : 1 5 PA NE L D I S C U S S I O N

13 : 00 REGI ST R AT I O N | W ELCO ME R E C E P T ION
13 : 30 OPE N I N G R EM A R K S
Elias Spirtounias, Executive Director, American-Hellenic Chamber of Commerce
Simos Anastasopoulos, President, American-Hellenic Chamber of Commerce
13 : 45 WELCO M E A D D R ESSES
Theodore Fessas, Chairman, Hellenic Federation of Enterprises (SEV)
14 : 00 THE U S PER SPECT I V E
Geoffrey Pyatt, U.S. Ambassador to Greece
14 : 15 K EY N O T E A D D R ESS | CO N F E R E N C E OP E N IN G

GREECE AT THE ENERGY CROSSROADS OF SOUTHEAST EUROPE -THE FUTURE OF THE ENERGY MARKET

THE GREEK ECONOMY AFTER THE CLOSE OF THE REVIEW AND THE END OF THE MEMORANDUM
Yiannis Dragasakis, Deputy Prime Minister of the Hellenic Republic
14 : 35 K EY N O T E A D D R ESS

THE COURSE OF TRANSATLANTIC ECONOMIC AND TRADE RELATIONS: CAN GREECE GET A LARGER PIECE OF THE
PIE, AND HOW?
Joseph Quinlan, Managing Director and Head of Market and Thematic Strategy, Global Wealth & Investment Management, Bank of America
14 : 50 K EY N O T E A D D R ESS

THE IMPERATIVE ROLE OF PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT (PFM) IN STATE FINANCES
Paul Kazarian, Founder, Chairman and CEO, Japonica Partners and Kazarian Center for Public Financial Management
15 : 10 PAN EL D I SCU SSI O N

GREECE AND THE GLOBAL CAPITAL MARKETS: THE ROLE OF PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT (PFM) IN
EFFECTIVE ACCESSING THE GLOBAL CAPITAL MARKETS
There is growing recognition that for democratic governments to effective manage their finances public and optimize access the global
capital markets that public financial management (PFM) is imperative. Greece is reported to have significantly improved its PFM but
recognition is limited. How can Greece continue to improve it PFM and gain wider recognition in the global capital markets? How can
Greece move closer the world-class “New Zealand Model”, which supports both impressive social prosperity and access to the global
capital markets?
Frangiskos Koutentakis, Secretary General of Fiscal Policy, Ministry of Finance, Greece
Carlos Lobo, EY Portugal Government and Public Sector Leader, Professor Public Finance at University of Lisbon
Fergus McCormick, Former Head of Sovereign Bond Ratings, DBRS
Vincent Truglia, Former Head of Sovereign Bond Ratings, Moody’s Investors Service
Paul Kazarian, Founder, Chairman and CEO, Japonica Partners and Kazarian Center for Public Financial Management
16 : 10 PAN EL D I SCU SSI O N

THE PREREQUISITES FOR CLOSING THE REVIEW: WHAT IS DONE, WHAT IS LEFT AND WHAT THEIR IMPACT IS ON
THE REAL GREEK ECONOMY
The successful closing of the review requires the fulfillment of certain prerequisites that are included in the last memorandum. What are
they, and where do we stand, so far, in terms of their implementation? What is their impact on the real economy? Would their implementation eliminate chronic deficiencies and inequalities and reduce the dependency of public administration on existing vested interests?
Would their implementation result in an improvement of the entrepreneurial and investment environment in Greece and how?
Delia Velculsecu, Mission Chief to Greece, IMF*
Declan Costello, Mission Chief to Greece, European Commission
16 : 30 K EY N O T E A D D R ESS
Dimitri Papadimitriou, Minister of Economy and Development
16 : 45 ROU N D TA BLE D I SCU SSI O N

GREEK ECONOMY: STRATEGIES FOR THE DAY AFTER – THE CASE OF CYPRUS

❰

Nikos Vettas, Director General, IOBE
Panagiotis Liargovas, Head, Parliamentary Budget Office, Hellenic Parliament
Stelios Petsas, Fiscal Advisor to the President, New Democracy Party
Andreas Charalambous, Director for Financial Stability, Ministry of Finance, Cyprus
20 : 30 DIN N ER
INTR O D U CT I O N
Simos Anastasopoulos, President, American-Hellenic Chamber of Commerce
K EY N O T E SPEA K ER
Kyriakos Mitsotakis, Opposition Leader and President of the New Democracy Party
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10 : 00 PAN EL D I SCU SSI O N

THE BANKING SECTOR AND ITS ROLE IN THE REVIVAL OF ENTREPRENEURSHIP: THE NEW FINTECH ENVIRONMENT
The role of banking institutions in the revival of entrepreneurship is crucial everywhere. Financing businesses of any size or investment
projects is a prerequisite for any developed economy. At the same time, advanced and enhanced fintech products and services can
create a more flexible, business-friendly, and ethical entrepreneurial environment. But where does the Greek banking sector stand
today? Has it been rid of the deficiencies of the past? What is the status of the NPLs and what is the timeframe? Is the Greek banking
sector looking ahead, preparing to respond to the challenges of the new era and offer new services to its customers?
Paolo Sironi, FinTech Thought Leader / Author, IBM Industry Academy - Watson Financial Services
“FIN T ECH S: D R I V I N G I N NOVAT ION IN T H E B A N K IN G IN DUS T R Y ”
Ajay Rawal, EY Partner, Global and EMEIA Banking Restructuring Leader, Central and South East Europe Financial Services Transactions Leader
Nicholas Jennett, EIB Deputy Director General and Head of the Bank’s Investment Team for Greece
Stefanos Mytilineos, Deputy General Manager, Digital Business, Piraeus Bank
Nelly Tzakou-Lambropoulou, General Manager of Retail Banking, Member of the Executive Committee, National Bank of Greece
Georgios Papadimitriou, EY Partner, Central and Southeast Europe Financial Services Industry Leader
11 : 00 PAN EL D I SCU SSI O N

THE NEW PRODUCTIVE MODEL OF THE GREEK ECONOMY: PILLARS AND STRATEGY FOR ATTRACTING INVESTMENTS
- INVESTING IN GREECE: OPPORTUNITIES AND IMPEDIMENTS
It is generally agreed that Greece needs huge investments to help the economy get back on track towards significant growth and to
confront unemployment. Opportunities exist, and both values of assets and labor laws are competitive. So why are major investments
not rapidly proceeding to send a strong signal to the investment community? What are the real impediments that block or delay deals
worth billions that could boost the economy and employment?

The technology revolution in power electronics and conservation of power in conjunction with climate change is rapidly changing the
world. There is expected to be an increasing demand in the supply of electricity and gas in the future. What is the energy market in Greece
like today, and what are the forecasts for the near future? What are providers’ plans? Will the electric and gas grids finally cover all of
Greece? Why is energy so expensive in Greece, and what can be done for this? What is the case with the pipelines and FSRU in Greece?
Could Greece become a dominant energy player in Southeast Europe, and how? Does Greece finally have a national energy strategy?
KE Y N O T E A D D R E S S
Michalis Verroiopoulos, Secretary General for Energy & Mineral Resources, Ministry of Environment and Energy
Nikos Chatziargyriou, Chairman & CEO, Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO S.A.) & Professor, Electrical & Computer
Engineering School, National Technical University of Athens (NTUA)
Emmanouil Panagiotakis, Chairman & CEO, Public Power Corporation SA
Andreas Shiamishis, Deputy Chief Executive Officer and Chief Financial Officer, Hellenic Petroleum SA
Dimitris Gontikas, Vice President and Managing Director, Kavala Oil SA-Energean Oil & Gas
1 3 : 3 0 N ET W O R K I N G L U N C H EO N
1 4 : 3 0 PA NE L D I S C U S S I O N
DIGITAL FUTURE – DIGITAL POLICY STRATEGY

NEW TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGHS: HOW CAN THEY RESHAPE GOVERNMENT SERVICES AND FOSTER
ENTREPRENEURIAL AND BUSINESS DYNAMICS
Technology is advancing rapidly and impacts global economies and societies greatly. The pace at which innovative products and applications
are developed is so fast that it has brought questions, throughout the world, on whether societies can easily adapt to such rapid change.
Countries are planning for the future and are reshaping their economies to rely largely on innovative products and services. At the same
time, global organizations recognize the need for new skills and knowledge and are advising states to spend more money on education and
entrepreneurship. What about Greece? Can the country take advantage of the digital revolution, and how? Can businesses improve their performance by adopting new technologies in their production and promotion process? Does Greece’s workforce possess the skills necessary to
attract and support investment from technology leaders? What investments in technology are best suited for Greece at this time?
KE Y NO T E A D D R E S S
Nikos Pappas, Minister of Digital Policy, Telecommunications and Information
Antonis Tsiboukis, General Manager Greece, Cyprus & Malta, CISCO
Grigoris Zarifopoulos, Country Manager, Google Greece, Cyprus & Malta
Peggy Antonakou, CEO Microsoft Hellas Cyprus & Malta
Nikolaos Peppas, Regional Manager, SAS Greece & Eastern Europe
Nikos Maniatis, Sales Director, IBM Greece & Cyprus
1 5 : 4 5 PA NE L D I S C U S S I O N

MODERN FINANCING TOOLS FOR BUSINESSES AND INVESTMENT PROJECTS TODAY
Liquidity and the funding of projects and businesses is a major issue today. What funding opportunities, programs, and other financial
instruments are available? What are the requirements for a business to take advantage of these programs? Are the proposals well
prepared and accompanied by solid business plans? Could Greek businesses participate in international funding programs and, if so,
how can they do that?
Socrates Lazaridis, CEO, Athens Exchange Group
Ilias Athanasiou, CEO, Enterprise Greece*
George Alevizos, Finance Manager, Fourlis Group
Michael Andreadis, Deputy CEO, Investment Bank of Greece
Dr. Vassiliki Lazarakou, Partner, SLLN Law Firm, Ex Vice Chair of HCMC
Apostolos Gkoutzinis, Partner, Shearman & Sterling (London) LLP
1 6 : 4 5 RETAIL INDUSTRY & INNOVATION: SERVING THE CONSUMER IN THE NEW DIGITAL ERA
Technology’s profound impact on how we live, work, think and buy has sounded a clarion call to the retail business community: evolve
or risk obsolescence. Just as technology has empowered all of us to simplify and customize every micro-moment of our hyper-connected lives—from paying bills to personalizing playlists—it’s also catalyzing retail innovation and growth. We will discuss digital
transformation, opportunities for the retail industry to grow, adapt and evolve to address the changing needs of customers and capture
new business potential, disruption & new trends, consumer empowerment by new technologies & expectations, retail companies &
consumers in the new digital era, transforming retail for the digital age.
Santiago Solanas, Cisco South Vice President
Lambros Papacosmas, Country Manager, P&G
Aristotelis Panteliadis, Managing Director, METRO SA
Christos Kalogerakis, CEO, Public
1 7 : 4 5 T H E TO U R I S M S E C TO R : S TR AT EGY AN D GOALS FOR T HE N EXT FIVE YEARS IN VES T IN G IN T OU RIS M
The tourism industry and hospitality services are major sectors of the Greek economy. The number of incoming tourists is on the rise,
and there is a high demand for accommodation and new services. Major funds have turned their eyes to Greece and invest in hotels
and luxurious resorts. Which major brands are interested in Greece? What are the prospects of the cruise industry and how can Greece
become a home port and compete with other European countries? How do new technologies affect the tourism sector?
KE Y NO T E A D D R E S S
Elena Kountoura, Minister of Tourism
2 0 : 3 0 D I NN E R
INTRODUCTION
Simos Anastasopoulos, President, American-Hellenic Chamber of Commerce
KE Y NO T E S P E A KE R
Alexis Tsipras, Prime Minister of the Hellenic Republic
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Το δικαστήριο στο οποίο είχαν
προσφύγει δύο πρώην οδηγοί
της εταιρείας αποφάνθηκε ότι
όσοι οδηγούν για την Uber είναι
εργαζόµενοι και όχι εργολάβοι
και ότι η εταιρεία οφείλει να τους
αντιµετωπίζει ως τέτοιους.

ΜΠΕΛΑ∆ΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ UBER
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τ

ην ώρα που στην Ελλάδα συνεχίζεται η συζήτηση για
τον χαρακτήρα που θα έχει η Uber στον κόσµο των
µεταφορών επιβατών, στη Βρετανία οι µπελάδες της
εταιρείας µοιάζουν να µην έχουν τελειωµό. Έτσι, λίγες µόνο
εβδοµάδες αφότου ο ρυθµιστικός φορέας των µεταφορών στο
Λονδίνο αρνήθηκε να ανανεώσει την άδεια της εταιρείας, δικαστήριο κατέληξε σε µια απόφαση που εκτιµάται ότι αποτελεί «δαµόκλειο σπάθη» για το µοντέλο δραστηριοποίησης
της Uber όχι µόνο στη Βρετανία αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εργαζόµενοι και όχι εργολάβοι
Συγκεκριµένα, το δικαστήριο στο οποίο είχαν προσφύγει
δύο πρώην οδηγοί της εταιρείας αποφάνθηκε ότι όσοι οδηγούν για την Uber είναι εργαζόµενοι και όχι εργολάβοι και
ότι η εταιρεία οφείλει να τους αντιµετωπίζει ως τέτοιους. Η
συγκεκριµένη απόφαση αποτελεί «χτύπηµα» στην καρδιά
του νέου µοντέλου εργασίας που εταιρείες όπως η Uber προωθούν τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της επονοµαζόµενης
«οικονοµίας διαµοιρασµού»: η Uber υποστηρίζει ότι η ίδια
δεν παρέχει υπηρεσίες µεταφορών αλλά ότι µέσω της επώνυµης εφαρµογής της για smartphones λειτουργεί ως διαµεσολαβητής µεταξύ πιθανών επιβατών και οδηγών που µπορούν
να τους µεταφέρουν εκεί όπου θέλουν.

Έφεση από την Uber
Ωστόσο, η απόφαση του δικαστηρίου ανατρέπει όλο αυτό το
µοντέλο, καθώς βάζει την Uber σε θέση εργοδότη και τους οδηγούς σε θέση εργαζοµένου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά υποχρεώνει την εταιρεία να δίνει στους οδηγούς της
κανονικά επιδόµατα άδειας και ελάχιστο µισθό. Η Uber ανακοίνωσε ότι θα εφεσιβάλει την απόφαση (πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν σκέψεις να οδηγήσει τα πράγµατα
ακόµα και κατευθείαν στο Ανώτατο ∆ικαστήριο), σηµειώνοντας µάλιστα ότι το δικαστήριο στερεί από τους οδηγούς της
την ευελιξία στα ωράρια που το υφιστάµενο καθεστώς τούς
διασφαλίζει, υποστηρίζοντας ότι η πλειονότητα των οδηγών
είναι ικανοποιηµένη από το καθεστώς αυτό.

Κύµατα σε όλη τη Ευρώπη
Η απόφαση του βρετανικού εργατικού δικαστηρίου αναµένεται να προκαλέσει κυµατισµούς σε ολόκληρη την Ευρώπη,
όπου σε πολλές χώρες τα συνδικάτα των ταξί και οι ρυθµιστικές αρχές πιέζουν την Uber να προσαρµοστεί στα εγχώρια δεδοµένα, καταγγέλλοντας µάλιστα αθέµιτο ανταγωνισµό
από την εταιρεία, η οποία έχει ως βασική γραµµή άµυνάς της
ότι δεν παρέχει η ίδια υπηρεσίες ταξί αλλά µόνο διαµεσολάβηση. Η γραµµατέας του TUC (της, ας πούµε, βρετανικής
ΓΣΕΕ) Φράνσες Ο’ Γκρέιντι ήταν σαφέστατη σχολιάζοντας
την απόφαση, καθώς τόνισε ότι «οι εργοδότες της “οικονοµίας διαµοιρασµού” θα πρέπει να προσέχουν. Τα συνδικάτα
θα αποκαλύπτουν όλα τα δόλια σχέδιά τους που προσπαθούν
να “κλέψουν” από τους εργαζόµενους επιδόµατα άδειας και
ελάχιστους µισθούς. Η ψεύτικη αυτοαπασχόληση αποτελεί
εκµετάλλευση των εργαζοµένων και φοροαποφυγή».

«Θα πάρει χρόνια»
Όσον αφορά το έτερο «µέτωπο» της Uber στη Βρετανία, αυτό
της προσπάθειας ανάκτησης της άδειας λειτουργίας της στο
Λονδίνο, η εταιρεία αναµένει µε αγωνία την απόφαση της αρµόδιας ρυθµιστικής αρχής (Transport for London – TfL),
ωστόσο τα νέα δεν είναι ευοίωνα γι’ αυτήν: ο δήµαρχος του
Λονδίνου Σαντίκ Καν, σε συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε
πόσο χρόνο θα πάρει η εξέταση της έφεσης της Uber, απά-

ντησε «απ’ όσο µπορώ να γνωρίζω, µπορεί να πάρει και χρόνια». Με το Λονδίνο να είναι µία από τις µεγαλύτερες αγορές για την Uber (υπολογίζεται ότι τη χρησιµοποιούν 3,5 εκατοµµύρια επιβάτες ανά έτος και απασχολούνται περίπου
40.000 οδηγοί), γίνεται απολύτως κατανοητό γιατί στη
βρετανική πρωτεύουσα έσπευσε ο νέος CEO της εταιρείας
Ντάρα Κοσροβσάχι, προκειµένου να συναντηθεί µε αξιωµατούχους και να δει τι µπορεί να γίνει. Ο ίδιος δεσµεύτηκε ότι είναι «αποφασισµένος να φτιάξουν τα πράγµατα
σε αυτή τη µεγάλη πόλη», ωστόσο όλα αυτά πριν από την
απόφαση του δικαστηρίου.

Τεράστια κλοπή δεδοµένων
Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, η Uber πλέον βρίσκεται
στο µικροσκόπιο ρυθµιστικών αρχών και αρχών κυβερνοασφάλειας, αφού αποκαλύφθηκε ότι χάκερ είχαν υποκλέψει
το 2016 τα δεδοµένα 57 εκατοµµυρίων πελατών της εταιρείας
και δέχτηκαν να τα σβήσουν και να κρατήσουν µυστικό το περιστατικό µόνο αφότου η Uber τους πλήρωσε λύτρα 100.000
δολαρίων. Η αποκάλυψη της υπόθεσης αυτής δυσκολεύει
πολύ τα πράγµατα για την Uber στο Λονδίνο, καθώς, σύµφωνα
µε την εταιρεία, τα δεδοµένα περίπου 2,7 εκατοµµυρίων πελατών της στη Βρετανία ήταν µέσα σε αυτά που υπέκλεψαν οι
χάκερ. Ο Σαντίκ Καν εξαπέλυσε δριµεία επίθεση κατά της εταιρείας, καλώντας τη να απαντήσει χωρίς χρονοτριβή ποιοι
πελάτες της επηρεάστηκαν από την υποκλοπή, τι κάνει για να
διασφαλίσει τα συµφέροντα και την ασφάλειά τους και ποια
µέτρα παίρνει ώστε να µην υπάρξει στο µέλλον νέα «καταστροφική» υποκλοπή προσωπικών δεδοµένων. Η Uber απάντησε ότι παρακολουθεί τους λογαριασµούς που επλήγησαν
για να διαπιστώσει αν υπάρχουν προβλήµατα, ωστόσο ο TfL
ανακοίνωσε ότι διερευνά την υπόθεση, µε εκπρόσωπό του να
τονίζει ότι «πιέζουµε την εταιρεία να µας δώσει όλες τις λεπτοµέρειες του τι συνέβη, ώστε να πειστούµε ότι λαµβάνει
όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας για τα προσωπικά δεδοµένα οδηγών και επιβατών στο Λονδίνο».

Επένδυση στα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό
Μ’ αυτά και µ’ εκείνα, πέρασε στα ψιλά η είδηση ότι η Uber επενδύει πλέον ανοιχτά στα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Reuters, η Volvo ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε µη δεσµευτική συµφωνία-πλαίσιο
µε την Uber για την πώληση 24.000 οχηµάτων XV90 τα οποία θα εξοπλιστούν µε τεχνολογία αυτόνοµης κίνησης που
θα αναπτυχθεί από την ίδια την Uber. Τα οχήµατα θα παραδοθούν στο διάστηµα από το 2019 έως το 2021, ενώ η Uber
αναπτύσσει το δικό της όχηµα χωρίς οδηγό εδώ και καιρό. Μάλιστα, δοκιµάζει πρωτότυπα της Volvo εδώ και πάνω
από έναν χρόνο, µε οδηγούς ασφαλείας διά παν ενδεχόµενο.
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ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΗ

Τ

ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

α εντυπωσιακά ερευνητικά στοιχεία για τον
βαρύ αντίκτυπο της ψωρίασης στην υγεία, στην
κοινωνική και στην επαγγελµατική ζωή των
πασχόντων επιβεβαιώνουν την ανάγκη ένταξής
της στις δυσίατες νόσους, όπως άλλωστε ζητά
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών µε Ψωρίαση και Ψωριασική
Αρθρίτιδα «Επιδέρµια», µαζί µε τη µείωση του ποσοστού συµµετοχής των ασθενών στο κόστος θεραπείας από 25% σε 10%.
Τα δύο αυτά αιτήµατα βρήκαν επιτέλους θετική ανταπόκριση
από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ενώ αναµένεται και η
εφαρµογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και των µητρώων
ασθενών αναφορικά µε την ψωρίαση, όπως επισηµαίνουν στην
FS η παθολόγος Παναγιώτα Μήτρου, συνεργάτιδα του γ.γ. του
υπουργείου Υγείας, και η πρόεδρος του Συλλόγου «Επιδέρµια»

Τίνα Κουκοπούλου.
Από την πλευρά του, ο καθηγητής ∆ερµατολογίας ∆ηµήτρης
Ρηγόπουλος, διοικητής του Νοσοκοµείου Αφροδισίων & ∆ερµατικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός» και πρόεδρος της Ελληνικής ∆ερµατολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, τονίζει
πως η ψωρίαση εξελίσσεται σε µεγάλο εµπόδιο για την εύρεση
δουλειάς, την επαγγελµατική εξέλιξη και την κοινωνική ζωή.
Από έρευνες προκύπτει ότι 26 ηµέρες τον χρόνο απουσιάζουν
οι ασθενείς µε ψωρίαση από την εργασία τους. Το 25% των πασχόντων υφίσταται µείωση του εισοδήµατός του, το 14% χάνει
την εργασία του, το 40% ακυρώνει κοινωνικές δραστηριότητες,
το 48% δεν κοιµάται καλά και το 30% έχει προβλήµατα στη σεξουαλική του ζωή.
Το νόσηµα παραµένει, λόγω του στιγµατισµού που το συνοδεύει, από τα πιο υποδιαγνωσµένα στην Ελλάδα, µε τον καθηγητή ∆ερµατολογίας ∆ηµήτρη Ιωαννίδη, διευθυντή της Α΄ Πανεπιστηµιακής Κλινικής του Νοσοκοµείου ∆ερµατικών & Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης, να σηµειώνει ότι από καταγραφή του
ΕΟΠΥΥ προκύπτει ότι από τους 200.000 ασθενείς στην Ελλάδα,
µόνο οι 45.000 βρίσκονται σε θεραπεία.

ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ
ΙΝΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Μ

ε 800 νέα περιστατικά τον χρόνο στην Ελλάδα, η ιδιοπαθής πνευµονική ίνωση εξελίσσεται σε σιωπηλό εξπρές
«δολοφόνο», µε το 50% των περιστατικών να λαµβάνει
εσφαλµένη διάγνωση και να χάνει πολύτιµο χρόνο και τις ελπίδες
να κερδίσει τη µάχη για τη ζωή. Ο καθηγητής Πνευµονολογίας
∆ηµοσθένης Μπούρος, υπεύθυνος της Μονάδας ∆ιαµέσων
Πνευµονοπαθειών στην Α΄ Πανεπιστηµιακή Πνευµονολογική
Κλινική του Νοσοκοµείου «Σωτηρία», επισηµαίνει ότι η ιδιοπαθής
πνευµονική ίνωση µοιάζει πολύ µε τη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) και εκδηλώνεται κυρίως στους µεσήλικους
καπνιστές. Ανησυχητικά «καµπανάκια» είναι η δύσπνοια, ειδικά
στο ανέβασµα σκάλας, και ο βήχας, ενώ η ίνωση φαίνεται ξεκάθαρα στην αξονική τοµογραφία θώρακος. Σε αντίθεση µε τη ΧΑΠ,
που εξελίσσεται σε δεκαετίες, η ιδιοπαθής πνευµονική ίνωση
προχωρά ταχύτατα και αν καθυστερήσει η χορήγηση θεραπείας
ένα-δύο χρόνια, κινδυνεύει η ζωή του ασθενή. Οι γυναίκες που
πάσχουν από ίνωση και ρευµατοπάθεια έχουν µεγάλο κίνδυνο να
πεθάνουν από καρδιά, ενώ όλοι οι ασθενείς πρέπει οπωσδήποτε
να κάνουν τα εµβόλια του πνευµονιόκοκκου και της γρίπης.
Επίσης, πρέπει να αποφεύγουν τις χειρουργικές επεµβάσεις,
γιατί όταν µε τη γενική αναισθησία ο πνεύµονας γεµίζει οξυγόνο,
υπάρχει µεγάλος κίνδυνος να πεθάνει ο ασθενής.

«Θετική ανταπόκριση από την Αριστοτέλους
βρήκε το αίτηµα του Συλλόγου Ασθενών
“Επιδέρµια” για την ένταξη της ψωρίασης στα
δυσίατα νοσήµατα και τη µείωση του ποσοστού
συµµετοχής στη θεραπεία από 25% σε 10%». .
Τίνα Κουκοπούλου, πρόεδρος του Συλλόγου
«Επιδέρµια»

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ
Η ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑ

Σ
Τα µεγάλα «αγκάθια» για τους πάσχοντες στην Ελλάδα, πέρα
από την υποδιάγνωση της νόσου, είναι η έλλειψη ειδικού κέντρου
µεταµόσχευσης πνεύµονα και τα κριτήρια-κόφτης του ΕΟΠΥΥ και
του ΚΕΣΥ, που εµποδίζουν την πρόσβαση των ασθενών µε πρώιµη και πολύ προχωρηµένη νόσο στα δύο καινοτόµα φάρµακα
που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια. Για την ενηµέρωση των
πολιτών και τη διευκόλυνση της έγκαιρης διάγνωσης η Roche
Hellas, σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύλλογο Πνευµονικής
Ίνωσης «Πνεύµονες Ζωής», δηµιούργησε την ενηµερωτική
πλατφόρµα www.fightipf.gr και ξεκινά εκστρατεία ενηµέρωσης
µε σύνθηµα «ΑρχίΖΩ σήµερα».

το 40% των ασθενών
που υφίστανται εν τω
βάθει φλεβική θρόµβωση η ασθένεια εξελίσσεται
σιωπηλά και οδηγεί σε πολύ
επικίνδυνη πνευµονική εµβολή. Η εν τω βάθει θρόµβωση
συµβαίνει πολύ συχνά µετά
από κάταγµα και στο ΙΑΣΩ
General o αγγειοχειρουργός
Νικόλαος Τσεκούρας πραγµατοποίησε την πρώτη στην Ελλάδα επέµβαση διάνοιξης της
φραγµένης φλέβας µε µια υβριδική τεχνική που συνδυάζει ενδοφλεβικό µικροσκοπικό
υπέρηχο και ανοιχτή χειρουργική επέµβαση. Ο ασθενής Χρήστος Ζήκας χρόνια πριν, ως
µαθητής, είχε σπάσει το πόδι του παίζοντας ποδόσφαιρο. Υπέστη και εν τω βάθει φλεβική
θρόµβωση και µεταθροµβωτικό σύνδροµο που εξελίχθηκε σιωπηλά για δέκα χρόνια.
Όταν πια άρχισαν τα συµπτώµατα, το πρήξιµο, η αλλαγή του χρώµατος στον αστράγαλο, η
σκλήρυνση του δέρµατος, οι εξελκώσεις, ο πόνος στην ορθοστασία, στο κάθισµα και στο
περπάτηµα, η ζωή του ασθενή κινδύνευε, καθώς το αίµα στη φλέβα του ποδιού λίµναζε.
Μετά την επέµβαση, ο κ. Ζήκας σε ένα ταξίδι του στη Βιέννη ανέβηκε χωρίς κανένα πρόβληµα τα εκατοντάδες σκαλοπάτια του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου, γυρίζοντας
σελίδα στη ζωή του.

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ AIDS, ΑΛΛΑ ΤΑ ∆ΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ

Σ

την Ελλάδα σήµερα 16.500 άτοµα
ζουν µε την HIV λοίµωξη και εξ
αυτών σε θεραπεία βρίσκονται 9.500
οροθετικοί. Όπως εξηγεί ο λοιµωξιολόγος
Μάριος Λαζανάς, πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Μελέτης και Αντιµετώπισης
του AIDS, «εµείς οι γιατροί κάνουµε τους
µάγους µε τους ασθενείς γιατί έχουµε καλά
φάρµακα, αλλά τα δίνουµε στα τυφλά, γιατί
δεν γίνεται, όπως θα έπρεπε, τουλάχιστον
µία φορά τον χρόνο η εξέταση ανίχνευσης

του ιικού φορτίου. Τα φάρµακα κοστίζουν
ανά ασθενή 7.000 ευρώ τον χρόνο και η
εξέταση µόλις 100 ευρώ τον χρόνο». Το
ζητούµενο, να µην είναι ανιχνεύσιµο το ιικό
φορτίο, γιατί τότε ο οροθετικός δεν είναι
µεταδοτικός. Κάθε χρόνο κατά µέσο όρο
καταγράφονται 600-700 νέα περιστατικά
εντός των συνόρων και η πορεία του AIDS
δείχνει µείωση των νέων λοιµώξεων, µε µια
µικρή αύξηση να παρατηρείται σε άνδρες
άνω των 50 ετών.

Οι τυφλές θεραπευτικές παρεµβάσεις αποδεικνύονται και πιο δαπανηρές,
προσθέτει από την πλευρά του ο οµότιµος
καθηγητής Οικονοµικών της Υγείας της
ΕΣ∆Υ Γιάννης Κυριόπουλος, τονίζοντας πως
ο στόχος είναι να βρίσκεται σε θεραπεία το
90% των οροθετικών ατόµων. Η συνολική
δαπάνη για το AIDS φτάνει τα 105 εκατ.
ευρώ, ενώ µε την έγκαιρη διάγνωση και
έναρξη της θεραπείας αποφεύγονται οι
πολυήµερες και δαπανηρές νοσηλείες.
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σκάλα του παιδιού και η ενηµέρωση για τα συναισθήµατα
του παιδιού είναι εξίσου σηµαντικές.
• Πολύ βασικό είναι να αναρωτηθούν αν αποτελούν οι
ίδιοι πηγή άγχους για το παιδί τους.
• Σε κάθε περίπτωση, όταν νιώθουν αδύναµοι να βοηθήσουν το παιδί τους, δεν θα πρέπει να διστάζουν να αναζητήσουν τη βοήθεια των ειδικών.

Πρακτικές συµβουλές για τη σωστή
διαχείριση του χρόνου διαβάσµατος

ΑΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΒΑΣΜΑ:
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
& ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

Ω

ς ενήλικες πολλές φορές έχουµε την άποψη
ότι τα παιδιά ζουν σε έναν κόσµο ανέµελο,
απαλλαγµένο από στενοχώριες και άγχος.
Άποψη που φυσικά δεν ισχύει. Στην πραγµατικότητα, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Το
άγχος που αφορά το διάβασµα ή το σχολείο γενικώς (σχολικό
άγχος) πιθανότατα να προκαλείται από τις επιδόσεις τους στο
σχολείο, αλλά και από την πίεση του κοινωνικού τους περίγυρου. Ενδεχοµένως το άγχος να οφείλεται στην αρνητική
εικόνα που έχουν τα παιδιά για τον εαυτό τους και στην έλλειψη αυτοεκτίµησης.

Συµπτώµατα που µαρτυρούν άγχος
για το διάβασµα
∆εν είναι πάντα εύκολο να διακρίνουµε πότε ένα παιδί έχει
άγχος. Το άγχος του παιδιού εκδηλώνεται συνήθως µέσα από
µια σειρά συµπτωµάτων, από τα οποία τα κυριότερα είναι τα
ακόλουθα:
• Σωµατικές ενοχλήσεις (πονοκέφαλος, στοµαχόπονος κ.λπ.)
• Ξαφνική και έντονη κινητικότητα
• Ξεσπάσµατα θυµού και επιθετικότητα
• Κοινωνική αποµόνωση
• ∆υσκολία συγκέντρωσης
• Άρνηση ολοκλήρωσης εργασιών ή άρνηση για να πάει σχολείο
• Άρνηση για φαγητό
• Πόνος στο στήθος
• Τραυλισµός
• Εµετός
• Ναυτία
• ∆ιάρροια
• Κλάµατα
• Βραδινή ενούρηση
• ∆ιαταραχές ύπνου
Τα παιδιά που εµφανίζουν τα παραπάνω συµπτώµατα
προσπαθούν να αποφύγουν µια κατάσταση που τα κάνει να
φοβούνται.

Τι µπορούν να κάνουν οι γονείς
για να το περιορίσουν
Αρχικά καλό θα είναι οι γονείς να απευθυνθούν σε έναν
παιδίατρο, για να τους διαβεβαιώσει ότι τα συµπτώµατα
δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια. Σε περίπτωση που τα
συµπτώµατα δεν έχουν φυσικά αίτια, σηµαντικό είναι οι
γονείς να κατανοήσουν ότι τα συµπτώµατα που εκδηλώνει το παιδί είναι πραγµατικά και πιθανότατα να οφείλονται στο άγχος του. ∆είτε παρακάτω ορισµένους τρόπους
για να αντιµετωπίσετε το άγχος του παιδιού για το διάβασµα:
• Τα παιδιά θα πρέπει να τρέφονται σωστά και να αθλούνται, επειδή το άγχος επιβαρύνει τον οργανισµό.
• Απαραίτητο είναι τα παιδιά να κοιµούνται αρκετά (τουλάχιστον 7-8 ώρες) και να ξεκουράζονται.
• Οι γονείς καλό θα είναι να αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο
στα παιδιά τους, ώστε εκείνα να αισθάνονται ότι τους
έχουν δίπλα τους.
• Να ακούν ενεργητικά το παιδί όταν είναι αγχωµένο,
χωρίς να ασκούν κριτική, και να προσπαθούν να αντιληφθούν αυτό που δεν µπορεί να πει.
• Να συζητούν µε το παιδί τους σχετικά µε τους λόγους
που του προκαλούν άγχος. ∆εν είναι πάντα αναγκαία η
συµβουλή από την πλευρά τους, µερικές φορές τα παιδιά
έχουν απλώς ανάγκη να τα ακούσει κάποιος.
• Οι γονείς καλό θα είναι να επαναπροσδιορίσουν τις
προσδοκίες τους και να µην επιδιώκουν µόνο τη βαθµοθηρία.
• Σηµαντική είναι και η κοινωνική παρουσία του παιδιού
στο σχολείο. Καλό είναι, λοιπόν, να ενισχύουν την κοινωνικοποίηση του παιδιού τους και να το βοηθούν να αναπτύξει και να διατηρήσει διαπροσωπικές σχέσεις.
• Να ενισχύουν την αυτοεκτίµηση των παιδιών. Να τα επαινούν για καθετί καλό που κάνουν, να µην τα «µειώνουν» και να µην τα συγκρίνουν µε άλλα παιδιά ή αδέρφια.
• Η επικοινωνία των γονιών µε τον δάσκαλο ή τη δα-

Τόσο ο χρόνος όσο και ο τόπος διαβάσµατος παίζουν καθοριστικό ρόλο στη µελέτη του παιδιού και στη διαχείριση του άγχους. Ο χρόνος και ο τόπος µελέτης θα πρέπει
να σταθεροί. Ένα σταθερό πρόγραµµα δηµιουργεί ασφάλεια στο παιδί και δεν του προκαλεί άγχος. Το διάβασµα
της τελευταίας στιγµής, δηλαδή λίγο πριν από το σχολείο, πιθανότατα θα δηµιουργήσει άγχος στο παιδί και
στους γονείς. Καλό θα είναι, λοιπόν, οι γονείς να φτιάξουν
µαζί µε το παιδί το ηµερήσιο πρόγραµµά του και να το
βοηθούν καθηµερινά να το τηρεί. Αρκετά βοηθητικό θα
ήταν αν το πρόγραµµα ήταν και οπτικοποιηµένο. Οι γονείς είναι σηµαντικό να θέτουν όρια στο παιδί, όχι για να
το τιµωρήσουν ή για να του µεγεθύνουν το άγχος, αλλά
για να δοµήσουν το περιβάλλον του παιδιού και να το βοηθήσουν να αποβάλει το άγχος του.

Πώς µπορούν οι γονείς
να περιορίσουν το δικό τους άγχος
Πολλές φορές οι γονείς, στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τα παιδιά στο διάβασµα, µεγεθύνουν το άγχος
τους. Καλό θα είναι, λοιπόν, να µην είναι πολύ πιεστικοί. Θα πρέπει να θυµούνται πως η πίεση και το πολύωρο
διάβασµα το µόνο αποτέλεσµα που θα φέρουν θα είναι η
απέχθεια του παιδιού προς τη µελέτη και περισσότερο
άγχος. Εξάλλου ένα παιδί στην ηλικία του ∆ηµοτικού δεν
πρέπει να διαβάζει πολλές ώρες. Σηµαντικό είναι η ώρα
της µάθησης να µοιάζει διασκεδαστική και ευχάριστη,
και όχι καταναγκαστικό έργο.
Θα πρέπει να θυµούνται πως σκοπός τους είναι να βοηθήσουν το παιδί να αυτονοµηθεί στο διάβασµα και όχι
να τους έχει συνεχώς ανάγκη ή να αγχώνεται στην ιδέα
ότι θα διαβάσει µόνο του. Όπως σε κάθε επιθυµητή συµπεριφορά, η πιο σηµαντική συµβουλή είναι να δώσουν
οι ίδιοι το καλό παράδειγµα. Αν επιθυµούν, λοιπόν, το
παιδί να αγαπήσει το διάβασµα, θα πρέπει να του δείξουν
πως και οι ίδιοι το αγαπούν.

Επιπτώσεις του άγχους
στην ακαδηµαϊκή πορεία του παιδιού
Αν το άγχος του παιδιού δεν εντοπιστεί και αντιµετωπιστεί εγκαίρως, µπορεί να έχει σοβαρές ακαδηµαϊκές συνέπειες για το παιδί. Μπορεί να το οδηγήσει σε σχολική
άρνηση, να µη θέλει δηλαδή να ξαναπάει σχολείο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται στο παιδί σηµαντικά µαθησιακά ελλείµµατα λόγω των συχνών απουσιών του. Το
άγχος ίσως να δυσκολέψει το παιδί να παρουσιάσει στο
σχολείο τα όσα έχει µελετήσει, µε αποτέλεσµα να παίρνει χαµηλή βαθµολογία. ∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε πόσο
σηµαντική είναι η διαχείριση του άγχους κατά τη διάρκεια των πανελλήνιων εξετάσεων. Αν το παιδί δεν έχει
µάθει από µικρή ηλικία να διαχειρίζεται το άγχος του, πιθανόν να οδηγηθεί σε αποτυχία ή να δυσκολευτεί σηµαντικά να περάσει τις εν λόγω εξετάσεις.
*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστηµονικός υπεύθυνος Υγείας & Ανθρωπιστικών Επιστηµών
του Aegean College, επιστηµονικός δ/ντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση».
www.eidikospaidagogos.gr
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΕΚ
Στον δρόµο για την απόλυτη υπέρβαση
AΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Τ

ο µεγάλο τεστ για την ΑΕΚ και τις
φετινές της βλέψεις για κατάκτηση
του τίτλου ήρθε αµέσως µετά την
τεράστια νίκη της µε ανατροπή επί
του Ολυµπιακού, όταν και απέκτησε πέντε
βαθµούς διαφορά από αυτόν. Είναι πολλές οι
περιπτώσεις που ένας από τους ανταγωνιστές
του νίκησε τον Ολυµπιακό και προηγήθηκε
στη βαθµολογία. Είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες οι περιπτώσεις που κάποια οµάδα
άντεξε την πίεση του να την κυνηγάει ο σχεδόν µόνιµος πρωταθλητής στη βαθµολογία.
Σε εκείνο το τεστ η ΑΕΚ είχε αποτύχει.
Ήττα µε κακή απόδοση από τον Αστέρα στην
Τρίπολη, ισοπαλία στην Ξάνθη, εντός έδρας
ήττα από τον Ατρόµητο, ήταν τα τρία αποτελέσµατα που ακολούθησαν. Κάπου εκεί το θέµα
πλέον ήταν πόσες αγωνιστικές θα χρειαστεί
ο Ολυµπιακός για να βρεθεί στην κορυφή. Η
ΑΕΚ, όµως, επέστρεψε θεαµατικά, περνώντας
µε νίκη από τη Νέα Σµύρνη από τον Πανιώνιο, ενώ στη συνέχεια νίκησε και τον ΠΑΟΚ.
Απέδειξε, στον εαυτό της και στο περιβάλλον της κατ’ αρχάς, πως είναι µια οµάδα που
χτίστηκε σε στέρεες βάσεις το καλοκαίρι και
είναι αρκετά σκληροτράχηλη, αλλά και ποιοτική, ώστε να διεκδικήσει µέχρι τέλους το φετινό πρωτάθληµα. Πινελιές συνέχισαν να προστίθενται στη γενική εικόνα. Η ΑΕΚ είναι η
µοναδική ελληνική οµάδα που στην τελευταία
αγωνιστική των οµίλων θα διεκδικήσει τη συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της, έχοντας
µείνει αήττητη και χωρίς να δεχτεί γκολ σε
δύο παιχνίδια µε τη Μίλαν και γενικά στον
όµιλό της στοEuropa League. Είτε καταφέρει
να πάρει την ισοπαλία από την Αούστρια στη
Βιέννη την προσεχή Πέµπτη είτε όχι, η φετινή ήταν η χρονιά της ευρωπαϊκής επιστροφής της ΑΕΚ.
Ο Ολυµπιακός θα τερµατίσει τέταρτος
στον όµιλό του στο Champions League, έχοντας να επιδείξει την επιτυχηµένη µαζική
άµυνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο Καραϊσκάκη ως µοναδικό φετινό του ευρωπαϊκό παράσηµο, ο ΠΑΟΚ, αλλά και ο Παναθηναϊκός
(πριν έρθει η απόφαση του Αλαφούζου να παρατήσει την οµάδα σύξυλη στο ξεκίνηµα της
σεζόν και ενώ προηγουµένως είχε… ξανοιχτεί
στις µεταγραφές), δεν έφτασαν καν στη φάση
των οµίλων.
Στην πορεία η ΑΕΚ έχασε δύο από τους
ποιοτικότερους παίκτες της, τους στυλοβάτες
της στη µεσαία γραµµή, τον Μάνταλο και τον

Γιόχανσον, αµφότερους µε ρήξη χιαστών και
εκτός µάχης για το υπόλοιπο της σεζόν. Σε εκείνο το σηµείο φάνηκε πως η ΑΕΚ πιθανότατα
θα διεκδικήσει µέχρι το τέλος τον τίτλο, έχοντας τις πιθανότητές της να τα καταφέρει. Στο
πρώτο παιχνίδι χωρίς τον Μάνταλο κέρδισε τον
ΠΑΟΚ. Μετά τη διακοπή για τα µπαράζ των εθνικών οµάδων, στα οποία έχασε και τον Γιόχανσον, πήρε στο τέλος την ισοπαλία στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό, ούσα καλύτερη
στη µεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, και αµέσως µετά νίκησε άνετα τον Πλατανιά στο
ΟΑΚΑ µε 3-0.
Το καλύτερο για την ΑΕΚ είναι η εικόνα
που παρουσιάζει: είναι µια δεµένη οµάδα, συµπαγής, αποφασισµένη, σκληρή, κάνει σε κάθε
αγώνα το καλύτερο που µπορεί. Με µόνο µία
εξαίρεση να επιβεβαιώνει τον κανόνα: το παιχνίδι στην Τρίπολη.
Επιτεύγµατα που αποκτούν ακόµη µεγαλύτερη σηµασία για την ΑΕΚ, από τη στιγµή που
έχει πολύ µικρότερο µπάτζετ από τον ΠΑΟΚ
και ακόµη µεγαλύτερη απόσταση από τα οικονοµικά δεδοµένα του Ολυµπιακού.
Θα είναι πολύ σηµαντικό για την ΑΕΚ να
ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο ως πρωταθλήτρια χειµώνα. Της αποµένουν τα παιχνίδια στη
Λιβαδειά, µε την Κέρκυρα και τον Απόλλωνα
Σµύρνης στο ΟΑΚΑ. Παιχνίδια στα οποία θα
κληθεί να διασπάσει πολυπρόσωπες άµυνες.
Άρα και παιχνίδια στα οποία θα χρειαστεί… το
κάτι παραπάνω. Σε αυτή τη φάση αυτός που,
παρ’ ότι ακόµα ανέτοιµος, µπορεί να δώσει το
κάτι παραπάνω είναι ο Κονέ. Έχει και την ποιότητα και την ψυχολογία για να το κάνει. Τον
Ιανουάριο όµως θα χρειαστεί σηµαντική ενίσχυση για να αντεπεξέλθει η ΑΕΚ στο υπόλοιπο της σεζόν στα ίδια στάνταρ. Όπως είπε
και ο Χιµένεθ, θα χρειαστούν δύο παίκτες για
να αντικαταστήσουν τους Μάνταλο και Γιόχανσον –άρα δύο ποιοτικοί παίκτες– και 2-3
ακόµη. Αλλά αυτό πιθανότατα δεν θα είναι αρκετό. Θα χρειαστεί επίσης η ΑΕΚ να το… κάνει
όπως το καλοκαίρι, κάνοντας ταχύτατα τις περισσότερες προσθήκες και περιµένοντας στο
τέλος της µεταγραφικής περιόδου µήπως και
παρουσιαστεί κάτι εξαιρετικό, που θα της ανεβάσει κι άλλο το επίπεδο.
Μόνο έτσι θα µπορέσει να ολοκληρώσει µε
την απόλυτη υπέρβαση µια σεζόν που µέχρι
τώρα εξελίσσεται πολύ καλύτερα από το αναµενόµενο, έχοντας χαρίσει ήδη αρκετούς «θριάµβους της µιας βραδιάς» στους οπαδούς της.

Αποσυµπίεση Μεσοσπονδύλιου ίσκου
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 Δίσκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδικασία, 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, αυχενικό σύνδρομο.

Αναγεννητική Ιατρική Βλαστοκύτταρα
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθήσεων με τη βοήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κατακτήσεις της Αναγεννητικής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται οι ασθενείς που πάσχουν
από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, επώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα
πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Κ

υριακή (03/12) σήµερα και το ποδοσφαιρικό κουπόνι του Πάµε Στοίχηµα παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον, καθώς εµπεριέχει πολλές και κρίσιµες µάχες
για όλα τα µεγάλα πρωταθλήµατα της Ευρώπης. Στη σηµερινή
στοιχηµατική µας περιήγηση θα ασχοληθούµε µε σηµεία από
τα πρωταθλήµατα της La Liga, της Superleague, της Ligue 1,
της Primeira Liga και της Eredivisie.
Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος από
την ισπανική La Liga και το παιχνίδι ανάµεσα σε Χετάφε και
Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήµατος. Οι γηπεδούχοι πραγµατοποιούν µια αξιοπρεπέστατη πορεία µέχρι
στιγµής για τα δεδοµένα τους, καθώς µετά το πέρας των 13
πρώτων αγωνιστικών βρίσκονται στη 12η θέση µε 16 βαθµούς,
όντας στο +9 από την επικίνδυνη ζώνη, µε την παραµονή στην
κατηγορία να είναι και ο βασικός τους στόχος. Μετρούν δύο
νίκες, δύο ισοπαλίες και µία ήττα στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους και θεωρούµε πως σταδιακά θα «ξεφουσκώσουν»,
ιδίως κόντρα σε οµάδες όπως η Βαλένθια. Οι «νυχτερίδες»,
από την πλευρά τους, διανύουν µια ονειρεµένη σεζόν, βρίσκονται στη 2η θέση του βαθµολογικού πίνακα, όντας στο -4 από
την Μπαρτσελόνα, και δείχνουν ασταµάτητες τόσο εντός όσο
και εκτός έδρας. Μετρούν οκτώ νίκες και µία ισοπαλία στα
εννέα τελευταία παιχνίδια τους, σκοράρουν κατά ριπάς και
αν δεν αλλάξει σηµαντικά κάτι στην απόδοσή τους, πιθανόν
να διατηρηθούν στο κυνήγι του τίτλου µέχρι τέλους. Οµάδες
όπως η Χετάφε δεν τις έχουν δυσκολέψει µέχρι στιγµής, έτσι
πιστεύουµε πως θα προσθέσουν ακόµη τρεις βαθµούς στο ενεργητικό τους. Κρατάµε το διπλό σε απόδοση 2.30, ένα σηµείο που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη αξία.

Παίρνει βαθµό ή βαθµούς η Ρόντα
Συνεχίζουµε τις προτάσεις µας µε την αναµέτρηση Ρόντα Χέρενφεν. Η Ρόντα βρίσκεται σε άσχηµη αγωνιστική κατάσταση από την αρχή της σεζόν, είναι στην τελευταία θέση µε
επτά βαθµούς, όντας στο -4 από την απευθείας σωτηρία της,
και οφείλει να βρει άµεσα τα πατήµατά της αν θέλει να παραµείνει στην κατηγορία, καθώς τα πράγµατα έχουν αρχίσει να

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΚΑΘΕΚΤΗ
Η ΒΑΛΕΝΘΙΑ

σαν δυναµικά τις φετινές τους υποχρεώσεις, ωστόσο δείχνουν να έχουν χάσει εντελώς τα πατήµατά τους, καθώς µετρούν δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες στα πέντε τελευταία
παιχνίδια τους, έχοντας µείνει «άσφαιροι» στα 3/4 πιο πρόσφατα. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, είναι µόνη πρώτη µε 24
βαθµούς, όντας στο +1 από τον Ολυµπιακό και στο +2 από
τον ΠΑΟΚ, ενώ µετράει τρεις νίκες και µία ισοπαλία στα
τέσσερα τελευταία παιχνίδια της, κρατώντας το µηδέν στα
µετόπισθεν σε τρεις από αυτές τις περιπτώσεις. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Λεβαδειακός να αρκεστεί σε παθητικό
ρόλο, η ΑΕΚ δεν αποτελεί ένα από τα πρώτα «βιολιά» της
κατηγορίας, έτσι πιστεύουµε πως θα δούµε ένα «σφιχτό»
µατς, τουλάχιστον στο πρώτο 45λεπτο. Επιλογή µας, λοιπόν,
θα αποτελέσει το Χ ηµίχρονο σε απόδοση 2.00.
Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο
ακόµη αγώνες, από τα πρωταθλήµατα της Ligue 1 και της
Primeira Liga. Συγκεκριµένα, από τη Ligue 1 θα κρατήσουµε το No Goal στο παιχνίδι Καέν - Λυών σε απόδοση
2.05, ενώ από την Primeira Liga θα πάµε µε το Over 2.5 στο
παιχνίδι Μπράγκα - Πάκος Φερέιρα σε απόδοση 1.81.

03/12

γίνονται επικίνδυνα για την ίδια. Η Χέρενφεν, από την άλλη,
διανύει επίσης µια κακή για τα δεδοµένα της σεζόν, καθώς
βρίσκεται στην 9η θέση µε 18 βαθµούς, όντας στο -4 από την
πρώτη επτάδα και τα πλέι οφ για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Μετράει µία νίκη, µία ισοπαλία και πέντε ήττες στα επτά τελευταία παιχνίδια της και αν δεν συµµορφωθεί αµυντικά, δύσκολα θα βρεθεί εντός στόχων. Περιµένουµε από τους γηπεδούχους να βγάλουν αντίδραση και να πάρουν βαθµό ή
βαθµούς στη σηµερινή αναµέτρηση, καθώς αν µένουν άποντοι σε παιχνίδια όπως το σηµερινό στην έδρα τους, λογικά
θα αποχαιρετήσουν την Eredivisie. Κρατάµε, λοιπόν, το 1Χ σε
απόδοση 2.01.
Περνάµε στην ελληνική Superleague και την κόντρα του
Λεβαδειακού µε την ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι µπορεί να ξεκίνη-

15:30 Ρόντα - Χέρενφεν
17:15 Χετάφε - Βαλένθια
18:00 Καέν - Λυών
19:30 Λεβαδειακός - ΑΕΚ
20:00 Μπράγκα - Πάκος Φερ.

1X
2
No Goal
X Ηµ.
Over 2.5

2.01
2.30
2.05
2.00
1.81

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Goal Tips

Seri Tips

Head 2 Head

Σεντ Ετιέν - Ναντ (03/12, 16:00): Η Σεντ Ετιέν εµπλέκεται σε παιχνίδια
*µε πολλά
τέρµατα το τελευταίο χρονικό διάστηµα, καθώς προέρχεται από

- Μίλαν (03/12, 13:30): Η Μπενεβέντο προέρ*χεταιΜπενεβέντο
από 14 συνεχόµενες ήττες σε επίπεδο πρωταθλήµατος και

- Αλκµάαρ (03/12, 13:30): Επτά φορές έχουν συναντηθεί
*οι δύοΦένλο
οµάδες στο συγκεκριµένο γήπεδο, µε το επιµέρους ρεκόρ

τέσσερα σερί Over 2.5. Το σενάριο του να σηµειωθούν πολλά γκολ και
κόντρα στη Ναντ φαντάζει αρκετά πιθανό, έτσι θα επιλέξουµε το Over 2.5 σε
απόδοση 2.63.

*

Χέρτα - Άιντραχτ Φρ. (03/12, 16:30): Σε υψηλά σκορ εµπλέκεται
τελευταία η Χέρτα, καθώς έχουν σηµειωθεί πέντε ή περισσότερα γκολ στα
3/4 τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως διοργάνωσης. ∆εν περιµένουµε
αλλαγή «ταχύτητας» κόντρα στην Άιντραχτ, έτσι θα κρατήσουµε το Over 2.5
σε απόδοση 2.08.

*

Βόλφσµπουργκ - Γκλάντµπαχ (03/12, 19:00): Αµφότερες σκοράρουν
και δέχονται γκολ µε χαρακτηριστική ευκολία, µε το G/G να έχει επαληθευτεί στα πέντε τελευταία παιχνίδια αµφοτέρων. Στη µεταξύ τους κόντρα το G/G
προσφέρεται σε απόδοση 1.53 και θα το «τιµήσουµε».

Μονπελιέ - Μαρσέιγ (03/12, 22:00): Από 11/12 Under 2.5 προέρχεται
*η Μονπελιέ,
η οποία είναι µία από τις πιο «σφιχτές» οµάδες της γαλλικής
λίγκας. Έφεση στα χαµηλά σκορ έχει το τελευταίο χρονικό διάστηµα και η
Μαρσέιγ, έτσι θα πάµε µε το Under 2.5 σε απόδοση 1.75.

κόντρα στη Μίλαν δύσκολα θα αλλάξει τη µοίρα της. Το διπλό
προσφέρεται σε απόδοση 1.40 και θα το επιλέξουµε.
- Σασουόλο (03/12, 16:00): Η Σασουόλο βρί*σκεταιΦιορεντίνα
σε κακή αγωνιστική κατάσταση και αυτό το µαρτυρούν
οι τέσσερις ήττες που έχει υποστεί στα πέντε τελευταία παιχνίδια
της. Ο άσος της Φιορεντίνα δίνεται σε απόδοση 1.60 και αξίζει
την προσοχή µας.
Ίντερ - Κιέβο (03/12, 16:00): Η Ίντερ συνεχίζει αήττητη τις
*φετινές
της υποχρεώσεις, ενώ στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια
της µετράει τέσσερις νίκες και µία ισοπαλία. Το να κερδίσουν
οι «νερατζούρι» και σήµερα φαντάζει αρκετά πιθανό, έτσι θα
επιλέξουµε τον άσο σε απόδοση 1.40.

να είναι στο 0-1-6. Η Αλκµάαρ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική
κατάσταση, έχει µαζί της και την προϊστορία, έτσι το διπλό φαντάζει
µια πολύ καλή επιλογή σε απόδοση 1.75.
- Πανιώνιος (03/12, 15:30): Το απόλυτο αφεντικό
*του Παναθηναϊκός
συγκεκριµένου ζευγαριού µοιάζει να είναι ο Παναθηναϊκός,
καθώς σε µια σειρά 25 εντός έδρας αναµετρήσεων το επιµέρους
ρεκόρ είναι στο 22-2-1. Ο άσος δίνεται σε απόδοση 1.67 και θα τον
επιλέξουµε.

*

Μπόρνµουθ - Σαουθάµπτον (03/12, 15:30): Τη δική της
παράδοση έχει ξεκινήσει να «χτίζει» η Σαουθάµπτον στην έδρα της
Μπόρνµουθ, καθώς έχει επισκεφτεί το συγκεκριµένο γήπεδο τέσσερις φορές, µε τις τρεις από αυτές να φεύγει νικήτρια. Θα ρισκάρουµε
στη συνέχιση της παράδοσης και θα πάµε µε το καλοπληρωµένο
διπλό σε απόδοση 2.55.
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POWEREDBY AUTO

Πιο αποδοτικοί κινητήρες
βενζίνης
και πετρελαίου,
Honda ετοιµάζεται
να αποκαλύψει
το CR-V Hybrid καθώ
ένα
καινούργιο
κιβώτιο
8 σχέσεω
Prototype στην έκθεση της Φρανκφούρτης, προαναγγέλλοντας
το πρώτο ηλεκτροκίνητο
SUV τηςτων
στην Ευσυγκαταλέγονται
µεταξύ
βελτιώ

και
νέος
ντίζελ
για
το
Το
νέο
Jeep
Wrangler
ΗΑνανέωση
2ΗΣΕ
ΓΕΝΙΑ
ΤΟΥ
VW
TIGUAN
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ
ΠΡΩΤΟ
ΠΛΑΝΟ
ΤΟ
ΝΕΟ
SEAT
IBIZA
Η
ξεκινά από τα 2.000 κυβικά
Peugeot 308
ΚΑΙ
ΞΕΚΙΝΑ
ΑΠΟ
€πάντα,
27.300
ΜΕ
ΠΛΟΥΣΙΟ
Το νέο Ibiza
θα κυκλοφορήσει
στην ελληνική
αγορά αυτό το καλοκαίρι
µε όπλο του την αλάΕΞΟΠΛΙΣ
Leon σχεδίαση κα
µε καλή σχέση αξίας-τιµής.

Τ

ρώπη. Παράλληλα, το ανανεωµένο στιλ του δίνει τα
ο πλήρωµα
του χρόνου
έφτασε για τοπροµικροµεσ
πρώτα στοιχεία για την
προσεχή γενιά
CR-V ευρωπαϊκών
κήςπιο
εταιρίας.
Η Peugeot
παρουσίασε
στοιχεία κ
διαγραφών. Πιο φαρδύ,
ψηλό και
πιο µακρύ
από τον προκάφίες γύρω
το CR-V
ανανεωµένο
308, το οποίο δε
τοχό του, το Hybrid Prototype
τουαπό
νέου
είναι ανανεωµένο
Jeep παρουσίασε επίσηµα
το καινούργιο
Wrangler,
που
βασίζεται
σεορίζεται
ένα καινούργιο
αισθητικά,
µε φαρδύτερο
στήσιµο
που
από διευρυµέ-ίσως, π
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Τι κόστος χρήσης είχε µία
Lamborghini Murciélago
έκανε 400.000 χιλιόµετρα;

ο νέο Seat Ibiza νοντας τον τρικύλινδρο 1.0 TSI (µε 95
είναι το πρώτο µο- και 115 ίππους) και τον ντίζελ 1.6 TDI (µε
ντέλο του VW 80, 95 και 110 άλογα), ενώ οι χαµηλότεGroup που θα βα- ρες σε ισχύ εκδόσεις συνδυάζονται µε
σιστεί σε µια νέα 5άρια µηχανικά κιβώτια (µε 6άρια οι ιπλατφόρµα, πάνω σχυρότερες). Πρεµιέρα στη Seat κάνει ο
στην οποία θα πατήσουν τα µελλοντικά νέος 1.5 TSI των 150 ίππων (διαθέσιµος
supermini και τα µικρά SUV του οµί- από τα τέλη του 2017) που προαιρετικά
λου. Τώρα, η 5η γενιά χαρακτηρίζεται θα συνδυάζεται και µε αυτόµατο DSG-7.
από φρέσκια σχεδίαση (παρόλο που δεν Από πλευράς εξοπλισµού, υπάρχουν
έχει κάτι το ριζοσπαστικό), η οποία πα- όλα τα νέα συστήµατα άνεσης και ασφάραπέµπει ευθέως στο Leon, και µια πιο λειας, µε τις βασικές εκδόσεις να έχουν
touch-screen 5 ιντσών και τις top να διευρύχωρη καµπίνα.
Η τελευταία επιβεβαιώνεται από την αθέτουν οθόνες 8 ιντσών και σύστηµα
αύξηση του πλάτους (+8,7 εκ.) και από αυτόνοµης πέδησης. Οι πλούσιες FR
το µακρύτερο µεταξόνιο (+9,5 εκ.), πα- και Xcellence εκδόσεις θα έχουν µέχρι
ρόλο που το νέο Ibiza έχει χαµηλώσει και φουλ LED προβολείς, ενώ εννοείται
(µόλις 1 χλστ.) και κοντύνει (2 χλστ.) ε- πως θα υπάρχει πλήρης υποστήριξη για
λάχιστα. Ενδεικτικό των µεγαλύτερων smartphones.
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Η «∆ΙΚΗ ΤΟΥ Κ.» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΤΑ

FREETIME

Χαρακτηρίστηκε από κοινό και κριτικούς ως «η παράσταση της χρονιάς», «καλλιτεχνικός θρίαµβος» και «ζωντανή παρτιτούρα». Η «∆ίκη του Κ.»,
βασισµένη στη «∆ίκη» του Κάφκα, σε διασκευή και σκηνοθεσία Θωµά Μοσχόπουλου, επιστρέφει για 2η χρονιά, από τις 18 ∆εκεµβρίου, για λίγες µόνο
παραστάσεις. «Κάποιος θα πρέπει να είχε συκοφαντήσει τον Γιόζεφ Κ., καθώς, χωρίς να έχει κάνει τίποτε κακό, ένα ωραίο πρωί συνελήφθη». Έτσι
αρχίζει ένα από τα πιο εµβληµατικά µυθιστορήµατα του 20ού αιώνα. Ο Γιόζεφ Κ., ανώτερος υπάλληλος τραπέζης και καθ’ όλα αξιοπρεπής πολίτης,
ειδοποιείται από µια σειρά οργάνων µιας ακαθόριστης ανώτερης αρχής ότι πρόκειται να δικαστεί για κάτι που κανείς δεν τον πληροφορεί ως προς το
τι είναι ακριβώς, ούτε και ο ίδιος µπορεί να προσδιορίσει τι του καταλογίζεται.

Ο ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
ΣΤΟ GAZARTE
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ανέβηκε για πρώτη
φορά στη σκηνή του Gazarte τον Οκτώβριο,
µε τις εµφανίσεις του να γίνονται sold-out! Η
συνέχιση του µουσικού αυτού ταξιδιού ήταν
µονόδροµος. Η ιδιαίτερη αυτή παράσταση
και τον ∆εκέµβριο (8, 15 & 22/12) στο
Main Stage του Gazarte. Πέντε µουσικοί
στη σκηνή, µε έγχορδα όργανα στα χέρια:
βιολί, βιολοντσέλο, κρητική λύρα, κιθάρα,
λαούτο, µπουζούκι, κοντραµπάσο. Ελάχιστος
ηλεκτρισµός, για την ενίσχυση του ήχου
τους και για τους πειραµατισµούς τους. Μια
παρέα που δηµιουργεί, που συναισθάνεται,
που ταξιδεύει εντός και εκτός συνόρων, εντός
και εκτός του αναµενόµενου, εντός και εκτός
τόπου και χρόνου. Μια παρέα που εξελίσσεται
ασταµάτητα τα τρία τελευταία χρόνια. Κάθε
εµφάνισή τους αποτελεί µια νέα ηχητική και
συναισθηµατική εµπειρία.

ΤΟ «ΚΑΜ ΜΠΑΚ»
ΤΟΥ Β. ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ
ΣΤΟ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»
Το «Καµ Μπακ», η νέα κωµωδία του
βραβευµένου Βασίλη Κατσικονούρη,
ανεβαίνει στο Θέατρο του Ιδρύµατος
Μιχάλης Κακογιάννης µε τη σκηνοθετική
υπογραφή του Πέτρου Φιλιππίδη. Η Μίνα
Αδαµάκη, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ο
Ιωάννης Παπαζήσης και ο Χάρης Τζωρτζάκης
«ξετυλίγουν» την «κωµωδία της µνήµης». Ένας
πρώην επιτυχηµένος δηµοσιογράφος κάνει το
comeback του στην τηλεόραση. Η περιπέτεια
ξεκινά όταν το περιβόητο DVD που εµπεριέχει
το ντοκουµέντο βρίσκεται κατά τύχη στα χέρια
της Όλγας, η οποία είναι µεν πρόθυµη να το
επιστρέψει, όµως δεν θυµάται πού το έχει βάλει.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΤΣΗ
ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Τι δουλειά έχει το rock ‘n’ roll µε τον «ΜπαρµπαΓιάννη τον Κανατά»; Πώς µπλέκεται ο Ζαµπέτας
µε τον Tom Waits; Η Μυρτώ Κοντοβά
έστησε δύο κυριακάτικες νύχτες αναψυχής
µε πολιτικοσεξουαλικό µήνυµα και µε µια
σπέσιαλ πρωτοεµφανιζόµενη τραγουδίστρια, την
Ελευθερία Πάτση. Κυριακή 3 & 10 ∆εκεµβρίου
στον Σταυρό του Νότου.
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«Γράφω από µικρός
κι ακόµα ψάχνω
τις λέξεις και
τα νοήµατα»
ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Ε

ίκοσι επτά αφηγήσεις περιλαµβάνει το νέο βιβλίο του
συγγραφέα Γιώργου Σπυράκη µε τίτλο «∆εκαεπτά
Φορές». Κείµενα για τη γραφή και τις λέξεις. Ο Γιώργος Σπυράκης είναι απόφοιτος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ∆ηµιουργικής Γραφής του Πανεπιστηµίου
∆υτικής Μακεδονίας και εργάζεται ως δικηγόρος στην Αθήνα. Ο κ.
Σπυράκης µίλησε στην FS για το βιβλίο και την «αναµέτρησή» του
µε τα κείµενα.

Το βιβλίο του Γιώργου
Σπυράκη «∆εκαεπτά
Φορές» κυκλοφορεί από
τη LIBRON Εκδοτική.

Αρχικά θα θέλαµε να µας πείτε πώς προέκυψε η ιδέα για την
έκδοση του συγκεκριµένου βιβλίου.
Συνήθως τα κείµενα σε βρίσκουν, δεν τα βρίσκεις. Η αλήθεια είναι
ότι τα αφηγήµατα αυτά είναι µια µικρή συλλογή από κόσµους και
στιγµές ανάµεσα στην υπόλοιπη γραφή. Άλλα έχουν βρεθεί στις σελίδες καιρό τώρα και άλλα ήταν ένα ξάφνιασµα στον χρόνο, οπότε
και η εκτόνωση µόνο κείµενο θα µπορούσε να είναι.
Όταν τελείωσα το προηγούµενο µυθιστόρηµά µου («ε.σύ»,
2016), το µόνο που είχα ανάγκη ήταν µικρές λέξεις, σύντοµες φράσεις και µια όµορφη πολυπλοκότητα να µε συντροφεύει. Όταν όλα
αυτά έγιναν κάτι από την αλήθεια που µε συναντούσε, αποφάσισα
να τους µάθω να κάνουν παρέα. Μετά αρκούσε να τυπωθεί.
Τι σηµαίνει ο τίτλος «∆εκαεπτά Φορές»;
Αν τα µετρήσουµε, είναι πιο πολλά και πιο λίγα. Άλλα ταιριάζουν,
άλλα µοιάζουν µεταξύ τους και κάποια είναι ξέχωρα, κάτι από µόνα
τους. Ο τίτλος –για µένα– πάντα είναι µια δύσκολη απόφαση και
ευτυχώς µόνο ένα πράγµα µε βοηθά σε αυτό: το ίδιο το κείµενο. Η
πρώτη δυνατή σκέψη µου για τον τίτλο ήταν το «αναζωή», αλλά µετά
σκέφτηκα ότι το «ανάσα µία» είναι πιο ταιριαστό. Μέχρι όµως να το
αποφασίσω, είχε γραφτεί και το τελευταίο κείµενο της συλλογής,
οπότε του άξιζε να «κρύψει» την αιτίαση του τίτλου.
Θεωρείτε τον εαυτό σας περισσότερο συγγραφέα ή δικηγόρο;
∆εν ξέρω τι είµαι περισσότερο, αλλά σίγουρα είµαι λιγότερο αυτό
που δεν έγινα ποτέ ως τώρα. Γράφω από µικρός κι ακόµα ψάχνω τις
λέξεις και τα νοήµατα, σκαρφίζοµαι αράδες και έννοιες που πραγµατικά έχουν τον κόµπο τους. Μένει µόνο κάποιος να τραβήξει τις
άκρες του σκοινιού.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι συχνά στις αγορεύσεις µου
στο ακροατήριο σκαρφίζοµαι ήρωες και βρίσκω τον τρόπο να καταλάβουν ότι απέναντί τους δεν είναι µόνο ένας δικηγόρος.
Θα µας αποκαλύψετε τι κρύβεται πίσω από το «λάθως»;
Είπαµε και πριν ότι όλα έχουν να κάνουν µε το πού και πώς θα σε
βρουν. Όταν είδα το υπέροχο –µεταξύ και άλλων βέβαια– graffiti
που γράφει αυτό το τεράστιο «λάθως», σκέφτηκα… ή καλύτερα το
ζήλεψα και είπα να το δανειστώ για να γίνει κείµενο. Εκεί που µε οδήγησε, λοιπόν, είναι να βρω όλα τα λάθη µας στην απλότητά τους
και να µάθουµε να τα κάνουµε όσο πιο σωστά γίνεται.
Πώς βιώνει ένας συγγραφέας την κρίση στην Ελλάδα;
Η κρίση ενυπάρχει σε όλους µας. Η ιδιότητα του γραφιά επιτρέπει
µικρές διεξόδους στην έκφραση –ή και στην εκτόνωση– µέσα από

ένα κείµενο ή ένα άρθρο, εµποτισµένο µε λίγη δόση λογοτεχνικότητας. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος κοιτάξει στα µάτια την «επαγγελµατική» ιδιότητα του συγγραφέα, µάλλον θα απογοητευτεί και αν δεν σταµατήσει να εκδίδει (όχι να γράφει), τότε σίγουρα
έχει έναν ακόµα λόγο για να γράψει κάτι ακόµα πιο «σκούρο».
Ήδη στην παγκόσµια λογοτεχνία µιλάµε πάντα για µια απώλεια,
έναν θάνατο, και όπως λέει και ο Κωστής Παπαγιώργης: «Μπορώ
να περιγράψω έναν άνθρωπο σε δύσκολη θέση, πιασµένο στο δόκανο της άρνησης. Αντίθετα ο νικητής, ο ευτυχής, ο χαρούµενος,
δεν µου λέει τίποτα. Ισοβίως ασχολήθηκα µε τα ψεύδη και τις δολιότητες της συνείδησης. Η ευτυχία δεν έχει βαθύτητα […] την ευτυχία, όταν τη ζεις, δεν την περιγράφεις».
Το ενδιαφέρον θα ήταν πώς βιώνει την κρίση ένας χορευτής
πάνω στο παρκέ της ζωής του. Μάλλον θα στεκόταν στην πιο τέλεια όρθια θέση του. Εµείς, και πάλι γράφουµε.

INTERVIEW

Γιώργος Σπυράκης, συγγραφέας
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Είστε ο επιστηµονικά υπεύθυνος και συντονιστής για το
Τµήµα ∆ηµιουργικής Γραφής στο Σ∆Ε Φυλακών Κορυδαλλού. Θα θέλατε να µοιραστείτε µαζί µας αυτή σας την εµπειρία;
∆εν υπάρχουν εύκολα λόγια για τα όσα βιώνουµε κάθε φορά µε
τα παιδιά (κρατούµενους) στις συναντήσεις µας. Κυρίως αλλοδαποί, άνθρωποι παραβατικοί (όπως δυνάµει όλοι µας), µε έντονα τα
σηµάδια µιας δύσκολης ή άτυχης ζωής στο σώµα και στο βλέµµα
τους, βρίσκουν δύναµη και γράφουν στη γλώσσα µας όλη την αλήθεια τους.
Προσπαθώ µόνο να τους φέρω κοντά στα κείµενα και στη µαγεία της γραφής. Κανείς τους δεν το πιστεύει εξαρχής και πάντα το
ξεκίνηµα είναι δύσκολο. Όταν όµως αντιλαµβάνονται ότι κρύβεται
µια διπλή ελευθερία στην προσπάθεια αυτή, τότε γεµίζουν σελίδες, γίνονται συγγραφείς, ήρωες, ποιητές και στο τέλος απλώς σκίζουν τις σελίδες τους και µου τις χαρίζουν… να τις πάρω µαζί µου
έξω, να ελευθερώσω τον νου τους.
Ποια είναι τα επόµενα συγγραφικά σας σχέδια;
Υπάρχουν µόνο κείµενα στον νου µου. Το ένα βιβλίο σε σπρώχνει
στο επόµενο και πριν καλά το τελειώσεις παραπονιέται που το αφήνεις.
Σίγουρα υπάρχει ένα µυθιστόρηµα που εξωτερικεύεται, αλλά
θέλουµε και οι δυο µας χρόνο για να γνωριστούµε καλύτερα. Προς
το παρόν έχω ένα «ανοιχτό κάλεσµα» στο σπίτι µου, έχω στρώσει
το τραπέζι, τα κεριά έχουν φλόγα και ένας ένας οι ήρωες χτυπούν
το κουδούνι. Ήδη γεµίζω ποτήρια µε κρασί.
Ενδιάµεσα, όµως, υπάρχουν µικρότερα κείµενα, άρθρα, κάτι
σε θεατρικό κείµενο και µια συνεργασία γραφής.
Τελικά, µε τα κείµενα «αναµετριέσαι»;
Με τα κείµενα, λέει, δεν αναµετριέσαι. ∆ύσκολα τα βάζεις µε τον
εαυτό σου και δύσκολα γίνεσαι παρατηρητής της προσπάθειας
αυτής. Το µόνο που κάνεις είναι να στέκεις κοντά, να τροφοδοτείς
τη φαντασία και µε όσο χρόνο διαθέτεις να γίνεσαι κείµενο και
λίγο πριν σε ρουφήξει να ξεκορµίζεις. Μετά η αναµέτρηση είναι
χαµένη και για τους δυο σας.

Συχνά στις
αγορεύσεις µου
στο ακροατήριο
σκαρφίζοµαι
ήρωες και βρίσκω
τον τρόπο να
καταλάβουν ότι
απέναντί τους δεν
είναι µόνο ένας
δικηγόρος.
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ΟΛΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
THE BACHELORS

Μ

ετά τον θάνατο της
συζύγου του ο Μπιλ
Πόντερ (Τζ. Κ. Σίµονς) και
ο 17χρονος γιος του Γουές
µετακοµίζουν από τη µικρή τους πόλη
στη µεγαλούπολη, σε µια προσπάθεια
να κάνουν µια νέα αρχή. Καθώς οι δυο
τους προσπαθούν να προσαρµοστούν στη
νέα τους ζωή και να βρουν τρόπους να
κλείσουν τις πληγές τους, θα γνωρίσουν
δύο ξεχωριστές γυναίκες που θα τους
βοηθήσουν να αγκαλιάσουν και πάλι τη
ζωή. Σε σκηνοθεσία και σενάριο του Κερτ
Βέλκερ («Sweet November»), η ταινία
«Όλα απ’ την αρχή» είναι µια προσπάθεια
εξερεύνησης της θλίψης, της µοναξιάς και
της απόγνωσης µέσα από τα µάτια δυο
ανδρών που έχασαν τη σηµαντικότερη
γυναίκα της ζωής τους, µια ιστορία µε την
οποία, µε διαφορετικές παραλλαγές και
συνθήκες, µπορούµε να ταυτιστούµε όλοι
µας. Η ταινία γυρίστηκε µέσα σε 24 µέρες
στο Λος Άντζελες.
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THANK YOU
FOR YOUR
SERVICE

Γ

ια τον λοχία Άνταµ Σούµαν (Μάιλς Τέλερ) –και πολλούς άλλους στρατιώτες σαν κι αυτόν– το να
αφήσει πίσω του τον πόλεµο στο Ιράκ ήταν φαινοµενικά απλό: χρειαζόταν µόνο να επιβιβαστεί στο
αεροπλάνο. Ο επαναπατρισµός του και η επιστροφή στην αγκαλιά των αγαπηµένων του προσώπων,
όµως, θα αποδεικνύονταν απλώς το πρώτο βήµα στο µακρύ, κοπιαστικό ταξίδι της πραγµατικής
επιστροφής στην καθηµερινή ζωή. Βασισµένο στο οµώνυµο βιβλίο του βραβευµένου µε Πούλιτζερ δηµοσιογράφου Ντέιβιντ Φίνκελ, το «Thank you for your service» ακολουθεί µια οµάδα Αµερικανών στρατιωτών
που επιστρέφουν από το Ιράκ, οι οποίοι πασχίζουν να ενσωµατωθούν και πάλι στην καθηµερινή τους ζωή και
στις οικογένειές τους, ενόσω βιώνουν τις µνήµες ενός πολέµου που απειλεί να τους καταστρέψει πολύ µετά τη
φυγή τους από το πεδίο µάχης.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζέισον Χολ ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζον Κλικ, Μάιλς Τέλερ, Χέιλι Μπένετ, Τζο Κόουλ, Σκοτ Χέιζ, Έιµι Σούµερ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 108΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Κερτ Βέλκερ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζ. Κ. Σίµονς, Τζος Γουίγκινς, Ζουλί
Ντελπί, Οντέγια Ρας ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 99΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
Tanweer

ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ 2
PADDINGTON 2

Μ

ετά το παγκόσµιο κινηµατογραφικό φαινόµενο του «Πάντινγκτον», του πιο επιτυχηµένου, µη
αµερικανικού, οικογενειακού φιλµ όλων των εποχών, η πολυαναµενόµενη συνέχεια βρίσκει
τον Πάντινγκτον ευτυχισµένο στο σπίτι της οικογένειας Μπράουν στο Λονδίνο, όπου έχει
γίνει δηµοφιλές µέλος της τοπικής κοινότητας, µοιράζοντας τριγύρω χαρά και… µαρµελάδα.
Ενόσω ψάχνει το τέλειο δώρο για τα 100ά γενέθλια της πολυαγαπηµένης θείας του, Λούσι, ο Πάντινγκτον
βλέπει ένα µοναδικό pop-up βιβλίο και ξεκινά µια σειρά από µικροδουλειές ώστε να µπορέσει να το αγοράσει.
Όταν το βιβλίο κλέβεται, µόνο οι Μπράουν και ο Πάντινγκτον µπορούν να ανακαλύψουν τον κλέφτη, ο οποίος
φαίνεται να είναι άσος στις µεταµφιέσεις… Ο αρκούδος Πάντινγκτον συστήθηκε στα παιδιά πρώτη φορά στο
βιβλίο του Μάικλ Μποντ, εν έτει 1958, µε τίτλο «Ένα αρκουδάκι που το λένε Πάντινγκτον». Η «Καλύτερη
στιγµή του Πάντινγκτον», το τελευταίο βιβλίο διά χειρός Μποντ, ο οποίος απεβίωσε τον περασµένο Ιούνιο
σε ηλικία 91 ετών, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2017. Μεταξύ αυτών των δύο µνηµειωδών ηµεροµηνιών ο
Μποντ έγραψε πάνω από είκοσι βιβλία µε πρωταγωνιστή τον αρκούδο µε το µάλλινο παλτό και την αγάπη για
τα σάντουιτς µε µαρµελάδα, τα οποία συνολικά έχουν πουλήσει πάνω από 35 εκατοµµύρια αντίτυπα και έχουν
µεταφραστεί σε 40 γλώσσες.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πολ Κινγκ ΣΕΝΑΡΙΟ: Πολ Κινγκ, Σάιµον Φάρναµπι, Ντέιβιντ Χέιµαν ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ:
Γιάννη Τσιµιτσέλη ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 103΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon
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Οι βαλίτσες του Άουσβιτς, Ντανιέλα Παλούµπο, µτφρ.: Ελένη Τουλούπη, εικονογρ.:
Κλάρα Μπατέλο, εκδ. Κέδρος
Πώς είναι ξαφνικά να σου απαγορεύουν να πηγαίνεις σχολείο, να συναντάς τους φίλους σου, να µπαίνεις
στο τραµ ή να κάνεις ποδήλατο στο πάρκο; Πώς είναι να αναγκάζεσαι να αφήσεις το σπίτι σου αιφνιδιαστικά, µε µια βαλίτσα φτιαγµένη βιαστικά, για έναν προορισµό που δεν γνωρίζεις και µε την υποψία
πως δεν θα επιστρέψεις ποτέ; Ο Κάρλο από την Ιταλία, που τρελαίνεται για τα τρένα και αποφασίζει να
κρυφτεί σε ένα βαγόνι. Η Χάννα από τη Γερµανία, που απ’ όταν πήραν από κοντά της τον αδερφό της
τον Γιάκοµπ περνάει τις νύχτες µετρώντας τα αστέρια. Η Εµελίν από τη Γαλλία, που δεν θέλει να φοράει
το κίτρινο αστέρι, κι ας είναι υποχρεωτικό για όλους τους Εβραίους. Ο Νταβίντ από την Πολωνία, που
το σκάει από το γκέτο της Βαρσοβίας κρατώντας σφιχτά το βιολί του. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές του
βιβλίου. Παιδιά που έζησαν σε διάφορα µέρη της Ευρώπης σε µια εποχή που ρατσιστικοί νόµοι επέβαλλαν παράλογα νέα ήθη και απαγόρευαν απλές καθηµερινές πράξεις.

Ο Τετραπέταλος, Αγγελική Στρουµπούλη, εικονογρ.: ∆ηµήτρης Φουσέκης, εκδ.
Καστανιώτη
Στο πανέµορφο νησί της Ύδρας µε τα κρυστάλλινα νερά και τα γραφικά σπιτάκια η ζωή είναι διαφορετική. ∆εν υπάρχουν καθόλου αυτοκίνητα, ούτε λεωφορεία και µηχανάκια. Οι κάτοικοι χρησιµοποιούν
για τις δουλειές και τις µετακινήσεις τους γαϊδουράκια. Αυτά είναι που σηκώνουν όλα τα βάρη στις
δυνατές τους ράχες. Όµως οι άνθρωποι δεν φέρονται καλά στα καηµένα τα ζώα. Τα υπερφορτώνουν
και τα κακοµεταχειρίζονται. Ο πιο έξυπνος γάιδαρος του νησιού είναι ο Τετραπέταλος. Και τον πνίγει
η αδικία αυτή! Έτσι, λοιπόν, αποφασίζει να αναλάβει δράση και πείθει όλα τα γαϊδουράκια να εγκαταλείψουν τους ανθρώπους. Τι θα συµβεί όµως τότε; Μπορούν οι νησιώτες να ζήσουν χωρίς τα γαϊδούρια;
Μπορούν τα γαϊδούρια να επιβιώσουν χωρίς τους ανθρώπους; Μια συναρπαστική και παιδαγωγική
ιστορία για παιδιά κάθε ηλικίας. Μια ιστορία για τη φιλία, τη συνεργασία, την ευγνωµοσύνη και τον
αµοιβαίο σεβασµό.

Πάτα LIKE επιτέλους,
Κέλλυ ΑλχανάτηΠαπούλη, εκδ. Μίνωας
Η µανία των συµµαθητών
της για τα τάµπλετ και το
διαδίκτυο κάνει την Μπίλι
να νιώθει αντικοινωνική,
µια και δεν έχει πείσει
ακόµη τους γονείς της
να της πάρουν το µαγικό
γκάτζετ που όλα τα παιδιά
λατρεύουν. Όταν επιτέλους
αποκτά το πολυπόθητο τάµπλετ, γίνεται και
πάλι δηµοφιλής, ώσπου
έρχονται τα πάνω κάτω!
Παρεξηγήσεις, selfies,
λάθη, καρδούλες, τσακωµοί
και φλερτ βάζουν την
Μπίλι σε µπελάδες και κάνουν την καθηµερινότητά
της ακόµα πιο περίπλοκη.
Τελικά το ταξίδι στο διαδίκτυο δεν είναι µόνο emoji
και likes… Θα επιβιώσει
µέσα στον τρελό κόσµο του
ίντερνετ ή µήπως πρέπει να
πατήσει το delete;

Μαθαίνω δηµιουργώντας τα ζώα του κόσµου,
εικονογρ.: Μιχάλης
Λουκιανός, εκδ. Άγκυρα
Ένα ξεχωριστό βιβλίο,
που συνδυάζει τη γνώση
µε την ψυχαγωγία,
δίνοντας στα παιδιά την
ευκαιρία να γνωρίσουν
–συµπληρώνοντας τις
σελίδες χρωµατικά και
κολλώντας αυτοκόλλητα–
κάποια από τα πιο
εντυπωσιακά ζώα του
κόσµου. Στη µέση του
βιβλίου περιέχεται
ένθετη εικόνα-σαλόνι
που µπορούν τα παιδιά
να συµπληρώσουν
µε αυτοκόλλητα. Στη
συνέχεια, αν θέλουν,
µπορούν να την
αποσπάσουν από το βιβλίο
και να στολίσουν µε αυτήν
το δωµάτιό τους.

Η Ηλιογέννητη,
Αριστείδης ∆άγλας, εκδ.
Λιβάνη
Μια φορά κι έναν καιρό, ήρθε
στον κόσµο ένα πανέµορφο
κορίτσι, που η µητέρα του
το ονόµασε Ηλιογέννητη.
Το κορίτσι µεγάλωσε και
άρχισε να βοηθά τη µητέρα
του στις καθηµερινές
δουλειές. Την πρώτη µέρα
του Μάρτη η Ηλιογέννητη
πήγε στο δάσος να µαζέψει
φρούτα και καρπούς. Αφού
τελείωσε κι ετοιµαζόταν να
φύγει, ξαφνικά, µια βροντερή
και απόκοσµη φωνή την
καθήλωσε στη θέση της και
µια θερµή πνοή τής φλόγισε
το πρόσωπο: «Ηλιογέννητη,
εγώ είµαι, ο Ήλιος. Να πεις
στη µάνα σου πως ξέχασε την
υπόσχεσή της. Αν βροντήξω
και αν λάµψω, την καρδούλα
της θα κάψω». Το κορίτσι
περίµενε να σβήσει ο αντίλαλος και, αφού σηκώθηκε µε
επιφύλαξη, τράβηξε γρήγορα
για το σπίτι…

5 εβδοµάδες µε το αερόστατο, Αντώνης Παπαθεοδούλου,
εικονογρ.: Ίρις Σαµαρτζή, εκδ.
Παπαδόπουλος
Ο βραβευµένος συγγραφέας
Αντώνης Παπαθεοδούλου διασκευάζει την ιστορία του Ιουλίου Βερν
µε κεντρικό ήρωα τον δρα Σάµιουελ
Φέργκιουσον που εν έτει 1862
αποφασίζει να παρουσιάσει σε ένα
συνέδριο εξερευνητών το παράτολµο
σχέδιό του: να χαρτογραφήσει και να
αποκαλύψει τα µυστικά που κρύβει
η ενδοχώρα της Αφρικής. Και πώς θα
µπορέσει ο δρ. Φέργκιουσον να κάνει
εκείνο που κανένας άλλος εξερευνητής δεν είχε κατορθώσει µέχρι τότε;
Μα θα κάνει το ταξίδι αυτό µε αερόστατο, και µάλιστα ένα αερόστατο µε
δύο µπαλόνια, το ένα κρυµµένο µέσα
στο άλλο. Συνοδοιπόροι του στην περιπέτεια αυτή είναι ο κυνηγός Ντικ
Κένεντι και ο βοηθός του δόκτορα,
Τζο. Η επίσης βραβευµένη εικονογράφος Ίρις Σαµαρτζή δηµιουργεί
το πιο παραστατικό και εµβληµατικό
περιβάλλον για να µεταφέρει τους
φαν της σειράς «Μικρά ταξίδια µε
τη φαντασία του Ιουλίου Βερν» στην
αφρικανική ενδοχώρα αυτή τη φορά.

Η πριγκίπισσα και το
µπιζέλι, Μαρία Γουλή,
εκδ. Σοκόλη
Ο πρίγκιπας αναζητά µε
τη βοήθεια των φίλων του
την ιδανική πριγκίπισσα.
Όµως άλλη είναι ατσούµπαλη, άλλη εγωίστρια,
άλλη λαίµαργη και άλλη
ό,τι να ’ναι… Ώσπου εµφανίζεται στο παλάτι η
δική του πριγκίπισσα. Αυτή που δεν µπορεί να
κοιµηθεί µε ένα µικρό µπιζέλι κάτω από πολλά
στρώµατα, που κυκλοφορεί µε ποδήλατο, τρελαίνεται για παγωτά και χορεύει hip hop. Αυτή
που για εκείνον είναι φανερό ότι είναι η δική
του αγαπηµένη. Και τότε αρχίζει η γιορτή! Ένα
θεατρικό έργο για τον πρίγκιπα ή την πριγκίπισσα της ζωής µας που είναι κάπου εκεί έξω και µας
περιµένει.

Η κοιλάδα του δράκου, Σκάρλετ Τόµας,
εκδ. Ψυχογιός
Η Έφη Τρούλαβ είναι
νέα µαθήτρια στο Σχολείο
Τασιτάλα για Χαρισµατικά,
Προβληµατικά και
Παράξενα Παιδιά, µε µια
Αγγλίδα δασκάλα τόσο
τροµακτική, που κάνει τους µαθητές να βλέπουν
εφιάλτες. Όταν ο αγαπηµένος της παππούς πέφτει θύµα µιας βίαιης επίθεσης, η Έφη υπόσχεται να φροντίσει τα µαγικά του βιβλία. Αλλά αυτά
πέφτουν στα χέρια του µυστηριώδους συλλέκτη
βιβλίων Λέοναρντ Λεβάρ και η Έφη αναγκάζεται
να εµπλακεί στην πιο επικίνδυνη περιπέτεια
της ζωής της… Πρέπει να ταξιδέψει µέχρι τον
Άλλον Κόσµο, να βρει το µήνυµα που κρύβεται
σ’ ένα παλιό βιβλίο µε τον τίτλο «Η κοιλάδα του
δράκου» και να αψηφήσει τη Συντεχνία, µια
µυστική οργάνωση που εξυφαίνει σχέδια για
να καταστρέψει ολόκληρο το σύµπαν. Όµως η
Έφη δεν µπορεί να αντιµετωπίσει µόνη της τη
Συντεχνία. Θα µπορέσουν οι συµµαθητές της
Μαξιµίλιαν, Γουλφ, Λέξι και Ρέιβεν να ενώσουν
τα χαρίσµατά τους και να ανακαλύψουν εγκαίρως
τις πραγµατικές τους δυνάµεις;

Ο Σαλιγκαγκάριν
πάει στ’ άστρα, Νίκος
Παναγιωτόπουλος,
εικονογρ.: Αλέκος
Παπαδάτος, εκδ.
Μεταίχµιο
Ο Σαλιγκαγκάριν, ένα ανυπόµονο και πεισµατάρικο σαλιγκάρι, ξεκινάει το
µεγάλο ταξίδι για να δει τον κόσµο πέρα από τα
λάχανα όπου γεννήθηκε. Εκεί έξω, στα άγνωστα
και απάτητα µέρη που διασχίζει, ρισκάροντας
τη ζωή του, κανείς δεν τον διαβεβαιώνει πως θα
βγει κερδισµένος. Εκείνος όµως είναι σίγουρος.
Και η τύχη βοηθάει τους τολµηρούς. Στο θαυµαστό και… αργό ταξίδι του θα αποκτήσει σοφία
και γνώση, θα ανακαλύψει τα όριά του, αλλά και
τη χαρά τού να αναζητάς κάθε µέρα περισσότερα. Και θα καταφέρει να φτάσει εκεί όπου
κανένα σαλιγκάρι δεν έφτασε ποτέ.

BOOKS

ΕΝΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
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Η παρά τα η α ί εται το έργο για το έατρο του Τ Σ
λιοτ «
» ή «Φονικό την κκληιά» Μιλή τε μας γι αυτό
Αυτό το έργο του Έλιοτ µοιάζει µε όλη την ποίησή του: είναι µεγαλειώδες και µαζί πολύ απλό. ∆ηµιουργεί συναισθήµατα σε αυτόν
που θα το διαβάσει ή θα το δει, σαν ο δηµιουργός του να µην έγραψε λέξη χωρίς να την έχει βιώσει. Αλλά και ο Σεφέρης σού το
προκαλεί αυτό. Στη σπουδαία αυτή δηµιουργική µετάφραση του
έργου του Έλιοτ οι δυο ποιητικές φωνές ενώνονται και συνθέτουν
ένα θεατρικό τραγούδι, σε γλώσσα ελληνική, για τη γέννηση και
τον θάνατο, την πίστη και την απάτη, το καλό και το κακό. Αυτό
τους το τραγούδι, στη µεταγραφή µας µε τον Άρη Ασπρούλη, το
βάζουµε σε δύο µόνο στόµατα, τα οποία φέρουν και όλο τον κόσµο
του έργου, µε µια καινούρια δραµατουργία που συνίσταται σε µια
τελετουργία για δύο.
Η μετάφρα η και τα όλια του Σεφέρη τι ρόλο έπαιξαν
την απόφα ή ας να κηνο ετή ετε αυτό το έργο
Η µνηµειώδης µετάφραση του Γιώργου Σεφέρη καταφέρνει να
µεταφέρει σε µια άλλη γλώσσα, ξένη από αυτήν του Έλιοτ, µετουσιωµένο όλο τον κόσµο του. Ταυτόχρονα είναι φανερό πως ο µεταφραστής ποιητής µιλά, µέσα από τον Έλιοτ, για τον εαυτό του, ενώνοντας δύο κόσµους διαφορετικούς και συγγενικούς. Τα σχόλιά
του στη µετάφραση, µε µια απλή µόνο ανάγνωση, φανερώνουν το
βάθος της σκέψης και της ανάλυσής του, µε το µυαλό και την καρδιά, πάνω στο αγγλόφωνο έργο. Αυτή η µετάφραση αποτέλεσε το
έναυσµα για να ξεκινήσουµε τη µεταγραφή µας µε τον Άρη και υπήρξε το κέντρο της δουλειάς µας. Στις συζητήσεις που είχαµε στη
διάρκεια της συγγραφής αναφέρονταν συνέχεια και οι δύο ποιητές. Και ο στόχος για εµάς ήταν αυτό το κείµενο που θα παραδίδαµε να έχει την ίδια συνέχεια: ο Έλιοτ ταυτίζεται ηθικά µε τον
Θωµά, τον ήρωα του έργου, και ο Σεφέρης ταυτίζεται ηθικά και
µε τους δύο. Έτσι πορευτήκαµε κι εµείς, ταυτιζόµενοι ηθικά µε
όλους τους παραπάνω. Μιλώντας µέσα από το δικό µας έργο γι’
αυτά που µας απασχολούν. Έγινε µια κατά βάση ενστικτώδης επιλογή των αποσπασµάτων εκείνων του πρωτοτύπου που µας αφορούν πιο άµεσα και έπειτα αυτά εντάχθηκαν σε µια νέα λογική, και
τελικά µια νέα δραµατουργία, τα οποία µε οδήγησαν και στη σκηνοθεσία του έργου.
Και πώς προέκυ ε ο τίτλος της παρά τα ης « νας άνρωπος επι τρέφει την πατρίδα του πι τε οντας ότι α
τον κοτώ ουν και τον κοτώνουν»
Ο τίτλος της παράστασης είναι δανεισµένος από µια φράση του
Έλιοτ. Όταν του ζήτησαν, από το Φεστιβάλ του Καντέρµπουρι, να
δώσει µια παράγραφο ή µια σελίδα µε την περίληψη του έργου
του «Murder in the Cathedral», εκείνος έδωσε µόνο αυτή τη
φράση: Ένας άνθρωπος επιστρέφει στην πατρίδα του πιστεύοντας ότι θα τον σκοτώσουν και τον σκοτώνουν. Είναι µαγικό πώς
ένας ποιητής που έχει δώσει τόσο ασύλληπτη λυρικότητα µέσα σε
ένα έργο µπορεί να το περιγράψει ταυτόχρονα µόνο µε µια φράση
τόσο απλή, ξεκάθαρη, απογυµνωµένη απ’ οτιδήποτε περιττό. Και
επειδή η φράση αυτή, ταυτόχρονα, εκφράζει πολύ και το πνεύµα

Ιόλη Ανδρεάδη

Η Ιόλη Ανδρεάδη ανεβάζει στο Θέατρο
Τέχνης Τ.Σ. Έλιοτ σε µετάφραση Σεφέρη και
αναρωτιέται γιατί οι πολιτικοί δεν ζουν ανάµεσα
στον κόσµο, όπως θα όφειλαν.
ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Ο πρωταγωνι τής Τόμας Μπέκετ είναι υπαρκτό πρό ωπο
Ο Μπέκετ μοίρα ε τον ρόνο του ανάμε α τα εκκλη ια τικά του κα ήκοντα και ε πολυ όρυ α γλέντια
λα
άλλαξαν το
, όταν αυτός ο γλεντ ές ιερωμένος εκλέ τηκε αρ ιεπί κοπος του Καντέρμπουρι Μέ α ε μια
ν τα απαρνή ηκε τα γλέντια και άρ ι ε να καλεί το λιτό
του τραπέ ι φτω ο ς, ενώ κά ε ράδυ έπλενε τα πόδια
ητιάνων Τι είναι αυτό που ας γοητε ει την ι τορία του
Με γοητεύει ως ένας άνθρωπος που έπαψε να κυβερνά ανθρώπους
και αποφάσισε να ζήσει µε τους ανθρώπους. Αποτελεί παράδειγµα
–προς µίµηση ή προς αποφυγή– για κάθε πολιτικό ή άνθρωπο µε αξίωµα, είτε σε εποχή κρίσης είτε σε εποχή ευηµερίας. Τι σηµαίνει
να κατεβαίνεις από το βάθρο σου, να µη χωρίζεις τους ανθρώπους ανάλογα µε την τάξη τους και το συµφέρον; Τι σηµαίνει να ζεις πραγµατικά για τον λαό σου και µε τον λαό σου; Έχω παραδείγµατα στον
νου µου απλών ανθρώπων, όχι πολιτικών, που έζησαν ή ζουν έτσι.
Και τους θαυµάζω – και συχνά απορώ για το πώς είναι δυνατόν να
καταφέρνουν να ζουν έτσι άνθρωποι απλοί και όχι οι πολιτικοί, οι οποίοι θα όφειλαν, καθώς εξ ορισµού η δουλειά τους είναι να ενδιαφέρονται για τους άλλους και όχι για τον εαυτό τους.

INFO
Ένας άνθρωπος
επιστρέφει στην πατρίδα
του πιστεύοντας ότι θα
τον σκοτώσουν και τον
σκοτώνουν
Σύλληψη - Σκηνοθεσία
- Κίνηση: Ιόλη Ανδρεάδη
Κείµενο µεταγραφής:
Ιόλη Ανδρεάδη, Άρης
Ασπρούλης
Ερµηνεύουν: Ρούλα
Πατεράκη, Γιώργος
Νανούρης
Πρεµιέρα: 4 ∆εκεµβρίου
2017
∆ευτέρα & Τρίτη στις
21:15
∆ιάρκεια: 90 λεπτά
Θέατρο Τέχνης – Υπόγειο
Πεσµαζόγλου 5
Τηλ.: 210 3228706
Εισιτήρια: €15 γενική
είσοδος, €10 µειωµένο,
€8 ανέργων

άλλος αρακτήρας του έργου είναι η Γυναίκα της Καντερ ουρίας Μιλή τε μας γι αυτήν
Η Γυναίκα της Καντερβουρίας είναι ένας ρόλος που επινοήθηκε
στη δική µας µεταγραφή (στο πρωτότυπο έργο του Έλιοτ υπάρχει
ο «χορός των γυναικών της Καντερβουρίας») και εκπροσωπεί µε
έναν τρόπο την κοινή γνώµη, τον απλό άνθρωπο, όλο τον κόσµο µε
τον οποίο συνδιαλέγεται ο Θωµάς, εκτός της εγκόσµιας εξουσίας.
Ως κοινή γνώµη µεταστρέφεται εύκολα και µπορεί τη µια στιγµή
να είναι ειρηνική, την άλλη συµβιβασµένη και την επόµενη εξαγριωµένη και φονική. Θυµίζει τον χορό στο αρχαίο δράµα. Είναι µια
γυναίκα του λαού που «µιλά πιο πέρα από τη νόηση του ανθρώπου, ενώ µιλά για πράγµατα που δεν ξέρει», έχει δηλαδή µια λαϊκή
σοφία και είναι γι’ αυτό γοητευτική. Σε όλη την παράσταση συναγωνίζεται σε ποιητικότητα και επιχειρήµατα έναν αρχιεπίσκοπο. Στο
έργο µας η Γυναίκα της Καντερβουρίας, αν και ο Θωµάς είναι ο κεντρικός ήρωας, είναι εκείνη που δρα και, σε αντίθεση µε το πρωτότυπο, εδώ ό,τι συµβαίνει είναι προϊόν δικής της δράσης.
ίναι το έργο μια κριτική τον δια ωρι μό κράτους- κκλη ίας Ποια είναι η δική ας άπο η επί του έματος
∆εν αγγίζουµε αυτό το θέµα. Ούτε όµως θεωρώ πως στο θέµα αυτό
επικεντρώνονται ο Έλιοτ και ο Σεφέρης. Η συζήτηση θίγει άλλους
διαχωρισµούς, σε άλλα ζητήµατα. Κάποια πιο πλατιά, άλλα πιο συγκεκριµένα: τον διαχωρισµό πίστης στο εγώ και πίστης στη βούληση ενός θεού, έµπρακτης βίας και παθητικής αντίστασης, ανθρώπου και πλήθους, καλού και κακού, περηφάνιας και ταπεινότητας.
Πώς α αρακτηρί ατε τη υνεργα ία ας με τη Ρο λα
Πατεράκη και τον Γιώργο Νανο ρη
Η Ρούλα Πατεράκη είναι µια δασκάλα του θεάτρου µε τη δική της
µέθοδο, τη δική της κοσµοθεωρία, τη δική της τεράστια εµπειρία.
Και έχει µια αξιοθαύµαστη επαφή τόσο µε το κοµµάτι της το διανοητικό όσο και µε το ένστικτό της. Όλα αυτά την καθιστούν πανέτοιµη να ερµηνεύσει ρόλους µε µέγεθος και ποιητικό βίωµα, σαν
αυτόν που ερµηνεύει στην παράστασή µας. Αισθάνοµαι τυχερή που
συναντηθήκαµε. Ο Γιώργος Νανούρης είναι ένας ηθοποιός και σκηνοθέτης της δικής µου γενιάς που εκτιµώ πολύ και ο οποίος δεν
έχει µόνο πρακτική γνώση αλλά και µια πλευρά πολύ εσωτερική,
µύχια, η οποία του επιτρέπει να προσεγγίζει στις πρόβες µας τον
ρόλο του Θωµά Μπέκετ µε έναν τρόπο αληθινό και ουσιαστικό. Με
άλλα λόγια, και οι δύο στοχεύουν, µε άλλους τρόπους και εκφραστικά µέσα, προς κάτι που επιθυµώ για την παράσταση: την αλήθεια που κρύβεται πίσω από την ποίηση. Και οι πρόβες µας έχουν
πολλή ενέργεια, συνεχή επικοινωνία και έγνοια για το κείµενο και
το αποτέλεσµα.

ΠΡΟΣΩΠΟ

της µεταγραφής που επιχειρήσαµε και της παράστασης που ανεβάζουµε στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, την ορίσαµε και ως τίτλο.
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Με γοητεύει ως
ένας άνθρωπος που
έπαψε να κυβερνά
ανθρώπους και
αποφάσισε να ζήσει
µε τους ανθρώπους.
Αποτελεί
παράδειγµα –προς
µίµηση ή προς
αποφυγή– για κάθε
πολιτικό ή άνθρωπο
µε αξίωµα, είτε σε
εποχή κρίσης είτε
σε εποχή ευηµερίας.
Τι σηµαίνει να
κατεβαίνεις από
το βάθρο σου, να
µη χωρίζεις τους
ανθρώπους ανάλογα
µε την τάξη τους
και το συµφέρον;
Τι σηµαίνει να ζεις
πραγµατικά για τον
λαό σου και µε τον
λαό σου;
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EMΠ - National Geographic:

O τάφος του Ιησού
είναι αυθεντικός

Ο τάφος του Ιησού στην Ιερουσαλήµ πράγµατι χρονολογείται
στο 345 µ.Χ., όπως αποκαλύπτει στο «National Geographic» η
καθηγήτρια του ΕΜΠ Τόνια Μοροπούλου.

Ο

τάφος του Ιησού στην Ιερουσαλήµ είναι ο αυθεντικός, εκείνος δηλαδή που έστησαν οι Ρωµαίοι στα µέσα του 4ου αιώνα. Αυτή την αποκάλυψη έκανε στο «National Geographic» η καθηγήτρια του ΕΜΠ
Τόνια Μοροπούλου, προκαλώντας παγκόσµιο δέος.
Συγκεκριµένα, η επιστηµονική χρονολόγηση τοποθέτησε τα πετρώµατα του
µνηµείου στο 345 µ.Χ., την ώρα που γνωρίζουµε από ιστορικές πηγές ότι οι Ρωµαίοι είχαν εντοπίσει το ακριβές σηµείο της ταφής του Ιησού το 326 µ.Χ.
Όταν οι εκπρόσωποι του Μεγάλου Κωνσταντίνου έφτασαν στην Ιερουσαλήµ
έναν χρόνο νωρίτερα µε σκοπό να εντοπίσουν το σηµείο ταφής του Χριστού, εστίασαν από την πρώτη στιγµή σε έναν ναό που είχε χτιστεί 200 χρόνια νωρίτερα.
Τον αναστήλωσαν και άρχισαν τις ανασκαφές, ανακαλύπτοντας έναν τάφο, σκεπασµένο από µια «σπηλιά» ασβεστόλιθου.
Η κορυφή του σπηλαίου αυτού είχε αφαιρεθεί, προκειµένου να αποκαλύπτεται το εσωτερικό του τάφου, ενώ το Άγιο Κουβούκλιο ήταν χτισµένο γύρω γύρω.
Στο εσωτερικό του τάφου, όπως αποκαλύφθηκε από τις πρόσφατες έρευνες του
Πολυτεχνείου, βρίσκεται ένα µακρόστενο ξύλινο «ταφικό κρεβάτι», όπου πιστεύεται ότι τοποθετήθηκε το σώµα του Ιησού µετά τη Σταύρωση, ενώ το µάρµαρο
που το καλύπτει πιστεύεται ότι τοποθετήθηκε εκεί το αργότερο το 1555 µ.Χ.
«Αν και είναι αρχαιολογικά αδύνατο να επιβεβαιωθεί ότι ο τάφος είναι το σηµείο ταφής ενός Εβραίου που ήταν γνωστός ως Ιησούς από τη Ναζαρέτ και ο οποίος σύµφωνα µε την Καινή ∆ιαθήκη σταυρώθηκε στην Ιερουσαλήµ το 30 ή
το 33 µ.Χ., οι νέες επιστηµονικές χρονολογήσεις επιβεβαιώνουν πως η πρώτη
κατασκευή του ταφικού µνηµείου έγινε την εποχή του Κωνσταντίνου, του πρώτου Χριστιανού αυτοκράτορα της Ρώµης» αναφέρει το δηµοσίευµα του «National
Geographic».

Η έρευνα του ΕΜΠ

Σ

Το ΕΜΠ προχώρησε σε εργασίες αναστήλωσης του µνηµείου και άνοιξε για
πρώτη φορά τον τάφο τον Οκτώβριο του 2016, όταν και πήραν δείγµατα για να
προχωρήσουν την έρευνά τους. Μεγάλη έκπληξη για τους επιστήµονες ήταν το
γεγονός ότι κάτω από το µάρµαρο στον τάφο βρήκαν ένα παλαιότερο, σπασµένο
µάρµαρο µε έναν σταυρό επάνω του, το οποίο βρισκόταν ακριβώς πάνω από το ταφικό κρεβάτι.
Αυτή η δεύτερη µαρµάρινη πλάκα αποτέλεσε σηµείο διαφωνίας µεταξύ των

επιστηµόνων. Άλλοι υποστήριζαν ότι προέρχεται από την περίοδο των Σταυροφοριών και άλλοι ότι είναι πρωθύστερη. Η έρευνα του ΕΜΠ απέδειξε κάτι πολύ
σπουδαιότερο, που κανείς µέχρι τότε δεν τολµούσε ούτε καν να ισχυριστεί: ότι
αυτή η µαρµάρινη πλάκα ήταν εκείνη που τοποθετήθηκε, επί ρωµαϊκής εποχής,
υπό τις εντολές του Μ. Κωνσταντίνου, στο πρώτο ταφικό µνηµείο για τον Χριστό.
Πέραν αυτού, οι επιστήµονες του ΕΜΠ κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης
του Αγίου Κουβουκλίου προσδιόρισαν ότι µεγάλο µέρος της ταφικής σπηλιάς παραµένει περικλεισµένο στα τοιχώµατα του ιερού. Τα δείγµατα κονιάµατος που ελήφθησαν από υπολείµµατα του νότιου τοίχου της σπηλιάς χρονολογούνται από
το 335 έως και το 1570, γεγονός που έδωσε ακόµα περισσότερα στοιχεία για την
κατασκευή της ρωµαϊκής περιόδου, αλλά και την αποκατάσταση του 16ου αιώνα,
που ήταν άλλωστε γνωστή. Το κονίαµα που ελήφθη από την είσοδο του τάφου
χρονολογείται στον 11ο αιώνα και είναι σύµφωνο µε την ανακατασκευή του Αγίου
Κουβουκλίου, µετά την καταστροφή του το 1007.
«Είναι ενδιαφέρον το πώς αυτά τα κονιάµατα όχι µόνο παρέχουν στοιχεία για
το αρχαιότερο ιερό στον χώρο, αλλά και επιβεβαιώνουν την ιστορική ακολουθία
κατασκευής του Αγίου Κουβουκλίου» είναι η χαρακτηριστική δήλωση της επικεφαλής των ερευνών του ΕΜΠ, καθηγήτριας Τόνιας Μοροπούλου στο «National
Geographic».

H Μπρουκ είναι ένα
πανέµορφο γκριφόν
που πρόσφατα έχασε
τον «µπαµπά» της και
ψάχνει να βρει σπίτι. Είναι
2 ετών, εµβολιασµένη,
στειρωµένη, µε τσιπ. ∆εν
λερώνει στο σπίτι, µπαίνει
στο αυτοκίνητο, τα πάει
καλά µε άλλα σκυλάκια
και γατάκια.
Τηλ. επικοινωνίας: 6976
687977.

Ο κύριος Μπο είναι υπέροχος
και ηµίαιµος, µε απαλή
γούνα, εκφραστικά µατάκια,
δραστήρια γλωσσίτσα που
ψάχνει φιλάκια, διαολεµένα
έξυπνος. ∆εν λερώνει µέσα στο
σπίτι, µπαίνει στο αυτοκίνητο,
περπατάει δίπλα σου, τα πάει
καλά µε άλλα σκυλάκια και
γατάκια. Είναι 8 µηνών, ζυγίζει
13 κιλά, είναι στειρωµένος,
µε τσιπ και εµβολιασµένος
κατά της λύσσας. Αναζητά
σπίτι να ξεχειµωνιάσει. Τηλ.
επικοινωνίας: 6976 687977.
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TECH IT

Ελλάδα 4.0!
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΤΣΗ-ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ*

Η

δεύτερη εικοσαετία του
21ου αιώνα συµπίπτει µε
την αυγή της νέας 4ης Βιοµηχανικής Εποχής που χαρακτηρίζεται από τη µετεξέλιξη της τεχνογνωσίας σε βασική παραγωγική
δύναµη και απαιτεί συνέργειες ανάµεσα στους
κλάδους της υψηλής τεχνολογίας και τους άλλους παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας.
Κοµβικό ρόλο σε αυτές τις συνέργειες αποκτούν οι τεχνολογίες των ασύρµατα διασυνδεδεµένων συσκευών, του υπολογιστικού νέφους, της διαχείρισης µεγάλου όγκου πληροφοριών και της κοινωνικής δικτύωσης.
Σύµφωνα µε τις διεθνείς µελέτες, οι σηµαντικότερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες της
επόµενης δεκαετίας βρίσκονται στη διασύνδεση αυτών των τεχνολογικών τοµέων µε τους
πιο «παραδοσιακούς» παραγωγικούς κλάδους
της τοπικής και παγκόσµιας οικονοµίας.
Κοµβικό ρόλο γι’ αυτή τη διασύνδεση θα παίξει η µεταφορά τεχνογνωσίας και η
επιµόρφωση των στελεχών αυτών των κλάδων στις τεχνολογικές και επιχειρηµατικές
παραµέτρους της αξιοποίησης αυτών των τεχνολογιών, καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων µέσα από τη διάχυση εµπειρίας και την έµπρακτη εφαρµογή.
Πολλές χώρες, µεγάλες και µικρές, στηρίζουν το αναπτυξιακό τους σχέδιο σε
αυτή την προοπτική, που της δίνουν το όνοµα Industry 4.0.
Μπορεί και η Ελλάδα να γίνει κοµµάτι αυτής της εικόνας;
ΝΑΙ! Η χώρα µας παρουσιάζει µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης σε συγκεκριµένους τοµείς, µε επιχειρήσεις που ήδη διακρίνονται παγκοσµίως στους κλάδους εφαρµογών και υπηρεσιών διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, βιο-ιατρικής τεχνολογίας, µικρο-ηλεκτρονικής, αεροδιαστηµικής τεχνολογίας. Παράλληλα, διαπιστώνεται ανάγκη –αλλά και δυνατότητα– µεταφοράς τεχνογνωσίας από τους τεχνολογικά
εξελιγµένους κλάδους στους στρατηγικούς για την ανάπτυξη, όπως η Αγροδιατροφή
και η Βιοµηχανία Τροφίµων, η Ενέργεια, η Ναυτιλία και γενικότερα οι Μεταφορές,
οι Πολιτιστικές & ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες, το Περιβάλλον, ο Τουρισµός, οι Κατασκευές, η Υγεία, αλλά και σε τοµείς όπου η Ελλάδα διακρίνεται για ιστορικούς και
γεωµορφολογικούς λόγους, όπως ειδικών µορφών τουρισµού, αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, µεσογειακής διατροφής, βιολογικών προϊόντων κ.ά.
Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των κλάδων είναι η ανάγκη για επενδύσεις σε
τεχνογνωσία, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνουν οι µελέτες διεθνών οργανισµών, οι επιδόσεις των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών εξαγωγικών χωρών, καθώς και η διεθνώς παρατηρούµενη στροφή τόσο νέων όσο και παραδοσιακών κλάδων της οικονοµίας προηγµένων βιοµηχανικών χωρών σε τοµείς υπηρεσιών ή προϊόντων ή δραστηριοτήτων
εντάσεων γνώσης.
Απαιτείται όµως σχέδιο και συντονισµός των δια-κλαδικών δράσεων µεταφοράς
τεχνογνωσίας, αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και εφαρµογή τεχνολογικά εξελιγµένων παραγωγικών µεθόδων στους στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας της
χώρας.
Φαίνεται δύσκολο, αλλά είναι εφικτό, χάρη σε αυτή τη νέα γενιά επιστηµόνων, τεχνικών και επιχειρηµατιών που το θέλουν. Με αυτούς η χώρα µας µπορεί να δηµιουργήσει τον Τουρισµό 4.0, τη Ναυτιλία 4.0, την Ενέργεια 4.0 και τελικά µια νέα Ελλάδα 4.0, που θα ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και στις ανάγκες των πολιτών της
σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή.
*Ο Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης είναι διευθυντής στον Σύνδεσµο Εταιρειών Κινητών Εφαρµογών Ελλάδος.
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Μάθετε τα πάντα για την ακράτεια στο νέο
www.sanisensitive.gr !
ΤΟ ΝΕΟ SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ SANISENSITIVE.GR ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω!

Ε

πισκεφτείτε το και ενηµερωθείτε για όλα
τα θέµατα που σας απασχολούν γύρω
από την ακράτεια: πληροφορίες αναλυτικά για όλα τα προϊόντα Sani Sensitive, χρήσιµες συµβουλές για το χρήστη και το φροντιστή,
αποκλειστικά άρθρα από εξειδικευµένους συνεργάτες και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
που χρειάζεστε για να επιλέξετε τα κατάλληλα
προϊόντα για εσάς ή τον άνθρωπο που φροντίζετε. Η σειρά προϊόντων φροντίδας Sani
Sensitive είναι σχεδιασµένη ώστε να συνδυάζει maximum απορροφητικότητα αλλά και
φιλικότητα στο δέρµα και παράγεται

στην Ελλάδα από την 100% ελληνική εταιρεία
ΜΕΓΑ Α.Ε.!
Τώρα, µπορείτε να πραγµατοποιείτε τις αγορές
σας στα αγαπηµένα προϊόντα Sani Sensitive
για πρώτη φορά από ένα e-shop αφιερωµένο
αποκλειστικά σε προϊόντα ακράτειας, µε ένα
κλικ και αποστολή στο σπίτι σας σε 24 µόνο
ώρες! Αναζητήστε το ηλεκτρονικό κατάστηµα
akratia.gr στο www.sanisensitive.gr, βρείτε
µοναδικές προσφορές και πραγµατοποιείστε τις αγορές σας είτε µέσω ηλεκτρονικής
παραγγελίας στο www.akratia.gr, είτε µέσω
τηλεφωνικής παραγγελίας στο 2109652025.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωεπικοινω
νήστε χωρίς χρέωση στη Γραµµή Sani
Sensitive στο 800-11-22000.
Sani Sensitive. Φροντίδα 100% ελληνική!
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Αυτό το ερώτηµα απασχολεί
τους Βρετανούς
Μπορεί ο αρραβώνας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να έχει
γίνει θέµα, ωστόσο οι Βρετανοί έχουν µόνο µία απορία για το ευτυχές γεγονός. Σύµφωνα µε πληροφορίες που µεταδίδονται, ο γάµος θα γίνει τον
προσεχή Μάιο, αφού γεννήσει η Κέιτ Μίντλετον το τρίτο της παιδί, πιθανότατα στον Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Οι Βρετανοί, πάντως, ελάχιστα φαίνεται να ασχολούνται µε τις γαµήλιες προετοιµασίες, καθώς η µοναδική ερώτηση που κάνει θραύση στα social media
της χώρας είναι… αν θα κηρυχτεί αργία την ηµέρα της τελετής! H Μεγάλη
Βρετανία είναι η χώρα µε τις λιγότερες αργίες, ενώ η κυβέρνηση έχει την
εξουσία να ορίσει αργίες σε ειδικές περιπτώσεις, όπως συνέβη και την
ηµέρα του γάµου του πρίγκιπα Ουίλιαµ µε την Κέιτ Μίντλετον, στις 29 Απριλίου του 2011. Πάντως, εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε πως, µέχρι
στιγµής, δεν υπάρχει απάντηση.

Ο Τζέι Ζι σάρωσε στις υποψηφιότητες των Γκράµι
Επίδειξη δύναµης έκανε η χιπ χοπ την Τρίτη, καθώς οι εκπρόσωποί της συγκέντρωσαν έναν
εντυπωσιακό αριθµό υποψηφιοτήτων στα βραβεία Γκράµι, ενώ την κορυφή του σχετικού καταλόγου
κατέκτησε ο Τζέι Ζι, µε αριθµό-ρεκόρ υποψηφιοτήτων σε αυτή τη διοργάνωση, συνολικά οκτώ. Η
τελετή της 28ης Ιανουαρίου θα µπορούσε να δώσει την ευκαιρία στον Τζέι Ζι να ξεπεράσει τη σύζυγό
του Μπιγιονσέ στον αριθµό των βραβείων. Ο νικητής, ωστόσο, όλων των εποχών είναι ο Ούγγρος
µαέστρος Γκέοργκ Σόλτι µε 31 βραβεία. Μεγάλη απούσα από τους καταλόγους των υποψηφιοτήτων,
ακόµα κι αν εµφανίζεται το όνοµά της ως στιχουργού και συνερµηνεύτριας στο πλευρό του Ζέιν
Μάλικ του «I don’t wanna live forever», είναι η Τέιλορ Σουίφτ.

H Κιάρα Φεράνι ποζάρει
έγκυος µε µαγιό
Πριν από µερικές εβδοµάδες η Κιάρα Φεράνι
ανακοίνωσε πως είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί
µε ένα τρυφερό βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό
της λογαριασµό στο Instagram. Πάρα το γεγονός ότι
η πιο δηµοφιλής fashion blogger στον κόσµο έχει
καλωσορίσει τις αλλαγές στη νέα φάση της ζωής της,
δεν σταµατά να δουλεύει και να ασχολείται µε την
προσωπική της ιστοσελίδα The Blonde Salad. Σε αυτό το
πλαίσιο πραγµατοποίησε και µια φωτογράφιση µε µαγιό,
στην οποία διακρίνονται τα ξεκάθαρα πια σηµάδια της
προχωρηµένης εγκυµοσύνης της.

H Σούζαν Σάραντον τα βάζει
(και) µε τον Οµπάµα
Έναν χρόνο µετά τη θητεία Τραµπ η Σάραντον επιµένει στις θέσεις της εναντίον της Χίλαρι Κλίντον, κάνοντας ένα βήµα παραπάνω, επικρίνοντας και τον Μπαράκ Οµπάµα.
Σε συνέντευξή της στον «Guardian» η Σάραντον ερωτάται αν η Χίλαρι Κλίντον θα ήταν
«πιο επικίνδυνη» Πρόεδρος (από τον Τραµπ). «Όχι ακριβώς, αλλά δεν µε ενδιαφέρει
αυτό. Πίστευα όντως ότι ήταν µια πολύ, πάρα πολύ επικίνδυνη πολιτικός» απάντησε η
71χρονη οσκαρική ηθοποιός. Η Σάραντον είναι φανατική οπαδός του ριζοσπάστη Σάντερς και θεωρεί ότι ακόµα και ο Μπαράκ Οµπάµα δεν τα πήγε καλά και πως πολλά στη
θητεία του κρύφτηκαν κάτω από το χαλί χάρη στην επικοινωνία. Μάλιστα, είναι οι «οµοιότητες» της Κλίντον µε τον Οµπάµα που την ανησύχησαν. «∆είτε τι συνέβη επί Οµπάµα και δεν το καταλάβαµε. Η Χίλαρι θα το έκανε όπως το έκανε ο Οµπάµα. ∆ηλαδή
στα κρυφά. Ο Οµπάµα απέλασε περισσότερους απ’ όσους απελαύνουν τώρα. Πώς του
έδωσαν το Νοµπέλ Ειρήνης δεν µπορώ να ξέρω» σηµείωσε χαρακτηριστικά, για να συµπληρώσει: «Ήταν πολύ σηµαντικό να έχουµε µια οικογένεια Αφροαµερικανών στον
Λευκό Οίκο και πιστεύω ότι ορισµένα από τα πράγµατα που έκανε ήταν καλά. Προσπάθησε πολύ σκληρά για την υγειονοµική ασφάλιση. Αλλά δεν προχώρησε ως το τέλος εξαιτίας των µεγάλων φαρµακευτικών».
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Είναι το Pilates αρκετό
για απώλεια λίπους;
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ

Η

µέθοδος Pilates αναπτύχθηκε το 1920 από τον Joseph
Pilates ως ένα πρόγραµµα αποθεραπείας για τα µυοσκελετικά του προβλήµατα και εξελίχθηκε σε µια µέθοδο
ευεργετικής άσκησης που προσφέρει έντονη αίσθηση ευεξίας.
Αρκεί όµως µόνο αυτό; Είναι καλό για όλους;

Πλεονεκτήµατα

INFO
Η Χριστίνα Μαυρίδου
είναι καθηγήτρια
Φυσικής Αγωγής personal trainer.
Site: www.personaltrainerchristy.com
Facebook Page: Christy
Μαυρίδου
Instagram: christymav
YouTube: Christy Mavridou

1) Αυξάνει την ευλυγισία, τη δύναµη και τη µυϊκή αντοχή χωρίς να
δίνει όγκο στους µυς.
2) Βελτιώνει τη σωστή στάση σώµατος.
3) Ανακουφίζει τους πόνους της µέσης και του αυχένα, καθώς ευθυγραµµίζει και βελτιώνει την κατάσταση της σπονδυλικής στήλης (π.χ. περιπτώσεις λόρδωσης, σκολίωσης, κύφωσης κ.λπ.).
4) Βοηθάει στην αποµάκρυνση του στρες, δίνοντας έµφαση στη
σωστή αναπνοή.
5) Συµµετέχει στην πρόληψη και αποκατάσταση τραυµατισµών.
6) Προσφέρει, όπως κάθε µορφή άσκησης, ευεξία.
7) ∆εν απαιτεί πολύ χρόνο, καθώς οι περισσότερες ασκήσεις γίνονται µέσα σε δέκα ή είκοσι λεπτά και χρειάζονται µόνο δέκα επαναλήψεις για την καθεµία.

Μειονεκτήµατα

Αν θέλεις να δεις γρήγορα και άµεσα αποτελέσµατα, το Pilates δεν
είναι για σένα, διότι δεν αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα
γυµναστικής για καύση λίπους. Βοηθάει µεν στην ανάπτυξη της
µυϊκής µάζας του σώµατος, η οποία αυξάνει κατά ένα µικρό ποσοστό τον µεταβολισµό για 48 ώρες µετά την εκγύµναση, όπως βέβαια κάθε µορφή αναερόβιας άσκησης, όµως δεν βοηθάει ιδιαίτερα στο καρδιοαναπνευστικό σύστηµα, καθώς δεν αυξάνει κατά
πολύ τον καρδιακό παλµό κατά τη διάρκεια της άσκησης. Το µυστικό για απόλυτη καύση λίπους είναι ο συνδυασµός αερόβιας ά-

σκησης και άσκησης µε αντιστάσεις, οπότε µόνο το Pilates δεν
φτάνει.
Ένα ακόµη µειονέκτηµα της µεθόδου Pilates είναι ότι βασίζεται κυρίως στην ισοµετρική άσκηση, η οποία όµως δεν είναι κατάλληλη για όλους. Ισοµετρική άσκηση είναι η άσκηση κατά την
οποία το µέτρο του µυός παραµένει σταθερό και δεν αυξοµειώνεται (στατικές ασκήσεις). Εκτελώντας τέτοιου είδους ασκήσεις
δεν καταπονούνται µεν οι αρθρώσεις, αλλά αυξάνεται η αρτηριακή πίεση και µπορεί να προκληθεί καρδιακή αρρυθµία ή ακόµη
και κατεστραµµένα αιµοφόρα αγγεία. Αν, λοιπόν, έχετε υπέρταση,
καλό θα ήταν να προτιµήσετε αεροβικά προγράµµατα κυρίως και
προτού ξεκινήσετε να συµβουλευτείτε απαραιτήτως έναν γιατρό.
Επιπροσθέτως, είναι µονόπλευρη µορφή εκγύµνασης, καθώς δυναµώνει τον µυ µόνο σε µια συγκεκριµένη γωνία της άρθρωσης
και στάση του σώµατος.
Όσον αφορά τους αθλητές, η ισοµετρική άσκηση δεν βελτιώνει την επίδοση στα περισσότερα αθλήµατα. Χρειάζονται λειτουργικές ασκήσεις και ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας, οι οποίες προωθούν τον συντονισµό, την αρµονία των κινήσεων, τη βελτίωση της
τεχνικής και κυρίως την πρόληψη και αποκατάσταση τραυµατισµών.
Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι πριν αρχίσουµε
οποιαδήποτε µορφή άσκησης θα πρέπει να κάνουµε ένα γενικό
τσεκάπ, ώστε να γνωρίζουµε τις ανάγκες του οργανισµού µας, εν
συνεχεία θα πρέπει να προσδιορίσουµε τους στόχους µας (καύση
λίπους, ενδυνάµωση, ψυχική διάθεση) και τέλος θα πρέπει να απευθυνθούµε σε έναν πτυχιούχο γυµναστή ακαδηµίας µε τις κατάλληλες γνώσεις πάνω στη φυσιολογία του ανθρώπου και στο
Pilates, ο οποίος να γνωρίζει καλά πώς να προσαρµόσει ένα ειδικό
πρόγραµµα σύµφωνα µε τις ανάγκες του µυοσκελετικού µας συστήµατος και τους στόχους µας.
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