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• Πρόσβαση σε καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές
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κυβέρνηση

Σ

την ατζέντα Ερντογάν θα κινούνται από δω
και πέρα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως
προκύπτει από την ολοκλήρωση της επίσηµης επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στην
Ελλάδα, η οποία ελάχιστα διαφώτισε τις απορίες που δηµιουργήθηκαν γύρω από τα
αίτιά της. Το ερώτηµα γιατί ήρθε ο κ. Ερντογάν στην Ελλάδα παραµένει αναπάντητο, όσο και αν οι κυβερνητικές διαρροές ανέµειξαν µέχρι την Ε.Ε. και την καγκελάριο
Μέρκελ.
Όµως, όποια κι αν είναι τα κίνητρα, το βασικό ζήτηµα το
οποίο προέκυψε από την επίσκεψη είναι ότι για πρώτη φορά η
Αθήνα υποχρεώθηκε δηµοσίως να απαντήσει σε ζητήµατα τα οποία
η Άγκυρα θέτει εδώ και πολύ καιρό αλλά για το εσωτερικό της Ελλάδας ήταν ταµπού.

H Λωζάννη
Το πρώτο, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικά και το σηµαντικότερο,
ήταν το ζήτηµα της Συνθήκης της Λωζάννης, υπέρ της αναθεώρησης της οποίας έχει ταχθεί µε δηλώσεις του τον τελευταίο καιρό ο
Τούρκος Πρόεδρος. Η απάντηση της Αθήνας ήταν πάγια αρνητική και αυτή τη φορά την είπε δηµοσίως στον Τούρκο Πρόεδρο. Όµως εκεί οδηγήθηκε στο πρόβληµα της υπεράσπισης της
εφαρµογής της, στην οποία υπάρχει σειρά κενών. Ένα από αυτά
τα κενά είναι το ζήτηµα των θρησκευτικών ελευθεριών της µειονότητας, η οποία προβλέπεται από αυτή τη συνθήκη.
Ο κ. Ερντογάν ανέδειξε το ζήτηµα της εκλογής της ηγεσίας της µειονότητας, η οποία αποτελεί κόκκινο πανί για την
Ελλάδα. Και το έθεσε δύο φορές, τόσο στην αντιφώνησή του
στον κ. Παυλόπουλο όσο και στην εισαγωγή του στη συνέντευξη
Τύπου µε τον κ. Τσίπρα. Το θέµα δεν απαντήθηκε, αλλά δηµιούργησε ένα κενό στην ελληνική επιχειρηµατολογία περί της εφαρµογής του διεθνούς δικαίου.

Οι Τούρκοι

∆ΕΝ ΤΟΥ Ε∆ΩΣΕ
ΤΟΥΣ «8»,
ΤΟΥ Ε∆ΩΣΕ
ΜΙΑ ΑΠΟΘΕΩΣΗ
ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Το δεύτερο θέµα που η ατζέντα Ερντογάν έχει είναι η αναγνώριση του δικαιώµατος των µελών της µειονότητας να δηλώνουν
Τούρκοι ως προς την εθνική καταγωγή. Η Ελλάδα έχει υποστεί
ήττες στο συγκεκριµένο θέµα, µε αποτέλεσµα την πρόσφατη
προσπάθεια της κυβέρνησης να νοµοθετήσει τη δυνατότητα
στην Τουρκική Ένωση Ξάνθης να προσφύγει στα ελληνικά δικαστήρια και να διεκδικήσει την εφαρµογή στο εσωτερικό της
χώρας της απόφασης του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων που καταδίκαζε την Ελλάδα επειδή δεν επέτρεπε
τη χρήση του όρου «τουρκικός».
Ο κ. Ερντογάν έθεσε το ζήτηµα δηµοσίως, κάνοντας λόγο για
«σοβαρή πληγή», έδωσε όµως τη δυνατότητα στην κυβέρνηση
να το διαχειριστεί. «Βεβαίως αυτό είναι σαφές ότι αποτελεί εσωτερικό θέµα της χώρας, δεν διαφωνούµε, αλλά αν µας δίνεται η
άδεια, µπορούµε να διατυπώσουµε την παράκλησή µας» είπε,
αλλά κατηγορηµατική απάντηση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα στη Θράκη δεν πήρε ούτε από τον κ. Τσίπρα ούτε από
τον κ. Παυλόπουλο.

Η φτώχεια και η Χάγη
Το τρίτο ζήτηµα αφορά την ευθεία κριτική του για την οικονοµική κατάσταση στη Θράκη, για την οποία υπαινίχθηκε
ότι το χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα των κατοίκων οφείλεται στην υποβάθµιση της µειονότητας. Έκανε µάλιστα
λόγο για εισόδηµα 2.200 δολάρια. Το συγκεκριµένο στοιχείο, το οποίο ετέθη στην πρώτη απάντηση του κ. Ερντογάν
στον κ. Παυλόπουλο, δεν απαντήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, αν και υπήρξαν ευκαιρίες, και έµεινε να αιωρείται
ως αληθές. Το ενδεχόµενο να µην υπήρχαν στοιχεία φαντάζει τροµακτικό.
Ένα τέταρτο ζήτηµα το οποίο αναδείχθηκε ήταν όταν ο
κ. Τσίπρας είπε ότι «συµφωνήσαµε να ξαναρχίσουν υπό τη
δική µας εποπτεία οι συνοµιλίες για τα µέτρα οικοδόµησης
εµπιστοσύνης και ασφαλείας, αλλά και οι διερευνητικές συνοµιλίες για την υφαλοκρηπίδα». Τα µέτρα οικοδόµησης ε-
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µπιστοσύνης είναι µια συζήτηση σε εξέλιξη από την εποχή των κυβερνήσεων Σηµίτη, όµως δεν είναι σαφές κατά πόσο οι «διερευνητικές συνοµιλίες για την υφαλοκρηπίδα» βρίσκονται σε γραµµή µε
την πάγια θέση, από τη δεκαετία του 1970, σύµφωνα µε την οποία η
υφαλοκρηπίδα είναι θέµα για το ∆ικαστήριο της Χάγης.

Η ατζέντα Τσίπρα
Αντίστοιχα, από την πλευρά Ερντογάν δεν απαντήθηκαν δύο ζητήµατα που έθεσε ο κ. Τσίπρας. Το πρώτο από αυτά ήταν ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι στην Κύπρο υπήρξε «παράνοµη εισβολή
και κατοχή». Η αναφορά και µόνο αποτελεί κόκκινη γραµµή για την
τουρκική πολιτική, καθώς προσκρούει στη βασική τουρκική θέση
ότι κάνοντας την απόβαση στην Κύπρο η Τουρκία άσκησε νόµιµα
δικαιώµατά της.
Το δεύτερο ήταν η δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο Έλληνας πρωθυπουργός για κάποιες θρησκευτικές τελετές που έγιναν στην Αγία
Σοφία.
Πρόκειται για δύο ευαίσθητα θέµατα για την τουρκική κοινή
γνώµη και η σιωπή του κ. Ερντογάν µπορεί να εκληφθεί ως παραδοχή ότι αµφότερες οι παρατηρήσεις ισχύουν, όσο και αν στο θέµα
της Κύπρου ανέδειξε ότι η µόνη λύση που θα µπορούσε να επιτευχθεί, το δηµοψήφισµα για το σχέδιο Ανάν, απορρίφθηκε από την ελληνική πλευρά, χωρίς να υπάρξει ελληνική αντίδραση στον ισχυρισµό του.
Θα µπορούσε σε αυτά να προστεθεί και η αναφορά του κ. Τσίπρα στις παραβιάσεις στο Αιγαίο, αλλά την είχε ήδη εκτονώσει ο
Τούρκος Πρόεδρος, αναφερόµενος στη συνέντευξη στον ΣΚΑΪ στον
δυναµισµό και στο νεαρό της ηλικίας των πιλότων.

Οι Κωνσταντινουπολίτες
Η ελληνική πλευρά θα µπορούσε να εκµεταλλευτεί την αναγνώριση του Ερντογάν για τα σφάλµατα των διώξεων των ελληνικής καταγωγής κατοίκων της Κωνσταντινούπολης, θέµα που για τους απογόνους των εκδιωχθέντων έχει και οικονοµική διάσταση, αλλά το
άφησε να περάσει.

Η κούφια υπόσχεση για τους «8» και η Θράκη
Σε ό,τι, δε, αφορά τα οικονοµικά που αποτέλεσαν θέµα των συνοµιλιών, θα µπορούσαν να έχουν αποφασιστεί και σε επίπεδο υφυπουργών, αν όχι γενικών γραµµατέων υπουργείων, ενώ το θέµα της
ενέργειας, δηλαδή του αγωγού που θα συνεχίζει στην Ελλάδα, αφού
έχει περάσει από την Τουρκία ρωσικό αέριο µε κατεύθυνση την
Ευρώπη, υπερβαίνει κατά πολύ την ελληνική κυβέρνηση. Από την
άλλη, το θέµα του πυρηνικού εργοστασίου που συµφώνησαν να κατασκευάσουν οι Ρώσοι στο Ακουγιού δεν φαίνεται να αγγίζει ευαίσθητες ελληνικές χορδές.
Πρακτικά, τα θέµατα στα οποία Τσίπρας και Ερντογάν προσπάθησαν να προβάλουν τα αδύνατα σηµεία του συνοµιλητή τους ήταν
θέµατα τα οποία σχετίζονταν µε εθνικούς δεσµούς και πολιτιστικές
παραδόσεις. Σαν να έκαναν µαζί µια προσπάθεια να απευθυνθούν ο
καθένας στην εσωτερική κοινή του γνώµη. Ουδεµία δέσµευση δεν
ανέλαβε ο ένας απέναντι στον άλλον.
Για τον Πρόεδρο Ερντογάν, η αποτυχία του να φέρει εδώ και ενάµιση χρόνο πίσω στην Τουρκία τους οκτώ αξιωµατικούς που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα µετά το πραξικόπηµα αποτέλεσε πλήγµα
στο προσωπικό και πολιτικό του κύρος στο εσωτερικό της χώρας του.
Ειδικά από τη στιγµή που είχε πει ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός τού είχε υποσχεθεί προσωπικά ότι οι «8» θα εκδοθούν και αυτό
δεν διαψεύστηκε. Και όχι µόνο αυτό, αλλά όταν το επανέλαβε και
κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Τσίπρας όχι µόνο δεν του απάντησε
αλλά είπε ότι η Ελλάδα θέλει να διασφαλίσει ότι θα έχουν µια δίκαιη δίκη. Η αναφορά του κ. Τσίπρα έχει ενδιαφέρον, γιατί µετά την
απόφαση του Αρείου Πάγου οι «8», το αίτηµα της έκδοσης των οποίων απορρίφθηκε, δεν θα έχουν δίκη.
Ουσιαστικά ο κ. Τσίπρας χρωστούσε κάτι στον κ. Ερντογάν και
του το πρόσφερε µε την επίσκεψη στη Θράκη, όπου θα έχει την ευκαιρία να αποθεωθεί.
Του είχε προκαλέσει ένα πλήγµα, του πρόσφερε µια ανάταση.
Άλλωστε η φήµη ότι η αρχική επιδίωξη του κ. Ερντογάν ήταν η επίσκεψη στην Κοµοτηνή δεν έχει σχολιαστεί ακόµη.
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δυνάµεων διαµορφώθηκε σε βάρος µας σε βάθος δεκαετιών και
χρειάζεται σοβαρή δουλειά δεκαετιών για τη µερική τουλάχιστον
αποκατάστασή της. Εάν κρίνουµε από τον τρόπο που κινούνται ο
πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του, συµπεριλαµβανοµένης της οργάνωσης της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου
στην Ελλάδα, αυτά που αναφέρουµε είναι πολύ σύνθετα γι’ αυτούς και τους ξεπερνούν.

Το παραµύθι της ένταξης

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ,
ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΦΙΑΣΚΟ
Ο απροετοίµαστος Τσίπρας ανέδειξε την ανάγκη αλλαγής
στρατηγικής έναντι της Τουρκίας.

Ευρωπαϊκή επένδυση

ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η

έλλειψη σοβαρής προετοιµασίας που χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα σε πολλά ζητήµατα
µεγάλης σηµασίας µετέτρεψε την επίσκεψη του
Προέδρου της Τουρκίας κ. Ερντογάν στην Ελλάδα
σε ένα διπλωµατικό φιάσκο, σε ό,τι αφορά τα καλώς εννοούµενα
εθνικά και ευρωπαϊκά µας συµφέροντα.
Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του έδειξαν να αιφνιδιάζονται από τη διατύπωση από τον κ Ερντογάν γνωστών θέσεών του
υπέρ της αλλαγής της Συνθήκης της Λωζάννης και ενός γενικότερου αναθεωρητισµού στους διεθνείς κανόνες που δηµιουργούν
το πλαίσιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
Αυτά είναι σε όλους γνωστά, θα έπρεπε να τα ξέρει και ο κ.
Τσίπρας και να είχε επιβάλει κάποιους κανόνες για την πραγµατοποίηση της επίσκεψης Ερντογάν, ώστε να µην τη µετατρέψει ο
Τούρκος Πρόεδρος σε βήµα προβολής θέσεων που απορρίπτει
η Ελλάδα.
Το φιάσκο, που έχει την υπογραφή Τσίπρα, µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για αλλαγή της στρατηγικής που ακολουθούµε έναντι της Τουρκίας.

∆εν είναι ο χειρότερος
Παρά τα όσα είπε, ο κ. Ερντογάν δεν είναι ο χειρότερος Τούρκος
πολιτικός ηγέτης σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των διµερών σχέσεων.
Οι κεµαλιστές, που είναι οι βασικοί πολιτικοί του αντίπαλοι, είναι
πολύ πιο σκληροί στην αντιµετώπιση της Ελλάδας, την οποία θεωρούν ιστορικό αντίπαλο της Τουρκίας, ενώ η τουρκική στρατοκρατία, η οποία δέχτηκε σηµαντικά πλήγµατα από το καθεστώς
Ερντογάν, έχει την τάση να επιβεβαιώνει τον ρόλο της µέσα από
προκλητικούς σχεδιασµούς και ενέργειες σε βάρος της Ελλάδας.
Ο Ερντογάν δεν πρόκειται να συµβάλει στη λύση προβληµάτων, έχει όµως µια ευρύτερη στρατηγική θεώρηση. Όταν, για παράδειγµα, αναφέρεται στην αλλαγή της Συνθήκης της Λωζάννης
και στην ευρύτερη αναθεώρηση του διεθνούς πλαισίου των διµερών σχέσεων, έχει περισσότερο κατά νου τον ρόλο της Τουρκίας
στη Συρία και στο Ιράκ και λιγότερο το Αιγαίο, τη ∆υτική Θράκη
ή το Κυπριακό. Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι θέσεις του είναι σύµφωνες µε τα καλώς εννοούµενα συµφέροντά µας, αλλά ότι δεν είµα-

Η επίσκεψη Ερντογάν επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση και το µεγαλύτερο µέρος της ελληνικής πολιτικής τάξης έχουν εγκλωβιστεί στο παραµύθι της τουρκικής ένταξης στην Ε.Ε.
Η ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. θεωρείται πλέον αδιανόητη από αρκετούς ευρωπαϊκούς λαούς, όπως είναι οι Γάλλοι, οι
Αυστριακοί, οι Ολλανδοί. Η διακοπή της ενταξιακής διαπραγµάτευσης είναι µία εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, γιατί απαιτεί οµόφωνη υπόθεση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ενώ η ένταξη της
Τουρκίας στην Ε.Ε. είναι πολιτικά αδύνατη, γιατί απαιτεί κι αυτή
οµόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.
Αντί, λοιπόν, να εµφανιζόµαστε ως η χώρα που θα προωθήσει την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε., καλά θα κάνουµε να αρχίσουµε να λειτουργούµε στη βάση της εκτίµησης ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πλήρες µέλος της Ε.Ε. και πως
θα ήταν καλύτερο να συνεννοηθούµε µαζί της στη βάση µιας ειδικής σχέσης που θα εξυπηρετεί τα οικονοµικά συµφέροντα και
των δύο πλευρών και θα αναγνωρίζει τη στρατηγική σηµασία της
Τουρκίας. Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι, για προφανείς λόγους,
η χώρα που θα κλείσει την ευρωπαϊκή πόρτα στην Τουρκία, αλλά
δεν µπορεί να είναι και η χώρα που εµφανίζεται ως ένθερµος υποστηρικτής της προώθησης µιας αδιανόητης ένταξης.

Ο Ερντογάν δεν λύνει
τα προβλήµατα που µας
ενδιαφέρουν αλλά είναι
σίγουρα καλύτερος από
τους κεµαλιστές και τους
Τούρκους στρατοκράτες.

Πρέπει να κάνουµε µια σοβαρή επένδυση στο µέλλον της Ε.Ε.,
για να εξασφαλίσουµε µε αυτόν τον τρόπο πρόσθετες εγγυήσεις
και δυνατότητες έναντι της Τουρκίας. Η Ελλάδα έχει κάθε συµφέρον να επενδύσει στην ανάπτυξη της κοινής ευρωπαϊκής άµυνας, µε προοπτική να υπάρξουν κοινή φύλαξη και εγγυήσεις για
τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., που συµπεριλαµβάνουν τα σύνορα
της Ελλάδας µε την Τουρκία. Έχει επίσης κάθε συµφέρον να ενισχυθούν οι παραδοσιακές κοινές πολιτικές της Ε.Ε. και να δοθούν περισσότεροι πόροι και δυνατότητες στον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό. Όλα τα παραπάνω αναιρούνται σε περίπτωση ένταξης
της Τουρκίας στην Ε.Ε. ή έστω ενίσχυσης της προοπτικής ένταξής της.

Χωρίς τις ΗΠΑ
στε στις βασικές προτεραιότητές του, κάτι που δεν ισχύει για τους
κεµαλιστές και τους στρατοκράτες σε σχέση µε την Ελλάδα.

Χάνουµε τη µάχη
Η Ελλάδα χάνει τη µάχη σε ό,τι αφορά τη συγκριτική της θέση
µε την Τουρκία µε δική µας ευθύνη. ∆εν πρέπει να µας απασχολεί τόσο η υπεροπλία των Τούρκων, που αναµένεται να ενισχυθεί
στη διάρκεια των επόµενων ετών, όσο το γεγονός ότι έχουµε µπει
σε φάση δηµογραφικής και οικονοµικής συρρίκνωσης.
Η Ελλάδα περιορίζεται σε έναν ηλικιωµένο πληθυσµό της
τάξης των 10 εκατοµµυρίων, ενώ η Τουρκία έχει έναν νεανικό
πληθυσµό της τάξης των 75 εκατοµµυρίων. Πριν από 25 χρόνια η
Τουρκία είχε συγκρίσιµο µε το ελληνικό ΑΕΠ, αν και κάπως µεγαλύτερο, ενώ σήµερα το τουρκικό ΑΕΠ είναι περίπου 4,5 φορές
το ελληνικό, εφόσον κατά την περίοδο Ερντογάν η τουρκική οικονοµία απογειώθηκε, ενώ το δικό µας ΑΕΠ υποχώρησε κατά
25% στη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας.
Υπάρχει πλέον µια στρατηγική ανισορροπία υπέρ της Τουρκίας και σε βάρος της Ελλάδας, η οποία επηρεάζει αναπόφευκτα
τις διµερείς σχέσεις και λαµβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν από τους
πρωταγωνιστές του διεθνούς συστήµατος. Η Τουρκία έχει µια εικόνα οικονοµικής δύναµης και ευκαιριών και εµείς έχουµε µια
εικόνα οικονοµικής απαξίωσης και προβληµάτων. Η ισορροπία

Η ελληνική πλευρά πρέπει να παίξει µε πιο δυναµικό τρόπο το
ευρωπαϊκό χαρτί στις σχέσεις µε την Τουρκία, γιατί δεν µπορεί
να ελπίζει σε πολλά από τις ΗΠΑ.
Οι ΗΠΑ έδειξαν στο παρελθόν µια προτίµηση έναντι της
Τουρκίας στο πλαίσιο του ευρύτερου νατοϊκού σχεδιασµού. Σήµερα οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Άγκυρας περνούν µια δύσκολη
φάση, αλλά αυτό δεν σηµαίνει τίποτα συγκεκριµένο για την Ελλάδα και ελπίζουµε να µην αρχίσει η κυβέρνηση να καλλιεργεί
τέτοιου είδους αυταπάτες.
Πρώτον, η πολιτική των ΗΠΑ επί προεδρίας Τραµπ στην ευρύτερη περιοχή µας άλλοτε είναι απρόβλεπτη και άλλοτε επικίνδυνη. ∆εύτερον, Τραµπ και Ερντογάν έχουν ενισχύσει την προσωπική διάσταση των επιλογών τους, εποµένως είναι πιθανό να
περάσουν από τις σηµερινές δυσκολίες στη µελλοντική συνεννόηση, «αδειάζοντας» όσους ανόητους επενδύσουν στη διαρκή
επιδείνωση της σχέσης τους. Τρίτον και σηµαντικότερο, η αµερικανική πολιτική γίνεται µε το πέρασµα του χρόνου περισσότερο εσωστρεφής, γι’ αυτό και παρατηρούµε ότι σε ζητήµατα κορυφαίας σηµασίας, όπως είναι οι εξελίξεις στη Συρία, παίρνονται
αποφάσεις από τη Ρωσία, την Τουρκία και το Ιράν, µε τις ΗΠΑ να
απουσιάζουν.
Σε αναζήτηση ενός µελλοντικού συγκριτικού πλεονεκτήµατος της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας, µια πορεία µόνο µπορούµε
να ακολουθήσουµε, την ευρωπαϊκή, χωρίς φυσικά να κουβαλάµε
το βαρύ φορτίο της τουρκικής ένταξης.
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ρίσταται στη γενική συνέλευση το 1/3 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Συµφωνήθηκε το 1/3
να γίνει 1/2. Καµία αλλαγή δεν επέρχεται στα πρωτοβάθµια σωµατεία ευρύτερης περιφέρειας (π.χ.
Αττικής) ή πανελλαδικής εµβέλειας, ούτε στις δευτεροβάθµιες και στην τριτοβάθµια συνδικαλιστική
οργάνωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση
για απεργία λαµβάνεται από το ∆.Σ. Η τροπολογία
αποσύρθηκε προκειµένου να υπάρξει χρόνος για
περισσότερη συζήτηση.

πορρίπτει κατηγορηµατικά τον ισχυρισµό της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση είπε «ναι σε όλα» στους δανειστές, προκειµένου να επιτευχθεί
τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση, η βουλευτής Β΄ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ Αννέτα
Καββαδία, υπογραµµίζοντας µάλιστα ότι τα µνηµόνια θα τελειώσουν το καλοκαίρι του 2018.
Η τρίτη αξιολόγηση φαίνεται ότι βαίνει προς έγκαιρο κλείσιµο. Κατ’ αρχάς, πώς επιτεύχθηκε
αυτό;
Η έγκαιρη ολοκλήρωση της τεχνικής συµφωνίας,
µε συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς πρόσθετα δηµοσιονοµικά µέτρα, αποτελεί αναµφισβήτητα µια επιτυχία, ένα σηµαντικό βήµα στην προσπάθεια απεµπλοκής από τα µνηµόνια. Και αυτός δεν είναι
απλώς ένας ισχυρισµός της κυβέρνησης αλλά επισηµαίνεται από το σύνολο του διεθνούς Τύπου
και από δηλώσεις υψηλόβαθµων ξένων αξιωµατούχων. Προφανώς, η συγκεκριµένη εξέλιξη δεν
είναι άσχετη από τα πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά προβλήµατα που ταλανίζουν την Ε.Ε., απόρροια των νεοφιλελεύθερων επιλογών της. Επιλογές που οδήγησαν σε προφανή αδιέξοδα, θέτοντας
υπό αίρεση το κοινό ευρωπαϊκό όραµα: άνοδος της
ακροδεξιάς, βάθεµα της οικονοµικής κρίσης, Βrexit,
πρόσφατα εκλογικά αποτελέσµατα στη Γαλλία, στην
Αυστρία, στη Γερµανία. Η σοσιαλδηµοκρατία, έχοντας εγκαταλείψει κάθε ιδρυτικό της αξιακό πρόταγµα, και η χριστιανοδηµοκρατία, εγκλωβισµένη
σε απολύτως συντηρητικές λογικές, οδηγούν την
Ε.Ε. σε διαλυτικές τάσεις. Η ανάγκη αλλαγής πορείας –που ο ΣΥΡΙΖΑ, πρώτος, έβαλε στο τραπέζι–
αποτελεί πλέον κοινό και φλέγον θέµα συζήτησης.
Όλα αυτά επηρέασαν τη στάση των ξένων απέναντί
µας, αλλά βεβαίως δεν θα αρκούσαν. Το ότι έγινε εφικτή η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης οφείλεται στην πολύ καλή προετοιµασία εκ µέρους της
ελληνικής πλευράς, αλλά πρωτίστως στις µεγάλες
αντοχές και στις άδικες θυσίες που έχει επωµιστεί
ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια. Θυσίες που
πρέπει πλέον να τελειώσουν.
Τι απαντάτε στα κόµµατα της αντιπολίτευσης που
κατηγορούν την κυβέρνηση ότι πέτυχε το κλείσιµο της αξιολόγησης λέγοντας «ναι σε όλα» στις
απαιτήσεις των δανειστών;
Ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει τη διαφορά µας µε τις
προηγούµενες κυβερνήσεις, αφού γνωρίζει καλά
ποιοι διαπραγµατεύτηκαν και ποιοι όχι. Για όσους
δυσπιστούν, ας ανατρέξουν στα «παπαγαλάκια» της
αντιπολίτευσης και στους πηχυαίους τίτλους για τις
προβαλλόµενες, κάθε φορά, απαιτήσεις των θεσµών. Πόσες από αυτές τις απαιτήσεις γίνονται δεκτές τελικά; Ένα ελάχιστο ποσοστό. Αν µάλιστα υπήρχε διακοµµατική συµπόρευση απέναντι στα αιτήµατα αυτά, η επιτυχία θα ήταν ακόµα µεγαλύτερη.
Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονοµικών κατ’
επανάληψη ζήτησαν στη Βουλή από την αντιπολίτευση να συµπράξει, για παράδειγµα στο ζήτηµα των
πλεονασµάτων, ώστε να υπάρξει ενιαία γραµµή απέναντι στους ξένους. ∆υστυχώς, οι αρχηγοί των
άλλων κοµµάτων, αντί να προτάξουν το ελληνικό
συµφέρον, προτίµησαν να ονειρεύονται το τέλος
της αριστερής «παρένθεσης». Και όχι µόνο δεν θέλησαν να συνεργαστούν αλλά έφτασαν στο σηµείο,
ως δούρειοι ίπποι, να παραπονιούνται στην Ευρώπη
πως είναι πολύ χαλαρή στις απαιτήσεις της απέναντι
στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως έκανε πρόσφατα ο Άδ. Γεωργι-
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Αννέτα Καββαδία, βουλευτής Β΄ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ

«Το καλοκαίρι του 2018 θα βγούµε
από τη δανειακή σύµβαση
και τη σκληρή επιτροπεία»
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ
άδης, αντιπρόεδρος, θυµίζω, της Ν∆. ∆εν ισχυρίζοµαι, φυσικά, πως στις διαπραγµατεύσεις πετύχαµε
ό,τι θα θέλαµε. Με τον συγκεκριµένο, όµως, συσχετισµό δυνάµεων, το να αµφισβητεί κάποιος ότι διαπραγµατευτήκαµε πολύ σκληρά και πως πετύχαµε
πολλά αποτελεί απλώς άρνηση της πραγµατικότητας.
Θεωρείτε εφικτή τη δέσµευση της κυβέρνησης
για τέλος των µνηµονίων το καλοκαίρι του 2018;
Είναι αυτή ακριβώς η προοπτική που έχει προκαλέσει αναταραχή σε συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς
και εκδοτικούς κύκλους που υπαγορεύουν την τακτική της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Το καλοκαίρι
του 2018 θα βγούµε από τη δανειακή σύµβαση και τη
σκληρή επιτροπεία, έχοντας επανακτήσει την πρωτοβουλία ως προς τον σχεδιασµό της οικονοµικής
ανάπτυξης και του κοινωνικού µετασχηµατισµού,
έναν σχεδιασµό που θα υπάρξει αφού προηγηθεί
η ώσµωση µε τους πολίτες – κάτι που ήδη συντελείται µε τα πολύ επιτυχηµένα, από πλευράς συµµετοχής, περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια. Σε
µεγάλο βαθµό, πάντως, το τοπίο το φθινόπωρο του
2018 θα καθοριστεί και από το ζήτηµα του χρέους.
Αυτή τη στιγµή, λόγω της γερµανικής εκκρεµότητας,
η σχετική συζήτηση καθυστερεί. Όµως είναι κάτι για
το οποίο τους επόµενους µήνες αναµένουµε εξελίξεις. Ήρθε η ώρα οι Ευρωπαίοι να κάνουν το καθήκον τους προς την Ελλάδα.
Ειδικά για το θέµα των εργασιακών, θα ήθελα
ένα σχόλιό σας για την τροπολογία που κατατέθηκε –και στη συνέχεια αποσύρθηκε– σχετικά
µε την κήρυξη απεργίας µόνο µε την έγκριση του
50%+1 των µελών ενός σωµατείου…

∆υστυχώς, οι αρχηγοί των άλλων
κοµµάτων, αντί να προτάξουν το
ελληνικό συµφέρον, προτίµησαν να
ονειρεύονται το τέλος της αριστερής
«παρένθεσης». Και όχι µόνο δεν
θέλησαν να συνεργαστούν αλλά
έφτασαν στο σηµείο, ως δούρειοι ίπποι,
να παραπονιούνται στην Ευρώπη.
Η περιφρούρηση του δικαιώµατος στην απεργία
είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτηµα, µε δεδοµένο ότι
η «απορρύθµιση» της αγοράς εργασίας αποτελεί
θεµελιώδη και ρητά διακηρυγµένο στόχο της νεοφιλελεύθερης επίθεσης. Στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης αποκρούστηκαν πολλές απαιτήσεις των θεσµών σε ζητήµατα του συνδικαλιστικού
νόµου, όπως η θεσµοθέτηση της ανταπεργίας (λοκ
άουτ), η –επί τα χείρω– αλλαγή στον χρόνο προειδοποίησης για την κήρυξη της απεργίας, η θεσµοθέτηση γενικής ρήτρας απόλυσης των συνδικαλιστικών στελεχών, αλλά και η συρρίκνωση του χρόνου
των συνδικαλιστικών αδειών. Η µόνη αλλαγή που
συµφωνήθηκε αφορά τον κανόνα της απαρτίας στη
λήψη απόφασης για απεργία από τα πρωτοβάθµια
επιχειρησιακά σωµατεία. Αυτή τη στιγµή το ισχύον
πλαίσιο προβλέπει ότι για τη λήψη απόφασης για απεργία στα επιχειρησιακά σωµατεία πρέπει να πα-

Για να περάσουµε στο θέµα των πλειστηριασµών, τι απαντάτε σε όσους λένε ότι στην ουσία η
κυβέρνηση «τελειώνει» την προστασία της πρώτης κατοικίας;
Οι ειδήσεις για πλειστηριασµούς είναι φυσιολογικό
να δηµιουργούν ανησυχία, καθώς η σηµασία της κατοικίας σε περιόδους κρίσης, µείωσης εισοδήµατος
και ανεργίας είναι ζωτική. Ας ξεκαθαρίσουµε όµως
κάτι: µε βάση το ισχύον νοµικό πλαίσιο, προστατεύεται πλήρως η πρώτη κατοικία για οφειλές µέχρι
200.000 ευρώ και για αξίες ακινήτου µέχρι 280.000
ευρώ. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ρύθµισης
των σχετικών οφειλών, ενώ έχουν δηµιουργηθεί
και ειδικά κέντρα δωρεάν σχετικής πληροφόρησης και νοµικής βοήθειας. Για τους εµπόρους έχει
νοµοθετηθεί ο εξωδικαστικός συµβιβασµός για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ. Συνεπώς καµία λαϊκή
κατοικία δεν πρόκειται να εκπλειστηριαστεί. Φυσικά,
η νοµοθέτηση ακόµα ευνοϊκότερων ρυθµίσεων για
οφειλέτες είναι κάτι που πρέπει να εξετάζεται σε κάθε
χρονική συγκυρία από την κυβέρνηση.
Είστε µέλος της εξεταστικής επιτροπής για την
υγεία. Σε ποια φάση βρίσκονται οι εργασίες της;
Αυτή τη στιγµή, µετά το «Ερρίκος Ντυνάν», διερευνούµε τα σκάνδαλα του ΚΕΕΛΠΝΟ. Μιλάµε για πολλά
εκατοµµύρια ευρώ που διασπαθίστηκαν τα προηγούµενα χρόνια προς όφελος «ηµετέρων» και σε
βάρος των προϋπολογισµών της δηµόσιας υγείας.
Οι ευθύνες, όµως, έχουν ονοµατεπώνυµο. Και παρά
τις προσπάθειες να αποκρυφτούν έγγραφα, παρά τις
αρνήσεις µαρτύρων να καταθέσουν επικαλούµενοι
το δικαίωµα της µη αυτοενοχοποίησης ή την πρόφαση ασθενείας, όλοι όσοι ενορχήστρωναν αυτή τη
λεηλασία, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, θα κληθούν
να λογοδοτήσουν. Και µια προτροπή: οι σχετικές
συνεδριάσεις της Εξεταστικής µεταδίδονται από το
κανάλι της Βουλής. Καλώ, λοιπόν, τους αναγνώστες σας να τις παρακολουθούν –άλλωστε έχουµε,
ήδη, µεγάλη τηλεθέαση–, γιατί είναι, όντως, εξόχως
αποκαλυπτικές.
Εσείς έχετε σχηµατίσει εικόνα σχετικά µε το τι
συνέβη στον χώρο της υγείας τα προηγούµενα
χρόνια;
Τα µέλη της επιτροπής έχουµε σχηµατίσει εικόνα.
Όπως άλλωστε και όσοι γνωρίζουν, έστω και λίγο,
το θέµα. Η κατασπατάληση και κατάληξη µεγάλων
χρηµατικών ποσών στις ίδιες πάντα τσέπες είναι
προφανής. Το θέµα είναι οι πληροφορίες να φτάσουν στον κόσµο, πράγµα δύσκολο, καθώς τα κυρίαρχα ΜΜΕ αποσιωπούν τις συνεδριάσεις µας ή
δηµοσιεύουν επιλεκτικά σηµεία τους, γεγονός κάθε
άλλο παρά τυχαίο. Όπως όµως και η προηγούµενη
Εξεταστική, για τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ, έφερε
αποτελέσµατα –ήδη έχουµε τις διώξεις εναντίον του
κ. Ψυχάρη, ενώ έπεται και συνέχεια–, έτσι και η Εξεταστική για την υγεία θα προσφέρει πολύ υλικό
στην ελληνική ∆ικαιοσύνη.
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Όταν την άνοιξη του 1919
ανακοινώθηκαν στον σοσιαλδηµοκράτη
καγκελάριο Σάιντεµαν οι όροι της
Συνθήκης των Βερσαλλιών, είπε τη
φράση «µακάρι να παραλύσει το χέρι
που θα την υπογράψει». Την υπέγραψε
ο ίδιος λίγες εβδοµάδες µετά, χωρίς
επιπτώσεις στην υγεία του. Ή, αλλιώς,
όπως έλεγε ο Ντε Γκολ, στην πολιτική
οι υποσχέσεις δεσµεύουν µόνον αυτούς
που τις πιστεύουν.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΜΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Η

αναζήτηση συγκρότησης ενός νέου µεγάλου συνασπισµού Χριστιανοδηµοκρατών και Σοσιαλδηµοκρατών στη Γερµανία είναι µια σύνθετη πρόκληση, όπου το
κόστος, µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο, είναι δεδοµένο και για τις δύο πλευρές, µε τη Μέρκελ και τη CDU-CSU να πρέπει να καταβάλουν άµεσα ένα
υψηλό πολιτικό τίµηµα.

Πιέσεις
Στον ζητούµενο τρίτο µεγάλο συνασπισµό της ενιαίας Γερµανίας τα δύο µεγαλύτερα κόµµατα της Οµοσπονδιακής Βουλής,
στη σκιά των σοβαρών απωλειών που κατέγραψαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Σεπτεµβρίου, πιέζονται κυρίως
από την επιχειρηµατική ηγεσία της χώρας εντός συνόρων και
από τους εταίρους στην Ε.Ε.-Ευρωζώνη εκτός συνόρων να
δώσουν σύντοµα κυβερνητική λύση, ώστε να αποφευχθεί η
συγκρότηση κυβέρνησης µειοψηφίας και, ακόµη χειρότερα,
µια νέα προσφυγή στις κάλπες, στην οποία θεωρείται βέβαιο
ότι θα καταγραφεί περαιτέρω ενδυνάµωση των ποσοστών της
ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερµανία (AfD).
Την ίδια στιγµή πιέζονται από την κοµµατική και εκλογική τους βάση για πιο ξεκάθαρη πολιτική και προγραµµατική ταυτότητα.
Με άλλα λόγια, την ώρα που η σταθερότητα υπαγορεύει
την αναζήτηση προγραµµατικής σύγκλισης σε ορίζοντα τετραετίας, η αποτροπή περαιτέρω συρρίκνωσης προτρέπει για
αναδίπλωση στην ταυτότητα.

∆ιαφοροποίηση
Οι Σοσιαλδηµοκράτες έχουν επιλέξει ως πεδίο αναβάπτισης
της διακριτής ταυτότητάς τους τη µεταρρύθµιση στην Ε.Ε.Ευρωζώνη µε σηµείο αναφοράς την πρόταση Μακρόν.
Είναι ταυτόχρονα πιο προσεκτικοί έως επιφυλακτικοί στα
θέµατα διαχείρισης του προσφυγικού-µεταναστευτικού, µια
στάση που µπορεί να εκληφθεί ως παραχώρηση πεδίου ελιγ-

µών στη Μέρκελ, ώστε να αντιµετωπίσει την πίεση που δέχεται από τα δεξιά.
Παρόµοια, τηρουµένων των αναλογιών, διαφοροποίηση
µε στόχο τον περιορισµό της φθοράς της συγκυβέρνησης
είχαν υιοθετήσει οι Σοσιαλδηµοκράτες υπό τον Μπραντ την
περίοδο 1966-1969, όταν συγκυβερνούσαν τη ∆υτική Γερµανία, στον πρώτο τότε µεταπολεµικό µεγάλο συνασπισµό, µε
στόχο την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης.
Ο Μπραντ και ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης
Κίζιγκερ δροµολόγησαν το άνοιγµα της εξωτερικής πολιτικής της Βόννης προς Ανατολάς που έγινε γνωστό ως Οστπολιτίκ. Μια επιλογή επιτυχής, που µείωσε, αν δεν εκµηδένισε,
το κόστος της συγκυβέρνησης και οδήγησε στον πρώτο υπό
την ηγεσία των Σοσιαλδηµοκρατών κυβερνητικό συνασπισµό
µετά τις εκλογές του 1969.

Σύνθετη πρόκληση
Πιο σύνθετη παρουσιάζεται η πρόκληση µετεκλογικά για τη
Μέρκελ και τους Χριστιανοδηµοκράτες, που πιέζονται από τα
δεξιά και στο µεταναστευτικό-προσφυγικό αλλά και στην ευρωπαϊκή πολιτική σε τρία µέτωπα:
• Το πρώτο είναι εσωτερικό και αφορά το αδελφό κόµµα στη
Βαυαρία, τους Χριστιανοκοινωνιστές του Ζεεχόφερ, που µε
τη σειρά τους πιέζονται τόσο από την Εναλλακτική όσο και
από τους Φιλελεύθερους, µε την αντιπαράθεση και διαφοροποίηση σε σκληρότερες θέσεις από τη Μέρκελ να θεωρείται
ως η πιο πρόσφορη συνταγή αποφυγής περαιτέρω διαρροών.
• Το δεύτερο είναι οι Φιλελεύθεροι, µε σκληρές θέσεις τόσο
για το µεταναστευτικό-προσφυγικό όσο και για την Ευρωζώνη, µε τις οποίες προσδοκούν να προσελκύσουν απογοητευµένους ψηφοφόρους των Χριστιανοδηµοκρατών αλλά
και να επαναπατρίσουν κάποιους που ψήφισαν Εναλλακτική
αλλά δυσφορούν µε την ακροδεξιά ρητορική και θεµατολογία της.
• Το τρίτο µέτωπο για τη Μέρκελ είναι η Εναλλακτική, η
οποία, πλην του προσφυγικού και της Ευρωζώνης, δεν παρα-

λείπει µετά τις εκλογές της 24ης Σεπτεµβρίου να απαξιώνει
το πολιτικό σύστηµα της χώρας, όποια τροπή και να πάρουν
οι εξελίξεις: του χρεώνει τόσο µια ενδεχόµενη ακυβερνησία
όσο και έναν κυνισµό εξουσίας χωρίς αρχές σε περίπτωση συγκρότησης ενός νέου µεγάλου συνασπισµού.

Παράδοση συναινέσεων
Στην περίπτωση, την πιο πιθανή, που η κοµµατική συνδιάσκεψη των Σοσιαλδηµοκρατών ανάψει την Κυριακή το πράσινο φως για διαπραγµατεύσεις µε τη Μέρκελ και τον Ζεεχόφερ, η διαβούλευση θα είναι παρατεταµένη και δύσκολη.
Τούτων λεχθέντων, οι Σοσιαλδηµοκράτες στη Γερµανία
έχουν παράδοση στη συναίνεση και στην ανάληψη του πολιτικού κόστους στο όνοµα του συνολικού συµφέροντος.
Πρόσφατο δείγµα γραφής η απόφαση του καγκελαρίου
Σρέντερ µετά το 2002 να προωθήσει την Ατζέντα 2010, ένα
πρόγραµµα διαρθρωτικών αλλαγών και περικοπών που λόγω
πολιτικού κόστους δεν είχε τολµήσει ούτε ο Κολ να προωθήσει. Από τότε ξεκίνησε η συρρίκνωση των ποσοστών των Σοσιαλδηµοκρατών στις εκλογές, καθώς κάθε φορά που προωθούν κοινωνικού χαρακτήρα διορθωτικές κινήσεις τις πιστώνεται η Μέρκελ.
Παλαιότερο δείγµα γραφής η απόφαση των Σοσιαλδηµοκρατών τον Ιούλιο του 1914 στο Ράιχσταγκ να ψηφίσουν τις
πολεµικές πιστώσεις που πρότεινε η δεξιά, υπό τον καγκελάριο Μπέτµαν Χόλβεγκ, κυβέρνηση. Έτσι, αποδεσµεύτηκαν
από την απόφαση της ∆εύτερης ∆ιεθνούς ότι οι Σοσιαλδηµοκράτες στην Ευρώπη δεν θα επιτρέψουν έναν ιµπεριαλιστικό
πόλεµο αλλά θα τον εµποδίσουν µε γενική απεργία. Ήταν
τότε που οι βουλευτές των δεξιών κοµµάτων χειροκρότησαν
όρθιοι τους Σοσιαλδηµοκράτες, για να προκαλέσουν παρέµβαση του εκ των ηγετών της Αριστερής Πτέρυγας του SPD
Μπέµπελ, ο οποίος είπε ότι όταν µε χειροκροτεί ο εχθρός
µου, αναρωτιέµαι ποιο λάθος έχω κάνει.
Τέλος, σε όσους αναρωτιούνται πώς θα απεγκλωβιστεί το
Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα από την αδιαπραγµάτευτη θέση
του Σουλτς το βράδυ των εκλογών ότι αποκλείεται νέος µεγάλος συνασπισµός ας θυµίσουµε µια άλλη στιγµή από το παρελθόν.
Όταν την άνοιξη του 1919 ανακοινώθηκαν στον σοσιαλδηµοκράτη καγκελάριο Σάιντεµαν οι όροι της Συνθήκης των
Βερσαλλιών, είπε τη φράση «µακάρι να παραλύσει το χέρι
που θα την υπογράψει». Την υπέγραψε ο ίδιος λίγες εβδοµάδες µετά, χωρίς επιπτώσεις στην υγεία του. Ή, αλλιώς, όπως
έλεγε ο Ντε Γκολ, στην πολιτική οι υποσχέσεις δεσµεύουν
µόνον αυτούς που τις πιστεύουν.
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ις µεγάλες προκλήσεις που η Ε.Ε. και
η Ελλάδα αντιµετωπίζουν λόγω των
τεράστιων αλλαγών που λαµβάνουν
χώρα στον αραβικό κόσµο περιγράφει η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόδη Κράτσα.

Το περιβάλλον µας στη Μεσόγειο άλλαξε. Μετά
την Αραβική Άνοιξη αναδείχθηκαν νέοι κίνδυνοι
και προκλήσεις. Πόσο αυτά αφορούν τη χώρα
µας;
Στις κρίσεις και στις εντάσεις της Μεσογείου προστέθηκε µε την Αραβική Άνοιξη ο πολιτικο-θρησκευτικός ανταγωνισµός Ιράν - Σαουδικής Αραβίας για
τον έλεγχο της νέας κατάστασης. Ποτέ στην Ιστορία
αυτό το µπρα-ντε-φερ δεν ήταν τόσο έντονο, εξαπλωµένο και επικίνδυνο για την ειρήνη. Στο µεγαλύτερο µέτωπο αυτών των συγκρούσεων, τη Συρία,
η απροθυµία των ΗΠΑ και η αδυναµία της Ε.Ε. να
δώσουν τέλος στον εµφύλιο και να προλάβουν το
χάος είχε ως αποτέλεσµα τα προσφυγικά κύµατα,
µε τη χώρα µας στην πρώτη γραµµή αντιµετώπισής
τους, και την εξάπλωση του Ισλαµικού Κράτους µε
τις τραγικές τροµοκρατικές επιθέσεις στον Βορρά και
στον Νότο. Η Ε.Ε. πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά µε τη
γειτονική περιοχή της. Οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται και οι συνθήκες γίνονται περισσότερο πολύπλοκες για την εξεύρεση λύσεων, ενώ νέες γεωπολιτικές συµµαχίες και ισορροπίες δηµιουργούνται. Τα
κενά που αφήνουµε εµείς τρέχουν άλλες δυνάµεις
να τα καλύψουν, όπως η Ρωσία και η Κίνα. Η ειρήνη
και η συνεργασία είναι βασική ανάγκη για την Ελλάδα, για την ασφάλεια των πολιτών, τον τουρισµό,
τη ναυσιπλοΐα, τα ενεργειακά και διαµετακοµιστικά
σχέδιά της. Γι’ αυτό και πρέπει να υποστηρίξουµε
κάθε ευρωπαϊκή και διεθνή ειρηνευτική διαδικασία. Είναι θετικό ότι ο Πρόεδρος Μακρόν προσπαθεί να ξανακερδίσει τη θέση της Γαλλίας στη Μέση
Ανατολή, όπως φάνηκε µε τη διαµεσολάβησή του
για την επιστροφή του πρωθυπουργού Σ. Χαρίρι
στον Λίβανο. Αλλά ήρθε πια η ώρα για µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.
Το βιβλίο που έχει εκδώσει το Ινστιτούτο ∆ηµοκρατίας Κ. Καραµανλής υπό την προεδρία σας,
µε τίτλο «Η Μεσόγειος µετά την Αραβική Άνοιξη.
Εκδηµοκρατισµός και κοινή ευηµερία», τι ακριβώς πραγµατεύεται;
Το βιβλίο περιέχει τις εργασίες της ηµερίδας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο ∆ηµοκρατίας Κ. Καραµανλής
σε συνεργασία µε το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet
του Πανεπιστηµίου Αθηνών και την πρεσβεία του
Μαρόκου, µε τη συµµετοχή του γενικού γραµµατέα
της Ένωσης για τη Μεσόγειο F. Sisjilmassi. Παρουσιάζει το νέο αυτό περιβάλλον στη Μεσόγειο της Αραβικής Άνοιξης. Την πτώση των αυταρχικών καθεστώτων σε κάποιες χώρες ή τη λαϊκή πίεση για
προώθηση µεταρρυθµίσεων σε κάποιες άλλες και
τον δύσκολο δρόµο προς τη δηµοκρατία. Γίνεται επίσης η αποτίµηση των στρατηγικών της ευρωµεσογειακής συνεργασίας από το 1995 που θεσµοθετήθηκε η διαδικασία της Βαρκελώνης και των
ευθυνών Βορρά και Νότου για τη µη επίτευξη των
στόχων της. Σήµερα πλησιάζουµε επτά χρόνια από
το ξεσήκωµα των λαών σε αραβικές χώρες για δικαιοσύνη και δηµοκρατία. Όπως αναδεικνύεται στο
βιβλίο, ο στόχος της ενίσχυσης των δηµοκρατικών
θεσµών παραµένει πρωταρχικός για τις χώρες-εταίρους, ως η καλύτερη άµυνα στον φανατισµό και
στον τζιχαντισµό και η καλύτερη προϋπόθεση για την

Η κυβέρνηση δεν έχει
καµία στρατηγική. ∆εν έχει
νόηµα να επικαλείται τους
ιστορικούς και πολιτισµικούς
δεσµούς της Ελλάδας µε τους
µεσογειακούς λαούς και τον
αραβικό κόσµο αν δεν έχει
στόχευση και προετοιµασία.

Ρόδη Κράτσα, πρώην αντιπρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται
και οι συνθήκες γίνονται
περισσότερο πολύπλοκες»
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ
ανάπτυξη. Παράλληλα, Βορράς και Νότος της Μεσογείου πρέπει να επαναπροσδιορίσουµε το κοινό
µας όραµα, αλλά και τη δέσµευσή µας για µια ολοκληρωµένη, ενισχυµένη και ισόρροπη συνεργασία. Είµαστε σε ένα ιστορικό momentum που δεν
πρέπει να χάσουµε, προς όφελος όλων των λαών.
Το τελευταίο διάστηµα πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικά συνέδρια στην Αθήνα για τις ευρωαραβικές και ευρωµεσογειακές σχέσεις, στα οποία
λάβατε µέρος. Ποια είναι τα συµπεράσµατα;
Ανεδείχθη ότι η Ευρώπη και ο αραβικός κόσµος, από
τη Μεσόγειο έως τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο,
µπορούν να αποτελέσουν µια µεγάλη ζώνη συνεργασίας σε όλους τους τοµείς, µε αµοιβαία ενίσχυση
της επιρροής και της ανταγωνιστικότητάς τους στο
διεθνές περιβάλλον. Η αστάθεια αλλά και η έλλειψη
πληροφόρησης και γνώσης στερούν πολλές δυνατότητες συνεργασίας που ήδη εµπεριέχονται στο θεσµικό πλαίσιο της ευρωµεσογειακής συνεργασίας,
της πολιτικής γειτονίας της Ε.Ε. και της Συµφωνίας
Συνεργασίας Ε.Ε. και αραβικών χωρών του Κόλπου.
Παρουσιάστηκαν επίσης επενδυτικές ευκαιρίες στην
Ελλάδα στον τοµέα του real estate, του τουρισµού,
της ενέργειας και πολλών εναλλακτικών µορφών
της. Έχουµε, λοιπόν, αµοιβαίο συµφέρον, Ευρωπαίοι
και Άραβες, να γίνουµε οι µεν για τους δε περισσότερο αξιόπιστοι εταίροι. Ο αραβικός κόσµος οφείλει

να προωθήσει τις απαραίτητες και δύσκολες µεταρρυθµίσεις εφαρµόζοντας µια προοδευτική ερµηνεία
του Ισλάµ, ξεπερνώντας τον εθνικισµό και τον θρησκευτικό σεκταρισµό, προωθώντας τη συνοχή του.
Η Ευρώπη οφείλει να αποδείξει ότι έχει στρατηγικό
σχέδιο, είναι ενωµένη, ευέλικτη και φιλόδοξη για τον
διεθνή της ρόλο. Οι συζητήσεις και τα βήµατα που
γίνονται για την αναµόρφωση της Ευρωζώνης, την
αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού και της
κοινής αµυντικής πολιτικής παρακολουθούνται µε
µεγάλο ενδιαφέρον από τον αραβικό κόσµο. Με το
ίδιο ενδιαφέρον παρακολουθούνται και οι εξελίξεις
σε κάθε χώρα-µέλος.
Έχετε µακροχρόνια ενασχόληση µε τα θέµατα
αυτά. Ποιες είναι σήµερα οι δραστηριότητές σας
στους τοµείς αυτούς; Πώς µπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα;
Ως ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχα συστηµατική ενασχόληση µε την πολιτική της Ε.Ε. και την παρουσία της
στις κρίσιµες αυτές περιοχές. Σήµερα διατηρώ τις
επαφές και συνεργασίες µε φορείς και συµµετέχω
σε πολλά γεγονότα. Πιστεύω ότι η επικοινωνία και
η συνεργασία, σε διµερές και πολυµερές επίπεδο,
είναι απαραίτητα εργαλεία για τη χάραξη πολιτικής,
αλλά και για την ενίσχυση της θέσης της χώρας µας
ως εταίρου, και αυτό πρέπει να προωθηθεί από

την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόµµατα, τους οικονοµικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. Ιδιαίτερα ασχολούµαι µε την ανώτατη εκπαίδευση.
Συµµετέχω στο συµβουλευτικό όργανο University
Leadership Consortium στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, όπου επενδύονται πολλά κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια για σύγχρονα πανεπιστήµια, συνεργαζόµενα µε γνωστά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της
Ευρώπης και της Αµερικής. Είµαι επίσης µέλος του
∆.Σ. του Ευρωµεσογειακού Πανεπιστηµίου στο Μαρόκο, το οποίο ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης
για τη Μεσόγειο για να προωθήσει την αριστεία, αξιοποιώντας ερευνητές και έλκοντας φοιτητές από
τον Βορρά και τον Νότο και καλλιεργώντας τον διάλογο πολιτισµών σε όλους τους τοµείς και τις σχολές. Λειτουργεί µε κρατική χρηµατοδότηση, ευρωπαϊκούς πόρους, ιδιωτικές χορηγίες και κεφάλαια
από τις διεθνείς αγορές. Έχουµε ήδη εντυπωσιακά
επιτεύγµατα στους τοµείς της υψηλής τεχνολογίας
και στην εφαρµογή της στη βιοµηχανία. Σταθερός
στόχος µου είναι οι συνεργασίες µε ελληνικά πανεπιστήµια και ήδη βρισκόµαστε σε επικοινωνία και
διαβουλεύσεις µε διάφορα ιδρύµατα. Αλλά γνωρίζετε την έλλειψη αυτονοµίας, πόρων και ευελιξίας
των πανεπιστηµίων µας, παθογένειες που, δυστυχώς, ενισχύονται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κόντρα στο ρεύµα του σύγχρονου κόσµου.
Πιστεύετε ότι η σηµερινή κατάσταση στην Ελλάδα προσφέρεται για να αξιοποιηθούν ευκαιρίες γεωπολιτικές και αναπτυξιακές;
Η κυβέρνηση δεν έχει καµία στρατηγική. ∆εν έχει
νόηµα να επικαλείται τους ιστορικούς και πολιτισµικούς δεσµούς της Ελλάδας µε τους µεσογειακούς
λαούς και τον αραβικό κόσµο αν δεν έχει στόχευση
και προετοιµασία για να ανταποκριθεί στις ανάγκες
και ευκαιρίες µιας εταιρικής σχέσης, τόσο σε οικονοµικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. ∆εν κατάφερε
να κάνει τη χώρα επενδυτικά ελκυστική, να εκπέµψει αξιοπιστία, σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισµό και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα της χώρας-µέλους της Ε.Ε. Η προχειρότητα και η έλλειψη στρατηγικής έγιναν σαφείς µε
την επίσκεψη Ερντογάν και τα ερωτηµατικά που δηµιούργησε εντός και εκτός της χώρας. Αποτελεί µεγάλη πρόκληση για την ερχόµενη κυβέρνηση της
Ν∆ η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας, ο
σεβασµός στα δίκαιά της και η δηµιουργία συνθηκών ενεργού ρόλου στη γεωπολιτική σκηνή και στη
διεθνή συνεργασία.

12

10.12.2017

ρεπορτάζ

www.freesunday.gr

Αντίθετα, στην Ξάνθη τον Σεπτέµβριο του 2015 είχε άνοδο 4
µονάδων και από το 45,5% έφτασε σχεδόν στο 50% και λόγω εκλογικού συστήµατος εξέλεξε και τους τρεις βουλευτές του νοµού.
Πρώτος στη λίστα του Σεπτεµβρίου ήταν ο κ. Χουσεΐν Ζεµπέκ,
καθώς ήταν πρώτος σε σταυρούς στις εκλογές του Ιανουαρίου. Τον
Ιανουάριο είχε πάρει 16.500 σταυρούς. Ο δεύτερος στη λίστα, ο κ.
Στάθης Γιαννακίδης, που επίσης εξελέγη, είχε πάρει τον Ιανουάριο µόλις 3.770 σταυρούς. Τρίτος στη λίστα, που εξελέγη τον Σεπτέµβριο, ήταν ο κ. Κώστας Στογιαννίδης, ο οποίος τον Ιανουάριο
µε 2.500 σταυρούς δεν είχε εκλεγεί.

Αυτόνοµη παρουσία

Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟ∆ΟΠΗ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

«Α

ν είχα εκλεγεί, θα ήµουν υποψήφιος για την ηγεσία
του κόµµατος» είχε απαντήσει ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του το φθινόπωρο
του 2015, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία για την εκλογή
του νέου προέδρου της Ν∆. Ο κ. Στυλιανίδης, όµως, στις εκλογές
του Σεπτεµβρίου του 2015 δεν είχε εκλεγεί, παρά το γεγονός ότι η
Ν∆, σε σχέση µε τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, οκτώ µήνες
νωρίτερα, είχε ανεβάσει τα ποσοστά της κατά 2 εκατοστιαίες µονάδες. Σε απόλυτο αριθµό η αύξηση του 2% ήταν 120 ψήφοι παραπάνω, αν και η µόνη διαφορά που είχε το ψηφοδέλτιο της Ν∆ µεταξύ των δύο εκλογικών αναµετρήσεων ήταν η απουσία ενός µειονοτικού υποψηφίου, ο οποίος τον Ιανουάριο είχε πάρει περί τους
500 σταυρούς.
Ουσιαστικά, ανάµεσα στις δύο εκλογές, η µόνη διαφορά ήταν
ότι έλειπε το Κίνηµα του Γιώργου Παπανδρέου, το οποίο είχε
πάρει 2,3%. Και όµως, στις εκλογές του Σεπτέµβρη του 2015 το
Ποτάµι είχε άνοδο περίπου 4,5 εκατοστιαίων µονάδων και έφτασε
από το 12,7% στο 17,1%. Κι έτσι επανεξελέγη ο Ιλχάν Αχµέτ και
έγινε η πρώτη φορά που στη περίπου µοιρασµένη πληθυσµιακά
Ροδόπη ο µισός πληθυσµός, ο µουσουλµανικός, εξέλεξε τρεις βουλευτές και ο υπόλοιπος µισός κανέναν. Παλαιότερα, το 1993, είχαν
εκλεγεί µόνο χριστιανοί βουλευτές, όταν το κόµµα του µακαρίτη
Σαδίκ είχε έρθει πρώτο αλλά δεν είχε εκλέξει βουλευτή, γιατί δεν
είχε πιάσει το όριο του 3%.

Η πρώτη προσπάθεια για αυτόνοµη πολιτική έκφραση της µειονότητας µε σαφή εθνικά χαρακτηριστικά έγινε στη Ροδόπη, το 1985,
µε επικεφαλής τον Σεµπαχεντίν Γκαλήπ, που ως ανεξάρτητος υποψήφιος πήρε 10.389 ψήφους και ποσοστό 14%.Είχε έρθει τρίτος,
πίσω από το ΠΑΣΟΚ και τη Ν∆, η οποία είχε πάρει 50% και είχε
εκλέξει τον Μεµέτ Μουφτήογλου.
Η δεύτερη προσπάθεια ήταν πιο συγκροτηµένη και πιο επιτυχής και κράτησε τέσσερα χρόνια. Στις διαδοχικές εκλογές του
1989-1990 και το 1993 το κόµµα Εµπιστοσύνη του Αχµέτ Σαδίκ έπαιρνε σταθερά την πρώτη θέση µε ποσοστό γύρω στο 35%. Τις
τρεις πρώτες φορές εξέλεξε βουλευτή, το 1994 δεν τα κατάφερε,
διότι είχε µπει το όριο του 3%. Ήταν, άλλωστε, στις εκλογές του
Νοεµβρίου του 1989 όταν ο αείµνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πει για το ΠΑΣΟΚ «ας πάρουν έναν οικολόγο και έναν
µειονοτικό και ας κάνουν κυβέρνηση».
Οι πιο πετυχηµένες για τη µειονότητα εκλογές ήταν του Απριλίου 1990, που, εκτός από τον Αχµέτ Σαδίκ στη Ροδόπη, οδήγησαν στη Βουλή και τον Αχµέτ Φαΐκογλου, που εξελέγη ως ανεξάρτητος στην Ξάνθη, αφού το 1985 είχε εκλεγεί µε το ΠΑΣΟΚ. Στην
εκλογή Προέδρου της ∆ηµοκρατίας το 1990 ο Σαδίκ είχε ψηφίσει
τον Κωνσταντίνο Καραµανλή.

Το ΚΙΕΦ

Στις ευρωεκλογές του 2014 η µειονότητα
έκανε την τρίτη προσπάθειά της για
αυτόνοµη πολιτική έκφραση.
κής Συµµαχίας, που είχε ιδρύσει η κ. Ντόρα Μπακογιάννη, οδήγησε το κόµµα στο 17,5% στον Νοµό Ροδόπης, αλλά και πάλι δεν εξελέγη, διότι το κόµµα δεν έπιασε το όριο 3%.
Τον Ιούνιο µετακινήθηκε στα ψηφοδέλτια της ∆ηµοκρατικής
Αριστεράς, που στον Νοµό Ροδόπης από το 3,5% πήγε στο 17,5%,
χωρίς όµως να εξασφαλίζει την έδρα.
Το 2014, στις ευρωεκλογές, υποστήριξε το µειονοτικό ΚΙΕΦ,
που πήρε στη Ροδόπη 50%, αλλά δεν πέρασε το 3% πανελλαδικά.
Το 2015 ο κ. Αχµέτ πήγε στο Ποτάµι και εξελέγη. Τον Ιανουάριο του 2017 ανεξαρτητοποιήθηκε και στη συνέχεια προσχώρησε
στη ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη, ενώ στις εκλογές για την ανάδειξη επικεφαλής του νέου φορέα της κεντροαριστεράς, όπου «ξανασυναντήθηκε» µε τον κ. Θεοδωράκη, υποστήριξε ανοιχτά την υποψηφιότητα της κ. Γεννηµατά.

Μια σίγουρη πρωτιά ανεξαρτήτως κόµµατος

Οι µειονοτικοί βουλευτές σήµερα

Ο δικηγόρος στο επάγγελµα κ. Αχµέτ, ο οποίος τον Απρίλιο κλείνει µισό αιώνα ζωής, είναι µία πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση πολιτικού. Εξελέγη για πρώτη φορά το 2004 µε τη Ν∆, η οποία κατέγραψε τότε άνοδο 11 µονάδων στον Νοµό Ροδόπης και από το
36,5% πήγε στο 47,5%. Ο κ. Αχµέτ πήρε 13.500 σταυρούς και έγινε
ο πρώτος µειονοτικός βουλευτής της Ν∆ µετά το 1985.
Στις εκλογές του 2007 ο κ. Αχµέτ πήρε 15.000 σταυρούς, αλλά
δεν εξελέγη, διότι η Ν∆ πήρε µία έδρα και το ΠΑΣΟΚ δύο. Η Ν∆
εξέλεξε τον κ. Στυλιανίδη µε περίπου 500 παραπάνω σταυρούς
από τον κ. Αχµέτ, όπως συνέβη και στις εκλογές του 2009.
Τον Μάιο του 2012 ο κ. Αχµέτ ως υποψήφιος της ∆ηµοκρατι-

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα είναι ο γιατρός κ. Μουσταφά
Μουσταφά, ο οποίος επανήλθε στη Βουλή µετά το 2000. Το 1996
είχε εκλεγεί βουλευτής µε τον τότε Συνασπισµό υπό τον κ. Κωνσταντόπουλο.
Ο δεύτερος βουλευτής είναι ο κ. Αϊχάν Καραγιουσούφ, ο οποίος είχε για πρώτη φορά εκλεγεί τον Μάιο του 2012 µε περίπου 3.000 σταυρούς. Τρία χρόνια αργότερα είχε τριπλασιάσει τους
σταυρούς του και από 2.900 είχε πάει στους 9.500 και ήταν δεύτερος, πίσω από τον κ. Μουσταφά, που πήγε στους 12.600 σταυρούς.
Στη Ροδόπη ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Ιανουάριο στον Σεπτέµβριο είχε
πτώση 10 µονάδων, από το 48% στο 38%.

Η τρίτη προσπάθεια αυτόνοµης παρουσίας της µειονότητας εµφανίστηκε στις ευρωεκλογές του 2014 µε το Κόµµα Ισότητας, Ειρήνης
και Φιλίας (ΚΙΕΦ), που πήρε 42.792 ψήφους και ήρθε στη 16η θέση
µε ποσοστό 0,75%. Ήρθε όµως πρώτο τόσο στην Ξάνθη, µε 25,91%,
όσο και στη Ροδόπη, µε 42%, ενώ στα ∆ωδεκάνησα, µε 1.220 ψήφους, είχε 1,45%. Συνολικά στις τρεις αυτές περιφέρειες είχε 42.653
ψήφους και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα 139 ψήφους. Πρώτος, µε
10.520 σταυρούς, αναδείχθηκε ο κ. Χασάν Κοραή, ο οποίος είναι ο
πρόεδρος της Ένωσης Τουρκικής Νεολαίας Κοµοτηνής.
Όµως το ΚΙΕΦ δεν συµµετείχε στις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015, ούτε στις επόµενες, του Σεπτεµβρίου 2015, στις
οποίες εξελέγησαν τέσσερις µειονοτικοί βουλευτές, οι τρεις από
τους οποίους µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Πρόεδρος του κόµµατος, που θέλει να είναι συνέχεια του κόµµατος του Αχµέτ Σαδίκ, είναι ο Μουσταφά Αλή Τσαούς, ο οποίος το
2016 επανεξελέγη στην ηγεσία του µέχρι το 2019. Επίτιµη πρόεδρος
του ΚΙΕΦ είναι η Ισίκ Σαδίκ, χήρα του βουλευτή κατά την περίοδο
1989-1993, και εκ των χρηµατοδοτών του ο γιος του, Λεβέντ Σαδίκ.
«Όταν το 2010 αναλάβαµε το ΚΙΕΦ, το πρώτο πράγµα που κάναµε ήταν η δηµιουργία δοµής του κόµµατος. Χωριό-χωριό και
συνοικία-συνοικία περιδιαβήκαµε Ξάνθη, Έβρο, Θεσσαλονίκη
και Κοµοτηνή και περιγράψαµε για ποιον λόγο πρέπει να υπάρχουµε στην πολιτική» είπε ο κ. Τσαούς, ο οποίος έθεσε ως στόχο
το ΚΙΕΦ να είναι στη Βουλή στις επόµενες εκλογές.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 30 Νοεµβρίου, λίγεs µέρες
µετά την περιοδεία του πρωθυπουργού στη Θράκη, το ΚΙΕΦ ανέφερε: «Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή µας, απέχουν πολύ από τις προσδοκίες της
Μειονότητας. Ενώ η Μειονότητα εδώ και χρόνια περιµένει µια πολιτική για την επίλυση των προβληµάτων και θετικές απαντήσεις στα
δικαιολογηµένα αιτήµατά της, για άλλη µια φορά βλέπουµε ότι η
κυβέρνηση εφαρµόζει πολιτικές σύµφωνα µε τη δική της ατζέντα.
Είναι απαράδεκτο να ληφθούν µονοµερείς αποφάσεις σχετικά µε το
ισλαµικό δίκαιο, το οποίο διασφαλίζεται από διεθνείς συµφωνίες,
πριν την οριστική λύση του προβλήµατος των Μουφτήδων».
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εις την τοπικήν διοίκησιν και την προστασίαν των προσώπων
και των περιουσιών»), µια λωρίδα γης κατά µήκος των συνόρων µε τη Συρία, την περιοχή της Σµύρνης, όπως επίσης και τη
∆ιεθνοποιηµένη Ζώνη των Στενών του Ελλησπόντου (για τα
οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «τα Υψηλά Συµβαλλόµενα Μέρη αναγνωρίζουσι και διακηρύττουσι την αρχήν της ελευθερίας διελεύσεως και πλου, διά θαλάσσης ή διά του αέρος,
εv καιρώ ειρήνης ως και εν καιρώ πολέµου, εντός των στενών
του Ελλησπόντου, της Προποντίδος και του Βοσπόρου»), η
οποία όµως θα έµενε αποστρατικοποιηµένη και αντικείµενο
νέας διεθνούς διάσκεψης.
Παράλληλα, η Τουρκία παραχώρησε τα ∆ωδεκάνησα στην
Ιταλία, όπως προέβλεπε και η Συνθήκη των Σεβρών, αλλά
χωρίς πρόβλεψη για δυνατότητα αυτοδιάθεσης. Επίσης, ανέκτησε πλήρη κυριαρχικά δικαιώµατα σε όλη της την επικράτεια και απέκτησε δικαιώµατα στρατιωτικών εγκαταστάσεων
σε όλη την επικράτειά της εκτός της ζώνης των Στενών.
Τέλος, η Τουρκία παραιτήθηκε απ’ όλες τις διεκδικήσεις
για τις παλιές περιοχές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας εκτός
των συνόρων που όριζε η Συνθήκη και εγγυήθηκε τα δικαιώµατα των µειονοτήτων στην Τουρκία. Με ξεχωριστή συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αποφασίστηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσµών από τις δύο χώρες και η αποστρατικοποίηση κάποιων νησιών του Αιγαίου(Λέσβος, Σάµος, Χίος
και Ικαρία). Επίσης, η Τουρκία απεµπόλησε πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώµατα επί της Κύπρου, η οποία πέρασε στην –
τότε– Βρετανική Αυτοκρατορία.

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ: ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΑΤΕ
ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΑΛΛΑ ∆ΙΣΤΑΖΑΤΕ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΤΕ

Μ

πορεί η επίσκεψη του Τούρκου
Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα να άγγιξε τα όρια
της διπλωµατικής απρέπειας,
καθώς από την πρώτη στιγµή που
πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα
επιχείρησε να ανοίξει ολόκληρη
τη βεντάλια των διεκδικήσεων της Άγκυρας, ωστόσο στο επίκεντρο των προκλητικών δηλώσεών του βρέθηκε για άλλη µια
φορά η Συνθήκη της Λωζάννης, την οποία ο Τούρκος ηγέτης
αµφισβητεί έντονα το τελευταίο διάστηµα, επιδιώκοντας την
ανατροπή της.
Τόσο ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, σε επίπεδο ανάλυσης του διεθνούς δικαίου, όσο και ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε επίπεδο πολιτικής (αλλά
και ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης), ανέτρεψαν τις
παράλογες αξιώσεις του Ερντογάν, ενώ και τα µηνύµατα από
το εξωτερικό ήταν σαφή υπέρ των ελληνικών θέσεων. Ωστόσο,
θεωρείται δεδοµένο ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα επανέλθει,
ζητώντας εκ νέου παρεµβάσεις στη Συνθήκη της Λωζάννης,
καθώς επιχειρεί να υλοποιήσει το «όραµά» του για την Τουρκία.
Στο πλαίσιο αυτό, θα είχε ενδιαφέρον να θυµηθούµε όλοι
τι είναι και τι προβλέπει η κρίσιµη αυτή Συνθήκη και γιατί ο
Ερντογάν επιδιώκει τόσο έντονα την ανατροπή της.

Συνθήκη ήττας για την Ελλάδα
Κατ’ αρχάς πρέπει να αναφερθεί ότι η Συνθήκη της Λωζάννης,

η οποία επί της ουσίας αντικατέστησε την προηγούµενη Συνθήκη των Σεβρών, αποτέλεσε µια συνθήκη ήττας για την Ελλάδα, καθώς ήρθε µετά τη µικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή. Υπεγράφη στη Λωζάννη της Ελβετίας στις 24 Ιουλίου
του 1923, από την Ελλάδα, την Τουρκία και τις χώρες που συµµετείχαν στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και είχαν συνυπογράψει και τη Συνθήκη των Σεβρών (Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ρουµανία, Βασίλειο της Σερβίας-Κροατίας-Σλοβενίας),
καθώς και την ΕΣΣ∆.
Οι διαπραγµατεύσεις για τους όρους και τις προβλέψεις
της Συνθήκης άρχισαν στις 7 Νοεµβρίου του 1922 και διήρκεσαν σχεδόν επτάµισι µήνες, εν µέσω έντονων αντιπαραθέσεων, καθώς η νέα κυβέρνηση της Τουρκίας υπό τον Μουσταφά Κεµάλ (η οποία είχε αντικαταστήσει τον Σουλτάνο) είχε
απορρίψει τη Συνθήκη των Σεβρών. Οι διαβουλεύσεις άρχισαν
στις 20 Οκτωβρίου 1922, για να διακοπούν µετά από έντονες
διαµάχες στις 4 Φεβρουαρίου 1923 και να ξαναρχίσουν στις 23
Απριλίου του ίδιου έτους, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, το τελικό κείµενο υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου του 1923.

Τα όρια της «νέας» Τουρκίας
Στην ουσία, η Συνθήκη της Λωζάννης καθόρισε τα σύνορα της
κεµαλικής Τουρκίας, καθώς η χώρα ανέκτησε την Ανατολική
Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου Ίµβρο και Τένεδο (στα οποία θα
ίσχυε ειδικό καθεστώς, µε τη Συνθήκη να υπογραµµίζει ότι
«θα απολαύωσιν ειδικής διοικητικής οργανώσεως, αποτελούµενης εκ τοπικών στοιχείων και παρεχούσης πάσαν εγγύησιν
εις τον µη µουσουλµανικόν ιθαγενή πληθυσµόν δι’ ό,τι αφορά

Μετακινήσεις πληθυσµών
Στο πλαίσιο της ανταλλαγής µειονοτήτων, µετακινήθηκαν
από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη στην Ελλάδα
1.650.000 Τούρκοι υπήκοοι (κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον
αριθµό στα περίπου 2.000.000) χριστιανικού θρησκεύµατος
και από την Ελλάδα στην Τουρκία 670.000 Έλληνες υπήκοοι
µουσουλµανικού θρησκεύµατος. Η θρησκεία και όχι η εθνικότητα αποτέλεσε το βασικό κριτήριο για την ανταλλαγή, καθώς
σύµφωνα µε το άρθρο 2β της Συνθήκης χρησιµοποιήθηκε ο
όρος Μουσουλµάνοι και όχι Τούρκοι, δεδοµένου ότι στην Οθωµανική Αυτοκρατορία η θρησκεία είχε µεγαλύτερη βαρύτητα από την εθνικότητα και, παράλληλα, η Τουρκία επιδίωξε
όλοι οι µουσουλµάνοι της ∆υτικής Θράκης να παραµείνουν.
Τελικά, από την ανταλλαγή πληθυσµών εξαιρέθηκαν οι
Έλληνες κάτοικοι της νοµαρχίας της Κωνσταντινούπολης (οι
125.000 µόνιµοι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, των Πριγκιποννήσων και των περιχώρων, οι οποίοι ήταν εγκατεστηµένοι πριν από τις 30 Οκτωβρίου του 1918) και οι κάτοικοι της Ίµβρου και της Τενέδου (6.000 κάτοικοι), ενώ στην Ελλάδα παρέµειναν περίπου 110.000 µουσουλµάνοι της ∆υτικής Θράκης.
Όπως προαναφέρθηκε, η Συνθήκη της Λωζάννης ήρθε
µετά την ήττα στη µικρασιατική εκστρατεία και, ως εκ τούτου,
η Ελλάδα υποχρεώθηκε να πληρώσει σε είδος πολεµικές επανορθώσεις. Η αποπληρωµή έγινε µε επέκταση των τουρκικών
εδαφών της Ανατολικής Θράκης πέρα από τα όρια της συµφωνίας, ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Οικουµενικός Πατριάρχης
έχασε την ιδιότητα του Εθνάρχη και το Πατριαρχείο τέθηκε
υπό ειδικό διεθνές νοµικό καθεστώς. ∆.Χρ.

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες
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ηγεσία της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ
αντιµετωπίζει µία εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση. Οι εκρηκτικές αντιφάσεις που
χαρακτηρίζουν τη ριζοσπαστική Αριστερά έρχονται στο προσκήνιο µε έναν
τρόπο που µπορεί να δηµιουργήσει ανεξέλεγκτη αρνητική πολιτική δυναµική.

Στροφή 180 µοιρών
Για να κλείσουν την τρίτη αξιολόγηση του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου, ο κ. Τσίπρας και το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης έκαναν µία ακόµη στροφή 180 µοιρών. Εγκατέλειψαν
µε χαρακτηριστική άνεση υποτιθέµενες κόκκινες γραµµές που
πρόβαλλαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως είναι η πώληση
σηµαντικού ποσοστού του παραγωγικού δυναµικού της ∆ΕΗ,
η αυστηροποίηση της νοµοθεσίας που ορίζει τους κανόνες για
την κήρυξη απεργίας στον ιδιωτικό τοµέα και η έναρξη µαζικών
πλειστηριασµών ακινήτων, ακόµη και πρώτης κατοικίας, προκειµένου να γίνει αποτελεσµατική διαχείριση των κόκκινων δανείων.
Η κυβερνητική ηγεσία θεωρεί ότι µε αυτού του είδους τις
στροφές 180 µοιρών κερδίζει πολιτικό χρόνο. Φαίνεται όµως ότι
η υποµονή ενός σηµαντικού τµήµατος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαντληθεί, µε αποτέλεσµα να δυσκολεύεται η κυβέρνηση να διαχειριστεί πολιτικά τις αντιδράσεις.

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

www.kyrtsos.gr

George Kirtsos

@GiorgosKyrtsos

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ
ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ
Κινδυνεύουν µε πολιτική
συρρίκνωση.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η λεηλασία της Αριστεράς
Ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε την άνοδό του στην εξουσία και στη λεηλασία των ψηφοφόρων της Αριστεράς, συµπεριλαµβανοµένου του ΚΚΕ.
Με τις θέσεις που υποστήριξε, γνωρίζοντας ότι δεν επρόκειτο να µετατραπούν σε κυβερνητική πολιτική, κάλυψε ένα σηµαντικό µέρος των θέσεων και του προγράµµατος άλλων δυνάµεων της Αριστεράς. Σήµερα, οι αντιφάσεις
της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ έρχονται µε δραµατικό
τρόπο στην επικαιρότητα και ενεργοποιούν όσους λεηλατήθηκαν ή καπελώθηκαν εκλογικά και πολιτικά από τον κ. Τσίπρα και τους συνεργάτες του.
Παρατηρείται το ξέσπασµα ενός αριστερού εµφυλίου µε βασικό στόχο τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτόν πρωταγωνιστούν το ΚΚΕ, η
πρώην αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ που αποµονώθηκε µετά
την αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής το 2015, διάφοροι παράγοντες του χώρου, όπως ο κ. Βαρουφάκης, και διάφορες… συλλογικότητες, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί ακόµη στον κυβερνητικό
προγραµµατισµό και στον κρατικό προϋπολογισµό. ∆ηµιουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις για µια συνεχή φθορά του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του κ. Τσίπρα, µε πρωτοβουλία του πολιτικού χώρου µέσα από τον οποίο αναδείχθηκαν.

Ούτε νέοι ούτε καθαροί
Για να ενισχύσει την πολυσυλλεκτικότητά του, ο ΣΥΡΙΖΑ εµφανίστηκε ως εκπρόσωπος του πολιτικά νέου και µιας αντίληψης
για άσκηση της πολιτικής σε συνθήκες διαφάνειας και χωρίς ιδιοτέλεια. Η δεσπόζουσα θέση στον κυβερνητικό συνασπισµό
παραγόντων που προέρχονται από τη χειρότερη πτέρυγα της
παλαιάς Ν∆ και τη χειρότερη πτέρυγα του παλαιού ΠΑΣΟΚ υπονοµεύει την επιχειρηµατολογία για εκπροσώπηση του πολιτικά νέου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσο αυξάνεται η πίεση στην κυβέρνηση, τόσο επικρατούν τα κατώτερα πολιτικά ένστικτα σε παράγοντες σαν τον κ. Καµµένο ή τον κ. Σπίρτζη, µε αποτέλεσµα
να καταλήγει σηµαντικό µέρος της κοινής γνώµης στο συµπέρασµα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκφράζει το πολιτικά νέο αλλά έχει ενσωµατώσει τα χειρότερα στοιχεία του πολιτικού παρελθόντος.
Τα αλλεπάλληλα κυβερνητικά σκάνδαλα, από την προσπάθεια πώλησης πολεµοφοδίων στη Σαουδική Αραβία µέχρι την
προώθηση των συµφερόντων της παλαιάς και της νέας διαπλοκής, καταρρίπτουν, στην αντίληψη των περισσότερων πολιτών,
την επιχειρηµατολογία για έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι υπέρ
µιας κυβέρνησης που είναι υπέρ της διαφάνειας και τα στελέχη
της λειτουργούν µε ανιδιοτέλεια.
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κ. ∆ούρου και οι συνεργάτες τους αρνήθηκαν να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη και απέδωσαν τα λάθη και τις παραλείψεις
τους στο κακό παρελθόν, στη γραφειοκρατία, στην κλιµατική
αλλαγή, στη στοχοποίησή τους από τα ΜΜΕ κ.λπ. Οι έρευνες
της κοινής γνώµης έδειξαν ότι αποδίδουν ευθύνες στην Περιφέρεια Αττικής και στην κυβέρνηση σε εντυπωσιακά ποσοστά, της
τάξης του 75%-80%, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τις αποφάσεις και
τη συµπεριφορά της ηγεσίας της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ.

Καθυστέρηση στην οικονοµία
Η κυβέρνηση προσπαθεί να δικαιολογήσει τη διαρκή σκλήρυνση της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής της προβάλλοντας το επιχείρηµα ότι βγάζει επιτέλους τη χώρα από το πρόγραµµα-µνηµόνιο και βάζει τέλος στα σχετικά µέτρα. Οι περισσότεροι πολίτες έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η
κυβέρνηση απέτρεψε την έξοδό µας από το δεύτερο πρόγραµµα-µνηµόνιο για να µας εγκλωβίσει σε ένα σκληρότερο
τρίτο πρόγραµµα-µνηµόνιο, το οποίο θα διαρκέσει επισήµως
µέχρι τον Αύγουστο του 2018, ενώ θα υπάρξει συνέχεια µε µνηµονιακού τύπου µέτρα το 2019, 2020.
Η Ευρωζώνη βρίσκεται ήδη στον πέµπτο χρόνο σταθερής
ανάπτυξης, έχει απορροφήσει πλήρως την πρόσθετη ανεργία
που δηµιουργήθηκε εξαιτίας της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής
κρίσης του 2008 και εµφανίζει το καλύτερο οικονοµικό και επιχειρηµατικό κλίµα από το 2000. Σε αυτές τις συνθήκες οι
πολίτες που βρίσκονται αντιµέτωποι µε µια πολύ δύσκολη
οικονοµική καθηµερινότητα δεν θεωρούν ότι η κυβέρνηση
Τσίπρα βγάζει την Ελλάδα από το πρόγραµµα-µνηµόνιο,
αντίθετα εκτιµούν –µε εντυπωσιακά ποσοστά, εάν κρίνουµε από τα αποτελέσµατα των ερευνών της κοινής γνώµης– ότι έχει προετοιµάσει ένα δύσκολο οικονοµικό µέλλον.

Ρεκόρ ανισότητας

Οι υποσχέσεις Τσίπρα για άµεση και
ουσιαστική βελτίωση της οικονοµίας δεν
πείθουν τους πολίτες ούτε καταργούν το
ρεκόρ κοινωνικών ανισοτήτων.
Έλλειψη ευαισθησίας
Στο ξεκίνηµα της κυβερνητικής του πορείας ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι χειρίζεται θέµατα
µεγάλου δηµόσιου ενδιαφέροντος µε κοινωνική ευαισθησία. Η
καταστροφή στη ∆υτική Αττική, η οποία κόστισε τη ζωή σε 23
ανθρώπους, ανέδειξε µια εικόνα της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ µε χαρακτηριστικά πολιτικής αναισθησίας και όχι ευαισθησίας.
Πρώτον, ξεχάστηκαν πολύ εύκολα οι προεκλογικές υποσχέσεις για έγκαιρη κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων. ∆εύτερον, στην προσπάθεια να εµφανιστεί το λεγόµενο υπερπλεόνασµα και να χρηµατοδοτηθούν οι πολιτικοί
ελιγµοί της κυβέρνησης µε τη µορφή χριστουγεννιάτικου επιδόµατος, µειώθηκαν κι άλλο οι δαπάνες για το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, µε αποτέλεσµα να µη χρηµατοδοτηθούν
αναγκαία έργα. Τρίτον, µετά την καταστροφή, ο κ. Τσίπρας, η

Στην προσπάθεια της κυβερνητικής ηγεσίας να πείσει ότι
τα αλλεπάλληλα οικονοµικά µέτρα είναι… για το καλό της
κοινωνίας απαντά µε τον καλύτερο τρόπο η ετήσια έκθεση του
Ερευνητικού Ιδρύµατος Bertelsmann για την κοινωνική δικαιοσύνη στην Ε.Ε. των «28».
Η Ελλάδα αναδεικνύεται µέσα από την έρευνα πρωταθλήτρια στις κοινωνικές ανισότητες στην Ε.Ε. των «28» και το 2017.
Έχει ένα απαράδεκτο παρελθόν σε ζητήµατα κοινωνικής ανισότητας, το οποίο συνεχίζει µε τον δικό της τρόπο η κυβέρνηση
Τσίπρα. Την τελευταία τριετία παρατηρήθηκε επιδείνωση των
δεικτών που έχουν σχέση µε τη φτώχεια των εργαζοµένων, τις
στερήσεις βασικών υλικών αγαθών που υφίσταται ο πληθυσµός
και µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. Μπορεί η κυβερνητική ηγεσία να καταγγέλλει σε κάθε ευκαιρία τις
κοινωνικές ανισότητες, αλλά µε την πολιτική που εφαρµόζει
συµβάλλει στη διεύρυνσή τους.

Κεντροαριστερές µπλόφες
Με το πέρασµα του χρόνου αποκαλύπτονται και οι κεντροαριστερές πολιτικές µπλόφες στις οποίες επιδίδονται ο κ. Τσίπρας
και οι συνεργάτες του. Στην Ε.Ε. εµφανίζονται µε µια κόσµια επιχειρηµατολογία και έχουν στόχο να προσχωρήσουν στην ευρωπαϊκή κεντροαριστερά. Στην Ελλάδα όµως επιµένουν σε µια
διχαστική επιχειρηµατολογία και συνθηµατολογία που έχει ως
βασικό στόχο τη δαιµονοποίηση της Ν∆ και της ηγεσίας της.
Σαν να µην έφτανε αυτό, ο κ. Τσίπρας υποκρίνεται ότι θέλει
τη συνεννόηση µε την κεντροαριστερά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο µιας υποτιθέµενης προσέγγισης των λεγόµενων προοδευτικών δυνάµεων, ενώ έχει σφιχταγκαλιάσει σε πολιτικό επίπεδο
τον κ. Καµµένο και τους ΑΝΕΛ και κινείται σε επίπεδο επικοινωνίας και επιχειρηµατολογίας µε έναν τρόπο που παραπέµπει
σε έναν επιθετικό λαϊκισµό µε στοιχεία ριζοσπαστικής Αριστεράς και άκρας ∆εξιάς.
Είναι πολύ δύσκολο να περάσουν η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ µέσα από το πολιτικό ναρκοπέδιο που δηµιουργούν οι
πολλές και εκρηκτικές αντιφάσεις τους.
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Π

ρωτότυπο και χρήσιµο για πολλούς είναι το βιβλίο του δηµοσιογράφου Γιάννη Βλαστάρη µε τίτλο
«Λεξικό Χωρίς Γραβάτα» (εκδόσεις Αρµός). Το βιβλίο καταγράφει πλέον των 400 λέξεων και φράσεων που
τα τελευταία χρόνια έχουν χρησιµοποιήσει στελέχη της κυβέρνησης και βουλευτές σε µια ιδιότυπη «newspeak», µε τον συγγραφέα να επισηµαίνει την ποσοτική και ποιοτική αύξηση του
φαινοµένου επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Το βιβλίο του Γιάννη
Βλαστάρη «Λεξικό
Χωρίς Γραβάτα»
κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Αρµός.

Κατ’ αρχάς, πώς προέκυψε η ιδέα για τη συγγραφή του βιβλίου;
Το «Λεξικό Χωρίς Γραβάτα» άρχισε µε τη µορφή
σηµειώσεων πριν από περίπου τρία χρόνια.
Τότε συνειδητοποίησα ότι στον δηµόσιο λόγο
εισέρρεαν µε µεθοδικότητα νεολογισµοί µε θολό
περιεχόµενο, ενώ πολλές λέξεις, που στο παρελθόν είχαν δαιµονοποιηθεί, έδιναν τη θέση
τους σε καινούργιες, πιο «αθώες» και ελκυστικές. Για παράδειγµα, η καταραµένη «Τρόικα»
αντικαταστάθηκε, αίφνης, από τους «Θεσµούς»
και η «µείωση συντάξεων» έγινε «αναπλαισίωση Ασφαλιστικού». Το πολυτελές Χίλτον άρχισε να αποκαλείται, απλώς, «κεντρικό ξενοδοχείο». Και, βέβαια, όλο και περισσότερο ακούγαµε –όπως και ακούµε– είτε λέξεις µε ασαφές
νόηµα (π.χ. «δοµές», «Μπράσελς γκρουπ» και
«συλλογικότητες») είτε διατυπώσεις-αρλούµπες (π.χ. «κόπι πάστε» και «φυµατική σαρανταποδαρούσα µε µηνίσκο στα 25 πόδια της»).
Έτσι συγκέντρωσα 350 λέξεις και διατυπώσεις
οι οποίες, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, µας
παραπλανούν, αλλοιώνοντας –δυστυχώς– και
τη σκέψη µας.

Γιάννης Βλαστάρης, δηµοσιογράφος

«H γλώσσα της παραπλάνησης
εξαπλώνεται µεθοδικά»
ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Για ποιον λόγο εστιάσατε στο φαινόµενο της
«∆ιπλής Γλώσσας» των τελευταίων ετών;
Επικεντρώθηκα στην τελευταία περίοδο γιατί
ακριβώς τότε το φαινόµενο της ∆ιπλής Γλώσσας επεκτάθηκε και οξύνθηκε όσο ποτέ κατά
τις τελευταίες δεκαετίες. Γιατί από ποσοτικό
µέγεθος µετατράπηκε σε ποιοτικό – κατά τον
ίδιο τρόπο που το νερό γίνεται ατµός όταν υπερθερµανθεί. Και, ασφαλώς, γιατί διαπίστωσα
ότι αυτή η γλώσσα της παραπλάνησης εξαπλώνεται µεθοδικά µέσω των περίφηµων «νον πέιπερ», των υπουργικών τοποθετήσεων και των
φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ.

Ποια ήταν τα στάδια συγγραφής του βιβλίου και
σε ποιους απευθύνεται;
Όπως προανέφερα, το «Λεξικό» µου ξεκίνησε
ερασιτεχνικά, ως µορφή σποραδικών σηµειώσεων και δηµοσιογραφικών παρατηρήσεων. Η
ιδέα οι σηµειώσεις µου να γίνουν βιβλίο προέκυψε όταν κατάλαβα πως αυτό το νέο «γλωσσάρι» δεν έχει προκύψει τυχαία, αλλά έχει δηµιουργηθεί ακριβώς για να παραπλανήσει. Για
να δικαιολογήσει, δηλαδή, την περίφηµη πολιτική «κυβίστηση» των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η οποία,
πλέον, έγινε και διεθνής όρος ως «Kolotoumba»
ή «kolotumba».Τούτο το ύπουλο σχέδιο, ωστόσο, νοµίζω ότι υπερβαίνει κάθε πολιτικό
ελιγµό ή τυχοδιωκτισµό και κάθε κοµµατικό
κυνισµό ή αµοραλισµό. Είναι δηλητήριο που
επενεργεί και πέραν της ζωής µιας κυβέρνησης, γιατί τοξινώνει τον τρόπο επικοινωνίας και
κυρίως τη σκέψη των πολιτών για πολλά χρό-
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νια. Σε αυτούς τους πολίτες απευθύνεται, λοιπόν, το «Λεξικό Χωρίς Γραβάτα», προκειµένου
να τους «υποψιάσει» για τα «ψεύτικα τα λόγια
τα µεγάλα» της προπαγάνδας των καιρών µας.

τόσο µας απασχολούν τελευταία. Αυτή, άλλωστε, είναι και η εντύπωση που αποκόµισα από
τις παρουσιάσεις του βιβλίου όχι µόνο στην
Αθήνα αλλά και σε πολλές πόλεις της χώρας.

Θα χαρακτηρίζατε το βιβλίο «πολιτικό» λεξικό;

Τα λήµµατα συνοδεύονται από φωτογραφικό
υλικό και υλικό από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ποιος είναι ο σκοπός τους;

Φυσικά πρόκειται για ένα πολιτικό βιβλίο. Το
γεγονός, µάλιστα, ότι συνοδεύεται από φωτογραφίες των «εισηγητών» όλων αυτών των παραπλανητικών νεολογισµών το µετατρέπει και
σε «πολιτικό άλµπουµ» της εποχής από τους
«Αγανακτισµένους» µέχρι σήµερα. Η στόχευσή
του, ωστόσο, παραµένει ευρύτερη: µε τρόπο
εύληπτο και χιουµοριστικό να αναδείξει και να
σχολιάσει τον λαϊκισµό στη γλώσσα. Και να καταδείξει πόσο επικίνδυνο είναι να αποµακρύνονται οι λέξεις από τη σηµασία τους, πόσο ατελέσφορο είναι να σκεφτόµαστε µε το θυµικό
και όχι µε τη λογική και πόσα φίλτρα πρέπει
να ενεργοποιεί ο µέσος ακροατής όταν ακούει
τον λόγο της Εξουσίας.

Το «Λεξικό Χωρίς Γραβάτα» κυκλοφόρησε τον
περασµένο χειµώνα. Ποιο είναι το «feedback»
που έχετε λάβει;
Αν σκεφτούµε ότι από τον Μάρτιο έως σήµερα
το «Λεξικό Χωρίς Γραβάτα» έχει ήδη τέσσερις
εκδόσεις, το εγχείρηµα µοιάζει επιτυχές. Νοµίζω ότι έχει συµβάλει στην ευρύτερη συζήτηση για τη δηµαγωγία, τον εθνικολαϊκισµό, την
προπαγάνδα – ακόµη και για τα fake news που

Το εικαστικό υλικό συνοδεύει τα λήµµατα κατ’
αρχήν ως υλικό τεκµηρίωσης – γι’ αυτό ακρι-

Η ∆ιπλή Γλώσσα συνοδεύει
την εξουσία από την αρχαιότητα
και πρώτος ο Θουκυδίδης
µίλησε για τη µεταµφίεση
των λέξεων προκειµένου
να διαστρεβλώνεται η
πραγµατικότητα. Υπάρχουν
περίοδοι, όµως, που το
φαινόµενο οξύνεται επικίνδυνα.

βώς και προηγήθηκε µεγάλη έρευνα για τον εντοπισµό των σχετικών φωτογραφιών, δηµοσιευµάτων και ηλεκτρονικών αναρτήσεων. Ταυτόχρονα, ωστόσο, επιχειρεί να υπενθυµίσει στον
αναγνώστη, αλλά και να τον εντάξει στο «επικοινωνιακό περιβάλλον» της κάθε λέξης που
σχολιάζω. Για παράδειγµα, το λήµµα «Ουάου»
θα έµενε ένα απλό επιφώνηµα χωρίς τη φωτογραφία-σταθµό του διδύµου Βαρουφάκη-Ντάισελµπλουµ. Όπως και η διατύπωση «λιτός βίος»
του πρώτου θα ήταν διαφορετική χωρίς το ενσταντανέ όπου γευµατίζει στη βεράντα του µε
φόντο την Ακρόπολη…

Από τα 350 λήµµατα του βιβλίου, ποιο ξεχωρίζετε;
Τα λήµµατα έχουν ξεπεράσει ήδη τα 400, καθώς
στο µεσοδιάστηµα ο λόγος της Εξουσίας κατασκεύασε, δυστυχώς, και νέους παραπλανητικούς, προπαγανδιστικούς όρους. Η «νέα εσοδεία» θα ενταχθεί στην 5η, αναθεωρηµένη έκδοση, η οποία θα µπορούσε να ονοµαστεί και
«Μείζον Λεξικό Χωρίς Γραβάτα». Τώρα, όσον
αφορά την προσωπική µου επιλογή λήµµατος,
θα ξεχώριζα την ανεπανάληπτη «αναπλαισίωση» των συντάξεων του «κοµµουνιστή» υπουργού Κατρούγκαλου.

Στο βιβλίο υπάρχουν και λευκές σελίδες µε τον
τίτλο «Σηµειώσεις», προκειµένου ο αναγνώστης να προσθέσει όρους που ίσως δεν έχετε εντοπίσει. Γνωρίζετε κάποιους από αυτούς;
Πράγµατι, οι λευκές σελίδες θέλουν να κάνουν
τον αναγνώστη συµµέτοχο στην προσπάθεια,
καθώς ο καταιγισµός παραπλανητικών λέξεων
και εκφράσεων είναι συνεχής και από πολλές
πηγές. Κάποια λήµµατα, λοιπόν, εντοπίστηκαν
από φίλους που τα κατέγραψαν στα δικά τους
αντίτυπα του βιβλίου. Έτσι πληροφορήθηκα κι
εγώ την «εποχή µεταλιτότητας» (Γ. ∆ραγασάκης), τα «µέτρα µη µέτρα» (Ν. Παππάς) και τον
«πολιτικό µπιφτεκά» (Π. Κωνσταντινέας). Θα συµπεριληφθούν και αυτά στην επόµενη έκδοση.

Κλείνοντας, θεωρείτε ότι το φαινόµενο που περιγράφετε στο βιβλίο σας είναι συγκυριακό ή
χαρακτηρίζει συνολικά την πολιτική ζωή του
τόπου;
Η ∆ιπλή Γλώσσα συνοδεύει την εξουσία από την
αρχαιότητα και πρώτος ο Θουκυδίδης µίλησε
για τη µεταµφίεση των λέξεων προκειµένου να
διαστρεβλώνεται η πραγµατικότητα. Υπάρχουν
περίοδοι, όµως, που το φαινόµενο οξύνεται επικίνδυνα και απλώνεται χωρίς αντίσταση, απειλώντας τη συνολική συνείδηση ενός λαού.
Μια τέτοια περίοδο ζούµε, από τα λάθη της οποίας οφείλουµε να διδαχτούµε.
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Β

αρύτατο «κατηγορώ» κατά της
Ε.Ε. και της συµφωνίας που έχει
συνάψει µε τη Λιβύη για το µεταναστευτικό εξαπολύει ο πρόεδρος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και αναπληρωτής καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήµιο
∆ηµήτρης Χριστόπουλος, µετά τις τραγικές
αποκαλύψεις για σύγχρονα σκλαβοπάζαρα
προσφύγων και µεταναστών στη χώρα αυτή.
Μαζί µε τη δήµαρχο του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, κάνατε µια γραπτή παρέµβαση για την ανατριχιαστική πραγµατικότητα που βιώνουν
µετανάστες στη Λιβύη, όπου διεξάγονται σύγχρονα σκλαβοπάζαρα. Κατ’ αρχάς, πώς φτάσαµε σε αυτό το θλιβερό σηµείο;
Ο ηθικός αυτουργός του σκλαβοπάζαρου της Λιβύης είναι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η
Ε.Ε., που, µε κάθε ανθρώπινο κόστος, αφήνουν σε µια ασύντακτη χώρα, όπως η Λιβύη,
τη διαχείριση χιλιάδων ανθρώπων, µόνο και
µόνο για να µη φτάσουν στην Ευρώπη. Έτσι,
λοιπόν, φτάσαµε σε αυτό το σηµείο. ∆υστυχώς. Το ότι τώρα η Ε.Ε. παραπονιέται για την
κατάσταση αυτή είναι απλώς υποκρισία, κροκοδείλια δάκρυα.
Στην παρέµβασή σας καλείτε την Ε.Ε. να αναθεωρήσει τη συµφωνία µε τη Λιβύη για το ζήτηµα του µεταναστευτικού. Γιατί;
∆ιότι, σαφέστατα, αυτό που γίνεται σήµερα
στη Λιβύη ήταν απολύτως προβλέψιµο από
την αρχή της συµφωνίας. Στο ποινικό δίκαιο
υπάρχει ο ενδεχόµενος δόλος: όταν κάποιος
προβλέπει ως πιθανό το χειρότερο ενδεχόµενο και παρά ταύτα το αποδέχεται. ∆ηλαδή,
τι περίµενε η Ε.Ε.; Να φτιάξει ξενοδοχεία η
Λιβύη για τους πρόσφυγες και τους µετανάστες; Εδώ άλλες κι άλλες χώρες, όπως η δική
µας, δεν λένε να φτιάξουν δοµές της προκοπής. Φανταστείτε η Λιβύη, στην οποία τα προβλήµατα είναι πολύ πιο οξυµένα και η κατάσταση πολύ πιο δύσκολη.
Θεωρείτε ότι µπορούν να εντοπιστούν και να
τιµωρηθούν οι σύγχρονοι δουλέµποροι;
Και µπορεί και πρέπει, διότι η δουλεία είναι
έγκληµα κατά της ανθρωπότητας. Ωστόσο, όσο
η Ε.Ε. ακολουθεί την πολιτική της απόλυτης
αποτροπής των ροών προς την Ευρώπη, δουλέµποροι θα βρίσκονται, να κάνουν τη «βρόµικη δουλειά» αλλού. Εποµένως, αν δεν αλλάξει αυτό, σας βεβαιώνω µε οδύνη ότι το
δουλεµπόριο όχι απλώς θα συνεχίσει αλλά θα
γενικευτεί σε όλη τη Βόρεια Αφρική και φοβάµαι πιθανώς και στην Τουρκία, όπου ήδη
έχουµε τα πρώτα σηµάδια.
Το προσφυγικό-µεταναστευτικό αποτελεί τα
τελευταία χρόνια έναν άλυτο γρίφο για την Ευρώπη. Γιατί;
∆ιότι, δυστυχώς, µετά από ένα σκίρτηµα ανοίγµατος το 2015, η Ε.Ε. κλείστηκε στη λογική
των χωρών του Βίσεγκραντ (Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Πολωνία), που έχουν βγάλει ένα ολικό απαγορευτικό στη µετανάστευση.
∆υστυχώς, χάθηκαν πολλά το φθινόπωρο του
2015: αν η Γερµανία είχε µε κάποιον τρόπο
επιµείνει στα εργαλεία της µετεγκατάστασης,
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Σε αντίθεση µε µια
διαδεδοµένη άποψη, δεν
πιστεύω ότι ο Ερντογάν
κρατάει καµιά µαγική
µπαγκέτα ώστε να κατευθύνει
πρόσφυγες προς την Ελλάδα.
Φυσικά, µπορεί να επηρεάσει
τις ροές, αλλά όχι στον βαθµό
που νοµίζουµε.

∆ηµήτρης Χριστόπουλος, πρόεδρος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα

«Ο ηθικός αυτουργός
του σκλαβοπάζαρου της
Λιβύης είναι οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις και η Ε.Ε.»
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

επανεγκατάστασης και αναλογικής κατανοµής του πληθυσµού εντός της Ε.Ε., τα πράγµατα θα ήταν αλλιώς. Αλλά η ιστορία δεν γίνεται µε «αν».
Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνουµε ότι ευρωσκεπτικιστικά κόµµατα, θέτοντας ως αιχµή
του δόρατος το µεταναστευτικό, ισχυροποιούνται σε διάφορες χώρες. Μπορεί να βρεθεί
χρυσή τοµή;
Είναι πλάνη να νοµίζει κανείς ότι τα ευρωσκεπτικιστικά κόµµατα µε αιχµή την αντιµεταναστευτική πολιτική ισχυροποιούνται περισσότερο όταν οι χώρες είναι φιλόξενες στους
πρόσφυγες και µετανάστες. Συµβαίνει µάλλον
το αντίθετο: τα κόµµατα αυτά ισχυροποιούνται
όταν τα κράτη υιοθετούν, είτε απροκάλυπτα
είτε υπογείως, την ατζέντα τους. Τα δικαιώνουν και τα νοµιµοποιούν, καθώς, όπως ορθά
έλεγε ο Λεπέν, «ο κόσµος προτιµά το αυθεντικό από τη ρεπλίκα».
Για να έρθουµε στα καθ’ ηµάς, το τελευταίο
διάστηµα παρατηρείται αύξηση της ροής προσφύγων και µεταναστών προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πού την αποδίδετε;
Πουθενά ιδιαιτέρως. Έτσι ήταν πάντα στο Ανατολικό Αιγαίο. Πάντα περνούσε κόσµος, άλλοτε
πολύς, άλλοτε περισσότερος, άλλοτε λιγότερος. Σε αντίθεση µε µια διαδεδοµένη άποψη,

δεν πιστεύω ότι ο Ερντογάν κρατάει καµιά µαγική µπαγκέτα ώστε να κατευθύνει πρόσφυγες προς την Ελλάδα. Φυσικά, µπορεί να επηρεάσει τις ροές, αλλά όχι στον βαθµό που
νοµίζουµε. Από τις αρχές της δεκαετίας του
2000, όταν µε τη συνδροµή αφρόνων πολιτικών της ∆ύσης ένα µεγάλο κοµµάτι της Ασίας
βυθίστηκε στο χάος, ο κόσµος εγκαταλείπει
τις εστίες του. Νοµίζω ότι έτσι πρέπει να βλέπουµε τα πράγµατα και να µην αυταπατόµαστε ότι κάτι κρίσιµο έχει αλλάξει.
Συνολικά, πιστεύετε ότι η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στον ρόλο της όσον
αφορά την παροχή περίθαλψης και προστασίας στους πρόσφυγες;
Υπάρχουν «ρόλοι» και «ρόλοι». Αν εννοείτε
στον ρόλο της ενεργητικής και ουσιαστικής
περίθαλψης και προστασίας στους ανθρώπους
αυτούς, η απάντησή µου είναι αρνητική, µε κάποιες εξαιρέσεις που απλώς επιβεβαιώνουν
τον κανόνα. Ήταν όµως αυτό που ανατέθηκε
στην Ελλάδα από την Ε.Ε. στη διαχείριση του
µεταναστευτικού; ∆εν νοµίζω… Η Ε.Ε. ανέθεσε στην Ελλάδα να γίνει µια εσωτερική υγειονοµική ζώνη στην περιφέρεια της επικράτειάς της. Η Ελλάδα, από την πλευρά της, δυσφορεί µε τον ρόλο που της ανατέθηκε, αλλά
έχει αποφασίσει ότι δεν µπορεί να το επαναδιαπραγµατευτεί. Κακώς, κατά τη γνώµη µου.

Τι θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει άµεσα, για
να µη ζήσουµε και πάλι σκηνές όπως πέρυσι,
µε τους πρόσφυγες στις σκηνές σκεπασµένους µε χιόνια;
Φυσικά η Ελλάδα θα µπορούσε να τα πάει καλύτερα στη διοικητική διαχείριση του προσφυγικού. Αυτό το παραδέχονται ως και οι ίδιοι οι
αρµόδιοι. Εγώ όµως πάω λίγο πιο πέρα. Για
ποιον λόγο η χώρα µας αποτυγχάνει; Είναι
µόνο η κρατική αποδιοργάνωση ή η έλλειψη
διοικητικών δεξιοτήτων από τις αρχές; Φυσικά
αυτά ισχύουν, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάµε
το εξής κυνικό: το µήνυµα της αποτροπής των
προσφύγων και των µεταναστών περνάει καλύτερα µε αυτές τις σκηνές µε τους πρόσφυγες σκεπασµένους µε χιόνια. Τα βλέπει ο κόσµος και δεν επιχειρεί το ταξίδι. Αυτή είναι η
ωµή πραγµατικότητα και για τον λόγο αυτόν
τα δάκρυα της Ε.Ε. δεν πείθουν. Όλοι (εκτός
από τους πρόσφυγες βέβαια) έχουν βολευτεί µε αυτή την κατάσταση, που θα συνεχίζεται όσο η πολιτική είναι αυτή που είναι και η
Ελλάδα αποδέχεται αυτόν τον ρόλο.
Κάποιοι, µεταξύ των οποίων και ο υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής, θα σας λέγανε
«δεν προτείνετε τίποτε, µόνο κριτική κάνετε».
Τι αντιτείνετε;
Με απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών, θα
έλεγα ότι χωρίς αµφισβήτηση τίποτε δεν αλλάζει, άρα το ζητούµενο είναι να συµφωνήσουµε
ότι πρέπει να αλλάξει και όχι να προσκολλιόµαστε σε αδιέξοδα. Αυτό που συµβαίνει στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι αδιέξοδο,
και µάλιστα τραγικό. Είναι επείγον τα νησιά
να αποσυµφορηθούν. Τέλος, θα έλεγα ότι ένα
πράγµα είναι να συµβιβάζεσαι µε µια ήττα και
άλλο να θριαµβολογείς γι’ αυτήν, όπως κάνει
η κυβέρνηση µε τη συµφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας.
Αν υπάρχει βούληση, εναλλακτικές βρίσκονται.
Σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουµε στη ∆ιεθνή Οµοσπονδία ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Είστε αισιόδοξος;
Όχι ακριβώς. Έχω ελπίδα όµως, και γι’ αυτό
παλεύω. Από τη µια, ο κόσµος δεν προσφέρεται για αφελείς αισιοδοξίες. Από την άλλη,
χωρίς ελπίδα θα πηγαίναµε σπίτι µας.
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τεί µια σταδιακή αλλαγή στην πολιτική που το Συµβούλιο υπουργών Οικονοµικών της Ευρωζώνης θα ακολουθήσει από δω
και στο εξής.
Εκτιµάται, δηλαδή, ότι ο Σεντένο, ο οποίος προέρχεται από
µια χώρα που «πέρασε» µνηµόνιο και ο οποίος γενικά διάκειται φιλικά προς την Ελλάδα, αν µη τι άλλο θα επιχειρήσει να
αµβλύνει τις πιέσεις και στο εσωτερικό του Eurogroup αλλά
και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως το ∆ΝΤ, για περαιτέρω
µέτρα λιτότητας.
Φυσικά, δεδοµένου ότι το ∆ηµοσιονοµικό Σύµφωνο (Fiscal
Compact) παραµένει το κεντρικό πλαίσιο δηµοσιονοµικής πολιτικής στην Ευρωζώνη, τα περιθώρια σηµαντικής χαλάρωσης
της «σφιχτής» πολιτικής εκ των πραγµάτων δεν θα είναι πολλά.

Με τις ευλογίες Βερολίνου-Παρισιού

ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ ΤΙΜΟΝΙΕΡΗΣ
ΣΤΟ ΜΕΤΑ-ΣΟΪΜΠΛΕ EUROGROUP

Σ

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

το τιµόνι του Eurogroup θα καθίσει από τον Ιανουάριο του 2018 ο Πορτογάλος υπουργός Οικονοµικών Μάριο Σεντένο, ο οποίος και θα αντικαταστήσει τον Ολλανδό Γερούν Ντάισελµπλουµ,
καθώς λήγει η θητεία του. Ο Πορτογάλος στο παρελθόν έχει στηρίξει την Ελλάδα, ενώ έχει παροτρύνει την Ευρωζώνη να εξετάσει µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.

Πρόεδρος από τον Νότο
Είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του Eurogroup προέρχεται
από χώρα του Νότου και δη από χώρα που έχει περάσει από µνηµόνιο. Ο Μάριο Σεντένο εξελέγη ανάµεσα στον Σλοβάκο Πέτερ
Κάζιµιρ, τη Λετονή Ντάνα Ραϊζνίτσε-Οζόλα και τον Πιερ Γκραµένια από το Λουξεµβούργο, µε τον οποίο αναµετρήθηκε στον
τρίτο γύρο της ψηφοφορίας. Σηµειώνεται ότι η θητεία του Σεντένο θα διαρκέσει δυόµισι χρόνια και δεν θα ανανεωθεί, όπως
έγινε στις περιπτώσεις Γιούνκερ και Ντάισελµπλουµ.

Είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του
Eurogroup προέρχεται από χώρα του
Nότου και δη από χώρα που έχει περάσει
από µνηµόνιο. Ο Μάριο Σεντένο εξελέγη
ανάµεσα στον Σλοβάκο Πέτερ Κάζιµιρ, τη
Λετονή Ντάνα Ραϊζνίτσε-Οζόλα και τον Πιερ
Γκραµένια από το Λουξεµβούργο.

Ο 50χρονος Μάριο Σεντένο είναι καθηγητής στο ISEG, στο Πανεπιστήµιο της Λισαβόνας. Είναι απόφοιτος Οικονοµικών του
Πανεπιστηµίου Harvard. Από το 2000 έως το 2004 εργάστηκε
ως οικονοµολόγος στην Κεντρική Τράπεζα της Πορτογαλίας, ενώ
από το 2004 έως το 2013 υπήρξε βοηθός διευθυντή του Τµήµατος Οικονοµικών της Κεντρικής Τράπεζας. Την ίδια χρονική περίοδο υπήρξε µέλος της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής της
Κοµισιόν και από το 2001 µέλος του ∆.Σ. της πορτογαλικής Οικονοµικής Επιθεώρησης. Από το 2014 είναι σύµβουλος της Κεντρικής Τράπεζας της Πορτογαλίας. Το περιοδικό «Expresso»
τον είχε χαρακτηρίσει «ροκ σταρ» λόγω της µεγάλης του προβολής από τα µέσα ενηµέρωσης όταν ανέλαβε το υπουργείο Οικονοµικών της Πορτογαλίας.

ντο», παροµοιάζοντας τις επιτυχίες του µε αυτές του ποδοσφαιριστή συµπατριώτη του. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Σεντένο το
καλοκαίρι του 2016 πήγε σε συνεδρίαση του Eurogroup έχοντας
µαζί του ένα κασκόλ της εθνικής οµάδας της χώρας του, πανηγυρίζοντας έτσι µε τον δικό του τρόπο για την κατάκτηση του Euro.
Ο Σεντένο θεωρείται «ειδική περίπτωση» µεταξύ των υπουργών Οικονοµικών της Ευρωζώνης, καθώς εντάσσεται στον εσωτερικό κύκλο συνεργατών του πρωθυπουργού της Πορτογαλίας
Αντόνιο Κόστα, ο οποίος σχηµάτισε κυβέρνηση κάνοντας συµµαχία µε το κόµµα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και το Κοµµουνιστικό Κόµµα. Ο συνασπισµός της πορτογαλικής κυβέρνησης
βασίστηκε στη βούληση να «γυρίσει η σελίδα» από την πολιτική λιτότητας της πρώην δεξιάς κυβέρνησης.
Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup περιγράφεται ως κεντρώος
ή φιλελεύθερος ως προς τις οικονοµικές του απόψεις, αλλά και
ως «γεφυροποιός» και ως ο αρχιτέκτονας της ανάκαµψης της οικονοµίας της χώρας του µετά το τέλος των µνηµονίων.

O κατά Σόιµπλε «Ρονάλντο»

Φιλικός προς την Ελλάδα

Ήταν Νοέµβριος του 2015 όταν ο Μάριο Σεντένο ανέλαβε τη
θέση του υπουργού Οικονοµικών της Πορτογαλίας – περίοδος
κρίσιµη για τη χώρα. Για πολλούς είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να κάνει την Πορτογαλία να ανακάµψει από την οικονοµική
κρίση, µειώνοντας το έλλειµµά της και αναβαθµίζοντας τα οµόλογά της στην κατάταξη του οίκου αξιολόγησης Standard & Poor’s.
Μάλιστα, ο Βόλφγκανγκ Σόιµπλε τον είχε αποκαλέσει «Ρονάλ-

Η εκλογή του Μάριο Σεντένο στη θέση του προέδρου του
Eurogroup, και µάλιστα µε «αντιπάλους» υπουργούς Οικονοµικών χωρών-µελών της Ευρωζώνης που στο παρελθόν είχαν
στηρίξει αναφανδόν τη σκληρή γραµµή λιτότητας του Γερµανού
πρώην ΥΠΟΙΚ Βόλφγκανγκ Σόιµπλε (όπως, για παράδειγµα, ο
Σλοβάκος Πέτερ Κάζιµιρ, ο οποίος είχε χρησιµοποιήσει πολύ
σκληρές εκφράσεις για την Ελλάδα), θεωρείται ότι σηµατοδο-

Ο «ροκ σταρ» Μάριο Σεντένο

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η εκλογή του Μάριο Σεντένο στην
κεφαλή του Eurogroup ήρθε ως αποτέλεσµα µυστικών συνεννοήσεων Παρισιού και Βερολίνου για τη συνολική αναδιάταξη
προσώπων και πολιτικών στα οικονοµικά και χρηµατοπιστωτικά
όργανα της Ευρωζώνης. ∆εδοµένου ότι από το EuroWorking
Group (το όργανο που προετοιµάζει τεχνικά τις συνεδριάσεις
του Eurogroup) αποχωρεί σύντοµα ο Αυστριακός Τόµας Βίζερ,
το παρασκήνιο είναι έντονο σχετικά µε τον αντικαταστάτη του,
µε τις πληροφορίες να θέλουν τη Γερµανία να πιέζει για την τοποθέτηση Ολλανδού (και άρα ταυτισµένου µε την «ορθόδοξη»
προσέγγιση του Βερολίνου στα δηµοσιονοµικά) επικεφαλής.
Παράλληλα, η Γερµανία επιδιώκει να τοποθετήσει τον νυν
διοικητή της Βundesbank Γενς Βάιντµαν στο τιµόνι της ΕΚΤ το
2019, οπότε λήγει η θητεία του «σούπερ Μάριο» Ντράγκι. Σηµειώνεται, πάντως, ότι ο Βάιντµαν δεν είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής στην Ευρωτράπεζα, καθώς είναι καταγεγραµµένη η διαρκής
γκρίνια του για το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, µε το Βερολίνο να πιέζει για την «εδώ και τώρα» λήξη του, παρά το γεγονός ότι χάρη στο πρόγραµµα αυτό τα επιτόκια δανεισµού σε
χώρες-κλειδιά της Ευρωζώνης, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα.
Από την άλλη, το Παρίσι επιδιώκει µεγάλες αλλαγές στη
δοµή και λειτουργία της Ευρωζώνης, µε τον Εµανουέλ Μακρόν
να ζητά Ευρωπαίο υπουργό Οικονοµικών και κοινό προϋπολογισµό για τις χώρες-µέλη της ΟΝΕ, οπότε ένας κεντροαριστερός
πρόεδρος του Eurogroup, προερχόµενος µάλιστα από χώρα που
γνώρισε από την καλή και από την ανάποδη τα αποτελέσµατα
της περιοριστικής πολιτικής, εκτιµάται ότι θα διευκόλυνε αυτούς τους στόχους.

Τσακαλώτος για Σεντένο: Υποµονή και θάρρος
«Υποµονή, αποφασιστικότητα και θάρρος» είναι αυτά που χρειάζεται ο Σεντένο, «γιατί η ατζέντα για τη µεταρρύθµιση της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης µπορεί αληθινά να σε αποθαρρύνει», δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
στην ολλανδική εφηµερίδα «De Volkskrant». Στην ερώτηση για
το ποια ήταν η βασική συνεισφορά του Γερούν Ντάισελµπλουµ
στην Ευρωζώνη ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε στο ότι «λειτούργησε ως ειλικρινής µεσολαβητής σε πολλά θέµατα, και σε αυτό
της Ελλάδας», χαρακτηρίζοντας ωστόσο «σκληρό» τον Ολλανδό
πρώην συνάδελφό του, αλλά και «ικανό».

Γιούνκερ: Προσβλέπω σε µια ισχυρή συνεργασία
Μέσω επιστολής που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασµό
στο Twitter ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στον Μάριο Σεντένο.
«Έχουµε µια φιλόδοξη ατζέντα για να προχωρήσουµε προς
τα εµπρός και προσβλέπω σε µια ισχυρή συνεργασία για την εµβάθυνση της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης (EMU)» έγραψε ο κ. Γιούνκερ.
Από την πλευρά του, ο Γερούν Ντάισελµπλουµ σηµείωσε
«ότι το πιο δύσκολο έργο που θα πρέπει να επιτύχει ο Σεντένο
είναι να κρατήσει το Eurogroup ενωµένο», ενώ ο επίτροπος Οικονοµίας Πιερ Μοσκοβισί δήλωσε ότι µεταξύ των βασικών καθηκόντων του νέου προέδρου θα είναι η θετική ολοκλήρωση
του ελληνικού προγράµµατος.

18

άρθρο

10.12.2017

www.freesunday.gr

Η χώρα µας κατατάσσεται στις τελευταίες
θέσεις της Ευρώπης αναφορικά µε τη
συµµετοχή της µεταποίησης στο ΑΕΠ. Η
βιοµηχανία συµµετέχει µε ποσοστό κάτω
του 10%, όταν ο µέσος ευρωπαϊκός όρος
είναι στο 15% και όταν η Κοµισιόν
έχει στόχο την αύξηση του µεριδίου
της µεταποίησης στο 20%.

ΓΙΑΤΙ ΠΑΓΩΣΕ Η ΤΣΙΜΙΝΙΕΡΑ;
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

Α

ν µιλήσουµε για τη βιοµηχανία στην Ελλάδα,
είναι αδύνατο να µην αναφερθούµε, έστω και
για χιουµοριστικούς λόγους, στους «διανοούµενους» της µεταπολίτευσης που έχουν άποψη για
όλα, µε έµφαση στην «ανάπτυξη» γενικώς και αορίστως «φιλική προς το περιβάλλον».
Σε όλο τον κόσµο η συµβατότητα µιας ανθρώπινης δραστηριότητας µε το περιβάλλον εκτιµάται µέσα από µια τεχνοκρατική και σχετικά απλή διαδικασία (τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΜΠΕ) που σπάνια αποτελεί πρόβληµα.
Συνήθως εστιάζουν στη βιωσιµότητα της επένδυσης και στις
πιθανές επιπτώσεις στους άλλους κλάδους της παραγωγής.
Προκοµµένα πράγµατα δηλαδή.
Στην Ελλάδα, από τότε που εµφανίστηκαν, οι ΜΠΕ χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο ενός µεταπολιτευτικού εφευρήµατος
πάνω στο οποίο στήθηκαν πολιτικές και επαγγελµατικές καριέρες. Πρόκειται για ένα σόφισµα που βασίζεται στην ανεπιβεβαίωτη αρχή ότι το «καθετί» στον καπιταλισµό είναι λάθος, άρα
κάθε πράξη που µπλοκάρει το «καθετί» είναι ούτως ειπείν καθαγιασµένη.

Όχι ότι καταφέρνουµε και πολλά πράγµατα, αφού πρόσφατα το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο καταδίκασε (ξανά) την Ελλάδα, γιατί δεν προστάτεψε από το ελεύθερο κάµπινγκ τα
µπαρ και από τα φώτα των ξενοδοχείων µια περιοχή, έναν βιότοπο της Κυπαρισσίας, όπου αναπαράγεται το θαλάσσιο είδος
Caretta caretta.
Βιότοπο λέµε µία περιοχή της οποίας οι όροι διαχείρισης
τίθενται από τις ανάγκες των επικρατέστερων οργανισµών που
ζουν εκεί. Σήµερα οκτώ στους δέκα Έλληνες ζουν σε πόλεις,
δηλαδή σε ανθρώπινους βιοτόπους. Αναρωτιέµαι ποιο ευρωπαϊκό δικαστήριο θα προστατέψει τις ελληνικές πόλεις, δηλαδή
τους βιοτόπους των Ελλήνων, από πράξεις της διοίκησης που απωθούν τις επιχειρήσεις. Αυτές που ανοίγουν θέσεις εργασίας
για να αναπαραχθεί ο άνθρωπος.
Ο κόσµος της εργασίας και των επιχειρήσεων καλεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τους συνοδοιπόρους της να εγκαταλείψουν τις πρακτικές απώθησης της προόδου, να αντιστρέψουν την αποβιοµηχάνιση, να εφαρµόσουν τους νόµους και
να υιοθετήσουν µια δεσµευτική εθνική στρατηγική για τη βιοµηχανία. Η ελληνική βιοµηχανία ακόµη και µέσα στην κρίση,

σύµφωνα µε το δελτίο ΣΕΒ 30/11/2017, συνεισέφερε στην οικονοµία, παρέχοντας άµεση και έµµεση απασχόληση σε 1,2 εκατοµµύρια εργαζόµενους. Παρά ταύτα, η χώρα µας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης αναφορικά µε τη συµµετοχή της µεταποίησης στο ΑΕΠ. Η βιοµηχανία συµµετέχει
µε ποσοστό κάτω του 10%, όταν ο µέσος ευρωπαϊκός όρος είναι
στο 15% και όταν η Κοµισιόν έχει στόχο την αύξηση του µεριδίου της µεταποίησης στο 20%.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί µελανή εξαίρεση, µην
έχοντας θέσει εθνικό στόχο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής «Αναγέννηση της Ευρωπαϊκής Βιοµηχανίας – 2020».
Το 2009, έναν χρόνο πριν από την υπογραφή του πρώτου
µνηµονίου, εκδόθηκε το Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιοµηχανία.
Στις βασικές αρχές σύνταξης του σχεδίου γίνεται λόγος για δυσκαµψίες της αδειοδοτικής διαδικασίας, χαρακτηριστική αδράνεια της πολιτείας και καλλιέργεια της ανασφάλειας δικαίου, που
αποτελούν παράγοντες που οξύνουν το πρόβληµα της αποβιοµηχάνισης και ως έναν βαθµό συνδέονται µε ελλείψεις ή αδυναµίες των χωρικών πολιτικών. Κάτι που πρακτικά µεταφράζεται ως
εξής: Προτιµάµε να «παγώνει η τσιµινιέρα» µπλοκάροντας τις επενδύσεις, παρ’ ότι γνωρίζουµε (και το έχουµε παραδεχτεί στο
ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009 ότι το γνωρίζουµε) πως χωρίς τη µεταποιητική βιοµηχανία και τη βιοτεχνία, δηλαδή τους αιµοδότες της ελληνικής οικονοµίας, δεν είναι δυνατόν να τα καταφέρουµε.
*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόµος πολιτικός µηχανικός, υπεύθυνος για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α;
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΤΣΗ-ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ*

Τ

ην προηγούµενη εβδοµάδα συµµετείχα
στο συνέδριο «Τεχνολογίες Πληροφορικής,
Ροµπότ και Γεωργία» που διοργανώθηκε στην
Κοπεγχάγη της ∆ανίας, µε συµµετοχές µέχρι
και από τη µακρινή Νέα Ζηλανδία.
Οι παρουσιάσεις των οµιλητών έδειχναν µια εικόνα πολύ
διαφορετική από αυτήν που βλέπουµε στην Ελλάδα. Χωρίς υπερβολή, η αγροτική παραγωγή σε ολόκληρο τον πλανήτη δέχεται την επίδραση της ψηφιακής επανάστασης. Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, αισθητήρες, ροµπότ και drones, συνδυασµένα µε τις εικόνες που στέλνονται από δορυφόρους και τις
πληροφορίες που διακινούνται µέσα από τα ασύρµατα δίκτυα,
γίνονται τα σύγχρονα εργαλεία του γεωργού και του κτηνοτρόφου, δίνοντάς του πληροφόρηση και έλεγχο που αυξάνουν την
παραγωγικότητα και την ποιότητα µε τρόπο πρωτόγνωρο.
Ταυτόχρονα, µια διαφορετική οργάνωση της παραγωγής
και της διανοµής γύρω από αποδοτικά συνεταιριστικά σχήµατα

έχει επιτρέψει σε χώρες µε µικροµεσαία µεγέθη αγροτικών εκµεταλλεύσεων να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσµιο επίπεδο.
Τέλος, η επιµονή στη συνεχή ενηµέρωση και επιµόρφωση των
αγροτών τούς επιτρέπει να αφοµοιώνουν ταχύτατα τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και να προσαρµόζονται γρήγορα στο µεταβαλλόµενο περιβάλλον της αγοράς.
Έτσι εξηγείται η τεράστια διαφορά στη στρεµµατική απόδοση ανάµεσα στην Ελλάδα και την Ολλανδία, τη ∆ανία, αλλά
και το Ισραήλ, που αποτελούν τους «µικρούς γίγαντες» του αγροδιατροφικού κλάδου. Οι αριθµοί µιλούν από µόνοι τους: Η
Ολλανδία µε 45 εκατοµµύρια στρέµµατα καλλιεργειών παράγει
περίπου 1.700 ευρώ ανά στρέµµα, το Ισραήλ µε 6 εκατοµµύρια
στρέµµατα καλλιεργειών παράγει 1.290 ευρώ ανά στρέµµα, ενώ
η Ελλάδα µε 37 εκατοµµύρια στρέµµατα καλλιεργειών παράγει
µόνο 190 ευρώ ανά στρέµµα! Και αν αντιτείνει κανείς ότι η Ολλανδία είναι µια επίπεδη χώρα µε πολλή υγρασία και υψηλές
βροχοπτώσεις, τι θα µπορούσε να πει για το Ισραήλ, που έχει

µετατρέψει την άνυδρη έρηµο σε µια νέα γη της επαγγελίας;
Όµως η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά του συνεδρίου βρισκόταν στους δεκάδες Έλληνες ερευνητές και τεχνολόγους που
συµµετείχαν και παρουσίαζαν µε καµάρι τα δηµιουργήµατά
τους, ορµώµενοι όχι τόσο από τα ελληνικά πανεπιστήµια όσο
από τα ερευνητικά ιδρύµατα των βόρειων χωρών που επενδύουν συστηµατικά στην έρευνα και εξέλιξη των νέων τεχνολογιών για τον αγροδιατροφικό τοµέα.
Στην αξιοποίηση αυτών των ερευνητών και τεχνολόγων
ίσως να βρίσκεται το µέλλον του Έλληνα αγρότη. Ώστε µε ουσιαστικές γνώσεις να µεταφέρουµε τις σύγχρονες µεθόδους
στην ελληνική γη. Και να ξεφύγουµε από αυτή την καθυστέρηση που έχει καταδικάσει µια χώρα µε εξαιρετικές παραγωγικές δυνατότητες να κινείται µε ρυθµούς του περασµένου αιώνα.
*Ο Γιάννης Κωστής-Γιανναράκης είναι διευθυντής στον Σύνδεσµο Εταιρειών Κινητών Εφαρµογών Ελλάδος.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.
ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ
H κακή µέρα είχε φανεί από την προηγούµενη, µε τη συνέντευξη Ερντογάν στον ΣΚΑΪ και στον Αλέξη Παπαχελά, όπου
έθεσε επί τάπητος όλες τις τουρκικές διεκδικήσεις.
Και συνέχισε να φαίνεται κακή και το πρωί, από το ξεκίνηµα της συνάντησης των δύο Προέδρων, όταν ο Ερντογάν
απλώθηκε σαν πασάς στα τρία τέταρτα του καναπέ και ο
Παυλόπουλος βολεύτηκε στην ακρούλα. Η γλώσσα του
σώµατος είχε ήδη προϊδεάσει για το τι θα επακολουθήσει.

επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Ν. Κοτζιά στη
Ν. Κορέα, οι εκεί συνοµιλητές του τόνισαν εµφατικά
ότι το βασικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν µε
τους βόρειους γείτονές τους είναι η έλλειψη καναλιών
επικοινωνίας». Συνεπώς ο στόχος µπορεί να ήταν να
ανοίξουν κανάλια επικοινωνίας. Μεγάλη επιτυχία, λοιπόν.
Τα κανάλια άνοιξαν και τα θέµατα τέθηκαν υπό συζήτηση.
Όλα, ακόµη και η εθνική κυριαρχία.

Πριν από την επίσκεψη Ερντογάν το κυρίαρχο θέµα της
επικαιρότητας ήταν η Νατάσα Μποφίλιου, η οποία δήλωσε
σε συνέντευξή της στην «Εφηµερίδα των Συντακτών» «ως
τα βάθη της ψυχής της τροτσκίστρια» που ψηφίζει ΚΚΕ
και περιµένει τον (Πεφωτισµένο;) Ηγέτη για ν’ ανέβει στο
βουνό.
Ως δηµόσιο πρόσωπο πήρε µια πολιτική θέση και φυσικά
µπορεί να κριθεί γι’ αυτήν. Μπορεί να κριθεί για τον
αχταρµά τού να είσαι τροτσκιστής και να ψηφίζεις ΚΚΕ
και πολύ περισσότερο να περιµένεις και τον Ηγέτη για να
πάρεις τ’ άρµατα.

Παρ’ όλα αυτά, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας η Ελλάδα παραµένει διαθέσιµη να παίξει τον ρόλο
του οχήµατος της εισόδου της Τουρκίας στην Ε.Ε. Σε µια
περίοδο που οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
έχουν στην µπούκα την Τουρκία του Ερντογάν και η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. µοιάζει παντελώς εκτός
τόπου και χρόνου. Η απάντηση του Ερντογάν υπενθύµισε
τη σκληρή πραγµατικότητα της συγκριτικής θέσης των δύο
χωρών στη δεδοµένη συγκυρία: Υπάρχουν Τούρκοι που
κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ακόµη περισσότερο µπορείς να σχολιάσεις την ατάκα της
περί «χούντας» της Ε.Ε.

επίσκεψη Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο, η γενική εικόνα
ήταν κάπως έτσι:

Μια επίσκεψη που υποτίθεται ότι είχε ως βασικό θέµα στην
ατζέντα την ενδυνάµωση των διµερών σχέσεων και των
επιχειρηµατικών δεσµών είχε ήδη πάρει εντελώς διαφορετική τροπή.

Αµέσως µετά ο Ερντογάν µετέβη στο Μέγαρο Μαξίµου και
ήταν σαφές πως ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε να διαχειριστεί µια κρίση. Και οµολογουµένως τα κατάφερε καλά.
O Παυλόπουλος έκανε στη συνέχεια την έκπληξη και αντί
να µείνει στις τυπικότητες του πρωτοκόλλου, οι οποίες σε
αυτό το επίπεδο έχουν τον ρόλο να προφυλάσσουν από
δύσκολες και αµήχανες καταστάσεις, εξέφρασε µε πυγµή
τις ελληνικές θέσεις σε όλες τις τουρκικές διεκδικήσεις στις
διµερείς σχέσεις. Μια επιλογή που προκάλεσε έκπληξη
στον Ερντογάν.
Σε γενικές γραµµές,

Σε γενικές γραµµές…

Σε κάθε περίπτωση, δεν χρειάζεται να ανησυχούµε, µπορεί να έκρυψαν τον Πάνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
Ερντογάν, αλλά όταν έρθουν τα πραγµατικά δύσκολα θα
είναι εκεί.

Στη συνέχεια, όµως, επιβεβαιώθηκε ο άγραφος νόµος των
δικηγόρων «ποτέ µην κάνεις στον µάρτυρα µια ερώτηση
όταν δεν ξέρεις ήδη την απάντηση».
Περνώντας σε πιο… ειδικές γραµµές, ο Ερντογάν είπε και
µπροστά στον Τσίπρα πως του είχε υποσχεθεί την έκδοση
των οκτώ Τούρκων πραξικοπηµατιών και δεν διαψεύστηκε από τον Έλληνα πρωθυπουργό. Τουτέστιν ο Τσίπρας
υποσχέθηκε στον Ερντογάν κάτι που δεν µπορούσε να
καθορίσει, αρµόδια ήταν η ελληνική ∆ικαιοσύνη, η οποία
αποφάσισε τη µη έκδοσή τους.
Μετά τον καταιγισµό Ερντογάν ο ευρισκόµενος σε αµηχανία
Παυλόπουλος θυµήθηκε να του απαντήσει πως δεν είναι
εκτελεστικός Πρόεδρος και δεν έχει αρµοδιότητα να
συζητήσει τέτοια θέµατα, αυτά πρέπει να συζητηθούν µε την
κυβέρνηση. Συνεπώς το εύλογο ερώτηµα είναι «τότε γιατί
τα έθεσε στο τραπέζι;». Και το σίγουρο είναι πως δεν πήρε
την πρωτοβουλία –άλλωστε ως κορυφαίος συνταγµατολόγος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τα όρια του
ρόλου του–, αλλά πιθανότατα µε υπόδειξη του καθ’ ύλην
αρµόδιου υπουργείου Εξωτερικών.

Για άλλη µια φορά η προχειρότητα και η ελλιπής προετοιµασία –αλλά και η εσφαλµένη εκτίµηση για τη δυναµική
της επίσκεψης– κυριάρχησαν σε ένα εθνικό θέµα τεράστιας
βαρύτητας, όπως η πρώτη επίσκεψη Τούρκου Προέδρου
µετά από 65 χρόνια στη χώρα µας. Μόλις τελείωσε η

Επιπλέον, υπήρξε και µια χαµένη ευκαιρία: Ο Ερντογάν
έγινε ο πρώτος Τούρκος πολιτικός που τόλµησε να ευχηθεί
να µην είχαν λάβει χώρα «τα γεγονότα που οδήγησαν στην
αποχώρηση των Ελλήνων από την Τουρκία». Μια «πάσα»
που έµεινε αναξιοποίητη.
Το µεγάλο ερώτηµα βέβαια παραµένει: ποιος ακριβώς
ήταν ο ελληνικός στόχος της επίσκεψης Ερντογάν στην
Ελλάδα; Την τουρκική ατζέντα την ξέραµε και επιβεβαιώθηκε από τα γεγονότα.
Όπως µας ενηµέρωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε
σχετική ανακοίνωση για τις αντιδράσεις στον τρόπο που
εξελίχθηκε η επίσκεψη Ερντογάν: «Κατά την πρόσφατη

Σε άλλα νέα, η Πλεύση Ελευθερίας µεταξύ των χρήσιµων
στο κίνηµα ειδικοτήτων των πιθανών υποστηρικτών της
συµπεριέλαβε και το «ληστής τραπεζών».
Το ερώτηµα ήταν αν η ανάγκη ήταν πραγµατική ή επρόκειτο για χιούµορ. Ακολούθησε η σαν έτοιµη από καιρό
απάντηση της επικεφαλής Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Από αυτό, όµως, µέχρι την ανθρωποφαγική επίθεση που
δέχτηκε η Μποφίλιου υπάρχει µια τεράστια απόσταση.
Για παράδειγµα, ο Πέτρος Τατσόπουλος τη χαρακτήρισε
«χαζοβιόλα» και µετά τόνισε πως το είπε για να την προστατέψει, ο γελοίος (για να τον προστατέψουµε το λέµε,
µην τον χαρακτηρίσουν σεξιστή).

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος «αριστερό κουλτουροβολεψιµατία» και «αριστεροκουλτουρόβαρδο – κλαψιάρη της
ευµάρειας».

Αυτοµάτως έγινε ξεκάθαρο: ούτε χιούµορ ήταν ούτε
πραγµατική ανάγκη υπήρχε.
Γενικά, πάντως, τα πράγµατα έχουν γίνει δύσκολα πλέον.
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΘΑ ΑΠΟ∆ΟΘΕΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ;

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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ρεις µήνες µετά το ναυάγιο
που µαύρισε τις ακτές και
τη θάλασσα του Σαρωνικού
και ενώ οι έρευνες για τα
αίτια και την εξάπλωση της
ρύπανσης συνεχίζονται, η
περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς παραµένει στον τόπο του εγκλήµατος και καταθέτει ειδική έκθεση* µε κάθε διαθέσιµο
χρήσιµο στοιχείο για το θέµα.
Η έκθεση υποβλήθηκε στην 5η τακτική
ανακρίτρια του Πειραιά ως συµπληρωµατικό
υπόµνηµα στη µήνυση που κατατέθηκε στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά στις 18 Σεπτεµβρίου από το WWF Ελλάς. Περιλαµβάνει
τη χαρτογραφική αποτύπωση της ρύπανσης
κατά τις πρώτες µέρες µετά το ναυάγιο, στοιχεία για την οικολογική κατάσταση του Σαρωνικού, καθώς και κάθε διαθέσιµο δεδοµένο
για τις οικολογικές επιπτώσεις και την αντιµετώπιση σηµαντικών ατυχηµάτων πετρελαιοκηλίδας παγκοσµίως.
«Πιστοί στην απαίτησή µας για απόδοση
δικαιοσύνης για το ναυάγιο που προκάλεσε
την πρωτοφανή ρύπανση των ακτών της πρωτεύουσας της χώρας, και χωρίς καµία έκπτωση
στην πάγια διεκδίκηση περιβαλλοντικής διαφάνειας, δίνουµε στη δηµοσιότητα όλα τα
στοιχεία που συλλέξαµε µέχρι στιγµής και
ήδη προσκοµίσαµε στις αρµόδιες αρχές για
το περιβαλλοντικό έγκληµα της 10ης Σεπτεµβρίου» τονίζει ο ∆ηµήτρης Καραβέλλας, γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς. Και συνεχίζει: «Θέλουµε το εξαιρετικά σοβαρό αυτό περιστατικό ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδα να
αποτελέσει αφορµή για θωράκιση των ελληνικών θαλασσών από τέτοιους κινδύνους, οι
οποίοι αναµένουµε ότι θα αυξηθούν δραµατικά µε την έναρξη γεωτρήσεων για υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο και το Ιόνιο».
Μέσω της έκθεσης, το WWF Ελλάς ζητάει, µεταξύ άλλων:
• Επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυ-

ρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 30
του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
• Εφαρµογή του προεδρικού διατάγµατος
148/2009, σε σχέση µε την περιβαλλοντική
ζηµία που έχει προκληθεί από το ναυάγιο.
• ∆ιενέργεια από το ΕΛΚΕΘΕ ολοκληρωµένου
προγράµµατος παρακολούθησης δεικτών και
άµεσης δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων
για την οικολογική κατάσταση του Σαρωνικού,
δίχως καµία πολιτική παρέµβαση.
• ∆ιενέργεια από το Σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος τακτικών ελέγχων στις παραλίες
που έχουν υποστεί ρύπανση από πετρέλαιο
και επιβεβαίωση της καλής κατάστασής τους,
πριν από την απόδοσή τους για κολύµβηση και
άλλες χρήσεις.
• Καθορισµό µέτρων αντισταθµιστικής αποκατάστασης, µέχρι την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµίας από το ναυάγιο. Τα µέτρα
αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν µέτρα αναβάθµισης και αποκατάστασης των περιβαλλοντικών υπηρεσιών που επλήγησαν από το ναυάγιο – για παράδειγµα, αποµάκρυνση αυθαιρέτων, αποκατάσταση παράκτιου χώρου από
επεµβάσεις, περιοχές ελεγχόµενης αλιείας από
επαγγελµατίες ψαράδες κ.λπ.
• Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση του Παράκτιου Χώρου.
• Αξιολόγηση και αναθεώρηση των εκκρεµοτήτων για την πλήρη εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιµετώπιση
περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και
άλλες επιβλαβείς ουσίες (Π.∆. 11/2002).
*Η έκθεση κοινοποιήθηκε και στο Συντονιστικό Γραφείο Αποκατάστασης της Περιβαλλοντικής Ζηµιάς (ΣΥΓΑΠΕΖ) του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο έχει
κινήσει την προβλεπόµενη από τον νόµο διαδικασία απόδοσης περιβαλλοντικών ευθυνών
και τον καθορισµό µέτρων αποκατάστασης της
ζηµιάς στο περιβάλλον.
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την ίδια τάξη θα µένουν οι µαθητές της Ε΄
και της ΣΤ΄ δηµοτικού στην περίπτωση που
στο τέλος της σχολικής χρονιάς έχουν µέσο
όρο µικρότερο του 4,5, σύµφωνα µε απόφαση του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου. Στην υπουργική απόφαση συµπεριλαµβάνονται όλες οι αλλαγές που πρόκειται να ισχύσουν
στα δηµοτικά σχολεία.

Τα δύσκολα φαίνεται ότι
έρχονται για τους µαθητές
των δύο τελευταίων τάξεων
του δηµοτικού, καθώς στην
περίπτωση που ο µαθητής
έχει µέσο όρο µικρότερο
του 4,5 θα αναγκάζεται να
επαναλάβει την τάξη.

Τι προβλέπει η απόφαση
Το διδακτικό έτος θα χωρίζεται σε τρία τρίµηνα. Το πρώτο
τρίµηνο θα αρχίζει στις 11 Σεπτεµβρίου και θα λήγει στις 10
∆εκεµβρίου, το δεύτερο θα διαρκεί από τις 11 ∆εκεµβρίου
έως τις 10 Μαρτίου και το τρίτο από τις 11 Μαρτίου έως τις
15 Ιουνίου.
Σχετικά µε την αξιολόγηση των µαθητών, στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού προβλέπεται µόνο περιγραφική αξιολόγηση. Ο δάσκαλος της τάξης µε τη λήξη κάθε τριµήνου θα ενηµερώνει τους γονείς των µαθητών για την πρόοδό
τους. Στο βιβλίο µητρώου και προόδου δεν θα καταχωρίζεται καµία βαθµολογία και οι στήλες για τις τάξεις αυτές στο
εν λόγω βιβλίο θα παραµένουν κενές. Στο τέλος του διδακτικού έτους θα συµπληρώνονται µε την ένδειξη «Προάγεται»
ή «Επαναλαµβάνει την τάξη».
Αντιθέτως, στη Γ΄ και στη ∆΄ τάξη του δηµοτικού προβλέπεται περιγραφική αξιολόγηση σε συνδυασµό µε κλίµακα
βαθµολογίας ως ακολούθως: Άριστα (Α), Πολύ καλά (Β),
Καλά (Γ), Σχεδόν καλά (∆). Στο βιβλίο µητρώου και προόδου θα καταχωρίζεται η βαθµολογία µε τα σύµβολα των λεκτικών χαρακτηρισµών, δηλαδή µε τα κεφαλαία γράµµατα
Α, Β, Γ και ∆. Η διαδικασία αυτή θα τηρείται και στους ελέγχους προόδου των µαθητών. Κατά την έκδοση των αποτελεσµάτων, στο σχετικό βιβλίο θα αναγράφεται µόνο η λέξη
«Προάγεται».

Επανάληψη τάξης
Τα δύσκολα φαίνεται ότι έρχονται για τους µαθητές των δύο
τελευταίων τάξεων του δηµοτικού, καθώς στην περίπτωση
που ο µαθητής έχει µέσο όρο µικρότερο του 4,5 θα αναγκάζεται να επαναλάβει την τάξη.
Όπως προβλέπει η σχετική απόφαση, στην Ε΄ και ΣΤ΄
τάξη η αξιολόγηση θα είναι περιγραφική, σε συνδυασµό µε
κλίµακα βαθµολογίας που θα είναι λεκτική και αριθµητική,
δηλαδή Άριστα (9-10), Πολύ καλά (7-8), Καλά (5-6), Σχεδόν
καλά (<5).
Οι µαθητές της Α΄ και Β΄ δηµοτικού θα προάγονται εφόσον κατά την κρίση του δασκάλου ανταποκρίνονται στα στοιχεία της αξιολόγησης, ενώ οι µαθητές της Γ΄ και ∆΄ δηµοτικού εφόσον υπερισχύουν σε αριθµό οι χαρακτηρισµοί Α, Β
και Γ. Όταν στους τελικούς µέσους όρους υπερισχύουν οι
χαρακτηρισµοί ∆, ο µαθητής θα επαναλαµβάνει την τάξη.
Σε περιπτώσεις δικαιολογηµένης απουσίας για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο από το µισό του διδακτικού έτους, ο
µαθητής µπορεί να προαχθεί εφόσον µε τη σύµφωνη γνώµη
του γονέα του υποβληθεί σε σχετική εξέταση εντός του πρώτου δεκαηµέρου του Ιουνίου ή του πρώτου δεκαηµέρου του
Σεπτεµβρίου.

Αλλαγές και στα βιβλία
Παράλληλα, ο κ. Γαβρόγλου υπέγραψε υπουργική απόφαση
για την εκτύπωση επτά βιβλίων του δηµοτικού, µε επικαιροποίηση των βιβλίων της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής καθώς και των Θρησκευτικών. Στο πρώτο, µεταξύ άλλων,
αντικαθίσταται η αναφορά για την ψήφο στα 18 έτη µε την
ψήφο στα 17 και η φωτογραφία του πρώην Προέδρου της
∆ηµοκρατίας Κάρολου Παπούλια µε αυτήν του Προκόπη
Παυλόπουλου, ενώ ζητείται και επικαιροποίηση στα ονόµατα των υπουργείων. Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι στον
χάρτη της Ελλάδας πρέπει να περιλαµβάνεται η Γαύδος και
το Καστελόριζο.
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ΜΕΓΑΛΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΑ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Τσάντα στο σχολείο
Τη δυνατότητα να αφήνουν την τσάντα τους στο σχολείο
ένα Σαββατοκύριακο κάθε µήνα δίνει το πρόγραµµα «Τσάντα στο σχολείο». Το πρόγραµµα εφαρµόζεται ήδη πιλοτικά σε 25 δηµοτικά σε Αττική, Κρήτη και Αιτωλοακαρνανία, ενώ αναµένεται και η σχετική υπουργική απόφαση
που θα το επεκτείνει. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Γαβρόγλου
είπε ότι στόχος είναι οι µαθητές δηµοτικού να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο µέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, όποιος µαθητής το επιθυµεί θα µπορεί να παίρνει
την τσάντα στο σπίτι του, αν και µέχρι στιγµής ελάχιστοι
είναι εκείνοι που δεν έχουν θελήσει να συµµετάσχουν στο
πρόγραµµα.

20 εκατ. ευρώ στο ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ
Την ίδια ώρα νέα έκκληση προς τους καταληψίες να φύ-

γουν από το κτίριο του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ιά Βίου
Μάθησης (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ) απηύθυνε η νέα ηγεσία του ιδρύµατος (ανέλαβε στις 16 Νοεµβρίου). Το κτίριο, στην οδό Αχαρνών, τελεί υπό κατάληψη από τις 6 Νοεµβρίου από φοιτητές
που διαµαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στις
φοιτητικές εστίες, αλλά και για τη σίτιση.
Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ∆.Σ. του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ
∆ηµήτρης Ζέρβας, για τις τρέχουσες ανάγκες και υποχρεώσεις του ιδρύµατος εξασφαλίστηκαν και εκταµιεύονται 20
εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε τον κ. Ζέρβα, καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις για τη λειτουργία του ιδρύµατος
τη φετινή χρονιά. Πρόκειται για πρόσθετη επιχορήγηση
των χρηµάτων που είχαν διατεθεί στον προϋπολογισµό του
ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ.
Ο κ. Ζέρβας µετά από επίσκεψή του στις φοιτητικές εστίες του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ παραδέχτηκε ότι υπάρχουν
σοβαρά προβλήµατα. «∆εν µπορώ να µην επισηµάνω ότι από
την προσωπική επίσκεψη που έκανα υπάρχει µια εικόνα εγκατάλειψης δεκαετιών και θα ήµουν τουλάχιστον υπερφίαλος να υποσχεθώ ότι έχω το µαγικό ραβδί και ότι αυτά τα
κτίρια των εστιών θα µεταµορφωθούν σε µία εβδοµάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ανακοίνωσε, ωστόσο, ότι «θα γίνουν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης των εστιών. Ήδη άρχισαν οι εργασίες
επισκευής σωληνώσεων θέρµανσης στη φοιτητική εστία
του ΕΜΠ (ΦΕΕΜΠ) και οι εργασίες επισκευής του λέβητα
θέρµανσης στη φοιτητική εστία του Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΦΕΠΑ). Παρόµοιες εργασίες θα γίνουν και στις υπόλοιπες εστίες στις οποίες υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήµατα».
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο κ.
Ζέρβας τόνισε ότι «θα συνεχιστεί η σίτιση κανονικά σε όλες
τις εστίες των πανεπιστηµίων της χώρας, χωρίς να υπάρξει
καµία µέρα διακοπής, όπως δεν υπήρξε και µέχρι σήµερα».
Επιπλέον, ανακοινώθηκε ότι η συντήρηση των εστιών πανελλαδικά θα συνεχιστεί κανονικά, το αίτηµα της επέκτασης
της παροχής internet σε όλους τους χώρους της ΦΕΕΜΠ
θα εξεταστεί και θα υλοποιηθεί άµεσα, ενώ η χρηµατοδότηση εξασφαλίζει και την προµήθεια εξοπλισµού (π.χ. πλυντήρια).
Σχετικά µε τα φαινόµενα αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης στο ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ που ανέδειξαν οι έλεγχοι του Σώµατος Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο κ. Ζέρβας δήλωσε ότι ως νέα διοίκηση θα προχωρήσει άµεσα σε ελέγχους.

αφιέρωµα //

ΚΕΙΜΕΝΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Η Ελλάδα που παράγει,
καινοτοµεί και εξάγει είναι εδώ!

Μ

ετά από οκτώ χρόνια ύφεσης και στασιµότητας, κατά τα οποία η προσοχή όλων µας ήταν εστιασµένη στις υφεσιακές επιπτώσεις των µνηµονίων, είναι φυσικό να αναρωτιόµαστε εάν πράγµατι υπάρχουν ρεαλιστικές αναπτυξιακές προοπτικές και ποιες είναι αυτές.
Η απάντηση κατά την ταπεινή µας άποψη είναι ότι ναι. Ναι, υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές ανάπτυξης.
Υπάρχει η Ελλάδα που παράγει, η Ελλάδα που καινοτοµεί, η Ελλάδα που εξάγει, η Ελλάδα που στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
Μπορεί να ακούγεται σαν µονόδροµος, όµως είναι έτσι, και είναι µονόδροµος που οδηγεί σε µια αλλιώτικη, διαφορετική µέρα για το επιχειρείν.
Αυτός ο µονόδροµος για την επιστροφή σε τροχιά δυναµικής και διατηρήσιµης µεσοπρόθεσµα ανάπτυξης είναι η µετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγµα, το οποίο θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια και στις επενδύσεις.
Μια Ελλάδα που ήδη έχει βάλει τις βάσεις για να συστήσει µέσα από τη δοµηµένη εξωστρέφεια τι σηµαίνει ελληνικό προϊόν και υπηρεσία µέσα από µια
ανταγωνιστική παραγωγή, που θα εδραιωθεί µε σοβαρές επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, στην καινοτοµία, στην ποιότητα, στη διαφοροποίηση.
Μια Ελλάδα που µε ένα ευνοϊκό φορολογικό και διοικητικό περιβάλλον θα εµπνέει εµπιστοσύνη στους επενδυτές και θα ενθαρρύνει την ανάληψη νέων
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
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Η Ελλάδα αποτελεί
µια υποσχόµενη επένδυση

Η
Το 2018 είναι έτος
επιτάχυνσης, αύξησης
της απασχόλησης,
των επενδύσεων,
καθώς επίσης και
απεµπλοκής από τα
µνηµόνια.

επόµενη µέρα «µετά το
µνηµόνιο» είναι αυτή
που θα πρέπει να απασχολήσει τον πολιτικό,
οικονοµικό και θεσµικό
κόσµο, όπως προκύπτει
κατά κοινή οµολογία από
τις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου του Ελληνο-αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου «Η Ώρα της
Ελληνικής Οικονοµίας | Αναµόρφωση της Οικονοµίας - Αναβίωση της Επιχειρηµατικότητας | Καινοτοµία - Τεχνολογία - Ηθική - Εξωστρέφεια». Και αυτό
γιατί η Ελλάδα είναι µια υποσχόµενη επένδυση!
Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισµό του, ο πρόεδρος του Ελληνο-αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου Σίµος Αναστασόπουλος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα χρόνια της κρίσης και οι αναποτελεσµατικές απόπειρες εξόδου από αυτήν, πέρα από
τις αυταπάτες, ανέδειξαν τις διαχρονικές παθογένειες της οικονοµίας. Χρειαζόµαστε αλλαγή παραγωγικού και αναπτυξιακού µοντέλου, µε έµφαση
στην εφαρµογή καινοτόµων και νέων τεχνολογιών,
αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηµατικής ηθικής και µε ενίσχυση της εξωστρέφειας. Για
να υπάρξουν επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες θέσεις
εργασίας απαιτούνται και οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που θα κάνουν την Ελλάδα ανταγωνιστική
και θα στείλουν τα κατάλληλα µηνύµατα στις αγορές. Καλώ, λοιπόν, τις υπεύθυνες πολιτικές, επιχειρηµατικές και κοινωνικές δυνάµεις να συµβάλουµε
στην αλλαγή νοοτροπίας σε επίπεδο κοινωνίας και
στην επίτευξη της ελάχιστης συναίνεσης του πολιτικού συστήµατος, ώστε να απενοχοποιηθεί και υποστηριχθεί το αναγκαίο µεταρρυθµιστικό έργο».
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας κατά
την επίσηµη οµιλία του, και αφού χαιρέτισε µε ικανοποίηση την τεχνική συµφωνία µεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσµών για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, τόνισε χαρακτηριστικά: «Θεωρούµε ότι έχει ανοίξει ο δρόµος για να
ολοκληρωθεί έγκαιρα το τρίτο πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής και να ανοίξει η συζήτηση για

την αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέους, καθώς και
για το περιβάλλον όπου θα κινηθεί η Ελλάδα µετά
την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Όλους πρέπει
να µας απασχολήσει σοβαρά η επόµενη µέρα “µετά
το µνηµόνιο”. Οι προκλήσεις που θα κληθούµε να
αντιµετωπίσουµε τότε δεν είναι ούτε λίγες ούτε αµελητέες. Γιατί όποιος θεωρεί ότι τα τελευταία οκτώ
χρόνια ήταν µια παρένθεση που κλείνοντάς την θα
µπορέσουµε να επιστρέψουµε αµέριµνοι σε όσα µας
οδήγησαν στην κρίση λέει ψέµατα στον εαυτό του
και στους άλλους. “Πισωγύρισµα” σε ρυθµίσεις και
πρακτικές του παρελθόντος είναι ένα σενάριο που
πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί. Αν συµβεί κάτι
τέτοιο, θα είναι σαν να µην έχουµε διδαχτεί τίποτα
απολύτως από την πολυετή και επώδυνη περιπέτεια
των αλλεπάλληλων µνηµονίων. Η όποια χαλάρωση
της ξένης εποπτείας θα πρέπει να δώσει τη θέση της
σε ένα φιλόδοξο και αποφασιστικό –ελληνικής ιδιοκτησίας– πρόγραµµα που θα συνεχίζει το έργο».
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ
κατά τον χαιρετισµό του αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της τεχνικής συµφωνίας, συνεχάρη γι’ αυτόν
τον λόγο την ελληνική κυβέρνηση και σηµείωσε
ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί δείγµα σκληρής δουλειάς. Στη συνέχεια τόνισε χαρακτηριστικά: «Το
2018 αποτελεί µια χρονιά καµπής για την Ελλάδα
αλλά και για τις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, µάλιστα πρόκειται για τη χρονιά στην οποία έχω συναντήσει τους περισσότερους επενδυτές από τότε
που βρίσκοµαι στην Ελλάδα». Κατά τη διάρκεια της
οµιλίας του δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις ιδιωτικοποιήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «καλό δείγµα
βελτίωσης των υποδοµών µέσω ιδιωτικών επενδύσεων», ενώ παράλληλα επισήµανε ότι η πρεσβεία
των ΗΠΑ στην Αθήνα δίνει τεράστια έµφαση στη
στήριξη των start-up εταιρειών. Κλείνοντας την οµιλία του, υπογράµµισε ότι «πιστεύουµε ότι η Ελλάδα αποτελεί µια υποσχόµενη επένδυση».
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιωάννης ∆ραγασάκης κατά τον χαιρετισµό του αναφέρθηκε στην
αλλαγή του κλίµατος που έχει παρατηρηθεί τελευταία, τονίζοντας ότι η ατζέντα µετά την τρίτη αξιολό-

γηση είναι σαφής. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «τρία
ζητήµατα θα συζητηθούν τις επόµενες ηµέρες, η τέταρτη αξιολόγηση, τα µέτρα για το χρέος και το τι θα
συµβεί στο µεταµνηµονιακό καθεστώς. Το 2018 είναι
έτος επιτάχυνσης, αύξησης της απασχόλησης, των
επενδύσεων, καθώς επίσης και απεµπλοκής από τα
µνηµόνια. Χρειαζόµαστε ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη ανάπτυξη, για να µειώσουµε την ανεργία,
για να δηµιουργήσουµε ευκαιρίες στους Έλληνες
επιστήµονες να επιστρέψουν στη χώρα, µειώνοντας
το χάσµα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Χρειαζόµαστε ριζικές αλλαγές οι οποίες θα διευκολύνουν την
ανάκαµψη της οικονοµίας µε όρους δικαιοσύνης».
Όσον αφορά την έξοδο στις αγορές, ο κ. ∆ραγασάκης σηµείωσε την επιτυχή έκδοση οµολόγου τον
Ιούλιο, καθώς και το πρόσφατο swap. «Θέλουµε
να έχουµε κλείσει όλες τις εκκρεµότητες έως τον
Μάιο-Ιούνιο» είπε χαρακτηριστικά. Σχετικά µε το
τραπεζικό σύστηµα, αναφέρθηκε στην ανάκαµψη
των καταθέσεων που έχει παρατηρηθεί (περίπου 1
δισ. τον µήνα), καθώς και στο ότι τα κόκκινα δάνεια
έχουν κορυφωθεί και πρόκειται µειωθούν από δω
και στο εξής. Αναφορικά µε τα stress tests, δήλωσε
ότι αναµένεται να επιβεβαιώσουν την κεφαλαιακή
ισχύ των τραπεζών και να επισηµάνουν την ανάγκη
µείωσης των κόκκινων δανείων.
Από το βήµα του συνεδρίου ο υπουργός Οικονοµίας & Ανάπτυξης ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι σηµαντικό να γίνει σε
όλους κατανοητό ότι η ελληνική οικονοµία έχει εισέλθει σε τροχιά ανάκαµψης µε βασική κινητήρια
δύναµη τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, την υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων, την
εποικοδοµητική συνεργασία µε τους εταίρους µας
και τη βαθµιαία αλλά ουσιαστική αποκατάσταση της
εµπιστοσύνης των πιστωτών, των αγορών και των επενδυτών στην ικανότητα της χώρας να ισορροπήσει και να αναπτυχθεί. Όλοι οι επιµέρους τοµείς
της οικονοµίας, από τον τουρισµό, τη βιοµηχανία,
τις εξαγωγές και τις ξένες άµεσες επενδύσεις µέχρι
τους κλάδους που µέχρι πρότινος υποφέρανε εξαιτίας της δηµοσιονοµικής και εισοδηµατικής λιτότητας, όπως είναι οι κατασκευές, το εµπόριο ή άλλες
υπηρεσίες, βρίσκονται όλοι τους σε φάση επανεκκίνησης». Κλείνοντας την οµιλία του, µεταξύ άλλων
αναφέρθηκε στις ελληνοαµερικανικές εµπορικές
και επενδυτικές σχέσεις, οι οποίες βρίσκονται σε
πολύ καλό δρόµο και τα περιθώρια ανάπτυξής τους
πραγµατικά είναι µεγάλα, επί τη ευκαιρία της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 2018, όπου τιµώµενη χώρα θα είναι οι ΗΠΑ, προσφέροντας ασύγκριτες δυνατότητες προώθησης ελληνοαµερικανικών εξαγωγών και επενδύσεων.
Κατά την οµιλία του στο δείπνο που παρέθεσε
το Ελληνο-αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο, ο
αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης µεταξύ άλλων
αναφέρθηκε στο επιχειρείν, το οποίο, όπως τόνισε,
ταυτίστηκε µε το κράτος και ως εκ τούτου το κράτος
λειτούργησε πελατειακά απέναντι όχι µόνο στους
πολίτες αλλά και στην επιχειρηµατική κοινότητα.
Ο ίδιος σηµείωσε: «Η Ελλάδα είναι µία αναπτυγµένη χώρα. ∆εν µπορεί και δεν πρέπει να µετακινηθεί προς δραστηριότητες που βασίζονται σε φθηνά
και ανειδίκευτα εργατικά χέρια. Ο στόχος µας πρέπει να είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
οικονοµίας, όχι όµως µε περαιτέρω µείωση του εργασιακού κόστους, όχι δηλαδή µε χαµένες γενιές
των 360 ευρώ».
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Ποιες είναι οι µεσαίες
και µικρές επιχειρήσεις (MµΕ)
που άντεξαν στην κρίση;

Ο
Χωρίς µια ρεαλιστική
αναγνώριση των
πλεονεκτηµάτων και
των αδυναµιών των
ΜµΕ απέναντι στον
διεθνή ανταγωνισµό,
τα όποια εργαλεία
χρηµατοδότησης
θα επαναλάβουν
γρήγορα ένα
κορεσµένο
παραγωγικό
υπόδειγµα.

ι µεσαίες και µικρές
επιχειρήσεις (ΜµΕ)
αποτελούν σηµαντικό
πυλώνα της παραγωγικής διαδικασίας.
Μπορούν να έχουν
κεντρικό ρόλο στον
παραγωγικό µετασχηµατισµό και στη
δηµιουργία δουλειών. ∆εν λειτουργούν όµως σε µια
κλειστή οικονοµία. Ο ανταγωνισµός δεν προέρχεται µόνο από τη διπλανή πόλη αλλά από τη µεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εµπορίου και επιχειρηµατικότητας στον κόσµο, δηλαδή την Ε.Ε.
Αναπόφευκτα, η συζήτηση για τις ΜµΕ περνάει µέσα από τη βελτίωση των χαρακτηριστικών
τους, τουλάχιστον απέναντι στον ευρωπαϊκό ανταγωνισµό. Σήµερα στην Ευρώπη ο αριθµός, η απασχόληση και η παραγόµενη προστιθέµενη αξία των
ΜµΕ βρίσκονται ήδη σε ανάκαµψη, επιστρέφοντας
στα προ κρίσης επίπεδα, µε στοιχεία της πρόσφατης ετήσιας συνόδου της Ε.Ε. για τις ΜµΕ στην Εσθονία. Εξαίρεση παραµένει η Ελλάδα, η οποία υπολείπεται στους τρεις δείκτες ταυτόχρονα.
Αυτόν τον καιρό είναι σε επεξεργασία το εθνικό
αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας, όµως η αναπτυξιακή
διάσταση των ΜµΕ υστερεί στον δηµόσιο διάλογο.
Χωρίς µια ρεαλιστική αναγνώριση των πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών τους απέναντι στον διεθνή
ανταγωνισµό, τα όποια εργαλεία χρηµατοδότησης
(ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράµµατα, τραπεζικός δανεισµός κ.λπ.) θα επαναλάβουν γρήγορα ένα κορεσµένο παραγωγικό υπόδειγµα που δεν µπορεί να επιβιώσει δίχως συνεχείς ενέσεις δηµόσιου χρήµατος.
Το κενό στη χάραξη µιας αναπτυξιακής πολιτικής για τις δυναµικές ΜµΕ προσπαθεί να καλύψει ο
ΣΕΒ. Η εκπροσώπησή τους στον δηµόσιο διάλογο
µε όρους παραγωγικής µεγέθυνσης και εξειδικευµένων προτάσεων πολιτικής αποτελεί ουσιαστική
ανάγκη και πρόκληση, µια και το 70% των µελών
του είναι ΜµΕ.
Σε στρατηγική συνεργασία µε την ΕΥ έχει καταγραφεί το επιχειρηµατικό τοπίο των ΜµΕ για
πρώτη φορά µέσα στην κρίση, συγκρίνοντάς το µε
τις επιδόσεις της Ε.Ε. Η ανάλυση ΣΕΒ-ΕΥ έδειξε
ότι οι 676.700 µεσαίες - µικρές - πολύ µικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα συνεισφέρουν στο 87% του
εργατικού δυναµικού των επιχειρήσεων, δηµιουρ-

∆ρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, διευθυντής του Τοµέα
Βιοµηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και ∆ικτύων του ΣΕΒ
γούν 19,3% προστιθέµενη αξία στο ΑΕΠ και παράγουν το 44,2% των εξαγωγών. Στο πλήθος περιλαµβάνεται ο µεγάλος αριθµός των περίπου 170.000 αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό που ασκούν
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Οι ΜµΕ παραµένουν µεν σηµαντικές στον παραγωγικό ιστό της χώρας, όµως η σηµαντική απόκλιση από ευρωπαϊκές πρακτικές είναι περιοριστικός παράγοντας στην οικονοµική ανάπτυξη. ∆ύο ενδεικτικά χαρακτηριστικά αναδεικνύουν αυτή την
απόσταση ανταγωνιστικότητας.
Το πρώτο στοιχείο είναι η πολύ χαµηλή παραγωγικότητα των ελληνικών ΜµΕ, η οποία κυµαίνεται στο 50% του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Τα αίτια
µπορούν να αναζητηθούν (και) στο πολύ µικρό µέγεθος, όπου σήµερα απασχολούνται µόλις 2 άτοµα
κατά µέσο όρο σε κάθε πολύ µικρή επιχείρηση.
Η ευελιξία που ελπίζαµε ότι θα παρείχε το πολύ
µικρό µέγεθος τελικά δεν καταφέρνει να µετασχηµατιστεί σε απόδοση. Έτσι, οι πολύ µικρές επιχειρήσεις (96,9% του συνόλου) παράγουν περίπου το
9,3% του ΑΕΠ, δηλαδή µια δυσχερή αναλογία 10
προς 1. Σε αντιπαραβολή, οι µικρές και οι µεσαίες
επιχειρήσεις (3,1% του συνόλου) παράγουν περίπου
το 10% του ΑΕΠ, δηλαδή µια αναλογία 1 προς 3,5.
Το δεύτερο µειονέκτηµα ανταγωνιστικότητας
είναι ο εξαιρετικά περιορισµένος αριθµός µεσαίων
επιχειρήσεων. Παραδοσιακά αυτές έχουν τις καλύτερες προοπτικές επιβίωσης, δηµιουργούν σταθερότερες θέσεις εργασίας, καινοτοµούν, εξάγουν κ.λπ.
Οι µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
είναι µόνο το 3,1% έναντι του 7% στην Ε.Ε. (µέσος
όρος). Η σύγκλιση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο θα
σήµαινε περίπου 26.000 περισσότερες µεσαίες επιχειρήσεις, ικανότερες να αντέξουν την κρίση, να
επιταχύνουν την ανάπτυξη και να δηµιουργήσουν
νέες δουλειές.
Τα χαρακτηριστικά αυτά, συνδυασµένα µε εµπόδια όπως η υπερφορολόγηση, η γραφειοκρατία
και ο αθέµιτος ανταγωνισµός, εξέλιξαν τις ΜµΕ σε
«τροφοδότη» της ανεργίας µε 600.000 (25%) λιγότερες θέσεις εργασίας το 2008-2014.
Παρ’ όλα αυτά, µέσα στην κρίση αναδεικνύεται ένα προφίλ ΜµΕ που αντέχουν και ενισχύουν
τις δυνατότητες ανάκαµψης και παραγωγικής µεγέθυνσής τους. Σύµφωνα µε την EY, o επιχειρήσεις
αυτές παρουσιάζουν ένα ή/και περισσότερα από τα
παρακάτω χαρακτηριστικά.

1. ∆ιαθέτουν τέτοιο µέγεθος που δίνει ανθεκτικότητα
και πρόσβαση σε διεθνείς αγορές. Τέτοιες µεσαίες
επιχειρήσεις αύξησαν τα περιθώρια κέρδους κατά
35% µέσο όρο, µε βελτίωση των εξαγωγών τους κατά
40% (από 4 δισ. στα 5,6 δισ. ευρώ). Σε αντίθεση, οι
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις είχαν πτώση
κερδών κατά 50%, παραµένοντας κυρίως εισαγωγείς.
2. Εστιάζουν σε δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας.
Ειδικά οι µεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις καταφέρνουν να τετραπλασιάσουν την παραγωγικότητά
τους (προστιθέµενη αξία ανά εργαζόµενο) µέσα στην
κρίση. Επίσης, οι ΜµΕ µε δραστηριότητες υψηλότερης έντασης τεχνολογίας και γνώσης δηµιούργησαν νέες δουλειές κατά 20%.
3. Συνδυάζουν το µέγεθος µε συνεχή βελτίωση της
απόδοσης, ακόµα και µέσα στην κρίση. Ανεξαρτήτως κλάδου, τέτοιες ΜµΕ αύξησαν την ανταγωνιστικότητά τους. Σε όρους προστιθέµενης αξίας, οι
µεσαίες επιχειρήσεις είναι κατά 40% περισσότερο
αποδοτικές από τις µικρές και κατά 178% από τις
πολύ µικρές.
4. Αναπτύσσουν καινοτόµα προϊόντα ή διαδικασίες.
Οι επιδόσεις των ΜµΕ στον ευρωπαϊκό δείκτη καινοτοµίας (European Innovation Scoreboard) είναι
πλέον παραπλήσιες του ευρωπαϊκού µέσου όρου
(29,6 έναντι 30,6).
5. Αναγνωρίζουν τα οφέλη των B2B πωλήσεων έναντι των απευθείας πωλήσεων σε καταναλωτές (B2C).
Συµµετέχουν σε παραγωγικά δίκτυα µε µεγαλύτερες επιχειρήσεις σε ποσοστό άνω του µέσου ευρωπαϊκού όρου (12,4% έναντι 10,3%).
6. Ανταποκρίνονται άµεσα σε ευκαιρίες της αγοράς,
όπως οι µετατοπίσεις τουριστικών ρευµάτων και εµπορευµατικών συναλλαγών (logistics).
Ο ΣΕΒ θεωρεί αναγκαία τη µετατόπιση της δηµόσιας συζήτησης, µε έµφαση στα παραγωγικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν τις αντοχές και προωθούν τη µεγέθυνση των ΜµΕ, µε εξειδικευµένες
προτάσεις πολιτικής βάσει διεθνών καλών πρακτικών. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαία η ανάδειξη των χαρακτηριστικών που µπορούν να στηρίξουν την επιβίωση του συνόλου των ΜµΕ στην Ελλάδα.
Για να έρθουν αυτές οι πολιτικές στον κεντρικό
δηµόσιο διάλογο, ο ΣΕΒ θα διοργανώσει επιχειρηµατικό συνέδριο για τις ΜµΕ την 21η Φεβρουαρίου
2018. Αντικείµενο του συνεδρίου θα είναι οι προϋποθέσεις επιβίωσης, αλλά, κυρίως, ένας οδικός χάρτης
µε διαδροµές ταχύτερης παραγωγικής µεγέθυνσης.

Η προσπάθειά µας αναγνωρίζεται:

GR1711728100 NOV_ADV024_NOV_2017

NOV_ADV017_Oct2016/GR1610533204

Στη Νovartis εµπνεόμαστε από τους ασθενείς.
Επενδύουµε στην επιστηµονική καινοτοµία µε κλινικές µελέτες
και προγράµµατα πρώιµης πρόσβασης.
Υλοποιούµε εκστρατείες πρόληψης & ενηµέρωσης κοινού
για σηµαντικά νοσήµατα και για τα δικαιώματα των ασθενών.
Βρισκόμαστε στο πλευρό των ενώσεων ασθενών σε όλη την Ελλάδα.
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Οι τράπεζες στηρίζουν
την καινοτοµία και τις startups

Τ
Το σύστηµα
προσαρµόζεται στις
σύγχρονες ανάγκες
και απαιτήσεις και
«συστήνεται» εκ νέου
µέσω της στήριξης
της νεοφυούς
επιχειρηµατικότητας.

ο πρώτο σύµπτωµα της κρίσης
κατά πολλούς ήταν η παύση της
χρηµατοδότησης από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις, ωστόσο
αυτό δεν είναι µια καθολική αλήθεια. Το ίδιο διάστηµα που οι τράπεζες επέδειξαν αδυναµία να χρηµατοδοτήσουν µε τους
ρυθµούς του παρελθόντος µεγαλεπήβολα σχέδια πολλών εκατοµµυρίων, διοχέτευσαν τη δυναµική τους σε καινοτόµες, νεοφυείς επιχειρήσεις, δηµιουργώντας ένα ισχυρό οικοσύστηµα
startup εταιρειών.
Στο πλαίσιο αναχαίτισης της φυγής ικανού
ανθρώπινου δυναµικού στο εξωτερικό, έγινε διαρκής στόχος η ανάδειξη και ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας ως επιλογή, προτεραιότητα και κύριο µέληµα των τραπεζών. Το
σύστηµα προσαρµόζεται στις σύγχρονες ανάγκες
και απαιτήσεις και «συστήνεται» εκ νέου µέσω
της στήριξης της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας.
Η «Free Sunday» επιχειρεί σήµερα µια µικρή
καταγραφή αυτών των πρωτοβουλιών, ξεκινώντας
από την πρωτοβουλία «Egg» της Eurobank. Με
το πρόγραµµα «egg – enter•grow•go» στηρίζονται νέοι απ’ όλο τον κόσµο στα πρώτα τους
επιχειρηµατικά βήµατα. Το πρόγραµµα σχεδι-

άστηκε στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης (ΕΚΕ) της Eurobank σε συνεργασία
µε το Corallia και υλοποιείται µε τη συνδροµή
κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισµών της
ελληνικής και διεθνούς κοινότητας.
Επιπλέον, µια σειρά κορυφαίων επιχειρήσεων
και οργανισµών της ελληνικής και διεθνούς αγοράς συµµετέχουν ως χορηγοί και υποστηρικτές, παρέχοντας δωρεάν κρίσιµες υπηρεσίες και
υποδοµές υψηλού επιπέδου στις συµµετέχουσες επιχειρηµατικές οµάδες. Χορηγοί είναι οι
ALBA, Cisco, COSMΟΤΕ, Microsoft, PwC, The
Hellenic Initiative και Xerox, ενώ υποστηρικτές οι ΕΕ∆Ε, ImageFlow/Polycom, CEO Clubs,
ΚΕΜΕΛ, Λέσχη Επιχειρηµατικότητας, Odyssey,
MPLegal, ΣΕΠΕ, Tribe και ΣΕΤΕ.
Οι υποστηρικτικές δράσεις και τα εργαλεία
του προγράµµατος περιλαµβάνουν κτιριακή υποδοµή, συµβουλευτική καθοδήγηση (mentoring),
υποστηρικτικές υπηρεσίες «µίας στάσης» (onestop-shop) για όλα τα καίρια θέµατα εκκίνησης
και λειτουργίας µιας επιχείρησης, επιχειρηµατική
κατάρτιση µέσω προκαθορισµένου τρίµηνου εντατικού προγράµµατος εκπαίδευσης («business
bootcamp») και, τέλος, χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και επιχειρηµατική δικτύωση για τη στή-

ριξη της επιχειρηµατικής λειτουργίας και ανάπτυξης των νέων οµάδων και την ενίσχυση της
οικονοµικής βιωσιµότητάς τους κατά τα στάδια
«εκκόλαψης» εντός του.
Επίσης, η τράπεζα τρέχει τον πανελλήνιο διαγωνισµό έρευνας και καινοτοµίας «Η Ελλάδα
Καινοτοµεί!», αναδεικνύοντας τις επιχειρηµατικές ιδέες που µπορούν να µετασχηµατίσουν
τη χώρα µας σε παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονοµία. Βοηθά επιστήµονες, ερευνητικές οµάδες και επιχειρήσεις απ’ όλη την
Ελλάδα να υλοποιήσουν τις καινοτόµες ιδέες
τους. Ο διαγωνισµός διοργανώνεται κάθε δύο
χρόνια σε συνεργασία µε τον ΣΕΒ στο πλαίσιο
της ΕΚΕ της Eurobank.
Η Εθνική Τράπεζα έχει παράδοση στη στήριξη της επιχειρηµατικότητας και ανέκαθεν λειτουργούσε ως πυρήνας στήριξης της οικονοµίας
και της ανάπτυξης µέσω των παραδοσιακών τραπεζικών εργαλείων. Σήµερα η τράπεζα προσαρµόζεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις,
παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα
στήριξης της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας.
Εδώ και οκτώ χρόνια τρέχει το δικό της πρόγραµµα µε στόχο την ενθάρρυνση και ανάπτυξη
της νεανικής επιχειρηµατικότητας, της καινoτο-

30

ΤΟ BRAND «MADE
IN GREECE» ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΑΙ

µίας και της εξωστρέφειας, το NBG Business
Seeds. Το NBG Business Seeds περιλαµβάνει δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόµων ιδεών
και έργων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης οµάδων, παροχής υποδοµών, δικτύωσης και χρηµατοδότησης. Πέρα από το διαγωνιστικό κοµµάτι,
το πρόγραµµα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγµένων προτάσεων που έχουν διακριθεί. Σε συνεργασία µε το
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και τον ΣΕΒ,
οµάδες παρακολουθούν προγράµµατα εκπαίδευσης σε θέµατα επιχειρηµατικότητας, λαµβάνουν
δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα της Amazon και
της Microsoft, δωρεάν υπηρεσίες της Google
και της Census, ενώ τους παρέχονται υπηρεσίες
incubation σε συνεργασία µε τον ΣΕΒ και τον
incubator 1776 µε έδρα τις ΗΠΑ. Επίσης, για
την οικονοµική στήριξη εταιρειών προβλέπονται στοχευµένες δράσεις δανεισµού και συµµετοχής στο µετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και
δράσεις καθοδήγησης και δικτύωσης σε συνεργασία µε την Grant Thornton σε φορολογικό επίπεδο, την Endeavor Greece, το Ελληνο-αµερικανικό Επιµελητήριο και τη Watson Farley &
Williams, που θα αναλάβει τη νοµική καθοδήγηση των οµάδων. Έµφαση δίνεται στην καθοδήγηση (mentoring) των οµάδων και από τα έµπειρα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας.
Επίσης, η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία
µε την εταιρεία τεχνολογίας και καινοτοµίας
Crowdpolicy και µε την υποστήριξη εταιρειών
τεχνολογίας και φορέων του οικοσυστήµατος,
διοργανώνει το πρόγραµµα επιχειρηµατικής επιτάχυνσης «be finnovative innovation lab». O
δεύτερος κύκλος του εξάµηνου προγράµµατος
ξεκινάει µετά την ολοκλήρωση του µαραθωνίου
NBG i-bank #fintech2 crowdhackathon που
πραγµατοποιήθηκε µε πολύ µεγάλη επιτυχία
το τριήµερο 20-22 Οκτωβρίου 2017.
Με «σύµµαχο» ένα δέντρο ελιάς, η Alpha
Bank, στον φιλόξενο χώρο Τζαφέρη 16, έριξε
τους δικούς της πρώτους «σπόρους» στην ελλη-
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νική startup σκηνή, «στοχεύοντας» στο πεδίο του
FinTech, που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της τράπεζας για τον ψηφιακό της µετασχηµατισµό που αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί
µέσα στην επόµενη τριετία. Στο πλαίσιο αυτό,
οι ιθύνοντες του πρώτου Fintech Hachathon
της Alpha Bank οραµατίζονται µια ευρύτερη εµπλοκή τους στο startup οικοσύστηµα της χώρας,
η οποία, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει τη δηµιουργία του δικού της incubator, χωρίς ακόµη να
είναι τίποτα ξεκάθαρο και συγκεκριµένο.
Το Fintech Challenge ’17 είναι µία νέα πρωτοβουλία της Αlpha Βank, η οποία εντάσσεται
στο ευρύτερο σχέδιο ψηφιακού µετασχηµατισµού, το οποίο εφαρµόζει ήδη η τράπεζα. Στόχος της Αlpha Βank είναι να διατηρεί ανοιχτούς
διαύλους επικοινωνίας µε νεοφυείς και καινοτόµες επιχειρήσεις, συνεχίζοντας να δηµιουργεί
ευκαιρίες για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και
την ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών προσπαθειών στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
Η Τράπεζα Πειραιώς υπήρξε πρωτοπόρος
στη χρηµατοδότηση καινοτόµων νέων εταιρειών
και διέβλεψε πολύ νωρίς τις δυνατότητες που
προσφέρει ο µηχανισµός του Venture Capital
στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της να ενεργοποιεί όλα τα διαθέσιµα εργαλεία χρηµατοδότησης για την υποστήριξη του επιχειρείν.
Η νεοφυής επιχειρηµατικότητα, η αναζήτηση
νέων ιδεών που παρουσιάζουν επιχειρηµατικό
ενδιαφέρον, η όλο και µεγαλύτερη στροφή στην
καινοτοµία, η εµπλοκή όλο και περισσότερων
νέων στην ιδέα του επιχειρείν, ανέδειξαν τα πλεονεκτήµατα εναλλακτικών σύγχρονων χρηµατοδοτικών µηχανισµών µε πλέον διαδεδοµένο
τον θεσµό του Venture Capital. Οι επενδύσεις
γίνονται µε τη µορφή συµµετοχής σε αυξήσεις
κεφαλαίου ή µέσω µετατρέψιµων οµολόγων σε
µετοχές. Στόχος της χρηµατοδότησης είναι η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και η δηµιουργία κερδών για τους µετόχους.
Το Venture Capital της Πειραιώς διαθέτει

τη µοναδική εξειδικευµένη οµάδα στην Ελλάδα
που έχει ταυτόχρονη παρουσία στις ΗΠΑ και
στην Ευρώπη. Τα µέλη της οµάδας συµµετέχουν
στα διοικητικά συµβούλια των εταιρειών στις οποίες έχει γίνει επένδυση και τις βοηθούν να εξελιχθούν, να αναπτυχθούν, να χτίσουν κερδοφορία και προοπτική.
Το Venture Capital της Τράπεζας Πειραιώς
υλοποιεί τις δραστηριότητές του µέσα από δύο
funds, το PJ Tech Catalyst Fund, ύψους 15 εκατ.
ευρώ, και το Piraeus - Πειραιώς TANEO Capital
Fund, συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ. Πρώτο
δηµιουργήθηκε το 2008 το Piraeus - Πειραιώς
TANEO Capital Fund από τη σύµπραξη της Τράπεζας Πειραιώς και του Ταµείου Ανάπτυξης Νέας
Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ) και µέχρι σήµερα έχει
χρηµατοδοτήσει εξωστρεφείς εταιρείες software,
όπως η Inaccess (φωτοβολταϊκά πάρκα) και η
ESS Docs (ηλεκτρονικά νοµικά έγγραφα για τη
ναυτιλία), η Advent (fuel cells), η Unismack
(σνακ χωρίς γλουτένη), η VoiceWeb (φωνητικές εφαρµογές) και η ASA (ανακύκλωση). Έχει
επίσης ολοκληρώσει επένδυση στην εταιρεία
Κertus (φαρµακευτικά) που πουλήθηκε στην
ολλανδική ASEUS το 2014.
Μεταξύ των επενδύσεων του PJ Tech Catalyst
είναι οι εξής εταιρείες: Pollfish (έρευνα αγοράς µέσω κινητών), PVPro (e-sports platform),
Enios (βιοπληροφορική), ΟVID VR (εφαρµογή
εικονικής πραγµατικότητας σε ιατρικές επεµβάσεις), Radiojar (online radio), Intale (online
διαχείριση για λιανικό εµπόριο), Parkaround
(parking µέσω κινητού), Fieldscale (simulation),
Centaur Analytics (αγροτεχνολογία και Ιnternet
of Τhings), Ιntellibox (αυτόµατη ανακύκλωση
κινητών), Vyra (πλατφόρµα για ενοικίαση σκαφών), Αccusonus (artificial intelligence στην επεξεργασία ήχου), Qrator (ηλεκτρονικό εµπόριο),
Douleutaras (πλατφόρµα για εύρεση επαγγελµατιών), Vertcily (marketing), Reembed (video
analytics), Novoville (εφαρµογές για τοπική αυτοδιοίκηση), Mist.io (cloud management).
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Στηρίζουν την Ελλάδα και χτίζουν
το brand «Made in Greece»

Η

Ελλάδα που παράγει είναι
παντού και, κυρίως, δεν
είναι µόνο στην πρωτεύουσα.
Από τη µια γωνιά της χώρας ως
την άλλη, από την Κρήτη ως τη
Χίο, από την Κοζάνη ως τη Ζαγορά, από την Πελοπόννησο ως τη Στερεά, υπάρχουν εταιρείες που όχι
µόνο άντεξαν την κρίση αλλά ανδρώθηκαν µέσα σε
αυτήν και έγιναν πρεσβευτές της χώρας µας και των
προϊόντων τόσο της γης όσο και του ελληνικού µυαλού. Ακόµη και σήµερα στην Ελλάδα, µε το ολοκαύτωµα αποβιοµηχάνισης, υπάρχουν επιχειρήσεις και
µονάδες που τιµούν το brand «Made in Greece» στα
παγκόσµια επιχειρηµατικά «γκαλά».
Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ, µε παραγωγή 2 δισ. τεµαχίων και κύκλο εργασιών 1 δισ.
ευρώ, περισσότερους από 2.500 κωδικούς, 4.400
εργαζόµενους και 64 µονάδες παραγωγής σε όλη
την Ελλάδα, αποτελεί, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποί της, µία σηµαντική δύναµη της ελληνικής οικονοµίας, που στοχεύει να αναδείξει την αξία της
ελληνικής επιχειρηµατικότητας ως του πιο ορθολογικού παραγωγικού µοντέλου για τη δηµιουργία
βιώσιµης οικονοµίας και την έξοδο από τον φαύλο
κύκλο της κρίσης.
Έντεκα από τα 64 εργοστάσια βρίσκονται στη
∆υτική Μακεδονία, δέκα στην Ήπειρο, οκτώ στη
Στερεά Ελλάδα, επτά στην Πελοπόννησο κ.ο.κ. Μάλιστα, το µέσο µέγεθος των εταιρειών που συµµετέχουν έχει ετήσιο τζίρο 27,3 εκατ. ευρώ, απασχολώντας 129 εργαζόµενους.
Επίσης, στην πρωτοβουλία συµµετέχουν και εταιρείες ίδιων κλάδων, ευθέως ανταγωνιστικές, µε
εξαιρετική συνεργασία, κάτι που δείχνει τον «επιχειρηµατικό πολιτισµό που, εκτός των άλλων, θέλει
να προβάλει η πρωτοβουλία». Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης είναι η διατήρηση του τρίπτυχου
«παραγωγή, βάση και ιδιοκτησία» στην Ελλάδα.
Αριθµώντας σήµερα 34 εταιρείες-µέλη, µεταξύ
των οποίων οι Νιτσιάκος, Λουξ, Agrino, ΧΗΤΟΣ,
ΕΖΑ, ΝΗΣΟΣ κ.ά., το ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ αποτελεί
µια ένωση δυνάµεων µε ορισµένες από τις ιδιαίτερα
αναπτυσσόµενες παραγωγικές-µεταποιητικές επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς οι οποίες επέλεξαν
να διατηρήσουν το τρίπτυχο «παραγωγή, έδρα και
ιδιοκτησία» στην Ελλάδα.
Μέλη της πρωτοβουλίας επισηµαίνουν πως το
ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ διεκδικεί έναν ουσιαστικό ρόλο
στον διάλογο για την οικονοµία, µεταξύ άλλων, µέσα
από την προώθηση προτάσεων για την ενθάρρυνση
της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, την ανάληψη
δράσεων για την τόνωση της κατανάλωσης ελληνικής παραγωγής προϊόντων και, πιο σηµαντικό, τη
δηµιουργία συνεργειών τόσο µεταξύ των µελών της
πρωτοβουλίας όσο και ανάµεσα στο ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ
ΜΑΣ και σηµαντικούς θεσµούς, φορείς και παράγοντες της ελληνικής οικονοµίας.

Ποιοι συµµετέχουν
Agrino, ΕΨΑ, Νιτσιάκος, Λουξ, Καλαµάτα Παπαδηµητρίου, Ζαγόρι, ΜΕΓΑ, ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ,
ΒΙΚΟΣ, Αναψυκτικά Φλώρινας ∆ινάκη, BRAVA,

EZA, EYBOΪΚΗ ΖΥΜΗ, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη,
SKAG, ΚΥΚΝΟΣ, Hellas Frost, Petrounuts, ΠΑΚΟ,
Captain’s, BIOΛΑΝΤΑ, Κτήµα Γεροβασιλείου,
ENDLESS-ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ, ΤΗΕ WRITING
FIELDS, EΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ, Αυγά Βλαχάκη, Χαΐτογλου – Χαρτέα ΑΒΕΕ, Galenica, Camper
Gaz, Μανδρέκας, Cretan Olive Mill, Χρυσά Αυγά.

Μεγάλα ονόµατα - µοναδικά προϊόντα
Σε περίοπτη –αν όχι στην κορυφαία– θέση της κατηγορίας των εταιρειών που διεθνοποιούν την Ελλάδα βρίσκεται η εταιρεία Συστήµατα Sunlight, µε
έδρα την Ξάνθη, µια εταιρεία που ίδρυσε πριν πολλά
χρόνια ο… γκουρού της µπαταρίας στην Ελλάδα,
Πάνος Γερµανός, 100% θυγατρική σήµερα του Οµίλου Olympia.
Η µονάδα ξεκίνησε µε 28 άτοµα προσωπικό
και πλέον έχει φτάσει στα 650 σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ συνολικά στον όµιλο Sunlight (µαζί µε
Sunlight Recycling και το διοικητικό προσωπικό
στην Αθήνα) απασχολούνται πάνω από 800 άτοµα.
Έχει παρουσία σε όλες τις ηπείρους και σε περισσότερες από 100 χώρες, εξάγοντας άνω του 90% της
παραγωγής της. Και η παρουσία της συγκεκριµένης εταιρείας έγκειται σε προϊόντα στον ιδιαίτερα
απαιτητικό και δύσκολο κλάδο της διαχείρισης µολύβδου, κατασκευάζοντας µπαταρίες µε σηµαντικότερες, µεταξύ άλλων, εφαρµογές στα logistics (περονοφόρα - κλαρκ), τις τηλεπικοινωνίες, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τα συστήµατα σήµανσης,
τις τορπίλες και τα υποβρύχια.
Η Συστήµατα Sunlight έχει πλέον δύο βιοµηχανικές µονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, µία της παρασκευής µπαταριών στην Ξάνθη και αυτήν της ανακύκλωσης µπαταριών στην Κοµοτηνή. Η εταιρεία
εξάγει το 98% της παραγωγής της σε 114 χώρες συνολικά, έχοντας πάνω από 500 πελάτες, πολλοί εκ
των οποίων είναι υπουργεία Άµυνας κορυφαίων –
στρατηγικά και στρατιωτικά– χωρών.
Η εταιρεία είχε κύκλο εργασιών το 2016 στα
168,4 εκατ. ευρώ έναντι 136,6 εκατ. ευρώ το 2015,
που µεταφράζεται σε αύξηση 23%. Αντίστοιχα, τα
λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαµορφώθηκαν στα
17,2 εκατ. ευρώ έναντι 13,4 εκατ. ευρώ το 2015, σηµειώνοντας αύξηση 29%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. το 2015.

Η Μαστίχα και ο δρόµος προς το φάρµακο
Μια άλλη εταιρεία-διαµάντι είναι η Mediterra Α.Ε.,
µε αφετηρία και έδρα τον γενέθλιο τόπο της µαστίχας, τη Χίο, που παρουσιάζει σταθερούς ρυθµούς ανάπτυξης, υλοποιεί επενδύσεις µε κύριο άξονα την
έρευνα και την καινοτοµία και τοποθετείται σε νέες
αγορές, συστήνοντας παγκοσµίως τη µαστίχα Χίου.
Η εταιρεία είναι θυγατρική της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και διαχειρίστρια των καταστηµάτων Μastihashop. ∆ιαχειρίζεται 15 καταστήµατα
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εκ των οποίων 14
Mastihashop(7 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 6
σε αραβικές χώρες) και ένα παντοπωλείο στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών. Λειτουργεί µονάδα παραγωγής προϊόντων στη Χίο, όπου παρασκευάζονται

περισσότερα από 200 διαφορετικά προϊόντα χρησιµοποιώντας περί τους 160 τόνους µαστίχας. Από
τα παραγόµενα προϊόντα της ,το 50% κατευθύνεται
σε εξαγωγές σε 40 χώρες. Από τις αγορές του εξωτερικού ιδιαίτερα δυναµική θεωρείται η αγορά της
Αµερικής, µε πελάτες φαρµακευτικές εταιρείες που
χρησιµοποιούν τη µαστίχα για την παραγωγή συµπληρωµάτων διατροφής, χειρουργικών νηµάτων
αλλά και επιθηµάτων για εγκαύµατα. Ωστόσο, καλή
είναι η πορεία και στις αγορές του Καναδά και της
Νότιας Κορέας. Προϊόντα της είναι τοποθετηµένα
σε µεγάλα καταστήµατα σε όλο τον κόσµο, όπως
Wholefoods, Gallerie Lafayette, Harvey Nichols,
Ahold, Dufry, Lu hansa Edeka, Aegean, REWE,
MANUEL Jeddah, DAVUBE Jeddah Milk&Honey
Dubai, PANDA Saudi και UNION Dubai.
Η Mediterra δεν εξάγει απλώς ένα προϊόν, έχει
ένα µοναδικό προϊόν παγκοσµίως, που φύεται και δακρύζει µόνο στη Χίο, και σε κάθε αγορά δηµιουργεί
µια νέα θέση γι’ αυτό το µοναδικό δώρο της φύσης.

Μίλα µου για Μήλα
Στις αγορές της Μέσης Ανατολής στρέφει το βλέµµα
του ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς Πηλίου,
που παράγει τα µήλα «Ζαγορίν», προετοιµάζοντας
παράλληλα τη δυναµική είσοδό του, εντός του 2018,
στον κλάδο της χυµοποίησης.
Βέβαια, ο Συνεταιρισµός Ζαγοράς προ ολίγων
µηνών έκανε τα πρώτα βήµατά του στη µεταποίηση, παράγοντας για πρώτη φορά πετιµέζι από τα
µήλα της Ζαγοράς, και προχωρά στη δηµιουργία
εργοστασίου για τη χυµοποίηση του µήλου, επένδυση ύψους περίπου 500.000 ευρώ που αναµένεται να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης στις αρχές του
2018, προκειµένου το φθινόπωρο του ίδιου έτους
να κυκλοφορήσει στην αγορά φρέσκος, διάρκειας
λίγων ηµερών, χυµός µήλου Ζαγοράς.
Οι εξαγωγές αντιστοιχούν περίπου στο 25%30% του κύκλου εργασιών του Α.Σ. Ζαγοράς και κατευθύνονται κυρίως σε Ισραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο,
αλλά και στα Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουµανία). Βασικός εξαγωγικός στόχος του Α.Σ. Ζαγοράς είναι το άνοιγµά του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και συγκεκριµένα σε Ηνωµένα Αραβικά
Εµιράτα, Κατάρ και Σαουδική Αραβία.
Ο Α.Σ. Ζαγοράς, που αριθµεί 700 µέλη-παραγωγούς, έκλεισε τη χρήση 2016-2017 µε τζίρο 15
εκατ. ευρώ, αυξηµένο κατά 5% σε σχέση µε την προηγούµενη.
Η ετήσια παραγωγή, ανάλογα µε τη σοδειά, κυµαίνεται µεταξύ 10 και 15 χιλιάδων τόνων µήλων, που
αντιστοιχούν στο 85%-90% της συνολικής δραστηριότητας του Συνεταιρισµού, καθώς ο Α.Σ. Ζαγοράς παράγει επίσης αχλάδια, κάστανα, κεράσια και ακτινίδια.

Ακόµη και σήµερα
στην Ελλάδα, µε
το ολοκαύτωµα
αποβιοµηχάνισης,
υπάρχουν
επιχειρήσεις και
µονάδες που
τιµούν το brand
«Made in Greece»
στα παγκόσµια
επιχειρηµατικά
«γκαλά».

Το «Όραµα και η Ευθύνη
για τον Ασθενή» είναι στο DNA
της Novartis Hellas
Για τη Novartis Hellas η εταιρική υπευθυνότητα δεν αποτελεί αντικείµενο αποσπασµατικής προσέγγισης αλλά βασικό τµήµα του DNA της και καίρια
παράµετρο της επιχειρησιακής της λειτουργίας, καθώς η εταιρεία αναγνωρίζει ότι αποτελεί µονόδροµο για την εξασφάλιση ενός βιώσιµου µέλλοντος. Το
όραµά της, η πρωτοπορία στην εξέλιξη της ιατρικής πρακτικής, αντικατοπτρίζεται στην αδιάκοπη προσπάθεια ανακάλυψης νέων τρόπων επέκτασης και
βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Ο

ι δράσεις της Novartis Hellas στον
τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας
συνδέονται άµεσα µε την κάλυψη και
διαχείριση των αναγκών και προσδοκιών των ασθενών και των φροντιστών τους, των ενώσεων ασθενών, των επαγγελµατιών υγείας, της ακαδηµαϊκής κοινότητας, του
ανθρώπινου δυναµικού της, των συνεργατών και
προµηθευτών της, µε στόχο την οικοδόµηση µιας
δυνατής σχέσης εµπιστοσύνης µε το κοινωνικό
σύνολο. Οι δύο βασικοί πυλώνες βιώσιµης ανάπτυξης στους οποίους εστιάζει η Novartis Hellas
είναι η διεύρυνση της πρόσβασης στην υγεία και
η υπεύθυνη δραστηριότητα.
Έχοντας πλήρη επίγνωση του κοινωνικού της
ρόλου και µε οδηγό την πάγια δέσµευσή της
στην αειφορία και στην ακεραιότητα, η Novartis
αφουγκράζεται τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και απαντά όσο το δυνατόν συντοµότερα.
Ανταποκρινόµενη στα µηνύµατα που λαµβάνει
από το εξωτερικό περιβάλλον, εκπονεί προγράµµατα πρόληψης και ενηµέρωσης του κοινού σε όλη τη χώρα για σηµαντικά νοσήµατα σε
συνεργασία µε επιστηµονικές εταιρείες. Παραδείγµατα τέτοιων πρωτοβουλιών είναι η εκστρατεία «Αναπνέω», υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Πνευµονολογικής Εταιρείας, που στοχεύει στην
ενηµέρωση για τη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) προσφέροντας παράλληλα δωρεάν σπιροµετρήσεις σε αποµακρυσµένες περιοχές και η εκστρατεία «Αποκαλύψτε το δέρµα
σας», υπό την αιγίδα της Ελληνικής ∆ερµατολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής

Ανοσολογίας. Πρόσφατα ξεκίνησε και η δεύτερη
φάση της εκστρατείας «∆ικαίωµα στην Υγεία»,
υπό την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, η
οποία εστιάζει στις κλινικές µελέτες, µε στόχο να
ενισχύσει την πληροφόρηση των ασθενών και
να απαντήσει σε τυχόν ανησυχίες, ενδυναµώνοντας τη σχέση εµπιστοσύνης των ασθενών µε
τους επαγγελµατίες υγείας, τους ακαδηµαϊκούς/
υγειονοµικούς φορείς, τις εγκριτικές αρχές και
τη φαρµακοβιοµηχανία.
Η Novartis Hellas αισθάνεται υπερηφάνεια για

το έργο της στον τοµέα της πρόληψης, καθώς
µέσω της υλοποίησης σχετικών πρωτοβουλιών
υπογραµµίζει την ανάγκη τακτικής διεξαγωγής
διαγνωστικών ελέγχων. Οι «Μετρήσεις Ζωής»,
το µεγαλύτερο κοινωνικό πρόγραµµα δωρεάν
εξετάσεων, που υλοποιείται φέτος για 3η συνεχή
χρονιά, έχει προσφέρει µέχρι στιγµής περίπου
16.000 δωρεάν ελέγχους σε συµπολίτες µας µε
δυσκολίες πρόσβασης στο σύστηµα υγείας σε 12
περιοχές της χώρας. Επίσης, η εκστρατεία «Άκου
το Σώµα σου», που στόχο έχει την ευαισθητοποί-

ηση του κοινού για την πρόληψη και τον σωστό
έλεγχο µιας σειράς ασθενειών, αλλά και την ορθή
καθοδήγηση των ασθενών µέσα από το πρωτοβάθµιο σύστηµα φροντίδας υγείας, αποτελεί µία
ακόµη σηµαντική πρωτοβουλία της εταιρείας.
Επίκεντρο των δράσεων της Novartis Hellas
είναι πάντα οι ασθενείς και γι’ αυτούς σχεδιάζει καινοτόµα προγράµµατα υποστήριξής τους,
µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το προσφάτως
βραβευθέν πρόγραµµα «Νext 2 patient», ενώ
στέκεται µε συνέπεια εδώ και χρόνια στο πλευρό 35 ενώσεων ασθενών.
Η προαγωγή της ιδέας του εθελοντισµού συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της εταιρείας και γι’
αυτό προσφέρει κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου
ευκαιρίες στους εργαζόµενους για έµπρακτη κοινωνική συνεισφορά. Μάλιστα, µέσω της Εταιρικής
Πλατφόρµας Εθελοντισµού που έχει αναπτύξει η
Novartis σε παγκόσµιο επίπεδο, παρέχει τη δυνατότητα εθελοντικής εργασίας στη χώρα µας, αλλά
και στο εξωτερικό. Ξεχωριστή θέση για τη Novartis
Hellas κατέχει η Ηµέρα Εθελοντικής Κοινωνικής
Προσφοράς, κατά τη διάρκεια της οποίας οι περίπου 500 εργαζόµενοι του οµίλου αφιερώνουν την
επέτειο ίδρυσης της εταιρείας σε συνανθρώπους
µας που έχουν ανάγκη φροντίδας.
Τέλος, στηρίζει έµπρακτα το φιλανθρωπικό έργο
ΜΚΟ, σωµατείων και δοµών, ενώ συµβάλλει
στην αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισµού σε
ακριτικά σχολεία που παρουσιάζουν έλλειµµα
υποδοµών.
www.novartis.gr

Με Πράξεις Φροντίδας
δίπλα σε όσους
µας χρειάζονται
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µε έµφαση τα παιδιά και την Τρίτη Ηλικία

Γ

ια την 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ, η
λέξη «φροντίζω» σηµαίνει «νοιάζοµαι», µεριµνώ µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υλοποιώντας ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ΜΕΓΑ συνεισφέρει ενεργά στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία
µε συνεχείς επενδύσεις αλλά και µε τη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας, αυξάνοντας το προσωπικό
πάνω από 70% την τελευταία πενταετία.
Επιπλέον, σε µια εποχή που η οικονοµική κρίση
δηµιουργεί αυξανόµενες κοινωνικές ανάγκες, η
ελληνική βιοµηχανία εντατικοποιεί τις προσπάθειές
της, µε συνεχείς πρωτοβουλίες και δράσεις που
στηρίζουν την κοινωνία. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί για την εταιρία βασικό συστατικό της
εταιρικής της κουλτούρας.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (∆ΙΑΣΤΗΜΑ 2015 – 2017)
• Υλοποίηση µεγάλης πανελλαδικής εκστρατείας ενηµέρωσης και πρόληψης για τη νόσο
Alzheimer, µια κοινωνική δράση για την πρόληψη της υγείας των ηλικιωµένων, µε την υπογραφή των Sani Sensitive και σε συνεργασία µε την
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Η εκστρατεία ταξιδεύει µε ειδική οµάδα επιστηµόνων σε πόλεις και ακριτικά νησιά της Ελλάδας
προσφέροντας δωρεάν τεστ µνήµης, ενηµερωτικές οµιλίες στις κοινότητες καθώς και εκπαιδευτικά σεµινάρια. Μέχρι σήµερα πάνω από 2000
ηλικιωµένοι πραγµατοποίησαν τέστ µνήµης, ενώ
η εκστρατεία έχει ήδη ταξιδέψει σε πάνω από 30
περιοχές πανελλαδικά.
• Προσφορά ιατρικού εξοπλισµού σε παιδιατρικά

νοσοκοµεία της Αττικής σε συνεργασία µε το
Σύλλογο Αντιµετώπισης Παιδικού Τραύµατος.
Μέχρι σήµερα έχει προσφερθεί τεχνολογικός εξοπλισµός υψηλού επιπέδου στα δύο νοσοκοµεία
Παίδων, που εξυπηρετούν καθηµερινά σηµαντικό αριθµό παιδιών. Ειδικότερα, στη Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας Νεογνών του Νοσοκοµείου
Παίδων ‘’Η Αγία Σοφία’’ προσφέρθηκε ένα µόνιτορ
και µια θερµοκοιτίδα. Επίσης, στο Νοσοκοµείο
Παίδων Πεντέλης εγκαταστάθηκε ένας σύγχρονος
υπερηχοτοµογράφος.
• Κάλυψη της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των
παιδιών των Παιδικών Χωριών SOS για τα έτη
2015 - 2016 και υιοθεσία ενός σπιτιού στο Παιδικό
χωριό Πλαγιαρίου, καλύπτοντας τις ετήσιες ανάγκες µιας οικογένειας SOS.
• ∆ηµιουργία του προγράµµατος «Πρόληψη =
Στάση Ζωής», σε συνεεργασία µε την Ελληνική
Εταιρία Εφηβικής Ιατρικής. Βασικός στόχος της
ενέργειας είναι να ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει τις έφηβες και τις οικογένειες τους για
την εξαιρετική σηµασία της πρόληψης από µικρή
ηλικία µέσα από διάφορες δράσεις όπως διαδικτυακή βιβλιοθήκη (www.everyday.gr), Ακαδηµία
Γονέων κά. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πρόληψης,
η Everyday κάλυψε πανελλαδικά σε πάνω από
1.000 γυναίκες δωρεάν τις εξετάσεις τεστ Παπ και
Υπέρηχου Μαστού.
• Συνεισφορά στις πολύτεκνες οικογένειες που
αντιµετωπίζουν δυσκολίες µέσα από 4 συστηµατικές και συνεχείς δράσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπως δωρεές προϊόντων, ειδικά προνόµια
για νέες πολύτεκνες µητέρες, υποτροφίες σε αριστούχα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, υποστή-

ριξη παιδιών δηµοτικού µε σχολικά είδη για τη νέα
σχολική χρονιά.
• Υλοποίηση βιωµατικών θεατρικών εργαστηρίων για πάνω από 500 ηλικιωµένους στο πλαίσιο
πρωτοβουλιών για την ενεργό γήρανση. Τα εργαστήρια στόχευαν στην εξάσκηση της µνήµης, στην
οµαδικότητα και στην ενίσχυση της αυτοέκφρασης, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αθηναίων και το
∆ήµο Θεσσαλονίκης.
• Στήριξη στις νέες µητέρες που βρίσκονται σε
ακραία φτώχεια, σε συνεργασία µε τις κοινωνικές
υπηρεσίες των Μαιευτηρίων Έλενα και Αλεξάνδρα. Πιστεύοντας πως όλα τα παιδιά αξίζουν ίσες
ευκαιρίες στο ξεκίνηµα της ζωής τους, η ΜΕΓΑ
προσφέρει ένα «κουτί φροντίδας», µε είδη ρουχισµού και καθηµερινής φροντίδας που χρειάζονται
τα νεογέννητα για το πρώτο διάστηµα της ζωής
τους.
• Υλοποίηση της βραβευµένης πανελλαδικής κοινωνικής ενέργειας µε τίτλο «Γράµµα στη Νέα Γενιά, όπου προσφέρθηκαν 25.000 γεύµατα αγάπης
σε άπορους ηλικιωµένους, σε συνεργασία µε την
«Αποστολή».
Τέλος, η ΜΕΓΑ µε την υπογραφή των Babylino
Sensitive και µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στις αυξανόµενες ανάγκες των παιδιών, στηρίζει την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», καλύπτοντας τις ανάγκες σε
βρεφικές πάνες Babylino για όλα τα µέλη της Ένωσης και για όλη τη χρονιά 2018.
Οι ανωτέρω δράσεις εντάσσονται στο συνολικό πρόγραµµα Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΜΕΓΑ, µε τίτλο “Πράξεις Φροντίδας” για την Κοινωνία.

Τ

Οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις
στην Πρώτη Γραµµή

ο 2018 βρίσκει την Ελλάδα σε τροχιά εξόδου από την πολυετή οικονοµική κρίση και η εξέλιξη βασικών δεικτών
συνηγορεί υπέρ της έναρξης µιας σταδιακής ανάκαµψης
στην οικονοµία. Τις θετικές προσδοκίες ενισχύουν η επιτυχηµένη επιστροφή στις αγορές, τον περασµένο Ιούλιο και η επιτυχής έκβαση του προγράµµατος ανταλλαγής των οµολόγων του
PSI µε νέα οµόλογα τον ∆εκέµβριο του 2017.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, παρότι δεν αποτέλεσε το αίτιο
της κρίσης, επέδειξε ανθεκτικότητα στους κλυδωνισµούς που
αναπόφευκτα βίωσε τα τελευταία χρόνια. Από το 2016, οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να επιστρέψουν σε πορεία κερδοφορίας και µπορούν να εστιάσουν στις βασικές προτεραιότητες
που είναι η στήριξη του αναπτυξιακού κύκλου, η βελτίωση των
συνθηκών ρευστότητας και η αποτελεσµατική διαχείριση του
αποθέµατος µη εξυπηρετούµενων δανείων.

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ EUROBANK
Έχοντας, ήδη από το 2016 επιστρέψει στην κερδοφορία, τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Eurobank για το 9µηνο 2017 καταδεικνύουν την επίτευξη όλων των λειτουργικών και στρατηγικών στόχων της Τράπεζας. Επιπρόσθετα, η εξαγορά των
προνοµιούχων µετοχών και η έκδοση οµολόγων Tier II υπέρ
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, αλλά και ο εκµηδενισµός της χρήσης
εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ, έκλεισαν τον κύκλο της στήριξης

από το ∆ηµόσιο. Η έκδοση καλυµµένων οµολογιών ύψους €500
εκ. σηµατοδότησε την επιστροφή στις διεθνείς χρηµαταγορές,
για πρώτη φορά µετά το 2014, βελτιώνοντας τη ρευστότητα, κάτι
που αντανακλά και η µείωση της χρήσης του ELA.
Στον κρίσιµο τοµέα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, η Τράπεζα µε µια σειρά παρεµβάσεων, παρουσιάζει σταθερά αρνητικό σχηµατισµό νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και η
συνεπακόλουθη µείωση του συνολικού αποθέµατος θα ξεπεράσει το στόχο µε τον οποίο είχε δεσµευτεί στις εποπτικές αρχές.

ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Eurobank διαθέτει όλα τα εργαλεία για τη στήριξη της υγιούς,
καινοτόµου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας που αποτελεί στρατηγική της επιλογή και δεν κάµφθηκε ούτε κατά τη
διάρκεια της κρίσης.
Ήδη, από το 2016, η Τράπεζα αξιοποίησε, αφενός, όλα τα ευρωπαϊκά προγράµµατα εγγυοδοσίας και χρηµατοδότησης (ΕΤΕΑΝ, ΕΣΠΑ
κ.ά.) και παράλληλα προχώρησε σε µεγάλες συµφωνίες µε ισχυρούς διεθνείς επενδυτικούς οµίλους, συνολικού ύψους άνω των
€500 εκατ. Μέσω των συµφωνιών µε το IEF, την EBRD, το IFC και
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Eurobank δίνει τη δυνατότητα στις µεσαίες, µικρές και πολύ µικρές ελληνικές επιχειρήσεις
που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες πηγές χρηµατοδότησης.

Απαντά γρήγορα και ουσιαστικά στις χρηµατοδοτικές ανάγκες
των ελληνικών επιχειρήσεων εγκρίνοντας πάνω από 7 στα
10 αιτήµατα που δέχεται. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µόνο µέσω
του προγράµµατος COSME (εγγύηση EIF) η Τράπεζα χορήγησε
2.000 νέα δάνεια ύψους €200εκ., σε επιχειρήσεις που απασχολούν, συνολικά, πάνω από 17.000 εργαζόµενους.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μέσω του Προγράµµατος egg - enter•grow•go, η Eurobank και
σε συνεργασία µε το Corallia, στηρίζει την καινοτόµο νεανική επιχειρηµατικότητα παρέχοντας µια σειρά υποστηρικτικών δράσεων
και εργαλείων στις ελληνικές start-up επιχειρήσεις. Το Πρόγραµµα διανύει ήδη τον 5ο κύκλο ενώ έλαβε πρόσφατα τη διεθνή
Πιστοποίηση Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM Recognised for
Excellence 3 star.
Επισηµαίνεται ότι η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική Τράπεζα
που δηµιούργησε Κέντρο Καινοτοµίας µε αποκλειστικό αντικείµενο την έρευνα σε θέµατα καινοτοµίας και στόχο την ενθάρρυνση
και υποστήριξη ανθρώπων που µπορούν να παράγουν προστιθέµενη αξία µέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών µε έµφαση στο
Fintech. Στο πλαίσιο αυτό, ο περιφερειακός διαγωνισµός Fintech
Beyond Hackathon υποστηρίζεται από παγκόσµιους ηγέτες της
τεχνολογίας και των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ελληνικούς
επιχειρηµατικούς φορείς και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Eurobank είναι η µοναδική ελληνική Τράπεζα
που σύναψε αποκλειστική
συµφωνία µε το διεθνή κολοσσό Banco Santander,
έναν από τους ισχυρότερους τραπεζικούς οµίλους,
διεθνώς, µε περισσότερους από 120 εκατοµµύρια
πελάτες και ουσιαστικά µερίδια αγοράς σε 10 χώρες
σε Ευρώπη και Αµερική.
Πλέον, το Exportgate, η
πιο ολοκληρωµένη ελληνική ηλεκτρονική πύλη
διεθνούς εµπορίου, συµµετέχει, ως ιδρυτικό µέλος, σε ένα µοναδικής
εµβέλειας δίκτυο διεθνών
εµπορικών συνεργασιών,
το “Trade Club Alliance”
µε τη Banco Santander
και άλλους κορυφαίους
διεθνείς
τραπεζικούς
οργανισµούς. Μέσω του
Exportgate και συγκεκριµένα του “Eurobank
Trade Club”, ελληνικές και
κυπριακές επιχειρήσεις
αποκτούν πρόσβαση σε
11.000 εταιρείες / πελάτες
διεθνών τραπεζών, σε περίπου 30 χώρες, ενώ τα
επόµενα 3 χρόνια ο αριθµός αυτός αναµένεται να
φτάσει τις 100.000 και να
καλύψει σχεδόν το σύνολο
των σηµαντικότερων αγορών της υφηλίου.

∆ιακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ.Μιχάλης Τσαρµπόπουλος, Βοηθός Γενικός ∆ιευθυντής, Επικεφαλής Global Transaction Banking, Eurobank
Νικόλαος Καραµούζης, Πρόεδρος ∆.Σ., Eurobank
Fernando Lardies, Επικεφαλής Network Banking, Banco Santander
Γιώργος Κατρούγκαλος, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
Φωκίων Καραβίας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Eurobank
Jon Bara~
nano Gavi~
na, Global head of non Financial Services, Banco Santander & Πρόεδρος του Trade Club Alliance
Κωνσταντίνος Βασιλείου, Γενικός ∆ιευθυντής, Επικεφαλής Group Corporate & Investment Banking, Eurobank
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ΤΟ BRAND «MADE
IN GREECE» ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΑΙ

Ο «χάρτης» των εξαγωγών
και οι πρωταθλητές

Τ

η στιγµή που το brand «Ελληνικά
Προϊόντα» έχει πλέον πάρει την
πρώτη θέση στην αγοραστική προτίµηση εντός των πυλών, Αττική και
Κεντρική Μακεδονία κρατούν τα
σκήπτρα των εξαγωγών στις περιφέρειες, µε τα τρόφιµα να βρίσκονται στη 2η θέση, µετά τα πετρελαιοειδή, και Ιταλία και Γερµανία να δέχονται τις περισσότερες από αυτές.
Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, και µάλιστα οι παραγωγικές, αυτή τη στιγµή δείχνουν να είναι οι µοναδικές που αντιστέκονται και δείχνουν στην πλειονότητά τους να είναι σχετικά υγιείς, αποτελώντας
τη µόνη ελπίδα για ανάπτυξη και έξοδο από την
κρίση. Γι’ αυτές τις επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την
πρόταση του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), θα πρέπει να υπάρξει κάποια ειδική
πολιτική στήριξής τους, που θα διασφαλίσει τη βιωσιµότητα και ανάπτυξή τους σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, αλλά και την αποτροπή µεταφοράς/µετανάστευσής τους στο εξωτερικό. Τα µέτρα που µπορεί να περιλαµβάνει µια
τέτοια πολιτική θα πρέπει να σχεδιαστούν και να
εξειδικευτούν µε τρόπο ώστε αφενός να επιτευχθεί
ο επιδιωκόµενος σκοπός και αφετέρου να διασφαλιστεί η συµβατότητα µε τα κοινοτικά δεδοµένα.
Με δεδοµένο ότι αφενός η υπερφορολόγηση
(φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) αποτελεί πλέον
το απόλυτο αντικίνητρο για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και αφετέρου οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις
οποίες βρίσκεται η χώρα και η οικονοµία της δεν επιτρέπουν µια άµεση οριζόντια µείωση φόρων και
εισφορών των επιχειρήσεων και της εργασίας, προτείνεται µείζον κριτήριο ελάφρυνσης µιας επιχείρησης να αποτελεί η παραγωγή προϊόντων υψηλής

προστιθέµενης αξίας προς εξαγωγή και η εισαγωγή
συναλλάγµατος από το εξωτερικό.

Οι εξαγωγές σε αριθµούς
Τα βασικά συµπεράσµατα σχετικά µε τις εξαγωγικές επιδόσεις των ελληνικών περιφερειών για το
διάστηµα 2012-2016 προκύπτουν από τη µελέτη
που πραγµατοποίησε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών
Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ µε τίτλο
«Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας
της Ελλάδας, ανά περιφέρεια και ανά νοµό». Σκοπός της µελέτης είναι η ανάδειξη του βαθµού εξωστρέφειας της κάθε περιφέρειας, των κλάδων που
εµφανίζουν δυναµική και των αγορών αιχµής που
µπορούν µε τις κατάλληλες ενισχύσεις να συντελέσουν στην αύξηση της εξαγωγικής επίδοσης της
ελληνικής περιφέρειας. Η µελέτη καταρτίζεται συστηµατικά από το 2006, αναπαράγοντας και διαχέοντας την πολύ σηµαντική πληροφόρηση για το περιφερειακό εξωτερικό εµπόριο.
Σύµφωνα µε τα τελευταία, λοιπόν, στοιχεία, η
εξαγωγική επίδοση της Ελλάδας το 2016 σηµείωσε µείωση, καθώς οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν
στο ποσό των 25,1 δισ. ευρώ έναντι 25,4 δισ. ευρώ
το 2015, παρουσιάζοντας µείωση κατά 285,8 εκατ.
ευρώ, δηλαδή 1,1% σε ετήσια βάση, ενώ τα προβλήµατα για τους Έλληνες εξαγωγείς συνεχίστηκαν για
άλλη µια χρονιά. Αντίθετα, οι εισαγωγές της χώρας
µας το 2016 σηµείωσαν αύξηση σε σχέση µε το 2015
κατά 487,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1% σε ετήσια βάση,
έχοντας ως αποτέλεσµα τη διεύρυνση του εµπορικού ελλείµµατος κατά 772,9 εκατ. ευρώ.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης, για
το 2016 το 66% των ελληνικών εξαγωγών προέρχεται από τις περιφέρειες Αττικής (49%) και Κεντρι-
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κής Μακεδονίας (17%), ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες Πελοποννήσου (13%), Θεσσαλίας (5%) και
Στερεάς Ελλάδας (4%).
Όσον αφορά τις εισαγωγές εµπορευµάτων, παρατηρούµε ότι η περιφέρεια Αττικής έχει το µεγαλύτερο µερίδιο (70%), ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες
Κεντρικής Μακεδονίας (12%) και Πελοποννήσου
(9%), διαµορφώνοντας έτσι το 91,4% των εθνικών
εµπορευµατικών εισαγωγών.
Για το διάστηµα 2012-2016, αύξηση εξαγωγών
σηµείωσαν οι περιφέρειες Ιονίου (78%), Κρήτης
(30%), Βορείου Αιγαίου (28%), Ηπείρου (24%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (15%), ∆υτικής
Ελλάδας (12%), Θεσσαλίας (12%), Στερεάς Ελλάδας (3%) και Νοτίου Αιγαίου (1%), ενώ µείωση παρουσίασαν η περιφέρεια Πελοποννήσου (39%), η
περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (30%) και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (9%).
Σε κλαδικό επίπεδο, εκτός των πετρελαιοειδών, τα οποία συνεισφέρουν κατά 27% στις εθνικές εξαγωγές, κατέχοντας σηµαντικό µερίδιο στις
εξαγωγές της περιφέρειας Αττικής (27%), της περιφέρειας Πελοποννήσου (76%), αλλά και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (15%), δεύτερος
σηµαντικότερος εξαγωγικός κλάδος είναι τα τρόφιµα, τα οποία σηµείωσαν αύξηση κατά 327,3 εκατ.
ευρώ, δηλαδή 7%, σε ετήσια βάση. Επίσης, σηµαντική συνεισφορά στο περιφερειακό εξωτερικό εµπόριο έχουν οι κλάδοι των χηµικών και πλαστικών, των µετάλλων και των µηχανών και συσκευών.
Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισµούς
και την ανάλυση των εξαγωγικών επιδόσεων ανά
αγορά, παρατηρούµε ότι και για το 2016 οι ενδοκοινοτικές αγορές αποτελούν τον σηµαντικότερο
στρατηγικό εταίρο.

Πρόταση ΣΕΒΕ
Κωδικοποιηµένα ο ΣΕΒΕ για τις παραγωγικές και
εξαγωγικές επιχειρήσεις προτείνει:
• µείωση των κρατικών δαπανών
• µείωση φορολογίας
• µείωση ασφαλιστικών εισφορών
προς όφελος:
• δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας
• αύξησης του πραγµατικού εισοδήµατος των εργαζοµένων
• αύξησης ανταγωνιστικότητας
• προσέλκυσης επενδύσεων
• ανάπτυξης και µεγέθυνσης της οικονοµίας
• επαναπατρισµού κεφαλαίων από το εξωτερικό.
Ο ΣΕΒΕ έχει επεξεργαστεί και έχει καταθέσει
στην πολιτεία µια αρχική πρόταση, στην οποία, παρόλο που οποιοδήποτε φορολογικό κίνητρο είναι επιθυµητό, κατά την άποψη του ΣΕΒΕ έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση του µη µισθολογικού κόστους, δηλαδή στην ελάφρυνση της φορολόγησης
της εργασίας. Πρέπει, λοιπόν, τα κίνητρα που θα
δοθούν να αφορούν την ελάφρυνση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, τόσο της επιχείρησης όσο και των εργαζοµένων, που αφορούν
τις µισθολογικές απολαβές των εργαζοµένων. Αυτό
θα βοηθήσει στην ανάσχεση του brain drain, που
σήµερα δεν αφορά µόνο τους νέους αλλά και καταξιωµένα στελέχη που εγκαταλείπουν τη χώρα, µη
ανεχόµενα την υπερβολική φορολόγηση (συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών) που σε ορισµένες
περιπτώσεις ξεπερνά και το 70%. Η πρόταση του
ΣΕΒΕ ενθαρρύνει τις εταιρείες να εξάγουν και να
φέρνουν τα εµβάσµατά τους στην Ελλάδα.

Αττική και Κεντρική
Μακεδονία κρατούν
τα σκήπτρα των
εξαγωγών στις
περιφέρειες, µε
τα τρόφιµα να
βρίσκονται στη
2η θέση, µετά τα
πετρελαιοειδή.
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ΕΦΙΚΤΗ Η ΙΑΣΗ ΑΚΟΜΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ!
ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Ά

λµα για την ογκολογία και «θαύµα» για τους
καρκινοπαθείς αποτελεί η ανοσοθεραπεία,
µια επαναστατική θεραπευτική εξέλιξη της
τελευταίας τετραετίας που αντί να στοχεύει η
ίδια τα καρκινικά κύτταρα και να τα σκοτώνει, σαν τις προγενέστερες θεραπείες, ενεργοποιεί τα αµυντικά κύτταρα του
ανοσοποιητικού συστήµατος του ασθενή να επιτεθούν και να
εξολοθρεύσουν τον όγκο. Όπως εξηγεί ο Γιώργος Πενθερουδάκης, αναπληρωτής καθηγητής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, το νέο αυτό «όπλο» που µπήκε
πρόσφατα στη φαρέτρα αφορά τους ανοσοτροποποιητικούς
παράγοντες που µπορούν και κατεβάζουν ένα από τα δύο «χειρόφρενα» τα οποία διαθέτουν τα κύτταρα των αµυντικών µας
µηχανισµών, ώστε να µην επιτίθενται στα άλλα κύτταρα του
οργανισµού µας και κατ’ επέκταση στα καρκινικά. Το αντιγόνο
που αναγνωρίζεται στο φυσιολογικό ή το καρκινικό κύτταρο
ώστε να µπορέσει να απελευθερωθεί το εν λόγω χειρόφρενο
ονοµάζεται βιοδείκτης και µπορεί να είναι µία εκ των τεσσάρων πρωτεϊνών PD1, CTLA4, PDL1 ή PDL2. Όπως όµως λέει
ο Ιωάννης Μπουκοβίνας, πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων
Παθολόγων Ελλάδας: «Η ανοσοθεραπεία δεν είναι πανάκεια,
γιατί δεν “δουλεύει” για όλους. Έχει αποτέλεσµα µόνο στο 25%
των ασθενών µε µεταστατικούς καρκίνους, αλλά σε αυτούς που
“δουλεύει” µπορεί να εξασφαλίσει ακόµα και ίαση! Για τον
έναν στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς –που, δυστυχώς,

µέχρι στιγµής δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να γνωρίζουµε ποιος θα είναι αυτός– η διαφορά στο προσδόκιµο επιβίωσης
είναι εντυπωσιακή. Ενδεικτικά, για τον καρκίνο του πνεύµονα,
προ ανοσοθεραπείας, µόλις το 2%-4% των ασθενών επιβίωνε
µια πενταετία µετά τη διάγνωση. Σήµερα το ποσοστό αυτό
έχει υπερπενταπλασιαστεί, ξεπερνώντας το 20%. Μάλιστα,
σε κάποια περιστατικά επιτυγχάνεται ίαση, κάτι που φάνταζε
σενάριο επιστηµονικής φαντασίας στους µεταστατικούς καρκίνους, όπως µέχρι προσφάτως το προσδόκιµο επιβίωσης δεν
ξεπερνούσε τους 3-5 µήνες». Και ο κ. Μπουκοβίνας προσθέτει:
«Για να διευρυνθεί ο αριθµός των ωφελούµενων ασθενών µελετώνται πλέον συνδυασµοί ενός ή δύο ανοσοτροποποιητικών
παραγόντων µε χηµειοθεραπεία ή µε στοχευµένα φάρµακα και
το νέο “Άγιο ∆ισκοπότηρο” της Ιατρικής είναι η ανακάλυψη
εκείνων των βιοδεικτών που θα µας βοηθήσουν να εντοπίζουµε εκ των προτέρων σε ποιους ασθενείς δρα η ανοσοθεραπεία.
Γιατί τα φάρµακα αυτά είναι ακριβά και κανένα κράτος στον
κόσµο, πόσο µάλλον η πτωχευµένη Ελλάδα, δεν αντέχει να τα
χορηγεί δωρεάν χωρίς να υπάρχει το αναµενόµενο θεραπευτικό όφελος. Πόσες, όµως, ανοσοθεραπείες διαθέτει το οπλοστάσιο; Για διάφορες µορφές µεταστατικού καρκίνου (µελάνωµα, καρκίνος του πνεύµονα, καρκίνος της ουροδόχου κύστεως
και της κεφαλής/τραχήλου) έχουν εγκριθεί το nivolumab και
το ipilimumab της BMS, το pembrolizumab της MSD και το
atezolizumab της Roche που πρόσφατα έλαβε έγκριση για τον
µη µικροκυτταρικό µεταστατικό καρκίνο του πνεύµονα και της
ουροδόχου κύστεως, ενώ αναµένεται συντόµως η έγκριση και
άλλων δύο». Με τα νέα αυτά «όπλα», το βιβλίο της ογκολογίας
ξαναγράφεται και η πιθανότητα να πέσουν κάποια στιγµή οι
τίτλοι τέλους στο κεφάλαιο «Καρκίνος» µεγαλώνει.

«Στο 25% των ασθενών µε µεταστατικό
καρκίνο η ανοσοθεραπεία αποδεικνύεται
αποτελεσµατική και εξασφαλίζει µεγάλη
παράταση επιβίωσης που µπορεί να αγγίξει
και τη δεκαετία!» Ιωάννης Μπουκοβίνας,
πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων
Παθολόγων Ελλάδας

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ «ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΠΤΕΡΝΑ» ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

Κ

αι µετά την ιλαρά, τα καταγεγραµµένα περιστατικά της
οποίας διαρκώς αυξάνονται, µας… επισκέφθηκε και η
γρίπη, πιο νωρίς φέτος, λόγω των καιρικών συνθηκών
και των αυξηµένων µετακινήσεων πληθυσµών. Κυρίαρχο
στέλεχος εµφανίζεται το Η3Ν2 και καθώς αυτή την εποχή ξεκινά η
ενδηµική περίοδος, ο Θανάσης Τσακρής, καθηγητής Μικροβιολογίας
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, δίνει συµβουλές
στο κοινό. Όπως εξηγεί ο κ. Τσακρής: «Η γρίπη είναι σηµαντικό
πρόβληµα δηµόσιας υγείας, µε εκατοντάδες βαριά περιστατικά και
θανάτους. Η οικονοµική διάστασή της είναι επίσης πολύ σηµαντική,
δεδοµένου ότι χιλιάδες ώρες εργασίας χάνονται κάθε χρόνο και
το σύστηµα υγείας δέχεται µεγάλη επιβάρυνση. Το πρόβληµα
αντιµετωπίζεται µε µια δέσµη µέτρων και πρωτίστως µε τον
εµβολιασµό, µε τον οργανισµό µας να χρειάζεται δύο εβδοµάδες για
να αναπτύξει αντισώµατα. Φέτος διατίθενται στην αγορά δύο εµβόλια.
Το ένα, το τριδύναµο, καλύπτει τους δύο τύπους της γρίπης Α (H3N2
και H3N1) και τον έναν της Β. Υπάρχει και το τετραδύναµο, που
θωρακίζει ενάντια στους δύο τύπους της Α αλλά και στους δύο τύπους
της Β. Μια και από τα επιδηµιολογικά στοιχεία φαίνεται ότι πιθανότατα
φέτος θα επικρατήσουν και οι δύο τύποι της γρίπης Β, το τετραδύναµο
θεωρείται προτιµότερο».
Πολλοί γονείς δεν ξέρουν αν τα παιδιά τους πρέπει να
εµβολιάζονται για τη γρίπη. Ο κ. Τσακρής συµβουλεύει: «Επειδή
περνούν πολλές ώρες σε κλειστό περιβάλλον (στις σχολικές
αίθουσες), προσέχουν λιγότερο και βάζουν τα χέρια τους στο

στόµα, τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα. Το εµβόλιο επιβάλλεται
µόνο αν έχουν προδιάθεση για σοβαρή λοίµωξη: αναπνευστικά,
µεταβολικά νοσήµατα, ανοσοανεπάρκειες ή νεφρική νόσο. Το
εµβόλιο προστατεύει σε ποσοστό 60%, αλλά αν εµβολιαστεί µεγάλο
ποσοστό του πληθυσµού δηµιουργείται αυτό που ονοµάζουµε
“ανοσιακό τείχος”, το οποίο συµβάλλει στον περιορισµό της
εξάπλωσης του ιού. Η γρίπη µεταδίδεται αερογενώς, από άτοµο
σε άτοµο µέσω των αναπνευστικών εκκρίσεων, δηλαδή µε βήχα
ή φτάρνισµα. Ή µέσω επαφής µε κάποια µολυσµένη επιφάνεια (ο
ιός της γρίπης επιβιώνει πάνω στις επιφάνειες περισσότερο από
8 ώρες). Η περίοδος επώασής της είναι 1-4 ηµέρες. Οι ενήλικες
µπορεί να µεταδίδουν τον ιό από µία ηµέρα πριν από την έναρξη
των συµπτωµάτων µέχρι και πέντε ηµέρες µετά – τα παιδιά για
περισσότερες από 10 ηµέρες».
Πιο ευάλωτοι είναι ασθενείς µε χρόνια καρδιαγγειακά,
αναπνευστικά και νευρολογικά νοσήµατα, µε µεταβολικές
διαταραχές, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, µε χρόνιες
νεφρικές ή ηπατικές νόσους ή ανοσοκαταστολή. Επιβαρυντικοί
παράγοντες είναι επίσης η παχυσαρκία, το κάπνισµα, το στρες και
η κακή διατροφή, που ευθύνονται για τη µειωµένη λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήµατος. Εκτός από το εµβόλιο, η ατοµική υγιεινή
είναι πολύ σηµαντική. Πρέπει να πλένουµε συχνά τα χέρια µας µε
σαπούνι και νερό ή να χρησιµοποιούµε αλκοολούχα αντισηπτικά
διαλύµατα και να αποφεύγουµε τον συγχρωτισµό σε κλειστούς
χώρους µε άτοµα που εµφανίζουν συµπτώµατα λοίµωξης.

«Η πρόληψη και η αντιµετώπιση της γρίπης
επιτυγχάνoνται µε τον εµβολιασµό, τα µέτρα
ατοµικής υγιεινής, τη σωστή διατροφή και τη
σωστή κοινωνική συµπεριφορά». Θανάσης
Τσακρής, καθηγητής Μικροβιολογίας στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών
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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 (10/12) 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 Superleague, της Premier
League, της Serie A, της Bundesliga και της Superlig.
Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος
από το σούπερ ντέρµπι ανάµεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό
για τη 14η αγωνιστική της Super League. Ο «δικέφαλος» βρίσκεται στην 3η θέση του βαθµολογικού πίνακα όντας στο -2
από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, παρουσιάζει δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα µέχρι στιγµής στα εντός και στα εκτός έδρας
παιχνίδια του και καλείται να βρει άµεσα αγωνιστική σταθερότητα, αν θέλει να διεκδικήσει µέχρι τέλους ή και να κατακτήσει το φετινό πρωτάθληµα. Κόντρα στον Παναθηναϊκό θα
αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος µε κόσµο, κάτι που αναµένεται να του δώσει µεγάλη ώθηση, ασκώντας παράλληλα πίεση
στον αντίπαλο. Τα κακά νέα βέβαια είναι πως θα αγωνιστεί
µε ορισµένες σηµαντικές απουσίες, έτσι δεν αποκλείεται να
δυσκολευτεί κόντρα στο σκληροτράχηλο Παναθηναϊκό, ο οποίος δέχεται γκολ µε χαρακτηριστική δυσκολία. Θεωρούµε
πως οι Θεσσαλονικείς θα πάρουν το παιχνίδι µε ένα χαµηλό
σκορ, έτσι θα κρατήσουµε το συνδυαστικό 1 & Under 4.5 σε
απόδοση 1.90.

Επιστρέφει στις νίκες η Άρσεναλ
Συνεχίζουµε µε Premier League και το πολύ ενδιαφέρον
παιχνίδι ανάµεσα σε Σαουθάµπτον και Άρσεναλ. Οι «άγιοι»
πραγµατοποιούν µια µετριότατη πορεία µέχρι στιγµής, καθώς
βρίσκονται στην 11η θέση µε 17 βαθµούς, όντας στο +7 από
την επικίνδυνη ζώνη. Μετρούν µία νίκη, δύο ισοπαλίες και
τρεις ήττες στα έξι τελευταία παιχνίδια τους και οφείλουν να
βρουν τα πατήµατά τους, αν θέλουν να αποφύγουν τυχόν περιπέτειες που αφορούν την παραµονή τους στην κατηγορία. Η
Άρσεναλ, από την πλευρά της, είναι στην 5η θέση µε 28 βαθµούς, όντας στο -1 από την τετράδα και τα εισιτήρια που οδη-

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

ΝΙΚΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ
ΣΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΟΚ
ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
γούν στο Τσάµπιονς Λιγκ, προέρχεται από τη «βαριά» εντός
έδρας ήττα µε 1-3 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κόντρα
στη µετριότατη Σαουθάµπτον έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στις επιτυχίες. Πριν από την ήττα στο ντέρµπι η οµάδα
µετρούσε τρεις σερί νίκες κόντρα σε Τότεναµ, Μπέρνλι και
Χάντερσφιλντ, παρουσίασε ένα αρκετά καλό πρόσωπο και πιστεύουµε πως θα καταφέρει να φύγει νικήτρια σήµερα. Επιλογή µας θα αποτελέσει το διπλό σε απόδοση 2.00.
Περνάµε στο πρωτάθληµα της Serie A και την αναµέτρηση

Σπαλ - Βερόνα. Ντέρµπι µε φόντο την παραµονή είναι το συγκεκριµένο παιχνίδι ανάµεσα στις δύο οµάδες, µε τη Σπαλ
να είναι στη 18η θέση µε 10 βαθµούς και τη Βερόνα στην 9η
µε έναν βαθµό λιγότερο. Αµφότερες έχουν παρουσιάσει ένα
πολύ κακό πρόσωπο µέχρι στιγµής, µε τη διαφορά ότι η Βερόνα δείχνει να πατάει καλύτερα το τελευταίο χρονικό διάστηµα, καθώς «απέδρασε» µε το διπλό από την έδρα της Σασουόλο µε 0-2, ενώ κατάφερε να πάρει και την πρόκριση στο
Κύπελλο κόντρα στην Κιέβο. Η Σπαλ µετράει δύο ισοπαλίες
και τρεις σερί ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της και πιστεύουµε πως ούτε σήµερα θα γευτεί τη χαρά της νίκης. Έτσι,
θα πάµε µε το Χ2 σε απόδοση 1.85.
Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο
ακόµη αγώνες, από τα πρωταθλήµατα της Bundesliga και της
Superlig. Συγκεκριµένα, από την Bundesliga θα κρατήσουµε
το Over 2.5 στο παιχνίδι Κολωνία - Φράιµπουργκ σε απόδοση
2.00, ενώ από τη Superlig θα πάµε µε τον άσο στο παιχνίδι Οσµάνλισπορ - Αλάνιασπορ σε απόδοση 2.10

10/12

13:00 Οσµάνλισπορ - Αλάνιασπορ
14:00 Σαουθάµπτον - Άρσεναλ
14:30 Κολωνία - Φράιµπουργκ
16:00 Σπαλ - Βερόνα
19:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

1
2
Over 2.5
X2
1 & Under 4.5

2.10
2.00
2.00
1.85
1.90

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Goal Tips

Seri Tips

Head 2 Head

Αµιάν - Λυών (10/12, 16:15): Οι γηπεδούχοι έχουν «χτίσει» µια αρκετά
*σκληροτράχηλη
εικόνα µέχρι στιγµής, καθώς σκοράρουν και δέχονται γκολ

- Ρόµα (10/12, 13:30): Η Ρόµα µετράει έξι νίκες
*και Κιέβο
µία ισοπαλία στα επτά τελευταία παιχνίδια της σε επίπεδο

Γκρόνινγκεν (10/12, 13:30): Οι δυο οµάδες έχουν αναµε*τρηθείΡόνταστο-συγκεκριµένο
γήπεδο 22 φορές, µε το επιµέρους ρεκόρ να

µε δυσκολία. Τα παιχνίδια τους συνήθως είναι πολύ ισορροπηµένα, µε το
σύνολο 2-3 γκολ να έχει επαληθευτεί στις οκτώ πιο πρόσφατες αναµετρήσεις τους. Θα το επιλέξουµε και σήµερα σε απόδοση 2.12.

*

Λίβερπουλ - Έβερτον (10/12, 16:15): Αµφότερες αρέσκονται σε
παιχνίδια µε υψηλά σκορ, ενώ προέρχονται από 10/11 Over 2.5 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Θα κρατήσουµε και σήµερα το Over 2.5 σε
απόδοση 1.50.

Ανόβερο - Χόφενχαϊµ (10/12, 16:30): Αµφότερες οι οµάδες µετρούν
*τέσσερα
Over 2.5 στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους και στη µεταξύ τους
κόντρα δεν περιµένουµε αλλαγή προσώπου και ταχύτητας. Το Over 2.5
προσφέρεται σε απόδοση 1.75 και θα το «τιµήσουµε».
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 18:30): Οι δυο
*οµάδες
µοιάζουν να είναι αρκετά ισορροπηµένες και ιδίως η Σίτι. Το σύ
νολο 2-3 γκολ έχει εµφανιστεί στα 5/6 τελευταία παιχνίδια των «πολιτών»
και είναι πολύ πιθανό να επαληθευτεί και σήµερα. Θα το κρατήσουµε σε
απόδοση 2.02.

πρωταθλήµατος και κόντρα στην Κιέβο έχει και πάλι τον πρώτο
λόγο για τη νίκη. Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 1.65 και θα
το κρατήσουµε.

*

Ναντ - Νις (10/12, 18:00): Οι φιλοξενούµενοι µπορεί να µην
είναι το ίδιο καλοί σε σχέση µε πέρυσι, ωστόσο τον τελευταίο
µήνα δείχνουν να βρίσκουν τα πατήµατά τους, µετρώντας τρεις
νίκες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους. Η Ναντ είναι ένας
δύσκολος αντίπαλος, ωστόσο είναι σε θέση να προσθέσουν
ακόµη τρεις πόντους στο ενεργητικό τους. Επιλέγουµε το διπλό
µε αρκετή δόση ρίσκου σε απόδοση 3.75.

*

Άουγκσµπουργκ - Χέρτα (10/12, 19:00): Η Χέρτα βρίσκεται
σε άσχηµη αγωνιστική κατάσταση τη φετινή σεζόν και αυτό
φροντίζει να το επιβεβαιώνει συνεχώς. Μετράει τρεις ήττες στα
τέσσερα τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως διοργάνωσης και
το σενάριο του να ηττηθεί και σήµερα φαντάζει αρκετά πιθανό.
Εδώ θα κρατήσουµε τον άσο σε απόδοση 1.93.

είναι στο 14-4-4. Οι γηπεδούχοι έχουν σταθερά τον πρώτο λόγο για τη
νίκη, θα κρατήσουµε τον άσο σε απόδοση 2.95.
- Κροτόνε (10/12, 19:00): Οι δυο µονοµάχοι µπορεί να
*µηνΣασουόλο
έχουν µακρά προϊστορία µεταξύ τους, ωστόσο η Σασουόλο δείχνει
να αποκτά πελατειακές σχέσεις µε την Κροτόνε. Σε µια σειρά πέντε
αγώνων στο συγκεκριµένο γήπεδο µετρά ισάριθµες νίκες, ο άσος
προσφέρεται σε απόδοση 1.75 και δεν γίνεται να τον αγνοήσουµε.
Μαρσέιγ - Σεντ Ετιέν (10/12, 22:00): Πελατειακές σχέσεις έχει
*«χτίσει»
και η Μαρσέιγ υποδεχόµενη τη Σεντ Ετιέν, καθώς σε µια
σειρά 16 αναµετρήσεων µετράει 12 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.
Πιστεύουµε πως σήµερα θα επεκτείνει το σερί της, έτσι θα κρατήσουµε τον άσο σε απόδοση 1.55.

CALENDAR
9-15/12

FREETIME

ΟΙ PILOBOLUS ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Κορµιά από λάστιχο που πλέκονται στα πιο αναπάντεχα σχήµατα, µια διαρκής µάχη µε τη βαρύτητα και τα όρια του ανθρώπινου σώµατος, σε
χορογραφίες υψηλής αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας. Πώς να περιγράψει κανείς τον χορό των Pilobolus; Σαν ένα ταξίδι στον κόσµο της
φαντασίας; Σαν µια δηµιουργία που ξεφεύγει από τα όρια του δυνατού; Σαν ένα θέαµα που είναι µαγικό; Το µόνο σίγουρο είναι ότι οι Pilobolus
ζωγραφίζουν µε το ανθρώπινο σώµα εικόνες της φαντασίας. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη) 13-17 ∆εκεµβρίου 2017.

«ΗΡΩΕΣ» ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΝΙΚΙΤΑ ΜΙΛΙΒΟΓΙΕΒΙΤΣ

ΟΙ LOCOMONDO ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ
ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ

Τρεις γκρινιάρηδες βετεράνοι στρατιωτικοί
ζουν έγκλειστοι σε ένα νοσοκοµείο
αναπολώντας τις παλιές τους δόξες. Ζουν
µε το όνειρο πως µια µέρα θα καταφέρουν
να δραπετεύσουν και να ξαναβρεθούν στον
έξω κόσµο. Καταστρώνουν φιλόδοξα και
ανέφικτα σχέδια για την αποχώρησή τους,
διασκεδάζοντας έτσι µε τη φαντασία τους την
ανηµποριά τους να κουνήσουν έστω και ένα
µέτρο. Αυτή η συγκινητική και ανθρώπινη
κωµωδία µετουσιώνει αυτούς τους απλούς
ανθρώπους σε ήρωες, καθώς µε τη σκέψη
τους ταξιδεύουν εκεί όπου δεν µπορούν να
φτάσουν. Σκηνοθετεί ο Νικίτα Μιλιβόγιεβιτς
και πρωταγωνιστούν οι Γιάννης Φέρτης,
∆ηµήτρης Πιατάς και Ιεροκλής Μιχαηλίδης.
Στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου.

Το Athens Music Festival ενώνει στη σκηνή του
∆ιογένης Studio τους εκρηκτικούς Locomondo
µε τον τραγουδοποιό Φίλιππο Πλιάτσικα.
Special guest η Ανδριάνα Μπάµπαλη µε το νέο
της project Quarderinas Quartet. Ηµεροµηνίες
& ώρα έναρξης: 22/12 – 22:00, 24/12 – 23:00,
31/12 – 23:00.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΚΚΩΝΗ
Ο Βασίλης Κοκκώνης (που µεταξύ άλλων
υπογράφει τις κριτικές θεάτρου στο site της «Free
Sunday») κυκλοφορεί τρία νέα βιβλία του και µας
καλεί την Κυριακή 10 ∆εκεµβρίου, στις 20:00, στο
Polis Art Cafe, στην παρουσίασή τους. Πρόκειται
για τα εξής βιβλία: Στην κατηγορία «ερωτική
ποίηση» το βιβλίο «Ερωτικές Αυτοχειρίες»,
µια συλλογή από ερωτικά ποιήµατα που
φαντάζουν… αυτοχειρίες του εγώ, στην κατηγορία
«ηµερολογιακή ποίηση» το βιβλίο «Εικόνες ενός
ασυµβίβαστου ηµερολογίου», που εµπεριέχει
µια αποτύπωση ουσιωδών συναισθηµάτων,
παρατηρήσεων ή ιδεών, αντλούµενων από τον
καθηµερινό βίο, και, τέλος, στην κατηγορία
«µικρά ποιήµατα – συνθηµατική ποίηση» το
βιβλίο «Μικρή Ιθάκη».
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Μ

ετά την πρεµιέρα της
στο περσινό ∆ιεθνές
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης και αφού
ταξίδεψε σε διεθνή φεστιβάλ σε όλο τον
κόσµο –µεταξύ άλλων στα Goteberg Film
Festival – Visionairies Section, Luma
International Film Festival (Βραζιλία),
L. A. Film Festival – Nightfall Section,
Atlantida Film Festival (Ισπανία), New
Horizon Film Festival (Πολωνία)–, η
νέα ταινία του The Boy (Αλέξανδρος
Βούλγαρης) βρίσκει τον δρόµο για
τις κινηµατογραφικές αίθουσες. Το
«Νήµα» είναι ένα ψυχαναλυτικό θρίλερ
επιστηµονικής φαντασίας. Το νήµα
που συνδέει τους κόσµους των δύο
πρωταγωνιστών, της Νίκης και του Λευτέρη,
είναι η µνήµη, η βία και µια µάχιµη ελπίδα.
Η αφοσίωση της Νίκης στην αντίσταση
προδίδει την αδυναµία της να ανταποκριθεί
ως µητέρα. Ο Λευτέρης, γιος της Νίκης,
κληρονοµεί ένα παρελθόν που ο ίδιος
ποτέ του δεν ονειρεύτηκε. Μέχρι που
µια µέρα το νήµα που τους συνδέει, ένας
αόρατος ψυχολογικός οµφάλιος λώρος,
κόβεται. Ο αγώνας της µητέρας για τα
πολιτικά της «πιστεύω» µεταµορφώνεται
σε ψυχολογικές αλυσίδες που φυλακίζουν
τον γιο, ο οποίος πρέπει στο τέλος να
αγωνιστεί για τη δική του ελευθερία και να
αναζητήσει τη δική του λύτρωση.

ΜΑΜΑ∆ΕΣ ΜΕ ΚΑΚΗ ∆ΙΑΓΩΓΗ:
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
A BAD MOMS CHRISTMAS

Τ

ο «Μαµάδες µε κακή διαγωγή: Χριστούγεννα εκτός ελέγχου» παρακολουθεί τις τρεις αγαπηµένες µας, παραγνωρισµένες και υπερφορτωµένες γυναίκες/µαµάδες να επαναστατούν ενάντια στις
προκλήσεις και τις προσδοκίες του αντίστοιχου Τσάµπιονς Λιγκ των µαµάδων: των Χριστουγέννων.
Και αν η δηµιουργία των τέλειων γιορτών για τις οικογένειές τους δεν ήταν αρκετά δύσκολη δουλειά,
τώρα θα πρέπει να κάνουν όλα αυτά ενόσω φιλοξενούν τις δικές τους µαµάδες. Το κινηµατογραφικό δίδυµο των
Λούκας και Μουρ είχε ήδη εµπειρία στις χριστουγεννιάτικες ταινίες, έχοντας γράψει το σενάριο για το «Office
Christmas Party» και το «Χριστούγεννα στα τέσσερα». Όπως και στην πρώτη ταινία, η ιδέα του «Μαµάδες µε
κακή διαγωγή: Χριστούγεννα εκτός ελέγχου» είναι να γκρεµίσει κάποιες από αυτές τις προσωπικές, κοινωνικές
και πολιτισµικές νόρµες που κάνουν τις γυναίκες να βασανίζονται γιατί δεν είναι αρκετά καλές µαµάδες.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζον Λούκας, Σκοτ Μουρ ΠΑΙΖΟΥΝ: Μίλα Κούνις, Κάθριν Χαν, Κρίστεν Μπελ, Σούζαν Σάραντον,
Κριστίν Μπαράνσκι, Τζέι Ερνάντες, Σέριλ Χάινς ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 104΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: The Boy ΠΑΙΖΟΥΝ:
Σοφία Κόκκαλη ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 93΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Weird
Wave

WONDER WHEEL

Τ

ο «Wonder Wheel» αφηγείται τις ιστορίες τεσσάρων ανθρώπων που διασταυρώνονται τη δεκαετία του ’50, εν µέσω της φρενίτιδας και του χάους, στο εµβληµατικό θεµατικό πάρκο του Κόνι
Άιλαντ στη Νέα Υόρκη. Η Τζίνι (Κέιτ Ουίνσλετ) είναι µία µελαγχολική, συναισθηµατικά ασταθής
πρώην ηθοποιός που πλέον εργάζεται ως σερβιτόρα σε ένα εστιατόριο θαλασσινών. Ο Χάµπτι
(Τζιµ Μπελούσι) είναι ο άξεστος χειριστής του καρουζέλ του πάρκου και σύζυγος της Τζίνι. Ο Μίκι (Τζάστιν
Τίµπερλεϊκ) είναι ένας όµορφος νεαρός ναυαγοσώστης που ονειρεύεται να γίνει θεατρικός συγγραφέας και
ενσαρκώνει όλες τις χαµένες ελπίδες και η Καρολίνα (Τζούνο Τεµπλ) είναι η αποξενωµένη κόρη του Χάµπτι, η
οποία κρύβεται από τους γκάνγκστερ στο σπίτι του πατέρα της. Μια έµπνευση του Γούντι Άλεν από την αειθαλή αγάπη του για το Κόνι Άιλαντ. Είναι αξιοµνηµόνευτη, άλλωστε, η επιλογή του να τοποθετήσει το εφηβικό
σπίτι του πρωταγωνιστή στον αριστουργηµατικό «Νευρικό Εραστή» κάτω από το θορυβώδες, εµβληµατικό
roller coaster της περιοχής, Cyclone.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Γούντι Άλεν ΠΑΙΖΟΥΝ: Κέιτ Ουίνσλετ, Τζάστιν Τίµπερλεϊκ, Τζιµ Μπελούσι, Τζούνο Τεµπλ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 101΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon
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Τα δικά σας αγαπηµένα συµπίπτουν µε τα αγαπηµένα του
κοινού;
Όχι πάντα. Το κοινό συνήθως ζητάει κοµµάτια πιο γνωστά, πιο
δοκιµασµένα στον χρόνο. Όπως και να ’χει, όµως, είναι όλα
τους παιδιά µου.
Προέρχεστε από µουσική οικογένεια. Ήταν, λοιπόν, για
εσάς η µουσική µονόδροµος;
Ξεκίνησα παίζοντας κιθάρα µε παραδοσιακούς µουσικούς σε
γάµους και πανηγύρια. Συνεργάστηκα µε λαϊκούς καλλιτέχνες
παίζοντας κιθαροµπούζουκο. Στον χώρο αυτόν της µπαλάντας
µπήκα σαν προπαγανδιστής, µε την καλή έννοια. Ήθελα να
διαµαρτυρηθώ και να φωνάξω για τα δεινά που περνούσε και
περνά η φυλή µου. Τυχαία όλα έγιναν.
Για εµάς, ως εικόνα, είστε ένα µε την κιθάρα σας. Έχει περάσει µέρα που να µην έχετε πιάσει την κιθάρα σας;
Με θυµάµαι όλη µου τη ζωή µε την κιθάρα αγκαλιά.

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ

«Τυχαία όλα
έγιναν»
ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Μ

ετά τη µεγάλη επιτυχία και τη θερµή υποδοχή
του κοινού που εισέπραξε σε συναυλίες στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ο Κώστας Χατζής θα εµφανιστεί για πρώτη φορά στη σκηνή της Σφίγγας,
τις Παρασκευές 22 και 29 ∆εκεµβρίου και 5 Ιανουαρίου, για να
παρουσιάσει ένα µοναδικό µουσικό ταξίδι, µέσα από τη λυρικότητα και την ευαισθησία των στίχων και της µουσικής των τραγουδιών που σηµάδεψαν µια ολόκληρη εποχή.
Ο µεγάλος Έλληνας δηµιουργός και ερµηνευτής Κώστας Χατζής σφράγισε µια ολόκληρη εποχή, υπηρετώντας πιστά και µε
διεισδυτικό λόγο το κοινωνικό τραγούδι για περισσότερες από
τέσσερις δεκαετίες. Με έναν τρόπο ξεχωριστό, µε εκείνη την ιδιαίτερη «βραχνάδα» στη φωνή του, όταν βρίσκεται απέναντι από
το κοινό επικοινωνεί µε έναν µοναδικό τρόπο µαζί του. Ο Κώστας Χατζής είναι µία ιδιαίτερη περίπτωση στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Τι θα ακούσουµε στη Σφίγγα;
Με τους συνεργάτες µου, πριν από κάθε παράσταση ή σειρά παραστάσεων, αποφασίζουµε τι θα πούµε, πώς θα το πούµε και γενικά πώς θα πορευτούµε στη σκηνή. Υπηρετούµε την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Θέλουµε ο κόσµος να συνυπάρχει µαζί
µας. Να γίνουµε όλοι µια παρέα, να τραγουδήσουµε όλοι µαζί, να
προβληµατιστούµε. Και συνήθως το καταφέρνουµε.

Εµείς τραγουδάµε τα τραγούδια σας, εσείς, όµως, τι ακούτε;
Εγώ σας ακούω. Εσείς µ’ ακούτε…;
Τι σας λείπει από την εποχή των µπουάτ;
Μου λείπει η ατµόσφαιρα αυτών των µικρών χώρων. Η επικοινωνία µε το κοινό ήταν µυσταγωγία σε αυτούς τους µικρούς χώρους. Τώρα απευθύνεσαι σε κινητά. ∆έκα σε ακούν και οι άλλοι
βγάζουν selfies.
Νοµίζετε ότι σήµερα είναι πιο εύκολο να πετύχει ένας
καλλιτέχνης απ’ ό,τι την εποχή που εσείς σταδιοδροµήσατε;
Υπηρετούµε έναν καταπληκτικό χώρο. ∆εν έχω βρει τραγουδιστή ή τραγουδίστρια που να µη µου αρέσει. Μου αρέσουν
όλοι. Γίνονται σηµαντικά πράγµατα στην Ελλάδα, έχει καταπληκτικούς καλλιτέχνες –συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές και τραγουδίστριες, µουσικούς–, αλλά δεν υπάρχει πια
βήµα. Πάντα ήταν δύσκολο, έχεις να παλέψεις µε πολλά θηρία.

INTERVIEW

Κάποια από τα τραγούδια σας δεν µπορώ να φανταστώ να
λείπουν από οποιοδήποτε πρόγραµµά σας. Κι ενώ εµείς
δεν χορταίνουµε να τα ακούµε, εσείς έχετε αισθανθεί δυσφορία στο να πείτε π.χ. άλλη µια φορά το «Θυµάµαι»;
Πάντα επηρεάζοµαι από τον λόγο και είναι κάποια τραγούδια
που µε έχουν σηµαδέψει και δεν µπορώ πια να τα πω. Κλείνω
τα µάτια µου, ζητάω έναν έντονο προβολέα, ώστε να µη βλέπω
τις αντιδράσεις του κοινού, και τα λέω.
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INFO
Μουσική σκηνή Σφίγγα
Ακαδηµίας & Ζωοδόχου
Πηγής – Αθήνα
(είσοδος στον
πεζόδροµο Κιάφας 13)
Τηλ. κρατήσεων: 211
4096149, 6987 844845
Ώρα έναρξης: 22:30
Τιµές: €12 στο µπαρ µε
µπίρα ή κρασί, €20 στο
τραπέζι µε ποτό, €60
φιάλη κρασί για δύο
άτοµα, €120 φιάλη ποτό
ανά τέσσερα άτοµα

Μου λείπει η ατµόσφαιρα
αυτών των µικρών χώρων.
Η επικοινωνία µε το κοινό
ήταν µυσταγωγία σε αυτούς
τους µικρούς χώρους.
Τώρα απευθύνεσαι σε
κινητά. ∆έκα σε ακούν
και οι άλλοι βγάζουν selfies.
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Αυτό ήταν κάτι που µας απασχόλησε καθ’ όλη τη διάρκεια των προβών. Αναγνωρίζαµε στις συµπεριφορές του Γκλούµοφ πρόσωπα του περιβάλλοντός µας
και πολλές φορές βλέπαµε σε αυτόν τον εαυτό µας. Ο Γκλούµοφ είµαστε δυνάµει όλοι µας. Έχουµε µεγαλώσει µε τέτοιες συµπεριφορές, αλλάζουµε σαν χαµαιλέοντες ανάλογα µε ποιον άνθρωπο συναναστρεφόµαστε. Άρα, ναι, όλοι µας
κρύβουµε µέσα µας έναν µικρό Γκλούµοφ.
Μιλήστε µας για τη «Μουρµούρα». Πώς είναι να είσαι ο καινούργιος σε µια
τόσο πετυχηµένη σειρά;
Αποδεικνύεται για µένα µια πολύ ωραία ευκαιρία συνάντησης µε καλούς ανθρώπους. Τώρα γνωρίζω τον κόσµο της τηλεόρασης και πώς µπορώ εγώ να κινηθώ σε αυτόν. Η επιτυχία της σειράς δεν είναι κάτι που εµένα µε αγχώνει, βρίσκοµαι εκεί για πολύ συγκεκριµένο λόγο και οφείλω να µείνω συγκεντρωµένος σε αυτόν. Η επιτυχία ή όχι ενός προϊόντος έρχεται εκ των υστέρων, µετά τη
δική µου δουλειά σε αυτό, οπότε εγώ χωρίς άγχος προσπαθώ να την κάνω όσο
καλύτερα µπορώ.

INFO
Γκλουµ

Σπύρος Χατζηαγγελάκης

«Κάποιος πάντα κάνει
κουµάντο και κάποιος
είναι το γρανάζι»
ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Μ

ετά την επιτυχία που σηµείωσε στον πρώτο κύκλο παραστάσεων, η
οµάδα θεάτρου C. For Circus παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά την
παράσταση «Γκλουµ», βασισµένη στο «Ηµερολόγιο ενός απατεώνα» του Αλεξάντρ Οστρόφσκι. Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης εξηγεί γιατί όλοι
κρύβουµε έναν Γκλούµοφ µέσα µας και πώς είναι να συµµετέχεις στο πιο πετυχηµένο σίριαλ των τελευταίων χρόνων («Μην αρχίζεις τη µουρµούρα»).
Το «Γκλουµ», βασισµένο στο «Ηµερολόγιο ενός απατεώνα» του Οστρόφσκι,
ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά. Περιµένατε αυτή την επιτυχία;
Η δεύτερη χρονιά είναι ένα στοίχηµα για εµάς. ∆εν έχουµε επαναλάβει παράσταση στο παρελθόν για δεύτερη χρονιά. Το «Γκλουµ» αγαπήθηκε πέρυσι κι
έτσι το τολµήσαµε και φέτος. Θέλουµε να το δει όσο περισσότερος κόσµος γίνεται, γιατί είναι µια δουλειά που την αγαπάµε πολύ, ρίξαµε ιδρώτα γι’ αυτήν
και η αλήθεια είναι ότι όποιος κοπιάζει ανταµείβεται στο τέλος.
Η δραµατουργική επεξεργασία, η σκηνοθεσία και η µουσική επιµέλεια
έχουν την υπογραφή της θεατρικής οµάδας στην οποία συµµετέχετε, C. For
Circus. Πώς είναι το «συναποφασίζουµε»;
Αυτό είναι το δύσκολο κοµµάτι της καλλιτεχνικής µας δουλειάς, το ότι περνάνε
όλα από το χέρι µας, αλλά και το πιο δηµιουργικό, που µας κρατάει όλους σε
µια καλλιτεχνική εγρήγορση. Είναι επιλογή µας να συναποφασίζουµε για οτιδήποτε, πιστεύουµε στη συλλογικότητα και στο τι µπορεί να πετύχει αυτή.
Τα εµπόδια που συναντάµε κάθε χρόνο µε αυτή µας την επιλογή είναι µεγάλα,
αλλά αυτά είναι που µας ενώνουν, που µας κάνουν πιο δυνατούς και που νιώθουµε µια οικογένεια ο ένας για τον άλλον.
Το έργο είναι µια σάτιρα της Ρωσίας των αρχών του 19ου αιώνα. Ο νεαρός
Γκλούµοφ εισχωρεί σε έναν κύκλο ανθρώπων µε επιρροή χρησιµοποιώντας
όλα τα µέσα. Τον συµπαθείτε τον Γκλούµοφ;
Ο τίτλος του έργου στην Ελλάδα ήταν «Το ηµερολόγιο ενός απατεώνα». Εµείς
επιλέξαµε να µην κρίνουµε από τον τίτλο και µόνο τον ήρωά µας απατεώνα, γι’
αυτό και αλλάξαµε τον τίτλο του έργου. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγουµε να τον
αντιµετωπίσουµε σαν έναν άνθρωπο που έχει δικαίωµα να διεκδικήσει κάποια
πράγµατα, οφείλουµε να τον υπερασπιστούµε σαν οντότητα, τον αφήνουµε να
δράσει µέσα στις σελίδες του έργου και στο τέλος να βγάλουµε και εµείς και το
κοινό τα συµπεράσµατά µας γι’ αυτόν.

∆ιαβάστε τη συνέχεια
στο www.freesunday.gr

Μήπως όλοι µας κρύβουµε µικρούς Γκλούµοφ µέσα µας;

Μετάφραση: Βαλέρια ∆ηµητριάδου
∆ραµατουργική επεξεργασία &
σκηνοθεσία: C. For Circus

Παίζουν: Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαλέρια
∆ηµητριάδου, Χρύσα Κοτταράκου, Ειρήνη
Μακρή, Νικόλας Παπαδοµιχελάκης,
Παύλος Παυλίδης, Νατάσα Ρουστάνη,
Σπύρος Χατζηαγγελάκης
Θέατρο 104
Ευµολπιδών 41, Γκάζι

14ο Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Stray.Gr

Το νιαουρίζειν εστί σκυλοσοφείν και το bazaarεύειν µονόδροµος για 14η συνεχόµενη
χρονιά. Οι εθελοντές του Σωµατείου Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων
Stray.Gr µας προσκαλούν στο 14ο Χριστουγεννιάτικο Bazaar για τα αδέσποτα ζώα που
θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 ∆εκεµβρίου 2017, 10:00-20:00,
στο Thission Lofts, Πειραιώς 123, Αθήνα, απέναντι από την Τεχνόπολη στο Γκάζι
(στάση µετρό Κεραµεικός). Σκοπός του bazaar είναι η οικονοµική ενίσχυση του σωµατείου, ώστε να συνεχίσει να βοηθά αποτελεσµατικά τα αδέσποτα ζώα και τη συµβίωση
των ανθρώπων και των ζώων της πόλης.
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ΠΡΟ

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
ROOF GARDENS
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΡΤΑΡΑΚΟΥ

roof gardens. Στην Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα το
σενάριο είναι διαφορετικό.
Εδώ ο όροφος δεν είναι τόσο ψηλά, αλλά η εντυπωσιακή
όψη µιας πόλης που ούτως ή άλλως δεν έχει πραγµατικά
ψηλά κτίρια αλλά προσφέρει θέα στην Ακρόπολη,
στην Πλάκα, στον Λυκαβηττό και στο βάθος στον
Σαρωνικό και η ποικιλία των µοναδικών κοκτέιλ
και των ξεχωριστών γεύσεων καθιστούν εξαιρετικά

θελκτικά τα αθηναϊκά roof gardens.
Αποτελούν ιδανική επιλογή τόσο για το πρωί όσο
και για το βράδυ. Και όχι µόνο για καλοκαίρι φυσικά!
Όλοι οι ιδιοκτήτες έχουν µεριµνήσει, µε την ύπαρξη
τζαµαρίας, για τη διατήρηση τόσο της ζέστης όσο και της
ατµόσφαιρας, καθώς η θέα παραµένει απρόσκοπτη.
Εµείς πήγαµε σε πολλά και επιλέξαµε τα πέντε καλύτερα
roof gardens της Αθήνας για τον φετινό χειµώνα:

The Zillers, στο
Μοναστηράκι
Περσινή άφιξη, αλλά
παραµένει «φρέσκο» και
ανανεωµένο. Πανέµορφο
το ξενοδοχείο αποκάτω σε
περίπτωση που… πιείτε ένα
ποτό παραπάνω και πρέπει να
διανυκτερεύσετε.
Τηλ. 210 3222277,
http://www.
thezillersathenshotel.com/

Wyndham Grand, στο Μεταξουργείο
Περσινή άφιξη στο κέντρο του Μεταξουργείου. Minimal modern
ξενοδοχείο µε πολύ ωραία θέα στον «εξώστη» του. Υψηλή
γαστρονοµία και υπέροχη θέα!
Τηλ. 216 8009900, http://www.wyndhamgrandathens.com/

A for Athens, στο Μοναστηράκι
The original. Το πρώτο και το πρότυπο
για τα υπόλοιπα. Γειτονικό µε το Zillers,
επίσης στο Μοναστηράκι, µε όµορφη
θέα της ιστορικής Πλάκας. Το µόνο που
θα αλλάζαµε θα ήταν η ποσότητα του
κόσµου, άρα και η αναµονή. ∆ύσκολα θα
συµφωνήσουν µαζί µας οι ιδιοκτήτες…
Τηλ. 210 3244244, http://aforathens.com/

Dinner in the Sky, στο Γκάζι
Ίσως το πιο ιδιαίτερο. ∆οκιµάστε το εάν δεν έχετε υψοφοβία,
εφόσον το δείπνο είναι εξολοκλήρου στον «αέρα». Πενήντα µέτρα
πάνω από τη γη, σε τραπέζι 22 ατόµων και µε πρότυπα ασφαλείας
που ακολουθούνται σε άλλες 50 χώρες, µπορείτε να χαρείτε το
γεύµα των πέντε πιάτων σας. Απαιτείται κράτηση.
Τηλ. 6945 397609, https://dinnerinthesky.gr/en

Electra Metropolis Athens, στο Σύνταγµα
Η αλυσίδα των γνωστών ξενοδοχείων προσφέρει τόσο στην Αθήνα
όσο και στη Θεσσαλονίκη υπέροχους κήπους στον τελευταίο όροφό
τους. Το Metropolis, δε, εκτός από πολύ ωραίο καφέ, διαθέτει πολύ
ωραίους χώρους για events και συνέδρια. Κράτηση δεν απαιτείται,
θα το απολαύσετε περισσότερο όταν είστε περαστικοί από το κέντρο
της πόλης και αποφασίσετε να πιείτε έναν γρήγορο καφέ.
Τηλ. 214 1006200, https://www.electrahotels.gr/en/athens/electrametropolis-athens/

Σ Σ

Η

νέα τάση της διασκέδασης στους «αεράτους»
εξώστες πολυκατοικιών και µεγάλων
ξενοδοχείων προέρχεται από το εξωτερικό και
κυρίως τις µεγαλουπόλεις, όπως το Λονδίνο και η Νέα
Υόρκη. Εκεί οι ουρανοξύστες ολοένα και ψηλώνουν και
πολλοί κατευθύνονται προς τον τελευταίο όροφο για
να απολαύσουν τη θέα της πόλης ή τον λιγοστό ήλιο,
δηµιουργώντας και τη σχετική ανάγκη για εντυπωσιακά
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CELEBRITIES

ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Υπάρχει «House of Cards» και χωρίς
τον Κέβιν
Τρόπο για να αφαιρέσουν κάθε ίχνος από τον χαρακτήρα του Κέβιν Σπέισι
αναζητούν οι σεναριογράφοι του «House of Cards» µετά την απόλυση του
Σπέισι λόγω των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση. Οι παραγωγοί
της δηµοφιλούς σειράς του Netflix επιβεβαίωσαν ότι τα επεισόδια της έκτης
–και τελευταίας– σεζόν, που ακόµη δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν θα έχουν
καθόλου τον Σπέισι. Αντίθετα, το βάρος θα δοθεί στον χαρακτήρα της Κλερ
Άντεργουντ, της αδίστακτης συζύγου του (εξίσου αδίστακτου) Προέδρου Άντεργουντ, την οποία υποδύεται η Ρόµπιν Ράιτ.

Παραλίγο «Τιτανικός» χωρίς Ντι Κάπριο
Μπορεί ο ρόλος του Τζακ στον «Τιτανικό» να είναι ένας από τους πιο εµβληµατικούς
που έχει ενσαρκώσει ο Λεονάρντο ντι Κάπριο, ωστόσο άλλος επρόκειτο να είναι ο
πρωταγωνιστής της ταινίας. Με αφορµή τη συµπλήρωση 20 χρόνων από την πρώτη
προβολή της ταινίας, τον ∆εκέµβριο του 2017, η Κέιτ Ουίνσλετ, η Ρόουζ της ταινίας,
αποκάλυψε ότι είχε κάνει οντισιόν µε άλλον ηθοποιό. «Έκανα οντισιόν µε τον Μάθιου
Μακόναχι, δεν είναι περίεργο;» είπε η ηθοποιός στην εκποµπή «Late Show with
Stephen Colbert» και συνέχισε: «∆εν το έχω αναφέρει ποτέ ξανά αυτό. Κάναµε οντισιόν
µαζί και ήταν πραγµατικά τέλεια!». Ωστόσο, όπως ανέφερε η ίδια, αν και ο Μακόναχι
ήταν η πρώτη προτίµηση της εταιρείας παραγωγής, δεν υπήρχε η ίδια χηµεία µε εκείνη
που είχε µε τον Ντι Κάπριο.

Χριστουγεννιάτικο δώρο
που δεν µοιάζει µε κανένα
Είναι ένα από τα µακροβιότερα ζευγάρια στο Χόλιγουντ. Παρά τις κατά
καιρούς φήµες για προβλήµατα στον γάµο τους, η Νικόλ Κίντµαν και
ο Κιθ Έρµπαν παραµένουν µαζί µέσα στον δύσκολο και διασπαστικό
κόσµο της showbiz. Μάλιστα, ο διάσηµος µουσικός της country έκανε
ένα τεράστιο δώρο στη γυναίκα του, το οποίο δεν χωράει µε τίποτα σε
κουτί. Πρόκειται για ένα υπερπολυτελές σπίτι στη Νέα Υόρκη, αξίας
52 εκατ. δολαρίων. Η πολυώροφη έπαυλη ανήκε παλαιότερα στον
Μάικλ Τζάκσον και βρίσκεται στη συµβολή των 74th Street και 5th
Avenue, κοντά στο Central Park. Το κτίριο, που κατασκευάστηκε στις
αρχές του 1898, βγήκε προς πώληση νωρίτερα αυτόν τον µήνα, από
τον προηγούµενο ιδιοκτήτη του, Μαρκ Λάσρι, µε αρχική τιµή 39 εκατ.
δολάρια. ∆ιαθέτει 7 κρεβατοκάµαρες, 10 τζάκια, 8 µπάνια και ένα
γυµναστήριο.

Οι διακοπές της Μέγκαν Μαρκλ στην Ύδρα
Στην Ελλάδα βρισκόταν η Μέγκαν Μαρκλ λίγους µήνες πριν γίνει γνωστή η
σχέση της µε τον πρίγκιπα Χάρι και µέσω των social media και του blog της
µοιραζόταν τις οµορφιές της χώρας µας και την αποθέωνε. Η µέλλουσα πριγκίπισσα επισκέφτηκε τον Ιούνιο του 2016 την Ύδρα, όπου διοργανώθηκε το
bachelorette party µίας από τις καλύτερες φίλες της. Η 36χρονη ηθοποιός διασκέδασε µε τις «κολλητές» της, ενώ, εκτός από τις φωτογραφίες που δηµοσίευσε στο Instagram, έγραψε κείµενο για το νησί του Αργοσαρωνικού στο blog
της, The Tig. Περιγράφοντας την Ύδρα ως «έναν µικρό βράχο παγιδευµένο στον
χρόνο, όπου τα µόνα µέσα µεταφοράς είναι τα ποδήλατα ή τα γαϊδούρια», η Μέγκαν εξηγεί ότι επέλεξε να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο στο όµορφο ελληνικό
νησί παρά να διοργανώσουν ένα bachelorette party µε ξέφρενο χορό σε κλαµπ
της Νέας Υόρκης, όπου έγινε ο γάµος. «Υπάρχει κάτι εντελώς καθαρτικό – να κάνεις ηλιοθεραπεία χωρίς να παρακολουθεί κανείς, να κολυµπάς στη µαύρη µεσογειακή θάλασσα, να τρως άφθονες ελληνικές σαλάτες και τηγανητά κόκκινα
φιλέτα και να φτιάχνεις τοστ» περιέγραφε.
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Πέντε tips
για να κάψεις
πιο γρήγορα λίπος
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ

Ε

ίσαι σε φάση που ήδη γυµνάζεσαι αλλά δεν βλέπεις το αποτέλεσµα που θα ήθελες; Σου έχω τη λύση! Ακολούθησε
τις παρακάτω συµβουλές και σύντοµα θα δεις το σώµα
σου να αλλάζει προς το καλύτερο.
1) Θέσε μικρούς στόχους. Οι µη ρεαλιστικοί στόχοι µπορεί να
είναι εξαντλητικοί και θα µπορούσαν να σου ανοίξουν τον δρόµο
για την αποτυχία. Μια σηµαντική συµβουλή που δίνω πάντα στους
πελάτες µου είναι να µην υπερβάλλουν όταν ξεκινούν ένα πρόγραµµα προπόνησης. Παρ’ ότι θα πρέπει πάντα να έχεις έναν µεγάλο στόχο στο πίσω µέρος του µυαλού σου, χρειάζεται επίσης να
τον σπάσεις σε µικρότερους στόχους που θα µπορέσεις να επιτύχεις µέσα σε 4-6 εβδοµάδες. Αυτό θα σε βοηθήσει να προπονείσαι
δυνατά και να τρως σωστά, ενώ θα σε ωθήσει να επιτύχεις τον επόµενο µικρό στόχο σου. Να θυµάσαι πως, αφού χρειάστηκε κάποιο
χρονικό διάστηµα για να χάσεις τη φόρµα σου ή να βάλεις κάποια
κιλά, θα χρειαστεί πάλι χρόνος για να αλλάξουν όλα αυτά. Απλώς
πρέπει να τον σπάσεις σε µικρότερα, διαχειρίσιµα κοµµάτια.
2) Κάνε εναλλάξ ασκήσεις για το πάνω και το κάτω μέρος
του σώματος. Η περιφερειακή καρδιακή προπόνηση (PHA)
είναι µια ακολουθία εναλλαγής ασκήσεων για το πάνω και το κάτω
µέρος του σώµατος. Έτσι, πιέζεται η καρδιά και οι πνεύµονές σου
να δουλεύουν µε µεγαλύτερη χωρητικότητα, επειδή δεν επιτρέπεται η διοχέτευση του αίµατος σε µία µόνο περιοχή του σώµατός
σου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µια πιο απαιτητική προπόνηση για
το καρδιαγγειακό σύστηµα, επειδή η ροή του αίµατος δεν µπαίνει
σε ένα συγκεκριµένο πρότυπο, όπως θα συνέβαινε αν ασκούσες
συνεχώς τις ίδιες µυϊκές οµάδες. Η εναλλαγή των µερών του σώµατος δίνει στο πάνω και στο κάτω µέρος του σώµατός σου χρόνο
να ανακάµψουν ενώ γυµνάζεις την αντίθετη πλευρά, που σηµαίνει
πως οι παλµοί σου δεν πέφτουν – και καις πολλές θερµίδες σε µία
µόνο προπόνηση.

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

3) Μην κάνεις διατάσεις πριν από την προπόνηση. Οι στατικές διατάσεις µπορούν να απενεργοποιήσουν τους µυς που στοχεύεις, µε πιθανό αποτέλεσµα να γίνουν λίγο πιο αδύναµοι. Αντίθετα, διάτεινε τους µυς φυσικά, κάνοντας διάφορα είδη κινήσεων,
όπως ένα κάθισµα µε τα χέρια τεντωµένα πάνω από το κεφάλι και
κρατώντας πολύ ελαφριά βάρη. Αυτό ονοµάζεται «δυναµική διάταση» και έχει αποδειχθεί πως ενισχύει την απόδοση και σε προετοιµάζει για τη συνέχεια της προπόνησης. Για να εκµεταλλευτείς
στο έπακρο τις διατάσεις, κάν’ τες στο τέλος της προπόνησης, όταν
οι µύες σου είναι ζεστοί και έτοιµοι να επιµηκυνθούν ή µία φορά
την εβδοµάδα επίλεξε τη yoga αντί για τη δυναµική προπόνηση.
Είναι εξίσου καλή για το σώµα σου και εξαιρετική για το µυαλό και
τη διάθεσή σου.
4) «Ζέστανε» τους κοιλιακούς σου όρθια. Ξέχνα τα εκατοντάδες ροκανίσµατα. Το να γυµνάζεις τον κορµό σου σε όρθια θέση
µπορεί να είναι καλύτερο. Σύµφωνα µε έρευνα που παρουσιάστηκε
στην ετήσια σύνοδο του Αµερικανικού Κολεγίου Αθλητιατρικής
(American College of Sports Medicine), οι ασκήσεις κορµού από
κατακόρυφη θέση είναι πιο πρακτικές από την προπόνηση στο έδαφος, επειδή το σώµα σου έχει µεγαλύτερο εύρος κίνησης –προς
τα µπρος, πίσω και πλάγια–, και γυµνάζουν τον κορµό σου µε έναν
τρόπο που δεν χρησιµοποιείται συχνά όσο είσαι όρθια. Ένας εξαιρετικός τρόπος για να ενεργοποιήσεις τους µυς του κορµού σου

είναι να εκτελείς ασκήσεις ενώ θα στέκεσαι στο ένα πόδι. Ο συνδυασµός τού να µην έχεις την τέλεια ισορροπία και να εστιάζεις στον
κορµό σου σηµαίνει πως γυµνάζεις δυνατά το στοµάχι σου, ασκώντας ταυτόχρονα και το υπόλοιπο σώµα σου. Άλλες κινήσεις που
γυµνάζουν τον κορµό σου περιλαµβάνουν τα όρθια ροκανίσµατα µε
τράβηγµα του αντίθετου ποδιού. Ανασήκωσε το αριστερό σου γόνατο και κατέβασε προς τα κάτω τον δεξιό αγκώνα ώσπου να συναντηθούν. Έχε υπόψη όµως ότι θα πρέπει να σηκώνεις το πόδι όχι
µε τους καµπτήρες µυς του αλλά µε τους κάτω κοιλιακούς. Αυτό θα
γίνει µόνο αν είσαι καλά συγκεντρωµένη στην άσκηση και δώσεις
τη σωστή εντολή στο σώµα σου.
5) Προπονήσου για 15 μόνο λεπτά. ∆εν χρειάζεται να κάθεσαι µε τις ώρες στο γυµναστήριο. Σε µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο
περιοδικό «Journal of the American College of Nutrition» διαπιστώθηκε πως σύντοµες περίοδοι αεροβικής άσκησης –τρεις 10λεπτες προπονήσεις ή δύο 15λεπτες– έχουν τα ίδια οφέλη µε µια παρατεταµένη χρονικά προπόνηση και επιπλέον είναι πιο εύκολο να
τις χωρέσεις σε ένα βαρυφορτωµένο καθηµερινό πρόγραµµα. Κάνε
µία 15λεπτη προπόνηση το πρωί και µία την ώρα του µεσηµεριανού ή το βράδυ, φρόντισε όµως αυτά τα 15 λεπτά να αξίζουν. Όταν
χρησιµοποιείς βαράκια, βεβαιώσου ότι είναι αρκετά βαριά ώστε να
δυσκολεύεσαι στο τέλος του σετ και, αντί να ξεκουράζεσαι ανάµεσα
στα σετ, τρέξε επιτόπου ή κάνε επιτόπου αναπηδήσεις µε τα χέρια
και τα πόδια ανοιχτά. Το ότι σπας τις προπονήσεις στη διάρκεια της
ηµέρας σηµαίνει ότι µπορείς να γυµναστείς πιο έντονα απ’ ό,τι πιθανώς θα έκανες σε µια µεγάλη προπόνηση.
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