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ΣΥΛΛΑΛΗΤΉΡΙΑ, ΟΡΘΌΔΟΞΕΣ
ΊΝΤΡΙΓΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΊ
ΆΞΟΝΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΆΝΙΑ
Η «ανεξήγητη» επίθεση Κοτζιά στον Ιερώνυμο.
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΗΣ

Έ

να ζήτημα εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας, που συνδέεται αμέσως και με την υπόθεση του ονόματος με το οποίο θα ενταχθεί στους διεθνείς οργανισμούς η ΠΓΔΜ, αναδεικνύεται τον τελευταίο καιρό, εμπλέκοντας το Πατριαρχείο της Μόσχας,
το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις Εκκλησίες της Ελλάδας, της
Βουλγαρίας και της Σερβίας σε ένα γαϊτανάκι γύρω από την ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας, δηλαδή την ορθόδοξη Εκκλησία
της ΠΓΔΜ.

Η Βουλγαρική Εκκλησία και ο Βαρθολομαίος
Μια σαφή αναφορά στις διαδικασίες αναγνώρισης του αυτοκέφαλου
της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας επιφύλαξε ο οικουμενικός
πατριάρχης Βαρθολομαίος στην αντιφώνησή του στον πατριάρχη της
Βουλγαρικής Εκκλησίας, κ. Νεόφυτο, στο επίσημο γεύμα προς τιμήν
των εκκλησιαστικών και κρατικών αρχών που παρατέθηκε στην έδρα
της βουλγαρικής παροικίας, στο Σισλί, με την αφορμή των θυρανοιξίων της εκκλησίας του Αγίου Στεφάνου στην Κωνσταντινούπολη.
Ήταν μια συνάντηση που αναμενόταν με πολύ ενδιαφέρον,
καθώς θεωρούνταν βέβαιο ότι οι δύο εκκλησιαστικοί ηγέτες θα συζητούσαν το μείζον θέμα, το οποίο προέκυψε μετά το αίτημα της Αρχιεπισκοπής της Οχρίδας, δηλαδή της επίσημης Ορθόδοξης Εκκλησίας της ΠΓΔΜ, να αναγνωριστεί ως αυτοκέφαλη στο πλαίσιο του
Βουλγαρικού Πατριαρχείου.
Το σχετικό αίτημα για αναγνώριση από το Βουλγαρικό Πατριαρχείο του αυτοκέφαλου της Αρχιεπισκοπής της Οχρίδας είχε υποβληθεί στις 9 Νοεμβρίου 2017 και είχε δύο σκέλη: α) την έγκριση του
Βουλγαρικού Πατριαρχείου για την αναγνώρισή του από την Εκκλησία των Σκοπίων ως μητέρας Εκκλησίας και β) την αναγνώριση του
αυτοκέφαλου της Εκκλησίας των Σκοπίων.
Η βουλγαρική Ιερά Σύνοδος απεδέχθη το αίτημα μόνο κατά το
πρώτο σκέλος, ενώ ως προς το δεύτερο αποφάσισε να συστήσει μια
επισκοπική επιτροπή για να συζητήσει το θέμα με τις άλλες ορθόδοξες Εκκλησίες, αν και προσερχόμενος στη σύνοδο ο Βούλγαρος
πατριάρχης Νεόφυτος είχε πει «πρέπει να αποδεχθούμε το απλωμένο χέρι της Μακεδονικής Εκκλησίας», για να προσθέσει ότι αυτό
έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό, σπάζοντας μια απομόνωση
δεκαετιών.

Η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας
Το θέμα που αφορά την «Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας και
της Μακεδονίας», μία Εκκλησία που στους διεθνείς χριστιανικούς
κύκλους αντιμετωπίζεται με συμπάθεια, είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα, τόσο από εκκλησιαστικής όσο και από πολιτικής πλευράς.
Η συγκεκριμένη Εκκλησία είναι μια πολύ νέα Εκκλησία, καθώς
πέτυχε να ιδρυθεί μόλις το 1958, μετά από προσπάθειες δεκαετιών. Η
κανονικότητα όμως κράτησε μόλις οκτώ χρόνια, καθώς επήλθε ρήξη
με τη Σερβική Εκκλησία, από την οποία προερχόταν. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα η Ιερά Σύνοδος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
να την κηρύξει σχισματική και να μην αναγνωρίζεται επισήμως από
καμία άλλη Εκκλησία.
Τη δεκαετία του 1990 επαναλήφθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ των
δύο Εκκλησιών, οι οποίες όμως οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο το 2005.
Τότε υπήρξαν κινήσεις σε δύο κατευθύνσεις: η μεν εκκλησιαστική ηγεσία στα Σκόπια προσέφυγε στον πατριάρχη Μόσχας Αλέξιο, όπως
προκύπτει από αναφορά του ίδιου του κ. Αλεξίου προς τον Πρόεδρο
Τάντιτς της Σερβίας στις 19 Νοεμβρίου 2005. «Η μακεδονική πλευρά
μάς ζήτησε σε διάφορες περιπτώσεις να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Από πλευράς μας, είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό» είχε πει ο μακαριστός Αλέξιος στον κ. Τάντιτς.
Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Μάρτιο του 2005, ο σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Βλάντο Μπούτσκοφσκι είχε απευθυνθεί στο Φανάρι. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πατριαρχείου,
«ο κ. Μπούτσκοφσκι εζήτησε την συμπαράστασιν του Οικουμενικού
Πατριαρχείου διά την ομαλοποίησιν της εκκλησιαστικής καταστάσεως εν τη Χώρα αυτού, της οποίας η Εκκλησία υπό ουδεμιάς κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας αναγνωρίζεται».
«Η Μήτηρ Εκκλησία, καθ’ ο έχει χρέος, θα εξαντλήση όλα τα εις
την διάθεσιν αυτής μέσα προς ομαλοποίησιν της εκκλησιαστικής καταστάσεως εις αμφοτέρας τας Χώρας» είχε απαντήσει ο κ. Βαρθολομαίος.

Τα Σκόπια και το Πατριαρχείο της Σόφιας
Δώδεκα χρόνια αργότερα και αφού οι παρεμβάσεις των δύο πατριαρχών δεν απέδωσαν, η Εκκλησία των Σκοπίων στράφηκε στη
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Βουλγαρία.
Για λόγους που δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμοι, η Εκκλησία της
Ελλάδος αποφάσισε να γίνει μέρος αυτού του προβλήματος και μάλιστα συνεπικουρώντας τη Σερβική Εκκλησία, που δεν έβγαλε καν μία
επίσημη, έστω καταδικαστική, ανακοίνωση.
Στη συνεδρίασή της στις 15 Δεκεμβρίου η Διαρκής Ιερά Σύνοδος
έκανε γνωστό ότι «εκφράζει την ανησυχία Της για το γεγονός της επεμβάσεως της Εκκλησίας της Βουλγαρίας», προέβλεψε δε ότι «ενδέχεται να αποτελέσει απαρχή δυσχερών εξελίξεων» και απηύθυνε έκκληση «η απόφαση της Αδελφής Εκκλησίας της Βουλγαρίας να μην
οριστικοποιηθεί τελικώς».
Είκοσι μέρες αργότερα, σε ό,τι αφορά το θέμα του ονόματος με
το οποίο θα αναγνωριστεί η ΠΓΔΜ, λίγο μετά την απόφαση να αντιταχθεί στη χρήση του ονόματος Μακεδονία από τη γειτονική χώρα, ο
Νέας Σμύρνης Συμεών επανέφερε το θέμα. «Έχουμε δε έναν επιπρόσθετο λόγο και την ευαισθησία ως Εκκλησία της Ελλάδος το γεγονός
ότι τον όρο Μακεδονική χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή η σχισματική
Εκκλησία των Σκοπίων» είπε ο κ. Συμεών, διασυνδέοντας τα δύο θέματα, την ώρα που η Ιερά Σύνοδος διευκρίνιζε ότι για το θέμα του ονόματος είναι αντίθετη στα συλλαλητήρια.

Η ενόχληση Κοτζιά για την Ιερά Σύνοδο
Η αποδοκιμασία των συλλαλητηρίων, η οποία ουσιαστικά διευκολύνει τους πολιτικούς χειρισμούς, καθιστά δύσκολα ερμηνεύσιμη
την εξαιρετικά επιθετική αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών, το
οποίο εν πολλοίς ταυτίζει τη θέση της Εκκλησίας κατά της παραχώρησης του ονόματος που να περιέχει τον όρο Μακεδονία με τη θέση
της Χρυσής Αυγής.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και ο Θεσσαλονίκης Άνθιμος, ο οποίος παραδοσιακά είναι ο εκφραστής των πλέον σκληρών
θέσεων σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, απέφυγε να πάρει θέση
υπέρ του συλλαλητηρίου της 21ης Ιανουαρίου.
«Δεν έχουμε ακόμα μια επίσημη πρόσκληση για το συλλαλητήριο. Αν έχουμε πρόταση, θα το σκεφτούμε. Θα δούμε τι λένε, τι πρεσβεύουν, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και μετά θα αποφασίσουμε»
είχε πει ο κ. Άνθιμος πριν από την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, καθιστώντας σαφές ότι δεν είναι εκ των διοργανωτών του συλλαλητηρίου, και χωρίς μετά να επανέλθει σε αυτήν.
Η μόνη λογική ερμηνεία για τη σφοδρή ενόχληση του υπουργείου Εξωτερικών είναι να αναφερόταν στο πρώτο σκέλος της απόφασης της Ιεράς Συνόδου, δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία της γείτονος.
Είναι προφανές ότι η ανάδειξη από μέρους της Ελλάδας του ζητήματος δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της δημιουργίας μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών και δυσχεραίνει και
τις κινήσεις της κυβέρνησης Ζάεφ στα Σκόπια.

Οι θρησκευτικοί άξονες της ορθοδοξίας
στα Βαλκάνια
Ουσιαστικά, δηλαδή, στα Βαλκάνια δημιουργούνται δύο εκκλησιαστικοί άξονες, που δεν ταυτίζονται με τις πολιτικές επιλογές των αντίστοιχων κυβερνήσεων.
Η Μόσχα, η οποία είναι κατά της φιλοδυτικής στροφής και της
ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, προτιμά την επανένταξη της τοπικής
Εκκλησίας στο Σερβικό Πατριαρχείο, όπως και η Σερβική Εκκλησία, περισσότερο για λόγους γοήτρου και χωρίς ιδιαίτερο φανατισμό,
όπως και η ελληνική, η οποία εμπλέκεται σε μια αντιπαράθεση θεωρητικά για λόγους αρχών.
Από την άλλη, είναι η Εκκλησία των Σκοπίων με το Βουλγαρικό
Πατριαρχείο, στο οποίο αναγνωρίζει ρόλο «μητέρας Εκκλησίας», η
οποία μπορεί να ενισχύσει τη βουλγαρική επιρροή στη χώρα, αν και
η κυβέρνηση στα Σκόπια το απεύχεται.
«Επευχόμεθα δε όπως ο κύριος ευλογή την αδελφήν Εκκλησία
της Βουλγαρίας, ίνα πορεύηται αύτη εν κανονικότητι και ενότητι»
είπε την προηγούμενη Κυριακή ο κ. Βαρθολομαίος στον Βούλγαρο
πατριάρχη. Μπορεί να μην είναι μόνο ευχή αλλά και προειδοποίηση.
Άλλωστε, πριν από έναν αιώνα και κάτι, στις αρχές του 20ού
αιώνα, η Μακεδονία υπό οθωμανική διοίκηση βίωσε έναν άγριο,
άτυπο ελληνοβουλγαρικό πόλεμο που είχε εθνικό και θρησκευτικό
υπόβαθρο.

04

Έ

ναν χρόνο µετά την είσοδο του Τραµπ στον
Λευκό Οίκο, στις 21 Ιανουαρίου 2017, οι αβεβαιότητες που είχαν σκιάσει τις ΗΠΑ στη
µεταβατική περίοδο από την επαύριον των
εκλογών µέχρι την παραλαβή της σκυτάλης
από τον Οµπάµα, αντί να διαλυθούν, πύκνωσαν.
Σήµερα ουδείς µπορεί µε βεβαιότητα να διακινδυνεύσει πρόγνωση για το πόσο θα παραµείνει ο Τραµπ στον Λευκό Οίκο, αν θα
ολοκληρώσει δηλαδή τη θητεία του ή αν αποχωρήσει παραιτούµενος ή µετά από καθαίρεσή του από τη Γερουσία.
Θολός παραµένει ο ορίζοντας και σχετικά µε το αν ο Τραµπ αποτελεί µια εξαίρεση στην κανονικότητα του πολιτικού συστήµατος
των ΗΠΑ ή αν αποτελεί παροξυσµική µορφή, καρικατούρα µιας ευρύτερης αντισυστηµικής αµφισβήτησης η οποία αργά ή γρήγορα θα
βρει εκπροσώπους στα δεξιά ή στα αριστερά του πολιτικού φάσµατος. Με άλλα λόγια, αν θα υπάρξει ένας νέος Σάντερς στους ∆ηµοκρατικούς ή ένας πιο σοβαρός Τραµπ στους Ρεπουµπλικάνους.
Εκεί όπου η ανησυχία αφορά τις παγκόσµιες ισορροπίες είναι
αν η εσωστρεφής αναδίπλωση των ΗΠΑ γύρω από το σύνθηµα
«Πρώτα η Αµερική» δηµιουργεί µια µη αντιστρέψιµη αποσταθεροποίηση ή µια νέα σταθερότητα µε ωφεληµένους τη Μόσχα και το
Πεκίνο.

κόσµος
Από τη Φλόριντα στον Τραµπ
Το φαινόµενο Τραµπ κανονικά δεν έπρεπε να έχει αιφνιδιάσει.
Στην αντισυστηµική του δηµαγωγική ρητορική βρίσκονται σαφείς
αναφορές στη θεµατολογία της εκστρατείας του Οµπάµα το 2008
τόσο για τις προκριµατικές όσο και για την προεδρική εκλογή. Εάν
αντίπαλός του ήταν ο Σάντερς ή κάποιος µε παρεµφερή ιδεολογικήπρογραµµατική πλατφόρµα, ο Τραµπ θα είχε ηττηθεί.
Το ότι οι ΗΠΑ έχουν εισέλθει σε µια περίοδο κρίσης του πολιτικού συστήµατός τους είχε φανεί από την προεδρική εκλογή του
2000, όταν ο απερχόµενος τότε αντιπρόεδρος και υποψήφιος των
∆ηµοκρατικών Γκορ αµφισβητούσε την καταµέτρηση των ψήφων
στην Πολιτεία της Φλόριντας.
Τότε ο Γκορ τερµάτισε την αµφισβήτηση και αποδέχτηκε ως νικητή τον Μπους πιεζόµενος προφανώς απ’ όλους όσοι φοβούνταν
ότι µια παρατεταµένη αµφισβήτηση θα είχε ανεξέλεγκτες επιπτώσεις. Σήµερα ουδείς περιµένει παρόµοια θεσµική συµπεριφορά από
τον Τραµπ.
Με δυο λόγια, είτε ο Τραµπ θα εξαντλήσει την τετραετία στον
Λευκό Οίκο σε συνεχή οµηρία από το πόρισµα µιας εισαγγελικής έρευνας που θα στοιχειοθετεί ανάρµοστη σχέση µε τη Μόσχα αλλά
και απόπειρα παρεµπόδισης της ∆ικαιοσύνης είτε θα αποπεµφθεί
από τη Γερουσία.
Εκτός αν για να αποφύγει ποινικές ευθύνες διαλέξει τον δρόµο

Μεταξύ οµηρίας και αποποµπής
Οι τελευταίες κινήσεις του ειδικού ανακριτή Μίλερ που διερευνά
την υπόθεση εµπλοκής του Κρεµλίνου υπέρ του Τραµπ στην προεδρική εκλογή του 2016 δεν αφήνουν καµία αµφιβολία ότι χτίζει
νοµικά την εµπλοκή του ίδιου του Προέδρου, έχοντας παραµερίσει την άλλη επιλογή, την απόδοση ευθυνών στον στενό
κύκλο συνεργατών του.
Με αυτό το δεδοµένο το ερώτηµα γίνεται πολιτικό,
κατά πόσο δηλαδή το ελεγχόµενο από τους Ρεπουµπλικάνους Κογκρέσο θα απαγγείλει κατηγορία παραποµπής
του Τραµπ σε δίκη ενώπιον της Γερουσίας και, πολύ περισσότερο, αν θα υπάρξει πλειοψηφία για την καθαίρεσή
του.
Η ηγεσία των Ρεπουµπλικάνων στο κόµµα και στο
Κογκρέσο δεν τρέφει καµία συµπάθεια για τον Τραµπ,
τον οποίο θεωρεί αλεξιπτωτιστή που υπέταξε τα συµφέροντα µιας ιστορικής παράταξης στην προσωπική του ατζέντα.
Το πρόβληµα βρίσκεται αλλού: Μπορούν οι Ρεπουµπλικάνοι να απαλλαγούν από τον Τραµπ χωρίς να οδηγηθούν σε συντριπτική ήττα στις ενδιάµεσες εκλογές του Νοεµβρίου χάνοντας τον έλεγχο και της Βουλής των Αντιπροσώπων
και της Γερουσίας και κλειδώνοντας έτσι την ήττα τους στην προεδρική εκλογή του 2020;
Τι έχει µεγαλύτερο κόστος, η αποποµπή του Τραµπ από µια ρεπουµπλικανική πλειοψηφία ή η ανοχή, παρά τις όποιες µετά βεβαιότητας εντυπωσιακές εξελίξεις στη δικαστική έρευνα; ∆υστυχώς για
τους Ρεπουµπλικάνους, όποια και αν είναι η επιλογή τους, το υψηλό
πολιτικό κόστος φαίνεται αναπόφευκτο.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΤΡΑΜΠ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
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Σε πλήρη αντίστιξη µε τις ΗΠΑ, που βρίσκονται
στο ναδίρ της επιρροής τους, η Μόσχα έχει
συµµάχους και όχι µόνο: όλοι οι δυσαρεστηµένοι
από τις αντιφάσεις της Ουάσινγκτον αναζητούν
προσέγγιση µε το Κρεµλίνο.
του Νίξον, που παραιτήθηκε πριν παραπεµφθεί για το Γουότεργκεϊτ, έχοντας εξασφαλίσει την αµνήστευσή του από τον διάδοχό
του Φορντ.

Πρώτα η Αµερική
Ως διπλωµατία της σύγχυσης θα µπορούσε να ονοµαστεί η εξωτερική πολιτική Τραµπ. Μιας σύγχυσης από την οποία ωφελούνται
µέχρι στιγµής η Μόσχα στη Μέση Ανατολή και το Πεκίνο στην ευρύτερη περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, µε την Ευρώπη πολυδιασπασµένη και βραχυκυκλωµένη να χάνει µια ουσιαστική ευκαιρία εξισορρόπησης της διατλαντικής σχέσης.
Σήµερα στη Μέση Ανατολή οι ΗΠΑ του Τραµπ έχουν ακυρώσει τα προσεκτικά βήµατα για προσέγγιση µε το Ιράν των ΟµπάµαΚέρι και έχουν προσδεθεί µονοµερώς στον άτυπο άξονα Ισραήλ Σαουδικής Αραβίας.
Σε πλήρη αντίστιξη µε τις ΗΠΑ, που βρίσκονται στο ναδίρ
της επιρροής τους, η Μόσχα έχει συµµάχους και όχι µόνο: όλοι οι
δυσαρεστηµένοι από τις αντιφάσεις της Ουάσινγκτον αναζητούν
προσέγγιση µε το Κρεµλίνο.
Εκεί όµως όπου το «Πρώτα η Αµερική» του Τραµπ έγινε
µπούµερανγκ σε βάρος ζωτικών αµερικανικών συµφερόντων
είναι η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Ευλόγα χώρες όπως η Ιαπωνία,
η Νότια Κορέα, το Βιετνάµ, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες αλλά και
η Μαλαισία διερωτώνται πού βρίσκεται ο µεγαλύτερος κίνδυνος
και απειλή: Στην προσπάθεια του Πεκίνου να προβάλει τη γεωπολιτική του ισχύ σε περιφερειακό επίπεδο από την Ταϊβάν, τη
Νότια Σινική Θάλασσα µέχρι και την Κορεατική χερσόνησο; Ή
στον ιδιότυπο προστατευτισµό-αποµονωτισµό του Τραµπ που απειλεί τις εξαγωγές τους µε δασµολογικά τείχη και αντίµετρα, µια
επιλογή που υπαγορεύει προσέγγιση µε το Πεκίνο, που βρίσκεται
πλέον να έχει την ευχέρεια να προβάλλει ως εγγυητής µιας ανοιχτής περιφερειακής και παγκόσµιας αγοράς;
Ένα είναι βέβαιο: αν δεν µπορούµε να χρεώσουµε αποκλειστικά στον Τραµπ την κρίση του πολιτικού συστήµατος των ΗΠΑ
και τις αντιφάσεις της παγκόσµιας πρωτοκαθεδρίας της Ουάσινγκτον, µπορούµε µε βεβαιότητα να διαπιστώσουµε ότι ο σηµερινός
Πρόεδρος του Λευκού Οίκου επιδείνωσε δραµατικά µια ήδη αδιέξοδη συγκυρία και στα δύο µέτωπα.
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ανάλυση
ΜΕ ΈΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΆΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr

Η

απόφαση του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα
να προσπαθήσει να επιταχύνει τις εξελίξεις στις σχέσεις με την ΠΓΔΜ είναι ανοιχτή σε ερμηνείες και το μόνο βέβαιο
είναι ότι, έτσι όπως κινείται, η κυβέρνηση ζημιώνει τα καλώς εννοούμενα εθνικά συμφέροντα
και μπορεί τελικά να φτάσει σε μια λύση που θα είναι χειρότερη και από το πρόβλημα.

Βιαζόμαστε εμείς για εκείνους
Σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, η κυβερνητική αλλαγή στα Σκόπια μας προσφέρει ένα παράθυρο ευκαιρίας για συνεννόηση με τους γείτονες, ιδιαίτερα ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ,
που θα μπορούσε να αποφασίσει την ένταξη της ΠΓΔΜ
στον Οργανισμό, μετά και την ένταξη του επίσης προβληματικού Μαυροβουνίου.
Προς το παρόν η κυβερνητική αλλαγή δεν έχει φανεί
στη διαπραγματευτική στάση των Σκοπίων. Είναι φραστική αλλά δεν είναι ουσιαστική, εφόσον τα Σκόπια επιμένουν στη διατήρηση του Συντάγματός τους που ενθαρρύνει τον αλυτρωτισμό και στην προβολή της λεγόμενης
μακεδονικής εθνότητας.
Χωρίς συμφωνία για αλλαγές στο Σύνταγμα και στον
ορισμό της εθνότητας, η ονοματολογία εξυπηρετεί την
ΠΓΔΜ, η οποία, όπως φάνηκε και από τις προτάσεις
Νίμιτς και την πρώτη αντίδραση του εκπροσώπου
των Σκοπίων, θεωρεί περίπου αυτονόητο ότι θα ικανοποιηθεί πλήρως και στο θέμα της ονομασίας.
Είναι δύσκολο, λοιπόν, να καταλάβουμε τι ακριβώς διαπραγματεύεται η κυβέρνηση Τσίπρα, εφόσον η άλλη πλευρά μένει σταθερή σε
θέσεις που δεν έχουν σχέση με τη λεγόμενη εθνική γραμμή που υποστήριξε η κυβέρνηση Καραμανλή και πίσω από την οποία προσπαθούν να
καλυφθούν διάφορες πολιτικές δυνάμεις.

George Kirtsos

@GiorgosKyrtsos

ΠΏΣ Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΚΆΝΕΙ
ΤΗ ΛΎΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΙΑΝΟΎ
ΧΕΙΡΌΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΌ
ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ
Η σπουδή
του κ. Τσίπρα είναι
ανοιχτή σε ερμηνείες.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ
ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

Το νέο αφήγημα
Μέσα στην αβάσιμη υπεραισιοδοξία τους ορισμένοι κυβερνητικοί παράγοντες ωραιοποιούν τη μελλοντική διμερή σχέση, σε περίπτωση που δεχτούμε όλες τις βασικές θέσεις της κυβέρνησης της γειτονικής χώρας. Το
πιθανότερο είναι ότι εάν η ελληνική πλευρά διευκολύνει χωρίς ουσιαστικά ανταλλάγματα την ΠΓΔΜ, η τελευταία θα χρησιμοποιήσει το βήμα του ΝΑΤΟ και της
Ε.Ε. για να προβάλει τις γνωστές θέσεις σε βάρος της
Ελλάδας, αυτή τη φορά στη βάση της ισότιμης συμμετοχής στους διεθνείς οργανισμούς. Γι’ αυτό πρέπει η κυβέρνηση να είναι προσεκτική στις κινήσεις της και να εξασφαλίσει τις βασικές αλλαγές που θα δώσουν κάποιο
νόημα, σε ό,τι αφορά τα καλώς εννοούμενα συμφέροντά
μας, στη συζήτηση για την ονομασία.
Αβάσιμη είναι και η επιχειρηματολογία που συνδέει
την ικανοποίηση των Σκοπίων σε βάρος της Αθήνας με
ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας και εντυπωσιακή οικονομική διείσδυση στη γειτονική χώρα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν εξασφαλίσει εντυπωσιακή
παρουσία στην ΠΓΔΜ παρά την έλλειψη συνεννόησης
για το «Μακεδονικό» και τα τελευταία χρόνια η οικονομική μας παρουσία στη γειτονική χώρα περιορίζεται εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών, ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα. Επομένως το ζήτημα
της οικονομικής διείσδυσης και της ανάπτυξης
της διμερούς συνεργασίας προσδιορίζεται σε
πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τη δυναμική της
ελληνικής οικονομίας απ’ ό,τι από τη διπλωματία.

Πιθανές ερμηνείες

Ανύπαρκτες πιέσεις
Οι κυβερνητικοί παράγοντες αφήνουν να εννοηθεί ότι
η Ελλάδα δέχεται πιέσεις από το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. για
να επισπεύσει την εξεύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης
στο θέμα της ονομασίας και να επιταχυνθεί η ένταξη της
ΠΓΔΜ στους δύο οργανισμούς.
Την περασμένη Τρίτη ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ παρουσίασε, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο,
την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε. ως στρατηγική προτεραιότητα, περιέγραψε όμως ένα πλαίσιο πολιτικής που δεν δικαιολογεί την ελληνική βιασύνη, ούτε
στηρίζει τη θεωρία των ευρωπαϊκών πιέσεων προς την ελληνική πλευρά.
Ο κ. Γιούνκερ ξεκαθάρισε ότι η Ε.Ε. έχει συμφέρον να
διευρυνθεί προς τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά πρόκειται για
μία μακροπρόθεσμη προοπτική και κατά τη διάρκεια της
θητείας της Επιτροπής Γιούνκερ αυτό που θα γίνει είναι
η επισημοποίηση του στρατηγικού στόχου. Υπογράμμισε ότι δεν νοείται ένταξη κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε. προτού λυθούν οι εθνικές, συνοριακές και
εδαφικές διαφορές. Το προηγούμενο της Σλοβενίας και
της Κροατίας, που έχουν μεταφέρει τις συνοριακές τους
διαφορές στο εσωτερικό της Ε.Ε., μας προειδοποιεί για
τους κινδύνους που θα μπορούσε να έχει μια πρόχειρη
διεύρυνση. Οι διαφορές μεταξύ Σερβίας και Αλβανίας, το
πρόβλημα του Κοσόβου, οι διαφορές μεταξύ Σερβίας και
Κροατίας, η διαρκής κρίση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου
συγκρούονται Σέρβοι, μουσουλμάνοι και Κροάτες, και ο
σκοπιανός αλυτρωτισμός θα μεταφέρονταν στο εσωτερικό
της Ε.Ε. Επομένως όταν μιλάμε για διεύρυνση στα Δυτικά
Βαλκάνια αναφερόμαστε σε μια σύνθετη μακροπρόθεσμη
στρατηγική με αβέβαιο αποτέλεσμα. Επίσης είναι λογικό

ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Η διεύρυνση της Ε.Ε. προς τα Δυτικά
Βαλκάνια είναι μακροπρόθεσμη
και δεν ξεκινάει από τα Σκόπια.
Έχει αποδειχθεί ότι η διμερής οικονομική
συνεργασία δεν προσδιορίζεται τόσο από
τη διπλωματία όσο από τη δυναμική
της ελληνικής οικονομίας.
να περιμένουμε ότι η μελλοντική διεύρυνση θα ξεκινήσει από τη Σερβία, η οποία προετοιμάζεται εντατικά και
έχει μεγάλη στρατηγική σημασία, και θα καταλήξει σε μικρότερης σημασίας εξαιρετικά προβληματικές περιπτώσεις, όπως είναι τα Σκόπια. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένας
λόγος να βιάζεται η ελληνική κυβέρνηση, ούτε να δείχνει
ότι βιάζεται, όπως κάνει ο κ. Τσίπρας. Το θέμα της ένταξης στο ΝΑΤΟ θα ακολουθήσει υποχρεωτικά το θέμα της
ένταξης στην Ε.Ε., η οποία είναι πολύ πιο σημαντική, και
η Ελλάδα δεν έχει κανέναν λόγο να δεσμεύσει τους όρους
της ενδεχόμενης ένταξης της ΠΓΔΜ στην Ε.Ε. με πρόωρες υποχωρήσεις που θα κάνει για να διευκολύνει την

Κατά την άποψή μου, υπάρχουν οι ακόλουθες
ερμηνείες της στάσης της κυβέρνησης Τσίπρα.
Πρώτον, μπορεί να έχει διαβάσει λάθος τις εξελίξεις στην περιοχή μας, επαναλαμβάνοντας γνωστά λάθη εκτίμησης, όπως, για παράδειγμα, ότι η Ευρωζώνη θα ενέδιδε στην εκβιαστική τακτική ΤσίπραΒαρουφάκη.
Δεύτερον, μπορεί να θεωρεί ο πρωθυπουργός ότι
πλειοδοτώντας στη στρατηγική της διεύρυνσης της Ε.Ε.
προς τα Δυτικά Βαλκάνια θα υποστηριχθεί σε ζητήματα
που έχουν σχέση με τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης από εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών και κυβερνήσεων. Η καλή διάθεση υπάρχει από το ευρωπαϊκό
σύστημα, εφόσον η κυβέρνηση ολοκληρώνει τη στροφή
180 μοιρών και προσαρμόζεται στους κανόνες της Ευρωζώνης. Επομένως δεν χρειάζονται εθνικές υποχωρήσεις για κάποια καλά λόγια των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα οποία προσφέρονται με άνεση σε
όλες τις κυβερνήσεις που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης του 2008 με βάση τα συμφωνηθέντα στην Ευρωζώνη.
Τρίτον, ίσως το Μαξίμου να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι καλύτερο να αναπτύσσεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις «εξυπηρετήσεις» Τσίπρα προς τον Ερντογάν και τις «διευκολύνσεις» προς τα
Σκόπια παρά γύρω από την οικονομική και κοινωνική
καθημερινότητα που διαμορφώνει η κυβερνητική πολιτική.
Τέλος, ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του μπορεί να
ελπίζουν ότι η υπόθεση της ΠΓΔΜ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη ΝΔ, όπως είχε γίνει επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι οι κυβερνητικοί υπολογισμοί στα θέματα που ανέφερα είναι λαθεμένοι και σε κάθε περίπτωση δεν διευκολύνουν την
αντιμετώπιση ενός θέματος εθνικής σημασίας με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο για την πατρίδα μας.
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ε τη λέξη «µεταβλητότητα» περιγράφει ο επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Γιάννης
Κωνσταντινίδης την κατάσταση που επικρατεί
µεταξύ των ψηφοφόρων της χώρας, καθώς το
2018 σηµατοδοτεί την έναρξη της προεκλογικής
περιόδου. Ο κ. Κωνσταντινίδης, ο οποίος πρόσφατα εξέδωσε το νέο βιβλίο του, «Επιλέγοντας
– Η κοινή γνώµη και τα πολιτικά κόµµατα στην
Ελλάδα και στον Κόσµο 2015-2017» (εκδόσεις
Τζιόλα), τονίζει ότι το βασικό χαρακτηριστικό του
εκλογικού σώµατος είναι ο θυµός, ωστόσο δεν
είναι ακόµη εµφανές εναντίον ποιου θα στραφεί,
προσθέτοντας, πάντως, ότι οι πολίτες εµφανίζονται αρνητικοί στο ενδεχόµενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

άρει –κατά δήλωσή του
σε µια δηµοσκόπηση–
τους δισταγµούς του
έναντι της προοπτικής
να ψηφίσει εκ νέου τον
«ανατρεπτικό» και «διαφορετικό» ΣΥΡΙΖΑ, η
δηµοσκοπική διαφορά
µειώνεται, χωρίς να έχει
ουσιαστικά σηµειωθεί
µεταβολή προτιµήσεων
µεταξύ των κοµµάτων. Ο
ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει πως
είναι σε θέση να κινητοποιήσει αυτό το µέρος του
ακροατηρίου του, άλλοτε
µε το συναίσθηµα και άλλοτε µε τις παροχές.

Το 2018 θα µπούµε σε µια προεκλογική τελική
ευθεία, που όµως δεν γνωρίζουµε πόσο µεγάλη θα είναι. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινής γνώµης σε αυτή τη φάση;
Ανεξαρτήτως του µήκους της ευθείας, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι ψηφοφόροι επιλέγουν να
κάνουν κύκλους και να λοξοδροµούν –είτε νωχελικά και ανόρεχτα, είτε διερευνητικά και µε ενδιαφέρον–, µε αποτέλεσµα να µη νιώθουν καθόλου σίγουροι για τον προσανατολισµό τους.
Μεταβλητότητα, αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό της κοινής γνώµης σήµερα. Μια µεταβλητότητα που τρέφεται από τα συναισθήµατα:
τον θυµό, τον φόβο, την ελπίδα. Ο θυµός καταγράφεται ως ο κυρίαρχος, αλλά µένει να δούµε
εναντίον ποιου θα στραφεί. Τον Μάιο του 2012
στράφηκε εναντίον του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, τον
Ιούλιο του 2015 εναντίον των ελίτ του παρελθόντος. Τώρα όµως; Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο αντικείµενο του θυµού;

Το Κίνηµα Αλλαγής εµφανίζει µια δηµοσκοπική ανάκαµψη που αν συνεχιστεί µπορεί να
το µετατρέψει σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Αυτή η ανάκαµψη στηρίζεται σε άθροισµα δυνάµεων ή σε µια ευρύτερη πολιτική
δυναµική; Υπό ποιες προϋποθέσεις θα έχει
συνέχεια;
Το Κίνηµα Αλλαγής µοιάζει να αθροίζει τα δηµοσκοπικά ποσοστά που κατέγραφαν η ∆ΗΣΥ και το
Ποτάµι έως τον Σεπτέµβριο του 2017, όµως δεν
έχει εµφανίσει δυναµική διεύρυνσης της απήχησης του χώρου αυτού σε βάρος είτε του ΣΥΡΙΖΑ
είτε της Ν∆. Και αυτό είναι µάλλον λογικό, δεδοµένου ότι η εκλογή της αρχηγού του ΠΑΣΟΚ
και οι ενδείξεις οργανωτικής επικράτησης του
ΠΑΣΟΚ σε βάρος των υπολοίπων δυνάµεων του
σχήµατος συσκοτίζουν την εικόνα ενός νέου πολιτικού εγχειρήµατος που θα µπορούσε να µεταβάλει τις κατανοµές προτιµήσεων των εκλογέων. Υπό αυτές τις συνθήκες, η εκλογική τύχη
του Κινήµατος Αλλαγής –όπως και όλων των ενδιάµεσων κοµµάτων στον κόσµο– θα εξαρτάται
απόλυτα από τη συγκυριακή συµπεριφορά των
δύο µεγάλων κοµµάτων.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει µεγάλη δυσαρέσκεια για την κυβερνητική πολιτική και διανύουµε το δεύτερο µισό της τετραετίας, δεν
φαίνεται να εκδηλώνεται δυναµική υπέρ των
πρόωρων εκλογών. Είναι πράγµατι έτσι; Πώς
το εξηγείτε;
Έτσι είναι, µόνο ένας στους τρεις ψηφοφόρους
απαντά θετικά στο ερώτηµα των πρόωρων εκλογών. Ακόµα και µεταξύ εκείνων που δηλώνουν
πρόθεση ψήφου για τη Ν∆, τρεις στους δέκα δε
στηρίζουν το αίτηµα για άµεση προσφυγή στις
κάλπες. Εδώ κρύβεται το σοβαρότερο πρόβληµα
για τη Ν∆, ένα πρόβληµα που συσκοτίζεται από
την υπεροχή της στην πρόθεση ψήφου και από
την ασύµµετρα αρνητική εικόνα για την κυβέρνηση Τσίπρα. Η απουσία δυναµικής υπέρ των
πρόωρων εκλογών µαρτυρά την αίσθηση µαταιότητας της πλειοψηφίας απέναντι στην προοπτική αλλαγής της κυβέρνησης.
Η Ν∆ έχει σταθερό προβάδισµα στις δηµοσκοπήσεις αλλά δυσκολεύεται να αυξήσει τα ποσοστά της. Είναι συγκυριακό ή έχει φτάσει σε
δηµοσκοπική, εκλογική οροφή;
Η Ν∆ όντως µετριέται στα ίδια ποσοστά εκλογικής επιρροής από τον Σεπτέµβριο του 2016 –
πρόκειται για ένα ανησυχητικό για το κόµµα σηµάδι. Εκτιµάται ότι η Ν∆ αγγίζει την απόλυτη συσπείρωση και ταυτόχρονα λαµβάνει χονδρικά
3%-4% του συνόλου των ψηφοφόρων απευθείας

Γιάννης Κωνσταντινίδης, επίκουρος καθηγητής
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

«Οι ψηφοφόροι επιλέγουν
να κάνουν κύκλους
και να λοξοδροµούν»
ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΖΕΥΓΑ
από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και το ήµισυ της δύναµης του Ποταµιού του 2015, δηλαδή 2% του συνόλου. Οι εισροές αυτές ανεβάζουν το ποσοστό
της σήµερα στο 33%-34%, όµως η καθήλωση των
ροών προς τη Ν∆ εδώ και 16 µήνες µαρτυρά εξάντληση των κινήτρων προσέλκυσης νέων ψηφοφόρων τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τα
κόµµατα του Κέντρου.
Πριν από έναν χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εικόνα
κόµµατος του 20% µε πτωτική τάση, ενώ τώρα
δείχνει πιο κοντά στο 25% µε τάση παραπέρα
συσπείρωσης των υποστηρικτών του. Συµφωνείτε µε την εκτίµηση αυτή; Αν ναι, πού
αποδίδετε την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ από ένα
πολύ χαµηλό δηµοσκοπικό ποσοστό;
Το µέγεθος που χάνουµε όταν συγκρίνουµε τα
ποσοστά πρόθεσης ψήφου είναι ο όγκος των αδιευκρίνιστων ψηφοφόρων. Το χαµηλό δηµοσκοπικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ προκύπτει από το γεγονός ότι πάνω από τους µισούς αδιευκρίνιστους
προέρχονται από αυτόν. Όταν ένα µέρος αυτών

Ο θυµός καταγράφεται ως
ο κυρίαρχος, αλλά µένει
να δούµε εναντίον ποιου
θα στραφεί. Τον Μάιο του
2012 στράφηκε εναντίον του
ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, τον
Ιούλιο του 2015 εναντίον των
ελίτ του παρελθόντος. Τώρα
όµως; Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο
αντικείµενο του θυµού;

Πώς επηρεάζουν η κυβερνητική στροφή στην
οικονοµική πολιτική και η συνέχιση της κοινωνικής κρίσης τα ποσοστά των κοµµάτων
της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς;
Η αποδοχή των λεγόµενων µνηµονιακών πολιτικών από τον ΣΥΡΙΖΑ δηµιούργησε ζήτηση για
νέα ή προϋπάρχοντα αυθεντικά αντιµνηµονιακά
σχήµατα ήδη από τον Σεπτέµβριο του 2015. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν πέτυχε την είσοδό
του στη Βουλή τότε. Σήµερα δείχνουν εξίσου ασταθή δηµοσκοπικά, µε τα ποσοστά του καθενός, της Λαϊκής Ενότητας, της Πλεύσης Ελευθερίας, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, να µην ξεπερνούν το 1%-2%.
Όµως το δυνητικό ακροατήριό τους υπάρχει, δηλαδή υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι που θα σκέφτονταν να τα επιλέξουν, ίσως αν έβλεπαν προοπτική εισόδου στη Βουλή. Αυτό θα µπορούσε
να τους προσφέρει µια εκλογική συνεργασία των
κοµµάτων αυτών µεταξύ τους.
Το ΚΚΕ θα καταφέρει να αυξήσει τα ποσοστά
του σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ µε την επιθετικότητα
που αναπτύσσει ή θα πέσει θύµα της προεκλογικής πόλωσης και ενός εκλογικού διπολισµού;
Το ΚΚΕ είναι ένα κόµµα µε πολλές συµπάθειες
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στο εκλογικό σώµα. Παρ’ ότι τα ποσοστά πρόθεσης ψήφου παραµένουν διαχρονικά σταθερά
στο 6% περίπου, τα επίπεδα δυνητικής εκλογικής επιρροής του καταγράφονται υπερδιπλάσια
(13%-14%). Αυτό σηµαίνει ότι δίπλα στους έξι σίγουρους ψηφοφόρους του υπάρχουν και άλλοι
οκτώ που θα έβλεπαν αρκετά πιθανή την επιλογή του ΚΚΕ στην κάλπη. Κανένα άλλο κόµµα
δεν αυξάνει τόσο πολύ τη δυνητική εκλογική επιρροή του σε σχέση µε την πρόθεση ψήφου που
συγκεντρώνει. Το ζητούµενο βέβαια για το ΚΚΕ
είναι η µετατροπή της συµπάθειας σε τελική επιλογή. Το παρελθόν δείχνει ότι όταν ένα όµορο
µεγαλύτερο κόµµα αντιπαρατίθεται µε αξιώσεις
απέναντι στη Ν∆ –όπως ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του
2012 και τον Ιανουάριο του 2015 ή το ΠΑΣΟΚ στις
αρχές της δεκαετίας του ’80–, οι συµπάθειες για
το ΚΚΕ δεν µετασχηµατίζονται σε ψήφους.
Η Χρυσή Αυγή δείχνει δηµοσκοπικά σταθερή
και µε ανοδική τάση. Μπορεί να επιβεβαιωθεί
η παράδοση που τη θέλει να φέρνει εκλογικά
αποτελέσµατα καλύτερα από αυτά που της δίνουν οι δηµοσκοπήσεις;
Οι δηµοσκοπήσεις διεθνώς υποεκτιµούν την ψήφο
για την Άκρα ∆εξιά, πολύ περισσότερο για ένα
κόµµα της Εξτρεµιστικής ∆εξιάς, όπως η Χρυσή
Αυγή. Πολλοί εκλογείς τείνουν να αισθάνονται
ντροπή για την προτίµησή τους σε τέτοια κόµµατα
και έτσι το ποσοστό καταγράφεται χαµηλότερο.

σής Αυγής είναι πιθανό να εµφανιστεί αυξηµένο
σε περίπτωση αυξηµένης αποχής του υπόλοιπου πληθυσµού.
Η επιστροφή του «Μακεδονικού», που έγινε
µε πρωτοβουλία της κυβέρνησης, µπορεί να
Εκτιµάται ότι η Ν∆ αγγίζει
οδηγήσει στη φθορά της Ν∆ από µικρές δυνάµεις που θα αναπτυχθούν στη βάση της λεγότην απόλυτη συσπείρωση
µενης λαϊκής, πατριωτικής ∆εξιάς µεταξύ Ν∆
και ταυτόχρονα λαµβάνει
και Χρυσής Αυγής;
χονδρικά 3%-4% του συνόλου Όντως εδώ ελλοχεύει κίνδυνος για την περισσότερο µετριοπαθή –ή πείτε την κοσµοπολίτικη ή
των ψηφοφόρων απευθείας
την πολιτικά φιλελεύθερη– ηγεσία της Ν∆.
από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και πείτε
Έχοντας διατηρήσει τις καλές σχέσεις της µε το
το ήµισυ της δύναµης του
περισσότερο πατριωτικό και κοινωνικά συντηρητικό κοµµάτι στελεχών του κόµµατος, ο ΚυΠοταµιού του 2015, δηλαδή
ριάκος Μητσοτάκης καλείται τώρα να αποδείξει
2% του συνόλου.
ότι δεν είναι µε το Ποτάµι! Αν δεν το κάνει, όντως
κινδυνεύει µε απώλειες στα δεξιά του. Εκτιµώ
ότι τελικά θα επιλέξει τη σκληρή στάση, η οποία
Λαµβάνοντας υπόψη αυτή την εγγενή δυσκολία άλλωστε δεν θα του στερήσει εύκολα κεντρώες
στην εκτίµηση της απήχησης τέτοιων κοµµάτων, ψήφους που δεν έχουν άλλες εξίσου δυνατές
η Χρυσή Αυγή κινείται σταθερά εδώ και σχεδόν αντι-ΣΥΡΙΖΑ επιλογές.
έξι χρόνια στο επίπεδο του 7%. Πρόκειται για ένα
πολύ σταθερό ακροατήριο που τελικά έλκεται από Καταγράφεται δηµοσκοπικά δυσαρέσκεια της
τον αυταρχισµό και τις αντικοινοβουλευτικές θέ- κοινής γνώµης για το Σκοπιανό;
σεις του κόµµατος και δεν εκφράζει απλώς µια Οι θέσεις κοµµάτων και πολιτικών στο ζήτηµα
εφήµερη αγανάκτηση µε τα υπόλοιπα κόµµατα. της ονοµασίας της ΠΓ∆Μ αντιµετωπίζονται εδώ
Καθότι σίγουροι για την επιλογή τους, δεν απέ- και δεκαετίες ως ένας άτυπος δείκτης πολιτικής
χουν από την κάλπη και έτσι το ποσοστό της Χρυ- ενδοτικότητας. Οι δειλοί από τη µια και οι γεν-

ναίοι από την άλλη. Αυτό το σχήµα πατάει πάνω
στην παραδοχή ότι η κοινή γνώµη είναι ασύµµετρα κατανεµηµένη προς την πλευρά της διεκδικητικότητας. ∆εν είναι όµως έτσι. Οι έρευνες
καταγράφουν πλέον υπεροχή της άποψης υπέρ
της αποδοχής µιας σύνθετης ονοµασίας. Φοβάµαι ότι ο συµβολισµός του ζητήµατος εγκλωβίζει τις πολιτικές δυνάµεις της χώρας στην άκριτη
αναπαραγωγή µιας παρωχηµένης για την κοινή
γνώµη θέσης.
Ποια κατά την άποψή σας είναι τα 3-4 βασικά
θέµατα που θα διαµορφώσουν τον συσχετισµό
των δυνάµεων στην πορεία προς τις εκλογές;
∆εν µοιάζουν να υπάρχουν πολλές µεταβλητές.
Το εκλογικό αποτέλεσµα βρίσκεται κατά πολύ
µεγάλο ποσοστό στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον,
στην ικανότητά του να προκαλεί συγκινήσεις –
τον θυµό για το παρελθόν ή το αίσθηµα αδικίας
για το παρόν– που ευνοούν τη συναισθηµατική
ψήφο. ∆εύτερον, στην επιτυχία του στόχου αύξησης της απασχόλησης, του κεντρικότερου ζητουµένου από µια κυβέρνησης της Αριστεράς σε
µια περίοδο κρίσης. Στο πρώτο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδειχθεί στο παρελθόν καλός. Το δεύτερο είναι
δυσκολότερο, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πιθανό
να ευνοηθεί εκλογικά ακόµα και µε την προοπτική αύξησης της απασχόλησης. Οι ψηφοφόροι
δείχνουν έτοιµοι να τον συγχωρέσουν για πολλά,
αν τους φέρει τα ελάχιστα.

ΠΈΜΠΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 | N.J.V. ATHENS PLAZA HOTEL | DISCUSSION WORKSHOP
®

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕ Σ ΣΥΓΚΡΟΥ ΣΕΙΣ
ΈΡΓΑΣΙΑΚΈΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΈΥΣΈΙΣ

To Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει Ημερίδα με θέμα
«Εργασιακές Συγκρούσεις/Εργασιακές Διαπραγματεύσεις» την Πέμπτη 25
Ιανουαρίου 2018 (15.00-20.00) στο Ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza Hotel.
Σήμερα, όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι φορείς του δημόσιου τομέα, αλλά
και οι υπάλληλοί τους διανύουν μία δύσκολη περίοδο, η οποία οφείλεται στις
πιέσεις μείωσης του κόστους που επιφέρουν αναδιάρθρωση των δομών τους
και οδηγούν αναπόφευκτα σε εργασιακές συγκρούσεις και διακινδύνευση των
θέσεων εργασίας.
Η Επιτροπή Ασφαλιστικών και Εργασιακών Θεμάτων του Επιμελητηρίου, με
στόχο την οικοδόμηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων, απαντώντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της εργασίας σήμερα και προκειμένου να
βοηθήσει εργοδότες και εργαζομένους να διαχειριστούν τις αλλαγές που προκύπτουν στις εργασιακές σχέσεις διοργανώνει αυτή την ημερίδα, στην οποία θα
συζητηθούν σε ομάδες (brainstorming groups) ζητήματα όπως:
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

•

Τεχνικές πρόληψης ή ελαχιστοποίησης των εργασιακών
συγκρούσεων
•
Τρόποι διαμεσολάβησης και διαχείρισης των ατομικών
ή συλλογικών συγκρούσεων
•
Διασφάλιση των διαδικασιών προαιρετικής διαιτησίας
•
Διασφάλιση των διαδικασιών υποχρεωτικής διαιτησίας
•
Διαπραγματεύσεις και συνεργασίες μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών
και εργαζομένων
Σκοπός της ημερίδας είναι να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται
ο θεσμός της διαμεσολάβησης στη χώρα μας, τα οφέλη που έχουν προκύψει από
την αξιοποίησή του, καθώς και να παρουσιαστούν καλές πρακτικές από την Ελλάδα
και το εξωτερικό οι οποίες έχουν υιοθετηθεί στον εξωδικαστικό τρόπο αντιμετώπισης προσωπικών και εταιρικών διαφορών.
ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ

AmericAn-Hellenic
cHAmber of commerce
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες: www.amcham.gr | v.tseritzoglou@amcham.gr
210 699.3559 (εσωτ. 10)
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Τα καζίνα,
οι επενδύσεις
και η εξάπλωση
του τζόγου
ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Η

νέα κατάσταση που δηµιουργείται σχετικά
µε τη λειτουργία των καζίνων, ελέω του πολυνοµοσχεδίου στο οποίο κατείχαν περίοπτη θέση, ειδικά µε το Ελληνικό και την επικείµενη άδεια, ωθεί σε νέα δεδοµένα την έννοια του gambling στην Ελλάδα της κρίσης.
Πλέον οι άδειες από δέκα πάνε στις δεκατρείς, το καζίνο
της Πάρνηθας θα κατέβει στα βόρεια προάστια, ενώ το καζίνο
της Θεσσαλονίκης µπορεί να εγκατασταθεί σε απόσταση 15
χλµ. από την πλατεία Αριστοτέλους. Όλα τα υφιστάµενα καζίνα
αποκτούν δικαίωµα µετεγκατάστασης, αλλά εντός περιορισµένης γεωγραφικής επικράτειας, π.χ. το καζίνο του Ρίο µπορεί
να µετεγκατασταθεί σε άλλο χώρο µόνο εντός του Νοµού Αχαΐας. Οι νέες άδειες θα δοθούν για καζίνο σε Μύκονο, Σαντορίνη και Κρήτη.
Ήδη αµέσως µετά την οριστικοποίηση της ρύθµισης για
την άδεια καζίνο στο Ελληνικό εµφανίστηκαν οι πρώτοι διεκδικητές, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισµού που θα προκηρύξει η κυβέρνηση.
Τις προοπτικές που δηµιουργούνται στον κλάδο των καζίνων στην Ελλάδα, έπειτα από τις θεσµικές παρεµβάσεις που
πραγµατοποιήθηκαν για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου λειτουργίας του, θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει ο Όµιλος Κόκκαλη µέσω εταιρειών του.
Μεταξύ άλλων, ο όµιλος εµφανίζεται να εκδηλώνει ευρύτερο ενδιαφέρον για τις νέες άδειες που θα χορηγηθούν και
για τη συµµετοχή στα projects που θα υλοποιηθούν, µε δεδοµένο ότι ο κλάδος των καζίνων εισέρχεται σε περίοδο πλήρους αναµόρφωσης, µε την είσοδο νέων παικτών και την υλοποίηση σηµαντικών επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, εξασφαλίζει συµµετοχή στο project που περιλαµβάνει τη µεταφορά του
καζίνου Mont Parnes (µε κύριους µετόχους τον Όµιλο Λασκαρίδη και την ΕΤΑ∆) σε νέα τοποθεσία, µε τη δηµιουργία ενός
casino entertainment complex σε περιοχή του Νοµού Αττικής.
Η επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ που θα πραγµατοποιήσει η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας (στην οποία το 51% ανήκει
στην Athens Resort Casino και το 49% στην ΕΤΑ∆) θα αφορά
τη δηµιουργία ενός νέου καζίνου που θα περιλαµβάνει λειτουργίες ψυχαγωγίας, εστίασης, διασκέδασης και πολιτισµού.
Το casino entertainment complex θα δηµιουργηθεί σε τοποθεσία εντός Αττικής, για την οποία ακόµη όλα τα σενάρια είναι
ανοιχτά, αν και εξετάζονται περιοχές όπως στα βόρεια της Κηφισιάς (εκτός οικιστικού ιστού), σε ακίνητα του ∆ηµοσίου (Ολυµπιακό Χωριό), σε σηµείο πλησίον της Αττικής Οδού και
αλλού.
Πλέον ο Όµιλος Λασκαρίδη έχει τον πρώτο λόγο στην
Athens Resort Casino, έπειτα από την απόκτηση του 30% που
κατείχε µέχρι πρότινος στην εταιρεία η Ελλάκτωρ. Το ποσοστό αυτό παραχωρήθηκε έναντι 13,5 εκατ. ευρώ, µε αγοραστή
την εταιρεία Karenia Enterprises Company Limited µε έδρα
την Κύπρο, η οποία εµφανίζεται να συνδέεται µε τον όµιλο
Regency (συµφερόντων του Οµίλου Λασκαρίδη).

Το ίδιο έντονο ενδιαφέρον εκδηλώνεται και από ξένους επενδυτές, καθώς την Αθήνα επισκέφτηκαν εκπρόσωποι µεγάλων πολυεθνικών εταιρειών καζίνων, όπως η εκτελεστική αντιπρόεδρος της αµερικανικής Caesars Entertainment Corp.,
Jan Jones Blackhurst, αλλά και ο εκπρόσωπος της Hard Rock
International, η οποία συµµετέχει στην κοινοπραξία που κέρδισε τον διαγωνισµό για την πρώτη άδεια καζίνου στην Κύπρο.
Το ελληνικό ∆ηµόσιο θα έχει συµµετοχή στον τζίρο κάθε
καζίνου µε ποσοστό 20% αν τα ακαθάριστα έσοδα φτάνουν
µέχρι και τα 100 εκατ. ευρώ, µε ποσοστό 15% αν τα ακαθάριστα
έσοδα είναι από 101 έως και 200 εκατ. ευρώ, 12% αν τα ακαθάριστα έσοδα είναι από 201 έως και 500 εκατ. ευρώ, και ποσοστό 8% αν τα ακαθάριστα έσοδα ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ.
Η φορολογία για όλες τις εταιρείες που θα πάρουν νέα
άδεια ή θα υπαχθούν στον νέο νόµο συνδέεται άµεσα µε το
µέγεθος των επενδύσεων που θα πραγµατοποιηθούν.
Ενώ καταργείται το εισιτήριο εισόδου στα καζίνα, προβλέπεται η επιβολή ειδικού ετήσιου τέλους που θα φτάνει το 1%
στα ακαθάριστα έσοδα των τυχερών παιχνιδιών που διεξάγουν.
Επιπλέον, µε το νοµοσχέδιο, οι εταιρείες καζίνων εξοµοιώνονται σε ό,τι αφορά την επιβολή τελών και δικαιωµάτων υπέρ
της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τα ξενοδοχεία πολυτελείας.
Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί η διάταξη µε την οποία θεσµοθετείται η δυνατότητα χορήγησης πίστωσης από τα καζίνα.
Η δυνατότητα αφορά πολύ µεγάλους παίκτες και η πίστωση
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 50.000 ευρώ.
Γενικά, τα καζίνα κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τα «κλασικού τύπου», όπου οι δραστηριότητες, πέραν
του καζίνου, εξαντλούνται συνήθως σε εστιατόρια και καφετέριες, και τα καζίνα «ευρέως φάσµατος δραστηριοτήτων», όπου
υπάρχει πλήθος υπηρεσιών και παροχών, πέραν των εστιατορίων και των καφετεριών.
Ανάλογα µε την κατηγορία, η άδεια ισχύει για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα: για τα κλασικά είναι 10 έως 15 χρόνια
και για τα ευρέως φάσµατος 20 έως 30 χρόνια. Η ακριβής διάρκεια καθορίζεται στην άδεια και µπορεί να ανανεωθεί µία ή
περισσότερες φορές.
Με το πολυνοµοσχέδιο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του πλειοδοτικού διαγωνισµού βάσει
του οποίου θα γίνει η επιλογή του κατόχου νέας άδειας καζίνου και ο τρόπος υπαγωγής των υπαρχόντων καζίνων στο νέο
καθεστώς.
Κίνητρα ένταξης στο νέο καθεστώς αδειοδότησης επιχει-

Ήδη αµέσως µετά
την οριστικοποίηση της ρύθµισης
για την άδεια καζίνου στο Ελληνικό
εµφανίστηκαν οι πρώτοι διεκδικητές,
στο πλαίσιο του διεθνούς
διαγωνισµού που θα προκηρύξει
η κυβέρνηση.
ρήσεων καζίνων (ΕΚΑΖ) προβλέπει το πολυνοµοσχέδιο. Στόχος της κυβέρνησης, µε τις νέες ρυθµίσεις, είναι η µετακίνηση
όλων των επιχειρήσεων καζίνων στο νέο καθεστώς. Προς την
κατεύθυνση αυτή παρέχει κίνητρα αλλαγής και αντικίνητρα
παραµονής.
Ειδικότερα, µετά τις επικρίσεις που υπήρξαν σχετικά µε
τα κίνητρα που παρείχε το αρχικό σχέδιο νόµου στα µικρά καζίνα, η κυβέρνηση επανήλθε προσφέροντας µεγαλύτερη µείωση συντελεστών φορολογίας. Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις,
οι επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν και συµφωνήσουν να
µεταφερθούν στο νέο αδειοδοτικό καθεστώς θα έχουν συντελεστή φορολόγησης των µεικτών κερδών τους (GGR Tax) µικρότερο κατά τουλάχιστον τρεις ποσοστιαίες µονάδες. Η σχετική διάταξη προβλέπει τη µείωση του συντελεστή GGR Tax
κατά τέσσερις ποσοστιαίες µονάδες, αλλά η επιβολή ειδικού
ετήσιου τέλους για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνου,
ίσο µε το 1% των ακαθάριστων εσόδων, εξανεµίζει µέρος αυτής
της µείωσης.
Το πολυνοµοσχέδιο, επίσης, σε αντίθεση µε το αρχικό
σχέδιο της δηµόσιας διαβούλευσης, ικανοποιεί άλλο ένα αίτηµα της αγοράς. Προβλέπει την εκχώρηση εποχικών αδειών καζίνου, ανταποκρινόµενο έτσι στο αίτηµα του καζίνου
«Πόρτο Καρράς». Το σχετικό άρθρο, ωστόσο, προβλέπει ότι
κατά την περίοδο της υποχρεωτικής άδειας των εργαζοµένων
θα καταβάλλεται το 70% (ή λιγότερο, εφόσον αυτό συµφωνηθεί) της αµοιβής.
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συνέντευξη

Ν

έα βάρη για τους πολίτες
φέρνει το πολυνομοσχέδιο που μόλις ψηφίστηκε από τη Βουλή,
εκτιμά ο γραμματέας
Παραγωγικών Τομέων
της ΝΔ Βασίλης Ξυπολυτάς. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «καθαρή έξοδος» από το μνημόνιο, όπως ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, δεν
υπάρχει και ότι η επιτήρηση θα συνεχιστεί.
Ο Βασίλης Ξυπολυτάς είναι ένας από τους
νέους ανθρώπους με τους οποίους ο πρόεδρος
της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στελεχώσει καίριες θέσεις στο κόμμα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται στις εκλογές να
είναι υποψήφιος βουλευτής στη Β΄ Περιφέρεια Αθήνας. Στα 36 του χρόνια είναι κάτοχος
τριών μεταπτυχιακών τίτλων, από το Harvard
University, το King’s College και το Coventry
Business School, έχει εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, ενώ σήμερα είναι ιδρυτής και ιδιοκτήτης δύο εταιρειών και από το 2006 εκλέγεται σε θέσεις
διοίκησης στον Δήμο Κηφισιάς.
Το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα
της τρίτης αξιολόγησης ψηφίστηκε από τη
Βουλή. Τι θεωρείτε ότι φέρνει για τους Έλληνες πολίτες;
Επιτρέψτε μου, ξεκινώντας, να πω, και ας ακούγεται λίγο τετριμμένο, αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Ότι δηλαδή το πολυνομοσχέδιο δεν θα
χρειαζόταν αν ο κ. Τσίπρας δεν είχε ρίξει την
προηγούμενη κυβέρνηση ή αν, τέλος πάντων,
είχε αποφασίσει να ολοκληρώσει το δεύτερο
μνημόνιο και η χώρα έβγαινε ομαλά από τη
μνημονιακή περίοδο. Το πολυνομοσχέδιο που
μόλις ψηφίστηκε είναι μια σειρά από αχρείαστα
και άδικα μέτρα, καθώς και άτολμες ρυθμίσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
μπορεί να εφαρμόσει το τολμηρό πρόγραμμα
αλλαγών που έχει ανάγκη η χώρα. Φέτος θα
υποστούμε επιπλέον μέτρα λιτότητας ύψους
1,9 δισ. ευρώ. Επίσης, θα πληρώσουμε επιπλέον φόρους και εισφορές 1 δισ. ευρώ. Το
μεγαλύτερο, μάλιστα, μέρος τους προέρχεται από τους έμμεσους φόρους που πλήττουν
δυσανάλογα τους οικονομικά ασθενέστερους
πολίτες. Και, δυστυχώς, όλα αυτά δεν είναι τα
τελευταία σκληρά μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι
ΑΝΕΛ έχουν ήδη ψηφίσει επιπλέον μέτρα 5,1
δισ. ευρώ για το 2019 και το 2020. Μέτρα που
περιλαμβάνουν περικοπές συντάξεων και νέα
μείωση του αφορολόγητου, που κοστίζουν ένα
μηνιάτικο για τους χαμηλόμισθους και τουλάχιστον δύο για τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Η κυβέρνηση θεωρεί ότι το κλείσιμο της
τρίτης αξιολόγησης αποτελεί άλλο ένα βήμα
προς την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια
τον Αύγουστο του 2018. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, και γιατί;
Τον Αύγουστο του 2018, δηλαδή τότε που λήγει
το τρίτο μνημόνιο, θα βρεθούμε, στην καλύτερη περίπτωση, εκεί που θα είχαμε φτάσει
το 2015, αν δεν είχε έρθει στα πράγματα ο κ.
Τσίπρας. Παίζοντας με τις λέξεις η κυβέρνηση
μιλάει για «καθαρή έξοδο». Κάθε μέρα έρχε-
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Κανονικά σήμερα και
σύμφωνα με τους διεθνείς
υπολογισμούς η ελληνική
οικονομία θα έπρεπε να
έτρεχε με αναπτυξιακούς
ρυθμούς 5%, αλλά αυτό
δεν συνέβη λόγω των
πολιτικών της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Το ελληνικό κράτος δεν ευνοεί τις νεοφυείς
εταιρείες, οι οποίες αντιμετωπίζουν το κράτος
ως αντίπαλο. Όπως το βιώνω, πιστεύω ότι τα
βασικά προβλήματα είναι η έλλειψη χρηματοδότησης, τα πολλαπλά διοικητικά εμπόδια,
η έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού, η έλλειψη
καινοτομίας και σύνδεσής της με την αγορά
και η πολύ βαριά φορολογία.

Βασίλης Ξυπολυτάς, γραμματέας Παραγωγικών
Τομέων της ΝΔ

«Το πολυνομοσχέδιο είναι μια σειρά
από αχρείαστα και άδικα μέτρα»
ΣΤΟΝ ΔΗΜΉΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΌΠΟΥΛΟ
ται όμως κάποιος –πριν από λίγες μέρες ήταν
ο κ. Βίζερ– για να εξηγήσει πως «καθαρή έξοδος» δεν υπάρχει. Κάτι που παραδέχτηκε
ακόμη και ο κ. Σκουρλέτης, ομολογώντας επί
λέξει ότι «δεν ξεμπερδεύουμε τον Αύγουστο»
και ότι «θα υπάρχει και μετά επιτήρηση». Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση έχει υποθηκεύσει το μέλλον της χώρας για την επόμενη πενταετία με περικοπές στις συντάξεις και στο
αφορολόγητο και με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που πνίγουν την οικονομία. Και αν
είναι ακόμη στην εξουσία τον Αύγουστο του
2018, είναι προφανές ότι θα αναλάβει νέες υποχρεώσεις με πρόφαση τη διευθέτηση του
χρέους ή τη δημιουργία ευρωπαϊκής πιστωτικής γραμμής.
Παράλληλα, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι
σταδιακά η οικονομία ανακάμπτει, ενώ η
ΝΔ διαφωνεί. Πού στηρίζετε τη διαφωνία
αυτή;
Το γεγονός ότι συγκρίνουμε σήμερα την κατάσταση της οικονομίας με το χειρότερο σημείο
στο οποίο βρέθηκε, το καλοκαίρι του 2015, δεν

μπορεί να αποτελεί μέτρο επιτυχίας. Σιγά σιγά,
και μετά από δύο χρόνια στασιμότητας και ύφεσης, η αγορά κατάφερε να σταθεροποιηθεί
και σήμερα να έχει κάποιους ισχνούς ρυθμούς
ανάπτυξης. Κανονικά σήμερα και σύμφωνα με
τους διεθνείς υπολογισμούς η ελληνική οικονομία θα έπρεπε να έτρεχε με αναπτυξιακούς
ρυθμούς 5%, αλλά αυτό δεν συνέβη λόγω των
πολιτικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Πάντως, εκτιμώ ότι η καλύτερη απόδειξη του τι
συμβαίνει στην οικονομία είναι η καθημερινότητα. Αυτό που βιώνουμε όσοι επιχειρούμε,
ότι δηλαδή η ζήτηση δεν έχει επανέλθει, ότι η
αγορά είναι «στεγνή» από ρευστότητα, ότι οι
τράπεζες δεν δίνουν δάνεια, ότι τα χρήματα
του ΕΣΠΑ δεν πέφτουν στην πραγματική οικονομία, ότι το κράτος δεν εξοφλεί τις υποχρεώσεις του και ότι οι φόροι συντρίβουν το
σύνολο της οικονομίας.
Έχετε δραστηριοποιηθεί στον χώρο του ιδιωτικού τομέα και μάλιστα μέσω start-up επιχειρήσεων. Ποιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε;

Έχετε σπουδάσει στο εξωτερικό, σε γνωστά
πανεπιστήμια και σε τομείς με ζήτηση στην
αγορά εργασίας. Σκεφτήκατε ποτέ να φύγετε από την Ελλάδα, όπως έκαναν χιλιάδες
άλλοι συμπολίτες μας;
Το σκέφτηκα πολλές φορές. Ειδικά τα πρώτα
χρόνια της κρίσης, που μόλις είχα ξεκινήσει
την εταιρεία μου και αυτή δεν είχε καταφέρει ακόμα να ορθοποδίσει. Πάντως, δεν σας
κρύβω πως και τώρα πολλές φορές εύχομαι
να είχα ακολουθήσει τους φίλους μου… Το
περιβάλλον στην Ελλάδα σε πληγώνει, τόσο
οικονομικά όσο και πολιτιστικά.
Είστε μεταξύ των νέων ανθρώπων που έχει
εμπιστευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι
σημαίνει για εσάς «ανανέωση της πολιτικής ζωής»;
Η «ανανέωση» είναι ένας σχετικά ασαφής όρος.
Χρησιμοποιείται συχνά στην πολιτική, αλλά
σπάνια έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Κατά την
άποψή μου, η ανανέωση της πολιτικής ζωής
θα πρέπει να γίνει τόσο με ηλικιακά όσο και
με ποιοτικά κριτήρια των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να είναι, επιτρέψτε μου
τη φράση, «μπροστάντζες» του συστήματος,
θα πρέπει να είναι χρήσιμοι και να έχουν ένα
μείγμα ποιοτικών χαρακτηριστικών. Πιστεύω
ότι δεν φτάνει να είσαι «νέος». Πρέπει, κυρίως, να είσαι χρήσιμος και για να είσαι χρήσιμος πρέπει να έχεις ένα μείγμα χαρακτηριστικών. Πρέπει προφανώς να έχεις γνώσεις,
αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να έχεις σημαντική εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα,
έτσι ώστε να καταλαβαίνεις την πραγματικότητα. Και, τέλος, πρέπει να ξέρεις πώς δουλεύει η δημόσια διοίκηση, έτσι ώστε να μπορείς να διαχειριστείς τις ατέλειές της και να
προτείνεις καινοτόμες αλλαγές.
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Η κατάργηση της υποχρεωτικότητας
της σαρίας δηµιουργεί ένα καινούργιο
–πλην ασαφές– τοπίο µε άγνωστες
επιπτώσεις στη Θράκη, στο οποίο θα
ενταχθεί και η αλλαγή στη διαδικασία
εκλογής των µουφτήδων.

Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΑΡΙΑ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΣΑΦΕΙΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Α

βεβαιότητες αφήνει πίσω της η υπερψήφιση από τη
Βουλή της κατάργηση της υποχρεωτικότητας της σαρίας, του κληρονοµικού και οικογενειακού δικαίου
που απορρέει από το Κοράνι, στους µουσουλµανικούς πληθυσµούς της Θράκης. Κι αυτό γιατί, παρά το γεγονός ότι
υπήρξε καθολική επιλογή, µέχρι στιγµής δεν µπορούν να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις που θα έχει στην καθηµερινότητα της µειονότητας και στις σχέσεις της µε την ελληνική διοίκηση. Όπως είχε
πει ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε εκδήλωση µε θέµα «∆ίκαιο και θρησκεία στην Ελλάδα» τον Μάιο του 2016, «πρέπει να κάνουµε συνολικό υπολογισµό τι χάνουµε και τι κερδίζουµε».
Το πρόβληµα είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει συνηθίσει σε καλά προγραµµατισµένες κινήσεις, των οποίων έχουν
µελετηθεί όλες οι συνέπειες από τη ρύθµιση µε βάση την οποία η
προσφυγή στον µουφτή για να αποδώσει δίκαιο είναι πλέον προαιρετική και πρέπει να είναι κοινή επιλογή των διαδίκων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στη γραµµή ΠΑΣΟΚ
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η πολιτική επιλογή για την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της σαρίας έγινε στη λογική που
είχε αναπτύξει περισσότερο ο εκλεγµένος µε το Ποτάµι βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής Ιλχάν Αχµέτ και όχι οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν ταχθεί υπέρ της πλήρους κατάργησης
της σαρίας.
«Τελικά, εγώ είµαι ευτυχής ότι η κυβέρνηση υιοθέτησε τη
δικιά µας πρόταση περί συντρέχουσας αρµοδιότητας, µε την ένσταση ότι θέλουν να τηρηθεί απαράγγελτα η Συνθήκη της Λωζάννης χωρίς να υπάρξει η παραµικρή υπόνοια ότι δεν ισχύει ή παραβιάζεται ή αναµορφώνεται ή διαµορφώνεται ή αναπλάθεται»
είχε πει ο κ. Αχµέτ µιλώντας σε αρχική συζήτηση της πρότασης
στη Βουλή. Ο κ. Αχµέτ αναφερόταν στην πρόβλεψη της Συνθήκης
στην οποία γίνεται αναφορά στην εφαρµογή της σαρίας στους µουσουλµανικούς πληθυσµούς.
Η συγκεκριµένη θέση του βουλευτή ήταν αποτέλεσµα της µετακίνησής του από την αρχική θέση, την οποία είχε εκφράσει πριν
από την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στη
Θράκη, καθώς αρχικά είχε ζητήσει τοπικό δηµοψήφισµα για να
καταγραφεί η θέση της µειονότητας ως προς την αλλαγή.
Παρόµοια θέση για δηµοψήφισµα είχε πάρει και ο πρόεδρος
του Κόµµατος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας Μουσταφά Αλί Τσαούς. Πρόκειται για το µειονοτικό κόµµα που κέρδισε την πρώτη
θέση στις ευρωεκλογές του 2014 σε Ξάνθη και Ροδόπη, αλλά δεν
κατέβηκε στις εθνικές εκλογές.
Εκείνο όµως που έχει σηµασία είναι ότι ούτε το κόµµα ούτε ο

κ. Τσαούς πήραν κάποια δηµόσια θέση για το ζήτηµα, παρά το γεγονός ότι αφορά µία εξαιρετικά σηµαντική αλλαγή. Πολύ δε περισσότερο από τη στιγµή που η συµµετοχή τους στις ευρωεκλογές
είχε ως κεντρικό πυρήνα την υιοθέτηση ευρωπαϊκών πολιτικών
και η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για
την εφαρµογή της σαρίας.
Όπως είχε πει η πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη στην εκδήλωση «∆ίκαιο και θρησκεία στην Ελλάδα», η Ελλάδα είναι «το µοναδικό κράτος στον δυτικό κόσµο όπου εφαρµόζεται για ένα µέρος του πληθυσµού της η σαρία».

Οι επιφυλακτικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Όµως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ενθουσιασµένοι µε την
κατάργηση της υποχρεωτικότητας, καθώς προτιµούσαν την πλήρη
κατάργησή της.
Ο βουλευτής Ροδόπης Μουσταφά Μουσταφά στην οµιλία του
στη Βουλή είπε ότι η ανάδειξη του κυρίαρχου ρόλου της θρησκείας είχε ως στόχο την υποχώρηση της εθνικής συνείδησης των
µελών της µειονότητας. «Η πολιτεία παγιδεύτηκε στη θεωρία της
θρησκευτικοποίησης της µειονότητας, της αποτουρκοποίησης της
µειονότητας» είπε ο κ. Μουσταφά, ο οποίος ενέταξε την εφαρµογή
της σαρίας και την ανάδειξη του ρόλου των µουφτήδων στην προσπάθεια να στηριχτεί το πιο αντιδραστικό και συντηρητικό κοµµάτι της µειονότητας.
«Για να διαχειριστούµε το µειονοτικό ζήτηµα επενδύσαµε στη
σαρία, στους µουφτήδες, στους φυγάδες των µεταρρυθµίσεων του
Κεµάλ από την Τουρκία τη δεκαετία του ’20. Στηρίξαµε ό,τι πιο αντιδραστικό και συντηρητικό κοµµάτι της µειονότητας, βαφτίζοντάς τους παλιοµουσουλµάνους. Ήταν λάθος πολιτική, µε στραβιά ρίγα δεν χαράζεται ευθεία γραµµή» είπε ο βουλευτής και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ότι «αυτή η γραµµή συνεχίζεται
µέχρι τις µέρες µας».

Συντηρητικές αντιδράσεις
Ουσιαστικά ο κ. Μουσταφά έλεγε ότι η υποχρεωτική εφαρµογή
της σαρίας έστελνε όλους τους µουσουλµάνους στο γραφείο του
µουφτή, ο οποίος ήταν διορισµένος από το ελληνικό κράτος και ασκούσε και δικαστικά καθήκοντα. Η αναγκαστική διέλευση από
το γραφείο του µουφτή ενίσχυε τον ρόλο του, ακόµη και αν δεν απολάµβανε της εµπιστοσύνης της µειονότητας. Ουσιαστικά, ο διορισµένος µουφτής χάνει τον κυριαρχικό ρόλο του, από τη στιγµή
που δεν θα είναι καθοριστικός ο ρόλος του στην επίλυση δικαστικών διαφορών. Αυτή η αποδυνάµωσή τους ουσιαστικά ενισχύει τον
ρόλο των µουφτήδων που έχουν εκλεγεί στα τζαµιά, αλλά δεν ανα-

Οι αναγνωρισµένοι από το ελληνικό
κράτος µουφτήδες δεν έχουν κάνει
κανένα σχόλιο, ως εάν να πατούν σε
αβέβαιο έδαφος.
γνωρίζονται από το ελληνικό κράτος.
Η διασύνδεση που έκανε ο κ. Μουσταφά ανάµεσα στη σαρία
και στις συντηρητικές δυνάµεις της µειονότητας επιβεβαιώθηκε
από την ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωµατείο Ιεροδιδασκάλων Ισλαµικής Θρησκείας Θράκης απευθυνόµενο στην ελληνική πολιτεία. «∆εν ζητάµε τίποτε περισσότερο από το να σεβαστεί την επιθυµία να συνεχίσουµε να ασκούµε τα λατρευτικά µας καθήκοντα
και να απολαµβάνουµε την πίστη µας, όπως το κάναµε µέχρι σήµερα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αφορισµούς, χωρίς να καταπατάται η
σαρία στην οποία πιστεύουµε και χωρίς να στερείται η δυνατότητα
του µουφτή µας να απονείµει το δίκαιο σύµφωνα µε τα ήθη και
έθιµα των παραδόσεών µας, όπως αυτό ισχύει και σε άλλες προηγµένες και ευρωπαϊκές χώρες» ανέφερε το σωµατείο.

Επανέρχεται η εκλογή των µουφτήδων
Ωστόσο, το θέµα της εκλογής των µουφτήδων επανήλθε µόλις λίγη
ώρα µετά την υπερψήφιση της ρύθµισης από τη Βουλή. Ο βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Χουσεΐν Ζεµπέκ σε ανάρτησή του στον
προσωπικό του λογαριασµό στο Facebook ανέφερε ότι «εγκρίθηκε
από το ελληνικό κοινοβούλιο η νοµική ρύθµιση σχετικά µε την
Τουρκική Μειονότητα» και παράλληλα έθεσε το θέµα της εκλογής των µουφτήδων.
Το θέµα της εκλογής των µουφτήδων έθεσε και το τουρκικό
υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε επίσηµη ανακοίνωσή του απέδωσε την αλλαγή ως προς τη σαρία στην «προσφυγή στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου από ένα µέλος
της µειονότητάς µας της ∆υτικής Θράκης» και επισήµανε ότι «το
Ε∆∆Α καταδίκασε την Ελλάδα πέντε φορές για τις δικαστικές αγωγές µε την κατηγορία αντιποίησης αρχής σε βάρος των εκλεγµένων
µουφτήδων», καλώντας την Αθήνα «να δώσει ένα τέλος στη νοµική
πίεση που ασκεί κατά των εκλεγµένων µουφτήδων».
Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επιφύλαξε µια απάντηση
µε σκληρή φρασεολογία, από την οποία όµως λείπει παντελώς
κάθε υπεράσπιση στη σηµερινή διαδικασία ορισµού των µουφτήδων, ενώ παράλληλα υπενθυµίζεται ότι «ως µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης η Ελλάδα έχει δεσµευτεί οικειοθελώς από συγκεκριµένες
Συνθήκες, όπως η Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου».
Η πρώτη ερµηνεία που δόθηκε ήταν ότι η αλλαγή της διαδικασίας εκλογής επίκειται. Πάντως, µέχρι στιγµής οι αναγνωρισµένοι από το ελληνικό κράτος µουφτήδες απέχουν από κάθε είδους
σχόλιο, ακόµη και για την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της
σαρίας, γεγονός που στη Θράκη συνδέεται µε την εκτίµηση ότι αισθάνονται αβέβαιο το έδαφος κάτω από τα πόδια τους.
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ηλεκτρονικών καρτών. Όπως σηµειώνει σε σχετική ανακοίνωση, «στις 2 ∆εκεµβρίου υπήρξε
εµπρησµός εγκαταστάσεων του Οργανισµού
στον σταθµό της Καλλιθέας, όπου εκτός της
υλικοτεχνικής υποδοµής καταστράφηκε και
ένας αριθµός φακέλων καρτών προς έκδοση
από συνδικαλιστικούς φορείς. Για την αποκατάσταση της αλήθειας ευφάνταστων διακινητών fake news ο Οργανισµός ενηµερώνει ότι
δεν υπήρξε ποτέ διαρροή ή απώλεια προσωπικών δεδοµένων πολιτών, καθώς ο ΟΑΣΑ δεν διαθέτει τέτοια στοιχεία. Όλα τα υπόλοιπα είναι
απλώς αναληθή».

Έκδοση προσωποποιηµένων καρτών
για ανέργους και ΑµεΑ

ΣΤΑ 40 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Ά

γνωστο παραµένει πότε θα πέσουν τελικά οι µπάρες σε όλους
τους σταθµούς του µετρό και του
Ηλεκτρικού, καθώς, όπως όλα δείχνουν, η δοκιµαστική περίοδος συνεχίζεται επί
µακρόν. Το σύστηµα ηλεκτρονικών εισιτηρίων
στην Αθήνα επρόκειτο να τεθεί σε πλήρη ισχύ
από τις 20 ∆εκεµβρίου. Παρ’ όλα αυτά, όσοι
χρησιµοποιούν τα µέσα µεταφοράς διαπιστώνουν ότι όχι µόνο δεν έχουν κλείσει οι µπάρες
αλλά και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ξέφρενο
πάρτι εισιτηριοδιαφυγής.

«∆ωρεάν» µετακινήσεις
Σηµειώνεται ότι κλειστές µπάρες υπάρχουν
µόνο σε έξι από τους εξήντα σταθµούς: Αεροδρόµιο, ∆ουκίσσης Πλακεντίας, Ελαιώνας, Αιγάλεω, Άγιος ∆ηµήτριος, Άγιος Αντώνιος. Ο αρχικός και, όπως αποδείχθηκε, βιαστικός σχεδιασµός του υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών περιλάµβανε, εκτός της χρήσης προσωποποιηµένης κάρτας –µε τους πολίτες να στήνονται ακόµη και τέσσερις ώρες στην
ουρά προκειµένου να την προµηθευτούν–, δίκτυο πώλησης ηλεκτρονικών εισιτηρίων σε περίπτερα και άλλα σηµεία, καθώς επίσης και την
παρουσία υπευθύνου για την εξυπηρέτηση
προσώπων που δεν θα είχαν προσωποποιηµένη κάρτα (π.χ. άνεργοι, ΑµεΑ, άλλοι δικαιούχοι).
Ωστόσο, στην καθηµερινότητα η εικόνα
είναι τελείως διαφορετική. Με τις µπάρες ανοιχτές, τους ελεγκτές άφαντους, τους περιπτερούχους να αποφεύγουν την προµήθεια
εισιτηρίων θεωρώντας την ασύµφορη και τα
αυτόµατα µηχανήµατα να δέχονται µόνο συγκεκριµένα χαρτονοµίσµατα –κάποιες φορές
δεν δίνουν ούτε ρέστα–, η λαθρεπιβίβαση συνεχίζεται. Στα παραπάνω προστίθεται και το γεγονός πως στα καινούργια αυτόµατα εκδοτήρια
εισιτηρίων δεν υπάρχει η επιλογή του µισού
εισιτηρίου για όσους δεν διαθέτουν προσωποποιηµένη κάρτα. Βάσει εκτιµήσεων το κόστος στις αστικές συγκοινωνίες από την εισιτηριοδιαφυγή υπολογίζεται στα 40 εκατ. ευρώ

ετησίως.
Πριν από λίγες εβδοµάδες ακόµα µια επίθεση αγνώστων µε καταστροφές στον εξοπλισµό επικύρωσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων
–αυτή τη φορά στον σταθµό του µετρό στο
Πανεπιστήµιο– αύξησε κι άλλο τα χρέη των αστικών συγκοινωνιών, καθώς, εκτός των καταστροφών, για αρκετές ώρες δεν γίνονταν επικυρώσεις εισιτηρίων.

Επιπλέον, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της επανεξέτασης του τρόπου έκδοσης των
προσωποποιηµένων καρτών ΑΤΗ.ΕΝΑ Card
από την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είναι δυνατή η έκδοση προσωποποιηµένων καρτών ΑΤΗ.ΕΝΑ Card, µε
καταχώριση στοιχείων, µέσω διαδικτύου και αποστολής στους δικαιούχους µε ταχυδροµείο.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στις κατηγορίες επιβατών µε ολόκληρο κόµιστρο, στις κατηγορίες µειωµένου κοµίστρου (επιβάτες άνω
των 65 και κάτω των 18 ετών) και στους επιβάτες-δικαιούχους δωρεάν µετακινήσεων (άνεργοι, ΑµεΑ).
Η έκδοση της κάρτας γίνεται µε καταχώ-

ριση στοιχείων, µέσω της ιστοσελίδας www.
athenacard.gr, η οποία παρέχει το σύνολο των
σχετικών πληροφοριών.
Σύµφωνα µε τον ΟΑΣΑ, οι προσωποποιηµένες κάρτες ATH.ENA Card έχουν ξεπεράσει
τις 400.000, «αποδεικνύοντας τη µεγάλη δυναµική του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και την αποδοχή του από το επιβατικό κοινό. Υπενθυµίζεται πως ο αντίστοιχος µέσος όρος µηνιαίων
καρτών, µε το παλαιό σύστηµα, ανερχόταν στις
250.000».

Οδηγίες για ανέργους και ΑµεΑ
Οι ειδικές οµάδες, άνεργοι (εγγεγραµµένοι
στα µητρώα του ΟΑΕ∆) και ΑµεΑ καλούνται
να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα athenacard.gr, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.
Ο ΟΑΣΑ, συλλέγοντας τα παραπάνω στοιχεία, θα προχωρήσει στην έκδοση προσωποποιηµένων καρτών, οι οποίες θα αποσταλούν
στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος.
Η τελική ενεργοποίηση της κάρτας, στην
περίπτωση των ειδικών κατηγοριών, γίνεται κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης από την Η∆ΙΚΑ
(Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).
Για την έκδοση προσωποποιηµένων καρτών ATH.ENA Card µέσω διαδικτύου οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισκέπτονται το
https://athenacard.gr/save_request.dev.

Φόρτιση από το κινητό
Πάντως, όσοι διαθέτουν προσωποποιηµένη
κάρτα απεριορίστων διαδροµών και είναι λάτρεις της τεχνολογίας θα µπορούν να τη φορτίζουν από το κινητό τους τηλέφωνο. Πρόκειται για µία νέα εφαρµογή του ΟΑΣΑ η οποία
προς το παρόν βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο
και ως εκ τούτου δεν έχει υπάρξει ακόµη επίσηµη ανακοίνωση από τον οργανισµό. Στόχος
είναι να ελεγχθούν τα όποια προβλήµατα µπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία και να επιλυθούν, ώστε να τεθεί σε πλήρη εφαρµογή το
πρόγραµµα.
Εν τω µεταξύ, ο ΟΑΣΑ διέψευσε τα περί διαρροής προσωπικών δεδοµένων πολιτών τον
περασµένο ∆εκέµβριο, όταν άγνωστοι προσπάθησαν να πυρπολήσουν ένα από τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων και έκδοσης των νέων

2η
χρονιά

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
και κάθε Τετάρτη για 11 µόνο παραστάσεις
Tempus Verum- Εν Αθήναις έναρξη 18:30 γενική είσοδος 10 ευρώ

βασισµένη στα “Περιστατικά” του ∆ανιήλ Χαρµς, µτφρ. Ροδούλα Παππά, εκδόσεις Νεφέλη

Σκηνοθεσία: Νάνσυ Μπούκλη
Παίζουν: Άννα Χανιώτη, Γρηγόρης Μπαλλάς, Μαριάννα Λιανού

Με τις µπάρες ανοιχτές, τους
ελεγκτές άφαντους και τα
αυτόµατα µηχανήµατα να
δέχονται µόνο συγκεκριµένα
χαρτονοµίσµατα, η
εισιτηριοδιαφυγή συνεχίζεται.

12

άρθρο

Ο ΤΣΊΠΡΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΊ
ΝΑ ΒΓΆΛΕΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΞΊΓΚΙ»
ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΉΡΙΟ

ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΗΣ

Σ

ε μια εναγώνια προσπάθεια να αποκομίσει πολιτικό «ξίγκι»
στο εσωτερικό από την πειθήνια υιοθέτηση της απόφασης
των ΗΠΑ για την επέκταση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια με την
ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στη Συμμαχία έχει αποδυθεί ο πρωθυπουργός τις τελευταίες
ημέρες.
Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να περιορίσει την επιτυχία του συλλαλητηρίου που οργανώνεται στη Θεσσαλονίκη αναγορεύοντας ως συνομιλητή του τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο οποίος όμως έχει ήδη αποκηρύξει τα συλλαλητήρια ως μέσο προώθησης των απόψεων για τον αποκλεισμό της χρήσης του όρου «Μακεδονία» στο όνομα της γειτονικής
χώρας.
Πρόκειται για μία ακόμη στροφή στην κυβερνητική πολιτική,
καθώς πριν από μόλις μία εβδομάδα, όταν η Εκκλησία ανακοίνωσε τις
συγκεκριμένες θέσεις, ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Κοτζιάς της καταλόγισε ότι συμβαδίζει με τη Χρυσή Αυγή.
Ουσιαστικά ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να τετραγωνίσει τον πολιτικό
κύκλο καταλογίζοντας ακροδεξιά επιλογή στη συμμετοχή, έστω ιδιω-

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΌΣ
ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΜΌΣ
ΤΗΣ ΑΔΙΑΛΛΑΞΊΑΣ
ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΑΝΔΡΟΥΛΆΚΗ*

T

o ζήτημα της οριστικής, έναντι όλων, ονομασίας της FYROM δεν είναι ζήτημα εθνικό,
καθώς το επίσημο όνομα με το οποίο μια άλλη
χώρα θα είναι μέλος του ΟΗΕ και των άλλων υπερεθνικών οργανισμών συνεργασίας και ασφάλειας δεν συναρτάται από μόνο του με την εθνική κυριαρχία ή τα εν γένει κυριαρχικά δικαιώματα οποιασδήποτε άλλης
χώρας και άρα ούτε και της Ελλάδας. Είναι σπουδαίο ζήτημα
της εξωτερικής μας πολιτικής και οφείλεται στο εύλογο ενδιαφέρον της Ελλάδας να μη δημιουργούνται συγχύσεις γύρω
από την ιστορικότητα της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής,
να μην πλαστογραφείται η Ιστορία της προκειμένου να κατασκευαστούν συνεκτικοί εθνικοί μύθοι, να καταλαγιάσουν οι εθνικισμοί στα Βαλκάνια και να αποκατασταθούν πλήρεις και ολοκληρωμένες διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με τη
γείτονα χώρα. Δεν υπάρχει, επομένως, λόγος ούτε για δημοψηφίσματα, ούτε για αυξημένες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες,
ούτε βέβαια και για μετωπικούς εθνικούς αγώνες. Από τη μη
επίλυση του ζητήματος δεν εξυπηρετούνται μεν τα συμφέροντα της χώρας μας, αλλά και δεν αμφισβητείται, ούτε απειλείται, η εθνική της ακεραιότητα και κυριαρχία. Κοινώς, καλό είναι
να λυθεί, αλλά δεν θα καταστραφούμε κι αν δεν λυθεί. Οπότε,
κατ’ αρχάς ψυχραιμία.

Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να περιορίσει
την επιτυχία του συλλαλητηρίου
που οργανώνεται στη Θεσσαλονίκη
αναγορεύοντας ως συνομιλητή του τον
αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
τική, βουλευτών της ΝΔ στο συλλαλητήριο και αφαιρώντας από το πολιτικό κάδρο το ότι οι ΑΝΕΛ του κ. Καμμένου, που στηρίζουν την κυβέρνηση, συμμετέχουν επισήμως σε αυτό.
Οι οργανωτές του συλλαλητηρίου, οι οποίοι δεν είναι γνωστοί ως
συλλογικότητα, αισιοδοξούν ότι θα έχουν ευρεία συμμετοχή, καθώς
εκτιμούν ότι θα προσέλθουν πολλοί Θεσσαλονικείς, ενώ λέγεται ότι
έχουν μισθωθεί και εκατοντάδες λεωφορεία, σε μια κίνηση η χρηματοδότηση της οποίας δεν έχει γίνει γνωστή. Πολλοί τη συνδυάζουν με
τις σχέσεις του απόστρατου στρατηγού και εκ των ομιλητών στο συλλαλητήριο Φραγγούλη Φράγκου με τον κ. Ιβάν Σαββίδη, καθώς η ΠΑΕ
ΠΑΟΚ, ο κ. Σαββίδης δηλαδή, προέτρεψε σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο.
Το πρόβλημα των οργανωτών του συλλαλητηρίου προέκυψε όταν
προχθές, Πέμπτη, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος ανακοίνωσε
ότι 7-11 το πρωί, λίγες ώρες πριν από το συλλαλητήριο που θα γίνει
στις 2 το μεσημέρι, θα τελέσει «πανστρατιά προσευχής» στον Άγιο Δημήτριο «με κύριο αίτημα, πρώτον, να διατηρηθή για πάντα η μεγάλη
δωρεά της ΕΙΡΗΝΗΣ στην πατρίδα μας και στην περιοχή μας και, δεύ-
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τερον, να αποδοθή στην ΕΛΛΑΔΑ μας η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, σχετικά με
το όνομα της ελληνικωτάτης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας». Μέχρι στιγμής δεν
έχει αποτιμηθεί αν η κίνηση του κ. Άνθιμου θα προκαλέσει εκτόνωση
της επιθυμίας για διαμαρτυρία ή θα αποτελέσει μία ακόμη πηγή προσέλευσης στο συλλαλητήριο.
Οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου, πάντως, εμφανίζονται ανταγωνιστικοί προς τη ΝΔ, καθώς ένας εκ των ομιλητών, ο στρατηγός Φραγγούλης Φράγγος, φέρεται να έχει δηλώσει ότι «για την ονομασία των
Σκοπίων δεν θα αποφασίσουν μόνο οι άνθρωποι που μέχρι χθες ακόμη
έλεγαν τα Σκόπια Μακεδονία, είμαστε κι εμείς εδώ», φράση που ερμηνεύεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και ίδρυσης κόμματος
με κεντρικό άξονα το θέμα της Μακεδονίας, αν η συγκέντρωση αγγίξει
τις προσδοκίες του. Είναι προφανές ότι οι βλέψεις του στρατηγού είναι
ευθέως ανταγωνιστικές προς τις επιδιώξεις του έτερου κυβερνητικού
εταίρου, με τον οποίο επίσης έχει πολύ καλές σχέσεις ο κ. Σαββίδης.
Η επίσημη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
όπως την εξέφρασε η εκπρόσωπος Μαρία Σπυράκη, απενοχοποιεί τη
συμμετοχή στα συλλαλητήρια, θέτοντας και την οπτική της ΝΔ σε
αυτά. «Το Σκοπιανό δεν λύνεται με συλλαλητήρια, αλλά εφόσον κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να εκφραστεί μέσα από αυτά, είναι ελεύθερος να το πράξει» είπε η κ. Σπυράκη.
Την πρόθεσή τους να προσέλθουν στα συλλαλητήρια έχουν εκφράσει τουλάχιστον τρεις βουλευτές της ΝΔ, οι κ.κ. Αναστασιάδης και Καράογλου της Β΄ Θεσσαλονίκης και Κασαπίδης της Ημαθίας, ενώ αναμένεται ότι το ίδιο θα κάνουν και οι βουλευτές της Α΄ Θεσσαλονίκης, καθώς
θεωρούν ότι οι συμμετέχοντες ανήκουν στο εκλογικό τους ακροατήριο.
Η πρόσκληση για συμμετοχή στο συλλαλητήριο διακινείται από
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως, ενώ τη συμμετοχή προωθούν
και οι τηλεοπτικοί σταθμοί Εγνατία και Βεργίνα. Ο ιδιοκτήτης του τελευταίου, Στέργιος Καλόγηρος, θα είναι ομιλητής μαζί με τον στρατηγό
Φράγγο, τον δημοσιογράφο Κώστα Καραΐσκο, τον ιερέα Ανδρέα Κεφαλογιάννη και τον στρατηγικό αναλυτή Νίκο Λυγερό.

Η συμμετοχή στα συλλαλητήρια είναι άσκηση
ελευθερίας αλλά δεν είναι πραγμάτωση ευθύνης

Η χώρα έχει προσέλθει εδώ και χρόνια σε
διαπραγμάτευση υπό τη διαμεσολαβητική αιγίδα
του ΟΗΕ και οποιαδήποτε διαφοροποίησή της
σε γραμμές σκληρότερες και αδιάλλακτες θα
αποτελούσε εκτός από ανεπίτρεπτο αναχρονισμό
και στάση καταχρηστική για έθνος που σέβεται
τη διεθνή νομιμότητα.
Στο εύλογο ερώτημα γιατί άραγε το ζήτημα επανέρχεται σήμερα στο τραπέζι η απάντηση είναι ότι αυτό οφείλεται στην αλλαγή στάσης της γειτονικής χώρας. Μην ξεχνάμε, παρά την επαναφορά στο προσκήνιο της αδιάλλακτης στάσης στο ζήτημα
του ονόματος, ότι εδώ και 25 χρόνια πραγματικά αδιάλλακτη υπήρξε η πλευρά των Σκοπίων και δεν κατόρθωσε να κερδίσει τίποτα. Σήμερα, λοιπόν, φαίνεται να μετατοπίζεται σε πιο ήπιες
θέσεις και η προοπτική της σύνθετης ονομασίας να είναι πιθανή. Γι’ αυτό επανήλθε στο προσκήνιο το ζήτημα και, ασχέτως αν προκαλεί πονοκέφαλο στην κυβέρνηση ή αμηχανία στην
αντιπολίτευση, η χώρα έχει προσέλθει εδώ και χρόνια σε διαπραγμάτευση υπό τη διαμεσολαβητική αιγίδα του ΟΗΕ και οποιαδήποτε διαφοροποίησή της σε γραμμές σκληρότερες και αδιάλλακτες θα αποτελούσε εκτός από ανεπίτρεπτο αναχρονισμό και στάση καταχρηστική για έθνος που σέβεται τη διεθνή
νομιμότητα. Εξίσου σημαντικά με το ζήτημα του ονόματος είναι
ασφαλώς και τα ζητήματα των ιδρυτικών-συστατικών κειμένων
της γειτονικής χώρας, αλλά και της γλώσσας της. Όμως η μάχη
σε επίπεδο συμβολισμών είναι λογικό να αφορά το όνομα, αφού
αυτό είναι που έχει τεράστια σημειολογική αξία.

Τα νέα προσκλητήρια λοιπόν σε συλλαλητήρια για το όνομα της
FYROM, εκφράζουν την ανάγκη πολλών συμπατριωτών μας να διαδηλώσουν την αγωνία τους αλλά και την δυσαρέσκειά τους σε περίπτωση συμβιβασμού της χώρας μας σε μια κοινά αποδεκτή ονομασία. Είναι δικαίωμα των ανθρώπων να το κάνουν, με δεδομένο
μάλιστα ότι δεν επωμίζονται την ευθύνη της διαπραγμάτευσης και
της απόφασης, αφού ο ρόλος αυτός ανήκει στην υπεύθυνη πολιτικά κυβέρνηση του τόπου. Η συμμετοχή δηλαδή στο συλλαλητήριο είναι άσκηση ελευθερίας αλλά δεν είναι πραγμάτωση ευθύνης. Ταυτόχρονα, σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά, δεν καλύπτεται πολιτικά από καμία υπεύθυνη κοινοβουλευτική δύναμη,
δεν επιδοκιμάζεται από την εκκλησία, δεν υποστηρίζεται από την
αυτοδιοίκηση. Εκτός αυτού, κινδυνεύει να εξαλλαγεί σε ακραία
εθνικιστική (και όχι πατριωτική) διαδήλωση, με την διαφαινόμενη, εκτός των σοβαρών και ιστορικών ενώσεων που λαμβάνουν
μέρος, δεσπόζουσα συμμετοχή διάφορων άλλων γραφικών, ιδιόρρυθμων, επικίνδυνων, πατριδοκάπηλων και με την προσθήκη
και ενός ιδιότυπου υπόκοσμου που αναπτύσσεται γύρω από τον
σκοτεινό φανατισμό των γηπέδων και όλοι μαζί, άλλος λιγότερο
κι άλλος περισσότερο εκφέρουν λόγο διχαστικό αμφισβητώντας
τον πατριωτισμό όσων διαχωρίζουν την θέση τους και ανησυχούν
περισσότερο για την σοβαρή διακινδύνευση σε βάρος των συμφερόντων της χώρας, που μπορεί να προκύψει από μία αδιάλλακτη
στάση. Οι σοβαροί άνθρωποι λοιπόν, που θα πάνε εκεί αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους. Και να λάβουν επίσης υπόψη, ότι με
το σκηνικό που φαίνεται ότι πάει να στηθεί, το συλλαλητήριο δεν
θα ενώσει σε έναν στόχο (έστω και ανεδαφικό ή εσφαλμένο όπως
έγινε κατά την γνώμη μου στο παρελθόν) αλλά αντίθετα θα διχάσει. Όλα αυτά με την αυτονόητη παραδοχή, ότι οι άνθρωποι έχουν
απόλυτο δικαίωμα να συναθροίζονται και να διαδηλώνουν ειρηνικά τις αγωνίες τους ή τα πιστεύω τους.
*Ο Γιάννης Ανδρουλάκης είναι γενικός γραμματέας της Δράσης, δικηγόρος.

Χρειάζονται πολλοί για να σωθεί ένας.
Γίνε μέρος της αλυσίδας. Ενίσχυσέ μας στο msf.gr

msf.greece
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«SURVIVOR», «BACHELOR»
ΚΑΙ «DANCING WITH THE STARS»
ΚΑΝΟΥΝ ΠΟ∆ΑΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Από τα ελληνικά ριάλιτι στις ξένες σειρές.
ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Μ

ε νέες τηλεοπτικές εκπλήξεις υποδέχεται τους
τηλεθεατές το 2018. Τα ριάλιτι θα έχουν ισχυρή θέση στην ελληνική τηλεόραση, ενώ,
ως είθισται, µερικές από τις καλύτερες ξένες
σειρές επιστρέφουν ή κάνουν πρεµιέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Πρόκειται για το «The Bachelor»που µεταδίδεται στο εξωτερικό
και µάλιστα µε επιτυχία εδώ και κάποια χρόνια. Παρουσιαστής θα
είναι ο Χάρης Χριστόπουλος από το «My style rocks», ο οποίος
θα συντονίζει τις 25 γυναίκες που θα µένουν µαζί σε ένα σπίτι και
θα έχουν ως στόχο να κατακτήσουν την καρδιά του εργένη και

«Survivor 2»: Ποιος θα είναι ο νέος
Ντάνος
Αυτή την εβδοµάδα, και πιο συγκεκριµένα στις 21 Ιανουαρίου
στις 21:00, κάνει πρεµιέρα
το «Survivor» στον ΣΚΑΪ
µε νέους παίκτες και τον
Σάκη Τανιµανίδη στο
τιµόνι της παρουσίασης. Το εν λόγω πρόγραµµα ξεκινά ως το
πιο µεγαλεπήβολο
τηλεοπτικό
εγχείρηµα της σεζόν µετά
την περσινή τεράστια
επιτυχία του. Νέοι ∆ιάσηµοι και νέοι Μαχητές θα επιχειρήσουν να
επαναλάβουν τα προηγούµενα ποσοστά τηλεθέασης,
της τάξης του 70%, αν και το έργο
τους θα είναι δύσκολο. Πώς µπορεί
να ξεπεραστεί η δηµοτικότητα των περσινών παικτών και δη του νικητή Γιώργου Αγγελόπουλου; Στους ∆ιάσηµους, πάντως, φέτος θα δούµε
µεταξύ άλλων την Όλγα Φαρµάκη, την Ελένη Χατζίδου, τον Μιχάλη Μουρούτσο και τον Αλέξανδρο
Παρθένη. Οι παίκτες έχουν ήδη αναχωρήσει για
τον Άγιο ∆οµίνικο, ενώ η παραγωγή προειδοποιεί
πως τα φετινά αγωνίσµατα θα είναι ακόµη πιο απαιτητικά και δύσκολα για τους 24 διαγωνιζόµενους.
Από την ερχόµενη ∆ευτέρα και καθηµερινά κάθε
απόγευµα θα προβάλλεται στον ΣΚΑΪ η εκποµπή
«Εδώ Survivor», όπου η Ντορέττα Παπαδηµητρίου µαζί
µε το ζεύγος, πλέον, Κωνσταντίνου Βασάλου και Ευρυδίκης Βαλαβάνη θα κάνουν ό,τι έκανε πέρυσι η Ελεονώρα Μελέτη. Έτσι, ο σταθµός του Παλαιού Φαλήρου θα επιχειρήσει να
καταστήσει το «Survivor» το Νο1 τηλεοπτικό πρόγραµµα του 2018,
επαναλαµβάνοντας την απόλυτη επιτυχία της προηγούµενης σεζόν.

Ένας εργένης και 25 υποψήφιες νύφες
Από τη δική του πλευρά ο ΑΝΤ1 από τις 26 Ιανουαρίου και κάθε
Παρασκευή επαναφέρει το «Dancing with the stars»µε παρουσιάστρια την Ευαγγελία Αραβανή, η οποία διέπρεψε στο σόου µόδας
του ΣΚΑΪ «My style rocks». Η σύνθεση της οµάδας των διάσηµων εν δυνάµει χορευτών δεν είναι κακή, περιλαµβάνοντας, µεταξύ άλλων, την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τη Μαρία Κορινθίου, τον Αλµπέρτο Εσκενάζυ, τον Αντώνη Βλοντάκη και τη Χριστίνα Λαµπίρη.
Επιπλέον, ένα νέο ριάλιτι ετοιµάζεται να εντάξει στο πρόγραµµά του ο σταθµός του Αµαρουσίου από τον Φεβρουάριο.
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ξένων ταινιών σχεδόν κάθε βράδυ.

Καθηλωτικές ξένες σειρές
Μία από τις πιο υποσχόµενες σειρές ξεκινά στις ΗΠΑ και κάνει πρεµιέρα και στη χώρα µας µέσα από τη συνδροµητική τηλεόραση της
Nova. Ο λόγος για το «Mosaic», σε σκηνοθεσία του βραβευµένου µε
Όσκαρ Στίβεν Σόντερµπεργκ, που ξεκινά από την ερχόµενη ∆ευτέρα. Πρωταγωνίστρια είναι η Σάρον Στόουν, που πρώτη φορά συµµετέχει σε σειρά, ενώ το σενάριο επικεντρώνεται σε µια µυστηριώδη
εξαφάνιση. Το ενδιαφέρον µε την εν λόγω σειρά είναι ότι θα συνοδεύεται και από µία εφαρµογή κινητού όπου ο χρήστης και τηλεθεατής θα µπορεί να παρακολουθήσει πρόσθετες πληροφορίες για
την εξέλιξη της υπόθεσης. Ενώ στη µικρή οθόνη θα παρουσιάζεται
λόγου χάρη η οπτική ενός συγκεκριµένου ήρωα για την υπόθεση εξαφάνισης, µέσα από την εφαρµογή ο χρήστης θα µπορεί να παρακολουθήσει και άλλες απόψεις και σκέψεις από τους χαρακτήρες της
σειράς. Είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά που µια ξένη σειρά υποχρεώνει εν µέρει τον χρήστη να είναι σε άµεση επαφή και µε το κινητό
του προκειµένου να λύσει το µυστήριο.
Ένα ακόµη µεγαλεπήβολο τηλεοπτικό πρότζεκτ που κάνει πρεµιέρα σχεδόν ταυτόχρονα µε την Αµερική είναι ο δεύτερος κύκλος του
«American Crime» µε τη δολοφονία του Τζιάνι Βερσάτσε. Η σειρά ξεκίνησε την περασµένη Πέµπτη µέσα από το κανάλι Fox που εντάσσεται στις συνδροµητικές Cosmote TV και Nova. Πενέλοπε Κρουζ
και Ρίκι Μάρτιν κατέχουν τους βασικούς ρόλους και το σίριαλ
ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις εντός της στενής οικογένειας
του διάσηµου σχεδιαστή µόδας, τόσο όσον αφορά τη δολοφονία του όσο και για τα γεγονότα που την ακολούθησαν.
Άλλη µία αξιόλογη σειρά που πρόκειται να κάνει πρεµιέρα τον Φεβρουάριο στις ΗΠΑ µέσα από το Hulu είναι
το «The Looming Tower». Τζεφ Ντάνιελς, Πίτερ Σάαρσγκαρντ και Άλεκ Μπάλντουιν είναι µεταξύ των πρωταγωνιστών στη σειρά που θα επικεντρωθεί στην άνοδο και
την ενίσχυση της Αλ Κάιντα και του Οσάµα µπιν Λάντεν.
Η σειρά θα εξετάσει γεγονότα που συνέβησαν µεταξύ της CIA και του FBI κατά τη δεκαετία
του ’90 και ενδέχεται να οδήγησαν στις
τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου.
Το σίριαλ «The Alienist» που
κάνει πρεµιέρα αυτή τη ∆ευτέρα
στο αµερικανικό δίκτυο TNT αξίζει την προσοχή µας όχι µόνο
για το χολιγουντιανό καστ –
Ντακότα Φάνινγκ και Λουκ
Έβανς πρωταγωνιστούν– αλλά
και για την ιστορία που µας παρουσιάζει. Η σειρά µεταφέρει
τον θεατή στο 1896, οπότε µια
σειρά από ειδεχθή εγκλήµατα
προβληµατίζουν τις αρχές της Νέας
Υόρκης. Ένας ντετέκτιβ τύπου Ηρακλής Πουαρό συγκεντρώνει µια µικρή
οµάδα ανθρώπων προκειµένου να ξεσκεπάσουν τον κατά συρροή δολοφόνο.

Τα «Αιχµηρά Αντικείµενα»
της Τζίλιαν Φλιν στη µικρή οθόνη

πρωταγωνιστή του ριάλιτι. Ο τελευταίος θα βγαίνει ραντεβού µαζί
τους και κάθε εβδοµάδα θα ψηφίζει την αγαπηµένη του παίκτρια,
ώσπου στο τέλος να µείνει µία κοπέλα, η οποία θα είναι και η εκλεκτή της καρδιάς του.
Στο Star ήδη έχει αρχίσει να προβάλλεται το «Master Chef»,
ενώ από την ερχόµενη ∆ευτέρα και καθηµερινά στις 17:30 θα µεταδίδεται µια νέα σειρά τουρκικής παραγωγής µε τίτλο «Ελίφ». Στο
ξένο πρόγραµµα επενδύει και το ανανεωµένο Έψιλον, καθώς από
την Κυριακή θα προβάλλει τη µίνι σειρά «True Justice»µε τον Στίβεν Σιγκάλ, συνεχίζοντας ταυτόχρονα τη µετάδοση των αξιόλογων

Τέλος, το καλοκαίρι του 2018 θα προβληθεί από το HBO το ψυχολογικό θρίλερ «Αιχµηρά Αντικείµενα» (Sharp Objects), βασισµένο
στο οµότιτλο βιβλίο της Τζίλιαν Φλιν, που έγραψε και το «Κορίτσι
που εξαφανίστηκε». Η σειρά θα είναι σκηνοθεσίας του Ζαν Μαρκ
Βαλέ (πέρυσι σκηνοθέτησε το «Big Little Lies») και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα συναντήσουµε την Έιµι Άνταµς, την Πατρίτσια Κλάρκσον και την Ελίζαµπεθ Πέρκινς. Με άρωµα Χόλιγουντ,
η ταινία επικεντρώνεται σε µια δηµοσιογράφο του αστυνοµικού ρεπορτάζ που επιστρέφει στη γενέτειρά της προκειµένου να ερευνήσει τη δολοφονία δύο µικρών κοριτσιών. Η σκηνοθεσία του Βαλέ, η
γραφή της Φλιν και η παρουσία της Άνταµς ως πρωταγωνίστριας επιφυλάσσουν στον τηλεθεατή ένα από τα καλύτερα αστυνοµικά σίριαλ για το 2018.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.
ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Το ένα ρεκόρ µετά το άλλο συνεχίζει να σπάει η
κυβέρνηση Τσίπρα, καθώς δεν είναι απλώς η
µακροβιότερη µνηµονιακή κυβέρνηση, εκείνη
στο όνοµα της οποίας πίνουν νερό οι δανειστές,
εφόσον υπογράφει και ψηφίζει ό,τι της ζητηθεί.
Πλέον έγινε και η πρώτη κυβέρνηση που ψηφίζει µνηµονιακά µέτρα και βλέπει τους βουλευτές
της, αντί να µειώνονται, όπως συνέβαινε στις
προηγούµενες κυβερνήσεις, να αυξάνονται.

Οµολογουµένως ήταν µεγάλο το µπαµ, πρόκειται
άλλωστε για µία βουλευτή που έχει διαγράψει
σηµαντική πορεία στην πολιτική.

∆εν την περιέλαβε απλώς στο ψηφοδέλτιο
επειδή καταγόταν από τα Κύθηρα, την έβαλε και
πρώτη στη λίστα.
Το βέβαιο είναι πως η –δίκαιη που έγινε πράξη–
κατάρα του Β. Λεβέντη έφερε αποτελέσµατα, τον
σεισµό που δεν της επέτρεψε να χαρεί όσο θα
ήθελε τη µεταγραφή της.

Όχι, όχι, όχι. Έχετε µείνει πίσω. Αφενός, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων, ο αρχιεπίσκοπος κατά τη συνάντησή
του µε τον πρωθυπουργό τόνισε πως «αυτή την
ώρα δεν χρειάζονται συλλαλητήρια και φωνές,
αλλά εθνική συναίνεση, συνεννόηση και οµοψυχία». Αφετέρου το άγαλµα πάει, το γκρεµίσαµε.

Ορδές ήταν, αλλά όχι του ανέµου, καθώς το
άγαλµα φαίνεται ότι το έριξαν φανατικοί που το
έδεσαν µε σκοινιά και το τράβηξαν µε φορτηγό.
Σε κάθε περίπτωση,

Σατανικό, αλλά όχι αρκετά.

Το σενάριο, που έχει αρχίσει να διαχέεται από
µικρής εµβέλειας φιλοκυβερνητικά µέσα, είναι
οµολογουµένως καταπληκτικό, του τύπου και η
πίτα ολάκερη και ο σκύλος χορτάτος: ∆ηλαδή ο
ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 1-2 βουλευτές από το Ποτάµι, 2-3
από την Ένωση Κέντρου και 2-3 από τους ΑΝΕΛ
και συµπληρώνει τους έξι που του λείπουν για
να γίνει αυτοδύναµος. Προφανώς το επόµενο
βήµα είναι το «διαζύγιο» µε Καµµένο-ΑΝΕΛ,
πιθανότατα µε αφορµή το Σκοπιανό. Έτσι, ικανοποιείται το αριστερό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ,
ενώ ταυτόχρονα Καµµένος-ΑΝΕΛ θα µπορούν
να παίξουν και πάλι το γνωστό εθνικοπατριωτικό
σουξέ τους, µε αιχµή του δόρατος το Σκοπιανό,
για να βελτιώσουν τα δηµοσκοπικά, εκλογικά
ποσοστά τους και να µπουν στη Βουλή στις
επόµενες εκλογές, οπότε… τσουουπ, το υβρίδιο
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ προς ΑΝΕΛΟΣΥΡΙΖΑ θα είναι και
πάλι εδώ, έτοιµο για νέα αγαστή συνεργασία.
Σατανικό.
Πιθανότατα αναζητώντας εξιλέωση για το σατανικό σχέδιο ο πρωθυπουργός αποφάσισε να
ενηµερώσει τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυµο για την
πορεία των διαπραγµατεύσεων στο Σκοπιανό.

Εντάξει, ας µην τα ισοπεδώνουµε και όλα. ∆ηλαδή αν δεν ενηµερωθεί πρώτος ο αρχιεπίσκοπος
για τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση, ποιος θα
ενηµερωθεί;

Το γλυπτό του καταξιωµένου εικαστικού Κωστή
Γεωργίου ξεσήκωσε εξαρχής αντιδράσεις επειδή
ήταν κόκκινο και ταυτόχρονα, για κάποιους,
έµοιαζε µε άγγελο.
Αρχικά κάποιοι του πέταξαν µπογιές, ενώ στη
συνέχεια έγιναν προσπάθειες να εξαγνιστεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγγελία
του δηµάρχου Παλαιού Φαλήρου ότι έχει ενδείξεις ότι αυτοί που το έριξαν «είναι χρυσαυγίτες».

Υπάρχει βέβαια και η αντίθετη άποψη.

Σε άλλα νέα, ο Ρουβίκωνας επισκέφτηκε το
υπουργείο Οικονοµικών, στο οποίο βάσει χωροταξίας και φύλαξης δύσκολα µπαίνεις και… δεν
βγαίνεις άµα δεν σε αφήσουν, και έφτασε µέχρι
το γραφείο του Τσακαλώτου.

Έγινε δηλαδή κάτι τέτοιο…
Όπως και να ’χει, ο πρόεδρος πήρε φόρα πλέον
και σκοπεύει να τινάξει την µπάνκα στον αέρα
στο υπόλοιπο της µεταγραφικής περιόδου, µε
νέες µεταγραφές «αεροδροµίου».

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες
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ΕΠΤΑ Α∆ΕΙΕΣ,
ΕΞΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ
ΚΑΙ O «ΜΕΓΑΛΟΣ
ΑΠΩΝ» MEGA

Μ

ε τη διαδικασία της αποσφράγισης των
φακέλων των «µνηστήρων» για τις τηλεοπτικές άδειες γενικού περιεχοµένου πανελλαδικής εµβέλειας η διαδικασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών
καναλιών µπαίνει στην τελική της ευθεία. Ωστόσο, «πρωταγωνιστής» στην όλη διαδικασία είναι ένας… απών. Το Mega
Channel δεν κατέθεσε φάκελο για συµµετοχή στον διαγωνισµό, µε αποτέλεσµα το µέλλον του, όπως και αυτό των 420
εργαζοµένων του οι οποίοι παραµένουν απλήρωτοι εδώ και
σχεδόν ενάµιση χρόνο, να είναι θολό.

Επτά άδειες, έξι ενδιαφερόµενοι
Για την ιστορία, πρέπει να αναφερθεί ότι µόνο έξι ήταν οι
ενδιαφερόµενοι για τις επτά τηλεοπτικές άδειες πανελλαδικής εµβέλειας που δίνει το ΕΣΡ. Συγκεκριµένα, φάκελο κατέθεσαν οι ΑΝΤ1 TV, ΣΚΑΪ, Star Channel, Alpha, Epsilon
TV και η Τηλεοπτική Ελληνική, της οποίας ως εκπρόσωπος
εµφανίστηκε ο δηµοσιογράφος Μάκης Γιοµπαζολιάς. Ήδη
στο ΕΣΡ αποσφραγίστηκαν και οι έξι φάκελοι, η διαδικασία
εξελίχθηκε οµαλά, χωρίς ενστάσεις, και πλέον το Συµβούλιο µπαίνει στην ουσία της υπόθεσης, δηλαδή στον έλεγχο
για τα προαπαιτούµενα συµµετοχής στον διαγωνισµό αδειοδότησης.
Η διαδικασία αυτή αναµένεται να διαρκέσει από ενάµιση έως και τρεις µήνες, θα αφορά τον ουσιαστικό έλεγχο
των οικονοµικών και λοιπών στοιχείων των αιτήσεων (µάλιστα ο αντιπρόεδρος του ΕΣΡ Ροδόλφος Μορώνης έχει αφήσει να εννοηθεί ότι, αν κριθεί αναγκαίο, το Συµβούλιο ενδέχεται να ζητήσει τη συνδροµή οικονοµικών ελεγκτικών
µηχανισµών στο έργο του) και, όπως προβλέπεται από τον
νόµο, αν κάποιος από τους αιτούντες διαπιστωθεί ότι δεν
πληροί τις προϋποθέσεις για µία τηλεοπτική άδεια γενικού
ενδιαφέροντος θα «κοπεί» από τη διαδικασία.

Αναµένοντας το ΣτΕ
Μία από τις παραµέτρους που αναµένεται να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία είναι η εκδίκαση από
το ΣτΕ των δύο υποθέσεων που αφορούν την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθµών. Ήδη από τις 10 Ιανουαρίου το Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων για την αναστολή του διαγωνισµού και πλέον η Ολοµέλεια καλείται να αποφασίσει επί

των δύο προσφυγών της ΕΙΤΗΣΕΕ, του Alpha, του ΣΚΑΪ,
του Star Channel και του ΑΝΤ1 TV εναντίον των αποφάσεων των υπουργείων Ψηφιακής Πολιτική και Οικονοµικών και του ΕΣΡ.
Η πρώτη προσφυγή αφορά τον αριθµό των αδειών,
µε τους εκπροσώπους των τηλεοπτικών σταθµών να υποστηρίζουν ότι οι επτά άδειες είναι λίγες (επιχείρηµα που
πάντως ανατράπηκε de facto µε την κατάθεση των φακέλων), ενώ η δεύτερη επικεντρώνεται στο τίµηµα των 35
εκατ. ευρώ, µε το οποίο κοστολογείται η κάθε άδεια (διάρκειας ισχύος δέκα ετών), µε το επιχείρηµα ότι είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η Ολοµέλεια του ΣτΕ, σύµφωνα µε όσα έχουν
γίνει γνωστά, θα λάβει την απόφασή της έως τις 2 Μαρτίου,
οπότε εκτιµάται ότι εντός του ίδιου µήνα θα ολοκληρωθεί
και η διαδικασία της αδειοδότησης.

Το ερωτηµατικό του Mega
Ωστόσο, η διαδικασία της αδειοδότησης κυριολεκτικά
µπήκε σε «δεύτερο πλάνο» όταν έγινε γνωστό ότι το Mega
Channel δεν θα κατέθετε φάκελο για να διεκδικήσει µία
από τις άδειες γενικού περιεχοµένου. Η είδηση έπεσε σαν
κεραυνός στα µιντιακά πράγµατα της χώρας και δηµιούργησε µεγάλες εντάσεις, δεδοµένου ότι έθετε το Mega σε
κίνδυνο εξαφάνισης από το τηλεοπτικό γίγνεσθαι, καθώς,
σύµφωνα µε τον νόµο, αν δεν κατατεθεί αίτηση για άδεια
µέσα στην καθορισµένη από το ΕΣΡ προθεσµία, τότε ο
σταθµός θα πρέπει να σταµατήσει να εκπέµπει εντός τριµήνου.
Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι µέτοχοι του
Mega ενηµέρωσαν τις πιστώτριες τράπεζες του σταθµού ότι δεν προτίθεντο να καταθέσουν αίτηση για άδεια,
καθώς το τίµηµα ξεπερνούσε τις οικονοµικές δυνατότητές
τους, ιδίως αν οι ενδιαφερόµενοι ήταν περισσότεροι από
τις άδειες, οπότε και θα γινόταν πλειστηριασµός. Η είδηση
προκάλεσε σοβαρή αναταραχή στους 420 εργαζόµενους
στον σταθµό, οι οποίοι αµέσως διέκοψαν τη ροή του προγράµµατος και προχώρησαν στη µετάδοση έκτακτου δελτίου ειδήσεων για τις εξελίξεις.

Τι µέλλει γενέσθαι
Οι µέτοχοι του Mega συναντήθηκαν µε τους εργαζόµενους και εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους τελικά
το κανάλι δεν κατέθεσε φάκελο για συµµετοχή στον δια-

Ήδη στο ΕΣΡ αποσφραγίστηκαν
και οι έξι φάκελοι, η διαδικασία
εξελίχθηκε οµαλά, χωρίς ενστάσεις, και
πλέον το Συµβούλιο µπαίνει στην ουσία
της υπόθεσης, δηλαδή στον έλεγχο
για τα προαπαιτούµενα συµµετοχής
στον διαγωνισµό αδειοδότησης.
γωνισµό. Πληροφορίες ανέφεραν ότι υπήρξαν «βολές» κατά
της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι το ΕΣΡ δεν απάντησε
ποτέ σε επιστολή που είχαν στείλει σχετικά µε τη δυνατότητα συµµετοχής της εταιρείας στον διαγωνισµό, αφήνοντας
πάντως ανοιχτό το ενδεχόµενο εξελίξεων, µε τον Βαγγέλη
Μαρινάκη να δηλώνει στους εργαζόµενους ότι «το µατς δεν
έχει τελειώσει ακόµη, υπάρχει χρόνος».
Σύµφωνα µε ορισµένες πληροφορίες των τελευταίων ηµερών, µια εκδοχή που εξετάζεται από τους µετόχους του
σταθµού είναι το Mega, για να αποφύγει το «µαύρο», να ζητήσει θεµατική άδεια και ως εκ τούτου την προστασία του
ΕΣΡ, µε τη λογική ότι εδώ και σχεδόν ενάµιση χρόνο εκπέµπει αµιγώς ψυχαγωγικό πρόγραµµα. Βέβαια, η συγκεκριµένη κίνηση εµπεριέχει αρκετά ζητήµατα, καθώς µπορεί να
γίνει άπαξ, δηλαδή δεν µπορεί να ανατραπεί/αλλάξει στη
συνέχεια, ενώ και ο αριθµός των εργαζοµένων που προβλέπονται για τους τηλεοπτικούς σταθµούς µε θεµατική άδεια
είναι πολύ µικρότερος από αυτόν σε κανάλια µε άδεια γενικού περιεχοµένου.
Από την άλλη, η κυβέρνηση και το ΕΣΡ δεν έχουν προκηρύξει ακόµη τις θεµατικές άδειες, καθώς για την ώρα ο
αρµόδιος υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς
δείχνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για την αδειοδότηση
των ραδιοφωνικών σταθµών.
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ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ
ΠΕΤΟΥΝ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Σ

χεδόν 1 δισεκατοµµύριο άνθρωποι παγκοσµίως, οι οποίοι αντιµετωπίζουν πρόβληµα σίτισης, θα µπορούσαν να τραφούν από τους 1,3 τόνους τροφίµων που
χάνονται ή σπαταλιούνται ετησίως. Τα στοιχεία αυτά
έφερε στη δηµοσιότητα η ∆ιεθνής Οργάνωση Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO), κάνοντας λόγο για υπερβολή, όταν τη σηµερινή εποχή, ενώ άνθρωποι πεινάνε, τροφές
καταλήγουν στα σκουπίδια.

Το 20% των τροφίµων στις χωµατερές
Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Τροφίµων, µόνο στην Ε.Ε. 88
εκατ. τόνοι τροφίµων καταλήγουν στα σκουπίδια. Γιατί συµβαίνει όµως αυτό; Όπως εξηγούν οι επιστήµονες, τα τρόφιµα χάνονται ή σπαταλιούνται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασµού, από την
αρχική γεωργική παραγωγή µέχρι την τελική κατανάλωση των
νοικοκυριών. Αυτό ίσως να οφείλεται σε προβλήµατα συγκοµιδής, αποθήκευσης, συσκευασίας, µεταφοράς, καθώς επίσης και
σε ζητήµατα θεσµικών και νοµικών πλαισίων.
Ως «σπατάλη τροφίµων» ορίζεται η ποσότητα των προϊόντων
που καλλιεργούνται, εκτρέφονται, θηρεύονται, αλιεύονται και
µεταποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση αλλά εντέλει δεν καταναλώνονται, παρ’ ότι θα µπορούσαν να είχαν καταναλωθεί εάν
είχαν τύχει διαφορετικού χειρισµού.
Βάσει των στοιχείων του FAO και µιλώντας πάντα για τις αναπτυγµένες χώρες, το 40% της απώλειας τροφής συµβαίνει
µετά τη συγκοµιδή, ενώ στις βιοµηχανικές χώρες πάνω από το
40% της απώλειας αφορά το λιανικό εµπόριο και τους καταναλωτές. Σηµειώνεται ότι ως «απώλεια» ή «σπατάλη τροφίµων» µεταφράζεται και η µη κατανάλωσή τους ή η απόρριψή τους από λιανοπωλητές και καταναλωτές.
Τα υψηλότερα ποσοστά απωλειών εντοπίζονται σε φρούτα,
λαχανικά, ρίζες, βολβούς, σιτηρά, κρέας, γαλακτοκοµικά προϊόντα και ψάρια, ενώ το οικονοµικό κόστος από αυτή την απώλεια
αγγίζει τα 680 δισ. δολάρια στις βιοµηχανικές χώρες και τα 310
δισ. δολάρια στις αναπτυσσόµενες.

Φαγητό στα σκουπίδια και στην Ελλάδα
∆υστυχώς, στις χώρες που «πετούν» το φαγητό συγκαταλέγεται
και η Ελλάδα. Σύµφωνα µε το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ),«η σπατάλη τροφίµων στην Ελλάδα
βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Με 5,1% της παραγωγής τροφίµων
να καταλήγει ως βρώσιµο πλεόνασµα, η Ελλάδα βρίσκεται στην
πέµπτη χειρότερη θέση ανάµεσα στα 28 κράτη-µέλη της Ε.Ε.,
µε χαµηλότερο ποσοστό σπατάλης µόνο από τη Σλοβενία (11%),
τη Μάλτα (8,7%), τη Βουλγαρία (7%) και την Κύπρο (6,4%). Το
χαµηλότερο ποσοστό σπατάλης καταγράφεται στη Φινλανδία
(0,4%), την Εσθονία (0,7%) και τη Λετονία (1,2%)».

Στην πέµπτη χειρότερη θέση βρίσκεται η
Ελλάδα στη σπατάλη τροφίµων σε όλη την
Ευρώπη και στην τέταρτη χειρότερη σε όρους
σπατάλης ανά άτοµο.

Σε όρους σπατάλης ανά άτοµο, η Ελλάδα βρίσκεται στην
τέταρτη χειρότερη θέση, µε 196 κιλά τροφίµων τον χρόνο ανά
άτοµο. Το υψηλότερο επίπεδο σπατάλης καταγράφεται στη
Βουλγαρία (305 κιλά ανά άτοµο). Ακολουθούν η ∆ανία (204
κιλά) και η Σλοβακία (197 κιλά). Αντίθετα, το χαµηλότερο κατά
κεφαλήν επίπεδο σπατάλης παρατηρείται στη Φινλανδία (15
κιλά), στην Εσθονία (27 κιλά) και στη Μεγάλη Βρετανία (35
κιλά).

∆ιπλασιάστηκε η επισιτιστική ένδεια
Από τα πρόσφατα στοιχεία του ΙΟΒΕ προκύπτει ότι ο αριθµός των ανθρώπων στην Ελλάδα που κινδυνεύουν από «επισιτιστική ανασφάλεια» ή «επισιτιστική ένδεια» διπλασιάστηκε.
Σηµειώνεται ότι ένα άτοµο βρίσκεται σε «επισιτιστική ανασφάλεια» (food insecurity) ή «επισιτιστική ένδεια» (food poverty)
όταν δεν έχει ασφαλή πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες ασφαλών και θρεπτικών τροφίµων για τη φυσιολογική του ανάπτυξη
και για µια δραστήρια και υγιή ζωή.
Στην Ελλάδα εκτιµάται ότι το 2015 περίπου 1,4 εκατ. άτοµα
αντιµετώπιζαν επισιτιστική ανασφάλεια, ήτοι το 12,9% του πληθυσµού. Σε αισθητά χαµηλότερα επίπεδα βρίσκονται τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. (8,5% ή 43 εκατ. άτοµα) και στην Ευρωζώνη (7,3% ή 25 εκατ. άτοµα). Αυτή η απόκλιση αναπτύχθηκε
κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης της χώρας, καθώς το
2008 η Ελλάδα κατέγραφε µικρότερο ποσοστό του πληθυσµού
µε επισιτιστική ανασφάλεια (7,1%) σε σχέση µε τον µέσο όρο
της Ευρωζώνης (7,8%).
Πάντως, το µεγαλύτερο ποσοστό επισιτιστικής ανασφάλειας
καταγράφεται στην Ελλάδα το 2012 (14,2%), ενώ το 2015 η Ελλάδα καταλαµβάνει την 8η χειρότερη θέση ανάµεσα σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, έναντι της 15ης χειρότερης θέσης το 2008.
Η Ελλάδα, σύµφωνα µε τους επιστήµονες, κατέκτησε αυτή
τη θέση καθώς, όπως παρατηρείται, τα νοικοκυριά µαγειρεύουν
περισσότερο φαγητό από την ποσότητα που καταναλώνουν, ενώ

αγοράζουν περισσότερα προϊόντα απ’ όσα χρειάζονται. Μεγαλύτερη επισιτιστική ανασφάλεια από την Ελλάδα αντιµετωπίζουν έξι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουµανία, Λιθουανία, Λετονία) και
η Μάλτα. Άλλες χώρες που εντάχθηκαν σχετικά πρόσφατα στην
Ε.Ε., όπως η Τσεχία, η Πολωνία και η Σλοβενία, έχουν µικρότερο ποσοστό του πληθυσµού τους µε επισιτιστική ανασφάλεια.

Συµβουλές από το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης
Τον περασµένο Οκτώβριο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
παρουσίασε το ενηµερωτικό υλικό που σχεδίασε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή µε τις δέκα συµβουλές για την καθηµερινή µας ζωή
και την καλύτερη κατανόηση της ηµεροµηνίας λήξης των τροφίµων.
Μεταξύ άλλων, οι συµβουλές αφορούν τον προγραµµατισµό του µενού της εβδοµάδας, αλλά και των αγορών. «Ελέγξτε τα τρόφιµα που έχετε στο ψυγείο και στα ντουλάπια σας και
στη συνέχεια φτιάξτε έναν κατάλογο µόνο µε τα τρόφιµα που
σας λείπουν. Όταν θα πάτε για ψώνια, πάρτε τον κατάλογο µαζί
σας και τηρήστε τον αυστηρά. Μην επηρεάζεστε από διάφορες
προσφορές και µην πηγαίνετε για ψώνια όταν είστε πεινασµένοι, γιατί θα αγοράσετε περισσότερα απ’ όσα χρειάζεστε. Επίσης, προτιµήστε χύµα αντί για προσυσκευασµένα φρούτα και
λαχανικά, ώστε να αγοράζετε ακριβώς την ποσότητα που χρειάζεστε».
Η Ε.Ε. εφιστά την προσοχή και στις ηµεροµηνίες λήξης των
προϊόντων: «Αν δεν έχετε σκοπό να καταναλώσετε ένα προϊόν
του οποίου η ηµεροµηνία λήξης πλησιάζει, ψάξτε για ένα άλλο
µε πιο µακρινή ηµεροµηνία λήξης. “Κατανάλωση µέχρι” σηµαίνει ότι το προϊόν µπορεί να καταναλωθεί µε ασφάλεια µέχρι την
αναφερόµενη ηµεροµηνία (π.χ. το κρέας ή το ψάρι). Η σήµανση
“κατά προτίµηση µέχρι” δείχνει την ηµεροµηνία µέχρι την
οποία το προϊόν διατηρεί όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του».
Επιπλέον, «µην ξεχνάτε τον προϋπολογισµό σας. Σπατάλη
τροφίµων σηµαίνει σπατάλη χρηµάτων. ∆ιατηρείτε το ψυγείο
σας σε καλή κατάσταση, ελέγχοντας τη στεγανότητα και τη θερµοκρασία του. Όταν ψωνίζετε νέα τρόφιµα, φροντίστε να τοποθετείτε στο µπροστινό µέρος του ψυγείου τα παλιότερα που είχατε. Σερβίρετε µικρές ποσότητες τροφίµων, αφού ο καθένας
µπορεί να ξαναγεµίσει το πιάτο του, και χρησιµοποιήστε τα υπολείµµατα των τροφών για το γεύµα ή το δείπνο της επόµενης
µέρας ή καταψύξτε τα για µελλοντική χρήση. Κάντε τις τροφές
σας λίπασµα: Είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν κάποια υπολείµµατα τροφών, όπως φλούδες από φρούτα και λαχανικά, τα οποία
µπορούµε να βάζουµε σε ειδικούς κάδους λιπασµατοποίησης.
Σε λίγους µήνες θα έχετε ένα άριστο λίπασµα για τα φυτά σας».
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ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Θρίλερ με την πώληση
της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σ

ε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της μεταβίβασης της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς η αγορά έχει στρέψει το βλέμμα και τις ελπίδες για ξεκαθάρισμα
του τοπίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα, εν αναμονή της υποβολής του τελικού φακέλου, που θα περιλαμβάνει και τη σύνθεση του μετοχικού σχήματος, τελεί η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια εποπτική αρχή για την υπόθεση μεταβίβασης του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Το μετοχικό σχήμα, το οποίο θα χρηματοδοτήσει και την εξαγορά του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής καταβάλλοντας τίμημα 718,3 εκατ. ευρώ, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς στη σύνθεσή του φέρονται να εμπλέκονται ηχηρά ονόματα, μεταξύ των οποίων η Pimco, η Berkshire Hathaway, αλλά και η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Exin Group, ομολογουμένως ταχύτατα, υποστηρίζει ότι η εταιρεία «βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος για
την ολοκλήρωση της συναλλαγής» και στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει, «ένας επικαιροποιημένος φάκελος κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα». Ωστόσο, πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι το Exin Group έχει υποβάλει ορισμένα στοιχεία και
όχι πλήρη φάκελο και μεταξύ των στοιχείων αυτών δεν περιλαμβάνεται η μετοχική
σύνθεση, την οποία, σύμφωνα με τη δέσμευση που έχουν αναλάβει, θα υποβάλουν
στα τέλη Ιανουαρίου. Τόσο η μετοχική σύνθεση όσο και το business plan, που θα
πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι επενδυτές, είναι καθοριστικά στοιχεία προκειμένου να αξιολογηθούν από την εποπτική αρχή, η οποία θα πρέπει εντός δύο μηνών
από την υποβολή να δώσει και την αναγκαία έγκριση.
Το ότι στην ανακοίνωση δεν γίνεται σαφές αν υπάρχει υπαναχώρηση των αρχικών
επενδυτών δημιουργεί ερωτήματα, καθώς αν αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο το επενδυτικό σχήμα, τότε ακυρώνεται εν πολλοίς η διαγωνιστική διαδικασία και προωθείται απευθείας ανάθεση.
Το σχήμα της Exin κατέθεσε συγκεκριμένη δεσμευτική προσφορά, η οποία ενδέχεται να διαφοροποιηθεί αν αλλάξει η χρηματοδοτική σχέση.
Αν επιβεβαιωθεί, η συμμετοχή της Pimco, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων στον κόσμο με 1,7 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση, δίνει
άλλη δυναμική στην υπόθεση πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Αντίστοιχης σημασίας είναι και η πιθανολογούμενη συμμετοχή της Berkshire
Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ, που αποτελεί τον πιο πολυσχιδή αμερικανικό επενδυτικό όμιλο με πλειοψηφικά ποσοστά και συμμετοχές σε εταιρείες από σχεδόν
όλους τους κλάδους της οικονομίας που τελούν υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και στο Nasdaq.
Στην ανακοίνωση του Exin Group αναφέρεται ότι «οι κύριοι εταίροι δεσμεύονται
να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν εάν έχουν ζητήσει
τη στήριξη οργανισμών για την ολοκλήρωση της εξαγοράς.
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία υπεγράφη στα τέλη Ιουνίου και έξι μήνες μετά,
όπως προκύπτει από τις εξελίξεις, δεν έχει οριστικοποιηθεί το μετοχικό σχήμα, το
οποίο αρχικώς αποτελούνταν από τους κ. Τζον Κάλαμο, Τζον Κουδούνη, Παύλο Κανελλόπουλο και Ματ Φέρφιλντ.
Μέχρι στιγμής κανείς εκ των φημολογούμενων συνεπενδυτών, δηλαδή ούτε η
Pimco ούτε η Bekshire, δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει επισήμως τη συμμετοχή του. Την ίδια ώρα πληροφορίες της αγοράς θέλουν και την EBRD να μπαίνει στη
χρηματοδότηση, κάτι που αν ισχύει προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτελεί
anchor investor και εχέγγυο για τη συμμετοχή και άλλων επενδυτών.

Δυναμικό «παρών»
της Barnes στην ελληνική αγορά

Η

γαλλική εταιρεία Barnes International Realty, μία από τις μεγαλύτερες
μεσιτικές εταιρείες του κόσμου που ειδικεύεται στην πώληση πολυτελών
κατοικιών, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της πριν από 20 χρόνια και
πλέον διαθέτει περισσότερα από 65 γραφεία σε όλο τον κόσμο, βρήκε τον
κατάλληλο συνεργάτη στο πρόσωπο της κ. Κατερίνας Μητσοτάκη και πλέον μπαίνει
δυναμικά στην ελληνική αγορά.
Όπως σημείωσε η κ. Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια των εγκαινίων των γραφείων
της Barnes Greece, η χρονική στιγμή είναι η κατάλληλη, καθώς το ενδιαφέρον για ακίνητα στην Ελλάδα αυξάνεται. Η ίδια τόνισε πως ενδιαφέρον εκδηλώνεται απ’ όλες
τις γωνιές του πλανήτη, με εξαίρεση ίσως τη Λατινική Αμερική. Πρόσθεσε δε πως
πέρα από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Ευρώπης, της Ρωσίας και της
Κίνας, από τις οποίες προέρχονται παραδοσιακά αγοραστές, υπάρχουν και αγορές
που έχουν δυναμική και ακόμη δεν τις έχουμε προσεγγίσει, όπως αυτές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. «Είναι στο χέρι μας να τους πείσουμε να επενδύσουν
στην ελληνική αγορά» τόνισε η κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα, η ίδια σημείωσε πως έντονο
ενδιαφέρον πέρα από τις βίλες στα νησιά εκδηλώνεται και για διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στα νότια προάστια.
Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η Barnes International αποφάσισε να επεκταθεί και στη χώρα μας, ο πρόεδρος της εταιρείας Thibault de Saint Vincent εξήγησε πως η Ελλάδα ως προορισμός είναι ιδιαίτερα ελκυστικός στους ξένους. Πρόσθεσε δε πως αναμένεται πολιτική σταθερότητα και ανάκαμψη της οικονομίας, σημειώνοντας πως η πρώτη αγορά που ανεβαίνει όταν βελτιώνεται η οικονομία είναι αυτή
του real estate.
Από δω και πέρα η Barnes International μαζί με το γραφείο της στην Αθήνα θέλει
να «ταξιδέψει» την Ελλάδα στις πιο σημαντικές αγορές του κόσμου. Γι’ αυτόν τον
λόγο σχεδιάζει εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, στη Γενεύη και στη Σανγκάη. Μάλιστα, σε δύο ημέρες, σε ειδική εκδήλωση για την ετήσια
έκθεση της εταιρείας στο Παρίσι, η κ. Μητσοτάκη θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες την ελληνική αγορά.
Η Barnes ιδρύθηκε στη Γαλλία πριν από 20 χρόνια και πλέον αποτελεί μία από τις
πέντε κορυφαίες μεσιτικές εταιρείες πολυτελών κατοικιών σε ολόκληρο τον κόσμο.
Όπως δήλωσαν τα στελέχη της κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, η εταιρεία γνώρισε
ραγδαία ανάπτυξη την επταετία 2010-2017 και πλέον διαθέτει περισσότερα από 65
γραφεία σε 15 χώρες. Μέσα σε 12 μήνες η Barnes ολοκλήρωσε πωλήσεις συνολικής
αξίας 4,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας έσοδα ύψους 148 εκατ. ευρώ.
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Επενδύσεις σε ακριβά ακίνητα
µέσω Golden Visa

Μ

εγάλη κινητικότητα σηµειώθηκε το 2017 ως προς το ενδιαφέρον ξένων
πολιτών για την απόκτηση Χρυσής Βίζας στην ελληνική αγορά, καθώς
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2017 είχαν δοθεί περίπου 2.300 άδειες σε βασικούς επενδυτές.
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει σηµαντικά προνόµια σε µια ασφαλή χώρα και το
ενδιαφέρον και η τελική απόκτηση του προνοµίου της συγκεκριµένης βίζας µέσω επένδυσης που θα γίνει στην Ελλάδα κινείται µε καλό ρυθµό. Ελκυστική καθιστούν την
απόκτηση της συγκεκριµένης βίζας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράµµατος. Η
συγκεκριµένη βίζα ουσιαστικά είναι ένα προνόµιο διαµονής και όχι υποχρέωση διαµονής, καθώς µε την Golden Visa ο επενδυτής, ο µετανάστης, δεν υποχρεούται να έρθει
να µείνει στην Ελλάδα για να διατηρήσει τα δικαιώµατά του, αλλά µπορεί να την έχει
ακόµα και µε πέντε µέρες τον χρόνο, δέκα µέρες τον χρόνο ή ακόµα και χωρίς καµία επίσκεψη στην Ελλάδα, να έχει έτσι το δικαίωµα να διαµείνει (εντός της χώρας) όποτε
χρειαστεί, κάτι που προσφέρει µια ασφάλεια στους επενδυτές, που γνωρίζουν πως εάν
κάτι δεν πάει καλά στη χώρα τους θα µπορέσουν να έχουν ένα αποκούµπι στην Ελλάδα.
Τη µεγαλύτερη κινητικότητα παρουσιάζουν οι επενδυτές από την Τουρκία, την
Κίνα, τη Ρωσία, αλλά και τον αραβικό κόσµο.
Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, το αυξηµένο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται έχει, κατά
τον εξειδικευµένο δικηγόρο κ. Βαρνάβα, ως αφετηρία τις πολιτικές εξελίξεις. Οι επενδυτές από την Τουρκία ενδιαφέρονται και για την εγγύτητα της χώρας µας προς τη δική
τους και την άµεση πρόσβαση, αλλά και για τη φιλοξενία, λόγω του ότι και οι δύο λαοί
έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά.
Για τους ενδιαφερόµενους από την Αραβική Χερσόνησο, αλλά και από τη Ρωσική
∆ηµοκρατία, το κίνητρο είναι κατά κόρον επενδυτικό, ενώ σηµαντικό ρόλο παίζει η δυνατότητα µιας ενδεχόµενης οικογενειακής µετοίκησης.
Όσον αφορά την Κίνα, ενδιαφερόµενα είναι πιο πολύ νεαρά ζευγάρια, άνθρωποι 40
χρονών µε κάποια µικρά παιδιά ίσως και τους γονείς τους οι οποίοι ούτως ή άλλως και
αυτοί έχουν το δικαίωµα ως µέλη οικογένειας να εκδώσουν τις άδειες, ενώ από χώρες
όπως η Ρωσία ή από εκείνες της Μέσης Ανατολής βλέπουµε ότι ο βασικός επενδυτής
είναι µεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή άνθρωποι 50 µε 60 ετών.
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα οικονοµικότερα προγράµµατα Χρυσής Βίζας σε ολόκληρη την Ευρώπη, χωρίς, παρ’ όλα αυτά, να επιτυγχάνει την αντίστοιχη προσέλκυση επενδύσεων.
Τι εστί όµως Χρυσή Βίζα (Golden Visa); Το κάθε κράτος που υλοποιεί το πρόγραµµα της Χρυσής Βίζας ανταλλάσσει, θα έλεγε κανείς, την ελεύθερη είσοδο στη
χώρα και ανά περιπτώσεις την υπηκοότητα µε την αγορά ενός ακινήτου ή την πραγµατοποίηση άλλου είδους επένδυσης εντός των συνόρων αυτής. Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι επενδυτές πολίτες τρίτων χωρών µπορούν να αποκτήσουν ένα ακίνητο εντός
Ελλάδας αξίας 250.000 ευρώ και µε τον τρόπο αυτό να «αγοράσουν» µαζί και την άδεια
εισόδου στη χώρα µας και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη για πέντε χρόνια. Το ελληνικό
πρόγραµµα δεν απαιτεί από τους επενδυτές να µένουν στη χώρα, παρά µόνο αν θελήσουν να λάβουν ελληνική υπηκοότητα, την οποία αποκτούν µετά από τουλάχιστον επτά
χρόνια διαµονής.
Παρ’ ότι πολλά κράτη διαθέτουν το συγκεκριµένο πρόγραµµα µε διαφορετικές παροχές το καθένα, οι Χρυσές Βίζες της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Μάλτας, της Ελλάδας και της Κύπρου τιτλοφορούνται ως πολλά υποσχόµενες, χωρίς όµως να είναι
όλες το ίδιο επιτυχηµένες από άποψη εσόδων και απήχησης. Ο λόγος έχει να κάνει κυρίως µε τις παροχές της καθεµιάς.

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας
κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε
τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου 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.

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527
www.gethealthier.gr
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Ό

ταν επιστήµονες ειδικοί στην ασφάλεια των υπολογιστών τo πρωτοανακάλυψαν, η αντίδραση
όλων ήταν η ίδια: «∆εν µπορεί να συµβαίνει κάτι
τέτοιο». Και όµως, τρεις διαφορετικές οµάδες ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων κατέληξαν στο ίδιο συµπέρασµα. Και το συµπέρασµα ήταν τροµακτικό.
Σχεδόν όλες οι υπολογιστικές µηχανές της τελευταίας δεκαετίας-δεκαπενταετίας «έπασχαν» από ένα µεγάλο κενό ασφάλειας
το οποίο δεν σχετιζόταν –όπως συνήθως συµβαίνει σε αυτές τις
περιπτώσεις– µε το software, αλλά µε την ίδια την «καρδιά» της
κάθε µηχανής, την κεντρική µονάδα επεξεργασίας της, γνωστής
ως CPU.
Αυτό τo κενό ασφάλειας µπορεί να έχει δύο εκφάνσεις, µε δυσοίωνα ονόµατα η καθεµία. Meltdown (κυριολεκτικά, «λιώσιµο»,
είναι µια έκφραση που χρησιµοποιείται για να περιγράψει τι συµβαίνει στον πυρήνα ενός πυρηνικού αντιδραστήρα όταν υπάρχει
βλάβη) και Spectre (το «φάντασµα», το οποίο φαίνεται ότι θα ταλαιπωρήσει για πολλά χρόνια τη βιοµηχανία της πληροφορικής,
καθώς είναι η πιο ύπουλη εκδοχή του προβλήµατος). Και οι δύο
εκδοχές του προβλήµατος αφήνουν την υπολογιστική µηχανή ευάλωτη σε επιθέσεις µέσω των οποίων µπορούν να κλαπούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα των χρηστών, από κωδικούς πρόσβασης και κρυπτογραφικά κλειδιά µέχρι ό,τι µπορεί να βρίσκεται αποθηκευµένο στον υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο.

Συναγερµός
Το πόσο σοβαρό είναι το πρόβληµα φαίνεται εύκολα από δύο
στοιχεία. Κατ’ αρχάς, η συνήθως λακωνική και εξαιρετικά προσεκτική στις διατυπώσεις της Apple ανακοίνωσε ότι το πρόβληµα
αφορά όλες τις µηχανές και συσκευές της, είτε «τρέχουν» Mac OS
είτε iOS. Σε δεύτερο επίπεδο, µέλη των επιστηµονικών οµάδων
που ανακάλυψαν το πρόβληµα µοιάζουν να εκτιµούν ότι ο µόνος
οριστικός τρόπος επίλυσής του είναι η αλλαγή των CPUs όλων των
µηχανών που παρουσιάζουν τη συγκεκριµένη, ας πούµε, «ευαισθησία».
Όπως και να ’χει, εδώ και µερικούς µήνες όλοι οι «µεγάλοι» της πληροφορικής, από τη Microsoft και την Apple ως την
Amazon, την Oracle, την Intel, την ARM και την AMD, έχουν σηµάνει συναγερµό και επιχειρούν να βρουν τρόπους να «µπαλώσουν» την κατάσταση, προτού εκδηλωθεί µια πραγµατική επίθεση από κακόβουλους χάκερ, η οποία θα βρει τις µηχανές και τις
συσκευές απροστάτευτες. Ωστόσο, φαίνεται ότι το πρόβληµα δεν
µπορεί να επιλυθεί ριζικά µέσω πρόσθετων προγραµµάτων ασφάλειας, καθώς αφορά κεντρικές λειτουργίες των υπολογιστικών µηχανών που χρησιµοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια.

Εδώ και µερικούς µήνες όλοι
οι «µεγάλοι» της πληροφορικής
έχουν σηµάνει συναγερµό και επιχειρούν
να βρουν τρόπους να «µπαλώσουν» την
κατάσταση, προτού εκδηλωθεί
µια πραγµατική επίθεση.

προγράµµατος, οπότε οι κατασκευαστές υπολογιστικών µηχανών
φροντίζουν να είναι απολύτως αποµονωµένο απ’ όλα τα άλλα προγράµµατα, ώστε να αποφευχθεί π.χ. να σβηστεί ή ο χρήστης να επέµβει σε αυτό και να το αλλοιώσει.
Και κάπου εδώ αρχίζει το πρόβληµα: από τη στιγµή που η
CPU για να είναι πιο γρήγορη αρχίζει να εκτελεί προγράµµατα
µε, ας πούµε, µαντεψιά, το kernel δεν προλαβαίνει να διαπιστώσει αν το πρόγραµµα έχει τα απαραίτητα εχέγγυα ασφάλειας.
Έτσι, το εκτελούµενο πρόγραµµα αποκτά πρόσβαση στη µνήµη
του υπολογιστή, όπου µπορεί να «διαβάσει» όλα τα εκεί αποθηκευµένα στοιχεία, ακόµα κι αν δεν έχει το δικαίωµα αυτό.
Αυτό είναι, σε πολύ αδρές γραµµές, το πρόβληµα του
Meltdown, ενώ το Spectre είναι ακόµα χειρότερο, καθώς, αξιοποιώντας την «προβλεπτική» εκτέλεση προγραµµάτων, µπορεί να
προκαλέσει αυτή τη διαδικασία και µέσω κακόβουλου λογισµικού να αποκτήσει πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών που
µια διαδικασία/πρόγραµµα διαθέτει.

Ταχύτητα vs ασφάλεια

Επηρεάζονται τα πάντα

Όλοι γνωρίζουµε ότι τα τελευταία χρόνια η ταχύτητα των υπολογιστικών µας µηχανών έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Ένας από τους
λόγους αυτής της αύξησης της ταχύτητας είναι ότι έχουν εξελιχθεί
πολύ οι CPUs, µε αποτέλεσµα να έχει βελτιωθεί σηµαντικά η δυνατότητά τους να εκτελούν εντολές πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι στο
παρελθόν. Ωστόσο, ένας δεύτερος λόγος είναι ότι οι κατασκευαστές αυτών των εξαρτηµάτων των υπολογιστικών µηχανών έχουν
προσθέσει σε αυτές και κάποιες λειτουργίες που µπορούν να τις
κάνουν να εκτελούν προγράµµατα πιο εύκολα και γρήγορα.
Μία από αυτές τις λειτουργίες είναι η ιδιότητα της CPU να
«προβλέπει» ποια θα είναι η επόµενη εντολή που θα δώσει ο χρήστης. Από το 1995 η δυνατότητα αυτή υπάρχει στις περισσότερες
CPUs, γεγονός που τις κάνει να µοιάζουν να λειτουργούν ακόµα
πιο γρήγορα. Για να περιγραφεί χοντρικά, ο ίδιος ο υπολογιστής
εκτιµά βάσει δεδοµένων που έχει αποθηκεύσει σε µέρος της µνήµης του ότι ο χρήστης µετά την εντολή Α θα δώσει την εντολή Β
και έτσι, πριν καν τη δώσει, η CPU αρχίζει να την εκτελεί.
Πώς κάνει αυτή την εκτίµηση; Εδώ έρχεται και µπαίνει το
kernel του λειτουργικού προγράµµατος, το βασικό σύνολο εντολών το οποίο καθορίζει πώς ανοίγουν και κλείνουν τα άλλα προγράµµατα/εφαρµογές, ποιο επίπεδο ασφάλειας έχει το κάθε πρόγραµµα, τι αποθηκεύεται στη µνήµη του υπολογιστή κ.λπ. Το
kernel είναι o απόλυτος ελεγκτής του συστήµατος και καθορίζει
όχι µόνο πώς λειτουργεί µια µηχανή αλλά και πώς αυτή «επικοινωνεί» µε τον χρήστη.
Το kernel είναι το πιο σηµαντικό κοµµάτι ενός λειτουργικού

Αν όλα αυτά ακούγονται ακαταλαβίστικα, η περιγραφή του προβλήµατος µε πραγµατικά στοιχεία είναι άκρως ανησυχητική,
καθώς το Meltdown θέτει ζήτηµα ασφάλειας σε servers όπου εκατοµµύρια χρήστες αποθηκεύουν καθηµερινά τεράστιες ποσότητες δεδοµένων, από έγγραφα και φωτογραφίες µέχρι ό,τι µπορεί κανείς να φανταστεί. ∆εδοµένου ότι οι περισσότεροι servers
λειτουργούν µε κάποια εκδοχή του λειτουργικού Linux, εκεί επικεντρώθηκαν οι πρώτες προσπάθειες για διορθωτική παρέµβαση
µέσω προγραµµάτων, στη δηµιουργία των οποίων δεν συµµετείχε
µόνο η κοινότητα του Linux αλλά και µεγάλες εταιρείες, όπως η
Amazon και η Microsoft, ενώ σταδιακά διορθώσεις έχουν αρχίσει να εκδίδονται και για άλλα συστήµατα, όπως τα Windows και
το Mac OS.
Ωστόσο, η διαδικασία κάθε άλλο παρά εύκολη είναι: οι επιστήµονες εκτιµούν ότι η αλλαγή του τρόπου διαχείρισης της µνήµης του kernel µπορεί να κάνει τους υπολογιστές πιο αργούς,
ακόµα και κατά 30%, ενώ η Microsoft υποχρεώθηκε να σταµατήσει την αποστολή του διορθωτικού προγράµµατος σε υπολογιστές µε επεξεργαστές της AMD, καθώς παρουσιάστηκαν περιπτώσεις αδυναµίας των µηχανών να φορτώσουν το λειτουργικό.
Όσον αφορά το Spectre, τα πράγµατα δείχνουν ακόµα πιο δύσκολα, καθώς, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, τα όποια διορθωτικά
προγράµµατα απλώς µετριάζουν τον κίνδυνο και δεν µπορούν να
τον εξαλείψουν. Επίσης, το Spectre φαίνεται ότι µπορεί να χτυπήσει επεξεργαστές κάθε είδους (Intel, AMD και ARM-based), διευρύνοντας τους πιθανούς στόχους κακόβουλων επιθέσεων.
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MWC at a glance

BARCELONA 26 FEB - 1 MAR 2018

5,500

CEOs
Participated

Climbing rate of attendees year over year:
108,000

2017

101,000

2016

94,241

2015

85,916

2014

MOBILE WORLD CONGRESS 2018

«∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ
ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ»

Τ

ο πώς η ψηφιακή «επανάσταση»
των τηλεπικοινωνιών και της φορητής τεχνολογίας θα συµβάλει
στη «δηµιουργία ενός καλύτερου
αύριο» είναι το θέµα του φετινού Mobile World
Congress (#MWC18), που θα λάβει χώρα 26
Φεβρουαρίου µε 1η Μαρτίου στη Βαρκελώνη.
Μεταµορφώνοντας για ακόµα µια χρονιά την ισπανική πόλη σε «Μέκκα» της τεχνολογίας, οι
κολοσσοί του κλάδου από κάθε γωνιά του πλανήτη θα προσπαθήσουν να µετατρέψουν τις φιλοδοξίες που γεννήθηκαν στα προηγούµενα
συνέδρια «Mobile Is Everything» του 2016 και
«The Next Εlement» του 2017 σε... προκλήσεις του 2018 µε απώτερο στόχο το «Creating
a Better Future».

Από το δεδοµένο στο... ζητούµενο
Η υπέρβαση έχει ήδη γίνει. Η στενή έννοια
του mobile έχει υπερβεί την έννοια της καινοτοµίας και έχει εξελιχθεί από ζητούµενο σε...
δεδοµένο. Στο πλαίσιο του MWC18 θα εξεταστεί, λοιπόν, το κατά πόσο ο όρος καινοτοµία
θα πρέπει να... επαναπροσδιοριστεί, καθώς
πολλές τεχνολογίες ξεπερνούν ήδη τα όρια του
πρωτοποριακού.
Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ αναζητούν το πεδίο στο
οποίο θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Ήδη η ταχύτητα των δικτύων 5G έχει µετατρέψει σε... αγωνιστική κούρσα τη διαδικασία ενσωµάτωσης
της τεχνολογίας αυτής, όχι µόνο στους τοµείς
της τεχνητής νοηµοσύνης, των analytics και
της ψηφιοποίησης, αλλά και στο πεδίο της καταναλωτικής αγοράς, της διαχείρισης των δηµοσίων σχέσεων, της εξυπηρέτησης πελατών,
αλλά και των στρατηγικών εταιρικών επιλογών
γενικότερα. Οι ρυθµοί ανάπτυξης της τεχνολογίας, όµως, είναι τέτοιοι που οι ευκαιρίες και οι
τεχνικές προκλήσεις ξεπερνούν ήδη το «hype»
των αρχιτεκτονικών δικτύου 5G, NFV και SDN.
Οι διαδικτυακές υπηρεσίες και τεχνολο-

γίες αιχµής, όπως της εικονικής και επαυξηµένης πραγµατικότητας (VR), αναδιαµορφώνουν
τα media και τις σχέσεις µεταξύ των δηµιουργών περιεχοµένου, των καναλιών διάχυσης της
πληροφορίας και των καταναλωτών.
Την ίδια στιγµή, η ψηφιακή αλληλεπίδραση των καταναλωτών µε τις εταιρίες οδηγεί
σε καταναλωτική συµπεριφορά που µπορεί να
δηµιουργήσει, να αναδείξει ή να... αναγεννήσει
από τις στάχτες του ένα «brand».
Παράλληλα, η διαρκής ανάπτυξη του
Internet Of Things (IoT) οδηγεί στην αυτοµατοποίηση της κοινωνίας, αλλά και στην εµφάνιση νέων trends και ευκαιριών σε εθνικό και
παγκόσµιο επίπεδο, όταν τα «άλµατα» στην Tεχνητή Nοηµοσύνη (ΑΙ) και στη γνωσιακή υπολογιστική ανοίγουν εντελώς νέους ορίζοντες
και... business.
Οι προκλήσεις αυτές, όµως, γεννούν και ερωτήµατα ηθικής γύρω από τις αναπτυσσόµενες τεχνολογίες. Μπορεί να βελτιώνουν τη διακυβέρνηση, την επικοινωνία, την εκπαίδευση,
την επιστήµη, τις τέχνες, την ασφάλεια, τις µεταφορές, και πολλούς ακόµα τοµείς της καθηµερινότητας εκατοµµυρίων ανθρώπων, ωστόσο,
χωρίς τη σωστή καθοδήγηση και διαχείριση,
µπορεί να αποδειχθούν και επικίνδυνες.

#GREECEMWC18
Σε αυτά και σε πολλά άλλα θέµατα θα κληθούν
να δώσουν απαντήσεις οι κολοσσοί της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στο καθιερωµένο ραντεβού του Mobile
World Congress, στο οποίο η Ελλάδα θα συµµετάσχει για 6η συνεχή χρονιά, δίνοντας το
στίγµα της µέσα από ένα ευρύτατο πλαίσιο συνεργειών. Το ελληνικό οικοσύστηµα θα δώσει
και φέτος το «παρών» στο µεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός του πλανήτη, όπου αναµένεται ότι
θα φιλοξενηθούν αποστολές από 208 χώρες,
650 νεοφυείς εταιρίες, 700 επενδυτές και περισσότεροι από 108.000 επισκέπτες.
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67,176
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total senior-level
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υγεία

ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 1ου
ΜΗΤΡΏΟΥ ΑΣΘΕΝΏΝ
ΜΕ ΚΑΡΚΊΝΟ
ΤΟΥ ΠΝΕΎΜΟΝΑ
ΣΤΟ «ΣΩΤΗΡΊΑ»

«Βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους του
καρκίνου, με κάθε πρόσθετο έτος ζωής που
εξασφαλίζεται στους ασθενείς χάρη στις
νέες θεραπείες να αποτιμάται στα 200.000
δολάρια».
Κωνσταντίνος Συρίγος, καθηγητής
Παθολογίας-Ογκολογίας

ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

Μ
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ε καθυστέρηση μίας εικοσαετίας, σε σύγκριση
με τα άλλα προηγμένα κράτη, η Ελλάδα αποκτά
επιτέλους το πρώτο μητρώο ασθενών με καρκίνο
(registry), που δημιουργείται στο Νοσοκομείο
«Σωτηρία» για τους ασθενείς με πνευμονικό καρκίνο. «Ο καρκίνος του πνεύμονα εξελίσσεται σε Νο1 ασθένεια-δολοφόνο, καθώς
για πρώτη φορά φέτος ξεπερνά σε θνησιμότητα τις καρδιοπάθειες
σε 15 ευρωπαϊκά κράτη, ενώ στην πατρίδα μας αποτελεί επιδημία
λόγω της μεγάλης διάδοσης του καπνίσματος» εξηγεί ο Κωνσταντίνος Συρίγος, καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, διευθυντής
της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου
«Σωτηρία».
Το μητρώο ξεκίνησε με την εγγραφή 543 περιστατικών που διαγνώστηκαν την τελευταία διετία, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από τις καινοτόμες θεραπείες και ειδικότερα από τις ανοσοθεραπείες που άλλαξαν κυριολεκτικά το τοπίο στην ογκολογία. Το
φιλόδοξο εγχείρημα, του οποίου ηγείται ο καθηγητής Κωνσταντίνος Συρίγος, αποτελεί το απαραίτητο κομμάτι του παζλ με το οποίο
θα συνδυαστεί η αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ) και
η δημιουργία κέντρων αριστείας, όπου οι ογκολογικοί ασθενείς

www.freesunday.gr

θα αντιμετωπίζονται ολιστικά, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη
δυνατή διαχείριση της νόσου και να διασφαλιστεί η πρόσβαση των
ασθενών στις νέες επαναστατικές, αλλά και ακριβές θεραπείες.
Μιλώντας για τη νέα εποχή στη διαχείριση των ογκολογικών
νοσημάτων, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Συρίγος τονίζει: «Είμαστε
στην αρχή του τέλους του καρκίνου. Με την ανοσοθεραπεία βλέπουμε τη μέση επιβίωση των ασθενών με πνευμονικό καρκίνο να
ξεπερνά τα δύο έτη και σε κάποια περιστατικά να φτάνει τα έξι,
επτά, οκτώ έτη! Το 14% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα
ξεπερνά με τη βοήθεια της ανοσοθεραπείας τα οκτώ χρόνια επιβίωσης και το επόμενο στάδιο της ογκολογίας θα είναι ακόμα πιο
φουτουριστικό. Θα αφαιρούμε τα λευκά αιμοσφαίρια από τον
ασθενή, θα τα τροποποιούμε γενετικά και θα τα εγχύουμε ξανά
στον πάσχοντα, για να σκοτώσουν εξατομικευμένα τα δικά του
καρκινικά κύτταρα, λευχαιμίες και στερεούς όγκους. Η ανοσοθεραπεία βέβαια δεν “δουλεύει” για όλους αλλά μόνο για έναν στους
τέσσερις ασθενείς. Και ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε εκ των
προτέρων ποιοι είναι αυτοί. Γι’ αυτό αναπτύσσονται οι καρκινικοί
βιο-δείκτες, ώστε να μη σπαταλάμε ακριβές θεραπείες σε περιστατικά όπου δεν θα υπάρξει το αναμενόμενο όφελος».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Μανιαδάκης, καθηγητής και διευθυντής του Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, επισημαίνει ότι με τις νέες
ακριβές θεραπείες κάθε πρόσθετο έτος ζωής για τους ασθενείς με
καρκίνο κοστίζει έως 200.000 δολάρια και πως η ολιστική προσέγγιση των καρκινοπαθών, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και τις εμπιστευτικές συμφωνίες που πρέπει να
συνάψει η πολιτεία με τις φαρμακευτικές εταιρείες για τη μείωση
του κόστους των θεραπειών, αποτελεί μονόδρομο για την καλύτερη
αξιοποίηση των διαρκώς μειούμενων πόρων.
Τα πρώτα ευρήματα του μητρώου ασθενών με καρκίνο του
πνεύμονα συγκεντρώθηκαν από τη βιοστατιστικό Γεωργία Κουρλαμπά, αναπληρώτρια επιστημονική διευθύντρια του Κέντρου
Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων. Το ταξίδι των
ασθενών με καρκίνο είναι μακρύ και για τους πάσχοντες από καρκίνο του πνεύμονα η έκβαση της νόσου έχει ακόμα υψηλή θνητότητα, με 6.500 θανάτους να καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα
από το συγκεκριμένο ογκολογικό νόσημα. Όμως για τη νέα εποχή
στη διαχείρισή του το πρώτο βήμα έγινε και, όπως λένε, η αρχή
είναι το ήμισυ του παντός.

Α

υξημένη είναι τις τελευταίες ημέρες η κίνηση στα φαρμακεία εξαιτίας των ιώσεων του ανώτερου
αναπνευστικού και του γαστρεντερικού. Αντιπυρετικά χάπια, σιρόπια για τον βήχα, καραμέλες για τον
λαιμό, βιταμίνες, αλλά και σκευάσματα για τη διάρροια και τον εμετό γίνονται ανάρπαστα, καθώς οι
ασθενείς επισκέπτονται το φαρμακείο της γειτονιάς τους αναζητώντας λύσεις για να καταπραΰνουν τα ενοχλητικά συμπτώματα. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσης Ευγενίδης, τόσο οι ιώσεις του ανώτερου αναπνευστικού όσο και αυτές του γαστρεντερικού «χτυπούν» κυρίως
παιδιά και ηλικιωμένους, που έχουν ανίσχυρο ανοσοποιητικό σύστημα. «Τα συμπτώματα των ιώσεων του
αναπνευστικού είναι βήχας, καταρροή και πυρετός, ο οποίος δεν είναι υψηλός. Για την αντιμετώπισή τους οι
ασθενείς επιλέγουν αντιπυρετικά χάπια, σιρόπια, σταγόνες και σπρέι για τη μύτη και συμπληρώματα διατροφής που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, εάν παρατηρήσουμε ότι ο πυρετός είναι
υψηλός και επιμένει, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζεται με κόπωση και μυαλγία, πρέπει να κινητοποιηθούμε και
να ζητήσουμε τη συμβουλή γιατρού» επισημαίνει ο κ. Ευγενίδης. Σε σχέση με πέρυσι, ο εμβολιασμός για
την εποχική γρίπη έχει κυμανθεί σε πιο ικανοποιητικά επίπεδα, πάντα σχετικά με τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, αλλά ακόμα και όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί προλαβαίνουν να κάνουν το εμβόλιο για να θωρακίσουν τον οργανισμό τους. Όσον αφορά τις ιώσεις του γαστρεντερικού, που πλήττουν κυρίως τον λιλιπούτειο
πληθυσμό των σχολείων και των παιδικών σταθμών, τα κύρια συμπτώματά τους είναι διάρροια και εμετός
και για την καταπολέμησή τους οι ασθενείς επιλέγουν αντιεμετικά και χάπια κατά της διάρροιας.

Συμβουλές από τους ειδικούς

ΚΌΨΤΕ ΤΟΝ ΒΉΧΑ ΣΤΗ ΓΡΊΠΗ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΙΏΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μερικές χρήσιμες συμβουλές για παιδιά και ενήλικες, ώστε να αποφύγουμε τις
ιώσεις, είναι οι εξής: Πλένετε συχνά τα χέρια σας. Μπορεί να κολλήσετε εύκολα ιούς, ακόμη και όταν κάνετε
χειραψία με κάποιον ασθενή ή αν ακουμπήσετε αντικείμενα που χρησιμοποίησε προηγουμένως κάποιος
ασθενής. Αποφύγετε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από κρύωμα, όταν αυτό είναι δυνατό. Εάν φτερνίζεστε ή βήχετε, χρησιμοποιήστε ένα χαρτομάντιλο και μετά πετάξτε το στα σκουπίδια, γιατί αποτελεί πηγή
μικροβίων. Μην αγγίζετε τη μύτη, τα μάτια ή το στόμα σας με βρόμικα χέρια, γιατί τα μικρόβια μπορεί να
εισχωρήσουν στο σώμα σας. Αν έχετε πάθει γαστρεντερίτιδα, καταναλώστε αρκετά υγρά (νερό, τσάι, κόκα
κόλα), ρύζι και πατάτες και αποφύγετε τα όσπρια, τα λαχανικά, τους χυμούς φρούτων, το γάλα και το ψάρι.
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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.

Μ

εγάλο είναι το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το κουπόνι
του Πάµε Στοίχηµα αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς υπάρχει αγωνιστική δράση σε όλα τα µεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα. Το βλέµµα µας στρέφεται σε Ιταλία, Ελλάδα,
Αγγλία, Ισπανία και Πορτογαλία, έχοντας ξεχωρίσει επιλογές από
Serie A, Superleague, Premier League, La Liga και Primeira Liga.

Εξαιρετική εκτός έδρας η Νάπολι
Θα ξεκινήσουµε τη σηµερινή στοιχηµατική µας περιήγηση από
το πρωτάθληµα της Serie A και το παιχνίδι ανάµεσα σε Αταλάντα
και Νάπολι. Οι γηπεδούχοι διανύουν µια καλή σεζόν µέχρι στιγµής
για τα δεδοµένα τους, καθώς µετά το πέρας των 20 πρώτων αγωνιστικών βρίσκονται στην 7η θέση, ισοβαθµώντας µε τη Σαµπντόρια
που βρίσκεται ακριβώς από πάνω και εντός της ζώνης των ευρωπαϊκών εισιτηρίων. Μετρούν τρεις νίκες, µία ισοπαλία και µία ήττα στα
πέντε τελευταία παιχνίδια τους, παρουσιάζοντας ορισµένα σηµάδια
αστάθειας, κι αυτά τα «κενά» διαστήµατα είναι πολύ πιθανό να τα
«πληρώσουν» στο σηµερινό παιχνίδι. Η Νάπολι, από την πλευρά
της, βρίσκεται στην κορυφή του βαθµολογικού πίνακα µε 51 βαθµούς, όντας στο +1 από τη Γιουβέντους, µετράει τέσσερις νίκες και
µία ισοπαλία στα πέντε τελευταία παιχνίδια της και δείχνει να έχει
ό,τι χρειάζεται ώστε να παλέψει µέχρι τέλους και –γιατί όχι;– να κατακτήσει και τον φετινό τίτλο. Οι «παρτενοπέι» παρουσιάζονται εξαιρετικοί και µακριά από το γήπεδό τους, έχοντας απολέσει βαθµούς µόλις σε µία φετινή τους έξοδο (0-0 κόντρα στην Κιέβο). Αν
θέλουν να κατακτήσουν το πρωτάθληµα οφείλουν να παίρνουν και
δύσκολα παιχνίδια όπως το σηµερινό και θα τους εµπιστευτούµε.
Επιλογή µας θα αποτελέσει το διπλό σε απόδοση 2.10.

Σε καλή κατάσταση ο Πανιώνιος
Συνεχίζουµε µε ελληνική Superleague και την αναµέτρηση Παναιτωλικός - Πανιώνιος. Ο Παναιτωλικός βρίσκεται στη 12η θέση του
βαθµολογικού πίνακα µε 18 πόντους, είναι στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη και, όπως όλα δείχνουν, δεν θα κινδυνεύσει ιδιαίτερα
όσον αφορά την παραµονή του στην κατηγορία. Μετράει µία νίκη,
µία ισοπαλία και τρεις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια του, πα-

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
Η ΝΑΠΟΛΙ
ρουσιάζοντας σοβαρά αµυντικά κενά, τα οποία θα πρέπει να διορθώσει άµεσα αν θέλει να διεκδικήσει κάτι θετικό κόντρα στους Νεοσµυρνιώτες. Ο Πανιώνιος, από την πλευρά του, είναι στην 5η θέση
µε 26 βαθµούς, όντας στο -7 από την πρώτη τετράδα, µετράει τρεις
νίκες και µία ισοπαλία στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του και τη
δεδοµένη χρονική στιγµή δείχνει να έχει όλα τα φόντα και τα προσόντα ώστε να προσθέσει ακόµη τρεις βαθµούς στο ενεργητικό του.
Έτσι, θα κρατήσουµε το 2 DNB σε απόδοση 1.98, έχοντας µε το
µέρος µας και την κάλυψη της ισοπαλίας.
Περνάµε στην Premier League και την κόντρα της Σαουθάµπτον µε την Τότεναµ. Οι «άγιοι» διανύουν ίσως τη χειρότερη

σεζόν των τελευταίων ετών, καθώς µετά το πέρας των 23 πρώτων αγωνιστικών βρίσκονται στη 17η θέση µε 21 βαθµούς, όντας µόλις
στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη. Επιθετικά έχουν συνέπεια σκοράροντας στα περισσότερα από τα παιχνίδια τους, ωστόσο τα αµυντικά κενά που παρουσιάζουν δεν τους επιτρέπουν να παίρνουν
το µάξιµουµ από τα παιχνίδια τους. Η Τότεναµ, από την πλευρά
της, είναι στην 5η θέση µε 44 βαθµούς, απέχει έξι πόντους µέχρι
και από τη δεύτερη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ µετράει τέσσερις νίκες και µία ισοπαλία στα πέντε τελευταία παιχνίδια της. Επιθετικά… πετάει φωτιές έχοντας σηµειώσει 15(!) τέρµατα σε αυτή
τη σειρά αγώνων και το ίδιο παραγωγική αναµένεται να είναι και
σήµερα, κόντρα στην «παιδική» άµυνα της Σαουθάµπτον. «Βλέπουµε» γκολ στο συγκεκριµένο παιχνίδι, έτσι θα πάµε µε το Over
2.5 σε απόδοση 1.90.
Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του Betarades.
gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο ακόµη αγώνες, από το
πρωταθλήµατα της La Liga και της Primeira Liga. Συγκεκριµένα, από
την ισπανική λίγκα θα κρατήσουµε τον άσο στο παιχνίδι Σοσιεδάδ Θέλτα σε απόδοση 1.95, ενώ από το πρωτάθληµα της Πορτογαλίας θα
πάµε µε το Χ2 στο παιχνίδι Γκιµαράες - Εστορίλ σε απόδοση 2.10.

21/01

13:30 Αταλάντα - Νάπολι
17:15 Παναιτωλικός - Πανιώνιος
18:00 Σαουθάµπτον - Τότεναµ
19:30 Σοσιεδάδ - Θέλτα
22:15 Γκιµαράες - Εστορίλ

2
2 (DNB)
Over 2.5
1
X2
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1.95
2.10

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Goal Tips

Seri Tips

Head 2 Head

Νις - Σεντ Ετιέν (21/01, 16:00): Αρκετά ισορροπηµένα κυλούν τα τελευταία
*παιχνίδια
της Σεντ Ετιέν, καθώς το σύνολο τερµάτων 2-3 επαληθεύτηκε στα τέσσερα πιο

- Κλαµπ Μπριζ (21/01, 15:30): Σε εξαιρετική κατά*στασηΑντβέρπ
βρίσκεται η Κλαµπ Μπριζ, η οποία έχει πανηγυρίσει τη

Κόνιασπορ - Τραµπζονσπόρ (21/01, 12:30): Απόλυτη ισορροπία
*επικρατεί
ανάµεσα στις δύο οµάδες, καθώς σε µια σειρά 23 αγώνων το

πρόσφατα µατς της. ∆ύσκολα θα «ανοίξει» περισσότερο το παιχνίδι κόντρα στη Νις, έτσι
θα επιλέξουµε και σήµερα το 2-3 γκολ σε απόδοση 2.02.
Μπολόνια - Μπενεβέντο (21/01, 16:00): Από 8/9 Over 2.5 προέρχεται η Μπολόνια,
*η οποία
σκοράρει και δέχεται γκολ µε χαρακτηριστική ευκολία. Κόντρα στην ουραγό
Μπενεβέντο δεν περιµένουµε να «κολλήσει» το σκορ, έτσι θα επιλέξουµε το Over 2.5 σε
απόδοση 1.93.
- Κροτόνε (21/01, 16:00): Τόσο η Βερόνα όσο και η Κροτόνε δυσκολεύονται
*πολύΒερόνα
στο σκοράρισµα και αυτό είναι ξεκάθαρο κοιτάζοντας τα τελευταία αποτελέσµατά
τους, µε τη Βερόνα να προέρχεται από 4/5 No Goal και την Κροτόνε από 8/9 No Goal.
∆ύσκολα θα παρουσιάσουν ένα διαφορετικό πρόσωπο δύο οµάδες που παλεύουν για
την παραµονή τους, έτσι θα κρατήσουµε και σήµερα το No Goal σε απόδοση 1.88.
- Μετς (21/01, 18:00): Η Μονακό αρέσκεται στα µεγάλα σκορ, µε το Over
*2.5 ναΜονακό
έχει παρουσιαστεί στα 5/6 τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας. Το ίδιο
«ανοιχτά» είναι και τα παιχνίδια της Μετς τον τελευταίο µήνα, καθώς σηµειώθηκαν τρία
ή περισσότερα τέρµατα στα 4/5 πιο πρόσφατα. ∆εν έχουµε λόγο να κοντράρουµε τον
ρυθµό των δύο οµάδων, θα κρατήσουµε το Over 2.5 σε απόδοση 1.45.

νίκη στα 6/7 τελευταία παιχνίδια της σε επίπεδο πρωταθλήµατος. ∆ύσκολα θα αντισταθεί η Αντβέρπ, εδώ κρατάµε το
διπλό σε απόδοση 1.70.

επιµέρους ρεκόρ είναι στο 6-11-6. Το σενάριο του να µοιραστούν και πάλι
βαθµούς και εντυπώσεις οι δυο οµάδες φαντάζει αρκετά πιθανό, έτσι θα
επιλέξουµε το Χ σε απόδοση 3.30.

Ουντινέζε - Σπαλ (21/01, 16:00): Πέντε νίκες στα έξι
τελευταία παιχνίδια της µετράει η Ουντινέζε, η οποία πλέον
βρίσκεται στο -2 από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. ∆ύσκολα
θα «κολλήσουν» κόντρα στη Σπαλ οι γηπεδούχοι, έτσι θα
επιλέξουµε τον άσο σε απόδοση 1.75.

*

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ Λάρνακας (21/01, 16:00): Ντέρµπι κορυφής είναι το
*συγκεκριµένο
παιχνίδι ανάµεσα στις δύο οµάδες, ωστόσο ο ΑΠΟΕΛ δείχνει

*

- Ατρόµητος (21/01, 17:15): Ο Ατρόµητος µπορεί να δι*ανύειΠΑΣµίαΓιάννινα
εξαιρετική σεζόν µέχρι στιγµής, ωστόσο στα Γιάννενα συναντάει

Σάλκε - Ανόβερο (21/01, 19:00): Η Σάλκε έχει µοιραστεί
βαθµούς και εντυπώσεις στα 4/6 τελευταία παιχνίδια της σε
επίπεδο πρωταθλήµατος και κόντρα στο «σφιχτό» Ανόβερο
αναµένεται να συναντήσει και πάλι ορισµένες δυσκολίες. Η
ισοπαλία δίνεται στο πολύ υψηλό 4.15 και αξίζει το ρίσκο.

να έχει το πάνω χέρι όσον αφορά την προϊστορία, καθώς σε µια σειρά 27
αγώνων το επιµέρους ρεκόρ είναι 17-5-5. Θα πάµε και σήµερα µε τον άσο
σε απόδοση 1.70.

πάντα δυσκολίες, µε την προϊστορία να είναι στο 7-2-1. Οι γηπεδούχοι θέλουν διακαώς τη νίκη σήµερα, έτσι θα πάµε µε την παράδοση, επιλέγοντας
τον άσο σε απόδοση 2.70.
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Τι κόστος χρήσης είχε μ
Lamborghini Murciéla
έκανε 400.000 χιλιόμετρ

ο νέο Seat Ibiza νοντας τον τρικύλινδρο 1.0 TSI (με 95
είναι το πρώτο μο- και 115 ίππους) και τον ντίζελ 1.6 TDI (με
ντέλο του VW 80, 95 και 110 άλογα), ενώ οι χαμηλότεGroup που θα βα- ρες σε ισχύ εκδόσεις συνδυάζονται με
σιστεί σε μια νέα 5άρια μηχανικά κιβώτια (με 6άρια οι ιπλατφόρμα, πάνω σχυρότερες). Πρεμιέρα στη Seat κάνει ο
στην οποία θα πατήσουν τα μελλοντικά νέος 1.5 TSI των 150 ίππων (διαθέσιμος
supermini και τα μικρά SUV του ομί- από τα τέλη του 2017) που προαιρετικά
λου. Τώρα, η 5η γενιά χαρακτηρίζεται θα συνδυάζεται και με αυτόματο DSG-7.
από φρέσκια σχεδίαση (παρόλο που δεν Από πλευράς εξοπλισμού, υπάρχουν
έχει κάτι το ριζοσπαστικό), η οποία πα- όλα τα νέα συστήματα άνεσης και ασφάραπέμπει ευθέως στο Leon, και μια πιο λειας, με τις βασικές εκδόσεις να έχουν
touch-screen 5 ιντσών και τις top να διευρύχωρη καμπίνα.
αθέτουν
οθόνες 8 ιντσών
σύστημα
Η τελευταία
επιβεβαιώνεται
από
την
Το νέο T-Cross θα κάνει
το ντεμπούτο
τουκαιτον
Μάρτιο στη Γενεύη
αύξηση του πλάτους (+8,7 εκ.) και από αυτόνομης πέδησης. Οι πλούσιες FR
και το αναμένουμε στη χώρα μας από το καλοκαίρι και μετά.
το μακρύτερο μεταξόνιο (+9,5 εκ.), πα- και Xcellence εκδόσεις θα έχουν μέχρι
ρόλο που το νέο Ibiza έχει χαμηλώσει και φουλ LED προβολείς, ενώ εννοείται
(μόλις 1 χλστ.) και κοντύνει (2 χλστ.) ε- πως θα υπάρχει πλήρης υποστήριξη για
λάχιστα. Ενδεικτικό των μεγαλύτερων smartphones.
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Η «Ωραία Ελένη» του Ζακ Όφενµπαχ
H «Ωραία Ελένη», η ξεκαρδιστική οπερέτα-έκπληξη που κέρδισε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει για τέταρτη συνεχή χρονιά, από τις 25 Ιανουαρίου, στο θέατρο του Ιδρύµατος Μιχάλης Κακογιάννης, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάµ και µουσική διεύθυνση Χρύσας Γρένδα και
Γιάννη Τσανακαλώτη. Η γνωστότερη φάρσα του Ζακ Όφενµπαχ είναι µια σάτιρα που δεν χαρίζεται σε κανέναν, µια µουσική κωµωδία µε
µελωδίες που δηµιούργησαν σχολή. Έρωτας, µοιχεία, σκηνές ζηλοτυπίας, ναυαγοσωστικά κόλπα, µεταµφιέσεις και µαντικές τεχνικές χαρίζουν άφθονο γέλιο. Ενάντια στη φήµη που θέλει το λυρικό θέατρο ένα θέαµα αποκλειστικά για λίγους και «εκλεκτούς» και την οπερέτα
ένα είδος παρωχηµένο, µουσειακό, η «Ωραία Ελένη» αναδεικνύει τον λαϊκό και προσιτό χαρακτήρα του συγκεκριµένου θεατρικού είδους
προτείνοντας µια νέα, ριζοσπαστική ανάγνωση.

Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΑΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΗΣ
Τα σηµαντικότερα γεγονότα της ζωής της απόλυτης
ντίβας της όπερας ζωντανεύουν µέσα από τη µουσική θεατρική παράσταση «Κάλλας: Η ζωή µου, η
τέχνη µου» στο θέατρο Αργώ, ∆ευτέρα και Τρίτη,
από 22 Ιανουαρίου, για έξι µόνο παραστάσεις, µε τη
σκηνοθετική υπογραφή της διακεκριµένης Ελληνίδας υψιφώνου Τζένης ∆ριβάλα. Η Ερµίνα Γεράρδη
(ως Τζάκι Καλογεροπούλου), η Ειρήνη Κώνστα (ως
Κάλλας), η Τζένη ∆ριβάλα (ως Μαρία), ο Σταµάτης
Μπερής (ως Τζουζέπε ντι Στέφανο και Ωνάσης) και
η Ελένη Λεβέντη (ως Τζάκι Ωνάση) ξεδιπλώνουν τις
πτυχές της πολυτάραχης ζωής της Μαρίας Κάλλας.
Στην παράσταση ακούγονται αποσπάσµατα από τις
όπερες «Μάκβεθ», «Τραβιάτα», «Νόρµα», «Τόσκα»,
«Ντον Κάρλος», «Ριγκολέτο» και «Μήδεια».

Ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΕΙ
ΛΟΡΚΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ

ΦΟΙΒΟΣ ∆ΕΛΗΒΟΡΙΑΣ - ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ
ΣΤΟ PASSPORT ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

Το εµβληµατικό κείµενο του Λόρκα ανεβαίνει µε τα
φτερά µιας µουσικής λειτουργίας, παντρεµένο µε
δέκα µελοποιηµένα ποιήµατά του από το «Libro de
poemas». Μια µουσική τελετουργία για την Τέχνη,
τον Θεό, τον Έρωτα και τον Θάνατο. Για το κρυµµένο πνεύµα µιας πληγωµένης πατρίδας. Συνοµιλούν και ερµηνεύουν τα τραγούδια: Χρήστος Γεροντίδης, Κώστας Μπουγιώτης.

Για τέσσερις µόνο παραστάσεις, τα Σάββατα 20 & 27
Ιανουαρίου και 3 & 10 Φεβρουαρίου, ο Φοίβος ∆εληβοριάς και οι συνεργάτες του δηµιουργούν µια ατµόσφαιρα γιουσουρούµ στη σκηνή του Passport
Κεραµεικός, απλώνοντας στους πάγκους τις µικρές ιστορίες που µαζεύει ο τραγουδοποιός από το ’89 έως
σήµερα και δίνοντάς τες όσο-όσο, µετά από σκληρό
παζάρι µε τα κενά της ζωής ανάµεσα στους δίσκους.
Κι επειδή κάθε σωστό «flea market» οφείλει να έχει
στην πραµάτεια του εξωτικά αρώµατα και εντόπια ζεστασιά, ο Φοίβος καλεί τη Μαρίνα Σάττι και τις υπέροχες Fonέs της για να µας πουν τραγούδια απ’ όλο
τον κόσµο, από τα Βαλκάνια ως την παλιά Αµερική κι
από την Αραβία ως τη µεσαιωνική Γαλλία.
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Συμμαχία 14 χωρών από
τα Βαλκάνια, την Αφρική και
τη Μέση Ανατολή για την
προστασία του Ασπροπάρη
Από την Ελλάδα και την Τουρκία μέχρι τη Νιγηρία
και το Τσαντ, η προστασία του παγκοσμίως
απειλούμενου γύπα Ασπροπάρη ενώνει 14 χώρες
από τα Βαλκάνια, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή
με ένα νέο διασυνοριακό πρόγραμμα LIFE. Στη
χώρα μας τις σχετικές δράσεις έχουν αναλάβει
η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το WWF
Ελλάς.

Ο

ργανώσεις και φορείς από 14 χώρες στα Βαλκάνια, στη
Μέση Ανατολή και στην Αφρική ενώνουν τις δυνάμεις
τους για τη διάσωση του απειλούμενου με εξαφάνιση
γύπα Ασπροπάρη, αποδεικνύοντας ότι οι δράσεις προστασίας δεν γνωρίζουν σύνορα. «Σημείο συνάντησης»
των 14 αυτών φορέων είναι το πρόγραμμα LIFE «Επείγουσα δράση για την ενδυνάμωση του βαλκανικού
πληθυσμού του Ασπροπάρη και τη διασφάλιση της μεταναστευτικής του διαδρομής» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα
Α. Γ. Λεβέντη και θα διαρκέσει μέχρι το 2022.
Οι εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα θα υλοποιήσουν δράσεις σε χώρες όπου
ο Ασπροπάρης αναπαράγεται (Βουλγαρία, Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Αλβανία), μεταναστεύει (Τουρκία, Συρία, Λίβανος, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος) και
διαχειμάζει (Αιθιοπία, Νίγηρας, Νιγηρία, Τσαντ).
Ο Ασπροπάρης είναι παγκοσμίως απειλούμενο είδος και ο πληθυσμός του
στα Βαλκάνια έχει υποστεί μείωση μεγαλύτερη από 80% κατά τα τελευταία
30 χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουν απομείνει λιγότερα από 70 ζευγάρια. Ειδικότερα, στην Ελλάδα έχουν απομείνει μόλις 5 ζευγάρια Ασπροπάρη, γεγονός που επιβάλλει την άμεση υλοποίηση δράσεων προστασίας και ενδυνάμωσης του πληθυσμού του. Οι λόγοι της ραγδαίας αυτής μείωσης δεν βρίσκονται
μόνο στους τόπους αναπαραγωγής του είδους στα Βαλκάνια αλλά και κατά
μήκος της μακριάς και δύσκολης μεταναστευτικής διαδρομής που πρέπει να
καλύπτει κάθε φθινόπωρο, διανύοντας περισσότερα από 5.000 χλμ., προκειμένου να φτάσει στους τόπους όπου ξεχειμωνιάζει στην Αφρική. Εκεί θα παραμείνει ως την επόμενη άνοιξη, οπότε θα πρέπει να επαναλάβει το ταξίδι της
επιστροφής του στα Βαλκάνια.
Στις χώρες αναπαραγωγής θα εφαρμοστούν στοχευμένες δράσεις για την
αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση της επίπτωσης της χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων σε «περιοχές-κλειδιά» για τους γύπες και θα αναπτυ-

αγγελία

χθούν οι υποδομές για τη δημιουργία, στο κοντινό μέλλον, ενός προγράμματος αναπλήρωσης του φυσικού πληθυσμού, που θεωρείται απαραίτητο για
την ταχεία ανάσχεση της υπάρχουσας μείωσης.
Όσον αφορά τη μεταναστευτική διαδρομή του είδους (Μέση Ανατολή, Αφρική), θα αναπτυχθούν επείγουσες δράσεις για την αντιμετώπιση και μείωση των απειλών που σχετίζονται κυρίως με την παράνομη θήρα του είδους,
τη χρήση του σε θρησκευτικές τελετές στην Αφρική ή στην τοπική παραδοσιακή ιατρική, τα περιστατικά ηλεκτροπληξίας σε περιοχές κουρνιάσματος και
τη χρήση στρυχνίνης και άλλων δηλητηρίων για τον έλεγχο της λύσσας των
αδέσποτων σκυλιών σε περιοχές συνάθροισης των γυπών.
Όσον αφορά τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα, αυτές επικεντρώνονται στις τελευταίες περιοχές αναπαραγωγής και έντονης παρουσίας
του είδους. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία θα εστιάσει σε περιοχές της
Ηπείρου, στην ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων και της Κρήτης και το WWF
Ελλάς σε περιοχές της Θράκης. Οι περιοχές αυτές εκτείνονται σε 11 Ζώνες
Ειδικής Προστασίας (Special Protected Areas – SPAs) του δικτύου Natura
2000. Βασικός στόχος θα είναι η καταπολέμηση της παράνομης χρήσης των
δηλητηριασμένων δολωμάτων με τη συνδρομή και τη δικτύωση δημόσιων υπηρεσιών, ακαδημαϊκών φορέων, χρηστών γης και πολιτών, τη διεξαγωγή σεμιναρίων διαχείρισης περιστατικών δηλητηριασμένων δολωμάτων και τη λειτουργία των ειδικών ομάδων ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων από
την Ορνιθολογική και το WWF σε περιοχές της Ηπείρου, των Μετεώρων και
της Θράκης. Παράλληλα, στη χώρα μας θα υλοποιηθούν και δράσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τη δικτύωση κτηνοτρόφων για την αποφυγή
επιθέσεων από λύκους και αρκούδες και την παροχή σχετικής υποδομής, την
αύξηση της διαθεσιμότητας ασφαλούς τροφής για τους γύπες μέσω λειτουργίας ταϊστρών, την ετήσια απογραφή του πληθυσμού του Ασπροπάρη, καθώς
και επικοινωνιακές δράσεις σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και σχολεία
για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών.

Ιρλανδικό τεριέ για υιοθεσία

H Μπρουκ είναι ένα πανέμορφο ιρλανδικό τεριέ που πρόσφατα έχασε τον «μπαμπά» της και ψάχνει να βρει
σπίτι. Είναι 2 ετών, εμβολιασμένη, στειρωμένη, με τσιπ. Δεν λερώνει στο σπίτι, μπαίνει στο αυτοκίνητο, τα πάει
καλά με άλλα σκυλάκια και γατάκια. Γενικά είναι μαθημένη να ζει με οικογένεια και ανθρώπους.
Τηλ. επικοινωνίας: 6976 687977.
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Σίγουρα η φαντασία μπορεί να μας γεμίσει με όνειρα, ευδαιμονία και τόλμη για το μέλλον. Στο έργο όμως ο Ονειροπόλος
καταφεύγει στον κόσμο των ρομαντικών ονειροπολήσεων ώστε
να αποφύγει τη σκυθρωπή πραγματικότητα και τον αποξενωμένο σκληρό κόσμο όπου ζει. Η φαντασία του δημιουργεί μια ασπίδα προστασίας στη μοναξιά και στα ψυχρά βλέμματα του κόσμου. Πλάθει έναν ολόκληρο κόσμο με όσα η ζωή δεν του έχει
δώσει ακόμα. Και ενώ όλο αυτό μοιάζει με ένα αθώο και όμορφο
παιχνίδι του ανθρώπινου μυαλού, ενέχει έναν σοβαρό κίνδυνο:
ο άνθρωπος εγκλωβίζεται μέσα στο όνειρο, πληρώνοντας το τίμημα της απόλυτης μοναξιάς.

Τι σας γοητεύει στον χαρακτήρα του Ονειροπόλου;

Βάσια Χρονοπούλου

«Η απόσταση που έχουν
μεταξύ τους οι άνθρωποι
είναι χαοτική»
ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Η

ομάδα Apparatus είναι μια νέα ομάδα δημιουργών στον
χώρο του θεάτρου και των εικαστικών τεχνών. Η σκηνοθέτριά της Βάσια Χρονοπούλου μας εξηγεί τι να περιμένουμε από τις «Νύχτες» στο Θέατρο 104.

Στο Θέατρο 104 παρουσιάζετε τις «Νύχτες», μια παράσταση
βασισμένη στις «Λευκές Νύχτες» του Φ. Ντοστογιέφσκι. Μιλήστε μας για το έργο…
Μια νύχτα του καλοκαιριού ένας μοναχικός νέος συναντάει τυχαία μια νεαρή κοπέλα, τη Νάστενκα. Η γνωριμία τους οδηγεί
σε επαναλαμβανόμενες συναντήσεις τα βράδια που ακολουθούν,
κατά τα οποία ο κάθε ήρωας ξεδιπλώνει την παράξενη ιστορία της
ζωής του. Εκείνος της εξομολογείται για πρώτη φορά όλον τον φαντασιακό του κόσμο, τον μοναχικό τρόπο ζωής του και το καταδικασμένο, μακριά από την πραγματικότητα μέλλον του. Η Νάστενκα μιλάει για τον άντρα που περιμένει να την παντρευτεί.
Γίνονται φίλοι. Εκείνος όμως στην πραγματικότητα την έχει ερωτευτεί, παρόλο που γνωρίζει ότι ο έρωτάς του θα μείνει χωρίς ανταπόδοση από την πλευρά της Νάστενκα.

Ο Ονειροπόλος, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είναι ένας άνθρωπος που μόνο με τα όνειρά του μπορεί να νιώσει αυτάρκης. Βλέπουμε έναν ήρωα που έχει την ικανότητα να δημιουργεί τη ζωή
του κάθε στιγμή σύμφωνα με το κέφι του, να είναι δηλαδή καλλιτέχνης της ζωής του και να ξεδιπλώνει μπροστά του ολόκληρα
οράματα, ολόκληρες ιστορίες ικανές να του μεταδώσουν οποιοδήποτε συναίσθημα σαν να ήταν αληθινό. Το στενόχωρο όμως
είναι πως όλη αυτή η ελκυστική παρουσίαση του Ονειροπόλου
δεν είναι παρά μια προσπάθεια να παρηγορήσει τον εαυτό του
σε σχέση με τη μοναξιά που νιώθει, γιατί, όπως και να ’χει, ένας
άνθρωπος χαμένος στη φαντασία του έχει απομακρυνθεί από τα
εγκόσμια και από κάθε ουσιαστική ανθρώπινη επαφή.

Ποια μηνύματα θεωρείτε πως περνούν στον θεατή;
Θεωρώ σπουδαίο το γεγονός ότι ο Ονειροπόλος επιλέγει τη
στιγμή της δυστυχίας του και της μοναξιάς του να μην κατηγορήσει τους άλλους, αλλά να φερθεί μεγαλόψυχα και να κρατήσει στη μνήμη του μόνο τις φωτεινές και χαρούμενες στιγμές.
Έτσι, σιγά σιγά το έργο καταλήγει σε ένα μήνυμα αγάπης προς
τους γύρω μας και αισιοδοξίας. Αναδύεται η ελπίδα του Ντοστογιέφσκι να αγαπιούνται αδελφικά μεταξύ τους οι άνθρωποι και
να κρατάμε μέσα μας, αντί για τις πίκρες, όλες εκείνες τις μικρές
στιγμές ευτυχίας που έχουμε νιώσει και μας εξελίσσουν ως ανθρώπους.

Πώς καταλήξατε στην επιλογή αυτού του έργου;
Νομίζω, η απόσταση που έχουν δημιουργήσει σήμερα μεταξύ
τους οι άνθρωποι είναι χαοτική. Η λαχτάρα του καθενός να κυνηγήσει τα όνειρά του βάζει τον άνθρωπο σε ένα μόνιμο κυνήγι αναζήτησης της ευτυχίας. Στις «Λευκές Νύχτες», όμως, κατανοεί κανείς πως για να βρούμε την ευτυχία δεν χρειάζεται να
πάμε μακριά, ούτε να εγκλωβιστούμε στα όνειρά μας και στην επίτευξη των στόχων μας, αλλά αρκεί ίσως μια στιγμή πραγματικής ανθρώπινης επαφής για να μας γεμίσει ευτυχία, αγάπη και
αποδοχή του εαυτού μας. Αυτά τα αγνά συναισθήματα που υπάρχουν στο έργο και η λαχτάρα των ηρώων να ζήσουν όσο πιο
έντονα γίνεται και να αγαπηθούν είναι ένα θέμα που γοήτευσε
όλη την ομάδα και θελήσαμε να ακουστούν αυτά τα λόγια στον
κόσμο.

INFO
«Νύχτες»

Διαβάστε τη συνέχεια
στο www.freesunday.gr

INTERVIEW

Ο Ονειροπόλος συναντάει τη Νάστενκα και μαζί δραπετεύουν από την πραγματικότητα. Η φαντασία μπορεί να μας απελευθερώσει, αλλά και να μας παρασύρει σε σκοτεινά μονοπάτια;
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Βασισμένο στις «Λευκές Νύχτες»
του Φ. Ντοστογιέφσκι
Μετάφραση: Άρης Αλεξάνδρου
Διασκευή-Σκηνοθεσία: Βάσια Χρονοπούλου
Παίζουν: Σταύρος Μαρκάλας, Ντένια
Στασινοπούλου, Κωνσταντίνος Αρνόκουρος,
Μάρω Μελισσάρη
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15
Θέατρο 104
Ευμολπιδών 41, Γκάζι

Θεωρώ σπουδαίο
το γεγονός ότι
ο Ονειροπόλος
επιλέγει τη στιγμή
της δυστυχίας του
και της μοναξιάς του
να μην κατηγορήσει
τους άλλους,
αλλά να φερθεί
μεγαλόψυχα και
να κρατήσει στη
μνήμη του μόνο
τις φωτεινές και
χαρούμενες στιγμές.
Έτσι, σιγά σιγά το
έργο καταλήγει σε
ένα μήνυμα αγάπης
προς τους γύρω μας
και αισιοδοξίας.
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ΓΑΤΟ… ΣΥΜΜΟΡΙΑ:
Η ΑΡΧΗ
TOP CAT BEGINS

Ο

Τοπ Κατ, ο πιο αγαπηµένος γάτος της
οθόνης, επιστρέφει µε µια ολοκαίνουρια περιπέτεια. Αυτή τη φορά
ανακαλύπτουµε τις ρίζες της δηµοφιλούς σειράς κινουµένων σχεδίων των Hanna-Barbera,
γνωρίζοντας την ξεκαρδιστική ιστορία για το
πώς ο ήρωάς µας, ο Τοπ Κατ, δηµιούργησε τη
διαβόητη συµµορία γατών του Μανχάταν. Ο
Τοπ Κατ είναι ένας φτωχός, µελαγχολικός γάτος που ζει µοναχικά στους δρόµους της Νέας
Υόρκης. Μέχρι που γνωρίζει τον Μπένι, έναν
καλοκάγαθο γάτο που ψάχνει την περιπέτεια.
Οι δυο τους γρήγορα θα γίνουν κολλητοί και
θα καταστρώσουν ένα παράτολµο σχέδιο. Θα
τα βάλουν µε τον κύριο Μπιγκ, τον µεγαλύτερο κακοποιό της Νέας Υόρκης, προσπαθώντας
να κλέψουν τα διαµάντια του. Στην πορεία οι
ήρωές µας θα συναντήσουν µερικούς ακόµα
απολαυστικούς γατο-χαρακτήρες, τον Τριζάτο,
τον Ξεφτέρη, τον Τροµάρα και τον Σιου Σιου,
και µαζί θα φτιάξουν µια αξιολάτρευτη γατο…
συµµορία, έτοιµη για πολλούς µπελάδες.

Η MAΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ
MARIA BY CALLAS

H

ταινία παρουσιάζει την άνοδο, το απόγειο και την τραγική µοίρα της Μαρίας Κάλλας, µέσα από συνεντεύξεις της, σπάνιο υλικό από τις παραστάσεις της και οπτικό αρχείο που δεν έχει παρουσιαστεί στο
παρελθόν. Για πρώτη φορά, 40 χρόνια µετά τον θάνατό της, η Μαρία Κάλλας, η διασηµότερη τραγουδίστρια όπερας, εξιστορεί τη ζωή της µε τα δικά της λόγια. ∆εν µιλούν γι’ αυτήν άνθρωποι που τη
γνώριζαν ή ειδικοί, αλλά η ίδια η Κάλλας µιλά για τον εαυτό της. Συνεντεύξεις της (εκ των οποίων οι περισσότερες
παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη δηµοσιότητα) και σπάνια αλληλογραφία προς τους φίλους και την οικογένειά
της, ερωτικές επιστολές της προς τον πρώτο της σύζυγο, αλλά και µια αποκαλυπτική ερωτική επιστολή προς τον
Ωνάση λίγους µήνες πριν χωρίσουν, µας δίνουν πρόσβαση στα συναισθήµατα και στις σκέψεις της.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τοµ Βολφ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ: Φανί Αρντάν ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 113΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Filmtrade

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αντρές Γκουτιέρες ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Ανδρέας Ευαγγελάτος, Κωνσταντίνος Κακανάς, Νίκος Παπαδόπουλος,
Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Στέλιος Ψαρουδάκης
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 91΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Weird Wave

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΕΞΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΙΝΓΚ, ΣΤΟ ΜΙΖΟΥΡΙ
THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING,
MISSOURI

O

βραβευµένος µε Όσκαρ Μάρτιν Μακ Ντόνα («Αποστολή στην Μπριζ») επιστρέφει µε το σκοτεινό χιούµορ
που αγαπήσαµε, υπογράφοντας το σενάριο και τη σκηνοθεσία σε µία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς
(βραβείο καλύτερης ταινίας, Α΄ γυναικείου ρόλου και Β΄ ανδρικού ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες). Είναι η πρώτη φορά που ο Μακ Ντόνα γράφει έναν γυναικείο πρωταγωνιστικό ρόλο σε ταινία του, αλλά στο πρόσωπο
της Μίλντρεντ φαίνεται να βρήκε τον πιο ανελέητο χαρακτήρα του µέχρι σήµερα. Αρκετούς µήνες µετά τη δολοφονίας
της κόρης της και ενώ η υπόθεση δεν έχει εξιχνιαστεί, η Μίλντρεντ Χέιζ (Φράνσις Μακ Ντόρµαντ) αποφασίζει να κάνει
µία τολµηρή και πρωτότυπη κίνηση για να πιέσει τις τοπικές αρχές να συνεχίσουν την έρευνα για τον εντοπισµό του
δολοφόνου. Νοικιάζει τρεις πινακίδες στην είσοδο της κωµόπολης Έµπινγκ, όπου κατοικεί, τοποθετώντας τους αφίσες
µε αµφιλεγόµενα µηνύµατα, τα οποία απευθύνονται στον σεβάσµιο αρχηγό της αστυνοµίας στην περιοχή, τον Ουίλιαµ
Ουίλοουµπι (υποψήφιος για Όσκαρ, Γούντι Χάρελσον). Όταν ο δεύτερος στην ιεραρχία, αξιωµατικός Ντίξον (Σαµ
Ρόκγουελ), ένας ανώριµος «µαµάκιας» µε ροπή προς τη βία, εµπλέκεται στην υπόθεση, η µάχη µεταξύ της Μίλντρεντ και
του νόµου στο Έµπινγκ επιδεινώνεται, οδηγώντας τις καταστάσεις στα άκρα.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάρτιν Μακ Ντόνα ΠΑΙΖΟΥΝ: Φράνσις Μακ Ντόρµαντ, Γούντι Χάρελσον, Σαµ Ρόκγουελ, Άµπι Κόρνις
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 115΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon
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Πριν από τέσσερα χρόνια ζούσα στη Νέα Υόρκη και είχα πάει να παρακολουθήσω την παράσταση «Maria Stuarda» του Ντονιτσέτι. Δεν
ήξερα τίποτα για την όπερα, αλλά αυτή η συγκεκριμένη με έκανε να
θέλω να μάθω περισσότερα. Όταν έφτασα σπίτι, μπήκα στο διαδίκτυο
ψάχνοντας για άλλα έργα του Ντονιτσέτι και η Κάλλας ήταν εκεί! Το
σοκ ήταν τόσο βίαιο, που πέρασα τη νύχτα ακούγοντας τα πάντα από
το ρεπερτόριό της. Διάβασα περίπου όλα όσα γράφτηκαν για εκείνη
και πολύ γρήγορα συνάντησα τους ανθρώπους που την ήξεραν. Η
πρώτη μου σκέψη ήταν να της ξαναδώσω τον λόγο, να ξαναβάλω την
Κάλλας στο επίκεντρο της ιστορίας της ζωής της, ο θρύλος της οποίας
είναι γεμάτος ανακρίβειες. Άφησε την εικόνα μιας ιδιότροπης ντίβας.
Είναι γελοίο. Το θερμό ταμπεραμέντο της υποδεικνύει το πόσο απαιτητική και τέλεια ήταν η δουλειά που έκανε και πόσο ακριβές και αυστηρό ήταν το έργο της.

Η ταινία σας συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό υλικό, ανέκδοτες
ταινίες, φωτογραφίες που ποτέ δεν αποκαλύφθηκαν… Πώς καταφέρατε να τα συγκεντρώσετε όλα αυτά;

Ο Τομ Βολφ είναι
ο σκηνοθέτης του «Η Μαρία
Κάλλας εξομολογείται»
ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΛΆΣΚΑΡΗ

Α

πό τις 18 Ιανουαρίου στις κινηματογραφικές αίθουσες βρίσκεται το ντοκιμαντέρ «Η Μαρία Κάλλας εξομολογείται» του Τομ Βολφ. Ο σκηνοθέτης βρήκε ένα
φιλμ από το 1970 που για τέσσερις δεκαετίες θεωρούνταν ότι είχε χαθεί. Αυτό το υλικό αποκαλύπτει μια
εύθραυστη γυναίκα, αμέσως μετά τον χωρισμό της από τον Ωνάση,
και μια αμφιταλαντευόμενη καλλιτέχνιδα που θέτει τη σταδιοδρομία
της σε αναμονή για πέντε χρόνια. Η Μαρία Κάλλας επανεξετάζει την
καριέρα της και για πρώτη φορά μιλάει για τη νεανική της ηλικία στην
Αθήνα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Στην ταινία περιέχονται ακόμη
συνεντεύξεις της για την αμερικανική, την ιταλική και τη γαλλική τηλεόραση, καθώς και πολύ προσωπικές στιγμές της που γυρίστηκαν
σε Super 8, παρουσιάζοντας μια πολύ διαφορετική γυναίκα από την
ντίβα που γνωρίζουμε: οι διακοπές της με τον Ωνάση στο «Χριστίνα»,
η βασιλική οικογένεια του Μονακό, οι τελευταίες διακοπές της στη
Φλόριντα αρκετούς μήνες πριν από τον θάνατό της. Επίσης, ένα αρχείο του BBC που λόγω εσφαλμένης ταξινόμησης θεωρούνταν ότι
είχε χαθεί. Αυτή είναι η μοναδική φορά που βλέπουμε την Κάλλας
μαζί με τον πατέρα της, όταν εκείνος την υπερασπίστηκε στη δημόσια
διαμάχη της με τη μητέρα της το 1958. Ο σκηνοθέτης εξηγεί γιατί αυτή
είναι μία σημαντική ταινία.

Ένα πραγματικό κυνήγι θησαυρού και μια μικρή βοήθεια από τη
μοίρα βοήθησαν ώστε να συγκεντρωθούν μαρτυρίες και υλικό εντελώς αδημοσίευτο. Πήρα συνεντεύξεις από περίπου τριάντα άτομα
του κοντινού της περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων η Νάντια Σταντσιόφ, υπεύθυνη Τύπου του Πιερ Πάολο Παζολίνι, που έγινε φίλη
της στην περιοδεία της «Μήδειας», ο Φράνκο Τζεφιρέλι, τότε βοηθός
του Βισκόντι, ο Ζορζ Πρετρ, ο διευθυντής ορχήστρας, με τον οποίο αγαπούσε πολύ να δουλεύει, ο Ρόμπερτ Σάδερλαντ, ο πιανίστας που τη
συνόδευσε στην τελευταία της περιοδεία κ.ά. Σε κάθε συνάντηση καθένας μού αποκάλυπτε μια στιγμή, μια ανάμνηση, μια φωτογραφία,
ένα βίντεο και συχνά ένα συναίσθημα συγκίνησης.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για την ταινία «Maria by Callas»;

29

Αφιερώνετε την ταινία σας στον μπάτλερ της, Φερούτσιο, και
στην καμαριέρα της, Μπρούνα…
Η συνάντησή μου μαζί τους ήταν καθοριστική, ήταν οι οδηγοί μου.
Δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω μόνο ως μπάτλερ και καμαριέρα της.
Η Μαρία τους θεωρούσε οικογένειά της. Έμειναν μαζί της 25 χρόνια
και όταν μου μιλούσαν για εκείνη, την αποκαλούσαν «η κυρία». Μου
εμπιστεύτηκαν τη ζωή τους μαζί της και, κυρίως, μου έδωσαν μια ανέκδοτη συνέντευξή της στον Ντέιβιντ Φροστ το 1970 (ο Φερούτσιο
διατηρούσε το μοναδικό υπάρχον αντίγραφό της).

Αυτή η συνέντευξη αποτελεί το νήμα της ταινίας σας…
Ναι, είναι πραγματικά η σπονδυλική στήλη της ταινίας, τα πάντα περιστρέφονται γύρω της. Η Μαρία μιλάει σ’ εμάς, μας προκαλεί, χωρίς
φίλτρα. Δίνει τον εαυτό της με μια καθηλωτική ειλικρίνεια. Είναι αστεία, αποκαλυπτική, ευάλωτη και τρομερά ανεξάρτητη. Αυτή η συνέντευξη είναι στην πραγματικότητα θεμελιώδης. Η Μαρία ξετυλίγει
τη δυαδικότητά της, ανάμεσα στη γυναικεία φύση της και στο πεπρωμένο της ως ντίβας.

Θα λέγατε ότι ήταν θεϊκή;
Εδώ και καιρό την αποκαλούν έτσι, είχε κάτι το θεϊκό. Εκείνη ήταν
απλώς ένας άνθρωπος, αλλά στην τέχνη της υπήρχε μαγεία, κάτι που
υπερβαίνει το στοιχείο της καθαρά φωνητικής τελειότητας.

Εδώ και καιρό την
αποκαλούν έτσι,
είχε κάτι το θεϊκό.
Εκείνη ήταν απλώς
ένας άνθρωπος,
αλλά στην τέχνη
της υπήρχε μαγεία,
κάτι που υπερβαίνει
το στοιχείο της
καθαρά φωνητικής
τελειότητας.
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΛΆΣΚΑΡΗ

Το νέο πρόσωπο της Chloé είναι
η σύζυγος του Γιώργου Λάνθιμου

Η απόφαση του γαλλικού οίκου Chloé να διαλέξει την Αριάν Λαμπέντ ως το επίσημο πρόσωπο της εταιρείας υπογράφοντας μαζί της ένα μεγάλο και ακριβό
συμβόλαιο μπορεί να εξέπληξε πολλούς, όμως το brand υποστηρίζει πως η Λαμπέντ είναι ένα άτομο που ενδέχεται να αποκτήσει μεγάλη φήμη. Ο Geoffroy de
la Bourdonnaye, chief executive officer της Chloé, δήλωσε: «Η Αριάν συνδυάζει διαφορετικές κουλτούρες και επιδεικνύει πολλά ταλέντα. Απολαμβάνει να
δοκιμάζει νέα μονοπάτια και να ανακαλύπτει τον κόσμο». Η Γαλλίδα –γεννημένη και μεγαλωμένη ωστόσο στην Ελλάδα– Λαμπέντ χαράζει τη δική της ξεχωριστή πορεία, ανεξάρτητα από τον σκηνοθέτη σύζυγό της. Από το 2010 και
μετά έχει εμφανιστεί στα «Before Midnight», «Fidelio», «L’ Odyssée d’ Alice»,
«Assassin’s Creed» και, τελευταία, στον «Αστακό» του Γιώργου Λάνθιμου, ενώ
οι νέες δουλειές της περιλαμβάνουν έναν ρόλο στο «Mary Magdalene» με τη
Ρούνι Μάρα και τον Χοακίν Φίνιξ και έναν ρόλο στο «The Souvenir: Part 1» με
τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η Κιμ Καρντάσιαν απέρριψε 5 εκατ. δολάρια
Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ έγιναν γονείς για τρίτη φορά. Το ζάπλουτο
ζευγάρι, σύμφωνα με το TMZ, απέρριψε προτάσεις 2 και 5 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα για να δώσει στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του νεογέννητου κοριτσιού. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι κατά των αρχών τους. Η Κιμ έχει
πάνω από 106 εκατομμύρια followers στο Instagram, ενώ στον λογαριασμό της τα δύο πρώτα της παιδιά «πρωταγωνιστούν» σε αρκετά posts. Θεωρεί, όμως, ότι η φωτογράφιση της νέας της κόρης παραβιάζει τις αρχές της
και δεν θα ήταν καλό για την ασφάλεια του παιδιού. Για την ιστορία, η πρώτη
φωτογραφία της Νορθ ανέβηκε στα social media δύο μήνες μετά τη γέννησή
της το 2013 και κάτι ανάλογο συνέβη και με τον Σεντ, τον Δεκέμβριο του 2015.
Οπότε ξανατσεκάρετε τον λογαριασμό της Κιμ σε δύο μήνες.

Θυμωμένοι οι followers με τη Βικτόρια Μπέκαμ

Η Βικτόρια Μπέκαμ πόσταρε στο Instagram δύο φωτογραφίες μοντέλου που
φορούσε δύο δημιουργίες της από την κολεξιόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2018 Victoria
Beckham Eyewear. Το μοντέλο, η 29χρονη Λιθουανή Giedre Dukauskaite,
βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, καθώς η πολύ αδύνατη εικόνα της προκάλεσε
τις έντονες αντιδράσεις. «Αυτή η εικόνα είναι ο λόγος για τον οποίο η ήδη μικροκαμωμένη κόρη μου νομίζει ότι πρέπει να τρώει λιγότερο» έγραψε μια εξοργισμένη μαμά. «Βικτόρια, σε λατρεύω, αλλά με τα εξωφρενικά ποσά που
ζητάς για τα ρούχα σου δεν θα μπορούσες, για όνομα του Θεού, να αγοράσεις
τουλάχιστον ένα σάντουιτς γι’ αυτό το μοντέλο;» έγραψε ένας άλλος θυμωμένος.
«Δεν πρόσεξα καν τα γυαλιά. Το κέντρο της προσοχής ήταν το μοντέλο. Αρρωστιάρικα κοκαλιάρικο! Η Μπέκαμ θα έπρεπε να ντρέπεται που προμοτάρει διατροφικές διαταραχές. Η μικρή της κόρη έχει πιο πολύ βάρος από τα μοντέλα
της. Ντροπή». Η πρώην σταρ της ποπ υπεραμύνθηκε των επιλογών της, λέγοντας ότι οι άνθρωποί της που είναι υπεύθυνοι για το casting είναι σε συνεχή
επαφή με τα γραφεία μοντέλων για να εξασφαλίζουν ότι η υγεία τους είναι καλή.
Δεσμεύτηκε, επίσης, και στην καμπάνια «Healthy is Beauty», στέλνοντας μήνυμα ότι «θα χρησιμοποιεί μόνο μοντέλα των οποίων το βάρος είναι εντός υγιούς πλαισίου». Σχετικά με τα μοντέλα της, η Βικτόρια πρόσθεσε ότι «είναι νεαρά
άτομα, είναι αδύνατα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άρρωστα».

H ζωή της Αθηνάς Ωνάση μετά το διαζύγιο

Όσο κι αν πικράθηκε για την παράνομη ερωτική σχέση του πρώην άντρα της, η
Αθηνά Ωνάση αισθάνεται πλέον δικαιωμένη, αφού με την απόφαση του δικαστηρίου στο Βέλγιο ο Αλβάρο όχι μόνο δεν κατάφερε να κερδίσει τα χρηματικά
ποσά που διεκδικούσε αλλά αρκέστηκε στο ένα δέκατο. Η άπιστη ζωή του Βραζιλιάνου πλεϊμπόι τα οκτώ από τα έντεκα χρόνια του γάμου τους του στέρησε τη
δυνατότητα να διεκδικήσει ακόμη και τα 11.000.000 δολάρια που προέβλεπε το
προγαμιαίο συμβόλαιό τους. Το μόνο που κατάφερε –και αυτό μετά τη συγκατάθεση της Αθηνάς– είναι να μπορεί να βλέπει το αγαπημένο του άλογο Κορνέτο
Κ. και να προπονείται με αυτό. Έτσι, δεν είναι απίθανο σε κάποιους από τους επόμενους αγώνες στους οποίους θα λάβει μέρος να εμφανιστεί με το άλογο που
του χάρισε κορυφαίες επιδόσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016.
Το μοναδικό θέμα που απασχολεί αυτή την εποχή τη «χρυσή» κληρονόμο, πέρα
από τις πωλήσεις των σπιτιών που είχε αγοράσει ενώ ήταν παντρεμένη και
έχουν ανακοινωθεί από την περασμένη άνοιξη (ανάμεσα σε αυτά και η έπαυλη
στο Ganzendreef του Βελγίου), είναι η επιστροφή της στα αθλητικά δρώμενα με
επιδόσεις που θα τη φέρουν ξανά ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη με τους κορυφαίους ιππείς του κόσμου.
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ΕΥΕΞΙΑ

Κάν’ το όπως η Christy!

Φτιάξε σούπερ γλουτούς
µόνο µε έναν τοίχο
1

Ξάπλωσε ανάσκελα, κάπου µαλακά, έχοντας µπροστά σου τον
τοίχο, και ακούµπησε το πέλµα σου πάνω στον τοίχο, όσο πιο
ψηλά µπορείς. Πάρε εισπνοή και εκπνέοντας σήκωσε τη λεκάνη
σου όσο πιο ψηλά µπορείς µε τεντωµένα πόδια. Επανάλαβε 15
φορές µένοντας ψηλά στην τελευταία επανάληψη.
3

2

Ούσα ψηλά µε τεντωµένα πόδια, σήκωσε το ένα πόδι,
φέρνοντάς το κάθετα στο έδαφος (για ακόµα πιο δύσκολα,
κάθετα στο σώµα σου). Πάρε εισπνοή και κατέβασε λίγο τη
λεκάνη και κατά την εκπνοή ανέβασέ την ψηλά. Επανάλαβε 10
φορές από το κάθε πόδι.
4

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

Κάνε τα ίδια, στην ίδια θέση, αλλά µε λυγισµένα πόδια, ώστε η λεκάνη σου να πάει πιο ψηλά, σφίγγοντας περισσότερο τους
γλουτούς.

