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ερωτήµατα»
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΧΘΡΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΟΣΟΥΣ
ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΕΣΕΙ ΤΗΝ ΠΓ∆Μ

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑ
ΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ ΝΑ ΜΗΝ
ΥΠΑΡΞΕΙ ΛΥΣΗ
σελ. 3-7, 11, 13

Εξωφρενικά πρόστιµα
στο τέλος µιας δεκαετίας
µη εφαρµογής του
αντικαπνιστικού νόµου

Αστικές συγκοινωνίες:

ΑΕΙ: Αγωνιώδης

σελ. 16

σελ. 14

σελ. 8-9

Πλεόνασµα πολιτικής
έντασης και έλλειµµα
λεωφορείων

αναζήτηση απάντησης
στην προγραµµατισµένη
διάλυση
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03 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ∆έκα
(κυβερνητικοί) λόγοι για να µην πας
στο συλλαλητήριο της Αθήνας
04 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Τα
Βαλκάνια σε σταυροδρόµι
05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ
«Μακεδονικό»: Το Μαξίµου
έπεσε έξω στους πολιτικούς
υπολογισµούς του
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Θ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ «Φοβάµαι
και εκτιµώ ότι δεν θα επιλυθεί
το ζήτηµα της ΠΓ∆Μ»
08 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Νέος πόλεµος για
το άσυλο
10 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τα stress tests, η
EBA, οι εκτιµήσεις και η στάση των
τραπεζών
11 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ
Ευρωταραχή µε πρωταγωνιστές
Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και Παπαδηµούλη
12 // ΚΥΠΡΟΣ Εκλογές µε το
βλέµµα στην οικονοµία και στο
Κυπριακό
13 // ΕΥΡΩΠΗ Χρ. Μάτης
Έξω οι Ρώσοι από τα Βαλκάνια!
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πολεµική
ατµόσφαιρα στις συγκοινωνίες
15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΙΡ. ΜΟΛΦΕΣΗ
«Το νέο σχέδιο νόµου για τα ζώα
συντροφιάς προκαλεί βασανιστικά
ερωτήµατα»

16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆έκα χρόνια…
καπνός
17 // TWITTER Σποτάκια,
συλλαλητήρια και άλλες ιστορίες
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η «τσάντα στο
σχολείο» και οι αντιδράσεις
19 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Φτωχοποιούνται
τα ελληνικά νοικοκυριά
20 // ΚΟΣΜΟΣ Social Media:
Το εργοστάσιο του ψεύδους
22 // ΒUSINESS Τα σηµαντικότερα
νέα του επιχειρηµατικού κόσµου

SPORTS

24 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ «Οι Έλληνες
έχουµε µαχητικό DNA»
25 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις
από το Betarades.gr
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27 // CALENDAR Τα πολιτιστικά
δρώµενα της εβδοµάδας
28 // CINEMA Τι θα δούµε στις
κινηµατογραφικές αίθουσες
29 // LIFE STORY Η ζωή και το τέλος
του Mr IKEA
30 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από
τον κόσµο των διασήµων
31 // ΕΥΕΞΙΑ Πες αντίο στους πόνους
της µέσης
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ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
∆ηµήτρης Γκέλµπουρας,
www.one9six.com
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΤΙΝΑ
dmatina@freesunday.gr
210-6754430
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η
αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή
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κυβέρνηση
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η βεντάλια όλων των επιχειρημάτων τα οποία θα
μπορούσαν να αποτρέψουν πολίτες από τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο της Αθήνας άνοιξαν τις τελευταίες ημέρες τα στελέχη και οι επικοινωνιακοί μηχανισμοί της κυβέρνησης, αποκαλύπτοντας το δέος που έχει καταλάβει το Μαξίμου, το οποίο
έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο από τους δικούς του χειρισμούς και
την προσδοκία να αποκομίσει πολιτικά κέρδη από το πλήγμα
που θα δεχόταν η αντιπολίτευση και κυρίως η ΝΔ από το συλλαλητήριο. Τα κυβερνητικά επιχειρήματα έχουν ως εξής:
1. Είναι ακροδεξιό
Είναι ακροδεξιάς κατεύθυνσης οι ομιλητές, άρα όσοι συμμετέχουν τους ενισχύουν πολιτικά, προειδοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στο
Facebook στις 21 Ιανουαρίου: «Τον τόνο έδωσαν νοσταλγοί της
χούντας, τρελαμένοι του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, οι ομάδες των μεταφερόμενων χρυσαυγιτών, ένα σκοταδιστικό τμήμα
της Εκκλησίας με Άνθιμους και Αμβρόσιους».
2. Το διοργανώνει η ΝΔ
Η ΝΔ κρύβεται πίσω από τα συλλαλητήρια, διαπίστωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος μόλις την επομένη του συλλαλητηρίου της Θεσσαλονίκης, στις 22 Ιανουαρίου. «Όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να καταλάβουν ότι δεν
είναι η λύση, αλλά η μη λύση που υπονομεύει το εθνικό συμφέρον. Ειδικά η ΝΔ έχει καθήκον να σταματήσει να κρύβεται πίσω
από συγκεντρώσεις» είπε ο κ. Τζανακόπουλος.
3. Εμποδίζουν τη λύση
Η «Εφημερίδα των Συντακτών» στις 23 Ιανουαρίου κατηγόρησε την επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά ότι έχει το ένα μάτι στα συλλαλητήρια και το άλλο στη
λύση: «Στρέφοντας το ένα μάτι στα συλλαλητήρια και το άλλο
μάτι στην εξελισσόμενη διαπραγμάτευση, η Φώφη Γεννηματά
δήλωσε χθες ότι σέβεται τις “γνήσιες ευαισθησίες” του ελληνικού λαού και συμμερίζεται την αγωνία για μια έντιμη λύση, στη
βάση της σύνθετης ονομασίας για όλες τις χρήσεις».

4. Η Εκκλησία παρεμβαίνει στην πολιτική
Την Εκκλησία κατήγγειλε το υπουργείο Εξωτερικών στις 10 Ιανουαρίου, την ημέρα που ανακοίνωσε ότι διαφωνεί με τη χρήση του
όρου «Μακεδονία» από τα Σκόπια, αλλά και με τα συλλαλητήρια.
«Άραγε η ηγεσία της Εκκλησίας αποφάσισε να συμπορευτεί με το
νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής; Να μας πει κιόλας και
ποιο “όνομα” θέλει η ίδια, για να το διαπραγματευτεί η κυβέρνηση
με τα Σκόπια» έλεγαν κύκλοι του ΥΠΕΞ, κατηγορώντας την Ιερά
Σύνοδο για παρέμβαση στην εξωτερική πολιτική.
5. Δεν θα πάει ούτε ο αρχιεπίσκοπος
Έξι ημέρες αργότερα, στις 16 Ιανουαρίου, ο πρωθυπουργός εξέφραζε την ικανοποίησή του για την απόφαση της Εκκλησίας να
μη συμμετάσχει στα συλλαλητήρια. «Η εθνική ομοψυχία θεμελιώνεται στη σύνεση, στον διάλογο, στον σεβασμό των διαφορετικών απόψεων, αλλά και των διακριτών ρόλων. Και υπονομεύεται
από κραυγές, εκδηλώσεις μισαλλοδοξίας, ακρότητες που εν ονόματι του έθνους οδήγησαν στο παρελθόν σε εθνικές ήττες». Αυτό
ανέφερε στην επιστολή του στον αρχιεπίσκοπο ο πρωθυπουργός,
ο οποίος τον καλούσε να συμβάλει, στο μέτρο των δυνάμεών του,
«ώστε η Ελλάδα, με πνεύμα ενότητας και ορθού λόγου, χωρίς τα
λάθη του παρελθόντος, να αντιμετωπίσει με επιτυχία το θέμα των
σχέσεων με την ΠΓΔΜ, όπως και τα άλλα εθνικά θέματα που την
απασχολούν».
6. Η αστυνομία φοβάται επεισόδια
Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την αποφυγή επεισοδίων στο συλλαλητήριο αποκάλυψε το «Έθνος» σε κεντρικό θέμα στην πρώτη σελίδα
στις 31 Ιανουαρίου, προειδοποιώντας ουσιαστικά ότι η αστυνομία
ανησυχεί για τον κίνδυνο επεισοδίων από οργανωμένες ακροδεξιές ομάδες: «Σε επιφυλακή βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ε-

ΔΈΚΑ (ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΊ) ΛΌΓΟΙ ΓΙΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΉΡΙΟ
ΤΗΣ ΑΘΉΝΑΣ
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΗΣ
βδομάδας η Ελληνική Αστυνομία ενόψει της συγκέντρωσης για το
“Μακεδονικό” την Κυριακή στο Σύνταγμα. Αναμένεται ενίσχυση
από την επαρχία. Οι προβλέψεις για μεγάλη συμμετοχή, οι αντισυγκεντρώσεις και κυρίως οι οργανωμένες ακροδεξιές ομάδες προκαλούν προβληματισμό».
7. Θα χυθεί αίμα
Ως απάντηση στον φόβο για ακροδεξιάς προέλευσης επεισόδια εξελήφθη η ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο
Facebook ο κ. Γιώργος Καλαϊτζίδης, εκ των ιδρυτών του «Ρουβίκωνα», ο οποίος ανέφερε ότι μπορεί να χυθεί αίμα: «Στις 4 Φλεβάρη
μπορεί να χυθεί αίμα. Κάποιοι θα κρατάνε “σφουγγαρίστρες” και
κάποιοι άλλοι μαχαίρια. Άλλοι θεωρούν ότι “θα είναι η μέρα τους”
και κάποιοι άλλοι θέλουν “να περάσει η μέρα χωρίς απώλειες”. Θα
δείξει. Με πολύ θόρυβο και μάλλον με μεγάλο κόστος για όλους».
Η δημοσιότητα προκάλεσε την αντίδραση του κ. Καλαϊτζίδη, ο
οποίος καταλόγισε την ευθύνη στα μέσα ενημέρωσης: «“Δημοσιογράφοι” της πιο χυδαίας προπαγάνδας, παπαγαλάκια συμφερόντων
και μαφιόζων. Πού το είδατε, ρε ΑΛΗΤΕΣ, ότι καλώ σε αιματοκύλισμα την Κυριακή; Πού διαβάσατε, ρε κατευθυνόμενες αμοιβάδες,
ότι απειλώ τον κόσμο που θα κατέβει στο συλλαλητήριο;». Στη συνέχεια, μετά την έρευνα που διέταξε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου,
έγραψε: «Και ό,τι ξεκίνησαν οι δημοσιογράφοι-πάτρωνες των φασιστών το συνεχίζει ο Άρειος Πάγος».
Πάντως, ο κ. Καλαϊτζίδης συμμερίζεται την άποψη ότι δεν υπάρχει «μακεδονικό» έθνος, καθώς, όπως λέει: «Και επειδή είμαι και
από τη Βόρεια Ελλάδα και ξέρω λίγη Ιστορία, θα πω το εξής στα ανώνυμα φασισταριά που στέλνουν μηνυματάκια. Αν δεν ήταν το ΕΑΜ
και ο ΕΛΑΣ, θα μιλάγατε όλοι βουλγάρικα τώρα. Δωσίλογοι γερμανοτσολιάδες, στις τρύπες σας».
8. Μετατρέπεται σε αντικυβερνητικό
Τη μετατροπή του συλλαλητηρίου σε αντικυβερνητική διαδήλωση
κατήγγειλε την 1η Φεβρουαρίου το left.gr: «Η ΝΔ από την αρχή επιχείρησε να αξιοποιήσει το ζήτημα παρουσιάζοντας την εκδήλωση
ως γενικότερα “αντικυβερνητική”. Την ίδια στιγμή, ακόμα και κόμματα της Αριστεράς, όπως η ΛΑΕ, και όχι μόνο (βλέπε την Πλεύση
Ελευθερίας της Ζ. Κωνσταντοπούλου), επιχειρούν να κερδοσκοπήσουν πολιτικά δηλώνοντας τη στήριξή τους στο συλλαλητήριο, στο

οποίο δίνουν επίσης αντικυβερνητικό περιεχόμενο».
Και επ’ αυτού απάντησε η εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ Μανταλένα
Παπαδοπούλου: «Τα συλλαλητήρια αυτά δεν πρέπει να ερμηνεύονται κατά το δοκούν, γιατί αποτυπώνουν την έκφραση των Ελλήνων
ανεξαρτήτως ιδεολογικού φάσματος για ένα εθνικής σημασίας ζήτημα σχετικά με τη χρήση του όρου “Μακεδονία” από το γειτονικό
κράτος. Δεν είναι αντικυβερνητική διαδήλωση».
9. Απειλούν με δολοφονίες
Τον συνδυασμό του συλλαλητηρίου με μια απειλητική επιστολή που
δέχτηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς επιχείρησε στις 2
Φεβρουαρίου ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Νίκος Τόσκας. «Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε πόσο επικίνδυνο
είναι να στέλνει κάποιος επιστολές επειδή δεν τους αρέσει ο τρόπος
διαπραγμάτευσης. Προσπαθούμε να βρούμε στοιχεία γι’ αυτούς που
έστειλαν την επιστολή. Ήδη έχουν επιληφθεί οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές για να βρεθεί μια άκρη γι’ αυτούς που προσπαθούν να δυναμιτίσουν ακόμη και το κλίμα της ειρηνικής διαδήλωσης» είπε ο κ.
Τόσκας, ο οποίος αποκάλυψε την ύπαρξη της επιστολής.
10. Για όλα φταίει η διαπλοκή
Μια συνολική αποτίμηση των αιτιών της κατάστασης έκανε ο υπουργός Εξωτερικών, σχολιάζοντας την απειλή που δέχτηκε και ζητώντας
από τη ΝΔ και την Εκκλησία να αποδοκιμάσουν, για να μη θεωρηθούν ηθικοί συναυτουργοί: «Επί χρόνια, συγκεκριμένα συστήματα,
έντυπα και κανάλια με συκοφαντούν, ώστε να με στοχοποιήσουν.
Τους ενοχλεί ότι δεν με κρατά κανείς. Είναι οι ηθικοί αυτουργοί των
απειλών για τη σωματική ακεραιότητα και ζωή μου. Περιμένω ΝΔ και
Ιερά Σύνοδος να τις καταδικάσουν χωρίς μεν και αλλά».
Μέχρι στιγμής η πίεση προς το συλλαλητήριο δεν έχει αποδώσει καρπούς και η κυβερνητική αντίθεση στην πραγματοποίησή του το μετατρέπει σε αντικυβερνητικό, με αποτέλεσμα από πολλούς να κρίνεται
κρίσιμο και για το μέλλον της κυβέρνησης. Κάποιοι μάλιστα μέσα στον
ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας τη δήλωση του Σταύρου Θεοδωράκη, σύμφωνα
με τον οποίο δεν θα συμμετείχε σε μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό
Τσίπρα, αναρωτιούνται πώς θα μπορούσε να υπάρξει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς Τσίπρα, στην οποία να συμμετάσχει ο επικεφαλής του
Ποταμιού και μέλος του Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής.
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ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Η

βαλκανική δραστηριοποίηση του Ερντογάν, την ώρα µάλιστα της εµπλοκής της Άγκυρας στη Συρία, αποτυπώνει τη σηµασία
που δίνει η τουρκική διπλωµατία στην άσκηση επιρροής στη ΝΑ Ευρώπη. Πιο πρόσφατα δείγµατα γραφής η τριµερής σύνοδος κορυφής Τουρκίας - Σερβίας - Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αλλά και η προηγηθείσα τελετή αναπαλαίωσης βουλγαρικής εκκλησίας στην
Κωνσταντινούπολη παρουσία του Ερντογάν και του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Μπορίσοφ.

Ρητορική και πραγµατικότητα
Η Άγκυρα ξεκίνησε την προσπάθεια άσκησης επιρροής
στην πρώην Γιουγκοσλαβία αµέσως µετά την έκρηξη της σύγκρουσης στα τέλη Ιουνίου του 2001 µε τη µεγαλόστοµη διακήρυξη του τότε Προέδρου Οζάλ για ζώνη επιρροής από
την Αδριατική µέχρι το Σινικό Τείχος, µια διατύπωση που
συνδύαζε σε επίπεδο ρητορικής τον πανισλαµισµό µε τον
παντουρκισµό, καθώς ξεκινούσε από τους µουσουλµανικούς
τουρκόφωνους και µη πληθυσµούς της Γιουγκοσλαβίας για
να καταλήξει στους τουρκόφωνους µουσουλµάνους Ουιγκούρους στο Σικιάκ της Β∆ Κίνας.
Η πολιτική της Άγκυρας στα Βαλκάνια χαρακτηρίστηκε
από µια απόσταση ανάµεσα στη ρητορική και την πραγµατικότητα που πολλές φορές δεν έδινε τη δυνατότητα ψύχραιµης προσέγγισης και οδηγούσε στην υπερτίµησή της, µε τις
γνωστές στη χώρα µας θεωρίες περί ισλαµικού τόξου.
Μόνο ανιστόρητοι µπορούν να αγνοούν την ιστορική αντιπαλότητα ανάµεσα στους Αλβανούς του Κοσόβου και
στην εκεί µικρή αριθµητικά τουρκόφωνη µειονότητα η
οποία ήταν σταθερός σύµµαχος της σερβικής κοινότητας, µε
το ίδιο σκηνικό να ισχύει και για την ΠΓ∆Μ.
Πολύ γρήγορα µετά την έκρηξη της σύγκρουσης στη
Γιουγκοσλαβία την άνοιξη του 1991 η παντουρκική-πανισλαµική ρητορική της Άγκυρας υποχώρησε και σταδιακά έδωσε
τη θέση της στην αξιοποίηση της αδυναµίας των χωρών των
∆υτικών Βαλκανίων να διασφαλίσουν την ένταξή τους στο
ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε., σε αντίστιξη µε τη Βουλγαρία και τη
Ρουµανία, αλλά και µε τη Σλοβενία και την Κροατία.
Μέχρι την άνοδο του Ερντογάν στην εξουσία στα τέλη
του 2002, αλλά κυρίως την επικράτησή του επί του κεµαλικού κατεστηµένου γύρω στα 2010, τα περιθώρια ελιγµών
της Άγκυρας ήταν εκ των πραγµάτων οριοθετηµένα από τις

Από την αναγνώριση της ΠΓ∆Μ
µε τη συνταγµατική της ονοµασία από
την αρχή µέχρι την παρεµβολή της πριν
από µερικά χρόνια µε αποτέλεσµα την
ακύρωση από την Αλβανία της συµφωνίας
για οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας για την
Ελλάδα, η Άγκυρα συνειδητά υπονοµεύει
κάθε κίνηση της Αθήνας για εξοµάλυνση των
σχέσεών της µε τους βόρειους γείτονές της.
εσωτερικές ισορροπίες: τον ρόλο του προστάτη και χρηµατοδότη των µουσουλµανικών πληθυσµών της πρώην Γιουγκοσλαβίας διεκδίκησαν και άσκησαν κατά κύριο λόγο χώρες
όπως η Σαουδική Αραβία, τα Εµιράτα και το Κατάρ.

Αξιοποίηση των εκκρεµοτήτων της Αθήνας
Αργά αλλά σταθερά το πεδίο πραγµατικής παρέµβασης της
Άγκυρας περιορίστηκε στην αξιοποίηση των εκκρεµοτήτων
της Αθήνας µε τους βόρειους γείτονές της, µε την ΠΓ∆Μ
και την Αλβανία: Την ώρα που η Ελλάδα συνέδεε τη συγκατάθεσή της στην ευρωατλαντική προοπτική των δύο αυτών
χωρών µε προαπαιτούµενα εγκατάλειψης του αναθεωρητικού εθνικισµού-αλυτρωτισµού σε όλες του τις εκφάνσεις,
η τουρκική πλευρά εµφανιζόταν σαν άνευ όρων επισπεύδουσα, αλλά ταυτόχρονα τροφοδοτούσε την αδιαλλαξία των
ελίτ των δύο βόρειων γειτόνων απέναντι στο σύνολο των διµερών τους διαφορών µε την Αθήνα.
Από την αναγνώριση της ΠΓ∆Μ µε τη συνταγµατική της
ονοµασία από την αρχή µέχρι την παρεµβολή της πριν από
µερικά χρόνια µε αποτέλεσµα την ακύρωση από την Αλβανία της συµφωνίας για οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας για
την Ελλάδα, η Άγκυρα συνειδητά υπονοµεύει κάθε κίνηση

της Αθήνας για εξοµάλυνση των σχέσεών της µε τους βόρειους γείτονές της.
Και όχι µόνο, καθώς στηρίζει µε συµφωνίες διµερούς αµυντικής συνεργασίας τη µακράς διάρκειας καχυποψία των
γειτόνων µας σε βάρος της χώρας µας µε υποτροφίες εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε τουρκικές στρατιωτικές σχολές.
Εξυπακούεται ότι τα παραπάνω ως ελιγµοί πλαγιοκόπησης της Αθήνας, αλλά και ευρύτερα ως προσπάθεια εγκαθίδρυσης περιφερειακής ζώνης επιρροής, θα συρρικνωθούν
σε αρχική φάση για να εκµηδενιστούν στη συνέχεια, όταν
δροµολογηθεί και υλοποιηθεί η ένταξη των ∆υτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε.
Στην προοπτική αυτή, οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κόσοβο, Αλβανία και ΠΓ∆Μ εξυπακούεται ότι συνδέουν την εγγύηση της
ασφάλειάς τους, αλλά και της οικονοµικής ανάπτυξής τους,
όχι µε πολιτικές αλά καρτ ένταξης στην Ευρώπη, όπως η τετράδα του Βίζεγκραντ (Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία), αλλά µε πολιτικές που προωθούν την εµβάθυνση της
ολοκλήρωσης και κατά συνέπεια τη συνολική αλληλεγγύη.
Με άλλα λόγια, τα ∆υτικά Βαλκάνια εντός Ε.Ε. µαζί µε τη
Βουλγαρία και τη Ρουµανία θα είναι εκ των πραγµάτων σύµµαχοι των επτά ευρωµεσογειακών χωρών (Ελλάδα, Ιταλία,
Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Κύπρος και Μάλτα), µια δυναµική που αφαιρεί κάθε χρησιµότητα και σκοπιµότητα για
διµερείς µαζί µε την Άγκυρα ελιγµούς των Τιράνων και των
Σκοπίων σε βάρος της Αθήνας.

Μέτωπο δυσαρεστηµένων
Η προσπάθεια προσέγγισης της Άγκυρας µε τη Σερβία είναι
χαρακτηριστική, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν
τα προσχήµατα της εθνικοθρησκευτικής συγγένειας, αλλά
ούτε και προφανείς σε πρώτο πλάνο σκοπιµότητες σε βάρος
της Αθήνας. Αυτό που προβάλλει στην προσέγγιση Άγκυρας-Βελιγραδίου είναι µια δυναµική διαµόρφωσης ενός ετερόκλητου µετώπου δυσαρεστηµένων από την πολιτική των
ΗΠΑ και της Ε.Ε.
Με δυο λόγια, ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Ε.Ε., αλλά κυρίως
ούτε η Αθήνα µπορούν να αποδεχτούν σιωπηλά την παράταση του γεωπολιτικού κενού στο οποίο βρίσκονται τα ∆υτικά Βαλκάνια σήµερα. Το όποιο κόστος της ατλαντικής και
ευρωπαϊκής τους προοπτικής είναι σαφώς µικρότερο από το
κόστος παράτασης του σηµερινού στάτους κβο.
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Η ΝΔ ξεπερνάει τη δοκιμασία του
«Μακεδονικού» ενισχύοντας την ενότητα
και διευρύνοντας το πολιτικό της ακροατήριο.
Οι διαφορές ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επιδείνωσαν
την προβληματική εικόνα της κυβέρνησης,
ενώ οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ
διαφοροποιούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ του 4%.

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΌ»: ΤΟ ΜΑΞΊΜΟΥ ΈΠΕΣΕ ΈΞΩ
ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎΣ ΤΟΥ
Η ΝΔ διευρύνει το ακροατήριό της, ενώ η κυβέρνηση
απαξιώθηκε ακόμη περισσότερο.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

Ε

λάχιστοι θεωρούν ότι ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας πήρε την πρωτοβουλία για μια γρήγορη συνεννόηση μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων για το «Μακεδονικό» θέλοντας να διαχειριστεί αποτελεσματικά ένα εθνικό θέμα. Οι περισσότεροι καταλήγουν
στο συμπέρασμα ότι ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να αιφνιδιάσει με
στόχο να προκαλέσει εσωκομματικό πρόβλημα στη ΝΔ και να ενισχύσει τη σκληρή και την άκρα Δεξιά, προκειμένου να περιοριστεί το δημοσκοπικό προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα πράγματα εξελίχθηκαν σε άλλη κατεύθυνση από το σενάριο στο οποίο στηρίχτηκε ο πολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου.

Ενισχυμένος Μητσοτάκης
Ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Μητσοτάκης ανέλυσε σωστά την τακτική
του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα και υποστήριξε θέσεις που ενίσχυσαν την ενότητα της ΝΔ και περιόρισαν τη δυνατότητα ανάπτυξης πολιτικών δυνάμεων στα δεξιά της. Συνόψισε τη γραμμή υποστηρίζοντας ότι δεν θα διχάσουμε τους Έλληνες για να ενώσουμε τους Σκοπιανούς, δεν θα δεχτούμε κινήσεις που μπορεί να
προκαλέσουν ρήγμα μεταξύ Βόρειας Ελλάδας και Αθήνας και δεν
θα αφήσουμε στο συγκεκριμένο θέμα πολιτικό χώρο για την ανάπτυξη ακραίων πολιτικών δυνάμεων.
Η ΝΔ, ένα κόμμα που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις κινείται σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου γύρω στο 35%, απευθύνεται, με
βάση την εξέλιξη του «Μακεδονικού», σε ένα ευρύτερο πολιτικό
ακροατήριο, που μπορεί να φτάνει ή και να ξεπερνάει το 70%. Επομένως οι κινήσεις Μητσοτάκη όχι μόνο απέτρεψαν εσωτερικά
προβλήματα και την πολιτική απομόνωσή της αλλά έθεσαν τις βάσεις για την παραπέρα ενίσχυσή της. Επιπλέον, ο πρόεδρος της
ΝΔ άγγιξε με τις παρεμβάσεις του πατριωτικές και συναισθηματικές ευαισθησίες, ξεπερνώντας το προφίλ του εξαιρετικά αποτελεσματικού τεχνοκράτη με έμφαση στα οικονομικά ζητήματα.

Προβλήματα στην κυβέρνηση
Οι κινήσεις Τσίπρα δημιούργησαν δύο βασικά προβλήματα
στην κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ανέδειξαν την τεράστια διαφορά απόψεων στο συγκεκριμένο θέμα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και
των ΑΝΕΛ, η οποία άλλοτε προβάλλεται για να διατηρήσουν οι
κυβερνητικοί εταίροι την ιδεολογική και πολιτική τους ταυτότητα και άλλοτε εξαφανίζεται για να διατηρήσουν τις κυβερνητικές τους καρέκλες. Η εικόνα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
είναι πλέον άθλια και η ευρύτερη κοινή γνώμη έχει αρχίσει να
την αντιμετωπίζει σαν μια προβληματική εταιρεία διαχείρισης

και νομής της εξουσίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει να αποκτά εσωκομματικό πρόβλημα, γιατί
οι κινήσεις Τσίπρα στο «Μακεδονικό» εκφράζουν το 4% του
σκληρού πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν καλύπτουν όμως το 36% των
εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015 –σήμερα το ποσοστό είναι πολύ
χαμηλότερο–, το οποίο προέρχεται από το παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ
και έχει ευαισθησίες σε αυτά τα ζητήματα. Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι οι περισσότεροι από αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 είναι υπέρ των συλλαλητηρίων για το «Μακεδονικό» παρά το γεγονός ότι το Μαξίμου
και η κομματική ηγεσία επιμένουν να χαρακτηρίζουν όσους παίρνουν μέρος σε αυτά σαν ακροδεξιούς, πατριδοκάπηλους και αντιδραστικούς. Εξαιτίας των επιλογών του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα
υποβαθμίστηκε ακόμη περισσότερο η εικόνα της κυβέρνησης και
άρχισαν να διαφαίνονται εσωτερικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη
μεγάλη μάζα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.

Έκφραση γενικής δυσαρέσκειας
Λαθεμένη επίσης αποδείχθηκε η εκτίμηση του κ. Τσίπρα ότι
θα μπορούσε να απομονώσει τη διαχείριση των σχέσεων με τα
Σκόπια από τη γενικότερη πολιτική κατάσταση και να αντλήσει
οφέλη.
Τελικά ο κυβερνητικός χειρισμός του «Μακεδονικού» μπορεί να αποδειχθεί η σταγόνα που θα κάνει το ποτήρι της λαϊκής
δυσαρέσκειας να ξεχειλίσει. Πολλοί από αυτούς που διαδηλώνουν την αντίθεσή τους στη διαπραγματευτική τακτική της κυβέρνησης θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα γενικής δυσαρέσκειας
με την οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά
και τη συνήθεια που έχει αποκτήσει να αυτοεξευτελίζεται, θίγοντας την αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Ο Ντάισελμπλουμ και ο Βίζερ,
οι πρώην επικεφαλής του Eurogroup και του EuroWorking
Group, ενίσχυσαν με τις δηλώσεις τους την εικόνα μιας κυβέρνησης που ενώ δηλώνει ότι διαπραγματεύεται σκληρά με τους Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές, έχει μετατραπεί, για τους δικούς
της λόγους, σε πρόθυμο διεκπεραιωτή των αποφάσεών τους. Ο
τρόπος με τον οποίο υποκλίνεται ο κ. Τσίπρας στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του κ. Ερντογάν, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η κράτηση των Τούρκων στρατιωτικών που ζήτησαν άσυλο
στην Ελλάδα, προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις. Σε μια περίοδο
κατά την οποία το καθεστώς της Τουρκίας βάλλεται διεθνώς για
τη συστηματική καταπάτηση των ανθρώπινων και δημοκρατικών
δικαιωμάτων, το Μαξίμου θέλει να του βγάλει ευρωπαϊκό κόκκινο χαλί. Σε αυτό το πλαίσιο, η προώθηση από το Μαξίμου μιας

«λύσης» στο «Μακεδονικό» που θα στηρίζεται σε ελληνικές υποχωρήσεις στο θέμα της ονομασίας, προτού καν λυθεί το ζήτημα
του αλυτρωτισμού των Σκοπίων σε συνταγματικό και γενικότερο
επίπεδο, προκαλεί τη δυναμική αντίδραση των πολιτών, οι οποίοι
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση τους κοροϊδεύει
σε όλους τους τομείς.

Ταραχή στην Κεντροαριστερά
Από τους χειρισμούς της κυβερνητικής ηγεσίας έχει προκληθεί
ταραχή στην Κεντροαριστερά, η οποία έχει πρόβλημα πολιτικής
συνοχής και στρατηγικής.
Η κ. Γεννηματά και περισσότερο ο κ. Θεοδωράκης πλησιάζουν στο «Μακεδονικό» τις κυβερνητικές θέσεις, κρατώντας αποστάσεις από τις θέσεις της ΝΔ. Αυτό είναι καλά νέα για το Μαξίμου, με την έννοια ότι, όπως καταγράφουν και οι δημοσκοπήσεις,
το Κίνημα Αλλαγής επιστρέφει σε μονοψήφια ποσοστά. Το πιθανότερο όμως είναι ότι αυτόν τον πολιτικό λογαριασμό δεν θα τον
πληρώσει η ΝΔ. Όσοι κινούνται στον χώρο της Κεντροαριστεράς
και διαφωνούν με τις επιλογές του κ. Μητσοτάκη για τον χειρισμό του «Μακεδονικού», διαφωνούν ακόμη περισσότερο με την
κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την επιβολή μιας ισοπεδωτικής φορολογικής πολιτικής, με την οποία χρηματοδοτείται η επέκταση του
κομματικού κράτους. Μπορεί να ασκούν κριτική στον κ. Μητσοτάκη γιατί θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά φιλελεύθερος στην προσέγγιση του «Μακεδονικού», αλλά οι φιλελεύθερες αναζητήσεις
τους είναι πιθανό να τους οδηγήσουν πιο κοντά στη ΝΔ, με το
σκεπτικό ότι αποτελεί εγγύηση για την απελευθέρωση της οικονομίας και ως έναν βαθμό της κοινωνίας από τα δεσμά του κομματικού κράτους του ΣΥΡΙΖΑ.

Επικοινωνιακός αποπροσανατολισμός
Η κυβέρνηση φαίνεται να χάνει την επικοινωνιακή, πολιτική
μάχη γύρω από το «Μακεδονικό», χωρίς να είναι βέβαιο ότι λειτουργεί σε όφελός της ο επικοινωνιακός αποπροσανατολισμός
που επιχειρεί. Μπορεί η συζήτηση για τους μαζικούς πλειστηριασμούς ακινήτων, την επερχόμενη μείωση των παλαιών κύριων συντάξεων και την προγραμματισμένη μείωση του αφορολόγητου
ορίου για το ετήσιο εισόδημα να έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα,
εφόσον το «Μακεδονικό» κυριαρχεί τις τελευταίες εβδομάδες
στην επικαιρότητα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα
της οικονομικής και κοινωνικής καθημερινότητας έχουν χάσει
τη σημασία τους στη διαμόρφωση της πολιτικής δυναμικής. Εκατομμύρια συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά
και κοινωνικά προβλήματα, τα οποία με το πέρασμα του χρόνου
γίνονται πιο βασανιστικά, επειδή εξαντλείται η ατομική και οικογενειακή αντοχή τους. Μπορεί στο χρυσό κλουβί του Μαξίμου
να θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν τον κόσμο να ξεχάσει τα προβλήματά του με έναν διαρκή επικοινωνιακό αποπροσανατολισμό,
αλλά έχει αποδειχθεί ότι η ευρύτερη κοινή γνώμη διαμορφώνεται με βάση τη σκληρή πραγματικότητα και πως διατηρεί την αυτονομία της από τους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις επιλογές
των ΜΜΕ που είναι εξαρτημένα από την εξουσία.
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Με τις πλειοδοσίες μας
οδηγήσαμε και τη χώρα
αυτή –αφού χάθηκε η
ευκαιρία του Γκλιγκόροφ,
ο οποίος και λόγω ηλικίας
είχε περιορισμένη αίσθηση
του εσωτερικού πολιτικού
κόστους– να παραδοθεί στα
χέρια ακραίων εθνικιστών,
όπως ο Γκρούεφσκι.

Θανάσης Διαμαντόπουλος,
καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

«Φοβάμαι και εκτιμώ ότι δεν θα επιλυθεί
το ζήτημα της ΠΓΔΜ»
ΣΤΟΝ ΔΗΜΉΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΌΠΟΥΛΟ

Μ

άλλον απαισιόδοξος
για τις εξελίξεις σχετικά με το ζήτημα της
ονομασίας της ΠΓΔΜ
εμφανίζεται ο καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Θανάσης
Διαμαντόπουλος, εκτι-

μώντας ότι η μεγάλη ευκαιρία για λύση χάθηκε
το 1992. Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία ότι
μια νέα αναβολή της λύσης θα έχει αρνητικά αποτελέσματα για την Ελλάδα.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα την εκτίμησή σας σχετικά με το πού βρισκόμαστε με το Σκοπιανό.
Θα ήθελα αρχικά να κάνω μια ευρύτερη παρα-

τήρηση. Έχω μελετήσει διαχρονικά, στην πορεία
της Ιστορίας μας, τις διαιρετικές τομές που έφεραν σε αντιπαράθεση τους Έλληνες. Μία από
αυτές ήταν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πραγματισμό, και υπό την πίεση των περιστάσεων,
των εκάστοτε κυβερνήσεων και τη δημαγωγία,
τον λαϊκισμό, την πλειοδοσία και τη λαολειχία
των εκάστοτε αντιπολιτεύσεων. Ακόμα κι ο Χα-

ρίλαος Τρικούπης κατηγορούσε τον –αδικημένο
ιστορικά– Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, διότι διεύρυνε τα σύνορα της Ελλάδας αναιμάκτως αλλά
ανεπαρκώς.
Από κει και πέρα, το «αιώνιο χθες», που
έλεγε ο Μαξ Βέμπερ, έχει βαρύτητα, δημιουργεί ιστορικό ασυνείδητο και το ιστορικό ασυνείδητο του λαού τον ωθεί ενίοτε στον ανορθολογισμό. Η Μακεδονία, για την Ελλάδα, για τους
Έλληνες, για την ιστορική συνείδηση, έχει μια
βαρύτητα. Ακόμα κι αν αφήσουμε τον μακεδονικό αγώνα –θυμίζω ότι η Ελλάδα έκανε δύο
πολέμους για τη Μακεδονία, θυσίασε τον βασιλιά Γεώργιο και μέσω του Κωνσταντίνου χρησιμοποίησε τον Κάιζερ για να μπορέσει να φτάσει
στην Καβάλα–, η στάση του ΚΚΕ για το Μακεδονικό έδωσε στην εθνικόφρονα παράταξη, τη
Δεξιά, το συνεκτικό στοιχείο για την καταστολή
της κομμουνιστικής επανάστασης.
Αυτό είναι το ιστορικό και ψυχολογικό πλαίσιο με το οποίο αντιμετωπίζεται η πραγματικότητα. Τώρα, νομίζω ότι έχουμε χάσει μια πολύ
μεγάλη ευκαιρία. Αν αφήσουμε την Ιστορία και
δούμε τα γεωπολιτικά δεδομένα, διαπιστώνουμε
ότι η Ελλάδα από τη διάλυση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας ευεργετήθηκε με το «μπον φιλέ»,
με το να έχει περίπου όλες τις όχθες προς το Αιγαίο. Όμως στα βόρεια σύνορά της έχει χώρες
που στερήθηκαν αυτής της εξόδου στο Αιγαίο.
Βεβαίως, για τη Βουλγαρία η Ε.Ε. δημιουργεί τον
ενιαίο οικονομικό χώρο, αλλά πάντα, υπό μια συγκυρία, μπορούν κι αυτοί να προσβλέπουν σε
μια έξοδο στο Αιγαίο, που στο παρελθόν είχαν.
Η Αλβανία έχει τα απωθημένα της τσαμουριάς
και η Σερβία πάντα, από την εποχή του στρατηγού Πάγκαλου, προσέβλεπε στη Θεσσαλονίκη,
τώρα, πάντως, έχει υποστεί την πολιτική διείσδυση της Ρωσίας του Πούτιν, που, σε συνδυασμό με την πολιτιστική διείσδυση που έχει κάνει
και στην Ελλάδα, δημιουργεί ένα δεδομένο, αν
μη τι άλλο, επικίνδυνο.
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, το να είναι μέλος
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του ΝΑΤΟ ένα αδύναμο κράτος στα βόρεια σύνορά μας, κράτος περίκλειστο, χωρίς έξοδο στη
θάλασσα, χωρίς σημαντικό στρατό και εθνολογικό μωσαϊκό, χωρίς συνοχή, θα ήταν ένα στοιχείο, κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικό για τα
συμφέροντα της χώρας και την ασφάλειά της και
θα έπρεπε κάθε στοιχείο, κάθε παράγων συνεκτικότητας αυτού του κράτους να ευνοηθεί. Αν,
δε, το όνομα προσέφερε συνεκτικότητα σε αυτό
το μείγμα βουλγαρογενών Σλάβων, Αλβανών
και άλλων στοιχείων, θα έπρεπε, ίσως, από το
1992 η ελληνική εξωτερική πολιτική να είναι ότι
η επιλογή αυτού του ονόματος, που είναι κατά
γενική παραδοχή τόσο συνδεδεμένο με την Ιστορία της Ελλάδας, υποδηλώνει τη βούληση
του βόρειου γείτονά μας να χειραφετηθεί από
τη φυλετική συγγένεια με τη Βουλγαρία και την
ιστορική πολιτική συγγένεια με τη Γιουγκοσλαβία και να προσδεθεί πολιτικά, οικονομικά και
πολιτισμικά με την Ελλάδα. Μια τέτοια προσέγγιση θα επέτρεπε, πιθανόν, την πολιτική και οικονομική «δορυφοροποίηση» του γείτονά μας.
Αυτό δεν έγινε και με τις πλειοδοσίες μας
οδηγήσαμε και τη χώρα αυτή –αφού χάθηκε η
ευκαιρία του Γκλιγκόροφ, ο οποίος και λόγω ηλικίας είχε περιορισμένη αίσθηση του εσωτερικού πολιτικού κόστους– να παραδοθεί στα χέρια
ακραίων εθνικιστών, όπως ο Γκρούεφσκι. Αυτό,
πλέον, διόγκωσε το εθνικό φιλότιμο των Ελλήνων και η συμβιβαστική διάθεση που ήταν εθνωφελής, όσο ακόμα ήταν δυνατή (πριν επενδυθούν καριέρες πολιτικές ή θρησκευτικές στο
περιβόητο όνομα του ακατονόμαστου βόρειου
γείτονά μας), δεν είναι δυνατή χωρίς να προσβληθεί βαθιά το φιλότιμο του ελληνικού λαού.
Κι αυτό δημιουργεί μια κυριαρχία ανορθολογισμού. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και η

Με όρους ιστορικούς, ο
πρωθυπουργός που θα
κατάφερνε να λύσει αυτό
το χρονίζον πρόβλημα
στα βόρεια σύνορά μας θα
κατέγραφε έναν εθνικό
τίτλο. Όμως με όρους
εκλογικούς πιθανότατα
τον συμφέρει, καθώς, όπως
έλεγαν στη Γαλλία, το να
πέσει ένας πρωθυπουργός
προς τα αριστερά είναι
στοιχείο επένδυσης στο
πολιτικό του μέλλον.
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ΝΔ του Μητσοτάκη, ο πατέρας του οποίου ήταν
ο κατεξοχήν πρόμαχος του πολιτικού πραγματισμού, να υπαναχωρεί στα αναχώματα της ιστορικής συνείδησης. Φοβάμαι και εκτιμώ ότι δεν
θα επιλυθεί το ζήτημα, εις βάρος της Ελλάδας.
Η αναβολή στο μέλλον κρίσιμων ζητημάτων δεν
είναι κάτι θετικό. Η παράταση του προβλήματος,
της εκκρεμότητας του βόρειου γείτονά μας, με
όλα τα στοιχεία αποδυνάμωσης της συνοχής
του, που αυτό μπορεί να επιφέρει και, επομένως, να τον καθιστά ευάλωτο σε άλλες δυνάμεις που έχουν στόχο την εισβολή στα Βαλκάνια, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο.
Αυτή είναι η κατάσταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποτιμώ το ενδεχόμενο ο Τσίπρας, παράλληλα με τη φιλοδοξία του να επιλύσει αυτό
το «καρκίνωμα» της εξωτερικής πολιτικής, να
το αντιμετώπισε και με όρους εσωτερικής πολιτικής, ως μια «ευπρεπή» ευκαιρία απόδρασης,
στην οποία και στον πολιτικό σύμμαχό του, τον
Καμμένο, θα έδινε τη δυνατότητα να αναβαπτιστεί από την πολιτική του τέφρα και στον ίδιο
τον Τσίπρα να αναβαπτιστεί στην καθαρτήρια
κολυμβήθρα της Αριστεράς, συν το ενδεχόμενο
να διασπάσει τον δεξιό χώρο, δημιουργώντας
δεξιά της ΝΔ ένα πολιτικό μόρφωμα.
Ωστόσο, βλέπουμε την κυβέρνηση να επιδιώκει να βρεθεί λύση. Θα τη συνέφερε να μη
λυθεί το πρόβλημα;
Πιθανότατα ναι. Αν λάβουμε υπόψη ότι σύμφωνα με δημοσκοπήσεις ακόμα και μεταξύ των
δυνάμει ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει εναντίωση σε οιονδήποτε συμβιβασμό, με όρους
ιστορικούς δεν τη συμφέρει. Με όρους ιστορικούς, ο πρωθυπουργός που θα κατάφερνε να
λύσει αυτό το χρονίζον πρόβλημα στα βόρεια
σύνορά μας θα κατέγραφε έναν εθνικό τίτλο.
Όμως με όρους εκλογικούς πιθανότατα τον συμφέρει, καθώς, όπως έλεγαν στη Γαλλία, το να
πέσει ένας πρωθυπουργός προς τα αριστερά
είναι στοιχείο επένδυσης στο πολιτικό του μέλλον. Ειδικά ο Τσίπρας, που προήλθε από πάρα
πολύ αριστερά, που πρόδωσε σε οικονομικό
και κοινωνικό και διεθνοπολιτικό επίπεδο περίπου οτιδήποτε πρέσβευε, προκειμένου να ανέλθει στην εξουσία, η αναβάθμιση αυτή του επιτρέπει να περιχαρακώσει σε κάποιον βαθμό
έναν χώρο, να κρατήσει την αριστερή του ταυτότητα και σε καλύτερες συγκυρίες να μπορεί
να διεκδικήσει το αριστερό-κεντροαριστερό ημισφαίριο της πολιτικής ζωής.
Από την άλλη πλευρά, πώς κρίνετε τη στάση
της ΝΔ;
Νομίζω ότι και ο Μητσοτάκης, αν συνομιλούσε
με την Ιστορία, θα ακολουθούσε διαφορετική
πολιτική. Ακολουθώντας την τακτική της ψηφοθηρίας κάθε αντιπολίτευσης, ενδεχομένως δεν
συνομιλεί με την Ιστορία αλλά με την κάλπη, με
την προοπτική των επόμενων εκλογών και, ως
εκ τούτου, δεν θέλει να αποξενώσει και να αποξενωθεί από τους σκληροπυρηνικούς οπαδούς του, μια και η άφρων –κατά τα τελευταία
25 χρόνια– εσωτερική και εξωτερική πολιτική
της χώρας οδήγησε το έθνος σε μια, κατά την
άποψή μου, σκιαμαχία, σε μάχη οπισθοφυλακής
και όχι διορατικότητας. Διότι μην ξεχνάμε ότι επενδύοντας το περιορισμένο διεθνοπολιτικό κεφάλαιο που έχει μια μικρή χώρα στο θέμα του

ονόματος, χάνει τη δυνατότητα αποφασιστικής
παρέμβασης σε πιο σημαντικά θέματα. Για παράδειγμα, δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε στο
θέμα της ανεξαρτητοποίησης, στα βόρεια σύνορά
μας, και της απόσχισης του Κοσόβου, που δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο για
αναθεώρηση συνόρων, κάτι που ασφαλώς δεν
είναι στις προτεραιότητες μιας χώρας που δεν
είναι αναθεωρητική, όπως η Ελλάδα, μια που
στα 120 πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της ευεργετήθηκε από πέντε αλλεπάλληλες διευρύνσεις των συνόρων της.
Μ’ αυτά και μ’ εκείνα, φαίνεται ότι βρισκόμαστε και πάλι στο ζήτημα των πολιτικών διαιρέσεων που τόσο σας ενδιαφέρει…
Αν υπαινίσσεστε το έργο μου «Δέκα και μία δεκαετίες πολιτικών διαιρέσεων – Οι διαιρετικές
τομές στην Ελλάδα την περίοδο 1910-2017», ναι,
πράγματι, κάθε φορά υπάρχει και μια διαφορε-

τική αφορμή για να διαιρεθεί η χώρα. Ας μην
ξεχνάμε ότι οι περισσότερες διαιρετικές τομές
είχαν και μια εθνική διάσταση. Ο Εθνικός Διχασμός είχε γερμανοφιλία ή αγγλοφιλία, με αποτέλεσμα οι μισοί Έλληνες να αντιμετωπίζουν
τους άλλους μισούς ως προδότες. Ο Εμφύλιος
του ’40 είχε επίσης μια διεθνοπολιτική διάσταση,
από τη μια μεριά ήταν οι «ξενοκίνητοι», οι «εαμοβούλγαροι» και από την άλλη οι «υπόδουλοι» στον Βαν Φλιτ και τον Σκόμπι και στον ξένο
παράγοντα. Και τώρα, δυστυχώς, επενδύεται το
εθνοπατριωτικό στο ζήτημα αυτό και οι Έλληνες
αρχίζουν πάλι να αντιμετωπίζονται από άλλους
Έλληνες ως μειοδότες κ.λπ. Αυτό όμως πυροδοτείται από το πάγιο υπόστρωμα της διαιρετικότητας της χώρας μας, που είναι η ανευθυνότητα, η ψηφοθηρία, ο βραχύς χρονικός ορίζοντας κάθε αντιπολίτευσης που προσβλέπει
παντί τρόπω στο να πάρει την εξουσία και όχι
στο πώς θα την ασκήσει μετά.

Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & Ο ΡΓΑΝΩΣΗΣ
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τ ΜΗΜΑ Γ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και το Νόμο, σε Τακτική Γενική
Συνέλευση, τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2ος
όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τις λοιπές
Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα του έτους 2017.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017.
Προς
3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017 μετά της Έκθεσης
των Ελεγκτών.
4. Έγκριση της
διάθεσης
των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ
Εφημερίδα
FREE
SUNDAY
941.800.203.-, ως εξής:
μέρισμα προςΔιαφήμισης
πληρωμή: 0,6720 ευρώ
ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές - ευρώ 13.349.203
Υπόψη-Μικτό
Υπεύθυνων
& Λογιστηρίου
-Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο - ευρώ 928.451.000
5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
6. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2018.
7. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2017.
8. Εκλογή Συμβούλων.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
9. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2018.
10.
Λοιπές
Ανακοινώσεις.
ΗΣ
ΤΗΣ 85 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, τηρουμένων των περιορισμών των
άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων
Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών
Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης,
της Τετάρτης 21εγγράφου
Φεβρουαρίου 2018μας,
(ημερομηνία
καταγραφής), χωρίς να
να απαιτείται
δέσμευση των μετοχών
του. Ανά
Σε συνέχεια
τουεν προκειμένω
από 22.1.2018
παρακαλούμε
δημοσιεύσετε
το συνημμένο
εβδομήντα πέντε (75) μετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από εβδομήντα πέντε (75) μετοχές,
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παραστεί στη Συνέλευση,
εφόσον
συγκεντρώνειεντός
την αντιπροσωπεία
τουλάχιστον
εβδομήντα πέντε (75) μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί
σελίδα).
αναπροσαρμογής –από είκοσι πέντε (25) σε εβδομήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται για την παροχή δικαιώματος συμμετοχής
και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000
Σε ότι
αφορά
τηνΣυμβουλίου,
αποζημίωση
(υπολογισμός
και
αποζημίωσης,
στοιχεία για την έκδοση
απόφαση
του Γενικού
που εγκρίθηκε
με την 8/4.2.2000 Πράξη
τουκαταβολή
Υπουργικού Συμβουλίου
– ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).
Τα δικαιώματα
διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος
παραστάσεως
και ψήφου στη
Γενική Συνέλευση αναστέλλονται για τους
τιμολογίων
κ.ά.) ισχύουν
τα αναγραφόμενα
στο ως
άνω έγγραφό
μας.
μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Καταστατικού (όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής
των Μετόχων
της Τράπεζας που
κυρώθηκε με το άρθρο
165 παρ.7 περ.β’ τουμπορείτε
ν. 4099/2012 [ΦΕΚ
250/20.12.2012]), ήτοι πρόσωπα
Για Συνέλευσης
οποιαδήποτε
επιπλέον
πληροφορία
ή διευκρίνιση
να Α΄επικοινωνείτε
με το επίΤμήμα
των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των
Γραμματείας
στα τηλέφωνα
210-3202068
καικαι
210-3203442.
διοικητικών συμβουλίων
ή διαχειριστές τέτοιων
προσώπων, σύζυγοι
συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.
Επίσης, ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο άρθρο 2 του ν. 2292/1953, δύναται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα
ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου ποσοστό (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 13 του
Καταστατικού, όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε
με το άρθρο 165 παρ.7 περ. γ’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]).
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση καλούνται να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της
Τράπεζας της Ελλάδος για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους μέχρι και την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018.
Άννα
Πασιά
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω Συστήματος Άυλων Τίτλων.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση
Προϊσταμένη
μέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον εν λόγω διορισμό οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας
της Ελλάδος τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή
23 Φεβρουαρίου 2018, συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στον ιστοχώρο της
Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων».
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.
Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους
έγγραφα. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική αναφορά στο
έντυπο αντιπροσώπευσης.
Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους
μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Η ίδια ως άνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που μέτοχος χορηγεί σε τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση
δικαιωμάτων ψήφου βάσει σχετικών οδηγιών του. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον
ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων». Τα κείμενα των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων
διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320
2064, 210-320
3288 και 210-320
3341, fax 210-322 –
6371).
Συν.:
Πρόσκληση
& υπόδειγμα
πλαίσιο
δημοσίευσης
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018
Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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ΝΕΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Σ

ε µείζον πολιτικό ζήτηµα τείνει να εξελιχθεί η
ανοµία στα πανεπιστήµια. Μετά και τα νέα περιστατικά βίας εντός της Πανεπιστηµιούπολης
Ζωγράφου, ξέσπασε νέα κόντρα µεταξύ του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου και του
προέδρου της Ν∆ Κυριάκου Μητσοτάκη, µε αιχµή το θέµα
του ασύλου στα πανεπιστήµια. Εν τω µεταξύ, µετά και τη γνωστοποίηση από την αστυνοµία της σύλληψης ατόµων για ληστείες στην Πανεπιστηµιούπολη, το υπουργείο ανακοίνωσε
τη συγκρότηση επιτροπής που θα «ελέγχει» µεταξύ άλλων και
θέµατα παραβατικότητας.

Άνδρο ανοµίας τα πανεπιστήµια
Καθηµερινό φαινόµενο έχουν γίνει οι ληστείες και οι κλοπές στην Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, σύµφωνα µε καθηγητές και φοιτητές. Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρει
στην ανοιχτή του επιστολή προς τον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αθηνών ο αναπληρωτής καθηγητής του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ Μάνος Στεφανίδης: «Είναι κοινό
µυστικό ότι οµάδες παραβατικών µπαινοβγαίνουν στην κεντρική φοιτητική εστία επί της οδού Ούλωφ Πάλµε και µέσω
αυτής έχουν διαρρήξει τρεις φορές το συστεγαζόµενο πανεπιστηµιακό γυµναστήριο-κολυµβητήριο. Προσωπικά είµαι από
τους τυχερούς, αφού το γραφείο µου στον 9ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής έχει διαρρηχθεί µόνο µία φορά. Και µόνο
µία φορά µου έσπασαν το αυτοκίνητο µε την ασήµαντη […] απώλεια ενός λάπτοπ».
Στην επιστολή του ο κ. Στεφανίδης αναφέρεται και στην
επίθεση που δέχτηκε από τους ίδιους αγνώστους οι οποίοι
µία ηµέρα πριν είχαν µαχαιρώσει και ληστέψει µεταπτυχιακό
φοιτητή της Φαρµακευτικής Σχολής. «Στις 25 Ιανουαρίου,
περί τις 4.30 µ.µ., οι ίδιοι τρεις τραµπούκοι (;) µε ένα µπουλντόγκ µε προπηλακίζουν σκαιά και µε καθυβρίζουν όταν τους

ζητώ να φύγουν από το πανεπιστηµιακό γήπεδο του τένις, το
οποίο ρύπαιναν. Οι δύο συνάδελφοι φύλακες που προσέτρεξαν από το παρακείµενο πανεπιστηµιακό γυµναστήριο µε έσωσαν από τα χειρότερα. Αναφέροµαι σε προσωπικά παραδείγµατα, ώστε να µην τολµήσει κανείς να τα αµφισβητήσει.
Γνωρίζετε όµως ότι σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι έχουν ανάλογες οδυνηρές εµπειρίες. Προσερχόµεθα πλέον στην εργασία
µας, ειδικά τις βραδινές ώρες, µε φόβο αλλά και µε ντροπή.
Και ας µην αναφερθώ στα απίστευτα συµβάντα κλοπής ολόκληρης της στέγης της νέας βιβλιοθήκης ή των µεταλλικών
στοιχείων από τους στύλους φωτισµού από Ροµά (;), µε αποτέλεσµα να βρίσκεται χρόνια τώρα σε εγκληµατικό σκοτάδι
η Πανεπιστηµιούπολη, το δάσος της οποίας, ειρήσθω εν παρόδω, απολαµβάνουν και εκατοντάδες περίοικοι».

Κ. Μητσοτάκης: «Ο νόµος για το άσυλο
θα αλλάξει»
Τα τελευταία γεγονότα πυροδότησαν εκ νέου την κόντρα Κυριάκου Μητσοτάκη και Κώστα Γαβρόγλου για την ανοµία στα
ΑΕΙ. Ο κ. Μητσοτάκης µετά τη συνάντηση που είχε µε την ηγεσία του ΕΚΠΑ επανέλαβε την πρόθεσή του να αλλάξει το
καθεστώς του ασύλου, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε έξω από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. «Περνούσα, σήµερα, µπροστά από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
και σταµάτησα για να δω αυτή την απαράδεκτη εικόνα κατάληψης δηµοσίου χώρου από µικροπωλητές. Οι οποίοι, σε
πρώτη ευκαιρία, βρίσκουν πάντα καταφύγιο εντός του χώρου
του πανεπιστηµίου για να αποφύγουν την ενδεχόµενη σύλληψη. Αυτή δεν είναι εικόνα δηµόσιου πανεπιστηµίου. Ούτε
µπορεί το άσυλο να καταστρατηγείται, µε τέτοιον τρόπο, για
να καλύπτει όλου του είδους τις παράνοµες, τις έκνοµες συµπεριφορές. Για άλλη µια φορά θέλω να επαναλάβω την κατηγορηµατική µου δέσµευση ότι θα αλλάξει το καθεστώς του

«Το καθεστώς του ασύλου θα αλλάξει,
έτσι ώστε να µπορεί η αστυνοµία
αυτεπάγγελτα να παρεµβαίνει και εντός
του πανεπιστηµίου». Κ. Μητσοτάκης
ασύλου. Έτσι ώστε να µπορεί η αστυνοµία αυτεπάγγελτα να
παρεµβαίνει και εντός του πανεπιστηµίου, όποτε εντοπίζεται
οποιαδήποτε παράνοµη συµπεριφορά».
«Αυτή η εµµονή του κ. Μητσοτάκη µε το άσυλο φαίνεται
πλέον ότι παίρνει τη µορφή πολιτικού αυτισµού» ήταν η απάντηση του υπουργείου Παιδείας. «Ο κ. Μητσοτάκης για περισσότερα από δέκα χρόνια δεν έχει περάσει ούτε από την
οδό Πατησίων ούτε από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο. Αλλιώς, θα είχε ξαναδεί τους µικροπωλητές. Τα πεζοδρόµια, γενικώς και ειδικώς, δεν προστατεύονται από το άσυλο. Το επιτελείο του καλό είναι να τον ενηµερώσει» κατέληγε η ανακοίνωση.

Σύγκλητος ΕΚΠΑ: «Ευθύνη της πολιτείας
η προάσπιση των ΑΕΙ»
Στην πολιτεία για τη βία στην Πανεπιστηµιούπολη ρίχνει την
ευθύνη η σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε, «το προσωπικό φύλαξης του πανεπιστηµίου δεν αποτελεί µηχανισµό καταστολής

ρεπορτάζ
και δεν έχει αντίστοιχες αρµοδιότητες, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η προάσπιση του χώρου του πανεπιστηµίου από παραβατικές ενέργειες δεν είναι ευθύνη των
µελών ∆ΕΠ, των εργαζοµένων και των φοιτητών, αλλά ευθύνη και έργο της πολιτείας, η
οποία µε το κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο
και τον επιχειρησιακό σχεδιασµό οφείλει να
διατηρήσει την ασφάλεια γύρω από την Πανεπιστηµιούπολη και τους υπόλοιπους πανεπιστηµιακούς χώρους». Επίθεση προς την
πολιτεία εξαπέλυσε και η οµοσπονδία των
πανεπιστηµιακών (ΠΟΣ∆ΕΠ), κάνοντας
λόγο για έλλειψη πολιτικής βούλησης στην
αντιµετώπιση των φαινοµένων βίας. «Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσµα των ιδεοληπτικών εµµονών και µιας παρωχηµένης αντίληψης που διακατέχει την κυβέρνηση για τη
λειτουργία των πανεπιστηµίων, τα οποία δεν
της επιτρέπουν να κατανοήσει και συνεπώς
να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της ανεξέλεγκτης δράσης εγκληµατικών αλλά και τραµπούκικων οµάδων στους χώρους των πανεπιστηµίων» ανέφερε η ανακοίνωση των πανεπιστηµιακών.

∆ωδεκαµελής επιτροπή
για τη φύλαξη των ΑΕΙ
Εν τω µεταξύ, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη συγκρότηση δωδεκαµελούς επιτροπής υπό τον καθηγητή και βουλευτή Νίκο
Παρασκευόπουλο, η οποία σε συνεργασία µε
τις διοικήσεις των πανεπιστηµίων θα εξετάσει
και θα προτείνει συγκεκριµένες λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν την ακαδηµαϊκή ελευθερία, την ειρήνη και την παραβατικότητα
στους χώρους των ΑΕΙ. Στην επιτροπή εντάχθηκαν µεταξύ άλλων πανεπιστηµιακοί, µία
κλινική ψυχολόγος, ο αντεισαγγελέας εφετών Αθηνών Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και η αστυνόµος Α΄ της διεύθυνσης ∆ηµόσιας Ασφάλειας Ζωή Τζήκα. Η επιτροπή θα µπορεί να
πραγµατοποιεί επιτόπιες επισκέψεις-αυτο-
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∆ωδεκαµελής επιτροπή θα
εξετάζει και θα προτείνει
συγκεκριµένες λύσεις σε
ζητήµατα που αφορούν την
παραβατικότητα στους χώρους
των ΑΕΙ.
ψίες στους χώρους των ΑΕΙ, µετά από άδεια
της συγκλήτου, καθώς και να οργανώνει ευρύτερες συζητήσεις αρµόδιων προσώπων.
«Αν η κυβέρνηση ήθελε πραγµατικά να
λύσει το πρόβληµα, αντί για τη συγκρότηση
µίας ακόµη επιτροπής, θα τροποποιούσε την
προβληµατική ρύθµιση που νοµοθέτησε για
το άσυλο» ήταν η απάντηση της Νίκης Κεραµέως, τοµεάρχου Παιδείας της Ν∆. Αναφερόµενη στην επιτροπή, η κ. Κεραµέως
σχολίασε και την τοποθέτηση του κ. Παρασκευόπουλου: «Η αντίδραση του υπουργού
Παιδείας στην κατάσταση διαρκώς διογκούµενης ανοµίας που επικρατεί στα πανεπιστήµια της χώρας, µετά και τις πρόσφατες αποκαλύψεις για εγκληµατικά επεισόδια στην
Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, είναι η συγκρότηση ακόµη µιας επιτροπής. Μιας επιτροπής για τη µελέτη ζητηµάτων που αφορούν στην ακαδηµαϊκή ελευθερία, την ειρήνη και την παραβατικότητα στους χώρους
των ΑΕΙ, επικεφαλής µάλιστα της οποίας τέθηκε ο πρώην υπουργός ∆ικαιοσύνης της κυβέρνησης, κ. Παρασκευόπουλος, γνωστός για
τον περίφηµο νόµο του που αποφυλάκισε χιλιάδες βαρυποινίτες».

ΠΟΣ∆ΕΠ κατά κυβέρνησης για «επιλεκτική εφαρµογή»
αποφάσεων του ΣτΕ

Μ

ε αφορµή τις εξαγγελίες του Πάνου Καµµένου ότι εντός του 2018 θα γίνει η επιστροφή
τόσο στα εν ενεργεία όσο και στα εν αποστρατεία στελέχη των ενόπλων δυνάµεων πολύ
µεγάλου ποσοστού του υπολοίπου 50% των αναδροµικών τους σε υλοποίηση της σχετικής
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η ΠΟΣ∆ΕΠ επιτίθεται στην κυβέρνηση, κάνοντας
λόγο για επιλεκτική συµµόρφωση µε τις αποφάσεις του ΣτΕ. Σε ανακοίνωσή της η οµοσπονδία
των πανεπιστηµιακών υπενθυµίζει ότι το ΣτΕ έχει κρίνει επίσης αντισυνταγµατικές τις περικοπές
των µισθών των πανεπιστηµιακών και ότι οι µισθοί τους οφείλουν να αποκατασταθούν στα επίπεδα προ του 2012. «Να υπενθυµίσουµε ότι οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές πλήρωσαν πολύ βαρύ
τίµηµα για την οικονοµική κρίση, υφιστάµενοι οριζόντιες περικοπές που άγγιξαν το 40%, ενώ παράλληλα δεν συµµετείχαν στις αυξήσεις των άλλων ειδικών µισθολογίων την περίοδο της οικονοµικής ευµάρειας» τονίζεται στην ανακοίνωση. «Η κυβέρνηση προχώρησε στην ψήφιση ενός νέου
µισθολογίου (ν. 4472/2017) µε το οποίο µας εµπαίζει, καθώς δεν αποκαθιστά ούτε στο ελάχιστο τις
αποδοχές στα επίπεδα προ του 2012, αλλά επιπλέον µειώνει τις καθαρές αποδοχές των πανεπιστηµιακών. Αποτέλεσµα της συνεχούς αυτής µισθολογικής υποβάθµισης είναι οι µισθοί των πανεπιστηµιακών να κυµαίνονται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα, που δεν συνάδουν µε τα υψηλά προσόντα, τα ειδικά καθήκοντα και το έργο που επιτελούν» σηµειώνεται. Η Εκτελεστική Γραµµατεία
της ΠΟΣ∆ΕΠ δηλώνει ότι «θα κλιµακώσει τις ενέργειές της σε πολιτικό και νοµικό επίπεδο, για να
αναγκάσει την κυβέρνηση να τηρήσει τις υποχρεώσεις της».

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας
κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε
τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου 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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ΤΑ STRESS TESTS, Η EBA, ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Μ

πορεί οι παραδοχές, τόσο στο δυσµενές όσο και στο αισιόδοξο σενάριο, για τον τρόπο που θα στρεσαριστούν οι τράπεζες να εµπεριέχουν τον
φόβο του σοκ τόσο για την πορεία του
χρηµατιστηρίου όσο και για την αύξηση στις µακροπρόθεσµες αποδόσεις των οµολόγων, ωστόσο
η πρώτη αντίδραση των τραπεζών είναι θετική.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις µακροοικονοµικές προβλέψεις-παραδοχές για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας την
επόµενη τριετία, ακόµα και στο δυσµενές, δηλαδή το απαισιόδοξο σενάριο, είναι σχετικά ήπιες και αισθητά καλύτερες σε
σχέση µε το δυσµενές σενάριο στο stress test του 2015, χωρίς
αυτό να µπορεί να προδικάσει το όποιο αποτέλεσµα.
Το σίγουρο είναι ότι οι τράπεζες είναι πλέον αντιµέτωπες
µε το δυσµενές σενάριο των stress tests της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και µε βάση τις παραδοχές το πιθανό σοκ από
την πτώση των τιµών των µετοχών είναι αυξηµένο σε όλες τις
χώρες σε σχέση µε το προηγούµενο τεστ του 2016.
Τα βασικά στοιχεία είναι πτώση του Γενικού ∆είκτη Τιµών
του Χ.Α., αύξηση στις µακροπρόθεσµες αποδόσεις των οµολόγων, πτώση τιµών των ακινήτων, µε βάση το δυσµενές σενάριο
πάντα, στο 7,1%, συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 1,3% φέτος και ανεργία στο 20%.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, στο stress test του 2018 θα εξεταστούν 37 τράπεζες από 10 χώρες-µέλη της Ευρωζώνης –µεταξύ αυτών και οι 4 εγχώριες συστηµικές τράπεζες–, οι οποίες
καλύπτουν το 70% του ενεργητικού των τραπεζών στην Ευρωζώνη. Όπως τονίζει η ΕΚΤ, οι εγχώριες τράπεζες θα «στρεσαριστούν» στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού stress test βάσει των
µακροοικονοµικών σεναρίων και της µεθοδολογίας της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA). Ωστόσο, η άσκηση για τις ελληνικές τράπεζες θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του τρίτου
προγράµµατος χρηµατοδότησης και τα αποτελέσµατά της θα ανακοινωθούν εντός του Μαΐου, σηµαντικά νωρίτερα από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων για τις άλλες τράπεζες της Ευρωζώνης, που θα πραγµατοποιηθεί στις 2 Νοεµβρίου. Παράλληλα, η ΕΚΤ θα πραγµατοποιήσει ανεξάρτητα stress tests για
τις µικρότερου µεγέθους τράπεζες.
Ειδικότερα, για την εγχώρια αγορά το πιθανό σοκ της πτώσης των τιµών του Γενικού ∆είκτη για τα έτη 2018-2020 τοποθετείται σε 30,9%, 28,2% και 22,2%, ενώ οι µέσοι όροι για

την Ευρώπη είναι 31,4%, 28,7% και 22,6%. Στο προηγούµενο
τεστ τα αντίστοιχα µεγέθη την περίοδο 2016-2018 ήταν 26,4%,
23,6% και 15,7%, µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο διαµορφωµένο σε
26,2%, 25,2% και 16,7%.
Τέλος, στο τωρινό stress test το πιθανό σοκ από την αύξηση
στις µακροπρόθεσµες αποδόσεις των οµολόγων είναι σχεδόν
παρόµοιο µε του 2016 για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Κατά µέσο
όρο προβλέπει αυξήσεις στα yields, στο δυσµενές σενάριο,
κατά 84, 86 και 81 µονάδες βάσης. Για την Ελλάδα, το σηµείο
εκκίνησης για το 10ετές είναι το 6,1% (βασικό σενάριο). Στο βασικό σενάριο, οι αποδόσεις του 10ετούς θα διαµορφωθούν σε
5,5%, 5,7% το 2019 και 6% το 2020. Στο δυσµενές σενάριο, υπολογίζεται αύξηση έναντι του βασικού σεναρίου κατά 131, 133
και 126 µονάδες βάσης αντίστοιχα για την περίοδο 2018-2020.
Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για τις
παραδοχές του stress test επιβεβαίωσε τα στοιχεία που είχε
δηµοσιεύσει νωρίτερα το Bloomberg όσον αφορά τα σενάρια
για την ανάπτυξη, τον πληθωρισµό, την ανεργία και τις τιµές
κατοικιών και εµπορικών ακινήτων στην Ελλάδα.
Αναλυτικά οι µακροοικονοµικές παράµετροι της άσκησης
έχουν ως εξής:
• Σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ, στο αρνητικό σενάριο η ελληνική οικονοµία θα συρρικνωθεί κατά 1,3% φέτος και κατά 2,1% το 2019,
πριν αναπτυχθεί µε 0,2% το 2020. Το βασικό σενάριο προβλέπει ανάπτυξη 2,4% του ΑΕΠ, 2,5% και 2,4% στην τριετία 20182020.
• Στο βασικό σενάριο, οι τιµές οικιστικών ακινήτων αναµένεται
να υποχωρήσουν κατά 0,5% το 2018 και να αυξηθούν κατά 0,5%
το 2019 και 1% το 2020. Στο δυσµενές σενάριο, προβλέπεται
πτώση τιµών κατά 7,3% το 2018, 6,7% το 2019 και 3,6% το 2020.
• Το βασικό σενάριο για τις τιµές των εµπορικών ακινήτων προβλέπει ετήσια αύξηση κατά 0,3% για καθένα από τα επόµενα
τρία χρόνια. Με βάση το δυσµενές σενάριο, οι τιµές αναµένεται να υποχωρήσουν κατά 9,2% το 2018, 6,1% το 2019 και 2,2%
το 2020.
• Η ανεργία θα υποχωρήσει στο 19,9% φέτος και θα συνεχίσει
να υποχωρεί στο 18,3% το 2019 και στο 16,6% το 2020, στο βασικό σενάριο. Στο δυσµενές, η ανεργία υπολογίζεται σε 20,6%
το 2018, πέφτει στο 20% το 2019 και στο 19,1% το 2020.
• Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισµό, στο βασικό σενάριο αναµένεται να είναι 0,9% φέτος, 1% το 2019 και 1,1% το 2020. Στο δυσµενές, είναι µηδενικός τη φετινή χρονιά, διαµορφώνεται σε

Το σίγουρο είναι ότι οι τράπεζες είναι πλέον
αντιµέτωπες µε το δυσµενές σενάριο
των stress tests της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής
Αρχής.
-1,1% το 2019 και -1,8% το 2020.
Σηµειώνεται ότι, όπως εκτιµούν εγχώριες πηγές, ο τρόπος
εφαρµογής της µεθοδολογίας της άσκησης, αλλά και άλλα τεχνικά θέµατα –που συνδέονται κυρίως µε το πώς θα αντιµετωπιστεί η ενσωµάτωση του νέου λογιστικού προτύπου IFRS9–,
θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε σηµαντικά υψηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες. Άλλωστε η πιο απαισιόδοξη παράµετρος
της EBA για τις µακροοικονοµικές παραδοχές αφορά τις τιµές
των ακινήτων, παράµετρος εξαιρετικά κρίσιµη για τις τράπεζες,
καθώς τα ακίνητα αποτελούν τις εµπράγµατες εξασφαλίσεις για
τα περισσότερα δάνεια. Το δυσµενές σενάριο περιλαµβάνει µια
πτώση, τόσο για τα οικιστικά όσο και για τα εµπορικά ακίνητα,
κατά περίπου 17,5%. Μια πτώση των τιµών των ακινήτων οδηγεί
σε µείωση της αξίας των εγγυήσεων, επιβάλλοντας στις τράπεζες να διενεργήσουν περισσότερες προβλέψεις.
Από την άλλη, οι αναλυτές δεν δείχνουν να ανησυχούν, µε
παράδειγµα την HSBC, η οποία σε σχετικό report σηµειώνει
πως δεδοµένου ότι το βασικό σενάριο διαµορφώνεται πάντα µε
βάση τις επίσηµες µακροοικονοµικές προβλέψεις, οι σκληρότερες παραδοχές θα πρέπει να κριθούν από το πόσο χειρότερη
υπολογίζεται ότι µπορεί να είναι η πραγµατικότητα στο δυσµενές σενάριο έναντι του βασικού.
Οι αποκλίσεις σε ΑΕΠ, πληθωρισµό, ανεργία και τιµές ακινήτων είναι µεγαλύτερες αυτή τη φορά απ’ ό,τι στην άσκηση
του 2015. Το stress test του 2015, όπως σηµειώνει, ήταν ιδιαίτερο, αφού το βασικό σενάριο ήταν κακό, το δυσµενές χειρότερο, ενώ, αντίθετα, τώρα τα δεδοµένα είναι πιο φυσιολογικά,
µε θετική δυναµική στο βασικό σενάριο και σοβαρή επιδείνωση στο δυσµενές.
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ανάλυση
ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τ

www.kyrtsos.gr

ην τελευταία εβδοµάδα η κυβέρνηση Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνίστησαν σε
ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις πολιτικές οµάδες της Ευρωπαϊκής Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς.

Η «έκρηξη» Μελανσόν
Ο ηγέτης της ριζοσπαστικής Αριστεράς της Γαλλίας κ. Μελανσόν ζήτησε την αποποµπή του ΣΥΡΙΖΑ από το Κόµµα
της Ευρωπαϊκής Αριστεράς µε το σκεπτικό ότι η πολιτική
που εφαρµόζει η κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία στηρίζεται
στη λιτότητα και στον περιορισµό των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, αποτελεί µια «νεοφιλελεύθερη» επιλογή η οποία δυσφηµίζει τον αγώνα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Κατά τον κ. Μελανσόν, χρειάζεται ένα
πολιτικό ξεκαθάρισµα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, γιατί διαφορετικά κανένας δεν θα πάρει στα σοβαρά την εκστρατεία που έχει αναλάβει κατά της λιτότητας
και κατά των κεντροδεξιών και κεντροαριστερών κυβερνήσεων της Ευρωζώνης.
Ο κ. Μελανσόν λίγο έλειψε να µπει στον δεύτερο γύρο
των προεδρικών εκλογών της Γαλλίας, εφόσον ήρθε τρίτος,
µε µικρή διαφορά από τη δεύτερη κ. Λεπέν του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου. Η υποψηφιότητα Μελανσόν
υποστηρίχθηκε στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατήγγελλε εκείνη την περίοδο τις νεοφιλελεύθερες επιλογές
του φιλελεύθερου υποψηφίου κ. Μακρόν.
Το πρόβληµα είναι ότι ο κ. Μελανσόν επιµένει
σε αυτά που έλεγε παλαιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό
αναπτύσσει τη συνεργασία του στην Ελλάδα µε την
κ. Κωνσταντοπούλου και το κόµµα της Πλεύση Ελευθερίας και επιτίθεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
στον ΣΥΡΙΖΑ, σε µια προσπάθεια να δηµιουργήσει
πολιτικό χώρο για την κ. Κωνσταντοπούλου και το
κόµµα της. Το αίτηµα του κ. Μελανσόν απορρίφθηκε
από τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κόµµατος της Αριστεράς κ. Γκίζι, ο οποίος προέρχεται από τη γερµανική
Αριστερά και έχει παρελθόν σε κοµµατικά αξιώµατα στη
νεοσταλινική Ανατολική Γερµανία. Ο κ. Γκίζι επέµεινε ότι
οι διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και,
όπως θα περίµενε κανείς από έναν πολιτικό αυτών των προδιαγραφών, έριξε τις ευθύνες για τον κακό κυβερνητικό
δρόµο που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις πιέσεις της Ευρωζώνης και της Γερµανίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κινδυνεύει µε αποβολή από την Ευρωπαϊκή Αριστερά, θα βρεθεί όµως αντιµέτωπος µε µικρότερες δυνάµεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς που έχουν
ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και διασυνδέσεις, όπως είναι το
κόµµα της κ. Κωνσταντοπούλου και το κόµµα που θα ιδρύσει στο άµεσο µέλλον ο κ. Βαρουφάκης.

Πολιτική απρέπεια
Εντύπωση προκάλεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις
πολιτικές οµάδες του η επιστολή ΣΥΡΙΖΑ-Παπαδηµούλη
η οποία απευθύνεται σε ευρωβουλευτές της Σοσιαλιστικής Οµάδας, των Πρασίνων και της Αριστεράς οι οποίοι συνεργάζονται στο πλαίσιο της «Προοδευτικής Συµµαχίας»
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ενηµερωτικό σηµείωµα
που έλαβαν οι ξένοι ευρωβουλευτές έχει την υπογραφή του
Τµήµατος Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ και την έγκριση του επικεφαλής της οµάδας των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδηµούλη, ο οποίος ανέλαβε και την ηλεκτρονική µεταβίβασή του σε αυτούς.
Πρόκειται για µια «ενηµέρωση» που έχει χαρακτηριστικά προπαγάνδας ανάλογης µε εκείνη των καθεστώτων
του Τίτο και του Τσαουσέσκου µε τα οποία είχαν καλές
σχέσεις οι ιδεολογικοί, πολιτικοί πρόγονοι του ΣΥΡΙΖΑ

George Kirtsos

@GiorgosKyrtsos

ΕΥΡΩΤΑΡΑΧΗ
ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΣΙΠΡΑ,
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗ
Η προπαγάνδα του
κυβερνητικού κόµµατος για
τα συλλαλητήρια παραπέµπει
σε Τίτο, Τσαουσέσκου.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

µακεδονικής εθνότητας, η οποία µετατρέπει αυτόµατα
τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας σε «αλύτρωτα αδέλφια» της σλαβικής πλειοψηφίας της ΠΓ∆Μ.
Το σηµείωµα ΣΥΡΙΖΑ-Παπαδηµούλη εµφανίζει την
Ελλάδα να ελέγχεται πολιτικά από την άκρα ∆εξιά και
τη Ν∆ «δεκανίκι» των πιο σκοτεινών δυνάµεων. Σε ό,τι
αφορά τη σύνθεση όσων πήραν µέρος στο µεγάλο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, συνοψίζεται ως εξής: «Οµάδες και υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής, εθνικιστές
κάθε είδους, στρατοκράτες, θρησκόληπτοι φανατικοί και
σκληροπυρηνικοί κληρικοί, βουλευτές και ηγετικά στελέχη της Ν∆ και η Εύα Καϊλή, ευρωβουλευτής της οµάδας των Σοσιαλιστών και ∆ηµοκρατών».
Η παρουσίαση είναι εξαιρετικά µειωτική για τη Ν∆
και άλλες δυνάµεις της αντιπολίτευσης και ταπεινωτική
για την ίδια την Ελλάδα. ∆εν αναφέρεται πουθενά ότι
σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις δύο στους τρεις Έλληνες εναντιώνονται στη χρήση του ονόµατος «Μακεδονία» σε σύνθετη ονοµασία για την ΠΓ∆Μ, ότι το ποσοστό
είναι ακόµη υψηλότερο στη Βόρεια Ελλάδα και πως 65%70% των ερωτηθέντων τάσσονται υπέρ της διεξαγωγής
των συλλαλητηρίων, µεταξύ των οποίων και η πλειοψηφία
από εκείνους που δήλωσαν ότι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεµβρίου 2015.
Σε απλά ελληνικά, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Παπαδηµούλης µετέτρεψαν τις πατριωτικές ανησυχίες των
Ελλήνων σε θρίαµβο της άκρας ∆εξιάς µε στόχο να
µειώσουν τον ρόλο της Ν∆, να δυσφηµίσουν στελέχη του κεντροαριστερού χώρου όπως η Εύα
Καϊλή, τα οποία έχουν σηµαντική επιρροή στη
Σοσιαλιστική Οµάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και να προβληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σαν αξιόπιστος
συνοµιλητής των Ευρωσοσιαλιστών, στην οµάδα
των οποίων ανήκουν το Κίνηµα Αλλαγής και το
Ποτάµι, υπάρχει όµως µια τάση παραµερισµού
τους σε όφελος της συνεργασίας µε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η καλύτερη απάντηση

Μελανσόν και Τσίπρας στο Παρίσι,
τον Απρίλιο του 2014

Το ΚΚΕ υποστηρίζει και αυτό τις θέσεις που
ΣΥΡΙΖΑ-Παπαδηµούλης περιγράφουν στους
ξένους ευρωβουλευτές σαν ακροδεξιές και
αντιδραστικές.
Η ριζοσπαστική Αριστερά της Γαλλίας
αντιµετωπίζει τον ΣΥΡΙΖΑ σαν πολιτικό
βαρίδι για την Ευρωπαϊκή Αριστερά λόγω της
«νεοφιλελεύθερης» πολιτικής της κυβέρνησης
Τσίπρα.
του 4%, ο οποίος ελέγχει σήµερα την κυβέρνηση και το
κοµµατικό κράτος.
Η διαφορά της Αθήνας µε τα Σκόπια περιορίζεται σκόπιµα στο ζήτηµα της ονοµασίας και δεν γίνεται καµία αναφορά στον αλυτρωτισµό του Συντάγµατος της ΠΓ∆Μ, στην
ανάγκη αναθεώρησής του και στο ζήτηµα της λεγόµενης

Την καλύτερη απάντηση στην ακροδεξιά µυθοπλασία
των ΣΥΡΙΖΑ-Παπαδηµούλη έδωσε ο ευρωβουλευτής του
ΚΚΕ κ. Ζαριανόπουλος στην πρόσφατη συνεδρίαση της αντιπροσωπείας της µεικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής
Ε.Ε.-ΠΓ∆Μ που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες. Ο κ. Ζαριανόπουλος τόνισε εκ µέρους της ευρωκοινοβουλευτικής οµάδας του ΚΚΕ: «Ο περιορισµός της συζήτησης στην ονοµατολογία είναι αποπροσανατολιστικός και επικίνδυνος.
Αφήνει άλυτα πολύ σοβαρά προβλήµατα που προκύπτουν
από υπάρχουσες και καταγεγραµµένες πρώτα απ’ όλα στο
Σύνταγµα αυτού του κράτους αλυτρωτικές διαθέσεις µε
διατήρηση και ανακίνηση ανύπαρκτων εθνοτικών και
µειονοτικών ζητηµάτων, που µπορεί να ανοίξουν µε τη
σειρά τους ζητήµατα συνόρων και επαναχάραξής τους. Η
όποια λύση στο όνοµα, που είναι το “δένδρο”, δεν λύνει
τα κύρια αυτά προβλήµατα, που είναι το “δάσος”. Η επίλυση του ονόµατος µόνο, δεν είναι λύση. Η συζήτηση για
το όνοµα µε σύνθετη ονοµασία που θα περιέχει το όνοµα
“Μακεδονία” ή παράγωγά του, µε αυστηρό γεωγραφικό
προσδιορισµό, προϋποθέτει την επίλυση όλων των παραπάνω προβληµάτων και βεβαίως ξεκαθάρισµα πως πρόκειται για ένα όνοµα για όλες τις χρήσεις, χωρίς “ήξεις αφήξεις” και “σαλαµοποίηση” του προβλήµατος».
Οι θέσεις που υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές του
ΚΚΕ είναι περίπου ταυτόσηµες µε αυτές που υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές της Ν∆, αν και πίσω από αυτές
βρίσκονται διαµετρικά αντίθετες πολιτικές αναλύσεις για
την κατάσταση και την προοπτική στα ∆υτικά Βαλκάνια.
Συντηρητικοί, φιλελεύθεροι, στελέχη της Κεντροαριστεράς, κοµµουνιστές, µετατρέπονται όλοι σε όργανα της Ακροδεξιάς και της αντίδρασης για τις ανάγκες της προπαγάνδας ΣΥΡΙΖΑ-Παπαδηµούλη.
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σµατα του ΟΗΕ, ευρωπαϊκού κεκτηµένου και των συνεργασιών. […]
∆εν υπάρχει άλλος τρόπος παρά µόνο µέσα από τον διάλογο».
Από την πλευρά του, ο κ. Μαλάς κατηγόρησε τον κ. Αναστασιάδη ότι «είχε µια ευκαιρία να συζητήσει (σ.σ.: στο Κραν Μοντανά)
αυτά που λέει και δεν το έκανε», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι
υπήρχε σύγκλιση στις εξουσίες Προέδρου-Αντιπροέδρου στα θέµατα εξωτερικής πολιτικής και άµυνας, και πρόσθεσε, απευθυνόµενος στον κ. Αναστασιάδη, ότι «τους δώσατε συνεξουσίες, ώστε αν
δεν συµφωνούν µε τις αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου να
έχουν δικαίωµα βέτο».

Θετικά µηνύµατα από την οικονοµία

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΟ
ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Μ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ε την οικονοµία να αναπτύσσεται µε ζωηρούς ρυθµούς, αλλά και µε το βλέµµα
στραµµένο στο µέλλον, ο νυν Πρόεδρος
Νίκος Αναστασιάδης και ο ανεξάρτητος
υποψήφιος –υποστηριζόµενος από το
ΑΚΕΛ– Σταύρος Μαλάς προετοιµάζονται
για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο, από
τον οποίο θα αναδειχθεί ο νέος Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

Και τώρα οι δυο τους
Κατά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών την πρωτιά κατέκτησε ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος έλαβε 137.231 ψήφους και ποσοστό 35,5%, ενώ τη δεύτερη θέση, που οδηγεί στον δεύτερο γύρο
της Κυριακής 4 Φεβρουαρίου, κέρδισε ο κ. Μαλάς, ο οποίος έλαβε 116.893 ψήφους και συγκέντρωσε ποσοστό 30,24%, αφήνοντας
εκτός νυµφώνος τον Νικόλα Παπαδόπουλο, τον Χρίστο Χρίστου
και τον Γιώργο Λιλλίκα, ενώ ανησυχητικό ήταν το ποσοστό της
αποχής, που ξεπέρασε το 28%.
Σύµφωνα µε πληροφορίες από τη Λευκωσία, ο στόχος του κ.
Αναστασιάδη πλέον είναι η «καθαρή εντολή», αλλά και η συγκέντρωση γύρω από την υποψηφιότητά του όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτικών δυνάµεων από άλλους χώρους. Ο κ. Αναστασιάδης
κάλεσε τους πολίτες να τον στηρίξουν και τη δεύτερη Κυριακή, ώστε,
όπως είπε, «να συνεχίσουµε την πορεία που ξεκινήσαµε το 2013.
Έχουµε µια σταθερή ανάπτυξη και δηµιουργήσαµε ένα κράτος το
οποίο είναι απόλυτα σεβαστό απ’ όλους τους γείτονες και διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην περιοχή και στην Ε.Ε. Να συνεχίσουµε
να αντιµετωπίζουµε ως αντιπάλους τα προβλήµατα του λαού».
Από την πλευρά του, ο κ. Μαλάς έκανε λόγο για «µια νέα µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία (σ.σ.: που) εκφράζει τη θέλησή της για
µία ελπιδοφόρα αλλαγή. Αφήνουµε πίσω το χθες, βάζουµε τέλος
στους διχασµούς του παρελθόντος, γυρίζουµε σελίδα, κοιτάζοντας
µπροστά στο µέλλον µε αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση. Προς τον δεύτερο γύρο, να βάλουµε τις βάσεις για εθνική ενότητα. Αυτή θα είναι,

η ενότητα, η µεγάλη µας δύναµη. Με υπευθυνότητα, σύνεση και
σοβαρότητα».

Στο επίκεντρο το Κυπριακό
Βασικό ρόλο στη διαµόρφωση του τελικού αποτελέσµατος του
δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών αναµένεται να παίξει το
κυπριακό ζήτηµα, το οποίο κυριάρχησε στην τηλεµαχία των δύο
υποψηφίων. Ο κ. Αναστασιάδης, κάνοντας έναν απολογισµό των
όσων συνέβησαν στο Κραν Μοντανά, υπογράµµισε ότι «η Τουρκία
παραµένει το ίδιο αδιάλλακτη. Πέρασαν έξι Πρόεδροι της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αλλά η Τουρκία παραµένει άκαµπτη», ενώ όσον
αφορά τα αποτελέσµατα των τελευταίων επαφών υπογράµµισε ότι
«καταφέραµε να φέρουµε στον διάλογο την Ε.Ε. Στο Κραν Μοντανά τέθηκε ξεκάθαρα το θέµα της κατάργησης των εγγυήσεων», προσθέτοντας ότι «καταφέραµε να φέρουµε στο τραπέζι την Τουρκία».
Ως προς τη συνέχιση των προσπαθειών, ο κ. Αναστασιάδης σηµείωσε ότι «πρέπει να εξαντλήσουµε τον διάλογο µέσα από τα ψηφί-

Κατά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών
την πρωτιά κατέκτησε ο κ. Αναστασιάδης,
ο οποίος έλαβε 137.231 ψήφους και ποσοστό
35,5%, ενώ τη δεύτερη θέση, που οδηγεί στον
δεύτερο γύρο της Κυριακής 4 Φεβρουαρίου,
κέρδισε ο κ. Μαλάς, ο οποίος έλαβε 116.893
ψήφους και συγκέντρωσε ποσοστό 30,24%.

Την ίδια στιγµή η Κύπρος βλέπει την οικονοµία της, µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος προσαρµογής της που διήρκεσε από
το 2013 έως τις 31 Μαρτίου 2016, να αναπτύσσεται µε ζωηρούς ρυθµούς. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο ∆ελτίο
Οικονοµικών Προοπτικών Ιανουαρίου του Κέντρου Οικονοµικών
Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κύπρου, το 2017 το ΑΕΠ (σε σταθερές τιµές) εκτιµάται ότι αυξήθηκε κατά 3,8%, ενώ για το 2018 γίνεται πρόβλεψη για αύξηση 3,6%. Η ανάπτυξη κατά το πρώτο και
δεύτερο εξάµηνο του 2018 εκτιµάται σε 3,7% και 3,5% αντίστοιχα.
Στο δελτίο υπογραµµίζεται ότι οι κυριότεροι παράγοντες που συµβάλλουν στην προβλεπόµενη άνοδο του ΑΕΠ αφορούν τη σταθερή
βελτίωση που καταγράφεται τα τελευταία τρίµηνα σε δείκτες της
οικονοµικής δραστηριότητας και της αγοράς εργασίας, τα υψηλά
επίπεδα εγχώριας οικονοµικής εµπιστοσύνης, το ευνοϊκό εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον και τους σχετικά χαµηλούς ρυθµούς
πληθωρισµού, ενώ θετικό ρόλο παίζουν η βελτιωµένη δηµοσιονοµική επίδοση, τα χαµηλά επίπεδα δανειστικών επιτοκίων, η αύξηση
των καταθέσεων και η αποµόχλευση.
Από την άλλη, πάντως, το δελτίο αναφέρεται και σε κινδύνους
«οι οποίοι πηγάζουν από τα υψηλά επίπεδα ιδιωτικού χρέους και µη
εξυπηρετούµενων δανείων, καθώς και από το υψηλό δηµόσιο χρέος, (σ.σ.: και) ενδέχεται να περιορίσουν τις προοπτικές ανάπτυξης,
υπονοµεύοντας την οικονοµική εµπιστοσύνη, τη χρηµατοπιστωτική
σταθερότητα και τη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών».

ΧΑΟΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ,
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η «ΑΦΡΙΚΑ»

Σ

το στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν µπήκε η σατιρική τουρκοκυπριακή εφηµερίδα
«Αφρίκα» µε αφορµή πρωτοσέλιδό της στο οποίο περιέγραφε τις τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο
Αφρίν της Συρίας ως άλλη µια «επιχείρηση κατοχής». Το πρωτοσέλιδο εξόργισε τον Ερντογάν, ο οποίος σε οµιλία του είπε χαρακτηριστικά ότι «στην “Τουρκική ∆ηµοκρατία της Βόρειας Κύπρου” (σ.σ.: Τ∆ΒΚ) µια χυδαία εφηµερίδα µε κακοήθεια έκανε
σήµερα έναν τίτλο. Εγώ καλώ τους αδελφούς µου στην Τ∆ΒΚ
να αντιδράσουν και εδώ. Λέει ότι ο τουρκικός στρατός µετά την
Κύπρο έκανε άλλη µια κατοχή. Τι ανήθικο είναι αυτό, τι αηδιαστικό. Οι αδελφοί µου της Τ∆ΒΚ πρέπει να δώσουν την απαραίτητη απάντηση σε αυτή τη στάση».
Όπερ και εγένετο, καθώς λίγο αργότερα δεκάδες άτοµα συγκεντρώθηκαν µε άγριες διαθέσεις έξω από τα γραφεία της εφηµερίδας και επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κτίριο, µε αποτέλεσµα να σηµειωθούν εκτεταµένα επεισόδια και καταστροφές, µε τουρκοκυπριακά ΜΜΕ να κάνουν λόγο ακόµα και για
χαρακτήρα «λιντσαρίσµατος» των δηµοσιογράφων της «Αφρίκα», ενώ επεισόδια σηµειώθηκαν και έξω από τη «Βουλή»
του ψευδοκράτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μουσταφά Ακιντζί σηµείωσε ότι «θα µπορούσε ακόµη και να χυθεί αίµα»
στη διάρκεια της επίθεσης κατά της «Αφρίκα», λέγοντας ότι επιχειρήθηκε εισβολή στο κτίριο της εφηµερίδας και πως τα
βίαια επεισόδια ξέφυγαν από τον έλεγχο και έφτασαν µέχρι τη
«Βουλή». «∆υστυχώς», είπε, «η αστυνοµία στην προκειµένη
περίπτωση δεν έχει πράξει ορθά το καθήκον της».
Σηµειώνεται ότι κατόπιν εορτής συνελήφθησαν έξι άτοµα
για την επίθεση στην εφηµερίδα, τα οποία και οδηγήθηκαν στη
∆ικαιοσύνη, έχοντας, πάντως, την υποστήριξη ακραίων εθνικιστών «βουλευτών» του ψευδοκράτους.

04.02.2018

ευρώπη

www.freesunday.gr

13
βανούς, προαναγγέλλοντας «ξεπούλημα του ονόματος, της ταυτότητας και της γλώσσας», όμως στις δημοτικές εκλογές του φθινοπώρου υπέστη μια βαριά ήττα.
Η τελευταία ελπίδα της Μόσχας να αποφευχθεί η ένταξη της
ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου, είναι η επανάληψη της άρνησης της Ελλάδας, δηλαδή η μη λύση του ονόματος, αν και η ίδια έχει αναγνωρίσει τη χώρα με το συνταγματικό της όνομα. «Η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει παραχωρήσεις
στο θέμα του ονόματος» είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας
Σεργκέι Λαβρόφ στις 15 Ιανουαρίου, οπότε και κάλεσε την Ελλάδα να μη διευκολύνει την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ.

Βοσνία: Σερβικές αντιρρήσεις στον δρόμο
του ΝΑΤΟ

ΜΕ ΜΠΛΕ ΟΙ ΧΏΡΕΣ-ΜΈΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ. ΜΕ ΓΑΛΆΖΙΟ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΒΟΣΝΊΑ. Η ΈΝΤΑΞΉ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ Η ΛΎΣΗ ΣΤΟ ΚΌΣΟΒΟ ΘΑ ΚΆΝΟΥΝ ΌΛΑ ΤΑ ΒΑΛΚΆΝΙΑ ΜΠΛΕ ΜΈΧΡΙ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ 2018.

ΈΞΩ ΟΙ ΡΏΣΟΙ
ΑΠΌ ΤΑ ΒΑΛΚΆΝΙΑ!
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΗΣ

Έ

ξω από την τελική και οριστική διευθέτηση του
πολιτικού τοπίου στα Βαλκάνια μετά το τέλος του
Ψυχρού Πολέμου κινδυνεύει να βρεθεί η Ελλάδα, εξαιτίας της ελαφρότητας με την οποία αντιμετώπισε η κυβέρνηση το ζήτημα, προσπαθώντας να αντλήσει μικροπολιτικά οφέλη από ένα σύνθετο γεωστρατηγικό ζήτημα.
Το μείζον ζήτημα, η διευθέτηση του οποίου αναζητείται, είναι
η εδραίωση της δυτικής επιρροής στα Βαλκάνια με την ένταξη της
ΠΓΔΜ και την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου, που
θα έχουν ως αποτέλεσμα την υποχώρηση της ρωσικής επιρροής.
Υπάρχει ελληνική στρατηγική σε αυτό; Και αν υπάρχει, δεν φαίνεται. Αν φανεί μετά το καλοκαίρι και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ,
θα είναι αργά. Ο νέος χάρτης τώρα φτιάχνεται. Αφού φτιαχτεί, θα
είναι αργά.

Βαλκάνια μετά τον Ψυχρό Πόλεμο
Στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το 1989, τα Βαλκάνια αποτελούνταν από έξι χώρες, από τις οποίες οι δύο –η Βουλγαρία και η Ρουμανία– ήταν στη σοβιετική επιρροή, οι δύο –η Ελλάδα και η Τουρκία– «ανήκαν στη Δύση», η μία –η Γιουγκοσλαβία– ήταν στο στρατόπεδο των ανεξάρτητων και η μία –η Αλβανία– ήταν φιλική στην
Κίνα.
Τριάντα χρόνια μετά, οι έξι χώρες έχουν γίνει δώδεκα, από τις
οποίες οκτώ είναι μέλη του ΝΑΤΟ, (Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα,
Κροατία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σλοβενία, Τουρκία), δύο συνδέονται με το ΝΑΤΟ μέσω του προγράμματος «Συνεργασία για την
Ειρήνη» και έχουν καταθέσει αίτηση ένταξης (Βοσνία-Ερζεγοβίνη
και ΠΓΔΜ), πέντε είναι μέλη της Ε.Ε. (Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Ρουμανία, Σλοβενία), και μία, το Κόσοβο, είναι δυτικό προτεκτοράτο, με δυτική στρατιωτική δύναμη και επίσημο νόμισμα
το ευρώ, που θέλει να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Το μοναδικό προγεφύρωμα της Ρωσίας είναι πλέον η Σερβία, η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Συνεργασία για την Ειρήνη», αλλά ακολουθεί το δόγμα της στρατιωτικής ουδετερότητας και έχει ως στρατηγική προτεραιότητα την ένταξη στην Ε.Ε.

Μαυροβούνιο: Το φιλορωσικό πραξικόπημα
στο Μαυροβούνιο απέτυχε
Η Ρωσία δεν είχε τη δυνατότητα να εμποδίσει την ευρωατλαντική πορεία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ενώ η επιρροή
της στην Κροατία, στη Σλοβενία και στην Αλβανία ήταν ήδη περιορισμένη έως ανύπαρκτη, όμως η ένταξη του Μαυροβουνίου της
στερούσε την πρόσβαση στην Αδριατική Θάλασσα.
Η διαδικασία της ένταξης ήταν επεισοδιακή και συνοδεύτηκε
από σοβαρές καταγγελίες για απόπειρα πραξικοπήματος κατά τη
διάρκεια των βουλευτικών εκλογών της 16ης Οκτωβρίου 2016,
με δολοφονία του πρωθυπουργού Μίλο Τζουγκάνοβιτς. Ο γενικός εισαγγελέας του Μαυροβουνίου κατέληξε ότι εθνικιστές από
τη Ρωσία οργάνωσαν ένα εγκληματικό πραξικόπημα με στόχο τη
δολοφονία του Τζουγκάνοβιτς και την αναρρίχηση στην εξουσία
ενός φιλορωσικού συνασπισμού. Τότε συνελήφθησαν 20 Σέρβοι και Μαυροβούνιοι, ανάμεσα στους οποίους ένας πρώην διοικητής των σερβικών ειδικών δυνάμεων, κάποιοι που είχαν πολεμήσει μαζί με τους φιλορώσους στην Ανατολική Ουκρανία και
ένας Ρώσος της στρατιωτικής κατασκοπίας που είχε απελαθεί από
την Πολωνία. Εννέα μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2017, η χώρα
μπήκε στο ΝΑΤΟ.

ΠΓΔΜ: Η στρατηγική ήττα Γκρούεφσκι φέρνει
πιο κοντά το ΝΑΤΟ
Την ίδια περίοδο στα Σκόπια ο Νίκολα Γκρούεφσκι έδινε την ύστατη μάχη να διατηρηθεί στην εξουσία. Στις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2016 κατάφερε να αναδείξει το VMRO πρώτο κόμμα
στις εκλογές, αλλά οι Σοσιαλδημοκράτες κατάφεραν να σχηματίσουν κυβέρνηση με τα αλβανικά κόμματα.
Οι απέλπιδες προσπάθειες του Προέδρου Ιβάνοφ να μην επιτρέψει τον σχηματισμό της κυβέρνησης απέτυχαν, καθώς ΗΠΑ
και Ε.Ε. πίεσαν για την παράδοση της εξουσίας. Η Μόσχα περιορίστηκε στο να καταδικάσει την αμερικανονατοϊκή επέμβαση,
χαρακτηρίζοντας περίπου πραξικόπημα τον σχηματισμό κυβέρνησης που είχε την πλειοψηφία στη Βουλή. Η αντιπολίτευση
κατήγγειλε τη συνεργασία των Σοσιαλδημοκρατών με τους Αλ-

Για την ένταξη της Βοσνίας στο ΝΑΤΟ απομένει η εκπλήρωση
συγκεκριμένων όρων, ο σημαντικότερος από τους οποίους είναι η
μεταβίβαση στην κεντρική κυβέρνηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων που διοικούνται σε τοπικό επίπεδο. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι 63, από τις οποίες έχουν μεταβιβαστεί οι 26. Από
τις υπόλοιπες 37, οι 23 είναι στη Σερβική Δημοκρατία, την περιοχή που ελέγχουν οι Σερβοβόσνιοι, οι οποίοι και αρνούνται να
τις μεταβιβάσουν. Η αλλαγή της στάσης τους περνάει από το Βελιγράδι, το οποίο επηρεάζει τις αποφάσεις τους.

Κόσοβο: Δίνουν ανεξαρτησία, παίρνουν ένταξη
Όμως η σερβική προσέγγιση στα θέματα των σερβικών κοινοτήτων εκτός Σερβίας αλλάζει. Μία ημέρα μετά την ιστορική συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον ομόλογό του της ΠΓΔΜ στο Νταβός, στο πλαίσιο του παγκόσμιου φόρουμ, συναντήθηκαν οι Πρόεδροι της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και του Κοσόβου Χασίμ
Θάτσι, ο οποίος ήταν ο αρχηγός του Απελευθερωτικού Στρατού
του Κοσόβου στον πόλεμο του 1999. Η συνάντηση ήταν η επιβεβαίωση της de facto αναγνώρισης του Κοσόβου μετά την έκκληση του Βελιγραδίου στους Σέρβους του Κοσόβου να ψηφίσουν τη σερβική λίστα στις δημοτικές εκλογές του 2017. Οι δύο
Πρόεδροι αποφάσισαν την επανέναρξη του διαλόγου υψηλού επιπέδου για την επίλυση των μεταξύ τους προβλημάτων.
H Ε.Ε. έχει καλέσει τη Σερβία να βρει μία συνολική συμφωνία για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Κόσοβο μέχρι τις
αρχές του 2019, αν θέλει να ενταχθεί στην Ε.Ε. το 2025. Η συμφωνία δεν έχει ως προϋπόθεση την de jure αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου, διασφαλίζει όμως ότι θα μπορέσει να ενταχθεί ανεμπόδιστα στον ΟΗΕ.
Μιλώντας στο Νταβός, ο κ. Βούτσιτς έκανε λόγο για την ανάγκη σερβοαλβανικού συμβιβασμού στο Κόσοβο και μετά προσέθεσε: «Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να πάρει τα πάντα και η
άλλη πλευρά τίποτε, είναι ο εσφαλμένος τρόπος και δεν θα οδηγήσει ποτέ σε λύση». Μάλιστα, όταν το ρωσικό Sputnik τον ρώτησε γιατί δεν βοηθά τους Σέρβους του Κοσόβου με όπλα, απάντησε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό γι’ αυτούς να έχουν σχολεία,
παιδικούς σταθμούς και οικονομική βοήθεια και λίγο αργότερα
δεν απέκλεισε η Σερβία να κάνει δημοψήφισμα για να απαλειφθεί από το προοίμιο του Συντάγματός της η αναφορά στο Κόσοβο ως αναπόσπαστο μέρος της. Η αναφορά και μόνο στο θέμα
ξύπνησε τα καταλανικά φαντάσματα που στοιχειώνουν τον Ραχόι
στη Μαδρίτη.
«Η ισπανική θέση για μη αναγνώριση της μονομερούς ανακηρυγμένης ανεξαρτησίας του Κοσόβου στηρίζεται στην υπεράσπιση των αρχών της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του κράτους του νόμου» δήλωσε το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών, όταν ρωτήθηκε σχετικά.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τσίπρας πέρασε τα Χριστούγεννα στο
Βελιγράδι, μετά από πρόσκληση του κ. Βούτσιτς, ενώ σε λίγες
μέρες αναμένεται στο Βελιγράδι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών
Σεργκέι Λαβρόφ.
Ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Χόιτ Μπράιαν Γι
έχει από τον Οκτώβριο προειδοποιήσει το Βελιγράδι ότι «κανείς
δεν μπορεί να κάθεται σε δυο καρέκλες. Ειδικά όταν είναι μακριά η μία από την άλλη». Προφανώς η άποψη δεν αφορά μόνο το
Βελιγράδι.
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Κ

αταγγελίες-βόµβες κατά κυκλωµάτων
που δρούσαν στους οργανισµούς αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και, όπως ανέφερε, σαµποτάριζαν το έργο των οργανισµών αυτών
έκανε ο υπουργός Υποδοµών Χρήστος
Σπίρτζης στη διάρκεια της συζήτησης
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής. Οι καταγγελίες του κ. Σπίρτζη έφεραν, όπως ήταν
αναµενόµενο, τη σφοδρή αντίδραση συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζοµένων, µε την κατάσταση να… µυρίζει µπαρούτι
στον χώρο των συγκοινωνιών.

«Φύσηξε βοριάς και… αρρώσταιναν
τα λεωφορεία»
Ο κ. Σπίρτζης χρησιµοποίησε βαρύτατες εκφράσεις στην επιτροπή της Βουλής, καθώς, επικαλούµενος πόρισµα της ΟΣΥ Α.Ε., ανέφερε ότι οι βλάβες στα λεωφορεία έφτασαν το τελευταίο διάστηµα
τις 230 από 100 την ηµέρα και ενώ υπάρχουν ανταλλακτικά και
λιπαντικά, η διοίκηση δέχεται κριτική για ανυπαρξία ανταλλακτικών. Ο κ. Σπίρτζης τόνισε ότι «αποδεικνύεται πως σε λεωφορεία
που έβγαιναν εκτός κυκλοφορίας υπήρχε σαµποτάζ από µέσα.
∆ηλαδή χτύπηµα µε σφυρί στα τακάκια ενός λεωφορείου», προσθέτοντας ότι το κύκλωµα δεν επέτρεπε ούτε τη συντήρηση των
οχηµάτων. Μάλιστα, σε έντονα ειρωνικό ύφος, ο υπουργός Υποδοµών σηµείωσε χαρακτηριστικά ότι «ξαφνικά φύσηξε βοριάς και
αρρώσταιναν τα λεωφορεία», για να συµπληρώσει, απευθυνόµενος στους βουλευτές της αντιπολίτευσης, ότι «υπάρχουν κυκλώµατα που σαµποτάρουν τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών.
Πρώτη φορά το ακούτε;», ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι µετά
από αυτές τις εξελίξεις θα ακολουθήσει η δικαστική διαδικασία.

Χειρότερα στη Θεσσαλονίκη
Αναφερόµενος στον ΟΑΣΘ, ο υπουργός Υποδοµών παρουσίασε
µια ακόµα χειρότερη εικόνα, καθώς, όπως χαρακτηριστικά είπε,
«στη Θεσσαλονίκη δεν είχαµε µόνο µια παλαιοκοµµατική λογική µε συγκεκριµένες γκρίζες ζώνες που επέτρεπε την ύπαρξη
κυκλωµάτων πλαστών εισιτηρίων ή άλλων συνδικαλιστών για να
υπάρχουν οι πολιτικοί στρατοί στις αστικές συγκοινωνίες, είχαµε
ένα κεντρικό σύστηµα πολιτικού στρατού πάνω από 2.500 εργαζοµένων, µε κόστος πολλαπλάσιο από της Αθήνας, που συντηρούσε και πάρα πολλές εταιρείες γύρω από τις αστικές συγκοινωνίες

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

για πολλές δεκαετίες», υποστηρίζοντας µάλιστα ότι την κινητή
και ακίνητη περιουσία του ΟΑΣΘ έπρεπε το ελληνικό ∆ηµόσιο
να την έχει πάρει πριν από το 2000. Ταυτόχρονα, έκανε λόγο για
την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασµού που είχε ως στόχο την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, στον οποίο όµως
βρέθηκαν µόλις… 700 ευρώ αντί για 38 εκατ. ευρώ που θα έπρεπε,
όπως είπε, να έχει. «Έπρεπε να έχουµε 38 εκατ. που θα τοκίζονταν για να ανανεώνεται ο στόλος, κάποιοι τα πήραν αυτά τα χρήµατα και ο θεός ξέρει πού πήγαν».

Σκληρή κόντρα µε τους συνδικαλιστές
Όπως είναι φυσικό, οι καταγγελίες του κ. Σπίρτζη προκάλεσαν
σφοδρές αντιδράσεις από τους συνδικαλιστές, µε τον πρόεδρος
των εργαζοµένων στον ΟΑΣΑ Λεωνίδα Σκούλο να απειλεί µε προσφυγή στη ∆ικαιοσύνη, λέγοντας στον ΑΝΤ1 ότι «ο πολιτικός
απατεώνας κ. Σπίρτζης για µία ακόµη φορά ξαναχτύπησε. Κατηγορεί τους εργαζόµενους για πράγµατα για τα οποία την ευθύνη
την έχει ο ίδιος. Πρέπει να έρθει η εισαγγελία να κάνει παρέµβαση, έτσι ώστε να δούµε τι ακριβώς συµβαίνει».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του σωµατείου των τεχνικών
ΟΑΣΑ-ΟΣΥ Απόστολος Ραφτόπουλος δήλωσε στον Real FM ότι
αν και το πόρισµα φαίνεται να είχε βγει τον περασµένο Μάιο, ο
υπουργός αποφάσισε να µιλήσει γι’ αυτό µόλις τώρα, ενώ όλους
αυτούς τους µήνες δεν απευθύνθηκε στη ∆ικαιοσύνη. Σύµφωνα
µε τον κ. Ραφτόπουλο, ο υπουργός ενοχλείται για πολιτικούς λόγους, επειδή οι εργαζόµενοι µιλούν στα ΜΜΕ για την κατάσταση
στις συγκοινωνίες.
Παράλληλα, απαντώντας στις καταγγελίες για σαµποτάζ, ο κ.
Ραφτόπουλος είπε πως ποτέ εργαζόµενος δεν έχει πιαστεί να κάνει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, σηµείωσε, λόγω της έλλειψης ανταλλακτικών, οι τεχνικοί πολλές φορές αναγκάζονται να αφαιρούν
ανταλλακτικά από λεωφορεία µε πολλές βλάβες για να τα τοποθετήσουν σε λεωφορεία µε λιγότερες βλάβες, ώστε αυτά να βγουν
στους δρόµους, και υποστήριξε ότι οι ελλείψεις ανταλλακτικών
είναι πραγµατικές, καθώς η διοίκηση της ΟΣΥ παραγγέλνει πολύ
λιγότερα απ’ όσα χρειάζονται.

Ξεπαγώνει η εκκαθάριση εν λειτουργία
του ΟΑΣΘ
Εν τω µεταξύ, το ΣτΕ την περασµένη Τετάρτη απέρριψε την αίτηση πρώην µετόχων του ΟΑΣΘ για πάγωµα της διαδικασίας εκκαθάρισης εν λειτουργία του οργανισµού. Το καλοκαίρι του 2017 399

Ο υπουργός Υποδοµών σηµείωσε
χαρακτηριστικά ότι «ξαφνικά φύσηξε
βοριάς και αρρώσταιναν τα λεωφορεία»,
για να συµπληρώσει, απευθυνόµενος
στους βουλευτές της αντιπολίτευσης, ότι
«υπάρχουν κυκλώµατα που σαµποτάρουν
τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών.
Πρώτη φορά το ακούτε;».
πρώην µέτοχοι του ΟΑΣΘ, µεταξύ αυτών ο πρώην πρόεδρος του
ΟΑΣΘ Χρήστος Στεφανίδης και άλλα τρία άτοµα του παλαιού διοικητικού συµβουλίου, κατέθεσαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής, αίτηση αναστολής
και αίτηση ακύρωσης της απόφασης του υπουργού Οικονοµικών,
αλλά και του νόµου 4482/2017, µε τον οποίο, µεταξύ των άλλων,
1) συνιστάται Οργανισµός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης
(ΟΣΕΘ Α.Ε.), που αναµένεται να λειτουργήσει τον ∆εκέµβριο του
2019, 2) λύεται η από 30/04/2001 σύµβαση µεταξύ ΟΑΣΘ και ελληνικού ∆ηµοσίου και 3) διαλύεται και εξαγοράζεται ο ΟΑΣΘ και
τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης.
Τελικά, το Τµήµα Αναστολών του ΣτΕ σε σχηµατισµό Ολοµέλειας, µε πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον
σύµβουλο Επικρατείας Ηλία Μάζο, απέρριψε τις αιτήσεις των
πρώην µετόχων του ΟΑΣΘ που ζητούν να ανασταλεί προσωρινά η
επίµαχη υπουργική απόφαση και ο νόµος 4482/2017, εκτιµώντας
ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους. Ακόµη, το ΣτΕ έκρινε ως προς την οικονοµική ζηµιά που επικαλούνται οι πρώην µέτοχοι ότι δεν είναι αρµοδιότητα του ΣτΕ αλλά των
πολιτικών δικαστηρίων. Επίσης, σηµειώνεται στις δύο αποφάσεις
αναστολών ότι η ηθική βλάβη την οποία επικαλούνται οι πρώην
µέτοχοι ότι θα υποστούν από την προσβαλλόµενη υπουργική απόφαση δεν συνιστά λόγο χορήγησης της αιτουµένης αναστολής.
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πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας Ειρήνη
Μολφέση εξηγεί αναλυτικά τους κινδύνους
που προκύπτουν από το
νέο σχέδιο νόμου για τα
ζώα συντροφιάς.

Αρχές Φεβρουαρίου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου που
αφορά τα ζώα συντροφιάς. Τι γνωρίζουμε
μέχρι τώρα;
Δεν θα ξέρουμε τι περιέχει το νομοσχέδιο μέχρι
να αναρτηθεί, αλλά, απ’ ό,τι είδαμε και με τη
νομοθεσία του 2012, διατάξεις μπαίνουν και
βγαίνουν ασχέτως των όσων έχουν αναρτηθεί στη διαβούλευση. Με λίγα λόγια, αυτό που
θέλουν να βάλουν τελικά μέσα οι υπηρεσίες
του υπουργείου θα το βάλουν.
Το ΥΠΑΑΤ ισχυρίζεται πως ο νέος νόμος
σκοπό έχει τον περιορισμό του αριθμού
των αδέσποτων και παράλληλα προβλέπει
βαριές κυρώσεις για όσους εγκαταλείπουν
τα ζώα τους. Το εξασφαλίζει και πώς αυτό
το νομοσχέδιο;
Ο περιορισμός των αδέσποτων δεν επιτυγχάνεται με πειραματισμούς, κυρίως όταν αυτοί
εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα. Εξηγούμαστε: Έχουμε πρωτοφανές για ευρωπαϊκή χώρα πλήθος αδέσποτων και ενώ εκπονούνται δημοτικά προγράμματα στείρωσης,
δεν γίνεται καμία απολύτως προσπάθεια καταπολέμησης του φαινομένου από την πηγή
του, που είναι η ανεξέλεγκτη εκτροφή. Εάν το
ΥΠΑΑΤ είχε σκοπό τον περιορισμό των αδέσποτων, θα έκανε αυτό που έχουν κάνει άλλες
ευρωπαϊκές χώρες: περιορισμό της εκτροφής
και αναπαραγωγής, ίδρυση δημοτικών κτηνιατρείων που να προσφέρουν στείρωση των
ζώων συντροφιάς σε προσιτή τιμή, θεσμική
υποστήριξη της υιοθεσίας. Στην πραγματικότητα, το υπουργείο επιδιώκει τη διατήρηση ενός
μεγάλου πληθυσμού αδέσποτων. Αυτή η πολιτική αποσκοπεί στην απόσπαση κονδυλίων
και στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων διαχείρισης των αδέσποτων και των συντεχνιών
προσκείμενων ή πολλαπλώς συνδεόμενων με
το υπουργείο. Αυτός είναι και ο λόγος που εμποδίζουν μία δεκαπενταετία τώρα την εθελοντική προσφορά Ευρωπαίων κτηνιάτρων για
τη στείρωση των αδέσποτων, τη στιγμή που σε
άλλες χώρες παρόμοιες προσφορές γίνονται
αποδεκτές με ανακούφιση και ευγνωμοσύνη,
και συγχρόνως διώκουν και διαβάλλουν τις
φιλοζωικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη στείρωση και υιοθεσία ζώων. Επί
χρόνια οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ
παρασύρουν τις πολιτικές ηγεσίες σε εσφαλμένες και αναποτελεσματικές πρακτικές και
μοντέλα διαχείρισης των αδέσποτων, μακριά
από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο υπουργός Τσιρώνης έπεσε σε αυτή την παγίδα, παρασέρνοντας την κυβέρνηση που εκπροσωπεί.
Διαβάζω σε ρεπορτάζ της εφημερίδας
«Έθνος» πως θα θεσπιστεί τέλος στην
αγορά ζώου, ενώ, αντίθετα, θα πριμοδοτηθούν με ατέλεια οι υιοθεσίες αδέσποτων

Ειρήνη Μολφέση, πρόεδρος της Πανελλήνιας
Φιλοζωικής Ομοσπονδίας

«Το νέο σχέδιο νόμου για τα ζώα
συντροφιάς προκαλεί βασανιστικά
ερωτήματα»

Αυτή η πολιτική αποσκοπεί
στην απόσπαση κονδυλίων
και στην εξυπηρέτηση των
επιχειρήσεων διαχείρισης
των αδέσποτων και των
συντεχνιών προσκείμενων
ή πολλαπλώς συνδεόμενων
με το υπουργείο. Αυτός είναι
και ο λόγος που εμποδίζουν
μία δεκαπενταετία τώρα
την εθελοντική προσφορά
Ευρωπαίων κτηνιάτρων
για τη στείρωση των
αδέσποτων και συγχρόνως
διώκουν και διαβάλλουν
τις φιλοζωικές οργανώσεις
που δραστηριοποιούνται στη
στείρωση και υιοθεσία ζώων.

ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
ζώων και η δημιουργία ταμείου φιλοζωίας.
Πώς αξιολογούνται αυτά τα μέτρα από την
ομοσπονδία;
Είναι εντελώς ανούσια, από τη στιγμή που δεν
ρυθμίζεται το θέμα της εκτροφής, που σχετίζεται άμεσα με τον πληθυσμό των αδέσποτων και αποτελεί κενό νόμου. Είναι τουλάχιστον αφελές, για να μην πούμε υποκριτικό, να
μιλάς για φιλοζωικό νόμο και να μη ρυθμίζεις
τα βασικά. Ταμείο ζωοφιλίας δεν σημαίνει τίποτα από μόνο του, αν δεν συνδυάζεται άμεσα
με ένα αποδοτικό πλαίσιο πάταξης της κακοποίησης, αλλιώς κινδυνεύει να εξαντληθεί σε
πρόστιμα για «βόλτα χωρίς λουρί» και «διατάραξη της κοινής ησυχίας», δηλαδή σε δίωξη
των φιλόζωων και όχι στην προστασία των
ζώων. Και μάλλον κάτι τέτοιο έχει στο μυαλό
του ο υπουργός, αν κρίνουμε από τις δηλώσεις
του ότι πρέπει να μειωθούν οι ποινές για την
κακοποίηση, ώστε να είναι προσιτή.
Πριν από λίγες μέρες στο διαδίκτυο διαβά-

ζαμε πως το υπουργείο θα προωθήσει τις
ευθανασίες μέσω του νέου νομοσχεδίου. Ο
αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης σε συνέντευξή του
στο ΑΠΕ το διέψευσε κατηγορηματικά. Τι ακριβώς συμβαίνει;
Αυτό που δήλωσε ο υπουργός είναι ότι τα αδέσποτα θα ευθανατώνονται «μόνο αν συντρέχει ιατρικός λόγος». Επιτρέψτε μας να είμαστε
ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με το συγκεκριμένο
υπουργείο: αρκεί μια εσωτερική εγκύκλιος
που να καθορίζει κάθε φορά τι σημαίνει «ιατρικός λόγος» για να ευθανατώνονται τα ζώα
με τον νόμο.
Ζητήθηκε από τους τρεις δευτεροβάθμιους
φιλοζωικούς φορείς (Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία, Πανελλαδική Φιλοζωική
Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού)
να εκπροσωπηθούν στις διαδικασίες αναμόρφωσης του νόμου με έναν μόνο εκπρό-

σωπο, κάτι που σας οδήγησε στην άρνηση
συμμετοχής στη διαδικασία. Πείτε μας περισσότερα…
Στη μοναδική συνάντηση που είχαμε στο υπουργείο για τον νόμο διαφάνηκε ότι σκοπός
της αναμόρφωσης δεν ήταν η αναβάθμιση της
προστασίας των ζώων αλλά η ικανοποίηση συντεχνιακών συμφερόντων που δεν έχουν καμία
σχέση με την ευζωία και προστασία των ζώων.
Είναι γνωστό ότι το ΥΠΑΑΤ κινείται πάντα στην
κατεύθυνση της εξυπηρέτησης επαγγελματικών κλάδων κτηνιάτρων, εκτροφέων, εμπόρων και όσων εμπλέκονται επαγγελματικά και
οικονομικά με τη διαχείριση των αδέσποτων,
δηλαδή επιχειρήσεις όπως ΔΙΚΕΠΑΖ, ΣΥΠΠΑΖΑΘ κ.λπ. Η παρουσία ενός φιλοζωικού εκπροσώπου απέναντι σε όλες τις συντεχνίες θα
ήταν μόνο συμβολική, ενώ θα χρησιμοποιούνταν από τον υπουργό ως νομιμοποίηση της
όλης διαδικασίας. Αποφασίσαμε να μη συμμετάσχουμε σε ένα παιχνίδι που είναι στημένο
και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κατακρεουργήσει την προστασία των ζώων.
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∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ… ΚΑΠΝΟΣ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Μ

ε αφαίρεση ακόµα και του διπλώµατος για
έναν µήνα και πρόστιµο που φτάνει τα 1.500
ευρώ θα τιµωρούνται οι οδηγοί οχηµάτων
στην περίπτωση που εντοπιστούν να καπνίζουν ενώ µέσα στο αυτοκίνητο επιβαίνει ανήλικο παιδί κάτω των 12 ετών. Αυτό και πολλά άλλα τσουχτερά
πρόστιµα προβλέπει η νέα, βελτιωµένη εγκύκλιος που εξέδωσε
το υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο µιας ακόµη προσπάθειας για
την εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου. Σηµειώνεται ότι η
σχετική εγκύκλιος δηµοσιεύτηκε στις 31 Ιανουαρίου, ηµέρα που
το υπουργείο Υγείας συµπλήρωσε 100 χρόνια από την ίδρυσή
του.

∆έκα χρόνια αντικαπνιστικός νόµος
Τη φετινή χρονιά συµπληρώνεται µία δεκαετία από την ψήφιση
του αντικαπνιστικού νόµου, που µέχρι σήµερα εξακολουθεί να
παραµένει στα χαρτιά. Πρόσφατη έκθεση της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας χαρακτήριζε αρκετά κακή τη συµµόρφωση της Ελλάδας για χώρους χωρίς καπνό, ενώ το περασµένο καλοκαίρι ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός «παραδεχόταν» στην Ολοµέλεια
της Βουλής ότι ο νόµος δεν εφαρµόζεται. «Αυτό που χρειάζεται
να δώσουµε είναι την αίσθηση ότι κάνουµε επανεκκίνηση. Ένα
restart σε ένα τοπίο βαλτωµένο για πολλά χρόνια» είχε αναφέρει
χαρακτηριστικά. Στην εγκύκλιο, που στην ουσία µάς υπενθυµίζει
ότι υπάρχει ο αντικαπνιστικός νόµος, ο κ. Ξανθός ζητά από τους
αρµόδιους φορείς να τηρηθεί αυστηρά, ενώ τα πρόστιµα προβλέπονται υψηλά για όσους δεν τηρήσουν τους κανονισµούς.

Χώροι όπου απαγορεύεται το κάπνισµα
Ο αντικαπνιστικός νόµος προβλέπει ρητά τους χώρους στους οποίους δεν επιτρέπεται το κάπνισµα και απαγορεύει την πώληση
προϊόντων καπνού σε ανηλίκους. Συγκεκριµένα, το κάπνισµα δεν
επιτρέπεται σε κανέναν δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο, κλειστό ή στεγασµένο, που χρησιµοποιείται για την παροχή εργασίας. Στους
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται γραφεία δηµόσιων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το κράτος, οργανισµοί και
άλλα ιδρύµατα (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ.).
Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών. Επίσης, σε
όλους τους χώρους όπου παρέχεται εκπαίδευση (σχολεία, πανεπιστήµια, φροντιστήρια), καθώς και σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, οµαδικών αθληµάτων και αθλητικών εκδη-

λώσεων.
Σε όλα τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ιδίως
στα καταστήµατα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών,
γλυκισµάτων, εξαιρουµένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιµετρικά ανοιχτοί σε τουλάχιστον δύο
πλευρές.
Επιπλέον, δεν επιτρέπεται το κάπνισµα στα παντός είδους
κυλικεία, στους κλειστούς χώρους αναµονής, στα αεροδρόµια,
µε εξαίρεση τους χώρους ειδικά για καπνιστές, στους σταθµούς
µεταφορικών µέσων και επιβατικών σταθµών λιµένων και σε
όλα τα µέσα µαζικής µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των
ταξί.
Από τις αντικαπνιστικές διατάξεις εξαιρούνται τα καζίνα και
τα κέντρα διασκέδασης µε ζωντανή µουσική εµβαδού άνω των
300 τ.µ. και τα καταστήµατα όπου νοµίµως διεξάγονται τυχερά
παίγνια. Στους χώρους αυτούς µπορούν να δηµιουργούνται
χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν
το 1/2 του συνολικού εµβαδού του καταστήµατος. Για τη δηµιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού 200
ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο.

Τα πρόστιµα για τους παραβάτες
Όσοι εντοπιστούν να καπνίζουν στα αυτοκίνητά τους, ενώ σε
αυτά επιβαίνουν και ανήλικοι κάτω των 12 ετών, θα πληρώνουν
1.500 ευρώ, ανεξάρτητα αν ο παραβάτης είναι ο οδηγός ή όχι.
Στους οδηγούς επιβάλλεται επιπλέον αφαίρεση της άδειας
ικανότητας οδήγησης για διάστηµα ενός µηνός για κάθε παράβαση, έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση αλλά
πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Στην περίπτωση που
ο παραβάτης οδηγεί αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης το πρόστιµο
διπλασιάζεται.
Όσοι καπνίζουν σε χώρους όπου απαγορεύεται επιβάλλεται πρόστιµο από 50 έως 500 ευρώ, ενώ σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων όπου γίνεται παράβαση της
νοµοθεσίας επιβάλλεται πρόστιµο από 500 έως 10.000 ευρώ,
λαµβανοµένης υπ’ όψιν τυχόν υποτροπής.
Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια
λειτουργίας του καταστήµατος για χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών, ενώ στην πέµπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια
λειτουργίας.
Επιπλέον, σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού σε ανηλίκους
ή «ανέχονται» παραβίαση της σχετικής διάταξης προβλέπεται
πρόστιµο από 500 έως 10.000 ευρώ, ενώ σε όσους παραβιάζουν
τις διατάξεις του νόµου για τη διαφήµιση προϊόντων καπνού ε-

Όσοι εντοπιστούν να καπνίζουν
στα αυτοκίνητά τους, ενώ σε αυτά
επιβαίνουν και ανήλικοι κάτω των
12 ετών, θα πληρώνουν 1.500 ευρώ,
ανεξάρτητα αν ο παραβάτης είναι ο
οδηγός ή όχι.

πιβάλλεται πρόστιµο από 500 έως 10.000 ευρώ, λαµβανοµένης
υπ’ όψιν τυχόν υποτροπής.
Για τους δηµόσιους λειτουργούς, τους δηµόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα η παράβαση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα.

Το υπουργείο ζητά τη συµβολή της ΕΛ.ΑΣ.
και άλλων φορέων
Συγκεκριµένα, ο υπουργός Υγείας καλεί την αστυνοµία, την τοπική αυτοδιοίκηση - δηµοτική αστυνοµία και υπηρεσίες της
κάθε περιφέρειας, το λιµενικό σώµα και τους επιθεωρητές Υγείας να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους για να διαπιστώσουν
τυχόν παραβάσεις. Στη συνέχεια, ο Τοµέας Ελέγχου ∆ηµόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ). θα διερευνά τις σχετικές καταγγελίες και θα επιβάλλει τα οριζόµενα πρόστιµα.
«Η εφαρµογή της νοµοθεσίας και η επακόλουθη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος απαλλαγµένου από τις επικίνδυνες συνέπειες της χρήσης των προϊόντων καπνού, όπου όλοι θα απολαµβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας και ποιότητας
ζωής, χωρίς διακρίσεις, αποκλεισµούς και µε σεβασµό στα ατοµικά δικαιώµατα, αποτελεί συλλογικό στόχο, που απαιτεί –πέραν
του ελέγχου–, από όλους ανεξαιρέτως, αφοσίωση και επίδειξη αισθήµατος ατοµικής, κοινωνικής, επαγγελµατικής ευθύνης» τονίζεται στην εγκύκλιο.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΈΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.
ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ
Την ώρα που όλοι περιμένουν το συλλαλητήριο
της Κυριακής για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, στη χώρα συμβαίνουν πραγματάκια.
Να, όπως μας ενημέρωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων,

Από την πλευρά της, η Ελληνική Κυβέρνηση
επέλεξε να μας ενημερώσει για ένα ακόμη από τα
επιτεύγματά της, τα ειδικά τιμολόγια σε λογαριασμούς της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία και στον
Δήμο Μεγαλόπολης, με ένα σποτάκι. Ένα σποτάκι
που ξεκινάει με ένα αυτοκίνητο να βγαίνει από
το τούνελ (της κρίσης) σε έναν αυτοκινητόδρομο
(από τους πολλούς που εγκαινίασε η Ελληνική
Κυβέρνηση) και μας ενημερώνει ότι «πέρασαν
κοντά δέκα χρόνια απ’ όταν επιτέθηκαν στις
ανάγκες μας».
Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας κυριούλης, που μεταφέρει το ελπιδοφόρο μήνυμα πως «με το παλιό
ξεμπερδέψαμε, ανοίγουμε νέους λογαριασμούς,
καθαρούς και δίκαιους».

Θα νόμιζε κανείς πως πρόκειται για κάποιον ηθοποιό, έστω για κάποιον πολίτη που προθυμοποιήθηκε να συμμετάσχει. Και θα έκανε λάθος. Πρόκειται για τον Βασίλη Κωνσταντινίδη, τον συντονιστή
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
του ΣΥΡΙΖΑ. Και το πλατύ χαμόγελο αποκτά πλέον
άλλο νόημα. Όπως και το σποτάκι.
Δεν πρόκειται για ένα σποτάκι που έχει στόχο να
προμοτάρει το νέο επίτευγμα της κυβέρνησης, όχι,
πρόκειται για κάτι σαν σποτάκι-ντοκιμαντέρ, καταγράφει μια πραγματικότητα. Οι άνθρωποι είναι
χαρούμενοι και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Άλλο
που δεν μας ενημερώνουν στο σποτάκι ποιοι είναι
αυτοί που βλέπουμε, ώστε να χαρούμε κι εμείς με
τη χαρά τους.
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Μετά τον κ. Κωνσταντινίδη ακολουθεί μία ηλικιωμένη κυρία, που μας ενημερώνει πως «θέλουμε
ησυχία και κάποιον να νοιάζεται».

Πρόκειται για άλλη μια ιστορία βγαλμένη από τη
ζωή, καθώς την κ. Σοφία Πολιτίδη ο ΣΥΡΙΖΑ και τη
νοιάστηκε και την καθησύχασε, ο γιος της, Τάσος
Πολιτίδης, πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής
Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης, διορίστηκε ειδικός
σύμβουλος στο γραφείο του πρωθυπουργού.
Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, όπως καταλήγει το
σποτάκι, κλείνοντας με το εθνόσημο της Ελληνικής
Δημοκρατίας, που όμως από κάτω πλέον γράφει
Ελληνική Κυβέρνηση.

Πρόκειται για ένα πραγματικά εντυπωσιακό tweet.
Θα το ζήλευε και ο ίδιος ο Τραμπ. Κατηγορεί ως
fake news τον τίτλο που χρησιμοποίησαν ελληνικά
sites «Μόνο ο όψιμος ΣΥΡΙΖΑ αγκάλιασε πραγματικά τα μνημόνια», έναν τίτλο που αποδίδει σαφώς
το νόημα των όσων είπε ο Βίζερ. Και προτείνει ο
Παπαδημούλης ως τίτλο το «Η κατάσταση στην Ελλάδα βελτιώθηκε σαφώς τον τελευταίο χρόνο», το
οποίο αποτελεί τον ορισμό της διαστρέβλωσης των
λεγομένων του Βίζερ, καθώς ο Αυστριακός δεν
αναφέρεται γενικά και αόριστα στην κατάσταση
στην Ελλάδα, αλλά στο ζήτημα της υιοθέτησης των
μνημονίων από τις ελληνικές κυβερνήσεις.
Η σχετική δήλωση Βίζερ, όπως τη μεταφράζει
το ΑΠΕ, το οποίο παραθέτει ο κ. Παπαδημούλης:
«Αλλά, μόνον εάν μια κυβέρνηση υιοθετήσει τις
υποχρεώσεις ενός προγράμματος μπορεί να είναι
σίγουρη ότι η εφαρμογή τους θα λειτουργήσει και
ότι η αναγκαιότητά τους μπορεί να εξηγηθεί καλά
στον λαό… Στον βαθμό αυτό αναμένει κανείς από
μια κυβέρνηση ότι θα εφαρμόσει το μεγαλύτερο
μέρος των μεταρρυθμίσεων. Αυτό δεν συνέβη,
όμως, στην Ελλάδα, με καμιά κυβέρνηση. Απροσδόκητα, όμως, η κατάσταση βελτιώθηκε σαφώς
τον τελευταίο χρόνο».

Είπε και το άλλο ωραίο ο Βίζερ: «Αυτό που
θυμάμαι εντονότερα είναι ότι ο Βαρουφάκης
μονολογούσε υπερβολικά και δεν ενδιαφερόταν
για διάλογο. Αυτό εξηγείται και από το ότι εξαρχής
ακολουθούσε τη στρατηγική να μην καταλήξει σε
συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους […].
Με σκοπό την τελευταία στιγμή και χάρη στον
πανικό που θα δημιουργείτο να αποσπάσει πολλά
χρήματα χωρίς όρους. Επρόκειτο για μια λανθασμένη τακτική που κόστισε στον ελληνικό λαό
πολύ χρήμα, ανάπτυξη και απασχόληση».
Πλέον, είναι γεγονός, μετά την επική και απόλυτα
επιτυχημένη (τόσα βιβλία έγραψε γι’ αυτήν) διαπραγμάτευση Βαρουφάκη-Τσίπρα, βλέπουμε να
εξελίσσεται μία που μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη
καλύτερη.

Μπα, αποκλείεται. Απλά έχουν σχέδιο. Μέρος του
οποίου άφησαν να διαρρεύσει (ελληνικές) «πηγές
που έχουν γνώση» της διαπραγμάτευσης: «Η
ΠΓΔΜ θα εξελιχθεί σε ένα είδος καντονίου για την
Ελλάδα, με ειδικές αναπτυξιακές ρήτρες, οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών».

Σαν να μην έφτανε αυτό, τα χτυπήματα συνεχίστηκαν.

Αρκεί βέβαια να προλάβει να φτάσει έγκαιρα ο
κόσμος για το συλλαλητήριο.
Έλα ντε, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Ποιος
τώρα, ο Μελανσόν…

Όλα καλά, εσείς. Απορώ που εκπλήσσεστε πάντως,
εδώ έχουν έρθει τα πάνω κάτω, δεν θα γινόταν το
εθνόσημο κυβερνόσημο;
Ολόκληρος Τόμας Βίζερ, ο απερχόμενος πρόεδρος
του EuroWorking Group, είπε πως η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ του τελευταίου έτους είναι η πρώτη ελληνική
κυβέρνηση επί μνημονίων που έχει υιοθετήσει
πλήρως το πρόγραμμα-μνημόνιο. Σαν να λέμε η
μνημονιακότερη των μνημονιακών, ποιος να το
περίμενε τον Ιανουάριο του 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ
γινόταν κυβέρνηση.
Σίγουρα όχι ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης.

Ζακέτα να πάρεις. Η κατάσταση σηκώνει δραστικές
λύσεις.

Δεν ξέρω, πάντως σίγουρα κάποιος πρέπει να την
πληρώσει.

Και μια που πιάσαμε το μέτρημα,
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Επικοινωνιακό τέχνασμα χαρακτηρίζει η ΔΟΕ
τη δράση «Η τσάντα στο σχολείο». Όπως
επισημαίνεται σε ανακοίνωση, «η ρητορική
για τον σεβασμό του ελεύθερου χρόνου των
μαθητών και συνολικά των αναγκών της
παιδικής ηλικίας έρχεται σε αντίθεση με
την εκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου
Παιδείας».
ΔΟΕ: Επικοινωνιακό τέχνασμα η «Τσάντα
στο σχολείο»

Η ΤΣΆΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ

Ν

ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

α αφήνουν την τσάντα στο σχολείο τους
ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα προτρέπει τους μαθητές του Δημοτικού το υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για δράση
που εφαρμόζει το υπουργείο με τίτλο «Η
τσάντα στο σχολείο», στο πλαίσιο αναβάθμισης της σχολικής ζωής και σύνδεσής της με την κοινωνική πραγματικότητα.
Η σχετική εγκύκλιος, που εκδόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, έχει προκαλέσει επιφυλάξεις στην εκπαιδευτική
κοινότητα και ερωτήματα για τον σχεδιασμό αλλά και τον
προγραμματισμό του υπουργείου.

Σαββατοκύριακο χωρίς τσάντα
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δράση, η τσάντα των μαθητών
παραμένει στο σχολείο από την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου, έως τη Δευτέρα. Στη συνέχεια ο διευθυντής του σχολείου συντάσσει και διανέμει επιστολή προς
τους γονείς για την ενημέρωσή τους σχετικά με τη νέα δράση
και τον χρόνο υλοποίησής της. Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, «η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί
μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και
οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου». Επιπλέον, ο σύλλογος διδασκόντων δύναται να αποφασίσει την εφαρμογή της δράσης και σε περισσότερα του ενός Σαββατοκύριακα τον μήνα.
Το πρόγραμμα έχει αρχίσει ήδη να υλοποιείται από τον Ιανουάριο, με στόχο να επεκταθεί σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, προκειμένου να ενισχυθεί ο ποιοτικός χρόνος
των παιδιών με τις οικογένειές τους. Επιπλέον, ξεκαθαρίζεται
ότι «σε καμία περίπτωση η υλοποίηση της δράσης δεν πρέπει
να οδηγήσει σε μετάθεση των κατ’ οίκον εργασιών που συνή-

θως ανατίθενται το Σαββατοκύριακο στις άλλες μέρες της εβδομάδας». Παράλληλα, το υπουργείο έσπευσε να τονίσει ότι
«η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ’ οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη μάθηση».

Επιφυλακτικοί οι γονείς
Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί πιλοτικά το προηγούμενο διάστημα σε 25 σχολεία σε Κρήτη, Αιτωλοακαρνανία και Αττική.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, ελάχιστοι ήταν
οι γονείς και οι μαθητές που δεν συμμετείχαν. Πάντως, μέλη
συλλόγων γονέων και κηδεμόνων με τα οποία επικοινώνησε η
FS εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με το πρόγραμμα.
Όπως είπαν, «ο χώρος της εκπαίδευσης έχει ανάγκη από συνολικές αλλαγές και όχι από πρόχειρες και αποσπασματικές
παρεμβάσεις». Μάλιστα, αρκετοί είναι εκείνοι που τόνισαν
ότι πρέπει να ενταχθεί στο υποχρεωτικό πρόγραμμα η μελέτη
των μαθητών για την επόμενη μέρα, έτσι ώστε τα παιδιά των
μικρότερων τάξεων να αφήνουν διαρκώς την τσάντα τους στο
σχολείο και αυτά των μεγαλύτερων να απαλλαγούν από τον
μεγάλο όγκο των εργασιών στο σπίτι.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ανακοίνωση που
εξέδωσε η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την οποία «η παραμονή της τσάντας των μαθητών στο σχολείο για ένα ή περισσότερα Σαββατοκύριακα τον μήνα χωρίς να συνοδεύεται
από τις απαραίτητες αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών (ΑΠΣ) και το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Διδασκαλίας(ΕΩΠΔ), αλλά και την αναγκαία αναδιάρθρωση
και εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης των μαθημάτων, δεν
έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Εν τω μεταξύ, ως επικοινωνιακό τέχνασμα χαρακτηρίζει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) τη δράση «Η τσάντα
στο σχολείο». Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, «η ρητορική για τον σεβασμό του ελεύθερου χρόνου των μαθητών
και συνολικά των αναγκών της παιδικής ηλικίας έρχεται σε αντίθεση με την εκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου Παιδείας. Ο χρόνος που απαιτείται καθημερινά για την υλοποίηση των κατ’ οίκον εργασιών συναρτάται άμεσα με τα αναλυτικά προγράμματα, τους διδακτικούς στόχους κάθε τάξης και
τα σχολικά εγχειρίδια. Η κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει τίποτε
από τα παραπάνω, συνεχίζοντας την εκπαιδευτική πολιτική
των προηγούμενων κυβερνήσεων και σε αυτό το πεδίο.
»Ο στόχος ουσιαστικής υποστήριξης του μειωμένου χρόνου δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων-παιδιών,
που είναι το βασικό επικοινωνιακό τέχνασμα της σχετικής εγκυκλίου, προσκρούει στις πολιτικές ελαστικών σχέσεων εργασίας και κατάργησης εργασιακών δικαιωμάτων που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και συνεχίζει
απρόσκοπτα η σημερινή κυβέρνηση, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη διάλυση κάθε οικογενειακού προγραμματισμού».
Επιπλέον, η ΔΟΕ επικρίνει το υπουργείο Παιδείας ότι
«φαίνεται για μία ακόμα φορά –όπως και στην περίπτωση
των σχολικών γευμάτων– να αγνοεί τη σχολική πραγματικότητα. Υπάρχει σειρά πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν
κατά την υλοποίηση της δράσης, όπως η απουσία κατάλληλων
χώρων για τη φύλαξη της σχολικής τσάντας, η λειτουργία τμημάτων ολοήμερων στις ίδιες αίθουσες που καλούνται να αφήσουν τις τσάντες τους οι μαθητές, η ανάγκη που θα προκύψει
για τους μαθητές του ολοήμερου να μεταφέρουν το απαραίτητο υλικό τη Δευτέρα το πρωί κ.λπ.».

«Δεμένοι» με τον ΟΟΣΑ
Την ίδια στιγμή ο ΟΟΣΑ ετοιμάζει τη νέα «εργαλειοθήκη»
του όσον αφορά τον χώρο της εκπαίδευσης, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί την άνοιξη και να φέρει νέες πιέσεις
προς το υπουργείο Παιδείας, το οποίο δείχνει «δεμένο» με
τις προτάσεις/παραινέσεις του οργανισμού. Τη «γραμμή» επίσης φαίνεται ότι δίνουν τα αποτελέσματα των Ελλήνων μαθητών στις δοκιμασίες της PISA, όπου παραδοσιακά η Ελλάδα
κάθε άλλο παρά αριστεύει.
Ωστόσο, εκτός από θεσμικά ζητήματα (αξιολόγηση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ώρες διδασκαλίας κ.λπ.), οι παρεμβάσεις που ο ΟΟΣΑ προωθεί μοιάζουν συχνά υπερβολικά σύνθετες και μη αποτελεσματικές. Εκπαιδευτικοί με τους οποίους
μίλησε η FS θεωρούν ότι η «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ μοιάζει να μην αναζητά απλές λύσεις που θα βελτίωναν συνολικά
το εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ ασκείται κριτική και στον τρόπο
διεξαγωγής της δοκιμασίας PISA, υποστηρίζοντας ότι επιβραβεύει «δεξιότητες» σε επιλεγμένα και αποσπασματικά πεδία.
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οικονοµία

ΦΤΩΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Σ

ε δίνη βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά,
βιώνοντας µια µόνιµη µείωση αποδοχών, απόρροια της οποίας είναι η αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς την εφορία, η περικοπή δαπανών υγείας, η τάση για
µετανάστευση, αλλά και η στήριξή τους στη
σύνταξη του παππού. Η έρευνα οικονοµικού κλίµατος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων
Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), που διεξάγεται για έκτη συνεχόµενη
χρονιά, καταδεικνύει ότι διευρύνονται οι ανισότητες µεταξύ
των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων και ελλοχεύει κίνδυνος για το κοινωνικό µοντέλο ανάπτυξης.
Σηµαντικά στοιχεία από την έρευνα είναι ότι, παρά τα σηµάδια βελτίωσης των µακροοικονοµικών δεικτών, πάνω από
70% των νέων θέλουν να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό,
το 51% των νοικοκυριών στηρίζεται σε συντάξεις παρά τις επιµέρους περικοπές και τρεις στους τέσσερις ανέργους βρίσκονται σε κατάσταση µακροχρόνιας ανεργίας.
Την ίδια ώρα ένα στα πέντε νοικοκυριά εκφράζει φόβο
για απώλεια της κατοικίας του και ένα στα τέσσερα νοικοκυριά δηλώνει αδυναµία κάλυψης των υποχρεώσεών του. Από
την άλλη, πάνω από ένα στα τρία νοικοκυριά (34,2%) δηλώνει
ότι διαβιώνει µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα που βρίσκεται στην κατώτερη εισοδηµατική κλίµακα (έως 10.000 ευρώ).
Το 62,4% των νοικοκυριών παρουσίασε µείωση των εισοδηµάτων του το 2017 σε σχέση µε το 2016, αλλά και ένα αυξανόµενο ποσοστό (35,6% έναντι 22,2% στην έρευνα του 2016)
δήλωσε σταθεροποίηση της εισοδηµατικής του κατάστασης.
Η γενικότερη κάµψη που παρατηρείται στα εισοδήµατα αντανακλάται και από τα ετήσια στοιχεία που δηµοσιεύει το ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ, όπου για το 2017 ο µέσος ετήσιος µεικτός µισθός
ανήλθε στα 1.021,13 ευρώ, ελαφρώς χαµηλότερος σε σχέση µε
το 2016, οπότε ήταν στα 1.057,21 ευρώ.
Σαφέστατη είναι η τάση διεύρυνσης της ανισότητας υπέρ
των ανώτερων εισοδηµατικών κλιµακίων (στην κατηγορία άνω
των 30.000 ευρώ παρουσιάζεται αύξηση στο 14,1% του πληθυσµού). Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα νοικοκυριά µε έναν άνεργο.
Επιπρόσθετα, είναι αξιοσηµείωτο ότι µόνο το 3,1% του πληθυσµού καταφέρνει να αποταµιεύσει. Σε πρόσφατη µελέτη
της Τράπεζας της Ελλάδος (Ιούλιος 2017) επισηµαίνεται ότι
τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν απολέσει το 26% του εισοδήµατος και το 37,5% της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων
µετά την έναρξη της κρίσης.
Το 14,6% των νοικοκυριών δηλώνει ότι τα εισοδήµατά του
δεν επαρκούν για να καλύψουν ούτε τις βασικές του ανάγκες,
εύρηµα που σχετίζεται µε το ποσοστό ακραίας φτώχειας που
σηµειώνεται στη χώρα (το οποίο υπολογίζεται στο 40% του
ενδιάµεσου εισοδήµατος, ΕΛΣΤΑΤ). Αν λαµβάναµε ως µέτρο

Το φαινόµενο της οικονοµικής
µετανάστευσης λαµβάνει
χαρακτηριστικά παγίωσης, καθώς
το 9% των νοικοκυριών δηλώνει
ότι είχε τουλάχιστον ένα µέλος
που µετανάστευσε στο εξωτερικό.
σύγκρισης το κατώφλι φτώχειας του 2010, τότε περίπου τα
µισά νοικοκυριά θα θεωρούνταν σήµερα φτωχά (48%).
Από την άλλη, το φαινόµενο της εισοδηµατικής επισφάλειας εµφανίζεται σταθερά υψηλό, καθώς στο ενδεχόµενο
µιας έκτακτης ανάγκης πληρωµής 500 ευρώ, το 16,3% δηλώνει ότι δεν θα µπορούσε να την πραγµατοποιήσει, ενώ το
52,2% θα κάλυπτε αυτή τη δαπάνη µε µεγάλη δυσκολία. Πάνω
από έξι στα δέκα νοικοκυριά (61,1%) αναγκάζονται να κάνουν
περικοπές για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για την επιβίωσή
τους. Σηµειώνεται ότι τα πολυµελή (άνω των 5 ατόµων) νοικοκυριά και τα νοικοκυριά µε ανέργους αντιµετωπίζουν σοβαρότερο πρόβληµα κάλυψης των βασικών αναγκών.
Οι προσδοκίες των νοικοκυριών για το νέο έτος παραµένουν αρνητικές, καθώς το 63,6% για το 2017 (73,5% για το
2016) αναµένει επιδείνωση της οικονοµικής του κατάστασης
(το 27,9% εκτιµά ότι θα παραµείνει σταθερή, ενώ µόνο το 5,1%
αναµένει βελτίωση των οικονοµικών του δυνατοτήτων). Τούτο
συναρτάται µε τις προβολές των νοικοκυριών σχετικά µε την
ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και µελλοντικές υποχρεώσεις, αλλά και τις χαµηλές προσδοκίες που
σχετίζονται µε τις προοπτικές βελτίωσης των οικονοµικών του
νοικοκυριού. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ολοένα και µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού δηλώνει ότι θα µπορούσε να
καλύψει τις βασικές ανάγκες του µήνα µε λιγότερα από 1.000
ευρώ (34,3% το 2017 έναντι 26,9% το 2014).
Η σύνταξη παραµένει η κυριότερη πηγή εισοδήµατος για
περισσότερα από τα µισά νοικοκυριά, παρά τις επιµέρους περικοπές. Η σύνταξη συνεχίζει να λαµβάνει χαρακτηριστικά
στοιχεία υποκατάστατου κοινωνικής προστασίας. Είναι ενδει-
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κτικό ότι χωρίς τις κοινωνικές µεταβιβάσεις, ο δείκτης φτώχειας θα ανερχόταν στο 52,9% του πληθυσµού.
Το φαινόµενο της οικονοµικής µετανάστευσης λαµβάνει
χαρακτηριστικά παγίωσης, καθώς το 9% των νοικοκυριών δηλώνει ότι είχε τουλάχιστον ένα µέλος που µετανάστευσε στο
εξωτερικό για να βρει εργασία (τούτο συνδέεται µε µεταβολή
των όρων διαβίωσης για πάνω από 400.000 οικογένειες). Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία των στατιστικών αρχών, υπάρχει
η εκτίµηση της µετανάστευσης περισσότερων από 710.000
Ελλήνων πολιτών από την απαρχή της κρίσης (2010-2016).
Ανησυχητική θεωρείται η τάση συνέχισης του φαινοµένου, καθώς το µεταναστευτικό ρεύµα δεν φαίνεται να υποχωρεί. Το 40,1% των νοικοκυριών θα εξέταζε σοβαρά το ενδεχόµενο να µεταναστεύσει στο εξωτερικό, αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για εύρεση εργασίας. Στις νεότερες ηλικίες, 18-34
ετών, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 72,3%. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ευπορότερα και πιο µορφωµένα στρώµατα της
κοινωνίας, δηλαδή όσοι έχουν σωρεύσει υλικό και ανθρώπινο
κεφάλαιο στη χώρα µας, θεωρούν πιο πιθανό το ενδεχόµενο
να µεταναστεύσουν.
Πηγαίνοντας στο κοµµάτι των φόρων, το 19,6% των νοικοκυριών έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την εφορία, ενώ
το 55,6% αυτών των οφειλετών έχει υπαχθεί σε κάποιου είδους ρύθµιση, ένδειξη ότι το µεγαλύτερο µέρος των οφειλετών βρίσκεται σε µια πάγια αδυναµία εξυπηρέτησης οφειλών
και αναζητά λύσεις παρατείνοντας τους χρόνους αποπληρωµής. Καθώς οι ρυθµίσεις που θεσπίστηκαν για τα νοικοκυριά
το 2015 πλέον δεν είναι σε ισχύ, αναµένεται να διευρυνθεί ο
κύκλος των πολιτών που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Ήδη στο τέλος του 2017 οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των
νοικοκυριών προς το ∆ηµόσιο ξεπέρασαν τα 100 δισ. ευρώ
(από 89 δισ. ευρώ το 2016, στοιχεία ΑΑ∆Ε). Τα τελευταία χρόνια πάνω από 185.000 νοικοκυριά έχουν υποστεί δέσµευση
ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, ενώ σύµφωνα µε την
ΑΑ∆Ε αναµένεται να ληφθούν µέτρα αναγκαστικής είσπραξης
για πάνω από 1 εκατοµµύριο οφειλέτες. Ο αριθµός αναµένεται να αυξηθεί, καθώς το επόµενο διάστηµα θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο εφαρµογής των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών.
Το 31,1% (από 27,3% τον ∆εκέµβριο του 2016) των νοικοκυριών µε δανειακές υποχρεώσεις έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τις τράπεζες (αφορά περίπου 450.000 νοικοκυριά).
Πολύ εντονότερα εκδηλώνεται το πρόβληµα στα φτωχότερα
και µονοµελή νοικοκυριά (µε ποσοστά άνω του 40%).
Έτσι, ένα στα τέσσερα νοικοκυριά εκτιµά ότι δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις του το
επόµενο έτος και επιπρόσθετα το 14,8% των νοικοκυριών µε ιδιόκτητο ακίνητο δηλώνει ότι αδυνατεί να πληρώσει τους φόρους για τα ακίνητα που διαθέτει (ΕΝΦΙΑ). Το 20,2% των ιδιοκτητών είναι διπλά υπόχρεοι για το ακίνητό τους: παράλληλα µε την καταβολή του ΕΝΦΙΑ πρέπει να καταβάλλουν
και τις δόσεις του στεγαστικού δανείου. Το 32,2% εκτιµά ότι
δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις το επόµενο έτος. Ένα στα πέντε (21%) νοικοκυριά που
διαµένουν σε ιδιόκτητο σπίτι έχει στεγαστικό δάνειο, ενώ το
35,8% εξ αυτών των οφειλετών έχει καθυστερηµένες οφειλές.
Το συνολικό ύψος των δανείων των νοικοκυριών ανέρχεται,
µε βάση στοιχεία της ΤτΕ, σε 89,7 δισ. ευρώ. Τα 64,1 δισ. ευρώ
αφορούν στεγαστικά δάνεια και τα 25,6 δισ. ευρώ καταναλωτικά δάνεια. Τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα των νοικοκυριών ανέρχονται στο 46,1%.
Τέλος, το 47,8% των νοικοκυριών δήλωσε ότι ανέβαλε ή
καθυστέρησε να λάβει ιατρικές συµβουλές και θεραπείες
λόγω οικονοµικής αδυναµίας. Πάνω από ένα στα τρία νοικοκυριά έχει καθυστερήσει να επισκευάσει οικιακή ηλεκτρική
συσκευή και να κάνει service στο αυτοκίνητο. Παράλληλα,
πάνω από ένα στα τέσσερα νοικοκυριά καθυστερεί να εξοφλήσει τα κοινόχρηστα. Βάσει των στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ, τα
νοικοκυριά στα κατώτατα εισοδηµατικά κλιµάκια έχουν αυξήσει τα έξοδα σε οικιακούς λογαριασµούς κατά 17% και σε µεταφορές 25% από το 2009.
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Η αμερικανική εταιρεία Devumi
πουλούσε χιλιάδες ψεύτικους followers,
υποκλέπτοντας τις ταυτότητες
πραγματικών χρηστών του Twitter.

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟ ΤΟΥ ΨΕΎΔΟΥΣ
Ψεύτικοι followers, ψεύτικα likes, ψευδείς ειδήσεις, οι νέες προκλήσεις
για την εποχή της πρόσβασης.
ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Ο

ι ψευδείς ειδήσεις ή αλλιώς «fake news» που
κατακλύζουν το διαδίκτυο μέσω των κοινωνικών δικτύων ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση
για το έτος 2017 σύμφωνα με το «Digital News
Report 2017» του Ινστιτούτου του Reuters. Τα
fake news οδήγησαν τους Ευρωπαίους πολίτες, και όχι μόνο,
στο να χάσουν την εμπιστοσύνη τους απέναντι στο διαδίκτυο
και στις πληροφορίες που διαχέονται από αυτό.

Έλλειμμα εμπιστοσύνης
Σύμφωνα με την ετήσια αναφορά του Reuters, μόλις ένα 24%
των πολιτών από τις 36 χώρες που εξετάστηκαν (μέσα σε αυτές
οι χώρες της Ευρώπης, οι ΗΠΑ, η Τουρκία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Αυστραλία κ.ά.) θεωρεί
ότι τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να διακρίνουν από μόνα τους
το αληθινό γεγονός από το ψευδές. Μετά τις αναφορές για τα
fake news που «αλλοίωσαν» το αποτέλεσμα των αμερικανικών
εκλογών προερχόμενα από Ρώσους χρήστες, παρατηρείται μια
μείωση σε όσους επιλέγουν τα κοινωνικά δίκτυα για την ενημέρωσή τους, ενώ, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, περίπου οι
μισοί πολίτες, ένα ποσοστό της τάξης του 40%, θεωρούν ότι τα
παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να κάνουν καλή
δουλειά ως προς τη μετάδοση ειδήσεων.
Τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ενημερωτικές πλατφόρμες, είτε πρόκειται για διαδίκτυο είτε για παραδοσιακά ΜΜΕ,
έχουν οι Φινλανδοί, οι οποίοι σε ποσοστό 62% εμπιστεύονται
τους ενημερωτικούς διαύλους της χώρας τους, ενώ το μικρότερο ποσοστό εμπιστοσύνης στα μίντια τρέφουν οι Έλληνες
και οι Βορειοκορεάτες: μόλις 23% θεωρούν έγκυρα αυτά που
βλέπουν, ακούν και διαβάζουν. Το εν λόγω ζήτημα έχει να κάνει
εν πολλοίς με το από πού αντλεί την ενημέρωσή του ο κάθε πολίτης.

Η περίπτωση της Ελλάδας
Στην Ελλάδα το 69% των χρηστών του internet επιλέγει τα
κοινωνικά δίκτυα για την ενημέρωσή του, τη στιγμή που αυτά
έχουν κατηγορηθεί ουκ ολίγες φορές τα τελευταία δύο χρόνια
ότι αδυνατούν να περιορίσουν και να εξαλείψουν τα fake news
και τις θεωρίες συνωμοσίας. Σύμφωνα με το Reuters,«στις ιστοσελίδες που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην
Ελλάδα βλέπουμε πολλές ειδήσεις που προάγουν θεωρίες συνωμοσίας τόσο σε θέματα υγείας όσο και σε σημαντικά ζητήματα πολιτικής». Φαίνεται, λοιπόν, πως οι Έλληνες χρήστες του
διαδικτύου είναι πιο επιρρεπείς στη διείσδυση των fake news,
ακριβώς επειδή εξακολουθούν να επιλέγουν ως επί το πλείστον
το Facebook και το Twitter για την κύρια ενημέρωσή τους.
Ψεύτικα προφίλ, πληρωμένα trolls και αυτοματοποιημένα
bots συνθέτουν μια «βαριά» βιομηχανία που απειλεί την αξιοπιστία του διαδικτύου αλλά και την ίδια τη δημοκρατία.

Η πλάνη του Twitter
Πριν από μερικές μέρες οι «New York Times» δημοσίευσαν ένα εκτενές ρεπορτάζ για το τεράστιο «εργοστάσιο των
followers» που έχει στηθεί στο Twitter και υπακούει στους
χρήστες που πληρώνουν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μία αμερικανική εταιρεία ονόματι Devumi προσφέρει έναντι πληρωμής αύξηση των followers, retweets, κοινοποιήσεις, ακόμα και
endorsements στο LinkedIn σε όσους επιθυμούν να φαίνονται
δημοφιλείς στα κοινωνικά δίκτυα. Η εν λόγω εταιρεία έκλεβε
διαρκώς την ταυτότητα άλλων χρηστών, ακόμη και ανηλίκων,
οι οποίοι είχαν καιρό να χρησιμοποιήσουν το προφίλ τους και
δημιουργούσαν ένα ψεύτικο προφίλ ενός υπαρκτού χρήστη
χωρίς την άδεια του τελευταίου. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της 17χρονης Αμερικανίδας Τζέσικα Ρίτσλι η οποία διατηρούσε ένα προφίλ στο Twitter και την ίδια στιγμή η Devumi

είχε κλέψει τη φωτογραφία της και τα βιογραφικά της στοιχεία,
είχε διαφοροποιήσει ελαφρώς το username της ώστε να μην αντιλαμβάνεται κάποιος τη διαφορά μεταξύ fake και αληθινού
προφίλ και χρησιμοποιούσε το ψεύτικο προφίλ για να κάνει
like και να ακολουθεί όσους πλήρωναν για να αυξήσουν την επιρροή τους στο κοινωνικό δίκτυο.
Οι «New York Times» αναφέρουν πως τουλάχιστον 55.000
λογαριασμοί του Twitter που χειριζόταν η Devumi είχαν φωτογραφίες, στοιχεία και άλλες προσωπικές πληροφορίες από
αληθινούς χρήστες του Twitter. Από τους 48 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες του Twitter, ένα ποσοστό της τάξης του 15%
είναι αυτοματοποιημένα προφίλ που μιμούνται τις κινήσεις
αληθινών χρηστών. Όσον αφορά το Facebook, οι εκτιμήσεις
είναι πως περί τα 60 εκατομμύρια προφίλ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αλλά είναι bots, αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί που απλώς μιμούνται τον μέσο χρήστη. Μετά
την έρευνα της εφημερίδας αποδείχθηκε πως η Devumi είχε
πάνω από 200.000 πελάτες οι οποίοι πλήρωναν για τέτοιες υπηρεσίες. Πλήρωναν δηλαδή για να αυξήσουν followers, likes,
retweets και shares. Αθλητές, ηθοποιοί, τηλεοπτικές περσόνες,
πολιτικοί, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, όποιος ήθελε να περάσει στη σφαίρα των influencers και δεν είχε την υπομονή να
χτίσει σταδιακά το δικό του κοινό πλήρωνε αδρά για να κερδίσει μερικές χιλιάδες followers.

Ψεύτικοι influencers
Η απατηλή εικόνα των αγορασμένων followers ίσως να φαίνεται αθώα ή φυσιολογική, ωστόσο δημιουργεί μια πλάνη
που τείνει να γίνει θεσμός στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Captiv8, εταιρείας που συνδέει
τους influencers των κοινωνικών δικτύων με το μάρκετινγκ,
κάποιος με 100.000 followers στο Twitter μπορεί να κερδίσει έως και 2.000 δολάρια για ένα προωθητικό tweet. Ένας
influencer με 1 εκατομμύριο followers –είτε αληθινούς είτε
ψεύτικους– μπορεί να αποκομίσει έως και 20.000 δολάρια
από την προβολή ενός προϊόντος μέσω του λογαριασμού του.
Οι πολλοί followers λειτουργούν ως θέλγητρο για τους χρήστες. «Βλέπεις πολλούς followers, βλέπεις πολλά retweets,
θεωρείς πως αυτό το άτομο είναι σημαντικό και έχουν βαρύτητα τα λεγόμενά του. Έτσι, έχεις περισσότερες πιθανότητες
να το ακολουθήσεις, να κάνεις share αυτά που δημοσιεύει
και γενικά να το θεωρείς αυθεντία» ισχυρίζεται ο ιδρυτής της
γνωστής εταιρείας SEO, της Moz.
Η σύμβουλος δημοσίων σχέσεων των Δημοκρατικών
στις ΗΠΑ Χίλαρι Ρόουζεν ήταν ανάμεσα στους πελάτες της
Devumi, έχοντας αγοράσει πάνω από 500.000 followers για
να ενισχύσει το Twitter της. Ο ηθοποιός της σειράς «Sons
of Anarchy» Ράιαν Χερστ είχε αγοράσει περισσότερους από
750.000 followers, δίνοντας κάτι λιγότερο από 4.000 δολάρια. Ένας πρώην παίκτης του «American Idol», ο Κλέι Άικεν,
είχε πληρώσει την εταιρεία Devumi για να προωθήσει ένα
παράπονό του σε Facebook και Twitter εναντίον της εταιρείας Volvo. Τα bots της Devumi είχαν κοινοποιήσει το παράπονό του τουλάχιστον 5.000 φορές και ο απλός χρήστης
αποκόμιζε την αίσθηση ότι η αρνητική δήλωση έναντι της
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Volvo αντιπροσώπευε 5.000 χρήστες και όχι
µόνο έναν, όπως ήταν η πραγµατικότητα.
Κανένας εκπρόσωπος της Devumi δεν
έκανε κάποια δήλωση πριν ή µετά το ρεπορτάζ. Το Twitter µπλόκαρε το προφίλ της εταιρείας την περασµένη Κυριακή, µετά το
δηµοσίευµα των «New York Times», ενώ ο
εισαγγελέας της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε
ότι πρόκειται να ξεκινήσει έρευνα για τη συγκεκριµένη εταιρεία και τους πελάτες της,
καθώς και για παρόµοια περιστατικά διαδικτυακής απάτης.
Την περασµένη Πέµπτη έγινε γνωστό πως περισσότεροι από 1 εκατοµµύριο
followers εξαφανίστηκαν από τα προφίλ διαφόρων χρηστών του Twitter. Εικάζεται ότι
ήταν ψεύτικα προφίλ και bots που χειριζόταν η Devumi, η οποία εξαφανίστηκε σαν
φάντασµα µετά τη δηµοσιοποίηση των δραστηριοτήτων της.

Ο κίνδυνος των fake news
Η διασπορά των fake news είναι η µεγαλύτερη πρόκληση που έχουν να αντιµετωπίσουν τα κοινωνικά δίκτυα και κυρίως
το Facebook. Ο ιδρυτής του, Μαρκ Ζάκερµπεργκ, έχει ανακοινώσει πως µια δυναµική
οµάδα προσπαθεί χρησιµοποιώντας αλγόριθµους να περιορίσει έως να εξαλείψει τη
διάδοση ψευδών ειδήσεων. Ο κίνδυνος που
αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες από
τη διασπορά των fake news έγινε εµφανής
τον περασµένο Ιανουάριο, όταν η CIA, το
FBI και η NSA στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως
είχαν στοιχεία ότι Ρώσοι χάκερ είχαν λάβει
εντολή να καταστρέψουν την προεκλογική
εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον και κατ’ επέκταση να βοηθήσουν τον Ντόναλντ Τραµπ
να εκλεγεί Πρόεδρος µέσω µιας στοχευµένης εκστρατείας στο διαδίκτυο και στα social
media. Τον περασµένο Απρίλιο το Facebook
δηµοσίευσε µια αναφορά σύµφωνα µε την
οποία είχε «διαγράψει 470 ψεύτικα προφίλ
και fan pages που φαινόταν ότι λειτουργούσαν στη Ρωσία».
∆ηµοσίευµα των «New York Times»
τον περασµένο Σεπτέµβριο έκανε λόγο για
ένα ψεύτικο προφίλ ενός χρήστη µε όνοµα
Melvin Redick, ο οποίος τον Ιούνιο του 2016
καλούσε τους χρήστες να επισκεφτούν το
site DCLeaks. Εν καιρώ αποδείχθηκε ότι το
εν λόγω προφίλ ήταν ψεύτικο, ωστόσο, σύµφωνα µε την εφηµερίδα, τα posts του ψεύτικου Redick «ήταν τα πρώτα σηµάδια µιας
άνευ προηγουµένου ξένης παρέµβασης στη
δηµοκρατία των ΗΠΑ». Στο Twitter και στο
Facebook αποτυπώµατα Ρώσων χρηστών
ανακαλύφθηκαν σε ψεύτικους λογαριασµούς, οι οποίοι πόσταραν συνεχώς µηνύµατα και δηµοσιεύµατα κατά της Χίλαρι Κλίντον. Κατά την ηµέρα των εκλογών, όπως αναφέρει το δηµοσίευµα, ένα µεγάλο γκρουπ
ψεύτικων προφίλ στο Twitter ενίσχυσε το
hashtag #WarAgainstDemocrats, το οποίο
χρησιµοποιήθηκε από τα bots περισσότερες
από 1.700 φορές.
Ο Κλίντον Γουότς, πρώην πράκτορας του
FBI που συµµετείχε στις έρευνες για τα fake
news, χαρακτήρισε την «ασθένεια» των κοινωνικών δικτύων ως «καρκίνο των bots» που
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Από τα fake news φτάσαµε
στα fake videos, όπου µπορεί
κανείς να δηµιουργεί βίντεο
βάζοντας όποιο πρόσωπο θέλει
στη θέση του πρωταγωνιστή.
διαρκώς µεγαλώνει. Ανέφερε, ωστόσο, πως
το Facebook έχει κάνει δουλειά προς την κατεύθυνση της µείωσης της διασποράς ψευδών ειδήσεων, ενώ το Twitter δεν έχει κάνει
τίποτα, µε αποτέλεσµα από το 2016 κι έπειτα
τα ψεύτικα προφίλ να έχουν διπλασιαστεί.
Τα fake news απειλούν κάθε τοµέα της έγκυρης ενηµέρωσης. Στην πολιτική και στα
θέµατα υγείας, ωστόσο, φαίνεται πως έχουν
τη µεγαλύτερη επιρροή. Από συγκεκριµένη
πολιτική προπαγάνδα µέχρι και το αντιεµβολιαστικό κίνηµα, πολλές ψευδείς ειδήσεις που έχουν αρνητικά αποτελέσµατα στην
καθηµερινότητα των πολιτών αντιµετωπίζονται σαν αυθεντικές ειδήσεις, σαν γεγονότα
και όχι σαν απάτη. Υπάρχει όµως και η αντίθετη άποψη, σαν αυτήν που εκφράζει η καθηγήτρια ∆ηµοσιογραφίας και Social Media
στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας Κάρεν
Νορθ: «Το Twitter λειτουργεί σαν δίκτυο
µετάδοσης. Κάποιοι λένε κάτι και όλοι µπορούν να το ακούσουν. Όταν οι πληροφορίες
είναι ψευδείς, οι άνθρωποι µπορούν απλώς
να τις αγνοήσουν ή να κάνουν την προσωπική τους έρευνα».

Από τα fake news στα fake
videos
Ενώ ακόµη αναζητείται ο αλγόριθµος που θα
«κόβει» τις ψευδείς ειδήσεις από τα κοινωνικά δίκτυα, µια νέα πρόκληση έρχεται να
κλυδωνίσει και πάλι το διαδίκτυο: τα fake
videos, τα οποία δηµιουργούνται από πολύ
απλές και εύχρηστες εφαρµογές, αρκεί να
έχει κάποιος το κατάλληλο υλικό. Λόγου

χάρη, πολλοί χρήστες παίρνουν πορνό βίντεο και µέσω της εφαρµογής αλλάζουν τα
πρόσωπα των αληθινών ηθοποιών βάζοντας
όποιο πρόσωπο επιθυµούν, αρκεί να έχουν
αρκετές φωτογραφίες του. Ένα βίντεο της
ηθοποιού Γκαλ Γκαντό να πρωταγωνιστεί
δήθεν σε πορνό γνωστοποίησε το νέο πρόβληµα στην κοινότητα του internet.
Μέσω αυτής της εφαρµογής µπορεί κάποιος που έχει φωτογραφίες ενός ανθρώπου
να τις εντάξει σε ένα βίντεο πορνό µέσω της
κατάλληλης εφαρµογής και το αποτέλεσµα

να φαίνεται αληθινό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
ενισχύεται και η εγκληµατική τακτική του
«revenge porn», όπου ένας δυσαρεστηµένος πρώην µπορεί λ.χ. να δηµιουργήσει ένα
ψεύτικο βίντεο πορνό χρησιµοποιώντας φωτογραφίες της πρώην του και είτε να την απειλεί ότι θα την εκθέσει είτε απλώς να το
προωθήσει στα κοινωνικά δίκτυα. ∆εν είναι
λίγοι οι Χολιγουντιανοί σταρ που τελευταία
έχουν πέσει θύµατα των fake videos και δυσκολεύονται να αποδείξουν ότι αυτό που οι
χρήστες βλέπουν δεν είναι αληθινό.
Στον πόλεµο κατά των fake news, τα
οποία συνήθως διασπείρονται από ψεύτικα
προφίλ, έχουν µπει για τα καλά ιστοσελίδες
που καθηµερινά κάνουν φύλλο και φτερό
το internet, ερευνώντας «περίεργες» ειδήσεις και ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από
αυτές. Είναι, λοιπόν, εν µέρει στην ευχέρεια του χρήστη να αναζητήσει την αλήθεια
σε µια είδηση και εν συνεχεία να τη διαδώσει χρησιµοποιώντας το προφίλ που διατηρεί σε Facebook ή Twitter. Είναι επίσης στην
ευχέρεια του χρήστη να επιδείξει την απαιτούµενη ωριµότητα ώστε να µην επηρεάζεται από την ποσότητα των followers, likes και
shares και να αµφισβητεί οτιδήποτε φαίνεται
περίεργο, είναι ανυπόγραφο ή προέρχεται
από αµφιβόλου εγκυρότητας πηγή. Η αλήθεια διαδίδεται ταυτόχρονα µε τα fake news,
απλώς πρέπει κανείς να την αναζητήσει.

ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΥΠΝΟ ΟΛΗ ΝΥΧΤΑ

Έ

νας πραγματικά καλός ύπνος, που ξεκουράζει βαθειά, πρέπει να είναι συνεχής και αρκετά βαθύς. Ορισμένα άτομα συχνά αργούν – παρά τη θέλησή τους – να κοιμηθούν, ενώ
άλλα ξυπνούν πολύ
νωρίς ή κατά τη διάρκεια
της νύχτας. Εκείνο που
χρειάζεται είναι ένα φυσικό
προϊόν που να βοηθά, τόσο
κατά την έναρξη και αρχική
φάση του ύπνου, όσο και
κατά τις επόμενες φάσεις,
καθ’ όλη τη διάρκεια της
νύχτας. Το Dreaminol, με
την τριπλής στρώσης,τριπλής δράσης ταμπλέτα,
ελευθερώνει αμέσως μελατονίνη, για καλή έναρξη
του ύπνου. Ακολούθως,
ελευθερώνει Lactium και
θεανίνη για καλό ύπνο επί
4-6 ώρες και, τέλος, ελευθερώνει 5-ΗΤΡ (πρόδρομο
ουσία της σεροτονίνης) για
καλό ύπνο κατά την τελευταία φάση.
Προϊόν Nature’s
Plus, USA. Eισαγωγή
Apollonian nutrition
τηλ. 210 6134604,
www.apolloniannutrition.gr
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Εν αναµονή για Εθνική Ασφαλιστική

Ά

καρπη παρήλθε η προθεσµία για το τέλος Ιανουαρίου βάσει της οποίας η Exin
είχε δεσµευτεί ότι θα υπέβαλλε στην ΤτΕ τη σύνθεση του µετοχικού σχήµατος, καθώς δεν κατέθεσε οριστικό φάκελο και έλαβε νέα διορία έως τις 21 Φεβρουαρίου, κατόπιν σχετικού αιτήµατος. Η προθεσµία που ζήτησε η Exin
είναι για να οριστικοποιήσει το µετοχικό σχήµα που θα χρηµατοδοτήσει την εξαγορά
του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Η παρέλευση της σχετικής προθεσµίας χωρίς να οριστικοποιηθεί το µετοχικό
σχήµα είναι σε αντίθεση µε την ανακοίνωση που είχε πρωθύστερα εκδώσει η Exin,
στην οποία υποστηρίζει ότι «υπέβαλε στην ΤτΕ πρόσθετα στοιχεία για τη συµπλήρωση του φακέλου που είχε υποβληθεί στις 10 Ιανουαρίου». Στην ίδια ανακοίνωση σηµειώνεται ότι από κοινού το µάνατζµεντ και οι επενδυτές της Exin «παραµένουν πιστοί
στη δέσµευση για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής και εργάζονται συστηµατικά
για την ολοκλήρωση της συναλλαγής το συντοµότερο δυνατόν και πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία».
Η καταληκτική ηµεροµηνία, σύµφωνα µε το προσύµφωνο που έχει υπογραφεί µεταξύ του υποψήφιου επενδυτή και του οµίλου της Εθνικής Τράπεζας, είναι στα τέλη
Μαρτίου, καθώς τότε εκπνέει το εννεάµηνο βάσει του οποίου ο πωλητής –και µε την
προϋπόθεση ότι δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση– µπορεί να ακυρώσει τη συµφωνία.
Πρόκειται για άλλη µια παράταση από πλευράς Exin από τον περασµένο Νοέµβριο,
όταν η J. Calamos Asset Management γνωστοποίησε την απόφασή της να µη βάλει τα
λεφτά τα οποία είχε δεσµευτεί αρχικά στην απόκτηση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ανοδικά τα µεγέθη της Grivalia

Ε

κτοξεύτηκαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties το 2017, ως αποτέλεσµα της ανόδου των αξιών των επαγγελµατικών ακινήτων του χαρτοφυλακίου
της. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της εισηγµένης, η καθαρή κερδοφορία ανήλθε
σε 63,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 139% σε σχέση µε το

2016.
Όπως προκύπτει, τα κέρδη από αναπροσαρµογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην
εύλογη αξία ανήλθαν σε 18,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 13,6 εκατ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο από την απόκτηση νέων επενδυτικών ακινήτων προέκυψε κέρδος της
τάξης των 12,1 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 6,8 εκατ. ευρώ κέρδη οφείλονται στην άνοδο
των αξιών των ακινήτων που προϋπήρχαν στο χαρτοφυλάκιο της εισηγµένης. Αντίστοιχα, άνοδο κατά 12%, σε 52,2 εκατ. ευρώ, σηµείωσαν και τα κέρδη προ φόρων, µη συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων από την αποτίµηση και προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων, έναντι 46,5 εκατ. ευρώ κατά το 2016. Τα έσοδα από µισθώµατα
ανήλθαν σε 65 εκατ. ευρώ, έναντι 61,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των νέων επενδύσεων
του 2017 και της ενσωµάτωσης εσόδων προερχόµενων από τις επενδύσεις του 2016.
H διοίκηση του οµίλου προβλέπει επιπλέον έσοδα 2,5 εκατ. ευρώ κατά το τρέχον
έτος, από τη σύναψη νέων µισθωτηρίων συµβολαίων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τις
τελευταίες εβδοµάδες του 2017.

ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

∆έκα µνηστήρες για
τη µαρίνα Αλίµου

∆

ύο ισχυρές ελληνοτουρκικές κοινοπραξίες, του
Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ µε τον Όµιλο Koch και
του Οµίλου Λάτση µε τον Όµιλο Dogus, περιλαµβάνονται στους δέκα οµίλους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την πολυετή παραχώρηση της µαρίνας Αλίµου, της µεγαλύτερης στη Βαλκανική. Όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕ∆, στους δέκα ενδιαφερόµενους
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η Intrakat, η κοινοπραξία της γαλλικής Port Adhos SAS µε τις Dream Yacht
Metiterranee και J&P ΑΒΑΞ κ.ά. Ειδικότερα, ενδιαφέρον
εκδήλωσαν οι εξής:
Η Κάσος Κτηµατική Τουριστική και Εµπορική Α.E.
λειτουργεί ως ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ξενοδοχείου
Alimounda Mare, ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων που βρίσκεται στο νησί της Καρπάθου. Η ΑΚΤΩΡ µε την TEK
– ART KALAMIS VE FENERBAHCE MARMARA
TURIZM TELESISLERI A.S. που είναι θυγατρική της
Setur Marinas και µέλος του Oµίλου Koch, ενός βιοµηχανικού οµίλου µε έδρα την Τουρκία, µε επενδύσεις σε
τοµείς όπως η ενέργεια, η αυτοκινητοβιοµηχανία, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Η Setur Marinas διαχειρίζεται µια σειρά από
µαρίνες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου (π.χ. Μυτιλήνη, Γιάλοβα, Μαρµαρίς, Κουσάντασι και άλλες περιοχές).
Η Intrakat, µέλος του Οµίλου Intracom, δραστηριοποιείται στον τοµέα των κατασκευών, µε έδρα στην Ελλάδα και µε διεθνή παρουσία. ∆ιαθέτει παρουσία στην ανάπτυξη υποδοµών, στις εµπορικές και βιοµηχανικές κατασκευές, στις µεταλλικές κατασκευές, καθώς και σε έργα
τηλεπικοινωνιών, ανανεώσιµης ενέργειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων για τον δηµόσιο
και τον ιδιωτικό τοµέα.
Η ΑΤΕΣΕ είναι ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το
1998. ∆ραστηριοποιείται δυναµικά σε συστήµατα άµυνας
και ασφάλειας, υλοποίησης έργων συµβούλων & υψηλής
τεχνολογίας, Σ∆ΙΤ, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στην ανάπτυξη ακινήτων και στις κατασκευές.
Το Porto Carras διαχειρίζεται ένα θέρετρο στη Χαλκιδική που διαθέτει ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, µαρίνα, καθώς και πλήθος άλλων εγκαταστάσεων, όπως γήπεδο γκολφ, καζίνο, εστιατόρια, spa, οινοποιείο.
Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ∆ΟΜΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
ΣΚΑΦΩΝ.
Η κοινοπραξία J&P ΑΒΑΞ δραστηριοποιείται σε
έργα παραχωρήσεων/συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, καθώς και στον κατασκευαστικό κλάδο στην
Ελλάδα και διεθνώς. Κατασκευάζει έργα πολιτικού µηχανικού, έργα υποδοµών, καθώς και ενεργειακά και βιοµη-

χανικά έργα. Επιπλέον, διαθέτει παρουσία στον κλάδο
της ανάπτυξης ακινήτων. Η Port Adhoc SAS διαθέτει
και εκµεταλλεύεται λιµάνια και µαρίνες για δίκτυα θαλάσσιων και µηχανοκίνητων σκαφών. Λειτουργεί το
Port Napoleon, τη µαρίνα Bayonne/Anglet, τη µαρίνα
Leucate, τη µαρίνα Paimpol, τη µαρίνα Port-Medoc, τη
µαρίνα St-Nazaire-sur-Charente και τη µαρίνα Soubise.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2004 και εδρεύει στο Παρίσι
της Γαλλίας. Η Dream Yacht Mediterranee είναι εταιρεία που ειδικεύεται στις υπηρεσίες ενοικίασης και πωλήσεων γιοτ (µε περισσότερα από 900 µοντέλα διαθέσιµα). Συµµετέχει επίσης στην οργάνωση κρουαζιέρων
µε περισσότερους από 45 προορισµούς στον κόσµο.
H Aviareps Hellas προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης πτητικών λειτουργιών, ελέγχου φόρτωσης, φόρτωσης αεροσκαφών, ταξινόµησης αποσκευών, ασφάλειας
και µεταφοράς πληρωµάτων υπό καθεστώς δικαιοχρησίας από τη Swissport, ενός διεθνούς οµίλου παροχής υπηρεσιών εδάφους αεροδροµίων.
Η Archirodon είναι µία πολυσχιδής κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται διεθνώς σε έργα
υποδοµών. Η µητρική της εταιρεία εδρεύει στην Ολλανδία. Η εταιρεία ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε
το 1997. Από τότε µέχρι σήµερα δραστηριοποιείται µε
έδρα τη Ρόδο στην εκτέλεση δηµόσιων και ιδιωτικών
έργων ενός ευρύτατου φάσµατος, µεγάλων προϋπολογισµών και σύνθετης τεχνογνωσίας, στην Ελλάδα, στην
Κύπρο και σε χώρες της Μεσογείου. Η ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 4ης τάξης
από το υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων, καλύπτοντας έτσι
τις προϋποθέσεις συµµετοχής της σε διαγωνισµούς δηµοπράτησης µεγάλων δηµοσίων έργων. Η Α1 Yacht
Trade Consortium δραστηριοποιείται στον κλάδο του
yachting προσφέροντας υπηρεσίες σχετικές µε την πρακτόρευση µεγάλων σκαφών, της µεσιτείας και της ναύλωσης σκαφών αναψυχής, καθώς και την πλήρη διαχείρισή τους. Η εταιρεία είναι συνεργάτης της BWA
Yachting και η αποστολή της είναι να διευκολύνει τη
διασύνδεση της Ελλάδας µε ένα δίκτυο γραφείων που
παρέχουν υπηρεσίες yachting σε όλη τη Μεσόγειο και
πέραν αυτής.
Τέλος, η κοινοπραξία LAMDA DOGUS Marina
Investments SA, η οποία και αποτελεί βασικό µέτοχο
της LAMDA Flisvos Holding µε 61%, συστάθηκε στο
πλαίσιο της στρατηγικής σηµασίας συνεργασίας του
Οµίλου Lamda Development SA µε την εταιρεία DMarine Investments Holding B.V. του Οµίλου DOGUS,
στην οποία οι δύο οµίλου συµµετέχουν από κοινού.
Η µαρίνα Αλίµου είναι µία από τις σηµαντικότερες
στην Ελλάδα και µία από τις µεγαλύτερες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η χερσαία ζώνη της έχει επιφάνεια περίπου 210.000 τ.µ., ενώ η θαλάσσια ζώνη της είναι επιφάνειας περίπου 428.000 τ.µ. και συµπεριλαµβάνει λιµενολεκάνη συνολικής επιφάνειας 240.000 τ.µ.
Η µαρίνα προσφέρει σήµερα περίπου 1.100 θέσεις
ελλιµενισµού για σκάφη αναψυχής διαφόρων µεγεθών
και εξυπηρετεί σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες ελλιµενισµού της αγοράς ναύλωσης σκαφών αναψυχής της Αθήνας. Η χερσαία ζώνη της µαρίνας Αλίµου χρησιµοποιείται επίσης για τη χερσαία απόθεση και συντήρηση
σκαφών και περιλαµβάνει κτίρια διαφόρων ηλικιών και
χρήσεων, θέσεις στάθµευσης, ζώνες πρασίνου, υποσταθµούς και άλλες κατασκευές που στεγάζουν ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και εκτεταµένες ελεύθερες ζώνες. Ο επενδυτής που θα πλειοδοτήσει
στον διαγωνισµό θα έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει και ξενοδοχείο, καθώς και άλλες υποδοµές στη χερσαία ζώνη.

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑΣ ΝΙΚΗΣ
ΣΕ ΕΞΙ ΖΟΡΙΚΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ

«Από τις κλινικές έρευνες θα βγουν οι
νέες ενδείξεις για την έγκαιρη χορήγηση
των ανοσοθεραπευτικών παραγόντων,
ώστε να σωθούν περισσότεροι ασθενείς».
Αριστοτέλης Μπάµιας, καθηγητής
Θεραπευτικής Ογκολογίας

ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Τ

ο γνωστό ιπποκράτειο ρητό µιλά για την αξία της
πρόληψης, αλλά όταν η αρρώστια έρθει, εκεί έχει
λόγο η θεραπεία. Και στην ογκολογία την επανάσταση έφερε η ανοσοθεραπεία, που µπήκε στην ιατρική
φαρέτρα πριν από πέντε χρόνια για να κλέψει τις εντυπώσεις.
«Πρόκειται για µια διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση, που
κινητοποιεί το ανοσοποιητικό σύστηµα του ασθενή και δηµιουργεί “στρατιώτες” που σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα»
λέει ο Ιωάννης Μπουκοβίνας, πρόεδρος της ΕΟΠΕ και διευθυντής της Ογκολογικής Μονάδας της «Βιοκλινικής» Θεσ/νίκης, καταγράφοντας µαζί µε άλλους γιατρούς το χρονικό µιας
προαναγγελθείσας νίκης της ανοσοθεραπείας σε έξι ζόρικους
καρκίνους και συγκεκριµένα στο µελάνωµα, στον καρκίνο του
πνεύµονα, της κεφαλής και του τραχήλου, της ουροδόχου κύστης, του νεφρού και στο λέµφωµα Hodgkin.
Όπως επισηµαίνει η καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Λαϊκό»
Έλενα Γκόγκα, τα πρώτα αποτελέσµατα της ανοσοθεραπείας

παρουσιάστηκαν το 2010 στο µελάνωµα, όπου χάρη στον ανοσοθεραπευτικό παράγοντα ipilimumab της BMS διπλασιάστηκε το διάστηµα επιβίωσης των ασθενών. Το 2016 µε τον ανοσοθεραπευτικό παράγοντα nivolumab της BMS διαφάνηκε στον
ορίζοντα η ελπίδα πως όποιος ασθενής φτάνει την πενταετή
επιβίωση µπορεί να ιαθεί, µε 35% των ασθενών µε µελάνωµα
να ανταποκρίνονται.
Τα φουτουριστικά επιτεύγµατα της ανοσοθεραπείας συνεχίστηκαν στον εξίσου φονικό καρκίνο του πνεύµονα. Όπως
εξηγεί ο καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και δ/ντής της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Η Σωτηρία» Κωνσταντίνος Συρίγος, ο καρκίνος
του πνεύµονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο
παγκοσµίως, µε 70% των ασθενών να διαγιγνώσκονται σε προχωρηµένο στάδιο της νόσου. Από την απελπιστική πρόγνωση
των λίγων µηνών ζωής, σήµερα αρκετοί ασθενείς ζουν πολλά
χρόνια, ενώ µπορούν και να σταµατήσουν τη θεραπεία, αφού
τα εκπαιδευµένα πλέον λεµφοκύτταρα εξακολουθούν να σκο-

Ό
Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ

πως εξηγεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Ευάγγελος Φιλόπουλος, ο καρκίνος είναι µία ασθένεια των κυττάρων
που προκαλείται όταν το γενετικό υλικό ή το επιγονιδίωµα (αυτό
που «τυλίγει» το DNA και ρυθµίζει ποια γονίδια είναι ενεργά) υποστεί µια
σειρά από βλάβες και ξεκινήσει µια διαδικασία άναρχου πολλαπλασιασµού
κάποιων κυττάρων και αδυναµίας φυσιολογικού θανάτου τους. Αυτός ο
συνδυασµός οδηγεί στην ανάπτυξη µιας µάζας «ανώµαλων» κυττάρων
(ενός όγκου) που διηθεί τους γύρω ιστούς, αλλά και παράλληλα έχει την
ικανότητα να µεταναστεύσει από το όργανο από το οποίο ξεκίνησε και να
δώσει µεταστάσεις, οδηγώντας τον οργανισµό στον θάνατο.
Παρά τον εκπληκτικά µεγάλο αριθµό καθηµερινών πολλαπλασιασµών που λαµβάνουν χώρα στα τρισεκατοµµύρια κύτταρα του οργανισµού µας, ο καρκίνος, ευτυχώς, δεν εκδηλώνεται συχνότερα, επειδή τα
κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατός µας φροντίζουν να διατηρούν
την ευταξία του οργανισµού, όσο οι δυνάµεις τους το επιτρέπουν. Τα
τελευταία χρόνια ανακαλύφθηκαν ουσίες και χηµικοί µηχανισµοί που
έδιναν το πλεονέκτηµα στα καρκινικά κύτταρα να µπορούν να αποφεύ-

Η
ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ∆ΥΝΑΜΗΣ
ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
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πρώτη ελληνική εξωνοσοκοµειακή δοµή που οµορφαίνει
τη ζωή των γυναικών µε καρκίνο δέχεται ήδη τις πρώτες
της επισκέπτριες στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για το
σπίτι της οργάνωσης ΜΑΝΑ, που έχει τη δυνατότητα να καλύψει
τις ανάγκες 100 γυναικών µε καρκίνο µαστού ή γυναικολογικό καρκίνο τον µήνα. Όπως εξηγεί η ιατρική διευθύντρια της
οργάνωσης Ιζόλδη Χατζηγιάννη, το σπίτι προσφέρει ψυχική και
διατροφολογική υποστήριξη, φροντίδες οµορφιάς, αποκατάσταση µαλλιών, γιόγκα, πιλάτες και ό,τι χρειάζεται µια ασθενής για
να ανασυντάξει τις δυνάµεις της και να κάνει ολική επαναφορά
στην καθηµερινότητά της. Το τριώροφο νεοκλασικό κτίριο όπου
στεγάζεται η δοµή αποτελεί κόσµηµα για την πόλη και σταλάζει
σαν βάλσαµο στην ψυχή των γυναικών που δίνουν καθηµερινά
µάχη µε το µεγάλο «Κ».

τώνουν τα καρκινικά κύτταρα.
Από την πλευρά του, ο καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα», Αριστοτέλης Μπάµιας εξηγεί ότι στους καρκίνους της ουροδόχου
κύστης και του νεφρού, αν η ανοσοθεραπεία δοθεί έγκαιρα, ως
πρώτης γραµµής θεραπεία, µειώνεται περίπου στο 50% το ποσοστό των ασθενών στους οποίους η νόσος αργότερα υποτροπιάζει.
«Μέσα από τις κλινικές έρευνες θα έρθουν οι νέες ενδείξεις για
την έγκαιρη χορήγηση των ανοσοθεραπευτικών παραγόντων,
ώστε να σωθούν περισσότεροι ασθενείς» τονίζει ο κ. Μπάµιας.
Αντίστοιχα θεαµατικά αποτελέσµατα καταγράφονται
στον ζόρικο καρκίνο κεφαλής και τραχήλου και στο λέµφωµα
Hodgkin, που µετρά 350 νέα περιστατικά στην Ελλάδα ετησίως.
«Χάρη στον συνδυασµό ανοσοθεραπευτικών παραγόντων, µεταστατικοί καρκίνοι που αποτελούσαν σφραγίδα θανάτου µετατρέπονται σε χρόνια νοσήµατα» καταλήγει η αναπληρώτρια καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αµάντα Ψυρρή από το Νοσοκοµείο «Αττικόν».

γουν την «τιµωρία» τους από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού. Αυτές
οι ανακαλύψεις οδήγησαν στη δηµιουργία ειδικών καινοτόµων
φαρµάκων που αναιρούν την αντι-ανοσοθεραπευτική ικανότητα των
καρκινικών κυττάρων και επιτρέπουν την καλύτερη αποδοτικότητα
του ανοσοποιητικού παράγοντα.
Πρόσφατα µερικά καινούργια σκευάσµατα έχουν δώσει πολύ
καλά αποτελέσµατα, ενώ εκατοντάδες εργαστήρια που δουλεύουν
πάνω σε αυτό το πεδίο δίνουν βάσιµες ελπίδες πως σταδιακά θα καταστεί εφικτός ο έλεγχος του καρκίνου. Όµως όλοι συµφωνούν πως ο
πιο δραστικός τρόπος να µειωθούν τα κρούσµατα καρκίνου είναι να
αποφύγουµε την επίδραση των καρκινογόνων ουσιών στα κύτταρα
του οργανισµού µας, π.χ. µε το να σταµατήσουµε το κάπνισµα, να µην
πίνουµε οινοπνευµατώδη, να τρώµε υγιεινά, να αποφεύγουµε την
καθιστική ζωή, να αυξήσουµε τον χρόνο άσκησής µας, να µειώσουµε
την ατµοσφαιρική ρύπανση, να προστατευτούµε από τον ήλιο και,
βεβαίως, να εµβολιαζόµαστε κατά της ηπατίτιδας και του HPV και να
κάνουµε προληπτικές εξετάσεις.

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ 140
ΠΑΙ∆ΙΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ»

Α

νεκτίµητο είναι το πρόγραµµα «Παιδιατρική Κατ’ Οίκον
Νοσηλεία» που διενεργείται πανελλαδικά από το «Χαµόγελο», το οποίο πέρυσι κάλυψε 140 σοβαρά άρρωστα
παιδιά. Συνολικά, ο οργανισµός στήριξε πέρυσι 90.765 ανηλίκους,
µετέφερε σε νοσοκοµεία 2.803 βρέφη και νήπια και πρόσφερε
δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε 12.749 παιδιά. Σύµφωνα µε
τα στοιχεία του οργανισµού, εκρηκτικές διαστάσεις λαµβάνει η
κακοποίηση των παιδιών στην πατρίδα µας, καθώς πέρυσι έγιναν
καταγγελίες για 1.656 παιδιά και στο 51% των περιστατικών το
συµβάν αφορούσε εγκατάλειψη ή παραµέληση από τους γονείς.
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Ο

παγκόσµιος πρωταθλητής kickboxing Αλέξανδρος Χατζηχρόνογλου εξηγεί γιατί τον αποκαλούν
«Professor», ποια είναι η
αναµέτρηση που ποτέ δεν
θα ξεχάσει και γιατί η αδερφή του όταν πηγαίνει
στους αγώνες του κοιτάζει στην εξέδρα.

Πάντα πριν από τους αγώνες
πηγαίνω για σκοποβολή. Είναι
ένα άθληµα που µε κάνει να
συγκεντρώνοµαι, να ηρεµώ.
Με έχει βοηθήσει πολύ.

Πότε ξεκίνησες το kickboxing και τι ήταν
αυτό που αγάπησες στο άθληµα;
Με το kickboxing ξεκίνησα να ασχολούµαι
ερασιτεχνικά σε ηλικία 14 ετών, στο υπόγειο
του Κώστα Λιακόπουλου, του ανθρώπου που
έφερε το άθληµα στην Ελλάδα. Οι αγώνες,
ο πρωταθλητισµός και οι πρώτες διακρίσεις
ήρθαν 3-4 χρόνια αργότερα µε προπονητή τον
Νίκο Ασκητή, τον οποίο έχω προπονητή µέχρι
και σήµερα. Πάντα µου άρεσαν τα µαχητικά
αθλήµατα. Το kickboxing το αγάπησα λόγω
του ανταγωνισµού, αλλά επίσης επειδή είναι
ένα πολύ απαιτητικό άθληµα, όπου ο αθλητής χρειάζεται να έχει όχι µόνο εξαιρετική φυσική κατάσταση αλλά και πνευµατική διαύγεια.
Πόσες προπονήσεις κάνεις την ηµέρα;
Σε αγωνιστική περίοδο οι προπονήσεις δεν
είναι καθόλου εύκολες. Σε έναν από τους δυσκολότερους αντιπάλους που είχα να αντιµετωπίσω έκανα προετοιµασία σε camp στην
Ολλανδία, µε τρεις ώρες το πρωί και τρεις
ώρες το απόγευµα σκληρής προπόνησης. Σε
περίοδο συντήρησης, πάντως, χαλαρώνω, µε
προπόνηση την ηµέρα µία-µιάµιση ώρα. Κυριακή, όµως, πάντα ρεπό!
Η διατροφή τι ρόλο παίζει στην προετοιµασία σου;
Η ενέργεια που καταναλώνουµε πρέπει να αναπληρωθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Είναι πολύ σηµαντικό, για να µπορέσεις να αντεπεξέλθεις στις δύσκολες προπονήσεις, αλλά
και για την αποφυγή τραυµατισµών. Το σώµα
του αθλητή είναι µια µηχανή, αν δεν βάλεις
καλό καύσιµο δεν θα λειτουργήσει σωστά.
Πώς προέκυψε το παρατσούκλι
«The Professor»;
Ο «νονός» µου στο παρατσούκλι είναι ο δηµοσιογράφος Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος και
ασχολείται µε τον χώρο των µαχητικών αθληµάτων. Το διάλεξε µάλλον λόγω του τρόπου
παιχνιδιού που παίζω, µε διαφορετική στρατηγική και πλάνο, ανάλογα τον κάθε αγώνα.
Ποιον αγώνα δεν θα ξεχάσεις ποτέ και
γιατί;
Σάββατο 1 Ιουνίου 2013, αντίπαλός µου ένα
από τα µεγαλύτερα ονόµατα στο παγκόσµιο
kickboxing, o Ολλανδός William Diender. Παίζουµε main event και όλα τα προγνωστικά
είναι εναντίον µου. Είχε τους τριπλάσιους αγώνες από µένα, τον ήξεραν σε όλο τον κόσµο,
ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, σε αντίθεση µ’
εµένα που είχα τραυµατιστεί και ήµουν έτοιµος να ακυρώσω τον αγώνα. Εκείνη τη βραδιά όµως είχα πάει αποφασισµένος, έκανα
ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας
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Αλέξανδρος Χατζηχρόνογλου,
παγκόσµιος πρωταθλητής kickboxing

«Οι Έλληνες έχουµε µαχητικό DNA»
ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

µου και βγήκα νικητής.
Έχεις κάποιες τεχνικές πνευµατικής συγκέντρωσης στον στόχο;
Πάντα πριν από τους αγώνες πηγαίνω για
σκοποβολή. Είναι ένα άθληµα που µε κάνει
να συγκεντρώνοµαι, να ηρεµώ. Με έχει βοηθήσει πολύ.
Οι Έλληνες αθλητές έχουν και πολλές διεθνείς διακρίσεις στα µαχητικά σπορ. Πού
οφείλεται, κατά τη γνώµη σου;
Οι Έλληνες έχουµε µαχητικό DNA! Τα προηγούµενα χρόνια τα σύνορα ήταν κλειστά για
τους Έλληνες αθλητές. Όµως πλέον έχουν ανοίξει, οι νέοι προπονητές ψάχνουν και εξελίσσουν συνέχεια την προπονητική τους µε

σεµινάρια, ταξίδια κ.λπ. Έτσι, οι αθλητές-ταλέντα έχουν πια και σωστούς προπονητές να
τους καθοδηγήσουν.
Είναι ένα άθληµα όπου ο πόνος κυριαρχεί.
Πώς τον αντιµετωπίζεις;
Λέµε µέσα στη σχολή πως ο πόνος είναι φίλος
µας. Όµως πρέπει να προσέχεις το σώµα σου,
που σηµαίνει πως αν κάτι πονάει πραγµατικά
πολύ, δεν το επιβαρύνουµε. Αυτό ισχύει σε
όλα τα αθλήµατα. Γενικά είναι ένα ασφαλές
άθληµα, δεν έχουµε πολλούς τραυµατισµούς.
Η µητέρα σου, η αδερφή σου, η κοπέλα σου,
µπορούν να σε βλέπουν να αγωνίζεσαι; Είµαστε πιο ευαίσθητες οι γυναίκες στη βία…
Η αδερφή µου είναι η µεγαλύτερή µου φαν,

• Παγκόσµιος πρωταθλητής
K-1 WKU 2015
• Πανευρωπαϊκός πρωταθλητής
K-1 2014
• Βαλκανικός πρωταθλητής 2013
• 5 φορές πρωταθλητής Ελλάδος
έρχεται από την Ελβετία, όπου ζει, σε όποιο
µέρος του κόσµου κι αν παίζω, κλείνει τα καλύτερα εισιτήρια δίπλα στο ρινγκ… και κοιτάζει προς τις εξέδρες! Είναι σίγουρα δύσκολο.
Έχεις χρησιµοποιήσει ποτέ τις τεχνικές
σου εκτός ρινγκ;
Οι αθλητές των πολεµικών τεχνών και των
µαχητικών αθληµάτων µαθαίνουµε να συγκρατούµαστε και να λύνουµε τυχόν διαφορές µε ήρεµο τρόπο. ∆υστυχώς, όµως, έχει
χρειαστεί να προστατέψω τη ζωή µου και τότε
το kickboxing µε έσωσε.
Οι υποχρεώσεις σου φέτος τι περιλαµβάνουν;
Τον Μάιο έχω έναν αγώνα-ρεβάνς στη Γερµανία, µε έναν Τούρκο αθλητή που κέρδισα.
Αλλά λεπτοµέρειες θα ξέρω σύντοµα. Οι υποχρεώσεις µου όµως έχουν αλλάξει, αφού
έχω ανοίξει τη δική µου σχολή στα Βριλήσσια, το Chatzichronoglou Fight Academy, και
έχω δώσει φέτος όλη µου την ενέργεια εκεί.
INFO
http://www.fightsports.gr/sxoles-gymnastiria/
chatzichronoglou-fight-academy-cfa/
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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 ενδιαφέρον παρουσιάζει το κουπόνι του Πάµε
Στοίχηµα αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς υπάρχει αγωνιστική δράση σε όλα τα µεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα και όχι µόνο. Το βλέµµα µας στρέφεται σε Ελλάδα, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία και Ολλανδία, έχοντας ξεχωρίσει επιλογές από
Superleague, La Liga, Premier League, Ligue 1 και Eredivisie.

Μικρές οι διαφορές ανάµεσα σε Ολυµπιακό
και ΑΕΚ
Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος από την ελληνική Superleague και το σπουδαίο ντέρµπι ανάµεσα σε Ολυµπιακό και ΑΕΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από το στραβοπάτηµα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (1-1 εκτός), έπεσαν στη
δεύτερη θέση, όντας στο -1 από την κορυφή και τον ΠΑΟΚ, και γενικότερα δείχνουν να έχουν χάσει τη φόρµα του τελευταίου διµήνου, καθώς ήταν ακίνδυνοι επιθετικά και στο παιχνίδι Κυπέλλου
κόντρα στην ΑΕΚ (0-0). Η «Ένωση», από την πλευρά της, είναι
στην 3η θέση, όντας στο -2 από την κορυφή, επίσης δεν πείθει ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστηµα, έχοντας µείνει «άσφαιρη»
στα δύο από τα τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια της, και στο σηµερινό µατς µε τον Ολυµπιακό δεν περιµένουµε µεγάλη αλλαγή. Το
συγκεκριµένο παιχνίδι πιθανόν να κρίνει πολλά όσον αφορά τη
µάχη του τίτλου, έτσι περιµένουµε τις δύο οµάδες πολύ προσεκτικές, χωρίς να πάρουν ιδιαίτερα ρίσκα, τουλάχιστον στο πρώτο
45λεπτο. Αν βάλουµε στην εξίσωση και την εικόνα που είχαν στο
µεταξύ τους παιχνίδι στο Κύπελλο, τότε καταλήγουµε «ζεστά»
στην επιλογή του Χ ηµίχρονο σε απόδοση 2.05.

Κερδίζει η Χετάφε
Συνεχίζουµε µε La Liga και την αναµέτρηση Χετάφε - Λεγκανές.
Η Χετάφε διανύει µία εξαιρετική σεζόν για τα δεδοµένα της µέχρι
στιγµής, καθώς µετά το πέρας των 21 πρώτων αγωνιστικών βρίσκεται στην 9η θέση µε 28 βαθµούς, όντας µόλις στο -5 από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Μετράει δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και µόλις µία
ήττα (εκτός µε Ατλέτικο Μαδρίτης) στα πέντε τελευταία παιχνίδια
της και στο σηµερινό µατς περιµένουµε να συνεχίσει τις καλές εµ-

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
φανίσεις, µια και υποδέχεται µια οµάδα που είναι απολύτως στα
«µέτρα» της. Η Λεγκανές, από την πλευρά της, διανύει επίσης µία
εξαιρετική χρονιά για τις δυνατότητές της, καθώς είναι στην 11η
θέση µε 28 βαθµούς, έχοντας εξασφαλίσει την παραµονή της, που
ήταν και ο βασικός στόχος της. Την Τετάρτη υποδέχτηκε τη Σεβίλλη για τα ηµιτελικά του Copa Del Rey, κράτησε ζωντανές τις
ελπίδες της για πρόκριση στον τελικό µετά το 1-1 και πιθανόν να επικεντρωθεί εκεί, καθώς βρίσκεται µια ανάσα από τη µεγαλύτερη
επιτυχία στην ιστορία της. Η έδρα και η φόρµα της Χετάφε, σε
συνδυασµό µε την κούραση της Λεγκανές, µας οδηγούν στην επιλογή του άσου σε απόδοση 2.00.
Περνάµε στην Premier League και την πολύ ενδιαφέρουσα
κόντρα της Λίβερπουλ µε την Τότεναµ. Οι «κόκκινοι» βρίσκονται
σε εξαιρετική κατάσταση από τον Οκτώβριο και µετά, καθώς σε

µια σειρά 16 αγώνων για το πρωτάθληµα έχουν υποστεί µόλις µία
ήττα. Έχουν σκαρφαλώσει στην 3η θέση, όντας στο -3 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και δείχνουν να έχουν όλα τα φόντα και
τα προσόντα για να συνεχίσουν την εξαιρετική τους πορεία, µια
και επιθετικά βγάζουν «φωτιές». Η Τότεναµ, από την πλευρά της,
είναι στην 5η θέση µε 48 βαθµούς, όντας στο -2 από την τετράδα
και τα εισιτήρια του Τσάµπιονς Λιγκ, παρουσιάζει σηµάδια αστάθειας το τελευταίο χρονικό διάστηµα µετρώντας τρεις νίκες και
δύο ισοπαλίες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της, ενώ µακριά από
το «σπίτι» της η απόδοσή της πέφτει αισθητά, έχοντας ρεκόρ 2-2-1
στις πέντε τελευταίες εξόδους της. Πιστεύουµε πως εύκολα ή δύσκολα η Λίβερπουλ θα πάρει τους τρεις βαθµούς, έτσι θα κρατήσουµε τον άσο σε απόδοση 2.05.
Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του Betarades.
gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο ακόµη αγώνες, από
τα πρωταθλήµατα της Ligue 1 και της Eredivisie. Συγκεκριµένα,
από τη γαλλική λίγκα θα κρατήσουµε το Over 3 στο παιχνίδι Μονακό - Λυών σε απόδοση 2.00, ενώ από το πρωτάθληµα της Ολλανδίας θα πάµε µε το διπλό στο παιχνίδι Εξέλσιορ - Ουτρέχτη
σε απόδοση 2.00.

04/02

13:00 Χετάφε - Λεγκανές
13:30 Εξέλσιορ - Ουτρέχτη
18:30 Λίβερπουλ - Τότεναµ
19:30 Ολυµπιακός - ΑΕΚ
22:00 Μονακό - Λυών

1
2
1
X Ηµ.
Over 3

2.00
2.00
2.05
2.05
2.00

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Goal Tips

Seri Tips

Head 2 Head

Ρεν - Γκινγκάµπ (04/02, 16:00): Αµφότερες διαθέτουν προβληµατικές αµυντικές
*λειτουργίες,
ενώ επιθετικά βρίσκουν τακτικά τον δρόµο προς τα δίχτυα. Σηµειώθηκαν

ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ (04/02, 15:00): Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται
*σε εξαιρετική
κατάσταση, προέρχεται από 11 σερί νίκες σε

Άντερλεχτ - Μαλίν (04/02, 15:30): Οι δύο οµάδες έχουν
*αναµετρηθεί
στο συγκεκριµένο γήπεδο 16 φορές, µε το επιµέ-

τρία ή περισσότερα γκολ στα 9/10 πιο πρόσφατα παιχνίδια της Ρεν και στα τρία πιο
πρόσφατα παιχνίδια της Γκινγκάµπ. Θα πάµε µε τον ρυθµό των δύο οµάδων και θα
επιλέξουµε το Over 2.5 σε απόδοση 2.05.
- Φιορεντίνα (04/02, 16:00): Από τις πιο «ανοιχτές» οµάδες της φετινής
*SerieΜπολόνια
A είναι η Μπολόνια, η οποία µετράει 10 Over 2.5 στα 11 τελευταία παιχνίδια της
ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Κόντρα στη Φιορεντίνα δεν περιµένουµε αλλαγή προσώπου, επιλογή µας θα αποτελέσει το Over 2.5 σε απόδοση 2.05.
Γιουβέντους - Σασουόλο (04/02, 16:00): Η Γιουβέντους δεν συνηθίζει να
*«σκοτώνει»
τις αντιπάλους της το τελευταίο χρονικό διάστηµα, καθώς προέρχεται από
πέντε σερί νίκες, οι οποίες συνοδεύτηκαν από Under 2.5 γκολ. Πιθανόν να µη «σκοτώσει» ούτε τη Σασουόλο, θα κρατήσουµε και πάλι το Under 2.5 σε απόδοση 2.10.
Πάλας - Νιούκαστλ (04/02, 16:15): Οι γηπεδούχοι σκοράρουν και δέχο*νταιΚρίσταλ
γκολ µε χαρακτηριστική ευκολία, κάτι που φανερώνουν απόλυτα και τα τελευταία
αποτελέσµατά τους, µε το G/G να επαληθεύεται στα 4/5 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους.
Η εικόνα της Νιούκαστλ δεν απέχει πολύ, έτσι θα κρατήσουµε το G/G σε απόδοση
1.87.

πρωτάθληµα και Κύπελλο και κόντρα στον ΠΑΣ δεν περιµένουµε να στραβοπατήσει. Το διπλό δίνεται σε απόδοση 1.45
και θα µπει στις επιλογές µας.

ρους ρεκόρ να είναι στο 13-3-0. Το σενάριο του να κερδίσει και
σήµερα η Άντερλεχτ φαντάζει πολύ πιθανό, έτσι θα κρατήσουµε
τον άσο σε απόδοση 1.45.

- Άιντραχτ Φρ. (04/02, 16:30): Η Άι*ντραχτΆουγκσµπουργκ
µετράει τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια

Κλαµπ Μπριζ - Σαρλερουά (04/02, 19:00): Εξαιρετική είναι
*η παράδοση
που έχει η Κλαµπ Μπριζ κόντρα στη Σαρλερουά,

της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης και κόντρα στην
ντεφορµέ Άουγκσµπουργκ έχει όλα τα φόντα και τα προσόντα για να προσθέσει ακόµη τρεις βαθµούς στο ενεργητικό
της. Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 3.15 και σίγουρα
αξίζει το ρίσκο.
Αµβούργο - Αννόβερο (04/02, 19:00): Το Αµβούργο
*παραπαίει
τον τελευταίο µήνα, µετράει µία ισοπαλία και τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια του και κόντρα στο
επικίνδυνο Αννόβερο πιθανόν να µείνει και πάλι µε άδεια
χέρια. Εµπεριέχει ρίσκο το διπλό, ωστόσο θα το κρατήσουµε
σε απόδοση 3.10.

καθώς σε µια σειρά 24 αγώνων µετράει 19 νίκες, τρεις ισοπαλίες και µόλις δύο ήττες. Ο άσος προσφέρεται στο ικανοποιητικό
1.50 και θα τον «τιµήσουµε».
- Τερνάνα (04/02, 18:30): «Πελατειακές» σχέσεις
*έχουνΤσεζένα
αποκτήσει οι δύο οµάδες κοντραριζόµενες στο συγκεκριµένο γήπεδο, καθώς σε µια σειρά 10 αγώνων η Τσεζένα έχει
επικρατήσει στους οκτώ, ενώ δύο µατς έχουν λήξει ισόπαλα. Το
1.93 του άσου στο σηµερινό µατς µάς ικανοποιεί απόλυτα και θα
το κρατήσουµε.
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POWEREDBY AUTO
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παρουσιάζει
Στο Hybrid
Drive
οlong-terms
βενζινοκινητήρας
παρέχει
ισχύοστον
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μπροστά
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150 ίππων)
είναι στα
28.200
ευρώ,
μόλις
100
ευρώ
λιγότερα
από
την
πετρ
ολάχιστα.
τελευταίοςΕνδεικτικό
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γενικότερα
κόστος
ξεπέρασκ
Το μονάδες,
χαριτωμένοπερισσότερες
αμάξωμα, πουδηλαδή
προσφέρει
πολλές
δυνατότητες
εκαι μοντέρνα λογική, υιοθετώντας αρκετά
βενζίνης
τωνενώ
1.200
κυβικών το
μεσυνολικό
82, 110 και
130 ίππους,
39
από
το
άθροισμα
λίστα κατασκευαστές
με νίκεςαγοραστές
που κοσμούν
την
ιστορία
της είναι
νια στην αιχμή των εξελίξεων
της Formula
1, στο
σημα- όλωνΈτσι, η μακρά
οι
υποψήφιοι
αυτοκινήτου
με
τους
(κυρίως
τους
γερμανικο
ο σημαντικό άνοιγμα
της
Ford
σε
Ευρώπη
αλλά
και
σε
(μαζί
με
κάποιες
αναμενόμενες
ζημιές),
σύμφωνα
πά
diesel
1.6 ΒlueHDiκαινοτόμων
με 100 και 120
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περισσότερες από 140 αγορές ανά τον πλανήτη, η ύΑναμφίβολα
πρόκειται
για
μία
από
τις
πιο
δουλεμένε
BMW
i8 (6), στον
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Τι κόστος χρήσης είχε μ
Lamborghini Murciéla
έκανε 400.000 χιλιόμετρ

H Honda θα παρουσιάσει
Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage
υβριδικό
CR-V στη Φρανκφούρτη
O Όμιλος
Renault-Nissan-Mitsubishi
πρώτος στις πωλήσεις για το 2017
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ΜFord Mustang,
το πιοτοδημοφιλές
Αυτό είναι
νέο μικρό SUV

Νέες, μοναδικές
καλοκαιρινές
προσφορές στα
μοντέλα της Nissan

σπορ μοντέλο
στον πλανήτη
της Citroën,
το C3 Aircross
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Η Renault γιορτάζει
40 χρόνια στη Formula 1

έπεσαν οι πωλήHΓιατί
σεις ηλεκτρικών αυτο-

ΤΤο νέο Volvo XC60
κινήτων στη Δανία;

H VW είναι επίσημα η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία
Νέα ιστοσελίδα για τα μοντέλα DS
στον κόσμο
για το 2016
Το
νέο Ford Fiesta ξεκινά από τις 12.990
ευρώ

Η Peugeot παραδίδειΣ
στο ΕΚΑΒ
Η
ξεκινά
από
53.490
ευρώ
Τα ανανεωμένα Volvoτύπου
V40 και Boxer
V40 Cross Country ξεκινούν απ
Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda τα ασθενοφόρα
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Στη Δανία καταγράφηκε ραγδαία πτώση
των EV πωλήσεων κατά 60,5% μετά την
κατάργηση των φοροαπαλλαγών και της
H Renault
για την
απόκτησή τους.
πρόγραμμααπέκτησε
γιαπριμοδότησης
το νέο Seat
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Μπορεί μία Porsche
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Stop στα σπορ μοντέλα α
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με προνομιακό επιτόκιο μόλις
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αγροτικό
που Airbus 380;
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λέγεται Alaskan
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ΟWankel συμπλήρωσε
O
50 χρόνια ιστορίας
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«Η ιστορία δεν έχει ακόμα τελειώσει.
Χωρίς τον περιστροφικό κινητήρα πιθανόν
να μην υπήρχε η Mazda και χωρίς τη
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Η Μαρίζα Ρίζου
στον Σταυρό του Νότου

FREETIME

Η Μαρίζα Ρίζου φιλοξενείται στη σκηνή του Σταυρού
του Νότου όλες τις Παρασκευές του Φεβρουαρίου.
Λαμπερή, θεατρική, ρυθμική και χειμαρρώδης, αλλά
και συναισθηματική και εσωστρεφής όταν χρειάζεται, η τραγουδοποιός που τα τελευταία χρόνια μάς
εκπλήσσει διαρκώς ευχάριστα με τα τραγούδια και
την παρουσία της μας καλεί να τραγουδήσουμε,
να χορέψουμε, αλλά κυρίως να ονειρευτούμε μαζί
της. Με τραγούδια όπως το «Μια άλλη ευτυχία»,
«Πετάω», «Είναι μικρή η ζωή», «Πάμε μια βόλτα»,
που ανήκουν στην προσωπική της δισκογραφία, αλλά και πολύ αγαπημένα της κομμάτια άλλων, μεταμορφωμένα όμως και
ενταγμένα στον προσωπικό της ήχο,
φτιάχνει ένα κράμα μεσογειακής
αύρας, latin αρωμάτων και θεατρικής τρέλας.

«ΒΈΝΤΛΑ – ΤΟ ΞΎΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΆΝΟΙΞΗΣ»
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΘΈΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΆ

«ΡΟΣΤΜΠΊΦ»
ΣΤΟ ΘΈΑΤΡΟ ΤΗΣ ΟΔΟΎ ΚΕΦΑΛΛΗΝΊΑΣ

Το έργο του Γερμανού Frank Wedekind «Το ξύπνημα της
άνοιξης», με υπότιτλο «Μία παιδική τραγωδία», θίγει το
πρώτο ξύπνημα της εφηβικής σεξουαλικότητας. Άσεμνο, ανήθικο και προκλητικό, ανακηρύχθηκε απαγορευμένο, με
το πρώτο ανέβασμα να καθυστερεί δεκαπέντε χρόνια από
το 1891, οπότε γράφτηκε. Η παράσταση, σε πρωτότυπη μετάφραση Ντίμης Θεοδωράκη και σκηνοθεσία-διασκευή Αντώνη Morgan Κωνσταντουδάκη, με πρωταγωνιστές τέσσερις
ανερχόμενους ηθοποιούς (Λ. Φούντογλου, Αλ. Χούντας, Χρ.
Γαρμπή, Εύα Φρακτοπούλου) πλαισιωμένους από καταξιωμένους ηθοποιούς (Α. Καραζήσης, Μ. Σκουλά, Κ. Ανταλόπουλος, Πρ. Αλειφερόπουλος κ.ά.) στις κινηματογραφικές οθόνες που τους περιβάλλουν, αναδεικνύει την καθημερινότητα
πέντε εφήβων, τη ρήξη με το σύστημα εκπαίδευσης, την απάθεια των γονιών, το σεξ, τη βία, την ομοφυλοφιλία και θέματα
ταμπού μέσα από τη ρομαντικότητα των εφήβων που μοιάζουν έρμαια των ενστίκτων και των συναισθημάτων τους.

Το διπλά βραβευμένο στην Ελλάδα και διεθνώς έργο της Λείας Βιτάλη «Ροστμπίφ» έρχεται στη Β΄ Σκηνή του Θεάτρου της Οδού Κεφαλληνίας για να ξεδιπλώσει, με τη σκηνοθετική υπογραφή της Χρύσας Καψούλη, τον
σκοτεινά κωμικό και σουρεαλιστικό κόσμο
μιας καταραμένης «οικογένειας» από το παρελθόν, με πάθη, έρωτες, συγκρούσεις και ανατροπές που «στάζουν αίμα». Από 7 Φεβρουαρίου κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

«JESUS CHRIST SUPERSTAR» ΣΤΟ ΑΚΡΟΠΌΛ
Το αξεπέραστο, κλασικό, πολυβραβευμένο μιούζικαλ των Andrew Lloyd Webber και Tim Rice, σταθμός στην ιστορία του θεάματος παγκοσμίως, έρχεται στο θέατρο Ακροπόλ στις 8 Φεβρουαρίου. Ένα
φαντασμαγορικό υπερθέαμα, σε σκηνοθεσία και απόδοση στα ελληνικά από τη Θέμιδα Μαρσέλλου,
με 30 ηθοποιούς, τραγουδιστές-χορευτές επί σκηνής και δεκαμελή ζωντανή ορχήστρα, θα ταξιδέψει
και θα συγκινήσει κάθε θεατή με τα υπέροχα τραγούδια του Andrew Lloyd Webber και το πάντα επίκαιρο κείμενο του Tim Rice.

CINEMA
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ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
∆ΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ
ΣΤΟ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
FILM STARS DON’T
DIE IN LIVERPOOL

Β

ασισµένο στη συγκινητική αυτοβιογραφία του Βρετανού ηθοποιού Πίτερ
Τέρνερ, το «Τα αστέρια δεν πεθαίνουν
στο Λίβερπουλ» εξιστορεί την παθιασµένη σχέση
ανάµεσα στον Τέρνερ και την εκκεντρική, βραβευµένη µε Όσκαρ ηθοποιό Γκλόρια Γκράχαµ
(«Η Ωραία και το Κτήνος»). Το δυνατό ειδύλλιο
ανάµεσα στη θρυλική femme fatale και τον νεαρό
εραστή της µετατρέπεται σύντοµα σε βαθιά σχέση,
µε τον Τέρνερ να γίνεται το µοναδικό άτοµο στο
οποίο εκείνη βρίσκει παρηγοριά και δύναµη κατά
τις τραγικές τελευταίες στιγµές της. Σαγηνευτική
όσο ποτέ, η Γκράχαµ αφήνεται στον Τέρνερ, δίνοντας την τελευταία της συγκλονιστική παράσταση.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πολ Μακ Γκίγκαν ΣΕΝΑΡΙΟ: Ματ Γκρέναλγκ ΠΑΙΖΟΥΝ: Ανέτ Μπένινγκ, Τζέιµι Μπελ, Τζούλι
Ουόλτερς, Κένεθ Κράνχαµ, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Στίβεν
Γκράχαµ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 105΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

ΑΟΡΑΤΗ ΚΛΩΣΤΗ
PHANTOM THREAD

Ο

τελευταίος ρόλος του Ντάνιελ Ντέι Λιούις και υποψηφιότητες για έξι Όσκαρ για το νέο φιλµ του
Πολ Τόµας Άντερσον. Στο µεταπολεµικό Λονδίνο της δεκαετίας του ’50 ο σχεδιαστής ρούχων
Ρέινολντς Γούντκοκ και η αδερφή του, Σίριλ, κυριαρχούν στον χώρο της βρετανικής υψηλής
ραπτικής, ντύνοντας µέλη βασιλικών οικογενειών, αστέρες του κινηµατογράφου και εκπροσώπους
της ανώτατης κοινωνικής τάξης. Παράλληλα, πλήθος γυναικών µπαίνουν εφήµερα στη ζωή του ιδιόρρυθµου
Ρέινολντς, ενσαρκώνοντας τις κατά διαστήµατα µούσες του, και σταδιακά παραχωρούν τη θέση τους στις επόµενες, που θα έχουν ανάλογη τύχη. Η µόνη σταθερή γυναίκα στη ζωή του Ρέινολντς είναι η αδερφή του, µέχρι
τη στιγµή που γνωρίζει, τυχαία, µια νεαρή γυναίκα, την Άλµα, η οποία γίνεται ερωµένη και µούσα του. Από τη
στιγµή που ερωτεύεται και παραδίδεται στην Άλµα, συνειδητοποιεί πως διασαλεύεται η απόλυτα ελεγχόµενη
και προγραµµατισµένη στην παραµικρή λεπτοµέρεια ζωή του, και κάτι τέτοιο τον τροµοκρατεί. Η απρόσµενη
αυτή ερωτική σχέση έρχεται να µεταµορφώσει και τους δύο, αλλά και την ίδια την ερωτική τους σχέση.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Πολ Τόµας Άντερσον ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Λέσλι Μάνβιλ, Βίκι Κριπς ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 130΄
∆ΙΑΝΟΜΗ: UIP

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ
EARLY MAN

Τ

οποθετηµένο χρονικά στις απαρχές του κόσµου, όταν προϊστορικά πλάσµατα και µαλλιαρά µαµούθ
κατοικούσαν στη Γη, το «Ο άνθρωπος των σπηλαίων» αφηγείται την ιστορία του Νταγκ, µαζί µε αυτήν
του βοηθού του, Χόγκνοµπ, και την προσπάθεια να ενώσουν τη φυλή τους απέναντι στην εχθρική απειλή του λόρδου Νουθ. Ενώ ο Νταγκ τρελαίνεται να κυνηγάει µαµούθ και νέες περιπέτειες, ο αρχηγός
Μπόµπναρ προτιµά µια πιο γαλήνια και ατάραχη ζωή για τα αξιαγάπητα µέλη της φυλής του, που περιορίζεται στο
κυνήγι κουνελιών. Σύντοµα όµως η πολυπόθητη ηρεµία της Παλαιολιθικής Εποχής θα διαταραχθεί, όταν στην
κοιλάδα θα εισβάλει ξαφνικά ένας απειλητικός εχθρός µαζί µε τον στρατό του. Ο λόγος για τον αρχηγό της Εποχής
του Χαλκού, τον επιβλητικό λόρδο Νουθ. Έχοντας εντοπίσει ίχνη χαλκού στην κοιλάδα, ο φιλοχρήµατος τύραννος
µαζί µε τα τεθωρακισµένα µαµούθ του θα µπουν µε το «έτσι θέλω» στην περιοχή, αναγκάζοντας τα µέλη της φυλής
να το σκάσουν και να βρουν καταφύγιο στην αφιλόξενη περιοχή Badlands.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νικ Παρκ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Ηλίας Ζερβός) ΣΕΝΑΡΙΟ: Μαρκ Μπάρτον, Τζέιµς Χίγκινσον ΦΩΝΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Νίκος Αξιώτης, ∆ηµήτρης Μακαλιάς, Ηλίας Ζερβός, Έβελυν Ασουάντ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 110΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon
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Ο ιδρυτής της IKEA, Ίνγκβαρ
Κάµπραντ, έφυγε από τη ζωή σε
ηλικία 91 ετών, έχοντας αλλάξει
για πάντα τους κανόνες
της επιχειρηµατικότητας.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

«Θ

α µε αποκαλείτε Ίνγκβαρ». Έτσι συστηνόταν σε συνεργάτες
και υπαλλήλους ο Ίνγκβαρ Κάµπραντ. Ως κλασικός Σουηδός,
απεχθανόταν τις τυπολατρίες και αγαπούσε την πρακτικότητα.
Και είναι αυτά τα προσωπικά του χαρακτηριστικά που εφάρµοσε
και στην πολυεθνική εταιρεία του, ΙΚΕΑ, ένα από τα πιο γνωστά
εµπορικά σήµατα στον κόσµο.
Ο Ίνγκβαρ Κάµπραντ πέθανε στις 27 Ιανουαρίου σε ηλικία 91 ετών. Αυτή είναι η
ζωή του.

Το αγοράκι µε τα σπίρτα

και τα οικονοµικά έπιπλα µπορούσαν να είναι όµορφα. Θεωρούσε, µάλιστα, πως επιτελούσε έργο.
Κατάφερε να οδηγήσει την εταιρεία στα ύψη και πλέον να διαθέτει περισσότερα
από 300 καταστήµατα σε 40 χώρες σε Ευρώπη, Αµερική, Μέση Ανατολή και Καραϊβική. Την πρώτη ηµέρα λειτουργίας του ΙΚΕΑ στη Σανγκάη 80.000 άνθρωποι το επισκέφτηκαν. Απασχολεί περίπου 130.000 υπαλλήλους, ενώ οι ετήσιοι κατάλογοι των
ΙΚΕΑ είναι τα πιο πολυδιαβασµένα «βιβλία» του κόσµου, αφού κάθε χρόνο εκδίδονται
και µοιράζονται δωρεάν στους καταναλωτές περισσότερα από 200 εκατοµµύρια αντίτυπα.

Γεννηµένος στις 30 Μαρτίου του 1926 στο Έλµχαλτ της Σουηδίας, ο Ίνγκβαρ Κάµπραντ έζησε και µεγάλωσε σε µια φάρµα, την Ελµτάριντ, κοντά σε ένα µικρό χωριό,
το Αγκουνάριντ. Το επιχειρηµατικό του δαιµόνιο φάνηκε από τα µικρά του ήδη χρόνια,
καθώς µόλις 5 χρονών πουλούσε σπίρτα. Στα 15 του εξέλιξε την «επιχείρηση». Έκανε
τα σπίρτα αγορά χονδρική από τη Στοκχόλµη και στη συνέχεια τα πουλούσε σε γείτονες, κάνοντας και κατ’ οίκον παράδοση µε το ποδήλατό του. Ήταν µια εποχή που η
Σουηδία δεν ήταν η σηµερινή υπερδύναµη και η φτώχεια ήταν µια συνηθισµένη κατάσταση, ειδικά για τις οικογένειες της επαρχίας.
Ο πατέρας του Ίνγκβαρ, όµως, θεωρούσε πως ο µικρός έπρεπε να αποκτήσει µόρφωση. Κι αφού στο σχολείο είχε εξαιρετικές επιδόσεις, αν και δυσλεκτικός, το 1943
του δίνει χρήµατα για να σπουδάσει. Ο 17χρονος Ίνγκβαρ, ωστόσο, είχε άλλα σχέδια.
Με τα χρήµατα που πατέρα του άνοιξε ένα παντοπωλείο, που κυριολεκτικά είχε τα
πάντα. Ψάρια και κονσέρβες, αλλά και στιλό, µικροαντικείµενα, διακοσµητικά. Όλα σε
καλές τιµές. Από το ποδήλατο µε το οποίο µοίραζε το εµπόρευµά του πέρασε σε ένα
παλιό φορτηγό. Οι αγρότες όµως του παράγγελναν τραπέζια και καρέκλες, κι έτσι ο Ίνγκβαρ Κάµπραντ µπήκε στον τοµέα του επίπλου. Αγόραζε από τοπικούς κατασκευαστές και τα διένεµε ο ίδιος.

Ο Σκρουτζ της Σουηδίας

Το µποϊκοτάζ που άλλαξε τη µοίρα του ΙΚΕΑ

Το 2011 ένα βιβλίο της Σουηδής Ελίζαµπεθ Άσµπρινγκ δηµιουργεί ερωτηµατικά. Η
συγγραφέας υποστηρίζει πως το 1943, χρονιά που ίδρυσε τα ΙΚΕΑ, ο Ίνγκβαρ Κάµπραντ στρατολογούσε νέους στον σουηδικό σύνδεσµο των ναζί. Ο ίδιος, σε βιβλίο
για τη ζωή του, αναφέρει πως ήταν στενός φίλος µε έναν γνωστό ναζιστή ακτιβιστή και
πως την περίοδο 1942-1945 συµµετείχε σε οργάνωση που είχε ιδρύσει. Τις πράξεις
του αυτές µάλιστα χαρακτήριζε ως «νεανικές ανοησίες», ενώ παραδεχόταν πως ήταν το
µεγαλύτερο λάθος που έκανε στη ζωή του. Ωστόσο, σύµφωνα µε την Άσµπρινγκ, ο ιδρυτής των ΙΚΕΑ µόνο µετανιωµένος δεν φαινόταν να είναι από το ναζιστικό παρελθόν του, αφού της είχε αναφέρει πως ο «φίλος» του Περ Ένγκταλ (Σουηδός φασίστας)
είναι ένας από τους σπουδαιότερος ανθρώπους που έχει γνωρίσει και πως ποτέ δεν θα
αλλάξει αυτό.

Το 1947 αποφάσισε να περιορίσει το εµπόριό του αποκλειστικά στο έπιπλο. Τότε ίδρυσε την εταιρεία ΙΚΕΑ. Το όνοµά της προήλθε από τα αρχικά του και τα αρχικά του
µέρους όπου µεγάλωσε (Ελµτάριντ το αγρόκτηµα, Αγκουνάριντ το χωριό). Αργότερα ο
ίδιος δήλωσε πως η επιλογή του στην ονοµασία, αν και καθαρά από τύχη, ήταν πολύ επιτυχηµένη, αφού θύµιζε την ελληνική λέξη «οικία». Το πρώτο µοντέλο που αναπαράγει είναι το τραπέζι κουζίνας του θείου του Ερνστ. Και πάλι υπήρχε η επιλογή οι παραδόσεις να φτάνουν στο σπίτι του καταναλωτή. Ωστόσο, ήταν οι χαµηλές του τιµές που
τον έκαναν να ξεχωρίσει. Τόσο χαµηλές, που οι προµηθευτές του τον µποϊκοτάρισαν.
Το 1953 ο Ίνγκβαρ Κάµπραντ διοργάνωσε την πρώτη έκθεση προϊόντων ΙΚΕΑ. Η
επιτυχία ήταν τόσο µεγάλη, που η συντεχνία πωλητών επίπλων της Σουηδίας άρχισε
να πιέζει τους κατασκευαστές να σταµατήσουν να προµηθεύουν την ΙΚΕΑ. Αυτό τον
πείσµωσε τόσο, που τα ανέλαβε όλα ο ίδιος. Αγόραζε πρώτες ύλες από την Ασία, έκανε
τον σχεδιασµό, την εκτέλεση και το εµπόριο όλων των προϊόντων του.
Η ιδέα για συναρµολογούµενα έπιπλα –σήµα κατατεθέν της ΙΚΕΑ– του ήρθε
καθώς παρακολουθούσε έναν εργαζόµενο να αφαιρεί τα πόδια από ένα τραπέζι για να
το χωρέσει µέσα στο αυτοκίνητο ενός πελάτη.

Η συνταγή της επιτυχίας

Η µεγάλη επιτυχία που σηµείωναν και εξακολουθούν να έχουν τα καταστήµατα ΙΚΕΑ
προέρχεται από τη φιλοσοφία που πέρασε ο ίδιος ο Κάµπραντ: πρακτικότητα, απλό
design, εύκολη µεταφορά, πληθώρα επιλογών, προσιτές τιµές. Ο ίδιος ισχυριζόταν πως

Τα δηµοσιεύµατα που τον αφορούν κάνουν λόγο για την τσιγκουνιά του. Λέγεται πως
ταξίδευε πάντα στην οικονοµική θέση, ενώ οδηγούσε ένα Volvo του ’93. Πήγαινε για
φαγητό σε φτηνά εστιατόρια, ενώ στα ξενοδοχεία αντικαθιστούσε τα µπουκάλια του
mini bar µε φτηνότερα που είχε αγοράσει από το σούπερ µάρκετ και συµβούλευε τους
εργαζόµενούς του να γράφουν και στην πίσω πλευρά του χαρτιού. Φυσικά το σπίτι του
είναι επιπλωµένο αποκλειστικά µε είδη ΙΚΕΑ (στην εταιρεία υπάρχει η φήµη πως τα
έπιπλα τα έχει συναρµολογήσει µόνος του, ώστε να µην πληρώσει συνεργείο). Και όλα
αυτά ενώ όταν πέθανε κατείχε την 8η θέση της λίστας Bloomberg Billionaires Index µε
τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσµου.
∆εν έδωσε ποτέ του συνεντεύξεις, έγραψε όµως ένα βιβλίο, τη «∆ιαθήκη ενός πωλητή επίπλων», το 1976. Εκεί υποστηρίζει πως δεν χρειαζόµαστε πολυτελή αυτοκίνητα,
εντυπωσιακούς τίτλους, ακριβά ντυσίµατα ή οτιδήποτε άλλο, διότι βασιζόµαστε στις
δυνάµεις και στη θέλησή µας. «Αν αρχίσω να αποκτώ πολυτελή πράγµατα, τότε αυτό θα
συµπαρασύρει πολλούς να ακολουθήσουν το παράδειγµά µου. Είναι πολύ σηµαντικό
οι ηγέτες να δίνουν το παράδειγµα» είχε γράψει.

Το ναζιστικό παρελθόν

Οι κληρονόµοι

Ο Ίνγκβαρ Κάµπραντ παντρεύτηκε δύο φορές. Με την Κέρστιν, την πρώτη του σύζυγο, υιοθέτησαν µια κόρη, την Ανίτα. Με τη δεύτερη σύζυγό του, Μαργκερίτα, έκαναν
τρεις γιους, τους Πέτερ, Γιόνας και Ματίας. Ωστόσο, εδώ και δεκαετίες ο Ίνγκβαρ Κάµπραντ έχει παραχωρήσει τον έλεγχο της αυτοκρατορίας του σε ένα δίκτυο ιδρυµάτων
και εταιρειών συµµετοχών. Αυτό σηµαίνει ότι οι κληρονόµοι του δεν θα έχουν άµεσο έλεγχο της επιχείρησης αλλά θα λάβουν ένα µικρό µέρος της περιουσίας, ύψους 10 δισ.
δολαρίων, µέσω του οικογενειακού οµίλου συµµετοχών Ikano που δραστηριοποιείται
στους κλάδους χρηµατοοικονοµικών, ακινήτων, κατασκευαστικών και λιανικών επιχειρήσεων, ενώ η υιοθετηµένη κόρη θα λάβει το ποσό των 300.000 δολαρίων.
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΛΆΣΚΑΡΗ

Αντζελίνα-Μπραντ: Τι θα γίνει
με την κηδεμονία των παιδιών;

Πολύ κοντά στην οριστικοποίηση του διαζυγίου τους βρίσκονται η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ, σχεδόν δύο χρόνια μετά τον χωρισμό τους. Το
πρώην ζευγάρι, αν και αρχικά ήταν στα μαχαίρια, όπως αναφέρουν πηγές
στο «Life & Style» «είναι πολύ κοντά στο να καταλήξουν σε μια πολύ καλή
συμφωνία σχετικά με τα παιδιά τους. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση μεταξύ τους σε σχέση με τον τελευταίο καιρό και είναι σε θέση να οριστικοποιήσουν τόσο το διαζύγιο όσο και την κηδεμονία των παιδιών τους περίπου
μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου». Σημειώνεται ότι μέχρι πρότινος η Τζολί
δεν είχε σκοπό να αφήσει τον Πιτ να βλέπει τα παιδιά τους.

Πόρτα στα Όσκαρ

Πέρυσι το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το πήρε ο Κέισι Άφλεκ για τον ρόλο του
στην ταινία «Manchester by the Sea». Η παράδοση των Όσκαρ επιβάλλει να
δώσει, στη φετινή τελετή, το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Αλλά δεν θα το κάνει.
Διαβάζουμε στην «Deadline Hollywood» ότι ήδη ενημέρωσε την Ακαδημία ότι
δεν θα παρευρεθεί. Πηγή ανέφερε ότι ο Άφλεκ φοβάται τις αντιδράσεις μετά τον
σάλο που έχει προκληθεί γύρω από το όνομά του λόγω των κατηγοριών για ανάρμοστη συμπεριφορά του σε δύο γυναίκες που εργάζονταν για το «I’m still
here», την ταινία την οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος, το 2010, και στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Χοακίν Φίνιξ. Ο Άφλεκ αρνήθηκε ότι είχε συμβεί το οτιδήποτε,
οι δύο πλευρές ήρθαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, αλλά «καλύτερα να σου
βγει το μάτι παρά το όνομα». Στα περσινά Όσκαρ η Μπρι Λάρσον, η οποία βραβεύτηκε με το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου το 2016, αρνήθηκε να χειροκροτήσει
όταν έδωσε στον Άφλεκ το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

To «Vanity Fair» αφαίρεσε
τον Τζέιμς Φράνκο από το εξώφυλλο

Ο Τζέιμς Φράνκο αφαιρέθηκε ψηφιακά από το εξώφυλλο του «Vanity Fair», το
οποίο φιλοξενεί τις Ρις Γουίδερσπουν, Όπρα Γουίνφρεϊ και άλλους σταρ του Χόλιγουντ, μετά από κατηγορίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις γυναικών που διατυπώθηκαν εναντίον του. Η φωτογράφιση του εξωφύλλου έγινε από τη φημισμένη φωτογράφο Άνι Λίμποβιτς και αρχικά περιλάμβανε τον πρωταγωνιστή
του «The Disaster Artist». Ωστόσο, μετά αφαιρέθηκε ψηφιακά. «Πήραμε την απόφαση να μη συμπεριλάβουμε τον Τζέιμς Φράνκο στο εξώφυλλο, όταν μάθαμε για τις κατηγορίες για “ανάρμοστη” συμπεριφορά που διατυπώθηκαν εναντίον του» ανέφερε στο «Hollywood Reporter» εκπρόσωπος του «Vanity Fair».
Ο Τζέιμς Φράνκο κατηγορήθηκε από πέντε γυναίκες για σεξουαλική παρενόχληση, μετά την εμφάνισή του στην απονομή των Χρυσών Σφαιρών, όπου μάλιστα τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ για
τον ρόλο του στην ταινία «The Disaster Artist». Ο Φράνκο δεν έχει απαντήσει σε
αιτήματα για σχόλια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

H Ρις Γουίδερσπουν έχει τρία πόδια

Εκτός από τη διαγραφή του Τζέιμς Φράνκο από το εξώφυλλο του περιοδικού,
δεν πέρασε απαρατήρητη η «γκάφα» στο θρυλικό «Hollywood Issue». Πολλά
ήταν τα σχόλια στα social media για την Όπρα Γουίνφρεϊ, η οποία εμφανίζεται
σε εσωτερική φωτογραφία του περιοδικού με τρία χέρια, ενώ η Ρις Γουίδερσπουν μοιάζει να έχει τρία πόδια. Γουίδερσπουν και Γουίνφρεϊ ανταποκρίθηκαν με χιούμορ. «Λοιπόν… υποθέτω ότι τώρα όλοι ξέρουν πως έχω τρία πόδια.
Ελπίζω να μπορείτε να με αποδεχτείτε γι’ αυτό που είμαι» έγραψε στο Twitter η
Γουίδερσπουν, ενώ η Γουίνφρεϊ της απάντησε: «Αποδέχομαι το τρίτο πόδι σου.
Και ξέρω ότι κι εσύ αποδέχεσαι το τρίτο χέρι μου».
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Κάν’ το όπως η Christy!

Πες αντίο
στους πόνους
της µέσης

Κατά την εκπνοή σήκωσε το κεφάλι σου, όχι πολύ ψηλά για να
µην πιέσεις τον αυχένα σου, στρίψε προς τα επάνω τους γλουτούς
σου και κάνε µια ελαφριά λόρδωση στη σπονδυλική σου στήλη.
Επανάλαβε 10 φορές.
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ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ
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Σήκωσε αντίθετο χέρι-πόδι! Ούσα στην ίδια στήριξη, πάρε
εισπνοή από τη µύτη και εκπνέοντας από το στόµα σήκωσε σιγά
σιγά αντίθετο χέρι-πόδι, π.χ. δεξί πόδι και αριστερό χέρι και το
αντίθετο. Επανάλαβε εναλλάξ 20 φορές, δηλαδή 10 φορές από το
κάθε χέρι-πόδι.
Κάνε γέφυρα! Κάθισε ανάσκελα, µε τα πόδια λυγισµένα και
τα πέλµατα να πατάνε στο έδαφος. Πάρε εισπνοή από τη µύτη
και εκπνέοντας από το στόµα σήκωσε τη λεκάνη και σπόνδυλο
σπόνδυλο τον κορµό σου ψηλά. Επανάλαβε 10 φορές και µείνε
για 20΄΄ ψηλά στην τελευταία επανάληψη, σφίγγοντας πολύ καλά
ραχιαίους και γλουτούς, οι οποίοι προστατεύουν τη µέση.

5
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Κάνε διάταση! Κάθισε µπρούµυτα και φέρε τους γλουτούς σου στις
φτέρνες.

INFO
Κάνε τη γάτα! Κάθισε µπρούµυτα και στηρίξου στις παλάµες
και στα γόνατα. Παίρνοντας εισπνοή από τη µύτη ακούµπησε το
πιγούνι σου στο στέρνο, «κρύψε» τους γλουτούς σου µέσα και
κύρτωσε την πλάτη σου.

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

ΕΥΕΞΙΑ
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