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ΜΑΡΛΟΝ ΤΖΕΪΜΣ: ΕΝΑ BOOKER ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΟΜΠ ΜΑΡΛΕΪ  ΣΕΛ. 21

Οι αγρότες ανοίγουν τον χορό

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ - ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Λύσεις µε διάλογο και συναίνεση
Ο πρωθυπουργός και ο αρχιεπίσκοπος εξέφρασαν τη διάθεσή τους να επιλύονται τα προβλήµατα µε 
διάλογο. Στην έρευνα της «Εφ.Συν.» για τις σχέσεις κράτους και Εκκλησίας γράφουν οι µητροπολίτες: 
Αρκαλοχωρίου Ανδρέας, Σιατίστης Παύλος και Ναυπάκτου Ιερόθεος.   ΣΕΛ. 4-5

«Στο κόκκινο» το Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός
«Στεγνώνει» σε προσωπικό και υλικά, ενώ την ίδια ώρα κάνουν πάρτι οι εργολάβοι.  ΣΕΛ.  30

Η χθεσινή συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης Βαγγέλη Αποστόλου µε επιτροπές αγροτών 

κυρίως από Μακεδονία και Θράκη επιβεβαίωσε αφενός 
την πρόθεση της κυβέρνησης να διαπραγµατευτεί µε τους 
δανειστές µια δίκαιη κατανοµή των βαρών, αφετέρου την 
αγωνία των αγροτών για το µέλλον τους και τη διάθεσή 
τους να βγουν στους δρόµους. Στη διαπραγµάτευση η ελ-
ληνική πλευρά θα επικαλεστεί το γερµανικό µοντέλο µε 
γενικό αφορολόγητο όριο και κλιµακωτή και όχι οριζόντια 
φορολόγηση.  ΣΕΛ. 19

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

Πίσω και πάλι 
στο... ∆ουβλίνο
∆ύσκολες ώρες για την 
Ελλάδα στις Βρυξέλλες, στη 
σύνοδο για το προσφυγικό. 
Αναµένεται η «νεκρανάστα-
ση» της Συµφωνίας του 
∆ουβλίνου, ενώ θα προσπα-
θήσουν να ξαναφορτώσουν 
τα βάρη στην Ελλάδα και 
την Ιταλία. ΣΕΛ. 14-15

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

Ξεκινά ο διάλογος για 
µειώσεις στις συντάξεις
Σήµερα δίνεται στη δηµοσιότητα το 
πόρισµα της «επιτροπής σοφών» που 
έχει ως κατευθυντήρια γραµµή τις µει-
ώσεις για όλους τους ασφαλισµένους 
και συνταξιούχους. Τι αλλάζει, ποιοι 
θίγονται και ποιο θα είναι το νέο πο-
σοστό αναπλήρωσης.  ΣΕΛ. 6-7

EKΛΟΓΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΣΤΗ Ν.∆. 

Χαµόγελα και µπηχτές
Παρά το µήνυµα ενότητας των τεσ-
σάρων υποψηφίων, ο ακήρυκτος πό-
λεµος στο εσωτερικό του κόµµατος 
συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση.  ΣΕΛ. 3

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΑΣΑ

Αποχωρεί  
και προκαλεί
Σύλληψη και αυτόφωρο 
για όσους χρησιµοποι-
ούν τα µέσα µεταφοράς 
χωρίς εισιτήριο πρότεινε 
ο πρόεδρος του ΟΑΣΑ 
Γρηγόρης ∆ηµητριάδης. 
ΣΕΛ. 31

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ
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ΤΟ ΚΛΙΚ 
ΤΗΣ
ΗΜΕΡΑΣ

Εβλεπα προχθές βράδυ, στη συνδροµητική τηλεό-
ραση, ταινία (δεν θυµάµαι τον τίτλο) όπου χήρος 

ευκατάστατος (Μάικλ Ντάγκλας), που ζει µε τη χαρι-
τωµένη εγγονούλα του, επειδή ο µπαµπάς της-γιος 
του είναι φυλακισµένος για ναρκωτικά και η µαµά της 
έχει αποµακρυνθεί, τα µπλέκει µε την επίσης χήρα γει-
τόνισσά του, παλιά τραγουδίστρια της ροκ (Νταϊάνα 
Κίτον), και εµπνευσµένος από τον έρωτα αποφασίζει 
τον έως τότε, γι’ αυτόν, «άχρηστο» γιο να «τον βοη-
θήσει να αποδράσει…». «Πώς;» απόρησαν εγγονούλα 
και σύντροφος. «Με τον πιο απλό τρόπο», απάντησε 
µε αυτοπεποίθηση. «Με το χρήµα… Θα προσλάβω τον 
καλύτερο δικηγόρο!»

Από το αµερικάνικο «µελό» και το (κάπως ξεθω-

ριασµένο τώρα πια είναι η αλήθεια) «αµερικάνικο 
όνειρο», να προσγειωθούµε στη σκληρή αλήθεια µιας 
άλλης (όχι εικονικής) πραγµατικότητας· «πιλότος», 
ο Αγκους Ντίτον (Deaton), Σκοτσέζος οικονοµολό-
γος, καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Πρίνστον, φετινό 
Νόµπελ Οικονοµίας (προχθεσινή «Εφ.Συν.»), που λέ-
ει για τον ακραίο πλούτο («…η µαύρη πλευρά [του 
πλούτου είναι], όταν υπάρχει ακραία εισοδηµατική 
ανισότητα…»), περίπου ό,τι κάνει ο Μάικλ Ντάγκλας 
στην ταινία:

«…Κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο πλούσιοι που δεν 
χρειάζονται σχεδόν καµία κυβέρνηση. ∆εν χρειάζο-
νται δηµόσια εκπαίδευση, δεν χρειάζονται υγειο-
νοµική περίθαλψη, ενδεχοµένως να µη χρειάζονται 

ούτε αστυνοµία ούτε δικαστήρια, επειδή µπορούν να 
αγοράσουν τους δικηγόρους, τους αστυνοµικούς ή 
οτιδήποτε άλλο». Και κάπου αλλού: «Η ανισότητα 
έχει ξεπεράσει το σηµείο εκείνο το οποίο µπορούσε να 
µας κάνει πιο πλούσιους. Τώρα είναι µια πολύ σοβαρή 
απειλή…» (για το κλίµα, την πολιτική, τη δηµοκρατία).

Ο Ντίτον βραβεύτηκε, κυρίως, «για τη συνεισφο-
ρά του στην κατανόηση της κατανάλωσης, της φτώ-
χειας και της ανισότητας». Αφού δεν µπορούµε να 
τις αντιµετωπίσουµε, τουλάχιστον ας κατανοήσουµε 
τα… ακατανόητα, µήπως και βρούµε κάποιαν άκρη! 
«Ανησυχώ για έναν κόσµο που οι πλούσιοι γράφουν 
κανόνες και οι υπόλοιποι πρέπει να ακολουθούµε» 
είπε. Παροµοίως! Τα περαιτέρω είναι το ζήτηµα…

ΧΡΟΝΟ
ΓΡΑΦΗΜΑ

Σχεδόν
δεν χρειά-

ζονται
κυβέρνηση

 Του ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΝΤΑΙΟΥ

Ο ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

HURRIYET DAILY 
NEWS 

ΤΟΥΡΚΙΑ

Η βοήθεια ΗΠΑ 
και Ρωσίας στους 
Κούρδους της Συρίας 
εξοργίζει την Aγκυρα

EL PAIS 

ΙΣΠΑΝΙΑ

Το Podemos προβλέπει 
συµφωνία µόνο αν 
πάρει περισσότερες 
ψήφους από το PSOE

JERUSALEM POST 

ΙΣΡΑΗΛ

Αιµατηρή ηµέρα 
τρόµου µε τρεις 
νεκρούς στην 
Ιερουσαλήµ

WASHINGTON 
POST 

ΗΠΑ

Κλίντον, Σάντερς 
κυριαρχούν στη 
σκηνή του ντιµπέιτ 
των ∆ηµοκρατικών

Οι αγρότες, όπως όλα δείχνουν, ετοιµάζονται να ξαναβγούν 
στις εθνικές οδούς. Σήµερα κατεβαίνουν στους δρόµους οι αγρότες 
της Ηλείας. Το επόµενο δεκαήµερο αναµένονται κινητοποιήσεις και 
σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ τα βλέµµατα είναι στραµµένα στη 
σύσκεψη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλό-
κων που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή στο Εργατικό Κέντρο της 
Λάρισας.

Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγµατα στο µέτωπο 
της προετοιµασίας των κινητοποιήσεων, το αγροτικό ζήτηµα είναι 
υπαρκτό και καθόλου εύκολο στη λύση του. Από τότε που η χώρα 
µπήκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια (ΕΟΚ, Ε.Ε., ευρωζώνη) η αγροτική 
οικονοµία συρρικνώνεται διαρκώς. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, 
το 1980 ο πρωτογενής τοµέας της οικονοµίας (γεωργία, κτηνοτροφία, 
θήρα, δασοκοµία, αλιεία) αποτελούσε το 25% του ΑΕΠ, ενώ σήµερα 
υπολογίζεται µόλις γύρω στο 4%. Η καταστροφή που συντελέστηκε 
είναι τεράστια, καθώς η χώρα υποχρεώθηκε να προσαρµοστεί σε 

έναν ευρωπαϊκό καταµερισµό εργασίας που θα καθιστούσε δυνατή 
µια σύγκλιση των οικονοµιών των κρατών της ενωµένης Ευρώπης.

Τις επιπτώσεις της προαναφερόµενης καταστροφής -που συνδυά-
στηκε και µε µια µεγάλης κλίµακας αποβιοµηχάνιση- η Ελλάδα τις αι-
σθάνθηκε πραγµατικά όταν ξέσπασε η κρίση και όταν αποκαλύφθηκε 
η χρεοκοπία της. Την ώρα που η φούσκα της πλασµατικής οικονοµίας 
έσκασε, οδηγώντας εκατοµµύρια ανθρώπους σε πλήρη ανασφάλεια 
και ελεύθερη πτώση, δεν υπήρχαν «µαξιλάρια» πραγµατικής οικονο-
µίας να απορροφήσουν, έστω και εν µέρει, το τραγικό αποτέλεσµα. 
Συνεπώς κανένα πρόγραµµα εξόδου από την κρίση δεν µπορεί να µη 
λαµβάνει υπόψη του αυτή την εµπειρία και καµία πολιτική ανάπτυξης 
δεν µπορεί να µην υπολογίζει τον πυλώνα της αγροτικής ανάπτυξης.

Το εύφλεκτο υλικό των τωρινών αγροτικών κινητοποιήσεων πη-
γάζει από την κρίση που µαστίζει τη χώρα τα τελευταία έξι χρόνια 
και από τα µέτρα που προβλέπονται για τους αγρότες στο τρίτο Μνη-
µόνιο, µε κυριότερο τη φορολόγησή τους. Οι αγρότες θεωρούν πως 
αυτός ο τοµέας της οικονοµίας, λόγω της κρίσης και των µέτρων, 
οδηγείται µε ταχύτερους ρυθµούς στο ξεκλήρισµα. Αυτό ακριβώς 
είναι το πρόβληµα. Θα υπάρχει αύριο ισχυρή αγροτική οικονοµία µε 
τις εφαρµοζόµενες πολιτικές;

Θέλουµε αγροτική οικονοµία;
ποψηα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.

Κολοκοτρώνη 8 

Τ.Κ. 105 61  Αθήνα  

ΤΗΛ.: 211 1045000

ΦΑΞ: 211 1045175 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Λήδα Θωµάκου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ

Καίτη Βλάχου
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

Γιώργος Αγγελής
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Αλίκη Μάτση (Πολιτικό)

Αρτεµις Σπηλιώτη (Οικονοµικό)

Γιώργος Τσιάρας (∆ιεθνή)

Ελένη Γκρούη
(Ελεύθερο - Επαρχιακό)

Βένα Γεωργακοπούλου (Καλλιτεχνικό)

Γιώργος Μανετάκης (Αθλητικό)

Βαγγέλης Καραγεώργος (Σύνταξη ύλης)

Τάσος Παππάς (Υπεύθυνος 
φύλλου Σαββατοκύριακου)

Τάσος Τσακίρογλου (www.efsyn.gr)

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Νικόλας Βουλέλης

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γιάννης Σµυρλάκης

e-mail: contact@efsyn.gr    
internet: http://www.efsyn.gr ∆
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Κυκλοφορούν τα ΜΟΝΑ
Σήµερα γιορτάζουν οι Λουκιανός, 

Λουκιανή

Σε «περίπατο» της Χίλαρι 
Κλίντον εξελίχθηκε, 
σύµφωνα µε το κοινό, 
το χτεσινό πρώτο «ντιµπέιτ» 
µεταξύ των υποψηφίων 
για το χρίσµα των 
∆ηµοκρατικών, παρά την 
καλή «βαθµολογία» τού 
(δεύτερου από αριστερά) 
γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς 



κης έσπευσε να δηλώσει ότι είναι 
«ιδιαίτερα ικανοποιηµένος» που 
µετά τη χθεσινή του «παρέµβα-
ση» επιβλήθηκαν η διαφάνεια και 
η νοµιµότητα. «Ηδη αναρτήθηκαν 
οι προδιαγραφές στο ίντερνετ και 
προχωράµε στην ανοιχτή διαδικα-
σία», τόνισε ο πρόεδρος της Ν.∆. 
και πρόσθεσε πως είναι αυτονόη-
το ότι θα επιστρέψει στην ΚΕΦΕ ο 
εκπρόσωπός του Θ. Αµπατζόγλου. 
Σε δηλώσεις του ο Θ. Αµπατζόγλου 
επίσης εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για την πρόσκληση σε επιχει-
ρήσεις για τη µηχανογράφηση της 
διαδικασίας και την έκδοση του 
εκλογικού αποτελέσµατος.

Με τη σειρά του ο γραµµατέας 
της Ν.∆. Αν. Παπαµιµίκος εξέφρα-
σε και αυτός την ικανοποίησή του 
γιατί οι συνεργάτες του προέδρου 
«διέψευσαν επισήµως σχόλια και 
δηµοσιεύµατα που άφηναν υπονο-
ούµενα για “µαϊµουδιές” και “οικο-
νοµικό όφελος” κατά τη διαδικασία 
επιλογής της εταιρείας που θα ανα-
λάβει τη διεξαγωγή των εκλογών» 
και πρόσθεσε ότι «οι διαδικασίες 
ήταν απόλυτα διαφανείς».

Πριν από τον καταιγισµό δηλώ-

σεων «ικανοποίησης», υπήρξαν 
πιέσεις από βουλευτές για διευκρι-
νίσεις για το επίµαχο θέµα του δια-
γωνισµού, αλλά και κινήσεις για να 
τεθεί ζήτηµα εµπιστοσύνης προς 
το πρόσωπο του Αν. Παπαµιµίκου 
και τις ενέργειες του γενικού διευ-
θυντή Κ. Τσιµάρα.

Οι προσφορές πρόκειται να 
αναρτηθούν σήµερα στην επίσηµη 
ιστοσελίδα της Ν.∆. (η προθεσµία 
υποβολής λήγει στις 12 το µεση-
µέρι) και εκτός απροόπτου, καθώς 
όλες οι πλευρές εκφράζουν ικανο-
ποίηση, το κεφάλαιο αυτό αναµένε-
ται να κλείσει. Οι προσφορές θα δο-
θούν στην Εφορευτική Επιτροπή, 
παρουσία των εκπροσώπων όλων 
των υποψηφίων, όπως δήλωσε ο γε-
νικός διευθυντής Κ. Τσιµάρας, που 
βρέθηκε τις προηγούµενες ηµέρες 
στη δίνη του κυκλώνα.

Ενα «ανοιχτό» πρόβληµα
Το πρόβληµα όµως που ανέκυ-

ψε µε την «παρέµβαση» του Ευάγγ. 
Μεϊµαράκη, παραµένει ανοιχτό. 
Βουλευτές που, σύµφωνα µε δήλω-
ση του Μ. Σαλµά, έβλεπαν µε ανη-
συχία τις εξελίξεις, ξεκίνησαν τη 
συλλογή υπογραφών για αναβολή 
της εκλογικής διαδικασίας µέχρι 
τον Μάρτιο του 2016 µε το σκεπτι-
κό ότι µε «όσα συνέβησαν τις τελευ-
ταίες µέρες το κόµµα διασύρεται και 
γι’ αυτό ζητούν να σταµατήσουν οι 
διαδικασίες διαδοχής».

Αλλη οµάδα βουλευτών όµως 
επεξεργάστηκε κείµενο υπέρ της 
διεξαγωγής των εκλογών στις 22 
Νοεµβρίου όπως έχουν οριστεί, 
ενώ µια τρίτη οµάδα επανέφερε 
το θέµα της διεξαγωγής έκτακτου 
συνεδρίου, υπέρ του οποίου επιχει-
ρηµατολόγησαν µε δηλώσεις ο Ν. 
∆ένδιας και η Ολγα Κεφαλογιάννη.

Οι κινήσεις αυτές πυροδότησαν 
νέα ένταση. Ο Απ. Τζιτζικώστας 
και ο Αδ. Γεωργιάδης µίλησαν για 
πραξικόπηµα στην περίπτωση 
που αναβληθούν οι εκλογές, ενώ 
και από τον Κυρ. Μητσοτάκη έγινε 
σαφές ότι δεν συζητείται τέτοιο εν-
δεχόµενο, µε το επιχείρηµα ότι «το 
καταστατικό αλλάζει µόνο από τα-
κτικό συνέδριο και δεν µπορεί ούτε 
ένα έκτακτο συνέδριο ούτε η συνε-
δρίαση της Πολιτικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν αλλαγή των όρων 
της εκλογής νέου προέδρου. Και οι 
συνεργάτες του Ευάγγ. Μεϊµαρά-
κη, όµως, επέµειναν ότι δεν τίθεται 
θέµα ακύρωσης της διαδικασίας.

Οι τέσσερις συµφώνησαν επί-
σης στην κοινή παρουσία στο συ-
νέδριο του ΕΛΚ που πρόκειται να 
διεξαχθεί στη Μαδρίτη, στις 21 και 
22 Οκτωβρίου και στην υποστήρι-
ξη της υποψηφιότητας της Ντόρας 
Μπακογιάννη για την αντιπροε-
δρία, όπως πρότεινε ο Ευάγγ. Μεϊ-
µαράκης.
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►►Του ΜΠΑΜΠΗ ΑΓΡΟΛΑΜΠΟΥ

αρά τις φιλότιµες προσπάθειες 
που κατέβαλαν και οι τέσσερις 
υποψήφιοι πρόεδροι της Ν.∆. για 
να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις 
από το µπάχαλο που προκλήθηκε 
προχθές στη συνεδρίαση της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής, η κατάσταση 
στο εσωτερικό της κοινοβουλευτι-
κής οµάδας παραµένει τεταµένη. 
Η συνάντηση Μεϊµαράκη-Μητσο-
τάκη-Γεωργιάδη-Τζιτζικώστα και η 
σύντοµη ανακοίνωση που εκδόθη-
κε αµέσως µετά, δεν ήταν αρκετές 
για να ρίξουν την ένταση.

Η συνάντηση λίγο πριν αρχίσει 
η συνεδρίαση της κοινοβουλευτι-
κής οµάδας είχε τυπικό χαρακτή-
ρα, όπως και το περιεχόµενο της 
κοινής ανακοίνωσης: «Εν όψει της 
εκλογικής διαδικασίας της 22ας 
Νοεµβρίου, οι τέσσερις υποψήφιοι 
για την προεδρία της Ν.∆. συναντη-
θήκαµε και στέλνουµε ένα ξεκάθα-
ρο µήνυµα ενότητας της παράτα-
ξης, διαφάνειας της διαδικασίας και 
πιστής τήρησης του καταστατικού. 
Αντίπαλός µας είναι µόνο ο κ. Τσί-
πρας, η κυβέρνησή του και τα προ-

βλήµατα του τόπου».
Οσα είχαν προηγηθεί όµως στη 

συνεδρίαση της Εφορευτικής και 
οι δηµόσιες δηλώσεις που έγιναν 
µέχρι τη συνάντηση, άφησαν βα-
ριές σκιές για τη διαδικασία εκλο-
γής προέδρου, και αυτό έγινε σαφές 
µέσα στην κλειστή συνεδρίαση της 
κοινοβουλευτικής οµάδας, που είχε 
αντικείµενο το πολυνοµοσχέδιο µε 
τα προαπαιτούµενα και διήρκεσε 
δύο ώρες.

Οι προτάσεις
Η εισήγηση του προέδρου της 

Ν.∆. Ευάγγ. Μεϊµαράκη ήταν να 
καταψηφιστούν τα άρθρα του πολυ-
νοµοσχεδίου που έχουν επιβαρύν-
σεις, σε ανάλογο µήκος κινήθηκε ο 
Κυρ. Μητσοτάκης, ενώ ο Απ. Τζιτζι-
κώστας έκανε ποσοτικοποίηση µε 
90-10 ως προς τα υφεσιακά µέτρα 
και τις υπόλοιπες διατάξεις και ο Αδ. 
Γεωργιάδης είπε να καταψηφιστεί 
συνολικά το πακέτο. Στη συνεδρί-
αση δεν έγιναν τοποθετήσεις για 
τα εσωκοµµατικά, ενώ απουσίαζαν 
οι πρώην πρωθυπουργοί Κ. Καρα-
µανλής και Αντ. Σαµαράς.

Νωρίτερα, ο Ευάγγ. Μεϊµαρά-

Μπορεί οι τέσσερις υποψήφιοι να δηλώνουν «ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι» από τη διαδικασία  
για την εκλογή νέου αρχηγού, όµως η κατάσταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής  
οµάδας παραµένει τεταµένη. Ποιες οι εισηγήσεις τους για το πώς θα πρέπει να τοποθετηθούν 
κατά την ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου

Π
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Πιέσεις από 
βουλευτές για 
διευκρινίσεις 
ως προς το 
επίµαχο θέµα του 
διαγωνισµού, αλλά 
και κινήσεις για 
να τεθεί ζήτηµα 
εµπιστοσύνης προς 
το πρόσωπο του Αν. 
Παπαµιµίκου και 
τις ενέργειες του 
γενικού διευθυντή 
Κ. Τσιµάρα

*
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«Το ζητούµενο είναι η 
διακονία του λαού µας»
►►  Του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, 
ΑΝ∆ΡΕΑ ΝΑΝΑΚΗ, Καθηγητή Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

«ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ Η Εκκλησία προϋπάρχει της Πολιτείας. Τα πρώτα 
ελληνικά Συντάγµατα (1821, 1823, 1827) ορίζουν Ελληνες τους 
πιστεύοντας στον Χριστό. Η εις Χριστόν πίστη ήταν συνδετικός 
κρίκος όλων όσοι συγκρότησαν το πρώτο Ελληνικό Κράτος. 
Τη σύνθεσή του, µας την περιγράφει ο Βυζάντιος στο θεατρικό 
έργο “Βαβυλωνία” (1836). Το Ελληνικό Κράτος και τα άλλα Βαλ-
κανικά Κράτη Σερβία, Βουλγαρία, Ρουµανία, δηµιουργούνται 
µέσα από µια βίαιη προέλαση του ευρωπαϊκού διαφωτισµού 
και της αρχής των εθνοτήτων στον χώρο της τότε Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας.

Οχι µόνο η αρχή της κρατικής µας λειτουργίας, αλλά και η 
εθνική µας ολοκλήρωση, µε τη Μικρασιατική Καταστροφή και 
τις ανταλλαγές των πληθυσµών το 1923, γίνεται µε κριτήριο και 
γνώµονα όχι τη γλώσσα, αλλά τη θρησκευτική ταυτότητα των 
προσευχητικών συνειδήσεων. Οι ελληνόφωνοι µουσουλµάνοι 
πήρανε τουρκικές ταυτότητες και ονοµάστηκαν Τούρκοι πολίτες. 
Οι τουρκόφωνοι χριστιανοί έλαβαν τις ελληνικές ταυτότητες.

ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ “Σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας” είναι 
σύνθετο, πολυδαίδαλο και ακανθώδες. Το εθνικό κράτος, όχι 
βεβαίως µόνο το Ελληνικό, δοµεί τις σχέσεις του µε την Εκ-

κλησία, µέσα σε µια ασφυκτική πολιτειοκρατία, ενώ το 
δυναµικότερο λαϊκό κίνηµα του 19ου αιώνα είναι 

αυτό του µοναχού Χριστοφόρου Παπουλάκου. Η 
πολιτεία στη σχέση της µε την Εκκλησία εγκα-
ταλείπει την πολιτειοκρατία και διαµορφώνει 
µετά το 1923 το σχήµα της “νόµω κρατούσης 
πολιτείας”. Οµιλούσαν για “διακριτούς ρόλους” 
Εκκλησίας-Πολιτείας πριν από την πολυδιάστα-
τη, όχι µόνο οικονοµική, πολιτική κρίση (απείχε 

στις τελευταίες εκλογές το 43% του ελληνικού 
λαού), αλλά και κρίση της συλλογικής µας ταυ-

τότητας ως Ελλήνων. Σήµερα, το µείζον πρόβληµα 
είναι οι σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας;

Το ζητούµενο είναι η διακονία του λαού µας. Ο Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυµος, υπεύθυνος και αποτε-
λεσµατικός µε τη λαλούσα σιγή του, µαζί µε τον Αρχιεπίσκοπο 
Κρήτης Ειρηναίο διακονούν την εθνική ενότητα. Επουλώνει η 
Εκκλησία, µε έναν µισθό που παίρνει ο παπάς, τις πληγές της 
πείνας, της ανεργίας, της υποαπασχόλησης, της απόγνωσης του 
λαού µας και της γενιάς των επιστηµόνων που µεταναστεύουν, 
αλλά και των συνανθρώπων µας, των εικόνων του Χριστού, 
µεταναστών. Συσσίτια, κοινωνικά ιατρεία, φαρµακεία, ενδύµα-
τα αγάπης, δεκατιανά στα σχολεία και άλλα πολλά συνθέτουν 
τη διακονία της Εκκλησίας στην Ελληνική Πολιτεία, µαζί µε τη 
διαφύλαξη, συντήρηση και αποκατάσταση των Βυζαντινών 
Εκκλησιών και εξωκκλησιών.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ είναι η διακονία του λαού µας και η σύνθεση της 
ελληνικής µας ταυτότητας. Είδα τον Υπουργό Παιδείας στη χει-
ροτονία του Κεφαλληνίας ∆ηµητρίου να ψιθυρίζει το “Πάτερ 
ηµών…”. Μου είπαν ότι το ίδιο έκανε και στο “Πιστεύω…”. Γνωρί-
ζοµε ότι η αξιωµατική αντιπολίτευση έχει παραδοσιακά καλές 
σχέσεις µε την Εκκλησία. Ο Πρωθυπουργός της Χώρας, πριν την 
πρώτη του ορκωµοσία, επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο. Κατα-
νοητός ο συµβολισµός, αλλά και η αναγκαιότητά του. Εύχοµαι 
και προσεύχοµαι να γνωρίζει ο Πρωθυπουργός τι σηµαίνει για 
τις ψυχές των εκτελεσθέντων στο σκοπευτήριο της Καισαρια-
νής ένα προσευχητικό τρισάγιο πριν ή µετά την κατάθεση των 
λουλουδιών. Οι ψυχές των ζουν και θα ζουν αιωνίως, µέσα στον 
επέκεινα των αισθήσεών µας πνευµατικό κόσµο. Oπως ζει και η 
κάθε ψυχή, ακόµα και όταν τη βασανίζοµε µε αυτές τις περίφη-
µες πολιτικές κηδείες.

Το ζητούµενο σήµερα µπορεί να είναι οι θεωρίες για το µά-
θηµα των Θρησκευτικών; Σχολεία δυσλειτουργούν, µαθητές 
υποσιτίζονται και το µάθηµα των Θρησκευτικών είναι το πρό-
βληµα; Είναι ώρα για ιδεολογικές ακροβασίες ή για δηµιουργι-
κές συνθέσεις και υπερβάσεις;»

►►Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και Εκ-
κλησίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του 
τρίωρου γεύµατος που είχαν χθες το 
µεσηµέρι ο πρωθυπουργός Αλ. Τσί-
πρας και ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος Ιερώνυµος, µε τη 
συµµετοχή και του υπουργού Επικρα-
τείας Ν. Παππά. Κατά τη συζήτηση 
που είχαν οι δύο άντρες συµφωνή-
θηκε τα ζητήµατα που ανακύπτουν να 
επιλύονται µε διάλογο και συναίνεση, 
ενώ η κυβερνητική πλευρά εξέφρασε 
τη στήριξή της στο κοινωνικό και φι-
λανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, το 
οποίο -όπως υπογραµµίστηκε- πρέπει 
να συνεχιστεί.

Εν τω µεταξύ διαστάσεις πήρε 
χθες στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ µια είδη-
ση γνωστή προ εικοσαηµέρου, ότι η 
Εκκλησία εξαιρείται από ορισµένους 
περιορισµούς των capital controls. 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε απόφαση 
του υπουργού Οικονοµικών Ευκλείδη 
Τσακαλώτου, που δηµοσιεύτηκε στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ τ. Β’, 
αρ. φ. 2100/25-9-2015), επιτρέπεται 
στις Μητροπόλεις να κάνουν αναλή-

ψεις µετρητών έως του ποσού των 
10.000 ευρώ µηνιαίως και στην Αρχι-
επισκοπή Αθηνών έως του ποσού των 
20.000 ευρώ µηνιαίως. Οι αναλήψεις 
µπορούν να γίνονται από ένα µόνο 
πιστωτικό ίδρυµα και από έναν µόνο 
λογαριασµό µε υπεύθυνη δήλωση του 
νόµιµου εκπροσώπου των προανα-
φερόµενων εκκλησιαστικών αρχών 
ότι δεν έχει γίνει άλλη ανάληψη µέσα 
στον ίδιο µήνα από άλλο λογαριασµό 
του ίδιου ή άλλου πιστωτικού ιδρύ-
µατος. Σκοπός της προαναφερόµε-
νης εξαίρεσης της Εκκλησίας από τα 
capital controls είναι να διευκολυν-
θεί στο φιλανθρωπικό έργο της, όπως 
διευκρίνισε στις 28/9 µε ανακοίνωσή 
του το υπουργείο Οικονοµικών.

Πάντως -λόγω της δηµοσιότητας 
που έλαβε το θέµα- το Γραφείο Τύπου 
της Ιεράς Συνόδου εξέδωσε χθες ανα-
κοίνωση στην οποία τα δηµοσιεύµα-
τα περί εξαίρεσης της Εκκλησίας από 
τα capital controls χαρακτηρίζονται 
ανεύθυνα. Αφού µάλιστα διευκρινί-
ζεται ότι το όλο θέµα αφορά αύξηση 
του µηνιαίου ορίου αναλήψεων σε 
µετρητά για την Αρχιεπισκοπή και τις 
Μητροπόλεις, σηµειώνεται: «Η αύξη-
ση του ορίου αναλήψεως µετρητών 
ήρθε να αποτρέψει την παράλυση του 
προνοιακού έργου των προαναφερθέ-
ντων εκκλησιαστικών φορέων δηµοσί-
ου δικαίου και όχι να θεσπίσει κάποιο 
προνόµιο υπέρ προσώπων, όπως ερµη-
νεύθηκε από ορισµένα δηµοσιεύµατα 
µε σκανδαλοθηρική πρόθεση».

►►Του ΝΙΚΟΛΑ ΖΗΡΓΑΝΟΥ

∆ΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ να ήταν περισσότερο επίκαιρη, αλ-
λά και αναγκαία, η πρωτοβουλία που έλαβε το ελληνικό 
υπουργείο Εξωτερικών για να συναντηθούν στην Αθήνα, 
στο πλαίσιο διεθνούς διάσκεψης, την ερχόµενη ∆ευτέρα 
και Τρίτη, 19 και 20 Οκτωβρίου, θρησκευτικοί και πολιτικοί 
ηγέτες, µε βασικό ζητούµενο την προστασία της πολυπολιτι-
σµικότητας και της πολυθρησκευτικότητας στην ταραγµένη 
και σπαρασσόµενη Μέση Ανατολή.

Και δεν θα µπορούσε να ήταν καλύτερη –ίσως να ήταν και 
η µόνη– επιλογή από την Αθήνα, ως κοινό τόπο συνάντησης 
και συνύπαρξης τόσο διαφορετικών θρησκευτικών ηγετών, 
καθώς η Ελλάδα ήταν και παραµένει, προνοµιακός συνοµι-
λητής, αποδεκτός από όλες τις πλευρές διαµεσολαβητής και 
παραδοσιακός φίλος των λαών της περιοχής.

Στη ∆ιάσκεψη των Αθηνών θα βρεθούν γύρω από το ίδιο 
τραπέζι ορθόδοξοι πατριάρχες, κόπτες και Αρµένιοι, οι επιφανέ-
στεροι των µουσουλµάνων µουφτήδων, όπως ο µέγας µουφτής 
της Αιγύπτου, ένας αρχιραββίνος, ο «υπουργός Εξωτερικών» 
του Βατικανού, αλλά και της Ρωσικής Εκκλησίας, εκπρόσωποι 
των ινδουιστών, επικεφαλής αυτοκέφαλων Εκκλησιών, ηγέτες 
και εκπρόσωποι θρησκευτικών µειονοτήτων από όλο το φάσµα 
της πίστης, για να συµµετάσχουν σε έναν διάλογο µε στόχο 
να προστατευτεί η διαφορετικότητα από τη ρητορική και την 
πρακτική του µίσους και της βίας.

Ο µακρύς κατάλογος των συµµετεχόντων είναι εντυπωσι-
ακός. Στο ίδιο τραπέζι θα βρεθούν, επίσης, επιφανείς πολιτικοί, 
οι οποίοι παίζουν σηµαντικό ρόλο στη Μέση Ανατολή, όπως ο 
ειδικός απεσταλµένος του γ.γ. του ΟΗΕ για τη Συρία, Στέφαν 

ντε Μιστούρα, οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράκ, της Αιγύπτου 
και της Κύπρου, Ιµπραχίµ αλ Τζάφαρι, Σάµεχ Σούρκι και Γιαννά-
κης Κασουλίδης, ο διοικητής του Ιρακινού Κουρδιστάν, Φάραντ 
Ατρούσι, αλλά και Γιεζήδες και Ασσύριοι βουλευτές.

Στη ∆ιάσκεψη αναµένεται να γίνει αξιολόγηση τόσο της 
σηµερινής τραγικής κατάστασης που αντιµετωπίζουν όχι µόνο 
χριστιανικές, αλλά διάφορες θρησκευτικές, πολιτιστικές και 
εθνοτικές κοινότητες σε πολλά σηµεία της Μέσης Ανατολής. 
Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί ο ρόλος που µπορούν 
να διαδραµατίσουν οι θρησκευτικοί ηγέτες στην πρόληψη συ-
γκρούσεων και στην εµπέδωση της ειρηνικής συνύπαρξης των 
κοινοτήτων. Και µόνο το γεγονός ότι όλοι οι τόσο διαφορετικοί 
θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες και εκπρόσωποι δέχτηκαν να 
συµµετάσχουν και να συνυπάρξουν στην Αθήνα αποτελεί πολύ 
µεγάλη επιτυχία του υπουργείου Εξωτερικών και προσωπικά 
του υπουργού Νίκου Κοτζιά, εµπνευστή της πρωτοβουλίας, 
που είχε διατυπωθεί πρώτη φορά στο συµβούλιο των Ευρω-
παίων ΥΠΕΞ στη Ρίγα της Λετονίας τον Φεβρουάριο του 2015 
και υλοποιήθηκε µέσα σε χρόνο ρεκόρ και παρά την εκλογική 
παρένθεση. Το βάρος της υλοποίησης σήκωσε µια οµάδα ερ-
γασίας, στην οποία είχε έντονη παρουσία ο πρέσβης Κυριάκος 
Αµοιρίδης, ενώ στηρίχθηκε και από πανεπιστηµιακούς, όπως ο 
Σωτήρης Ρούσσος. 

Τρίωρο γεύµα  
Τσίπρα - Ιερώνυµου

∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΞ

Ζητούµενο η συνύπαρξη 
θρησκειών και πολιτισµών 
στη Μέση Ανατολή

             Οι δύο άνδρες συµφώνησαν ότι τα ζητήµατα που ανακύπτουν 
             θα πρέπει να επιλύονται µε διάλογο και συναίνεση.  
Τι απαντά η Ιερά Σύνοδος για το «χαλαρό» καθεστώς στα capital 
controls για Αρχιεπισκοπή και Μητροπόλεις
*
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►►  Του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ναυπάκτου 
και Αγίου Βλασίου, ΙΕΡΟΘΕΟΥ

«ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΩΡΑ τελευταία, λό-
γος για χωρισµό Κράτους και Εκκλησί-

ας, χωρίς να γίνεται κατανοητό σε τι 
συνίσταται αυτός ο χωρισµός, 

και γι’ αυτό προκαλείται µε-
γάλη σύγχυση. Κατ’ αρχάς 
δεν µπορεί να γίνεται 
λόγος για χωρισµό, για-
τί κανένας στο Κράτος 
δεν µπορεί να είναι χω-
ρισµένος από αυτό, όλοι 

κάποια σχέση πρέπει να 
έχουν µαζί του.
Κάθε Σύλλογος, κάθε 

Σωµατείο έχει µια νοµική συ-
γκρότηση, ένα καταστατικό που δηλώ-
νει τη σχέση που έχει µε τα µέλη του και 

το Κράτος. Κανένας δεν µπορεί να είναι 
“κράτος εν κράτει”. Ετσι, αντί να οµιλούν 
για χωρισµό Κράτους και Εκκλησίας, 
πρέπει να οµιλούν για σχέση, καθορίζο-
ντας το είδος της σχέσης. Για παράδειγ-
µα, το Βατικανό είναι Κράτος, αλλά έχει 
συνάψει κονκορδάτο, που καταγράφει 
τη σχέση που έχει µε το Ιταλικό Κράτος.

Επειτα, δεν µπορούµε να κάνουµε λό-
γο για σχέση Κράτους και Εκκλησίας, αλ-
λά για καθορισµό σχέσεως µεταξύ κρα-
τικής και εκκλησιαστικής διοίκησης. Γι’ 
αυτό όσοι γνωρίζουν καλά τα πράγµατα 
και δεν διακατέχονται από ιδεολογικές 

και συνθηµατολογικές αγκυλώσεις οµι-
λούν για οριοθέτηση ή εξορθολογισµό 
σχέσεων Κρατικής και Εκκλησιαστικής 
διοίκησης. Αυτή είναι η ακριβής φράση 
για το θέµα αυτό.
ΥΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ πρίσµα υφίσταται η “δι-
ακριτότητα των ρόλων εκκλησιαστικής 
και πολιτικής διοίκησης”, όπως επισηµαί-
νεται σαφώς στο 3ο άρθρο του Συντάγ-
µατος, το οποίο όµως είναι «υποκείµενο» 
στο 13ο άρθρο του Συντάγµατος, που 
αναφέρεται στη θρησκευτική ελευθερία. 
Μπορεί µια επιτροπή ειδηµόνων από τις 
δύο πλευρές να εντοπίσει µε νηφαλιό-

τητα ελάχιστα θέµατα στα οποία µπορεί 
να γίνη ευκρινέστερη οριοθέτηση των 
σχέσεων, τα οποία επανειληµµένως έχω 
εντοπίσει στα κείµενά µου, και τίποτε 
περισσότερο. Ουσιαστικά είναι οι νό-
µοι περί του Καταστατικού Χάρτου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος και περί των 
Εκκλησιαστικών ∆ικαστηρίων. Τίποτε 
περισσότερο.

Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι επιτρε-
πτό να τραυµατίζεται η ενότητα του λαού 
µας ούτε από ανεπίτρεπτες συγχύσεις και 
ιδεολογικές αγκυλώσεις, αλλά ούτε από 
καθαρή άγνοια».

►►  Του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Σισανίου  
και Σιατίστης, ΠΑΥΛΟΥ

«ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ νά ἀντι-
µετωπίσουµε προβλήµατα καί καταστά-
σεις ἐρήµην τῶν προϋποθέσεών τους. Τά 
ἀντιµετωπίζουµε σάν τεχνικά θέµατα ἤ 
κινούµενοι ὁ καθένας ἀπό τίς ἰδεοληψίες 
του, ἐρήµην τῆς ζωῆς. Ἕνα ἀπό αὐτά τά 

θέµατα εἶναι τό θέµα τῶν σχέσε-
ων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. 

Ἀπό τούς περισσότερους 
τό θέµα τίθεται µέσα ἀπό 
µιά ἀντίληψη ταπείνω-
σης, περιθωριοποίη-
σης καί ἐξουθένωσης 
τῆς Ἐκκλησίας. Μέ µιά 
διάθεση ἐχθρική ἀπέ-

ναντι στήν Ἐκκλησία, 
ὅπως ξεκάθαρα διαφαί-

νεται ἀπό τό περιεχόµενο 
καί τά σχόλια ἀπέναντι σέ ἕνα 

τέτοιο θέµα. Μέσα ἀπό µιά τέτοια 
νοοτροπία, οἱ ἀντιρρήσεις τῆς Ἐκκλησίας 
ἀντιµετωπίζονται σάν προσπάθεια δια-
τήρησης τῶν κεκτηµένων της.

Οι Σχέσεις εκκλησίας καί Πολιτείας 
δέν καθωρίσθηκαν σέ κάποιο γραφεῖο, 
ἀλλά δοµήθηκαν µέσα στήν ζωή καί τήν 
ἱστορία καί αὐτό εἶναι µιά ἰδιαιτερότητα 
τῆς Πατρίδος µας. Κατ’ ἀρχήν ὅλος ὁ ἀρ-
χαῖος ἑλληνικός πολιτισµός εἶναι κατά 
βάσιν Θεολογικός. Τό βασικό ἐρώτηµα 

τῶν ἀρχαίων εἶναι ἡ µάχη γιά τήν ἀνεύ-
ρεση τοῦ ποιό εἶναι τό «ὄντως ὄν». Αὐτή ἡ 
προσπάθεια εἶναι ἡ οὐσία τῆς Ἑλληνικῆς 
φιλοσοφίας. Τά περισσότερα θέµατα τῶν 
ἀρχαίων ἑλληνικῶν τραγωδιῶν εἶναι θέ-
µατα θεολογικά µέ κύριο αὐτό πού ἐκ-
φράζει ἡ Ἀντιγόνη γιά τό ἄν ὁ ἄνθρωπος 
πρέπει νά πειθαρχεῖ στούς νόµους τῶν 
Θεῶν ἤ τῶν ἀνθρώπων.

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙ∆Α ΜΑΣ, ἡ Ὀρθόδοξη πίστη 
ἀπετέλεσε γιά αἰῶνες ὁλόκληρους τό 
πνευµατικό σύνορο πού διαφοροποιοῦ-
σε τούς  Ἕλληνες καί ὁ βασικός παράγων 
ἑνότητος τοῦ λαοῦ µας ἐντός καί ἐκτός 
Ἑλλάδος (διασπορά). Τά περισσότερα 
ἱστορικά γεγονότα τά ζήσαµε στίς Ἐκ-
κλησίες µας καί στούς Ναούς µας καί οἱ 
µεγάλες ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας µας ἔγι-
ναν ἀφετηριακά καί γεγονότα καί πηγές 
ἔµπνευσης γιά τούς ἀγῶνες τοῦ  Ἔθνους. 
Ἔτσι, λοιπόν, αὐτές οἱ σχέσεις ζυµώθη-
καν µέσα στήν ζωή καί τήν ἱστορία. Αὐτό 
εἶναι ἕνα δεδοµένο πού ἀφορᾶ τόν δικό 
µας λαό, χωρίς ἴσως ἄλλο παρόµοιο προ-
ηγούµενο.

Σέ ενα συνέδριο ἱστορικῶν, ὅταν ἔγινε 
ἀναφορά σέ κάποιο δικό µας ἥρωα καί 

ἱερωµένο, ἕνας Τοῦρκος ἱστορικός εἶπε 
ἐπιγραµµατικά: “Ἐσεῖς ἔχετε πολλούς 
ἱερωµένους πού θυσιάσθηκεν γιά τήν 
Πατρίδα σας, ἐµεῖς δέν ἔχουµε οὔτε ἕνα 
Χότζα”. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στόν τόπο 
µας ἔζησε χωρίς τήν κρατική ἐξουσία καί 
µπορεῖ καί νά ζήσει καί πάλι. Ἡ Ἐκκλησία 
προστάτευσε ἀντιθέτως τήν Πατρίδα καί 
τήν Ἑλληνικότητα σέ ἐποχές δίσεκτες γιά 
τήν Πατρίδα.

Σήµερα τίθεται καί πάλι τό θέµα τῶν 
σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Τό 
πρῶτο ἐρώτηµα εἶναι ἄν θά ἀγνοήσουµε 
ὅλη αὐτή τήν προϊστορία τῶν σχέσεων 
ἤ θά διδαχθοῦµε ἀπό αὐτήν. Κάποιοι σέ 
αὐτό τόν τόπο νοµίζουν ὅτι ἡ ἱστορία ἀρ-
χίζει ἀπό αὐτούς. Ἀλλά αὐτά εἶναι ἰδεο-
ληψίες πού πάντα στοίχισαν ἀκριβά στήν 
Πατρίδα.

ΜΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ἱστορία, ἡ Ἐκκλη-
σία δέν µπορεῖ νά ἀναλάβει τήν πρωτο-
βουλία γιατί ἀγαπᾶ αὐτόν τόν τόπο. Ἐάν 
τῆς ἐπιβληθεῖ, θά τόν δεχθεῖ, ἔχοντας 
ὡς ἄλλοθι τήν δύναµη τῆς Ἐξουσίας. 
Στό βάθος, ἡ Ἐκκλησία θά ὠφεληθεῖ, 
αὐτός ὁ τόπος ὅµως θά ταλαιπωρηθεῖ. 
Κάποιοι ἐπικαλοῦνται σάν ἐπιχείρηµα τό 

τί συµβαίνει στήν Εὐρώπη. Τελικά ὅταν ἡ 
Εὐρώπη φαίνεται νά ἐξυπηρετεῖ τίς ἰδεο-
ληψίες µας, εἶναι πρότυπο πρός µίµηση, 
ἀλλά ὅταν µᾶς πατάει στόν λαιµό εἶναι ἡ 
κακή; Αὐτή ἡ ἀντίληψη δείχνει µόνο τήν 
µειονεξία µας. Στήν Εὐρώπη δέν ὑπάρ-
χει ἱστορικό τέτοιων σχέσεων Ἐκκλησίας 
καί Πολιτείας πού δοµήθηκε µέσα στήν 
ἱστορία. Εἶναι θλιβερό ὅτι κάποιοι στήν 
Πατρίδα µας ὀνειρεύονται ἕναν χωρισµό 
Ἐκκλησίας καί Πολιτείας µέ σκοπό νά τα-
πεινώσουν τήν Ἐκκλησία, πιστεύοντας 
ὅτι µποροῦν νά παραγράψουν τήν προ-
σφορά της στό ὄνοµα τῆς αὐθαιρεσίας 
τους καί νά ἐξουδετερώσουν τήν ἐπίδρα-
σή της. Εἶναι αὐτοί πού ἐπιδιώκουν τήν 
δικαίωση τῶν ἰδεολογιῶν τους ἔστω κι’ 
ἄν ταλαιπωρηθεῖ ἡ Πατρίδα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ∆ΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ τόν χω-
ρισµό Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Ἐγώ 
µπορῶ νά ζήσω καί σάν πρόσφυγας στόν 
τόπο µου, γιατί µέσα στήν Ἐκκλησία θά 
ζῶ µέ τόν καλύτερο τρόπο τήν ἀλήθεια 
τῆς ἀληθινῆς µου πατρίδας. Ἡ σχέση τῆς 
Ἐκκλησίας µέ τήν Πολιτεία µόνο φθορά 
τῆς προσπόρισε καί ὄχι ὄφελος. Ἡ µι-
σθοδοσία δέ τοῦ Κλήρου γιά ὅσους τήν 
ἐπικαλοῦνται ὡς ἐπιχείρηµα προέρχεται 
ἀπό τήν Ἐκκλησία καί προσφέρεται διά 
τῆς Πολιτείας. Ἄς προσέξουν µόνο ὅσοι 
ἐπιχειρήσουν νά σπείρουν ἀνέµους µή-
µως θερίσουν θύελλες».

«Πρέπει να µιλάµε για καθορισµό σχέσεως 
µεταξύ κρατικής και εκκλησιαστικής διοίκησης»

«Οἱ σχέσεις δοµήθηκαν  
ἀπό τήν ἴδια τήν Ἱστορία µας»

Το ζήτηµα δεν είναι καινούργιο. 
Οι σχέσεις Κράτους και 
Εκκλησίας, ειδικά για την 
Ελλάδα, που και τα δύο µέρη 
έχουν µακρά ιστορία αιώνων, 
ακόµη και σήµερα -ή, καλύτερα, 
πολύ περισσότερο σήµερα- 
αποτελούν αφορµή για διαρκείς 
ζυµώσεις και συζητήσεις. 
Ζητήσαµε από τρεις µητροπολίτες 
να καταθέσουν τις δικές τους 
απόψεις, οι οποίες παρουσιάζουν 
εξαιρετικό ενδιαφέρον. ►►Επιµέλεια: ΝΟΡΑ ΡΑΛΛΗ

Πώς βλέπουν τις σχέσεις 
Κράτους-Εκκλησίας 
τρεις µητροπολίτες

ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-

ΚΡΑΤΟΥΣ
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►►Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΤΡΙΜΗ

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟ-

ΦΩΝ» αναφέρεται σε αλλαγές που 
θα επηρεάσουν ως συνήθως άδικα 
κυρίως τους νέους ασφαλισµένους, 
χωρίς να σηµαίνει ότι δεν θα έρθουν 
και µειώσεις στις υπάρχουσες και 
επόµενες «υψηλότερες» συντάξεις 
βάσει του δηµοσιονοµικού στόχου 
του νέου Μνηµονίου, για επιπλέον 
εξοικονόµηση 1,8 δισ. ευρώ µέσα στο 
2016.

Πολύ λογικά οι σηµερινοί συντα-
ξιούχοι και ακόµα περισσότερο οι 
µελλοντικοί συνταξιούχοι, ασφαλι-
σµένοι επί πολλά ή λιγότερα χρόνια, 
άνεργοι και ανασφάλιστοι, έχουν σο-
βαρότατες ενστάσεις. Αυτές δε των 
«εν ενεργεία» (των νεότερων δηλαδή 
γενιών) κλιµακώνονται αντιστρόφως 
ανάλογα µε την απόσταση που έχει 
η κάθε ηλικιακή κατηγορία από την 
εργασιακή αποστρατεία. Την περισ-
σότερη φασαρία όπως πάντα κάνουν 
οι κλάδοι µε τα ειδικά Ταµεία που βα-
σίµως φοβούνται ότι οι προγραµµατι-
σµένες από τα µνηµόνια ενοποιήσεις 
µε άλλα Ταµεία θα γίνουν «προς τα 
κάτω», τόσο στο επίπεδο των ιατρο-
φαρµακευτικών παροχών και υπηρε-
σιών όσο και σε εκείνο του ύψους των 
συντάξεων.

Στη δηµόσια συζήτηση ωστό-
σο υποτιµάται το µείζον ζήτηµα της 
χρηµατοδότησης του, έτσι κι αλλιώς 
περίεργου και πολυσύνθετου, Συστή-
µατος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), 

το οποίο οµολογουµένως από όπου 
και να το πιάσεις είτε είναι ήδη χρε-
οκοπηµένο είτε οδεύει προς αυτήν, 
ανεξαρτήτως Ταµείου. Η λύση «κόβω 
και ξανακόβω» οριζοντίως υγειονο-
µικές υπηρεσίες, παροχές και συντά-
ξεις, την οποία επιβάλλει η τρόικα 
και επιτάσσει ο νεοφιλελευθερισµός 
εξωτερικού και εσωτερικού, είναι 
προφανώς κοινωνικά άδικη και οικο-
νοµικά ατελέσφορη. Οδηγεί µαθηµα-
τικά στη σταδιακή υποκατάσταση του 
όσο ποτέ απαραίτητου «κοινωνικού 
κράτους» για τους πολλούς, από τα 
ιδιωτικά συµφέροντα (των χρηµατο-
πιστωτικών και ασφαλιστικών οµί-
λων καθώς και των εµπόρων υγείας), 
που απευθύνονται στους λίγους και 
ευκατάστατους. Οι φτωχοί, στον Και-
άδα...

Αν µπορούσε να υπάρξει επί του 

θέµατος ένα κατά το δυνατόν βιώσι-
µο new deal της κυβέρνησης µε τους 
εργαζοµένους, στις συνθήκες χρεο-
κοπίας της χώρας, κατά την άποψή 
µου, αυτό θα έπρεπε να εδράζεται σε 
έναν συνδυασµό δικαιότερης εσωτε-
ρικής αναδιανοµής των παροχών του 
όλου ΣΚΑ (που οφείλει επιτέλους να 
ενοποιηθεί), µε τη µεγαλύτερη και 
σταθερότερη χρηµατοδότησή του. Τι 
θα πει αυτό;

1. ∆ικαιότερη εσωτερική αναδια-
νοµή σηµαίνει µε τους ίδιους περίπου 
µισθούς στον εργάσιµο βίο, τα ίδια 
χρόνια ασφάλισης (ενσήµων), να 
µην υπάρχουν διαφορετικές ασφα-
λιστικές κρατήσεις ανά Ταµείο και εν 
τέλει να µην αποδίδονται σηµαντικά 
διαφορετικές συντάξεις (κύριες και 
επικουρικές), όπως δυστυχώς συµ-
βαίνει ώς σήµερα. Το ίδιο ανορθολο-

γικό και άνισο σύστηµα γίνεται και µε 
τις ιατροφαρµακευτικές παροχές και 
των εργαζοµένων και των συνταξι-
ούχων ανάλογα µε το Ταµείο (κύριο 
και επικουρικό). Αυτά πρέπει να τε-
λειώσουν µια για πάντα, καθώς σε 
γενικές γραµµές δεν ήταν παρά τα 
αποτελέσµατα των πελατειακών και 
συντεχνιακών παραδόσεων του δι-
εφθαρµένου πολιτικού συστήµατος 
και όχι -όπως εξιδανικεύεται ιδιοτε-
λώς από τα διάφορα «ρετιρέ»- ο καρ-
πός των κατακτήσεων του κινήµατος 
της εργατικής τάξης

2. Μεγαλύτερη και σταθερότερη 
χρηµατοδότηση σηµαίνει να αυξη-
θούν οι θέσεις επίσηµης και δηλωµέ-
νης εργασίας, να εισπράττονται όλες 
οι εισφορές και των εργαζοµένων και 
των εργοδοτών (που σήµερα κλέβο-
νται) και το κράτος να στηρίζει µε κοι-

νωνικά κριτήρια τη βιωσιµότητα του 
συστήµατος σε βάθος χρόνου, ώστε 
να έχει νόηµα η σοσιαλιστική αρχή 
της αλληλεγγύης των γενιών και το 
περίφηµο «στον καθένα σύµφωνα µε 
τις ανάγκες του, από τον καθένα σύµ-
φωνα µε τις δυνατότητές του».

Συµπερασµατικά: Αν συνεχίσουµε 
να ψάχνουµε µε µεταφυσικό τρόπο 
λύση ώστε να µείνουν τα πράγµατα 
ως έχουν, µοιρολογώντας για το πό-
σα και πώς µας έκλεψαν οι εργοδότες 
και οι κυβερνήσεις από το 1945 έως 
σήµερα, προφανώς στο τέλος θα γί-
νει αυτό που σχεδιάζεται από τους 
νεοφιλελεύθερους οικονοµέτρες. ∆ι-
ότι τα κλεµµένα δεν θα επιστρέψουν 
ποτέ και δανεικά δεν υπάρχουν, µέχρι 
να ξεπληρωθούν κάπως τα προηγού-
µενα. 

Εφικτή λύση
Εκτός αν πράγµατι είναι εφικτή η 

µονοµερής διαγραφή του επονείδι-
στου χρέους και από µεθαύριο βρού-
µε τα λεφτά για την επιστροφή στα 
κεκτηµένα και την αειφόρο ενδογενή 
και αυτοδύναµη ανάπτυξη. Εν πάση 
περιπτώσει, η ανεργία, η εργασία, οι 
µισθοί, η εξασφάλιση της σταθερης 
και δίκαιης χρηµατοδότησης του ΣΚΑ, 
το ύψος των συντάξεων και τα όρια 
ηλικίας συνταξιοδότησης είναι συ-
γκοινωνούντα δοχεία. Μόνο ολιστικά 
εποµένως µπορεί µια κυβέρνηση να 
αντιµετωπίσει το ασφαλιστικό, κα-
θώς όλοι στη χώρα γνωρίζουµε ότι 
σήµερα οι 2,7 εκατοµµύρια συνταξι-

Κάτι µου λέει ότι το θέµα του Ασφαλιστικού, αν αντιµετωπιστεί µε τον τρόπο που 
προτείνει το πόρισµα της επιτροπής σοφών (σήµερα θα δοθεί στη δηµοσιότητα, αλλά 
στοιχεία του έγιναν από χτες γνωστά), θα δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Από τη στιγµή που δεν µπορεί να δουλέψει πια το αντιµνηµονιακό, έχουν µείνει 
στον ΣΥΡΙΖΑ δύο ζητήµατα όπου µπορεί να δείξει την ταξική µεροληψία του (υπέρ των 
εργαζοµένων). Το ένα είναι οι συντάξεις και το άλλο -θα ‘ρθει σύντοµα- τα εργασιακά. 
Και τα δύο προσφέρονται για να φανεί η διάκριση Αριστεράς-∆εξιάς. Ωστόσο, η χώρα 
έχει Μνηµόνιο και είναι υπό επιτροπεία. Αρα δύσκολα τα πράγµατα.

νάγωγαα

Οδηγούµαστε σε ένα νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης κεφαλαιοποιητικό 
σύστηµα- δηλαδή θα λαµβάνεις όσα χρήµατα έχεις δώσει στο σύστηµα 
-και φεύγουµε από το ισχύον αναδιανεµητικό κι αυτό σηµαίνει µειώσεις 
για όλους τους συνταξιούχους -νυν, µέλλοντες, πριν και µετά το 1992

Α

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Συντάξεις σε 
ελεύθερη πτώση

►►Του ΤΖΩΡΤΖΗ ΡΟΥΣΣΟΥ

νοίγει σήµερα ο ασκός του Αιόλου στο 
ασφαλιστικό σύστηµα, µε την επιτρο-
πή «σοφών» να καταθέτει το πόρισµά 

της στον υπουργό Γ. Κατρούγκαλο, µε 
τους ασφαλισµένους και συνταξιού-
χους να πρέπει να ετοιµάζονται να 
δεχτούν το µεγάλο τσεκούρωµα στα 
ασφαλιστικά τους δικαιώµατα και την 

►►Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

Μεγαλύτερος ο κίνδυνος για τις νέες γενιές
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Με το ζόρι 
αρχηγός;
►►Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ t.pappas@efsyn.gr

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ χαρακτήρας του Ευάγγ. Μειµα-
ράκη που οδηγεί την κατάσταση στα άκρα στη Νέα ∆ηµο-
κρατία. Εντάξει, τα προσωπικά και οι ιδιοσυγκρασίες των 
εµπλεκοµένων παίζουν τον ρόλο τους στις πολιτικές αντι-
παραθέσεις, δεν µπορούν όµως να εξηγήσουν τα πάντα.

Ο κ. Μεϊµαράκης αντιδρά µε άκοµψο τρόπο σε ήσ-
σονος σηµασίας ζητήµατα επειδή αναγκάζεται να κάνει 
πράγµατα µε τα οποία δεν συµφωνεί, δεν του πάνε, και 
κυρίως επειδή βλέπει να θολώνει η εικόνα του φαβορί. 
Υποχρεώθηκε να αναλάβει την ηγεσία της Νέας ∆ηµο-
κρατίας σε µια δύσκολη περίοδο, ενώ δεν είχε τέτοιες 
φιλοδοξίες - ήταν συµφιλιωµένος µε την ιδέα ότι η δια-
δροµή του είχε φτάσει στην κορύφωσή της µε την προε-
δρία της Βουλής. Με την παράταξη διχασµένη και βαριά 
ηττηµένη στο δηµοψήφισµα, τον κόσµο απογοητευµένο, 
τους δελφίνους να έχουν πάρει θέση στην αφετηρία της 
κούρσας για τη διαδοχή του Αντ. Σαµαρά, εκρίθη από 
τα διάφορα κέντρα που έχουν λόγο στη Ν.∆. ότι ο κ. 

Μεϊµαράκης ήταν η καλύτερη µεταβατική λύση 
για να επικρατήσει ένα καθεστώς εκεχειρίας. 

Του ανέθεσαν, µ’ άλλα λόγια, τον ρόλο 
του πυροσβέστη.
ΠΕΤΥΧΕ, ΟΝΤΩΣ, ανακωχή ανάµεσα 
στις αντιµαχόµενες πλευρές, αλλά 
έδωσε την εκλογική µάχη χωρίς κέφι 
και ενθουσιασµό, απροετοίµαστος, δί-

χως καθαρή γραµµή, ενώ πολλά πρωτο-
κλασάτα στελέχη κράτησαν αποστάσεις 

ασφαλείας. Θα ήταν έκπληξη πρώτου µε-
γέθους αν κατάφερνε να κερδίσει τις εκλογές. 

Στη συνέχεια, ως όφειλε, άνοιξε τη διαδικασία εκλογής 
και για κάποιο διάστηµα άφηνε ανοιχτό το ενδεχόµενο 
για το αν θα είναι υποψήφιος. Είναι γνωστό -το έχει πει 
σ’ όλους τους τόνους- πως διαφωνεί µε τη διαδικασία 
άµεσης εκλογής του προέδρου, και σε ουδέτερο πολιτικά 
χρόνο είχε δηλώσει ότι πρέπει να αλλάξει το καταστατι-
κό στο σηµείο αυτό γιατί δεν µπορεί ο περαστικός να έχει 
τα ίδια δικαιώµατα µε το µέλος του κόµµατος για ένα 
τόσο σοβαρό θέµα, όπως είναι η ανάδειξη του αρχηγού. 
Ξαφνικά ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Τι άλλαξε; 
Μπορούµε να υποθέσουµε. Ισχυροί κύκλοι του κόµµατος 
(η καραµανλική πτέρυγα) τον έπεισαν στο όνοµα της 
ενότητας να κατεβεί για να µην πέσει η παράταξη σε 
ξένα ή σε ακατάλληλα χέρια και του εγγυήθηκαν ότι θα 
κυριαρχήσει άνετα, αφού στο κόµµα γίνεται αυτό που 
θέλει ο Κώστας Καραµανλής. Ταυτοχρόνως, του υποσχέ-
θηκαν ότι θα ρίξουν το βάρος τους προκειµένου να µην 
υπάρχουν ανταγωνιστικές υποψηφιότητες.
ΕΧΕΙ ΟΜΩΣ ΑΠΟ∆ΕΙΧΤΕΙ πολλές φορές στο παρελθόν 
ότι τα σχέδια επί χάρτου καταρρέουν µόλις έρχονται σε 
επαφή µε την πραγµατικότητα, γιατί αυτοί που τα κατα-
σκευάζουν σε συνθήκες εργαστηρίου είναι ξεκοµµένοι 
από τις διεργασίες. Οι παρεµβάσεις των καραµανλικών 
στον κ. Τζιτζικώστα, να µην είναι υποψήφιος, συνάντη-
σαν τοίχο, οι κρυφές µετρήσεις δεν επιβεβαιώνουν τις 
αρχικές προβλέψεις ότι ο κ. Μεϊµαράκης θα έκανε έναν 
υγιεινό περίπατο, το διάχυτο αίτηµα της ανανέωσης του 
κόµµατος και η πιεστική ανάγκη να βρεθεί ένας αντι-Τσί-
πρας ξεπερνούν τις δυνατότητες του κ. Μεϊµαράκη και 
έτσι είχαµε την έκρηξή του. Η αίσθηση πολλών που πα-
ρακολουθούν τα διαδραµατιζόµενα στη Ν.∆. είναι ότι ο 
κ. Μεϊµαράκης ψάχνει αφορµή για να αποσυρθεί. Ο ίδιος 
το διαψεύδει. Πάντως η συµπεριφορά του δεν δείχνει 
άνθρωπο που είναι σίγουρος για τη νίκη του. Και βεβαί-
ως, αν τα προγνωστικά ανατραπούν, οι παράγοντες που 
τον έπεισαν να εκτεθεί θα την κάνουν γυριστή για να 
µην εκτεθούν αυτοί στη συνείδηση των νεοδηµοκρατών.

κυβέρνηση να πρέπει να διαχειριστεί 
το τεράστιο πολιτικό κόστος που συ-
νεπάγεται η νεοφιλελεύθερης κατεύ-
θυνσης ασφαλιστική µεταρρύθµιση.

Το δεδοµένο είναι ότι στο νέο σύ-
στηµα θα επικρατεί η λέξη «µείωση», 
µε τα µέλη της επιτροπής να έχουν 
αποτυπώσει στο πόρισµά τους, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες, ένα κυρίαρ-
χο σενάριο και κάποια εναλλακτικά. 
Οπως και να έχει οδηγούµαστε σε 
ένα σύστηµα που θα κατατείνει στην 
απαλλαγή της κοινωνικής ασφάλι-
σης από τα χαρακτηριστικά του 
αναδιανεµητικού συστήµατος (που 
στηρίζεται στην αλληλεγγύη των 
γενεών και θεωρείται περισσότερο 
κοινωνικό) και στην ενίσχυση έως 
ολική επικράτηση της νεοφιλελεύθε-
ρης κατεύθυνσης κεφαλαιοποίησης 
του συστήµατος (θα λαµβάνεις όσα 
χρήµατα έχεις δώσει στο σύστηµα).

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις 
έως τώρα πληροφορίες, το ζητούµενο 
είναι το ποσοστό αναπλήρωσης που 
θα δίνει το νέο σύστηµα, µε τα µέλη 
της Επιτροπής να µην ακουµπούν 
την καυτή πατάτα και να αφήνουν την 
κυβέρνηση να αποφασίσει τελικά για 
το πόσο θα µειώσει τις συντάξεις.

Στα επιµέρους χαρακτηριστικά 

του πορίσµατος ξεχωρίζει η επιλο-
γή της εξίσωσης (εννοείται προς 
τα κάτω) όλων των ασφαλισµένων 
µέσω της ενιαίας εφαρµογής κανό-
νων για εισφορές και παροχές µετα-
ξύ παλαιών (πριν από το 1992) και 
νέων (από το 1993 και µετά) ασφα-
λισµένων, ενώ το ακανθώδες θέµα 
της απόφασης του Συµβουλίου της 
Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγ-
µατικές τις µειώσεις στις συντά-
ξεις που επέβαλε η συγκυβέρνηση 
Ν.∆.-ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στον επανα-
ϋπολογισµό των συντάξεων µε βάση 
τις καταβληθείσες εισφορές (πολύ 
απλά σηµαίνει ότι οι µειώσεις θα 
είναι τόσο µεγάλες που θα συµπε-
ριλάβουν και τις µειώσεις του 2012).

Το κυρίαρχο σενάριο
Σε κάθε περίπτωση το κυρίαρχο 

σενάριο όπως πληροφορούµαστε 
είναι αυτό που είχε προτείνει ο νυν 
υπουργός Γ. Κατρούγκαλος, το οποίο 
περιλαµβάνει ενοποίηση κύριας και 
επικουρικής σύνταξης, καταβολή σε 
όλους εθνικής σύνταξης (όπου τα 
σχετικά κονδύλια θα προκύπτουν 
από τη φορολογία, ενώ η σύνταξη 
αυτή δεν θα υπερβαίνει τα 220 ευρώ) 
και καταβολή επίσης της ανταποδο-

τικής σύνταξης. Αυτή η τελευταία θα 
βασίζεται στο σύστηµα νοητής κεφα-
λαιοποίησης µε ατοµικές µερίδες και 
θα προκύπτει από τις καταβολές του 
εργαζοµένου κατά τη διάρκεια του 
ασφαλιστικού του βίου (εδώ είναι 
πολύ σηµαντικό το ποσοστό αναπλή-
ρωσης, το οποίο όµως δεν θα είναι 
σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις πάνω 
από 55%, αν και υπάρχουν σκέψεις 
να µειωθεί στο 45%).

Οι ίδιες πληροφορίες επιµένουν 
ότι τα µέλη της επιτροπής είναι 
αντίθετα µε την επιβολή του νέου 
συστήµατος και στους παλαιούς 
ασφαλισµένους (εντοπίζοντας κυ-
ρίως συνταγµατικά προβλήµατα) 
και προκρίνουν το νέο σύστηµα να 
ισχύσει για όσους εργαστούν πρώ-
τη φορά µετά την 1-1-2016. Για τους 
υπόλοιπους προκρίνεται µία µεγά-
λη µεταβατική περίοδος όπου θα 
ισχύουν οι µνηµονιακής έµπνευ-
σης ασφαλιστικοί νόµοι (3863 και 
3865 2010) µε ταυτόχρονη όµως 
εφαρµογή τους από πολύ νωρίτερα 
και όχι από το 2011 (προτείνεται να 
εφαρµοστούν από το 2002) ώστε να 
µειωθούν και άλλο και ταχύτερα οι 
συντάξεις που θα καταβάλλονται 
από τούδε και στο εξής.

ούχοι, που πληρώνονται κάθε µήνα 
από το ∆ηµόσιο µε 2,4 εκατοµµύρια 
ευρώ, στηρίζουν µε αυτά τα λεφτά 
(που όντως µοιράζονται άνισα και 
άδικα), αποκλειστικά αυτοί στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις, άλλα πε-
ρίπου 3 εκατοµµύρια συγγενείς και 
φίλους τους. Ενα παράδειγµα: Αν 
ένας εργάτης των 800 ευρώ βγει στη 
σύνταξη τώρα και αρχίζει να «κοστί-
ζει» λ.χ. 800 ευρώ τον µήνα στο ΣΚΑ 
(δηµόσιο Ταµείο), λογικά θα παραχω-
ρήσει τη θέση εργασίας του σε έναν 
άνεργο νεότερο τον οποίο πιθανότα-
τα έως τώρα συντηρούσε. Αν τον κα-
θυστερήσουν διά νόµου να βγει στη 
σύνταξη και δεν τον απολύσει ο ερ-
γοδότης του εντός του «Χ» χρονικού 
διαστήµατος που απαιτείται από τον 
νόµο, τότε δεν θα αδειάσει µια θέση 
εργασίας, το κράτος θα γλιτώσει µεν 
από το κόστος της σύνταξής του, αλ-
λά θα θυσιάσει τον νεότερο πολίτη. 
Και τότε θα έρθουν τα αύρια να διώ-
ξουν τα σήµερα...

Η ανεργία, η εργασία,  
οι µισθοί, η χρηµατοδότηση του 
ασφαλιστικού συστήµατος,  
το ύψος των συντάξεων και τα 
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
είναι συγκοινωνούντα 
δοχεία και χρειάζεται 
ολίστική αντιµετώπιση σε ένα 
ασφαλιστικό new deal  
για να µη θυσιάσουµε το 
µέλλον των νέων

*
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►►  Του ΑΝΤΩΝΗ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, διδάκτορος Οικονοµικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου  
Paris 1 – Sorbonne, διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

Η ΧΩΡΑ µας βιώνει µια από τις οξύτερες 
οικονοµικές κρίσεις στην παγκόσµια ιστο-
ρία των τελευταίων εκατό ετών. Παρά την 
πολυετή µας οικονοµική καθίζηση, οι σο-
βαρές αναλύσεις για πιθανούς διαύλους 
ανακούφισης ή και διεξόδους δεν έχουν 
έλθει στο προσκήνιο. Κυρίαρχη τάση είναι 
να µαστιγώνεται ή να αυτοµαστιγώνεται 
ο ελληνικός λαός µε υποτιµητικούς χαρα-
κτηρισµούς. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να 
πάσχει από πολυετή οικονοµική κρίση η 
Ιαπωνία µε τελείως διαφορετική νοοτρο-
πία και εργασιακή κουλτούρα από την ελ-
ληνική, κανένας από τους υβριστές του ελ-
ληνικού λαού δεν µπορεί να το εξηγήσει.

Σήµερα, µετά τις εκλογές οι καιροί 
απαιτούν περισσότερο από ποτέ άλλοτε 
την επανατοποθέτηση της οικονοµικής 

µας πολιτικής. Από την εποχή της βι-
οµηχανικής επανάστασης, όλα 

τα αναπτυγµένα κράτη 
επεδίωκαν την ενίσχυση 
της παραγωγής τους και 
αυτό συνεχίζουν και σή-
µερα. Η Ελλάδα, όµως, 
παραµένει ο παράδεισος 
των εισαγωγέων. Μετά 
την οικονοµική κρίση τα 

προβλήµατα εντάθηκαν και 
όλες οι δραστηριότητες έγιναν 

ή τείνουν να γίνουν ζηµιογόνες. Είµαστε 
σε καθοδική περιδίνηση, η οποία µας 
οδηγεί στον βυθό. Οι ασχολούµενοι µε 
τα οικονοµικά υπουργεία ή δεν έχουν τις 
ικανότητες ή δεν θέλουν ή δεν τους επι-
τρέπεται να ενισχύσουν την οικονοµική 
δραστηριότητα της χώρας. Είναι δυνα-
τόν όλο και περισσότερο να επικρατούν, 
ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, οι µετα-
φορείς από γειτονικές χώρες, γιατί έχουν 
χαµηλότερο κόστος; Θα έπρεπε άµεσα να 
µηδενιστούν τα τέλη κυκλοφορίας για τα 
φορτηγά και ως ισοδύναµο να υπάρξουν 
χαµηλά τέλη κυκλοφορίας για όλα τα και-
νούργια επιβατικά αυτοκίνητα έστω και 
αν είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 
Είναι δυνατόν να επιβάλλονται φόροι και 
ασφαλιστικές εισφορές στους αγρότες, 
που είναι αδύνατον να εισπραχθούν; Να 
επιβάλλονται απαγορευτικοί περιοριστι-
κοί όροι στην παραγωγή ζώων συντρο-
φιάς, ενώ δεν ελέγχονται οι όροι µε τους 
οποίους παράγονται τα ζώα συντροφιάς 
στην Ουγγαρία, από την οποία, κυρίως, 
εισάγονται; Να επιβάλλονται αυστηροί 
όροι στην ύπαρξη κτηνοτροφικών ζώων 
σε µικρά µη τουριστικά χωριά;

ΤΟ ΑΥΤΑΠΟ∆ΕΙΚΤΟ, ΟΤΙ ο τουρισµός είναι 
η µόνη δραστηριότητα η οποία µπορεί τα-
χύτατα να ανακόψει ή και να αναστρέψει 
την καθοδική µας πορεία, αγνοείται και 
υποτιµάται. Η ανάπτυξη του τουρισµού 
οφείλεται µάλλον στην κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται πολλές γειτονικές χώ-
ρες, παρά σε οργανωµένη προσπάθεια 
της πολιτικής ηγεσίας. Είναι παράλογο 

η Ισπανία να έχει πάνω από εβδοµήντα 
εκατοµµύρια τουρίστες και η Ελλάδα να 
µην µπορεί να διπλασιάσει τους τουρίστες 
της. Οι παραλίες της χώρας µας είναι πάρα 
πολλές και ασυναγώνιστες. Το κάθε νησί 
µας είναι ένας έντονα διαφοροποιηµένος 
µικρόκοσµος. Εµείς θα έπρεπε να είµαστε 
µακράν η πρώτη τουριστική δύναµη στη 
Μεσόγειο.

ΑΛΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ του δηµο-
σιονοµικού µας εφιάλτη είναι η φοροαπο-
φυγή και η φοροδιαφυγή, οι οποίες είναι 
βαθιά ριζωµένες στην κουλτούρα της άρ-
χουσας τάξης της χώρας. Ο φοροεισπρα-
κτικός µηχανισµός συνεχίζει να λειτουργεί 
µε τον συνηθισµένο, παλιό, παραδοσιακό 
τρόπο. ∆εν κυνηγά ουσιαστικά τη φορο-
διαφυγή και επιβαρύνει µε βάση µια τυ-
πολατρική προσήλωση όποιον πέσει στα 
δίχτυα του. Οι ελεγκτικές αρχές θα έπρεπε 
να είναι επικεντρωµένες στην είσπραξη 
του ΦΠΑ, καθώς η βεβαίωση των λοιπών 
φόρων είναι συνήθως συνδεδεµένη µε τη 
βεβαίωση του ΦΠΑ. Πρέπει να στοχοποιή-
σουν τις µεγάλες φορολογικές υποθέσεις, 
όχι µόνο γιατί είναι αποδοτικότερες σε φό-
ρους, αλλά γιατί οι µεγάλοι φοροφυγάδες 
αποτελούν το πρότυπο των µικρών. Είναι 
γνωστό ότι οι κατώτερες κοινωνικές τά-
ξεις µιµούνται τις ανώτερες. Θα έπρεπε να 
ληφθεί µέριµνα µε ανάλογη νοµοθετική 
ρύθµιση, ώστε λόγω εκτάκτων δηµοσι-
ονοµικών αναγκών να υπάρχει απόλυτη 
προτεραιότητα στην εκδίκαση των υποθέ-
σεων µε µεγάλο δηµοσιονοµικό ενδιαφέ-
ρον. Ετσι θα έπαυαν να υπάρχουν µεγάλες 
υποθέσεις που λιµνάζουν για χρόνια και 
θα επιταχυνόταν η είσπραξη των φόρων. 
Με την ίδια νοµοθετική ρύθµιση περί 
εκτάκτων δηµοσιονοµικών αναγκών θα 
µπορούσε να απαλλαγεί το ∆ηµόσιο από 
άχρηστα κτίρια τα οποία είναι µισθωµένα 
µε πολυετή τεράστια ενοίκια.

ΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ της στήριξης της πα-
ραγωγής και την εκτεταµένη φοροδια-
φυγή προσθέσουµε και τη µέγκενη που 
δηµιουργούν στα δηµόσια οικονοµικά οι 
υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες και οι 
τεράστιες δαπάνες εξυπηρέτησης του δη-
µόσιου χρέους, τότε έχουµε ένα βασικό 
περίγραµµα µέσα στο οποίο εκτυλίσσεται 
το δηµοσιονοµικό µας δράµα.

Η ολιγόµηνη κυβερνητική πολιτική 
του ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε να ανακουφίσει κά-
πως χειµαζόµενα οικονοµικά στρώµατα, 
αλλά δεν κατόρθωσε, ίσως σε κάποιο 
βαθµό δικαιολογηµένα, να δηµιουργήσει 
ευνοϊκότερες συνθήκες για την οικονοµική 
δραστηριότητα. Η χώρα χρειάζεται ένα οι-
κονοµικό επιτελείο το οποίο µε µεράκι και 
φαντασία θα εφαρµόζει µέτρα στήριξης 
της οικονοµικής δραστηριότητας, δίωξης 
της µεγάλης φοροδιαφυγής και περιορι-
σµού των δαπανών που καταβάλλονται 
στο εξωτερικό.
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( Ξήλωµα
Η… αποκαθήλωση τη Ζωής Κωνσταντοπού-
λου από την προεδρία της Βουλής συνεχί-
ζεται. Μετά το «ξήλωµα» όλων των στενών 
συνεργατών της, χθες ήρθε η σειρά της ιστο-
σελίδας του Κοινοβουλίου, από την οποία 
αποµακρύνθηκαν µε συνοπτικές διαδικα-
σίες: το πόρισµα της επιτροπής της για το 
χρέος, το πόρισµα της εξεταστικής για τη 
Siemens από το 2011 και ο σύνδεσµος για 
την ιστοσελίδα των υποστηρικτών της επι-
τροπής χρέους. Αλλωστε ο Νίκος Βούτσης 
έχει ξεκαθαρίσει σε συνοµιλητές του ότι δεν 
σκοπεύει να συνεχίσει την αµφιλεγόµενη 
επιτροπή που κόστισε 112.000 ευρώ και 
κατέληξε -χωρίς ουσιαστικά στοιχεία- στο 
συµπέρασµα πως το χρέος είναι παράνοµο, 
επονείδιστο, επαχθές και άλλα. Με τη φράση 
«διαπιστευτήρια στη διαπλοκή» απάντησε 
στο Τwitter η Ζ. Κωνσταντοπούλου. Χ.ΙΩ.

( Συντονιστικό
Από εφτά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τέσσερα της 
∆ΗΜΑΡ και δύο των Κινήσεων Πολιτών για 
τη Σοσιαλδηµοκρατία θα αποτελείται το κοι-
νό Συντονιστικό Οργανο της ∆ηµοκρατικής 
Συµπαράταξης. Σκοπός του είναι η σταθε-
ροποίηση του εγχειρήµατος που ξεκίνησε 
πειραµατικά στις εκλογές και η περαιτέρω 
εµβάθυνση στις δοµές και τις θέσεις των 
δύο κοµµάτων που, όπως διευκρινίζουν 

οι εκπρόσωποί τους, εξακολουθούν να δι-
ατηρούν την αυτονοµία τους. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, από τη ∆ΗΜΑΡ θα µετέχουν 
ο γραµµατέας Γιώργος Μπουλµπασάκος και 
οι Θόδωρος Μαργαρίτης, ∆ηµήτρης Χατζη-
σωκράτης, Νίκος Τσούκαλης, ενώ αναπλη-
ρωµατικός ορίστηκε ο ∆ηµήτρης Χαλαζω-
νίτης. Σίγουρος από το ΠΑΣΟΚ θεωρείται ο 
γραµµατέας Στέφανος Ξεκαλάκης. Ex officio 
θα παίρνουν µέρος οι Φώφη Γεννηµατά και 
Θανάσης Θεοχαρόπουλος. ∆.Κ.

( Φαρµακοβιοµηχανία
Τον «επικήδειο» της ελληνικής φαρµακοβι-
οµηχανίας εκφώνησε ουσιαστικά χθες στη 
Βουλή ο πρόεδρος του ΣΑΦΕ, που κλήθηκε 
µεταξύ των εκπροσώπων των φορέων να 
καταθέσει τις απόψεις του στις αρµόδιες 
επιτροπές για το πολυνοµοσχέδιο µε τα 
προαπαιτούµενα. Ο ∆ηµ. Γιαννακόπουλος 
εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρώ-
ην πρωθυπουργού Αντ. Σαµαρά αλλά και 
του επιστήθιου φίλου και συµβούλου του 
Στ. Παπασταύρου, όπως επίσης και κατά 
του Αν. Λοβέρδου για το «πέρασµά του» από 
το υπουργείο Υγείας. Συµπλήρωσε τη λίστα 
του µε τα ονόµατα των Σάµπι Μυωνή και 
Ντ. Χάρις και τους κατήγγειλε συνολικά δι-
ότι «σχεδίασαν το κλείσιµο της ελληνικής 
φαρµακοβιοµηχανίας προς όφελος των 
ισραηλινών συµφερόντων». «Οποιοι παρα-

Η λίστα και η οσία
Tρεις φορές ρώτησε ο Τρύφων Αλεξιάδης χθες στη Βουλή «πού ήταν κρυµ-
µένη η λίστα Λαγκάρντ από το 2010 έως το 2012;», ανταποδίδοντας στην 
πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ τη σφοδρή κριτική που εξαπολύει (όπως και η Ν.∆.) στην 

κυβέρνηση για τον κίνδυνο παραγραφής της πλειονότητας των υποθέσεων που διερευνώ-
νται. «Η κυβέρνηση δεν θα αφήσει να γίνει ούτε παραγραφή ούτε να τη γλιτώσει κανείς…», 
επέµενε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, επαναλαµβάνοντας την ίδια ερώτηση. Το 
βράδυ, λίγο πριν τελειώσει η συνεδρίαση πήρε κάποια απάντηση από τον κοινοβουλευτικό 
εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ: «Εχει αποφανθεί η ∆ικαιοσύνη σχετικά για το διάστηµα αυτό…», 
είπε ο Γιάννης Κουτσούκος υπενθυµίζοντας πως «…ο κ. Βενιζέλος παρέδωσε το στικάκι…». 
Ωστόσο ο κ. Αλεξιάδης δεν καλύφθηκε. «Εχω µεγάλη υποµονή…», είχε δηλώσει νωρίτερα, 
αποκαλύπτοντας πως έχει στο γραφείο του εικόνισµα της οµώνυµης οσίας… Ε.∆.Β.

  Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

Η επανατοποθέτηση της 
οικονοµικής µας πολιτικής
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ΕΝΩ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ της Ε.Ε. και στα εθνικά Κοινο-
βούλια συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις σχετικά 
µε το µερίδιο του «βάρους των προσφύγων» που 
καλείται ή διατίθεται να «επωµιστεί» η κάθε χώρα, 
στα νότια ευρωπαϊκά σύνορα συµβαίνει de facto 
η διαχείριση των προσφυγικών ροών που κατευ-
θύνονται προς την κεντρική Ευρώπη, και µάλιστα 
µε έναν τρόπο που θυµίζει κοινωνικό δαρβινισµό. 
Εφόσον η παροχή προσφυγικής προστασίας δεν 
προβλέπει ασφαλείς διόδους φυγής, η διάσω-
ση των προσφύγων επαφίεται στη φυσική τους 
αντοχή, στους χειρισµούς των διακινητών, στην 
έκταση της βίας που αντιµετωπίζουν στα εκάστοτε 
κρατικά σύνορα, στην εύνοια των στοιχείων της 
φύσης, στις τοπικές κοινωνίες και στις δράσεις 
τους – ρατσιστικές, κερδοσκοπικές ή αλληλέγγυες.

Για ποιους από τα 60 εκατοµµύρια ανθρώπων 
που (σύµφωνα µε την Υπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ) 
είναι πρόσφυγες και εκτoπισµένοι από τις εστίες 
τους διαπληκτίζονται τα µέλη της Ε.Ε.; Παρακο-
λουθώντας τις διαδροµές των προσφύγων, δια-
πιστώνει κανείς ότι προς την κεντρική και βόρεια 
Ευρώπη κατευθύνονται κατ’ αρχάς όσοι έχουν την 
οικονοµική δυνατότητα να πληρώσουν το χρηµατι-
κό αντίτιµο της φυγής τους (ακόµα και αν αυτό κο-
στίζει ολόκληρη την περιουσία τους). Από αυτούς, 
πάλι, θα φτάσουν στον τελικό τους προορισµό 
όσοι καταφέρουν να επιβιώσουν περνώντας µέσα 
από πολλαπλές συµπληγάδες, όσοι διαθέτουν τις 
φυσικές αντοχές και την τύχη να φέρουν το ταξίδι 
σε πέρας. Ανθρωποι µε ειδικές ανάγκες ή χρόνια 
προβλήµατα υγείας δύσκολα θα τα καταφέρουν, 
αλλά ακόµα και τότε, η φυγή τους χρειάζεται να 
οργανωθεί µε περισσότερη προσπάθεια, ενδεχο-
µένως και µε µεγαλύτερο κόστος (Οι µαρτυρίες 
από το νησί της Λέσβου είναι ενδεικτικές, π.χ. η θα-
λάσσια επιχείρηση διάσωσης µιας παραπληγικής 
κοπέλας και της αναπηρικής της καρέκλας, οι περι-
πτώσεις ανθρώπων που εξέπνευσαν στη Μυτιλήνη 
µη αντέχοντας τις ταλαιπωρίες της διέλευσης της 
θάλασσας, της πεζοπορίας, της κράτησης και της 
εξαντλητικής αναµονής στο νησί.)

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΟΥ είδους συνοριακά φίλτρα 
έχουν περάσει και οι πρόσφυγες που φτάνουν 
στη Γερµανία. Ο σταθµός του Μονάχου, στολισµέ-
νος γιορταστικά από τους πολίτες, υποδέχθηκε 
το προηγούµενο καλοκαίρι τους νεοαφιχθέντες 
µε το σύνθηµα «Καλώς ήρθατε, πρόσφυγες». Στις 
γερµανικές πόλεις, το κλίµα αλληλεγγύης είναι δι-
άχυτο τους τελευταίους µήνες, παρά τις ρατσιστι-
κές επιθέσεις σε κέντρα φιλοξενίας και τις έντονες 
αντιπαραθέσεις στον πολιτικό κόσµο. Στο Βερολί-
νο είναι καθηµερινές οι εικόνες απλών ανθρώπων, 
ενίοτε οικογενειών, που περνούν από τους χώρους 
φιλοξενίας δηλώνοντας διαθεσιµότητα για εθελο-
ντική εργασία. Το κίνητρό τους µπορεί να είναι η 
φιλανθρωπία, ο οίκτος, η αλληλεγγύη, όπως συµ-
βαίνει συνήθως, όπως το γνωρίζουµε και σε άλλες 
χώρες, στον (ευρωπαϊκό) Νότο, στην Ελλάδα.

Τα δίκτυα αλληλεγγύης προς τους µετανάστες 
και πρόσφυγες κάθε άλλο παρά πρωτόγνωρα είναι 
στη Γερµανία (οι πρωτοβουλίες του noborder, του 
welcome2europe και η δράση του pro asyl, είναι 
µόνο κάποια παραδείγµατα). Οµως κάτι καινούργιο 
διαφαίνεται στον ορίζοντα και δεν σχετίζεται µόνο 
µε την κινητοποίηση αλληλέγγυων ανθρώπων 

που δεν είναι ή ήταν στο παρελθόν πολιτικά στρα-
τευµένοι, αλλά και µε την υπό συζήτηση προοπτική 
της µόνιµης εγκατάστασης (Σύρων) προσφύγων 
στη χώρα. Το ερώτηµα «Αντέχει η χώρα πρόσφυ-
γες και πόσους;» συζητείται εν θερµώ στον πολι-
τικό κόσµο και µεταφέρεται στη δηµόσια σφαίρα. 
Τα τηλεοπτικά παράθυρα στο µετρό του Βερολί-
νου προβάλλουν δηµοσκοπήσεις σύµφωνα µε τις 
οποίες το 55% του γερµανικού πληθυσµού θεωρεί 
ότι η γερµανική κοινωνία «αντέχει» την υποδοχή 
και παραµονή των προσφύγων. Με την ιδέα µιας 
επικείµενης µόνιµης εγκατάστασης φαίνεται να 
συµπλέει και η πρωτοβουλία γερµανικών πανεπι-
στηµίων που εισήγαγαν προγράµµατα υποδοχής 
προσφύγων, µε προοπτική τη δυνατή αξιοποίησή 
τους ως επιστηµονικό δυναµικό. Προφανώς µια 
νέα πτυχή στη γερµανική µεταναστευτική πολιτική 
διαφαίνεται στο διάγγελµα που απηύθυνε στις 
31 Αυγούστου ο πρόεδρος του οµοσπονδια-
κού κράτους, Joachim Gauck, προς τον 
γερµανικό λαό καλώντας τον (µε 
έκδηλους τους τόνους του «συ-
νταγµατικού πατριωτισµού») να 
επαναπροσδιορίσει την έννοια 
του έθνους πλέον ως µιας κοινό-
τητας «διαφορετικών» οι οποίοι 
όµως µοιράζονται βασικές αξίες.

Η ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ προσφύγων 
έχει αναδειχθεί από τα καθιερωµένα 
γερµανικά ΜΜΕ σε στοιχείο που προσ-
διορίζει το προφίλ των γερµανικών πόλεων, θα 
έλεγε κανείς ανταγωνιστικά µεταξύ τους: Σε ένα 
εκτενές ρεπορτάζ, το περιοδικό «Spiegel» παρου-
σιάζει το Μόναχο ως πόλη «παγκοσµίου επιπέ-
δου (Weltklasse) που διαθέτει καρδιά» και δεν 
παραλείπει να τονίσει τις ιδιαιτερότητες που το 
κάνουν να υπερισχύει άλλων πόλεων, όπως, π.χ. 
το Βερολίνο («Der Spiegel», Νο 40/26.09.2015). 
Ενώ τα ΜΜΕ σµιλεύουν την εικόνα µιας ανοιχτής 
και αλληλέγγυας εγχώριας κοινωνίας και επίσης 
διαµεσολαβούν µια θετική εικόνα για τις βόρειες 
χώρες (π.χ. τη Σουηδία), ελάχιστες είναι (εάν δεν 
απουσιάζουν παντελώς) οι αναφορές στις δρά-
σεις αλληλεγγύης των πολιτών στις χώρες του 
Νότου. Οι καταστάσεις χάους και η τραγικότητα 
των προσφύγων (σαν να πρόκειται για µια φυσική 
καταστροφή) κερδίζουν την αποκλειστικότητα στη 
σύνθεση της εικόνας των νότιων συνόρων: η δια-
λογή γίνεται εκεί, εδώ προσφέρεται προστασία. 
Εν τέλει, αυτό το παζλ διαφορετικών τόπων, µε 
διαφορετικούς χειρισµούς του προσφυγικού ζητή-
µατος, σκιαγραφεί το τοπίο µιας ηπείρου χωρισµέ-
νης σε ζώνες πολιτισµού (χώρες µε οργανωµένη 
υποδοχή προσφύγων και παροχή προστασίας) και 
σε ζώνες βαρβαρότητας (χάος, ανοµία, θάνατος 
στα νότια και νοτιοανατολικά σύνορα).

Ισως να είναι διαφορετική η εικόνα της Ευ-
ρώπης από την προοπτική των προσφύγων. Εάν 
ανασυνθέσουν τις διαδροµές τους αντίστροφα 
(όµοια µε το ταξίδι για την τρίτη ταφή του Μελ-
κιάδες Εστράδα), ενώνοντας τους γιορταστικούς 
σταθµούς στην κεντρική Ευρώπη, µε τα σύνορα 
της Ουγγαρίας, το Αιγαίο, την Τουρκία, τη Μεσό-
γειο, διανύοντας την ίδια ήπειρο, την ίδια ένωση 
κρατών, στοιβαγµένοι σε βάρκες, φορτηγά ή πε-
ζοπορώντας.

Πρόσφυγες, κοινωνικός 
δαρβινισµός και προστασία

κολουθούν την πορεία του φαρµάκου και 
δεν καταλαβαίνουν τι έχει γίνει, είναι είτε 
στηµένοι είτε άσχετοι είτε βλάκες…» κατέ-
ληξε. Ε.∆.Β.

( Μεσαίος χώρος
Θιασώτης της στρατηγικής του µεσαίου 
χώρου µέχρι σήµερα, ενώ δεν είναι ούτε 
βουλευτής, παραµένει ο Αρης Σπηλιωτό-
πουλος. Μιλώντας για τις τελευταίες εξε-
λίξεις στη Ν.∆., χαρακτήρισε ντροπιαστι-
κά όσα συµβαίνουν και τάχθηκε υπέρ της 
επανάκτησης των αρχών και των αξιών 
που διέθετε πριν από τη στροφή Σαµαρά 
επί το πολύ δεξιότερο. «Η Ν.∆. πρέπει να 
αγκαλιάσει ό,τι προοδευτικό και σύγχρονο 
µέσα στην κοινωνία. Πρέπει να στοχεύ-
σει στον µεσαίο χώρο. Ενα κοµµάτι που 
αγκάλιασε στις τελευταίες εκλογές τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ», δήλωσε στον ρ/σ «Στο Κόκκινο» και 
κατέληξε λέγοντας ότι «αν αποφασίσει να 
µείνει περιχαρακωµένη στο δεξί φάσµα, 
πρέπει να το πει, κι ο καθένας ας πάρει τις 
αποφάσεις του». ∆.Κ.

( Θαλασσινά
Επί τρεις ώρες συνέτρωγαν χθες το µεση-
µέρι ο Αλέξης Τσίπρας µε τον αρχιεπίσκο-
πο Ιερώνυµο, σύµφωνα µε πληροφορίες 
του ηλεκτρονικού Τύπου. Οπως φανε-
ρώνει η πολύωρη συνάντηση, το κλίµα 
ήταν ιδιαίτερα θερµό, µε αποτέλεσµα να 
κλείσει ως παρένθεση η αναταραχή στις 
σχέσεις κυβέρνησης - Εκκλησίας. Οσο για 
το µενού, το µόνο βέβαιο είναι ότι περιε-
λάµβανε διαφόρων ειδών ψαρικά, αφού 
την Τετάρτη δεν επιτρέπεται η κατάλυση 
κρέατος. ∆.Κ.

( Γαλάζια ατµόσφαιρα
Το κλίµα στη Ν.∆. µυρίζει µπαρούτι και 
πριν από τη χθεσινή σύσκεψη στη Βουλή 
των τεσσάρων υποψηφίων έγινε εκ νέου 
εµφανές. Πρώτος έφτασε ο Αδ. Γεωργιά-
δης και ακολούθως ο Β. Μεϊµαράκης, ο 
οποίος τον χαιρέτησε λέγοντάς του «γεια 
σου Αδωνι». Ωστόσο ο νυν πρόεδρος συ-
νοδευόταν από τον πρώην υπουργό Κ. Τα-
σούλα, στον οποίο ο κ. Γεωργιάδης είπε 
φανερά ενοχληµένος: «Πες και σε µας ένα 
γεια». Η… ωραία ατµόσφαιρα συνεχίστηκε 
µε τους δύο υποψηφίους να περπατούν 
προς το γραφείο µε διαφορά δύο µέτρων, 
χωρίς να ανταλλάσσουν κουβέντα. Λίγο 
αργότερα έφτασε ο Απ. Τζιτζικώστας, ο 
οποίος χαµογελαστός χαιρέτησε έναν 
έναν τους δηµοσιογράφους, ενώ µε µία 
ώρα καθυστέρηση προσήλθε ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης. Χ.ΙΩ.

( Περιουσία
Για την περιουσία της Εκκλησίας έχουν 
χυθεί τόνοι µελάνι. Σπανίως όµως ακού-
γονται συγκεκριµένοι αριθµοί. Επειδή το 
θέµα βρίσκεται ξανά αυτές τις ηµέρες στην 
επικαιρότητα, ρωτήσαµε τους πιο ειδικούς 
και µας απάντησαν. Σύµφωνα µε τον διδά-
κτορα Θεολογίας του ΑΠΘ, Ευστάθιο Λια-
ντή, η Εκκλησία έχει περίπου 10.000 Νο-
µικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου χωρίς 
κοινό διοικητικό κέντρο. Επίσης, κατέχει 1 
εκατοµµύριο 300 χιλιάδες στρέµµατα, από 
τα οποία τα 367 χιλιάδες είναι δασικές 
εκτάσεις, 745 χιλιάδες βοσκότοποι και άρα 
µη αξιοποιήσιµα και 169 χιλιάδες είναι γε-
ωργική καλλιεργήσιµη γη. Επισηµαίνεται 
ότι οι ορθόδοξοι ναοί δεν φορολογούνται, 

όπως ισχύει για τους ναούς όλων των επί-
σηµα αναγνωρισµένων θρησκευµάτων.
 ∆.Κ.

( «Θα εκπλαγείτε» 
Το δικό του σχόλιο για την υπόθεση µε τον 
υπουργό που δήλωσε µε καθυστέρηση το 
ένα εκατ. ευρώ καταθέσεις έκανε χθες το 
βράδυ ο Νίκος Βούτσης. Ερωτηθείς σχε-
τικά από δηµοσιογράφους στη Βουλή, ο 
πρόεδρος του Σώµατος τόνισε χαρακτηρι-
στικά ότι «θα εκπλαγείτε από το πόσο κα-
θαρά είναι όλα αυτά, όταν τελειώσουν και 
δεν έχουν καµία σχέση µε τις τηλεδίκες», 
επιβεβαιώνοντας το χθεσινό ρεπορτάζ της 
«Εφ.Συν.» για τις απόψεις του προέδρου. Ο 
κ. Βούτσης πρόσθεσε ακόµη ότι την υπό-
θεση θα ξεδιαλύνει την ερχόµενη εβδοµά-
δα η αρµόδια επιτροπή στη συνεδρίασή 
της. Χ.ΙΩ.

( Συνύπαρξη;
Η Αµερικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών 
για θέµατα Ευρώπης και Ευρασίας, Βικτό-
ρια Νούλαντ, ενδέχεται να έρθει στην Αθή-
να τη ∆ευτέρα, για να µετάσχει στη διεθνή 
διάσκεψη που διοργανώνει το υπουργείο 
Εξωτερικών για τη συνύπαρξη θρησκειών 
και πολιτισµών στη Μέση Ανατολή. Η κ. 
Νούλαντ επιθυµεί διακαώς να φέρει νέα 
εποχή στην περιοχή µας, µε έµφαση την 
είσοδο της ΠΓ∆Μ στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. 
χωρίς να έχει προηγηθεί η επίλυση του 
ονοµατολογικού προβλήµατος. Αν κρίνει 
κανείς από την επιτυχηµένη αµερικανική 
πολιτική στη Συρία, το Ιράκ και το Αφγα-
νιστάν, κατανοεί τα όνειρα για ανάλογες 
επιτυχίες και στα δυτικά Βαλκάνια.  Ν.Ζ.

( Κεντροαριστερά
Πολλές και σηµαίνουσες παρουσίες, κε-
ντροαριστερής προέλευσης και όχι µόνο, 
στο διεθνές συνέδριο του δικτύου της 
Αννας ∆ιαµαντοπούλου µε θέµα τις προ-
οδευτικές πολιτικές. Σε επίπεδο πρωθυ-
πουργών, το «παρών» έδωσαν ο Κώστας 
Σηµίτης και ο Παναγιώτης Πικραµµένος, 
ενώ µεταξύ των οµιλητών ήταν ο πρώην 
πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάσιµο ντ’ 
Αλέµα. Πολλά ήταν και τα στελέχη και οι 
πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που παρα-
κολούθησαν την εκδήλωση και ανάµεσα 
σε αυτούς οι Κώστας Λαλιώτης, Γιάννης 
Μανιάτης, Γιάννης Μαγκριώτης, Κώστας 
Τριαντάφυλλος και Νίκος Σηφουνάκης. 
Εκεί ήταν επίσης ο δήµαρχος Αθηναίων, 
Γιώργος Καµίνης, για τον οποίο µίλησε µε 
κολακευτικά λόγια ο Μάσιµο ντ’ Αλέµα.

∆.Κ.

( ∆ιαστρωµάτωση!
Κατά τη διάρκεια της περιόδου Οκτωβρίου 
2014 - Αυγούστου 2015 η χώρα απώλεσε 
43,4 δισ. ευρώ καταθέσεις επιχειρήσεων 
και νοικοκυριών, ενώ οι σωρευτικές απώ-
λειες από την έναρξη της κρίσης το 2009 
ξεπερνούν τα 116 δισ. ή το 65,2% του 
σηµερινού ΑΕΠ, πράγµα που δηµιουργεί 
νέο παγκόσµιο ρεκόρ... πατριωτισµού. Οι 
αναλήψεις µετρητών από τις ελληνικές 
τράπεζες έφτασαν σε δυσθεώρητα ύψη, 
µε το σύνολο των χαρτονοµισµάτων να 
ξεπερνά σήµερα τα 50 δισ. ευρώ ή το 28% 
του ΑΕΠ - από 21,8 δισ. ευρώ (σε χαρτο-
νοµίσµατα) που κυκλοφορούσαν στο τέλος 
του 2009 (+ 28 δισ.). Πού βρίσκονται τόσα 
πολλά χαρτονοµίσµατα;  ∆.Τ.
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Ερχονται έλεγχοι για χιλιάδες επιτηδευµατίες
►►Του ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ

ΤΗΝ ΩΡΑ που η ηγεσία του υπουργείου Οι-
κονοµικών ετοιµάζεται να περάσει από ψιλό 
κόσκινο τις φορολογικές δηλώσεις χιλιάδων 
επιτηδευµατιών που τα προηγούµενα χρόνια 
έκαναν χρήση του µέτρου της αυτοπεραίωσης, 
«σεισµό» έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του 
Τρύφωνα Αλεξιάδη περί παραγραφής 11.500 
εκκρεµών υποθέσεων στο τέλος του έτους, τις 
οποίες ανακάλεσε πάντως χθες στη Βουλή.

Πρόκειται για υποθέσεις µεγάλου φορολο-
γικού ενδιαφέροντος που φτάνουν µέχρι την 
περιλάλητη λίστα Λαγκάρντ. Αν οι δανειστές 
επιµείνουν στην άποψη να µη δοθεί παράταση 
για τον περαιτέρω έλεγχο των 11.500 υποθέ-
σεων, τότε στις 31 ∆εκεµβρίου του 2015 «σβή-
νονται» διά παντός τα φορολογικά αδικήµατά 
τους. Ακόµη και αν πρόκειται για σκάνδαλα.

Το θέµα προκάλεσε χθες την «έκρηξη» των 
εφοριακών, οι οποίοι σε σκληρή γλώσσα ανα-
κοίνωσαν ότι «πίσω από τη διάλυση του Σ∆ΟΕ 
και τη δηµιουργία µιας υποτιθέµενης ανεξάρ-

τητης αρχής βρίσκονται οι χιλιάδες ανέλεγκτες 
υποθέσεις µεγάλης φοροδιαφυγής. Υποθέσεις 
στις οποίες αποτυπώνεται το πάρτι φοροδια-
φυγής και διαπλοκής σε βάθος τουλάχιστον 
δεκαετίας».

Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζο-
µένων στις ∆ΟΥ Αττικής και Κυκλάδων τονίζει 
ακόµη ότι πρέπει να σταµατήσουν τα σχέδια δι-
άλυσης του Σ∆ΟΕ και καλεί την κυβέρνηση να 
θέσει σε προτεραιότητα τον έλεγχο και όχι την 
παραγραφή αυτών των υποθέσεων.

Η τύχη αυτών των υποθέσεων είναι ακόµη 
σε διαπραγµάτευση µε τους δανειστές, οι οποίοι 
διατηρούν τις αµφιβολίες τους για το κατά πόσο 
η ελληνική πλευρά θα προλάβει ώς το τέλος του 
2016 να ολοκληρώσει τον έλεγχο αυτών των 

υποθέσεων και να εισπράξει τα πρόστιµα που 
θα βεβαιωθούν.

Και ενώ αυτοί οι φάκελοι βρίσκονται λίγο 
πριν από το χείλος της παραγραφής, άλλοι, µε 
µικρότερο φορολογικό ενδιαφέρον, µπαίνουν 
στο «µάτι» της Εφορίας. Πρόκειται για τις δη-
λώσεις χιλιάδων επιτηδευµατιών οι οποίοι είχαν 
κάνει χρήση της δυνατότητας της αυτοπεραίω-
σης και τώρα θα περάσουν από το µικροσκόπιο 
του υπουργείου Οικονοµικών.

Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων µε 
οδηγίες της προς τις Εφορίες ζητά να πραγµα-
τοποιηθούν δειγµατοληπτικοί έλεγχοι µε στόχο 
να εντοπιστούν περιπτώσεις απόκρυψης εισο-
δηµάτων και µη απόδοσης ΦΠΑ. Το δείγµα των 
ελέγχων θα αντιστοιχεί στο 0,5% των δηλώσε-

ων που είχαν υποβληθεί τα έτη 2013 και 2014 
και η επιλογή θα γίνει µε συγκεκριµένα κριτήρια 
ανάλυσης κινδύνου.

Βασικό κριτήριο: το είδος της δραστηρι-
ότητας και, κατά συνέπεια, το αν εντάσσεται 
ο επιτηδευµατίας στη «µαύρη» λίστα που έχει 
συντάξει η ΓΓ∆Ε µε τα επαγγέλµατα που βαρύ-
νονται µε υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. 
Επιβαρυντικός παράγοντας είναι η δήλωση 
επαγγελµατικών δαπανών υψηλότερων του µέ-
σου όρου της επαγγελµατικής δραστηριότητας, 
όπως επίσης το αν ο επιτηδευµατίας έχει υποπέ-
σει σε φορολογικές παραβάσεις στο παρελθόν.

Ο έλεγχος δεν θα περιοριστεί στη φορολο-
γία εισοδήµατος, αλλά θα επεκταθεί και στις 
υποχρεώσεις του ΦΠΑ και λοιπών παρακρατού-
µενων φόρων, ενώ θα αναζητηθούν και ενδεχό-
µενες παραβάσεις του παλιού ΚΒΣ. Σύµφωνα µε 
τις οδηγίες της ΓΓ∆Ε, ποσά φόρου εισοδήµατος 
ή ΦΠΑ ή λοιπών φορολογιών που προκύπτουν 
από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βε-
βαιωθεί θα συµψηφίζονται µε τα αποτελέσµατα 
αυτών των ελέγχων.

Στο µικροσκόπιο της Εφορίας µπαίνουν τώρα όσοι έκαναν χρήση του µέτρου 
της αυτοπεραίωσης. Σκληρές ανακοινώσεις εφοριακών για τις δηλώσεις 

Αλεξιάδη περί παραγραφής µεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής*

►►  Του ΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ύελλα προκάλεσε χθες στη Βουλή το 
πρωτοσέλιδο της «Εφ.Συν.» για τον κίν-
δυνο παραγραφής των φορολογικών αδι-
κηµάτων της λίστας Λαγκάρντ και άλλων 
καυτών φακέλων φοροδιαφυγής. Βου-
λευτές τόσο της συµπολίτευσης όσο και 
της αντιπολίτευσης ζήτησαν εξηγήσεις 
µετά τις καταγγελίες του αναπληρωτή 
υπουργού Οικονοµικών Τρ. Αλεξιάδη, 
ότι οι δανειστές µπλοκάρουν τον έλεγχο 
των υποθέσεων αυτών, µη συναινώντας 
στην παράταση της ηµεροµηνίας παρα-
γραφής τους για ένα ακόµη έτος.

Μείζον πολιτικό ζήτηµα
Την ευκαιρία εκµεταλλεύτηκαν πά-

ντως τόσο η Ν.∆. όσο και το ΠΑΣΟΚ για 
να χτυπήσουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ. στο περίφηµο ηθικό πλε-
ονέκτηµα, συνδυάζοντας το θέµα της 
παραγραφής µε τους δύο υπουργούς 
που έχουν προβληµατικά «πόθεν έσχες». 

Η αρχή της ευρείας πολιτικής αντιπα-
ράθεσης στη χθεσινή συνεδρίαση των 
αρµόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, 
που επεξεργάζονται το πολυνοµοσχέδιο 
µε τα προαπαιτούµενα, έγινε από τον 
πρώην υπουργό Γιάννη Βρούτση (Ν.∆.), 
ο οποίος έκανε λόγο για µείζον πολιτικό 
ζήτηµα εάν η κυβέρνηση ζητά την παρά-
ταση της παραγραφής µόνο για ορισµέ-
νες υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ και 
όχι για όλες.

Απαντώντας ο Τρύφων Αλεξιάδης, 
αναφερόµενος τόσο στον κ. Βρούτση 
όσο και στην «Εφ.Συν.», ξεκαθάρισε πως 
ο στόχος της κυβέρνησης είναι να πα-
ρατείνει την ηµεροµηνία παραγραφής 
κατά ένα έτος για δύο ειδών υποθέσεις: 
εκείνες για τις οποίες υπάρχει εισαγγε-
λική παραγγελία και εκείνες για τις οποί-
ες έχει ήδη δοθεί εντολή ελέγχου. Ανε-

βάζοντας τους τόνους κατηγόρησε τις 
προηγούµενες κυβερνήσεις πως έχουν 
τεράστιες ευθύνες, αναρωτήθηκε τι έκα-
ναν από το 2012 και πρόσθεσε πως για 
την ελεγκτική απαξίωση στην οποία έχει 
οδηγηθεί η λίστα Λαγκάρντ «θα έπρεπε 
να στηθούν Ειδικά ∆ικαστήρια».

Φανερά ενοχληµένος από την υπό-
θεση, ο προεδρεύων Μ. Μπαλαούρας 

(ΣΥΡΙΖΑ) ρώτησε τον υπουργό «από πού 
προκύπτει η παραγραφή;», για να λάβει 
την απάντηση από τον Τρ. Αλεξιάδη ότι 
στη λίστα Λαγκάρντ ελέγχεται η χρήση 
ετών 2000-2001 και «για να είµαστε και 
λογικοί, δεν µπορούµε να πηγαίνουµε σε 
µια επιχείρηση µετά από δεκαπέντε χρό-
νια και να λέµε φέρε τα αρχεία από τότε». 
Από την πλευρά του ο υπουργός ∆ικαιο-
σύνης Ν. Παρασκευόπουλος εξήγησε ότι 
η φορολογική και η ποινική παραγραφή 
διέπονται από τελείως διαφορετικές δι-
ατάξεις.

Ενταση επικράτησε όταν ο Γ. Κου-
τσούκος (ΠΑΣΟΚ) αναρωτήθηκε αν 
βάσει των λεγοµένων του υπουργού θα 
παραγραφούν οι 1.581 υποθέσεις από 
τις 2.062 της λίστας. Στο σηµείο αυτό ο 
Χρ. Μαντάς (ΣΥΡΙΖΑ) του φώναξε εκτός 
µικροφώνου «δεν ντρέπεσαι;», µε τον κ. 
Κουτσούκο να καλεί το προεδρείο «να 
τον µαζέψει. Καλύπτετε τα πόθεν έσχες 
των δικών σας και απευθύνεσαι σε µένα 
µε αυτόν τον τρόπο;».

Ζήτησε συγγνώµη ο Μαντάς
Λίγο αργότερα πάντως ο κ. Μαντάς 

αναγνώρισε το λάθος του και ζήτησε από 
βήµατος συγγνώµη στον βουλευτή του 
ΠΑΣΟΚ. Από κοντά και ο Οδ. Κωνστα-
ντινόπουλος επέπληξε την κυβέρνηση 
ότι «δεν µπορεί να µιλάτε συνέχεια για 
το ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς και 
εδώ να ψάχνουµε τρεις µέρες τον υπουρ-
γό σας µε το ένα εκατ.».

Ο κ. Αλεξιάδης εξήγησε ότι η εισαγ-
γελική παραγγελία αφορά όλη τη λίστα 
Λαγκάρντ, εποµένως αν παραταθεί η 
ηµεροµηνία παραγραφής θα αφορά όλη 
τη λίστα. Η Ν.∆. διά του Γ. Βρούτση ζή-
τησε να έρθει άµεση η νοµοθετική ρύθ-
µιση στη Βουλή και το κόµµα του θα την 
στηρίξει, ενώ ο Μ. Βορίδης ανέβασε λίγο 
πριν από τη λήξη τους τόνους, κάνοντας 
λόγο για «κακουργηµατική πράξη», αν ο 
Αλ. Φλαµπουράρης παραµένει υπουργός 
χωρίς να έχει µεταβιβάσει τις µετοχές 
της εταιρείας του και ζητώντας εξηγή-
σεις από τον πρωθυπουργό.

Εγινε της... παραγραφής
Πολιτική σύγκρουση στη Βουλή για τον κίνδυνο παραγραφής των φορολογικών αδικηµάτων 
της λίστας Λαγκάρντ και άλλων καυτών φακέλων φοροδιαφυγής, µετά την αποκάλυψη της «Εφ.
Συν.» ● Στόχος της κυβέρνησης είναι να παρατείνει την ηµεροµηνία παραγραφής κατά ένα 
έτος επισήµανε ο Τρ. Αλεξιάδης ● Κόντρα και για τα «προβληµατικά» πόθεν έσχες

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΙΣΤΑΣ

ΕΤΟΣ

2012

2013

2014

2015

ΣΥΝΟΛΟ

0

258

143

80

481

0

3

95

38

136

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

2.062 ονόµατα

Παραλαβή από το ελληνικό δηµόσιο το 2010
Παραλαβή από το Σ∆ΟΕ το 2012

ΛΑΓΚΑΡΝΤ
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«Ετοιµόρροπο» ΑσφαλιστικόΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

«Ολα τα ‘‘πόθεν 
έσχες’’ πρέπει να 
ερευνηθούν»

ΠΛΗΡΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ υπόθε-
ση των υπουργών που ελέγχονται για κενά 
στη δήλωση των «πόθεν έσχες» υπόσχεται 
η κυβέρνηση, συνιστώντας ψυχραιµία και 
προσοχή για να αποφευχθεί η λάσπη και η 
«ανθρωποφαγία».

Ερωτηθείσα για το ζήτηµα, η κυβερνητι-
κή εκπρόσωπος Ολγα Γεροβασίλη δήλωσε 
ότι «όλοι πρέπει να ερευνηθούν» και «κα-
νείς δεν χρήζει ιδιαίτερης µεταχείρισης». 
«Ολα πρέπει να ερευνηθούν. Οτιδήποτε 
προκύπτει για τον οποιονδήποτε πολίτη, 
πόσω µάλλον για κάποιον ο οποίος δια-
χειρίζεται τις τύχες της χώρας», συµπλή-
ρωσε υποστηρικτικά προς την αρχική της 
τοποθέτηση. Συνεχίζοντας, η κ. Γεροβασίλη 
συµφώνησε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κυ-
ρώσεις, «όπου προβλέπονται» (Ρ/Σ ΣΚΑΪ), 
ταυτοχρόνως όµως θα πρέπει να υπάρχει 
και προστασία, όλων των ονοµάτων και 
των πολιτών «στον βαθµό που δεν υπάρχει 
πραγµατική ουσία».

Τέλος, επιχείρησε να αποσυνδέσει το έρ-
γο της αρµόδιας επιτροπής για τον έλεγχο 
των «πόθεν έσχες» από τον πρωθυπουργό, 
λέγοντας ότι «δεν είναι δουλειά του Αλέξη 
Τσίπρα να ενηµερώσει για την υπόθεση» και 
«δεν είναι δουλειά του να υποκαθιστά τα 
όργανα της πολιτείας». ∆.Κ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

«∆εν µπορώ να 
πω τώρα αν είµαι 
εγώ ο υπουργός 
µε το ένα εκατ. 
ευρώ»
ΟΥΤΕ ∆ΙΑΨΕΥ∆ΕΙ ΟΥΤΕ επιβεβαιώνει 
ο Γιώργος Σταθάκης τις φήµες ότι εκεί-
νος είναι ο υπουργός που δήλωσε εκ των 
υστέρων στο «πόθεν έσχες» του καταθέσεις 
ύψους ενός εκατ. ευρώ σε λογαριασµό που 
ήταν συνδικαιούχος µε συγγενικό του πρό-
σωπο. Η χθεσινή παρουσία του στο µέγαρο 
Μαξίµου έριξε εκ νέου λάδι στη φωτιά της 
σχετικής φηµολογίας, που έφτανε ακόµη 
και σε σενάρια παραίτησης, όµως ο ίδιος 
υποστήριξε ότι η ατζέντα µε τον πρωθυ-
πουργό ήταν αµιγώς οικονοµική και σχετι-
κή µε την αξιολόγηση από τους δανειστές.

Αυτό τουλάχιστον είπε σε χθεσινό πηγα-
δάκι δηµοσιογράφων στη Βουλή, οι οποί-
οι τον ρώτησαν για τις πληροφορίες που 
κυκλοφορούν εντός και εκτός Βουλής και 
φέρουν εκείνον να είναι ο υπουργός µε το 
ένα εκατ. ευρώ. «Κάντε υποµονή, θα φανεί 
σε µία εβδοµάδα. ∆εν µπορώ σύµφωνα µε 
τον νόµο να προβώ σε οποιαδήποτε δήλω-
ση για το θέµα προτού γίνει έλεγχος από τη 
Βουλή», σηµείωσε και κατέληξε πριν απο-
χωρήσει: «Να περιµένετε σε λίγες ηµέρες 
που θα συνεδριάσει η αρµόδια Επιτροπή 
της Βουλής, τότε θα φανεί». Χ.ΙΩ. 

Ελεύθερη... φυλακισµένη
ΕΛΕΥΘΕΡΗ έπειτα από τρία χρόνια 
κράτησης, έξι αιτήσεις αποφυλάκισης 
και µία απόδραση, και εφόσον κατα-
βάλει εγγύηση 50.000 ευρώ, θα είναι 
η Βίκυ Σταµάτη, σύζυγος του πρώην 
υπουργού Αµυνας Ακη Τσοχατζόπου-
λου. Αυτό αποφάσισε χθες το Πενταµε-
λές Εφετείο Κακουργηµάτων Αθήνας, 
ενώπιον του οποίου εκδικάζεται σε 
δεύτερο βαθµό η υπόθεση της διακί-
νησης µαύρου πολιτικού χρήµατος για 
την προµήθεια εξοπλιστικών προγραµ-

µάτων επί θητείας Ακη Τσοχατζόπου-
λου στο ΥΠΕΘΑ.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή τη σχετι-
κή πρόταση της εισαγγελέως της έδρας 
και αποφάσισε να αποφυλακίσει τη 
Βίκυ Σταµάτη µε τους περιοριστικούς 
όρους της απαγόρευσης εξόδου από 
τη χώρα, της εµφάνισης δύο φορές τον 
µήνα σε αστυνοµικό τµήµα, της αφαί-
ρεσης διαβατηρίου, της υποχρεωτικής 
διαµονής της στη διεύθυνση κατοικί-
ας που δήλωσε στο δικαστήριο αλλά 

και της καταβολής εγγύησης ύψους 
50.000 ευρώ.

Ωστόσο, όπως δήλωσαν οι δικη-
γόροι της κατηγορούµενης, υπάρχει 
µεγάλη δυσκολία στο να βρεθούν τα 
χρήµατα της εγγύησης και γι' αυτό ζή-
τησαν προθεσµία δύο µηνών προκει-
µένου να δουν τι µπορούν να κάνουν. 
Μέχρι, όµως, να βρει τα χρήµατα η Βίκυ 
Σταµάτη θα παραµείνει στο «∆ροµοκα-
ΐτειο», όπου κρατείται νοσηλευόµενη.

 ΜΑΡ.∆. 

Εµπλοκή στην 
αποφυλάκιση 
της Βίκυς 
Σταµάτη. ∆εν 
µπορεί να 
καταβάλει την 
εγγύηση των 
50.000 ευρώ 
που επέβαλε 
το δικαστήριο

*

►►Της ΕΛΕΝΑΣ ΒΑΡΙΝΟΥ

ήµα κινδύνου για το ασφαλι-
στικό σύστηµα εξέπεµψε και 
από την πλευρά του ο αρµό-
διος υφυπουργός Αναστ. Πε-
τρόπουλος µιλώντας χθες στη 
Βουλή όπου συνεχίζεται η συ-
ζήτηση του πολυνοµοσχεδίου 
µε τα προαπαιτούµενα.

Ο κ. Πετρόπουλος χαρα-
κτήρισε το όλο πλαίσιο «ετοι-
µόρροπο» και τόνισε πως εάν 
δεν ληφθούν επειγόντως τα 
κατάλληλα µέτρα, το σύστηµα 
θα καταρρεύσει εντός της επό-
µενης 15ετίας (µέχρι το 2030, 
είπε χαρακτηριστικά). Αναφε-
ρόµενος δε στη µείωση της κα-
τώτερης σύνταξης, «άδειασε» 
τον προκάτοχό του Π. Χαϊκάλη, 
µιλώντας για «παρεξήγηση». 

«Η εγκύκλιος Χαϊκάλη έχει 
λάθος. Η κατώτερη σύνταξη 
των 392 ευρώ δεν ισχύει για 
όλους τους συνταξιούχους, 
αλλά αφορά εκείνους που 
ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά 
το 2011. Για τους ασφαλισµέ-
νους πριν από το 2011 παραµέ-
νει η σύνταξη στα 482 ευρώ».

Η επεξεργασία του πολυ-
νοµοσχεδίου αναµενόταν να 
ολοκληρωθεί χθες το βράδυ 
στις τρεις αρµόδιες επιτροπές 
– από σήµερα συζητείται στην 
Ολοµέλεια προκειµένου να 
τεθεί σε ψηφοφορία αύριο τα 
µεσάνυχτα. Κατά τη διάρκεια 
της πρωινής συνεδρίασης το-
ποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι 
των προσκεκληµένων φορέ-
ων, ορισµένοι εκ των οποίων 
απέρριψαν στο σύνολό του το 

προτεινόµενο νοµοθέτηµα, 
όπως ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
Γ. Καββαθάς που το χαρακτή-
ρισε «κακογραµµένο», υποστή-
ριξε πως «οδηγεί την ελληνι-
κή οικονοµία σε νέα παγίδα 
ύφεσης και υποχρεώσεων» 
και πρόσθεσε πως επιβαρύνει 
περισσότερο τις µικρές και 
τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, 
οδηγώντας τες σε παραβατι-
κότητα.

«Ασάφειες»
Είπε επίσης πως η έννοια 

του εγκλήµατος της φοροδια-
φυγής όπως περιγράφεται στο 
πολυνοµοσχέδιο είναι «ευρεία 
και ασαφής», ότι εξισώνοντας 
αδικήµατα όπως τα πλαστά 
και τα εικονικά τιµολόγια µε 
µικρότερες παραβάσεις, επι-
τρέπει στους ελεγκτές να κρί-

νουν κατά το δοκούν και ότι οι 
επιχειρήσεις θα επιβαρυνθούν 
µε την επέκταση του ΕΝΦΙΑ 
και µε τις αλλαγές στη ρύθµιση 
των 100 δόσεων.

Την απόσυρση της ρύθ-
µισης που καταργεί τη δυ-
νατότητα που έδινε ο νόµος 
4331/15 στους ασφαλισµένους 
στο ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταµείο Ανε-
ξάρτητα Ασφαλισµένων) µετά 
την 1/1/93 να υπαχθούν σε 
κατώτερη ασφαλιστική βαθµί-
δα ζήτησαν τόσο ο πρόεδρος 
του Ταµείου Στ. Πλιάκης όσο 
και ο πρόεδρος του ∆ικηγο-
ρικού Συλλόγου Αθηνών Β. 
Αλεξανδρής. Σηµειώνεται 
πως ο υπουργός Εργασίας Γ. 
Κατρούγκαλος κατά την εξέλι-
ξη της χθεσινής συνεδρίασης 
άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο 
να γίνει αποδεκτό το αίτηµα 

έως την ψήφιση του νοµοσχε-
δίου στο σύνολό του, εξηγώ-
ντας πως για το συγκεκριµένο 
άρθρο συνεχίζεται η διαπραγ-
µάτευση.

Ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ υπο-
στήριξε ότι το µέτρο έδινε µια 
«ανάσα» στους ασφαλισµένους 
να αντιµετωπίσουν τις τρέχου-
σες εισφορές µετά τις αυξήσεις 
του 2011 και επιπλέον ότι συ-
νεισέφερε στην αύξηση της 
εισπραξιµότητας του Ταµείου. 
Ο πρόεδρος του ∆ΣΑ χαρακτή-
ρισε τη ρύθµιση «εµπνεύσεως 
Ηρώδη» και δήλωσε πως θα 
πλήξει κυρίως τους νέους δι-
κηγόρους. Ο κ. Αλεξανδρής µά-
λιστα επικαλέστηκε στοιχεία 
του συλλόγου σύµφωνα µε τα 
οποία 8.036 δικηγόροι έχουν 
κάνει µέσα στο 2015 µόνο 16 
παραστάσεις στα δικαστήρια.

Εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, το σύστηµα θα καταρρεύσει µέσα σε µια 15ετία, 
επισήµανε ο αρµόδιος υφυπουργός Αν. Πετρόπουλος, ενώ «άδειασε» τον προκάτοχό του 
Π. Χαϊκάλη για το θέµα της κατώτερης σύνταξης. Τι ζήτησαν οι φορείς
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Τ
►►Του ΝΙΚΟΥ ΣΒΕΡΚΟΥ

ο ενδεχόµενο συνεργασίας του 
ΣΥΡΙΖΑ µε τους Ευρωπαίους 
Σοσιαλιστές είναι ένα από τα 
αγαπηµένα θέµατα συζήτησης 
στις Βρυξέλλες, ακόµα και αν 
προ ηµερών ο Τζιάνι Πιτέλα δι-
έψευσε τις φήµες περί σχετικής 
συµφωνίας του µε τον Αλέξη 
Τσίπρα. Φαίνεται όµως ότι τα 
σχετικά σενάρια δεν διακινού-
νται από τους φερόµενους ως 
«συνεργαζόµενους», κρίνοντας 
από τον τρόπο που κορυφαία 
στελέχη της Ευρωοµάδας των 
Σοσιαλιστών «κλείνουν» οριστι-
κά το θέµα.

«Μια τέτοια συνεργασία δεν 
θα την θέλαµε ούτε εµείς ούτε 
ο ΣΥΡΙΖΑ» απαντούν τα στελέ-
χη αυτά, προσθέτοντας ότι «οι 
Σοσιαλδηµοκράτες έχουµε δυο 
κόµµατα στην οµάδα µας, το 
ΠΑΣΟΚ και Το Ποτάµι, οπότε 
δεν θέλουµε να δηµιουργήσουµε 
«πονοκεφάλους» και έριδες». Ση-
µειώνουν δε ότι «ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ 
θέλει µια τέτοια συνεργασία. 
Αλλο πράγµα η στήριξη σε κρί-
σιµες περιόδους και σε κάποια 
ζητήµατα και άλλο πράγµα η 
ιδεολογική σύµπτωση».

Πράγµατι είναι χαρακτηρι-
στική η φράση που χρησιµο-
ποιούν σχετικά µε τη στάση που 
κράτησαν στο Ευρωκοινοβού-
λιο οι Σοσιαλδηµοκράτες. «Στην 

κρίσιµη περίοδο των διαπραγ-
µατεύσεων δεν στηρίξαµε τον 
Τσίπρα, αλλά την Ελλάδα. ∆εν 
παρείχαµε στήριξη στα κυβερ-
νητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά στον ελληνικό λαό». Οι 
κορυφαίοι των Ευρωπαίων Σο-
σιαλδηµοκρατών φαίνεται όµως 
να αντιλαµβάνονται και τον 
λόγο άρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σε 
µια συνεργασία. «Στην Ευρώπη 
υπάρχουν ανακατατάξεις, κόµ-
µατα της ριζοσπαστικής Αριστε-
ράς κερδίζουν δύναµη. Θα είναι 
βλακώδες να “παρατήσει” ο Τσί-
πρας ένα τέτοιο ρεύµα, όταν µά-
λιστα ο ίδιος έχει συµβάλει στη 
µεγέθυνσή του» λένε ενδεικτικά.

Σοσιαλιστές στα δύο
Εκείνο που φαίνεται να εν-

διαφέρει στην παρούσα συγκυ-
ρία τους κορυφαίους «παίκτες» 
στην ευρωπαϊκή σκακιέρα εί-
ναι η αντοχή της κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων Ελλή-
νων. Αναγνωρίζουν δε ως σηµα-
ντικό σταθµό στην πορεία του 
τρέχοντος σχήµατος την εφαρ-
µογή του προγράµµατος, αλλά 
κυρίως την αναδιάρθρωση του 
χρέους. «Θα είναι µια σηµαντι-
κή επιτυχία για τον Τσίπρα και, 
αν πετύχει αυτόν τον στόχο, θα 
κρατηθεί στην εξουσία σίγουρα 
για αρκετό χρονικό διάστηµα» 
προσθέτουν.

Ποια είναι όµως η τύχη της 

σοσιαλδηµοκρατίας; Το ερώτη-
µα γίνεται πιο έντονο τώρα που 
τα σοσιαλδηµοκρατικά κόµµα-
τα µοιάζουν να χωρίζονται στα 
δυο: από τη µία πλευρά, κόµµα-
τα όπως το γερµανικό SPD που 
προκρίνουν τη συνεργασία µε 
συντηρητικά κόµµατα και, από 
την άλλη, περιπτώσεις όπως 
οι Πορτογάλοι Σοσιαλιστές 
που προχωρούν σε συζητήσεις 
µε Αριστερά και ριζοσπαστικά 
κόµµατα. «Αυτή τη στιγµή το 
πρόβληµα δεν είναι µε ποιους 
θα πας και ποιους θα αφήσεις» 
απαντούν. Πρόκειται για µια 
θέση που φαίνεται να υπεκφεύ-
γει του ουσιώδους ζητήµατος. 
«Το πρόβληµα που πρέπει να λύ-
σουµε ως Σοσιαλιστές και δηµο-
κράτες είναι γιατί δεν κερδίζου-
µε σχεδόν σε καµία χώρα. Γιατί 
δεν είµαστε ελκυστικοί και γιατί 
η ∆εξιά έχει γίνει ηγεµονική».

Και συνεχίζουν λέγοντας 
ότι «παρασυρθήκαµε στο σχέ-
διο των συντηρητικών και των 
φιλελεύθερων δυνάµεων και 
δεν αντιπαραθέσαµε ένα δια-
φορετικό σχέδιο. Αυτό επείγει 
τώρα. Να σχηµατίσουµε µια 
εναλλακτική πρόταση που θα 
είναι αυτόνοµη και αυτοτελής. 
Να πείσουµε τον κόσµο ότι οι 
Σοσιαλιστές δεν είναι απλά µια 
“λάιτ” εκδοχή της ∆εξιάς στην 
οικονοµία και την κοινωνική 
πολιτική».

Εµειναν στο φλερτ

H Αννα τούς 
έφερε κοντά
►►Των ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗ - ΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΙΣΩΣ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ έπειτα από µακρά περίοδο αντιπαλότητας και ψυ-
χρών πολιτικών σχέσεων, τόσο πριν όσο και µετά τις εκλογές, η Φώφη 
Γεννηµατά (ΠΑΣΟΚ) και ο Σταύρος Θεοδωράκης (Ποτάµι) δείχνουν µε 
καθαρό τρόπο ότι εκείνα που ενώνουν τους πολιτικούς χώρους των οποί-
ων ηγούνται είναι πολύ περισσότερα από όσα τους χωρίζουν. Παραµένει, 
ωστόσο, και αποτελεί βασικό αγκάθι η διαφωνία τους για το οργανωτικό 
σκέλος µιας πορείας σύνθεσης και διαλόγου.

Αποκαλυπτικές για τις κοινές αγωνίες που έδειξαν να µοιράζονται για 
την προοπτική της χώρας αλλά και για τους παρόµοιους στόχους τους για 
την ισχυροποίηση της φωνής των προοδευτικών και δηµοκρατικών δυνά-
µεων ήταν οι χθεσινές οµιλίες τους στο διεθνές συνέδριο του ∆ικτύου για 
τη Μεταρρύθµιση µε αντικείµενο τις «προοδευτικές λύσεις για το σήµερα 
και το αύριο», παρουσία του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού Μάσιµο Ντ’ 
Αλέµα, το οποίο διοργάνωσε η πρώην υπουργός Αννα ∆ιαµαντοπούλου, 
η οποία έχει επαφές τόσο µε το ΠΑΣΟΚ όσο και µε το Ποτάµι.

Αµφότεροι συµφώνησαν στην ανάγκη 
διαβούλευσης και συσπείρωσης των πο-
λιτών που δεν εκφράζονται από το δίπολο 
ΣΥΡΙΖΑ-Ν.∆., ενώ εµφανίστηκαν εξίσου 
επικριτικοί για την κυβέρνηση και την αξι-
ωµατική αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για 
δεξιό και αριστερό συντηρητισµό και λαϊκι-
σµό. Πέρα όµως από την ευρύτερη συµφω-
νία στον προσανατολισµό, η µεθοδολογία 
για την προσέγγιση διαφέρει και ενδεχο-
µένως να σταθεί και πάλι εµπόδιο για µια 
συστηµατική και θεσµικά συγκροτηµένη 
ώσµωση που θα οδηγούσε σε συνεργασία.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ επανέλαβε το προσκλητήριο συ-
µπόρευσης κοµµάτων, δικτύων προσώπων 
και δυνάµεων του δηµοκρατικού σοσιαλισµού, της σοσιαλδηµοκρατίας 
και του προοδευτικού µεταρρυθµιστικού κέντρου, αποφεύγοντας όµως 
να κάνει ονοµαστικό κάλεσµα στο Ποτάµι. Μάλιστα, προσδιόρισε ως 
τόπο συνάντησης την Προγραµµατική Συνδιάσκεψη της ∆ηµοκρατικής 
Συµπαράταξης, που θα πραγµατοποιηθεί στους επόµενους µήνες.

«Είναι η ώρα να πάρουµε όλοι τις αποφάσεις µας, να αφήσουµε τους 
εγωισµούς και την αναζήτηση “ρόλων” και να ενώσουµε τις δυνάµεις µας. 
Αυτή η πρόσκληση από εµένα είναι ανοιχτή, διαρκής, καθαρή και απευθύ-
νεται σε όλον τον χώρο, που δεν θα είναι άλλοθι και δεκανίκι, είτε στους 
νεοφιλελεύθερους και συντηρητικούς της Ν.∆., είτε στις λαϊκίστικες, 
θολές, δήθεν αριστερές πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε η κ. Γεννηµατά. 
Εξειδικεύοντας την πρότασή της, έκανε λόγο για µια ενωµένη, µεγάλη, 
πλειοψηφική Κεντροαριστερά.

«Ναι σε συµµαχία των προοδευτικών δυνάµεων, των φιλελεύθερων, 
οικολόγων, νεωτεριστών, σοσιαλιστών, σοσιαλδηµοκρατών και αριστε-
ρών µεταρρυθµιστών, όχι στη συνεργασία κοµµατικών µηχανισµών», ήταν 
το µήνυµα του Σταύρου Θεοδωράκη, ο οποίος πάντως δήλωσε πρόθυµος 
για διάλογο µε όσους «ασφυκτιούν ανάµεσα στον λαϊκισµό ΣΥΡΙΖΑ και 
Ν.∆.». Στη Σεβαστουπόλεως έχουν συστήσει και σχετική επιτροπή µε τους 
Σπ.Λυκούδη, Αντ. Λυµπεράκη, Αθ. ∆ρέττα, Γ. Μεϊµάρογλου και Σπ. Βούγια.

«Αλλο ο διάλογος και άλλο η συµπόρευση µε τους παλιούς κοµµα-
τικούς µηχανισµούς. Το Ποτάµι δεν µπαίνει σε τέτοιο παζάρι. Λέµε “όχι” 
στο “έλα µαζί µας στο παλιό κτίριο για να µοιραστούµε τον χώρο”», υπο-
γράµµισε ο κ. Θεοδωράκης, απαντώντας –εµµέσως πλην σαφώς– αρνη-
τικά στο προσκλητήριο της προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Πάντως, λίγες ώρες 
αργότερα σε προσυνεδριακή εκδήλωση του Ποταµιού στη Λαµία ανέφερε 
ότι «θα συνεργαστούµε όπου είναι δυνατόν µε τα προοδευτικά κόµµατα 
για συγκεκριµένες αλλαγές, επί παραδείγµατι τον εκλογικό νόµο, αλλά 
θα κρατήσουµε την αυτοτέλειά µας».

Οι φήµες περί συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωπαίων Σοσιαλιστών 
διαψεύδονται και από τις δύο πλευρές, και για λόγους ιδεολογικούς αλλά 
και για να µη διαταραχθούν οι σχέσεις των µεν µε ΠΑΣΟΚ και Ποτάµι και 
του δε µε την ευρωπαϊκή ριζοσπαστική Αριστερά, που βρίσκεται σε άνοδο

Γεννηµατά και 
Θεοδωράκης 
έκαναν κοινή 
εµφάνιση σε 
διεθνές συνέδριο 
που διοργάνωσε η 
Α. ∆ιαµαντοπούλου.  
Συµφωνούν στον 
στόχο, αλλά όχι στη 
µέθοδο
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Η Παιδεία, αντίδοτο στην κρίση

Ο Μιχάλης Αµοιρίδης έφυγε στα 
23 του από την Ελλάδα για σπου-
δές και έπειτα από σκληρή δουλειά 
δεκαετιών έφτασε σήµερα να είναι 
ο Ελληνας πρύτανης στο δηµόσιο 
Πανεπιστήµιο του Ιλινόις στο Σι-
κάγο. Παρά την επιτυχηµένη ακα-
δηµαϊκή του πορεία στις ΗΠΑ, δεν 
ξεχνάει ποτέ την Ελλάδα όπως 
λέει. «Είµαι εδώ 30 χρόνια. Το να 

ζεις στο εξωτερικό δεν είναι εύκολο. Τουλάχιστον στην 
αρχή. Και δεν έχω κανένα παράπονο. Η Αµερική είναι 
για µένα η δεύτερη πατρίδα µου, είναι µια χώρα που φέρ-
θηκε και σ' εµένα και στην οικογένειά µου πάρα πολύ 
καλά. Αλλά παραµένει µέσα σου πάντα η συνεχής σκέψη 
για την Ελλάδα».

Πώς η προσωπική και επαγγελµατική εµπειρία της 
ζωής του στις ΗΠΑ τον κάνει να αντιµετωπίζει τα όσα 
συµβαίνουν τα τελευταία πέντε χρόνια στη χώρα µας; 
Μιλώντας στην «Εφ.Συν.» δηλώνει πολύ ανήσυχος µε 
την κατάσταση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, παραλ-
ληλίζοντάς την µε την κρίση που αντιµετώπισε η Αµε-
ρική το 2008-2009. «Οταν υπάρχει οικονοµική κρίση, 
δεν µπορείς να την αντιµετωπίσεις µόνο µε περικοπές. 
Νοµίζω ότι και στην Ελλάδα αυτό είναι κοινά αποδεκτό 
και αντιληπτό. Το πρόβληµα όµως είναι τι δυνατότη-
τες υπάρχουν και ποιος ελέγχει την οικονοµική κατά-
σταση. ∆εν µπορείς µε περικοπές µόνο να περιµένεις 
ότι θα βγεις από την κρίση, χρειάζεται επένδυση και η 
επένδυση χρειάζεται να γίνει σε αυτούς τους τοµείς οι 
οποίοι είναι οι πιο παραγωγικοί» σηµειώνει. Και προ-
σθέτει: «Η ανώτατη αλλά και η µέση εκπαίδευση στην 
Ελλάδα είναι τοµείς από τους οποίους περιµένεις ότι 
θα βοηθήσουν στην έξοδο από την κρίση. Νοµίζω ότι 
οποιαδήποτε επένδυση στην εκπαίδευση –ανώτατη ή 
µέση– σίγουρα αποφέρει καρπούς. Το πρόβληµα είναι 

ότι αυτοί οι καρποί έρχονται µεσοπρόθεσµα ή µακρο-
πρόθεσµα και αυτήν τη στιγµή η Ελλάδα αντιµετωπίζει 
κάποιο άµεσο πρόβληµα. ∆εν υπάρχει εύκολος δρόµος 
εξόδου από την κρίση».

Για τη Ζιζή Παπαχαρίση, µε κα-
ταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και 
σήµερα τη νεότερη πρόεδρο Τµή-
µατος (Επικοινωνίας) στο ίδιο Πα-
νεπιστήµιο, «δεν υπάρχει το τέλειο 
πανεπιστήµιο ή το τέλειο εκπαι-
δευτικό σύστηµα. ∆εν είναι τόσο 
θέµα χρηµατοδότησης, δεν έχει να 
κάνει τόσο µε την κρίση» λέει. «Και 
στην Αµερική είχαµε περικοπές 

στην εκπαίδευση για οικονοµικούς αλλά και πολιτικούς 
λόγους. Εγώ πιστεύω ότι η κρίση στο εκπαιδευτικό σύ-
στηµα στην Ελλάδα έχει να κάνει περισσότερο µε ορι-
σµένα άλλα, όπως ότι οι τελευταίοι που αποφασίζουν για 
την εκπαίδευση, τη φύση της εκπαίδευσης και το εκπαι-
δευτικό σύστηµα, είναι οι ακαδηµαϊκοί».

Η Ζιζή Παπαχαρίση συγκρίνει τη δική της ακαδη-
µαϊκή πραγµατικότητα µε εκείνη που βιώνουν πολλοί 
συνάδελφοί της στην Ελλάδα: «Εδώ έχω τη δυνατότητα 
να επιλέγω και να µε επιλέγουν. Οταν όµως έχω συνα-
δέλφους στην Ελλάδα που θέλουν να πάνε στο γραφείο 
τους γιατί έχουν κάποιο πρόγραµµα επιδότησης, έχουν 
κάποια έρευνα, κάποιο deadline και δεν µπορούν γιατί 
έχει γίνει κατάληψη, όλο αυτό το σκηνικό περιορίζει σί-
γουρα το πλαίσιο επιλογών που έχουν οι ακαδηµαϊκοί 
στην Ελλάδα».

 Το άσυλο στα     ελληνικά πανεπιστήµια είναι ένα ζήτη-
µα που έλκει την προσοχή των Ελλήνων ακαδηµαϊκών. Ο 
Ελληνας πρύτανης στις ΗΠΑ Μιχάλης Αµοιρίδης, παρότι 
παραδέχεται πως είναι κάτι το οποίο δεν έχει ζήσει από 
την πλευρά του πανεπιστηµιακού, ωστόσο χαρακτη-

ρίζει «εξωπραγµατικό το γεγονός ότι εξωακαδηµαϊκοί 
και εξωπανεπιστηµιακοί κύκλοι µπορούν να έρθουν να 
καταλάβουν το πανεπιστήµιο χωρίς η πανεπιστηµιακή 
Αρχή να µπορεί να κάνει ορισµένα πράγµατα. Λέω “ναι” 
στην ελευθερία και την προστασία της ελευθερίας της 
έκφρασης µε κάθε κόστος της πανεπιστηµιακής κοινό-
τητας, αλλά στη λειτουργική της και όχι στη χωροταξική 
της µορφή». 

 
Κουβαλώντας το ιστορικό όνοµα 
του πατέρα της, Ελληνα αρχαιολό-
γου Σπύρου Μαρινάτου, η Ναννώ 
Μαρινάτου είναι σήµερα καθηγή-
τρια και πρόεδρος του Τµήµατος 
Κλασικών Σπουδών στο Πανεπι-
στήµιο Ιλινόις στο Σικάγο . Στη συ-
ζήτησή της µε την «Εφ.Συν.» αυτο-
χαρακτηρίζεται της «παλιάς 
σχολής». Εστιάζει το    εκπαιδευτικό  

πρόβληµα λιγότερο στο έλλειµµα χρηµατοδότησης και 
περισσότερο στο έλλειµµα θεσµών. «∆εν νοµίζω ότι το 
πρόβληµα έχει σχέση µε τα χρήµατα. Η Παιδεία δεν µπο-
ρεί να είναι χαλαρό πράγµα, πρέπει να είναι σφιχτό και 
να το παίρνει κανείς στα σοβαρά. Εκεί είναι για µένα το 
πρόβληµα. Κατά την άποψή µου δεν υπάρχουν κίνητρα 
και δεν υπάρχουν οι ανάλογοι θεσµοί. Για να χτίσεις µια 
Παιδεία πρέπει να πιστεύεις τι κάνεις και γιατί το κάνεις. 
Οχι για να πάρεις ένα πτυχίο, αλλά γιατί θέλεις να ανα-
δοµήσεις την επιστήµη σου ή να βοηθήσεις τη χώρα σου 
ή και να βρεις µια σοβαρή δουλειά» σηµειώνει.  

Και οι τρεις εκφράζουν την ανησυχία και την ελπίδα 
τους για τη γενιά των νέων παιδιών στην Ελλάδα. Για τη 
καθηγήτρια Ναννώ Μαρινάτου «δεν πρέπει κάποιος να 
ρισκάρει πάρα πολλά αλλά λίγα και σίγουρα όχι όλα µαζί, 
για να µην τα χάσει όλα».

H καθηγήτρια Ζιζή Παπαχαρίση συµβουλεύει τη νέα 
γενιά Ελλήνων να πάνε προς τα εκεί όπου υπάρχει περι-
πέτεια. Ερωτώµενη τι είναι αυτό που φοβάται και ελπί-
ζει περισσότερο για τη χώρα µας, η απάντησή της είναι 
αφοπλιστική: «Φοβάµαι ότι θα σταµατήσουµε να είµαστε 
σύγχρονοι, θα σταµατήσουµε να είµαστε της εποχής µας, 
και ελπίζω ότι θα συµβεί το αντίθετο».

«Mη χάνετε τις ελπίδες σας. Και µην πουλάτε τα όνει-
ρά σας, µη συµβιβάζεστε για τα όνειρά σας» είναι τέλος το 
µήνυµα που εκπέµπει ο πρύτανης Μιχάλης Αµοιρίδης.

Ο πρύτανης Μ. Αµοιρίδης και οι πρόεδροι τµηµάτων Ζιζή Παπαχαρίση και  
Ναννώ Μαρινάτου του Πανεπιστήµιου του Ιλινόις καταθέτουν τις απόψεις τους  
για την οικονοµική κατάσταση στη χώρα µας και τις διεξόδους µέσω  
του εκπαιδευτικού συστήµατος, αν ξεπεράσει τις παθογένειές του 

►►Του ΘΑΝΟΥ ∆ΗΜΑ∆Η

 Tρεις Ελληνες πανεπιστηµιακοί. Και οι τρεις 

επιτυχηµένοι µε µακροχρόνια καριέρα στις 

ΗΠΑ, υπηρετούν σε καίριες ακαδηµαϊκές θέσεις 

στο δηµόσιο Πανεπιστήµιο του Ιλινόις στο 

Σικάγο. H «Εφ.Συν.» ταξίδεψε µέχρι εκεί, όπου και 

τους συνάντησε, ζητώντας τους να καταθέσουν 

τις δικές τους απόψεις για το πώς προσεγγίζουν 

το εκπαιδευτικό σύστηµα στην Ελλάδα αλλά και 

τη γενικότερη κατάσταση στη χώρα µας.

Κοινός παρονοµαστής και των τριών;  

Το «µικρόβιο» της πατρίδας που τους κάνει 

πάντα στο πίσω µέρος του µυαλού τους να 

διατηρούν όχι µόνο την ανάµνηση, αλλά κυρίως 

την επιδίωξη ό,τι κι αν κάνουν να δηµιουργεί 

θετικό αντίκτυπο στη χώρα από την οποία 

προέρχονται.



Κόσµος
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Ποσοστώσεις  

στο κενό...
►►Της ΒΙΚΥΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ έχουν παραµείνει τα «επείγο-
ντα» µέτρα που συµφώνησαν από κοινού οι 
ηγέτες της Ε.Ε. για την άµεση αντιµετώπιση 
της «µεγαλύτερης πρόκλησης εδώ και δεκα-
ετίες», όπως χαρακτήρισαν µε τραγική καθυ-
στέρηση την προσφυγική κρίση. Και χθες στο 
Ευρωκοινοβούλιο ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κού-
νησε αυστηρά το δάχτυλο στα κράτη-µέλη που 
έχουν αποτύχει, όπως είπε, να εκπληρώσουν 
τις δεσµεύσεις τους σε όλα τα βασικά µέτωπα: 
ανακούφιση των χωρών πρώτης υποδοχής, 
ενίσχυση φύλαξης των εξωτερικών συνόρων 
της Ε.Ε. αλλά και στενότερη συνεργασία και 
χρηµατοδότηση σε τρίτες χώρες για την ανά-
σχεση προσφυγικής και µεταναστευτικής ρο-
ής. Οι υποσχέσεις για εκταµίευση κονδυλίων 
δισεκατοµµυρίων ευρώ δεν έχουν τηρηθεί, 
ενώ οι Βρυξέλλες ακόµα περιµένουν από τις 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να πουν πόσους αι-
τούντες άσυλο προτίθενται τελικά να δεχτούν 
στο πλαίσιο του προγράµµατος µετεγκατάστα-
σης. Από τους 160.000, έχουν µετεγκατασταθεί 
µόνο... 19!

Κοµβικός όµως αναδεικνύεται ο ρόλος της 
Τουρκίας και του δούναι και λαβείν µε την Ε.Ε. 
για το προσφυγικό. «Ας είµαστε ξεκάθαροι για 
ένα πράγµα. Η εξαιρετικά εύκολη πρόσβαση 
στην Ευρώπη είναι ένας από τους βασικούς πα-
ράγοντες έλξης» προσφύγων και µεταναστών, 
επισήµανε ο Ντόναλντ Τουσκ σε επιστολή του 
προς τους 28 ηγέτες εν όψει της σηµερινής συ-
νόδου κορυφής. «Μια συµφωνία µε την Τουρ-
κία έχει νόηµα αν µειώσει αποτελεσµατικά την 
εισροή προσφύγων. Παραχωρήσεις µπορούν να 
γίνουν µόνο όταν αυτός ο στόχος επιτευχθεί», 
γράφει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβου-
λίου, καθώς η Αγκυρα κάνει τη δύσκολη πιέ-
ζοντας και για δηµιουργία «ζώνης ασφαλείας» 
στα σύνορά της µε τη Συρία, παρά τις ενστάσεις 
των Ευρωπαίων και όχι µόνο. Πηγή από την 
Ε.Ε. ανέφερε µάλιστα πως οι τουρκικές αρχές 
προειδοποίησαν µε επιστολή τους Ευρωπαίους 
ηγέτες για νέο µαζικό κύµα προσφύγων, αν δεν 
ικανοποιηθεί το αίτηµά τους...

Στις χθεσινές επαφές των Ευρωπαίων επι-
τρόπων Τίµερµανς και Χαν µε την τουρκική ηγε-
σία στην Αγκυρα αναµενόταν να συζητηθεί επί-
σης η ένταξη της Τουρκίας στη λίστα «ασφαλών 
χωρών», ώστε να µπορούν να απελαύνονται 
ή να επαναπροωθούνται πίσω στην τουρκική 
επικράτεια αιτούντες άσυλο στην Ε.Ε., µεταξύ 
των οποίων και Τούρκοι πολίτες. Παρά την κατα-
κραυγή για τις χρόνιες παραβιάσεις των ανθρω-
πίνων δικαιωµάτων στη γείτονα, Βρυξέλλες και 
Βερολίνο, σε µια αιφνίδια αλλαγή πολιτικής, εµ-
φανίζονται τώρα θετικές σε αυτό το ενδεχόµενο.

Σάλος στην Πολωνία από την ακραία ξενο-
φοβική ρητορεία τού επικεφαλής του δεξιού 
Κόµµατος Νόµου και ∆ικαιοσύνης, Γιάροσλαβ 
Κατσίνσκι, που αναµένεται να κερδίσει τις εκλο-
γές της 25ης Οκτωβρίου. Σε προεκλογική του 
οµιλία έκανε λόγο για ξέσπασµα επιδηµιών από 
την εισροή προσφύγων, όπως «χολέρα στα ελ-
ληνικά νησιά, δυσεντερία στην Αυστρία και διά-
φοροι τύποι παράσιτων» τα οποία µεταφέρουν 
στην Ευρώπη! Για ναζιστική ρητορεία τον κατη-
γόρησαν ορισµένοι πολιτικοί του αντίπαλοι. ∆εν 
είναι όµως ο µόνος αµετανόητος. Η συντηρητική 
πρόεδρος της Κροατίας, Γκραµπάρ Κιτάροβιτς, 
δήλωσε πως η χώρα της, µετά την Ουγγαρία, 
πρέπει να εξετάσει την ανέγερση αντιµετανα-
στευτικού φράχτη στα σύνορά της, καθώς δεν 
βλέπει, λέει, άλλο τρόπο να προστατευτεί από 
του πρόσφυγες...

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

►►Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

ετά τα ωραία λόγια και την αιφνίδια 
επίδειξη ανθρώπινης ευαισθησίας για 
λόγους περισσότερο επικοινωνιακούς, 
οι ηγέτες της Ε.Ε. συνέρχονται από σή-
µερα σε µια διήµερη σύνοδο κορυφής 
µε κατ’ εξοχήν θέµα συζήτησης το 
προσφυγικό, χαµένοι και µπερδεµένοι 
στα εσωτερικά και ψηφοθηρικά τους 
προβλήµατα, µε φτωχό απολογισµό 
έργων και ανησυχητική δυστοκία σε 
ουσιαστικά βήµατα για την επίλυση 
της κρίσης…

Ετσι, επανέρχονται στη Συµφωνία 
του ∆ουβλίνου, σύµφωνα µε την οποία 
υπεύθυνη για τον πρόσφυγα ή τον 
µετανάστη είναι η πρώτη κοινοτική 
χώρα εισόδου και επικεντρώνονται 
στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων 
της Ε.Ε. Ο καθένας για την πάρτη του, 
λοιπόν, και όλοι επιδιώκουν να φορ-
τώσουν τα βάρη στην Ελλάδα και την 
Ιταλία. Η χώρα µας αναµένεται να δε-
χθεί έντονες πιέσεις από Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και Γερµανία, Γαλλία, Ολλαν-
δία, προκειµένου να αποδεχθεί κοινές 
περιπολίες µε την Τουρκία στο Αιγαίο, 
ενώ η επιστροφή στη Συµφωνία του 
∆ουβλίνου θα επιτρέψει σε κάθε κρά-
τος του Βορρά να στέλνει πίσω στην 
Ελλάδα κόσµο και κοσµάκη…

Το θέµα των κοινών περιπολιών στο 
Αιγαίο µε την Τουρκία αναµένεται να 
θέσει ο «φίλος» Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, 
ζητώντας επίµονα από την κυβέρνηση 
να κάνει πίσω στις επιφυλάξεις της. Ο 
Λουξεµβούργιος πρόεδρος της Επιτρο-
πής και το Βερολίνο µε το Παρίσι που 
υποστηρίζουν το σχέδιο των ελληνο-
τουρκικών περιπολιών δεν φαίνεται να 
δίνουν σηµασία στις ελληνοτουρκικές 
διαφορές στο Αιγαίο και τα προβλήµα-
τα που µπορεί να δηµιουργηθούν. Αυτό 
που τους ενδιαφέρει είναι να διαφυλα-
χθούν τα νώτα της Ε.Ε. και να σταµα-
τήσει η προσφυγική άνοδος προς τον 
Βορρά.

Κοινές περιπολίες
Ο πρόεδρος της Επιτροπής έδειξε 

τις προθέσεις του σε οµιλία του χθες 
ενώπιον της Ολοµέλειας του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου, δηλώνοντας ότι 
πρέπει να υπάρξουν κοινές ελληνο-
τουρκικές περιπολίες στο Αιγαίο, ώστε 
να εποπτεύονται τα θαλάσσια σύνορα. 
«Ο Τούρκος πρόεδρος το δέχθηκε και 
σήµερα διάβασα ότι δεν συµφωνεί η 
Ελλάδα», είπε. Και πρόσθεσε: «Το θέµα 
είναι ευρωπαϊκό και όχι ελληνοτουρ-
κικών σχέσεων, θα αποταθώ στην 
ελληνική κυβέρνηση και θα ζητήσω 
να αναθεωρήσει τη θέση της». Για τον 
Ζ.-Κ. Γιούνκερ, θα ήταν πολύ χρήσιµο 

να συνεργαστούν οι ναυτικές δυνάµεις 
των δύο χωρών για την επιτήρηση αυ-
τής της πύλης εισόδου προσφύγων και 
µεταναστών. Το δέλεαρ; Η προσφορά 
χρηµάτων τόσο στην Ελλάδα, που θεω-
ρείται πλέον στις Βρυξέλλες γερµανική 
αποικία, όσο και στην Τουρκία…

Με την Αγκυρα, οι Βρυξέλλες ερω-
τοτροπούν ανοιχτά πλέον. Ο Ζ.-Κ. 
Γιούνκερ κάλεσε τους ηγέτες των «28» 
(βλέπε Α. Μέρκελ και Φρ. Ολάντ) να 
προχωρήσουν εκτός της οικονοµικής 
ενίσχυσης και στην κατάργηση των 
θεωρήσεων ταξιδιωτικών εγγράφων 
(βίζα) για τους Τούρκους υπηκόους 
που ταξιδεύουν στην Ε.Ε. Επίσης, να 
επιταχυνθούν οι διαπραγµατεύσεις για 
την ένταξη της Τουρκίας. Ως προς την 
επανενεργοποίηση του ∆ουβλίνου, ο 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής Φρανς 
Τίµερµανς, ο οποίος αναχώρησε χθες 
για την Τουρκία, αναγνώρισε ότι πολλά 
κράτη-µέλη δεν βλέπουν µε καλό µάτι 
την αναθεώρησή της. Αλλωστε, βολεύ-
ει πολλές κυβερνήσεις να στέλνουν 
πίσω στην Ελλάδα και την Ιταλία, ως 
πρώτες χώρες εισόδου στην Ε.Ε., τους 
πρόσφυγες και τους µετανάστες, όπως 
έκαναν πριν. Ποιος ήταν ο υπουργός 
Εσωτερικών που αποδέχθηκε τη Συµ-
φωνία του ∆ουβλίνου; Ο σηµερινός 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Προκόπης 
Παυλόπουλος…

Και εγένετο ∆ουβλίνο
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Επαναπροωθήσεις... µε το κιλό είναι η «λύση» που βρήκαν οι ηγέτες της Ε.Ε., 
επαναφέροντας σε ισχύ τη Συµφωνία του ∆ουβλίνου και ρίχνοντας ξανά όλο  
το βάρος για τους πρόσφυγες σε Ελλάδα και Ιταλία ● Ασφυκτικές πιέσεις στη  
χώρα µας για κοινή φύλαξη των ελληνοτουρκικών συνόρων
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►►Του ΝΙΚΟΥ ΣΒΕΡΚΟΥ

σο κι αν περισσεύουν τα λόγια συ-
µπάθειας και αλληλεγγύης για το 
ζήτηµα των αυξηµένων προσφυ-
γικών ροών, τα θεσµικά όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης εµφανί-
ζονται «εγκλωβισµένα» ανάµεσα 
στην ίδια την πραγµατικότητα και 
τις διαφορετικές επιδιώξεις των 
κρατών-µελών. Η Ελλάδα, δε, 
ούσα στο επίκεντρο και αυτής της 
κρίσης, καλείται να διαχειριστεί το 
µεγαλύτερο µερίδιο της ευθύνης 
αλλά και να ισορροπήσει ανάµεσα 
σε αντικρουόµενα σχέδια και ουκ 
ολίγες «γκρίζες ζώνες».

Στις διήµερες εργασίες της 
συνόδου των υπουργών Εξωτε-
ρικών στο Λουξεµβούργο τέθηκαν 
µια σειρά από πολιτικά και πρα-
κτικά ζητήµατα, επί των οποίων η 
ελληνική πλευρά εστιάζει σε δύο 
άξονες: επιµένει ότι η ευθύνη για 
την επιτήρηση των συνόρων και 
των σχετικών επιχειρήσεων σε 
αυτά ανήκει αµιγώς στην εκάστο-
τε χώρα-µέλος, απορρίπτοντας 
έτσι κάθε ιδέα για τη δηµιουρ-
γία ευρωπαϊκής ακτοφυλακής. 
Ωστόσο, η ελληνική ηγεσία, και 
διά του Αλέξη Τσίπρα, πρόκειται 
σήµερα στη σύνοδο κορυφής, να 
επικεντρώσει και σε ένα δεύτερο 
ζήτηµα: στην ανάγκη για υλική, 
τεχνική και οικονοµική συνδροµή 
από τις υπόλοιπες χώρες, καθώς 
µέχρι στιγµής οι µεγάλες ευρωπα-
ϊκές δυνάµεις, όπως η Γαλλία και 
η Γερµανία, δεν έχουν προσφέρει 
την ανάλογη βοήθεια, σε αντίθεση 
µε χώρες όπως η Λιθουανία και η 
Πολωνία.

Πέραν αυτών, ο πρωθυπουρ-

γός αναµένεται να παρουσιάσει 
στους οµολόγους του την πορεία 
εφαρµογής των δεσµεύσεων της 
Ελλάδας γύρω από τις αυξανό-
µενες προσφυγικές ροές, καθώς, 
εντός δεκαηµέρου, σύµφωνα µε 
Ελληνα κυβερνητικό παράγοντα, 
πρόκειται να λειτουργήσει η δο-
µή «hot spots» στη Λέσβο, όπου 
προβλέπεται να γίνεται η κατα-
γραφή και η διαλογή ανάµεσα 
σε πρόσφυγες και µετανάστες, 
ενώ µέχρι το τέλος του έτους θα 
λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα 
τέσσερα τέτοια «hot spots». Ο 
Αλέξης Τσίπρας αναµένεται να 
επισηµάνει, µάλιστα, ότι κάθε σχέ-
διο ενίσχυσης της Frontex πρέπει 
να διεξαχθεί αυστηρά εντός του 
θεσµοθετηµένου ρόλου της. Ση-
µειώνεται ότι ο πρωθυπουργός 
είχε χθες τηλεφωνική συνοµιλία 
µε την Ανγκελα Μέρκελ, έχοντας 
ως αντικείµενο της συζήτησης 
τη διαχείριση των προσφυγικών 
θεµάτων, καθώς και το επικείµε-
νο ταξίδι της καγκελαρίου στην 
Τουρκία.

∆ύο µέτωπα
Κοµβικός όµως κρίνεται ο 

ρόλος της Τουρκίας, η οποία 
«πρωταγωνιστεί» σε δύο συναφή 
µεταξύ τους «µέτωπα» που επη-
ρεάζουν την Ευρωπαϊκή Ενωση: 
στη ραγδαία αύξηση των προ-
σφυγικών ροών, αλλά και στις 
πολεµικές συρράξεις στη Συρία. 
Η ελληνική αντιπροσωπεία στις 
Βρυξέλλες έχει σταθερή θέση την 
αντίληψη ότι οι όποιες συζητήσεις 
µε την γείτονα και τα συµπερά-
σµατά τους πρέπει να διεξάγονται 
σε γνώση όλων των ευρωπαϊκών 

οργάνων, αλλά και να τηρούνται 
απαρέγκλιτα οι κανόνες που επι-
τάσσονται από το καθεστώς των 
προενταξιακών διαδικασιών της 
Τουρκίας.

Ιδιαίτερα δε αναφορικά µε τη 
διευκόλυνση έκδοσης βίζας από 
την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή 
Ενωση, η σχετική αναφορά στο 
κείµενο συµπερασµάτων απαλεί-
φθηκε, καθώς οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις συναντούν τεράστιες 
αντιδράσεις από πολλές ευρωπα-
ϊκές χώρες. Από την πλευρά του ο 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, χαρα-
κτήρισε «χρήσιµη» µια συνεργασία 
Ελλάδας - Τουρκίας στο Αιγαίο, 
αναγνώρισε όµως τις ελληνικές 
αντιρρήσεις. Για το ίδιο θέµα ο ευ-
ρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ∆ηµή-
τρης Παπαδηµούλης υπογράµµισε 
την ανάγκη σεβασµού των ορίων 
και των κανόνων που απορρέουν 
από την εθνική κυριαρχία της Ελ-
λάδας. Τέλος, ο ευρωβουλευτής 
της Λαϊκής Ενότητας Νίκος Χου-
ντής ζήτησε την παρέµβαση του 
Die Linke, ώστε να συζητηθούν 
στη γερµανική Βουλή οι κοινές 
περιπολίες στο Αιγαίο.

Ούτως ή άλλως, ο ρόλος των 
γειτονικών της Συρίας χωρών 
πρέπει να υποστηριχθεί, λένε 
κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, φέ-
ροντας ως παράδειγµα όχι µόνο 
την αντιµετώπιση των διακινητών, 
αλλά και τη σίτιση των προσφύ-
γων σε καταυλισµούς. Χαρα-
κτηριστικό είναι το γεγονός ότι 
σε χώρες όπως ο Λίβανος και η 
Ιορδανία τα σχετικά ευρωπαϊκά 
κονδύλια έχουν µειωθεί από 25% 
έως 35%.

Στην Αγκυρα στρέφει το ενδιαφέρον της η Ευρώπη για την 
αντιµετώπιση των προσφυγικών ροών, σε µια προσπάθεια να µπει «φρένο» 
πριν από την είσοδο των προσφύγων στην Ελλάδα ● Ετοιµάζεται το πρώτο 
«hot spot» καταγραφής στη Λέσβο, θα ακολουθήσουν άλλα τέσσερα

Γύρω γύρω όλοι,
στη µέση η Τουρκία
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Στόχος οι διακινητές
ΒΕΡΟΛΙΝΟ

►►Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΣΤΟΧΕΥΕΙ στο να µπει τάξη στα θαλάσσια ελλη-
νοτουρκικά σύνορα, να σταµατήσει η σηµερινή κατάσταση µε τους 
παράνοµους διακινητές, αλλά παράλληλα θεωρεί πως αυτό είναι 
δευτερεύον πρόβληµα και το µείζον είναι η ροή των προσφύγων µέσα 
στην Τουρκία, µέχρι να φθάσουν στα παράλιά της. Στενός συνεργάτης 
της καγκελαρίου Μέρκελ, ο οποίος ενηµέρωσε χθες Γερµανούς και 
ξένους δηµοσιογράφους για το τι θα συζη-
τηθεί σήµερα στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε., 
αναφέρθηκε και στο παραπάνω θέµα, αλλά 
και στις αντιδράσεις που υπάρχουν στην 
Αθήνα για κοινές ελληνοτουρκικές περιπο-
λίες στο Αιγαίο.

Ο Γερµανός αξιωµατούχος δήλωσε συγκε-
κριµένα ότι «γνωρίζουµε τις δυσκολίες που 
υπάρχουν ανάµεσα στις δύο χώρες στα ελ-
ληνοτουρκικά σύνορα. Θα ήταν σηµαντικό µε 
τη βοήθεια της Τουρκίας να σταµατήσουµε το 
έργο των διακινητών µέσα στην Τουρκία, εκεί 
όπου υπάρχει το πρόβληµα. Το πρόβληµα στα 
θαλάσσια σύνορα είναι δευτερεύον και δεν 
είναι ελληνοτουρκικό. Επίσης, µπορούµε να 
βρούµε λύση συνεργασίας ανάµεσα στις δύο 
χώρες, δίχως να χρειάζεται ο ένας να εισέρχε-
ται στα σύνορα του άλλου. ∆εν υπάρχει, όµως, 
λύση δίχως την Τουρκία ή δίχως την Ελλάδα».

Ο ίδιος στο ανωτέρω πλαίσιο είπε πως η 
Ε.Ε. σχεδιάζει τη δηµιουργία πέντε hot spots 
στην Ελλάδα, αλλά και επιπλέον αποστολή 
χιλίων υπαλλήλων της Frontex καθώς και 
υλικού, σε Ελλάδα και Ιταλία, ώστε να φυ-
λαχθούν καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρώπης. Σε ερώτηση της «Εφ.Συν.» εάν σχε-
διάζεται µια συνάντηση κορυφής Γερµανίας, 
Τουρκίας και Ελλάδας, µε θέµα το προσφυ-
γικό, απάντησε: «∆εν το αποκλείω, εάν κάτι 
τέτοιο µπορεί να βοηθήσει. Υπάρχει όµως µια 
σειρά διµερών συναντήσεων µε την Ελλάδα 
σε πολλά επίπεδα. Για το θέµα αυτό έχουν 
πολλές φορές µιλήσει Τσίπρας και Μέρκελ. 
Πρέπει όµως να υπάρξει και διµερής συνεν-
νόηση µε την Τουρκία». Πρόσθεσε δε πως ήδη 
έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε να αναθε-
ωρηθεί από την άνοιξη και να επικαιροποιηθεί 
η Συνθήκη του ∆ουβλίνου.

Σε ό,τι αφορά τις επίσηµες θέσεις του Βε-
ρολίνου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέφεν Ζάιµπερτ, απαντώντας 
σε ερωτήσεις σχετικά µε τη συνεργασία Ελλάδας - Τουρκίας στο Αιγαίο, 
επανέλαβε ακόµη µια φορά ότι «θέλουµε να σταµατήσουµε οριστικά 
τους διακινητές, οι οποίοι τη στιγµή αυτή κάνουν ό,τι θέλουν, θέτοντας σε 
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Περιγράφω την πραγµατικότητα και η πραγ-
µατικότητα λέει ότι από τα τουρκικά παράλια διακινητές µεταφέρουν 
ανεµπόδιστα ανθρώπους στα ελληνικά νησιά. Γι’ αυτό, από τη µια πλευρά 
στηριζόµαστε στη διάθεση συνεργασίας µε την Τουρκία, αλλά, από την 
άλλη, θέλουµε να στηρίξουµε και την Ελλάδα στις υποχρεώσεις της. Η 
Ελλάδα, ως κράτος-µέλος της Ε.Ε., έχει την υποχρέωση φύλαξης των 
εξωτερικών συνόρων της Ενωσης. Η Γερµανία θα κάνει ό,τι µπορεί, προ-
κειµένου να στηρίξει την Ελλάδα στο έργο της αυτό».

Ο Στέφεν 
Ζάιµπερτ δήλωσε 
ότι «θα ήταν 
σηµαντικό µε 
τη βοήθεια της 
Τουρκίας να 
σταµατήσουµε 
το έργο των 
διακινητών µέσα 
στην Τουρκία, 
εκεί όπου υπάρχει 
το πρόβληµα. Το 
πρόβληµα στα 
θαλάσσια σύνορα 
είναι δευτερεύον 
και δεν είναι 
ελληνοτουρκικό. 
Επίσης, µπορούµε 
να βρούµε λύση 
συνεργασίας 
ανάµεσα στις δύο 
χώρες, δίχως να 
χρειάζεται ο ένας 
να εισέρχεται 
στα σύνορα 
του άλλου. ∆εν 
υπάρχει, όµως, 
λύση δίχως την 
Τουρκία ή δίχως 
την Ελλάδα»

*
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►►Της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΒΕΡΓΟΛΙΑ

ΑΝΗΜΕΡΑ της χθεσινής επίσκεψης 
του Τούρκου προέδρου Ερντογάν στο 
σηµείο της διπλής τροµοκρατικής 
επίθεσης στην Αγκυρα για να κατα-
θέσει στεφάνι στη µνήµη των 99 πια 
θυµάτων, ο κρατικός µηχανισµός στη 
γείτονα ύφαινε περίεργα όσο και επι-
κίνδυνα σενάρια γύρω από το ποιος 
κρύβεται πίσω από τη σφαγή, η οποία 
πλέον χαρακτηρίζεται ως η τουρκική 
«11η Σεπτεµβρίου».

«Ερευνούµε δύο τροµοκρατικές 
οργανώσεις: το “Ισλαµικό κράτος” 
και το PKK», δήλωσε χθες ο Τούρκος 
πρωθυπουργός, Αχµέτ Νταβούτογλου 
στο πρακτορείο Reuters, επικαλούµε-
νος στοιχεία για τις διασυνδέσεις των 
δύο καµικάζι κι επιχειρώντας ουσια-
στικά να εξοµοιώσει δύο «ορκισµένους 
εχθρούς»: τους σουνίτες εξτρεµιστές 
και τους Κούρδους αντάρτες!

Σε τέλειο συγχρονισµό, εν τω µετα-
ξύ, οι τουρκικές Αρχές ανακοίνωσαν 
την ταυτοποίηση των δύο καµικάζι. Ο 
ένας -ανέφεραν- είναι ο Γιουνούς Εµρέ 
Αλαγκιόζ, µέλος του «ΙΚ» και αδελφός 
του βοµβιστή αυτοκτονίας στη µεθο-
ριακή πόλη Σουρούτς, τον περασµένο 
Ιούλιο. Ο δεύτερος ονοµάζεται Οµέρ 
Ντενίζ Ντουντάρ που, σύµφωνα µε 
δηλώσεις του πατέρα του, είχε ταξιδέ-
ψει στη Συρία και φέρεται να συγκα-
ταλέγεται -όπως και ο Γιουνούς- στην 
περιώνυµη λίστα των Αρχών µε 21 επί-
δοξους καµικάζι. Παρ΄ όλα αυτά αµφό-
τεροι φέρονται να ταξίδεψαν ανενό-
χλητοι, µε διαφορετικά οχήµατα, από 
τη νοτιοανατολική πόλη Γκαζιαντέπ 
στην Αγκυρα, µία ηµέρα πριν από το 
τροµοκρατικό χτύπηµα του Σαββάτου.

Την ώρα πάντως που το υπ. Εσωτε-
ρικών έπαυσε χθες προσωρινά από τα 
καθήκοντά τους τρία υψηλόβαθµα στε-
λέχη της αστυνοµίας στην Αγκυρα (τον 

αρχηγό της και τους επικεφαλής των 
τµηµάτων Ασφάλειας και Υπηρεσιών 
Πληροφοριών του Σώµατος) -τουλά-
χιστον µέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα 
για τυχόν κενά ασφαλείας- οι τουρκι-
κές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη 
δύο µελών του PKK ως υπόπτων για 
συνέργεια στην τροµοκρατική επίθεση 
του Σαββάτου.

Αιτία ήταν η φερόµενη ανταλλαγή 
µηνυµάτων µεταξύ τους, µέσω Twitter, 
εννέα ώρες πριν από το τροµοκρατικό 
χτύπηµα, όπως: «Η βόµβα θα εκραγεί 
στην Αγκυρα» και «Τι θα συµβεί εάν το 
“ΙΚ” χτυπήσει στην Αγκυρα;». Σύµφωνα 
πάντως µε τη Hürriyet υπήρχε κι ένα 
τρίτο µήνυµα που γράφει: «Στην πορεία 
στην Αγκυρα µπορεί να υπάρξει παρέµ-
βαση στο όνοµα του “ΙΚ”. Ο τρόπος για 
να αποφευχθεί είναι η άµεση παρέµ-
βαση των αριστερών οργανώσεων. Το 
PKK δεν είναι σε αυτή την υπόθεση».

«Εδώ και δύο ηµέρες, άτοµα του κυ-

βερνητικού περιβάλλοντος διέδιδαν τη 
θεωρία ότι, ακόµη κι εάν αποδειχθεί 
πως οι καµικάζι ήταν του “ΙΚ”, η οργά-
νωση θα µπορούσε κάλλιστα να έχει 
συνεργαστεί µε το PYD [των Σύρων 
Κούρδων] ή µε το PKK», έγραφε χθες 
στη Hürriyet Daily News ο αναλυτής 
Μουράτ Γιεκτίν. «Αυτή η θεωρία ακού-
γεται εξωφρενική, ωστόσο αντανακλά 
τη σύγχυση στην Αγκυρα», επισηµαί-
νει. «Κάποιοι ακόµη νοµίζουν ότι εάν 
πουν στον κόσµο πως ενώθηκαν όλοι 
οι εχθροί της τουρκικής κυβέρνησης, 
τότε οι Κούρδοι δεν θα ψηφίσουν το 
[φιλοκουρδικό-αριστερό] HDP» στις 
κρίσιµες εκλογές της 1ης Νοεµβρίου.

Ανεβάζοντας πάντως πολύ πιο πά-
νω αυτόν τον «πήχη», ο Νταβούτογλου 
υποστήριξε στο Reuters πως «ορισµέ-
νοι από τους υπόπτους βρίσκονταν 
πολλούς µήνες στη Συρία», καθώς κι 
ότι η Αγκυρα έχει πληροφορίες πως 
µαχητές του PKK και της ακροαριστε-

ρής οργάνωσης DHKP/C έχουν εκπαι-
δευτεί στο Βόρειο Ιράκ για να γίνουν 
καµικάζι...

«Χοντραίνοντας» περαιτέρω το 
περιφερειακό «παιχνίδι», το τουρκικό 
ΥΠΕΞ κάλεσε χθες τους πρέσβεις ΗΠΑ 
και Ρωσίας στην Αγκυρα για να «προ-
ειδοποιήσει» (!) κατά της στήριξης των 
Κούρδων της Συρίας. «Η κατάσταση 
έχει ήδη µετατραπεί σε ένα επικίνδυνο 
παιχνίδι εξουσίας», παρατηρεί ο Μου-
ράτ Γιεκτίν. «Εάν αυτή κλιµακωθεί, π.χ. 
µε την προώθηση του PYD προς τη [µε-
θοριακή συριακή πόλη] Τζαραµπλούς, 
αντί στη Ράκα [άτυπη πρωτεύουσα του 
ισλαµικού «Χαλιφάτου»], αναζωπυρώ-
νοντας έτσι τις ανησυχίες της Τουρκί-
ας για µία κουρδική εδαφική “λωρίδα” 
κατά µήκος των νότιων συνόρων της, 
τότε µία στρατιωτική επέµβαση δεν 
θα πρέπει να αποκλειστεί. Κάτι που θα 
θέσει εν αµφιβόλω και τις τουρκικές 
εκλογές»...

►►Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΙΑΡΑ

ε σφοδρούς βοµβαρδισµούς εναντίον των ανταρτών στα 
ανατολικά προάστια και τα περίχωρα της ∆αµασκού συνέ-
χισε τη γενική αντεπίθεσή του ο συριακός στρατός, ο οποίος 
όπως όλα δείχνουν θα προσπαθήσει να ανακαταλάβει και 
το ανταρτοκρατούµενο Χαλέπι, µε τη συµβολή Ιρανών και 
Λιβανέζων εθελοντών.

Τα περισσότερα πλήγµατα έγιναν στο Τζόµπαρ, µια ερει-
πωµένη συνοικία-φάντασµα που έχει ουσιαστικά εγκα-
ταλειφθεί εδώ και 2 χρόνια από τους κατοίκους της και 
έχει µετατραπεί σε «µικρό Στάλινγκραντ», καθώς και οι δύο 
πλευρές έχουν σκάψει υπόγειες σήραγγες και απωθούν τις 
επιθέσεις των αντιπάλων στήνοντας ενέδρες µε ελεύθε-
ρους σκοπευτές. Στο Τζόµπαρ επιχειρούν ήδη κυβερνητικές 
δυνάµεις, αλλά και εθελοντές της λιβανέζικης οργάνωσης 
Χεζµπολάχ, ενώ από αντάρτικης πλευράς τον πρώτο λόγο 
έχουν µαχητές της σκληροπυρηνικής σουνιτικής οργά-
νωσης Αλ Νούσρα. Από τις οβίδες και τις ρουκέτες των 
ανδρών του Ασαντ χτυπήθηκαν τόσο η συνοικία Ντούµα 
όσο και η ανατολική Γούτα, η περιοχή που είχε πληγεί από 
χηµικά όπλα το 2013 και παραµένει υπό τον έλεγχο των 
αντικαθεστωτικών.

Στην επιθέσεις στην ανατολική ∆αµασκό δεν συµµετέ-
χουν –επισήµως τουλάχιστον– ρωσικά αεροσκάφη: αυτά 
συνέχισαν και χτες να σφυροκοπούν «τροµοκρατικούς στό-
χους» στη βόρεια, κεντρική και δυτική Συρία και ιδιαίτερα 
στο Χαλέπι, την Ιντλίµπ και τη Χάµα, τους βασικούς στό-
χους της κυβερνητικής αντεπίθεσης. Ειδικά όσον αφορά το 

Χαλέπι, χτες έφτασε στη ∆αµασκό αντιπροσωπεία Ιρανών 
βουλευτών, για να προετοιµάσουν όπως είπαν την κοινή 
στρατιωτική επιχείρηση κατά των δυνάµεων του «Ισλαµι-
κού κράτους» στη βορειοδυτική Συρία: ο επικεφαλής της 
οµάδας Αλαεντίν Μπορουζερντί δήλωσε χαρακτηριστικά 
ότι «η συνεργασία ανάµεσα στη Συρία, το Ιράκ, το Ιράν και 
τη Ρωσία στον αγώνα κατά της τροµοκρατίας είναι θετική 
και επιτυχής».

Μπαίνουν ζεστά οι Ιρανοί
Οπως και στις µάχες κατά του «Ισλαµικού κράτους» στο 

βόρειο Ιράκ, έτσι και στη Συρία ο ρόλος των Ιρανών –και 
των Λιβανέζων συµµάχων τους της Χεζµπολάχ– αναβαθµί-
ζεται συνεχώς. Πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές θέλουν 
την Τεχεράνη να έχει ήδη αναπτύξει τις τελευταίες ηµέρες 
χιλιάδες εθελοντές στρατιώτες της στη Συρία, για να υπο-
στηρίξει τη σχεδιαζόµενη χερσαία επίθεση του συριακού 
κυβερνητικού στρατού στο Χαλέπι. Οι απώλειες των Ιρανών 
είναι µεγάλες: χτες έγινε γνωστό ότι δύο ακόµη υψηλόβαθ-
µοι αξιωµατικοί του επίλεκτου σώµατος των Φρουρών της 
Επανάστασης, ένας υποστράτηγος και ένας ταξίαρχος, σκο-

τώθηκαν κατά τις συγκρούσεις µε το «Ισλαµικό κράτος».
Η Ουάσινγκτον, από τη µεριά της, προσπαθεί να ανακτή-

σει τη χαµένη πρωτοβουλία, καθώς η ρωσική και ιρανική 
πολεµική επέµβαση υπέρ του Ασαντ την έχει ντε φάκτο 
καταστήσει «δευτεραγωνίστρια» στη Συρία και το Ιράκ. Χτες, 
το αµερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι αεροσκάφη των 
ΗΠΑ και των συµµάχων τους εξαπέλυσαν 18 επιθέσεις ενα-
ντίον στόχων του «Ισλαµικού κράτους», εκ των οποίων οι 
16 έγιναν σε ιρακινό έδαφος. Ταυτόχρονα, έγινε γνωστό ότι 
ανώτεροι Ρώσοι και Αµερικανοί αξιωµατικοί συµµετείχαν 
χτες τη νύχτα σε τηλεδιάσκεψη µε στόχο την αποφυγή κάθε 
εµπλοκής ανάµεσα στα αεροσκάφη τους που επιχειρούν 
στον εναέριο χώρο της Συρίας. Οπως ανέφερε µάλιστα ο 
υπουργός Αµυνας των ΗΠΑ, Ας Κάρτερ, Ουάσινγκτον και 
Μόσχα «πλησιάζουν σε συµφωνία» για το ζήτηµα. Ενδεικτι-
κά αναφέρουµε ότι το περασµένο Σάββατο ένα αµερικανικό 
και ένα ρωσικό αεροσκάφος έφτασαν «σε απόσταση να 
βλέπουν το ένα το άλλο» πάνω από τη Συρία, αλλά ευτυχώς 
οι χειριστές τους «συµπεριφέρθηκαν επαγγελµατικά» και 
απέφυγαν να πυροδοτήσουν άθελά τους τον... Τρίτο Πα-
γκόσµιο Πόλεµο!

Αν και προς το παρόν το κέντρο των 
συγκρούσεων είναι τα περίχωρα της 
∆αµασκού, ο συριακός στρατός µε την 
υποστήριξη των Ρώσων, αλλά και Ιρανών 
και Λιβανέζων εθελοντών, ετοιµάζεται  
να ανακαταλάβει το Χαλέπι από τους 
αντάρτες ● Ανεβάζουν στροφές και οι ΗΠΑ

Πρόσω ολοταχώς για το Χαλέπι

A
LE

X
A

N
D

ER
 K

O
TS

/K
O

M
S

O
M

O
LS

K
A

Y
A

 P
R

A
V

D
A

 V
IA

 A
P

)

Μ

Ολοι οι δρόµοι οδηγούν στη στοχοποίηση των Κούρδων

Κανόνι του συριακού 
στρατού ανοίγει πυρ 
κατά των ανταρτών στη 
Λαττάκεια
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►►Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΝΤΖΟΥ

α 104 χρόνια της έκλεισε αισίως η Κλερ Χόλινγου-
ορθ, από τις σηµαντικότερες ρεπόρτερ του 20ού 
αιώνα, ένας µύθος της δηµοσιογραφίας και από 
τις πρώτες γυναίκες πολεµικές ανταποκρίτριες.

Το 1939 ήταν 28 χρόνων και δούλευε µόλις µία 
εβδοµάδα στην Daily Telegraph όταν της ζήτη-
σαν να ερευνήσει τι συµβαίνει στα σύνορα της 
Πολωνίας µε τη Γερµανία. Εφτασε στα σύνορα µε 
το αυτοκίνητο και τον οδηγό του Βρετανού πρό-
ξενου Τζον Αντονι Τουέιτς, πέρασε στη Γερµανία 
και επιστρέφοντας ανακάλυψε πως σε κοιλάδα στη 
µεθόριο µε την Πολωνία, κρύβονταν γερµανικά 
στρατεύµατα. «1.000 τεθωρακισµένα στα πολωνι-
κά σύνορα. 10 µεραρχίες έτοιµες για άµεση επίθε-
ση», έγραφε το ρεπορτάζ, η πρώτη είδηση για την 
έναρξη του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, την 
1η Σεπτεµβρίου του 1939.

Η νεαρή Αγγλίδα που σπούδασε σλαβικό πολι-
τισµό στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου και κρο-
ατική γλώσσα στο Πανεπιστήµιο του Ζάγκρεµπ 
δεν δίστασε να αφήσει τον πρώτο της σύζυγο για 
να βρεθεί στην πρώτη γραµµή του πολέµου. Αυτός 
έγινε πλέον το φυσικό της περιβάλλον, όπως δεκα-
ετίες αργότερα θα έλεγε: «Μ’ αρέσει να είµαι στον 
πόλεµο. ∆εν ξέρω γιατί, αφού δεν είµαι γενναία». 
Σεµνή απάντηση για µια ατρόµητη επαγγελµατία 
που κυνηγούσε µε πάθος την αλήθεια και έκτοτε 
βρέθηκε να καλύπτει τις µεγαλύτερες συρράξεις 
του περασµένου αιώνα.

Ταξίδεψε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αποκάλυψε 
τις διώξεις Εβραίων, καθολικών, κοµµουνιστών 
από τους ναζί. Συγκλόνισε µε τα ρεπορτάζ της από 
την Παλαιστίνη, όπου µάλιστα βρέθηκε λίγα µόλις 

µέτρα από το ξενοδοχείου «King David» της Ιε-
ρουσαλήµ, όταν εξερράγη βόµβα που σκότωσε 91 
ανθρώπους το 1946. Συνήθισε τον κίνδυνο, επιβι-
ώνοντας από κάθε εκδήλωσή του και µε αχώριστο 
σύντροφο τη γραφοµηχανή της καθήλωσε τους 
αναγνώστες ως ανταποκρίτρια της Telegraph και 
της Guardian στην Αλγερία, το Βιετνάµ, την Ιν-
δία, την Κίνα. Τη χώρα που έγινε δεύτερο σπίτι 
της. Εκεί όπου στα 70 της χρόνια έκλεισε και την 
καριέρα της, χωρίς ποτέ να κόψει δεσµούς µε τον 
κόσµο των µίντια. Κι εκεί όπου 76 χρόνια ύστερα 
από εκείνο το πρώτο και ιστορικό της ρεπορτάζ, η 
Κλερ Χόλινγουορθ γιόρτασε τα 104α γενέθλιά της 
στο Κλαµπ των Ξένων Ανταποκριτών στο Χονγκ 
Κονγκ.

Λέει πως δεν µετανιώνει για τη ζωή που επέλε-
ξε, έστω κι αν η µάνα της την αποκλήρωσε αρνού-
µενη να αφήσει την περιουσία της «σε µια τόσο 
ανεύθυνη γυναίκα που τρέχει όπου πέφτουν οι 
βόµβες των εχθρών». Ούτε που ποτέ δεν είχε προ-
σωπική ζωή: «Πάντα µ’ ενδιέφερε περισσότερο η 
δουλειά µου από την προσωπική ζωή µου». Αντί-
θετα δυσκολεύτηκε πολύ, όπως είπε σε συνέντευ-
ξή της στην Guardian το 2011, να εγκαταλείψει τη 
συνήθειά της να κοιµάται στο πάτωµα «για να µη 
γίνω µαλθακή µε ανέσεις που δεν θα είχα ποτέ 
στους τόπους όπου έκανα ρεπορτάζ».

Τυφλή σχεδόν πια, δεν παύει να ακούει συστη-
µατικά ειδήσεις από το BBC. Κι όταν δηµοσιογρά-
φοι του τη ρώτησαν αν της ζητούσαν να καλύψει 
µια ιστορία, ποια θα διάλεγε, εκείνη αποκρίθηκε 
µε ένα µάθηµα δηµοσιογραφίας: «Θα διάβαζα τις 
εφηµερίδες και θα σκεφτόµουν ποιος είναι ο πιο 
επικίνδυνος τόπος σήµερα: γιατί εκεί βρίσκεις πά-
ντα τις καλύτερες ιστορίες».

ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Στη Γάζα δεν 
εξεγείρονται 
µόνο οι άντρες
ΟΤΑΝ ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ εικόνες έδειξαν από κοντά το πρόσωπο 
του έφηβου µε τις πέτρες στα χέρια, στην πρώτη γραµµή των 
διαδηλωτών που την περασµένη Παρασκευή πλησίασαν απει-
λητικά τη µεθοριακή γραµµή που χωρίζει τη Γάζα από το Ισραήλ, 
πολλοί έµειναν άναυδοι: δεν ήταν νεαρός αλλά µια κοπέλα, µε 
νύχια βαµµένα και µάτια µακιγιαρισµένα. Εκείνη την ηµέρα, ο 
ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ σκοτώνοντας έξι Παλαιστινίους 
και τραυµατίζοντας περισσότερους από 100. Αλλά ο τρόµος 
και η φρίκη πείσµωσαν ακόµη περισσότερο την έφηβη Μερβάτ 
Αµπντέλ Καντέρ. Η βία στην Ιερουσαλήµ, η απαγόρευση εισό-
δου των Παλαιστινίων στην Παλαιά Πόλη, τα επεισόδια στο 
τέµενος Αλ Ακσα την έχουν εξοργίσει τόσο ώστε δεν νοιάζεται 
για παραδόσεις και περιορισµούς αναχρονιστικούς. «Πήγα να 
διαµαρτυρηθώ, να εκφράσω την οργή µου και την αγάπη µου 
για την Ιερουσαλήµ. Ανοιξαν πυρ, µια σφαίρα τίναξε στον αέρα 
το κεφάλι ενός νέου δίπλα µου» λέει στο γαλλικό πρακτορείο 
AFP η κοπέλα, που έχει χάσει δύο αδέλφια από πυρά Ισραηλινών 
ελεύθερων σκοπευτών.

Αν αυτά συµβαίνουν στην υπερσυντηρητική Γάζα, όπου τα 
δικαιώµατα των γυναικών έχουν περισταλεί ακόµη περισσότερο 
µετά την ανάληψη της κυβέρνησης από την ισλαµική Χαµάς, στην 
κατεχόµενη ∆υτική Οχθη είναι πλέον µεγάλος ο αριθµός των 
κοριτσιών που µε άψογα βαµµένα νύχια, κολλητά µπλουτζίν και 
κινητά τελευταίας τεχνολογίας φορούν µε περηφάνια την παρα-
δοσιακή παλαιστινιακή µαντίλα και γεµίζουν µε πέτρες κάδους 
που κουβαλούν στις διαδηλώσεις, ένα καθηµερινό σχεδόν φαι-
νόµενο των τελευταίων εβδοµάδων, καταλήγοντας απαράλλακτα 
σε συγκρούσεις µε την ισραηλινή αστυνοµία.

Σε αυτό το νέο κύµα βίας που σαρώνει Ισραήλ και κατεχόµε-
να, και που πολλοί το χαρακτηρίζουν πιθανή αρχή µιας τρίτης 
Ιντιφάντα, οι επιθέσεις µε πέτρες και ιδίως µε µαχαίρια κατά 
Ισραηλινών δεν γίνονται υποκινούµενες από οργανώσεις ούτε 
µε άνωθεν εντολή αλλά από νέους, κι ανάµεσά τους για πρώτη 
φορά πολλές νέες γυναίκες, µαθήτριες και φοιτήτριες, που, όπως 
ακριβώς και τα αγόρια, εκφράζουν µε την τυφλή βία την απογοή-
τευσή τους, την έλλειψη ελπίδας και προοπτικής να αποκτήσουν 
κάποτε µια ελεύθερη πατρίδα χωρίς κατοχικούς στρατούς, χωρίς 
εποίκους.

Η συµµετοχή τους δεν είναι εύκολη, αλλά είναι αποφασισµέ-
νες. Κάποιες, σαν την 18χρονη διαδηλώτρια στη Ραµάλα, που 
λέει ότι οι γονείς της «θα τη σκότωναν, αν ήξεραν ότι βρίσκεται 
εκεί», αλλά επιµένει πως: «είναι δικαίωµά µου. Το έθνος δεν 
ανήκει µόνο στα αγόρια». Ή όπως λέει η Μερβάτ: «Η οικογένειά 
µου είναι περήφανη για όσα κάνω. Αλλά κάποιοι στη Γάζα νιώ-
θουν πως είναι υπεύθυνοι για τις ζωές των άλλων. Επικρίνουν 
το µακιγιάζ µου, τα βαµµένα µάτια µου, το βερνίκι στα νύχια 
µου. ∆εν καταλαβαίνω γιατί. Συµµετέχω σε δράσεις, δεν κάνω 
επίδειξη. Είναι καιρός όλοι να καταλάβουν ότι η αντίσταση δεν 
είναι πράξη µόνο των αντρών. Και οι γυναίκες µπορεί να κάνουν 
τη διαφορά».

Ενας αειθαλής µύθος
της δηµοσιογραφίας
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 ►Των ∆ΗΜΗΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙ∆Η, ΜΑΝΟΥ ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ

ην ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν στη 
Σύνοδο Κορυφής βασικές εκκρεµότητες ενός 
ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης του προ-
σφυγικού ζητήµατος, αρχίζουν ήδη να υλοποιού-
νται και στην Ελλάδα προηγούµενες αποφάσεις 

για το πρόγραµµα αναλογικής µετεγκατάστασης 
προσφύγων στα άλλα κράτη-µέλη όσο και για το 
πρόγραµµα απελάσεων µεταναστών χωρίς χαρτιά 
στις χώρες προέλευσης, πρόγραµµα που χρηµατο-
δοτείται πια και υλοποιείται, τουλάχιστον σε ένα 
µέρος του, από τη FRONTEX.

Σύµφωνα µε τον γενικό γραµµατέα Μετανά-
στευσης του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
Τζανέτο Φιλιππάκο, η Ε.Ε. ανέλαβε κεντρικά τις 
διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες προέλευσης µετα-
ναστών χωρίς χαρτιά που αρνούνταν να ταυτοποι-
ήσουν τους πολίτες τους, εµποδίζοντας έτσι την 
απέλασή τους. Φαίνεται ότι στην περίπτωση του 
Πακιστάν η διαπραγµάτευση έφερε αποτέλεσµα, 
µε αποτέλεσµα να δροµολογείται ήδη η απέλαση 
αγνώστου αριθµού Πακιστανών αεροπορικώς.

Ως προς το πρόγραµµα µετεγκατάστασης, την 
ερχόµενη εβδοµάδα αναµένεται να φύγουν οι 
πρώτοι πρόσφυγες, αγνώστου αριθµού ακόµα, 
µε προορισµό το Λουξεµβούργο. Αύριο έχει προ-
γραµµατιστεί να γίνουν µε κάθε επισηµότητα τα 
εγκαίνια του κέντρου ταυτοποίησης και καταγρα-
φής (του λεγόµενου «χότσποτ») στη Μόρια της 
Μυτιλήνης, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου 

∆ηµήτρη Αβραµόπουλου, του υπουργού Εξωτε-
ρικών του Λουξεµβούργου Ζαν Ασελµπορν, του 
προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, 
του αναπληρωτή υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα και του γενικού γραµ-
µατέα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
Τζανέτου Φιλιππάκου.

Στη Μυτιλήνη θα φτάσουν αύριο και οι 600 
υπάλληλοι της FRONTEX, που θα στελεχώσουν το 
κέντρο, ενώ σήµερα η Ελλάδα παραλαµβάνει από 
τη Γερµανία 12 µονάδες ταυτοποίησης, τα γνωστά 
Eurotag, που θα εγκατασταθούν στη Μόρια. Ηδη 
35 εµπειρογνώµονες της FRONTEX βρίσκονται 
στη Μόρια για να στήσουν το κέντρο, που λειτουρ-
γεί πιλοτικά αυτή την εβδοµάδα, ταυτοποιώντας 
3.500 πρόσφυγες καθηµερινά.

Αν και η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι 
πέτυχε να παραµείνει η διοίκηση του κέντρου και 
της διαδικασίας µετεγκατάστασης σε ελληνικά 
χέρια, υπεύθυνος για τον συντονισµό της µετε-
γκατάστασης προσφύγων έχει τοποθετηθεί ο νέος 
επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Ελλάδα, Mάρτιν Φερβέι, που 
διαδέχτηκε τον Χορστ Ράιχενµπαχ.

Στο µεταξύ, ο αναπληρωτής υπουργός Γιάννης 
Μουζάλας συναντήθηκε χτες στην Τουρκία µε 
τους υπουργούς Εσωτερικών και Εξωτερικών και 
µε τον σύµβουλο του πρωθυπουργού για το προ-
σφυγικό και επανέλαβε τη θέση της ελληνικής κυ-
βέρνησης ότι το προσφυγικό δεν αντιµετωπίζεται 
µε επιχειρήσεις αποτροπής, αλλά µε σεβασµό του 
δικαιώµατος των προσφύγων να ζητούν διεθνή 
προστασία. Επισήµανε επίσης πως θεωρεί δίκαιο 
να δοθούν κίνητρα στην Τουρκία, προκειµένου να 
ιδρυθούν εκεί κέντρα ταυτοποίησης και καταγρα-
φής, καθώς η γειτονική χώρα φιλοξενεί περίπου 3 
εκατοµµύρια πρόσφυγες.
■ Σε συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία 
στα γραφεία της Ε.Ε. καλεί για σήµερα το απόγευ-
µα στις 6 (ώρα έναρξης της ευρωπαϊκής Συνόδου 
Κορυφής) ο Συντονισµός σωµατείων και συλλογι-
κοτήτων για το προσφυγικό/µεταναστευτικό, µε 
αίτηµα, µεταξύ άλλων, να γκρεµιστεί ο φράχτης 
στον Εβρο, να καταργηθούν τα χότσποτ και τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, να σταµατήσουν οι 
επεµβάσεις στη Συρία και το Αφγανιστάν. Συµµε-
τέχουν κόµµατα και οργανώσεις της Αριστεράς, 
φοιτητικοί σύλλογοι κ.ά.

Αλλοι προς χώρες της Ευρώπης 
και άλλοι προς τις πατρίδες τους

Ελλάδα

Τ
Ξεκινά την ερχόµενη εβδοµάδα 
το πρόγραµµα αναλογικής 
µετεγκατάστασης προσφύγων µε 
τους πρώτους από αυτούς να έχουν 
προορισµό το Λουξεµβούργο, 
ενώ δροµολογείται και η απέλαση 
µεταναστών που δεν διαθέτουν χαρτιά
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∆ράµα 
δίχως 
τέλος
ΤΕΛΕΙΩΜΟ δεν έχει το δράµα 
των προσφύγων στο Αιγαίο. 
Χθες, άλλα τρία άτοµα (µία 
γυναίκα, ένα κοριτσάκι και 
ένα βρέφος) βρήκαν τον θά-
νατο όταν εγκλωβίστηκαν 
µέσα στη βάρκα που τους µε-
τέφερε από την Τουρκία στη 
Μυτιλήνη και ενώ αυτή ανα-
τράπηκε κάτω από άγνωστες 
συνθήκες.

Το περιστατικό έγινε γνω-
στό χθες το πρωί, όταν τουρ-
κική ακταιωρός διέσωσε 21 

πρόσφυγες από τη θαλάσσια 
περιοχή Ακρα Κόρακα της 
Λέσβου, οι οποίοι αργότερα 
δήλωσαν ότι µαζί τους ήταν 
άλλα τρία άτοµα τα οποία 
χάθηκαν. Αµέσως ειδοποιή-
θηκαν οι ελληνικές λιµενικές 
αρχές, οι οποίες και άρχισαν 
τις έρευνες µ’ ένα πλωτό πε-
ριπολικό του Λιµενικού Σώ-
µατος, ένα ελικόπτερο της 
Frontex και ένα παραπλέον 
σκάφος. Αργά το απόγευµα 
εντοπίστηκαν οι τρεις νεκροί 
εγκλωβισµένοι στη βυθισµέ-
νη βάρκα, από ιδιώτες δύτες 
οι οποίοι συµµετείχαν στις 
έρευνες.

Να σηµειωθεί ότι, σύµφω-
να µε το Αρχηγείο του Λιµε-
νικού Σώµατος, από τις 7.30 
το πρωί της 13ης Οκτωβρίου 
έως τις 7.30 το πρωί της 14ης 
Οκτωβρίου διασώθηκαν 979 
πρόσφυγες σε 28 περιστατι-
κά διάσωσης στις θαλάσσιες 
περιοχές Λέσβου, Χίου, Σάµου, 

Αγαθονησίου και Κω. ΧΡ.ΠΑΠ. 

Μία γυναίκα, ένα 
κοριτσάκι και ένα 
βρέφος έχασαν τη 
ζωή τους ανοιχτά 
της Μυτιλήνης σε 
ανατροπή λέµβου

Η «ΣΠΟΡΑ» του φούρναρη της Κω βρήκε εύφορο 
έδαφος στη Θεσσαλονίκη, όπου σχεδόν 300 συ-
νάδελφοί του αρτοποιοί έσπευσαν χθες στον Λευ-
κό Πύργο για να συνεισφέρουν αρτοσκευάσµατα 
και ανθρωπιά για τους πρόσφυγες στην Ειδοµένη.

Από τις δώδεκα το µεσηµέρι και επί δυόµισι 
ώρες, όπως είχε αναγγελθεί και προγραµµατιστεί 
από το σωµατείο αρτοποιών Θεσσαλονίκης, δε-
κάδες φορτηγάκια των φουρνάρηδων έφταναν 
στον Λευκό Πύργο µεταφέροντας αρτοσκευάσµα-
τα σε ατοµικές συσκευασίες. Αποτέλεσµα ήταν 
να υπερκαλυφθεί ο στόχος που είχε βάλει το δι-
οικητικό συµβούλιο για συγκέντρωση 500 κιλών 

µόνο σε φρυγανιές, κουλουράκια κάθε είδους, 
κρουασάν και τσουρέκια.

Φούρνοι από όλες τις γειτονιές συµµετείχαν 
στην προσφορά, σε µια µαζική έκφραση αλληλεγ-
γύης και αλτρουισµού, η οποία ολοκληρώθηκε µε 
την άµεση µεταφορά της βοήθειας στην Ειδοµένη.

«Τα µέλη µας κάνουν µια κίνηση ανθρωπιάς 
απέναντι σε όλους αυτούς που διέρχονται από 
τη χώρα µας για να φύγουν από έναν πόλεµο και 
έχουν µπροστά τους έναν άλλο πόλεµο µέχρι να 
φτάσουν εκεί που θέλει να πάει ο καθένας. Εµείς 
απλά βάζουµε ένα λιθαράκι στη βοήθεια που πρέ-
πει να τους δίνουµε», δήλωσε ικανοποιηµένη η 

πρόεδρος του Σωµατείου Αρτοποιών Θεσσαλονί-
κης «Ο Προφήτης Ηλίας», Ελισάβετ Κουκουµέρια.

Καθ’ οδόν για την Ειδοµένη και µιλώντας 
στην «Εφ.Συν.», η κ. Κουκουµέρια είπε χαρακτη-
ριστικά: «Εχω αρτοποιείο σε µια προσφυγική 
συνοικία, την Τούµπα, ο προπάππος µου ήταν 
πρόσφυγας, εµείς είµαστε νεότεροι µεν, αλλά 
κουβαλάµε στο αίµα µας τις µνήµες της προ-
σφυγιάς. Κάναµε µια κίνηση -που ελπίζουµε να 
ακολουθήσουν κι άλλοι-, απαλύνουµε λίγο όσα 
ζουν, το θέµα είναι να µην υπάρχουν οι αιτίες 
που δηµιουργούν πρόσφυγες».

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΚΕΣΑΣ

Κίνηση ανθρωπιάς στη Θεσσαλονίκη
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Τα τρακτέρ 
σήµερα στην  
εθνική οδό  
Πύργου - Πατρών
ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ 
σήµερα οι αγρότες της Ηλείας, αντι-
δρώντας στα µνηµονιακά µέτρα. 
Επειτα από διαβουλεύσεις του συ-
ντονιστικού τους, αποφασίστηκε να 
βγουν στον δρόµο και να συγκεντρω-
θούν προς το µεσηµέρι στην εθνικό 
οδό Πύργου-Πατρών, στον κόµβο της 
Μαραθιάς, προκειµένου να διαµαρ-
τυρηθούν. Η αρχική σκέψη ήταν να 
πραγµατοποιήσουν πορεία έως την 
πρωτεύουσα του νοµού, τον Πύργο, 
και ν’ αποκλείσουν την τοπική ∆ΟΥ. 
Στη συνέχεια όµως απορρίφθηκε αυτή 
η ιδέα, θεωρώντας ότι σε κινηµατικό 
επίπεδο δεν προσφέρει κάτι ιδιαίτερο.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τον 
διαχωρισµό της Οµοσπονδίας Αγρο-
τικών Συνεταιρισµών Ηλείας από 
αυτή τη µορφή κινητοποιήσεων, τα 
µέλη του συντονιστικού ξεκαθάρισαν 
πως κάλεσαν τους αγρότες µέλη της 
ΟΑΣΗ σε κοινό αγώνα. «∆εν έχουµε 
να χωρίσουµε τίποτα. Τα προβλήµατα 
είναι τόσο µεγάλα και πρέπει να τα 
αντιµετωπίσουµε από κοινού», είπαν 
χαρακτηριστικά.

Nα σηµειωθεί ότι οι αγρότες της 
ΟΑΣΗ έχουν προγραµµατίσει δική 
τους διαµαρτυρία και θα συγκεντρω-
θούν το πρωί µε τρακτέρ και αγροτικά 
µηχανήµατα στην εθνική οδό Πύρ-
γου-Τριπόλεως, στον κόµβο του Αγίου 
Γεωργίου. Σε ανακοίνωσή τους ανα-
φέρουν χαρακτηριστικά: «Ο αγροτικός 
κόσµος λέει «όχι» στο ξεκλήρισµα της 
µικροµεσαίας αγροτιάς, της µικρής 
οικογενειακής αγροτοκτηνοτροφικής 
εκµετάλλευσης. Αρνείται να µπει πί-
σω από τις στρατιές των 1.500.000 
ανέργων. Ο δρόµος του αγώνα θα εί-
ναι µακρύς και πιο δύσκολος απ’ ό,τι 
ήταν µέχρι τώρα, µαζί όµως µε τους 
άλλους εργαζόµενους, θα νικήσουµε 
για µια αγροτική οικονοµία που θα βα-
σίζεται στις παραγωγικές δυνατότητες 
της χώρας». ∆.ΤΕΡΖ.

►►  Του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΖΙΑΜΠΑΚΑ

ε πακέτο εναλλακτικών προτάσεων για τη 
φορολόγηση των αγροτών, µε βασική κατεύ-
θυνση τη δίκαιη κατανοµή βαρών -σύµφωνα 
µε την πραγµατική φοροδοτική τους δυνα-
τότητα- και την άµβλυνση των επιπτώσεων 
των σκληρών µέτρων του τρίτου Μνηµονίου, 
µε ιδιαίτερη µέριµνα για τους µικροµεσαίους 
παραγωγούς, θα επιµείνει η κυβέρνηση στις 
συζητήσεις µε τους δανειστές.

Ηδη είναι γνωστές οι προτάσεις του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου, για 
προσδιορισµό του αγροτικού εισοδήµατος 
µέσω βιβλίων εσόδων-εξόδων (µε εξαίρεση 
τα εισοδήµατα κάτω των 5.000 ευρώ) και χρή-
ση κλιµακωτών συντελεστών φορολόγησης, 
αναγνώριση της αµοιβής της οικογενειακής 
εργασίας ως τεκµαρτής δαπάνης, καθώς και 
αποσβέσεις κεφαλαίου και παγίων. Επιδιώκε-
ται, επιπλέον, διευρυµένη χρήση του εργόση-
µου -κυρίως για εργαζόµενους µετανάστες- 
και νέος ορισµός τού κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότη, µε κριτήριο τουλάχιστον το 50% του 
εισοδήµατός του να προέρχεται από αγροτικές 
δραστηριότητες.

Ταυτόχρονα, η ελληνική πλευρά θα επι-
χειρήσει να ενισχύσει τα επιχειρήµατά της 
απέναντι στους δανειστές επικαλούµενη το 
γερµανικό µοντέλο. Οι Γερµανοί αγρότες, µε-
ταξύ άλλων, έχουν γενικό αφορολόγητο (από 
εισόδηµα και επιδοτήσεις) 8.000 ευρώ. Φο-
ρολογούνται µε κλιµακωτό σύστηµα 14-45% 
και όχι οριζόντιο και εποµένως άδικο για τους 
µικροκαλλιεργητές. Ακόµη, οι µικροί αγρότες 

στη Γερµανία µπορούν να επιλέξουν τρόπο 
φορολόγησης, είτε µέσω συστήµατος εσό-
δων-εξόδων είτε µέσω συστήµατος τεκµαρ-
τού υπολογισµού του εισοδήµατος. Σχετική 
ενηµέρωση µετέφερε, επιστρέφοντας από τη 
Γερµανία, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στ. Αρα-
χωβίτης.

Πρέπει να τονιστεί ότι τα επιχειρήµατα της 
ελληνικής πλευράς θα βασιστούν στο µοντέλο 
(µε επίκεντρο τη διεκδίκηση αφορολόγητου 
ορίου) και όχι στους επιµέρους αριθµούς και 
συντελεστές. Οι διαφορές στα χαρακτηριστι-
κά µεταξύ Ελληνα και Γερµανού αγρότη είναι 
χαώδεις, λαµβάνοντας υπόψη και µόνο ότι 
«µικροί» αγρότες στη Γερµανία θεωρούνται 
όσοι καλλιεργούν έως 200 στρέµµατα. Ο µέ-
σος Ελληνας αγρότης καλλιεργεί περίπου 45 
στρέµµατα και έχει πολυτεµαχισµένο κλήρο. 
Το µεγάλο στοίχηµα, βέβαια, για την κυβέρ-
νηση είναι να ξεπεράσει τη δυσπιστία των 
δανειστών στο ζήτηµα της εισπραξιµότητας 
του ΦΠΑ.

Το εσωτερικό µέτωπο
Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό, ανοίγει το 

µέτωπο της κυβέρνησης µε τους αγρότες, οι 
οποίοι, µετά τις χθεσινές συναντήσεις µε τον 
κ. Αποστόλου, ξεκαθάρισαν ότι πάνε σε κινη-
τοποιήσεις. Παρά την κατεύθυνση άµβλυν-
σης των επιπτώσεων των µέτρων, έκριναν 
γενικόλογες τις τοποθετήσεις του υπουργού. 
«Να είστε σίγουροι. Θα δείτε δυναµικές κι-
νητοποιήσεις», κατέληξε στις δηλώσεις του 
ο Γ. Παναγής, γραµµατέας της Πανελλαδικής 
Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών, Κτηνο-

τρόφων και Αλιέων. «Περιµένουµε να δούµε 
τι θα γίνει στο διά ταύτα. Με ευχολόγια δεν 
λύνονται τα προβλήµατα. Πάµε για ολοσχερή 
καταστροφή µιας ολόκληρης τάξης και όχι 
µόνο της αγροτικής και κτηνοτροφικής, αλλά 
και της εθνικής οικονοµίας», συµπλήρωσε ο 
Χ. Γκόντιας από την επιτροπή η οποία εκπρο-
σωπεί αγρότες από σηµεία όλης της χώρας, 
κυρίως από Μακεδονία και Θράκη.

Αν και η επιτροπή δεν έχει αποφασίσει 
ακόµη τη χρονική αφετηρία των κινητοποιή-
σεων, η Πρωτοβουλία Αγροτών (εκπροσωπεί 
63 συλλόγους ανά την Ελλάδα), σε σύσκε-
ψη που ακολούθησε τη συνάντηση µε τον 
υπουργό, αποφάσισε κινητοποιήσεις στο 
επόµενο δεκαήµερο. «Φαίνεται ότι το πρό-
γραµµα προχωρά κανονικά, όπως ψηφίστη-
κε. Ακόµα και το 13% σηµαίνει τριπλάσιος 
φόρος», δήλωσε ο Θ. Παπακωνσταντίνου. 
Για «πολύ δυνατές κινητοποιήσεις» έκανε 
λόγο και ο Τ. Χαλκίδης, πρόεδρος Συλλόγου 
Αγροτών Βέροιας, ενώ ο Γ. Τζωρτζάκης, πρό-
εδρος Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων 
Ηρακλείου, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι 
προσπαθεί µε υποσχέσεις να αµβλύνει τις 
αντιδράσεις των αγροτών για να περάσουν 
τα µέτρα.

«Πρέπει να γίνει κατανοητό και από τους 
εταίρους και όσους έχουν σχέση µε τον αγρο-
τικό χώρο ότι θέλουµε τον αγρότη να συνεχί-
σει να καλλιεργεί», δήλωσε ο κ. Αποστόλου, 
συµπληρώνοντας, µεταξύ άλλων, ότι «ο αρκε-
τά σοβαρός προβληµατισµός που κατέθεσαν 
οι αγρότες» θα ενισχύσει την περαιτέρω επε-
ξεργασία των ελληνικών θέσεων.

Τα βλέµµατα, βέβαια, του κόσµου της 
υπαίθρου στρέφονται και στη σύσκεψη που 
θα έχει την Κυριακή, στο Εργατικό Κέντρο 
Λάρισας, η Πανελλαδική Συντονιστική Επι-
τροπή των Μπλόκων και στις αποφάσεις που 
θα ληφθούν µε στόχο την οργάνωση πανελ-
λαδικών αγροτικών κινητοποιήσεων. Πρόκει-
ται κυρίως για αγρότες που συσπειρώνονται 
γύρω από την Παναγροτική Αγωνιστική Συ-
σπείρωση (ΠΑΣΥ) του ΚΚΕ.

∆εν πείστηκαν οι αγρότες 
και βγαίνουν στους δρόµους

Η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπους άµβλυνσης των 
επιπτώσεων για τους παραγωγούς, επικαλούµενη απέναντι 
στους  δανειστές ακόµη και το φορολογικό µοντέλο που 
εφαρµόζει η Γερµανία, όµως οι αγρότες µιλούν για ευχολόγια και 
ετοιµάζουν δυναµικές κινητοποιήσεις µέσα στις επόµενες ηµέρες

Σ
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Ι
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

►►Του ΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

στορική απόφαση, έπειτα από 43 χρόνια 
αγώνων για το «Βαρδινοπέδι». Το Πολυ-
µελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής δικαιώνει 
κατοίκους και δήµο για τα 54 χιλιάδες 
στρέµµατα στη Σιθωνία που διεκδικούσαν 
µοναστήρια και εταιρεία συµφερόντων 
Βαρδινογιάννη εξαιτίας µιας σκανδαλώ-
δους παραχώρησης από τη χούντα!

Το δικαστήριο έκανε αποδεκτό τον ισχυ-
ρισµό του ∆ήµου Σιθωνίας και του ελληνι-
κού ∆ηµοσίου, ότι οι Μονές Ξενοφώντος 
και Σίµωνος Πέτρας καθώς και η εταιρεία 
ΣΕΚΑ Α.Ε. δεν απέκτησαν ούτε δικαίωµα 
ιδιοκτησίας ούτε δικαίωµα κυριότητας επί 
της επίδικης έκτασης 53.800 στρεµµάτων 
µέσα στην οποία βρίσκονται 7 χιλιάδες µι-
κροϊδιοκτησίες, κυρίως κατοίκων της πε-
ριοχής.

«Είναι µια ιστορική απόφαση που δι-
καιώνει τους αγώνες µας. Ευχαριστώ τους 
νοµικούς του ∆ηµοσίου και τους νοµικούς 
του δήµου µας που βοήθησαν σε αυτή την 
απόφαση δικαίωσής µας», δήλωσε ο δή-
µαρχος Σιθωνίας, Γιάννης Τζίτζιος.

Πράγµατι, επρόκειτο για ένα µεγάλο κοι-
νωνικό ζήτηµα που ταλάνιζε τους κατοί-
κους για περισσότερα από 40 χρόνια. Στη 

συζήτηση της υπόθεσης στο Πολυµελές 
Πρωτοδικείο Χαλκιδικής είχαν παρευρεθεί 
δεκάδες κάτοικοι από τις περιοχές Αγίου 
Νικολάου και Νικήτης. Αξιοσηµείωτο, ότι 
η υπόθεση εκδικάστηκε µετά δύο αναβολές.

Οι κάτοικοι επί δεκαετίες έκαναν λόγο 
για «µεγάλο σκάνδαλο», που στα καφενεία 
το αποκαλούσαν «Βαρδινοπέδι». Μιλούσαν 
για «ιερές µπίζνες» της εταιρείας ΣΕΚΑ Α.Ε. 
µε τα δύο µοναστήρια του Αγίου Ορους και 
κατάγγελλαν τις «ορέξεις αδηφάγων επιχει-
ρηµατικών συµφερόντων και µοναστηρι-
ών».

Η πραγµατογνωµοσύνη
Νοµικοί κύκλοι που γνωρίζουν την υπό-

θεση εκτιµούν ότι ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
υπ’ αριθµόν 52/2015 απόφαση του Πολυ-
µελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής έπαιξε η 
πραγµατογνωµοσύνη επιτροπής που διόρι-
σε το δικαστήριο και η οποία αποδόµησε τα 
ερείσµατα των Μονών, ότι έχουν δικαιώµα-
τα στην επίµαχη έκταση. Σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο της κοινότητας Αγίου Νικολάου 
Χαλκιδικής, Γιώργο Παρδάλη, πρόκειται 
για µια πρωτοφανή υπόθεση. Η εταιρεία 
συµφερόντων Βαρδινογιάννη και τα δύο 
συγκεκριµένα µοναστήρια του Αγίου Ορους 
διεκδικούσαν επί 43 χρόνια ουσιαστικά το 
1/3 του ποδιού της Σιθωνίας Χαλκιδικής, 

που περιλαµβάνει δηµόσιο δάσος, καλλιέρ-
γειες, οικισµούς και εννέα νησιά!

«Από τα 54 χιλιάδες στρέµµατα, τα 12 
χιλιάδες είναι ιδιοκτησίες που ανήκουν 
κυρίως σε κατοίκους της Χαλκιδικής, µε 
συµβόλαια, είτε από αγορές είτε από κλη-
ρονοµιές. Ερχονται, λοιπόν, τα µοναστήρια 
και η εταιρεία του Βαρδινογιάννη και τα 
διεκδικούν στηριζόµενοι σε οθωµανικά 
χρυσόβουλα και σε µια σκανδαλώδη παρα-
χώρηση µε απόφαση της χούντας, το 1973», 
αναφέρει στην «Εφ.Συν.». Σύµφωνα µε τους 
κατοίκους, η περιοχή δόθηκε επί χούντας 
στον Βαρδινογιάννη για 2,7 ευρώ το στρέµ-
µα (!), όταν κάθε στρέµµα εκεί αξίζει σήµερα 
τουλάχιστον 200-300 χιλιάδες ευρώ, ανάλο-

γα µε την τοποθεσία.
«Παρότι η σκανδαλώδης αυτή παραχώ-

ρηση ανακλήθηκε από το ∆ηµόσιο µετά την 
πτώση της δικτατορίας, οι τίτλοι ιδιοκτησί-
ας -40 χρόνια µετά (!)- δεν έχουν ακυρωθεί 
µε αποτέλεσµα συνεχώς να εκκρεµούν δι-
καστικές διαµάχες, οι οποίες αφορούν τους 
τύπους αλλά όχι την ουσία της υπόθεσης», 
υποστηρίζουν.

Βέβαια, η εταιρεία και τα µοναστήρια 
έχουν δικαίωµα να ασκήσουν ένδικα µέσα 
προσφεύγοντας κατά της απόφασης αυτής 
στο Εφετείο και αν χρειαστεί ακόµη και 
στον Αρειο Πάγο. Γεγονός είναι πάντως ότι 
οι κάτοικοι πιστεύουν πλέον πως υπάρχει 
ελπίδα.

Το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής έκρινε πως η Σιµωνόπετρα,  
η Μονή Ξενοφώντος και η ΣΕΚΑ Α.Ε., συµφερόντων 
Βαρδινογιάννη, ουδέποτε απέκτησαν δικαίωµα ιδιοκτησίας 
στα επίδικα 54 χιλ. στρέµµατα της Σιθωνίας

∆ικαιώνονται
οι κάτοικοι για
το «Βαρδινοπέδι»

►►Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΣΑ

ΘΑ ΣΩΘΕΙ ΤΕΛΙΚΑ κανένα ρέµα στη Θεσσαλονίκη; 
Το ερώτηµα πλανάται µαζί µε µπόλικη αγανάκτηση 
στην περιοχή του ρέµατος «Κυβερνείου»-Χαριλάου 
στη Νύµφη του Θερµαϊκού, οι κάτοικοι της οποίας 
πληροφορήθηκαν ξαφνικά ότι υπηρεσιακοί παράγο-
ντες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδια-
σµού και Τράπεζας Γης του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος προωθούν για δεύτερη φορά την έκδοση Π.∆. 
ρυµοτόµησης του ρέµατος προς όφελος ιδιωτικών 
συµφερόντων. Ούτε η απόφαση του ΣτΕ, που δικαί-
ωνε τους περίοικους, δεν φαίνεται να σταµατά τους 
διεκδικητές.

Σύµφωνα µε έγγραφο της ∆ιεύθυνσης προς το 
ΥΠΑΠΕΝ, επιτρέπεται πλέον η άρση αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης σε συµµόρφωση αποφάσεων δικα-

στηρίων, ακόµη κι αν µειώνονται οι κοινόχρηστοι και 
κοινωφελείς χώροι. Κι ενώ ο δήµος εκδήλωνε το εν-
διαφέρον του για το ρέµα και την απαλλοτρίωση της 
επίδικης έκτασης, µέχρι σήµερα δεν έχει ενηµερώσει 
το ΥΠΑΠΕΝ για την οικονοµική δυνατότητά του για 
την απαλλοτρίωση ούτε κοινοποίησε το αίτηµά του 
προς το Πράσινο Ταµείο.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η αρµόδια ∆ι-
εύθυνση και γι’ αυτό η ∆ηµοτική Κίνηση «Ανοιχτή 
Πόλη» καταγγέλλει µε ανακοίνωσή της «την αδικαι-
ολόγητη αδράνεια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, όπως 
παρουσιάζεται από το ΥΠΑΠΕΝ», επισηµαίνοντας ότι 
«ενώ εµφανίζεται η πρόθεση (στη θεωρία) για την 
προστασία του Ρέµατος, στην ΠΡΑΞΗ δεν έχει γίνει 

καµία ενέργεια για τη διατήρησή του».
Σύµφωνα µε την «Ανοιχτή Πόλη», «δεν υ

πλέον περιθώρια για απραξία. Είναι επιτακ
γκη ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης να προχωρήσ
στη δήλωση της επίδικης έκτασης στο Κτηµα
προκειµένου να διασφαλίσει το δηµόσιο συµφέρον
και την περιουσία του, καθώς κινδυνεύει να χαθεί
το ρέµα.

Η αµετάκλητη απόφαση
Αλλωστε, υπάρχει αµετάκλητη απόφαση

του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
(22297/2001), µε την οποία οι φερόµενοι ως ιδιο
κτήτες έχασαν το δικαίωµα διεκδίκησης της

Ρυµοτοµείται το ρέµα Χαριλάου προς όφελος ιδιωτών

Το ΥΠΑΠΕΝ επιτρέπει την απαλλοτρίωση 
της περιοχής, παρά την αντίθετη  
απόφαση του ΣτΕ

*

Η Μονή Σίµωνος Πέτρας δεν είχε την κυριότητα της έκτασης, σύµφωνα µε την απόφαση
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Βιοµηχανία διώξεων
για τον ΣΜΑ Ευκαρπίας

Πλειστηριασµοί απειλούν 
το εγχείρηµα της ΒΙΟΜΕ
ΜΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ κλονίζει το επιτυχη-
µένο αυτοδιαχειριζόµενο εγχείρηµα της ΒΙΟΜΕ. 
Σύµφωνα µε αυτήν, στις 26 Νοεµβρίου ξεκινούν 
οι πλειστηριασµοί για την εκποίηση 14 ακινή-
των της πτωχευµένης ΦΙΛΚΕΡΑΜ, εντός των 
οποίων βρίσκεται και το εργοστάσιο της θυγα-
τρικής ΒΙΟΜΕ. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν 
σχετικού αιτήµατος των συνδίκων πτώχευσης 
να βγει σε πλειστηριασµό το ενοποιηµένο οικό-
πεδο, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις για να 
ικανοποιηθούν η Εφορία, το ΙΚΑ, οι τράπεζες, οι 
προµηθευτές και οι πρώην εργαζόµενοι της ΦΙΛ-
ΚΕΡΑΜ. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι το οικόπεδο 
που πρόκειται να εκποιηθεί απαρτίζεται από 14 
ξεχωριστά οικόπεδα, εκ των οποίων ορισµένα 
είχαν παραχωρηθεί από το ελληνικό ∆ηµόσιο 
στην επιχείρηση ως στήριξη για τις θέσεις εργα-
σίας που είχαν δηµιουργηθεί τότε.

Οπως υποστηρίζουν οι συνεταιριστές της αυ-
τοδιαχειριζόµενης ΒΙΟΜΕ, οι εγκαταστάσεις που 
χρησιµοποιούν αποτελούν περίπου το 1/7 του 
συνολικού οικοπέδου, έκταση που είναι εύκολα 
διαχωρίσιµη και όπως είναι φυσικό ζητούν την 
εξαίρεση της. Υπό αυτές τις συνθήκες η αγωνία 
των ίδιων και των οικογενειών τους κορυφώ-
νεται, διότι µετά το «λουκέτο» έδωσαν αγώνα 
σχεδόν τεσσάρων ετών προκειµένου να οργα-
νώσουν το εργοστάσιο, να προχωρήσουν στην 
παραγωγή και να διαθέσουν τα προϊόντα τους.

Είναι ξεκάθαρο πως τίθεται θέµα επιβίωσης 
πλέον γι’ αυτούς. Τα οικολογικά καθαριστικά 
που παράγουν πηγαίνουν καλά, µέσω της ΚΟΙΝ-
ΣΕΠ που έχουν δηµιουργήσει. 
∆εν υπάρχει πλέον ζωή γι’ αυ-
τούς έξω από το εργοστάσιο. 
«Ο αγώνας µας είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένος µε τον χώρο του 
εργοστασίου, τόσο ζωτικά για 
τη συνέχιση της παραγωγής, 
όσο και γιατί ένα από τα βασικά 
προτάγµατα του εγχειρήµατος 
είναι: ∆εν φεύγουµε από όσα 
µας ανήκουν - Τα εργοστάσια 
στα χέρια των εργατών - Η 
παραγωγή στην κοινωνία», 
αναφέρει η Πρωτοβουλία Αλ-
ληλεγγύης στην ΒΙΟΜΕ.

Ο εκπρόσωπος των εργα-
ζοµένων Μάκης Αναγνώστου 
είναι κατηγορηµατικός: «∆εν 
πρόκειται να βγούµε από το 
εργοστάσιο. Μας κατέστρεψαν 
τη ζωή. Παλέψαµε µόνοι µας να 

την ξαναφτιάξουµε. ∆εν θα αφήσουµε κανέναν 
να µας την ξανακαταστρέψει».

Η γενική συνέλευση των εργαζοµένων-συ-
νεταιριστών, ξεκαθαρίζει:
■ Παλέψαµε τέσσερα χρόνια για ζωή και αξι-
οπρέπεια.
■ Επιλέξαµε να κάνουµε κοινωνικές συµµαχίες.
■ Στις 26 Νοεµβρίου ο κόσµος καλείται στα 
δικαστήρια να σταµατήσει τον πλειστηριασµό.

Στο µεταξύ, στις 21 Oκτωβρίου οργανώνεται 
πορεία στη Θεσσαλονίκη από το Καραβάνι Αγώ-
να και Αλληλεγγύης, ενώ δράσεις στήριξης θα 
γίνουν και στην Αθήνα. Είναι χαρακτηριστικές 
οι αιχµές των εργαζοµένων στη ΒΙΟΜΕ για τη 
στάση της κυβέρνησης αλλά και της δικαιοσύνης 
απέναντι σε µια τεράστια κοινωνική αδικία που 
υφίστανται οι ίδιοι και οι οικογένειές τους:

«Μέσα στις πολιτικές δυνάµεις που στήριξαν 
τον αγώνα µας ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ, µε λόγια και 
δεσµεύσεις από το στόµα του ίδιου του σηµερι-
νού πρωθυπουργού για άµεση λύση στο ζήτηµα 
της λειτουργίας του εργοστασίου. Βέβαια, µετά 
την ανάληψη της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ οι 
δεσµεύσεις και τα λόγια άρχισαν να στρογγυ-
λεύουν.

»Και η αποφασιστικότητα που έδειχνε ως 
αντιπολίτευση αντικαταστάθηκε µε ατολµία και 
προτάσεις συµβιβασµού µέσα σε ένα διαφορετι-
κό πλαίσιο από αυτό που είχαµε συναποφασίσει. 
Και αυτό που “κατάφερε” να κάνει είναι µετά 
από οκτώ µήνες διακυβέρνησης να αφήσει την 
υπόθεση της ΒΙΟΜΕ στα νύχια της δικαιοσύνης.

»Της δικαιοσύνης που ενώ 
καταδίκασε τη Χριστίνα Φιλίπ-
που (πρώην ιδιοκτήτρια της 
ΦΙΛΚΕΡΑΜ) σε δεκάδες µήνες 
φυλακή, την αφήνει ελεύθε-
ρη, τάχα για να κάνει κοινω-
φελή εργασία σε δήµο όπου 
έχει “σχέσεις” η συγκεκριµένη 
κυρία, ενώ βέβαια δεν έχει 
πατήσει στον χώρο όπου έχει 
δεσµευτεί να εργάζεται.

»Τη δικαιοσύνη που αφήνει 
ελεύθερους αυτούς που κατα-
χράστηκαν και κατέστρεψαν 
την ελληνική κοινωνία πέντε 
χρόνια τώρα και δεν έχει κά-
νει το παραµικρό για να τιµω-
ρηθούν. Σε αυτά τα χέρια µας 
άφησε η πρώτη αριστερή κυ-
βέρνηση».

ΝΙΚΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κινδυνεύουν να 
µείνουν άστεγοι 
οι συνεταιριστές 
στη Θεσσαλονίκη 
εξαιτίας της 
εκποίησης ακινήτων 
της πτωχευµένης 
ΦΙΛΚΕΡΑΜ τον 
Νοέµβριο. Οι 
εργαζόµενοι 
αντιδρούν και 
βάλλουν κατά 
της κυβέρνησης. 
Οργανώνεται κύµα 
αλληλεγγύης

*
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∆ΙΩΞΕΙΣ ΠΑΡΩ∆ΙΑ για τον ΣΜΑ 
Ευκαρπίας. Συνολικά 50 κάτοικοι 
της περιοχής, όπου κατασκευά-
ζεται ο Σταθµός Μεταφόρτωσης 
Απορριµµάτων της δυτικής Μακε-
δονίας, βρέθηκαν κατηγορούµενοι 
για τις κινητοποιήσεις διαµαρτυ-
ρίας τους. Ανάµεσά τους, ακόµη 
και άσχετοι, που είχαν παρκάρει 
τυχαία τα αυτοκίνητά τους και η 
αστυνοµία κατέγραψε τις πινακί-
δες κυκλοφορίας!

Με πέντε δίκες σε διάστηµα 
3,5 µηνών, η όλη υπόθεση κατα-
ντά κωµικοτραγική και πλήττει το 
κύρος της ∆ικαιοσύνης, επισήµανε 
αντιπροσωπεία κατοίκων η οποία 
επισκέφθηκε τον υπουργό Νίκο 
Παρασκευόπουλο, στο γραφείο 
του, στη Θεσσαλονίκη. Κάτοικοι 
και µέλη του ∆ικτύου 50 φορέ-
ων ενάντια στην κατασκευή του 
ΣΜΑ κατήγγειλαν στον υπουργό 
∆ικαιοσύνης «τη συνεχιζόµενη βι-
οµηχανία ποινικών διώξεων των 
πολιτών που αντιδρούν ακόµη µε 
πάθος στην κατασκευή του υπερ-
διαστασιολογηµένου ΣΜΑ Ευκαρ-
πίας».

Αναφέρθηκαν στις «προκλη-
τικά συνεχιζόµενες διώξεις δε-
κάδων πολιτών, ανάµεσα στους 
οποίους ορισµένοι παραπέµπονται 
σε 5 διαδοχικές δίκες σε διάστηµα 
3,5 µηνών, από 18.11.2015 µέχρι 
και 24.2.2016». Οι διώξεις αυτές, 
υποστήριξαν, φαίνεται να έχουν 
χαρακτήρα «εκδικητικό και τρο-
µοκρατικό από τη µεριά του ΦΟ-
∆ΣΑ και αρκετών αυτοδιοικητικών 
παραγόντων της πόλης». Εκαναν, 
µάλιστα, αναφορά στο παράδοξο, 
«ενώ στις προηγούµενες πέντε 
δίκες έχουµε αθωωθεί πανηγυ-
ρικά µε την αιτιολογία από το 

δικαστήριο ότι υπερασπιστήκαµε 
το περιβάλλον, η Εισαγγελία Θεσ-
σαλονίκης να συνεχίζει να στέλνει 
κλήσεις µε την ίδια αβάσιµη κατη-
γορία της δήθεν άσκησης παρά-
νοµης βίας».

Η αντιπροσωπεία εξέθεσε στον 
υπουργό τη δυσχερή θέση στην 
οποία βρίσκονται δεκάδες πολί-
τες εξουθενωµένοι οικονοµικά 
και ψυχολογικά από τις συνεχι-
ζόµενες διώξεις κι εξέφρασε την 
απορία «αν αυτές οι συνεχιζόµενες 
διώξεις οφείλονται σε πολιτικές 
πιέσεις από τη µεριά του ΦΟ∆ΣΑ 
(Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων) ή της ΠΕ∆ (Περιφε-
ρειακή Ενωση ∆ήµων) ή από άλλη 
πηγή προέλευσης». Τονίστηκε δε, 
ότι εκκρεµούν στην Εισαγγελία 
Θεσσαλονίκης η αξιολόγηση ολό-
κληρου φακέλου µε αποδεικτικά 
στοιχεία, αλλά και µηνυτήριες 
αναφορές κατά του ΦΟ∆ΣΑ, τό-
σο για τη συνεχιζόµενη ρύπανση 
στην πρώην χωµατερή ∆ερβενίου 
όσο και για τις «ατασθαλίες» του 
ΦΟ∆ΣΑ το καλοκαίρι του 2013.

Γραφειοκρατία;
Από την πλευρά του, ο υπουρ-

γός ∆ικαιοσύνης άκουσε µε ιδιαί-
τερη προσοχή τους κατοίκους κι 
εξέφρασε τη βούλησή του να δι-
ερευνηθεί εάν αυτή η κατάσταση 
οφείλεται στη γραφειοκρατία ή σε 
άλλους λόγους. Επίσης, ζήτησε να 
ενηµερωθεί πιο αναλυτικά για την 
υπόθεση της «πρώην χωµατερής».

Χθες βράδυ, το ∆ίκτυο 50 συλ-
λόγων και φορέων που εναντιώ-
νεται στην κατασκευή του ΣΜΑ 
Ευκαρπίας πραγµατοποίησε έκτα-
κτη γενική συνέλευση, καλώντας 
σε συµπαράσταση του κατοίκους 
και τονίζοντας: «Ενώ οι εργασίες 
έχουν σταµατήσει εδώ και 18 µή-
νες, µε υπαιτιότητα του ΦΟ∆ΣΑ, 
οι υπεύθυνοι για αυτό το έργο-πα-
ρωδία συνεχίζουν την εκδικητικό-
τητά τους.

Συνολικά 50 συµπολίτες της 
Ευκαρπίας δικάζονται σε ένα µπα-
ράζ δικών. Η βιοµηχανία διώξεων 
των πολιτών της Ευκαρπίας που 
έχει στήσει ο ΦΟ∆ΣΑ και τη στη-
ρίζει η παρέα των αυτοδιοικητικών 
και το λόµπι της καύσης, που το 
αποτελούν συγκεκριµένοι δήµαρ-
χοι, αλλά και όλων όσοι ενέκριναν 
(µέσω Περιφέρειας και ΦΟ∆ΣΑ) 
τον περίφηµο εκβραχισµό, για να 
δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγη-
τα, προκαλεί οργή. Είναι οι ίδιοι 
που στο πρόσφατο 1ο αναπτυ-
ξιακό συνέδριο στη Θεσσαλονί-
κη µιλούσαν απαξιωτικά για την 
ανακύκλωση και διθυραµβικά 
αποκλειστικά για την καύση απορ-
ριµµάτων».

Ν.ΦΩΤ.

».
, «δεν υπάρχουν 

πιτακτική ανά-
ρήσει αµέσως 

 Κτηµατολόγιο, 
προκειµένου να διασφαλίσει το δηµόσιο συµφέρον 

νδυνεύει να χαθεί 

Αλλωστε, υπάρχει αµετάκλητη απόφαση 
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
(22297/2001), µε την οποία οι φερόµενοι ως ιδιο-

ης της επίδικης 

έκτασης. Παράλληλα, οφείλει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 
να φροντίσει να αιτηθεί στο ΥΠΑΠΕΝ και στο Πράσι-
νο Ταµείο να χρηµατοδοτήσουν την απαλλοτρίωση, 
ώστε, στην απευκταία περίπτωση που δεν καταφέρει 
να διασφαλίσει την ιδιοκτησία του Ρέµατος, να είναι 
σε θέση να το απαλλοτριώσει για να µη χάσει από 
“αµέλεια” έναν τόσο σηµαντικό πνεύµονα πρασίνου 
της πόλης µας».

Μιλώντας στην «Εφ.Συν.» η εκπρόσωπος της επι-
τροπής γειτονιάς, η τ. αναπλ. καθ. ΑΠΘ Ελεωνόρα 
Καρασαββίδου, καταγγέλλει «το υπουργείο που δεν 
ελέγχει τους υπηρεσιακούς παράγοντες για ένα θέ-
µα που έχει επιλύσει το ΣτΕ» και «όλους αυτούς που 
“αθόρυβα” και σκανδαλωδώς προωθούν το διάταγ-
µα ρυµοτόµησης χωρίς µάλιστα να αναφέρουν στα 
έγγραφα καν τον όρο “ρέµα” ή “περιβάλλον”, λες και 
δεν πρόκειται για δηµόσια περιουσία».

Πέντε δίκες σε 3,5 µήνες 
περιµένουν 50 κατοίκους 
της περιοχής που 
αντιδρούν στην κατασκευή 
Σταθµού Μεταφόρτωσης 
Απορριµµάτων

*

Συνάντηση αντιπροσωπείας κατοίκων µε τον υπουργό ∆ικαιοσύνης
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τεγνός από υλικά και προσωπικό, εγκα-
ταλειµµένος από το κράτος, καταρρέει ο 
γίγαντας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας 
«Ευαγγελισµός», καταγγέλλουν οι εργα-
ζόµενοι, γιατροί και νοσηλευτές. Εχοντας 
λάβει λιγότερο από το 50% της προβλεπόµε-
νης επιχορήγησης, το νοσοκοµείο αδυνατεί 
να καλύψει τις ανάγκες περίθαλψης, ενώ η 
δραµατική µείωση του προσωπικού αφήνει 

χώρο για διεύρυνση των ελαστικών εργα-
σιακών σχέσεων (συνεργεία, συµβασιούχοι 
κ.λπ.).

«Οι κοινωνικές δαπάνες µειώνονται 
δραµατικά», καταδεικνύουν οι εργαζόµε-
νοι. Ειδικά για την Υγεία, σηµειώνουν, η 
επιχορήγηση των νοσοκοµείων για φέτος 
θα είναι µειωµένη σε σχέση µε τις προβλέ-
ψεις (1,390 δισ. ευρώ) και έως το 2018 θα 
φθίνει συνεχώς. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι 
για τον «Ευαγγελισµό» δεν έχει δοθεί ούτε 
το 50% της προβλεπόµενης επιχορήγησης, 
ενώ η πρόσθετη επιχορήγηση που δόθηκε 
πρόσφατα στο νοσοκοµείο (9,6 εκατ. ευρώ), 
καλύπτει τις ανάγκες ενός µόνο µήνα.

Επιπλέον, οι 907 προσλήψεις πανελλα-
δικά που είχαν ήδη εγκριθεί από πέρυσι και 
απ’ ό,τι λέγεται θα προκηρυχθούν έως το 
τέλος του έτους είναι σταγόνα στον ωκεανό, 
τονίζουν, από τη στιγµή που για τα µεγάλα 

νοσοκοµεία προβλέπονται 7-10 υπάλλη-
λοι. Η δε υπόσχεση για 2.500 προσλήψεις 
µόνιµου προσωπικού για το 2016, επιση-
µαίνουν, δεν συνοδεύεται από τις σχετικές 
πιστώσεις από τον προϋπολογισµό. Μόνον 
ο «Ευαγγελισµός», προσθέτουν, µε τους πε-
τσοκοµµένους οργανισµούς του 2012, έχει 
πάνω από 780 κενές οργανικές θέσεις όλων 
των κλάδων, ενώ οι πραγµατικές ανάγκες 
είναι πολύ περισσότερες.

Παράλληλα, µέχρι το τέλος του χρόνου, 
όπως αναφέρουν οι εργαζόµενοι, θα απολυ-
θούν 40 επικουρικοί -γιατροί, νοσηλευτές, 
διοικητικοί, τραυµατιοφορείς και παραϊα-
τρικό προσωπικό-, οι 13 νοσηλευτές του 
ΚΕΕΛΠΝΟ στις ΜΕΘ του νοσοκοµείου θα 
υποχρεωθούν να κάνουν σύµβαση έργου 
(µπλοκάκι), ενώ οι συνταξιοδοτήσεις από 
όλους τους κλάδους ανέρχονται σε πολλές 
δεκάδες.

Και ενώ οι εργολαβικοί εργάτες τροµο-
κρατούνται καθηµερινά, ώστε να µην αντι-
δρούν στην καθυστέρηση της πληρωµής, 
έστω κι αυτής της απαράδεκτης αµοιβής 
των 500 €, οι τραπεζοκόµες-µάγειροι-προ-
σωπικό στην αποστείρωση είναι απλήρω-
τοι από τον Αύγουστο. Ολα αυτά τη στιγµή 
που οι εργολάβοι τσεπώνουν από το ∆ηµό-
σιο κατά µέσο όρο 1.500 µε 1.700 € για κάθε 
εργολαβικό εργάτη τον µήνα.

Εργαζόµενοι, γιατροί και 
νοσηλευτές καταγγέλλουν την 
εγκατάλειψη των δοµών υγείας

ΕΘΝΙΚΟ Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών 
Πεδίων λειτουργεί και στη χώρα µας, το οποίο 
θα τεστάρει τις ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες 
από κάθε είδους κεραίες κινητής τηλεφωνίας, 
τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ραντάρ και ασύρ-
µατων δικτύων. Θα ενηµερώνει online τους αρ-
µόδιους φορείς και τους απλούς πολίτες, µέσα 
από τη διαδικτυακή πύλη http://paratiritirioemf.
eeae.gr.

Τα στοιχεία, όπως ανακοινώθηκε σε ηµερί-
δα που έγινε στο αµφιθέατρο του υπουργείου 
Μεταφορών, θα συγκεντρώνονται µέσα από 
ένα δίκτυο 500 σταθερών σταθµών, από τους 
οποίους ο ένας λειτουργεί µέσα στο υπουργείο, 
ενώ υπάρχουν και 13 κινητοί, ένας σε κάθε πε-
ριφέρεια. Το έργο, που διαχειρίζεται η Ελληνική 
Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), κόστισε 
περίπου 4,7 εκατ. ευρώ και υλοποιήθηκε µέσα σε 
ενάµισι περίπου έτος από την ελληνική εταιρεία 

«Space Hellas», η οποία επιλέχθηκε µέσα από 
διεθνή διαγωνισµό, που προκήρυξε η «Κοινωνία 
της Πληροφορίας».

Το Παρατηρητήριο διαθέτει υποδοµές για 
παρακολούθηση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινο-
βολίας στην περιοχή συχνοτήτων των 100 kHz 
έως 6 GHz, που εκπέµπονται από σταθµούς βά-
σης, αδειοδοτηµένους και µη. Οι συγκεκριµένες 
συχνότητες καλύπτουν εκποµπές από τα δίκτυα 
των ασύρµατων επικοινωνιών (δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας παλαιάς και νέας γενιάς GSM-900 
και GSM-1800, UMTS & LTE, δίκτυα σταθερής 
ασύρµατης πρόσβασης κλπ.), τις κεραίες ραδιο-
φωνίας και τηλεόρασης, τις διατάξεις ραντάρ, τα 
ασύρµατα δίκτυα που δεν απαιτούν άδεια (τύπου 
wireless hotspots, εταιρικές ζεύξεις κ.ά.).

Ο ∆ηµήτρης Τζώρτζης, γενικός γραµµατέας 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, αναφέρθη-
κε στη µεγάλη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 

θέµατα ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών, που 
έχει φανεί και από έρευνες του Ευρωβαρόµε-
τρου, όπου οι Eλληνες και οι Ιταλοί εµφανίζονται 
οι πιο ανήσυχοι στην Ε.Ε. Τόνισε ότι, χάρη στο 
νέο έργο, η πολιτεία και οι δηµόσιοι φορείς θα 
έχουν πλέον άµεση ενηµέρωση για τις ηλεκτρο-
µαγνητικές ακτινοβολίες.

Ο πρόεδρος της ΕΕΑΕ δρ Χρήστος Χουσι-
άδας επεσήµανε ότι, αντίθετα µε όσα πιστεύει 
η κοινή γνώµη, οι ειδικοί θεωρούν ότι οι ηλε-
κτροµαγνητικές ακτινοβολίες βρίσκονται χα-
µηλά στη βάση της πυραµίδας των κινδύνων. 
Πρόσθεσε ότι µε το Παρατηρητήριο θα υπάρχει 
πλέον µεγαλύτερη διαφάνεια και θα αναπτυχθεί 
καλύτερη σχέση εµπιστοσύνης µε τους πολίτες, 
ενώ διαβεβαίωσε ότι «ο οποιοσδήποτε θα µπο-
ρεί πλέον να δει τα επίπεδα ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας στην περιοχή του µέσω διαδικτύ-
ου». Χ.ΤΖ.

Εθνικό Παρατηρητήριο ακτινοβολιών και στη χώρα µας

∆ΗΛΩΣΗ Q ΚΑΤΗΓΟΡΩ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ Χ.Α.

∆εν χωράει 
ρατσισµός 
στην αιµοδοσία
KΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΕΣ «µό-
νο για Ελληνες» της Χρυσής Αυγής το 
Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας, εν όψει της 
σηµερινής εκδίκασης της υπόθεσης των 
συνδικαλιστικών στελεχών του χώρου 
της Υγείας, που µαζί µε δεκάδες εργαζο-
µένους είχαν κινητοποιηθεί προ διετίας 
ενάντια στη ρατσιστική αιµοδοσία στο 
Νοσοκοµείο Σάµου. 

«Η αιµοδοσία είναι πράξη ζωής και γί-
νεται χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κάθε 
άνθρωπος που πληροί τα ιατρικά κριτήρια 
µπορεί να δώσει εθελοντικά αίµα το οποίο 
διατίθεται σε οποιονδήποτε συνάνθρωπο 
το έχει ανάγκη. Αυτό είναι το πλαίσιο του 
συστήµατος αιµοδοσίας στη χώρα µας κι 
όποιος δεν το αποδέχεται αποκλείει αυτο-
νόητα άτοµα, οµάδες ή συλλόγους από τη 
µη αµειβόµενη, χωρίς κανενός είδους δια-
κρίσεις, εθελοντική αιµοδοσία που ισχύει 
στη χώρα µας», αποσαφηνίζει το Εθνικό 
Κέντρο Αιµοδοσίας σε µια σκληρή ανακοί-
νωση,

«Εποµένως», επισηµαίνεται, «ο ισχυρι-
σµός για διοργάνωση «αιµοδοσίας µόνο 
για Ελληνες» από το κόµµα της Χρυσής Αυ-
γής είναι ψευδής και αποτελεί παραπλάνη-
ση της κοινής γνώµης, συµβάλλει δε στην 
ανάπτυξη ρατσιστικών αντιλήψεων στον 
ευαίσθητο χώρο της εθελοντικής αιµοδο-
σίας και ευρύτερα της Υγείας».

Υπενθυµίζεται ότι στο εδώλιο κάθονται 
σήµερα για την κινητοποίησή τους, έπειτα 
από αναφορά της τότε διοικήτριας του νο-
σοκοµείου του νησιού, Βασιλείας Σίδερη, 
η πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Σάµου, Ουρανία Μιτσάκη-Αποστόλου, ο 
πρόεδρος του συλλόγου εργαζοµένων του 
νοσοκοµείου, ο πρόεδρος του Ν.Τ. Σάµου 
της Α∆Ε∆Υ, Σταµάτης Φιλιππής, και ο τότε 
αντιπρόεδρος του συλλόγου ειδικευόµε-
νων γιατρών, Νίκος Μπαρµπατζάς, µε την 
κατηγορία της παρεµπόδισης εθελοντικής 
αιµοδοσίας του συλλόγου της Χ.Α. ΝΤΑ.Β.

Υπό κατάρρευση 
ο «Ευαγγελισµός»

Τον Ιούνιο οι 
εργαζόµενοι 
προχώρησαν σε 
κινητοποιήσεις 
για την υποχρηµα-
τοδότηση και 
υποστελέχωσή τουE
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►►Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ

επέρασε τον εαυτό του ο απερχόµενος πρόεδρος 
του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ), 
ο οποίος, κατά τη χθεσινή ακρόαση φορέων στην 
αρµόδια επιτροπή της Βουλής, πρότεινε να προ-
στεθεί στο πολυνοµοσχέδιο διάταξη µε την οποία 
πολίτης που θα εντοπίζεται από τους ελέγχους 
χωρίς να έχει πληρώσει εισιτήριο θα διώκεται 
για πληµµέληµα και όχι για πταίσµα!

Σήµερα ο παραβάτης τιµωρείται µε επιβολή 
προστίµου, το οποίο έχει οριστεί στο 60πλάσιο 
της τιµής του εισιτηρίου και δεκαπλασιάζεται 
αν δεν πληρωθεί εγκαίρως, ενώ µειώνεται κατά 
50% αν εξοφληθεί µέσα σε ένα εικοσαήµερο. 
Με την πρόταση του προέδρου του ΟΑΣΑ, Γρη-
γόρη ∆ηµητριάδη, ο επιβάτης θα οδηγείται στο 
αυτόφωρο, θα ορίζεται τακτική δικάσιµος στο 
Μονοµελές Πληµµελειοδικείο και θα αντιµετω-
πίζει ποινή φυλάκισης από τρία έως πέντε χρόνια! 
Και όλα αυτά για παράβαση αξίας 70 ευρώ ή 35 
ευρώ αν πρόκειται για µαθητή η φοιτητή...

«∆εν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του 

ΟΑΣΑ βρίσκεται σε δυσαρµονία µε την πολιτική 
και τις ανακοινώσεις του υπουργού», διευκρί-
νισε στην «Εφ.Συν.» συνεργάτης του Χρήστου 
Σπίρτζη και διαβεβαίωσε ότι πολύ σύντοµα θα 
υποβληθεί στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής 
η πρόταση για τη νέα διοίκηση του ΟΑΣΑ. Μας 
υπενθύµισε ότι έχει καταγγελθεί από εργαζόµε-
νους για τη συµπεριφορά του απέναντί τους, ενώ 
και επίσηµα ο υπουργός έχει πει ότι παρουσίασε 
πλαστά πλεονάσµατα στα έσοδα των αστικών 
συγκοινωνιών.

Ο Γρηγόρης ∆ηµητριάδης είναι ηλεκτρολό-
γος µηχανικός, µε σπουδές και µεταπτυχιακά στη 
Βρετανία και τις ΗΠΑ. Είχε προσληφθεί το 2010 
ως ειδικός σύµβουλος από τον Μιχ. Χρυσοχοΐδη, 
κατά τη θητεία του στο υπουργείο Ανάπτυξης και 
παρέµεινε στη θέση του όταν τον διαδέχθηκε ο 
Κωστής Χατζηδάκης. Τον Νοέµβριο του 2013 
είχε αναλάβει τη θέση του προέδρου του ΟΑΣΑ 
µε πρόταση του Μ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος όταν 
ανέλαβε υπουργός Μεταφορών είχε ζητήσει την 
παραίτηση του Αλέξανδρου ∆ελούκα, συγκοι-
νωνιολόγου µηχανικού και υπεύθυνου κυκλο-

φοριακών σχεδιασµών στην κρατική εταιρεία 
«Αττικό Μετρό».

Με βάση τη διάταξη του πολυνοµοσχεδίου, 
µετατρέπεται σε πληµµέληµα µόνον η εκτύπωση 
και η διάθεση πλαστών εισιτηρίων στις αστικές 
συγκοινωνίες, σε µια προσπάθεια να παταχθούν 
κυκλώµατα που δρουν στην αγορά και έχουν 
διασυνδέσεις µε παράνοµα εκτυπωτικά συστή-
µατα του εξωτερικού. ∆εν προβλέπεται η δίωξη 
πολιτών που εντοπίζονται από τους ελέγχους µε 
πλαστά εισιτήρια, τα οποία δεν είναι σε θέση να 
αναγνωρίσουν. Εχουν µάλιστα βοηθήσει να εντο-
πιστούν χώροι πώλησης, όπου κατασχέθηκαν πα-
ράνοµα εισιτήρια συνολικής αξίας 120.000 ευρώ.

«Εξοµοιώνεται η ποινή µε αυτή που προβλέ-

πεται για όλες τις πλαστογραφίες δηµοσίων εγ-
γράφων», εξήγησε στην επιτροπή της Βουλής ο 
υπουργός ∆ικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος 
και πρόσθεσε ότι «η πλαστογράφηση τείνει να 
γίνει επάγγελµα» για να περιγράψει το µέγεθος 
του προβλήµατος.

Αργά το βράδυ, µετά τον θόρυβο που δηµι-
ουργήθηκε, ο ΟΑΣΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην 
οποία κάνει λόγο για «ευαισθητοποίηση σε θέ-
µατα εισιτηριοδιαφυγής» και υπολογίζει ότι οι 
απώλειες εσόδων ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ. 
Επί της ουσίας αναφέρει ότι η σχετική πρόβλεψη 
υπήρχε στο άρθρο 391 του Ποινικού Κώδικα, που 
καταργήθηκε µε τον νόµο 2207/1994 και επα-
νήλθε µε τον 3920/2011 ως πταίσµα. 

Ενα... παράφωνο «κύκνειο άσµα»

Λίγο πριν από την αποχώρησή του από την προεδρία  
του ΟΑΣΑ, ο Γρηγόρης ∆ηµητριάδης πρότεινε να οδηγούνται 
στο Αυτόφωρο και να διώκονται για πληµµέληµα όσοι 
εντοπίζονται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς χωρίς εισιτήρια!
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ΚΡΗΤΗ

►►Του ΜΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΕΛΛΗ

πογοήτευση και οργή επικρατούν στα 
Ανώγεια λόγω της κυριολεκτικής εγκα-
τάλειψης των σχολείων του χωριού. Υπό 
κατάληψη επ’ αόριστον βρίσκονται το 
∆ηµοτικό σχολείο, το Γυµνάσιο και το 
Λύκειο της περιοχής εξαιτίας της τρα-
γικής έλλειψης εκπαιδευτικών. Αποκα-
λυπτικά είναι τα στοιχεία που έδωσαν 
οι ίδιοι οι καθηγητές του Γυµνασίου 
Ανωγείων για τις διδακτικές ώρες που 
χάνονται στο σχολείο, ένα µήνα µετά 
την έναρξη του σχολικού έτους.

Συγκεκριµένα, στην Ά  Γυµνασίου 
δεν διδάσκονται οι 23 από τις 35 προ-
βλεπόµενες ώρες του προγράµµατος, 
στη Β΄ Γυµνασίου οι µαθητές χάνουν 
τις 17 από τις 35 ώρες και στη Γ΄ Γυµνα-
σίου τις 25 από τις 35 διδακτικές ώρες. 
Οι βασικές ελλείψεις παρουσιάζονται 
σε φιλολόγους και µαθηµατικούς, ενώ 
παρόµοια είναι η κατάσταση και στο Λύ-
κειο των Ανωγείων.

«Οι καθηγητές έπρεπε ήδη να βρί-
σκονται εδώ και να έχουν προχωρήσει 
αρκετά την ύλη των µαθηµάτων τους, 
πολλά από τα οποία είναι και στα εξετα-
ζόµενα των πανελλαδικών εξετάσεων», 
λέει στην «Εφ.Συν.» η διευθύντρια του 
Λυκείου, ∆έσποινα Πρίµπου, ενώ µειο-
νεκτική χαρακτηρίζει τη θέση του ίδιου 
και των συµµαθητών του ο πρόεδρος 
του 15µελούς του σχολείου Μανώλης 
Βρέντζος. «Εχουµε χάσει ήδη ένα µήνα 

µαθηµάτων και µάλιστα σε µαθήµατα 
κατεύθυνσης. Ηδη βρισκόµαστε πολύ 
πίσω στην ύλη και σε δεύτερη µοίρα σε 
σχέση µε τα παιδιά των σχολείων που 
έχουν ήδη αρχίσει κανονικά τα µαθή-
µατα», λέει ο µαθητής στην «Εφ.Συν.».

Εσβησαν τα φώτα των εκλογών
Αν και βρίσκονται σε δυσπρόσιτη πε-

ριοχή, τα σχολεία των Ανωγείων σφύ-
ζουν από ζωή καθώς στο ∆ηµοτικό και 

το Νηπιαγωγείο φοιτούν περίπου 200 
παιδιά και άλλα τόσα στο Γυµνάσιο και 
το Λύκειο. Παρ’ όλα αυτά οι ντόπιοι αι-
σθάνονται βαθιά αδικηµένοι. «Ολοι µι-
λούν για την ιστορία του χωριού µας, 
από εδώ ξεκινούν τις προεκλογικές τους 
εκστρατείες αρχηγοί κοµµάτων, ενώ κά-
ποιοι άλλοι διάλεξαν τα Ανώγεια για να 
ανακοινώσουν την ίδρυση των κοµµά-
των τους. Εδώ έκανε και τη µία από τις 
δύο προεκλογικές του συγκεντρώσεις 

στην Κρήτη τον Σεπτέµβριο ο Αλέξης 
Τσίπρας. Αλλά µόλις έσβησαν τα φώτα 
η κατάσταση είναι τελείως διαφορετι-
κή» λένε στην «Εφ.Συν.» οι κάτοικοι που 
από το πρωί συγκεντρώνονται µαζί µε 
τα παιδιά τους έξω από το σχολικό συ-
γκρότηµα του χωριού.

Για το σοβαρό θέµα της σχολικής δι-
αρροής στις ορεινές περιοχές της Κρή-
της µιλά η πρόεδρος του Συλλόγου Γο-
νέων του Λυκείου Κατερίνα Καπάτου. 
«Αν το σχολείο εγκαταλείψει τους µαθη-
τές, είναι βέβαιο πως κάποια στιγµή θα 
εγκαταλείψουν και οι µαθητές το σχο-
λείο, µε ό,τι συνέπειες έχει αυτό στην 
τοπική κοινωνική ζωή και στην πρόοδο 
των ανθρώπων των ορεινών περιοχών» 
λέει η ίδια.

Στο πλευρό των µαθητών και των 
γονέων βρίσκεται και ο τοπικός δήµος, 
στηρίζοντας τα αιτήµατά τους και τις 

καταλήψεις, ενώ ο αντιδήµαρχος Βασί-
λης Σµπώκος ζητά από τους τοπικούς 
βουλευτές να κάνουν πρόταση νόµου 
για την επιπλέον µοριοδότηση των ορει-
νών περιοχών της χώρας, ώστε από του 
χρόνου να καλύπτονται γρηγορότερα τα 
κενά στις περιοχές αυτές.

Για τη ∆ευτέρα έχει προγραµµατι-
στεί συγκέντρωση της ΕΛΜΕ και της 
Ενωσης Γονέων Ρεθύµνου µπροστά 
στα σχολεία των Ανωγείων σε ένδειξη 
συµπαράστασης στις δυσπρόσιτες πε-
ριοχές του νοµού.

Και µαγκούρες...
Εν τω µεταξύ, στάση εργασίας πραγ-

µατοποίησαν οι εκπαιδευτικοί του Ρε-
θύµνου και χθες, σε ένδειξη διαµαρτυ-
ρίας, για το απαράδεκτο περιστατικό 
της επίθεσης εναντίον του διευθυντή 
του Γυµνασίου Σιβρύτου, στο Αµάρι. 
Ο διευθυντής δέχτηκε επίθεση µε µα-
γκούρα εντός του σχολείου από έναν 
22χρονο εξαιτίας της αποβολής που είχε 
δοθεί στον αδελφό του για ανάρµοστη 
συµπεριφορά. Ο διευθυντής Βαγγέλης 
Ανυφαντάκης καταγγέλλει πως την τε-
λευταία στιγµή προέταξε το χέρι του (το 
οποίο υπέστη κάταγµα) και γλίτωσε από 
σοβαρό χτύπηµα στο κεφάλι στο οποίο 
στόχευε µε τη µαγκούρα ο δράστης της 
επίθεσης. Μετά το συµβάν ο 22χρονος 
εξαφανίστηκε και καταζητείται από τις 
αρχές. 

Κατάληψη για την εγκατάλειψη

Α

Η κρητική κωµόπολη που πριν από λίγο καιρό εντυπωσίασε 
το πανελλήνιο µε το υπερήφανο «µαύρισµα» της Χρυσής Αυγής 
στις εκλογές, σήµερα βιώνει µια σοβαρή κρίση, καθώς δεκάδες 
κενά στους εκπαιδευτικούς έχουν παραλύσει τα σχολεία της 
περιοχής ● Υπό κατάληψη ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο και Λύκειο

ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΟΣ κρίθηκε µετά την απολο-
γία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παναγιώτης 
Ασπιώτης, ο οποίος τη ∆ευτέρα παρουσιάστηκε 
αυτοβούλως στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθή-
νας και στη συνέχεια συνελήφθη από την αντι-
τροµοκρατική κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Συγκεκριµένα ο 37χρονος, ο οποίος καταζη-
τούνταν µε ένταλµα σύλληψης για παράβαση 
του νόµου περί όπλων, οδηγήθηκε χθες το πρωί 
από άνδρες της αντιτροµοκρατικής στον 23ο 
τακτικό ανακριτή.

Σύµφωνα µε τις Αρχές, ο Παναγιώτης Ασπιώ-

της είναι ο κάτοχος του οπλοστασίου που είχε 
βρεθεί κατά τη διάρκεια έρευνας της αντιτροµο-
κρατικής υπηρεσίας σε Ι.Χ. αυτοκίνητο σε πάρ-
κινγκ στην περιοχή των Εξαρχείων, στις αρχές 
Μαρτίου του 2013.

ΜΑΡ.∆.

Προφυλακίστηκε ο Παναγιώτης Ασπιώτης
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Η ∆έσποινα Πρίµπου Ο Μανώλης Βρέντζος

Ο Βαγγέλης Ανυφαντάκης Η Κατερίνα Καπάτου
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Το θύµα 
περιέγραψε µε 
λεπτοµέρειες 
όσα υπέστη 
από οµάδα 
αστυνοµικών

*

►►Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΑΣΚΑΚΗ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΧΘΕΣ, µετά από περίπου έξι χρόνια, 
η δίκη για τα βασανιστήρια που είχε υποστεί 
Χιλιανός κρατούµενος από αστυνοµικούς στο 
Α.Τ. Ακροπόλεως την παραµονή της Πρωτο-
χρονιάς του 2010. 

Ο Πέδρο Ναβάρο, κρατούµενος αρχικά για 
κατηγορία στο πλαίσιο του Αυτοφώρου και στη 
συνέχεια επειδή είχε λήξει η βίζα του, κατέθεσε 
από το βήµα του µάρτυρα ότι διαµαρτυρόταν 
ζητώντας να τηλεφωνήσει στην πρεσβεία της 
Χιλής, όταν ένας αστυνοµικός άρχισε να τον 
βρίζει και µετά από λίγο µπήκε στο κελί του, 
του έδωσε δύο χαστούκια και τον οδήγησε σε 
κοντινό γραφείο.

«Μόλις µπήκαµε έβγαλε το κλοµπ, άρχισε 
να µου φωνάζει στα ελληνικά και να µε χτυ-
πάει», είπε και συµπλήρωσε ότι κάποια στιγµή 
ο αστυνοµικός επιχείρησε να τον χτυπήσει στο 

Αρχισε η δίκη για βασανιστήρια Χιλιανού στο Τµήµα Ακροπόλεως
πρόσωπο και ο ίδιος αµυνόµενος τον έσπρωξε. 
Τότε ο αστυνοµικός κάλεσε στην αίθουσα και 
άλλους συναδέλφους του, οι οποίοι συγκράτη-
σαν το θύµα προκειµένου ο πρώτος αστυνοµι-
κός να τον χτυπά στο κεφάλι, τον θώρακα, τα 
πόδια και σε όλο του το σώµα. Στη συνέχεια τον 
οδήγησαν στο κελί του όπου ήρθαν ξανά 15 
λεπτά αργότερα. Αφού τον ξαναπήγαν στο ίδιο 
γραφείο άρχισαν και πάλι να τον χτυπούν µε 
µπουνιές, κλοτσιές και κλοµπ. Μάλιστα, όπως 
κατήγγειλε, κατά τη διάρκεια των βασανιστη-
ρίων που κράτησαν για ώρες του είχαν περάσει 
χειροπέδες, ενώ του φόρεσαν ένα κράνος και 
τον χτυπούσαν πάνω από αυτό.

«Μετά µε έσυραν στον κάτω όροφο και µ’ 
άφησαν στο διάδροµο έξω από το κελί», είπε 
και προσέθεσε ότι άρχισε να σέρνεται µόνος 
του στο µπάνιο, να κάνει εµετό και τα σεντό-
νια του να έχουν γεµίσει αίµατα και όλα αυτά 
υπό το βλέµµα των αστυνοµικών φρουρών της 

βάρδιας, χωρίς να του παρασχεθεί οποιαδή-
ποτε ιατρική φροντίδα, µέχρι το επόµενο πρωί 
που άλλαξε η βάρδια. «Είµαι ευγνώµων στον 
αστυνοµικό που µε είδε το πρωί γιατί αν δεν 
είχε ηθική θα µε είχαν στείλει στα δικαστήρια 
νεκρό», ανέφερε ο Πέδρο Ναβάρο.

Την ίδια ώρα οι συνήγοροι υπεράσπισης 
επιδίδονταν κυρίως στην προσπάθεια εντοπι-
σµού αντιφάσεων ανάµεσα στις καταθέσεις του 
θύµατος, όπως το αν οι αστυνοµικοί τον έσερ-
ναν από τα µαλλιά ή από τα ρούχα, τις οποίες ο 
Π. Ναβάρο απέδιδε στη µετάφραση.

Υπενθυµίζεται ότι ο πρώτος κατηγορούµε-
νος παραπέµπεται για βασανιστήρια και βαριά 
σκοπούµενη σωµατική βλάβη, ο δεύτερος για 
απόπειρα κατάχρησης εξουσίας, ενώ ο ίδιος 
και οι υπόλοιποι τέσσερις για «διακεκριµένη 
µορφή της έκθεσης» (έβλεπαν και δεν έκαναν 
τίποτα να το αποτρέψουν). Η δίκη συνεχίζεται 
την Παρασκευή.E
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►►Της ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ ΤΖΙΑΝΤΖΗ

ε εξαιρετικά κρίσιµη κατάστα-
ση στην Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας στο ΚΑΤ νοσηλεύε-
ται 35χρονος εργαζόµενος στον 
∆ήµο Μεγάρων, σε κοινωφελές 
5άµηνο του ΟΑΕ∆, έπειτα από 
εργατικό ατύχηµα σε απορριµµα-
τοφόρο στις 5 Οκτωβρίου. Ερω-
τήµατα δηµιουργεί το γεγονός 
ότι ο βαρύτατος τραυµατισµός 
κοινοποιήθηκε έπειτα από 9 ηµέ-
ρες, µε δελτίο Τύπου του αντιδη-
µάρχου Μεγαρέων που εύχεται 
στον εργαζόµενο-ωφελούµενο 
ταχεία ανάρρωση, δηλώνοντας 
ότι απασχολούνταν νόµιµα.

Αντίθετη άποψη έχει η 
ΠΟΕ-ΟΤΑ, κάνοντας λόγο για 
απόπειρα συγκάλυψης, αποδί-

δοντας ευθύνες στον ∆ήµο Με-
γαρέων και την αρµόδια υπη-
ρεσία του υπουργείου Εργασίας 
που επιτρέπει την απασχόληση 
«ωφελούµενων» που έχουν προ-
σληφθεί ως εργάτες γενικών κα-
θηκόντων στην καθαριότητα, µε 
υπεύθυνη δήλωση.

«∆υστυχώς επιβεβαιώνονται 
µε τραγικό τρόπο οι διαφωνίες 
που είχαµε για την απασχόλη-
ση εργαζοµένων στα πεντάµη-
να στην αποκοµιδή απορριµ-
µάτων, δουλειά επικίνδυνη που 
απαιτεί εξειδίκευση και µέτρα 
προστασίας», λέει στην «Εφ.
Συν.» ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ 

Θ. Μπαλασόπουλος. «Για µας 
είναι παράνοµο να απασχο-
λούνται εργάτες γενικών κα-
θηκόντων στην καθαριότητα, 
εφόσον υπάρχει συγκεκριµένη 
ειδικότητα. Εξαιτίας πιέσεων 
των δηµάρχων το επιτρέπουν µε 
απλή δήλωση που υπογράφεται 
πιθανόν εκβιαστικά».

Η καταγγελία
Εντολή για επιτόπια διερεύ-

νηση των συνθηκών του ατυχή-
µατος έδωσαν ο γ. γραµµατέας 
του υπ. Εργασίας Α. Νεφελούδης 
και ο ειδικός γραµµατέας του 
ΣΕΠΕ Γ. Σούκος, δηλώνοντας 

ότι θα ακολουθηθούν «όλες οι 
νόµιµες διαδικασίες για την 
αντιµετώπιση κάθε είδους ερ-
γοδοτικής αυθαιρεσίας και της 
εντατικοποίησης της εργασίας 
που µπορεί να οδηγήσει σε τρα-
γικά δυστυχήµατα».

Το περιστατικό ανέδειξε µε 
καταγγελία η «Αντικαπιταλιστι-
κή Ανατροπή για την Αττική», 
θέτοντας ερωτήµατα: «Για ποιο 
λόγο ο συγκεκριµένος εργαζό-
µενος βρέθηκε να δουλεύει στην 
υπηρεσία καθαριότητας, ενώ 
δεν είχε προσληφθεί για αυτή 
τη δουλειά; Για ποιο λόγο δού-
λευε νύχτα, ενώ απαγορευόταν 

από τη σύµβαση του ΟΑΕ∆; Πώς 
έβαλαν έναν εργαζόµενο χωρίς 
βαρέα και ανθυγιεινά να κάνει 
µια βαριά και ανθυγιεινή εργα-
σία; [...] Πότε θα γίνει κατανοητό 
ότι οι εργαζόµενοι στις Υπηρεσί-
ες Καθαριότητας πρέπει να είναι 
µόνιµο και εκπαιδευµένο προ-
σωπικό, µε κανονική ασφάλιση 
βαρέων και ανθυγιεινών;»

«Στην αρχή νοµίζαµε ότι εί-
ναι κάτι απλό. ∆ευτέρα χτύπη-
σε, πέφτοντας από το κουβούκλιο 
απορριµµατοφόρου. Μεταφέρ-
θηκε αµέσως στο Γενικό Νί-
καιας. Ακόµα και οι γιατροί το 
θεώρησαν ελαφρύ περιστατικό. 
Τετάρτη βράδυ πήρε αρνητική 
τροπή και νοσηλεύεται διασω-
ληνωµένος στο ΚΑΤ», λέει ο δή-
µαρχος Μεγάρων Γρ. Σταµούλης 
στην «Εφ.Συν.».

Ο δήµαρχος επιµένει ότι τη-
ρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες, 
έγινε καταγραφή εργατικού ατυ-

χήµατος [σ.σ. δεν επιβεβαιώνε-
ται] και ότι ο 35χρονος εργαζό-
ταν νόµιµα στην καθαριότητα µε 
υπεύθυνη δήλωση, αν και είχε 
προσληφθεί ως γενικών καθη-
κόντων. «Οταν είναι γενικών κα-
θηκόντων γιατί να µη συµπερι-
λαµβάνεται η καθαριότητα; Θέλει 
ιδιαίτερες γνώσεις να σηκώνεις 
τον κάδο; Αν θέλουν να µας το 
απαγορεύσουν, να το ορίσουν 
ρητά. Οσο δεν ορίζεται καταλα-
βαίνω ότι µπορείς να τον βάλεις 
στην καθαριότητα, το πράσινο, 
ό,τι έχει ανάγκη ο δήµος».

Τραγική ειρωνεία
Παιδιά για όλες τις δουλειές 

οι εργαζόµενοι στα κοινωφελή, 
ελλείψει µόνιµου προσωπικού, 
ακόµα και αν «γλιστράνε και πέ-
φτουν» και τσακίζονται από τα 
σκουπιδιάρικα. Η τραγική ειρω-
νεία είναι ότι δεν έχει περάσει 
ούτε µήνας από την έκκληση 
της γενικής γραµµατείας ∆ια-
χείρισης Κοινοτικών και Αλλων 
Πόρων του υπ. Εργασίας προς 
το ΣΕΠΕ να ενταθούν οι έλεγχοι 
στους δήµους που απασχολούν 
ανέργους σε κοινωφελή προ-
γράµµατα ειδικά στην καθαριό-
τητα και το πράσινο, έπειτα από 
πλήθος καταγγελιών για παρα-
βιάσεις εργατικής νοµοθεσίας, 
µη τήρηση κανόνων ασφαλείας, 
ατυχήµατα, ακόµα και περιστα-
τικά χειροδικίας.
■ Συγκέντρωση διαµαρτυρί-
ας πραγµατοποιεί σήµερα στις 
10.00 η πρωτοβουλία Attack 
στην Επισφάλεια και την Ανερ-
γία, απαιτώντας να τιµωρηθούν 
οι υπεύθυνοι για το εργατικό 
ατύχηµα που χαρακτηρίζει 
«έγκληµα ∆ήµου-ΟΑΕ∆-Κυβέρ-
νησης».

Από... ωφελούµενος στην εντατική

Σ

Σοβαρό εργατικό ατύχηµα συνέβη σε εργαζόµενο σε κοινωφελές πρό-
γραµµα του ΟΑΕ∆ στον ∆ήµο Μεγάρων. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ζητά να σταµατήσει η 
απασχόληση εργατών γενικών καθηκόντων στην αποκοµιδή απορριµµάτων
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 ►Του ΜΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ, ιστορικού

«ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ του 3ου Μνηµονίου 
στην Ελλάδα οι δανειστές επέβαλαν ένα καθε-
στώς σύµφωνα µε το οποίο η κυβέρνηση δεν 
µπορεί να προβεί σε καµία πράξη, εάν δεν έχει 
νωρίτερα την έγκρισή τους»

Τζακ Ράσµους
Αµερικανός καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας

∆εν γνωρίζω αν είναι τυχαία σύµπτωση ή 
σκόπιµη επιλογή των ηµεροµηνιών, όµως σε 
κάθε περίπτωση οι δύο ηµεροµηνίες έχουν τη 
δική τους σηµασία: στις 8 Ιουλίου, την ώρα 
που οι λαοί της Ευρώπης είχαν τα µάτια και τα 
αυτιά τους στραµµένα στην οικονοµική κατά-
σταση της Ελλάδας και στην εξέλιξη της δια-
πραγµάτευσης µε τους δανειστές, µε απόφαση 
των ηγετικών κύκλων της Ε.Ε. το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισµα µε το οποίο 
προωθείται η «∆ιατλαντική Εταιρική Σχέση 
Εµπορίου και Επενδύσεων» (ΤΤΙΡ). Πέντε ηµέ-
ρες αργότερα, στις 13 Ιουλίου, οι ίδιοι κύκλοι 
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επέβαλαν στην ελ-
ληνική κυβέρνηση το 3ο Μνηµόνιο, τα βασικό-

τερα σηµεία του οποίου προβλέπονται 
και στην ΤΤΙΡ: περιορισµός µέχρι 

και κατάργηση των κοινοβου-
λίων, εκποίηση της δηµόσιας 
περιουσίας, απορρύθµιση των 
εργασιακών σχέσεων, ιδιω-
τικοποίηση των δηµόσιων 
υπηρεσιών (υγεία, παιδεία) 

κ.ά. Κάνοντας τη σύνδεση αυ-
τών των γεγονότων γίνεται φα-

νερό ότι το 3ο Μνηµόνιο που, όπως 
αναφέρει και ο Αµερικανός καθηγητής 

Πολιτικής Οικονοµίας Τζακ Ράσµους, καταργεί 
τη δηµοκρατία στην Ελλάδα, δεν αφορά µόνο 
τη χώρα µας, αλλά έχει ευρύτερες διαστάσεις. 
Απλά η εφαρµογή του στη χώρα µας προλει-
αίνει το έδαφος για να υλοποιηθεί σε όλη την 
Ευρώπη η πιο βάρβαρη πολιτική που γνώρισε 
ποτέ η ανθρωπότητα σε συνθήκες ειρήνης. Η 
πολιτική της ΤΤΙΡ. Χαρακτηριστική για αυτή 
τη συµφωνία είναι η φράση του Ισπανού συν-
δικαλιστή Πάκο Βιγέρας, ο οποίος στις 8/8 
σε ανοιχτή συγκέντρωση στη Γρανάδα τόνισε 
ότι «τα µνηµόνια θα φαντάζουν παράδεισος 
µπροστά στην ΤΤΙΡ, εάν ψηφιστεί και εφαρ-
µοστεί αυτή η συµφωνία».

Η Ελλάδα ως πειραµατόζωο
Είναι φανερό λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει επι-

λεγεί σαν το πειραµατόζωο για την εφαρµογή 
βάρβαρων αντιλαϊκών πολιτικών σε όλη την 
Ευρώπη. Και αυτό συµβαίνει για τρεις βασι-
κούς -υπάρχουν βέβαια και άλλοι- κατά την 
άποψή µου λόγους:

α) Για λόγους ιστορικούς. Ολα τα δάνεια 
που έδωσαν οι «σύµµαχοι» στη χώρα µας από 
το 1821 µέχρι σήµερα και οι όροι που τα συνο-
δεύουν, αποβλέπουν αφενός στη συντήρηση 
πελατειακών σχέσεων και της διαπλοκής στο 
εσωτερικό και αφετέρου στη διαιώνιση της 
υποτέλειας από τον «διεθνή παράγοντα». Οι 
«σύµµαχοι» δηλαδή ποτέ δεν ήθελαν την Ελ-
λάδα ανεξάρτητο κράτος, όπως εµπεριστατω-
µένα αναλύει ο Βασίλης Φίλιας1, καθηγητής 
του Παντείου Πανεπιστηµίου. Αυτό ισχύει πο-
λύ περισσότερο σήµερα που οι ηγετικοί κύκλοι 

προετοιµάζουν την Ευρώπη για την ΤΤΙΡ.
β) Για επιβεβαίωση της TINA (There Is 

No Alternative), του γνωστού δόγµατος της 
Θάτσερ. Στη διάρκεια των επτάµηνων δια-
πραγµατεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης 
µε τους δανειστές οι πολίτες στην Ευρώπη τις 
παρακολουθούσαν µε αγωνία περιµένοντας 
ότι θα σταµατούσε η περίοδος των µνηµονί-
ων. Βλέποντας όµως την κατάληξη των δια-
πραγµατεύσεων και την υπογραφή του 3ου 
Μνηµονίου είναι πιο εύκολο να πέσουν θύµα-
τα της προπαγάνδας των δανειστών και των 
εγχώριων υποστηρικτών τους, ότι δηλαδή δεν 
υπάρχει άλλος δρόµος από τα µνηµόνια. Με 
τον ίδιο τρόπο θα παρουσιάσουν αργότερα και 
την ΤΤΙΡ ως τη µοναδική λύση για το µέλλον 
της Ευρώπης.

γ) Για να αποδειχτεί ότι και η Αριστερά απέ-
τυχε. Μετά την υπογραφή του τρίτου Μνηµονί-
ου από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται µια 
συκοφαντική εκστρατεία συνολικά εναντίον 
της Αριστεράς, ότι δηλαδή ούτε η Αριστερά 
µπορεί να αλλάξει τα πράγµατα και εποµένως 
οι πολίτες πρέπει να υποταχθούν στον µονό-
δροµο του νεοφιλελευθερισµού, ο οποίος θα 
επιβληθεί σε όλη την Ευρώπη εάν ψηφιστεί 
η TTIP.

Χρειάζονται πολλοί µνηµονιακοί
Οι ηγέτες της ευρωζώνης βέβαια γνωρίζουν 

καλά ότι είναι πολύ δύσκολο και πρακτικά αδύ-
νατο να εφαρµοστεί ένα τόσο αντικοινωνικό 
και αντιπεριβαλλοντικό Μνηµόνιο. Γνωρίζουν 
ότι η δηµοκρατία είναι βαθιά ριζωµένη στις 
συνειδήσεις των λαών και δεν µπορεί να την 
καταργήσει κανένα Μνηµόνιο. Αυτός είναι ο 
λόγος που έκαναν «σκληρό αγώνα» µαζί µε τις 
εγχώριες µνηµονιακές δυνάµεις να συµµετέ-
χουν στη νέα Βουλή όλα τα µνηµονιακά κόµµα-

τα. Θέλουν πάση θυσία να πετύχει το πείραµα 
κατάργησης της δηµοκρατίας στην Ελλάδα, για 
να µπορέσει εύκολα να εφαρµοστεί αργότερα 
και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όταν θα 
ψηφιστεί, όπως πιστεύουν, η TTIP.

Υπόθεση των λαών
Το άσχηµο όµως για την ηγεσία της ευ-

ρωζώνης είναι ότι επιχειρεί µέσω του 3ου 
Μνηµονίου να ξεκινήσει η κατάργηση της 
δηµοκρατίας στη χώρα που γεννήθηκε. Στη 
χώρα που άνθησε η άµεση δηµοκρατία, για 
την οποία σήµερα αγωνίζονται οι λαοί σε όλο 
τον πλανήτη. Το Μνηµόνιο λοιπόν που φέρνει 
την κατάργηση της δηµοκρατίας δεν πρόκει-
ται να εφαρµοστεί, γιατί η δηµοκρατία δεν 
είναι υπόθεση των κοµµάτων, αλλά υπόθεση 
των πολιτών και των λαών. Και είναι σίγουρο 
ότι ο ελληνικός λαός µε τους αγώνες του θα 
αποτρέψει την εφαρµογή του 3ου Μνηµονίου 
ενάντια στις αποφάσεις της νέας µνηµονια-
κής Βουλής. Οι ηγέτες λοιπόν της ευρωζώνης, 
που σήµερα πειραµατίζονται µε την TTIP και τα 
µνηµόνια, είναι σίγουρο ότι θα απογοητευτούν. 
Θα διαπιστώσουν πολύ γρήγορα ότι όσα κόµ-
µατα και αν χρησιµοποιήσουν και στην Ελλάδα 
και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι λαοί δεν είναι 
διατεθειµένοι να δεχτούν την κατάργηση των 
αξιών και των ιδανικών του αρχαίου ελληνι-
κού πολιτισµού και του διαφωτισµού, για τα 
οποία αγωνίστηκαν σκληρά και εκατοµµύρια 
άνθρωποι έδωσαν και τη ζωή τους. Και όπως 
δείχνουν οι αγώνες που ήδη έχουν αρχίσει, 
τόσο η απόρριψη του 3ου Μνηµονίου όσο και 
η µη ψήφιση και εφαρµογή της TTIP θα είναι 
υπόθεση των λαών της Ευρώπης, οι οποίοι για 
ακόµη µία φορά θα βγουν νικητές.

1. Β. Φίλιας «Κράτος και εξουσία στην Ελλάδα», 
σελ. 96-101

Τρίτο Μνηµόνιο: η πρόβα τζενεράλε για την TTIP
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Είναι φανερό ότι η Ελλάδα έχει 
επιλεγεί σαν το πειραµατόζωο για 
την εφαρµογή βάρβαρων αντιλαϊκών 
πολιτικών σε όλη την Ευρώπη. Aυτό 
συµβαίνει για τρεις βασικούς λόγους:
α) Για τη συντήρηση των 
πελατειακών σχέσεων και της 
διαπλοκής στο εσωτερικό και για τη 
διαιώνιση της υποτέλειας από τον 
«διεθνή παράγοντα».
β) Για επιβεβαίωση της TINA 
(There Is No Alternative), του 
γνωστού δόγµατος της Θάτσερ.
Βλέποντας ο κόσµος την κατάληξη 
των διαπραγµατεύσεων και την 
υπογραφή του 3ου Μνηµονίου 
είναι εύκολο να πέσει θύµα της 
προπαγάνδας των δανειστών και των 
εγχώριων υποστηρικτών τους, ότι 
δηλαδή δεν υπάρχει άλλος δρόµος 
από τα µνηµόνια. Με τον ίδιο τρόπο 
θα παρουσιάσουν αργότερα και την 
ΤΤΙΡ ως τη µοναδική λύση για το 
µέλλον της Ευρώπης.
γ) Για να αποδειχτεί ότι και η 
Αριστερά απέτυχε. Μετά την 
υπογραφή του τρίτου Μνηµονίου 
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
γίνεται µια συκοφαντική εκστρατεία 
συνολικά εναντίον της Αριστεράς, ότι 
δηλαδή ούτε η Αριστερά µπορεί να 
αλλάξει τα πράγµατα και εποµένως οι 
πολίτες πρέπει να υποταχθούν στον 
µονόδροµο του νεοφιλελευθερισµού, 
ο οποίος θα επιβληθεί σε όλη την 
Ευρώπη εάν ψηφιστεί η TTIP

*

Οι Γερµανοί σατιρίζουν την καγκελάριό 
τους, απεικονίζοντάς την να ετοιµάζεται 

να τινάξει το γερµανικό κοινοβούλιο 
στον αέρα µε την εφαρµογή της TTIP. 

Μήπως όµως πρώτα θα τινάξει στον 
αέρα τη δηµοκρατία στην Ελλάδα;
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Εισαγγελέας για  
τη µίνι περιµετρική 
της Πάτρας
►►Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΤΕΡΖΗ

ΣΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ αρχές βρίσκεται 
εδώ και λίγες µέρες ο φάκελος του έργου «µίνι πε-
ριµετρική οδός Πάτρας», έπειτα από πρωτοβουλία 
του περιφερειάρχη δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κα-
τσιφάρα. Σύµφωνα µε όσα ανακοινώθηκαν από την 
περιφέρεια, τα αρµόδια τεχνικά συνεργεία της εντό-
πισαν και κατέγραψαν σειρά κακοτεχνιών στο έργο, 
στοιχεία που έστειλαν στον αρµόδιο εισαγγελέα.

«∆εν υπήρχε προϋπόθεση συνέχισης του έργου, 
παραλάβαµε τέσσερις νεκρές εργολαβίες και τα προ-
βλήµατα διαπιστώθηκαν αφού το ανοίξαµε» τόνισε 
χαρακτηριστικά ο κ. Κατσιφάρας. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Εργων και της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδας, η οικονοµική ζηµία 
που προκύπτει στο ελληνικό ∆ηµόσιο είναι δύο εκατ. 

ευρώ.
Πιο συγκεκριµένα, 

πρόκειται για προβλή-
µατα στατικότητας και 
ασφάλειας που διαπι-
στώθηκαν στις εργασίες 
που είχαν γίνει κατά την 
προηγούµενη εργολαβία 
του Γ’ ΚΠΣ και χρειάστηκε 
να επαναληφθούν µε επι-

πλέον κόστος. Το έργο είχε σταµατήσει µετά και την 
πτώση τµήµατος στο σηµείο «Κ 1» (κόµβος Κουρτέση), 
αλλά και άλλων προβληµάτων σε τοιχία συγκράτησης 
κατολισθήσεων και εδαφών.

Η υπόθεση της µίνι περιµετρικής είναι ένα έργο 
που στοιχειώνει την πόλη εδώ και 11 χρόνια, µια και 
οι πρώτες εργασίες έγιναν το 2004. Το έργο έµεινε µι-
σοτελειωµένο το 2009 και ασχολήθηκε ξανά µαζί του 
η Περιφέρεια το 2011 προκειµένου να το ξεµπλοκάρει 
(ενστάσεις αρχαιολογικής υπηρεσίας, κατοίκων κ.λπ.). 
Το έργο τελικά δηµοπρατήθηκε πέρυσι µε προϋπολο-
γισµό που έφτανε τα 21 εκατ. ευρώ και µε χρήµατα 
από το ΕΣΠΑ.

Ωστόσο υπάρχει προβληµατισµός ως προς το γεγο-
νός ότι το έργο ίσως να µην προλάβει να ολοκληρωθεί 
µέχρι τέλος του έτους. Αυτό δηµιουργεί ερωτήµατα ως 
προς τη χρηµατοδότησή του, δεδοµένου ότι από την 
1η Ιανουαρίου του 2016 δεν περνάνε στο νέο ΕΣΠΑ 
έργα του παρελθόντος, τα οποία δεν εντάχθηκαν στα 
έργα-γέφυρα.

Την ίδια ώρα, προς λύση οδηγούνται τα προβλή-
µατα µισθοδοσίας που είχαν προκύψει µεταξύ εργα-
ζοµένων στη µίνι περιµετρική οδό και του εργολάβου 
του έργου. Τη ∆ευτέρα έγινε µια πρώτη συνάντηση 
στην περιφέρεια µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών και 
δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως σήµερα οι εργαζόµενοι 
θα πληρωθούν τα χρωστούµενα.

            Το έργο, που  
           στοιχειώνει 
την περιοχή  
11 χρόνια, ζηµίωσε 
το ∆ηµόσιο  
2 εκατ. ευρώ

*

Ο
►►Του ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ

καταξιωµένος καθηγητής του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Γιώργος 
Ζουπάνος, καταδικάστηκε σε ποινή 
φυλάκισης 4 µηνών µε αναστολή. 
Αφορµή στάθηκαν τα γεγονότα που 
συνέβησαν στην παραλία του Ελληνι-
κού το 2008 και ενώ ο ίδιος συµµετείχε 
ειρηνικά σε κινητοποίηση για τον κα-
θαρισµό της.

Την άνοιξη του 2008 πλήθος πολι-
τών κατέβηκαν στην ελεύθερη ακτή 
του Αγίου Κοσµά για να συµµετά-
σχουν στον καθαρισµό της παραλίας 
που πριν από ένα χρόνο είχε ανοίξει 
για τους πολίτες, χωρίς τα κάγκελα της 
ντροπής. Ο καταξιωµένος καθηγητής 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου, Γιώργος Ζουπάνος, ως ενεργός 
πολίτης έδωσε το «παρών», προασπι-
ζόµενος το δικαίωµα για ελεύθερες πα-
ραλίες. Μετά τον καθαρισµό της οι πο-
λίτες ακολούθησαν τη δηµοτική αρχή 

Κορτζίδη που πήγε να σφραγίσει για 
µια ακόµη φορά διπλανό νυχτερινό κέ-
ντρο, το οποίο συνέχιζε να λειτουργεί 
παρά τις αποφάσεις της ∆ικαιοσύνης. 
Το αποτέλεσµα ήταν ο Γιώργος Ζου-
πάνος να βρεθεί στο έδαφος, χτυπη-
µένος στο κεφάλι και το σώµα και στη 
συνέχεια να δεχθεί αντι-µήνυση από 
υπάλληλο του κέντρου που υπεδείχθη 
ως αίτιος.

Στις 28 Σεπτεµβρίου 2015, έπειτα 

από αλλεπάλληλες αναβολές, το Β΄ 
Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Αθη-
νών τού επέβαλε την ίδια ποινή µε 
εκείνη που επέβαλε στον θύτη. «Λυ-
πάµαι για την απόφαση. Εκθέτει τη 
∆ικαιοσύνη» δήλωσε ο Γιώργος Ζου-
πάνος στην «Εφ.Συν.» εκφράζοντας 
παράλληλα την επιθυµία του να απο-
κατασταθεί σύντοµα το όνοµά του.

Οι σωµατικές βλάβες που υπέστη 
ο 58χρονος τότε καθηγητής του ΕΜΠ 
όπως και το πολεµικό κλίµα που επι-
κράτησε στην κινητοποίηση κατεγρά-

φησαν αναλυτικά στον έντυπο και τον 
ηλεκτρονικό Τύπο. Παρά το ογκώδες 
οπτικό υλικό (βίντεο και φωτογραφί-
ες), η Αστυνοµία δεν κατάφερε να βρει 
κανέναν από τους υπαίτιους, ενώ ο 
αντίδικος, κατά του οποίου κατέθεσε 
µήνυση ο κ. Ζουπάνος, αντεπιτέθηκε 
καταθέτοντας µήνυση και ο ίδιος.

Απώλεια του φακέλου
Η εκδίκαση είχε συνεχείς αναβο-

λές. Στο διάστηµα αυτό διαπιστώθηκε 
τρεις φορές η απώλεια του φακέλου 
µε τα στοιχεία Ζουπάνου, ο οποίος 
έλειπε και από τη διαδικασία της 28ης 
Σεπτεµβρίου. Τα βίντεο που έδειχναν 
τον καθηγητή να προπηλακίζεται 
επανακατατέθηκαν, όπως και οι φωτο-
γραφίες και τα ιατρικά πιστοποιητικά, 
αλλά ο πρόεδρος του δικαστηρίου δεν 
τα έκανε δεκτά. Μάλιστα, απαγόρευσε 
σειρά ερωτήσεων που θέλησε να υπο-
βάλει η συνήγορος του Γ. Ζουπάνου, 
Γιάννα Κούρτοβικ.

Ο πρόεδρος, µετά την πολύωρη 
διαδικασία, επέβαλε και στους δύο 
την ίδια ποινή φυλάκισης 4 µηνών µε 
αναστολή. Προηγουµένως η εισαγγε-
λέας είχε προτείνει για µεν τον Γ. Ζου-
πάνο απαλλαγή από την κατηγορία, 
για δε τον αντίδικο µετατροπή της 
κατηγορίας σε πταίσµα που οδηγούσε 
σε παραγραφή λόγω της παρέλευσης 
οκτώ ετών, χωρίς να αµφισβητείται το 
γεγονός.

Ο Γιώργος Ζουπάνος συµµετείχε το 2008 σε 
«σφράγισµα» νυχτερινού κέντρου στον Αγιο Κοσµά. 
Χτυπήθηκε από υπάλληλο του µαγαζιού στο κεφάλι  
και το σώµα, υπέβαλε µήνυση, δέχτηκε αντι-µήνυση  
και καταδικάστηκε µε αναστολή

Τέσσερις µήνες σε ειρηνικό 
διαδηλωτή, καθηγητή ΕΜΠ

Ο πρόεδρος δεν έκανε δεκτά βίντεο 
και φωτογραφίες που έδειχναν να 
προπηλακίζεται ο καθηγητής Γ. Ζουπάνος
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►►Της ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗ

επίλυση εκκρεµοτήτων και το πολυ-
νοµοσχέδιο µε τα προαπαιτούµενα 
που αναµένεται να ψηφιστεί αύριο 
στη Βουλή, κρατούν µερικές ηµέρες 
πίσω το έτερο νοµοσχέδιο, αυτό για 
την ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών.

Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, 
µαζί µε τις αλλαγές στη λειτουργία 
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας, τις πωλήσεις των 
«κόκκινων» δανείων σε distress 
funds και την αξιολόγηση των διοι-
κήσεων των τραπεζών, ήταν τα βα-
σικά θέµατα που συζητήθηκαν χθες 
το απόγευµα στη συνεδρίαση του 
Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονο-
µικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Οπως έχει ήδη γράψει από την 
περασµένη ∆ευτέρα η «Εφ.Συν.», το 
νοµοσχέδιο για την ανακεφαλαιο-
ποίηση αναµένεται να κατατεθεί 

στη Βουλή στις 20 αντί για τις 15 
του µήνα που είχε αρχικά προγραµ-
µατιστεί, αλλά σε κάθε περίπτω-
ση πριν από την ανακοίνωση των 
stress tests που θα ανακοινωθούν 
την τελευταία Κυριακή του Οκτω-
βρίου (25/10) ή την πρώτη του Νο-
εµβρίου (1/11) το αργότερο. Ειδικά 
για το θέµα των stress tests (όροι, 
τεχνικές παράµετροι κ.λπ.) στελέχη 
των ελληνικών τραπεζών βρίσκο-
νται από χθες στη Φρανκφούρτη 
πραγµατοποιώντας συναντήσεις µε 
υψηλόβαθµα κλιµάκια της ΕΚΤ και 
του SSM (ενιαίος εποπτικός µηχα-
νισµός). Οι εκπρόσωποι των ελληνι-
κών τραπεζών θα έχουν σήµερα µια 
πρώτη εικόνα από τα ευρήµατα της 
αξιολόγησης ποιότητας ενεργητικού 
(AQR).

Το ΚΥΣΟΙΠ κατέληξε στο τελικό 
κείµενο του νοµοσχεδίου, τους στό-
χους και τους όρους της ανακεφα-
λαιοποίησης των τραπεζών ώστε να 

µην επαναληφθούν «προβλήµατα 
που εµφανίστηκαν σε ανάλογες δι-
αδικασίες στο παρελθόν», όπως ση-
µειώνει στην ανακοίνωσή του.

Σε αυτό το πλαίσιο εξουσιοδοτή-
θηκε ο υπουργός Οικονοµικών να 
προχωρήσει άµεσα τις διαδικασί-
ες σύνταξης του νοµοσχεδίου στο 
οποίο θα αποτυπώνεται ο νέος ρό-
λος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Αλλωστε, 
οι αρµοδιότητες του ΤΧΣ θα είναι 
αυξηµένες το επόµενο διάστηµα 
καθώς επιφορτίζεται µε τον έλεγχο 
και την αξιολόγηση των διοικητικών 
συµβουλίων των τραπεζών. Το Τα-
µείο θα προσλάβει προσεχώς διεθνή 
σύµβουλο για την αξιολόγηση των 
διοικήσεων των τραπεζών.

Τράπεζες υπό επιτροπεία
Οι «υπερεξουσίες» του ΤΧΣ απο-

τελούν µνηµονιακή υποχρέωση η 
οποία το καθιστά υπεύθυνο να πε-
ράσει από κρησάρα τα επιτελεία 
των πιστωτικών ιδρυµάτων και να 
προτείνει αλλαγές στα διοικητικά 
συµβούλια και τις επιτροπές των 
τραπεζών (επιτροπή αποσβέσεων, 
χορηγήσεων, αναδιαρθρώσεων 
κ.λπ.) που τελούν υπό τον έλεγχό 
του.

Ωστόσο δεν πρέπει να παραβλε-

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ STRESS TESTS ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Μικρή καθυστέρηση για 
την ανακεφαλαιοποίηση

Η

Το ΚΥΣΟΙΠ κατέληξε στο τελικό κείµενο του 
νοµοσχεδίου, τους στόχους και τους όρους, ώστε  
να µην επαναληφθούν «προβλήµατα που 
εµφανίστηκαν σε ανάλογες διαδικασίες στο παρελθόν»

►►  Του ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ διεύρυνση και τη ελλη-
νορωσική συνεργασία για τους αγωγούς και τα ρούβλια 
που έµειναν στα χαρτιά, πίσω στη ∆ύση και τη σφαίρα 
επιρροής των ΗΠΑ αναπροσανατολίζει την πυξίδα των 
ενεργειακών συµφερόντων της χώρας η νέα κυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ.

Το δόγµα Λαφαζάνη για «απεξάρτηση» της Ελλάδας 
από την ενιαία ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης έχει πλέον εγκαταλειφθεί, µε την κυβέρνηση 
να πασχίζει να αναθερµάνει εκ νέου τις σχέσεις µε το 
«µεγάλο αφεντικό» της γεωπολιτικής σκακιέρας στην 
περιοχή έχοντας ως άξονα τα µεγάλα ενεργειακά πρό-
τζεκτ των αγωγών φυσικού αερίου που θα διέρχονται 
από ελληνικού εδάφους.

Η χθεσινή «θερµή» συνάντηση του υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη µε τον 
ειδικό απεσταλµένο του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για θέµα-
τα ασφάλειας και ενέργειας Αµος Χοχστάιν και την 
υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας Τεµενούτσκα  

Πέτκοβα είναι απόλυτα δηλωτική του επανασχεδιασµού 
της ενεργειακής πολιτικής υπέρ της προώθησης των 
φιλοδυτικών επενδυτικών σχεδίων για την προµήθεια 
της Ευρώπης µε φυσικό αέριο από το Αζερµπαϊτζάν.

Στο επίκεντρο ο TAP
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα σχέδια 

κατασκευής του αγωγού Trans Adriatic Pipeline (ΤΑP), 
που προορίζεται να µεταφέρει 10 δισ. κυβικά µέτρα 
φυσικού αερίου ετησίως από το Αζερµπαϊτζάν µέσω 
Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, και του ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB, που 
θα διασυνδέσει το ελληνικό τµήµα του TAP τροφοδο-
τώντας βαλκανικές χώρες. Αµφότερα τα έργα είναι 
µεγάλου οικονοµικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα 
µε προϋπολογισµό 1,5 δισ. και 250 εκατ. ευρώ. Ωστόσο 
οι καθυστερήσεις των τελευταίων µηνών και τα «λο-
ξοκοιτάγµατα» προς τη Ρωσία έχουν προβληµατίσει 
τους Αµερικανούς που αντιµετωπίζουν τα δύο σχέδια 
ως υψηλής γεωπολιτικής σηµασίας για τις ΗΠΑ καθώς 
επιδιώκουν να περιορίσουν την ενεργειακή ισχύ της 

Προς τη ∆ύση κοιτάει η πυξίδα     

Με τον ειδικό απεσταλµένο και συντονιστή για τις διεθνείς ενεργειακές σχέσεις των ΗΠΑ,  
Αµος Χοχστάιν, συναντήθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης

 Το ΤΧΣ επιφορτίζεται µε τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των διοικητικών συµβουλίων  
των τραπεζών

*
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φθεί η δήλωση του επικεφαλής του 
ΤΧΣ Γιώργου Μιχελή ότι η τρόικα 
είναι αυτή που θα αποφασίζει τις 
όποιες αλλαγές διοικήσεων, καθώς 
η αρµόδια 6µελής επιτροπή που θα 
κάνει την αξιολόγηση θα απαρτίζε-
ται από 3 µέλη του ΤΧΣ και 3 των 

θεσµών, τα οποία όµως θα έχουν 
3+1 δικαιώµατα ψήφου.

Ολο αυτό διάστηµα πάντως οι 
δανειστές «χτένιζαν» κάθε διάτα-
ξη του νοµοσχεδίου για την ανα-
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 
Ενα ζήτηµα που συνδέεται άµεσα 
µε την αντιµετώπιση του προβλή-
µατος των «κόκκινων» δανείων, η 
πώληση των οποίων θα µπορεί να 
δοθεί σε distress ή άλλα funds τα 
οποία διαχειρίζονται χαρτοφυλά-
κια προβληµατικών επιχειρηµατι-
κών δανείων.

Αναπτυξιακό συµβούλιο
Στο ΚΥΣΟΙΠ αποφασίστηκε επί-

σης η σύσταση του Αναπτυξιακού 
Συµβουλίου που θα λειτουργεί µε 
ευθύνη του υπουργού Οικονοµί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισµού το 
οποίο θα αναλάβει, µεταξύ άλλων, 
την επεξεργασία του σχεδίου για 
την αναπτυξιακή στρατηγική της 
χώρας. Η σύνταξη του εν λόγω σχε-
δίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
έγκαιρα ώστε να γίνει η απαραίτη-
τη διαβούλευση µε την κοινωνία 
προτού αυτό κατατεθεί στους θε-
σµούς.

Το «παρών» στη χθεσινή συνε-
δρίαση έδωσε για πρώτη φορά και 
ο Κορεάτης σύµβουλος του πρώ-
ην υπουργού Οικονοµικών Γιάνη 
Βαρουφάκη. Πρόκειται για τον οι-
κονοµολόγο Γκλεν Κιµ, τον οποίο 
λέγεται ότι «έκλεψε» ο Γιάνης Βα-
ρουφάκης από τον Βόλφγκανγκ Σό-
ιµπλε και στην Ελλάδα έγινε γνω-
στός από το «χρυσό συµβόλαιο» 
που έχει υπογράψει µε το ελληνικό 
∆ηµόσιο. Ο κ. Γκλεν παραµένει σή-
µερα στην οµάδα των συµβούλων 
του Ευκλείδη Τσακαλώτου.

Ρωσίας στην Ε.Ε.
Η επιστροφή, πάντως, της Ελλάδας στην αγκα-

λιά του «θείου Σαµ» αντικατοπτρίζεται απόλυτα στις 
χθεσινές δηλώσεις του Αµερικανού απεσταλµένου 
αµέσως µετά την τριµερή, ότι οι ΗΠΑ επιθυµούν «να 
αναλάβει η Ελλάδα ρόλο στρατηγικού εταίρου στην 
περιοχή» και ότι «θα συνεχίσουν να εργάζονται µαζί 
της για την ενεργειακή ασφάλεια».

Ακριβώς έξι µήνες πριν, όταν η προηγούµενη κυ-
βέρνηση ποντάριζε στα ρωσικά ρούβλια µε τις δια-
δοχικές επισκέψεις Τσίπρα στη Ρωσία και το φλερτ µε 
την Gazprom για τον «ελληνοτουρκικό αγωγό», ο Αµος 
Χοχστάιν έφευγε «χολωµένος» από τη συνάντησή του 
µε τον τότε υπουργό ΠΕΚΑ Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο 
οποίος είχε υπερθεµατίσει για την αναγκαιότητα κατα-
σκευής του «Turkish Stream» και υποβάθµιζε το στρα-
τηγικό για τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ενωση σχέδιο 
κατασκευής του αγωγού Trans Adriatic Pipeline (TAP) 
που προορίζεται να µεταφέρει αέριο από το Αζερµπα-
ϊτζάν στη Ευρώπη και τις βαλκανικές χώρες.

Αυτή τη φορά στη χθεσινή συνάντηση η εικόνα 

ήταν πολύ διαφορετική. Ο ελληνορωσικός αγωγός 
δεν αναφέρθηκε καν ως προοπτική, ενώ οι δύο πλευ-
ρές µπήκαν βαθιά στην ουσία των «προαπαιτούµενων» 
που χρειάζεται να εκπληρωθούν για να ξεκινήσουν τα 
έργα. Για τον TAP ο Πάνος Σκουρλέτης επέµεινε στη 
θέση ότι πρέπει να βελτιωθούν οι όροι της διακρατικής 
συµφωνίας και τα οφέλη της Ελλάδας από τη διέλευση 
του αγωγού στη χώρα µας, ωστόσο δεν αναφέρθηκε 
ούτε ακροθιγώς σε ζητήµατα που είχαν τεθεί στο πα-
ρελθόν, όπως η επιβολή τελών διέλευσης, η αύξηση 
της φορολογίας για τα κέρδη της κοινοπραξίας και η 
αύξηση των αποζηµιώσεων.

Για τον διασυνδετήριο αγωγό IGB ο Πάνος Σκουρ-
λέτης τόνισε πως η Ελλάδα προτίθεται να επιταχύνει 
την κατασκευή του. Εθεσε ωστόσο ως προϋπόθεση 
προς τους Βούλγαρους ότι «θα δηµιουργηθούν όροι 
για την οικονοµική βιωσιµότητα του έργου» οι οποί-
οι δεν είναι άλλοι από την παροχή εγγυήσεων ότι θα 
βρεθούν αγοραστές για να δεσµεύσουν µε συµβόλαια 
τις ποσότητες αερίου που θα περνούν από τον ελληνο-
βουλγαρικό αγωγό για να έχει νόηµα η κατασκευή του.

α     των ενεργειακών συµφερόντων
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►►  Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ch.papastath@efsyn.gr

ΠΟΛΥΩΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, που ξεκίνησε στη 1.30 το µεσηµέρι και ολοκληρώθηκε 
έπειτα από έξι ώρες, πραγµατοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Ναυτιλίας ανάµεσα 
στον υπουργό Θοδωρή ∆ρίτσα και στη διοίκηση της ΠΝΟ (συµµετείχαν 13 εκπρό-
σωποι ναυτεργατικών σωµατείων). Επίµαχο θέµα της συζήτησης ήταν η δέσµευση 
που προκύπτει από τη συµφωνία της κυβέρνησης µε τους δανειστές, µε βάση την 
οποία οι συνθέσεις των πληρωµάτων της ακτοπλοΐας πρέπει να εναρµονιστούν µε 
εκείνες που ισχύουν στις διεθνείς γραµµές (Αδριατική).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπου κάποιες στιγµές τα πνεύµατα οξύνθηκαν, 
καθώς οι ναυτικοί εξηγούσαν στον υπουργό ότι, αν αυτή η ρύθµιση υλοποιηθεί, θα 
«αφανιστούν οι Ελληνες ναυτεργάτες», ενώ «ελλοχεύει θανάσιµος κίνδυνος για την 
ασφάλεια των ακτοπλοϊκών πλοίων», ο Θ. ∆ρίτσας υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση 
έχει εξαναγκαστεί σε πολιτικές επιλογές που δεν είναι δικές της, πολύ περισσότερο 
µάλιστα που η ρύθµιση αυτή δεν στοχεύει σε δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα, αλλά σε 
ενίσχυση της επιχειρηµατικής ισχύος σε βάρος της εργασίας, χάριν της ανταγωνιστικό-
τητας» και τόνισε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες ώστε αυτή η µνηµονιακή δέσµευση 
να επανεξεταστεί και να µετατεθεί χρονικά και επίσης η εφαρµογή του µέτρου να έχει 
τις µικρότερες δυνατές συνέπειες. Παραδέχτηκε µάλιστα ότι η ρύθµιση αυτή µπορεί να 
προκαλέσει κινδύνους αναφορικά µε την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και άµεσες 
επιπτώσεις στην αύξηση της ανεργίας.

Ο υπουργός έκανε γνωστό ακόµα ότι οι δανειστές ζήτησαν το συγκεκριµένο µέ-
τρο να έχει ψηφιστεί µέχρι τις 31 Οκτωβρίου και ότι η υλοποίησή του είναι µία από 
τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει τα κλιµάκια προκειµένου να εκταµιευτεί η δόση 
των 2 δισ. ∆εσµεύτηκε ότι θα κρατά ενήµερους για τις εξελίξεις τους εκπροσώπους 
της ΠΝΟ και ενηµέρωσε ότι προτίθεται να καλέσει σύντοµα σε συνάντηση το ∆.Σ. 

του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας 
(ΣΕΕΝ) για το θέµα αυτό.

Ετοιµοι για κινητοποιήσεις
Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των ναυτικών ξε-

καθάρισαν στον υπουργό ότι η µείωση των συνθέ-
σεων δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης και απαίτησαν να αποσυρθεί το 
µέτρο. Ολοι οι εκπρόσωποι των σωµατείων τοποθε-
τήθηκαν και ο καθένας από την πλευρά του εξήγησε 
στον Θ. ∆ρίτσα τους λόγους που δεν πρέπει µε τίποτα 
να εφαρµοστεί η µείωση των συνθέσεων. Μια από τις 
αναφορές που έκαναν ήταν και η πολύνεκρη τραγωδία 
του «Norman Atlantic» στο οποίο, όπως είπαν, διαπι-
στώθηκε ότι η µειωµένη οργανική σύνθεσή του συνε-
τέλεσε τα µέγιστα στο γεγονός ότι δεν υπήρχε έγκαιρη 
και αποτελεσµατική αντιµετώπιση της πυρκαγιάς από 
την ελλιπέστατη επάνδρωση του πλοίου µε το προβλε-
πόµενο προσωπικό στο πλοίο. Υπογράµµισαν ακόµα 
ότι οι µειώσεις των θέσεων εργασίας θα δώσουν τη 
χαριστική βολή στα ασφαλιστικά τους ταµεία.

Η διοίκηση της ΠΝΟ κατέθεσε στον υπουργό και 
όλα τ’ άλλα προβλήµατα που απασχολούν τον κλάδο: 
ανεργία, υπογραφή ΣΣΕ, καταπολέµηση της «µαύρης» 
ανασφάλιστης εργασίας κ.ά.

ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ Η ΠΝΟ

Μαραθώνιος στο ΥΝΑ για  
τις συνθέσεις πληρωµάτων

 Ο Θ. ∆ρίτσας 
υποστήριξε ότι «η 
κυβέρνηση έχει 
εξαναγκαστεί σε 
πολιτικές επιλογές 
που δεν είναι 
δικές της, πολύ 
περισσότερο µάλιστα 
που η ρύθµιση 
αυτή δεν στοχεύει 
σε δηµοσιονοµικά 
αποτελέσµατα, 
αλλά σε ενίσχυση 
της επιχειρηµατικής 
ισχύος σε βάρος της 
εργασίας, χάριν της 
ανταγωνιστικότητας»

*

Σε δάνεια ή 
συνεργασίες 
ποντάρει  
η Fraport

ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ του χρόνου 
αναµένεται να υπογραφεί 
η σύµβαση παραχώρησης 
των 14 περιφερειακών αε-
ροδροµίων στη γερµανική 
Fraport και την ελληνική 
Slentel, που είχε αναδειχθεί 
προτιµητέος επενδυτής στον 
διαγωνισµό που είχε προκη-
ρύξει το ΤΑΙΠΕ∆. Χθες έληξε 
η ισχύς της προσφοράς που 
είχαν δώσει οι τρεις όµιλοι 
που συµµετείχαν στην τε-
λική φάση της διαδικασίας, 
η οποία ανανεώθηκε για 
µερικούς µήνες. Οι άλλοι 
δύο όµιλοι, που στη χθεσινή 
ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕ∆ 
χαρακτηρίζονται αναπλη-
ρωµατικοί υποψήφιοι, είναι 
η αµερικανική CASA που 
συνεργάζεται µε την ελλη-
νική ΜΕΤΚΑ και η γαλλική 
Vinci σε κοινοπραξία µε την 
«Ακτωρ».

Οι Γερµανοί φαίνεται 
ότι δυσκολεύονται να εξα-
σφαλίσουν το κατ’ αποκοπή 
τίµηµα του 1,2 δισ. ευρώ και 
ποντάρουν στη βελτίωση 
του οικονοµικού κλίµατος 
στην Ελλάδα το πρώτο 
εξάµηνο του 2016 για να 
εξασφαλίσουν καλύτερες 
συνεργασίες µε επενδυτι-
κούς οµίλους ή δάνεια από 
τράπεζες. Χ.ΤΖ.
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«…Ανησυχώ για έναν κόσµο,
στον οποίο οι πλούσιοι γράφουν κανόνες

που όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να υπακούµε»
 Angus Deaton, Νόµπελ Οικονοµίας 2015

 ►Του ΜΠΑΜΠΗ ΜΙΧΑΛΗ

ριν καν στεγνώσει η µελάνη των υπογραφών 
των υπουργών Οικονοµικών του G20 για το 
πακέτο µέτρων καταπολέµησης της παγκόσµι-
ας φοροαποφυγής, πριν καν προλάβει να πρω-
τοκολληθεί η ανάλογη απόφαση των υπουρ-
γών Οικονοµικών της Ε.Ε. για την αυτόµατη 
ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τις 
γνωστές µυστικές συµφωνίες φοροδιαφυγής 
των πολυεθνικών (tax rulings), η υποκρισία 
των κυβερνήσεων έλαµψε ξανά αντανακλώ-
ντας το ποιος πραγµατικά κυβερνά σήµερα 
τον κόσµο.

Η Ιρλανδία, µια χώρα που εδώ και δύο δε-
καετίες κατηγορείται για την ευνοϊκή φορολο-
γική µεταχείριση που παρέχει -µε τον γνωστό 
χαµηλό φορολογικό συντελεστή του 12,5%- 
προς πολυεθνικούς κολοσσούς όπως η Apple, 
η Google και η MicrosoE , ανακοίνωσε προχθές 
ότι θα µειώσει δραστικά τον φόρο επί των επι-
χειρηµατικών εσόδων τα οποία προέρχονται 
από τις πατέντες και τα δικαιώµατα πνευµα-
τικής ιδιοκτησίας, στο 6,25%.

Οι πατέντες και τα πνευµατικά δικαιώµα-
τα αποτελούν εδώ και χρόνια µια από τις πιο 
γνωστές στρατηγικές «νόµιµης» φοροαποφυ-
γής των πολυεθνικών: αξιοποιώντας τις ενδοο-
µιλικές συναλλαγές, πολυεθνικοί επιχειρηµα-
τικοί κολοσσοί ιδρύουν θυγατρική σε µια χώρα 
η οποία φορολογεί ελάχιστα τα έσοδα από πα-
τέντες και πνευµατικά δικαιώµατα - όπως η 
Ιρλανδία. Η θυγατρική αυτή αναλαµβάνει την 
εκµετάλλευση των πνευµατικών δικαιωµάτων 
και των πατεντών. Στη συνέχεια όλες σχεδόν 
οι θυγατρικές του οµίλου -απ’ όλες τις χώρες 
του κόσµου στις οποίες αυτός έχει παρουσία- 
µεταφέρουν εκεί τεράστια ποσά από τα έσοδά 
τους ως πληρωµές για τη χρήση πνευµατικών 
δικαιωµάτων.

Τα κέρδη αυτά δεν θα φορολογηθούν ποτέ 
στη χώρα παραγωγής τους αλλά στη χώρα-φο-
ρολογικό παράδεισο – απολαµβάνοντας πολύ 
χαµηλότερο συντελεστή. Το τελικό αποτέλε-
σµα, απώλεια τεράστιων ποσών δηµόσιων 
εσόδων σε µια πληθώρα χωρών της υφηλίου.

Η ιρλανδική κυβέρνηση πάντως φρόντισε 
να συσκευάσει τον δικό της συντελεστή φορο-
αποφυγής µε ένα πολύ λαµπερό περιτύλιγµα, 
ονοµάζοντας τη συγκεκριµένη φορολογική 
κατηγορία «κουτί ανάπτυξης της γνώσης». ∆εν 
είναι η µόνη. Ανάλογες κατηγορίες φοροελά-
φρυνσης των επιχειρήσεων προκειµένου να 
τις προσελκύσουν στην επικράτειά τους έχουν 
µεταξύ άλλων το Λουξεµβούργο, η Ολλανδία 

και η Βρετανία. Η συντηρητική κυβέρνηση 
της τελευταίας πάντως φαίνεται να έχει ξεπε-
ράσει κάθε όριο.

Τα όσα ήλθαν στο φως τις τελευταίες ηµέ-
ρες για τον τρόπο που η κυβέρνηση Κάµερον 
φορολογεί τις πολυεθνικές επιχειρήσεις τρο-
φοδοτούν τεράστια ερωτήµατα για το ποιος 
πραγµατικά κάνει κουµάντο στη Γηραιά Αλ-
βιώνα. Την περασµένη Κυριακή ο βρετανικός 
Τύπος αποκάλυψε ότι η αµερικανική Faceboοk 
πλήρωσε πέρυσι φόρο µόλις 4.327 λιρών, πε-
ρίπου χίλιες λίρες λιγότερα απ’ ό,τι ένας µέσος 
Βρετανός εργαζόµενος, παρ’ ότι τα κέρδη της 
εκεί ήταν 105 εκατ. λίρες!

Μεγάλοι και στη φοροδιαφυγή
Την επόµενη ηµέρα αποκαλύφθηκε ότι µια 

από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις της Βρετα-
νίας, η AstraZeneca, δεν πλήρωσε καθόλου 
φόρο, τόσο το 2013 όσο και το 2014, παρ’ ότι 
τα κέρδη της παγκοσµίως σε αυτή τη διετία 
ήταν 2,9 δισ. στερλίνες. Ολα αυτά όµως ήταν 
σταγόνα στον ωκεανό µπροστά στην απο-
κάλυψη ότι ο οικονοµικός διευθυντής της 
AstraZeneca ήταν έµπιστος σύµβουλος του 
βρετανικού υπουργείου Οικονοµικών για την 
αναθεώρηση του φορολογικού καθεστώτος. 
Τόσο αυτός όσο και µερικά εκ των κορυφαίων 
στελεχών 40 πολυεθνικών επιχειρηµατικών 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΕΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ     

Η υποκρισία των φορολογικών παρα   δ

Στη Βρετανία η 
κυβέρνηση Κάµερον 
έγραψε τη νέα 
νοµοθεσία για τη 
φορολόγηση των 
επιχειρήσεων σε 
συνεργασία µε τις... 
πολυεθνικές

*
Οι πατέντες και τα πνευµατικά δικαιώµατα αποτελούν
εδώ και χρόνια µία από τις πιο γνωστές στρατηγικές «νόµιµης» 
φοροαποφυγής των πολυεθνικών

Π

κολοσσών, όπως η Tesco, η ΒΡ και η Vodafone 
(όλες µε εκτεταµένα δίκτυα θυγατρικών σε 
υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους), 
συµµετείχαν από τις αρχές του 2013 σε επι-
τροπές διαµόρφωσης της νέας φορολογικής 
νοµοθεσίας, κατόπιν αίτησης του ίδιου του 
υπουργού Οικονοµικών Τζορτζ Οσµπορν... 
Ηταν σαν ένας ψαράς να είχε ζητήσει από το 
ψάρι να σχεδιάσει το δίχτυ…

Και φυσικά το ψάρι το σχεδίασε όπως 
ήθελε. Μέσα σε πέντε µήνες η AstraZeneca 
δηµιούργησε µια ασυνήθιστη και περίπλοκη 
δοµή φοροαποφυγής που της επέτρεψε να 
εκµεταλλευτεί τα νέα παραθυράκια της νο-
µοθεσίας που αυτή είχε συµβουλεύσει και να 
πληρώσει µηδενικό φόρο. Η υπόθεση είναι 
κάτι περισσότερο από διαπλοκή. Υπολογίστη-
κε ότι η µεταρρύθµιση του Οσµπορν κόστισε 
στο βρετανικό ∆ηµόσιο µόνο το 2013 φόρους 
840 εκατ. στερλινών, δηλαδή όσο τρία πλή-
ρως εξοπλισµένα και επανδρωµένα σύγχρο-
να νοσοκοµεία. Την ίδια χρονιά η κυβέρνηση 
Κάµερον ξεκίνησε τις πιο βαθιές περικοπές 
στο εθνικό σύστηµα Υγείας.

Το τεράστιο πρόβληµα της φοροαποφυ-
γής των πολυεθνικών ανέδειξε όµως και µια 
πρόσφατη έρευνα του αµερικανικού Centre 
for Tax Justice. Η ΜΚΟ αποκάλυψε ότι οι 500 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις των ΗΠΑ έχουν 
µεταφέρει σε θυγατρικές τους σε φορολογι-
κούς παραδείσους ανά τον πλανήτη περίπου 
2,1 τρισ. δολάρια, ποσό το οποίο είναι ίσο µε 
το ΑΕΠ της τρίτης µεγαλύτερης οικονοµίας 
της ευρωζώνης, της Ιταλίας. Τουλάχιστον 
358 εξ αυτών των επιχειρήσεων ή το 72% 
είχαν συνολικά 7.622 θυγατρικές εταιρείες 
σε φορολογικούς παραδείσους στα τέλη του 

Ποσοστό εταιρειών της λίστας Fortune 500 που είχαν θυγατρικές 
στους 20 µεγαλύτερους φορολογικούς παραδείσους
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Πάνω από 2 τρισ. δολάρια 
έχουν «παρκαρισµένα» σε 

υπεράκτιους φορολογικούς 
παραδείσους οι 500 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις 
των ΗΠΑ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ GREENPEACE ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ 10 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗ ΡΟ∆Ο

ρα   δείσων

∆ωρεάν φωτοβολταϊκά

Η Greenpeace 
καλεί τη 
∆ΕΗ να 
υιοθετήσει νέο 
επιχειρηµατικό 
πλάνο που 
θα θέτει ως 
στρατηγική 
προτεραιότητα 
την επιθετική 
ανάπτυξη του 
τοµέα των 
ανανεώσιµων 
πηγών 
ενέργειας

*

«ΘΕΛΟΥΜΕ να λειτουργούµε σε 
καθεστώς νοµιµότητας», διαµήνυσε 
προς κάθε κατεύθυνση ο πρόεδρος 
της Vodafone Γλαύκος Περσιάνης 
κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, 
αναφερόµενος στις καθυστερήσεις 
στην αδειοδότηση σταθµών βάσης 
που θα επιτρέψουν στις εταιρείες κι-
νητής τηλεφωνίας να αναπτύξουν 
τα δίκτυά τους, να αντιµετωπίσουν 
τις «τρύπες» στην κάλυψη και να 
εξασφαλίσουν στους πελάτες τους 
υψηλότερες ταχύτητες µεταφοράς 
δεδοµένων.

Η προθεσµία για τη νοµιµοποίη-
ση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας 
λήγει στο τέλος του χρόνου, αλλά 
προέβλεψε ότι θα δοθεί νέα παράτα-
ση, καθώς εκκρεµούν εκατοντάδες 
αιτήσεις για αδειοδοτήσεις. Ο επι-

κεφαλής της Vodafone πρόσθεσε 
ότι χρειάζεται εκσυγχρονισµός στο 
νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει από 
το 2012 και εξέφρασε την πεποίθηση 
ότι οι διαδικασίες θα επιταχυνθούν 
µε την τοποθέτηση διοίκησης στην 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), σηµειώ-
νοντας ότι η αντικατάσταση είναι 
θέµα λίγων εβδοµάδων.

Ο Γλαύκος Περσιάνης επιβεβαί-
ωσε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να 
ενδιαφέρεται για τη Forthnet, µε ση-
µείο αιχµής τη Nova, αλλά διευκρί-
νισε ότι οι διαδικασίες είναι αργές. 
Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δίνει έµφα-
ση στην ανάπτυξη της καλωδιακής 

Vodafone TV, για την οποία είπε ότι 
έχει συνεργασία µε σηµαντικά κα-
νάλια, ενώ τόνισε πως δεν θεωρεί 
µειονέκτηµα την έλλειψη αγώνων 
ποδοσφαίρου από το πρόγραµµά 
της.

Βασικό θέµα της χθεσινής συνέ-
ντευξης Τύπου ήταν η... «ρεζέρβα». 
Πρόκειται για τη νέα παροχή της 
εταιρείας µετά την είσοδό της στον 
χώρο της σταθερής τηλεφωνίας µε 
τη Vodafone Home, µέσω της οποίας 
ένας συνδροµητής της κινητής θα 
µπορεί να µιλά και να σερφάρει απε-
ριόριστα και χωρίς χρέωση σε περί-
πτωση που το δίκτυο του σπιτιού του 
παρουσιάσει βλάβη, γενική ή τοπική.

Ανακοίνωσαν επίσης την επέ-
κταση και στους ιδιώτες του συ-
στήµατος προσωπικής εξυπηρέτη-
σης που εφαρµόζει από χρόνια για 
τις επιχειρήσεις. Παραδέχθηκε ότι 
υπάρχει κυνήγι προσφορών µεταξύ 
των εταιρειών κινητής τηλεφωνί-
ας, παρατήρησε όµως ότι «δεν είναι 
υγιής µια αγορά που µιλάει µόνον 
για τιµές» και έδωσε έµφαση στην 
ποιότητα των παροχών προς τους 
συνδροµητές. Σε σχέση µε τα οι-
κονοµικά µεγέθη αποκάλυψε ότι η 
Vodafone είναι η µόνη εταιρεία που 
παρουσίασε αύξηση εσόδων από τον 
τοµέα της κινητής το πρώτο εξάµη-
νο του έτους, επιφυλάχθηκε όµως 
να δώσει στοιχεία για την εικόνα 
της αγοράς µετά την εφαρµογή των 
capital controls. X.TZ.

Π

Η Vodafone έχει... ρεζέρβα

2014. Μεταξύ άλλων η γνωστή µας από το 
αποτυχηµένο ντιλ µε την Πειραιώς KKR 258, 
η Morgan Stanley 210, η Pfi zer 132, η PepsiCo 
132. Η Apple φαίνεται να έχει λιγότερες. Εχει 
µεταφέρει όµως εκτός ΗΠΑ 181,1 δισ. δολά-
ρια, τα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη 
επιχείρηση, στερώντας από το αµερικανικό 
∆ηµόσιο φόρους 59,2 δισ. δολαρίων.

 ►Του ΤΑΣΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ

ροκειµένου να δείξει στην κυ-
βέρνηση και τη ∆ΕΗ τον δρόµο 
για µια πιο σύγχρονη και απο-
δοτική οικονοµία που αξιοποι-
εί τον ήλιο, τον σηµαντικότερο 
εθνικό µας πόρο, η Greenpeace 
απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση 
σε οικογένειες στη Ρόδο για να 
εγκαταστήσει δωρεάν φωτοβολ-
ταϊκά συστήµατα στις κατοικίες 
τους.

Η Greenpeace θα τοποθετήσει 
τα φωτοβολταϊκά συστήµατα σε 
10 οικογένειες που αντιµετω-
πίζουν οικονοµικές δυσκολίες 
στην αποπληρωµή των λογαρια-
σµών ηλεκτρικής ενέργειας. Τα 
εγκατεστηµένα συστήµατα θα 
συνδεθούν στο δίκτυο της ∆ΕΗ 
και θα αξιοποιούν τις δυνατότη-
τες που προσφέρει το νέο νοµο-
θετικό πλαίσιο για την αυτοπα-
ραγωγή ενέργειας.

Κριτήρια για την επιλογή νοι-
κοκυριών είναι, κατά σειρά προ-
τεραιότητας, να πρόκειται για 
οικογένειες µε παιδιά, να έχουν 
ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικια-
κό Τιµολόγιο ή να έχουν οικο-
γενειακό εισόδηµα µικρότερο 
των 20.000 ευρώ και να έχουν 
νόµιµη χρήση της ιδιοκτησίας. 
Σε περίπτωση διαµερίσµατος 
απαιτείται εξασφάλιση έγκρισης 
επί του συνόλου των ιδιοκτητών. 
Βασική προϋπόθεση για τη δυ-
νατότητα εγκατάστασης φωτο-

βολταϊκού συστήµατος είναι να 
υπάρχει ήδη στο ενδιαφερόµενο 
κτίριο/διαµέρισµα ενεργή παρο-
χή χαµηλής τάσης και να διατί-
θενται τουλάχιστον 15 τετραγω-
νικά µέτρα ελεύθερος χώρο σε 
δώµα ή στέγη.

Οσες οικογένειες ενδιαφέρο-
νται και πληρούν τις προϋπο-
θέσεις µπορούν να δηλώσουν 
συµµετοχή στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση gpgreece@
greenpeace.org, στέλνοντας 
email µε τίτλο: «Εκδήλωση ενδι-
αφέροντος από οικογένεια στη 
Ρόδο».

Η Greenpeace προχωράει σε 
αυτή την κίνηση στη Ρόδο, κα-
θώς η ∆ΕΗ και η κυβέρνηση κα-
τασκευάζουν σταθµό ηλεκτρο-
παραγωγής µε καύσιµο µαζούτ, 
σηµερινού κόστους 180 εκατ. 

ευρώ. Η τεχνολογία και το ηλια-
κό δυναµικό της Ελλάδας καθι-
στούν αυτή την «επένδυση» ένα 
οικονοµικό και περιβαλλοντικό 
έγκληµα. Σύµφωνα µε την περι-
βαλλοντική οργάνωση, αν αυτά 
τα χρήµατα επενδύονταν σε µι-
κρά φωτοβολταϊκά συστήµατα 
και αποθήκευση ενέργειας, πε-
ρισσότερο από το ένα τρίτο των 
νοικοκυριών στη Ρόδο θα είχε 
δωρεάν ρεύµα για πάντα και η 
ζήτηση ενέργειας στο νησί θα 
µειωνόταν περισσότερο από 25 
MW κατά τις ώρες αιχµής.

Η Greenpeace καλεί την κυ-
βέρνηση να προχωρήσει στις 
απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε 
να ξεκινήσει η µετάβαση της Ελ-
λάδας στην ηλιακή οικονοµία, 
να αξιοποιήσει υφιστάµενους 
πόρους και να δηµιουργήσει οι-
κονοµικά εργαλεία για αυτή τη 
µετάβαση. Επιπλέον, καλεί τη 
∆ΕΗ να υιοθετήσει νέο επιχει-
ρηµατικό πλάνο που θα θέτει ως 
στρατηγική προτεραιότητα την 
επιθετική ανάπτυξη του τοµέα 
των ανανεώσιµων πηγών ενέρ-
γειας και την ταχεία απεξάρτηση 
από τα ορυκτά καύσιµα.

1 Αpple 181.100 3

2 General Electric 119.000 18

3 Microso" 108.300 5

4 Pfi zer 74.000 151

5
International 
Business 
Machines

61.400 15

6 Merck 60.000 121

7 Johnson & Johnson 53.400 58

8 Cisco Systems 52.700 59

9 Exxon Mobil 51.000 37

10 Google 47.400 2

11 Procter & Gamble 45.000 38

12 Citigroup 43.800 41

13 Hewlett-Packard 42.900 25

14 Oracle 38,000 5

15 PepsiCo 37.800 132

16 Chevron 35.700 12

17 Coca-Cola 33.300 12

18
J.P. Morgan Chase 
& Co

31.100 4

19 Amgen 29.300 8

20
United 
Technologies

28.000 28

21 Eli Lilly 25.700 27

22 Qualcomm 25.700 3

23
Goldman Sachs 
Group

24.880 20

24
Bristol-Myers 
Squibb

24.000 22

25 Wal-Mart Stores 23.300 75

26 Intel 23.300 14

27 AbbVie Inc. 23.000 35

28
Abbott 
Laboratories

23.000 91

29 Dow Chemical 18.037 92

30 Caterpillar 18.000 72

ΣΥΝΟΛΟ 1.402.117 1.225

To top 30 
των αµερικανικών 
πολυεθνικών
που αποθηκεύουν 
κεφάλαια off shore Π
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Κριτήρια για την επιλογή νοικοκυριών είναι η 
ύπαρξη παιδιών και να έχουν ενταχθεί στο 
Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο ή να έχουν 
οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο των 20.000 ευρώ
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 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ
08.00 π.µ. – 14.00 & 17.00 – 08.00 π.µ. εποµένης 
ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 300, 210-2283459 ΑΓ. ΝΙΚOΛΑ-
ΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΤΙΘΟΡΕΑΣ 12 ΑΠΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 257 ΠΛ. ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 210-8319291 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
48-50, 210-7487067 ΓΑΛΑΤΣΙ: ΛΥΣΙΟΥ 6 ΑΠΟ ΛΕΩΦΟ-
ΡΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 104 ∆ΕΞΙΑ, 210-2930498 ΖΩΓΡΑΦΟΥ: 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-∆ΑΒ. ΠΙΝ∆ΟΥ 11 ΟΠΙΣΘ. ΗΡΩΟΥ ΖΩ-
ΓΡΑΦΟΥ, 210-7757661 ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 183, 
210-9585920 ΚΟΛΩΝΑΚΙ: ΡΑΒΙΝΕ 25 ΕΝΑΝΤΙ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΝΟΣΗΛ. ΝΟΣΟΚ. ΣΤΡΑΤΟΥ, 210-7230006 ΚΟΛΩΝΟΣ: ΑΓ. 
ΣΟΦΙΑΣ 85 ΚΑΙ ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ 16, 210-5129112 ΚΥΨΕΛΗ 
ΝΕΑ: ΛΑΧΑΝΑ 63-65 ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ, 210-8220816 ΠΕ-
ΤΡΑΛΩΝΑ ΚΑΤΩ: ΚΕΙΡΙΑ∆ΩΝ 145, 210-3476332
08.00 π.µ. – 20.00 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
110, 210-2617640 ΑΓ. ΝΙΚOΛΑΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΠΑΠΑ-
ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 50 ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΗ 34, 210-8318677 ΑΜΠΕ-
ΛΟΚΗΠΟΙ: ΦΩΚΙ∆ΟΣ 55 90 Μ. ΑΠΟ ΝΟΣ. ΠΑΙ∆ΩΝ 
ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, 
210 7777848 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: ∆ΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 16 ΕΙΣΟ-
∆ΟΣ ΑΠΟ Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 171 ΓΑ∆Α ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ, 210-6410290 ΓΑΛΑΤΣΙ: 
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 129, 210-2915433 ∆ΑΦΝΗ: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
105 ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΝΩ ∆ΑΦΝΗΣ, 210-9705017 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ 34 ΑΠΟ ΜΕΣΟ-
ΓΕΙΩΝ 119 ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝΝΟΥ 2 ΟΠΙΣΘΕΝ ∆ΗΜ. 
ΣΧΟΛ., 210-6929298 ΙΛΙΣΣΙΑ: ΙΛΙΣΣΙΩΝ 19Α ΚΑΙ ΚΕΡΑ-
ΣΟΥΝΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΤΑΜΙΤΗ, 210-7704836 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 90 - ∆ΙΟΜΗ∆ΟΥΣ ΑΠΟ 
ΘΗΣΕΩΣ 66, 210-9588351 ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΑΧΙΛΛΕΩΣ 42, 
210-9422321 ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 18, 210-9522079 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 34 ΑΠΟ ∆ΑΒΑΚΗ 52, 
210-9531310 ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 66, 210-
3625924 ΚΟΛΩΝΑΚΙ: ∆ΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 97 ΕΝ. ΝΑΥΤ. 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, 210-7225832 ΚΥΨΕΛΗ: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ 
21 ΑΠΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 208, 210-8676791 ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΘΗ-
ΝΑΣ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 192, 210-6433422 ΟΜΟΝΟΙΑ: ΣΑ-
ΤΩΒΡΙΑΝ∆ΟΥ 15, 210-5225887 ΠΑΓΚΡΑΤΙ: ΦΙΛΟΛΑΟΥ 
16 ΚΑΙ ΚΟΝΩΝΟΣ ΓΩΝΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΚΑ, 210-7012223 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 22 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, 
210-7519694 ΠΑΓΚΡΑΤΙ: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΙΒΥΚΟΥ 
8, 210-7222774 ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩ: ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ 4 ΣΤΑΣΗ ΕΗΣ, 
210-2510702 ΠΑΤΗΣΙΩΝ: ΧΑΝΙΩΝ 2Α - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 144 
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΑΕΛΛΩ, 210-8233106 ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ: Γ. 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 94, 210-8831764 ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ: ΒΟΛΒΗΣ 
17 ΑΠΟ Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 124-ΕΝΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΖΟΥΠΟ-
ΛΕΩΣ, 210-2520606 ΣΥΝΤΑΓΜΑ: ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΚΙΩΝΟΣ 
10, 210-3237960

ΠΡΟΑΣΤΙΑ

08.00 π.µ. – 14.00 & 17.00 – 08.00 π.µ. εποµέ-
νης ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 25, 210-6392206 
ΑΛΙΜΟΣ: ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 28, 210-9822860 ΓΛΥΦΑ∆Α 
ΤΕΡΨΙΘΕΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 49 & ΤΕΜΠΩΝ 33 
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ, 210-9612122 ΚΗ-
ΦΙΣΙΑ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1, 210-6231114, 210-6231065 
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 27, 210-2829433 ΜΕΛΙΣ-
ΣΙΑ: ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ 2 ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, 210-8044004 Ν. 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ: Β. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 54 ΚΑΙ ∆ΙΓΕΝΗ, 210-
2527520 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ∆ΗΛΟΥ 19 & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
37 ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ-ΥΨΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ, 210-5767293 
ΧΑΪ∆ΑΡΙ: ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 62, 210-5912025 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ: 
ΚΑΡΑΟΛΗ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 11ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΠΗ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, 
210-6852715
08.00 π.µ. – 20.00 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
82, 210-5614176 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 4, 
210-6011835 ΑΙΓΑΛΕΩ: ΚΟΡΥΤΣΑΣ 25, 210-5313388 
ΑΙΓΑΛΕΩ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 27 ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΚΩΝ. & 
ΛΟΙΜΩ∆ΩΝ, 210-5902541 ΑΛΙΜΟΣ: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 
58, 210-9852376 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΦΥΛΗ: ΦΥΛΗΣ 83, 210 
2484303 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 119, 210-
9940692 ΑΦΙ∆ΝΑΙ:, 229522500 ΒΑΡΚΙΖΑ: ΒΑΣ. ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 90-92, 210 8049977 ΒΟΥΛΑ: ΛΕΩΦ. ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 51, 216 8002732 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Λ. ΑΘΗΝΑΣ 
94-96 ΚΑΙ ΡΕΑΣ 2, 210-8964403 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ: ΚΥΠΡΟΥ 25, 
210-8046080 ΒΥΡΩΝΑΣ: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 57-59 ΕΝΑΝΤΙ 
LIDL, 210-7666324 ΒΥΡΩΝΑΣ: ΦΛΕΜΙΓΚ 84 ΠΛΑΤ. ΖΩΟ∆. 
ΠΗΓΗΣ-ΤΕΡΜΑ ΛΕΟΦ. 214, 210-7651576 ΓΕΡΑΚΑΣ: ΕΘΝ. 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ, 210 6618783 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ: 
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 53, 2106042340 ΓΛΥΦΑ∆Α ΑΝΩ: ΣΟΦΙΑΣ 
ΒΕΜΠΟ 25∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΣΟΒΟΛΟ&Ι. ΝΑΟ ΠΑ-
ΝΑΓΙΤΣΑΣ-ΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, 210-9621753 ΗΛΙΟΥ-
ΠΟΛΗ: ΠΥΡΡΩΝΟΣ 51, 210-9932546 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: 2ας 
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 22 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΡΜΑ 237, 
210-9935715 ΚΑΜΑΤΕΡΟ: Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49, 210-
2313210 ΚΕΡΑΤΕΑ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΛΑΙΚΗ ΚΕ-
ΡΑΤΕΑΣ, 2299066920 ΚΟΡΩΠΙ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΡΟΦΗ 20 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, 2106620422 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: Χ. 
ΜΕΘΕΝΙΤΗ & ∆. ΜΠΑΡΤΖΗ 6, 229925192 ΜΑΡΟΥΣΙ: ΒΑΣ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 21, 210-6125220 ΜΑΡΟΥΣΙ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ-
∆ΡΟΥ 57, 210-6128408 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 
ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 7, 210 2848353 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ: ΛΕΩΦ. 
ΘΗΣΕΩΣ 3, 210-8133983 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 4, 
210-2799277 Ν. ΙΩΝΙΑ: Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 295, 210-2779863 
Ν. ΙΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΣ: ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 210-2791859 
Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 25, 2110132182 Ν. ΣΜΥΡ-
ΝΗ: ΙΩΝΙΑΣ 46, 210-9337516 Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Ν. ΠΑΡΙΤΣΗ 
72, 210-6722367 Π. ΠΕΝΤΕΛΗ: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 3, 210-
8030209 Π. ΦΑΛΗΡΟ: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 100, 210-9819038 

ΠΑΙΑΝΙΑ: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30Β, 211-4094001 ΠΑΛΛΗΝΗ: 
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ, 210-6668989 
ΠΑΠΑΓΟΥ: ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ 63, 210-6517366 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 24 & ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 
91, 210-5713402 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 26 ΜΠΟΥΡ-
ΝΑΖΙ, 210-5753660 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ΠΕΛΟΠΙ∆Α 212 ΤΕΡΜΑ 
ΝΕΑ ΖΩΗ, 210-5755167 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΡΩΜΥΛΙΑΣ 60, 211 2103459 ΠΕΥΚΗ: ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 18, 
210-8053872 ΠΙΚΕΡΜΙ: ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 8 δρόµος 
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ-ΣΠΑΤΩΝ, 210-6038060 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: Λ. 
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 39, 229976035

08.00 π.µ. – 08.00 π.µ. εποµένης ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ: 
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 144, 210-9735516 ΑΡΤΕΜΙΣ: Λ. ΚΑΡΑ-
ΜΑΝΛΗ 10, 2294081317 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ, 210-5580218 ΑΧΑΡΝΑΙ: Γ. ΒΑΡΕΛΑ 
ΚΑΙ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, 210-2476847 ΕΛΕΥ-
ΣΙΝΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8, 210-5546633 ΙΛΙΟΝ: ΕΚΤΟΡΟΣ 
32 ΚΑΙ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ, 210 2631815 ΜΑΝ∆ΡΑ: ΕΡΓΑΤ. 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ, 210-5541721 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: Λ. 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 100, 2294066670 ΜΕΓΑΡΑ: ΧΡ. ΜΩΡΑΙ-
ΤΟΥ 36, 2296 23550 Ν. ΜΑΚΡΗ: 34 ΧΛΜ Λ. ΜΑΡΑΘΩ-
ΝΟΣ, 229496495 Ν. ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠ.: ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΟΣ 
4, 229531156 Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 323, 
2296035200 ΡΑΦΗΝΑ: ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1 ΚΑΙ ΒΑ-
ΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 229428333 ΧΟΛΑΡΓΟΣ: ΠΥΘΑΓΟΡΑ 
13, 210-6533931

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

08.00 π.µ. – 14.00 & 17.00 – 23.00 ΝΙΚΑΙΑ: ΓΡ. ΛΑ-
ΜΠΡΑΚΗ 365 ΜΕΤΑΞΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 26ΟΥ ∆ΗΜ. 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 210-4903688, ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 116 ΚΑΙ ΜΥΚΗ-
ΝΩΝ 27Α ΟΠΙΣΘΕΝ ΚΡΑΤ. ΝΟΣΟΚ. ΝΙΚΑΙΑΣ, 210-4253936 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Λ. Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 12 ΚΑΙ ΑΛΚΙΒ. 210-4178147, 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 40 ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΗ∆ΙΟΥ, 210-4205327. 

08.00 π.µ. – 14.00 & 17.00 – 08.00 π.µ. εποµένης 
ΜΟΣΧΑΤΟ: ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ 26Α ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ 
ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΩΝ SHELL ΚΑΙ ΕΤΕΚΑ, 2130-227884 ΠΑΛ. 
ΚΟΚΚΙΝΙΑ: ΘΗΒΩΝ 151, 210-4635760 ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΑΓ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 85 ΠΡΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ, ΣΤΑΣΗ ΠΑΡΘΕΝΗ 
ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ, 210-4635760. 

08.00 π.µ. – 20.00 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 70, 
210-4001602, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ 4 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ 
ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗ, 210-4328711 ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ: 
∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆Η 8 ΠΡΩΗΝ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ, ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 
210-4971704 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 16 ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, 210-4828145 ΝΙΚΑΙΑ: Κ. ΓΕΜΕΛΟΥ 228-
230 ΠΡΩΗΝ ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ, ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ, 210-4926334 ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΛΕΩΦ. ΧΑΤΖΗΚΥ-
ΡΙΑΚΟΥ 45, 210-4516046, ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 26 ΚΑΘΕΤΟΣ 
ΣΤΗ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ / 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑ, 210-4222121, ΟΜΗΡΙ-
∆ΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 26 ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚ. ΜΕΤΑΞΑ ΑΓ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 210-4183574, ΤΖΑΒΕΛΛΑ 33, 210-4178655. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
∆ιηµερεύοντα 08.30 – 20.30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΣΟΦΙΑΣ 23 2310-288495, Τσιµισκή 102 2310-231822, 
Εγνατίας 86 2310-277328, Μοναστηρίου 29 & Ταντάλου 
26, 2310-548175, Τσιµισκή 75 2310-244184, ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
102, 2310-279064, Μητροπόλεως 101, Εναντι Βιοκλινι-
κής Γαληνού 2310-264452, ΕΓΝΑΤΙΑΣ 40, 2310-537169, 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 61 & ΚΩΛΕΤΤΗ, ΕΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ ONES SALONICA, 2310-502145, ΣΟΦΟΥΛΗ ΘΕ-
ΜΙΣΤΟΚΛΗ 33 2310-402081, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ 172, 2310-310117, ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 18 
2310-621691, ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΟΥ 61 2310-240547, ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
72 2310-236468
Από 20.30 µέχρι 24.00 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
41 2310-731075 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ-ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ-
∆ΡΕΟΥ 84 2310-760186 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙ-
ΟΥ 35 - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΙΟ 2310-815809, ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 104 
ΑΝΑΛΗΨΗ 2310-815619, ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ 20 - ΠΛΑΣΤΗ-
ΡΑ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ 2310-309100, ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7 - ΙΩΝ. ∆ΡΑΓΟΥ-
ΜΗ 2310-547633, Β. ΟΛΓΑΣ 81 ΕΝΑΝΤΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ 2310-847138, ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 2- ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
Α. ΤΟΥΜΠΑ 2310-952562, ΕΓΝΑΤΙΑ 108- ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 
2310-228574, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 44-ΓΛΗΝΟΥ 2 ΚΩΝ. ΚΑΡΑ-
ΜΑΝΛΗ 2310-311373, ΑΝΤΙΓΟΝΙ∆ΩΝ 20 ΚΟΛΟΜΒΟΥ 
2310-525400, ΑΛΕΞ. ΣΒΩΛΟΥ 23 ΕΣΠΕΡΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟ 
2310-276120, ΚΑΝΑΡΗ 30-ΜΠΟΤΣΑΡΗ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΥ 2310-928740, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 84 ΙΠΠΟ-
ΚΡΑΤΕΙΟ 2310-843764 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34-ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2310-221471, ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 6 
2310-840723 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60-ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 4 
2310-482361, ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 15 - Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η ΚΑΡΑ-
ΜΠΟΥΡΝΑΚΙ 2310-413642, ΠΑΣΣΑΛΙ∆Η 20 - ΠΡΟΥΣΗΣ 19 
ΑΙΓΑΙΟΥ 98-ΧΕΙΜΩΝΙ∆ΟΥ 2310-414946 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΕΩΦ. 
ΑΝ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 90 2310-613126, Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 
2310-538530 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 38 ΑΝΩ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2310-655490, ΙΑΤΡΟΥ ΓΩΓΟΥΣΗ 37∆ - LIDL 
EUROMEDICA 2310-652611
Συνεχίζουν µέχρι 08.30 το επόµενο πρωί ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΟ-ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 84 2310-760186 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 104 ΑΝΑΛΗΨΗ 2310-
815619, ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 2- ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α. ΤΟΥΜΠΑ 2310-
952562, ΕΓΝΑΤΙΑ 108- ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 2310-228574, ΓΡΗΓΟ-
ΡΙΟΥ Ε’ 44-ΓΛΗΝΟΥ 2 ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2310-311373, 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2310-
221471 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 15 - Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η 
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ 2310-413642 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΙΑΤΡΟΥ 
ΓΩΓΟΥΣΗ 37∆ - LIDL EUROMEDICA 2310-652611 

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ
08.00 π.µ. – 08.00 π.µ. (εποµένης) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
213-2041000, ΓΝΑΘΟΧ., ΘΩΡΑΚΟΧ., ΚΑΡ∆ΙΟΧ. ΝΟΣ. 
ΣΥΓΓΡΟΥ 210-7265000, ∆ΕΡΜ. ΚΑΤ 213-2086000,ΟΡΘ., 
ΠΛΑΣΤ. ΧΕΙΡ. ∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ 210- 5398200, ΨΥΧ. ΓΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 210-3381100, 
210-7770501-2, ΓΥΝ., ΜΑΙΕΥΤ. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 210-
6402000, 210-6432220-9, ΜΑΙΕΥΤ. Γ.Ν. ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΛ. 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ 210-7726000, ΠΑΙ∆., ΠΑΙ∆ΟΨΥΧ. ΠΑΙ∆ΩΝ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 213-2052200, ΠΑΙ∆., ΠΑΙ∆ΟΨΥΧ.
08.00 π.µ. – 14.30 ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ 210-8030303, 
210-8038200, ΠΑΘ., ΚΑΡ∆., ΧΕΙΡ., ΟΡΘ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
210-3381100, 210-7770501-2, ΠΑΘ., ΚΑΡ∆., ΕΝ∆ΟΚΡΙΝ., 
Ο∆ΟΝΤ. ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ 210-6494000-8, 213-2039000, ΠΑΘ., 
ΚΑΡ∆., ΧΕΙΡ., ΑΓΓΕΙΟΧ., Ο∆ΟΝΤ., ΟΥΡ., ΟΦΘ., ΩΡΛ ΚΑΤ 
213-2086000, ΚΑΡ∆., ΧΕΙΡ., ΝΕΥΡΟΧ., ΟΡΘ., ΡΕΥΜ., 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 210-3501500, ΠΑΘ., ΚΑΡ∆., ΧΕΙΡ., 
ΓΑΣΤΡΕΝΤ., ΝΕΥΡΟΛ., ΟΡΘ., ΟΥΡ., ΠΝΕΥΜ., ΠΛΑΣΤ. 
ΧΕΙΡ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 210-3623191-2, 210-
362526, ΟΦΘ. ΓΝΑ - Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 210-7768000, 
ΟΦΘ., ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ 210-7286000, ΓΥΝ., ΜΑΙΕΥΤ. 
08.00 π.µ. – 15.00 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 210-6409000, ΑΙΜ., 
ΟΓΚ. ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 210-3501500, ΟΓΚ.
14.30 – 08.00 π.µ. (εποµένης) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 213-
2041000, ΠΑΘ., ΚΑΡ∆., ΧΕΙΡ., ΑΙΜ., ΓΑΣΤΡΕΝΤ., ∆ΕΡΜ., 
ΕΝ∆ΟΚΡΙΝ., ΝΕΥΡΟΛ., ΝΕΥΡΟΧ., ΝΕΦΡ., ΟΓΚ., Ο∆ΟΝΤ., 
ΟΡΘ., ΟΥΡ., ΟΦΘ., ΠΝΕΥΜ., ΠΛΑΣΤ. ΧΕΙΡ., ΡΕΥΜ., ΩΡΛ 
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 213-2058001, ΠΑΘ., ΚΑΡ∆., ΧΕΙΡ., ΑΓ-
ΓΕΙΟΧ., ΑΙΜ., ΘΩΡΑΚΟΧ., ΟΥΡ., ΠΝΕΥΜ., ΩΡΛ, ΠΑΙ∆Ο-
ΨΥΧ. (για εφήβους)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
08.00 π.µ. – 08.00 π.µ. (εποµένης) ΑΤΤΙΚΟΝ 210-
5831000, ΠΑΘ., ΚΑΡ∆., ΧΕΙΡ., ΑΓΓΕΙΟΧ., ΑΙΜ., ΓΑΣΤΡΕΝΤ. 
(έως 23.00), ΓΝΑΘΟΧ., ∆ΕΡΜ., ΕΝ∆ΟΚΡΙΝ., ΝΕΥΡΟΛ. 
(έως 21.00), ΝΕΥΡΟΧ., ΝΕΦΡ., ΟΡΘ., ΟΦΘ., ΠΝΕΥΜ. 
(έως 21.00), ΩΡΛ, ΓΥΝ., ΜΑΙΕΥΤ., ΠΑΙ∆. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
ΒΟΥΛΑΣ 213-2163000, 210-8923000, ΟΡΘ. ΑΤΤΙΚΟΝ 
210-5831000, ΨΥΧ. (10.00-22.00, ΟΧΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΑ).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
08.00 π.µ. – 08.00 π.µ. (εποµένης) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 2310-203121, ΠΑΘ., ΚΑΡ∆., ΑΙΜΟ∆., 
ΝΕΥΡΟΛ., ΧΕΙΡ., ΟΡΘΟΠ., ΠΛΑΣΤ. ΧΕΙΡ., ΩΡΛ, ΓΝΑΘΟΧ., 
ΝΕΥΡΟΧ., ΘΩΡ/ΚΗ, ΚΑΡ∆ΟΧ., ΑΓΓΕΙΟΧ., ΠΝΕΥΜΟΝ., ΠΑΙ-
∆ΟΨΥΧ. ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2313-322100, ΠΑΘ. ΧΕΙΡ., 
ΟΥΡ., ΟΦΘ., Ο∆ΟΝΤ., ΓΥΝ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 2310-371800, 
ΠΑΙ∆., ΝΕΟΓΝ., Μ/Γ, ΠΑΙ∆ΟΧ., ΠΑΙ∆ΟΟΡΘ. ΨΝΘ 2310-
647100, ΨΥΧ.

Ολο το 24ωρο

Κριός: Αναζητήστε τρό-
πους για να εκφράσετε την 

πλεονάζουσα ενέργεια µέσα σας. 
Είναι κι αυτό µια σωµατική φροντί-
δα του εαυτού.

Ταύρος: Παραµείνετε 
ήρεµοι και σταθεροί στις 

καλές προθέσεις σας και µην απα-
ντάτε στις παρεξηγήσεις µεταξύ 
φίλων που δηµιουργούν συναι-
σθηµατικά προβλήµατα.

∆ίδυµοι: Θέλετε την ανε-
ξαρτησία σας αλλά δεν 

µπορείτε να αποφύγετε και την οι-
κειότητα. Σας απασχολεί όµως που 
οι πράξεις σας επηρεάζουν τους 
άλλους.

Καρκίνος: Εµπιστευτείτε 
οτιδήποτε βγαίνει από την 

ψυχή σας και µη νιώθετε άσχηµα 
γι’ αυτό. Είναι και καθαρό και ατό-
φιο.

Λέων: Εχετε µια µη συµ-
βατική προσέγγιση και δεν 

παίρνετε σοβαρά τα συναισθήµατα 
των άλλων ανθρώπων. Μην υπο-
τιµάται αυτό που φοβάστε.

Παρθένος: Βρείτε έναν 
τρόπο για να πραγµατοποι-

ήσετε την επιθυµία που σας έχει 
έρθει για αλλαγές, χωρίς να βάζετε 
σε κίνδυνο τη σταθερότητά σας.

Ζυγός: Σας είναι δύσκολο 
να χαλαρώσετε γιατί αι-

σθάνεστε µια ευκαιρία να προ-
σπερνά από δίπλα σας χωρίς να 
µπορείτε να την αρπάξετε.

Σκορπιός: Η λογική σας 
σας εµποδίζει να ακούσετε 

µε τη φωνή της διαίσθησης τα µη-
νύµατα που παίρνετε, γιατί δεν την 
εµπιστεύεστε.

Τοξότης: Σπαταλάτε 
άσκοπα δυνάµεις για διεκ-

δικήσεις χωρίς σκοπό. Πάρτε όσο 
χρόνο χρειάζεστε και αναθεωρή-
στε τις πνευµατικές σας κατευθύν-
σεις.

Αιγόκερως: Με ανοιχτό 
µυαλό και καλή διάθεση 

µπορείτε να συνειδητοποιήσετε ότι 
ακόµη και τα µικρά πράγµατα 
έχουν µεγάλη σηµασία στη ζωή.

Υδροχόος: Οι αλλαγές 
δεν είναι τόσο προβληµατι-

κές όσο ο φόβο σας για την αβεβαι-
ότητα. ∆ιατηρήστε την ψυχραιµία, 
ακόµη κι αν δοκιµάζεται η σταθε-
ρότητα.

Ιχθύες: Αν για ακόµα µία 
φορά αισθάνεται ότι χάνετε 

άσκοπα τον χρόνο σας περιµένο-
ντας ευκαιρίες, ενεργήστε αµέσως 
και µε ένστικτο.

Αστρα Κοινωνικά
ΓΑΜΟI

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΥ του Χρήστου και της Μαρίας το γένος 
Κολοκύθα που γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και κα-
τοικεί στη ∆άφνη Αττικής και η ΑΡΓΥΡΩ ΓΡΑΒΑΝΗ του Περικλή 
και της Ελπίδας το γένος Μπότη που γεννήθηκε στην Αθήνα Ατ-
τικής και κατοικεί στην Αθήνα Αττικής πρόκειται να παντρευτούν 
και ο γάµος θα γίνει στον ∆ήµο ∆άφνης Αττικής.

Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ του ∆ηµητρίου και της Κυριακής το 
γένος Μάργαρη που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί 
στη Νέα Ιωνία Αττικής και η ΟΛΓΑ ΧΑΒ∆ΟΥΛΑ του Απόστολου 
και της Ηρώς-Βασιλικής το γένος Σταφυλαράκη που γεννήθηκε στο 
Βερολίνο Γερµανίας και κατοικεί στο Νέο Ηράκλειο Αττικής πρό-
κειται να παντρευτούν και ο γάµος θα γίνει στη Νέα Ιωνία Αττικής.

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ του ∆ανιήλ και της Στερεής 
το γένος Καρνιαδάκη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην 
Αγία Παρασκευή Αττικής και η ΕΛΕΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΚΑΜΑ 
του Αναστασίου και της Σωτηρίας το γένος Κουλοχέρη που γεννή-
θηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής πρό-
κειται να παντρευτούν και ο γάµος θα γίνει στη Ραφήνα Αττικής.
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Οι αριθµοί που κληρώθηκαν:

8, 10, 13, 18, 36, 47 + 31

Tζακ ποτ είχαµε στη χθεσινή κλήρωση του 
ΛΟΤΤΟ στην 1η κατηγορία. Στην κατηγορία 

5+1 1 δελτίο κερδίζει 50.000 ευρώ. Στα 5άρια βρέθηκαν 18 δελτία που κερδίζουν 
από 1.500 ευρώ, 1.404 δελτία µε 4 επιτυχίες κερδίζουν από 30 ευρώ και 27.450 
δελτία µε 3 επιτυχίες από 1,50 ευρώ.

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ
ΑΘΗΝΑ-1: 210 9221755, ΑΣΤΕΡΑΣ: 210 6144000, ΑΙΣΧΥΛΟΣ: 210 
5551030, ΕΛΛΑΣ (Κηφισιά & Βόρ.  Προάστια: 210 8014002-4,  Αθήνα-Πει-
ραιάς: 210 6457000, Γλυφάδα & Νότ.Προάστια: 210 9961420), ΕΝΟΤΗΤΑ: 
210 6459000, ΕΞΠΡΕΣ: 210 9934812, 210 9951136,  210 9934259, 210 
9937001, ΕΡΜΗΣ: 210 4115200, 210 4115666, ΙΚΑΡΟΣ: 210 5132316, 
210 5132319, 210 5130640, 210 5132465, ΙΚΑΡΟΣ: Βόρ. Και Ανατ. Προά-
στια: 210 6485005, 210 6485605, ΚΗΦΙΣΙΑ: 210 8084000, 210 8084101, 
210 8084408, ΚΟΣΜΟΣ: (Αθήνα, Γλυφάδα, Κηφισιά, Μαρούσι, Πειραιάς): 
1300, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ: 210 5023783, 210 5023583, 210 5020357, ΠΑΡ-
ΘΕΝΩΝ: 210 5814711, 210 5821292, 210 5811809, 210 5323300, ΠΕΙ-
ΡΑΙΑΣ 1: 210 4182333-5, 210 4135888, 210 8260891-3, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 
210 2928150, 210 2221623,  210 2919016, MEGA METROPOLITAN: 210 
6616500.



Μ
όνο ο ΠΑΟΚ, από τις τρεις 
ελληνικές οµάδες, ξεκίνη-
σε µε νίκη την πορεία του 
στο φετινό Γιούροκαπ. 

Ζορίστηκε µεν, αλλά τελικά λύγισε µε 
72-69 την ουγγρική Σζολνόκι. Αντί-
θετα, η ΑΕΚ έχασε µέσα στο ΟΑΚΑ 
από τη ρωσική Κράσι Οκτιαµπρι µε 
96-94 στην παράταση, παρά τους 42 
πόντους που πέτυχε ο συγκλονιστικός 
Λουκάς Μαυροκεφαλίδης. Ηττηµένος 
µε 74-71 έφυγε από την Τραπεζούντα 
και ο Αρης, που αντιµετώπισε τη σκλη-
ροτράχηλη Τράµπζονσπορ.

Ο «δικέφαλος του Βορρά», παί-
ζοντας στην Πυλαία, αξιοποίησε την 

εµπειρία του, τη σπουδαία βραδιά του 
Ούρος Ντούβνιακ (17 π. µε 3 στα 6 
τρίπ.) και την ψυχραιµία του Κώστα 
Βασιλειάδη στις κρίσιµες βολές για να 
πάρει µια αγχωτική αλλά πολύτιµη νί-
κη µε 72-69 από τη φιλότιµη Σζολνόκι.

Η επιστροφή της ΑΕΚ σε ευρωπα-
ϊκές διοργανώσεις, ύστερα από οκτώ 
χρόνια, είχε πικρή γεύση. Παρότι κα-
τάφερε να στείλει το µατς στην παρά-
ταση, χάρη σε τρεις βολές του Γιάννη 
Καλαµπόκη στα 5 δευτερόλεπτα πριν 
από το τέλος της κανονικής διάρκειας 
(86-86), δεν µπόρεσε να αξιοποιήσει 
ούτε την ονειρεµένη βραδιά του Λου-
κά Μαυροκεφαλίδη που έκανε ρεκόρ 

καριέρας (42 π.) ούτε την αποβολή 
των περισσότερων βασικών παικτών 
της Κράσι Οκτιαµπρι µε πέντε φάουλ. 
Ανάµεσά τους και ο Αµερικανός Τόνι 
Μίτσελ, ο οποίος εγκατέλειψε το παρ-

κέ έχοντας σκοράρει 41! Καθοριστικό 
αποδείχθηκε το αχρείαστο φάουλ που 
έκανε ο Νώντας Παπαντωνίου στον 
Ματεγούνας στα 6 δευτερόλεπτα 
της παράτασης και του έδωσε την 

ευκαιρία να ευστοχήσει σε δύο βο-
λές (96-94). Το καλάθι που πέτυχε ο 
Μιλόσεβιτς στην τελευταία επίθεση, 
κρίθηκε εκπρόθεσµο και έτσι οι Ρώσοι 
έφυγαν πανηγυρίζοντας. Πρώτος απ’ 
όλους ο εκφραστικός πρόεδρος και 
παίκτης Ντιµίτρι Γερασιµένκο, ο οποί-
ος έκλεψε την παράσταση αν και δεν 
χρησιµοποιήθηκε ούτε δευτερόλεπτο. 
Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα έκανε 
χειρονοµίες και άνοιξε κουβέντα µε 
τους φίλους της ΑΕΚ στην κερκίδα, 
οι οποίοι δυστυχώς παρασύρθηκαν 
και άρχισαν να πετάνε αντικείµενα, 
προκαλώντας ολιγόλεπτη διακοπή. 
Στο τέλος µάλιστα, πανευτυχής, πήγε 
και στη συνέντευξη Τύπου και έκανε 
και δηλώσεις.

Στην Τουρκία, ο Αρης (Μακ Νιλ 15) 
πάλεψε σκληρά, αλλά έχασε στο φι-
νάλε από την Τράµπζονσπορ του Νέ-
ναντ Μάρκοβιτς. Οι Θεσσαλονικείς, 
που επέστρεψαν στην Ευρώπη έπειτα 
από τριετή απουσία, είχαν την ευκαι-
ρία να ισοφαρίσουν µε τρίποντο που 
επιχείρησε ο Κοέν στα 27’’ πριν από 
το τέλος, αλλά δεν βρήκε στόχο. Κο-
ρυφαίος των νικητών, που στα πρώτα 
46 δευτερόλεπτα έχασαν µε τραυµα-
τισµό τον Νόβισα Βελίτσκοβιτς, ήταν ο 
Στιπάνοβιτς (19 π.). 
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ΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ξεκινάει απόψε 
(21.45,NS2) το ταξίδι του στη φετινή 
Ευρωλίγκα (Β΄ όµιλος) ο περσινός φι-
ναλίστ Ολυµπιακός. Μπορεί να µην 
παίζει… σπίτι του, αλλά τουλάχιστον 
στα «∆ύο Αοράκια», όπου επέλεξε να 
υποδεχθεί την κροατική Τσεντεβίτα 
και να εκτίσει την ποινή του, θα νιώσει 
σαν το σπίτι του. Αντιµετωπίζοντας µια 
οµάδα που είναι σαφώς χαµηλότερης 
δυναµικότητας, έχει την ευκαιρία να 
πετύχει δύο πράγµατα. Αφενός να 
µπει µε το δεξί στη φετινή διοργάνω-
ση που έχει ως τελικό προορισµό το 
φάιναλ φορ του Βερολίνου και αφετέ-
ρου να ξεχάσει τον οδυνηρό αποκλει-
σµό από τον Παναθηναϊκό στο Κύπελ-
λο, τέσσερις 
µέρες πριν 
τον επισκε-
φθεί  στο 
ΟΑΚΑ για να 
τον αντιµε-
τωπίσει στο 
πλαίσιο της 
δ ε ύ τ ε ρ η ς 
αγωνιστικής 
του πρωτα-
θλήµατος.

Ε ί ν α ι 
προφανές 
ότι ο Γιάννης 
Σφαιρόπου-
λος έχει ρίξει 
το βάρος του 
στο ψυχολο-
γικό κοµµάτι. 
Οχι µόνο για 
να βοηθήσει 
την οµάδα 
να βρει τον 
ρυθµό της, 
αλλά κυρίως για να στηρίξει τους 
νεοαποκτηθέντες παίκτες, όπως ο 
Χάκετ, ο Στρόµπερι, ο Γιανγκ και ο 
Μιλουντίνοφ, που έδειξαν ότι ακόµη 
δεν έχουν µπει στο πνεύµα που χα-
ρακτήριζε τους «ερυθρόλευκους» τα 
τελευταία χρόνια. Την πρωταθλήτρια 
Κροατίας, Τσεντεβίτα, ο Ολυµπιακός 
τη νίκησε άνετα δυο φορές τη σεζόν 
2012-13, στον δρόµο για την κατά-
κτηση του τίτλου στο Λονδίνο. Είναι 
µια οµάδα που ποντάρει στο νέο αίµα 
του κροατικού µπάσκετ, το οποίο ανέ-
καθεν είχε ταλέντα, αλλά υστερούσε 
σε νοοτροπία. Φάνηκε άλλωστε και 
από την τραγική εικόνα της εθνικής 
οµάδας στο πρόσφατο Ευρωµπάσκετ.

Στα χέρια του 44χρονου κόουτς, 
Νταµίρ Μίρσιτς είναι πολλά υπο-
σχόµενοι παίκτες όπως οι Λόντσαρ, 
Αράποβιτς, Βούτσιτς και Μάτζαλιν, 
τους οποίους υποστηρίζουν ο σταρ 
της οµάδας, ο 25χρονος σέντερ Τόµι-
σλαβ Ζούµπτσιτς, ο πολύπειρος πίβοτ 
Λούκα Ζόρτις, που επέστρεψε από τη 
Φενέρ, ο Αµερικανός τριποντάκιας 
πρώην γκαρντ της Μπαρτσελόνα, 
που αγωνίστηκε και στην Εθνική 
Γεωργίας, Τζέικοµπ Πούλεν, και ο 
πρώην φόργουορντ της Ούνιξ Τζέιµς 
Ουάιτ. Στο πλαίσιο του ίδιου οµίλου, 
από τον οποίο στο ΤΟΡ 16 περνάνε οι 
τέσσερις πρώτοι, αύριο θα παίξουν: 
Αρµάνι - Λαµποράλ και Λιµόζ - Εφές. 

Μόνο ο ένας
πανηγύρισε

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 72-69 της Σζολνόκι, 
πικρή επιστροφή για την ΑΕΚ που  
έχασε µέσα στο ΟΑΚΑ, στην παράταση  
από την Κράσι Οκτιαµπρι µε 96-94,  
παρά τους 42 πόντους του Μαυροκεφαλίδη. 
Λύγισε ο Αρης µε 74-71 στην Τραπεζούντα
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Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΥΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ 
ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
(21.45, NS2) 
ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΚΗ 
ΤΣΕΝΤΕΒΙΤΑ 
ΣΤΗΝ 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑΣ, 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ 
ΞΑΝΑΒΡΕΙ 
ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ 
ΗΘΙΚΟ, ΕΝΟΨΕΙ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ 
ΤΟΝ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

ΠΡΙΝ ΞΗΜΕΡΩΣΕΙ ξεκίνησε η αποστολή 
του Παναθηναϊκού το δύσκολο (µέσω Βι-
έννης) ταξίδι της µε προορισµό το Κρα-
σνοντάρ της Νότιας Ρωσίας. Εκεί όπου 
αύριο το απόγευµα(18.00), στη δική του 
πρεµιέρα στη φετινή Ευρωλίγκα, θα αντι-
µετωπίσει την Λοκοµοτίβ Κουµπάν του 
Γιώργου Μπαρτζώκα. Στο γήπεδο και την 
πόλη που µεγαλούργησε πριν από τρία 
χρόνια, και ακόµη λατρεύεται, θα επι-
στρέψει ως αντίπαλος ο Νικ Καλάθης. Τη 
σεζόν 2012-13 οδήγησε τη «Λόκο» στην 
κατάκτηση του Γιούροκαπ και της άνοιξε 

τον δρόµο για την παρθενική συµµετοχή 
της στην κορυφαία διοργάνωση.

Οι «πράσινοι», µε ψηλά το ηθικό, µετά 
τις εκτός έδρας νίκες επί του Ολυµπιακού 
στο κύπελλο και επί του Αρη στο πρωτά-
θληµα, θέλουν να κάνουν το τρία στα τρία 
για να ολοκληρώσουν ιδανικά την εκκί-
νησή τους σε όλα τα µέτωπα. Το θετικό 
για τον Σάσα Τζόρτζιεβιτς είναι ότι δεν 
έχει να αντιµετωπίσει άλλα προβλήµατα 

τραυµατισµών, εκτός από τα δεδοµένα 
των Παππά και Μποχωρίδη.

Η Λοκοµοτίβ θα εµφανιστεί χωρίς 
τον έναν από τους δυο σούπερ σταρ 
της, τον Αµερικανό Αντονι Ράντολφ, 
που χειρουργήθηκε στο γόνατο και θα 
µείνει άλλους δυο µήνες έξω, αλλά και 
τον Ρώσο φόργουορντ Νικίτα Μπαλασόφ, 
που έσπασε το χέρι του στην προετοιµα-
σία. Ωστόσο ο Μπαρτζώκας αγωνιά για 

την κατάσταση του βασικού πλέι µέικερ 
του, Ντοντάι Ντρέιπερ. Ο Αµερικανός, ο 
οποίος το καλοκαίρι αγωνίστηκε µε την 
Εθνική Κροατίας, τις τελευταίες ηµέρες 
ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αχίλ-
λειο. Στο νικηφόρο παιχνίδι για την VTB 
League, κόντρα στην Αστάνα, ο πρώην 
πλέι µέικερ της Εφες χρησιµοποιήθηκε 
µόλις 7 λεπτά και αποσύρθηκε γιατί ένιω-
θε το πόδι του βαρύ.

Λατρεία για τον Νικ στο Κράσνονταρ
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 FOOTBALL LEAGUE

Ανατροπή στις Σέρρες
ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΧΕΡΙΑ έφυγε από τις Σέρρες ο Ολυµπιακός Βό-
λου αν και προηγήθηκε κόντρα στον Πανσερραϊκό χάρη στο 
πανέµορφο τέρµα του Τσιάρα (8΄). Τα «λιοντάρια» δεν το 
έβαλαν κάτω και µε γκολ των Φουρτάδο (69΄) και Αγγελού-
δη (85΄) νίκησαν µε 2-1. Στο άλλο µατς, η Παναχαϊκή επικρά-
τησε εύκολα εκτός έδρας του Πανελευσινιακού µε 3-0 (10΄ 
Στεργίδης, 31΄ πέν. Πέδρο, 67΄ Τζίλας), ενώ οι γηπεδούχοι 
έµειναν µε 9 µετά τη σωστή αποβολή του τερµατοφύλακα 
Μανιάτη (28΄) και τη λανθασµένη του Κασνέτση (45΄).

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ

«Τριάρα» και συνεχίζει
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΧΕΙ µέχρι στιγµής ο Αρης µε 
τρεις νίκες σε ισάριθµα µατς στη Γ’ Εθνική. Η 
οµάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε µε 3-0 
του Ηρακλή Αµπελοκήπων στο «Κλεάνθης Βι-
κελίδης» για την 4η αγωνιστική και δείχνουν 
ότι φέτος δεν θα επαναλάβουν τα περσινά λάθη 
που στοίχισαν την άνοδο στη Football League. 
Τα γκολ πέτυχαν ο Καπνίδης (6’), ο Παυλίδης 
(15’) και ο Μπάρµπας µε αυτογκόλ (37’).

ΣΗΜΕΡΑ

Πανσερραϊκός - Ολυµπιακός Β. 2-1
(69΄ Φουρτάδο, 85΄ Αγγελούδης - 8΄ Τσιάρας)
Πανελευσινιακός - Παναχαϊκή 0-3
 (10΄ Στεργίδης, 31́  Πέδρο, 67΄ Τζίλας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

OMA∆Α Β. ΑΓ. ΓΚΟΛ

 1. Λάρισα 9 3 7-1
 2. Τρίκαλα 7 3 6-3
 3. Κέρκυρα 6 2 4-1
 4. Απόλλων Σµ. 4 3 3-3
 5. Αγρ. Αστέρας 4 3 3-3
 6. Εργοτέλης 4 3 3-3
 7. Ζάκυνθος 4 3 3-3
 8. Αχαρναϊκός 4 3 2-2
 9. Αν. Καρδίτσας 4 3 1-1
 10. Χανιά 4 3 1-1
 11. Λαµία 4 3 2-4
 12. Παναχαϊκή 3 2 3-1
 13. Πανσερραϊκός 3 2 3-3
 14. Ολυµπιακός Β. 3 3 2-3
 15. Καλλιθέα 3 3 1-3
 16. Κισσαµικός 2 2 2-2
 17. Παναιγιάλειος 1 3 0-2
 18. Πανελευσινιακός 0 3 2-9

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Καβάλα - Απόλλων 1960 2-0
Εθνικός Αλ. - Εορδαϊκός 0-0
Αρης - Ηρακλής Αµπ. 3-0
Εθν. Γαζώρου - Καµπανιακός 1-0
Κοζάνη - Βυζάντιο Κοκκ. 1-0
Εβρος Σ. - Λαγκαδάς 0-0
Απόλλων Καλ. - Θύελλα Φιλώτα 1-0
∆όξα ∆ράµας - Νέστος 2-2
ΡΕΠΟ: Αγιονέρι

* Στη βαθµολογία προηγούνται: Νέστος 
10, Αγιονέρι, Αρης 9

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Πύδνα - Φαρκαδόνα 4-2
Εθνικός Φιλ. - Οπούντιος 1-0
Αχιλλέας Νεοκ. - Οικονόµος 1-2
Καραϊσκάκης - Τύρναβος 1-0
Ρήγας Φεραίος - Φωκικός 1-1
Θεσπρωτός - Αιγινιακός 0-0
∆ωτιέας - Νίκη Βόλου 0-0
Αχέρων - Πιερικός 0-2
ΡΕΠΟ: Πύρασος

* Στη βαθµολογία προηγούνται: Νίκη Βόλου, 
Καραϊσκάκης 10, ∆ωτιέας, Εθνικός Φιλ. 8

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
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Οι πρώτες σκέψεις για το ντέρµπι
►►  Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ

ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ του 
υφυπουργού Αθλητισµού, Σταύρου Κο-
ντονή, να επιτρέψει τόσο την οργανωµέ-
νη όσο και τη µεµονωµένη µετακίνηση 
των οπαδών του ΠΑΟΚ στο Καυτανζό-
γλειο την Κυριακή (η θύρα 1 που προ-
ορίζεται για τους φιλοξενούµενους θα 
παραµείνει κλειστή), το ενδιαφέρον για 
το ντέρµπι Ηρακλής-ΠΑΟΚ εστιάζεται στο 
αγωνιστικό κοµµάτι.

Πριν µπούµε σ’ αυτό το κοµµάτι, 
οφείλουµε να υπογραµµίσουµε την 
προσπάθεια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να πείσει 

τους οπαδούς της να µην επιχειρήσουν 
να προσεγγίσουν τα εκδοτήρια του γη-
πέδου για να προµηθευτούν εισιτήρια 
στην κερκίδα των οπαδών του Ηρακλή. 
Οι άνθρωποι της ΠΑΕ έχουν συνεχείς 
επαφές µε τους επικεφαλής των οργα-
νωµένων, προκειµένου να περάσουν το 
µήνυµα στους φανατικούς υποστηρικτές 
της οµάδας.

Σε ό,τι αφορά τα σχέδια των δύο προ-
πονητών, από χθες ο Νίκος Παπαδόπου-
λος έπαψε να έχει το πλεονέκτηµα της 
πλήρους οµάδας, αφού ο Κοστίν Λάζαρ 
υπέστη κάκωση στην τελευταία φάση της 
προπόνησης και δύσκολα θα τον έχει στη 

διάθεσή του. «Μέχρι αύριο (σ.σ. σήµε-
ρα) το πρωί θα ξέρουµε οριστικά αν θα 
µπορεί να αγωνιστεί ή όχι. Η πρώτη έν-
δειξη έδειξε κάκωση στον έσω πλάγιο. 
Θα κάνει µαγνητική και θα δούµε. Είναι 
πολύ χρήσιµος παίκτης. Οµως δεν βασι-
ζόµαστε σε έναν παίκτη. Εχουµε βαθύ 
ρόστερ» τόνισε σχετικά, σηµειώνοντας 
σε ό,τι αφορά στον αγώνα: «Για εµάς 
είναι ένα σηµαντικό παιχνίδι. Θέλουµε 
τους τρεις βαθµούς. Μας έχουν λείψει. 
Είµαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Το 
βλέπουµε καθηµερινά και στις προπο-
νήσεις. Είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι για 
τον κόσµο».

Από την άλλη πλευρά, ο Ιγκορ Τού-
ντορ σκέφτεται να καλύψει µε τον Γκάρι 
Ροντρίγκες το πρόβληµα που δηµιουρ-
γήθηκε µε τους τραυµατισµούς των δύο 
παικτών οι οποίοι αγωνίζονται στη δε-
ξιά πλευρά, του Κωνσταντινίδη και του 
Κίτσιου. Αυτή σηµαίνει ότι θα βάλει τον 
Λέοβατς αριστερά και θα κρατήσει τον 
Μακ (τον πιο φορµαρισµένο επιθετικό 
του) σε ρόλο παρτενέρ του Μπερµπάτοφ 
στη γραµµή κρούσης.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ περιµένει την 
οµάδα του να κυριαρχήσει στον αγωνι-
στικό χώρο και να συνδυάσει τη νίκη µε 
καλό θέαµα.

►►  Του ΚΩΣΤΑ ΜΑΝΩΛΙΟΥ∆ΑΚΗ

Τ
ην περασµένη αγωνιστική 
περίοδο υπήρξε µία από τις 
ατραξιόν του πρωταθλήµα-
τος. Πραγµατοποίησε την 

καλύτερη σεζόν της καριέρας του 
ως αρχηγός της Βέροιας, σηµείωσε 
13 γκολ και σέρβιρε 7 ασίστ στα 31 
µατς που αγωνίστηκε συνολικά µε την 
οµάδα της Ηµαθίας και ως εκ τούτου 
τράβηξε φυσιολογικά πάνω του πολ-
λά βλέµµατα.

Ο Παναθηναϊκός δεν έµεινε ασυ-
γκίνητος για τον Νίκο Καλτσά (περί ου 
ο λόγος), πίστεψε στο ταλέντο του, 
πάλεψε για την απόκτησή του και εν 
τέλει τον έντυσε στα πράσινα.

Ο ίδιος ο Καλτσάς, στα 25 του 
χρόνια πια και έχοντας επαρκείς πα-
ραστάσεις από τις εγχώριες διοργα-
νώσεις, καλείται να αποδείξει ότι είναι 
ικανός για να κάνει το άλµα στην κα-
ριέρα του και να σηκώσει το βάρος της 
φανέλας µε το τριφύλλι στο στήθος.

Το διάστηµα της προσαρµογής 
του τείνει να ολοκληρωθεί, η πρώτη 
του παρουσία στην αρχική ενδεκάδα 
στο µατς ειδικών συνθηκών απέναντι 
στην Ξάνθη έγινε και πλέον το ζητού-

µενο είναι η σταθερότητα και η καθι-
έρωση. Η µεγάλη ώρα (του) έφτασε.

Μέχρι το παιχνίδι της Ξάνθης, 
όπου διατηρήθηκε στο µατς για µία 
ώρα πριν δώσει τη θέση του στον Κα-
ρέλη, άλλωστε, είχε ελάχιστη συµµε-
τοχή: µε τον Παναιτωλικό αγωνίστηκε 
11 λεπτά, µε την Καλλονή 16’, µε τον 
Πανιώνιο ένα ηµίχρονο (το δεύτερο) 
και µε τον Πλατανιά στα τελευταία 30 
λεπτά.

Την προσεχή ∆ευτέρα, στην επα-
νέναρξη του πρωταθλήµατος απένα-
ντι στον ΠΑΣ Γιάννινα στη Λεωφόρο, 
ο Καλτσάς ετοιµάζεται για τη δεύτερη 
συµµετοχή του στην αρχική 11άδα, 
σε ένα µατς δύσκολο που ο Παναθη-
ναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του 
το βαρύ πυροβολικό του, Μάρκους 
Μπεργκ. Οι ευθύνες κατά συνέπεια 
είναι σαφώς µεγαλύτερες, όπως και 
οι απαιτήσεις. Ουδείς αµφισβητεί 
ότι η απόσταση µεταξύ Βέροιας και 
Παναθηναϊκού είναι τεράστια από 
πάσα άποψη, αλλά οι παίκτες µε προ-
σωπικότητα φαίνονται στα δύσκολα 
και από τη στιγµή που επέλεξε τη συ-
γκεκριµένη διαδροµή θα πρέπει να 
αποδείξει ότι έχει τα «άντερα» για να 
αντεπεξέλθει στις «κακουχίες».

Το στοίχηµα 
του Καλτσά
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ΧΑΝΤΜΠΟΛ

«Στάση» στη Νέα Ιωνία
ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΣΕΡΙ που διατηρούσε ο Φίλιππος Βέροιας τις 
τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της Α1 χάντµπολ ανδρών τελεί-
ωσε στο κλειστό της Νέας Ιωνίας. Υπεύθυνος είναι ο ∆ικέας 
ο οποίος λίγο έλειψε να πάρει τη νίκη, αλλά ο Γιώργος Μα-
στρογιάννης µε γκολ στον νεκρό χρόνο ισοφάρισε σε 29-29 
και χάρισε τον βαθµό της ισοπαλίας στην οµάδα της Βέροιας. 
Πρώτος σκόρερ ήταν ο ∆ηµήτρης Μπαντής (φωτ.) µε 8 γκολ.

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ

Οπου φτωχός και η µοίρα του
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΧΕ ο Πανθρακικός, ο τραυµατισµός του Χρήστου 
Τζάνη έλειπε. Η µάχη για τη σωτηρία ξεκίνησε πολύ νωρίς 
για την οµάδα της Κοµοτηνής και ο 30χρονος µεσοεπιθετικός 
είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής της προσπάθειας. Τα 
πράγµατα όµως δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε ο ∆ηµήτρης 
Ελευθερόπουλος καθώς ο Τζάνης υπέστη ρήξη πρόσθιου 
χιαστού τη 2η αγωνιστική µε τη Βέροια και θα µείνει στα πιτς 
για το υπόλοιπο της σεζόν.IN
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Ο ∆έλλας ψάχνει 
τρεξίµατα στο Φάληρο
►►Του ΤΑΣΟΥ ΤΣΑΤΑΛΗ

ΤΟ ΚΟΥΒΑΡΙ των σκέψεών του 
για το ντέρµπι του Σαββάτου µε τον 
Ολυµπιακό στο Φάληρο άρχισε να 
ξετυλίγει χθες ο Τραϊανός ∆έλλας. 
Και υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες 
αυτά που «έδειξε» η χθεσινή προ-
πόνηση στα Σπάτα να είναι και τα 
πλάνα στα οποία θα καταλήξει. Σε 
αυτά δεν περιλαµβάνεται ο Ντιέγκο 
Μπουονανότε και αυτό είναι το πιο 
ενδιαφέρον στοιχείο. Πιο συγκεκρι-
µένα, ο τεχνικός της ΑΕΚ σε ασκή-
σεις τακτικής χρησιµοποίησε σε δι-
αφορετικά σχήµατα την αµυντική και 
τη µεσοεπιθετική γραµµή που αυτή 
τη στιγµή έχουν το προβάδισµα. Και 
επειδή στην άµυνα τα πράγµατα είναι 
λίγο πολύ δεδοµένα, µπροστά είναι 
το ενδιαφέρον.

Εκεί, όπου πίσω από τον µοναδικό 
προωθηµένο Αραβίδη, η τριάδα ήταν 
Μάνταλος στον άξονα, Μπαρµπόσα 
αριστερά και Πλατέλλας δεξιά. Η 
τετράδα δηλαδή που παρατάχθη-
κε απέναντι στον Ολυµπιακό στο 
ίδιο γήπεδο και πέρσι στον αγώνα 
του Κυπέλλου. Και από την οποία 
προκύπτει και η ίδια φιλοσοφία που 
υπήρχε στο περσινό µατς. Ο ∆έλλας 
ψάχνει τα τρεξίµατα, τη δυνατότητα 
να ακολουθούν οι ακραίοι του τους 
µπακ του Ολυµπιακού και την κόντρα 
επίθεση βασισµένος κυρίως στις 

εµπνεύσεις του Μάνταλου. Πίσω, το 
κεντρικό αµυντικό δίδυµο ήταν Τζα-
νετόπουλος και Λαµπρόπουλος, δεξί 
µπακ ο Γκάλο και αριστερό ο Ντίντακ. 
Οσον αφορά τον Μπουονανότε, στο 
«αναπληρωµατικό» σχήµα έπαιζε 
«δεκάρι» πίσω από τον Κρισάντους. 
Και οι δύο οµάδες ήταν σε παράταξη 
4-2-3-1.

Φυσικά δεν ήταν παρά µόνο µια 
πρώτη δοκιµή. Οσοι όµως παρακο-
λουθούν από κοντά τα πράγµατα 
στην ΑΕΚ και έχουν... εντρυφήσει 
στον τρόπο που σκέφτεται ο ∆έλλας, 
γνωρίζουν δύο πράγµατα. Πρώτον, 
πως δεν νιώθει άνετα µε τη διαχεί-
ριση των Μπουονανότε και Βάργκας 
στην ενδεκάδα, αφού, µε τον Μάντα-
λο διαθέσιµο, δεν... κολλάνε στην 
τακτική που έχει καθιερώσει και δεν 
την αλλάζει. ∆εύτερον, πως απέναντι 
στον Ολυµπιακό στο Φάληρο, πολύ 
δύσκολα θα ρισκάρει την παρουσία 
οποιουδήποτε παίκτη δεν µπορεί να 
παίξει ρόλο στο ανασταλτικό παιχνίδι. 
Κάτι που λείπει και από τον Μπουονα-
νότε και από τον Βάργκας. Ο τελευ-
ταίος βέβαια αναµένεται από τη Βενε-
ζουέλα σήµερα και δεν ήταν παρών 
χθες στα Σπάτα. Ωστόσο, εξαιτίας 
αυτού του ταξιδιού, όπως έγινε και 
την προηγούµενη φορά µε τον ΠΑΣ 
Γιάννενα, πολύ δύσκολα ο ∆έλλας 
θα τον συµπεριλάµβανε στα πλάνα 
για το βασικό σχήµα, έτσι και αλλιώς.
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Μπήκε ο Πάρντο, 
θέλει και ο Τζίµι

►►Του ΜΙΧΑΛΗ ΜΟΡΦΟΝΙΟΥ

Θ
α κάνει την… έκπληξη ο 
Τζίµι Ντουρµάζ; Ο Σουηδός 
επιθετικός επέστρεψε χθες 
στου Ρέντη και ακολούθησε 

πρόγραµµα µε τρέξιµο, ενώ σε ιδιαίτερη 
συνοµιλία που είχε µε τον Μάρκο Σίλβα 
δήλωσε ότι θέλει να παίξει στον µεθαυ-
ριανό αγώνα µε την ΑΕΚ στο «Καραϊ-
σκάκη». Ευχάριστα ήταν τα νέα για τον 
Πορτογάλο τεχνικό και για τον Φελίπε 
Πάρντο ο οποίος µπήκε στο πρόγραµµα 
των συµπαικτών του και επιβεβαίωσε 
την πρόβλεψη των γιατρών ότι θα είναι 
διαθέσιµος για τα επόµενα παιχνίδια.

Με αυτά τα νέα δεδοµένα ο Σίλβα 
έχει πλέον τη δυνατότητα να αποφασίσει 
µε διαφορετικό σκεπτικό για τους ακραί-
ους της ενδεκάδας του, αν και από τον 
Ολυµπιακό έγινε γνωστό ότι ο Σουηδός 

θα µείνει έξω για µερικές µέρες, εκτός 
κι αν το «γυρίσει» σήµερα ή αύριο. Ο 
Πορτογάλος τεχνικός έχει και την επιλο-
γή του Σεµπά για την αριστερή πλευρά 
όπως και του Ερνάνι και για τον λόγο 
αυτό ίσως να µην «πιεστεί» ο Ντουρµάζ 
για να µπει νωρίτερα στις επίσηµες υπο-
χρεώσεις της οµάδας!

Για την κορυφή της επίθεσης ο Ιντέ-
γε Μπράουν θεωρείται ακλόνητος, από 
τη στιγµή µάλιστα που ο Αλφρεντ Φιν-
µπόγκασον συµµετείχε µε την αποστο-
λή της Ισλανδίας στα δύο τελευταία της 
παιχνίδια των προκριµατικών.

Κι όσο για το δίληµµα των ηµερών 
που αφορά τους Ντοµίνγκες και Φορ-
τούνη; Στην περίπτωση που γεµίσουν 
τα άκρα της ενδεκάδας µε τους Ντουρ-
µάζ και Πάρντο κι ενώ θα υπάρχει και 
η εναλλακτική επιλογή που θα δίνει το 
δίδυµο µε τους Σεµπά και Ερνάνι, τότε 

είναι σαφές ότι ο Φορτούνης θα βρει 
αρκετά εµπόδια στο… διάβα του προς 
την αριστερή πλευρά και δεν θα είναι 
τόσο απλό να χωρέσει στην ίδια ενδε-
κάδα µε τον Τσόρι. Ο δάσκαλος θα… 
χωρίσει υποχρεωτικά από τον µαθητή 
του και προφανώς ο Σίλβα θα τους µοι-
ράσει τον χρόνο συµµετοχής ώστε να 
µπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα τα 
180 λεπτά που έχει µπροστά του µε ΑΕΚ 
και Ντινάµο. Μην ξεχνάµε άλλωστε ότι 
ο Αργεντινός προέρχεται από τραυµατι-
σµό, ενώ ο Φορτούνης διανύει περίοδο 
εξαιρετικής φόρµας, απλώς θα παίξει 
ρόλο ο τρόπος µε τον οποίο θα προσεγ-
γίσει ο Μάρκο Σίλβα τα δύο παιχνίδια. 
Και οι δύο βέβαια κάνουν την ίδια δου-
λειά, όµως σε µια πιο κλειστή άµυνα, 
όπως αναµένεται να είναι αυτή της ΑΕΚ 
(κι όχι της Ντινάµο), ίσως να είναι… κα-
ταλληλότερος ο Τσόρι.



Στην κανονική  
του θέση

Ο πιο καταπονηµένος παίκτης του 
Ολυµπιακού είναι στη µέχρι τώρα δια-
δροµή ο Οµάρ Ελαµπντελαουί. Ο Νορβη-
γός δεξιός µπακ χαφ έχει παίξει στα επτά 
από τα οκτώ επίσηµα µατς των «ερυθρό-
λευκων» (µόνο στο παιχνίδι µε τον ΠΑΣ 
Γιάννινα κρίθηκε ελεύθερος υπηρεσίας), 
ενώ έχει πάρει µέρος σε όλα τα 90λεπτα 
από τον Σεπτέµβριο µε την εθνική οµάδα 
της χώρας του - και τώρα θα παίξει και 
στα µπαράζ. Αυτό πολύ απλά σηµαίνει ότι 
ο Σίλβα δύσκολα θα του δώσει και τα δύο 
επόµενα παιχνίδια µε ΑΕΚ και Ντινάµο 
Ζάγκρεµπ, συνεπώς ο Λεάντρο Σαλίνο 
µάλλον θα πρέπει να ετοιµάζεται για να 
παίξει αυτή τη φορά στην... κλασική θέση 
του (µια και έχει αγωνιστεί και αριστερά 
αλλά και στον άξονα), πιθανότατα στην 
αναµέτρηση του Σαββάτου. Μ.Μ.

∆εν γίνονται
∆εν ξέρουµε τι περιµένουν από τη δι-

οίκηση της οµάδας τους, ειδικά στο µπά-
σκετ, οι οργανωµένοι της ΑΕΚ. ∆ηλαδή 
ξέρουµε και το γράψαµε και στο σχετικό 
ρεπορτάζ πρόσφατα, αλλά αυτά που 
ζητάνε δεν γίνονται. Να αρνηθεί η ΑΕΚ 
µονοµερώς την εφαρµογή του µέτρου 
µε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ για τα εισι-
τήρια. Και ποια είναι η αντίδρασή τους; 
Απέχουν από τα παιχνίδια της οµάδας 
σε ένδειξη διαµαρτυρίας! Μεγάλη ζηµιά 
κάνουν δηλαδή στον Σταύρο Κοντονή, 
ο οποίος έχει επιβάλει το µέτρο για το 
οποίο διαµαρτύρονται... Τ.Τ.

Τον ξεπέρασε
Ο Ρόµπερτ Μακ δεν κρύβει την εκτί-

µηση που έχει στο ταλέντο του Μίροσλαβ 
Στοχ. Τον θεωρεί τον πιο ταλαντούχο 
παίκτη της Σλοβακίας. Οµως είναι αλή-
θεια ότι η καριέρα του Στοχ έχει πάρει την 
κατιούσα, σε αντίθεση µε αυτήν του Μακ. 
Ο νυν άσος του ΠΑΟΚ είναι στα πολύ 
πάνω του και έχει κάνει συλλόγους, κυ-
ρίως από την Αγγλία και τη Γερµανία, να 
δείχνουν ενδιαφέρον για εκείνον. Από την 
άλλη, ο Στοχ συνεχίζει τους δανεισµούς, 
µετά την αποτυχία του να καθιερωθεί στη 
Φενερµπαχτσέ. Κ.Π.

Ο ΓΙΟΝΑΣ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ βγήκε νι-
κητής από τη µάχη µε τον καρκίνο, 
αποθεώθηκε από όλο το Νιουκάστλ, 
αλλά τώρα πια παίζει µπάλα στη Λα 
Κορούνια έχοντας ένα µεγάλο παρά-
πονο. Και γι’ αυτό µηνύει την πρώην 
οµάδα του! Ο Αργεντινός µέσος, που 
έµεινε εκτός αγωνιστικών χώρων 18 
µήνες, έχοντας καρκίνο στους όρχεις, 
εµφανίζεται πια σαν καταπέλτης κό-
ντρα στον αγγλικό σύλλογο.

Πήγε στην Αργεντινή για την επέµ-
βαση, όλα πήγαν καλά, τη στιγµή που 

στον σύλλογο δεν έδειχναν να ενδι-
αφέρονται για την πορεία της υγείας 
του. Οταν γύρισε πίσω, υγιής πια, και 
ξεκίνησε τις προπονήσεις έµαθε ότι η 
διοίκηση δεν επρόκειτο να του ανα-
νεώσει το συµβόλαιο. Τον περασµέ-
νο Μάρτιο δηµοσιοποίησε για πρώτη 
φορά το παράπονό του, όταν είχε 
ήδη επιστρέψει στην ενεργό δράση. 
Η οµάδα του κινδύνευε µε υποβιβα-
σµό και σύντοµα ξανάγινε βασικός, 
παίζοντας µε απαράµιλλο πάθος. Την 
τελευταία αγωνιστική, η Νιουκάστλ 

ήθελε µόνο νίκη απέναντι στη Γου-
έστ Χαµ για να σωθεί. Ο Γκουτιέρες 
έγραψε ένα σπάνιο ποδοσφαιρικό πα-
ραµύθι σκοράροντας και βγάζοντας 
ασίστ στο τελικό 2-0! ∆εν πέρασαν 
παρά λίγες µέρες όταν τηλεφωνικά 
ενηµερώθηκε ότι δεν θα συνεχίσει. 
Σήµερα, ζητά 2,5 εκατοµµύρια ευρώ, 
βασιζόµενος σε έναν καινούργιο νόµο 
του αγγλικού κράτους. «∆εν µε νοιάζει 
που δεν πλήρωσαν για τη θεραπεία 
µου. Με νοιάζει που µου φέρθηκαν 
τόσο άσχηµα» λέει ο ίδιος. Θ.Α.
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12.30, Eurosport: Ποδηλασία 
πίστας (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα)

19.00, NS1 & NS1 HD: 
Καρσίγιακα - Μπαρτσελόνα 
(Euroleague)

20.00, NS3: ΤΣΣΚΑ Μόσχας - 
Μακάµπι Τελ Αβίβ  
(Euroleague)

20.00, NS4: Ερυθρός Αστέρας - 
Στρασµπούρ (Euroleague)

20.00, Eurosport:  
Ποδηλασία πίστας  
(Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα)

21.00, NS7: Νταρουσάφακα - 
Ντίναµο Σάσαρι (Euroleague)

21.45, NS1 & NS1 HD: Μάλαγα – 
Μπάµπεργκ (Euroleague)

21.45, NS2 & NS2 HD: 
Ολυµπιακός - Τσεντεβίτα 
(Euroleague)

02.00, OTE Sport 5:  
Moto3 (ελεύθερα δοκιµαστικά)

03.00, OTE Sport 5:  
MotoGP  
(ελεύθερα δοκιµαστικά)

04.00, OTE Sport 5:  
Moto2  
(ελεύθερα δοκιµαστικά)

Μήνυση στην πρώην οµάδα του! Πέντε έξω, πέντε µέσα
Το... µαύρο φίδι έφαγε πέντε διεθνείς 

διαιτητές. Για την ακρίβεια τους «έφαγε» 
ο πρόεδρος της ΚΕ∆, Γιώργος Καραµελί-
δης, καθώς όπως υποστήριξε στη χθεσινή 
συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής 
της ΕΠΟ οι συγκεκριµένοι ρέφερι ήταν 
στους πίνακες της UEFA αλλά δεν ορί-
ζονταν σε αγώνες. Συνεπώς δεν είχαν 
µέλλον. Ο λόγος για τους Γιάχο, Σπάθα, 
Κουκουλάκη, Τριτσώνη και Παππά. Να 
θυµίσουµε ότι οι δύο πρώτοι είναι κατη-
γορούµενοι στην υπόθεση της «εγκλη-
µατικής οργάνωσης» και έχουν αφεθεί 
ελεύθεροι χωρίς επιβολή περιοριστικών 
όρων. Τη θέση τους πήραν οι Αρετό-
πουλος, Μάνταλος, Παπαπέτρου, Κύζας 
και Κοµίνης. Πάντως, ο Σιδηρόπουλος 
και ο Καλογερόπουλος κράτησαν την 
ευρωπαϊ κή τους σφυρίχτρα. Κ.Κ.

Περί δηµοσίων 
σχέσεων

Η πιο σωστή παρατήρηση του Βασί-
λη Γκαγκάτση σε ό,τι αφορά το κοµµάτι 
της εθνικής οµάδας είχε να κάνει µε τις... 
άπειρες κλήσεις παικτών. Σε ραδιοφωνι-
κή συνέντευξη στον «Σπορ FM», ο πρώην 
πρόεδρος της ΕΠΟ είπε το εξής: «Κλήθη-
καν 55 παίκτες στην Εθνική. ∆εν πρέπει 
η οµάδα να είναι κέντρο διερχοµένων. 
∆εν ήταν κορόιδα οι Ρεχάγκελ και Σάντος 
που την κρατούσαν ένα κλειστό κλαµπ. 
∆εν γίνεται µε 2-3 καλές εµφανίσεις ένας 
ποδοσφαιριστής να καλείται στην Εθνι-
κή. Η οµάδα πρέπει να είναι ένα κλειστό 
κλαµπ που θα εναλλάσσει το πολύ 25 
παίκτες». Ποιος µπορεί να ρίξει άδικο σε 
αυτό; Και πρόσθεσε: «Οι επιλογές που 
έγιναν δεν µπορεί να ήταν του Ρανιέρι. 
∆εν ήταν ορθολογικές. Είχε ακουστεί ότι 
βρισκόταν στο ξενοδοχείο της Εθνικής ο 
µάνατζερ του προπονητή. Αν είναι δυνα-
τόν! Εγώ πήγα να µιλήσω κάποτε µε τον 
Ρεχάγκελ και είδα έναν µάνατζερ. Εφυγε 
κακήν κακώς». Κ.Κ.

Κατακόρυφη άνοδος
Τον θυµάστε τον Μίκαελ Λανγκ, τον 

βασικό καλοκαιρινό στόχο του Παναθη-
ναϊκού για τη θέση του δεξιού µπακ; Ο 
24χρονος πλάγιος αµυντικός που έριξε 
«πόρτα» στο «τριφύλλι» και το ανάγκα-
σε να εξετάσει εναλλακτικές περιπτώσεις 
καταλήγοντας στον Βέµερ, έχει εκτοξεύ-
σει τη µετοχική αξία του τη φετινή σεζόν.

Ο Λανγκ επέλεξε τη Βασιλεία µετά την 
αποχώρησή του από την Γκρασχόπερς, 
είναι βασικός στην οµάδα του αλλά και 
στην Εθνική Ελβετίας µε την οποία ήταν 
εκ των κορυφαίων στη νίκη (0-1) επί της 
Εσθονίας, σκόραρε στο 7-0 µε το Σαν 
Μαρίνο και σε εννέα συµµετοχές στο 
ελβετικό πρωτάθληµα έχει πετύχει ήδη 
δύο γκολ, παρότι αγωνίζεται στη δεξιά 
πλευρά της άµυνας. Κ.Μ.

Αναίσθητος σε οίκο ανοχής
ΣΕ ΚΟΜΜΑ νοσηλεύεται σε νοσοκο-
µείο της Νεβάδα ο άλλοτε σταρ των 
Λέικερς και διάσηµος για τον γάµο 
του µε τη διάσηµη tv persona Κλόε 
Καρντάσιαν, Λαµάρ Οντοµ. Ο Οντοµ 
βρέθηκε αναίσθητος σε οίκο ανοχής 
της περιοχής, µετά από πάρτι µε γυ-
ναίκες, που συνοδεύτηκε από χρήση 
διάφορων ουσιών, µεταξύ των οποί-
ων και ένα υποκατάστατο του βιά-
γκρα. Οπως ανέφεραν αυτόπτες µάρ-
τυρες, από τη µύτη και το στόµα του 
Οντοµ έβγαιναν υγρά, ενισχύοντας 
την ανησυχία των γιατρών, οι οποί-

οι τον έβαλαν αµέσως στην εντατική 
υποστηρίζοντάς τον µηχανικά. Πλέον, 
κάθε µέρα που περνάει είναι σηµαντι-
κή. Είναι προφανές ότι η άστατη ζωή 
που κάνει τα τελευταία χρόνια τον έχει 
βάλει σε ένα σκοτεινό τούνελ.

Πάντως, λίγες ώρες αργότερα, ο 
Τζο Οντοµ, πατέρας του Λαµάρ, υπο-
στήριξε: «Ο γιος µου δηλητηριάστηκε 
από κάποιον. ∆εν γίνεται να συµµετεί-
χε σε ένα τέτοιο ξέφρενο πάρτι», δίνο-
ντας µια άλλη διάσταση στην υπόθεση 
που έχει σοκάρει τον κόσµο του ΝΒΑ 
και όχι µόνο. Γ.Μ.

Παράκεντρο... 
εξουσίας
Εχουν παρατηρηθεί 
διάφορα περιστατικά που το 
αποδεικνύουν... Η αστοχία  
µε την ψηφοφορία για 
την εκλογή τεσσάρων 
προσωπικοτήτων που θα 
συµπληρώσουν την επιτροπή 
εορτασµού των 90 χρόνων, 
η διαρροή ειδήσεων όπως 
η µεγάλη µεταγραφή 
Μπερµπάτοφ, συνεντεύξεις 
που δίνονται επιλεκτικά. 
∆υστυχώς, στον ΠΑΟΚ έχουν 
δηµιουργηθεί παράκεντρα 
εξουσίας που ασκούν 
παράλληλη µε την ΠΑΕ 
πολιτική, για να εξυπηρετούν 
προσωπικά συµφέροντα. Κ.Π.

Στο ΥΠΑΠΕΝ
Αµεση επιβεβαίωση του 
χθεσινού αποκλειστικού 
ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.» για την 
αποδοχή από πλευράς ΑΕΚ της 
συµµετοχής σε συνάντηση µε 
τον ΥΠΑΠΕΝ, Πάνο Σκουρλέτη, 
και τον δήµαρχο Νέας 
Φιλαδέλφειας. Η πρωτοβουλία 
ανήκε στον τελευταίο όπως 
είναι γνωστό. Η συνάντηση, 
λοιπόν, θα γίνει στο ΥΠΑΠΕΝ 
σήµερα στις 12 το µεσηµέρι. Τ.Τ.

Τετ α τετ
Το πολύ ενδιαφέρον στη 
σηµερινή συνάντηση για το 
γήπεδο της ΑΕΚ είναι πως η 
αντιπροσωπεία της τελευταίας 
θα έχει ακριβώς την ίδια 
σύνθεση µε αυτήν που ήταν 
προχθές στην περιφέρεια. 
∆ηλαδή, επικεφαλής θα 
είναι πάλι ο ∆ηµήτρης 
Μελισσανίδης. Και είναι 
ενδιαφέρον γιατί θα είναι η 
πρώτη φορά που θα βρεθούν 
τετ α τετ µε τον δήµαρχο Νέας 
Φιλαδέλφειας. Τ.Τ.

Σε νόµισµα ο Λούης
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ της συµπλήρωσης 75 χρόνων από τον θάνατο του Σπύρου Λούη, 
το ελληνικό κράτος αποφάσισε να τυπώσει 750.000 νοµίσµατα των δύο ευρώ στα 
οποία θα απεικονίζεται ο χρυσός µαραθωνοδρόµος των Ολυµπιακών Αγώνων του 
1896. Πίσω από τον Λούη θα φιγουράρει το Παναθηναϊκό Στάδιο και το ασηµένιο 
κύπελλο. Κ.Κ.

«Τρέχει»
Ο Μάρκους Μπεργκ αναµένεται σή-

µερα στην Αθήνα προκειµένου να συνε-
χίσει την αποθεραπεία του µετά το τρά-
βηγµα που υπέστη στο µατς της Εθνικής 
Σουηδίας µε το Λιχτενστάιν. Ο διεθνής 
άσος του Παναθηναϊκού ακολούθησε ει-
δικές θεραπείες στο διάστηµα της παρα-
µονής στη χώρα του υπό την επιτήρηση 
του ιατρικού τιµ της Σουηδίας και πλέον 
θα συνεχίσει το συγκεκριµένο πρόγραµµα 
στο Κορωπί από το τιµ του «τριφυλλιού» 
µε στόχο να είναι στη διάθεση του προ-
πονητή του στο επικείµενο ντέρµπι µε τον 
ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούµπας. Κ.Μ.

 Ο Φρανκ Αρνεσεν  
        γνωρίζει ότι θα κριθεί 
από τον Σαββίδη, κυρίως, αν οι 
παίκτες που φέρνει στον ΠΑ-
ΟΚ ανεβάζουν την αξία τους 
στο ποδοσφαιρικό χρηµατι-
στήριο και ο σύλλογος αποκο-
µίζει αγωνιστικό και οικονοµικό 
όφελος. Γι’ αυτό και επιµένει να 
ψάχνει από τώρα για το καλο-
καίρι νέους, ταλαντούχους και 
σε καλή τιµή. Εχει φροντίσει, 
µάλιστα, να περάσει το µήνυµα 
στους ατζέντηδες.  Κ.Π.

*
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Τιµωριών συνέχεια
ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α µετά τις ποινές αποκλεισµού 90 ηµερών 
στους Ζεπ Μπλάτερ και Μισέλ Πλατινί, η Επιτροπή Ηθικής 
της FIFA τιµώρησε µε έξι χρόνια αποκλεισµό από οποιαδή-
ποτε δραστηριότητα σχετική µε το ποδόσφαιρο στη χώρα 
του και διεθνώς τον Λιντίλε Κίκα. Πρόκειται για πρώην 
υψηλά ιστάµενο πρόσωπο στην Ποδοσφαιρική Οµοσπον-
δία της Νότιας Αφρικής, που τιµωρήθηκε έτσι για «ύποπτα» 
(ως προς παράνοµο στοιχηµατισµό) φιλικά παιχνίδια που 
είχαν δώσει οι «Μπαφάνα-Μπαφάνα» το 2010.

∆ιεθνή

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

Οικονοµική άνοδος
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ από το 2008 και µετά την απόκτηση του συλλόγου από 
τον σεΐχη Μανσούρ Μπιν Ζαγέντ, η Μάντσεστερ Σίτι παρουσίασε θετικό 
πρόσηµο στα οικονοµικά της. Οι «Πολίτες» δηµοσίευσαν χθες τον ετήσιο 
ισολογισµό τους για τη σεζόν 2014-15, όπου εµφανίζεται κέρδος ύψους 
14,4 εκατ. ευρώ. «Είµαστε πλέον µια επικερδής επιχείρηση χωρίς χρέη», 
δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου Χαλντούν Αλ Μουµπάρακ. Θυµίζουµε 
ότι πέρσι τα ανοικοκύρευτα οικονοµικά των «γαλάζιων» του Μάντσεστερ 
είχαν τιµωρηθεί µε πρόστιµο και περιορισµό µεταγραφών από την UEFA, 
λόγω παραβίασης του Financial Fair Play.

ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ για το Euro 2016 δια-
θέσιµο για οµάδα που θα έπαιρνε την τρίτη θέση 
στον όµιλό της. Αυτό το καπάρωσε η Τουρκία που 
συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθµούς από 
τις υπόλοιπες τρίτες, χάρη στο απευθείας χτύπηµα 
φάουλ του Σελτζούκ Ινάν στο 89ο λεπτό και το 1-0 
επί της Ισλανδίας. Τα πανηγύρια στο Ικόνιο δεν εί-
χαν προηγούµενο µέσα στον αγωνιστικό χώρο και 
στις εξέδρες µετά το σφύριγµα της λήξης. ∆άκρυα 
χαράς για µια χώρα που είχε βιώσει τις προηγούµε-
νες µέρες την τραγωδία της βοµβιστικής επίθεσης 
σε πορεία ειρήνης στην Αγκυρα, που σκότωσε πε-
ρισσότερους από 100 ανθρώπους.

«Ως χώρα χρειαζόµασταν τη νίκη για να νιώ-
σουµε χαρά, έστω και για λίγες ώρες», δήλωσε 

ο προπονητής της Τουρκίας Φατίχ Τερίµ για να 
συµπληρώσει: «Είµαστε ευτυχισµένοι που προ-
σφέραµε έστω λίγες στιγµές ευτυχίας στον λαό 
µας». Πολιτική ορθότητα από τον οµοσπονδιακό 
τεχνικό, που όµως δεν συνάδει µε τα όσα έγιναν 
πριν από τον αγώνα. Στη διάρκεια του ενός λε-
πτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων, αρκετοί θεατές 
στην 42.000 θέσεων «Τορκού Αρένα» σφύριξαν 
αποδοκιµαστικά φωνάζοντας παράλληλα «Αλλάχ 
Ακµπάρ» («ο Θεός είναι µεγάλος»). Ο λόγος; Τα 
θύµατα λάµβαναν µέρος στην πορεία που οργάνω-
νε η τουρκική αντιπολίτευση, η οποία υποστηρίζει 
την κουρδική υπόθεση. Το Ικόνιο, από την άλλη, 
είναι µια πόλη συντηρητική και εκλογικό φέουδο 
του πρωθυπουργού Αχµέτ Νταβούτογλου. Και η 

όλη ιστορία άναψε πόλεµο στο διαδίκτυο ανάµεσα 
στους χρήστες που χρησιµοποιούσαν την ετικέτα 
#UtanKonya (Ντροπή σου, Ικόνιο) και αυτούς που 
απαντούσαν µε το #Konyaseninleyiz (Είµαστε µαζί 
σου, Ικόνιο...) ∆είγµατα µιας διχασµένης χώρας 
λίγες µέρες πριν από τις γενικές εκλογές της 1ης 
Νοεµβρίου.

Η Εθνική Τουρκίας πάντως έκανε το καθήκον 
της παρά το καταστροφικό της ξεκίνηµα. Υστερα 
από τους πρώτους τρεις αγώνες στα προκριµατικά 
της διοργάνωσης, είχε µόλις έναν βαθµό, µια άµυνα 
που έµπαζε (έξι γκολ σε τρία µατς) και τη χειρότερη 
δυνατή ψυχολογία. Κατόπιν όµως ανέλαβε δράση ο 
«αυτοκράτορας» Τερίµ, που πρώτα απ’ όλα αναδι-
άρθρωσε την οπισθοφυλακή εισάγοντας το δίδυµο 

Χακάν Μπαλτά και Σερντάρ Αζίζ. Στα υπόλοιπα επτά 
παιχνίδια δέχτηκαν µόνο τρία τέρµατα...

Ο Αρντά Τουράν, που ακόµη δεν µπορεί να 
αγωνιστεί µε τα χρώµατα της Μπαρτσελόνα, αλλά 
οδηγεί ως αρχηγός την εθνική του οµάδα, αναφέρ-
θηκε κι αυτός στην τρελή πορεία της Τουρκίας στην 
προκριµατική αυτή φάση: «Κάναµε το χειρότερο 
δυνατό ξεκίνηµα πέρσι. Οµως πιστέψαµε στις δυ-
νάµεις µας, παλέψαµε και τα καταφέραµε».

Το µυστικό; Η αποφασιστικότητα του Τερίµ που 
«ντόπαρε» τους παίκτες του µε την εξής φράση, 
όπως αποκάλυψε προχθές: «Τίποτε δεν τελειώνει 
αν δεν το πούµε εµείς». Και το είπαν... Στο 89ο 
λεπτό του προχθεσινού αγώνα µε την Ισλανδία....

 Β.Π.

Η χαρά είναι σχετική σε µια διχασµένη Τουρκία

►►Του Θ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο
σο κι αν φαίνεται... παράξε-
νο, ο αποκλεισµός της Ολ-
λανδίας από τα τελικά του 
Euro συνιστά µεγαλύτερη 

έκπληξη και από την τελευταία θέση της 
Ελλάδας στον όµιλό της, συν τις δύο ήτ-
τες από τα Νησιά Φερόε. Οι «οράνιε», 
µια οµάδα-πρότυπο για πολλούς ανά 
τον κόσµο, έµεινε τέταρτη πίσω από τη 
στιβαρή Ισλανδία που πάει πρώτη φο-
ρά σε τελικά µεγάλης διοργάνωσης, τη 
«νεαρή» κι ενθουσιώδη Τσεχία, αλλά 
και τη µαχητική Τουρκία, η οποία έλειπε 
από τα περισσότερα µεγάλα ραντεβού 
των τελευταίων ετών.

Κάπως έτσι επιβεβαιώθηκε η κατά-
ρα της τρίτης θέσης! Οποια οµάδα έρ-
χεται τρίτη στο Μουντιάλ από το 1982 
και µετά, αποτυγχάνει να βρεθεί στο 
Euro που έπεται! Η Πολωνία δεν ταξί-
δεψε στη Γαλλία το 1984, ούτε η Γαλλία 
τέσσερα χρόνια µετά στη ∆υτική Γερµα-
νία. Η Ιταλία αποκλείστηκε στα προκρι-
µατικά του Euro της Σουηδίας (1992), 
όπως και η Σουηδία τέσσερα χρόνια 
αργότερα, που δεν πήγε στην Αγγλία.

Η έκπληξη του Παγκοσµίου του 
1998, η Κροατία, δεν κατάφερε να 

πάει στο πρώτο Euro της νέας χιλιετίας, 
ενώ ακολούθησε η Τουρκία που δεν 
πήγε το 2004 στην Πορτογαλία, δύο 
χρόνια µετά την τεράστια επιτυχία της 
στο Μουντιάλ της Ασίας. Η εξαίρεση 
που επιβεβαιώνει τον κανόνα είναι η 
Γερµανία, που ήρθε τρίτη το 2006 και 
το 2010, αλλά προκρίθηκε στα επόµενα 
Ευρωπαϊκά. Η Ολλανδία έρχεται τώρα 
να συνεχίσει την παράδοση των προη-
γούµενων.

Ο Λουίς Φαν Χάαλ µπορεί να αµ-
φισβητείται έντονα στη Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ, όµως στους «οράνιε» 
έκανε εκπληκτική δουλειά. Γνωρίζο-
ντας ότι πάσχει αµυντικά, παρέταξε στο 
Παγκόσµιο της Βραζιλίας σύστηµα µε 
τρεις στόπερ. Ολη η οµάδα αµυνόταν 
και εκµεταλλευόταν την ταχύτητα των 
ικανότατων επιθετικών: Φαν Πέρσι, 
Ρόµπεν, Σνάιντερ συν τα πιτσιρίκια 
που έτρεχαν ακατάπαυστα. Παρά τις 
παραξενιές του, ο Φαν Χάαλ είχε δη-
µιουργήσει καλό κλίµα, που διεπόταν 
από αυστηρότητα. Απαντες οι παίκτες, 
όµως, καταλάβαιναν το διακύβευµα 
ενός Μουντιάλ και ανέχονταν τα πάντα.

Ο Φαν Χάαλ αποχώρησε, για να έρ-
θει ο Γκους Χίντινκ, ένας ακόµη πολύ 
καλός προπονητής. Μόνο που άλλαξε 

τα πάντα και οδήγησε την οµάδα στην 
καταστροφή. Ο Ουέσλι Σνάιντερ περι-
έγραφε τον Φαν Χάαλ ως «αυστηρό 
καθηγητή», ενώ ο Χίντινκ ως «τον καλό 
και φιλικό θείο». Λίγο η χαλαρότητα στις 
τάξεις της Εθνικής Ολλανδίας, λίγο το 
εύκολο format πρόκρισης στο Euro, 
έφεραν τη νοοτροπία τού «έλα, µωρέ, 
µεγάλη οµάδα είµαστε, θα προκριθού-
µε»... Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε και 
αυτό έβγαινε στον αγωνιστικό χώρο... 
Κάποιοι δεν τα έδιναν όλα, κάποιοι 
αποβάλλονταν για... ψύλλου πήδηµα 
ή έκαναν αψυχολόγητες ενέργειες εν 
µέσω αγώνα.

Το... χεράκι της έβαλε και η Ποδο-
σφαιρική Οµοσπονδία. Προσλαµβάνο-
ντας τον Χίντινκ, απαίτησε την αλλαγή 
του συστήµατος και της τακτικής προ-
σέγγισης. Ετσι, σε µία µέρα, η Ολλαν-
δία γύρισε από το αµυντικογενές 3-5-2 
των αντεπιθέσεων στο 4-3-3 µε έµφα-
ση στην κατοχή µπάλας. Παράλληλα, 
ήρθαν οι τραυµατισµοί του Ρόµπεν, 
το ντεφορµάρισµα του Φαν Πέρσι και 
κάπως έτσι οι ακριβοθώρητοι «οράνιε» 
θα δουν το Euro από την τηλεόραση, 
κάνοντας διακοπές. Πρώτη φορά µετά 
το 1984, όπου και πάλι τα τελικά έγιναν 
στη Γαλλία!

Υπάρχουν και 
χειρότερα...
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)
ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΕΚΑ (10)
ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π)  ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ,
β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, δ. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙ-

ΜΕΝΩΝ, στ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε και
ζ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε
Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόµενο ότι το Τεχνολογικό Εκπαι-
δευτικό Ιδρυµα (Τ.Ε.Ι) Αθήνας µετά τις Υπουργικές αποφάσεις: 
α. Φ.16/115934/Ζ2/20-7-2015(ΦΕΚ 759/τ.Γ΄/31-7-2015 - Τµήµα 
Οπτικής & Οπτοµετρίας), β. Φ.16/115944/Ζ2/20-7-2015 (ΦΕΚ 761/τ.
Γ΄/31-7-2015 - Τµήµα Οπτικής & Οπτοµετρίας),  γ. Φ.16/115942/
Ζ2/20-7-2015 (ΦΕΚ 761/τ.Γ΄/31-7-2015 - Τµήµα Τεχνολογίας Τρο-
φίµων), δ. Φ.16/68504/Ζ2/30-4-2015 (ΦΕΚ 458/τ.Γ΄/19-5-2015 - 
Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης), ε. Φ.16/115939/
Ζ2/20-7-2015 (ΦΕΚ 767/τ.Γ΄/3-8-2015 - Τµήµα Γραφιστικής), στ. 
Φ.16/115929/Ζ2/20-7-2015 (ΦΕΚ 767/τ.Γ΄/3-8-2015 - Τµήµα Εσω-
τερικής Αρχιτεκτονικής-∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων), 
ζ. Φ.16/128525/Ζ2/12-8-2015 (ΦΕΚ 837/τ.Γ΄/18-8-2015 - Τµήµα 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε) και η. Φ.16/127693/Ζ2/10-8-2015 
(ΦΕΚ 869/τ.Γ΄/25-8-2015 – Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε και Μη-
χανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε),
προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω δέκα (10) θέσεων Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Π):
1. ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
Μία (1) θέση βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικεί-
µενο: «Τεχνολογία Οφθαλµικών Πολυεστιακών Φακών».
Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ»: 803018
2. ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
Μία (1) θέση βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµε-
νο: «Τεχνολογία και Οπτοµετρία Φακών Επαφής».
Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ»: 803060 
3. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
Μία (1) θέση βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντι-
κείµενο: «Ενόργανη Ανάλυση Τροφίµων µε έµφαση στην Ανάλυση 
Λιπιδίων και Συγγενών Ενώσεων».
Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ»: 803102
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 
Α΄ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μία (1) θέση βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµε-
νο: «Εικαστικές Τέχνες µε έµφαση σε Τεχνικές Χρωµατικής Αποκα-
τάστασης και Υλικά Ζωγραφικής».
Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ»: 803142
5. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μία (1) θέση βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµε-
νο: «Γραφιστική: Καινοτόµες Προσεγγίσεις για την Οπτικοποίηση και 

Προώθηση Μηνυµάτων στην Γραφιστική Επικοινωνία».
Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ»: 803184
6. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Β΄ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ∆ΙΑΚΟΣΜΗ-
ΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»
Μία (1) θέση βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικεί-
µενο: «Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώµα».  Κωδικός εγγραφής στο ηλε-
κτρονικό σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ»: 803233 
7. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθµίδας µε γνωστικό αντικείµενο: 
«Συστήµατα και Πρότυπα Μαθησιακών Τεχνολογιών». 
Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ»: 803460
8. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
Μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο: «Τεχνο-
λογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Υγεία. Σχεδιασµός και 
∆ιαχείριση Συστηµάτων Υγείας».
Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ»: 803536
9. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟ-
ΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε 
ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθµίδας µε γνωστικό αντικείµενο: 
«Γεωδαισία µε εµπειρία στα Σύγχρονα Μέσα και Μεθόδους». 
Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ»: 803607
10. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟ-
ΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε 
ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο: «Γε-
ωδαισία µε έµφαση στις ∆ορυφορικές Τεχνολογίες Γεωδαιτικών Με-
τρήσεων Προσδιορισµού Θέσης και στις Μεθόδους Επεξεργασίας 
και Ανάλυσής τους».
Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ»: 803661
Οι αιτήσεις των υποψηφίων µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 29-10-2015 έως 27-
11-2015 µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος «ΑΠΕΛΛΑ» στην δια-
δικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr/. (Οι υποψήφιοι 
θα πρέπει προηγουµένως να εγγραφούν στο εν λόγω ηλεκτρονικό 
σύστηµα).
Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης µπορεί να αναζητηθεί στην 
ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι Αθήνας http://www.teiath.gr/. Για περαιτέρω 
πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµ-
µατεία των αντίστοιχων Τµηµάτων και συγκεκριµένα στα τηλέφωνα 
2105385865,-621 (Τµήµα Οπτικής & Οπτοµετρίας), 2105385539, 
-506 (Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων ), 2105385462, -407(Τµήµα Συ-
ντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης), 2105385403, -409, -466 
(Τµήµα Γραφιστικής), 2105385405 (Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτο-
νικής-∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων), 21053855312,-
825 (Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, 2105385854, -858 
(Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε και Μηχανικών Τοπογραφίας & 
Γεωπληροφορικής Τ.Ε).
Αιγάλεω 8-10-2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ηµεροµηνία: 8-10-2015
Αριθµ. Πρωτοκ.: Φε.16α/8059

Λειτουργική διασύνδεση φορέων Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας από το Πανεπιστήµιο Κρήτης

Στο πλαίσιο της καλύτερης δικτύωσης των δοµών Πρωτοβάθµιας Φρο-
ντίδας Υγείας (ΠΦΥ), το Πανεπιστήµιο Κρήτης υλοποιεί την Πράξη «Λει-
τουργική διασύνδεση φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας µε τις 
µονάδες υγείας µε την χρήση ενιαίων προτύπων ποιότητας διαδικασι-
ών» της κατηγορίας πράξης 1.1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007- 2013». Η πράξη υλοποιείται µε τη 
συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ειδικότε-
ρα, η εν λόγω πράξη αποτελείται από δύο διακριτά Υποέργα. 

Το Υποέργο 1 «Αποτύπωση και µοντελοποίηση των διαδικασιών της λει-
τουργικής διασύνδεσης των Πρωτοβάθµιων Φορέων Υγείας» εκτελείται 
µε ίδια µέσα από το Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

Το Υποέργο 2 «Εφαρµογή του Νέου Μοντέλου Λειτουργικής ∆ιασύν-
δεσης» υλοποιείται από την Ανάδοχο εταιρεία ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Σύµβουλοι 
Επιχειρήσεων Α.Ε. κατόπιν ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού. 

Το Υποέργο 2 έχει ως στόχο την εφαρµογή του µοντέλου λειτουργικής 
διασύνδεσης, που αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του Υποέργου 1 
από το Πανεπιστήµιο της Κρήτης µε τις υπηρεσίες νοσοκοµειακής πε-
ρίθαλψης, δηµόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας στα πλαίσια του 
ενιαίου χώρου ΠΦΥ µε τη χρήση ενιαίων προτύπων – διαδικασιών ποι-
ότητας. 

Για την επίτευξη των στόχων προβλέπεται η υλοποίηση πιλοτικής λει-
τουργίας της ηλεκτρονικής εφαρµογής (πληροφοριακό σύστηµα), όπως 
αναπτύχθηκε στο Υποέργο 1, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη του 
συστήµατος καταγραφής και ηλεκτρονικής αποτύπωσης επιλεγµένων 
προτύπων διαδικασιών λειτουργικής διασύνδεσης µονάδων ΠΦΥ και ει-
δικότερα των εξής: διαχείριση ασθενούς µε χρόνιο νόσηµα, διαχείριση 
ασθενούς µε έκτακτο ή επείγον πρόβληµα υγείας, διαχείριση ασθενούς 
στο σπίτι και δράσεις πρόληψης και παραγωγής υγείας. Η πιλοτική λει-
τουργία πραγµατοποιείται σε δοµές ΠΦΥ της 7ης Υγειονοµικής Περιφέ-
ρειας και των νησιών Νοτίου Αιγαίου της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας.

Η συµβολή του συνόλου των Υποέργων σχετίζεται µε τον εκσυγχρονι-
σµό των δοµών ΠΦΥ βάσει των νέων τεχνολογιών πληροφορικής αλλά 
και µε τον ανασχεδιασµό των διαδικασιών και εργαλείων παροχής υπη-
ρεσιών υγείας. Η αναβάθµιση των δοµών ΠΦΥ συµβάλλει ενεργά στην 
αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων και στην ικανοποίηση των αιτηµάτων 

υγείας.

Ευρωπαϊκή Ενωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας γνωστοποιεί ότι το 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ της ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 
αποφάσισε την προκήρυξη µίας 
(1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
• Μία (1) θέση Καθηγητή στη 
βαθµίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ µε γνωστικό αντι-
κείµενο «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΚΡΟΥΣΤΑ, ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ», η οποία 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 987/6-
10-2015 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε 
στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό 
σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ µε κωδικό 
00000802856.
΄Οσοι έχουν τα νόµιµα προσόντα 
και ενδιαφέρονται για την παρα-
πάνω θέση καλούνται να υπο-
βάλουν την υποψηφιότητά τους 
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
σαράντα πέντε (45) ηµερών, µε 
έναρξη στις 16-10-2015 και 
λήξη στις 29-11-2015.
Για την υποβολή της υποψη-
φιότητας οι ενδιαφερόµενοι 
εγγράφονται στο σύστηµα 
ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφι-
ότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία 
για την κρίση δικαιολογητικά, 
όπως αυτά περιγράφονται στο 
ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της 
θέσης.
Πληροφορίες για τα δικαιολογη-
τικά δίνονται από τη Γραµµατεία 
του Τµήµατος κατά τις ώρες 8:30 
π.µ. έως 14:30 στα τηλέφωνα 
2310 891-281, 2310 891345 & 
2310 891248, fax: 2310 891280.

Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ

Καθηγητής πρώτης βαθµίδας

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Σχετίζεται µε το όπου φυσάει ο άνεµος. 2. Παλίρροιες, κατά το ήµισυ (µία γραφή). 
3. Κάποια στερεοφωνικά. 4. Περιέχει 100%. - Αρχικά για προσφυγές. 5. Τραγική εκπο-
µπή. - Αντιπολεµική σάτιρα του Αλτµαν. - Αντίστροφο 140. 6. Ο αριθµός 340 - Εδωσε το 
όνοµά της στον υπερείτη. - Μετρηµένες οι µέρες του (καθ.) 7. Ενίοτε τείνονται. - Μετα-
κινείται αθόρυβα (καθ.). 8. Περιφρονήθηκαν από τους Ιουδαίους. 9. Αναφέρονται και 
σαν χηµικά φαινόµενα (καθ.). 10. Καταστρεπτικό το πάθος τους.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Φιλοξενεί τετράποδα. 2. Αθλητικός όρος. - Ενστολοι οι σπουδαστές της. 3. Πατρίδα 
του Χαλεπά. - Υπονοούν και τους βάναυσους. 4. Ο πληθυντικός του, συλλογή διηγη-
µάτων του Βασίλη Βασιλικού. - Το χαρακτηρίζει η προπέτεια. 5. Ο πληθυντικός του στο 
7 οριζ.α. - Τουλάχιστον γειτόνων µας. 6. Αφρός του εµπορίου. - Εποχή παλιάς εποχής. 
7. Αναφέρεται ο νόµος του. - Νόµισµα ξένων. 8. Στην αρµοδιότητά του κάποιοι αγώνες. 
- Γάλλος της Μπάρτσα. 9. Εκπαιδευτικά αρχικά. - Κάποια οπωροφόρα (καθ.). 10. Μόριο 
της καθοµιλουµένης. - Η ίδια λέξη στη δηµοτική, τίτλος γνωστού ποιήµατος του Σεφέρη.
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Επιµέλεια: Β. ΚαµάρηςNo 858 ΛΥΣΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΚΑΠΕ-
ΛΑ∆ΙΚΟ 2. ΑΝΗΦΟΡΙΑ 3. 
ΣΙΞ - ΧΙΑΣΤΙ 4. ΤΕΙΧΟΣ - ΙΡΑ 
5. ΟΡΜΟΙ - ΑΜΟΚ 6. ΡΟΑΙ 
- ΑΠΟΧΗ 7. ΤΡΑΓΑΝΑ 8. 
ΑΚΑΙΡΟΣ - ∆Ω 9. ΝΙ - ΝΑ-
ΝΕΡΗΣ 10. ΑΤΖΑΜΟΣΥΝΗ.

ΚΑΘΕΤΑ 1. ΚΑΣΤΟΡΙΑ-
ΝΑ 2. ΑΝΙΕΡΟ - ΚΙΤ 3. ΠΗ-
ΞΙΜΑΤΑ 4. ΕΦ - ΧΟΙΡΙΝΑ 
5. ΛΟΧΟΙ - ΑΡΑΜ 6. ΑΡΙΣ 
- ΑΓΟΝΟ 7. ∆ΙΑ - ΑΠΑΣΕΣ 
8. ΙΑΣΙΜΟΝ - ΡΥ 9. ΤΡΟ-
ΧΑ∆ΗΝ 10. ΟΡΙΑΚΗ - ΩΣΗ.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σκάκι Επιµέλεια:  Χ.Π.

Παρτίδες από το Λας Βέγκας

Από το ισχυρό σε συµµετοχές τουρνουά που παίχτηκε στο Λας Βέγκας:
ΛΕΥΚΑ: Λε (Βιετνάµ, 2697)                  ΜΑΥΡΑ: Λέντερµαν( ΗΠΑ, 2623)
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιγ3 Αβ4 4.Βγ2 δ5 5.γxδ5 εxδ5 6.Αη5 θ6 7.Αθ4 0–0 8.ε3 γ5 9.Ιζ3 Αε6 10.Αε2 
Ιβδ7 11.0–0 Βα5 12.δxγ5 Αxγ3 13.βxγ3 Πζγ8 14.Παβ1 Ιε4 15.Πζγ1 Πxγ5 16.γ4 Ιδ6 17.Ιδ4 
δxγ4 18.Αε7 Βγ7 19.Ιxε6 ζxε6 20.Πδ1 Πδ5 21.Βη6 Ιζ8 22.Αxζ8 Πxδ1+ 23.Πxδ1 Ρxζ8 24.Βxε6 
γ3 25.Αθ5 γ2 26.Πγ1 Πδ8 27.η3 Βε7 28.Βxε7+ Ρxε7 29.Πxγ2 Πγ8 30.Πxγ8 Ιxγ8 31.ζ4 Ιδ6 
32.Αε2 Ιε4 33.Αδ3 Ιγ3 34.α3 Ιδ1 35.ε4 Ιβ2 36.Αε2 Ρδ6 37.Ρζ2 Ργ5 38.Ρε3 β5 39.ε5 Ια4 40.ζ5 
Ιβ6 41.Ρε4 Ιδ5 42.η4 Ιγ3+ 43.Ρδ3 Ιβ1 44.α4 β4 45.Αδ1 Ιγ3 46.Αβ3 α5 47.θ4 Ιδ5 48.η5 θxη5 
49.θxη5 Ιζ4+ 50.Ρε4 Ιθ3 51.η6 Ιζ2+ 52.Ρε3 Ιη4+ 53.Ρζ4 Ιθ6 54.ζ6  και νικούν τα λευκά (1–0)
ΛΕΥΚΑ: Νακαµούρα (ΗΠΑ, 2816)       ΜΑΥΡΑ: Γιού (Κίνα, 2721) 
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 ε6 3.η3 Ιγ6 4.δ4 γxδ4 5.Ιxδ4 Ιζ6 6.Αη2 ε5 7.Ιβ5 δ6 8.Αη5 α6 9.Αxζ6 ηxζ6 10.Ι5γ3 
ζ5 11.0–0 Αη7 12.Ιδ2 0–0 13.Ιγ4 Ιδ4 14.Ιδ5 ζxε4 15.Ιγβ6 Αε6 16.γ3 Αxδ5 17.Ιxδ5 Ιζ3+ 18.Αxζ3 
εxζ3 19.Βxζ3 ζ5 20.Παδ1 Ρθ8 21.Πδ2 ε4 22.Βθ5 Αε5 23.Ιε3 Βγ8 24.Ιδ5 Βδ8 25.ζ4 εxζ3 
26.Πxζ3 Βδ7 27.Ιβ6 Βε8 28.Βxε8 Παxε8 29.Πδζ2 Αη7 30.Πxζ5 Πxζ5 31.Πxζ5 Πε2 32.Πζ2 Πε1+ 
33.Ρη2 Ρη8 34.Πδ2 Αε5 35.Ιγ4 Ρζ7 36.Ιxε5+ Πxε5 37.Ρζ3 Πβ5 38.β4 Ρε6 39.Πδ4 θ5 40.Ρε3 
Πη5 41.Πε4+ Ρδ5 42.α4 β5 43.αxβ5 αxβ5 44.Πδ4+ Ρε6 45.Πθ4 Ρδ5 46.Ρδ3 Πζ5 47.Πζ4 Πη5 
48.γ4+ Ργ6 49.γxβ5+ Ρxβ5 50.Πδ4 
Ργ6 51.Ρε3 Πζ5 52.θ3 Πζ1 53.Πθ4 
Πζ5 54.Πγ4+ Ρδ5 55.Πζ4 Πη5 56.Ρζ3 
Ρε6 57.Πε4+ Ρζ6 58.η4 θxη4+ 
59.θxη4 Πδ5 60.Ρε3 Πδ1 61.Πδ4 
Πβ1 62.Πxδ6+ Ρε5 63.Πβ6 Πβ3+ 
64.Ρδ2 Ρδ4 65.Ργ2 Πη3 66.Πγ6 
Πxη4 67.Ρβ3 Ρδ5 68.Πα6 Πη1 
69.Ρα4 Ργ4 70.Πγ6+ Ρδ5 71.Πγ8 
Ρδ6 72.Ρα5 Ρδ7 73.Πγ2 Πη8 74.β5 
Πβ8 75.Ρα6 Ρδ6 76.β6 Πα8+ 77.Ρβ7 
Πα1 78.Πδ2+ Ρε7 79.Ρβ8 Πβ1 80.β7 
Ρε6 81.Πα2 και νικούν τα λευκά (1–0)

ΑΣΚΗΣΗ
Τα λευκά κάνουν µατ σε 2 κινήσεις. 
Του Μέρεκ Κόλκακ (1996).

ΛΥΣΗ: 1.Ρε5! αν 1…Βθ2+ 2.Πζ4 µατ, αν 1…Βxγ3 2.Πδ4 µατ, αν 1…γ6 2.Βδ6 µατ.

Eλεύθερος χρόνος
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ΑΘΗΝΑ

15-26ο

16-23ο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΣΕΡΡΕΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΜΙΑ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΣΑΜΟΣ

ΝΑΞΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΡΟ∆ΟΣ

13-20ο

14-20ο

8-19ο

20-24ο

13-24ο

14-21ο

13-26ο

14-26ο

17-24ο

17-24ο

19-24ο

20-23ο

19-24ο

21-27ο

ΚΑΙΡΟΣ

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξηµένες, κυρί-
ως στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Τοπικές 
βροχές από το βράδυ στα βορειοδυτικά. Τοπι-
κά περιορισµένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: γενικά αίθριος. ΑΝΕΜΟΙ: βόρειοι 
βορειοανατολικοί 3 µε 5 και στα ανατολικά 
τοπικά 6 Μποφόρ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: από 15 
έως 26 βαθµούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανα-
τολικά η µέγιστη 2 µε 3 βαθµούς χαµηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κ: λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξηµένες. 
Τοπικά περιορισµένη ορατότητα τις πρωινές 
ώρες. Α: νοτιοανατολικοί 3 µε 4 Μποφόρ. Θ: 
από 16 έως 23 βαθµούς Κελσίου..
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Κ: λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξηµένες κυ-
ρίως στα δυτικά. Τη νύχτα στη ∆υτική Μακε-
δονία θα σηµειωθούν τοπικές βροχές. Τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Α: 
ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 µε 4 και στα 
ανατολικά τοπικά 5 Μποφόρ. Θ: από 12 έως 
23 βαθµούς Κελσίου. Στη ∆υτική Μακεδονία 
2 µε 4 βαθµούς χαµηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, 
ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝ2
ΝΗΣΟΣ
Κ: λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξηµένες στα 
βόρεια. Α: βόρειοι βορειοανατολικοί 3 µε 5 
και τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Θ: από 14 
έως 25 βαθµούς Κελσίου. Στα βόρεια η µέγι-
στη 2 µε 3 βαθµούς χαµηλότερη.
ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Κ: λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξηµένες κυ-
ρίως στη Βόρεια Κρήτη. Α: από βόρειες διευ-
θύνσεις 4 µε 6 Μποφόρ. Θ: από 18 έως 25 
βαθµούς Κελσίου.

ρίτη µατιάτ

Τίποτα δεν είναι η Κρήτη δίχως τα βουνά της. Η ψυχή κι η 
αναπνιά της, η καρδιά κι η µυρωδιά της, η ζωή της όλη 

είναι τα όρη της. Ορη που γέννησαν θεούς παγκόσµιους κι 
ανέθρεψαν ανθρώπους ανυπόταχτους, που αφήσανε ανεξί-
τηλα τα ίχνη τους στην Ιστορία. Τ’ Αποπηγάδι κι η Μαδάρα, 
το Κέντρος κι ο Κουλούκωνας, ο γερο-Ψηλορείτης, ο Γιούχτας 

και τ’ Αστερούσια, τα Λασιθιώτικα, το Σε-
λάκανο και τα Στειακά βουνά πλουµίζουν 
το νησί απ’ άκρη σ’ άκρη. Γεµάτα µε ιερά 
κι αρχαίες πόλεις ξακουστές, µε κονάκια 
αντάρτικα και µονοπάτια λευτεριάς, µε 
κόκαλα αντρειωµένων κι αδούλωτων 
ψυχών.

Ζωοδότες τα βουνά της Κρήτης· µαζεύ-
ουνε το χιόνι του χειµώνα και ποτίζουνε 
την πλάση. Αµέτρητες οι πηγές και τα 
υπόγεια ποτάµια που ανανεώνουνε τον 
υδροφόρο ορίζοντα ολοχρονίς. Αµέτρητα 
και τα ενδηµικά φυτά που ευδοκιµούνε 
στις πλαγιές, στα οροπέδια και στα φα-

ράγγια της· σπάνια βοτάνια, ξακουστά στα πέρατα του κόσµου 
για τις ιδιότητές τους, µα και φρύγανα, θάµνοι και χαµόδε-
ντρα, ζωντανά µνηµεία της παγκόσµιας φυσικής κληρονοµιάς. 
Κι η εναποµείνασα άγρια ζωή της, κι αυτή µοναδική: άρκα-
λοι, ζουρίδες, όφηδες κι αγριόγατοι, λαγοί κι αγριοκάτσικα. 
Αποκορύφωµα, τ' αγέρωχα πουλιά της: γεράκια, σκάρες και 
βιτσίλες σκίζουνε τον ουρανό και ζευγαρώνουνε σ’ απάτητες 

κορφές κι άλλα πάµπολλα µικρότερα πληµµυρίζουνε τη ρίζα 
του βουνού ίσαµε τον κάµπο µε το τραγούδι και τα χρωµατι-
στά φτερά τους.

∆εν φερθήκαν στα όρη όπως τους άρµοζε οι σύγχρονες 
γενιές. Τα ξεπουλήσανε για φούµαρα, θυσία στον Μαµωνά. 
Τα σπαταλήσανε αλόγιστα και χυδαία. Βοσκοφωτιές κι αποψι-
λώσεις, υπερβόσκηση, αγροτική οδοποιία, εντατική υλοτοµία, 
αποδεκάτισαν τη χλωρίδα και τα ζωντανά. Τα λύµατα της εξέ-
λιξης, από σύγχρονα –υποτίθεται– τυροκοµεία κι ελαιουργεία 
δηλητηρίασαν τα νερά τους, που καταντήσανε κι υφάλµυρα 
από την υπεράντληση. Η ανθρώπινη παρέµβαση υποβάθµισε 
τα βουνά αντί να τ' αναδείξει και ν' αξιοποιήσει τον απαρά-
µιλλό τους πλούτο. Στην εποχή που µονάχα η λογιστική αξία 
εκτιµάται, θα µπορούσανε µε ήπιες παρεµβάσεις κι αρµονική 
ανάπτυξη να προσφέρουνε πολλά στην τοπική οικονοµία και 
από εναλλακτικές µορφές τουρισµού και από την αγροτική και 
κτηνοτροφική εκµετάλλευση.

Παρ' όλα αυτά αντέξανε καρτερικά τα κρητικά βουνά στις 
σύγχρονες πληγές· η φύση, άλλωστε, πάντα θα βρίσκει 

τρόπους. Μα η πιο µεγάλη απειλή είναι προ των πυλών: 
εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, βιοµηχανικές ανεµογεννήτρι-
ες ετοιµάζονται να τ’ αλώσουν. Σιδερένια θεριά εκατόµετρα, 
σ’ απέραντες εκτάσεις που θ’ αποψιλωθούνε και θ’ ασφαλ-
τοστρωθούνε, έχουνε ήδη χωροθετηθεί κι ετοιµάζονται για 
εγκατάσταση. Ζάλη σε πιάνει σαν δεις τον σχετικό χάρτη της 
ΡΑΕ. Σε αρκετές κορφές φυτρώσανε κιόλας, αλλοτριώνοντας 
το µέρος ανεπιστρεπτί.

Οχι, δεν έχει να ωφεληθεί η πραγµατική οικονοµία. ∆ε-
σµεύονται απίστευτες εκτάσεις, η ελεύθερη πρόσβαση 

στα ορεινά θ’ απαγορεύεται, πάει περίπατο η ήπια γεωργική, 
τουριστική και κτηνοτροφική ανάπτυξη. Το παραγόµενο ρεύ-
µα θα φεύγει µε καλώδιο για την Ευρώπη (!), ψιχία θ’ απο-
µένουνε στον τόπο. Μονάχα οι ελάχιστοι θα βγάλουνε υπερ-
κέρδη. Μποστάνι ρεύµατος θα καταντήσουµε, χωρίς καν να 
µπορούµε να µπούµε στον µπαξέ να τονε διαγουµίσουµε. ∆ι-
αλύεται η χλωρίδα κι η πανίδα –πολλές χωροθετήσεις γίνανε 
µέσα σε περιοχές Νatura- και δεσµεύονται ακόµα και υδάτινες 
πηγές. Οι όποιες (ελάχιστες) θέσεις εργασίας ούτε γι’ αστείο 
δεν θ’ αντισταθµίσουνε αυτές που θα χαθούνε. Ταφόπλακα 
θα είναι για τα χωριουδάκια της υπαίθρου, ανθρωποδιώχτες, 
µεταλλικές λεπίδες στα πλευρά µας.

∆εν έχουν σχέση οι ΒΑΠΕ µε τις ήπιες ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας. Καλοδεχούµενα τα αιολικά πάρκα µε τις κλασικές 
ανεµογεννήτριες, που ξεκινήσανε δειλά πριν από χρόνια µα 
εγκαταλείφτηκαν στην πορεία. Ακόµα πιο καλοδεχούµενη, η 
ενθάρρυνση των καταναλωτών (οικιακών και βιοτεχνικών) να 
παράγουνε µονάχοι τους το ρεύµα που θα καταναλώνουνε, µε 
τρόπο φιλικό στο περιβάλλον – γι' αυτή την ιστορία κανείς δεν 
βγάζει λέξη, γιατί άραγε; Οχι, όµως, στην προέλαση των ΒΑΠΕ.

Εγκαταλείψαµε την ύπαιθρο και βρήκανε ευκαιρία οι αε-
τονύχηδες µες στην αναµπουµπούλα. Το θέµα είναι δέκα 

φορές πιο σοβαρό από οποιοδήποτε µνηµόνιο, κι ας είναι πά-
ρεργό του. Η Κρήτη θα είναι η αρχή, ακολουθούνε κι άλλα µέρη. 
Μονάκριβα κι ανεκτίµητα είναι τα βουνά µας για να τα δώσου-
µε για παλιοσίδερα στην ανακύκλωση του ρεύµατος της ξένης.

Βουνά για 
παλιοσίδερα

Αρθρα - Σχόλια

Ο µυχός και µια κουταλιά νερό
Η ελπίδα πυρπολεί τα πάθη· η εξουσία τα χαλιναγω-

γεί. Το πάθος για πρώτη φορά Αριστερά έσβησε, τι 
να κάνουµε; Να πούµε ότι είµαστε µες στην καλή χαρά; 
Η εξουσία αυτό µας λέει: να ξεχάσουµε τη βαριά ήττα 
της Αριστεράς και τις συνέπειες της ακόµη πιο βαριάς 
συνθηκολόγησης, να σηκώσουµε τα µανίκια, να ριχτούµε 
µε πάθος (άντε πάλι µε τα πάθη) στη δουλειά για την 
ανοικοδόµηση της χώρας. Να το δεχτούµε, εάν όµως 
δούµε ένα άλλο ήθος, µια ηθική συµπεριφορά. Τα περί 
ρεαλισµού δεν πείθουν.

Θέλω να πω τούτο: όλα συµβαίνουν στο βάθος· οι 
έσχατες βεβαιότητες, βάσει των οποίων καθορίζουµε τη 
ζωή µας µες στην κοινωνία και µες στην Πολιτεία, κινού-
νται όχι από τη λογική, αλλά από το αίσθηµα, αυτόν τον 
«έσχατο κριτή και άγρυπνο φρουρό των συµφερόντων 
της ύπαρξης» (Π. Κονδύλης). Είναι µάταιο λοιπόν να 
προσπαθείς µε λογικά επιχειρήµατα να ανατρέψεις τα 
δεδοµένα των στιγµών. Η λογική δεν είναι η κινητήρια 
δύναµη της Ιστορίας, της ατοµικής και συλλογικής ζωής· 
τα πάθη είναι, αυτά που τόσο πολέµησε ο Πλάτων, οι 
Στωικοί, ο Καντ και άλλοι πολλοί.

Η λογική -συνήθως- είναι η εκλογίκευση των παθών 
-εάν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Με τη λογική δεν 

πράττεις, µε το ένστικτο (πάθος) ναι. Οταν θυµώνεις, λ.χ., 
δεν υπάρχει σκέψη. Η σκέψη έρχεται εκ των υστέρων 
να ερµηνεύσει, να εκλογικεύσει. Γι' αυτό και οι ειδικοί 
εφηύραν τον όρο ψυχοβιολογία. Εκεί, στον µυχό της αν-
θρώπινης ύπαρξης συµβαίνουν όλα, προτού καν αυγάσει 
κάποια µορφή συνείδησης.

Με τη λογική λοιπόν προσπαθούµε οι πλείστοι να 
κρατηθούµε στο νόηµα που υποτίθεται θέλουµε να δώ-

σουµε στη ζωή µας. Χάνουµε λ.χ. σ' έναν αγώνα και 
πάντα βρίσκουµε µια δικαιολογία για την ήττα µας. ∆εν 
ήµασταν προετοιµασµένοι, περιµέναµε λίγη ανθρωπιά, 
ελπίζαµε να ξεσηκωθούν κι άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί µαζί 
µας, πέσαµε σε τείχος, ο καπιταλισµός είναι τελικά (καλέ, 
ναι;) θηριόµορφος και άλλα πλείστα εκλογικευτικά. Χαι-
ρόµαστε. Θα πείτε αυτά επιβάλλει η εποχή, η συγκυρία, 
η πραγµατικότητα. Και ο καιρός; Πού τον πετάξαµε; Και 
η αξιοπρέπεια, η αντίσταση, η εξέγερση; Συµβαίνουν, 
θα πείτε, λίγες φορές στην Ιστορία και µεις δεν ζούµε 
σ' αυτές τις λίγες φορές. Να το δεχτούµε κι αυτό. Να 
µη δοκιµάζαµε την εξαίρεση; Τι θα χάναµε; Εδώ θα τα 
χαλάσουµε. Αλλος λέει τούτο, άλλος τ' άλλο, το παράλλο 
κ.ο.κ.

Η ελπίδα πάντως υπάρχει ακόµη σε όλους· και σ' αυ-
τούς που απαρνήθηκαν την αριστερή κυβέρνηση 

και σ' αυτούς που εξακολουθούν να την υποστηρίζουν. 
Ρίχνω δίκιο και στους µεν και στους δε· δεν παίζεις µε 
τα σπλάχνα... µε τον φανατισµό εννοώ και στου κουφού 
την πόρτα (που όσο θέλεις βρόντα και λοιπά). Τώρα 
ποιες αξίες υπερασπίζονται οι µεν και οι δε, ε, ας µην 
το θίξουµε το θεµατάκι, διότι άπαντες (ισχυρίζονται ότι) 
είναι φορείς αξιών, µεταλαµπαδευτές και πάει λέγοντας, 
ώς την αποχαύνωση ή τη ρήξη µε τον µέσο όρο.

Οσοι βλέπουν την αριστερή συγκυβέρνηση κριτικά δεν 
είναι κακεντρεχείς, παρακαλώ· τουναντίον φοβούνται 
µήπως δουν µία από τα ίδια (και δεν θέλουν να δουν 
µια εξευτελισµένη, πλήρως, κυβέρνηση). Τόσο απλά. Μια 
τέτοια κριτική ξεκινάει από την αγάπη για τον άνθρωπο 
και τη δηµοκρατία, εάν θέλουµε να συνεχίζουµε να επι-
κοινωνούµε και να µην πνιγόµαστε σε µια κουταλιά νερό.

ποσηµειώσειςυ  Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ gstamatopoulos@efsyn.gr

  Του ΛΕΥΤΕΡΗ 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗ
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  Η «επιτροπή σοφών» µάς λένε 
ότι θα ανακοινώσει σήµερα την 
περικοπή συντάξεων από 11% 
µέχρι 18%. Καλά, πρέπει να είναι 
πολύ σοφοί αυτοί. Γιατί τους κρα-
τάµε κρυµµένους; Να τους εµφα-
νίσουµε να σαρώσουν τα Νόµπελ. 
∆ύο Νόµπελ. Και Νόµπελ Οικο-
νοµίας και Νόµπελ Χηµείας, που 
κάνουνε το σκατό παξιµάδι και τη 
σύνταξη σκατά.

  Μάλλον θα βραβεύσει τους πάν-
σοφους ο Κατρούγκαλος, που διά-
βασα σε σχόλιο του ∆. Τρίµη ότι σε 
γκλάµορους εκδήλωση στη «Μεγά-
λη Βρεταννία» έδωσε δύο βραβεία 
στην «Ελληνικός Χρυσός».

  Ακόµα ο εκπρόσωπος της εται-
ρείας λέει όπως στα Οσκαρ «ευ-
χαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ» 
κι ο Κατρούγκαλος σκουπίζει τα 
δάκρυά του µε το πολυτελές µα-
ντίλι από το σακάκι του.

  Ο υπουργός µε το αδήλωτο ένα 
εκατοµµύριο βλέπει κάθε βράδυ την 
εκποµπή µε τον Ζουγανέλη «Θέλεις 
να γίνεις εκατοµµυριούχος;».

  Κι όµως γίνονται θαύµατα. 
Πήγα στο ATM ντυµένος αρχι-
µανδρίτης και έβγαλε 3.000 €. 
Ποια capital controls µού λέτε;

  Στο µεταξύ χθες είχαν συνάντη-
ση τριών ωρών ο Τσίπρας µε τον 

Ιερώνυµο. Αν γινόταν νύχτα η συ-
νάντηση θα µιλούσε άνετα κάποιος 
για ολονυχτία. Μεσηµέρι, µάλλον 
γινόταν Εξοµολόγηση.

  Μια γροθιά είναι πια οι τέσσε-
ρις της Νέας ∆ηµοκρατίας. Μια 
γροθιά δηλαδή ο ένας στο πρόσω-
πο του άλλου.

  Εγινε ντόρος για τη βαθυστόχα-
στη δήλωση Τζιτζικώστα «Ελα ντε!». 
Ο θόρυβος προκλήθηκε γιατί κανέ-
νας δεν τον θεωρούσε ικανό να αρ-
θρώσει έστω αυτές τις δύο λέξεις.

  Ο Τζιτζικώστας έχει δει 5 φορές 
το «Φόρεστ Γκαµπ».

  Τώρα που αποφάσισα κι εγώ να 
πάω επιτέλους να δω την Ακρόπολη 
αυξήθηκε το εισιτήριο εισόδου από 
τα 12 στα 20 €.

  Η αύξηση έγινε, λέει, γιατί δια-
µαρτυρήθηκαν οι ξένοι τουρίστες 
ότι ήταν φτηνή η είσοδος. Τώρα 
θα έρχονται κατά κύµατα.

  Ορθότατη η απόφαση να αυξηθεί 
400% η είσοδος στη Σπιναλόγκα. 
Πάνε µόνο και µόνο γιατί έχουν δει 
το σίριαλ «Το νησί».

  Αυτόφωρο ζητάει ο πρόεδρος 
του ΟΑΣΑ για όσους συλλαµβά-
νονται χωρίς εισιτήριο στα µέσα 
µαζικής µεταφοράς. Αν ίσχυε από 
χθες θα είχα περάσει τέσσερις 

φορές αυτόφωρο.

  Ευτυχώς που προβλέπονται 
µόνο 5 χρόνια φυλάκιση για την 
κάθε φορά. Θα βασανίζονται όλοι 
να αποφυλακιστούν σαν τη Βίκυ 
Σταµάτη.

  Ενας βαρύς και ένας καλός 
περιοριστικός όρος επιβλήθη-
καν στη Βίκυ. Ποσό 50.000 ευρώ 
εγγύηση που δεν διαθέτει, είναι 
ο κακός όρος. Ο καλός είναι να 
εµφανίζεται κάθε 1η και 15 του 
µηνός στα καταστήµατα Prada.

  Η Ρένα ∆ούρου, ευτυχισµένη 
µετά τη συνάντηση µε τον Μελισσα-
νίδη για το γήπεδο της ΑΕΚ, έβαλε 
στο βίντεο και είδε το έργο «Η Ρένα 
είναι οφσάιντ».

  Πολύ καλή η κίνηση που ετοι-
µάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σεισάχθεια για 
τους οικονοµικά ασθενέστερους.

  Σεισάχθεια είναι -για να κατα-
λαβαίνουν όλοι- ότι παίρνεις από 
τους εκατοµµυριούχους, καλή ώρα 
όπως αυτός που λέµε στην αρχή, και 
δίνεις και κάτι στους πενόµενους.

  Βέβαια είπαµε καλή η αναγγε-
λία, αλλά να µην είναι σαν άλλες 
ανάλογες που εξαγγέλλονται πα-
νηγυρικά και αφορούν τελικά το 
-3,5% των δυνητικά δικαιούχων 
που ελπίζουν. Αυτό λέγεται Συρι-
ζάχθεια.
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Συριζάχθεια

ΠΑΜΕΠΑΜΕ

facebook.com/louketo

 Του ΛΑΚΗ 
    ΜΠΕΛΛΟΥ

ετέωροςµ
  Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΝΟΥΡΗ  / meteoros@efsyn.gr

Μυρωδιά ναφθαλίνης

Πανθοµολογουµένως αδίκως στρέφονται οµο-
θυµαδόν πυρά εναντίον του υπουργού, όστις 

παρέλειψε να δηλώσει στο πόθεν έσχες του το πο-
σόν του ενός εκατοµµυρίου ευρώ επί τρία συναπτά 
έτη. Θα µπορούσε να συµβεί στον καθένα. Νοµίζω 
πως πρόκειται για σύµπτωµα της εποχής. Συνηθίζε-
ται το φθινόπωρο να καταχωνιάζουµε βαθιά στην 
ντουλάπα τα καλοκαιρινά και να ξεσκονίζουµε τη 
ναφθαλίνη απ’ τα χειµωνιάτικα. Τύχαινε και σε 
µένα τους καιρούς των παχέων αγελάδων να βρί-
σκω τίποτα ξεχασµένα δεκαχίλιαρα, καφεκόκκινα 
και κολαριστά, οµορφοδιπλωµένα στα θυλάκια 
των µπουφάν ή στις κωλότσεπες των παντελονιών.

Αναφέροµαι στα εκµαυλιστικά και άκρως θερα-
πευτικά χαρτονοµίσµατα, επονοµαζόµενα και 

«γιατρούς», από την προσωπογραφία του Γεώργι-
ου Παπανικολάου στη µια όψη και το ολόγλυφο 
άγαλµα του Ασκληπιού στην άλλη. Στο σκήπτρο 
που κρατά ο γιος του Απόλλωνα στο δεξί του χέρι 
είναι τυλιγµένο διµούτσουνο και κολοβό φίδι. 
Προστάτευε κατά πολλούς το ερπετό, τις φλέβες 
µετάλλων και τους θαµµένους θησαυρούς, τους 
οποίους εντόπιζε ο θεός της ιατρικής µε τη βακτη-
ρία του, καθώς εθεωρείτο επιπροσθέτως ο πρώτος 
ραβδοσκόπος. Οι εν λόγω ανακαλύψεις µου προ-
καλούσαν αναπάντεχα γλέντια στα ταβερνεία και 
τα µπαράκια που σύχναζα.

Λαφυραγωγούσα τις τσέπες µου, πά’ να πει, 
και µου ’γινε έξη. Στα χρόνια των Μνηµονί-

ων, ωστόσο, όσο κι αν τις ψαχουλεύω τις βρίσκω 
πανί µε πανί. Κάτι παρόµοιο πρέπει να συνέβη και 
στον υπουργό. Η νότιος Ελλάδα φηµίζεται για τους 
ήπιους χειµώνες της. Οι τρεις τελευταίοι, µάλιστα, 
µύριζαν καλοκαίρι. Το βαρύ παλτό έµενε µοιραία 
κρεµασµένο στον πυθµένα της ιµατιοθήκης. Το 
’βγαλε φέτος ο χριστιανός µαζί µε τα σακάκια να 
κοιτάξει µπας και τα ’χει φάει ο σκόρος, είδε φου-
σκωµένη τη µεσότσεπη και ανακάλεσε στη µνήµη 
του το εκατοµµύριο. Η πρώτη του δουλειά ήταν να 
τρέξει να το δηλώσει. Ούτε γάτα ούτε ζηµιά λοιπόν. 
Τα πάρθια βέλη των κακεντρεχών της αντιπολίτευ-
σης αποδεικνύονται άστοχα.

Την ίδια λαχτάρα έπαθε κι η Θεανώ Φωτίου. ∆εν 
βρήκε χρήµατα δυστυχώς, αλλά, ανασύροντας 

τα περσινά ταγέρ, έπεσε πάνω σε ξεχασµένες προ-
κηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ, προ Ιανουαρίου. Τις άφησε 
πάνω στο γραφείο, µπερδεύτηκαν µε τα τρέχοντα 
έγγραφα, τις διάβασε κατά λάθος κι άρχισε να 
καταφέρεται δηµοσία εναντίον των Μνηµονίων, 
παραβλέποντας ότι έχει εγκρίνει δι’ ανατάσεως 
της χειρός το τρίτο το µακρύτερο και απεχθέστερο 
όλων, τα ολέθρια προαπαιτούµενα του οποίου θα 
υπερψηφίσει εντός της εβδοµάδος. Ατιµο πράµα 
οι αλλαγές εποχής· την αρπάζεις προτού το κατα-
λάβεις.

Ο Κυριάκος πάλι ξετρύπωσε τη στολή των µα-
θητικών του χρόνων. Πληµµύρισε νοσταλγία. 

«Είµαι στη Ν.∆. από δεκαπέντε ετών» υπενθύµισε 
στην τιβί. «Στη ΜΑΚΙ µε κοντά παντελονάκια». Τα-
λαιπωρία οι υποψηφιότητες για την αρχηγία. Εµ-
φανίστηκε περήφανος για το επώνυµο του πατέρα 
του· δεν το γράφω καθότι προληπτικός. Κατόπιν 
ξεδίπλωσε την πολυδιάστατη συµβολή του στη σω-
τηρία της χώρας. «Επί ηµερών µου για πρώτη φορά 
έγινε σωστός προγραµµατισµός των απολύσεων» 
υπογράµµισε µε καµάρι και εξοµολογήθηκε πως 
«απ’ τη στιγµή που παραιτήθηκε ο κύριος Σαµαράς, 
θέλω να πάω το κόµµα αριστερά». ∆εν προβλέ-
πεται να αντιµετωπίσει εµπόδια. Οι επιτελείς του 
Μαξίµου αφήνουν ολοένα και περισσότερο κενό 
χώρο τελευταία.

 Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ / www.gianniskalaitzis.gr  •  giankalaitzis@gmail.com
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Σορεντίνο
µε Κέιν και Καϊτέλ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Στο «Κύτταρο»
για ένα βράδυ

'ΜΩΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ-

Σε αγώνα δρόµου
για τον χειµώνα

ΑΜΦΙΠΟΛΗ
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 ►Της ΒΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

v.georgakopoulou@efsyn.gr

«Θ
α ήµουνα ευτυχής αν άρεσε 
και µόνο σε δύο ανθρώπους» 
δήλωσε ο Μάρλον Τζέιµς. «∆εν 
είµαι εύκολος συγγραφέας». 

Κι όµως. Το µυθιστόρηµα «A Brief History of 
Seven Killings» του 44χρονου Τζαµαϊκανού, 
που ζει εδώ και χρόνια στη Μινεάπολη των 
ΗΠΑ, πήρε το βράδυ της Τρίτης από τα χέρια 
της Καµίλα, της δούκισσας του Κέµπριτζ, το 
περιζήτητο βραβείο Man Booker και θα ανα-
γκάσει χιλιάδες αναγνώστες σε όλο τον κόσµο 
να το αναζητήσουν.

Φτάνει και περισσεύει το θέµα του για να 
προκαλέσει ενδιαφέρον, όσο δύσκολο κι αν 
είναι, κυρίως χάρη στη γλώσσα του, που ό,τι 
σλανγκ υπάρχει στην Τζαµάικα και τα πέριξ 
την χρησιµοποιεί, αλλά και λόγω των... 75 χα-
ρακτήρων που εναλλάσσονται στις 688 σελί-
δες τού paperback, καθένας και η δική του εκ-
δοχή της ιστορίας. Αλλος πράκτορας της CIA, 
άλλος βουλευτής, άλλος έµπορος ναρκωτικών, 
άλλος δηµοσιογράφος, άλλος κακοποιός.

Κεντρικό πρόσωπο του µυθιστορήµατος εί-
ναι ο Τραγουδιστής, The Singer. Με άλλα λόγια 
ο Μποµπ Μάρλεϊ. Ο Μάρλον Τζέιµς αποφάσι-
σε να διηγηθεί την ιστορία των εφτά νεαρών, 
που στις 3 ∆εκεµβρίου του 1976 προσπάθησαν 
να δολοφονήσουν τον µουσικό, την οικογένεια 
και την µπάντα του. Ηταν παραµονές της συ-
ναυλίας «Smile Jamaica», που θα έδινε ο θρύ-
λος τoυ νησιού της Καραϊβικής για να καλέσει 
τον λαό να σταµατήσει να σπαράσσεται. Ηταν 
η εποχή που κυβερνούσε το αριστερό People's 
National Party, το οποίο είχε καλές σχέσεις µε 
την Κούβα, και καραβιές πρακτόρων της CIA 
κατέφθαναν στο πλευρό της δεξιάς αντιπολί-
τευσης του Jamaica Labor Party (µάλλον θα 
έπρεπε να έχουν ανάποδα ονόµατα).

Και ο µεν Μάρλεϊ επέζησε, έδωσε τη συ-
ναυλία και µετά το έβαλε στα πόδια και βρήκε 
καταφύγιο στο Λονδίνο. Αλλά ο Μάρλον Τζέιµς 
βρήκε στον τραγουδιστή τον συνδετικό κρίκο 
που του έλειπε, όταν αποφάσισε για το τρίτο 
βιβλίο του να σκύψει πάνω στον τόπο του: 
«∆εν θέλουµε να µιλάµε για την ιστορία του, 
για τη διαφθορά, για την οµοφυλοφιλία (σ.σ. ο 
Τζέιµς είναι γκέι). Αγαπώ την πατρίδα µου µέ-

χρι θανάτου, αλλά 
θυµάµαι επίσης 
πόσο µεγάλο µέρος 
της ιστορίας της πληρώθηκε µε αίµα. Αν είχα 
µείνει στην Τζαµάικα, δεν θα είχα γράψει αυτό 
το µυθιστόρηµα».

Η Μισίκο Κακουτάνι των «New York 
Times», που έβαλε το «A Brief History of Seven 
Killings» στον προσωπικό της κατάλογο µε 
τα δέκα καλύτερα βιβλία του 2014, το είχε χα-
ρακτηρίσει «σαρωτικό, µυθικό, κολοσσιαίο 
και πολύπλοκο µέχρι ναυτίας». Η κριτική της 
«Guardian», πάλι, το ήθελε «µια έρευνα της αι-
σθητικής της κακοφωνίας και της αισθητικής 
της βίας». Και ο ίδιος ο Μάρλον Τζέιµς έχει 
παραδεχτεί πως η µητέρα του «δεν θα πήγαι-
νε πέρα από τις πρώτες σελίδες του λόγω των 
βρισιών». Κι όµως αυτό το επικό, εκρηκτικό, 
ιερόσυλο µυθιστόρηµα είναι το προϊόν ενός 
βαθιά µορφωµένου και διανοούµενου συγγρα-
φέα, που σε µικρή ηλικία στα µπαρ της Τζα-
µάικα διαγωνιζόταν µε τον πατέρα του ποιος 
θα απαγγείλει τον µεγαλύτερο µονόλογο του 
Σέξπιρ. Στον πατέρα του, που έχει πια πεθάνει, 
αφιέρωσε άλλωστε και το Man Booker.

Ηταν πολύ δύσκολα τα πρώτα 28 χρόνια 
της ζωής του στην Τζαµάικα. Γεννήθηκε 
το 1970 στο Κίνγκστον, την πρωτεύουσα, 
σπούδασε εκεί Λογοτεχνία, δούλεψε επί 
χρόνια στη διαφήµιση, αλλά ήταν απέ-

ραντα δυστυχής και καταπιεσµένος (κυρίως 
λόγω της κρυµµένης οµοφυλοφιλίας του). 
«Ηξερα ότι έπρεπε να φύγω από την πατρίδα 
µου -είτε µέσα σε ένα φέρετρο είτε πάνω σε 
ένα αεροπλάνο» έχει γράψει σε ένα καταπλη-
κτικό, εξοµολογητικό κείµενό του στους «Νew 
York Times» µε τίτλο «Από την Τζαµάικα στη 
Μινεσότα και στον Εαυτό µου». Το Κολέγιο 
Macalester αυτής της Πολιτείας των ΗΠΑ τον 
κάλεσε να διδάξει για ένα χρόνο -είχε ήδη γρά-
ψει το πρώτο του µυθιστόρηµα- και η ζωή του 
άλλαξε. Εκεί ζει ακόµα διδάσκοντας Αγγλικά. 
«∆εν ξαναχρειάστηκε ποτέ πια να κοιτάξω 
πίσω µου, πάνω από τον ώµο µου, στο σκοτά-
δι» έχει γράψει.

Το «A Brief History of Seven Killings» τού 
πήρε αρκετά χρόνια. ∆εν θα µπορούσε ποτέ να 
το γράψει ζώντας στην Τζαµάικα. «Είναι ένα 
µυθιστόρηµα της εξορίας. Είχα ανάγκη την 
απόσταση. Είχα ανάγκη να νιώθω ότι ίσως 
δεν θα υπήρχαν επιπτώσεις» έχει πει. Τώρα, 
µετά τη µεγάλη επιτυχία του, πήρε εκπαιδευ-
τική άδεια για να το µετατρέψει σε σενάριο για 
το κανάλι HBO. 

Ο πρώτος Τζαµαϊκανός 
συγγραφέας που παίρνει 
το κορυφαίο βρετανικό 
λογοτεχνικό βραβείο, 
έκλεισε στο «A Brief History 
of Seven Killings» την 
αιµατοβαµµένη ιστορία 
της πατρίδας του 
και την απόπειρα δολοφονίας 
του θρύλου της ρέγκε

Eνα έπος για τον 
Μποµπ Μάρλεϊ

ΜΑΡΛΟΝ ΤΖΕΪΜΣ, Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ MAN BOOKER
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ΕΦΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ την ταινία «Γυ-
ναικείες Συνωµοσίες» ο Βασίλης Βαφέας 
κάνει «Ρισάλτο». Ο σκηνοθέτης µόλις ολο-
κλήρωσε τα γυρίσµατα της καινούργιας 
ταινίας του σε γειτονιές της Αθήνας, από 
τη ∆ραπετσώνα και το Πέραµα µέχρι τη 
Νέα Σµύρνη και το Παλαιό Φάληρο. Ο 
Βασίλης Βαφέας υπογράφει και το σενά-
ριο και η ιστορία του αυτή τη φορά αφορά 
τους νέους, που συχνά πυκνά αναγκάζο-
νται να εγκαταλείψουν τα όνειρά τους κά-
τω από τις οικογενειακές και κοινωνικές 
πιέσεις που δέχονται. Ωστόσο, ο σκηνο-
θέτης αντιµετωπίζει τις καταστάσεις του 
ήρωά του µέσα από σκωπτική µατιά υπο-
γραµµίζοντας τα κωµικά στοιχεία.

Τον κεντρικό ρόλο ερµηνεύει ο Νίκος 
Πουρσανίδης, πρωταγωνιστής τόσο στις 
«Συνωµοσίες» όσο και στο «Κάθε Σάββα-
το», που είχε γυρίσει ο Βασίλης Βαφέας 
πριν από δεκαέξι χρόνια. Το στόρι του 
«Ρισάλτο» αφορά ένα νεαρό σκηνοθέτη 

του θεάτρου και της τηλεόρασης, που 
ζει ανάµεσα σε δύο κόσµους. Από τη µία 
µεριά βρίσκεται η λάµψη και η γοητεία 
του θεάµατος, που στηρίζεται στο σεξ, 
το χρήµα και την εξουσία. Από την άλλη ο 
οικογενειακός του περίγυρος, που αντιµε-
τωπίζει δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, 
οι οποίες επιδεινώνουν τις ανθρώπινες 
σχέσεις που ούτως ή άλλως είναι περί-
πλοκες και τραυµατικές. Ο κεντρικός ήρω-
ας προσπαθεί να βρει την ισορροπία του 
µέσα από την ερωτική αναζήτηση, που κι 
αυτή όµως θα τον οδηγήσει σε µονοπάτια 
δύσβατα. Κι όλα αυτά θα γίνουν ακόµα πιο 
εφιαλτικά, όταν η πολιτική κατάσταση στη 
χώρα γίνει επικίνδυνη µε την εγκαθίδρυση 
µιας δικτατορίας… Θα καταφέρει ο ήρωας 
να βρει τη διέξοδο;

Στα κινηµατογραφικά πλατό βρέθηκαν 
παλιοί και καινούργιοι συνεργάτες του Βα-
σίλη Βαφέα. Στη µουσική συναντάµε τον 
Θάνο Μικρούτσικο, µε τον οποίο έχουν 

συνεργαστεί στον κινηµατογράφο και 
στο θέατρο. Στη διεύθυνση φωτογραφί-
ας τον εξαιρετικό Κωστή Γκίκα, σταθερό 
συνεργάτη του. Ο Νίκος Παπαδηµητρίου 
επιµελήθηκε τον ήχο, η Μάγδα Καλορίτη 
τα κοστούµια και η Κατερίνα Ροδίου την 
κίνηση. Τα σκηνικά είναι του Στέλιου Σι-
δηρουργού και του Νίκου Πολίτη.

Τον Νίκο Πουρσανίδη πλαισιώνουν οι: 
Αµαλία Αρσένη, Μαργαρίτα Πανουσοπού-
λου, Ρίτα Αντωνοπούλου, Τάκης Παπα-
µατθαίου, Θανάσης Κουρλαµπάς, Μαρία 
Κατσανδρή, Σταύρος Μερµήγκης, Πάνος 
Βίτσικας, Τάσος Ράπτης, Ηλίας Γκογιάν-
νος, Χριστίνα Χαραλαµπάκη και Χρήστος 
Θεοδωρίδης. Χαρακτηριστικό ρόλο ερµη-
νεύει ο Βασίλης Κεσίσογλου, σκηνοθέτης 
και προσωπικός φίλος του Βασίλη Βαφέα.

Η ταινία είναι συµπαραγωγή των: 
«Σίγµα Φιλµ», Ελληνικού Κέντρου Κινη-
µατογράφου, ΕΡΤ, «Τόνικον», «Εργαστήρια 
Σκλαβής» και του Κωστή Γκίκα.

Ο Βαφέας έκανε «Ρισάλτο»
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Μ
ε γρήγορους ρυθ-
µούς προχωρούν 
οι εκπονήσεις 
µελετών για τη 

θωράκιση του µνηµείου στον 
Λόφο Καστά στην Αµφίπολη. 
∆ύο καινούργιες ενέκρινε το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµ-
βούλιο. Τη γεωστατική µελέ-
τη ευστάθειας, που αφορά τη 
θωράκιση του µνηµείου σε 
περίπτωση σεισµού, και τον 
ανασχεδιασµό της εσωτερι-
κής υποστύλωσης. Σύµφωνα, 
πάντως, µε πληροφορίες, τα 

µέλη του ΚΑΣ θα πραγµατο-
ποιήσουν αυτοψία στον χώρο 
–µέχρι σήµερα δεν το έχουν 
επισκεφτεί, όπως δεν έχουν 
επισκεφτεί και τα βυζαντινά 
ευρήµατα στον σταθµό Βενι-
ζέλου στη Θεσσαλονίκη– πριν 
έρθει η επόµενη µελέτη που 
θα αφορά τα γλυπτά ευρήµατα 
τα οποια ανακαλύφθηκαν κατά 
την ανασκαφή.

Και ενώ η Κατερίνα Περι-
στέρη ετοιµάζει τα συµπερά-
σµατά της για να τα καταθέσει, 
ως οφείλει, στο υπουργείο 

Πολιτισµού, η Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Σερρών, στο πλαίσιο 
της άµεσης σωστικής εξασφά-
λισης του ταφικού µνηµείου, 
προχώρησε στην ανάθεση δύο 
ακόµα µελετών, οι οποίες και 
εγκρίθηκαν οµόφωνα από το 
ΚΑΣ στη συνεδρίαση της Τρί-
της. Κατ’ αρχάς, εκπονήθηκε 
γεωστατική ανάλυση για την 
κατάσταση ευστάθειας του 
µνηµείου. Τι µπορεί να συµ-
βεί σε περίπτωση καταρρα-
κτώδους βροχής ή δυνατού 
σεισµού; Σύµφωνα µε τον 

∆ηµήτρη Εγγλέζο, δρα πολιτι-
κό µηχανικό-γεωτεχνικό που 
εκπόνησε τη γεωστατική µελέ-
τη, «µε την υπάρχουσα στερε-
ωτική διάταξη εξασφαλίζεται 
επαρκώς η ευστάθεια του τα-
φικού µνηµείου στις υφιστά-
µενες γεωστατικές συνθήκες 
στην περίπτωση ισχυρής βρο-
χόπτωσης». Ωστόσο, απαιτεί-
ται αναβάθµιση της προσωρι-
νής στερεωτικής διάταξης στο 
εσωτερικό του µνηµείου για 
την περίπτωση σεισµού, λαµ-
βάνοντας µάλιστα κανείς υπό-

ψη και την ισχυρή σεισµική 
δραστηριότητα στην περιοχή.

Ενα δάσος από χαλύβδινα 
υποστυλώµατα έχει ήδη τοπο-
θετηθεί στο εσωτερικό. Αυτή 
η υποστύλωση θα παραµείνει 
σε µεγάλο µέρος, ωστόσο θα 
ελευθερωθεί από τους µικρό-
τερους πασσάλους, οι οποίοι 
θα αντικατασταθούν από µε-
γαλύτερους και ισχυρότερους. 
Ετσι, θα εξασφαλιστεί η στα-
θερότητα του µνηµείου και 
παράλληλα θα ελευθερωθεί 
χώρος για την καλύτερη πρό-
σβαση στο εσωτερικό του.

Οι υπηρεσίες του υπουργεί-
ου Πολιτισµού επιδίδονται σε 
αγώνα δρόµου για να προλά-
βουν τον χειµώνα και να θω-
ρακίσουν το µνηµείο πριν από 
την κακοκαιρία, ενώ αρκετά 
από τα έργα θα υλοποιηθούν 
την καινούργια χρονιά. Ανάµε-
σα, ωστόσο, στις εργασίες που 
µεθοδεύονται για το άµεσο 
µέλλον είναι η αποκατάστα-
ση της καµπύλης, που είχε ο 
Λόφος Καστά πριν από τις αν-
θρώπινες επεµβάσεις. Οπως 
σηµειώνουν οι ειδικοί, τέτοια 
µνηµεία βρίσκονται σε άµεση 
συνάρτηση µε τα χώµατά τους 
και πρέπει να διατηρείται η 
ισορροπία χωµάτινων όγκων 
- µνηµείου. Μια πιθανή απο-
µάκρυνση µεγάλου µέρους 
χωµάτων πάνω από τη θόλο 
θα µπορούσε να προκαλέσει 
πρόβληµα στους τείχους, µε 
αποτέλεσµα την αστάθεια, 
ακόµα και την κατάρρευση του 
µνηµείου. Βασιλική Τζεβελέκου

Θωράκιση από βροχές και σεισµούς
ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ

ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΦΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

Το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό 
Συµβούλιο 
κάνει αγώνα 
δρόµου για να 
εξασφαλίσει 
το µνηµείο 
στον Λόφο 
Καστά, ενώ 
σχεδιάζει 
και αυτοψία 
στον χώρο

Ο Βασίλης Βαφέας 
ξανασυναντά τον 
Νίκο Πουρσανίδη
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Ν
α σας δώσω από 
τώρα µε µία λέξη το 
σκηνικό του Σαββα-
τόβραδου στο «Κύτ-

ταρο», όπου παίζουν τα «Μωρά 
στη Φωτιά»; Πανικός. Μία 
100% πανκ-ροκ κατάσταση µε 
ένα γκρουπ-θρύλο, από τα πιο 
ιστορικά του ελληνικού ροκ. Τη 
δεκαετία του ’80 ξεκίνησαν από 
τη Θεσσαλονίκη, και ο Στέλιος 
Σαλβαδόρ, ο ιθύνων νους τους, 
παραµένει ακόµα το ίδιο δυνα-
µικός. Καλά λένε πως το ροκ µας 
κρατάει πάντα νέους.

«Τη δεκαετία του ’80 νιώθα-
µε πιο περιθωριακοί, αλλά και 
πιο ξεχωριστοί ταυτόχρονα», 
µας λέει για το συγκρότηµα. 
«Τώρα, που όλα είναι και λίγο 
ροκ, φοβόµαστε µήπως δείχνου-
µε mainstream. Αν και µας κα-
θησυχάζει το γεγονός ότι στην 
προβολή από τα ΜΜΕ παραµέ-
νουµε ακόµα περιθωριακοί. Και 
γι’ αυτό ξεχωριστοί».

Η ανακοίνωση του συγκρο-
τήµατος για το συγκεκριµένο 

live αποτυπώνει το κλίµα του 
Σαββάτου, όσα ακριβώς σας 
λέω παραπάνω: «Οι σύγχρονοι 
∆ον Κιχώτες της σκηνής µας 
κατεβαίνουν στην Αθήνα για να 
τα σπάσουν και καταθέτουν το 
δικό τους αληθινό µανιφέστο». 
Ποιο πρέπει να είναι άραγε και 
το δικό µας µανιφέστο; «Να σκε-
φτόµαστε όσο το δυνατόν λιγό-
τερο εγωιστικά, να είµαστε όσο 
το δυνατόν λιγότερο ληστρικοί 
απέναντι στους άλλους, να θλι-
βόµαστε όταν δεν λειτουργούµε 
ως οµάδες και να νιώθουµε την 

ικανοποίηση του αγώνα και όχι 
την απληστία της κατάκτησης 
και της επιβολής σε καταστάσεις 
ή ανθρώπους», καταθέτει ο Στέ-
λιος.

Τα «Μωρά στη Φωτιά» κατα-
φθάνουν µε φουλ, 7µελή σύν-
θεση και δύο ντράµερ. «Για µία 
συναυλία, όπως αυτές που συµ-
βαίνουν µόνο στο “Κύτταρο”», 
επισηµαίνουν µε ενθουσιασµό. 
«Να ενωθούµε και να τραγουδή-
σουµε τις σκέψεις µας και τους 
προβληµατισµούς µας για όσα 
συµβαίνουν γύρω µας». Εχουν 
πρόσφατα κυκλοφορήσει ένα 
maxi single, το «Σκιές στη Σε-
λήνη», από το δικό τους label 
«Baby records», ενώ βρίσκονται 
στο στάδιο της ολοκλήρωσης 
του νέου τους άλµπουµ.

«Η φύση της µουσικής και 
γενικά της τέχνης είναι η αισι-
οδοξία», εξηγεί ο Στέλιος Σαλ-
βαδόρ. «Εκφράζουµε τους προ-
βληµατισµούς µας, τη χαρά µας, 
την ελπίδα µας για το καλύτερο 
που θα έρθει. Από µόνη της έτσι 
κι αλλιώς η µουσική αποτελεί 
πηγή χαράς και ευτυχίας». Και 
η µουσική µας παιδεία ως Ελ-
ληνες; «H µουσική εκπαίδευση 
θα έπρεπε να θεωρείται κάτι 
πολύ σοβαρό και να προσφέρε-
ται από µικρή ηλικία στα παι-
διά. Θα ήταν ωραίο να έχουµε 
πολλαπλούς ρόλους γύρω από 
τη µουσική, να µπορούσαµε να 
διαβάζουµε, να παίζουµε κάποιο 
όργανο και φυσικά να είµαστε 
καλοί ακροατές. Υπάρχει ένας 
εγκεφαλικά συναισθηµατικός 
τρόπος να ακούς τη µουσική κι 
ένας ηδυπαθής συναισθηµα-
τικός. Αν είµαστε περισσότερο 

ηδυπαθείς ακροατές και διόλου 
εγκεφαλικοί, τότε αυτό κάτι ση-
µαίνει -γενικότερα- για µας. Για 
τον τρόπο που έχουµε επιλέξει 
να στεκόµαστε απέναντι στα 
πράγµατα, εννοώ».

Σε έναν στίχο τους κάνουν 
λόγο για µια χώρα που «ταξι-
δεύει για νέα εποχή». Είναι και 
η Ελλάδα µία τέτοια χώρα; «Σί-
γουρα. Οχι µόνο η χώρα, αλλά κι 
ο κόσµος ολόκληρος ταξιδεύει 
σε µια νέα εποχή. Το ζήτηµα εί-
ναι αν διαθέτουµε ένα σύγχρο-
νο και γρήγορο όχηµα. Αλλά κι 
αυτό πρέπει να εξαρτάται απ’ 
τον καθένα µας ξεχωριστά και 
σε καθηµερινή βάση».

Νιώθει απογοήτευση µε την 
υπόθεση Αριστερά; «Ποτέ δεν 
θα νιώσω απογοήτευση µε την 
υπόθεση Αριστερά. Αλλά να εί-
ναι τα πράγµατα όπως εγώ θέλω 
να τα βλέπω. Εµείς όλοι, κάτω, 
τα ανθρωπάκια, προσπαθούµε 
να σταθούµε στο ύψος αυτού 
του ιδανικού. Μακάρι να απο-
τελούσε υπόθεση όλων».

z INFO: Τα «Μωρά στη Φωτιά» εί-
ναι οι Στέλιος Σαλβαδόρ µπάσο-φω-
νητικά, Λάκης Ραγκαζάς κιθάρες, 
Χρήστος Κωνσταντινίδης τύµπανα, 
Φώτης Τσακιρίδης τύµπανα, Φίλιπ-
πος Κωσταβέλης πλήκτρα, ∆ηµήτρης 
Ματζίρης τροµπόνι και Κώστας Κα-
τσαρός τροµπέτα. Το Σάββατο 17 
Οκτωβρίου παίζουν στο «Κύτταρο» 
(Ηπείρου 48 και Αχαρνών - εισιτήρια 
10 ευρώ) και την προηγούµενη στη 
Θεσσαλονίκη, στο «Eightball live 
stage». Το Σάββατο στις 24 ταξιδεύ-
ουν στην Πάτρα (Ghetto), την Παρα-
σκευή 30 στην Κοζάνη (Old school) 
και το Σάββατο 31 στη ∆ράµα (Noir).

 Πρόεδρος 
     στην Μπερλινάλε

Η  Μ Ε Ρ Ι Λ 
ΣΤΡΙΠ επι-
στρέφει στην 
Μπερλινάλε, 
όχι όµως για 
να βραβευτεί. 
Η µεγάλη ηθο-
ποιός θα είναι 
η πρόεδρος 
της Κριτικής 
Επιτροπής του 

66ου Φεστιβάλ Βερολίνου (11-21 Φε-
βρουαρίου 2016), ρόλο που αναλαµβά-
νει πρώτη φορά στα σαράντα χρόνια της 
καριέρας της. «Η ευθύνη µού προκαλεί 
τρόµο, καθώς ποτέ στη ζωή µου δεν δι-
ετέλεσα πρόεδρος και ελπίζω ότι θα κα-
ταφέρω να αντεπεξέλθω στα καθήκοντά 
µου, όπως ακριβώς έκαναν οι διακεκρι-
µένοι κριτές των προηγούµενων ετών. 
Νιώθω ευγνωµοσύνη για την τιµή», δή-
λωσε. Στο Βερολίνο έχει τιµηθεί το 2003 
µε Ασηµένια Αρκτο για την ερµηνεία της 
στο «The Hours» και το 2012 µε Χρυσή 
Αρκτο για το συνολικό έργο της.
 ΒΛ. ΚΩΣΤ.

 Προσλήψεις 
     σε µουσεία
ΣΥΜΦΩΝΕΙ µε τις αυξήσεις των εισιτη-
ρίων η Πανελλήνια Ενωση Υπαλλήλων 
Φύλαξης Αρχαιοτήτων, αλλά υπογραµ-
µίζει: «Οταν συγκρίνεις τις τιµές των ει-
σιτηρίων στην Ελλάδα µε την Ευρώπη 
και διαπιστώνεις τη µεγάλη διαφορά σε 
σχέση µε το πολιτιστικό προϊόν που δια-
θέτουµε, πρέπει να λαµβάνεις υπόψη σου 
και τη χαώδη διαφορά µε τις υπηρεσίες. 
∆εν µπορείς να πληρώνεις, π.χ., στο Εθνι-
κό Αρχαιολογικό Μουσείο εισιτήριο στην 
τιµή αυτή, µε τις µισές αίθουσες κλειστές 
λόγω έλλειψης προσωπικού. Να µην ανα-
φέρουµε παραδείγµατα για τουαλέτες, 
πρόσβαση ΑµεΑ, καθαριότητα κτλ.». Και 
ζητάει «προσλήψεις µόνιµου φυλακτικού 
προσωπικού». Β.ΤΖ.

 Το Ιράν τιµωρεί
ΣΕ ΕΞΙ ΜΗ-
ΝΕΣ ΦΥΛΑ-
ΚΙΣΗ και 223 
βουρδουλιές 
καταδικάστη-
κε ο Ιρανός 
ντοκιµενταρί-
στας Κεϊουάν 
Καριµί, µε την 
κατηγορία ότι 
προσέβαλε τα 

θεία µε το έργο του. Το καθεστώς, που 
υποτίθεται ότι έχει κάνει µετριοπαθή 
στροφή, ενοχλήθηκε από βιντεοκλίπ του 
και την ταινία του «Writing On the City», 
µε θέµα τα πολιτικά γκραφίτι στο Ιράν 
από την Ισλαµική Επανάσταση του 1979 
µέχρι τις αµφισβητούµενες εκλογές του 
2009. Ο Καριµί θα κάνει έφεση και για 
την ώρα είναι ελεύθερος. ∆εν είναι κα-
θόλου σπάνιο το γεγονός, συνεχώς στο 
Ιράν δηµοσιογράφοι, ακτιβιστές και καλ-
λιτέχνες φυλακίζονται ή φιµώνονται, µε 
πιο διάσηµο ανάµεσά τους τον σκηνοθέτη 
Τζαφάρ Παναχί. Β. ΓΕΩΡΓ.

πί τρίαε

«Μωρά 
στη φωτιά» 
του πανκ

Ο Στέλιος Σαλβαδόρ, 
ο ιθύνων νους τους, 
γεµάτος ενθουσιασµό 
για τη συναυλία, λέει 
πως νιώθουν 
«ξεχωριστοί και 
περιθωριακοί», όπως 
ακριβώς και το ’80

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟ «ΚΥΤΤΑΡΟ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΡΑ∆Υ



Ανίερη συµµαχία
(Black Mass)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σκοτ Κούπερ
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Τζόνι Ντεπ, Τζό
Πίτερ Σάρσγκααρντ, Ντακότ

Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ του «Crazy H
of the Furnace» µε τον Κρίστι
ευκαιρία ν’ αναλάβει έναν δ
τον οδηγήσει στα Οσκαρ. Η τ
του Γουάιτι Μπάλτζερ, µαφιό
συνεργαστεί µε το FBI, αλλά έ
δικών του συµφερόντων, σε µ
περιπτώσεις κρατικής διαφθ

Η ταινία είναι σκηνοθετηµ
κών φιλµ που αγαπά ο Κούπ
και χωρίς καµιά εµβάθυνση σ
Γουάιτι Μπάλτζερ, µε αποτέλ
στη δράση ή στη συλλογιστικ
και την ίδια τη µεταµόρφωσή τ
και θυµίζει τι µπορεί να κάνει υ
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Η συµφωνία της π

Ο νόµος 
της αγοράς
(La Loi du Marché)
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Στεφάν Μπριζέ
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Βενσάν Λεντόν, Ιβ 
Ορί, Καρίν ντε Μιρµπέκ, Ματιέ 
Σαλέρ, Ξαβιέ Ματιέ, Πολ Πορτολό

ΑΝ ΟΙ Α∆ΕΛΦΟΙ ΝΤΑΡΝΤΕΝ προ-
σπάθησαν πέρσι, µε το «∆υο µέρες, 
µια νύχτα», ν’ αποτυπώσουν το 
αναλώσιµο του ανθρώπου στην 
αγορά της εποχής της κρίσης, ο 
Γάλλος Στεφάν Μπριζέ αληθινά το 
κατάφερε. «Ο νόµος της αγοράς» 
είναι από εκείνα τα φιλµ που σε 
κυνηγάνε πολλές ώρες αφού τα 
έχεις δει, εξαιτίας του διαπεραστι-
κού ρεαλισµού τους. Ο κεντρικός 
ήρωας, ο Τιερί, που υποδύεται συ-
γκλονιστικά ο Βενσάν Λεντόν (µια 
αριστουργηµατικά διακριτική ερµη-
νεία, που βραβεύτηκε στις Κάνες), 
είναι ένας 50χρονος άντρας στη 
σηµερινή Γαλλία που απολύεται 
από το εργοστάσιο όπου δουλεύ-
ει κι αναγκάζεται να αναζητήσει 
νέο πόστο, ξεκινώντας τα πάντα 
από την αρχή: τα βιογραφικά, τα 
interviews, την πρακτική εξάσκη-
ση, τα συνεχόµενα χαστούκια από 
τους εργοδότες, που βρίσκουν κά-
ποιον πιο νέο, πιο ενηµερωµένο, πιο 
φτηνό.

Εξαιρετικά µινιµαλιστική, µε 
κάµερα στο χέρι που παρακολου-
θεί τον Τιερί από λίγο πιο µακριά, 
κοιτάζοντάς τον πλάγια και ποτέ 
κατά πρόσωπο, µε µεγάλες σε-
κάνς, χωρίς δραµατικές εκρήξεις, 
η ταινία χαρτογραφεί την ανεργία 
έτσι όπως µε το γάντι και µε µια 
θεωρητικοποίηση της προσβολής 
ισοπεδώνει την αξιοπρέπεια χωρίς 
ντροπή.

Ακολουθώντας διαδοχικά µια 
σειρά από σκηνές της καθηµερι-
νότητας του Τιερί, η ταινία µένει 
µακριά από συναισθηµατικές ευ-
κολίες και ηθικοπλαστικές κρίσεις, 
αναγνωρίζοντας ότι η αλήθεια εί-
ναι αρκετά σκληρή και αφοπλιστική 
από µόνη της. Κι αν «Ο νόµος της 
αγοράς» είναι µια ταινία βγαλµένη 
από την κρίση, είναι και κάτι περισ-
σότερο από αυτό: µια παράκληση 
για την ανθρώπινη λύτρωση σε 
κάθε εποχή.

Ο Πάολο 
Σορεντίνο, αυτός 
ο οξυδερκής 
αλαζόνας, αλλά 
εκρηκτικός 
και πλούσιος 
σκηνοθέτης, 
υπογράφει στη 
«Νιότη» µε τους 
Μάικλ Κέιν και 
Χάρβεϊ Καϊτέλ 
µια καθηλωτική, 
συγκινητική, 
µεγάλη ταινία

 Της ΛΗ∆ΑΣ ΓΑΛΑΝΟΥ 

(l.galanou@efsyn.gr)

Νιότη
(Youth)
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πάολο Σορεντίνο
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Μάικλ Κέιν, Χάρβεϊ Καϊτέλ, 
Ρέιτσελ Βάις, Πολ Ντέινο, Τζέιν Φόντα

ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ συνάντηση µε τον 
Πάολο Σορεντίνο («Il Divo», «Η τέλεια οµορφιά») 
είναι σαν µια συναρπαστική κουβέντα µ’ έναν 
οξυδερκή αλαζόνα - µπορεί να είναι κατά στιγ-
µές υπερφίαλος, αλλά πόσο πιο ενδιαφέρων, πιο 
εκρηκτικός, πιο πλούσιος από έναν ανέµπνευστο 
και µετρηµένο συνοµιλητή!

Οπως και η «Τέλεια οµορφιά», έτσι και η 
«Νιότη» έχουν γραφτεί µε µια µελαγχολική 
αίσθηση µαταιότητας - αυτή τη φορά ο ήρω-
ας της αγγλόφωνης ταινίας είναι ο 80χρονος 
Φρεντ, συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας, 
και το πεδίο δεν είναι η Ρώµη, αλλά ένα spa 
στις ελβετικές Αλπεις, βγαλµένο από το «Μαγικό 
Βουνό» του Τόµας Μαν. Ο Φρεντ έχει αποσυρθεί 
από την καριέρα του κι αρνείται να παίξει ακόµα 
και τη δηµοφιλέστερη δουλειά του, τα «Απλά 
τραγούδια», έστω κι αν το ζητά η βασίλισσα της 
Αγγλίας. Μαζί του είναι ο φίλος του, ο επίσης 
προχωρηµένης ηλικίας Μικ, σκηνοθέτης απο-
φασισµένος να δηµιουργήσει τώρα το magnum 
opus του, αλλά και άλλοι θαµώνες: η κόρη του 
Φρεντ, που εξοργίζεται µε την προδοσία του 
άντρα της και τη συναισθηµατική απουσία του 
πατέρα της, ένας διάσηµος νέος ηθοποιός που 
προσπαθεί να πείσει τον κόσµο και τον εαυτό 
του ότι δεν είναι αποκλειστικά εµπορικός, η Μις 
Κόσµος, µε µια οµορφιά που αγγίζει το θείο, και 
ο… θεός Ντιέγκο Μαραντόνα (περίπου), που 
κρύβει από τη δηµοσιότητα την παρακµή του.

Παρακµή, νιότη, ωριµότητα, απώλεια, σοφία, 
αυτά είναι τα βασικά θέµατα που πραγµατεύε-
ται ο Σορεντίνο, σε µια ταινία που δεν εξάρει, 
απλοϊκά, τα νιάτα· αντίθετα, λατρεύει το παλιό, 
αλλά πικραίνεται µε το πέρασµα του χρόνου, µε 

τη συνειδητοποίηση ότι πρέπει να µεγαλώσεις 
πολύ για να καταλάβεις πόση δύναµη έχει το 
νέο, ότι αναγνωρίζεις µε διαύγεια τη σηµασία 
των πάντων µόνον όταν δεν µπορείς πια να τα 
αξιοποιήσεις.

Γι’ αυτά, ο Σορεντίνο µιλά µε µια ελαφρότη-
τα βασισµένη σε πνευµατώδη θεµέλια, µε λε-
πτό, κυνικό χιούµορ, µε τη χαρακτηριστική του 
µπαρόκ σκηνοθεσία, µε µια διάσταση φελινικού 
συµβολισµού, µε πλάνα υπερβατικής σύλληψης 
αλλά και, για πρώτη φορά τόσο πολύ, µε µεγάλη 
συναισθηµατική ζεστασιά, µε αγάπη. Η «Νιό-

τη» είναι µια ταινία σκηνοθετηµένη σαν µουσι
κή συµφωνία, µια ταινία-ενορχήστρωση, σαν
τη δουλειά του Φρεντ: ένας ύµνος στα «Απλά
τραγούδια», που είναι τόσο σύνθετο και τόσο
κοπιώδες να καταφέρεις να τα εκτιµήσεις.

Στον κεντρικό ρόλο, ο 82χρονος Μάικλ Κέι
είναι µεγαλειώδης: ερµηνεία συγκρατηµένη, «σι
τεµένη», εσωτερική αλλά και διαβολικά αστεία,
όπως ταιριάζει στον ήρωα που ενσαρκώνει και
στην ψυχή της ταινίας. ∆ίπλα του, ο Χάρβεϊ Κ
ϊτέλ αποδεικνύεται ιδανικός συνένοχος, ενώ οι
δεύτεροι ρόλοι -η στα όρια της υστερίας εύ

Αρκαδία χαίρε 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Φίλιππος Κουτσαφτής

ΜΙΑ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑ µετά την «Αγέ-
λαστο πέτρα», ο Φίλιππος Κουτσαφτής 
επανέρχεται στο σινεµά µ’ ένα δηµιουρ-
γικό ντοκιµαντέρ στο ίδιο ύφος, µε πε-
δίο δράσης, αυτή τη φορά, τον «επίγειο 

Παράδεισο», δηλαδή την Αρκαδία του 
παρελθόντος. Αφηγητής ο ίδιος, σ’ ένα 
κινηµατογραφικό παιχνίδι αλλιώτικης 
πατριδογνωσίας, µπολιασµένης µε την 
ιστορία, τη µελαγχολία, την κριτική σκέψη. 
Η διαδροµή της Αρκαδίας, µε την ιδιαίτερη 
σηµασία της ως Γης της Επαγγελίας πριν 
από τους πρωτόπλαστους, ξετυλίγεται σε 
σπείρα, περνώντας επανειληµµένα από 
την αρχαιότητα, τη λογοτεχνία, το σήµερα, 

την αξία της παράδοσης, τα προβλήµατα 
του µεταναστευτικού και της ανέχειας, την 
αδιαφορία για τον πολιτισµό, παλιό και 
νέο, στη δική µας εποχή και τη χωρίς ενο-
χές ισοπέδωσή του. Εξυπνο, λεπτοδουλε-
µένο, ιδιοσυγκρασιακό ντοκιµαντέρ, χωρίς 
το πάθος της πρώτης ταινίας, χωρίς άλλω-
στε και την πρωτοτυπία της, που ωστόσο 
σε αφήνει πλουσιότερο απ’ ό,τι όταν µπή-
κες στην αίθουσα.



Ανίερη συµµαχία

περ
 Τζόελ Ετζερτον, Μπένεντικτ Κάµπερµπατς, 
κότα Τζόνσον, Κέβιν Μπέικον

azy Heart» µε τον Τζεφ Μπρίτζες και του «Out 
ρίστιαν Μπέιλ δίνει τώρα στον Τζόνι Ντεπ την 
αν δυνατό, δραµατικό ρόλο που πιθανόν να 

ρ. Η ταινία βασίζεται στην πραγµατική ιστορία 
αφιόζου στη Βοστόνη του ’70, που δέχτηκε να 
λλά έστρεψε το Σύστηµα στην υπηρεσία των 

ν, σε µια από τις εντυπωσιακότερες αληθινές 
ιαφθοράς στην Αµερική.
ετηµένη σαν ένα «best of» των γκανγκστερι-
ούπερ, µε συχνές αποµιµήσεις του Σκορσέζε 
ση στους χαρακτήρες των ηρώων, ή έστω του 
οτέλεσµα γρήγορα να χάνει το σασπένς της, 
ιστική. Ωστόσο, ο Τζόνι Ντεπ, υπερβαίνοντας 
ωσή του, πραγµατικά επιβάλλεται στην οθόνη 

α κάνει υποκριτικά, όταν το θυµάται και ο ίδιος.
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α της παρακµής

Το µέλλον
(Il Futuro)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αλίσια Σέρσον
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Μανουέλα Μαρτέλι, Ρούτ-
γκερ Χάουερ, Λουίτζι Κιάρντο, Αλεσάντρο 
Τζιαλοκόστα, Νικόλας Βαπορίδης

Η ΧΙΛΙΑΝΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ µεταφέρει για 
πρώτη φορά στην οθόνη µυθιστόρηµα του 
Ροµπέρτο Μπολάνιο που, ωστόσο, χάνει 
σε σηµασία, ατµόσφαιρα και περιεχόµενο 
στην εικονοποίησή του. Τα έφηβα αδέλφια, 

η Μπιάνκα και ο Τοµάς, χάνουν τους γονείς 
τους σε δυστύχηµα και προσπαθούν, µε τη 
«βοήθεια» δύο γυµναστών φίλων του Το-
µάς, να πλουτίσουν ληστεύοντας τον Μασί-
στα, έναν παρηκµασµένο πια τέως Μίστερ 
Υφήλιος, µε την Μπιάνκα σαν δόλωµα. Ο 
δρόµος προς την ενηλικίωση περνά από την 
απώλεια, τη µαταίωση, τη συγχώρεση και 
την οικονοµική κρίση, όµως µε τόσο µεγά-
λη έµφαση σε κάθε λογής επιτήδευση, και 
στην εικόνα και στον ήχο και στο αφηρηµένο 
µεταφυσικό στοιχείο, στο slow motion, στο 
voice over, σε αποσπάσµατα τηλεοπτικών 
εκποµπών, κινηµατογραφικών ταινιών, στη 
θρησκεία, στην Ευρώπη, στη φτηνή αισθη-
τική, που κάθε ουσία χάνεται µέσα σ’ έναν 
ελαφρύ εκνευρισµό.

νία σκηνοθετηµένη σαν µουσι-
νία-ενορχήστρωση, σαν 

τη δουλειά του Φρεντ: ένας ύµνος στα «Απλά 
ναι τόσο σύνθετο και τόσο 

κοπιώδες να καταφέρεις να τα εκτιµήσεις.
ο 82χρονος Μάικλ Κέιν 

αλειώδης: ερµηνεία συγκρατηµένη, «σι-
τεµένη», εσωτερική αλλά και διαβολικά αστεία, 
όπως ταιριάζει στον ήρωα που ενσαρκώνει και 

νίας. ∆ίπλα του, ο Χάρβεϊ Κα-
ϊτέλ αποδεικνύεται ιδανικός συνένοχος, ενώ οι 
δεύτεροι ρόλοι -η στα όρια της υστερίας εύ-

θραυστη Ρέιτσελ Βάις, ο δήθεν βαρυσήµαντος 
Πολ Ντέινο- είναι αριστοτεχνικά γραµµένοι κι 
επιλεγµένοι. Απολαυστικό tour de force η εµ-
φάνιση της Τζέιν Φόντα (η πρώτη, γιατί η σκηνή 
της στο αεροπλάνο είναι περιττή και γκροτέσκ), 
η οποία ενσαρκώνει τη νεάζουσα ντίβα µε απί-
θανη αυτογνωσία, άνεση και αυτοσαρκασµό.

Η φωτογραφία του Λούκα Μπιγκάζι καθαρή 
σαν καθρέφτης, τέλεια στην επιτήδευσή της, µε 
τις περίτεχνες συνθέσεις που, όµως, πάντα κάτι 
έχουν να σχολιάσουν, εκφράζει την πρόθεση 
του Σορεντίνο, που δεν φοβάται την επίδειξη 

δύναµης στα κάδρα του. Στα µεγάλα πλεονε-
κτήµατα και η µουσική του Ντέιβιντ Λανγκ, που 
οδηγείται σ’ ένα µαγικό µετα-ροµαντικό κρε-
σέντο προς το φινάλε. Αλλά, πιστά στην ιδέα 
της ταινίας, είναι οι απλές σκηνές, όπως εκείνη 
του µοναχικού Μάικλ Κέιν που διευθύνει την 
ορχήστρα από αγελάδες στο πράσινο λιβάδι, 
δηµιουργώντας µελωδίες από τη σιωπή, που 
µένουν αξέχαστες για τη συµπυκνωµένη κοµψό-
τητα και σοφία τους. Ενα πληθωρικό ψηφιδωτό, 
µια καθηλωτική όπερα, µια συγκινητική αγκαλιά, 
µια µεγάλη ταινία.

Σκοτεινή ανάµνηση
(Regression)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αλεχάντρο Αµενάµπαρ
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Ιθαν Χοκ, Εµα Γουότσον, Ντέιβιντ Θιούλις

ΘΡΙΛΕΡ ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΩΝ τελετών, που θα τοποθετούνταν στη στοίβα µε τα παρόµοιά του, αν δεν το 
σκηνοθετούσε ο Αλεχάντρο Αµενάµπαρ που, οµολογουµένως, ξέρει να στήσει σκοτεινή ατµόσφαι-
ρα και αφανή, επικίνδυνη ένταση. Κατά τα άλλα, σ’ αυτήν τη βασισµένη σε πραγµατικά συµβάντα 
ιστορία ενός αστυνοµικού, που διερευνά την αύξηση θανάτων από σατανιστικά τελετουργικά 
στη Μινεσότα του ’90, όλα µένουν αναξιοποίητα, από τον ίδιο τον τρόµο, µέχρι την υπόνοια του 
ερωτισµού ανάµεσα στον αστυνοµικό και το ανήλικο θύµα, µέχρι τη σιωπηλή συνενοχή της µικρής, 
κλειστής κοινότητας και της εκκλησίας. Ευτυχώς, ο Ιθαν Χοκ είναι πάντα ευχάριστος στα µάτια.



  «Εξι+1» ενότητες για τον Αναγνωστάκη
ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ αφιερωµένη σε µια ση-
µαντική προσωπικότητα των ελληνικών 
γραµµάτων, τον Μανόλη Αναγνωστάκη, 
µε αφορµή τα 90 χρόνια από τη γέννησή 
του και τα δέκα χρόνια από τον θάνατό 
του. Θα είναι δοµηµένη σε «έξι+1» ενό-
τητες, µέσα από τις οποίες ο επισκέπτης 
θα γνωρίζει γνωστά αλλά και άγνωστα 
έργα του ποιητή, καθώς και σηµαντικές 
πτυχές του χαρακτήρα του. Στον επίλο-
γο της έκθεσης, οµότεχνοι του ποιητή, 
κριτικοί, φιλόλογοι κ.ά. θα µιλάνε για 
τον τιµώµενο. Τον συντονισµό της έκθεσης έχουν οι Ελένη Χοντολίδου, αναπληρώτρια κα-
θηγήτρια ΑΠΘ, πρόεδρος της Α' Κοινότητος ∆ήµου Θεσσαλονίκης, και Αγαθονίκη Τσιλιπά-
κου, προϊσταµένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού. Την επιµέλεια και τον σχεδιασµό 
της έχει η Ελεωνόρα Σκουτέρη-∆ιδασκάλου, κοινωνική ανθρωπολόγος, τ. αναπληρώτρια 
καθηγήτρια ΑΠΘ.
zz INFO: Εγκαίνια απόψε στις 20.00. Εως 15/12. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού 

Θεσσαλονίκης (λεωφόρος Στρατού 2, τηλ.: 2313-306400).

  Κινηµατογραφικός διάλογος στην Αλκυονίδα
Η 6η ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ του ∆ι-
εθνούς Φεστιβάλ Κινηµατο-
γράφου «Γέφυρες» θα φιλο-
ξενηθεί από σήµερα έως 21 
Οκτωβρίου στον κινηµατο-
γράφο Αλκυονίς New Star 
Art Cinema της Αθήνας. Από-
ψε θα προβληθούν (22.30) οι 
ταινίες µικρού µήκους: «Ευ-
χαριστώ για την αποδοχή» 
(2015, Ελλάδα, 24') του Νίκου 

Κουρού, «Σπίτι µε κήπο» (2015, Ελλάδα, 20') της Μαριτίνας Πάσσαρη, «Ο παραµυθάς» (2015, 
Αγγλία, 10') του Ανδρέα Σεϊττάνη, «Οliloves» (2015, Ελλάδα, 11') των Ακη Μελάχρη & Γιώρ-
γου Μελισσαρόπουλου. Και στις 23.30 το ντοκιµαντέρ: «ΤΙΚΟΤΙΝ-Μια ζωή αφιερωµένη στην 
ιαπωνική τέχνη» (Ολλανδία, 2013, 77') της Santje Kramer.
zz INFO: Ιουλιανού 42-46, Πλατεία Βικτωρίας, τηλ.: 210-8220008, 210-8220023. 

Ηµερήσιο εισιτήριο: 5 ευρώ, εβδοµαδιαία κάρτα: 20 ευρώ.

ΑΤΖΕΝΤΑ

ΣΙΝΕΜΑ  
Επιλογές

Επιµέλεια: ΛΗ∆Α ΓΑΛΑΝΟΥ  
(l.galanou@efsyn.gr)

9o ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους PSAROKOKALO
Το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, στην Aνωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών (Πειραιώς 256), µε κινηµατογραφικές προβολές 
Architecture Film / Q&A, Special Screening Korea. Νέος 
κύκλος Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων και Σεµιναρίων που 
παραδίδουν αφιλοκερδώς βραβευµένοι επαγγελµατίες των 
Media. Περισσότερες πληροφορίες στο www.psarokokalo.gr

«Νιότη»
του Πάολο Σορεντίνο. Με τους Μάικλ Κέιν, Χάρβεϊ Καϊτέλ, 
Ρέιτσελ Βάις, Πολ Ντέινο, Τζέιν Φόντα.
Σ’ ένα spa στις ελβετικές Αλπεις, δύο ηλικιωµένοι καλλιτέχνες 
αναζητούν τις χαρές της «ωριµότητας». Τέλεια οµορφιά, 
χιούµορ και τρυφερότητα στο νέο, αλλά πάντα πληθωρικό, 
ανθρώπινο πορτρέτο του Ιταλού δηµιουργού.
ODEON ΟΠΕΡΑ, EMBASSY NOVACINEMA ODEON, ∆ΑΝΑΟΣ, 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ ∆ΑΦΝΗ, ODEON ΓΛΥΦΑ∆Α

«Ο νόµος της αγοράς»
του Στεφάν Μπριζέ. Με τον Βενσάν Λεντόν.
Αν οι αδελφοί Νταρντέν προσπάθησαν πέρσι, µε το «∆υο µέρες, 

µια νύχτα», ν’ αποτυπώσουν το αναλώσιµο του ανθρώπου στην 
αγορά της εποχής της κρίσης, ο Γάλλος Στεφάν Μπριζέ αληθινά 
το κατάφερε, µε την ιστορία του 50χρονου Τιερί που µένει, 
ξαφνικά, άνεργος. Αριστουργηµατική και βραβευµένη στις 
Κάνες ερµηνεία από τον Βενσάν Λεντόν. ΑΣΤΥ, ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ

«Ανίερη συµµαχία»
του Σκοτ Κούπερ. Με τους Τζόνι Ντεπ, Τζόελ Ετζερτον, 
Μπένεντικτ Κάµπερµπατς. Η πραγµατική ιστορία του 
γκάνγκστερ Γουάιτι Μπάλτζερ και του πώς χρησιµοποίησε το 
Σύστηµα για δικό του συµφέρον στη διεφθαρµένη Βοστόνη του 
’70, η ταινία που πιθανότατα θα οδηγήσει τον Τζόνι Ντεπ στα 
Οσκαρ. VILLAGE MALL, VILLAGE ΡΕΝΤΗ, VILLAGE ΠΑΓΚΡΑΤΙ, 
VILLAGE ΦΑΛΗΡΟ, VILLAGE ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ODEON STARCITY, 
STER ESCAPE ΙΛΙΟΝ, ΑΕΛΛΩ CINEMAX, ΝΑΝΑ CINEMAX, ΝΑΝΑ 
CINEMAX, ΚΗΦΙΣΙΑ CINEMAX, ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 
ΑΘΗΝΑΙΟΝ CINEPOLIS ΓΛΥΦΑ∆Α, ΑΙΓΛΗ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΣΤΟΡ ΣΤΑ∆ΙΟΥ, ΖΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Ν. 
ΣΜΥΡΝΗ, ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

«Αρκαδία χαίρε»
του Φίλιππου Κουτσαφτή. Μία δεκαπενταετία µετά την 
«Αγέλαστο πέτρα», ο Φίλιππος Κουτσαφτής επανέρχεται στο 

σινεµά µ’ ένα δηµιουργικό ντοκιµαντέρ στο ίδιο ύφος, µε πεδίο 
δράσης αυτή τη φορά τον «επίγειο Παράδεισο», δηλαδή την 
Αρκαδία του παρελθόντος. ΑΑΒΟΡΑ, ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ

«Minions»
των Κάιλ Μπάλντα, Πιερ Κόφιν. Με τις φωνές των 
Σάντρα Μπούλοκ, Τζον Χαµ, Μάικλ Κίτον / στα ελληνικά: 
Κώστας Τσάκωνας, ∆ανάη Καλαχώρα, Χρήστος Θάνος. Τα 
αξιολάτρευτα µικροσκοπικά, κατακίτρινα, ατίθασα πλασµατάκια 
του «Despicable Me» σε µια ολόδική τους ταινία. Μεταγλ. 
και σε 3D: ODEON STARCITY, STER CINEMAS ΙΛΙΟΝ, ΒΑΡΚΙΖΑ. 
Μεταγλ. σε 2D: CINERAMA, ODEON STARCITY, STER CINEMAS 
ΙΛΙΟΝ, VILLAGE ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, VILLAGE MALL, VILLAGE 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ, VILLAGE ΡΕΝΤΗ, VILLAGE ΦΑΛΗΡΟ, ΑΕΛΛΩ CINEMAX, 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ CINEPOLIS, ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΙΓΛΗ 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΣΤΟΡ, ΚΗΦΙΣΙΑ CINEMAX, 
ΝΑΝΑ CINEMAX, ΟΝΑΡ ΑΝΑΚΑΣΑ, ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΦΟΙΒΟΣ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

«Η διάσωση»
του Ρίντλεϊ Σκοτ. Με τους Ματ Ντέιµον, Τζέσικα Τσαστέιν, 
Τζεφ Ντάνιελς. Επιστηµονική φαντασία από τον δηµιουργό τού 
«Alien», πιο φωτεινή κι αισιόδοξη αυτή τη φορά, µε θεαµατικές 
εικόνες κι έναν λαµπερό Ματ Ντέιµον να πρωταγωνιστεί, µόνος 
κι έρηµος, στον Αρη. CINE ΨΥΧΙΚΟ CLASSIC, ΑΕΛΛΩ CINEMAX, 3 
AΣΤΕΡΙΑ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ ∆ΑΦΝΗ, ODEON ΓΛΥΦΑ∆Α, 
ODEON STARCITY, STER ESCAPE ΙΛΙΟΝ, VILLAGE MALL, VILLAGE 
ΡΕΝΤΗ, VILLAGE ΠΑΓΚΡΑΤΙ, VILLAGE ΦΑΛΗΡΟ, VILLAGE ΑΓ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Το «Κουρδιστό πορτοκάλι» επιστρέφει
ΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ και προκλητικό έργο του Αντο-
νι Μπέργκες «Κουρδιστό πορτοκάλι» επανέρχεται 
από σήµερα, ύστερα από δύο χρόνια, στη θεατρική 
σκηνή σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και τον Κων-
σταντίνο Ασπιώτη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το 
έργο αφηγείται την ιστορία του νεαρού Αλεξ, αρ-
χηγού µιας συµµορίας συνοµηλίκων του που δια-
σκεδάζουν σκορπίζοντας βία και θέτει το πρόβληµα 
της αντιµετώπισης της νεανικής βίας αλλά και το 

θέµα της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου για 
να επιλέξει το καλό ή το κακό. Παίζουν: Κωνστα-
ντίνος Γιαννακόπουλος, Λάµπρος Κτεναβός, Μένη 
Κωνσταντινίδου κ.ά.
zz INFO: Τετάρτη 20.00, Πέµπτη 21.15, Παρα-

σκευή 21.15, Σάββατο 18.30 (λαϊκή) & 21.15, 
Κυριακή 20.00. Τιµές: 10-15 ευρώ. Στο θέατρο 
«Κιβωτός» (Πειραιώς 115, Γκάζι, 210-3417000, 
210-3427426).

  Ποιος είναι τελικά ο Le Corbusier
«LE CORBUSIER, Προβελέγγιος, 
Κυψέλη», είναι το θέµα της συζήτη-
σης που οργανώνεται απόψε (7.30 
µ.µ.) στην οικία Σπητέρη (Κυκλάδων 
5, Κυψέλη), στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων της Αρχιτεκτονικής Σχο-
λής του Πολυτεχνείου µε αφορµή 
τη συµπλήρωση 50 χρόνων από 
τον θάνατο του κορυφαίου αρχιτέ-
κτονα. Ο Κώστας Τσιαµπάος προ-

σκαλεί τους ∆ιονύση Σοτοβίκη και 
Γιώργο Τζιρτζιλάκη σε µια ανοιχτή 
συζήτηση πάνω στο τρίπτυχο που 
έχει κοινό σηµείο αναφοράς τον 
µοντερνισµό στην αρχιτεκτονική. Η 
εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο 
της έκθεσης έντεκα εικαστικών που 
φιλοξενείται στο σπίτι της Κυψέλης 
το οποίο σχεδίασε ο Αριστοµένης 
Προβελέγγιος, συνεργάτης του Le 

Corbusier. 
Πρόκειται 
για έργα 
που φιλο-
δοξούν να 
α π α ν τ ή -
σουν µε τον δικό τους τρόπο στο 
ερώτηµα «ποιος είναι τελικά ο Le 
Corbusier;». Η έκθεση θα παραµεί-
νει ανοιχτή ώς τις 8 Νοεµβρίου.
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Η τελευταία φορά 
που είδα το Παρίσι
(The last time I saw Paris - 1954)
22.00 ΒΟΥΛΗ (116΄)
Ροµαντικό δράµα

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ 
Μπρουκς. Παίζουν: Ελίζα-
µπεθ Τέιλορ, Βαν Τζόνσον, 
Ουόλτερ Πίτζον, Ντόνα Ριντ
Ο Τσαρλς επιστρέφει στο Παρίσι και 
θυµάται τη ζωή που έζησε εκεί δου-
λεύοντας ως δηµοσιογράφος στο 
τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. 
Κλασική ταινία, βασισµένη σε έργο 
του Σκοτ Φιτζέραλντ.

RED 2
(2013)
22.10 STAR (104΄)
Κωµωδία δράσης
Σκηνοθεσίας: Ντιν Πάρισοτ. 
Παίζουν: Μπρους Γουίλις, 
Τζον Μάλκοβιτς, Μέρι Λουίζ 
Πάρκερ, Αντονι Χόπκινς, Ελεν 
Μίρεν, Κάθριν Ζέτα Τζόουνς
Ο συνταξιούχος, µυστικός πράκτορας 
της CIA, Φρανκ Μόουζες είναι πλέον 
ήρεµος και ευτυχισµένος, δίπλα στη 
γυναίκα της ζωής του. Η ίδια, όµως, η 
Σάρα, δεν µπορεί να κρύψει την ανησυ-
χία της για το µέλλον της σχέσης τους, 
αφού από την ηµέρα που ο αγαπηµένος 
της σταµάτησε να σκοτώνει κακούς, η 
σχέση τους έχει σηµάδια φθοράς…

Νύφες σε πόλεµο
(Bride wars - 2009)
21.50 ALPHA (81΄)
Ροµαντική κωµωδία 
Σκηνοθεσία: Γκάρι Γουίνικ. 
Παίζουν: Κέιτ Χάντσον, Αν Χά-
θαγουεϊ, Μπράιαν Γκρίνµπεργκ
Η Λιβ και η Εµα, δικηγόρος και δασκά-
λα αντίστοιχα, είναι περήφανες για τη 
φιλία τους που κρατά από τα παιδικά 
τους χρόνια, παρά τον διαφορετικό 
χαρακτήρα τους. Μαζί θα δοκιµάσουν 
άλλη µια ευχάριστη έκπληξη, όταν τα 
αγόρια τους θα κάνουν πρόταση γάµου 
και στις δύο ταυτόχρονα την ίδια µέρα…

The good witch’s 
wonder
(2014)
21.00 Novalifε (82΄)
Οικογενειακή

Σκηνοθεσία: Κρεγκ Πράις. Παί-
ζουν: Κάθριν Μπελ, Κρις Πότερ
Οταν µια σειρά από αντικείµενα που 
θα δηµοπρατούνταν για φιλανθρωπι-
κό σκοπό εξαφανίζονται, η χαρισµατι-
κή Κάσι επιστρατεύει τις δυνάµεις της 
για να ανακαλύψει την αλήθεια και να 
αποκαλύψει τον ένοχο...

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

NOVAcinema           18345

Ταινίες:

novacinema1
21.00 NCIS XIII
22.00 Eνα σπίτι στο Παρίσι
23.50 Gotham II

novacinema2
20.05 Η φούσκα
22.00 Εγώ... 2 γυναίκες...  

3 βαλίτσες!
23.55 Φύλακες του Γαλαξία

novacinema3
21.00 Το σώµα
23.15 Ανοιχτοί λογαριασµοί

novacinema4
19.20 Mom's night out

NOVALIFE
21.00 The good witch's wonder

NOVAsports             18345

novasports1
19.00 Ευρωλίγκα 1η Αγωνιστική: 

Καρσίγιακα - Μπαρτσελόνα 
(Α)

21.45 Ευρωλίγκα 1η Αγωνιστική: 
Ουνικάχα - Μπάµπεργκ (Α)

novasports2
21.45 Ευρωλίγκα 1η Αγωνιστική: 

Ολυµπιακός - Τσεντεβίτα 
(Α)

23.45 Super Euroleague (Α)

novasports3
20.00 Ευρωλίγκα 1η Αγωνιστική: 

ΤΣΣΚΑ - Μακάµπι (Α)
novasports4
20.00 Ευρωλίγκα 1η Αγωνιστική: 

Ερυθρός Αστέρας - Στρα-
σβούργο (Α)

FOX LIFE
21.00 Grey's anatomy 12

ΟΤΕSport1                18388

10.00 Ποδόσφαιρο:  
Νόριτς - Λέστερ

12.00 Ποδόσφαιρο:  
Γιουβέντους - Σεβίλη

14.00 Ποδόσφαιρο: Κρίσταλ Πά-
λας - Γουέστ Μπρόµιτς

16.00 Ποδόσφαιρο:  
Πολωνία - Ιρλανδία

18.00 Ποδόσφαιρο: Μάντσεστερ 
Σίτι - Νιουκάστλ

20.00 Ποδόσφαιρο: Αρσεναλ - 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22.00 Ποδόσφαιρο:  
Ελλάδα - Ουγγαρία

ΟΤΕSport2                18388

09.00 Ποδόσφαιρο: Κάρπι - Τορίνο
11.00 Ποδόσφαιρο: Εσπανιόλ - 

Σπόρτινγκ Χιχόν
13.00 Ποδόσφαιρο:  

Ουντινέζε - Τζένοα
15.00 Ποδόσφαιρο: Λεβάντε - 

Βιγιαρεάλ
17.00 Ποδόσφαιρο: Γιουβέντους - 

Μπολόνια
19.00 Ποδόσφαιρο:  

Σαµπντόρια - Ιντερ
21.00 Ποδόσφαιρο: Ατλέτικο Μα-

δρίτης - Ρεάλ Μαδρίτης
23.00 Ποδόσφαιρο:  

Παλέρµο - Ρόµα

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΑ

ΕΡΤ 1                                         2106066000

12.00 Ειδήσεις
13.00 ΕΡΤ Ενηµέρωση
15.00 Ειδήσεις
16.00 On ΕΡΤ
18.00 Ειδήσεις
19.15 Σαν σήµερα τον 20ό αιώνα (Ε)
19.35 Ντοκιµαντέρ: «Εραστές της 

περιπέτειας» (Ε)
20.40 Ο καιρός στην ώρα του
21.00 Ειδήσεις
22.00 ΕΡΤ Focus
24.00 Ειδήσεις

ΕΡΤ 2                                          2106066000

12.00 Η κυρία Ντορεµί (Ε)
13.00 Κοίτα τι έκανες (Ε)
14.30 Το κουτάλι (Ε)
15.00 Το σπίτι της Ντάνι
15.30 Αυτή είναι η χώρα µου: Μάλι 

- Ισπανία
16.00 Ντοκιµαντέρ: «Φαινόµενα: 

Ηφαίστεια - ωρολογιακές 
βόµβες» (Ε)

17.00 Βίοι παράλληλοι του εµφυ-
λίου (Ε)

18.00 Ελληνες ζωγράφοι (Ε)
18.30 Απόστροφος (Ε)
19.00 Παρασκήνιο (Ε)
20.00 Ασθενείς και οδοιπόροι (Ε)
20.50 Το χρονικό της Εθνικής 

Αντίστασης (Ε)
22.00 Τα νέα του φεστιβάλ 

Χαλκίδας
22.05 What remains?
23.00 Euroleague show

ΕΡΤ 3                                           2310299541

13.00 Ειδήσεις
14.00 Ντοκιµαντέρ - Equal (Ε)
14.30 Μαγειρεύοντας…
15.00 Σύντοµο δελτίο ειδήσεων
15.05 Balkan express (Ε)
16.00 Ειδήσεις
16.05 ΕπιΚοινωνία
17.00 Ειδήσεις
17.05 ΕπιΚοινωνία (συν.)
17.30 Η κουζίνα της µαµάς (Ε)
18.00 Ειδήσεις
18.05 Ο κόσµος των σπορ
18.45 Καιρός
19.00 Ειδήσεις
20.00 Ενάντια στο ρεύµα, µια 

ιστορία για το freestyle
21.00 Ειδήσεις
21.05 Θεσσαλονίκης - αιώνας (Ε)
21.30 Οπτική γωνία (Ε)
22.00 Ειδήσεις
22.05 Allert

ΜΕGA                          2106903000

10.00 Καληµερούδια
13.10 Η νταντά (Ε)
14.00 Ειδήσεις
15.00 Κλινική περίπτωση (Ε)
16.30 Κάν' το όπως ο Ακης
17.20 Ειδήσεις
17.40 Singles 2 (Ε)
18.40 Στα δίχτυα του πεπρωµένου
20.00 Ειδήσεις
21.15 Η πολυκατοικία (Ε)
22.30 Ευτυχισµένοι µαζί (Ε)
23.30 Safe sex (Ε)
01.25 Dirty MEGAZHN
01.30 Ξένη ταινία: «Μεγάλα κόλπα 

σε µικρή πόλη». Κοινωνική, 
ΗΠΑ 2010. 95΄

ΒΟΥΛΗ                                2103735030

14.00 Οι κοινοβουλευτικοί διαµορ-
φωτές της Σύγχρ. Ελλάδας: 
«Γ. Πασαλίδης, η φωνή και 
το ήθος της Αριστεράς»

15.00 Μπάµπης Γκολές - Αγάθωνας
16.00 25η ώρα: Αφοί Μητσόπουλοι 

- Οι εισηγητές των φυσικών 
επιστηµών στην Ελλάδα

16.45 Κάρτα µέλους: Ευρ. Ταµείο Προ-
σαρµ. στην Παγκοσµιοποίηση

18.00 Οι µεγάλες µάχες: Η µάχη 
του Ειρηνικού (Α' µέρος)

19.30 Συναισθηµατικό ταξίδι στην 
πατρίδα - Η µουσική της 
ρωσικής ζωγραφικής

20.00 Προσωπογραφήµατα: Πηνε-
λόπη ∆έλτα, η πρωτοπόρος

21.00 Η Σιλβί Γκιλέµ στα άκρα
22.00 Ξένη ταινία: «Η τελευταία φορά 

που είδα το Παρίσι». 1954. 116'

ΑΝΤΕΝΝΑ                        2106886100

10.00 Το πρωινό
13.00 Ειδήσεις
13.30 TV Quiz
14.10 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
15.15 Το καφέ της Χαράς (Ε)
16.30 Ρουά µατ
17.45 Ειδήσεις στη νοηµατική
18.00 Εγκλήµατα (Ε)
18.45 Η µαµά µου µαγειρεύει 

καλύτερα από τη δική σου
20.00 Ειδήσεις
21.00 Μπρούσκο
22.15 Ελληνική ταινία: «Τι 30… 

τι 40… τι 50…». Κωµωδία, 
1972. 94΄

00.30 Vice
01.30 Και οι παντρεµένοι έχουν 

ψυχή (Ε)
02.30 Της αγάπης µαχαιριά (Ε)

ΣΚΑΪ                             2104800000

10.00 Τώρα
12.00 Αταίριαστοι
14.00 Ειδήσεις
14.50 Ελληνική ταινία: «Εταιρεία 

θαυµάτων»
16.50 Chef στον αέρα
17.50 ∆ελτίο στη νοηµατική
18.00 ΣΚΑΪ στις 6
20.00 Hot seat
21.00 Ειδήσεις
22.10 Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ
22.15 Under the dome
23.15 Elementary
00.15 Ο,τι να 'ναι
01.15 Χαβάη 5-0
02.15 Under the dome (Ε)

MTV                                
11.00 Greek Hits
12.00 Spankin'New
13.00 Made
14.00 Rise
14.10 Catfish: the TV Show
15.00 Big Time Rush
15.30 Victorious
16.00 Snack - off
17.00 Plain Jane
18.00 Rise
18.10 I Used to be fat
19.00 Awkward
20.00 Popland
21.00 Catfish: the TV Show
22.00 Teen mom
23.00 Rise
23.10 Awkward

ALPHA                        2122124000

11.00 Πρωινή ενηµέρωση Alpha
12.30 Ειδήσεις
13.00 Ελένη
16.00 Ελληνική ταινία: «Το ψώ-

νιο». Κωµωδία, 1983.
17.50 Ειδήσεις στη νοηµατική
18.00 Ακου τι είπαν! (Ε)
19.00 Ειδήσεις
20.00 Κάτι ψήνεται (Ε)
21.00 Το σόι σου
21.50 Ξένη ταινία: «Νύφες σε πόλε-

µο». Κωµωδία, ΗΠΑ 2009. 81΄
23.45 Οι ιστορίες του αστυνόµου 

Μπέκα (Ε)

STAR                            2111891000

10.00 Live U
12.00 Αλήθειες µε τη Ζήνα
13.45 Ηρακλής
14.45 ΦΜ Live
16.40 House
17.40 Ειδήσεις
17.50 9 µήνες
18.50 Τροχός της τύχης
19.50 Ειδήσεις
21.10 NCIS
22.10 Ξένη ταινία: «Red 2». Κωµω-

δία, δράσης, ΗΠΑ-Γαλλία-
Καναδάς 2013. 104΄

00.45 Νόµος και τάξη: Ειδική οµάδα
01.45 Cold case
02.45 Medium

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ            2310504300

12.00 Μαρίνα (Ε)
12.45 Τόλµη και γοητεία (Ε)
13.15 Ειδήσεις
13.30 Η αγορά σήµερα
18.00 Ειδήσεις
18.40 Ειδήσεις στη νοηµατική
18.45 Celebrity legacies
19.45 Charmed (Ε)
21.00 Τόλµη και γοητεία (Ε)
22.30 Touched by an angel (Ε)

Ε TV                              2112122000

11.00 Ελληνική ταινία: «Χαµένα 
όνειρα». 79΄

12.55 Namaste
16.00 T@tiana live
19.00 Ειδήσεις
20.00 Εξελίξεις
21.00 Ελληνική ταινία: «Ο άνθρω-

πος της καρπαζιάς». 94΄
23.15 Ελληνική ταινία: «Η µάσκα 

του διαβόλου». 88'
02.00 Με το καληµέρα (Ε)

Η ευθύνη για τις αλλαγές σε προγράµµατα ανήκει στους τηλεοπτικούς σταθµούς    Α: Απευθείας Μ: Μαγνητοσκόπηση Ε: Επανάληψη

Η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

Το σόι σου ALPHAΪ, 21.00

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ      15.10.2015

Του Τζάστιν Κερζέλ. Με τους 
Μάικλ Φασµπέντερ, Μαριόν 
Κοτιγιάρ.
Νέος Μάκβεθ, πιστός στο 
κλασικό κείµενο, µε µικρές µόνο 
αλλαγές δοµής, αποφεύγοντας 
τους νεωτερισµούς κι 
απογυµνώνοντας βίαια τις 
τρωτές προσωπικότητες 
των ηρώων του. Ο Μάικλ 
Φασµπέντερ λες κι 
ήταν φτιαγµένος για τον 
πολυδιάστατο ρόλο.
VILLAGE MALL, VILLAGE 
ΡΕΝΤΗ, VILLAGE ΦΑΛΗΡΟ, 
STER ESCAPE ΙΛΙΟΝ, ODEON 
STARCITY, ΑΘΗΝΑΙΟΝ 
CINEPOLIS, NANA CINEMAX, 
ΑΕΛΛΩ CINEMAX, ΚΗΦΙΣΙΑ 
CINEMAX, ABANA, XOLARGOS, 
ΙΝΤΕΑΛ, ΙΛΙΟΝ, ΓΑΛΑΞΙΑΣ, 
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ, GAZARTE, 
CINERAMA, ∆ΕΞΑΜΕΝΗ

«Macbeth»

  Τζαζ 
ρυθµοί στο 
Νοµισµατικό

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ SMOOTH JAZZ µε 
original συνθέσεις και επιλεγ-
µένες διασκευές από ένα µονα-
δικό jazz trio απόψε στις 21.00 

στο καφέ 
του Νοµι-
σµατικού 
Μουσείου. 
Το Dimitris 
Moutafis 
Trio απο-
τ ε λ ε ί τ α ι 
από τον 
∆ηµήτρη 
Μουτάφη 
στο ηλε-
κ τ ρ ι κ ό 

µπάσο, τον Ηλία ∆ουµάνη στα 
τύµπανα και τον Ανδρέα Γυ-
φτάκη στο ηλεκτρικό πιάνο. Θα 
παίξουν κοµµάτια από το digital 
album του ∆ηµήτρη Μουτάφη 
«FRETFLESH», από τη νέα του 
δουλειά που πρόκειται να κυ-
κλοφορήσει, καθώς και επιλεγ-
µένες διασκευές της τζαζ και όχι 
µόνο.
● INFO: Πανεπιστηµίου 12, 
Αθήνα, τηλ.: 210-3610067.

Ολόκληρο 
το πρόγραµµα των 

κινηµατογράφων καθώς 
και επιλογές θεάτρων στην 
ηλεκτρονική µας διεύθυνση  

www.efsyn.gr και στην 
έντυπη έκδοση του 
Σαββατοκύριακου.

*



 Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

d.kanellopoulos@efsyn.gr   www.e-tetradio.gr

τετΡΑ∆ΙΟ

ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ λίγο σε επο-
χές Plus Soda και U-matic; Σε εποχές 

Life FM; Τότε δηλαδή που η dance µουσική 
κυριαρχούσε και οι dj΄s αποτελούσαν τους 
απόλυτους σταρ της νύχτας. Πολλές νύχτες 
έχουµε περάσει εκεί µέσα µέχρι και το ξη-
µέρωµα. Ξέρετε τι είναι να βγαίνεις για νυ-
χτερινή έξοδο και να παίρνεις µαζί και τα 
γυαλιά ηλίου; Οι καιροί αλλάζουν φυσικά, 
όπως και οι µόδες. Οχι πως δεν υπάρχουν 
και τώρα κλαµπ όπως το Plus Soda, δεν δι-
αθέτουν όµως την αίγλη του παρελθόντος 
- εξαιρείται πάντα το Cavo Paradiso στη Μύ-
κονο, το καλοκαίρι.

Ο LIFE FM ήταν, τότε, το dance ραδι-
όφωνο της πόλης. «Βάραγε» όλο το 

24ωρο σύµφωνα µε την αργκό της χορευτι-
κής µουσικής - «βαράω»: παίζω σκληροπυ-
ρηνική χορευτική µουσική. Τον άκουγες 
πρωί και έµοιαζε σαν να βρισκόσουν µεσά-
νυχτα σε χορευτικό κλαµπ. Ενα είναι τώρα 
το dance ραδιόφωνο στα αθηναϊκά FM. Το 
«Up Radio 88.6». Φυσικά υπάρχει και ο αυ-
τοδιαχειριζόµενος «Best 92.6» αλλά προς το 
παρόν υπολειτουργεί, µεταδίδει µόνο µου-
σική και µερικές φορές δεν µεταδίδει καν 
µια και κόβεται το σήµα του. Το «Up Radio 
88.6» ξεκινάει σιγά-σιγά να προσθέτει κι 
εκποµπές στο πρόγραµµά του, η Αννα Ανα-
στασίου είναι µία από τις παραγωγούς που 
ενσωµατώθηκε στο δυναµικό του. Οσο για 
την οµάδα του «Best 92.6», είναι έτοιµη και 
περιµένει, αναζητώντας κάποιον στρατηγικό 
εταίρο για να συνεργαστεί.

ΠΛΕΟΝ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ και το 
διαδίκτυο, οπότε τα web 

radios αποτελούν µία καλή 
λύση για τους λάτρεις 
της χορευτικής µουσι-
κής. Με διαδικτυακά 
ραδιόφωνα τόσο από 
Ελλάδα όσο και από εξω-
τερικό. Το Radio Must 
Athens έχει φτιάξει ένα πολύωρο καθηµε-
ρινό πρόγραµµα µε περισσότερους από 60 
Ελληνες dj΄s να έχουν τη δική τους ζώνη. 
Καλό, αν και όχι αµιγώς dance είναι και το 
Join Radio της Αφροδίτης Σηµίτη.

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΟΛΩΝ ωστόσο είναι το εγγλέ-
ζικο Ministry of Sound Radio, το ραδιόφωνο 
του καλύτερου dance club στο κόσµο. Αυτό κι 
αν αξίζει, εδώ µπορούµε να ακούσουµε sets 
από τους µεγαλύτερους dj΄s του κόσµου.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ   Πέµπτη 15 Οκτωβρίου 2015Media 28

ΣΕ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ προχωρούν 
από σήµερα εργαζόµενοι και τεχνικοί 
της εφηµερίδας «Αγγελιοφόρος» στη 
Θεσσαλονίκη. Οπως επισηµαίνεται σε 
κοινή ανακοίνωση των ΕΣΗΕΜ-Θ και 
ΕΤΗΠΤ-Θ, οι εργαζόµενοι και οι τεχνι-
κοί «έχουν εξαντλήσει κάθε όριο ανοχής 
και κάθε µέσο για να βρεθεί λύση που 
θα διατηρήσει το φύλλο σε κυκλοφορία. 
∆εν υπάρχει περαιτέρω βήµα γι’ αυτούς», 
αναφέρουν χαρακτηριστικά, «παρά µόνο 
αν η επιχείρηση αποφασίσει επιτέλους 

να τους αντιµετωπίσει µε σοβαρότητα κι 
όση υπευθυνότητα µπορεί να επικαλε-
στεί έπειτα από τις διαδοχικές παλινωδίες 
της». Οι δηµοσιογράφοι και το τεχνικό 
προσωπικό σε όλα τα Μέσα της ΕΒΕ Α.Ε. 
απεργούν από την Πέµπτη 15 Οκτωβρίου 
(10 π.µ.) ώς το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 
(10 π.µ.), διεκδικώντας να καταβάλει η 
εργοδοσία σε όλους τους εργαζόµενους 
τους µισθούς που τους χρωστάει και να 
τηρήσει εφεξής στο ακέραιο τις υποχρε-
ώσεις της.  N.ΦΩΤ.

 ►Του ΣΩΤΗΡΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

s.maniatis@efsyn.gr

«Ε
ικόνες της Κατο-
χής και της Απε-
λ ε υ θ έ ρ ω σ η ς » 
είναι ο τίτλος του 

θεµατικού αφιερώµατος που διορ-
γανώνει η Ταινιοθήκη της Ελλάδας 
σε συνεργασία µε το Αρχείο της 
ΕΡΤ, το Πολεµικό Μουσείο καθώς 
και τις εταιρείες Finos Film, Παπαν-
δρέου Α.Ε. και Alatas Films.

Το αφιέρωµα πραγµατοποιείται 
από σήµερα έως και τις 21 Οκτω-
βρίου, στο πλαίσιο των εορταστικών 
εκδηλώσεων για την 71η επέτειο 
της απελευθέρωσης της Αθήνας 
από τα ναζιστικά στρατεύµατα Κα-
τοχής και περιλαµβάνει την προ-
βολή εννέα ταινιών µυθοπλασίας 
της χρονικής περιόδου 1946-1970, 
καθώς και ισάριθµων ντοκιµαντέρ 
από το Αρχείο της ΕΡΤ, που εστιά-
ζουν στις χρονικές περιόδους της 
Κατοχής και της Απελευθέρωσης. Η 
είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη 
για όλες τις προβολές (Ταινιοθήκη 
της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 & Μεγ. 
Αλεξάνδρου 134-136 / Μετρό Κε-
ραµεικός). Πρόκειται για τις ταινίες: 
«Αδούλωτοι σκλάβοι» (Βίων Πα-
παµιχάλης), «Προδοσία» (Κώστας 
Μανουσάκης), «Ουρανός» (Τάκης 

Κανελλόπουλος), «Οι Γερµανοί ξα-
νάρχονται» (Αλέκος Σακελλάριος), 
«Ψηλά τα χέρια Χίτλερ» (Ροβήρος 
Μανθούλης), «Τι έκανες στον πόλε-
µο Θανάση» (Ντίνος Κατσουρίδης), 
«Αυτοί που µίλησαν µε τον θάνατο» 
(Γιάννης ∆αλιανίδης), «Ματωµένα 
Χριστούγεννα» (Γιώργος Α. Ζερ-
βός), «Το µπλόκο» (Αδωνις Κύρου)

Αλλά και τα ντοκιµαντέρ: «Ηταν 
ο δικός µας πόλεµος: Η ιστορία του 
Γιώργου Οικονόµου» (Αγγελος Κο-
βότσος), «Τη νύχτα που κατέβηκε η 
σβάστικα» (Σοφία Ν. Σφυρόερα), 
«Συναντήσεις µε τη µητέρα µου Λέ-
λα Καραγιάννη» (Βασίλης Λουλές), 
«Μόνο µυρίζοντας γιασεµί – Για την 
Αθήνα την περίοδο της Κατοχής» 
(Γιάννης Οικονοµίδης), «∆ίστοµο, 
η µεγάλη σφαγή» (Μάχη Λιδωρι-
κιώτη), «Χρονικό της Αντίστασης 
– Απελευθέρωση» (Αντώνης Βο-
γιάζος), «Το µπλόκο της Κοκκινιάς» 
(∆ιονύσης Γρηγοράτος).

Θα παρουσιαστούν επίσης δύο 
νέα ντοκιµαντέρ: η πρόσφατη πα-
ραγωγή της ΕΡΤ «Σηµαίες οι φο-

βερές της λευτεριάς» σε σενάριο 
και σκηνοθεσία Τάκη Σακελλαρίου, 
καθώς και -σε πρώτη προβολή- «Το 
στάρι» (2015) της Οµάδας «hιστο-
ρισταί», µια ταινία για την πείνα, 
τον επισιτισµό και την αποστολή 
διεθνούς βοήθειας στην Ελλάδα 
της Κατοχής. Τις ταινίες και αρκε-
τά ντοκιµαντέρ θα προλογίσουν οι 
σκηνοθέτες τους και άλλοι προσκε-
κληµένοι από τον ακαδηµαϊκό και 
κινηµατογραφικό χώρο. Παράλ-
ληλα, θα πραγµατοποιηθούν και 
δύο συζητήσεις: η πρώτη µεθαύριο 
Σάββατο στις 20.30 µε τους συ-
ντελεστές και τους ιστορικούς που 

συµµετείχαν στο ντοκιµαντέρ «Το 
στάρι» και συντονιστή τον δηµο-
σιογράφο Σπύρο Κακουριώτη. Και 
η δεύτερη, την Κυριακή (18/1) στις 
20.15 µε τίτλο «Εικόνες της Κατο-
χής και της απελευθέρωσης στον 
ελληνικό κινηµατογράφο», στην 
οποία θα συµµετέχουν ο ιστορι-
κός Γιώργος Ανδρίτσος, η αν. κα-
θηγήτρια ΕΚΠΑ – Γ.Γ. του ∆.Σ. της 
Ταινιοθήκης Μαρία Κοµνηνού, ο 
κριτικός κινηµατογράφου Γιάννης 
Μπακογιαννόπουλος και ο κινηµα-
τογραφιστής Μάνος Ζαχαρίας, µε 
συντονιστή τον κριτικό κινηµατο-
γράφου Ακη Καπράνο.

Αφιέρωµα στην 
Ταινιοθήκη της 
Ελλάδας µε εννέα 
ταινίες µυθοπλασίας 
αλλά και ισάριθµα 
ντοκιµαντέρ από το 
Αρχείο της ΕΡΤ για 
την 71η επέτειο από 
την απελευθέρωση 
της Αθήνας...

Από τον «Ουρανό» µέχρι 
το «Μπλόκο της Κοκκινιάς»

Απεργία στον «Αγγελιοφόρο»

και το 
διαδίκτυο, οπότε τα web 

radios αποτελούν µία καλή 
λύση για τους λάτρεις 
της χορευτικής µουσι-
κής. Με διαδικτυακά 
ραδιόφωνα τόσο από 
Ελλάδα όσο και από εξω-
τερικό. Το Radio Must 

«Το µπλόκο 
της Κοκκινιάς» 
(1983). 
Σκηνή από τα 
γυρίσµατα του 
ντοκιµαντέρ 
του ∆ιονύση 
Γρηγοράτου

«Ουρανός» (1962). 
Το αντιπολεµικό 
αριστούργηµα 
του Τάκη 
Κανελλόπουλου

Χωρίς Mega
ΧΩΡΙΣ MEGA ΣΗΜΕΡΑ, από τις 12 µέχρι τις 4 το απόγευµα. Οι ερ-
γαζόµενοι προχωρούν σε 4ωρη στάση εργασίας, απαντώντας µε τον 
τρόπο αυτό στην πρόταση της ιδιοκτησίας για µειώσεις µισθών. ∆εν τις 
αποδέχονται, διεµήνυσαν στη διοίκηση. Ετσι, σήµερα, δεν θα βγει το 
µεσηµεριανό δελτίο ειδήσεων του καναλιού. Τελευταία στιγµή αποφεύ-
χθηκε και η απεργία στον ∆ΟΛ του Σταύρου Ψυχάρη. Εκεί οι εργαζόµενοι 
περιµένουν ακόµα τον µισθό του Αυγούστου, οπότε σε χθεσινή απογευ-
µατινή συνέλευσή τους αποφάσισαν οµόφωνα να κατέβουν σε 48ωρη 
απεργία. Η απειλή (που δεν ήταν απειλή βέβαια) έπιασε, τους κάλεσε ο 
Σταύρος Ψυχάρης και τους διαβεβαίωσε γραπτώς πως η εταιρεία θα 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζόµενους. Ετσι, η 
απεργία ανεστάλη για µία εβδοµάδα. ∆ΗΜ.ΚΑΝ.


