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ΘΕΜΑΤΑ 

• 

,ιη μνήμη του 
» Πέρασαν είκοσι δύο χρόνια από ιον 

θάνατο του συντρόφου Πασχάλη Γκό-

γκογλου. Γεννήθηκε στο Ροδολίβος Σερ

ρών το 1932 και ήταν το τελευταίο από 

ί α παιδιά του Αγγέλου και της Αγγελικής 

Γκόγκογλου. 

Από μικρός ασχολήθηκε με τα κοινά 

και συμμετείχε σε όλες τις προσπάθειες 

και τους αγώνες για την πρόοδο και την 

προκοπή του χωριού του. Για τη δράση 

του αυτή οι συγχωριανοί του τον τίμη

σαν και τον εξέλεξαν σε πολλά αξιώματα. 

Για οκτώ χρόνια ήταν δημοτικός σύμ

βουλος και για δύο τετραετίες εκλέχθηκε 

πρόεδρος της κοινότητας Ροδολίβους. 

Η έντονη δράση και η προσωπικότητα 

του ήταν αυτά που τον κατέστησαν γνω

στό στην ευρύτερη περιφέρεια του νομού 

Εκλέχθηκε πολλές φορές πριν και μετά τη 

δικτατορία πρόεδρος του Γεωργικού Συ

νεταιρισμού, αντιπρόσωπος στην Ένω

ση Γεωργικών Συνεταιρισμών του νομού 

Σερρών, νομαρχιακός σύμβουλος και εκ

πρόσωπος των αγροτών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΣΕΚΕ. Στα δύσκολα με-

τεμφυλιακά χρόνια, υπήρξε το πρόσωπο 

της Αριστεράς στα χωριά του Παγγαίου, 

.στέλεχος στη νεολαία της ΕΔΑ. της Δη

μοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, μέλος 
της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΕΔΑ 
του νομού Σερρών, γραμματέας της Τ.Ο 
Ροδολίβους και μέλος της Νομαρχιακής 
Επιτροπής του ΚΚΕ Εσωτερικού του νο
μού Σερρών. Για την πολιτική του δράση 
η δικτατορία τον εξόρισε στη Γυάρο. 

Το έργο που προσέφερε, ιδιαίτερα όσο 
καιρό ήταν πρόεδρος της κοινότητας, και 
η αγάπη του για όλους ανεξαιρέτως τους 

συγχωριανούς του αποτελούν έναν επι
πρόσθετο λόγο για τον οποίο θα τον θυ.-
μόμαστε πάντα. 

Πέθανε στις 7 Δεκεμβρίου του 1990. 
Σι η μ νήμη του η σύζυγος και οι κόρες του 
προσφέρουν στο γραφείο Τ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ 
Ροδολίβους Σερρών 200 ευρώ και τα α
νίψια του Βασίλης και Άγγελος Γκόγκο
γλου στην «Αυγή», την εφημερίδα που 
τον συντρόφευε κάθε μέρα, 200 ευρώ. 

ΘΕΑΤΡΑ 

ου 
Υπό tnv αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κυρίου Καρόλου Παπούλια 

Διεθνές Συνέδριο 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: Τεκμήρια και Ιστορνκές 

Μαρτυρίες 
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα «Ακαδημία Πλάτω
νος Τεκμήρια και Ιστορικές Μαρτυρίες» από τις 12 έως τις 
16 Δεκεμβρίου 2012. 

Διακεκριμένοι επιστήμονες από τους χώρους της φιλοσο
φίας, της ιστορίας, της ιστορίας των επιστημών, αλλά και της 
αρχαιολογίας, προερχόμενοι από σημαντυχά Πανεπιστήμια 
και ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής, 
εξετάζουν και συζηιούν τις σωζόμενες ιστορικές μαρτυρίες 
σχετικά με την Ακαδημία Πλάτωνος, προσπαθώντας να ανα
συστήσουν την εικόνα ενός από τα παλαιότερα και περισσό
τερο φημισμένα κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης στην αρ
χαία Αθήνα 

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης 
«Ακαδημία Πλάτωνος -Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτό
μων ιδεών», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
www.plato-academy.gr/project 

http://www.plato-academy.gr/project


ιστορία». 
Μετάφραση 
Κοραλία 
Σωτηριάδου, 
σκηνοθεσία 
Βαγγέλης 
Θεοδωρόπουλος. 
θέατρο του Νέου 
Κόσμου 
(Αντισθένους 7 και 
Θαρύπου, τηλ. 210 
9212.900). 
Πρεμιέρα στις 
12/12, σπς 21.00. 
Πέμπτη, 
Παρασκευή και 
Σάββατο σης 21.15, 
Κυριακή στις 19.00 

τσέζου συγγραφέα Ντι Σι 
Τζάκσον μόλις ολοκληρώ
σει τις παραστάσεις του στη 
θεσσαλονίκη (στις 9/12) θα 
επιστρέψει στη βάση του για 
την αθηναϊκή πρεμιέρα (στις 
12/12). Ενεργός πολίτης και 
σκηνοθέτης με άποψη, ο 
ιδρυτής του θεάτρου στην 
οδό Αντισθένους και Θαρύ
που γωνία μίλησε στο «Βήμα». 
Ι Γιατί επιλέξατε αυτό το έρ
γο; Ο τίτλος του παραπέμπει 
σε κάτι τόσο μακρινό από την 
εποχή μας... 
«Κατ* αρχήν ο τίτλος είναι ει
ρωνικός. Πρόκειται για μια 
σύγχρονη κωμωδία και αυτό 
από μόνο του ήταν αρκετό, 
πολύ περισσότερο όταν το κά
νει με χιούμορ. Επειτα είναι ο 

«Είμαι υπέρ των 
συγκρούσεων 
αλλά κατά της 
ßiac Εχω φθάσει 
να πιστεύω ακόμα 
καιτο"μπάτσοι, 
γουρούνια, 
δολοφόνοι"» λέει 
ο Βαγγέλης 
Θεοδωρόπουλος 

τρόπος που χειρίζεται το θέ
μα του ο συγγραφέας, τις αν
θρώπινες σχέσεις. Στην πρώτη 
πράξη ακούμε τα πράγματα 
από την πλευρά του άντρα και 
στη δεύτερη από την πλευρά 
της γυναίκας. Ετσι δημιουργεί
ται ένα παιχνίδι ανάμεσα στους 

«tit ν νυμιςω οτι αΜΟζουν τα 
πράγματα. Αυτό που αλλάζει 
είναι η μέθοδος - κάπως σαν 
μόδα που ακολουθεί κάθε επο
χή. Η ουσία και οι ανάγκες μας 
παραμένουν ίδιες. Στη δική 
μας παράσταση η γνωριμία 
των ανθρώπων γίνεται μέσα 
στον εργασιακό τους χώρο, 
ένα κλειστό περιβάλλον, όπως 
κλειστό μπορεί να είναι και ένα 
χωριό ή μια ολόκληρη κοινω
νία». 
Ι Το Θέατρο του Νέου Κό
σμου αντιμετωπίζει την κρί
ση χωρίς επιχορήγηση, αλλά 
με αυτοσυγκράτηση: Λίγες 
παραγωγές, πολλές συμπα
ραγωγές. 
«Το θέμα δεν είναι να κλει
στούμε στον εαυτό μας, αλλά 
να επαναπροσδιορίσουμε τις 
σχέσεις μας. Γι' αυτό σε αυτή 
την παραγωγή συνεργάζομαι 
με πολύ δικούς μου ανθρώ
πους, σταθερούς συνεργάτες 
του θεάτρου μας. Χωρίς επι
χορήγηση - αν και έχει εγκρι
θεί για την τρέχουσα χρονιά». 
Ι Τι πιστεύετε για την κατά
σταση που ζούμε σήμερα; 
«Ζήσαμε κάποια χρόνια, και 
εγώ από την εφηβεία μου, σε 
έναν ψεύτικο κόσμο που μας 
παρέσυρε όλους. Μπορεί το 
ψάρι να βρωμάει από το κε
φάλι, αλλά δεν βγάζω τον εαυ
τό μου από αυτό το παιχνίδι. 
Χάσαμε την αίσθηση του μέ
τρου. Προκειμένου οι πολιτικοί 
να κερδίζουν και να παίρνουν 
την εξουσία στα χέρια τους, 
καλλιεργούσαν αυτό το πα
ραμύθι, μαζί με τη συναλλαγή 
που ελάμβανε χώρα - με τις 
επιδοτήσεις, με τους συνδικα
λιστές, και όχι μόνο. Ζούσαμε 
στην απόλαυση και την ευκο
λία. Ακόμα κι αν ανατράπηκαν 
τα πράγματα, εξακολουθούμε 
να ζούμε σε ένα ψέμα. Ακόμα 

t t o f t f r i 

ςερουμε. Δεν θέλω όμως να 
τους βάλω όλους στο ίδιο 
τσουβάλι. Κάποιους άλλους 
δεν τους έχουμε δοκιμάσει. 
Προσωπικά μού δημιουργεί 
μια εμπιστοσύνη η Αριστερά». 
Ι Ποια Αριστερά; Ως ιδέα ή 
ως πραγματικότητα; 
«Οχι, για αυτή την Αριστερά 
μιλάω. Ηρθε η ώρα που μπορεί 
να γίνει εξουσία. Το ήθος της 
κυρίως - και όχι οι τακτικές 
της - με βρίσκει σύμφωνο και 
μου προκαλεί εμπιστοσύνη. 
Με άξονα την ηθική της, δεν 
θεωρώ ότι θα είναι πολιτική 
απάτη. Η Αριστερά πιάνει μια 
μεγάλη γκάμα, από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και τη ΔΗΜΑΡ ως τους 
μαοϊκούς ή τους αναρχικούς. 
Δεν είναι ένα ενιαίο κομμάτι, 

φθάσει να πιστεύω ακόμα και 
το "μπάτσοι, γουρούνια, δο
λοφόνοι", χωρίς ωστόσο να 
θέλω να ισοπεδώσω όλη την 
Αστυνομία. Για έναν απλό λό
γο: από τη στιγμή που ένας 
άνθρωπος επιλέγει ως επάγ
γελμα να σηκώνει κλομπ και να 
χτυπάει τον άλλον στο κεφάλι 
και να του το ανοίγει, και από 
τη στιγμή που κρατά ένα μη
χάνημα που εκτοξεύει χημικά 
αέρια καταστροφικά για τον 
άνθρωπο, για μένα αυτός δεν 
απέχει καθόλου από έναν βα
σανιστή. Και είναι πολύ εύκολο 
αύριο να γίνει βασανιστής. Γι' 
αυτόν τον λόγο ένα μεγάλο 
κομμάτι, ειδικά των δυνάμεων 
καταστολής, ψηφίζει Χρυσή 
Αυγή. Ενώ υπάρχουν κομμά-

κοινωνία χωρίς αστυνομία. 
«Συμφωνώ. Αλλά πιστεύω ότι 
έχουμε την πιο βίαιη αστυνο
μία σε όλη την Ευρώπη. Πέ
φτει πολύ ξύλο με το τίποτα, 
όπως και χημικά. Και μιλάω 
ως διαδηλωτής: ξέρω από πού 
ακριβώς ξεκινούν κάθε φορά. 
Προσωπικά διαδηλώνω για μια 
καλύτερη ζωή. Αγαπάω πολύ 
αυτόν τον τόπο. Δεν ονειρεύ
τηκα ποτέ μια τέτοια χώρα, 
μια τέτοια πατρίδα. Αν πήγα 
στον δρόμο της Αριστεράς -
δεν ήμουν ποτέ και ούτε εί
μαι μέλος ή στέλεχος κανενός 
κόμματος -, είναι για λόγους 
ανθρωπιστικούς και αισθητι
κούς». 
Ι Γίνατε παππούς. Πώς είναι; 
«Υπέροχα». 

Υπό την αιγίδα της Α. Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Καρόλου Παπούλια 

Διεθνές Συνέδριο 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: Τεκμήρια και Ιστορικές Μαρτυρίες 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει διεθνές συνέ
δριο με θέμα «Ακαδημία Πλάτωνος: Τεκμήρια και Ιστορικές Μαρτυρίες» από τις 
12 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2012. 

Διακεκριμένοι επιστήμονες από τους χώρους της φιλοσοφίας, της ιστορίας, της 
ιστορίας των επιστημών, αλλά και της αρχαιολογίας, προερχόμενοι από σημα
ντικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής, 
εξετάζουν και συζητούν τις σωζόμενες ιστορικές μαρτυρίες σχετικά με την Ακα
δημία Πλάτωνος, προσπαθώντας να ανασυστήσουν την εικόνα ενός από τα παλαι
ότερα και περισσότερο φημισμένα κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης στην αρχαία 
Αθήνα. 

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Ανά
πτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχει
ρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση καιΔιά Βίου Μάθηση» και χρηματοδοτεί
ται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς 
Πόρους. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.plato-academy.gr/project 
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grosvenorgallery. 
com 

υ μονός ανορωπος Λοιπόν 
Ι Ι . Ι Π - Ι ' , Α Ι Ί Ι Μ · · ι. λλιι 

« m : μπορίου σι 
αθηναϊκό μπαλ ηγμπ 

Μίικίνηιαουγκρού-
ονται μπροστά του, ίσως να εί
ναι και ο μόνος που μπορεί να 
μιλήσει για τη διαχρονικότητα 
των μύθων της Αρχαιότητας 
- και μάλιστα σε ένα διεθνές 
κοινό. To brand name της αρ
χαίας Ελλάδας ο Αλέκος Φασι
ανός το συνδέει με το σήμε
ρα και με τον τίτλο «Οι μύθοι 
του καθημερινού» («Everyday 
Myths») παρουσιάζει από την 
περασμένη Τετάρτη μια νέα έκ
θεση στην Grosvenor Gallery 
του Λονδίνου. Τον κορμό της 

οι αννρωηοι. .\pnajerai ενα 
<>ν». 

«Εχω κατακτήσει 
όλα τα υλικά» 

Στην έκθεση παρουσιάζονται 
κυρίως λάδια και ακρυλικά. 
«Εχω κατακτήσει όλα τα υλι
κά» εξηγεί ο Αλέκος Φασια
νός. «Με ο, τι πέφτε/ στα χέρια 
μου μπορώ να δημιουργήσω. 
Δεν πρέπει να είσαι δούλος 
των υλικών, αλλά να τα κατά-
κτά5. Γιατί το υλικό είναι μέσο 
με το οποίο μπορείς να δημι
ουργήσει. Μπορεί να είναι 
πέτρα, ξύλο ή οτιδήποτε άλλο. 
Και για τη ]ωγραφική χρει-
ά/ονται απλώς χρώματα. Τα 

Ο Αλέκος Φασιανός φωτογραφημένος ano τη σύζυγο του Μαριςα και... ζωγραφισμένος ano τον ιοιο 

υλικά ία φτιάχνω μόνος μου. 
Φτιάχνω χρώματα με κόλλα 
και σκόνη. Οταν μαγειρεύει 
σπίτι σου, δεν μαγειρεύεις 
καλύτερα από αυτά τα εστι
ατόρια; Κάπωε έτσι κάνω και 
εγώ. Το ατελιέ μου είναι σαν 
Kwjiva. Μαγειρεύω και φτι
άχνω μοναδικές συνταγές». 

Ο ίδιος θεωρεί ότι η συγκε
κριμένη έκθεση έχει ιδιαίτερη 
σημασία, καθώς υπογραμμίζει 
τη διαχρονικότητα των μύθων 
της Ελλάδας σε μια δύσκολη 
περίοδο για τη χώρα μας. «Οι 
ελληνικοί μύθοι είναι]ωντανοί 
και γνωστοί παγκοσμίως, δι

ότι είναι συνδεδεμένοι με την 
πραγματικότητα και τη λογική. 
Οι μύθοι άλλων χωρών έχουν 
να κάνουν περισσότερο με τα 
δαιμόνια και τη μαγεία, όπως 
το παραμύθι των χωρών της 
Ανατολής με τα τελώνια, τα τ}ί-
νια και την πραγματοποίηση 
των ευχών». 

Για τον Αλέκο Φασιανό, σε 
αυτή τη χρονική στιγμή έχου
με περισσότερο από ποτέ 
την ανάγκη να ελευθερωθού
με από τη μιζέρια που ζούμε 
καθημερινώς. «Λίε τον μύθο 
αναπτερώνεσαι, βγά]εις φτε
ρά και πετάς. Σαν τον Δαίδαλο 

που έβγαλε φτερά για να φύ
γει από τη φυλακή. Ο μύθος 
σε οδηγεί προς την ελευθερία. 
Ο μύθος σε εμπνέει να γίνεις 
δυνατός και να φθάσεις στον 
σκοπό σου, όπως, ας πούμε, ο 
Οδυσσέας. Εγώ έχω τον μύθο 
στο μυαλό μου και έτσι ελευ
θερώνομαι Ο μύθος αεβγά]ει 
από την καταπίεση, τη φυλακή 
σου. Και γίνεσαι άλλος άνθρω
πος, ελεύθερος. Είναι μεγάλο 
πράγμα η ελευθερία. Και βε
βαίως η ελευθερία στην τέχνη, 
που δεν είναι τίποτε άλλο από 
το να πραγματοποιείς το δικό 
σου όραμα». 
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«Ο Πικάσο έκανε αμέτρητα 
έργα, γιατί όχι και εγώ;» 
Ο Αλέκος Φασιανός είναι 77 ετών. Από το 
1960, που ολοκλήρωσε ης σπουδές του στην 
Ανωτάτη Σχολή ΚαλώνΤεχνών με καθηγητή 
τον Γιάννη Μόραλη - στη συνέχεια σπούδασε 
για τρία χρόνια την τέχνη της λιθογραφίας 
στο Παρίσι - ως σήμερα έχει πειραματιστεί με 
πολλά και διαφορεηκά είδη εικασπκής έκ
φρασης και έχει πραγματοποιήσει περισσότε
ρες από 40 εκθέσεις σε μερικές από ης πιο διά
σημες αίθουσες τέχνης του κόσμου. 
Εχει στο ενεργητικό του συμμετοχές σε Μπιε
νάλε, διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς με τη Γαλ
λία - έχει παρουσιάσει δουλειές του στο Κέ
ντρο Πομπιντού, στο Μουσείο Πολ Βαλερί, 
στην γκαλερί του Ιόλα και αλλού -, ωστόσο ο 
Αλέκος Φασιανός δεν έχει εκθέσει πολλές φο
ρές στη Βρετανία. «Δενμιμούμαι αυτό που γί
νεται έξωγιανατο φέρω στην Ελλάδα. Αντι-
θέτως, αυτό που κάνω εγώ το προτείνω και 
έξω»λέε\. «Καινομίζω σητο προσέχουνδιότι 
είναι κάπ πρωτότυπο, αυθεντικό, κάπ που κά-

νωμόνοεγώ, ο οποίος προέρχομαι από την 
Ελλάδα. Ξέρετε, είμαι σχεδόν αυτοδίδακτος, 
αλλά τα βιώματα μου είναι ελληνικά. Δεν 
μπορώ να τα αλλάξω. Δείχνω λοιπόν τι υπάρ
χει στην Ελλάδα. Καιδενντρέπομαιγι'αυτό». 
Καθ' όλη τη διάρκεια της κουβέντας ο καλλι
τέχνης θα σηκώσει μόνο για μια στιγμή τον 
τόνο της φωνήςτου: όταντου επισημαίνουμε 
την υπερπαραγωγικότητά του αλλά και την 
«κατηγορία» που του προσάπτουν κάποιοι on 
βρίσκεται παντού - από μπομπονιέρες έως... 
κοτόπουλα. «Τι εννοούν, δηλαδή, όπκάνω τα 
πάντα; Αυτά που θέλω κάνω. Τι να κάνω; Να 
μην παράγω τίποτα; Εχω πολλές ιδέες και πς 
εξωτερικεύω. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό που 
θέλουν οι άλλοι, αλλά αυτό που θέλεις εσύ. 
Και ο Πικάσο δεν έκανε χιλιάδες έργα; Δηλα
δή, πόσα θα πρέπει να κάνω για να μη μου 
προσάπτουν τίποτα; Οπως άλλωστε έχω πει, 
η τέχνη δεν είναι για τα μουσεία αλλά για τους 
δρόμους. Δεν ξέρουν, λοιπόν, π τους γίνεται». 

Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Καρόλου Παπούλια 

Διεθνές Συνέδριο 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: Τεκμήρια και Ιστορικές Μαρτυρίες 

Το Εθνικό και Καποδιοτριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει διεθνές συνέ
δριο με θέμα «Ακαδημία Πλάτωνος: Τεκμήρια και Ιστορικές Μαρτυρίες» από τις 
12 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2012 

Διακεκριμένοι επιστήμονες από τους χώρους της φιλοσοφίας, της ιστορίας, της 
ιστορίας των επιστημών, αλλά και της αρχαιολογίας προερχόμενοι από σημα
ντικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής, 
εξετάζουν και συζητούν τις σωζόμενες ιστορικές μαρτυρίες σχετικά με την Ακα
δημία Πλάτωνος, προσπαθώντας να ανασυστήσουν την εικόνα ενός από τα παλαι
ότερα και περισσότερο φημισμένα κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης στην αρχαία 
Αθήνα. 

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Ανά
πτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχει
ρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση καιΔιά Βίου Μάθηση» και χρηματοδοτεί
ται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς 
Πόρους. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.plato-academy.gr/project 
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συνδέεται με τη 
Νέα Υόρκη μέσω 
Αθήναε. 

ΜΛοαι /Λΐ DciNci, υ u i iu ios κατεΛηςε, ε-

ξηγώνταδ τη φιλοσοφία Tns εταιρείαΞ: 
«Μοντέρνα, εκλεπτυσμένη, φιλική 

npos τον επιβάτη και μακράν η 
φθηνότερη, x(opts ópcos επι-
πτώσειβ oris προσφερόμενε5 
υπηρεσίεβ». 

Η Ελλάδα είναι μια 
πολύ σημαντική αγορά 
για εμά5. Ημασταν εδώ 
Tis καλέ5 npépss, θα 
είμαστε εδώ και Tis 
ά σ χ η μ ε 5 

Akbar AI Baker, διευθύνων 
σύμβουλοε Tns Qatar Airways 

κ.ά.) έχει καταφέρει να αυξήσει 
το μερίδιο ayopas στο 18% από 
11,5% πριν από μία τριετία -με 
στόχο το 20% για την επόμενη 
χρονιά-, με Tis εξαγωγέ5 Tns (σε 
40 χώρε5) να αποτελούν περίπου 
το 15% του συνολικού τζίρου. 
Παράλληλα συνεχίζει την υλο
ποίηση του επενδυτικού πλάνου 
ui]/ous 50 εκατ. ευρώ. 

Τέλοβ, η Ολυμπιακή Ζυθοποι
ία (Fix), έχει θέσει cos στόχο γι 
το 2013 την αύξηση του μεριδί
ου aYopas στο 15% από 12% σή
μερα και δρομολογεί για το 2013 
vées επενδύσει άνω των 7 εκατ. 
ευρώ. Η εταιρεία, η οποία εξάγει 
σε 14 χώρεε, προωθεί την είσο
δο Tns στην αγορά Tns Κύπρου 
το 2013. 

ΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ι ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ψήφοε εμπιστοσύνη^.. 100 εκατ. ευρώ 
Ως ΨΉΦΟς εμπιστοσύνη5 ans προο-
nriKés Tns ελληνικήβ ayopas λογί
ζεται η τελευταία κίνηση του γνωστού 
επιχειρηματία Πάνου Γερμανού να 
προχωρήσει σε άμεσεβ επενδύσει 
ύψουβ 100 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, ο όμιλοε Olympia 
Development, συμφερόντων Γερμα
νού, θα προχωρήσει σε αύξηση με 
τοχικού κεφαλαίου με ίδια κεφάλαια 
του πετυχημένου επιχειρηματία. 

Η κίνηση στοχεύει στην ενδυνά 
μωση και την περαιτέρω ενίσχυση 
του λιανεμπορικού κλάδου Tns 
Olympia Development, (Public, 
Multirama και Getitnow), KOOCUS και 
στη μείωση του δανεισμού του ομί
λου. 

Από την επένδυση αυτή εκτιμάται 
ότι θα δημιουργούν 120 νέε5 Θέσεΐ5 
εργασίαε, ενώ ακόμη 60 vées θέσει s 

αναμένεται να 
δημιουργηθούν 
εντό5 του β' τρι
μήνου του 2013 
από νέα ΑΜΚ η 
οποία θα κατευ
θυνθεί στο βιο
μηχανικό «κομ-
μ ά τ ι » T n s 
Olympia Deve
lopment (δηλαδή 
στη Sun light) 

Onoos επιοιι 
(invi π κ. I Kivvns 

Kapayiawns, σύμβουλοβ διοίκησηβ 
του ομίλου «για óXous εμάβ στην ε
πιχειρηματική κοινότητα, προτεραι
ότητα είναι να συμβάλουμε, προκει
μένου να δημιουργηθεί ένα πραγ 
ματικά θετικό κλίμα το οποίο θα προ
σελκύει επενδύσει τόσο από την 

Ο Π.Γερμαν05 
έχει στα 
σκαριά νέε5 
επενδύσεις. 

Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό». 
Ο κ. Kapaviavvns πρόσθεσε ότι το 
συμπέρασμα που προέκυψε από το 
τελευταίο Eurogroup είναι ότι η χώ
ρα pas θα παραμείνει στη ζώνη του 
ευρώ, απομακρύνονταβ τα σενάρια 
περί ôpaxpns. 

•* Ανάπτυξη ZTÓXOS πλέον είναι να 
υπάρξει ανάπτυξη, δηλαδή σε πρώτη 
φάση να δημιουργηθεί πρωτογενέ5 
πλεόνασμα, κάτι το οποίο μπορεί να 
συμβεί μάνα I dv ξεκινήσουν μεγά 

is από ισχυρού* Ελλη 
νεβεπίΧΙ ΐρηματίέΒ και αργότερα από 
TOUS ξένου5, οι οποίοι προηγούμε
να« θέλουν να δουν κάποια πρόοδο 
στη δημοσιονομική προσαρμογή ms 
xcopas αλλά και oris ιδιωτικοποιή
σε ι . 

ΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Υπό την αιγίδα τηςΑ,Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας 

κυρίου Καρόλου Παπούλια 

Διεθνές Συνέδριο 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Τεκμήρια και Ιστορικές Μαρτυρίες 

Το Εθνικό και ΚαποδΊστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει διεθνές 

συνέδριο με θέμα «Ακαδημία Πλάτωνος Τεκμήρια και Ιστορικές 

Μαρτυρίες» από τις 12 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2012 

Διακεκριμένοι επιστήμονες από τους χώρους της φιλοσοφίας, της ιστορίας, της 

ιστορίας των επιστημών, αλλά και της αρχαιολογίας, προερχόμενοι από 

σημαντικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης και της 

Αμερικής, εξετάζουν και συζητούν τις σωζόμενες ιστορικές μαρτυρίες σχετικά με 

την Ακαδημία Πλάτωνος, προσπαθώντας να ανασυστήσουν την εικόνα ενός 

από τατταλαιότερα και περισσότερο φημισμένα κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης 

στην αρχαία Αθήνα. 

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος -

Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδίων», η οποία υλοποιείται μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 

από Εθνικούς Πόρους 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελβα: wwwplato-academygr/pfoject 
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τυχαν τότε -ms προσοχήδ που TOUS άξιζε. Θα μπο
ρούσε Kònoios να πει ότι η σχέση του Μπέν-
θαμ με την Ελληνική Επανάσταση πήρε κακή 
τροπή: εξελίχθηκε cos σχέση εκείνων, των 
«φωτοσβηστήρων» (οι Ελληνε5), που «σκοτώ
νουν» Tis ιδέεε που πετάνε (του Μπένθαμ). 

Ωστόσο, αυτό που προκύπτει από τον εξαι
ρετικό τόμο των Εκδόσεων του IôpùpaTos Tns 
Βουλήε των Ελλήνων είναι, πρώτον, ότι μετα-
κενώθηκε ένα μέροε του έργου με Tis ριζο-
σπαστικέε απόψειβ του μεγάλου Αγγλου φιλο
σόφου (βλέπε στον ανά χείρα5 τόμο τη μετά
φραση του μπενθαμιανού δοκιμίου «Περί δη-
μοσιότητοε» από τον νομικό, πολιτικό και λό
γιο Αναστάσιο Πολυζωίδη) και, δεύτερον, ότι α
ναδεικνύεται μια σχεδόν άγνωστη, ιδιαίτερηε 
onpacrias, ιδεολογική πτυχή του Αγώνα -ms Πά
λι γγενεσίαε. 

Ο Μπένθαμ για τους Ελληνες: 

npociov Κοραή (1824) 

«... aas θεωρώ τον πλέον ευφυή και, ευτυχώβ, 
τον πλέον ευυπόληπτο σύμβουλο που θα μπορούσε 
να έχει η χώρα aas...» 
Προς τον Simon Bolivar (1825) 

«.. .όταν όλε5 μου οι προσπάθειεε να TOUS βά
λω (TOUS Ελληνε5) σε έναν σωστό δρόμο απέτυχαν 
πλήρως προφα^στηκα φόρτο εργασιών για να δια
κόψω την αλληλογραφία μαζί TOUS, και αρνήθη
κα να συναντήσω έναν συνάδελφο TOUS, τον Ζαΐμη, 
όταν ήρθε στην Αγγλία... Kovrds δεν μπορεί να προ
βλέψει ποια θα είναι η κατάληξη αυτού του αγώ
να ενάντια orous πολύ πιο avücavous ToüpKOUS». 

Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας 

κυρίου Καρόλου Παπούλια 

Διεθνές Συνέδριο 

ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: Τεκμήρια και Ιστορικές Μαρτυρίες 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργα

νώνει διεθνές συνέδριο με θέμα «Ακαδημία Πλάτωνος: Τεκμή

ρια και Ιστορικές Μαρτυρίες» από τις 12 έως τις 16 Δεκεμβρί

ου 2012. 

Διακεκριμένοι επιστήμονες από τους χώρους της φιλοσοφίας, 

της ιστορίας, της ιστορίας των επιστημών, αλλά και της αρχαιο

λογίας, προερχόμενοι από σημαντικά Πανεπιστήμια και ερευνη

τικά ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής, εξετάζουν και συ

ζητούν τις σωζόμενες ιστορικές μαρτυρίες σχετικά με την Ακα

δημία Πλάτωνος, προσπαθώντας να ανασυστήσουν την εικόνα 

ενός από τα παλαιότερα και περισσότερο φημισμένα κέντρα 

έρευνας και εκπαίδευσης στην αρχαία Αθήνα. 

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδη

μία Πλάτωνος -Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών», 

η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και χρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 

Εθνικούς Πόρους. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστσσελίδα: www.plato-

academy.gr/project 
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και αφηγημένου έξω απ' τα δό
ντια «TépaTOS», ειπωμένη από δα
σκάλα σε μαθητή. Ο 13xpovos 
πρωταγωνιστήβ Κόνορ έχει μόλιε 
υποστεί σωματική και ψυχική κα
κοποίηση από τον τραμπούκο -
συμμαθητή του, και η δασκάλα 
επιχειρεί να τον παρηγορήσει. 

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για μυ
θιστόρημα κοινωνικού - πολιτι
κού περιεχομένου - τουλάχιστον 
όχι τυπικά. Κάθε άλλο: πρόκειται 
για τη δραματική ιστορία evòs ε
φήβου που μέρα τη μέρα παρα
κολουθεί τη μητέρα του να σβή
νει, ευρισκόμενη στο τελικό στά
διο του καρκίνου. 

Η επινόηση ópcos του «Τέρα-
Tos», που κάθε τόσο τα μεσάνυ-

Από την άποψη αυτή 
μόνον ο Κόνορ θυμίζει 
τον πρωταγωνιστή του 
τικού φιλμ «Paranormal 
παρακολουθήσαμε oris κ 
TOYpacpiKés αίθουσεε το 
πώρο. 

Oncos ο (πάρα-) Νόρμι 
xaivias διαθέτει υπερφυο 
διότητεΒ, έτσι και ο Κόν 
χεται Tis επισκέψε^ του Tt 
που δεν είναι άλλο από τ 
ρο έλατο Tns απέναντι π? 
που ζωντανεύει. Οπωε ο Ν< 
έτσι και ο Κόνορ γίνεται 
γελωε, απόβλητο5, xcopis ai 
θόλου να τον αποθαρρύνε 
τον αποκαρδιώνει. 

Γιατί óncos οι βρικόλακι 

ΣΟΦΙΑ 
IIK0AAÏÙ0Y 

Χ Ο Ρ Ε Υ Ο Υ Ι 

Σοφία Νίκο 

Ένας μαθητΓ 

Πανελλαδικέ 

Ο καθηγητήο 

να ερεύνησε 

Ο μαθητής α 

Πόσο έτοιμο 

να ακούσουν 
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Atlas Kup.-Ttx 1910.22:30 
Αίθουσα 4: Ξενοδοχείο για τέρατα μπαγλ 
Κυρ 13 50 15 50. 17 

Αίθουσα 5 COCA COLA Ξενοδοχ 
τέρατα μααγλ. Kup Ι 50 {3D}, 
ΔΟΛ-Τετ. 1650 (3D) / Av.. Kup -Tei. 18.50. 
2110.23 30 
VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ Παλαιά 

1550 (3D). 1750 (3D). Δευι/Γει. 1750 (3D) 
/ Αν._ Κυρ.-Τετ. 1950.2210.00:30 
Αίθουσα 2-C0SM0TE Brave μειαγλ. 

/Skyf.iii .Κυρ 

Αίθουσα 3: Το λυκόφως: Χαραυγή μέρος 
2ο Kup 1350,16:00.1830. 2100. 2320. 
ΔείΛ-Τεχ 16Ο0,18:30.2100.2320 

2300, ΔευνΤεχ. 18:00.2030.2300 
Αίθουσα 1Û-COSMOTE: Ξενοδοχείο για 
τέρατα μααγλ. Κυρ 15 10.17 10 1910 
ΔείΛ-Τει 17 10. 1910 / Skyfall Κυρ -Τετ. 

00-10 
Αίθουσα 11 Αν_ Κυρ.-Τεχ. 1830.2100. 
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Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου 
της Δημοκρατίας κυρίου Καρόλου Παπούλια 

Διεθνές Συνέδριο 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: 
Τεκμήρια και Ιστορικές Μαρτυρίες 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα 
«Ακαδημία Πλάτωνος: Τεκμήρια και Ιστορικές Μαρτυρίες» από τις 12 έως τις Ί 6 Δεκεμβρί
ου 2012. 
Διακεκριμένοι επιστήμονες από τους χώρους της φιλοσοφίας, της ιστορίας, της ιστορίας 
των επιστημών, αλλά και της αρχαιολογίας, προερχόμενοι από σημαντικά Πανεπιστήμια και 
ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής, εξετάζουν και συζητούν τις σωζόμενες 
ιστορικές μαρτυρίες σχετικά με την Ακαδημία Πλάτωνος, προσπαθώντας να ανασυστήσουν 
την εικόνα ενός από τα παλαιότερα και περισσότερο φημισμένα κέντρα έρευνας και εκπαί
δευσης στην αρχαία Αθήνα. 
Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος -Ανάπτυξη της 
Γνώσης και καινοτόμων ιδεών», η οποία υλοποιείται μέσω του Επο<ειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρω
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.plato-academy.gr/project 
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