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10 Ελληνικοί Μύθοι (ακόμα)

Δ εν χρωστάμε, δεν πουλάμε, δεν πληρώνουμε. Βλέπω με ευχάριστη έκ
πληξη τώρα πια και τους εκπροσώπους των αντιμνημονιακών κομμάτων να 
αναγνωρίζουν τα ελλείμματα και να ψάχνουν τρόπους για να τα καλύψουν. 
Προτείνουν ψόρους φυσικά κι αυτοί, σ' αυτούς που έχουν εισόδημα 20.000 

το χρόνο, εισφορές σε όσους έχουν 50.000, έκτακτες φορολογίες στις επιχειρήσεις. Πού 
είναι τώρα αυτοί που «δεν χρωστούσαν, δεν πληρώνανε»; Πού είναι όλοι αυτοί που δεν 
πλήρωναν τα διόδια, τα εισιτήρια στα λεωφορεία και το μετρό; Πού είναι όλοι αυτοί που 
όταν το κράτος χρεοκοπούσε πρότειναν ως απάντηση να το χρεοκοπήσουμε ακόμα πε
ρισσότερο; Πού χάθηκαν εκείνοι οι καλοί άνθρωποι που πρότειναν επιτροπές λογιστικού 
ελέγχου για να διαγράψουμε το επαχθές χρέος; Που συνέκριναν την ελληνική δημο
κρατία με λατινοαμερικάνικες μπανανιές και δεν αναγνώριζαν συμβάσεις μιας χώρας 
της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, με κυβερνήσεις που ψήφιζε το 80% του ελληνικού λαού; Πού 
είναι όλοι αυτοί που είχαν αναγάγει την τσάμπα μαγκιά του μπαταχτσή σε προοδευτικό 
δικαίωμα και απαίτηση να πληρώνουν τη ζωή τους οι πολίτες των άλλων χωρών; Άραγε, 
τώρα που έμαθαν για τις 200.000 μαϊμού συντάξεις και επιδόματα που στοιχίζουν 1 δις το 
χρόνο, για τον πενταπλασιασμό της φαρμακευτικής δαπάνης, για το διπλασιασμό σε μία 
δεκαετία του μισθολογικού κόστους του δημοσίου, τον τριπλασιασμό της κρατικής ενί
σχυσης στα ασφαλιστικά ταμεία, θέλουν ακόμα επιτροπές ελέγχου; Μήπως τους λέει τί
ποτα το γεγονός ότι μετά από 4 χρόνια ύφεσης και 2 μνημονίου, ξεκινάμε πάλι απογραφή 
των συνταξιούχων; Με την ταμπέλα «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», ο ελληνικός παρασι
τισμός προσπάθησε κρυμμένος πίσω από προοδευτικές ταμπέλες να βάλει την υπόλοιπη 
κοινωνία να πληρώσει το λογαριασμό.

Η «εξόντωση της κοινωνίας». Η κοινωνία μας περνάει δύσκολες ώρες. Πολλοί άνθρωποι 
έχουν κλείσει τις δουλειές τους, ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας είναι άνεργοι. Για στά- 
σου ένα λεπτό, όμως. Για «εξόντωση της κοινωνίας» μιλούσαν και πριν 2 χρόνια. Εξόντω
ση της κοινωνίας ήταν π περικοπή του επιδόματος έγκαιρης προσέλευσης. Εξόντωση ή
ταν οι μετατάξεις μέσα στο δημόσιο. Οι άνθρωποι απειλούσαν να πηδήσουν από τα παρά
θυρα γιατί η αναγκαστική εφεδρεία, που δεν εφαρμόστηκε, τους πρότεινε να κάθονται 2 
χρόνια σπίτια τους και να παίρνουν το 70% του μισθού τους μέχρι να βγουν στη σύνταξη. 
Κάτι δηλαδή που αν το προτείναμε όχι στο 1 εκατομμύριο ανέργους, αλλά και στους εργα
ζόμενους του ιδιωτικού τομέα, θα το αντιμετώπιζαν ως πρώτο αριθμό του λαχείου. Αυτοί 
που δημιούργησαν την ατμόσφαιρα της σύγκρουσης, της μιζέριας, της θυματοποίησης, 
της ακινησίας, αυτοί που δεν άφησαν την κοινωνία να δουλέψει για να ξεπεράσει τα προ- 
βλήματά της, ήταν αυτοί που δεν ήθελαν να χάσουν το παραμικρό από την προηγούμενη 
ζωή τους. Τα πραγματικά θύματα, ο ιδιωτικός τομέας που διαλύθηκε για να μη θιγεί το 
πελατειακό κράτος, δεν είχε χρόνο για συνθήματα. Δούλευε για να επιβιώσει.

Είναι ένα κόλπο για να μας αγοράσουν φτηνά. Περίεργο κόλπο. Πότε θα το εφαρμό
σουν; Η αξία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβα
νομένων και των κρατικών κολοσσών ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, OTE, Πετρέλαια, Εθνική, όλη η 
ελληνική οικονομία δηλαδή, αποτιμάται σήμερα 19,5 δις. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, 
τα Zara, τα ρούχα, έχουν χρηματιστηριακή αξία 90 δις. Μια μεσαία πολυεθνική μπορεί να 
αγοράσει την Ελλάδα για πλάκα. Αλλά δεν το κάνει. Αντίθετα. Φεύγει η Singapore Airlines, 
η Ryanair, έφυγαν τα Aldi, π Fnae, η Saturn, οι εταιρείες καυσίμων. Παρά τους ελληνικούς 
μύθους, κανείς δεν αγοράζει σε μια αποτυχημένη χώρα. Κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα 
διαφθοράς, διαπλοκής, χαμηλής παραγωγικότητας και κομματικών «διοδίων».

Δανείζονται με 1% και μας δανείζουν με 5%. Οι τράπεζες, οι τοκογλύφοι. Ναι, ήταν τόσο 
μεγάλη η εκμετάλλευση ώστε έχασαν τα μισά λεφτά τους και χρεοκόπησαν. Τώρα δεν 
μας δανείζουν οι τράπεζες, μας δανείζουν οι πολίτες των άλλων κρατών. Και το επιτόκιο 
έχει φτάσει σχεδόν στο 2%. Οσοι τα λένε αυτά, μπερδεύουν το επιτόκιο της διατραπεζι
κής με το επιτόκιο για ομόλογα 15 και 20 χρόνων. Κι εμείς το ίδιο δεν κάνουμε; Όταν «δα
νείζουμε» τις τράπεζες με ένα απλό λογαριασμό, έχουμε 1% επιτόκιο, αν τις δανείσουμε 
με τρίμηνη προθεσμία ζητάμε 5%. Αν επρόκειτο για ένα χρεοκοπημένο κράτος πόσο θα 
ζητούσαμε; Το αληθινό ζήτημα είναι ότι στον πραγματικό κόσμο, στην αγορά, δεν θα μας 
δάνειζαν ούτε με 30%. Και το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι, πριν την κρίση, όταν 
μας δάνειζαν με «γερμανικό» χαμηλό επιτόκιο, εμείς πάλι ελλείμματα είχαμε ενώ αυτοί 
οργάνωναν την ανάπτυξή τους. Τώρα δανειζόμαστε φτηνά, ενώ χώρες που μας δανεί
ζουν, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, δανείζονται με 6%. Και πάλι γκρινιάζουμε.

Το μνημόνιο έφ ερε χη λιτότητα.Ύφεση είχαμε 2 χρόνια και, πριν ξεκινήσει το μνημό
νιο. Δεν υπάρχει μνημόνιο, υπάρχει έλλειμμα. Και δεν υπάρχουν πια δανεικά για να το 
καλύψουν. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το μνημόνιο, δηλαδή η δανειακή σύμβαση, 
μας προφυλάσσει. Χωρίς αυτή, η λιτότητα θα ήταν διπλάσιο. Από 10,4 το πρωτογενές ►
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BIOS:
HAVANA COCTELES,
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
Μια βραδιά αφιερωμένη 
στη μεγάλη παράδοση της Κούβας 
στα cocktails. Πρωταγωνιστές 
το Mojito, το Daiquiri και το Cuba 
Libre, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη 
Κούβα. Free Cuban cocktails 
(21:00 - 23:00), όπως ακριβώς 
φτιάχνονται στα θρυλικά bars 
της Αβάνας εδώ και δεκαετίες, 
και πάντοτε με Havana Club.

Πειραιώς 84 
Αθήνα

f  www.facebook.com/havanaclubgreece

www.apolafste.ypefthina.eneap.gr Απολαύστε υπεύθυνα
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Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς όταν έχεις δίπλα σου

και μάλιστα... κερασμένες!

Heinckcr

Από Δευτέρα έως Πέμπτη,
18:00 με 22:00 
με κάθε παραγγελία μιας 
από τις αγαπημένες σου μπίρες 
Heineken, Fischer,

Amstel Premium Pilsener,

Sol, McFarland ή Erdinger 

εμείς σε κερνάμε άλλη μία!

Κοτεβάστε στο κινητό σας 
το δωρεάν app CLIC2C 
και σκανόρετε εδώ 
για να δείτε τα κοντινότερα 
σημεία beer happy

the invisible barcode

OW-QBEERHAPPY

w w w .beerhappy.gr

Απολαύστε υπεύθυνα
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μας έλλειμμα πήγε στο 5%. Αλλιώς, χωρίς 
δανεικά, Θα έπρεπε να είχε μηδενιστεί. Ο
σοι καταγγέλλουν, ακυρώνουν, περήφανα 
διαγράφουν και Θριαμβευτικά αποχωρούν 
από τα μνημόνια που Θα «τα κάνουν παρελ
θόν», λησμονούν να πουν ότι η επόμενη 
μέρα Θα είναι τέτοια που τα προηγούμενα 
χρόνια Θα μας φαίνονται παράδεισος.Ένα 
δις δόση καθυστέρησε να εκταμιευτεί τον 
Μάιο και τα νοσοκομεία είναι στα πρόθυρα 
κραχ, οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν 
τα φάρμακά τους.

Δεν κάνουμε καλή διαπραγμάτευση. Ναι, 
Θα έρθουν τώρα οι καλύτεροι διαπραγμα
τευτές. Δυστυχώς, συνέβη το αντίθετο. Το 
πολιτικό σύστημα διαπραγματεύτηκε και 
μάλιστα πολύ καλά. Για να διατηρήσει το 
ξοφλημένο σύστημα στη ζωή. Κάθε 3 μή
νες το μνημόνιο άλλαζε. Όλοι το ξέρουμε. 
Νόμοι ψηφίζονται, δεν εφαρμόζονται. Λαμ- 
βάνονται μέτρα, δεν αποδίδουν, αλλάζουν, 
παίρνουν άλλα, καινούργιοι νόμοι, άλλες 
φορολογικές ρυθμίσεις, εξαιρέσεις στο α
σφαλιστικό, 3 νόμοι για τα κλειστά επαγ
γέλματα κανείς δεν εφαρμόστηκε, άλλοι 
τόσοι για τις κρουαζιέρες. Το μνημόνιο είναι 
η μεγάλη απάτη του ελληνικού πολιτικού 
συστήματος. Μια προπαγανδιστική κατα
σκευή. Υπάρχει μόνο έλλειμμα. Που για να 
το αντιμετωπίσουμε χρειαζόμαστε αύξη
ση εσόδων και μείωση εξόδων. Δυσάρεστα 
πράγματα, δηλαδή. Που κανείς δεν Θέλει να 
τα πει και πολύ περισσότερο να τα κάνει. Οι 
Ευρωπαίοι έλεγαν μείωση δαπανών, έκο
βαν μόνο τους μισθούς. Πάταξη της φορο
διαφυγής, έβαζαν φόρους. Διαρθρωτικές 
αλλαγές, δεν προχωρούσε καμία. Δεν χρει
άζεται να ακυρώσει κάποιος το μνημόνιο. 
Ούτε καν να το διαπραγματευτεί. Ας το έχει 
back up. Ας προχωρήσουμε παράλληλα ε
μείς με άλλους τρόπους τη μείωση των δα
πανών και την αύξηση των εσόδων. Ας μει
ώσουμε εμείς με άλλο τρόπο τα ελλείμμα
τα. Ας επιτύχουμε αλλιώς την επανεκκίνη
ση της οικονομίας. Τι μας εμπόδιζε 2 χρόνια; 
Το αντιμνημονιακό μέτωπο, όλη η συνθη
ματολογία για αλλαγή του μνημονίου, κρύ
βει την άρνηση να αλλάξει το σύστημα, να 
αλλάξει π χώρα. Αρνούνται την αλλαγή του 
οικονομικού μοντέλου και κρύβονται πίσω 
από την αλλαγή του μνημονίου. ΓΓ αυτό οι 
αντιμνημονιακές και οι μνημονιακές δυνά
μεις δεν είναι πειστικές στη μεταξύ τους α- 
νϊίπαράθεση. Αυτά που ΝΔ και Πασόκ δεν 
έκαναν προσπαθώντας να τρενάρουν τις 
μεταρρυθμίσεις, έρχεται τώρα ο Σύριζα ευ- 
Θαρσώς να δηλώσει ότι ούτε τα συζητάει. 
Το αντιμνημονιακό μέτωπο κάνει ρελάνς 
οπισθοδρόμησης στην ακινησία των άλ
λων. Έτσι δημιουργούν πλαστές αντιθέσεις, 
μνημόνιο-αντιμνημόνιο, αριστεροί-δεξιοί, 
προδότες-πατριώτες, τα πάντα εκτός από 
μεταρρυθμιστές-αντιμεταρρυθμιστές. Αυ
τό όμως είναι το μόνο δίλημμα που αυτή τη 
στιγμή ξεκαθαρίζει τα πράγματα.
Και σ' αυτό δεν χωράει καμία διαπραγμά
τευση. Ο κόσμος τους, ο κρατισμός, οι ε 
πιδοτήσεις, το κράτος-επιχειρηματίας, οι
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παροχές, οι αργομισθίες, το γραφειοκρα
τικό δημόσιο, τα κλειστά επαγγέλματα, η 
κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, έχει τε
λειώσει για την Ευρώπη. Οι μεταπολεμικές 
κλειστές οικονομίες είναι πια παρελθόν. 
Αυτό είναι και το πραγματικό πρόβλημα.

. Οχι οι μετενέργειες, ούτε οι κατώτεροι μι
σθοί. Αυτά κερδίζονται και χάνονται κάθε 
εποχή, είναι π δουλειά, π παραγωγή, η ανά
πτυξη κάθε περιόδου που τα καθορίζει. Το 
άλλο, όμως, είναι καθοριστικό. Το μοντέλο 
που δυσκολεύονται να αφήσουν πίσω τους 
ΝΔ και Πασόκ, και Θέλει να επαναφέρει α
κόμα ισχυρότερο ο Σύριζα, έχει τελειώσει 
στο σύγχρονο κόσμο.

Δεν υπάρχει τρόπος να μας βγάλουν από 
το ευρώ . Μήπως υπάρχει τρόπος να τους 
αναγκάσουμε να μας δανείζουν αέναα χω
ρίς να εξοφλούμε τα δανεικά; Απίστευτοι 
νομικοί των τηλεοπτικών παραθύρων και 
ανεπάγγελτοι πολιτικοί του κομματικού σω
λήνα επικαλούνται νομικούς λόγους για να 
εξηγήσουν ότι δεν προβλέπεται έξοδος χώ
ρας από το ευρώ. Αν δεν είναι ηλίθιοι, είναι 
απατεώνες. Τη στιγμή που η ροή χρήματος 
από τα ευρωπαϊκά ταμεία σταματήσει, η χώ
ρα Θα είναι υποχρεωμένη να τυπώσει χρήμα 
για να συνεχίσει στοιχειωδώς να λειτουργεί. 
Η στιγμή αυτή δεν είναι μακριά. Ο περισσό
τερος κόσμος, βλέποντας την αδιανόητη 
ανευθυνότητα του πολιτικού συστήματος, 
την έχει προεξοφλήσει. Αυτοί που Θα οδηγή
σουν τη χώρα στη δραχμή Θα είναι οι υπεύ
θυνοι μιας εθνικής ήττας που δεν μπορούμε 
καν να φανταστούμε τώρα τις επιπτώσεις 
της. Αυτοί που διαπαιδαγώγησαν την κοινω
νία στην εθελοτυφλία, που ακόμη και σήμε
ρα αντί για σκληρές αλήθειες υπόσχονται 
παροχές και επιστροφή με μαγικό τρόπο 
στην προηγούμενη ζωή χωρίς τα δανεικά 
όμως, δεν Θα ξέρουν πού να κρυφτούν. ΓΓ 
αυτό οι τσάμπα μάγκες της προηγούμενης 
περιόδου, οι «αριστεροί» των τηλεοπτικών 
παραθύρων, οι «πατριώτες» που βρίσκουν 
κάθε βράδυ πετρέλαιο στο Αιγαίο, Θα αρνη- 
Θόύν να κυβερνήσουν με κάθε δικαιολογία.

Η «δίκαιη οργή».Έχετε προσέξει ένα πα
ράδοξο; Τρεις μήνες τώρα προεκλογική 
περίοδος, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί τα 
επεισόδια και οι προπηλακισμοί εναντί
ον πολιτικών, κανείς δεν διαδηλώνει στη 
Βουλή, κανείς δεν ανεβάζει βιντεάκια στο 
ίντερνετ με γιαούρτια και μπουκάλια και 
συνθήματα. Είναι λιγότερη η ύφεση, η α
νεργία; Μεγαλύτερη είναι. Τώρα όμως κε- 
φαλαιοποιειται η «δικαιολογημένη οργή» 
σε ψήφους. Τόσο αυθόρμητη ήταν. Τώρα 
δεν σπάμε μάρμαρα, δεν καίμε. Ψηφίζου
με. Ομως η βία όταν απελευθερώ νετα ι 
στους δρόμους, μένει. Και την κληρονο
μούν οι νεοναζί, οι οποίοι ξαφνικά δεν είναι 
πια τα «παιδιά στην πάνω πλατεία» αλλά 
το απεχθές «αυγό του φιδιού» που μας α
πειλεί. Τώρα ξαφνικά τα «αντισυστημικά» 
φαινόμενα σε απειλούν όταν γίνεσαι κόμ
μα εξουσίας. Η νομιμοποίηση της πολιτικής 
βίας, π ρητορική του μίσους για προδότες,
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δοσίλογους, δυνάμεις κατοχής, εξυπηρέ
τησαν τις κομματικές ιδιοτέλειες. Ο στό
χος επετεύχθη. Τώρα όλοι προσπαθούν 
να τα διαγράψουν από τη μνήμη, όμως ο 
πολιτικός πρωτογονισμός που, ψυχρά, υ
πολογιστικά, με συνταγές τεχνικών της 
εξουσίας, απελευθερώθηκε αυτά τα 2 χρό
νια, τώρα δεν μαζεύεται. Και θα τον πλη
ρώσει ακριβά η κοινωνία μας. Άμα συμβεί 
το απευκταίο ατύχημα, η χρεοκοπία, θα 
ξέρουμε για ποιους λειτούργησε, ποιοι θα 
κληρονομήσουν αυτή την τυχοδιωκτική 
στρατηγική της έντασης που εφαρμόστη
κε αυτά τα χρόνια.

Ομως το μνημόνιο φέρνει ύφεση. Είναι 
π μισή αλήθεια. Καμία χώρα δεν διαλύεται 
άμα χάσει 15% του ΑΕΠ της, κανένα νοικο
κυριό δεν εξοντώνεται αν χάσει 15-20% 
των αποδοχών του. Δουλεύει και το ξανα
κερδίζει. Το πρόβλημά μας δεν είναι η κρί
ση, αλλά ο τρόπος που διαχειριστήκαμε 
την κρίση. Οι μειώσεις ήταν επακόλουθο 
της πραγματικότητας. Η παρατεταμένη, 
ύφεση, όμως είναι αποτέλεσμα της λάθος 
διαχείρισης. Δεν κάναμε τις αλλαγές που 
η υπόλοιπη Ευρώπη, ο κόσμος όλος μάς 
συνιστούσε, αρνπθήκαμετις μεταρρυθμί
σεις και αντί γι' αυτό παραλύσαμε ως χώ
ρα, σταμάτησαν τα πάντα να δουλεύουν. 
Η ύφεση είναι αποτέλεσμα της διάλυσης 
του κράτους, της αποδιοργάνωσης του 
κρατικού μηχανισμού, πράγμα που κάνει 
τη διαβίωση ακόμα πιο δραματική. Είναι α
ποτέλεσμα της πολιτικής αστάθειας, 80 δις 
καταθέσεων έχουν φύγει έξω από πολίτες 
που βλέπουν ότι το πολιτικό σύστημα μας 
οδηγεί στην άβυσσο. Είναι αποτέλεσμα 
της αυτοκαταστροφικής τακτικής, της υ
πονόμευσης του τουρισμού, της εξόντω
σης της εμπορικής ζωής της πόλης. Είναι 
αποτέλεσμα των καταστροφικών επιλο
γών, να εξοντωθεί ο ιδιωτικός τομέας για 
να μη θιγούν οι γραφειοκρατικές δομές, να 
εξαφανιστούν οι δημόσιες επενδύσεις για 
να μη μειωθούν τα ελλείμματα των ΔΕΚΟ.

Οι «δεν με νοιάζει». Είναι πολλοί άνθρωποι 
που λένε, εδώ που φτάσαμε τι άλλο να πά- 
θουμε; Ας χρεοκοπήσουμε μια ώρα αρχύ
τερα.Έτσι κι αλλιώς, εγώ δεν έχω δουλειά. 
Τι με νοιάζει η χώρα, αν εγώ ήδη χρεοκό
πησα; Περάσαμε πολλές δεκαετίες ανέμε
λης ζωής και τώρα δεν μπορούμε καν να 
κάνουμε τις συγκρίσεις, να αντιληφθούμε 
τι σημαίνει χρεοκοπία μιας χώρας. Στις ση
μερινές συνθήκες του κόσμου, η έξοδος 
από το ευρώ θα μετατρέψει την Ελλάδα σε 
«αποτυχημένο» κράτος της αφρικανικής 
ηπείρου. Ό,τι ζούμετώρα θα μας φαίνεται 
μια παλιά καλή ανάμνηση. Μαυραγορίτες, 
ολιγάρχες και συμμορίες θα είναι η κοι
νωνική μας ζωή. Αυτοί ξέρουν πολύ καλά 
γιατί «δεν τους νοιάζει».Έστω και στο χεί
λος του γκρεμού πρέπει όλοι να βρούμε το 
κουράγιο και την ψυχραιμία να αντιστα- 
θούμε στη μοιρολατρία και τη θυματοποί- 
ηση, δεν πρέπει να αφήσουμε τις δυνάμεις 
της δραχμής να νικήσουν. □
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Εκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές

Σύμβουλος Έκδοσης Διευθύντρια Σύνταξης
Σταυρούλα Παναγιωτάκη Αγγελική Μπιρμπίλη

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Ναθαναήλ

Art Direotor Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γ ιάννης Νένες, " 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Υπεύθυνος ΎληςΤάκηςΣκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Δ. Αθανασιάδης, Ν. Αργυροπού- 
λου, Ν. Γεωργελέ, Ν. Γεωργιάδης, Κ. ΓιαννακΙδης, Β. 

Γραμματικογιάννη, Β. Γρυπάρης, Γ. Δημητρακόπουλος, 
Τζ. Διαμαντοπούλου, Ν. Ζαχαριάδης, Μ. Ζουμπουλάκη, 
Γ. Ιωάννου, Λ. καλοβυρνάς, Δ. Καραθάνος, Λ. Καρανι- 

κολού, Σ. Καρρά, Μ. Κοντοβά, Σ. Κραουνάκης, Γ. Κρασ- 
σακόπουλος, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Γ. Κυρίτσης,Γ. Κωνστα- 
ντινίδης, Λ. Λαζόηουλος, Μ. Λεάνης, Π. Μανδραβέλης, 

Μ. Μαρκαντώνη, Β. Ματζάρογλου, Π. Μένεγος, Μ. 
Μηλάτος, θ .  Μήνας, I. Μπλάτσου, Ευτ. Παλλήκαρης,
Κ. Παναγοπούλου, Γ. Πανόπουλος, Ε. Παπαδάκης, Δ. 
Παηαδόπουλος, Στ. Παπασπύρου, Γ. Παυριανός, Μ. 

Πιτένης, Κ.Ρήγος, Α. Αλ Σάλεχ, Ε. Συναδινού, Ζ. Σφυρή, 
Γ. Τζιρτζιλάκης, Δ. Τριανταφύλλου, Σ. Τριανταφύλλου, 
Ά. Τσέκερης, Σ. Τσιτσόπουλος, Δ. Φύσσας, Στ. Χαραμή, 

Λ. Χουρμούζη

Γ ραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα 
¡n fo @ a th e n s v o ic e .g r

Ατελιέ: Μοριρούλα Βογιατζόγλου, Sotos Anagnos 
Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους 

Εικονογραφήσεις: θοδω ρής Μπαργιώτας, 
Νεκτάριος Σταματόηουλος, Sm art, Β. Γκογκτζιλάς, 

Benoit Paré 
art@ athensvoice.gr

Φωτό: In Tim e, Idéal Images, Αλ. Βλάχος 
(Action Images)

Κ. Αμοιρίδης, Στ. Ανδριώτης, Α . Κούρκουλος,
C. Makkos, Στ. Καλησπέρης, Μάρω Κουρή, 
Dam ien Argi, Α. Φιλιππίδης, θ . Σταμάτης,

Π. Βουμβάκης, Τ . Βρεττός, Β, Georgousis, Στ. Ρόκκος

Διαχείριση Web: Βαγγέλης Κορωνάκης 
vkoron@ athensvoice .gr

A.V. Web Crew: Ντίνα Βλαχοπούλου, Κων/νος Σαμα
ράς, Κω ν/νοςΤζήκας

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος 
Key Account Managers: Βερονίκη Χαριτάτου- 

Γκονζάλες, Αναστασία Μπαφούνη

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας 
Direct Market: Γιώργος Απέργης, ΙωήνναΜ πούσγου, 

Δημήτρης Καλαμάρης, Νώντας Νταμπάνης 
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Χιώτη 

a d s @ a th e n s v o ic e .g r
Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς & Direct Market:
Μαρία Αυγερινού m a r k e t in g @ a th e n s v o ic e .g r

Project Manager: Μάρω Ζήνα

Διεύθυνση Λογιστηρίου: Έφ η Μούρτζη 
Λογιστήριο: Σωτηρία Ψυχογυιού, Ασπασία Χοβαρδά

Διαχωρισμοί - Εκτύπωση: «Καθημερινές Εκδόσεις ΑΕ» 
Διανομή: City Prom otions

Athens Voices. A.
Χαρ. Τρικούπη 2 2 ,1 0 6  79 Αθήνα 

Σύνταξη: 210 3617 .360 , 3617 .369 , fax: 210 3632 .317  
Διαφημιστικό: 210 3617 .530 , fax : 210 3617 ,310  

Αγγελίες: 210 3 61 7 .36 9  /  Λογιστήριο: 210 3 61 7 .17 0

www.athensvoice.gr
Αν δεν βρίσκετε την A.V. στα σημεία διανομής, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360,210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021 
ISSN 1790-6164

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UVA/ UVB 
ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
& ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ■
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ για ευαίσθητες επιδερμίδες. SPF50/ SPF30/ SPF20
ΒΟΥΤΥΡΟ KARITE για παιδιά. SPF50/ SPF30 με 100% Φυσική σύσταση
ΚΑΡΥΔΙΑ & ΚΑΡΥΔΑ για βαθύ μαύρισμα. SPF20/ SPF10
ΑΛΟΗ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ για μετά τον ήλιο. Νοί στα προϊόντα after-sun
(IMS φαρμακεία, 2005-2011)

Η οικογένεια προσώπου- σώματος Γιαούρτι ενσωματώνοντας υφηλούς δείκτες 
κατ τις ευεργετικές ιδιότητες του βιολογικού βρώσιμου Γιαουρτιού, προσφέρει 
προστασία από την ακτινοβολία UVA και UVB, ιδανική και για ευαίσθητες 
επιδερμίδες.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Η μοναδική σειρά στον κόσμο με βρώσιμο 
ελληνικό Γιαούρτι, πλούσιο σε πρωτεΐνες, λακτόζη και βιταμίνες, 
με ενυδατική και καταπραϋντική δράση.
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