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Β. Γεωργιάδου 
Τι έφερε την πτώση 
της Χρυσής Αυγής 
και την κάθαρση 

Γ. Κύρτσος 
Γιατί χάνει 
ο Ερντογάν τον 
υβριδικό πόλεµο 
που ξεκίνησε 
µε την Ελλάδα 

Κ. Λάβδας 
Λείπουν οι βασικές 
προϋποθέσεις 
για να πάµε 
στα 12 µίλια 

σελ. 10-11 σελ. 4-8 σελ. 9

TRAVEL 
Ταξιδεύοντας στο τέλος 
του κόσµου µε παιδιά 

ΘΕΜΑ 
∆εύτερη Ευκαιρία - νέος πτωχευτικός κώδικας: 

Ευκολίες και δυνατότητες, 
τα θέµατα προς διευκρίνιση 

και οι αντιρρήσεις 
σελ. 12-16

ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ 
«ΞΕΦΥΓΕ» 
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε., 
ΦΕΡΝΕΙ 
ΦΤΩΧΕΙΑ

l  ΕΥΡΩ-ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΑΝ 
ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

l  ΕΚΘΕΣΗ ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Η ΚΡΙΣΗ ΦΤΩΧΟΠΟΙΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

l  ΑΝΗΣΥΧΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, 
ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

σελ. 20-24

 σελ. 36-37
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FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
marketing@freesunday.gr 

210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Εurokinissi

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430, 
FAX: 210-6729238

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
IRIS ΑΕΒΕ

∆ιανέµεται ∆ωρεάν
www.freesunday.gr

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!για το
αυτοκίνητο!για το

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν

 δίκτυο διανομής
FREE SUNDAY

από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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AUTO

• Μείνατε από µπαταρία; Και τώρα τι; • Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel 
 Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel στην Αθήνα;στην Αθήνα;

• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1

issuu.com/autosunday 
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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VOLVO S90

 Made in USA
 µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
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∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα

  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster ››››››››  Volvo V40 Cross Country T3 Auto

  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πατέντες Made in USA
Πατέντες Made in USA
Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Είναι το Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

Ford Focus RS, Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda CivicHonda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

•  Volvo V60 Cross Country•   Mercedes E-Class Estate
•    Με Citroen C1 στο Πήλιο
•  VW Crast er: Van of the Year 2017

Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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ΝΕΟ MITSUBISHI 
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, 
•  Έρχεται χειµώνας, 
•  

πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-XOpel Mokka-X›››››› Toyota CH-R Toyota CH-R Toyota CH-R ›››››› Skoda Octavia 1.0 TSI 

Skoda Octavia 1.0 TSI 
Skoda Octavia 1.0 TSI ›››››› Opel Adam 1.4 Easytronic 

Opel Adam 1.4 Easytronic 
Opel Adam 1.4 Easytronic ›››››› Renault Kadjar 1.2 TCe 130

Renault Kadjar 1.2 TCe 130
Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04-08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Υβριδικός πόλεµος και γκρίζα ζώνη 
από Ερντογάν
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΛΑΒ∆ΑΣ 
«Τα 12 µίλια απαιτούν ελληνική 
υπεροπλία, εσωτερική πατριωτική 
οµοφωνία και διαφορετικό 
περιβάλλον συµµαχιών»
10-11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β. 
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ «Τα οικονοµικά 
στηρίγµατα και εκείνοι που 
σπονσονάριζαν τη Χρυσή Αυγή 
έµειναν σε µια γκρίζα περιοχή»
12-16 // ΘΕΜΑ ∆εύτερη Ευκαιρία: 
Για τους οφειλέτες ή για τις τράπεζες 
και τα funds;
ΑΡΘΡΟ Β. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ Η µεγάλη 
ευκαιρία για το comeback της 
ελληνικής οικονοµίας
ΑΡΘΡΟ Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Ένα 
ερώτηµα, δύο απαντήσεις και ένα 
συµπέρασµα για τον νέο πτωχευτικό 
κώδικα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ «Τα 
“δανεικά κι αγύριστα” τα πληρώνει 
το κοινωνικό σύνολο»
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Οι… γκρίζες ζώνες στη 
«∆εύτερη Ευκαιρία»
17 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τα ΜΜΕ «Στον 
λαβύρινθο της πανδηµίας»
18 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ελληνική 
ακροδεξιά στο δύσκολο πολιτικό 
τοπίο µετά την καταδίκη της Χρυσής 
Αυγής: Χωρίς Βουλή, χωρίς ρευστό, 
χωρίς αρχηγό…
19 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ 

Εκτρέφοντας το κτήνος
20-22 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ευρω-λάθη και παραλείψεις που 
ενίσχυσαν την πανδηµία
23 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η πανδηµία 
αύξησε τις καταθέσεις
24 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Με 200 ευρώ τον 
µήνα ζει το 12% των εργαζοµένων
26-27 // ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
Καταρρίπτοντας µύθους για την 
απώλεια βάρους
28 // ΥΓΕΙΑ Κορονοϊός: 
∆ιατηρούνται συµπτώµατα ακόµη 
και µετά την ανάρρωση

SPORTS
29 // ΑΠΟΨΗ Είναι ο Πέδρο 
Μαρτίνς ο προπονητής της 
δεκαετίας;
30 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

FREE TIME
31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
32 // COOK FILES Γαρίδες µε 
σάλτσα τσίλι από τη Σιγκαπούρη
33 // CULTURE Ψηφιοποιώντας τον 
πολιτισµό
34-35 // INTERVIEW ΕΛ. 
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ «∆εν ξέρει κανείς ποιος 
είναι ο Γκοντό και δεν έχει σηµασία»
36-37 // TRAVEL Ταξιδεύοντας στο 
τέλος του κόσµου µε παιδιά
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για 
καλύτερη ζωή

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
µοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, µερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της 
εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. 
Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 
Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 
και 4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.



www.alpha.gr

ΜyAlpha Ραντεβού για όλους,
μέσω βιντεοκλήσης, με το Κατάστημα
που σας εξυπηρετεί.

Ένας καλύτερος τρόπος εξυπηρέτησης έρχεται
για πρώτη φορά από την Alpha Bank, για όλους
τους Πελάτες. Τώρα μπορείτε να κλείσετε
ραντεβού με το Κατάστημα που σας εξυπηρετεί,
χωρίς αναμονή και με τον τρόπο που προτιμάτε:
από κοντά, με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά.

Τι περιμένετε; Μπείτε στο alpha.gr/rdv και κλείστε
τώρα το δικό σας ραντεβού!

#yparxeikalyterostropos

Υπάρχει καλύτερος τρόπος!
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Ω
ς μέλος της υποεπιτροπής 
Άμυνας και Ασφάλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
έχω εξοικειωθεί τα τελευ-
ταία χρόνια με μια νέα ορο-
λογία που περιγράφει σύγ-
χρονες πολεμικές τακτικές 

ή την επιδίωξη συγκεκριμένων στόχων με μια πο-
λιτική που είναι στα όρια του πολέμου, χωρίς όμως 
να φτάνει στην κήρυξη και τη διεξαγωγή πολέμου.
Ο Ερντογάν αποδεικνύεται ειδικός σε όλες αυτές 
τις σύγχρονες μεθόδους. Άλλοτε απειλεί και άλλοτε 
προβάλλει στρατιωτική δύναμη στα πλαίσια του νεο-
οθωμανικού επεκτατισμού του από τη Λιβύη μέχρι 
τη Συρία και από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι 
τον νότιο Καύκασο.

Η τακτική της γκρίζας ζώνης
Στη γλώσσα της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ η «γκρίζα ζώνη» 
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα εντατικό πολιτικό, οι-
κονομικό και στρατιωτικό ανταγωνισμό, ο οποίος 
ξεφεύγει από τα όρια της παραδοσιακής διπλωμα-
τίας, αλλά δεν φτάνει μέχρι τον συμβατικό πόλεμο.
Πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια ή 
αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν 
μπορούν να ενταχθούν στην παραδοσι-
ακή αποτροπή ή προβολή δύναμης 
αλλά είναι σχεδιασμένες για την ε-
πίτευξη συγκεκριμένων στόχων 
χωρίς την άμεση και μεγάλης κλί-
μακας χρήση στρατιωτικών δυ-
νάμεων.
Από τον ορισμό της «γκρί-
ζας ζώνης» είναι φανερό ότι 
ο Ερντογάν εμπλουτίζει με 
την πολιτική που ακολου-
θεί τη σχετική μεθοδολο-
γία και πρακτική.

Υβριδικός πόλεμος
Ο υβριδικός πόλεμος είναι 
μία έννοια που εξελίσσεται 
συνεχώς –στη βάση της μελέ-
της των συγκρούσεων– και α-
ναφέρεται στη χρήση μη συμ-
βατικών μεθόδων ως μέρος μιας 
πολυδιάστατης πολεμικής σύ-
γκρουσης. Πρόκειται ουσιαστικά 
για ένα μείγμα συμβατικών και μη 
συμβατικών μεθόδων, που μπορεί να πε-
ριλαμβάνουν τον κυβερνοπόλεμο, την ψυ-
χολογική πίεση μέσω fake news, την επιθετική 
διπλωματία για δημιουργία κατάλληλου κλίματος, 
τη στρατιωτική επέμβαση μέσω τρίτων –κυρίως «α-
τάκτων»– και διάφορες μορφές αντάρτικου ακόμη 
και σε αστικό περιβάλλον. Η έννοια του υβριδικού 
πολέμου άρχισε να αναπτύσσεται μετά την αναμέ-
τρηση της Χεζμπολάχ με τον Λίβανο το 2006, οπότε 
η ισλαμική οργάνωση κατάφερε να συνδυάσει δια-
φόρων τύπων ενέργειες και πρωτοβουλίες για να α-
ντιμετωπίσει τις κατά πολύ ισχυρότερες ισραηλινές 
ένοπλες δυνάμεις.
Η αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας –
με πρωτοβουλία της Ρωσίας– και η ενσωμάτωση της 

ΥΒΡΙΔΙΚΌΣ 
ΠΌΛΕΜΌΣ ΚΑΙ 
ΓΚΡΙΖΑ ΖΏΝΗ 

ΑΠΌ ΕΡΝΤΌΓΑΝ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Γιατί αποτυγχάνει  
στην αναμέτρησή του  
με την Ελλάδα.

Η κρίση στον Έβρο ανέδειξε το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό ως 
μέρος του υβριδικού πολέμου.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos

Κριμαίας στη Ρωσία ύστερα από την κατάλληλη ψυ-
χολογική, επικοινωνιακή, πολιτική και στρατιωτική 
προετοιμασία θεωρείται άλλο ένα καλό παράδειγμα 
εξέλιξης υβριδικού πολέμου σε σύγχρονες συνθή-
κες.
Ο Ερντογάν, με τις πρωτοβουλίες που παίρνει, δίνει 
νέες διαστάσεις στον υβριδικό πόλεμο. Κατέλαβε 
τμήμα της Συρίας στο οποίο κυριαρχεί το κουρδικό 
στοιχείο ύστερα από μια καμπάνια κατά της… τρο-
μοκρατίας που εμφάνιζε την Τουρκία να απειλείται, 
με άμεση παρέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυ-
νάμεων και κυρίως της πολεμικής αεροπορίας, αλλά 
και με την αξιοποίηση από την Τουρκία Σύρων ι-
σλαμιστών μισθοφόρων που έχουν ανοιχτούς λο-
γαριασμούς με τους Κούρδους λόγω της συμβολής 
των τελευταίων στην ήττα και διάλυση του Ισλαμι-
κού Κράτους.
Στη Λιβύη ο Ερντογάν συνδυάζει τον παρασκηνι-
ακό έλεγχο της κυβέρνησης της Τρίπολης με τη 
χρήση υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων –
όπως τα drones– και την αξιοποίηση των μεταφε-
ρόμενων Σύρων ισλαμιστών μισθοφόρων. Πρωτό-

τυπη, στα πλαίσια του υβριδικού πολέμου, είναι 
και η παρέμβαση της Τουρκίας υπέρ του Α-

ζερμπαϊτζάν στην αναμέτρηση Αζερμπαϊ-
τζάν-Αρμενίας για τον έλεγχο του Να-

γκόρνο Καραμπάχ και της γύρω πε-
ριοχής.

Η Ελλάδα έχει απέναντί της έναν 
ισχυρό και σκληρό παίκτη που 
εμπλουτίζει με τις πρωτοβου-
λίες του τη θεωρία και πρα-
κτική της γκρίζας ζώνης και 
του υβριδικού πολέμου.
Σε έναν ιδανικό κόσμο το 
ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. θα έσπευ-
δαν να ασκήσουν πίεση 
στον Ερντογάν και στην 
Τουρκία για να εγκαταλεί-
ψει αποσταθεροποιητικές 
πρακτικές που μπορεί να 
θέσουν σε δοκιμασία το συλ-

λογικό σύστημα ασφάλειας. 
Όπως συμβαίνει συχνά στη δι-

εθνή πολιτική, αλλού βρίσκεται 
η θεωρία και αλλού η πράξη.

Το προσφυγικό 
-μεταναστευτικό

Το εντυπωσιακό με τον Ερντογάν είναι ότι 
αποτυγχάνει στην τακτική της γκρίζας ζώνης 

και στην προετοιμασία υβριδικού πολέμου σε ό,τι 
αφορά την Ελλάδα. Αυτό δείχνει ότι η πατρίδα μας 
έχει το αναγκαίο δυναμικό αλλά και την αποφασι-
στικότητα για να εξουδετερώσει όλων των ειδών τις 
προκλήσεις.
Το πρώτο μήνυμα το έστειλε ο πρωθυπουργός, κ. 
Μητσοτάκης, στη λεγόμενη «μάχη του Έβρου». Τον 
Φεβρουάριο του 2020 ο Ερντογάν αποφάσισε να ε-
παναλάβει την τακτική του 2015-2016, στέλνοντας, 
όπως ο ίδιος δήλωσε, 150.000-200.000 πρόσφυγες 
και μετανάστες –μέσα σε λίγες ημέρες– στην Ελ-
λάδα.
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Επιδίωξή του ήταν η επανάληψη –μέσω της αδύ-
ναμης στην αντίληψή του Ελλάδας– του εκβιασμού 
που άσκησε το 2015-2016 στην Ε.Ε. με τις ροές προ-
σφύγων και μεταναστών.
Οι ελεγχόμενες προσφυγικές και μεταναστευτικές 
ροές αντιμετωπίζονται ως μέρος της τακτικής της 
γκρίζας ζώνης και του υβριδικού πολέμου, εφόσον 
μπορούν να αποσταθεροποιήσουν ολόκληρες περι-
οχές ή και κράτη.
Η ελληνική πλευρά είχε στην αναμέτρηση του 
Έβρου διπλή επιτυχία στρατηγικής σημασίας.
Πρώτον, με πρωτοβουλία Μητσοτάκη και πρωτα-
γωνιστικό ρόλο Χρυσοχοΐδη εξουδετερώθηκαν οι 
τουρκικές μεθοδεύσεις. Όπως χαρακτηριστικά είπε 
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, όταν επισκέφθηκε τον Έβρο για να 
στηρίξει την ελληνική προσπάθεια, η Ελλάδα μετα-
τράπηκε σε «ασπίδα της Ευρώπης».
Με την αποφασιστική παρέμβαση της κυβέρνησης 
προστατεύτηκε η Ε.Ε. από τον εκβιασμό Ερντογάν, 
στιγματίστηκε η προσπάθειά του να επαναλάβει την 
κρίση του 2015-2016 και ενισχύθηκε η θέση της Ελ-
λάδας στο εσωτερικό της Ε.Ε.
Δεύτερον, ο πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, ανέ-
λυσε στην Ελλάδα και διεθνώς το πώς ο Ερντογάν 
αξιοποιεί τις ελεγχόμενες από αυτόν προσφυγικές 
και μεταναστευτικές ροές στο πλαίσιο του υβριδι-
κού πολέμου. Με όσα είπε, ο πρωθυπουργός έλυσε 
πολλές απορίες και πέρασε την αποφασιστική του 
στάση στην ελληνική κοινή γνώμη αλλά και στην 
ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, στους ευρωπαϊκούς θε-
σμούς και στις κυβερνήσεις.
Στην Ελλάδα οι περισσότεροι πολίτες αντιλήφθη-
καν ότι το προσφυγικό-μεταναστευτικό, έτσι όπως 
εξελίχθηκε, δεν έχει σχέση με την αλληλεγγύη που 
πρέπει να δείχνουμε σε όσους διώκονται ή αναζη-
τούν μια καλύτερη ζωή, αλλά με την προώθηση του 
επεκτατισμού της Τουρκίας.
Στην Ε.Ε. έγινε αντιληπτό ότι η Ελλάδα περιορίζο-
ντας δραστικά τις ροές δεν θίγει ανθρώπινα δικαιώ-
ματα προσφύγων και μεταναστών, αλλά λειτουργεί 
σαν «ασπίδα της Ευρώπης» έναντι της εκβιαστικής 
τακτικής του Ερντογάν.

Προπαγάνδα και ψυχολογία
Το καθεστώς της Τουρκίας επενδύει τεράστια κον-
δύλια και σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό σε μια 
σύνθετη επιχείρηση προπαγάνδας και ψυχολογι-
κού καταναγκασμού.
Με τη γνωστή μέθοδο Γκέμπελς, ο Ερντογάν αντι-
στρέφει πλήρως την πραγματικότητα και μπορεί να 
προετοιμάζει επιθετικές ενέργειες εμφανίζοντας 
την Τουρκία να αμύνεται έναντι της… απειλητικής 
Ελλάδας που υποτίθεται ότι την απειλεί.
Η τουρκική προπαγάνδα είναι χονδροειδής και συ-
γκρούεται βάναυσα με την πραγματικότητα. Το τε-
λικό αποτέλεσμα είναι να έχουν εξαγριωθεί τα πε-
ρισσότερα ευρωπαϊκά ΜΜΕ με την Τουρκία και η 
ευρωπαϊκή κοινή γνώμη να έχει στραφεί εναντίον 
της. Η αποτυχία της Άγκυρας πρέπει να αποδοθεί 
και στην καλή διεθνή εικόνα της Ελλάδας και της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά που περιγράφουν 
οι προπαγανδιστές του Ερντογάν δεν «κολλάνε» με 

αυτά που γνωρίζουν από πρώτο χέρι οι Ευρωπαίοι.
Η τουρκική προπαγάνδα, πάντα στα πλαίσια της 
γκρίζας ζώνης και του υβριδικού πολέμου, έχει με-
τατραπεί σε μπούμερανγκ και δυσκολεύει και τη δι-
πλωματική προσπάθεια της Τουρκίας, εφόσον συμ-
βάλλει στη συνολική απαξίωσή της στην αντίληψη 
των Ευρωπαίων.
Η ελληνική επιτυχία είναι τεράστια, αν σκεφτούμε 
πόσο ισχυρή είναι η παρουσία του τουρκικού κρά-
τους και των παραφυάδων του σε ευρωπαϊκές 
χώρες, τα τεράστια ποσά που αφιερώνονται στην 
προπαγάνδα και την καλή παράδοση που έχει δη-
μιουργήσει η Τουρκία στη λειτουργία λόμπι που 
προωθούν τις επιδιώξεις της.
Θεαματική είναι η τουρκική αποτυχία και σε ζητή-
ματα ψυχολογικού πολέμου και καταναγκασμού. Η 
προβολή της εικόνας μιας πανίσχυρης Τουρκίας η 
οποία περνάει σαν οδοστρωτήρας πάνω απ’ όσους 

αντιστέκονται στα επεκτατικά της σχέδια είχε τα α-
ντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Αντί 
να αποθαρρύνει τους κουρασμένους από μια δεκα-
ετή οικονομική κρίση Έλληνες και να τους διασπά-
σει, τους ένωσε σε μια εθνική προσπάθεια για την α-
ντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας.
Η αλλαγή της ψυχολογίας και του κλίματος που 
συνδέεται με αυτήν φάνηκε και στην αναγκαστική 
προσαρμογή της τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Στη μάχη 
του Έβρου στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές και ευ-
ρωβουλευτές έκαναν κριτική στην κυβέρνηση στα 
μέτρα του Ερντογάν, καταγγέλλοντας «απάνθρωπη» 
μεταχείριση προσφύγων και μεταναστών από την 
ΕΛ.ΑΣ. Στη συνέχεια δόθηκε λιγότερη έμφαση από 
τον ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο αφήγημα, το οποίο 
εξακολουθεί να παρουσιάζει –κυρίως στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο– μακριά από την ελληνική κοινή 
γνώμη, που το απορρίπτει. Στη σημερινή φάση της 
ελληνοτουρκικής αναμέτρησης η ηγεσία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, αντιλαμβανόμενη την αλλαγή της ψυχολο-
γίας και του κλίματος, προσπαθεί να βγει στην κυ-
βέρνηση από τα δεξιά, πατριωτικά, υποστηρίζοντας 
ότι δεν είναι αρκετά δυναμική στην αντίδρασή της 
στην τουρκική επιθετικότητα. Ο ελιγμός του ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν αποδίδει πολιτικά, γιατί δεν έχει την ανα-
γκαία αξιοπιστία στα εθνικά θέματα. Δείχνει όμως 
την αναγκαστική προσαρμογή του στην ψυχολογία 
και στο κλίμα που επικρατεί.

Οικονομικός πόλεμος
Ο Ερντογάν κινείται επιθετικά εναντίον της Ελ-
λάδας χρησιμοποιώντας, στα πλαίσια της γκρίζας 
ζώνης και του υβριδικού πολέμου, και οικονομικές 
πιέσεις.
Ύστερα από μια περίοδο δυναμικής οικονομικής α-
νάπτυξης, η Τουρκία έχει τετραπλάσιο ΑΕΠ από το 
δικό μας. Παράλληλα, έχει χαμηλό δημόσιο χρέος, 
το οποίο ως ποσοστό επί του ΑΕΠ είναι λιγότερο 
από το 1/4 του ελληνικού.
Έχοντας στο μυαλό του την Ελλάδα της κρίσης και 
των μνημονίων, ο Ερντογάν προσπαθεί να μας θέσει 
το δίλημμα «προσαρμοστείτε στη νέα κατάσταση 
που θέλει να δημιουργήσει η Τουρκία στην Ανατο-
λική Μεσόγειο ή προχωρήστε σε έναν ανταγωνισμό 
που θα περιλαμβάνει και πανάκριβα οπλικά συστή-
ματα».
Η Τουρκία διαπιστώνει τώρα ότι, παρά τα γνωστά 
προβλήματα, η Ελλάδα έχει το συγκριτικό οικονο-
μικό πλεονέκτημα. Δεν είναι η Ελλάδα του Τσίπρα 
και των συγκρούσεων στην Ευρωζώνη, αλλά η Ελ-
λάδα του Μητσοτάκη και του σκληρού πυρήνα της 
Ευρωζώνης. Μπορεί το ελληνικό χρέος να είναι υ-
πέρογκο, ωστόσο καλύπτεται από την εγγύηση της 
Ευρωζώνης και το επιτόκιο στο δεκαετές ομόλογο 
του ελληνικού Δημοσίου είναι κάτω από το 1%.
Αντίθετα, το τουρκικό χρέος δεν καλύπτεται από 
καμία εγγύηση, χτυπάει κυρίως τον παραγωγικό ι-
διωτικό τομέα που χρωστάει σε συνάλλαγμα, ενώ η 
ισοτιμία της τουρκικής λίρας καταρρέει και τα επι-
τόκια δανεισμού του τουρκικού Δημοσίου είναι τι-
μωρητικά, με το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου 
να χτυπάει και το 13%-14%.
Επομένως, οι οικονομικοί υπολογισμοί στους οποί-

Συντριβή της Τουρκίας στον 
πόλεμο της προπαγάνδας που 
ξεκίνησε με τεράστια κονδύλια 
και σημαντικό ανθρώπινο 
δυναμικό.
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Antonio Iturbe 
Η βιβλιοθηκάριος  

του Άουσβιτς

Η ιστορία της μικρότερης  
και πιο επικίνδυνης  

βιβλιοθήκης στον κόσμο.

Μεταφρασμένη λογοτεχνία

Stephen King
Το κοράκι

Το μετα-αποκαλυπτικό έπος  
του μετρ της λογοτεχνίας  

τρόμου.

Λογοτεχνία τρόμου

Robert T. Kiyosaki,  
Sharon L. Lechter

Πλούσιος μπαμπάς,  
φτωχός μπαμπάς

Ένα βιβλίο για όσους 
 θέλουν να έχουν τον έλεγχο  

των οικονομικών τους.

Προσωπική ανάπτυξη

Guillaume Μusso
Ένα διαμέρισμα 

στο Παρίσι

Μια παλέτα
μυστηρίου με φόντο
την ατμοσφαιρική 
πόλη του φωτός.

Αστυνομική λογοτεχνία

Συλλογικό 
Η ψυχολογία  

με απλά λόγια

Όλα όσα θέλεις να μάθεις για  
την ψυχολογία με απλή γλώσσα  

και έξυπνη εικονογράφηση.

Εκλαϊκευμένη επιστήμη

Gilles Kepel
Έξοδος από το χάος

Μια διεξοδική καταγραφή  
της πολιτικής ιστορίας  

στη Μέση Ανατολή.

Έρευνα - Μελέτη

Joe Girard 
Πώς να πουλάς οτιδήποτε  

στον οποιονδήποτε

Ένας θρύλος των πωλήσεων 
παρουσιάζει τεχνικές  

για να «κλείνετε»  
κάθε πώληση.

Επαγγελματική ανάπτυξη

Napoleon Hill
Σκέψου και πλούτισε

Ο σημαντικότερος  
οδηγός επιτυχίας  

που γράφτηκε ποτέ.

Προσωπική ανάπτυξη

Phil M. Jones 
Τι ακριβώς να πεις

Οι μαγικές λέξεις  
για να επηρεάζεις και  

να πείθεις τους άλλους.

Επαγγελματική ανάπτυξη

Ακαδημίας 42 & Σίνα, 106 72 Αθήνα, Τηλ: 210 3300104 
shop@klidarithmos.gr • www.klidarithmos.gr
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ους ο Ερντογάν στηρίζει την αντιπαράθεσή του με 
την Ελλάδα αποδεικνύονται εσφαλμένοι.

Το κόστος του εμπάργκο
Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ερντογάν βρίσκεται α-
ντιμέτωπος με το υψηλό οικονομικό κόστος του ε-
μπάργκο.
Μπορεί η Γερμανία και άλλα κράτη-μέλη να τον 
προστατεύουν, προς το παρόν, από ένα γενικό ευ-
ρωπαϊκό οικονομικό εμπάργκο σε βάρος της Τουρ-
κίας, ωστόσο ο πόλεμος φθοράς που ήθελε να κάνει 
σε βάρος της ελληνικής οικονομίας ουσιαστικά διε-
ξάγεται σε βάρος της τουρκικής.
Οι διεθνείς αγορές θεωρούν τον Ερντογάν απρό-
βλεπτο και επικίνδυνο και λαμβάνουν υπόψη τους 
την απομάκρυνση –με δική του ευθύνη– της Τουρ-
κίας από την Ε.Ε., όπως και την πιθανότητα να ε-
πικρατήσει η άποψη της Γαλλίας και της Ελλάδας 
και να εφαρμοστεί τελικά ευρωπαϊκό οικονομικό ε-
μπάργκο σε βάρος της Τουρκίας.
Το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή φυγή κε-
φαλαίων από την Τουρκία, ματαίωση ή αναβολή ά-
μεσων ξένων επενδύσεων και διαρκής υποχώρηση 
της ισοτιμίας της τουρκικής λίρας. Δεν είναι υπερ-
βολή να πούμε ότι ο Ερντογάν έπεσε στην οικονο-
μική παγίδα που προσπάθησε να στήσει σε βάρος 
της Ελλάδας.
Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην 
Τουρκία, με ευθύνη Ερντογάν, μεγαλώνει τις δυ-
σκολίες για πολλούς Τούρκους και τη λαϊκή δυσα-
ρέσκεια με την κυβερνητική πολιτική.
Από την πλευρά της, η Ελλάδα αρχίζει να πιέζει 
ακόμα περισσότερο, ζητώντας, μεταξύ των άλλων, 
την αναστολή της τελωνειακής ένωσης Ε.Ε.-Τουρ-
κίας. Δεν ξέρουμε αν και πότε θα φτάσει η ελληνική 
διπλωματία σε αυτόν τον στόχο. Ούτως ή άλλως, το 
ελληνικό αίτημα λειτουργεί αποτρεπτικά για επεν-
δύσεις και ανάπτυξη συνεργασίας με την Τουρκία.

Επίδειξη δύναμης
Μέρος της γκρίζας ζώνης και του υβριδικού πολέ-
μου που διεξάγει η Τουρκία είναι και η διαρκής ε-
πίδειξη δύναμης σε βάρος της εθνικής κυριαρχίας 
και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Υποτίθεται ότι με τις υπερπτήσεις των τουρκικών 
μαχητικών αεροσκαφών και τις προκλητικές δια-
δρομές των ερευνητικών πλοίων και των πλωτών 
γεωτρύπανων της Τουρκίας η Ελλάδα προσαρμόζε-
ται σιγά σιγά στην ιδέα να δεχτεί την τουρκική υπε-
ροπλία και να κάνει τις σχετικές εκπτώσεις στα δι-
καιώματά της.
Και εδώ ο Ερντογάν έπεσε έξω σε όλες του τις εκτι-
μήσεις. Η Ελλάδα όχι μόνο δεν δέχεται την τουρ-
κική υπεροπλία αλλά κάνει τις αναγκαίες κινήσεις 
για να ενισχύσει τη θέση των ελληνικών ενόπλων 
δυνάμεων έναντι των τουρκικών. Χαρακτηριστική η 
συμφωνία με τη Γαλλία για την ταχύτατη προμήθεια 
18 μαχητικών αεροσκαφών τύπου Ραφάλ με ειδικά 
πυραυλικά συστήματα. Η ενίσχυση της πολεμικής 
αεροπορίας με τα προηγμένα γαλλικά μαχητικά αε-
ροσκάφη συμπληρώνει την αποδυνάμωση της τουρ-
κικής εξαιτίας των συνεχιζόμενων συλλήψεων «α-
ντικαθεστωτικών» πιλότων F-16 και την έξωση της 

Τουρκίας από το πρόγραμμα συμπαραγωγής και 
προμήθειας των αμερικανικών μαχητικών αερο-
σκαφών 5ης γενιάς F-35 εξαιτίας της απόφασης του 
Ερντογάν να προμηθευτεί και να ενεργοποιήσει 
τους ρωσικούς πυραύλους S-400.
Σε ό,τι αφορά το ροκάνισμα της ελληνικής κυριαρ-
χίας και των ελληνικών δικαιωμάτων που επιχειρεί-
ται μέσω των τουρκικών ερευνητικών πλοίων και 
των πλωτών γεωτρύπανων, έχει μετατραπεί σε ρο-
κάνισμα της διπλωματικής θέσης της Άγκυρας.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει συμφωνήσει ότι 
πρέπει να υπάρξει διάλογος μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας αποκλειστικά για την οριοθέτηση της 
ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας και σε περίπτωση δι-
αφωνίας προσφυγή στη Χάγη. Οι ελληνικές θέσεις 
και η ευρωπαϊκή εικόνα της πατρίδας μας ενισχύθη-
καν κι άλλο σε βάρος της Τουρκίας μετά τη συμφω-
νία με την Αλβανία για τη διευθέτηση των όποιων 
διαφορών για την ΑΟΖ με αυτήν ακριβώς τη διαδι-
κασία. Τα Τίρανα γύρισαν στο συγκεκριμένο θέμα 
την πλάτη στην Άγκυρα, στέλνοντας το μήνυμα ότι 
προτιμούν τη συνεννόηση και τις καλές σχέσεις με 
την Αθήνα –που μπορεί να επηρεάσει την ενταξι-
ακή διαδικασία της Αλβανίας– παρά με την Άγκυρα. 
Η Τουρκία μπορεί να αναπτύσσει τις οικονομικές 
σχέσεις της με την Αλβανία και να προσφερθεί να 
ενισχύσει με κάθε τρόπο την επιρροή της, απομα-
κρύνεται όμως –με ευθύνη του Ερντογάν– από την 
Ε.Ε. Έτσι, γίνεται λιγότερο ενδιαφέρουσα για τον 
ευρωπαϊκό σχεδιασμό της κυβέρνησης Ράμα.

Θα υπάρξει συνέχεια
Η Ελλάδα τα πηγαίνει εντυπωσιακά καλά αντιμέ-
τωπη με τον Ερντογάν, ο οποίος δίνει με τις επιλο-
γές του νέες διαστάσεις στη θεωρία και στην πρα-
κτική της γκρίζας ζώνης και του υβριδικού πολέμου.
Ενώ στα άλλα μέτωπα που έχει ανοίξει καταγρά-
φει ορισμένες επιτυχίες, σε σχέση με την Ελλάδα 
–προς το παρόν– μετράει μόνο κόστος. Επικοινωνι-
ακό, διπλωματικό, οικονομικό.
Η επιχείρηση φθοράς που έχει εξαπολύσει σε 
βάρος της Ελλάδας έχει τα αντίθετα από τα επιδι-
ωκόμενα αποτελέσματα. Η ευρωπαϊκή και διεθνής 
εικόνα της χώρας μας έχει ενισχυθεί, όπως και η δι-
πλωματική της θέση, η ψυχολογία και η ενότητα 
του ελληνικού λαού είναι σε εξαιρετικά επίπεδα 
και οι κινήσεις μας στον οικονομικό και στρατιω-
τικό τομέα εξουδετερώνουν με το παραπάνω τις α-
ντίστοιχες τουρκικές.
Αυτό δεν σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα ή ότι 
θα ηρεμήσει ο Ερντογάν. Οι περισσότεροι αναλυ-
τές προβλέπουν συνέχιση ή και κλιμάκωση της έ-
ντασης για τρεις βασικούς λόγους.
Πρώτον, η επιδείνωση της οικονομικής κατάστα-
σης της Τουρκίας και η σχετική πολιτική φθορά ε-
πιβάλλουν στον Ερντογάν να επιδιώξει τη συσπεί-
ρωση γύρω από την κυβέρνηση μέσω της νεο-οθω-
μανικής επεκτατικής στρατηγικής του.
Δεύτερον, η διαφαινόμενη επιδείνωση του διεθνο-
πολιτικού πλαισίου στο οποίο λειτουργεί η Τουρ-
κία τον σπρώχνει στην εντατικοποίηση της προσπά-
θειας στο άμεσο μέλλον. Αν επιβεβαιωθούν οι προ-
γνώσεις και χάσει ο Τραμπ τις προεδρικές εκλογές 
της 3ης Νοεμβρίου, ο Ερντογάν και η οικογένειά 
του θα στερηθούν τον βασικό τους προστάτη. Από 
τις 20 Ιανουαρίου θα έχουν να κάνουν με Δημοκρα-
τικό πρόεδρο και Δημοκρατική διακυβέρνηση που 
αντιτίθεται στον ισλαμικό εθνικισμό του.
Τρίτον, ο Ερντογάν κάνει ό,τι κάνει γιατί μέχρι τώρα 
είχε εξασφαλίσει –λόγω ευρωπαϊκής αδράνειας και 
έγκρισης του Τραμπ– πολιτική ασυλία. Δεν πληρώ-
νει τους λογαριασμούς που ανοίγει. Και η περίοδος 
της ασυλίας πλησιάζει στο τέλος της.

Ο ψυχολογικός πόλεμος που 
κάνει η Τουρκία σε βάρος της 
Ελλάδας έχει τα αντίθετα από τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
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Τ
ην εκτίµηση ότι το κόστος της 
Τουρκίας από σοβαρές οικο-
νοµικές κυρώσεις (και όχι κυ-
ρώσεις που στρέφονται κατά 
φυσικών προσώπων) θα είναι 
εξαιρετικά βαρύ κάνει ο κα-

θηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντειο 
Πανεπιστήµιο Κώστας Λάβδας.
Ο κ. Λάβδας, ο οποίος έχει διατελέσει, µεταξύ 
άλλων, Senior Research Fellow στο LSE και 
κάτοχος της έδρας Ελληνικών και Ευρωπαϊ-
κών Σπουδών «Κωνσταντίνος Καραµανλής» 
στο Fletcher School of Law and Diplomacy 
στις ΗΠΑ, σηµειώνει ότι ο Ερντογάν ακο-
λουθεί µια εξαιρετικά ριψοκίνδυνη πορεία, 
αλλά τον στηρίζει στο εσωτερικό ένα κοµ-
µάτι του τουρκικού κατεστηµένου πάνω σε 
µια ατζέντα µόνιµης εθνικιστικής κινητοποί-
ησης και στο εξωτερικό καθεστώτα (όπως το 
Κατάρ και το Πακιστάν), αλλά και κινηµατικά 
στοιχεία, όπως οι Αδελφοί Μουσουλµάνοι.

Λειτουργεί αποτρεπτικά στην προσπάθεια 
της Άγκυρας να εκµεταλλευτεί ένα ενδε-
χόµενο περιόδου «κουτσής πάπιας» στις 
ΗΠΑ η απόφαση της Ε.Ε. να δώσει προ-
θεσµία στην Τουρκία µέχρι τον ∆εκέµ-
βριο για να παρουσιάσει δείγµατα αλλα-
γής στάσης;
Εδώ υπάρχουν δύο συνδεόµενα αλλά δια-
κριτά επίπεδα. Το επίπεδο των δηλώσεων, 
συζητήσεων, ανακοινώσεων και προθε-
σµιών, αλλά και το επίπεδο των επαφών 
πίσω από κλειστές θύρες. ∆υστυχώς, τα 
µηνύµατα που εκπέµπει η Ε.Ε. στην Τουρ-
κία, και στα δύο επίπεδα, είναι µηνύµατα α-
νοχής. Τον ∆εκέµβριο, µετά και τις αµερι-
κανικές εκλογές, η γερµανική προεδρία στη 
λήξη της οφείλει να εµφανιστεί περισσότερο 
ευρωπαϊκή και αλληλέγγυα.

Θα µπορούσε η Ελλάδα να υπερασπιστεί 
έµπρακτα το δικαίωµά της να έχει χωρικά 
ύδατα 12 µιλίων χωρίς να το έχει ασκήσει;
Ναι, µε συνεχή διπλωµατική και στρατιωτική 
κινητοποίηση, όχι µε έναρξη εχθροπραξιών. 
Η Τουρκία θα ήθελε να ξεκινήσουµε εµείς 
ένα επεισόδιο. Κάποιοι ζητούν να δηλώσει η 
ελληνική κυβέρνηση ότι η «κόκκινη γραµµή» 
είναι στα 12 ν.µ. Κατανοώ αυτή την προσέγ-
γιση, αλλά δεν µε πείθει. Εάν υπήρχαν συν-
θήκες ελληνικής υπεροπλίας, εσωτερικής 
πατριωτικής οµοφωνίας και διαφορετικού 
περιβάλλοντος συµµαχιών, θα µπορούσε 
ίσως να θεωρηθεί ότι θα έληγε έτσι η εκ-
κρεµότητα της δυνητικής κυριαρχίας. Αλλά 
και τότε, θα ήταν απλούστερο εάν η Ελλάδα 
αποφάσιζε την επέκταση στα 12 ν.µ. Και στη 
συνέχεια να την υπερασπιστεί, ανεξαρτήτως 
τουρκικού casus belli.
Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ενός ψευδοµαξι-
µαλισµού που ουσιαστικά συνιστά αναπλή-
ρωση. Πολλές πράξεις και παραλείψεις του 
ελληνικού κράτους στις εξωτερικές σχέσεις 
του τις τελευταίες δεκαετίες εξηγούνται εν 

τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και την Κίνα. Για την Ε.Ε. 
συνολικά, η Τουρκία είναι έκτος εµπορικός 
εταίρος (µετά τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Βρετανία, 
την Ελβετία και τη Ρωσία). Κατά συνέπεια, το 
πεδίο των οικονοµικών κυρώσεων είναι ση-
µαντικό, αλλά στην Ε.Ε. αφορά κυρίως συ-
γκεκριµένα κράτη, µε πρώτη τη Γερµανία, 
ακολουθούµενη από την Ιταλία, τη Γαλλία, 
την Ισπανία και την Ολλανδία. Κάθε επιλογή 
έχει κόστος και, εν προκειµένω, κόστος θα 
υπάρξει και στις δύο πλευρές (Ε.Ε. - Τουρ-
κία), αλλά η Τουρκία θα υποφέρει πολύ πε-
ρισσότερο. Εάν προστεθεί και η επίπτωση 
που θα έχει στις διεθνείς αγορές η εφαρ-
µογή ενός καθεστώτος κυρώσεων, το κό-
στος της Τουρκίας από σοβαρές οικονοµι-
κές κυρώσεις (και όχι κυρώσεις που στρέ-
φονται κατά φυσικών προσώπων) θα είναι 
εξαιρετικά βαρύ. Να σηµειώσω, πάντως, ότι 
το εµπάργκο για τα όπλα, και ειδικά τα γερ-
µανικά υποβρύχια, είναι για µένα κρίσιµο.

Σε περίπτωση ελληνοτουρκικής κλιµάκω-

µέρει µέσα από το πρίσµα της εξάρτησης 
από τις τουρκικές αντιδράσεις, π.χ. η µέχρι 
πρόσφατα αδυναµία οριοθέτησης θαλασσίων 
ζωνών. Ταυτόχρονα, ο ψευδοµαξιµαλισµός 
της αναπλήρωσης στα λόγια συνόδευσε και 
υπηρέτησε πιστά, ως δικλείδα ασφαλείας, την 
πολιτική της φοβικής παρακολούθησης του 
χτισίµατος της τουρκικής µεγαλοµανίας. Οι 
συµφωνίες µε Ιταλία και Αίγυπτο αποτέλε-
σαν σωστές κινήσεις, που έδωσαν το ώριµο 
στίγµα µιας πολιτικής επωφελούς συµβιβα-
σµού µε φίλες χώρες. Η Τουρκία είναι εντε-
λώς άλλη περίπτωση.

Έχει η Τουρκία τη δυνατότητα µιας πολιτι-
κής «οφθαλµόν αντί οφθαλµού» σε ενδε-
χόµενο ευρωπαϊκών κυρώσεων;
Οι οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις της 
Τουρκίας είναι πολύ καλές µε αρκετές χώρες 
της Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένης της Ελλά-
δας. Με στοιχεία του 2019, η Ε.Ε. συνολικά 
παραµένει πρώτος εµπορικός εταίρος της 
Τουρκίας, ακολουθούµενη από τη Βρετανία, 

σης, ποια θα µπορούσαν να είναι τα διε-
θνή στηρίγµατα του κ. Ερντογάν;
Προφανώς το Κατάρ µε την οικονοµική του 
στήριξη, όµως και η γενικότερη διείσδυση του 
τουρκικού οράµατος σε µερίδες του σουνιτι-
κού κόσµου δεν θα πρέπει να υποτιµάται. Η 
µεγαλοµανής αναθεωρητική δυναµική της 
τουρκικής εξωτερικής πολιτικής έχει κατα-
στεί τα τελευταία χρόνια περισσότερο πολυ-
επίπεδη και πολυδιάστατη. Επιχειρώντας να 
εκµεταλλευτεί το ριζοσπαστικοποιηµένο πο-
λιτικό Ισλάµ στη Μέση Ανατολή και στη Βό-
ρεια Αφρική, γνωρίζοντας τις προφανείς α-
ντιθέσεις εντός του αραβικού κόσµου, αλλά 
προωθώντας ό,τι είναι δυνατόν να συνδυά-
σει την κινητοποίηση του εσωτερικού εθνικι-
στικού µετώπου µε την εξωτερική ανάδειξη 
της Τουρκίας ως περιφερειακής µουσουλ-
µανικής δύναµης, το καθεστώς Ερντογάν 
χτίζει µέσω τετελεσµένων, υπολογίζοντας 
σε δύο πυλώνες στήριξης. Στο εσωτερικό, 
ένα κοµµάτι του τουρκικού κατεστηµένου 
αναδύθηκε ξανά, συµµαχώντας µε τον πα-
νίσχυρο Πρόεδρο πάνω σε µια ατζέντα µόνι-
µης εθνικιστικής κινητοποίησης. Στο εξωτε-
ρικό, το καθεστώς Ερντογάν υπολογίζει στη 
στήριξη καθεστώτων (όπως το Κατάρ και το 
Πακιστάν) αλλά και κινηµατικών στοιχείων, 
όπως οι Αδελφοί Μουσουλµάνοι.

Κινδυνεύει η εξουσία Ερντογάν;
Η ανάµνηση του Μεντερές είναι παρούσα 
στη σκέψη πολλών, αλλά η εποχή είναι δι-
αφορετική. Προφανέστατα ο Ερντογάν ακο-
λουθεί µια εξαιρετικά ριψοκίνδυνη πορεία, 
όµως φαίνεται ότι ένα κοµµάτι του τουρκι-
κού κατεστηµένου τον στηρίζει.

Τι µήνυµα στέλνει εκτός Ελλάδας η αύ-
ξηση της στρατιωτικής θητείας;
Σωστή κίνηση, που στέλνει το απαραίτητο µή-
νυµα: ότι η Ελλάδα προετοιµάζεται για κάθε 
σενάριο, πράττοντας οτιδήποτε µπορεί να γίνει 
άµεσα. Ελπίζω ότι θα ακολουθήσει η συµφω-
νία µε τη Γαλλία. Οι αιτιάσεις επ’ αυτής οφεί-
λονται σε άγνοια, σε επικέντρωση σε λάθος 
κριτήρια ή σε εξυπηρέτηση διαφορετικών 
προτεραιοτήτων. Μόνο µια σχετικά άµεση 
βελτίωση της προσλαµβανόµενης ισορρο-
πίας δυνάµεων στην περιοχή µπορεί να α-
ποτρέψει την Τουρκία. ∆εν πρέπει να καθυ-
στερήσουµε άλλο µε τη Γαλλία.

Ενισχύει τη θέση της χώρας ο τρόπος µε 
τον οποίο η αντιπολίτευση διαχειρίζεται 
την ελληνοτουρκική ένταση τους τελευ-
ταίους µήνες;
Σε γενικές γραµµές, οι ηγεσίες των κοµµά-
των της αντιπολίτευσης χειρίζονται την κρίση 
µε αίσθηµα ευθύνης. Υφέρπει πάντα ο πει-
ρασµός της αξιοποίησης µιας δύσκολης συ-
γκυρίας για κοµµατικά οφέλη, όµως µέχρι 
σήµερα σε γενικές γραµµές το πολιτικό σύ-
στηµα εµφανίζεται ώριµο και υπεύθυνο. Και 
αυτό είναι από µόνο του σηµαντική κατάκτηση.

«Τα 12 µίλια απαιτούν ελληνική 
υπεροπλία, εσωτερική πατριωτική 

οµοφωνία και διαφορετικό 
περιβάλλον συµµαχιών»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Κώστας 
Λάβδας, 

καθηγητής Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής στο Πάντειο 

Πανεπιστήµιο

www.freesunday.gr 09 25.10.2020

συνέντευξη



Οι νεοναζιστικές ιδέες, όπως ο αντισηµιτι-
σµός, αναβιώνουν, χωρίς απαραίτητα να 
συνοδεύονται από πράξεις βίαιου εξτρε-
µισµού, όµως χωρίς τα µέσα της βίαιης 
δράσης τους η ιδεολογία τους παραµένει 
περιορισµένη σε έναν στενό πυρήνα.

«Τα οικονοµικά στηρίγµατα και εκείνοι 
που σπονσονάριζαν τη Χρυσή Αυγή έµειναν 

σε µια γκρίζα περιοχή»

Σ
την εκτόνωση της οργής 
και της διάθεσης για ρε-
βάνς που επικράτησε σε 
ένα µέρος του εκλογικού 
σώµατος µεσούσης της 
κρίσης, στη θεσµική κι-
νητοποίηση, στη δίκη, 

που ανέδειξε το περιεχόµενο της δρά-
σης της, και στην αναστολή της κρατι-
κής χρηµατοδότησης, που της στέρησε 
αναγκαίους πόρους, αποδίδει η καθη-
γήτρια Πολιτικής Επιστήµης στο Πάντειο 
Πανεπιστήµιο Βασιλική Γεωργιάδου την 
υποχώρηση της πολιτικής και εκλογικής 
επιρροής της Χρυσής Αυγής.

∆ιευκόλυνε τη δικανική κρίση η απο-
τυχία της Χρυσής Αυγής να µπει στη 
Βουλή;
∆εν έχουµε λόγους να εικάσουµε κάτι 
τέτοιο. Όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία, 
η Χρυσή Αυγή διέθετε κοινοβουλευτική 
εκπροσώπηση, κατέχοντας µάλιστα, από 
τον Ιανουάριο του 2015, την τρίτη θέση, 
από άποψη κοινοβουλευτικής δύναµης, 
στην Ελληνική Βουλή. Θα αντέστρεφα 
το επιχείρηµα και θα ισχυριζόµουν ότι 
η έναρξη της δικαστικής διαδικασίας 
περιόρισε την εκλογική δυναµική της 
Χρυσής Αυγής, που, µε βάση τα δηµο-
σκοπικά δεδοµένα, υπήρξε εντυπωσι-
ακά ανοδική µέχρι τον Σεπτέµβριο του 

2013. Αλλά και τα εκλογικά ποσοστά 
της Χρυσής Αυγής έπεφταν σηµα-

ντικά καθώς προχωρούσε η δίκη 
και έρχονταν στο φως τεκµήρια 
για το προφίλ και τη δράση της. 
Μέχρι τότε, υπήρχε δυσπιστία 
στο εκλογικό σώµα, έστω σε ένα 
τµήµα του, όσον αφορά τα να-

ζιστικά «πιστεύω» και τον βίαιο 
τρόπο δράσης της Χρυσής Αυγής. 

Η δυσπιστία αυτή περιορίστηκε µε 
την εξέλιξη της δίκης, γεγονός που 

τελικά ενσωµατώθηκε στην κρίση του 
εκλογικού σώµατος.

Επηρέασε την κρίση του δικαστηρίου η 
συγκέντρωση έξω από αυτό την ηµέρα 
της απόφασης;
Θεωρώ πως δεν υπήρξε ένας τέτοιος 
επηρεασµός. Η δικαστική απόφαση που 
έκρινε ενόχους τους κατηγορουµένους 
υπήρξε η απόληξη της όλης διαδικα-
σίας στα πεντέµισι χρόνια διάρκειας 
της δίκης. Εξάλλου η απόφαση είχε 
ληφθεί από το δικαστήριο πριν από την 
πραγµατικά µεγάλη συγκέντρωση που 
έλαβε χώρα την ηµέρα της ανακοίνω-
σης της δικαστικής απόφασης. Η πο-
ρεία της δίκης συνέπεσε µε στιγµές 
εγρήγορσης της κοινωνίας των πολι-
τών αλλά και µε διαστήµατα σιωπής ή 
και αδιαφορίας εκ µέρους της για όσα 
λάµβαναν χώρα µέσα στη δικαστική 
αίθουσα. Ανεξαρτήτως του κλίµατος, 
η διαδικασία εξελισσόταν µε τον ίδιο 
τρόπο στο εσωτερικό της.

Ακούστηκε επανειληµµένα ότι τα δι-
καστήρια κρίνουν πράξεις και όχι ι-
δεολογίες. Μπορεί να υπάρξει ιδεο-
λογία Χρυσής Αυγής χωρίς πράξεις 
Χρυσής Αυγής;
Οι νεοναζιστικές ιδέες αναβιώνουν, 
χωρίς απαραίτητα να συνοδεύονται από 
πράξεις βίαιου εξτρεµισµού. Είναι σο-
καριστική, επί παραδείγµατι, η διάχυση 
του αντισηµιτισµού στις µέρες µας. Μι-
λώντας πιο γενικά, οι ιδέες µπορεί να 
αυτονοµηθούν από το εγχείρηµα, να 

γίνει πράξη ό,τι αυτές εκφράζουν. Ω-
στόσο, στην περίπτωση της Χρυσής 
Αυγής οι ναζιστικές της ιδέες µετα-
τράπηκαν σε κινητήριο µοχλό για τον 
τρόπο και την επιλογή των µέσων δρά-
σης της. Από τις αρχές του 1990 µέχρι 
σήµερα το modus operandi της Χρυ-
σής Αυγής και οι ιδέες της βρίσκο-
νταν σε συµφωνία. Αν αφαιρέσουµε 
τον βίαιο ακτιβισµό, αυτό που αποµέ-
νει δεν δείχνει να είναι ικανό να συ-
ντηρήσει τη Χρυσή Αυγή πολιτικά και 
εκλογικά. Εξάλλου πήραµε µια γεύση 
στις βουλευτικές εκλογές του 2019, όταν 
µην µπορώντας να ασκήσει εκτεταµένο 
βίαιο ακτιβισµό, κυρίως λόγω των δε-
δοµένων της δίκης και της έλλειψης 
πόρων, η Χρυσή Αυγή συρρικνώθηκε 
και περιθωριοποιήθηκε.

∆εν είναι τα µέσα τους το µήνυµά τους;
Πολύ σωστά. Χωρίς τα µέσα της βίαιης 
δράσης τους, η ιδεολογία τους παραµέ-
νει περιορισµένη σε έναν στενό πυρήνα. 
Η διάχυση συντελείται µέσω της πρά-
ξης, στην οποία εστίασε η Χρυσή Αυγή. 
Ακόµη και όταν δεν έκανε πράξη τις 
ιδέες της, έχοντας ως modus operandi 
τον βίαιο ακτιβισµό, ο λόγος της απο-
σκοπούσε στο να κινητοποιήσει το κοινό 
στο οποίο απευθυνόταν και να διατη-
ρήσει σε εγρήγορση τους οπαδούς της. 
Είναι η λογική του κόµµατος-πολιτο-
φυλακή. Η ύπαρξη και επιβίωσή του 

Βασιλική 
Γεωργιάδου, 

καθηγήτρια Πολιτικής 
Επιστήµης στο Πάντειο 

Πανεπιστήµιο

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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Η εκτόνωση της πόλω-
σης και αυτό που ονοµά-
στηκε «κανονικοποίηση» 
της πολιτικής σκηνής 
συνέβαλαν στην περιθω-
ριοποίηση της Χρυσής 
Αυγής.

στηρίζεται στη δράση του.

Οι νοµικοί ερίζουν για το κατά πόσο 
θα ήταν ωφέλιµος ένας προκατα-
βολικός έλεγχος της συµβατότητας 
ενός κόµµατος που ζητά συµµε-
τοχή στις εκλογές µε το Σύνταγµα…
Νοµίζω ότι ένας τέτοιος έλεγχος δεν 
είναι δυνατό να γίνει από θεσµική/
συνταγµατική σκοπιά. Η ελληνική 
πολιτεία δεν θεµελιώθηκε πάνω στο 
πρότυπο µιας αµυνόµενης δηµοκρα-
τίας, όπως συνέβη στη Γερµανία, 
προκειµένου να είναι δυνατός ένας 
τέτοιος προκαταρκτικός έλεγχος και 
αδειοδότηση ή απαγόρευση κοµµά-
των. Επιπλέον, αν κάτι τέτοιο ήταν 
δυνατό να συµβεί, θα αντιδρούσαν 
άλλες πολιτικές δυνάµεις, προβάλ-
λοντας λόγους που εδράζονται στο 
ιστορικό παρελθόν, σε απαγορεύ-
σεις κοµµάτων και συνθήκες που 
επικρατούσαν στην «καχεκτική δη-
µοκρατία» της µετεµφυλιακής πε-
ριόδου. Νοµικοί υποστηρίζουν, ω-
στόσο, ότι θα µπορούσε να ουσιαστι-
κοποιηθεί ο έλεγχος από τον Άρειο 
Πάγο κατά την ανακήρυξη των συν-
δυασµών ενόψει εκλογών. Από τη 
σκοπιά της πολιτικής επιστήµης και 
της πολιτικής ανάλυσης επιχειρη-
µατολογώντας, θα έλεγα ότι όποιες 
και όσες θεσµικές δικλείδες κι αν 
δηµιουργηθούν, σε τελευταία ανά-
λυση είναι η εκλογική ζήτηση και η 
θέληση των πολιτών αυτή που θα 
κρίνει τη µορφολογία του κοµµατι-
κού ανταγωνισµού και τη σύνθεση 
της κοµµατικής σκηνής.

Ήταν αποτελεσµατική εγκληµα-
τική οργάνωση η Χρυσή Αυγή; Η 
οικονοµική της διάρθρωση απο-
καλύφθηκε;
∆υστυχώς, ναι, ήταν αποτελεσµα-
τική, µιλώντας µε όρους ποσοτικούς, 
αν κρίνουµε δηλαδή από τον αριθµό 
των εγκληµατικών πράξεων στις ο-
ποίες ενεπλάκη το δυναµικό της. Τα 
οικονοµικά στηρίγµατα ήταν αφανή 
κι εκείνοι που σπονσονάριζαν τη 
Χρυσή Αυγή έµειναν σε µια γκρίζα 
περιοχή, όπως και το πού διοχετεύ-
τηκαν οι πόροι που προέκυψαν από 
δηµόσιο χρήµα (βουλευτικές απο-
ζηµιώσεις και κρατική χρηµατοδό-
τηση). Υπήρξαν, επιπλέον, καταγγε-
λίες από το εσωτερικό της Χρυσής 
Αυγής και συγκεκριµένα από πρώην 
ευρωβουλευτή της που αφορούν τα 
οικονοµικά της. Αυτό το σκέλος δεν 
έχει αποκαλυφθεί πλήρως.

Γιατί απέτυχε πολιτικά και έµεινε 
εκτός Βουλής; Υποχώρησε η οργή 
της οικονοµικής κρίσης ή η πραγ-
µατικότητα έδειξε ότι ήταν κατώ-
τεροι των περιστάσεων;
Η πολιτική και εκλογική υποχώ-
ρηση της Χρυσής Αυγής οφείλεται 
σε έναν συνδυασµό παραγόντων. Η 
εκτόνωση της οργής και της διάθε-
σης για ρεβάνς που επικράτησε σε 
ένα µέρος του εκλογικού σώµατος 
µεσούσης της κρίσης είναι ένας τέ-
τοιος παράγοντας. Η θεσµική κινη-
τοποίηση, η δίκη, επίσης συνέβαλε, 
καθώς ανέδειξε το περιεχόµενο της 
εγκληµατικής δράσης της συγκεκρι-
µένης οργάνωσης. Η αναστολή της 
κρατικής χρηµατοδότησης λειτούρ-
γησε προς αυτή την κατεύθυνση, κα-
θότι στέρησε πόρους από την οργά-
νωση, που ήταν ωστόσο αναγκαίοι 
για την παρουσία και δράση της. 
Ο βίαιος εξτρεµισµός της Χρυσής 
Αυγής δεν µπορούσε να συντηρη-
θεί σε ένα καθεστώς δηµοκρατικής 
πολιτείας. Όσο η πόλωση κυριαρ-
χούσε, µια τέτοια παρουσία έβρι-
σκε τρόπο έκφρασης. Η εκτόνωση 
της πόλωσης και αυτό που ονοµά-
στηκε «κανονικοποίηση» της πολι-
τικής σκηνής συνέβαλαν στην πε-
ριθωριοποίηση της Χρυσής Αυγής.

Σας ενοχλεί η θεωρία των άκρων;
Οι πολιτικές και κοµµατικές δυνά-
µεις κρίνονται µε τρόπο διακριτό και 
διαφοροποιηµένο. Το «όλοι ίδιοι 
είναι» δεν ισχύει, σε καµία εκδοχή 
του. Σε µια δηµοκρατική πολιτεία 
όλοι αξιολογούνται γι’ αυτό που 
είναι και κάνουν, χωρίς να πρέ-
πει να τηρούνται κάποιες ισορρο-
πίες στην ελεύθερη και διαφορο-
ποιηµένη έκφραση της κρίσης των 
πολιτών.
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ια-
τρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες εξελίξεις 
της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουρ-
γική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύ-
λιου Δίσκου.
 Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική 
διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και 
αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θερα-
πευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. 
Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις 
όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυ-
χενικό σύνδρομο. 

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
www.gethealthier.gr



Το επερχόμενο νομοσχέ-
διο για τη λεγόμενη «δεύ-
τερη ευκαιρία» πρόκειται 
να αποτελέσει μια σημα-

ντικότατη τομή για τον επιχειρηματικό 
κόσμο, μια μεταρρύθμιση που είναι 
περισσότερο αναγκαία από ποτέ μετά 
από μία δεκαετία κρίσης.
Για όσους δεν το γνωρίζουν, πρόκει-
ται για μία ρύθμιση η οποία επιτρέ-
πει σε πολίτες των οποίων οι επιχει-
ρήσεις έχουν αποτύχει-πτωχεύσει να 
επιστρέψουν στον κόσμο του επιχει-
ρείν, αφού πρώτα έχουν αποπληρώ-
σει το μεγαλύτερο τμήμα των οφειλών 
τους και «αποκλειστεί» από την οικο-
νομική δραστηριότητα για συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα. Πρακτικά, δί-
νεται στον επιχειρηματία μια «δεύ-
τερη ευκαιρία», έτσι ώστε να μπορέσει 
να στήσει ξανά την επιχείρησή του έ-
χοντας μάθει από τα λάθη της πρώτης 
φοράς, να τα διορθώσει και να μπορέ-
σει να δημιουργήσει μια υγιή και κερ-
δοφόρα επιχείρηση.
Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για μια φι-
λελεύθερη ρύθμιση, η οποία θα βελτι-
ώσει άμεσα την ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής οικονομίας. Η «Δεύτερη 
Ευκαιρία» θα δώσει τη δυνατότητα σε 
οικονομικά ανενεργούς, πτωχευμέ-
νους επιχειρηματίες να κάνουν μια νέα 
αρχή, να απασχολήσουν προσωπικό, 
να παραγάγουν. Το άμεσο αποτύπωμα 

της «Δεύτερης Ευκαιρίας» στην ελλη-
νική οικονομία, λοιπόν, είναι η μεγέ-
θυνση αυτής, η μείωση της ανεργίας 
και η αύξηση του ΑΕΠ, αξιοποιώντας 
απλώς το υπάρχον έμψυχο δυναμικό 
που τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται επ’ 
αόριστον σε καθεστώς οικονομικού α-
ποκλεισμού λόγω χρεών που δεν μπο-
ρούν να εξυπηρετηθούν.
Δεν πρέπει να υποτιμά όμως κανείς και 

τον συμβολισμό πίσω από τη ρύθμιση 
αυτή, το μήνυμα που στέλνει στις δι-
εθνείς αγορές και τη σημασία της στο 
να μετατραπεί η Ελλάδα σε θελκτικό 
πόλο επενδύσεων. Η «Δεύτερη Ευκαι-
ρία», σε συνδυασμό με άλλες ρυθμί-
σεις που προωθεί η κυβέρνηση, πρα-
κτικά μειώνει το ρίσκο της αρχικής ε-
πένδυσης, δεδομένου ότι καθιστά το 
σενάριο της αποτυχίας-πτώχευσης πε-

ρισσότερο διαχειρίσιμο, χωρίς να απο-
τελεί «ταφόπλακα» για τον επενδυτή. 
Άλλωστε πολλές χώρες της Ε.Ε., και 
όχι μόνο, έχουν θεσμοθετημένους ήδη 
τέτοιους μηχανισμούς, καταδεικνύο-
ντας την υστέρηση της χώρας μας και 
το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που 
παρουσιάζει συγκριτικά.
Αν και η στόχευση του νομοσχεδίου 
είναι αναμφίβολα στη σωστή κατεύ-
θυνση, έχει ιδιαίτερη σημασία η εφαρ-
μογή του να γίνει με τέτοιον τρόπο που 
να είναι σύμφωνος με το πνεύμα του 
νομοθέτη. Το τελικό νομοσχέδιο οφεί-
λει να αφήσει εκτός υπαγωγής τους λε-
γόμενους στρατηγικούς κακοπληρω-
τές. Να μην επιτρέψει σε επαγγελμα-
τίες «μπαταχτσήδες» να καταχραστούν 
τις ευνοϊκές του διατάξεις μέσα από 
τυχόν νομοθετικά παραθυράκια, αλλά 
να τους τιμωρεί παραδειγματικά. Αντί-
θετα, πρέπει να αποτελέσει ομπρέλα 
για τους μη δολίως πτωχεύσαντες και 
να επισπεύσει στο μέτρο του εφικτού 
την επιστροφή τους στην οικονομική 
δραστηριότητα, αφού φυσικά πληρώ-
σουν τη δίκαιη τιμωρία τους.
Ο δρόμος για τη μετατροπή της ελλη-
νικής οικονομίας σε πραγματικά ανοι-
χτή, φιλελεύθερη και ανταγωνιστική 
χωρίς αμφιβολία θα είναι μακρύς. Η 
«Δεύτερη Ευκαιρία» θα αποτελέσει 
ένα γενναίο και αποφασιστικό βήμα 
στην κατεύθυνση αυτή, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν και την πίεση που προκαλεί 
στην επιχειρηματικότητα η πανδημία 
τους τελευταίους μήνες. Ας ελπίσουμε 
ότι το επόμενο διάστημα θα ακολου-
θήσουν και πρόσθετες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες, οι οποίες θα βελτιώ-
σουν περαιτέρω το επενδυτικό-επιχει-
ρηματικό κλίμα στη χώρα.

ΔΕΎΤΕΡΗ ΕΎΚΑΙΡΙΑ  
Ευκαιρία για την οικονομία ή για τις τράπεζες 

και τα funds;
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Τις διαφορετικές οπτικές τους για τα αποτελέσματα που θα έχει η υιοθέτηση των ρυθμίσεων της «Δεύτερης Ευκαιρίας» καταθέτουν με 
σαφήνεια στη «Free Sunday» ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασίλης Γεωργιάδης, και ο βουλευτής 

του ΚΙΝΑΛ στη Β΄ Θεσσαλονίκης Γιώργος Αρβανιτίδης.
Ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι με τις ρυθμίσεις δίνεται στον επιχειρηματία μια «δεύτερη ευκαιρία», ώστε να μπορέσει να στήσει ξανά 

την επιχείρησή του έχοντας μάθει από τα λάθη της πρώτης φοράς, ενώ ο κ. Αρβανιτίδης κάνει λόγο για λογική «take it or leave it», χωρίς 
καμία έγνοια ή στάθμιση των πραγματικών δεδομένων του κάθε οφειλέτη ή της πορείας της οικονομίας γενικότερα, αλλά και χωρίς καμία 

αξιολόγηση της βιωσιμότητας της πρότασης της τράπεζας.
Ο κ. Γεωργιάδης πιστεύει ότι η «Δεύτερη Ευκαιρία» καθιστά το σενάριο της αποτυχίας-πτώχευσης περισσότερο διαχειρίσιμο, ενώ ο κ. 

Αρβανιτίδης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ναρκοθετεί κάθε προσπάθεια ενός υγιούς νέου ξεκινήματος.

  ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΓΕΩΡΓΊΑΔΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΟΥ ΕΠΊΜΕΛΗΤΗΡΊΟΥ ΚΕΝΤΡΊΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ

ΔΕΎΤΕΡΗ ΕΎΚΑΙΡΙΑ:  
Η μεγάλη ευκαιρία για το comeback της ελληνικής οικονομίας
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   ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ ΣΤΗ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ένα ερώτηµα, δύο απαντήσεις και ένα συµπέρασµα για τον νέο πτωχευτικό κώδικα

Το νέο πτωχευτικό νοµοσχέ-
διο είναι µια καλή ευκαιρία 
για να συγκριθούν δύο κό-
σµοι. ∆ύο διαφορετικές φι-

λοσοφίες και προσεγγίσεις για το πώς 
βλέπουν οι πολιτικές δυνάµεις τον ρόλο 
και τη σηµασία της οικονοµικής δραστη-
ριότητας ενός πολίτη ή µιας επιχείρησης 
στη σύγχρονη κοινωνία.
Μια σύγχρονη κοινωνία που καλείται 
µέσα σε ραγδαία µεταβαλλόµενες συν-
θήκες πολλαπλών κρίσεων (οικονοµι-
κής, υγειονοµικής, κλιµατικής) να βρει 
ένα νέο πλαίσιο οργάνωσης και βιώσι-
µης ανάπτυξης.
Με την οικονοµία µας να µπαίνει σε 
πρωτοφανή τροχιά ύφεσης, µε την παν-
δηµία του κορονοϊού να µην «έχει δείξει 
ακόµα όλα της τα δόντια», χωρίς να γνω-
ρίζουµε ακόµα τη διάρκεια και τις οικο-
νοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της, 
και µε τις καταστροφικές συνέπειες της 
κλιµατικής αλλαγής να σωρεύουν όλο 
και µεγαλύτερα κόστη για την αντιµετώ-
πισή της σε κράτη, επιχειρήσεις και αν-
θρώπους, η κυβέρνηση επιλέγει να τρο-
ποποιήσει το πτωχευτικό δίκαιο.
Συµφωνούµε! Η χώρα χρειάζεται ένα 
νέο πτωχευτικό πλαίσιο!
Αλλά προς ποια κατεύθυνση και για να 
προστατεύσουµε ποιους και µε ποιον 
τρόπο; Με ποια µέτρα και ποιες προτε-
ραιότητες;
Πώς γίνεται ο νέος πτωχευτικός κώδικας 
να µην περνά µέσα από την Επιτροπή 
∆ικαιοσύνης αλλά µόνο από την Επι-
τροπή Οικονοµικών;
Τη βαθιά αυτή συντηρητική άποψη 
της κυβέρνησης την αποκαλύπτουν όχι 

νες της οικονοµίας και της αγοράς ;
Οι απαντήσεις που δίνει ο καθένας µας έχουν 
πρακτικό αντίκτυπο τόσο στην καθηµερινό-
τητα εκατοµµυρίων συµπολιτών µας όσο και 
στην πορεία που θα λάβει η πραγµατική ελλη-
νική οικονοµία το προσεχές διάστηµα.
Η απάντηση που δίνει η κυβέρνηση είναι η 
υποταγή στις υποδείξεις της αγοράς. Η µυω-
πική ανάλυση της οικονοµίας και η έµφαση 
στη γρήγορη ρευστοποίηση της περιουσίας 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των πο-
λιτών.
Η απάντηση που δίνουµε εµείς είναι δίκαιοι 
κανόνες στην οικονοµία που θα τηρούνται, µε 
επιµερισµό του ρίσκου και έµφαση στην εξυ-
γίανση και στη διατήρηση ζωντανών των επι-

µόνο η µεθοδολογία που ακολούθησε 
αλλά και οι ουσιαστικές ρυθµίσεις του 
νοµοσχεδίου.
∆υστυχώς, ο νέος πτωχευτικός κώδικας 
δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία, 
δεν προβλέπει τίποτα για την απαλλαγή 
των εγγυητών και δεν δίνει δεύτερη ευ-
καιρία στους έντιµους επιχειρηµατίες.
∆ίνει δεύτερη ευκαιρία στις τράπεζες και 
στα funds να πιέσουν ακόµα περισσό-
τερο τους δανειολήπτες.
Οι τράπεζες παίρνουν οριστικά το πάνω 
χέρι!
Τη στιγµή που ο εξωδικαστικός συµ-
βιβασµός έχει αποτύχει και δεν «περ-
πατάει», επειδή οι τράπεζες δεν έκα-
ναν βιώσιµες ρυθµίσεις, η κυβέρνηση 
νοµοθετεί τη λογική «take it or leave 
it», χωρίς καµία έγνοια ή στάθµιση των 
πραγµατικών δεδοµένων του κάθε ο-
φειλέτη ή της πορείας της οικονοµίας 
γενικότερα, αλλά και χωρίς καµία αξι-
ολόγηση της βιωσιµότητας της πρότα-
σης της τράπεζας!
Στο Κίνηµα Αλλαγής κινούµαστε σε ε-
ντελώς διαφορετική κατεύθυνση, γι’ 
αυτό µάλιστα καταθέσαµε και τροπολο-
γίες τόσο για την προνοµιακή κατάταξη 
των εργαζοµένων στις περιπτώσεις πτώ-
χευσης εταιρειών όσο και για την προ-
στασία της κύριας κατοικίας των υπερ-
χρεωµένων φυσικών προσώπων.
Η κυβέρνηση, δυστυχώς, αρνείται αυτή 
την οπτική και µένει προσκολληµένη σε 
παλιές συνταγές.
Μετά απ’ όλα αυτά, το κεντρικό ερώτηµα 
που προκύπτει είναι το εξής: Η οικονο-
µία και η αγορά ορίζει τους κανόνες δι-
καίου ή το δίκαιο καθορίζει τους κανό-

χειρήσεων και της κύριας κατοικίας των πολι-
τών.
Το τελικό συµπέρασµα είναι ότι µε το παρόν 
νοµοσχέδιο η κυβέρνηση αποκλείει το µεγα-
λύτερο τµήµα της µεσαίας τάξης από το να ε-
πανενταχθεί µε ελπίδες και δυναµικά σε µια 
πορεία ατοµικής αλλά και συλλογικής παρα-
γωγικής ανασυγκρότησης.
Η κυβέρνηση ναρκοθετεί κάθε προσπάθεια 
ενός υγιούς νέου ξεκινήµατος. Όπως ναρκοθέ-
τησε και την ελληνική οικονοµία µε την κατα-
στροφική της πολιτική το 2004-2009.
Και πάει πολύ να έρχεται σήµερα ο υπουργός 
Οικονοµικών και να κουνάει το δάχτυλο στο 
ΠΑΣΟΚ.
Λίγη αυτοκριτική δεν θα έβλαπτε!



∆εν προκύπτει κανένα όφε-
λος για την κοινωνία µε την 
αποτύπωση στις οφειλές των 
ιδιωτών προς το ∆ηµόσιο 
ποσού άνω των 100 δισ. και 
ανάλογα ποσά στις τράπεζες 
όταν δεν υπάρχει πιθανότητα 
να εισπραχθούν αυτά.

Α
υτοί που έχουν υ-
ποθηκεύσει το σπίτι 
τους και δεν µπο-
ρούν να ανταπο-
κριθούν στην εξό-
φληση του δανείου 
τους µε αποτέλεσµα 
να κινδυνεύουν µε 

πλειστηριασµό πρέπει άµεσα να εξετά-
σουν µε θετικό πνεύµα τις δυνατότητες 
που προσφέρει το νέο πτωχευτικό δίκαιο 
δηλώνει στη «Free Sunday» o οικονοµο-
λόγος - φοροτεχνικός σύµβουλος ∆ηµή-
τρης Πανοζάχος, πρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος της εταιρείας «Ορθολογισµός».
Ο κ. Πανοζάχος επισηµαίνει ότι η επίκληση 
της «σεισάχθειας», δηλαδή της διαγραφής 
των χρεών, αποτελεί αντικοινωνική συ-
µπεριφορά και υποστηρίζει ότι µπορεί να 
υπάρξει κοινωνική προστασία, αλλά όχι 
µαζικό χάρισµα δανεικών, ενώ παράλληλα 
χαρακτηρίζει αναχρονιστική την άποψη 
που κυριαρχούσε στην ελληνική κοινω-
νία, σύµφωνα µε την οποία όσοι απέτυ-
χαν στην πρώτη τους οικονοµική προσπά-
θεια πρέπει να παραµείνουν στιγµατισµέ-
νοι εφ’ όρου ζωής, χωρίς άλλη ευκαιρία.
Ως κοινωνία «µέχρι σήµερα δεν θέλαµε 
να αναγνωρίσουµε το αυτονόητο, ότι δη-
λαδή στον σύγχρονο κόσµο υπάρχει και η 
περίπτωση της “αποτυχίας”» διαπιστώνει 
ο κ. Πανοζάχος, ο οποίος δίνει διευκρι-
νίσεις για τις σηµαντικότερες ρυθµίσεις 
του νέου νόµου.

Ποιους αφορά η «δεύτερη ευκαιρία» 
που δίνει η κυβέρνηση µε το πρόσφατο 
νοµοθέτηµα;
Να διευκρινίσουµε ότι αναφερόµαστε στο 
νέο πτωχευτικό δίκαιο, συνεπώς δεν µι-
λούµε για υγιείς οικονοµικές διαδικασίες 
αλλά για διαδικασίες που νοµοθετούνται 
για να λάβει χώρα η διαχείριση ενός δυ-
σάρεστου οικονοµικού γεγονότος, της 

«γηράσκω αεί διδασκόµενος» ή το λαϊ-
κότερο «από τα παθήµατα µαθαίνουµε». 
Έτσι, µέχρι σήµερα δεν θέλαµε να ανα-
γνωρίσουµε το αυτονόητο, ότι δηλαδή 
στον σύγχρονο κόσµο υπάρχει και η πε-
ρίπτωση της «αποτυχίας». Ακόµη, επειδή, 
παρ’ όλα αυτά, το βλέπαµε, απευθυνόµα-
σταν και συµπεριφερόµασταν σε αυτούς 
που απέτυχαν σαν να ήταν στην «πυρά», 
παραβλέποντας τα γνωµικά που ανέφερα 
παραπάνω. Θέλαµε, δηλαδή, όσοι έτυχε 
και απέτυχαν στην πρώτη τους οικονοµική 
προσπάθεια να παραµείνουν στιγµατισµέ-
νοι εφ’ όρου ζωής, χωρίς άλλη ευκαιρία.

οικονοµικής καταστροφής ενός προσώ-
που. Ως προς το ερώτηµά σας, η απά-
ντηση είναι ότι αφορά τους πάντες. Είναι 
η πρώτη φορά που στη χώρα µας το πτω-
χευτικό δίκαιο συµπεριλαµβάνει και τα 
φυσικά πρόσωπα. Κάτι που στις άλλες, 
προηγµένες οικονοµικά χώρες είχε νο-
µοθετηθεί πριν από δεκαετίες.

Γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ µια τέ-
τοιου χαρακτήρα συνολική διευθέτηση;
Γιατί στην πατρίδα µας διακατεχόµαστε από 
αναχρονιστικές ιδεοληψίες, γιατί µόνο στα 
λόγια υιοθετούσαµε το αρχαίο γνωµικό 

Όµως είναι δεύτερη ευκαιρία για τις ε-
πιχειρήσεις που κατέρρευσαν, για το 
κράτος, που θέλει να αποκαταστήσει τις 
σχέσεις του µε τους ασυνεπείς φορολο-
γούµενους, ή για τις τράπεζες, που θέ-
λουν να εισπράξουν ό,τι µπορούν από 
αφερέγγυους πλέον οφειλέτες;
Πώς αλλιώς µπορεί να χαρακτηριστεί η 
δυνατότητα που δίνεται σε κάποιον να ορ-
θοποδήσει εκ νέου οικονοµικά, όταν στην 
αρχική του προσπάθεια –που δεν ευδοκί-
µησε– υποχρεώθηκε να διαθέσει το σύ-
νολο της τότε περιουσίας του για να ε-
ξοφλήσει τις οφειλές του και, δυστυχώς, 

«Τα “δανεικά κι αγύριστα”
τα πληρώνει το κοινωνικό σύνολο»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

∆ηµήτρης 
Πανοζάχος, 
οικονοµολόγος
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Η δεκαετία της κρίσης αύξησε όσους πραγ-
ματικά πτώχευσαν αλλά λόγω του αναχρονι-
στικού πλαισίου που υφίστατο στη χώρα δεν 
μπορούσαν να κάνουν restart.

αυτή δεν υπήρξε αρκετή; Η διαδικασία της 
«δεύτερης ευκαιρίας» προϋποθέτει ότι 
κατά την ολοκλήρωση του πρώτου οικο-
νομικού κύκλου του προσώπου που απέ-
τυχε ή ατύχησε οικονομικά ρευστοποιείται 
το σύνολο της περιουσίας του. Πρακτικά, 
το Δημόσιο και οι τράπεζες έχουν τη δυ-
νατότητα να εκποιήσουν τα περιουσιακά 
του στοιχεία, αυτά δηλαδή που έκριναν α-
ξιόπιστα όταν χρηματοδοτούσαν τον οφει-
λέτη ή όταν του χορηγούσαν πίστωση. Αν 
η ρευστοποίηση αυτών δεν αρκεί για να 
εισπράξουν τις απαιτήσεις τους, αυτό ση-
μαίνει ότι και οι ίδιοι δεν είχαν κάνει σω-
στές εκτιμήσεις. Η συμμετοχή τους, λοι-
πόν, στις οικονομικές απώλειες δεν είναι 
εύλογη σε τέτοιες περιπτώσεις; Αυτό δεν 
συμβαίνει όταν ένας ιδιώτης διαπράττει 
το ίδιο λάθος; Γιατί, λοιπόν, και οι ισχυροί 
(Δημόσιο και τράπεζες) να μην έχουν τις 
ίδιες συνέπειες; Δεν προκύπτει κανένα 
όφελος για την κοινωνία με την αποτύ-
πωση στις οφειλές των ιδιωτών προς το 
Δημόσιο ποσού άνω των 100 δισ. και α-
νάλογα ποσά στις τράπεζες όταν δεν υ-
πάρχει πιθανότητα να εισπραχθούν αυτά.

Τι θα χάσει το κράτος, τι οι επιχειρή-
σεις και τι οι τράπεζες για να επέλθει ο 
συμβιβασμός;
Τι μπορεί να αποκομίσει το κράτος ή και 
οι τράπεζες από ένα φυσικό πρόσωπο ή 
μια επιχείρηση που έχει ρευστοποιηθεί το 
σύνολο της περιουσίας τους και δεν στά-
θηκε αρκετό για να εξοφληθούν οι οφει-
λές τους; Τίποτα. Συνεπώς, δεν θα χάσουν 
τίποτα ουσιαστικό. Αυτό μάλιστα που θα 
κερδίσουν θα είναι να εξυγιάνουν τις οι-
κονομικές τους καταστάσεις και να στα-
ματήσουν να εμφανίζουν απαιτήσεις που 
δεν έχουν καμία πιθανότητα να εισπρά-
ξουν. Είναι λογικό να φοβούνται την εκ-
μετάλλευση αυτού του πλαισίου από τους 
«επιτήδειους». Όμως, αλήθεια, το ίδιο δεν 
κάνουν και σήμερα αυτοί που εκμεταλ-
λεύονται το νυν καθεστώς και που έχουν 
οικονομική δυνατότητα αλλά δεν ανταπο-
κρίνονται στις οικονομικές οφειλές; Ποιος 
πληρώνει τη νύφη; Όλοι εμείς, που συμ-
μετείχαμε, έστω και έμμεσα, στην κεφα-
λαιοποίηση των τραπεζών ή και στη φο-
ρολογική λαίλαπα που προηγήθηκε. Ανα-
φορικά δε με τις επιχειρήσεις, θέλω να 
σημειώσω ότι σήμερα η πραγματική οικο-
νομία ταλανίζεται από τον αθέμιτο ανταγω-
νισμό επιχειρήσεων-ζόμπι, η λειτουργία 
των οποίων επιδιώκεται να περιοριστεί 
με νέο θεσμικό πλαίσιο. Είναι γνωστό ότι 
οι εν λόγω επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται 
την κοινωνική ανοχή και, παρ’ ότι δηλώ-
νουν ότι δεν πληρώνουν, συνεχίζουν να 
συμμετέχουν στην καθημερινή οικονομία 
πραγματοποιώντας πωλήσεις με ταυτό-

τάξεις που δείχνουν τη βελτίωση των σχέ-
σεων του κράτους και του πολίτη. Ενδει-
κτικά αναφέρω το άρθρο 17, με το οποίο 
ο «πτωχεύων» δεν χάνει και την άδεια α-
σκήσεως επαγγέλματος, με αποτέλεσμα 
να του αφήνει η πολιτεία το εφόδιο να «ε-
πιστρέψει». Επίσης, σημαντική είναι η δι-
άταξη του άρθρου 18 με την οποία προ-
βλέπεται για τον «πτωχεύοντα» να παρα-
μένει ακατάσχετο το ποσό για τις εύλογες 
δαπάνες διαβίωσής του, ώστε να μην ο-
δηγείται και στη φυσική του εξόντωση.

Υπό ποιους όρους θα μπορέσουν να ε-
πανακάμψουν αυτές οι επιχειρήσεις και 
αυτοί οι επιχειρηματίες στη φορολογική 
ομαλότητα;
Να διευκρινίσουμε πώς λειτουργεί η δια-
δικασία. Κάποιος –είτε φυσικό πρόσωπο 
είτε εταιρεία– δηλώνει αδυναμία πληρω-
μής των οφειλών σε ιδιώτες και Δημόσιο. 
Με δικαστική απόφαση οριστικοποιείται η 
«πτώχευσή» του και οδεύει σε εκποίηση 
του συνόλου της περιουσίας του, ώστε οι 
δανειστές του να εισπράξουν ό,τι είναι δυ-
νατόν. Στη συνέχεια, αφού διέλθουν τρία 
έτη, διαγράφονται οριστικά τα χρέη του 
«πτωχεύσαντος». Έτσι, μετά την οριστική 
διαγραφή των χρεών του ο «πτωχεύσας» 
μπορεί να επανέλθει οικονομικά και να 
δραστηριοποιηθεί εκ νέου χωρίς τη γάγ-
γραινα των παλαιών χρεών. Με την επα-
νέναρξη της οικονομικής δραστηριοποίη-
σης του κάθε «πτωχεύσαντος» αυτός επα-
νέρχεται και στη φορολογική ομαλότητα.

Είναι βέβαιο ότι με αυτές τις ρυθμίσεις 
θα κλείσουν όλες οι πληγές της κρίσης 
που έφερε τα μνημόνια; Προβλέπονται 
οι μηχανισμοί που θα δώσουν ένα δί-
καιο τέλος στις διαφορές;
Οι πληγές των μνημονίων δεν κλείνουν 
τόσο γρήγορα. Ο εκσυγχρονισμός του πτω-
χευτικού δικαίου βοηθά να κλείσουν οι 
πληγές όσων οδηγήθηκαν σε πτώχευση, 
αλλά αυτές δεν είναι οι μόνες πληγές που 
προκάλεσαν τα μνημόνια. Όσο δεν διορ-
θώνουμε τα αίτια που μας οδήγησαν στα 
μνημόνια, δεν μπορούμε να εφησυχά-
ζουμε. Οι μηχανισμοί που ενσωματώνο-
νται στο νέο πτωχευτικό δίκαιο δίνουν 
σαφώς καλύτερες προοπτικές σε όσους 
«πτώχευσαν», αλλά δεν μπορούν να τους 
δείξουν τον δρόμο τον οποίο πρέπει να πο-

χρονη μεταφορά, με έμμεσο τρόπο, στην 
κοινωνία το δικό τους οικονομικό βάρος, 
αφού δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώ-
σεις τους απέναντι στο Δημόσιο και στις 
τράπεζες .Η ύπαρξη zombie companies 
το μόνο που μπορεί να πετύχει είναι να 
συμπαρασύρει κι άλλες οικονομικές ο-
ντότητες στον κατήφορο, γι’ αυτό πρέπει 
να περιοριστεί η δραστηριότητά τους και 
για πρώτη φορά έχουμε ειδικές διατά-
ξεις γι’ αυτό.

Αν επέλθει ο συμβιβασμός, τι θα κερ-
δίσει καθένας από αυτούς;
Πρώτον, θα σταματήσουν να δαπανούν 
χρήματα σε προσπάθειες είσπραξης α-
παιτήσεών τους που πρακτικά είναι α-
δύνατο να αποδώσουν και, δεύτερον, θα 
περιοριστούν οι διοικητικές τους δαπάνες 
να παρακολουθούν ανούσιες –πλέον– οι-
κονομικές εκκρεμότητες. Το Δημόσιο θα 
αποκτήσει τη δυνατότητα να ενσωματώ-
σει ξανά τον χρήστη της «δεύτερης ευκαι-
ρίας» στη συμμετοχή των δημοσίων εσό-
δων, αφού η οικονομική επανενεργοποί-
ησή του θα έχει ως φυσικό επακόλουθο 
την πληρωμή εκ μέρους του φόρων, είτε 
είναι άμεσοι είτε έμμεσοι. Οι επιχειρή-
σεις και οι τράπεζες θα κερδίσουν από τη 
στροφή της προσοχής τους σε δραστηρι-
ότητες που μπορεί να είναι κερδοφόρες 
αντί να ασχολούνται συνεχώς με τη μεί-
ωση της ζημιάς τους.

Αναλαμβάνει, έστω με δέκα χρόνια κα-
θυστέρηση, το κράτος τις ευθύνες που 
δεν μπόρεσε να διαχειριστεί λόγω της 
κρίσης; Δίνει τις εγγυήσεις μιας άλλης 
σχέσης με τον πολίτη στο μέλλον;
Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η δεκαετία 
που προηγήθηκε, η δεκαετία της κρίσης, 
αύξησε όσους πραγματικά πτώχευσαν 
αλλά λόγω του αναχρονιστικού πλαισίου 
που υφίστατο στη χώρα δεν μπορούσαν 
να κάνουν restart. Τώρα η πολιτεία ανα-
λαμβάνει την ευθύνη της και δείχνει στους 
πολίτες της ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο. 
Με τη νομοθέτηση της δυνατότητας της ε-
πανεκκίνησης μέσω της «δεύτερης ευ-
καιρίας» δείχνει ότι θέλει να έχει μαζί της 
όλους τους πολίτες. Ακόμη κι αυτούς που 
ατύχησαν ή αστόχησαν. Το πλαίσιο που 
νομοθετείται με τον εκσυγχρονισμό του 
πτωχευτικού δικαίου περιλαμβάνει δια-

ρευτούν για να αποκατασταθούν οικονο-
μικά και να μην κατρακυλήσουν ξανά οι-
κονομικά. Όλοι πρέπει να μάθουμε από τα 
παθήματά μας. Και οι ιδιώτες, και οι τρά-
πεζες, και το Δημόσιο. Κανείς δεν πρέ-
πει να αποβλέπει στη δυνατότητα του να 
«πτωχεύσει». Στόχος πρέπει να παραμέ-
νει η αποφυγή της πτώχευσης. Όταν όμως 
προκύψει, πρέπει να υπάρχει το πλαίσιο 
της επαναφοράς και αυτό γίνεται πραγ-
ματικότητα με το νέο πλαίσιο.

Εσείς θα προτείνατε στους πελάτες σας 
να εκμεταλλευτούν αυτή τη «δεύτερη ευ-
καιρία» ή να περιμένουν μια επόμενη 
εκδοχή της;
Πλέον θα έχω τη δυνατότητα να προτρέπω 
τους πελάτες μου να εξετάσουν και αυτή 
την περίπτωση. Όπως προανέφερα, η 
«δεύτερη ευκαιρία» δεν αφορά ευημε-
ρούντες, αλλά δυστυχισμένους συμπο-
λίτες μας. Αν η ερώτησή σας στοχεύει σε 
αυτούς που έχουν υποθηκεύσει το σπίτι 
τους και δεν μπορούν να ανταποκριθούν 
στην εξόφληση του δανείου τους με απο-
τέλεσμα να κινδυνεύουν με πλειστηρια-
σμό, τότε η απάντησή μου είναι ότι πρέπει 
άμεσα να το εξετάσουν με θετικό πνεύμα. 
Η δυνατότητα που αποκτούν με την παρα-
χώρησή του σε μια «ειδική εταιρεία» και 
τη δυνατότητα της επαναγοράς του εντός 
δωδεκαετίας είναι μια εύλογη λύση, γιατί 
στη σημερινή πραγματικότητα, όταν κά-
ποιος οφείλει, δεν μπορεί να περιμένει τη 
«σεισάχθεια». Αυτό είναι λαϊκισμός. Πρέ-
πει να αναγνωρίζει την οφειλή του και να 
ζητά χρόνο για να ανταποκριθεί στην υ-
ποχρέωσή του. Η επίκληση της «σεισά-
χθειας» αποτελεί αντικοινωνική συμπε-
ριφορά, γιατί τα «δανεικά κι αγύριστα» 
δεν υπάρχουν και τα πληρώνει το κοι-
νωνικό σύνολο. Μπορεί να υπάρξει κοι-
νωνική προστασία, αλλά όχι μαζικό χά-
ρισμα δανεικών.

Πρέπει να θεσμοθετηθεί μόνιμα η δυνα-
τότητα της «δεύτερης ευκαιρίας»;
Ο νόμος που ψηφίζεται αποτελεί μόνιμο 
πλαίσιο, μέχρι να το τροποποιήσει κάποια 
επόμενη κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, 
τροποποιείται το πλαίσιο που είχε ψηφι-
στεί με τον ν. 3588/07 και είχε δεχτεί διά-
φορες αλλαγές μέχρι σήμερα. Μια σύγ-
χρονη κοινωνία και μια οικονομία που 
θέλει να αναπτυχθεί πρέπει να διαθέτει 
ένα σύγχρονο πτωχευτικό δίκαιο, γιατί η 
ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας α-
παιτεί ανάληψη ρίσκου και αυτό δεν είναι 
πάντα επιτυχές. Αν, λοιπόν, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα της «δεύτερης ευκαιρίας», εκ-
πέμπεται μήνυμα συντηρητικότητας στην 
ανάληψη ρίσκου και αυτό δεν βοηθά την 
ελληνική οικονομία να επανέλθει.
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«∆
εύτερη Ευκαιρία» είναι 
το όνοµα που έχει δώσει 
η κυβέρνηση στον νέο 
πτωχευτικό κώδικα. Τα 
επιχειρήµατα υπέρ και 
κατά είναι πολλά και α-

ντίστοιχες είναι και οι αντιδράσεις.
Από τη µια πλευρά, η κυβέρνηση κάνει λόγο για σπου-
δαία µεταρρύθµιση που θα λύσει τον γόρδιο δεσµό του ι-
διωτικού χρέους στην Ελλάδα και, από την άλλη πλευρά, 
η αντιπολίτευση κάνει λόγο για κλείσιµο χιλιάδων ε-
πιχειρήσεων και απώλειες θέσεων εργασίας. Την ίδια 
στιγµή, ενστάσεις εκφράζουν και οι τράπεζες. Και κάπου 
εκεί στη µέση είναι οι ιδιώτες –επιχειρήσεις και νοικο-
κυριά–, που ανησυχούν για το ενδεχόµενο να µείνουν 
στον δρόµο.
Η δεκαετής οικονοµική κρίση έχει αφήσει πίσω της 
πολλά «θύµατα», χιλιάδες λουκέτα, χιλιάδες χαµένες θέ-
σεις εργασίας, δεκάδες ανθρώπους χωρίς σπίτι… Με τον 
νέο πτωχευτικό κώδικα είναι ορατός ο κίνδυνος να επι-
δεινωθεί η κατάσταση, καθώς στα λουκέτα της οικονοµι-
κής κρίσης θα προστεθούν και τα λουκέτα λόγω του κο-
ρονοϊού.
Σηµειωτέον, δε, ότι σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση της 
ΓΣΕΕ για την Ελληνική Οικονοµία και την Απασχόληση 
ένας στους οκτώ Έλληνες ζει µε 200 ευρώ τον µήνα. Μά-
λιστα, κατά το β΄ τρίµηνο του 2020 το ποσοστό των απα-
σχολουµένων που λάµβαναν από 0 έως 200 ευρώ τον 
µήνα δωδεκαπλασιάστηκε.

Ενοικιαστής στο… σπίτι σου
Μεταξύ άλλων, ο πτωχευτικός κώδικας καθιερώνει και 

την πτώχευση ενός φυσικού προσώπου που δεν πλη-
ρώνει το 40% των ληξιπρόθεσµων οφειλών του για ένα 
εξάµηνο και η συνολική του οφειλή ξεπερνά τα 30.000 
ευρώ. Εκτός του ότι µε την πτώχευση όλα τα περιουσι-
ακά στοιχεία του… πτωχευµένου οφειλέτη περνάνε σε 
πιστωτές, τράπεζες, funds κ.λπ., ο ίδιος και η οικογένειά 
του θα ζουν στο εξής µε τις «εύλογες δαπάνες διαβίω-
σης», δηλαδή 621 ευρώ τον µήνα. Επίσης, θα µπορεί να 
µείνει ως ενοικιαστής στο σπίτι του, αλλά αν δεν κατα-
βάλει τρία συνεχόµενα ενοίκια, η τράπεζα θα µπορεί να 
καταγγείλει τη σύµβαση και να βγάλει το σπίτι σε πλει-
στηριασµό.
Ωστόσο, έπειτα από 12 έτη και σε περίπτωση που ο ιδι-
ώτης που έχει ενταχθεί στον πτωχευτικό κώδικα είναι 
συνεπής στις υποχρεώσεις του και εξακολουθεί να δι-
αµένει στο σπίτι του, µπορεί να το αγοράσει. Τα ποσά 
όµως που θα έχει καταβάλει αυτά τα 12 έτη, αλλά και 

Τα σηµεία-παγίδες στον νέο 
πτωχευτικό κώδικα έχει αναλύσει 
και η ΕΣΕΕ σε αναλυτικό 
υπόµνηµα που έχει καταθέσει στη 
Βουλή.

όσα είχε καταβάλει αρχικά για το δάνειο, δεν προσµε-
τρούνται. Στην περίπτωση, µάλιστα, που ο πτωχευµέ-
νος οφειλέτης δεν µπορεί να επαναγοράσει το ακίνητο, 
το… χάνει.

Το καθεστώς για τις επιχειρήσεις
Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Τα ση-
µεία-παγίδες στον νέο πτωχευτικό κώδικα έχει αναλύ-
σει και η Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Ε-
πιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ) σε αναλυτικό υπόµνηµα 
που έχει καταθέσει στη Βουλή.
Ειδικότερα, ως προς την πτωχευτική διαδικασία, η 
ΕΣΕΕ επισηµαίνει:
• Το κριτήριο της τεκµαιρόµενης παύσης πληρωµών 
του 40% των οφειλών σε διάστηµα έξι µηνών, που είναι 
µεγαλύτερο των 30.000 ευρώ, ενδέχεται να ανοίξει τον 
δρόµο για µαζική κήρυξη πτωχεύσεων, ακόµη και για 
εκείνους τους οφειλέτες που δεν έχουν στην πραγµα-
τικότητα υπεισέλθει σε πραγµατική και ουσιαστική 
παύση πληρωµών.
• Σηµαντικό τµήµα των εισοδηµάτων του επιχειρη-
µατία µετά την κήρυξη της πτώχευσης θα συνυπολο-
γίζεται πλέον στην πτωχευτική περιουσία. Με αυτόν 
τον τρόπο η «δεύτερη ευκαιρία» µειώνεται ως προς το 
εύρος της και µοιάζει πιο πολύ µε δεύτερη ευκαιρία της 
πτώχευσης παρά του πτωχού.
• Προβλέπεται απαλλαγή του µη δόλιου πτωχού τρία 
χρόνια µετά την απόφαση πτώχευσης, ακόµα και γι’ αυ-
τούς που έχουν παγιδευτεί επί πολλά χρόνια σε ατέρ-
µονες παλιές πτωχεύσεις. Μετά από 10 χρόνια κρίσης 
και πανδηµίας, τα τρία χρόνια κρίνονται πολλά στην 
κατάσταση που βρίσκεται σήµερα η ελληνική οικονο-
µία. Θα πρέπει να ισχύσει το ένα έτος, που είναι και ο 
προβλεπόµενος χρόνος για τον οφειλέτη που εισφέρει 
περιουσία στην πτώχευση.

Τι ισχύει στο Ηνωµένο Βασίλειο
Για την ιστορία, επισηµαίνεται ότι στο Ηνωµένο Βασί-
λειο, που θεωρείται ότι έχει από τα ευνοϊκότερα πτω-
χευτικά δίκαια, υπάρχει ειδική πρόβλεψη σχετικά µε 
τις πολύ µικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους ε-
παγγελµατίες. Αν τα περιουσιακά στοιχεία είναι λιγό-
τερα των 300 λιρών και οι οφειλές λιγότερες των 15.000 
λιρών, τότε ο πτωχεύσας προσφεύγει στο δικαστήριο 
ζητώντας απαλλαγή από τα χρέη του. Αν γίνει δεκτή, τα 
χρέη διαγράφονται µετά από 12 µήνες. Οι διευθυντές 
των επιχειρήσεων υποτίθεται ότι δρουν έντιµα, εκτός 
αν βρεθούν ένοχοι για δόλια συµπεριφορά. Οι διευθυ-
ντές που θα κριθούν ένοχοι µπορεί να αποκλειστούν 
για περίοδο από 2 έως 15 έτη από τη δράση τους ως δι-
ευθυντών. Αν καταδικαστούν, µπορεί να υποχρεωθούν 
προσωπικά να καλύψουν τα χρέη της εταιρείας που 
πτώχευσε. Οι αποκλεισµένοι καταχωρίζονται σε δηµό-
σια βάση δεδοµένων που τηρεί το Companies House. 
Τα ίδια ισχύουν αν ο επιχειρηµατίας έχει ατοµική επι-
χείρηση ή είναι σε συνεταιρισµό. Όσοι έχουν ατοµική 
επιχείρηση ή είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες και δεν 
κριθούν ανέντιµοι πτωχεύσαντες από το δικαστήριο, α-
παλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους 12 µήνες µετά 
την αίτηση πτώχευσης. Με απόφαση του δικαστηρίου, 
το φυσικό πρόσωπο µπορεί να διαταχθεί να πληρώ-
νει από το περίσσευµα του εισοδήµατός του ένα ποσο-
στό, για τα επόµενα τρία χρόνια, προς τους πιστωτές της 
πτώχευσης.

ΟΙ… ΓΚΡΙΖΕΣ 
ΖΩΝΕΣ 

ΣΤΗ «∆ΕΥΤΕΡΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Π
ριν από περίπου µία ε-
βδοµάδα κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο του ευ-
ρωβουλευτή Γιώργου 
Κύρτσου «Στον λαβύ-
ρινθο της πανδηµίας» 
από τις εκδόσεις Κλει-

δάριθµος και κέντρισε το ενδιαφέρον τόσο 
του αναγνωστικού κοινού όσο και των δη-
µοσιογράφων, που προχώρησαν σε εκτε-
νείς παρουσιάσεις στις τηλεοπτικές εκπο-
µπές και στα έντυπά τους. 
Ο Γιώργος Κύρτσος προειδοποίησε πρώτος, 
µε τις δηµόσιες παρεµβάσεις του, ότι η παν-
δηµία του Covid-19 θα είχε µεγαλύτερη δι-
άρκεια και µεγαλύτερες συνέπειες απ’ ό,τι ε-
κτιµούσαν οι περισσότεροι ειδικοί και παρά-
γοντες του δηµόσιου βίου. Θεώρησε πως 
έχουµε να κάνουµε µε µία εξαιρετικά σύν-
θετη πρόκληση, η οποία θα ακολουθούσε την 
παράδοση πανδηµιών του παρελθόντος και 
θα εξελισσόταν σε κοσµοϊστορικό γεγονός.
Αξιοποιώντας τις ακαδηµαϊκές γνώσεις του, 
την επαγγελµατική του εµπειρία, το δηµο-
σιογραφικό και πολιτικό του κριτήριο και 
την καλή διεθνή διασύνδεσή του, ο Γιώρ-
γος Κύρτσος επιχειρεί σε αυτό το βιβλίο την 
πρώτη ολοκληρωµένη ανάλυση του φαινο-
µένου της πανδηµίας.
Εξηγεί πώς επηρεάζει την παγκόσµια ισορ-
ροπία δυνάµεων και τι ανατροπές µπορεί να 
φέρει σε επίπεδο Κίνας, ΗΠΑ και Ε.Ε., αλλά 
και σε περιοχές στρατηγικής σηµασίας.
Παρουσιάζει αναλυτικά τις επιπτώσεις στην 
κατάσταση και στην προοπτική της Ε.Ε. Η 
πανδηµία προστέθηκε σε άλλες ευρω-κρί-
σεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ανέδειξε 
τα τεράστια κενά στην ευρωπαϊκή ολοκλή-
ρωση.
∆ίνει ιδιαίτερη έµφαση στο οικονοµικό και 
κοινωνικό κόστος του Covid-19 για την Ελ-
λάδα, αποφεύγοντας τις ωραιοποιήσεις 
και την κινδυνολογία. Επισηµαίνει, επίσης, 
τις επιπτώσεις του σε ενεργειακά θέµατα, 
στο µεταναστευτικό και στις σχέσεις µε την 
Τουρκία.
Ο Γιώργος Κύρτσος σε πρόσφατη συνέ-
ντευξη που έδωσε στην εφηµερίδα «Athens 
Voice» και την Αγγελική Μπιρµπίλη συνό-
ψισε µεταξύ άλλων τα βασικά θέµατα που 
θίγονται στο βιβλίο και έχουν ευρύτερο εν-
διαφέρον για το αναγνωστικό κοινό, τονί-
ζοντας πως έκανε µια σοβαρή προσπάθεια 
να καταλάβει και να εκλαϊκεύσει τα ζητή-
µατα που αφορούν την πανδηµία: «Πρώτον, 
εξηγώ πώς επηρεάζει η πανδηµία την πα-
γκόσµια ισορροπία δυνάµεων και τις ανα-
τροπές που µπορεί να φέρει σε ό,τι αφορά 

την Κίνα, τις ΗΠΑ και την Ε.Ε., αλλά και περι-
οχές στρατηγικής σηµασίας.
»∆εύτερον, αναλύω σε ειδική ενότητα τις ε-
πιπτώσεις της πανδηµίας στην κατάσταση 
και στην προοπτική της Ε.Ε. Ο κορονοϊός 
προστέθηκε σε άλλες ευρω-κρίσεις και α-
νέδειξε κι αυτός τα τεράστια κενά στην ευ-
ρωπαϊκή ολοκλήρωση.
»Τρίτον, σε άλλη ενότητα του βιβλίου υπο-
λογίζω το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος 
του Covid-19 για την Ελλάδα, αποφεύγοντας 
τις κυβερνητικές ωραιοποιήσεις και την α-
ντιπολιτευτική κινδυνολογία.
»Τέταρτον, ασχολούµαι µε ειδικά θέµατα και 
τον τρόπο που επηρεάζονται από την πανδη-
µία: το ενεργειακό, το προσφυγικό-µετανα-
στευτικό, τις σχέσεις µε την Τουρκία.
»Πέµπτον, αναλύω την πανδηµία ως κατα-
λύτη µεγάλων αλλαγών: τη νέα οργάνωση 
της εργασίας, µέχρι τον νέο τρόπο διαµόρ-
φωσης της κοινής γνώµης και το ψηφιακό 
άλµα στο µέλλον».
Ειδική µνεία στο βιβλίο του κ. Κύρτσου 
έκανε και ο δηµοσιογράφος Γιώργος Κου-
βαράς µέσα από την εκποµπή «Evening 
Report» του Action 24. Ο δηµοσιογράφος 
στο πολιτικό debate της εκποµπής του µε 
αφορµή τη συζήτηση για την πανδηµία πα-
ρουσίασε το νέο βιβλίο του ευρωβουλευτή 
της Ν∆, τονίζοντας τη σηµασία της έκδοσής 
του τη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία, που 
η πανδηµία έρχεται µε το δεύτερο κύµα της 
να επηρεάσει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Στο πόσο επίκαιρο είναι το βιβλίο στάθηκε 
και η δηµοσιογράφος Νατάσα Γιάµαλη 
µέσα από την εκποµπή «Kontra 24» του 

Kontra Channel, η οποία παρουσίασε περι-
ληπτικά τα βασικά θέµατα που πραγµατεύε-
ται ο «Λαβύρινθος της πανδηµίας» τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκό-
σµιο επίπεδο.
Επιπλέον, στο κανάλι TRT Θεσσαλίας και 
την εκποµπή «Κεντρική Ελλάδα Καλη-
σπέρα» µε τον Σωτήρη Πολύζο ο κ. Κύρ-
τσος ανέφερε µεταξύ άλλων τους δια-
φορετικούς τρόπους αντιµετώπισης της 
πανδηµίας σε πολλές χώρες, οι οποίοι 
αναλύονται ενδελεχώς στο βιβλίο, αλλά 
και την οικονοµική διάσταση που λαµβά-
νει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και 
εξηγείται µε ακρίβεια στα κεφάλαια του 
βιβλίου.
Τέλος, ο ευρωβουλευτής της Ν∆ πα-
ρουσίασε το νέο του βιβλίο στο ∆ηµο-
τικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM100 
και την εκποµπή «Ζωντανή Πόλη» της 
Κικής Τσιλιγγερίδου αναλύοντας για 
περισσότερα από 30 λεπτά όλες τις πτυ-
χές της πανδηµίας, αλλά και τα συµπερά-
σµατα που εξάγει ο ίδιος και παραθέτει στο 
βιβλίο  του ως προς το µέλλον για την εποχή 
µετά την πανδηµία.
Το βιβλίο «Στον λαβύρινθο της πανδηµίας» 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδά-
ριθµος θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία 
και ηλεκτρονικά στα e-shops. Ενδεικτικά α-
ναφέρουµε:
www.klidarithmos.gr
www.politeianet.gr
www.ianos.gr
www.evripidis.gr
www.public.gr

Τα ΜΜΕ 
«Στον λαβύρινθο της πανδηµίας»
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ρεπορτάζ

ληπτικά τα βασικά θέµατα που πραγµατεύε-
ται ο «Λαβύρινθος της πανδηµίας» τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκό-

 και 
«Κεντρική Ελλάδα Καλη-

ο κ. Κύρ-
τσος ανέφερε µεταξύ άλλων τους δια-
φορετικούς τρόπους αντιµετώπισης της 
πανδηµίας σε πολλές χώρες, οι οποίοι 
αναλύονται ενδελεχώς στο βιβλίο, αλλά 
και την οικονοµική διάσταση που λαµβά-
νει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και 
εξηγείται µε ακρίβεια στα κεφάλαια του 

χές της πανδηµίας, αλλά και τα συµπερά-



Τ
ην πλήρη αποτυχία 
του εγχειρήματος της 
Χρυσής Αυγής να επι-
κυριαρχήσει διά της 
βίας στη θεσμική συ-
γκρότηση του ελλη-

νικού κράτους επιβεβαίωσε η αυτόβουλη 
παράδοση των στελεχών του κόμματος 
που καταδικάστηκαν από το Τριμελές Ε-
φετείο Κακουργημάτων και των οποίων 
το αίτημα για αναστολή απορρίφθηκε.
Η εικόνα της «λευκής πετσέτας» άρχισε 
να αποτυπώνεται όταν καταγράφηκαν να 
εμφανίζονται στην αίθουσα του δικαστη-
ρίου κατόπιν εορτής, δηλαδή μετά την ο-
λοκλήρωση της δικής, σε μια προσπάθεια 
να αποφύγουν την έκτιση της ποινής. 
Έστω προς το παρόν.
Η στιγμή που δεκάδες χρυσαυγίτες έξω 
από τη ΓΑΔΑ φώναζαν «άκου, αρχηγέ, 
άκου το καλά, ξευτίλισες το σύστημα άλλη 
μια φορά», στην πρώτη σύλληψη του Μι-
χαλολιάκου το 2013, δεν ήταν απλώς επτά 
χρόνια πίσω. Ανήκε σε μια άλλη εποχή, 
κατά την οποία η ηγεσία της Χρυσής 
Αυγής θεωρούσε βέβαιο ότι διά της βίας 
μπορούσε να ισοπεδώσει το «σύστημα».
Την προηγούμενη Πέμπτη μετρημένοι 

στα δάχτυλα σωματοφύλακες του αρχη-
γού τον προστάτευαν απλώς για να μπει 
στο αυτοκίνητο που θα τον οδηγούσε στη 
ΓΑΔΑ για να παραδοθεί και να εκτίσει την 
ποινή του.
Η εποχή, τον Σεπτέμβριο του 2013, που 
εκατοντάδες υποστηρικτές του είχαν κα-
ταλάβει το πεζοδρόμιο απέναντι από τη 
ΓΑΔΑ και χρειάστηκε αστυνομική επιχεί-
ρηση για να απομακρυνθούν παραπέμπει 
στο βάθος της Ιστορίας.
Όπως και η διαβεβαίωση εκείνη την ίδια 
μέρα του κ. Ηλία Παναγιώταρου ότι «ο 
κόσμος θα εξυψώσει τη Χρυσή Αυγή, είτε 
με αυτό το όνομα είτε με κάποιο άλλο», 
που ουδείς μπορεί να ισχυριστεί ότι επι-
βεβαιώθηκε στον χρόνο.
Μάλιστα, επτά χρόνια αργότερα, ο κ. Πα-
ναγιώταρος παραδέχτηκε την ήττα, όταν 

την Πέμπτη, λίγο μετά τη σύλληψή του, 
ευχήθηκε «κάποιοι άλλοι να κάνουν τη 
δουλειά καλύτερα».
Το παραμύθι της Χρυσής Αυγής και το 
φλερτ της με την εξουσία δεν είχε πρί-
γκιπα, αλλά είχε πολλούς και αποκρου-
στικούς δράκους.
Ήταν όμως ένα κακέκτυπο του ναζιστι-
κού προτύπου, το οποίο προσπάθησε να 
εφαρμόσει με οδηγό άνευ διδασκάλου.
Αλλά το βασικό του πρόβλημα ήταν ότι η 
βία, η οποία ήταν το μέσο για να μεταδώ-
σει το μήνυμά του, δεν μπορούσε να α-
σκηθεί όταν το κράτος αποφάσισε να λει-
τουργήσει ως κατασταλτικός μηχανισμός 
απέναντι σε αυτούς που το απειλούσαν. 
Όταν αποφάσισε να καταστήσει απαγο-
ρευμένη τη βία και ποινικοποίησε πολι-
τικά τη σχέση με το ναζιστικό μόρφωμα. 

Και, κυρίως, όταν στέρησε από το κόμμα 
την εναπομείνασα ροή χρηματοδότησης, 
δηλαδή τις κρατικές χρηματικές ενισχύ-
σεις.
Την ισχυρή πολιτική απόφαση της κυ-
βέρνησης Σαμαρά, η οποία έγινε επί-
σημη κρατική πολιτική, δεν μπόρεσε να 
ανατρέψει ούτε η προδιάθεση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, όπως αποκαλύφθηκε από τον τότε 
υπουργό Δικαιοσύνης, Σταύρο Κοντονή, 
να διευκολύνει τη συνέχιση της παρου-
σίας του κόμματος, για το οποίο νόμιζε 
ότι αποτελούσε κατεύθυνση για τους δυ-
σαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους.
Προσπάθησε να το αξιοποιήσει ο κ. 
Ηλίας Κασιδιάρης, όταν δημοσιοποί-
ησε τους διαλόγους με τον τότε διευθυ-
ντή του Γραφείου του κ. Σαμαρά, Τάκη 
Μπαλτάκο, απενοχοποιώντας την ψήφο 
στη Χρυσή Αυγή ως μια ευρύτερη δεξιά 
επιλογή.
H στρατηγική κατέρρευσε παταγωδώς 
τον Ιούλιο του 2019 με την αποτυχία της 
εισόδου στη Βουλή, η οποία άνοιξε τον 
ασκό του Αιόλου για την ίδια την ύπαρξη 
του κόμματος και οδήγησε στην ακραία 
αμφισβήτηση του αρχηγού απ’ όλους 
τους επίδοξους διαδόχους. Ο Μίχος είχε 
ήδη μετακινηθεί σε άλλο κόμμα, οι στρα-
τηγοί που απομακρύνθηκαν από την Ευ-
ρωβουλή δεν είχαν κανέναν λόγο να ξα-
ναβλέπουν το κόμμα, ο ευρωβουλευτής 
Λαγός έκανε δικό του κόμμα και βόλευε 
στελέχη ως μετακλητούς και ο Κασιδιά-
ρης διεκδικούσε για τον εαυτό του την ε-
πόμενη μέρα.
Χωρίς Βουλή, χωρίς ρευστό, χωρίς 
κόμμα, το μόρφωμα που τρομοκρατούσε 
με ομάδες εφόδου τη νύχτα της Αθήνας 
διελύθη εις τα εξ ων συνετέθη, διότι δεν 
είχε πλέον κανέναν να εκφράζει.
Τώρα τα σχέδια της αστυνομίας λαμβά-
νουν σοβαρά υπόψη τους, στη διάταξη 
των χώρων στους οποίους θα φυλακι-
στούν οι επικεφαλής, το γεγονός ότι οι 
σχέσεις τους έχουν πια διαρραγεί σε τέ-
τοιον βαθμό που είναι αμφίβολο αν μι-
λάνε καν μεταξύ τους.
Η ελληνική ακροδεξιά θα αναζητήσει 
πλέον άλλους διαύλους πολιτικής έκφρα-
σης, τους οποίους είναι βέβαιο ότι δεν θα 
βρει εκεί όπου άφησε το αποτύπωμά της 
η Χρυσή Αυγή. Το ερώτημα που θα πρέ-
πει να απαντήσει είναι κατά πόσο μπορεί 
να υπάρξει χωρίς ευθεία παραπομπή στη 
βία και ποιος μπορεί να είναι αυτός που 
θα συγκινήσει εκφράζοντας την ακροδε-
ξιά της νομιμότητας χωρίς την επίκληση 
της βίας.
Οι μετρήσεις που αποτυπώνουν το κλίμα 
στην πολιτική κανονικότητα στην οποία 
επιστρέφει η χώρα, μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, 
δείχνουν ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα 
είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το 2,9% δεν 
προσφέρεται για πολλούς πατεράδες…

Ο κ. Παναγιώταρος παραδέχτηκε την οριστική 
ήττα της Χρυσής Αυγής όταν την Πέμπτη, 
λίγο μετά τη σύλληψή του, ευχήθηκε «κάποιοι 
άλλοι να κάνουν τη δουλειά καλύτερα».

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΔΎΣΚΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΎΣΗΣ ΑΎΓΗΣ: 

ΧΩΡΊΣ ΒΟΥΛΉ,  
ΧΩΡΊΣ ΡΕΥΣΤΟ, ΧΩΡΊΣ ΑΡΧΉΓΟ…

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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τόσο μεγάλους σε ηλικία, όταν θυμηθούμε ότι στα νιάτα 
μας ίσχυε απαγόρευση κυκλοφορίας μαθητών χωρίς 
τον κηδεμόνα μετά τη δύση του ηλίου, όπως επίσης και 
το μάλωμα που εισπράτταμε όταν οι γονείς μας δεν ε-
νέκριναν τις παρέες μας, κοινώς «μην κάνεις παρέα με 
τους «αληταράδες». Αληταράς ήταν τότε κάποιος που έ-
ριχνε καμιά βρισιά, έσπρωχνε τον συμμαθητή του στο 
τρέξιμο και κάποιες φορές γυρνούσε στον δρόμο τις με-
σημεριανές ώρες κοινής ησυχίας. Λίγο αργότερα ανα-
καλύφθηκαν τα σφαιριστήρια και τα ηλεκτρονικά. Τα 
ηλεκτρονικά, ως «αλητεία», βρίσκονται πλέον στα κι-
νητά των παιδιών μας. Δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμη 
ούτε οι πορείες ούτε οι μολότοφ ως εγκεκριμένη δρα-
στηριότητα των εφήβων.
Η διατύπωση μπορεί να είναι και πιο ωμή: γιατί απα-
γορεύεται στον χρυσαυγίτη να δέρνει τον αντίπαλο και 
δεν (πρέπει να) απαγορεύεται στον «νέο» να πετάει μο-
λότοφ; Έχει χρώμα η βία; Έχει χρώμα η παραβατική συ-
μπεριφορά; Υπάρχει δικαιολογία στην παρανομία; Υ-
πάρχει πολιτική κάλυψη στην παρανομία;
Τυπικά μιλώντας, ο άνθρωπος ενηλικιώνεται στα δεκα-
οκτώ. Τότε αποκτά πλήρη ευθύνη των πράξεών του. Ει-
δικά στο ποινικό δίκαιο, μέχρι τα είκοσι ένα ως πέρυσι 
και ήδη με τον νέο ποινικό κώδικα ως τα είκοσι πέντε 
δικαιούται το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας. 
Θεωρεί η έννομη τάξη μας πως ακόμη τα «μυαλά δεν 
έχουν πήξει». Μέχρι τα δεκαοκτώ την εκπροσώπηση 
και την ευθύνη του ανηλίκου φέρουν οι γονείς.
Για την ελληνική κοινωνία, όπου ο θεσμός της οικογέ-
νειας καλά (και καλώς) ακόμη κρατεί, ο νέος «ενηλικι-
ώνεται» όταν μπορέσει να αποκατασταθεί επαγγελμα-
τικά, να συντηρήσει μόνος του τον εαυτό του, να κάνει 
καριέρα και οικογένεια, να ενταχθεί στην κοινωνία. 
Αυτή η χαριτωμένη ατάκα «ζακέτα να βάλεις» περιγρά-
φει ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό της νοοτροπίας μας. 
Η καλή πορεία του παιδιού στις δραστηριότητές του 

Η είδηση έλεγε ότι δεκατετράχρονος μα-
θητής συνελήφθη και κρατήθηκε διότι 
συμμετείχε σε πορεία και ρίψη μολότοφ.
Και μόνο το ενδεχόμενο ένας δεκατε-

τράχρονος να ενεπλάκη σε τέτοια πράξη θα έπρεπε 
να μας κάνει να ανατριχιάσουμε, να αναρωτηθούμε τι 
είναι αυτό που έσπρωξε έναν αδιαμόρφωτο ακόμη χα-
ρακτήρα σε βαριά παραβατική συμπεριφορά. Θα απο-
τελέσει χαρμόσυνη εξέλιξη η ενδεχόμενη απόδειξη, εν 
καιρώ, ότι ο έφηβος δεν έριξε μολότοφ, αλλά η πρόε-
δρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχο-
λείου όπου φοιτά ο συλληφθείς δήλωσε στις κάμερες 
ότι είναι απαράδεκτη η σύλληψη, κράτηση και παρα-
πομπή στον ανακριτή του μαθητή για κακουργηματικές 
πράξεις. Δήλωσε επίσης ότι δεν επιτρεπόταν η επικοι-
νωνία με τον μαθητή, κάτι που αργότερα διαψεύστηκε 
πανηγυρικά. Η ίδια πρόεδρος δεν έκρινε σκόπιμο να 
θεωρήσει απαράδεκτη τη ρίψη μολότοφ, τη συμμετοχή 
ανηλίκων σε πορεία, πολύ περισσότερο τη συμμετοχή 
σε πορεία στην οποία ρίπτονταν μολότοφ, έστω και από 
άλλους. Υποτίθεται ότι αποστολή των συλλόγων γονέων 
είναι να υποστηρίζουν το σχολείο και την εκπαίδευση.
«Βρισκόταν εκεί εκπροσωπώντας το σχολείο του στα δί-
καια αιτήματα που έχει θέσει το κίνημα των μαθητικών 
καταλήψεων» ανακοίνωσε ο δήμος Χαλανδρίου (ως α-
ναρμόδιος). Το δημοτικό συμβούλιο εξέφρασε την α-
ντίθεσή του στην «ποινικοποίηση των αγώνων». Θα 
έλεγε το ίδιο άραγε και για τη Χρυσή Αυγή; Το «δίκαιο» 
(ποιος το ορίζει;) των αιτημάτων καθαγιάζει τις παράνο-
μες πράξεις; Να το σκεφτούμε και για τη 17 Νοέμβρη. 
Κι αυτοί για τον άνθρωπο πάλευαν, υποτίθεται. «Κα-
ταγγέλλουμε την επιχείρηση τρομοκρατίας και εκφοβι-
σμού από την κυβέρνηση» δήλωσε η «Ένωση Γονέων». 
Το ότι ο μαθητής συνελήφθη και κρατήθηκε με εντολή 
της Δικαιοσύνης δεν τους απασχόλησε.
Γέλιο πικρό θα καταλάβει ορισμένους από εμάς, όχι 

αποτελούσε και αποτελεί την κύρια αιτία περηφάνιας 
των γονέων και στοιχείο της εικόνας τους στην κοινω-
νία. Θυμηθείτε λίγο τον αυτοθαυμασμό που πλημμυρί-
ζει την ελληνική κοινωνία κάθε φορά που ανακοινώνο-
νται τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Θεωρεί κανείς 
ότι η ρίψη μολότοφ βοηθά στην ένταξη στην κοινωνία; 
Υπάρχει κανείς που βγαίνει περήφανος στην κοινωνία 
να διατυμπανίσει ότι το παιδί του «τα καίει»;
Κάποια στιγμή πρέπει να κατανοήσουμε ότι δημοκρα-
τία δεν σημαίνει ασυδοσία. Ότι οι μη έχοντες ευθύνη 
των πράξεών τους, οι ανήλικοι, δεν μπορούν και δεν 
πρέπει να φέρονται ανεξέλεγκτα. Έχουμε κάκιστα ε-
θιστεί στην καθημερινή ρίψη μολότοφ και σε «ήπιες» 
(τρομάρα μας) μορφές καθημερινής παραβατικής συ-
μπεριφοράς, ώστε χάσαμε το μέτρο. Παραβατική συ-
μπεριφορά είναι και οι καταλήψεις και τα επεισόδια 
στις πορείες και οι ίδιες οι πορείες, όταν γίνονται χωρίς 
συμμόρφωση προς τους κανόνες της πολιτείας. Τα κά-
νουν ενήλικοι και είναι τραγικό το ότι, αντί να τους συμ-
μαζέψουμε, τα μαθαίνουμε και στους ανηλίκους ως 
δήθεν αγώνες για καλύτερο μέλλον. Ειρωνικά μιλώ-
ντας, αν κάποιος, ενήλικος ή ανήλικος, θέλει καλύτερο 
μέλλον, ας πάει να κάψει το σπίτι των γονιών του πρώτα, 
για να δούμε τι θα του πουν.
Στην παρούσα συγκυρία, είναι η Αριστερά που επεν-
δύει στο αφήγημα της ακροδεξιάς κυβέρνησης, την 
οποία «τσιγκλάει» με τη διαρκή ευλογία των επεισο-
δίων και των μολότοφ. Δεν το λέει βέβαια ευθέως, αλλά 
καταγγέλλει πονηρά ως κρατική ή κυβερνητική βία την 
αντίδραση σε αυτά. Αντιστροφή της πραγματικότητας 
και της λογικής. Ωστόσο, είναι πρόσφατα τα γεγονότα 
κατά τα οποία η Δεξιά βγήκε στους δρόμους και προ-
πηλάκισε τους παράγοντες της Αριστεράς, όταν αυτή 
κυβερνούσε, και «ψάχτηκε» να συγκρουστεί με τις δυ-
νάμεις της τάξης. Ήταν εθνικό θέμα βέβαια, η Συμφω-
νία των Πρεσπών, άρα μπορούσαν να φωνάζουν «προ-
δότες» και να απειλούν έξω από τα σπίτια πολιτικών α-
ντιπάλων. Όχι;
Επανάσταση δεν είναι το σπάσιμο και το κάψιμο, σε 
καμία συνθήκη και με καμία δικαιολογία. Επανάσταση 
είναι η σωστή μόρφωση, η ευπρέπεια και ο αγώνας του 
ορθού λόγου και των επιχειρημάτων για ένα καλύτερο 
μέλλον. Οτιδήποτε εμπεριέχει βία ή καταναγκασμό συ-
νιστά απόπειρα επιβολής αυταρχικών και ολοκληρωτι-
κών καταστάσεων, εκ μέρους μετρίων και ανικάνων. Οι 
πιο επικίνδυνοι από αυτούς επιχειρούν να στρατολογή-
σουν ανηλίκους στις μεθόδους αυτές, διότι εξ ορισμού 
οι ανήλικοι είναι ευκολότερα θύματα.
Είμαστε χώρα που γερνάει και ταυτόχρονα χάνει με-
γάλο κομμάτι του ενεργού δυναμικού της από τη με-
τανάστευση. Ήδη εξελίσσεται και ένα ισχυρό κύμα 
φοιτητικής μετανάστευσης, από αυτούς που μπο-
ρούν και δεν αρκούνται στη «δωρεάν» παιδεία των 
καταλήψεων. Οι σπουδές στο εξωτερικό δεν στοιχί-
ζουν πολύ περισσότερο από τις σπουδές σε άλλη ελ-
ληνική πόλη. Η ανάποδη και χωρίς κριτήρια πυρα-
μίδα αξιών που διαμορφώσαμε με αυτού του είδους 
τους «αγώνες» έχει γείρει επικίνδυνα και σε λίγο θα 
μας πλακώσει. Μετά θα αναρωτιόμαστε (ξανά!) πού 
βρέθηκαν τόσοι αυταρχικοί, ολοκληρωτικοί και βί-
αιοι τύποι στην κοινωνία μας. Και δεν θα έχει καμία 
σημασία το χρώμα τους.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Εκτρέφοντας το κτήνος
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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ανάλυση

Η 
πανδημία προσδι-
ορίζει τις οικονομι-
κές και κοινωνικές 
εξελίξεις στην Ε.Ε. 
και τείνει να μετα-
τραπεί σε πολιτικό 

εφιάλτη των ηγετών των «27».
Το ερώτημα είναι πώς βρεθήκαμε σε 
αυτή τη δύσκολη θέση παρά τις αρχικές 
εκτιμήσεις ότι από το δεύτερο εξάμηνο 
του 2020 θα αφήναμε τα πιο δύσκολα 
πίσω μας και θα μπορούσαμε να οργανώ-
σουμε τη δυναμική ανάκαμψη της οικο-
νομίας μας.
Όπως εξηγώ στο νέο μου βιβλίο «Στον 
λαβύρινθο της πανδημίας» (εκδόσεις 
Κλειδάριθμος, 405 σελ. 16,60 ευρώ), ο 
Covid-19 έχει μια απρόβλεπτη και επικίν-
δυνη δυναμική, γι’ αυτό άλλωστε έχω την 

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 η Κίνα 
ανέφερε, για το τελευταίο 24ωρο, μηδέν 
θανάτους από κορονοϊό και κανένα νέο 
κρούσμα. Την ίδια ημέρα τα στατιστικά 
της πανδημίας πήραν φωτιά στην Ε.Ε. Η 
Ισπανία έσπασε το φράγμα του ενός ε-
κατομμυρίου κρουσμάτων, στη Γερμα-
νία τριπλασιάστηκαν μέσα σε μία μέρα τα 
κρούσματα σε 11.200, ενώ ο αριθμός των 
θανάτων σε ημερήσια βάση είναι στα-
θερά τριψήφιος σε Ισπανία, Γαλλία και 
στο Ηνωμένο Βασίλειο του Brexit.
Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί α-
ναδεικνύει τον παγκόσμιο ρόλο της 
Κίνας και ενισχύει τη συγκριτική της 
θέση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κινε-
ζική οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο 
ρυθμό 4,9% το τρίτο τρίμηνο του 2020. 
Οι αναλυτές και οι διεθνείς οργανισμοί 
εκτιμούν ότι η κινεζική οικονομία θα α-
ναπτυχθεί το 2020, ενώ Γερμανία, ΗΠΑ, 
Γαλλία και άλλες δυτικές οικονομίες θα 
βρεθούν αντιμέτωπες με πτώση του ΑΕΠ 
από 5% έως 12%.
Η διαφορά είναι τεράστια και αναδει-
κνύει τον κορονοϊό ως καταλύτη διεθνο-
πολιτικών ανακατατάξεων.

Στην παγίδα της αισιοδοξίας
Από την αρχή της δοκιμασίας η Ε.Ε. των 
«27» και οι κυβερνήσεις των περισσότε-
ρων κρατών-μελών υιοθέτησαν, για λό-
γους πολιτικής σκοπιμότητας, το πιο αι-
σιόδοξο σενάριο.
Θέλησαν να αποφύγουν τα ιδιαίτερα αυ-
στηρά μέτρα που εφαρμόζονται στην 
Κίνα και σε άλλες χώρες της Άπω Ανατο-
λής. Τα μέτρα αυτά είναι εξαιρετικά δύ-
σκολα στην εφαρμογή τους, έχουν τε-
ράστιο κόστος και προκαλούν σε πολλές 
περιπτώσεις λαϊκή δυσαρέσκεια και πο-
λιτική φθορά.
Οι πολιτικοί ηγέτες, στην προσπάθειά 
τους να αποφύγουν τα πολύ δύσκολα, δέ-
χτηκαν, σε γενικές γραμμές, ότι το εμβό-
λιο μπορεί να έρθει σε διάστημα μερικών 
μηνών, μαζί με πιο αποτελεσματικές θε-
ραπείες.
Έτσι, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε έναν λαβύ-
ρινθο από τον οποίο για να βγούμε πρέ-
πει να φανούμε ευρηματικοί και αποτε-
λεσματικοί.

Στρατηγική υποβάθμισης
Μια σειρά ευρωπαϊκών λαθών και παρα-
λείψεων έκαναν τα δύσκολα δυσκολό-
τερα, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα κρί-
σιμο εξάμηνο μπροστά μας.
Το πρώτο λάθος που έκαναν η Ε.Ε. και 
τα κράτη-μέλη είναι ότι υποβάθμισαν τη 
στρατηγική σημασία της πανδημίας.
Στην αρχή την αντιμετώπισαν με πνευ-
ματική αλαζονεία, θεωρώντας ότι οι δια-
στάσεις του προβλήματος είχαν σχέση με 
τα χαρακτηριστικά του καθεστώτος της 
Κίνας, από το οποίο βέβαια λείπουν η δι-
αφάνεια, η ενημέρωση και ο δημοκρατι-

κός έλεγχος.
Στην αρχική φάση της πανδημίας πολ-
λοί αναλυτές θεώρησαν ότι μπορούσε 
να αποδειχθεί σε Τσερνόμπιλ της Κίνας, 
με την έννοια ότι θα απονομιμοποιούσε 
στην αντίληψη των Κινέζων το καθεστώς 
και θα προκαλούσε την αποδυνάμωση 
και την πτώση του.
Αποδείχθηκε στην πράξη ότι η ηγεσία 
του Κ.Κ. Κίνας είχε αντιληφθεί σωστά τη 
στρατηγική σημασία της πανδημίας, γι’ 
αυτό πήρε ακραία και αποτελεσματικά 
μέτρα για τον έλεγχό της.
Αντίθετα, η αντιμετώπιση του Covid-19 
στην Ε.Ε. ήταν συγκριτικά χαλαρή. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αυτοπαρου-
σιάζεται ως «γεωπολιτική», τελικά δεν 
κατάλαβε τη γεωπολιτική διάσταση της 
πρόκλησης.

ΕΥΡΩ-ΛΆΘΗ ΚΆΙ ΠΆΡΆΛΕΙΨΕΙΣ 
ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΆΝ ΤΗΝ ΠΆΝΔΗΜΙΆ

Η Ε.Ε. πίσω στον Απρίλιο και σε πιο δύσκολες συνθήκες.
  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ε.Ε. υποτίμησε, σε 
αντίθεση με την Κίνα, τη 
στρατηγική σημασία της 
πανδημίας.
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ήταν καλύτερα να διαχειριστούν την παν-
δημία ώστε να μην ξεπεράσουν οι βαριά 
ασθενείς τις δυνατότητες του συστήμα-
τος υγείας παρά να την αντιμετωπίσουν 
όπως στην Κίνα, στην Ταϊβάν, στη Νότια 
Κορέα, στο Βιετνάμ και στη Νέα Ζηλαν-
δία.
Ο φόβος του πολιτικού κόστους οδήγησε 
σε λάθος εκτίμηση, με αποτέλεσμα να 
είναι τώρα η Ε.Ε. ακάλυπτη, εφόσον δεν 
προβλέπεται ασφαλές και αποτελεσμα-
τικό εμβόλιο για το σύνολο του πληθυ-
σμού πριν από το 2022.

Τεράστιο κενό
Η πανδημία βρήκε την Ε.Ε. με ένα τε-
ράστιο κενό. Δεν υπάρχει κοινή πολι-
τική υγείας, γεγονός που κάνει πολύ δύ-
σκολη τη συντονισμένη αντιμετώπιση 
του Covid-19.
Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν δημιουργή-
θηκε πολιτική δυναμική για την κάλυψη 
του τεράστιου κενού. Πολλοί Ευρωπαίοι 
ηγέτες –ιδιαίτερα οι λεγόμενοι «φειδω-
λοί»– δεν θέλουν την ανάληψη υποχρε-
ώσεων σε ζητήματα υγείας, γιατί η απο-
τελεσματική προστασία της δημόσιας υ-
γείας απαιτεί τεράστια κονδύλια.
Σε μια περίοδο κατά την οποία το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο περιορίζει τον ευρω-
παϊκό προϋπολογισμό στο 1% του ΑΕΠ 
των «27», δεν υπάρχουν περιθώρια για τη 
χρηματοδότηση κοινής ευρωπαϊκής πο-
λιτικής υγείας. Θα έπρεπε να υπήρχε και 
η πολιτική βούληση για πολλαπλασιασμό 
των κονδυλίων του ευρωπαϊκού προϋπο-
λογισμού για να είχαμε ουσιαστικά βή-
ματα στην κατεύθυνση της επεξεργασίας 
και εφαρμογής κοινής πολιτικής υγείας.
Έχει δημιουργηθεί μια χαώδης κατά-
σταση, με έλλειψη κοινών κανόνων για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας και 
το κάθε κράτος-μέλος να εφαρμόζει τη 
δική του πολιτική, αδιαφορώντας για 
την κοινή προσπάθεια και τις ενδεχόμε-
νες συνέπειες των επιλογών του για άλλα 
κράτη-μέλη.
Σημαντικό είναι επίσης το κενό στην ευ-
ρωπαϊκή πολιτική σε ό,τι αφορά τον του-
ρισμό. Ούτε στον τουρισμό υπάρχει κοινή 
πολιτική και ο συγκεκριμένος τομέας 
ποτέ δεν αποτέλεσε προτεραιότητα για 
την Ε.Ε.
Έτσι, χάνουν δυνατότητες ευρωπαϊκής υ-
ποστήριξης χώρες με μεγάλη εξάρτηση 
από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες. Πα-
ράλληλα, γίνεται ακόμη πιο δύσκολη η 
αντιμετώπιση της απειλής για την υγεία 
μας, εφόσον δεν υπάρχουν κοινοί κανό-
νες για τα τεστ, τα αεροπορικά ή σιδηρο-
δρομικά ταξίδια, τη λειτουργία των ξενο-
δοχείων, των χώρων εστίασης κ.λπ.
Γίνονται κάποιες προσπάθειες για την κά-

Πλαίσιο 2021-2027. Η άρνηση να ενι-
σχυθούν οι οικονομίες που έχουν μεγα-
λύτερη ανάγκη το 2020 πρέπει να απο-
δοθεί και στην υιοθέτηση αισιόδοξων σε-
ναρίων για την πορεία της πανδημίας και 
των συνεπειών της, τα οποία διαψεύδο-
νται από τις εξελίξεις.
Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πρό-
σθετες δωρεάν οικονομικές ενισχύσεις 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2020, το 
παιχνίδι παίζεται σε εθνικό-κρατικό επί-
πεδο. Τα κράτη-μέλη με μεγάλες οικο-
νομικές και δημοσιονομικές δυνατότη-
τες –χαρακτηριστικό το παράδειγμα της 
Γερμανίας– στηρίζουν δυναμικά την οι-
κονομία τους και τις επιχειρήσεις τους, 
ενώ χώρες με τα χαρακτηριστικά της Ελ-
λάδας μένουν αναγκαστικά πίσω.

«Αιφνιδιασμός» 
για το δεύτερο κύμα
Σε όλες τις σοβαρές εκθέσεις για την παν-
δημία –χαρακτηριστικές οι σχετικές πα-
ρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής– 
αναφέρεται και η σοβαρή πιθανότητα 
για την εκδήλωση δεύτερου κύματος, το 
οποίο μπορεί να προκαλέσει πρόσθετη 
πτώση του ΑΕΠ το 2020-2021 της τάξης 
του 3%.

λυψη του κενού σε ό,τι αφορά τον τουρι-
σμό, αλλά με τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς, 
που δεν έχουν σχέση με τη δυναμική του 
κορονοϊού. Ήδη το τουριστικό 2021 αρχί-
ζει να μοιάζει με το απογοητευτικό τουρι-
στικό 2020.

Τα χρήματα… προσεχώς
Ένα άλλο λάθος στρατηγικής σημασίας 
που έκανε η Ε.Ε. είναι η μη χρηματοδό-
τηση της αντιμετώπισης της πανδημίας 
κατά τη διάρκεια του 2020.
Οι ευκολίες και τα κονδύλια που τέθη-
καν στη διάθεση των κρατών-μελών οφεί-
λονται σε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και σε δυνα-
τότητες δανεισμού με εξαιρετικά ευνοϊ-
κούς όρους που εξασφάλισε η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή. Λείπουν όμως οι δωρεάν 
οικονομικές ενισχύσεις, οι οποίες θα έρ-
θουν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Α-
νάκαμψης πιθανότατα από το δεύτερο ε-
ξάμηνο του 2021.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέφυγε ο-
ποιαδήποτε αύξηση του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού για το 2020, για να μη 
δημιουργηθεί προηγούμενο που θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε περισσότερα κον-
δύλια για το Πολυετές Δημοσιονομικό 

Εδώ και μήνες κορυφαίοι επιστήμονες, 
όπως και ο ΠΟΥ, προειδοποιούν ότι σε 
ό,τι αφορά το δεύτερο κύμα της πανδη-
μίας το ερώτημα δεν είναι «εάν» –εφόσον 
θεωρείται βέβαιο– αλλά «πότε».
Η Ε.Ε. και οι κυβερνήσεις των κρατών-
μελών εμφανίζονται αιφνιδιασμένες από 
μια εξέλιξη που ήταν εξαιρετικά πιθανή 
έως βέβαιη και περιλαμβανόταν στο βα-
σικό σενάριο. Αυτός ο «αιφνιδιασμός» ο-
φείλεται στη διαπίστωση ότι η πολιτική 
που ακολουθήθηκε δεν έφερε το επιδιω-
κόμενο αποτέλεσμα και πως οι αναγκαίες 
διορθωτικές κινήσεις μπορεί να έχουν 
μεγάλο οικονομικό και πολιτικό κόστος.
Γι’ αυτό βλέπουμε τους ηγέτες των «27» 
να προσπαθούν να ξορκίσουν το ενδεχό-
μενο ενός νέου lockdown, με το σκεπτικό 
ότι έχει απαγορευτικό κόστος για την οι-
κονομία. Παράλληλα, προσπαθούν να 
σπάσουν τη δυναμική της πανδημίας με 
μέτρα τα οποία δείχνουν σε πολλές πε-
ριπτώσεις κατώτερα των περιστάσεων, 
ενώ μπορεί να προκαλούν σύγχυση στην 
κοινή γνώμη, εφόσον τα κριτήρια εφαρ-
μογής τους έχουν σχέση και με πολιτι-
κούς υπολογισμούς.
Από τη στιγμή που δεν ελέγχεται η δυ-
ναμική της πανδημίας, θα πάμε σε νέο 
lockdown. Η Ιρλανδία είναι το πρώτο 
κράτος-μέλος που κινείται επίσημα σε 
αυτή την κατεύθυνση. Ανακοίνωσε ήδη 
lockdown, με βασική εξαίρεση τη λει-
τουργία των σχολείων.

Θεσμική υποβάθμιση
Ένα άλλο σοβαρό ευρωπαϊκό λάθος στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας είναι η υπο-
βάθμιση των ευρωπαϊκών θεσμών και της 
λειτουργίας τους.

Οι «27» αυτοπαγιδεύτηκαν σε αισιόδοξα σενάρια για 
γρήγορο εμβόλιο και θεραπεία.
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Τα ίδια είχαν παρατηρηθεί στη διαχεί-
ριση της οικονομικής κρίσης πριν από 
δέκα χρόνια. Αντί να δοθεί έμφαση στη 
θεσμική αναβάθμιση της Ε.Ε., ενισχύ-
θηκε η διακρατική συνεργασία, με τα 
κράτη-μέλη να αποδίδουν –σε αρκετές 
περιπτώσεις– δικά τους λάθη και παρα-
λείψεις στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και 
συνολικά στην Ε.Ε.
Αυτή η μέθοδος συντηρεί τον ευρωσκε-
πτικισμό, εφόσον στηρίζεται στην άποψη 
των κυβερνήσεων ότι η διακρατική συ-
νεργασία είναι πιο αποτελεσματική από 
την ευρωπαϊκή θεσμική συνεργασία.
Η πανδημία έχει οδηγήσει στην εξασθέ-
νηση των αντιπάλων της Ε.Ε. Η ακρο-
δεξιά βρίσκεται σε υποχώρηση στα πε-
ρισσότερα κράτη-μέλη, γιατί οι ειδικές 
συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί της 
στέρησαν την πολιτική της πρώτη ύλη, το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό.
Τα πολιτικά μηνύματα, όμως, για λιγό-
τερη αντί περισσότερη Ευρώπη και για α-
νάπτυξη της διακρατικής συνεργασίας σε 
βάρος των ευρωπαϊκών θεσμών καλλιερ-
γούν την αμφιβολία, η οποία, αν το επι-
τρέψουν οι συνθήκες, μπορεί να οδηγή-
σει στην ενίσχυση του αντιευρωπαϊσμού.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, κ. Σχοινάς, και η επίτροπος για θέ-
ματα υγείας, κ. Κυριακίδου, περνούν σε 
αυτή τη φάση σχεδόν απαρατήρητοι σε 
ό,τι αφορά τις πρωτεύουσες, ενώ οι ίδιες 
οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να αναδεικνύ-
ουν τον ρόλο τους, για να αντιμετωπι-
στούν αποτελεσματικότερα η πανδημία 
και ζητήματα που συνδέονται με αυτήν, 
όπως είναι η απειλή για τη δημόσια υγεία 
και το προσφυγικό-μεταναστευτικό.
Την υποβάθμιση της θεσμικής λειτουρ-
γίας της Ε.Ε. μεγαλώνουν και οι κακές ε-
πιδόσεις, σε ό,τι αφορά τους θανάτους 
από τον κορονοϊό και τα κρούσματα, στο 
Βέλγιο και ειδικά στις Βρυξέλλες, που φι-
λοξενούν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Το Βέλγιο είναι το κράτος-μέλος της Ε.Ε. 
με τους περισσότερους θανάτους από κο-
ρονοϊό ανά εκατομμύριο κατοίκους. Οι 
κακές επιδόσεις του συγκρίνονται μόνο 
με εκείνες της… Βολιβίας. Αυτό δημιουρ-
γεί πρόσθετα προβλήματα στη λειτουρ-
γία των θεσμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι συνεδρι-
άσεις των επιτροπών και των πολιτικών ο-
μάδων γίνονται πλέον μόνο μέσω τηλεδι-
άσκεψης. Το πιθανότερο είναι ότι τους α-
μέσως επόμενους μήνες θα έχουμε ένα 
νέο προσωρινό «λουκέτο» στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο, ανάλογο με εκείνο του 
περασμένου Απριλίου.

Επικίνδυνη χαλάρωση
Μια σοβαρή ευρωπαϊκή παράλειψη που 

μπορεί να αλλάξουν, για διάφορους λό-
γους, τα επόμενα χρόνια. Τότε, θα φα-
νούν οι συνέπειες από τη γενικευμένη 
δημοσιονομική χαλάρωση και την εκρη-
κτική αύξηση του δημόσιου χρέους στην 
Ε.Ε. των «27».

Μένουμε πίσω
Η πανδημία λειτουργεί σαν καταλύτης 
σε αλλαγές που ήταν σε εξέλιξη και πριν 
από την εκδήλωσή της. Χαρακτηριστικό 
το παράδειγμα της ψηφιακής μετάβασης 
στην οικονομία, στην οποία η Ε.Ε. των 
«27» είχε μείνει πολύ πίσω σε σχέση με 
τις ΗΠΑ και την Κίνα.
Ο κορονοϊός αλλάζει τον τρόπο οργά-
νωσης της εργασίας, ακόμη και την κα-
ταναλωτική συμπεριφορά μας. Μεγά-
λες κερδισμένες από την πανδημία είναι 
οι πολυεθνικές της ψηφιακής οικονο-
μίας. Πρόκειται πλέον για εταιρείες που 
στις ΗΠΑ έχουν κεφαλαιοποίηση της 
τάξης του 1 τρισ. δολαρίων, με τους βασι-
κούς μετόχους τους να έχουν περιουσία 
της τάξης των 100 δισ. δολαρίων. Ανάλο-
γες είναι οι εξελίξεις στην Κίνα, με αποτέ-
λεσμα να έχει ξεσπάσει ψηφιακή αναμέ-
τρηση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για την κυ-
ριαρχία στην παγκόσμια αγορά.
Η Ε.Ε. έχει μείνει πολύ πίσω στην ψηφι-
ακή μετάβαση. Αξιοποιεί την πανδημία 
για να θέτει ιδιαίτερα φιλόδοξους ψηφι-
ακούς στόχους, χωρίς όμως να τους υπο-
στηρίζει οικονομικά. Το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο, υπό την πίεση των «φειδωλών», 

θα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρό-
νια είναι η χαλάρωση στον έλεγχο των 
δημοσίων δαπανών. Η πανδημία έχει με-
τατραπεί σε λευκή επιταγή για τις περισ-
σότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Δαπα-
νούν, επικαλούμενες την ανάγκη αντι-
μετώπισης της πανδημίας, ό,τι θέλουν, 
προετοιμάζοντας έτσι το χρέος και τον λο-
γαριασμό της επόμενης δεκαετίας.
Περάσαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Από 
τη δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία 
λειτουργούσε σε πολλές περιπτώσεις σαν 
οικονομικός και κοινωνικός οδοστρω-
τήρας, στη γενική δημοσιονομική χαλά-
ρωση, η οποία οδηγεί το δημοσιονομικό 
έλλειμμα και το δημόσιο χρέος σε νέα 
ύψη.
Είναι άλλο η αύξηση των αναγκαίων δη-
μοσίων δαπανών για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας και άλλο η γενική δημο-
σιονομική χαλάρωση, η εγκατάλειψη α-
ναγκαίων μεταρρυθμίσεων και η αδυνα-
μία περιορισμού οποιασδήποτε δημό-
σιας δαπάνης.
Η Ε.Ε. έχει μπει σε νέα φάση υπερχρέω-
σης. Η λεγόμενη «ποσοτική χαλάρωση» 
που εφαρμόζει η ΕΚΤ, σε συνδυασμό με 
την ενισχυμένη αξιοπιστία συγκεκριμέ-
νων κυβερνήσεων, όπως της ελληνικής, ε-
ξασφαλίζει ιστορικά χαμηλά επιτόκια δα-
νεισμού. Τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού 
συμβάλλουν στη διαχείριση του δημό-
σιου χρέους χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, 
παρά τη σημαντική αύξησή του.
Όμως οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές 

περιόρισε κι άλλο τα ανεπαρκή ευρωπα-
ϊκά κονδύλια για την ψηφιακή μετάβαση. 
Στην αναμέτρηση η οποία κρίνει το μέλ-
λον της ψηφιακής οικονομίας και γενι-
κότερα της οικονομίας η Ε.Ε. αυτοπερι-
ορίζεται σε περιθωριακό ρόλο, ενώ δεν 
υπάρχει η διάθεση δημιουργίας ευρωπα-
ϊκών πρωταθλητών που θα μπορούσαν να 
αντέξουν στην πίεση των αμερικανικών 
και κινεζικών ψηφιακών κολοσσών.

Η αναγκαία συνεννόηση
Τα ευρωπαϊκά λάθη και οι παραλείψεις 
έχουν δώσει νέες ευκαιρίες στην πανδη-
μία και κάνουν ολοένα πιο δύσκολο τον 
έλεγχό της και την αποτελεσματική αντι-
μετώπιση των οικονομικών και κοινωνι-
κών συνεπειών της.
Η Ε.Ε. των «27» δεν έχει χρόνο για χά-
σιμο. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγ-
ματα, θα υποχρεωθεί ύστερα από μερι-
κούς δύσκολους μήνες σε ένα νέο γενικό 
lockdown και θα διαπιστώσει υποβάθ-
μιση της διεθνούς θέσης της έναντι των 
ΗΠΑ και κυρίως της Κίνας.
Κατά την άποψή μου, μόνο μια γαλλο-
γερμανική πρωτοβουλία μπορεί να δημι-
ουργήσει τη θετική ευρωπαϊκή δυναμική 
που έχουμε ανάγκη. Οι πιθανότητες για 
την εκδήλωση και την επιτυχία της είναι 
περιορισμένες, αποτελεί όμως το μόνο 
ρεαλιστικό σενάριο για να καλύψουμε 
σοβαρά λάθη και παραλείψεις και να μη 
μείνουμε ακόμη πιο πίσω.
Η ενεργοποίηση του γαλλογερμανικού 
άξονα σε όφελος της Ε.Ε. και της προοπτι-
κής της αντιμετωπίζει συγκεκριμένες δυ-
σκολίες. Η καγκελάριος Μέρκελ είναι εξαι-
ρετικά διστακτική. Ίσως δεν θέλει να πάρει 
μεγάλο ρίσκο στην τελική ευθεία της πολι-
τικής της σταδιοδρομίας. Η Γερμανία έχει 
τη δυνατότητα για αξιόλογες πρωτοβουλίες, 
δεν φαίνεται όμως να έχει την πολιτική 
βούληση. Το αντίθετο ισχύει για τη Γαλλία, 
όπου ο Μακρόν εμφανίζεται πάντα προω-
θημένος στα ευρωπαϊκά ζητήματα, αλλά 
χωρίς τις αναγκαίες δυνάμεις. Η γαλλική οι-
κονομία δεν έχει τις δυνατότητες ούτε τις ε-
πιδόσεις της γερμανικής. Το χάσμα μεταξύ 
εξουσίας και κοινωνίας είναι μεγάλο και 
μπορεί να γίνει μεγαλύτερο, ενώ το κόμμα 
Μακρόν αποδεικνύεται, από ορισμένες α-
πόψεις, πολιτικά ανύπαρκτο, με χαρακτη-
ριστικό το παράδειγμα των δημοτικών ε-
κλογών και των εκλογών για την πλήρωση 
κενών βουλευτικών εδρών.
Η ανάλυση μας οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι είναι εντελώς αναγκαίο, αλλά και πολύ 
δύσκολο, να εκδηλωθεί η γαλλογερμα-
νική πρωτοβουλία που θα οδηγήσει την 
Ε.Ε. σε αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της πανδημίας και των ευρύτερων συνε-
πειών της.

Τεράστιο το κενό σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή 
πολιτική υγείας. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για 
την κάλυψή του.



Σ
ηµαντική αύξηση των καταθέ-
σεων παρατηρείται την περίοδο 
της πανδηµίας του κορονοϊού. 
Παρά τη µειωµένη οικονοµική 
δραστηριότητα, οι τραπεζικές κα-
ταθέσεις εκτινάχθηκαν τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη γενικότερα, µετά 
τον Μάρτιο, οπότε και άρχισαν να εφαρµόζονται 
τα πρώτα µέτρα για τον περιορισµό της εξάπλωσης 
του κορονοϊού.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), οι ιδιω-
τικές καταθέσεις αυξήθηκαν τον Ιούλιο στην Ελλάδα 
και στην Ευρωζώνη µε ρυθµούς 9,5% και 10,3% αντί-
στοιχα, που είναι οι υψηλότεροι που έχουν καταγρα-
φεί για περισσότερο από µία δεκαετία. Ακόµα πιο χα-
ρακτηριστική είναι η εικόνα για το εξάµηνο Μαρ-
τίου-Αυγούστου 2020, όταν ο µέσος ετήσιος ρυθµός 
µεταβολής του υπολοίπου των καταθέσεων των ε-
πιχειρήσεων ανήλθε στο 21,3% από 7,2% το αµέσως 
προηγούµενο εξάµηνο (Σεπτεµβρίου 2019 - Φεβρου-
αρίου 2020).
Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση των καταθέσεων είναι 
αξιοσηµείωτη και η εξέλιξη αυτή σε έναν σηµαντικό 
βαθµό οφείλεται και στη µείωση της κατανάλωσης των 
νοικοκυριών, καθώς τµήµατα της οικονοµίας –από τα 
καφέ και τα εστιατόρια έως τα ξενοδοχεία– ήταν κλει-
στά στη διάρκεια της καραντίνας, ενώ και οι επιχειρή-
σεις ανέβαλαν, όπως συµβαίνει σε τέτοιες περιπτώ-
σεις, την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τους µέχρι 
να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
Και η αβεβαιότητα για το µέλλον, όµως, είναι ακόµη 
ένας λόγος που… αναγκάζει πολλά νοικοκυριά να αυ-
ξήσουν τις αποταµιεύσεις τους. Ένας από τους βασι-

κούς φόβους είναι το ενδεχόµενο να υπάρξει απώ-
λεια θέσεων εργασίας ή µείωση των αποδοχών, καθώς 
κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει το ενδεχόµενο ενός 
δεύτερου lockdown, όσο και αν το απεύχεται η ελλη-
νική κυβέρνηση. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι συνολικές κα-
ταθέσεις νοικοκυριών και µη κερδοσκοπικών ιδρυµά-
των έφτασαν τον Αύγουστο στα 119,853 δισ. ευρώ από 
114,259 δισ. που ήταν τον αντίστοιχο µήνα του 2019 
και 115,798 δισ. τον Ιανουάριο του 2020. Με απλά 
λόγια, οι συνολικές καταθέσεις (όψεως, ταµιευτηρίου 
και προθεσµιακές) έχουν αυξηθεί κατά 5,5 δισ. ευρώ 
σε ετήσια βάση και κατά 4 δισ. ευρώ από την αρχή του 
έτους.

Η επίπτωση των µέτρων
Σύµφωνα µε ανάλυση της Eurobank, τα µέτρα που 
έλαβαν οι ασκούντες την οικονοµική πολιτική για 

τη στήριξη των επιχειρήσεων οδήγησαν σε αύξηση 
της χρηµατοδότησης. Η ετήσια µεταβολή της χρη-
µατοδότησης των µη χρηµατοοικονοµικών εται-
ρειών (µετά τις αναταξινοµήσεις και µεταβιβάσεις 
δανείων/εταιρικών οµολόγων, τις διαγραφές και τις 
συναλλαγµατικές διαφορές) από 1,1% τον Φεβρουά-
ριο του 2020 διαµορφώθηκε στο 7,2% τον Αύγουστο 
του 2020. Η υψηλή αβεβαιότητα αναφορικά µε την 
εξέλιξη της πανδηµίας του κορονοϊού και οι ευνοϊκοί 
όροι χρηµατοδότησης ενίσχυσαν τα κίνητρα των επι-
χειρήσεων για αύξηση και διακράτηση ρευστών δια-
θεσίµων µε σκοπό την ικανοποίηση πιθανών έκτα-
κτων αναγκών στο µέλλον.

Το lockdown
Παράλληλα, η Eurobank επισηµαίνει ότι τα µέτρα 
κοινωνικής αποστασιοποίησης, τα µέτρα στήριξης του 
διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών και οι ε-
πικρατούσες συνθήκες αβεβαιότητας δηµιούργησαν 
συνθήκες για ακούσια και εκούσια αποταµίευση (τον 
Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020 οι καταθέσεις των 
νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ και 1,6 δισ. 
ευρώ αντίστοιχα) από την πλευρά των νοικοκυριών.

Καύσιµο για την ανάκαµψη
Οι αυξηµένες καταθέσεις µπορεί να αποτελούν ένα 
στήριγµα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά για να 
ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις τους έναντι του ∆η-
µοσίου και των τραπεζών που ανεστάλησαν στη διάρ-
κεια της πανδηµίας ή να καλύπτουν την ανάγκη τους 
να αισθάνονται µεγαλύτερη ασφάλεια. Μπορεί επίσης 
να χρηµατοδοτήσουν µια αύξηση της κατανάλωσης ή 
των επενδύσεών τους.
Σύµφωνα µε την ανάλυση της Eurobank, σε περί-
πτωση που η τρέχουσα αβεβαιότητα, λόγω της υγει-
ονοµικής κρίσης, αρθεί σχετικά γρήγορα και σχηµα-
τιστούν προσδοκίες δυναµικής ανόδου του πραγµα-
τικού ΑΕΠ, τα ενισχυµένα κεφάλαια θα µπορούσαν 
να χρηµατοδοτήσουν ένα µέρος της πρώτης φάσης α-
νάκαµψης των δαπανών κατανάλωσης και επένδυσης 
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αντίστοιχα. Ω-
στόσο, η επιστροφή στο µονοπάτι της δηµοσιονοµι-
κής πειθαρχίας-σταθερότητας, αναγκαία συνθήκη για 
την εύρωστη πορεία της οικονοµίας µακροπρόθεσµα, 
αναµένεται να διαδραµατίσει επιβραδυντικό ρόλο 
στην προαναφερθείσα διαδικασία, τονίζουν οι αναλυ-
τές της τράπεζας.
Σύµφωνα µε την ίδια ανάλυση, κατά τη διάρκεια της 
ελληνικής κρίσης χρέους τα υπόλοιπα των καταθέ-
σεων του ιδιωτικού τοµέα, ήτοι των νοικοκυριών και 
των επιχειρήσεων, στις τράπεζες µειώθηκαν πάνω από 
100 δισ. ευρώ σε έξι χρόνια.
Ωστόσο, µε το ξέσπασµα της πανδηµίας του κορονο-
ϊού ο ρυθµός αύξησης των καταθέσεων του ιδιωτικού 
τοµέα επιταχύνθηκε.

Η εικόνα στην Ευρώπη
Βάσει των στοιχείων που δηµοσιοποίησε η ΕΚΤ και 
τα οποία αφορούν τον Αύγουστο, οι καταθέσεις των 
νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 45 δισ. ευρώ, εµφανίζο-
ντας ετήσια άνοδο 7,5%.
Εντυπωσιακή είναι όµως η άνοδος και για τις συνο-
λικές καταθέσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται και 
αυτές των επιχειρήσεων, καθώς τον προηγούµενο 
µήνα ξεπέρασαν τα 12 τρισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις θα µπορούσαν 
να χρηµατοδοτήσουν ένα µέρος 
της πρώτης φάσης ανάκαµψης 
των δαπανών κατανάλωσης και 
επένδυσης.

Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ ΑΥΞΗΣΕ 
ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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∆
ραµατικές είναι οι εκτιµήσεις της 
ΓΣΕΕ για τις επιπτώσεις της πανδη-
µίας στον εργασιακό χώρο. Εκτόξευση 
της ανεργίας στο 21,2%, µισθοί κάτω 
από το όριο της φτώχειας, το 12% των 
απασχολουµένων ζει µε έως 200 ευρώ 

τον µήνα, επιδείνωση βιοτικού επιπέδου, κίνδυνος φτω-
χοποίησης µεγάλου µέρους του ελληνικού πληθυσµού… 
Για ακόµα µία φορά, δε, το βάρος το σηκώνουν οι χαµη-
λόµισθοι.
Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση της ΓΣΕΕ για την Ελ-
ληνική Οικονοµία και Απασχόληση, περισσότεροι από 
100.000 εργαζόµενοι έχουν «εξέλθει» από το εργατικό δυ-
ναµικό και ζουν µε 534 ευρώ τον µήνα για πάνω από τρεις 
µήνες, ενώ ο µέσος µηνιαίος µισθός µειώθηκε κατά 10% το 
β  ́τρίµηνο του 2020 σε σχέση µε το ίδιο τρίµηνο του 2019. 
Τρεις στους 10 λαµβάνουν αποδοχές µικρότερες από τον 
κατώτατο µισθό, το ύψος του οποίου –παρά την αύξηση 
του 2019– βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Επτά 
στους 10 έχουν µισθούς κάτω από 1.000 ευρώ.

Το 12% ζει µε έως 200 ευρώ
Το β΄ τρίµηνο του 2020 ο µέσος µηνιαίος µισθός µειώ-
θηκε σε 802 ευρώ, από 885 ευρώ το β΄ τρίµηνο του 2019, 
δηλαδή µειώθηκε περίπου 10%.
Στο ίδιο διάστηµα το ποσοστό των απασχολουµένων 
που λάµβανε από 0 έως 200 ευρώ δωδεκαπλασιάστηκε, 
καθώς αυξήθηκε από 1% σε περίπου 12%. Η αύξηση αυτή 
αγγίζει τις 11,2 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ την ίδια στιγµή 
τα άτοµα που λάµβαναν αποδοχές µεταξύ 200 και 1.200 
ευρώ µειώθηκαν κατά 11,3 ποσοστιαίες µονάδες. Η µεγα-
λύτερη µείωση σηµειώθηκε στα άτοµα που είχαν καθα-
ρές αποδοχές µεταξύ 400 και 600 ευρώ. Το ποσοστό των 
ατόµων που λάµβαναν από 601 έως 800 ευρώ µειώθηκε 
από 24,8% σε 23,5%, ενώ αυτών που λάµβαναν από 801 
έως 1.000 ευρώ µειώθηκε από 21,8% σε 18,3%.

Οι χαµηλόµισθοι σηκώνουν το βάρος
Μπορεί να επηρεάστηκαν αρνητικά σχεδόν όλες οι µι-
σθολογικές κλίµακες, ωστόσο το κύριο βάρος της συµπίε-
σης των µισθών το επωµίστηκαν οι χαµηλά αµειβόµενοι. 
Ειδικότερα, διαφαίνεται ότι πολύ µεγάλο µέρος του ερ-

γατικού δυναµικού είτε βρίσκεται εκτός αγοράς εργα-
σίας (σε αναστολή που διαρκεί πάνω από τρεις µήνες), 
είτε καταγράφεται ως άνεργο, είτε εργάζεται λαµβάνο-
ντας µισθό ο οποίος βρίσκεται χαµηλότερα, έως πολύ 
χαµηλότερα, του ορίου της φτώχειας.

Στο 21,2% η ανεργία το 2020
Σύµφωνα µε τις ίδιες εκτιµήσεις, το επίσηµο ποσοστό 
της ανεργίας θα εκτοξευτεί στο τέλος του 2020 στο 21,2%.
Ιδιαίτερα σηµαντική για το πώς θα διαµορφωθεί στο 
άµεσο µέλλον η εικόνα της αγοράς εργασίας είναι η δι-
όγκωση του οικονοµικά µη ενεργού πληθυσµού. Όπως 
αναφέρεται, το 2019 υπήρξε σταθερή µείωση του αριθ-
µού των ανέργων και παράλληλη µείωση των οικονο-
µικά µη ενεργών ατόµων, µικρότερου όµως µεγέθους. 
Το επίσηµο ποσοστό της ανεργίας µειώθηκε 2 ποσοστι-
αίες µονάδες κατά µέσο όρο. Όµως από τον ∆εκέµβριο 
του 2019 ο αριθµός των οικονοµικά µη ενεργών άρχισε 
να αυξάνεται σταδιακά, µε αποτέλεσµα µέχρι τον Φε-
βρουάριο του 2020 να έχουν αποχωρήσει από το ερ-
γατικό δυναµικό περίπου 79.000 άτοµα. Η κατάσταση 
αυτή συνέβαλε σε έναν βαθµό στη µείωση του ποσο-
στού ανεργίας.
Ωστόσο, µε την έναρξη του lockdown το δεύτερο δε-
καπενθήµερο του Μαρτίου και µέχρι τον Ιούνιο παρα-
τηρείται εντυπωσιακή αύξηση του αριθµού των οικονο-
µικά µη ενεργών. Συγκεκριµένα, µεταξύ Μαρτίου και 
Ιουνίου του 2020 η αύξηση των οικονοµικά µη ενερ-

Μπορεί να επηρεάστηκαν αρνητικά 
σχεδόν όλες οι µισθολογικές 
κλίµακες, ωστόσο το κύριο βάρος 
της συµπίεσης των µισθών το 
επωµίστηκαν οι χαµηλά αµειβόµενοι.

γών ξεπερνούσε σταθερά τα 100.000 άτοµα σε σχέση 
µε τους αντίστοιχους µήνες του 2019.
Ειδικότερα, τον Μάρτιο και τον Μάιο η διαφορά ήταν 
ίση µε 166.000 άτοµα και 180.000 άτοµα αντίστοιχα. 
Αυτό σηµαίνει πως µεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου απο-
χώρησαν από το εργατικό δυναµικό 100.000-180.000 
άτοµα που δηλώνουν πλέον πως δεν αναζητούν εργα-
σία και ούτε θεωρούν πιθανό να βρουν δουλειά τους ε-
πόµενους µήνες. Ο µεγαλύτερος όγκος αυτών των ατό-
µων αφορά εργαζοµένους που βρίσκονται σε αναστολή 
εργασίας για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών 
και λαµβάνουν εισόδηµα λιγότερο από το 50% του µι-
σθού τους.
Συγκρίνοντας τις µεταβολές µε τις αντίστοιχες του προ-
ηγούµενου έτους, εξάγεται το συµπέρασµα ότι η συ-
ντριπτική πλειονότητα των καταγεγραµµένων οικονο-
µικά µη ενεργών ατόµων στην υπό εξέταση περίοδο πι-
θανότατα βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής σύµβασης 
εργασίας. «Ο κίνδυνος φτωχοποίησης αυτών των ατό-
µων είναι ιδιαίτερα υψηλός» παρατηρούν οι µελετητές 
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Μισθοί κάτω από το όριο της φτώχειας
Όπως επισηµαίνουν οι ερευνητές του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, παρά 
την αύξηση του κατώτατου µισθού τον Φεβρουάριο του 
2019, το ύψος του βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώ-
χειας και απέχει σηµαντικά από το ύψος ενός µισθού α-
ξιοπρεπούς διαβίωσης. «Στην Ελλάδα ο κατώτατος µι-
σθός είναι κάτω από το όριο της σχετικής και της από-
λυτης φτώχειας» τονίζουν οι ερευνητές, προσθέτοντας 
πως το στοιχείο αυτό λαµβάνει βαρύνουσα διάσταση αν 
αναλογιστεί κανείς ότι το 31% των απασχολουµένων το 
β΄ τρίµηνο του 2020 έλαβε αποδοχές µικρότερες του 
κατώτατου µισθού.

Μείωση των ωρών απασχόλησης
Σύµφωνα µε την έκθεση, το µέγεθος του σοκ που προ-
κάλεσε η πανδηµία στην αγορά εργασίας αποτυπώνεται 
στον δείκτη των συνολικών ωρών απασχόλησης σε βα-
σικές θέσεις εργασίας, ο οποίος στη χώρα µας διαµορ-
φώθηκε το β΄ τρίµηνο του 2020 στις 62 µονάδες, έναντι 
85,1 µονάδων το δ΄ τρίµηνο του 2019.

ΜΕ 200 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 
ΖΕΙ ΤΟ 12% ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Τ
ο υπερβάλλον σωματικό 
βάρος, τόσο στα παιδιά 
όσο και στους ενήλικες, 
αποτελεί για τη χώρα μας, 
και όχι μόνο, μείζον θέμα 
δημόσιας υγείας. Στην 
Ελλάδα, περισσότεροι 

από τους μισούς (54%) ενήλικες είναι 
υπέρβαροι και 20% παχύσαρκοι. Οι 
υπέρβαροι άντρες είναι περισσότεροι από 
τις υπέρβαρες γυναίκες (59,7% και 47,9% 
αντίστοιχα), ενώ τα ποσοστά παχυσαρκίας 
είναι σχεδόν ίδια στα δύο φύλα (20,4% 
οι άνδρες και 19,9% οι γυναίκες). Μέχρι 
το 2030 προβλέπεται πως τα ποσοστά 
παχυσαρκίας θα διπλασιαστούν.
Πότε, όμως, μιλάμε για υπερβάλλον 
σωματικό βάρος; Την απάντηση μας 
τη δίνει μια απλή μαθηματική πράξη. 
Συγκεκριμένα, το πηλίκο του σωματικού 
βάρους σε κιλά προς το σωματικό ύψος 
σε μέτρα στο τετράγωνο μας δίνει τον 
Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ = kg/m2). 
Όταν το πηλίκο είναι μεγαλύτερο ή ίσο 
του 25 (για τους ενήλικες μόνο), το άτομο 
είναι υπέρβαρο, ενώ όταν το πηλίκο 
είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30 το άτομο 
κατηγοριοποιείται ως παχύσαρκο. Για 
παράδειγμα, ένα άτομο με ύψος 1,6 m και 
βάρος 68 kg έχει ΔΜΣ 26,6 kg/m2 και είναι 
υπέρβαρο. 
Είναι, λοιπόν, γεγονός πως ένας από 
τους πολυπόθητους στόχους της 
μεγαλύτερης μερίδας του πληθυσμού 
μας είναι η απώλεια βάρους. Αν και η 
λύση «φαίνεται» απλή, η επίτευξή της 
έχει τρομερές δυσκολίες. Οι νόμοι της 
φυσικής ορίζουν πως η απώλεια βάρους 
είναι το αποτέλεσμα του αρνητικού 
ενεργειακού ισοζυγίου, δηλαδή της 
μικρότερης ενεργειακής πρόσληψης και 
της μεγαλύτερης ενεργειακής δαπάνης. 
Ωστόσο, τα πρότυπα της σύγχρονης 
δυτικής κοινωνίας, που οδηγούν σε 
έντονη επιθυμία για ένα αδύνατο σώμα, η 
κοινωνική καταπίεση και ο στιγματισμός, 
οι επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες 
προσπάθειες απώλειας βάρους, 
καθώς και η επαναπρόσληψη βάρους, 
έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
διαστρεβλωμένων αντιλήψεων, 
«μύθων» και πεποιθήσεων σε σχέση 
με τη διατροφή και την άσκηση, αλλά 

και με το σωματικό βάρος. Πόσες 
φορές δεν έχουμε ακούσει για μαγικές 
δίαιτες, για τρόφιμα που παχαίνουν ή 
που αδυνατίζουν (!) ή ακόμη και για 
ενοχοποιητικές συμπεριφορές. Οι 
περισσότεροι από αυτούς τους μύθους 
εξακολουθούν να υπάρχουν παρά το 
πέρασμα των ετών και τη συσσώρευση 
επιστημονικής γνώσης. Παρακάτω 
παρουσιάζονται οι πιο συχνοί μύθοι με 
τους οποίους ερχόμαστε αντιμέτωποι 
επαγγελματίες υγείας και μη.

1) Οι υδατάνθρακες παχαίνουν
Αποτελεί έναν από τους πιο 
διαδεδομένους μύθους στο πεδίο της 
απώλειας βάρους. Είναι απόρροια των 
«δημοφιλών» πρωτεϊνικών διαιτών, 
οι οποίες εξασφαλίζουν γρηγορότερη 
απώλεια βάρους απαγορεύοντας τους 
υδατάνθρακες. Ωστόσο, η αλήθεια είναι 
ότι οποιαδήποτε δίαιτα εξασφαλίζει 
αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο έχει ως 
αποτέλεσμα την απώλεια βάρους. Οι 
υδατάνθρακες έχουν ακριβώς τις ίδιες 
θερμίδες με τις πρωτεΐνες (1 γραμμάριο 

αποδίδει 4 θερμίδες) και πολύ λιγότερες 
από το λίπος (1 γραμμάριο αποδίδει 
9 θερμίδες). Διάφορα είδη διαιτών 
έχουν δοκιμαστεί και συγκριθεί μεταξύ 
τους, έχοντας διαφορετική σύσταση σε 
μακροθρεπτικά συστατικά (υδατάνθρακες, 
πρωτεΐνες, λιπίδια), και έχει διαπιστωθεί 
ίδια αποτελεσματικότητα μακροχρονίως. 
Απαιτείται, όμως, έλεγχος στις ποσότητες 
που καταναλώνονται.

2) Για να χάσεις βάρος, πρέπει να 
καταναλώνεις light τρόφιμα
Με τον όρο «light τρόφιμα» συνήθως 
εννοούμε εκείνα που έχουν λιγότερες 
θερμίδες από τα αντίστοιχα τρόφιμα 
της ίδιας εταιρείας. Για παράδειγμα, 
το γιαούρτι 0%, τα αναψυκτικά χωρίς 
ζάχαρη, τα τυριά με χαμηλά λιπαρά 
κ.ά. αποτελούν τις light εκδοχές των 
«κανονικών» τροφίμων, όπως το 
πλήρες γιαούρτι, τα αναψυκτικά με 
ζάχαρη και τα τυριά. Το ότι ένα τρόφιμο 
περιέχει λιγότερες θερμίδες (και 
όχι μηδενικές!) δεν σημαίνει ότι μας 
βοηθάει και στην απώλεια βάρους. 

Καταρρίπτοντας μύθους  
για την απώλεια βάρους

 ΤΗΣ ΜΕΛΊΝΑΣ Σ. ΚΑΡΊΠΊΔΟΥ*
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Για παράδειγµα, 1 φέτα τυρί χαµηλό 
σε λιπαρά έχει 70 θερµίδες, ενώ η 
κανονική εκδοχή του έχει 90. Συνεπώς, 
η ουσιαστική θερµιδική διαφορά είναι 
ελάχιστη και αναποτελεσµατική στην 
απώλεια βάρους. Επίσης, πολύ συχνά 
«πιάνουµε» τους εαυτούς µας να 
καταναλώνουν µεγαλύτερη ποσότητα 
τροφίµου επειδή αυτό είναι light και δεν 
παχαίνει!

3) Για να αδυνατίσω, πρέπει να 
έχω συχνά γεύµατα
Άλλη µία περίπτωση όπου το ενεργειακό 
ισοζύγιο δίνει και πάλι την απάντηση. 
Σηµασία έχει η συνολική ηµερήσια 
ενεργειακή πρόσληψη και όχι ο 
αριθµός των γευµάτων. Αντιθέτως, 
θα µπορούσαµε να πούµε πως ένας 
άνθρωπος µε αυξηµένο σωµατικό 
βάρος καλό είναι να µην εκπαιδευτεί 
στην τακτική κατανάλωση γευµάτων και 
στο τσιµπολόγηµα, γιατί στο µέλλον οι 
επιλογές του δεν θα είναι µόνο υγιεινές 
και ολιγοθερµιδικές. Το ιδανικό είναι 
να υπάρχουν οπωσδήποτε τρία κύρια 
γεύµατα (πρωινό, µεσηµεριανό, βραδινό) 
και στη συνέχεια να εξατοµικεύουµε 
ανάλογα µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες 
του κάθε ατόµου.

4) Το βραδινό παχαίνει
Αποτελεί έναν αρκετά ενοχοποιητικό 
µύθο. Κι αυτό επειδή ο ρυθµός της ζωής 
των περισσοτέρων από µας –καθώς 
επιστρέφουµε από τη δουλειά αργά το 
απόγευµα– καθιστά ως µοναδική επιλογή 
την κατανάλωση του κυρίως γεύµατός 
µας το βράδυ. Ωστόσο, το ενεργειακό 
ισοζύγιο καθορίζει αν το βάρος θα µείνει 
σταθερό ή θα µεταβληθεί. Για παράδειγµα, 
είτε φάω µία πίτσα ολόκληρη το βράδυ 
είτε τρώω 1 κοµµάτι κάθε 3-4 ώρες, 
οι θερµίδες που θα προσλάβω µέσα 
στο 24ωρο είναι ίδιες και είναι πο λλές! 
Συνεπώς, η επίδραση στο βάρος θα είναι 
ίδια. Βεβαίως, αν δεν έχω τακτικότητα στα 
γεύµατα και αντιµετωπίζω το βραδινό ως 
γεύµα χαλάρωσης, µπορεί να οδηγηθώ σε 
υπερκατανάλωση.

5) Η ζάχαρη παχαίνει
Και πάλι, η συνολική ενεργειακή 
πρόσληψη και η ποσότητα έχουν σηµασία. 
Για παράδειγµα, αν καταναλώνω 1 καφέ 
την ηµέρα µε 2 κουταλάκια του γλυκού 
ζάχαρη προσλαµβάνω 40 θερµίδες. Η 
µέση ενεργειακή πρόσληψη ενός ατόµου 
µε αυξηµένο σωµατικό βάρος είναι 
αρκετά παραπάνω από τις 2.500 θερµίδες. 
Συνεπώς, η επίδραση είναι πολύ µικρή. 

Επίσης, µία µερίδα γλυκό (π.χ. 1 κοµµάτι 
τούρτα) έχει περίπου 600 θερµίδες. Στο 
κοµµάτι αυτό αναλογεί περίπου 1 κουταλιά 
της σούπας ζάχαρη, η οποία αποδίδει 60 
θερµίδες. Άρα, το κοµµάτι της τούρτας 
δεν έχει τόσες θερµίδες µόνο λόγω της 
ζάχαρης αλλά βασικά λόγω του βουτύρου, 
της κρέµας γάλακτος, των αυγών, του 
αλευριού κ.λπ.

6) «Κόλλησε» 
ο µεταβολισµός µου
Ο µεταβολισµός δεν είναι κάτι που 
χαλάει ή σταµατάει ή κολλάει. Ο όρος 
«µεταβολισµός» αναφέρεται κατά 
βάση στον βασικό µεταβολικό ρυθµό 
ηρεµίας. ∆ηλαδή στις θερµίδες που 
χρησιµοποιεί ο οργανισµός µας για να 
επιτελέσει όλες τις βασικές βιολογικές 
λειτουργίες του, όπως είναι η καρδιακή 
λειτουργία, η αναπνοή, η διατήρηση 
σταθερής θερµοκρασίας σώµατος 
κ.λπ. Συνεπώς, αν «πάθει» οτιδήποτε ο 
µεταβολισµός µας, µάλλον θα έχουµε 
σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης και 
όχι µόνο σε σχέση µε το σωµατικό µας 
βάρος! Αντιθέτως, µεγάλο κοµµάτι της 
ενεργειακής δαπάνης αποδίδεται στην 
άσκηση, και µε αυτόν τον τρόπο µπορώ 
να αυξήσω τις καύσεις µου!

*Η Μελίνα Σ. Καριπίδου, MSc, 
PhDc, είναι κλινική διαιτολόγος 
- διατροφολόγος, επιστηµονική 
συνεργάτιδα του Χαροκοπείου 
Πανεπιστηµίου.
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Έ
ναν ακόμη λόγο να είμαστε προσεκτικοί 
ώστε να μη νοσήσουμε από κορονοϊό 
μάς δίνει μελέτη του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης η οποία αναφέρει ότι άτο-
μα που νοσηλεύτηκαν με κορονοϊό και 
πήραν εξιτήριο δεν έχουν παρουσιάσει 

ακόμη υποχώρηση σε κάποια από τα συμπτώματά 
τους.
Ο νέος κορονοϊός είναι τόσο επικίνδυνος γιατί τα ση-
μάδια που αφήνει μπορεί να έχουν διάρκεια και να 
μην αφορούν μόνο το διάστημα της νόσου. Αυτό του-
λάχιστον υποστηρίζει το βρετανικό πανεπιστήμιο.
Ειδικότερα, η ομάδα των ερευνητών δήλωσε ότι τα 
αρχικά ευρήματα από μια μελέτη για τη μακροπρόθε-
σμη επίδραση της Covid-19 δείχνουν ότι ένας μεγάλος 
αριθμός ασθενών που πήραν εξιτήριο από νοσοκο-
μεία εξακολουθούν να εμφανίζουν συμπτώματα δύ-
σπνοιας, κόπωσης, άγχους και κατάθλιψης δύο έως 
και τρεις μήνες μετά τη μόλυνσή τους από τον ιό.
Οι επιστήμονες εντόπισαν πολλαπλές ανωμαλίες ορ-

γάνων σε μαγνητικές τομογραφίες και εξέφρασαν την 
άποψη ότι οι επίμονες φλεγμονές μπορεί να είναι ση-
μαντικός παράγοντας για «αλλαγές» στους επιζώντες 
της νόσου.

Ο ρόλος της παχυσαρκίας
Η παχυσαρκία αποτελεί μείζον πρόβλημα υγείας, 
ενώ υπολογίζεται ότι σχεδόν καμία χώρα στον κόσμο 
δεν έχει ποσοστό υπέρβαρων/παχύσαρκων πολιτών 
κάτω του 20%. Η εμπειρία των τελευταίων μηνών της 
πανδημίας υποδεικνύει ότι ασθενείς με συνοδά νοσή-
ματα έχουν χειρότερη πρόγνωση συγκριτικά με τους 
υπόλοιπους. Ωστόσο, ο ρόλος της παχυσαρκίας μόλις 
πρόσφατα άρχισε να αναδεικνύεται ως επιβαρυντικός 
παράγοντας για τους ασθενείς με νόσο Covid-19. Σε 
αυτό το πλαίσιο, ο καθηγητής Διατροφολογίας Barry 
Popkin και οι συνεργάτες του από το Πανεπιστήμιο 
της Βόρειας Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ πραγματοποί-
ησαν μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 
75 μελετών από την αγγλόφωνη και κινεζική ιατρική 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Κορονοϊός: Διατηρούνται συμπτώματα 
ακόμη και μετά την ανάρρωση

Άτομα που νοσηλεύτηκαν με 
κορονοϊό και πήραν εξιτήριο 
δεν έχουν παρουσιάσει ακόμη 
υποχώρηση σε κάποια από τα 
συμπτώματά τους.

Με γρήγορο ρυθμό εξελίσσεται ο εμβολιασμός 
του ελληνικού πληθυσμού –με προτεραιό-
τητα στις ευπαθείς ομάδες– κατά της γρίπης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Φαρμα-
κευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), μέχρι σήμερα έχουν συ-
νταγογραφηθεί περίπου 2.100.000 εμβόλια και έχουν 
εκτελεστεί, σύμφωνα με το σύστημα ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, περίπου 1.500.000 εμ-
βολιασμοί για τη γρίπη.
Όπως ανέφερε πριν από μερικές ημέρες ο πρόεδρος 
του ΠΦΣ, Απόστολος Βαλτάς, «η φετινή αντιγριπι-
κή εμβολιαστική περίοδος συμπίπτει με το δεύτερο 
κύμα πανδημίας του Covid-19 στην πατρίδα μας. Η 
συγκυρία αυτή απαιτεί να θωρακίσουμε το πιο ευά-
λωτο τμήμα του πληθυσμού από την εποχική γρίπη, 
γιατί έτσι θα είναι πολύ μειωμένες οι επιπτώσεις από 
τυχόν νόσηση από τον κορονοϊό».
«Περισσότεροι, έγκαιροι και στοχευμένοι εμβολια-
σμοί είναι το φετινό διακύβευμα για τους Έλληνες 
φαρμακοποιούς» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαλτάς 
και συνέχισε: «Όλοι γνωρίζουν ότι το ποσοστό των 
εμβολίων που διενεργούνται στα φαρμακεία είναι 
μεγαλύτερο από 90%».
«Οι προσπάθειές μας στο μέτωπο του αντιγριπικού 
εμβολιασμού, μαζί φυσικά με εκείνες και των άλλων 
θεσμικών φορέων, είχαν ως αποτέλεσμα πέρυσι να 
διενεργηθούν περίπου 3.500.000 εμβολιασμοί. Για τη 

φετινή περίοδο ο στόχος έχει τεθεί ακόμη υψηλότε-
ρα. Έχουν εξασφαλιστεί και θα διατεθούν μέσω των 
φαρμακείων περίπου 4.200.000 εμβόλια, σύμφωνα με 
ενημέρωση από τον ΕΟΦ. Η συνταγογράφηση των εμ-
βολίων έχει ξεκινήσει από τις 28/09/2020. Επίσης, ως 
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος διεκδικήσαμε 
και πετύχαμε την παράταση της ισχύος των συνταγών 
για τα αντιγριπικά εμβόλια μέχρι τις 31/12/2020, έτσι 
ώστε οι πολίτες να εμβολιαστούν χωρίς το άγχος της 
λήξης των συνταγών τους» ανέφερε ο κ. Βαλτάς.
Επίσης η ΗΔΙΚΑ, σε συνεργασία με την εταιρεία των 
προγραμμάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούν 
οι φαρμακοποιοί, υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία 
μια εφαρμογή στην οποία ο φαρμακοποιός, σε ελά-
χιστο χρόνο, θα καταγράφει τον διενεργηθέντα εμ-
βολιασμό. Με τον τρόπο αυτόν θα δημιουργηθεί μια 
ακριβής και αξιόπιστη βάση δεδομένων, η οποία θα 
είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τον σχεδιασμό του εθνι-
κού προγράμματος εμβολιασμών.
Ο κ. Βαλτάς ανέφερε ακόμη ότι «τα φαρμακεία με την 
αδιάλειπτη λειτουργία τους απέδειξαν ότι μπορούν 
επιτυχώς να αποτελέσουν δομές υγείας και να στη-
ρίξουν το σύστημα υγείας. Μετά τους εμβολιασμούς, 
στη νέα περίοδο της πανδημίας που αλλάζει την κα-
θημερινότητα από όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, 
ενισχύει τον ρόλο του στο σύστημα πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας».

Σε υψηλά επίπεδα ο εμβολιασμός κατά της γρίπης

 Μέχρι σήμερα 
περισσότεροι από 1,5 
εκατομμύρια Έλληνες 
έχουν εμβολιαστεί 
ενόψει και της έξαρσης 
του κορονοϊού.

βιβλιογραφία. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα άτομα με πα-
χυσαρκία είχαν 46% μεγαλύτερη πιθανότητα νόσησης 
από κορονοϊό, ενώ, όσον αφορά στους νοσούντες, τα 
παχύσαρκα άτομα είχαν 113% μεγαλύτερη πιθανότητα 
νοσηλείας, 74% μεγαλύτερη πιθανότητα νοσηλείας σε 
μονάδα εντατικής θεραπείας και 48% μεγαλύτερη πι-
θανότητα θανάτου κατά τη διάρκεια της λοίμωξης.
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Είναι ο Πέδρο Μαρτίνς  
ο προπονητής της δεκαετίας;

Γ
ια την κατάκτηση του Champions 
League η υπερηχητική Μπάγερν 
Μονάχου έδωσε 11 αγώνες. Δεν 
έχασε σε κανέναν. Πέτυχε 43 γκολ 
–8 στην Μπαρτσελόνα του Μέσι και 
άλλα 7 στην Τότεναμ– και δέχτηκε 

μόλις 8. Τα 2 από αυτά από τον Ολυμπιακό του 
Πέδρο Μαρτίνς. Και όμως, λίγες ημέρες πριν από το 
περιβόητο 2-3 στο «Καραϊσκάκη» ο Πορτογάλος τε-
χνικός δικαζόταν στο Twitter, με τους χρήστες να α-
ναρωτιούνται πότε ήταν η επόμενη πτήση για Λισα-
βόνα, προκειμένου να επιβιβαστεί σε αυτήν, καθώς 
ο Ολυμπιακός έχανε 3-1 από τον Ερυθρό Αστέρα.
Ευτυχώς, η διοίκηση του Βαγγέλη Μαρινάκη, που στα 
δέκα χρόνια που κρατάει τα ηνία της ομάδας έχει αλ-
λάξει 15 προπονητές, είχε διαφορετική άποψη.

Ευτυχώς, διότι ο Πέδρο Μαρτίνς με τη νίκη του επί 
της Μαρσέιγ την Τετάρτη δεν ξεπέρασε απλώς το 
ρεκόρ του Ντούσαν Μπάγεβιτς σε ευρωπαϊκές νίκες 
(15 τον αριθμό) αλλά έδειξε πως είναι ένας προπο-
νητής που έχει προσωπικότητα. Και, ναι, αυτή είναι 
η σπουδαιότερη αξία όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια 
θέση, σε έναν τέτοιον σύλλογο.
Μπορεί το ποδοσφαιρικό αξίωμα να λέει πως «μπάλα 
παίζουν οι παίκτες και όχι τα συστήματα», όμως η 
αλήθεια είναι πως στη σύγχρονη εποχή ακόμα και 
οι βιρτουόζοι της μπάλας, με τα συμβόλαια εκατομ-
μυρίων, τελικά υπακούν στα πλάνα του προπονητή 
τους. Είναι ξεκάθαρο πως την τελευταία εικοσαε-
τία, με την τεχνολογική επανάσταση που συντελεί-
ται μπροστά στα μάτια μας σε όλους τους τομείς, μια 
ποδοσφαιρική ομάδα απασχολεί τόσες επιστημονι-

κές ειδικότητες όσες και ένα πανεπιστήμιο. Και όλα 
αυτά τα συμπεράσματα και τις αναλύσεις τελικά κα-
λείται να τα συνθέσει ένας μόνο άνθρωπος. Ο σημε-
ρινός προπονητής ποδοσφαίρου σε υψηλό επίπεδο 
δεν είναι τυχαία περίπτωση. Δεν μπορεί να είναι τυ-
χαία περίπτωση.
Ο Πέδρο Μαρτίνς ήρθε στον Ολυμπιακό το 2018, 
μετά από μία πολύ κακή χρονιά του συλλόγου, με 
τρεις αλλαγές προπονητή. Κανείς δεν χειροκρό-
τησε την άφιξή του. Η Βιτόρια Γκιμαράες, η προη-
γούμενη ομάδα του, δεν ήταν η προϋπηρεσία που 
θα ζάλιζε τον μέσο φίλαθλο του Ολυμπιακού. Ούτε 
οι πέντε συνεχόμενες ευρωπαϊκές νίκες του Μαρ-
τίνς με τον Ολυμπιακό ξεσήκωσαν τον κόσμο. Είχε 
χάσει από τον ΠΑΟΚ στην έδρα του, είχε έρθει ισο-
παλία με την ΑΕΚ και τον «πεθαμένο» Παναθηνα-
ϊκό. Ποιος να ασχοληθεί με την Ντουντελάνζ…; 
Με τη Μίλαν όμως;
Όλα άλλαξαν τον Δεκέμβριο του 2018. Όταν ο Ολυ-
μπιακός ήθελε νίκη με διαφορά δύο γκολ επί της 
Μίλαν για να προκριθεί στην επόμενη φάση του 
Europa League και το κατόρθωσε στην έδρα του. 
Και ενώ την επομένη της επικής πρόκρισης τα πρω-
τοσέλιδα ήταν όλα αποθεωτικά, δεν ήταν πολλοί ε-
κείνοι που πίστωσαν τη νίκη στον Πέδρο Μαρτίνς.
Οι υποψιασμένοι όμως, εκείνοι που τον παρατη-
ρούν σε κάθε ματς να πηγαίνει πάνω-κάτω χωρίς 
ανάσα –κάποιος πρέπει να αρχίσει να μετράει και 
τα χιλιόμετρα που κάνει ο Μαρτίνς από τον πάγκο–, 
κατάλαβαν. Κατάλαβαν πως είχαν να κάνουν με έναν 
σοβαρό προπονητή, με φιλοδοξίες, κι ας αποκλει-
όταν τρεις μήνες μετά από τη Λαμία στην προημι-
τελική φάση του Κυπέλλου, κι ας έχανε το πρωτά-
θλημα, κι ας κάνει αλλαγές αργά, κι ας αργεί να σκο-
ράρει η ομάδα.
Η επόμενη σεζόν, 2019-2020, ήταν μία από τις κα-
λύτερες της σύγχρονης ιστορίας του Ολυμπιακού. 
Με εξαιρετική πορεία έως και το ματς στο άδειο 
«Καραϊσκάκη» με τη Γουλβς υπό τη «σκιά» του κο-
ρονοϊού.
Ο Ολυμπιακός του Μαρτίνς μέσα σε δύο σεζόν έχει 
αποκλείσει Μίλαν και Άρσεναλ, έχει προκριθεί στο 
Champions League με τρεις προκριματικούς και 
εντός των τειχών έχει κυριαρχήσει στο πρωτάθλημα.
Ο Μαρτίνς είναι εκείνος που επέμεινε να αγοραστεί 
ο Σα, να αποκτηθεί ο αλμυρός στην τιμή Σεμέδο, να 
μη γίνουν ανεκτές οι παραξενιές του Γιάγια Τουρέ. 
Επί Μαρτίνς ο Τσιμίκας βρέθηκε στη Λίβερπουλ. Ο 
Ολυμπιακός του Μαρτίνς έχει πλέον ταυτότητα, δεν 
εγκαταλείπει ποτέ την προσπάθεια, δεν φοβάται κα-
νέναν αντίπαλο, προσπαθεί και βρίσκει λύσεις.
Κι άλλοι προπονητές είχαν ανάλογες επιτυχίες – 
και αντίστοιχες αρετές.
Ο Μίτσελ πήγε τον Ολυμπιακό στους «16» του 
Champions League, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς γκρέ-
μισε τα πέτρινα χρόνια, ο Τάκης Λεμονής έδωσε τα 
πρώτα «διπλά» στην Ευρώπη, ο Ερνέστο Βαλβέρδε 
έγινε σύνθημα.
Η ομοιότητα ανάμεσά τους; Η «ανοχή» της διοίκη-
σης. Στο ποδόσφαιρο η νίκη διαδέχεται την ήττα και 
ο θρίαμβος την πανωλεθρία. Εκείνοι που γνωρίζουν 
πώς να απορροφούν τους κραδασμούς και να δεί-
χνουν υπομονή επωφελούνται. Όχι μόνο σε τίτλους 
και νίκες αλλά και στο θέαμα που παρουσιάζουν. 
Στην τελική, για μπάλα μιλάμε, όχι για αριθμούς.

  ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το... ταµείο.

Ο
ι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκι-
νάνε από τη δεύτερη κατη-
γορία του γερµανικού πρω-
ταθλήµατος και συγκεκρι-
µένα από την αναµέτρηση 
της Μπόχουµ µε την Άουε, 
που διεξάγεται την Κυριακή 

στις 14:30. Ένα παιχνίδι στο οποίο, αν κοιτάξουµε 
την παράδοση, έχουµε πολλά τέρµατα. Χαρακτηρι-
στικό είναι το γεγονός ότι στους τέσσερις από τους 
πέντε τελευταίους αγώνες ανάµεσα στις δύο αντι-
πάλους έχουν σηµειωθεί τρία γκολ το λιγότερο. Η 
Μπόχουµ παρέµεινε αήττητη τις εννέα τελευταίες 
φορές που αγωνίστηκε στο γήπεδό της, έχοντας 
σκοράρει στα έξι από αυτά τα παιχνίδια. Σε πολύ 
καλή κατάσταση βρίσκεται ο Σίµον Ζόλερ, που 
έχει σηµειώσει τρία γκολ και οδηγεί την επιθετική 
γραµµή της οµάδας του Τόµας Ρέις. Να σηµειωθεί 
ότι πολύ «ανοιχτά» είναι και τα εκτός έδρας παι-
χνίδια της Άουε. ∆εν είναι τυχαίο ότι έχουν έρθει 
Over 2.5 τα πέντε από τα έξι πιο πρόσφατα. Στο τε-
λευταίο, η οµάδα του Ντιρκ Σούστερ γνώρισε την 
ήττα µε 3-0 από το Αµβούργο. Γι’ αυτό επιλέγουµε 
Over στη συγκεκριµένη αναµέτρηση, µε απόδοση 
1.80.

Λάµπει ο Αστέρας
Συνεχίζουµε µε το ελληνικό πρωτάθληµα, εκεί 
όπου στις 16:00 ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί τον 
ΟΦΗ. Η οµάδα του Μίλαν Ράσταβατς αποτελεί µία 
από τις ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού πρω-
ταθλήµατος, καθώς βρίσκεται στην έκτη θέση µε 
εφτά βαθµούς και έχοντας δώσει ένα παιχνίδι λιγό-
τερο. Μοναδική ήττα της µέχρι στιγµής, αυτή από 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Σκορ και θέαµα 

σε όλη την Ευρώπη!

τον πρωταθλητή Ολυµπιακό. Ο Αστέρας Τρίπολης 
βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, 
κάτι που φάνηκε και στην τελευταία εκτός έδρας 
νίκη του µε 3-1 επί της ΑΕΛ. Περίοδο φόρµας δια-
νύει και ο Μπαράλες, που σκόραρε δύο φορές στη 
συγκεκριµένη αναµέτρηση. Ο ΟΦΗ δεν έχει κατα-
φέρει ακόµη να πείσει µε την απόδοσή του στον α-
γωνιστικό χώρο και δεν έχει βρει την απαραίτητη 
σταθερότητα. Ο Γιώργος Σίµος αντιµετωπίζει αρ-
κετά προβλήµατα µε µη διαθέσιµους παίκτες, µε τη 
µακροχρόνια απουσία του Τσιλιανίδη να στοιχίζει 
ιδιαίτερα. Απέναντι στον Παναθηναϊκό έφτασε µεν 
κοντά στη νίκη, όµως πλήρωσε την αδράνεια της 
αµυντικής του γραµµής στις καθυστερήσεις. Θα 
πάµε µε τον άσο σε απόδοση 2.10.

Αµφίσκορο στην Ιταλία
Την ίδια ώρα µε τον αγώνα στην Τρίπολη θα ξεκινή-
σει και η αναµέτρηση ανάµεσα στην Πάρµα και τη 
Σπέτσια για τη Serie A. Η οµάδα του Φάµπιο Λιβε-
ράνι έχει µόλις µία νίκη στα τρία τελευταία παιχνί-
δια της, όµως αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι έχει 
καταφέρει να σκοράρει σε όλα. Το πρόβληµα έχει να 
κάνει µε την αµυντική της λειτουργία, καθώς έχει δε-
χτεί εφτά γκολ, τρία από την Ουντινέζε και τέσσερα 
από την Μπολόνια. Η Σπέτσια βρίσκεται στη 14η 
θέση της βαθµολογίας µε τέσσερις βαθµούς µετά από 
ισάριθµες αγωνιστικές. Έχει καταφέρει να βρει δί-
χτυα στα τέσσερα από τα πέντε πιο πρόσφατα παιχνί-
δια της. Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκεται ο Βούλ-
γαρος επιθετικός Αντρέι Γκαλαµπίνοφ, που έχει σκο-
ράρει τρία γκολ συνολικά. Ούτε η άµυνα της οµάδας 
του Ιταλιάνο, πάντως, εµπνέει ιδιαίτερη εµπιστοσύνη. 
Στο τελευταίο παιχνίδι µε την Ουντινέζε δέχτηκε δύο 
τέρµατα µόλις στα πρώτα τέσσερα λεπτά, ενώ στη συ-
νέχεια ισοφάρισε (2-2). Στο συγκεκριµένο παιχνίδι 
προτείνουµε Goal/Goal σε απόδοση 1.80.
Κλείνουµε τις στοιχηµατικές µας προτάσεις µε 
ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι από την Primera 
Division, αυτό ανάµεσα στη Χετάφε και τη Γρα-
νάδα, που διεξάγεται στις 19:30. Η οµάδα του Χοσέ 
Μπορνταλάς έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνηµα 
στο πρωτάθληµα. Πιο ειδικά, βρίσκεται στην τέ-
ταρτη θέση µε δέκα βαθµούς, σε απόσταση ενός 
µόλις πόντου από τις πρωτοπόρους Βιγιαρεάλ και 
Σοσιεδάδ, από τις οποίες έχει, όµως, ένα παιχνίδι 
λιγότερο. Η Χετάφε έχει πιάσει το απόλυτο των 
νικών στα τρία παιχνίδια που έχει δώσει στην έδρα 
της, µε πιο εντυπωσιακή αυτή (1-0) επί της Μπαρ-
τσελόνα, ενώ δεν έχει δεχτεί ούτε ένα γκολ. Η Γρα-
νάδα τα πάει κι αυτή πολύ καλά στο πρωτάθληµα, 
βασιζόµενη όµως, επίσης, στην έδρα της. Μακριά 
από το γήπεδό της, η οµάδα του Ντιέγκο Μαρτίνεθ 
έχει τη δεύτερη χειρότερη συγκοµιδή στη Λίγκα, 
µε µόλις έναν βαθµό σε δύο αναµετρήσεις και έχο-
ντας δεχτεί εφτά τέρµατα. Γι’ αυτόν τον αγώνα θα 
προτιµήσουµε τον άσο σε απόδοση 1.95.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία 
ακόµη εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυ-
φαίο ενηµερωτικό site για το Στοίχηµα µπορείτε 
να βρίσκετε επιλογές για live betting καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπό-
λοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη στοιχηµατική 
δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Λανς - Ναντ (25/10, 14:00): Σε πολύ καλή κατάσταση είναι 
η γηπεδούχος αυτή την περίοδο. Αρκεί να αναφέρουµε ότι έχει 
σηµειώσει έξι συνεχόµενες νίκες στο γήπεδό της. Η προοπτική 
αυτές να γίνουν εφτά απέναντι στη Ναντ βρίσκεται σε απόδοση 
2.05.

* Σαουθάµπτον - Έβερτον (25/10, 16:00): Η πρωτοπόρος 
της Premier League Έβερτον προέρχεται από τέσσερις νίκες 
στα τελευταία πέντε παιχνίδια της µακριά από την έδρα της. Να 
σηµειωθεί ότι οι τρεις από αυτές είναι µάλιστα σερί. Το διπλό 
επί της Σαουθάµπτον προσφέρεται στο 2.30.

* Άρσεναλ - Λέστερ (25/10, 21:15): Εφτά νίκες στους οχτώ 
πιο πρόσφατους αγώνες µέσα στην έδρα της έχει σηµειώσει 
η Άρσεναλ και έρχεται µε φόρα στο µατς µε τη Λέστερ. Ο άσος 
στο παιχνίδι της Κυριακής εντοπίζεται στο 1.85.

Goal Tips

* Βαγιαδολίδ - Αλαβές (25/10, 13:00): Έξι συνεχόµενα 
Goal/Goal στα τελευταία της παιχνίδια µετράει η Βαγια-
δολίδ. Μάλιστα, σε όλα αυτά τα παιχνίδια σηµειώθηκαν 
το λιγότερο από τρία τέρµατα. Ακόµη ένα Over 2.5 την 
Κυριακή µε αντίπαλο την Αλαβές προσφέρεται στο 3.20.

* Βόλφσµπουργκ - Αρµίνια Μπίλεφελντ (25/10, 16:30): 
Στα πέντε πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της Βόλ-
φσµπουργκ τα συνολικά γκολ έφτασαν το πολύ τα δύο. Το ίδιο 
ακριβώς συνέβη και στα πέντε τελευταία εκτός της Αρµίνια 
Μπίλεφελντ. Το µεταξύ τους Under 2.5 είναι σε απόδοση 1.90.

* Φιορεντίνα - Ουντινέζε (25/10, 19:00): Οι πέντε από τους έξι 
τελευταίους αγώνες που έχει δώσει η Φιορεντίνα είχαν υψηλό 
σκορ, µε τρία τέρµατα και πάνω στο σύνολο. Το Over 2.5 την 
Κυριακή στο µατς µε την Ουντινέζε προσφέρεται στο 1.90.

Κυριακή 25/10
14:30  Μπόχουµ - Άουε   Over 2.5  1.80
16:00  Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ   1  2.10
16:00  Πάρµα - Σπέτσια   Goal/Goal  1.80
19:30  Χετάφε - Γρανάδα   1  1.95
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ΑΛΕΚΟΣ ΚΥΡΑΡΙΝΗΣ: 
«ΟΡΑΤΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΩΝ»
Στα έργα του Αλέκου Κυραρίνη ο χώρος 
είναι αβαθής, αντιφυσιοκρατικός. Ο καλ-
λιτέχνης αρνείται την τρίτη διάσταση της 
δυτικής τέχνης, µε απόλυτο σεβασµό όµως 
στις µοντερνιστικές κατακτήσεις των αρχών 
του 20ού αιώνα. Πρότυπα του Κυραρίνη 
είναι τα αρχέτυπα της τέχνης στην εγγύς, και 
όχι µόνον, Ανατολή. Η ατοµική του έκθεση 
στην γκαλερί Citronne από 22 Οκτωβρίου.

«ΒΙΚΤΩΡ ‘Η ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΞΟΥΣΙΑ» ΤΟΥ ΡΟΖΕ ΒΙΤΡΑΚ
Το πιο γκροτέσκο πάρτι γενεθλίων στή-
νεται ξανά στο θέατρο Σφενδόνη από τις 
26 Οκτωβρίου. Το εµβληµατικό έργο του 
κινήµατος του σουρεαλισµού «Βικτώρ ή Tα 
παιδιά στην εξουσία» του Ροζέ Βιτράκ, σε 
σκηνοθεσία Μάνου Βαβαδάκη. Την ηµέρα 
των ένατων γενεθλίων του ο Βικτώρ, ένα 
παιδί-θαύµα, ένα τέρας ευφυΐας, αποφασίζει 
να ανατρέψει την εικόνα του υποδειγµα-
τικού παιδιού και να συγκρουστεί µε το 
κατεστηµένο που τον περιορίζει. Με αφορ-
µή την αποκάλυψη της παράνοµης σχέσης 
του πατέρα του µε τη µητέρα της φίλης του, 
Εσθήρ, που τελικά θα αποδειχθεί αδελφή 
του, στήνεται ένα γαϊτανάκι συγκρούσεων 
που µόνο ο θάνατος θα σταµατήσει.

«∆ΕΝ ΑΚΟΥΩ, ∆ΕΝ ΒΛΕΠΩ, 
∆ΕΝ ΜΙΛΑΩ» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΜΑ
Ένας κουφός. Ένας τυφλός. Ένας µουγκός. 
Είναι φίλοι, ζουν µαζί και αντιµετωπίζουν 
από κοινού τις αντιξοότητες που δηµιουργεί 
η καθηµερινότητα και οι ειδικές τους δυνα-
τότητες. Σε αυτή τη µικρή Βαβέλ, σε αυτή 
την εντελώς ασυνήθιστη συνύπαρξη, κάθε 
ήρωας έχει αναπτύξει τον δικό του κώδικα 
για να επικοινωνεί µε τους άλλους. Το «∆εν 
ακούω, δεν βλέπω, δεν µιλάω», εµπνευσµέ-
νο από έναν παλιό ινδικό µύθο για την υπο-
µονή και τη µακροθυµία, είναι µια πολύ ιδι-
αίτερη, ξεκαρδιστική κωµωδία. Ταυτόχρονα, 
είναι ένα έργο για τη συντροφικότητα, την 
αγάπη, την εκτίµηση, τη φιλία, τον καθηµε-
ρινό αγώνα και την αισιόδοξη προσέγγιση 
της ζωής. Με τους Σπύρο Πούλη, Σπύρο 
Σπαντίδα, Σταύρο Νικολαΐδη και Μυριέλλα 
Κουρεντή στο θέατρο Άλµα.

«ΑΞΥΡΙΣΤΑ ΠΗΓΟΥΝΙΑ» 
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ

Το βραβευµένο θεατρικό έργο «Αξύριστα Πηγού-
νια» του Γιάννη Τσίρου («Άγριος Σπόρος», «Αόρα-
τη Όλγα», «Τα µάτια τέσσερα») παρουσιάζεται από 
το Σάββατο 24 Οκτωβρίου –µετά από µια απόλυτα 

επιτυχηµένη σεζόν–, αυτή τη φορά στο θέατρο Μικρό Χορν, σε 
σκηνοθεσία του Γιώργου Παλούµπη. Στο φετινό ανέβασµα του 
έργου στον ρόλο του Σάββα θα είναι ο Γιώργος Πυρπασόπουλος, 

ενώ στους ρόλους του Κυριάκου, του Μαρινάκη και της Ιρίνας θα 
δούµε και πάλι τους Ηλία Βαλάση, Στέλιο ∆ηµόπουλο και Μαρία-
Νεφέλη ∆ούκα αντίστοιχα.
Η ανθρώπινη εκµετάλλευση, η κατάσταση των µεταναστών, η σε-
ξιστική αντιµετώπιση της γυναίκας, η οικονοµική ανισότητα και οι 
σχέσεις εξουσίας είναι τα ζητήµατα που θίγει το έργο. Ένα ρεαλι-
στικό, κοινωνικό δράµα µε υπαρξιακές και ποιητικές προεκτάσεις.



  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Σάλτσα τσίλι:
• Σε ένα µπλέντερ βάζουµε όλα τα υλικά για τη σάλτσα τσίλι και χτυπάµε µέχρι να γίνει 
µια απαλή πάστα.
• Σε ένα γουόκ ή τηγάνι βάζουµε 5 κ.σ. ηλιέλαιο, προσθέτουµε την πάστα τσίλι και τηγα-
νίζουµε σε µέτρια φωτιά περίπου 3 λεπτά. Όσο περισσότερο τηγανίζουµε την πάστα τσίλι, 
τόσο πιο σκούρο χρώµα και καλύτερη γεύση θα επιτυγχάνουµε.
• Ρίχνουµε το black bean sauce και συνεχίζουµε να τηγανίζουµε. Ρίχνουµε αλάτι και 
ανακατεύουµε. Όταν η σάλτσα γίνει πηχτή και απαλή, είναι έτοιµη. Τη βάζουµε σε ένα 
µπολ και την αφήνουµε στην άκρη.

Γαρίδες:
• Σε ένα γουόκ ή τηγάνι ζεσταίνουµε 2 κ.σ. ηλιέλαιο, ρίχνουµε µέσα τις γαρίδες και τηγα-
νίζουµε σε δυνατή φωτιά για περίπου ένα λεπτό.
• Βγάζουµε τις γαρίδες από το τηγάνι και τις αφήνουµε στην άκρη. Βάζουµε τη σάλτσα 
τσίλι στο ίδιο τηγάνι και ρίχνουµε το νερό ή τον ζωµό που χρησιµοποιούµε. Όταν αρχίσουν 
να βράζουν, ρίχνουµε τις γαρίδες και µαγειρεύουµε για 20 λεπτά σε χαµηλή προς µέτρια 
φωτιά. Έπειτα ξαναβγάζουµε τις γαρίδες και τις αφήνουµε στην άκρη.
• Όπως είναι το τηγάνι στη φωτιά, ρίχνουµε µέσα τον πελτέ ντοµάτας, το κέτσαπ και το 
φρέσκο κρεµµύδι και ανακατεύουµε καλά. Αµέσως µετά ρίχνουµε το µείγµα κορν φλά-
ουρ - νερό και συνεχίζουµε το ανακάτεµα. Κατόπιν ρίχνουµε τα αυγά. ∆εν ανακατεύουµε, 
απλώς κουνάµε το τηγάνι µε κυκλικές κινήσεις. Όταν µαγειρευτεί το αυγό, ρίχνουµε το 
βούτυρο συνεχίζοντας να κουνάµε το τηγάνι µέχρι να εξαφανιστεί το βούτυρο µέσα στη 
σάλτσα.
• Σε ένα βαθύ πιάτο σερβιρίσµατος βάζουµε τη σάλτσα και α πό πάνω στρώνουµε µε 
όµορφο τρόπο τις γαρίδες. Πασπαλίζουµε µε τη γαρνιτούρα µας και σερβίρουµε µαζί µε 
φρέσκο ψωµί της αρεσκείας µας.

Γαρίδες 
µε σάλτσα τσίλι 

από τη Σιγκαπούρη
Υλικά

•  800 γρ. γαρίδες
•  7 κ.σ. ηλιέλαιο
•  2 αυγά χτυπηµένα 

ελαφρά
•  1 κ.γλ. black bean sauce*
•  500 ml νερό ή ζωµός 

ψαριών
•  3 κ.σ. φρέσκο κρεµµύδι 

ψιλοκοµµένο (το 
πράσινο µέρος)

•  1/4 φλιτζάνι πελτές 
ντοµάτας

•  1/4 φλιτζάνι κέτσαπ
•  1 κ.γλ. κορν φλάουρ 

διαλυµένο σε 2 κ.σ. νερό
•  1 κ.σ. βούτυρο

Για την πάστα τσίλι 
(Rempah):
•  5-6 κόκκινα τσίλι
•  10 κρεµµύδια εσαλότ 

(που χρησιµοποιούνται 
για το στιφάδο)

•  6 σκελίδες σκόρδο
•  2 κοµµάτια τζίντζερ 

καθαρισµένα (περίπου 

δύο πόντοι το καθένα)
•  1 κοµµάτι galangal* 

(µοιάζει µε το τζίντζερ) 
καθαρισµένο (περίπου 2 
πόντοι)

•  1 lemongrass* κοµµένο 
σε ροδέλες (µόνο το 
τρυφερό µέρος)

•  3 κ.σ. πελτές ντοµάτας
•  1 κ.σ. ξίδι ρυζιού* ή 

άσπρο ξίδι
•  1/2 κ.σ. πάστα γαρίδας 

(shrimp paste)
•  4 κ.γλ. ζάχαρη
•  1/4 κ.γλ. αλάτι

Για τη γαρνιτούρα:
•  2 κ.σ. φρέσκο κρεµµύδι 

κοµµένο σε ροδέλες (το 
πράσινο µέρος)

•  2 κ.σ. κόκκινο τσίλι 
καθαρισµένο από τα 
σπόρια, κοµµένο σε 
ροδέλες

•  2 κ.σ. φρέσκο κόλιαντρο 
ψιλοκοµµένο

TIP
Μπορούµε να πασπαλίσουµε τις γαρίδες µας και µε λίγο καβουρδισµένο σουσάµι.

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

στην Κύπρο. Σπούδασε 
Πολιτικές Επιστήµες 
και Ψυχολογία και 
ασχολήθηκε µε τη 

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

ανακατεύει κουζίνες του 
κόσµου και παρουσιάζει 
δικές της συνταγές και 
µενού. Το 2017 ήταν 

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan, 
Facebook: AbirWazzan

Μερίδες: 
4

Μερίδες: 
4

Χρόνος µ
αγειρέµατος: 75 λεπτά

Χρόνος µ
αγειρέµατος: 75 λεπτά

Βαθµός δυσκ
ολίας: µέτριο

Βαθµός δυσκ
ολίας: µέτριο
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Εκτέλεση

*  Όλα τα ασιατικά υλικά βρίσκονται στην ελληνική αγορά σε µαγαζιά 
που πουλάνε ασιατικά προϊόντα.
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  ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

νοµιά» και πώς αυτή συνδυάζεται στις καταγραφές 
HERMeS;
Άυλη πολιτιστική κληρονοµιά είναι όλα τα άυλα στοι-
χεία που µια κοινότητα θεωρεί µέρος του πολιτισµού 
της, όπως π.χ. πρακτικές, τεχνικές, αναπαραστάσεις 
κ.ά. Σε επίπεδο καταγραφών ιστορικών πόλεων και 
οικισµών, η άυλη πολιτιστική κληρονοµιά είναι ιδι-
αίτερα πλούσια και περιλαµβάνει ιστορικά γεγονότα, 
έθιµα, παραδόσεις, ιστορίες, κατασκευαστικές γνώ-
σεις, δεξιοτεχνία κ.ά. Επειδή η πολιτιστική κληρονο-
µιά είναι περισσότερο προσιτή στο ευρύ κοινό µέσω 
της άυλης υπόστασής της, προσπαθούµε να συνδέ-
σουµε τα κτίρια (υλικά) µε τις ιστορίες (άυλα) µε τη 
βοήθεια της τεχνολογίας, ώστε να καλύψουµε τη βα-
σική ανάγκη της παράδοσης του πολιτισµού µας στην 
επόµενη (νεότερη) γενιά. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιστο-
ρίες που αφηγούµαστε δεν αφορούν περιοριστικά το 
παρελθόν, καθώς περιλαµβάνουν την παραγωγή και 
σύγχρονου πολιτισµού. Έτσι, για παράδειγµα, µια θε-
ατρική παράσταση που έγινε σε ένα ιστορικό κτίριο 
µπορεί να συνδεθεί ψηφιακά µε το κτίριο αυτό και να 
προστεθεί στη συλλογική µνήµη του τόπου. Η δράση 
µας αυτή, µε τίτλο «100 Κτίρια / 100 Ιστορίες», επι-
λέχθηκε πρόσφατα από το Συµβούλιο της Ευρώπης 
ως µία από τις καλύτερες πρακτικές για τον πολιτισµό 
(Strategy 21).

Στο site της HERMeS εντύπωση προκαλεί το έργο 
«Ιστορίες µιας αόρατης Αθήνας». Πείτε µας περισ-
σότερα.
To Invisible Athens (In-Athens) χρηµατοδοτείται 
από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικό-
τητα και Καινοτοµία» και ξεκίνησε µόλις πριν από 
µερικές ηµέρες. Εκεί, µε αξιόλογους συνεργάτες µας 
(GET, Common Space, ∆ίπυλον και Εκδόσεις Μέ-
λισσα), θα αναπτύξουµε ψηφιακές εφαρµογές αφή-
γησης στον άξονα Ερµού - Σύνταγµα - Βασ. Σοφίας 
χρησιµοποιώντας τεράστιας αξίας αρχειακό υλικό για 
τα κτίρια που υπήρχαν στην περιοχή αυτή, αλλά και 
για τη διαχρονική της εξέλιξη από την αρχαιότητα 
µέχρι σήµερα, µε έµφαση στον 19ο-20ό αιώνα. Όπως 
και στην Ερµούπολη, η προσέγγισή µας θα είναι µε 

άξονα την τοπική κοινότητα, µε στόχο την καταγραφή 
της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς και 
την προβολή τους σε ψηφιακό επίπεδο, εµπλουτίζο-
ντας τη συλλογική µνήµη του τόπου.

Στην Ελλάδα τα ψηφιακά εργαλεία για την πρό-
σβαση στα πολιτιστικά δρώµενα ήταν περιορισµένα, 
µέχρι που ήρθε ο Covid-19 και παρακολουθούµε 
τους µεγαλύτερους πολιτιστικούς φορείς (εκτός από 
τους κρατικούς) να ψηφιοποιούν το υλικό τους. Έ-
χουµε ψηφιακή πολιτιστική πολιτική; Και πόσο ση-
µαντική είναι αυτή για µια χώρα µε τόσο πλούσια Ι-
στορία, όπως η Ελλάδα;
Η Ελλάδα στον τοµέα της ψηφιακής πολιτικής στον 
πολιτισµό αντιµετωπίζει τα ίδια προβλήµατα όπως σε 
κάθε άλλον τοµέα: αρµοδιότητες διασπασµένες σε δι-
αφορετικά υπουργεία (Πολιτισµού, Ψηφιακής ∆ια-
κυβέρνησης, Οικονοµίας, Εσωτερικών, Περιβάλλο-
ντος κ.ά.), επικάλυψη ή ακόµη και υπερκάλυψη α-
νάλογα µε τα αντικείµενα, γήρανση και αδυναµία 
στελέχωσης από νεότερη γενιά υπαλλήλων. Αξίζει 
να σηµειωθεί όµως ότι έχουν παρατηρηθεί σηµα-
ντικά βήµατα στο πεδίο αυτό (όπως π.χ. η πλατφόρµα 
SearchCulture.gr), ενώ αισιόδοξο είναι το γεγονός 
ότι υπάρχει µερίδα στελεχών σε διάφορες υπηρεσίες 
(ειδικά στην περιφέρεια) που κατανοεί την ανάγκη 
στροφής στον ψηφιακό πολιτισµό και προσπαθεί µε 
ίδια µέσα ή µε µικρές χρηµατοδοτήσεις να κάνει τη 
διαφορά. Ο πολιτισµός είναι ένας από τους σηµαντι-
κότερους οικονοµικά τοµείς στη χώρα µας και οι θέ-
σεις απασχόλησης θα µπορούσαν να πολλαπλασια-
στούν αν υπήρχε µεγαλύτερη συνέργεια µεταξύ ιδιω-
τικού και δηµόσιου τοµέα στην ψηφιακή πολιτιστική 
κληρονοµιά.

INFO
www.hermesngo.org

Ψηφιοποιώντας τον πολιτισµό

H 
HERMeS είναι µια αστική 
µη κερδοσκοπική εταιρεία 
πολιτισµού που χρησιµο-
ποιεί την τεχνολογία για την 
ψηφιοποίηση και την προ-
βολή της πολιτιστικής κλη-

ρονοµιάς ιστορικών πόλεων και οικισµών. Ο Παύλος 
Χατζηγρηγορίου, µε PhD στην Ψηφιακή ∆ιαχείριση 
Ιστορικών Συνόλων, συνιδρυτής της HERMeS, ερευ-
νητής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (ISD Lab Σύρος) 
και µέλος του Συµβουλίου της Europa Nostra, εξηγεί 
γιατί δηµιουργήθηκε η HERMeS και πώς ο ψηφιακός 
πολιτισµός µπορεί να κάνει τη διαφορά.

Περιγράψτε µας πότε και γιατί δηµιουργήθηκε η 
HERMeS και ποιος ο σκοπός της.
H HERMeS (Heritage Management e-Society) ξεκί-
νησε στην Ερµούπολη το 2015 ως µια µικρή οµάδα 
ανθρώπων µε πάθος για την έρευνα και προβολή του 
πολιτισµού, ενώ το 2019 έλαβε και νοµική µορφή ως 
αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτισµού. Στό-
χος της HERMeS είναι η προστασία και προώθηση 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε χρήση της τεχνολο-
γίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Πρό-
κειται για ένα σχετικά νέο ερευνητικό πεδίο, που 
είναι περισσότερο αναγνωρίσιµο µε τον διεθνή όρο 
«Digital Heritage». ∆ηµιουργήσαµε τη HERMeS ως 
µη κερδοσκοπική εταιρεία µε σκοπό να βοηθήσουµε 
την έρευνα αλλά κυρίως την εφαρµογή λύσεων ΤΠΕ 
για τη διάσωση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονο-
µιάς της Ελλάδας, προσφέροντας χώρο για ανάπτυξη 
ιδεών από νέους επαγγελµατίες και δυνατότητες ε-
ξεύρεσης χρηµατοδοτήσεων για την υλοποίησή τους.

Τι ακριβώς συνέβη στην Ερµούπολη και πού έχει ε-
πεκταθεί το έργο σας;
Στην Ερµούπολη υλοποιήθηκε µε τη βοήθεια του 
δήµου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
η µεγαλύτερη ψηφιακή συλλογή ιστορικών κτιρίων. 
Με καταγραφές σε περισσότερα από 1.200 κτίρια, α-
ποδείχθηκε η διαχρονική παγκόσµια αξία της Ερµού-
πολης ως µοναδικού νεοκλασικού συνόλου το οποίο 
διασώζεται µε ελάχιστες αλλοιώσεις µέχρι σήµερα. 
Παράλληλα, καταγράφηκε η κατάσταση των κτιρίων 
και εφαρµόστηκε ερευνητικά ένας αλγόριθµος διά-
σωσής τους ο οποίος λαµβάνει υπόψη του και κοινω-
νικο-χωρικούς παράγοντες. Η µεθοδολογία καταγρα-
φής µε το όνοµα HERMeS αναγνωρίστηκε διεθνώς 
και έλαβε το 2015 το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολιτιστι-
κής Κληρονοµιάς Europa Nostra. Αυτή η επιτυχία α-
ποτέλεσε το έναυσµα για να οργανωθούµε ως οµάδα 
και να δουλέψουµε πάνω στην ψηφιακή καταγραφή. 
Σήµερα, µε τη µεθοδολογία HERMeS καταγράφο-
νται δεκάδες οικισµοί στην Ελλάδα, αλλά και δύο οι-
κισµοί εκτός των συνόρων µας: το Αργυρόκαστρο και 
η Οχρίδα. Σύντοµα η βάση µας θα περιέχει περισσό-
τερα από 4.500 ιστορικά κτίρια. Πέρα από τα αρχιτε-
κτονικά στοιχεία, προχωράµε στις καταγραφές στοι-
χείων άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Τι εννοούµε όταν λέµε «άυλη πολιτιστική κληρο-



«Ν
ιώθω ήρεμη που 
όταν σκηνοθετώ 
δεν λαχταρώ τη 
σκηνή και όταν 
παίζω και με 
σκηνοθετούν αι-

σθάνομαι ασφαλής να αφεθώ στον σκηνο-
θέτη μου» λέει η Έλενα Μαυρίδου, που ε-
πανέρχεται στη θεατρική Αθήνα με το «Πε-
ριμένοντας τον Γκοντό» πάνω και πίσω από 
τη σκηνή.

Το «Περιμένοντας τον Γκοντό» επιστρέφει 
για δεύτερη χρονιά. Στο Σύγχρονο Θέατρο 
αυτή τη φορά. Υπογράφετε τη σκηνοθεσία, 
δραματουργία, ιδέα σκηνικού χώρου - κί-
νηση και πρωταγωνιστείτε. Περιγράψτε 
μας την αίσθηση να έχετε τον συνολικό έ-
λεγχο ενός έργου, μιας παράστασης.
Η ενασχόλησή μου με το έργο ξεκινάει χρό-
νια πριν. Όλα τα πεδία της παράστασης δου-
λεύτηκαν σε στάδια. Οπότε κάθε καινούρ-
γιος ρόλος που έχω στην παράσταση πατάει 
πάνω σε δουλειά που προηγήθηκε και είχε 
τον χρόνο της να ωριμάσει. Δούλεψα σε δι-
άφορες χρονικές περιόδους. Αρχικά με μια 
ομάδα νέων ηθοποιών του Εθνικού για περί-
που μισό χρόνο εργάστηκα πάνω στον σχε-
διασμό της κινησιολογίας της παράστασης. 

Μια αυστηρή κινησιολογική γραμμή με επα-
ναλαμβανόμενα κινησιολογικά μοτίβα, προ-
σπαθώντας να κατασκευάσω μια γλώσσα 
για το σύμπαν αυτό και θέλοντας να ερευ-
νήσω την έννοια του άπειρου στη σκηνή. Πα-
ράλληλα, σε μια άλλη ομάδα εργασίας, δού-
λευα πάνω στη δραματουργία του έργου. 
Ήθελα να μελετήσω τις διαφορές και ομοιό-
τητες της πρώτης με τη δεύτερη πράξη, προ-
κειμένου να δημιουργήσω έναν πολλαπλα-
σιασμό στον αριθμό των χαρακτήρων του 
έργου. Οι πρόβες ήρθαν λοιπόν πολύ αργό-
τερα, βρίσκοντάς με έτοιμη με προτάσεις στη 
δραματουργία και στην κίνηση. Τη σκηνοθε-
σία τη δρομολόγησε αρκετά η ιδέα του σκη-
νικού χώρου. Το καινούργιο στοίχημα αυτή 
τη φορά είναι ότι μπαίνω μέσα και ως ηθο-
ποιός να παίξω τον Πότζο. Μπαίνω μετά από 
καιρό ξανά ως ηθοποιός και αυτό με γεμίζει 
με χαρά και λαχτάρα.

Τι είναι αυτό που κάνει το συγκεκριμένο 
έργο του Μπέκετ τόσο δημοφιλές, ώστε οι 
δημιουργοί παγκοσμίως επιμένουν να το ε-
πιλέγουν;
Είναι πολλά αυτά που μπορεί κανείς να με-
λετήσει και να αγαπήσει σε αυτό το έργο. 
Ίσως ο χώρος που δίνει για να φιλοσοφή-
σει κανείς για τη ζωή. Την πρώτη φορά που 

το διάβασα ήμουν πολύ μικρή σε ηλικία, 
θυμάμαι να μην καταλαβαίνω πολλά. Κάτι 
όμως μέσα μου ενεργοποιήθηκε. Γέλασα 
και αγάπησα τους χαρακτήρες του έργου 
και, ενώ γελούσα μαζί τους, μου γεννή-
θηκε μια μελαγχολία. Αγκιστρώθηκα από 
αυτή την πρώτη ανάγνωση του έργου και 
ακόμη τη θυμάμαι. Ίσως γιατί βαθιά μέσα 
μου ενεργοποιήθηκε αυτό το «κάτι». Αυτό 
το «κάτι» που καθορίζει τον βαθμό μελαγ-
χολίας που κουβαλάει ο καθένας μας για 
το υπόλοιπο της ζωής του. Μελαγχολία 
πάνω στο ερώτημα «ποιο είναι τελικά το 
νόημα της ύπαρξης του ανθρώπου;». Ίσως 
αυτό το «κάτι» το κουβαλάμε από μικρά 
παιδιά. Μια εσωτερική υπαρξιακή αγω-
νία. Θα μπορούσε κανείς να οραματιστεί 
ότι δημιουργείται τη στιγμή της σύλληψής 
μας. Άραγε υπάρχει κάποιο νόημα για τη 
ζωή; Το έργο αυτό έχει δεχτεί πολλές ερ-
μηνείες και συζητήσεις για την ταυτότητα 
του Γκοντό.

Τελικά, ποιος είναι ο Γκοντό;
Αυτή είναι μια ερώτηση που μας βασανίζει 
άδικα όλους. Το να αναρωτιόμαστε ποιος ή 
τι είναι ο Γκοντό δεν έχει κανένα νόημα. Δεν 
ξέρει κανείς ποιος είναι ο Γκοντό και δεν έχει 
σημασία ποιος ή τι μπορεί να είναι. Δεν ξέ-
ρουμε τι ακριβώς συνέβη, αλλά οι επίση-
μες ιστορίες θέλουν τον Μπέκετ να σωπαί-
νει γύρω από την ταυτότητα του Γκοντό και 
να μην αποκαλύπτει στοιχεία για το πώς τον 
εμπνεύστηκε. Μου αρέσει να οραματίζομαι 
τον Μπέκετ κάπου, κάποτε σε ένα μπαρ με-
θυσμένο να αποκαλύπτει την ταυτότητα του 
Γκοντό στους φίλους του. Και να είναι κάτι 
πολύ απλό, κάτι που σχεδόν δεν έχει ση-
μασία. Κάτι που προκαλεί γέλιο και μοιά-
ζει με φάρσα, ότι π.χ. το όνομα Γκοντό είναι 
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«Δεν ξέρει κανείς 
ποιος είναι  

ο Γκοντό και δεν έχει 
σημασία»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ



Γυναίκα; Σκηνοθέτις; Ελλάδα; 
Είναι όλα μια περιπέτεια! 
Την ίδια στιγμή όμως που 
μπορούμε να κουβεντιάσουμε 
τις δυσκολίες που μπορεί να 
αντιμετωπίσει μια γυναίκα 
σκηνοθέτης στην Ελλάδα, την 
ίδια στιγμή αναγνωρίζουμε 
πως το 2020 ο δρόμος για τις 
γυναίκες σε ηγετικές θέσεις είναι 
πιο ανοιχτός από ποτέ.

το όνομα ενός γείτονά του. Και μετά, από τη 
στιγμή που φουντώνει η φήμη του Γκοντό, να 
μην αναφέρεται ξανά σε αυτό. Να δίνει χώρο 
στη φαντασία των ανθρώπων και να εμπι-
στεύεται τη δύναμη της δραματουργίας του 
για να γεννηθούν καινούργιες ιδέες. Κάπου 
εκεί τελειώνει το όνειρό μου με τον Μπέκετ 
να διασκεδάζει μ’ εμάς και απάντηση δεν 
έχω καμία. Ο Γκοντό δεν είναι εκεί. Ο Γκο-
ντό παραμένει αινιγματικός, ακριβώς επειδή 
είναι το όνομα «αυτού του γεγονότος» που ο-
ρίζει τη ζωή ως αναμονή για κάτι. Το «περι-
μένοντας», λοιπόν, είναι η λέξη που έχει τη 
μεγαλύτερη δύναμη στο έργο.

Σας ταιριάζει καλύτερα η σκηνοθεσία από 
την υποκριτική;
Μπλέκω με αρκετά πόστα του θεάτρου. Όταν 
αφοσιώνεσαι περισσότερο για ένα διάστημα 
σε ένα κομμάτι, αυτό γίνεται λίγο εις βάρος 
της άλλης σου εργασίας. Λίγο σαν να κλέ-
βει το ένα από το άλλο. Αλλά και σαν παράλ-
ληλα να τροφοδοτεί το ένα το άλλο και να το ε-
μπλουτίζει. Παίζω πολύ περισσότερα χρόνια 
απ’ ό,τι σκηνοθετώ. Οπότε μοιραία το φίλτρο 
του ηθοποιού είναι πάντα εκεί. Νιώθω ήρεμη 
που όταν σκηνοθετώ δεν λαχταρώ τη σκηνή 
και όταν παίζω και με σκηνοθετούν αισθάνο-
μαι ασφαλής να αφεθώ στον σκηνοθέτη μου. 
Δύο πλευρές μου που δεν πολυμπερδεύο-
νται και δεν ανταγωνίζονται. Το ίδιο και πρό-
σφατα, που αφοσιώθηκα σε κατασκευές μα-
σκών και μαριονετών για το θέατρο και σε δι-
δασκαλία υποκριτικής. Δεν σκεφτόμουν ούτε 
τη σκηνοθεσία ούτε τη σκηνή. Νιώθω περισ-
σότερο άνθρωπος του θεάτρου.

Είναι εύκολο να είσαι γυναίκα σκηνοθέτης 
στην Ελλάδα;
Εάν κοιτάξει κανείς την κάθε λέξη ξεχω-
ριστά, υπάρχει τίποτα το εύκολο σε αυτές; 
Γυναίκα; Σκηνοθέτις; Ελλάδα; Είναι όλα μια 
περιπέτεια! Την ίδια στιγμή όμως που μπο-
ρούμε να κουβεντιάσουμε τις δυσκολίες 
που μπορεί να αντιμετωπίσει μια γυναίκα 
σκηνοθέτης στην Ελλάδα, την ίδια στιγμή α-
ναγνωρίζουμε πως το 2020 ο δρόμος για τις 
γυναίκες σε ηγετικές θέσεις είναι πιο ανοι-
χτός από ποτέ. Έχουμε διευθύντρια του Φε-
στιβάλ Αθηνών, διευθύντριες στα ΔΗΠΕΘΕ 
και μπορούμε σίγουρα να δούμε σπου-
δαίες σκηνοθέτριες, αναγνωρισμένες, με 
υπέροχες προτάσεις στο θέατρο. Κάποτε 
το ανδρικό πρότυπο υιοθετούσε ένα αν-
δρικό στιλ σκηνοθετικής ηγεσίας με συγκε-
κριμένη φωνή, ντύσιμο και συμπεριφορά, 
πράγμα που απέτρεπε έως και απαγό-
ρευε σε μια γυναίκα με όραμα να επιβάλει 
την παρουσία της σε αυτόν τον χώρο εάν 
δεν ήταν διατεθειμένη να αφήσει ένα κομ-
μάτι της θηλυκής της πλευράς στην άκρη. 
Ίσως κάποιοι άνθρωποι κάποτε πίστεψαν 
ότι ήταν ο μόνος τρόπος να πείσει μια γυ-
ναίκα τους ανθρώπους γύρω της ότι ξέρει 
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τι λέει. Να μιμείται πετυχημένα πρότυπα. 
Κι αυτό όλο γιατί συνεχώς η κοινωνία μάς 
ζητά να ανταποκρινόμαστε σε πρότυπα, για 
να αποδείξουμε την αξία μας, και να ανή-
κουμε κάπου, να είμαστε αποδεκτοί. Πάντα 
υπήρχαν δυναμικές γυναίκες που έκαναν 
σπουδαίο έργο και είχαν καθαρά τη δική 
τους φωνή και τον δικό τους τρόπο έκφρα-
σης. Τα πράγματα πηγαίνουν προς το καλύ-
τερο. Πιστεύουμε όλο και πιο πολύ σε τέ-
τοιες φωνές. Συζητάμε για δικαιώματα πε-
ρισσότερο από ποτέ. Μαθαίνουμε από την 
Ιστορία ότι υπήρξε η Αλίς Γκι-Μπλασέ, γεν-
νημένη το 1873, που ήταν η πρώτη πραγ-
ματική πρωτοπόρος του σινεμά και μάλι-
στα η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης. Υπάρχει 
μια φήμη ότι μια μεγάλη περίοδο γύρω στο 
1900 ήταν η μόνη γυναίκα σκηνοθέτης σε ο-
λόκληρο τον κόσμο.

Συμμετείχατε στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή 
και το έργο της Μελίνας Μερκούρη «Με-
λίνα Στοπ Καρέ – Αναζητώντας τη σύγ-
χρονη ελληνικότητα» που έγραψε και σκη-
νοθέτησε ο Μάνος Καρατζογιάννης. Πείτε 
μας γι’ αυτό.
Εκατό χρόνια συμπληρώνονται από τη γέν-
νηση της Μελίνας Μερκούρη. Ήταν υπέροχη 
η συνάντηση με τον Μάνο και με συναδέλ-
φους που εκτιμώ πολύ. Το έργο αποτελείται 
από δεκατρία «μονοπλάνα» που αφηγούμα-
στε δεκατρείς από τις ηθοποιούς που έχουμε 
βραβευτεί με το βραβείο «Μελίνα Μερ-
κούρη». Το ενδέκατο κεφάλαιο, όπου παίζω, 
είναι το «Έστιν ουν» και αναφέρεται στην τρα-
γωδία και στις δύο τραγωδίες που έπαιξε η 
Μελίνα, στα δύο πρόσωπα που ερμήνευσε. 
Τη «Μήδεια» σε σκηνοθεσία του Βολανάκη 
και την «Κλυταιμνήστρα», που ήταν και η τε-
λευταία της θεατρική εμφάνιση, η πρώτη 
στην Επίδαυρο και η τελευταία στην καριέρα 
της με την «Ορέστεια» του Αισχύλου σε σκη-
νοθεσία του Κουν. Ήταν υπέροχο να ενσαρ-
κώνω για λίγο μια περίοδο της ζωής αυτής 
της γυναίκας.



Ο 
Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, 
κοινωνικός επιχειρηματίας, 
και η Μαρία Βρανοπούλου, 
εκπαιδευτικός, δημιούργησαν 
στο YouTube το κανάλι 
Τraveling with Kids, 
καταγράφοντας τα εξωτικά και 

απομακρυσμένα ταξίδια τους με συνοδοιπόρους 
τα δυο μικρά παιδιά τους.
Ένα από τα ταξίδια τους, αυτό στην Αρμενία 
και τη Γεωργία το Πάσχα του 2019. Τότε που 
ο κορονοϊός δεν υπήρχε, ο συνωστισμός 
επιτρεπόταν και οι αγκαλιές επιβάλλονταν. Το 
ίδιο και τα ταξίδια. Ιδιαίτερα για ανθρώπους 
για τους οποίους τα οδοιπορικά είναι τρόπος 
ζωής, όπως συμβαίνει με τους δημιουργούς 
του Traveling with Kids, τη μαμά Μαρία 
Βρανοπούλου (@mariavran) και τον μπαμπά 
Θοδωρή Αναγνωστόπουλο (@theoanagno).
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο 
Θοδωρής και η Μαρία, οι γονείς, ταξίδευαν από 
μικρή ηλικία. Όταν γνωρίστηκαν, συνέχισαν μαζί 
τα ταξίδια σε όλο και πιο απομακρυσμένα μέρη 
του πλανήτη, από τα Νησιά Γκαλαπάγκος μέχρι 
την Παπούα Νέα Γουινέα και από την Αλάσκα 
μέχρι την Αυστραλία.
Τι συνέβη όμως όταν γεννήθηκαν τα παιδιά 
τους; Η απόφαση του ζευγαριού ήταν ξεκάθαρη: 
Το πάθος τους για εξερεύνηση και ταξίδια δεν 
θα σταματούσε μετά τα παιδιά. Γνωρίζοντας, 
μάλιστα, πως τα ταξίδια είναι ύψιστη μορφή 
εκπαίδευσης, πως γεμίζουν τα παιδιά με 
δυνατές εμπειρίες που χαράσσονται μέσα τους 
και διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους, 
τα μακρινά οδοιπορικά έγιναν τρόπος ζωής 
αυτής της οικογένειας. Έτσι, σε ηλικία 9 ετών, ο 
Αλέξανδρος έχει ταξιδέψει σε 32 χώρες και η 
μικρή Μαριάννα, σε ηλικία 3 ετών, σε 16 χώρες.
Με μοναδικά μέσα τα δύο κινητά τους, οι γονείς 
καταγράφουν (όσο αντέχουν) τις διάφορες 
κωμικοτραγικές καταστάσεις που προκύπτουν 
όταν κάποιος ταξιδεύει με δυο μικρά παιδιά. Τις 
περιπέτειές τους τις ανεβάζουν στο ταξιδιωτικό 
τους κανάλι Traveling with Kids.

Ποια είναι η ιδέα πίσω 
από το Traveling with Kids;
Εμείς ταξιδεύαμε πολύ και πριν γίνουμε γονείς. 
Όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μας, αποφασίσαμε 
να μην αλλάξουμε τρόπο ζωής αλλά να 
προσπαθήσουμε να τα εντάξουμε στον δικό μας. 
Έτσι, συνεχίσαμε να ταξιδεύουμε σε μακρινούς 

και δύσκολους προορισμούς, έχοντας μαζί μας 
και τα παιδιά. Επειδή η κλασική ερώτηση από 
φίλους και γνωστούς πάντα ήταν «καλέ, πού 
θα πάτε εκεί με τα παιδιά;» ή «πώς μπορείτε να 
πάτε εκεί με τα παιδιά;» ή ακόμα «είστε τρελοί 
που θα πάτε εκεί με τα παιδιά;», αποφασίσαμε 
να καταγράψουμε τις εμπειρίες μας και να τις 
μοιραστούμε με τον κόσμο, ώστε να δείξουμε 
ακριβώς πώς είναι να ταξιδεύει κανείς με παιδιά, 
τις δυσκολίες αλλά και τις χαρές, με στόχο να 
δείξουμε πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, 
να παρακινήσουμε και να εμπνεύσουμε. Αλλά 
ακόμα κι αν κάποιος δεν θέλει να ταξιδέψει τόσο 
μακριά με μικρά παιδιά, μπορεί να «ταξιδέψει 
νοερά» μέσα από αυτά τα βίντεο. Νομίζουμε πως 
θα τα βρουν διασκεδαστικά αλλά και ψυχαγωγικά 
μικροί και μεγάλοι.

Πόσο εύκολο είναι να ταξιδεύεις με μικρά 
παιδιά, ειδικά σε προορισμούς όπως το Βόρνεο 
και η Αρμενία; Ποια είναι η μεγαλύτερη 
δυσκολία που αντιμετωπίζετε;

Θα ήταν ψέματα αν λέγαμε ότι είναι εύκολο. 
Εννοείται πως τα παιδιά και θα κουραστούν και 
θα βαρεθούν και θα τσακωθούν, ειδικά κατά 
τη διάρκεια πολύωρων διαδρομών μέσα στο 
αεροπλάνο, στο αυτοκίνητο, στο λεωφορείο. Στη 
δική μας την περίπτωση, τα παιδιά μας έχουν 
εξοικειωθεί αρκετά με τις πολύωρες διαδρομές 
και έχουν αποκτήσει κάποια αντοχή και υπομονή. 
Για τις πολύωρες διαδρομές φροντίζουμε 
να έχουμε μαζί μας πάντα βιβλία, παιχνίδια, 
μουσική, τάμπλετ για ταινία, για να κρατιούνται 
απασχολημένα. Για μας, το πιο δύσκολο μέρος 
του ταξιδιού είναι το δωμάτιο του ξενοδοχείου. 
Δηλαδή η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ο 
λεγόμενος «κενός χρόνος», αυτός που θέλεις να 
ξεκουραστείς για λίγο, αλλά δεν σε αφήνουν τα 
παιδιά.
Το συμπέρασμά μας βάσει των εμπειριών μας 
είναι ότι τα παιδιά έλκονται περισσότερο από 
τους μακρινούς εξωτικούς προορισμούς, καθώς 
οι προορισμοί αυτοί συνήθως περιλαμβάνουν 
πιο περιπετειώδεις δραστηριότητες, που τους 

Ταξιδεύοντας στο τέλος  
του κόσμου με παιδιά
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  ΑΠΌ ΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΌΥΡΈΛΛΌΥ

Για τις πολύωρες διαδρομές φροντίζουμε να έχουμε 
μαζί μας πάντα βιβλία, παιχνίδια, μουσική, τάμπλετ για 
ταινία, για να κρατιούνται τα παιδιά απασχολημένα. Για 
μας, το πιο δύσκολο μέρος του ταξιδιού είναι το δωμάτιο 
του ξενοδοχείου. Δηλαδή η μεγαλύτερη δυσκολία είναι 
ο λεγόμενος «κενός χρόνος», αυτός που θέλεις να 
ξεκουραστείς για λίγο, αλλά δεν σε αφήνουν τα παιδιά.



αρέσουν. Οι εκδρομές σε πόλεις, τα λεγόμενα 
city breaks, για μας είναι τα πιο δύσκολα.
Ενώ προ παιδιών ταξιδεύαμε πιο «χύμα», 
δηλαδή φτάναμε κάπου και αποφασίζαμε 
επιτόπου πού θα πάμε και τι θα κάνουμε, 
αυτό άλλαξε μετά τα παιδιά, καθώς 
συνειδητοποιήσαμε πως όταν έχουμε τα 
παιδιά μαζί, δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος ούτε 
η ηρεμία να διαβάζουμε και να συζητάμε την 
τελευταία στιγμή για το τι θα κάνουμε. Μάθαμε, 
λοιπόν, πως για να είναι πιο «αποτελεσματικό» 
το ταξίδι, χρειάζεται καλή μελέτη και κλείσιμο 
των δραστηριοτήτων από πριν. Διαβάζουμε, 
μελετάμε τον προορισμό μας και ερχόμαστε 
σε επικοινωνία με ένα τοπικό πρακτορείο 
ή τις κλείνουμε εμείς. Έτσι, κάθε μέρα είναι 
οργανωμένη και αξιοποιούμε καλύτερα τον 
χρόνο μας.

Τι πιστεύετε πως κερδίζουν τα παιδιά σας 
ταξιδεύοντας;
Ο πλούτος των γνώσεων που δυνητικά 
μπορούν να λάβουν τα παιδιά ταξιδεύοντας είναι 
ανεκτίμητος. Κατ’ αρχάς, αντιλαμβάνονται πως 
δεν είναι το κέντρο του κόσμου, πως δεν ζουν 
όλοι οι άνθρωποι κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 
Έτσι, μαθαίνουν να εκτιμούν τα καλά στη ζωή 
τους και να νιώθουν ευγνωμοσύνη. Μαθαίνουν, 
επίσης, να είναι υπομονετικά, να παρατηρούν, 
να αγαπούν τη φύση και τα ζώα. Τώρα, ανάλογα 
με την ηλικία τους, μπορούν να μάθουν για 
την Ιστορία και την κουλτούρα άλλων λαών, 
να δέχονται το διαφορετικό, να αντέχουν και 
να υπομένουν τις δυσκολίες, να αγαπούν την 
περιπέτεια, να εξερευνούν και να κάνουν φίλους 
με ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο. Τέλος, εμείς 
θα θέλαμε να μάθουν πως στη ζωή μεγαλύτερη 
αξία έχουν οι εμπειρίες και όχι τα υλικά 
πράγματα.

Μαρία, εσύ ξεκίνησες να ταξιδεύεις από 
μικρή, ακολουθώντας τον πατέρα σου. Πες 
μας γι’ αυτό (ποιος ήταν, τις εμπειρίες και τα 
συναισθήματά σου).
Ξεκίνησα να ταξιδεύω από μικρή ηλικία χάρη 
στους γονείς μου. Το πρώτο μου ταξίδι ήταν 
σε ηλικία 6 ετών, το 1983, στην Τυνησία. Ο 
πατέρας μου, ο Επαμεινώδας Βρανόπουλος, 
ήταν ιστορικός και είχε αφιερώσει μεγάλο 
μέρος της ζωής του στο να ερευνά και να 
ταξιδεύει στα χνάρια του Μ. Αλεξάνδρου. 
Οργάνωνε, ταξίδευε και στη συνέχεια έγραφε 
τα «Οδοιπορικά στον άγνωστο, εκτός Ελλάδος 
ελληνισμό», όπως τα αποκαλούσε. Μάλιστα, 
ήταν ο πρώτος Έλληνας που είχε επισκεφθεί 
τη φυλή των Καλάς στο Πακιστάν, μια φυλή 
της οποίας τα μέλη καυχώνται να λένε πως 
κατάγονται από τον Μέγα Αλέξανδρο. Είχα την 
τύχη να ταξιδέψω κι εγώ μαζί του εκεί, το 1992, 
ζώντας εμπειρίες μοναδικές, γιατί αυτή η φυλή 
ζούσε τότε απομονωμένη από τον υπόλοιπο 
κόσμο, σε υψόμετρο 3.000 μέτρων, στον Ινδικό 
Καύκασο, κρατώντας παραδόσεις και έθιμα 

που θύμιζαν κατά πολύ τα αρχαία ελληνικά και το 
πιο συγκινητικό ήταν πως όταν τους είπαμε πως 
είμαστε Έλληνες, μας αποκαλούσαν «αδέρφια» 
τους. Παρόμοιες εμπειρίες, συγκινητικές 
και περιπετειώδεις, έζησα και στα υπόλοιπα 
οδοιπορικά, π.χ. στη Συρία, στην Ιορδανία, στη 
Λιβύη κ.λπ. και νιώθω πολύ τυχερή που είχα 
έναν πατέρα που με έμαθε να αγαπώ τα ταξίδια 
και την εξερεύνηση.

Πάσχα του 2019. Αποφασίσατε να διασχίσετε 
οδικώς την Αρμενία και τη Γεωργία. Όχι οι πιο 
δημοφιλείς προορισμοί στην Ευρώπη. Τι ήταν 
αυτό που σας συγκίνησε ώστε να ακολουθήσετε 
αυτή τη διαδρομή; Κοινώς, με ποια κριτήρια 
διαλέγετε τους προορισμούς σας;
Μετά από ταξίδια σε 92 χώρες ο Θοδωρής, 75 
χώρες η Μαρία και 32 ο 9χρονος Αλέξανδρος, 
είναι λογικό οι επιλογές μας να φαίνονται κάπως 
«περίεργες». Κατ’ αρχάς, επιλέγουμε μέρη όπου 
δεν έχουμε ξαναπάει και που έχουμε ακούσει 
ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Στη συνέχεια 
ελέγχουμε κατά πόσο θεωρούνται ασφαλή, 
δηλαδή δεν πάμε ποτέ σε χώρες με ελονοσία 
ή άλλη επικίνδυνη νόσο, ούτε, προφανώς, 
σε εμπόλεμες ή ασταθείς πολιτικά περιοχές. 
Μετά εξετάζουμε αν είναι οικονομικά εφικτό 
το ταξίδι. Τέλος, αναζητούμε πληροφορίες για 
δραστηριότητες φιλικές και ενδιαφέρουσες για τα 
παιδιά.

Ποιο ταξίδι σας ξεχωρίζετε και γιατί;
Είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε ένα μόνο ταξίδι. 
Στις κορυφαίες μας ταξιδιωτικές αναμνήσεις 
συγκαταλέγουμε τη Ναμίμπια. Είναι μια 
πανέμορφη χώρα που βρίσκεται στη ΝΔ Αφρική, 
προσφέρει μια αντιπροσωπευτική εικόνα του τι 
εστί Αφρική, είναι πολύ ασφαλής και έχει πολύ 
καλές τουριστικές υποδομές. Άρα, είναι ιδανικός 
προορισμός για γονείς με παιδιά που θέλουν να 
επισκεφθούν την Αφρική. Οι εναλλαγές στο τοπίο 

και το πλήθος των αξιοθέατων είναι μοναδικά. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε το σαφάρι στο Etosha 
National Park, την εξερεύνηση της ερήμου και 
της αποξηραμένης λίμνης μέσα στην έρημο στο 
Sossusvlei και στο Deadvlei, τη δυνατότητα για 
sand boarding σε αμμόλοφους, την ατελείωτη 
ακτογραμμή με τα ναυάγια, το γνωστό Skeleton 
Coast, τη βουτιά στο παρελθόν με τις φυλές των 
Himba και τη μοναδική εμπειρία του να γνωρίσει 
κάποιος τους τελευταίους εναπομείναντες 
κυνηγούς τροφοσυλλέκτες, στη φυλή των San.

Και από ελληνικούς προορισμούς; Είναι 
η Ελλάδα το ομορφότερο μέρος, όπως 
συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι Έλληνες;
Όσο πιο πολύ ταξιδεύω στο εξωτερικό, τόσο 
πιο πολύ αναγνωρίζω την ανεκτίμητη αξία 
και ομορφιά της χώρας μου. Πραγματικά, 
η Ελλάδα είναι το μέρος που «διάλεξαν οι 
θεοί». Έχει πανέμορφα τοπία, πλουσιότατη 
χλωρίδα και πανίδα, χωριά γραφικά, 
θάλασσες καθαρές με κρυστάλλινα νερά, 
βαθιά Ιστορία και μνημεία εντυπωσιακά. 
Άπειροι μικροί θησαυροί κρυμμένοι σε 
κάθε γωνιά της χώρας. Δεν είναι τυχαίο που 
θεωρείται κορυφαίος τουριστικός προορισμός 
παγκοσμίως. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο 
μέρος, γιατί θα αδικούσα τους υπόλοιπους. 
Κάθε χρόνο κοιτάζουμε τον χάρτη και 
επιλέγουμε ένα νέο μέρος, όπου δεν έχουμε 
ξαναπάει. Και κάθε φορά εντυπωσιαζόμαστε 
με την ανεξάντλητη ομορφιά του τόπου μας.
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INFO
Link καναλίου: https://www.youtube.com/travelingwithkids
Instragram: https://www.instagram.com/
travelingwithkidzz/
Facebook: https://www.facebook.com/travelingwithkidzz/



Το συνεχές πλύσιμο των χεριών μας 
σε συνδυασμό με την τακτική χρήση 
αντισηπτικού μπορεί να οδηγήσει 
σε ξηρά και ερεθισμένα χέρια. Ας τα 

φροντίσουμε, λοιπόν, με φυσικούς τρόπους.

Κρόκος αυγού
Ο κρόκος του αυγού περιέχει λεκιθίνη, μια 
πρωτεΐνη που λειτουργεί ενυδατικά, γι’ αυτό και 
χρησιμοποιείται σε αρκετές κρέμες. Χτυπήστε 
έναν κρόκο αυγού καλά και εφαρμόστε το 
υγρό στο χέρια σας για 10-15 λεπτά. Στη 
συνέχεια πλύντε τα χέρια σας με ένα απαλό 
σαπούνι, ώστε να φύγει η μυρωδιά του αυγού. 
Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή 2-3 φορές την 
εβδομάδα.

Μαγειρική σόδα
Η μαγειρική σόδα είναι ένα απολεπιστικό 
προϊόν που βοηθά στην απομάκρυνση του 
νεκρού δέρματος και των ακαθαρσιών που 
μένουν στο δέρμα. Όταν αναμειγνύεται με 
λεμόνι και μέλι, δημιουργείται μια κρέμα με 
καθαριστική και αντιοξειδωτική δράση, ιδανική 
για τη μείωση των κηλίδων του δέρματος στα 
χέρια σας. Χρειάζεστε:
• 2 κ.σ. μαγειρική σόδα (20 γρ.)
• 1 κ.σ. χυμό λεμονιού (10 ml)
• 4 κ.σ. μέλι (100 γρ.)
Ανακατέψτε όλα τα συστατικά σε ένα μπολ 
μέχρι να δημιουργηθεί ένα κρεμώδες μείγμα 

και στη συνέχεια απλώστε το στα χέρια σας για 
20 λεπτά. Ξεπλύντε και επαναλάβετε τη χρήση 
μόνο τη νύχτα.

Βούτυρο μάνγκο
Το βούτυρο μάνγκο είναι ένα τροπικό 
προϊόν παρόμοιο με το βούτυρο κακάο στη 
σύνθεση, αλλά με διαφορετικά λιπαρά οξέα. 
Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες 
και βιταμίνες που μειώνουν την οξείδωση 
των κυττάρων και βελτιώνουν τις φυσικές 
θεραπευτικές διεργασίες του δέρματος. Η 
χρήση του στα χέρια τα διατηρεί απαλά και 
προστατευμένα.

Αλόη
Το εκχύλισμα από το φυτό αλόη είναι μια 
ιδανική, φυσική λύση για ενυδάτωση. Πιέστε το 
φύλλο μιας αλόης για να βγει το ζελέ του φυτού 
και απλώστε το στα χέρια σας για περίπου μισή 
ώρα.

Ζάχαρη και ελαιόλαδο
Μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη και μία 
κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο είναι 
αρκετές για φυσικό σκραμπ και ενυδάτωση. 
Τοποθετήστε τη ζάχαρη στην παλάμη σας και 
μετά ρίξτε το ελαιόλαδο. Τρίψτε με απαλές 
κυκλικές κινήσεις για 30 δευτερόλεπτα. 
Ξεβγάλτε.
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Για απαλά 
χέρια
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής - personal 
trainer.
•  Instagram: 

christy_mavridou
•  Facebook Page: 

Christy Mavridou
•  Youtube Channel: 

Christy Mavridou
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Γύµνασε τους κοιλιακούς σου 
µόνο µε ένα κοντάρι!

Θέλεις να κάνεις γυµναστική στο σπίτι ανέξοδα και χωρίς να έχεις τον φόβο µην κολλήσεις κορονοϊό; Πάρε ένα κοντάρι από σκούπα ή 
σφουγγαρίστρα που σίγουρα έχεις στο σπίτι σου και ξεκίνα να γυµνάζεις τους κοιλιακούς σου.

Της Χριστίνας Μαυρίδου

Σε όρθια θέση 
προσπάθησε, 
µε τεντωµένα 
χέρια, να ενώ-
σεις το γόνατο 
µε το κοντάρι 
στο ύψος 
της λεκάνης 
σφίγγοντας 
τον ορθό κοι-
λιακό σου και 
εκπνέοντας 
από το στόµα. 
Κάνε 10 επα-
ναλήψεις από 
το κάθε πόδι, 
εισπνέοντας 
από τη µύτη 
και εκπνέο-
ντας από το 
στόµα.

Στην ίδια θέση 
ηµικαθίσµατος 
προσπάθησε 
να ενώσεις 
αντίθετο χέρι 
µε γόνατο 
εκπνέοντας 
και σφίγγοντας 
τους έσω 
πλάγιους κοι-
λιακούς. Κάνε 
10 επαναλή-
ψεις από κάθε 
πλευρά.

Κάνε κάθισµα 
µε τα γόνατα 
ανοιχτά µε-
ταξύ τους και 
τα πέλµατα να 
είναι στραµ-
µένα προς τα 
έξω διαγώνια. 
Προσπάθησε 
να ενώσεις 
στο πλάι ίδιο 
χέρι µε γόνατο 
κάνοντας 
κάµψη κορ-
µού στο πλάι, 
γυµνάζοντας 
τους έξω 
πλάγιους κοι-
λιακούς. Κάνε 
10 επαναλή-
ψεις από κάθε 
πλευρά.

Κάνε ηµικά-
θισµα λυγί-
ζοντας λίγο 
τα γόνατα και 
πηγαίνοντας 
τη λεκάνη 
προς τα πίσω. 
Κρατώντας 
το κοντάρι µε 
τεντωµένα χέ-
ρια, στρίψε τον 
κορµό προς τα 
δεξιά και προς 
τα αριστερά 
εκπνέοντας 
από το στόµα 
και σφίγγοντας 
τους πλάγιους 
κοιλιακούς. 
Κάνε 20 επα-
ναλήψεις.



ΤΟ ΝΈΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 
ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ. 
Ένα βιβλίο που αποδίδει τον δυναμικό, σύνθετο  
και απρόβλεπτο χαρακτήρα της πανδημίας.

Ακαδημίας 42 & Σίνα, 106 72 Αθήνα, Τηλ: 210 3300104 
shop@klidarithmos.gr • www.klidarithmos.gr

Βρείτε μας και στα
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