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30 // ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ Τη µέρα που πέθανε
ο Ντιέγκο
31 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από
το Betarades.gr
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32 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά δρώµενα
της εβδοµάδας
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΥΒΑΣΙΛΑΚΗ «Η Ελλάδα εµµένει σε
ξεπερασµένες αντιλήψεις»
34 // BOOKS Νέες κυκλοφορίες από τις
εκδόσεις Ψυχογιός
35 // HOME Πρωτότυπα
χριστουγεννιάτικα δέντρα µε
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25 // ΥΓΕΙΑ Προβληµατισµός σχετικά µε
τα εµβόλια για τον κορονοϊό
26 // ΥΓΕΙΑ Πώς να θωρακίσετε το
ανοσοποιητικό σας κατά την έξαρση της
γρίπης
28-29 // ΑΠΟΨΗ ΧΡ. ΛΙΑΠΗΣ
Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς…
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04-07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ
Τα εµβόλια αλλάζουν τον πολιτικό
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Τ

α επιτελεία των κοµµάτων προσπαθούν να προσαρµόσουν τον πολιτικό τους σχεδιασµό στις νέες συνθήκες που δηµιουργεί η ανάπτυξη
ασφαλών και αποτελεσµατικών εµβολίων, τα οποία θα αρχίσουν να διατίθενται από τα τέλη του 2020 - αρχές 2021 και αναµένεται να καλύψουν το σύνολο του πληθυσµού στην Ε.Ε.
το αργότερο µέχρι το φθινόπωρο του 2021.
Η δυνατότητα αποτελεσµατικού εµβολιασµού του γενικού πληθυσµού περιορίζει εντυπωσιακά την αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την πανδηµία. Όλοι πλέον
γνωρίζουν ότι το αργότερο µέχρι τον χειµώνα του 20212022 θα έχουµε επιστρέψει στην κανονικότητα. Η απειλή για τη δηµόσια υγεία θα αποτελεί, σε γενικές
γραµµές, παρελθόν και το πιθανότερο είναι ότι θα καταγράφονται απόλυτα ελεγχόµενοι και εποχικοί θάνατοι, όπως συµβαίνει µε διάφορες ιώσεις.
Πρόκειται για µια ποιοτική αλλαγή, οι προεκτάσεις
της οποίας δεν έχουν περάσει ακόµα στην ευρύτερη
κοινή γνώµη. Οι πολίτες σε αυτή τη φάση ανησυχούν για τον αριθµό των κρουσµάτων, εκείνων
που νοσούν βαριά και εκείνων που χάνουν
τη µάχη στις ΜΕΘ. Η ανησυχία και ο
φόβος δεν είναι βέβαια ελληνική ιδιαιτερότητα. Αφορούν το σύνολο της
Ε.Ε., η οποία, δυστυχώς, έχει µετατραπεί για δεύτερη φορά σε επίκεντρο της πανδηµίας. Οι περισσότεροι δίνουν τη µάχη
για να προστατεύσουν την
υγεία τους και να τα βγάλουν πέρα µε µια δύσκολη
έως εφιαλτική καθηµερινότητα. ∆εν υπάρχει όµως
αµφιβολία ότι ο χρόνος
δουλεύει υπέρ µας.
Από το γ΄ ή το δ΄ τρίµηνο
του 2021 οι οικονοµικές
προγνώσεις και ο σχετικός
σχεδιασµός θα είναι ξανά ακριβείς και δεν θα χρειάζεται η διαρκής αναθεώρηση βασικών εκτιµήσεων και του κρατικού προϋπολογισµού, που επί
πανδηµίας µετατράπηκε σε κανόνα.
Η Ελλάδα θα περάσει στη µετά την
πανδηµία εποχή µε πολύ καλή δυναµική, γιατί τα φιλοευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα, και κυρίως η Ν∆, µπόρεσαν να κρατήσουν τη χώρα στην Ευρωζώνη και στην Ε.Ε. κατά
τη διάρκεια της κρίσης του 2015. Έτσι, οι Ελληνίδες και
οι Έλληνες θα έχουν την καλύτερη κάλυψη στον κόσµο
σε ό,τι αφορά τα εµβόλια. Η οικονοµία µας στηρίζεται
αποτελεσµατικά από την ΕΚΤ, τα δανειακά προγράµµατα της Ε.Ε. και τις διεθνείς αγορές. Έρχεται, µε κάποια καθυστέρηση, και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, το οποίο θα µας εξασφαλίσει 32 δισ. ευρώ για να
καλύψουµε γρήγορα την οικονοµική ζηµιά που µας
προκάλεσε η πανδηµία.

Η στρατηγική της κυβέρνησης
Για τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και την κυβέρ-

George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος

@GiorgosKyrtsos

ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ
ΑΛΛΑΖΟΥΝ
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ
Η κυβέρνηση έχει το
πλεονέκτηµα, ο ΣΥΡΙΖΑ
επενδύει στην πόλωση
και στο απρόοπτο.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το
αργότερο τον χειµώνα του
2021-2022 θα έχουµε αφήσει
πίσω µας την κρίση της
πανδηµίας.

νηση τα νέα είναι ιδιαίτερα καλά ύστερα από µια περίοδο µεγάλων δυσκολιών και συνεχών ανατροπών.
Το Μαξίµου καλείται πάντως να απαντήσει στο ερώτηµα πώς θα διαχειριστεί τους 10-12 µήνες που µας χωρίζουν από την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα.
Σε αντίθεση µε το πρώτο κύµα της πανδηµίας, που
ο πρωθυπουργός έφυγε µπροστά µε ένα αυστηρό
lockdown που αιφνιδίασε τους πάντες, στο δεύτερο
κύµα η κυβέρνηση ακολουθεί τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση.
Εφαρµόζει το λεγόµενο «light lockdown», που εφαρµόζεται σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ε.Ε. χωρίς προς το
παρόν εντυπωσιακά αποτελέσµατα.
Ο κ. Μητσοτάκης –όπως και οι άλλοι ηγέτες της Ε.Ε.–
θεωρεί ότι ένα γενικό και αυστηρό lockdown θα επιβάρυνε ακόµη περισσότερο την οικονοµία. Επιπλέον, οι
κυβερνήσεις δεν θέλουν να παίξουν µε την ψυχολογία
των πολιτών στη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Επιδιώκουν να χαλαρώσουν –προσωρινά και
προγραµµατισµένα– την πειθαρχία και να συνεχίσουν
µετά την εορταστική περίοδο µε µέτρα-ακορντεόν,
που θα ανοιγοκλείνουν ανάλογα µε τον ρυθµό
διάδοσης του κορονοϊού.
Με αυτή τη µέθοδο οι κυβερνήσεις της
Ε.Ε. –συµπεριλαµβανοµένης της ελληνικής– εκτιµούν ότι θα φτάσουν
στην περίοδο του γενικού εµβολιασµού του πληθυσµού και πως
θα αφήσουν οριστικά πίσω τους
την πανδηµία σε ένα χρονικό
σηµείο το οποίο δεν µπορεί
αυτή τη στιγµή να προσδιοριστεί, αλλά θα είναι κατά
τη διάρκεια της περιόδου
Ιουλίου-Νοεµβρίου 2021.
Μπορούµε να πούµε ότι
ο βασικός κυβερνητικός
σχεδιασµός έχει τα εξής
πλεονεκτήµατα:
Πρώτον, ακολουθείται η γενική ευρωπαϊκή τάση, γεγονός που διευκολύνει τη συνεννόηση και τον συντονισµό
στα πλαίσια της Ε.Ε.
∆εύτερον, έχει εξασφαλιστεί πλήρως η χρηµατοδότηση της µεταβατικής περιόδου χάρη στην πολιτική που
ακολουθεί η ΕΚΤ και στη διεθνή αξιοπιστία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η Ελλάδα δανείζεται στις διεθνείς αγορές µε ιστορικά χαµηλά και συχνά αρνητικά επιτόκια, εξέλιξη
η οποία είναι πραγµατικά εντυπωσιακή.
Τρίτον, από κοινωνική και πολιτική άποψη το Μαξίµου
ακολουθεί τον ασφαλέστερο δρόµο. ∆εν δοκιµάζει τις
αντοχές της κοινωνίας, εφόσον παρατηρείται ήδη µεγάλη κοινωνική κόπωση, και δεν αυξάνει το πολιτικό
ρίσκο που συνδέεται µε την εφαρµογή της κυβερνητικής στρατηγικής.

Τα αδύνατα σηµεία
Η κυβερνητική στρατηγική έχει σηµαντικά αδύνατα
σηµεία, τα οποία συνηθίζω να επισηµαίνω στις δηµόσιες παρεµβάσεις µου για να συµβάλω στην αναζήτηση

ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΛΗ ΜΑΣ

ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας δίνουμε όλη μας την ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Με μία
επένδυση άνω των €3,2 δισ., φέραμε στην Ελλάδα το φυσικό αέριο, το πιο φιλικό προς το
περιβάλλον από όλα τα ορυκτά καύσιμα, που μειώνει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου. Σήμερα, το φυσικό αέριο είναι η γέφυρα προς την απολιγνιτοποίηση και την
ενεργειακή μετάβαση της χώρας και εμείς βγαίνουμε πάλι μπροστά, επενδύοντας σε καινοτόμες
τεχνολογίες, που το φέρνουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Παράλληλα, αναπτύσσουμε
εναλλακτικά και φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο
και επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας σε στρατηγικούς ενεργειακούς τομείς.
Γιατί στη ΔΕΠΑ Εμπορίας μάς γεμίζει ενέργεια το να στηρίζουμε την ανάπτυξη και την αειφορία.
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των αναγκαίων λύσεων.
Το light lockdown δεν αποδίδει, προς το παρόν, τα αναμενόμενα. Τα στοιχεία για τους θανάτους και όσους εισάγονται στις ΜΕΘ κινούνται σε ανησυχητικά υψηλά
επίπεδα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν παρατηρείται η αναμενόμενη καθυστέρηση των δύο εβδομάδων σε ό,τι
αφορά τη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας ή τα
μέτρα δεν αποδίδουν γιατί είναι σχετικά χαλαρά και εφαρμόζονται από πολλούς πολίτες μας ακόμη χαλαρότερα.
Επίσης, έχει τεράστια σημασία να διευκρινιστεί αν η
κυβέρνηση κινείται με βάση την εκτίμηση ότι θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα το καλοκαίρι του 2021 ή
τον χειμώνα του 2021-2022. Θα ήταν ασφαλέστερο αν ο
κυβερνητικός σχεδιασμός γινόταν με βάση το αυστηρό
σενάριο της επιστροφής στην κανονικότητα τον επόμενο χειμώνα. Το χρονικό διάστημα που μας χωρίζει
από το τέλος της κρίσης, με βάση αυτό το σενάριο, είναι
κατά την άποψή μου πολύ μεγάλο για να συνεχίσουμε
με παραλλαγές light lockdown και μέτρα-ακορντεόν.
Οι θάνατοι μπορεί να ξεπεράσουν τις 10.000 και η οικονομική ζημιά να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερη από
αυτήν που θα προκαλούσε ένα αυστηρό και γενικό
lockdown τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο και μια συντηρητική συνέχεια στην οικονομική δραστηριότητα
μέχρις ότου φτάσουμε στον εμβολιασμό του γενικού
πληθυσμού.
Οι υπολογισμοί είναι δύσκολοι, αλλά πρέπει να γίνουν.
Μία βασική διαφορά με το πρώτο lockdown –η οποία
μπερδεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση– είναι
ότι τον Μάρτιο δεν είχαμε μεγάλη διασπορά του ιού,
ενώ τώρα έχει χαθεί ο σχετικός σχεδιασμός. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα ενός νέου αυστηρού, γενικού lockdown
με βάση τα όσα συνέβησαν τον περασμένο Μάρτιο και
Απρίλιο, εφόσον οι συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά.
Με προβληματίζουν ιδιαίτερα οι εκτιμήσεις των ειδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), οι
οποίοι προειδοποιούν ότι με τον τρόπο που κινείται η
Ε.Ε. δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα, αντίθετα θα
βρεθεί αντιμέτωπη με ένα τρίτο κύμα πανδημίας στις
αρχές του 2021.
Τα εμβόλια έχουν αλλάξει την εικόνα, με την έννοια
ότι βλέπουμε το φως στο τέλος του τούνελ, στο οποίο
θα φτάσουμε το αργότερο τον χειμώνα του 2021-2022.
Πρέπει όμως να αποφασίσουμε με ποιον τρόπο θα κινηθούμε μέσα στο τούνελ της πανδημίας τους επόμενους 9-12 μήνες με τις μικρότερες δυνατές ανθρώπινες,
οικονομικές και κοινωνικές απώλειες.

Η σημασία των δημοσκοπήσεων
Η κυβέρνηση μπαίνει στην ευθεία που οδηγεί στο
τέλος του τούνελ έχοντας σημαντικό δημοσκοπικό και
πολιτικό πλεονέκτημα. Με βάση την τελευταία δημοσκόπηση της MRB που έγινε για λογαριασμό του τηλεοπτικού Star, η ΝΔ καταγράφει ένα ποσοστό 37,6%
στην πρόθεση ψήφου έναντι 21,7% του ΣΥΡΙΖΑ, 5,7%
του Κινήματος Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ), 4,5% του ΚΚΕ, 4,2%
της Ελληνικής Λύσης και 2,7% του ΜέΡΑ25. Η αδιευκρίνιστη ψήφος στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση είναι
της τάξης του 20%.
Η κυβέρνηση έχει καλύψει γύρω στη μισή απόσταση
στο τούνελ της πανδημίας έχοντας αυξήσει εντυπωσι-
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Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν την πολιτική υπεροχή
της κυβέρνησης και αναδεικνύουν αδύνατα σημεία στην
πολιτική της.

ακά τη διαφορά της από τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το
αποτέλεσμα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών.
Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία, για πολύ μεγάλη πολιτική επιτυχία του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κατάσταση είναι ειδυλλιακή σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει ότι 64% των ερωτηθέντων θεωρούν λίγο
έως καθόλου αποτελεσματικά τα μέτρα που εφαρμόζονται. Το ποσοστό αυτό εκφράζει την αγωνία των πολιτών για όσα παρατηρούνται και επιβάλλει στην κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις και να ξεκαθαρίσει τη στρατηγική της, γνωρίζοντας πλέον ότι με τα εμβόλια θα
βγούμε από την κρίση το αργότερο τον επόμενο χειμώνα.
Η κοινή γνώμη κρίνει αυστηρά τα μέτρα της κυβέρνησης, ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζει σε ποσοστό 50% ότι
η επιδημιολογική εικόνα της χώρας στο δεύτερο κύμα
της πανδημίας είναι καλύτερη σε σύγκριση με αυτήν
άλλων χωρών που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.
Το ποσοστό των πολιτών που την κρίνουν χειρότερη
σε σύγκριση με την εικόνα άλλων χωρών είναι μόλις
20,8%, ενώ 24,1% εκτιμούν ότι η επιδημιολογική εικόνα στην Ελλάδα είναι ίδια με αυτήν άλλων χωρών.
Στη δημοσκόπηση της Κάπα Research που έγινε για
λογαριασμό της ιστοσελίδας ethnos.gr εμφανίζονται
αρκετά αδύνατα σημεία στην κυβερνητική πολιτική,
έτσι όπως την αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη.

Οι πολίτες θεωρούν ότι η σημαντικότερη αιτία για τη
διάδοση του κορονοϊού ήταν ο συνωστισμός στα μέσα
μεταφοράς.
Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι προσέγγισαν το συγκεκριμένο θέμα με λάθος τρόπο. Εγκλωβίστηκαν στη σύγκριση της πολιτικής που θα ακολουθούσαν με την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στα μέσα μεταφοράς,
ενώ έπρεπε να συγκρίνουν τη σημερινή πολιτική με τις
ανάγκες που δημιουργεί η πανδημία.
Με βάση τα αποτελέσματα της ίδιας δημοσκόπησης,
οι πολίτες κάνουν την ακόλουθη ιεράρχηση των ευθυνών για την έξαρση της πανδημίας. Αποδίδουν ευθύνες
στη συνολική διαχείριση από την κυβέρνηση, στη συνέχεια στους πολίτες που δεν τηρούν τα μέτρα, στους
νέους που αμφισβητούν τα μέτρα και λιγότερες ευθύνες στην επιτροπή λοιμωξιολόγων και στη στάση της αντιπολίτευσης.
Επομένως, η κυβέρνηση έχει σημαντικό δημοσκοπικό,
πολιτικό πλεονέκτημα, αλλά και πολλές αδυναμίες σε
ό,τι αφορά την αντίληψη της κοινής γνώμης για την πολιτική που εφαρμόζει. Θα πρέπει να βελτιώσει την πολιτική της, ώστε να μην έχει μεγάλες απώλειες στην πορεία μέσα στο τούνελ προς το τέλος της πανδημίας.

Επένδυση στην πόλωση
Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υστερεί σημαντικά έναντι της κυβέρνησης και
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πως το παράθυρο ευκαιρίας που τους προσφέρει η
κρίση θα κλείσει µε τον µαζικό εµβολιασµό του πληθυσµού.
Το τελευταίο διάστηµα επιχειρούν αριστερή στροφή
και επενδύουν στη στρατηγική της έντασης.
Κατά την άποψή µου, η αλλαγή πολιτικής της ηγεσίας
του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποδοθεί σε τρεις λόγους. Πρώτον, διαπίστωσαν ότι δεν µπορούν να προωθήσουν το άνοιγµα στην Κεντροαριστερά σε συνθήκες πανδηµίας.
∆εν έχουν τις αναγκαίες γνώσεις, ούτε τη διάθεση.
∆εύτερον, διαβάζουν τις δηµοσκοπήσεις µε έναν τρόπο
που τους οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µπορούν να αξιοποιήσουν την αδυναµία του ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25.
Η αριστερή στροφή µπορεί, θεωρητικά, να οδηγήσει
στην εκλογική λεηλασία των κοµµάτων της Αριστεράς
από τον ισχυρότερο ΣΥΡΙΖΑ ή και σε µελλοντική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η οποία θα στηρίζεται στην κοινοβουλευτική υποστήριξη των κοµµάτων της Αριστεράς,
όπως συµβαίνει µε το Σοσιαλιστικό Κόµµα στην Πορτογαλία.
Η αριστερή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται στην παραδοχή ότι προς το παρόν δεν έχει τις δυνατότητες να
αµφισβητήσει την ηγεµονία του Μητσοτάκη στον χώρο
του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς.
Η µετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ προς τα αριστερά δεν γίνεται εύκολα δεκτή από τους ψηφοφόρους του. Σύµφωνα
µε τη δηµοσκόπηση της MRB για τον τηλεοπτικό Star,
46% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντίθετοι στη
διεξαγωγή εκδηλώσεων κατά την ηµέρα του Πολυτεχνείου, µε το ποσοστό να ανεβαίνει στο 67,9% για το
σύνολο της κοινής γνώµης. Στο σύνολο της κοινής γνώµης 27,6% ήταν υπέρ της πραγµατοποίησης εκδηλώσεων στην επέτειο του Πολυτεχνείου παρά την πανδηµία.
Το παράδειγµα του Πολυτεχνείου είναι σηµαντικό,
γιατί δείχνει πως η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στριµώχνεται
µε δική της ευθύνη στην πολιτική γωνία, διχάζοντας
και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Τα αποτελέσµατα
της δηµοσκόπησης δείχνουν ότι τα λάβαρα κατά της αστυνοµοκρατίας και τις… φασίζουσας Ν∆ που σήκωσαν
στον ΣΥΡΙΖΑ, µε αφορµή τους περιορισµούς στον εορτασµό της επετείου του Πολυτεχνείου, δεν επηρεάζουν
την ευρύτερη κοινή γνώµη.
Ο τρίτος λόγος για τον οποίο ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του ανεβάζουν τους τόνους της κριτικής και την ένταση είναι γιατί θέλουν να δοκιµάσουν τις αντοχές του
συστήµατος. Ελπίζουν πάντα σε µια µεγάλη αποτυχία
ή ένα απρόοπτο σε συνθήκες κρίσης που θα στιγµατίσει την κυβέρνηση και δεν θα της επιτρέψει στη συνέχεια να αξιοποιήσει πολιτικά την έξοδο από την κρίση.
Σύµφωνα µε τη δηµοσκόπηση της MRB για το Star, το
56% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το σύστηµα υγείας θα
τα καταφέρει, ενώ ένα σηµαντικό 34,4% περιµένει ότι
θα καταρρεύσει.
Στη δηµοσκόπηση της Κάπα Research για το ethnos.
gr 48% των ερωτηθέντων εκτιµούν ότι η κρίση θα παραµείνει σε ελεγχόµενο πλαίσιο, αλλά ένα εξαιρετικά
σηµαντικό 42% καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η κρίση
µάλλον θα βγει εκτός ελέγχου. Υπάρχει, λοιπόν, τονισµένο το στοιχείο της αστάθειας στην πορεία µας προς
το τέλος του τούνελ και σε αυτήν ακριβώς επενδύει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για να καλύψει το δηµοσκοπικό, πολιτικό της µειονέκτηµα.
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γείας τους και της υγείας της οικογένειάς τους. Η δεύτερη σηµαντικότερη ανησυχία τους έχει σχέση µε την
οικονοµική κατάσταση και το εισόδηµά τους. Ανησυχούν επίσης για τα εθνικά θέµατα, για το χρονικό διάστηµα που θα διαρκέσουν τα µέτρα, για την εργασία
και την επαγγελµατική τους προοπτική, για την εκπαίδευση των παιδιών τους και σε µικρότερο ποσοστό για
το αν θα τα βγάλουν πέρα στη διάρκεια του lockdown.
Τα προβλήµατα πολιορκούν τους πολίτες και την κοινωνία και η πίεση περνάει αναπόφευκτα στην κυβέρνηση, η οποία πρέπει να στηρίξει, στο µέτρο του δυνατού, όσους έχουν ανάγκη, χωρίς όµως να δηµιουργήσει
ανυπέρβλητα προβλήµατα στη διαφαινόµενη ανάκαµψη της οικονοµίας.
Η κυβέρνηση θα κριθεί και µε βάση το επίπεδο διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης. Υπάρχει ένα σηµαντικό
τµήµα του πληθυσµού –γύρω στο 20%– που δεν είναι
συνεργάσιµο και µε την ανεύθυνη στάση του περιορίζει την αποτελεσµατικότητα των κυβερνητικών µέτρων.
Σύµφωνα µε την έρευνα της MRB για τον τηλεοπτικό
Star, 21,7% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η Θεία Κοινωνία δεν µεταδίδει τον ιό, ενώ, σε ό,τι αφορά το εµβόλιο, 37,7% δηλώνουν ότι σίγουρα δεν θα το κάνουν ή
µάλλον δεν θα το κάνουν.
Τα ποσοστά εκείνων που δεν είναι συνεργάσιµοι ή δεν
θεωρούν πως ο κορονοϊός είναι απειλή είναι αρκετά
υψηλά ώστε να περιορίσουν την αποτελεσµατικότητα
των κυβερνητικών µέτρων, ενισχύοντας τα ερωτηµατικά για την ποιότητα της κυβερνητικής πολιτικής.

Η αριστερή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ
έρχεται µετά την αποτυχία του
κεντροαριστερού ανοίγµατος.

INFO

∆ύσκολη µετάβαση
Η κυβέρνηση έχει τις πολιτικές δυνάµεις και τις εφεδρείες για να οργανώσει –σε όφελός της– την οριστική
έξοδο από την πανδηµία, πρέπει όµως να κινηθεί προσεκτικά.
Με βάση τα αποτελέσµατα της δηµοσκόπησης της
Κάπα Research για το ethnos.gr, το 48% των πολιτών
έχει θετική άποψη για την κυβερνητική διαχείριση της
πανδηµίας. Πρόκειται για ένα υψηλό ποσοστό που δείχνει πολιτική αντοχή σε συνθήκες κρίσης, το οποίο
όµως είναι πολύ χαµηλότερο από τα ποσοστά-ρεκόρ
της περασµένης άνοιξης.
Μητσοτάκης-Ν∆ θεωρούνται µε σηµαντική διαφορά η
καλύτερη λύση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδηµίας. Το 44% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι µε τον ΣΥΡΙΖΑ η διαχείριση της πανδηµίας θα ήταν χειρότερη,
ενώ ένα 30% πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερη.
Κι ενώ η Ν∆ υπερέχει σαφώς του ΣΥΡΙΖΑ, τα προβλήµατα για τους πολίτες µεγαλώνουν και η κυβέρνηση θα
αξιολογηθεί, αναπόφευκτα, µε βάση τη δυνατότητά της
να συµβάλει στην αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους.
Η έρευνα της Κάπα Research δείχνει ότι η µεγαλύτερη
ανησυχία των πολιτών έχει σχέση µε το ζήτηµα της υ-

Το νέο βιβλίο
του Γιώργου Κύρτσου
«Στον λαβύρινθο
της πανδηµίας» µπορείτε
να το βρείτε σε όλα
τα βιβλιοπωλεία και τα e-shops τους:
www.klidarithmos.gr
www.public.gr
www.ianos.gr
www.politeianet.gr
www.e-shop.gr
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«Η Ε.Ε. έχει αυτοπαγιδευτεί σε δηλώσεις προθέσεων
που αδυνατούν να κρύψουν την πολιτική ακινησίας
απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις»
ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΗ

των ευρωπαϊκών κυρώσεων σε τρίτες
χώρες με τον οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η Τουρκία.

Μιλτιάδης
Σαρηγιαννίδης,
επ. καθηγητής
Διεθνούς Δικαίου
στο ΑΠΘ

Η

ισχύς που αναμφίβολα διαθέτει η Ε.Ε.
δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την ανάλογη πολιτική συνοχή και ωριμότητα
που θα προϋπέθετε
και την πιο ουσιαστική και ανταγωνιστική
συμμετοχή της στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής των διεθνών σχέσεων, επισημαίνει ο επ. καθηγητής Διεθνούς
Δικαίου στο ΑΠΘ Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης, ο οποίος μιλώντας στην F.S. αναλύει, πολιτικά και νομικά, τον μηχανισμό

Η Τουρκία ανακοίνωσε για μία ακόμη
φορά τη διακοπή των ερευνών του Oruc
Reis, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο
κορυφής που θα συζητήσει τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Για την ίδια τη σύνοδο, δεν είναι προφανής η στόχευση;
Φυσικά και η στόχευση της Τουρκίας
είναι προφανής, όμως η σύνοδος κορυφής είναι ουσιαστικά ένα διακυβερνητικό όργανο που αγωνίζεται να βρει
την εσωτερική του ισορροπία απέναντι
στα ζητήματα που αντιμετωπίζει κάθε
φορά μέσα από αμοιβαίες υποχωρήσεις για τη σύνθεση των διαφορών και
συνήθως με κείμενα συμπερασμάτων
που προτάσσουν τη δημιουργική ασάφεια για να καλυφθούν οι διαφωνίες. Με άλλα λόγια, τα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. φιλτράρουν τις ευρωτουρκικές σχέσεις μέσα από τα επιμέρους
εθνικά συμφέροντα και τις προτεραιότητές τους, γεγονός που προκαλεί μια
αντιπαραγωγική πολυφωνία, την αδυναμία εναρμόνισης των διαφορετικών
προσεγγίσεων και φυσικά στασιμότητα,
εκεί που θα χρειαζόταν μια πιο ενεργητική και πειστική θεσμική στάση απέναντι
στην τουρκική προκλητικότητα. Εύλογα η
Τουρκία εκμεταλλεύεται τους ισχυρούς
οικονομικούς, χρηματοπιστωτικούς και
εμπορικούς δεσμούς και επομένως τις
αλληλεξαρτήσεις που έχει αναπτύξει με
αρκετά κράτη-μέλη της Ε.Ε., γι’ αυτό και
εξακολουθεί να παίζει με την ένταση στη
ΝΑ Μεσόγειο, χωρίς φυσικά να απομακρύνεται κατ’ ελάχιστο από τις δικές της
αναθεωρητικές στοχεύσεις και την επιδίωξη τετελεσμένων.
Πολλοί διπλωμάτες λένε ότι οι κυρώσεις είναι ένα επιτυχές όπλο, όσο δεν

Η Ε.Ε. θα έπρεπε να εξετάσει και το ενδεχόμενο της επόμενης μέρας στην Τουρκία,
σε περίπτωση που αυστηρές και στιβαρές
κυρώσεις θα κλόνιζαν την πολιτική βιωσιμότητα του καθεστώτος Ερντογάν.

χρησιμοποιείται. Τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό, όταν το ξέρουν και
τα δύο μέρη;
Αναμφίβολα η εξαναγκαστική διπλωματία μπορεί να οδηγήσει στην άσκηση αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής,
με την έννοια ότι μπορεί να αναγκάσει
το κράτος που αποτελεί τον στόχο των
κυρώσεων να υιοθετήσει συγκεκριμένη συμπεριφορά, όπως την επαναφορά στη διεθνή νομιμότητα. Επιπλέον,
οι κυρώσεις πρέπει να επιβάλλονται αναλογικά με τον επιδιωκόμενο σκοπό
και με τρόπο που αυξάνει σταδιακά την
έντασή τους. Αυτή η προοδευτική ενίσχυση των κυρώσεων περνά το μήνυμα της αποφασιστικότητας της πλευράς που τις επιβάλλει και παράλληλα
προσφέρει πολύτιμο χρόνο στη διπλωματία για να επιτύχει θετικά αποτελέσματα. Φυσικά, η λογική των κυρώσεων λειτουργεί αποτελεσματικά όταν
η εξαναγκαστική διπλωματία που ασκείται είναι αξιόπιστη. Στην προκειμένη περίπτωση το καθεστώς Ερντογάν μάλλον εκτιμά ότι η Ε.Ε. δεν θα επιβάλει κυρώσεις που θα έπλητταν την
Τουρκία. Συνεπώς, η απειλή της επιβολής τους δεν είναι αξιόπιστη και η Ε.Ε.
έχει αυτοπαγιδευτεί εδώ και μήνες σε
δηλώσεις προθέσεων που αδυνατούν
να κρύψουν την πολιτική ακινησίας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Επομένως, οποιεσδήποτε κυρώσεις αποφασιστούν στη σύνοδο κορυφής, είτε

θα είναι προσχηματικές και χωρίς ουσιαστικό αποτύπωμα για να διασώσουν
τη θεσμική αξιοπιστία της Ε.Ε. είτε θα
οδηγήσουν σε ραγδαία κλιμάκωση για
να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος και να
δηλωθεί με εμφατικό τρόπο η υπεροχή
και η αποφασιστικότητα της Ε.Ε. Προφανώς, από τις δύο εκδοχές, η πρώτη
βρίσκεται εγγύτερα στην πραγματικότητα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.
Είναι βάσιμο το επιχείρημα ότι από τις
κυρώσεις στην Τουρκία θα πληγούν
πρωτίστως οι γειτονικές της χώρες;
Οι κυρώσεις θα πλήξουν πρωτίστως την
Τουρκία και ειδικά τον πληθυσμό της,
που ήδη βιώνει οικονομική δυσπραγία
εξαιτίας της οικονομικής πολιτικής που
εφαρμόζει το καθεστώς Ερντογάν. Αυτό
είναι ένα επιχείρημα που θα χρησιμοποιηθεί, αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ήδη,
από εκείνα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. που
είναι απρόθυμα να επιβάλουν κυρώσεις
σε βάρος της Τουρκίας, γιατί δεν επιθυμούν να διαταράξουν τις διμερείς τους
σχέσεις. Αναμφίβολα, θα υπάρξουν και
αρνητικές συνέπειες σε εμπορικό και οικονομικό επίπεδο και για τα κράτη-μέλη
της Ε.Ε., όμως το ισχυρό μέρος σε αυτή
την ταραγμένη σχέση δεν είναι η Τουρκία.
Γι’ αυτόν τον λόγο η Ε.Ε. θα έπρεπε να
εξετάσει και το ενδεχόμενο της επόμενης μέρας στην Τουρκία, σε περίπτωση
που αυστηρές και στιβαρές κυρώσεις θα
κλόνιζαν την πολιτική βιωσιμότητα του
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καθεστώτος Ερντογάν. Ωστόσο, η ισχύς
που αναμφίβολα διαθέτει η Ε.Ε. δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την ανάλογη
πολιτική συνοχή και ωριμότητα που θα
προϋπέθετε και την πιο ουσιαστική και
ανταγωνιστική συμμετοχή της στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής των διεθνών σχέσεων.
Πόσο ενισχυμένη είναι η θέση της Τουρκίας στη νέα ισορροπία που έφερε στον
Καύκασο το τέλος του πολέμου στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ;
Ασφαλώς η Τουρκία ενίσχυσε την επιρροή της στην κρίσιμη περιοχή του Καυκάσου με τη στήριξη που πρόσφερε στο
Αζερμπαϊτζάν. Ξεδίπλωσε τη στρατηγική
της με τον ίδιο τρόπο που αναμείχθηκε
στη Λιβύη για να στηρίξει το καθεστώς
Σάρατζ. Είναι πρόδηλο ότι η Τουρκία επιχειρεί να δορυφοροποιήσει καθεστώτα
που ελέγχουν περιοχές πλούσιες σε φυσικούς πόρους, όπως το πετρέλαιο και
το φυσικό αέριο. Παράλληλα, βέβαια, διεκδικεί και έναν ηγετικό ρόλο στον ευρύτερο χώρο του Ισλάμ, ωστόσο αυτή
η πολιτική επιλογή λειτουργεί περισσό-

συνέντευξη
τερο ως επίχρισμα των ενεργειακών φιλοδοξιών της Τουρκίας παρά ως στρατηγικός στόχος.
Η Ε.Ε. και η Τουρκία είναι εδώ και χρόνια σε έναν αρραβώνα που κανείς από
τους δύο δεν δείχνει να θέλει να προχωρήσει. Τι νομικές συνέπειες θα έχει
η διάλυσή του;
Οι πολιτικές συνέπειες θα ήταν τεκτονικές
σε περίπτωση διάλυσης αυτού του αρραβώνα. Οι νομικές θα αφορούσαν απλώς
την επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση ανάμεσα σε Ε.Ε. και Τουρκία,
εφόσον το καθεστώς της τελωνειακής
σύνδεσης είναι μια συμφωνία, η οποία
μπορεί να τερματιστεί, όπως κάθε άλλη
διεθνής συμφωνία. Ουσιαστικά, η Τουρκία θα έχανε το προνομιακό καθεστώς
που απολαμβάνει απέναντι στην Ε.Ε. χάρη
στην τελωνειακή σύνδεση και οι συνέπειες θα ήταν πραγματικά καταστροφικές για την τουρκική οικονομία.
Μπορεί να προβλεφθεί μηχανισμός αυτόματης ενεργοποίησης κυρώσεων;
Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει

την επιβολή κυρώσεων –οι οποίες ονομάζονται περιοριστικά μέτρα–, στο
πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, σε βάρος
τρίτων χωρών, οντοτήτων ή προσώπων. Δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός
αυτόματης επιβολής των κυρώσεων,
ωστόσο τίποτα δεν εμποδίζει το Συμβούλιο να αποφασίσει την επιβολή κυρώσεων, οι οποίες ενεργοποιούνται
αυτόματα, εφόσον παρέλθει μια προθεσμία και δεν ικανοποιηθούν οι όροι
που έχει θέσει για τη μη επιβολή των
κυρώσεων.
Ποιος είναι ο μηχανισμός ελέγχου των
κυρώσεων που ενδεχομένως θα επιβληθούν;
Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. είναι εκείνα που
φροντίζουν για τη συμμόρφωση με τις
κυρώσεις που επιβάλλονται, ενώ το Δικαστήριο της Ε.Ε. είναι αρμόδιο για να
εξετάσει τη νομιμότητα των κυρώσεων
που αποφασίζονται. Μάλιστα, οι κυρώσεις βρίσκονται υπό καθεστώς διαρκούς
επανεξέτασης, προκειμένου έτσι να επιβεβαιώνεται συνεχώς η σκοπιμότητα
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και η αποτελεσματικότητά τους.
Πόσο επιτυχείς ήταν οι κυρώσεις που
η Ε.Ε. έχει επιβάλει μέχρι τώρα;
Η Ε.Ε. έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερες από 40 περιπτώσεις, που αφορούν είτε σε γενικές θεματικές (π.χ.
τρομοκρατία και κυβερνοεπιθέσεις) είτε
σε κράτη, τα περισσότερα από τα οποία
βρίσκονται στην Αφρική και στη Μέση
Ανατολή. Υπάρχουν κυρώσεις που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ και κυρώσεις που επιβάλλει αυτόνομα η Ε.Ε. Συνολικά, τα μέτρα που αποφασίζει η Ε.Ε. και αφορούν κυρώσεις
οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και εμπορικής φύσης είναι αποτελεσματικά,
διότι αντικατοπτρίζουν τη δεδομένη οικονομική, χρηματοπιστωτική και εμπορική ισχύ της Ε.Ε. σε διεθνές επίπεδο.
Αυτονόητα, λοιπόν, οι κυρώσεις σε βάρος
της Ρωσίας με αφορμή την κρίση στην
Ουκρανία έχουν μικρότερο αντίκτυπο,
και πιθανόν επιτυχία, σε σχέση με τις
κυρώσεις της Ε.Ε. σε βάρος χωρών με
ισχνό αποτύπωμα ισχύος.

Μεγάλη προσφορά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την ΕΚΟ
Δίπλα στους καταναλωτές της βρίσκεται ακόμα μία φορά η ΕΚΟ, «ανταμείβοντάς» τους για την επιλογή τους.

Η

εταιρεία προσφέρει το πετρέλαιο θέρμανσης σε ακόμα χαμηλότερη –κατά 5%– τιμή, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ευελιξία στην
πληρωμή, με τη δυνατότητα για έως και 12 άτοκες δόσεις για τις
πιστωτικές κάρτες όλων των ελληνικών τραπεζών.
Προϋπόθεση για την έκπτωση της τιμής είναι η αξία του πετρελαίου θέρμανσης να είναι άνω των 200 ευρώ, ενώ η αγορά θα πρέπει να γίνει
με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες όλων των ελληνικών τραπεζών.
Με ιδιαίτερη ευαισθησία στις συνθήκες της εποχής, και σε συνέχεια της ειδικής προσφοράς που διαμορφώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, η ΕΚΟ διευκολύνει ακόμα περισσότερο τους πελάτες της, ώστε να ανταποκριθούν στην
κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των σπιτιών τους.
Τώρα, λοιπόν, που όλοι καλούμαστε να μείνουμε περισσότερες ώρες σπίτι,
ώστε να είμαστε ασφαλείς, η ΕΚΟ στέκεται στο πλευρό των καταναλωτών δημιουργώντας ένα ζεστό και άνετο περιβάλλον για τις μέρες του χειμώνα με
πετρέλαιο θέρμανσης.
Η ενέργεια άρχισε στις 24 Νοεμβρίου και θα έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί είτε να τηλεφωνήσει στην αποκλειστική γραμμή
για το πετρέλαιο θέρμανσης 18198 ή στο 210 7725555, είτε να απευθυνθεί σε
ένα συνεργαζόμενο πρατήριο ΕΚΟ και να ενημερωθεί για την τρέχουσα τιμή
ανά λίτρο και για την προσφορά του 5%. Στη συνέχεια, μπορεί να θέσει την
παραγγελία του με χρήση οποιασδήποτε τραπεζικής κάρτας, χρεωστικής ή
πιστωτικής, που έχει εκδοθεί από ελληνική τράπεζα (Eurobank, Alpha Bank,
Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Attica Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα

Χανίων κ.λπ.).
Το τελικό ποσό που θα πιστωθεί θα είναι 5% χαμηλότερο απ’ ό,τι θα ήταν βάσει
της τιμής λίτρου που ανακοινώνει το εκάστοτε πρατήριο εκείνη την ημέρα. Επιπλέον, για όσους επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν πιστωτική κάρτα, υπάρχει ευελιξία στη χρέωση με τη δυνατότητα εξόφλησης σε 2 έως και 12 άτοκες δόσεις.
«Η ΕΚΟ για άλλη μια φορά βρίσκεται κοντά στο καταναλωτικό κοινό και στηρίζει τους πελάτες της για να ανταποκριθούν στις απαιτητικές συνθήκες της
εποχής. Με την καθημερινότητα πολλών να επικεντρώνεται ξανά στο σπίτι,
είναι σημαντικό να δημιουργούμε ένα περιβάλλον γεμάτο ζεστασιά και άνεση.
Έτσι, με την ενέργεια “Το παίρνουμε ζεστά!” στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια και παραμένουμε αισιόδοξοι για το μέλλον» σημειώνει ο διευθυντής Marketing της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, Σωτήρης Αναστασιάδης.
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ΜΕ ΈΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΆΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr

George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος

@GiorgosKyrtsos

Οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις
χαλαρώνουν τα μέτρα
ενόψει Χριστουγέννων
παρά την αυστηρή
προειδοποίηση του
ΠΟΥ.

ΝΈΕΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΈΝΤΕ ΜΕΓΆΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Λεπτές ισορροπίες και αντιφατικές κινήσεις υπό την
πίεση της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης.

Ο

ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

ι πέντε μεγαλύτερες χώρες της
Ε.Ε. –Γερμανία,
Γαλλία, Ισπανία,
Ιταλία, Πολωνία– βρίσκονται
αντιμέτωπες με
νέες προκλήσεις εξαιτίας της πανδημίας
και της οικονομικής κρίσης που συνδέεται με αυτήν.
Στις μεγάλες δυσκολίες προστίθενται οι
αναπόφευκτοι πολιτικοί υπολογισμοί,
που κάνουν την εικόνα πιο σύνθετη και
οδηγούν σε ορισμένες περιπτώσεις σε αντιφατικές κινήσεις.
Το προσωρινό, ελπίζω, βέτο της Πολωνίας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης
μπορεί, για παράδειγμα, να συμβάλει
στην πολιτική και οικονομική αποσταθεροποίηση της Ισπανίας και της Ιταλίας,
οι οποίες περιμένουν, όπως η Ελλάδα, τις
δωρεάν οικονομικές ενισχύσεις και τα
δάνεια με προνομιακά επιτόκια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης για να επιστρέψουν σε πορεία οικονομικής ανάπτυξης.

Το δεύτερο κύμα
Το δεύτερο κύμα της πανδημίας έχει
χτυπήσει σκληρά τις πέντε μεγαλύτερες
χώρες της Ε.Ε. Οι θάνατοι από κορονοϊό
προστίθενται στους θανάτους του πρώτου κύματος, για να δώσουν εφιαλτικούς
αριθμούς, οι οποίοι συνολικά για τους
πέντε μεγάλους της Ε.Ε. είναι χειρότεροι από αυτούς που καταγράφονται στις
ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαφορά στον πληθυσμό.
Η Ιταλία πρώτη και αμέσως μετά η Γαλλία έσπασαν το φράγμα των 50.000 θανάτων. Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου η Ισπανία,
με 537 θανάτους, πραγματοποίησε ημερήσιο ρεκόρ κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Ρεκόρ πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα και στην Ιταλία, με 853 θανάτους.
Ανάλογη είναι η κατάσταση στη Γαλλία,
όπου όμως οι στατιστικές καταγράφονται ξεχωριστά σε ό,τι αφορά τους θανάτους στα νοσοκομεία και τους θανάτους
εκτός νοσοκομείων, σε γηροκομεία και
στα σπίτια.
Η Ιταλία με 51.306 θανάτους από τον κο-

ρονοϊό στη διάρκεια της πανδημίας, η
Γαλλία με 50.237 και η Ισπανία με 43.668
έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Ακολουθεί η Πολωνία, η οποία την Τρίτη
24 Νοεμβρίου κατέγραψε 540 θανάτους,
για να φτάσει το σύνολο στους 14.314. Η
Πολωνία ακολουθεί ανάλογη πορεία με
την Ελλάδα, εφόσον είχε εξαιρετικές επιδόσεις στο πρώτο κύμα της πανδημίας,
αλλά, δυστυχώς, ακολουθεί τον ευρωπαϊκό κανόνα στη διάρκεια του δεύτερου
κύματος.
Τις καλύτερες επιδόσεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας εμφανίζει η Γερμανία, η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό
μεταξύ των «27». Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου ο ημερήσιος αριθμός θανάτων ήταν
294 και το άθροισμα 13.554. Ανάλογα με
τον πληθυσμό, η Γερμανία έχει καλύτερες επιδόσεις από την Ελλάδα, ενώ στο
πρώτο κύμα η Ελλάδα είχε το απόλυτο
πλεονέκτημα.
Παρά την έξαρση της πανδημίας, οι κυβερνήσεις των πέντε μεγαλύτερων χωρών
της Ε.Ε. προσπαθούν, με διάφορους τρόπους, να χαλαρώσουν τα μέτρα ενόψει

Χριστουγέννων. Επιδιώκουν να περιορίσουν τη ζημιά στην οικονομία από ένα
αυστηρό lockdown και να ενισχύσουν
κάπως την ψυχολογία των πολιτών, οι οποίοι εμφανίζονται κουρασμένοι από τις
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες
της πανδημίας. Κάνουν και τους αναπόφευκτους πολιτικούς υπολογισμούς και
προσπαθούν να αποφύγουν μια δημοσκοπική καθίζηση που θα κάνει πιο δύσκολο τον πολιτικό σχεδιασμό τους.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(ΠΟΥ) προειδοποιεί ότι ο ευρωπαϊκός
τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας
είναι εξαιρετικά ριψοκίνδυνος. Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου του ΠΟΥ, Ντέιβιντ Ναμπάρο,
για κίνδυνο ξεσπάσματος τρίτου κύματος
στην Ευρώπη στις αρχές του 2021, αν συνεχιστεί η «ελλιπής» αντίδραση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Όπως τόνισε:
«Έχασαν την ευκαιρία να αναπτύξουν
την αναγκαία υποδομή στη διάρκεια των
καλοκαιρινών μηνών, αφού είχαν θέσει
το πρώτο κύμα υπό έλεγχο. Τώρα έχουμε
το δεύτερο κύμα. Αν δεν αναπτύξουν την
αναγκαία υποδομή, θα έχουμε ένα τρίτο
κύμα στις αρχές του επόμενου χρόνου».
Υπογράμμισε ότι ο ιός διασπείρεται εκθετικά και όχι γραμμικά, κάτι το οποίο
δεν αντανακλάται στις πολιτικές αποφάσεις. Όπως είπε: «Εκθετικά σημαίνει πως
οι αριθμοί μπορεί να αυξηθούν κατά 8
φορές μέσα σε μία εβδομάδα, 40 φορές
σε δύο εβδομάδες, 300 φορές σε τρεις εβδομάδες, πάνω από 1.000 φορές σε τέσσερις εβδομάδες».
Ο Ναμπάρο υπέδειξε στις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις να διδαχτούν από τα ασιατικά κράτη, που ακολουθούν μια αυστηρή πολιτική αντιμετώπισης της πανδημίας και δεν χαλαρώνουν τα μέτρα.
Αυτή είναι η βασική θέση που υποστηρίζω σε όλες μου τις δημόσιες παρεμβάσεις και διατρέχει τις 405 σελίδες του
βιβλίου μου «Στον λαβύρινθο της παν-
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δηµίας». Η υιοθέτησή της, εντελώς αναγκαία στις σηµερινές συνθήκες, προσκρούει στο λεγόµενο πολιτικό κόστος
και σε µια πολιτική έως µικροπολιτική
διαχείριση της πανδηµίας από ορισµένες
κυβερνήσεις.
Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στην
Ευρώπη στηρίζουν τη στρατηγική τους
στην εκτίµηση ότι τα εµβόλια θα δώσουν σχετικά σύντοµα τη λύση στο πρόβληµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ε.Ε.
έχει κλείσει συµφωνίες για αγορά εµβολίων που αναπτύσσονται και πρόκειται
να παραχθούν από τις Pfizer-BioNTech,
AstraZeneca - Πανεπιστήµιο Οξφόρδης, CureVac, Sanofi-GSK, Johnson &
Johnson, Moderna.
Συνολικά η Ε.Ε. έχει εξασφαλίσει περίπου 2 δισεκατοµµύρια δόσεις για συνολικό πληθυσµό περίπου 450 εκατοµµυρίων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσµατική στη διαπραγµάτευση της προµήθειας και της τιµής των
εµβολίων για λογαριασµό όλων των κρατών-µελών. Τα εµβόλια θα παραδίδονται
στα κράτη-µέλη την ίδια χρονική στιγµή
σε δόσεις ανάλογες µε τον πληθυσµό
τους. Από άποψη εµβολίων, η Ε.Ε. προστατεύει καλύτερα απ’ όλους τον πληθυσµό των «27».
Το κρίσιµο ερώτηµα είναι αν η αποτελεσµατικότητα των εµβολίων δικαιολογεί
τη συγκριτικά χαλαρή στάση των Ευρωπαίων και ποιος ακριβώς είναι ο χρονικός ορίζοντας για τον ασφαλή και αποτελεσµατικό εµβολιασµό του συνόλου
του πληθυσµού. Πριν από λίγες εβδοµάδες η γενική εικόνα ήταν για ολοκλήρωση του εµβολιασµού το επόµενο φθινόπωρο και επιστροφή στην κανονικότητα τον χειµώνα του 2021-2022. Τώρα
επικρατούν πιο αισιόδοξες εκτιµήσεις,
για ολοκλήρωση του εµβολιασµού στα
τέλη της άνοιξης - αρχές καλοκαιριού
και επιστροφή στην κανονικότητα προς
τα τέλη του καλοκαιριού. ∆εν είναι ξεκάθαρο αν η βελτίωση των προγνώσεων οφείλεται στη θεαµατική πρόοδο της επιστήµης ή στις πολιτικές ανάγκες των κυβερνήσεων.

∆εκαπέντε χρόνια
µε Μέρκελ
Το δεύτερο κύµα της πανδηµίας συνέπεσε µε τη συµπλήρωση της 15ετίας Μέρκελ στην καγκελαρία. Η δηµοτικότητά
της βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Οι Γερµανοί εκτιµούν τις καλές επιδόσεις της κυβέρνησης Χριστιανοδηµοκρατών-Σοσιαλδηµοκρατών στην
προστασία της δηµόσιας υγείας και στον
περιορισµό των οικονοµικών επιπτώσεων της πανδηµίας. Το γερµανικό ΑΕΠ
προβλέπεται να µειωθεί γύρω στο 5% το
2020, ενώ η πτώση για τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία θα είναι διψήφια.
Παρά τη συγκριτικά καλή εικόνα της Γερµανίας, υπάρχουν αρκετά προβλήµατα
και εκκρεµότητες.
Πρώτον, η Μέρκελ έχει δηλώσει ότι δεν
θα κατέβει στις βουλευτικές εκλογές του
Σεπτεµβρίου και αυτό δηµιουργεί µια
σχετική αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την επόµενη µέρα. ∆εν είναι βέβαιο ότι η δηµοτικότητα της Μέρκελ θα µεταφραστεί
αυτή τη φορά σε ψήφο υπέρ του Χριστιανοδηµοκρατικού Κόµµατος.
∆εύτερον, το Χριστιανοδηµοκρατικό
Κόµµα δεν έχει λύσει ακόµη το θέµα της
διαδοχής της Μέρκελ στην ηγεσία του
και ποιος θα είναι ο υποψήφιος καγκελάριος των Χριστιανοδηµοκρατών. Το
κοµµατικό συνέδριο που θα πάρει τις αποφάσεις αναβάλλεται συνεχώς λόγω της
πανδηµίας και αυτό ενισχύει τις εσωκοµµατικές εντάσεις.
Τρίτον, λόγω της οµοσπονδιακής δοµής
της Γερµανίας υπάρχουν αρκετά προβλήµατα συντονισµού της οµοσπονδιακής
κυβέρνησης µε τις κυβερνήσεις των 16
κρατιδίων. Η γραµµή Μέρκελ είναι υπέρ
ενός light lockdown, µε ανοιχτά σχολεία
και καταστήµατα, το οποίο όµως πρέπει
να εφαρµόζεται µε σύστηµα και πειθαρχία για να αποδώσει. Οι πρωθυπουργοί
των κρατιδίων διεκδικούν συχνά µεγαλύτερη χαλάρωση, ανάλογη και µε τις τοπικές ανάγκες.
Τέταρτον, η γερµανική προεδρία στην
Ε.Ε. ανέδειξε τους πολιτικούς περιορισµούς που ισχύουν και για τη χώρα µε την
ισχυρότερη οικονοµία ανάµεσα στις «27».

Το βέτο της Πολωνίας στο Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ανάκαµψης κοστίζει ακριβά σε Ελλάδα, Ιταλία και
Ισπανία.

Η Μέρκελ έκανε ένα εντυπωσιακό ευρωπαϊκό άνοιγµα προωθώντας το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, αλλά σε άλλα
ζητήµατα, όπως η αλλαγή του τρόπου αντιµετώπισης του προσφυγικού-µεταναστευτικού και η διαχείριση των διαρκών
προκλήσεων του Ερντογάν, η γερµανική
προεδρία δεν µπόρεσε να προσφέρει
πολλά.
Αυτό αποκτά µεγάλη σηµασία ενόψει του
περάσµατος από την προεδρία Τραµπ
στην προεδρία Μπάιντεν στις ΗΠΑ. Ο
επόµενος πρόεδρος θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες στη συνεργασία µε την
Ε.Ε., πολλά όµως θα εξαρτηθούν από τη
δυνατότητα των Ευρωπαίων να ανταποκριθούν, η οποία, αν κρίνουµε από τη
γερµανική προεδρία, είναι αρκετά περιορισµένη.
Πέµπτον, η Εναλλακτική για τη Γερµανία και γενικότερα η άκρα ∆εξιά επιδιώκει πάντα την αποσταθεροποίηση του
δηµοκρατικού συστήµατος. Σε αυτή τη
φάση εκφράζει όσους διαµαρτύρονται
για τα µέτρα, ακόµη και τους αρνητές του
κορονοϊού. Με τους Χριστιανοδηµοκράτες να καταγράφουν υψηλά ποσοστά και
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τους Σοσιαλδηµοκράτες και τους Πράσινους να δίνουν µάχη για τη δεύτερη
θέση, η δηµοκρατική συνέχεια και οµαλότητα µοιάζουν εξασφαλισµένες. Όµως
η στρατηγική της άκρας ∆εξιάς προκαλεί
αρκετές δυσλειτουργίες, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά την αντιµετώπιση της πανδηµίας.

Το ρίσκο του Μακρόν
Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Γαλλία, τη χώρα µε τη δεύτερη σηµαντικότερη οικονοµία στην Ε.Ε.
Η Γαλλία δεν δείχνει την ίδια αποτελεσµατικότητα µε τη Γερµανία στην αντιµετώπιση της πανδηµίας παρά την πρωτοφανή αύξηση των δηµοσίων δαπανών, η οποία οδηγεί –όπως και στις άλλες
χώρες– σε σηµαντική αύξηση του δηµόσιου χρέους.
Ο Μακρόν και το κόµµα του υπέστησαν
µεγάλη ήττα στις δηµοτικές εκλογές, ενώ
µετακινείται πολιτικά προς τα δεξιά, περιορίζοντας την πολυσυλλεκτικότητα του
κόµµατός του και προκαλώντας κάποια αναταραχή στο εσωτερικό του.
Σε αυτή τη φάση ο πρόεδρος της Γαλλίας
αναλαµβάνει διπλό πολιτικό ρίσκο. Την
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Τρίτη 24 Νοεμβρίου ανακοίνωσε τη χαλάρωση των μέτρων κατά της πανδημίας
σε τρεις φάσεις, χωρίς αυτό να δικαιολογείται απόλυτα στη βάση των επιδημιολογικών στοιχείων.
Από το Σαββατοκύριακο 28-29 Νοεμβρίου ανοίγουν τα κομμωτήρια και τα καταστήματα ρούχων με ενισχυμένα μέτρα
προστασίας. Από την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου ανοίγουν οι εκκλησίες –οι οποίες
όμως δεν θα υποδέχονται πάνω από 30
πιστούς ταυτόχρονα– και οι χώροι πολιτισμού υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Οι
πολίτες θα μπορούν να ασκούνται σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από την κατοικία τους και για τρεις ώρες, ενώ μέχρι σήμερα η άσκηση επιτρέπεται για μία ώρα
και σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από την
κατοικία τους.
Η γαλλική κυβέρνηση έχει θέσει ως
στόχο τον περιορισμό των νέων κρουσμάτων σε κάτω από 5.000 την ημέρα μέχρι
τις 15 Δεκεμβρίου, για να επιτραπούν στη
συνέχεια οι μετακινήσεις και τα ταξίδια
την περίοδο των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς. Θα εξακολουθήσει να ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας
από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί με
ορισμένες βασικές εξαιρέσεις, ενώ θα υπάρξουν ειδικές διευκολύνσεις για την
παραμονή των Χριστουγέννων και την
παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Αν όλα
πάνε καλά, στις 20 Ιανουαρίου θα υπάρξει τρίτη φάση χαλάρωσης, με άνοιγμα εστιατορίων, μπαρ και κλαμπ.
Είναι φανερό ότι ο πρόεδρος Μακρόν και
ο πρωθυπουργός Καστέξ αναλαμβάνουν
μεγάλο ρίσκο σε θέματα δημόσιας υγείας,
σε μια προσπάθεια να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα και να περιορίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια.
Τα τελευταία χρόνια η λαϊκή δυσαρέσκεια εκφράζεται στη Γαλλία συχνά με
βίαιο τρόπο, κυρίως με πρωτοβουλία του
κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων. Για να
επιβάλουν τον νόμο και την τάξη, ο φιλελεύθερος Μακρόν και η κυβερνητική
πλειοψηφία, υποστηριζόμενη από την
κεντροδεξιά αντιπολίτευση, προώθησαν
στη Βουλή νόμο για τη συνολική ασφάλεια, με τον οποίο δίνονται νέες δυνατότητες στην αστυνομία και επιβάλλονται
περιορισμοί στην «κακόπιστη» δημοσιογραφική κάλυψη της δράσης των αστυνομικών.
Η Αριστερά, οι ενώσεις των δημοσιογράφων, πολλοί διανοούμενοι και με τον
τρόπο της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατήγγειλαν ή διαχώρισαν τη θέση τους
από την πρωτοβουλία Μακρόν. Ο Γάλλος
πρόεδρος έχει κατά νου την αναμέτρηση
των προεδρικών εκλογών του 2022, όπου
το πιθανότερο σενάριο, με βάση τις δημο-
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αυτό στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι η Βαρσοβία τελικά θα υποχωρήσει και ανησυχούν περισσότερο για τη στάση της κυβέρνησης Όρμπαν στην Ουγγαρία.
Η διαδικασία για την έγκριση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης καθυστερεί και μοιάζει πλέον
πρακτικά αδύνατο να εκταμιευθούν σοβαρά ποσά πριν από το γ΄ ή το δ΄ τρίμηνο
του 2021.

Ιταλία-Ισπανία,
ίδια προβλήματα

Ο Μακρόν παίρνει μεγάλο ρίσκο με τη δημόσια
υγεία, για να βοηθήσει τη γαλλική οικονομία και να
περιορίσει τη λαϊκή διαμαρτυρία.
σκοπήσεις, είναι μια νέα μονομαχία του
με τη Λεπέν.
Μετακινούμενος προς τα δεξιά, της περιορίζει τον πολιτικό χώρο, αλλά μπορεί να
έχει σημαντικές απώλειες προς το Κέντρο
και την Αριστερά. Εκτιμά ότι οι κακές
σχέσεις Σοσιαλιστών, ριζοσπαστικής Αριστεράς και Οικολόγων θα τον προστατεύσουν τελικά από δυσάρεστες εκπλήξεις.
Το πρόβλημα με τον Μακρόν είναι ότι η
λαϊκή διαμαρτυρία είχε εκδηλωθεί πριν
από την πανδημία και μπορεί να πάρει
μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την αντιμετώπιση της πρόκλησης του κορονοϊού.
Σε ό,τι αφορά την Ε.Ε., η Γαλλία κάνει
φιλόδοξες προτάσεις, οι περισσότερες
από τις οποίες καλύπτουν την Ελλάδα,
χωρίς όμως να μπορεί να τις προωθήσει
αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, υποδέχεται τον Μπάιντεν επιμένοντας στη
στρατηγική αυτονομίας της Ε.Ε. έναντι
των ΗΠΑ, ενώ οι Βρυξέλλες έχουν πρόβλημα στην αναβάθμιση των σχέσεων με
τις ΗΠΑ και στην προώθηση της συνεργασίας Ευρωπαίων και Αμερικανών στο
ΝΑΤΟ ύστερα από την τετραετία Τραμπ.

Το βέτο της Πολωνίας
Τη συνεργασία για την έξοδο από την
κρίση δυσκολεύει το βέτο που άσκησε η
κυβέρνηση της Πολωνίας μαζί με την κυβέρνηση της Ουγγαρίας για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.
Οι δύο υπερσυντηρητικές κυβερνήσεις
αντιτίθενται στην απόφαση των ευρωπαϊκών θεσμών με την οποία συνδέονται οι

χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης προς τα κράτη-μέλη με
τον σεβασμό εκ μέρους τους των κανόνων
του κράτους Δικαίου.
Η κυβέρνηση της Πολωνίας κατηγορείται μεταξύ των άλλων ότι επιχειρεί τον έλεγχο της Δικαιοσύνης με την πρόωρη
συνταξιοδότηση δικαστικών λειτουργών που δεν ελέγχονται πολιτικά. Αντιδρώντας στην πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών θεσμών, η κυβέρνηση της Πολωνίας
μπλόκαρε τους προϋπολογισμούς της περιόδου 2021-2027. Χωρίς συγκεκριμένο
προϋπολογισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δεν μπορεί να βγει στις αγορές για να αντλήσει 750 δισ. ευρώ για την κάλυψη
των αναγκών του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάκαμψης.
Τον λογαριασμό του πολωνικού βέτο κινδυνεύουν να πληρώσουν τα κράτη-μέλη
που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τις πρόσθετες δωρεάν οικονομικές ενισχύσεις
της Ε.Ε., όπως η Ιταλία και η Ισπανία.
Η Πολωνία βρίσκεται σε μια μεταβατική
φάση, με την κυβέρνησή της να εκφράζει
έναν εθνικισμό, αποτέλεσμα της καταπίεσης που γνώρισαν οι Πολωνοί σε βάθος
χρόνου από τη Γερμανία και κυρίως από
τη Ρωσία και τη Σοβιετική Ένωση. Οι πολίτες είναι φιλοευρωπαίοι σε συντριπτικό
ποσοστό, γιατί αναγνωρίζουν τη συμβολή
της Ε.Ε. στην οικονομική και κοινωνική
πρόοδο στη διάρκεια της τελευταίας
15ετίας, ενώ με το πέρασμα του χρόνου αναπτύσσεται η κοινωνία των πολιτών.
Η πολωνική οικονομία θα χάσει πολλά
αν η κυβέρνηση επιμείνει στο βέτο. Γι’

Οι επιδόσεις της Ιταλίας και της Ισπανίας
στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι
κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ο αριθμός των θανάτων είναι εξαιρετικά υψηλός σε σχέση με τον πληθυσμό –μόνο
το Βέλγιο έχει μεγαλύτερο πρόβλημα–,
ενώ η πτώση του ΑΕΠ το 2020 θα είναι
διψήφια, πιθανόν πάνω από 12% στην περίπτωση της Ισπανίας.
Τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο χωρών
συνοψίζονται ως εξής:
Πρώτον, μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό, τις υπηρεσίες, την εστίαση, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές
οικογενειακές επιχειρήσεις, συγκρίσιμη
με της Ελλάδας.
Δεύτερον, πολιτικά ετερόκλητες κυβερνήσεις που δεν έχουν σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Στην Ισπανία ο
συνασπισμός Σοσιαλιστών-Podemos δυσκολεύεται να περάσει τον προϋπολογισμό και το ίδιο ισχύει, ως έναν βαθμό,
στην Ιταλία με τον κυβερνητικό συνασπισμό Δημοκρατικού Κόμματος - Κινήματος Πέντε Αστέρων.
Τρίτον, οι διαφορές μεταξύ των κυβερνητικών κομμάτων κάνουν λιγότερο αποτελεσματική την αντιμετώπιση της κρίσης
και στέκονται σε πολλές περιπτώσεις εμπόδιο στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.
Τέταρτον, την κατάσταση περιπλέκει η
πολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των κυβερνήσεων και πολλών περιφερειών.
Πέμπτον, η Ιταλία είναι ήδη υπερχρεωμένη και η Ισπανία την ακολουθεί με ταχύτητα σε μια πορεία υπερχρέωσης. Η
αύξηση του δημόσιου χρέους, σε συνδυασμό με την αδυναμία προώθησης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, μπορεί να οδηγήσει τις δύο χώρες σε μια μεγάλης
διάρκειας περίοδο οικονομικής στασιμότητας.
Έκτον, όπως η Ελλάδα, στηρίζουν πάρα
πολλά στις πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίες όμως αμφισβητούνται ως έναν βαθμό από τους λεγόμενους
«φειδωλούς» και καθυστερούν εξαιτίας
του βέτο της Πολωνίας και της Ουγγαρίας.
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συνέντευξη

Τ

ην εκτίµηση ότι ανάµεσα στο
πρώτο και στο δεύτερο κύµα
της πανδηµίας η Εκκλησία κατόρθωσε να περιορίσει τις ανορθολογικές φωνές στο εσωτερικό της και να τεκµηριώσει
θεολογικά τη στάση της, ώστε να µην επιτρέψει τον κλονισµό της πίστης του πληρώµατός της και ταυτόχρονα να το προστατέψει
από ανθρωποφαγικές επιθέσεις, κάνει ο οµότιµος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής
του ΑΠΘ και Άρχων ∆ιδάσκαλος του Ευαγγελίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας,
Μιλτιάδης Κωνσταντίνου.
Ο κ. Κωνσταντίνου θεωρεί σηµείο έναρξης
της ανασύνταξης της Εκκλησίας τη φράση
του Οικουµενικού Πατριάρχη «κινδυνεύουν
οι πιστοί, όχι η πίστη» και χαρακτηρίζει τις διαρροές περί VIP αντιµετώπισης του Αρχιεπισκόπου απόδειξη του «πολέµου και της
λάσπης που λούζεται η Εκκλησία απ’ όσους
επιθυµούν να την ευτελίσουν στα µάτια της
κοινωνίας», ενώ επικαλείται το βιβλίο της
Σοφίας Σειράχ από την Παλαιά ∆ιαθήκη, στο
οποίο ο άνθρωπος δέχεται τη συµβουλή να
προσεύχεται, αλλά να καλέσει «και τον γιατρό, γιατί ο Κύριος τον έχει ορίσει στο λειτούργηµά του».
Με µια πρώτη µατιά, η Εκκλησία της Ελλάδος εµφανίστηκε λιγότερο αρνητική στη
λήψη µέτρων στο δεύτερο κύµα της πανδηµίας σε σχέση µε το πρώτο. Άλλαξε κάτι
στο µεταξύ;
Ασφαλώς άλλαξαν πολλά πράγµατα. Μετά
τον πρώτο κλυδωνισµό που βίωσε η ιεραρχία της Εκκλησίας από τον αιφνιδιασµό της,
καθώς είχε από τη µια µεριά να αντιµετωπίσει µια πρωτόγνωρη κατάσταση και από
την άλλη µια σκληρή –και εν πολλοίς άδικη–
κριτική τόσο από τα µέλη της όσο και από
άλλους χώρους, ανασυνέταξε τις θεολογικές της δυνάµεις και, στηριζόµενη τόσο στις
Γραφές της όσο και στην παράδοσή της, κατόρθωσε να περιορίσει, µε σχετικά µεγάλο
βαθµό επιτυχίας, τις ανορθολογικές φωνές
στο εσωτερικό της, αλλά ταυτόχρονα και να
τεκµηριώσει θεολογικά τη στάση της, ώστε
να µην επιτρέψει τον κλονισµό της πίστης του
πληρώµατός της και ταυτόχρονα να το προστατέψει από ανθρωποφαγικές επιθέσεις. Η
φράση του Οικουµενικού Πατριάρχη «κινδυνεύουν οι πιστοί, όχι η πίστη» σηµατοδότησε
µια σειρά από θεολογικές τοποθετήσεις τόσο
για το ζήτηµα της συµµετοχής στις λατρευτικές συνάξεις όσο και για το θέµα της σχέσης πίστης και επιστήµης, που πραγµατικά
θωράκισαν τη θεολογική επιχειρηµατολογία της θεσµικής Εκκλησίας, ώστε να αντιµετωπίσει την αφόρητη πίεση που δέχτηκε
τόσο από φονταµενταλιστικούς όσο και από
εχθρικούς προς αυτήν κύκλους.
Κάποιοι ιεράρχες έδειξαν να αιφνιδιάζονται όταν τα κρούσµατα πέρασαν την πύλη
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ερωτήµατα, αναγκάζοντάς τον τελικά να οµολογήσει την αδυναµία του στο να συλλάβει σε όλη τους την έκταση το θαύµα και τα
µυστήρια της δηµιουργίας. Γι’ αυτό το βιβλίο
της Σοφίας Σειράχ συµβουλεύει: «Παιδί µου,
τις αρρώστιες σου µην τις παραµελείς, αλλά
στον Κύριο να προσεύχεσαι κι αυτός θα σε
γιατρέψει… Έπειτα κάλεσε και τον γιατρό,
γιατί ο Κύριος τον έχει ορίσει στο λειτούργηµά του» (38:9, 12).
Μέχρι τώρα οι άνθρωποι µπροστά στο
«κακό» κατέφευγαν σε λιτανείες και δηµόσιες προσευχές για να ικετεύσουν τον
Θεό. Τώρα καλούνται να µείνουν σπίτι.
Μπορεί αυτό να τους αποµακρύνει από
τον Θεό και, γενικότερα, η παραδοχή ότι ο
Θεός δεν µπόρεσε να βοηθήσει στην πανδηµία κλονίζει την πίστη τους;
Πιστεύω ότι ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται
να καλλιεργήσει µια αληθινή σχέση µε τον Θεό
δεν διατρέχει τέτοιον κίνδυνο. Το πώς ο Θεός
παρεµβαίνει στον κόσµο, τι κάνει για χάρη των
ανθρώπων και τι ζητά από τους ανθρώπους
µάς το έχει δώσει γραµµένο. Οι άνθρωποι που
µελετούν την Αγία Γραφή δεν κινδυνεύουν να
παρασυρθούν από ευσεβιστικές µεγαλοστοµίες µε πνευµατικό περιτύλιγµα.

Μιλτιάδης
Κωνσταντίνου,

οµ. καθηγητής
της Θεολογικής Σχολής
του ΑΠΘ

«Ντελίβερι θαυµάτων
δεν γίνεται»
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
της Εκκλησίας. Πόσο βάσιµη είναι η υποψία ότι έκρυψαν τα κρούσµατα;
Από την πρώτη στιγµή της εµφάνισης του ιού
κατέστη σαφές ότι ουδείς είναι απρόσβλητος
από αυτόν. Γι’ αυτό και αµέσως σχεδόν η θεσµική Εκκλησία έσπευσε να συµµορφωθεί
µε τα µέτρα προστασίας που προτάθηκαν από
την πολιτεία. Εξαιρέσεις ασφαλώς υπήρξαν,
όπως και γραφικές ή συνωµοσιολογικές δηλώσεις, αλλά δεν χαρακτηρίζουν αυτές σύνολη τη στάση της Εκκλησίας, που ήταν σοβαρή και υπεύθυνη. Κατά συνέπεια, το να
έκρυψε η ιεραρχία συνειδητά κρούσµατα
το θεωρώ απίθανο. Αν κάποιος κληρικός έκρυψε ενδεχοµένως την κατάστασή του, δεν
µπορεί κανείς να το αποκλείσει, αλλά αυτό
είναι πλέον θέµα προσωπικής ευθύνης και
απόφασης του καθενός.
Μήπως περίµεναν περισσότερη προστασία από τον Θεό λόγω ιδιότητος;
Κάθε πιστός άνθρωπος ελπίζει στη θεία προστασία και προσεύχεται γι’ αυτήν. Ουδείς όµως
µπορεί να ισχυριστεί ότι µπορεί να διασφαλίσει τον τρόπο µε τον οποίο ενεργεί ο Θεός.
Αυτό δεν είναι µια απλώς αφελής θέση, αλλά

εγγίζει και τα όρια της ύβρεως. Οι αληθινά πιστοί άνθρωποι, κατά συνέπεια, προσεύχονται
και παρακαλούν τον Θεό για τη σωτηρία του
σύµπαντος κόσµου, δεν προκαλούν όµως
τον Θεό, ζητώντας θαύµατα κατά παραγγελία. Οι πιστοί πιστεύουν στην παντοδυναµία
του Θεού και στα θαύµατα, όµως ντελίβερι
θαυµάτων δεν γίνεται.
Στη βιβλική προσέγγιση ο Ιώβ επέµεινε
να εναποθέτει τη ζωή του στα χέρια του
Θεού, όσο κι αν βασανιζόταν. Στην πανδηµία του Covid πολλοί ιεράρχες κατέφυγαν πολύ πιο γρήγορα στην προστασία της επιστήµης.
Το βιβλίο του Ιώβ γράφεται σε µια εποχή
κατά την οποία στο βιβλικό Ισραήλ κυριαρχεί
µια µηχανιστική αντίληψη για τη σχέση του
Θεού µε τους ανθρώπους, που οδηγεί πολλούς θεολογούντες της εποχής να πιστεύουν
ότι είναι σε θέση να ερµηνεύσουν τον τρόπο
µε τον οποίο ενεργεί ο Θεός µέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Στην όλη συζήτηση παρεµβαίνει τελικά ο ίδιος ο Θεός (κεφ. 38 εξ.), που
θέτει τον Ιώβ µπροστά σε µια σειρά επιστηµονικά (µε τα δεδοµένα της εποχής βέβαια)

Θα έπρεπε η ιεραρχία να αποποιηθεί τη
VIP αντιµετώπιση στα νοσοκοµεία;
Αυτό είναι µια κατηγορία που εύκολα προσάπτεται σε ανθρώπους που πρεσβεύουν κάποιες αρχές, αλλά µοιάζει λίγο λαϊκίστικη. Σε
ό,τι αφορά τους Έλληνες ιεράρχες που αρρώστησαν, δεν νοµίζω ότι προσφέρθηκαν VIP υπηρεσίες, ένας µάλιστα πέθανε. ∆εν υπάρχει
αµφιβολία ότι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν
κάποια υψηλή θέση ή εκπροσωπούν έναν
θεσµό έχουν συχνά κάποια διαφορετική αντιµετώπιση. Το αν θα τη δεχτούν ή όχι εξαρτάται από την προσωπικότητα του καθενός.
Στην προκειµένη, πάντως, περίπτωση, ούτε ο
αρχιεπίσκοπος Αλβανίας ούτε ο αρχιεπίσκοπος Ελλάδος δέχτηκαν κάποιες εξαιρετικές
υπηρεσίες και το ότι ορισµένοι δέχτηκαν να
κυκλοφορήσουν fake news πάνω σε αυτό
το τόσο ευαίσθητο θέµα αποδεικνύει τον πόλεµο που υφίσταται η Εκκλησία και τη λάσπη
που λούζεται απ’ όσους επιθυµούν να την ευτελίσουν στα µάτια της κοινωνίας.
Μήπως η πανδηµία επιφέρει µια βίαιη αλλαγή της επετηρίδας στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία;
Βίαιη αλλαγή δεν µπορεί να επέλθει σε ένα
σύστηµα που λειτουργεί συνοδικά. Είτε σε
περιόδους πανδηµίας είτε σε κανονικές συνθήκες, επίσκοποι πεθαίνουν και η Ιερά Σύνοδος συνέρχεται και εκλέγει τους αντικαταστάτες τους. ∆εν υπάρχει επετηρίδα παρά
µόνον ένας κατάλογος υποψηφίων. Όταν πεθάνει ο Αρχιεπίσκοπος, θα ακολουθηθεί η
ίδια διαδικασία, όπως ακριβώς και µετά τον
αιφνίδιο θάνατο του προκατόχου του.
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ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Μ

ικρές αυξήσεις θα δουν από το
νέο έτος οι εργαζόµενοι, ως αποτέλεσµα της µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Ιανουαρίου 2021. Πρόκειται για
µια µείωση της τάξης των 3 ποσοστιαίων µονάδων, ενώ µαζί µε την προηγούµενη παρέµβαση η µείωση είναι της τάξης των 3,9 ποσοστιαίων µονάδων. Αυτό ισοδυναµεί µε αυξήσεις από 8 έως και 350 ευρώ
τον µήνα.
Σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας, η µείωση αφορά
265.216 επιχειρήσεις και 1.986.336 εργαζόµενους, των οποίων το εισόδηµα θα επηρεαστεί θετικά. Μάλιστα, όπως
επισήµανε από το βήµα της Βουλής ο αρµόδιος υπουργός,
Γιάννης Βρούτσης, η διάταξη θα προσφέρει οξυγόνο στην
αγορά εργασίας, θα βελτιώσει το εισόδηµα των εργαζοµένων και θα δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις µε τη µείωση του
µη µισθολογικού κόστους.

Παραδείγµατα
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για εργαζόµενο µε 650 ευρώ η
επιχείρηση θα έχει σε ετήσια βάση όφελος 207 ευρώ και ο
εργαζόµενος 148 ευρώ. Για εργαζόµενο µε 800 ευρώ, το όφελος για την επιχείρηση θα είναι 254 ευρώ και 183 ευρώ
θα είναι το όφελος για τον εργαζόµενο. Για εργαζόµενο µε
1.200 ευρώ, το όφελος για την επιχείρηση θα είναι 381 ευρώ
και 274 ευρώ για τον εργαζόµενο. Για εργαζόµενο µε 1.800
ευρώ, το όφελος θα είναι 572 ευρώ για την επιχείρηση και
411 ευρώ για τον εργαζόµενο.
«Κανείς δεν είπε ότι θα τους κάνουµε πλούσιους. Όµως οτιδήποτε βελτιώνει το εισόδηµα των εργαζοµένων είναι καλοδεχούµενο» υποστήριξε από το βήµα της Βουλής ο κ.
Βρούτσης.

Οι προβλέψεις του ν/σ
Πιο αναλυτικά, από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των µισθωτών εργαζοµένων του ιδιωτικού
τοµέα µειώνονται:
• Κατά 1,85 ποσοστιαίες µονάδες των ασφαλίστρων
υπέρ κλάδου ανεργίας. Η µείωση επιµερίζεται κατά
1,49 ποσοστιαίες µονάδες στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 ποσοστιαίες µονάδες στο ασφάλιστρο του εργαζοµένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ
ανεργίας διαµορφώνεται σε 2,4% και κατανέµεται ως

Η µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών αφορά 1.986.336
εργαζόµενους, των οποίων το
εισόδηµα θα επηρεαστεί θετικά.

εξής: 1,2% στον εργοδότη και 1,2% στον εργαζόµενο.
• Κατά 0,30 ποσοστιαίες µονάδες των ασφαλίστρων
υπέρ του Ενιαίου Λογαριασµού για την Εφαρµογή
Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). Η µείωση θα είναι
κατά 0,12 ποσοστιαίες µονάδες από την εργοδοτική
εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας
(ΕΚΛΑ) και κατά 0,18 ποσοστιαίες µονάδες υπέρ του
Ειδικού Λογαριασµού Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ). Το συνολικό ασφάλιστρο διαµορφώνεται σε 0,16% και κατανέµεται κατά 0,06% στους εργοδότες υπέρ ΕΛΠΕΚΕ
και κατά 0,10% στους εργαζόµενους υπέρ ΕΚΛΑ.
• Κατά 0,85 ποσοστιαίες µονάδες των ασφαλίστρων υπέρ
του ΕΛΕΚΠ. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζοµένου
υπέρ ΕΛΕΚΠ διαµορφώνεται σε 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ.

Ρύθµιση οφειλών
Ταυτόχρονα, οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούµενων και ελεύθερων επαγγελµατιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε µέχρι 30 Απριλίου 2021, µπορούν να υπαχθούν σε ρύθµιση τµηµατικής
καταβολής έως και 24 µηνιαίων δόσεων µε επιτόκιο 2,5%
ή 12 δόσεων άτοκα, µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης τα
50 ευρώ.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη µέρα του µήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Η αίτηση για υπαγωγή στην ρύθµιση υποβάλλεται έως τις
31 Ιουλίου 2021, ενώ ο οφειλέτης µπορεί να επιλέξει, σε
οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης, την εφάπαξ εξόφληση.
Συνολικά έχουν παραταθεί έως τις 30 Απριλίου ασφα-

λιστικές υποχρεώσεις 3 µηνών για επιχειρηµατίες και
4 µηνών για ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους. Πρόκειται για τις εισφορές περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου που
βαρύνουν τους εργοδότες και Φεβρουαρίου, Μαρτίου,
Απριλίου, Μαΐου που βαρύνουν αυτοαπασχολούµενους και επαγγελµατίες. Στη νέα έκτακτη ρύθµιση θα
ενταχθούν οφειλές τουλάχιστον 316 εκατ. ευρώ. Τα 225
εκατ. ευρώ αφορούν αναστολές ασφαλιστικών οφειλών
επιχειρήσεων και τα υπόλοιπα 91 ατοµικές οφειλές επαγγελµατιών. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση
υποβάλλεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του
ΚΕΑΟ.
Με το ίδιο νοµοσχέδιο δίνεται δεύτερη ευκαιρία για επανένταξη ασφαλισµένων οφειλετών του e-ΕΦΚΑ που ήταν
στους πληττόµενους τον περασµένο Απρίλιο, έλαβαν «πάγωµα» της ρύθµισής τους για 3 µήνες, αλλά έχασαν από
τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο τη ρύθµισή τους, για παράδειγµα τη ρύθµιση των 120 δόσεων. Η επανένταξη συντελείται µε την απλή καταβολή της δόσης του µηνός Νοεµβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέχρι
τις 30 Νοεµβρίου. Η προθεσµία καταβολής όλων των επόµενων δόσεων της αναβιώσασας ρύθµισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την
ηµέρα της αναβίωσης.

Τα… βάρη
Την ανάγκη ελάφρυνσης του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους της µισθωτής εργασίας υπογραµµίζει, µεταξύ άλλων, η Επιτροπή Πισσαρίδη, η οποία καλεί την
κυβέρνηση να αναλάβει δράση για τη µείωση του µη µισθολογικού κόστους στην Ελλάδα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συντελεστής επιβάρυνσης της
εργασίας από φόρους και εισφορές είναι ιδιαίτερα υψηλός σε σχέση µε τη συνολική µισθολογική δαπάνη, ενώ
εµφανίζει έντονη προοδευτικότητα από τα µεσαία εισοδήµατα. Η επιβάρυνση, δε, είναι υψηλότερη για τη µισθωτή παρά για τη µη µισθωτή εργασία.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένας µισθωτός ο οποίος λαµβάνει καθαρό µισθό ύψους 1.000 ευρώ µηνιαίως (δηλαδή
14.000 ευρώ ετησίως) κοστίζει περίπου 23.000 ευρώ ετησίως στον εργοδότη. Εφόσον, ο τελευταίος θελήσει
να δώσει καθαρή αύξηση στον εργαζόµενο ύψους 1.000
ευρώ ετησίως, αυτό θα κοστίσει περίπου 2.000 ευρώ.
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Ο ΤΣΊΠΡΑΣ ΠΑΊΡΝΕΙ
ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΆ ΜΗΝΎΜΑΤΑ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑ,
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΌΧΙ
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΗΣ

Α

ντιμέτωπο με την κατάρρευση της γραμμής «για τις συνέπειες
από το δεύτερο κύμα
της πανδημίας φταίει
ο Μητσοτάκης» έφερε
τον ΣΥΡΙΖΑ η δημοσκόπηση της MRB για
το Star, από την οποία προέκυπτε ότι ένας
στους δύο πολίτες θεωρεί ότι η χώρα περνά
το δεύτερο κύμα καλύτερα από άλλες
χώρες και ένας στους τέσσερις ότι το περνά
εξίσου δύσκολα.
Πρακτικά, η δημοσκόπηση έδειχνε ότι
όλη η φιλολογία που καλλιεργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία το δεύτερο
κύμα της πανδημίας επηρεάζει βαθιά τη
χώρα επειδή η κυβέρνηση δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα έγκαιρα, είχε συγκινήσει το
20,7% των πολιτών, ποσοστό περίπου ίδιο
με αυτό που η δημοσκόπηση έδινε στο
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Η δημοσκόπηση δημοσιοποιήθηκε στις
24 Νοεμβρίου, μόλις λίγες ώρες προτού το
γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με επίσημη
ανακοίνωσή του χαρακτηρίσει «εύλογη»
την «απόφαση της κυβέρνησης να ενισχύσει με 120 εκατ. ευρώ κρατικής χρηματοδότησης την αεροπορική εταιρεία Aegean»
εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας.
Όμως, ανάμεσα στην απόφαση της κυβέρνησης και στην επίσημη ανακοίνωση του
ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος ΣΥΡΙΖΑ, της πλήρους
και με κάθε ευκαιρία αντιπαράθεσης με

την κυβέρνηση, είχε προλάβει να αναδειχθεί:
• Ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Παππάς, διαπίστωνε «μια επαναλαμβανόμενη στήριξη προς μία εταιρεία».
• Η αν. τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πέτη Πέρκα, προειδοποιούσε ότι «σε περίπτωση που φαλιρίσει η
Aegean, δεν έχουμε καμία εξασφάλιση»
και κατέληγε ότι «έχουμε μια κυβέρνηση
με πλήρη ταύτιση με τα ιδιωτικά συμφέροντα».
• Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Νεκτάριος
Σαντορινιός έλεγε ότι με τα 120 εκατ. στην
Aegean η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι δεν
νοιάζεται στο ελάχιστο για το δημόσιο συμφέρον και την αεροναυτιλία της χώρας.
Το πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως, ήταν
ότι και μετά την επίσημη ανακοίνωση δεν
πολλαπλασιάστηκαν οι πιο ήπιες φωνές
προσέγγισης της χρηματοδότησης της
Aegean, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρό-

εδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, από
βήματος της Βουλής είπε, κατονομάζοντας
την Aegean, «καλώς τη στηρίξατε».
Στην ερώτηση για το θέμα, που υπέγραψαν
52 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα στους
οποίους ήταν η γ.γ. της Κ.Ο., Όλγα Γεροβασίλη, αλλά δεν ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Ευκλείδης Τσακαλώτος,
ο χαρακτηρισμός «εύλογη» δεν επαναλαμβάνεται, ενώ σειρά βουλευτών κινήθηκαν
σε συχνότητες που δεν έπιαναν τη ρήση
του προέδρου.
• «Αν κάτι χαρακτηρίζει αυτή την κυβέρνηση, είναι ότι δεν ξεχνάει τους “φίλους”
της: τους λίγους, μεγάλους κι εκλεκτούς.
Και, για χάρη τους, δεν διστάζει να παραμερίσει ακόμα και την ασφάλεια του επιβατικού κοινού και της χώρας» έλεγε ο βουλευτής Λέσβου Γιάννης Μπουρνούς.
• «Το κύριο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση δεν είναι οι εργαζόμενοι και η μεσαία
τάξη, αλλά οι χρηματοδότες της και οι κολλητοί της. Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα είναι τα 120 εκατ. που δίνει στην
ιδιωτική Aegean» είπε ο βουλευτής Γιάννης Μπαλάφας.
• «Το παν για τη ΝΔ είναι η εξυπηρέτηση
των ιδιωτικών συμφερόντων, να μείνει ευχαριστημένη η Aegean» επανήλθε η κ.
Πέρκα.
• «ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΜΟΥ ΚΕΡΔΗ ΜΟΥ, Η
ΖΗΜΙΑ ΜΟΥ ΖΗΜΙΑ ΣΑΣ!!!» έγραφε σε
ανάρτησή του στο Facebook, στο γνωστό
του ύφος, ο κ. Παύλος Πολάκης, για τον
οποίο ανεπίσημα διαρρέεται από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι στον «πάγο».
Σύμφωνα με αυτές τις διαρροές, ο κ. Πολάκης επιβεβαιώνει τη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ
σε πιο ήπιους τόνους, καθώς φέρεται να
είναι πολύ ενοχλημένος και να καταλογίζει στην κομματική ηγεσία ότι έχει χαμηλώσει τους τόνους και δεν κάνει την αντιπολίτευση που πρέπει. Την ίδια άποψη με
τον κ. Πολάκη έχει και ο εκδότης τη εφημερίδας «Documento», ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν βρίσκει άνθρωπο να αγαπάει
τον καθηγητή Τσιόδρα περισσότερο από
τον τομεάρχη Υγείας και πρώην υπουργό,
Ανδρέα Ξανθό.
Πέρα από τις αξιολογήσεις του κ. Πολάκη
για την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, σοβαρό πλήγμα δέχτηκε και το δεύτερο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με
το οποίο η κυβέρνηση με την απαγόρευση
των πορειών για το Πολυτεχνείο έχει ως

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δέχεται
σοβαρές εισηγήσεις να αλλάξει πλεύση
και να προσεγγίσει το κεντροαριστερό
ακροατήριο Μητσοτάκη με άλλη
φρασεολογία και λογική.
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στόχο να περιστείλει τα συνταγματικώς
προβλεπόμενα δικαιώματα των Ελλήνων.
Σκοπός της κυβέρνησης είναι, όταν θα
βγούμε από την πανδημία, να βρισκόμαστε μπροστά σε μια κοινωνία ριζικά διαφορετική, με λιγότερα δικαιώματα, κοινωνικά
και ατομικά, έλεγε την επομένη των εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο ο συνταγματολόγος και τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, όμως στη
δημοσκόπηση της Metron Analysis που
έγινε για το Mega 71% των πολιτών που
ρωτήθηκαν απάντησαν πως κρίνουν θετικά την κυβερνητική απόφαση για απαγόρευση, ενώ 26% απάντησαν πως την κρίνουν αρνητικά.
Ουσιαστικά, δηλαδή, η ενόχληση για την
απαγόρευση συγκέντρωνε μικρότερο ποσοστό από το άθροισμα της εκλογικής επιρροής των κομμάτων που την κατήγγειλαν, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25.
Όμως η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του
ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δεν συμμερίζεται την
άποψη Κατρούγκαλου, καθώς χαρακτηρίζει θετική την απαγόρευση.
Το αποκούμπι των τελευταίων ημερών
είναι η προσπάθεια να εκτεθεί η κυβέρνηση με μοχλό την αναφορά του υπουργού
Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη, ότι αν
είχαμε περισσότερες ΜΕΘ θα είχαμε περισσότερους νεκρούς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι
γνωρίζει πώς να αποκομίζει πολιτικά οφέλη
από την ανάδειξη τέτοιων δηλώσεων, όμως
αυτή τη φορά η ανάδειξή της προϋποθέτει επιστροφή στον τρόπο αντιπαράθεσης
με τη ΝΔ ο οποίος δεν απέδωσε στις εκλογές και δεν αποδίδει ούτε μετά τις εκλογές,
όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις.
Έτσι, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ενέταξαν τη φράση στην πολιτική τους επιχειρηματολογία ήταν εξαιρετικά προσεκτικά και
απέφυγαν τη δαιμονοποίηση του υπουργού Επικρατείας, όπως είχαν κάνει με την
αναφορά του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
Κώστα Καραγκούνη σε ασφαλιστικό Πινοσέτ.
Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δέχεται σοβαρές εισηγήσεις να αλλάξει πλεύση και να προσεγγίσει το κεντροαριστερό ακροατήριο Μητσοτάκη με
άλλη φρασεολογία και λογική. Όμως ουσιαστικά πρόκειται για παρέμβαση στο πολιτικό DNA του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δύσκολα
μπορεί να τροποποιηθεί. Άλλωστε οι περισσότεροι στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν βέβαιο ότι ο Μητσοτάκης έλεγε την αλήθεια
ότι δεν βρήκε στο Μαξίμου τις περίφημες
τρεις επιστολές που κατά το πολιτικό ανέκδοτο Τσίπρα κάθε πρωθυπουργός αφήνει
στον διάδοχό του. Το πολιτικό DNA του
Τσίπρα αρνιόταν να δεχτεί ότι με τη στρατηγική της πόλωσης που ακολουθούσε θα
έχανε τις εκλογές.
Γι’ αυτό δεν είχε γράψει καμία επιστολή.
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Τα πράγματα είναι σοβαρά…

Σ

τους μήνες της αθωότητας, την άνοιξη, όταν η κυβέρνηση μας κλείδωσε μέσα, ήταν
έως και χαριτωμένο να κοροϊδεύει κανείς το σποτάκι του Σπύρου
Παπαδόπουλου και συνηθισμένη η εξαχρείωση όσων αναρωτιόνταν πόσα άρπαξε ο συγκεκριμένος για να κάνει το
διαφημιστικό και πόσα άρπαξαν τα κανάλια για να το μεταδώσουν. Δεν έχει
καμία σημασία αν κάποιος κορόιδευε το
σποτάκι επειδή ήθελε να κάνει αντιπολίτευση, επειδή ήταν αρνητής ή επειδή
απλώς έσπαγε πλάκα στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι
από τότε κανείς δεν κοιτούσε την επόμενη μέρα.
Η κυβέρνηση μας έπιασε στον ύπνο
και προσπεράσαμε το πρώτο κύμα. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν μοίραζε επιδόματα θα είχε σηκωθεί επανάσταση. Όλοι
γνωρίζαμε πως είμαστε χρεοκοπημένη
χώρα, ουδείς αναρωτήθηκε πού βρέθηκαν τα λεφτά. Λεφτά για επιδόματα δεν

ΤΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗ ΓΑΛΛΉ*
υπήρχαν και υπό αυτή την έννοια ορθώς
επίσης λεγόταν ότι ένα νέο κλείδωμα θα
ήταν καταστροφικό.
Είναι εύκολο να λέγεται «κλείστε τα σύνορα», ωστόσο αυτό σημαίνει ανεργία
για περίπου το 1/5 του εργατικού δυναμικού της χώρας, που απασχολείται
στον τουρισμό. Είναι εύκολο να λέγεται
«κλείστε τα θέατρα και τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος», αλλά
ποιος πληρώνει τον κόσμο που χάνει τη
δουλειά του; Είναι ακόμη πιο εύκολο

να κλείσουν οι υπηρεσίες, διότι, είπαμε,
στην Ελλάδα δεν είναι κακό να κάθεσαι
και να πληρώνεσαι από το Δημόσιο.
Αυτό που είναι δύσκολο είναι να συνεχίσουμε να ζούμε εν μέσω πανδημίας,
αυτοπεριοριζόμενοι, φτωχότεροι, με μεγάλη δυσκολία, αλλά να ζούμε. Είναι ξεκάθαρο σήμερα πως ελάχιστοι είδαν τα
πράγματα με αυτή την οπτική. Όταν άνοιξε η οικονομία, την άνοιξη, επιλέξαμε να εργαστούμε με πλήρη πελατεία
και μέγιστο κέρδος, όπως πριν, και όχι

Αυτό που είναι δύσκολο είναι να
συνεχίσουμε να ζούμε εν μέσω
πανδημίας, αυτοπεριοριζόμενοι,
φτωχότεροι, με μεγάλη δυσκολία, αλλά
να ζούμε. Είναι ξεκάθαρο σήμερα πως
ελάχιστοι είδαν τα πράγματα με αυτή
την οπτική.

με περιορισμούς, ώστε να επιβιώσουμε
μέχρι να περάσει η μπόρα. Η δε πελατεία, όλοι εμείς, το απολαύσαμε, αφελώς.

Στρεβλώσεις
Ο ΕΟΔΥ καταγράφει τα κρούσματα με
βάση τον τόπο κατοικίας. Τον Αύγουστο
η Χαλκιδική κατέγραφε ελάχιστα κρούσματα και η άδεια Θεσσαλονίκη, που
παραθέριζε στη Χαλκιδική, δεκάδες.
Όταν ελήφθησαν μέτρα στη Χαλκιδική,
όλοι οι τοπικοί παράγοντες επιτέθηκαν
στην κυβέρνηση, διότι δήθεν έβαζε τη
Χαλκιδική να πληρώσει τον λογαριασμό της Θεσσαλονίκης. Ουδείς ζήτησε
να φύγουν οι Θεσσαλονικείς πίσω, οι οποίοι ξαναπήγαν στο πενθήμερο της παρέλασης. Κατηγόρησαν την κυβέρνηση
και για το γεγονός ότι ουσιαστικά έδιωξε
τους Βαλκάνιους τουρίστες. Οι ίδιοι παράγοντες, όμως, απαίτησαν να έρθουν
εργάτες γης από το εξωτερικό για να
μαζέψουν την παραγωγή. Άσχετα από
το πόσες στρεβλώσεις ανακύπτουν από
αυτή τη συμπεριφορά, έχει σημασία να
τονιστεί ότι όλοι σχεδόν οι παράγοντες
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της Χαλκιδικής, ιδίως οι αυτοδιοικητικοί, πρόσκεινται στη Ν∆. Τώρα βράζουν
και οι δύο νοµοί.
Η κυβέρνηση σχετικοποίησε τη δυνατότητα που είχε για σοβαρή επιβολή
µέτρων (δεν χρειαζόταν να είναι και αυστηρά) και ικανοποίησε αιτήµατα των
κοινωνικών τάξεων, οµάδων, συνδικάτων. Με αυτόν τον τρόπο η ευθύνη
πέρασε και σε όλους όσοι βρίσκονται
κάτω από αυτήν. ∆εν είναι πιθανό οι
κυβερνητικοί να πίστεψαν ότι οι Έλληνες θα τηρούσαν τα ήπια µέτρα προστασίας από ατοµική ευθύνη. Όχι οι Έλληνες που ψήφισαν σε ποσοστό 62%
«όχι» στο δηµοψήφισµα, που σε ποσοστό 33% πιστεύουν ότι µας ψεκάζουν,
που σε ποσοστό 53% πιστεύουν ότι ο
κορονοϊός είναι δηµιούργηµα των εργαστηρίων και που σε ποσοστό σχεδόν
70% δεν απορρίπτουν τις θεωρίες συνωµοσίας. Σίγουρα όχι οι ιεράρχες και
το ποίµνιο. Και, όπως φάνηκε από την
εξέλιξη, ουδείς ενδιαφέρθηκε να τηρήσει µέτρα, πολύ περισσότερο να θυσιάσει είτε τη βολή του είτε την οικονοµική του πορεία.
Η κυβέρνηση έδωσε τις οδηγίες, άνοιξε την οικονοµία και έπρεπε καθένας από εµάς να δείξει στην πράξη τι
κατάλαβε και τι έµαθε και να επιβιώσει. Είτε δεν καταλάβαµε τίποτα, είτε
αδιαφορήσαµε, είτε επιλέξαµε την
αρπαχτή. Η οικονοµική κρίση και η
χρεοκοπία είναι αιτιολογία, αλλά δεν
είναι δικαιολογία. Αν η κυβέρνηση
ήθελε, µπορούσε να επιβάλει αυστηρά
µέτρα. Τότε όµως θα χρεωνόταν αυτή
τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης
για αυταρχισµό, όπως και τις κατηγορίες και του δικού της κόσµου για αχρείαστη καταστροφή της οικονοµίας.
ΜΕΘ ζητούνται και σήµερα, ως να ζητούµε να κυκλοφορούµε µε διπλάσιο
αριθµό θανάτων. Όταν γινόταν ο κακός
χαµός στις συναθροίσεις, ελάχιστοι το
επισήµαναν, και κυρίως τα «βοθροκάναλα που προκαλούν πανικό». Περαστικά µας.

Λάθος
Τα µέτρα ίσχυαν, αλλά δεν βρέθηκε δήµαρχος να ανακαλέσει άδεια καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος για
παραβίαση, αστυνοµικός να εκκενώσει
εκκλησία µε υπεράριθµους, εισαγγελέας να κυνηγήσει τους συνωµοσιολόγους και τους ψευδολόγους, προϊστάµενος υπηρεσίας να στείλει στο Πειθαρχικό υπάλληλο που δεν φορούσε µάσκα.
Κράτος είναι και όλοι αυτοί. Η κυβέρνηση δεν αποµάκρυνε από τα όργανα
όσους δηµόσιους λειτουργούς απέκλι-

ναν από την κεντρική κατεύθυνση. Η χαλαρή εφαρµογή –στην πραγµατικότητα,
η µη εφαρµογή– των απλούστερων µέτρων αφέθηκε στην κρίση του καθενός
µας και, φυσικά, την αποτυχία τη χρεωθήκαµε όλοι.
Γέµισαν τα κοινωνικά δίκτυα µε αγγελίες θανάτων. Και, φυσικά, η αγορά διαλύθηκε.
Με το δεύτερο άνοιγµα, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα ξαναγίνουν τα ίδια.
Ακόµη και µε το εµβόλιο, αν όλα πάνε
καλά, δύσκολα θα απαλλαγούµε από
τους περιορισµούς που πρέπει να τηρούµε σήµερα. Αρκεί να θυµηθούµε
πώς ακριβώς συµπεριφερόµασταν επί
έτη µε τη γρίπη, για την οποία υπάρχει εµβόλιο. Μόλις το 1/3 των υγειονοµικών εµβολιαζόταν κάθε χρόνο
και ανάλογα ο γενικός πληθυσµός.
Ουδείς ασχολήθηκε ποτέ µε τους ετησίως 150 εργαστηριακά επιβεβαιωµένους και 1.000 αποδιδόµενους στη
γρίπη νεκρούς και ουδείς θεώρησε υποχρέωσή του να µείνει σπίτι για να
µη διασπείρει τη γρίπη. Τρεις χιλιάδες νεκροί δεν θα αλλάξουν νοοτροπίες.
Αποδείχθηκε λάθος της κυβέρνησης το
κλείδωµα της άνοιξης µε ταυτόχρονη
παροχή επιδοµάτων. Αν τότε έκλεινε
τη χώρα λέγοντας «δεν έχω να δώσω»,
ίσως στο άνοιγµα να ήµασταν πιο προσεκτικοί και προσαρµοσµένοι στη συνολική –υγειονοµική και οικονοµική–
επιβίωση. Σήµερα δεν θα φώναζε ο καθένας «κλείστε» και «δώσε κι εµένα,
µπάρµπα», είτε ΜΕΘ, είτε επιδόµατα,
είτε φοροαπαλλαγές. Όλοι να πάρουν,
χωρίς κανένας να δώσει στο χρεοκοπηµένο κράτος. Ξέραµε τι δυνατότητες είχαµε.

Χάνουµε
Στη δηµοκρατία, θέλουµε - δεν θέλουµε,
υπάρχει και ατοµική ευθύνη – του κάθε
πολίτη, του κάθε υπαλλήλου, δηµόσιου
και ιδιωτικού, που πάει στη δουλειά µε
συµπτώµατα, του κάθε αυτοδιοικητικού
που χαϊδεύει αυτιά και του κάθε κυβερνητικού που δεν δίνει το παράδειγµα.
Χάνουµε, γιατί δεν αποφασίσαµε ότι επιβάλλεται να ζήσουµε διαφορετικά και
µε θυσίες. Ο άνθρωπος δεν κλέβει όχι
γιατί φοβάται την αστυνοµία, αλλά γιατί
ο ηθικός του κώδικας του το απαγορεύει.
Με τον ίδιο µόνο τρόπο θα νικηθεί η
πανδηµία και θα επιβιώσουµε και οικονοµικά. Αν ποτέ αποφασίσουµε να προσαρµοστούµε…
*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι
δικηγόρος.

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες εξελίξεις
της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δίσκου.
Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική
διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και
αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις
όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχενικό σύνδρομο.

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
www.gethealthier.gr
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λιάδες συνταξιούχοι που είχαν πάνω από 30 έτη ασφάλισης.

Οι νέοι συνταξιούχοι
Σε µία δόση θα πληρωθούν βάσει του σχεδιασµού οι
νέοι συνταξιούχοι, δηλαδή αυτοί που βγήκαν στη σύνταξη µετά τις 13 Μαΐου 2016 µε πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Σε δόσεις, µέσα σε πέντε χρόνια, θα λάβουν
τις αυξήσεις τους και περίπου 200.000 παλαιοί συνταξιούχοι που είχαν αρνητική προσωπική διαφορά (η
παλαιά σύνταξή τους ήταν χαµηλότερη από το ποσό
που προέκυψε µετά τον επανυπολογισµό µε βάση τις
προβλέψεις του νόµου Κατρούγκαλου) ή µικρή θετική
και µετά τον επανυπολογισµό θα περάσουν σε αρνητική.

Αυξήσεις από 31 έως 173 ευρώ

Α

υξήσεις και αναδροµικά από 1.150
ευρώ έως 6.912 ευρώ είδαν αυτόν
τον µήνα χιλιάδες συνταξιούχοι οι
οποίοι λαµβάνουν προσωρινές συντάξεις. Πρόκειται για ποσά που δόθηκαν σε χιλιάδες εν αναµονή συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση από τις
13/5/2016 και δεν έχει εκδοθεί η οριστική σύνταξή τους.
Η προσωρινή σύνταξη στα ταµεία µισθωτών αυξάνεται στο 80% του µέσου µισθού του τελευταίου έτους
αντί για 50% που είχε υπολογιστεί στις αιτήσεις από
τις 13/5/2016. Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αυτοαπασχολούµενους και τους αγρότες, η
προσωρινή σύνταξη θα αυξηθεί στο 70% από 50% και επί
αυτού του νέου ποσοστού θα υπολογιστούν και τα αναδροµικά που θα λάβουν στο τέλος του µήνα.
Στις συντάξεις χηρείας η προσωρινή αυξάνεται στο 70%
της σύνταξης του θανόντος και ουσιαστικά θα λαµβάνεται
εξαρχής η οριστική σύνταξη, καθώς αντιστοιχεί στο 70%
της σύνταξης του θανόντος.
Στις αναπηρικές θα καταβάλλονται ανάλογα µε το ποσοστό αναπηρίας ως εξής: προσωρινή 75% µε ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,9% και προσωρινή 50% µε αναπηρία έως 66,99%.
Επίσης, καταβλήθηκαν τα αναδροµικά όπου έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης από τις 13/5/2016 και
δεν έχει εκδοθεί η οριστική σύνταξη. Η αύξηση της προσωρινής σύνταξης ισχύει για όσους υπέβαλαν έντυπη
µορφή και όχι ηλεκτρονικά.
Σηµειώνεται ότι το πλαφόν της προσωρινής σύνταξης παραµένει ίδιο, δηλαδή τα 768 ευρώ. Για τους επαγγελµατίες το πλαφόν της προσωρινής είναι έως
τα 960 ευρώ, ενώ το κατώτατο ποσό της προσωρινής
µένει στα 384 ευρώ.

Άνοιξε η πλατφόρµα για την
υποβολή των αιτήσεων για
τα αναδροµικά σε 172.000
δικαιούχους συντάξεων λόγω
θανάτου.

Οι κληρονόµοι
Εν τω µεταξύ, άνοιξε η πλατφόρµα του e-efka.gov.gr
για την υποβολή των αιτήσεων για τα αναδροµικά των
παλαιών αντισυνταγµατικών περικοπών σε 172.222 δικαιούχους συντάξεων λόγω θανάτου. Από το υπουργείο Εργασίας έχει ξεκαθαριστεί ότι η υποβολή της
σχετικής αίτησης είναι απαραίτητη για να λάβουν αναδροµικά οι σύζυγοι, τα τέκνα ή αδέρφια συνταξιούχων που πριν πεθάνουν είχαν υποστεί τις µειώσεις και
πλέον τα ποσά θα πρέπει να επιστραφούν στους κληρονόµους τους. Αιτήσεις θα κάνουν όσοι απέκτησαν
σύνταξη λόγω θανάτου µετά τις 11 Ιουνίου 2015.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι πληρωµές για το επίµαχο
εντεκάµηνο Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016 σε συνταξιούχους οι οποίοι δεν έλαβαν αναδροµικά τον προηγούµενο
µήνα.
Οι πληρωµές αναδροµικών αναµένεται να συνεχιστούν και τον ∆εκέµβριο, µε σειρά να παίρνουν οι χι-

Την ίδια στιγµή αυξήσεις από 31 έως και 173 ευρώ τον
µήνα, ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης και τον συντάξιµο
µισθό, θα δουν οι ασφαλισµένοι που συνταξιοδοτούνται
από 1η Οκτωβρίου του 2019 και µετά.
Οι αυξήσεις, σύµφωνα µε την εγκύκλιο του νόµου
4670/2020 που ετοιµάζεται στο υπουργείο Εργασίας, θα
προκύψουν στις οριστικές τους αποφάσεις, καθώς οι συντάξεις τους θα υπολογιστούν απευθείας µε τον νέο νόµο,
χωρίς να χρειαστεί επανυπολογισµός, όπως στους παλαιότερους συνταξιούχους.
Ο νόµος 4670 ψηφίστηκε φέτος τον Φεβρουάριο αλλά ισχύει αναδροµικά από 1ης/10/2019, σύµφωνα µε την απόφαση του ΣτΕ που επέβαλε την αλλαγή των ποσοστών
αναπλήρωσης, αυξάνοντας έτσι τις πολύ χαµηλές συντάξεις που έβγαζε ο νόµος 4387/2016 για όσους είχαν από
30 έτη ασφάλισης και πάνω.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του συστήµατος ΑΤΛΑΣ, µέσα
στο 2020 αναµένονται 160.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, ενώ άλλες 40.000 τουλάχιστον έχουν υποβληθεί από Οκτώβριο έως ∆εκέµβριο του 2019, ανεβάζοντας
έτσι τους νέους συνταξιούχους που θα επωφεληθούν
στους 200.000.

Οι προτάσεις Πισσαρίδη
Ριζικές αλλαγές στις συντάξεις προτείνει η επιτροπή του
καθηγητή Πισσαρίδη.
Στη σχετική έκθεση ξεκαθαρίζεται ότι απαιτούνται παρεµβάσεις, καθώς, παρά τις µεταρρυθµίσεις των τελευταίων ετών, παραµένουν προβλήµατα στη δοµή του
συστήµατος, µε υψηλό βαθµό επιβάρυνσης της εργασίας και περιορισµένο βαθµό ανταποδοτικότητας και
δυνατότητας κεφαλαιοποίησης. Οι ειδικοί της οµάδας
Πισσαρίδη εκτιµούν ότι η δηµιουργία κεφαλαιοποιητικού-επικουρικού πυλώνα θα έχει ευεργετική επίδραση στις εγχώριες αποταµιεύσεις και επενδύσεις και
σε συνδυασµό µε φορολογικά κίνητρα θα δηµιουργήσει νέα αποθεµατικά προς επένδυση, ύψους έως και 99
δισ. ευρώ, σε 40 χρόνια.
Παράλληλα, οι ειδικοί προτείνουν παρεµβάσεις και στον
διανεµητικό πυλώνα των κύριων συντάξεων. Συγκεκριµένα, επισηµαίνουν ότι, µε στόχο την αύξηση της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας του συστήµατος, θα
πρέπει να µειωθεί το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους µισθωτούς και να αντικατασταθεί η ποσοστιαία εισφορά υγείας των µισθωτών µε ένα σταθερό ποσό ή
ένα σύστηµα λίγων κλάσεων, όπως ισχύει και µε τους αυτοαπασχολούµενους.

29.11.2020
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ΜΕ ΈΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΆΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr

George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος

@GiorgosKyrtsos

ΚΟΣΤΊΖΕΙ ΑΚΡΙΒΆ
Ο ΙΔΙΟΤΕΛΉΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΌΣ
Χρειαζόμαστε διαφορετική προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

Ο

πρωθυπουργός
κ. Μητσοτάκης
και η κυβέρνηση
έχουν καταφέρει
να κρατήσουν σε
καλά επίπεδα τη
διαχείριση των
διαφορετικών κρίσεων που βρίσκονται σε
εξέλιξη. Η πανδημία, οι οικονομικές και
κοινωνικές συνέπειές της και τα εθνικά
θέματα δοκιμάζουν συνεχώς τις αντοχές
του πολιτικού συστήματος, της οικονομίας και της κοινωνίας.
Έχουμε μπροστά μας νέες προκλήσεις
και θα πρέπει να απαλλαγούμε ή τουλάχιστον να περιορίσουμε τον ιδιοτελή
πολιτικό παραλογισμό, που περιορίζει
δραστικά την αποτελεσματικότητά μας
και τη δυνατότητα προσαρμογής στις
νέες συνθήκες.
Σχεδόν καθημερινά έχουμε παραδείγματα ιδιοτελούς πολιτικού παραλογισμού
με τους ίδιους, σε γενικές γραμμές, πρωταγωνιστές.

Απεργία στο Δημόσιο
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα της
οικονομίας μοιάζουν με πολιτικό ανέκδοτο σε συνθήκες πανδημίας.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εξασφαλί-

Απαράδεκτες οι
απεργίες στο Δημόσιο
σε περίοδο που η
πανδημία πλήττει
κυρίως τον ιδιωτικό
τομέα.

σει πλήρως τους δημοσίους υπαλλήλους
και τους συνταξιούχους από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Δεν έχουν
χάσει ούτε ένα ευρώ από τις αποδοχές
τους, δεν έχει χαθεί καμία θέση απασχόλησης, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική.
Η κρίση του κορονοϊού έχει οδηγήσει
σε κατάρρευση των εισοδημάτων στον ιδιωτικό τομέα και μεγάλη αύξηση της ανεργίας και της μερικής απασχόλησης.
Παρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις
μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, η
κατάσταση στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας εξελίσσεται αρνητικά, όπως
στο σύνολο σχεδόν των κρατών-μελών
της Ε.Ε. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό
τομέα σηκώνουν με τους φόρους που
καταβάλλουν το οικονομικό βάρος του
Δημοσίου, ενώ η αύξηση του δημόσιου
χρέους –για να προστατευτούν τα καλώς
εννοούμενα συμφέροντα των δημοσίων
υπαλλήλων και των συνταξιούχων– θα
επιβαρύνει τον ιδιωτικό τομέα και τους

ανθρώπους του σε βάθος χρόνου.
Θα ήταν λογικό, λοιπόν, να σέβονται όσοι
έχουν σχέση με το Δημόσιο την οικονομική κατάσταση του ιδιωτικού τομέα και
τα νέα βάρη που αναλαμβάνουν οι φορολογούμενοι πολίτες.
Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι συνδικαλιστικές δυνάμεις που επηρεάζονται
από αυτά αρχίζουν να επενδύουν ξανά
σε απεργιακές κινητοποιήσεις στο Δημόσιο. Στις παραδοσιακές διεκδικήσεις,
οι οποίες βέβαια δεν έχουν σχέση με την
πραγματικότητα που διαμορφώνει η πανδημία, προσθέτουν και την καταγγελία ότι
δήθεν η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα για
την προστασία των εργαζομένων από τον
Covid-19. Προβάλλουν μάλιστα τα «δίκαια αιτήματά τους» με έναν τρόπο που
υπονομεύει την επιχειρηματολογία τους,
εφόσον στις διαδηλώσεις και στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας δεν τηρούν τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας.
Ακόμη και σε αυτό, όμως, έχουν βρει
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τη δικαιολογία, με το σκεπτικό ότι δεν
φταίνε αυτοί που σπάνε τα μέτρα, αλλά οι
δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., που… συνωστίζονται
για να τους εμποδίσουν.
Οι πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις της Αριστεράς κάνουν στην Ελλάδα
ό,τι κάνουν στην υπόλοιπη Ε.Ε. οι δυνάμεις της άκρας Δεξιάς, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Εναλλακτική για
τη Γερμανία. Η μόνη διαφορά μεταξύ ελληνικής Αριστεράς και ευρωπαϊκής άκρας
Δεξιάς στο σπάσιμο των μέτρων προστασίας από την πανδημία είναι ότι η ευρωπαϊκή άκρα Δεξιά παραδέχεται ότι το
κάνει, ενώ η ελληνική Αριστερά επιμένει
ότι τηρεί τα μέτρα προστασίας.

Απαράδεκτη χαλάρωση
Τη νοοτροπία που επικρατεί στο Δημόσιο
και, δυστυχώς, αναπαράγεται, ανεξάρτητα
από τις συνθήκες που επικρατούν, παρουσιάζει σε αναλυτικό ρεπορτάζ η «Καθημερινή» (Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020).
Χαρακτηριστικοί οι τίτλοι:
«Σε ημιαργία το Δημόσιο λόγω πανδημίας. Αδυνατούν να επικοινωνήσουν με
ΕΦΚΑ, εφορίες και πολεοδομίες οι πολίτες».
«Αγανάκτηση για τις δημόσιες υπηρεσίες.
Συνεχείς διαμαρτυρίες πολιτών, οι οποίοι
κάνουν λόγο για αδυναμία επικοινωνίας
και μηδενική εξυπηρέτηση».
Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται: «Όλο και πιο προβληματική γίνεται
η σχέση των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς από πολλούς εργαζομένους
του δημόσιου τομέα οι αποφάσεις για αλλαγή στο ωράριο και για ενίσχυση της εξ
αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό, μεταφράστηκε σε παρατεταμένη
αργία λόγω κορονοϊού. Το αποτέλεσμα
είναι να καταγράφονται πολλά προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών, ιδιαίτερα για εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη σύγχρονη τεχνολογία, ώστε
να αναζητήσουν δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αλλά και για ορισμένες
συναλλαγές που απαιτούν αυτοπρόσωπη
επίσκεψη σε κάποια δημόσια υπηρεσία».
Η εφημερίδα αναλύει τι ακριβώς συμβαίνει στις εφορίες, στα ασφαλιστικά ταμεία,
στις πολεοδομίες, ακόμη και στην Επιτροπή Εμπορικών Σημάτων. Τεκμηριώνει μια κατάσταση που είναι εντελώς αντίθετη με την προσπάθεια του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη να δημιουργήσει το
λεγόμενο επιτελικό κράτος, το οποίο θα
παίρνει γρήγορα αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα, θα είναι λειτουργικό και θα εξυπηρετεί επαρκώς τους πολίτες και τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Έχουμε, σε
μεγάλο βαθμό, τη γνωστή νοοτροπία και
τις γνωστές πρακτικές με άλλοθι την πανδημία. Η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετω-

Εκστρατεία ΣΥΡΙΖΑ-«Αυγής» κατά
της ενίσχυσης της Aegean.
πίσει την κατάσταση αυτή το συντομότερο
δυνατόν, γιατί με το πέρασμα του χρόνου
μεγαλώνουν τα προβλήματα και δημιουργούνται δυσλειτουργίες που θα επηρεάσουν αρνητικά την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και την πορεία της οικονομίας προς την ανάκαμψη
και την ανάπτυξη μόλις αφήσουμε την
πανδημία πίσω μας.

Η μπλόφα με το ΕΣΥ
Στον ιδιοτελή πολιτικό παραλογισμό στηρίζεται και η κριτική που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ
στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του ΕΣΥ και την αντιμετώπιση της
πανδημίας.
Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται
ως εκπρόσωποι ενός ισχυρού ΕΣΥ, που
έθεσε σε αμφισβήτηση η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά
συμφέροντα στην υγεία. Επί κυβέρνησης
Τσίπρα συνεχίστηκε η στροφή των Ελλήνων προς τις ιδιωτικές δαπάνες της υ-

Αποκαλυπτικό
ρεπορτάζ της
«Καθημερινής»
εμφανίζει υπηρεσίες
του κράτους σε…
ημιαργία.

γείας, με αποτέλεσμα να έχουμε, μαζί με
την Κύπρο, το ευρωπαϊκό ρεκόρ στις ιδιωτικές δαπάνες της υγείας ως ποσοστό επί
του συνόλου των δαπανών για την υγεία.
Τον ιδιοτελή παραλογισμό του ΣΥΡΙΖΑ
συμβόλιζε με την παρουσία της στην κυβέρνηση και τις θέσεις υπέρ του ΕΣΥ η κ.
Γεροβασίλη, η οικογένεια της οποίας έχει
διαγνωστικό κέντρο στην Άρτα, το οποίο
αναπτύσσεται εδώ και χρόνια, αξιοποιώντας και τις ελλείψεις του τοπικού νοσοκομείου του ΕΣΥ.
Στην εξουσία τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν αυτά ακριβώς για τα οποία καταγγέλλουν σήμερα την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία, ευτυχώς, ακολουθεί διαφορετική πολιτική. Η ενίσχυση του ΕΣΥ
–ειδικά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση
της πανδημίας– είναι ουσιαστική, ενώ η
στήριξη όλων των ασθενών γίνεται, χωρίς
καμία εξαίρεση, στη βάση των δωρεάν
προσφερόμενων δημόσιων υπηρεσιών υγείας.
Το τελευταίο διάστημα η αύξηση του αριθμού όσων ασθενούν από Covid-19 δοκιμάζει τις αντοχές του συστήματος και
δίνει την ευκαιρία στον κ. Τσίπρα και τους
συνεργάτες του να κάνουν νέα επίδειξη ιδιοτελούς πολιτικού παραλογισμού.
Στην επισήμανση κυβερνητικών στελεχών και όλων των ειδικών ότι η μεγάλη
μάχη δεν πρέπει να δοθεί για την αύξηση
των κλινών ΜΕΘ αλλά για τον περιορισμό
του αριθμού των κρουσμάτων και των εισαγωγών στις ΜΕΘ, απαντούν με το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την κάλυψη των αναγκών των
ασθενών και πως οδηγηθήκαμε σε νέο
lockdown εξαιτίας της έλλειψης κλινών
ΜΕΘ.
Τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό
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και οι σχετικοί περιορισμοί εφαρμόζονται και σε χώρες που έχουν τις καλύτερες αναλογίες στον κόσμο στον αριθμό
των κλινών ΜΕΘ σε σχέση με τον πληθυσμό, όπως είναι η Γερμανία. Επομένως, το επιχείρημα που προβάλλεται ότι
το νέο μερικό lockdown οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη κλινών ΜΕΘ δεν
έχει σχέση με τη διεθνή πραγματικότητα.
Η εφαρμογή μέτρων είναι αναγκαία γιατί
η διάδοση του κορονοϊού είναι εκθετική. Σύμφωνα με τους ειδικούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η
πλήρης αδράνεια για μία εβδομάδα μπορεί να οκταπλασιάσει τους αριθμούς της
πανδημίας. Κατά συνέπεια, μπορούμε να
υιοθετήσουμε τη «χαλαρή» προσέγγιση
που αφήνουν να εννοηθεί τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να μπορούμε να διπλασιάζουμε κάθε λίγες μέρες τις κλίνες ΜΕΘ.
Ένα άλλο στοιχείο το οποίο παραλείπουν
να τονίσουν όσοι επενδύουν στον ιδιοτελή πολιτικό παραλογισμό είναι ότι, απ’
όσους μπαίνουν στις ΜΕΘ με κορονοϊό,
βγαίνουν λίγοι παραπάνω από τους μισούς και οι περισσότεροι με προβλήματα
που θα τους συνοδεύουν στο υπόλοιπο
του βίου τους.
Οι θέσεις της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο
θέμα της πανδημίας είναι προσαρμοσμένες στην πολιτική του ιδιοτέλεια. Έχουν
βασικό στόχο να πλήξουν την κυβέρνηση
και όχι να δείξουν τον δρόμο για την έξοδο
από την κρίση. Έτσι, όταν η κυβέρνηση επιχειρεί ανοίγματα στην οικονομία για να
περιορίσει το κόστος της διαχείρισης της
πανδημίας, καταγγέλλουν κυβερνητικές
επιλογές που αυξάνουν τον κίνδυνο για
τη δημόσια υγεία. Όταν η κυβέρνηση επιβάλλει περιορισμούς στην οικονομία, διαμαρτύρονται για «χαριστική βολή στην
εστίαση» ή «τορπίλη στη χριστουγεννιάτικη αγορά».

Lockdown στη λογική
Η Βουλή ψήφισε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3% για το 2021.
Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο περιλαμβάνεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα
της ΝΔ και στοχεύει στη δημιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης μέσω της μείωσης
του μη μισθολογικού κόστους.
Θα προκύψει, βέβαια, μια νέα επιβάρυνση
για τα οικονομικά της κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία δοκιμάζονται από την πανδημία. Όταν, με το καλό, δημιουργηθούν
πολλές νέες θέσεις απασχόλησης, θα αυξηθούν και τα έσοδα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης αντιμετωπίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ με καταγγελίες ότι «μειώνονται οι εισφορές με τα
λεφτά των ανέργων», με το σκεπτικό ότι
το κόστος του μέτρου, που μπορεί να φτά-
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σει τα 1,2 δισ., θα στερήσει πόρους από
τον ΟΑΕΔ που κατευθύνονται στους ανέργους.
Είναι η πρώτη φορά κατά την οποία ασχολείται τόσο δυναμικά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με τη σταθεροποίηση των οικονομικών της κοινωνικής ασφάλισης. Το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό έλλειμμα της
Ιταλίας και της Ελλάδας είναι τα μεγαλύτερα στην Ε.Ε. και επιδρούν αρνητικά στη
βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και
στην προοπτική της οικονομίας.
Είναι βέβαιο ότι από το 2022, οπότε αναμένεται να ξεκινήσει η σταδιακή επιστροφή στους κανόνες του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οι Ευρωπαίοι εταίροι θα ζητήσουν από την ελληνική κυβέρνηση, για μία ακόμη φορά, να
βάλει τάξη στα οικονομικά της κοινωνικής
ασφάλισης.
Η επιχειρηματολογία, πάντως, που αναπτύσσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο
θέμα έχει δύο αδύνατα σημεία. Ακόμη κι
αν υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να επιδοτήσει τις θέσεις εργασίας σε
βάρος της επιδότησης της ανεργίας, αυτό
είναι μια σωστή επιλογή για την οικονομία και την κοινωνία. Το σύνθημα του
ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται
να επιβάλει «lockdown στον ΟΑΕΔ» δεν
έχει σχέση με τις επιδιώξεις της κυβέρνησης.
Η ανησυχία του ΣΥΡΙΖΑ για τα οικονομικά του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήματος δεν είναι πολιτικά ειλικρινής. Την ώρα που διαμαρτύρεται για ένα
μέτρο υπέρ της οικονομίας και της απασχόλησης, με το σκεπτικό ότι έχει υπερβολικά μεγάλο κόστος, δίνει μάχη για την
«πλήρη και άμεση καταβολή των αναδρομικών στους συνταξιούχους», ύψους… 4,5
δισ. ευρώ.
Οι οικονομικοί υπολογισμοί είναι επιλεκτικοί και γίνονται σε αναζήτηση πολιτικών εντυπώσεων, χωρίς να συμβάλλουν
στην αντιμετώπιση του προβλήματος του
μεγάλου ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
ελλείμματος.

Επίθεση στην… Aegean
Στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται
το τελευταίο διάστημα η αεροπορική εταιρεία Aegean, η οποία χτυπήθηκε ιδιαίτερα σκληρά από την πανδημία, όπως
όλες οι αεροπορικές εταιρείες.
Το πρόβλημα της Aegean, όπως και των εταιρειών που διαχειρίζονται τα διεθνή αεροδρόμια της Ελλάδας, είναι στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία.
Όταν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις
για δυναμική ανάκαμψη, ο τουρισμός και
η Aegean θα πρωταγωνιστήσουν.
Το εννιάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
2020 ο κύκλος εργασιών της Aegean υπο-

ανάλυση

Παραπλανητικό το επιχείρημα
σύμφωνα με το οποίο η αύξηση
των κλινών ΜΕΘ καταργεί την
αναγκαιότητα των μέτρων.
χώρησε σε 342,5 εκατ. ευρώ έναντι 1 δισ.
ευρώ το 2019. Το καθαρό αποτέλεσμα για
το εννιάμηνο μετά από φόρους ήταν ζημίες ύψους 187 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών
77 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννιάμηνο
του 2019.
Τα στοιχεία και η διεθνής εμπειρία δείχνουν κατάρρευση του τζίρου και μετατροπή μιας κερδοφόρας και δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας σε ζημιογόνα.
Είναι φανερό ότι επιβάλλεται η οικονομική στήριξή της από την κυβέρνηση. Η
απόφαση να υποστηριχθεί με 120 εκατ.
ευρώ δημόσιου χρήματος με συγκεκριμένους όρους και υπό την προϋπόθεση ότι
οι μέτοχοι θα συμβάλουν με άλλα 60 εκατ.
ευρώ είναι σωστή και απολύτως αναγκαία.
Αυτό δεν εμποδίζει τον ΣΥΡΙΖΑ να αναπτύσσει μια εκστρατεία δυσφήμησης της
κυβέρνησης. Αφού τα αρμόδια στελέχη
του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραδέχονται ότι η αεροπορική
εταιρεία πρέπει να συνεχίσει το πτητικό
της έργο, στη συνέχεια αναπτύσσουν τον
ιδιοτελή πολιτικό παραλογισμό τους.
Με κύριο άρθρο της η «Αυγή» διακρίνει
τον Βασιλάκη, βασικό μέτοχο της Aegean,
τον οποίο υποστηρίζει η κυβέρνηση, από
τον… Βασίλη, έναν τυπικό μικρομεσαίο
τον οποίο έχει εγκαταλείψει στην κακή
του τύχη. Η κυβέρνηση βέβαια δεν υποστηρίζει τον Βασιλάκη, αλλά μία εταιρεία
στρατηγικής σημασίας για την εθνική οικονομία, από τη σωστή λειτουργία της οποίας εξαρτάται η τύχη δεκάδων χιλιάδων
μικρομεσαίων, για τους οποίους άλλωστε

υπάρχουν ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.
Η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως προκύπτει
από τις δηλώσεις των στελεχών του και
την αρθρογραφία της «Αυγής», είναι να
δημιουργηθεί μια τεχνητή αντίθεση μεταξύ Aegean και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να υπάρξει πολιτικό κόστος για
την κυβέρνηση.
Τα πιο τολμηρά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν και ζήτημα κρατικοποίησης της αεροπορικής εταιρείας με άμεση μετατροπή
των 120 εκατ. που θα συνεισφέρει το Δημόσιο σε μετοχές, ενώ η χρηματιστηριακή
αξία του αερομεταφορέα βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν λαμβάνουν υπόψη
τους πόσο κόστισε στους φορολογούμενους πολίτες και στην οικονομία η κρατικοποιημένη Ολυμπιακή Αεροπορία, ούτε
το κόστος της ιδιωτικοποίησής της, το
οποίο, σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς, πλησιάζει τα 2 δισ. ευρώ.

Ο επενδυτής στη φυλακή
Ο πολιτικός παραλογισμός έχει αναδειχθεί σε τέχνη από τους λαϊκιστές της Αριστεράς, δεν αποτελεί όμως αποκλειστικό
προνόμιό τους.
Χαρακτηριστικά τα όσα συμβαίνουν με
την αναβίωση του επενδυτικού σχεδίου
στον Βοτανικό, που θα στηρίζεται στο νέο
γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η υπόθεση
αυτή κοντεύει να συμπληρώσει 20ετία
και χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακές α-
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ντιφάσεις που οφείλονται στη λειτουργία
του πολιτικού μας συστήματος.
Για να γίνει οικονομικά βιώσιμη η κατασκευή και λειτουργία του νέου γηπέδου
του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της λεγόμενης διπλής ανάπλασης του Βοτανικού
και της λεωφόρου Αλεξάνδρας, πρέπει να
συμπληρωθεί με την κατασκευή εμπορικού κέντρου.
Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000
η «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική»
είχε ξεκινήσει την κατασκευή του εμπορικού κέντρου και είχε δαπανήσει τεράστια ποσά για τη διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής.
Η επιχειρηματική πρωτοβουλία του γνωστού κατασκευαστή Μπάμπη Βωβού στηρίχτηκε σε νόμους που είχε εγκρίνει με
ευρύτατη πλειοψηφία και διακομματική
συναίνεση η Βουλή. Στη συνέχεια, όμως,
ήρθε –στις αρχές του 2009– μια απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας που
έβαλε πρόωρο τέλος στην κατασκευή του
εμπορικού κέντρου και του γηπέδου του
Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η προσφυγή κατά του επενδυτικού σχεδίου του Βωβού ξεκίνησε από
αριστερόστροφους «οικολόγους» που ήθελαν να προστατεύσουν τους ανύπαρκτους κορμοράνους της περιοχής. Το αποτέλεσμα ήταν να περιέλθει μια εντυπωσιακά επιτυχημένη εταιρεία σε αδιέξοδο,
εφόσον είχε προχωρήσει σε δανεισμό 125
εκατ. ευρώ από δύο τράπεζες και βρέθηκε
με προπαρασκευαστικά έργα και ένα ημιτελές ακίνητο μηδενικής αξίας.
Αυτή ήταν η αρχή του τέλους μιας καταξιωμένης κατασκευαστικής εταιρείας με αξιόλογο κύκλο εργασιών και πολλούς εργαζομένους. Στη συνέχεια ήρθαν η χρεοκοπία του ελληνικού Δημοσίου και τα
σχετικά μνημόνια να πλήξουν και την
αγορά επαγγελματικών ακινήτων, στην
οποία ειδικευόταν η «Μπάμπης Βωβός
- Διεθνής Τεχνική», για να επιταχύνουν
την πτώση της.
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς το
Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μετατράπηκαν σε προσωπικές υποχρεώσεις του Μπάμπη Βωβού, τις οποίες βέβαια δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει.
Επιβεβαίωση του πολιτικού παραλογισμού που περιορίζει συνεχώς τις δυνατότητες της χώρας είναι το γεγονός ότι την
ώρα που οι αρμόδιοι αποφάσισαν να επιδιώξουν ξανά την ανάπτυξη του Βοτανικού, στην οποία ο Βωβός είχε πρωταγωνιστήσει στο παρελθόν, ο ίδιος –στα 88
του χρόνια πλέον– οδηγήθηκε στη φυλακή για χρέη προς το Δημόσιο. Πρώτα
τον κατέστρεψαν. Σήμερα δικαιώνουν
την επιχειρηματική του επιλογή, αλλά
τον στέλνουν στη φυλακή για τις οφειλές
που του δημιούργησαν.
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ∆ΟΣΕΙΣ
ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

∆

εύτερη ευκαιρία να κλείσουν τους ανοιχτούς λογαριασµούς τους µε την
εφορία έχουν χιλιάδες φορολογούµενοι οι οποίοι έχουν πληγεί οικονοµικά από την πανδηµία και έχασαν τη ρύθµιση των 120 δόσεων το
διάστηµα Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020.
Ωστόσο, το υπουργείο Οικονοµικών υποχρεώνει τους
φορολογούµενους οι οποίοι θα επανενταχθούν στη
ρύθµιση να καταβάλουν την πρώτη δόση έως τις 30
Νοεµβρίου, αν και, σύµφωνα µε πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόµενο παράτασης της πληρωµής της
δόσης του Νοεµβρίου για τους πληττόµενους λόγω
του δεύτερου γενικού lockdown στο οποίο βρίσκεται
η χώρα από τις 7 Νοεµβρίου.

Η απόφαση Πιτσιλή
Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε την απόφαση του διοικητή της ΑΑ∆Ε, Γιώργου Πιτσιλή, οι οφειλέτες που
έχουν πληγεί από την πανδηµία και την περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 δεν µπόρεσαν να πληρώσουν
κανονικά τις δόσεις, µε αποτέλεσµα να βρεθούν εκτός
ρύθµισης, µπορούν τώρα να συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις των ρυθµίσεών τους από τον
Νοέµβριο και µετά.
Για παράδειγµα, οφειλέτης ο οποίος είχε ενταχθεί στη
ρύθµιση των 120 δόσεων αλλά δεν κατάφερε να πληρώσει τις δόσεις του Μαΐου και του Ιουνίου, µε αποτέλεσµα να χάσει τη ρύθµιση, τώρα έχει την ευκαιρία
να επανενταχθεί σε αυτήν καταβάλλοντας τη δόση του
Νοεµβρίου.
Οι δόσεις των µηνών που δεν αποπληρώθηκαν προστίθενται στο τέλος της ρύθµισης, δηλαδή µετά την
καταβολή της τελευταίας δόσης. Έτσι, εκτείνεται ο

µε τους εταίρους και τους θεσµούς» απάντησε ερωτηθείς για την πιθανότητα επαναφοράς των 120 δόσεων.
Ωστόσο, οι αποφάσεις για το ενδεχόµενο νέας ρύθµισης οφειλών δεν αναµένονται πριν από το τέλος του α΄
τριµήνου του 2021, όταν και εκτιµάται ότι θα υπάρχει
µια πιο καθαρή εικόνα για την εξέλιξη της πανδηµίας.

Πάγια ρύθµιση
Παράλληλα η κυβέρνηση ετοιµάζεται να ανοίξει την
πόρτα της πάγιας ρύθµισης των 24 ή 48 δόσεων για
να υποδεχτεί τους φορολογούµενους οι οποίοι απώλεσαν τη ρύθµισή τους από την 1η Νοεµβρίου 2019
και µετά και στους οποίους σήµερα απαγορεύεται να
ρυθµίσουν ξανά τις οφειλές τους. Για παράδειγµα, φορολογούµενος ο οποίος δεν έχει πληγεί από την πανδηµία, είχε ενήµερη πάγια ρύθµιση την 1η/11/2019
και την έχασε οποτεδήποτε στη συνέχεια, σήµερα
δεν µπορεί να ξαναρυθµίσει τις συγκεκριµένες οφειλές του. Μετά τις αλλαγές που έγιναν, θα µπορεί να εντάξει τις οφειλές αυτές στην πάγια ρύθµιση των 24
ή 48 δόσεων. ∆εν θα µπορεί όµως να ενταχθεί ξανά
στη ρύθµιση των 100 ή 120 δόσεων, για παράδειγµα,
παρά µόνο εάν ανήκει στην οµάδα των πληττοµένων
από την πανδηµία και η απώλεια της ρύθµισης έγινε
το διάστηµα Μαρτίου-Σεπτεµβρίου 2020.
Σηµειώνεται ότι σε έως 24 δόσεις ρυθµίζονται τακτικές οφειλές, όπως φόρος εισοδήµατος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ,
ενώ σε έως 48 δόσεις εξοφλούνται οι έκτακτες οφειλές
που βεβαιώνονται από φόρο κληρονοµιών, από φορολογικό έλεγχο, καθώς και µη φορολογικές οφειλές.
Για την ένταξη των φορολογουµένων στις 48 δόσεις εφαρµόζονται εισοδηµατικά κριτήρια.

Οι οφειλές στην εφορία

Οι φορολογούµενοι θα πρέπει
να καταβάλουν την πρώτη
δόση έως τις 30 Νοεµβρίου, αν
και εξετάζεται το ενδεχόµενο
παράτασης.

χρόνος αποπληρωµής κατά τους µήνες που έµειναν απλήρωτοι.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για οφειλέτη που δεν πλήρωσε πέντε δόσεις και είχε ενταχθεί στη ρύθµιση των
120 δόσεων, οι δόσεις αποπληρωµής αυξάνονται σε
125. Αν οι δόσεις ήταν 90, αυξάνονται σε 95 κ.ο.κ.

Παράθυρο για νέα ρύθµιση
Από την πλευρά του, πάντως, ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο να υπάρξει νέα ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε 100-120 δόσεις, ανάλογα µε την εξέλιξη της
πανδηµίας.
«Σκέψεις υπάρχουν πολλές, αλλά το πώς αυτές θα ξετυλιχθούν, ξέρετε, πρέπει να έχουν µια αλληλουχία
αλλά και µια σύνδεση µε τις ανάγκες της κοινωνίας,
αλλά, το σηµαντικότερο, µε την εξέλιξη της υγειονοµικής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα συζητάµε

Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς την εφορία
διαµορφώνεται στο ποσό των 106,197 δισ. ευρώ (Σεπτέµβριος 2020).
Ωστόσο, σύµφωνα µε την ΑΑ∆Ε, το πραγµατικό ληξιπρόθεσµο υπόλοιπο, αν αφαιρεθούν τα χρέη που
είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, ανήλθε τον Σεπτέµβριο
στο ποσό των 83,553 δισ. ευρώ έναντι 82,994 δισ. ευρώ
τον Αύγουστο.
Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσµο» που
δηµιουργήθηκε κατά το εννεάµηνο του 2020, έφτασε
τα 3,898 δισ. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε
φτάσει τα 5,270 δισ. ευρώ (µείωση κατά 26%). Για τον
Σεπτέµβριο, το «νέο ληξιπρόθεσµο» έφτασε τα 695
εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει
τα 588 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 18%).

Παράταση για τον πτωχευτικό κώδικα
Από την άλλη, ο υπουργός Οικονοµικών σε πρόσφατες δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο παράτασης στην έναρξη εφαρµογής των νέων διατάξεων
του πτωχευτικού κώδικα, καθώς δήλωσε πως «ο νόµος
θα υλοποιηθεί όταν θα είναι έτοιµες όλες οι υπουργικές αποφάσεις και θα συνεκτιµήσουµε την κατάσταση στο υγειονοµικό πεδίο», προσθέτοντας πως «έχουµε αποδείξει ότι ενεργούµε έγκαιρα, λαµβάνοντας
υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας».
Σύµφωνα µε πληροφορίες, για την υλοποίηση του
νέου πτωχευτικού απαιτείται η έκδοση περίπου 50 εξειδικευµένων υπουργικών αποφάσεων, που θα πρέπει να τεθούν και υπόψη των θεσµών.
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Ο ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΕ∆ΕΙΞΕ
ΟΤΙ ΚΑΘΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

Η

υπόθεση της ανάπλασης του Βοτανικού µε σηµείο εκκίνησης το νέο γήπεδο
του ΠΑΟ είχε εξοργίσει πολλούς. Ως παρατηρητές (αλλά
και πολίτες), δεν µπορούσαν να ανεχτούν το γεγονός ότι ένα µπαράζ έργων
που θα µεταµόρφωνε µια γειτονιά-φαβέλα µόλις δύο χιλιόµετρα από την Οµόνοια και θα ανακούφιζε πολεοδοµικά µεγάλο µέρος της λεωφόρου Αλεξάνδρας
συναντούσε τέτοια πρωτοφανή αδιαφορία από το πολιτικό σύστηµα όλων των
κοµµάτων.
Εξόργιζε δηλαδή το κοντράστ, από τη
µια ένα τεράστιο έργο που θα άλλαζε
την πρωτεύουσα και από την άλλη η απόλυτη ανικανότητα αυτών που το είχαν
στα χέρια τους να καταλάβουν το µέγε-

θός του και να το προωθήσουν.
Η οργή κάθε σωστού και ενεργού πολίτη πολλαπλασιαζόταν κάθε φορά που
έβλεπε δηµάρχους και υπουργούς να
αλλάζουν τον σχεδιασµό του (άρα να
το φρενάρουν), κόµµατα να το υπονοµεύουν µε προσφυγές στο ΣτΕ ή να αναγγέλλουν ψευδώς ότι το γήπεδο του
ΠΑΟ θα γίνει στο Γουδί και άλλα εξοργιστικά και αναιδή. Καµία αγωνία να
γίνει η Αθήνα οµορφότερη. Καµία.
Ο Κ. Μπακογιάννης εξευτέλισε αυτό
το παλιό σύστηµα εξουσίας όταν, µέσα
σε λίγους µήνες, µπόρεσε να απαλλάξει
το σπουδαίο αυτό έργο απ’ ό,τι το σταµατούσε (πολεοδοµικές παρανοµίες),
να το σχεδιάσει στην τελική, νόµιµη
µορφή του, να βρει τη χρηµατοδότηση
και να βάλει όλους τους εµπλεκόµενους (τράπεζες, υπουργεία, δήµος, ΠΑΟ

κ.λπ.) να το υπογράψουν. Το έργο θα
γίνει, λοιπόν. Και θα γίνει σε 36 µήνες
– άλλο ένα χαστούκι στο «παλιό», που
ποτέ δεν έχει ολοκληρώσει κανένα έργο
στην ώρα του.
Η θεαµατική ανάπλαση Βοτανικού και
Λ. Αλεξάνδρας, που θα ξεκινήσει µε το
γήπεδο του ΠΑΟ και θα ολοκληρωθεί
µε ένα ντόµινο εκατοντάδων ιδιωτικών επενδύσεων που θα ακολουθήσει,
είναι µια ηχηρή απόδειξη ότι ακόµα
και στην Ελλάδα της γραφειοκρατίας
υπάρχει ο τρόπος οι κυβερνώντες να
κάνουν γρήγορα µεγάλα και µικρά
έργα. Όταν δεν τα κάνουν, απλώς δεν
µπορούν. ∆ηλαδή δεν κάνουν για δηµόσια πρόσωπα.
*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιογράφος και συγγραφέας.

Η θεαµατική ανάπλαση
Βοτανικού και Λ. Αλεξάνδρας
είναι µια ηχηρή απόδειξη
ότι ακόµα και στην Ελλάδα
της γραφειοκρατίας υπάρχει
ο τρόπος οι κυβερνώντες να
κάνουν γρήγορα µεγάλα
και µικρά έργα. Όταν δεν τα
κάνουν, απλώς δεν µπορούν.
∆ηλαδή δεν κάνουν για
δηµόσια πρόσωπα.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες
Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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Προβληματισμός σχετικά
με τα εμβόλια για τον κορονοϊό
ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΆΣ

Ο

ι πρόσφατες ανακοινώσεις των θετικών
πρώιμων αποτελεσμάτων των κλινικών
μελετών με εμβόλια που βασίζονται στο
mRNA έναντι του SARS-CoV-2 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές και ουσιαστικά σηματοδότησαν την έναρξη των διαδικασιών ελέγχου από
τις ρυθμιστικές αρχές με στόχο τη χορήγηση επιταχυνόμενης έγκρισης κυκλοφορίας. Ωστόσο, σε πρόσφατο
άρθρο τους στο έγκριτο περιοδικό «Annals of Internal
Medicine» μια ομάδα επιστημόνων εφιστούν την προσοχή για την ανάγκη διασφάλισης της επιστημονικής
εγκυρότητας και της κοινωνικής αξίας των εμβολίων.
Όπως αναφέρεται, στον δυτικό κόσμο βρίσκονται σε
εξέλιξη συνολικά πέντε μεγάλες μελέτες φάσης 3 που
αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Η
εκτιμώμενη διάρκεια κάθε μελέτης θα πρέπει να είναι τα 2 έτη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων
και Φαρμάκων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
έχουν θέσει το όριο της επιθυμητής αποτελεσματικότητας του εμβολίου στο 50%. Πρακτικά αυτό μπορεί να
επιτευχθεί εάν στην ομάδα που λαμβάνει το εμβόλιο

παρατηρηθούν 50 περιπτώσεις Covid-19 σε σύγκριση
με 100 περιπτώσεις στην ομάδα που λαμβάνει το εικονικό εμβόλιο κατά τη διάρκεια της μελέτης. Επίσης,
ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων
μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης για πιθανή επιταχυνόμενη έγκριση για επείγουσα χορήγηση
με την κατάθεση δεδομένων ασφάλειας διάρκειας 2
μηνών.
Ωστόσο, η πιθανή πρώιμη έγκριση μπορεί να θέσει σοβαρά έως και ανυπέρβλητα εμπόδια στη συλλογή μακροπρόθεσμων δεδομένων. Η δυνατότητα λήψης ενός εγκεκριμένου αποτελεσματικού εμβολίου είναι πολύ πιθανό
να οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε μια κλινική μελέτη
που δεν έχουν νοσήσει από Covid-19 να τερματίσουν τη
συμμετοχή τους στη μελέτη προκειμένου να μάθουν εάν
έλαβαν το ενεργό ή το εικονικό εμβόλιο, ώστε να εμβολιαστούν με το εγκεκριμένο πλέον εμβόλιο.
Συμπερασματικά, δεδομένης της παγκόσμιας επιδημιολογικής πορείας της πανδημίας Covid-19, η επιταχυνόμενη έγκριση εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2
θεωρείται μάλλον δεδομένη με στόχο την αναχαίτιση

Η διασφάλιση της
επιστημονικής εγκυρότητας
και της κοινωνικής αξίας των
εμβολίων πρέπει να συνεχίσει
να αποτελεί προτεραιότητα.
της πανδημίας και των πολυεπίπεδων επιπτώσεών
της. Η διασφάλιση της επιστημονικής εγκυρότητας και
της κοινωνικής αξίας των εμβολίων πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα και μακροπρόθεσμα
δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας να συνεχίσουν να συλλέγονται σε κάθε περίπτωση.

Μη γίνεσαι γιατρός του εαυτού σου!

Ε

Πολλοί ασθενείς είτε
τροποποιούν τη δόση
και τη συχνότητα λήψης
των φαρμάκων τους είτε
διακόπτουν την αγωγή
τους χωρίς να έχουν
συμβουλευτεί τον γιατρό
τους.

ίτε επειδή κουράζονται, είτε επειδή δεν αισθάνονται κάποια βελτίωση, είτε επειδή θεωρούν
ότι πια έχουν θεραπευτεί, πολλοί είναι οι ασθενείς με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα που
αποφασίζουν να σταματήσουν τη λήψη των φαρμάκων
τους. Η συμπεριφορά αυτή, που ορίζεται ως «χαμηλή
προσήλωση στη θεραπεία», αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής ή επιπλοκών του νοσήματος από το οποίο πάσχουν, με συνέπεια να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο
νοσηλείας, ακόμη και θανάτου. Τα ξεκάθαρο μήνυμα,
λοιπόν, είναι ένα: Μη γίνεσαι γιατρός του εαυτού σου!
Σύμφωνα με τον Κυριάκο Σουλιώτη, καθηγητή Πολιτικής Υγείας στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επικεφαλής επιστημονικό διευθυντή στο Ινστιτούτο Πολιτικής
Υγείας, η τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής επηρεάζεται από τον βαθμό στον οποίο ο ασθενής είναι ενημερωμένος για την πάθησή του και κατανοεί τα οφέλη
της θεραπείας του, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν
επίσης η πολυπλοκότητα της θεραπείας, καθώς και ψυχολογικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες.
Σε πρόσφατη ενημέρωση σχετικά με το φαινόμενο της
διακοπής της θεραπείας ο κ. Σουλιώτης παρουσίασε
τα αποτελέσματα πρόσφατης πανελλαδικής έρευνας σε
ασθενείς με υπέρταση και δυσλιπιδαιμία. Ο καθηγητής
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι 1 στους 10 ασθενείς διακόπτει την αγωγή του χωρίς να συμβουλευτεί τον γιατρό
του, ενώ 1 στους 4 ορισμένες φόρες ξεχνά να λάβει την
αγωγή του. Επιπρόσθετα, σε ποσοστό 8% οι ασθενείς

διέκοψαν την αγωγή τους χωρίς να συμβουλευτούν
τον γιατρό τους μόλις αισθάνθηκαν καλύτερα. «Ασθενείς που έχουν συζητήσει τουλάχιστον μία φορά με τον
γιατρό τους σχετικά με την τήρηση της αγωγής είναι πιο
πιθανό να εμφανίζουν υψηλή προσήλωση, η οποία γενικότερα συσχετίζεται με καλύτερη ποιότητα ζωής, σωματικής και ψυχικής» ανέφερε ο κ. Σουλιώτης.
Αναλύοντας τη σημασία της σωστής τήρησης της αγωγής για τους ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, ο
Ευάγγελος Λυμπερόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής
Παθολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Αθηροσκλήρωσης, τόνισε ότι η χαμηλή προσήλωση
οδηγεί στην αύξηση του κινδύνου εμφράγματος του μυοκαρδίου ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς
και στην αύξηση της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά
συμβάματα. Ειδικότερα, σε σχετικές έρευνες μόνο 60%
των ασθενών ακολουθούσαν σωστά την αγωγή τους,
ενώ η υψηλή προσήλωση συσχετίστηκε με μείωση του
κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου κατά 20% και μείωση
της θνησιμότητας κατά 35%. Ο κ. Λυμπερόπουλος επισήμανε σχετικά: «Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι
ασθενείς τις επιπτώσεις της μη ορθής χρήσης των φαρμάκων τους, ώστε να μην τροποποιούν ή διακόπτουν
αυθαίρετα την αγωγή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι
αυτή η συμπεριφορά έχει διαπιστωθεί ότι οδηγεί σε αύξηση των θανάτων των ασθενών με αθηροσκληρωτική
καρδιαγγειακή νόσο κατά 30%».
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Πώς να θωρακίσετε το ανοσοποιητικό σας
κατά την έξαρση της γρίπης
Δύο από τις πιο βασικές
βιταμίνες, που λειτουργούν
ως ασπίδα προστασίας
για τον οργανισμό μας και
δρουν ενάντια στα εποχικά
κρυολογήματα, είναι οι
βιταμίνες C και D.

Η

διατροφή και η σωστή πρόσληψη βιταμινών είναι σημαντικές για την υγεία
και το ανοσοποιητικό μας σύστημα και
αυτό το γνωρίζουμε καλά. Ειδικά όταν
η γρίπη βρίσκεται σε έξαρση, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες βιταμίνες
είναι απαραίτητες για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό.
Δύο από τις πιο βασικές βιταμίνες, που λειτουργούν
ως ασπίδα προστασίας για τον οργανισμό μας και
δρουν ενάντια στα εποχικά κρυολογήματα, είναι οι βιταμίνες C και D. Ο οργανισμός μας, ωστόσο, δεν έχει
τη δυνατότητα να αποθηκεύει τις απαραίτητες ποσότητες αυτών των βιταμινών, οπότε είναι αναγκαίο να
τον τροφοδοτούμε τακτικά με αυτές. Η κατανάλωση
πολλών φρούτων και λαχανικών και γενικά μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη διατροφή αποτελεί τον
κυριότερο και σημαντικότερο παράγοντα πρόσληψης

βιταμινών, αλλά πολλές φορές δεν είναι αρκετή για να
κάνει το ανοσοποιητικό μας αρκετά δυνατό ώστε να
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μια εποχική γρίπη. Έτσι,
μερικές φορές χρειάζεται να λάβουμε τις απαραίτητες
ποσότητες βιταμινών μέσω κάποιων συμπληρωμάτων
διατροφής.
Όσον αφορά τη βιταμίνη C, η οποία είναι γνωστή και
με τον επιστημονικό όρο «ασκορβικό οξύ» (L-Ascorbic
acid), αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιταμίνες
για το ανοσοποιητικό μας σύστημα, αφού, χάρη στην
αντιοξειδωτική της δράση, συμβάλλει στη φυσιολογική
λειτουργία του ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήματος, καθώς και στην προστασία των κυττάρων
μας από το οξειδωτικό στρες.
Η ανεπάρκεια της βιταμίνης C μπορεί να οδηγήσει σε
μειωμένη αντοχή έναντι ορισμένων παθογόνων μικροοργανισμών, ενώ μια υψηλότερη παροχή ενισχύει

διάφορες παραμέτρους του ανοσοποιητικού συστήματος. Μελέτες έδειξαν πως το ασκορβικό οξύ κινητοποιεί και διεγείρει τη δράση των λευκών αιμοσφαιρίων, ενώ συμμετέχει και στην παραγωγή ερυθρών
αιμοσφαιρίων. Επιπλέον, συμμετέχει στην παραγωγή
αντισωμάτων, βοηθώντας τον οργανισμό να αναρρώσει γρηγορότερα από ιώσεις, γρίπη, λοιμώξεις ή κρυολογήματα. Μάλιστα, αρκετές έρευνες δείχνουν πως η
λήψη 1-3 gr βιταμίνης C την ημέρα μειώνει τη διάρκεια
του κρυολογήματος κατά μία-μιάμιση μέρα.
Η ημερήσια προτεινόμενη πρόσληψη βιταμίνης C είναι τουλάχιστον 80 mg, που μπορεί να ανέβει και έως
τα 500-1.000 mg σε περιόδους έλλειψης βιταμινών ή
έξαρσης της γρίπης.
Μια άλλη, εξίσου σημαντική βιταμίνη και μεγάλος
σύμμαχος του ανοσοποιητικού μας συστήματος είναι η βιταμίνη D. Οι περισσότεροι τη γνωρίζουν ως
«βιταμίνη του ήλιου» και αυτό γιατί παράγεται φυσικά από τον οργανισμό μας με την έκθεσή μας στην
ηλιακή ακτινοβολία. Όμως ο σύγχρονος τρόπος ζωής,
που μας επιβάλλει να περνάμε τη μέρα μας σε κλειστούς χώρους, συμβάλλει ριζικά στην έλλειψη αυτής
της βιταμίνης. Παράλληλα, με την πάροδο των ετών
η δυνατότητα του οργανισμού να παράγει εύκολα και
γρήγορα βιταμίνη D μειώνεται. Στην Ελλάδα, μάλιστα,
ενώ θα περίμενε κανείς πως σε καμία περίπτωση
δεν θα είχαμε πρόβλημα πρόσληψης βιταμίνης D,
σύμφωνα με τα ευρήματα ποικίλων μελετών που
πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας η αλήθεια απέχει
κατά πολύ.
Σχετική μελέτη στο JAMA Networks αναφέρει ότι όσο
υψηλότερα είναι τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα,
τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να νοσήσουμε από
ένα κοινό κρυολόγημα ή γρίπη. Επίσης, η βιταμίνη D
είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση των κυττάρων
του ανοσοποιητικού συστήματος που είναι υπεύθυνα
για την εξουδετέρωση παθογόνων μικροβίων και ιών.
Η ημερήσια προτεινόμενη πρόσληψη βιταμίνης D είναι
1.500-2.000 IU.
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, μια καλή ιδέα είναι
να έχουμε μια εξωτερική πηγή βιταμινών, ειδικά αυτό
το διάστημα, που ο περισσότερος κόσμος αποφεύγει
να βγαίνει από το σπίτι του. Με οδηγό την πρόληψη,
την τήρηση των απαραίτητων κανόνων υγιεινής και
την επαρκή πρόσληψη βιταμινών ο ανθρώπινος οργανισμός θα φανεί δυνατός απέναντι στις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στις μέρες μας.
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Ο άνθρωπος
που θα γινόταν βασιλιάς…
ΤΟΥ ΧΡΊΣΤΟΥ ΧΡ. ΛΙΆΠΗ*

Ο

“

Μαραντόνα πέθανε, νικημένος
από τις εξαρτήσεις του. Ο επίσης
νικημένος από το αλκοόλ άσος
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Τζορτζ Μπεστ, ο πιο ταλαντούχος
παίκτης όλων των εποχών στην
Αγγλία, είχε δηλώσει πριν πεθάνει από κίρρωση του ήπατος, αναφερόμενος στο πάθος του για
το ποτό και τις γυναίκες, το οποίο κατέστρεψε τη
χαρισματικότητα του ταλέντου του: «Αν είχα γεννηθεί άσχημος, ο κόσμος θα ξεχνούσε τον Πελέ».
Παραφράζοντας τα λόγια του, για τον εκδημήσαντα Ντιέγκο θα μπορούσαμε να πούμε: «Αν ο
Μαραντόνα είχε γεννηθεί όμορφος, ο κόσμος θα
ξεχνούσε τον Θεό».
Σε κάθε περίπτωση, όσο μεγάλο κι αν είναι το
ταλέντο κάποιου, απέναντι στις εξαρτήσεις δεν
υπάρχει χώρος για νιτσεϊκούς υπερανθρώπους.

Μόνο για πεθαμένους «θεούς», όπως αυτός που
έφυγε από κοντά μας στις 25 Νοεμβρίου του
2020.
Το είχε πει ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στον λόγο του
στις 18 Δεκεμβρίου του 1963 στο Πανεπιστήμιο
του Δυτικού Μίσιγκαν: «Το μέλλον ανήκει στους
απροσάρμοστους». Τη δεκαετία του ’80 όλοι πιστεύαμε πως ο «μεγάλος απροσάρμοστος», ο
ποδοσφαιρικός «θεός», που άκουγε στο όνομα
Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ανήκε στο μέλλον
και πως το μέλλον τού ανήκε επίσης. Πλέον, ο
Ντιέγκο ανήκει στη σφαίρα του επέκεινα. Μια
σφαίρα που δεν μπορεί να την ντριπλάρει και να
την εξουσιάσει, όπως μάγευε τη στρογγυλή θεά.
Όπως έγραψε γι’ αυτόν ο Εντουάρντο Γκαλεάνο:
«Η αλήθεια είναι πως είχε μπλέξει με την κοκαΐνη, όμως ντοπαριζόταν τις θλιβερές γιορτές, για
να ξεχάσει ή για να ξεχαστεί, όταν ήδη τον κατέ-

Ο Μαραντόνα ήταν «ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς». Προτίμησε
όμως να παραμείνει… θεός στις ομαδικές ψυχώσεις όλων των Αργεντίνων, των απανταχού περιθωριοποιημένων που συγκρούονται με το κατεστημένο – έστω μέσα από τις ψευδαισθήσεις των ναρκωτικών.

τρεχε η δόξα, που δεν τον άφηνε να ζήσει και που
δίχως αυτήν δεν μπορούσε να ζήσει. Ένιωθε το
βάρος του εαυτού του να τον συνθλίβει. Ο Μαραντόνα κουβαλούσε ένα φορτίο που ονομαζόταν
Μαραντόνα και που του τσάκιζε την πλάτη».
Το ίδιο το ποδόσφαιρο δεν είναι παρά μια ομαδική φαντασίωση, ένα παιχνίδι συνειρμών, ονείρων και αναμνήσεων που σου προσφέρει την
ταυτόχρονη δυνατότητα της έντονης συμμετοχής
και της ασφαλούς αποστασιοποίησης. Αυτή τη
δυνατότητα εξέφραζε καλύτερα απ’ όλους ο Μαραντόνα. Η ζωή του μέσα και έξω από τα γήπεδα
δεν ήταν παρά μια μοναδική οδός εκφόρτισης
των ενστίκτων, των παρορμήσεων, των προσωπικών μας απογοητεύσεων και προσδοκιών.
Και πάνω απ’ όλα αυτά (ή, καλύτερα, εξαιτίας
όλων αυτών) το ποδόσφαιρο είναι ένα μεγάλο
παιχνίδι ευχαρίστησης, «το σημαντικότερο από
τα ασήμαντα της καθημερινής μας ζωής».
Ο Μαραντόνα, με την αναμφισβήτητη υπεροχή
του παιχνιδιού του, με το «χέρι του Θεού», με τον
αντικομφορμισμό, αλλά και με την «αμαρτία του,
που ήταν το ότι επί χρόνια υπήρξε ο καλύτερος
κι εκείνος που ύψωνε τη φωνή καταγγέλλοντας
όσα η εξουσία απαιτεί να αποσιωπούνται», αντιπροσώπευσε τόσο για το ποδοσφαιρικό όσο και
για το μη ποδοσφαιρικό κατεστημένο τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Τον κίνδυνο να γίνει το ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό από τα σημαντικά.
Η αρχέγονη καταβολή του ποδοσφαίρου βασίζεται στην αταβιστική ιδέα του αγώνα ανάμεσα
σε ομάδες ανθρώπων με στόχο την επικράτηση,
στο αδιάκοπο τρέξιμο των κυνηγών πίσω από
το θήραμα, στην κοπιώδη ανάδειξη του «καλύτερου», που αποτελεί το ψυχοκοινωνικό και το
ιστορικό υπόστρωμα ανάπτυξης της λατρείας
της στρογγυλής θεάς. Ο Μαραντόνα, με τις εκφάνσεις και τις εκτροπές του, προσωποποιούσε
με τον καλύτερο τρόπο αυτόν τον αταβισμό. Και
δεν του αρκούσε να είναι ο «πρωθιερέας» της
στρογγυλής θεάς, αλλά ήθελε να γίνει ο ίδιος ο
«θεός» του ποδοσφαίρου. Ο «θεός» μιας ψυχοτρόπου για το κοινό λατρείας βουτηγμένης στις
ψυχοδραστικές ουσίες.
Καθώς το τρέξιμο και ο αγώνας αποσυνδέονται
από τον κίνδυνο και την ανάγκη, και γίνονται
«χάριν παιδιάς», δηλαδή για την ευχαρίστηση,
γεννιέται το ποδόσφαιρο. Ένα μεγάλο παιχνίδι
φαντασιώσεων και συνδηλώσεων. Ένας συνειρμικός δίαυλος ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη γονιδιακή μνήμη των αταβιστικών μας
καταβολών και παρορμήσεων.
Αυτή τη μνήμη των γονιδίων μας ενσάρκωνε με
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Από το «χέρι του Θεού», όπου ο Ντιέγκο αποκαθιστά
την εθνική ταπείνωση των Φόκλαντ, μέχρι τις εμφανίσεις της Σκοτίας και της Ουαλίας, όπου οι φανέλες είναι η μόνη ευκαιρία για να φανεί κάπου το εθνόσημο,
το ποδόσφαιρο εκφράζει τη μοναδική του δυνατότητα
να βρίσκεται σε αποκλειστική, αμφίδρομη σχέση με το
συλλογικό ασυνείδητο των φιλάθλων όλου του κόσμου.

τις ενορμητικές ντρίπλες και τις παρορμητικές
συμπεριφορές του ο Μαραντόνα.
Πρόσφερε μια ασφαλή απενοχοποίηση των επιθετικών ενστίκτων, της ανταγωνιστικότητας και
της αποτυχίας. Και, φυσικά, σαν πραγματικός
μάρτυρας της προσωπολατρικής του θρησκείας, πρόσφερε τον εαυτό του βορά σε οπαδούς
και εχθρούς.
Έγινε ο ίδιος ένας ατελείωτος, μεγάλος συνειρμός. Μια ασύγκριτη ευκαιρία διαλεκτικής αλληλεπίδρασης, ταύτισης και άπωσης.
Γιατί το ποδοσφαιρικό γήπεδο μπορεί εύκολα
να μετατραπεί σε χώρο όπου ο (κοινωνικά, οικονομικά, εθνικά) αδύνατος κερδίζει τον δυνατό.
Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες μπορούν εύκολα να
μετατραπούν σε δρώμενα όπου εκφορτίζονται
ιστορικές διαφορές και αποκαθίστανται κοινωνικές αδικίες. Κι όλα αυτά ανέξοδα, με τίμημα
το πάτημα του τηλεκοντρόλ ή το χαρτάκι του
εισιτηρίου. Χωρίς πόλεμο, χωρίς επανάσταση,
τις περισσότερες φορές και χωρίς ουσιαστική
σύνδεση με την πραγματικότητα.
Από το «χέρι του Θεού», όπου ο Ντιέγκο αποκαθιστά την εθνική ταπείνωση των Φόκλαντ, μέχρι
τις εμφανίσεις της Σκοτίας και της Ουαλίας, όπου
οι φανέλες είναι η μόνη ευκαιρία για να φανεί
κάπου το εθνόσημο, το ποδόσφαιρο εκφράζει τη
μοναδική του δυνατότητα να βρίσκεται σε αποκλειστική, αμφίδρομη σχέση με το συλλογικό
ασυνείδητο των φιλάθλων όλου του κόσμου.
Από τον πρωτόγονο άνθρωπο, που από τροφοσυλλέκτης μετατρέπεται σε κυνηγό καλπάζοντας πίσω από το θήραμα, μέχρι τον Σκοτσέζο
επιθετικό που «καλπάζει» προς την περιοχή
των Άγγλων λες και θέλει να εκδικηθεί για την
καταπνιγμένη εξέγερση του Ουίλιαμ Ουάλας,
προβάλλει ανάγλυφα το μυστικό της μαγείας
του ποδοσφαίρου, η ικανότητά του να προκαλεί άπειρους συνειρμούς. Γι’ αυτό μαγεύει, γιατί
περιφρονεί αυθάδικα την πραγματικότητα, γιατί
λογοδοτεί μόνο στο ασυνείδητο, στις αναμνήσεις
και στις φαντασιώσεις των οπαδών του, ή, καλύτερα, των υπηκόων του, ή –ας μας συγχωρεθεί η βαρύτητα της έκφρασης– των πιστών του.
Γι’ αυτό βλέπουμε το ποδόσφαιρο να παίρνει τις
διαστάσεις «θεσμού», παγκόσμιας «θρησκείας», με κοινή γλώσσα, ιστορία και κώδικα, και
γι’ αυτό, ως τέτοιο φαινόμενο, έχει ανάγκη από
τους δικούς του «μύθους», «βασιλιάδες» και
«θεούς».
Ο Πελέ ήταν ο βασιλιάς του. Ο άνθρωπος που

γνώρισε την καθολική αναγνώριση στους
αγωνιστικούς χώρους και την τιμητική μεταχείριση όταν έπαψε να αγωνίζεται: αμερικανικό
πρωτάθλημα, πρεσβευτής της FIFA, υπουργός
Αθλητισμού. Ο Μαραντόνα ήταν «ο άνθρωπος
που θα γινόταν βασιλιάς». Προτίμησε όμως να
παραμείνει… θεός στις ομαδικές ψυχώσεις
όλων των Αργεντίνων, των απανταχού περιθωριοποιημένων που συγκρούονται με το κατεστημένο – έστω μέσα από τις ψευδαισθήσεις
των ναρκωτικών. Οι βασιλιάδες, όταν χάνουν
τον θρόνο τους, μπορούν –ενίοτε– να γίνουν
πρεσβευτές ή διαφημιστές προϊόντων. Για τους
θεούς, όμως, η μοίρα είναι πιο σκληρή, όπως
ήταν και για τον Σον Κόνερι, που ενσάρκωσε τον
Ντράβοτ του Κίπλινγκ στην ταινία «Ο άνθρωπος
που θα γινόταν βασιλιάς», όπου οι άνδρες μιας
ημιάγριας φυλής παίζουν «κυνηγώντας» έφιπποι έναν στρόγγυλο σάκο που περιέχει το κεφάλι του βασιλιά των αντιπάλων, μετά θεοποιούν
τον Κόνερι και θέλουν να τον στέψουν βασιλιά,
αλλά τελικά τον σκοτώνουν, όταν ανακαλύπτουν ότι ματώνει κι αυτός, όπως όλοι οι κοινοί
θνητοί. Έτσι και στο ποδόσφαιρο, οι θεοί δεν συνταξιοδοτούνται, αλλά αποκαθηλώνονται, και το
θεοκτόνο παιχνίδι των συνειρμών συνεχίζεται.
Γι’ αυτό δημιουργούνται οι μεγάλες ομάδες, οι
μεγάλοι παίκτες και τα είδωλα. Για να μπορεί ο
κάθε φίλαθλος να βλέπει την προσωπικότητά
του να προτυπώνεται στον τρόπο παιχνιδιού της
αγαπημένης του ομάδας. Για να νιώθει τα κοινωνικά και εθνικά χαρακτηριστικά του να ταυτίζονται με το αγωνιστικό στιλ των ινδαλμάτων
του. Για να εκτονώνει τον φόβο, την πίκρα και
την ελπίδα του στο αποτέλεσμα ενός αγώνα. Για
να αποκαθηλώνει τις εξιδανικεύσεις του ανώδυνα.
Ναι, το ποδόσφαιρο είναι –στη βαθύτερη ουσία
του– άθλημα σκληροτράχηλο. Βάναυσο, σαν τα
μαρκαρίσματα των Αργεντίνων αμυντικών, που
μπλέκουν τα πόδια των αντίπαλων επιθετικών,
σαν σε χορευτικές φιγούρες του τανγκό. Είναι
όμως και γοητευτικό, νοσταλγικό, σαν τις συγχορδίες της «Κομπαρσίτα», γεμάτο συναισθήματα και αναμνήσεις… «αυτό το ματς το έβλεπα
με τον πατέρα μου», «εκείνον τον αγώνα τον
είδα με τα παιδιά στην παραλία, λίγο μετά τις
Πανελλήνιες». Το μεγάλο παιχνίδι των συνειρμών είναι οικουμενικά ευχάριστο, μπορεί όμως
να γίνει και απίστευτα σκληρό, σαν τα πρωτόγονα παιχνίδια των ιθαγενών. Απάνθρωπο και

θεοκτόνο, όταν αποκαθηλώνει τα είδωλά του.
Οδυνηρό, όταν μέσα από τις αλλαγές του προσδιορίζεις τον χρόνο που περνά. Γλυκόπικρο, όταν
βλέπεις τους αγωνιζόμενους ποδοσφαιριστές να
είναι πια μικρότεροι από σένα και να μην μπορείς να ονειρευτείς πως όταν μεγαλώσεις θα
τους μοιάσεις. Γιατί έχεις ήδη μεγαλώσει και το
μόνο που μένει ίδιο είναι τα ματωμένα σου γόνατα στις αλάνες του χρόνου.
Μεγαλωμένος τη δεκαετία του ’80, είχα κι εγώ
μαγευτεί από την Αργεντινή, την ομάδα της ασύγκριτης ποδοσφαιρικής ιδιοφυΐας του Ντιέγκο,
προτού τον δούμε να πνίγει τον θρύλο του σε
έναν ωκεανό από ναρκωτικά, αλκοόλ και ναπολιτάνικα μοντέλα.
Επισκέφθηκα το Μπουένος Άιρες το 2009, για
τη βράβευσή μου σε έναν λογοτεχνικό διαγωνισμό. Περπατώντας στα σοκάκια της La Boca,
της ποδοσφαιρικής κοιτίδας της Boca Juniors,
της «ομάδας της καρδιάς» του Μαραντόνα, δαγκώνοντας, με τη λαιστρυγονική λαιμαργία που
ο Σουάρες δάγκωνε τους αντιπάλους του στα
γήπεδα, τα παραδοσιακά αργεντίνικα alfajores,
πλημμυρίζοντας τους λαβυρίνθους των αυτιών
και της ψυχής μου με τις μελωδίες του μπαντονεόν, ο Ντιέγκο ήρθε στο μυαλό μου. Μαζί με τα
διηγήματα του Αργεντινού Μπόρχες και με τον
«Στρατηγό μες στον λαβύρινθό του» του Κολομβιανού Μάρκες.
«Ένας βώλος από ασήμι» ή, επί το λατινοαμερικανικότερον «Una esfera de plata», σύμφωνα με την ισπανόφωνη μετάφραση του τίτλου
του διηγήματός μου που βραβεύτηκε στην
πατρίδα του Ντιέγκο. «Gracias a la pelota» ή,
αλλιώς, «μπάλα, σ’ ευχαριστώ», όπως ζήτησε
ο Μαραντόνα να γράφει η επιτύμβια επιγραφή
του. Γιατί όλα τελικά γυρίζουνε γύρω από ή
και μαζί με τη στρογγυλή θεά. Γιατί, τελικά, και
η ίδια η γη μας μια μπάλα από χώμα και νερό
είναι. Μια μπάλα είναι και κυλά αναπάντεχα
και η ζωή μας, και γι’ αυτό ίσως μας αρέσει
να μνημονεύουμε συχνά την αξέχαστα αθυρόστομη ρήση του Όσιμ περί των ελευθέρων
ηθών της μπάλας. Της μπάλας που δεν μπορεί
πια να κλοτσήσει ο Ντιέγκο…

*Ο Χρίστος Χρ.
Λιάπης, MD, MSc,
PhD, είναι ψυχίατρος - διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου
Αθηνών, πρόεδρος
του ΚΕΘΕΑ.
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α ειδησεογραφικά πρακτορεία
σταμάτησαν να αναμεταδίδουν
ειδήσεις που αφορούν αριθμούς για
διασωληνωμένους και νεκρούς. Στα
social media οι «τοίχοι» γέμισαν με
φωτογραφίες του. Στα γήπεδα σιγή.
Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ήταν νεκρός και για
λίγα λεπτά της ώρας σε αυτή την υπερηχητική εποχή
τίποτε άλλο δεν είχε σημασία‧ μόνο το ότι έφυγε ο
μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
Ο Μαραντόνα, ακόμα και για τις γενιές των ανθρώπων
που δεν τον πρόλαβαν να παίζει μπάλα, έγινε σημείο
αναφοράς, μέτρο σύγκρισης, ορόσημο, το πιο
θαυμαστό κεφάλαιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Δίκαια. Όχι μόνο επειδή η ποδοσφαιρική του
οξυδέρκεια ήταν ασύγκριτη και το ταλέντο του
μεγαλειώδες, αλλά και για την πληθωρική, γεμάτη
πάθος περσόνα του.
Ποτέ κανένας ποδοσφαιριστής (ούτε ο Μέσι, που
δεν έχει φορέσει άλλη φανέλα πλην αυτής της
Μπαρτσελόνα) δεν ταυτίστηκε τόσο με μια πόλη όσο
ο Ντιέγκο Μαραντόνα με τη Νάπολη. Όταν πάνω στον
ποδοσφαιρικό του οίστρο αποφάσισε να μεταγραφεί
στη Νάπολι, μια μεσαία ομάδα της Serie A, ίσως
ούτε ο ίδιος δεν είχε φανταστεί πόσα θα κατάφερνε
εκεί. Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (1987, 1990),

την πρώτη χρονιά το νταμπλ, αλλά και τον μοναδικό
ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της ομάδας. Όταν
κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα, η πόλη
γιόρταζε τρία μερόνυχτα. Κάποιοι δεν πρόλαβαν να
ζήσουν αυτές τις στιγμές. Γι’ αυτό και κάποιος έγραψε
με σπρέι έξω από ένα νεκροταφείο: «Δεν ξέρετε τι
χάσατε».
Ο Μαραντόνα επέλεξε μία ομάδα που δεν είχε
κερδίσει τίποτα πριν από εκείνον, αλλά ούτε και μετά
από αυτόν (εκτός από το Κύπελλο Ιταλίας το 20192020). Επέλεξε ένα πρωτάθλημα που τη δεκαετία
του ’80 ήταν το δυσκολότερο, με τους καλύτερους
ποδοσφαιριστές του κόσμου να βρίσκονται εκεί, κι
αυτός πήγε στη μοναδική ομάδα χωρίς σταρ. Την
πήρε από το χέρι και τους κέρδισαν όλους δύο φορές.
Ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει αυτό; Τότε και
τώρα.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του ’86 που κατέκτησε
με την Αργεντινή είναι το πιο πολυσυζητημένο
της Ιστορίας για δύο λόγους, που και οι δύο
αφορούν τον Μαραντόνα. Για το «χέρι του Θεού»,
το πιο αμφιλεγόμενο γκολ του θεσμού, και για το
ομορφότερο γκολ του κόσμου. Και τα δύο τα πέτυχε
εκείνος. Και τα δύο απέναντι στην Αγγλία, τη χώρα με
την οποία η Αργεντινή είχε πόλεμο τέσσερα χρόνια
νωρίτερα για τα νησιά Φόκλαντ. Τι φοβερή ιστορία!

Μια πολιτική δικαίωση για ένα έθνος μέσα σε ένα
ποδοσφαιρικό γήπεδο!
Και κάπως έτσι, με δύο γκολ και μία θρυλική δήλωση,
έγινε το σύμβολο της Αργεντινής. Αυτός δίπλα στον
Τσε Γκεβάρα. Οι υπερασπιστές των αδικημένων.
Από κείνη τη στιγμή ο Ντιέγκο ήταν πάνω από
ποδοσφαιρικούς τίτλους, πανέμορφα γκολ και
αξέχαστα highlights. Έγινε σύμβολο. Και ως τέτοιο
κατόπιν συμπεριφερόταν.
Το καλοκαίρι του 1990 η Αργεντινή αντιμετώπισε
την Ιταλία στον ημιτελικό του Μουντιάλ, ο οποίος
διεξήχθη στο «Σαν Πάολο», έδρα της Νάπολι, και ο
Ντιέγκο παραλίγο να προκαλέσει εμφύλιο. Τις μέρες
πριν από τον αγώνα οι δηλώσεις του για τις αδικίες
που υφίστατο ο ιταλικός Νότος από τον πλούσιο
Βορρά μετέτρεψαν το «Σαν Πάολο», από έδρα της
Ιταλίας, σε έδρα του Ντιέγκο, με τους περισσότερους
Ιταλούς να φωνάζουν «η Νάπολη δεν είναι Ιταλία».
Ο Μαραντόνα έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής –
μια εποχή που ακόμα το ποδόσφαιρο ήταν κυρίως
μπάλα– που τόλμησε να εκφράσει τη γνώμη του
όπως ακριβώς την αισθανόταν, χωρίς φίλτρα, χωρίς
υποβολείς, χωρίς συγνώμες.
Έπαιζε στο γήπεδο με τον τρόπο που ζούσε έξω
από αυτό. Ήταν ήρωας και αντιήρωας ταυτόχρονα.
Άγγελος και διάβολος. Συνομιλούσε με τον Πάπα
και με τη Μαφία. Έκανε καταχρήσεις και όμως μέσα
στο γήπεδο ήταν διαυγής και καθαρός. Ο κόσμος
τον αντιμετώπιζε σαν Θεό κι εκείνος ζούσε σαν
αμαρτωλός.
Οι έξεις του τελικά μπορεί να τον καθόρισαν και η
φιγούρα του στην πολιτική του ζωή πολλές φορές να
προκαλούσε θλίψη, όμως οι καρδιές των φιλάθλων,
που ποτέ δεν θαύμασαν τόσο έναν ποδοσφαιριστή,
δεν πάγωσαν.
Ο Ντιέγκο δεν έχασε ποτέ την αγάπη του κόσμου
και τη μέρα που πέθανε όλοι θρήνησαν όχι μόνο
τον χαμένο ήρωα αλλά και τις πιο συναισθηματικές
ποδοσφαιρικές τους αναμνήσεις.
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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.

Τ

ο Betarades.gr και η «Free Sunday»
σας προσφέρουν για µία ακόµη φορά
τα προγνωστικά τους για τα παιχνίδια της εβδοµάδας. Το Champions
League και το Europa League µάς χάρισαν πολλές συγκινήσεις µεσοβδόµαδα και τώρα ήρθε η ώρα των πρωταθληµάτων. Στην Ελλάδα ξεχωρίσαµε τον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης µε την
ΑΕΚ. Από κει και πέρα, Ιταλία, Γαλλία και Αγγλία έχουν
την τιµητική τους και τα παιχνίδια τους βγάζουν αξιόλογες επιλογές. Ας περάσουµε, λοιπόν, στα προγνωστικά
µας.
Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινούν από την Ελλάδα και
τη Super League Interwetten. Στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την ΑΕΚ στις
19:30. Η «Ένωση» έχει τον χαρακτήρα του φαβορί στο
µατς, αλλά το έργο της δεν θα είναι εύκολο. Η οµάδα του
Καρέρα θα έχει και µεγαλύτερη κόπωση, αφού µόλις την
Πέµπτη έπαιξε και για το Europa League. Από την άλλη,
ο Αστέρας είναι καλή οµάδα και δεν θα πέσει έτσι απλά.
Οι «Αρκάδες» αγνοούν τη νίκη στα τρία τελευταία παιχνίδια τους. Έχουν δύο ισοπαλίες και µία ήττα και δεν παίρνουν αυτό που αξίζουν. ∆ιαθέτουν ποιοτικούς παίκτες και
µπορούν να πάρουν θετικό αποτέλεσµα. Άλλωστε σε αυτό
το γήπεδο κέρδισαν και τον Παναθηναϊκό. Θεωρούµε ότι
οι γηπεδούχοι θα εκµεταλλευτούν την κούραση της ΑΕΚ
και θα πάρουν έστω τον πόντο. Πάµε µε το 1Χ σε απόδοση 1.88.

Ανώτερη η Λάτσιο
Στην Ιταλία, τώρα, είναι η 9η αγωνιστική της Serie Α.
Νωρίς νωρίς την Κυριακή η Λάτσιο φιλοξενεί την Ουντινέζε. Οι γηπεδούχοι είναι αήττητοι εδώ και οκτώ παιχνίδια και… ανεβαίνουν. Κατάφεραν να τα βγάλουν πέρα
σε µια πολύ δύσκολη περίοδο, µε πολλές απουσίες λόγω
κορονοϊού. Τώρα θα προσπαθήσουν να χτίσουν σερί
νικών. Έδειξαν σε πολύ καλή κατάσταση στον αγώνα του

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
∆ύσκολα στην Τρίπολη η ΑΕΚ!
Champions League µε τη Ζενίτ, την οποία κέρδισαν 3-1.
Απέναντί τους θα βρουν µια Ουντινέζε που έρχεται από
την ήττα µε 0-1 από τη Φιορεντίνα στο Κύπελλο. Οι φιλοξενούµενοι είναι λίγο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασµού στο πρωτάθληµα και δύσκολα θα κάνουν κάτι καλό
φέτος. Υστερούν σε ποιότητα και το αποτέλεσµα στο «Ολίµπικο» δεν εξαρτάται από αυτούς. Πιστεύουµε ότι η
Λάτσιο, εύκολα ή δύσκολα, θα κάνει το χρέος της. «Άσος»
σε απόδοση 1.75.

Με τα γκολ στη Γαλλία
Μεταφερόµαστε στη Γαλλία και στο πρωτάθληµα της
Ligue 1. Για την 12η αγωνιστική, η Μετς υποδέχεται την
Μπρεστ. Ο λόγος για δύο οµάδες που βρίσκονται στη
µέση του βαθµολογικού πίνακα. Τις χωρίζει µόλις ένας
πόντος, µε τους γηπεδούχους να προηγούνται. Είναι αήττητοι στα οκτώ τελευταία παιχνίδια τους και θα παίξουν
µόνο για τη νίκη απόψε. Επιθετικά βρίσκουν τις λύσεις,
ενώ αµυντικά τελευταία έχουν κενά. Η Μπρεστ, από την
άλλη, στηρίζεται αποκλειστικά στην επίθεση. Έτσι, καλύπτει τις αµυντικές της αδυναµίες, καθώς έχει από τα χειρότερα παθητικά στο πρωτάθληµα. Παρ’ όλα αυτά, είναι

σε φόρµα µε τρεις σερί νίκες και δεν πρόκειται να κλειστεί
ούτε σήµερα πίσω. Γενικά, περιµένουµε ένα ανοιχτό παιχνίδι ανάµεσα σε δύο οµάδες που βρίσκουν δίχτυα. Αξίζει
το Over 2.5 σε απόδοση 2.00.
Κλείνουµε τις βασικές µας προτάσεις για την Κυριακή µε
το ντέρµπι της Premier League. Η Τσέλσι φιλοξενεί στις
18:30 την Τότεναµ και το Λονδίνο θα είναι στο… πόδι! Οι
γηπεδούχοι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Προέρχονται
από έξι συνεχόµενες νίκες, είναι αήττητοι στα δέκα τελευταία παιχνίδια τους και πλησίασαν στο -2 από την κορυφή. Η οµάδα του Λάµπαρντ βρίσκει χηµεία και µοιάζει ασταµάτητη. Κέρδισε και τη Ρεν, εκτός έδρας, για το
Champions League. Η Τότεναµ, αντίθετα, δεν εντυπωσιάζει, αλλά είναι πρώτη µε 20 πόντους. Είχε λιγότερες µέρες ξεκούρασης, αφού την Πέµπτη έπαιξε για το
Europa League. Η εικόνα της δεν συµβαδίζει µε τη βαθµολογική συγκοµιδή της. Έχει πολύ δύσκολη αποστολή
σήµερα και πρέπει να βελτιωθεί για να πάρει κάτι. Πάντως, βλέπουµε την Τσέλσι να παίρνει αυτή τη µεγάλη
νίκη. Στηρίζουµε τον «άσο» στο 2.10.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό site για το Στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επιλογές
για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη
στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Κυριακή 29/11
13:30
16:00
18:30
19:30

Λάτσιο - Ουντινέζε
Μετς - Μπρεστ
Τσέλσι - Τότεναµ
Αστ. Τρίπολης - ΑΕΚ

1
Over 2.5
1
1X

1.75
2.00
2.10
1.88

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Σερί Tips

Goal Tips

Head 2 Head

- Παναιτωλικός (29/11, 15:00):
*ΟύτεΠαναθηναϊκός
µία νίκη δεν έχει στα 10 τελευταία παιχνίδια του ο

- ΠΑΟΚ (29/11, 17:15): Ο ΠΑΟΚ έρχεται από ευρω*παϊκήΛαµία
αναµέτρηση, βγάζει συνέχεια Over στο πρωτάθληµα και ο

Μπαρτσελόνα - Οσασούνα (29/11, 15:00): Τα πέντε
*τελευταία
µατς ανάµεσα στις δύο οµάδες είχαν τρία και

Παναιτωλικός και είναι δύσκολο να σπάσει αυτό το σερί
απέναντι στον Παναθηναϊκό. Χαµηλά ο «άσος», στο 1.35.

Γκαρσία θέλει να δει βελτιωµένη άµυνα. Η Λαµία δυσκολεύεται
πολύ επιθετικά. Φαβορί το Under στο µατς, στο 1.66.

περισσότερα τέρµατα. Το στιλ τους είναι επιθετικό και
δικαιολογηµένα το Over 2.5 παίζει στο 1.50.

- Χέρτα (29/11, 16:30): Η Λεβερ*κούζενΛεβερκούζεν
µετράει τέσσερις συνεχόµενες νίκες στην

Νάπολι - Ρόµα (29/11, 18:00): ∆ύο οµάδες µε µπόλικη
*ποιότητα
µεσοεπιθετικά, που θα παίξουν για τη νίκη και µόνο. ∆εν

- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (29/11,
*16:00):Σαουθάµπτον
Η Γιουνάιτεντ είναι ανώτερο σύνολο, ενώ δεν

Bundesliga. Υποδέχεται τη Χέρτα, που έδειξε πολλά
κενά απέναντι στην Ντόρτµουντ. Οι µπουκ βλέπουν
φαβορί τους γηπεδούχους, σε απόδοση 1.71.

συνηθίζουν να κλείνονται, ενώ αµυντικά… µπάζουν. Αναµενόµενα, το Over 2.5 βρίσκεται χαµηλά, στο 1.57.

έχει χάσει στα οκτώ τελευταία µατς µε αντίπαλο τη Σαουθάµπτον. Παρ’ όλα αυτά, το «διπλό» εντοπίζεται στο 1.95.

Σοσιεδάδ - Βιγιαρεάλ (29/11, 22:00): Είναι ντέρµπι
*το µατςΡεάλµεταξύ
της πρωτοπόρου και της τρίτης της κατάταξης.

- Γουλβς (29/11, 21:15): Η Γουλβς έχει
*δεχτείΆρσεναλ
τουλάχιστον ένα γκολ στα 12 πιο πρόσφατα παι-

Θα προσέξουν πολύ οι δύο αντίπαλοι και η άµυνα θα είναι το
πρώτο µέληµά τους. Ωστόσο, το No Goal είναι αουτσάιντερ σε
απόδοση 2.20.

χνίδια της µε την Άρσεναλ. Όµως έχει ποιοτικούς παίκτες
και θα προσπαθήσει να σκοράρει κι αυτή. Το Goal/Goal
προσφέρεται στο 2.00.

*

ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα (29/11, 17:15): Ο ΟΦΗ δεν
κράτησε καθαρή την εστία του σε κανένα από τα 19 πιο
πρόσφατα µατς που έδωσε. Το Goal/Goal βρίσκεται στο
1.80, µε τον ΠΑΣ να είναι επικίνδυνος.

ATZENTA

28/11
- 04/12

FREETIME

ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο στρατιώτης Γιάννης Παπαδόπουλος µετατίθεται
από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη ∆ιεύθυνση Κινηµατογραφίας των Ενόπλων ∆υνάµεων, στην Αθήνα. Από αυτή την προνοµιακή θέση σκαρώνει διάφορες φάρσες µε τους συναδέλφους
του, µια οµάδα στρατιωτών ενταγµένων στην τότε νεοϊδρυθείσα
Υπηρεσία Ενηµερώσεως Ενόπλων ∆υνάµεων, έναν τηλεοπτικό σταθµό που δηµιουργήθηκε για τους πολίτες, αλλά που το
προσωπικό του αποτελούνταν κυρίως από στρατιώτες που είχαν
προϋπηρεσία στον κινηµατογράφο πριν από την κατάταξή τους.
Ωστόσο, αυτή η τρελή παρέα καταφέρνει να βγάζει και χρήµατα,
γυρίζοντας… σεξοταινίες µε υλικό του στρατού, ώσπου το πρωινό
της 21ης Απριλίου του 1967 το στρατιωτικό πραξικόπηµα ενός
άλλου Παπαδόπουλου, µόνιµου συνταγµατάρχη, έρχεται να
τους κόψει τα φτερά…

• Η ταινία προβλήθηκε τη σεζόν 1984-1985 και έκοψε 395.374
εισιτήρια. Ήρθε στην πρώτη θέση ανάµεσα σε 38 ταινίες.
• Απέσπασε τέσσερα βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης 1984: Καλύτερης Ταινίας, Σεναρίου, Μοντάζ, Α΄
Ανδρικού Ρόλου (Νίκος Καλογερόπουλος).
• Ειδική µνεία στο Φεστιβάλ της Βαλένθια.
• Υποψηφιότητα για Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.
Σάββατο 28/11, στις 23:15, στην ΕΡΤ2
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Νίκος Περάκης
Παίζουν: Νίκος Καλογερόπουλος, Γιώργος Κιµούλης, Τάκης
Σπυριδάκης, Σταύρος Ξενίδης, Ανδρέας Φιλιππίδης, Χρήστος
Βαλαβανίδης, Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, Τάνια Καψάλη, ∆ηµήτρης Πουλικάκος, Γεράσιµος Σκιαδαρέσης, Παύλος Χαϊκάλης

BIG LITTLE LIES - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ
(Α΄ ΤΗΛ. ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ) ΣΤΗΝ ΕΡΤ2

ΟΙ ΠΥΞ ΛΑΞ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ
LIVE STREAMING ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

O ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΚΠΙΣΝ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΣΑΣ

Η Νικόλ Κίντµαν (Σελέστ), η Ρις Γουίδερσπουν (Μάντελιν), η Λόρα Ντερν (Ρενάτα), η Ζόι Κράβιτζ (Μπόνι) και η Σέιλιν
Γούντλεϊ (Τζέιν) υποδέχονται στον δεύτερο
κύκλο της σειράς τη µοναδική Μέριλ Στριπ
στον ρόλο της Μέρι Λουίζ Ράιτ, πεθεράς της
Σελέστ, η οποία µετά τον θάνατο του γιου
της ανησυχεί για το µεγάλωµα των εγγονών
της και φτάνει στο Μόντερεϊ αναζητώντας
απαντήσεις.
Η βραβευµένη µε Όσκαρ Άντρεα Άρνολντ
(«Fish Tank», «American Honey») έχει
αναλάβει τη σκηνοθεσία.
Η σειρά έχει προταθεί για 91 βραβεία και
έχει τιµηθεί µε 54, µεταξύ των οποίων 4
Χρυσές Σφαίρες.

Την Κυριακή 29 Νοεµβρίου η µπάντα
που έβαλε λόγια στα συναισθήµατά µας θα
παρουσιάσει µια live streaming παράσταση
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ 50 θεατές
θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη
συναυλία από κοντά. Μια βραδιά γεµάτη
ενέργεια, µε ηλεκτρικό ήχο, αναµνήσεις,
αλλά και ανάγκη για σµίξιµο –έστω κι από
απόσταση–, καθώς οι Πυξ Λαξ θα παρακολουθούν ζωντανά από το θέατρο «Χώρος»
τα σχόλια που θα µπορούν να στέλνουν οι
ακροατές µέσω της πλατφόρµας του live
streaming. Τιµή διαδικτυακού εισιτηρίου:
5 ευρώ.

Φέτος ο Χριστουγεννιάτικος Κόσµος του
Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ζωντανεύει στις οθόνες
σας. Όλοι, όπου κι αν βρίσκονται, θα έχουν
τη δυνατότητα να ζήσουν την εµπειρία των
Χριστουγέννων, αφού ο Χριστουγεννιάτικος
Κόσµος του ΚΠΙΣΝ από την 1η ∆εκεµβρίου
ζωντανεύει ψηφιακά µέσα από την ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ (www.SNFCC.org), το
κανάλι του στο YouTube και τη σελίδα του
στο Facebook, µε την αποκλειστική δωρεά
του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος.
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INTERVIEW

Θεοφανία
Ανδρονίκου-Βασιλάκη

«Η Ελλάδα
εμμένει σε
ξεπερασμένες
αντιλήψεις»
ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΛΆΣΚΑΡΗ

Η

Θεοφανία Ανδρονίκου-Βασιλάκη επιστρέφει με το καινούργιο της βιβλίο «Άσπιλοι
Ένοχοι», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χάρτινη
Πόλη. Ένα σύγχρονο, καθαρόαιμο αστυνομικό μυθιστόρημα με ανατρεπτική, γρήγορη πλοκή και σκηνές που
κόβουν την ανάσα. Οι ήρωές της –άνθρωποι της διπλανής πόρτας που ζουν στην Ελλάδα του σήμερα– φτάνουν στα άκρα, με
φόντο μια μυστηριώδη εξαφάνιση. Ποιος
είναι αθώος και ποιος ένοχος; Πόσο επηρεάζουν οι συνθήκες τις πράξεις μας και, τελικά, μήπως κατά μία έννοια είμαστε όλοι
δυνάμει ένοχοι;
«Άσπιλοι Ένοχοι». Σχήμα οξύμωρο ο τίτλος του καινούργιου σας βιβλίου. Πώς
προέκυψε και ποια ανάγκη εξυπηρετεί;
Είναι αντιπροσωπευτικός τίτλος, σχετικά με
κάποιους από τους ήρωες που πρωταγωνιστούν στο βιβλίο. Άνθρωποι με δύο πρόσωπα: αυτό που δείχνουν ότι είναι (άσπιλοι),
αλλά στο παρασκήνιο δημιουργούν τα μεγαλύτερα εγκλήματα (ένοχοι).
Οι ήρωές σας είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Θεωρείτε ότι ο καθένας μπορεί, υπό κάποιες συνθήκες, να ξεπεράσει
τα όρια, ακόμη και να εγκληματήσει;
Αν ρίξουμε μια ματιά στην καθημερινή ειδησεογραφία, και μάλιστα της χώρας μας, βεβαιωνόμαστε για το πού μπορεί να φτάσει
ένας «καθημερινός» άνθρωπος. Συντελούνται απίστευτα εγκλήματα από χαρακτήρες
που δεν θα περίμενε κανείς.
Τοποθετείτε την πλοκή σας σε μια μικρή
ελληνική επαρχιακή πόλη. Γιατί;
Η ελληνική επαρχία προσφέρει το ιδανικότερο φόντο για τα περισσότερα είδη μυθιστορήματος, πόσο μάλλον για ένα αστυνομικό, στο οποίο πρωταγωνιστεί το μυστήριο.
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Θεωρείτε πως σήμερα η ελληνική περιφέρεια έχει καταφέρει να απαλλαγεί από
τις αγκυλώσεις της;
Όχι και δεν νομίζω πως θα επιτευχθεί κάτι
τέτοιο άμεσα. Η Ελλάδα γενικότερα εμμένει
σε ξεπερασμένες αντιλήψεις, οι οποίες δεν
συνάδουν με την εξέλιξη της ανθρωπότητας.
Τη μυστηριώδη εξαφάνιση της ηρωίδας
σας καλείται να εξιχνιάσει ο αστυνόμος
Μάξιμος Βαγενάς. Αλήθεια, τι άνθρωπος
είναι; Και πόσο επηρεάζουν οι προσωπικοί του δαίμονες την αποτελεσματικότητα
της δουλειάς του;
Ο Μάξιμος είναι ο μόνος «ιδανικός» χαρακτήρας που πρωταγωνιστεί στο βιβλίο.
Κουβαλά όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, καλά και κακά, αλλά στη δουλειά του
είναι ο αστυνόμος των ονείρων μας: επίμονος, αλτρουιστής, παθιασμένος, δίκαιος.
Στο μυθιστόρημά σας θίγετε και το ζήτημα
του στίγματος της ψυχικής ασθένειας.
Πόσα βήματα θεωρείτε πως έχουμε κάνει
ως κοινωνία εμπρός και πόσο ακόμη
δρόμο έχουμε μπροστά μας;
Θεωρώ πως είμαστε πάρα πολύ πίσω και
αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησε η σκέψη
αυτού του βιβλίου: να καταδείξω τον ρατσισμό απέναντι στα άτομα με ψυχολογικά
προβλήματα. Η κοινωνία τα αντιμετωπίζει

λες και είναι υπεύθυνα για τον εφιάλτη και
τον γολγοθά που περνούν και αντί για συμπόνια τούς φέρεται με επιθετικότητα και
χλευασμό.
Έχετε κάποιο συγκεκριμένο τελετουργικό
όταν γράφετε; Θα θέλατε να το μοιραστείτε
μαζί μας;
Όλα ξεκινούν από τη στιγμή που θα αποφασίσω τι θέλω να γράψω. Από κείνη τη στιγμή
και μετά οι ήρωες και ο μύθος με στοιχειώνουν, τα σκέφτομαι συνέχεια. Συνήθως
γράφω στο γραφείο μου, αλλά και σε απόμερα καφέ. Στόχος μου είναι να καταφέρω
κάποια στιγμή να γράφω ταξιδεύοντας ανά
τον κόσμο.
Εκτός από συγγραφέας είστε και δημοσιογράφος. Τι ερώτηση θα κάνατε στον εαυτό
σας αν μπορούσατε να του πάρετε συνέντευξη και ποια απάντηση θα του δίνατε;
Θα με ρωτούσα πόσο ψυχοθεραπευτικό
είναι να μεταφέρει κανείς τις σκέψεις και τις
αγωνίες του σε ένα βιβλίο και θα απαντούσα
πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη λύτρωση.
Να περιμένουμε κι άλλες υποθέσεις με αποδέκτη τον αστυνόμο Βαγενά στο μέλλον;
Όχι. Στο επόμενο βιβλίο θα γνωρίσουμε δύο
νέους ήρωες αστυνομικούς που θεωρώ
πως θα αγαπηθούν εξίσου με τον Μάξιμο
Βαγενά.

Αυτός ήταν
ο λόγος που
ξεκίνησε η
σκέψη αυτού
του βιβλίου:
να καταδείξω
τον ρατσισμό
απέναντι στα
άτομα με
ψυχολογικά
προβλήματα.
Η κοινωνία τα
αντιμετωπίζει
λες και είναι
υπεύθυνα
για τον
εφιάλτη και
τον γολγοθά
που περνούν
και αντί για
συμπόνια τούς
φέρεται με
επιθετικότητα
και χλευασμό.
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BOOKS

Νέες κυκλοφορίες
από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Τ

ο µεγάλο γεγονός είναι αναµφίβολα η επανέκδοση του θρυλικού
πλέον βιβλίου του Κώστα Ταχτσή «Το τρίτο στεφάνι», σε ιδιαίτερα
καλαίσθητη έκδοση, ενώ ξεχωρίζει επίσης «Ο χορός της Θεάς»,
το αρχαιολογικό θρίλερ της χρονιάς, που υπογράφει η ∆ήµητρα
Ιωάννου. Έπειτα από µια συνταρακτική ανακάλυψη ο καθηγητής
Αρχαιολογίας Νικηφόρος Έξαρχος δολοφονείται από έναν αόρατο
εχθρό που θέλει να σφετεριστεί το πολύτιµο εύρηµά του. Συγκλονισµένες αλλά
αποφασισµένες ως το µεδούλι, οι δυο κόρες του, η Νίκη και η Ηλέκτρα, συµφωνούν
να ξεπεράσουν τη µεταξύ τους αντιπάθεια και να συνεργαστούν, προκειµένου
να µάθουν την αλήθεια για τον θάνατο του πατέρα τους. Σε έναν άνισο αγώνα µε
τον χρόνο παλεύουν να βρουν το κρυµµένο άγαλµα και να το παραδώσουν στα
σωστά χέρια. Σύµµαχοί τους σε αυτό το επικίνδυνο ταξίδι ο αινιγµατικός Μάρκος,
ο γοητευτικός Τζον και ο τρελός φτερωτός θεός Έρωτας, που φέρνει τα πάνω κάτω
στη ζωή των τεσσάρων. Κυνηγηµένοι από φανατικούς συλλέκτες, αντιµέτωποι µε
αδίστακτους αρχαιοκάπηλους και έχοντας απέναντί τους τη διαβόητη οργάνωση των
Πενήντα Πέντε που φαίνεται να έχει µάτια παντού, προσπαθούν απεγνωσµένα να
λύσουν γρίφους για να οδηγηθούν στην αλήθεια που στοίχισε τη ζωή του καθηγητή.

Με την επανέκδοση του ιστορικού µυθιστορήµατος «Εις το όνοµα της µητρός», της
Φιλοµήλας Λαπατά, ολοκληρώνεται η «Τριλογία της διασποράς», που έχει πλέον
ξεπεράσει τα 100.000 αντίτυπα. Στο τρίτο µέρος της σειράς η ηρωίδα, Αµαλία Χάρβεϊ,
ξεκινά ένα ταξίδι στη Νάπολη της Ιταλίας σε αναζήτηση της µητέρας της, για να καταλήξει
στην αυτογνωσία. Ένας µεγάλος έρωτας, ένα αβάσταχτο µίσος, ένα τραγικό έγκληµα.
Ανάµεσα στις νέες παιδικές κυκλοφορίες ξεχωρίζουν οι συλλεκτικές σκληρόδετες
εκδόσεις του Ρόαλντ Νταλ, που θα συστήσουν στους µικρούς και µεγάλους
αναγνώστες τους µοναδικούς, φανταστικούς και αγαπηµένους ήρωες του Νο1
παραµυθά στον κόσµο!
Επίσης, η νέα σειρά βιβλίων, κατάλληλη για προνήπια, «Οι πρώτοι µου ήρωες», θα
βοηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν τους εξερευνητές, καλλιτέχνες, επιστήµονες
και εφευρέτες που άλλαξαν τον κόσµο µας µε το απίστευτο έργο τους.
Τέλος, µε ένα νέο εικονογραφηµένο βιβλίο από τη Ράνια Μπουµπουρή, το «Άτακτο
βιβλίο των καλών τρόπων», τα µικρά παιδιά, µέσα από πέντε παραµύθια και πέντε
ποιήµατα, θα µάθουν πώς οι καλοί τρόποι µάς οµορφαίνουν τη ζωή.
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Για πληροφορίες σχετικά με το Αλεξανδρινό: www.starsuniteeurope.eu.

Η

παράδοση του στολισμένου δέντρου
στο σπίτι ξεκινάει τον 14ο αιώνα. Το Αλεξανδρινό, από την άλλη, έρχεται για
πρώτη φορά στο σαλόνι των σπιτιών
τη δεκαετία του 1950. Σήμερα πολλοί
είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι αυτό το όμορφο χειμερινό φυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Χριστουγέννων, όπως ακριβώς και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Γιατί, λοιπόν, να μη συνδυάσουμε αυτά
τα δύο; Ακολουθεί μια σειρά από πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα δέντρα με Αλεξανδρινό, από τους διακοσμητές του Stars for Europe.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΌ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΟ ΔΈΝΤΡΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΆΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΊΑΣ
Οι δύο πρώτες ιδέες είναι ιδανικές για τους λάτρεις
των χειροποίητων διακοσμήσεων που μπορούν να
γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και χωρίς το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα πλεονεκτήματα
αυτών των κατασκευών είναι ότι μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, είναι οικονομικά και πρωτότυπα
και το σπίτι δεν γεμίζει βελόνες.
Το χειροποίητο δέντρο με μίνι Αλεξανδρινά μπορεί
να τοποθετηθεί ακόμα και στο πιο μικρό σπίτι, καθώς
καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο. Για να δημιουργήσετε
αυτή τη φυσική κατασκευή θα χρειαστείτε: ένα ασύρματο κατσαβίδι και βίδες, μία μεγάλη ξύλινη σανίδα, δύο μακριά και δύο μικρά κλαδιά, σκοινί, μικρά
πήλινα βάζα, σύρμα και μίνι Aλεξανδρινά, καθώς και

κουκουνάρια, διακοσμητικά αστέρια και αποξηραμένα φυτά.
Οδηγίες: Πρώτα, κόψτε τα κλαδιά στο κατάλληλο
μήκος, τοποθετήστε τα σε σχήμα δέντρου και βιδώστε τα μαζί. Τυλίξτε κορδόνι γύρω από τις βίδες για
να τις καλύψετε. Προσθέστε μία ακόμα βίδα στο ξύλινο πλαίσιο και κρεμάστε το δέντρο από κει. Περάστε το σκοινί από το ένα κλαδί στο άλλο, οριζόντια,
σε διαφορετικά σημεία, και σφίξτε το, για να κρεμάσετε τα διακοσμητικά. Στερεώστε τα πήλινα βάζα στο
κορδόνι δένοντάς τα δύο φορές με το σύρμα. Περάστε το σύρμα γύρω από τα βάζα και στρίψτε τις
άκρες του και στις δύο πλευρές για να το στερεώσετε. Τέλος, τοποθετήστε τα μίνι Αλεξανδρινά στα
πήλινα βάζα και προσθέστε τα υπόλοιπα διακοσμητικά, όπως κουκουνάρια, αστέρια και αποξηραμένα
φυτά. Έτοιμο!
Η επόμενη χειροποίητη εναλλακτική του χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι ιδιαίτερα πρωτότυπη.
Σχεδιάστε ένα δέντρο σε μια ξύλινη παλέτα, βάψτε
το με πράσινη μπογιά και κρεμάστε δώρα, στολίδια
και αστέρια από μικρά καρφιά. Στην κορυφή τοποθετήστε ένα μεγάλο αστέρι και στη βάση μικρά βαζάκια με λευκά Αλεξανδρινά. Αυτή η ιδέα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο. Κρεμάστε 24 μικρά πακέτα και προσθέστε
τους αριθμούς. Tip: Τοποθετήστε στο δωμάτιο ένα
βάζο με φρέσκα κλαδιά πεύκου, για να αποκτήσει
ο χώρος αυτό το κλασικό χριστουγεννιάτικο άρωμα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΆΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ:
ΜΥΡΩΔΙΆ ΈΛΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΕΊΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΎ
Αν σας αρέσουν τα παραδοσιακά Χριστούγεννα, μπορείτε να στολίσετε ένα
κλασικό χριστουγεννιάτικο δέντρο με
Αλεξανδρινά, για να συνδυάσετε το εορταστικό άρωμα του έλατου με τα εντυπωσιακά χρώματα του Αλεξανδρινού. Μην περιοριστείτε σε ένα δέντρο,
μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μίνι
δάσος στο σαλόνι σας. Φέρτε τη φύση
στο σπίτι σας τοποθετώντας μικρά
έλατα μπροστά από μια ταπετσαρία τοίχου που απεικονίζει ένα δάσος. Λευκά
Αλεξανδρινά σε πλεκτά καλαθάκια δημιουργούν μια ατμόσφαιρα εμπνευσμένη από το winter wonderland, ενώ
μεταλλικά και ασημένια στολίδια, κουκουνάρια και δώρα με όμορφα περιτυλίγματα σηματοδοτούν την έναρξη των
Χριστουγέννων.

ΜΙΑ ΦΥΣΙΚΉ, BOHO
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΗ ΓΩΝΙΆ
Αλεξανδρινά σε ζεστές βερικοκί αποχρώσεις ταιριάζουν ιδανικά με έπιπλα
από μπαμπού, ξύλο και ψάθα και δημιουργούν μια cozy ατμόσφαιρα. Ένα
χριστουγεννιάτικο δέντρο διακοσμημένο με Αλεξανδρινά σε μικρά γυάλινα
βάζα και λίγα στολίδια ολοκληρώνει τη
ζεστή, γιορτινή εικόνα.
ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΎΘΕΡΑ
ΠΝΕΎΜΑΤΑ: ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ
ΧΩΡΊΣ ΔΈΝΤΡΟ
Μπορείτε να διακοσμήσετε γιορτινά
τον χώρο σας χωρίς να χρησιμοποιήσετε πραγματικό δέντρο, ούτε
κάποια κατασκευή που παραπέμπει σε δέντρο. Δημιουργήστε μια
πρωτότυπη διακοσμητική πρόταση
με ένα έλκηθρο στολισμένο με πράσινα φύλλα, μούρα, κεριά και Αλεξανδρινά. Δοκιμάστε το και δεν θα
απογοητευτείτε!

ΗΟΜΕ

Πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα
δέντρα με Αλεξανδρινό
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Tα κράτη-μέλη της E.E. είναι υπεύθυνα για τον θάνατο
άνω των 14 εκατομμυρίων πουλιών

Π

ριν από λίγες ημέρες δόθηκε στη
δημοσιότητα η νέα έκθεση της
BirdLife Ευρώπης, που παρέχει
μια εις βάθος ανάλυση των παρεκκλίσεων
σε οκτώ κράτη-μέλη της Ε.Ε.: Βουλγαρία,
Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα,
Πολωνία και Ισπανία. Σημειώνεται ότι η
Ελλάδα δεν συμπεριλήφθηκε, καθώς για
το διάστημα 2010-2017 δεν είχε υποβάλει
καμία τέτοια έκθεση στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Οι παρεκκλίσεις είναι εξαιρέσεις στη
νομοθεσία, όπου σε ειδικές καταστάσεις
αφαιρείται το δίχτυ προστασίας που
απολαμβάνουν τα είδη των πουλιών
σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας για
τα Πουλιά της Ε.Ε. Αυτό σημαίνει ότι σε
πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για
παράδειγμα οι κατασκευαστικές εργασίες,
επιτρέπεται η σκόπιμη καταστροφή ή ζημιά
σε φωλιές και αβγά, εφόσον όμως δεν
υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική λύση.
Δηλαδή τέτοιες παρεκκλίσεις από τις
διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία
των πουλιών χορηγούνται μόνο όταν έχουν
δοκιμαστεί και αποτύχει όλες οι άλλες μη
θανατηφόρες εναλλακτικές λύσεις για την
προστασία τους.
Η έρευνα της BirdLife αποκαλύπτει ότι με
18 μόνο παρεκκλίσεις, με καθεμία από
αυτές να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο
άνω των 100.000 πουλιών, οι αριθμοί
αυτοί φαίνεται να αποτελούν σοβαρή
υποτίμηση της πραγματικής κλίμακας του
προβλήματος. Η BirdLife έχει αποκαλύψει
επανειλημμένα προβλήματα και ασυνέπειες
όταν πρόκειται για την υποβολή εκθέσεων.
Συχνά τα κράτη-μέλη αποστέλλουν ελλιπείς
ή σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποστέλλουν
ποτέ εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σχετικά με τις παρεκκλίσεις. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα, δυστυχώς, αποτελεί, όπως
προαναφέρθηκε, η Ελλάδα, για την οποία
αναφέρεται στην έκθεση ότι από το 2010

έως το 2017 δεν έστειλε καμία αναφορά
ως προς τις παρεκκλίσεις, κάτι που όφειλε
και ήταν υποχρεωμένη να κάνει βάσει των
προβλέψεων της Οδηγίας για τα Πουλιά σε
ετήσια βάση. Η έλλειψη ακριβούς αναφοράς
από τα κράτη-μέλη καθιστά την εφαρμογή της
κρίσιμης νομοθεσίας για την προστασία των
πουλιών αστεία.
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης,
η Barbara Herrero, υπεύθυνη Πολιτικής για
τη Φύση της BirdLife Ευρώπης, δήλωσε:
«Τα κράτη-μέλη, καταχρώμενα την εξουσία
τους να χορηγούν παρεκκλίσεις που
επιτρέπουν τη θανάτωση των πουλιών,
παραβιάζουν τη νομοθεσία της Ε.Ε.,
επιτίθενται στη βιοποικιλότητα, εγκαταλείπουν
την προστασία και ευημερία των ζώων και
γυρίζουν την πλάτη τους στην επιστήμη, που
έχει αποφανθεί γιατί τα πουλιά πρέπει να
προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Αυτή η
υπεροπτική προσέγγιση στην επιστημονική
τεκμηρίωση διακωμωδεί το κράτος δικαίου.
Μπορεί η Ε.Ε. να έχει θέσει νόμους για την
προστασία της φύσης, αλλά πρέπει να τους
επιβάλει εάν θέλει να αναστρέψει αυτή την
καταστροφική τάση».
Η Κωνσταντίνα Ντεμίρη, υπεύθυνη Πολιτικής

της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας,
εταίρου της BirdLife, αναφερόμενη στην
ελληνική πραγματικότητα τόνισε: «Η Ελλάδα,
μετά από απουσία χρόνων και κατόπιν πίεσης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απέστειλε τις
εκθέσεις που έλειπαν από τη HABIDES, την
πλατφόρμα όπου όλες οι σχετικές εκθέσεις
των κρατών-μελών είναι διαθέσιμες. Ωστόσο,
οι εκθέσεις της Ελλάδας είναι τουλάχιστον
ελλιπείς, αν όχι προσχηματικές, καθώς
αναφέρονται ελάχιστες παρεκκλίσεις,
με τα περισσότερα πεδία στη φόρμα
συμπλήρωσης να είναι κενά. Ακόμα μια
χαρακτηριστική περίπτωση πασαλείμματος
των υποχρεώσεων της χώρας μας, μήπως
και δεν εκκινήσει διαδικασίες παράβασης η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή!».
Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έκθεση της
BirdLife «License to kill: How EU MS abuse
their power to grant licenses to kill millions
of birds» στο https://www.birdlife.org/
sites/default/files/birdlife-derogationsprotection-birds_report_online_0.pdf.
Η σύνοψη της έκθεσης είναι διαθέσιμη στο
https://www.birdlife.org/sites/default/
files/license_to_kill_brochure.pdf.

Η περίθαλψη άγριων ζώων συνεχίζεται και στο δεύτερο lockdown!

O

Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ ανακοινώνει
πως ο σταθμός επί της Μενελάου 134, στην Καλλιθέα, θα είναι ανοιχτός
καθημερινά και Σαββατοκύριακα, από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ.
• Για να πάτε ένα ζώο στον σταθμό, στέλνετε SMS στο 13033: 1 κενό
ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας, όπου 1 ο λόγος εξόδου που αντιστοιχεί
στην αιτιολογία «Επίσκεψη στον γιατρό» (καλύπτει και την επίσκεψη σε κτηνίατρο).
Παραδίδετε το ζώο σε χαρτόκουτο ή ειδικό κλουβί μεταφοράς στην είσοδο, χωρίς να
μπείτε στον χώρο. Για να επιστρέψετε στο σπίτι, σας εφοδιάζουν με μια βεβαίωση
ότι τη συγκεκριμένη ώρα παραδώσατε για περίθαλψη ένα τραυματισμένο ζώο.
• Για να αποστείλετε ζώο από την επαρχία, αν δεν αναλαμβάνει τη διαδικασία το

δασαρχείο ή η θηροφυλακή, κατ’ αρχάς μαθαίνετε τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ. Σε
περίπτωση που δεν έχει λεωφορείο, μπορείτε να αναζητήσετε μια μεταφορική (δεν
χρεώνει περισσότερο). Κατά τη μεταφορά του ζώου στέλνετε πάλι το SMS με την
αιτιολογία 1. Για να επιστρέψετε σπίτι σας, θα σας αποσταλεί με SMS ή στο Viber
μήνυμα με το όνομά σας και τη βεβαίωση ότι τη συγκεκριμένη ώρα αποστείλατε
τραυματισμένο ζώο. Το ίδιο ισχύει και για αποστολές με πλοία.
• Αν δεν υπάρχει τρόπος άμεσης αποστολής του ζώου από την επαρχία, η ΑΝΙΜΑ
σας φέρνει σε επαφή με τον πλησιέστερο εκπαιδευμένο συνεργάτη της ή σας
παρέχει λεπτομερείς οδηγίες μέχρι το ζώο να μπορέσει να ταξιδέψει.
https://www.wild-anima.gr/
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Τρεις τρόποι να συνοδεύσει τα πιάτα σας
ΤΗΣ ABIR WAZZAN

Καραμελωμένες
γλυκές πατάτες
Μερίδες: 8
Χρόνος μαγειρέματος: 130 λεπτά
Βαθμός δυσκολίας: μέτριο
ΥΛΙΚΆ
• 1/2 φλιτζάνι μαύρη ζάχαρη
• 1/2 φλιτζάνι χυμός πορτοκάλι
• 3 κ.σ. βούτυρο + 1 κ.σ. για το ταψί
• 1 ξύλο κανέλας
• 2 κ.σ. bourbon
• μία πρέζα μοσχοκάρυδο
• αλάτι
• 5 μέτριες γλυκές πατάτες καθαρισμένες και
κομμένες σε χοντρές φέτες
ΕΚΤΈΛΕΣΗ
• Σε μια μικρή κατσαρόλα βάζουμε όλα τα υλικά εκτός από τις πατάτες και την τοποθετούμε
σε μέτρια φωτιά. Όταν το μείγμα αρχίσει να
βράζει, χαμηλώνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε για περίπου 10 λεπτά, μέχρι η σάλτσα να
γίνει παχιά. Όσο η σάλτσα βράζει, ετοιμάζουμε
τις πατάτες. Αλείφουμε ένα ταψί με βούτυρο
και στρώνουμε τις πατάτες.
• Όταν ετοιμαστεί η σάλτσα, τη ρίχνουμε στις
πατάτες και ανακατεύουμε καλά. Καλύπτουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε
φούρνο προθερμασμένο στους 180 βαθμούς
για περίπου 50-60 λεπτά. Στη συνέχεια βγάζουμε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το
ψήσιμο μέχρι οι πατάτες να αρχίσουν να παίρνουν χρώμα, ρίχνοντας πάνω τους ανά τακτά
διαστήματα σάλτσα από το ταψί.

Σκορδάτος πουρές

Πατάτες ογκρατέν

Μερίδες: 8
Χρόνος μαγειρέματος: 60 λεπτά
Βαθμός δυσκολίας: εύκολο

Μερίδες: 8
Χρόνος μαγειρέματος: 135 λεπτά
Βαθμός δυσκολίας: μέτριο

ΥΛΙΚΆ
• 3 κλωνάρια δεντρολίβανο δεμένα
με σπάγκο
• 1,5 κιλά πατάτες καθαρισμένες και
κομμένες σε μεγάλους κύβους
• 6 σκελίδες σκόρδο καθαρισμένες
• 3 φλιτζάνια κρέμα γάλακτος πλήρης
• 1,5 φλιτζάνια γάλα πλήρες
• 4 κ.σ. βούτυρο
• αλάτι και πιπέρι
• 2 κ.σ. ψιλοκομμένο σχοινόπρασο ή
φρέσκο κρεμμύδι για γαρνιτούρα

ΥΛΙΚΆ
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο + έξτρα για το ταψί
•
3 μέτρια κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές
φέτες
• 2,5 φλιτζάνια κρέμα γάλακτος πλήρης
• 4 σκελίδες σκόρδο καθαρισμένες και κομμένες σε λεπτές φέτες
• 1 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο θυμάρι
• 1 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο δεντρολίβανο
• 2 φλιτζάνια χοντροτριμμένο τυρί Gruyère
• 1 φλιτζάνι χοντροτριμμένη παρμεζάνα
• 1,5 κιλά μέτριες πατάτες καθαρισμένες και
κομμένες σε λεπτές φέτες
• αλάτι και πιπέρι

ΕΚΤΈΛΕΣΗ
• Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε
όλα τα υλικά, σε μέτρια φωτιά. Από
την ώρα του βρασμού μαγειρεύουμε
για περίπου 20-25 λεπτά, ανακατεύοντας πού και πού, μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες. Βγάζουμε την
κατσαρόλα από τη φωτιά, αφαιρούμε
το δεντρολίβανο και λιώνουμε τις πατάτες με το ειδικό εργαλείο του πουρέ. Σερβίρουμε τον πουρέ σε μπολ,
αφού προσθέσουμε τη γαρνιτούρα
και έξτρα κυβάκια βούτυρο.

ΕΚΤΈΛΕΣΗ
• Σε ένα τηγάνι με χοντρό πάτο βάζουμε το
λάδι. Όταν ζεσταθεί, ρίχνουμε τα κρεμμύδια
και σοτάρουμε με λίγο αλάτι σε μέτρια φωτιά,
μέχρι να πάρουν χρυσό-καφέ χρώμα.
• Ετοιμάζουμε το ταψί αλείφοντάς το με το
έξτρα λάδι.
• Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το σοταρισμένο
κρεμμύδι, την κρέμα γάλακτος, το σκόρδο,
το θυμάρι, το δεντρολίβανο, 1,5 φλιτζάνια
Gruyère, 1/2 φλιτζάνι παρμεζάνα, αλάτι και
πιπέρι.
• Στο ταψί μας στρώνουμε τις πατάτες κάθετα και
ρίχνουμε από πάνω το μείγμα από το μπολ. Καλύπτουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε
σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς
για περίπου 50-60 λεπτά. Μόλις αρχίσουν να μαλακώνουν οι πατάτες, βγάζουμε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου 25 με
30 λεπτά (μέχρι να αρχίσουν να παίρνουν χρώμα
οι πατάτες). Έπειτα πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο
τυρί και συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου 5-6
λεπτά. Βγάζουμε από τον φούρνο και σερβίρουμε.

COOK FILES

Πατάτα
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Ε

ίτε με θερμότητα είτε με
φυσικούς τρόπους, μπορείτε
εύκολα να αποκτήσετε υπέροχα
κυματιστά μαλλιά.

ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΛΆΣΚΑΡΗ

Πέντε τρόποι
για να
δημιουργήσετε
κυματιστά
μαλλιά

1. Mε πρέσα
Η χρήση της πρέσας με την οποία
ισιώνουμε τα μαλλιά μας είναι άκρως
αποτελεσματική. Χρησιμοποιήστε την
τυλίγοντας μία μία τούφα γύρω της και
κάνοντας υπέροχες μπούκλες, τις οποίες
στη συνέχεια θα χτενίσετε ελαφρώς για να
ανοίξετε.
2. Με ψαλίδι
Ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία styling,
το ψαλίδι για τις μπούκλες, σας βοηθάει
να αποκτήσετε μαλλιά όχι μόνο σγουρά
αλλά και κυματιστά. Ξεκινήστε κάνοντας
μεγάλες μπούκλες με μικρές τούφες
μαλλιών και αφού τελειώσετε χτενίστε
ελαφρώς τα μαλλιά σας για να πάρουν
κυματιστή μορφή.
3. Με κορδέλα
Η τεχνική με την κορδέλα είναι μια

επιλογή η οποία κάνει τα μαλλιά σας
κυματιστά χωρίς να τα φθείρει. Περάστε
μια κορδέλα πάνω από τα νωπά μαλλιά
σας και αρχίστε να τυλίγετε τούφα τούφα
γύρω της. Μόλις στεγνώσουν, λύστε τα
και απολαύστε εκπληκτικά κυματιστά
μαλλιά.
4. Με πλεξούδες
Οι πλεξούδες κάνουν με φυσικό τρόπο τα
μαλλιά μας κυματιστά. Πιάστε τα μαλλιά
σας σε μικρές πλεξούδες ενώ είναι νωπά
και αφήστε τα να στεγνώσουν μόνα τους.
Όταν τα λύσετε, θα έχουν αποκτήσει ένα
κυματιστό εφέ.
5. Κυματιστά μαλλιά vang ρετρό
Το vang δημιουργείται χρησιμοποιώντας
το ψαλίδι ή την πρέσα μαλλιών και
ξεκινάει με την τεχνική για τις κλασικές
μπούκλες. Αφού ολοκληρωθούν οι
συγκεκριμένες μπούκλες και χτενιστούν,
τοποθετούνται ειδικά κοκαλάκια ή
τσιμπιδάκια για κάποια ώρα. Τέλος,
αφαιρούνται και το αποτέλεσμα είναι
εντυπωσιακό.
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Της Χριστίνας Μαυρίδου

Φ

υσικά µην περιµένετε να σας πω ότι
για να µην πάθετε
αβιταµίνωση θα
πρέπει να πάρετε
βιταµίνες έτοιµες,
του εµπορίου. Ο καλύτερος τρόπος είναι
ο φυσικός, δηλαδή µέσω της τροφής. Ο
οργανισµός πρέπει να «ψάξει» να βρει
τις βιταµίνες, όχι να του τις δώσουµε
έτοιµες. Μόνο αν ο γιατρός σας θεωρεί
αναγκαία τη λήψη έτοιµων βιταµινών,
µπορείτε να τις πάρετε. Γενικά, όµως,
δεν χρειάζεται να σπαταλάτε χρήµατα για
συµπληρώµατα. Αρκεί να εφαρµόσετε
τα παρακάτω:
1) Να επιλέγετε τρόφιµα όσο το δυνατόν
πιο φρέσκα και της εποχής.
2) Να τρώτε τα φρούτα και τα λαχανικά
ωµά, καθώς τα µαγειρεµένα χάνουν το
50% της βιταµίνης C. Να τα πλένετε πολύ
καλά για να αποµακρυνθούν όσο το
δυνατόν περισσότερα κατάλοιπα (χώµα,
φυτοφάρµακα). Θα πρέπει να γνωρίζετε
ότι συνήθως οι βιταµίνες βρίσκονται στη

φλούδα των φρούτων και στο εξωτερικό
µέρος των λαχανικών.
3) Να αποφεύγετε τις επεξεργασµένες
τροφές και αν αυτό δεν είναι δυνατό να
προτιµάτε αυτές που έχουν υποστεί τη
µικρότερη δυνατή επεξεργασία.

10) Το µαγείρεµα θα πρέπει να διαρκεί
όσο γίνεται λιγότερο. Προσοχή! Αυτό δεν
ισχύει για τα κρέατα και τα πουλερικά.

4) Προσθέστε ελάχιστο µηλόξιδο ή λεµόνι
στις σαλάτες σας, καθώς περιέχουν όξινα
συστατικά τα οποία προστατεύουν τη βιταµίνη C από την καταστροφή (οξείδωση).

11) Προτιµήστε τις χύτρες ταχύτητας, γιατί
ελαχιστοποιούν την απώλεια βιταµινών,
αφού χρησιµοποιείται ελάχιστο νερό, ο
χρόνος µαγειρέµατος είναι λιγότερος και
η οξείδωση µικρότερη λόγω του ερµητικού κλεισίµατος του σκεπάσµατος της
χύτρας.

5) Μην κόβετε τα τρόφιµα σε µικρά
κοµµατάκια, γιατί καταστρέφονται οι πιο
ευαίσθητες βιταµίνες.

12) Το ελαιόλαδο θα πρέπει να προστίθεται ωµό στο φαγητό, αµέσως µετά την
παρασκευή του και όχι στην κατσαρόλα.

6) Να διατηρείτε όσο το δυνατόν λιγότερο
τα τρόφιµα στη συντήρηση του ψυγείου.
Αν γίνεται, να τα καταναλώνετε αµέσως.

13) Αποθηκεύετε τα τρόφιµα σε σκοτεινό
µέρος, µακριά από το φως του ήλιου και
σε ερµητικά κλεισµένες συσκευασίες, για
να αποφευχθεί η είσοδος οξυγόνου.

7) Τα λαχανικά να τα µαγειρεύετε στον
ατµό και όχι να τα βράζετε. Αν είναι ανάγκη να τα βράσετε, χρησιµοποιήστε το
απολύτως αναγκαίο νερό.
8) Για το βράσιµο, ρίξτε τις τροφές αφού
έχει βράσει το νερό και όχι από την αρχή.
9) Να αποφεύγετε τη χρήση σόδας στα
όσπρια και στα λαχανικά.

ΕΥΕΞΙΑ

∆εκατέσσερα tips για να
αποφύγετε την αβιταµίνωση
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14) Οι κατεψυγµένες τροφές θα πρέπει
να µαγειρεύονται κατευθείαν από την
κατάψυξη, χωρίς να αποψυχθούν.
Τέλος, θα πρέπει να τονίσουµε ότι η
έλλειψη βιταµινών δεν σχετίζεται τόσο
µε την ποσότητα της προσλαµβανόµενης
τροφής όσο µε την ποιότητά της.

Η Χριστίνα
Μαυρίδου είναι
καθηγήτρια Φυσικής
Αγωγής - personal
trainer.
• Instagram:
christy_mavridou
• Facebook Page:
Christy Mavridou
• Youtube Channel:
Christy Mavridou

